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 كىرىش سۆز 

 
ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى بولغان ئالالھقا ھهمدىلهر بولسۇن. دۇئا 

ۋه دۇرۇت ئالالھنىڭ ئهلچىسى مۇھهممهد ئهلهيھىساالمغا، ئائىله 

ئۇالرنىڭ يولىغا تاۋاباتلىرىغا، ساھابىلىرىغا ۋه قىيامهتكه قهدهر 

 ئهگهشكهنلهرگه بولسۇن.

 قۇرئان كهرىمدىن قالسىال ئىسالممۇبارهك  سهھىھ ھهدىس

قتىدىن وقىنىڭ ئىككىنچى مهنبىئىدۇر. بۇ نشهرىئهتشۇناسلى

ۋهھيىدۇر. سهھىھ  السهھىھ ھهدىسمۇ قۇرئان كهرىمگه ئوخشاش

ھهدىس قۇرئانغا ئوخشاش تىالۋىتى ئارقىلىق ئىبادهت 

قىلىنمايدىغانلىقىنى (يهنى ھهدىسنى ئوقۇپ قۇرئان ئوقۇش 

ئارقىلىق ئېرىشلىدىغان ساۋاپقا ئېرىشكىلى بولمايدىغانلىقىنى) 

سهۋهپتىن ھېساپقا ئالمىغاندا قۇرئاندىن پهرىقسىزدۇر. شۇ 

نىش، يهتكۈزۈش قۇرئان كهرىمگه گىۆھهدىسكه كۆڭۈل بۆلۈش، ئ

ۋه مۇھىمدۇر. ناماز، زاكات، رامىزان ۋه  غهكال ئۇلۇكۆڭۈل بۆلگهند

ھهجدىن ئىبارهت ئىسالم ئهركانلىرى قۇرئاندا بۇيرۇلۇپ تىلغا 

رهكئهتلىكىدىن قانچه نهچچه ۋاقىت ۋه  نامازنىڭ ،ئېلىنغان بولسا

ا تۇتۇش، رىغىچه، رامىزاندا روزتىپ ئايرىم ئايرىم ۋاقىتلتار
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ىلىدىغان بېرزاكاتنىڭ نىسابى ۋه زاكات  ،ھۇرلۇق ۋه ئىپتارغىچهۇس

ھهج پائالىيىتىنىڭ تهپسىالتىغا  ىچه،دىن تۈرىگمالنىڭ مىقدارى

تهپسىلى بايان  ، ئهمهلى ۋهبىر –ھهممىسى ھهدىسته بىرمۇ  قهدهر

قىلىنغاندۇر. ھهدىسنىڭ مۇھىملىقى ۋه ۋهھىي ئىكهنلىكىگه قۇرئان 

 كهرىمدىكى نۇرغۇن ئايهتلهرده ھهم ئىشارهت قىلىنغان. 

» ھهدىس 300ئىخچام يادالشقا قوالي «قولىڭىزدىكى بۇ 

ئىنتىرنىت سهھىپىسدىكى بىر دهئۋهت گورۇپپىسىنىڭ مهخسۇس 

ئېالن قىلغان دىن توپالپ  سهھىھۇلبۇخارى ۋه سهھىھۇلمۇسلىم

» مۇتتهفهقۇن ئهلهيھ«ۇ ئوقۇشلۇقتا دهۋهت ئوقۇشلۇقى بولۇپ، ب

ئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسلىم تهرىپىدىن سهھىھ ئىكهنلىكىگه «

خېلى زور سالماقنى ئېگهللهيدۇ.  لهرھهدىس» بىرلىككه كېلىنگهن

» بىرلىككه كهلگهن ھهدىس«كىتاۋىمىزدا بهزى ھهدىس كىتاپلىرىدا (

ان تهرجىمىدىن ئهرهپچه ئهسلىگه تېخىمۇ يېقىن دهپ ئىلىنغ

، ئىمام بۇخارى ۋه مۇسلىم تهرىپىدىن سهھىھ ئىكهنلىكى بولسۇن

دېگهن  ھهدىس دهپ بىلىنسۇن مهسىلىسىده بىرلىككه كېلىنگهن

دهپ ئېلىنىدۇ.) » بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس«مهقسهتته 

قىلغان رىم رىۋايهت ئاي -قالغانلىرى بۇخارى ۋه مۇسلىم ئايرىم 

مهن ئىخچام، كۈندىلىك تۇرمۇشتا ھهدىسلهر ئومۇ ھهدىسلهردۇر.

يادالش ۋه دهۋهت  ،ھىم بولغان مهسىلىلهرگه ئائىت بولۇپۇم

بولۇپمۇ ئۆسمۈرلهرنىڭ ئىشلىرىدا ئۇيغۇر مۇسۇلمان ئاممىسىنىڭ 
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پچه ئهسلى بىلهن اتىرىيالى بوالاليدۇ. ئهرهياخشى بىر پايدىلىنىش م

تۇتۇپ،  يادالشقا قوالي بولۇشىنى كۆزدهۋه گىنىش ۆسېلىشتۇرۇپ ئ

زهبهرلىك) ئهرهپچىسى ئۈستىده، -ئىئېراپلىق (زىرھهدىسنىڭ 

 ،شۇنداقال .ئورۇنالشتۇرۇلدىدا سى ئاستىمىىئۇيغۇرچه تهرج

ئهدهبىيلىككه ئهھمىيهت بېرىلىپ ئهسلى تېكىستتىن چهتنهپ 

تهييارالندى. بهزى سۆزلهرگه  كهتمهسلىككه ئاالھىده دىققهت قىلىپ

زۆرۈر دهپ  ،ئىزاھاتالر بېرىلگهن بولسائىچىده تىرناق ھهدىس ئارىسىدا 

شارائىتقا يارىشا سۆزلهرگه بهت ئاستىدا مهسىله ۋه بهزى قارالغان 

ھهر قانداق بىر ئىنساننىڭ قىلمىشى ىلدى. چۈشهنچه بېرقىسقىچه 

مكىن. تهرجىمه ۋه ۇمبولماسلىقى  خاتالىق ۋه سهۋهنلىكلهردىن خالى

ئىزاھاتالر جهريانىدا كۆرۈلگهن سهۋهنلىكلهر ئۆز نهپسىمدىن ۋه 

ئالالھتىن بارلىق شهيتاندىندۇر. توغرا ۋه ھهق بولغىنى ئالالھتىندۇر. 

رازىلىقى ئۈچۈن قىلغان بولۇشىنى، ئهمهللىرىمىزنى خالىس ئۆز 

ئهمهللهردىن ئهمهللىرىمىزنى قىيامهت كۈنده مهنپهئهت بېرىدىغان 

، بۇ كىتاپنىڭ تهييارلىنىپ چىقىرىلىشىغا ھهر قايسى قىلىشىنى

دىن ھهمىشه جهھهتلهردىن ياردهمده بولغان قېرىنداشالرنى ئالالھنىڭ 

سىراتۇلمۇستهقىم ئۈستىده دائىم خىزمىتىگه مۇۋهپپهق قىلىشىنى، 

 تىلهيمىز. باشتىن ئاخىر بارلىق ھهمدىلهر ئالالھقا خاستۇر. قىلىشىنى

 مۇھهممهد جانبازى

 ئاي-7يىل  -2017
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 ِم يْ حِ الرَّ  ِن مَ حْ الرَّ  اهللاِ  ِم ْس بِ 

ُ َعْنهُ . 1 ِ  َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ ُ �َلَْيِه  قَاَل قَاَل َرُسوُل اهلّلَ صّ�َ اهلّلَ

َوَسلََّم كَلَِمَتاِن َخِفيَفَتاِن �ََ� اللَِّسحبِن َثِقيلََتاِن ِيف الِْميَزاِن َحِبيَبَتاِن 

ِ الَْعِظيِم  ِ َوبَِحْمِدِه ُسْبَحاَن اهلّلَ ْحَمِن ُسْبَحاَن اهلّلَ  إَِىل الّرَ

رهسۇلۇلالھ ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى،  ئهبى

مۇنداق دېگهن: تىلغا يېنىك، ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سهللهلال

تارازىدا ئېغىر توختايدىغان، ئالالھ تائاال ياخشى  )قىيامهتته(

ِ َوبَِحْمِدِه « )ئۇ بولسىمۇ(كۆرىدىغان ئىككى كهلىمه بار.  ُسْبَحاَن اهلّلَ
ِ الَْعِظيِم   يادنۇقسانالردىن پاك دهپ  بئالالھنى ئهيى« »ُسْبَحاَن اهلّلَ

 -بىقىلىمهن ۋه ھهمده ئېيتىمهن. بۈيۈك ئالالھنى ئهي

 .دۇر(دېگهن كهلىمه) » نۇقسانالردىن پاكاليمهن

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                  

ُ َعْنهُ َعْن أَِيب هُ . 2 ُ  اهلّلَ  قَاَل َجاَء َرُجٌل إَِىل َرُسوِل  َرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ صّ�َ اهلّلَ
ِ َمْن أََحّقُ الّنَاِس بُِحْسِن َصَحاَبِيت قَاَل ف �َلَْيِه َوَسلََّم  َقاَل َيا َرُسوَل اهلّلَ

َك قَاَل ُثّمَ َمْن  َك قَاَل ُثّمَ َمْن قَاَل ُثّمَ أُّمُ َك قَاَل ُثّمَ َمْن قَاَل ُثّمَ أُّمُ أُّمُ
 قَاَل ُثّمَ أَُبوَك 

ھۇنىـــڭ ھهدىســـى، ئـــۇ رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇرهيره ئهبـــى 

ـــادهم پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ قېشـــىغا  ـــر ئ ـــدۇ: بى ـــداق دهي مۇن
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 مېنىــڭ ياخشــى ھهمــراھئالالھنىــڭ ئهلچىســى  ئــىكېلىــپ: 

ـــم ـــادهم كى ـــق ئ ـــۇمغا ئهڭ ھهقلى ـــورىۋىدى، بولۇش ؟ دهپ س

؟ دېۋىــدى. ئانـاڭ دېـدى. ئــۇ ئـادهم ئانـدىن كىـمرهسـۇلۇلالھ 

ـــدىن كهر ـــدى. ئان ـــاڭ دې ـــۇلۇلالھ ئان ـــمس ـــدىى  ،؟ دېۋى

ـــ ـــم؟  دېۋى ـــدىن كى ـــدى. ئان ـــاڭ دې ـــۇلۇلالھ ئان دى رهس

 ى.رهسۇلۇلالھ ئاندىن ئاتاڭ دېد

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                              

ُ َعْنهُ . 3 ُ �َلَْيِه َوَسلََّم قَاَل  َعِن الّنَِيبِّ  َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ َصّ�َ اهلّلَ
ُسوا  ُسوا َوَال َتَجّسَ ّنَ أَْكَذُب الَْحِديِث َوَال َتَحّسَ ّنَ فَِإّنَ الّظَ ُكْم َوالّظَ إِّيَا

ًنا ِ إِْخَوا َبُروا َوَال َتَباَغُضوا َوُكوُنوا ِعَباَد اهلّلَ  َوَال َتَحاَسُدوا َوَال َتَدا

ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، پهيغهمــبهر رهزىيهلالھــۇ ھــۇرهيره ئهبــى 

ـــتىن  ـــان) گۇمانلىنىش ـــگهن: (يام ـــداق دې ـــاالم مۇن ئهلهيھىسس

 –. تىــڭ ســاقلىنىڭالر. گۇمــان ســۆزلهرنىڭ ئهڭ يالغىنىــدۇر

ت ئۆزئــارا ھهســه .جاسۇســلۇق قىلمــاڭالر .تىڭچىلىــق قىلمــاڭالر

ــماڭالر ــاداۋهت .قىلىش ــمهڭالر .ماڭالرۇشــتۇت ئ  ىئــ .ئۆچهكهش

  .قېرىنداش بولۇڭالرلىرى ئالالھنىڭ بهندى

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                         

ُ َعْنهُ  .4 ُ �َلَْيِه  َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ ِ َصّ�َ اهلّلَ َسِمَع َرُسوَل اهلّلَ
ُ ِفيَها َيِزّلُ بَِها ِيف  لْكَلَِمِة َما َيَتَبّنيَ َوَسلََّم َيُقوُل إِّنَ الَْعْبَد لََيَتكَلَُّم بِا
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 الّنَاِر أَْبَعَد ِمّمَا َبْنيَ الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب 
ئهكرهم  ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇل

تۈزۈك بىر بهنده : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

نى سۆزلىگهنلىكى هيدۇ. شۇبىر كهلىمه سۆز سۆزل الئويالشماستىن

بىلهن دوزاخقا شهرق ۋه غهرب ئارىسىچىلىك ئۇزۇن مۇساپىدىكى 

  1كېتىدۇ.(چۈشۈپ) چوڭقۇرلۇققا تېيىلىپ 

  .كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه                           

ُ َعْنُه  .5 ُ �َلَْيِه َوَسلََّم أَّنَُه  َعِن الّنَِيبِّ َعْن أَيبْ ُهَرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ َصّ�َ اهلّلَ
َ َيَغارُ  ُ  قَاَل إِّنَ اهلّلَ َم اهلّلَ ِ أَْن َيأِْيتَ الُْمْؤِمُن َما َحّرَ ةُ اهلّلَ  َو�َْريَ

ھ سهللهلالھۇ رهسۇلۇلال الھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى،ئهبى ھۈرهيره رهزىيهل

ئالالھنىڭ كۈنلىشى  .كۈنلهيدۇ مۇنداق دېگهن: ئالالھئهلهيھى ۋهسهللهم 

 مۆئمىن بهندىنىڭ ئالالھ ھارام قىلغان ئىشنى قىلغان بولۇشىدۇر.

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ َعْنُه  .6 ُ �َلَْيِه َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ ِ َصّ�َ اهلّلَ أَّنَ َرُسوَل اهلّلَ
َم ِمْن  َوَسلََّم  قَاَل َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحِتَسحبًبا ُغِفَر لَُه َما َتَقّدَ

                                                             
نالرنىڭ ھوزۇرىـدىكى ئۇالرغـا خۇشـامهت ىياسـىيۇسبۇ سـۆزنى  ئىلم ئهھلى كۆپچىلىكزور .  1

ىدىكى سۆز دهپ ئىزاھلىشىدۇ. شـۇنىڭ بىـلهن بىلـله بـۇ رقىلىش، مهئسىيهتلىرىنى ئاقالش تۈ
ئـالالھ «سۆز يهنه بهزىلهرنىڭ مهمهدانلىق بىلهن دىننى مهسخره قىلىش تۈسىدىكى مهسـىلهن: 

شـۇنداقال سـۈننىتى مۇئهككىـده ھىسـاپلىنىدىغان سـاقالنى » ىاللماپتۇبهرسه رهسۇلۇلالھ غىڭ ق
لـدىم ىدېگهندهك سۆزلىرىنى ھهم ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئالالھ سۆزمهنلىك ق» ساقال دېگهن تۈك«

 زىخى بولۇپ كېتىشتىن ساقلىسۇن.ودهپ مهمهدانلىق قىلىپ د
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 َذْنِبهِ 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، 

رامىزان تۇتۇپ)  (رامىزانمۇنداق دېگهن: كىمكى ئهلهيھى ۋهسهللهم 

 غان ھالدائهجر تهلهپ قىلئالالھتىن ۋه  الالھقا ئىشهنگهنكېچىسىده ئ

بۇ ئادهمنىڭ ئىلگىرىكى  ،تۇرۇپ ئىبادهت قىلسا كېچىلىك نامازغا

ياكى  الر ۋه(بۇنىڭدىن ئهسلى ئىمانى يوق گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ.

ى خىزمهت ئىھتىياج ىلىپ ئهجىر ئېلىش نىيىتى يوقكېچىده ئىبادهت ق

 مايدىغانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ.)بوالل بىلهن تۇرغانالرنىڭ بۇ قاتاردا

 بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس.                                

ُ َعْنُه . 7 ُ �َلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ ِ َصّ�َ اهلّلَ أَّنَ َرُسوَل اهلّلَ
وُر لَْيَس لَُه َجَزاٌء قَاَل  الُْعْمَرةُ إَِىل الُْعْمَرِة َكّفَاَرةٌ لَِما َبْيَنُهَما َوالَْحّجُ الَْمْربُ

 إِّالَ الَْجّنَةُ 

رهسـۇلۇلالھ ھهدىسـى،  بى ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭئه 

ىـر يهنه ب مۇنداق دېگهن: ئۆمره ھهجسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

ــۆمره ــان ئ ــتىم قىلىنغ ــچه قې ــىدىكى گۇنا ھهجگى ــا ئارىس ھالرغ

ــۈننهتكه ــارهتتۇر. (س ــان  كاپ ــدان قىلىنغ ــهكىلده) ئوب ــۇن ش ئۇيغ

  .جهننهتتىن باشقا مۇكاپاتى يوقتۇرھهجنىڭ 

 بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس.                                

ُ َعْنهُ َعْن أَِيب هُ . 8 َالُم �َلَْيِه  َعِن الّنَِيبِّ  َرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ قَاَل  الّسَ
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ّدَهُ َما اْسَتَطاعَ  َن الّتَثَاُؤُب مِ  ْيَطاِن فَِإذَا َتثَاَءَب أََحُدُكْم فَلَْريُ  الّشَ
رهسـۇلۇلالھ ھهدىسـى،  ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ بىئه 

ئهســـنهك : مۇنـــداق دېـــگهنســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم 

ــى ئهســنهك تۇتســا، ئهســنهكنى  ئهگهر شــهيتاندىندۇر. بىرىڭالرن

 ىڭ بارىچه توسسۇن. ئىمكانىيهتن

 بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس.                               

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  َعْن . 9 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  لَْيهِ �َ  اهلّلَ
حبِعي َوَسلََّم  لُْمَجاِهدِ  َوالِْمْسِكِني  اْألَْرَملَةِ  �ََ�  الّسَ ِ  َسِبيِل  ِيف  كَحب  َوأَْحِسُبهُ  اهلّلَ

لَْقائِِم  الَْقْعَنِيبُّ  َيُشّكُ  قَاَل  ائِِم  َيْفُرتُ  َال  كَحب لّصَ  ُيْفِطرُ  َال  َوكَحب
رهسـۇلۇلالھ  ،يره رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـىئهبي ھـۆره 

خوتـۇن ۋه تـۇل : مۇنـداق دېـگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم 

تىرىشىپ ھهرىكهت قىلغان ئادهم ئـالالھ  بىچارىلهرنىڭ خىزمىتىده

ـــتۇر.  ـــدقا ئوخشاش ـــدىكى مۇجاھى ـــۋايهت يولى ـــس رى (ھهدى

مۇنداق دهيدۇ: مهن رهسۇلۇلالھ  قىلغۇچىالرنىڭ بىر بولغان) قهئنهبى

ــۇپ  ــادهم كېچىســى قوپ ــۇ ئ ــاييهنه: "ب ــاي –ھارم ــادهت تالم ئىب

قويماي رامزان تۇتقۇچىغا ئوخشاش بولىدۇ "  ئۆكسۈتۈپقىلغۇچى، 

 دېدىغۇ دهپ ئوياليمهن. 

  س.ىبىرلىككه كېلىنگهن ھهد                                

ُ َعْنهُ . 10 ُ �َلَْيِه َوَسلََّم  َعِن الّنَِيبِّ  َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ َصّ�َ اهلّلَ
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َنَصٍب َوَال َوَصٍب َوَال َهّمٍ َوَال ُحْزٍن َوَال قَاَل َما ُيِصيُب الُْمْسلَِم ِمْن 
ُ بَِها ِمْن َخَطاَياهُ  َر اهلّلَ ُكَها إِّالَ َكّفَ ْوَكِة ُيَشحب   أًَذى َوَال َغّمٍ َحّىتَ الّشَ

رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۆرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى،  

ىغا مۇنداق دېگهن: مۇسۇلماننىڭ بېشسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

ئهزىيهت، تهشۋىش، قايغۇ،  مۇشهققهت، ،كهلگهن ھهر قانداق جاپا

بۇ  ئىشالرنى ئالالھ-قهدهر گهن تىكهنھهتتا پۇتىغا كىرگه-غهم

 بهندىنىڭ خاتالىقلىرى ئۈچۈن كهپپارهت قىلىدۇ. 

 بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس.                                 

َ  َعْن . 11 ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  ِيبْ ا ِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  قَاَل  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َالِم  َرّدُ  َخْمٌس  الُْمْسلِِم  �ََ�  الُْمْسلِِم  َحّقُ  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َوِعَياَدةُ  الّسَ

ّتَِباعُ  الَْمِريِض  ْعَوةِ  َوإَِجاَبةُ  الَْجَنائِزِ  َوا  الَْعاِطِس  َوَتْشِميُت  الّدَ
رهسۇلۇلالھ مهن ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، 

: لىكىنى ئاڭلىدىممۇنداق دېگهن نىڭسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

ان ئۈستىده ساالمىنى ئىلىك ئېلىش، مۇسۇلماننىڭ يهنه بىر مۇسۇلم

، (ئۆلسه يهرلىككه قويۇپ بولغانغا قهدهر) كېسهل بولسا يوقالش

شكۈرگۈچىگه تهكلىپ قىلسا بېرىش، چۈ، جىنازىسىغا ئهگىشىش

، ئالالھ رهھمهت قىلسۇن دهپ) جاۋاب (ئهلھهمدۇلىلالھ دېسه

 اردۇر.بېرىشتىن ئىبارهت بهش تۈرلۈك ھهق ب

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               
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ُ َعْنهُ َعْن أَِيب هُ . 12 ُ �َلَْيِه  َرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ ِ َصّ�َ اهلّلَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اهلّلَ
فَلَُه ِقَرياٌط َوَمْن َشِهَد َحّىتَ ُتْدفََن  ِهَد الَْجَناَزةَ َحّىتَ ُيَصّ�َ َوَسلََّم َمْن شَ 

 كَحبَن لَُه ِقَرياَطاِن ِقيَل َوَما الِْقَرياَطاِن قَاَل ِمثُْل الَْجَبلَْنيِ الَْعِظيَمْنيِ 
هزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ھــۇرهيره رئهبــى 

ــهللهم ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــا ": س ــامىزى ئوقۇلغانغ ــازا ن جىن

جىــر بىــر قىيــرات ئه دهمادهر جىنازىغــا ھــازىر بولغــان ئــقه

ــنه قىلىئا ــا دهپ ــۇ جىنازىغ ــدۇ. ئ ــان لى ــازىر بولغ ــا قهدهر ھ نغانغ

ــادهم ــر ئا ئ ــرات ئهجى ــى قىي ــدۇئىكك ــدى. " لى ــادهمدې ــر ئ : بى

ــى ــمهق ئىكك ــگهن نى ــرات دې ــورىۋىدىىي ــۇلۇل ،؟ دهپ س الھ رهس

وڭ ئىككـــى قىيـــرات چـــســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم: "

 " دېدى. ئىككى تاغدهك كېلىدۇ

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .13 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  �َاَب  َما اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 َتَرَكهُ  َكِرَههُ  َوإِْن  أَكَلَهُ  اْشَتَهاهُ  إِْن  قَّطُ  َطَعاًما َوَسلََّم 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، ئــۇ مۇنــداق 

رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم ھېچقانــداق : دېــگهن

ــپ  ــا ئهســال ئهيى ــر تاماقق ــۆڭلى بى ــان ئهمهس. ك ــا قويغ تارىتس

 . تارىتمىسا قويۇپ قوياتتى . كۆڭلىتتىيهي

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               
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ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .14 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َهَواِت  ارُ نَّ ال ُحِجَبْت  قَاَل  َوَسلََّم  لّشَ ِرهِ  َجّنَةُ الْ  َوُحِجَبِت  بِا لَْمكَحب  بِا

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ   

(كۆڭۈل  دوزاخ: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دۇر. جهننهت بولسا (كۆڭۈل لغانىغان) شهھۋهتلهر بىلهن ئورايدخاال

 لغاندۇر.ىشالر بىلهن ئورايدىغان) قىيىن ئخالىما

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ْ  َعْن  .15 ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَِيب ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َماُم  أَْنِصْت  الُْجُمَعةِ  َيْوَم  لَِصاِحِبَك  لَْت قُ  إَِذا قَاَل  َوَسلََّم   َيْخُطُب  َواْإلِ

 لََغْوَت  فََقْد 

رهسۇلۇلالھ  ره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى،ئهبى ھۇرهي  

ئهگهر سهن جۈمه : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

: جىم تۇر! يېنىڭدىكى كىشىگه ،ئوقۇۋاتقان چاغدا خۇتبهكۈنىده ئىمام 

ئېرىشىدىغان ساۋابىڭنى بهربات قىلىدىغان)  جۈمهده شۇدېسهڭ (

 گهپ) قىلغان بولىسهن.ۋه (بىھۇده لهغ

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .16 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِيت  �ََ�  أَُشّقَ  أَْن  لَْوَال  قَاَل  َوَسلََّم  َواِك  َألََمْرُتُهْم  الّنَاِس  �ََ�  أَوْ  أُّمَ لّسِ  بِا

 َصَالةٍ  كُّلِ  ِعْنَد 
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ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ئهگهر مهن : ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن

ــــۇپ  ــــان بول ــــدۇرۇپ قويغ ــــق تۇغ ــــۈممىتىمگه قىيىنچىلى ئ

قېلىشىمنى دىمىسـهم، ئـۇالرنى ھهر بىـر نامـاز ۋاقتىـدا مىسـۋاك 

 لىشقا بۇيرىغان بوالتتىم. قى

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .17 َ  َعْنهُ  اهلّلَ ِ  َرُسوَل  ّنَ ا ُ  َصّ�َ  اهلّلٰ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ْيٌل  قَاَل  َوَسلََّم    الّنَارِ  ِمْن  لِْألَْعَقاِب  َو

ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ 

(تاھارهتته چاال  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن:

   .تىن ۋاي!دوزاخ(تاپان ئىگىلىرىنىڭ ھالىغا) الرغا تاپانيۇيۇلغان) 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .18 ُ  َصّ�َ  رسول اهللا قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
َماِم  قَْبَل  َرأَْسهُ  َيْرفَعُ  الَِّذي َيْخىَش  أََما َوَسلََّم  �َلَْيهِ  َل  أَْن  اْإلِ ُ  ُيَحّوِ  اهلّلَ
 ِحَمارٍ  َرأَْس  َرأَْسهُ 

ــــڭ ھهدىســــى،   ــــى ھــــۇرهيره رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنى ئهب

ــگهن:  ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس

(نامــازدا ســهجده ۋه رۇكــۇدىن) بېشــىنى ئىمامــدىن بالــدۇر 

ـــىنى  ـــڭ بېش ـــڭ ئۇنى ـــالالھ تائاالنى ـــادهم ئ ـــان ئ كۆتىرىۋالغ
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ــــــ ــــــىغا ئايالن ــــــهكنىڭ بېش ــــــىدىن ئىش دۇرۇپ قويۇش

   .؟!قورىقمامدىغاندۇ

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .19 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  قَالَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  أَ�َّدَ  َوَراَح  الَْمْسِجدِ  إَِىل  �ََدا َمْن   َراَح  أَوْ  �ََدا كُلََّما الَْجّنَةِ  ِمْن  ُنُزلَهُ  لَهُ  اهلّلَ

رهســۇلۇلالھ ىــڭ ھهدىســى، ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇن

مۇنداق دېگهن: كىمكى ئهتىگهنده ۋه سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

ئۇ ئادهمنىـڭ ھهر قېـتىم بارغـان  كهچته مهسجىدكه بارسا، ئالالھ

 تهييارالپ قويىدۇ.  ىنىتكهلگىنىگه جهننهتته ئۇنىڭ ئۈچۈن زىياپى

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .20 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  لَْيهِ �َ  اهلّلَ
َث  إِذَا َثَالٌث  الُْمَناِفِق  آَيةُ  قَاَل   َخاَن  اْؤُتِمَن  َوإَِذا أَْخلََف  َو�ََد  َوإِذَا َكَذَب  َحّدَ
ئهبى ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، رهسـۇلۇلالھ  

مۇناپىقنىڭ ئـاالمىتى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈچتۇر: سۆز قىلسا يالغان سۆزلهيدۇ. ۋهده قىلغان بولسا ۋهدىسىده 

 تۇرمايدۇ. ئامانهت قويۇلغان بولسا ئامانهتكه خىيانهت قىلىدۇ. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 21 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َزارِ  ِمْن  الَْجلْعَبْنيِ  ِمْن  أَْسَفَل  َما قَاَل   الّنَارِ  فَِفي اْإلِ
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ئهبى ھـۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، رهسـۇلۇلالھ  

ئىشـتاننىڭ ئىككـى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 .   تىدۇرخدوزاوشۇقتىن تۆۋهن بولغان قىسمى ھ

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 22 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
هُ  ِيف  َداَم  َما أََحِدُكْم  �ََ�  ُتَصلِّي الَْمَالئَِكةُ  قَاَل   لَْم  َما ِفيهِ  َصّ�َ  الَِّذي ُمَصّالَ

ْرَحْمهُ  اللَُّهّمَ  لَهُ  اْغِفرْ  اللَُّهّمَ  َتُقوُل  ُيْحِدْث    ا
ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

پهرىشـــته : ســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم مۇنـــداق دېـــگهن

ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر نامــاز ئوقۇغــان جايىــدىال ئولتۇرغــان، 

ـــارهت  ـــا: تاھ ـــۇندۇرمىغانال بولس ـــّمَ اللَّ «س ـــرْ  ُه ـــهُ  اْغِف ـــّمَ  لَ  اللَُّه
ــ ــالالھ « »هُ اْرَحْم ــى ئ ــۇئ ــاھى( ئ ــڭ گۇن ــرهت ) نى ــى مهغپى ن

ــن. ــ قىلغى ــالالھ ئ ــنى ئ ــم قىلغى ــا رهھى ــڭ  »ئۇنىڭغ دهپ ئۇنى

 ھىنىڭ مهغپىرىتىنى تىلهپ تۇرىدۇ.گۇنا

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                 

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .23 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِيت  كُّلُ  قَاَل  لُوا أََىب  َمْن  إِّالَ  الَْجّنَةَ  َيْدُخلُوَن  أُّمَ ِ  َرُسوَل  َيا قَا  َيأَْىب  َوَمْن  اهلّلَ
 أََىب  فََقْد  َعَصاِين  َوَمْن  الَْجّنَةَ  َدَخَل  أََطا�َِين  َمْن  قَاَل 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
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انالردىن باشــقا تقــبــاش تار: ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم

 ىساھابىالر: ئ دېدى. -ھهممىسى جهننهتكه كىرىدۇئۈممىتىمنىڭ 

؟ دېيىشكهنلىرىده، ىمكىشى ك انباش تارىتقئالالھنىڭ ئهلچىسى، 

ماڭـا : ماڭا ئىتائهت قىلغان ئـادهم جهنـنهتكه كىرىـدۇ. رهسۇلۇلالھ

 دېدى.  -بولدى انباش تارىتقبولغان ئادهم  ىيئاس

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 24 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُجُل  قَاَل  إَِذا قَاَل  َوَسلََّم    أََحُدُهَما بِهِ  َباءَ  فََقْد  كَحبفِرُ  َيا ِألَِخيهِ  الّرَ

ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ  ئهبــى

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــر : س ئهگهر بى

ـــادهم ـــ ئ ـــڭ قېرىندىشـــىغا "ئ ـــۇ  ،" دېســـهكـــاپىر ىئۆزىنى ئ

         كۇپرىغا دۇچار بولىدۇ.(كىچىك) ئىككىسىنىڭ بىرى 

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .25 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  َ لَِّتهِ  أََحِدُكْم  ِمْن  أََحِدُكْم  بَِتْوَبةِ  فََرًحا أََشّدُ  هلَلّ  إَِذا بَِضا

 َوَجَدَها

ــــڭ ھهدىســــى،   ــــى ھــــۇرهيره رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنى ئهب

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س : رهس

ـــى  ـــڭ تهۋبه قىلىش ـــىلهرنىڭ بىرىڭالرنى ـــالالھ س ـــۋهتته ئ ئهل
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بىرىڭالرنىـــڭ يوقىتىـــپ قويغـــان (قىممهتلىـــك)  ،بىـــلهن

ــــال  ــــدا خۇش ــــان ۋاقتى ــــا) تېپىۋالغ ــــىنى (قايت بىرنهرسىس

 بولغىنىدىنمۇ بهكرهك خۇشال بولىدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                  

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 26 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 َتَحابُّوا َحّىتَ  ُتْؤِمُنوا َوَال  ُتْؤِمُنوا َحّىتَ  الَْجّنَةَ  ُخلُوَن ْد تَ َال  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

 َبْيَنُجلْم  َم َال الّسَ  أَفُْشوا َتَحابَْبُتْم  فََعلُْتُموهُ  إَِذا َشْيءٍ  �ََ�  أَُدلُُّجلْم  أََوَال 

 پهيغهمبىرىمىـزھۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلال

مـۆئمىن بولمىغـۇچه : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۆزئارا ياخشى كۆرۈشمىگۈچه مـۆئمىن  .جهننهتكه كىرهلمهيسىلهر

ياخشى كۆرۈشـكهن بولىـدىغان سىلهرگه قىلساڭالر  بواللمايسىلهر.

كهڭ  ڭالردا سـاالمنىئـارائـۆز ئىشنى كۆرسىتىپ قويمـايمۇ؟!  بىر

 .ئومۇمالشتۇرۇڭالر

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                     

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ . 27 ِ  ُسولَ رَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
لََواُت  َيُقوُل  كَحبَن  َوَسلََّم   إَِىل  َوَرَمَضاُن  الُْجْمَعةِ  إَِىل  َوالُْجْمَعةُ  ْمُس خَ الْ  الّصَ

َراٌت  َرَمَضاَن   َجلَبائِرَ الْ  ِت بَ نِ اْجتُ  إَِذا َبْيَنُهّنَ  َما ُمَكّفِ
ــڭ ھهدىســى رهســۇلۇلالھ  ــۇ ئهنھۇنى ــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھ ئهب

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دهيدىغان ئېدى: بهش ۋاقىت 
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نامــاز، جــۈمه نــامىزى (يهنه بىــر) جــۈمه نــامىزىغىچه، رامىــزان 

(يهنه بىــر) رامىــزان روزىســىغىچه چــوڭ گۇنــاھالردىن  وزىســىر

 ساقالنسا ئارىلىرىدىكى (كىچىك گۇناھالرغا) كهپپارهتتۇر. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .28 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َياِم  أَفَْضُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ِ  َشْهرُ  َرَمَضاَن  َبْعَد  الّصِ ُم  اهلّلَ  َوأَفَْضُل  الُْمَحّرَ

َالةِ   اللَّْيِل  َصَالةُ  الَْفِريَضةِ  بَْعَد  الّصَ
ــــڭ ھهدىســــى،   ــــى ھــــۇرهيره رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنى ئهب

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س : رهس

ـــزان  ـــڭئېيىرامى ـــى ســـىىروز نى ـــڭ ئهۋزىل دىن قالســـا روزىنى

ــازدىن  ــز نام ــىدۇر. پهرى ــڭ روزىس ــۇھهررهم ئېيىنى ــڭ م ئالالھنى

 كېچىده ئوقۇلغان نامازدۇر.  قالسا نامازنىڭ ئهۋزىلى

  رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                              

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .29 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ْمُس  َتْطلُعَ  أَْن  قَْبَل  َتاَب  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ُ  َتاَب  َمْغِربَِها ِمْن  الّشَ  اهلّلَ
  �َلَْيهِ 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

 كـۈنبىـر ئـادهم : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن

پاتىدىغان يېرىدىن چىقىشتىن بۇرۇن تهۋبه قىلىۋالسا ئالالھ ئۇنىڭ 
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 بۇل قىلىدۇ.وق تهۋبىسىنى

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                    

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .30 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
وا َوَسلََّم  �َلَْيهِ  َواِرَب  ُجّزُ لُِفوا اللىَِّح  َوأَْرُخوا الّشَ  الَْمُجوَس  َخا

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

بۇرۇتنى (قايچىالپ) : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كېســىپ تــۇرۇڭالر. ســاقالنى بولۇشــىغا (تولــۇق) قويــۇڭالر.  

 ه) خىالپ ئىش تۇتۇڭالر.  مهجۇسىيالرغا (ئاتهشپهرهسلهرگ

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ . 31 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  ْنهُ عَ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ِ  ْبَحاَن ُس « أَقُوَل  َألَْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ِ  َوالَْحْمُد  اهلّلَ َ ُ  إِّالَ  إِلَهَ  َوَال  هلِلّ ُ  اهلّلَ  َواهلّلَ
ْمُس  �َلَْيهِ  َطلََعْت  ِمّمَا إَِيلَّ  أََحّبُ  »أَْكَربُ   الّشَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ِ  ْبَحاَن ُس « مېنىڭ :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن  اهلّلَ
ِ  َوالَْحْمُد  َ ُ  إِّالَ  إِلَهَ  َوَال  هلِلّ ُ  اهلّلَ  -هيىـپئبـارلىق ئالالھنى « »أَْكَربُ  َواهلّلَ

ئالالھقـا سانا -جىمى ھهمدۇ .لىمهنياد قىنۇقسانالردىن پاك دهپ 

. ئـالالھ ھهممىـدىن ر ئالالھتىن باشقا ئىـالھ يوقتـۇر. بىخاستۇر

نــۇرى يورۇتقــان بــارلىق  كــۈن دېــگهن بولۇشــۇم ماڭــا »ئۇلۇغــدۇر

 نهرسىلهردىن ياخشىدۇر. 
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 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 32 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َالَح  �َلَْيَنا َحَمَل  َمْن  قَاَل  َوَسلََّم  َنا َوَمْن  ِمّنَا فَلَْيَس  الّسِ  ِمّنَا فَلَْيَس  َغّشَ

ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى 

بىــزگه قارشــى : ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن

ـــۇرا ـــزدىن ئهمهسق ـــادهم بى ـــۈرگهن ئ ـــز .ل كۆت ـــله بى گه ھى

 .  دىن ئهمهسئىشلهتكهن ئادهم بىز

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 33 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ْنَسحبُن  َماَت  إَِذا قَاَل  َوَسلََّم  ْنَقَطعَ  اْإلِ  ِمْن  إِّالَ  َثَالَثةٍ  ِمْن  إِّالَ  َعَملُهُ  َعْنهُ  ا
لَدٍ  أَوْ  بِهِ  ُيْنَتَفعُ  �ِلٍْم  أَوْ  َجاِرَيةٍ  َصَدقَةٍ  لٍِح  َو  لَهُ  َيْدُعو َصا

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

نسان ئۆلسه ئۇنىڭ ئى: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يـاكى  گهتكهن مهنپهئهتلىك ئىلىـم،ۆئباشقىالرغا  سهدىقه جارىيه،

(ئارقىســىدىن) دۇئــا قىلىــدىغان ســالىھ بالىــدىن ئىبــارهت ئــۈچ 

 ئىشتىن باشقا ئهمهلى ئۈزۈلۈپ قالىدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 34 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُنوا َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ُكْم  لَّقِ ُ  إِّالَ  إِلَهَ  َال  َمْوَتا  اهلّلَ
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ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

رغـا ئۆلۈكلىرىڭال: سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن

ىن بىر ئالالھت) "الئىالھه ئىللهلالھ" (گه(يهنى سهكراتتىكى ئادهم

 ىڭالر. ئهسلىتئوقۇپ  باشقا ئىالھ يوقتۇر) نى

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .35 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ْ  ُمَتَعّمًِدا �َلَّيَ  َكَذَب  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  أ  الّنَارِ  ِمْن  َمْقَعَدهُ  فَلَْيَتَبّوَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

مېنىـڭ  كـىسهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: كىم

ئۇ ئۆزىنىڭ ئورنىنى  يدىكهن،ۇمدىن قهستهن يالغان سۆز توقۇئۈست

 تىن تېپىۋالسۇن.دوزاخ

 .نمۇسلىم رىۋايهت قىلغا                                        

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 36 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 َال  َتِبَعهُ  َمْن  أُُجورِ  ِمثُْل  اْألَْجرِ  ِمْن  لَهُ  كَحبَن  ُهًدى إَِىل  َد�َا َمْن  قَاَل  َوَسلََّم 

 ِمْن  �َلَْيهِ  كَحبَن  َضَاللَةٍ  إَِىل  َد�َا َمْن وَ  .َشْيًئا أُُجوِرِهْم  ِمْن  َذلَِك  َيْنُقُص 
ْثِم   .َشْيًئا آَثاِمِهْم  ِمْن  َذلَِك  َيْنُقُص  َال  َتِبَعهُ  َمْن  اِم آثَ  ِمثُْل  اْإلِ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

ھىدايهتكه بىر  )كىمكى (باشقىالرنى: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ ئادهمگه ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهرنىڭ ئهجرىلىرىگه ئوخشاش دهۋهت قىلسا، 
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ئهجىر بولىدۇ. بۇ (يهنى دهۋهتچىگه ئهجىرنىڭ بولۇشى) ئهگهشكهنلهرنىڭ 

ئهجرىلىرىدىن ھېچبىر نهرسىنى كېمهيتىۋهتمهيدۇ. كىمكى (باشقىالرنى) 

ئهگهشكهنلهرنىڭ گۇناھلىرىغا  ئۇ ئادهمگه االلهتكه دهۋهت قىلغان بولسا،بىر ز

ئوخشاش گۇناھ بولىدۇ. بۇ (يهنى دهۋهتچىگه گۇناھنىڭ بولۇشى) 

  دىن ھېچنهرسىنى كېمهيتىۋهتمهيدۇ.ئهگهشكهنلهرنىڭ گۇناھلىرى

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .37 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  َركَحبءِ  أَْغَىن  أََنا وَتَعاَىل  َتَباَرَك  اهلّلَ ْرِك  ْن عَ  الّشُ  َمْن  الّشِ
 َوِشْرَكهُ  َتَرْكُتهُ  �َْريِي َمِعي ِفيهِ  أَْشَرَك  َعَمًال  َعِمَل 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

"ئالالھ تائاال مۇنداق : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دېدى: مهن شېرىكلهرنىڭ شېرىكتىن ئهڭ بىھاجهت بولغىنىمهن. 

، ئۇ ئهمهلده مهن بىلهن مېنىڭ غهيرىمنى كى بىر ئهمهلنى قىلىپكىم

 نى شېرىكى بىلهن تاشالپ قويىمهن.شېرىك قىلسا، مهن ئۇ

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .38 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  َواِحَدةً  �َلَّيَ  َصّ�َ  َمْن  قَاَل  َوَسلََّم   َعْشًرا �َلَْيهِ  اهلّلَ

ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 

كىمكى ماڭا بىر مهرته : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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 دۇرۇت يوللىسا ئالالھ ئۇنى ئون مهرته مهغپىرهت قىلىدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .39 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
لُهُ  َدُمهُ  َحَراٌم  الُْمْسلِِم  �ََ�  الُْمْسلِِم  كُّلُ  َوَسلَّم �َلَْيهِ   َوِعْرُضهُ  َوَما

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ھهر بىـــر : ســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم مۇنـــداق دېـــگهن

 (نى تۆكىشى) مېلى قېنى ئۇنىڭ ماننىڭ يهنه بىر مۇسۇلمانغامۇسۇل

 ھارامدۇر. (نى تۆكىشى) (نى ئېلىۋېلىشى) ئابرويى

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .40 ِ  َرُسوِل  ْن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َزادَ  َوَما َماٍل  ِمْن  َصَدقَةٌ  َنَقَصْت  َما قَاَل  َوَسلََّم  ا إِّالَ  بَِعْفوٍ  َعْبًدا اهلّلَ  ِعّزً

ِ  أََحٌد  َتَواَضعَ  َوَما َ ُ  َرفََعهُ  إِّالَ  هلِلّ  اهلّلَ
ئهبــــى ھــــۇرهيره رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ ھهدىســــى، 

ــگهن ــداق دې : رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇن

ــدىنى  ــالالھ بهن ــدۇ. ئ ــالنى كېمهيتىۋهتمهي ــش م ــهدىقه قىلى س

ئهپۇ قىلىـش ئـارقىلىق پهقهتـال ئۇنىـڭ ئىززىتىنـى ئاشـۇرىدۇ. 

