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  نامازدىكى ھېكمهت ۋە خاسىيهت

   

  ) الھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئال ناھايىتى ( 

   

ئادەتتىكى ئهھۋالدا شهرئى ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىشتا ئۇنىڭ ھېكمىتىنى بىلىش 

شهرت قىلىنمايدۇ، مۇھىمى مۇتلهق ئىتائهتمهنلىك بىلهن ۋاقتىدا، تولۇق بهجا 

ئهگهر مۇسۇلمان كىشى مهلۇم ئىبادەتنىڭ ھېكمىتىنى بىلىپ يهتسه، بۇ . كهلتۈرۈشتۇر

قىلغان ئارىفالرنىڭ قاتارىدىن  ر ئۈستىگه بۇر بولىدۇ، شۇنداقال ئالالھ تائاال ئىززەتلىك نۇ

ناماز ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرغا پهرز قىلغان، مۇنتىزىم ھهركهتلهر ۋە . ئورۇن ئالىدۇ

 دۇئاالر بىلهن تهرتپلىك رەۋىشته، خاس شهكىلدە، كۈندە بهش قېتىم ئادا -مۇئهييهن ئايهت

  .غان كۈندىلىك ئىبادەتقىلىدى

ئالالھ تائاال مۇسا ئهلهيهىسساالمنى . ناماز تولىمۇ قهدىم تارىخقا ئىگه ئىبادەتتۇر

ئىسا ئهلهيهىسساالم .نامازنى ئادا قىلىشقا ۋە ئهھلىنى نامازغا بۇيرۇشقا ئهمر قىلىدۇ

ا لوقمان ھهكىم ئوغلىغ. ئالالھنىڭ ناماز ۋە زاكاتنى بۇيرۇغانلىقىنى زىكىر قىلىدۇ

رەسۇلۇلالھ .نامازنى ئادا قىلىش ۋە باشقىالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇش ھهققىدە تهلىم بېرىدۇ 

سهللهلالھۇ ئهلهيهىسساالم ئىسرا كېچىسى بهيتۇلمۇقهددەسته پهيغهمبهرلهرگه نامازدا 

خىل شهكىلدە مهۋجۇت -دېمهك، ئىلگىرىكى ئۇممهتلهردە ناماز ھهر. ئىمام بولغان

ش ۋاقىت ناماز پهرز بولۇشتىن ئىلگىرى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا رەسۇلۇلالھ به.بولغان

مىئراج كېچىسى . ئوخشاش ئهتىگهن ۋە كهچته ئىككى رەكئهتتىن ناماز ئوقۇيتتى

  . نامازنىڭ ئهڭ ئاخىرقى، تولۇق ۋە ئىسالمى شهكلى پهرز قىلىندى

بهندىنى ئۇ . ناماز ئالالھ بىلهن بهندە ئوتتۇرىسىدىكى يۈكسهك روھانىي ئاالقه

  .ئالالھنىڭ رىزاسىغا يېتهكلهپ، ئىنايىتىگه مۇيهسسهر قىلىدۇ
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نامازنى ئۆرە بولۇشقا قادىر بواللمىغانالر ئولتۇرۇپ، ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا يېتىپ 

ئىشارەت بىلهن ئادا قىلسا، پهقهت بواللمىغاندا نامازنىڭ ئهركانلىرىنى دىلىدا جارى ئهتسه 

م دىنىنىڭ نهقهدەر ئاسانلىقنى تهشهببۇس قىلىدىغانلىقى ھهم بۇنىڭدىن ئىسال. بولىدۇ

دەرھهقىقهت، .نامازنىڭ ھهر قانداق ئهھۋال ئاستىدا ساقىت بولمايدىغانلىقى ئايان بولىدۇ

نامازنىڭ جىهاد مهيدانلىرىدىمۇ ساقىت بولمايدىغانلىقى ئۇنىڭ ئىسالم شهرىئىتىدىكى ۋە 

قۇرئان كهرىم .  مىسلىسىز ئورنىنى تىكلىگهن ئهمهلىيىتىدىكى-مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبى

ئايىتىدە جهڭ مهيدانىدا نامازنى جامائهت بىلهن ئادا قىلىش ئۇسۇلى -١٠٢سۈرە نىسانىڭ 

تهپسىلى بايان قىلىنغان بولسا، مۆتهبهر پىقهى كىتاپلىرىدا جهڭ مهزگىلىدىكى ئاالھىدە 

 قېچىش ھالىتىدىكى قوغالش ياكى«شارائىتتا نامازنى قانداق ئادا قىلىش ئۇسۇلى

ئهگهر '' :دېگهن ئايرىم سهرلهۋھه ئاستىدا مۇنداق بايان قىلىدۇ» كىشىنىڭ نامىزى

جهڭچى دۇشمهننى قوغالۋاتقان بولسا ياكى دۇشمهننىڭ قېچىپ كېتىشىدىن ئهندىشه 

قىلسا ۋەياكى دۇشمهنلهر جهڭچىنىڭ پېيىگه چۈشكهن بولسا، قىبلىگه يۈز 

زەر، دۇشمهن قاچقان تهرەپكه ياكى بىخهتهر جايغا يۈزلىنىپ كهلتۇرەلمهسلىكتىن قهتئى نه

بۇ شهرىئهتته ئهيىپلهنمهيدىغان .تۇرۇپ ئىشارە بىلهن نامازنى قوالي رەۋىشته ئادا قىلىدۇ

بارلىق قېچىش ھالهتلىرىدىكى كىشىگه، شۇنداقال رۇكۇ، سهجدە قىلىش 

ۈشمهن ياكى يىرىتقۇچ مۇلكىگه د-ئىمكانىيىتىدىن مهھرۇم، ئۆزىگه، ئائىلىسىگه، مال

سهييىد "(ھايۋان تهرىپىدىن زىيان يېتىش خهۋپىدىكى كىشىگىمۇ تهدبىقلىنىدۇ

  ).بهتتىن ئىلىندى-٣٣٦جىلد -١سابىقنىڭ پىقهى سۈننه دىگهن كىتابىنىڭ 

قايسى : " رەسۇلۇلالھتىن.ناماز باشقا ھهر قانداق ئىبادەتتىن كۆپ يۇقىرى تۇرىدۇ

دەپ " ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىنغان ناماز:"دا، پهيغهمبىرىمىزدەپ سورالغان" ئهمهل ئهۋزەل؟

ناماز ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرغا پهرز قىلغان ئىبادەتلهرنىڭ .جاۋاپ بهرگهن

ئاخىرەتته بهندىنىڭ ئهمهللىرى ئىچىدىن تۇنجى رەت ھېساپ ئېلىنىدىغىنىمۇ .تۇنجىسى

  .ناماز

ۇقىرى ئورنى بولغاچقا، ئۇ باشقا نامازنىڭ يۇقىرىقىدەك نۇرغۇن پهزىلهتلىرى ۋە ي

  ئىبادەتلهردىن پهرقلىق ھالدا، ئاالھىدە شهكىلدە، رەسۇلۇلالھنىڭ جىسمانى ۋە مهنىۋى 
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دا *جهھهتتىن پۈتكۇل كائىناتتىن ھالقىغان، يهتتىنچى ئاسماندىكى سىدرەتۇلمۇنتهھا

  .ئالالھقا يېقىن تۇرغان مۇبارەك سائهتلىرىدە پهرز قىلىندى

ناشايان : ئان كهرىمدە ئاالھىدە قهيت قىلىنغان ھېكمهتلىرىدىننامازنىڭ قۇر

بىر ۋاقىت نامىزى قازا بولسا پهرىشان . ئىشالردىن چهكلىشى،نهپسىنى پاكالشتۇر

بولىدىغان، بىر ۋاقىت تاماقتىن قالغاندەك ئېچىرقاش ھېس قىلىدىغان نامازخانالر 

كۈندىلىك بۇيرۇلغان ۋاقىتلىرىغا بهش نامازنىڭ .نامازدىكى ھېكمهتكه يېقىنالشقانالردۇر

ئۇ ۋاقىتالر شۇ كۈندىكى ناھايىتى . نهزەر سالغىنىمىزدا نۇرغۇن ھېكمهتلهر زاھىر بولىدۇ

