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  هالىىمىمۇئهللىپنىڭ قىسقىچه تهرج

 مهغرىبىــيســۇاليمان ى نــئىبھهممهد مۇئهللىپنىــڭ تولــۇق ئىســمى مــۇ
ــرى  ــۇپ، ھىج ــى  - 1030 يهبول ــنىڭيىل ــهھ  ماراكهش ــۇس ش ــت  ،رىىس تارۇدەن

. ا ئوقۇغـان رىدىكى ئـالىمالرد ىئـۆز شـهھ  دەسـلهپته  . دۇنياغـا كهلـگهن  كهنتىدە 
ــالجىرىيه ــلهرگه اق ۋە مىســىر كېــيىن ئ ــارلىق دۆلهت ۇ دەۋرنىــڭ شــبېرىــپ، ت
گه يىن مهدىـنه مـۇنهۋۋەرە  ېـ ك. غـان دا ئىلىم تهھسـىل قىل داڭلىق ئالىملىرى

گه همەمهكـكه مـۇكهرر  بېرىپ، بىر مهزگىل ئىستىقامهت قىلغاندىن كېـيىن،  
بــۇ مهزگىلــدە  . ئۆيلــۈك ـ ئوچــاقلىق بولغــان       كېلىــپ ئولتۇراقالشــقان ۋە 

يېـزىش   كىتـاب  زامانىنىڭ كـۆپ قىسـمىنى داڭلىـق ئهسـهرلهرنى ئوقـۇش ۋە     
  . بىلهن ئۆتكۈزگهن

مۇسـتافا   ىۋەزىـر وسـمانىيه خهلىپىلىگىنىـڭ   ئيىلى  - 1080 يهھىجرى
ئىســــتانبۇلدا ئهھلــــى . پ ئىســــتانبۇلغا كهلــــگهنىشــــىبهگ بىــــلهن ئۇچر

ئىســتانبۇلدا بىــر يىلغــا . ىغــا ئېرىشــكهنهتىرامېئىــززەت ۋە ئ نىــڭئۆلىماالر
 قانـدىن كېـيىن،  مهككىگه قايت. يىن مهككىگه قايتقانېك تۇرغاندىنقىن ېي

. تهيىـنلهنگهن ھهرەمنىـڭ مهسـئۇللىقىغا    ىـدىن پىتهرئوسمانىيه خهلىپىسى 
ئهتراپىـدىكى   ھهرەم ،ئـادا قىلىـپ   دىلى بىـلهن مۇئهللىپ بۇ خىزمهتنى جان ـ  

  .رابات، كارۋانسارايالرنى، مىنا ۋە ئهراپاتقا بارىدىغان يولالرنى ئىسالھ قىلغان
ــپ  ــدە   مۇئهللى ــاخىرقى مهزگىللىرى ــڭ ئ ــاقىلىرىنى     ئۆمرىنى ــاال ـ چ ب

زىش بىلهن ېي بكىتا ۋاقتىنىە دئۇ يهر. لگهنشامغا كه ئۆزى ،ە قويۇپدمهككى
سـهل سـهۋەبىدىن شـامدا    ېيىلـى ك  - 1094 يهمۇئهللىـپ ھىجـرى  . ئۆتكۈزگهن

   .ئالهمدىن ئۆتكهن
نىـــڭ ئۇ. زامانىـــدىكى داڭلىـــق ئـــالىمالردىن بىـــرى ئىـــدى ئهللىـــپمۇ

بـار بولـۇپ،    رىىنـاملىق مۇشـهۇر ئهسـ    »فلىسسهلهۇبىمهۋس فسىلهتۇلخهله«
نىـڭ  بۇ ئهسهردە ھهدىس كىتابلىرىنىڭ مۇئهللىپلىرى بىلهن ئۆزىپ مۇئهللى

ى مهشــهۇر چــنىــڭ ئىككىنئۇ .ىرىنــى بايــان قىلغــانجزەنســهنهد  ئارىســىدىكى
ر هنـــاملىق ھهدىســـل  »جهمئۇلفهۋائىـــد«بولســـا، قـــولىڭىزدىكى   ئهســـىرى
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ئــۇ دىنىــي ئىلىمالردىــن ســىرت، ئاســترونومىيه ۋە ماتېماتېكــا   .توپلىمىــدۇر
  .پىششىق بىلىدىغان يېتۈك ئالىم ئىدىئىلمىنىمۇ 



 

5 

  
  الرَِّحيمِ الرَّْحَمنِ اللَِّه بِْسمِ

  

  كىرىش سۆز

قـا  هللاجىمى ھهمدۇ سانا ۋە گۈزەل مهدھىيهلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا
ــتۇر ــمهت . خاس ــاالم، رەھ ــۈن   س ــرەت پۈت ــا ۋە مهغپى ــى جاھانغ مهت مهرھه ئهھل

يهى ۋەسهللهمگه، ئۇنىڭ ئـائىله  مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهله هنقىلىپ ئهۋەتىلگ
 ـ  ىگىچه ئۇنىڭ ئىزىـدىن ماڭغانالرغـا بولسـۇن   نتاۋابىئاتلىرىغا ۋە قىيامهت كۈ

  ! ئامىن
تائاال زېمىننى گۈللهندۈرۈش ۋە ئىنسانالرنى سـىناش  هللا ئۇلۇغ ئىگىمىز ا

ئىرادىســىنى ۋۇجۇدقــا چىقىــرىش ئۈچــۈن ئــادەم ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ھهۋۋا  
ئانـدىن ئـۇالرنى زېمىنغـا چۈشـۈردى، ئۇالرنىـڭ نهسـلىنى        ئانىمىزنى يارىتىپ،

ــدا ئۆتۈشــلىرى     ــا ھاياتىــدىكى ســىناقتىن غهلىبىلىــك ھال كــۆپهيتتى، دۇني
ئۈچـــۈن ئۇالرغـــا يېتهكچىلىـــك قىلىـــدىغان پهيغهمبهرلهرنـــى ئۆزلىرىنىـــڭ  

ــى   ــالالپ ئهۋەتتــ ــدىن تــ ــات    .ئىچىــ ــڭ ھايــ ــبهرلهرگه قهۋملىرىنىــ پهيغهمــ
ىرىنـى بهلگىـلهپ   مىزانلىبـادەتلىرىنى، ئهخـالق   نىزامنامىلىرىنى، تـائهت ـ ئ  

بېرىدىغان ئىالھىي قانۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان سـاماۋىي كىتـابالرنى نازىـل    
 گه نازىـل قىلغـان  ىرىـ پهيغهمبهرلشۇنداق قىلىپ، ئالالھ تائاال  .قىلىپ تۇردى

ئىزچىـل  ئىنسانالرنىڭ ھىدايهت يـولىنى   ئارقىلىق ئهنه شۇ ئىالھىي ۋەھيى
  .تۇردىكۆرسىتىپ ھالدا 

ئــادەم ئهلهيهىسســاالمدىن باشــالپ، ئهڭ ئــاخىرقى پهيغهمــبهر مــۇھهممهد  
نىڭ هللاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگىچه بارلىق پهيغهمبهرلهر ئىنسانالرنى ا

دىنىغا دەۋەت قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئۇلۇغ ۋەزىپىنـى ئـۆز ئۈسـتىگه ئالـدى ۋە     
باشـقا پهيغهمـبهرلهر   . شته ئورۇندىدىتائاالنىڭ ئىرادىسىگه اليىق رەۋىهللا ئۇنى ا

ئۆز قهۋملىرىگه، مهلۇم شهھهرگه، يېزا ـ قىشالقالرغا خاس پهيغهمـبهر قىلىـپ    
، پهيغهمبىرىمىز مـۇھهممهد سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ن بولساهگئهۋەتىل
بۇ شانلىق ۋەزىپىنـى،   ،ئۇ. پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلدى هھلى جاھانغاپۈتۈن ئ

. ەتنى، قىممهتلىك ئامانهتنى ئهڭ مۇكهممهل رەۋىشته ئـادا قىلـدى  ئۇلۇغۋار دەۋ
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ــقا په ــدەك،    يباش ــهھىپىلهر بېرىلگىنى ــابالر ۋە س ــاماۋىي كىت ــبهرلهرگه س غهم
ــدى   ــم بېرىل ــان كهرى ــۇ قۇرئ ــڭ . ئۇنىڭغىم ــك   23ئۇنى ــق پهيغهمبهرلى يىللى

ھاياتىــدا قۇرئــان كهرىمنــى مۇســۇلمانالرغا يهتكۈزۈشــى، تهبلىــغ قىلىشــى،       
نهتىجىـدە،  . ى ۋە چۈشهندۈرۈشىگه ئهگىشىپ ھهدىس بارلىققا كهلدىئۆگىتىش

بىز مۇسۇلمانالرغا قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىستىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئهڭگۈشتهر 
بـۇ  . مىراس قالدى قىيامهتكىچه مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

دىغان، نـى دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىـك بهخـت ـ سـائادەتكه يېتهكلهيـ       بىزئىككىسـى  
  .كهم بولسا قهتئىي بولمايدىغان ئىالھىي دەستۇردۇر ھاياتىمىزدا

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهرەب خهلقىــدىن    ئهســلىدە، پهيغهم
چىققــان، قۇرئــان كهرىممــۇ ئهرەب تىلىــدا نازىــل بولغــان بولغاچقــا، ئۇنىــڭ       

ــله   ــدا رەتـ ــگهن ۋە ئهرەب تىلىـ ــا كهلـ ــدا بارلىققـ ــلىرىمۇ ئهرەب تىلىـ پ ھهدىسـ
يهتتىنچـى ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدىن باشـالپ ئىسـالم      مىالدىـيه  . ىدىتوپالنغان

دىنىنىـــڭ ئىزچىـــل كېڭىيىشـــىگه ئهگىشـــىپ، ئهرەب بولمىغـــان نۇرغـــۇن  
ۋە ئۆزلىرىنىـڭ ئىچىـدىن    تىمىللهتلهر، خهلقلهر ئىسالم دىنىغا قۇچـاق ئـاچ  

يېتىشىپ چىققان ئـالىم ـ ئۆلىمالىرىنىـڭ تىلـى يـاكى قهلىمـى ئـارقىلىق        
ئهمهل قىلىــپ كهلــدى ۋە  ، شــۇنىڭغاىســالم دىنىنىــڭ روھىنــى ئۆگىنىــپ ئ

  . كېلىۋاتىدۇ
مىـالدى تهخمىـنهن   (ـ يىللىـرى    95ـ ۋە   94نىـڭ  هرىيىھىجخهلقىمىـز  

ئىسالم دىنـى بىـلهن تـۇنجى قېـتىم شـهرەپلهنگهن      ) ـ يىللىرى  714ـ ۋە   713
ننىـڭ  بولسىمۇ، ئومۇمىي خهلقنىڭ ئاساسىي قىسمى سۇلتان سـۇتۇق بۇغراخا 

شـۇندىن   خهلقىمىـز . زامانىدا ئىسالم دىنىنى رەسمىي رەۋىشته قوبۇل قىلغان
ھهر تۈرلــۈك ئېغىــر توســالغۇ ۋە قىيىنچىلىقالرغــا  بۈگــۈنگىچه كىتارتىــپ تــا
مــۇقهددەس ئىســالم دىنىنــى ئۆزلىرىنىــڭ چىقىــش يــولى ۋە ھايــات  قارىمــاي، 

شىلىقنى ئىرادە تائاال بىر مىللهتكه ياخهللا ا. نىزامنامىسى قىلىپ كهلمهكته
 يــــولىنىقىلســــا، ئۇالرغــــا كهڭچىلىــــك يارىتىــــپ بېرىــــدۇ ۋە ھىــــدايهت  

 تائاالغا چهكسـىز ھهمـدىلهر بولسـۇنكى، خهلقىمىـز    هللا ا. ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ
دىنىنىــڭ  ىســالمئئاخىرلىرىــدا  ئــۆتكهن ئهســىرنىڭ) كېچىكىــپ بولســىمۇ(

. يۈزلهشـتى  بىرىنچى دەستۇرى بولغان قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمىسى بىـلهن 
شـۇنىڭغا ئهگىشــىپ ئىككىنچــى دەســتۇرى ھهدىســمۇ ئــاز ـ ئــازدىن تهرجىــمه    

بۇ چهكلىـك   ئهمما. كىتاب ـ رىساله شهكلىدە تارقىتىلىپ كهلدى قىلىنىپ، 
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بولغـان ئىشـتىياقى، تىـلهك ـ      ۋە باشقا دىنىي ئىلىملهرگه ھهدىس خىزمهتلهر
ــىپ ب   ــايىن ئېش ــارزۇلىرى كۈنس ــڭ ئ ئ ــان خهلقىمىزنى ــاجىنى ېرىۋاتق ېهتىي

  .يېتهرلىك دەرىجىدە قامداپ كېتهلمىدى
ــلهك ـ        ــنالىقىنى ۋە تىـ ــان تهشـ ــكه بولغـ ــز، خهلقىمىزنىـــڭ ھهدىسـ بىـ
ــولىڭىزدىكى     ــىتىدە قـ ــدۇرۇش مهقسـ ــىمۇ قانـ ــبىي بولسـ ــارزۇلىرىنى نىسـ ئـ

ــوپلىمى«-جهمئۇلفهۋائىــد  ــۇ قىممهتلىــك ئهســهرنى  » ھهدىســلهر ت ــاملىق ب ن
ئىلىم . مهنلهرنىڭ ھۇزۇرىغا سۇندۇقتهرجىمه قىلىپ، سىز ھۆرمهتلىك ئوقۇر

، ھېكمهت دۇردانىلىرى بىلهن تولۇپ تاشقان بۇ كىتاب سىزنىڭ جهۋھهرلىرى
مــــــاددىزىملىقتىن جــــــاراھهتلهنگهن روھىڭىزغــــــا ئىللىــــــق مهلــــــههم، 

  ! ئوزۇق بولغۇسى، ئىنشائالالھساپ مهنىۋىيىتىڭىزگه 
، ئىـش ـ   ىنھهدىس ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ سـۆزى    

نى ماقۇللىشــى )باشــقىالرنىڭ بىــرەر ســۆزى يــاكى ئىشــىنى(ۋە  نــىھهرىكىتى
بىــراق، شــۇنىمۇ ئهســكهرتىپ ئۆتــۈش    . مــۇمىي ئاتــالغۇدۇر وئ بىلدۈرىــدىغان

ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن،     كېرەككى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ
كى نهسىللهرگه مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى بىلىدىغان مۇبارەك ھهدىسلهرنى كېيىن

ئېغىزاكــى ســۆزلهپ بېــرىش يــاكى يېزىــپ قالــدۇرۇش ئــارقىلىق يهتكــۈزگهن 
بولغاچقــا، پۇرســهتنى غهنىــمهت بىلــگهن دىــن دۈشــمهنلىرى دىنىمىزنىــڭ       
ئاساسىي مهنبهلىرىگه زىيانكهشـلىك قىلىـش ئۈچـۈن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      

كۆلهمــدە ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ نامىــدا نۇرغــۇن ھهدىســلهرنى توقــۇپ، كهڭ  
رىيهنىڭ ئىككىنچـى ئهسـىرىگه كهلگهنـدە، ئۇالرنىـڭ بـۇ      ىھىج. بازارغا سالدى

ــالىق      ــايىتى جاپ ــالىملىرى ناھ ــان ئىســالم ئ ــل قىلمىشــلىرىنى بايقىغ رەزى
ئهمــگهك ســهرپ قىلىــپ، ھهدىســنى تهتقىــق قىلىــش، تهكشــۈرۈش، ســهھىه    
 بولغان ھهدىسـلهرنى قوبـۇل قىلىـش، سـهھىه بولمىغـانلىرىنى رەت قىلىـش،      

ــا  ــلهش ۋە كىت ــدە ـ        برەت ــهرتلهر ۋە قائى ــۇن ش ــۈن نۇرغ ــوپالش ئۈچ قىلىــپ ت
نى كهشپ قىلـدى ھهمـدە   »ھهدىس ئىلمى«پرىنسىپالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

ــ ــاكى     لهرھهدىس ــت ي ــهللهمگه ئائى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س نىڭ پهيغهم
   .بېكىتىپ چىقتىبىر ـ بىرلهپ ئهمهسلىكىنى بۇ ئىلىم ئاساسىدا 

مۇ ئهنه شـۇ ئىلىـم   باناملىق بۇ كىت» ھهدىسلهر توپلىمى« دىكىقولىڭىز
ئاساسىدا مهيـدانغا كهلـگهن ئىلمىـي ئهمـگهك نهتىجىلىرىنىـڭ يىغىندىسـى       
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 ســـۇاليمانى نـــئىبمـــۇھهممهد بولـــۇپ، ماراكهشـــلىك ھهدىسشـــۇناس ئـــالىم 
  .تهرىپىدىن رەتلهپ چىقىلغان

  : نئېلىنغاتالالپ  تىنھهدىس كىتاب 15ب تۆۋەندىكى مهشهۇر ابۇ كىت
  ـ سهھىهۇلبۇخارى 1
  ـ سهھىه مۇسلىم 2
  نهنى تىرمىزىۇـ س 3
  نهنى ئهبۇ داۋۇدۇـ س 4
  نهنى نهسائىۇـ س 5
  نهنى ئىبنى ماجهۇـ س 6
  ـ مۇۋەتتهئۇ مالىك 7
  نهنى دارىمىۇـ س 8
  ـ مۇسنهدى ئهھمهد 9

  »ئهلكهبىر«ـ تهبهرانىنىڭ  10
  »ئهلئهۋسهت«ـ تهبهرانىنىڭ  11
  »ئهلسهغىر«ڭ ـ تهبهرانىنى 12
  ـ مۇسنهدى ئهبۇ يهئال مهۋسىلى 13
  ـ مۇسنهدى بهززار 14
  رەزىن ۇـ زەۋائىد 15

  
ــابت  ــۇ كىت ــهھىهۇل« ىكىب ــهھىه « ،»بۇخارىس ــلىمس ــۇ «، »مۇس مۇۋەتتهئ

ــك ــ« ،»مالى ــىۇس ــد«ۋە  »نهنى دارىم ــن ۇزەۋائى ــابالردىن  » رەزى ــارلىق كىت قات
دەك ئىزاھـــات ھهمـــمه ھهدىســـلهرگه دېگـــۈ ئېلىنغـــان ھهدىســـلهردىن باشـــقا

بىـلهن   »بۇخارىسـهھىهۇل « لېكىن .پ، دەرىجىلىرى ئېنىق يېزىلدىىبېرىل
دەپ » سـهھىه «ھهدىسلىرى پۈتۈن ئىسـالم ئالىمىـدە    نىڭ»مۇسلىمسهھىه «

ــدۇق     ــىز دەپ قارى ــنى ھاجهتس ــات بېرىش ــا ئىزاھ ــا، ئۇالرغ ــۇل قىلىنغاچق . قوب
قاتـارلىق بـۇ ئـۈچ     »رەزىـن  ۇزەۋائىد«ۋە  »نهنى دارىمىۇس« ،»مۇۋەتتهئۇ مالىك«

كىتابتىن ئېلىنغان ھهدىسـلهرگه كهلسـهك، بۇالرغـا باھـا بهرگهن ماتېرىيـال      
كهمچىــل بولغــانلىقى ۋە ئىزدىنىشــكه ۋاقتىمىزنىــڭ يــار بهرمىگهنلىكــى      

  . سهۋەبىدىن ۋاقتىنچه ئىزاھاتسىز قالدۇرۇلدى
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كهڭ ئوقۇرمهنلىرىمىزنىـــڭ ســـهمىگه شـــۇنى ئهســـكهرتىپ ئۆتۈشـــىمىز 
ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان     مۇزەئىـپ ھهدىسـلهرنى  بىر قىسىم تاب كېرەككى، بۇ كى

بولۇپ، ئۆلىماالر زەئىپ ھهدىسلهرگه ئهمهل قىلىش ياكى قىلماسلىق، ئهمهل 
قىلغاندىمۇ قانداق شهرتلهر ئاستىدا ئهمهل قىلىش ھهققىدە بىر قانچه خىـل  

 »ھهدىس ھهققىـدە قىسـقىچه چۈشـهنچه   «ۇنى ببىز  .قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان
  .ىمىزگهن تېمىدا بايان قىلىپ ئۆتدې

ھهر بىـــر ھهدىســـنىڭ ئاخىرىغـــا بېـــرىلگهن ھهدىـــس نومـــۇرى ئهســـلى  
كىتابتىكى نومۇرالر بولـۇپ، باسـما نۇسـخىلىرىنىڭ ۋە نومـۇر قويـۇپ رەتـلهپ       
چىققۇچىالرنىــــڭ پهرقلىــــق بولۇشــــىغا ئهگىشــــىپ، بهزى ھهدىســــلهرنىڭ 

ىلگهن نومۇرالرمـۇ شـۇ   ئىزاھاتقـا بېـر  ، نومۇرلىرى پهرقلىـق بولۇشـى مـۇمكىن   
بۇ كىتابتىكى . ھهدىسنى تهكشۈرۈپ بېكىتىپ چىققۇچىالرنىڭ ئهمگىكىدۇر

كىتـابتىن تـالالپ ئېلىنغـان بولغاچقـا، راۋىـي ۋە مهنـبه        15ھهدىسلهر مهزكۇر 
پهرقى، شۇنداقال مهزمۇن جهھهتـته باشـقا تېمىالرغـا چېتىشـلىق بولغـانلىقى      

. ر بهزىــدە تهكــرار كهلتــۈرۈلگهنتۈپهيلىــدىن ئوخشــاش مهزمۇنــدىكى ھهدىســله
ــا كـــۆپ ئۇچرايـــدىغان ھهدىـــس   چۈشهندۈرۈلۈشـــى  ئاتالغۇلىرىنىـــڭئىزاھاتتـ

ئۇندىن باشقا،  .ېرىلدىنىڭ ئاخىرىغا ب»ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه ھهدىس«
كىتابنىڭ ئهسلى نۇسخسىدا بهزى ھهدىسـلهرنىڭ رەت نومـۇرى ئـاتالپ ئۆتـۈپ     

ـ ھهدىســتىن كېــيىن،    3453 مهســىلهن، ئهســلى نۇسخىســىدا (كېــتىلگهن 
، بىزمـۇ ئهسـلىگه مـاس    )ـ ھهدىس كېلىپ قالغـان   3456ئىككى نومۇر ئاتالپ، 

ھالدا تهرجىمه ئهسهرنىڭ رەت نومـۇرىنى ئـۆز ئهينـى بهردۇق، ئوقۇرمهنلهرنىـڭ     
   .ۋاقىپ بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

ا بىز بۇ ھهدىسلهرنى تهرجىمه قىلىش ۋە تهكشۈرۈپ بېكىـتىش جهريانىـد  
مهزمۇنىنىڭ توغرا، ئهرەبچه تېكىستىگه ئۇيغۇن بولۇشىغا، ئۇيغۇر تىلىدا راۋان 

ھهدىــس  ،زۆرۈر تېپىلغانــدا .ئىپادىلىنىشــىگه ئاالھىــدە ئهھمىــيهت بهردۇق  
. رگه مـۇراجىئهت قىلـدۇق  هكىتابلىرى ھهققىـدە يېزىلغـان نۇرغـۇن شـهرھىل    

ــالىقتىن خــالىي ئهمهس، بىــز بىلىــپ      ـ بىلــمهي شــۇنداقتىمۇ، ئىنســان خات
قۇرمهنلهرنىڭ بۇ وئۆتكۈزگهن خاتالىقالر تېپىلىشى تۇرغانال گهپ، شۇڭا كهڭ ئ

ھهقتىكى تهنقىد پىكىرلىرىنى ئايىماسلىقىنى چىن قهلبىمىزدىن ئۆتۈنۈپ 
  . سورايمىز
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تېخىمـــــۇ ھهدىـــــس ھهققىـــــدە ھۆرمهتلىـــــك ئوقۇرمهنلىرىمىزنىـــــڭ 
ــا ئېرىتهپســىلىرەك  ــۈن  شــىشىمهلۇماتق ــال ئۈچ ــا ئى ــۇ كىتابق ــان ب ۋە قىلىنغ

نـى ئوقـۇپ چىقىشـلىرىنى تهۋسـىيه      »ھهققىدە قىسقىچه چۈشـهنچه  ھهدىس«
  . قىلىمىز

ــابى ا ــۇ كىتــابنى خهلقىمىزهللا جان ــاخىرەتلىكى ئۈچــۈن   نىــڭب دۇنيــا ۋە ئ
  !ئامىن ـ پايدىلىق قىلغاي

  
  نهشرىياتتىن
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  ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه ھهدىس

ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ھهدىــس    ۋەســهللهمنىڭ ســۆز ـ    ـ
باشقىالرنىڭ سـۆز يـاكى ئىـش ـ ھهرىكهتلىرىنـى      (ھهرىكهتلىرى، تهقرىرلىرى 

  .نى بىلدۈرىدىغان ئومۇمىي ئاتالغۇدۇر)ماقۇللىشى
ــس” ــگه     “ھهدى ــلهرگه ئى ــدەك مهنى ــى، ســۆز، خهۋەر دېگهن كهلىمىســى يېڭ

 بولۇپ، بۇ كهلىمىدىن تۈرلىنىپ چىققان بهزى پېئىلالر خهۋەر بېرىش، نهقىل
  . قىلىش، سۆزلهش، يهتكۈزۈش، تهبلىغ قىلىش قاتارلىق مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ

كهلىمىسـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     “ھهدىـس ”زاماننىڭ ئۆتۈشى بىـلهن،  
ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن رىــۋايهت قىلىنغــان خهۋەرلهرنىــڭ ئومــۇمىي نــامى       

هر ئۇنىڭ ئۈسـتىگه، بـۇ كهلىـمه پهيغهمـب    . سۈپىتىدە قوللىنىلىشقا باشلىدى
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم تهرىپىـدىنمۇ مۇشـۇ مهنىـدە قوللىنىلغانىـدى     

ــۋايهت قىلىنغــان بىــر ھهدىســته مۇنــداق  »ســهھىه بۇخــارى«مهســىلهن،  دا رى
ــگهن ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    : كهل ــۇ پهيغهم ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئهب

  :ۋەسهللهمدىن
نائىــل بولىــدىغان ئهڭ  قىيــامهت كــۈنى شــاپائىتىڭگه! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

بهختلىــك كىشــى كىــم؟ ـ دەپ ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر ســهلالالھۇ ئهلهيهــى   
  :ۋەسهللهم

ـــ  ــس”ـ ــۇ   “ھهدى ــۈن، مۇش ــم ئۈچ ــان ئىشــتىياقىڭنى بىلگهنلىكى كه بولغ
ســــوئالنى ھهممىــــدىن بــــۇرۇن ســــېنىڭ ســــورايدىغانلىقىڭنى تهخمىــــن  

ان ئهڭ بهختلىـك  قىيامهت كـۈنى شـاپائىتىمگه نائىـل بولىـدىغ    . قىلغانىدىم
  . دېگهن كىشىدۇر، ـ دەپ جاۋاب بهردى “ال ئىالھه ئىلاللالھ”: ئىنسان

  
ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ھهدىــس ئىلمــى

ــالىملىرى    ــۇپ، ئىســالم ئ يهنــى (ھهدىســلىرىنى تهتقىــق قىلىــدىغان پهن بول
ــالر ــلهن تهر    ) ھهدىسشۇناس ــامالر بى ــهكىل ۋە ن ــل ش ــى ھهرخى ــۇ پهنن ــپلهپ ب ى

ــگهن ــام نهۋەۋى. كهلـــ ــىلهن، ئىمـــ ــى ھهدىـــــس  ...”: مهســـ ھهدىـــــس ئىلمـــ
تېكىستلىرىنىڭ سـهھىه، ھهسـهن، زەئىـپ، مۇتتهسـىل، مۇرسـهل، مـۇنقهتىئ،       
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مهشهۇر، غهرىب، ئهزىز، مـۇتهۋاتىر، ئاھـاد، فهرد، مهئـرۇف، شـاز،     ل، مهقلۇب، زەمۇئ
، مـۇجمهل،  مهنسـۇخ، خـاس، ئومـۇم    –مۇنكهر، مۇئهللهل، مهۋزۇ، مـۇدرەج، ناسـىخ   

مۇبهييهن، مۇختهلىف ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش تۈرلىرىنى بىر ـ بىرىدىن ئـايرىش   
، )تهرجىمىهـالىنى (بىلهن بىرگه، سهنهدىنىڭ يهنى راۋىيالرنىڭ ئهھۋاللىرىنى 

شۇنداقال راۋىيالرنىڭ سهنهد ۋە تېكىستى ھهققىدىكى پهرقلهرنىڭ ھـۆكمىنى  
  .دېگهن“ ...بىلىشتىن ئىبارەتتۇر

ھهدىس ئىلمى سـهنهد ۋە تېكىسـتنىڭ   ”: ئىبنى جهمائه بولسائىززۇددىن 
ــۆز ئىچىــگه ئالىــدىغان ئىلىمــدىن     ــدىغان قائىــدىلهرنى ئ ئهھــۋالىنى بىلدۈرى

ــارەت ــس ئىلمىنىــڭ     “ئىب ــۇپ، ئۇنىــڭ قارىشــىچه، ھهدى ــپلىگهن بول دەپ تهرى
نىشــانى ســهنهد ۋە تېكىســت؛ غايىســى بولســا، ســهھىه ھهدىســنى ســهھىه        

  .ن ئايرىۋېلىشتۇربولمىغان ھهدىسلهردى
  

ھهدىسنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى ۋە ئهھمىيىتى ــ 
ــهللهم ا    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــان ۋەھيىنــى    هللاپهيغهم ــاالدىن ئالغ تائ

ــڭ      ــهندۈرۈپ بهرگهن ۋە ئۆزىنى ــۇالرنى چۈش ــاي، ئ ــۈزۈپال قالم ــانالرغا يهتك ئىنس
  . بولغانىدى ئهمهلىي ھاياتىغا تهتبىقالش ئارقىلىق، مۇسۇلمانالرغا ئۆرنهك

دىنىـي تېمىـدىكى ھهدىسـلهر پهيغهمـبهر     ”: ئىسالم ئۆلىمالىرى ئومۇمهن
دەپ “ تائاال تهرىپىدىن ۋەھيـى قىلىنغـان  هللا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ا

ئۆز نهفسـى ـ خاھىشـى بـويىچه سـۆزلىمهيدۇ، پهقهت ئۇنىڭغـا       ) ئۇ(﴿: قارايدۇ ۋە
ئــايهتنى دەلىــل قىلىــپ  دېــگهن ①﴾نازىــل قىلىنغــان ۋەھيىــنىال ســۆزلهيدۇ

نىــڭ ئــايهتلىرىنى هللامــۇئمىنلهرگه اهللا ا﴿: ئۇنــدىن باشــقا، ئــۇالر. كۆرســىتىدۇ
ئۇالرغـا كىتـابنى    ،پاك قىلىـدىغان ) گۇناھالردىن(ئۇالرنى  ،تىالۋەت قىلىدىغان

ئۆگىتىــدىغان ئۆزلىرىــدىن ) يهنــى قۇرئــان بىــلهن ســۈننهتنى (ۋە ھېكمهتنــى 
ئـۇالر   ،ھـالبۇكى  .رغا چوڭ ئېهسان قىلـدى بولغان بىر پهيغهمبهر ئهۋەتىپ ئۇال

دېــگهن ئــايهتته تىلغــا ئېلىنغــان     ②﴾بــۇرۇن ئوچــۇق گۇمراھلىقتــا ئىــدى   
دېــــــــگهن مهنىنــــــــى  “ســــــــۈننهت”كهلىمىســــــــىنىڭ “ ھــــــــېكمهت”

دەرۋەقه، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ . ئىپادىلهيـــدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـــا قويغـــان

                                                 
   .ـ ئايهتلهر 4ـ ۋە  3سۈرە نهجم،  ①
  .ـ ئايهت 164سۈرە ئال ئىمران،  ②
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نغـان بهزى ھهدىسـلهردە   ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋە ئۇنىڭ ئهسهابىدىن نهقىل قىلى
مهسىلهن، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . بۇ ھهقىقهت ئېنىق ئىپادىلهنگهن

