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. يىلى تۇنجى قېتىم نهشىر قىلىنغان-1427 يىلى، ھىجرهتنىڭ -2006دىيه بۇ ئهسهر مىال  
پهقهت تۆۋهندىكىدهك ئىككى شهرت ئاستىدا بېسىپ . رۇلئىسالم تور بېكىتىدهبۇ كىتابنىڭ بېسىش ھوقۇقى دا

:چىقىرىشقا بولىدۇ  
.ئىسالم تهشۋىقات خىزمىتىگه ئىشتىلىدىغان بولسا. 1  
.مۇقاۋىسىدىن باشقا، كىتابنىڭ مهزمۇنىنى ئۆزگهرتىشكه بولمايدۇ. 2  
 

:شىڭباشقا ئاالقىدار ئىشالردا تۆۋهندىكى تور بهت بىلهن ئاالقىلى  
http://www.islamhouse.com 

:ئۇيغۇرچه بۆلىمىمىزنىڭ تور بهت ئادرېسى  
http://www.islamhouse.com/s/10604 

 
: خهت ساندۇقىمىز  

uyghur@islamhouse.com 
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    تاھارهت، غۇسل ۋه نامازتاھارهت، غۇسل ۋه نامازتاھارهت، غۇسل ۋه نامازتاھارهت، غۇسل ۋه ناماز
 

ىڭ تۈگهنچىسىئالالھتىن پهيغهمبهرلهرن.  ساناالر ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھقا خاستۇر-  بارلىق ھهمدۇ
بىزنىڭ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهلپۈتۈن كائىناتنىڭ يېتهكچىسى، ، مۇئمىنلهرنىڭ يولباشچىسى، 

.ىگه دۇرۇد ۋه ساالمالر يواليمىز ئائىلىسىگه، ئۇنىڭ ساھابىلىر-هلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه، ئۇنىڭ ئهھلى  
   
 بۇ قۇرئان ۋه سۈننهتت«: سالىھ ئهل ئۇسهيمىن مۇنداق دهيدۇئالالھ سۇبھانه ۋه تائاالنىڭ بهندىسى مۇھهممهد 

».ه تىلغا ئېلىنغان، پاكلىنىش ۋه نامازغا دائىر مهزمۇنالر بايان قىلىنغان كىتابچىدۇر  
 

 تاھارهتتاھارهتتاھارهتتاھارهت
 

:مهسىلهن.  سۇندۇرىدىغان ئىشالر سادىر بولغاندىن كېيىن قايتا پاكلىنىشنى كۆرسىتىدۇنىتاھارهت: تاھارهتتاھارهتتاھارهتتاھارهت  

. تهرهت قىلىش، يهل قويۇۋېتىش، ئۇخالش ۋه تۆگه گۆشى يېيىش قاتارلىقالركىچىك- چوڭ  
 

: تاھارهتنىڭ شهكلىتاھارهتنىڭ شهكلىتاھارهتنىڭ شهكلىتاھارهتنىڭ شهكلى    

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه( چۈنكى پهيغهمبىرىمىز. چىن دىلىدىن نىيهت قىلىش، ئېغىزدا دېيىش بىھاجهت. 1  

چۈنكى ئالالھ بهندىلىرىنى. ىلمىغانئېغىزىدا نىيهت قھېچقاچان تاھارهتكه، نامازغا ياكى باشقا ئهمهلگه ) للهم
  دېيىشنىڭ ھېچبىر زۆرۈرىيىتى يوق؛ڭ قهلبىدىكىنى پۈتۈنلهي بىلىپ تۇرىدۇ، ئۇنى ئېغىزدا

   

 دېي»ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن«  ئوقۇش، يهنى »تهسمىيه«. 2  

 ىش؛
 

قولنى بېغىشىچه ئۈچ قېتىم يۇيۇش؛. 3   

ئېغىز ۋه بۇرۇننى ئۈچ قېتىمدىن چايقاش؛. 4   

يۈز يۇيغاندا ئۈستى تهرهپته چاچالرغىچه، ئاستى تهرهپته ئېڭهكنىڭ ئاستىغىچه( يۈزنى ئۈچ قېتىم يۇيۇش . 5 

؛)، ئىككى تهرهپته قۇالقالرغىچه يۇيۇش كېرهك  

، ئاندىن سول قول يۇيۇلىقولنى بارماقالرنىڭ ئۇچىدىن جهينهككىچه ئۈچ قېتىم يۇيۇش، ئاۋۋال ئوڭ قول. 6 

 دۇ؛

باشنى ئالدىدىن تاكى ئارقا مېڭىگىچه، ئاندىن ئارقائىككى قولنى نهمدهپ، (. باشنى بىر قېتىم سىيالش. 7 

.) تهرهپتىن ئالدى تهرهپكىچى بىر قېتىم سىياليمىز  

ن قۇالق سىرتىكۆرسهتكۈچ بارماق بىلهن قۇالق ئىچىگه، باش بارماق بىله. (  قۇالقنى بىر قېتىم سىيالش.8 

. )غا مهسىھ قىلىنىدۇ  
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ئاۋۋاك ئوڭ پۇت، ا. پۇتنى بارماقالردىن تارتىپ، تاكى ھوشۇققىچه يۇيىمىز. ( پۇتنى ئۈچ قېتىم يۇيۇش. 9  

. )ندىن سول پۇت يۇيۇلىدۇ  
 

 

    غۇسلى قىلىشغۇسلى قىلىشغۇسلى قىلىشغۇسلى قىلىش
 

ئىسپىرما: هسىلهنم. غۇسلىنى بۇزىدىغان ئىشالر سادىر بولغاندىن كېيىن قايتا پاكلىنىشنى كۆرسىتىدۇ: غۇسلغۇسلغۇسلغۇسل  

. قويۇپ بېرىش ۋه ھهيز قاتارلىقالر  
  
  

::::غۇسلى قىلىشنىڭ شهكىللىرىغۇسلى قىلىشنىڭ شهكىللىرىغۇسلى قىلىشنىڭ شهكىللىرىغۇسلى قىلىشنىڭ شهكىللىرى         

  

  .قهلبته نىيهت قىلىش، ئېغىزدا دېيىلمهيدۇ. 1

 دېيى»ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن« يهنى  ئوقۇش، »تهسمىيه«. 2
 ش؛

.شئاۋۋال مۇكهممهل تاھارهت ئېلى. 3  

)ئاۋۋال چاچنىڭ يىلتىزىنى ھۆل قىلىۋالغاندىن كېيىن، باشقا ئۈچ قېتىم سۇ قۇيۇش. ( باشنى يۇيۇش. 4  

هدهننىڭ باشقا قىسىملىرىنى يۇيۇشئاندىن يۇقىرىدىن تۆۋهنگه قاراپ ب. 5  

 
 

    تهيهممۇمتهيهممۇمتهيهممۇمتهيهممۇم
 

ىكى بولغان كىسۇ تاپالمىغان، ياكى سۇ ئىشلهتسه بهدىنىگه زهخمىسى بولۇشى مۇمكىنل : تهيهممۇم قىلىش تهيهممۇم قىلىش تهيهممۇم قىلىش تهيهممۇم قىلىش 

. شىلهر سۇ ئورنىدا توپا ئىشلىتىپ، تاھارهت ئالسا ۋه غۇسلى قىلسا بولىدۇ  

   

::::تهيهممۇم قىلىشنىڭ شهكلىتهيهممۇم قىلىشنىڭ شهكلىتهيهممۇم قىلىشنىڭ شهكلىتهيهممۇم قىلىشنىڭ شهكلى         

ئاندىن قولىنى يهرگه ياكى توپا قونغان تام دېتاھارهت ئېلىش ياكى غۇسلى قىلىش ئۈچۈن نىيهت قىلىنىدۇ،  
.يۈزى ۋه قولىغا مهسىھ قىلىدۇگهن نهرسىگه ئۇرۇپ،   
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    نامازنامازنامازناماز

 

 بىلهن باشلىنىپ، ساالم بدهت بولۇپ، تهكبىرق ئېلىپ بېرىلىدىغان بىر خىل ئىباسۆز ۋه ھهرىكهت ئارقىلى: نامازنامازنامازناماز

. ېرىش بىلهن ئاخىرلىشىدۇ  
 

بىرهر كىشى ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىدا، تاھارهتسىز بولسا تاھارهت ئېلىشى، غۇسلىسىز بولسا غۇسلى قىلىشى 
المىسا، ياكى سۇ ئىشلهتسه بهدىنىگه زهخىم يېتىپ قېلىشىدىن ئهنسىرىسه، تهيهممۇم قىلىئهگهر سۇ تاپ. الزىم

.كېچهكلىرىنى ۋه ناماز ئوقۇيدىغان ئورۇنالرنى پاكالش الزىم-بهدىنىنى،كىيىم. شى الزىم  
 

    نامازنىڭ شهكىللىرىنامازنىڭ شهكىللىرىنامازنىڭ شهكىللىرىنامازنىڭ شهكىللىرى

    

 سول تهرهپكه قاراشقا بولماي- باشقا ياققا بۇرۇلۇشقا، ئوڭ.لهن كهئبىگه يۈزلىنىپ تۇرۇشلهن كهئبىگه يۈزلىنىپ تۇرۇشلهن كهئبىگه يۈزلىنىپ تۇرۇشلهن كهئبىگه يۈزلىنىپ تۇرۇشپۈتۈن دىققىتى بىپۈتۈن دىققىتى بىپۈتۈن دىققىتى بىپۈتۈن دىققىتى بى. . . . 1111
.دۇ  
.ئېغىزدا دېيىشنىڭ ھاجىتى يوق. قهلبته نىيهت قىلىشقهلبته نىيهت قىلىشقهلبته نىيهت قىلىشقهلبته نىيهت قىلىش. . . . 2222  


� ��������« . تهكبىر ئېيىتپ نامازغا كىرىشتهكبىر ئېيىتپ نامازغا كىرىشتهكبىر ئېيىتپ نامازغا كىرىشتهكبىر ئېيىتپ نامازغا كىرىش. . . . 3333����������� �
����������� �
����������� �
��ھهنهفىيه م. (دېيىش، قولنى مۈره ئېگىزلىكىگىچه كۆتۈرۈش»  �

.) كېرهكهزھىپىنىڭ قارىشى بويىچه قۇالقنىڭ يۇمشىقىغىچه كۆتۈرۈش  
 
ھهنهفىيه مه(. ئىككى قولنى كۆرهر ئۈستىگه قويۇش. . . .  قولنىڭ ئالقىنىنى سول قولنىڭ دۈمبىسىگه قويۇش قولنىڭ ئالقىنىنى سول قولنىڭ دۈمبىسىگه قويۇش قولنىڭ ئالقىنىنى سول قولنىڭ دۈمبىسىگه قويۇش قولنىڭ ئالقىنىنى سول قولنىڭ دۈمبىسىگه قويۇش ئوڭ ئوڭ ئوڭ ئوڭ....4444

.)زھىپىنىڭ قارىشى بويىچه قول ئهركىن ھالدا كىندىك ئاستىغا قويۇلىدۇ  
 
:تهسبىھ دۇئاسى ئوقۇشتهسبىھ دۇئاسى ئوقۇشتهسبىھ دۇئاسى ئوقۇشتهسبىھ دۇئاسى ئوقۇش. . . . 5555  

  ���� ������ ��������� ����� ���������� �������� ������� �� ���� !"�#������� ������ ��������� ����� ���������� �������� ������� �� ���� !"�#������� ������ ��������� ����� ���������� �������� ������� �� ���� !"�#������� ������ ��������� ����� ���������� �������� ������� �� ���� !"�#����$���%������ �&���'�$���%������ �&���'�$���%������ �&���'�$���%������ �&���' . . . . �$�)�*� +�,���� ����� ���������� �� - ����,�. !"�#��� �$�)�*� +�,���� ����� ���������� �� - ����,�. !"�#��� �$�)�*� +�,���� ����� ���������� �� - ����,�. !"�#��� �$�)�*� +�,���� ����� ���������� �� - ����,�. !"�#���

�/�.!�� �� - �0����12��/�.!�� �� - �0����12��/�.!�� �� - �0����12��/�.!�� �� - �0����12� . . . . 3�������� 45������� �6���*��� ���������� �� - �����47�8� !"�#��� 3�������� 45������� �6���*��� ���������� �� - �����47�8� !"�#��� 3�������� 45������� �6���*��� ���������� �� - �����47�8� !"�#��� 3�������� 45������� �6���*��� ���������� �� - �����47�8� !"�#��� 

:تهرجىمىسى  
شهربنىڭ ئارىلىقىدهك يىراق مهن بىلهن مېنىڭ خاتالىقلىرىمنىڭ ئارىسىنى خۇددى شهرق بىلهن !  ئى ئالالھ

سۇ ! ئى ئالالھ. مېى خۇددى ئاق كىيىم كىردىن پاكالنغاندهك گۇناھلىرىمدىن پاك قىلغىن! ئى ئالالھ. قىلغىن
!بىلهن، قار بىلهن، مۇزدهك سۇ بىلهن مېنىڭ خاتالىقلىرىمنى يۇيۇۋهتكىن  

 
:ۋه ياكى تۆۋهندىكى دۇئانى ئوقۇسىمۇ بولىدۇ  

�9�.��:���;�9�.��:���;�9�.��:���;�9�.��:���;    �"�#<���"�#<���"�#<���"�#<���=�����8 �
��> �?�� �=@��A �B��C�D�� �9���;� �=�E����D�� �= ����:���� �=�����8 �
��> �?�� �=@��A �B��C�D�� �9���;� �=�E����D�� �= ����:���� �=�����8 �
��> �?�� �=@��A �B��C�D�� �9���;� �=�E����D�� �= ����:���� �=�����8 �
��> �?�� �=@��A �B��C�D�� �9���;� �=�E����D�� �= ����:���� .... 
:تهرجىمىسى  

سېنىڭ ئىسمىڭ مۇبارهكتۇرساناالر ساڭىال خاستۇر، -سېنى پاك دهپ مهدھىيىلهيمىز، ئى ئالالھ، بارلىق ھهمدۇ
.ۇرسېنىڭدىن بۆلهك چوقۇنۇشقا اليىق ھېچبىر زات يوقت! سهن ھهممىدىن ئالىيسهن،   
    
::::شهيتاندىن پاناھلىق تىلهششهيتاندىن پاناھلىق تىلهششهيتاندىن پاناھلىق تىلهششهيتاندىن پاناھلىق تىلهش. . . . 6666     
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FG)����FG)����FG)����FG)����    �"���A���  H�����I'� �� - 4J����"���A���  H�����I'� �� - 4J����"���A���  H�����I'� �� - 4J����"���A���  H�����I'� �� - 4J���    
:تهرجىمىسى  

. ئى ئالالھ، ساڭا سېغىنىپ قوغالندى شهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسىدىن پاناھلىق تىلهيمهن  
 
.تهسمىيه ۋه فاتىھه ئوقۇش. 7  

�����"� KI�� �����KI��  
<�� �"�7�"� KI�� �����KI��  
<�� �"�7�"� KI�� �����KI��  
<�� �"�7�"� KI�� �����KI��  
<�� �"�7     ����L$�E  
<�  �����:�L$�E  
<�  �����:�L$�E  
<�  �����:�L$�E  
<�  �����:��M ����C� �M ����C� �M ����C� �M ����C�         �����"� KI�� ��1N��KI��"� KI�� ��1N��KI��"� KI�� ��1N��KI��"� KI�� ��1N��KI��-�-�-�-���L�� �O�)��  9 ����L�� �O�)��  9 ����L�� �O�)��  9 ����L�� �O�)��  9 ��>�>�>�>�����C�. �=�I������C�. �=�I������C�. �=�I������C�. �=�I� 

���������M C�P�7�. �=�I��>�M C�P�7�. �=�I��>�M C�P�7�. �=�I��>�M C�P�7�. �=�I��>�����"� ,�P�7FQ� �R���LS� ��. ��T�"� ,�P�7FQ� �R���LS� ��. ��T�"� ,�P�7FQ� �R���LS� ��. ��T�"� ,�P�7FQ� �R���LS� ��. ��T U U U U�"�#������ �$)�V�%�Q� �����8 �"�#������ �W���C�.�� ��� X<� �R����"�#������ �$)�V�%�Q� �����8 �"�#������ �W���C�.�� ��� X<� �R����"�#������ �$)�V�%�Q� �����8 �"�#������ �W���C�.�� ��� X<� �R����"�#������ �$)�V�%�Q� �����8 �"�#������ �W���C�.�� ��� X<� �R��� ���������MY�IV� �?�MY�IV� �?�MY�IV� �?�MY�IV� �?M-Z M-Z M-Z M-Z ①①①① 

:تهرجىمىسى  

جىمى ھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ ]. 1[نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن هللا ى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان اناھايىت
قىيامهت كۈنىنىڭ ]. 3[ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىباندۇر هللا ا]. 2[قا خاستۇر هللا پهرۋهردىگارى ا

بىزنى توغرا يولغا ]. 5[ساڭىال ئىبادهت قىلىمىز ۋه سهندىنال ياردهم تىلهيمىز ) رهببىمىز]. (4[ئىگىسىدۇر 
غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىڭ ۋه ئازغانالرنىڭ يولىغا ئهمهس، سهن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا ]. 6[باشلىغىن 

.ئامىن].7) [باشلىغىن(  

ئى ئالالھ، دۇئايىمىزنى قوبۇل قىلغىن: مهنىسى. فاتىھه سۈرىسى ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ئامىن، دېيىلىدۇ
.، دېگهنلىك بولىدۇ  

 

�����"� KI�� �����KI��  
<�� �"�7�"� KI�� �����KI��  
<�� �"�7�"� KI�� �����KI��  
<�� �"�7�"� KI�� �����KI��  
<�� �"�7        

F[ F[ F[ F[ \��K�� �
<�� �)�T �]\��K�� �
<�� �)�T �]\��K�� �
<�� �)�T �]\��K�� �
<�� �)�T �]    � � � � ����IS� �
<�����IS� �
<�����IS� �
<�����IS� �
<�    � � � � �� ��� �"�� ��� �"�� ��� �"�� ��� �" �����������)�� �"����)�� �"����)�� �"����)�� �"��� �� �� �� \��K�� �̂)F_F� �
< �F̀ �� �"�\��K�� �̂)F_F� �
< �F̀ �� �"�\��K�� �̂)F_F� �
< �F̀ �� �"�\��K�� �̂)F_F� �
< �F̀ �� �"�    ②    

:تهرجىمىسى  

.نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا  

باال تاپقانمۇ هللا ا]. 2[قا موھتاجدۇر هللا ھهممه ا]. 1[بىردۇر هللا ئېيتقىنكى، ئۇ ـ ا!) ئى مۇھهممهد(
].4[ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ ]. 3[ئهمهس، تۇغۇلغانمۇ ئهمهس   

).انراق سۈرىلهرنى قوشۇپ ئوقۇسىمۇ بولۇۋېرىدۇياكى باشقا ئاس(  
 
.بامدات نامىزىدا ئۇزۇنراق سۈرىلهر قوشۇپ ئوقۇلىدۇ ....ئاسانراق سۈرىلهرنى تالالپ ئوقۇشئاسانراق سۈرىلهرنى تالالپ ئوقۇشئاسانراق سۈرىلهرنى تالالپ ئوقۇشئاسانراق سۈرىلهرنى تالالپ ئوقۇش. . . . 8888  
 
لغاندا ئالالھقا تهسبىھ ئوقۇلىدۇ، شرۇكۇ قى.  ئالالھقا ئىبادهت قىلىش ئۈچۈن تازىم قىلىشتۇر....رۇكۇ قىلىشرۇكۇ قىلىشرۇكۇ قىلىشرۇكۇ قىلىش. . . . 9999

سۈننهتكه.) ھهنهفىيه مهزھىپىنىڭ قارىشى بويىچه كۆتۈرۈلمهيدۇ. ( چه كۆتۈرۈلىدۇۇنداقال ئىككى قول مۈرىگى
.ئىككى قول ئىككى تىزنى تۇتۇپ تۇرىدۇ.  كۆره، باش دۈمبه بىلهن تهكشى ھالهتته بولۇشى كېرهك  

 
::::رۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئارۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئارۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئارۇكۇدا ئوقۇلىدىغان دۇئا. . . . 10101010     

�H��:���;�H��:���;�H��:���;�H��:���;    "�� a�C�� ��L��E"�� a�C�� ��L��E"�� a�C�� ��L��E"�� a�C�� ��L��E    
:مهنىسى  

.دهپ مهدھىيىلهيمهنھهممىدىن ئۇلۇغ رهببىمنى پاك   
:نى ئوقۇش ياخشىدۇربۇ دۇئانى ئۈچ قېتىم ئوقۇغاندىن كېيىن تۆۋهندىكى دۇئا  

�  �� _�8� !"�#��� b�= ����:���� ���!��E !"�#��� �9�.��:���;�  �� _�8� !"�#��� b�= ����:���� ���!��E !"�#��� �9�.��:���;�  �� _�8� !"�#��� b�= ����:���� ���!��E !"�#��� �9�.��:���;�  �� _�8� !"�#��� b�= ����:���� ���!��E !"�#��� �9�.��:���; 
:مهنىسى  
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.بىزنى مهغفىرهت قىلغىن! ئى ئالالھ. مهدھىيه ساڭىال خاستۇر! سهن پاكتۇرسهن، ئى ئالالھ  
 

:::: بېشىنى كۆتۈرگهندهك تۆۋهندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇ بېشىنى كۆتۈرگهندهك تۆۋهندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇ بېشىنى كۆتۈرگهندهك تۆۋهندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇ بېشىنى كۆتۈرگهندهك تۆۋهندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇرۇكۇدىنرۇكۇدىنرۇكۇدىنرۇكۇدىن. . . . 11111111     

c�� ��K ����  dJ� �e ��;c�� ��K ����  dJ� �e ��;c�� ��K ����  dJ� �e ��;c�� ��K ����  dJ� �e ��; 
:مهنىسى  
. ھهمدى ئوقۇغۇچىنىڭ ھهمدىسىنى ئاڭلىدىئالالھ  

ئىمامغا ئهگىشىپ ). نىڭ قارىشى بويىچه كۆتۈرۈلمهيدۇھهنهفىيه مهزھىپى. ( ئىككى قولنى يهنه مۈرىگىچه كۆتۈرىدۇ

 ���� dJ� �e ��;dJ� �e ��;dJ� �e ��;dJ� �e ��;c�� ��Kناماز ئوقۇغان كىشى  c�� ��K ����  c�� ��K ����  c�� ��K ����   : ئورنىدىن تۇرغۇچه. دېمهيدۇ     

����:�� �9��� ���I��E����:�� �9��� ���I��E����:�� �9��� ���I��E����:�� �9��� ���I��E 
»!سهن مهدھىيىگه اليىقتۇرسهن! ئى رهببىمىز« : بۇ دۇئانىڭ مهنىسى .  

