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 پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ناماز ئوقۇش ئۇسۇلى
 

گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى  بارلىق    
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد  بولغان ئالالھقا خاستۇر.

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ ەيھىسساالمغا، ئەل
 ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن. ىرىغاساھابىل

 ئۇساۇلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ نامااز ئوقاۇش     بۇ    

بارلىق بۇنى  بولۇپ، رىسالەھەققىدە توختالغان كىچىك بىر 

ئىختىياار   بىالەن ئورتاقلىىىىانى   مۇسۇلمان قېرىنداشالر

: قىلااادى .  پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالى بىااار ھەدىساااىدە   

بۇخاااارى  ]. دېاااگەن «،ناماااازنى مەن ئوقۇدانااادەڭ ئوقاااۇ الر»

 رىۋايىتى[.

يااۇقىرىقى ھەدىساانى چىقىااپ قىلىاا  تااۇرۇپ    تۆۋەناادە     

 بېرىلىدۇ:قىسقىچە نامازنىڭ بايانى 

 .تاھارەت ئېلىش

اھاارەت  تناماز ئوقۇدۇچىنىڭ ئالالھ تائاال بۇيرۇداندەڭ  -1    

الزىاا   ۆۋەناادىكى ئااايەتكە ئەمەل قىلىىااى ئااېلىپ ئۈچااۈن ت

اا ﴿ئالالھ تائاال  قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دېاگەن:   بولىدۇ. ََ ُّه
َ
يَاا َ

يْاِديَُكْم إََِل الَْمَرافِاِ  َواْمَساُاوا 
َ
اَلِة فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم َوأ يَن آَمنُوا إَِذا ُقْمتُْم إََِل الصذ ِ

اَّلذ
رُْجلَُكااْم إََِل الَْكْعبَااْ ِ  بُِرُءوِسااُكمْ 

َ
ئااى مااۆمىنلەر  »تەرجىمىسااى:  ﴾َوأ

 )ساااىلەر تاھارەتساااىز بولاااۇپو نامااااز ئوقۇمااااقچى بولاااۇپ   

تااااااۇردىنى الردا، يااااااۈزال الرنى يۇيااااااۇ الر، قولااااااۇ الرنى 
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جەينىكى الر بىلەن قوشۇپ يۇياۇ الر، بېىاى الردا مەساھى    

 «الر.قىلى الر، پۇتۇ الرنى ئوشۇقۇ الر بىلەن قوشاۇپ يۇياۇ   

ر ئەلەيھىسسااالى مۇناداق   پەيغەمبە  .ئايەت[-6مائىدە ]سۈرە 

 «.تاھارەتساىز ئوقۇلغاان نامااز قوباۇل قىلىنمايادۇ     »دېگەن: 

 مۇسلى  رىۋايىتى[.]

 .يۈزلۈنۈشقىبلىگە 

دا قىلىااپ پەرز ياااكى نەپاالە ناماااز بولسااۇن ناماااز ئااا    -2    

پااكە پۈتااۈن بە تەرەئااكەپ، زالۈنىيىتىنااى قەلبىاادىن كەچكاا 

ىنىاادۇ. نامازنىااڭ نىيىتىنااى ئېغىااز   نااى بىاالەن يۈزل بەدى

ئارقىلىق قىلمايادۇ، چاۈنكى ناماازدا ئېغىاز بىالەن نىايەت       

قىلىااااپ دىنىمىاااازدا يولغااااا قويۇلمىغااااان ئىىااااالرنىڭ   

تۈرىدىندۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالى ۋە ساەھابە كىارامالر    

نامااازدا ئېغىااز ئااارقىلىق نىاايەت قىلمىغااانلىقى سااەۋەبى   

رنىڭ ئااۇ ئىىاانى ئىبااادەت دەپ قىلىىااى   بىاالەن، باشااقىال 

بىاادئەت ھېسااابلىنىدۇ. ئىماااى بولسااۇن ياااكى يااالغۇز ناماااز 

توساااپ تۇردااۇدەڭ بىاار نەرسااە   ئالاادىغا  ،قىلغااۇچى بولسااۇن

ئىلىمالرنىاڭ  -قويۇپ ناماز ئوقۇشاى كېارەڭ. ئەمماا ئەھلاى    

كىتابلىرىاادا مۇستەساانا قىلىنغااان مەسااىلىلەردىن باشااقا 

كەلتۈرالش نامازنىڭ شەرتلىرىدىن  قىبلىگە يۈزئەھۋالالردا، 

 بىرىدۇر.
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ئېھرام تەكبىرى، تەكبىر بىلەن بىرگە ئىككى 

نى كۆكسىنىڭ ىنى كۆتۈرۈش ۋە ئىككى قولىقول

 ئۈستىدە قويۇش.

تەكبىرىناااى  كېااارىپدەپ نامازداااا  ئاااالالھۇ ئەكااابەر -3    

 سەجدە قىلىدىغان جايدا بولىدۇ. ىكۆز يتقان ھالدا،ئې

تەكبىرىاااادە ئىككااااى قااااولىنى    نامازدااااا باشااااالش -4    

ياااكى ئىككااى دىلىسااىنىڭ ۇالقلىرىنىااڭ تۈۋىگىچىلىااك ق

 باراۋىرىدە كۆتۈرىدۇ.

