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  نهپله نامازالرنىڭ ئهھمىيىتى ۋە پهزىلىتى توغرىسىدا

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى تهرجىمىسى-10ئاينىڭ -10يىلى -2008

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھ غا مهنسۇپتۇر، ئالالھنى ماختايمىز، 

ھدىن ياردەم سورايمىز، ئالالھدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمىز، ئالالھدىن ئالال

ھىدايهت تهلهپ قىلىمىز، نهپسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن، ئهمهللىرىمىزنىڭ 

ئالالھ توغرا يولغا . ناچارلىقىدىن ئالالھدىن پاناھلىق تهلهپ قىلىمىز 

غان يېتهكلىگهن كىشىنى ئازدۇرىۋەتكۇچى يوق، ئالالھ ھىدايهت قىلمى

ئالالھنى ھېچ شېرىكى . كىشىنى توغرا يولغا باشلىغۇچى مهدەتكار يوق 

 يىگانه، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى -يوق يهككه 

! ئى ئالالھ. ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن 

ىغا سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىر

ۋە بارلىق تالالنغان ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە ساالمالرنى 

  .تهلهپ قىلىمىز

ئهمهللهرنىڭ ياخشىسى ۋە داغدام يول ئالالھغا ئىتائهت ! ئى مۇسۇلمانالر

 كۈندۈز -قىلىش بىلهن تهقۋالىق يولىدا مېڭىشتىن ئىبارەت بولۇپ كىچه

 يوشۇرۇن ئىشالردا -ر، ئاشكارائالالھقا تهقۋالىق قىلىش ئۈچۈن تىرىشىڭال

  .تهقۋالىقنى ئاساس قىلىڭالر

ئالالھنىڭ بهندىلهرنى ئىكرام قىلىپ دەرىجىلهرنى ! ئى مۇسۇلمانالر

ئۈستۈن قىلىش ۋە خاتالىقالرنى كهچۈرۈم قىلىش ئۈچۈن ئاتا قىلغان 

نېمهتلىرىنىڭ جۈملىسىدىن نهپله نامازالر بولۇپ سهھىه بولغان ھهدىس 
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بهندەمنىڭ ماڭا مهن پهرز قىلغان «: لالھ تائاال مۇنداق دېگهن قۇدسىىيدا ئا

ئهمهل ئارقىلىق يېقىنلىق ئىزدىگىنى، مهن ئۈچۈن باشقا ھهرقانداق 

ئهمهللهر ئارقىلىق يېقىنلىق ئىزدېگىنىدىنمۇ سۆيۈملۈكتۈر، بهندەم 

ئهمهللهر )يهنى نهپله(بۇيرۇلغان پهرز ئهمهللهردىن سىرت ماڭا قوشۇمچه

نهپله      . »......ىنلىشىدۇ، ھهتتا مهن ئۇنى ياخشى كۆرىمهنبىلهن يېق

نامازنى كۆپ ئوقۇش جهننهتكه كىرىشنىڭ ۋە پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

شاپائىتىگه ئېرىشىشنىڭ ئاساسى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رەبىئه ئىبنى 

مهن سىلىدىن : دېدى، ئۇ كىشى» مهندىن سورىغىن« :كهئهب ئهسلىمىگه 

 دېدى، پهيغهمبهر -لىگه ھهمرا بولۇشنى سورايمهن جهننهتتىمۇ سى

دېدى، ئۇ كىشى پهقهت مۇشۇ دېدى، » باشقىسى يوقمۇ؟« :ئهلهيهىسساالم

ئۇنداقتا ئۆزەڭ سهجدىنى كۆپ قىلىش بىلهن « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  ).مۇسلىمدىن.(دېدى-»ماڭا ياردەم بهرگىن

 دائىم ئوقۇشقا نهپله نامازالرنىڭ ئهۋزىلى ۋە! ئى مۇسۇلمانالر

رىغبهتلهندۈرۈلگىنى ۋىتىر نامىزى بولۇپ، ئالالھ تائاال تهقۋادار كىشىلهرنى 

، پهيغهمبهر »ئۇالر كېچىدە ئاز ئۇخاليتتى« :سۈپهتلهپ مۇنداق دېگهن

ئالالھ سىلهرگه بىر ناماز بىلهن ياردەم « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