 
::::رۇكۇدىن تولۇق تۇرۇپ بولغاندىن كېيىن تۆۋهندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇرۇكۇدىن تولۇق تۇرۇپ بولغاندىن كېيىن تۆۋهندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇرۇكۇدىن تولۇق تۇرۇپ بولغاندىن كېيىن تۆۋهندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇرۇكۇدىن تولۇق تۇرۇپ بولغاندىن كېيىن تۆۋهندىكى دۇئا ئوقۇلىدۇ. . . . 12121212     

�K ����:�� �9��� ���I��E�K ����:�� �9��� ���I��E�K ����:�� �9��� ���I��E�K ����:�� �9��� ���I��E���������̂��̂�̂���̂��� �� �� ��  * * * *�̂f�̂f̂�f�̂f�g �g �g �g L�L�L�L��̂��̂��̂��̂��- �- �- �- �������������E�E�E�E�̂��̂��̂��̂� h  h  h  h  
� 
� 
� 
��-b�-b�-b�-b�]�]�]�]d5d5d5d5    I7�I7�I7�I7��������������������� �� �� �� ��    ���������-�-�-�-�]�]�]�]d5d5d5d5�� �� �� �� 12121212�E�E�E�E�i�i�i�i�� b�� b�� b�� b�-�-�-�-�]�]�]�]d5d5d5d5�- �- �- �- �� ��� ��� ��� ������������������#�#�#�#���������� ��� ��� ��� ��-�-�-�-�]�]�]�]d5d5d5d5�- �- �- �-  j � j � j � j ��k�k�k�k�W�W�W�W -  -  -  - ��������    
�j�j�j�j��������l5l5l5l5�� �� �� �� �C�C�C�C���� 

:مهنىسى  
 

::::ناھايىتى تۆۋهنچىلىك بىلهن ئالالھقا بىرىنچى قېتىم سهجده قىلىشناھايىتى تۆۋهنچىلىك بىلهن ئالالھقا بىرىنچى قېتىم سهجده قىلىشناھايىتى تۆۋهنچىلىك بىلهن ئالالھقا بىرىنچى قېتىم سهجده قىلىشناھايىتى تۆۋهنچىلىك بىلهن ئالالھقا بىرىنچى قېتىم سهجده قىلىش. . . . 13131313     


� ��������    سهجدىگه بارغاندا����������� �
����������� �
����������� �
��پېشانه، بۇرۇن، ئىككى : ته ئهزا سهجده قىلىدۇسهجدىده يهت.  دهپ تهكبىر ئوقۇلىدۇ�

  .قول، ئىككى تىز ۋه ئىككى پۇتنىڭ بارماق ئۇچلىرى قىبلىگه قارىتىلىشى الزىم
  
        ::::سهجدىده ئوقۇلىدىغان دۇئاسهجدىده ئوقۇلىدىغان دۇئاسهجدىده ئوقۇلىدىغان دۇئاسهجدىده ئوقۇلىدىغان دۇئا. . . . 14141414

+�����m�� ��L��E �H��:���;+�����m�� ��L��E �H��:���;+�����m�� ��L��E �H��:���;+�����m�� ��L��E �H��:���; 
  :مهنىسى

  .ھهممىدىن ئالىي رهببىم پاكتۇر 
  :دىكى دۇئانى ئوقۇشقا بولىدۇبۇ دۇئانى ئۈچ قېتىم ئوقۇغاندىن كېيىن تۆۋهن

�9�.��:���;�9�.��:���;�9�.��:���;�9�.��:���;    �������������#�#�#�#I"I"I"I"�E �E �E �E I�I�I�I����������� ��� ��� ��� ����������:�:�:�:�������� � � � ��=�=�=�=<�� b<�� b<�� b<�� b�#�#�#�#I"I"I"I"�8� �8� �8� �8�  _ _ _ _��������        ���� 
  :  مهنىسى

.بىزنى مهغفىرهت قىلغىن! ئى ئالالھ. مهدھىيه ساڭىال خاستۇر!  سهن پاكتۇرسهن، ئى ئالالھ  

15151515 . . . .�������� �
����������� �
����������� �
����������� �
��        .... دهپ تهكبىر ئوقۇپ سهجدىدىن باش كۆتۈرۈش دهپ تهكبىر ئوقۇپ سهجدىدىن باش كۆتۈرۈش دهپ تهكبىر ئوقۇپ سهجدىدىن باش كۆتۈرۈش دهپ تهكبىر ئوقۇپ سهجدىدىن باش كۆتۈرۈش�

        ))))سول پۇتنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇشسول پۇتنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇشسول پۇتنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇشسول پۇتنىڭ ئۈستىده ئولتۇرۇش ( ( ( (::::كى سهجده ئارىلىقىدا تهشهھھۇتتا ئولتۇرۇشكى سهجده ئارىلىقىدا تهشهھھۇتتا ئولتۇرۇشكى سهجده ئارىلىقىدا تهشهھھۇتتا ئولتۇرۇشكى سهجده ئارىلىقىدا تهشهھھۇتتا ئولتۇرۇشئىكئىكئىكئىك. . . . 16161616
كۆرسهتكۈچ بارماق چىقىرىلىپ، دۇئا قىلىۋاتقاندا مىدىرلىتىلىدۇ، ئوڭ پۇت تىكلىنىدۇ، ئوڭ قول يوتىغا قويۇلىدۇ، 

   .سول قول سول پۇتنىڭ ئۈستىگه قويۇلىدۇ. باشقا بارماقالر چىڭ تۈگۈلىدۇ
        
        ::::هجده ئارىلىقىدى تهشهھھۇتتا ئوقۇلىدىغان دۇئاهجده ئارىلىقىدى تهشهھھۇتتا ئوقۇلىدىغان دۇئاهجده ئارىلىقىدى تهشهھھۇتتا ئوقۇلىدىغان دۇئاهجده ئارىلىقىدى تهشهھھۇتتا ئوقۇلىدىغان دۇئائىككى سئىككى سئىككى سئىككى س. . . . 17171717

�$IE�$IE�$IE�$IE    ����[�n�E��� ��. ��T��� ������K�E��� �  �� _�8�����[�n�E��� ��. ��T��� ������K�E��� �  �� _�8�����[�n�E��� ��. ��T��� ������K�E��� �  �� _�8�����[�n�E��� ��. ��T��� ������K�E��� �  �� _�8���.�o�A��� p4 h����� ��.�o�A��� p4 h����� ��.�o�A��� p4 h����� ��.�o�A��� p4 h�����  
  : مهنىسى

  ! مېنى ساغالم قىل! مېنى رىزىقالندۇر! ھىدايهت قىلمېنى ! ماڭا رهھىم قىل! مېنى مهغفىرهت قىل!  ئى رهببىمىز
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        : : : :  ئالالھقا ئىككىنچى سهجدىنى قىلىش ئالالھقا ئىككىنچى سهجدىنى قىلىش ئالالھقا ئىككىنچى سهجدىنى قىلىش ئالالھقا ئىككىنچى سهجدىنى قىلىشتۆۋهنچىلىك بىلهنتۆۋهنچىلىك بىلهنتۆۋهنچىلىك بىلهنتۆۋهنچىلىك بىلهن. . . . 18181818


� ��������بىرىنچى قېتىملىققا ئوخشاش، سهجدىگه بارغاندا ����������� �
����������� �
����������� �
��  .دهپ تهكبىر ئوقۇلىدۇ    �

  


� �������� ئىككىنچى قېتىملىق سهجدىدىن ئىككىنچى قېتىملىق سهجدىدىن ئىككىنچى قېتىملىق سهجدىدىن ئىككىنچى قېتىملىق سهجدىدىن . . . . 19191919��� �������� �
��� �������� �
��� �������� �
�� ئاندىن ،پ ئورنىدىن تۇرۇشپ ئورنىدىن تۇرۇشپ ئورنىدىن تۇرۇشپ ئورنىدىن تۇرۇشدهپ تهكبىر ئوقۇپ باش كۆتۈرۈدهپ تهكبىر ئوقۇپ باش كۆتۈرۈدهپ تهكبىر ئوقۇپ باش كۆتۈرۈدهپ تهكبىر ئوقۇپ باش كۆتۈرۈ�

لېكىن ئىككىنچى رهكئهتنى باشلىغاندا . هت ناماز ئوقۇلىدۇرهكئ ئىككىنچى خۇددى بىرىنچى رهكئهتكه ئوخشاش،
  . تهسبىھ دۇئاسى ئوقۇلمايدۇ

        
 خۇددى ئىككى سهجده ئارىلىقىدىكى تهشهھھۇتتهك تهشهھھۇتتا ،،،،ئىككىنچى رهكئهت ناماز ئاخىرالشقاندائىككىنچى رهكئهت ناماز ئاخىرالشقاندائىككىنچى رهكئهت ناماز ئاخىرالشقاندائىككىنچى رهكئهت ناماز ئاخىرالشقاندا. . . . 20202020

  . ئولتۇرۇلىدۇ
  
  :بۇ چاغدا تهشهھھۇت دۇئاسى ئوقۇلىدۇ. 21
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  :مهنىسى
   

ىنلهر، ئۇستازى، ئهر ۋه ئايال مۇئم تۇغقانلىرى، -ىن كېيىن ناماز ئوقۇغۇچى رهببىدىن ئۆزى ۋه ئۇرۇقئۇنىڭد
شۇنداقال بارلىق مۇسۇلمانالر ئۈچۈن مهغفىرهت تىلىسه، ئۇالرنىڭ ئىككى ئالهملىكىنى ياخشى قىلىپ بېرىشىنى 

 .تىلىسه بولىدۇ
  
        ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىشساالم بېرىپ نامازدىن چىقىشساالم بېرىپ نامازدىن چىقىشساالم بېرىپ نامازدىن چىقىش. . . . 22222222
  
  :مىزدهك ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىىيۇقارقىالردىن كېيىن ئىككى تهرهپكه تۆۋهندىك 
  

�� �"F̀ ������ �O�r!7��� �"F̀ ������ �O�r!7��� �"F̀ ������ �O�r!7��� �"F̀ ������ �O�r!7�J� Fq���K�EJ� Fq���K�EJ� Fq���K�EJ� Fq���K�E    
  :مهنىسى

  ! ئالالھ سىلهرگه ئامانلىق ۋه رهھمهت ئاتا قىلسۇن
  
        ::::ئهگهر ناماز ئۈچ ياكى تۆت رهكئهت بولغاندىكى ئوقۇلۇشىئهگهر ناماز ئۈچ ياكى تۆت رهكئهت بولغاندىكى ئوقۇلۇشىئهگهر ناماز ئۈچ ياكى تۆت رهكئهت بولغاندىكى ئوقۇلۇشىئهگهر ناماز ئۈچ ياكى تۆت رهكئهت بولغاندىكى ئوقۇلۇشى. . . . 23232323
  :يهنى تۆۋهندىكى ئورۇندا. شهھھۇد دۇئاسىدىن كېيىن توختايدۇهبۇ ئهھۋالدا ت 

“ �:�- �H�� ���#�j���� J� �?�> �
��> �? �H�� ���#�j���:�- �H�� ���#�j���� J� �?�> �
��> �? �H�� ���#�j���:�- �H�� ���#�j���� J� �?�> �
��> �? �H�� ���#�j���:�- �H�� ���#�j���� J� �?�> �
��> �? �H�� ���#�j���
F)�;�E�� �c������ �̂�!��
F)�;�E�� �c������ �̂�!��
F)�;�E�� �c������ �̂�!��
F)�;�E�� �c������ �̂�!�  
  :  مهنىسى

ئالالھنىڭ قۇلى ۋه گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، مۇھهممهد . گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق
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  .ئهلچىسى
  

24242424....�������� �
��� �������� �
��� �������� �
��� �������� �
��        ::::تهكبىر ئوقۇپ ئورۇندىن تۇرۇشتهكبىر ئوقۇپ ئورۇندىن تۇرۇشتهكبىر ئوقۇپ ئورۇندىن تۇرۇشتهكبىر ئوقۇپ ئورۇندىن تۇرۇشدهپ دهپ دهپ دهپ      �

  .)يه مهزھىپىنىڭ قارىشى بويىچه كۆتۈرمهيدۇھهنهفى. (  تۇرغاندا ئىككى قول مۈرىگىچه كۆتۈرۈلىدۇئورۇندىن
        
كېيىنكى لېكىن . ئوقۇلۇش ئۇسۇلى ئالدىنقى ئىككى رهكئهت نامازغا ئوخشايدۇ: قالغان نامازالر ئوقۇلىدۇقالغان نامازالر ئوقۇلىدۇقالغان نامازالر ئوقۇلىدۇقالغان نامازالر ئوقۇلىدۇ. . . . 25252525