سىز . بۇ خىل تۇيغۇ شهكسىزدۇر. ئهھمىيهتلىك ۋە خاسىيهتلىك دەقىقىلهردەك تۇيۇلىدۇ

تۇرۇشتىن بامدات نامىزىنى ئادا قىلماقچى بولۇپ تۇرغىنىڭىزدىال سهھهر ئورنىدىن 

بىر كۈنلۈك مهشغۇلىيىتىڭىزگه . ئىبارەت بىر ياخشى ئىشنى قىلىپ بولغان بولىسىز

پاكىزە -كىرىشىشتىن بۇرۇن ئادا قىلغان روھى ۋە جىسمانى ئىبادەت قهلبىڭىزنى پاك

دېمهك بىر . پېشىن، دىگهر، شام ۋە خۇپتهن نامازلىرىمۇ ئۆزگىچه قىممهتته. يۇيۇپ قويىدۇ

رەسۇلۇلالھنىڭ خۇپتهن . ىڭىز ئىبادەتنى مۇقهددىمه ۋە خاتىمه قىلىدۇكۈنلۈك پائالىيىت

گهپ قىلىشتىن چهكلىگهنلىكى ) بىهۇدە(نامىزىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن 

  .بىزنىڭ دىققىتىمىزدە بولۇشى كېرەك

ئىسالم خهلىپىلىكلىرىنىڭ تېرتورىيىسى كېڭهيگهن دەسلهپكى مهزگىللهردە 

ىيىنىڭ كۆرۈنهرلىك تهرەققىياتالرغا ئېرىشىشگه، نامازنىڭ مۇسۇلمانالر ئاسترونوم

ئىنچىكىلىك بىلهن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىشهنچىلىك مهلۇماتالر ئاساسىدا قىبلىنى 

 كۈنلىرىدە بهش نامازنىڭ ۋاقتىنى -توغرا بېكىتىشگه ۋە يىلنىڭ ئوخشىمىغان پهسىل 

  .توغرا ھېسابالشقا مۇھتاج بولغان

كىشىلىك ھايات ...بېغىشاليدىغان ئاتالىرى ھېسابسىزنامازنىڭ نامازخانغا 

ھاياتتا كىشى بهزىدە ئاجايىپ خوشال .ئىنساننى چېنىقتۇرىدىغان، تاۋاليدىغان ئوچاق

مىنۇتالر ئىلكىدە ئهللهيلهنسه، بهزىدە دەھشهتلىك، ئازاپلىق دەقىقىلهر قوينىدا 

لىق بېرىش كۈچى ئاتا ناماز ئىنسانغا ھهر قانداق روھىي بېسىمغا بهرداش.تولغىنىدۇ

  نامازخان نامازدا قهلبىدىكى ئهڭ ئالى قۇدرەت ساھىبىغا ساداقىتىنى بېغىشالش . قىلىدۇ
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شۇڭا . بىلهن، ئۆز ۋۇجۇدىدىن تاشقىرى بارلىق مهۋجۇداتتىن مۇستهقىل بوالاليدۇ

نامازخاننىڭ قهلبى غايهت خۇشاللىقنىمۇ، چهكسىز قايغۇنىمۇ ئوخشاشال سىغدۇرۇپ 

  .ۇكېتهلهيد

ناماز ئىنسان بېشىدىن كېچىۋاتقان ھهر بىر زەپهر، تهنتهنه ۋە پېشكهل، مۇسىبهت 

نامازخانالر ئالدىنقى ئهھۋالدا شۇكرانه نامىزى ئوقۇپ . ئۈچۈن بىردەك ئهسلهتمىدۇر

مىننهتدارلىقىنى ئىپادىلىسه، كېيىنكى ئهھۋالدا ھاجهت نامىزى ئوقۇپ، ئالالھتىن ئۆز 

كۆتۈرۈۋېتىشىنى، مۇسىبىتىنىڭ ئورنىغا تېخىمۇ بېشىغا كهلگهن قىسمهتنى 

قىسقىسى، ئىنسان ناماز ئارقىلىق ئۆز روھىيىتىنىڭ .ياخشىسىنى بېرىشنى تىلهيدۇ

  .قارشى قۇتۇپلىرى ئارىسىدا بىماالل قاتنىيااليدۇ

بىزنى «: رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم بىاللنى ئهزان ئېيتىشقا بۇيرۇپ