قىياماادا ئااول قااولىنى سااول قولىنىااڭ ئۈسااتىگە      -5     

باااۇ رەساااۇلۇلالھ ساااەللەلالھۇ  قوياااۇپ مەيدىساااىدە تۇتاااۇش.

 ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن سابىتتۇر.

 .باشالش دۇئاسى ناماز

. ئوقاااۇش نىدۇئااااباااۇ ۇشاااتىن باااۇرۇن فااااتىھەنى ئوق -6    

 ﴾غاكك جدك وال اهل َلاعمدك وتبارك اسمك وتوحب امهللانك اسب﴿
باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني المرشق  امهلل ﴿ يااكى ىن 

من خطاياي كماا يا ا ابااب اضبان  مان نقين  امهلل .والمغرب
ناى   ﴾اغساينين مان خطايااي بالمااثل وابينارب والا   امهلل .ادلنس

  [.ھەدىس-111 ]بۇخارى رىۋايىتى .ئوقۇيدۇ
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پەيغەمبىرىمىاازدىن سااابىل بولغااان  ئۇنى اادىن باشااقا       

ئەل ئەۋزىلااى  نى ئوقۇسااىمۇ بولىاادۇ.ناماااز باشااالش دۇئاسااى

ئۇنى اادىن نى ئوقۇشااتۇر. بىاارقېتى  ئااۇنى بىاارقىېتى  بااۇ  

عو) :كىيىن
َ
ِ ، يطان الرجيمن الشَ مِ هلل با ذُ أ  (سم اهلل الرمحن الارييمب
ياادۇ. بااۇ ھەقااتە رەسااۇلۇلالھ    سۈرىسااىنى ئوقۇ دەپ فاااتىھە

فاااتىھە »سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەى مۇنااداق دېااگەن:   

 «،سۈرىسىنى ئوقۇمىغاان ئادەمنىاڭ ناامىزى دۇرۇە ئەمەە   

 ھەدىس[. -123تى ]بۇخارى رىۋايىدېگەن. 

ۇنى ااادىن كىااايىن قېااارائەت ئااااۋازلىق ئوقۇلىااادىغان  ئ    

نامازالردا "ئامىن" نى ئۈنلۈڭ، قىرائەت ئىچىدە ئوقۇلىدىغان 

 نامااازالردا "ئااامىن" نااى ئىچىاادە دەياادۇ. ئۇنى اادىن كىاايىن

 ىنى ئوقۇيااادۇ.ساااۈر قۇرئاااان ساااۈرىلىرىدىن خالىغاااان بىااار

 تىھەدىن كىايىن فاا  پىىىن، دېاگەر ۋە خاۇپتەن نامازلىرىادا   

ۈرىلەرنى ئەۋزەلاادۇر. باماادات نامىزىاادا ئااۇزۇنلىقى نورمااال ساا

ئۇزۇنراق ساۈرىلەرنى، شااى نامىزىادا گاھىادا ئاۈزالن گاھىادا       

قىسااقا سااۈرىلەرنى ئوقااۇش رەسااۇلۇلالھنىڭ سااۈننەتلىرىگە 

 ئۈيغۇندۇر.

 .رۇكۇغا بېرىش ۋە ئۇنىڭدىن بىشىنى كۆتۈرۈش

دەپ  )ئاالالھۇ ئەكابەر و   «َبْ اهلَُل اَْكا»ئۇنى دىن كېايىن   -1    

ئىككى قولىنى ئىككى دىلىسىنىڭ ياكى  تەكبىر ئېيتى 

 دااارۇكۇقۇلىقىنىااڭ يۇمىااىقىنىڭ باراۋىرىاادە كۆتۈرىاادۇ ۋە 
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ناااى ىىزتئىككاااى قاااولى بىااالەن ئىككاااى  . رۇكاااۇدا بارىااادۇ

تۇتاااۇپ بااااش بىااالەن بەل بارمااااقلىرىنى ئاچقاااان ھاااالەتتە 

كااۇدا ئااۈ   رۇ دۇ.سااىمىنى ئوخىاااش تەكىااىلىكتە ئېگىاا  ق

َ الْ اُساابْ ﴿ياااكى ئۇنى اادىن كااۆپراق   قېااتى    ﴾يْمظااعَ اَن َرِّبي
ەياادۇ. ئۇنىااڭ بىاالەن بىاارگە   د و)سااۇبھانە رەببىاايەل ئەزىاا  

﴿ُُ ُُ،   َحوِب امهللبحانك س  ُُل ي امهللم پ دېاايى ﴾اغف

 مۇستەھەبتۇر. ]بۇخارى رىۋايىتى[.

