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دۈزىدە چىش داۋالىتىش كۈن ئېيىنىڭرامزان 
  توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال-٣٧٧٤٤     
 :سوئال     
كۈندۈزىدە چىش مىلىكىگه  ئېيىنىڭرامزان      

ئاغرىق پهسهيتىش مهلهىمى قويسام بوالمدۇ؟ يهنه 
مهن روزىدارلىق ھالهتته چىشىمنى تارتقۇزۇش : بىرى

. ئۈچۈن ئېغىز بوشلۇقۇم مهس قىلىنسا دۇرۇس بوالمدۇ؟
  . ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن بۇ

 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

  . پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
كۈندۈزىدە روزىدارنىڭ چىشىنى  ئېيىنىڭ رامزان     

داۋالىتىشى ۋە چىش مىلىكىگه مهلههم ئىشلىتىشى 
-ىكىگه قويۇلغان دورالېكىن چىش مىل. دۇرۇس بولىدۇ

  .مهلههملهرنى يۈتىۋەتمهسلىك كېرەك
روزا "شهيخ مۇھهممهد سالىه ئهلمۇنهججىدنىڭ      

 دېگهن رىسالىسىدا، رامزان" مهسىله ٧٠توغرىسىدا 
كۈندۈزىدە روزىداردىن سادىر بولسا ئۇنىڭ  ئېيىنىڭ
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روزىسى بۇزۇلمايدىغان بهزى ئىشالر بايان قىلىنغان،  
سوئالىڭىزغا ئاالقىدارلىق  نىڭدىنمىسال ئۈچۈن بۇ

  :بىر قانچىنى سۆزلهپ ئۆتىمىز ئىشالردىن
يۇرەك سانجىقى قاتارلىق كېسهللىكلهرنى - ١     

داۋاالش ئۈچۈن تىلىنىڭ ئاستىغا تابلىتا دورىالرنى 
لېكىن كانايغا كېلىپ قالغاندا . قويسا بولىدۇ

  .يۈتىۋىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك
والش، چىشنى تارتقۇزۇش، چىش يىلتىزىنى ك-٢     

چىشنى تازىلىتىش، مىسۋاك  ۋە چىش چوتكىسى 
ئىشلىتىش قاتارلىقالر دۇرۇس بولىدۇ، لېكىن يۇقىرىقى 
ئىشالر سهۋەبلىك كانايغا كېلىپ قالغان سۇيۇقلىقالرنى 

  . يۈتىۋەتمهسلىك كېرەك
ئېغىزىغا سۇ ئىلىش، ئېغىزىنى چايقاش ۋە ئېغىز -٣     

ينى داۋاالش ئۈچۈن پۈركۈگۈچ بوشلۇقىدىن بىرەر جا
ئارقىلىق دورا قىلسا بولىدۇ، لېكىن بۇ سهۋەبلىك 
كانايغا كېلىپ قالغان نهرسىلهرنى يۈتۈۋىتىشتىن 

" مهسىله ٧٠روزا توغرىسىدا . ["ساقلىنىش كېرەك
  ].  دېگهن كىتاپچىدىن ئېلىندى

كۈندۈزىدە ئېغىز بوشلۇقىنى  ئېيىنىڭرامزان      
تسىيه قىلدۇرسا، مادامىكى مهزكۇر ناركوز قىلىپ ئوپېرا

يهنى سۈبهى يورۇغاندىن (ناركوزنىڭ تهسىرى پۈتۈن كۈن 
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داۋامالشمايدىغانال بولسا ) تارتىپ كۈن پاتقۇچه قهدەر
چۈنكى بۇ ۋاقىتتىكى ناركوزنىڭ ھۆكمى . دۇرۇس بولىدۇ

ھهقته تېخىمۇ كۆپ  بۇ .ئۇيقۇنىڭ ھۆكمىدە بولىدۇ
سوئالنىڭ  نومۇرلۇق-١٢٤٢٥ مهلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن

  .جاۋابىغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن

  


