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 نامازنىڭ جېنىدۇر خۇشۇئ 

 .ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە دائىمى مېهرىبان ئالالهنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

مه سهۋەبتىن بىز ئىبادەتتىن ئىبارەت بولغان نې! هۆرمهتلىك قېرىنداشالر

بهندە بىلهن پهرۋەردىگار ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى باغالپ تۇرغۇچى بۇ مۇهىم 

ئهمهلدىن لهززەت ئااللمايۋاتىمىز؟ بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سهۋەب نېمه؟ بۇ 

ههقته ئوقۇرمهنلهر بىلهن تۆۋەندىكى قۇرالر ئارقىلىق ئورتاقلىشىشنى ئۈمىد 

 .نقىلىمه

 .ناماز نېمه ئۈچۈن بىزگه ئېغىر تۇيۇلىدىغان بولۇپ قالغان؟

ناماز نېمه ئۈچۈن كۆڭۈل ئىشتىياقىمىز بىلهن قىلىنىدىغان ئىبادەت 

 بولماستىن، ئۆزىمىزنى زورالپ قىلىدىغان ۋەزىپىگه ئايلىنىپ قالغان؟

چوتلىرىمىزنى هېساباليدىغان هېسابات  -ناماز نېمه ئۈچۈن دۇنيالىق خام 

 ى بولۇپ قالدى؟ۋاقت

نېمه ئۈچۈن كۆپ ساندىكى مۇسۇلمانالر ئىمامنىڭ قايسى سۈرىنى 

ئوقۇغانلىقىنىمۇ بىلمهستىن، نامازغا كىرگهن پېتى چىقىدىغان بولۇپ 

 قالغان؟

مهسىيهتلهردىن  -نېمه ئۈچۈن ناماز بىزنى يامان ئىشالردىن ۋە گۇناه 

 توسىيالمايدۇ؟
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ئۇ بولسىمۇ، . ابى پهقهت بىردۇريۇقىرىقى سوئالالرنىڭ ههممىسىنىڭ جاۋ

 .نىڭ يوقالغانلىقىدۇر»خۇشۇئ«نامازدا 

 دېگهن نېمه؟»خۇشۇئ«

نامازدا تۇرغاندا، ئالاله تائاالنىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە ههيبىتىدىن » ― خۇشۇئ«

 -ئهيمهنگهن، كۆڭۈلنى ناماز بىلهنال مهشغۇل قىلغان ۋە پۈتۈن پىكىر 

هالدا، كهمتهرلىك ۋە هوشيارلىق خىيالىنى ئالاله تائاالغىال بېغىشلىغان 

 .بىلهن تۇرۇش دېگهنلىكتۇر

. نىڭ ئورنى قهلب، ئۇنىڭ مېۋىسى ئىنسان ئورگانلىرىدا كۆرۈلىدۇ»خۇشۇئ«

نامازدا بىراۋنىڭ . چۈنكى ئىنساننىڭ بارچه ئورگانلىرى قهلبكه ئهگىشىدۇ

خىيالالرغا چۆكۈش ۋە شهيتان  -كۆڭلى غهپلهتته قېلىش، دۇنيالىق پىكىر 

سى بۇزۇلغان ۋاقتىدا، پۈتۈن »خۇشۇئ«سۋەسىلىرى تۈپهيلى ئۇنىڭ ۋە

چۈنكى قهلب . ئورگانالرنىڭ ئالاله تائاالغا قىلىۋاتقان قۇلچىلىقىمۇ بۇزۇلىدۇ

قوماندانى ساالهىيهتلىك بولمىغان . قوماندان، باشقا ئورگانالر ئهسكهرلهردۇر

تتىن قالغاندا، ئهسكهرلهرنىڭ مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغىنىدەك، قهلب ساالهىيه

 .باشقا ئورگانالرنىڭ ساالهىيىتىمۇ يوقىلىدۇ

» خۇشۇئ«نامازدىكى «: غا مۇنداق ئىزاهات بېرىدۇ»خۇشۇئ«»ئىبنى كهسىر 

پهقهت ناماز ئۈچۈن كۆڭلىنى پۈتۈنلهي بېغىشلىغان كىشىگىال هاسىل 

شۇ ۋاقىتتىال كۆڭۈل ناماز بىلهن ئارام تاپقان بولىدۇ ۋە نامازدىكى . بولىدۇ
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شۇڭا پهيغهمبهر . هاالۋەتنى تېتىغىلى بولىدۇ -هقىقىي هۇزۇر ه