  .دەيتتى» هتلهندۇرگىنه، بىاللناماز بىلهن راھ

ئالالھ ئۇلۇغلۇق ئهۋجىدە مهۋجۇت، ئالالھنىڭ بۇ مهقامىغا سېلىشتۇرغاندا ئىنسان 

شۇنداقتىمۇ ئىنسان ناماز ئارقىلىق ئالالھ بىلهن بىۋاسته ۋە .ناقىسلىق پاتقىقىدا تۇرىدۇ

 خىتابهن چىن، تىلى ۋە دىلى بىلهن باغلىنااليدۇ، مهجۇدىيهتنىڭ مهركىزىگه يۈزلىنىپ

  .سىردىشااليدۇ

ئالالھ چهكسىز گۈزەلدۇر، ئىنسان ئۇنىڭغا مهھلىيا بولۇپ تهلپۈنىدۇ،ئالالھ ئۇلۇغدۇر، 

بىراق بۇ قورقۇش زەئىپ كىشىنىڭ قۇدرەتلىك .ئىنسان ئۇنىڭدىن ئهيمىنىدۇ ۋە قورقىدۇ

زوراۋان ئالدىدىكى تىترىشى ئهمهس، بهلكى ناقىس ئىزدەنگۈچنىڭ كامالهت ئالدىدىكى 

  .ھودۇقىشىدۇر

ناماز مېنىڭ « :رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم مۇنداق دىگهنىدى

  »خۇشاللىقىم، ئالالھنىڭ زىكرى قهلبىمنىڭ مېۋىسى

لىرى ۋە ھهر قايسى ئورگانىزىمالردا مۇئهييهن روھى پائالىيهت نېرۋا تاال"

بۇ خىل .ئاناتومىيىلىك ۋە پونكىسىيىلىك ئۆزگىرىش ياسىشى مۇمكىن

  پىزىئولوگىيىلىك ئۆزگىرىش ئوخشىمىغان شارائىتالردا، جۈملىدىن ئىبادەتته روياپقا 
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ناماز مۇئهييهن ھهرىكهلهرنى مېخانىكىلىق رەۋىشته تهكرارالش دەپ . چىقىدۇ

ئۇ ئهمهلىيهتته ئهقىل ئىدراك قىاللمايدىغان يۈكسهكلىكته .  كېرەكچۈشىنىلمهسلىكى

بۇ خىل . بولۇپ، بىز ياشاۋاتقان دۇنيادىن ھالقىغان بۈيۈك بىر ئهقىدىگه چۈكۈشتۇر

پهيالسوپالر، ئالىمالر نامازنى . پىسخولوگىيىلىك ھالهتكه ئهقىل تهبىر بېرەلمهيدۇ

رىلمهيدىغان ئادەتتىكى ئادەم ئالالھنى دۇنياغا بې-چۈشهنمهسلىكى مۇمكىن، بىراق مال

گويا قۇياشنىڭ ھارارىتىنى ياكى يېقىن دوستلىرىنىڭ مېهرىبانلىقىنى سهزگهندەكال 

ئالىكس كارلنىڭ ناتونۇش ئىنسانىيهت دىگهن "(تهبىئى، ئوڭايال ھېس قىالاليدۇ

  ) .بهت-١١٨ئهسىرىدىن 

ر بىلهن بىردەكلىك نامازخاننىڭ ھهر بىر ھهركىتى كائىناتتىكى جىمى شهيئىله

تهبىئهت دۇنياسىدىكى بارلىق مهۋجۇداتنىڭ ھهرىكهتلىرى نامازخاننىڭ . ھاسىل قىلىدۇ

  .نامازدىكى ھهرىكهتلىرىدە ئۆز ۋارىيانتىنى تاپىدۇ

يۇلتۇزالر . نامازخان قىيامدا تۇرغاندا گويا تاغالردەك، قارىغايالردەك مهزمۇت ئۆرە بولىدۇ

