
  ئىستىخارە ھهققىدە چۈشهنچه
 

بىـر ئىـشتا تـالالپ بېرىـشنى تهلهپ         : ئىستىخارە دېگهن سـۆزنىڭ لـۇغهتتىكى مهنىـسى       
   .قىلىشتىن ئىبارەت

ــاز ۋە ئىــستىخارە دۇئاســى دەپ ئاتالغــان  : ئىــسالم فىقهىــدىكى ئىــستىالھ مهنىــسى  نام
پ بېرىـشنى   مۇئهييهن دۇئا ئوقۇش ئارقىلىق ئالالھتىن ئىشالرنىڭ ياخشىراقىنى تـالال        

لىـسانۇل ئهرەب ۋە كۇۋەيـت فىقهـى ئانسىكلۇپىديىـسى          . (تهلهپ قىلىشتىن ئىبارەتتۇر  
   .)بهت-٢٤١٣

   :ئىستىخارە سېلىشنىڭ ھېكمىتى ۋە پهلسهپهسى
ئالالھ تائاال مومىنلهرنى بۇ ئىشنى قىلـسام نهتىجىـسى قانـداق بـوالر، يـاكى بـۇ ئىـشنى                   

دا تهرەددۇت قىلىـپ نـېمه قىلىـشىنى        قىلسام ياخشىمۇ، قىلمىـساممۇ؟ دەپ ئىـشلىرى      
بىلهلمهي، قارار قىاللماي قالغانـدا، بـۇرۇن جـاھىلىيهت دەۋرىـدىكىلهر قىلىـپ كهلـگهن         
ــال ســېلىش ۋە شــۇملۇق ھىــس قىلىــشتهك ناچــار ئىــشالرنىڭ ئورنىغــا ئىــستىخارە     پ

   .سېلىشقا بۇيرىغان
 چـۈنكى مۇسـۇلمان   ئىستىخارە ئىسالم ئهقىدىسى بىلهن زىچ باغالنغـان بىـر ئىبـادەتتۇر،        

بهندە پۈتۈن ئىشالرنىڭ جانابى ئالالھنىـڭ ئىلكىـدە ئىكهنلىكىـگه، جانـابى ئالالھنىـڭ              
ھهمــمه ئىــشالرنى خــالىغىنى بــويىچه تهقــدىر قىلىــپ خــالىغىنى بــويىچه بىــر تهرەپ   
قىلىدىغانلىقىغا كهسكىن ئىشىنىدۇ، ئىنسان بولسا جانابى ئالالھ ياراتقان ئـاجىز بىـر            

 بىلهلمهيـــدۇ، قايـــسى ئىـــشتا خهيرلىـــك، قايـــسى ئىـــشتا زىيـــان  مهخلـــۇق، غهيبنـــى
بــارلىقىنىمۇ ئايرىيالمايــدۇ، بۇنىڭــدىن قارىغانــدا ئىــستىخارە سېلىــشنى كۆرســىتىپ   
بېرىش ئارقىلىق ئالالھ تائاال بىر تهرەپتىن بهندىلىرىنى ئۆزىگه يېلىنىـشنى ئۈگهتـسه،            

ۇيهسـسهر قىلىـش پۇرسـىتىنى    يهنه بىر تهرەپتىن ئۇالرنى تېخىمۇ خهيرلىـك يولالرغـا م       
خالىغىنىنى يارىتىـدۇ ۋە تالاليـدۇ، تـالالش        هللا ا«: جانابى ئالالھ مۇنداق دەيدۇ    .بهرگهندۇر

پــاكتۇر، ئۇالرنىــڭ شــېرىك كهلتۈرگهنلىرىــدىن ئۈســتۈندۇر، هللا ھوقــوقى ئــۇالردا ئهمهس، ا
ــانلىرىنى ۋە    ــۇرۇن تۇتقــ ــدا يوشــ ــدا(پهرۋەردىگارىــــڭ ئۇالرنىــــڭ دىللىرىــ ) ئېغىزلىرىــ

يوقتـۇر،  ) بهرھهق(دۇر، ئۇنىڭدىن بـۆلهك ھـېچ مهبـۇد         هللا گهنلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ، ئۇ ا    دې
ــانا ا   ــى ھهمدۇس ــاخىرەتته جىم ــا ۋە ئ ــرىش ا  هللا دۇني ــۈم چىقى ــسۇپتۇر، ھۆك ــا مهن ــا هللا غ غ

-٧٠-٦٨ئهلقهسـهس سۈرىـسى     (» نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىـسىلهر   هللا مهنسۇپتۇر، سىلهر ا  
ى ھهرقانداق بىر دۇنياۋىي ئىـشقا ئىككـى رەكـئهت          كىش«: شۇڭا بهزى ئالىمالر   .)ئايهتلهر

