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ان كىشىگه خۇش چاشگاه نامىزىنى مۇهاپىزەت قىلغ
 !.بىشارەت بولسۇن

قۇدرەتلىك بولغان سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى -بارلىق ههمدۇ     
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋە پاك . ئالالهقا خاستۇر

  .ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ئالالهنىڭ رەهمىتى ۋە ساالمى بولسۇن

ى بىلهن ئىش تۇرمۇش قايناملىرىنىڭ جىددىيچىلىك     
ئائىلىمىزدە ئالدىراشچىلىق  ۋە ئورۇنلىرىمىزدا، مهكتهپ

بهزى نهپله ئىبادەتلهرگه ۋاقىت سهۋەبىدىن ئۇنتۇلۇپ قىلىۋاتقان 
 !. هه-ئاجراتساق نېمه دېگهن گۈزەل

ئىنسان كىشىلىك تۇرمۇشتىكى ئالدىراش ۋە زىچ ۋاقىتلىرىدىن      
بۈيۈك ساۋاب ۋە مۇكاپاتنى ئازراق ۋاقىت ئاجرىتىپ، پهرۋەردىگارىدىن 

يېگانه ئالالهنىڭ ئالدىدا تۇرغان بىرنهچچه -ئۈمىد قىلىپ يهككه
مىنۇت مۇسۇلمان هاياتىدىكى ئهڭ ئهۋزەل ۋاقىت ئىكهنلىكىدە شهك 

 .يوقتۇر

مۇسۇلمان ئهزان ئاۋازىنى ئاڭلىغان هامان پهرز نامازالرنى ئادا      
ولسا، پهرز ناماز قىلىش ئۈچۈن مهسجىدگه ئالدىرىغىنى گۈزەل ب

ۋاقىتلىرىدىن باشقا ۋاقىتالردىمۇ ئۆزى بىلهن ياراتقۇچىسى 
ئارىسىدىكى ئاالقىنى ئۈزلۈكسىز باغاليدىغان ئهمهللهرنى 

 . داۋامالشتۇرۇپ تۇرغىنى ئۇنىڭدىنمۇ گۈزەلراقتۇر
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رەببىمىز بىلهن ئارىمىزنى يېقىنالشتۇرىدىغان ئىبادەتلهرنىڭ      
چاشگاه نامىزىنى پهيغهمبهر  .بىرى چاشگاه نامىزىدۇر

ئالالهقا قايتقۇچىالر ، تهۋبه (ئهلهيهىسساالم ئهۋۋابين نامىزى، 
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ . دەپ ئاتىغان) قىلغۇچىالر نامىزى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزىگه ئۈچ ئىشنى ۋەسىيهت 
سۆيۈملۈك «: قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ههر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشۇمنى، ئىككى : همبىرىم ماڭاپهيغ
رەكئهت چاشگاه نامىزى ئادا قىلىشىمنى، ئۇخالشتىن ئىلگىرى 

بۇخارى [» .ۋىتىر نامىزىنى ئادا قىلىشىمنى ۋەسىيهت قىلدى
 ]. رىۋايىتى

مانا بۇ ناماز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ      
ن ئۈچ ۋەسىيهتنىڭ بىرى بولۇپ، ئهبۇ هۇرەيرە ئهنهۇغا قىلغا

 .رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ هاياتال بولسام تهرك قىلمايمهن، دېگهن

نامازنى ئادا قىلىشقا تولىمۇ  مهزكۇر يهىسساالمپهيغهمبهر ئهله     
چاشگاه نامىزى بولسا ئهڭ ئاز بولغاندا ئىككى . هېرىسمهن ئىدى

نامازنىڭ . ىمىسى يوقرەكئهت ئوقۇلىدۇ، يۇقىرى سانىنىڭ چهكل
ۋاقتى بولسا، كۇن چىقىپ بولغاندىن كىيىن باشلىنىپ ناماز 

قۇياش هارارىتى ئهڭ . تۈگهيدۇ) زاۋال ۋاقتىدا(پېشىندىن بۇرۇن 
يۇقىرى پهللىگه چىققاندا بۇ نامازنىڭ ئهڭ پهزىلهتلىك ۋاقتى 

. چاشگاه نامىزى نۇرغۇن سهدىقىلهرگه كۇپايه بولىدۇ. هېسابلىنىدۇ
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زەر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ بايان قىلغان ههدىسته، پهيغهمبهر ئهبۇ 
تاڭ ئاتقان ههر كۈنى سىلهرنىڭ «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

بىرىڭالرنىڭ ههربىر ئۈگىسىگه سهدىقه كېلىدۇ، ههر تهسبىه 
سهنا سهدىقىدۇر، ههر الئىالهه ئىللهلالهۇ -سهدىقىدۇر، ههر ههمدۇ

ۇر، ياخشى ئىشقا بۇيرۇش سهدىقىدۇر، ههر تهكبىر سهدىقىد
بۇالرنىڭ . سهدىقىدۇر، يامان ئىشتىن توسۇش سهدىقىدۇر