 خۇپتهندىن كىيىن بامدات بهردى، ئۇ ۋىتىر نامىزىدىن ئىبارەت، ئۇنى

  .»ۋاختىغىچىلىك بولغان ئارىلىقتا ئوقۇڭالر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىرقانچه ھهدىسلهردە بايان ! ئى مۇسۇلمانالر

قىلغىنىدەك، كىمىكى كېچىدە تۇرۇشقا قادىر بواللىسا ۋىتىر نامىزىنى 

ته كېچىنىڭ ئاخىرىدا ئوقۇسا ياخشى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهق

ئالالھغا سۆيۈملۈك بولغان ناماز داۋۇد ئهلهيهىسساالمنىڭ « :مۇنداق دېگهن
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نامىزىدۇر، ئۇ زات كېچىنىڭ يېرىمىغىچىلىك ئۇخالپ، قالغان يېرىمىنىڭ 

ئۈچتىن بىرىدە ئىبادەت قىلىپ ئاندىن شۇ قالغان يېرىمىنىڭ ئالتىدىن 

  ).بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( » بىرىدە ئۇخاليتتى

لىمالرنىڭ قارىشىدا ۋىتىرنىڭ پهيغهمبهر كۆپچىلىك ئا

ئهلهيهىسساالمدىن سابىت بولغىنى بىر رەكئهتتىن تا ئۆن بىر رەكئهتگىچه 

ۋىتىر نامىزى ئىككى رەكئهتتىن ئوقۇلۇپ ئاخىرقى بىر . ئوقۇلسا بولىدۇ

رەكئهت تاق ئوقۇلىدۇ، ئهمما كۆپ ئوقۇشنىڭ بهلگىلىمىسى يوق بولۇپ 

ولىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق ئىنسان قانچىلىك ئوقۇسا ب

كېچىلىك ناماز ئىككى رەكئهت، ئىككى رەكئهتتىن بولىدۇ، «:دېگهن

» كىمكى تاڭ سۈزۈلۈپ قېلىشتىن قورقسا، ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇۋالسۇن

  ).بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(

ئائىشه رەزىيهلالھۇئهنهانىڭ رىۋايىتىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن 

 ئارقىدىن ئوقۇپ -ولغاندەك، ۋىتىر نامىزىنى ئون رەكئهتنى ئارقا سابىت ب

 رەكئهتته تهشهھۈدته ئولتۇرۇپ ساالم بهرمهي تۇرۇپ بىر رەكئهتنى ئوقۇپ -10

تهشهھۈد ئوقۇپ ساالم بهرسىمۇ بولىدۇ ياكى ئۈچ رەكئهت، بهش رەكئهت ۋە 

ھۈدته  ئارقىدىن ئوقۇپ ئاخىرقى رەكئهتته تهشه-يهتته رەكئهتنى ئارقا 

ئولتۇرۇپ ساالم بېرىپ تاماملىسىمۇ بولىدۇ ياكى ئالتىنچى رەكئهتته ياكى 

سهككىزىنچى رەكئهتته تهشهھۈدته ئولتۇرۇپ ساالم بهرمهي تۇرۇپ بىر 

  . رەكئهتنى ئوقۇپ تهشهھۈد ئوقۇپ ساالم بهرسىمۇ بولىدۇ 

يۇقۇرىدىكى ۋىتىر نامىزىنىڭ تۈرلىرى : بهزەن ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ

ۇپ بۇنىڭ ھهممىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سابىت بولغان، بول

سۈننهتكه ئهمهل قىلىشنى ئىستىگهن كىشىلهرنىڭ بهزەن ۋاقىتتا مۇشۇ 
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تۈر بويۇنچه ۋىتىر نامىزى ئوقۇسا سۈننهتكه مۇۋاپىق ئوقۇغان بولىدۇ، بۇ 

