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؟رامىزاندا تومۇردىن ئوكۇل ئۇرۇش زۆرۈر بولۇپ قالسا، بۇنىڭ روزىغا تەسىرى بوالمدۇ  

    

 نومۇرلۇق سوئال-60794    

 :وئالس    

رامىزاندىمۇ داۋالىنىشقا ، بولۇپ گە گىرىپتار بولغان بىر دوستۇم راك كېسىلى    

مەجبۇر بولۇپ قالدى، خىمىيىلىك ئۇسۇلالر بىلەن ئېرىتىلگەن بىر قانچە خىل 

يۇقىرىقىدەك ئەھۋالدا ئۇنىڭ كۇل ئارقىلىق تومۇردىن ماڭدۇرىدىكەن، وئ نىماددىالر

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن. قتە ىسى توغرا بوالمدۇ؟. بۇ ھەروز

 :اۋاپج    

بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.     

، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا

 ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.سەھابىلىرىغا 

 ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:تۆۋەندىكىدەك كۇل سالدۇرۇش وىزاننىڭ كۈندۈزدە ئرام    

كۇلى بولۇپ، بۇ وئېچمەكنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان قۇۋۋەت ئ-كۇل يىمەكوبىرىنچى: ئ

 ئېچمەكنىڭ ئورنىدا بولىدۇ. -مەكېروزىنى بۇزىدۇ، چۈنكى ئۇ ي الركۇلوئتۈردىكى 

ۇنىڭ بىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ ۋە روزىغا كۇلى بولمىسا بوكۇل قۇۋۋەت ئوئ ئىككىنچى:    

ياكى موسكۇلغا  ماڭدۇرسىمۇكۇلنى تومۇرغا وبۇ ئ .تەسىرى بولمايدۇ قانداقچېھ

 ئوكۇلنى يۈزىسىدىنيوق. مۇمكىن بولسا روزا تۇتقۇچى ئىھتىيات  ىئۇرسىمۇ پەرق

 ياخشى بولىدۇ.  سالدۇرساكېچىدە 

 روزىدارامىزان ئېيىنىڭ كۈندۈزىدە ( ر51/717) باز رەھىمەھۇلالھدىن ىبنئىشەيخ     

بۇنىڭ بىلەن روزا بۇزىالمدۇ؟ ، كۇل سالدۇرسا قانداق بولىدۇ؟وتومۇرغا ياكى مۇسكۇلغا ئ

ياكى قازاسىنى قىلمىسىمۇ  ئۇ كۈندىكى روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش كېركمۇ؟

-كەمېئوكۇل ي"مەزكۇر  دەپ سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ: بوالمدۇ؟

، ئۇ كىشىنىڭ تۇتقان روزىسى بولمىسىالكۇلى وچمەك جىنسىدىن بولغان قۇۋۋەت ئىئ

سكۇلغا سالدۇرغان ئوكۇل بىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ، لىكىن وشۇنىڭدەك  م .توغرا بولىدۇ

كۇلنى ئىپتاردىن كىيىن سالدۇرسا، وئىختىالپتىن ساقلىنىپ، مۇمكىن بولسا ئ

 ئىھتىيات جەھەتتىن ياخشى بولىدۇ". 
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سكۇلغا ودە مىكۈندۈز نىڭرامىزان :ن رەھىمەھۇلالھدىنيشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى     

سىدا سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ ىكۇل سالدۇرۇش توغروياكى تومۇرغا ياكى كاسىغا ئ

چ گەپ يوق، ې"تومۇرغا، مۇسكۇلغا ۋە كاسىغا ئوكۇل سالدۇرسا ھ بىرىپ مۇنداق دەيدۇ:

-وزىنى بۇزىدىغان  ئامىلالردىن ئەمەس، يىمەكبۇنىڭ بىلەن روزا بۇزۇلمايدۇ، بۇ ر

بىز  .ئېچمەكنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان نەرسىلەردىنمۇ ئەمەس-ئېچمەك ۋە ياكى يىمەك

روزىغا تەسىر  .دەك بۇنىڭ روزىغا تەسىرى بولمايدۇىنىمىزبايان قىلنغ ئىلگىرى

شى بولى ئېچمەكنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان قۇۋۋەت ئوكۇلى-قىلىدىغان ئوكۇل يىمەك

 بەت[.-779]رامىزان پەتىۋالىرى  "شەرت قىلىنىدۇ.

دە قۇۋۋەت ئوكۇلى ىرامىزاننىڭ كۈندۈز (59/717) ئەزالىرىدىن: ىكومېتىت مىدائى     

سىدا سورالغاندا، ئۇالر جاۋاپ بېرىپ ىياكى داۋاالش ئوكۇلى سالدۇرۇشنىڭ ھۆكمى توغر

سكۇلغا ئوكۇل ئۇدۇرۇپ ومياكى  دە تومۇرغاى"روزىدار رامىزاننىڭ كۈندۈز مۇنداق دەيدۇ:

دە قۇۋۋەت ئوكۇلى سالدۇرسا دۇرۇس ىئەمما رامىزاننىڭ كۈندۈز .داۋاالنسا دۇرۇس بولىدۇ

 تۈردىكى ئېچمەكنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ، رامىزاندا بۇ-چۈنكى بۇ ئوكۇل يىمەك .بولمايدۇ

كىن مۇم .ئورنىدا بولىدۇ ېغىز ئاچقاننىڭلە ئىشلىتىپ ئېنى سالدۇرۇش ھالرئوكۇل

 بولسا تومۇرغا ۋە مۇسكۇلغا سالدۇرىدىغان ئوكۇلنى كېچىدە سالدۇرسا ياخشى بولىدۇ". 

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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