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 بسمميحرلا نمحرلا هللا
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على دمحم األمني وآله وصحبه أمجعني وبعد
НАМОЗ - МЎМИННИНГ МЕЪРОЖИ
Муҳтарам жамоат! Бугунги суҳбатимиз Ислом шариатининг беш
устунидан бири бўлган намоз ҳамда унинг дунѐ ва охиратимиз учун аҳамияти
ҳақида бўлади. Маълумки, фарз намозлар мусулмон одамнинг меърожидир. У
билан киши ўз Парвардигори билан мулоқот қилади. Намознинг қадри
қанчалар улуғ, аҳамияти нақадар буюк эканини Қуръони карим оятлари, ҳадиси
шарифлар ва фиқҳ китобларининг энг катта қисми айнан намоз ҳақида сўз
юритилишидан ҳам билиб олишимиз мумкин. Аллоҳ таоло Қуръони каримда 67
марта “намоз” сўзини англатувчи араб тилидаги “ас-солат” сўзини зикр қилиб
ўтган ва унга буюрган. Жумладан Аллоҳ таоло шундай марҳамат қилади:
ِ الزَكاةَ وأ
ِ
)65  اآلية/ول لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر ََحُو َن (سورة النور
َ الر ُس
َّ يموا
َّ َطيعُوا
َ َّ الص َالةَ َوَآتُوا
ُ أَق
яъни: “(Эй, мўминлар!) Намозни баркамол адо этингиз, закотни берингиз ва
Пайғамбарга итоат этингиз, зора (шунда) раҳм қилинсангиз” (Нур сураси,
56-оят).
Қиѐматда энг биринчи сўраладиган амал намозлар ҳақида бўлади. Чунки
намоз – Ислом динининг устинидир. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам
шундай деганлар:

َِّ ول
َّ  َوإِيتَ ِاء،ِالص َالة
َّ اَّللُ َوأ
َّ ادةِ أَ ْن ََل إِلَهَ إََِّل
،ِِّّ َ َواحل،ِالزَكاة
ُ َن ُُمَ َّم ًدا َر ُس
َّ  َوإِقَ ِام،اَّلل
َ  َش َه:ِن ا ِإل ْس َال ُم َعلَى َخَْس
َ ُِ"ب
ِ و
.)ي َواإلمام ُم ْسلِ ٌم
ُّ اإلمام الْبُ َخا ِر
َ ص ْوم َرَم
َ َ
ُ(رَواه
ُ
َ "ضا َن

яъни: “Ислом беш нарса устига қурилгандир: “Лаа илаҳа иллаллоҳу
Муҳаммадур Расулуллоҳ” калимаси, намозни адо этиш, закот бериш,
Байтуллоҳни ҳаж қилиш, Рамазон рўзасини тутиш” (Имом Бухорий ва
Имом Муслим ривояти).
Ислом шариатида буюрилган беш маҳал фарз намозларини ўз вақтида
ўқилиши лозим. Намоз калимаи шаҳодатдан кейинги энг улуғ фарз
ҳисобланади. Бу борада Аллоҳ таоло Қуръони каримда шундай деган:

َِّ الص َال َة تَ ْن هى ع ِن الْ َفح َش ِاء والْم ْن َك ِر ولَ ِذ ْكر
َّ اَّلل أَ ْكبَ ُر َو
صنَ ُعو َن
َّ إِ َّن
َ َ
ْ َاَّللُ يَ ْعلَ ُم َما ت
ُ َ ُ َ ْ

яъни: “Албатта, намоз фаҳш ва ёмон ишлардан қайтарур. Албатта,
Аллоҳнинг зикри (барча нарсадан) улуғдир. Аллоҳ қилаётган
ишларингизни билур” (Анкабут сураси, 45-оят).
Яна бир ояти каримада Аллоҳ таоло шундай деган:
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ِ ِ ُالص َالةِ الْوسطَى وق
ِ
ِ الصلَو
)832  اآلية/ ني (سورة البقرة
َّ ات َو
َ ِوموا ََّّلل قَانِت
ُ َ ُْ
َ َّ َحافظُوا َعلَى