، ئـالالھ ئـۇنى تۇتسـا ئـالالھ ئۈچـۈن ئـۆزىنى كهمـتهركىمكى 

 چوقۇم يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   
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ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .41  ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
لُوا الِْغيَبةُ  َما أََتْدُروَن  قَاَل  َوَسلََّم  ُ  قَا  ِذْكُرَك  قَاَل  أَ�ْلَُم  َوَرُسولُهُ  اهلّلَ

 ِفيهِ  كَحبَن  إِْن  قَاَل  أَقُوُل  َما أَِخي ِيف  كَحبَن  إِْن  أَفََرأَْيَت  ِقيَل  َيْجلَرهُ  بَِما أََخاَك 
 َبَهّتَهُ  فََقْد  فِيهِ  َيُجلْن  لَْم  َوإِْن  ا�َْتْبَتهُ  فََقْد  َتُقوُل  َما

الھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇل
 ندهغهيۋهت نىمه بىلهمسىلهر؟ دېگه: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

دېيىشكهن.  -ساھابىالر: ئالالھ ۋه ئۇنىڭ رهسۇلى ئوبدان بىلىدۇ
ئاڭالشنى) خالىمايدىغان (پهيغهمبىرىمىز: غهيۋهت قېرىندىشىڭنى ئۇ 

: دهپ باقسلىچۇ، بىر ئادهم غا ئېلىشىڭدۇر دېگهن.سۆز بىلهن تىل
دېگىنده - !؟ېگهن ئىش بار بولسائهگهر ئۇ قېرىنداشتا مهن د

) بار نۇقسانشۇ  نىڭدا سهن دېگهن ئىش (يهنى: ئهگهر ئۇرهسۇلۇلالھ
) گۇناھ بولسا غهيۋهت قىلغان بولىسهن. بولمىسا (تېخىمۇ ئهشهددى

 دېگهن. ھتان قىلغان بولىسهنۆب

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .42 ِ  َرُسوُل  اَل قَ  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُدوَن  َسَبَق  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  لُوا الُْمَفّرِ ُدوَن  َوَما قَا ِ  َرُسوَل  َيا الُْمَفّرِ  قَاَل  اهلّلَ

ِكُروَن  ا َ  الّذَ ِكَراُت  َكِثًريا اهلّلَ ا  َوالّذَ

الھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇل

" "مۇفهررىدلهر ئېشىپ چۈشتى: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

؟ ، مۇفهررىدلهر دېگهن نىمهى ئالالھنىڭ رهسۇلىساھابىالر: ئدېگهن. 

لهر : ئالالھنى كۆپ ياد قىلغۇچى ئهردهپ سوراشقانلىرىدا رهسۇلۇلالھ
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 ئايالالردۇر دهپ جاۋاپ بهرگهن.   ۋه

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أََيب  َعْن  .43 ِ  َرُسوَل  أّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �ليه اهلّلَ
َ  إِّنَ : قال وسلم ُكْم  إَِىل  َيْنُظرُ  َال  اهلّلَ لَِجلْن  ُصَوِرُكْم  إَِىل  َوَال  أَْجَسحبِد  َو

 َوأَْعَمالٌِكْم  قُلُوبُِكْم  إَِىل  َيْنُظرُ 

رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، 

ئالالھ سىلهرنىڭ بوي : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ڭالرغا ئهمهس بهلكى سىلهرنىڭ مۈلكى-، مالبهستىڭالرغا -

 .ڭالرغا قارايدۇلىرىئهمهل-ىڭالر ۋه قىلغان ئىشىبلىرقهل

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ . 44 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ْيَطاَن  إِّنَ  َمَقابِرَ  ُبُيوَتُجلْم  ْجَعلُواتَ َال قَال:  َوَسلََّم   الَْبْيِت  ِمْن  َيْنِفرُ  الّشَ
ُ  الَِّذي  الَْبَقَرة ُسوَرةُ  فِيهِ  ُتْقَرأ

ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 

ئۆيۈڭالرنى قهبرىستان : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

) قىلىپ قويماڭالر. شهيتان جاي قۇرئان ئوقۇلمايدىغانغا ئوخشاش (

 سۈره بهقهره تىالۋهت قىلىنىدىغان ئۆيدىن قاچىدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .45 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ



25 

 

 

 َبَوائَِقهُ  َجاُرهُ  َيأَْمُن  َال  َمْن  الَْجّنَةَ  َيْدُخُل  َال  قَاَل  َوَسلََّم 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

 -ۇلـــۇم ق: دېـــگهنســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم مۇنـــداق 

ــــدىغانلقىغاق ــــلىك قىلماي ــــنىلىرى زىيانكهش ــــاتىرجهم  وش خ

ىنى نىســوشقوشــنا ق( بواللمىغــان ئــادهم جهنــنهتكه كىرهلمهيــدۇ.

ــدۇ ــلىك قىلماي ــدۇ،ئوغرىلى ،زىيانكهش ــپ  ۋالماي ــۆھمهت قىلى ت

ـــدۇ،  ـــپ قويماي ـــهنىچ دهپ بىچېقى ـــده ئىش ـــدىغان دهرىجى لى

 ).چه جهننهتكه كىرهلمهيدۇقىلىشمغۇ

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  َعْن . 46 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
�َاءَ  فَأَْكِثُروا َسحبِجٌد  َوُهوَ  َربِّهِ  ِمْن  الَْعْبُد  َيُجلوُن  َما أَْقَرُب  قَاَل  َوَسلََّم   الّدُ

ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى 

بهنـدىنىڭ رهبـبىگه : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېـگهن

 ئهڭ يېقىن بولىدىغان ۋاقتى ئۇنىڭ سهجده قىلغان ۋاقتىدۇر. شۇڭا

 سهجدىده) دۇئانى كۆپ قىلىڭالر. (

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ . 47 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
يًقا َسلََك  َمْن  قَاَل  َل  �ِلًْما ِفيهِ  َيلَْتِمُس  َطِر ُ  َسّهَ يًقا ِبهِ  لَهُ  اهلّلَ   الَْجّنَةِ  إَِىل  َطِر

ئهبــــى ھــــۇرهيره رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ ھهدىســــى، 
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ــگهن ــداق دې : رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇن

ــى  ــكىمك ــم تهلهپ قىلى ــول شئىلى ــدىكهنماڭ ىنىي ــالالھ  ى ئ

جهنـــنهتكه  شـــۇ يـــولنى مېڭىشـــى بىـــلهنتائـــاال ئۇنىڭغـــا 

 بارىدىغان بىر يولنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ.

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ . 48 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َ  إِّنَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   الَْيْوَم  بَِجَالِيل  الُْمَتَحابُّوَن  أَْيَن  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  َيُقوُل  اهلّلَ

 ِظلِّي إِّالَ  ِظّلَ  َال  َيْوَم  ِظلِّي ِيف  أُِظلُُّهْم 

رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى ھــۇرهيره 

ـــگهن ـــداق دې ـــهللهم مۇن ـــى ۋهس ـــهللهلالھۇ ئهلهيھ ـــالالھ : س ئ

مېنىـڭ ئۇلۇقلۇقۇمنىـڭ ھهققـى ھـۆرمىتى بىـلهن : قىيامهت كـۈنى

ــر  ــكه -بى ــى كۆرۈش ــى ياخش ــىبىرىن ــۇالرنىنلهر قېن  ؟! مهن ئ

مېنىــڭ ســايهمدىن باشــقا ســايه بولمىغــان بۈگــۈنكى كۈنــده ئــۆز 

 .دهيدۇ -يىدىتىمهنسايهمده سا

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  َعْن  .49 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َالةُ  أُِقيَمْت  إَِذا قَاَل  أَّنَهُ   الَْمْكُتوبَةُ  إِّالَ  َصَالةَ  فََال  الّصَ

ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ  ئهبــى

نامازغـا تهگبىـر : سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن
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 پهرىز نامازدىن باشقا ناماز ئوقۇلمايدۇ.  ،ئېيتىلسا

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .50 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ْنَيا َوَسلََّم  �َلَْيهِ   الْكَحبِفرِ  َوَجّنَةُ  الُْمْؤِمِن  ِسْجُن  الّدُ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
ن ئۈچۈدۇنيا مۆئمىن : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ن ئۈچۈ ، كاپىرزىندان(ئاخىرهتته ئېرىشىدىغانلىرى ئالدىدا) 

 جهننهتتۇر. (ئاخىرهتته كۆرىدىغانلىرى ئالدىدا) 

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                    

ُ  ِضَي رَ  �َائَِشةَ  ْن عَ  .51 لَْت قَ ا َعْنهُ  اهلّلَ ِ  َرُسوُل  قَاَل  ا ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 َرّدٌ  فَُهوَ  ِمْنهُ  ْيَس لَ  َما َهَذا أَْمِرَنا ِيف  أَْحَدَث  َمْن  َوَسلََّم 

رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ىڭ ھهدىسى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھان
كىمكـى بىزنىـڭ بـۇ (دىـن) : مۇنـداق دېـگهنئهلهيھى ۋهسهللهم 

ئىشىمىزدا ئۇنىڭدا مهۋجۈت بولمىغان (بىدئهت) نهرسـىنى پهيـدا 
 نهرسه رهت قىلىنىدۇ.قىلسا ئۇ 

 .كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه                                

ُ  ِضَي رَ  �َائَِشةَ  ْن عَ  .52 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  اَعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِ  إَِىل  اْألَْعَماِل  أََحّبُ : قَاَل   قَّلَ  َوإِْن  أَْدَوُمَها اهلّلَ

رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، 
ئهمهلــلهر ئىچىــده : دېــگهن ــهللهم  ــى ۋهس ــداق ئهلهيھ مۇن
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ئــالالھ ئهڭ ياخشــى كۆرىــدىغان ئهمهل ئــاز بولســىمۇ دائىــم 
 بولغىنىدۇر. 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  �َائَِشةَ  ْن عَ  .53 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنَها اهلّلَ  قَالَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َ  ُيِطيعَ  أَْن  َنَذرَ  َمْن   َيْعِصهِ  فََال  َيْعِصَيهُ  أَْن  َذرَ نَ  َوَمْن  فَلُْيِطْعهُ  اهلّلَ

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

كىمكى ئالالھقا ئىتائهت قىلشنى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، قىلماقنىيهت  (نهزىر بىر نهرسىنى ئاتىۋهتمهك، نهزىر قىلغان

ئۆزىگه ۋهده بهرمهك مهنىسىده) بولسا (نهزىر قىلغىنى بويىچه) -ئۆز

ئالالھقا ئىتائهت قىلسۇن. ئالالھقا ئاسى بولۇشنى نهزىر قىلغان بولسا 

 بولمىسۇن.(مهن نهزىر قىلغان دهپ) ئالالھقا ئاسى 

 رىۋايهت قىلغان.بۇخارى                             

ُ  َرِضَي  �َائَِشةَ  ْن عَ . 54 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  الَ قَ  قَالَْت  َعْنَها اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُموا َما إَِىل  أَفَْضْوا قَْد  ِإّنَُهْم فَ  اْألَْمَواَت  َتُسّبُوا َال  َوَسلََّم   قَّدَ

ئهنھانىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئائىشه رهزىيهلالھۇ 

چۈنكى  .ئۆلۈكلهرنى تىللىماڭالر: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قىلمىشلىرى (نىڭ ھىساۋىنى بېرىدىغان) تهرهپكه 

ئۆلۈپ قۇرۇق بىز نىمه قىلىشىمىز كېرهك؟ دېمهستىن (كهتكهندۇر. 

بۇ «ئىسكىلىتقا ئايلىنىپ كهتكهن ئهجداتالرنىڭ سۆڭهكلىرىنى 

دهپ » زىتىسىيه تۇتىمىزۇپ تارىخقا تهنقىدى «» تارىخ
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جىالۋاتقاندا موشۇ ھهدىسنى ئهسكه ئالغان ياكى ئهسكه تۇرۇپ غا

 سالغانالردىن ئالالھ رازى بولسۇن.)

 .ت قىلغانبۇخارى رىۋايه                                   

ُ  َرِضَي  �َائَِشةَ  ْن عَ . 55 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  أَّنَ  َعْنَها اهلّلَ  كَحبَن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ْهرِ  قَْبَل  أَْرَبًعا َيَدعُ  َال   الَْغَداةِ  قَْبَل  َوَرْكَعَتْنيِ  الّظُ

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  شه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى،ئائى

، بامداتنىڭ ئالدىدا پېشىننىڭ ئالدىدا تۆت رهكئهتلهم ئهلهيھى ۋهسهل

 ئىككى رهكئهت نامازنى تهرىك قىلمايتتى. 

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  ِضَي رَ  �َائَِشةَ  ْن عَ . 56 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  كَحبَن  الَْت قَ  َعْنَها اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
لِهِ  ِيف  الّتََيّمُُن  هُ بُ ُيْعجِ  َوَسلََّم  لِهِ  َتَنّعُ  كُلِّهِ  َشمبْنِهِ  َوِيف  َوُطُهوِرهِ  َوَتَرّجُ

ـــى، ئائى ـــڭ ھهدىس ـــۇ ئهنھانى ـــه رهزىيهلالھ ـــۇلۇلالھ ش رهس

ــهللهم ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــيىش،  ،نىس ــى كې ــاق كىيىم ئاي

ــقىچه ــارهت ئېلىش ــاراش، تاھ ــاقال ت ــىدا  س ــۈل ئىش ــپۈتك وڭ ئ

 تتى.تهرهپتىن باشالش مهمنۇن قىال

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  ِضَي رَ  �َائَِشةَ  ْن عَ  .57 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  كَحبَن  الَْت قَ ا َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َ  َيْذُكرُ  َوَسلََّم   أَْحَيانِهِ  كُّلِ  �ََ�  اهلّلَ

: ئائىشه رهزىيهلالھـۇ ئهنھانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن
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) (يهنى ۋاقىـت ۋه ئـورۇن تاللىمـايرهسۇلۇلالھ ھهر قانداق چاغدا 

 تۇرىدىغان ئىدى. زىكىر قىلىپ ئالالھنى 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  �َائَِشةَ  ْن عَ  .58 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ ا َعْنهُ  اهلّلَ  قَالَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ْنَيا ِمْن  َخْريٌ  الَْفْجرِ  َرْكَعَتا  ِفيَها َوَما الّدُ

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

نىڭ ئىككى رهكئىتى نامىزى بامدات: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 ى بارلىق نهرسىلهردىن ياخشىدۇر.) دۇنيا ۋه دۇنيادىكى(تامام

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  َزْوِج  �َائَِشةَ  ْن عَ  .59 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  اهلّلَ
فَْق  إِّنَ  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  َنهُ  إِّالَ  َشْيءٍ  ِيف  َيُجلوُن  َال  الّرِ عُ  َال وَ  َزا  ِمْن  ُيْ�َ
 َشحبَنهُ  إِّالَ  َشْيءٍ 

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

سىپايىلىق قانداق بىر -سىلىق: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

شهيئىده بولىدىكهن ئۇنىڭغا چوقۇم يارىشىدۇ. قانداق بىر شهيئىدىن 

 ئېلىۋىتىلىدىكهن چوقۇم ئۇنىڭغا ئهيىپ بولىدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  أََنٍس  ْن عَ  .60 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َال  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 ُيِحّبَ  َحّىتَ  أََحُدُكْم  ُيْؤِمُن  لَِنْفِسهِ  ُيِحّبُ  َما ِألَِخيهِ 
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ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 

سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۆزى ئۈچۈن ياخشى : ئهلهيھى مۇنداق دېگهن

كۆرگهن نهرسىنى قېرىندىشىغا ياخشى كۆرمىگۈچه مۆئمىن 

 ھهر ئىشتا ىنىقېرىندىشئۆزىنىڭ مۇسۇلمان يهنى ( بواللمايدۇ.

  ).كامىل مۆئمىن بواللمايدۇ چهئوخشاش كۆرمىگۈئۆزىگه 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  َمالٍِك  ْبِن  أََنِس  ْن عَ  .61 ِ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 َطْريٌ  ِمْنهُ  فََيأْكُُل  َزْر�ًا َيْزَرعُ  أَوْ  َغْرًسحب َيْغِرُس  ُمْسلٍِم  ِمْن  َما َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

 َصَدقَةٌ  بِهِ  لَهُ  كَحبَن  إِّالَ  َبِهيَمةٌ  أَوْ  إِْنَسحبٌن  أَوْ 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

يسىبىر مۇسۇلمان بىر كۆچهت قا: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئادهملهر ياكى  زىرائهت تېرىسا ئۇنىڭدىن قۇشالر،، ياكى تىكسه

تىككۈچى شۇ زىرائهتنى  )يېگهن نهرسهشۇالر ( ،ھايۋاناتالر يېسه

  ئۈچۈن سهدىقه بولىدۇ.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

لٍِك  ْبِن  أََنِس  ْن عَ  .62 ُ  ِضَي رَ  َما ِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ هُ  َمْن  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ َ  أَوْ  ِرْزقُهُ  �َلَْيهِ  ُيْبَسَط  أَْن  َسّرَ  أََثِرهِ  ِيف  ُيْنَسمب

 َرِحَمهُ  لَْيِصْل فَ 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 
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: رىـزقىم كهڭ بولسـۇن، ئـۆمرۈم ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېـگهن

 رهھىم قىلسۇن. -سىله ئۇزۇن بولسۇن دېگهن ئادهم

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ــِس  ْن َعــ  .63 ــٍك مَ  ِن ْبــ  أََن لِ ــَي رَ  ا ُ  ِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن َــحبَن  اَل قَ ــوُل  ك ِ  َرُس  اهلّلَ
ـــّ�َ  ُ  َص ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم  �َلَْي ـــوُل  َوَس ـــارَ « َيُق ـــا بََّن ْنَيا ِيف  آتَِن ـــّدُ ـــَنةً  ال  َوِيف  َحَس

 »الّنَارِ  �ََذاَب  َوِقَنا َحَسَنةً  اْآلِخَرةِ 
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهنهس 

ْنَيا ِيف  آتَِنا بََّنارَ «: ى ۋهسهللهم مۇنداق دهيدىغان ئېدىئهلهيھ  الّدُ
ه دۇنيادا ى ئالالھ بىزگئ» الّنَارِ  �ََذاَب  َوقَِنا َحَسنَةً  اْآلِخَرةِ  َوِيف  َحَسنَةً 

ئاخىرهتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن. بىزنى  ياخشىلىق ئاتا قىلغىن.

 ئازابىدىن ساقلىغىن.  دوزاخ

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  الٍِك مَ  ِن بْ  أَنَِس  َعْن  .64 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ْربُ  قَاَل  َوَسلََّم  ْدَمةِ  ْنَد عِ  الّصَ  اْألُوَىل  الّصَ

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 

دېگهن كېلىشمهسلىك يۈز  سهبىر: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سهبىر قىلغۇچىنى ساۋاپقا نائىل دهسلهپكى چاغدا بولىدۇ. (بهرگهن 

شهرىئهتته چهكلهنگهن شاپ، ققا-باشتا يىغالپ ،قىلىدىغان سهبىر

ئاندىن ئامـال بولمىغانـدىن  ــى قىلىــپ ــۇر گهپلهرن ، بولمىغ
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ئالالھ باشتىن باشالپ  ،كېيىن، ئهمدى سهبىر قىالي دهپ ئهمهس

 )  .بىلهن بولىدۇ سهبىر قىلىش تهئۈمىددېگهن  -بېرىدۇئهجىر 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  الٍِك مَ  ِن بْ  أََنِس  َعْن  .65 ِ  َرُسوُل  قَاَل  ُقوُل يَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ ِجعُ  َثَالَثةٌ  الَْمّيَِت  َيْتَبعُ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ ْثَناِن  فََريْ  َواِحٌد  َمَعهُ  َوَيْبیَق  ا

ِجعُ فَ  َوَعَملُهُ  َوَمالُهُ  أَْهلُهُ  َيْتَبُعهُ   َعَملُهُ  َوَيْبیَق  َوَمالُهُ  أَْهلُهُ  َريْ

ئهنهس رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ ھهدىســــى، رهســــۇلۇلالھ 

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــه : س ــۈچ نهرس ئ

ـــتانلىقق ـــىپ (قهبرىس ـــا ئهگىش ـــى مېيىتق ـــپ ئىككىس ا) بېرى

قالىــدۇ. بىلــله يىــت بىــلهن بىــرى بولســا مې قايتىــپ كېتىــدۇ.

ىلــى ئهگىشــىپ ى ۋه ئهممېلــ-بــاللىرى، پــۇل-مېيىتقــا خوتــۇن

بــاللىرى بىــلهن پــۇل مېلــى قايتىــپ كېتىــپ -خوتــۇن بارىــدۇ.

ــدۇ.  ــله) قالى ــلهن بىل ــت بى ــى (مېيى ــدىكى ئهمىل ــى قهبرى (يهن

ــــاراڭغۇ -هكــــكهيشــــۇ  ــــا ئىنســــانغايېگــــانه ۋه ق  مۇھىتت

ــان -ئهســقاتىدىغىنى يىــمهي ــۇلئىچــمهي يىغق ــا  ،مــال-پ ھهتت

تاپقــان ســهرىپلهپ ئىقتىســاد ۋه كــۈچىنى  ،ئهمهسچاقــا  -بــاال

 ).ئىبادهتتۇرۋه قىلغان ئهمهل  پلىقساۋا

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  ِضَي رَ  الٍِك مَ  ِن بْ  أَنَِس  ْن عَ  .66 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
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ُروا قَاَل  َوَسلََّم  ُروا َوَال  َيّسِ ُروا ُتَعّسِ ُروا َوَال  َوَبّشِ  ُتَنّفِ

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

رىۋالماڭالر. قىيىنالشتۇ ئاسانالشتۇرۇڭالر.: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈركۈتۈپ قويماڭالر. (ئهلۋهتته بۇ  ڭالر.بېشارهت بېرى -خۇش

ئاسانالشتۇرۇش نامى بىلهن ھازىرقى دهۋىرده كهڭ ئهۋىج ئالغان مهزھهپلهر 

ھهممه مهزھهپنىڭ لىپ، قى ىدىكى پهرىقلىق قاراشالرنى سۈيئىستىمالئارىس

مهزھهپتىن  ،ئۆز نهپسىگه، مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن كهلگهن يېرىگه ئېسىلىپ

" خصتتبع الرر ئاگاھالندۇرۇپ كهلگهن "، ئالىمالمهزھهپكه ئۆتۈپ

 زااللهتئارقىلىق شهرىئهتتىن چىقىشتىن ئىبارهت رۈخسهت قوغلىشىش 

  .)كۆرسهتمهيدۇ مېڭىشنىغا ىيول

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

لٍِك مَ  ِن بْ  أََنِس  ْن عَ  .67 ُ  ِضَي رَ  ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
وا قَاَل  َوَسلََّم  ُفوِف  َتْسِوَيةَ  فَِإّنَ  ُصُفوفَُجلْم  َسّوُ َالةِ  إِقَاَمةِ  ِمْن  الّصُ  الّصَ

ئهنهس رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ ھهدىســــى، رهســــۇلۇلالھ 

) (نامــازدا :ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن

ــالر. ــۈز قىلىڭ ــهپىرىڭالرنى تۈپت ــڭ  س ــۈزلىكى نامازنى ــهپنىڭ ت س

 هرپا بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسدۇر. (مۇكهممهل) ب

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  الٍِك مَ  ِن بْ  أَنَِس  ْن عَ  .68 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
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 ُ َ  إِّنَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ ىَض  اهلّلَ  فََيْحَمَدهُ  اْألَكْلَةَ  َيأْكَُل  أَْن  الَْعْبدِ  َعْن  لََريْ
ْربَةَ  َيْشَرَب  أَوْ  �َلَْيَها  �َلَْيها فََيْحَمَدهُ  الّشَ

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 

ئالالھ بهندىنىڭ يىمهكلىك يهپ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، ياكى سانا ئېيىتقىنىغا-ىنىگه) ھهمدۇيېمهكلىك بهرگ(ئالالھنىڭ 

 بولىدۇ.  سانا ئېيتقىنىغا مهمنۇن-ئىچىملىك ئىچىپ ھهمدۇ

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

لٍِك مَ  ِن بْ  أََنِس  ْن عَ  .69 ُ  ِضَي رَ  ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
 َولَِدهِ وَ  َوالِِدهِ  ِمْن  إِلَْيهِ  أََحّبَ  أَُكوَن  َحّىتَ  أََحُدُكْم  ُيْؤِمُن  َال  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

 أَْجَمِعَني  َوالّنَاِس 

ـــۇلۇلالھ  ـــى، رهس ـــڭ ھهدىس ـــۇ ئهنھۇنى ئهنهس رهزىيهلالھ

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــىلهر: س نىڭ س

ۋه  دىن، بالىسـىمهن ئۇنىڭغا نىسبهتهن دادىسى بىرىڭالر ئۈچۈن

 ىــدىغان كىشىســىياخشــى كۆر ئىنســانالردىن بهكــرهك پۈتكــۈل

 بولمىغۇچه مۆئمىن بواللمايدۇ.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

بِْن  َعْن  .70 ُ  ِضَي رَ  ُعَمرَ  ا ِ  َرُسولُ  الَ قَ  قَالَ  َعْنُهَما اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
يُل  َزاَل  َما َوَسلََّم  �َلَْيهِ  لَْجارِ  ُيوِصيِين  ِجْربِ ُثهُ  أَّنَهُ  َظَنْنُت  َحّىتَ  بِا  َسُيَوّرِ

: ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ
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ئىل ماڭا جىبرى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن  دى. ھهتتالتهۋسىيه قى وختىمايتقىلىشنى) وشنىغا (ياخشىلىق ق

 دهپ ئويالپ قالدىم. "وشنىنى مىراسخور قىلىپ قويسا كېرهكق"

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ِ  ْبدِ عَ  ْن عَ  .71 بْ  اهلّلَ ُ  ِضَي رَ  ُعَمرَ  ِن ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنُهَما اهلّلَ  اهلّلَ
للَّْيِل  َصَالتُِكْم  آِخرَ  اْجَعلُوا قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   ِوْتًرا بِا

ئىبنــى ئــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇمانىــڭ ھهدىســى، ئــۇ   

ــهللهم  ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــدى: رهس ــداق دې مۇن

ــگهن ــداق دې ــر : مۇن ــاخىرىنى (بى ــڭ ئ ــدىكى نامىزىڭالرنى كېچى

 لىڭالر.ياكى ئۈچ رهكئهت دېگهندهك) تاق قى

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ِ  ْبدِ عَ  َعْن  .72 ُ  ِضَي رَ  ُعَمرَ  ْبِن  اهلّلَ ِ  َرُسوُل  اَل قال قَ  َعْنُهَما اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ ُجُل  َيَزاُل  َما َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ َ  َحّىتَ  الّنَاَس  َيْسمبَُل  الّرَ  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  َيأِْيت

لَْيَس    لَْحٍم  ُمْزَعةُ  َوْجِههِ  ِيف  َو
ئىبنى ئـۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق 

ــداق  ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــدى: رهس دې

دائىــم تىلهمچىلىــك قىلىــپ يۈرىــدىغان ئــادهم قىيــامهت : دېــگهن

ئىســكىلىت ر پــارچىمۇ گــۆش يــوق ھــالهتته (كــۈنى يۈزىــده بىــ

ـــــــهر  مهيدانىغا) كېلىدۇ.   ـــــــده مهھش ھالىتى
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 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ِ  َعْبدِ  َعْن  .73 ْبِن  اهلّلَ ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ا ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنُهَما اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
لَهُ  أَْهلَهُ  ُوتِرَ  كَمبَّنََما الَْعْصرِ  َصَالةُ  َتُفوُتهُ  الَِّذي قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َوَما

ئىبنى ئـۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق 

ــداق  ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــدى: رهس دې

ئهســىر نــامىزى قــازا بولــۇپ كهتــكهن ئــادهم (تارىتقــان : دېــگهن

زىيىنــى جهھهتــته) گويــاكى خوتــۇن بــاللىرى ۋه پــۇل مېلىــدىن 

 (يهنى بارلىقىدىن) ئايرىلىپ قالغان ئادهمگه ئوخشايدۇ.  

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـــْن  .74 ـــدِ عَ  َع ـــَن  اهلّلِ  ْب ـــرَ  ْب ـــَي  ُعَم ُ  َرِض ـــا اهلّلَ ـــوَل  أَّنَ  َعْنُهَم ِ  َرُس  اهلّلَ
ُ  َصـــّ�َ  ـــاَل  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ  اهلّلَ  َوَال  َيْظلُِمـــهُ  َال  الُْمْســـلِِم  أَُخـــو الُْمْســـلُِم  قَ

ــلُِمهُ  ــْن  ُيْس ــحبَن  َوَم َ ــةِ  ِيف  ك ــهِ  َحاَج ــحبَن  أَِخي َ ُ  ك ــهِ  ِيف  اهلّلَ ــْن  َحاَجِت َج  َوَم ــّرَ  فَ
ــ  َج  ُكْرَبــةً  ُمْســلٍِم  ْن َع ــّرَ ُ  فَ  الِْقَياَمــةِ  َيــْوِم  ُكُرَبــاِت  ِمــْن  ُكْرَبــةً  َعْنــهُ  اهلّلَ

هُ  ُمْسلًِما َسَرتَ  َوَمْن  ُ  َسَرتَ  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  اهلّلَ

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دېدى: 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: مۇسۇلمان 

مان قېرىندىشىغا زۇلۇم قېرىندىشىدۇر. مۇسۇلمۇسۇلماننىڭ 
(دۈشمىنىگه) تۇتۇپ بهرمهيدۇ. كىم قېرىندىشىنىقىلمايدۇ. 

نى راۋا ئالالھ ئۇنىڭ ھاجىتى ،نىڭ ھاجىتىنى راۋا قىلساقېرىندىشى
بىر قىيىنچىلىقىنى ھهل  ۇلماننىڭ مۇس قىلىدۇ. كىم بىر
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ىقلىرىدىن قىيىنچىلئالالھ ئۇنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى  ،قىلىپ قويسا
ياكى (ئهيىبىنى ۇسۇلماننى ىنى ھهل قىلىپ قويىدۇ. كىمكى بىر مبىر

ئالالھ قىيامهت كۈنى ئۇنى ياپسا  )ئهۋرىتىنى بىلهن كېچهك-كېيىم
 (گۇناھىنى) ياپىدۇ. 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ِ  ُسولُ رَ  قَالَ  قَالَ  أَبِيهِ  َعْن  بَُريَْدةَ  ْبِن  ُسلَْيَماَن  ْن عَ . 75 ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َهاتِِهْم  َكُحْرَمةِ  الَْقا�ِِديَن  �ََ�  الُْمَجاِهِديَن  نَِسحبءِ  ُحْرَمةُ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َوَما أُّمَ

 فََيُخوُنهُ  أَْهلِهِ  ِيف  الُْمَجاِهِديَن  ِمْن  َرُجًال  َيْخلُُف  الَْقا�ِِديَن  ِمْن  َرُجٍل  ِمْن 
 َظّنُُجلم افَم َشحبءَ  َما َعَملِهِ  ِمْن  ُذ فََيأْخُ  الِْقَياَمةِ  ْوَم يَ  لَهُ  ُوِقَف  إِّالَ  ِفِهلْ 

ھهدىسى، دادىسىدىن رىۋايهت قىلغان سۇلهيمان ئىبنى بۇرهيدهنىڭ 
ئۇ مۇنداق دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېدى: مۇجاھىدالرنىڭ 

ھۆرمىتى ئاياللىرىنىڭ جىھادقا چقمىغان كىشىلهر ئالدىدىكى 
ئۇالرنىڭ ئانىلىرىنىڭ ھۆرمىتىگه ئوخشاشتۇر. جىھادقا 
چىقمىغانالردىن قانداق بىر ئادهم مۇجاھىدالردىن بىرىنىڭ ئائىلىسىگه 

مۇجاھىد ئائىلىسى ھهققىده خىيانهت قىلغۇدهك  ،قارايدىغانغا قېلىپ
 پجاھىد ئۈچۈن تۇرغۇزۇلۇپ بېرىلىئۇ ئادهم قىيامهت كۈنى مۇ ،بولسا

سىلهر ۇ (خائىننىڭ) ساۋابىدىن خالىغىنىچه ئېلىۋالىدۇ. مۇجاھىد ئ
 قانداق (قىالر) دهپ ئوياليسىلهر؟!نى) خائىن ئۇ (مۇجاھىد

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ِ  َعْبدِ  ْن عَ  .76 ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ْبِن  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنُهَما اهلّلَ  اهلّلَ
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لُْم  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   الِْقَياَمةِ  َيْوَم  ُظلَُماٌت  الّظُ

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دېدى: 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: (دۇنيادا 
باشقىالرغا سالغان) زۇلۇم (زالىمغا نىسبهتهن) قىيامهت كۈنىدىكى 

 زۇلمهتلهردۇر.  )قات -قاتمۇ(
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                  

ِ  َعْبدِ  ْن عَ  .77 ُ  َرِضَي  َعْمٍرو ْبِن  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنُهَما اهلّلَ  اهلّلَ
 َوَيِدهِ  لَِسحبنِهِ  ِمْن  الُْمْسلُِموَن  َسلَِم  َمْن  الُْمْسلُِم  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

ُ  َنَ�  َما َهَجرَ  َمْن  َوالُْمَهاِجرُ   َعْنهُ  اهلّلَ

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دېدى: 

مۇسۇلمان : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 ،دېگهن باشقا مۇسۇلمانالر تىلى ۋه قولىدىن (تىلى بىلهن تىلالش

چېقىشتۇرۇش ۋه قولى بىلهن ئۇرۇپ ئازار بېرىشىدىن) ساالمهت 

يۇرتىنى تهرىك قىلغۇچى)  دىنى ئۈچۈنمۇھاجىر (ن ئادهمدۇر. قالغا

  .نى تهرىك قىلغان ئادهمدۇرئىش نهھىي قىلغان الالھدېگهن ئ
  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                  

بِْن  ْن عَ  .78 ُ  ِضَي رَ  ُعَمرَ  ا ُ  َصّ�َ  اهللا رسول قال الَ قَ  َعْنُهَما اهلّلَ  اهلّلَ
 َحَراٌم  َخْمرٍ  َوكُّلُ  َخْمرٌ  ُمْسِكرٍ  كُّلُ  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دېدى: 

مۇنداق دېگهن: ھهر قانداق رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
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 مهسىت قىلغۇچى ھاراقتۇر. ھهرقانداق مهسىت قىلغۇچى ھارامدۇر. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ِ  َعْبدِ  َعْن  .79 ْبِن  اهلّلَ ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ا ُ  َصّ�َ  ِيبَّ النَّ  أَّنَ  َعْنُهَما اهلّلَ  اهلّلَ
ُجُل  َيِصَل  أَْن  الِْربِّ  أََبرُّ  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   أَبِيهِ  ُوّدَ  الّرَ

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دېدى: 

بىـر : رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن

ئادهمنىڭ دادىسنىڭ دوستلىقىنى داۋامالشـتۇرۇپ تۇرىشـى ئۇنىـڭ 

 دادىسىغا بولغان ئهڭ يۈكسهك ۋاپادارلىقىدۇر. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  َسحبلٍِم  ْن عَ  .80 ُ  َصّ�َ  ِيبِّ نَّ ال  ِن عَ  أَبِيهِ  ْن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ْثَنَتْنيِ  ِيف  إِّالَ  َسَد حَ َال  قَاَل  َوَسلََّم  ُ  آَتاهُ  َرُجٌل  ا  بِهِ  َيُقوُم  فَُهوَ  الُْقْرآَن  اهلّلَ

ُ  آَتاهُ  َوَرُجٌل  الّنََهارِ  َوآَناءَ  اللَّْيِل  آَناءَ   اللَّْيِل  آَناءَ  ُيْنِفُقهُ  فَُهوَ  َماًال  اهلّلَ
 َهارِ النَّ  َوآَناءَ 

رهزىيهلالھۇ -دىن ئۇنىڭ دادىسىدىنئىبنى ئابدۇلالھ سالىم

رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى -ئهنھۇما

ىن باشقىالرغا ھهۋهس ئىككى خىل ئادهمد: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ايدۇ. (بىرى) ئالالھ قۇرئاننى بهرگهن، ئهتىگهن ئاخشىمى قىلىنم

قۇرئان تىالۋهت قىلىپ تۇرىدىغان ئادهم. (ئىككىنچىسى) ئالالھ 

(ساۋاپلىق  ئهتىگهن ئاخشىمىئىقتىسادىنى ئىقتىساد بهرگهن، 
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 ئىشالرغا) خىراجهت قىلىپ تۇرغان ئادهم. 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  بن عبد اهللا َجابِرٍ  ْن عَ  .81 ِ  َرُسوِل  ْن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َماِل  َتأْكُلُوا َال  قَاَل  َوَسلََّم  لَْيهِ �َ  لّشِ ْيَطاَن  فَِإّنَ  ِبا َماِل  َيأْكُُل  الّشَ لّشِ  بِا

ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ جابىر رهزىيهلالھۇ 

 . سول قول بىلهن تائام يـېمهڭالر: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 شهيتان سول قول بىلهن تائام يهيدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   

ِ  َعْبدِ  ْبِن  رِ جابِ  َعْن . 82 ُ  ِضَي رَ  اهلّلَ ِ  َرُسولَ  َسِمْعُت  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  َ  لَِقَي  َمْن  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  َدَخَل  َشْيًئا بِهِ  ُيْشِرُك  َال  اهلّلَ

 الّنَارَ  َدَخَل  بِهِ  ُيْشِرُك  لَِقَيهُ  َوَمْن  َجّنَةَ الْ 

ـــهللهلالھۇ  ـــۇلۇلالھ س ـــڭ رهس ـــۇ ئهنھۇنى ـــابىر رهزىيهلالھ ج

ـــى،  ـــان ھهدىس ـــۋايهت قىلغ ـــهللهمدىن رى ـــى ۋهس مهن ئهلهيھ

ـــهللهم ـــى ۋهس ـــهللهلالھۇ ئهلهيھ ـــۇلۇلالھ س ـــداق  نىڭرهس مۇن

شــېرىك  كىمكــى ئالالھقــا بىــر نهرســىنى: لىكىنــى ئاڭلىــدىمدېگهن

ـــى  ـــا (يهن ـــۈرمهي ئۇچراشس ـــېرىك كهلت ـــا ش ـــدا ئالالھق ھاياتى

ــۈرم ــر نهرســىنى كهلت ــا بى ــدۇ. ئالالھق ــنهتكه كىرى هي ئۆلســه) جهن

 قا كىرىدۇ.دوزاخ )ئۆلسهئۇچراشسا (شېرىك كهلتۈرۈپ 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    
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ُ  ِضَي رَ  اهللا بدِ عَ  بِن ابِرٍ جَ  َعْن  .83 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  ِمْعُت قال َس  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُجِل  َبْنيَ  إِّنَ  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ْرِك  َوَبْنيَ  الّرَ َالةِ  َتْرَك  َوالُْجلْفرِ  الّشِ  الّصَ

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ۋهسهللهمدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

ۋه (مۇسۇلمان) ئادهم بىلهن شېرىك : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 پاسىل) نامازنى تهرىك قىلىشتۇر.  كۇپرى ئارسىدا (

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                     

ُ  ِضَي رَ  بن عبد اهللا َجابِرٍ  ْن عَ  .84  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  َسِمْعُت  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ
 ُ  �َلَْيهِ  اَت مَ  َما �ََ�  َعْبدٍ  كُّلُ  ُيْبَعُث  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 
ھهر بىر بهنده قانداق ئۆلگهن بولسا : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

گهن شى ئىش قىلىۋېتىپ ئۆلشۇ بويىچه تىرىلدۈرۈلىدۇ. (يهنى ياخ
، يامان ئىش قىلىۋېتىپ ھالداياخشى ئىشنى قىلىۋاتقان شۇ  بولسا

 ھالدا تىرىلدۈرىلىدۇ.) يامان ئىشنى قىلىۋاتقان ئۆلسىمۇ شۇ 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  أَْزَواِج  َبْعِض  َعْن  َصِفّيَةَ  ْن عَ  .85  ِن عَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  افً  أیََت  َمْن  قَاَل  َم لَّ َوَس  �َلَْيهِ  اهلّلَ  ُتْقَبْل  لَْم  َشْيءٍ  َعْن  مبَلَهُ َس ف اَ َعّرَ

 ْيلَةً لَ  أَْرَبِعَني  َصَالةٌ  لَهُ 

منىڭ سســاالئهلهيھى رهســۇلۇلالھ رهزىيهلالھــۇ ئهنھــادىن ســهفىييه

قىلىنغــــــان ھهدىــــــس،  رىـۋايهت دىن ئاياللىرىنىڭ بىرى
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كىمكـى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن

ــپشــىغا كېېجىنكهشــنىڭ ق ــر  ،لى ــدىن بى ــده ئۇنىڭ نهرســه ھهققى

قىرىق كۈنگىچه ھېچقانـداق نـامىزى مهقبـۇل  ) سورىسا،(مهسلىھهت

 قىلىنمايدۇ. 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ِ  َعْبدِ  ْن عَ  .86 بْ  اهلّلَ ُ  ِضَي رَ  ودسعُ مَ  ِن ا ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  ًبا الّنَاِس  أََشّدَ  إِّنَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  ُمَصّوُِروَن الْ  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  �ََذا

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

: رىۋايهت قىلغان ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهنۋهسهللهمدىن 

 . ردۇرسامالچار بولىدىغان ئادهملهر رهسقىيامهت كۈنى ئهڭ قاتتىق ئازاپقا دۇ

 كېلىنگهن ھهدىس.بىرلىككه                                

بْ  ِن عَ  .87 ُ  ِضَي رَ  ودٍ عُ ْس مَ  ِن ا ُ  َصّ�َ  ِيبِّ قال قال النَّ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َ  َمْن  َوَسلََّم   َكَفَتاهُ  لَْيلَةٍ  ِيف  الَْبَقَرةِ  ُسوَرةِ  آِخرِ  ِمْن  بِاْآلَيَتْنيِ  قََرأ

، ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى

كىمكـى : مۇنداق دېـگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

ئايهت ئۇقۇسا، ئۇ بىر كېچىده سۈره بهقهرهنىڭ ئاخىرىدىن ئىككى 

  ئىككى ئايهت ئۇ كىشىگه (شۇ كېچىچه) كۇپايه قىلىدۇ.