الَِماْن هللُ ا عَ َسمِ ﴿بېىىنى كۆتۈرگەندە  رۇكۇدىن  -8      ﴾هدَ مَحِ
ئىككاااى قاااولىنى  دەپ  ولالھۇلىمەن ھەمىااادەھەساااەمىئ)

. ئىككى دىلىسىنىڭ ياكى قۇلىقىنىڭ باراۋىرىدە كۆتۈرىادۇ 

رۇكاۇدىن  ئىماى بولسۇن ياكى يالغۇز ھالەتتە ناماز ئوقۇساۇن  

) رەببەنااا  ﴾م ااااُدَحَربََّنااا َىَلااَك ا ل﴿ تااۇرۇپ بولغاناادىن كېاايىن

ئەگەر بااۇنى تولااۇق دېسااە ئەۋزەل:   .ياادۇدە ۋەلەكەل ھەماادۇ و

ربنا ولك احلمد محًدا كثًكا طيباً مبارًًك فيه ملء السماوات ومالء ﴿
]مۇسالى    ﴾يشء بعاداألرض وملء ما بينَما وملء ما شئت مان 

 رىۋايىتى[.

سەجدىگە بېرىش ۋە ئۇنىڭدىن بېشىنى 

 .كۆتۈرۈش

ەپ د )ئاالالھۇ ئەكابەر و   «اهلَُل اَْكاَبْ »ۇنى دىن كىايىن  ئ -9    

ىىتا قىايىن  . سەجدە قىلدۇتەكبىر ئېيتى  سەجدىگە بارى
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ۇنى ادىن  ، ئدۇقويىا ناى ئااۋۋال يەرگە   كەلمىسە ئىككاى تىزى 

ئەگەر بۇنااداق قىلىااپ قىاايىن . دۇقااولالرنى قويىاا كىاايىن

نااى ىتىزئىككااى  كىاايىن ئىككااى قااولىنىكەلسااە، ئاااۋۋال 

ۇپ، پۇت ۋە قوللىرىنىاڭ بارمااقلىرىنى قىابلىگە    يەرگە قوي

 ساى يەتتە ئەزاقارىتى  قول بارماقلىرىنى جەملىگەن ھالدا 

باۇرۇن، ئىككاى   بىالەن   . ئۇالر: پىىانەدۇبىلەن سەجدە قىلى

اناادۇر. سااەجدىدە يەنە ئااۈ  قااول، ئىككااى تىااز ۋە ئىككااى تاپ 

َ األاُساابْ ﴿ :قېااتى  الو ئاا)سااۇبھانە رەببىاايەل ئە  ﴾ىلعاَن َرِّبي

ساەجدىدە باۇ زىكىرناى ئاۈ  قېاتى  يااكى ئۇنى ادىن        . دۇدەي

سباانك ﴿كۆپراق دېيىپ سۈننەتتۇر. ئۇنىڭ بىلەن بىارگە:  
 مۇسااتەھەبتۇر. دېاايىپ ﴾حبماادك، امهلل اغفاار يامهلل ربنااا و

سااەجدىدە دۇئااانى كااۆپ قىلىااپ ياخىااىدۇر.  پەيغەماابەر      

رۇكااۇدا رەس سااۇبھانەھۇ  » :مۇنااداق دېااگەن ئەلەيھىسساااالى 

ۋەتەئاااالىنى ئۇلاااۇدال الر، ئەمماااا ساااەجدىدە دۇئاااانى كاااۆپ   

]مۇساااالى   «.قىلىىااااقا تىرىىااااچانلىق كۆرسااااىتى الر  

 رىۋايىتى[.

مۇسااااۇلمانالردا  ئااااۆزىگە ۋە باشااااقا  ،دىنئااااالالھ تائاااااال     

. مەيلاى نامااز پەرز نامااز بولساۇن يااكى      دۇياخىىلىق تىلەي

. رقىلىااپ ياخىااىدۇ نى كااۆپنەپاالە بولسااۇن ئۇنى اادا دۇئااا 

 دۇ.ساااقتىن يىراقااراق تۇتىاا  وق نااىسااەجدىدە ئىككااى تىز 

ردىن ئۈستۈن كۆتۈرگەن ھالادا ساەجدە   نى يەەكئىككى جەين
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ەر ئەلەيھىسساالى مۇنداق دېگەن: قىلىدۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمب

سااااەجدىدە بەدەنلىرى النااااى تااااۈز تۈتااااۈ الر، سااااىلەرنىڭ »

بىلەكلىرىناى  ئارا الردىن بىرەر كىىى ئېىاىل ياتقانادەڭ   

 ]بۇخارى رىۋايىتى[. «يەرگە قويمىسۇن.

. دۇتەكبىاار بىاالەن تۇرىاادەپ  «اهلَُل اَْكااَبْ »سااەجدىدىن  -11    

 دۇ.كاالەپ ئولتۇرىاا، ئااول پااۇتىنى تىيېيىاا  سااول پااۇتىنى

رَبي ﴿ :ۋە دۇئىككااى قااولىنى ئىككااى تىاازى ئۈسااتىدە تۇتىاا  
تەرجىمىساى:   ﴾فيِِن َواْجُبْياعيِن َوادْدو  وارزنيِْن وَ مَحْ َوارْ يِل، اغِفر

رەھىاا  ما ااا ئااى پەرۋەردىگااارى   مېنااى ئەپااۇ قىلغىاان،     »

رىزىاق بەرگىان،   ما اا  ھىادايەت قىلغىان،   مېناى  قىلغىن، 

« مۇيەسسەر قىلغىان  ېتى گەن ۋە تائساالمەت قىلغىمېنى 

دېگەن دۇئانى ئوقۇش ئەۋزەلدۇر. بۇ ئولتۇرۇشاتا پۈتاۈن ئەزاالر   

ئااااۆز ئورنىغااااا چۈشااااۈپ بولغىچىلىااااك ئالدىرىماسااااتىن  

ئولتاااۇرۇش الزىااا .  پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالى شاااۇنداق    

 ]تىرمىزى رىۋايىتى[.قىالتتى. 

