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 ئۇسۇلىقۇربان ھېيت نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش 

   

! تائاالغا بولسۇنهللا بارلىق ھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى، رەببىمىز ئۇلۇغ ا

ئىنسانىيهتنى توغرا يولغا باشلىغۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله 

  !ـ تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىغا ۋە پۈتۈن مۇسۇلمانالرغا دۇرۇت ۋە ساالمالر بولسۇن

) قۇربانلىق قىلىدىغان( ھېيت نامىزى ھىجرىيهنىڭ بىرىنچى يىلى نهھر قۇربان

  . ئۇ كۈن بولسا زۇلههججه ئېيىنىڭ ئونىنچى كۈنىدۇر. كۈنىدە يولغا قويۇلغان

قۇربان ھېيت نامىزى شهھهرلهردە ياكى چوڭ كهنتىلهردە ئولتۇراقالشقان ۋە ئۇ شهھهر 

چۈنكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . پتۇرۋە كهنتلهرگه كېلهلهيدىغان كىشىلهر ئۈچۈن ۋاجى

قۇربان ھېيت نامىزىنى ئوقۇشنى ھاياتى بويىچه داۋام قىلدى ۋە كىشىلهرنى بۇ نامازغا 

بىز ئىككى ھېيت كۈنلىرى : بۇ ھهقته ئۇممۇ ئهتىيه مۇنداق دەيدۇ. چىقىشقا بۇيرىدى

ۇالر پۈركىنىپ ھهتتا بىز قىزالرنى ئ. چىقىشقا بۇيرۇلدۇق) ناماز ئوقۇلىدىغان يهرگه(

تۇرىدىغان پهردىلهرنىڭ ئىچىدە ئېلىپ چىقاتتۇق ھهتتا ھهيزدار ئايالالرنىمۇ ئېلىپ 

ئۇالر ئۇ كۈننىڭ بهرىكىتىنى ۋە پاكلىقىنى ئۈمىد قىلىپ كىشىلهرنىڭ . چىقاتتۇق

ئارقىسىدا تۇرۇپ كىشىلهر ئېيتقان تهكبىرنى ئۇالر بىلهن بىلله ئېيتاتتى ۋە ئۇالر بىلهن 

  ] بۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان. [ا قىالتتىبىلله دۇئ

ئهمما مۇساپىرغا، ئايال كىشىگه، كېسهل ئاجىز كىشىگه، قۇلغا ۋە تېخى باالغهتكه 

  . يهتمىگهن كىچىك بالىغا قۇربان ھېيت نامىزىنى ئوقۇش ۋاجىپ ئهمهس

قۇربان ھېيت . قۇربان ھېيت نامىزى چاشكا نامىزىنىڭ ۋاقتىدا ئوقۇلىدۇ

نامىزىنىڭ ۋاقتى كۈن ئۇپۇقتىن نهيزە بويى كۆتۈرۈلىپ ئاقىرىشقا باشلىغاندىن تارتىپ 

ئهگهر قۇياش ناماز ئوقۇپ . تاكى قۇياش چىڭ چۈشتىن قايرىلغانغا قهدەر داۋام قىلىدۇ

قاتتىق يامغۇر ياغقانغا ياكى . تۇرغان ۋاقىتتا قايرىلىپ قالسا، ناماز بۇزۇلۇپ كېتىدۇ

  گه ئوخشاش بىرەر ئۆزرىنىڭ سهۋەبىدىن ھېيت نامىزىنى ئوقۇشنى ئىمامنىڭ كهلمىگىنى
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چۈنكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مىنا . ئۈچ كۈنگه قهدەر كېچىكتۈرۈشكه بولىدۇ