яъни: “(Беш вақт фарз қилинган) намозларни, хусусан ўрта намозни
сақлангиз (ўз вақтида ўқингиз) ва (намозда) Аллоҳга бўйин сунган ҳолатда
турингиз!” (Бақара сураси, 238-оят).
Намозни муҳофаза қилиш – бу доимо ўз вақтида адо этиш деганидир.
“Ўрта намоз” ҳақида турли фикрлар бор. Кўпчилик уламолар “ўрта намоздан
мурод – Аср намози”, – деганлар. Намоз – Аллоҳга итоатнинг бош рамзи
бўлганидан оятнинг охирида “Аллоҳга тоат ила қоим бўлинг” дейилмоқда.
Аллоҳ таоло:
ِ ت علَى ال
ِ
)303  اآلية/ وت (سورة النساء
َّ الص َال َة إِ َّن
َّ يموا
ً ُني كِتَ ًاًب َم ْوق
َ ِْم ْؤمن
ُ َ ْ َالص َال َة َكان
ُ فَأَق
яъни: “Намозни (мукаммал) адо этингиз. Зеро, намоз мўминларга вақти
тайин этилган ва (фарз деб) битилгандир”, – деган (Нисо сураси, 103-оят).
Яъни, намозни муайян вақтларда ўқиш – фарз бўлиб, ўша вақтларидан
кечиктириш мумкин эмас.
Муҳтарам жамоат! Барча солиҳ амалларнинг аввали – намоздир. Шу боис
намозни ҳар қандай ҳолатда тўкис адо этиш – ҳар бир мусулмоннинг бурчидир.
Пайғамбаримиз алайҳиссалом бетоб ѐтган Имрон ибн Ҳусайнни зиѐратига
борганларида намозга маҳкам бўлишга буюриб:

ِ
ِ
ِ
ِ
)اإلمام البخاري
َ"
ُ  فَِإ ْن ََلْ تَ ْستَط ْع فَ َعلَى َج ْنب" (رواه، فَِإ ْن ََلْ تَ ْستَط ْع فَ َقاع ًدا،ص ِّل قَائ ًما

яъни: “Намозни тик турган ҳолда адо этинг. Агар туриб ўқишга
қувватингиз етмаса, ўтириб ўқинг. Агар ўтириб ўқишга ҳам мадорингиз
бўлмаса, у ҳолда ѐнбошлаб ўқинг” – деганлар (Имом Бухорий ривояти).
Банда ўз намози ила ўзига омонлик, хотиржамлик ва нажот тилайди.
Набий саллаллоҳу алайҳи васаллам:

ِ
َّ ال
َ َ"ق
َ َت ِع ْن ِدي َع ْه ًدا أَنَّهُ َم ْن َحاف
ْ  افْتَ َر:اَّللُ َع َّز َو َج َّل
ُ صلَ َوات َو َع ِه ْد
َ ِت َعلَى أ َُّمت
ُض
ُظ َعلَْي ِه َّن ل َوقْتِ ِه َّن أَ ْد َللْتُه
َ س
َ َْك َخ
ِ ِ
ِ
.)اإلمام ابن ماجة
ُ  َوَم ْن ََلْ ُُيَاف ْظ َعلَْي ِه َّن فَ َال َع ْه َد لَهُ ع ْندي" (رواه، َا ْْلَنَّة

яъни: “Аллоҳ азза ва жалла: “Мен сизнинг умматингизга беш вақт намозни
фарз қилдим. Мен ўзимга ўзим, ким уларни муҳофаза қилиб, ўз вақтида ўқиб
келса, албатта, жаннатга киритаман, деб аҳд бердим. Ким уларни
муҳофаза қилмаса, Менинг ҳузуримда унга аҳд йўқдир, деди”, – деб
айтганлар (Имом Ибн Можа ривоят қилган).
Банда тириклигида бажарган ҳар бир амали Қиѐмат куни бирма-бир ҳисоб
қилинади. Намозни вақтида адо этган бўлса, охиратда ютуққа эришади,
дўзахдан халос бўлиб, жаннатга киради. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи
васаллам шундай марҳамат қилганлар:

ِِ ِ
ِِ
ِ "إِ َّن أ ََّو َل ما ُُياس
ت فَ َق ْد
ْ ت فَ َق ْد أَفْ لَ َح َوأ َْنَ َح َوإِ ْن فَ َس َد
ْ صلُ َح
َ صالَتُهُ فَِإ ْن
َ ب بِه ال َْع ْب ُد يَ ْوَم الْقيَ َامة م ْن َع َمله
ُ َ َ َ
ِ
ِ
.)َْحَ ُد
ْ اإلمام أ
َ َل
ُ اإلمام الدَّا ِرم ُّي َو
ُ ُ" ( َرَواه...اب َو َلس َر

яъни: “Қиѐмат куни банда амаллари ичидан энг биринчи ҳисоб
қилинадигани – унинг намозидир. Агар (намози) тўғри (адо этилган) бўлса,
аниқ ютуққа эришибди, нажот топибди. Агар (намози) фосид бўлса,
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шубҳасиз, ноумид бўлибди, ютқазибди ...” (Имом Доримий, Имом Аҳмад
ривоятлари).
Фарз намозларни рисоладагидек ўқиган одамнинг гуноҳлари кечирилади,
дилидаги ғуборлар ювилади, руҳий ҳолати яхшиланади. Бу ҳақда Расулуллоҳ
саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай деганлар:

ِ ََن نَ َهرا بِب
 الَ يُْب ِقي ِم ْن َد َرنِِو:ك يُ ْب ِقي ِم ْن َد َرنِِه قَالُوا
ُ َح ِد ُك ْم يَغْتَ ِس ُل فِ ِيه ُك َّل يَ ْوم َخَْ ًسا َما تَ ُق
َ ِول ذَل
َ اب أ
ً َّ " أ ََرأَيْ تُ ْم لَ ْو أ
ِ َ ِ فَ َذل:ال
ِ الصلَو
ِ اْلَ ْم
ْ حو هللاُ بِ ِه
ْ ات
.)اإلمام ُم ْسلِ ٌم
َ ََشْي ئًا ق
ُّ اإلمام الْبُ َخا ِر
ُ َْس َي
ُ ي َو
ُ ُ(رَواه
َ َّ ك مثْ ُل
َ " اْلَطَ َاي

яъни: “Биронтангиз эшиги олдидан ариқ оқиб ўтса, у ўша ариқда бир кунда
беш маҳал чўмилса, ун(инг танаси)да кир қоладими?” – деб сўрадилар. Шунда
саҳобалар: “Йўқ, ҳеч қандай кири қолмайди”, дейишди. У зот: “Беш вақт
намоз ҳам шунга ўхшайди. Аллоҳ у билан гуноҳларни кетказади” (Имом
Бухорий ва Имом Муслим ривоятлари).
Муҳтарам жамоат! Намоз – мўмин кишининг бу дунѐдаги сармоясидир.
Шундай экан, ҳар биримиз оила аъзоларимиз ва яқинларимизни ушбу улкан
ибодатни ўз вақтида адо этишларига тарғиб қилиб, бунда ўзимиз намуна
бўлайлик. Аллоҳ таоло шундай марҳамат қилган:
)338 اآلية/(سورة طو

ِ َّ ك ًِب
ك َوال َْعاقِبَةُ لِلتَّ ْق َوى
َ ُك ِرْزقًا ََْن ُن نَ ْرُزق
َ ُاصطَِ ِْب َعلَْي َها ََل نَ ْسأَل
َ ََوأْ ُم ْر أَ ْهل
ْ لص َالة َو

яъни: “Аҳлингизни намоз (ўқиш)га буюринг ва (ўзингиз ҳам) унга (намозга)
бардошли бўлинг! Сиздан ризқ сўрамаймиз, (аксинча), Биз сизга ризқ
берурмиз. Оқибат (яхшилиги) тақво (аҳли)гадир” (Тоҳо сураси, 132-оят).
Айниқса, ҳар биримиз имкон қадар намозларимизни масжидларда жамоат
билан адо этишга одатлансак, нур устига аъло нур бўлади. Бу ҳақда Пайғамбар
саллаллоҳу алайҳи васаллам деганлар:

ِ
ِ َ " ص َالةُ اَ ْْلم
ِ ِ ِ َ ضل ِم ْن
)ِين َد َر َجةً " ( ُمتَّ َف ٌق َعلَْيو
َ
َ ص َالة اَلْ َف ّذ ب َس ْبع َوع ْش ِر
ََ
ُ َ ْاعة أَف