دە، يۇلتۇزالر قايتا زاھىر بولغاندەك رۇكۇدىن قىيامغا -يوشۇرۇنغىنىدەك رۇكۇ قىلىدۇ

ئاندىن ئۆمۇر بويى سهجدە ھالىتىدىال ياشايدىغان ئۆمىلىگۈچى . قايتىپ قهددىنى رۇساليدۇ

ئالالھقا سهجدە . سهجدىدىكى ھېكمهت تېخىمۇ چوڭقۇر. جانلىقالردەك سهجدە قىلىدۇ

ىلدە تازىم قىلىش بىلهن ئۆز قىلىشتىن باش تارتقان كىشى باشقىالرغا ھهر خىل شهك

كىشىدىكى ئىالھقا . تهبىئىتىدىكى ئىالھقا سېغىنىش ئىهتىياجىنى قاندۇرىدۇ

بۇ مهنىدىن . سېغىنىش تۇيغۇسى ھامان تۈرلۈك شهكىلدە ئىپادىلىنىپ قالىدۇ

 يا ياراتقۇچىغا يا يارالغۇچىغا -ئېيتقىنىمىزدا، دۇنيادا سهجدە قىلمايدىغان كىشى بولمايدۇ

كۆرۇۋاتىمىز، ياراتقۇچىغا تازىم قىلىشتىن مهھرۇمالر، ئهقهللىيسى .قىلىدۇسهجدە 

ئېنىقكى، . تۇرمۇش ھاجهتلىرى كويىدا يارالغۇچىغا تازىم قىلىشقا مهھكۇمالردۇر

ياراتقۇچىغا تازىم قىلىش كىشىگه جاسارەت بېغىشلىسا، يارالغۇچىغا تازىم قىلىش 

  .كىشىنى مهھكۇملۇققا يېتهكلهيدۇ

 ئېهتىياجالر مۇناسىپ شهكىل -بىئىتىدىكى مۇقهررەر تهلهپئىنسان ته

  شۇڭا . تهمىنلىنمىگهندە، ئۇ تهبىئى ھالدا ناتوغرا شهكىللهردىن چىقىش يولى ئىزدەيدۇ



 ٦

  

-ئاخىرەتلىك ئازاپ-ئىنساننى دۇنيا. توغرا يول بىرال بولسا، خاتا يول مىڭ تۈرلۈك بولىدۇ

 مهئسىيهتلهر ماھىيهتته ئىنساننىڭ ئۆز -ئوقۇبهتكه دۇچار قىلىدىغان تۈرلۈك گۇناھ

  . تهبىئىتىدىكى مۇقهررەرلىككه مۇناسىپ چىقىش يولى بهرمىگهنلىكىدە

 ئالالھ تائاالنىڭ پهرىشتىلهر ۋە شهيتانالرنىڭ تېگىشلىك سۈپهتلىرىگه ئىگه -ناماز 

ك، ئهقىل ئىنسانىيهتنىڭ ئورتاق تىلى بولغىنىدە. ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان روھ تهڭشىكى

. ناماز مۇسۇلمانالرنىڭ ئالالھ بىلهن بولغان روھىي مۇالقاتىدىكى بىردەك مۇناجات تىلى

. ئاق خاالت دوختۇرالرنىڭ ماددى پورمىسى بولسا، ناماز مۇسۇلمانالرنىڭ مهنىۋى پورمىسى

ناماز ئىنسان ... لوگىكا تهپهككۇر گىرامماتىكىسى بولسا، ناماز روھ تهنتهربىيىسىدۇر

نامازخاننىڭ دىل چاستوتىسى كامالهت دولقۇنلىرىغا . ىنىش جهريانىروھىنىڭ تاۋل

نامازخاننىڭ تىنى كۈنىگه . ئۇنى بۇ ھهرپلهر ئىپادىلىيهلمهيدۇ! توغرىالنغان پهيتته، ئايهاي