  .مۇستهھهپ دېيىلىدۇ

ۇنۇت دۇئاسى مۇسۇلمان ۋىتىر نامىزى ئوقۇغاندا ق! ئى مۇسۇلمانالر

ئوقۇشى كېرەك، بۇمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهسهن ئىبنى ئهلى 

رەزىيهلالھۇئهنهۇغا تهلىم بهرگهن سهھىه ھهدىسته بايان قىلىنغان، 

شۇنىڭدەك پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كېچىدە ئوقۇغان نامازلىرىنى 

زىنى قۇنۇت تهتقىق قىلغان ئالىمالرنىڭ قارىشىدا بهزەن ۋاقىتتا ۋىتىر نامى

  .ئوقۇماي ئوقۇشنىمۇ تهكىتلهنگهن

قۇنۇتنى رۇكۇدىن كېيىن ئوقۇش ياخشى، ئهگهر رۇكۇدىن بۇرۇن 

ئوقۇسىمۇ بولىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سابىت بولغاندەك، ۋىتىر 

دېيىشىمۇ » سۇبهانه مهلىكىل قۇددۇس«نامىزىدىن كىيىن ئۈچ قېتىم 

نى سهھىه ئىسناد بىلهن رىۋايهت بۇنى دارىي قۇت( مۇستهھهپ بولىدۇ 

  ).قىلغان

نهپله نامازالرنىڭ ئاالھىدە تهكىتلهنگىنى پهرز نامازالردىن ! قېرىنداشالر

كىيىن ئوقۇلىدىغان سۈننهت نامازالردۇر، ئۇممۇ ھهبىبه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن 

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق 

قانداق بىر مۇسۇلمان ئالالھ ئۈچۈن كۈندە « :غاندېگهنلىكىنى ئاڭلى

رەكئهت پهرزدىن باشقا نهپله ناماز ئوقۇسا، ئالالھ ئۇ كىشى ئۈچۈن 12

  ). مۇسلىمدىن(» جهننهتته بىر ئوي بىنا قىلىدۇ

بۇ نامازالرنى ھهدىس تهتقىقاتچى ئالىمالر بۇ بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت، 

ىنكى ئىككى رەكئهت، شامنىڭ پېشىننىڭ ئالدىدىكى تۆت رەكئهت ۋە كېي

ئىككى رەكئهت ۋە خۇپتهننىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتى دەپ بايان قىلغان 
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ئهۋزىلى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سابىت بولغاندەك بۇ نامازالرنى ئۆيدە . 

سىلهر ! ئى خااليىق« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن ئوقۇش، 

ر، چوقۇمكى، پهرزدىن قالسىال ئهڭ ئهۋزەل ناماز ئۆيلىرىڭالردىمۇ ناماز ئوقۇڭال

بۇ سۈننهت ) . بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(» ئۆيدە ئوقۇلغان نامازدۇر

نامازالرنىڭ ئاالھىدە تهكىتلهنگىنى بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتى 

بولۇپ بهزەن ئالىمالر بۇنى ۋاجىپ دەپ قارىغان، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن 

ىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نهپله نامازلىرى ئىچىدە رىۋايهت قىل

بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىنى ئوقۇشنى ھهممىدىن مۇھىم 

مۇسلىمدىن رىۋايهت قىلىنغان ) . بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(»بىلهتتى

بامداتنىڭ ئىككى « :ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

، شۇنىڭ »ا ۋە دۇنيادىكى نهرسىلهردىن ياخشىدۇررەكئهت سۈننىتى، دۇني

ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتى ۋە 

ۋىتىرنى سهپهردىمۇ ۋە مۇقىم تۇرغان ۋاقىتلىرىدىمۇ تهرىك قىلماي 

كۆپچىلىك ئالىمالر بولۇپمۇ شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه ۋە . ئوقۇيتتى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سهپهردە  مدىن شاگىرتى ئىبنى قهييۇ

بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتى ۋە ۋىتىردىن باشقا سۈننهت نامازالرنى 

