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زاندا ئىپتاردىن كېيىن تاماق يهپ بولۇپ ناماز ىرام
يېيىش ئوقۇش كېرەكمۇ ياكى ناماز ئوقۇپ بولۇپ تاماق 

 كېرەكمۇ؟
 نومۇرلۇق سوئال -  ١٢٩٩١٣      
  : سوئال      
روزا تۇتقان كىشى قانداق ئىپتار قىلىدۇ؟،       

ئىچمهك بىلهن مهشغۇل -كۆپچىلىك كىشىلهر يېمهك
بولۇپ ناماز شامنى  كېچىكتۈرۈپ قويىدۇ، ئۇالردىن 

تاماق ھازىر بولغاندا : بۇنىڭ سهۋەبىنى سورىغاندا، ئۇالر
. هپ بولۇپ ناماز ئوقۇيمىز دەپ جاۋاپ بېرىدۇتاماق ي

ئۇالرنىڭ بۇ سۆزى توغرىمۇ؟ چۈنكى ناماز شامنىڭ ۋاقتى 
ئىنتايىن قىسقا، ئۇنداقتا قانداق قىلىش كېرەك؟ 
دەسلهپته خورما بىلهن ئېغىز ئىچىپ، شام نامىزىنى 
ئوقۇپ بولۇپ غىزالىنىش كېرەكمۇ؟ ياكى تاماقنى 

كېرەكمۇ؟ بۇ ھهقته  تولۇق يهپ بولۇپ ناماز ئوقۇش
  . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاپ      
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

  . پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه،      

كۈننىڭ ئولتۇرغانلىقى جهزىملهشكهندە روزىدار دەرھال 
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق . ى الزىمئىپتار قىلىش
ئىپتارنى دەسلهپكى ۋاقتىدا قىلغان كىشىلهر «: دەيدۇ

  ].بۇخارى رىۋايىتى[ ».دائىم ياخشىلىقتا بولىدۇ
ئالالھ تائاال ئهڭ ياخشى «: يهنه بىر ھهدىسته      

كۆرىدىغان كىشىلهر ئىپتارنى دەسلهپكى ۋاقتىدا 
 ].تىرمىزى ۋە ئهھمهد رىۋايىتى[ ».قىلغۇچىالردۇر

روزا تۇتقان كىشى ئالدى بىلهن خورما بىلهن ئىپتار 
قىلىپ، تاماقنى ناماز شامنى ئوقۇپ بولۇپ يېيىشى 

بۇنداق قىلغاندا ئىپتارنى ۋاقتىدا . توغرا ۋە ئهۋزەلدۇر
قىلىش ۋە ناماز شامنى جامائهت بىلهن ئاۋۋالقى ۋاقتىدا 

نهتنى ئادا قىلغان ھهم ئوقۇشتىن ئىبارەت ئىككى سۈن
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا تولۇق ئىقتىدا قىلغان 

  . بولىدۇ
،  »تاماق تهييار بولغاندا نامازنى كېچىكتۈرۈش«ئهمما     

كېچىك تاھارەت قىستىغاندا نامازنى -چوڭ«
ناماز شام بىلهن تاماق تهڭ تهييار «ۋە » كېچىكتۈرۈش

 لىققاتار» بولۇپ قالسا ئاۋۋال تاماق يېيىش
تاماق تارتىلغاندا ياكى : ھهدىسلهردىن توغرىسىدىكى

تاماق ئۈستىگه كهلگهن كىشى تاماقنى يهپ بولۇپ 
نامازغا تۇرۇشى مهقسهت قىلىنىدۇ، ئۇنداق بولمىغاندا ئۇ 
كىشىنىڭ قهلبىدە تاماققا بولغان ئىنتىلىش 
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نهتىجىسىدە نامازنى خۇشۇئ بىلهن ئادا قىاللمايدۇ، 
نامازدىن بۇرۇن يېيىش  شۇنىڭ ئۈچۈن تاماقنى

ئهمما نامازنىڭ ۋاقتى چېقىپ كېتىدىغان . دېگهنلىكتۇر
ياكى جامائهت بىلهن ناماز ئوقۇشقا كېچىكىپ 
قالىدىغان ئهھۋال ئاستىدا، تاماقنى قويۇپ دەرھال 

  . نامازغا تۇرۇشى كېرەك
ئالالھ ھهممىمىزنى ياخشىلىققا مۇيهسسهر      

  . قىلسۇن
: ە پهتىۋا كومىتېتنىڭ ئهزالىرىئىلمى تهتقىقات ۋ     

شهيخ ئابدۇل ئهزىز بىن باز، شهيخ ئابدۇل ئهزىز ئالى 
شهيخ، شهيخ ئابدۇلالھ غۇدەييان، شهيخ سالىه پهۋزان ۋە 

دائىمى كومىتېت . شهيخ بهكىر ئهبۇ زەيد قاتارلىقالر
  ).32 /٩(پهتىۋاالر مهجمۇئهسى