 رىۋايهت قىلغان.بۇخارى                                              

اِك  ْبِن  َثابِِت  ْن عَ  .88 ّحَ ُ  ِضَي رَ  الّضَ ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
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 َكَقْتلِهِ  الُْمْؤِمِن  لَْعُن : قَاَل  َوَسلََّم 

ســابىت ئىبنــى زهھھاكنىــڭ رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى 
ۋهسهللهمدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسـى، رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 

ئـۇنى  بهد دۇئا قىلىشئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: مۆئمىنگه 
 تۇر. (گۇناھ)  ئۆلتۈرگهنگه ئوخشاش

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                            

ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  ِيلَ  قَاَل  اَل قَ  عنه اهللا ضير َذرٍّ  أَِيب  ْن عَ  .89  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
لَوْ  َشْيًئا الَْمْعُروِف  ِمْن  َتْحِقَرّنَ  َال   َطلٍْق  بَِوْجهٍ  أََخاَك  َتلیَْق  أَْن  َو

: مۇنداق دېگهن ۇرهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئئهبى زهر 
دېدى:  مۇنداق ماڭارهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

 )ئۇ ياخشىلىق(ئهگهر  .ىمىغىنسانياخشىلىقنى تۆۋهن  ھېچقانداق
 ئۇچرىشىش بولسا ھهم.   ھالدا چىرايبىلهن خۇش قېرىندىشىڭ

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                  

ْرَداءِ  أَِيب  ْن عَ  .90 ُ  ِضَي رَ  الّدَ ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 قَاَل  إِّالَ  الَْغْيِب  بَِظْهرِ  ِألَِخيهِ  َيْدُعو ُمْسلٍِم  َعْبدٍ  ِمْن  َما َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

لََك  الَْملَُك   بِِمثٍْل  َو

ئهبى دهردا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 

بىر لهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: قايسىرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئه

ئۇنىڭغا  پهرىشتهبىر  ،ساا غايىبانه دۇئا قىلمۇسۇلمان قېرىندىشىغ
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ئۇنىڭغا " (بولسۇن گه ئوخشاشتىلىگىنىڭ ساڭىمۇ" چوقۇم

 يدۇ. ده ىڭنى ئالالھ ساڭىمۇ بهرسۇن)تىلىگىن

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                       

ُ  ِضَي رَ  َعاِوَيةَ مُ  َعْن  .91 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  ِمْعُت قال َس  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  ُيِردْ  َمْن  َيُقوُل  َوَسلََّم  ا بِهِ  اهلّلَ ْههُ  َخْريً يِن  ِيف  ُيَفّقِ  الّدِ

 :مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دېگهن

كىمگه : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 ئالالھ ياخشىلىق ئىراده قىلسا ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ. 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  الُْخْدِرّيِ  َسِعيدٍ  أَِيب  ْن عَ  .92 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 الُْمَؤذُِّن  َيُقوُل  َما ِمثَْل  ُقولُوافَ  الّنَِداءَ  َسِمْعُتْم  إَِذا قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

ــ رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ نىڭ ھهدىســى، ى ســهئىدىلخۇدرىئهب
ــهللهم  ــى ۋهس ــداق ئهلهيھ ــگهن:مۇن ــاڭلىغىنىڭالردا  دې ــى ئ ئهزانن

 مۇئهززىن نىمه دېسه شۇنى دهڭالر. 
  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                 

لَِمّيِ  قََتاَدةَ  أَِيب  َعْن  .93 ُ  ِضَي رَ  الّسَ ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َكعْ فَ  الَْمْسِجَد  أَحُدُكْم  َدَخَل  إِذَا قَاَل  َسلََّم وَ   َيْجلَِس  أَْن  قَْبَل  َرْكَعَتْنيِ  لَْريْ

ــداق  ــۇ مۇن ــڭ ھهدىســى، ئ ــاده رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنى ــى قهت ئهب

ــدۇ: ــداق  دهي ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس
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ســىلهرنىڭ بىــرىڭالر مهســجىدكه كىرســه ئولتۇرۇشــتىن  دېــگهن:

 ئاۋۋال ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇسۇن.

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                 

ُ  َرِضَي  ُموىَس  أَِيب  ْن عَ  .94 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  قَالَ  قَالَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 َوالَْمّيِِت  الَْحّيِ  َمثَُل  َربَّهُ  َيْذُكرُ  َال  َوالَِّذي َربَّهُ  َيْذُكرُ  الَِّذي َمثَُل  َوَسلََّم 

ــداق  ــۇ مۇن ــى، ئ ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــا رهزىيهلالھ ــى مۇس ئهب

ــدۇ ــداق : دهي ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس

ــگهن ــلىمهيدىغان : دې ــلهن ئهس ــادهم بى ــلهيدىغان ئ ــى ئهس رهببىن

 مىسالىدۇر. نىڭم ئۆلۈك بىلهن تىرىكئاده

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ْبِن  عْن  .95 ُ  َرِضَي  َعّبَاٍس  ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  قَاَل  قَاَل  ْنُهَماعَ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ةُ  الّنَاِس  ِمْن  َكِثريٌ  فِيِهَما َمْغُبوٌن  نِْعَمَتاِن  َوَسلََّم  ّحَ  َوالَْفَراغُ  الّصِ

ئىبنــــى ئاببــــاس رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇمانىــــڭ ھهدىســــى، 

ـــدۇ ـــداق دهي ـــۇ مۇن ـــى : ئ ـــهللهلالھۇ ئهلهيھ ـــۇلۇلالھ س رهس

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــار. : ۋهس ــئمهت ب ــى نى ــۇن ئىكك نۇرغ

ـــۇ ـــدۇ. ئ ـــان تارتى ـــپ) زىي ـــدىن بېرى ـــادهم (قول ـــى  ئ ئىكك

 نىئمهت ساقلىق ۋه بوش ۋاقىتتۇر.

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُعثَْماَن  ْن عَ  .96 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  قَالَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
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ُكْم   َو�َلََّمهُ  الُْقْرآَن  َتَعلََّم  َمْن  َخْريُ

ئوســــمان ئىبنــــى ئهففــــان رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ 

ـــدۇ ـــداق دهي ـــۇ مۇن ـــى، ئ ـــهللهلالھۇ : ھهدىس ـــۇلۇلالھ س رهس

ـــــگهنئهلهيھـــــى ۋهســـــهللهم  ـــــداق دې ســـــىلهرنىڭ : مۇن

 گهتكهن كىشىدۇر.قۇرئان ئۆگهنگهن ۋه ئۆياخشىڭالر 

  .رىۋايهت قىلغانبۇخارى                                    

ُ  ِضَي رَ  َعّفَاَن  ْبِن  ُعثَْماَن  ْن عَ  .97 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ َ  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ أ  ِمْن  َخَطاَياهُ  َخَرَجْت  الُْوُضوءَ  فأَْحَسَن  َتَوّضَ

 أَْظَفاِرهِ  َتْحِت  ِمْن  َتْخُرَج  َحّىتَ  َجَسِدهِ 

ئهففـان رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ  ئوسمان ئىبنـى

ــدۇ ــداق دهي ــهللهم : مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس

ئالغانــدىمۇ) كامىــل گهن: كىمكــى تاھــارهت ئېلىــپ (مۇنــداق دېــ

ئالســا، ئــۇ ئادهمنىــڭ بهدىنىــدىكى گۇنــاھالر چىقىــپ كېتىــدۇ. 

ــا  ــتىدىكى گۇناھالرغ ــڭ ئاس ــڭ تىرناقلىرىنى ــۇ ئادهمنى ــا ئ ھهتت

 قهدهر چىقىپ كېتىدۇ.

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  اَن فَّ عَ  ِن بْ  اَن مَ ثْ عُ  َعْن  .98 ِ  ُسولُ قال قال رَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ  ْيِل اللَّ  نِْصَف  قَاَم  فَكَمبَّنََما َجَماَعةٍ  ِيف  الِْعَشحبءَ  َصّ�َ  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ْبَح  َصّ�َ  َوَمْن   كُلَّهُ  اللَّْيَل  َصّ�َ  فَكَمبَّنََما َجَماَعةٍ  ِيف  الّصُ

رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ  ئوســـمان ئىبنـــى ئهففـــان 
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رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى : ھهدىسى، ئـۇ مۇنـداق دهيـدۇ
پتهن نـامىزىنى جامـائهت بىـلهن ۇخ كىم: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دهك (ئهجىرگه ئىگه) ئىبادهت قىلغان ه قوپۇپكېچىدئوقۇسا، يېرىم 
پۈتۈن  ئادهم ئۇ ،سامۇ جامائهت بىلهن ئوقۇبامداتنىكىمكى  بولىدۇ.

  .ه) بولىدۇكېچىده ئۇخلىماي ئىبادهت قىلغاندهك (ئهجىرگه ئىگ
        

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                  

ـــْن  .99 ـــوَب  أَِيب  َع ـــاِرّيِ  أَّيُ ـــَي  اْألَْنَص ُ  َرِض ـــهُ  اهلّلَ ـــوَل  أَّنَ  َعْن ِ  َرُس  اهلّلَ
ــّ�َ  ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــاَل  َوَس ــْن  قَ ــاَم  َم ــاَن  َص ــّمَ  َرَمَض ــهُ  ُث ــّتًا أَْتَبَع ــْن  ِس  ِم

اٍل  ْهرِ  َكِصَياِم  كَحبَن  َشّوَ  الّدَ

: ئهبى ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ

كىمكى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ 

رامىزاننىڭ روزىسىنى تۇتۇپ، ئۇنىڭغا شهۋۋال ئېيىدا ئالته كۈن ئۇالپ 

 يىل بويى روزا تۇتقاندهك (ئهجىرگه ئىگه) بولىدۇ.  ،روزا تۇتسا

 رىۋايهت قىلغان.مۇسلىم                                    

ُ  ِضَي رَ  ُحَنْيٍف  ْبِن  َسْهِل  ْبِن  أَُماَمةَ  أَِيب  ْبَن  ْهِل َس  َعْن  .100  َعْنهُ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  أَّنَ  َ  َسمبََل  َمْن  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ َهاَدةَ  اهلّلَ  َبلََّغهُ  بِِصْدٍق  الّشَ

 ُ َهَداءِ  َمَناِزَل  اهلّلَ  ِفَراِشهِ  �ََ�  َماَت  َوإِْن  الّشُ

رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ سهھىل ئىبنى ھۇنهيىـف 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق : مۇنداق دهيدۇ
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كىمكى ئالالھتىن سهمىمىيلىك بىـلهن شـېھىت بولۇشـنى : دېگهن
ــىمۇ  ــتىده ئۆلس ــى ئۈس ــادهمنى كۆرپىس ــۇ ئ ــالالھ ئ ــه، ئ تىلىس

 شېھىتالرنىڭ مهرتىۋىسىگه يهتكۈزىدۇ.
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  هريرة أيب َعْن  .101 ِ  َرُسولُ  اَل قال قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ ا َصّ�َ  اهلّلَ  هلّلَ
 ُتْجلَتُب  َيْعَملَُها َحَسَنةٍ  فَكُّلُ  إِْسَالَمهُ  أََحُدُكْم  أَْحَسَن  إَِذا َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

لَِها بَِعْشرِ  َئةٍ  َوكُّلُ  ِضْعٍف  ِماَئةِ  َسْبِع  إَِىل  أَْمثَا  بِِمثْلَِها ُتْجلَتُب  َيْعَملَُها َسّيِ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سىلهرنىڭ بىـرىڭالر : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئـون  ساۋاپلىق ئهمهلئۇ قىلغان ھهر بىر  ،ياخشى مۇسۇلمان بولسا

چه ھهسسىلهپ يېزىلىدۇ. قىلغان ھهسسىدىن يهتته يۈز ھهسسىگى

 بولسا ئۆز پېتى يېزىلىدۇ. ئهمهل  گۇناھھهر بىر 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  هريرة أيب َعْن  .102  َوَسلََّم  �َلَْيه اهللا ص� اهللا رسول أّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ
ْيَطاُن  يأيت قال  َمْن  لَهُ  َيُقوَل  َحّىتَ  َوَكَذا َكَذا َخلََق  َمْن  فََيُقوَل  أََحَدُكْم  الّشَ

لَِك  َبلَغَ  فَِإذَا َربََّك  َخلََق  ِ  فَلَْيْسَتِعْذ  ذَ  َولَْيْنَتهِ  بِاهلّلَ
ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: شـهيتان سـىلهرنىڭ 

م ؟ ئـاۋۇنى كىـېنىغا كېلىـپ: مـاۋۇنى كىـم يـاراتتىىڭ يبىرىڭالرن
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؟ دهيدۇ. ۈپ ئاخىرى: رهببىڭنى كىم ياراتتى؟ ... دهپ يۈرياراتتى

ئىنسان مۇشـۇ باسـقۇچقا كهلگهنـده ئـالالھتىن پانـاھلىق تىـلهپ 

 (ئهئۇزۇ بىللهھى مىنهششهيتانىررهجىم) دهپ توختىسۇن. 

 .كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه                                 

ــَرةَ  أَِيب  ْن َعــ  .103 ــَي رَ  ُهَرْي ُ  ِض ــهُ  اهلّلَ ــاَل  َعْن ــاَل  قَ ــوُل  قَ ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم وَ  �َلَْي َ  إِّنَ  َس ـــاَرَك  اهلّلَ ـــاَىل  َتَب ـــّبَ  إَِذا َوَتَع ـــًدا أََح  َنـــاَدى َعْب

ـــَل جِ  ي َ  إِّنَ  ْربِ ـــْد  اهلّلَ ـــّبَ  قَ ـــا أََح ـــهُ  فَُالًن ـــهُ  فَأَِحّبَ ـــُل  فَُيِحّبُ ي ـــّمَ  ِجْربِ  ُث
ــاِدي ــُل  ُيَن ي ــَماءِ  ِيف  ِجْربِ َ  إِّنَ  الّسَ ــْد  اهلّلَ ــّبَ  قَ ــا أََح ــأَِحّبُوهُ  فَُالًن ــهُ  فَ  فَُيِحّبُ

َماءِ  أَْهُل   اْألَْرِض  أَْهِل  ِيف  الَْقُبوُل  لَهُ  َوُيوَضعُ  الّسَ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئالالھ بىر بهندىنى سهللهلالھۇ 

، الالھ پاالنى كىشىنى ياخشى كۆردىياخشى كۆرسه جىبرىئىلغا: ئ

سهنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگىن دهپ نىدا قىلىدۇ. ئۇ كىشىنى جىبرىئىل 

ياخشى كۆرىدۇ. جىبرىئىل ئاسماندىكى پهرىشتهلهر ئارىسدا: ئالالھ 

سىلهرمۇ ئۇنى ياخشى كۆرۈڭالر دهپ پاالنى كىشىنى ياخشى كۆردى، 

 ماندىكى پهرىشتهلهر ياخشى كۆرىدۇ.نىدا قىلىدۇ. ئۇ كىشىنى ئاس

ئاندىن ئۇ كىشىگه يهر يۈزىده مهقبۇللۇق چۈشۇرۈلىدۇ. (يهر يۈزىدىمۇ 

 ياقتۇرۇشقا ئېرىشىدۇ)

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               
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ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .104 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َيْقَبُل  َال  قَاَل  َ  َحّىتَ  أَْحَدَث  إَِذا أََحِدُكْم  َصَالةَ  اهلّلَ أ   َيَتَوّضَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
ـــهللهم ـــى ۋهس ـــهللهلالھۇ ئهلهيھ ـــداق س ـــالالھ مۇن ـــگهن: ئ  دې

بىرىڭالرنىــڭ تاھارهتســىز ئوقۇغــان نــامىزىنى تــاكى ئــۇ تاھــارهت 
 .ئالمىغۇچه مهقبۇل قىلمايدۇ

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ـ  .105 ُ  ِضـــَي رَ  ِعيدٍ َســـ أَِيب  ْن َعــ ـ  أَّنَ  ْنـــهُ عَ  اهلّلَ ــ ُ  َصـــّ�َ  ِيبَّ الّنَ  لَْيـــهِ �َ  اهلّلَ
ـــلََّم وَ  ـــ َس ـــِبُعّنَ لَ  اَل قَ ـ  َتّتَ ــ ـ  َنَن َس ــ ـ  ْن َم ــ ـــ ْبلَُجلْم قَ اِش ـــْربٍ بِ  ْربً ـــاوَ  ِش  ِذَرا�ً

ــ ــ  ِذَراٍع بِ ــ ّىتَ َح ــ  وْ لَ ــرَ جُ  لَُجلواَس ــّبٍ  ْح ــلَْجلُتُموهُ لَ  َض ــاقُ  َس ــ لَْن ــوَل رَ  اَي ِ  ُس  اهلّلَ
 ؟َمْن فَ  اَل قَ  الّنََصاَرىوَ  َيُهودَ الْ 

ئهبى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، پهيغهمبىرىمىز 

غېرىچ بىر  : سىلهر بىرۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنھسهللهلال

غېرىچتىن، بىر گهز بىر گهزدىن بۇرۇنقىالرنىڭ يوللىرىغا ئهگىشىپ 

) كېلهنىڭ تۆشۈكىگه كىرگهن بولسا ىداىختار(ماڭىسىلهر. ھهتتا ئۇالر 

) :سىلهرمۇ (دوراپ) كىرىپ باقىسىلهر. (ئهبى سهئىد مۇنداق دهيدۇ

رهسۇلى، (دېمهكچى بولغانلىرى) يهھۇدىي  ى ئالالھنىڭبىز: ئ

رهسۇلۇلالھ: ئهمىسه كىمنىڭ  ،ناساراالرنىڭ (يولىمۇ؟) دېسهك

  ) دېدى.!(بوالتتى؟

بىرلىككه كېلىنگهن                                 
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 .ھهدىس

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .106 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
لَِجلّنَ  الَْعَرِض  َكثَْرةِ  َعْن  الِْغَىن  لَْيَس  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   الّنَْفِس  ِغَىن  الِْغَىن  َو

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

 مالنىـڭ-: بـايلىقسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن

 بهلكى بايلىق قهلىپ بايلىقىدۇر.   ،كۆپلىكىدىن ئهمهس

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .107 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِ  إِيَماٌن  فََقاَل  أَفَْضُل  الَْعَمِل  أَّيُ  ُسِئَل  َوَسلََّم   َماَذا ُثّمَ  ِقيَل  َوَرُسولِهِ  بِاهلّلَ

ِ  َسِبيِل  ِيف  الِْجَهادُ  قَاَل  ورٌ  َحّجٌ  قَاَل  َماَذا ُثّمَ  ِقيَل  اهلّلَ  َمْربُ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

: ئهمهللهرنىڭ ئىچىده ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن بىر ئادهمسهللهلالھ

سورىۋىدى، رهسۇلۇلالھ: ئالالھ ۋه قايسىبىرىنىڭ ئهۋزهل ئىكهنلىكىنى 

. ئاندىن ئالالھنىڭ رهسۇلىغا ئىمان كهلتۈرۈش دهپ جاۋاب بهردى

: ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش دهپ جاۋاب كېيىنچۇ؟ دېگهن سوئالغا

بهردى. ئاندىن كېيىنچۇ؟ دېگهن سوئالغا: ياخشى ئورۇنالنغان ھهج 

 دهپ جاۋاپ بهردى. 

 بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                  
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ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .108 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ِ  ُيْؤِمُن  كَحبَن  ْن مَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   كَحبَن  َوَمْن  َجاَرهُ  ُيْؤذِ  فََال  اْآلِخرِ  َوالَْيْوِم  بِاهلّلَ

ِ  ُيْؤِمُن  ِ  ُيْؤِمُن  كَحبَن  َوَمْن  َضْيَفهُ  فَلُْيْجلِرْم  اْآلِخرِ  َوالَْيْوِم  بِاهلّلَ  َوالَْيْوِم  بِاهلّلَ
ا فَلَْيُقْل  اْآلِخرِ   لَِيْصُمْت  أَوْ  َخْريً

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

كىمكـــى ســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم مۇنـــداق دېـــگهن: 

قوشنىسـىغا  بولسـا نقـائېيتا ۋه ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىمـان ئالالھق

ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىمـان  ئالالھقـا ۋهكىمكـى ئازار بهرمىسـۇن. 

ئالالھقــا كىمكــى مېھمــاننى ھــۆرمهت قىلســۇن.  بولســا نقــاتئېي

ــا ــان ئېيتۋه ئ ــۈنىگه ئىم ــاخىرهت ك ــا نق ــۆز  بولس ــى س ياخش

 قىلسۇن ياكى سۈكۈت قىلسۇن. 

  كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه                                  

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .109 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  ّ�َ َص  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َماءِ  إَِىل  لَْيلَةٍ  كُّلَ  َوَتَعاَىل  َتَباَرَك  بَُّنارَ  َيْ�ُِل  اَل قَ  َوَسلََّم  ْنَيا الّسَ  ِحَني  الّدُ

 َيْسمبَلُِين  َمْن  لَهُ  فَأَْسَتِجيَب  َيْدُعوِين  َمْن  َيُقوُل  اْآلِخرُ  اللَّْيِل  ُثلُُث  َيْبیَق 
 لَهُ  فَأَْغِفرَ  َيْسَتْغِفُرِين  َمْن  فَأُْعِطَيهُ 

رهســۇلۇلالھ ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، 

ھهر  مۇنداق دېگهن: رهببىمىز ئـالالھسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

كېچه كېچىنىڭ (تاڭ ئېتىشقا) ئۈچتىن بىر قىسمى قالغاندا دۇنيـا 
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ئاسمىنىغا چۈشۈپ: كىم ماڭا دۇئا قىلسا مهن دۇئاسىنى ئىجـابهت 

قىلىــمهن. كىــم مهنــدىن بىــر نهرســه تىلىســه مهن تىلىگىنىنــى 

گۇنــاھىنى) (مهن  كىــم مهنــدىن مهغپىــرهت تىلىســه بېــرىمهن.

 مهغپىرهت قىلىمهن دهيدۇ.

 بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                 

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .110 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  قَاَل  قَاَل  َوَسلََّم  ْبُن  ُيْؤِذيِين  َوَجّلَ  َعزَّ  اهلّلَ ْهرَ  َيُسّبُ  آَدَم  ا  َوأََنا الّدَ
ْهرُ   َوالّنََهارَ  اللَّْيَل  أُقَلُِّب  مربيدي األ الّدَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن: ئــالالھ مۇنــداق 

ــدۇ.  ــازار بېرى ــا ئ ــالپ ماڭ ــاننى تىل ــى زام ــادهم بالىس ــدى: ئ دې

ــدۇرمهن. ــالبۇكى مهن زامان ــڭ ئىلكىمدىــدۇر.  ھ ــالر مېنى ئىش

 كۈندۈزنى مهن ئالماشتۇرۇپ تۇرىمهن. -كېچه

 بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                  

ــَرةَ هُ  أَِيب  ْن َعــ  .111 ــَي  َرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــّ�َ  ِيبِّ الّنَــ  ِن َعــ  َعْن ُ  َص ــهِ  اهلّلَ  �َلَْي
ــاَل  َوَســلََّم  َ  إِّنَ  قَ ــِيت  َعــْن  َتَجــاَوزَ  اهلّلَ َثْت  َمــا أُّمَ ــهِ  َحــّدَ  لَــْم  َمــا أَْنُفَســَها بِ

  َتَتكَلَّْم  أَوْ  َتْعَمْل 
ــۇرهيره ــى ھ ــڭ ئهب ــۇ ئهنھۇنى ــۇلۇلالھ  رهزىيهلالھ ــى، رهس ھهدىس

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق دېـگهن: ئـالالھ ئۈممىتىمنىـڭ 
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ــى قىلمىغــان يــاكى  –كــۆڭلىگه كهلتــۈرگهن نهرســىنى  ئــۇنى ئهمهل

 كهچۈرىۋهتتى.  -سۆزلىمىگهنال بولسا 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .112 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 أَْخَتِبَئ  أَْن  َوأُِريُد  بَِها َيْدُعو ُمْسَتَجاَبةٌ  َدْعَوةٌ  َنِيبٍّ  لِكُّلِ  قَاَل  َوَسلََّم 
ِيت  َشَفاَعةً  َدْعَوِيت   اْآلِخَرةِ  ِيف  ِألُّمَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
بىـر  قانـداق هسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: ھهرسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ

ئىجابهت بولىدىغان بىـر دۇئاسـى بـار. مهن قىلسال  پهيغهمبهرنىڭ
شۇ دۇئايىمنى ئـاخىرهتته ئـۈممىتىمگه شـاپائهت قىلىـش ئۈچـۈن 

 ساقالپ قويۇشنى ئىراده قىلىمهن.
  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  ِضَي رَ  ْيَرةَ رَ هُ  أَيب َعْن  .113 ِ  َرُسوِل  ْن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ّفَ  أَِقيُموا قَاَل  َوَسلََّم  َالةِ  ِيف  الّصَ ّفِ  إِقَاَمةَ  فَِإّنَ  الّصَ َالةِ  ُحْسِن  ِمْن  الّصَ  الّصَ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

سهپنىڭ  .ڭالردېگهن: نامازدا سهپنى رۇسالئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

 .نامازنىڭ دۇرۇس بولغانلىقىدىنىدۇررۇس بولغىنى 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

 ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .114 أَُبو قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ
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ُ  َصّ�َ  الَْقاِسِم   ُمْسلٌِم  ُيَواِفُقَها َال  َسحبَعةٌ  الُْجُمَعةِ  َيْوِم  ِيف  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َ  َيْسمبَُل  ُيَصلِّي قَائٌِم  َوُهوَ  ا اهلّلَ  ُيَقلِّلَُها قُلَْنا بَِيِدهِ  َوقَاَل  أَْعَطاهُ  إِّالَ  َخْريً

 ُيَزّهُِدَها

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

 للهم: جۈمه كۈنىده بىر ۋاقىت بـار. بىـرسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه

ئالالھتىن ياخشىلىق تهلهپ  ،مۇسۇلمان ئۆره تۇرۇپ ناماز ئوقۇغان

الھ ئۇنىـڭ ئـال ،قىلغان ھالهتته شۇ ۋاقىتقـا تـوغرا كېلىـپ قالسـا

دهپ قولى بىلهن ئىشارهت قىلدى. (ئهبۇ -تىلىكىنى چوقۇم بېرىدۇ

رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى () بىـز :ھۇرهيره مۇنداق دهيـدۇ

تىلىـگهن  نىڭمۇسـۇلمان ئـالالھ )ئىشـارىتىدىنقـول ۋهسهللهمنىڭ 

 چــوڭ(ھېســاپالپ نهرســه  ئــانچىكى، نى ئــاز ســاناپســىنهرسى

 .يال) بېرىدۇ دهپ چۈشهندۇقهىلمب
 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ـ  .115 ُ  َرِضـــَي  ُهَرْيـــَرةَ  أَِيب  ْن َعــ ـــِيبَّ  أَّنَ  َعْنـــهُ  اهلّلَ ُ  َصـــّ�َ  الّنَ  �َلَْيـــهِ  اهلّلَ
َيَجلـــةِ  ِصـــَياَح  َســـِمْعُتْم  إَِذا قَـــاَل  َوَســـلََّم  َ  فَاْســـمبَلُوا الّدِ  فَْضـــلِهِ  ِمـــْن  اهلّلَ

ُذوا الِْحَمـــارِ  َنِهيـــَق  َســـِمْعُتْم  َوإَِذا َملَكـًــحب َرأَْت  فَِإّنََهـــا ِ  فََتَعـــّوَ  ِمـــْن  بِـــاهلّلَ
ْيَطاِن   َشْيَطاًنا َرأَْت  فَِإّنََها الّشَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېـگهن: خـوراز چىللىغـاننى 



57 

 

 

ــۇ  ــالر. ئ ــى تىلهڭ ــى ۋه مهرھهمىتىن ــالالھتىن پهزل ئاڭلىســاڭالر ئ

. ئېشـهكنىڭ ھاڭرىشـىنى كۆرگهنپهرىشتىنى (چىللىغان چېغىدا) 

دىن پانـاھلىق نىڭ شـهررىاننىپ شـهيتئاڭلىساڭالر ئالالھقا سـېغى

 .كۆرگهنشهيتاننى  ئىشهك ھاڭرىغان چېغىدا)( تىلهڭالر.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .116 ُ  َصّ�َ  َخلِيلِي أَْوَصاِين  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ىَح  َوَرْكَعَيتْ  َشْهرٍ  كُّلِ  ِمْن  أَّيَاٍم  َثَالَثةِ  ِصَياِم  بِثََالٍث  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َوأَْن  الّضُ
 أََناَم  أَْن  قَْبَل  أُوتِرَ 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، ئــۇ مۇنــداق 

ــدۇ ــهللهم : دهي ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــتۇم رهس دوس

ــ ــۇشماڭ ــۈن روزا تۇت ــۈچ ك ــدا ئ ــئهت ، ا: ھهر ئاي ــى رهك ئىكك

، ئۇخالشــتىن بــۇرۇن ۋىتىــر ئوقۇشــتىن چاشــكا نــامىزى ئوقــۇش

 ئىبارهت ئۈچ ئىشنى تهۋسىيه قىلدى.  

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .117  َصّ�َ  ِيبِّ نَّ ال  إَِىل  َرُجٌل  َجاءَ  قَاَل  َعْنهُ  اهلّلَ
 ُ ِ  َرُسوَل  َيا فََقاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ َدقَةِ  أَّيُ  اهلّلَ  أَْن  قَاَل  أَْجًرا أَْعَظُم  الّصَ

َق   ُتْمِهُل  َوَال  الِْغَىن  َوَتأُْمُل  الَْفْقرَ  َتْخىَش  َشِحيٌح  َصِحيٌح  َوأَْنَت  َتَصّدَ
لُِفَالٍن  َذاكَ  لُِفَالٍن  قُلَْت  الُْحلُْقوَم  َبلََغْت  إَِذا َحّىتَ   لُِفَالٍن  كَحبَن  َوقَْد  َكَذا َو

بىر ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 
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ى : ئېنىغا كېلىپئادهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ي

دهپ سورىغان  ؟ائهجرى كاتتقايسىنىڭ سهدىقىنىڭ  ،ئالالھنىڭ رهسۇلى

، يوقسۇل ھېرىسمهندۇنياغا -: سېنىڭ ساغالم، مالرهسۇلۇلالھ ،ئىدى

، باي بولۇشنى ئارزۇ قىلىدىغان ئهھۋالدا قېلىشتىن ئهنسىرهيدىغان

) جان ھهلقۇمغا .تۇرۇپ سهدىقه قىلىشىڭنىڭ (ئهجرى كاتتىدۇر

پاالنىغا مۇنچىلىك (ئۇ چاغدا) . ىگهيسهنقهدهر ئارقىغا سۆرىم گهنكهلگه

مال -ئهسلىده ئۇ پۇل .بېرىڭالر، پاالنىغا مۇنچىلىك بېرىڭالر دهيسهن

 (مىراسخورلۇق نوقتىسىدىن) باشقا بىرىنىڭ بولۇپ بولغان بولىدۇ.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .118 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
لِْجَناَزةِ  أَْسِرُعوا قَاَل  لَِحةً  َتُك  فَِإْن  بِا ُموَنَها فََخْريٌ  َصا  ِسَوى َيُك  َوإِْن  ُتَقّدِ

لَِك   ِرقَابُِكْم  َعْن  َتَضُعوَنهُ  فََشرٌّ  ذَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېـگهن: جىنـازىنى ئېلىـپ 

مېيىت ياخشـى بىـرى بولسـا (ئـۇنى هگهر ئڭالر. شقا ئالدىرامېڭى

 )راقبالــدۇر(كۈتــۈپ تۇرغــان نهتىــجه) ياخشــىدۇر. ياخشــىلىققا 

(ئـۇنى كۈتـۈپ  ئهكسىچه بولغانداىسىلهر. ئهگهر گهن بوليېتىشتۈر

 ىسىلهر. غان بوللچۈشۈرىۋادۇر. مۈرهڭلهردىن تۇرغان نهتىجه) يامان

  .كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه                                 
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ُ  ِضَي رَ  هريرة أيب َعْن  .119 َ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  ِيبَّ النَّ  ّنَ ا  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 َيْغِسُل  َيْوًما أَّيَاٍم  َسْبَعةِ  كُّلِ  ِيف  َيْغَتِسَل  أَْن  ُمْسلٍِم  كُّلِ  �ََ�  َحّقٌ : اَل قَ 

 َوَجَسَدهُ  َرأَْسهُ  ِفيهِ 

ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ 

بىر مۇسۇلماننىڭ  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ھهر

 ۇر. زۆرۈرد ىبېشىنى ۋه بهدىنىنى يۇيۇش ،كۈن يۇيۇنۇپھهپتىده بىر 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .120 ِ  َرُسولَ  َسِمْعُت  قَالَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َقةٌ  الَْحلُِف  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  لَْعةِ  ُمَنّفِ َكةِ  ُمْمِحَقةٌ  لِلّسِ  لِلَْربَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن: يالغــان قهســهم 

ــدىن (يالغــان ق هســهم ئىچىــپ مــال ســاتقۇچىنىڭ) مېلىنــى قول

  بهرىكهتنى ئۆچۈرىدۇ. )ئهمما( .چىقىرىدۇ

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .121 ِ  َرُسوَل  ِمْعُت قال َس  َعْنهُ  اهلّلَ  كُّلُ  ُقولُ يَ  اهلّلَ
ِيت  يَن  إِّالَ  ُمَعاًىف  أُّمَ ُجُل  َيْعَمَل  أَْن  الُْمَجاَهَرةِ  ِمْن  َوإِّنَ  الُْمَجاِهِر  بِاللَّْيِل  الّرَ
هُ  َوقَْد  ُيْصِبَح  ُثّمَ  َعَمًال  ُ  َسَرتَ  َكَذا الَْباِرَحةَ  َعِملُْت  فَُالُن  َيا فََيُقوَل  �َلَْيهِ  اهلّلَ

هُ  َباَت  َوقَْد  َوَكَذا ِ  ِسْرتَ  َيْجلِشُف  َوُيْصِبُح  َربُّهُ  َيْسُرتُ  َعْنهُ  اهلّلَ
ئهنھۇنىــــڭ ھهدىســــى،  ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ 
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ــگهن:  ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس

ــۇ قىلىنىــد ۇ. ئۈممىتىمنىــڭ جاكارچىــدىن باشــقا ھهممىســى ئهپ

، بىــر ئادهمنىــڭ كېچىــده (گۇناھقــا جاكارچىلىقنىــڭ بىــر تــۈرى

ئىشنى ئاشكارا قىلمىسا، لالھ ئۇ ئا ،ياتىدىغان) بىر ئىشنى قىلىپ

مۇنـداق  ، مهن كـېچههتىگهنده: ھهي پاالنىكىشىنىڭ ئهتىسى ئۇ ئ

ده) ئۇنى رهببى مۇنداق ئىشالرنى قىلدىم دېگهن بولۇشىدۇر. (كېچى

ئهمما ئۇ ئهتىسى ئالالھنىڭ ئۆزى ئۈستىدىكى پهردىسـىنى  .ياپقان

  2ئېچىۋهتكهن.

  .كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه                                

ُ  َرِضَي  َرةَ ُهَريْ  أَيب َعْن  .122 ِ  َرُسولُ  اَل قَ  قال َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 أَْبَواُب  َو�ُلَِّقْت  الَجّنَةِ  أَْبَواُب  فُّتَِحْت  َرَمَضاُن  َدَخَل  إَِذا َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

َياِطُني  َوُسلِْسلَْت  َجَهّنََم   الّشَ

رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى ھــۇرهيره 

ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن: رامىــزان ئېيــى 

ــه ــپ ،كىرس ــىكلىرى ئېچىلى ــڭ ئىش ــڭ  ،جهننهتنى جهھهننهمنى

 ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ. شهيتانالر نهزهربهنت قىلىنىدۇ. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

                                                             
 گۇناھنى قالغان مھخپى ئۆزى ئھمما. نئاشكارىالنمىغاسىرىتقا  گۇناھى پٻتىپ گۇناھقا . یھنى كٻچىسى2

 ئادەمنى قىلغان ئۈندىگھن، یوشۇرۇن قۇتراتقۇلۇق ئۆتكۈزۈشكھ گۇناھ باشقىالرنى ئاشكارىالپ جاكارالپ،
 ۇ.ىغانلىقىنى كۆرسىتىدكھچۈرمھید نىڭئالالھ
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ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .123 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  أَْطَعَمهُ  فَِإّنََما َصْوَمهُ  فَلُْيِتّمَ  َوَشِرَب  فَأَكََل  َنِسَي  إَِذا قَاَل   َوَسَقاهُ  اهلّلَ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

روزىدار) ئۇنتۇلۇپ هلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: (ئ سهللهلالھۇ

 - يهپ(ئېسىگه ئالغان ھامان  ،قېلىپ يهپ ئىچكهن بولسا

ئىچىشتىن توختاپ) رامىزانىنى داۋامالشتۇرۇپ تۇتىۋهرسۇن. 

 بهرگهندۇر. ئىچمهك-يېمهكهنكى ئۇنىڭغا ئالالھ جهزم

 .ھهدىسبىرلىككه كېلىنگهن                                 

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ . 124 ُ  َصّ�َ  ِيبُّ النَّ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ

 أُّمُهُ  َولََدْتهُ  َكَيْوِم  َرَجعَ  َيْفُسْق  َولَْم  َيْرفُْث  فَلَْم  الَْبْيَت  َهَذا َحّجَ  َمْن  َوَسلََّم 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

بۇ بهيتۇلالھنى كىمكى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: 

ئادهم ئۇ  ،بولساسهت گهپ ۋه پاسىقلىق قىلمىغان  ھهج قىلىپ،

 ھهجدىن ئانىسىدىن تۇغما ھالهتته (گۇناھسىز) قايتىدۇ. 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ــَي  ةَ رَ ُهَرْيــ  أَِيب  ْن َعــ  .125 ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــِيبِّ  ِن َعــ  َعْن ــّ�َ  الّنَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ  �َلَْي
ـــلََّم  ـــاَل  َوَس ـــْنَجلُح  قَ ـــْرأَةُ  ُت ـــٍع  الَْم ـــا ِألَْرَب لَِه ـــِبَها لَِما لَِحَس ـــا َو لَِه لَِجَما  َو

لِِديِنَها يِن  بَِذاِت  فَاْظَفرْ  َو  َيَداَك  َتِرَبْت  الّدِ
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ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: (ئـادهتته كىشـىلهر) 

، چىرايى ۋه دىنىدىن ئىبارهت ، نهسهبىئىقتىسادى ايال كىشىنىڭئ

بولشـىدىن  قانـداقتۆت نهرسىسىنى ھېساپقا ئېلىـپ ئۆيلىنىـدۇ. 

 . سهن دىندارنى ئالغىن قهتئىينهزهر

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـ  .126 ــ ـــَرةَ هُ  أَِيب  ْن َع ـــَي  َرْي ُ  َرِض ـــهُ  اهلّلَ ـ  َعْن ــ ـــِيبِّ  ِن َع ـــّ�َ  الّنَ ُ  َص  اهلّلَ
 ِرَيــاِض  ِمــْن  َرْوَضــةٌ  َوِمْنــَربِي َبْيــِيت  َبــْنيَ  َمــا قَــاَل  َوَســلََّم  �َلَْيــهِ 
 َحْوِضي �ََ�  َوِمْنَربِي الَْجّنَةِ 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: مېنىڭ ئۆيۈم بىلهن 

لىرىدىن بىر باغچا بار. مېنىڭ نبىرىمنىڭ ئارىسىدا جهننهت باغچىمۈ

 مۈنبىرىم ھهۋزى كهۋسىرىمنىڭ ئۈستىدىدۇر. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـــْن  .127 ـــَرةَ  أََيب  َع ـــَي رَ  ُهَرْي ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ ـــوُل يَ  َعْن ـــاَل  ُق ـــوُل  قَ ِ  َرُس  اهلّلَ
ــّ�َ  ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــلُِّم  َوَس ــُب  ُيَس ِك ا ــَ�  الّرَ ــي �َ ــي الَْماِش ــَ�  َوالَْماِش َ� 

 الَْجلِثريِ  �ََ�  َوالَْقلِيُل  الَْقا�ِدِ 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: قاتناشتا كېتىۋاتقان 
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ئادهم پىياده ماڭغان ئادهمگه ساالم قىلىدۇ. پىياده ماڭغان ئادهم 

الم ئولتۇرغان ئادهمگه ساالم قىلىدۇ. ئاز سانلىق كۆپ سانلىققا سا

 قىلىدۇ. 

