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زاندا شهيتانالر باغلىنىدۇ دېگهن سۆزنىڭ ىرام

  مهنىسى
 

 نومۇرلۇق سوئال-٣٩٧٣٦     
 : سوئال     
زاندا شهيتانالرنىڭ باغلىنىشى توغرىسىدا ىرام     

ىشىڭالرنى بۇ ھهقته چۈشهنچه بېر. قانداق قارايسىلهر؟
  .سورايمهن

  : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

 .پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت      

: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
رامىزان ئېيى كىرسه جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى «
ېچىلىپ، دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ، شهيتانالر ئ

- ١٨٩٩بۇخارى رىۋايىتى [» .زەنجىرلهر بىلهن باغلىنىدۇ
  ]. ھهدىس-١٠٧٩مۇسلىم رىۋايىتى. ھهدىس
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رامىزان كىرگهندە شهيتانالرنىڭ زەنجىرلهر بىلهن      
باغلىنىشى توغرىسىدا ئالىمالر بىرقانچه خىل قاراشتا 

  .بولغان
بنى ھهجهر رەھىمهھۇلالھ ئهلهۇلمىيدىن ھاپىز ئى      

بۇنىڭدىن بولغان : "نهقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
گه شهھۋەتلىرى- مهقسهت، مۇسۇلمانالر رامزاندا نهپسى

، قۇرئان تىالۋەت قىلىش، ش، روزا تۇتۇتاقابىل تۇرۇپ
ئىبادەتلهر بىلهن -ئالالھنى ياد ئېتىش قاتارلىق ئهمهل
انالر ئۇالرنى باشقا مهشغۇل بولغانلىقى ئۈچۈن، شهيت

پىتنىگه سالغاندەك ۋەسۋەسه -ئايالردا ئازدۇرۇپ
  .قىاللمايدۇ

زاندا شهيتانالر ئۇالردىن يىراق ىرام: بهزى ئالىمالر     
ئۇالر : شهيتانالر باغلىنىدۇ دېگهنلىك. قېلىنىدۇ، دەيدۇ

چهس باغلىنىدۇ، -تاقاقالر بىلهن چهمبهر- رامزاندا زەنجىر
  . دېمهكتۇر

بهلكىم : "ى ئىياز رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇقاز     
-ھهقىقهتته مۇشۇ مۇبارەك ئاينىڭ ئۇلۇغلىقى
-ھۆرمىتىنى ساقالش، شهيتانالرنى مۆمىنلهرگه ئازار

كۈلپهت يهتكۈزۈشتىن چهكلهش ئۈچۈن ئالالھنىڭ 
چهس باغالپ - ئىزنى بىلهن پهرىشتىلهر ئۇالرنى چهمبهر

  ". قويىدۇ
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مزاندا شهيتاننىڭ ئىغۋالىرى ئاز را: يهنه بىر مهنادا      
بولىدۇ، مۇسۇلمانالرنىڭ خاتالىقلىرى ئهپۇ قىلىنىپ، 
ئۇالرغا ساۋاپ كۆپ بېرىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن خۇددى 

  .شهيتانالر باغالنغاندەك بولىدۇ، دەيدۇ
ئىمام مۇسلىم يۈنۈسنىڭ ئىبنى شىهابتىن بايان 

زاندا رەھمهت ئىشىكلىرى ىرام«: قىلغان رىۋايىتىدە
بۇنىڭدىن قارىغاندا . دەپ بايان قىلىنغان» ئېچىلىدۇ

شهيتانالرنى باغالشتىن بولغان مهقسهت، ئۇالرنىڭ 
ئىغۋا تارقىتىشتىن ۋە -مۇسۇلمانالرغا پىتنه

مهسىيهتنى چىرايلىق - مۇسۇلمانالرنىڭ نهپسىگه گۇناھ
 .كۆرسىتىشتىن ئاجىز كهلگهنلىكىدىن ئىبارەتتۇر

ھهدىسته شهيتانالر : ئهلزەيىن ئىبنى ئهلمۇنىر     
باغلىنىدۇ دەپ ئوچۇق بايان قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇنى 
باشقا مهنىلهرگه ئۆزگهرتىشنىڭ ھېچ زۆرۈرىيىتى يوق، 

 ].بهت- ١١٤توم -٤پهتهۇل بارى ." [دەيدۇ
شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھدىن،       

» انالر باغلىنىدۇشهيت«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
دېگهن سۆزى توغرىسىدا سوراپ، شهيتانالر باغالنغان 
بولسىمۇ ئهمما بىز بهزى كىشىلهرنىڭ رامىزاننىڭ 
كۈندۈزىدە تۈرلۈك ناشايان ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇپ 
يۈرگىنىنى كۆرىمىز، بۇنداق ئهھۋالدا شهيتانالرنىڭ 
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 چۇشۇنىمىز؟ دېگهندە، شهيخ قانداق باغالنغانلىقىنى
پهيغهمبىرىمىزدىن بۇ : "جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېگهن

رامزاندا «: ھهقته بايان قىلىنغان بهزى ھهدىسلهردە
تاقاق -ھهددىدىن ئاشقۇچى شهيتانالرغا زەنجىر

ئىمام نهسائىيمۇ بۇ . دەپ زىكىر قىلىنغان» سېلىنىدۇ
بۇ . ھهدىسنى يۇقىرىدىكى لهپزى بىلهن بايان قىلغان

بايان قىلىنغان ئىشالر غهيبى شهكىلدىكى ھهدىسلهردە 
ئىشالردىن بولۇپ، بىز بۇنىڭغا ئىشىنىمىز ۋە 
بويسۇنىمىز، ئۇنىڭدىن باشقا سۆز قىلمايمىز، بۇنداق 
قىلغان كىشى دىنىنى ساقالپ قاالاليدۇ ۋە ئاقىۋىتى 

  . ياخشى بولىدۇ
: ئىمام ئهھمهدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ دادىسىدىن     

دا بهزى ئىنسانالر ناشايان شهيتانالر باغالنسا، رامزان
: ئىشالرنى قىلىدۇغۇ؟ دەپ سورىغاندا، ئىمام ئهھمهد

ئارتۇق بۇ ھهقته ھهدىسته شۇنداق بايان قىلىنغان، بىز 
 . ېگهنبىر نهرسه دېمهيمىز، د

زاندا كىشىلهرنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ تهرىپىگه ىرام     
قايتىشى ۋە ياخشى ئهمهللهرنى كۆپ قىلىشىنىڭ 

مهسىيهتكه -هيتانالر مۆمىنلهرنى گۇناھدەلىلى، ش
". ۋەسۋەسه قىلىشتىن چهكلهنگهنلىكىدىن ئىبارەتتۇر

  ].توم-٢٠پهتىۋاالر توپلىمى . [تۈگىدى
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غان دەلىللهرگه ئاساسهن، نيۇقىرىدا بايان قىلى     
تاقاق سىلىنىشى -رامىزاندا شهيتانالرغا زەنجىر

اال ھهقىقهت بولۇپ، بۇنىڭ قانداقلىقىنى ئالالھ تائ
زاندا كىشىلهر ئارىسىدا ىبۇنىڭدىن يهنه رام. بىلگۈچىدۇر

مهسىيهت ۋە يامانلىق سادىر بولمايدۇ دېگهنلىك -گۇناھ
  . چىقمايدۇ

  .ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر     
     

 

  
 

 