» ناماز مېنىڭ خوشاللىقىم ۋە كۆڭۈل ئارامىم قىلىندى«: ئهلهيهىسساالم

 ].بهت - ٤٥٦توم  - ٥تهپسىر ئىبنى كهسىر . [دېگهن

شهنى ئۇلۇغ، يوقىلىشى تېز، هازىرقى زاماندا تېپىلىشى » خۇشۇئ«

مۇشۇ ئۈممهتتىن «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئىنتايىن ئاز بولغان نهرسىدۇر

» خۇشۇئ«ههتتا نامازلىرىنى . دۇر» خۇشۇئ«ئهڭ ئاۋۋال يوقىلىدىغان نهرسه 

تهبهرانىي . [دېگهن» بىلهن ئوقۇيدىغان كىشىنى كۆرەلمهيسهن

 ].دەپ باهالىغان ههدىس» سههىه«رىۋايىتى

 نىڭ هۆكمى»خۇشۇئ«

شهيخۇلئىسالم . قۇش پهرزدۇربىلهن ئو» خۇشۇئ«شۈبهىسىزكى نامازنى 

سهۋر قىلىش، «: ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە«: ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دېگهن

ناماز ئالالهنىڭ . ياردەم تىلهڭالر) ئالالهتىن(ناماز ئوقۇش ئارقىلىق 

تۇرغۇچىالردىن ) بىلهن»خۇشۇئ«يهنى(ئۇلۇغلىقى ۋە ههيبىتىدىن ئهيمىنىپ 

 - ٤٥بهقهرە سۈرىسى [» .قهتلىك ۋە ئېغىر ئىشتۇرباشقىالرغا ههقىقهتهن مۇشهق

 ].ئايهت

يۇقىرىقى ئايهتته، ئالاله تائاالنىڭ ههيبىتىدىن ئهيمهنگهن هالدا، 

مهلۇمكى، سۆكۈش . بىلهن تۇرمىغۇچىالرنى سۆكۈشنى تهقهززا قىلىدۇ»خۇشۇئ«

. پهرزنى تهرك ئهتكهن ياكى مهنئى قىلىنغان ئىشالرنى قىلغانالرغىال خاستۇر
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نىڭ پهرز » خۇشۇئ«نى تهرك ئهتكۈچىلهرنىڭ سۆكۈلگهنلىكى » خۇشۇئ«ازدا نام

مۆمىنلهر «مۆئمىنۇن سۈرىسىنىڭ بېشىدىن . ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئۇالر شۇنداق مۆمىنلهركى، نامازلىرىدا ئالاله . ههقىقهتهن بهختكه ئېرىشتى

تائاالنىڭ ئۇلۇغلىقىدىن سۈر بېسىپ كهتكهنلىكتىن ئهيمىنىپ 

يهنى يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىگه (ئهنه شۇالر «دېگهن ئايىتىدىن » ىالردۇرتۇرغۇچ

يۇقىرى (ئۇالر . ۋارىسلىرىدۇر) مۆمىنلهر نازۇ نېمهتلىك جهننهتنىڭ

فىردەۋسكه ۋارىسلىق قىلىدۇ، فىردەۋسته مهڭگۈ ) دەرىجىلىك جهننهت

ڭ پهرز نى» خۇشۇئ«دېگهن ئايهتلىرىگىچه بولغان ئايهتلهرمۇ، نامازدا » قالىدۇ

ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهش بىلهن بىرگه، ئۇنىڭ جهننهتلهرنىڭ ئهڭ ئېسىلى 

بولغان فىردەۋسكه ۋارىسلىق قىلىشنىڭ ۋاسىتىسى ئىكهنلىكىنى 

فىردەۋس ناملىق جهننهتكه كېرىش يۇقىرىدا سۈپهتلهنگهنلهر . كۆرسىتىدۇ

ئۈچۈنال خاس بولغانلىقى، ئۇالردىن باشقىالرنىڭ ۋارىسلىق 

ئالاله » خۇشۇئ«نامازدا پهرز بولغان . ىغانلىقىنى تهقهززا قىلىدۇقىاللمايد

تائاالنىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە ههيبىتىدىن ئهيمهنگهن هالدا تۇرۇشتىن باشقا، 

نامازدىكى ههر بىر پائالىيهتنى ئالدىرىماستىن تهمكىنلىك بىلهن 

سهجدىنى توخۇ دان چوقۇغاندەك ئالدىراپ . قىلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

لغان ۋە رۇكۇدىن بېشىنى كۆتۈرگهندە رۇسالنماستىنال ئالدىراپ سهجدىگه قى

چۈنكى نامازنى تهمكىنلىك . نى تهرك ئهتكهن بولىدۇ»خۇشۇئ«كهتكهن ئادەم 
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ىك نامازدىكى ههر بىر يۆتكىلىشته بىلهن ئالدىرىماستىن ئوقۇش دېگهنل