ئهمما سهپهردە كېچىدە تهھهججۈد نامىزى، . ئوقۇمىغانلىقى تهكىتلهنگهن 

چاشكا نامىزى ۋە ئىككى رەكئهت تهھهييهتۇل مهسچىت نامىزىنى ئوقۇش 

   . رۇخسهت قىلىنغان

سهھىه ھهدىسلهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ! ى مۇسۇلمانالرئ

ئاغزاكى ۋە ئهمهلىي ھهرىكىتى ئارقىلىق، كىمىكى سۈننهت نامازالرنى 

كېچىدە . ئوقۇيالماي قالسا كىيىن بۇنىڭ قازاسىنى ئوقۇشى تهكىتلهنگهن 
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 ئۇخالپ قىلىپ ياكى مهلۇم سهۋەبلهردىن ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇيالماي قالغان

پهيغهمبهر . بولسا بۇنى كۈن چىققاندىن كېيىن ئوقۇشقا بۇيرۇلغان 

كىمىكى ئۇخالپ قىلىپ « :ئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان ھهدىسته

ياكى ئۇنتۇلۇپ قىلىپ ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇيالمىغان بولسا، ئويغانغان 

بۇنىڭ قازاسىنى . دېيىلگهن » ھامان ياكى ئېسىگه كهلگهندە ئوقۇسۇن

ە ئوقۇغاندەك قىلمىسىمۇ بهلكى ئىككى رەكئهت ئوقۇپ يهنه بىر كېچىد

رەكئهتنى يالغۇز ئوقۇسا كۇپايه قىلىدۇ، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىدە ئۇخالپ قىلىپ «: قىلىنغان ھهدىسته 

ناماز  رەكئهت 12ياكى كېسهللىك سهۋەبىدىن ناماز ئوقۇيالمىسا كۈندۈزدە 

  .دېيىلگهن» ئوقۇيتتى

پىقهى تهتقىقات ئالىملىرى بايان قىلغان ! ئى مۇسۇلمانالر

تهكىتلهنمىگهن سۈننهت نامازالر بولۇپ، بۇنىڭدىن تۆت رەكئهت پېشىندىن 

ئىلگىرى ۋە تۆت رەكئهت پېشىندىن كىيىن ئوقۇلىدىغان سۈننهتلهر، ئۇممۇ 

ى، پهيغهمبهر ھهبىبه رەزىيهلالھۇئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇك

كىمكى پېشىننىڭ پهرزىدىن بۇرۇن تۆت « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

رەكئهت سۈننهت ۋە پېشىندىن كىيىن تۆت رەكئهت سۈننهت ئوقۇشنى 

ئهبۇ داۋۇد ۋە (»داۋامالشتۇرسا، ئالالھ ئۇ كىشىگه دوزاخنى ھارام قىلىدۇ

  ).تىرمىزىيدىن

نىڭ پهزىلىتى ئهسىردىن ئىلگىرى تۆت رەكئهت سۈننهت ئوقۇش

ئهسىردىن ئىلگىرى «:توغرىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد ۋە (»تۆت رەكئهت نهپله ئوقۇغان كىشىگه ئالالھ رەھمهت قىلسۇن

  ).تىرمىزىيدىن
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سابىت بولغان ۋە ! ئى مۇسۇلمانالر

 تهكىتلىگهن نهپله لىمالرساھابىالر ئهمهلىي ئوقۇغان كۆپچىلىك ئا

نامازالردىن شام نامىزىدىن ئىلگىرى ئوقۇلىدىغان ئىككى رەكئهت سۈننهت 

ناماز، شۇنىڭدەك مۇسۇلمان ئۈچۈن ھهر ئهزاندىن كىيىن ئىككى رەكئهت 

ناماز ئوقۇش ياخشى، سهھىه ھهدىسلهردە بايان قىلىنىشچه پهيغهمبهر 

 ئوتتۇرىسىدا ناماز ھهر ئىككى ئهزاننىڭ« :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

                               ). يهنى ئهزان بىلهن تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدا( »بار

