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 غا ئاالقىدار مهسىلىلهرۋىتىر نامىزى ۋە ئۇنىڭ
  

دائىمىي مېهرىبان  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە     
 .ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

. بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئۇلۇغ ئالالھغا خاستۇر     
بۈيۈك رەببىمىزدىن نهپسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن، 
ئهمهللىرىمىزنىڭ ناچارلىقىدىن ئۇنىڭغا سىغىنىپ 

سۆيۈملۈك رەسۇلىمىز مۇھهممهد . پاناھ تىلهيمىز
ىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ئهلهيهىسساالمغا، ئۇن

ساھابه كىرامالرغا ئالالھتىن رەھمهت ۋە مهغپىرەت 
  .تىلهيمىز

ئالالھ بهندىلىرىگه ئىكرام قىلىپ، ئۇالرنىڭ      
دەرىجىلىرىنى ئۈستۈن ۋە خاتالىقالرنى كهچۈرۈم قىلىش 
ئۈچۈن ئاتا قىلغان نېمهتلىرىنىڭ جۈملىسىدىن نهپله 

لالھ تائاال ھهدىس قۇدسىيدا  مۇنداق نامازالر بولۇپ، ئا
بهندەمنىڭ ماڭا مهن پهرز قىلغان ئهمهل «: دېگهن

ئارقىلىق يېقىنلىق ئىزدىگىنى، مهن ئۈچۈن باشقا 
ھهرقانداق ئهمهل ئارقىلىق يېقىنلىق 
ئىزدىگىنىدىنمۇ سۆيۈملۈكتۈر، بهندەم بۇيرۇلغان پهرز 

هر ئهمهلل)يهنى نهپله(ئهمهللهردىن سىرت ماڭا قوشۇمچه
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.  »...بىلهن يېقىنلىشىدۇ، مهن ئۇنى ياخشى كۆرىمهن
  ]. بۇخارى رىۋايىتى[

نهپله نامازغا ئهھمىيهت بېرىش جهننهتكه كىرىش ۋە      
ملىك پهيغهمبىرىمىزنىڭ شاپائىتىگه ۈسۆي

. ئېرىشىشتىكى ئاساسلىق ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رەبىئه ئىبنى كهئهب 

: دېگهندە ئۇ ساھابه» مهندىن سورىغىن«: ئهسلىمىگه
مهن سىلىدىن جهننهتتىمۇ سىلىگه ھهمرا بولۇشۇمنى 
ئالالھتىن سوراپ دۇئا قىلىشلىرىنى سورايمهن دېدى، 

ئۇنىڭدىن باشقا نهرسه «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
پهقهت مۇشۇال دىدى، : دېۋىدى، ئۇ» سورىمامسهن؟

سهجدىنى كۆپ  ئۇنداقتا،«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
مۇسلىم . [دېدى» قىلىش بىلهن ماڭا ياردەم بهرگىن،

  ].رىۋايىتى
ۋىتىر نامىزى نهپله نامازالرنىڭ ئهۋزىلى ۋە تهرك      

ئېتىلمهسلىكى تهۋسىيه قىلىنغان ئىبادەتلهر 
ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە كېچه . جۈملىسىدىندۇر

لهپ نامازلىرىغا ئهھمىيهت بهرگهن كىشىلهرنى سۈپهت

 ﴿ :مۇنداق دەيدۇ
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سۈرە [» .ئۇالر كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى«: تهرجىمىسى
 ].ئايهت -١٧زارىيات 

ۋىتىر كهلىمىسى ئهرەبچه سۆز بولۇپ، لۇغهت      
ئهمما . تاق، يالغۇز دېگهن مهنانى بىلدۇرىدۇ: مهنىسىدە

ز خۇپتهن بىلهن بامدات نامىزى ناما: شهرئى ئاتالغۇسىدا
ئارىسىدا ئوقۇلىدىغان ۋە كېچه نامىزى شۇنىڭ بىلهن 
ئاخىرلىشىدىغان، بىر رەكئهتلىك، ئۈچ رەكئهتلىك، بهش 
رەكئهتلىك، يهتته رەكئهتلىك، توققۇز رەكئهتلىك نهپله 

جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . نامازنىڭ خاس ئاتالغۇسىدۇر
بايان قىلىپ مۇنداق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن 

ئالالھ تائاال تاقتۇر، تاقنى ياخشى كۆرىدۇ، ئى «: دەيدۇ
ئهبۇداۋۇد ۋە نهسائى [ ».ۋىتىر ئوقۇڭالر! قۇرئان ئهھلى

  ].رىۋايىتى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋىتىر نامىزىنى      

مۇقىملىق ھالىتىدە ياكى سهپهردە بولسۇن تهرك 
كۇر نامازنى قىلمىغانلىقى ۋە ساھابىالرغا مهز

مۇھاپىزەت قىلىشنى تهۋسىيه قىلىشىنىڭ ئۆزىال، بۇ 
نامازنىڭ نهقهدەر ئهھمىيهتلىك ئىكهنلىكىگه 

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . يېتهرلىك دەلىلدۇر
ھهرئايدا : ماڭا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم«. مۇنداق دەيدۇ

ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش، ئىككى رەكئهت دۇھا نامىزى 
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ئوقۇش ۋە ئۇخالشتىن بۇرۇن ۋىتىر ) امىزىچاشكا ن(
نامىزى ئوقۇشتىن ئىبارەت ئۈچ ئىشنى تهۋسىيه قىلدى، 

مۇسلىم [» .مهن ئۇنى ھايات بولسامال تهرك قىلمايمهن
 ].رىۋايىتى

ۋىتىر نامىزىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئىماننىڭ      
ئاالمهتلىرىدىن بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

ىر نامىزىنى مۆمىنلهردىن باشقىالر ۋىت«: دەيدۇ
ۋىتىر نامىزى بهشۋاخ پهرز  ».مۇھاپىزەت قىلمايدۇ

نامازدىن قالسىال چاشكا نامىزى ۋە باشقا نهپله 
 .نامازالردىن ئهڭ ئهۋزەل ئهمهل ھېسابلىنىدۇ

ۋىتىر نامىزى تهكىتلهنگهن سۈننهت بولۇپ، بهزى      
ا تۆۋەندىكى ئۆلىماالر ۋاجىپ دەپ قارىغان بولسىمۇ، ئهمم

. ھهدىسلهر ئۇنىڭ سۈننهت ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ
ۋىتىر نامىزى «: ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

پهرز نامازدەك پهرز قىلىنغان ئهمهس، لېكىن پهيغهمبهر 
» .ئهلهيهىسساالم ئۇنى سۈننهت قىلىپ بېكىتكهن

ئىمام ئهھمهد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجه رىۋايهت [
  ].قىلغان

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇئاز ئىبنى جهبهلنى      
يهمهنگه ئهۋەتكهندە ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ نهسىههت 

شۈبهىسىزكى، سهن ئهھلى كىتابالرنىڭ «: قىلغان
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ئۇالرنى ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، . يېنىغا بارىسهن
مېنى ئالالھنىڭ ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىشكه 

بۇ چاقىرىقنى قوبۇل قىلسا،  ئهگهر ئۇالر. چاقىرغىن
كۈندۈزدە بهش  -ئۇالرغا بىر كېچه -ئهززە ۋە جهلله-ئالالھ 

بۇخارى [ ».ۋاخ نامازنى پهرز قىلغانلىقىنى بىلدۈرگىن
ئۆلىماالر بۇ ھهدىستىن ]. ھهدىس-٤٠٩٠رىۋايىتى 

ئهگهردە ۋىتىر نامىزى ۋاجىپ بولغان بولسا ئىدى، 
الالھ تائاال ئالته ۋاخ ئ: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

چۈنكى . نامازنى پهرز قىلىپ بېكىتتى، دېگهن بوالتتى
 .ۋاجىپ دېگهن پهرزنىڭ ئوزىدۇر  دېگهن قاراشتا بولغان

سالىم ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ دادىسىدىن رىۋايهت      
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «قىلىنغان ھهدىسته، 

بولسا شۇ ئۇلىغىنىڭ ئۈستىدە قايسى تهرەپكه يۈزلهنگهن 
ھالهتته ۋىتىر ئوقۇغان بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا پهرز 