بۇخارى رىۋايهت قىلغان ۋارىيانتىدا "كىچىكلهر چوڭالرغا  ھهدىسنىڭ

 دېيىلگهن ساالم قىلىدۇ"

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .128 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 ُيْرَحُم  َال  َيْرَحُم  َال  َمْن  قَاَل 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

(باشقىالرغا) كىمكى مۇنداق دېگهن: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

 ئېرىشهلمهيدۇ.  مىتىگهھره(ئالالھنىڭ)  رهھىم قىلمايدىكهن

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .129 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  ّ�َ َص  اهلّلَ  لَْيهِ �َ  اهلّلَ
ِريِق  �ََ�  َشْوٍك  ُغْصَن  َوَجَد  بَِطِريٍق  َيْمِشي َرُجٌل  َبْيَنَما اَل قَ  َوَسلََّم   الّطَ

ُ  فََشَكرَ  فَأََخَذهُ   لَهُ  فََغَفرَ  لَهُ  اهلّلَ
ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ 

ا ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن: ئهينــى زامانــد

، يولــدا بىــر تىكهنلىــك دهرهخ بىــر ئــادهم بىــر يولــدا كېتىۋېتىــپ

ــۇ ــازار بولمىس ــانچىلىپ ئ ــقىالرغا س ــۆرۈپ (باش ــېخىنى ك ن ش
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ى. شـۇنىڭ بىـلهن كهن ئېـددهپ) ئۇنى (بىـر چهتـكه) ئېلىـۋهت

ـــڭ  ـــۇپ ئۇنى ـــۇن بول ـــىدىن مهمن ـــۇ ئىش ـــڭ ب ـــالالھ ئۇنى ئ

 (گۇناھلىرىنى) مهغپىرهت قىلىۋهتتى. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـ  .130 ــ ـــَرةَ  أَِيب  ْن َع ـــَي  ُهَرْي ُ  َرِض ـــهُ  اهلّلَ ـــوَل  أَّنَ  َعْن ِ  َرُس ـــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص  اهلّلَ
ـــهِ  ـــلََّم  �َلَْي ـــاَل  َوَس ـــَتَجاُب  قَ ـــِدُكْم  ُيْس ـــا ِألََح ـــْم  َم ـــْل  لَ ـــوُل  َيْعَج  َيُق
 ِيل  ُيْسَتَجْب  فَلَْم  َدَعْوُت 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ھهر كىمنىڭ دۇئاسى 

ئىجــابهت بولمىــدى" دهپ ئالــدىراپ  ،دۇئــا قىلــدىم )شــۇنچه("

 مىسىال ئىجابهت قىلىنىدۇ.قال

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ـ  .131 ــ ـــَرةَ  أَِيب  ْن َع ـــَي  ُهَرْي ُ  َرِض ـــهُ  اهلّلَ ـــوَل  أَّنَ  َعْن ِ  َرُس ـــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص  اهلّلَ
ـــهِ  ـــلََّم  �َلَْي ـــاَل  َوَس ـــوُم  َال  قَ ـــحبَعةُ  َتُق ـــّىتَ  الّسَ ـــرَّ  َح ـــُل  َيُم ُج ـــْربِ  الّرَ  بَِق

ُجِل   َمكَحبَنهُ  لَْيَتِين  َيا فََيُقوُل  الّرَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: بىـر ئـادهم يهنه 

ــۈپ كېتىۋېتىــپ:  ــدىن ئۆت ــڭ قهبرىســىنىڭ يېنى ــر ئادهمنى بى

كاشـــكى مهن شـــۇ (زۇلۇمنىـــڭ ئېغىرلىقـــى ســـهۋهبىدىن) 
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ـــدىك ـــام ى)(قهبرى ـــان بولس ـــدا بولغ ـــڭ ئورنى ھه؟! -ئادهمنى

 دهيدىغان ھالهتكه كهلمىگۈچه قىيامهت قايىم بولمايدۇ.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .132 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 اْرُزقِْين  ِشْئَت  إِْن  اْرَحْمِين  ِشْئَت  إِْن  ِيل  اْغِفرْ  اللَُّهّمَ  أََحُدُكْم  َيُقْل  َال  قَاَل 

لَيْعِزْم  ِشْئَت  إِْن   ُمْكِرهُ  َال  َيَشحبءُ  َما َيْفَعُل  إِّنَهُ  َمْسمبَلََتهُ  َو

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ــداق ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم  ــگهن: مۇن ــ«دې ــالالئ ھ ى ئ

ــم  ــا رهھى ــاڭ ماڭ ــن. خالىس ــرهت قىلغى ــى مهغپى ــاڭ مېن خالىس

ــن.  ــنخاقىلغى ــق بهرگى ــا رىزى ــاڭ ماڭ ــالر. »لىس (ھهر  دىمهڭ

ـــم ـــالالھ كى ـــۇن. ئ ـــىپال تىلىس ـــى كېس ـــڭ تىلىكىن ) ئۆزىنى

  . خالىغىنىنى قىلىدۇ. ئالالھنى زوراليدىغان ھېچكىم يوق

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .133 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ا الَْمْوَت  أََحُدُكْم  َيَتَمّىنَ  َال  قَاَل  َوَسلََّم  ا َيْزَدادُ  فَلََعلَّهُ  ُمْحِسًنا إِّمَ  َوإِّمَ

 َيْسَتْعِتُب  فَلََعلَّهُ  ُمِسيًئا

ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ 
ــرىڭالر  ــگهن: ھېچبى ــداق دې ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇن

بهلكىـم ئـۇ  ،ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلمىسۇن. كىشى ياخشى ئادهم بولسا
ھهدىســنىڭ (مكىن. ۇېخىمــۇ كــۆپ ياخشــىلىق قىلىۋېلىشــى مــت
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ئىش قىلغۇچى بولسـا  : "يامان)بۇخارى رىۋايهت قىلغان ۋارىيانتىدا
 .مكىن" دېيىلگهنۇىۋېلىشى مبهلكىم ئۇ يامانلىقتىن تهۋبه قىل

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ .134 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِ  الَْحْمُد  فَلَْيُقْل  أََحُدُكْم  َعَطَس  إِذَا َ  َيْرَحُمَك  َصاِحُبهُ  أَوْ  أَُخوهُ  لَهُ  َولَْيُقْل  هلِلّ

 ُ ُ  َيْرَحُمَك  هُ لَ  قَاَل  فَِإذَا اهلّلَ ُ  َيْهِديُكُم  فَلَْيُقْل  اهلّلَ  َبالَُجلْم  َوُيْصلُِح  اهلّلَ

رهسۇلۇلالھ ىڭ ھهدىسى، ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇن
مۇنداق دېگهن: سىلهرنىڭ بىرىڭالر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

(ئالالھقا شۈكرى) دېسۇن. ئۇنىڭغا » ئهلھهمدۇلىلالھ«چۈشكۈرسه 
ساڭا (ئالالھ » يهرھهمۇكهلالھ«ى قارىتا قېرىندىشى ياكى سهبدىش

 رهھىم قىلسۇن دېگهن كىشىگهرهھىم قىلسۇن) دېسۇن. ئالالھ ساڭا 
ايهت ۋهيۇسلىھۇ بالهكۇم (ئالالھ ھىد ى: يهھدىيكۇمۇلالھرگۈچچۈشكۈ
 قىلسۇن) دېسۇن.   ، ئىشلىرىڭالرنى ئىسالھقىلىپ

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .135 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 ِفيَها َوالَْقائُِم  الَْقائِِم  ِمْن  َخْريٌ  ِفيَها الَْقا�ُِد  ِفَنتٌ  َسَتُجلوُن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 
حبِعي ِمْن  َخْريٌ  ِفيَها َوالَْماِشي الَْماِشي ِمْن  َخْريٌ  َف  َمْن  الّسَ  لََها َتَشّرَ

ً  ِمْنَها َوَجَد  فََمْن  هُ فْ َتْسَتْشرِ   بِهِ  فَلَْيُعْذ  َمَعاًذا أَوْ  َملَْجأ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: يېقىن كهلگۈسىده بىر 
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تۈركۈم پىتنىلهر بولىدۇ. بۇ پىتنه دهۋرىده ئولتۇرغان ئادهم ئۆره تۇرغان 

ئادهمدىن ياخشىدۇر. ئۆره تۇرغان ئادهم ماڭغان ئادهمدىن ياخشىدۇر. 

بۇ پىتنىگه  دهم يۈگۈرگهن ئادهمدىن ياخشىدۇر. كىمكىماڭغان ئا

، پېيىده يۈرسه) پىتنه ئۇ ئادهمنى دىققىتىنى بهرسهئاالھىده قارىسا (

) ئۇ .ئېھتىمالى زورىيىدۇ دۇ. (ئۇ ئادهمنىڭ ھاالك بولۇشىدۈم چۈشۈر

ملهر شۇ پىتنىدىن قاچىدىغان ئورۇن ياكى پاناگاھ تاپااليدىغان ئاده

  پاناھالنسۇن.پاناگاھتا 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                 

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 136 ِ  َرُسوِل  ْن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
حبَعةُ  َتُقوُم  َال  قَاَل  َوَسلََّم   الَْحَجرُ  َيُقوَل  َحّىتَ  الَْيُهودَ  ُتَقاتِلُوا َحّىتَ  الّسَ
َّ وزاد مسلم:   .فَاقُْتلْهُ  َوَرايئِ ُهوِدّيٌ يَ  َهَذا ُمْسلُِم  َيا الَْيُهوِدّيُ  َوَراَءهُ   إال

 دِ وهُ يَ الْ  رِ َج شَ  ْن مِ  هُ إّنَ فَ  ُد قَ رْ غَ الْ 
ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ـــىلهر  ـــگهن: س ـــداق دې ـــهللهم مۇن ـــى ۋهس ســـهللهلالھۇ ئهلهيھ

ـــايىم  ـــامهت ق ـــۇچه قىي ـــۇرۇش قىلمىغ ـــلهن ئ ـــۇدىيالر بى يهھ

ـــى ـــا ئارقىس ـــتا) ھهتت ـــۇ ئۇرۇش ـــدۇ. (ش ـــۇدىي بولماي غا يهھ

ــ ــمۇ: ئ ــۇرۇنغان تاش ــڭ  ىيوش ــۇدىي مېنى ــۇ يهھ ــۇلمان، ب مۇس

 ئارقامدا بار. ئۇنى ئۆلتۈرگىن دهيدۇ. 

مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىنغان ۋارىيانتىدا: غهرقهد دهرىخىال  ھهدىسنىڭ

 .هھۇدىيالرنىڭ دهرىخىدۇر دېيىلگهنبۇنداق دېمهيدۇ. غهرقهد ي
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  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                 

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .137 ِ  َرُسوِل  ْن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُجُل  لََيأِْيت  إِّنَهُ  قَاَل  َوَسلََّم  ِمُني  الَْعِظيُم  الّرَ  ِعْنَد  َيِزُن  َال  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  الّسَ

 ِ  »َوْزنا الِْقَياَمةِ  َيْوَم  لَُهْم  ُنِقيُم فَال« اقَْرُءوا َوقَاَل  َبُعوَضةٍ  َجَناَح  اهلّلَ
رهســۇلۇلالھ ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، 

 سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: قىيـامهت كـۈنى ھهر

سېمىز يوغان ئـادهم كېلىـدۇ. ئالالھنىـڭ دهرگاھىـدىكى تارازىـدا 

كهلمهيـــدۇ. ئېغىـــر ) چىلىككومۇتچىلىــك (پاشـــىنىڭ بالىســـى

[قىيـامهت كـۈنى  »َوْزنـا الِْقَياَمـةِ  َيـْوَم  لَُهـْم  فَالُنِقيُم «: رهسۇلۇلالھ

  .دېدى-ئۇالرنى قىلچه ئېتىبارغا ئالمايمىز] ئايىتىنى ئوقۇڭالر

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  ِضَي رَ  ِشريٍ بَ  ِن بْ  ْعَماِن النُّ  ْن عَ  .138 ِ  ُسولُ رَ  الَ قَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ  ثَُل مَ  َتَعاُطِفِهْم وَ  َتَراُحِمِهْم وَ  َواّدِِهْم تَ  ِيف  ُمْؤِمِنَني الْ  ثَُل مَ  َسلََّم وَ  لَْيهِ �َ  اهلّلَ

َهرِ بِ  َجَسدِ الْ  حبئِرُ َس  هُ لَ  َدایَع تَ  ْضوٌ عُ  ْنهُ مِ  َتَجلىاْش  إِذَا َجَسدِ الْ  لّسَ  الُْحّ�َ وَ  ا

نوئمان ئىبنى بهشىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى ئۇ مۇنداق 

ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ

 ،مۇھهببهت-گه مېھىرئۆزئارا بىر بىرى نىڭمۆئمىنلهر

بىر ئهزاسى ئاغرىپ ، ىكى مىسالىۋه مۇاليىملىقىدشهپقهت -رهھىم

باشقا ئهزاالر ئۇيقۇسىزلىق ۋه قىزىتىش ئارقىلىق تهڭ دهرىت  ،قالسا
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 .بىر تهننىڭ مىسالىدۇر دىغانتارتى

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .139 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  ْنهُ عَ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َماُن  َيَتَقاَرُب  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ّحُ  َوُيلیَْق  الَْعَمُل  َوَيْنُقُص  الّزَ  َوَيْجلثُرُ  الّشُ

لُوا الَْهْرُج   الَْقْتُل  الَْقْتُل  قَاَل  الَْهْرُج  َوَما قَا

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: (قىيامهت كۈنى 

ۋاقىت قىسقىرايدۇ ياكى ۋاقىتنىڭ ( .يېقىنالشقاندا) ۋاقىت يېقىناليدۇ

(ئاغزىدا ئهمهل قىلىدىغانالر  .ئازىيىدۇ) ئهمهل .بهركىتى بولمايدۇ

 ).دىنى ئىمانى پۇلغا ئايلىنىدۇ( ئاچكۆزلۈك يامرايدۇ. ).كۆپىيىدۇ

لىدۇ. ساھابىالر ھهرج دېگهن نىمه؟ دهپ سورىغان ئىدى ھهرج كۆپ بو

 ، ئادهم ئۆلتۈرۈش دېدى. ئۆلتۈرۈش : ئادهمرهسۇلۇلالھ

  .نگهن ھهدىسبىرلىككه كېلى                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .140 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ّفِ  الّنَِداءِ  ِيف  َما الّنَاُس  َيْعلَُم  لَوْ  قَاَل  َوَسلََّم  ِل  َوالّصَ  َيِجُدوا لَْم  ُثّمَ  اْألَّوَ

لَوْ  َالْسَتَهُموا �َلَْيهِ  َيْسَتِهُموا أَْن  إِّالَ   َالْسَتَبُقوا الّتَْهِجريِ  ِيف  َما َيْعلَُموَن  َو
لَوْ  إِلَْيهِ  ْبِح  الَْعَتَمةِ  ِيف  َما َيْعلَُموَن  َو لَوْ  َألََتْوُهَما َوالّصُ  َحْبًوا َو

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

ان سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئهگهر ئادهملهر ئهز
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، ئاندىن ئالدىنقى سهپكه الدىنقى سهپنىڭ پهزىلىتىنى بىلسهبىلهن ئ

چهك چوقۇم چهك تاشلىماي تۇرۇپ ئېرىشكىلى بولمايدىغان بولسا 

تاشالشقان بوالتتى. ئهگهر ئۇالر نامازغا بالدۇر بېرىشنىڭ پهزىلىتىنى 

ئهگهر مۇسابىقلهشكهن بوالتتى. چوقۇم بىلسه نامازغا بالدۇر بېرىشتا 

نىڭ پهزىلىتىنى بىلگهن بولسا بۇ ئىككى پتهن بىلهن بامداتۇئۇالر خ

 كهلگهن بوالتتى. چوقۇم نامازغا ئۆمىلهپ بولسىمۇ 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .141 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  َسِمْعُت  قَالَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
 َال  الُْمْؤِمِنَني  ِمْن  ِرَجاًال  أَّنَ  لَْوَال  بَِيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

 َتَخلَّْفُت  َما �َلَْيهِ  أَْحِملُُهْم  َما أَِجُد  َوَال  �َّينِ  َيَتَخلَُّفوا أَْن  أَْنُفُسُهْم  َتِطيُب 
ِ  َسِبيِل  ِيف  َتْغُزو َسِرّيَةٍ  َعْن   ِيف  أُقَْتُل  أَّينِ  لََوِدْدُت  بَِيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي اهلّلَ

ِ  َسِبيِل   أُقَْتُل  ُثّمَ  أُْحَيا ُثّمَ  أُقَْتُل  ُثّمَ  أُْحَيا ُثّمَ  أُقَْتُل  ُثّمَ  أُْحَيا ُثّمَ  اهلّلَ
ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى رهسۇلۇلالھ 

ئاڭلىدىم: مۇنداق دېگهنلىكىنى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ 

قېلىشقا كۆڭلى چىقماي قېلىپ  ،پ كهتسهمجهڭگه چىقى هنم

تېپىپ مىنىدىغان ئۇالغ جهڭگه ئېلىپ چىقاي دېسهم  ئۇنىمايدىغان،

ئالالھ يولىدا جهڭگه  ،بېرهلمهيدىغان كىشىلهرنى دېمهيدىغان بولسام

چىققان ھېچبىر قوشۇندىن قېلىپ قالمىغان بوالتتىم. ئالالھ نامى 

مهن ئالالھ يولىدا  ،يتىمهنكىېىلىپ تۇرۇپ ئقبىلهن قهسهم 
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يهنه ئۆلتۈرۈلسهم يهنه  ،تىرىلدۈرۈلسهم ئۆلتۈرۈلسهم ئاندىن

كېيىن ئۆلتۈرۈلسهم يهنه تىرىلدۈرۈلسهم ئاندىن دۈرۈلسهم، يهنه تىرىل

 ئۆلتۈرۈلسهم دهپ ئارزۇ قىلىپ قالدىم.

 بۇخارى رىۋايهت قىلغان.                                   

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .142 ِ  َرُسولَ  َسِمْعُت  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ َالةُ  أُِقيَمْت  إَِذا َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  َوأُْتوَها َتْسَعْوَن  َتأُْتوَها فََال  الّصَ

 فَأَتِّمُوا فَاَتُجلْم  َوَما فََصلُّوا أَْدَرْكُتْم  َمافَ  ِكيَنةَ الّسَ  �َلَْيُجلُم  ْمُشوَن تَ 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

هن: نامازغا تهكبىر سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگ

مېڭىپ سا، سىلهر نامازغا يۈگۈرگهن ھالدا ئهمهس (نورمال) ئېيتىل

 (نامازغا ئىمام بىلهن) ئۈلگۈرهلىسهڭالر كېلىڭالر. تهمكىن بولۇڭالر.

   (بىلله) ئوقۇڭالر. ئۈلگۈرهلمىگهن قىسمىنى ئۆزۈڭالر تاماملىۋېلىڭالر.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ــْن  .143 ــَرةَ  أَيب َع ــَي  ُهَرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــاَل  َعْن ــِمْعُت  قَ ــّ�َ  ِيبَّ الّنَــ  َس  َص
 ُ ــهِ  اهلّلَ ــلََّم وَ  �َلَْي ــوُل  َس ــَزاُل  َال  َيُق ــُب  َي ْ ــريِ  قَل ــحببًّا الَْجلِب ــْنيِ  ِيف  َش ْثَنَت  ِيف  ا

ْنَيا ُحّبِ   اْألََمِل  َوُطوِل  الّدُ
ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ياشانغانالرنىڭ قهلبى 

نىــڭ كۆپلىكىــدىن ئارزۇدۇنيــانى ياخشــى كــۆرۈش بىــلهن -مــال
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 ئىبارهت ئىككى نهرسىده (قېرىماستىن) ياش تۇرىدۇ. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .144 ِ  َرُسوِل  ْن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َالِح  أَِخيهِ  إَِىل  أََحُدُكْم  ُيِشريُ  َال  اَل قَ  َوَسلََّم  لّسِ  َيْدِري َال  ِإّنَهُ فَ  بِا

ْيَطاَن  لََعّلَ  أََحُدُكْم   الّنَارِ  ِمْن  ُحْفَرةٍ  ِيف  فََيَقعُ  َيِدهِ  ِيف  َيْ�ِعُ  الّشَ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: سىلهرنىڭ بىرىڭالر 

 دهپپاالنى  بۇ( بىلهن ئىشارهت قىلمىسۇن.ىغا قۇرال قېرىندىش

سهتمهكچى بولغان ئهھۋالدىمۇ تىغلىق ئهسۋاپ بىلهن ئىشارهت كۆر

ىنى تارتىۋىتىپ شهيتاننىڭ ئۇنىڭ قولقىلمىسۇن) ھېچكىم 

ئازگاللىرىدىن بىر ئۆزىنىڭ دوزاخنىڭ كېلىشمهسلىك يۈز بېرىپ) (

 . ئازگالغا چۈشۈپ كېتىدىغان كهتمهيدىغىنىنى بىلمهيدۇ

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـــْن  .145 ـــرَ  أَيب َع ـــَي  ةَ ُهَرْي ُ  َرِض ـــهُ  اهلّلَ ـــ َعْن ـــ اَل قَ ـــوُل  اَل قَ ِ  َرُس  اهلّلَ
َ  الســالم �َلَْيــهِ   لَــهُ  َخــْريٌ  َظْهــِرهِ  �َــَ�  ُحْزَمــةً  أََحــُدُكْم  َيْحَتِطــَب  ْن َأل

 َيْمَنَعهُ  أَوْ  فَُيْعِطَيهُ  أََحًدا َيْسمبََل  أَْن  ِمْن 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ بىر باغالم 

بهرسۇن ياكى - ىلىپ ئوتۇنچىلىق قىلىشى، ئۇنىڭهكئوتۇننى يۈدۈپ ئ
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 بىراۋدىن بىر نهرسه تىلىگىنىدىن ياخشىدۇر.  -بهرمىسۇن

 .لىككه كېلىنگهن ھهدىسبىر                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .146 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 فَُيْحَطَب  بَِحَطٍب  آُمرَ  أَْن  َهَمْمُت  لََقْد  بَِيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي قَاَل  َسلََّم وَ 

َالةِ  آُمرَ  ُثّمَ  لّصَ  إَِىل  أَُخالَِف  ُثّمَ  الّنَاَس  فََيُؤّمَ  َرُجًال  آُمرَ  ُثّمَ  لََها ُيَؤذََّن فَ  بِا
َق  ِرَجاٍل  ْ  فَأَُحّرِ  ُبُيوَتُهْم  �َلَْهلِ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
جېـنىم ئىلكىـده سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: 

ــلهن قهســهمكى ــان زات بى ــار مهن  ،بولغ ــا بۇيرىســام تهيي ئوتۇنغ
ئانـدىن بىـر ئېيتىلسـا، ئهزان  امازغا بۇيرىسامنئاندىن قىلىنسا، 

دىن نامازغـا ئارقىـ ،بـۇيرۇپئادهمنى كىشـىلهرگه ئىمـام بولۇشـقا 
ــۇالرنى كهلمىگهنل ــپ ئ ــۆيلىرىگه بېرى ــڭ ئ ــلهن هرنى ــۆيلىرى بى ئ

 قوشۇپ) كۆيدۈرىۋهتسهم دهپ ئويالپ قالدىم. (

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .147 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 أََحُدُهَما فََيُقوُل  َيْ�َِالِن  َملَكَحبِن  إِّالَ  ِفيهِ  الِْعَبادُ  ُيْصِبُح  َيْوٍم  ِمْن  َما َوَسلََّم 
َيُقوُل  َخلًَفا ُمْنِفًقا أَْعِط  اللَُّهّمَ   َتلًَفا ُمْمِسكًحب أَْعِط  اللَُّهّمَ  اْآلَخرُ  َو

رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، 

ان ھهر كۈنى مۇنداق دېگهن: تاڭ ئاتقسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

ى ئالالھ (توغرا يولغا) ئ«  :ئىككى پهرىشته چۈشۈپ بىرى
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 »رۇپ بهرگىننىڭ ئورنىنى تولدۇىراجهت قىلغۇچىغا خىراجىتىخ

 دهيدۇ.  »پىخسىقالرغا تاالپهت بهرگىنلالھ ى ئائ«يهنه بىرى  ،دېسه

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .148 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َيُقوُل  قَاَل  َوَسلََّم   إَِذا َجَزاءٌ  ِعْنِدي الُْمْؤِمِن  لَِعْبِدي َما َتَعاَىل  اهلّلَ

ْنَيا أَْهِل  ِمْن  َصِفّيَهُ  قََبْضُت   الَْجّنَةُ  إِّالَ  اْحَتَسَبهُ  ُثّمَ  الّدُ

ــۇلۇلالھ  ــى، رهس ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــى ھ ئهب

ــاال  ــالالھ تائ ــگهن: ئ ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ س

ىن بولغـان مهن مـۆئمىن بهنـدهمنىڭ دۇنيـا ئهھلىـد: مۇنداق دهيـدۇ

ـــر ئېســـىل ـــاكى شـــهيئى بولســـۇن بى ـــادهم ي ) نهرسىســـىنى (ئ

ئۇنىــڭ  ،قىلســا ئۈمىــد) ســاۋاپ ، ئــۇ (ســهبىر قىلىــپســامتارتىۋال

 . جهننهت بولىدۇمېنىڭ دهرگاھىمدىكى موكاپاتى پهقهتال 

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                            

ــ  .149 ــَرةَ هُ  أَِيب  ْن َع ــَي  َرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــ  َعْن ــِيبِّ  ِن َع ــّ�َ  الّنَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ  �َلَْي
ــلََّم  ــاَل  َوَس ــأِْيت  قَ ــَ�  َي ــاِس  �َ ــاٌن  الّنَ ــاِيل  َال  َزَم ــْرءُ  ُيَب ــا الَْم ــَذ  َم ــهُ  أََخ  ِمْن

 الَْحَراِم  ِمْن  أَْم  الَْحَالِل  أَِمَن 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ــگهن:  ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــڭ س ئادهملهرنى
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ــىغا  ــدۇبېش ــتالر كېلى ــر ۋاقى ــۇنداق بى ــانكىش ــان ئا الر، ئىنس لغ

ــــىغا ــــدىن بولش ــــىنىڭ نىمى ــــدىنمۇ -نهرسىس ــــاكى ھاالل ي

 پهرۋا قىلىپ كهتمهيدۇ.-ھارامدىنمۇ

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .150 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َعِجَب  قَاَل  َالِسِل  ِيف  الَْجّنَةَ  َيْدُخلُوَن  قَْوٍم  ِمْن  اهلّلَ  الّسَ

رهســۇلۇلالھ  ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى،

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق دېـگهن: ئـالالھ جهنـنهتكه 

  3.زهنجىرلهر بىلهن كىرگهن ئادهملهردىن مهمنۇن بولىدۇ

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .151 ِ  ُسولُ رَ  قَاَل  قَاَل  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َق  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ُ  َيْقَبُل  َوَال  َطّيٍِب  َكْسٍب  ِمْن  َتْمَرةٍ  بَِعْدِل  َتَصّدَ  إِّالَ  اهلّلَ

ّيَِب  َ  َوإِّنَ  الّطَ  ُيَرّيبِ  َكَما لَِصاِحِبهِ  ُيَربِّيَها ُثّمَ  بَِيِميِنهِ  َيَتَقّبَلَُها اهلّلَ
هُ  أََحُدُكْم   الَْجَبِل  ِمثَْل  َتُجلوَن  ّىتَ حَ  فَلُّوَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: بىر كىشى ھااللـدىن 

بىـر خورمـا  -ئـالالھ پهقهت ھـااللنىال قۇبـۇل قىلىـدۇ  -تاپقان 

                                                             
 ھالىتىدە ئھسىركاپىر  ،سىرىت مۆئمىنلھردىن ئۆلتۈرۈلگھن تھرىپىدىن كاپىرالر چۈشۈپ ئھسىر ھھدىس بۇ. 3 

 .ئالىدۇ ئىچىگھ ئۆز ۋە مۇسۇلمان ھالىتىدە ئۆلگھنلھرنىمۇ بولغان مۇسۇلمان كٻیىن ،چۈشۈپ



76 

 

 

چاغلىق بىر نهرسىنى سهدىقه قىلغان بولسا، ئالالھ ئـۇ سـهدىقىنى 

تاكى ىلهن قۇبۇل قىلىپ، ئاندىن ئۇنى ئىگىسى ئۈچۈن ئوڭ قولى ب

خــۇددى بىــرىڭالر ئۆزىنىــڭ تېيىنــى -رئــۇ تاغــدهك بولغانغــا قهده

 پهرۋىش قىلىپ بېرىدۇ. -قىلغاندهكپهرۋىش 

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 152 ِ  ُسولُ رَ  قَالَ  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  لِِحَني  لِِعَباِدي أَ�َْدْدُت تعاىل  اهلّلَ ا  َرأَْت  �َْنيٌ  َال  َما الّصَ

  َبَشرٍ  قَلِْب  �ََ�  َخَطرَ  َوَال  َسِمَعْت  أُُذٌن  َوَال 
ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن: ئــالالھ مۇنــداق ســهللهلالھۇ 

ۈپ كــۆز كــۆرھېچبىــر لىرىم ئۈچــۈن دېــدى: مهن ســالىھ بهنــدى

ـــا ـــر ن، باقمىغ ـــاڭالھېچبى ـــۇالق ئ ـــانپ باقق ـــر ، مىغ ھېچبى

(مۇكاپــات ئىنســاننىڭ خىيالىغــا كېلىــپ باقمىغــان نهرســىلهرنى 

 . تهييارالپ قويدۇمقىلىپ) 

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .153 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 لَْيَس  فَِإّنَهُ  ِمْنَها فَلَْيَتَحلَّلْهُ  ِألَِخيهِ  َمْظلَِمةٌ  ِعْنَدهُ  كَحبَنْت  َمْن  قَاَل  َوَسلََّم 

 لَْم  فَِإْن  َحَسَناتِهِ  ِمْن  ِألَِخيهِ  ُيْؤَخَذ  أَْن  قَْبِل  ِمْن  ِدْرَهٌم  َوَال  ِديَنارٌ  َثّمَ 
َئاِت  ِمْن  أُِخَذ  َسَناٌت حَ  لَهُ  َيُجلْن   �َلَْيهِ  فَُطِرَحْت  أَِخيهِ  َسّيِ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: كىمنىڭ قېرىندىشىغا 
 ئۇنىڭدىن رازىلىق ئېلىۋالسۇن. لىپ قويغان ئىشى بولساقىزۇلۇم 

دۇنيادا  بولمايدۇ.پۈچهك -پۇل ئهسالبۇنىڭدىن كېيىن ئۇ دۇنيادا 
 لىرىىندىشىغا زۇلۇم قىلغۇچىنىڭ ساۋاب(زۇلۇمغا ئۇچرىغان) قېر

بولمىسا،  لىرى. زۇلۇم قىلغۇچىنىڭ قىلغان ساۋاببېرىلىدۇئېلىپ 
ھلىرى ئېلىنىپ زۇلۇم قېرىندىشىنىڭ گۇنا )زۇلۇمغا ئۇچرىغان(

 .نىڭ ئۈستىگه يۈكلهپ قويۇلىدۇقىلغۇچى

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .154 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َ  أََطاعَ  فََقْد  أََطا�َِين  َمْن  قَاَل  َ  َعیَص  فََقْد  َيْعِصِين  َوَمْن  اهلّلَ  ُيِطعْ  َوَمْن  اهلّلَ

 َعَصاِين  فََقْد  اْألَِمريَ  َيْعِص  َوَمْن  أََطا�َِين  فََقْد  اْألَِمريَ 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

هيھــى ۋهســهللهم مۇنــداق دېــگهن: ماڭــا ئىتــائهت ســهللهلالھۇ ئهل

الھقــا ئىتــائهت قىلغــان بولىــدۇ. ماڭــا ئاســىي ئال قىلغــان ئــادهم

لغــان بولىــدۇ. (شــهرئى) ئالالھقــا ئاســىي بو بولغــان ئــادهم

ــ ــان ئىرىگه ئهمى ــائهت قىلغ ــان، ت ــائهت قىلغ ــا ئىت ــادهم ماڭ ئ

 ماڭا ئاسىي بولغان بولىدۇ. رگه ئاسىي بولغان ئادهمئهمى

 .ۋايهت قىلغانمۇسلىم رى                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .155 ِ  َرُسولُ  قَالَ  يَُقولُ  كَحبَن  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ لََبَجلْيُتْم  قَلِيًال  لََضِحْكُتْم  أَ�ْلَُم  َما َتْعلَُموَن  لَوْ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  َكِثًريا َو
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رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، 
مهن بىلگهن  مۇنداق دېگهن: ئهگهرسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

 كۆپ يىغلىغان بوالتتىڭالر.  ،نهرسىلهرنى بىلسهڭالر ئاز كۈلۈپ
  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ . 156 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  أَْنَزَل  َما قَاَل   ِشَفاءً  لَهُ  أَْنَزَل  إِّالَ  َداءً  اهلّلَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
ــالالھ ھهر  ــگهن: ئ ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ س
قانـــداق بىـــر كېســـهل چۈشـــۈرگهن (ياراتقـــان) بولســـا، ئـــۇ 

 كېسهلگه چوقۇم دهۋا چۈشۈرگهن (ياراتقان). 
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .157 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ْنُظُروا َوَسلََّم  �َلَْيهِ   فَْوقَُجلْم  ُهوَ  َمْن  إَِىل  َتْنُظُروا َوَال  ِمْنُجلْم  أَْسَفَل  َمْن  إَِىل  ا

ِ  نِْعَمةَ  َتْزَدُروا َال  أَْن  أَْجَدرُ  فَُهوَ   اهلّلَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ـــىلهر  ـــگهن: س ـــداق دې ـــهللهم مۇن ـــى ۋهس ســـهللهلالھۇ ئهلهيھ

ئــۆزۈڭالردىن يــۇقىرى كىشــىلهرگه (دۇنيــالىق مهسىلىســىده) 

ـــۆۋهن ك ـــۇنئهمهس ت ـــاراڭالر. ش ـــىلهرگه ق ـــڭ ىش دىال ئالالھنى

 نىئمهتلىرىنى تۆۋهن كۆرمهيسىلهر. 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                   
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ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .158 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 َجْمًرا َيْسمبَُل  فَِإّنََما َتَجلثًُّرا أَْمَوالَُهْم  الّنَاَس  َسمبََل  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

 لَِيْسَتْجلِثرْ  أَوْ  فَلَْيْسَتِقّلَ 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

مېلىنـى كـۆپهيتىش ھى ۋهسهللهم مۇنداق دېـگهن: سهللهلالھۇ ئهلهي

نىــڭ دوزاخىكى) مهتتتىلىگهنــلهر (قىيــاكىشــىلهردىن مهقســىتىده 

ز ) ئــاخــالىغىنىچه (شــۇنىڭغا قارىتــا .بولىــدۇ تىلىــگهن چــوغىنى

 تىلىسۇن.تىلىسۇن، مهيلى جىق 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .159 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
لٌَد  َيْجِزي َال  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   فَُيْعِتَقهُ  فََيْشَرتَِيهُ  َمْملُوكًحب َيِجَدهُ  أَْن  إِّالَ  َوالًِدا َو

ئهبــــى ھــــۇرهيره رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ ھهدىســــى، 

ــگهن:  ــداق دې رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇن

بــاال دادىســىنىڭ (ئــۆزىگه قىلغــان) ئهجرىنــى دادىســىنى 

ــازات پهقهت  ــۇنى ســېتىۋېلىپ ئ ــۇل ھــالهتته ئۇچرىتىــپ، ئ ق

 يدۇ.ئاندىن قايتۇرۇپ بوالالقىلىۋهتكهندىال 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ َعْنهُ  .160 ُ �َلَْيِه َوَسلََّم  َعِن الّنَِيبِّ  َعْن أَِيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اهلّلَ َصّ�َ اهلّلَ
يَن ُيْس  ُدوا َوقَاِرُبوا  رٌ قَاَل إِّنَ الّدِ يَن أََحٌد إِّالَ �َلََبُه فََسّدِ لَْن ُيَشحبّدَ الّدِ َو
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لَْجةِ  ْوَحِة َوَشْيٍء ِمْن الّدُ لَْغْدَوِة َوالّرَ  َوأَْبِشُروا َواْسَتِعيُنوا بِا

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: بۇ دىن قواليدۇر. كىم 

كهم دىنغا قاتتىقلىق قىلسا چوقۇم مهغلۇپ بولىدۇ. شۇڭالشقا مۇستهھ

تۇرۇڭالر. ئۆزئارا يېقىن بولۇڭالر. رىغبهتلهندۈرۈڭالر. ئهتىگهن 

 ياردهم تىلهڭالر.  ه كېچىنىڭ بىر قىسمىدا ئالالھتىنئاخشىمى ۋ

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ـــْن  .161 ـ  َع ــ ْب ـــرَ  ِن ا ـــَي  ُعَم ُ  َرِض ـــا اهلّلَ ـ  َعْنُهَم ــ ـــِيبِّ  ِن َع ـــّ�َ  الّنَ ُ  َص  اهلّلَ
ــهِ  ــلََّم  �َلَْي ــاَل  َوَس ــْن : قَ ــَىن  َم ــا اقَْت ــْيَس  كَلًْب ــِب  لَ ْ ــَيةٍ  بِكَل ــاِرَيةٍ  أَوْ  َماِش  َض
 ِقَرياَطاِن  َعَملِهِ  ِمْن  َيْوٍم  كُّلَ  َنَقَص 

ــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇمانىــڭ ھهدىســى،  ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئ

ئــۇ مۇنــداق دېــدى: رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم 

ــد ــگهن: مۇن ــى اق دې ــوۋكىمك ــاكى ئ ــى ي ــادىچى ئىت ــدىن  پ ئىتى

ــقا ــداق  ،باش ــت باقھهر قان ــا ئى ــڭ س ــدىن ھهر ئهمىلئادهمنى ى

 كۈنى ئىككى قىيرات كېمىيىپ تۇرىدۇ. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ْبِن  ْن عَ  .162 ُ  ِضَي رَ  ُعَمرَ  ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  َسِمعَ  أَنَّهُ  َعْنُهَما اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 بَْعٍض  ِرقَاَب  َبْعُضُكْم  َيْضِرُب  ُكّفَاًرا َبْعِدي َتْرِجُعوا َال  َوْيلُكْم  َيُقوُل  َوَسلََّم 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ 
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 نىڭرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهممهن مۇنداق دېدى: 

 : سىلهرگه ئېچىنىمهن. سـىلهر مهنلىكىنى ئاڭلىغانمۇنداق دېگهن

بىرىڭالرنىڭ گهدىنىگه ئۇرۇپ -(دۇنيادىن) كهتكهندىن كېيىن بىر

 ئۆلتۈرۈشۈپ) كاپىر بولۇپ كهتمهڭالر.  ،(يهنى ئۆزئارا ئۇرۇشۇپ

   .. مهنبه مۇسلىمبىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                  

ـ  .163 ــ ـــِن  ْن َع ْب ـــرَ  ا ـــَي  ُعَم ُ  َرِض ـــا اهلّلَ ـ  َعْنُهَم ــ ـ  ِن َع ــ ـــّ�َ  ِيبِّ الّنَ ُ  َص  اهلّلَ
ـــهِ  ـــلََّم  �َلَْي ـــاَل  َوَس ـــيُم  َال  قَ ـــُل  ُيِق ُج ـــَل  الّرَ ُج ـــْن  الّرَ ـــهِ  ِم ـــّمَ  َمْجلِِس  ُث

ُحوا لَجلنوَ  ِفيهِ  َيْجلُِس  ُعو َتَفّسَ  اَوَتَوّسَ

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ 
مۇنداق دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق 

ــادهمنى  ــر ئ ــادهم يهنه بى ــر ئ ــگهن: بى ــان دې ــدىن ئولتۇرغ ئورنى
ــنى  ــدىغان ئىش ــدا ئولتۇرى ــڭ ئورنى ــدىن ئۇنى ــپ، ئان قوپۇرىۋىتى

 .ئازاده قىلىڭالر ، ئورۇننىڭالرلمىسۇن. لېكىن يۈرۈشۈقى
 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ِ  َعْبدِ  ْن عَ  .164 بْ  اهلّلَ ُ  ِضَي رَ  ُعَمرَ  ِن ا ِ  َرُسوَل  أَّنَ  ماَعْنهُ  اهلّلَ  ّ�َ َص  اهلّلَ
 ُ ْثَناِن  َيَتَنایَج  فََال  َثَالَثةً  كَحبُنوا إَِذا اَل قَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ لِِث  ُدوَن  ا    الثَّا

يةٍ  وِيف   ُيحِزُنهُ  ذلك فإّنَ  روا

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇمانىــڭ ھهدىســى، ئــۇ 

مۇنداق دېـدى: رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق 

ويــۇپ ئىككــى ئــادهم دېــگهن: ئــۈچ ئــادهم بولســا بىرىنــى ئايرىــپ ق
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 پىچىرالشمىسۇن.

ڭلىنى ىدا "بۇ ئۈچىنچى كىشىنىڭ كـۆھهدىسنىڭ يهنه بىر ۋارىيانت

   " دېيىلگهن.يېرىم قىلىدۇ

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ِ َعْن  .165 ِ َصّ�َ َعبِد اهلّلَ ُ َعْنُهَما أَّنَ َرُسوَل اهلّلَ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلّلَ ا
ُ �َلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِّنَمَ  بِِل  َصاِحِب  َكَمثَِل  الُْقْرآِن  َصاِحِب  َمثَُل  ااهلّلَ  اْإلِ

 َذَهَبْت  أَْطلََقَها َوإِْن  أَْمَسَكَها �َلَْيَها �َاَهَد  إِْن  الُْمَعّقَلَةِ 

ــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇمانىــڭ ھهدىســى،  ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئ

ئــۇ مۇنــداق دېــدى: رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم 

ــان ياد ــگهن: قۇرئ ــداق دې ــان مۇن ــهپ قويۇلغ ــادهم چۈش ــان ئ لىغ

قويۇلغـــان) تۆگىنىـــڭ ئىگىســـىگه يـــاتقۇزۇپ (پـــۇتى بـــاغالپ 

ــدۇ.  ــاقالپ قاالالي ــا س ــوقالپ تۇرس ــۆگىنى ي ــۇ ت ــايدۇ. ئ ئوخش

 .ويىۋهتسه ئۇ تۆگه (قېچىپ) كېتىدۇ(كارى بولماي) ق
  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ـ  .166 ــ ِ  َعْبـــدِ  ْن َع ـــِن  اهلّلَ ْب ـــرَ  ا ُ  َرِضـــَي  ُعَم ـ  َعْنُهمـــا اهلّلَ ــ ـــِيبِّ  ِن َع  الّنَ
ــّ�َ  ُ  َص ــ�َ  اهلّلَ ــلََّم  هِ لي ــ َوَس ــاِدرَ  إِّنَ  اَل قَ ــعُ  الَْغ ــهُ  ُيْرفَ ــَواءٌ  لَ ــْوَم  لِ ــةِ  َي  الِْقَياَم

 فَُالٍن  ْبِن  فَُالِن  �َْدَرةُ  َهِذهِ  ُيَقاُل 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 
دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: 
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نهتلهرنى قىلغان خىيا ىي ياكى مهنىۋى بولسۇنقىيامهت كۈنى (مادد
ئهھدىسىده تۇرمىغان) خائىنالر ئۈچۈن بىر توختام ۋه ياكى قىلغان 
 " دىيىلىدۇ.ئوغلى پاالنىنىڭ خىيانىتى بۇ "پاالن ،لىپبايراق چىقىرى

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                             

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .167 ِ  وَل ُس رَ  َسِمعَ  أَّنَهُ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 كُّلَ  فِيهِ  َيْغَتِسُل  أََحِدُكْم  ِبَباِب  َنَهًرا أَّنَ  لَوْ  أََرأَْيُتْم  َيُقوُل  َوَسلََّم  هِ لي�َ 

اٍت  َخْمَس  َيْوٍم  لُواقَ  يٌئ شَ  َدَرنِهِ  ْن مِ  یَق بْ يَ  َهْل  َمّرَ  َدَرنِهِ  ْن مِ  یَق بْ يَ  َال  ا
لََواِت  ِمثُْل  فََذلَِك  اَل قَ  َشْيٌئ  ُ  َيْمُحو الَْخْمِس  الّصَ  َخَطاَياالْ  ّنَ بِهِ  اهلّلَ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: دهپ بېقىڭالرچۇ؟! 
ئهگهر بىرىڭالرنىڭ ئىشىكى ئالدىدا بىر ئۆستهڭ بولسا، ئۇ ئادهم ھهر 
كۈنى ئۇ ئۆستهڭده بهش قېتىم يۇيۇنسا ئۇ ئادهمده كىر قاالمدۇ؟ 

دهپ جاۋاپ بېرىشكهن. رهسۇلۇلالھ:  -المايدۇ قكىر ساھابىالر: ياق، 
ئۇ نامازالر بىلهن  اقىت نامازنىڭ مىسالىدۇر. ئالالھئهنه شۇ بهش ۋ

 دېگهن.  -خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ

  بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس. مهنبه مۇسلىم                 

ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ْبِن  ْن عَ  .168 ِ  ُسوُل رَ  اَل قَ  قَاَل  امَ َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 َحَراًما َدًما ُيِصْب  لَْم  َما ِديِنهِ  ِمْن  فُْسَحةٍ  ِيف  الُْمْؤِمُن  َيَزاَل  لَْن : َوَسلََّم 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ   

مۇنداق دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
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ناھهق قان تۆكۈشكه چېتىشلىق بولۇپ قالمىسال، مۆئمىن ئۆز دېگهن: 

 ۇ.بولىدئىچىده  كنىدىن دائىم بىر كهڭچىلىدى

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ِ  دِ بْ عَ  ِن عَ  .169 ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ْبِن  اهلّلَ  ُد�َاءِ  ِمْن  كَحبَن  اَل قَ  َعْنُهَما اهلّلَ
ِ  َرُسوِل  ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  نِْعَمِتَك  َزَواِل  ِمْن  بَِك  أَُعوذُ  إِّينِ  اللَُّهّمَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ِل   َسَخِطَك  َوَجِميِع  نِْقَمِتَك  َوفَُجاَءةِ  �َاِفَيِتَك  َوَتَحّوُ

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 

ھى ۋهسهللهمنىڭ دۇئالىرىنىڭ لهيدېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئه

ِل �َافِيَِتَك َوفَُجاَءِة « بىرى اللَُّهّمَ إِّينِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك َوتََحّوُ
سېنىڭ پ ، مهن ساڭا سېغىنىى ئالالھئ« »نِْقَمِتَك َوَجِميِع َسَخِطَك 

 ئاتا قىلغان)بىزگه ، (نىئمىتىڭنىڭ يوقىلىپ كېتىشىدىن

، تۇيۇقسىز ىڭنىڭ يۆتكىلىپ كهتكهن بولىشىدىنخاتىرجهملىك

دىن ( »جازالىشىڭدىن، پۈتكۈل غهزىپىڭدىن پاناھلىق تىلهيمهن

  .ئېدىئىبارهت) 
  .رىۋايهت قىلغان مۇسلىم                                    

ِ  َعْبد ْن عَ  .170 ُ  ِضَي رَ  ُعَمرَ  ْبُن  اهلّلَ  َرُسولَ  ِمْعُت قال َس  ْنُهَماعَ  اهلّلَ
 ِ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ َ  لَِقَي  َطاَعةٍ  ِمْن  َيًدا َخلَعَ  َمْن  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  َيْوَم  اهلّلَ

ةَ  َال  الِْقَياَمةِ  لَْيَس  َماَت  َوَمْن  لَهُ  ُحّجَ  َجاِهلِّيَةً  ِميَتةً  َماَت  َبْيَعةٌ  ُعُنِقهِ  ِيف  َو
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ئۇ مۇنداق  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى،

دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: 

كىمكى (ئىسالمى ئهمىرگه) ئىتائهتتىن قولىنى تارىتسا، قىيامهت 

، ساۋاپلىق ئىشالرنى ئىتائهتسىزلىكىنى ئاقاليدىغانكۈنى (

قىلغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان) ئىسپاتى يوق ھالهتته ئالالھقا مۇالقات 

سه ئۇ مىرگه) بهيئهتسىز ھالهتته ئۆل(ئىسالمى بىر ئهكىمكى  بولىدۇ.