بىـلهن بىـرلىكته ئۇنىـڭ ئوخشىشـى     ) يهنـى قۇرئـان  (ماڭا كىتاب «: ۋەسهللهم
  .①دېگهن» بېرىلدى) يهنى سۈننهت(

  :ھهدىس مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك مهزمۇننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
سلهر قۇرئان ئوتتۇرىغا قويغان ھۆكۈملهرنى ئۆز ئهينى بىرىنچى، بهزى ھهدى

مهسىلهن، قۇرئانـدا بايـان قىلىنغـان نامـاز، روزا،     . بايان قىلىدۇ ۋە تهكىتلهيدۇ
ئىســالم بهش ئاســاس ئۈســتىگه «: زاكــات ۋە ھهجنىــڭ پهرزلىكــى ھهدىســتىمۇ

  .دەپ ئهينهن بايان قىلىنغان» قۇرۇلدى
ــر قىســىم ھهدىســلهر قۇرئا   ــى، بى ــان  ئىككىنچ ــۈملىرىنى باي ننىــڭ ھۆك

ــدۇ     ــاتالرنى بېرى ــۇچى مهلۇم ــۈملهرنى تولۇقلىغ ــۇ ھۆك ــپ، ئ ــىلهن، . قىلى مهس
ــارلىقالر بۇيرۇلغــان،    ــدا نامــاز ئوقــۇش، ھهج قىلىــش، زاكــات بېــرىش قات قۇرئان
لېكىن بۇالرنىڭ قانداق ئادا قىلىنىدىغانلىقى تهپسىلىي بايان قىلىنمىغان 

  . نى ھهدىسلهردىن ئۆگهنمهكتىمىزبولۇپ، بۇ ئىبادەتلهرنىڭ تهپسىالتى
ئۈچىنچى، بهزى ھهدىسلهر قۇرئاندا پهقهتال تىلغا ئېلىنمىغان مهسىلىلهر 

ئۆز ئالدىغا ھۆكۈم مهنبهسى بوالاليدىغان بۇ خىـل  . ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ
ھهدىسلهرگه، ئۆيلهنگهنـدىن كېـيىن زىنـا قىلغـان كىشـىنى رەجـم قىلىـش،        

ــا ئاچىســىنى ب  ــارلىق   ئايالىنىــڭ ھامم ــېلىش قات ــا ئ ــا نىكاھىغ ىــرال ۋاقىتت
مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى . مهسىلىلهرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىشكه بولىدۇ

نىڭ ئىسالم دىنىـدىكى مـۇھىم ئـورنىنى كۆرسـىتىپ     )يهنى سۈننهت(ھهدىس 
  . بهرمهكته

ــدىن قالســىال ئىككىنچــى     ــدا، قۇرئان ــدىن ئېلىــپ ئېيتقان ــي نۇقتى دىنى
ــدىغان ھهدى  ــدا تۇرى ــبهر    ئورۇن ــارقىلىق پهيغهم ــرىش ئ ــيهت بې ســلهرگه ئهھمى

تائـاال  هللا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سـۈننىتىگه ئهمهل قىلىـش، ھهم ا  
ھهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تهرىپىدىن كهسكىن ھۆكۈملهر 

ئـى  (﴿: بىلهن ئهمر قىلىنغان بولـۇپ، قۇرئانـدا بـۇ ھهقـته مۇنـداق دېـيىلگهن      
نى دوسـت تۇتسـاڭالر، ماڭـا    هللائهگهر سىلهر ا«ئېيتقىنكى، ) الرغائۇ! مۇھهممهد

گۇنـــاھىڭالرنى ) ئـــۆتكهنكى(ســـىلهرنى دوســـت تۇتىـــدۇ،  هللائهگىشـــىڭالركى، ا

                                                 
  .ـ ھهدىس 17637مۇسنهدى ئهھمهد،   ①
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ــدۇ، ا  ــرەت قىلىـ ــايىتى     هللامهغپىـ ــدۇر، ناھـ ــرەت قىلغۇچىـ ــايىتى مهغپىـ ناھـ
ئهگهر  .»قا ۋە پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالرهللا«ئېيتقىنكى،  .»مېهرىباندۇر

نىــڭ هللايهنــى ا(كــاپىرالرنى  هللايــۈز ئۆرۈســه، ا ) ئىتــائهت قىلىشــتىن (ئــۇالر 
) ئــايهتلىرىنى ئىنكــار قىلغــان ۋە پهيغهمبهرلىــرىگه ئاســىيلىق قىلغــانالرنى 

پهيغهمــبهر ســىلهرگه بهرگهننــى ئــېلىڭالر، پهيغهمــبهر ﴿؛ ①﴾دوســت تۇتمايــدۇ
تىن قورقۇڭالر، ھهقىـقهتهن  هللاسىلهرنى چهكلىگهن نهرسىدىن چهكلىنىڭالر، ا

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ ئـايهتلهردە پهيغهمـبهر   . ②﴾نىڭ ئازابى قاتتىقتۇرهللا
قــا ئىتــائهت قىلىــش هللاســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئىتــائهت قىلىــش ا 

قا هللابىلهن بىرگه زىكىر قىلىنغان، ھهتتا پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىشنىڭ ا
  .ئىتائهت قىلىش بولىدىغانلىقى ئوچۇق ئىپادىلهنگهن

مېنىــڭ «: هر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهممۇ بىــر ھهدىســىدەپهيغهمــب
ــا، ئېســـىل تۆشـــهكلهرگه   ھهدىســـلىرىمدىن بىرەرســـى ســـۆزلهپ بېرىلىۋاتسـ

قولىمىزدا قۇرئان بار، بىز قۇرئاندا ھاالل دېيىلگهننى ھاالل، ”: يۆلهنگهن ھالدا
ز نىڭ كېلىشىگه ئادەيدىغان بهزى كىشىلهر “ھارام دېيىلگهننى ھارام دەيمىز

ھۆكـۈم  (نىڭ پهيغهمبىرى ھارام قىلغان نهرسـىلهرمۇ  هللابىلىڭالركى، ا. قالدى
ــتىن ــاش  هللا ا) جهھهتـ ــلهن ئوخشـ ــىلهر بىـ ــان نهرسـ ــارام قىلغـ ــيىش  ③»ھـ دېـ

ئارقىلىق، دىننى سـۈننهتتىن ئايرىـپ قاراشـقا ھهرگىـز  بولمايـدىغانلىقىنى      
ھهدىسى  دەرۋەقه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ. تهكىتلىگهنىدى

ئارقىلىق يـېقىن كهلگۈسـىدە كېلىدىغانلىقىـدىن خهۋەر بهرگهن كىشـىلهر     
ـ ئهسىرلهردە شهرقشۇناسالرنىڭ تهسىرى بىلهن دەسـلهپته    20ـ ۋە   19مىالدى 

، كېيىن باشقا ئىسالم دۇنياسى ۋە غهرىپ دۇنياسـىدا ئوتتۇرىغـا   ④ھىندىستاندا
ئهكـــس تهســـىر  چىقتـــى، لـــېكىن بـــۇالر ھهدىـــس ۋە ســـۈننهتكه ھېچقانـــداق

  .كۆرسىتهلمىدى
  

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 32ـ ۋە  31سۈرە ئال ئىمران،   ①
  .ـ ئايهت 7سۈرە ھهشر،   ②
  .ـ ھهدىس 12سۈنهنى ئىبنى ماجه،   ③
، مىسرىدا تهۋفىق سىدقى، مهھمۇد ئهبۇ بىر گۇرۇپ ھىنىدىستاندا ئهھلى قۇرئان جهمئىيىتى نامى بىلهن  ④

  .رەييه قاتارلىقالر چىققان
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ـــ  ھهدىســنىڭ قۇرۇلمىســى ھهدىســلهرنىڭ ســهنهد ۋە مهتىــن  ـ
دىــن ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ قىســىمدىن تهشــكىل تاپقــانلىقىنى )تېكىســت(

  . كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ
. دېـگهن مهنىـلهرگه ئىـگه    “ئىشىنىش، تايىنىش”ـ “ سهنهد”بىرىنچىسى 

لىمىسـى ھهدىسـنىڭ بېشـىدا    كه “سهنهد”ھهدىس ئىلمىدە قوللىنىلىدىغان 
بايان قىلىنغـان ۋە بىـرى يهنه بىرىـدىن ئـېلىش، نهقىـل قىلىـش ئـارقىلىق        
ــاكى      ــهكىلدە ت ــىمان ش ــان كىشــىلهرنىڭ زەنجىرس ــۋايهت قىلغ ھهدىســنى رى
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمگىچه ئۇالشــــقان قىســــمىنى 

ر زەنجىرى بولـۇپ، بـۇ   باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، سهنهد ــ راۋىيال. كۆرسىتىدۇ
زەنجىر ھهدىسنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن كىمـلهر ۋە    
ــىتىپ      ــى كۆرس ــپ كهلگهنلىكىن ــزگىچه يېتى ــارقىلىق بى ــولالر ئ ــى ي قايس

 َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن َنْصرٍ الَْهْمَدانِيُّ َعْن السُّدِّيِّ َعْن ُصَبْيحٍ َمـْولَى أُمِّ : مهسـىلهن . بېرىـدۇ 
: ئوقۇلۇشـى (... َسلََمةَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم قَـالَ   

ھهددەسهنا ئهسبات ئىبنى نهسـر ئهل ھهمهدانـى ئهسسـۇددىي ئهن سـۇبهيه مهۋال     
ئۇممى سهلهمه ئهن زەيد ئىبنى ئهرقهم ئهننه رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    

بىـزگه  ”: دېگهن كهلىمه “ناهھهددەس”: تىكىدېگهن ھهدىس» ...)لهم قالهۋەسهل
رىـۋايهت لهۋزى بولـۇپ    “ئهن”دېگهن مهنىنـى؛   “، رىۋايهت قىلدىسۆزلهپ بهردى

ــدىن” ــى؛   “ئۇنىڭ ــگهن مهنىن ــاله”دې ــگهن ”كهلىمىســى بولســا   “ق ــدى، دې  “دې
  . مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ

بىر ھهدىسنىڭ ئىشهنچلىك سهنهد كۆپىنچه ھالالردا ھهدىسشۇناسالرنىڭ 
يــاكى ئهمهســلىكىنى، يهنــى ئــۇ ھهدىســنىڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  
ۋەسهللهمگه ئائىت ئىكهنلىكى ياكى ئهمهسلىكىنى تهكشۈرۈپ بېكىتىشـىدە  

  .مۇھىم رول ئوينايدۇ
ــر ھهدىســته ســهنهد   ) تېكىســت(ئىككىنچىســى، مهتىــن   ـــ بى ــيالر (ـ راۋى

نهقىـل قىلغـان ۋەقه يـاكى سـۆز ـ ھهرىـكهت       ئاخىرلىشـىپ، شـۇالر   ) زەنجىـرى 
ــىتىدۇ  ــمىنى كۆرس ــر     . قىس ــان بى ــۋايهت قىلغ ــارى رى ــام بۇخ ــىلهن، ئىم مهس
مۇھهممهد ئىبنى بهششار يهھيا ئىبنـى سـهئدتىن،   : ھهدىسته مۇنداق كهلگهن

ئــۇ شــۇئبهدىن، ئــۇ ئهبــۇ تهييــاھتىن، ئــۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت 
: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   قىلىــپ ســۆزلهپ بېرىشــىچه،   
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خـــــۇش بېشـــــارەت بېـــــرىڭالر، . ئاسانالشـــــتۇرۇڭالر، قىيىنالشـــــتۇرماڭالر«
  .دېگهن» !نهپرەتلهندۈرمهڭالر

  
ــداق ئىككــى     ــلهن مۇن ــارى بى ــهنهد ئېتىب ــس س ھهدى

  :قىسىمغا بۆلۈنىدۇ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن : بىرىنچىســى، مــۇتهۋاتىر 
ــا ــاز هدىسشۇناســقىچه بولغــان ســهنهد زەنجىرىنىــڭ ھهممىســىدە  ھ كىت ئهڭ ئ

سـانىنىڭ كۆپلۈكىـدىن ئۇالرنىـڭ    ، ئونـدىن كىشـى بولغـان    -دېگهندە ئوندىن 
ــان ســۆز ئ  ــادەتته يالغ ــدۇرۇپ چىقىشــقا  وئ ــگه  ي تىــل بىرىكتۈرۋېلىشــى ئهقىل

  .دېيىلىدۇ» مۇتهۋاتىر«ھهدىس  سىغمايدىغان
ــاكى خهبهرۇلۋا  ــاد يـ ــى، ئاھـ ــدئىككىنچىسـ ــنىڭ  : ھىـ ــۇتهۋاتىر ھهدىسـ مـ

  .دېيىلىدۇ» خهبهرۇلۋاھىد«ياكى » ئاھاد«شهرتلىرىگه توشمىغان ھهدىس 
ئاھادمۇ سهنهد ئېتىبـارى بىـلهن مۇنـداق ئـۈچ تـۈرگه      

ــدۇ ــى،  :بۆلۈنىـ ــهۇربىرىنچىسـ ــى   :مهشـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
ــا ــهللهمدىن تــ ــهنهد زەنجىرىنىــــڭ   كىۋەســ ــان ســ ــقىچه بولغــ ھهدىسشۇناســ

ئــۈچ كىشــىدىن يــاكى ئــۈچتىن ئــارتۇق  ئوخشاشــال ە ئــۈچ كىشــىھهممىســىد
دەرىجىســىگه يهتمىــگهن » مــۇتهۋاتىر«كىشــىدىن رىــۋايهت قىلغــان، لــېكىن  

  .دېيىلىدۇ» مهشهۇر«ھهدىس 
 كىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن تـا : ئىككىنچىسى، ئهزىز

 كىشــى ىىككــھهدىسشۇناســقىچه بولغــان ســهنهد زەنجىرىنىــڭ ھهممىســىدە ئ
ئــارتۇق كىشــىدىن رىــۋايهت  ىككىــدىنكىشــىدىن يــاكى ئ ىككــىئ ئوخشاشــال

» ئهزىـــز«دەرىجىســـىگه يهتمىـــگهن ھهدىـــس » مهشـــهۇر«قىلغـــان، لـــېكىن 
  .دېيىلىدۇ

 كىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن تـا  : غهرىبئۈچىنچىسى، 
بىــر  ھهدىسشۇناســقىچه بولغــان ســهنهد زەنجىرىنىــڭ ھهممىســىدە بىــر راۋىــي

راۋىيدىن رىۋايهت قىلغـان يـاكى راۋىينىـڭ سـانى سـهنهد زەنجىرىنىـڭ مهلـۇم        
ســـهنهد . دېيىلىـــدۇ» غهرىـــب«قىســـمىدا بىـــرگه چۈشـــۈپ قالغـــان ھهدىـــس 

زەنجىرىنىـڭ بېشـىدىكى يــاكى مهلـۇم قىسـمىدىكى راۋىينىــڭ سـانى بىــرگه      
ــال      ــىمۇ، ئوخشاش ــاۋۇپ قالس ــيىن ئ ــپ، كې ــۈپ قېلى ــس «چۈش ــب ھهدى  »غهرى

  .دېيىلىدۇ
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  تۈرلىرىھهدىس 
سـهھىه، ھهسـهن، زەئىـپ،    : ھهدىسلهر ئىشهنچلىك دەرىجىسىگه ئاساسـهن 

  : مهۋزۇدىن ئىبارەت تۆت تۈرگه ئايرىلىدۇ
ــس . 1 ــيالردىن يهنه   : ســهھىه ھهدى ــت ئىگىســى راۋى ــادالهت ۋە زەب ئ

ئوخشاش سۈپهتكه ئىگه راۋىيالر ۋاسىتىسى ئارقىلىق پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   
ه يېتىپ بارىدىغان بىر تۇتاش سهنهد ئارقىلىق رىۋايهت ئهلهيهى ۋەسهللهمگىچ

قىلىنغان، شاز ياكى ئىللهت خۇسۇسىيىتى بولمىغان ھهدىس بولـۇپ، بـۇ تـۈر    
  . ھهدىسلهرگه ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ

يــۇقىرىقى تهبىــردىن كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇكى، بىــر ھهدىســنىڭ ســهھىه  
  :الزىم بولۇشى ئۈچۈن تۆۋەندىكىدەك شهرتلهر تېپىلىشى

بـۇ  . بولۇشـى الزىـم   لىـك “ئـادالهت ”ھهدىسنى رىۋايهت قىلغـان راۋىـيالر   ) 1
كهلىمىسـىنىڭ زىـت    “زۇلـۇم ”كهلىمىسى   “ئادالهت”يهردە تىلغا ئېلىنغان 

شــېرىك، فىســقى ـ فۇجــۇر ۋە بىــدئهت قاتــارلىق   ”بهلكــى مهنىســىنى ئهمهس، 
ــۋادار ۋە ســه       ــاھالردىن ســاقلىنىش، تهق ــارلىق چــوڭ ـ كىچىــك گۇن مىمىي ب

بـــۇ ئاالھىـــدىلىكلهرگه ئىـــگه . مهنىســـىنى بىلدۈرىـــدۇ“ مۇســـۇلمان بولـــۇش
ــدا    ــس ئىلمى ــىلهر ھهدى ــل”كىش ــدۇ “ئادى ــلۇبىغا   .دەپ ئاتىلى ــات ئۇس تهتقىق

ئۇيغۇن ھالدا تهكشـۈرۈپ تهتقىـق قىلىنغـان بولسـىمۇ، ئـادالهت پرىنسـىپىغا       
) هجرۇھم(ئهمهسلىكى ئېنىقالنغان  “ئادىل”زىت مۇئامىلىلىرى تۈپهيلىدىن 

راۋىيالر بىـلهن كىـم ئىكهنلىكـى بىلىـنمىگهن يـاكى تهرجىمىهـالى ئېنىـق        
) مهجهـــۇل(ئىكهنلىكـــى ئىســـپاتالنمىغان  “ئادىـــل”بولمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن 

  .كىشىلهر رىۋايهت قىلغان ھهدىسلهر سهھىه ھهدىس قاتارىغا كىرمهيدۇ
ك ۋە راۋىيالر رىۋايهت قىلماقچى بولغان ھهدىسنى تـوغرا ئۆگىنهلىگـۈدە  ) 2

ئارىـــــدىن ئـــــۇزۇن مهزگىـــــل ئۆتســـــىمۇ، ئهيـــــنهن ) ئۆگىنىـــــپ بولـــــۇپ(
ئهسـته   ۋە ئـۆگىنىش پىششـىق  (خاتىرىلىيهلىگۈدەك دەرىجىدە زەبت قىلىش 

ئۆگىنىش ۋە ئۆگهنگىنىنى ئهسـته  . قابىلىيىتىگه ئىگه بولۇشى الزىم) تۇتۇش
ــيالر نهقىــل قىلغــان ھهدىســمۇ     ــابىلىيىتىگه ئىــگه بولمىغــان راۋى ــۇش ق تۇت

  .ه ھهدىس سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنمايدۇسهھى
ھهدىســنى رىــۋايهت قىلغــان راۋىيالرنىــڭ ھهر بىــرى ئۆزىــدىن ھهدىــس  ) 3

نهقىل قىلغانالر بىلهن چوقۇم كۆرۈشكهن بولۇشى، ئهڭ بولمىغاندا كۆرۈشۈش 
. ئىمكانىيىتى ياكى ئېهتىمالىغا ئىگه، زامانـداش كىشـىلهر بولۇشـى كېـرەك    



  

 18

يهنــى (يــاكى مهخپىــي ئۈزۈلــۈپ قالغــان بولســا   راۋىيالرنىــڭ ئارىســى ئاشــكارا
  .، ھهدىس سهھىهلىك دەرىجىسىگه يېتهلمهيدۇ)ئىزچىل داۋامالشمىسا

ھهدىس شاز بولماسلىقى الزىم، يهنى ئىشهنچلىك بىر راۋىي تهرىپىدىن ) 4
رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس ئۆزىدىن تېخىمۇ ئىشهنچلىك باشقا بىر يـاكى بىـر   

چۈنكى بۇ ئهھۋال . گه زىت كېلىپ قالماسلىقى الزىمقانچه راۋىينىڭ رىۋايىتى
  .ھهدىسنىڭ سهھىهلىك دەرىجىسىگه يېتىشىگه توسالغۇ بولىدۇ

زەئىــپ ئهھۋالغــا ) ھهدىســنى(ھهدىســنىڭ تېكىســت يــاكى ســهنهدىدە  ) 5
بـۇ خىلـدىكى   . چۈشۈرۈپ قويىدىغان ھهرقانداق قۇسـۇر كۆرۈلمهسـلىكى الزىـم   

  .قاتارىغا ھهرگىز كىرگۈزۈلمهيدۇ ھهدىسلهر سهھىه ھهدىس “ئىللهتلىك”
مانا بۇ بهش شهرتنىڭ ھهممىسىگه توشقان ھهدىسلهر سهھىه ھهدىس دەپ 

  . قارىلىدۇ
  
گــۈزەل، ”نىــڭ لــۇغهت مهنىســى “ھهســهن” :ـ ھهســهن ھهدىــس   2
بولۇپ، ھهدىس تېرمىنىدا بۇ ئاتـالغۇ سـهھىه ھهدىـس بىـلهن زەئىـپ       “ياخشى

ن سهھىه ھهدىسكه تېخىمۇ يـېقىن  ھهدىسنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرىدىغان، لېكى
تېخىمۇ ئوچۇق قىلىپ ئېيتقاندا، . بولغان ھهدىس تۈرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

ســهھىه ھهدىــس بىــلهن ھهســهن ھهدىــس ئارىســىدىكى پهرق شــۇكى، ھهســهن  
ھهدىســـنىڭ راۋىيلىـــرى دۇرۇســـت ۋە ئىشـــهنچلىك، ئهممـــا ئهســـته تۇتـــۇش  

سهل تۆۋەنرەك تۇرىـدىغان  قابىلىيىتى جهھهتته سهھىه ھهدىس راۋىيلىرىدىن 
  .بۇ تۈردىكى ھهدىسلهرگىمۇ ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ. كىشىلهردۇر

  
ســهھىه يــاكى ھهســهن  “زەئىــپ ھهدىــس”  ـ زەئىــپ ھهدىــس ـ     3

ــدىغان      ــى تېپىلمايـ ــر قانچىسـ ــاكى بىـ ــر يـ ــهرتلىرىدىن بىـ ــنىڭ شـ ھهدىسـ
 نۇرغۇنلىغـان تهتقىقـات ۋە ئىجتىهـادتىن كېـيىن،    . ھهدىسلهرنى كۆرسـىتىدۇ 

ھهدىســنىڭ بــۇ شــهرتلهرگه چۈشــىدىغان يــاكى چۈشــمهيدىغانلىقىغا قــارار       
لىقىدا قۇسۇر تېپىلىشـى،   “ئادىل”مهسىلهن، ھهدىس راۋىيسىنىڭ . بېرىلىدۇ

نىڭ تۆۋەنلىكى، سـهنهدىنىڭ مۇتتهسـىل   )ئهسته تۇتۇش قابىلىيىتى( “بتەز”
اكى بولماسلىقى، راۋىينىڭ ئۆزىدىن تېخىمۇ ئىشـهنچلىك راۋىـي يـ   ) ئىزچىل(

قاتـارلىق  ... راۋىيالرنىڭ رىۋايىتىگه زىت مهزمۇندا ھهدىـس رىـۋايهت قىلىشـى   
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سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ھهدىسنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه  
  . دەپ قارىلىدۇ “زەئىپ”ئائىت ئىكهنلىكى 

ھهدىسشۇناســالر زەئىــپ ھهدىســكه ئهمهل قىلىــش يــاكى قىلماســلىق      
  :ىل قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغانھهققىدە مۇنداق ئۈچ خ

ھهرقانـــداق شـــارائىتتا زەئىـــپ ھهدىســـكه ئهمهل قىلىشـــقا قهتئىـــي  ) 1
بـۇ قـاراش يهھيـا ئىبنـى مهئىـنگه ئائىـت بولـۇپ، ئىمـام بۇخـارى ۋە          . بولمايدۇ

ئىمام مۇسلىمدىن باشقا، ئىبنى ھهزم ۋە ئهبۇ بهكـرى ئىبنـى ئهرەبىمـۇ مۇشـۇ     
  .قاراشقا قوشۇلغان

ئهھـمهد  . رائىتتا زەئىپ ھهدىسكه ئهمهل قىلىشقا بولىدۇھهرقانداق شا) 2
ــۇ داۋۇد  دىــن )يهنــى قىيــاس(زەئىــپ ھهدىــس رەئيــى  ”: ئىبنــى ھهنــبهل ۋە ئهب

  .دېگهننى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇشۇ قاراشنى تاللىغان “ياخشىراق
ــتىگه    ) 3 ــڭ پهزىلىـ ــىچه، ئهمهللهرنىـ ــڭ قارىشـ ــك ئۆلىماالرنىـ كۆپچىلىـ

هزى شهرتلهرگه چۈشىدىغان زەئىپ ھهدىسلهرگه مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهردە ب
ئىبنى ھهجهر ئهسقاالنى ئۇ شـهرتلهرنى مۇنـداق بايـان    . ئهمهل قىلىشقا بولىدۇ

  :قىلغان
  .ھهدىس ئىنتايىن زەئىپ بولماسلىقى كېرەك) 1(
ــارقىلىق بېكىــتىلگهن بىــرەر   ) 2( زەئىــپ ھهدىــس قۇرئــان ۋە ســۈننهت ئ

  .كىرىشى كېرەك قائىدە ـ پرىنسىپنىڭ دائىرىسى ئىچىگه
ــيهت   ) 3( ــۇ ھهدىســكه زۆرۈرى زەئىــپ ھهدىســكه ئهمهل قىلغــان ۋاقىتتــا، ب

تۈپهيلىدىن ئهمهس، بهلكى ئېهتىيـات تۈپهيلىـدىن ئهمهل قىلغـانلىقىمىزنى    
  .ئۇنۇتماسلىقىمىز الزىم

ــا بېـــرىلگهن . يهنـــى ئويـــدۇرما ھهدىســـلهر :ـ مهۋزۇ   4 مهۋزۇ دەپ باھـ
قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ھهتتـا رىـۋايهت    ھهدىسلهرنى ھهدىس دەپ قاراپ ئهمهل

ئىكهنلىكىــــدىن ) توقۇلمــــا(پهقهت ئۇنىــــڭ مهۋزۇ . قىلىشــــقىمۇ بولمايــــدۇ
  .باشقىالرنى ۋاقىپالندۇرۇش ئۈچۈنال تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكه بولىدۇ

  
ھهدىســــــلهر تېكىســــــتىنىڭ كىمــــــگه ئائىــــــت 

  :ئىكهنلىكىگه قاراپ مۇنداق ئۈچ تۈرگه بۆلۈنىدۇ
ــۇئ    1 ــتى: ـ مهرفـ ــى    تېكىسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۈنلهي پهيغهمـ پۈتـ

  .ۋەسهللهمگه ئائىت بولغان ھهدىسلهر
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  .سۆز ياكى ھهرىكهت ساھابىلهرگه ئائىت بولغان ھهدىسلهر: ـ مهۋقۇف 2
  .سۆز ياكى ھهرىكهت تابىئىنالرغا ئائىت بولغان ھهدىسلهر: ـ مهقتۇئ 3

نــى بىــر ھهدىســنىڭ مهرفــۇئ بولۇشــى ئۇنىــڭ چوقــۇم ســهھىه ئىكهنلىكى 
يهنى ئۇ مهرفـۇئ ھهدىـس سـهھىه، ھهسـهن يـاكى زەئىـپ بولۇشـى        . بىلدۈرمهيدۇ

  .مۇمكىن
ــاراپ        ــىغا ق ــت بولۇش ــگه ئائى ــڭ كىم ــلهر لهۋزىنى ــقا، ھهدىس ــدىن باش ئۇن

ــىي  ــس قۇددۇس ــي ۋە  ھهدى ــس نهبهۋى ــۈرگه   ھهدى ــى ت دەپ ئىكك
  :ئايرىلىدۇ

ىـت  قا، لهۋزى پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئائ   هللامهنىسى ا
بولغان ھهدىسلهر ھهدىس قۇددۇسىي؛ مهنىسى ۋە لهۋزى پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  
. ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئائىت بولغان ھهدىسلهر ھهدىسى نهبهۋىـي دەپ ئاتىلىـدۇ  

 “ىيقۇددۇس”قا ئائىت بولۇشى سهۋەبىدىن هللاھهدىس قۇددۇسىي مهنىسىنىڭ ا
ــۇقهددەس( ــهللهم  )مــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ــبهر ســ تهرىپىــــدىن ؛ پهيغهمــ

  .دەپ ئاتالغان “ھهدىس”ئېيتىلغانلىقى ئۈچۈن 
تائــاال تهرىپىــدىن ۋەھىــي قىلىــنىش جهھهتــتىن ئېلىــپ ئېيتقانــدا،   هللا ا

. قۇرئــان ئــايىتى بىــلهن ھهدىــس قۇددۇســىي ئارىســىدا ھېچقانــداق پهرق يــوق
ــېكىن ھهدىــس قۇددۇســىي پهقهت مهنىســى جهھهتتىــنال ا   ــا خــاس، هللا ل تائاالغ

شـۇڭا ئـايهت   . قـا خـاس  هللامهنىسى ھهم لهۋزى جهھهتـتىن ا قۇرئان ئايىتى ھهم 
  :بىلهن ھهدىس قۇددۇسىي ئارىسىدا مۇنداق پهرقلهر بار

  .ھهدىس قۇددۇسىي نامازدا ئوقۇلمايدۇ )1
 .ھهدىس قۇددۇسىينى تاھارەتسىز ئوقۇش ياكى تۇتۇشقا بولىدۇ )2
قــا ئائىــت بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن، ئــايهتكه ئوخشــاش مــۆجىزە  هللالهۋزى ا )3

 .يدۇھېسابالنما
لهۋزىي رىۋايىتى شهرت ئهمهس، شۇڭا مهنىسىنىڭ رىۋايهت قىلىنىشـى   )4

 .يېتهرلىك
تائاال بولغـانلىقى ۋە خىتـاب   هللا ھهدىس قۇددۇسىينىڭ كېلىش مهنبهسى ا

ــهن ا ــدا   هللائاساس ــۋايهت قىلىنغان ــۈن، رى ــى ئۈچ ــن كهلگهنلىك ــبهر ”: تى پهيغهم
ئــاال مۇنــداق تاهللا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ا

ــگهن ــاكى “...دې ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ا  ”: ي ــاالدىن هللا پهيغهم تائ



 

21 

باشـقا  . دېگهندەك تهلهپپۇز شهكىللىرىدە كېلىـدۇ  “...مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ
  . ھهدىسلهرگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، ھهدىس قۇددۇسىينىڭ سانى بهكمۇ ئاز

  
ــدانغا كېلىشــى  ـــ ھهدىــس ئىلمىنىــڭ مهي نىڭ ھهدىســ ـ

دىندىكى مۇھىم ئورنى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن بـۇ سـاھهدە مۇسـتهقىل بىـر     
ھهدىسشۇناســالر ئىســالم دىنىــدا . ئىلىمنىــڭ پهيــدا بولۇشــىغا ســهۋەب بولــدى

: قۇرئاندىن قالسىال ئهڭ مۇھىم ئورۇننى ئىگهللهيدىغان بۇ ئىلىم ساھهسـىنى 
ــايرىش ئۈچــۈن ھهدى  ” ــولغىنىنى ســهھىه بولمىغىنىــدىن ئ ســنىڭ ســهھىه ب

  . دەپ تهرىپلىمهكته “سهنهد ۋە تېكىستىنى تهتقىق قىلىدىغان ئىلىم
ھهدىــس ئىلمــى ئۈســتىدە يۈرگــۈزۈلگهن تهتقىقــاتالر نهتىجىســىدە، بهزى    