مۇسلىم . [دېگهن »نامازالرنى بۇ ھالهتته ئوقۇمايتتى،
ئۆلىماالر بۇ ھهدىسنى پهرز نامازالرنى ئۇالغ ]. رىۋايىتى

ئۈستىدە ۋە قايسى تهرەپكه قاراپ كېتىۋاتقان بولسا، شۇ 
تهرەپكه يۈزلهنگهن ھالهتته ئوقۇشنىڭ جايىز 

همهسلىكىگه، شۇنداقال ۋىتىر نامىزىنىڭ تهكىتلهنگهن ئ
 . سۈننهت نامازلىرىدىن ئىكهنلىكىگه دەلىل قىلغان
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ۋىتىر نامىزى خۇپتهن نامىزىدىن كىيىن تاكى      
بامداتقا ئهزان ئېيتىلغۇچه قهدەر ۋاقىت ئارىسىدا 

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. ئوقۇلىدۇ
ناماز بىلهن ياردەم بهردى، ئۇ ۋىتىر  ئالالھ سىلهرگه بىر«

نامىزىدىن ئىبارەتتۇر، ئۇنى خۇپتهندىن كىيىن بامدات 
ئىمام [» .ۋاقتىگىچىلىك بولغان ئارىلىقتا ئوقۇڭالر

 ].  ئهھمهد رىۋايىتى
ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇشنىڭ ئهڭ ئهۋزەل ۋاقتى      

كېچىنىڭ ئاخىرىقى قىسمى بولۇپ، كىمكى كېچىنىڭ 
ە ئويغىنىشقا ئىشهنچ قىاللىسا ئۈچتهن بىرىد

بولمىسا خۇپتهندىن . كېچىكتۈرگىنى ياخشىدۇر
بۇ . كىيىن ياكى ئۇخالشتىن بۇرۇن ئادا قىلىشى كېرەك

: ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
كىمكى كېچىنىڭ ئاخىرىسىدا تۇرالماسلىقتىن «

ئهنسىرىسه، كېچىنىڭ ئهۋۋىلىدىال ۋىتىر نامىزىنى 
كىمكى كېچىدە ئويغىنىشقا ئىشهنچىسى . لسۇنئوقۇۋا

. بولسا، ۋىتىرنى كېچىنىڭ ئاخىرىدا ئوقۇسۇن
شۈبهىسىزكى، كېچىنىڭ ئاخىرىدىكى ناماز پهرىشتىلهر 

شۇڭا، بۇ ۋاقىتتىكى ناماز . ھازىر بولىدىغان نامازدۇر
 ]. مۇسلىم رىۋايهت قىلغان[ ».ئهۋزەلدۇر
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رەكئهت ئهڭ  ۋىتىر نامىزى  ئهڭ ئاز دېگهندە بىر     
يۇقىرىسى ئونبىر رەكئهتتىن ئونئۈچ رەكئهتكىچه 

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ . ئوقۇلىدۇ
ۋىتىر نامىزى ھهرقانداق مۇسۇلمان ئۈستىدىكى «

ئالالھنىڭ ھهققىدۇر، كىمكى بىر رەكئهت ۋىتىر 
ئوقۇشنى ياخشى كۆرسه ئوقۇسۇن، كىمكى ئۈچ رەكئهت 

كۆرسه ئوقۇسۇن، كىمكى بهش  ۋىتىر ئوقۇشنى ياخشى
 ».رەكئهت ۋىتىر ئوقۇشنى ياخشى كۆرسه ئوقۇسۇن

 ].ئهبۇداۋۇد، نهسائى، ئىبنى ماجه، ئهھمهد رىۋايىتى[
ۋىتىر نامىزىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن      

نهقىل قىلىنغان ئالته خىل ئوقۇش ئۇسۇلى بولۇپ، ئۇالر 
 :توۋەندىكىدىن ئىبارەتتۇر

كئهت ئوقۇغاندا سۈرە فاتىههدىن كىيىن بىر رە-١     
سۈرە ئىخالسنى ئوقۇپ ئاندىن رۇكۇغا بېرىپ، ئىككى 
. سهجدىدىن كىيىن تهشهھهۇدتا ئولتۇرۇپ ساالم بېرىدۇ
: بۇ ھهقته ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىدە ئوقۇيدىغان ئونبىر «
» .تنى ئايرىم ئوقۇيتتىرەكئهت نامازدىن، بىر رەكئه