بېرىاا  يەنە ئىككىنچااى سااەجدىگە  دەپ  «اهلَُل اَْكااَبْ »-11    

 .دۇنىڭ ئۆزىنى قىلىئىىالر دىدە قىلغانبىرىنچى سەج

ۇپ ئۇنى ادىن  ئولتاۇر  كىايىن يە گىا    سەجدىدىن -12    

كىاايىن ئورنىاادىن تۇرىاادۇ. بااۇ ئولتۇرۇشاانى راھەت ئىلىااپ 

ئەگەر ئىككىنچاااى ساااەجدىدىن   ئولتۇرۇشاااى دەپ ئاتايااادۇ. 

كىااايىن ئولتۇرماساااتىنال قىيامغاااا تۇرساااىمۇ بوالۋېرىااادۇ. 
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 دىن كىيىن تىزىغا تايىنى  تۇرۇپ ئورنىدىن تۇرىادۇ،  ئۇنى

ئەگەر قىيىن بوالپ قالسا يەرگە تايىنى  ئورنىدىن تۇرىادۇ.  

ئۇنى اادىن كىاايىن سااۈرە پاااتىھەنى ۋە خالىغااان سااۈرىلەرنى 

شااۇنداقال بىرىنچااى رەكئەتااتە قانااداق قىلغااان     ئوقۇياادۇ. 

 بولسا ئىككىنچى رەكئەتتىمۇ شۇنداق قىلىدۇ.

ەتلىك نامازدا تەشەھھۇدتا ئىككى رەكئ

 .ئولتۇرۇشنىڭ ئۇسۇلى

ئەگەر ناماااز باماادات، جااۈمە ۋە ھېياال نامازلىرىغااا      -13    

ئوخىاااش ئىككااى رەكئەتلىااك ناماااز بولسااا، ئىككىنچااى      

 ۇپ،تىاك تۇتا   نىپۇتئول رەكئەتنىڭ سەجدىسىدىن كېيىن 

تىنى يااتقۇزۇپ بېسا  ئولتۇرىادۇ. ئىككاى قاولىنى      ۇسول پا 

كۆرسااەتكۈ   سااتىگە ئەركىاان قويااۇپ،ئىككااى تىزىنىااڭ ئۈ

بارمىقى بىلەن ئالالھنىڭ ۋەھدانىيىتىگە ئىىارەت قىلىدۇ 

لِلّٰهِ ُت لتَّاِيَّااَ  ﴿ ۋە تۆۋەنادىكى تەشاەھھۇد دۇئاساىنى ئوقۇيادۇ:    
للّٰهِ ايْمَةُ َورَ لنَّبِىُّ ايََُّا اَ عَلَيْكَ ُم لسَّلاَاَ  ٠ُت لطَّيِّبَااُت َوالصَّلَوََوا
لٰهَ اِ لَآ اَْن شََْدُ اَ  ٠لصَّالِاينَاللّٰهِ ِد اعَلَى عِبَاوَ عَلَيْنَا ُم لسَّلاَاَ  ٠بَرَكَاتُهُوَ 
تەرجىمىساااااااااااااااى:  ﴾.سُولُهُه َورَ عَبْدُاً مُاَمَّداََنّ شََْدُ َواَ للّٰهُ الّٰا اِ 

ئىبادەتلەر ئاالالھ ئۈچۈنادۇر، سااالى ۋە دۇرۇتاالر ئالالھنىاڭ      »

رەھمىتااى ۋە بەرىكىتااى سااىزگە بولسااۇن ئااى ھۆرمەتلىااك    

. ئامااااانلىق بىاااازگە ۋە ئالالھنىااااڭ ياخىااااى  پەيغەماااابەر

بەناادىلىرىگە بولسااۇن. ئااالالھتىن باشااقا ھەقىقىاا  ئىااالھ   
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يوقلىقىغااا ۋە مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئالالھنىااڭ    

ى ۋە بەرھەق ئەلچىسااى ئىكەنلىكىااگە گۇۋاھلىااق   بەندىساا

ھىيياااتۇ لىلالھااى ئەتتە)]بۇخااارى  رىااۋايىتى[. « بېاارىمەن.

