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خىزمەت باھانىسى بىلەن نامازنى كېچىكتۈرۈش توغرىسدا

-111222نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
مەن لوندون شەھرىدە ئاممىۋى قاتناش ئاپتۇبۇس شوپۇرلۇق خىزمىتىنى قىلىمەن،
بەزى ۋاقىتتا ئازراق بوش ۋاقىت بولىدۇ ،بۇ ۋاقىتتا ناماز ئوقۇپ چىقسام ،ئاپتۇۋۇزدا
يولۇچىالر ساقالپ قالىدۇ ،بېكەتتە ساقالپ تۇرغان يولۇچىالرغا ئاپتۇۋۇزنىڭ يىتىپ
كىلىدىغان ۋاقتى بىۋاستە ئۇقتۇرۇلىدۇ ،نامازنى ئوقۇپ ماڭمىسام ،بەلگىلەنگەن
بېكەتكە كېلىپ بولغىچە ئىككىنچى بىر نامازنىڭ ۋاقتى كىرىپ قالىدۇ ،كۆپىنچە
ۋاقىتالردا بۇنداق كېچىكتۈرۈش ئادەت بولۇپ قالىدۇ .مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا مەن
قانداق قىلىشىم كېرەك؟ ،بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ،ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساھابىلىرىغا
ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.
نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇش ئىمكانىيىتى بولۇپ ،يولۇچىالر ئازراق ساقالپ قالسا ،بۇ
خىزمەت تۈزۈمىدە قوبۇل قىلىنىدىغان ئىش بولۇپ بۇنىڭ سىزگە زېيىنى يوق بولسا،
نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىشىڭىز كېرەك .ئەمما ناماز ئوقۇپ چىقىش بىلەن
خىزمەتكە كىچىكىشىڭىز قوبۇل قىلىنمىسا ياكى بۇنىڭ سىزگە زېيىنى بولسا،
بۇنداق ھالەتتە قىيىنچىلىق ۋە مۇشەققەتنى يوق قىلىش ئۈچۈن ئىمكانىيەت بولسا
پېشىن بىلەن ئەسىرنى ،شام بىلەن خۇپتەننى جۇغالپ بىرگە ئوقۇشىڭىز كېرەك.
بۇنداق قىلىشقىمۇ ئىمكانىيەت بولمىسا ،ئۇ ۋاقىتتا شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى،
نامازنى ۋاقتىدا ئوقۇش ئەڭ مۇھىم ئەمەللەرنىڭ بىرى بولۇپ ،دۇنيالىق ئىش-
ئەمەللەرنىڭ ھەممىسىدىن بۇرۇن ئادا قېلىنىدۇ ،سىز بۇ خىزمەتنى تاشالپ ،نامازنى
ۋاقتىدا ئوقۇش ئىمكانىيىتى بولغان باشقا بىر خىزمەت تېپىشىڭىز كېرەك .چۈنكى
ََ
َّ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
لَع ال ْ ُم ْؤمننيَ
ُ
ئالالھ تائاال ناماز توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :فأ ِقيموا الصَلة ِإن الصَلة َكنت
ِِ
َّ ُ ً
ِكتَابًا م ْوقوتا﴾ تەرجىمىسى« :نامازنى (پۈتۈن شەرتلىرى بىلەن) مۇكەممەل ئادا
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قىلىڭالر .شۈبھىسىزكى ،ناماز مۆمىنلەرگە ۋاقتى بەلگىلەنگەن پەرز قىلىندى».
[سۈرە نىسا -201ئايەت].
َ
ُ َ
َّ َ ُ
َ ْ ٌ ِّ ْ ُ َ ِّ َ
ين ه ْم َعن َصَلتِ ِه ْم َساهون﴾
اَّل
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ف َويل ِللمص ِلني ِ .
تەرجىمىسى« :شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى ،ئۇالر نامازنى غەپلەت بىلەن ئوقۇيدۇ،
شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى ،ئۇالر نامازنى غەپلەت بىلەن ئوقۇيدۇ [ ».سۈرە مائۇن
-5-4ئايەت].
يەنىمۇ تەپسىلى مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈن  -11724ۋە- 252014نومۇرلۇق
سوئالالرنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.
ھەممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.
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