ئىمام ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى، نهسائى ۋە ئهبۇ داۋۇد [
 ].قاتارلىقالر رىۋايهت قىلغان
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ئۈچ رەكئهتلىك ۋىتىر نامىزىنى ئىككى خىل -٢     
بىر تهشهھهۇد بىر : ئوقۇش ئۇسۇلى بولۇپ، بىرىنچىسى

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق . ساالم بىلهن ئوقۇش
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋىتىر نامىزىنى ئۈچ «: دەيدۇ

رەكئهت ئوقۇيتتى، ئۇ، نامازالرنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا 
  ].ھاكىم رىۋايىتى[ ».تهشهھهۇدتتا ئولتۇراتتى

 :ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۈچ رەكئهتلىك ۋىتىر «

ىدە سۈرە ئهئالنى، نامىزىنىڭ بىرىنچى رەكئىت
ئىككىنچى رەكئىتىدە سۈرە كافىرۇننى، ئۈچىنچى 
رەكئىتىدە سۈرە ئىخالسنى ئوقۇيتتى، ئۇ، نامازالرنىڭ 

. نهسائىي رىۋايىتى[ ».ئهڭ ئاخىرىدا ساالم بېرەتتى
  ].ئالبانى سهھىه دېگهن

ئىككى رەكئهتتىن كىيىن  :ئىككىنچىسى     
تهشهھهۇدتا ئولتۇرۇپ ساالم بېرىپ، ئۈچىنچى رەكئهتنى 

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئىبنى . ئايرىم ئوقۇپ ساالم بېرىدۇ
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئىككى «: ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

رەكئهت ناماز بىلهن ئاخىرىقى بىر رەكئهت ناماز 
ۇنى ئارىسىنى ساالم بىلهن ئايرىيتتى، بىز ئ

بۇ ھهدىسنى . ئىمام ئهھمهد رىۋايتى[» .ئاڭاليتتۇق
 ].ئالبانى سهھىه دېگهن
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ئىمام نهۋەۋىي رەھىمهھۇلالھ بۇ ھهقته مۇنداق      
ئىككى ساالم بىلهن ئايرىپ ۋىتىر نامىزىنىڭ : دېگهن

ئوقۇلغىنى ئهڭ ئهۋزەلدۇر، چۈنكى بۇ توغرىدا كهلگهن 
ال بۇ شۇنداق. سهھىه ھهدىسلهر ئىنتايىن كۆپتۇر

كۆپرەك ئىبادەت  ۋەئارقىلىق نىيهت يېڭىلىنىدۇ ۋە ۋۋ
قىلىش پۇرسىتى بولىدۇ، ناماز باشالش دۇئاسى ۋە 
تهشهھهۇدتا ئۆقۇلىدىغان دۇئا ۋە ساالمالر تهكرار 

ئۈچ رەكئهتلىك ۋىتىر نامىزىنى ئىككى . ئوقۇلىدۇ
تهشهھهۇد بىر ساالم بىلهن ئوقۇش جايىز ئهمهس، بهلكى 

ئهبۇ ھۇرەيرە . سۇلى مهنئى قىلىنغانبۇخىل ئوقۇش ئۇ
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ھهدىسته، 

ۋىتىرنى شام «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
نامىزىغا ئۆخشاش شهكىلدە ئوقۇماڭالر، بهش رەكئهت 

ىبنى ھهببان ئ[» .ئوقۇڭالر ياكى يهتته رەكئهت ئوقۇڭالر
رەھىمۇھۇلالھ بۇ ھهدىسنى ھاپىز . ۋە بهيههقى رىۋايىتى

ئىمام مۇسلىم ۋە ئىمام بۇخارىنىڭ ھهدىس قوبۇل 
زەھهبى ئىمام . قىلىش شهرتىگه چۈشىدۇ دەپ بېكىتكهن