ۋەسساااااااەلەۋاتۇ ۋەتتەييىبااااااااتۇ ئەسسااااااااالمۇ ئەلەياااااااكە، 

 تۇھۇ ئەسسااالمۇ ننەبىيياۇ ۋەرەھمەتاۇلالھى ۋەبەركاا   ئەييۇھە

ئەلەينا ۋەئەال ئىبادىلالھىسسالىھين. ئەشھەدۇ ئەن الئىالھە 

ماااۇھەممەدەن ئەبااادۇھۇ ۋە  ۇ ۋە ئەشاااھەدۇ ئەنااانەئىللەلالھااا

امهلل صال ىلع حمماد وىلع آ  ﴿. ئۇنى دىن كىيىن: ورەسۇلۇھۇ
امهلل . حممد كما صليت ىلع إبراهيم وآ  إباراهيم إناك محياد  ياد

وبارك ىلع حممد وىلع آ  حممد كما باركت ىلع إبراهيم وآ  إباراهيم 
ھەممەدىن ۋەئەال ھۇممە سەللى ئەال ماۇ )ئەلال ﴾إنك محيد  يد

ئااالى مااۇھەممەدىن كەمااا سااەللەيتە ئەال ئىبااراھىيمە ۋەئەال 

ئاالالھۇممە  . نەكە ھەمىيدۇن مەجىيدئالى ئىبراھىيمە ئىن

بارىااك ئەال مااۇھەممەدىن ۋە ئەال ئااالى مااۇھەممەدىن كەمااا     

راھىيمە ئىنانەكە  بارەكتە ئەال ئىبراھىيمە ۋە ئەال ئاالى ئىبا  

 ھەدىس[.-191ىۋايىتى ]بۇخارى  ر .وھەمىيدۇن مەجىيد

ئۇنى دىن كىايىن ئالالھقاا ساېغىنى  تۆۋەنادىكى تاۆت          

امهلل إو  أعوذ بك من عذاب جَانم ﴿نەرسىدىن پاناھ تىلەيادۇ:  
ومن عذاب القاب ومان فتناة اااياا وااماات ومان فتناة ااساي  

ئااالالھ  سااا ا يااالۋۇرۇپ قەباارە   ئااى»تەرجىمىسااى:  ﴾ادلجااا 

پاناھ تىلەيمەن، دەججالنىڭ  زابىدىنۋە جەھەننەى ئا ئازابىدىن
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پىتنىسىدىن، ھاياتلىق ۋە ماماتلىقنىڭ پىتنىسىدىن پاناھ 

 [.رىۋايىتىۋە مۇسلى  بۇخارى ]« .تىلەيمەن

پەزر ياكى سۈننەت ناماز بولسۇن ئالالھ تائااالدىن دۇنياا ۋە       

ئانااااا ۋە -ئاخىرەتنىااااڭ ياخىااااىلىقىنى تىلەياااادۇ. ئاتااااا   

ياوقىرىقىالر  دۇئاا قىلساا بولىادۇ.    مۇسۇلمانالردا خالىغانچە 

الساالم »: تەرەپاكە ۋە ساول  ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، ئاول  
پ دە وەسساالمۇ ئەلەيكۇى ۋەرەھمەتاۇلالھ ئ) «هللا ةمحليكم ورع

 .ىدۇساالى بېرئوخىاش 

ئۈچ ۋە تۆت رەكئەتلىك نامازالردا تەشەھھۇدتا 

 .ئۇسۇلى ئولتۇرۇشنىڭ 

رەكئەتلىاك يااكى   ئۈ  ش ىزىغا ئوخىانامشاى ئەگەر  -14    

خااۇپتەن نامازلىرىغااا ئوخىاااش تااۆت    ۋە  پىىااىن، دېااگەر 

يوقىرىقى تەشاەھھۇد دۇئاالىرىنى    بولسا،نامازالر رەكئەتلىك 

ئىككاى  ۋە  تىزىغا تايىنىا  ئورنىادىن تۇرىادۇ   ئوقۇپ بولۇپ، 

قولىنى دىلىسىنىڭ باراۋىرىدە ياكى قۇلىقىنىڭ باراۋىرىادە  

ىاادۇ. شااۇنىڭ بىاالەن بىاارگە ئىلگىاارى دەپ كۆتۈر «اهلَُل اَْكااَبْ »

باياااان قىلغىنىمىااازدەڭ ئىككاااى قاااولىنى كۆكساااىنىڭ   

ئۈستىگە قويىدۇ ۋە سۈرە پاتىھەنىال ئوقۇيدۇ. ئەگەر پىىاىن  

نامىزىنىڭ ئۈچۈنچى ۋە تاۆتىنچى رەكئەتلىرىادە پااتىھەدىن    

كىيىن سۈرە ئوقۇپ سالسا ھېچگەپ بولمايدۇ. شاى نامىزىدا 

ىاااىن، ئەساااىر ۋە خاااۇپتەن ئاااۈ  رەكئەتاااتىن كىااايىن، پى
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نامازلىرىااادا تاااۆت رەكئەتاااتىن كىااايىن خاااۇددى ئىككاااى  