   .دېگهن» ئىستىخارە نامىزى ئوقۇماي تۇرۇپ قهدەم قويسا بولمايدۇ
   ).١٣/٢٠٢(تهپسىرى قۇرتۇبى 
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ئهلـــۋەتته ھـــازىرقى زامانـــدا مۇســـۇلمانالرنىڭ كۈنـــدىلىك تۇرمۇشـــىدىن بـــۇ ئاالھىـــدە 
ســـهتمىلىرىدىن ئومـــۇمهن  ئىبادەتنىـــڭ يوقـــاپ كېتىـــشى ئۇالرنىـــڭ ئىـــسالم كۆر    

يىراقلىــشىپ كهتكهنلىكىنىــڭ بىــر ئــاالمىتى بولــسا كېــرەك، بولمىــسا ئــۇالر بۇنــداق  
پايدىلىق بىـر ئىبـادەتنى قىلمـاي تاشـالپ قويارمىـدى؟ بـۇ ئىبادەتنىـڭ پايدىـسىنىڭ                 
ــشالردا ئهمهس،    ــادەتتىكى كىچىـــك ئىـ ــهنگهندىال ئـ ــوڭ ئىكهنلىكىنـــى چۈشـ نهقهدەر چـ

خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش پهيـدا قىلىـدىغان ھايـاتىي قـارارالرنى     تۇرمۇشىمىزدا بۇرۇلۇش   
ئالغاندا ئىستىخارە سېلىش خىيالىمىزغـا كېلىـپ باقمايـدىغان بىـز مۇسـۇلمانالرنىڭ             

   .تارتىۋاتقان زىيىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى ھېس قىلغىلى بولسا كېرەك
هدرىگه ئهسرى سائادەتتىكى پىشقهدەم سهلهف سالىهلىرىمىز ئىستىخارە سېلىشنىڭ ق       

: يهتــكهن ۋە ئالىــدىغان پايــدىنى ئالغــان، بۇنىــڭ بهزىبىــر مىــساللىرىنى تىلغــا ئــااليلى 
زەيـنهب رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ      : ھهزرىتى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـشىچه        

ماڭـا  : ئىددىتى توشقاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زەيـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا          
مېنـى  ! ئـى زەيـنهب خـوش خهۋەر   : غىن، دېـگهن، زەيـد بېرىـپ ئۇنىڭغـا    ئهلچـى بولـۇپ بـار   

مهن ئىگهمــگه ئىــستىخارە : رەســۇلۇلالھ ســىزگه ئهلچىلىكــكه ئهۋەتتــى، دېــگهن، زەيــنهب
سالمىغۇچه ھېچ نهرسه قىلمايمهن، دەپ ناماز ئوقۇيدىغان ئورنىغا بېرىپ نامازغا تۇرغان،           

ــان نازىــل بولــدى، پ   ــۇ ھهقــته قۇرئ هيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كېلىــپ  شــۇنىڭ بىــلهن ب
ئىمـام مۇسـلىم سـهھىهىدە نىكـاھ        . (ئىجازەت ئالماستىن زەينهبنىڭ قېـشىغا كىـردى      

   .)ھهدىس-٣٤٨٨بۆلىمىدە رىۋايهت قىلغان، 
بۇنىڭدىن ئايال كىشىنىڭ ئهلچىگه جاۋاب بېرىشتىن بۇرۇن ئىـستىخارە سـېلىپ دۇئـا             

ى بىر كىـشى ئىـشلىرىنى ئـالالھ        شۇنداقال قايس . قىلىشىنىڭ مۇستهھهبلىكى چىقىدۇ  
تائاالغا تاپشۇرسا ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ پايدىلىق دۇنيا ۋە ئـاخىرەتلىكى    

   .ئۈچۈن ئهڭ خهيرلىك ئىشنى قواليالشتۇرۇپ بېرىدىغانلىقى مهلۇم بولىدۇ
 بـۇ «: ئىمام نهۋەۋى رەھمهتۇلالھى ئهلهيهى بـۇ ھهدىـسنى شـهرھىلىگهندە مۇنـداق دەيـدۇ             

ھهدىس ئېنىق پايدىلىق كۆرۈلگهن ئىش بولسۇن يـاكى ئۇنـداق بولمىـسۇن ھهرقانـداق       
ــىنىڭ      ــامىزى ئوقۇشـ ــستىخارە نـ ــشىنىڭ ئىـ ــان كىـ ــاقچى بولغـ ــشنى قىلمـ ــر ئىـ بىـ

   .)بهت-٢٢٩جىلد -٩شهرھى مۇسلىم (» .مۇستهھهبلىكىنى كۆرسىتىدۇ
   :ئىستىخارە سېلىش دائىرىسى