سۈننهت بولغان نامازالردىن چاشكا نامىزى بولۇپ، ئهبۇ ! ئى مۇسۇلمانالر

پهيغهمبهر « : ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى 

شنى بۇيرىدى، چاشكا نامىزى شۇنىڭدىن ئهلهيهىسساالم ماڭا ئۈچ تۈرلۈك ئى

 دەردا  شۇنىڭدەك بۇ ناماز ئهبۇ زەر ۋە ئهبۇ . دېگهن » بىرى 

رەزىيهلالھۇئهنهۇالرغىمۇ بۇيرۇلغان، بۇ نامازنى ئوقۇشنىڭ ۋاقتى كۈن نهيزە 

بويى ئۆرلىگهندىن باشالپ پېشىن ۋاقتى كىرگىچه بولۇپ ئاز بولغاندا 

ئائىشه . قۇشنىڭ بهلگىلىمىسى يوق ئىككى رەكئهت ئوقۇلىدۇ، كۆپ ئو

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاز «:رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

. »بولغاندا تۆت رەكئهت چاشكا نامىزى ئوقۇيتتى، خالىسا زىيادە قىالتتى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سۈننهتلىرىدىن، كىشىلهرنى بامدات 

ناماز ئوقۇغان جايدا ئولتۇرۇپ زىكىر نامىزىدىن كىيىن كۈن چىققىچه 

ئېيتىشقا ۋە ئىككى رەكئهت نهپله ئوقۇشقا رىغبهتلهندۈرگهن، بۇنىڭغا تولۇق 

 ئۆمرە قىلغاننىڭ ئهجرى بولىدىغانلىقى تهكىتلهنگهن ھهدىسلهرنىمۇ -ھهج 

  .ھهدىس تهتقىقاتچى ئالىمالر بايان قىلغان
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دىن تهۋبه قىلىش نامىزى سۈننهت بولغان نهپله نامازالر! ئى مۇسۇلمانالر

بولۇپ ئهلى رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

كىمكى بىر گۇناھنى قىلىپ ئۇنىڭدىن «:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

كىيىن تاھارەت ئىلىپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ ئالالھدىن كهچۈرۈم 

دەپ بۇ » ىلىدۇتهلهپ قىلسا ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۈم ق

تهقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگه « :ئايهتنى ئوقۇدى

زۇلۇم قىلسا ئالالھنى ياد ئېتىدۇ، گۇناھلىرى ئۈچۈن مهغپىرەت تهلهپ 

  .»......قىلىدۇ

سۈننهت بولغان نهپله نامازالردىن تاھارەت ئالغاندىن كىيىن ئىككى 

ڭ ساۋابى ناھايتى كاتتا بولىدۇ، ئهبۇ ھۇرەيرە رەكئهت ناماز ئوقۇش بولۇپ بۇنى

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ھهي بىالل ئىسالمدا قىلغان ئهڭ ئۈنۈملۈك ئهمىلىڭنى ماڭا « :بىاللغا

سۆزلهپ بهرگىن، مهن جهننهتته سىنىڭ ئاياغ تىۋىشىڭنىڭ ئاۋازىنى 

كېچه ياكى كۈندۈزنىڭ قايسى ۋاقتىدا تاھارەت : دېدى، بىالل» ئاڭلىدىم

ئالسام، شۇ تاھارىتىم بىلهن مېنىڭ ئوقۇشۇمغا نېسىپ بولغان نامازدىن 

بىرلىككه .( دېدى-ئۈمىدلىكرەك ئهمىلىمنىڭ بارلىقىنى بىلمهيمهن

ئوسمان رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته ) . كهلگهن ھهدىس

كىمكى تاھارەتنى كامىل ئالسا، « :م مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال

ئۇنىڭ خاتالىقلىرى بهدىنىدىن چىقىپ كېتىپال قالماي، ھهتتا 

يهنه بىر ھهدىسته ئوسمان . » تىرناقلىرىنىڭ ئاستىدىنمۇ چىقىپ كېتىدۇ

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهن پهيغهمبهر 

« : تتهك تاھارەت ئېلىپ ئاندىنئهلهيهىسساالمنىڭ مهن ئالغان تاھارە
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كىمكى مۇشۇنداق تاھارەت ئالسا ئىلگىركى گۇناھلىرى مهغپىرەت 

