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ۇددۇس " دېگەن بۇ زىكىر تەراۋىھ نامىزى ئارىسىدا ئەمەس، " سۇبھانەلمەلىكۇل ق

 بەلكى ۋىتىر نامىزىدىن كېيىن ئېيتىلىدۇ

 

  نومۇرلۇق سوئال - 334122    
 :وئالس    
دېگەن بۇ زىكىرنى تەراۋىھ نامىزىدىن تۆت رەكەت ئوقۇپ  "سبحان الملك القدوس"    

قۇپ بولغاندىن كېيىن بولغاندىن كېيىن ئېيتىمىزمۇ ياكى سەككىز رەكەت ئو
بۇ سۆزنى ۋىتىر نامىزىدىن كېيىن دېيىش كېرەك ئەمەسمۇ؟ بىز ۋىتىر ، ئېيتىمىزمۇ؟

نامىزىنى كېچە نامىزىدىن كېيىن ئۆيدە ئوقۇماقچى بولساق، بۇ زىكىرنى مەسچىتتە 
ھەر ئىككى رەكەت تەراۋىھ نامىزىدىن كېيىن ئىستىغپار ئېيتىش  ،ئېيتىۋەتسەك بوالمدۇ؟

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمىز.  ، بۇ ھەقتەكېرەكمۇ؟
 : اۋاپج    
. بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

ساھابىلىرىغا  ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 ولسۇن.ساالملىرى ب-ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  ھەدىستە، ھپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن بايان قىلىنغان سەھى    
ناماز ئوقۇغۇچىالر  اتتى.دەپ زىكىر ئېيت« سبحان الملك القدوس» ۋىتىر نامىزىدىن كېيىن

ۋىتىر نامىزىنى ئۆيدە ئوقۇسۇن ياكى مەسچىتتە ئوقۇسۇن، يالغۇز ئوقۇسۇن ياكى جامائەت 
ئوقۇسۇن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ سۈننىتىگە ئەگىشىشى كېرەك. بۇ  بولۇپ

زىكىرنى كېچىلىك ناماز ئارىسىدا ياكى تەراۋىھ نامىزىنىڭ رەكئەتلىرى ئارىسىدا دېيىش 
يولغا قويۇلمىغان، چۈنكى بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ياكى ساھابىالرنىڭ 

ا بۇ زىكىرنى دېگەنلىكى توغرىسىدا دەلىل بايان بىرىدىن تەراۋىھ نامىزى ئارىسىد
قىلىنمىغان، مۇسۇلمان كىشى بىر ئىشنى قىلىش ياكى قىلماسلىقتا سۈننەتكە ئەمەل 

 ، ئارتۇق ياكى كەم قىلىپ قويۇشتىن ساقلىنىشى كېرەك.بولۇپ قىلىشى زۆرۈر
 :تەئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىس ئابدۇرەھمان ئىبنى ئەبزا رەزىيەلالھۇ    

ْْعَ ﴿ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ۋىتىر نامىزىدا»
َ
َها الََْكِفُرونَ ﴿ۋە  ﴾َسِبِِّح اْسَم َربَِِّك اْْل يُّ

َ
ۋە  ﴾ُقْل يَا أ

َحد  ﴿
َ
ُ أ دېگەن  «سبحان امللك القدوس»سۈرىلىرىنى ئوقۇپ نامازدىن ساالم بېرىپ:  ﴾قُْل ُهَو اَّلله

-4ئەبۇ داۋۇد تەيالىسى "ئەلمۇسنەد" ] «.سۆزنى ئۈچ قېتىم ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ تەكراراليتتى
ئىبنى  .بەتتە كەلتۈرگەن-68توم -4 بەتتە كەلتۈرگەن، ئىبنى جەئەد "ئەلمۇسنەد"-114توم 

- 31 ئىمام ئەھمەد "ئەلمۇسنەد" .بەتتە كەلتۈرگەن-32توم -3 "ئەلمۇسەننىپ" ئەبىي شەيبە
بۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن ئالىمالر كۆپ ئىسنادالر بىلەن  .بەتتە كەلتۈرگەن-23توم 

ئىبنى مۇلەققىن، ئەلبانى ۋە شەيخ مۇقبىل ئەلۋادىي قاتارلىق  .كىتابلىرىدا كەلتۈرگەن
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مۇسنەد ئەھمەد ۋە باشقا كىتابالردا  .دەپ بايان قىلغان ھھەدىس تەتقىقاتچى ئۆلىماالر سەھى
 نەشىر قىلىنغان. 