  . رهكئهتلهرده فاتىھهدىن كېيىن باشقا سۈره ئوقۇلمايدۇ
        
ىڭ ئاستىغا قويۇپ يهرده ئولتۇرىمىز، سول پۇتنى ئوڭ پاقالچهكن ::::ئوڭ پۇتنى تىكلهپ يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇشئوڭ پۇتنى تىكلهپ يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇشئوڭ پۇتنى تىكلهپ يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇشئوڭ پۇتنى تىكلهپ يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇش. . . . 26262626

  .ئىككى قولنى يوتىغا قويۇپ بىرىنچى قېتىمقى تهشهھھۇتتهك ئولتۇرىمىز
        
        ....بۇ قېتىم تهشهھھۇتتا ئولتۇرغاندا تهشهھھۇت دۇرۇتلىرىنى تولۇق ئوقۇيمىزبۇ قېتىم تهشهھھۇتتا ئولتۇرغاندا تهشهھھۇت دۇرۇتلىرىنى تولۇق ئوقۇيمىزبۇ قېتىم تهشهھھۇتتا ئولتۇرغاندا تهشهھھۇت دۇرۇتلىرىنى تولۇق ئوقۇيمىزبۇ قېتىم تهشهھھۇتتا ئولتۇرغاندا تهشهھھۇت دۇرۇتلىرىنى تولۇق ئوقۇيمىز. . . . 27272727
  
        ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىشساالم بېرىپ نامازدىن چىقىشساالم بېرىپ نامازدىن چىقىشساالم بېرىپ نامازدىن چىقىش. 28
  

  :االم بېرىپ نامازدىن چىقىمىز يۇقارقىالردىن كېيىن ئىككى تهرهپكه تۆۋهندىكىدهك س
  

J� Fq���K�E�� �"F̀ ������ �O�r!7�J� Fq���K�E�� �"F̀ ������ �O�r!7�J� Fq���K�E�� �"F̀ ������ �O�r!7�J� Fq���K�E�� �"F̀ ������ �O�r!7�    
  :مهنىسى

  ! ئالالھ سىلهرگه ئامانلىق ۋه رهھمهت ئاتا قىلسۇن
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        نامازدا كۆرۈلىدىغان مهكرۇھ بولىدىغان ئىشالرنامازدا كۆرۈلىدىغان مهكرۇھ بولىدىغان ئىشالرنامازدا كۆرۈلىدىغان مهكرۇھ بولىدىغان ئىشالرنامازدا كۆرۈلىدىغان مهكرۇھ بولىدىغان ئىشالر
  
نامازدا ئاسمانغا قاراش . رۇبۇياققا بۇراش مهكرۇھ بولىدىغان ئىشت-نامازدا باشنى ۋه كۆزنى ئۇياق .1

  )ھارام.( چهكلىنىدۇ
  .ناماز جهريانىدا ئوينىشىش ۋه باشقا زۆرۈرىيىتى يوق ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇش مهكرۇھتۇر .2
 .نامازدا باشقىالرنىڭ دىققىتىنى جهلب قىلىدىغان رهڭلىك نهرسىلهرنى ئېلىۋېلىش مهكرۇھتۇر .3
 .نامازدا قولنى بېلىگه تىرهش مهكرۇھتۇر .4
  
  

        

        نامازنى بۇزىدىغان ئىشالرنامازنى بۇزىدىغان ئىشالرنامازنى بۇزىدىغان ئىشالرنامازنى بۇزىدىغان ئىشالر
  

        ::::نامازدانامازدانامازدانامازدا

  .قهستهن گهپ قىلىش نامازنى بۇزىدۇ، مهيلى قانچىلىك ئاز گهپ قىلغان بولۇشىدىن قهتئىينهزهر .1
 .نامازدا بهدهننىڭ يۆلىنىشىنى ئۆزگهرتىش نامازنى بۇزىدۇ .2
 .يهل قويۇپ بېرىش ۋه شۇنىڭدهك بارلىق تاھارهت بۇزىدىغان ئىشالر نامازنى بۇزىدۇ .3
 .ئارقىدىن قىلىش نامازنى بۇزىدۇ-ده ئىشالرنى ئارقابىھۇ .4
 . نامازدا كۈلۈش نامازنى بۇزىدۇ .5
 . كۆپهيتىش نامازنى بۇزىدۇياكى تهشهھھۇتنى  سهجدىنى ،قهستهن قىيامنى، رۇكۇنى .6
 .قهستهن ئىمامدىن بالدۇر چىقىۋېلىش نامازنى بۇزىدۇ .7
  
  

        

        لغان ئىشالرلغان ئىشالرلغان ئىشالرلغان ئىشالرنامازدا سهۋهنلىك تۈپهيلى سهجده قىلىشقا تېگىشلىك بونامازدا سهۋهنلىك تۈپهيلى سهجده قىلىشقا تېگىشلىك بونامازدا سهۋهنلىك تۈپهيلى سهجده قىلىشقا تېگىشلىك بونامازدا سهۋهنلىك تۈپهيلى سهجده قىلىشقا تېگىشلىك بو
  
  

        ::::نامازدانامازدانامازدانامازدا

نامىزى ئهگهر سهۋهنلىك تۈپهيلى قىيامنى، رۇكۇنى، سهجدىنى ياكى تهشهھھۇتنى ئارتۇق قىلىۋهتسه،  .1
 .بۇزۇلمايدۇ، ئىككى قېتىم سهۋهنلىك سهجدىسى قىلىپ ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىدۇ

  
 ئورنىدىن تۇرۇپ بهشىنچى ئهگهر بىر كىشى پىشىن نامىزى ئوقۇپ، تۆتىنچى رهكئهتتىن كېيىن ::::مهسىلهنمهسىلهنمهسىلهنمهسىلهن

ئېسىگه كېلىپ قالسا ياكى باشقىالر ئۇنى ) ئورنىدىن تۇرۇشتىن بۇرۇن(رهكئهتنى ئوقۇماقچى بولغان بولسا، 
تهشهھھۇتتىن كېيىن ساالم ئۇنداقتا ئۇ تهكبىر ئوقۇمايال قايتا ئولتۇرۇپ نامىزىنى داۋامالشتۇرىدۇ، ئاگاھالندۇرسا، 

ئهگهر تاكى . سهۋهنلىك سهجدىسى قىلىپ، يهنه ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىدۇبېرىدۇ، ئاندىن ئىككى قېتىم 
ناماز ئاياغالشقۇچه ئۇ ئۆزىنىڭ بىر رهكئهتنى ئارتۇق ئوقۇغانلىقىنى بىلمهي قالسا، ساالم بېرىپ نامازنى 
 ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن بىلسه يهنه ئىككى قېتىم سهۋهنلىك سهجدىسى قىلىپ ساالم بېرىپ نامازنى
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  .ئاياغالشتۇرىدۇ
  
 قىسقا ۋاقىت ئىچىده ئېسىگه اندىنئهگهر ناماز ئاياغالشماي تۇرۇپال ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىپ كهتسه، ئ. 2

ساالم بېرىپ نامازدىن ئۇ قالغان نامازلىرىنى داۋامالشتۇرۇپ ئوقۇپ، كهلسه، ياكى باشقىالر ئۇنىڭ ئېسىگه سالسا 
  .ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىدۇىم سهۋهنلىك سهجدىسى قىلىپ ئىككى قېت، نامازدىن كېيىن چىقىدۇ

  
دىن كېيىن، ئهگهر بىر كىشى پىشىن نامىزى ئوقۇغان بولسا، ئۈچىنچى رهكئهتنى ئوقۇپ بولغان ::::مهسىلهنمهسىلهنمهسىلهنمهسىلهن

ېلىپ ىپ نامازدىن چىقىپ كېتىپ، ئۆزىنىڭ بىر رهكئهتنى كهم ئوقۇغىنى يادىغا كئېھتىياتسىزلىقتىن ساالم بېر
كى بىرهرى ئۇنىڭ ئېسىگه سېلىپ قويسا ئۇ تۆتىنچى رهكئهت نامازنى ئوقۇيدۇ، ئاندىن ساالم بېرىدۇ، قالسا، يا

  .ساالمدىن كېيىن ئىككى قېتىم سهۋهنلىك سهجدىسى قىلىپ ، ساالم بېرىپ نامازنى ئاخىرالشتۇرىدۇ
  
زنىڭ باشقا مۇھىم مهزمۇنىدىن ئهگهر نامازدا بىرىنچى قېتىم تهشهھھۇتتا ئولتۇرۇشنى ئۇنتۇپ قالسا، ياكى ناما. 3

سى قىلىپ نامازدىن بىرهرنى ئۇنتۇپ قالسا، ئۇنداقتا ناماز ئاخىرلىشىشتىن بۇرۇن ئىككى قېتىم سهۋهنلىك سهجدى
چىقسا بولىدۇ؛ ئهگهر ئۇنىڭدىن كېيىنكى ھهرىكهتنى ئورۇنداشتىن بۇرۇن يادىغا يېتىپ قالسا، دهرھال تولۇقالپ 

هر كېيىنكى ھهرىكهتنى ئورۇنداۋاتقان چېغىدا يادىغا يېتىپ قالسا كهينىگه قايتىپ ئهگ. ئورۇندىۋالسىال بولىدۇ
  . نامىزىنى مۇكهممهل ئورۇندىسا بولىدۇ

  
ئهگهر بىر كىشى ناماز جهريانىدا بىرىنچى تهشهھھۇتنى ئۇنتۇپ قېلىپ ئورنىدىن تۇرۇپ كهتسه،  ::::مهسىلهنمهسىلهنمهسىلهنمهسىلهن

ندا يادىغا يهتسه، ئۇنداقتا ئۇنىڭ قايتا كهينىگه يېنىپ ئورنىدىن تۇرۇپ ئۈچىنچى رهكئهتنى باشلىماقچى بولغا
پهقهت نامازدىن چىقىشتىن بۇرۇن ئىككى قېتىم سهۋهنلىك سهجدىسى . تهشهھھۇتتا ئولتۇرۇشىنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق

   .قىلىپ، ئاندىن ساالم بېرىپ نامازدىن چىقسىال بولىدۇ
  
كى رهكئهت ئوقۇغانلىقى ياكى ئۈچ رهكئهت ئوقۇغانلىقىدىن شهكلهنسه، ئۇنىڭ ئهگهر نامازدا ئۆزىنىڭ ئىك. 4

. ئىچىدىكى بىرهرىگه مايىل بولمىسا ئۇنداقتا بۇ ئىككى سان ئىچىدىكى ئازراقىنى تالالپ نامازنى ئادا قىلىدۇ
  .ساالم بېرىپ نامازدىن چىققاندىن كېيىن ئىككى رهكئهت سهۋهنلىك سهجدىسى قىلىدۇ

  
امازدا ئۆزىنىڭ ئىككى رهكئهت ياكى ئۈچ رهكئهت ئوقۇغانلىقىنى بىلهلمىسه، لېكىن ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئهگهر ن. 5

بىرهرىگه مايىل بولسا، ئۇنداقتا ئۆزى توغرا دهپ قارىغان شۇ ساننى مۇئهييهنلهشتۈرۈپ نامازنى ئادا قىلىدۇ، 
  . ساالم بېرىپ نامازدىن چىقىدۇنامازدىن چىقىشتىن بۇرۇن ئىككى قېتىم سهۋهنلىك سهجدىسى قىلىپ ئاندىن

  
ئهگهر نامازدىن چىقىپ بولغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ قانچه رهكئهت ئوقۇغىنىدىن شهكلىنىپ قالسا بۇ خىل شهككه 

  .ھىده ئهھمىيهت بهرمهسلىك الزىم، بهلكى ئىشهنچنى ئاساس قىلىش كېرهكئاال
قىلىش كېرهك، چۈنكى بۇ بىر ۋهسۋهسه بولۇشى ئهگهر بهكال شهكته قالغان ئهھۋالدىمۇ يهنىال ئىشهنچنى ئاساس 

  .مۇمكىن
  

ئالالھتىن پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه، ئۇنىڭ ئائىله . ئالالھ ئهڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر
  .تاۋابىئاتلىرىغا ۋه ساھابىلىرىگه رهھمهت قىلىشىنى تىلهيمىز
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        كېسهل كىشى قانداق پاكلىنىدۇ؟كېسهل كىشى قانداق پاكلىنىدۇ؟كېسهل كىشى قانداق پاكلىنىدۇ؟كېسهل كىشى قانداق پاكلىنىدۇ؟

