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 سىپېرما بىلەن مەزىينىڭ سۈپەت جەھەتتىكى پەرقى

 

 ئال: ونومۇرلۇق س-611661    

 ئال: وس    

، بۇ پۇرىقىدىن ئايرىمەنمۇ؟ ، ئۇنىڭەزىينى قانداق ئايرىيمەن؟بىلەن م سپېرما    

 ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.

 :اۋاپج    

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.    

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە 

 ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

 ئۇالر: ،ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ تۆۋەندىكىدەكبىلەن مەزىي ئارىسىدىكى پەرق  سپېرما    

تىز، كۈچلۈك چىقىدۇ، ئەمما مەزىي تىز چىقمايدۇ، بەزى ۋاقىتتا ئىنسان  سپېرما-6   

 مەزىنىڭ چىققانلىقىنى تۇيماي قالىدۇ.

ما يىرىك، قويۇق، ئاق بولىدۇ ئۇنىڭ پۇرىقى دەرەخنىڭ يىلتىزى ياكى سپېر-2   

خېمىرنىڭ پۇرىقىدەك بولىدۇ، ئەمما مەزىي سۇتۇق، شىلىمشىق، سۇدەك بولۇپ ئۇنىڭ 

 ھېچ پۇرىقى يوق. 

ش سپېرما چىقىپ بولغاندىن كىيىن شەھۋەت ئاجىزلىشىدۇ ئەمما مەزىي چىقى-3   

 شەھۋەت ئاجىزالشمايدۇ. بىلەن

بەتتە مۇنداق -646توم -2ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ "ئەلمەجمۇئ"ناملىق ئەسەر     

دا بايان قىلىنغان ئۈچ تۈرلۈك سۈپەتنىڭ بىرىنىڭ تېپىلىشى ئۇنىڭ ىدەيدۇ: يۇقىر

پەتنىڭ ھەممىسىنىڭ بىراقال ۈسپېرما ئىكەنلىكىگە كۇپايە قىلىدۇ، ئۈچ س

تېپىلىشى شەرت ئەمەس، ئەگەر ئۈچ سۈپەتنىڭ ھېچ بىرى تېپىلمىسا ئۇنىڭغا 

 سپېرما دەپ ھۆكۈم قىلىنمايدۇ". 

 بەتتە مۇنداق بايان قىلىنغان:-631توم -4پەتىۋاسى  ىدائىمىي كومىتېتبۇ ھەقتە     

چىقىدۇ، سپېرما  قويۇق، ئاق بولۇپ، ئەركىشىدىن لەززەت بىلەن تىز "سپېرما:

چىقىپ بولغاندىن كېيىن ئىنسان شەھۋەتنىڭ ئاجىزالشقانلىقىنى ھېس قىلىدۇ، 
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توغرا قاراشتا سپېرما پاك بولۇپ، كىيىمگە سپېرما يۇقۇپ قالسا ئۇنى يۇيۇۋېتىش 

ئىنساندىن سپېرما چىققاندىن كېيىن  دۇر.ياكى ئۇالپ چىقىرىۋېتىش ياخشى

ما قىلىش ياكى ئېھتىالم بولۇش بىلەن چىقسۇن سپېرما جى .يۇيۇنۇش كېرەك بولىدۇ

ئوخشاش، ئەمما سپېرما لەززەتسىز كېسەللىكتىن ياكى ھاۋانىڭ سوغۇق بولىشى 

ئىلىش كېرەك  تاھارەتسەۋەبىدىن چىققان بولسا يۇيۇنۇش كېرەك بولمايدۇ، پەقەت 

 بولىدۇ. 

بىلەن مەزىي بولسا: سۇيۇق، ئاق، شىلىمشىق بولۇپ ئەر كىشىدىن ئايالى     

ئويناشقاندا ياكى جىما قىلىشنى پىكىر قىلغاندا چىقىدۇ، تىز چىقمايدۇ، مەزىي 

نىجىس بولۇپ، مەزىي  مەزىيچىقىپ بولغاندىن كېيىن شەھۋەت ئاجىزالشمايدۇ، 

يۇيىدۇ، كىيىمگە ۋە تولۇق  چىققاندىن كېيىن تەرەت ئىلىش كېرەك بولىدۇ، ئەۋرەتنى

 . دىن تەسىرىدىن تازىلىنىدۇئۇنىڭبەدەنگە يۇقۇپ قالغان بولسا 

ۋەدىي بولسا: قويۇق، ئاق سۇ بولۇپ، ئەر كىشىدىن كېچىك تەرەت قىلىپ بولغاندىن     

بۇ ھەقتە بولىدۇ".  ۋاجىبئېلىش  تاھارەتچىقىدۇ، ئۇ نىجىس بولۇپ، كىيىن 

 نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا قارالسۇن. -00569تەپسىلى مەلۇمات ئۈچۈن 

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر. ئالالھ تائاال    
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