رلىق ئىــشالردا بولىــدۇ، چــۈنكى كــۆزگه ئىــستىخارە چــوڭ بولــسۇن كىچىــك بولــسۇن بــا
  ئىلمىغان كىچىك ئىشالردىن چوڭ ئاقىۋەتلهر كېلىپ چىقىشى مۇمكىن، يهنه جائىز
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 يــاكى مۇســتهھهب ئىــشالردىن بىرىنــى تالالشــتا يــاكى ئىككــى ئوخــشاش دەرىجىــدىكى 
زغــا بــۇ ئــۆينى ئــااليمۇ ئالمــايمۇ؟ بــۇ قى: ئىــشتىن بىرىنــى تالالشــتا بولىــدۇ، مهســىلهن

ئۆيلىنهيمۇ ياكى باشقىسىغىمۇ؟ لېكىن پهرز، ۋاجىب، ھارام ياكى مهكرۇھ بىـر ئىـشنى             
ــى مهســـلىههت       ــلهن ۋاجىبنـ ــۈنكى پهرز بىـ ــستىخارە ســـېلىنمايدۇ، چـ ــشتا ئىـ قىلىـ
سالماســتىن قىلىــشقا ئالــدىراش، ھــارام بىــلهن مهكرۇھنــى مهســلىههت سالماســتىن   

شنى قىلىــشتا ئىــستىخارە ۋاجىــب بىــلهن مۇســتهھهب ئىــ :"دېــمهك. تاشــالش كېــرەك
سېلىنمايدۇ، ھارام بىلهن مهرۇھنى قىلىش قىلماسلىقتىمۇ ئىستىخارە سـېلىنمايدۇ،         
ئۇنداق بولىدىكهن ئىستىخارە سېلىش پهقهتال مۇباھ ئىـش بىـلهن ئىككـى مۇسـتهھهب              

فهتهـۇل  ". (ئىشنىڭ قايسىسىنى قىلىـش يـاكى قايسىـسىنى بـۇرۇن باشالشـتا بولىـدۇ             
   .)هتب-٢٢٠جىلد -١١بارى 

لېكىن ھهج ئادا قىاليمۇ ياكى ئىلىم تهھـسىل قىلىۋااليمـۇ؟ دېگهنـدەك، بىرقـانچه پهرز          
يــاكى ۋاجىبــتىن بىرىنــى تــالالش ئىختىيــارى بولغــان ئهھۋالــدا، يــاكى ۋاقتــى كهڭــرى  

   .ۋاجىبالرنى ھازىرال قىلىش ياكى قىلماسلىقتا ئىستىخارە سالسا بولىدۇ-بولغان پهرز 
   :ۆكمىئىستىخارە سېلىشنىڭ ھ

ــېچ       ــدا ھ ــۈننهتتۇر، بۇنىڭ ــېلىش س ــستىخارە س ــشىدا ئى ــۇلمانالرنىڭ قارى ــارلىق مۇس ب
ــسى   ــۇر، بۇنىــڭ مهنى ــتىالپ يوقت ــارەتنى    : ئىخ ــر تىج ــۇم بى ــاكى مهل ــاقچى ي ــۇي قىلم ت

ــاكى         ــش ي ــشنى قىلى ــۇ ئى ــشى ش ــان كى ــاقچى بولغ ــهپهرگه چىقم ــاكى س ــاقچى ي قىلم
  . س سۈننهتتۇرقىلماسلىق توغرىسىدا ئىستىخارە سېلىشى ۋاجىب ئهمه

   :ئىستىخارە سېلىشنىڭ دەلىلى
ــگهن     ــداق دې ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ــى ج ــبهر : ھهزرىت پهيغهم

ئهلهيهىسساالم بىزگه ھهرقانداق ئىشتا ئىستىخارە سېلىشنى خـۇددى قۇرئانـدىكى بىـر            
ر بىـر ئىـش     سـىلهرنىڭ بىـرىڭال   : "سۈرىنى ئۈگهتكهندەك ئۈگىتهتتى، ئۇ مۇنداق دەيتتى     

توغۇرلۇق باش قاتۇرغاندا، پهرز نامىزىـدىن باشـقا ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇپ مۇنـداق                  
ئـى ئـالالھ، مهن سـىنىڭ ئىلمىـڭ بىـلهن تـالالپ بېرىـشىڭنى، ئـۆز قۇدرىتىـڭ                   : دېسۇن

بىلهن قۇدرەت ئاتـا قىلىـپ ياخـشىراق ئىـشنى قىلدۇرىـشىڭنى، ھهمـدە ماڭـا سـېنىڭ               
چــۈنكى ســهن قــادىر بوالاليــسهن، مهن قــادىر ، ســورايمهنئۇلــۇغ پهزلىڭــدىن بېرىــشىڭنى 