رەھىمهھۇلالھ بۇ ھهدىسنىڭ ئىسنادى كۈچلۈك دەپ 
  ].قارىغان

بىر خىل  بهش رەكئهتلىك ۋىتىر نامىزىنى-٣     
ارقا ئ-ئوقۇش ئۇسۇلى بولۇپ، بهش رەكئهتنى ئارقىمۇ
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ئۇالپ ئوقۇپ، ئاخىرىقى رەكئهتته تهشهھهۇدتا 
بۇ ھهقته ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق . ئولتۇرىلىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىدە ئون ئۈچ «: دېگهن
رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى، بۇنىڭ بهش رەكئىتى ۋىتىر 
بولۇپ، بۇ نامازنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا تهشهھهۇدتا 

 ].  ىم رىۋايىتىمۇسل[ ».ئولتۇراتتى
يهتته رەكئهتلىك ۋىتىر نامىزىنىڭ ئىككى خىل -٤     

 : ئوقۇش ئۇسۇلى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىدىن ئىبارەتتۇر
ئارقا ئۇالپ -ئالته رەكئهتنى ئارقىمۇ: بىرىنچىسى     

ئوقۇپ، ئالتىنچى رەكئهتته تهشهھهۇدتا ئولتۇرۇپ ساالم 
هھهۇدتا بهرمهستىن يهتتىنچى رەكئهتنى ئوقۇپ تهش

 . ئولتۇرۇپ ساالم بېرىدۇ
يهتته رەكئهتنى بىر تهكبىر بىر : ئىككىنچىسى     

ئۇممۇ سهلهمه . تهشهھهۇد بىلهن ئوقۇپ ساالم بېرىدۇ
پهيغهمبهر «: رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېگهن

ئهلهيهىسساالم بهش رەكئهت ۋە يهتته رەكئهت قىلىپ 
نى ساالم بىلهن ۋىتىر ئوقۇيتتى ۋە ئۇ نامازالرنىڭ ئارىسى

بۇ ھهدىسنى . نهسائىي رىۋايىتى[» .ئايرىۋەتمهيتتى
 ].ئالبانى سهھىه دېگهن

توققۇز رەكئهتلىك ۋىتىر نامىزىنىڭ بىر خىل -٥     
ئوقۇش ئۇسۇلى بولۇپ، سهككىز رەكئهتنى بىر ئوقۇپ 
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تهشهھهۇدتا ئولتۇرۇپ ساالم بهرمهستىن توققۇزۇنچى 
ھهقته ئائىشه  بۇ. رەكئهتنى ئوقۇپ ساالم بېرىدۇ

بىز پهيغهمبهر «: رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېگهن
ئهلهيهىسساالمنىڭ مىسۋىكىنى ۋە تاھارەت ئىلىشى 
ئۈچۈن سۈيىنى تهيياراليتتۇق، ئالالھ قاچانكى ئۇنى 
پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهندىن تارتىپ، ئۇ، كېچىسى 
تۇرۇپ مىسۋاك ئىشلىتىپ تاھارەت ئاالتتى ۋە توققۇز 

ناماز ئوقۇيتتى، سهككىزىنچى رەكئهتته رەكئهت 
تهشهھهۇدتا ئولتۇرۇپ ئالالھنى زىكىر قىلىپ ھهمدۇ 
ئېيتىپ دۇئا قىلغاندىن كىيىن ساالم بهرمهستىن 
ئورنىدىن تۇرۇپ، توققۇزۇنچى رەكئهتنى ئوقۇپ 
تهشهھهۇدتا ئولتۇراتتى ۋە ئالالھنى زىكىر قىلىپ 

الهتته ھهمدۇ ئېيتىپ دۇئا قىلىپ، بىز ئاڭلىغىدەك ھ
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».ساالم بىرەتتى

ئونبىر رەكئهتلىك ۋىتىر نامىزىنىڭ بىر خىل -٦     
ئوقۇش ئۇسۇلى بولۇپ، ھهر ئىككى رەكئهتته بىر ساالم 
بېرىپ، ئاخىرىدا بىر رەكئهت ۋىتىرنى ئايرىم ئوقۇپ 

 . ساالم بېرىدۇ
مانا بۇ يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغانلىرى ۋىتىر      

ىڭ سۈننهتته بايان قىلىنغان ئوقۇش نامىزىن
 .ئۇسۇللىرىدىن ئىبارەتتۇر
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كىمكى ۋىتىر نامىزى ئوقۇماستىن ئۇخالپ قىلىپ      
سهھهردە ئويغىنالماي قالسا ياكى كېسهللىك 
سهۋەبىدىن كېچىسى ئوقۇيالمىغان بولسا، چاشكا 