. ئورگانالر ئۆز ئورنىغا تولۇق كېلىپ بولغىچىلىك ئارام ئېلىشتۇر

تهمكىنلىكنى تهرك ئهتكهن ئادەم ئارام ئېلىشنى هاسىل قىاللمايدۇ، ئارام 

نى هاسىل »خۇشۇئ«ئېلىشنى هاسىل قىاللمىغان ئادەم رۇكۇ ۋە سهجدىلهردە 

پهيغهمبهر . ىاللمىغان ئادەم گۇناهكار بولىدۇنى هاسىل ق»خۇشۇئ«قىاللمايدۇ، 

ئهلهيهىسساالمنىڭ نامازدا ئاسمانغا قارىغان ئادەمگه كايىغانلىقىمۇ، نامازدا 

چۈنكى نامازدا تۇرۇپ كىچىك . نىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ» خۇشۇئ«

. نىڭ ئهكسىدۇر»خۇشۇئ«بۇياققا قاراش  -ههرىكهت قىلىش ۋە ئۇياق 

 - ٢٢ناملىق ئهسىرى » پهتىۋاالر توپلىمى«ىبنى تهيمىيهنىڭ شهيخۇلئىسالم ئ

 .بهتلهردىن ئېلىندى - ٥٥٨ - ٥٥٣توم 

 دەرىجىسىگه قاراپ بولىدۇ» خۇشۇئ«ساۋاب 

نامازنىڭ جېنى بولۇپ، ئۇنىڭدىن نېسىۋىسىنى ئااللمىغان ناماز »خۇشۇئ«

هت چۈنكى ههركىمنىڭ نامازدىن ئالىدىغان نېسىۋىسى پهق. ئۆلۈك نامازدۇر

شۇڭا ههزرىتى . ئۇنىڭدا ئهقلى ئويغاق تۇرغان قىسمى بىلهنال چهكلىنىدۇ

نامىزىڭدىن پهقهت نېمه دېگهن ۋە نېمه «: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ

قىلىۋاتقىنىڭنى بىلىپ، هېس قىلىپ تۇرۇپ ئوقۇغىنىڭال ساڭا 

 ٢٢ىرى ئىبنى تهيمىيهنىڭ پهتىۋاالر توپلىمى ناملىق ئهس. [ دېگهن»ئائىتتۇر

 ].بهت - ٦١٢توم  -
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ناماز . غا قاراپ بولىدۇ» خۇشۇئ«ناماز ئوقۇغانغا بېرىلىدىغان ساۋاب 

ئوقۇغانالرنىڭ بهزىسى تولۇق ساۋابقا ئېرىشسه، بهزىسى يېرىم ساۋابقا ۋە بهزىسى 

ئهمما نامازدا نېمه ئوقۇلغان ۋە نېمه ئىش . يېرىمدىنمۇ ئاز ساۋابقا ئېرىشىدۇ

ىلمهستىن ئۇنىڭغا كىرگهن پېتى چىققان كىشى قىلىنغانلىقىنىمۇ ب

نى پۈتۈنلهي تهرك »خۇشۇئ«چۈنكى ئۇ، . هېچقانداق ساۋابقا ئېرىشهلمهيدۇ

بهندە ناماز « : شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ئهتكهن كىشىدۇر

ئوقۇغان بىلهن ئۇنىڭغا يېزىلىدىغان ساۋاب يا ئوندىن بىرى، يا توققۇزدىن 

ا سهككىزدىن بىرى، يا يهتتىدىن بىرى، يا ئالتىدىن بىرى، يا بهشتىن بىرى، ي

ئىمام ئههمهد [» .بىرى، يا تۆتتىن بىرى، يا ئۈچتىن بىرى، يا يېرىمىدۇر

 ].دەپ باهاالنغان ههدىس» سههىه«رىۋايىتى، 

بىلهن ئادا » خۇشۇئ« شۇ سهۋەبتىن بۇرۇنقى ئۈلگىلىك زاتالر نامازنى 

ئۇالر نامازغا تۇرغانلىرىدا پۈتۈن . ئههمىيهت بېرەتتى قىلىشقا ناهايىتى زور

ۋۇجۇدىنى ئالاله تائاال بىلهن ئېلىپ بېرىۋاتقان سۆهبىتىگه 

بېغىشلىغانلىقتىن، نامازنىڭ سىرتىدىكىلهرنى ئىشتمىگهن، تۇيمىغان، 

 .غا غهرق بولۇپ تۇراتتى» خۇشۇئ«بىلمىگهن هالدا 

هۇغا ناماز ئهسناسىدا توپ ئابدۇلاله ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالهۇ ئهن«