ئـى  ، سـهن بىلىـسهن، مهن بىلمهيـمهن، سـهن غهيبلهرنـى بىلگۈچىدۇرسـهن            ، بواللمايمهن
ئالالھ ناۋادا سېنىڭ ئىلمىڭدە بۇ ئىش ـــــ قىلماقچى بولغان ئىشنى ئاتايدۇ ـــ مېنىـڭ          

 ھــازىرقى ۋە كېيىنكــى  يــاكى-تورمــۇش ۋە ئىــشىمنىڭ ئــاقىۋىتىگه ، دۇنيــايىم، دىــنىم
  ئىشلىرىمغا دېسىمۇ بولىدۇ ــ خهيرلىك بولسا، ماڭا ئۇنى قىلىشقا توغرىلىغىن ۋە ماڭا
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ئانــدىن ماڭــا ئــۇ ئىــشتا بهرىــكهت ئاتــا قىلغىــن، نــاۋادا  ،  ئــۇنى ئوڭايالشــتۇرۇپ بهرگىــن
ڭ سېنىڭ ئىلمىڭدا بـۇ ئىـش ماڭـا دىنىمـدا، دۇنيايىمـدا، تۇرمۇشـۇمدا ۋە ئىـشلىرىمنى                

ئاقىۋىتىدە يامانلىق بولىدىغان بولسا، مېنى ئۇنىڭدىن يىراق قىلغىن، ئۇنىمۇ مهندىن          
نېرى قىلغىن، ئۇنى كالالمدىن چىقىرىۋەتكىن، قهيهردە بولسا بولسۇن ماڭا خهيرلىكنى          

سـهھىهۇل  ". (پۈتكىن، كېـيىن مېنـى شـۇ خهيرلىـك ئىـشنى قىلىـشقا رازى قىلغىـن               
   .)ھهدىس-٦٠١٩ارە سالغاندا دۇئا قىلىش بابى بۇخارى، دۇئاالر بۆلۈمى، ئىستىخ

ــسته ــدەك     «: ھهدى ــۈرىنى ئۈگهتكهن ــر س ــدىكى بى ــۇددى قۇرئان ــشنى خ ــستىخارە سېلى ئى
دېگهن سۆزدىكى قۇرئـان سۈرىـسىگه ئوخشىتىـشتىكى سـهۋەبنى ئـالىمالر            » .ئۈگىتهتتى

ۈتـۈن  بـارلىق نامـازالردا قۇرئـان ئوقۇشـقا ئېهتىيـاج بولغانـدەك پ            «: مۇنداق ئىزاھلىغان 
ــستىخارە       ــدۈرۈش ۋە يهنه ئى ــارلىقىنى بىل ــاج ب ــشقا ئېهتىي ــستىخارە سېلى ــا ئى ھاياتت
ــۆزلىرى      ــالغاندا ئ ــستىخارە س ــشىلهرنىڭ ئى ــپ كى ــلهپ بېرى ــنهن بهلگى دۇئاســىنى ئهي
خالىغانچه دۇئا قىلماي بهلگىلهنگهن دۇئانى قىلىشىنى بىكىتىشتۇر، بۇ ئىـستىخارىنى          

( ».، بـۇ ئىـستىخارىنىڭ ئهھمىيىتىنـى كۆرسـىتىدۇ        قۇرئان ۋە نامازغا ئوخـشاتقانلىقتۇر    
   .)بهت-٢٢٠جىلد -١١فهتهۇل بارى 

بۇنىڭـــدىن ئىـــستىخارە دۇئاســـىنىڭ ئهيـــنهن بهلگىلهنگهنلىكـــى مهلـــۇم بولىـــدۇ،       
ئهمهلىيهتتىمۇ ئىستىخارە دۇئاسى مهزمـۇن جهھهتـته مـول ۋە تولـۇق بولغاچقـا ئۇنىڭغـا                

ىزدۇر، ياكى مۇنداقچه قىلىـپ ئېيتقانـدا       بىرەر جۈمله سۆز ياكى ئىبارە قېتىش ھاجهتس      
ئىستىخارە سېلىش ئالالھ تائاالدىن خهيرلىك ئىـشنى تـالالپ بېرىـشنى تهلهپ قىلىـش       
تۇرۇقلــۇق ئــالالھ تائــاال ئىــستىخارە سېلىــشقا ئهڭ خهيرلىــك ســوزلهرنى پهيغهمبىــرى   

الرنى ئارقىلىق بىزگه تالالپ بهرسه ئۇنىـڭ ئورنىغـا باشـقىچه ئىبـارىلهرنى يـاكى ئۇسـۇل               
   .تاللىۋېلىش بىمهنىلىك بولىدۇ