        
 ئهگهر تاھارهتسىز بولسا سۇ بىلهن تاھارهت ئېلىشى، ئهگهر ....سهل كىشى سۇ بىلهن پاكلىنىشى الزىمسهل كىشى سۇ بىلهن پاكلىنىشى الزىمسهل كىشى سۇ بىلهن پاكلىنىشى الزىمسهل كىشى سۇ بىلهن پاكلىنىشى الزىمكېكېكېكې. . . . 1111

  .غۇسلىسىز بولسا سۇ بىلهن غۇسلى قىلىشى الزىم
  
سۇ بىلهن پاكالنسا كېسىلىنىڭ ئېغىرالپ كېتىشىدىن  ياكى ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ ئىمكانىيىتى يار بهرمىسه،ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ ئىمكانىيىتى يار بهرمىسه،ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ ئىمكانىيىتى يار بهرمىسه،ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ ئىمكانىيىتى يار بهرمىسه،. . . . 2222

  .ئۇنداقتا ئۇ تهيهممۇم قىلىپ پاكالنسا بولىدۇئهنسىرىسه، ىشىدىن ياكى ۋاقتى سوزۇلۇپ كېت
  
تاھارهت ئېلىش ياكى غۇسلى قىلىش ئۈچۈن نىيهت قىلىنىدۇ، ئاندىن قولىنى : : : : تهيهممۇم قىلىشنىڭ شهكلىتهيهممۇم قىلىشنىڭ شهكلىتهيهممۇم قىلىشنىڭ شهكلىتهيهممۇم قىلىشنىڭ شهكلى. 3

)سىياليدۇ(.يهرگه ياكى توپا قونغان تام دېگهندهك نهرسىگه ئۇرۇپ، يۈزى ۋه قولىغا مهسىھ قىلىدۇ  
        
 غۇسلى قىلىشقا ياكى تهيهممۇم قىلىشقا ئىمكانىيىتى يار بهرمىسه ر كېسهل كىشىنىڭ تاھارهت ئېلىشقا،ر كېسهل كىشىنىڭ تاھارهت ئېلىشقا،ر كېسهل كىشىنىڭ تاھارهت ئېلىشقا،ر كېسهل كىشىنىڭ تاھارهت ئېلىشقا،ئهگهئهگهئهگهئهگه. . . . 4444

  .باشقىالر ئۇنى تاھارهت ئالدۇرسا، غۇسلى قىلدۇرسا ياكى تهيهممۇم قىلدۇرسا بولىدۇ
        
ال سۇ بىلهن  ئوخشاشئهگهر تاھارهتته يۇيۇشقا تېگىشلىك بولغان ئهزاالرنىڭ بىرهرىده جاراھهت بولسا،ئهگهر تاھارهتته يۇيۇشقا تېگىشلىك بولغان ئهزاالرنىڭ بىرهرىده جاراھهت بولسا،ئهگهر تاھارهتته يۇيۇشقا تېگىشلىك بولغان ئهزاالرنىڭ بىرهرىده جاراھهت بولسا،ئهگهر تاھارهتته يۇيۇشقا تېگىشلىك بولغان ئهزاالرنىڭ بىرهرىده جاراھهت بولسا،. . . . 5555

ئهگهر سۇ بىلهن تاھارهت ئالسا جاراھهتنىڭ ساقىيىشىغا تهسىر كۆرسهتسه ئۇنداقتا قولىنى . تاھارهت ئالىدۇ
نهمدهپ ۆل قولى بىلهن شۇ جاينى سىيلىسا بولىدۇ؛ ئهگهر سىيلىسىمۇ جاراھهتكه تهسىرى بولسا ئۇنداقتا تهيهممۇم 

  .قىلسا بولىدۇ
        
 ئۇنىڭ ئۈستىده تېڭىق بولسا ئۇنداقتا هزاالرنىڭ بىرى سۇنۇپ كهتكهن بولۇپ،هزاالرنىڭ بىرى سۇنۇپ كهتكهن بولۇپ،هزاالرنىڭ بىرى سۇنۇپ كهتكهن بولۇپ،هزاالرنىڭ بىرى سۇنۇپ كهتكهن بولۇپ،ئهگهر تاھارهت ئالىدىغان ئئهگهر تاھارهت ئالىدىغان ئئهگهر تاھارهت ئالىدىغان ئئهگهر تاھارهت ئالىدىغان ئ. . . . 6666

  .تهيهممۇم قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق. قولنى نهمدهپ شۇ يهرنى سىيلىسا بولىدۇ
  
ئهگهر تام  ....تام ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش پاك بولغان، توپا قونغان نهرسىنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا بولىدۇتام ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش پاك بولغان، توپا قونغان نهرسىنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا بولىدۇتام ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش پاك بولغان، توپا قونغان نهرسىنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا بولىدۇتام ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش پاك بولغان، توپا قونغان نهرسىنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا بولىدۇ. . . . 7777

ئۇنداقتا بۇ تامنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا بولمايدۇ، ئهگهر سىرنىڭ ئۈستىده توپا بولسا سىرالنغان بولسا 
  .ئۇنداقتا بولىدۇ

  
 ئۇنداقتا توپىنى قۇتىغا ياكى قول ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ تامنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا قۇربىتى يهتمىسه،ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ تامنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا قۇربىتى يهتمىسه،ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ تامنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا قۇربىتى يهتمىسه،ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ تامنى سىيالپ تهيهممۇم قىلىشقا قۇربىتى يهتمىسه،. . . . 8888

  .م قىلسىمۇ كېرهك يوقياغلىق دېگهندهك نهرسىلهرگه ئوراپ، شۇنى ئۇرۇپ تهيهممۇ
  
 شۇ تهيهممۇم بىلهن بىر قېتىملىق نامازنى ئهگهر كېسهل كىشى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تهيهممۇم قىلغان بولسا،ئهگهر كېسهل كىشى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تهيهممۇم قىلغان بولسا،ئهگهر كېسهل كىشى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تهيهممۇم قىلغان بولسا،ئهگهر كېسهل كىشى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن تهيهممۇم قىلغان بولسا،. . . . 9999

ئوقۇپ بولۇپ، تاكى كېيىنكى قېتىملىق نامازغىچه ئۇنىڭدا تاھارهتنى بۇزىدىغان ئامىلالر كۆرۈلمىسه ئۇنداقتا ئۇ 
  .ئۇ تاھارىتىنى ساقلىدىچۈنكى . قىلمىسىمۇ بولىدۇئىككىنچى قېتىم قايتا تهيهممۇم 

  
 ئهگهر پاكالش ئىمكانىيىتى بولمىسا، كېسهل كىشى بهدىنىنى نىجىس نهرسىلهردىن پاكلىشى كېرهك،كېسهل كىشى بهدىنىنى نىجىس نهرسىلهردىن پاكلىشى كېرهك،كېسهل كىشى بهدىنىنى نىجىس نهرسىلهردىن پاكلىشى كېرهك،كېسهل كىشى بهدىنىنى نىجىس نهرسىلهردىن پاكلىشى كېرهك،. . . . 10101010

  .ئۇنداقتا ئۇنىڭ نامىزىدا مهسىله يوق، قايتا ئوقۇمىسىمۇ بولىدۇ
  
كىز كىيىملهر بىلهن نامازنى ئادا قىلىشى  پاكېسهل كىشى چوقۇم كىيىمىدىكى نىجىسلهرنى تازىلىشى،كېسهل كىشى چوقۇم كىيىمىدىكى نىجىسلهرنى تازىلىشى،كېسهل كىشى چوقۇم كىيىمىدىكى نىجىسلهرنى تازىلىشى،كېسهل كىشى چوقۇم كىيىمىدىكى نىجىسلهرنى تازىلىشى،. . . . 11111111

  .ئهگهر ئۇنىڭغا قۇربىتى يهتمىسه نامىزى خاتا بولمايدۇ، قايتا ئوقۇشنىڭ ھاجىتى يوق. كېرهك
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ئهگهر ناماز ئوقۇيدىغا ئورۇندا نىجىس نهرسىلهر  ....كېسهل كىشى چوقۇم پاكىز جايدا ناماز ئوقۇشى كېرهككېسهل كىشى چوقۇم پاكىز جايدا ناماز ئوقۇشى كېرهككېسهل كىشى چوقۇم پاكىز جايدا ناماز ئوقۇشى كېرهككېسهل كىشى چوقۇم پاكىز جايدا ناماز ئوقۇشى كېرهك. . . . 12121212

ئهگهر ئۇنىڭغا قۇربىتى يهتمىسه . ى ياكى پاكىز جايغا يۆتكىلىشى كېرهكبولسا ئۇ شۇنى نىجىسلىكنى تازىلىش
  .نامازنى شۇنداق ئوقۇۋهرسىمۇ خاتا بولمايدۇ

        
چوقۇم زور  .... كېچىكتۈرۈشكه بولمايدۇ كېچىكتۈرۈشكه بولمايدۇ كېچىكتۈرۈشكه بولمايدۇ كېچىكتۈرۈشكه بولمايدۇڭ ۋاقتىنىڭ ۋاقتىنىڭ ۋاقتىنىڭ ۋاقتىنى كېسهل كىشى تاھارىتى بولمىغانلىق سهۋهبىدىن نامازنى كېسهل كىشى تاھارىتى بولمىغانلىق سهۋهبىدىن نامازنى كېسهل كىشى تاھارىتى بولمىغانلىق سهۋهبىدىن نامازنى كېسهل كىشى تاھارىتى بولمىغانلىق سهۋهبىدىن نامازنى....13131313

مهيلى پاكىز كىيىم، پاكىز ئورۇن . ا ئادا قىلىشى كېرهكق كۆرسىتىپ تاھارهت ئېلىشى، نامازنى ۋاقتىدتىرىشچانلى
  !تاپالمىسىمۇ
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        كېسهل كىشى نامازنى قانداق ئوقۇيدۇ؟كېسهل كىشى نامازنى قانداق ئوقۇيدۇ؟كېسهل كىشى نامازنى قانداق ئوقۇيدۇ؟كېسهل كىشى نامازنى قانداق ئوقۇيدۇ؟
  
 بېلىنى ئېگىۋالسىمۇ، تامغا يۆلىنىۋالسىمۇ، ....كېسهل كىشى پهرز نامازالرنى چوقۇم ئۆره تۇرۇپ ئوقۇشى الزىمكېسهل كىشى پهرز نامازالرنى چوقۇم ئۆره تۇرۇپ ئوقۇشى الزىمكېسهل كىشى پهرز نامازالرنى چوقۇم ئۆره تۇرۇپ ئوقۇشى الزىمكېسهل كىشى پهرز نامازالرنى چوقۇم ئۆره تۇرۇپ ئوقۇشى الزىم. . . . 1111    

  .اسا تۇتۇۋالسىمۇ مهيلىھهتتا قولىدا ھ
  
 قىيامدا ۋه رۇكۇدا ئهڭ ....ئهگهر كېسهلنىڭ ئۆره تۇرۇشقا قۇربىتى يهتمىسه، ئۇنداقتا ئولتۇرۇپ ئوقۇشى كېرهكئهگهر كېسهلنىڭ ئۆره تۇرۇشقا قۇربىتى يهتمىسه، ئۇنداقتا ئولتۇرۇپ ئوقۇشى كېرهكئهگهر كېسهلنىڭ ئۆره تۇرۇشقا قۇربىتى يهتمىسه، ئۇنداقتا ئولتۇرۇپ ئوقۇشى كېرهكئهگهر كېسهلنىڭ ئۆره تۇرۇشقا قۇربىتى يهتمىسه، ئۇنداقتا ئولتۇرۇپ ئوقۇشى كېرهك. . . . 2222