яъни: “Жамоат намози ѐлғиз (ўқиган)нинг намозидан йигирма етти даража
афзалдир” (Муттафақун алайҳ).
Уламои киромларимиз барча савобли ишларда бўлгани каби, бу борада
ҳам бизга гўзал намуна бўлганлар. Намозларни жамоат билан адо этишга,
айниқса, унда биринчи такбирга етишиб, улкан ажрларга эришишга
одатланганлар.
Тобеинларнинг саййиди Саид ибн Мусаййиб раҳимаҳуллоҳ: “Эллик
йилдирки жамоат намозидаги биринчи такбирни ўтказиб юбормадим”, –
деганлар (“Ҳилятул авлиѐ”).
Вакиъ ибн Жарроҳ раҳимаҳуллоҳ саҳобалар ва тобеинларнинг жамоат
намозидаги биринчи такбирга ҳарис эканларини кўп эслаб, кишиларни улардан
ўрнак олишга ундар эди. Кўпинча: “Ким жамоат намозидаги биринчи такбирга
етишмаса, унинг хайрли иши ривож топмайди”, – дер эди. Бир куни устози
Сулаймон ибн Меҳрон Аъмаш ҳақида сўзлаб шундай деган: “Аъмаш етмиш
йилдирки жамоат намозидаги биринчи такбирни ўтказиб юбормаган эди. Мен у
билан икки йил бирга бўлдим ва бирор марта жамоатга кеч қолиб, бирор ракат
қазо қилганини кўрмадим” (“Тарихи Бағдод”).
Тобеинлардан яна бири Ибн Жабр раҳимаҳуллоҳ айтади: “Саҳобалардан
бири намозни жамоат билан ўқигану, биринчи такбирга етиб кела олмаган
“Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланий”
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ўғлига насиҳат қилиб, шундай деган эди: “Жамоат намозида биринчи такбирни
ўтказиб юбормаганингда эди, юзта “қора кўз” (зотдор) туядан яхши бўлар эди”
(“Мусаннаф”).
Хулоса қилиб айтганда, мусулмон кишининг имонини озиқлантириб, куч
бериб, янгилаб турадиган нарса – намоздир.
ИЛОВА: Шаъбон ойи ва ундаги “Бароат” кечасининг фазилати
Шаъбон ойи Рамазон ойига руҳан ва жисмонан тайѐргарлик кўриш
мавсуми бўлиб, фазилатларга бой бўлган қамарий ой ҳисобланади. Бу ойда
одатдагидан кўпроқ нафл рўза тутиш, Қуръон тиловат қилиш ва тунги
ибодатларга машғул бўлишга тарғиб қилинган. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи
васаллам ушбу ойда кўп рўза тутар эдилар. У Зотдан бунинг сабаби
сўралганида: “Бу (Шаъбон) шундай ойки, унда амаллар Парвардигорга
кўтарилур. Мен ҳам амалим кўтарилаѐтганда рўзадор бўлишни яхши
кўраман”, – деб жавоб берганлар (Имом Насоий ривояти).
Шаъбон ойининг ўн тўртинчидан ўн бешинчига ўтар кечаси “Бароат”
кечаси деб номланади. Ушбу тунда кўплаб фазилатларга эга экани борасида
кўплаб ривоятлар бор. Жумладан Оиша онамиз разияллоҳу анҳо ривоят қилган
ҳадисда Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам: “Албатта, Аллоҳ
Шаъбоннинг ярмидаги кечада дунѐ осмонига тушади ва Калб (қабиласи)нинг
қўйлари жуни ададидан кўпроқ кишини мағфират қилади”, деганлар (Имом
Термизий, Имом Ибн Можа ва Имом Аҳмад ривоят қилган).
Шунинг учун барча фуқаҳоларимиз Бароат кечасини ибодат билан бедор
ўтказишни мустаҳаб дейишган. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки,
баъзилар томонидан Бароат кечасида юз ракатли намоз ўқишлиши, унда
“Ихлос” сурасини муайян ададда ўқилиши кераклиги ҳақидаги гап-сўзлар
асоссиз эканини уламоларимиз таъкидлашган. Жумладан, Мулла Али Қори
раҳимаҳуллоҳ бу мавзуга тўхталиб шундай деганлар:
“Билгинки, Шаъбон ойининг ярмида юз ракатли намозни ҳар бир
ракатида “Ихлос” сурасини ўн мартадан ўқиб, адо этилиши, унинг фазилати
кўп экани борасидаги ривоятлар мавзу – тўқима ҳадислардир” (“Мирқотул
мафотиҳ”).
Демак, бундан маълум бўладики, Бароат кечаси учун бирор хос ибодат
тайин қилинмаган. Кимнинг кучи ва имкони қайси ибодатни адо этишга етса,
ўшани амалга ошираверади. Айниқса, истиғфор, тасбиҳ, таҳлил айтиб, зикр
қилиш, дуруду саловотлар айтиш, Қуръони карим тиловати ѐки уни эшитиш,
ҳадис китоблар мутолаа қилиш мақсадга мувофиқ. Шу билан бир қаторда
умумий нафл ва қазо намозларини ўқиш, Аллоҳ таолога дуолар қилиб,
ҳожатларини сўраши улкан ажрларга сазовор қилади.
Аллоҳ таоло барчаларимизни намозни мукаммал адо этадиган бандалари
қаторида айлаб, Ўзи рози бўладиган ишларга муваффақ айласин! Омин!
Муҳтарам имом-домла! Келгуси жума маърузаси “АМАЛЛАРДА ИХЛОСНИНГ
АҲАМИЯТИ” мавзусида бўлади. Жамоатга эълон қилишингизни сўраймиз.

“Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланий”
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