ئىستىخارە سېلىش نىيىتى بىلهن ئىككـى رەكـئهت نهپـله          : ئستىخارە سېلىش ئۇسۇلى  
ناماز ئوقۇپ، نامازدىن كېيىن ياكى نامازنىڭ ئىچىدە يۇقۇرىقى دۇئانى ئوقوش ئارقىلىق           

 بـۇرۇن   ئىستىخارە دۇئاسىنى نامازنىڭ ئىچىدە ساالم بېرىشتىن     . ئىستىخارە سېلىنىدۇ 
ــيه       ــى تهيمى ــام ئىبن ــائىزدۇر، ئىم ــىمۇ ج ــيىن ئوقۇس ــدىن كې ــاالم بهرگهن ــىمۇ س ئوقۇس
رەھمهتۇلالھى ئهلهيهـى قاتـارلىق بهزى ئـالىمالر ئىـستىخارە دۇئاسـىنى ئهتتهھىيـاتۇنى              
ئوقۇپ بولۇپ دۇرۇت ئوقۇغاندىن كېـيىن ئوقـۇپ ئانـدىن سـاالم بېرىـشنى مۇۋاپىـق دەپ                 

لهيهىســـساالم دۇئـــانى كـــۆپىنچه ســـاالمدىن بـــۇرۇن  تاللىغـــان، چـــۈنكى پهيغهمـــبهر ئه
-١٧٧جىلـد   -٢٣شـهيخۇل ئىـسالم ئىبنـى تهيمىـيه پهتىـۋالىرى تـوپلىمى             .( قىلغاندۇر

   .)بهت
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   .يهنه بهزى ئالىمالر ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئوقۇيدۇ، دەپ تاللىغان
 كېيىن ئىكهنلىكـى    ھهدىستىن دۇئانىڭ نامازدىن  «: ھاپىز ئىبنى ھهجهر مۇنداق دەيدۇ    

كۆرۈنىدۇ، نامـاز ئىچىـدە ئوقۇسـىمۇ تـوغرا بولـۇش ئېهتىمـالى بـار، يهنه نامـازدا قىلىـش                 
كېــرەك بۇلغــان دۇئــادىن كېــيىن قىلىــش كېرەكلىكىمــۇ ئېهتىمــال؛ چــۈنكى نامــازدا  

   .)بهت-٢٢٢جىلد -١١فهتهۇل بارى (».سهجدىدە ۋە تهشهھهۇدتا دۇئا قىلىنىدۇ
ــهجد   ــازدىكى س ــدىن نام ــپ    بۇنىڭ ــاالرنى قىلى ــدىغان دۇئ ــادەتته قىلى ــهھهۇدتا ئ ە ۋە تهش

ــدىن كېــيىن ئىــستىخارە دۇئاســىنى ئوقۇســا بولىــدىغانلىقى چىقىــدۇ، بولۇپمــۇ     بولغان
   .سهجدە قىلغاندا

دېگهن لهفـزى بـويىچه ئىـستىخارە دۇئاسـىنى نامـازدىن           ) ئاندىن(ياخشىسى ھهدىسنىڭ   
ر ئىــستىخارە دۇئاســىنى يــادا كېــيىن قىلىــشتۇر، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه كــۆپىنچه كىــشىله

بىلمهيــدۇ، يۇقىرىــدا ئىــستىخارە دۇئاســىنىڭ قۇرئــان ســۈرىلىرىگه ئوخــشىتىلغانلىقى، 
ئـــۇنى خالىغـــان يوســـۇندا قىلىۋېلىـــشقا بولمايـــدىغانلىقى بايـــان قىلىنـــدى، ئۇنـــداق  
بولىــدىكهن كىــشىلهر نامــازدىن ســاالم بېرىــپ بولغانــدا بىــرەر قهغهزگه يېزىۋالغــان       

ــسا مۇۋاپىــق، بولمىــسا نامــازدا    ئىــستىخارە دۇ ــنهن ئوقــۇپ ئىــستىخارە سال ئاســىنى ئهي
   .ئىستىخارە دۇئاسىنى يادا ئوقۇيالماي، يا قهغهزگه قاراپ ئوقۇيالماي قالىدۇ

تهســبىه ئېيتىــپ بولــۇپ -ئىــستىخارە دۇئاســىنى نامــازنى ئوقــۇپ بولــۇپ بىرئــاز زىكىــر
ىـت ئـۆتكهن بولـسىمۇ ئىـستىخارە        ئوقۇسىمۇ بولىدۇ، يهنى ناماز ئوقۇپ بولۇپ ئـازراق ۋاق        

