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ههيزدار ئايالالر قهدىر كېچىسى بولغاندا قانداق 
 ؟قىلىدۇ

 نومۇرلۇق سوئال -٢٦٧٥٣     

 : سوئال     

ههيزدار ئايالالر قهدىر كېچىسىدە نېمه ئىشالرنى      
قىلىشى مۇمكىن؟ ئىبادەتلهر بىلهن مهشغۇل بولۇپ 

رىنى زىيادە قىلىشى مۇمكىن بوالمدۇ؟، ئهگهر ياخشىلىقلى
شۇنداق قىلىش مۇمكىن بولسا، ئۇ كېچىسى قانداق 
ئهمهللهرنى قىلسا بولىدۇ؟، بۇ ههقته چۈشهنچه 

 . بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاپ    

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى     
 .بولغان ئالالهقا خاستۇر

يال ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش، كهبىنى تاۋاپ ههيزدار ئا    
قىلىش، مهسچىتته ئېتىكاپ قېلىشتىن باشقا بارلىق 
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . ئىبادەتلهرنى قىلسا بولىدۇ
رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىنىڭ كېچىلىرىنى 

بۇ ههقته ئائىشه . ئىبادەتلهر بىلهن ئۇخلىماي ئۆتكۈزەتتى
رامىزاننىڭ ئاخىرىقى «: اق دەيدۇرەزىيهلالهۇ ئهنها مۇند

ئونىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم تهۋرەنمهس ئىرادە بىلهن 
ئىبادەتكه يۈزلىنهتتى، كېچىنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزەتتى، 

بۇخارى رىۋايىتى [ ».ئائىله ئهزالىرىنىمۇ ئويغىتاتتى
 ].ههدىس -١١٧٤مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس -٢٠٢٤

پهقهت ناماز ئوقۇش كېچىنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزۈش     
دېگهنلىك بولماستىن بهلكى، بارلىق ئىبادەتلهرنى 

بهزى ئالىمالر بۇنى مۇنداق . ئۆزئىچىگه ئالىدۇ
 : چۈشهندۈرگهن

» كېچىنى ئۇيقۇسىز ئۆتكۈزەتتى«هاپىز ئىبنى ههجهر      
ئىبادەت بىلهن -دېگهن سۆزنى چۈشهندۈرۈپ يهنى تائهت

 .ئۆتكۈزەتتى دېگهن

ناماز ۋە نامازدىن باشقا ئىبادەتلهر بىلهن : ىمام نهۋەۋىيئ     
 .ئۆتكۈزەتتى دېگهن
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: ناملىق ئهسىرىدە" ئهۋنۇل مهبۇد"ئىمام خهتتابىي      
كېچىنى ناماز ئوقۇش، قۇرئان تىالۋەت قىلىش ۋە ئالالهنى 

 . ياد ئېتىپ زىكىر ئېيتىش بىلهن ئۆتكۈزەتتى دېگهن

ىدىغان ئىبادەتلهرنىڭ قهدىر كېچىسىدە ئىنسان قىل     
بۇ ههقته . ئهڭ ئهۋزىلى قىيامدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇشتۇر

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ههدىسته مۇنداق دېگهن
كىمىكى قهدىر كېچىسىدە ئالالهنىڭ ۋەدىسىگه «

-ئىشىنىپ، ساۋاپ ئۈمىد قىلغان هالدا، ئۇ كېچىنى تائهت
ئبادەت بىلهن ئۆتكۈزىدىكهن، ئۇنىڭ ئىلگىرىكى 

خارىي رىۋايىتى بۇ[ ».اهلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇگۇن
 ].بهت-٧٦٠ههدىس، مۇسلىم رىۋايىتى -١٩٠١

گهرچه ههيزدار ئايالالر ناماز ئوقۇشتىن چهكلهنسىمۇ،       
قهدىر كېچىسىنى نامازدىن باشقا ئىبادەتلهر بىلهن بىدار 

 : مهسىلهن. ئۆتكۈزسه بولىدۇ

 .لىشقۇرئان كهرىمنى تىالۋەت قى-١      
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ئالاله تائاالنى ياد ئېتىپ زىكىر ئېيتىش، -٢      
سۇبهانهلاله، ئهلههمدۇلىلاله ۋە ئالالهۇ ئهكبهر دېگهنگه 

سۇبهانهلاله، ۋەلههمدۇلىلاله، : ئوخشاش سۆزلهرنى، بولۇپمۇ
ۋە الئىالهه ئىللهلالهۇ ۋالالهۇ ئهكبهر، سۇبهانهلالهى، 

سۆزلهرنى ۋەبىههمدىهى ۋە سۇبهانهلالهىل ئهزىم دېگهن 
 .كۆپ ئېيتىش كېرەك

ئهستهغپىرۇلاله دېگهن . ئىستىغپار ئېيتىش -٣     
 .سۆزنى كۆپ تهكرارالش كېرەك

ئاخىرەتنىڭ -ئالاله تائاالدىن دۇنيا. دۇئا قېلىش-٤     
. ياخشىلىقىنى سورايدىغان دۇئاالرنى كۆپ قىلىش كېرەك
. چۈنكى دۇئا دېگهن ئىبادەتلهرنىڭ ئهۋزىلىدۇر

دۇئا «: ئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇپهيغهمبهر
. ههدىس -٢٨٩٥تىرمىزى رىۋايىتى [ ».دېگهن ئىبادەتتۇر

 ].ئهلبانى سههىه دېگهن

ههيزدار ئايالالر قهدىر كېچىسىدە مۇشۇنىڭغا      
 . ئوخشىغان ئىبادەتلهرنى كۆپ قىلسا بولىدۇ
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ە ئالاله تائاال ههممهيلهننى ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ۋ     
رازى بولىدىغان ئهمهللهرنى كۆپ قېلىشقا مۇيهسسهر 

بىزنىڭ بارلىق ياخشى ئهمهللىرىمىزنى  قوبۇل . قىلسۇن
 .قىلسۇن