 .ۋاقتىدىن تارتىپ ئوقۇسا بولىدۇ
نهۇ رىۋايهت قىلغان ئهبى سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئه     

: ھهدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
كىمكى ۋىتىر نامزىنى ئوقۇماستىن ئۇخالپ قالسا «

ئهبۇداۋۇد [ ».ياكى ئۇنتۇسا ئېسىگه كهلگهندە ئوقۇسۇن
 ].رىۋايىتى

يهنى قازا بولغان ۋىتىر (نامىزى ۋاقتى ئۆتكهن ۋىتىر     
چۈنكى ۋىتىر نامىزى  .كۈندۇزى تاق ئوقۇلمايدۇ )نامىزى

كېچىدە ئوقۇلىدىغان ناماز بولغانلىقى ئۈچۈن، سۈبهى 
يورۇغاندىن كىيىنال تاق نامازلىق خۇسۇسىيىتىنى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق . يوقىتىدۇ
ۋىتىر نامىزىنى تاڭ يورۇشتىن ئىلگىرى ئادا «: دەيدۇ

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .قىلىڭالر
ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق  يهنه بىر     

ۋىتىر نامىزىنى خۇپتهن نامىزى بىلهن بامدات «: دەيدۇ
ئىمام ئهھمهد [ ».نامىزى ئارىسىدىكى ۋاقىتتا ئوقۇڭالر

 ].رىۋايىتى
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ئهگهردە كىمكى ۋىتىر نامىزىنىڭ قازاسىنى      
قىلماقچى بولسا، مهزكۇر نامازنى كېچىدە بىر رەكئهت 

لهنگهن كىشى، ئۇنىڭغا يهنه بىر رەكئهت ئوقۇپ ئادەت
ئهگهر كېچىدە ئۈچ رەكئهت ئوقۇپ . قوشۇپ ئوقۇيدۇ

ئادەتلهنگهن بولسا، ئۇنىڭغا بىر رەكئهت قوشۇپ ئىككى 
ئهگهر كېچىدە . رەكئهتتىن قىلىپ تۆت رەكئهت ئوقۇيدۇ

بهش رەكئهت ئوقۇپ ئادەتلهنگهن بولسا، ئۇنىڭغا بىر 
ئىككى رەكئهتتىن  رەكئهت قوشۇپ ئالته رەكئهتنى

 . قىلىپ ئوقۇيدۇ
كىمكى ۋىتىر نامىزىغا كېچىنىڭ ئاخىرىقى      

قىسمىدا تۇرالماسلىقىدىن ئهنسىرەپ، خۇپتهن 
نامىزىدىن كىيىنال ياكى ئۇخالشتىن ئىلگىرى ئوقۇپ 
ئۇخلىسا، ئهگهر ئۇ كىشى كېچىنىڭ ئاخىرىقى قىسمىدا 
 تۇرۇپ ناماز ئوقۇماقچى بولسا ۋىتىر ئوقۇماستىن

بۇ ھهقته پهيغهمبهر . تهھهججۇد نامىزى ئوقۇيدۇ
بىر كىچىدە ئىككى «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

 ].ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى[ ».قېتىم ۋىتىر ئوقۇش يوق
لىمالىرىنىڭ دۇئايى قۇنۇت ۆتۆت مهزھهپ ئ     

  :ى تۆۋەندىكىدەكتوغرسىدىكى كۆز قاراشلىر
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ات نامىزىدىال بامد: مالىكى مهزھهب ئالىملىرى     
ى قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇلىدۇ، ۋىتىر ۋە باشقا نامازالردا دۇئاي

  .قۇنۇت ئوقۇلمايدۇ دەپ قارايدۇ
رامىزاننىڭ ئاخىرىقى : شافىى مهزھهب ئالىملىرى     

يىرىمىدىن باشقا ۋاقىتالردىكى نامازدا قۇنۇت دۇئاسى 
قازا - ئهگهر مۇسۇلمانالرنىڭ بېشغا باال. ئوقۇلمايدۇ
هر چۈشكهن بولسا، بۇ جهرياندا ھهرۋاقىت ناماز مۇسىبهتل