ھهدىـستتىكى  «: دۇئاسىنى ئوقۇپ ئىستىخارە سالسا بولىدۇ، ئىمام ئهينى مۇنداق دەيـدۇ         
دېگهن سۆز بهك ئۇزىراپ كهتمىگهن ھالدا نامـازدىن كېـيىن سـهل كېچىكىـپ              ) ئاندىن(

ئۇمدەتۇل قـارى   (» .دۇئا قىلسىمۇ ئىستىخارىگه تهسىر قىلمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ     
   .)بهت-٢٢٤جىلد -٧

   :ئىستىخارە نامىزىدا ئوقۇلىدىغان ئايهتلهر
ئىستىخارە نامىزىدا مۇئهييهن بىر سۈرە يـاكى ئـايهت ئوقـۇش بهلگىلهنمىـگهن، بۇنىڭغـا               
ئاساسهن ھهر ئىككى رەكئهتته فاتىههدىن كېيىن بىر سۈرە يـاكى ئـۈچ ئـايهت مىقـدارى                

ىرىنجى رەكئهتكه پـاتىههدىن كېـيىن      بهزى ئالىمالر ب  . بىلگىنىچه ئايهت ئوقۇسا بولىدۇ   
نــى ) قــۇل ھۇۋەلالھــۇ ئهھهد(نــى، ئىككىنجــى رەكــئهتكه ) قــۇل يــا ئهييــۇھهل كــافىرون(

ئوقۇش مۇستهھهب دەپ قارىغـان، چـۈنكى بـۇ سـۈرىلهر بىـلهن يۇقۇرىـدىكى دۇئـا ئالالھقـا                   
ئىخــالس قىلىــش، يېلىــنىش ۋە ئۇنىڭغــا مۇھتــاج ئىكهنلىكىنــى ھىــس قىلــدۇرغاچقا، 

  .دىن ياردەم تهلهپ قىلغان چاغدا مۇناسىپ كېلىدۇئالالھ
  
  
  

٥  



  
  
  

ــقا       ــاغالردىن باش ــان چ ــرۇھ بولغ ــۇش مهك ــاز ئوق ــستىخارە ســېلىش نام ــلهن ئى ــاز بى نام
ھهرقانداق ۋاقىتتا جائىز بولىدۇ، ئهمما يـالغۇز دۇئـا بىـلهن ئىـستىخارە سـېلىش بولـسا                 

   .ھهرقانداق ۋاقىتتا جائىزدۇر
   : يالغۇز دۇئا بىلهنال سېلىشئىستىخارىنى ناماز ئوقۇماي

ئىستىخارىنى ئهگهر ناماز ئوقۇپ دۇئا قىلىپ سااللمىسا، يالغۇز دۇئـا قىلـسىمۇ بولىـدۇ،              
بهزىدە ھهيزدار ئايـالالر شـۇنداق ئهھۋالغـا دۇچ كېلىـدۇ، چـۈنكى ھهيـز مهزگىلىـدە نامـاز                 

لمايـدۇ، بۇنـداق    ئوقۇيالمايدۇ، يهنه ناماز ئوقۇش چهكلهنـگهن ۋاقىـتالردا نامـاز ئوقۇشـقا بو            
ــالغۇز ئىــستىخارە دۇئاســىنى     ــدە ي ــدا دەرھــال ئىــشتىخارە سېلىــشقا دۇچ كهلگهن ئهھۋال

   .ئوقۇپال ئىستىخارە سالسىمۇ بولىدۇ
» .ناۋادا ناماز ئوقۇيالمىسا دۇئا بىلهنـال ئىـستىخارە سالـسا بولىـدۇ           «: ئىمام نهۋەۋىي دەيدۇ  

   ).بهت-١١٢ئىمام نهۋەۋىنىڭ ئهلئهزكار دېگهن كىتابى (
بهزى ئالىمالر ئىستىخارە سالغاندا نـېمه ئۈچـۈن ئالـدىن ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقـۇش                  

ئىــستىخارە ســېلىش دۇئــادىن ئىبــارەت «: ھهققىــدە مــۇالھىزە قىلىــپ مۇنــداق دېــگهن
بولغاچقا ئالدى بىلهن ئىشىكنى قېقىپ ئاندىن تىلهكنى ئوتتۇرىغـا قويـۇش مۇناسـىپ،             

 دۇئــا مــۇقهددىمه بولــۇش ئۈچــۈن نامــازدەك ئۇلــۇغ يهنــى بــۇ بىــر دۇئانىــڭ مۇقهددىمىــسى،
ئىبادەت يوق، چۈنكى نامازدا ئالالھ تائاالنى زىكىر قىلىـش، ئۇلـۇغالش ۋە موھتـاجلىقنى              

   .)بهت-٣٨جىلد -٤ئهلمهدخهل (».ئىزھار قىلىش بار
   :ئىستىخارە سالغاندىن كېيىنكى ئىشالر