قىلىنىپ، ئۇنىڭ ئوقۇغان نامىزى ۋە مهسچىتكه ماڭغان قهدىمى 

دېگهنلىكىنى » ھهسسىلهپ ساۋاپ ئېلىشقا سهۋەپ بولىدۇ

  ). مۇسلىمدىن.(ئاڭلىغان

ۈچۈن ياخشى ئالالھنىڭ رەھمىتىگه ئېرىشىش ئ! قېرىنداشالر

! ئى ئالالھ. ئهمهللهرنى قىلىشقا ۋە بۇنىڭ ساۋابىغا ئېرىشىشكه ئالدىراڭالر 

ھهممهيلهننىڭ گۇناھىنى كهچۈرۈم قىلغىن، ئى رەھىملىك رەببىمىز 

  .بىزنى ئۆز رەھمىتىڭگه مۇيهسسهر قىلغىن 

  ئىككىنچى خۇتبه

بارلىق گۈزەل ماختاشالر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى مۇستهھكهم 

رىئهت بىلهن پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهن ئالالھغا خاستۇر، ھهممىدىن شه

غالىپ، ھىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى بولغان ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق 

يهككه يىگانه دەپ، كهرەملىك پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى 

! ئى ئالالھ. ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن 

هندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا س

ۋە بارلىق تالالنغان ساھابىلهرگه قىيامهتكىچه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە 

  .ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز

ئالالھغا ھهقىقى تهقۋادارلىق قىلىڭالر، كىمكى تهقۋا ! ئى مۇسۇلمانالر

 ئاخىرەتته بهختكه -دىن ساقلىنىدۇ ۋە دۇنيابولىدىكهن ئالالھنىڭ ئازابى

  .ئېرىشىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇتلهق نهپله ناماز ! دىنى قېرىنداشالر

ئوقۇشتىن چهكلىگهن مهلۇم ۋاقىتالر بولۇپ بۇنى پىقهى ئالىمالر 
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: چهكلهنگهن ۋاقىت دەپ ئاتايدۇ، بۇ ئۈچ خىل ۋاقىتتىن ئىبارەت؛ بىرىنچى

قۇپ بولغاندىن كىيىن كۈن چېقىپ كۆتۈرۈلگىچه بامدات نامىزىنى ئو

بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت سۈننىتىدىن باشقا مۇتلهق نهپله ناماز ئوقۇش 