ئۇنى بىرەر ئۆزرە يوق . دېگهن" ھهقىقهتهت بۇ كۈنلهر ھېيت كۈنلىرىدۇر: "كۈنلىرىنى

  . دۇر) مغا يېقىن مهكرۇھھارا(تۇرۇپ ئۇنداق كېچىكتۈرۋېتىش مهكرۇھى تهھرىمه 

  ئىككى ھېيت نامىزىنىڭ ئوقۇلۇش ئۇسۇلى

قۇربان ھېيت نامىزىمۇ جۈمه نامىزىغا ئوخشاش ئىككى رەكئهت بولۇپ جامائهت 

بۇ ھهقته . لېكىن، قۇربان ھېيت نامىزىدا ئهزان ۋە تهكبىر ئوقۇلمايدۇ. بىلهن ئوقۇلىدۇ

رۇزا ھېيت ۋە قۇربان : مۇنداق دېدى) !ئۇالردىن رازى بولسۇنهللا ا(ئىبنى ئابباس ۋ جابىر 

  ]بۇ ئهسهرنى ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان. [ھېيت نامازلىرىغا ئهزان ئوقۇلمايتتى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ھېيت كۈنى : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى

بۇ ھهدىسنى . [چىقىپ ئهزان ۋە تهكبىر ئوقۇماستىن ھېيت نامىزىنى باشالپ ئوقۇپ بهردى

  ]نهسهئىي رىۋايهت قىلغان

ئهگهر . قۇربان ھېيت نامىزىنى قازا قىلىۋاتقان ئادەم ئۇنى ئۆزى يالغۇز ئوقۇمايدۇ

. ئۇنىڭغا باشقا مهسچىتكه بېرىش مۇمكىن بولسا، نامازنى شۇ مهسچىتكه بېرىپ ئوقۇيدۇ

هردە ئوقۇسىمۇ چۈنكى، ھېيت نامىزىنى ھهممه كىشىلهر بىر يهردىال ئوقۇماي بىر نهچچه ي

  . توغرا بولىۋېرىدۇ

ئۇ تهكبىر ھهر بىر رەكئهتته . ھېيت نامىزىنىڭ تهكبىرلىرىنى ئېيتىش ۋاجىپتۇر

بىرىنچى رەكئهتته ئىمام تهكبىرنى نامازنى باشالپ . ئۈچ قېتىم ئېيتىلىدۇ

نى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئايهت ئوقۇشنى باشالشتىن ئىلگىرى " سۇبهانهكهلالھۇممه"

ھهر قېتىم . ئىمامغا ئىقتىدا قىلغانالرمۇ ئىمامغا ئهگىشىپ تهكبىر ئېيتىدۇ. ۇئېيتىد

تهكبىر ئېيتقاندا قوللىرىنى قۇلىقىنىڭ يۇمشۇقىنىڭ ئۇدۇلىغىچه كۆتۈرىدۇ ۋە 

ئىمام ھهر ئىككى . تهكبىرنى ئېيتىپ بولۇپ قوللىرىنى ئىككى يانغا تاشالپ تۇرىدۇ

ادەملهر تهكبىرنى ئېيتىپ بولغانغا قهدەر ساقالپ تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدا ئىقتىدا قىلغان ئ

سۇبهانهلالھ ۋەلههمدۇلىلالھ ۋە ال ئىالھه : "ئىككى تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدا. تۇرىدۇ

  . دېيىش خاتا ئهمهستۇر" ئىللهلالھۇ ۋەلالھۇ ئهكبهر
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ئىككىنچى رەكئهتته سۈرە فاتىهه ۋە ئۇنىڭغا قوشۇپ بىر سۈرە ئوقۇلۇپ بولغاندىن 

تهكبىرنى بىرىنچى . ۇغا بېرىشتىن ئىلگىرى ئۈچ قېتىم تهكبىر ئېيتىلىدۇكېيىن رۇك

رەكئهتته ئايهتلهرنى ئوقۇشنى باشالشتىن ئىلگىرى ۋە ئىككىنچى رەكئهتته ئايهتلهرنى 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئېيتىشنىڭ سهۋەبى بولسا، ئىككى رەكئهتته ئوقۇلغان 