هلكـى كـۆڭلى قايـسى    ئىـستىخارە سـالغاندىن كېـيىن چـۈش كۆرۈشـى شـهرت ئهمهس، ب      
ئىشقا ئارام تاپسا ياكى خاتىرجهم بولسا، شۇ ئىشنى قىلسا بولىدۇ، كۆڭلى ئارام تاپمىـسا            

بۇ يهردە دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ئىش شـۇكى، ئىـستىخارە سـالغان            . ئۇنى قىلمايدۇ 
كىـشى ئـۆز كـۆڭلى بۇرۇنـدىنال تارتقــان ۋە كۈچلـۈك ھهۋەس قىلغـان ئىـشنى يۈگــۈرۈپال        

ــاي  ــشتىن     تاللىم ــانچه ئى ــان بىرق ــاقچى بولغ ــيىن تاللىم ــالغاندىن كې ــستىخارە س ئى
قايسىبىر ئىش ئۇدۇل كهلسه شۇنى قىلىـشى كېـرەك، بولمىـسا ئـۆز ھـاۋايى ھهۋىـسىگه                 
ئهگهشكهن بولىدۇ، شـۇڭا بهزى ئـالىمالر كـۆڭلى ئـارام تاپقـان ئىـشنى قىلمايـدۇ، دەپمـۇ                   

ــان ــدەك . تۇرىۋالغـ ــى ھهجهر ئېيتقانـ ــاپىز ئىبنـ ــېكىن ھـ ــسى «:لـ ــستىخارە : توغرىـ ئىـ
ھهۋىــسىگه مۇۋاپىــق كهلــگهن ئىــشقا  -سېلىــشتىن بــۇرۇن ئۆزىنىــڭ كۈچلــۈك ھــاۋايى 

   .)بهت-٢٢٣جىلد -١١فهتهۇل بارى ( ».كۆڭلى ئارام تاپسىمۇ قىلمايدۇ
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بۇنىڭغا ئاساسهن كـۆڭلى بـۇرۇن ياقتۇرغـان ۋە يـاكى ياقتۇرمىغـان ئىـشنى ئىـستىخارە                 
 دەرىجىدە قويۇپ ئاندىن ئۇدۇل كهلگهن، قـوالي بـولغىنىنى          سالغاندىن كېيىن ئوخشاش  

   . قىلىش كېرەك بولىدۇ
   :قايتا بىرقانچه قېتىم سېلىش-ئىستىخارىنى قايتا

ــانچه     ــايتىالپ بىرق ئىــستىخارە ســالغاندىن كېــيىن ئهگهر بىــر ئىــشقا توختالمىــسا، ق
   .قېتىم ئىستىخارە سالسىمۇ بولىدۇ

قايتـا تهكـرارالپ    -ستىخارە نامىزىنى ۋە دۇئاسىنى قايتا    ئى«: ئىمام ئهينى مۇنداق دېگهن   
   .)بهت-٢٢٥جىلد -٧ئۇمدەتۇل قارى ( ».سېلىش مۇستهھهبتۇر

قايتـا ئـۈچ قېـتىم تهكـرارالپ قىالتتـى،      -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ دۇئـا قىلـسا قايتـا       
ــا       ــېڭىالپ قايت ــى ي ــامۇ كهئبىن ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــى زۇبهي ــدۇلالھ ئىبن ــپه ئاب خهلى

مهن پهرۋەردىڭارىمغـا ئـۈچ قېـتىم ئىـستىخارە         ... «: ياسىماقچى بولغاندا مۇنداق دېـگهن    
   .)ھهدىس-١٣٣٣سهھىهۇ مۇسلىم، ھهج بۆلىمى (» ...سالىمهن، ئاندىن قارار ئالىمهن

   .ئىستىخارىمۇ بىرخىل دۇئا، شۇڭا ئۇنى تهكرارالپ سىلىش مۇستهھهب بولىدۇ
   :مهسلىههتىنى ئېلىشئىستىخارە سېلىش بىلهن ئاقىلالرنىڭ 

بهزى كىـــشىلهر بهزىـــلهرگه قارىغانـــدا تېخىمـــۇ ئاقىـــل، تېخىمـــۇ بىلىملىـــك، ھايـــات 
ــالالھ تائاالنىـــڭ بهزى     ــۇ ئـ ــدۇ، بـ ــول، ھىكهتلىـــك ۋە تهدبىرلىـــك بولىـ ــسى مـ تهجرىبىـ
بهندىلىرىگه بېرىدىغان پهزلىدۇ، ئالالھ ئۆز پهزلىنى خالىغان بهندىـسىگه بېرىـدۇ، شـۇڭا             