الىملىرى ۋىتىر نامىزىدىن كېيىنال مۇشۇ زىكىرنى ئېيتىشنىڭ س تەتقىقاتچى ئىھەد    
ئىبنى ئەبى  .مۇستەھەپ ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ كىتابلىرىدا ئايرىم باب كەلتۈردى

دا نېمە دەيدۇ ۋە قايسى دۇئانى قىلىدۇ" دېگەن ى"ئىنسان ۋىتىر نامىزىنىڭ ئاخىر شەيبە
 .تىردىن كېيىنكى دۇئا" دەپ باب كەلتۈردى"ۋى ئەبۇ داۋۇد رەھىمەھۇلالھ .بابتا كەلتۈردى

"ۋىتىرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىنكى تەسبىھ" دەپ باب  سائى رەھىمەھۇلالھەئىمام ن
"ئىنسان ۋىتىر  بەتتە-303توم -8كىتابى  ھئىبنى ھىببان ئۆزىنىڭ سەھى .كەلتۈردى

پ بولغان نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئالالھ تائاالغا تەسبىھ ئېيتىش مۇستەھە
 زىكىر" دەپ باب كەلتۈردى. 

دەپ « سبحان الملك القدوس»"ۋىتىر نامىزىدىن كېيىن  ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ:     
بەت، ۋە -48توم -1 "ئەلمەجمۇ شەرھىل مۇھەززەب"]ئۈچ قېتىم دېيىش مۇستەھەپ  دەيدۇ". 

 . [بەت-332توم -3"تۆھپەتۇل مۇھتاج"
نى « سبحان الملك القدوس»"ۋىتىر نامىزىدىن كېيىن  ھ:ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلال    

 ،ئۈچ قېتىم دېيىش ۋە ئۈچىنچى قېتىمدا ئاۋازنى سوزۇپ ئېيتىش مۇستەھەپ بولىدۇ
   [.بەت-433توم -3 "ئەل مۇغنىي"]" .دەيدۇ

-80توم -8بۇ سۆزىنىڭ ئوخشىشى دائىمىي كومىتېت پەتىۋاسى ئىككىنچى قىسىم     
سبحان » "ۋىتىر نامىزىدىن ساالم بېرىپ بولغاندىن كېيىن ىلىنغان:بەتتە مۇنداق بايان ق

 نى ئۈچ قېتىم دەيدۇ".« الملك القدوس
نى ۋىتىر « سبحان الملك القدوس»شۇنىڭدەك باشقا ھېچقانداق ئۆلىماالرنىڭ بىرى     

 نامىزىدىن باشقا نامازدا ئېيتىشنى مۇستەھەپ دەپ قارىمايدۇ. 
بەزى مەسچىتلەردە كىشىلەرنىڭ تەراۋىھ نامىزى ئارىسىدا  بىز ئىلگىرى تور بەتتە    

ئادەتلىنىپ قالغان ئىستىغپار ئېيتىش ياكى تەسبىھ ئېيتىش قاتارلىق جامائەت شەكىلدە 
پاكىتسىز جامائەت -زىكىر ئېيتىشنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى بايان قىلغان ئىدۇق. دەلىل

 دۇ، سۈننەتتىن يىراقالشتۇرىدۇ.بولۇپ زىكىر ئېيتىش ئىنساننى بىدئەتكە يېقىنالشتۇرى
 سۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى: ناماز ئوقۇغۇچىالرنىڭ تەراۋىھ نامىزىنىڭ رەكئەتلىرى ئارىسىدا    

نى جامائەت شەكىلدە ئېيتىش يولغا قويۇلمىغان بەلكى ۋىتىر «سبحان الملك القدوس»
تلىرى ئارىسىدا شۇنىڭدەك تەراۋىھ نامىزى رەكئە .نامىزىدىن كېيىن دېيىش يولغا قويۇلغان

جامائەت شەكىلدە ئەمەس بەلكى يەككە ھالدا ئىستىغپار، تەسبىھ ئېيتىش دۇرۇس بولىدۇ. 
-406708-40246-70246-22272ن مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈ بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپ

 ئالالرنىڭ جاۋابىغا قارالسۇن. ونومۇرلۇق س -434320-430664
 لگۈچىدۇر.ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بى    
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