ئهگهر تهكبىرنى ھهر . گهنلىك ئۈچۈندۇرئايهتلهرنىڭ ئارىسىغا بىر پاسىل چۈشمىسۇن دې

لېكىن، ئهڭ ياخشىسى يۇقىرىدا بايان . بىر رەكئهتنىڭ بېشىدا ئېيتسىمۇ بولىدۇ

  . قىلىنغان شهكىلدە ئېيتىش الزىم

بۇ تهكبىرنى بىرىنچى رەكئهتته ئۈچ قېتىم ۋە ئىككىنچى رەكئهتته ئۈچ قېتىم 

هسئۇد ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كۆپ بولۇپ جهمئىي ئالته تهكبىر ئېيتىش بولسا ئىبنى م

  . تۇتقان يولىدۇر!) ئۇالردىن رازى بولسۇنهللا ا(ساندىكى ساھابىالرنىڭ 

ئهگهر ئىمام بىرىنچى رەكئهتته ئېسىدە يوق تهكبىرنى ئېيتماي ئايهتلهرنى باشالپ 

كهتكهن ۋە ئايهتلهرنى ئوقۇپ بولۇشتىن ئىلگىرى ئۆزىنىڭ تهكبىرنى ئېيتمىغانلىقى 

ئهمما . ئاندىن ئايهتلهرنى قايتا ئوقۇيدۇ. ئېيتىدۇ   بولسا، تهكبىرنى ئىسىگه كهلگهن

تهكبىرنى ئۇنتۇپ قالغانلىقى ئايهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئىسىگه 

كهلگهن بولسا، تهكبىرنى ئېيتماستىن نامازنى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۋېرىدۇ ۋە سهھۋە 

   . سهجدىسى قىلىدۇ

ىرىنچى رەكئهتته ئىمامغا، ئىمام تهكبىرلهرنى ئېيتىپ بولغاندىن ئهگهر بىر ئادەم ب

 ئىمام ئايهتلهرنى كېيىن يېتىشكهن بولسا، ئۇ ئادەم ئېيتىشقا تېگىشلىك تهكبىرلهرنى

ئهگهر ئۇ ئادەم تهكبىرلهرنى . ئوقۇشقا باشالپ بولغان بولسىمۇ شۇ چاغنىڭ ئۆزىدە ئېيتىدۇ

ھهتتا ئىمام رۇكۇ قىلغانغا قهدەر ئېيتالمىغان بولسا، ئىمام بىلهن بىلله رۇكۇ قىلىدۇ ۋە 

  . تهكبىرلهرنى رۇكۇدا تۇرۇپ قوللىرىنى كۆتۈرمهستىن ئېتىدۇ

 ھېيت نامىزىنىڭ بىر رەكئىتىگه ئۈلگۈرەلمىگهن بولسا، ئۇ ئادەم ئهگهر بىر ئادەم

تهكبىرلهرنى ئۇ رەكئهتنىڭ قازاسىنى قىلىشقا تۇرغاندا ئايهتلهرنى ئوقۇپ بولغاندىن 

  . كېيىن ئېيتىدۇ

  قۇربان ھېيت نامىزىنىڭ خۇتبىسى
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ئىمام . ھېيت نامىزىنىڭ كهينىدىن ئىمامنىڭ ئىككى خۇتبه ئوقۇشى سۈننهتتۇر

بۇ ھهقته جابىر . ككى خۇتبىنىڭ ئارىلىقىدا بىر قېتىم قىسقا بىر ۋاقىت ئولتۇرۋالىدۇئى

) ھېيت كۈنلىرى(ھهقىقهتهن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . ئاندىن كىشىلهرگه خۇتبه سۆزلهيتتى. ئهۋۋەل ناماز ئوقۇيتتى

ۇپ مۇنبهردىن چۈشۈپ ئايالالرنىڭ قېشىغا كېلهتتى ۋە بىالل خۇتبىنى سۆزلهپ بول

بىالل . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قولىغا تايىنىپ تۇرۇپ ئۇالرغا ۋەز ـ نهسىههت قىالتتى