  :بۇ ساھهلهر تۆۋەندىكىچه. تېمىالر مۇستهقىل تهتقىقات ساھهسىگه ئايالندى
ى بــۇ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــ: ھهدىــس رىــۋايهت قىلىــش ئىلمــى )1

نــى يىغىــدىغان، نهقىــل قىلىــدىغان )ســۈننىتى(ۋەســهللهمنىڭ ھهدىســلىرى 
بـۇ  ...) سـهھىه، جـامىئ، سـۇنهن، مۇسـنهد    (بارلىق ھهدىس كىتـابلىرى  . ئىلىم

  .ئىلىمنىڭ ئاساسىنى تهشكىل قىلىدۇ
بـۇ، ھهدىسـلهرنىڭ   : ھهدىسنى ئىـنچىكىلهپ تهتقىـق قىلىـش ئىلمـى     )2

د بىلهن تېكىسـتنى تهتقىـق   ئىشهنچلىك دەرىجىسىنى ئۆلچهش ئۈچۈن، سهنه
 .قىلىدىغان ئىلىم

ــدىل  )3 ــارىالش (جهرھ ۋە تهئــ ــاقالش ۋە قــ ــى) ئــ ــدە،  : ئىلمــ ــۇ ئىلىمــ بــ
ســــاھابىلهردىن تارتىــــپ، بــــارلىق راۋىيالرنىــــڭ دۇرۇســــت، ئىشــــهنچلىك  
ــىم ۋە       ــيالر ئىسـ ــۇپ، راۋىـ ــم بولـ ــدىغان ئىلىـ ــق قىلىـ ــىنى تهتقىـ دەرىجىسـ

ــويىچه ر    ــۋى ب ــبه تهرتى ــهن ئېلىپ ــۇنيهلىرىگه ئاساس ــدۇ ۋە ھهر  ك ــكه تىزىلى ەت
ــلهرگه نهقىــل      ــپ، كىم ــس ئېلى ــن ھهدى ــالى، كىملهردى بىرىنىــڭ تهرجىمىه
قىلغانلىقى، راۋىيالر ئارىسىدىكى ئورنى، ئادالهت ۋە زەبت جهھهتتىكى ئهھۋالى، 

ــلىرى     ــۆز قاراش ــان ك ــا بولغ ــۇ راۋىيغ ــقىالرنىڭ ئ ــدە  ... باش ــارلىقالر ھهققى قات
 .تهتقىقات ئېلىپ بېرىلىدۇ

بۇ، ھهدىسـلهرنىڭ نـېمه   : ڭ ئېيتىلىش سهۋەبلىرى ئىلمىھهدىسلهرنى )4
ســهۋەبتىن ئېيتىلغــانلىقىنى ئېنىقاليــدىغان ئىلىــم بولــۇپ، ھهدىســلهرنىڭ 
تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىلىشـىگه پايـدىلىق بولغـان بـۇ سـاھهدە سـۇيۇتىنىڭ       

 .ناملىق ئهسىرى بار “مهئئهللۇ”
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ــى  )5 ــۆزلۈكلىرى ئىلمـ ــس سـ ــاز   : ھهدىـ ــتلىرىدا ئـ ــس تېكىسـ ــۇ، ھهدىـ بـ
قوللىنىلغـــانلىقى يـــاكى ئهرەب تىلىغـــا كېيىـــنچه كىرگهنلىكـــى ئۈچـــۈن  
ــدىغان      ــىپ بېرى ــىنى يېش ــڭ مهنىس ــان كهلىمىلهرنى ــىنىش تهس بولغ چۈش

نـاملىق  » غهرىيبۇل ھهدىس«ئىلىم بولۇپ، ئهبۇ ئۇبهيد ۋە ئىبنى قۇتهيبهنىڭ 
ناملىق ئهسىرى ۋە ئىبنـى ئهسـىرنىڭ   » ئهلفائىق«ئهسىرى، زەمهخشهرىنىڭ 

ناملىق ئهسىرى بۇ ئىلىم ساھهسىنىڭ مـۇھىم مهنبهلىرىـدىن   » ايهئهننىه«
 .ھېسابلىنىدۇ

كـۆپىنچه كىشـىلهر   : ھهدىستىكى ئىللهتنى تهتقىـق قىلىـش ئىلمـى    )6
كـــۆرۈپ يېتهلمهيـــدىغان، بهلكـــى ھهدىسشۇناســـالرال پهرقلهندۈرەلهيـــدىغان ۋە 
ھهدىسنىڭ ئىشهنچلىكلىكىگه توسالغۇلۇق قىلىدىغان قۇسـۇرالرنى تهتقىـق   

كىتـابۇل  «ىلىدىغان ئىلىـم ساھهسـى بولـۇپ، ئهھـمهد ئىبنـى ھهنبهلنىـڭ       ق
 .ناملىق ئهسىرى بۇ ساھهنىڭ تىپىك نهمۇنىسىدۇر» ئىلهل
ــتىكى ئىختىالپنـــى تهتقىـــق قىلىـــش ئىلمـــى  )7 ــم، : ھهدىسـ ــۇ ئىلىـ بـ

ماھىيهتته ھېچقانداق ئىختىالپ بولمىسىمۇ، تاشـقى جهھهتـتىن ئارىلىرىـدا    
ھهدىســلهرنى تهتقىــق قىلىــدۇ ۋە بــۇ تاشــقى  ئىخــتىالپ بــاردەك كۆرۈنىــدىغان
تهئۋىلــۇ «بــۇ ســاھهدە ئىبنــى قۇتهيبهنىــڭ  . ئىختىالپنــى بىــر تهرەپ قىلىــدۇ 

 .ناملىق ئهسىرى بار» ل ھهدىسىفهمۇختهل
ــى  )8 ــدىن      : ناســىخ ۋە مهنســۇخ ئىلم ــۆكمىنى ئهمهل ــر ـ بىرىنىــڭ ھ بى

ــۇپ،       ــى بول ــم ساھهس ــدىغان ئىلى ــق قىلى ــلهرنى تهتقى ــدىغان ھهدىس قالدۇرى
نــاملىق ئهســىرى بــۇ ســاھهنىڭ ئهڭ مــۇھىم     » ئهلئېتىبــار«ازىمىنىــڭ ھ

 .مهنبهسى دەپ قارىلىدۇ
ــانى    ــنىش جهري ــل قىلى ـــھهدىســلهرنىڭ نهقى ــان  ـ قۇرئ

ــان        ــا يازدۇرغ ــى كاتىبلىرىغ ــۇالرنى ۋەھي ــان ئ ــان ھام ــل بولغ ــايهتلىرى نازى ئ
ــۆز ھهدىســلىرىنىڭ      ــلهپته ئ ــهللهم دەس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

لىشىنى چهكلىـگهن بولسـىمۇ، سـاھابىلهرنىڭ ھهدىسـنى بىـر ـ بىـرىگه        يېزى
بۇ چهكلىمه، ساھابىلهرنىڭ قۇرئان بىـلهن  . نهقىل قىلىشىغا يول قويغانىدى

ــاللىقى، ئهرەب        ــۇش ئېهتىمـ ــتۇرۇپ قويـ ــرىگه ئارىالشـ ــر ـ بىـ ــنى بىـ ھهدىسـ
يېزىقىنىڭ تېخى تهرەققىي قىلمىغانلىقى، ساۋاتلىق كىشىلهرنىڭ ئازلىقى، 

ــدىن   يې ــهۋەبلهر تۈپهيلىـ ــارلىق سـ ــلىقى قاتـ زىـــق ماتېرىياللىرىنىـــڭ قىسـ
چۈنكى بۇ كهمچىلىكلهر تولۇقالنغاندىن كېـيىن،  . قويۇلغان بولۇشى مۇمكىن
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پهيغهمــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ســـاھابىلىرىگه ھهدىســـلهرنىمۇ  
مهســىلهن، ئهينــى ۋاقىتتــا ھهدىــس . خــاتىرىلهپ مېڭىشــقا رۇخســهت قىلغــان

ساھابىدىن بىرى بولغـان ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر      40ـ   30ىلهپ ماڭغان خاتىر
غا يېقىن ھهدىسنى خـاتىرىلىگهن ۋە بـۇ ھهدىسـلهرنى    1000رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

پهيغهمـبهر   .دەپ نـام بهرگهن » )تـوغرا سـهھىپىلهر  ( ھىفه سـادىقه هسـ «: توپالپ
ىسـنى ئـاڭالپ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھايـات ۋاقتىـدا نۇرغۇنلىغـان ھهد   

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ۋاپـات      (خاتىرىلىۋالغان بـۇ سـاھابه   
. نۇرغۇنلىغــان ھهدىســلهرنى باشــقىالرغا ســۆزلهپ بهرگهن) بولغانــدىن كېــيىن

ــۇ، ھهدىســلهرنى ھهم ئېغىزاكــى ھهم يېزىــق شــهكلىدە كېيىنكــى     ــمهك ئ دې
لهيهــى ۋەســهللهمنىڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئه. نهســىللهرگه قالدۇرغانىــدى

ـ     1ۋاپاتىــدىن كېــيىن باشــالنغان ھهدىــس تــوپالش ســهپىرى ۋە ھىجــرى       
تارقـاق ھالـدىكى ھهدىـس    (“ تهدۋىـن ”ئهسىردىن ئېتىبـارەن يولغـا قويۇلغـان    

ــلهش ـ يىللىــرى    101 ،ـ   99خىزمهتلىــرى، ھىجــرى  )ماتېرىيــاللىرىنى رەت
 چۈشـۈرۈلگهن يلىققـا  خهلىپه ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز دەۋرىدە ھهرقايسى ۋالى

ــان ــلهن رەسمىيلهشــكهن  پهرم ــس   . بى ــلهن، ھهدىسشۇناشــالر ھهدى ــۇنىڭ بى ش
توپالشــقا كىرىشــكهن ۋە ئــۆزلىرى توپلىغــان ھهدىســلهرنى تېمىلىرىغــا كــۆرە  

شــۇنىمۇ نهزەردىــن ســاقىت قىلماســلىقىمىز كېرەككــى، . تــۈرلهرگه ئايرىغــان
بولۇپمــۇ (ر ھهدىــس تــوپالش خىــزمىتىگه كىرىشــكهن تــۇنجى ھهدىسشۇناســال 

ــلىم  ــارى ۋە مۇس ــاتىرىلهپ    ) بۇخ ــتىال خ ــان پې ــۆزلىرى ئاڭلىغ ــلهرنى ئ ھهدىس
ماڭماســتىن، بهلكــى شــۇ ھهدىســنىڭ كىملهردىــن قايســى شــهكىلدە رىــۋايهت 
قىلىنغــانلىقى، راۋىيالرنىــڭ تهرجىمىهــالى، ئۇالرنىــڭ ئىشــهنچلىك يــاكى      

ى نـــۆۋىت. ئهمهســـلىكى ھهققىـــدە ئىـــنچىكىلهپ تهتقىقـــات ئېلىـــپ بارغـــان
كهلگهندە، بىـر ھهدىسـنىڭ مهنبهسـىنى تهكشـۈرۈپ بېكىـتىش ئۈچـۈن ئـۇالغ        

هر بىـر ھهدىسـنىڭ راسـت يـاكى     ھ. ئۈستىدە ئايالرچه جاپالىق سهپهر قىلغان
يالغانلىقىنى ئايرىش ئۈچـۈن، ھهدىـس نهزەرىيىسـى سـۈزگۈچىدىن ئۆتكـۈزۈش      

تهتقىـق   نىىتـارىخ  قهدىمكى زامانيولىدا زامانىمىز ياۋرۇپا تارىخچىلىرىنىڭ 
كۆپ كـۈچ سـهرپ   ھهسسه ئون قىلىش يولىدا سهرپ قىلغان كۈچىدىن نهچچه 

كـۆپ  ئىنسـانىيهت قـۇدرىتى يهتمىگـۈدەك دەرىجىـدە     ”: قىلغان بولـۇپ، ھهتتـا  
ئهگهر بىـز بـۇ    .دېيىشكىمۇ بولىدۇ“ زېهنىي ۋە جىسمانىي كۈچ سهرپ قىلغان

ــدا     ــر ھهدىســنى تهتقىــق قىلىــش يولى ــائالىمالرنىــڭ ھهر بى ــا ـ    تارتق ن جاپ
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قولالنغــان ئۇســۇل ۋە ئۇســلۇبىنى تىلغــا ئېلىــپ ئۆتىــدىغان  مۇشــهققهتلىرى، 
ــاق، بۇ ــدىن ئېشــىپ كېتىشــى    الربولس ــۆزىال كىتابىمىزنىــڭ ھهجمى نىــڭ ئ
  .مۇمكىن

ــرى   ــدە، ھىج ــس       2نهتىجى ــپ ھهدى ــدىن تارتى ــىرنىڭ ئوتتۇرىلىرى ـ ئهس
ئهڭ بىـزگىچه يېتىـپ كهلـگهن    . كىتابلىرى مهيـدانغا كېلىشـكه باشـلىغان   

بـۇ كىتـابالردىن كېـيىن،    . كونا ھهدىس كىتابلىرى ئهنه شـۇ دەۋرلهرگه ئائىـت  
نىـڭ مهيـدانغا   )ئـالته چـوڭ ئهسـهر   (» كۇتۇبـۇس سـىتته  «ـ ئهسىردە   3ھىجرى 

. كېلىشى بىلهن ھهدىسشۇناسـلىق خىزمىتـى ئـالتۇن دەۋرىـگه قهدەم قويـدى     
ــالته « ــوڭئ ــهر چ ــڭ : »ئهس ــارى «بۇخارىنى ــهھىهۇل بۇخ ــلىمنى» س  ڭۋە مۇس
كىتابلىرى بىلهن ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نهسـائى ۋە ئىبنـى   » سهھىه مۇسلىم«

  .دىن تهركىب تاپىدۇرىناملىق ئهسهرلى» سۇنهن«ماجهنىڭ 
ھهدىـس كىتـابلىرى    ـــ  ھهدىس كىتابلىرىنىڭ دەرىجىلىرى

ــداق     ــان ھهدىســلهرنىڭ ئىشــهنچلىكلىكىگه ئاساســهن مۇن ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ئ
  :دەرىجىلهرگه ئايرىلىدۇ

مۇتهۋاتىر، مهشهۇر، سهھىه ۋە ھهسـهن ھهدىسـلهرنى ئـۆز    : رىنچى دەرىجهبى
كىتــابى بىــلهن ئىمــام » ســهھىه«بۇخــارى ۋە مۇســلىمنىڭ . ئىچىــگه ئالىــدۇ

ناملىق ئهسىرى بىرىنچى دەرىجىلىك ئهسهرلهر بولۇپ، » مۇۋەتتا«مالىكنىڭ 
  .ئىشهنچلىك دەرىجىسىدە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ

ــىگه  ب: ئىككىنچـــى دەرىـــجه ــابالر سهۋىيهسـ ــدىكى كىتـ ىرىنچـــى دەرىجىـ
يهتمهيـــدىغان بولســـىمۇ، لـــېكىن ھهدىـــس ساھهســـىدە مۆتىـــۋەر ھهدىســـلهر  

، ئهھمهد ئىبنـى  »سۇنهن«، ئهبۇ داۋۇدنىڭ »سۇنهن«تىرمىزىنىڭ . توپلىمىدۇر
ــڭ  ــنهد«ھهنبهلنى ــائىنىڭ »مۇس ــۇنهن«، نهس ــۇ   » س ــهرلىرى ب ــارلىق ئهس قات

  .مهنسۇپ دەرىجىگه
بـۇ دەرىجىـدىكى كىتـابالردا ھهرتۈرلـۈك ھهدىسـلهر بـار       : ئۈچىنچى دەرىـجه 

. بولغانلىقتىن، ئىككىنچـى دەرىجىـدىكى كىتـابالردەك مۆتىـۋەر سـانالمىغان     
، بهيههقـى، تهبهرانـى ۋە تهھاۋىنىـڭ كىتـابلىرى     »مۇسهننهف«ئابدۇرراززاقنىڭ 

ــابالردىن پهقهت ھهدىسشۇناســالرال     ــۇ كىت ــۇپ، ب ــگه مهنســۇب بول مۇشــۇ دەرىجى
  .ىنااليدۇپايدىل

بۇ دەرىجىـگه مهنسـۇپ ئهسـهرلهر بۈيـۈك ھهدىسشۇناسـالر      : تۆتىنچى دەرىجه
دىــن كېــيىن ئوتتۇرىغــا “دەۋرى) ھهدىســلهرنى رەتــلهش( تهســنىف”زامــانى ۋە 
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چىققان، ھهدىس ئىلمى بىلهن مۇناسىۋىتى بولمىغان ۋە بـۇ ئىشـنى ئۆزىنىـڭ    
ېزىلغـان، ئىچـى   مهنپهئهت يولى قىلىۋالغان نـائهھلى كىشـىلهر تهرىپىـدىن ي   

پۈتــۈنلهي توقۇلمــا ۋە خــۇراپىيلىقالر بىــلهن تولــۇپ كهتــكهن كىتــابالردىن       
ــۇ شــهيخ  . ئىبــارەت ــه، ئىبنــى شــاھىن، ئهب قاتارلىقالرنىــڭ ... ئىبنــى مۇردەۋەي

ــۇالردىن ئهمهل قىلىـــش    ــۇپ، بـ ــۇ دەرىجىـــگه مهنســـۇپ بولـ ــابلىرى مۇشـ كىتـ
  . مهقسىتىدە ھهدىس ئېلىشقا قهتئىي بولمايدۇ
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ىتابتا ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا بۇ ك
  قىسقىچه چۈشهنچه

ــا  ســهنهد ــ ھهدىسشۇناســتىن ت ھهدىســنىڭ تېكىســتىگه تۇتاشــقۇچه   كىـ
  . دېيىلىدۇ» سهنهد«ئارىلىقتىكى راۋىيالر زەنجىرى 

بىــر ـ بىــرىگه ئىزچىــل    (ســهنهدى مۇتتهســىل  ،ـ بىرىنچىــدىن   ســهھىه
 كىهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن تـا    بولغان، يهنـى پهيغهمـب  ) تۇتاشقان

ھهدىسشۇناسقىچه بولغان سهنهد زەنجىرىنىـڭ ھهممىسـىدىكى راۋىـي مهزكـۇر     
ھهممه  ،ئىككىنچىدىن ؛ھهدىسنى ئۆزىدىن بۇرۇنقى راۋىيدىن بىۋاسىته ئالغان
ئىخالسـمهن مۇسـۇلمان    ،راۋىيلىرى باالغهتكه يهتكهن ۋە ئهقلى ـ ھوشى جايىدا 

ھهمــمه راۋىيلىــرى ھهدىســنى پىششــىق يــاد ئــېلىش  ،ىــدىنئۈچىنچ ؛بولغــان
ھهدىس شاز  ،تۆتىنچىدىن ؛ياكى يېزىپ قالدۇرۇش قابىلىيىتىگه ئىگه بولغان

بولمىغــــان، يهنــــى ئىشــــهنچلىك بىــــر راۋىينىــــڭ ھهدىســــى ئۇنىڭــــدىنمۇ 
ھهدىسـىگه زىـت   ياكى بىر قانچه راۋىنىـڭ  ئىشهنچلىكرەك يهنه بىر راۋىينىڭ 

ھهدىسـنىڭ سـهھىهلىكىگه تهسـىر يهتكۈزىـدىغان      ،ىنبهشـىنچىد  ؛بولمىغان
ھهدىس ) يهنى مهزكۇر بهش شهرت تېپىلغان(بولمىغان ) قۇسۇر(بىرەر ئىللهت 

  ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكه ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ(دېيىلىدۇ » سهھىه«
ــهن ــان، پهقهت      ھهس ــهرتلىرى تېپىلغ ــارلىق ش ـ ســهھىه ھهدىســنىڭ ب

بىـر ئـاز    “پىششىق ياد ئـېلىش قـابىلىيىتى  ”ئۈچىنچى شهرت ھېسابالنغان 
» ھهســهن«تــۆۋەن بولغــان راۋىــي تهرىپىــدىن رىــۋايهت قىلىنغــان ھهدىــس       

  ). بۇ تۈردىكى ھهدىسكىمۇ ئهمهل قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ( دېيىلىدۇ
ـ ئهگهر ھهدىس ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن كـۆپ سـهنهد    سهھىه ۋە ھهسهن

ىس بىر سـهنهد ئېتىبـارى بىـلهن    بىلهن رىۋايهت قىلىنغان بولسا، مهزكۇر ھهد
شـۇڭا  . بولىـدۇ  دېگهنلىـك  سهھىه، يهنه بىر سـهنهد ئېتىبـارى بىـلهن ھهسـهن    

نـــاۋادا . دېيىلىـــدۇ» ســـهھىه ۋە ھهســـهن«مۇنـــداق ھهدىـــس بىـــرال ۋاقىتتـــا 
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ــر قىســىم كىشــىلهر       ــس بى ــداق ھهدى ــا، مۇن ــر بولس ــهنهدى بى ھهدىســنىڭ س
دەپ » ھهسـهن «رىپىـدىن  ، يهنه بىر قىسىم كىشـىلهر ته »سهھىه«تهرىپىدىن 

بـۇ تـۈردىكى ھهدىسـقىمۇ ئهمهل قىلىـش ۋاجىـپ      ( بولىـدۇ  الغان دېگهنلىكقار
  ). بولىدۇ

تېپىلمـاي قېلىـپ،    سـى ـ ھهسهن ھهدىسنىڭ شـهرتلىرىدىن بىرەر   زەئىپ
. دېيىلىـدۇ » زەئىـپ «مىگهن ھهرقانـداق ھهدىـس   ېـتهل ھهسهن دەرىجىسـىگه ي 

ىــرەر راۋىينىــڭ يــاكى بىــر زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى ب
ئهگىشـىپ پهرقلىـق    غااليىـق بولماسـلىقى   تولـۇق  قانچه راۋىينىـڭ شـهرتكه  

بــۇ تـــۈردىكى ھهدىــس ئىنتـــايىن زەئىــپ بولمىســـا، بىــر قىســـىم     ( بولىــدۇ 
. ئالىمالرنىــڭ قارىشــىچه، مهلــۇم شــهرت ئاســتىدا ئهمهل قىلىشــقا بولىــدۇ      

دېــگهن تېمىغــا  »ھهدىــس ھهققىــدە قىســقىچه چۈشــهنچه«تهپســىالتى ئۈچــۈن 
  ).مۇراجىئهت قىلىڭ

ئۇنىـڭ  يـاكى تېكىسـتىدە   ھهدىسـنىڭ سـهنهدىدە    ــ  ئىنتايىن زەئىـپ 
زەئىپلىكىگه سهۋەب بولىدىغان بىرقانچه ئىلـلهت تېپىلسـا، مهزكـۇر ھهدىـس     

  ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكه ئهمهل قىلىنمايدۇ(دېيىلىدۇ » ئىنتايىن زەئىپ«
بۇ ھهدىسنىڭ سـهنهدى  « :بىر ھهدىسشۇناس سلىدەـ ئه  سهنهدى سهھىه

دېــگهن بولســا، ســهھىه ھهدىســنىڭ ئالــدىنقى ئــۈچ شــهرتىگه تولــۇق » ســهھىه
كاپالهتلىك قىلغانلىقىنى، لـېكىن ئـاخىرقى ئىككـى شـهرتنى ئىسپاتالشـقا      

ھهدىـــس تهتقىقـــات بىـــراق . كاپالهتلىـــك قىاللمىغـــانلىقىنى كۆرســـىتىدۇ
» هنهدى ســهھىهبــۇ ھهدىســنىڭ ســ«: بىــرەر ھهدىسشــۇناس تونۇلغــانئىلمىــدە 

دېگهن، ئهممـا مۇنـداق دېيىشـىنىڭ ئىللىتىنـى بايـان قىلمىغـان بولسـا، بـۇ         
  . ھالدا مهزكۇر ھهدىسنىڭ تېكىستىمۇ سهھىه بولغان بولىدۇ

ـ سهنهدى سهھىه ھهدىسنىڭ سهنهدىنىڭ شهرتلىرىگه   سهنهدى ھهسهن
توشمايدىغان، پهقهت ھهسهن ھهدىسنىڭ سهنهدىنىڭ شهرتلىرىگه توشـىدىغان  

  . دېيىلىدۇ» سهنهدى ھهسهن«هدىس ھ
ەئىپلىكىگه سهۋەب بولىـدىغان  زـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە   سهنهدى زەئىپ

  . دېيىلىدۇ» سهنهدى زەئىپ«بىرەر ئىللهت تېپىلسا، مهزكۇر ھهدىس 
ـ ھهدىسـنىڭ سـهنهدىدە زەئىـپلىكىگه      سـهنهدى ئىنتـايىن زەئىـپ   

ســهنهدى «هدىــس ســهۋەب بولىــدىغان بىرقــانچه ئىلــلهت تېپىلســا، مهزكــۇر ھ  
  . دېيىلىدۇ» ئىنتايىن زەئىپ
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ــا  مــۇئهللهق ــ ھهدىسشۇناســتىن ت پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   كىـ
بولغـان  ئارىلىقتىكى پۈتۈن سـهنهد يـاكى سـاھابىگىچه    بولغان ۋەسهللهمگىچه 

ئـارىلىقتىكى پۈتـۈن   بولغـان  ئارىلىقتىكى پۈتۈن سهنهد ۋەياكى تـابىئىنگىچه  
 .دېيىلىـدۇ » مـۇئهللهق «ۋايهت قىلىنغـان ھهدىـس   پ رىـ لىـ سهنهد كۆتۈرۈۋېتى

ــا     ( ــدۇ، ئهمم ــكه ئهمهل قىلىنماي ــۈردىكى ھهدىس ــۇ ت ــلىدە ب ــارى«ئهس ۋە  »بۇخ
دېگهنـدەك  “ ...ئېيتتى... دېدى”: دا كهلگهن مۇئهللهق ھهدىسلهردە»مۇسلىم«

. كهســكىن لهۋزى بىــلهن كهلســه، ســهھىه ھهدىســنىڭ ھــۆكمى بېرىلىــدۇ     
دېگهنــدەك ئېهتىمــاللىق لهۋزى بىــلهن كهلســه، “ ...ئېيتىلــدى... دېيىلــدى”

  ). ئۇنداق ھهدىس تهكشۈرۈلۈپ، ئاندىن باھا بېرىلىدۇ
يهنـى  (ـ ھهدىسنىڭ سـهنهدىدە تابىئىنـدىن ئىلگىرىكـى كىشـى      مۇرسهل

پهيغهمـبهر  ”: چۈشۈپ قالغان، يهنى بىرەر تـابىئىن مهزكـۇر ھهدىسـنى   ) ساھابه
دېگىــنىچه ئــۆزى بىۋاســىته ... ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهن

ئهسـلىدە بـۇ   ( دېيىلىـدۇ » مۇرسـهل «باشالپ كهتـكهن بولسـا، مۇنـداق ھهدىـس     
تــۈردىكى ھهدىســكه ئهمهل قىلىنمايــدۇ، ئهممــا بهزى شــهرتلهر ئاســتىدا ئهمهل 

   ).قىلىنىدىغان مۇرسهل ھهدىسلهرمۇ بار
ن ـ سهنهدته ئىككى ياكى ئۇنىڭـدىن كـۆپ كىشـى ئارقـا ـ ئارقىـدى        مۇئزەل

بــۇ تــۈردىكى ھهدىــس زەئىــپ ( دېيىلىــدۇ» مــۇئزەل«چۈشــۈپ قالغــان ھهدىــس 
   ).ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

ــۇنقهتىئ ــىدىن      م ــى بېش ــهنهد مهيل ــاك ـ س ــىدىني ــاكى ى ئوتتۇرىس  ۋەي
ئاخىرىدىن بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ئۈزۈلۈپ قالسا، يهنى ئارىدىن بىـرەر راۋىـي   

بـۇ تـۈردىكى ھهدىـس    ( ېيىلىـدۇ د» مـۇنقهتىئ «چۈشۈپ قالسا، مۇنـداق ھهدىـس   
   ).زەئىپ ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

) سهنهدنىڭ(ـ سهنهدتىكى بىرەر ئهيىبنىڭ يوشۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ  مۇدەللهس
بـۇ  (دېيىلىـدۇ  » مـۇدەللهس «تاشقى ھالىتىنىڭ چىرايلىـق كۆرسىتىلىشـى   
   ).تۈردىكى ھهدىس زەئىپ ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

بىرەر راۋىي  ئېيتقانلىقى بايقالغان ە يالغانـ ھهدىسنىڭ سهنهدىد  مهترۇك
بــۇ تــۈردىكى ھهدىســكه ( دېيىلىــدۇ» مهتــرۇك«بولــۇپ قالســا، مۇنــداق ھهدىــس 

  ).ئهمهل قىلىنمايدۇ
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ــاكى  شــقانخاتاالكــۆپ ـ ھهدىســنىڭ ســهنهدىدە    مــۇنكهر بىپهرۋالىــق ي
ئاشكارىلىنىپ قالغان بىـرەر راۋىـي بولـۇپ قالسـا،     پاسىقلىقى ۋەياكى  قىلغان

ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه ھهدىسـى زەئىـپ     . دېيىلىـدۇ » مـۇنكهر «داق ھهدىس مۇن
بىرىنىڭ رىۋايىتى ئىشهنچلىك بىرىنىـڭ رىـۋايىتىگه زىـت بولـۇپ قالسـىمۇ،      

بـــۇ تـــۈردىكى ھهدىســـكىمۇ ئهمهل ( دېيىلىـــدۇ» مـــۇنكهر«ئۇنىـــڭ ھهدىســـى 
   ).قىلىنمايدۇ

ــۋايه       مۇزتهرىــب ــدىن پهرقلىــق بىرقــانچه شــهكىلدە رى ت ـ بىــر ـ بىرى
قىلىنغــان، ئهممــا دەرىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــهكلى تهڭلىشــىپ        
ــان، قايسىســىنىڭ         ــت بولغ ــرىگه زى ــر ـ بى ــۇنى بى ــېكىن مهزم ــدىغان، ل قالى
قايسىســـىدىن كۈچلـــۈك ئىكهنلىكىنـــى ئـــايرىغىلى بولمايـــدىغان ھهدىـــس  

بۇ تۈردىكى ھهدىسنى تهكشۈرۈپ، بىر رىۋايهتنىڭ يهنه (دېيىلىدۇ » مۇزتهرىب«
ــدىن  ــاكى ســاغالم ئىكهنلىكــى بىلىنســه ئهمهل قىلىنىــدۇ،   بىرى كۈچلــۈك ي

  ).بولمىسا ئهمهل قىلىنمايدۇ
ــاز ــدىنمۇ       ش ــان ھهدىســى ئۇنىڭ ــۋايهت قىلغ ــڭ رى ــهنچلىك بىرىنى ـ ئىش

» شـاز «ئىشهنچلىك بىرىنىڭ ھهدىسىگه زىت بولـۇپ قالسـا، مۇنـداق ھهدىـس     
  ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكه ئهمهل قىلىنمايدۇ(دېيىلىدۇ 

هللا ـ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پهرۋەردىگـارى ا      يقۇددۇسى
تائاالدىن بىزگه رىۋايهت قىلىپ بهرگهن، لهۋزى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

 دېيىلىدۇ» يقۇددۇسى«تائاالغا ئائىت بولغان ھهدىس هللا ۋەسهللهمگه، مهنىسى ا
ه سـهھىه،  بۇ تۈردىكى ھهدىسـمۇ ھهدىسـلهرگه باھـا بېـرىش قائىدىسـى بـويىچ      (

   ).ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
ـ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئائىـت سـۆز يـاكى          مهرفۇئ

ياكى بىرەر سـۈپهت تهسـۋىرلهنگهن ھهدىـس    ۋەئىش ـ ھهرىكهت ياكى ماقۇللۇق  
ى بۇ تۈردىكى ھهدىسمۇ ھهدىسلهرگه باھا بېرىش قائىدىس(دېيىلىدۇ » مهرفۇئ«