بهلكىم بۇ ئىنسانغا .ئۈچ قېتىم ئوزۇقالنسا، روھى كهم دىگهندە بهش قىتىم ئوزۇقلىنىدۇ

ساپا جهھهتته يۇقىرى -ننىڭ ئېهتىياجىدىن ساننىسبهتهن روھىنىڭ ئېهتىياجى ته

  .بولىدىغانلىقىغا ئىشارىدۇر

ئىنسانالر تا : " مهشهۇر پىسخولوگ ۋە پهيالسوپ ۋىليام جېمىس مۇنداق دىگهن

پهننىڭ باشقىچه نهتىجه -كهلگۇسىدىكى ئىلىم .قىيامهتكه قهدەر نامازنى تهرك ئهتمهيدۇ

ناۋادا . ينهزەر چوقۇم شۇنداق بولىدۇئىلىپ كېلىش مۇمكىنلىكى بولىشىدىن قهتئى

ئىنسانىيهتنىڭ ئهقلى قۇۋۋىتىدە ئۆزگىرىش بولۇپ، ھازىر بىزگه نامالۇم بولغان پهۋقۇالددە 

مۇھهممهد ئىقبالنىڭ " ( شارائىتتا بۇنىڭ ئهكسىچه پهرەز قىلىنسا بۇ باشقا گهپ

  ).بهت-١٠٨ئىسالمدىكى تهپهككۇر ئىنقىالبى ناملىق ئهسىرى 

 سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهش نامازنى مهسچىتته ئادا قىلىشقا رەسۇلۇلالھ

نامازنىڭ شاراپىتى بىلهن . بۇيرۇشى نامازغا تېخىمۇ چوڭ خاسىيهت بېغىشاليدۇ

. يارىتىلغان" جهننهتسىمان جهمئىيهت"مهسچىتته ئىجتىمائىي پهرقلهر تامام يوقالغان

اتسا، مهسچىت ئۇالرنى جهم قىلىپ، تهرەپكه تار-تۇرمۇش ئىستهكلىرى كىشىلهرنى تهرەپ

دېمهك، ئىسالم دىنى جامائهت شهكلى ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى .ئارا ئارىالشتۇرىدۇ-ئۆز

  جامائهت نامىزى بۇنىڭ .روھىي جهھهتته يېتهكلهشته ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىدۇ
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نامازنىڭ بىر قىبلىگه يۈز كهلتۇرۇش شهرتى بىلهن يولغا . مهركهزلىك ئىپادىسى

  .قويۇلىشى، مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىك روھىنى ئۇرغۇتىدىغان قوزغاتما بولغان

قۇياش نۇرىنىڭ ھهر بىر گىرادۇس مېرىدىئان سىزىقىغا يوتكىلىشى بىلهن نورمال 

ئېيتىلغان ئهزاننىڭمۇ بىردەك تۆت مىنۇتتا تاماملىنىشى يار شارىدا ئۇزۇلمهي ئهزان 

هر قانداق ۋاقىتنىڭ ئالالھقا قىلىنغان ئاۋازى ياڭراپ، ئىنسانىيهت ئىلكىدىكى ھ

ئىبادەتتىن خالىي بولمايدىغانلىقىغا ئىشارە قىلسا، ئاتوم يادروسىنى مهركهز قىلىپ 

- ئايلىنىدىغان ئېلېكترونالردىن تارتىپ، قۇياش سىستېمىسىدىكى پىالنىتا

سهييارىلهرگىچه، ھهتتا سامان يولى سىستېمىسى ۋە ئۇنىڭ سىرتىدىكى يۇلتۇزالر 

ھاجىالرنىڭ  كۈملىرىدىكى بارلىق ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئايلىنىش يۆلۈنۈشىنىڭ تۈر