ئېتىلغاندا، كىيىمىنىڭ يېرىمى كۆيۈپ بولغان بولسىمۇ، نامازدىن بېشىنى 

مهسلهمه ئىبنى بهششار رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ناماز ئوقۇۋاتقان . كۆتۈرمىگهن
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پهرياد  -ۋاقتىدا مهسجىدنىڭ بىر تهرىپى ئۆرۈلۈپ كېتىپ كىشىلهر ناله 

ا بولىۋاتقان ئۆزگىرىشلهردىن خهۋەرسىز هالدا چاقىرىۋاتقان چاغدا، ئۇ ئهتراپىد

بهزى سالىهالر تاهارەت ئالغىنىدا چىرايى سارغىيىپ . نامازغا داۋام قىلىۋەرگهن

مهن هازىر هۇزۇرىغا : "كهتكهنلىكتىن، كىشىلهر بۇنىڭ سهۋەبىنى سورىغاندا

. دەپ جاۋاب بهرگهن" بارىدىغان زاتنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلىمهن ئهمهسمۇ؟

نىڭ ناماز ۋاقتى كىرىشى بىلهن -كهررەمهلالهۇ ۋەجهههۇ -زرىتى ئهلى هه

كىشىلهر بۇنىڭ . تىترەشكه باشاليتتى ۋە چىرايى ئۆزگىرىپ كېتهتتى

ئالاله تائاال ئاسمان، زېمىن ۋە تاغالرغا تهڭلىگهندە، : "سهۋەبىنى سورىغاندا، ئۇ

ئۇالر هۆددىسىدىن چىقالماسلىقىدىن قورقۇپ قوبۇل قىلمىغان 

!" ئادا قىلىش پهيتى كهلدى ئهمهسمۇ؟) شهرىئهت تهكلىپىنى(ئامانهتنى

 -ئهلالمه سهئىد تهنۇخىي ههر قېتىم ناماز ئوقۇۋاتقىنىدا، ئۇنىڭ كۆز . دەيدىكهن

مۇههممهد سالىه ئهلمۇنهججىدنىڭ . [ياشلىرى ساقىلىنى هۆلدىۋېتهتتى

 ].ناملىق ئهسىرىدىن ئىلىندى» خۇشۇئ ٣٣نامازدىكى «

سالم ئىبنى تهيمىيه نامازغا تۇرغىنىدا ۋۇجۇدىنى تىترەك شهيخۇلئى

. سولغا تهۋرىنىپ كېتهتتى -باسقانلىقتىن، ئىختىيارسىز هالدا ئوڭ 

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيهنىڭ كهۋاكىب دۇررىييه فى مهناقىب [

 ].بېتىگه قارالسۇن-٨٣ئهلمۇجتههىد ناملىق ئهسىرىنىڭ 
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ىمىزنى سېلىشتۇرۇپ كۆرسهك بىزنىڭ يۇقىرىقىالر بىلهن بىزنىڭ ئههۋال

. نامازنى قانچىلىك بىپهرۋالىق بىلهن ئادا قىلىۋاتقانلىقىمىزنى كۆرەلهيمىز

چۈنكى هازىرقى زامان مۇسۇلمانلىرىنىڭ بهزىسى نامازدا سائىتىگه قارىسا، 

كۆزىنى قاشلىسا، بهزىسى  -بهزىسى كىيىمىنى قېقىۋاتقان، بهزىسى باش 

هزىسى ئالغان ۋە ساتقانلىرىنىڭ هېسابىنى چىقارسا، بۇرنىنى كوالۋاتقان، ب

ئىشقىلىپ . بهزىسى يېنىدا تۇرغان كىشىنىڭ ههرىكىتىنى كۈزەتكهن

. دىن ئۆز نېسىۋىسىنى ئااللمايۋاتقانلىقى مهلۇم» خۇشۇئ«بىزنىڭ نامازلىرىمىز 

نهتىجىدە ياراتقۇچىمىز بولغان جانابى ئالاله بىلهن ئارىمىزدا ساغالم ساداقهتنى 

بهرپا قىاللماسلىقىمىز سهۋەبلىك، دۇئا ۋە تىلهكلىرىمىزدە نورمالسىزلىق 

ئهگهردە بىز دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئىشلىرىمىزنى . داۋاملىشىپ كهلمهكته

ئىساله قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلىدىكهنمىز، چوقۇم بىز پهرۋەردىگارىمىز بىلهن 

 .ز الزىمبولغان ئاالقىنى يۈزەكىلىكتىن چىنلىققا يۈزلهندۇرۇشىمى

 .ئالاله تائاال ههممىمىزنى ياخشى ئهمهللهرگه مۇيهسسهر قىلسۇن