  ).بويىچه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
ـ بىـرەر سـاھابىگه ئائىـت سـۆز يـاكى ئىـش ـ ھهرىـكهت ۋەيـاكى            مهۋقـۇف 

بـــۇ تـــۈردىكى (دېيىلىـــدۇ » مهۋقـــۇف« تېكىســـتمـــاقۇللۇق تهســـۋىرلهنگهن 
رىۋايهتلهرمۇ ھهدىسكه باھا بېرىش قائىدىسى بويىچه سهھىه، ھهسـهن، زەئىـپ،   

  ).زۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇمهۋ
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ـ بىرەر تابىئىنگه ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى كىشىگه ئائىت سۆز   مهقتۇئ
بــۇ ( دېيىلىــدۇ» مهقتــۇئ« تېكىســتھهرىــكهت تهســۋىرلهنگهن ـ يــاكى ئىــش   

تۈردىكى رىۋايهتلهر ھهدىسلهرگه باھا بېرىش قائىدىسى بويىچه سهھىه، زەئىپ، 
  ).نىدۇمهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈ

ـ سهنهدى مهرفـۇئ يـاكى مهۋقـۇف ھـالهتته تۇتاشـقان ھهدىـس         مۇتتهسىل
بــۇ تــۈردىكى ھهدىســمۇ ھهدىســلهرگه باھــا بېــرىش  ( دېيىلىــدۇ» مۇتتهســىل«

  ).قائىدىسى بويىچه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
ــىۋ      ــگه مۇناس ــس ئىلمى ــۇنالر ھهدى ــان مهزم ــان قىلىنغ ــدا باي ەتلىك يۇقىرى

بىــــز پهقهت . ســــاھهلهرنىڭ ئاساســــىي قىســــمىنى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالىــــدۇ
ئوقۇرمهنلىرىمىزنىـــڭ بىلىشىۋېلىشـــىغا تېگىشـــلىك مـــۇھىم مهســـىله ۋە 

كىتابخانلىرىمىزنىـڭ ھهر بىـر   . ئاتالغۇالرنى قىسقىچه چۈشهندۈرۈپ ئۆتتـۇق 
ــن      ــانىمۇ نهزەردى ــرىلگهن باھ ــدا، شــۇ ھهدىســكه بې ــۇش جهريانى ھهدىســنى ئوق

. قىلماسلىقىنى ۋە شۇنىڭغا قارىتا پايدىلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىـز  ساقىت
تائاالدىن بۇ كىتابنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىمىز ئۈچـۈن پايـدىلىق قىلىـپ    اهللا 

  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز
  ـ يىل 2009  
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  ئىمان بۆلۈمى

  
  پهزىلىتىئىماننىڭ 

 
َمْن َشهَِد أَنْ لَـا   :ِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََعْن ُعَباَدةَ َر - 1

لُُه إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوأَنَّ ِعيَسى َعْبُد اللَّـِه َوَرُسـو  
ى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه َوالَْجنَّةُ َحقٌّ َوالنَّاُر َحقٌّ أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ َعلَى َما كَانَ َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَها إِلَ

  .ِمْن الَْعَملِ
ئۇبـادە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر       ـ  1

  : مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بىــر ئىــالھ  تىــن باشــقا ھــېچهللا شــېرىكى يــوق، يېگــانه”: كىمكــى«

ــاالم ا  ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــۇر، م ــىدۇر،  هللايوقت نىــڭ بهندىســى ۋە ئهلچىس
نىڭ بهندىسـى، ئهلچىسـى، مهريهمـگه تاشـلىغان     هللائىيسا ئهلهيهىسساالم ا

ــر هللا كهلىمىســى ۋە ا ــگهن بى ــدىن كهل ــنهت ۋە دوزاخ   تهرىپى ــۇر، جهن روھت
لىـــگه كـــۆرە قىلغـــان ئهمهئـــۇنى هللا دەپ گۇۋاھلىـــق بهرســـه، ا “ھهقتـــۇر

  . »جهننهتكه كىرگۈزىدۇ
   )3435: بۇخارى(

   .ِمْن أَْبَوابِ الَْجنَِّة الثََّمانَِيِة أَيََّها َشاَء: َو ِفي َرَواَية ـ 2
جهننهتنىـــڭ ســـهككىز دەرۋازىســـىنىڭ «: ـ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته    2

  . دېيىلگهن» قايسىسىدىن كىرىشنى خالىسا، شۇنىڭدىن كىرگۈزىدۇ
  )3435: بۇخارى(
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َمْن َشهَِد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َحرََّم اللَُّه َعلَْيـِه  : وللترمذي - 3
 . النَّاَر

تىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتـۇر،  هللا«: ـ تىرمىزىنىڭ رىۋايىتىدە  3
ئهلچىسىدۇر، ـ دەپ گۇۋاھلىق بهرگهن  نىڭ هللامۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ا

  . ①دېيىلگهن» ھارام قىلىدۇ نىدوزاخ هللا گهھهرقانداق كىشى
   )2638: تىرمىزى(

َمْن َشهَِد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َحرََّمُه : َعْن ُسَهْيلِ اْبنِ الَْبْيَضاِء رفعه: وألƥد والكبري - 4
 . الَْجنَّةَاللَُّه َعلَى النَّارِ َوأَْوَجَب لَُه 

دە بولســا، ســۇھهيل » لكهبىرۇمۇئجهمــ«ۋە » مۇســنهدى ئهھــمهد«ـ    4
  : ئىبنى بهيدا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

دەپ گۇۋاھلىـق   “بىـر ئىـالھ يوقتـۇر   تىن باشقا ھېچهللا”تائاال  هللا «
بهرگهن ھهر قانـــداق كىشـــىنى دوزاخقـــا ھـــارام قىلىـــدۇ، ئـــۇنى چوقـــۇم 

  . ②گهنلىكىنى رىۋايهت قىلغانېد» ىرگۈزىدۇجهننهتكه ك
 )15311: ئهھمهد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُيْخَرُج ِمْن النَّارِ َمْن  - 5
َشكَّ فَلَْيقَْرأْ إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم ِمثْقَـالَ   كَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِمْن الْإَِمياِن قَالَ أَُبو َسِعيٍد فََمْن

 .ذَرٍَّة
ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     5 

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
. »قهلبىدە زەررىچىلىك ئىمان بار كىشـى دوزاخـتىن چىقىرىلىـدۇ   «
شهك ﴿: ۇنىڭغا شهك قىلىدىغانالرب: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سهئىد خۇدرى ئهبۇ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2126(ئهلبانى  ①
دە رىـــۋايهت » ئهلكهبىـــر«تهبهرانىمـــۇ . بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان ): 6(ھهيســـهمى  ②

ــۇپ،  ــان بول ــار      قىلغ ــرى ب ــىملىك بى ــهلت ئىس ــى س ــهئىد ئىبن ــهنهدىدە س ــڭ س ــاتهم  . ئۇنى ــى ھ ــى ئهب : ئىبن
ــزادىن مۇرســهل ھــالهتته، يهنه بىــر       ــۇ ھهدىســنى بىــر قېــتىم ســۇھهيل ئىبنــى بهي ســهئىد ئىبنــى ســهلت ب

 .قېتىم ئىبنى ئابباستىن مۇتتهسىل ھالهتته رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن
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دېــگهن ئــايهتنى  ﴾زەررىچىلىكمــۇ زۇلــۇم قىلمايــدۇهللا ـــ شۈبهىســىزكى، ا
  . ①ـ دېدى! ئوقۇسۇن

   )2598: تىرمىزى(

عن أيب َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـْن قَـالَ    - 6 
  .يُت بِاللَِّه َربا َوبِالْإِْسلَامِ ِديًنا َوبُِمَحمٍَّد َرُسولًا َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةَرِض

ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      6
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــڭ ا”« ــ  هللائىگهمنىــ ــالم ۋە پهيغهمبىرىمنىــ ــڭ ئىســ  ڭ، دىنىمنىــ
“ ھهقىـــقهتهن مهمنـــۇنمهن مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم بولغانلىقىـــدىن

  . ②»دېگهن ھهر قانداق كىشى چوقۇم جهننهتكه كىرىدۇ
 )1529: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَْسـلََم  ـ   7
َن إِْسلَاُمُه كََتَب اللَُّه لَُه كُلَّ َحَسَنٍة كَانَ أَْزلَفََها َوُمِحَيْت َعْنُه كُلُّ َسـيِّئٍَة كَـانَ   الَْعْبُد فََحُس

أَْزلَفََها مث كان بعد ذلك القصاص الَْحَسَنةُ بَِعْشَرِة أَْمثَاِلَها إِلَى َسْبعِ ِمائَِة ِضـْعٍف َوالسَّـيِّئَةُ   
  .اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنَها بِِمثِْلَها إِلَّا أَنْ َيَتَجاَوَز

ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ـ   7
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر قانداق بىر كىشى ئىسالمنى چىن قهلبىـدىن قوبـۇل قىلسـا،    «
ىلگىـرى  ئۇنىڭ بـۇرۇن قىلغـان ھهر قانـداق ياخشـىلىقىنى يازىـدۇ، ئ     هللا ا

ئىسـالمغا كىرگهنـدىن   . ئۆتكۈزگهن ھهر قانداق گۇنـاھلىرىنى ئۆچۈرىـدۇ  
ھهر . كېيىن جىنايهت سـادىر قىلسـا، قىلمىشـىغا كـۆرە جـازا بېرىلىـدۇ      

. بىر ياخشىلىققا ئهڭ ئاز دېگهندە ئوندىن يهتته يۈزگىچه ساۋاب يېزىلىدۇ
هللا اھهر بىــر يامــانلىق كۆپهيتىلمهســتىن ئــۆز ئهينــى يېزىلىــدۇ، ئهممــا 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2095(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1353(هلبانى ئ ②
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   .①»ئۇنى كهچۈرىۋېتىشنى خالىسا، ھېچ گۇناھ يېزىلمايدۇ
  ) 4998: نهسائى(

كُنَّا قُُعوًدا َحْولَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَعَنا أَُبو  :عن أَُبو ُهَرْيَرةَ قَالَ - 8
لَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْينِ أَظُْهرَِنـا فَأَْبطَـأَ َعلَْيَنـا    َبكْرٍ َوُعَمُر ِفي َنفَرٍ فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

َوَخِشيَنا أَنْ ُيقَْتطََع ُدوَنَنا َوفَزِْعَنا فَقُْمَنا فَكُْنُت أَوَّلَ َمْن فَزَِع فََخَرْجُت أَْبَتِغي َرُسـولَ اللَّـِه   
ارِ ِلَبنِي النَّجَّارِ فَُدْرُت بِِه َهلْ أَجُِد لَُه َباًبا فَلَْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أََتْيُت َحاِئطًا ِللْأَْنَص

أَجِْد فَإِذَا َربِيٌع َيْدُخلُ ِفي َجْوِف َحاِئٍط ِمْن بِئْرٍ َخارَِجٍة َوالرَّبِيُع الَْجْدَولُ فَاْحَتفَْزُت كََمـا  
َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فَقُلُْت َنَعْم َيا  َيْحَتِفُز الثَّْعلَُب فََدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

 َرُسولَ اللَِّه قَالَ َما َشأُْنَك قُلُْت كُْنَت َبْيَن أَظُْهرَِنا فَقُْمَت فَأَْبطَأَْت َعلَْيَنا فََخِشيَنا أَنْ ُتقَْتطَـعَ 
ا الَْحاِئطَ فَاْحَتفَْزُت كََما َيْحَتِفُز الثَّْعلَُب َوَهُؤلَاِء ُدوَنَنا فَفَزِْعَنا فَكُْنُت أَوَّلَ مْن فَزَِع فَأََتْيُت َهذَ

 َوَراِء النَّاُس َوَراِئي فَقَالَ َيا أََبا ُهَرْيَرةَ َوأَْعطَانِي َنْعلَْيِه قَالَ اذَْهْب بَِنْعلَيَّ َهاَتْينِ فََمْن لَِقيَت ِمْن
ُه ُمْسَتْيِقًنا بَِها قَلُْبُه فََبشِّْرُه بِالَْجنَِّة فَكَانَ أَوَّلَ َمْن لَِقيـُت  َهذَا الَْحاِئِط َيْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَّ

ِه َوَسلََّم ُعَمُر فَقَالَ َما َهاَتاِن النَّْعلَاِن َيا أََبا ُهَرْيَرةَ فَقُلُْت َهاَتاِن َنْعلَا َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َيْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ُمْسَتْيِقًنا بَِها قَلُْبُه َبشَّْرُتُه بِالَْجنَِّة فََضَرَب ُعَمـُر   َبَعثَنِي بِهَِما َمْن لَِقيُت

لَُّه بَِيِدِه َبْيَن ثَْدَييَّ فََخَرْرُت ِلاْسِتي فَقَالَ اْرجِْع َيا أََبا ُهَرْيَرةَ فََرَجْعُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال
َم فَأَْجَهْشُت ُبكَاءă َوَرِكَبنِي ُعَمُر فَإِذَا ُهَو َعلَى أَثَرِي فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َن ثَْدَييَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َما لََك َيا أََبا ُهَرْيَرةَ قُلُْت لَِقيُت ُعَمَر فَأَْخَبْرُتُه بِالَِّذي َبَعثَْتنِي بِِه فََضَرَب َبْي
ْرَبةً َخَرْرُت ِلاْسِتي قَالَ اْرجِْع فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َيا ُعَمُر َما َحَملََك َعلَى َما فََعلَْت قَالَ َض

ـ  ا اللَّـُه  َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي أََبَعثَْت أََبا ُهَرْيَرةَ بَِنْعلَْيَك َمْن لَِقَي َيْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّ
َعلَْيَهـا  ْسَتْيِقًنا بَِها قَلُْبُه َبشََّرُه بِالَْجنَِّة قَالَ َنَعْم قَالَ فَلَا َتفَْعلْ فَإِنِّي أَْخَشى أَنْ َيتَِّكلَ النَّـاُس  ُم

  . قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخلِّهِْم .فََخلِّهِْم َيْعَملُونَ
بىر كۈنى، بىز ئهبـۇ  : ھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلال  8

قاتـارلىق بىـر قـانچه كىشـى بىـلهن       ابهكرى ۋە ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4625(ئهلبانى  ①
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئهتراپىــدا ئولتۇراتتــۇق،  
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـارىمىزدىن قوپـۇپ كېتىـپ،       

بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   هلمىدى،خېلى ئۇزۇنغىچه قايتىپ ك
دە، ئــورنىمىزدىن  -بــۇالپ كېتىلىشــىدىن ئهنســىرەپ ئــاالقزادە بولــدۇق  

ــۇردۇق ــزدەپ    . ت ــۇپ ئى ــى بول ــاالمنى بىرىنچ ــبهر ئهلهيهىسس مهن پهيغهم
نهججـار قهبىلىسـىنىڭ بېغىغـا كېلىـپ،      چىقتىم، ئهنسـارىالردىن بهنـى  

ــدىغان    ــپ، كىرىـ ــى ئايلىنىـ ــڭ ئهتراپىنـ ــدىم  باغنىـ ــىك تاپالمىـ . ئىشـ
قۇدۇقتىن باغنىڭ ئىچىـگه ئېقىـپ    توساتتىن باغنىڭ سىرتىدىكى بىر

ــۆرۈپ قالــدىم      ــر ئېرىقنــى ك ــدىغان بى ــدەك تۈگۈلــۈپ   دە، -كىرى تۈلكى
. باغنىڭ ئىچىگه كىرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغـا بـاردىم  

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  : مهن. بولدى؟ ـ دەپ سورىدى مۇ سهن، نېمه ئىشەھۇرەيرــ ئهبۇ 

ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــارىمىزدىن كېتىــپ قېلىــپ،   ! ـ ســهن بىزنىــڭ ئ
شـۇڭا سـېنىڭ بـۇالپ كېتىلىشـىڭدىن ئهنسـىرەپ      . قايتىپ كهلمىدىڭ

مهن بهكمۇ ئاالقزادە بولۇپ، بۇ يهرگه ھهممىدىن بـۇرۇن يېتىـپ   . كهتتۇق
كىشــىلهر ئهنه، قالغــان . كهلــدىم ۋە تۈلكىــدەك تۈگۈلــۈپ باغقــا كىــردىم 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا ئىككى . دېدىم كهينىمدىن كېلىۋاتىدۇ، ـ 
  : پاي كهشىنى بېرىپ

بـۇ باغنىـڭ   (سـهن بـۇ ئىككـى كهشـنى ئېلىـپ،      ! ــ ئى ئهبۇ ھـۇرەيرە 
تىن باشقا ھېچ بىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى چىن قهلبىدىن هللا) ئهتراپىدا

هر بىر كىشـىگه جهنـنهت   ئۇچرىغان ھ ىقرار ۋە ئېتىراپ قىلغان ھالهتتهئ
 .ـ دېدى! بىلهن بېشارەت بهرگىن

  : ماڭا تۇنجى بولۇپ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇچراپ
مـــۇ ســـهن؟ بـــۇ ئىككـــى پـــاي كهشـــنى نـــېمه دەپ  ەھۇرەيرـــــ ئهبـــۇ 

  : مهن. كۆتۈرىۋالدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى
ـــ بــــۇالر پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ كهشــــى، پهيغهمــــبهر   ـــ

تىــن باشــقا ھــېچ بىــر ئىالھنىــڭ يوقلــۇقىنى هللا ئهلهيهىسســاالم مېنــى
چىن قهلبىدىن ئىقرار ۋە ئېتىـراپ قىلغـان ھـالهتته يولۇققـان ھهر بىـر      



  بۆلۈمى ئىمان

 38

كىشــىگه جهنــنهت بىــلهن بېشــارەت بېرىشــكه بــۇيرۇپ، بــۇ ئىككــى پــاي   
 . كهشىنى ئىسپات سۈپىتىدە بهردى، ـ دېدىم

ــۆمهر مېنىــڭ كۆكســۈمگه بىــر مۇشــت ســالغان ئىــدى، ئوڭــدامغا     ئ
  :ئاندىن. ۈمچۈشت

مهن پهيغهمــبهر . ـــ دېــدى ! ــــ ئــى ئهبــۇ ھــۇرەيرە، ئارقاڭغــا قايــت     
شـۇچاغدىكى تۇرقىمـدىن   ، كهلـدىم  ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغـا قايتىـپ  

 تـاپ ئارقامـدىنال   ۇمـ ئۆمهرھازىرال يىغـالپ تاشـاليدىغاندەك كـۆرىنهتتىم،    
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا قاراپ. بېسىپ كېلىۋاتاتتى

  : مهن. ساڭا نېمه بولدى؟ ـ دەپ سورىدى! ئهبۇ ھۇرەيرە ــ ئهي
ن ماڭـا تاپىلىغـان ئىشـالرنى    ــ مهن ئـۆمهرگه يولۇقـۇپ، ئۇنىڭغـا سـه    

ىم، ئۆمهر مېنىڭ كۆكسۈمگه بىر مۇشـت سـالدى، مهن ئوڭـدامغا    ىددېگهن
. دېـدى، ـ دېـدىم    “!ڭغـا قايـت  اھـۇرەيرە، ئارق  ئهبـۇ ئـى  ”: ئانـدىن . چۈشـتۈم 

  : ئۆمهرگه ساالمپهيغهمبهر ئهلهيهىس
 غانىدى،دەپ ســورىنــېمه ئۈچــۈن ئۇنــداق قىلــدىڭ؟ ـ    ! ــــ ئــى ئــۆمهر
  : ھهزرىتى ئۆمهر

ئاتـا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا بولسـۇنكى، سـهن ئىككـى         ! ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
تىن باشـقا  هللاىگه بېرىپ، ئۇنى اھۇرەيركهشىڭنى ئىسپات سۈپىتىدە ئهبۇ 

رار ۋە ئېتىــراپ ھــېچ بىــر ئىالھنىــڭ يوقلــۇقىنى چىــن قهلبىــدىن ئىقــ
قىلغان ھـالهتته يولۇققـان ھهر بىـر كىشـىگه جهنـنهت بىـلهن بېشـارەت        

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. بېرىش ئۈچۈن ئهۋەتتىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
  :ئۆمهر. ــ ھهئه، شۇنداق، ـ دېدى

مهن كىشـىلهرنىڭ بـۇ   چۈنكى  .ىنئۇنداق قىلمىغ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ئىبادەتتىن سۇسلىشـىپ كېتىشـىدىن    -سۆزگه ئېسىلىۋېلىپ، ئهمهل 

ئهنسىرەيمهن، كىشىلهرنى ئهمهل ـ ئىبادەت قىلغىلى قويغـان بولسـاڭ، ـ     
  :شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى

  . ـ دېدى! ــ ئۇنداقتا، ئۇالرنى ئهمهل قىلغىلى قوي
  )31: مۇسلىم(
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اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمِعي َنفٌَر ِمْن قَـْوِمي   أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى: ُموَسى قَالَ َعْن أَبِيـ   9
نَّـةَ  فَقَالَ أَْبِشُروا َوَبشُِّروا َمْن َوَراَءكُْم إِنَُّه َمْن َشهَِد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َصاِدقًا بَِها َدَخـلَ الْجَ 

ُنَبشُِّر النَّاَس فَاْسَتقَْبلََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فََرَجَع  فََخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ـ   الَ بَِنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَِّه إِذَنْ َيتَِّكلَ النَّـاُس قَ

  .فََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
مهن قهۋمىمدىن بىـر  : يدۇـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دە  9

ــبهر    ــرگه پهيغهم ــلهن بى ــانچه كىشــى بى ــا   ق ــاالمنىڭ يېنىغ ئهلهيهىسس
  : ىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگهىدكهلگهن
تىــن باشــقا ھــېچ بىــر ئىالھنىــڭ يوقلــۇقىنى چىــن دىلىــدىن هللاــــ ا

ــتا گ   ــان ئاساس ــراپ قىلغ ــرار ۋە ئېتى ــداق  ئىق ــق بهرگهن ھهر قان ۇۋاھلى
بىز كىشـىلهرگه بـۇ   . ـ دېدى! كىشىگه جهننهت بىلهن بېشارەت بېرىڭالر

بېشارەتنى يهتكۈزۈش ئۈچـۈن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىـدىن     
قايتىــپ چىقىۋاتقانــدا، ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن ئۇچرىشــىپ       

ر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بىزنـى پهيغهمـبه   . قالدۇق
  : يېنىغا قايتۇرۇپ كىرىپ

ــۇلۇلالھ   ــى رەسـ ـــ ئـ ــۆزگه    ! ــ ــۇ سـ ــىلهر بـ ــاق، كىشـ ــداق قىلسـ بۇنـ
ــىلىۋېلىپ، ئهمهل  ــدۇ، ـ دېـــدى      -ئېسـ ــادەتته سۇسلىشـــىپ قالىـ . ئىبـ

  . ①پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا جاۋابهن ھېچ نهرسه دېمىدى
 ) »ئهلكهبىر«؛ 19100: ئهھمهد(

، يا نيب اهللا أنت أفضل الناس رأيا: عن اƪدري أن عمر قالوللبزار بضعف  - 10
  . إن الناس إذا Ƨعوا ŏا اتكلوا

  : ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ زار خۇدرىدىنبهز - 10
قاراش جهھهتته كىشـىلهرنىڭ ئهڭ   -سهن پىكىر ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

 -كىشىلهر بۇنى ئاڭلىسا، شـۇنىڭغا ئېسـىلىۋېلىپ، ئهمهل   . ئهۋزىلىسهن

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، تهبهرانىنىــڭ        ): 16815(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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   .①ته سۇسلىشىپ قالىدۇ، ـ دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغانئىبادەت
وله أيضا بضعف عن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يؤذن  - 11

   .دعهم: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إذا يتكلوا: يف الناس بنحوه، فقال عمر
غـــان ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىل بهززارنىـــڭ – 11

ھهدىسىدە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهزرىتى ئۆمهرنى كىشىلهرگه 
  : يۇقىرىقى سۆزلهرنى يهتكۈزۈشكه بۇيرىغانلىقى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــ ئۇنداقتا، كىشىلهر بۇ سۆزگه ئېسىلىۋالىدۇ، ـ دېگهنـدە، پهيغهمـبهر    
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ

  . ②لىكى بايان قىلىنغانـ دېگهن! ، يهتكۈزمىگىنبولسا ــ ئۇنداق
  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

َيـا  : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: ، قَالََعْن بِاللٍوللكبري بضعف  - 12
  .َوإِِن اتَّكَلُوا: إِذًا َيتَِّكلُوا، قَالَ: قَالَبنحوه، بِاللُ، َناِد ِفي النَّاسِ، 

لــدىن رىــۋايهت قىلىنىشــىچه، پهيغهمــبهر دە بىال »ئهلكهبىــر« - 12 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا

  : ـ دېگهن، بىالل! ــ كىشىلهرگه يۇقىرىقىالرنى يهتكۈزگىن
ــ ئۇنـداقتا، كىشـىلهر بـۇ سـۆزگه ئېسـىلىۋالىدۇ، ـ دېـگهن بولسـىمۇ،         

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  .③ـ دېگهن! ــ ئېسىلىۋالسىمۇ يهتكۈز

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ كُْنُت رِْدَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِحَمـارٍ   - 13 
الَ قُلْـُت  ِه قَُيقَالُ لَُه ُعفَْيٌر قَالَ فَقَالَ َيا ُمَعاذُ َتْدرِي َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد َوَما َحقُّ الِْعَباِد َعلَى اللَّ
ا َوَحقُّ الِْعَبـاِد  اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنَّ َحقَّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد أَنْ َيْعُبُدوا اللََّه َولَا ُيْشرِكُوا بِِه َشْيئً

                                                 
ە مـــۇھهممهد ئىبنـــى بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ ســـهنهدىد ): 15(ھهيســـهمى  ①

 .ئهبۇ لهيال ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بــــۇ ھهدىســــنى ئهبــــۇ يهئــــال ۋە بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ئۇنىــــڭ ســــهنهدىدە ): 11(ھهيســــهمى  ②

 .ئىبنى مۇھهممهد ئىبنى ئهقىل ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن ئابدۇلالھ
ــهمى  ③ ــۇ ھهدىســ ): 19(ھهيس ــفه       ب ــى خهلى ــال ئىبن ــهنهدىدە مىنه ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى نى تهبهران

  .ئىسىملىك مۇنكهر ھهدىس رىۋايهت قىلىدىغان بىرى بار، ـ دېگهن
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ُسولَ اللَِّه أَفَلَا أَُبشُِّر النَّاَس قَالَ َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ لَا ُيَعذَِّب َمْن لَا ُيْشرُِك بِِه َشْيئًا قَالَ قُلُْت َيا َر
 .فَأَْخَبَر بَِها ُمَعاذٌ ِعْنَد َمْوِتِه َتأَثًُّما: قَالَ أََنُس ْبُن َماِلٍك. لَا ُتَبشِّْرُهْم فََيتَِّكلُوا

پهيغهمبهر : ۇنداق دەيدۇـ مۇئاز ئىبنى جهبهل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ م  13
ۋالغـان  ىبىـر ئېشـهككه مىن   املىقئـۇفهير نـ   ئىككىمىـز ئهلهيهىسساالم 

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ۇقئىد
ــاز  ـــ ھهي مۇئ ــهن ا! ـ ــلهن     هللاس ــى بى ــتىدىكى ھهقق ــدە ئۈس ــڭ بهن نى

ئۈستىدىكى ھهققىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلهمسـهن؟ ـ   هللا بهندىنىڭ ا
  : مهن. دەپ سورىدى

ــۇنى ا ـــ بـ ــدىم     هللاۋە اهللا ــ ــدۇ، ـ دېـ ــۇلى بىلىـ ــبهر . نىـــڭ رەسـ پهيغهمـ
  :المئهلهيهىسسا

قــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك كهلتۈرمهســتىن     هللاــــ بهنــدىلهرنىڭ ا 
ــى؛ هللائىبــادەت قىلىشــى ا ــدىلهر ئۈســتىدىكى ھهقق ــا ھــېچ هللا نىــڭ بهن ق

نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهستىن ئىبادەت قىلغـانالرنى ئازابلىماسـلىق   
  : مهن. دېدى ئۈستىدىكى ھهققىدۇر، ـهللا بولسا، بهندىلهرنىڭ ا
بـۇنى كىشـىلهرگه ئېيتىـپ بهرمهيمـۇ؟ ـ       ئۇنداقتا،! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىم
ئىبـــادەتته  -ـــــ كىشـــىلهرنىڭ بـــۇ ســـۆزگه ئېســـىلىۋېلىپ، ئهمهل 

ــ دېــدى! سۇسلىشــىپ قالماســلىقى ئۈچــۈن، ئېيتمــاي تــۇرغىن  ئهنهس . ـ
  :الھۇ ئهنهۇئىبنى مالىك رەزىيهل

لـۇپ قېلىشـىدىن   مۇئاز رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئىلىمنـى يوشـۇرغان بو   ــ 
  . ئهنسىرەپ، ئۆلۈپ كېتىش ئالدىدا بۇنى ئېيتىپ بهرگهن ئىدى، ـ دېدى

  )32ۋە  30: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ذَرŖ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخَرْجُت لَْيلَةً ِمْن اللََّياِلي فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ـ   14
َولَْيَس َمَعُه إِْنَسانٌ قَالَ فَظََنْنُت أَنَُّه َيكَْرُه أَنْ َيْمِشَي َمَعُه أََحـٌد   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي َوْحَدُه

قَالَ فََجَعلُْت أَْمِشي ِفي ِظلِّ الْقََمرِ فَالَْتفََت فََرآنِي فَقَالَ َمْن َهذَا قُلُْت أَُبو ذَرŖ َجَعلَنِي اللَّـُه  
لَ فََمَشْيُت َمَعُه َساَعةً فَقَالَ إِنَّ الُْمكِْثرِيَن ُهْم الُْمِقلُّـونَ َيـْوَم   ِفَداَءَك قَالَ َيا أََبا ذَرŖ َتَعالَْه قَا

  ِفيِه َخْيـًرا الِْقَياَمِة إِلَّا َمْن أَْعطَاُه اللَُّه َخْيًرا فََنفََح ِفيِه َيِميَنُه َوِشَمالَُه َوَبْيَن َيَدْيِه َوَوَراَءُه َوَعِملَ
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فَقَالَ ِلي اْجِلْس َها ُهَنا قَالَ فَأَْجلََسنِي ِفي قَاعٍ َحْولَُه ِحَجاَرةٌ فَقَالَ  قَالَ فََمَشْيُت َمَعُه َساَعةً
ِلي اْجِلْس َها ُهَنا َحتَّى أَْرجَِع إِلَْيَك قَالَ فَاْنطَلََق ِفي الَْحرَِّة َحتَّى لَا أََراُه فَلَبِثَ َعنِّي فَأَطَـالَ  

قْبِلٌ َوُهَو َيقُولُ َوإِنْ َسَرَق َوإِنْ َزَنى قَالَ فَلَمَّا َجاَء لَْم أَْصـبِْر  اللُّْبثَ ثُمَّ إِنِّي َسِمْعُتُه َوُهَو ُم
جُِع َحتَّى قُلُْت َيا َنبِيَّ اللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك َمْن ُتكَلُِّم ِفي َجانِبِ الَْحرَِّة َما َسِمْعُت أََحًدا َيْر

لَْيِه السَّلَام َعَرَض ِلي ِفي َجانِبِ الَْحرَِّة قَالَ َبشِّْر أُمََّتَك أَنَُّه َمْن إِلَْيَك َشْيئًا قَالَ ذَِلَك جِْبرِيلُ َع
ُت َماَت لَا ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َدَخلَ الَْجنَّةَ قُلُْت َيا جِْبرِيلُ َوإِنْ َسَرَق َوإِنْ َزَنى قَالَ َنَعْم قَالَ قُلْ

  .َوإِنْ َشرَِب الَْخْمَر َوإِنْ َسَرَق َوإِنْ َزَنى قَالَ َنَعْم
ر ئايدىڭ كېچىسى بى: زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ – 14