كهئبه شېرىپنى تاۋاپ قىلىش يۆلىنىشى بىلهن بىردەك بولىشى ئالهم شارىدىكى ئهقىلنى 

الل قىلىدىغان مۇنتىزىم سهلتهنهتنىڭ تهسبىهىدىن ھاسىل بولغان ساداالر 

   . ئۇمۇمىيلىقتىن دېرەكلهيدۇ

مدە ناماز كۆپ قېتم، ئىسالم دىنىنىڭ نامراتلىققا خاتىمه بېرىشتىكى قۇرئان كهرى

ئۇنىڭدا ئىسالم . ئۈنۈملۈك ۋاستىسى بولغان زاكات بىلهن بىلله زىكرى قىلىنغان

دىنىنىڭ ماددىيهت بىلهن مهنىۋىيهتكه تهڭ ئېتىبار بېرىدىغان قوش قۇتۇپلۇق 

 ئىبادەت ۋە شهخسى كامالهت چوڭ جهھهتتىن ، ناماز روھىي. خاراكتېرى ئهكس ئېتىدۇ

ناماز ئىنسانغا يۈزلهنگهن بولسا، . بولسا، زاكات ماددى ئىبادەت ۋە ئىجتىمائىي ئادالهتتۇر

  .زاكات ئىنسانىيهتكه يۈزلهنگهندۇر

نامازدا تاھارەت ئېلىش ۋە باشقا ھهرىكهتلهردىن ئىبارەت مۇئهييهن تۈزۈم، ساقلىق 

كنىڭ مهۋجۇت بولىشى نامازنى نوقۇل ھالدىكى ئېڭى ۋە ئهمىلىيىتى سىڭگهن ئهقلى بۆله

تاھارەتسىز ئادا قىلىنغان نامازنىڭ مهقبۇل . روھىي پائالىيهت قىلىپ قويمىغان

رىيازەت يانداشمىغان روھىي ) جىسمانى(بولمايدىغانلىقىدىن ماس ھالدىكى ماددى

قا مهست ناماز خۇشاللىق. پائالىيهتنىڭ ئۈنۈمسىز بولىدىغانلىقىنى كۆرۇۋېلىش مۇمكىن

بولغۇچىالرنىڭ مۇناجاتگاھى، ئىزتىراپ چهككۇچىلهرنىڭ تهسهللىيگاھى، شهيتانى تۇيغۇ 

  ئۈستىدىكى ) جايناماز(ۋىسالگاھ . تۇتقۇنلىرىنىڭ نىجاتكارى، تهقۋادارالرنىڭ ۋىسالگاھىدۇر
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دۇئاغا قول كۆتۇرگهن دەملهردە . ماكاندىن ھالقىيااليسىز-ئىستىقامىتىڭىزدە زامان

سىزدە سىر قالمايدۇ، چۈنكى سىز ئۇنى ئىگىسىگه . ز قولىڭىزغا چىقىپ قالىدۇيۈرىكىڭى

  ...تاپشۇردىڭىز

نامازدىكى ھېكمهتلهر دەل مۇشۇالر شۇ، بىز "نىهايهت، بىز بۇ يازمىمىز ئارقىلىق 

يۇقىرىقىالر بىر ئادەتتىكى نامازخاننىڭ . دېمهكچى ئهمهس" شۇڭا ناماز ئوقۇيمىز

 تۇيغۇلىرىنى قهلىب قهپىزىگه -مىزدا تېخىمۇ ئىزگۇ ھېسئارى. تۇيۇملىرى، خاالس

  .سىغدۇرالمايۋاتقان نامازخانلىرىمىز ئاز بولمىسا كېرەك

   

-------------------------------------------------------------  

بۇ دەرەخنىڭ « : رەسۇلۇلالھ بۇ دەرەخ ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ: سىدرەتۇلمۇنتهھا*

چوڭلىقى پىلنىڭ قۇالقلىرىدەك، مېۋىلىرىنىڭ چوڭلىقى قاپاقالردەك ياپراقلىرىنىڭ 

ئالالھنىڭ . رەببىمنىڭ بۇيرۇقى چۈشكهندە بۇ دەرەخته ئۆزگىرىش پهيدا بوالتتى. ئىدى

   »مهخلۇقلىرىدىن ھېچبىر ئادەم بۇ دەرەخنىڭ گۈزەللىكىنى تهسۋىرلىيهلمهيدۇ

 ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالى مۇھهەممهد سالىه دامولالم تهرجىمىسىدىكى مۇھهممهد

  .بهت-١٠٧ناملىق ئهسهر 

   

 
 


