
 

    نامازنى تهرك قىلغۇچىنىڭ ئاقىۋىتى         

   

بۇ سىلهرنىڭ برەرسـىڭالرغا قارىتىـپ ئېيتىلغـان سـۆز ئهمهس، مېـنىڭچه سـىلهر               

 -لـېكىن مهن سـىلهردىن بۇنهسـىههتلهرنى ئاتـا        . نامازنى ئوبدان مۇھاپىزەت قىلغۇچىالر   

ى ئۈمىـد قىلىـمهن،      سـىڭىلىرىڭالرغا يهتكـۈزۈپ قويۈشـۈڭالرن      - ئۇكا، ئاچا  -ئاناڭالر، ئاكا 

  .چۈنكى نامازنى تهرك قىلغان كىشىنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتايىن خهتهرلىك

بىلىــشىڭىز كېرەككــى، جهھهنــنهم بىــر نهچــچه دەرىجىــگه بۆلۈنىــدۇ، يهنه تېخــى    

« : ئـالالھ تهئهال مۇنـداق دەيـدۇ      .  بىرىـدىن پهرقلىـق    -جهھهننهمنىڭ ئىشىكلىرىمۇ بىر  

ــۇالر  ــسىزكى دوزاخ ئ ــبلى (شۈبهى ــى ئى ــرى يهن ــڭ تهۋەلى ــگه ۋەدە  )س ۋەئۇنى ــڭ ھهممى نى

ــدۇر  ــان جاي ــدىن    . قىلىنغ ــۇپ، ئۇالرنىــڭ ھهربىرى ــسى بول ــته دەرۋازى جهھهننهمنىــڭ يهت

ــادەم(كىرىــدىغان مــۇئهييهن بىربۆلــۇك  ــار) ئ ــايهت-٤٤، -٤٣ســۈرە ھىجــرى (»ب دوزاخ ).  ئ

ــهقهردۇر   ــاتتىقى سـ ــته ئهڭ قـ ــازاپ جهھهتـ ــدە ئـ ــشىكلىرىنىڭ ئىچىـ ــهقهرنىڭ «. ئىـ سـ

بهلكـى  ( نى قانـداق بىلهلهيـسهن؟ ئـۇ ھـېچ نهرسـىنى قالدۇرمايـدۇ، قويمايـدۇ              نېمىلىكى

! سـهقهر ئهنه شـۇنداق دوزاخ     ) .  ئـايهت  -٢٨،-٢٧سـۈرە مۇددەسـسىر   (» )كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ 

ــانلىقىنى      ــپ كېتىۋاتق ــهقهردە ئىرى ــۆڭىكىڭىزنىڭ س ــاش س ــدا ب ــسالى ھال ــۇرادەر، مى ب

ــهقهرگ   ــالر س ــى دوزىخى ــسىز؟ ئهھل ــهۋۋۇر قىالالم ــرگهن  تهس ــنهتكه كى ه تاشــالنغاندا جهن

-٤٢سـۈرە مۇددەسـسىر     (» سىلهرنى دوزاخقـا كىرگـۈزگهن نـېمه؟        « : مۆمىنلهر ئۇالردىن 

سـۈرە  (» بىز نامـاز ئوقۇغـۇچىالردىن بولماپتىكهنمىز،دەيـدۇ      « : دەپ سورايدۇ، ئۇالر  ) ئايهت

 نامـــازنى تهرك قىلغـــۇچىالردىن باشـــقا. دەپ جـــاۋاپ بېرىـــدۇ) ئـــايهت-٤٣مۇددەســـسىر 

ئهممـا نامـازنى تهرك قىلغـان       . گۇناھكارالرغا ئالالھنىڭ رەھمهت قىلىشىدىن ئۈمۈت بار     

  .ئادەم چوقۇم سهقهرگه تاشلىنىدۇ

١  



  

ــۇرادەر  ــا ! ئهي مۇســۇلمان ب ــۆيىڭىزدىكى ئات ــۇڭ، ئ ــاز  -تېــز بول ــاكى باشــقا نام ــا ي  ئان

سـىههت   تۇققانلىرىڭىزغا مۇاليىملىق بىـلهن، ئىخـالس بىـلهن نه         -ئوقۇمايدىغان ئۇرۇق 

  .چۈنكى بۇ ئوينىشىدىغان ئىش ئهمهس. قىلىڭ

مۇســۇلمان كىــشى بىــلهن كــۇپرى  « : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇنــداق دىــگهن  

ــىدىكى پهرق ــشتۇر -ئوتتۇرس ــك قىلى ــازنى تهرى ــلىم (»  نام ــزى ٢٢٤مۇس ، ٢٦١٨، تىرمى

ــداق دەيــدۇ ). ٣٣٨٩ئىمــام ئهھــمهد  ن بىــز بىــله« : پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم يهنه مۇن

ئوتتۇرسىدىكى ئهھدى نامازدۇر، كىمكـى نامـازنى تهرك قىلـسا شهكـسىز            ) كاپىرالر(ئۇالر

ــدۇ  ــان بولى ــاپىر بولغ ــسائى ٢١٢١تىرمىــزى(»ك ــاججه  ٤٦٢، نى ــام ١٠٧٩، ئىبنــى م ، ئىم

  ).٦٣٤٦ئهھمهد 

سىزنىڭ ئايالىڭىز، ياكى بىرەر دوستىڭىز ناماز ئوقۇمىسا، كاپىر بولۇپ كېتهرمۇ؟           

كـۇپرى بىـلهن كـۇپرى      . بۇ كۇپرى ئهمهللىرىدىن ھىـساپلىنىدۇ، دەيـدۇ      : ئۆلىماالر...ياق