ــا چىققان ــدىمتاالغ ــالغۇز    ى ــۆزى ي ــاالم ئ ــبهر ئهلهيهىسس ــام، پهيغهم ، قارىس
شـــۇنىڭ بىـــلهن، مهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم . مـــاڭغىلى تۇرۇپتـــۇ

ســا كېــرەك دەپ باشــقىالرنىڭ ئــۆزى بىــلهن بىــرگه مېڭىشــىنى خالىمى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى كۆرۈپال. ئويلىدىم

  :مهن. ەپ سورىدىكىم ئۇ؟ ـ دــ 
پهيغهمـبهر   .ــ دېـدىم  ! مېنى ساڭا پىـدا قىلسـۇن  هللا زەر، ا ــ مهن ئهبۇ
  :ئهلهيهىسساالم
ئىككىمىــز بىــر ئــاز بىلــله . ـــ دېــدى! بــۇ يهرگه كهل! زەر ــــ ھه ئهبــۇ

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمماڭغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر 
بهرگهن هللا ، ادۇرــ بۇ دۇنيانىڭ بـايلىرى ئاخىرەتنىـڭ كهمبهغهللىرىـ   

ــدى  ــايلىقنى ئالـ ــتىن  -بـ ــنىگه قارىماسـ ــۈك كهيـ ــىلىق ھهر تۈرلـ ياخشـ
يهنه . يوللىرىغا سهرپ قىلغان كىشىلهرال بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا، ـ دېـدى    

م مېنـى ئهتراپـى   بىر ئـاز ماڭغانـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاال     
  : تاشلىق ئويمان بىر جايدا ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ

ئانـدىن سـايلىققا   . ــ دېـدى  ! ــ مهن قايتىپ كهلگۈچه بۇ يهردە ئولتـۇرۇپ تـۇر  
ــۈرۈپ كهتتــى ـ دە، كۆزۈمــدىن غايىــپ بولــدى      ــدىن خېلــى ۋاقىــت  . قــاراپ ي ئارى

  : ئۆتكهندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قايتىپ كېلىۋاتقاچ
ــــ ئوغرىلىــق قىلغــان بولســىمۇ، زىنــا قىلغــان بولســىمۇ، ـ دەۋاتقــانلىقىنى   

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهلگهن ھامان ئۆزەمنى تۇتالماي. ئاڭلىدىم
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بـۇ سـاي تهرەپـته كىمـگه     ! مېنـى سـاڭا پىـدا قىلسـۇن    هللا ا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــ  ! مىـدىمغۇ؟ سۆزلهۋاتاتتىڭ؟ بىرەرسىنىڭ ساڭا جـاۋاب قايتۇرغـانلىقىنى ئاڭلى  

  : دەپ سورىسام، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
  : ــ بۇ ساي تهرەپته ماڭا جىبرىئىل كۆرۈندى، ئۇ ماڭا

قا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتـۈرمىگهن  هللائۈممىتىڭدىن ا! ــ ئى مۇھهممهد
ـــ ! ھالـدا ۋاپــات تاپقـان ھهر قانــداق كىشـىگه جهنــنهت بىـلهن بېشــارەت بهرگىـن     

  : مهن. دېدى
ــل   ــى جىبرىئى ــ ئ ــارەت       !ـ ــىمۇ، بېش ــان بولس ــا قىلغ ــاكى زىن ــق ي ئوغرىلى
  : جىبرىئىل. بېرەمدىم؟ ـ دەپ سورىدىم

  : مهن يهنه. ــ شۇنداق، ـ دېدى
ــل   ــى جىبرىئى ـــ ئ ــارەت     ! ـ ــىمۇ، بېش ــان بولس ــا قىلغ ــاكى زىن ــق ي ئوغرىلى
  : جىبرىئىل. بېرەمدىم؟ ـ دەپ سورىدىم

  . ـ دېدى !رەت بهرگىنبېشا ــ شۇنداق، ھاراق ئىچكهن بولسىمۇ
  )6443: بۇخارى(

  .»َعلَى َرغْمِ أَْنِف أَبِى ذَرŖ«ثُمَّ قَالَ ِفى الرَّابَِعِة : وزاد يف أخرى -15
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر  ،ـ مۇســلىم يهنه بىــر رىــۋايهتته   15
زەرنىــڭ ئۇنىمىغىنىغــا پهرۋا  ئهبــۇ« :تــۆتىنچى قېتىمــدامنىڭ ۋەســهلله

  . قوشۇپ رىۋايهت قىلغان لىكىنىدېگهن »قىلماستىن
  )94: مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ قَالَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َمـا  ـ   16
ْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َدَخلَ الُْموجَِبَتاِن فَقَالَ َمْن َماَت لَا ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َدَخلَ الَْجنَّةَ َوَمْن َماَت ُي

 .النَّاَر
پهيغهمـبهر   ئـادەم بىـر  : جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  – 16

  : ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ
ئىنساننى جهننهتكه كىرگۈزىـدىغان نهرسـه نـېمه؟    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ر پهيغهمــبه. جهھهنــنهمگه كىرگۈزىــدىغان نهرســه نــېمه؟ ـ دەپ ســورىدى   
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  : ئهلهيهىسساالم
قا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمىگهن ھالدا ۋاپات تاپقـان ھهر  هللاــ ا

قـــا بىـــرەر نهرســـىنى شـــېرىك هللا. قانـــداق كىشـــى جهنـــنهتكه كىرىـــدۇ
كهلتۈرگهن ھالدا ۋاپات تاپقان ھهر قانداق كىشى جهھهننهمگه كىرىدۇ، ـ  

  . دېدى
  )93: مۇسلىم(

نِي َمْحُموُد ْبُن الرَّبِيعِ الْأَْنَصارِيُّ أَنَُّه َعقَلَ َرُسولَ اللَِّه َعْن اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ أَْخَبَر ـ  17
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعقَلَ َمجَّةً َمجََّها ِفي َوْجهِِه ِمْن بِئْرٍ كَاَنْت ِفي َدارِِهْم فََزَعَم َمْحُموٌد

َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِممَّْن َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اللَّـِه   أَنَُّه َسِمَع ِعْتَبانَ ْبَن َماِلٍك الْأَْنصارِيَّ
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ كُْنُت أَُصلِّي ِلقَْوِمي بَِبنِي َساِلمٍ َوكَانَ َيُحولُ َبْينِي َوَبْيـَنُهْم َوادٍ 

ُه ِقَبلَ َمْسجِِدِهْم فَجِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  إِذَا َجاَءْت الْأَْمطَاُر فََيُشقُّ َعلَيَّ اْجِتَياُز
َوَسلََّم فَقُلُْت لَُه إِنِّي أَْنكَْرُت َبَصرِي َوإِنَّ الَْواِدَي الَِّذي َبْينِي َوَبْيَن قَْوِمي َيِسيلُ إِذَا َجـاَءْت  

َك َتأِْتي فَُتَصلِّي ِمْن َبْيِتي َمكَاًنا أَتَِّخذُُه ُمَصلŕى فَقَـالَ  الْأَْمطَاُر فََيُشقُّ َعلَيَّ اْجِتَياُزُه فََوِدْدُت أَنَّ
 َوأَُبـو  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَفَْعلُ فََغَدا َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

النََّهاُر فَاْسَتأْذَنَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَِذْنُت لَُه  َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبْعَد َما اْشَتدَّ
 فَلَْم َيْجِلْس َحتَّى قَالَ أَْيَن ُتِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي ِمْن َبْيِتَك فَأََشْرُت لَُه إِلَى الَْمكَاِن الَِّذي أُِحبُّ أَنْ

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَبََّر َوَصفَفَْنا َوَراَءُه فََصلَّى َركَْعَتْينِ ثُـمَّ  أَُصلَِّي ِفيِه فَقَاَم َرُسولُ اللَّ
للَُّه َسلََّم َوَسلَّْمَنا ِحَني َسلََّم فََحَبْسُتُه َعلَى َخزِيرٍ ُيْصَنُع لَُه فََسِمَع أَْهلُ الدَّارِ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا

ِتي فَثَاَب رَِجالٌ ِمْنُهْم َحتَّى كَثَُر الرَِّجالُ ِفي الَْبْيِت فَقَالَ َرُجلٌ ِمْنُهْم َمـا  َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْي
لَّى فََعلَ َماِلٌك لَا أََراُه فَقَالَ َرُجلٌ ِمْنُهْم ذَاَك ُمَناِفٌق لَا ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص

ا َتقُلْ ذَاَك أَلَا َتَراُه قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َيْبَتِغي بِذَِلَك َوْجَه اللَِّه فَقَـالَ اللَّـُه   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَ
للَِّه َصلَّى َوَرُسولُُه أَْعلَُم أَمَّا َنْحُن فََواللَِّه لَا َنَرى ُودَُّه َولَا َحِديثَُه إِلَّا إِلَى الُْمَناِفِقَني قَالَ َرُسولُ ا

اللَِّه قَالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنَّ اللََّه قَْد َحرََّم َعلَى النَّارِ َمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َيْبَتِغي بِذَِلَك َوْجَه اللَُّه
ْيِه َوَسلََّم َمْحُموُد ْبُن الرَّبِيعِ فََحدَّثُْتَها قَْوًما ِفيهِْم أَُبو أَيُّوَب َصاِحُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
يُّوَب قَالَ ِفي غَْزَوِتِه الَِّتي ُتُوفَِّي ِفيَها َوَيزِيُد ْبُن ُمَعاوَِيةَ َعلَْيهِْم بِأَْرضِ الرُّومِ فَأَْنكََرَها َعلَيَّ أَُبو أَ
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َر ذَِلَك َعلَيَّ فََجَعلْـُت  َواللَِّه َما أَظُنُّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما قُلَْت قَطُّ فَكَُب
ْنُه إِنْ ِللَِّه َعلَيَّ إِنْ َسلََّمنِي َحتَّى أَقْفُلَ ِمْن غَْزَوِتي أَنْ أَْسأَلَ َعْنَها ِعْتَبانَ ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َع

مَّ ِسْرُت َحتَّـى قَـِدْمُت   َوَجْدُتُه َحيا ِفي َمْسجِِد قَْوِمِه فَقَفَلُْت فَأَْهلَلُْت بَِحجٍَّة أَْو بُِعْمَرٍة ثُ
لَّْمُت الَْمِديَنةَ فَأََتْيُت َبنِي َساِلمٍ فَإِذَا ِعْتَبانُ َشْيǸٌ أَْعَمى ُيَصلِّي ِلقَْوِمِه فَلَمَّا َسلََّم ِمْن الصَّلَاِة َس

  .َحدَّثَنِيِه أَوَّلَ َمرٍَّة َعلَْيِه َوأَْخَبْرُتُه َمْن أََنا ثُمَّ َسأَلُْتُه َعْن ذَِلَك الَْحِديِث فََحدَّثَنِيِه كََما
مهھمـۇد ئىبنـى رەبىـئ ئهنسـارى     : ـ ئىبنى شىهاب مۇنداق دەيـدۇ   17

ئېسـىگه  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭـا ئۆزىنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنى     
ئۇالرنىــڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  شــۇنداقال  ئااللىغــانلىقىنى،

 مـۇ ه پۈركىگهنلىكىنىيۈزىگئۇنىڭ ھويلىسىدىكى قۇدۇقتىن سۇ ئېلىپ 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    ئانـدىن . دەپ بهردى ئېسىگه ئااللىغـانلىقىنى 

ــارى       ــك ئهنس ــى مالى ــان ئىبن ــقان ئىتب ــىغا قاتناش ــلهن بهدرى ئۇرۇش بى
  : بهردىرىۋايهت قىلىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 

نامــاز ــــ مهن بهنىــي ســالىم ئايمىقىــدىكى قهۋمىمــگه ئىمــام بولــۇپ 
مهن تۇرىـدىغان جـاي بىـلهن ئـۇالر تۇرىـدىغان جاينىـڭ       . ئوقۇپ بېرەتتىم

ــادا يــامغۇر يېغىــپ قالســا،  . ئارىســىنى بىــر جىلغــا ئايرىــپ تــۇراتتى  مۇب
ــيىن      ــۈم قى ــدىن ئۆتۈش ــۈن جىلغى ــرىش ئۈچ ــچىتىگه بې ــڭ مهس ئۇالرنى

  : شۇنىڭ ئۈچۈن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ. بوالتتى
مېنىڭ كۆزۈم ئاجىزلىشىپ قالدى، نـاۋادا يـامغۇر   ! ەسۇلۇلالھــ ئى ر

. يېغىپ قالسا، قهۋمىم بىلهن مېنىڭ ئارامدىكى جىلغىدا سـهل ئاقىـدۇ  
شۇنىڭ بىلهن، مېنىـڭ ئـۇ جىلغىـدىن ئۆتۈشـۈم قىـيىن بولىـدۇ، شـۇڭا        
سهن كېلىپ، مېنىڭ ئۆيۈمدىن بىر جايدا ناماز ئوقـۇپ بهرگهن بولسـاڭ،   

ــاينى ناماز  ــۇ ج ــدىم      مهن ش ــام، ـ دې ــان بولس ــاھ قىلىۋالغ ــبهر . گ پهيغهم
  : ئهلهيهىسساالم

ئهتىسى ئهتىگهن تاڭ خېلـى يورۇغانـدىن كېـيىن،    . ــ بولىدۇ، ـ دېدى 
يېتىـپ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبـۇبهكرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـلهن     

  : ئىجازەت سورىدى ۋە ئۆيگه كىرىپال كېلىپ،
. ىمنى ياخشـى كۆرىسـهن؟ ـ دېـدى    ــ قايسى جايدا ناماز ئوقۇپ بېرىشـ 

پهيغهمــبهر . مهن نامــاز ئوقۇشــنى ياقتۇرىــدىغان بىــر جــاينى كۆرســهتتىم
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بىـز  . دەپ نامازغـا تـۇردى   »!ئهكـبهر هللا ا«: ئهلهيهىسساالم ئورنىدىن تۇرۇپ
ئىككـــى رەكـــئهت نامـــاز . ئارقىســـىدا ســـهپ تـــۈزۈپ ئىقتىـــدا قىلـــدۇق

نامازدىن كېـيىن،  . دۇقئوقۇغاندىن كېيىن ساالم بهردى، بىزمۇ ساالم بهر
شــورپا پىشــقىچه ســاقالپ  نىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

ــدىمتۇر ــقا تۇتۇۋالـ ــبهر  . ۇشـ ــۇنچه كىشـــى پهيغهمـ ــر مـ مهھهللىلىـــك بىـ
ــى      ــدە ئىكهنلىكىن ــڭ ئۆيۈم ــهللهمنىڭ مېنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

 .شـۇنىڭ بىـلهن، ئۆيـدە ئـادەم كۆپىيىـپ كهتتـى      . پتۇئاڭالپ يۈگۈرەپ كه
  : ئارىدىن بىرى

ى، يهنه ىـد ئۇ نېمه ئىش قىلىۋاتىـدۇ؟ ـ دېگهن  ــ مالىك كۆرۈنمهيدىغۇ، 
  : بىرەيلهن
. نىڭ رەسۇلىنى ياخشى كۆرمهيدىغان مۇناپىق، ـ دېدى هللاۋە اهللا ــ ئۇ، ا

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
هللا ال إلـه إال ا ”: نىـڭ رازىلىقىنـى كـۆزلهپ   هللائۇنىـڭ ا ! ــ ئۇنداق دېـمه 

دېگهنلىكىنـى بىلمهمسـهن؟ ـ     “)ن باشـقا ھېچبىـر ئىـالھ يوقتـۇر    تىهللا(
  : ئۇ كىشى. دېدى

نىــڭ هللاۋە اهللا نىــڭ رازىلىقىنــى كــۆزلىگهنلىكىنى ا  هللائۇنىــڭ اــــ 
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، بىز ئۇنىـڭ  هللائهمما، ا. رەسۇلى ئوبدان بىلىدۇ

مــۇھهببىتىنى پهقهت مۇنــاپىقالرغىال بېغىشــاليدىغانلىقىنى ۋە پهقهت   
ــدى       ــۇرىمىز، ـ دې ــۆرۈپ ت ــىدىغانلىقىنى ك ــال سۆزلىش ــاپىقالر بىلهن . مۇن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ال إلـه  ”: ئۆزىنىـڭ رازىلىقىنـى كـۆزلهپ   هللا شۈبهىسىزكى، ا -ــ شهك 

دېـگهن كىشـىگه دوزاخنـى     “)تىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇرهللا(هللا إال ا
 .ھارام قىلدى، ـ دېدى
مهن بۇ ھهدىسنى يهزىـد ئىبنـى   : رەبىئ مۇنداق دەيدۇ مهھمۇد ئىبنى

ئېلىـپ بېرىلغـان بىـر غازاتتـا     ) رۇم زېمىنىـدا (مۇئاۋىيه قوماندانلىقىـدا  
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ سـاھابىلىرىدىن بولغـان      
ئهبۇ ئهييۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ھۇزۇرىدا بىـر تـوپ كىشـىگه سـۆزلهپ     

هللا ا. ئــۇ مۇشــۇ غازاتتــا شــېهىد بولغــان    (بــۇ ئهييــۇب  ئه. بهرگهن ئىــدىم
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  : ماڭا قارشى قوپۇپ!) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن
تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، مهن بـۇ سـۆزلهرنى ھهرگىزمـۇ    هللا ــ ا

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم دېــگهن دەپ ئويلىمــايمهن، ـ    
  : بۇ سۆز ماڭا بهك ئېغىر كهلدى ـ دە. دېدى

مېنى بۇ غازاتتىن قايتقىچه ساالمهت قىلىپ، ئىتبـان ئىبنـى    هللاــ ا
مـــالىكنى قهۋمىنىـــڭ مهســـچىتىدە تىرىـــك تاپســـامال، بـــۇ ھهدىســـنى  

سـاالمهت قايتقانـدىن   . قـا ۋەدە قىلـدىم  هللائۇنىڭدىن قايتا سورايمهن دەپ ا
گه ئىهرام باغالپ، شامدىن مهككىـگه بـاردىم،   ) ياكى ئۆمرە(كېيىن، ھهج 

ــنىگه ك ــدىن مهدى ــاردىم  ئان ئىتبــان . ېلىــپ، بهنىــي ســالىم ئايمىقىغــا ب
ئـۇ نامـازنى تۈگهتكهنـدىن    . قهۋمىگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇۋاتقـان ئىـكهن  

ئـۇ قېرىـپ   . كېيىن، مهن ئۇنىڭغا سـاالم بېرىـپ، ئـۆزەمنى تونۇشـتۇردۇم    
مهزكـــۇر ھهدىـــس توغرۇلـــۇق . كۆزىـــدىنمۇ ئايرىلىـــپ قالغـــان ئىـــكهن 

ماڭا بۇرۇن سۆزلهپ بهرگىنىگه ئوخشاش سورىۋىدىم، ئىتبان ئۇ ھهدىسنى 
  . قىلىپ سۆزلهپ بهردى

   )1186: بۇخارى(

  .وملالك والنسائي منه الصالة يف البيت - 18
ــ دەپ رىـۋايهت    ئۆيدە ناماز ئوقـۇپ بېرىشـنى،  : مالىك ۋە نهسائى - 18
  . ①قىلغان
ُد النَّاسِ بَِشـفَاَعِتَك َيـْوَم   َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن أَْسَع: ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ ِقلتَعـ   19

ي َعْن َهذَا الِْقَياَمِة قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد ظََنْنُت َيا أََبا ُهَرْيَرةَ أَنْ لَا َيْسأَلُنِ
ُد النَّاسِ بَِشفَاَعِتي َيـْوَم  الَْحِديِث أََحٌد أَوَّلُ ِمْنَك ِلَما َرأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعلَى الَْحِديِث أَْسَع

   .الِْقَياَمِة َمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َخاِلًصا ِمْن قَلْبِِه أَْو َنفِْسِه
مهن پهيغهمـــبهر : ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ - 19

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
تىڭدىن كىــم ىقىيــامهت كــۈنى ســېنىڭ شــاپائ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1259(ئهلبانى  ①
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . بهھــرىمهن بولىــدۇ؟ ـ دەپ ســورىۋىدىم   
  :ۋەسهللهم

مهن ســـــېنىڭ ھهدىســـــكه بولغـــــان ! ـــــــ ئـــــى ئهبـــــۇ ھـــــۇرەيرە 
دىن ىــھۇرەيرڭگه قــاراپ، ھــېچكىم بــۇ مهســىلىنى ئهبــۇ مهنلىكىھېرىســ

ــورىمايدىغۇ دەپ   ــۇرۇن سـ ــدئويلىغانبـ ــڭ   . ىمىـ ــۈنى مېنىـ ــامهت كـ قىيـ
هللا ال إلــه إال ا”: هھــرىمهن بولىــدىغانالر چىــن قهلبىــدىنشــاپائىتىمدىن ب

دېگهن كىشىلهردۇر، ـ دەپ جـاۋاب    “)تىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇرهللا(
  . بهردى

   )99: بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َوالَِّذي َنفْـُس    20
ٍد بَِيِدِه لَا َيْسَمُع بِي أََحٌد ِمْن َهِذِه الْأُمَِّة َيُهوِديٌّ َولَا َنْصَرانِيٌّ ثُمَّ َيُموُت َولَـْم ُيـْؤِمْن   ُمَحمَّ

   .بِالَِّذي أُْرِسلُْت بِِه إِلَّا كَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّار
ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      20 ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ـ ئهب

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلالم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سه
بىــلهن قهســهمكى،  هللا مۇھهممهدنىــڭ نهپســى ئىلكىــدە بولغــان ا   «

يهھۇدىي ياكى خرىستىئان بولسۇن، مهيلى كىم بولسا بولسـۇن، مېنىـڭ   
پهيغهمبهر ئىكهنلىكىمنى ئاڭالپ تـۇرۇپ، مهن ئېلىـپ كهلـگهن ئىسـالم     

ات بولىــدىكهن، ئــۇ دىنىغــا ئېتىقــاد قىلىشــتىن بــاش تارتقــان ھالــدا ۋاپــ
  . »چوقۇم دوزاخقا كىرىدۇ

  )153: مۇسلىم(

َعْن ُصَهْيبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَجًبا ِلأَْمرِ الُْمْؤِمنِ إِنَّ ـ   21
َسرَّاُء َشكََر فَكَانَ َخْيـًرا لَـُه َوإِنْ   أَْمَرُه كُلَُّه َخْيٌر َولَْيَس ذَاَك ِلأََحٍد إِلَّا ِللُْمْؤِمنِ إِنْ أََصاَبْتُه 

  .أََصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر فَكَانَ َخْيًرا لَُه
ــدۇكى،       21 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇھهيب رەزىيهلالھـ ـ سـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاھ« ــالى نېم ! پ ــىنىڭ ھ ــۇئمىن كىش ــم ــىى ــڭ ! ؟دېگهن ياخش ئۇنى



 پهزىلىتىئىماننىڭ 

49 

ئهھـــۋالى ئۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ياخشـــىلىق ئېلىـــپ كېلىـــدۇ، بـــۇ   بـــارلىق
خۇشـال بولىـدىغان    مـۇئمىن . گىال خاسـتۇر مـۇئمىن خۇسۇسىيهت پهقهت 
ــۇ، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بىــر  . قــا شــۈكرى ئېيتىــدۇ هللائىشــقا يولۇقســا، ا ــا ب مان

مانا . زەخمهتكه يولۇقسا، ئۇنىڭغا سهۋر قىلىدۇ -ياخشىلىق؛ ئهگهر زىيان 
  . »خشىلىق ھېسابلىنىدۇبۇمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر يا

   )2999: مۇسلىم(

 لَـْيسَ  َولَِكـنْ  َبلَى قَالَ الَْجنَِّة ِمفَْتاُح اللَُّه إِلَّا إِلََه لَا أَلَْيَس ُمَنبٍِّه ْبنِ ِلَوْهبِ ِقيلَ - 22
  .لََك ُيفَْتْح لَْم َوإِلَّا لََك فُِتَح أَْسَنانٌ لَُه بِِمفَْتاحٍ جِئَْت فَإِنْ أَْسَنانٌ لَُه إِلَّا ِمفَْتاٌح

  :ـ ۋەھب ئىبنى مۇنهببىهتىن22 
دېگهن كهلىمه جهننهتنىڭ  “تىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇرهللا”ــ 

  :ئاچقۇچى ئهمهسمۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، ئۇ
ــ توغرا، بىراق ھهر قانـداق ئاچقۇچنىـڭ چىشـى بولىـدۇ، چىشـى بـار       

ــاچقۇچنى ئېلىــپ كهلســهڭ   وق ئېچىلىــدۇ، ئهممــا چىشــى يــ ) قۇلــۇپ(ئ
  . ئاچقۇچنى كۆتۈرۈپ كهلسهڭ ئېچىلمايدۇ، ـ دېدى

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

اللَِّه  ةَ كئيبا َبْعَد ما تويف َرُسولطَلَْح إن ُعَمُر رأى: َعْن َيْحَيى ْبنِ طَلَْحةَ قَالَ - 23
اءتك إِْمَرةُ اْبنِ َعمَِّك َما لَك لعلك س: واستخلف أبو بكر، فَقَالَ له َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

وقال إƆ ألجدركم أال تسوءƆ إمرته، َولَِكن كلمـة  . ال، وأثƖ عليه خريا: أيب بكر؟ قَالَ
إِنِّي َألْعلَُم كَِلَمةً ال َيقُولَُها َعْبٌد “:من َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُها، قال َسِمْعُتها

فما مـنعƗ أن   “ال فرج اهللا عنه كربته، َوإِنَّ َجَسَدُه َوُروَحُه لََيجَِدانَ لََها َرْوًحاِعْنَد َمْوِتِه إِ
فلله اƩمد ما هـي؟  : قال. إƆ ألعرفها :قَالَ عمر. أسأل عنها إال القدرة عليها حىت مات

هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة عرضها على عمه عند املوت، ولو علم أن شيئا : قال
 .هي واهللا: قال طلحة. ها ألمره بهأعظم من

ــدۇ   - 23 ــداق دەي ــهه مۇن ــا ئىبنــى تهل پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : يهھي
بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ خهلىـپه      ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولـۇپ، ئهبـۇ  
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بولغاندىن كېيىن، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تهلهه رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ   
  : ى كۆرۈپقايغۇغا چۆمۈپ كهتكهنلىكىن -غهم 

ــ نـېمه بولـدۇڭ؟ نـېمىگه بـۇنچه قـايغۇرۇپ ئولتۇرىسـهن، تاغاڭنىـڭ        
ەپ ىغـا ئىچىـڭ ئېچىشـىۋاتامدۇ؟ ـ د    كرىنىڭ خهلىپه بولغىن ئوغلى ئهبۇ

  : تهلهه سورىغانىدى،
ــۇ      ــدى ۋە ئهب ــداق ئهمهس، ـ دې ـــ ئۇن ــدىن   ـ ــى كــۆپ ماختىغان بهكرىن

  :كېيىن
ئېچىشــمايدىغان ئهبــۇ بهكرىنىــڭ خهلىــپه بولۇشــىغا ئىچــى ئهڭ  ــــ 

الھۇ ئهلهيهـــى لهلبىـــراق مهن پهيغهمـــبهر ســـهل. كىشـــى مهن بـــولىمهن
ــهللهمنىڭ ــمهن  «: ۋەس ــى بىلى ــر كهلىمىن ــىزكى، مهن بى ھهر . شۈبهىس

 -ئـۇنى غهم  هللا قانداق بىر كىشى ئۆلىدىغان چاغدا ئۇ كهلىمىنـى دېسـه، ا  
ــۇ كهلىمىنىــڭ خــۇش     قــايغۇدىن خــاالس قىلىــدۇ، جهســىدى ۋە روھــى ئ

مهن ئۇ . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم» لهززەتلىنىپ تۇرىدۇپۇرىقىدىن 
 كهلىمىنــى ســوراپ بولغــۇچه، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

  : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ۋاپات بولۇپ كهتتى، ـ دېدى
  : تهلهه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ ئۇ كهلىمىنى مهن بىلىمهن، ـ دېدى

. ئۇ كهلىمه نېمه؟ ـ دەپ سـورىدى  ! دەپ باقئۇنداقتا ! قا شۈكرىهللاــ ا
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تاغىســى ئهبــۇ تالىــپ  
ــۇ     ــگهن بىــر كهلىــمه بولىــدىغان، ئ ســهن (ئۆلىــدىغان چاغــدا ئۇنىڭغــا دې

ــان  ــى بولغ ــۇ  ) بىلمهكچ ــۆزى ش ــڭ دەل ئ ــبهر  . كهلىمىنى ــۈنكى پهيغهم چ
ى ۋەسـهللهم ئـۇ كهلىمىـدىن پايـدىلىقراق باشـقا بىـر       سهلاللالھۇ ئهلهيهـ 

كهلىمىنى بىلگهن بولسا ئىدى، ئهلۋەتته تاغىسىغا شۇ چاغدا دېگهن بوالر 
  : تهلهه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ئىدى، ـ دېدى
  . ئۇنداقتا، ئۇ كهلىمه دەل شۇ ئىكهن، ـ دېدى. ــ توغرا

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

انَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ أَنَّ أَنَّ رَِجالًا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ عن ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّـ   24
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َبْعُضُهْم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني ُتُوفَِّي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحزُِنوا َعلَْيِه َحتَّى كَاَد
ِمْنُهْم فََبْيَنا أََنا َجاِلٌس ِفي ِظلِّ أُطُمٍ ِمْن الْآطَامِ َمرَّ َعلَـيَّ ُعَمـُر    ُيَوْسوُِس قَالَ ُعثَْمانُ َوكُْنُت

بِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََسلََّم َعلَيَّ فَلَْم أَْشُعْر أَنَُّه َمرَّ َولَا َسلََّم فَاْنطَلََق ُعَمُر َحتَّى َدَخلَ َعلَى أَ
َما ُيْعجُِبَك أَنِّي َمَرْرُت َعلَى ُعثَْمانَ فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَلَْم َيـُردَّ َعلَـيَّ    َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقَالَ لَُه

مَّ قَالَ السَّلَاَم َوأَقَْبلَ ُهَو َوأَُبو َبكْرٍ ِفي وِلَاَيِة أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحتَّى َسلََّما َعلَيَّ َجِميًعا ثُ
َك ُعَمُر فَذَكََر أَنَُّه َمرَّ َعلَْيَك فََسلََّم فَلَْم َتُردَّ َعلَْيِه السَّلَاَم فََمـا الَّـِذي   أَُبو َبكْرٍ َجاَءنِي أَُخو

ـ  ا َحَملََك َعلَى ذَِلَك قَالَ قُلُْت َما فََعلُْت فَقَالَ ُعَمُر َبلَى َواللَِّه لَقَْد فََعلَْت َولَِكنََّها ُعبِّيَُّتكُْم َي
َواللَِّه َما َشَعْرُت أَنََّك َمَرْرَت َولَا َسلَّْمَت قَالَ أَُبو َبكْرٍ َصَدَق ُعثَْمانُ َوقَْد  َبنِي أَُميَّةَ قَالَ قُلُْت

لَّ َشَغلََك َعْن ذَِلَك أَْمٌر فَقُلُْت أََجلْ قَالَ َما ُهَو فَقَالَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َتَوفَّى اللَُّه َعزَّ َوَج
لَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ َنْسأَلَُه َعْن َنَجاِة َهذَا الْأَْمرِ قَالَ أَُبو َبكْرٍ قَْد َسـأَلُْتُه َعـْن   َنبِيَُّه َصلَّى اللَُّه َع

لَ ذَِلَك قَالَ فَقُْمُت إِلَْيِه فَقُلُْت لَُه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي أَْنَت أََحقُّ بَِها قَالَ أَُبو َبكْرٍ قُلُْت َيا َرُسو
َهذَا الْأَْمرِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَبِلَ ِمنِّي الْكَِلَمـةَ الَِّتـي    اللَِّه َما َنَجاةُ