كۈن تىكلهشكهن ۋاقىتتىن كۈن غهرپكه : ئىككىنچى. دۇرۇس بولمايدۇ 

ئهسىر نامىزىدىن كىيىن كۈن : ئۈچىنچى. ئېگىلگىچه بولغان ئارىلىقتا 

از ئوقۇش دۇرۇس ئهمهس، لېكىن بۇ ۋاقىتالردا پاتقۇچه مۇتلهق نهپله نام

. مهلۇم سهۋەبلهر بىلهن ئوقۇلىدىغان نهپله نامازالرنى ئوقۇغۇلى بولىدۇ 

تاۋاپتىن كىيىن ئوقۇلىدىغان ئىككى رەكئهت، مهسچىتكه : مهسىلهن

كىرگهندە ئوقۇيدىغان ئىككى رەكئهت، تاھارەتتىن كىيىن ئوقۇيدىغان 

جىنازە نامىزى قاتارلىقالر بولۇپ ئالىمالرنىڭ ئىككى رەكئهت نامازالر ۋە 

ساغالم كۆز قاراشلىرىدا بۇ نامازالرنى چهكلهنگهن ۋاقىتتىمۇ ئوقۇسا بولىدۇ 

  .دېيىلگهن

كىشىلهر ھازىر دۇنيادا يۈز بىرىۋاتقان، شىركهتلهر ! ئى مۇسۇلمانالر

ىڭ ۋەيران بولۇۋاتقان ئىقتىسادىي كىرزستىن بىئارام بولماقتا، بۇ خاتالىقن

ھهممىسى ئىقتىسادقا سهل قاراشتىن كېلىپ چىققان، تارىخقا نهزەر 

سالغان كىشىلهر بۇنى چۈشىنىدۇ، بۇ ئىنسانالرنىڭ ئالالھنىڭ 

 پرىنسىپلىرى ئۇالرنى ھهرگىزمۇ -پرىنسىپىنىڭ سىرتىدا تۈزگهن قانۇن

 ئاخىرەتته ھاالكهتكه ئىلىپ بارىدۇ، بۇ -بهختلىك قىاللمايدۇ بهلكى دۇنيا

ھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ پرىنسىپىغا قارشى چىقىپ ئۇالرغا ئۇرۇش ئالال

 مۇئامىله ئىشلىرىنى جازانىخورلۇق -ئىالن قىلىپ دۇنيانىڭ پۇل 

پرىنسىپى بىلهن باشقۇرغانلىقنىڭ، دۇنيانى دىندىن يۇقىرى 

بىلگهنلىكنىڭ، پهيغهمبهرلهرنىڭ يولىدىن يىراق بولغانلىقنىڭ ئاقىۋىتى 
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ئالالھ جازانىنىڭ بهرىكىتىنى « :رىمدە مۇنداق دېگهن كه-ئالالھ قۇرئان. 

ئۆچۈرىۋېتىدۇ، سهدىقىنىڭ بهرىكىتىنى زىيادە قىلىدۇ، ئالالھ ھهر بىر 

. » گۇناھكارنى دوست تۇتمايدۇ) يهنى جازانىنى ھاالل سانىغۇچى( ناشۈكۈر

ھهقىقى مۆمىن ! ئى ئىمان ئېيتقان كىشىلهر« :يهنه مۇنداق دەيدۇ

ھنىڭ ئهمرىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلىشتىن ساقلىنىڭالر، بولساڭالر، ئالال

) يهنى ئۆسۈمنى(كىشىلهرنىڭ زىممىسىدە قېلىپ قالغان جازانىنى 

ئهگهر ئۇنداق قىلمىساڭالر، بىلىڭالركى، ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى . ئالماڭالر

سىلهرگه ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ، ئهگهر جازانه قىلىشتىن تهۋبه قىلساڭالر، 

هن سهرمايهڭالر ئۆزۈڭالرغا قايتىدۇ، باشقىالرنى زىيان قهرز بهرگ

  .»تارتقۇزمايسىلهر، ئۆزۈڭالرمۇ زىيان تارتمايسىلهر

ئالالھ سىلهرگه ياخشى بىر پهيغهمبهرنى تالالپ ! ئى دۇنيا خهلقى

ئهۋەتتى، ئۇ پهيغهمبهر سىلهرگه كامىل شهرىئهت ۋە ساغالم ئهقىدە ئىلىپ 

 - ڭالر سىلهرنىڭ ئىككىلى دۇنيادا بهخت كهلدى، دىندا مۇستهھكهم تۇرسا

سىلهر پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ . سائادەتمهن بولۇشىڭالرغا كېپىللىك قىلدى

دىنىنى تونۇڭالر، پهيغهمبىرىڭالرنىڭ سۈننىتىگه ئهمهل قىلىڭالر، 

 ئاخىرەتنىڭ -كۆرسهتكهن پرىنسىپى بويۇنچه ئىش قىلساڭالر، دۇنيا

  .ىجاتلىققا ئېرىشىسىلهر رەسۋالىقىدىن ساقلىنىپ ن-خارلىقى

ئالالھ تائاال بىزنى ناھايتى بۈيۈك بىر ئىشقا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ 

! پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يولالشتىن ئىبارەت، ئى ئالالھ

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، 

 ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا

ئى ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى، . كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز
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ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ھهقىقهتنى دۇنياغا تاراتقۇچى 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىز باسارلىرىدىن بولغان 