 ئادهم جاھىلىيهت ئۆلۈمىده ئۆلگهن بولىدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ــْن  .171 ــ َع ــَن  ابِرَ َج ــدِ  ْب ِ  َعْب ــَي  اهلّلَ ُ  َرِض ــا اهلّلَ ــاَل  َعْنُهَم ــُت  قَ ــعَ  ُكْن  َم
ــِيبِّ  ــّ�َ  الّنَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم وَ  �َلَْي ــَفرٍ  ِيف  َس ــا َس ــِدْمَنا فَلَّمَ ــةَ  قَ ــاَل  الَْمِديَن  ِيل  قَ
 َرْكَعَتْنيِ  فََصّلِ  الَْمْسِجَد  اْدُخْل 

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 
مهن بىر سهپهرده رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم : دهيدۇ

ماڭا:  مهدىنىگه كهلگهنده رهسۇلۇلالھبىز م. ئېدىبىلهن بىلله 
 دېدى. -غىنه كىرىپ ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇمهسجىدك

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـ  .172 ــ ـــِن  َجـــابِرِ  ْن َع ِ  َعْبـــدِ  ْب ُ  َرِضـــَي  اهلّلَ ـ  َعْنُهَمـــا اهلّلَ ــ ـ  ِن َع ــ  ِيبِّ الّنَ
ُ  َصّ�َ   َصَدقَةٌ  َمْعُروٍف  كُّلُ  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ــى،  ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــدۇلالھ رهزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ج
ـــهللهلالھۇ  ـــۇلۇلالھ س رهس : ئـــــۇ مۇنـــــداق دهيـــــدۇ
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بىـر  ھهر بىـر ياخشـى ئىـش: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق دېـگهن
 سهدىقىدۇر. 

 . بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ِ  َعْبدِ  ْبِن  َجابِرِ  ْن عَ  .173 ُ  َرِضَي  اهلّلَ ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنُهَما اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َرِحَم  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ى َوإِذَا َباعَ  إِذَا ْمًحاَس  َرُجًال  اهلّلَ  اقَْتىَض  َوإِذَا اْشَرتَ

جـابىر جابىر ئىبنى ئابدۇلال رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، 
مۇنداق دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق 

ه قهرىــز ســۈيلىگهن ۋاقىتتــا مــال ســاتقان، ســېتىۋالغان ۋ: دېــگهن
 كۆكسىنى كهڭ تۇتقان ئادهمگه ئالالھ رهھىم قىلسۇن. -كۆڭلى

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ِ  َعْبدِ  ْبِن  َجابِرِ  ْن عَ  .174 ُ  ِضَي رَ  اهلّلَ ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ْعَوةِ  َهِذهِ  َرّبَ  ُهّمَ اللَّ « الّنَِداءَ  َيْسَمعُ  ِحَني  قَاَل  َمْن  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   الّدَ

َالةِ  الّتَاّمَةِ  ْبَعثْهُ  َوالَْفِضيلَةَ  الَْوِسيلَةَ  ُمَحّمًَدا آِت  الَْقائَِمةِ  َوالّصَ  َمَقاًما َوا
 الِْقَياَمةِ  َيْوَم  َشَفا�َِيت  لَهُ  لَّْت حَ  »�َْدَتهُ وَ  الَِّذي َمْحُموًدا

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، جابىر مۇنداق  ھجابىر ئىبنى ئابدۇلال

دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئهزاننى 

َّ « ئاڭلىغان چاغدا ْعَوةِ  هَِذهِ  َرّبَ  ُهّمَ الل َالةِ الوَ  الّتَاّمَةِ  الّدَ  آِت  الَْقائَِمةِ  ّصَ
ْبَعثْهُ  َوالَْفِضيلَةَ  الَْوِسيلَةَ  ُمَحّمًَدا  »َو�َْدَتهُ  الَِّذي َمْحُموًدا َمَقاًما َوا

نامازنىڭ  ، ھازىر بولغانكهممهل چاقرىقنىڭۇى بۇ م، ئالھى ئالئ"

! مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ساڭا بولغان رهببى بولغان ئالالھىم
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يېقىنلىقنى ۋه پهزىلهتنى ئاتا قىلغىن. سهن ئۇنى ئۆزۈڭ ۋهده قىلغان 

، قىيامهت كۈنى ئۇ ئادهم دۈرگىن" دېسهماختاشقا اليىق ماقامدا تىرىل

 مېنىڭ شاپائىتىمگه اليىق بولىدۇ.

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ُ  ِضَي رَ  َجابِرٍ  ْن عَ  .175 ُ  َصّ�َ  ِيبَّ النَّ  َسِمْعُت  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َ  َيْسمبَُل  ُمْسلٌِم  َرُجٌل  ُيَوافُِقَها َال  لََسحبَعةً  اللَّْيِل  ِيف  إِّنَ  َيُقوُل  َوَسلََّم   اهلّلَ

ا ْنَيا أَْمرِ  ِمْن  َخْريً  لَْيلَةٍ  كُّلَ  َوَذلَِك  إِّيَاهُ  أَْعَطاهُ  إِّالَ  َواْآلِخَرةِ  الّدُ

نھۇنىڭ ھهدىسى، جابىر مۇنداق جابىر ئىبنى ئابدۇلال رهزىيهلالھۇ ئه

 : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: كېچىدههيدۇد

قايسى بىر مۇسۇلمان دۇنيا ئاخىرهتنىڭ  بىر ۋاقىت بار بولۇپ،

ياخشىلىقىنى تىلهپ، شۇ ۋاقىتقا ئۇدۇل كېلىپ قالسا، ئالالھ ئۇنىڭغا 

 بېرىدۇ. بۇ ۋاقىت ھهر كېچىده بار.قۇم چوتىلىگهن شۇ ياخشىلىقنى 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  اهللاِ  َعْبدِ  بن جابر ْن عَ  .176 ِ  وُل ُس قال رَ  قال َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  ِ  �ََ�  إِّنَ : َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  الُْمْسِكرَ  َيْشَرُب  لَِمْن  َعْهًدا َوَجّلَ  َعزَّ  اهلّلَ

لُوا الَْخَباِل  ِطيَنةِ  ِمْن  َيْسِقَيهُ  أَْن  ِ  َرُسوَل  َيا قَا  الَْخَباِل  ِطيَنةُ  َوَما اهلّلَ
 الّنَارِ  أَْهِل  ُعَصاَرةُ  أَوْ  الّنَارِ  أَْهِل  َعَرُق  قَاَل 

جابىر ئىبنى ئابدۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، جابىر مۇنداق 

دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى: ئالالھ 

 »خهبالنىڭ دۇغى« ئىچكۈچىگهتائاالنىڭ مهسىت قىلغۇچى ئىچىملىك 
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ئالالھنىڭ ئهلچىسى،  ىۋهدىسى بار. ساھابىالر: ئنى ئىچۈرىمهن دېگهن 

ئهھلىنىڭ  دوزاخ: ؟ دېگىنىده رهسۇلۇلالھېگهن نىمهخهبالنىڭ دۇغى د

 دېدى.-يىرىڭىدۇر-ئهھلىنىڭ قان دوزاختهرى ياكى 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                     

ُ  ِضَي رَ  َجابِرٍ  ْن عَ  .177  ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
لَهُ  فَلُْيوتِرْ  اللَّْيِل  آِخرِ  ِمْن  َيُقوَم  َال  أَْن  َخاَف  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َوَمْن  أَّوَ
 اللَّْيِل  آِخرِ  َصَالةَ  فَِإّنَ  ْيِل اللَّ  آِخرَ  فَلُْيوتِرْ  آِخَرهُ  َيُقوَم  أَْن  َطِمعَ 

 أَفَْضُل  َوَذلَِك  َمْشُهوَدةٌ 

جابىر ئىبنى ئابدۇلال رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، جـابىر 
مۇنداق دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق 

(كېچىلىـك نهپـله نامازغـا) قوپـۇپ كېچىنىـڭ ئاخىرىـدا دېگهن: 
بواللماسلىقىدىن ئهنسىرىگهن ئـادهم ئاخشـىمى ۋىتىـر ئوقۇسـۇن. 

كېچىنىـڭ ئاخىرىـدا دى بار ئادهم ۈمۈقوپۇش ئكېچىنىڭ ئاخىرىدا 
ۋىتىر ئوقۇسـۇن. كېچىنىـڭ ئاخىرىنىـڭ نامىزىغـا (پهرىشـتىلهر) 

 دېدى. -ۇ ئهۋزهلدۇرئھازىر بولىدۇ. 
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                            

ُ  ِضَي رَ  ابِرٍ جَ  َعْن  .178 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  ِمْعُت قال َس  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُجِل  َبْنيَ  إِّنَ  َيُقوُل  َوَسلََّم  ْرِك  َوَبْنيَ  الّرَ َالةِ  َتْرَك  َوالُْجلْفرِ  الّشِ  الّصَ

جابىر ئىبنى ئابدۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، جابىر 

مۇنداق دېدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
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كۇپرى ئارىسىدىكى  ئادهم بىلهن شېرىك ۋه(مۇسۇلمان) دېگهن: بىر 

 پاسىل نامازنى تهرىك قىلىشتۇر.

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                 

ــ  .179 ــدِ عَ  ْن َع ِ  ْب ــِن  اهلّلَ ــِرو ْب ــِن  َعْم ــاِص  ْب ــَي رَ  الَْع ُ  ِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن  اَل قَ
ـــ ـــوُل رَ  اَل قَ ِ  ُس ـــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم  �َلَْي َ  إِّنَ  َوَس ـــِبُض  َال  اهلّلَ ـــَم  َيْق  الِْعلْ

ْنِتَزا�ًـــا لَِجلـــْن  الِْعَبـــادِ  ِمـــْن  َيْنَتِزُعـــهُ  ا  بَِقـــْبِض  الِْعلْـــَم  َيْقـــِبُض  َو
ـــاءِ  ـ  الُْعلََم ــ ـــْم  إَِذا ّىتَ َح ـــِق  لَ ـــا ُيْب لًِم ـــَذ  �َا ّتََخ ـــاُس  ا ـــحب الّنَ ـــاًال  ُرُءوًس  ُجّهَ

 َوأََضلُّوا فََضلُّوا �ِلٍْم  بَِغْريِ  فَأَفَْتْوا فَُسِئلُوا

ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئابدۇلالھ 

ئۇ مۇنداق دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ېلىپ يوق ىۋئېل پئىنسانالردىن ئىلىمنى يۇلۇ دېگهن: ئالالھ

وق مالرنى يىغىۋېلىش ئارقىلىق يئالى ،ماستىن بهلكى ئىلىمنىقىل

الر ۇئ ،اقويماي يىغىۋالغىنىدا بولسلالھ بىرمۇ ئالىم لىدۇ. ئاقى

بۇ ) قىلىۋالىدۇ. شۇنىڭ بىلهن (يېتهكچى بىلىمسىز باشلىقالرنى

 ،ا بىلمهستىن پهتىۋا بېرىپسسورى )پهتىۋا(باشقىالر بىلىمسىزلهر 

 باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ. ،ۇ ئېزىپئۆزلىرىم
  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ــْن  .180 ــدِ عَ  َع ِ  ْب ــِن  اهلّلَ ــٍرو ْب ــن َعْم ــاص ب ــَي رَ  الع ُ  ِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن  اَل قَ
ِ  َرُســوَل  َيُجلــْن  لَــْم  ُ  َصــّ�َ  اهلّلَ ًشــحب َوَال  فَاِحًشــحب َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ  ُمَتَفّحِ
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 ُخلًُقا أَْحَسَنُجلْم  أَْخَريُِكْم  ِمْن  إِّنَ  يقول َوكحبن

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ 
ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قېلىن، سهت 

سىلهرنىڭ رهسۇلۇلالھ: گهپ قىلىدىغان زات ئهمهس ئىدى. 
 تتى. دهي-بولغىنىڭالردۇرگۈزهل ياخشىڭالر ئهخالقى 

  .كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه                                 

ـ  .181 ــ ـــ ْن َع ِ  دِ َعْب ـــِن  اهلّلَ ـــٍرو ْب ـــا َعْم ـــن الع ـــَي رَ  صب ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ  َعْن
ـ  اَل قَــ ُ  َصــّ�َ  ِيبِّ قــال الّنَـ لُْمكَــحبفِِئ  الَْواِصــُل  لَــْيَس  َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ  بِا

لَِجلْن   َوَصلََها َرِحُمهُ  قُِطَعْت  إَِذا الَِّذي الَْواِصُل  َو

ئهمىر ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى 

ھهدىسى، ئابدۇلالھ مۇنداق دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: بىرنى قىلسا بىرنى قىلغۇچى (يهنى تۇققىنىم 

مېنى يوقالپ كهلسه مهنمۇ يوقالپ بارىمهن، يوقلىمىسا مهنمۇ 

ىم قىلغۇچى رهھ-لىمايمهن دهيدىغان ئادهم) سىىيلهيوق

قانچىلىق غرهھىم قىلغۇچى دېگهن تۇ-ھېساپالنمايدۇ. سىيله

مۇناسىۋىتى ئۈزۈلۈپ كهتكىنىده ئۇنى (ئۈزۈپ قويماي يهتكۈزۈپ) 

 . تۇرىدىغان ئادهمدۇر

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ـ  .182 ــ ـــدِ  ْن َع ِ  َعْب ـــِن  اهلّلَ ـــٍرو ْب ـــَي رَ  َعْم ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ ـــ َعْن ـــ :اَل قَ  اَل قَ
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ـــوُل  ِ  َرُس ـــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم  �َلَْي ـــِطَني  إِّنَ  َوَس ـــَد  الُْمْقِس ِ  ِعْن ـــَ�  اهلّلَ َ� 
ــابِرَ  ــْن  َمَن ــورٍ  ِم ــْن  ُن ــِني  َع ْحَمِن  َيِم ــّرَ ــزَّ  ال ــّلَ  َع ــا َوَج ــهِ  َوكِلَْت ــٌني  َيَدْي  َيِم
لُوا َوَما َوأَْهلِِهلْ  ُحْكِمِهْم  ِيف  َيْعِدلُوَن  الَِّذيَن   َو

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمىـــر ئىبنـــى ئـــاس رهزىيهلالھـــۇ 
ـــۇلۇلالھ  ـــدۇ: رهس ـــداق دهي ـــۇ مۇن ـــى، ئ ـــڭ ھهدىس ئهنھۇمانى

ــهللهم مۇ ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــڭ س ــگهن: ئالالھنى ــداق دې ن
ــدا ــده  دهرگاھى ــوڭ تهرىپى ــڭ ئ ــانىيهتچىلهر رهھمــان تهئاالنى ھهقق

ـــال  - ـــڭ ھهر ئىككى ـــىئالالھنى ـــدۇر  تهرىپ ـــۇردىن  -ئوڭ ن
، ئــۆز ھۆكۈملىرىــده ر ئۈســتىدىدۇر. بــۇالرنبهرلهۇبولغــان مــ

ـــاللىرى ۋه ـــۇن ب ـــلهرگه  خوت ـــتىدىكى كىش ـــول ئاس ـــلق  ئادى
 غان ئادهملهردۇر. ىدىبولمۇئامىلىده 

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ــرِ  ْن َعــ  .183 ــِن  َجِري ــدِ  ْب ِ  َعْب ــَي رَ  اهلّلَ ُ  ِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن ــا اَل قَ ــَد  ُكّنَ  ِعْن
ـــِيبِّ  ُ  َصـــّ�َ  الّنَ  الَْبـــْدرَ  ْعـــِين يَ  لَْيلـَــةً  الَْقَمـــرِ  إَِىل  فََنَظـــرَ  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ  اهلّلَ
ــاَل  ــْم  فََق ْوَن  إِّنَُجل ــَرتَ ــْم  َس ــا َربَُّجل ــَرْوَن  َكَم ــَذا َت ــرَ  َه ــاّمُوَن  َال  الَْقَم  ِيف  ُتَض

ِع  قَْبــــَل  َصــــَالةٍ  �َــــَ�  ُتْغلَُبــــوا َال  أَْن  اْســــَتَطْعُتْم  فـَـــِإْن  ُرْؤَيِتــــهِ   ُطلـُـــو
ــْمِس  َ  ُثــّمَ  فَــافَْعلُوا َهــاوبِ ُغرُ  َوقَْبــَل  الّشَ  َربِّــَك  بَِحْمــدِ  َســّبِْح وَ  «  قَــَرأ

ِع  قَْبَل  ْمِس  ُطلُو  »الُْغُروِب  َوقَْبَل  الّشَ
جهرىر ئىبنـى ئابـدۇلالھنىڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق دهيـدۇ: بىـز 

ـــهللهم  ـــله ۋهس ـــلهن بىل بى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى 
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رهسۇلۇلالھ كېچىدىكى تولـۇن ئايغـا قـاراپ مۇنـداق دېـدى:  ئىدۇق.

كۆرۈشته  ئۇنى موشۇ ئاينى كۆرگهندهك كۆرىسىلهر. سىلهر رهببىڭالرنى

قىينىلىپ قالمايسىلهر. ئهگهر سىلهر كـۈن چىقىـش قىستىلىشىپ) (

ۋه كــۈن كىرىشــنىڭ ئالدىــدا بىــر نامــازنى قولــدىن بهرمهســلىكنىڭ 

 َسـّبِْح وَ «ئامالىنى قىاللىساڭالر شۇنداق قىلىڭالر. ئانـدىن رهسـۇلۇلالھ 
ِع  قَْبَل  َربَِّك  بَِحْمدِ  ْمِس  ُطلُو ۋه  كـۈن چىقىـش« »الُْغـُروِب  َوقَْبـَل  الّشَ

ھهمـدى  پهرۋهردىگارىڭغا تهسبىھ ئېيىتقىن.كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى 

 دېگهن ئايهتنى قىرائهت قىلدى. » ئېيىتقىن

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  َجِريرٍ  ْن عَ  .184 ِ  َرُسوَل  َباَيْعُت  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َالةِ  إِقَاِم  �ََ�  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  كَحبةِ  إِيَتاءِ وَ  الّصَ  ُمْسلٍِم  لِكُّلِ  َوالّنُْصِح  الّزَ

جهرىر ئىبنى ئابـدۇلالھ رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ 

ۋهسـهللهمگه  مۇنداق دېدى: مهن رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى

، ھهر بىر مۇسۇلمانغا سهمىمى نامازنى بهرپا قىلىش، زاكات بېرىش

 ساداقهتمهن بولۇش (شهرتى) ئاساسىدا بهيئهت قىلدىم. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  ُموىَس  أَِيب  ْن عَ  .185 ُ  َصّ�َ  ِيبُّ النَّ  قَاَل  قال َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 َعْنُجلْم  فَأَْطِفُئوَها نِْمُتْم  فَِإَذا لَُجلْم  �َُدوٌّ  ِهَي  إِّنََما الّنَارَ  َهِذهِ  إِّنَ  َوَسلََّم 

ــداق  ــۇ مۇن ــى، ئ ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــا رهزىيهلالھ ــى مۇس ئهب
ــداق  ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــدۇ: رهس دهي
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ـــمهندۇر ـــىلهرگه دۈش ـــوت س ـــۇ ئ ـــقهتهن ب ـــگهن: ھهقى . دې
 ڭالر.ئۆچۈرىۋىتىئوتنى (ئۆيۈڭالردىن) ئۇخلساڭالر 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  ُموىَس  أَِيب  ْن عَ  .186 ُ  َصّ�َ النيب  قَاَل  اَل قَ َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
لُْبْنَياِن  لِلُْمْؤِمِن  ُمْؤِمُن الْ  َوَسلََّم   َبْعًضا َبْعُضهُ  َيُشّدُ  كَحب

: رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇئهبى مۇسا 

سهللهم مۇنداق دېدى: مۆئمىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه

) مۇستهھكهم(گه نىسبهتهن بىر بىرىنى چىڭىتىپ تۇرىدىغان مۆئمىن

 بىناالرغا ئوخشاشتۇر. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  ِضَي رَ  ُموىَس  أَِيب  ْن عَ  .187 ِ  ُسولُ رَ  قَالَ  قَالَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َ  إِّنَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  لِِم  لَُيْملِي اهلّلَ ا َ  ُثّمَ  قَاَل  ْفلِْتهُ يُ  لَْم  أََخَذهُ  إَِذا َحّىتَ  لِلّظَ  قََرأ

لَِمةٌ  َوِهَي  الُْقَرى أََخَذ  إَِذا َربَِّك  أَْخُذ  َكَذلَِك وَ «  أَلِيٌم  أَْخَذهُ  إِّنَ  َظا
 »َشِديٌد 

ئهبى مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

رسهت بېرىدۇ. (يهنى ۇمۇنداق دېگهن: ئالالھ زالىمغا پ ئهلهيھى ۋهسهللهم

دهرھال جازالىمايدۇ) تۇتقاندا بولسا قاچۇرۇپ قويمايدۇ. ئهبى مۇسا 

 َربَِّك  أَْخُذ  َكَذلَِك وَ «: ندىن رهسۇلۇلالھداق دېدى: ئارهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇن
پهرۋهردىگارىڭ زالىم [ »َشِديٌد  أَلِيٌم  أَْخَذهُ  إِّنَ  َظالَِمةٌ  َوِهَي  الُْقَرى أََخَذ  إِذَا

قىلسا ئهنه شۇنداق ھاالك  تالر (ئاھالىسى) نى ھاالك يۇر
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] دېگهن ئايهتنى قىرائهت ئالالھنىڭ ئازابى ھهقىقهتهن قاتتىقتۇر .قىلىدۇ

  .قىلدى

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ُموىَس  أَِيب  ْن عَ  .188 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َ  إِّنَ  قَاَل  للَّْيِل  َيَدهُ  َيْبُسُط  َوَجّلَ  َعزَّ  اهلّلَ َيْبُسُط  الّنََهارِ  ُمِسيءُ  لَِيُتوَب  بِا  َو
لّنََهارِ  َيَدهُ  ْمُس  َتْطلُعَ  َحّىتَ  اللَّْيِل  ُمِسيءُ  لَِيُتوَب  بِا  َمْغِربَِها ِمْن  الّشَ

ئهبى مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 
دېگهن: ئالالھ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

 تهۋبهگۇناھ قىلغان ئادهم  درهت) قولىنى كۈندۈزىۇكېچىده ئۆزىنىڭ (ق
گۇناھ قىلغان ئادهم  كېچىسى ئېچىپ تۇرىدۇ. كۈندۈزده قىلسۇن دهپ

غهرىپتىن تاكى كۈن ) ئىش قىلسۇن دهپ ئېچىپ تۇرىدۇ. (بۇ تهۋبه
 .)چىققانغا قهدهر (داۋاملىشىدۇ

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  ِضَي رَ  اْألَْشَعِرّيِ  ُموىَس  أَِيب  ْن عَ  .189 ِ  َرُسوُل  قَاَل  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ    الَْمِريَض  ُعوُدواوَ  الَْجائِعَ  أَْطِعُمواو َعاِينَ وا الْ جلُّ فُ ◌ُ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ئهبى مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئهبى مۇسـا مۇنـداق 

دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: 

تائـام ئـاچ قالغانالرغـا ئهسىرلهرنى (ئاسـارهتتىن) قۇتۇلـدۇرۇڭالر. 

  يوقالڭالر.كېسهللهرنى  بېرىڭالر.

  .ايهت قىلغانبۇخارى رىۋ                                    



95 

 

 

ـــْن  .190 ـــوىَس  أَيب َع ـــَي رَ  ُم ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ ـــ َعْن ـــال قَ ـــوُل رَ  اَل ق ِ  ُس  اهلّلَ
ــّ�َ  ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــِرَض  إَِذا َوَس ــُد  َم ــحبفَرَ  أَوْ  الَْعْب ــَب  َس ــهُ  ُكِت ــُل  لَ  ِمثْ

 َصِحيًحا ُمِقيًما َيْعَمُل  كَحبَن  َما

مۇنداق دهيدۇ: ئهبى مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ 
بىر بهنده : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھاالل نىيهت بىلهن) سهپهرگه  ،كېسهل بولسا ياكى (ھاالل كهسىپ
(مۇساپىر ياكى كېسهل بولغانلىقى ئۇ ئادهم ئۈچۈن ئۇ  ،چىقسا

 ساغالم ھالهتته قىلىدىغىنىغا ئۆيىده تۇرغان،قىاللمىسىمۇ) سهۋهپلىك 
 ئوخشاش (ساۋاپ) يېزىلىپ ماڭىدۇ.

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ــَي  َذرٍّ  أَِيب  ْن َعــ  .191 ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــهُ  َعْن ــِمعَ  أَّنَ ــِيبَّ  َس ــّ�َ  الّنَ ُ  َص ــهِ �َ  اهلّلَ  لَْي
ــلََّم  ــوُل  َوَس ــييَ َال  َيُق ــٌل  ْرِم ــًال  َرُج ــوِق  َرُج لُْفُس ــهِ يَ  َوَال  بِا لُْجلْفرِ  ْرِمي ــا  بِ

ْت  إِّالَ   َكَذلَِك  َصاِحُبهُ  َيُجلْن  لَْم  إِْن  �َلَْيهِ  اْرَتّدَ

ئهبى زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ رهسۇلۇلالھ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان: بىر 
ئادهم يهنه بىر ئادهمنى پاسىقلىق بىلهن، كاپىرلىق بىلهن 
ئهيىپلىمىسۇن. بولمىسا قارشى تهرهپ ئۇنداق بولمىغان ئهھۋالدا ئۇ 

 4ىدۇ. ئۆزىگه ياندېگۈچىنىڭ گهپ 

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

                                                             
يهنى شهرىئهتته كاپىرنى كاپىر، كاپىر بولدى...دېسه ھېچنىمه بولمىغىنى، ھهتتا كاپىرنى كاپىر . 4

كاپىر دېگهن كىشى شۇ سۆزنى دهپ ئېتىقاد قىلىش تهلهپ قىلىنغىنى بىلهن كاپىر بولمىغان ئادهمنى 
 .ىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇنلىكى بىلهن ئېغىرگۇناھكار بولىددېگه
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ـ  .192 ــ ـــَي رَ  َذرٍّ  أَِيب  ْن َع ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ ـــ َعْن ـــَل  اَل قَ ـــوِل  ِقي ِ  لَِرُس ـــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ــــهِ  اهلّلَ ــــَت  َوَســــلََّم  �َلَْي ــــَل  أََرأَْي ُج ــــُل  الّرَ ــــَل  َيْعَم ــــْريِ  ِمــــْن  الَْعَم  الَْخ

 الُْمْؤِمِن  ُبْشَرى �َاِجُل  تِلَْك  قَاَل  �َلَْيهِ  الّنَاُس  َوَيْحَمُدهُ 

ئهبى زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: بىر 

ئادهم ياخشى  :گهھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئادهم رهسۇلۇلال

ئادهم ، كىشىلهر ئۇنى ياخشى ئىش قىلىدىغان ئىشتىن بىرنى قىلسا

ن ئېدى. رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ېگه؟ ددهپ ماختىسا قانداق بولىدۇ

. ئهلهيھى ۋهسهللهم: ئۇ مۆئمىنگه ئالدىنئاال بېرىلگهن بىشارهتتۇر

مهقسهت قىلماستىن نام چىقىرىش، ئالقىش ئېلىشنى يهنى (

جهننهتتىكى ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان  ،ماختاشقا سازاۋهر بولۇش

 ھۆرمهتنىڭ ئالدىنقى قىسمىدۇر) دېدى.  

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ـ  .193 ْبــِن  ْن َعـ ُ  ِضــَي رَ  َعّبَــاٍس  ا ِ  َرُســوَل  أَّنَ مــا َعْنهُ  اهلّلَ  َصــّ�َ  اهلّلَ
 ُ ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي َــ َوَس ــوُل  حبَن ك ــَد  َيُق ــْرِب  ِعْن ــهَ  َال ": الَْجل ُ  إِّالَ  إِلَ ــيُم  اهلّلَ  الَْعِظ

ُ  إِّالَ  إِلَــــهَ  َال  الَْحلِــــيُم  ُ  إِّالَ  إِلَــــهَ  َال  الَْعِظــــيِم  الَْعــــْرِش  َرّبُ  اهلّلَ  َرّبُ  اهلّلَ
َمَواِت   ".الَْجلِريِم  الَْعْرِش  َوَرّبُ  اْألَْرِض  َوَرّبُ  الّسَ

ئىبنــى ئاببــاس رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ُ َال إِلََه « سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قىيىنچىلىققا يولۇققاندا إِّالَ اهلّلَ
ُ َرّبُ  ُ َرّبُ الَْعـــْرِش الَْعِظـــيِم َال إِلَـــَه إِّالَ اهلّلَ ـــيُم َال إِلَـــَه إِّالَ اهلّلَ الَْعِظـــيُم الَْحلِ

َمَواِت َوَرّبُ اْألَْرِض َوَرّبُ الَْعْرِش الَْجلـِريِم  ۋه مۇاليىم بىـر بۈيۈك «» الّسَ
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دىگـارى ئهرىشـنىڭ پهرۋهر بۈيـۈكھتىن باشقا ئىـالھ يوقتـۇر. ئالال

 بولغان ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر. ئاسـمانالرنىڭ پهرۋهردىگـارى

ــارى  ۋه ــنىڭ پهرۋهردىگ ــا ئهرىش ــارى، كاتت ــڭ پهرۋهردىگ زىمىننى

 .تتىدهي »ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

بْ  َعْن  .194 ُ  َرِضَي  َعّبَاٍس  ِن ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  ِمْعُت َس  قال َعْنُهَما اهلّلَ  اهلّلَ
لِثًا َالْبَتیَغ  َماٍل  ِمْن  َواِدَياِن  آَدَم  ِالْبِن  كَحبَن  لَوْ  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َوَال  َثا
ْبِن  َجْوَف  َيْمَألُ  اُب  إِّالَ  آَدَم  ا َ ُ  َوَيُتوُب  الّرتُ  َتاَب  َمْن  �ََ�  اهلّلَ

هلالھـۇ ئهنھۇمانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق ئىبنى ئابباس رهزىي

دېگهن: مهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ مۇنـداق 

ئهۋالدى ئۈچۈن ئىككى ۋادىـدا  دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم: ئهگهر ئادهم

لـۈك بولسـا ئـۈچىنچى بىرىنـى تهلهپ قىلغـان بـوالتتى. ۈم-مال

ئادهمنىڭ قورسىقىنى توپىدىن باشقا نهرسه تولدۇرالمايـدۇ. ئـالالھ 

 قىلغۇچىالرنىڭ تۆبىسىنى قۇبۇل قىلىدۇ. تهۋبه

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  َرِضَي  ِحَزاٍم  ْبِن  ِكيمحَ  َعْن  .195  ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
َعاِن  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  لِْخَيارِ  الَْبّيِ قَا لَْم  َما بِا  َوَبّيََنا َصَدقَا فَِإْن  َيَتَفّرَ

 بَْيِعِهَما َبَرَكةُ  ُمِحَقْت  َوَكَتَما َكَذَبا َوإِْن  َبْيِعِهَما ِيف  لَُهَما ُبوِرَك 

رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ  ـــزام  ـــى ھى ـــم ئىبن ھهكى



98 

 

 

: ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دىن) ىــنهقمهيدان قىلغــان ئىككــى تهرهپ (ســودا ســېتىم-ئــېلىم

ماسلىقتا) ئىختىيارلىققـا (سودىنى بۇزۇش بۇز ىالكهتمىس ىلىپئاير

ئهيىبىنـى) بايـان  نىـڭ(مال ،ئۇالر راستچىل بولـۇپئىگه. ئهگهر 

 )ئهيىبىنـى( ،يالغان سـۆزلهپ قىلسا سودىسىدا بهرىكهت تاپىدۇ.

 ۇ. دئۆچۈرىلى يوشۇرسا سودىسىنىڭ بهرىكىتى

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                   

ُ  ِضـــَي رَ  َوقَّـــاٍص  أَِيب  ْبـــِن  ْعدِ َســـ َعـــْن . 196  ِمْعُت قـــال َســـ َعْنـــهُ  اهلّلَ
ِ  َرُســـوَل  ُ  َصـــّ�َ  اهلّلَ   بَِســـْبِع    َتَصـــّبََح  َمـــْن  َيُقـــوُل  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ  اهلّلَ

هُ  لَْم   ْجَوةً عَ  َتَمَراٍت   ِسْحرٌ  َوَال  ُسّمٌ  الَْيْوَم  َذلَِك  َيُضّرَ

ـــڭ  ـــۇ ئهنھۇنى ـــاس رهزىيهلالھ ـــى ۋهقق ـــى ئهب ـــهئىد ئىبن س

ــهللهلالھۇ  ــۇلۇلالھ س ــدۇ: مهن رهس ــداق دهي ــۇ مۇن ــى، ئ ھهدىس

: يهتــته نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىمۋهســهللهمئهلهيھــى 

بىـلهن ناشـتا قىلغـان ئـادهمگه شـۇ كـۈنى  5دانه ئهجۋه خورمىسى

 هھهر ياكى سېھىر تهسىر قىلمايدۇ.ھىچقانداق ز

   .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ـ  .197 ــ ـــدِ  ْن َع ِ  َعْب ـــن اهلّلَ ـــعود ب ـــَي رَ  مس ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ ـــ َعْن ـــاَل  اَل قَ  قَ
                                                             

بىر تۈرلۈك خورما سورتى بولۇپ مهدىنىدىن كۆپرهك چىقىدىغان، سهل كىچىكرهك، قارا، . 5  
 خهلىق ئاغزىدا پهيغهمبهر خورمىسىمۇ دېيىلىدۇ. ئالىمالردىن بهزىلهر بۇ ھهدىس باشقا خورمىالرغىمۇ

 ئۇيغۇن كېلىۋىرىدۇ دهپ قارايدۇ.
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ِ  َرُســــوُل  ُ  َصــــّ�َ  اهلّلَ  ُمْســــلٍِم  اْمــــِرٍئ  َدُم  َيِحــــّلُ  َال  َوَســــلََّم  �َلَْيــــهِ  اهلّلَ
ـــــَهُد  ـــــهَ  َال  أَْن  َيْش ُ  إِّالَ  إِلَ ـــــوُل  َوأَّينِ  اهلّلَ ِ  َرُس ـــــَد  إِّالَ  اهلّلَ ـــــَالٍث  ىبِِإْح  َث

ـــُب  اِين  الّثَّيِ ـــّزَ ـ وَ  ال ــ لّنَْفِس  ْفُس نَّ ال ـــا ـــ بِ ـ  ُق ارِ الَْم ــ ْيِن  َن ِم ـــّدِ ـــ ال  ِك ارِ الّتَ
 لَْجَماَعةِ لِ 

ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، 

ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ: رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم 

ــگهن ــداق دې ــېلىش: مۇن ــا جــان ئ ــان قىســاس ،جانغ ــى ق  )(يهن

ـــان (ئهر ـــۇرۇپ بولغ ـــائىله ق ـــۇچى ۋه ئ ـــا قىلغ ـــال) زىن ، ئاي

ــائىتى ــۇلمانالر جام ــپ مۇس ــدىن چىقى ــۇچىدىنى ــك قىلغ  نى تهرى

بىـر ئـالالھتىن باشـقا ئىـالھ يوقتـۇر «بولۇشتىن باشقا ئهھۋالـدا 

ــــىدۇرپده ــــڭ ئهلچىس ــــى ئالالھنى ــــق » ، مېن دهپ گۇۋاھلى

نىڭ قېنىنــــى تۆكــــۈش ھــــاالل بهرگهن مۇســــۇلمان ئىنســــان

 ۇ.دبولماي
 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـ  .198 ُ  ِضـــــَي رَ  اْألَْنَصـــــاِرّيِ  َمْســـــُعودٍ  أَِيب  ْن َعـــ ـ  َعْنـــــهُ  اهلّلَ  ِن َعــــ
ــــِيبِّ  ُ  َصــــّ�َ  الّنَ ــــاَل  َوَســــلََّم  �َلَْيــــهِ  اهلّلَ  َنَفَقــــةً  الُْمْســــلُِم  أَْنَفــــَق  إَِذا قَ

 َصَدقَةً  لَهُ  كَحبَنْت  َيْحَتِسُبَها َوُهوَ  أَْهلِهِ  �ََ� 
ئهبى مهسئۇد ئهلئهنسارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ رهسۇلۇلالھ 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسى، 
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بىر : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 ،پۇل خىراجهت قىلسا گهئائىلىسى، پقىلى ئۈمىد مۇسۇلمان ساۋاپ

 بولىدۇ. )ى(نىڭ ساۋاب دىقهئۇ كىشى ئۈچۈن سه قىلغان خىراجىتى

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                  

ــْن  .199 ــدِ زَ  َع ــِن  ْي ــدٍ  ْب لِ ــَي  َخا ُ  َرِض ــهُ عَ  اهلّلَ ــوَل  أَّنَ  ْن ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ـــ لََّم َوَســـ �َلَْيـــهِ  اهلّلَ ـــزَ  َمـــْن  اَل قَ ِ  َســـِبيِل  ِيف  �َاِزًيـــا َجّهَ  َغـــَزا فََقـــْد  اهلّلَ

ِ  َسِبيِل  ِيف  �َاِزًيا َخلََف  َوَمْن   َغَزا فََقْد  بَِخْريٍ  اهلّلَ

ـــڭ ـــۇ ئهنھۇنى ـــد رهزىيهلالھ ـــى خالى ـــد ئىبن ـــى  زهي ھهدىس

ــــداق  ــــهللهم مۇن ــــى ۋهس ــــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــــۇلۇلالھ س رهس

ــــگهن ــــۇرال : دې ــــۇچىنى (ق ــــدا غــــازات قىلغ ــــالالھ يولى ئ

ــــدۇق ــــېلهت...جاب ــــى، ب ــــاش ۋاستىس ــــپ  ، قاتن ئېلى

بېرىــــپ) جابــــدۇتۇپ قويغــــان ئــــادهم غــــازات قىلغــــان 

ــــازات  ــــدا غ ــــالالھ يولى ــــدۇ. ئ ــــېگه) بولى ــــرگه ئ (ئهجى

ــــۈك(بولغــــان قىلغۇچىغــــا ياخشــــى ئورۇنباســــار   ھهر تۈرل

خوتــــــۇن ، ئىقتىســــــادى ۋه خىيــــــانهتتىن ســــــاقالنغان

ئــادهم غــازات قىلغــان  غــان)ىمقارى مــان كــۆزدهباللىرىغــا يا

 بولىدۇ. (ئهجىرگه ئېگه) 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

لِـــٍك  ْبـــِن  أََنـــِس  َعـــْن  .200 ُ  َرِضـــَي  َما ـــاَل  قَـــاَل  َعْنـــهُ  اهلّلَ ـــِيبُّ  قَ  الّنَ
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ُ  َصّ�َ  ُروا َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ ُحورِ  ِيف  فَِإّنَ  َتَسّحَ  َبَرَكةً  الّسَ

ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رهزىيهلالھـــۇ ئهنھۇنىـــڭ ھهدىســـى، 

ـــدۇ ـــداق دهي ـــى : ئهنهس مۇن ـــهللهلالھۇ ئهلهيھ ـــۇلۇلالھ س رهس

ــالر ــوھۇرلۇق يهڭ ــدا) س ــگهن: (رامىزان ــداق دې ــهللهم مۇن . ۋهس

 سوھۇرلۇقتا بهرىكهت باردۇر.  ھهقىقهتهن

   .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .201 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َيْنُظرُ  َال  قَاَل  َوَسلََّم   َبَطًرا إَِزاَرهُ  َجرَّ  َمْن  إَِىل  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  اهلّلَ

رهســۇلۇلالھ ھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلال

ـــهللهم  ـــى ۋهس ـــهللهلالھۇ ئهلهيھ ـــگهنس ـــداق دې ـــالالھ : مۇن ئ

ئىشـــتىنىنى  تهكهببۇرلـــۇقتىن قىيـــامهت كـــۈنى (دۇنيـــادا)

 ىپ قويغان كىشىگه قارىمايدۇ.سۆرهلت

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ـ  .202 ُ  َرِضـــَي  ُهَرْيـــَرةَ  أَِيب  ْن َعــ ُ  قَـــاَل  اَل قَـــ َعْنـــهُ  اهلّلَ  َك رَ َتَبـــا اهلّلَ
ْبَن  َيا َوَتَعاَىل   �َلَْيَك  أُْنِفْق  أَْنِفْق  آَدَم  ا

ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى 

ــگهن ــداق دې ــالالھ : ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم مۇن ــاال ئ تائ

ــ ــدى: ئ ــداق دې ــىى مۇن ــادهم پهرزهنت ــل. مهن  !ئ ــراجهت قى خى

 .بېرىمهن (رىزىق، تهمىنات) ساڭا خىراجهت
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 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ـ . 203 ــ ـــَرةَ  أَيب ْن َع ـــَي رَ  ُهَرْي ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ ـــاَل  َعْن ـــاَل  قَ ـــوُل رَ  قَ ِ  ُس  اهلّلَ
ــّ�َ  ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــا َوَس ــْن  َم ــودٍ  ِم ــُد  إِّالَ  َمْولُ ــَ�  ُيولَ ــَرةِ  �َ ــأََبَواهُ  الِْفْط  فَ

نِهِ  َدا نِهِ  ُيَهّوِ َرا َسحبنِهِ  أَوْ  أوُيَنّصِ  ...ُيَمّجِ
ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ 

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــداق : س ھهر قان

ــالمى ــت ئىس ــر پهرزهن ــئهت بى ــا  تهبى ــدۇ. ئات ــتىده تۇغۇلى ئۈس

ئانىســى ئــۇنى يــا يهھــۇدى قىلىۋېتىــدۇ. يــا ناســارا قىلىۋىتىــدۇ 

 ياكى مهجۇسى (ئاتهشپهرهس) قىلىۋىتىدۇ.  

  .كېلىنگهن ھهدىس بىرلىككه                               

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .204 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  قَاَتَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ّتََخُذوا الَْيُهودَ  اهلّلَ  َمَسحبِجَد  أَْنِبَيائِِهْم  قُُبورَ  ا

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

ھۇدىيالرغا ئالالھ يه: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

الر پهيغهمبهرلىرىنىڭ قهبرىلىرىنى مهسجىد ئۇ لهنهت قىلسۇن.

  *قىلىۋېلىشتى.

   بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

__________________ 

قىلىۋېلىشنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنىڭ،  بۇ قهبره ئۈستىگه مهسجىد . *
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پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق لهنهتلهنگهن ئادهملهرنىڭ قهبره ئۈستىگه مهسجىد 

قوپۇرىدىغانلىقىنىڭ يارقىن ئىسپاتى. مهدىنىدىكى مهسجىدىننهبهۋىيده پهيغهمبهر 

بۇھهقته ئهڭ ئادىل ۋه مۇكهممهل ، ىسىگه كهلسهكئهلهيھىسساالمنىڭ قهبرىسىنىڭ بولۇشى مهسىل

ئۇسهيمىن رهھمىتىنىڭ بولۇپ ئۇ كىشى مۇنداق دېگهن: قهبره بار مهسجىدته ناماز ئهلالمه جاۋاپ 

ئۈستىگه مهسجىد قهبره ئهسلىده بار بولغان ئوقۇش مهسىلىسى ئىككى تۈرلۈك بولۇپ بىرى: 

بۇنداق  هرىك قىلىنىپ ناماز ئوقۇلماسلىقىدۇر. بۇ مهسجىد تتوغرىسى بۇنىڭدا  ،سېلىنىشى

نىڭ ئۇ كىشى چاقمىسا ئىسالمى ھۆكۈمهت ،مهسجىدنى سالغان ئادهمنىڭ بۇ مهسجىدنى چېقىۋىتىشى

ن بۇرۇن سېلىنغان، مهسجد قۇرۇلۇپ مهسجىدنىڭ قهبرىدى ئىككىنچىسىچېقىۋىتىشى ۋاجىپتۇر. 

مېيىتنى  ،ىپولۇپ بۇ ھالدا قهبرىنى ئېچولۇشى بدىن كېين مېيىتنىڭ دهپنه قىلىنغان ببولغان

نىڭ دهپنه قىلىش ۋاجىپتۇر. بۇ مهسجدته ناماز ئوقۇشچىقىرىپ باشقا مۇسۇلمانالر بىلهن بىلله 

رهسۇلۇلالھ قهبرىگه قاراپ ناماز ئوقۇشتىن نهھي قىلغىنى ئۈچۈن قهبره نامازخاننىڭ  بولسا ھۆكۈمى

 ۇرۇس.ئالدىدا بولماسلىق شهرتى بىلهن ناماز ئوقۇش د

، ئىچىگه جايالشقان پهيغهمبىرىمىزنىڭ قهبرىسى مهسىلىسگه كهلسهك نهبهۋىينىڭ مهسجىدى 

سۇلىمىزنىڭ مهسجىدى رهسۇلۇلالھ ۋاپات بولۇشتىن ئاۋال سېلىنغان بولۇپ قهبره مهلۇمكى ره

ئۈستىگه سېلىنغان ئهمهس. ھهمده رهسۇلۇلالھ مهسجىدنىڭ ئىچىگه دهپنه قىلىنغان بولماستىن 

 ئىبنىۋهلىد  . يىلى88 ۆيىگه دهپنه قىلىنغان. ھىجرىيهمهسجىدتىن ئايرىم بولغان ئۆز ئ بهلكى

ئهبدۇلمهلىك دهۋرىده ۋهلىد ئۆزىنىڭ مهدىنىگه قويغان ۋالىسى ئۆمهر بىن ئهبدۇلئهزىزگه نامه يولالپ 

رهسۇلىمىزنىڭ ئاياللىرىنىڭ ھوجرىلىرىنى  ،پهيغهمبىرىمىزنىڭ مهسجىدىنى چېقىپ كېڭهيتىپ

 ئابدۇلئهزىز ئالىمالر ۋه يۇرت كاتتىلىرىنى چاقىرىپ ىنبئىه قېتىۋىتىشكه بۇيرىغان. ئۆمهر مهسجىدك

مهسجىدنى كېڭهيتىش ئۈچۈن رهسۇلۇلالھنىڭ ئۇالرغا خهلىپه ۋهلىدنىڭ خېتىنى ئوقۇپ بهرگهن. 
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بۇ ئىش كۆپچىللىككه بىردهك ئېغىر تىن ئىبارهت ھوجرىللىرى ۋه قهبرىسىنى مهسجىدكه قوشىۋىتىش

ۋهتىلگهن زاتنىڭ ش ئالهملهرگه رهھمهت ئۈچۈن ئهپ قويۇقالدۇرۇ ئۇالر ھوجرىالرنى ئۆز پېتىكهلگهن. 

غانلىقىدىن ئىبرهت ئېلىش ئۈچۈن ياخشى ئىدى دېيىشكهن. ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز قانداق ئۆيده تۇر

خهلىپه ۋهلىد بۇيرۇقىنى بىجا كهلتۈرۈشنى  ،قىلىپ نامه يوللىغان بولسىمۇبۇ مهسىلىلهرنى خهلىپىگه مهلۇم 

قهبره مهسجىد ئىچىگه كىرىپ قالغان. كۆرۈنۈپ  مهسجد كېڭهيتىش قۇرۇلۇشى بىلهن شۇ .تهلهپ قىلغان

پهيغهمبىرىمىزنىڭ قهبرىسى مهسجىد ئىچىگه قويۇلغان ئهمهس ۋه ياكى ئۈستىگه مهسجىد  ،تۇرۇپتۇكى

سېلىنغانمۇ ئهمهس. شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قهبرىسىده مهسجىدكه دهپنه قىلىشقا ياكى قهبره 

مه ئۈستىگه مهسجىد سېلىشقا ھېچقانداق دهلىل يوق. پهيغهمبىرىمىز ئهلهيھىسساالمغا ئۇممۇ سهلى

رهزىيهللهھۇ ئهنھا ئوزىنىڭ ھهبهشىستاندا ئىچىده رهسىملهر بار چىركاۋالرنى كۆرگهنلىكىنى سۆزلهپ 

ئۇنىڭ قهبرىسى ئۈستىگه  ،الر ئىچىده بىر سالىھ ئادهم ئۆلۈپ كهتسهخىرىستىيان بهرگىنىده رهسۇلۇلالھ: ئۇ

مۆئمىن دېگهن. -قاتنىڭ يامىنىدۇرنهزىرىده مهخلۇ الر ئالالھنىڭۇئىبادهتخانا سالىدىغان ئادهملهردۇر. ئ

ئىمام ئهھمهد ھېچقاچان يهھۇدى ناساراالرنىڭ يولىدا ماڭمايدۇ ۋه مهخلۇقاتنىڭ يامىنى بولمايدۇ. 

: ئهڭ يامان ئىنسانالر قىيامهت ىلغا بىر ھهدىسته ھهم رهسۇلۇلالھئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇدتىن رىۋايهت ق

شۇ نوقتىدىن دېگهن. -ىلىۋالغان ئىنسانالردۇربرىلهرنى مهسجىد قۋه قه الركهلگىنىده ھايات ھالهتته بولغان

مۆئمىنلهرنىڭ ئىشى ئهمهس. مۆئمىنلهر قىلىپ سالغان بولسا ھهم خاتا. قهبره ئۈستىگه مهسجىد قىلىش 

چۈنكى سهھىھ ھهدىسكه ئۇيغۇن كهلمىگهن ئىش مهيلى كىم قىلسۇن زااللهتتىن باشقىدىن دېرهك 

 .بهرمهيدۇ.
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ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .205 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َيُقوُل  َوَسلََّم  َكَرِين  إَِذا َمَعهُ  َوأََنا ِيب  َعْبِدي َظّنِ  ِعْنَد  أََنا َتَعاَىل  اهلّلَ  فَِإْن  َذ
َكَرِين  َكْرُتهُ  َنْفِسهِ  ِيف  َذ َكَرِين  َوإِْن  َنْفِسي ِيف  ذَ َكْرُتهُ  َمَإلٍ  ِيف  َذ  َخْريٍ  َمَإلٍ  ِيف  َذ
 ْ َب  َوإِْن  ِمْحمُ ْبُت  بِِشْربٍ  إَِيلَّ  َتَقّرَ َب  َوإِْن  ِذَرا�ًا إِلَْيهِ  َتَقّرَ  ِذَرا�ًا إَِيلَّ  َتَقّرَ

ْبُت  لَةً  أََتْيُتهُ  َيْمِشي أََتاِين  َوإِْن  َبا�ًا إِلَْيهِ  َتَقّرَ  َهْرَو

ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ 

ئالالھ تائـاال مۇنـداق : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن بهندهمنىڭ ئويىچه يالغۇزمهن. ھـالبۇكى بهنـده مېنـى : دهيدۇ

ياد قىلسىال مهن ئۇنىڭ بىلهندۇرمهن. ئهگهر ئۇ مېنى ئۆز ئىچىـده 

مېنى ياد قىلسا، مهنمۇ ئۇنى ئۆز ئىچىمده ياد قىلىمهن. ئهگهر ئۇ 

بىر توپ ئادهم ئىچىده ياد قىلسا، مهنمۇ ئۇنى ئۇالردىن ياخشىراق 

بىر توپ ئىچىـده يـاد قىلىـمهن. ئهگهر بهنـده ماڭـا بىـر غېـرىچ 

يېقىنالشسا مهن ئۇنىڭغا بىر گهز يېقىنلىشـىمهن. ئهگهر بىـر گهز 

ئهگهر ئـۇ مهن  .يېقىنالشسا مهن ئۇنىڭغا بىر غۇالچ يېقىنلىشىمهن

 لسه مهن ئۇنىڭ تهرىپىگه يۈگىرهپ بارىمهن.تهرهپكه مېڭىپ كه

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                       
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ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .206 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  ُيِظلُُّهْم  َسْبَعةٌ  قَاَل  َماُم  ِظلُّهُ  إِّالَ  ِظّلَ  َال  َيْوَم  ِظلِّهِ  ِيف  اهلّلَ  َوَشحبّبٌ  الَْعاِدُل  اْإلِ
 َ  ِيف  َتَحابَّا َوَرُجَالِن  الَْمَسحبِجدِ  ِيف  ُمَعلٌَّق  قَلُْبهُ  َوَرُجٌل  َربِّهِ  ِعَباَدةِ  ِيف  َنَشمب
 ِ قَا �َلَْيهِ  َمَعاتَ اجْ  اهلّلَ  َمْنِصٍب  َذاُت  اْمَرأَةٌ  َطلََبْتهُ  َوَرُجٌل  �َلَْيهِ  َوَتَفّرَ

َ  أََخاُف  إِّينِ  فََقاَل  َوَجَماٍل  َق  َوَرُجٌل  اهلّلَ  َما ِشَمالُهُ  َتْعلََم  َال  َحّىتَ  أَْخىَف  َتَصّدَ
َكرَ  َوَرُجٌل  َيِميُنهُ  ُتْنِفُق  َ  َذ لًِيا اهلّلَ  �َْيَناهُ  فََفاَضْت  َخا

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

(قىيامهت كۈنى) : دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

دا ئالالھ ئۆز سايه بولمىغان چاغ الھنىڭ سايىسىدىن باشقائال

(ئۇالر) . دۇربار كىشىدىغان يهتته تۈرلۈك ىدىتىسايىسىدا ساي

ئادالهتپهرۋهر ئىمام. ئالالھنىڭ ئىبادىتى ئىچىده ئۆسۈپ يېتىلگهن 

 -. ئالالھ يولىدا بىرلبى مهسجىدلهرگه باغالنغان ئادهمياش. قه

ئالالھ  ،، ئالالھ يولىدا بىر يهرگه يىغىلىپبىرىنى ياخشى كۆرۈشكهن

 مهنسىپى ۋه چىرايى بار بىر ئايال. يولىدا تارقىلىدىغان ئىككى ئادهم

. خهيىر ئالالھتىن قورقىمهن دېگهن ئادهم (ئۆزىگه) چاقىرسا، مهن

خهيىر ئېھسانىنى سول قولى ئوڭ قولى قىلغاننى  ،ئېھسان قىلىپ

ۋه ئالالھنى خىلۋهت  دهرىجىده مهخپى تۇتقان ئادهم دهكبىلمىگۈ

 جايالردا ياد قىلىپ ياش تۆككهن ئادهم. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                



107 

 

 

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .207 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِ  َيُد  قَاَل  َوَسلََّم  اءُ  َنَفَقةٌ  َيِغيُضَها َال  َمْألَى اهلّلَ  َوقَالَ  َوالّنََهارَ  اللَّْيَل  َسّحَ

َمَواِت  َخلََق  ُمْنُذ  أَْنَفَق  َما أََرأَْيُتْم   . َيِدهِ  ِيف  َما َيِغْض  لَْم  فَِإّنَهُ  َواْألَْرَض  الّسَ
ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

ئالالھنىڭ قولى (ئىنئام : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنسهللهلالھۇ 

ئازلىتىۋهتمهيدۇ.  تولغاندۇر. ئۇنى ھېچقانداق چىقىمبىلهن) لىق 

رهسۇلۇلالھ  غۇچىدۇر.ۇپ تۇركېچه كۈندۈز ئۈزلۈكسىز ئىنئام ياغدۇر

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى: ئالالھنىڭ ئاسمانالر ۋه 

ئۇ  نقى بهرگهنلىرىگه قاراپ بېقىڭالر.دىن بۇيازىمىننى ياراتقىنى

نى  )دۇنيا-مال(ىدىكى كلئىئىنئام) ئالالھنىڭ  ،رىزىق( بهرگهن

  ..ئازلىتىۋهتكىنى يوق.

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ـــْن  .208 ـــَرةَ  أَِيب  َع ـــَي رَ  ُهَرْي ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ ـــوَل  أَّنَ  َعْن ِ  َرُس ـــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص  اهلّلَ
ــهِ  ــلََّم  �َلَْي ــاَل  َوَس ــوا قَ ــْبعَ  اْجَتِنُب ــاِت  الّسَ ــَل  الُْموبَِق ــا ِقي ــوَل  َي ِ  َرُس  اهلّلَ

ــا ــّنَ  َوَم ــاَل  ُه ــْرُك  قَ ِ  الّشِ ــاهلّلَ ــْحرُ  بِ ــُل  َوالّسِ ــّنَْفِس  َوقَْت ــِيت  ال َم  الَّ ــّرَ  َح
 ُ لَْحّقِ  إِّالَ  اهلّلَ ـــا ـــُل  بِ ْ ـــاِل  َوأَك ـــيِم  َم ـــُل  الَْيِت ْ ـــا َوأَك َب ـــَوّيلِ  الّرِ ـــْوَم  َوالّتَ  َي

ْحِف   الُْمْؤِمَناِت  الَْغاِفَالِت  الُْمْحِصَناِت  َوقَْذُف  الّزَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
(دۇنيـادىمۇ ئـاخىرهتتىمۇ ھـاالك : سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم
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 -سـاقلىنىڭالر ئىشـتىنيهتته تۈرلۈك ھاالك قىلغۇچى  قىلىدىغان)
ئۇالر قايسى ئىشـالر؟  ئالالھنىڭ رهسۇلى، ىدېۋىدى. ساھابىالر: ئ

هللهم: ئالالھقــا . رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســيشــتىېد
ــۈرمهك، ــېرىك كهلت ــىھىرگهرلىك ش ــس ــارام قىلغ ــالالھ ھ ان ، ئ

(ھهر خىـل شـهكىلدىكى  ، جـازانهئىنسانالرنى ھهقسىز ئۆلتۈرمهك
ــۈم)  ــى ئۆس ــڭ ھهققىن ــېمهك، يېتىمنى ــېمهكي ــڭ ي ، (ئالالھنى

جهڭ كــۈنى) جهڭ كهلىمىســىنىڭ ئــالى بولۇشــى ئۈچــۈن بولغــان 
زىنـا مۆئمىنه ئايالالرنى ( ه، ئىپپهتلىك مهسۇممهيدانىدىن قاچماق

             پ) تىللىماقتۇر دېدى. بىلهن قارىال

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .209 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َيِدهِ  ِيف  فََحِديَدُتهُ  ِبَحِديَدةٍ  َنْفَسهُ  قََتَل  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  أ  ِيف  بَِها َيَتَوّجَ

لًِدا َجَهّنََم  َنارِ  ِيف  َبْطِنهِ   َنْفَسهُ  فََقَتَل  َسّمًا ِرَب َش  َوَمْن  أََبًدا ِفيَها ُمَخلًَّدا َخا
حبهُ  فَُهوَ  لًِدا َجَهّنََم  َنارِ  ِيف  َيَتَحّسَ  ِمْن  َتَرّدَى َوَمْن  أََبًدا ِفيَها ُمَخلًَّدا َخا

ّدَى فَُهوَ  َنْفَسهُ  فََقَتَل  َجَبٍل  لًِدا َجَهّنََم  َنارِ  ِيف  َيَرتَ  أََبًدا ِفيَها ُمَخلًَّدا َخا

ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 
تىغلىق ئهسۋاب بىلهن  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تا تىغلىق ئهسۋابنى تۇتۇپ دوزاخ ئۆلتۈرىۋالغان ئادهمئۆزىنى 
ئهبهدىلئهبهد، مهڭگۈ مهھكۈم قىلىۋىتىلگهن ھالدا شۇ تىغلىق 
ئهسۋاپنى (توختىماستىن) قورسىقىغا تىقىپ تۇرىدۇ. زهھهر ئىچىپ 

ا ئهبهدىلئهبهد مهڭگۈ مهھكۈم قىلىۋېتىلگهن تدوزاخئادهم  ىۋالغانئۆل
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ئۆزىنى تاغدىن تاشالپ  زهھهر ئىچىپ تۇرىدۇ.) (توختىمايھالدا 
مهڭگۈ قېلىشقا مهھكۈم  ،ئادهم دوزاخ ئوتىغا ئهبهدىلئهبهد ئۆلىۋالغان

 .ىدۇۈپ تۇرغوالپ چۈش )ئېگىزلىكتىن (توختىمايھالدا 
                                   .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                 

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .210 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
  اْإلِيَماِن  ِمْن  ُشْعَبةٌ  َوالَْحَياءُ  ُشْعَبةً  وَن َوِستُّ  بِْضعٌ  اْإلِيَماُن  اَل قَ 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

تمىش نهچچه ئامۇنداق دېگهن: ئىمان سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

 شاخچىدۇر. ھايا ئىماننىڭ بىر شاخچىسىدۇر. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .211 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِيُن  َرُجٌل  كَحبَن  قَاَل  َوَسلََّم   أََتْيَت  إَِذا لَِفَتاهُ  َيُقوُل  فَكَحبَن  الّنَاَس  ُيَدا

َ  لََعّلَ  ْنهُ عَ  فََتَجاَوزْ  ُمْعِسًرا َ  فَلَِقَي  َعّنَا َيَتَجاَوزُ  اهلّلَ  َعْنهُ  فََتَجاَوزَ  اهلّلَ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: باشقىالرغا قهرىز بېرىپ 
ا تۇرىدىغان بىر ئادهم بار ئېدى. ئۇ خىزمهتكار بالىغا: قىيىنچىلىقق

تۈپ ) ئۆيولۇققان ئادهمگه دۈچ كهلسهڭ (پۇلنى بهر دهپ قىستىماي
دىنمۇ ئۆتىۋهتسه ئهجهپ (نىڭ گۇناھىمىز)  كهتكىن. ئالالھ بىز

تتى. شۇنداق قىلىپ ئۇ (ئۆلۈپ) ئالالھنىڭ دهرگاھىغا ئهمهس دهي
 .ىمهغپىرهت قىلد ھ ئۇنىڭ گۇناھىنىبارغاندا ئالال

بىرلىككه كېلىنگهن                                 
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 .ھهدىس

ــ  .212 ــَرةَ هُ  أَِيب  ْن َع ــَي  َرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــ  َعْن ــِيبِّ  ِن َع ــّ�َ  الّنَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ  �َلَْي
ــلََّم  ــاَل  َوَس ـُـّلُ  قَ ــِل  ك ــِن  َعَم ْب ــهُ  آَدَم  ا ــْوَم  إِّالَ  لَ ــهُ  الّصَ ــا ِيل  فَِإّنَ ــِزي َوأََن  أَْج

لَُخلُوُف  بِهِ  ائِِم  فَِم  َو ِ  ِعْنَد  أَْطَيُب  الّصَ  الِْمْسِك  ِريِح  ِمْن  اهلّلَ

ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئالالھ مۇنداق دېدى: 

ھهممه ئهمىلى ئۇنىڭ ئۆزى  باشقاهم ئهۋالدىنىڭ رامىزاندىن ئاد
كاپاتىنى مهن ئۇنىڭ مو .رامىزان مېنىڭ ئۈچۈندۇرپهقهتال ئۈچۈندۇر. 

 پۇرىقىيېقىمسىز تۇتقۇچىنىڭ ئېغىزىنىڭ  ئۆزۈم بېرىمهن. رامىزان
 پارنىڭ پۇرىقىدىنمۇ خۇشبۇيدۇر. ئالالھنىڭ نهزىرىده ئى

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـ  .213 ــ ـــَرةَ  أَِيب  ْن َع ـــَي  ُهَرْي ُ  َرِض ـــهُ  اهلّلَ ـ  َعْن ــ ـــِيبِّ  ِن َع ـــّ�َ  الّنَ ُ  َص  اهلّلَ
ــهِ  ــلََّم  �َلَْي ــاَل  َوَس ُذوا قَ ــّوَ ِ  َتَع ــاهلّلَ ــْن  بِ ــدِ  ِم ــَبَالءِ  َجْه ــَقاءِ  َوَدَرِك  الْ  الّشَ
 اْألَ�َْداءِ  َشَماَتةِ وَ  الَْقَضاءِ  َوُسوءِ 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
ھقـا سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: سـىلهر ئالال

 (دۇنيـــا ئـــاخىرهتته) ســـېغىنىپ ئېغىـــر بـــاال قـــازادىن،
، بهخىتســــىزلىكنىڭ كېلىشــــىدىن، يامــــان تهقــــدىردىن

ردىن) ئۈســـــتۈڭالمهســـــخىره قىلىـــــپ دۈشـــــمهنلهرنىڭ (
 ر.لىشىدىن پاناھلىق تهلهپ قىلىڭالكۈ
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  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ــَرةَ هُ  أَِيب  ْن َعــ  .214 ــَي  َرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــِيبِّ  ِن َعــ  َعْن ــّ�َ  الّنَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ  �َلَْي
ـــاَل  َوَســـلََّم  ـــَفرُ  قَ  هُ اَمـــَطعَ  أََحـــَدُكْم  َيْمَنـــعُ  الَْعـــَذاِب  ِمـــْن  ِقْطَعـــةٌ  الّسَ

َبهُ  ْل  َنْهَمَتهُ  قَىَض  فَِإَذا َوَنْوَمهُ  َوَشَرا  أَْهلِهِ  إَِىل  فَلُْيَعّجِ
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلال

اپ دېمهكتۇر. ئاز پارچه سهپهر بىرمۇنداق دېگهن: ئهلهيھى ۋهسهللهم 

ۇ. ئىچمىكىدىن توسۇپ قويىد-، يېمهكئادهمنى ئۇيقۇسىدىن

 ئالدىرىسۇن.  سهپهردىكى ئېھتىياجىنى پۈتكۈزگهن ئادهم ئۆيىگه

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                           

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .215 ُ  َصّ�َ  ِيبِّ النَّ  نعَ  َعْنه اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
 ُكْفرٌ  فَُهوَ  أَبِيهِ  َعْن  َرِغَب  فََمْن  آَبائُِكْم  َعْن  َتْرَغُبوا َال  قَاَل 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
ېگهن: ئاتاڭالردىن (تېنىپ) سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق د

 -ئاتاكىم (دۇنيالىق مهنپهئهت كۆزلهپ ياكى  ئۆرىمهڭالر.يۈز 
، بىلىپ تۇرۇپ ،نۇمۇس قىلىپهن كۆرۈپ ۋئانىسىنىڭ ئورنىنى تۆ

 ر.ه ئۇ (نىڭ بۇ قىلغىنى) كۇپرىدۇقهستهن) ئاتىسىدىن يۈز ئۆرىس
  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـ  .216 ــ ـــَرةَ  أَِيب  ْن َع ـــَي  ُهَرْي ُ  َرِض ـــهُ  اهلّلَ ـــهُ  َعْن ـــِمعَ  أَّنَ ـــوَل  َس ِ  َرُس  اهلّلَ
ـــّ�َ  ُ  َص ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم  �َلَْي ـــوُل  َوَس ـــا َيُق ُ  أَِذَن  َم ـــْيءٍ  اهلّلَ ـــا لَِش ـــِيبٍّ  أَِذَن  َم  لَِن

ْوِت  َحَسِن  لُْقْرآِن  َيَتَغّىنَ  الّصَ  بِهِ  َيْجَهرُ  بِا
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ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئالالھ ھېچنهرسىنى 

پهيغهمبهرنىڭ  ، جهھرى ئوقۇغانلىق، قۇرئاننى مۇڭلۇقئاۋازى چىراي
  بېرىلىپ) ئاڭلىغان ئهمهس. ،كۆڭۈل قويۇپئاۋازىنى ئاڭلىغاندهك (

   .ىنگهن ھهدىسبىرلىككه كېل                                

ــْن  .217 ــَرةَ  أَيب َع ــَي  ُهَرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن ــ اَل قَ ــوُل  اَل قَ ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــوْ  َوَس ـَـحبَن  لَ ــُل  ِيل  ك ــدٍ  ِمثْ ــا أُُح ــرَّ  َذَهًب ــرَّ  َال  أَْن  ِين لََس َــّيَ  َتُم  �َل

 لَِدْيٍن  أَْرُصُدهُ  َشْيًئا إِّالَ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  َوِعْنِدي لََياٍل  َثَالُث 

ئۇ مۇنداق دهيدۇ: يهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهزىئهبى ھۇرهيره 
مۇنـداق دېـگهن: ئهگهر رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم 

ئۈچـۈن (قـايتۇرۇش) قهرىز -بولسامېنىڭ ئوھۇد تېغىدهك ئالتۇنۇم 
ار ئۆيده بـىنىڭ قىسمبۇ ئالتۇندىن بىرهر -ئېلىپ قويغاندىن باشقا

 .قىلغان بوالتتىال خۇشھالدا ئۈچ كۈن ئۆتمهسلىكى مېنى 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َرِضَي  َرْيَرةَ هُ  أَِيب  ْن عَ  .218 ُ ا َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  هلّلَ
ْمُس  �َلَْيهِ  َتْطلُعُ  ِمّمَا َخْريٌ  الَْجّنَةِ  ِيف  قَْوٍس  َقاُب لَ  قَاَل   ... َوَتْغُرُب  الّشَ

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: جهننهتتىكى بىر 

چىققان ۋه پاتقان  كۈنئۈستىگه ) ياچاقنىڭ ئورنىچىلىك (يهر
 ياخشىدۇر.  )پۈتكۈل يهر يۈزىدىننهرسىلهردىن (
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  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                              

ــَرةَ هُ  أَِيب  ْن َعــ  .219 ــَي  َرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن ــاَل  اَل قَ ــِيبُّ  قَ ــّ�َ  الّنَ ُ  َص  اهلّلَ
ــهِ  ــلََّم  �َلَْي ــاَل  َوَس ُ  قَ ــاَىل  اهلّلَ ــِتُمِين  َتَع ــ  َيْش ْب ــا آَدَم  ُن ا ــي َوَم ــهُ  َيْنَبِغ  أَْن  لَ

ــِتَمِين  ُبِين  َيْش ــّذِ ــا َوُيَجل ــي َوَم ــهُ  َيْنَبِغ ــا لَ ــْتُمهُ  أَّمَ ــهُ  َش ــًدا ِيل  إِّنَ  فََقْولُ لَ  َو
ا  َبَدأَِين  َكَما ُيِعيُدِين  ْيَس لَ  فََقْولُهُ  َتْجلِذيُبهُ  َوأَّمَ

رهسۇلۇلالھ ىڭ ھهدىسى، ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇن
مۇنداق دېگهن: ئالالھ تائاال مۇنداق سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
 ئهمما ئۇ .هشنام قىلىشى اليىق ئهمهسدېدى: ئادهم ئهۋالدىنىڭ ماڭا د

ېيىشى اليىق دهشنام قىلىدۇ. ئادهم ئهۋالدىنىڭ مېنى يالغانچى د
ماڭا ئادهم ئهۋالدىنىڭ ئۇ مېنى يالغانچى دهيدۇ.  ئهمما .ئهمهس

 دېگهنلىكىدۇر.ئۇنىڭ مېنى "بالىسى بار"  ،دهشنام قىلغىنىغا كهلسهك
ياراتقىنىدهك قايتا يالغانچى دېيىشى بولسا ئۇنىڭ "ئالالھ مېنى باشتا 

 " دېگهنلىكىدۇر. يارىتالمايدۇ
 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .220 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َال  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

 َوَال  ُشْكًرا لَِيْزَدادَ  أََسحبءَ  لَوْ  الّنَارِ  ِمْن  َمْقَعَدهُ  أُِرَي  إِّالَ  الَْجّنَةَ  أََحٌد  َيْدُخُل 

 َحْسَرةً  �َلَْيهِ  لَِيُجلوَن  أَْحَسَن  لَوْ  الَْجّنَةِ  ْن مِ  َمْقَعَدهُ  أُِرَي  إِّالَ  أََحٌد  الّنَارَ  َيْدُخُل 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: جهننهتكه كىرگهن 
ھهر كىمگه تېخىمۇ بهك شۈكرى قىلسۇن دهپ گۇناھكار بولغان 
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تىكى كىرىدىغان ئورنى كۆرسىتىپ قويۇلماي دوزاختهقدىرده 
ىمۇ بهك ھهسرهت قالمايدۇ. دوزاخقا كىرگهن ھهر كىمگه تېخ

ن چهكسۇن دهپ ياخشى بولغان تهقدىرده جهننهتتىكى كىرىدىغا
 دۇ. ماي قالمايئورنى كۆرسىتىپ قويۇل

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ـ . 221 ُ  َرِضــــَي  ُهَرْيــــَرةَ  أَِيب  ْن َعـــ ـ  َعْنــــهُ  اهلّلَ  َصــــّ�َ  الّنَــــِيبِّ  ِن َعـــ
ُ ا ـــــهِ  هلّلَ ـــــلََّم  �َلَْي ـــــاَل  َوَس ـ  قَ ــــ ـــــَذ  ْن َم ـــــَواَل  أََخ ـــــاِس  أَْم ـــــُد  الّنَ  ُيِري

ُ  أَّدَى أََداَءَها ُ  أَْتلََفهُ  إِْتَالفََها ُيِريُد  أََخَذ  َوَمْن  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ــــڭ ھهدىســــى،   ــــى ھــــۇرهيره رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنى ئهب

رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: بىـر 

ــقىالر ــادهم باش ــدا ئ ــرىش ئويى ــايتۇرۇپ بې ــى ق ــۇل مېلىن نىڭ پ

ــــپ  ــــكهت بېرى ــــالالھ (بهرى ــــز) ئالغــــان بولســــا ئ (قهرى

ــۇل  ــادهم پ ــر ئ ــدۇ. بى ــايتۇرۇپ بېرى ــى ق قواليالشــتۇرۇپ) قهرىزن

ــا  ــان بولس ــز) ئالغ ــدا (قهرى ــۋىتىش ئويى ــۇزۇپ چېچى ــالنى ب م

 ئالالھ ئۇ كىشىنى تاالپهتكه ئۇچرىتىدۇ.   

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                    

ـ . 222 ُ  َرِضـــَي  َرْيـــَرةَ هُ  أَِيب  ْن َعــ ـ  َعْنـــهُ  اهلّلَ ُ  َصـــّ�َ  الّنَـــِيبِّ  ِن َعــ  اهلّلَ
ُ  قَـــاَل  قَـــاَل  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ   َيـــْوَم  َخْصـــُمُهْم  أََنـــا َثَالَثـــةٌ  َتَعـــاَىل  اهلّلَ

ا َبـــاعَ  َوَرُجـــٌل  �َـــَدرَ  ُثـــّمَ  ِيب  أَْعـــیَط  َرُجـــٌل  الِْقَياَمـــةِ   َثَمَنـــهُ  فَأَكـَــَل  ُحـــّرً
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لَْم  ِمْنهُ  فَاْسَتْوَىف  أَِجًريا اْسَتأَْجرَ  َوَرُجٌل   أَْجَرهُ  ُيْعِطهِ  َو
ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

مۇنـداق تائـاال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئالالھ 

قىيــامهت كۈنىــدىكى نىــڭ بــار. ئۇالر دېــدى: ئــۈچ تۈرلــۈك ئــادهم

دهۋاگىرى مهن بولىمهن. مېنىـڭ (نـامىم) بىـلهن (ۋهده) بېرىـپ 

 ،ئارقىدىن ۋهدىسىده تۇرمىغان ئادهم. ھـۆر ئـادهمنى قـۇل قىلىـپ

، م. بىر ئىشچىنى يـالالپ ئىشـلهتكهنسېتىپ پۇلىنى يېگهن ئاده

 ئىشلىتىشنى تولۇق ئىشلىتىپ ئىش ھهققىنى بهرمىگهن ئادهم.

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                     

ــَرةَ هُ  أَِيب  ْن َعــ  .223 ــَي  َرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن ــحبَن  اَل قَ َ ــِيبُّ  ك ــّ�َ  الّنَ ُ  َص  اهلّلَ
ــهِ  ــاٍم  َعْشــَرةَ  َرَمَضــاٍن  كـُـّلِ  ِيف  َيْعَتِجلــُف  َوَســلََّم  �َلَْي ــا أَّيَ ــاُم  كـَـحبَن  فَلَّمَ  الَْع
 َيْوًما ِعْشِريَن  اْعَتَجلَف  ِفيهِ  قُِبَض  الَِّذي

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، ئــۇ مۇنــداق 
ـــهللهم ھهر  ـــى ۋهس ـــهللهلالھۇ ئهلهيھ ـــۇلۇلالھ س ـــگهن: رهس دې
رامىــزان ئېيىــدا ئــون كــۈن ئېتىكــاپ قىالتتــى. ئــۇ زات ۋاپــات 

  بولغان يىلى بولسا يىگىرمه كۈن ئېتىكاپ قىلغان ئىدى.

 رىۋايهت قىلغان.بۇخارى                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .224 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َيْمُحو َما �ََ�  أَُدلُُّجلْم  أََال  قَاَل  َوَسلََّم   بِهِ  َوَيْرفَعُ  الَْخَطاَيا بِهِ  اهلّلَ
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َرَجاِت  لُوا الّدَ ِ  َرُسوَل  َيا َبَ�  قَا ِرهِ  �ََ�  الُْوُضوءِ  إِْسَباغُ  قَاَل  اهلّلَ  الَْمكَحب
ْنِتَظارُ  الَْمَسحبِجدِ  إَِىل  الُْخَطا َوَكثَْرةُ  َالةِ  َوا َالةِ  َبْعَد  الّصَ  فََذلُِكْم  الّصَ

َباُط   الّرِ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

ئـالالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: مهن سىلهرگه (قىلسـاڭالر) 

ىغان بىر ئىشـنى لهرنى كۆتىرىدى، دهرىجئۆچۈرىدىغانخاتالىقالرنى 

 ىه ساھابىالر: شۇنداق قىلسـىال، ئـ؟ دېگىنىدايمۇمكۆرسىتىپ قوي

هلهيھـى . رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئئالالھنىڭ رهسۇلى دېيىشـكهن

تالردىمـۇ تاھـارهتنى كامىـل غۇق) ۋاقى: قىيىنچىلىـق (سـوۋهسهللهم

، (بىـر) نامـازدىن كېـيىن (يهنه ماقكۆپ ماڭمهسجىدكه  ق،ئالما

ســاۋاپ جهھهتــته ( بىــر) نامــازنى كۈتمهكتــۇر. مانــا بــۇ رابــاتتۇر

ئالـدىنقى ئالالھنىڭ كهلىمىسىنىڭ ئالى بولۇشى يولىدىكى جىھادتا 

پ لىــك قىلىــچىگــرا ســاقالپ كۈزهتچىجهڭنــى كۈتــۈپ، ســهپته 

 ) دېدى.ر.دۇتهڭ شقاتۇرۇ

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .225 ِ  َرُسـوُل  قَـاَل  اَل قَـ َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصـّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
رَ  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ِ  ُبُيوِت  ِمْن  َبْيٍت  إَِىل  َمىَش  ُثّمَ  َبْيِتهِ  ِيف  َتَطّهَ  يلَِيْقِض  اهلّلَ

ِ  فَــَرائِِض  ِمــْن  ِريَضــةً فَ   َخِطيَئــةً  َتُحــّطُ  إِْحــَداُهَما َخْطَوَتــاهُ  كَحبَنــْت  اهلّلَ
 َجةً رَ دَ  َتْرفَعُ  َواْألُْخَرى
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سهللهلالھۇ ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 

ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: كىم ئۆيىده تاھارهتنى ئېلىپ، ئاندىن 

ئالالھنىڭ ئۆيلىرىدىن بىـر ئـۆيگه ئالالھنىـڭ بىـر پهرزىنـى ئـورۇنالش 

خاتـالىقىنى ئۇنىڭ ئىككى قهدىمىنىڭ بىرى ئۇنىـڭ بىـر  ئۈچۈن ماڭسا،

 تىرىدۇ.دهرىجه كۆبىر  ئۇنىى ئىككىنچىس ،كېمهيىتسه

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                  

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .226 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِ  َرُسوَل  َيا َمْن  ِقيَل  أَْنُف  َرِغَم  ُثّمَ  أَْنُف  َرِغَم  ُثّمَ  أَْنُف  َرِغَم  قَاَل   قَاَل  اهلّلَ
 الَْجّنَةَ  َيْدُخْل  فَلَْم  كِلَْيِهَما أَوْ  أََحَدُهَما الِْجلَربِ  ِعْنَد  أََبَوْيهِ  أَْدَرَك  َمْن 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، رهسـۇلۇلالھ   

لهيھى ۋهسهللهم خار بولۇپ كهتسـۇن، خـار بولـۇپ سهللهلالھۇ ئه

لالھنىـڭ ئا ىدېدى. ساھابىالر: ئـ !، خار بولۇپ كهتسۇنكهتسۇن

: ئاتـا ؟ دهپ سوراشـتى. رهسـۇلۇلالھرهسۇلى كىم (خـار بولسـۇن)

ئانىسىنىڭ ئىككىلىسىنى ياكى بىرسىنى قېرىغـان ھالـدا كـۆرگهن 

ئادهم  (خىزمىتىنى ياخشى قىلىش ئارقىلىق) جهننهتكه كىرهلمىگهن

  .دېدى (خار بولۇپ كهتسۇن)

 قىلغان.رىۋايهت مۇسلىم                                     

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .227 ِ  َرُسولُ  قَالَ  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َتاَب  َمْغِرِبَها ِمْن  ْمُس الّشَ  َتْطلُعَ  أَْن  قَْبَل  َتاَب  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   �َلَْيهِ  اهلّلَ
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رهســۇلۇلالھ ىــڭ ھهدىســى، ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇن

كــۈن كىمكــى  :مۇنــداق دېــگهنســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم 

نىــڭ ۇئ ئــالالھ ،دىكهنقىلىــغهرىپــتىن چىقىشــتىن بــۇرۇن تهۋبه 

 بۇل قىلىدۇ. ۇق تهۋبىسىنى

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .228 ِ  َرُسـوُل  قَـاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصـّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 َوأََشـحبرَ  الَْجّنَـةِ  ِيف  َكَهاَتْنيِ  َوُهوَ  أََنا لَِغْريِهِ  أَوْ  لَهُ  الَْيِتيِم  كَحبِفُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

لٌِك  ّبَاَبةِ  َما لّسَ  َوالُْوْسیَط  بِا

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

 سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق دېـگهن: ئۆزىنىـڭ بولسـۇن

، مهن ۋه ئـۇ نىڭ بولسۇن يېـتىمگه ئىـگه بولغـۇچىياكى باشقىالر

جهننهتته مانـا مۇشـۇ ئىككىسـىدهك بـولىمىز. ھهدىـس رىـۋايهت 

ــك ( ــۇچى مالى ــا قىلغ ــمان ۇرا شــۇنداق دهپ) كۆرســهتكۈچ ۋه ئوتت

 بارمىقىنى جۈپلهپ كۆرسهتكهن.

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .229 ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِ  إَِىل  الِْبَالدِ  أََحّبُ  قَاَل  َوَسلََّم  ِ  إَِىل  الِْبَالدِ  َوأَْبَغُض  َمَسحبِجُدَها اهلّلَ  أَْسَواقَُها اهلّلَ

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئـالالھ ئهڭ ياخشـى 
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كۆرىدىغان يۇرت ئۇ يۇرتالرنىڭ مهسجىدلىرىدۇر. ئالالھ ئهڭ يامان 
 كۆرىدىغىنى بولسا بازارلىرىدۇر.  

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ــَرةَ  أَِيب  ْن َعــ  .230 ــَي رَ  ُهَرْي ُ  ِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن ــاَل  اَل قَ ــوُل  قَ ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ِ  ُبُيــوِت  ِمــْن  َبْيــٍت  ِيف  قَــْوٌم  اْجَتَمــعَ  ◌ََمــا َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ  َيْتلُــوَن  اهلّلَ

ــــاَب  ِ  ِكَت ــــوَنهُ  اهلّلَ ْ  َوَيَتَداَرُس ــــَحمُ ــــْت  إِّالَ  َبْي ْ  َنَزلَ َــــْهلِ ــــِكيَنةُ  �َل  الّسَ
 ْ ْحَمــــةُ  َوَغِشــــَيْجمُ ْ  الّرَ ــــْجمُ َكــــَرُهْم  الَْمَالئَِكــــةُ  َوَحّفَ ُ  َوَذ  ِفــــيَمْن  اهلّلَ

َ  َوَمْن  ِعْنَدهُ  أ  َنَسُبهُ  بِهِ  ُيْسِرعْ  لَْم  َعَملُهُ  بِهِ  َبّطَ

ــۇلۇلالھ  ــى، رهس ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــى ھ ئهب

قانـداق بىـر قهۋىـم  :سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن

ــ ــپئالالھنى ــده توپلىنى ــڭ بىرى ــاۋىنى  ،ڭ ئۆيلىرىنى ــڭ كىت ئالالھنى

ــپ ــالۋهت قىلى ــتىگه  ،تى ــڭ ئۈس ــا ئۇالرنى ــس قىلىشس ــارا دهرى ئۆزئ

دۇ. چۈمكهيـهملىك چۈشـىدۇ. ئـۇالرنى رهھـمهت ئالالھتىن خاتىرج

ئالالھ ئۇالرنى ئۆز دهرگاھىدىكى (پهرىشـته) لهر  .پهرىشتىلهر ئورايدۇ

جهنــنهتكه كىرىشــىنى) ئهمهلــى كىمنىــڭ ئالدىــدا تىلغــا ئالىــدۇ. (

نهسـهبى (جهنـنهتكه كىرىشـىنى)  ڭئادهمنىـبولسا ئۇ كېچىكتۈرگهن 

 . 6 تىزلىتهلمهيدۇ

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

                                                             
يهنى جهننهتكه نهسهپ، يۈز ئابروي بىلهن ئهمهس، ئالالھنىڭ رهھمىتىدىن كېيىن ئىككىنچى  .6

مكىن. ئهمهلى جهننهتكه كىرگۈزهلمىگهن ئادهمنى نهسهبى ۇقىلىپ سالىھ ئهمهل بىلهن كىرىش م
 كىرگۈزهلمهيدۇ.
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ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ . 231 ِ  َرُسولُ  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َد  إَِذا َوَسلََّم  �َلَْيهِ  ِ بِ  فَلَْيْسَتِعْذ  أََحُدُكْم  َتَشّهَ : َيُقوُل  أَْرَبٍع  ِمْن  اهلّلَ

 فِْتَنةِ  َوِمْن  الَْقْربِ  �ََذاِب  َوِمْن  َجَهّنََم  �ََذاِب  ِمْن  بَِك  أَُعوذُ  إِّينِ  ُهّمَ اللَّ 
اِل  الَْمِسيِح  فِْتَنةِ  َشرِّ  َوِمْن  َوالَْمَماِت  الَْمْحَيا ّجَ  الّدَ

ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ  ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ

بىر كىم (نامازدا) : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلىسۇن تهشهھھۇد ئوقۇسا تۆت نهرسى

َّ «كى: دېسۇن ۋه  �ََذاِب  َوِمْن  َجَهّنََم  �ََذاِب  ِمْن  بَِك  أَُعوذُ  إِّينِ  ُهّمَ الل
اِل  َمِسيِح الْ  ِفْتَنةِ  َشرِّ  َوِمْن  َوالَْمَماِت  الَْمْحَيا فِْتَنةِ  َوِمْن  الَْقْربِ  ّجَ  ىئ »الّدَ

ننهمنىڭ ئازابىدىن، قهبره ، مهن ساڭا سېغىنىپ جهھهئالالھ

، مهسىھ دهججالنىڭ ھاياتلىق ۋه ئۆلۈمنىڭ پىتنىسىدىن، ئازابىدىن

 دىن پاناھلىق تىلهيمهن. نىڭ يامانلىقىپىتنىسى

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِيب  ْن عَ  .232 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  ْنهُ عَ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُجُل  قَالَ  إِذَا قَاَل  َيةٍ  يفِ وَ    أَْهلَُجلُهْم  فَُهوَ  الّنَاُس  َهلََك  الّرَ  اَْهلََجلُهْم : ِرَوا

ــۇلۇلالھ  ــى، رهس ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــۇرهيره رهزىيهلالھ ــى ھ ئهب

بىـر ئـادهم كىشـىلهر : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق دېـگهن

، هپ(يهنى مۇسۇلمانالر) تۈگهشتى دېسه (يهنى مۇسۇلمانالرنى ئهيىـپل

 ، بـۇنىقىاللمايـدۇئۇنى مۇسۇلمانالر  ،روھىنى چۈشۈرۈپ ،تهنقىدلهپ
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ــدۇ ــتى  ...ئېتهلمهي ــۇلمانالر تۈگهش ــهمۇس ــادهم دېس ــۇ ئ ــۇ ) ئ ش

تۈگهشكىنىدۇر. ھهدىسنىڭ يهنه بىر ۋارىيانتىدا: ئۇ كىشىلهرنىڭ ئهڭ 

 دېيىلگهن.-ى ئۈستىگه ئارتىۋالىدۇئادهم تۈگهشتۈرگهننىڭ گۇناھىن

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ــَرةَ  أَِيب  ْن َعــ  .233 ــَي  ُهَرْي ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن ــاَل  اَل قَ ــوُل  قَ ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــْن  َوَس ــَف  َم ــَ�  َحلَ ــٍني  �َ ــَرأَى َيِم ــا فَ َه ا �َْريَ ــْريً ــا َخ  ِمْنَه

رْ  فَلَْيأْتَِها لُْيَجلّفِ  َيِميِنهِ  َعْن  َو

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 

م بىـر ئىـش بىر ئاده: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 يـاكى قىلماسـلىق ھهققىـده بولسـۇن) (قىلىش ھهققىـده بولسـۇن

ئۈستىده قهسهم قىلغان بولسـا، ئۇنىـڭ ئهكسـىنىڭ (شـهرىئهتته) 

ــپ،  ــولغىنىنى قىلى ــى ب ــه، ياخش ــى كۆرس ــى ئىكهنلىكىن ياخش

 قهسىمىگه (بۇزغىنى ئۈچۈن) كهپپارهت بهرسۇن.