  .ياخشىسى پۇتىنى تۈگۈۋالغىنى تۈزۈك
  
رىتىپ ئۇنداقتا يۈزىنى قىبله تهرهپكه قائهگهر كېسهل كىشىنىڭ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇشقا قۇربىتى يهتمىسه، ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇشقا قۇربىتى يهتمىسه، ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇشقا قۇربىتى يهتمىسه، ئهگهر كېسهل كىشىنىڭ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇشقا قۇربىتى يهتمىسه، . . . . 3333

ئهگهر يۈزىنى قىبله تهرهپكه . يانچه يېتىپ ناماز ئوقۇشى كېرهك، ئوڭ تهرىپىنى بېسىپ ياتقىنى ئهڭ ئهۋزهل
  .قارىتىشقا ئىمكانىيىتى بولمىسا ئهسلى قاراپ ياتقان تهرىپىگه قاراپ ئوقۇسىمۇ نامىزى خاتا بولمايدۇ

  
پۇتىنى . ئوڭدا يېتىپ ناماز ئوقۇسىمۇ بولۇۋېرىدۇ ئۇنداقتا ئهگهر كېسهلنىڭ يانچه يېتىشقا قۇربى يهتمىسه،ئهگهر كېسهلنىڭ يانچه يېتىشقا قۇربى يهتمىسه،ئهگهر كېسهلنىڭ يانچه يېتىشقا قۇربى يهتمىسه،ئهگهر كېسهلنىڭ يانچه يېتىشقا قۇربى يهتمىسه،. . . . 4444

قىبله تهرهپكه قارىتىو يېتىپ، ئهڭ ياخشىسى بېشىنى ئازراق كۆتۈرۈپ ياتقىنى ئهۋزهل، بۇنىڭدا يۈزىنى قىبلىگه 
ئهگهر ئۇنىڭ پۇتىنى قىبلىگه قارىتىشقا قۇربى يهتمىسه ئۇنداقتا ئۇ ئهسلى ياتقان ھالىتىده نامازنى . قارىتااليدۇ

  .قۇۋهرسىمۇ بولۇۋېرىدۇئو
  
ئهگهر ئۇنداق قىلىشقا قۇربى يهتمىسه ئۇنداقتا     ....كېسهل كىشى نامازدا چوقۇم رۇكۇ ۋه سهجده قىلىش الزىمكېسهل كىشى نامازدا چوقۇم رۇكۇ ۋه سهجده قىلىش الزىمكېسهل كىشى نامازدا چوقۇم رۇكۇ ۋه سهجده قىلىش الزىمكېسهل كىشى نامازدا چوقۇم رۇكۇ ۋه سهجده قىلىش الزىم. . . . 5555

ئىشارهت ئارقىلىق سهجده قىلغاندا باش رۇكۇ قىلغاندىكىدىن سهل تۆۋهنرهك . ئىشارهت ئارقىلىق ئورۇنداش كېرهك
ىاللمىسا رۇكۇ قىلىدۇ، سهجدىده رۇكۇ قىلىپ بېشى ئارقىلىق سهجدىگه ئهگهر رۇكۇ قىلىپ، سهجده ق. بولىدۇ

  .ئهگهر سهجده قىلىپ رۇكۇ قىاللمىسا سهجده قىلىپ بېشى ئارقىلىق رۇكۇغا ئىشارهت قىلىدۇ. ئىشارهت قىلىدۇ
  
ۇكۇ ۋه  ئۇنداقتا ئۇ كۆز ئارقىلىق رئهگهر كېسهلنىڭ رۇكۇ ۋه سهجده قىلىشقا زادىال ئىمكانىيىتى بولمىسا،ئهگهر كېسهلنىڭ رۇكۇ ۋه سهجده قىلىشقا زادىال ئىمكانىيىتى بولمىسا،ئهگهر كېسهلنىڭ رۇكۇ ۋه سهجده قىلىشقا زادىال ئىمكانىيىتى بولمىسا،ئهگهر كېسهلنىڭ رۇكۇ ۋه سهجده قىلىشقا زادىال ئىمكانىيىتى بولمىسا،. . . . 6666

كۆزنى بوش يۇمۇش ئارقىلىق رۇكۇغا، بهكرهك يۇمۇش ئارقىلىق سهجدىگه ئىشارهت . سهجدىگه ئىشارهت قىلىدۇ
  .قىلىدۇ

  
ھازىرقى بهزى كېسهللهرنىڭ قىلىۋاتقىنىدهك، نامازنى بارماقالر ئارقىلىق ئىشارهت قىلىپ ئوقۇش مهسىلىسىگه ھازىرقى بهزى كېسهللهرنىڭ قىلىۋاتقىنىدهك، نامازنى بارماقالر ئارقىلىق ئىشارهت قىلىپ ئوقۇش مهسىلىسىگه ھازىرقى بهزى كېسهللهرنىڭ قىلىۋاتقىنىدهك، نامازنى بارماقالر ئارقىلىق ئىشارهت قىلىپ ئوقۇش مهسىلىسىگه ھازىرقى بهزى كېسهللهرنىڭ قىلىۋاتقىنىدهك، نامازنى بارماقالر ئارقىلىق ئىشارهت قىلىپ ئوقۇش مهسىلىسىگه 

فىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭمۇ . توغرا بولۇشىغا دهلىل تاپالمىدىممهن قۇرئانى كهرىم ۋه ھهدىسلهرده بۇنىڭ كهلسهك، كهلسهك، كهلسهك، كهلسهك، 
  . بۇ ھهقته ھېچقانداق سۆزىنى بىلمىدىم

  
 ھهتتا كۆزى ئارقىلىقمۇ ئىشارهت قىاللمىسا، ئۇنداقتا ئۇ ئهگهر كېسهل كىشى رۇكۇ، سهجدىلهرنى قىاللمىسا،ئهگهر كېسهل كىشى رۇكۇ، سهجدىلهرنى قىاللمىسا،ئهگهر كېسهل كىشى رۇكۇ، سهجدىلهرنى قىاللمىسا،ئهگهر كېسهل كىشى رۇكۇ، سهجدىلهرنى قىاللمىسا،. . . . 7777

كىرىدۇ، قۇرئانى كهرىم سۈرىلىرىنى ئوقۇيدۇ، ئاندىن قهلبىده تهسبىھ ئوقۇپ نامازغا . قهلبى ئارقىلىق ناماز ئوقۇيدۇ
قىيامدا تۇرغانلىقىغا، رۇكۇغا بارغانلىقىغا، سهجده قىلغانلىقىغا نىيهت قىلىدۇ، چۈنكى ھهربىر كىشى ئۆزىنىڭ 

  .نىيىتىگه يارىشا ئهجىرگه ئېرىشىدۇ
  
ه تىرىشىپ، نامازنى ئهڭ ياخشى  كۈچىنىڭ يېتىشىچ....كېسهل كىشى چوقۇم نامازنى ۋاقتىدا ئادا قىلىشى الزىمكېسهل كىشى چوقۇم نامازنى ۋاقتىدا ئادا قىلىشى الزىمكېسهل كىشى چوقۇم نامازنى ۋاقتىدا ئادا قىلىشى الزىمكېسهل كىشى چوقۇم نامازنى ۋاقتىدا ئادا قىلىشى الزىم. . . . 8888

ئهگهر ھهربىر ۋاقىت نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇش كېسهلگه قىيىنچىلىق تۇغدۇرسا . رهۋىشته ئادا قىلىشى كېرهك
ئهگهر . ئۇنداقتا پىشىن بىلهن ئهسىر نامىزىنى، شام بىلهن خۇپتهن نامازلىرىنى جۇغالپ بىلله ئوقۇسا بولىدۇ

اقچى بولسا ئۇنداقتا ئهسىر نامىزىنى پىشىننىڭ، خۇپتهن نامىزىنى شام نامىزىنىڭ نامازنى ئالدىغا سۈرۈپ ئوقۇم
ۋاقتىدا ئوقۇسا بولىدۇ؛ ئهگهر نامازنى كېينگه سۈرۈپ ئوقۇماقچى بولسا پىشىن نامىزىنى ئهسىرگىچه، شام نامىزىنى 

 بامدات نامىزىنى باشقا لېكىن. خۇپتهنگىچه كېچىكتۈرسه بولىدۇ، بۇ كېسهل ئۆز ئهھۋالىغا قاراپ بهلگىلهيدۇ
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 . نامازالر بىلهن جۇغالشقا بولمايدۇ
  
، ئۇنداقتا ئۇ تاكى يۇرتىغا قايتقۇچه ئهگهر كېسهل سهپهرچى بولۇپ، يات ئهلده كېسهل داۋالىتىۋاتقان بولسائهگهر كېسهل سهپهرچى بولۇپ، يات ئهلده كېسهل داۋالىتىۋاتقان بولسائهگهر كېسهل سهپهرچى بولۇپ، يات ئهلده كېسهل داۋالىتىۋاتقان بولسائهگهر كېسهل سهپهرچى بولۇپ، يات ئهلده كېسهل داۋالىتىۋاتقان بولسا. . . . 9999

ه پىشىن، ئهسىر ۋه خۇپتهن نامازلىرىنى تۆت رهكئهتتىن ئىككى رهكئهتك. نامىزنى قىسقارتىپ ئوقۇسا بولىدۇ
مهيلى ئۇ يات ئهلده قانچه ۋاقىت تۇرۇپ قالسۇن، يۇرتىغا قايتقۇچه نامازنى قىسقارتىپ . قىسقارتىشقا بولىدۇ

  .ئوقۇسا بولىدۇ
  
  
  

        ....ئالالھ ئهڭ ياخشى ھامىيدۇرئالالھ ئهڭ ياخشى ھامىيدۇرئالالھ ئهڭ ياخشى ھامىيدۇرئالالھ ئهڭ ياخشى ھامىيدۇر

        

        ئۇسهيمىنئۇسهيمىنئۇسهيمىنئۇسهيمىن----مۇھهممهد ئىبنى سالىھ ئهلمۇھهممهد ئىبنى سالىھ ئهلمۇھهممهد ئىبنى سالىھ ئهلمۇھهممهد ئىبنى سالىھ ئهل: : : : ئالالھنىڭ قۇلىئالالھنىڭ قۇلىئالالھنىڭ قۇلىئالالھنىڭ قۇلى
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        زۆرۈرزۆرۈرزۆرۈرزۆرۈرجامائهت نامىزىغا قاتنىشىش جامائهت نامىزىغا قاتنىشىش جامائهت نامىزىغا قاتنىشىش جامائهت نامىزىغا قاتنىشىش 

   

بۇ شهيخ ئابدۇلئهزىز ئىبن ئابدۇلال ئىبن بازنىڭ ئالالھنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىشنى ئۈمىد  

بىزنى ۋه ئۇالرنى ! ئى ئالالھ. ئاتاپ يازغان بىر پارچه ماقالىسىقىلىدىغان بارلىق مۇسۇلمانالرغا 

  !ئامىن! پهق قىلغىنبىزنى غهلىبىگه مۇۋهپ! مهغفىرىتىڭگه ۋه مۇھهببىتىڭگه ئېرىشكۈچىلهردىن قىلغىن

  

  :ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋه رهھمهتۇلالھى ۋه بارىكهتۇھۇ

 دېگهن سۆزىنى باھانه قىلىپ جامائهت ،ھازىر نۇرغۇن كىشىلهر بىر قىسىم ئالىمالرنىڭ دىندا ئاسانلىق يارىتىش  
مۇسۇلمانالر . م كېرهكمېنىڭچه مهن بۇ مهسىلىنىڭ خهتىرىنى چوقۇم بايان قىلىپ بېرىشىنامىزىغا سهل قاراۋاتىدۇ، 

ئالالھ سۇبھانۇ ۋه ھهقىقهتهن، . ئالالھ ئۆزىنىڭ كىتابىدا ئاالھىده تىلغا ئالغان ئىشتا سۇسلۇق قىلماسلىقى الزىم
تائاال ئۆزىنىڭ مۇقهددهس كىتابىدا نامازنى كۆپ ئورۇندا تىلغا ئېلىپ مۇسۇلمانالردىن نامازنى بهرپا قىلىشنى، 