ە باشقا بارلىق ساھابىالردىن رازى بولغىن، ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى ۋ

سىنىڭ سېخىلىقىڭ، رەھمىتىڭ ۋە خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ  

. ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! رازى بولغىن، ئى ئالالھ

مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى خار قىلغىن، دىن دۈشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن، 

انالرنى دىن دۈشمهنلىرىنىڭ زۇلمىدىن دۇنيادىكى بارلىق مۇسۇلم

  . ساقلىغىن 

مۆمىن ئهر ئايالالرنى، مۇسۇلمان ئهر ئايالالرنى، ھايات قالغان ! ئى ئالالھ

ۋە ۋاپات بولغان ئهر ئايالالرنى كهچۈرگىن، مهغپىرەت قىلغىن، بىزگه دۇنيا 

ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىغىنى ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتته دوزاخ ئازابىدىن 

 قايغۇ، قىيىنچىلىقلىرىنى -مۇسۇلمانالرنىڭ غهم ! ئى ئالالھ. ىن ساقلىغ

ئاسان قىلىپ بهرگىن، ئۇالرنىڭ كېسهللىرىگه شىپالىق بهرگىن، بىزنى 

سهن ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئىشالرغا مۇيهسسهر قىلغىن، 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممهتلىرىگه يامانلىقنى مهقسهت 

 ئۆز جىنى بىلهن مهشغۇل قىلغىن، ئۇالرنىڭ ھىله مىكىر قىلغانالرنى

باتىللىرىنى تارمار قىلغىن، مۇسۇلمانالرغا ھهقنى چۈشىنىدىغان، 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىدىغان چۈشهنچه ئاتا 

 ئىبادەت -قىلغىن، بىزنى سهن ياخشى كۆرىدىغان ئهمهللهر بىلهن تائهت

لغىن، بىزنىڭ رەھبىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن، قىلىشقا مۇيهسسهر قى

توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغىن، قىلغان ئىشلىرىنى سهن رازى بولىدىغان ۋە 

ياخشى كۆرىدىغان ئىشالردىن قىلغىن، ئۇالرنىڭ دىن دۇنيا ئىشلىرىغا 
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ياردەم بهرگىن، بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە 

ىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان، خهلقىگه، ۋەتىنىگه پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتى ب

بىزگه دۇنيا ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىغىنى ئاتا . كۆيىنىدىغان قىلغىن

قىلغىن، ئاخىرەتته دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن، مۇسۇلمان ياشلىرىنى توغرا 

 گۈزەل ئهخالق   تهربىيه ۋە سهن رازى بولىدىغان ئهمهللهرنى قىلشقا، -تهلىم

 پاسات ۋە -ۇيهسسهر قىلغىن، ئۇالرنى ھهر تۈرلۈك پىتنهئىگىسى بولۇشقا م

  . بۇزۇقچىلىقتىن ساقلىغىن 

بىزنىڭ ! ئى ھهممىدىن بىهاجهت ۋە ماختالغۇچى ئالالھ

قىيىنچىلىقىمىزنى ئاسانالشتۇرۇپ بهرگىن، شهھهرلىرىمىز ۋە 

تۇپراقلىرىمىز قۇرۇپ كهتتى، بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن، بىزنى 

ىرىتىڭ بىلهن سۇغارغىن، گۇناھىمىز تۈپهيلىدىن بىزنى  مهغپ-رەھمهت

ئۈمىدسىزلهندۈرمىگىن، ياشانغان ئاجىزالر، ئورۇقالپ ھالسىزالنغان چارۋىالر 

ۋە ئۇششاق بالىالرنىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن بىزنىڭ يۇرتلىرىمىزغا يامغۇر 

  . ياغدۇرۇپ بهرگىن 

هتتىگهن كهچ ئالالھنى كۆپ يادىتىڭالر، ئ! ئى ئا لالھنىڭ بهندىلىرى

تهرەپلهردە ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، بىزنىڭ ئاخىرقى تىلىگىمىز بارلىق 

  .گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

  