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                  

ُ  ِضَي رَ  ُهَرْيَرةَ  أَيب َعْن  .234 ِ  َرُسولُ  الَ قال قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ْمُس  �َلَْيهِ  َطلََعْت  َيْوٍم  َخْريُ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   ُخلَِق  فِيهِ  الُْجُمَعةِ  َيْوُم  الّشَ
 ِمْنَها أُْخِرَج  َوِفيهِ  الَْجّنَةَ  أُْدِخَل  َوِفيهِ  آَدُم 

ئهبــى ھــۇرهيره رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ ھهدىســى، رهســۇلۇلالھ 
قويـاش چىققـان : ۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهنسهللهلالھ
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كۈننىــڭ ياخشىســى جــۈمه كۈنىــدۇر. ئــادهم ئاتــا جــۈمه كــۈنى 
ئــۇ كۈنــده  جــۈمه كــۈنى جهنــنهتكه كىرگــۈزۈلگهن.يارىتىلغــان. 

 جهننهتتىن چىقىرىلغان.

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ـ  .235 ــ ـــَرةَ  أَِيب  ْن َع ـــَي  ُهَرْي ُ  َرِض ـــهُ  اهلّلَ ـــ َعْن ـــاَل  اَل قَ ـــوُل  قَ ِ  َرُس  اهلّلَ
ــّ�َ  ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــَي  إَِذا َوَس ــُدُكْم  ُدِع ــْب  أََح ــِإْن  فَلُْيِج ــحبَن  فَ َ ــائًِما ك  َص

 فَلَْيْطَعْم  ُمْفِطًرا كَحبَن  َوإِْن  فَلُْيَصّلِ 

ئهبى ھۇرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، رهسۇلۇلالھ 
(زىياپهتكه)  ىڭالربىر: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنسهللهلالھۇ 

بارسۇن. روزا تۇتقان بولسا دۇئا قىلىپ ئولتۇرسۇن.  قىلىنسا تهكلىپ
  تۇتمىغان بولسا غىزاالنسۇن.

 مۇسلىم رىۋايهت قىلغان.                                    

ـ . 236 ُ  َرِضــَي  �َائَِشــةَ  ْن َعـ ـ  َعْنَهــا اهلّلَ ُ  َصــّ�َ  الّنَــِيبِّ  ِن َعـ  �َلَْيــهِ  اهلّلَ
َجاِل  أَْبَغَض  إِّنَ  قَاَل  َوَسلََّم  ِ  إَِىل  الّرِ  الَْخِصُم  اْألَلَّدُ  اهلّلَ

ـــۇلۇلالھ  ـــى، رهس ـــڭ ھهدىس ـــۇ ئهنھانى ـــه رهزىيهلالھ ئائىش
ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــالالھ ئهڭ : س ئ

 ئادهمدۇر.يامان كۆرىدىغان ئادهم ئاداۋىتى كۈچلۈك 

  .كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه                            

ـ  .237 ُ  َرِضــَي  �َائَِشــةَ  ْن َعـ لَــْت  َعْنَهــا اهلّلَ ُ  َصــّ�َ  الّنَــِيبُّ  كَــحبَن  قَا  اهلّلَ
 َربََّنـــا اللَُّهـــّمَ  ُســـْبَحاَنَك : َوُســـُجوِدهِ  ُرُكوِعـــهِ  ِيف  َيُقـــوُل  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ 
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 ِيل  اْغِفرْ  اللَُّهّمَ  َوبَِحْمِدَك 
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، ئائىشه خـانىم ئـانىمىز 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم ئۆزىنىـڭ : مۇنداق دهيدۇ
 اْغِفـرْ  اللَُّهـّمَ  َوبَِحْمِدَك  َربََّنا اللَُّهّمَ  ْبَحاَنَك ُس «رۇكۇ ۋه سهجدىسىده 

نۇقسـانالردىن پـاك دهپ ، سېنى ئهيىپ رهببىمىز ئالالھ ىئ«» ِيل 
هغپىرهت ، مېنى مئالالھ ى. ئياد قىلىمهن. ساڭا ھهمده ئېيتىمهن

  دهيدىغان ئېدى. »قىلغىن
  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ــْن  .238 ــةَ �َ  َع ــَي  ائَِش ُ  َرِض ــا اهلّلَ ــْت  َعْنَه لَ ــاَل  قَا ــوُل رَ  قَ ِ  ُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم  �َلَْي ـــُروَن  َوَس ـــاةً  ُتْحَش ـــَراةً  ُحَف ـــْرًال  ُع ـــْت  ُغ لَ ـــةُ  قَا  �َائَِش

ــُت  ــا فَُقلْ ــوَل  َي ِ  َرُس ــاُل  اهلّلَ َج ــحبءُ  الّرِ َس ــرُ  َوالّنِ ــُهْم  َيْنُظ ــٍض  إَِىل  َبْعُض  َبْع
 َذاِك  ُيِهّمَُهْم  أَْن  ِمْن  أََشّدُ  اْألَْمرُ  فََقاَل 

ـــۇلۇل ـــى، رهس ـــڭ ھهدىس ـــۇ ئهنھانى ـــه رهزىيهلالھ الھ ئائىش

ــهللهم ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــىلهرنى (: س ــۈنى) س ــامهت ك قىي

ئـــالالھ ياالڭئايـــاق، يالىڭـــاچ، خهتـــنه قىلىنمىغـــان ھـــالهتته 

ــدۇ ــدى -تىرىلدۈرى ــدۇدې ــداق دهي ــانىمىز مۇن ــه ئ مهن : . ئائىش

ـــ ـــڭ رهســـۇلى ىئ ـــرىگه  ،ئالالھنى ـــر بىرلى ـــالالر بى ئهرلهر ئاي

ــداق  ــۇ قان ــولغىنى؟) دېســهم قارايــدۇ؟ (ب : مهســىله رهســۇلۇلالھب

ھىم ۇغـــا بـــۇ (يالىڭـــاچلىق) مـــقىيـــامهت) ئۇالريهنـــى (

 دهك دهرىجىده دهھشهتلىكتۇر دېدى. بىلىنمىگۈ
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  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ــةَ  ْن َعــ  .239 ــَي  �َائَِش ُ  َرِض ــا اهلّلَ ــا َعْنَه ــْت  أَّنََه لَ ــا قَا َ  َم ــّريِ ــوُل  ُخ  َرُس
 ِ ــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــْنيَ  َوَس ــَرْيِن  َب ــَذ  إِّالَ  أَْم ــَرُهَما أََخ ــا أَْيَس ــْم  َم  لَ

 .ِمْنهُ  الّنَاِس  أَْبَعَد  كَحبَن  إِْثًما كَحبَن  فَِإْن  إِْثًما َيُجلْن 
ئانىمىز ئائىشـه رهزىيهلالھـۇ ئهنھانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق 

ــدۇ ــۇلۇلالھ : دهي ــالالھ رهس ــهللهلالھۇ ئ ــهللهمگه س ــى ۋهس ئهلهيھ

ــىنى  ــش ئارىس ــى ئى ــائىكك ــقا قويس ــاھ  ،تالالش ــۇلۇلالھ گۇن رهس

ــۇمبولمىســىال  ــش  چوق ــاھ ئى ــالاليىتتى. گۇن ــولغىنىنى ت ئاســان ب

 ئېدى. تئهڭ يىراق تۇرىدىغان زاگۇناھتىن بولسا 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  َي َرِض  �َائَِشةَ  ْن عَ  .240  ُ  ّ�َ َص  ِيبِّ النَّ  ِن ا عَ هَ نعَ  اهلّلَ َّ َس وَ  هِ يلَ �َ  اهلّلَ  َم ل
َ  فَِإّنَ  ُتِطيُقوَن  َما اْألَْعَماِل  ِمْن  �َلَْيُجلْم  الّنَاُس  أَّيَُها َيا اَل قَ   َيَمّلُ  َال  اهلّلَ

ِ  إَِىل  اْألَْعَماِل  أََحّبَ  َوإِّنَ  َتَملُّوا َحّىتَ   قَّلَ  َوإِْن  داَم  َما اهلّلَ
ـــى، ئائى ـــڭ ھهدىس ـــۇ ئهنھانى ـــه رهزىيهلالھ ـــۇلۇلالھ ش رهس

ــگهن ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــك! : س كۆپچىلى
ـــڭ كۈچـــۈڭالر ـــى قىلىڭـــالر. ئۆزۈڭالرنى ـــدىغان ئهمهللهرن  يېتى

ســـىلهر زېرىكىـــپ قـــالمىغۇچه ئـــالالھ زېرىكىـــپ قالمايـــدۇ. 
ـــم  ـــىمۇ دائى ـــاز بولس ـــدىغان ئهمهل ئ ـــى كۆرى ـــالالھ ياخش ئ

 بولغىنىدۇر. 



125 

 

 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ُ  َرِضَي  �َائَِشةَ  ْن عَ  .241 لَْت  ْنَهاعَ  اهلّلَ ِ  َرُسوُل  أَْدَرَك  لَوْ  قَا ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
 إِْسَرائِيَل  َبِين  نَِسحبءُ  ُمِنَعْت  َكَما لََمَنَعُهّنَ  الّنَِسحبءُ  أَْحَدَث  َما َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

: ئائىشــه رهزىيهلالھــۇ ئهنھانىــڭ ھهدىســى، ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ
ــالالر (رهســۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتىــدىن كېــيىن) ئهگهر رهســۇلۇلالھ  ئاي

ــه ئىــدى، بهنــى ئىســرائىل  ــدا قىلغــان ئىشــالرنى كۆرس پهي
ـــۇالرنى  ـــدهك ئ ـــى قىلىنغىنى ـــڭ مهســـجىدتىن مهنئ ئاياللىرىنى

  مهسجىدكه چىقىشتىن مهنئى قىلغان بوالتتى.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                 

ُ �َلَْيِه َوَسلََّم َعْن  .242 لَْت َما َشِبَع آُل ُمَحّمٍَد َصّ�َ اهلّلَ �َائَِشَة قَا
 ُمْنُذ قَِدَم الَْمِديَنَة ِمْن َطَعاِم ُبّرٍ َثَالَث لََياٍل تَِبا�ًا َحّىتَ قُِبَض 

: ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ
ئائىلىسى (ئۆزى ۋه) ۋهسهللهمنىڭ ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ

ىن كهتكهنگه قهدهر مهدىنىگه كهلگىنىدىن تارتىپ تاكى ئۇ زات ئالهمد
 دى. غان ئېئارقا ئۈچ كېچه بۇغداي تامىقىغا تويۇپ باقمى-ئارقىمۇ

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ُ  ِضَي رَ  �َائَِشةَ  ْن عَ  .243 لَْت قَ  َعْنَها اهلّلَ ِ  ُسوُل رَ  اَل قَ  ا ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ْوَكةِ  َحّىتَ  الُْمْؤِمَن  ُيِصيُب  َشْيءٍ  ِمْن  َما َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َكَتَب  إِّالَ  ُتِصيُبهُ  الّشَ

 ُ ْت  أَوْ  َحَسَنةً  بَِها لَهُ  اهلّلَ  َخِطيَئةٌ  بَِها َعْنهُ  ُحّطَ
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 نھانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ:ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئه
مۆئمىننىڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

(بهدىنىگه) كىرگهن  كى، ھهتتاكهگهن ھهر بىر مۇسىبهتبېشىغا كهل
ياكى ۋه  ىدۇازمۆئمىن ئۈچۈن بىر ياخشىلىق ي ئالالھ ئۈچۈنمۇ تىكهن

  ۈپ تۇرىدۇ.ۈلى ئۆچۈرئۇ مۆئمىننىڭ بىر گۇناھ

  .ھهدىسبىرلىككه كېلىنگهن                                

ُ  ِضَي رَ  �َائَِشةَ  ْن عَ  .244 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  أَّنَ  َعْنَها اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
َ  فِيِهَما َنَفَث  ُثّمَ  َكّفَْيهِ  َجَمعَ  لَْيلَةٍ  كُّلَ  ِفَراِشهِ  إَِىل  أََوى إَِذا كَحبَن   فِيِهَما فََقَرأ
ُ  ُهوَ  قُْل   ُثّمَ  الّنَاِس  بَِرّبِ  أَُعوذُ  قُْل وَ  الَْفلَِق  بَِرّبِ  أَُعوذُ  َوقُْل  أََحٌد  اهلّلَ

ُ  َجَسِدهِ  ِمْن  اْسَتَطاعَ  َما بِِهَما َيْمَسُح   َوَما َوَوْجِههِ  َرأِْسهِ  �ََ�  بِِهَما َيْبَدأ
لَِك  َيْفَعُل  َجَسِدهِ  ِمْن  أَقَْبَل   مراٍت  َثَالَث  ذَ

: ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ
ھهر كېچه كۆرپىسگه رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

سۈره ئىخالس بىلهن ناس  جهملهپ ىنىئىككى ئالقىن جايالشقىنىدا،
ئالقىنى بىلهن ئاندىن ئىككى  ،ۋه فهلهق سۈرىسىنى ئوقۇپ ھۈرۈپ

قولى يهتكهن جايلىرىنى ئالدىدىكى نىڭ يۈزى ۋه بهدىنىبېشى، 
 تتى. مهرته تهكراراليى. بۇ ئىشنى ئۈچ تتسىالي

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان

ُ  َرِضَي  ائَِشةَ �َ  َعْن  .245 لَْت  َعْنَها اهلّلَ ُ  َيْرَحُم  قَا  نَِسحبءَ  اهلّلَ
ُ  أَْنَزَل  لَّمَا اْألَُوَل  الُْمَهاِجَراِت   »ُجُيوبِِهّنَ  �ََ�  ُخُمِرِهّنَ بِ  لَْيْضِرْبَن وَ « اهلّلَ
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 بَِها فَاْخَتَمْرَن  الَْحَواِشي ِقَبِل  ِمْن  فََشّقَْقَنَها أُْزَرُهّنَ  أََخْذَن 
ئالــدىنقى : ھهدىســى، ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ ئائىشــه ئانىمىزنىــڭ

ــا  ــاجىر ئايالالرغ ــالالھ ئهۋالد مۇھ ــۇنئ ــمهت قىلس ــۇالر  .رهھ ئ

ـــِرْبَن وَ « ـــِرِهّنَ  لَْيْض ـــَ�  بُِخُم ـــوبِِهّنَ  �َ ـــلهن  »ُجُي ـــرى بى [لېچهكلى

ـــدا  ـــل بولغان ـــايهت نازى ـــگهن ئ ـــۇن] دې ـــۆكرهكلىرىنى ياپس ك

ىپىــدىن يىرتىشــىپ شــۇنىڭ چېكــى تهر ،ئىشــتانلىرىنى ئېلىــپ

 ئورانغان ئېدى. بىلهن 

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان

ـ  .246 ُ  ِضــــَي رَ  �َائَِشــــةَ  ْن َعـــ ِ  َرُســــوَل  أَّنَ  َعْنَهــــا اهلّلَ ُ  َصــــّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ًبا اللَُّهّمَ  قَاَل  الَْمَطرَ  َرأَى إَِذا كَحبَن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َناِفًعا َصّيِ

: ئائىشــه رهزىيهلالھــۇ ئهنھانىــڭ ھهدىســى، ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ

ــهللهلالھۇ  ــۇلۇلالھ س ــهرهس ــامغۇرنى كۆرس ــهللهم ي ــى ۋهس  ئهلهيھ

ــّمَ اللَّ « ًبا ُه ــّيِ ــا َص ــ »"َناِفًع ــالالھ ىئ ــۇ  ئ ــدىلىق (ب ــامغۇرنى) پاي ي

 تتى. " دهيقىلغىنيېغىن 

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان

ُ  َرِضَي  ائَِشةَ �َ  َعْن  .247 لَْت  َعْنَها اهلّلَ ِ  َرُسولَ  َيا قُلُْت  قَا  ِيل  إِّنَ  اهلّلَ
 َباًبا ِمْنِك  أَقَْربِِهَما إَِىل  قَاَل  أُْهِدي أَّيِِهَما فَِإَىل  َجاَرْيِن 

مهن  دهيدۇ:ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 

بهرسهم) (ھهدىيه  .وشنام بارقرهسۇلۇلالھقا: مېنىڭ ئىككى 
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الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ؟ دېسهم رهسۇلۇلقايسىسىغا بېرىشىم كېرهك

ڭ يېقىن بولغىنىغا وشنىنىڭ ساڭا ئىشىكى ئهق: ئىككى ۋهسهللهم

 .(بهرگىن) دېدى

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان

ــةَ  ْن َعــ  .248 ــَي  �َائَِش ُ  َرِض ــا اهلّلَ ــْت  َعْنَه لَ ــحبَن  قَا َ ــوُل  ك ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ  لَْيَها�َ  َوُيِثيُب  الَْهِدّيَةَ  َيْقَبُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ئائىشــه رهزىيهلالھــۇ ئهنھانىــڭ ھهدىســى، ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ: 

 )ھهدىــيه قىلىنســا(رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم 

ھهدىيهنى قۇبۇل قىلىدىغان ۋه (اليىقىدا بىر نهرسه ھهدىيه قىلىپ) 

 جاۋاپ قايتۇرىدىغان زات ئىدى.
  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                

ـ  .249 ُ  َصـــّ�َ  الّنَـــِيبِّ  َزْوِج  �َائَِشـــةَ  ْن َعــ  أَّنََهـــا َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ  اهلّلَ
لَــْت  ُ  َصــّ�َ  الّنَــِيبُّ  كَــحبَن  قَا يُح  َعَصــَفْت  إَِذا َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ  قَــاَل  الــّرِ

َهـــا أَْســـمبَلَُك  إِّينِ  اللَُّهـــّمَ  ـــهِ  أُْرِســـلَْت  َمـــا َوَخـــْريَ  ِفيَهـــا َمـــا َوَخـــْريَ  َخْريَ  بِ
َها ِمْن  بَِك  َوأَُعوذُ   .بِهِ  أُْرِسلَْت  َما َوَشرِّ  ِفيَها َما َوَشرِّ  َشّرِ

ھهدىســى، ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ:  ئائىشــه رهزىيهلالھــۇ ئهنھانىــڭ
هللهم شامال چىققانـدا مۇنـداق رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس

َها أَْسمبَلَُك  إِّينِ  ُهّمَ اللَّ «تتى: دهي  بِـهِ  أُْرِسـلَْت  َمـا َوَخْريَ  ِفيَها َما َوَخْريَ  َخْريَ
َها ِمْن  بَِك  َوأَُعوذُ  ، ى ئـالالھئـ"»بِـهِ  أُْرِسـلَْت  َما َوَشرِّ  ِفيَها َما َوَشرِّ  َشّرِ

لدىكى بولۇشــىنى ۋه شــاما ــى  ــامالنىڭ ياخش ــۇ ش مهن ب
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ــىنى ــى بولۇش ــىنىڭ ياخش ــارقىلىق نهرس ــامال ئ ــگهن ، ش ئهۋهتىل
ڭا ســېغىنىپ بــۇ نهرســىنىڭ ياخشــى بولۇشــىنى تىلهيــمهن. ســا

، شـامال شامالنىڭ شهررىدىن، شامالدىكى نهرسـىنىڭ شـهررىدىن
 ئارقىلىق ئهۋهتىلگهن نهرسىنىڭ شهررىدىن پاناھلىق تىلهيمهن. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ــةَ  ْن َعــ  .250 ــَي رَ  �َائَِش ُ  ِض ــا اهلّلَ ــْت قَ  َعْنَه لَ ــاَل  ا ــوُل  قَ ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم  �َلَْي ِحُم  َوَس ـــّرَ ـــةٌ  ال لَْعْرِش  ُمَعلََّق ـــا ـــوُل  بِ ـــْن  َتُق ـــلَِين  َم  َوَص

ُ  َوَصلَهُ  ُ  قََطَعهُ  قََطَعِين  َوَمْن  اهلّلَ  اهلّلَ

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 

: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مېنى : پ مۇنداق دهيدۇرهھىم ئهرىشكه ئېسىلىپ تۇرۇ-سىيله

مېنى ئۈزگهنلهردىن ئۇلىغان كىشىگه ئالالھ (رهھمىتىنى) ئۇلىسۇن. 

 ئالالھ (رهھمىتىنى) ئۈزسۇن.
 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ِ  َعْبدِ  ْن عَ . 251 ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ْبِن  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  أَّنَ  َعْنُهَما اهلّلَ  اهلّلَ
لَِمَني  لَِرّبِ  اُس النَّ  َيُقوُم  ْوَم يَ « قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َيِغيَب  ّىتَ حَ  »الَْعا

 أُُذَنْيهِ  أَْنَصاِف  إَِىل  َرْشِحهِ  ِيف  أََحُدُهْم 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق  

دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: 
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 »كۈنى )(قىيامهترى ئۈچۈن تۇرغان ئىنسانالر ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگا«

چۆكۈپ  ئۆزىنىڭ تهرىگه بهزى ئادهملهر قۇلىقىنىڭ يۇمشىقىغىچه

 كېتىدۇ. 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ِ  ْبدِ عَ  ْن عَ  .252 ْبِن  اهلّلَ ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ا ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنُهما اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ   الّنَارِ  إَِىل  الّنَارِ  َوأَْهُل  الَْجّنَةِ  إَِىل  الَْجّنَةِ  أَْهُل  َصارَ  إِذَا َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

لَْمْوِت  ِجيءَ   ُمَنادٍ  ُيَناِدي ُثّمَ  ُيْذَبُح  ُثّمَ  َوالّنَارِ  الَْجّنَةِ  َبْنيَ  ُيْجَعَل  َحّىتَ  بِا
 إَِىل  فََرًحا الَْجّنَةِ  أَْهُل  فََيْزَدادُ  َمْوَت  َال  الّنَارِ  أَْهَل  َوَيا َمْوَت  َال  الَْجّنَةِ  أَْهَل  َيا

 ُحْزنِِهْم  إَِىل  ُحْزًنا الّنَارِ  أَْهُل  َوَيْزَدادُ  فََرِحِهْم 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 

: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: دهيدۇ

 يۈزلهنگىنىده،قا دوزاخئهھلى  دوزاخ، جهننهت ئهھلى جهننهتكه

اندىن قويۇلغئارىسىدا  دوزاخئۆلۈمنى كهلتۈرۈلۈپ، جهننهت بىلهن 

نهت جهن ىىنىدۇ. ئارقىدىن بىر جاكارچى: ئ(ئۆلۈمنى) بوغۇزلكېيىن 

! دهپ جاكاراليدۇ. ئهھلى ئۆلۈم يوق دوزاخ ىئهھلى ئۆلۈم يوق. ئ

 شاللىق ئۈستىگه خۇشاللىق،شۇنىڭ بىلهن جهننهت ئهھلىگه خۇ

 ئهھلىگه قايغۇ ئۈستىگه قايغۇ قوشۇلىدۇ. دوزاخ

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ِ  ْبدِ عَ  ْن عَ  .253 ْبِن  اهلّلَ ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ا  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  قَاَل  اَل قَ  َعْنُهما اهلّلَ
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 ُ َبائُِكْم  َتْحلُِفوا َال  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ لًِفا كَحبَن  َوَمْن  بِآ ِ  فَلَْيْحلِْف  َحا  بِاهلّلَ

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 

ئاتا : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: دهيدۇ

توغرا قا قىلىشقهسهم  نىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلماڭالر.بوۋىلىرىڭالر

  كىلىپ قالغان ئادهم ئالالھنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلسۇن. 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                         

ـــْن  .254 ـــدِ عَ  َع ِ  ْب ـــِن  اهلّلَ ْب ـــرَ  ا ـــَي  ُعَم ُ  َرِض ـــا اهلّلَ ـــوَل  أَّنَ  َعْنُهم  َرُس
 ِ ُ  َصــّ�َ  اهلّلَ  َشــْيءٌ  لَــهُ  ُمْســلٍِم  اْمــِرٍئ  َحــّقُ  َمــا اَل قَــ َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ

 ِعْنَدهُ  َمْكُتوَبةٌ  َوَوِصّيَُتهُ  إِّالَ  ْيلََتْنيِ لَ  َيِبيُت  ِفيهِ  ُيوِصي
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: : دهيدۇ
بىـر (قهرزى يـاكى ۋهسىيهت قىلىشقا تېگىشـلىك بىـر نهرسىسـى 

بـار بىـر مۇسـۇلمان بېرىمهن دېگهن ۋهدىسى) كىشىگه بىر نهرسه 
 ئىككـىغـان ھـالهتته مىلقلىـق بوئىنساننىڭ ۋهسىيىتى يېنىدا يېزى
 كېچه يېتىشى توغرا ئهمهستۇر. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس     

ـــْن  .255 ـــدِ عَ  َع ِ  ْب ـــِن  اهلّلَ ْب ـــرَ  ا ـــَي  ُعَم ُ  َرِض ـــا اهلّلَ ـــ َعْنُهم ـــال قَ  اَل ق
ِ  ُســــوُل رَ  ُ  َصــــّ�َ  اهلّلَ ُ  أَْنــــَزَل  إَِذا َوَســــلََّم  �َلَْيــــهِ  اهلّلَ ًبا بَِقــــْوٍم  اهلّلَ  �َــــَذا

لِِهْم  �ََ�  ُبِعثُوا ُثّمَ  ِفِهلْ  كَحبَن  َمْن  الَْعَذاُب  أََصاَب   أَْعَما

ــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇمانىــڭ ھهدىســى،  ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئ
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ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ: رهســۇلۇلالھ 
ــازاپ چۈشۈرســه ــقه ئ ــر خهلىق ــالالھ بى ــگهن: ئ ــداق دې ــۇ  ،مۇن ب

نىـڭ (ھهممىنىـڭ) بېشـىغا ئادهم ئىچىـده بـارئازاپ شۇ خهلىـق 
ــۆلگهن  ــالهتته ئ ــى ھ ــامهتته قايس ــۇالر (قىي ــيىن ئ ــدۇ. كې كېلى

 بولسا شۇ پېتى) ئۆز ئهمهللىرى ئۈستىده تىرىلدۈرىلىدۇ. 
  .هدىسبىرلىككه كېلىنگهن ھ

ِ  ْبدِ عَ  ْن عَ  .256 ْبِن  اهلّلَ ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ا ِ  ُسوُل رَ  قَاَل  اَل قَ  ُهمانْ عَ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  ُ  إِّالَ  إِلَهَ  َال  أَْن  َشَهاَدةِ  َخْمٍس  �ََ�  اْإلِْسَالُم  ُبِينَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  َوأَّنَ  اهلّلَ

ِ  َرُسوُل  ُمَحّمًَدا َالةِ  َوإِقَاِم  اهلّلَ كَحبةِ  َوإِيَتاءِ  الّصَ  َرَمَضاَن  َوَصْوِم  َوالَْحّجِ  الّزَ

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 

نداق دېگهن: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇ: دهيدۇ

ۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر. مئىسالم "

، نامازنى بهرپا ئهلچىسىدۇر دهپ گۇۋاھلىق بېرىشئالالھنىڭ بهرھهق 

رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى  ،قىلىش، زاكاتنى بېرىش، ھهج قىلىش

 " تىن ئىبارهت بهش نهرسه ئۈستىگه قۇرۇلغاندۇر.تۇتۇش

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس               

ِ  ْبدِ عَ  ْن عَ . 257 ْبِن  اهلّلَ ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنُهما اهلّلَ  اهلّلَ
ْمعُ  الُْمْسلِِم  الَْمْرءِ  �ََ�  قَاَل  أَّنَهُ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اَعةُ  الّسَ  أََحّبَ  ِفيَما َوالّطَ
 َطاَعةَ  َوَال  َسْمعَ  فََال  بَِمْعِصَيةٍ  أُِمرَ  فَِإْن  بَِمْعِصَيةٍ  ُيْؤَمرَ  أَْن  إِّالَ  َوَكِرهَ 
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 

سۇلمان رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: مۇ

ــۇن يا ــى كۆرس ــان ياخش ــىئىنس ــقا مىكۆر خش ــاھ ئىش ــۇن گۇن س

بىـرىگه) بـۇيرۇقىنى ئـاڭالپ ئىتـائهت رهھ بۇيرۇلمىسىال (شـهرئى

شى الزىم. ئهگهر گۇناھ ئىشـقا بۇيرۇلسـا بـۇيرۇقىنى ئـاڭالپ قىلى

 شقا بولمايدۇ.ئىتائهت قىلى

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                             

ِ  َعْبدِ  ْن عَ . 258 ْبِن  اهلّلَ ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنُهما اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  إِّالَ  َيْعلَُمَها َال  َخْمٌس  الَْغْيِب  َمَفاتِيُح  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   َما َيْعلَُم  َال  اهلّلَ

ُ  إِّالَ  اْألَْرَحاُم  َتِغيُض  ُ  إِّالَ  �َدٍ  ِيف  َما َيْعلَُم  َوَال  اهلّلَ  َيأِْيت  َمَىت  َيْعلَُم  َوَال  اهلّلَ
ُ  إِّالَ  أََحٌد  الَْمَطرُ  ُ  إِّالَ  َتُموُت  أَْرٍض  بِأَّيِ  َنْفٌس  َتْدِري َال وَ  اهلّلَ  َيْعلَُم  َوَال  اهلّلَ

حبَعةُ  َتُقوُم  َمَىت  ُ  إِّالَ  الّسَ  اهلّلَ

سـى، ئـۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمانىـڭ ھهدى

م مۇنـداق سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهمۇنداق دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ 

نى ئالالھتىن باشقا ئۇ ،لۇپبهش بو دېگهن: غهيىپنىڭ ئاچقۇچلىرى

يهنى كىچىكلهپ كهتكىنىنى ( بهچچىدانالرنىڭ. كىم بىلمهيدۇھېچ

يـاكى بويىـدىن ئـاجراپ كېتىشـنى)  تۆرهلمىنىڭ بالدۇر تۇغۇلـۇپ

ىـمه ئىـش بولۇشـىنى ئالالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمهيـدۇ. ئهته ن

ھېچكىم بىلمهيدۇ. يامغۇرنىـڭ قاچـان يېغىشـنى  ئالالھتىن باشقا
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ــدۇ. ب ــېچكىم بىلمهي ــقا ھ ــالالھتىن باش ــڭ قهيهرده ئ ــر ئادهمنى ى

ئۆلۈشىنى ئالالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇ. قىيامهتنىـڭ قاچـان 

 لالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇ.بولىدىغانلىقىنى ئا

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان

ـ . 259 ِ  َعْبـــدِ  ْن َعــ ُ  َرِضـــَي  ُعَمـــرَ  ْبـــِن  اهلّلَ ـــاَل  َعْنُهَمـــا اهلّلَ  أََخـــَذ  قَ
ــوُل  ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــِيب  َوَس ــاَل  بَِمْنِجل ــْن  فََق ْنَيا ِيف  ُك ــّدُ  ال

  َسِبيٍل  �َابِرُ  أَوْ  َغِريٌب  كَمبَّنََك 
ى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: ئىبن

مۈرهمنى تۇتۇپ تۇرۇپ مېنىڭ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

 .لۇچىدهك بولغىن" دېدىمۇساپىردهك ياكى يوماڭا "سهن دۇنيادا بىر 

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان

ِ  ْبدِ عَ  ْن عَ  .260 ْبِن  اهلّلَ ُ  َرِضَي  ُعَمرَ  ا ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنُهما اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِكٌب  َسحبرَ  َما أَ�ْلَُم  َما الَْوْحَدةِ  ِيف  َما الّنَاُس  َيْعلَُم  لَوْ  قَالَ  َوَسلََّم   بِلَْيٍل  َرا
 َوْحَدهُ 

ــۆمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇمانىــڭ ھهدىســى،  ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئ

ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ: رهســۇلۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم 

ـــگهن ـــداق دې ـــالغۇزلۇق (ســـهپهردىكى) ئهگهر كىشـــىلهر : مۇن ي

ھېچبىـــر  ئىـــدى، ھهققىـــده مېنىـــڭ بىلىـــدىغىنىمنى بىلســـه

 يولۇچى كېچىسى يالغۇز يول ماڭمىغان بوالتتى. 
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 بۇخارى رىۋايهت قىلغان

لِــٍك  ْبــِن  أََنــِس  َعــْن  .261 ُ  َرِضــَي  َما ــَ�  َمــرَّ  أَّنَــه َعْنــهُ  اهلّلَ  ِصــْبَياٍن  �َ
ْ  فََسلََّم   َيْفَعلُهُ  السالم �ليه ِيبُّ النَّ  كَحبَن  وقال �َلَْهلِ

ــۇ  ــك رهزىيهلالھ ــى مالى ــۇ ئهنهس ئىبن ــڭ ھهدىســى، ئ ئهنھۇنى

كىچىــك بالىالرنىــڭ قېشــىدىن ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ ئۇالرغــا 

ــان ۋه ــاالم قىلغ ــهللهم  س ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس

 موشۇنداق قىالتتى دېگهن.

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ــ  .262 ــِس  ْن َع ــٍك  ْبــِن  أََن لِ ُ  ِضــَي رَ  َما ــ َعْنــهُ  اهلّلَ ــرُ  كـَـحبَن  اَل قَ ــاءِ  أَْكثَ  ُد�َ
ُ  َصــّ�َ  الّنَــِيبِّ  ْنَيا ِيف  آتَِنــا َربََّنــا اللَُّهــّمَ  َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ  َحَســَنةً  الــّدُ

 .الّنَارِ  �ََذاَب  َوِقَنا َحَسَنةً  اْآلِخَرةِ  َوِيف 
ئۇ مۇنداق  سى،ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدى

منىڭ كـۆپ قىلىـدىغان دۇئاسـى: ئهلهيھىسسـاالدهيدۇ: رهسۇلۇلالھ 

ْنَيا ِيف  آتَِنـا َربََّنا ُهّمَ اللَّ «  �َـَذاَب  َوِقَنـا َحَسـَنةً  اْآلِخـَرةِ  َوِيف  َحَسـَنةً  الـّدُ
رهببىمىز بىـزگه دۇنيـادا ياخشـىلىق ئاتـا  ى، ئئالالھ ىئ« »الّنَارِ 

ــى  ــا قىلغىــن. بىزن ــاخىرهتتىمۇ ياخشــىلىق ئات  دوزاخقىلغىــن. ئ

                 دىن ئىبارهت ئىدى. »ئازابىدىن ساقلىغىن

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               
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ُ  ِضَي رَ  َمالٍِك  ْبِن  أَنَِس  ْن عَ  .263  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  َمعَ  ُنَسحبفِرُ  ُكّنَا اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ
 ُ ائُِم  َيِعْب  فَلَْم  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ ائِِم  �ََ�  الُْمْفِطرُ  َال وَ  الُْمْفِطرِ  �ََ�  الّصَ  الّصَ

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيـدۇ: بىـز  ئهنهس

ــهپهرگه  ــلهن س ــهللهم بى ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس

چىقىدىغان ئىـدۇق. (سـهپهرده) روزا تۇتقـان كىشـىلهر تۇتمىغـان 

  .دىگهن ئېتۇتمىغانالر تۇتقان كىشىلهرنى ئهيىپلىمى ،كىشلهرنى

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                          

ُ  ِضَي رَ  َمالٍِك  ْبِن  أََنِس  ْن عَ . 264 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  كَحبَن  َمْن  اْإلِيَماِن  َحَالَوةَ  بِِهّنَ  َوَجَد  ِفيهِ  ُكّنَ  َمْن  َثَالٌث  قَاَل  َوَسلََّم   اهلّلَ

ِ  إِّالَ  ُيِحّبُهُ  َال  الَْمْرءَ  ُيِحّبَ  َوأَْن  ِسَواُهَما ِمّمَا إِلَْيهِ  أََحّبَ  َوَرُسولُهُ  َ  َوأَْن  هلِلّ
ُ  أَْنَقَذهُ  أَْن  َبْعَد  ُجلْفرِ الْ  ِيف  َيُعودَ  أَْن  َيْجلَرهَ   ِيف  ُيْقَذَف  أَْن  َيْجلَرهُ  َكَما ِمْنهُ  اهلّلَ

 الّنَارِ 

ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئۈچ خىسلهت 

لىق بۇ ئۈچ خىسلهتنى ئۆزىده مۇجهسسهم قىلغان ئادهم بۇالر ئارقى ،بولۇپ

: ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ رهسۇلى باشقا بارلىق ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى تېتىيدۇ

نهرسىلهردىن مهھبۇب بولغان ئادهم. بىر ئادهمنى پهقهت ۋه پهقهت ئالالھ 

ئۈچۈنال ياخشى كۆرگهن ئادهم. ئالالھ كۇپرىدىن رىزالىقى 

ىن قۇتۇلدۇرغاندىن كېيىن كۇپرىغا يېنىپ كېتىشتىن ئوتقا تاشلىنىشت
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 .يىرگهنگهندهك يىرگهنگهن ئادهم

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                          

ــْن  .265 ــٍس  َع ــِن  أََن ــٍك  ْب لِ ــَي  َما ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــْن  َعْن ــِيبِّ  ع ــّ�َ  الّنَ ُ  َص  اهلّلَ
ــهِ  ــلََّم  �َلَْي ــاَل  َوَس ــقَ ــٌد  ا: َم ــْدُخُل  أََح ــةَ  َي ــّبُ  الَْجّنَ ــعَ  أَْن  ُيِح ْنَيا إَِىل  َيْرِج ــّدُ  ال

ـ  َمـــا َولَـــهُ  ـــِهيُد  إِّالَ  َشـــْيءٍ  ِمـــْن  اْألَْرِض  َ� �َــ  إَِىل  َيْرِجـــعَ  أَْن  َيَتَمـــّىنَ  الّشَ
ْنَيا اٍت  َعْشرَ  فَُيْقَتَل  الّدُ  الَْجلَراَمةِ  ِمْن  َيَرى لَِما َمّرَ

ــڭ ئهنهس ئ ــۇ ئهنھۇنى ــك رهزىيهلالھ ــى مالى ــۇ ىبن ھهدىســى، ئ

ــهللهم  ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــدۇ: رهس ــداق دهي مۇن

ــدا ــۇپ، مۇن ــپ بول ــنهتكه كىرى ــگهن: جهن ــدىكى ق دې يهر يۈزى

شـــهھىدتىن باشـــقا دۇنياغـــا  ،بـــارلىق نهرســـىلهرنى بهرســـىمۇ

 هننهتتىكــىقايتىشــنى خااليــدىغان ئــادهم يــوق. شــهھىد (ج

مهتلهر ســهۋهپلىك دۇنياغــا قايتىــپ ئــۆزىگه كۆرســىتىلگهن) ھــۆر

ــۈرۈلگهن  ــون مهرته ئۆلت ــر ئهمهس ئ ــدا بى ــن يولى ــۇ دى ــى ب (يهن

 . بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇئون جېنى بولغان بولسىمۇ بهرگهن) 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

لِـــٍك  ْبـــِن  أََنـــِس  َعـــْن  .266 ُ  ِضـــَي رَ  َما  َعَطـــَس  ُقـــوُل يَ  َعْنـــهُ  اهلّلَ
ــَالِن  ــَد  َرُج ــِيبِّ  ِعْن ــّ�َ  الّنَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــّمََت  َوَس ــَدُهَما فََش ــْم  أََح لَ  َو
ـــّمِْت  ـــرَ  ُيَش ـــاَل  اْآلَخ ـــُل  فََق ُج ـــا الّرَ ـــوَل  َي ِ  َرُس ـــّمَّتَ  اهلّلَ ـــَذا َش ـــْم  َه لَ  َو
َ  َحِمَد  َهَذا إِّنَ  قَاَل  ُتَشّمِْتِين  لَْم  اهلّلَ َ  َتْحَمْد  َو  اهلّلَ
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ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىس ئـۇ مۇنـداق 

ئهلهيھـى ۋهسـهللهمنىڭ ھوزۇرىـدا دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ 

ــهللهل ــۇلۇلالھ س ــكۈردى. رهس ــادهم چۈش ــى ئ ــى ئىكك الھۇ ئهلهيھ

يهنه دهپ  »ئــالالھ ســاڭا رهھىــم قىلســۇن«ۋهســهللهم بىرســىگه 

ئالالھنىڭ رهسـۇلى بـۇ ئـادهمگه  ىبىرسىگه دېمىدى. ئۇ كىشى: ئ

ــۇكهلالھ  ــۇن«يهرھهم ــم قىلس ــاڭا رهھى ــالالھ س ــا  »ئ دهپ ماڭ

(چۈشــكۈرۈپ)  : ئــۇئىــدى رهســۇلۇلالھ ! دېــگهن؟ىلهدىمىــد

ســهن ھــالبۇكى (ئالالھقــا شــۈكرى) دېــدى.  »ھهمــدۇلىلالھئهل«

   ئالالھقا شۈكرى) دېمىدىڭ دېدى. (» ئهلھهمدۇلىلالھ«

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ـــِس  َعـــْن  .267 ـــٍك  ْبـــِن  أََن لِ ُ  ِضـــَي رَ  َما ِ  َنـــِيبَّ  أَّنَ  َعْنـــهُ  اهلّلَ  َصـــّ�َ  اهلّلَ
 ُ ــهِ  اهلّلَ ــلََّم وَ  �َلَْي ــاَل  َس ــَزاُل  َال  قَ ــّنَُم  َت ــوُل  َجَه ــْل  َتُق ــْن  َه ــدٍ  ِم ــّىتَ  َمِزي  َح

ـــعَ  ـــا َيَض ةِ  َرّبُ  ِفيَه ـــّزَ ـــاَرَك  الِْع ـــاَىل  َتَب ـــهُ  َوَتَع ـــوُل  قََدَم ـــْط  فََتُق ـــْط  قَ  قَ
تَِك   َبْعٍض  إَِىل  َبْعُضَها َوُيْزَوى َوِعّزَ

ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 

دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: 

"يهنه  (كىرىـدىغانالر) جهھهننهم توختىماسـتىن(قىيامهت كۈنى) 

ــارمۇ ــى ب ــززهت ئېگىس ــاكى ئى ــدۇ. ھهتت ــالالھ ؟!" دهپ تۇرى ئ

: ۇ. جهھهننهمدىمىنى قويىدقهدرهت) ۇجهھهننهمگه (ئۆزىگه خاس ق
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 -بولدى. ئىززىتىڭ بىلهن قهسهم دهيـدۇ. جهھهنـنهم بىـر بولدى

 بىرىگه كىرىشتۈرىۋېتىلىدۇ.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

لٍِك  ْبِن  أََنِس  ْن عَ  .268 ُ  ِضَي رَ  َما ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ  َذبِيَحَتَنا َوأَكََل  قِْبلََتَنا َواْسَتْقَبَل  َصَالَتَنا َصّ�َ  َمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ِ  ِذّمَةُ  لَهُ  الَِّذي الُْمْسلُِم  فََذلَِك  َ  ُتْخِفُروا فََال  َرُسولِهِ  َوِذّمَةُ  اهلّلَ  ِيف  اهلّلَ
ِتهِ   ِذّمَ

مۇنداق  ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ

ن: دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگه

بىزنىڭ قىبلىمىزگه يۈز  ،كىم بىزنىڭ نامىزىمىزنى ئوقۇپ

، ئهنه شۇ يېسه نى )گۆشى( مال، بىز بوغۇزلىغان كهلتۈرۈپ

ئالالھنىڭ ۋه رهسۇلۇلالھنىڭ كاپالىتى بار بولغان مۇسۇلماندۇر. 