رەكئەتلىك نامازنىڭ ئۇسۇلىدا باياان قىلىنغانادەڭ ئاول ۋە    

پ دە" ەسسااالمۇ ئەلەيكاۇى ۋەرەھمەتاۇلالھ   ئ" سول تەرەپلەرگە

   .ىدۇساالى بېر

ِررُ »دىن ساالى بېرى  بولغاندىن كىيىن: ناماز     « هللا َاس اَتغ

ى  دەپ، ئاااالالھتىن مەدەىااارەت تىلەيااادۇ.  ناااى ئاااۈ  قېااات 

اَلُم، َو ِمنَْك الَساَلُم، تَباََرْكاَت ﴿ئۇنى دىن كىيىن:  اَللَھُمي اَنَْت السي
ئااى ئااالالھ  سااەن   » تەرجىمىسااى: ﴾َواإِلْكااراَمُ  اَ اْْلَاااَل ذياااَ 

چلىااق زادى ساېنى دىن. ئااى  ېنچلىاق بەرگۈچىساەن، ت  ېنت

ساەن    لغاان ئاالالھ  بو گىساى ېۋە پەزلاى ا كەرەى ئ   ئۇلۇدلۇق 

]مۇساااالى   «.ھەقىااااقەتەن كاتتىالرنىااااڭ كاتتىسىسااااەن 

 رىۋايىتى[.

يَْك هَلُ  هُ دَ يْ وَ هللُ إالذ ا اَلهلإ﴿        ُلي ىلَع  وَ ُهاوَ  دُ مْ احلَ  وهَلُ  ُك لْ المُ  هَلُ ، اَلََشِ
 عُ اَلَُّنْفَ َت، وَ عْ ِطَي لَِما َمنَ عْ َطيَْت، َوالَمُ أعْ  لَِما عُ َمانِ  الذلھُمذ الَ .  ير  دِ نَ  ء  يَشْ 
بُُد إاِلذ عْ اَل نَ وال هلإ إال اّلّل ، هللإال با َةََوذ َ  وال نُ وْ يَ ال، اْْلَدي ِمنَْك اْْلَده  ذا
، َوهَلُ  ، هَلُ هُ إِيذا ُ  ن، اَل إهِلَٰ َساحْلَ هَلُ اثلَنَاُء اُل وَ ْض الفَ  ، َوهَلُ ةُ مَ عْ انلي  الَمنه إاِلذ اّللذ
يااَن، و َ  هَلُ ِصااُُمْلِ  بىاار »تەرجىمىسااى:  ﴾الََْكفِااُرونَ  هَ َكاارِ  وْ لَااادلي

ئالالھتىن باشقا ھەقىقى  ئىاالھ يوقتاۇر، ئاالالھ ياالغۇزدۇر،     

ئااۇ دۇنيااا ۋە ئاخىرەتنىااڭ   ئۇنىااڭ ھااېر شااېرىكى يوقتااۇر.  

ئېگىسىدۇر. بارلىق مەدھىيەلەر ئۈنىڭ ئۈچۈندۇر. ئۇ ئاالالھ  
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ئاى ئاالالھ  ساەن ئاتاا قىلغااننى       ھەممە نەرسىگە قاادىردۇر. 

سەن توسقاننى بەرگاۈچى ياوق، ساېنىڭ     ،الغۇچى يوقتوسىۋ

بىر ئاالالھتىن   .ا بايالرنىڭ بايلىقى ئەسقاتمايدۇدەرگاھى د

باشقا ھەقىقى  ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ  يالغۇزدۇر، ئۇنىڭ ھاېر  

شااېرىكى يوقتااۇر،  پادىىاااھلىق ۋە ھەمدۇساااناالر ئۇنى غااا   

قەت خاسااتۇر، ئااۇ ھەر نەرسااىگە قااادىردۇر. كااۈ  ا قااۇۋۋەت پە   

ئالالھتىندۇر. بىز پەقەت ئالالھقىال ئىباادەت قىلىمىاز، ئاۇ    

ناااېمەت ۋە پەزلاااى ا كەرەى ئىگىساااىدۇر، ئاااۇ ئەل ئېساااى     

ھەمدۇساناالردا اليىقتۇر. ئالالھتىن باشاقا ھەقىقىا  مەباۇد    

يوقتۇر. كاپىرالر يامان كۆرگەن تەقادىردىمۇ بىاز ئىباادەتنى    

ۇخاااارى  ]ب« .قىلىمىاااز سلىئالالھقاااا خاااايېگاااانە -يەكاااكە

 رىۋايىتى[. 

قېاتى  تەسابىھ ئېيتىادۇ )يەناى      33ئۇنى دىن كىيىن:     

قېااتى  ھەماادى ئېيتىاادۇ )يەنااى    33سااۇبھانەلالھ دەياادۇو.  

قېتى  تەكبىر ئېيتىدۇ )يەناى   33ئەلھەمدۇ لىلالھ دەيدۇو. 