ههممىسىگه چاشگاه ۋاقتىدا ئوقۇلغان ئىككى رەكئهت نهپله ناماز 
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .كۇپايه قىلىدۇ

قېتىم سهدىقه بهرگهنگه باراۋەر بولىدىغان  ٣٦٠پهزىلهتته      
بهزىدە ئىنسانغا . مىزىدۇرپهزىلهتلىك ئهمهل دەل چاشگاه نا

تۇيۇقسىز هادىسىلهر سهۋەبى ئېنىق بولمغان كوڭۇلسىزلىكلهر، 
بۇ . ئائىلىدە هوزۇرسىزلىق ۋە ناهايىتى ئېغىر مۇسىبهتلهر كېلىدۇ

دەل مۇشۇنداق ۋاقىتالردا چاشگاه . چاغدا قانداق قىلىش كېرەك؟
چاشگاه نامىزى بولسا . نامىزى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇش كېرەك

نېمه . بارلىق مۇسىبهتلهرنىڭ كېتىشىدىكى ئاساسلىق ئامىلدۇر
تهۋبه (ئۇچۇن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چاشگاه نامىزىنى 

قازا مۇسىبهتلهر -چۈنكى باال. دەپ ئاتىغان؟) قىلغۇچىالر نامىزى
ئالالهقا تهۋبه قىلمىغۇچه كۆتۈرۈلمهيدۇ، شۇنداقال گۇناه سادىر 

ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق  .بولمىغىچه مۇسىبهت چۈشمهيدۇ

يِْديُ�ْم َوَ�ْعُفو َعا َكِث�ٍ ﴿: دەيدۇ
َ
ا ّمِصيبٍَة ىَِبَم  َكَسبَْت أ َال بَُ�م ِمن

َ
 ﴾َوَم  أ
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) يهنى جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا(سىلهرگه «: تهرجىمىسى
ههرقانداق بىر مۇسىبهت يهتسه، ئۇ سىلهرنىڭ قىلغان گۇناهىڭالر 

ىدۇ، ئالاله نۇرغۇن گۇناهىڭالرنى ئهپۇ تۈپهيلىدىن كهلگهن بول
ئهپۇ قىلمايدىغان بولسا ئىدى، باال ۋە مۇسىبهتتىن هېچ (قىلىدۇ 

 ]. ئايهت-٣٠سۈرە شۇرا [» ).قۇتۇاللماس ئىدىڭالر

چاشگاه نامىزى تهۋبه قىلىش ۋە ئالالهقا قايتىش بولۇپ، بىرەر      
لمىشنى مهئسىيهتگه ئادەتىلىنىپ قالغان كىشى مهزكۇر قى-گۇناه

ئۇ كىشى . تاشلىيالمىغان بولسا، ئۇنىڭ ئۇچۇن ئهڭ ئۈنۈملۈك داۋادۇر
 چاشگاه نامىزى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرسا، ئالالهنىڭ ياردىمى بىلهن،
. ئۇنىڭ گۇناهتىن قول ئۈزۈشىدە تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ

ئهگهر بهندىلهرىن «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
دىر قىلغاندىن كىيىن ئىككى رەكئهت ناماز بىرەرسى گۇناه سا

ئوقۇپ، ئهستهغپۇرۇلاله دىسه، ئالاله تائاال ئۇنىڭ گۇناهىنى 
تىرمىزى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان سههىه [» .مهغپىرەت قىلىدۇ

 ]. ههدىس

قازا مۇسىبهتلهر ئوز سهۋەنلىكىمىزدىن بولغان -ههرقانداق باال     
ىزنى تونۇپ چاشگاه نامىزىنى ئىكهن، تىزدىن ئۆز خاتالىقلىرىم

كۈندىلىك ئىبادەتلىرىمىز جهدۋىلىگه كىرگۈزۇپ، بۇ ئارقىلىق 
مۇسىبهتلهردىن ئامانلىق تىلهپ، ئالالهنىڭ رەهمهت ۋە نۇسرىتىنى 

ئالاله تائاال . قولغا كهلتۈرۈشكه ههرىكهت قىلشىمىز كېرەك
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سۆيۈملۈك . ههممىمىزنى ياخشىلىققا مۇيهسسهر قىلسۇن
ىڭ سۈننهتلىرىنى كۈندىلىك هاياتىمىزدا ئىجرا رەسۇلىمىزن

 ...ئامىن. قىلىشقا نېسىپ قىلسۇن

چاشگاه نامىزىنى مۇهاپىزەت قىلغان كىشىگه خۇش بىشارەت      
 !. بولسۇن

جانابى رەسۇلۇلالهنىڭ ۋەسىيىتىگه ئهمهل قىلغان كىشىگه      
 !. خۇش بىشارەت بولسۇن

اه نامىزىغا ئههمىيهت ئالدىراشچىلىق هايات ئىچىدە چاشگ     
 !.بهرگهن كىشىگه خۇش بىشارەت بولسۇن