بامداتتا ۋە باشقا پهرز نامازالردا قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇلىدۇ 
  . دەپ قارايدۇ

ۋىتىر نامىزىدا قۇنۇت : ھهنىفىي مهزھهب ئالىملىرى     
دۇئاسى ئوقۇلىدۇ، ئهمما باشقا نامازالردا مۇسۇلمانالرنىڭ 

ۋاقىتالردا  بېشىغا قىيىنچىلىق ۋە مۇسىبهت چۈشكهن
بامدات نامىزىدا ئىمام قۇنۇت ئوقۇيدۇ، جامائهتلهر ئامىن 

يالغۇز ناماز ئوقۇغۇچى ۋىتىر . دىيىشىپ بېرىدۇ
نامىزىدىن باشقا نامازالردا قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇمايدۇ دەپ 

  .قارايدۇ
ۋىتىر نامىزىدىن : ھهنبهلىي مهزھهب ئالىملىرى     

پهقهت، . مايدۇباشقا نامازالردا قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇل
مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا ۋابادىن باشقا باال مۇسىبهتلهر 
چۈشسه، جۈمه نامىزىدىن باشقا پهرز نامازالردا ئىمام 

يۇقىرىدىكى سۆزلهر . قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇيدۇ دەپ قارايدۇ
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بولسا، تۆت مهزھهب ئۆلىمالىرىنىڭ قۇنۇت دۇئاسى 
  .ھهققىدىكى كۆزقاراشلىرىدىن ئىبارەتتۇر

پهرز : بۇ مهسىلىدە ئهڭ ئىشهنچىلىك بولغىنى بولسا     
نامازالردا پهقهت، مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا مۇسىبهت ۋە 

. ئاپهتلهر چۈشكهندە قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇش كېرەك-بااليى 
ئهمما ۋىتىردا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ قۇنۇت 
دۇئاسى ئوقۇغانلىقى توغرسىدىكى ھهدىس سهھىه 

سۈننهتته پهيغهمبهر  ھهدىس ئهمهس، لېكىن
ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهسهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ۋىتىر 

ھىدايهت  سهنئى ئالالھ مىنى «نامىزىدا ئوقۇيدىغان 
» ...قىلغان بهندىلىرىڭ قاتارىدا ھىدايهت قىلغىن

بهزى .  دېگهن دۇئانى تهلىم بهرگهنلىكى بايان قىلىنىدۇ
ناماز . انئهھلى ئىلىملهر بۇ ھهدىسنى سهھىه دەپ قارىغ

ئوقۇغۇچى قۇنۇت دۇئاسى ئوقۇشنى ھهرۋاقىت ئادەتكه 
ئايالندۇرىۋالماستىن، بهزىدە ئوقۇپ، يهنه بهزىدە تهرك 

شهيخ مۇھهممهد سالىه . [قىلغىنى ياخشى دەپ قارىلىدۇ
  ].ئىبنى ئهلئۇسهيمىين

كىمكى ۋىتىر : "ئىمام ئهھمهد مۇنداق دەيدۇ     
ئۇ ياخشى كىشى نامىزىنى قهستهن تهرك ئېتىدىكهن، 
ئىمام ئهھمهد " ئهمهس ۋە گۇۋاھلىققىمۇ يارىمايدۇ

يۇقىرىقى سۆزى بىلهن ۋىتىر نامىزىنىڭ مۇسۇلمان 



 

18 

ھاياتىدا نهقهدەر ئهھمىيهتلىك سۈننهت ئىكهنلىكىنى 
  ].بهت-٥٩٤توم -٢ئهلمۇغنى . [تهكىتلهيدۇ

: ىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ ىسالم ئ شهيخۇل ئ     

ىزچىل تۈردە تهرك  ىزىنى ئكىمكى ۋىتىر نام"

  ".ۇنىڭ گۇۋاھچىلىقى رەت قىلىنىدۇ ېتىدىكهن ئ ئ
ئالالھ سۇبهانهھۇ ۋەتهئاال ھهممىمىزنى دۇنيا ۋە      

  .  ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقىغا مۇيهسسهر قىلسۇن