شۇ چاغدىكى پېقىرالرغا سهدىقه قىلماقچى . (رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئېتىكىنى يېيىپ تۇراتتى

بۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارى . [ه تاشاليتتىسهدىقىسىنى ئۇنىڭ ئېتىكىگ) بولغان ئايالالر

    ] رىۋايهت قىلغان

چۈنكى، ئهسلىدە . ئىمام مۇنبهرگه چىققان ۋاقتىدا خۇتبه ئوقۇماستىن ئولتۇرمايدۇ

مۇنبهرگه چىققاندىن كېيىنال مۇنبهردە ئولتۇرۇش مۇئهززىننىڭ ئهزان ئوقۇپ بولۇشىنى 

شۇنىڭ . خۇتبىسىدە ئهزان ئوقۇلمايدۇئهمما ھېيت نامازلىرىنىڭ . كۆتۈپ تۇرۇش ئۈچۈندۇر

  .ئۈچۈن ئىمام مۇنبهرگه چىقىپال ئولتۇرۇشقا بولمايدۇ

بىرىنچى خۇتبىدە خۇتبىنى باشالشتىن ئىلگىرى توققۇز قېتىم ۋە ئىككىنچى 

تهكبىر ئېيتىش  خۇتبىنىڭ بېشىدا يهتته قېتىم ئاخىرىدا ئون تۆت قېتىم 

  . مۇستهھهبتۇر

   بولغان ئىشالرھېيت كۈنلىرى قىلىش سۈننهت

قۇربان ھېيت كۈنىدە تاكى ھېيت نامىزى ئوقۇلۇپ بولغانغا قهدەر بىر نهرسه 

  . يېيىلمهيدۇ

ھېيت كۈنىدە يۇيۇنۇش، مىسۋاك قىلىش، خوش بوي نهرسه ئىشلىتىش، چىرايلىق 

كىيىم ـ كىچهك كېيىش، نامازغا كهلگىچه يولدا ئىچىدە تهكبىر ئېيتقاچ كېلىش ۋە 

  . ۈننهتتۇرخوش چىراي بولۇش س

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم : بۇ ھهقته ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى

  ]بۇ ھهدىسنى تهبرانى رىۋايهت قىلغان. [ھېيت كۈنى قىزىل تون كىيهتتى
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئىككى ھېيت كۈنلىرى : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

   ] بۇ ھهدىسنى بهيههقىي رىۋايهت قىلغان. [تى، دېدىئهڭ چىرايلىق كىيىملىرىنى كېيهت

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئىككى ھېيت كۈنلىرى تاكى ناماز ئوقۇيدىغان 

ئۇ يهرگه (يهرگه كهلگهنگه قهدەر يولدا تهكبىرنى ئاۋازلىق ئېتىپ كېلىدىغانلىقى ۋە 

تىپ تۇرىدىغانلىقى رىۋايهت تاكى ئىمام كهلگهنگه قهدەر تهكبىر ئېي) كهلگهندىن كېيىنمۇ

  ]بۇ ئهسهرنى دارى قۇتنىي ۋە بهيههقىي رىۋايهت قىلغان. [قىلىندى

ھېيت نامىزىنى ئوقۇشتىن ئىلگىرى ۋە ئۇنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن تاكى ئۆيگه 

بۇ ھهقته ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . قايتىپ كهلگهنگه قهدەر نهپله ناماز ئوقۇلمايدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم روزى ھېيت كۈنى ناماز ئوقۇيدىغان يهرگه چىقىپ : مۇنداق دېدى

بۇ ئىككى رەكئهت نامازدىن ئىلگىرى ۋە ئۇنىڭدىن . ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ بهردى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله بىاللمۇ بار . كېيىن ھېچقانداق ناماز ئوقۇمىدى

  ]  رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارىي. [ئىدى

ھېيت كۈنى نامازغا بارغان ئادەم نامازغا بېرىشتا باشقا يول بىلهن، كېلىشته باشقا 

: بۇ ھهقته جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى. يول بىلهن ماڭىدۇ