 ئالالھ ۋه رهسۇلىنىڭ كاپالىتىنى بۇزماڭالر. 

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ـ . 269 ــــِس  ْن َعـــ ــــٍك  ْبــــِن  أََن لِ ُ  ِضــــَي رَ  َما ــــ ْنــــهُ عَ  اهلّلَ  إِّنَُجلــــْم  اَل قَ
ــوَن  ــاًال  لََتْعَملُ ــَي  أَْعَم ــِنُكْم  ِيف  أََدّقُ  ِه ــْن  أَ�ُْي ــَعرِ  ِم ــا إِْن  الّشَ َها ُكّنَ ــّدُ  لََنُع

ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  َعْهدِ  �ََ�    الُْموبَِقاِت  ِمْن  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 
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بىلىنىـدىغان بهزىبىـر  ئىنچكهدهيدۇ: سىلهر نهزىرىڭالردا قىلدىنمۇ 

بىز ئـۇ ئىشـالرنى رهسـۇلۇلالھنىڭ دهۋرىـده  قىلىسىلهر.ئىشالرنى 

 ھاالك قىلغۇچى ئىشالر قاتارىدا سانايىتتۇق.

  .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ــ  .270 ــِس  ْن َع ــِن  أََن ــٍك  ْب لِ ــَي رَ  َما ُ  ِض ــهُ  اهلّلَ ــ  َعْن ــوِل  ْن َع ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم  �َلَْي ـــال َوَس ـــحبِفرَ  إِّنَ : ق ـــَل  إَِذا الْكَ ـــَنةً  َعِم ـــَم  َحَس ـــا أُْطِع  بَِه

ْنَيا ِمــْن  ُطْعَمــةً  ــا الــّدُ َ  فَــِإّنَ  الُْمــْؤِمُن  َوأَّمَ ِخرُ  اهلّلَ  ِيف  َحَســَناتِهِ  لَــهُ  َيــّدَ
 َطاَعِتهِ  �ََ�  ْنَيا الّدُ ِيف  ِرْزقًا َوُيْعِقُبهُ  اْآلِخَرةِ 

ئهنھۇنىڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ 

كاپىر : مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دهيدۇ: 

 (ياخشىلىقىنىڭ موكاپـاتى قىلىـپ) ئۇنىڭغا ،بىر ياخشى ئىش قىلسا

ــدۇ. ــوزۇق بېرىلى ــر ئ ــادىن بى ــۆئمىن بول دۇني ــڭ م ــالالھ ئۇنى ســا ئ

) ساۋابلىرىنى ئاخىرهتكه ئېلىپ قويىدۇ. دۇنيادا قىلغـان (ئهمىلىنىڭ

 ئىتائىتىگه يارىشا رىزقىنى بېرىدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ـ  .271 ْبـــِن  ْن َعــ ـــاٍس  ا ُ  ِضـــَي رَ  َعّبَ ـ مـــا َعْنهُ  اهلّلَ ـــِيبِّ  ِن َعــ ُ  َصـــّ�َ  الّنَ  اهلّلَ
ــهِ  ــلََّم  �َلَْي ــاَل  َوَس ــْن  قَ ــِرهَ  َم ــْن  َك ــِريهِ  ِم ــْيًئا أَِم ــِربْ  َش ــهُ  فَلَْيْص ــْن  فَِإّنَ  َم
لَْطاِن  ِمْن  َخَرَج  ا الّسُ  َجاِهلِّيَةً  ِميَتةً  َماَت  ِشْربً

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇمانىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق 
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 دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن:

لىقىنىڭ) بىـر ئىشـىدىن باشـ ىكىم ئۆزىنىڭ ئهمىرىنىـڭ (شـهرئ

كىمهتنىـڭ ى ھۆشـهرئسهبىر قىلسۇن. سـۇلتاندىن ( نارازى بولسا

تهرهپـكه) بىـر غېـرىچ چىققـان ئـادهم  ئىسـيانكارلىق ائىتىدىنئىت

 جاھىلىيهت ئۆلۈمىده ئۆلىدۇ. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس       

ـ  .272 ْبــِن  ْن َعـ ُ  ِضــَي رَ  َعّبَــاٍس  ا ِ  ُســوُل قــال قــال رَ مــا َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصــّ�َ  ْنَيا ِيف  ُصــوَرةً  َصــّوَرَ  َمــْن  َيُقــوُل  َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ  أَْن  كُلِّــَف  الــّدُ

َح  ِفيَها َيْنُفَخ  و لَْيَس  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  الّرُ  بَِناِفٍخ  َو
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمانىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 

دېگهن: دۇنيادا بىر رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا جان ققا ئائىت) سۈرهتنى سىزغان ئادهم (جانلى

 كىرگۈزۈشكه بۇيرۇلىدۇ. ئۇ جان كىرگۈزهلمهيدۇ. 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ـ  .273 ــ ـــِن  ْن َع ْب ـــاٍس  ا ـــَي رَ  َعّبَ ُ  ِض ـــا اهلّلَ ـــِيبَّ  أَّنَ  َعْنُهَم ـــّ�َ  الّنَ ُ  َص  اهلّلَ
ّتَـــِق  فََقـــاَل  الـْــَيَمِن  إَِىل  ُمَعـــاًذا َبَعـــَث  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ   الَْمْظلـُــوِم  َدْعـــَوةَ  ا

ِ  َوَبْنيَ  َبْيَنَها لَْيَس  فَِإّنََها  ِحَجاٌب  اهلّلَ

ئىبنـــى ئاببـــاس رهزىيهلالھـــۇ ئهنھۇمانىـــڭ ھهدىســـى، ئـــۇ 

ــدۇ:  ــداق دهي ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس
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ــېلىپ مۇ ــا س ــگه يولغ ــازنى يهمهن ــداقمۇئ ــا  ن ــگهن: زۇلۇمغ دې

ــــتئۇچرىغۇچى ــــىغا كېتىش ــــڭ (بهد) دۇئاس ــــاقالن. نى ىن س

 . تۇرئۇنىڭ بىلهن ئالالھنىڭ ئارىسىدا پهرده يوقھهقىقهتهن 

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                     

ْبِن  ْن عَ  .274 ُ  َرِضَي  َعّبَاٍس  ا ُ  َصّ�َ  ِيبُّ النَّ  كَحبَن  قَالَ  َعْنُهَما اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
يٍض  �ََ�  َدَخَل  إَِذا َوَسلََّم  ُ  َشحبءَ  إِْن  َطُهورٌ  َبأَْس  َال  لَهُ  قَاَل  َيُعوُدهُ  َمِر  اهلّلَ

ئىبنـــى ئاببـــاس رهزىيهلالھـــۇ ئهنھۇمانىـــڭ ھهدىســـى، ئـــۇ 

ــهللهم  ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س ــدۇ: رهس ــداق دهي مۇن

 .بىـــرهر كېســـهل كىشـــىنى يـــوقالپ كىرســـه "كېـــرهك يـــوق

 تتى. )" دهيئىنشائالالھ ياخشى (بولۇپ كېتىدۇ

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان

ــِن  ْن َعــ  .275 ْب ــاٍس  ا ــَي  َعّبَ ُ  َرِض ــا اهلّلَ ــاَل  َعْنُهَم ــَن  قَ ــوُل  لََع ِ  َرُس  اهلّلَ
ــــّ�َ  ُ  َص ــــهِ  اهلّلَ ــــلََّم  �َلَْي ِهَني  َوَس ــــّبِ ــــْن  الُْمَتَش ــــاِل  ِم َج ــــحبءِ  الّرِ َس لّنِ  بِا

َهاِت وَ  َجاِل  الّنَِسحبءِ  ِمْن  الُْمَتَشّبِ لّرِ  بِا

ئىبنـــى ئاببـــاس رهزىيهلالھـــۇ ئهنھۇمانىـــڭ ھهدىســـى، ئـــۇ 

ــهللهلالھ ــۇلۇلالھ س ــدۇ: رهس ــداق دهي ــهللهم مۇن ــى ۋهس ۇ ئهلهيھ

دىن ئهرلهرگه ئىچىـــ دىن ئايالالرغـــا، ئايـــالالرئىچىـــ ئهرلهر

  ئوخشاش بولىۋالغۇچىالرغا لهنهت قىلدى.

 .رىۋايهت قىلغان بۇخارى                                   
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ـ  .276 ِ  َعْبــدِ  ْن َعـ ــِن  اهلّلَ ــَي  ْمــٍروعَ  ْب ُ  َرِض ــًال  أَّنَ  َعْنــهُ  اهلّلَ  َســمبََل  َرُج
ُ  َصـــّ�َ  الّنَـــِيبَّ  ؟ اْإلِْســـَالِم  أَّيُ  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ  اهلّلَ  ُتْطِعـــُم  قَـــاَل  َخـــْريٌ
َعاَم  ُ  الّطَ َالَم  َوَتْقَرأ  َتْعِرْف  لَْم  َوَمْن  َعَرفَْت  َمْن  �ََ�  الّسَ

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، 

ئۇ مۇنداق دهيدۇ: بىر ئادهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

دهپ سورىغان  ؟ياخشى(ئهمهل) قايسى  دىكىئىسالمۋهسهللهمدىن: 

(باشقىالرغا) هللهم: "رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس ئىدى،

                       دېدى.-"(مۇسۇلمانالرغا) تونىساڭ تونىمىساڭ ساالم قىل تاماق بهر.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                                

ُ  ِضَي رَ  َعْمٍرو ْبِن  اهلّلَ  ْبدِ عَ  َعْن  .277 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبُّ  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
 أَْطَيُب  َوِريُحهُ  اللََّنبِ  ِمْن  أَْبَيُض  َماُؤهُ  َشْهرٍ  َمِسَريةُ  َحْوِضي َوَسلََّم  �َلَْيهِ 

ُنهُ  الِْمْسِك  ِمْن  َماءِ  َكُنُجوِم  َوِكيَزا ُ  فََال  ِمْنَها َشِرَب  َمْن  الّسَ  أََبًدا َيْظَمأ

نىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 

شهر مهيدانىدىكى ماڭا بېرىلىدىغان) كۆل (نىڭ (قىيامهت كۈنى مهھ

ى) بىر ئايلىق مۇساپىدۇر. ئۇنىڭ سۈيى سۈتتىن ئاق. پۇرىقى ئايالنمىس

 وزىلىرى ئاسماندىكى(سۇ ئىچىدىغان) ك خۇشپۇراق. مۇىپاردىنئ

   .ئۇسسىمايدۇ ئىچكهن ئادهم مهڭگۈ ). ئۇ سۇدىنكۆپ( يۇلتۇزالردهك

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ُ  ِضـــَي رَ  َعْمـــٍرو ـ  َعْنـــهُ  اهلّلَ ـ  .278 ِن َعــ ـــ ــــدِ  ْن َع ِ  َعْب ــــِن  اهلّلَ  ْب
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ــِيبِّ  ــهِ �َ  الّنَ ــالم لَْي ــ الس ــْن  اَل قَ ــَل  َم ــًدا قََت ــْم  ُمَعاَه ــِرْح  لَ ــةَ  َي ــةِ  َرائَِح  الَْجّنَ
 �َاًما أَْرَبِعَني  َمِسَريةِ  ِمْن  ُتوَجُد  ِريَحَها َوإِّنَ 

: رهسۇلۇلالھ دىسىرهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھه ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر

ى شهرئسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: مۇئاھىدنى (

 ى بىلهن ئىسالم دىيارىدا ياشاۋاتقان كاپىرنى)خسىتۇرھۆكىمهتنىڭ 

پۇرىيالمايدۇ. ھالبۇكى تۈرگهن ئادهم جهننهتنىڭ پۇرىقىنى ئۆل

 جهننهتنىڭ پۇرىقى قىرىق يىللىق يىراقلىقتىن بىلىنىدۇ. 

 .بۇخارى رىۋايهت قىلغان                                   

ِ  َعْبدِ  ْن عَ  .279 ُ  ِضَي رَ  َعْمِرو ْبِن  اهلّلَ ِ  َرُسولَ  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َوقَّنََعهُ  َكَفافًا َوُرِزَق  أَْسلََم  َمْن  أَفْلََح  قَْد  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   آَتاهُ  بَِما اهلّلَ

ــــر ــــى ئهمى ــــدۇلالھ ئىبن ــــۇ  ئاب ــــڭ رهزىيهلالھ ئهنھۇنى
: رهســــۇلۇلالھ ســــهللهلالھۇ ئهلهيھــــى ۋهســــهللهم ھهدىســــى

ـــۇق  ـــى ئۇدۇلل ـــان، رىزق ـــۇلمان بولغ ـــگهن: مۇس ـــداق دې مۇن
ت ئاتـــا بولغـــان، ئالالھنىـــڭ بهرگىـــنىگه ئـــالالھ قانـــائه

 قىلغان ئادهم نىجاتلىققا ئېرىشتى.

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ـــْن  .280 ـــ َع ـــِن  ابِرِ َج ـــدِ  ْب ِ  َعْب ـــَي  اهلّلَ ُ  َرِض ـــا اهلّلَ ـــاَل  َعْنُهَم ـــاَل  قَ  قَ
ِ  َرُســـوُل  ُ  َصـــّ�َ  اهلّلَ  أََحـــُدُكْم  َجـــاءَ  إَِذا َيْخُطـــُب  َوُهـــوَ  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ  اهلّلَ

َماُم   َرْكَعَتْنيِ  فَلُْيَصّلِ  َخَرَج  قَْد  أَوْ  َيْخُطُب  َواْإلِ
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ــڭ ھهدى ــۇ ئهنھۇنى ــدۇلالھ رهزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ــى، ج س
ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ۋهســهللهم ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ: رهســۇلىمىز 

ــۇپ  ــۇتبه ئوق ــداق خ ــدىمۇن ــام دې ــرىڭالر ئىم ــىلهرنىڭ بى : س
ــۇتبه ــان  خ ــئوقۇۋاتق ــاكى م ــان ۇي ــگهن نبهرگه چىقق ــا كهل ۋاقىتت
 كى رهكئهت ناماز ئوقۇسۇن.ئولتۇرماستىن) ئىكبولسا (

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ِ  َعْبدِ  ِن بْ  َجابِرٍ  ْن عَ  .281 ُ  َرِضَي  اهلّلَ ِ  ُسوُل  رَ َنَ�  اَل قَ  َعْنُهَما اهلّلَ  اهلّلَ
َص  أَْن  السالم �َلَْيهِ   �َلَْيهِ  ُيْبَىن  َوأَْن  �َلَْيهِ  ُيْقَعَد  َوأَْن  الَْقْربُ  ُيَجّصَ

ــابىر  ــڭ ھهدىج ــۇ ئهنھۇنى ــدۇلالھ رهزىيهلالھ ــى ئاب ــى، ئىبن س
ۋهســهللهم ســهللهلالھۇ ئهلهيھــى ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ: رهســۇلۇلالھ 

ــتىن ــرىگه گهج ئىشلتىش ــتىن، قهب ــتىده ئولتۇرۇش ــره ئۈس ، قهب
ېگهنـدهك) تـام يـاكى ئـۆي دا، گـۈمبهز، خانىقـقهبره ئۈسـتىگه (

 دى.قىلي بىر نهرسه سېلىشتىن نهھ
 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                    

ـــْن  .282 ـــ َع ـــِن  ابِرِ َج ـــدِ  ْب ِ  َعْب ـــَي  اهلّلَ ُ  َرِض ـــا اهلّلَ ـــاَل  َعْنُهَم ـــاَل  قَ  قَ
ـــوُل  ِ  َرُس ـــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص ـــهِ  اهلّلَ ـــلََّم  �َلَْي ـــْدُعوا َال  َوَس ـــَ�  َت ـــُكْم  �َ  َوَال  أَْنُفِس
ـــْدُعوا ـــَ�  َت ُكـــْم  �َ ـــْدُعوا َوَال  أَْوَالِد ـــَ�  َت ـــَوالُِكْم  �َ ـــْن  ُتَواِفُقـــوا َال  أَْم  ِم

 ِ  لَُجلْم  فََيْسَتِجيُب  َعَطاءٌ  ِفيَها ُيْسمبَُل  َسحبَعةً  اهلّلَ

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، 

ئۇ مۇنداق دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
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باللىرىڭالرغا بهد دۇئا  .ئۆزۈڭالرغا بهد دۇئا قىلماڭالر دېگهن:

قىلماڭالر. ماللىرىڭالرغا بهد دۇئا قىلماڭالر. ئالالھتىن تىلىگهن 

ۋاقىتقا ئۇدۇل كېلىپ (ۋاقىت بار، شۇ) نهرسىنى بېرىلىدىغان بىر 

 ئايىڭالر ئىجابهت بولۇپ قالىدۇ.دۇ ،قالساڭالر

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ـ . 283 ِ  َعْبــدِ  ْبــِن  َجــابِرِ  ْن َعـ ُ  ِضــَي رَ  اهلّلَ  َســِمْعُت  اَل قَــ َعْنُهَمــا اهلّلَ
ــوَل  ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــَل  َوَس ــهِ  قَْب ــةِ  َمْوتِ ــاٍم  بِثََالَث ــوُل  أَّيَ  َيُق

ّنَ ال  ُيْحِسُن  َوُهوَ  إِّالَ  أََحُدُكْم  َيُموَتّنَ  َال  ِ  ّظَ   بِاهلّلَ
ئهنھۇمانىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ 

هللهلالھۇ ئهلهيھى ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ س

لىكىنى مۇنداق دېگهنۋهسهللهمنىڭ ۋاپات بولۇشتىن ئۈچ كۈن بۇرۇن 

: ھهر قانداق ئادهم ئالالھ تائاالنى ياخشى گۇمان قىلغان ھالدا ئاڭلىدىم

 ھهمده  رهھمىتىگه ئالىدۇ، قىلىدۇ ئالالھ مېنى ئهپۇ. (ئۆلسۇن

 ۋار ھالدا جان تهسلىم قىلسۇن.) ۈمۈدىتىگه كىرگۈزىدۇ دهپ ئجهنن
  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان                                  

ِ  َعْبدِ  ِن بْ  َجابِرٍ  ْن عَ . 284 ُ ا َرِضَي  اهلّلَ  الّنَِيبَّ  َسِمْعُت  الَ قَ  َعْنُهَما هلّلَ
ُ  َصّ�َ  ْيَطاَن  إِّنَ  َيُقوُل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  الُْمَصلُّوَن  َيْعُبَدهُ  أَْن  أَِيَس  قَْد  الّشَ

لَِجلْن  الَْعَرِب  َجِزيَرةِ  ِيف  ْ  الّتَْحِريِش  ِيف  َو  بَْيَحمُ

: رهسۇلۇلالھ ئهنھۇنىڭ ھهدىسىجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ 
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: شهيتان ئهرهپ يېرىم 

دىنى ۈمۈىڭ ئۆزىگه ئىبادهت قىلىشىدىن ئنامازخانالرنئارىلىدىكى 

ىسدا قۇتراتقۇلۇق قىلىشتا ئارنىڭ الرئاللىقاچان ئۈزدى. لېكىن ئۇ

  ).ىۈزمىدئدىنى ۈمۈئتا ، ئارىنى بۇزۇشىشتېرپاسات -(پىتنه

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ُ  َرِضَي  ُموىَس  أَِيب  ْن عَ . 285 ُ  َصّ�َ النيب  قَاَل  الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ُ  َوَيْقِضي ُتْؤَجُروا َفُعوااْش  َوَسلََّم   َشحبءَ  َما َنِبّيِهِ  لَِسحبِن  �ََ�  اهلّلَ

ئهبى مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن: ئارىچى 

  پهيغهمبىرىنىڭ تىلى ئۆزئالالھ  .7بولۇڭالر، ساۋاپ ئالىسىلهر

 خالىغان ھۆكۈمنى قىلىدۇ.ئۆزى ئارقىلىق 

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ــ . 286 ــوىَس  أَِيب  ْن َع ــَي  ُم ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــ  َعْن ــِيبِّ  ِن َع ــ  الّنَ ُ  ّ�َ َص ــهِ  اهلّلَ  �َلَْي
ـــلََّم  ـــ َوَس ـــُل  اَل قَ ـــيِس  َمثَ لِِح  الَْجلِ ـــا ـــْوءِ  الّصَ ـــِل  َوالّسَ ـــِك  َكَحاِم  الِْمْس
ـــا الِْمْســـِك  فََحاِمـــُل  الِْجلـــريِ  َوَنـــاِفِخ  ـــا ُيْحـــِذَيَك  أَْن  إِّمَ  َتْبَتـــاعَ  أَْن  َوإِّمَ

ــهُ  ــا ِمْن ــَد  أَْن  َوإِّمَ ــهُ  َتِج ــا ِمْن ــةً  ِريًح َب ــاِفُخ  َطّيِ ــريِ  َوَن ــا الِْجل ــِرَق  أَْن  إِّمَ  ُيْح
اوَ  ثَِياَبَك   َخِبيثَةً  ِريًحا َتِجَد  أَْن  إِّمَ

                                                             
تارتىنچاقلىق ياكى قورقۇنچاقلىق سهۋهپلىك ئۆزىگه يهنى سۆزىنى تېپىپ قىاللمايدىغان  .7

 تېگىشلىك ھهقنى جايىدا ئااللمايدىغان ئادهملهر ئۈچۈن ئارىغا كىرىپ ياردهم بېرىڭالر.
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ــۇ  ــا رهزىيهلالھ ــى مۇس ــۇلۇلالھ ئهب ــى: رهس ــڭ ھهدىس ئهنھۇنى

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق دېـگهن: ياخشـى سـهبداش 

بىلهن يامان سهبداشنىڭ مىسالى ئىپار كۆتىرىۋالغان كىشى بىـلهن 

(تۆمۈرچىلىك كهسپىدىكى) كۆيۈك باسـقۇچىغا ئوخشـايدۇ. ئىپـار 

 كۆتىرىۋالغان كىشى سىزگه يا بېرىۋىتىشى ياكى سېتىۋېلىشىڭىز ۋه

مكىن. كۆيـۈك باسـقۇچى يـا ۇرىۋېلىشىڭىز مۇاكى خۇشپۇرىقىنى پي

سېسـىق  سىزنىڭ كىيمىڭىزنى كۆيـدۈرۈپ قويىشـى يـاكى ئۇنىـڭ

  مكىن.ۇپۇرىقىغا دۈچ كېلىشىڭىز م

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                         

ـ  .287 ــوىَس  أَِيب  ْن َعـ ــَي  ُم ُ  َرِض ــهُ  اهلّلَ ــ َعْن ـ  اَل قَ ــِيبُّ  ِمعَ َسـ ُ  َصــّ�َ  الّنَ  اهلّلَ
ـــَ�  ُيْثـــِين  َرُجـــًال  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ   فََقـــاَل  الِْمْدَحـــةِ  ِيف  َوُيْطِريـــهِ  َرُجـــٍل  �َ

ُجِل  َظْهرَ  قََطْعُتْم  أَوْ  أَْهلَْجلُتْم   الّرَ

ــۇلۇلالھ  ــى، رهس ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــا رهزىيهلالھ ــى مۇس ئهب

ـــر  ـــر ئادهمنىـــڭ يهنه بى ســـهللهلالھۇ ئهلهيھـــى ۋهســـهللهم بى

 ىنى ئــاڭالپ:ۋاتقــانلىقماختاكۆپتــۈرۈپ ئــاپىرىن ئوقــۇپ ئــادهمگه 

دېــدى، يــاكى بــۇ ئادهمنىــڭ  تۈگهشــتۈردىڭالركىشــىنى  ئــۇ

 تقىسىنى ئۈزىۋهتتىڭالر دېدى. رىۇئۇم

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس               

ـــَعِرّيِ  ـــَي رَ  اْألَْش ُ  ِض ـــهُ  اهلّلَ ـ . 288 َعْن ــــــ ـــــــوىَس  أَِيب  ْن َع  ُم
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ِ  َرُســوُل  ِيل  قَــاَل  اَل قَــ ُ  َصــّ�َ  اهلّلَ  ْ�ٍ َكــ �َــَ�  أُدلُّــك أال َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ
ةَ  َوَال  َحْوَل  َال  الَْجّنَةِ  ُكُنوزِ  ِمْن  ِ  إِّالَ  قُّوَ  بِاهلّلَ

ئهبى مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دهيدۇ: 

ماڭا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى: 

جهننهتنىڭ كانلىرىدىن بىر كاننى ساڭا كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ (ئۇ) 

ةَ  َوَال  َحْولَ  َال " ِ  إِّالَ  قُّوَ پهقهت ئالالھنىڭ  قۇۋۋهتھهر قانداق كۈچ " «بِاهلّلَ

 دۇر.(كهلىمىسى)  »ياردىمى بىلهندۇر

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                           

ُ  َرِضَي  ُموىَس  أَِيب  ْن عَ  .289 ُ  َصّ�َ  الّنَِيبِّ  ِن عَ  ْنهُ عَ  اهلّلَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ
ِ  لَِقاءَ  أََحّبَ  َمْن  قَاَل  ُ  أََحّبَ  اهلّلَ ِ  لَِقاءَ  َكِرهَ  َوَمْن  لَِقاَءهُ  اهلّلَ ُ  َكِرهَ  اهلّلَ  لَِقاَءهُ  اهلّلَ

ــداق  ــۇ مۇن ــى، ئ ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــا رهزىيهلالھ ــى مۇس ئهب

ــدۇ: ــهللهلالھۇ  دهي ــۇلۇلالھ س ــداق رهس ــهللهم مۇن ــى ۋهس ئهلهيھ

 ، ئانــدىن ئهمــدىبىــر ئــادهم (ياخشــى ئهمهل قىلىــپدېــدى: "

دهپ ئالالھنىــڭ ئالــدىغا بارســام ئهجرىنــى ئــالىمهن ئۆلــۈپ 

ى كۆرســـه، ئۇچرىشىشـــنى ياخشـــئـــويالپ) ئـــالالھ بىـــلهن 

ــادهمگه ــۇ ئ ــالالھمۇ ئ ــر  ئ ــدۇ. بى ــى كۆرى ــنى ياخش ئۇچرىشىش

يامانلىقىنىــڭ  ،ىلمىشــلىرىنىڭ جازاســىدىنئــادهم (قىلغــان ق

ـــلهن  ـــاال بى ـــالالھ تائ ـــۇپ) ئ ـــتىن قورق ـــابىنى بېرىش ھېس

ئــالالھمۇ ئــۇ ئــادهم بىــلهن  ،ئۇچرىشىشــنى يامــان كۆرســه
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 ئۇچرىشىشنى يامان كۆرىدۇ.

  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                           

ُ  ِضــَي رَ  َبْجلــَرةَ  أَِيب  َعــْن  .290 ِ  َرُســوُل  قــال اَل قَــ َعْنــهُ  اهلّلَ  َصــّ�َ  اهلّلَ
 ُ ــــهِ  اهلّلَ ــــلََّم  �َلَْي ــــهَ  إَِذا َوَس ــــلَِماِن  َتَواَج ــــْيَفْيِهَما الُْمْس ــــُل  بَِس لَْقاتِ  فَا

ـــوُل  ـــارِ  ِيف  َوالَْمْقُت ـــَل  الّنَ ـــا ِقي ـــوَل  َي ِ  َرُس ـــَذا اهلّلَ ـــُل  َه ـــا الَْقاتِ ـــاُل  فََم  َب
 َصاِحِبهِ  قَْتَل  أََرادَ  إِّنَهُ  قَاَل  الَْمْقُتوِل 

ئهبى بهكرهته رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق دېگهن: 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى: ئىككى 

ئۆلتۈرگۈچى ۋه  ،ۆتىرىپ چىقىپ ئۇچراشسامۇسۇلمان قىلىچلىرىنى ك

. بىر ئادهم: بۇ دېدى -دۇرتىدوزاخسى ھهر ئىككىئۆلتۈرۈلگۈچى 

 ؟ (نىمهىنىڭ ھالى نىمهۈچئۆلتۈرۈلگبىرىغۇ قاتىل، 

 لالھرهسۇلۇ دېۋىدى) كىرىدۇ؟ دوزاخقا تۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگهن ئۈچۈن

ارشى تهرهپنى : ئۇ ئادهممۇ قسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

  دېدى. ده،–ئۆلتۈرمهكچى بولغان
 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ِ  ْبدِ عَ  َعْن  .291 ُ  ِضَي رَ  مسعود بن اهلّلَ  َصّ�َ  الّنَِيبَّ  َسمبَلُْت  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ
 ُ ِ  إَِىل  أََحّبُ  الَْعَمِل  أَّيُ  َوَسلََّم  لَْيهِ �َ  اهلّلَ َالةُ  قَاَل  اهلّلَ  ُثّمَ  قَلت قِْتَهاوَ  �ََ�  الّصَ
ِ  َسِبيِل  ِيف  الِْجَهادُ  قَاَل  أَّيٌ  ُثّمَ  قلت الَْوالَِدْيِن  رُّ بِ  قَاَل  أَّيٌ   اهلّلَ

رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ  ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد 
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ــهللهلالھۇ  ــۇلۇلالھ س ــدۇ: مهن رهس ــداق دهي ــۇ مۇن ــى، ئ ھهدىس

ئهڭ ياخشــى كۆرىــدىغان ئهمهل ئهلهيھــى ۋهســهللهمدىن: ئــالالھ 

قايســـى؟ دهپ ســـورىدۇم. "ئـــۆز ۋاقتىـــدا ئوقۇلغـــان نامـــاز" 

: ؟ دهپ ســورىدۇم. رهســۇلۇلالھدېــدى. مهن: ئانــدىن قايســى

ــا  ــدى. مهنئات ــۇش دې ــادار بول ــغا ۋاپ ــىئانىس ــدىن قايس ؟ : ئان

دهپ ســورىدۇم. رهســۇلۇلالھ: ئــالالھ يولىــدا جىھــاد قىلىــش 

 دېدى.

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                               

ُ  ِضَي رَ  ْرفََجةَ عَ  َعْن  .292 ِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ ُ  َصّ�َ  اهلّلَ  اهلّلَ
َق  أَْن  أََرادَ  فََمْن  َوَهَناٌت  َهَناٌت  َسَتُجلوُن  إِنَّهُ  ُقوُل يَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ   أَْمرَ  ُيَفّرِ
ْيِف  فَاْضِرُبوهُ  َجِميعٌ  َوِهَي  اْألُّمَةِ  َهِذهِ  لّسَ  كَحبَن  َمْن  كَحبئًِنا بِا

ئهرفهجه ئىبنى شـۇرهيھ رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهمنىڭ مۇنداق دهيدۇ: مهن 

بىـدئهتلهر  ،مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم: يـېقىن زامانـدا پىتـنه

(پهيدا) بولىدۇ. بىرلىك ھالىتىدىكى ئۈممهتنى بـۆلمهكچى بولغـان 

 ا بولسۇن قىلىچ بىلهن چېپىڭالر. ئادهمنى مهيلى كىم بولس

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ــِعيدٍ  أَِيب  ْن َعــ  .293 ــَي رَ  َس ُ  ِض ــهُ عَ  اهلّلَ ــ ْن ــاَل  اَل قَ ــوُل  قَ ِ  َرُس ــّ�َ  اهلّلَ  َص
 ُ  ِمثْــَل  أَْنَفــَق  أََحــَدُكْم  أّنَ  فَلــو أَْصــَحاِيب  َتُســّبُوا َال  َوَســلََّم  �َلَْيــهِ  اهلّلَ
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 َنِصيَفهُ  َوَال  أََحِدِهْم  ُمّدَ  أَْدَرَك  َما َذَهًبا أُُحدٍ 

ھهدىسى، ئۇ مۇنداق ئهبى سهئىدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ 

دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـگهن: 

سـىلهرنىڭ بىـرىڭالر ئوھـۇد  .مېنىڭ ساھابىلىرىمنى تىللىمـاڭالر

تېغىدهك ئالتۇن خهجلهپمۇ ئۇالر خهجلىگهن بىر مۇد ياكى ئۇنىـڭ 

 8يېرىمى (نى خهجلىگىنىنىڭ ساۋابى) غا يېتهلمهيدۇ.

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                         

ُ  ِضَي رَ  بَِشريٍ  ْبِن  الّنُْعَماِن  ْن عَ  .294 ِ  َرُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  ًبا الّنَارِ  أَْهِل  أَْهَوَن  إِّنَ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  َنْعَالِن  لَهُ  َمْن  �ََذا

 ُم مقُ القُ و الِْمْرَجُل  َيْغلِي َكَما ِدَماُغهُ  ِمْنُهَما َيْغلِي َنارٍ  ِمْن  َوِشَراكَحبِن 
نوئمان ئىبنى بهشىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق 

دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى: دوۋزاخ 

 ازاپلىنىدىغىنى ئىككى پۇتىنىڭئهھلىنىڭ ئهڭ يېنىك ئ

بولىدىغان، (پۇت ئالقىنىنىڭ ئوتتۇرىسى) ئىككى چوغ  ئۈزهڭگىلىكىده

ياكى داڭقان قاينىغاندهك قاينايدىغان مېڭىسى خۇددى قازان  چوغدىن

 .ئادهمدۇر

                                                             
بولۇپ بىر يۇرتىنىڭ يهنه بىر يۇرىتتىن، بىر خىـل ئاشـلىقنىڭ يهنه بىـر بىر خىل كهمچهن  .8

مهزھهپتىكى ئالىمالرنىڭ بۇ ھهقتىكى ئىجتىھادى خىل ئاشلىقتىن پهرىقلىق بولغاچقا ھهر قايسى 
گىــرام  70گىرامــدىن بىــر كىلــو  506ھهم بىــر بىــرىگه ئوخشــىمايدۇ. خۇالســىلىگهنده مــۇد 

 ئارلىقىدىكى ئېغىرلىق بىرلىكىدۇر. ئهسلى سۆز مهنبهسى " بىر چاڭگال " مهنىسىده " ت.
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  .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                          

ُ  ِضَي رَ  اْألَْنَصاِرّيِ  أَّيُوَب  أَِيب  ْن عَ  .295 ِ  َرُسوَل  أَّنَ  َعْنهُ  اهلّلَ  َصّ�َ  اهلّلَ
 ُ  لََياٍل  َثَالِث  فَْوَق  أََخاهُ  َيْهُجرَ  أَْن  لَِرُجٍل  َيِحّلُ  َال  قَاَل  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ُيْعِرُض  َهَذا فَُيْعِرُض  َيلَْتِقَياِن  ُهَما َهَذا َو ُ  الَِّذي َوَخْريُ َالِم  َيْبَدأ لّسَ  بِا

ئهبــــى ئهييــــۇب ئهلئهنســــارى رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ  

ھهدىسى، ئـۇ مۇنـداق دهيـدۇ: رهسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيھـى 

ــگهن ــداق دې ــلهن : ۋهســهللهم مۇن ــڭ قېرىندىشــى بى ــر ئادهمنى بى

ــدا  ،ئۇچرىشــىپ ئىككىلىســى بىــر بىرىــدىن يــۈز ئــۆرىگهن ھال

ئۈچ كۈنـدىن ئـارتۇق تهرك قىلىشـى ھـاالل ئهمهس. ئـۇ ئىككـى 

 شىنىڭ ياخشىسى ئاۋۋال ساالم قىلغىنىدۇر.كى

  بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس                           

ُ  ِضَي رَ  َسلََمةَ  أَِيب  ْبِن  َمرَ عُ  َعْن  .296 ِ  ُسولُ رَ  ِيل  قال الَ قَ  َعْنهُ  اهلّلَ  اهلّلَ
ُ  َصّ�َ  َ  َسّمِ  �َُالُم  َيا َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ  َيلِيَك  ِمّمَا َوكُْل  بَِيِميِنَك  َوكُْل  اهلّلَ

ئۆمهر ئىبنى ئهبى سهلهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسـى، ئـۇ 

 ىلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ماڭا: ئـمۇنداق دهيدۇ: رهسۇلۇلالھ سهلله

 ئوغۇل، (تامـاق يېگهنـده) بىسـمىلالھ دهپ، ئـوڭ قولـۇڭ بىـلهن

 دېدى. -يېگىن. ئالدى تهرىپىڭدىن يېگىن

  .كېلىنگهن ھهدىسبىرلىككه 

 ُ ـــْن  .297 ُســوُل قــال قــال رَ  َعْنــهُ  اهلّلَ ـــَريةمُ الْ  َع ـــَي رَ  ِغ  ِض
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 ِ ــّ�َ  اهلّلَ ُ  َص ــهِ  اهلّلَ ــلََّم  �َلَْي ــِذًبا إِّنَ  َوَس ــّيَ  َك َ ــْيَس  �َل ــِذٍب  لَ ــَ�  َكَك ــدٍ  �َ  أََح
ْ  ُمَتَعّمًِدا �َلَّيَ  َذَب كَ  فََمْن  أ  الّنَارِ  ِمْن  َمْقَعَدهُ  فَلَْيَتَبّوَ

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ مۇنـداق دهيـدۇ: مۇغىيره 

مېنىـڭ  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنـداق دېـدى:

ئۈسـتىدىن يالغـان  تىش باشقا بىـر كىشـىئېي ئۈستۈمدىن يالغان

يالغــان قهســتهن ىن ئېيىتقانغــا ئوخشــىمايدۇ. مېنىــڭ ئۈســتۈمد

 ۇن.تىن تېپىۋالسدوزاخئورنىنى ئۆز  ئېيىتقان ئادهم

 .بىرلىككه كېلىنگهن ھهدىس

ـ . 298  ــ اِس  ْن َع ـــّوَ ـــِن  الّنَ ـــْمَعاَن  ْب ُ  ِضـــَي رَ  اْألَْنَصـــاِرّيِ  ِس ـــهُ  اهلّلَ  َعْن
ــ ْثــُم  الُْخلـُـِق  ُحْســُن  ِربُّ الْــ الســالم هالنــيب �ليــ قــال اَل قَ  َحــاَك  َمــا َواْإلِ
لِعَ  أَْن  َوَكِرْهَت  َصْدِرَك  ِيف   الّنَاُس  �َلَْيهِ  َيّطَ

ــى،  ــڭ ھهدىس ــۇ ئهنھۇنى ــهمئان رهزىيهلالھ ــى س نهۋۋاس ئىبن

ــگهن:  ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋهس ــهللهلالھۇ ئهلهيھ ــۇلۇلالھ س رهس

ـــگهن كۆڭلىڭـــده  ـــاھ دې ـــۇر. گۇن ياخشـــىلىق گـــۈزهل ئهخالقت

ئىككىلىـــنىش پهيـــدا قىلغـــان، ســـهن باشـــقىالرنىڭ بايقـــاپ 

 قېلىشىنى خالىمىغان نهرسىدۇر. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ـ . 299 ـــ ــــ ْن َع اِس الّنَ ــــِن  ّوَ ــــْمَعاَن  ْب ِّ  َس ــــَالِيب ِ ـ رَ  الْك ـــ ُ  َي ِض ــــعَ  اهلّلَ  هُ ْن
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ـ  اَل قَـــ اَل قَـــ ُ  َصـــّ�َ  ِيبُّ الّنَــ لُْقْرآِن  ُيـــْؤیَت  َوَســـلََّم  �َلَْيـــهِ  اهلّلَ  َيـــْوَم  بِـــا
ــــةِ  ــــهِ  الِْقَياَم ــــِذيَن  َوأَْهلِ ــــحبُنوا الَّ َ ــــوَن  ك ــــهِ  َيْعَملُ ــــهُ  بِ ــــوَرةُ  َتْقُدُم  ُس

 ِعْمَراَن  َوآُل  الَْبَقَرةِ 
نهۋۋاس ئىبنى سـهمئان رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ھهدىسـى، ئـۇ 

مۇنـداق رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنداق دهيدۇ: 

دېدى: قىيامهت كۈنى قۇرئاننى ۋه قۇرئانغـا ئهمهل قىلغـان قۇرئـان 

ئهھلىنــى ســۈره بهقهره بىــلهن ســۈره ئــال ئىمــران باشــچىلىقىدا 

 هلتۈرۈلىدۇ. (مهھشهر مهيدانىغا) ك

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

ُ  ِضـــَي رَ  َيَســـحبرٍ  ْبـــِن  ْعِقـــِل مَ  َعـــْن  .300 ـ  َعْنـــهُ  اهلّلَ ــ  ِيبُّ قـــال قـــال الّنَ
ُ  َصّ�َ   إَِيلَّ  َكِهْجَرةٍ  الَْهْرِج  ِيف  الِْعَباَدةُ  َوَسلََّم  �َلَْيهِ  اهلّلَ

ھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، ئۇ مۇنداق مهئقهل ئىبنى يهسار رهزىيهلال

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھـى ۋهسـهللهم مۇنـداق دېـدى: دهيدۇ: 

جهھهتـته) مهن تهرهپـكه  پىتنه دهۋرىده قىلىنغان ئىبادهت (ئهجىر

 ھىجرهت قىلغانغا ئوخشايدۇ. 

 .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان
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 تمت بحمد اهللا



 