 بىلهن بىلله يۇقىرىقىدەك مهسلىههتكه يارايـدىغان كىـشىلهرنىڭ         ئىستىخارە سېلىش 
   .مهسلىههتىن ئېلىشمۇ ياخشى ئىشتۇر

ھهرقانـــداق بىـــر ئىـــشقا قهدەم قويۇشـــتىن، قـــارار «: ئىمـــام مـــاۋەردى مۇنـــداق دەيـــدۇ
ــار     ئېلىــشتىن ئىلگىــرى ســهمىيمىي نهســىههت قىلىــدىغان مۇشــاۋىر ســاالھىيىتى ب

 بىر ئاقىـل كىـشىگه يارىـشىدىغان بىـر ئىـشتۇر، چـۈنكى              زاتالرنىڭ رەيىنى ئېلىش ھهر   
ئالالھ تائـاال ئـۆز پهيغهمبىـرىگه قارىتـا تولـۇق يېـتهكلهش ۋە يـاردەم قىلىـشقا كاپـالهت                    

ــۇيرۇپ   ــشقا بـ ــلىههت سېلىـ ــۇنى مهسـ ــۇق ئـ ــان تۇرۇقلـ ــلهن  «: قىلغـ ــۇالر بىـ ــشتا ئـ ئىـ
-٤١جىلـد   -٤ئهلمهدخهل  (» .دېگهن.) ئايهت-١٥٩ئالى ئىمران سۈرىسى    (» )كېڭهشكىن

   .)بهت
ــدۇ   ــداق دەي ــي مۇن ــام نهۋەۋى ــۇرۇن خــالىس نهســىههت   «: ئىم ــستىخارە سېلىــشتىن ب ئى

قىلىـــدىغان، تهجرىبىلىـــك، دىنـــدار، بىلىملىـــك كىـــشىنى مهســـلىههتكه ســـېلىش   
ــاال  ــالالھ تائ ــۇالر بىــلهن كېڭهشــكىن «: مۇســتهھهبتۇر، ئ دېــگهن، مهســلىههت » ئىــشتا ئ

» .هلۇم بولـسا ئانـدىن ئىـستىخارە سـالىدۇ        سېلىپ ئۇنىڭ پايدىلىق ئىش ئىكهنلىكى م     
   .)بهت-٢٤٣جىلد -٣كۇۋەيت فىقهى ئانسىكلۇپىديىسى (
  
  



٧  
  
  
  

   :مهسلىههتىنى ئېلىشقا بولىدىغان كىشىلهرنىڭ سۈپهتلىرى تۆۋەندىكىچه
بـۇ   شـۇڭا جاھىـل، پىـشمىغان سـويما، نـادانالر           . ئهقلى كامىل، تهجرىبىلىـك كىـشى     -١

   .ئىشقا يارىمايدۇ
 ۋە تهقــۋادار كىــشى، دىيانهتلىــك تهقــۋادار كىــشىنى مهســلىههتكه ســالغاندىال  دىنــدار-٢

   .كۆڭۈل خاتىرجهم بولىدۇ، چۈنكى ئۇ سىر ئاشكارىلىمايدۇ، خاتا يول كۆرسهتمهيدۇ
چۈنكى دوستلۇق بولغاندا قارشى تهرەپنىڭ ئهھـۋالىنى       . بۇرادەرلهردىن بولۇشى -دوست-٣

   .وغرا مهسلىهت بېرەلهيدۇياخشى چۈشىنىش پۇرسىتى بولغانلىقتىن ت
ــى  -٤ ــشى بولۇش ــاتىرجهم كى ــۆڭلى خ ــر    . ك ــۆمگهن بى ــگه چ ــان، غهم ــى چېچىلغ دىققىت

   .كىشىنى مهسلىههتكه سالسا توغا مهسلىههت بېرەلمهي قالىدۇ
غهرەزلىك بولماسلىقى، چۈنكى مهسلىههت بهرگهن ئىـشىدا بىـرەر غهرەز يوشـۇرۇنغان            -٥

   .هپ مهسلىههت بېرىدۇئهھۋالدا ئۇ كىشى ئۆز مهنپهتىنى كۆزل
يــۇقىرىقى بهش ســۈپهت تېپىلغــان كىــشى مهســلىههتكه سېلىــشقا ســاالھىيهتلىكتۇر،  
شۇڭا بۇنداق بىر كىشىنى تاپالىساڭ، ئۆزۈڭنىڭ قارىشىنى توغرا دەپ تۇرىۋالماي ئۇنىڭ         

-٤٢-٤١جىلـد   -٤ئهلـمهدخهل   . (مهسلىههتىنى ئالغىنىڭ ساالمهتلىككه ئهڭ يېقىندۇر    
   .)بهتلهر
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