بىرەر ئادەمنى كاپىر دەپ    ! ئهي قېرىنداشالر . ئهمهل ئوتتۇرسىدا ناھايىتى چوڭ پهرق بار     

چـۈنكى كۇپرىلىققـا نىـسبهت بېـرىش        ! كاپىرلىققا نىسبهت بېرىشتىن ھهزەر ئهيلهيلى    

بـۇ ھهقـته ئىمـامى شـافىئى        . مهسـئۇلىيىتى ئهھلى ئىلىملهرنىـڭ، مۇجتهھىـدلهرنىڭ      

. بىلهن ئىمامى ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ئوتتۇرىسىدا مۇنداق بىر مۇنازىرە بولـۇپ ئـۆتكهن      

ناماز ئوقۇمىغان ئادەم كاپىرالرنىڭ ئهمىلىدىن بىر ئهمهلنـى قىلغـان          : ئىمامى شافىئى 

ئـۇ جهزمهن   : هلبولىدۇ، لېكىن ئۇ كاپىر ئهمهس، دېگهندە، ئىمامى ئهھـمهد ئىبنـى ھهنـب            

ــگهن  ــاپىر، دې ــدىن . ك ــافىئى ئۇنىڭ ــامى ش ــاپىر دەپ   : ئىم ــادەمنى ك ــان ئ ــاز ئوقۇمىغ نام

ئـۇ  : ئىمامى شـافىئى ئۇنىڭـدىن  . ھهئه، دەپ جاۋان بهرگهن : قارامسىز؟ دەپ سورىغاندا ، ئۇ    

ئالالھتىن باشقا ھهقىقى مهئبـۇد  : قانداق قىلغاندا مۇسۇلمان بولىدۇ؟ دەپ سورىغاندا، ئۇ  

  ھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ بهرھهق پهيغهمبىرى، دەپ گۇۋاھلىق بهرگهندە، يوق، مۇ
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ئۇ بۇ شاھادەت كهلىمىسىنى ئېيتقـان تۇرسـا،        : شافىئى ئۇنىڭغا . دەپ جاۋاب بهرگهن  

ئۇنــداقتا ئــۇ نامــاز ئوقــۇش بىــلهن مۇســۇلمان : دېگهنــدە، ئىمــام ئهھــمهد ئىبنــى ھهنــبهل

 شافىئى ئۇنىڭغا كـاپىر ئادەمنىـڭ نـامىزى قۇبـۇل           ئىمام. بولىدۇ، دەپ جاۋاب قايتۇرغان   

قىلىنمايدۇ ئهمهسمۇ؟ دېگهن، بۇ چاغدا ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنـبهل سـۈكۈت قىلىـپ،              

ــڭ      ــازنى تهرك قىلغۇچىنى ــى، نام ــوغرا ئىكهنلىكىن ــڭ ت ــافىئىينىڭ ئېيتقانلىرىنى ش

ىر كاپىرالرنىــڭ ئهمىلىنــى قىلغــانالردىن ســانىلىدىغانلىقىنى، ئهممــا ئۇنىــڭ كــاپ      

نامازنى تهرك قىلغۇچىالرغـا تهۋرات ۋە ئىنجىلالردىمـۇ        . ئهمهسلىكىنى ئىتىراپ قىلغان  

  .ھهتتا، ئۇنىڭ ئۈستىدىكى كىيىملىرىمۇ ئۇنىڭغا لهنهت ئېيتىدۇ. لهنهت ئېيتىلغان

ئـۇ  . ئى ئالالھ ئـۇنى رەسـۋا قىلىـۋەتكىن، دەۋاتىـدۇ         : ئويالپ بېقىڭ، كىيىملىرىڭىز   

ى ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇپ بهرمىگهن بولساڭ، مهن ئـۇنى تاشـالپ          ئى ئالالھ، سهن مېن   : يهنه  

ناماز ئوقۇمىغان كىشىنىڭ يهۋاتقـان تائـاملىرىمۇ ئۇالرغـا         . قېچىپ كېتهتتىم، دەۋاتىدۇ  

ئالالھ بهرگهن رىزىقتىن يهۋاتىسهنۇ، ئـۇ سـاڭا        ! ئالالھ ساڭا لهنهت قىلسۇن   : لهنهت ئوقۇپ 

  . پهرز قىلغان نامازنى تهرك قىالمسهن؟ دەيدۇ

ــر        ــلهن ھهش ــانالر بى ــرئهۋن ۋە ھام ــدە فى ــامهت كۈنى ــۇچى قىي ــازنى تهرك قىلغ نام

ئۇنداق بولمىـسا ئـۇ نـېمه ئۈچـۈن پىشانىـسىنى           . چۈنكى ئۇ بىر مۇتهكهببىر   . قىلىنىدۇ

ســهجدىگه قويمايــدۇ؟ بــۇرادەرلهر، ئالــدىمىزدا كېلىۋاتقــان قىيــامهت كۈنىــدىكى ئهھــۋال  

 قىلغـۇچى پهيغهمبىرىمىزنىـڭ شـاپائىتىدىن       چۈنكى نامـازنى تهرك   !!! تېخىمۇ قاتتىق 

ئـــالالھ پهيغهمبىرىمىـــزگه ئاتـــا قىلغـــان ھهۋزى كهۋســـهردىن ســـۇ  . مهھـــرۇم بولىـــدۇ

ــدۇ ــا    ..ئىچهلمهي ــسمهن، نامازغ ــادەتكه ھېرى ــى ھهر ۋاقىــت ئىب ــاال ھهممىمىزن ــالالھ تائ ئ

  .ئاالھىدە ئىتىبار بىرىدىغان بۈيۈك ئىمان ۋە ئىخالس ئاتا قىلسۇن
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