 هُ دَ ْيااوَ هللُ إالذ ا اَلهلإ﴿ئااالالھۇ ئەكاابەر دەياادۇو. ئەل ئاخىرىاادا:  
يَْك هَلُ   دەيدۇ. ﴾ ير  دِ نَ  ء  يَشْ   ُلي ىلَع  وَ هُ وَ  دُ مْ احلَ  وهَلُ  ُك لْ المُ  هَلُ ، اَلََشِ

ئۇنى اادىن كىاايىن ئااايەتۇل كۇرسااى، قااۇل ھۇۋەلالھااۇ          

ئەھەد، قاااااۇل ئەئاااااۇزۇ بىرەببىااااا  فەلەق، قاااااۇل ئەئاااااۇزۇ 

ااُه اَل إِلَاٰاَه ﴿بىرەببىنناە قاتارلىق سۈرىلەرنى ئوقۇيدۇ: 
اللذ

ُخُذُه ِسنَة  َواَل نَْوم   مُ إاِلذ ُهَو الََْحه الَْقيهو
ْ
َماَواِت َوَما  اَل تَأ ُ َما ِِف السذ هلذ
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رِْض 
َ
 بِإِْذنِهِ  ِِف اأْل

ي يَْشَفُع ِعنَدُه إاِلذ ِ ْم  َمن َذا اَّلذ َِ يْاِدي
َ
َُّْعلَُم َما َبْ َ أ

مْ  َُ اْن ِعلِْماِه إاِلذ بَِماا َشااءَ  َوَما َخلَْف اء  ِمّ يُطاوَن بَِيْ وَِساَع  َواَل ُُيِ
رَْض ُكرْ 

َ
ااَماَواِت َواأْل َماااَواَل َُّئُااوُدُه يِ  ِساايهُه السذ َُ وَُهااَو الَْعااِ ه  ْفُظ

 .تىن باشقا ھېر ئىاالھ يوقتاۇر  ئالالھ بىرتەرجىمىسى:  ﴾الَْعِظيمُ 

ئاۇ   .ھەمىىە تىرىكتۇر، ھەممىنى ئىدارە قىلى  تۇردۇچىدۇر ئالالھ

 ئاسااامانالردىكى ۋە ،مۈگااادەپ قالمايااادۇ، ئاااۇنى ئۇيقاااۇ باسااامايدۇ    

نىاااڭ ئالالھ .دۇرنىاااڭ مۈلكىاا ئالالھزېمىناادىكى ھەمااامە نەرسااە   

 .نىااڭ ئالدىاادا شاااپائەت قىاللىسااۇن ئالالھرۇخسىتىسااىز كىممااۇ 

ئۇالرنىااڭ ئالدىاادىكى )يەنااى دۇنيااادا قىلغااانو، كەينىاادىكى   ئااالالھ

)يەنااااى ئااااۇالر ئۈچااااۈن ئاااااخىرەتتە تەييارلىغااااانو ئىىااااالرنىڭ   

 ئاالالھ مەلۇماتىادىن   نىاڭ ئالالھئۇالر  .ھەممىسىنى بىلى  تۇرىدۇ

ئۇالردا بىلدالرالشنى خالىغان نەرسىلەردىن )يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ 

تىلى ئاارقىلىق بىلادالرگەن نەرساىلەردىنو باشاقا ھاېر نەرساىنى       

نىڭ كۇرسى )مەلۇمااتىو ئاسامانالرنى ۋە زېمىنناى    ئالالھبىلمەيدۇ، 

زېمىنناى سااقالش ئۇنى غاا ئېغىار      -ئۆز ئىچىاگە ئالىادۇ. ئاسامان    

 .«مەياادۇ. ئااۇ يااۇقىرى مەرتىۋىلىكتااۇر، ھەممىاادىن ئۇلۇداادۇر   كەل
 ئايەت[.-255]سۈرە بەقەرە 

َيد  ﴿    
َ
َمُد . نُْل ُهَو اللذاُه أ ُ  .لَْم يَِِلْ َولَْم يُودَلْ  .اللذاُه الصذ َولَْم يَُكان هلذ

َيد  
َ
 -ئى مۇھەممەد  ئېيتقىنكاى، ئاۇ   »تەرجىمىسى:  ﴾ُكُفًوا أ

ئااالالھ باااال  .ە ئالالھقااا موھتاجاادۇر ھەماام .ئااالالھ بىااردۇر 

ھاېر كىىاى ئۇنى غاا    . تاپقانمۇ ئەمەە، تۇدۇلغاانمۇ ئەمەە  

 ]سۈرە ئىخالە[. .«تە داش بواللمايدۇ 
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ُعوُذ بَِرِبّ الَْفلَِ  . ِمن ََشِّ َما َخلََ  . َوِمن ََشِّ ََغِس   إَِذا َونََب ﴿    
َ
نُْل أ

ااَاااِت ِِف الُْعَقاا   ﴾ِد . َوِماان ََشِّ َياِسااد  إَِذا َيَساادَ . َوِماان ََشِّ انلذفذ
مەخلۇقاتنىاااڭ شاااەررىدىن، قاااارا غۇلۇقى  »تەرجىمىساااى: 

بىاالەن كىاارگەن كېچىنىااڭ شااەررىدىن، تۈگااۈنلەرگە دەى     

ساااالغۇچى ساااېھىرگەرلەرنىڭ شاااەررىدىن، ھەساااەتخورنىڭ 

ھەسااااەت قىلغااااان چاداااادىكى شااااەررىدىن سااااۈبھىنىڭ    

 «ەيامەن، دېگىان.  پەرۋەردىگارى ئالالھقا سېغىنى  پاناھ تىل

 ]سۈرە فەلەق[.