يهنى نامازغا بېرىشتا . (پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم روزا ھېيت كۈنىدە يولنى ئالماشتۇراتتى

بۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارىى ). [هن، كېلىشته باشقا يول بىلهن ماڭاتتىباشقا يول بىل

  ] رىۋايهت قىلغان

ھېيت نامىزىغا بارغىچه يولدا تهكبىرلهر ئاۋازلىق ئېيتىلىدۇ ۋە قۇربان ھېيت 

يهنى زۇلههججىنىڭ ئونىنچى كۈندىن (كۈنىدىن باشالپ تاكى ئون ئۈچىنچى كۈنىنىڭ 

ئهسىر نامىزىغا قهدەر ھهر پهرز نامازىنىڭ كهينىدىن ) ئون ئۈچىنچى كۈنىگىچه ئۈچ كۈن

بۇ تهكبىرلهرنى ئېيتىش . تهكبىر ئېيتىش باالغهتكه يهتكهن ھهر بىر كىشىگه ۋاجىپتۇر

نى ياد هللا ا) يهنى تهشرىق كۈنلىرىدە(ساناقلىق كۈنلهردە : "تائاال مۇنداق دېدىهللا ھهققىدە ا

 ـ ٢٠٣سۈرە بهقهر ) "[ىر ئېيتىڭالريهنى نامازلىرىڭالرنىڭ ئاخىرىدا تهكب(ئېتىڭالر 

  ] ئايهتنىڭ بىرقىسمى

  



 ٦

  

مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن، ) دىنىي ۋە دۇنياۋىي(كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان "

الله ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن ) يهنى قۇربانلىق كۈنلىرىدە(بهلگىلهنگهن كۈنلهردە 

للهنىڭ نېمهتلىرىگه شۈكۈر قىلىش يهنى تۆگه، قوي، ئۆچكىلهرنى ا(چارۋا مالالرنى 

سىلهر قۇربانلىقالرنىڭ ". اللهنىڭ ئىسمىنى ئېيتىپ قۇربانلىق قىلسۇن) يۈزىسىدىن

   ]  ـ ئايهت٢٨سۈرە ھهج "[گۆشىدىن يهڭالر، موھتاجقا، پېقىرغا بېرىڭالر 

تهكبىرنى ) ھهر نامازنىڭ كهينىدىن ئېيتىلىدىغان(ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ 

ت كۈنىنىڭ بامدات نامىزىنىڭ كهينىدىن باشالپ تاكى ئون ئۈچۈنچى قۇربان ھېي

. كۈنىنىڭ ئهسىر نامىزىنى ئوقۇپ بولغانغا قهدەر داۋام قىلىدىغانلىقى رىۋايهت قىلىندى

  ]بۇ ئهسهرنى ئىبنى ئهبۇشهيبه رىۋايهت قىلغان[

لالھۇ ال ئىالھه ئىلال. ئهلالھۇ ئهكبهر. ئهلالھۇ ئهكبهر: تهكبىر مۇنداق ئېيتىلىدۇ

  . ئهلالھۇ ئهكبهر ۋەلىلالھىل ھهمدۇ. ۋەلالھۇ ئهكبهر

ال ئىالھه "دەپ بولغاندىن كېيىن بىر قېتىم " ئهلالھۇ ئهكبهر"يهنى ئىككى قېتىم 

ئهڭ . دېيىلىدۇ" ئهلالھۇ ئهكبهر"ئاندىن يهنه ئىككى قېتىم . دېيىلىدۇ" ئىلاللالھۇ

. نى جاراڭلىق ئېيتىش ۋاجىپتۇربۇ تهكبىر. دېيىلىدۇ" ۋە لىلالھىل ھهمدۇ"ئاخىردا 

ئهمما ئايال كىشى تهكبىرنى ئىچىدە . شۇنداق قىلىشنى سۈننهت دېگهن قاراشمۇ بار

تهكبىرنى بۇ شهكىلدە ئېيتىش ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت . ئېيتىدۇ

  .قىلىنغاندۇر

  