  .َعَرْضُت َعلَى َعمِّي فََردََّها َعلَيَّ فَهَِي لَُه َنَجاةٌ
ــدۇ       24 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــان رەزىيهلالھ ــى ئهفف : ـ ئوســمان ئىبن

هلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات تاپقاندا، ساھابىالردىن بىر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ
قانچه كىشى قاتتىق قايغۇرۇپ ئېلىشىپ قـالغىلى تـاس قالـدى، مهنمـۇ     

شـۇ چـاغالردا مهن بىـر سـېپىلنىڭ سايىسـىدا      . شۇالرنىڭ بىـرى ئىـدىم  
تۇرسام، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ يېنىمـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ، ماڭـا        

ــۇ  ــېكىن مهن . ســاالم بېرىپت ــاپتىمهنل ــۇ  . تۇيم ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئ
  : بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا بېرىپ دەرھال ئهبۇ

ــــ مهن ئوســماننىڭ يېنىــدىن ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ، ئۇنىڭغــا ســاالم  
بهكـرى رەزىيهلالھـۇ    بـۇ، ئهبـۇ  . بهرسهم، ئۇ ماڭا ساالم قايتۇرمىدى، ـ دەپتـۇ  

ئۆمهر ۋە ئهبـۇ بهكـرى   . ىدىئهنهۇ خهلىپىلىككه سايلىنىپ بولغان چاغ ئ
ئانـدىن  . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـاالر مېنىـڭ يېنىمغـا كېلىـپ، سـاالم بهردى     

  :بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ
سـاڭا سـاالم   يېنىڭـدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ    ــ قېرىندىشىڭ ئـۆمهر  
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شـۇنداق  نېمه ئۈچـۈن  قايتۇرماپسهن،  جاۋابئۇنىڭ سالىمىغا بهرسه، سهن 
  : هنم. ؟ ـ دېدىقىلدىڭ

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ ئۇنداق قىلمىدىم، ـ دېدىم
ــاق، شــۇنداق قىلــدىڭ  ـــ ي ــۇمهييه . ـ ــى ئ ــى بهن مۇشــۇنداق  ســىلهر! ئ

  : مهن. ـ دېدى ،مۇغهمبهرلىك قىلىسىلهر
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، مهن سـېنىڭ مېنىـڭ يېنىمـدىن    هللاــ ا

  : بهكرى ئهبۇ .ېدىمدئۆتكىنىڭنىمۇ، ساالم قىلغىنىڭنىمۇ تۇيمىدىم، ـ 
سهن بۇ يهردە بىـرەر ئىـش   ! ئى ئوسمان. ــ ئوسماننىڭ دېگىنى راست

  : مهن. بىلهن مهشغۇل بولۇۋاتامتىڭ؟ ـ دەپ سورىدى
  : بۇبهكرى ئه. ــ شۇنداق، ـ دېدىم

  : مهن. ــ نېمه ئىش قىلىۋاتقان؟ ـ دەپ سورىدى
رۇن، ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپـات بولۇشـتىن بـۇ   

ئۇنىڭدىن دىنىمىزدىكى نىجاتلىق كهلىمىسىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى 
ســـورىۋااللمىغانىدىم، بايـــام شـــۇنى ئـــويالپ، چوڭقـــۇر خىيالغـــا چۆكـــۈپ 

  : ئهبۇ بهكرى. كېتىپتىمهن، ـ دېدىم
  : مهن ئورنۇمدىن تۇرۇپ. ــ مهن ئۇ كهلىمىنى سورىۋالغانىدىم، ـ دېدى

ئۇ كهلىمىنـى بايـان قىلىشـقا سـهن      !ــ ئاتا ـ ئانام ساڭا پىدا بولسۇن 
  : ئهبۇبهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى. بهكمۇ ھهقلىقسهن، ـ دېدىم

  : ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
دىنىمىزدىكى نىجاتلىق كهلىمىسى نـېمه؟ ـ دەپ   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  : لهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل. سورىغانىدىم
دىـن قوبـۇل قىلىشـىنى تهلهپ قىلغـان،     ) ئهبـۇ تالىـب  (ــ مهن تاغام 

كىمكـى ئـۇ   . ئهمما تاغام رەت قىلغان كهلىمه نىجـاتلىق كهلىمىسـىدۇر  
ال إلـه إال  ”: يهنـى ( ىلىدىكهن، نىجـات تاپىـدۇ، ـ دېـدى    كهلىمىنى قوبۇل ق

  . ①)دېگهن ئىمان كهلىمىسىنى دېمهكچى “هللا
   )ۋە بهززار» ئهلئهۋسهت«؛ 21: ئهھمهد(

                                                 
ــهمى  ① ــار    ): 1(ھهيســ ــى بــ ــر كىشــ ــان بىــ ــمى ئاتالمىغــ ــهنهدىدە ئىســ ــنىڭ ســ ــۇ ھهدىســ ــۇ . بــ زۇھهرى ئــ

 .نلىكىنى ئىلگىرى سۈردى، لېكىن ئىسمىنى ئاتىمىدى، ـ دېگهنكىشىنىڭ ئىشهنچلىك ئىكه
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َمْن ماَت لَْم ُيْشرُِك باِهللا َشْيئًا لَْم َيَتَندَّ بَِدمٍ َحَرامٍ أُْدَخلَ ِمـْن أَيِّ  : جرير رفعه - 25
 .أَْبوابِ الَْجنَّةَ َشاَء

جهرىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر   – 25
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــا ھــې هللا« ــان   ق ــاھ ق ــۈرمىگهن ھهم بىگۇن چ نهرســىنى شــېرىك كهلت
تۆكمىگهن ھالدا ۋاپات بولغان ھهر قانداق كىشـى جهننهتنىـڭ خالىغـان    

  . »ئىشىكىدىن كىرىدۇ
  )16888: ئهھمهد(

ذَا كُنَّا َعْن رِفَاَعةَ الُْجَهنِيِّ قَالَ أَقَْبلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِ -26
 اللَِّه بِالْكَِديِد أَْو قَالَ بِقَُدْيٍد فََجَعلَ رَِجالٌ ِمنَّا َيْسَتأِْذُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم فََيأْذَنُ لَُهْم فَقَاَم َرُسولُ

قُّ الشََّجَرِة الَِّتي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ َما َبالُ رَِجالٍ َيكُونُ ِش
ِمـْن  َتِلي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبَغَض إِلَْيهِْم ِمْن الشِّقِّ الْآَخرِ فَلَْم َنَر ِعْنَد ذَِلَك 

اللََّه َوقَالَ ِحيَنِئٍذ أَْشَهُد الْقَْومِ إِلَّا َباِكًيا فَقَالَ َرُجلٌ إِنَّ الَِّذي َيْسَتأِْذُنَك َبْعَد َهذَا لََسِفيٌه فََحِمَد 
 ُيَسدُِّد إِلَّا ِعْنَد اللَِّه لَا َيُموُت َعْبٌد َيْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنِّي َرُسولُ اللَِّه ِصْدقًا ِمْن قَلْبِِه ثُمَّ

لَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعَني أَلْفًا لَا ِحَساَب ُسِلَك ِفي الَْجنَِّة قَالَ َوقَْد َوَعَدنِي َربِّي َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ُيْدِخ
َعلَْيهِْم َولَا َعذَاَب َوإِنِّي لَأَْرُجو أَنْ لَا َيْدُخلُوَها َحتَّى َتَبوَُّءوا أَْنُتْم َوَمْن َصلََح ِمـْن آَبـاِئكُْم   

 .َوأَْزَواجِكُْم َوذُرِّيَّاِتكُْم َمَساِكَن ِفي الَْجنَّة
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : نهۇ مۇنداق دەيدۇرىفائه رەزىيهلالھۇ ئه – 26

ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه كېتىۋاتــاتتۇق، كهدىــد يــاكى قۇدەيــد   
دېگهن يهرگه يېتىپ كهلگهندە، ئارىمىزدىن بىر قانچه كىشـى ئـۆيلىرىگه   

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ ئۇالرغا . قايتىشقا رۇخسهت سورىغىلى تۇردى
 هي، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەكــۆپ ئــۆتم. رۇخســهت بېرىــۋەردى

  : سانا ئېيتقاندىن كېيىن-قا ھهمدۇهللاسهللهم ئورنىدىن تۇرۇپ، ا
نىڭ رەسـۇلى ماڭغـان يولـدا    هللابىر قىسىم كىشىلهر نېمه ئۈچۈن ا ــ

ــۇق       ــالپ كهتت ــز يىغ ــدى، ھهممىمى ــدۇ؟ ـ دېگهنى . مېڭىشــنى ياقتۇرماي
  : بىرەيلهن
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اڭالپ تـۇرۇپ، يهنه بىرەرسـى   ئهگهر مۇشـۇ سـۆزنى ئـ   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
سهندىن رۇخسهت سوراپ قالسا، ئۇ كىشى ھاماقهتلىك قىلغـان بولىـدۇ، ـ    

قـــا ھهمدۇســـانا هللاپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ا. دېـــدى
  : ئېيتقاندىن كېيىن

تىن باشقا هللا«: ــ ھهر قانداق بىر كىشى چىن قهلبىدىن چىقىرىپ
دەپ گۇۋاھلىـق  » نىڭ ئهلچىسىدۇرهللاھېچ بىر ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد 

، مهن غـان ھالـدا ۋاپـات تاپسـا    بهرسه، ئاندىن تـوغرا يولـدا مۇسـتهھكهم تۇر   
ئـــۇنى چوقـــۇم هللا ا. نىـــڭ دەرگاھىـــدا گۇۋاھلىـــق بېـــرىمهنهللائۇنىڭغـــا ا

ــدۇ  ــنهتكه كىرگۈزى ــدىن يهتمىــش مىــڭ    هللا ا. جهن ــا ئۈممىتىم ــاال ماڭ تائ
ۇچار قىلمـاي جهنـنهتكه   ھېسابمۇ ئالماي، ئازابقىمۇ د) ئۇالردىن(كىشىنى 

ــدى ــكه ۋەدە قىلـ ــۇچه،  . كىرگۈزۈشـ ــنهتكه كىرىـــپ بولغـ ــۇالر جهنـ مهن ئـ
ســىلهرنىڭ ۋە ئــاتىلىرىڭالر، خوتــۇنلىرىڭالر، ئهۋالدلىــرىڭالر ئىچىــدىكى  
ياخشى كىشىلهرنىڭ جهننهتـتىن ئـورۇن تۇتـۇپ بولۇشـىنى تىلهيـمهن، ـ       

  . ①دېدى
  ) 15782: ئهھمهد(

َمْن َعِلَم أَنَّ اللََّه َربُُّه، َوأَنِّي َنبِيُُّه ُموِقًنا ِمْن قَلْبِِه، : ْينٍ رفعهَعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصـ   27
  .َوأَْوَمأَ بَِيِدِه إِلَى جِلِْدِه َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النار

ـ ئىمـــران ئىبنـــى ھۈســـهين رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     27
  :لهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

ــىنىڭ ا« ــڭ ا هللا ئىگىسـ ــى، مېنىـ ــى  هللائىكهنلىكىنـ ــڭ ئهلچىسـ نىـ
دوزاخقــا ھــارام هللا ئىكهنلىكىمنــى چىــن قهلبىــدىن تونۇغــان كىشــىنى ا

  . ②»قىلدى
   )»ئهلكهبىر«بهززار؛ (

                                                 
ــهمى  ① ــيالر    ): 29(ھهيسـ ــۇپ، راۋىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــاجه رىـ ــمىنى ئىبنـــى مـ ــر قىسـ ــۇ ھهدىســـنىڭ بىـ بـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــىر      ): 36(ھهيسـ ــران قهسـ ــهنهدىدە ئىمـ ــڭ سـ ــۇپ، ئۇنىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ئىبنـــى ئهبـــۇ  ئابـــدۇلالھكىشـــى بىـــلهن ) يهنـــى قوبـــۇل قىلىنمايـــدىغان(دىســـى مهتـــرۇك ئىســـىملىك ھه
 .قهلۇس بار، ـ دېگهن
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رَِميةٌ لََهـا  لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه كَِلَمةٌ َعلَى اللَِّه كَ”: َعْن ِعَياضٍ الْأَْنَصارِيِّ َرفََعُه، قَال - 28
َيْعنِـي  َعْنَد اللَِّه َمكَانٌ، َوِهَي كَِلَمةٌ َمْن قَالََها َصاِدقًا أَْدَخلَُه اللَُّه بَِها الَْجنَّةَ، َوَمْن قَالََها كَاِذًبا 

  .“قَالََها بِِلَسانِِه َحقََنْت َدَمُه َوأَْحَرَزْت َمالَُه َولَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ غًَدا ُيَحاِسُبُه
ئىياز ئهنسـارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 28 

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
دېـگهن بـۇ    “)تىـن باشـقا ھـېچ بىـر ئىـالھ يوقتـۇر      هللا(هللا ال إله إال ا”«

نىڭ دەرگاھىدا ئاالھىـدە ئـورۇن   هللاكهلىمه شۇنداق ئۇلۇغ كهلىمه بولۇپ، ا
جهنـنهتكه  هللا مىنى چىن قهلبىدىن ئېيتقـان كىشـىنى ا  بۇ كهلى. تۇتىدۇ

ئهمما ساختىلىق قىلىپ، ئاغزىنىڭ ئۇچىدىال دەپ قويغـان  . كىرگۈزىدۇ
بـۇ دۇنيـادا جېنـى ۋە مېلىنـى سـاقالپ قاالاليـدۇ،       ) ئۇنىڭ بىـلهن (كىشى 

  . ①»ئالىدۇهللا ئاخىرەتته ھېسابىنى ا
   )بهززار رىۋايهت قىلغان(

قَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فَأَْصَبْحُت  َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ -29
نِي َعْن َيْوًما قَرِيًبا ِمْنُه َوَنْحُن َنِسُري فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْخبِْرنِي بَِعَملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ َوُيَباِعُد

َعْن َعِظيمٍ َوإِنَُّه لََيِسٌري َعلَى َمْن َيسََّرُه اللَُّه َعلَْيِه َتْعُبُد اللََّه َولَا ُتْشرِْك بِِه النَّارِ قَالَ لَقَْد َسأَلَْتنِي 
َشْيئًا َوُتِقيُم الصَّلَاةَ َوُتْؤِتي الزَّكَاةَ َوَتُصوُم َرَمَضانَ َوَتُحجُّ الَْبْيَت ثُمَّ قَالَ أَلَا أَُدلُّـَك َعلَـى   

ْوُم ُجنَّةٌ َوالصََّدقَةُ ُتطِْفǜُ الَْخِطيئَةَ كََما ُيطِْفǜُ الَْماُء النَّاَر َوَصلَاةُ الرَُّجلِ ِمْن أَْبَوابِ الَْخْيرِ الصَّ
ُرَك َجْوِف اللَّْيلِ قَالَ ثُمَّ َتلَا َتَتَجافَى ُجُنوُبُهْم َعْن الَْمَضاجِعِ َحتَّى َبلَغَ َيْعَملُون ثُمَّ قَالَ أَلَا أُْخبِ

كُلِِّه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِه قُلُْت َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َرأُْس الْـأَْمرِ الْإِْسـلَاُم    بَِرأْسِ الْأَْمرِ
َنبِيَّ  َوَعُموُدُه الصَّلَاةُ َوِذْرَوةُ َسَناِمِه الْجَِهاُد ثُمَّ قَالَ أَلَا أُْخبُِرَك بَِملَاِك ذَِلَك كُلِِّه قُلُْت َبلَى َيا

لَ َخذَ بِِلَسانِِه قَالَ كُفَّ َعلَْيَك َهذَا فَقُلُْت َيا َنبِيَّ اللَِّه َوإِنَّا لَُمَؤاَخذُونَ بَِما َنَتكَلَُّم بِِه فَقَااللَِّه فَأَ
ثَِكلَْتَك أُمَُّك َيا ُمَعاذُ َوَهلْ َيكُبُّ النَّاَس ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم أَْو َعلَـى َمَنـاِخرِِهْم إِلَّـا    

  .أَلِْسَنِتهِْم َحَصاِئُد

                                                 
بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر، ـ            ): 55(ھهيســهمى  ①

 .دېگهن
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مهن پهيغهمـــبهر : مۇئـــاز رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ  – 29
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن بىـر سـهپهرگه بىلـله چىققانىـدىم     

بىر كۈنى، يولدا كېتىۋېتىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يېقىنلىشىپ 
  : قالدىم ـ دە

ۈزىدىغان ۋە دوزاخـتىن  ماڭا مېنى جهننهتكه كىرگ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
. يىراقالشـــتۇرىدىغان بىـــرەر ئهمهلنـــى دەپ بهرگهن بولســـاڭ، ـ دېـــدىم     

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بىـراق ئـۇ   . بىـر ئىشـنى سـورىدىڭ    چـوڭ سهن ناھايىتى ! ــ ئى مۇئاز

قـا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك     هللا. ئاسان قىلغـان كىشـىگه ئاسـان   هللا ئىش ا
 وزائـادا قىـل، زاكـات بهر، ر    قىل، نامازنى جايىـدا  كهلتۈرمهستىن ئىبادەت

مهن ســاڭا بــارلىق ياخشــى ئىشــالرنىڭ دەرۋازىلىرىنــى . تــۇت، ھهج قىــل
روزا ــ ئىنساننى گۇناھالردىن ساقاليدىغان قالقـان؛   مۇ؟كۆرسىتىپ قوياي

ـــ ســۇ ئــوتنى ئۆچۈرگهنــدەك گۇنــاھالرنى ئۆچۈرگــۈچى؛ كېچىــدە    ســهدىقه ـ
. هقۋادار، سالىه كىشىلهرنىڭ ئاالمىتىدۇر، ـ دېـدى  قوپۇپ ناماز ئوقۇش ــ ت

 -ئۇالرنىڭ يانلىرى ئـورۇن  ﴿: تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنى ئوقۇدىهللا ئاندىن ا
يهنــى ئــۇالر كېچىســى ئىبــادەت قىلىــپ ئــاز (كۆرپىــدىن يىــراق بولىــدۇ 

) رەھمىتىنــى(قورقــۇپ، ) ئازابىــدىن(، ئــۇالر پهرۋەردىگارىنىــڭ )ئۇخاليــدۇ
غا دۇئا قىلىدۇ، ئۇالرغـا بىـز رىزىـق قىلىـپ بهرگهن     ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭ

ئۇالرنىـڭ قىلغـان   . سهرپ قىلىدۇ) ياخشىلىق يوللىرىغا(نهرسىلهردىن 
نىڭ ھۇزۇرىدا سـاقالنغان ۋە ئـۇالرنى   هللائهمهللىرىگه مۇكاپات يۈزىسىدىن ا

پهيغهمـبهر  . ①﴾خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمهتنـى ھـېچكىم بىلىمهيـدۇ   
  :سهللهم يهنهەۋسهلاللالھۇ ئهلهيهى 

ــ مهن ساڭا بۇ دىننىڭ بېشى، تۈۋرۈكى ۋە يۈكسهك پهللىسىنى دەپ 
  :مهن. بېرەيمۇ؟ ـ دېدى

ــدىم    ـــ ھهئه، دەپ بهرگىــن، ـ دېۋى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ـ
  : ۋەسهللهم

ـــ بــۇ دىننىــڭ بېشــى ئىســالم   يهنــى ئىســالمنى ھهقىقىــي قوبــۇل  (ـ
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ئانـدىن  . سـى جىهـادتۇر، ـ دېـدى    ، تۈۋرۈكى نامـاز، يۈكسـهك پهللى  )قىلىش
  : كېيىن

ــ مهن ساڭا بارلىق ياخشىلىقنىڭ جۇغالنغان يېرىنى دەپ بېرەي، ـ  
  : دېدى ۋە ماڭا تىلىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ

  : مهن. ـ دېدى! ــ تىلىڭنى چىڭ تۇت
بىـز سـۆزلىرىمىزدىنمۇ ھېسـاب بېرەمـدىمىز؟ ـ      ! ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىم
كىشــىلهرنى دوزاخقــا دۈم تاشــاليدىغان ! ــــ ئىســىت ســاڭا، ئــى مۇئــاز

  . ①نهرسه شۇ تىللىرى بولماي نېمه؟ ـ دېدى
   )2616: تىرمىزى(

َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجلًا قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخبِْرنِي  -30
َه ِخلُنِي الَْجنَّةَ قَالَ َما لَُه َما لَُه َوقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََرٌب َما لَُه َتْعُبُد اللَّبَِعَملٍ ُيْد

  . َولَا ُتْشرُِك بِِه َشْيئًا َوُتِقيُم الصَّلَاةَ َوُتْؤِتي الزَّكَاةَ َوَتِصلُ الرَِّحَم
ن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، بىـر    ـ ئهبۇ ئهييۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدى   30

  : كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا
ــ ماڭا مېنى جهننهتكه كىرگۈزىـدىغان بىـر ئىشـنى دەپ بهرسـهڭ، ـ      

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئهتراپىدىكىلهر. دېدى
. ــــ ئۇنىڭغــا نــېمه بولغانــدۇ؟ ئۇنىڭغــا نــېمه بولغانــدۇ؟ ـ دېيىشــتى    

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا جاۋابهنپهيغهمبهر سهلال
  : ئاندىن ئۇ كىشىگه. ــ ئۇنىڭ بىرەر ھاجىتى بار ئىكهن، ـ دېدى

قا ھېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتـۈرمهي ئىبـادەت قىـل، نامـازنى       هللاــ ا
  . ـ دېدى! رەھىم قىل-ئادا قىل، زاكات بهر، سىلهجايىدا 

   )1396: بۇخارى(

رِو ْبنِ الَْعاصِ قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  عن َعْبد اللَِّه ْبن َعْم - 31
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ِتْسِعَني إِنَّ اللََّه َسُيَخلُِّص َرُجلًا ِمْن أُمَِّتي َعلَى ُرُءوسِ الَْخلَاِئقِ َيْوَم الِْقَياَمِة فََيْنُشُر َعلَْيِه ِتْسَعةً َو
َصرِ ثُمَّ َيقُولُ أَُتْنِكُر ِمْن َهذَا َشْيئًا أَظَلََمَك كََتَبِتي الَْحـاِفظُونَ  ِسجِلŕا كُلُّ ِسجِلƊ ِمثْلُ َمدِّ الَْب

ُه لَا فََيقُولُ لَا َيا َربِّ فََيقُولُ أَفَلََك ُعذٌْر فََيقُولُ لَا َيا َربِّ فََيقُولُ َبلَى إِنَّ لََك ِعْنَدَنا َحَسَنةً فَإِنَّ
طَاقَةٌ ِفيَها أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَْشـَهُد أَنَّ ُمَحمَّـًدا َعْبـُدُه    ظُلَْم َعلَْيَك الَْيْوَم فََتْخُرُج بِ

لَا َوَرُسولُُه فََيقُولُ اْحُضْر َوْزَنَك فََيقُولُ َيا َربِّ َما َهِذِه الْبِطَاقَةُ َمَع َهِذِه السِّجِلَّاِت فَقَالَ إِنََّك 
اُت ِفي كَفٍَّة َوالْبِطَاقَةُ ِفي كَفٍَّة فَطَاَشْت السِّجِلَّاُت َوثَقُلَْت الْبِطَاقَةُ ُتظْلَُم قَالَ فَُتوَضُع السِّجِلَّ
  .فَلَا َيثْقُلُ َمَع اْسمِ اللَِّه َشْيٌء

ئابدۇلال ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت   - 31
  : ېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

تائــاال قىيــامهت كــۈنى پۈتــۈن خااليىقنىــڭ ئالدىــدا مېنىــڭ       هللا ا«
ئۇنىـڭ ئهمهللىـرى   . ئۈممىتىمدىن بىر كىشىنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدۇ

ــتهر    ــدۇ، ھهر بىــــر دەپــ ــۇز دەپتهرنــــى ئاچىــ ــان توققــ ــان توقســ يېزىلغــ
تائــاال هللا كــۆز يهتكــۈدەك يهرنــى ئىگهللهيــدۇ، ئانــدىن ا    ) چوڭلۇقىــدىن(

  : ئۇنىڭغا
ەپـتهردە خـاتىرىلهنگهن گۇناھلىرىڭـدىن بىرەرسـىنى ئىنكـار      ــ بـۇ د 

قىالالمسهن؟ ھهممه ئىشلىرىڭنى خـاتىرىلهپ تۇرغـۇچى پهرىشـتىلىرىم    
  : ئۇ. ساڭا زۇلۇم قىپتىمۇ؟ ـ دەپ سورايدۇ

  : تائاالهللا ا. ـ دەيدۇ! هللاــ ياق، ئى ا
ــ بۇ گۇناھلىرىڭ ئۈچۈن ئېيتقـۇدەك ئـۆزرەڭ بـارمۇ؟ ـ دەپ سـورايدۇ،      

  :ئۇ
هللا ا. ـ دەپ جاۋاب بېرىدۇ! هللاياق، مېنىڭ ھېچ بىر ئۆزرەم يوق، ئى ا ــ
  : تائاال

بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا سېنىڭ بىر ياخشـى ئىشـىڭ بـار،     ــ ئۇنداقتا،
تىن هللا”: شۇ ھامان. ـ دەيدۇ سهن بۈگۈن ھېچبىر زۇلۇمغا ئۇچرىمايسهن،

ىسـى  نىڭ بهندهللاباشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ا
دېگهن كهلىـمه پۈتـۈلگهن بىـر     “دەپ گۇۋاھلىق بېرىمهن ۋە ئهلچىسىدۇر
  : تائاال ئۇنىڭغاهللا ا. ۋاراقچه چىقىدۇ
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  : ئۇ. ـ دەيدۇ! ــ تارازىغا كهل
بۇ ۋاراقچه گۇناھ بىـلهن تولغـان بـۇنچه دەپتهرنىـڭ ئالدىـدا      ! هللاــ ئى ا

  :تائاال ئۇنىڭغاهللا ا. نېمىگه تهڭ بواللىسۇن؟ ـ دەيدۇ
گۈن ھېچقانداق زۇلۇمغا ئۇچرىمايسهن، ھهققىڭنـى تولـۇق   ــ سهن بۈ

ــدۇ    ــى تارازىنىــڭ بىــر تهخسىســىگه،   . ئالىســهن، ـ دەي ــدىن دەپتهرلهرن ئان
ــدۇ    ــۇپ تارتى ــر تهخسىســىگه قوي ــى يهنه بى ــتهرلهر يېنىــك  . ۋاراقچىن دەپ

ــۇالرنى بېســىپ كېتىــدۇ   نىــڭ هللاھېچبىــر نهرســه ا. كېلىــپ، ۋاراقــچه ئ
  . ①»مايدۇئىسمى ئالدىدا ئېغىرلىق باسال

  )2639: تىرمىزى(
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  ئىمان ۋە ئىسالمنىڭ تهبىرى

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُبنَِي الْإِْسلَاُم َعلَى َخْمَسـٍة   ـ 32
جِّ فَقَالَ َرُجـلٌ الَْحـجُّ   َعلَى أَنْ ُيَوحََّد اللَُّه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َوِصَيامِ َرَمَضانَ َوالَْح

َوِصَياُم َرَمَضانَ قَالَ لَا ِصَياُم َرَمَضانَ َوالَْحجُّ َهكَذَا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  
  .َوَسلََّم

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   مـا ـ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    32
  : لهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

نىڭ بار ۋە بىرلىكىگه ئىشىنىش، نامـاز ئوقـۇش،   هللائىسالم دىنى ــ ا«
روزا تۇتــۇش ۋە ھهج قىلىشــتىن ئىبــارەت بهش رامىزانــدا زاكــات بېــرىش، 

  .»ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلدى
  :بىر كىشى ئىبنى ئۆمهردىن

ــــ ھهج قىلىــش دېــگهن ســۆزنى روزا تۇتــۇش دېــگهن ســۆزدىن بــۇرۇن   
  : دەپ سورىغانىدى، ئىبنى ئۆمهردېدىمۇ؟ ـ 

ــهللهمنىڭ     ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــاق، مهن پهيغهمـ ـــ يـ : ــ
دەپ، ھهج كهلىمىسىنى كېيىن » روزا تۇتۇش ۋە ھهج قىلىشرامىزاندا «

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، ـ دېدى
  )16: مۇسلىم(

ُدوَنُه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتـاِء الزَّكَـاِة    َعلَى أَنْ ُيْعَبَد اللَُّه َوُيكْفََر بَِما: ويف روايةـ   33
  .الَْبْيِت َوَصْومِ َرَمَضانَ َوَحجِّ

تىـن  هللائىسـالم دىنـى ـــ ا   «: ـ مۇسـلىمنىڭ يهنه بىـر رىۋايىتىـدە    33
ىـش،   قىلقىالهللائىنكار قىلىپ، ئىبادەتنى پهقهت ا باشقا بارچه مهبۇدالرنى

تۇتــۇش ۋە بهيتــۇلالنى تــاۋاب روزا رامىزانــدا نامــاز ئوقــۇش، زاكــات بېــرىش، 
  . دېيىلگهن» بهش ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلدى قىلىشتىن ئىبارەت
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  . دېيىلگهن» بهش ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلدى قىلىشتىن ئىبارەت
  )16: مۇسلىم(

َعلَى َخْمسٍ َشَهاَدِة أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسـولُ اللَّـِه    :ـ ويف اخرى 34
  .َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َوَصْومِ َرَمَضانَ َوَحجِّ الَْبْيِت َوإِقَامِ الصَّلَاِة

تىـن باشـقا ھېچبىـر    هللائىسـالم دىنـى ـ ا    «: ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته     34
ــهللهم ا   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇھهممهد سـ ــۇر، مـ ــالھ يوقتـ نىـــڭ هللائىـ

ئهلچىســىدۇر دەپ گۇۋاھلىــق بېــرىش، نامــاز ئوقــۇش، زاكــات بېــرىش،       
ــدا  ــۇش ۋرامىزان ــۇلالنى روزا تۇت ــاۋابە بهيت ــارەت بهش   ت ــتىن ئىب قىلىش

  . ①دېيىلگهن» ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلدى
  )2609: تىرمىزى(

أَنَّ َرُجلًا قَالَ لَُه أَلَا َتْغُزو قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ويف اخرى - 35
َدِة أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَـاِة  َوَسلََّم َيقُولُ ُبنَِي الْإِْسلَاُم َعلَى َخْمسٍ َشَها

 .َوالَْحجِّ َوِصَيامِ َرَمَضانَ
بىـر كىشـى ئىبنـى ئـۆمهر      :مۇنداق كهلگهنبىر رىۋايهتته  يهنه - 35

  : غامارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  : ئىبنى ئۆمهر ئۇنىڭغا. ــ غازاتقا چىقمامسهن؟ ـ دېدى

ئىسالم دىنى «: يغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭــ مهن په
تىـن باشـقا ھـېچ بىـر ئىـالھ يوقتـۇر دەپ گۇۋاھلىـق بېـرىش، نامـاز          هللاــ ا

روزا رامىزانـــدا قىلىـــش ۋە  تـــاۋابئوقـــۇش، زاكـــات بېـــرىش، بهيتـــۇلالنى 
ــدى    ــتىگه قۇرۇل ــاس ئۈس ــارەت بهش ئاس ــتىن ئىب ــى » تۇتۇش دېگهنلىكىن

  . ②ردىئاڭلىغان، ـ دەپ جاۋاب به
  )5001: نهسائى(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َيْعَمَر قَالَ كَانَ أَوَّلَ َمْن قَالَ ِفي الْقََدرِ بِالَْبْصَرِة َمْعَبٌد الُْجَهنِـيُّ  ـ   36
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2104(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4628(ئهلبانى  ②
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َنا أََحًدا ِمْن فَاْنطَلَقُْت أََنا َوُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْحْمَيرِيُّ َحاجَّْينِ أَْو ُمْعَتِمَرْينِ فَقُلَْنا لَْو لَِقي
َنا َعْبُد أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَْناُه َعمَّا َيقُولُ َهُؤلَاِء ِفي الْقََدرِ فَُوفَِّق لَ