شۇنداقال نامازنى تهرك ئېتىش ۋه نامازنى خۇشياقماسلىق . هسلىكنى تهلهپ قىلغانجامائهت نامىزىنى تهرك ئهتم
ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ مۇقهددهس كىتابىدا . بىلهن ئوقۇشنىڭ مۇناپىقالرنىڭ سۈپىتى ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان

  :مۇنداق دهيدۇ

   �K�K�K�K ���)��IS� +���� �)Fa h� ���)��IS� +���� �)Fa h� ���)��IS� +���� �)Fa h� ���)��IS� +���� �)Fa h� ��������+���;�)�  wrIS�+���;�)�  wrIS�+���;�)�  wrIS�+���;�)�  wrIS� ��������  �)�-)F[  �)�-)F[  �)�-)F[  �)�-)F[�M P�.��[  
<��M P�.��[  
<��M P�.��[  
<��M P�.��[  
<�] ] ] ] q�Z w�,��q�Z w�,��q�Z w�,��q�Z w�,��：：：：))))238[([([([(    

يهنى پۈتۈن شهرتلىرى بىلهن ۋاقتىدا تولۇق ئادا (نامازنى بولۇپمۇ نامازدىگهرنى داۋامالشتۇرۇڭالر ) بهش( «
  »]238 :سۈره بهقهره[ئىتائهتمهنلىك بىلهن تۇرۇڭالر ) يهنى نامازدا(نىڭ ھۇزۇرىدا هللا ا). قىلىڭالر

        
مۇ، بىر كىشىنىڭ جامائهت نامىزىغا ھهقىقهتهن نلىكىنى قانداق بىلگىلى بولىدۇ؟نلىكىنى قانداق بىلگىلى بولىدۇ؟نلىكىنى قانداق بىلگىلى بولىدۇ؟نلىكىنى قانداق بىلگىلى بولىدۇ؟ئۇنىڭ نامازغا كۆڭۈل بۆلگهئۇنىڭ نامازغا كۆڭۈل بۆلگهئۇنىڭ نامازغا كۆڭۈل بۆلگهئۇنىڭ نامازغا كۆڭۈل بۆلگه    

  :ئالالھ سۇبھانۇ ۋه تائاال مۇنداق دهيدۇ. قاتناشمىغانلىقى ئۇنىڭ نامازغا سهل قارىغانلىقىدۇر

 ���������wrIS� �)��� [���wrIS� �)��� [���wrIS� �)��� [���wrIS� �)��� [�� ���������w���I|� �)�DZ�w���I|� �)�DZ�w���I|� �)�DZ�w���I|� �)�DZ ���������M C ��I�� �e�- �)�C���E��M C ��I�� �e�- �)�C���E��M C ��I�� �e�- �)�C���E��M C ��I�� �e�- �)�C���E�]]]]w�,��w�,��w�,��w�,��    q�Zq�Zq�Zq�Z：：：：))))43[([([([(        
  »]43: سۈره بهقهره[نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلهن بىلله رۇكۇ قىلىڭالر  «

تۆۋهندىكى ئايهتته ناماز . نى كۆرسىتىپ بېرىۋاتىدۇجامائهت نامىزىغا قاتنىشىشنىڭ زۆرۈرلۈكىجامائهت نامىزىغا قاتنىشىشنىڭ زۆرۈرلۈكىجامائهت نامىزىغا قاتنىشىشنىڭ زۆرۈرلۈكىجامائهت نامىزىغا قاتنىشىشنىڭ زۆرۈرلۈكىبۇ ئايهتته چوقۇم 
  :ئوقۇغۇچىالرنىڭ سېپىگه قوشۇلۇشنى تهلهپ قىلىدۇ

���������E��E��E��E��M C ��I�� �e�- �)�C���M C ��I�� �e�- �)�C���M C ��I�� �e�- �)�C���M C ��I�� �e�- �)�C��    

  .رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلهن بىلله رۇكۇ قىلىڭالر
  :ئالالھ سۇبھانۇ ۋه تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇ

���������9�CI- "�#��L- }q�_ ~��g �"F,�P���h �wrIS� �"�#� �W���[�m�h �"�#� h �W�F� ��G�>�9�CI- "�#��L- }q�_ ~��g �"F,�P���h �wrIS� �"�#� �W���[�m�h �"�#� h �W�F� ��G�>�9�CI- "�#��L- }q�_ ~��g �"F,�P���h �wrIS� �"�#� �W���[�m�h �"�#� h �W�F� ��G�>�9�CI- "�#��L- }q�_ ~��g �"F,�P���h �wrIS� �"�#� �W���[�m�h �"�#� h �W�F� ��G�> �������������h �����u�; ��G���h �"�#�P�: ��;�� ��FX���m��������h �����u�; ��G���h �"�#�P�: ��;�� ��FX���m��������h �����u�; ��G���h �"�#�P�: ��;�� ��FX���m��������h �����u�; ��G���h �"�#�P�: ��;�� ��FX���m���� - �)�.)F̀� - �)�.)F̀� - �)�.)F̀� - �)�.)F̀ 

���������"F̀  ~��E�"F̀  ~��E�"F̀  ~��E�"F̀  ~��E ���������m�P��m�P��m�P��m�P� � � � ��9�C�- �)���S�����h �)���S�� �"� �����F� }q�_ ~��g �9�C�- �)���S�����h �)���S�� �"� �����F� }q�_ ~��g �9�C�- �)���S�����h �)���S�� �"� �����F� }q�_ ~��g �9�C�- �)���S�����h �)���S�� �"� �����F� }q�_ ~��g  ���������"�T�E�X K ��FX���m����"�T�E�X K ��FX���m����"�T�E�X K ��FX���m����"�T�E�X K ��FX���m��� ���������"�#�P�: ��;���"�#�P�: ��;���"�#�P�: ��;���"�#�P�: ��;��] ] ] ] 5�7��5�7��5�7��5�7�� q�Zq�Zq�Zq�Z：：：：    ))))102[([([([(    

ىڭ بىلله بولۇپ ئۇالر بىلهن ناماز ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، ئۇالرن) جىھادقا(سهن مۆمىنلهر بىلهن !) ئى مۇھهممهد(
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يېنىدا تۇتسۇن، سهجدىگه ) ئېھتىيات يۈزىسىدىن(بىر پىرقىسى سهن بىلهن بىرلىكته نامازغا تۇرسۇن، قوراللىرىنى 
يهنى ناماز ئوقۇپ بولغان پىرقه ئارقاڭالردا كۆزهتچىلىك (بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئارقاڭالرغا ئۆتۈپ تۇرسۇن 

يهنى (ىغان ئىككىنچى بىر پىرقه كېلىپ سهن بىلهن بىرلىكته ناماز ئوقۇم) قىلىپ تۇرسۇن، ئۇالرنىڭ ئورنىغا
دۈشمهنلىرى بىلهن ئۇرۇشۇشقا . (ئېھتىياجلىق بىلهن ھوشيار تۇرسۇن) دۈشمهنلىرىدىن(ناماز ئوقۇسۇن، ) ئارقاڭدا

  ]ئايهتنىڭ بىر قىسمى–102:  سۈره بهقهره[ قوراللىرىنى يېنىدا تۇتسۇن، ) تهييار تۇرۇش يۈزىسىدىن
  
ئالالھ جهڭ مهيدانىدىمۇ جامائهت بىلهن بىلله ناماز ئوقۇشنى تهلهپ قىلىۋاتسا، تىنچ كۈنلهرده ئهجىبا ئالالھ جهڭ مهيدانىدىمۇ جامائهت بىلهن بىلله ناماز ئوقۇشنى تهلهپ قىلىۋاتسا، تىنچ كۈنلهرده ئهجىبا ئالالھ جهڭ مهيدانىدىمۇ جامائهت بىلهن بىلله ناماز ئوقۇشنى تهلهپ قىلىۋاتسا، تىنچ كۈنلهرده ئهجىبا ئالالھ جهڭ مهيدانىدىمۇ جامائهت بىلهن بىلله ناماز ئوقۇشنى تهلهپ قىلىۋاتسا، تىنچ كۈنلهرده ئهجىبا ئۇلۇغ ئۇلۇغ ئۇلۇغ ئۇلۇغ     

        بۇنى تهلهپ قىلماسمۇ؟بۇنى تهلهپ قىلماسمۇ؟بۇنى تهلهپ قىلماسمۇ؟بۇنى تهلهپ قىلماسمۇ؟
  

جامائهت نامىزىغا قاتناشماسلىقىغا رۇخسهت قىلىنغان بولسا، ئۇ چوقۇم جهڭ مهيدانىدا   ئهگهر بىرهر كىشىنىڭ 
تقان جهڭچىلهرگه رۇخسهت قىلىنىشى كېرهك ئىدى، لېكىن ئهمهلىيهت دۈشمهنلهرنىڭ خىرىس قىلىشىغا دۇچ كېلىۋا

مۇھىم پهرزلهرنىڭ بىرى بولۇپ، ھهرقانداق مهلۇم بولغىنىدهك، جامائهت نامىزىغا قاتنىشىش . ئۇنداق بولمىدى
  .كىشىنىڭ ئۇنى تهرك ئېتىشىگه رۇخسهت قىلىنمايدۇ

  
ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ) ۇخارى ۋه سهھىھۇلمۇسلىمسهھىھۇلب(ئهڭ توغرا بولغان ئىككى ھهدىس توپلىمىدا   

: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دهيدۇ: ئهنھۇدىن مۇنداق بىر ھهدىس رىۋايهت قىلىنىدۇ
كىشىلهرنى نامازغا بۇيرىسام، بىرى ئىمام بولسا، ئاندىن كىشىلهرنى كهلسه، ئوتۇن يىغىپ ئاشۇ جامائهت «

  ».گهنلهرنىڭ ئۆيىگه ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈۋهتسهم دهيمهننامىزىغا كهلمى
  
قاراڭالر، « :نىڭ مۇنداق دېگهنلىكى بايان قىلىنىدۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇسهھىھۇلمۇسلىمدا ئابدۇلال ئىبن مهسئۇد 

ھهتتا . كېسهللهردىن باشقىالر  ياكىبىز ھېچقاچان نامازدىن قالمايمىز، ھهممهيلهن بىلىدىغان مۇنافىقالر
  ».لهرمۇ ئىككى كىشىنىڭ يۆلىشىده نامازغا كېلىدۇكېسهل

  
توغرا ئهمهللهر ئىچىدىكى بىرى، نى ئۆگهتتى، ئهمهل ئالالھنىڭ ئهلچىسى بىزگه توغرا «:ئۇ يهنه مۇنداق دېگهن 

  ».ئهزان ئوقۇلىدىغان مهسچىتته ناماز ئوقۇش
  
رهببىگه مۇالقات كىمكى ئۆزىنىڭ « : كىتابىدا ئۇنىڭ يهنه مۇنداق دېگهنلىكى خاتىرىلهنگهن» سهھىھۇلمۇسلىم« 

ئالالھ ھهقىقهتهنمۇ پهيغهمبىرىڭالرغا . بولۇشىنى خالىسا، ئۇنداقتا، بىرى نامازغا چاقىرغاندا جاۋاب قايتۇرسۇن
ئاشۇ نامازغا سۇسلۇق ئهگهر سىلهرمۇ . ناماز توغرا يولنىڭ بىر قىسمىدۇر. توغرا يولنى كۆرسىتىپ بهردى

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۆيۈڭالردا ئوقۇماقچى بولساڭالر، ئۇنداقتا سىلهر رهسۇلۇلالھ قىلغۇچىالردهك نامازنى ئ
ئهگهر رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ سۈننىتىنى . ۋهسهللهمنىڭ سۈننىتىنى ئىنكار قىلغان بولىسىلهر

اھارهت ئېلىپ، ئاندىن ىقهتهنمۇ ئازغانالردىن بولىسىلهر؛ ھهرقانداق كىشى كامىل تئىنكار قىلساڭالر ھهق
بىر ساۋاب يازىدۇ، دهرىجىسىنى بىر دهرىجه مهسچىتكه بېرىپ ناماز ئوقۇسا ئالالھ ئۇنىڭ ھهربىر قهدىمى ئۈچۈن 

رهسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىده بىزنىڭ ئارىمىزدا ھېچقانداق ئىختىالپ ۇ، بىر گۇناھىنى مهغفىرهت قىلىدۇ؛ ئۆستۈرىد
بىر كۆردۈڭالرمۇ؟ ىقالرنىڭ رهسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىده ئىختىالپى بار؛  مۇنافھهممىگه ئاشكاره بولغانپهقهت يوق، 

  ».كىشى ھهتتا ئىككى ئادهمنىڭ يۆلىۋېلىشىدا مهسچىتكه نامازغا بارىدۇ
  
بىر . كىتابىدا ئهبۇ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن مۇنداق بىر ھهدىس رىۋايهت قىلىنىدۇ» سهھىھۇلمۇسلىم« 

ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى، مېنى مهسچىتكه : ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن سورىدىكىشى كېلىپ رهسۇلۇلال
، نامازنى ئۆيده ئوقۇشۇمغا رۇخسهت قىالالمال؟ )ئۇنىڭ كۆزى كۆرمهيتتى.(ئېلىپ كېلىدىغان ئادهم يوق

. ئاڭلىيااليمهن: ى ھېلىقى كىشى ئېيتتئهزاننى ئاڭلىياالمسهن؟: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سورىدى
  )نامازغا كهلگىن ( .ئهزانغا جاۋاب قايتۇرغىن: رهسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا دېدى

  
چوقۇم ئالالھنىڭ ئۆيى . جامائهت نامىزىغا قاتنىشىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ھهدىسلهر نۇرغۇن
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ىڭغا ئهمهل قىلىشى، ئۆزىنىڭ ھهربىر مۇسۇلمان بۇن. بولغان مهسچىتلهرده جامائهت نامىزىغا قاتنىشىش كېرهك
بىرىنى -، بىرقوشنىلىرى ئارىسىدا بۇنى بهرپا قىلىشى، ئۇنىڭغا ئالدىرىشى-پهرزهنتلىرى، ئهھلى، قولۇم

 ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ رهسۇلى بۇيرىغانغا ئهمهل . كېرهكمهسچىتته جامائهت نامىزىغا قاتنىشىشقا دهۋهت قىلىشى
ن لىنىشى، مۇنافىقالرغا ئوخشاپ قېلىش ئېھتىمالى بولغاكلىگهندىن چهكقىلىشى، ئالالھ ۋه ئالالھ رهسۇلى چه

شىشى كېرهك، ئالالھ مۇنافىقالرنىڭ سۈپىتىنى ئهڭ ناچار سۈپهت دهپ تهرىپلهيدۇ، ئۇالر  ئهمهللهردىن يىراقلى-ئىش
  : ئالالھ سۇبھانۇ ۋه تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا مۇنداق دېگهن. نامازغا ھورۇنلۇق قىلىدۇ
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))))142-143[([([([(    

ئۇالرنىڭ ئالدامچىلىقىغا يارىشا جازا بېرىدۇ، ئۇالر هللا نى ئالدىماقچى بولۇشىدۇ، اهللا شۈبھىسىزكى، مۇناپىقالر ا
كىشىلهرگه ) نامازنى(، )ساۋاب ئۈمىد قىلمايدۇ(ناماز ئۈچۈن تۇرغاندا، خۇش ياقماسلىق بىلهن تۇرىدۇ 

مۇناپىقالر كۇفرى . نى پهقهت ئازغىنا ياد ئېتىدۇهللا ، ا)يهنى رىياكارلىق قىلىدۇ(رسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ كۆ
يهنى مۆمىنلهرگىمۇ، (بىلهن ئىمان ئارىسىدا ئارىسالدى بولۇپ تۇرىدۇ، نه ئۇالرغا، نه بۇالرغا مهنسۈپ ئهمهس 

 ۇنىڭغا ھهرگىزمۇ توغرا يول تاپالمايسهن گۇمراھ قىلغان ئىكهن، ئهللا ، كىمنى ا)كاپىرالرغىمۇ مهنسۈپ ئهمهس
  .]ئايهتلهر-143-142سۈره نىسا [
  
ھهممىگه مهلۇمكى، . جامائهت نامىزىغا قاتنىشىشنى تهرك ئېتىش نامازنىڭ ئهڭ مۇھىم قىسمىنى تهرك ئېتىشتۇر 

سۇلى سهللهلالھۇ  ئالالھنىڭ رهچۈنكى. گۇمراھلىق ۋه مۇرتهدلىكتۇرئالالھنى ئىنكار قىلىش، نامازنى تهرك ئېتىش 
جابىر . »ك ۋه دىنسىزدىن پهرقى نامازدۇرنىڭ مۇشرى) مۇسۇلمان(بىر كىشى « : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  )سهھىھۇلمۇسلىم. ( رىۋايىتى
  
بىز بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى « : ئالالھنىڭ رهسۇلى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم يهنه مۇنداق دېگهن 

 يۇقارقى ئايهت ۋه ھهدىسلهر ① ». بولدىئىنكار قىلغان كىمكى نامازنى تهرك ئېتىدىكهن، ئۇ .ئهھدى نامازدۇر
. ئۇنى بهرپا قىلىشى ۋه قهتئىي ئهمهل قىلىشى الزىملىقى تهكىتلهيدۇنامازنىڭ مۇھىملىقىنى، ھهربىر مۇسۇلماننىڭ 

ىقىرىدىغان ھهرقانداق شهكىلدىكى ئالالھنىڭ بىزگه كۆرسىتىپ بهرگىنىدهك، نامازنى تهرك ئېتىشنى كهلتۈرۈپ چ
  . ھهرىكهتلهرنى قهتئىي تهرك ئېتىش الزىم

  
هلهپ قىلغاندهك هلهپ قىلغاندهك هلهپ قىلغاندهك هلهپ قىلغاندهك ئالالھ تائاال تئالالھ تائاال تئالالھ تائاال تئالالھ تائاال تھهربىر مۇسۇلمان ھهر ۋاقىت نامازنىڭ ۋاقتىغا ئاالھىده دىققهت قىلىشى، ھهربىر مۇسۇلمان ھهر ۋاقىت نامازنىڭ ۋاقتىغا ئاالھىده دىققهت قىلىشى، ھهربىر مۇسۇلمان ھهر ۋاقىت نامازنىڭ ۋاقتىغا ئاالھىده دىققهت قىلىشى، ھهربىر مۇسۇلمان ھهر ۋاقىت نامازنىڭ ۋاقتىغا ئاالھىده دىققهت قىلىشى،     

سۇلىغا چهكسىز سۇلىغا چهكسىز سۇلىغا چهكسىز سۇلىغا چهكسىز  ئالالھقا ۋه ئالالھنىڭ ره ئالالھقا ۋه ئالالھنىڭ ره ئالالھقا ۋه ئالالھنىڭ ره ئالالھقا ۋه ئالالھنىڭ ره. . . .  ئورۇنلىشى الزىم ئورۇنلىشى الزىم ئورۇنلىشى الزىم ئورۇنلىشى الزىمئورۇندىشى، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرى بىلهن بىللهئورۇندىشى، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرى بىلهن بىللهئورۇندىشى، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرى بىلهن بىللهئورۇندىشى، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرى بىلهن بىلله
        . . . . غهزىپىدىن ۋه قاتتىق ئازابىدىن پاناھ تىلىشى الزىمغهزىپىدىن ۋه قاتتىق ئازابىدىن پاناھ تىلىشى الزىمغهزىپىدىن ۋه قاتتىق ئازابىدىن پاناھ تىلىشى الزىمغهزىپىدىن ۋه قاتتىق ئازابىدىن پاناھ تىلىشى الزىمئالالھنىڭ ئالالھنىڭ ئالالھنىڭ ئالالھنىڭ ئىتائهتمهنلىك بىلدۈرۈشى، ئىتائهتمهنلىك بىلدۈرۈشى، ئىتائهتمهنلىك بىلدۈرۈشى، ئىتائهتمهنلىك بىلدۈرۈشى، 

  
 سهۋهبلهر بىلهن ئۇنىڭدىن -ھهرقانداق ۋاقىتتا ھهقىقهت كېلىدىكهن، ھهرقانداق كىشىنىڭ ھهرقانداق باھانه

  : ئالالھ مۇنداق دهيدۇچۈنكى ھهممىگه قادىر. ئۆزىنى قاچۇرۇشىغا ئىمكانىيهت قالمايدۇ
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        . . . . تىرمىزى ھهدىس توپلىمىدا رىۋايهت قىلىنغانتىرمىزى ھهدىس توپلىمىدا رىۋايهت قىلىنغانتىرمىزى ھهدىس توپلىمىدا رىۋايهت قىلىنغانتىرمىزى ھهدىس توپلىمىدا رىۋايهت قىلىنغان    ①①①①
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ئىتائهت قىلىڭالر، ئهگهر سىلهر  قا، پهيغهمبهرگه ۋه ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلهرگههللا ا! ئى مۆمىنلهر
يهنى (هيغهمبهرگه مۇراجىئهت قىلىڭالر، بۇ قا ۋه پهللا بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا ا

سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نهتىجه ئېتىبارى ) نىڭ كىتابىغا ۋه پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه مۇراجىئهت قىلىشهللا ا
  ].59 :سۈره نىسا[بىلهن گۈزهلدۇر 

  
  :ئالالھ سۇبھانۇ ۋه تائاال يهنه مۇنداق دهيدۇ
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q�Zq�Zq�Zq�Z：：：：    ))))63[([([([(    

قاتتىق بىر ) ئاخىرهتته(پىتنىگه يولۇقۇشتىن، يا ) دۇنيادا چوڭ بىر(پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر   
  ]63: سۈره نۇر[ۇشتىن قورقسۇن ئازابقا دۇچار بول

  
اتنىشىشنىڭ پايدىسى ناھايىتى كۆپ، ساناپ تۈگهتكىلى اتنىشىشنىڭ پايدىسى ناھايىتى كۆپ، ساناپ تۈگهتكىلى اتنىشىشنىڭ پايدىسى ناھايىتى كۆپ، ساناپ تۈگهتكىلى اتنىشىشنىڭ پايدىسى ناھايىتى كۆپ، ساناپ تۈگهتكىلى ئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمىزكى، جامائهت نامىزىغا قئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمىزكى، جامائهت نامىزىغا قئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمىزكى، جامائهت نامىزىغا قئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمىزكى، جامائهت نامىزىغا ق

ئارا چۈشىنىش، ھهققانىيهت ۋه ئالالھتىن قورقۇش يۈزىسىدىن -ئهڭ كۆرۈنهرلىك بولغىنى، ئۆز. بولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇبولمايدۇ
  .بىرىگه سهۋرنى تهۋسىيه قىلىش قاتارلىقالر-بىرقنى تهۋسىيه قىلىش، ئارا ھه-ئۆزبىرىگه ياردهم بېرىش، -بىر

  .نامازدىن قالغانالرنى يېتهكلهپ جامائهت نامىزىغا باشالپ كېلىشنىڭ ساۋابى ناھايىتى كاتتىدۇر
  

ۇنيالىقىمىزنى ياخشىالپ بېرىشىنى تىلهيمىز؛  ئالالھتىن بىزنىڭ ئىلمىمىزنى زىياده قىلىپ بېرىشىنى، ئىككى د
زهخمهتلهردىن ساقلىشىنى، بىزنى مۇنافىقالرغا ئوخشاپ -ىزنىڭ جىسمىمىزنى ۋه روھىمىزنى، دىنىمىزنى زىيانب

  .ئالالھ ھهقىقهتهن بهك مېھرىبان، بهك سېخىيدۇر. قېلىشتىن ساقلىشى تىلهيمىز
  

لىرىگه رهھمهت  ئائىلىسىگه، ساھابى-ئالالھتىن پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه، ئهھلى
  !ئامىن. قىلىشىنى تىلهيمىز

  
  
  
  )تۈگىدى(
   