ُعوُذ بِاَرِبّ انلذااِ  . َمِلاِك انلذااِ  . إِلَاٰاِه انلذااِ  . ِمان ََشِّ ﴿    
َ
نُْل أ

نذااِة  ي يُوَْسااوُِ  ِِف ُصااُدوِر انلذاااِ  . ِمااَن اْْلِ ِ
َنذاااِ  . اَّلذ َْ الْوَْسااَواِ  ا

ئىنساااانالرنىڭ پەرۋەردىگاااارى،  » تەرجىمىساااى: ﴾َوانلذااااِ  

 ئالالھقاااالرنىڭ پادىىاااھى، ئىنسااانالرنىڭ ئىالھااى  ئىنسااان

سااېغىنى ، كىىااىلەرنىڭ دىللىرىاادا ۋەسۋەسااە قىلغااۇچى  

جىنالردىن ۋە ئىنساانالردىن بولغاان يوشاۇرۇن شاەيتاننىڭ     

]سۈرە  «ۋەسۋەسىسىنىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن، دېگىن.

 ناە[.

يۇقىرىاادىقى ئااۈ  سااۈرىنى باماادات ۋە شاااى نامىزىاادىن         

ئااۈ  قېتىماادىن ئوقااۇش تودرىسااىدا رەسااۇلۇلالھ    كىاايىن

سااااەللەلالھۇ ئەلەيھااااى ۋەسااااەللەمدىن ھەدىساااالەر بايااااان 

قىلىنغاااااان بولاااااۇپ، ناماااااازدىن كىااااايىن ئوقۇيااااادىغان 

 ىڭ ھەممىسى پەرز ئەمەە بەلكى سۈننەتتۇر.نزىكىرلەر
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سۈننەتلىرى بولسا؛ پىىاىننىڭ پەرزىادىن باۇرۇن    نامازنىڭ 

ىاايىن ئىككااى رەكاائەت تااۆت رەكاائەت سااۈننەت، پەرزدىاان ك

سااۈننەت ئوقۇلىاادۇ. شاااى نامىزىنىااڭ پەرزىاادىن كىاايىن     

ئىككااى رەكاائەت سااۈننەت ئوقۇلىاادۇ. خااۇپتەن نامىزىاادىن   

ئىككاااى رەكااائەت ساااۈننەت ئوقۇلىااادۇ. جەمئاااى  كىااايىن 

رەكاااائەت سااااۈننەت نااااامىزى ئوقۇلىاااادۇ. پەيغەماااابەر   12

ئەلەيھىسسااااالى باااۇ ناماااازالرنى ماااۇقى  ۋاقىتلىرىااادا تەرڭ 

ئەممااا سااەپەر ئۈسااتىدە سااۈننەت نامااازالردىن     قىلمىغااان،

بامااداتنىڭ سااۈننىتى ۋە ۋېتىاار نامىزىاادىن باشااقا سااۈننەت 

بەش ۋاخ نامازنىاااڭ پەرزلىرىناااى  ناماااازالرنى ئوقۇمىغاااان.  

مەساااچىتتە جاماااائەت بىااالەن ئوقاااۇش ناھاااايىتى ماااۇھى  

تىااار ېۇ نامازالرنىاااڭ ساااۈننەتلىرىنى ۋە ۋبولغىنىااادەڭ، بااا

ۋزەلااااادۇر. پەيغەماااااابەر  ناااااامىزىنى ئۆيااااادە ئوقااااااۇش ئە  

پەرزدىاان باشااقا نامااازالرنى ئۆياادە ئوقااۇش  » ئەلەيھىسساااالى:

 ]بۇخارى رىۋايىتى[.دەپ كۆرسەتكەن.  «،ئەۋزەلدۇر

ىنى كەى قىلمااااو ئوقاااۇش  بەش نامازنىاااڭ ساااۈننەتلىر     

رىىاااانىڭ سااااەۋەبلىرىدىندۇر.  پەيغەماااابەر ېجەناااانەتكە ك

ھەر  كىمىكااى» :بااۇ ھەقااتە مۇنااداق دېااگەنئەلەيھىسساااالى 

ئااالالھ تائاااال  ئااون ئىككااى رەكاائەت سااۈننەت ئوقۇسااا،كااۈنى 

تىرمىاازى ] «.ئۇنى غااا جەننەتااتە بىاار قەسااىر تەييارالياادۇ   

 رىۋايىتى[.
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ىااا ، ھىااادايەت ئاتاااا قىل گەئاااالالھ تائااااال ھەممىمىاااز      

پەيغەمااااااابەر  ياخىاااااااىلىققا مۇيەسساااااااەر قىلساااااااۇن. 

بە تاۋابىئاتلىرىغااا، سااەھا -ا، ئۇنىااڭ ئااائىلەغئەلەيھىسساااالم

كىرامالردااااااا ۋە قىيااااااامەتكىچە ھەقىقەتااااااتە ئۇالردااااااا   

ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولساۇن.    ئەگەشكۈچىلەرگە

 ئامىن...

  

 

 