ْن َيِمينِِه َوالْـآَخُر  اللَِّه ْبُن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َداِخلًا الَْمْسجَِد فَاكَْتَنفُْتُه أََنا َوَصاِحبِي أََحُدَنا َع
َبلََنـا  َعْن ِشَماِلِه فَظََنْنُت أَنَّ َصاِحبِي َسَيِكلُ الْكَلَاَم إِلَيَّ فَقُلُْت أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنَُّه قَْد ظََهَر ِق

ُمونَ أَنْ لَا قََدَر َوأَنَّ الْأَْمَر َناٌس َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ َوَيَتقَفَُّرونَ الِْعلَْم َوذَكََر ِمْن َشأْنِهِْم َوأَنَُّهْم َيْزُع
ـ  ِه أُُنٌف قَالَ فَإِذَا لَِقيَت أُولَِئَك فَأَْخبِْرُهْم أَنِّي َبرِيٌء ِمْنُهْم َوأَنَُّهْم ُبَرآُء ِمنِّي َوالَِّذي َيْحِلُف بِ

ا قَبِلَ اللَُّه ِمْنُه َحتَّى ُيْؤِمَن بِالْقََدرِ ثُمَّ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر لَْو أَنَّ ِلأََحِدِهْم ِمثْلَ أُُحٍد ذََهًبا فَأَْنفَقَُه َم
 قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ 

ِديُد َسَواِد الشََّعرِ لَا ُيَرى َعلَْيِه أَثَُر السَّفَرِ ذَاَت َيْومٍ إِذْ طَلََع َعلَْيَنا َرُجلٌ َشِديُد َبَياضِ الثَِّيابِ َش
ُركَْبَتْيـِه   َولَا َيْعرِفُُه ِمنَّا أََحٌد َحتَّى َجلََس إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْسَنَد ُركَْبَتْيِه إِلَى

أَْخبِْرنِي َعْن الْإِْسلَامِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َوَوَضَع كَفَّْيِه َعلَى فَِخذَْيِه َوقَالَ َيا ُمَحمَُّد
 َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيِه َوَسلََّم الْإِْسلَاُم أَنْ َتْشَهَد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

اةَ َوَتُصوَم َرَمَضانَ َوَتُحجَّ الَْبْيَت إِنْ اْسَتطَْعَت إِلَْيِه َسـبِيلًا قَـالَ   َوُتِقيَم الصَّلَاةَ َوُتْؤِتَي الزَّكَ
َملَاِئكَِتِه َصَدقَْت قَالَ فََعجِْبَنا لَُه َيْسأَلُُه َوُيَصدِّقُُه قَالَ فَأَْخبِْرنِي َعْن الْإَِمياِن قَالَ أَنْ ُتْؤِمَن بِاللَِّه َو

مِ الْآِخرِ َوُتْؤِمَن بِالْقََدرِ َخْيرِِه َوَشرِِّه قَالَ َصَدقَْت قَالَ فَـأَْخبِْرنِي َعـْن   َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْو
ْن السَّاَعِة الْإِْحَساِن قَالَ أَنْ َتْعُبَد اللََّه كَأَنََّك َتَراُه فَإِنْ لَْم َتكُْن َتَراُه فَإِنَُّه َيَراَك قَالَ فَأَْخبِْرنِي َع

َعْنَها بِأَْعلََم ِمْن السَّاِئلِ قَالَ فَأَْخبِْرنِي َعْن أََماَرِتَها قَالَ أَنْ َتِلَد الْأََمةُ َربََّتَهـا   قَالَ َما الَْمْسئُولُ
ُت َمِليا ثُمَّ َوأَنْ َتَرى الُْحفَاةَ الُْعَراةَ الَْعالَةَ رَِعاَء الشَّاِء َيَتطَاَولُونَ ِفي الُْبْنَياِن قَالَ ثُمَّ اْنطَلََق فَلَبِثْ

ُمكُْم قَالَ ِلي َيا ُعَمُر أََتْدرِي َمْن السَّاِئلُ قُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنَُّه جِْبرِيلُ أََتاكُْم ُيَعلِّ
  .ِديَنكُْم

مهئــبهد جــۇھهنى بهســرە : ھيــا ئىبنــى يهئــمهر مۇنــداق دەيــدۇـ يه   36
اپقان كىشـى  شهھىرىدە تهقدىر توغرىسىدا تۇنجى بولۇپ قااليمىقان سۆز ت

يـاكى  (اھمان ھىمـيهرى بىـلهن ھهج   رد ئىبنـى ئابـدۇر  هيـ مۇمهن ھ. ئىدى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  . قىلغىلــى مهككىــگه بــاردىم  ) ئــۆمرە

ساھابىلىرىدىن بىرەرسىنى تاپساق، تهقدىر توغرىسىدا يهنى بۇالر تاپقـان  
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ر ئابــدۇلال ئىبنــى ئــۆمه. ســۆزلهر توغرىســىدا ســوراپ باقــايلى دېيىشــتۇق
ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىلهن مهسچىتنىڭ ئىشىكى تۈۋىـدە  

شــۇنىڭ بىــلهن، . ئۇچرىشــىپ قالــدۇق، ئــۇ مهســچىتكه ماڭغــان ئىــكهن 
قارىســام، . بېقىنىغــا ئۆتتــۇق ھهمــراھىم ئىككىمىــز ئۇنىــڭ ئىككــى    

شـۇنىڭ  . ھهمراھىم مېنىڭ سـۆز باشلىشـىمنى كۈتۈۋاتقانـدەك قىلىـدۇ    
  : بىلهن، مهن
بىـز تهرەپـلهردە قۇرئـان ئوقۇيـدىغان، ئىلىـم      ! ئابـدۇراھمان  ۇبــ ئى ئه
هللا ھهر ئىــــش ا”: ۋە ىــــدىغان، تهقــــدىرگه ئىشــــهنمهيدىغان  تهلهپ قىل

دەيدىغان بىر قىسىم كىشىلهر پهيـدا   “تهرىپىدىن ئالدىن پىالنالنمىغان
  : مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. بولدى، ـ دېۋىدىم

، ئېيتىپ قـويغىنكى، مهن ئـۇالردىن،   ــ سهن ئۇالر بىلهن كۆرۈشسهڭ
تائاالنىـــڭ نـــامى بىـــلهن قهســـهم هللا ا. جـــۇدادۇر -ئۇالرمـــۇ مهنـــدىن ئـــادا 

يولىــدا هللا قىلىمهنكــى، ئۇالرنىــڭ بىرەرســى ئۇھــۇد تېغىــدەك ئــالتۇننى ا 
ئۇالرنىـــڭ هللا ســـهدىقه قىلســـىمۇ، تهقـــدىرگه ئىمـــان ئېيتمىغـــۇچه، ا    

سـۆز باشـالپ مۇنـداق     ئاندىن يهنه. سهدىقىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ، ـ دېدى 
  : دېدى

مۇنـۇ ھهدىسـنى    ــ دادام ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭـا 
بىــر كــۈنى بىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ : ســۆزلهپ بهرگهن ئىــدى
بىــردىنال قېشــىمىزدا كىيىملىرىنىــڭ رەڭگــى  . قېشــىدا ئولتۇراتتــۇق

ئۇ ئادەمدە . ۇپ قالدىناھايىتى ئاق، چاچلىرى قاپقارا بىر كىشى پهيدا بول
ھـــېچ قايســـىمىز ئـــۇ كىشـــىنى . ســـهپهرنىڭ ئـــاالمىتى كـــۆرۈنمهيتتى

ئـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ قېشـــىغا كېلىـــپ . تونۇمـــايتتۇق
ئانــــــدىن ئۆزىنىــــــڭ ئىككــــــى تىزىنــــــى پهيغهمــــــبهر . ئولتــــــۇردى

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىككى تىزىغا تهگكۈزۈپ، ئىككى ئالقىنىنى ئىككى 
  :تۇرۇپيوتىسىغا قويۇپ 

ماڭــا ئىســالمنىڭ نــېمه ئىكهنلىكــى توغرىســىدا ! ــــ ئــى مــۇھهممهد
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى! سۆزلهپ بهرگىن

ـــ ئىســالم دېگىنىمىــز، بىــر ا  تىــن باشــقا ھــېچ بىــر ئىالھنىــڭ   هللاـ
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نىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىـق  هللايوقلىقىغا ۋە مۇھهممهدنىڭ ا
ــۇش، ھهرەمــگه   بېــرىش، نامــاز ئوقــ  ــدا روزا تۇت ۇش، زاكــات بېــرىش، رامىزان

 :ئۇ كىشى. بېرىشقا قادىر بواللىغانالر ھهج قىلىشتۇر، ـ دېدى
ـــ راســت ئېيتتىــڭ،  بىــز ئــۇ كىشــىنىڭ ئــۆزى ســورىغان  . دېــدى -ـ

دەپ  “راســـــــت ئېيتتىـــــــڭ ”ســـــــوئالغا بېـــــــرىلگهن جـــــــاۋابنى   
  :ئۇ كىشى يهنه. تهستىقلىغانلىقىدىن ئهجهپلهندۇق

. ــ دېـدى  ! ئىماننىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى سـۆزلهپ بهرگىـن     ــ ماڭا 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــگهن، ا  ـــ ئىمــان دې ــا ۋە اهللاـ ــا،  هللاق نىــڭ پهرىشــتىلىرىگه، كىتابلىرىغ
تائاالنىـڭ  هللا پهيغهمبهرلىرىگه، قىيامهتكه، ياخشـىلىق ۋە يامانلىقنىـڭ ا  

ــدىغانلىقىغا ئىشىنىشــ   ــلهن بولى ــى بى ــدى   ئورۇنالشتۇرۇش ــۇ . تۇر، ـ دې ئ
  :كىشى

 :ئاندىن. ــ راست ئېيتتىڭ، ـ دېدى
. ــ دېـدى  ! ــ ماڭا ئېهساننىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ئېيتىپ بهرگىـن 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــز، ا  ــان دېگىنىمى ــۇددى ا هللائېهس ــا خ ــدەك   هللاق ــۆرۈپ تۇرۇۋاتقان ــى ك ن

ــتۇر   ــادەت قىلىش ــالهتته ئىب ــهن ا. ھ ــه هللاگهرچه س ــى كۆرەلمىس هللا ڭمۇ، ان
 :ئۇ كىشى. سېنى ھهمىشه كۆرۈپ تۇرىدۇ، ـ دېدى

توغرۇلــۇق ســۆزلهپ ) قاچــان بولىــدىغانلىقى(نىــڭ ــــ ماڭــا قىيامهت
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى! بهرگىن

ــــ خــۇددى ســاڭا ئوخشــاش، مهنمــۇ ئۇنىــڭ قاچــان بولىــدىغانلىقىنى  
  :ئۇ كىشى. بىلمهيمهن، ـ دېدى

تا، ماڭـــا قىيامهتنىـــڭ ئـــاالمهتلىرى ھهققىـــدە ســـۆزلهپ ـــــ ئۇنـــداق
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى! بهرگىن

 ىنى تۇغقان چاغدا، ياالڭ ئاياغ، ياالڭتۆش،ايىنــ دېدەك ئۆزىنىڭ خوج
كهمبهغهل پادىچىالر چوڭ بىناالرنى سېلىش بىلهن پهخىرلهنگهن چاغدا، 

 شـۇنىڭدىن كېـيىن، ئـۇ كىشـى    . ۇ، ـ دېـدى  قىيامهت يېقىنالشقان بولىـد 
ــدى ــاپتىمهن . كېتىــپ قال ــۇرۇپ ق ــران بولغــانچه ت پهيغهمــبهر . مهن ھهي
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 :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
سوئال سورىغۇچىنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟ ـ  ! ــ ئى ئۆمهر
  :مهن. دەپ سورىدى

لالھۇ پهيغهمبهر سـهلال . نىڭ رەسۇلى بىلگۈچىدۇر، ـ دېدىم هللاۋە اهللا ــ ا
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ئۇ جىبرىئل بولىـدۇ، سـىلهرگه دىنىڭالرنـى ئـۆگهتكىلى كهپتـۇ، ـ       
  . دېدى

  )8: مۇسلىم(

إِقَاُم الصَّلَاِة َوإِيَتاُء الزَّكَاِة َوَحجُّ الَْبْيِت َوَصـْوُم َشـْهرِ َرَمَضـانَ    : ويف رواية - 37
  .َواِلاغِْتَسالُ ِمْن الَْجَناَبِة

ناماز ئوقۇش، زاكـات بېـرىش، ھهج قىلىـش،    «: ۋايهتتهـ يهنه بىر رى  37
  . ①دېيىلگهن» رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇش ۋە جۇنۇبهتتىن غۇسلى قىلىش

  )4695: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْوًما ـ   38
 ا ِللنَّاسِ إِذْ أََتاُه َرُجلٌ َيْمِشي فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما الْإَِميانُ قَالَ الْإَِميانُ أَنْ ُتْؤِمَن بِاللَّـهِ َبارًِز

 قَـالَ َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوِلقَاِئِه َوُتْؤِمَن بِالَْبْعِث الْآِخرِ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما الْإِْسـلَاُم  
ُصـوَم  الْإِْسلَاُم أَنْ َتْعُبَد اللََّه َولَا ُتْشرَِك بِِه َشْيئًا َوُتِقيَم الصَّلَاةَ َوُتْؤِتَي الزَّكَاةَ الَْمفُْروَضـةَ َوتَ 
َتكُْن  َرَمَضانَ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما الْإِْحَسانُ قَالَ الْإِْحَسانُ أَنْ َتْعُبَد اللََّه كَأَنََّك َتَراُه فَإِنْ لَْم
 َولَِكْن َتَراُه فَإِنَُّه َيَراَك قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َمَتى السَّاَعةُ قَالَ َما الَْمْسئُولُ َعْنَها بِأَْعلََم ِمْن السَّاِئلِ

ُحفَاةُ الُْعَراةُ َسأَُحدِّثَُك َعْن أَْشَراِطَها إِذَا َولََدْت الَْمْرأَةُ َربََّتَها فَذَاَك ِمْن أَْشَراِطَها َوإِذَا كَانَ الْ
ِة ُرُءوَس النَّاسِ فَذَاَك ِمْن أَْشَراِطَها ِفي َخْمسٍ لَا َيْعلَُمُهنَّ إِلَّا اللَُّه إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّـاعَ 

ذُوا ِلَيُردُّوا فَلَْم َوُيْنزِلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي الْأَْرَحامِ ثُمَّ اْنَصَرَف الرَُّجلُ فَقَالَ ُردُّوا َعلَيَّ فَأََخ
  .َيَرْوا َشْيئًا فَقَالَ َهذَا جِْبرِيلُ َجاَء ِلُيَعلَِّم النَّاَس ِديَنُهْم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2930(ئهلبانى  ①
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ــدۇ    - 38 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــبهر : ئهب پهيغهم
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر كـۈنى كىشـىلهرنىڭ ئالدىـدا تـۇراتتى،     

  :بىر كىشى كېلىپ
پهيغهمـبهر  . ئىمـان دېـگهن نـېمه؟ ـ دەپ سـورىدى     ! لالھــ ئـى رەسـۇلۇ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
نىـــڭ بـــار ۋە بىـــرلىكىگه ئىشـــىنىش، هللاـــــ ئىمـــان دېگىنىمىـــز، ا

ــبهرلهرگه   ــبهرلهرگه ۋە پهيغهمـــ ــىنىش، پهيغهمـــ ــتىلهرگه ئىشـــ پهرىشـــ
ــا ئىشــــىنىش، ا  ــۈرۈلگهن كىتابالرغــ ــقا ۋە هللا چۈشــ ــلهن ئۇچرىشىشــ بىــ

ئـۇ  . رىلىشـكه ئىشىنىشـتىن ئىبـارەتتۇر، ـ دېـدى     ئۆلگهندىن كېـيىن تى 
  :كىشى

پهيغهمـبهر  . ئىسـالم دېـگهن نـېمه؟ ـ دەپ سـورىدى     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
قا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهسـتىن  هللاــ ئىسالم دېگىنىمىز، ا

تنى پهرز قىلغـان زاكـا  هللا ئىبادەت قىلىش، نامازنى جايىدا ئـادا قىلىـش، ا  
  : ئۇ كىشى. روزا تۇتۇشتىن ئىبارەتتۇر، ـ دېدى رامىزان ئېيىدا بېرىش ۋە

پهيغهمـبهر  . ئېهسان دېـگهن نـېمه؟ ـ دەپ سـورىدى    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
نــى كــۆرۈپ تۇرۇۋاتقانــدەك هللاقــا خــۇددى اهللاــــ ئېهســان دېگىنىمىــز، ا

سـېنى  هللا مىگهن بىـلهن، ا نـى كـۆر  هللاچـۈنكى سـهن ا  . ئىبادەت قىلىشـتۇر 
  :ئۇ كىشى. ھهمىشه كۆرۈپ تۇرىدۇ، ـ دېدى

پهيغهمبهر . قىيامهت قاچان بولىدۇ؟ ـ دەپ سورىدى ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

مهنمــۇ ئۇنىــڭ قاچــان بولىــدىغانلىقىنى خــۇددى ســاڭا ئوخشــاش، ــــ 
ــمهن ــاالمهلــېكىن مهن ســاڭا قىيامهتن. بىلمهي تلىرىنى دەپ ىــڭ بهزى ئ

 يـاالڭتۆش ياالڭئاياق، ئۆزىنىڭ خوجايىنىنى تۇغۇشى،  دېدەكنىڭ ،بېرەي
ــۇالرنىڭ    ــارلىقالر شـــ ــى قاتـــ ــاش بولۇشـــ ــقه بـــ پادىچىالرنىـــــڭ خهلقـــ

تىـن باشـقا ھـېچ كىـم     هللاقىيامهتنىڭ قاچان بولۇشى ا. جۈملىسىدىندۇر
تائـاال بـۇ ھهقـته مۇنـداق     هللا بىلىمهيدىغان بهش غهيب قاتارىدىن بولـۇپ، ا 
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ــگه ــامهت ﴿: ندې ــى  (قىي ــدىغان ۋاقت ــڭ بولى ــم  ) نى ــىدىكى بىلى توغرىس
ــقهتهن ا ــدادۇر هللاھهقى ــڭ دەرگاھى ــامغۇرنى هللا ا. نى ــگهن  (ي ــۆزى بهلگىلى ئ

ــا    ــگهن جايغـ ــۆزى بهلگىلىـ ــا ۋە ئـ ــدۇ، بهچچىدانـــدىكى  ) ۋاقىتتـ ياغدۇرىـ
يهنـى ئوغۇلمـۇ، قىزمـۇ، بېجىرىممـۇ،     (نېمه ئىكهنلىكىنى ) تۆرەلمىنىڭ(

ــۇ، بهخ  ــۇ، بهختلىكم ــىزمۇكهمتۈكم ــدۇهللا ا) تس ــدى ①﴾بىلى ــۇنىڭ . دې ش
پهيغهمـــبهر . كېتىـــپ قالـــدىكىشـــى كهيـــنىگه بۇرۇلـــۇپ  بىـــلهن، ئـــۇ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
لېكىن ساھابىالر ئۇنى ئىـزدەپ  . ـ دېدى! ــ ئۇنى قايتۇرۇپ كېلىڭالر

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. تاپالمىدى
ساالم بولۇپ، كىشـىلهرگه دىنىنـى   ــ ئۇ كىشى جىبرىئىل ئهلهيهىس

  . ئۆگىتىپ قويۇش ئۈچۈن كهلگهن، ـ دېدى
 )4777: بۇخارى(

َسلُونِي فََهاُبوُه أَنْ َيْسأَلُوُه فََجاَء َرُجلٌ فََجلََس ِعْنَد ُركَْبَتْيِه فَقَالَ َيا : ـ ويف رواية  39
قَالَ أَنْ َتْخَشى اللَّـَه   إِْحَسانالْ ويف آخر كل سؤال َصَدقَْت ويف... َرُسولَ اللَِّه َما الْإِْسلَاُم 

َوإِذَا َرأَْيَت الُْحفَاةَ الُْعـَراةَ الصُّـمَّ   : وفيها... كَأَنََّك َتَراُه فَإِنََّك إِنْ لَا َتكُْن َتَراُه فَإِنَُّه َيَراَك 
ْسأَلُوا َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوِلقَاِئـِه  َهذَا جِْبرِيلُ أََراَد أَنْ َتَعلَُّموا إِذْ لَْم َت: الُْبكَْم ُملُوَك الْأَْرضِ وفيها

رَِك بِـِه  َوُتْؤِمَن بِالَْبْعِث الْآِخرِ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما الْإِْسلَاُم قَالَ الْإِْسلَاُم أَنْ َتْعُبَد اللََّه َولَا ُتْش
َرَمَضانَ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما الْإِْحَسانُ َشْيئًا َوُتِقيَم الصَّلَاةَ َوُتْؤِتَي الزَّكَاةَ الَْمفُْروَضةَ َوَتُصوَم 

ِه َمَتـى  قَالَ الْإِْحَسانُ أَنْ َتْعُبَد اللََّه كَأَنََّك َتَراُه فَإِنْ لَْم َتكُْن َتَراُه فَإِنَُّه َيَراَك قَالَ َيا َرُسولَ اللَّ
 َعْن أَْشَراِطَها إِذَا َولَـَدت َولَِكْن َسأَُحدِّثَُك  السَّاَعةُ قَالَ َما الَْمْسئُولُ َعْنَها بِأَْعلََم ِمْن السَّاِئلِ

ا ِفي الَْمْرأَةُ َربََّتَها فَذَاَك ِمْن أَْشَراِطَها َوإِذَا كَانَ الُْحفَاةُ الُْعَراةُ ُرُءوَس النَّاسِ فَذَاَك ِمْن أَْشَراِطَه
ُم السَّاَعِة َوُيْنزِلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي الْأَْرَحامِ ثُـمَّ  َخْمسٍ لَا َيْعلَُمُهنَّ إِلَّا اللَُّه إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلْ

لَِّم اْنَصَرَف الرَُّجلُ فَقَالَ ُردُّوا َعلَيَّ فَأََخذُوا ِلَيُردُّوا فَلَْم َيَرْوا َشْيئًا فَقَالَ َهذَا جِْبرِيلُ َجاَء ِلُيَع
  .النَّاَس ِديَنُهْم

                                                 
 .ئايهت -34سۈرە لوقمان،  ①
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  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمـ يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمب 39
ـــ  ــدىن ـ ــدى! ســوراڭالر) مهســىله(مهن ــ دې ســاھابىلهر سوراشــتىن . ـ
ــدىهئهيم ــبهر   . نــ ــپ، پهيغهمــ ــى كېلىــ ــر كىشــ ــته، بىــ ــۇ پهيتــ دەل شــ

  :ئهلهيهىسساالمنىڭ تىزىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ
ئىســالم دېــگهن نــېمه؟ ـ دېگهنــدەك ســوئالالرنى    ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهر قېـتىم ئۇنىـڭ      پهيغهمـبه . سورىدى
  :سوئالىغا جاۋاب بهرگهندە، ئۇ كىشى

  :ئۇ كىشى. ، ـ دەيتتىئېيتتىڭ ــ توغرا
ــــ ئېهســان دېــگهن نــېمه؟ ـ دەپ ســورىۋىدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ئېهســان دېگىنىمىــز، ا نــى كــۆرۈپ تۇرغانــدەك هللاتىــن خــۇددى اهللاـ

بىزنــى ھهمىشــه هللا نــى كۆرەلمىســهكمۇ، اهللاولــۇپ، گهرچه بىــز اقورقــۇش ب
  .كۆرۈپ تۇرىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى

بـــــۇ رىـــــۋايهتته پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىسســـــاالم يهنه قىيامهتنىـــــڭ 
ــاالمهتلىرىنى ســاناپ پادىچىالرنىــڭ، گــاس ۋە  يــاالڭتۆشياالڭئايــاق، «: ئ

ــۇۋالغىنىنى كۆرســهڭ    ــا(كورالرنىــڭ يهر شــارىغا پادىشــاھ بول مهتنى قىي
ــۈت ــ» )كـ ــاالم . دىدېـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۋايهتته يهنه  پهيغهمـ ــۇ رىـ ــۇ «: بـ ئـ

جىبرىئىـــل بولـــۇپ، ســـىلهر ســـورىمىغاندىن كېـــيىن، ســـىلهرنىڭ      
  . گهندې» بىلىۋېلىشىڭالر ئۈچۈن كېلىپ سوئال سورىدى

   )10 :مۇسلىم(

مِ الْآِخرِ َوالَْملَاِئكَِة الْإَِميانُ أَنْ ُتْؤِمَن بِاللَِّه َوالَْيْو: وألƥد والبزار عن ابن عباسـ   40
َسـابِ  َوالِْكَتابِ َوالنَّبِيَِّني َوُتْؤِمَن بِالَْمْوِت َوبِالَْحَياِة َبْعَد الَْمْوِت َوُتْؤِمَن بِالَْجنَِّة َوالنَّارِ َوالِْح

  .َوالِْميَزاِن َوُتْؤِمَن بِالْقََدرِ كُلِِّه َخْيرِِه َوَشرِِّه
ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ) ئىككىسى(ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار  - 40
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭدىن پهيغهمبهر سهلالمائهنهۇ

  : ــ ئىمان دېگهن نېمه؟ ـ دېگهن سوئالغا
، ئـاخىرەت كـۈنىگه  نىـڭ بـار ۋە بىـرلىكىگه،    هللاــ ئىمان دېگىنىمىز، ا
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ئۆلۈمنىـڭ  پهيغهمـبهرلهرگه،  كىتابقا، ) نازىل قىلغان هللا(پهرىشتىلهرگه، 
ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىرىلىشـكه، جهنـنهت ۋە دوزاخنىـڭ      ، )ىلىقىگهھهق(

ھهقىــقهتهن بارلىقىغــا، بــۇ دۇنيــادىكى ئهمهللهرنىــڭ ئــاخىرەتته ســورىقى  
بولىـــــــدىغانلىقىغا، ئهمهللهرنىـــــــڭ قىيـــــــامهت كـــــــۈنى تارازىـــــــدا 
ــدىنئاال    ــڭ ئالــــ ــىلىق ۋە يامانلىقنىــــ ــدىغانلىقىغا، ياخشــــ تارتىلىــــ

ــــ دەپ جـــاۋاب بهرگهنلىكىنـــى  ۇر،ئورۇنالشـــتۇرۇلغانلىقىغا ئىشىنىشـــت
  . ①رىۋايهت قىلغان

  )27848: ئهھمهد(

َهذَا جِْبرِيلُ َجاَء ِلُيَعلَِّم النَّاَس ِديَنُهْم َوالَِّذي : يف أخرى ألƥد من طريق آخروـ   41
  .الَْمرَّةُ َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه َما َجاَءنِي قَطُّ إِلَّا َوأََنا أَْعرِفُُه إِلَّا أَنْ َتكُونَ َهِذِه

ئىمام ئهھمهدنىڭ يهنه بىـر رىۋايىتىـدە پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      -41
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

بـــۇ، كىشـــىلهرگه دىنىنـــى ئۆگىتىـــپ قويـــۇش ئۈچـــۈن كهلـــگهن «
ــامى هللامۇھهممهدنىــڭ جېنــى ئىلكىــدە بولغــان ا . جىبرىئىلــدۇر نىــڭ ن

ل ھهر قېتىم كهلسىال، مهن ئۇنى تونۇيتتـۇم،  بىلهن قهسهمكى، جىبرىئى
  . ②»قېتىم تونۇيالماي قاپتىمهنپهقهت مۇشۇ 

  )16716: ئهھمهد(

  .َما أََتانِي ِفي ُصوَرٍة قَطُّ إِال َعَرفُْتُه إِال َهِذِه الصُّوَرةَ: وللكبري عن ابن عمر - 42
كىتابىـدا ئىبنـى ئـۆمهر     نـاملىق » مۇئجهمـۇلكهبىر «تهبهرانى  – 42

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ      دىنمـا يهلالھۇ ئهنهۇرەزى
 :مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

جىبرىئىــل بۇنــدىن بــۇرۇن قانــداق ســۈرەتته كهلســه تونــۇۋاالتتىم،  «

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە شـــهھر   ): 112(ھهيســـهمى  ①

 .ىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنئىبنى ھهۋشهب ئ
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە شـــهھر ئىبنـــى   ): 113(ھهيســـهمى  ②

 .ھهۋشهب ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ①»ئهمما بۇ قېتىم تونۇيالماي قاپتىمهن
  )»ئهلكهبىر«(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ِفيَما َيْروِي َعـْن َربِّـِه،   َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّ - 43
َواِحَدةٌ ِمْنُهنَّ ِلي، َوَواِحَدةٌ لََك، َوَواِحَدةٌ ِفيَما َبْينِي َوَبْيَنَك، َوَواِحَدةٌ : أَْرَبُع ِخَصالٍ”: قَالَ

ْشرُِك بِي َشْيئًا، َوأَمَّا الَِّتي لََك َعلَيَّ فََما ِفيَما َبْيَنَك َوَبْيَن ِعَباِدي، فَأَمَّا الَِّتي ِلي فََتْعُبُدنِي ال ُت
الَِّتي  َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ َجَزْيُتَك بِِه، َوأَمَّا الَِّتي َبْينِي َوَبْيَنَك فَِمْنَك الدَُّعاُء َوَعلَيَّ اِإلَجاَبةُ، َوأَمَّا

  .“َبْيَنَك َوَبْيَن ِعَباِدي فَاْرَض لَُهْم َما َتْرَضى ِلَنفِْسَك
ـ ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت      43

 :تائاالنىڭهللا قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ا
تۆت خىل خىسلهت بار بولۇپ، بۇنىـڭ بىـرى مېنىـڭ،    ! ئى ئىنسان«

بىرى سېنىڭ، يهنه بىرى سېنىڭ ۋە مېنىڭ ئارامـدا، تۆتىنچىسـى سـهن    
ارىسـىدا؛ مېنىڭكـى بولسـا، سـېنىڭ ماڭـا ھـېچ       بىلهن باشقا ئىنسانالر ئ

نهرسىنى شـېرىك قىلماسـتىن ئىبـادەت قىلىشـىڭ؛ سـېنىڭ مېنىـڭ       
ــاال    ســى ئۈستۈمدىكى ــاتىنى چ ــىلىقىڭنىڭ مۇكاپ ــان ياخش ــا، قىلغ بولس

 ،قويماي بېرىش؛ مهن بىلهن سېنىڭ ئاراڭدىكىسـى بولسـا، دۇئـا سـهندىن    
ىسـىدىكى خىسـلهت   ئىجابهت مهنـدىن؛ سـهن بىـلهن باشـقا ئىنسـانالر ئار     

باشـقىالرغىمۇ شـۇنى ياخشـى    بولسا، ئۆزەڭگه نېمىنـى ياخشـى كۆرسـهڭ،    
  . ②دېگهنلىكىنى تهلىم بهرگهن» كۆرۈشۈڭدۇر

 )؛ بهززار2757: مهۋسىلى(

َبْيَنَما َنْحُن ُجلُوٌس َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِفـي    :عن أََنَس ْبَن َماِلٍك - 44
ِد َدَخلَ َرُجلٌ َعلَى َجَملٍ فَأََناَخُه ِفي الَْمْسجِِد ثُمَّ َعقَلَُه ثُمَّ قَالَ لَُهْم أَيُّكُْم ُمَحمَّـٌد  الَْمْسجِ

ِكǜُ فَقَالَ لَُه َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمتَِّكǜٌ َبْيَن ظَْهَراَنْيهِْم فَقُلَْنا َهذَا الرَُّجلُ الْأَْبَيُض الُْمتَّ
                                                 

ــهمى  ① ــهنچلىكتۇر، ـ        ): 115(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .دېگهن

ئـــۇنى بهززارمـــۇ رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، . بـــۇ ھهدىســـنىڭ لهۋزى ئهبـــۇ يهئالنىڭـــدۇر): 151(ھهيســـهمى  ②
 .سهنهدىدە سالىه مهرى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ُجـلُ  الرَُّجلُ َيا اْبَن َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََجْبُتَك فَقَـالَ الرَّ 
ي َنفِْسَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي َساِئلَُك فَُمَشدٌِّد َعلَْيَك ِفي الَْمْسأَلَِة فَلَا َتجِْد َعلَيَّ ِف

 فَقَالَ َسلْ َعمَّا َبَدا لََك فَقَالَ أَْسأَلَُك بَِربَِّك َوَربِّ َمْن قَْبلََك آللَُّه أَْرَسلََك إِلَى النَّاسِ كُلِّهِـمْ 
مِ َواللَّْيلَـِة  فَقَالَ اللَُّهمَّ َنَعْم قَالَ أَْنُشُدَك بِاللَِّه آللَُّه أََمَرَك أَنْ ُنَصلَِّي الصَّلََواِت الَْخْمَس ِفي الَْيْو
مَّ َنَعـْم  قَالَ اللَُّهمَّ َنَعْم قَالَ أَْنُشُدَك بِاللَِّه آللَُّه أََمَرَك أَنْ َنُصوَم َهذَا الشَّْهَر ِمْن السََّنِة قَالَ اللَُّه

ِسَمَها َعلَى فُقََراِئَنا فَقَـالَ  قَالَ أَْنُشُدَك بِاللَِّه آللَُّه أََمَرَك أَنْ َتأُْخذَ َهِذِه الصََّدقَةَ ِمْن أَغْنَِياِئَنا فََتقْ
ـ   ْن النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ َنَعْم فَقَالَ الرَُّجلُ آَمْنُت بَِما جِئَْت بِِه َوأََنا َرُسـولُ َم

 .َوَراِئي ِمْن قَْوِمي َوأََنا ِضَماُم ْبُن ثَْعلََبةَ أَُخو َبنِي َسْعِد ْبنِ َبكْرٍ
بىــز : هنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇئ - 44

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن مهسچىتته ئولتۇراتتۇق، تۆگه مىـنگهن  
دە، تۆگىسـىنى چۆكـۈرۈپ باغلىغانـدىن     -بىر كىشى مهسچىتگه كىردى 

  :كېيىن
ـــ قايســىڭالر مــۇھهممهد بولىســىلهر؟ ـ دەپ ســورىدى     پهيغهمــبهر . ـ

. هى ۋەسهللهم بىزنىـڭ ئـارىمىزدا يۆلىنىـپ ئولتـۇراتتى    سهلاللالھۇ ئهلهي
  :بىز

ئــۇ . ــــ مــاۋۇ يۆلىنىــپ ئولتۇرغــان ئاقپىشــماق ئــادەم شــۇ، ـ دېــدۇق   
 :كىشى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ دېـدى  ! ــ ئـى ئابـدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئـوغلى   
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئۇ ئادم. ــ قۇلىقىم سهندە، ـ دېدى
ــورى   ــوئال س ــهندىن س ـــ مهن س ــلهن  ـ ــاللىق بى ــوئالنى قوپ ماقچى، س

ــدى     ــۈڭگه ئالمىغايســهن، ـ دې ــبهر ســهلاللالھۇ  . ســورايمهن، كۆڭل پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  .ـ دېدى! ــ خالىغىنىڭنى سورىغىن
نىڭ نـامى  هللاــ سهن ۋە سهندىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ ئىگىسى بولغان ا

ھهقىــقهتهن ســېنى بــارلىق كىشــىلهرگه هللا بىــلهن ســهندىن ســورايكى، ا
  پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتىمۇ؟
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  .ــ ئهلۋەتته، شۇنداق
تائاال سهن ئارقىلىق بىزنـى بىـر   هللا نىڭ نامى بىلهن سورايكى، اهللاــ ا

 كېچه ـ كۈندۈزدە بهش ۋاقىت ناماز ئوقۇشقا بۇيرىدىمۇ؟
  .ــ ئهلۋەتته، شۇنداق

تائاال سهن ئـارقىلىق بىزنـى ھهر   هللا نىڭ نامى بىلهن سورايكى، اهللاــ ا
  يىدا روزا تۇتۇشقا بۇيرىدىمۇ؟يىلنىڭ بۇ ئې

  .ــ ئهلۋەتته، شۇنداق
تائــاال ســېنى بــايلىرىمىزدىن هللا نىــڭ نــامى بىــلهن ســورايكى، اهللاــــ ا

ــكه     ــپ بېرىشـ ــزگه تارقىتىـ ــپ، كهمبهغهللىرىمىـ ــهدىقىلهرنى يىغىـ سـ
  بۇيرىدىمۇ؟

 .ــ ئهلۋەتته، شۇنداق
ئېلىـپ كهلـگهن بـارلىق تهلىماتالرغـا ئىمـان       ەپـتىن تهرهللا ــ سهن ا

مهن قهبىلهمنىــڭ ســاڭا ئهۋەتــكهن ئهلچىســى، بهنــى ســهئىد . ۈردۈمكهلتــ
  . ئىبنى بهكر قهبىلىسىدىن زىمام ئىبنى سهئلهبه بولىمهن

 )63: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ ُنهِيَنا أَنْ َنْسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن   - 45
ُبَنا أَنْ َيجِيَء الرَُّجلُ ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة الَْعاِقلُ فََيْسأَلَُه َوَنْحُن َنْسَمُع فََجاَء َرُجلٌ َشْيٍء فَكَانَ ُيْعجِ

الَ َصَدَق ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد أََتاَنا َرُسولَُك فََزَعَم لََنا أَنََّك َتْزُعُم أَنَّ اللََّه أَْرَسلََك قَ
َمْن َخلََق السََّماَء قَالَ اللَُّه قَالَ فََمْن َخلََق الْأَْرَض قَالَ اللَُّه قَالَ فََمْن َنَصَب َهِذِه الْجَِبالَ قَالَ فَ

َوَجَعلَ ِفيَها َما َجَعلَ قَالَ اللَُّه قَالَ فَبِالَِّذي َخلََق السََّماَء َوَخلََق الْأَْرَض َوَنَصَب َهِذِه الْجَِبالَ 
لََك قَالَ َنَعْم قَالَ َوَزَعَم َرُسولَُك أَنَّ َعلَْيَنا َخْمَس َصلََواٍت ِفي َيْوِمَنا َولَْيلَِتَنا قَـالَ  آللَُّه أَْرَس

ي َصَدَق قَالَ فَبِالَِّذي أَْرَسلََك آللَُّه أََمَرَك بَِهذَا قَالَ َنَعْم قَالَ َوَزَعَم َرُسولَُك أَنَّ َعلَْيَنا َزكَاةً ِف
َصَدَق قَالَ فَبِالَِّذي أَْرَسلََك آللَُّه أََمَرَك بَِهذَا قَالَ َنَعْم قَالَ َوَزَعَم َرُسولَُك أَنَّ َعلَْيَنا أَْمَواِلَنا قَالَ 

َصْوَم َشْهرِ َرَمَضانَ ِفي َسَنِتَنا قَالَ َصَدَق قَالَ فَبِالَِّذي أَْرَسلََك آللَُّه أََمَرَك بَِهذَا قَالَ َنَعْم قَالَ 
أَنَّ َعلَْيَنا َحجَّ الَْبْيِت َمْن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيلًا قَالَ َصَدَق قَالَ ثُمَّ َولَّـى قَـالَ    َوَزَعَم َرُسولَُك

لََّم لَـِئْن  َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ لَا أَزِيُد َعلَْيهِنَّ َولَا أَْنقُُص ِمْنُهنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
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  .ْدُخلَنَّ الَْجنَّةََصَدَق لََي
بىــز : ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ - 45

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن بىـرەر مهسـىله توغرۇلـۇق     
بـۇ چهكلىمىـدىن   (شۇڭا سـهھرادىن  . ۇقىدسوئال سوراشتىن چهكلهنگهن

االمدىن زېرەكرەك بىرسى كېلىپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـ  ) خهۋىرى يوق
بىـر كـۈنى سـهھرادىن بىـر     . سوئال سورىسا، بىز خوش بولۇپ كېتهتتـۇق 

  :كىشى كېلىپ
سـېنىڭ ئهۋەتـكهن ئادىمىـڭ بىزنىـڭ يېنىمىزغـا      ! ــ ئى مۇھهممهد
ــېنى ا  ــپ، س ــدى     هللاكېلى ــدىغۇ؟ ـ دې ــڭ ئهلچىســى دەۋاتى ــبهر . نى پهيغهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 .ــ توغرا دەپتۇ، ـ دېدى

زېمىننــى كىــم يــاراتتى؟ بــۇ تــاغالرنى كىــم   –، ئاســمان ــــ ئۇنــداقتا
  تاغالرنىڭ ئىچىدىكى نۇرغۇن نهرسىلهرنى كىم ياراتتى؟ تىكلىدى؟

 .هللاــ ا
ــ ئاسمان ـ زېمىنالرنى ياراتقـان، تـاغالرنى تىكلىـگهن زاتنىـڭ نـامى       

ــقهتهن ا   ــلهن ســهندىن ســورايكى، ھهقى ــبهر قىلىــپ  هللا بى ســېنى پهيغهم
 ئهۋەتتىمۇ؟

  .داقــ ھهئه، شۇن
كۈنـدۈزدە بهش   -بىـر كـېچه   ”: ــ سېنىڭ ئهۋەتكهن ئادىمىڭ بىـزگه 

 دەيدىغۇ؟ “ۋاخ ناماز ئوقۇش پهرز
  .ــ دېگىنى توغرا

ــ سېنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهن زاتنىڭ نامى بىـلهن سـورايكى،   
  بۇيرىدىمۇ؟هللا بۇنى ا

  .ــ ھهئه، شۇنداق
ىنى ئايرىش مالالرنىڭ زاكىت”: ــ سېنىڭ ئهۋەتكهن ئادىمىڭ بىزگه

  دەيدىغۇ؟ “پهرز
  .ــ دېگىنى توغرا

ـ سېنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهن زاتنىڭ نـامى بىـلهن سـورايكى،    
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  بۇيرىدىمۇ؟هللا بۇنى ا
  .ــ ھهئه، شۇنداق

رامىزان ئېيىدا بىـر ئـاي روزا   ”: ــ سېنىڭ ئهۋەتكهن ئادىمىڭ بىزگه
 دەيدىغۇ؟ “تۇتۇش پهرز

  .ــ دېگهنلىرى توغرا
هر قىلىپ ئهۋەتكهن زاتنىڭ نامى بىـلهن سـورايكى،   ــ سېنى پهيغهمب

  بۇيرىدىمۇ؟هللا بۇنى ا
  .ــ ھهئه، شۇنداق

قـادىر بواللىغـان ئادەمنىـڭ    ”: ــ سېنىڭ ئهۋەتكهن ئادىمىـڭ بىـزگه  
  دەيدىغۇ؟ “ھهج قىلىشى پهرز
  .ــ دېگىنى توغرا

ــ سېنى ھهقىقهتنى يهتكۈزۈش ئۈچۈن پهيغهمبهر قىلىـپ ئهۋەتـكهن   
زىيـادە   -هن قهسـهمكى، مهن بـۇ ئاڭلىغـانلىرىمنى كهم    زاتنىڭ نامى بىـل 

  . قىلماستىن ئورۇندايمهن
ئـــۇ ئـــادەم كهتكهنـــدىن كېـــيىن، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى 

  . دېدى» ئۇ راست شۇنداق قىاللىسا، چوقۇم جهننهتكه كىرىدۇ«: ۋەسهللهم
  )12: مۇسلىم(

 .وللترمذي وأيب داود والنسائي Ʋو ذلك - 46
ــۋايهت    تىر - 46 ــدەك رى ــائىلهرمۇ يۇقىرىقى ــۇ داۋۇد ۋە نهس ــزى، ئهب مى
  .قىلغان
َوكَانَ ِضَماٌم َرُجلًا َجلًْدا أَْشَعَر ذَا غَِديَرَتْينِ فَأَقَْبـلَ َحتَّـى    :ƥد والكبريأَزاد  - 47

اْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَقَالَ  َوقََف َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَْصَحابِِه فَقَالَ أَيُّكُْم
َعْبـِد  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا اْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ قَالَ ُمَحمٌَّد قَالَ َنَعْم فَقَالَ اْبَن 

قَالَ لَا أَجُِد ِفي َنفِْسي فََسلْ  الُْمطَِّلبِ إِنِّي َساِئلَُك َوُمَغلِّظٌ ِفي الَْمْسأَلَِة فَلَا َتجَِدنَّ ِفي َنفِْسَك
َبَعثََك َعمَّا َبَدا لََك قَالَ أَْنُشُدَك اللََّه إِلََهَك َوإِلََه َمْن كَانَ قَْبلََك َوإِلََه َمْن ُهَو كَاِئٌن َبْعَدَك آللَُّه 

لََه َمْن كَانَ قَْبلََك َوإِلََه َمْن ُهَو كَاِئٌن إِلَْيَنا َرُسولًا فَقَالَ اللَُّهمَّ َنَعْم قَالَ فَأَْنُشُدَك اللََّه إِلََهَك َوإِ
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اَد الَِّتـي  َبْعَدَك آللَُّه أََمَرَك أَنْ َتأُْمَرَنا أَنْ َنْعُبَدُه َوْحَدُه لَا ُنْشرُِك بِِه َشْيئًا َوأَنْ َنْخلََع َهِذِه الْأَْنَد
فَأَْنُشُدَك اللََّه إِلََهَك َوإِلََه َمْن كَانَ قَْبلََك َوإِلَـَه   كَاَنْت آَباُؤَنا َيْعُبُدونَ َمَعُه قَالَ اللَُّهمَّ َنَعْم قَالَ

َمْن ُهَو كَاِئٌن َبْعَدَك آللَُّه أََمَرَك أَنْ ُنَصلَِّي َهِذِه الصَّلََواِت الَْخْمَس قَالَ اللَُّهمَّ َنَعْم قَـالَ ثُـمَّ   
كَاةَ َوالصَِّياَم َوالَْحجَّ َوَشَراِئَع الْإِْسلَامِ كُلََّهـا  َجَعلَ َيذْكُُر فََراِئَض الْإِْسلَامِ فَرِيَضةً فَرِيَضةً الزَّ

ا إِلََه ُيَناِشُدُه ِعْنَد كُلِّ فَرِيَضٍة كََما ُيَناِشُدُه ِفي الَِّتي قَْبلََها َحتَّى إِذَا فََرغَ قَالَ فَإِنِّي أَْشَهُد أَنْ لَ
ُسولُ اللَِّه َوَسأَُؤدِّي َهِذِه الْفََراِئَض َوأَْجَتنُِب َما َنَهْيَتنِـي  إِلَّا اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ َسيَِّدَنا ُمَحمًَّدا َر

َعلَْيِه  َعْنُه ثُمَّ لَا أَزِيُد َولَا أَْنقُُص قَالَ ثُمَّ اْنَصَرَف َراجًِعا إِلَى َبِعريِِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
َعِقيَصَتْينِ َيْدُخلْ الَْجنَّةَ قَالَ فَأََتى إِلَى َبِعريِِه فَأَطْلََق ِعقَالَُه ثُمَّ َوَسلََّم ِحَني َولَّى إِنْ َيْصُدْق ذُو الْ

َخَرَج َحتَّى قَِدَم َعلَى قَْوِمِه فَاْجَتَمُعوا إِلَْيِه فَكَانَ أَوَّلَ َما َتكَلََّم بِِه أَنْ قَالَ بِئَْسـِت اللَّـاُت   
الَْبَرَص َوالُْجذَاَم اتَّقِ الُْجُنونَ قَالَ َوْيلَكُْم إِنَُّهَما َواللَِّه لَا َيُضرَّاِن  َوالُْعزَّى قَالُوا َمْه َيا ِضَماُم اتَّقِ

ْنُتْم ِفيِه َولَا َيْنفََعاِن إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َبَعثَ َرُسولًا َوأَْنَزلَ َعلَْيِه ِكَتاًبا اْسَتْنقَذَكُْم بِِه ِممَّا كُ
لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه إِنِّي قَْد جِئُْتكُْم  َوإِنِّي أَْشَهُد أَنْ

ُجلٌ ِمْن ِعْنِدِه بَِما أََمَركُْم بِِه َوَنَهاكُْم َعْنُه قَالَ فََواللَِّه َما أَْمَسى ِمْن ذَِلَك الَْيْومِ َوِفي َحاِضرِِه َر
َرأَةٌ إِلَّا ُمْسِلًما قَالَ َيقُولُ اْبُن َعبَّاسٍ فََما َسِمْعَنا بَِواِفِد قَْومٍ كَانَ أَفَْضلَ ِمْن ِضَمامِ ْبـنِ  َولَا اْم
  .ثَْعلََبةَ

  :مۇنۇالرنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ۋە تهبهرانى - 47
زىمام كۈچتۈڭگۈر ۋە تۈكلۈك بىـر ئـادەم بولـۇپ، ئىككـى دانه ئـۆرۈمه      

ــار ــۇ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســاھابىلىرى بىــلهن  . ئىــدى چېچــى ب ئ
  :ۇرۇۋاتقان بىر جايغا كېلىپبىرگه ت

پهيغهمـبهر  . ـ دەپ سورىدى  ــ ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئوغلى قايسىڭالر؟
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  .بهردى جاۋاب، دەپ -بولىمهنمهن ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئوغلى ــ 
  ــ سهن مۇھهممهدمۇ؟

 .شۇنداق ــ
ــوغلى   ــدۇلمۇتتهلىبنىڭ ئ ــى ئاب ـــ ئ ــوئال   ! ـ ــچه س ــر نهچ ــهندىن بى س

ســورىماقچىمهن، ســوئالنى قوپــالراق ســورايمهن، ھهرگىــز كۆڭلــۈڭگه      
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  .ئالمىغايسهن
  .ــ كۆڭلۈمگه ئالمايمهن، خالىغىنىڭنى سورىغىن

 ـ سېنىڭ، سـهندىن ئىلگىرىكىلهرنىـڭ، شـۇنداقال سـهندىن كېـيىن     
نىڭ نامى بىلهن سـهندىن سـورايكى،   هللاولغان ارنىڭ ئىالھى بالېلىدىغانك
  سېنى بىزگه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتىمۇ؟هللا ا

  .ــ ئهلۋەتته شۇنداق
 ـ سېنىڭ، سـهندىن ئىلگىرىكىلهرنىـڭ، شـۇنداقال سـهندىن كېـيىن     

كى، نىڭ نامى بىلهن سـهندىن سـوراي  هللارنىڭ ئىالھى بولغان االېلىدىغانك
ــادەتنى پهقهت ا هللا ا ــى ئىب ــق قهللابىزن ــال قىلىش ــىنى   هللاا، اى ــېچ نهرس ــا ھ ق

بـــوۋىلىرىمىز ئىبـــادەت قىلغـــان  -شـــېرىك كهلتۈرمهســـلىككه ۋە ئاتـــا 
  بۇتالرنى چۆرۈپ تاشالشقا بۇيرىدىمۇ؟

  .ــ ئهلۋەتته شۇنداق
 ـ سېنىڭ، سـهندىن ئىلگىرىكىلهرنىـڭ، شـۇنداقال سـهندىن كېـيىن     

نىڭ نامى بىلهن سـهندىن سـورايكى،   هللارنىڭ ئىالھى بولغان االېلىدىغانك
 زنى بهش ۋاخ ناماز ئوقۇشقا بۇيرىدىمۇ؟بىهللا ا

  .ــ ئهلۋەتته شۇنداق
ئــــۇ يهنه زاكــــات، روزا ۋە ھهج قاتــــارلىق ئىســــالمدىكى پهرزلهرنــــى 

  :بىرلهپ سوراپ تۈگهتكهندىن كېيىن –يۇقىرىقى تهرىقىدە بىر 
تىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇر، خـوجىمىز مـۇھهممهد   هللا”: ــ مهن

دەپ گۇۋاھلىــق  “نىــڭ ئهلچىســىدۇرهللام اســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلله
زىيـادە قىلماسـتىن ئـادا قىلىـمهن، سـهن       -بېرىمهن، بـۇ پهرزلهرنـى كهم   

ئانـدىن تۆگىسـى   . توسقان ھهرقانداق ئىشـتىن يىـراق تـۇرىمهن، ـ دېـدى     
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. تهرەپكه قاراپ ماڭدى

ــادەم راســت شــ     ــۇ ئ ــاچلىق ب ــۆرۈمه چ ـــ ئىككــى ئ ــا، ـ ۇنداق قىاللىس
ئۇ تۆگىسىنى يېشىپ، قهۋمى تهرەپـكه  ئاندىن . جهننهتكه كىرىدۇ، ـ دېدى 

ئۇنىــڭ يېتىــپ بېرىشــى بىــلهن، قهۋمــى ئۇنىــڭ   . قــاراپ يولغــا چىقتــى 
  :نىڭ تۇنجى قىلغان سۆزىئهتراپىغا ئوالشتى، ئۇ

! ؟ھه –ناچار نېمىلهر  نېمىدېگهن) بۇتالرنىڭ ئىسمى(ــ الت ۋە ئۇززا 
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  :قهۋمى. ولدىيىش بـ دې
ۋە سـاراڭ بولـۇپ    ماخاۋئۆزەڭنى بېسىۋال، ئاق كېسهل، ! ــ ئهي زىمام
  :زىمام. ـ دېيىشتى! قېلىشتىن قورق

ـــ ئ ــىلهرگه ىـ ــا  ! ســىت س ــدىن ي ــڭ قولى ــۇ بۇتالرنى ــا  ئ ــانلىق، ي  زىي
ســـىلهرنى بـــۇ ئـــازغۇنلۇقتىن هللا ا. پايـــدىلىق ھـــېچ نهرســـه كهلمهيـــدۇ 

ىپتــۇ، ئۇنىڭغــا بىــر كىتــابنى قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن بىــر پهيغهمــبهر ئهۋەت
تىــن باشــقا ھــېچ بىــر ئىــالھ هللاشېرىكســىز، يېگــانه ا”: چۈشــۈرۈپتۇ، مهن

نىــڭ بهندىســى ۋە هللايوقتــۇر، مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ا
ــىدۇر ــرىمهن  “ئهلچىســـــ ــق بېـــــ ــبهر . دەپ گۇۋاھلىـــــ مهن پهيغهمـــــ

ــىڭالرغا   ــرا قىلىشـ ــىلهرنىڭ ئىجـ ــاالمدىن سـ ــلىك  ئهلهيهىسسـ تېگىشـ
رۇقالرنى ئۆگىنىــپ ونى ۋە چهكلىنىشــىڭالرغا تېگىشــلىك يوليــئىشــالر

  .كهلدىم، ـ دېدى
نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، شــۇ كــۈنى  هللا:) راۋى مۇنــداق دەيــدۇ(

   .ئايالالرنىڭ ھهممىسى مۇسۇلمان بولدى -ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا كهلگهن ئهر 
بىــرەر قهۋمنىــڭ زىمــام ئىبنــى    : ئىبنــى ئاببــاس مۇنــداق دېــدى   

  . ①خشىراق ئهلچىسىنى كۆرۈپ باقمىدۇقسهئلهبهدىنمۇ يا
  )2376: ئهھمهد(

َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : عن طَلَْحةَ ْبَن ُعَبْيِد اللَِّه قال - 48
ى َدَنا فَإِذَا ُهَو َيْسأَلُ َعْن ِمْن أَْهلِ َنْجٍد ثَاِئَر الرَّأْسِ ُيْسَمُع َدوِيُّ َصْوِتِه َولَا ُيفْقَُه َما َيقُولُ َحتَّ

ـ  لْ الْإِْسلَامِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْمُس َصلََواٍت ِفي الَْيْومِ َواللَّْيلَِة فَقَالَ َه
ْيِه َوَسلََّم َوِصَياُم َرَمَضانَ قَـالَ  َعلَيَّ غَْيُرَها قَالَ لَا إِلَّا أَنْ َتطَوََّع قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

لزَّكَـاةَ  َهلْ َعلَيَّ غَْيُرُه قَالَ لَا إِلَّا أَنْ َتطَوََّع قَالَ َوذَكََر لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ا
لرَُّجلُ َوُهَو َيقُولُ َواللَِّه لَا أَزِيُد َعلَى َهذَا قَالَ َهلْ َعلَيَّ غَْيُرَها قَالَ لَا إِلَّا أَنْ َتطَوََّع قَالَ فَأَْدَبَر ا

   .َولَا أَْنقُُص قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفْلََح إِنْ َصَدق

                                                 
دە » ئهلكهبىــــر«تهبهرانىمــــۇ . بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد رىــــۋايهت قىلغــــان): 1599(ھهيســــهمى  ①

 .ولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنرىۋايهت قىلغان ب
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: بهيــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ۇتهلــهه ئىبنــى ئ - 48
بىــر ىغــا نهجــدلىك الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنلهلپهيغهمــبهر ســهل

بىـر  ، خىرقىـراق ئىـدى  چـاچلىرى چـۇۋۇق، ئـاۋازى    ئادەم كهلـدى، ئۇنىـڭ   
 لىكىنىنېمىــدېگهنيــۇ، بىــراق -خىــل گۇڭۇلــدىغان ئــاۋازى ئاڭلىنــاتتى 

ھهققىـدە  ئىسـالم  ئـۇ يـېقىن كهلگهنـدە، ئۇنىـڭ      .چۈشهنگىلى بولمايتتى
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . ۋاتقانلىقىنى بىلـــدۇقســـورىســـوئال 

 :ۋەسهللهم ئۇنىڭغا
ئـۇ  . كۈنـدۈزدە بهش ۋاخ نامـاز ئوقـۇش پهرزدۇر، ـ دېـدى      -ــ بىر كـېچه  

  :كىشى
  .ــ بۇ بهش ۋاخ نامازدىن باشقا ناماز بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

ئۇنـدىن  . ــ يوق، ئهمما نهپـله نامـاز ئوقـاي دېسـهڭ، ئوقۇسـاڭ بولىـدۇ      
  .باشقا، رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇش پهرزدۇر

 باشقا روزا بارمۇ؟ ــ ئۇندىن
ئۇنـدىن باشـقا،   . ــ يوق، ئهمما نهپله روزا تۇتاي دېسهڭ، تۇتساڭ بولىدۇ

 .زاكات بېرىشمۇ پهرزدۇر
  ــ بۇ زاكاتتىن باشقىسىمۇ بارمۇ؟

  .ــ يوق، ئهمما نهپله سهدىقه قىالي دېسهڭ، قىلساڭ بولىدۇ
ا زىيادە قىلماستىن ئىجر -بىلهن قهسهمكى، مهن بۇالرنى كهم هللا ــ ا

  .قىلىمهن
ئــۇ كىشــى كهتكهنــدىن كېــين، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى       

  :ۋەسهللهم
  . بۇ كىشى راست شۇنداق قىاللىسا، نىجات تاپىدۇ، ـ دېدىــ 

 )46: بۇخارى(

ْيسِ أََتْوا فَأََتْتُه اْمَرأَةٌ َتْسأَلُُه َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ فَقَالَ إِنَّ َوفَْد َعْبِد الْقَ :َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ - 49
ْو َمـْن  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن الَْوفُْد أَ

لَ فَقَالُوا َيا َرُسـولَ  الْقَْوُم قَالُوا َربِيَعةُ قَالَ َمْرَحًبا بِالْقَْومِ أَْو بِالَْوفِْد غَْيَر َخَزاَيا َولَا النََّداَمى قَا
َنْسَتِطيُع أَنْ  اللَِّه إِنَّا َنأِْتيَك ِمْن ُشقٍَّة َبِعيَدٍة َوإِنَّ َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َهذَا الَْحيَّ ِمْن كُفَّارِ ُمَضَر َوإِنَّا لَا
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اَءَنا َنْدُخلُ بِِه الَْجنَّةَ قَالَ فَأََمَرُهْم َنأِْتَيَك إِلَّا ِفي َشْهرِ الَْحَرامِ فَُمْرَنا بِأَْمرٍ فَْصلٍ ُنْخبِْر بِِه َمْن َوَر
بِاللَّـِه   بِأَْرَبعٍ َوَنَهاُهْم َعْن أَْرَبعٍ قَالَ أََمَرُهْم بِالْإَِمياِن بِاللَِّه َوْحَدُه َوقَالَ َهلْ َتْدُرونَ َما الْإَِميانُ

إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َوإِقَاُم الصَّـلَاِة   قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ َشَهاَدةُ أَنْ لَا إِلََه
 َوإِيَتاُء الزَّكَاِة َوَصْوُم َرَمَضانَ َوأَنْ ُتَؤدُّوا ُخُمًسا ِمْن الَْمْغَنمِ َوَنَهاُهْم َعْن الـدُّبَّاِء َوالَْحْنـَتمِ  

قَالَ ُشْعَبةُ َوُربََّما قَالَ الُْمقَيَّرِ َوقَالَ اْحفَظُوُه َوأَْخبُِروا بِِه َوالُْمَزفَِّت قَالَ ُشْعَبةُ َوُربََّما قَالَ النَِّقريِ 
 ِمْن َوَراِئكُْمَ  َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللْأََشجِّ أََشجِّ َعْبِد الْقَـْيسِ إِنَّ ِفيـكَ  

  .أََناةَُخْصلََتْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه الِْحلُْم َوالْ
بىـــر ئايـــال ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن كوزىـــدا   - 49

ئېچىتىلغان سىركه توغرۇلـۇق سـورىۋىدى، ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ      
ــاۋاب بهردى    ــلهن جـ ــۇ ھهدىـــس بىـ ــا مۇنـ ــۇ ئايالغـ ــۇ ئـ ــدۇلقهيس : ئهنهـ ئابـ

ئهلچىـــلهر ئـــۆمىكى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى      جهمهتىنىـــڭ
ــهللهمنىڭ يېنى ــاالم   ۋەسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــدى، پهيغهمـ ــگهن ئىـ ــا كهلـ غـ

  : ئۇالردىن
  :ئۇالر. ــ سىلهر كىم بولىسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ، ـ دېدى①ــ بىز رەبىئه
ئىســـالمغا قارشـــى ئۇرۇشـــۇپ رەســـۋا بولـــۇپ، ! ـــــ قارشـــى ئـــالىمىز

بىلهن مۇسۇلمان بولۇپ  پۇشايمانغا قېلىشتىن بۇرۇن ئۆز ئىختىيارىڭالر
  :ئۇالر. كهلگىنىڭالرنى قىزغىن قارشى ئالىمىز، ـ دېدى

سـىلهر بىـلهن   . بىز بهك يىـراق جايـدىن كهلـدۇق   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
شـۇنىڭ ئۈچـۈن، بىـز سـېنىڭ     . بىزنىڭ ئارىمىزدا مـۇزەر كـاپىرلىرى بـار   

شـۇڭا  . يېنىڭغا پهقهت ئـۇرۇش ھـارام قىلىنغـان ئـايالردىال كېلهلهيمىـز     
ــقا       ــى قىلىش ــر ئهمهلن ــاليدىغان بى ــنهتكه باش ــۇم جهن ــى چوق ــهن بىزن س

ــى قىلســاق ھهم     ــۇ ئهمهلن ــۆزىمىز ش ــز ھهم ئ ــارقىمىزدا بۇيرىســاڭ، بى ئ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . يهتكۈزسهك، ـ دېدى  قالغان كىشىلهرگه

 .تۆت ئىشقا بـۇيرۇپ، تـۆت ئىشـنى قىلىشـتىن توسـتى     ۋەسهللهم ئۇالرنى 

                                                 
ــر           ① ــدىكى بى ــى ئىچى ــئه قهبىلىس ــۇ رەبى ــدۇلقهيس ش ــۇپ، ئاب ــمى بول ــڭ ئىس ــر قهبىلىنى ــوڭ بى ــئه چ رەبى

 . دەپ ئاتىغان) بىز رەبىئه(جهمهتنىڭ نامى، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يهردە ئۆزلىرىنى 
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يېگـانه  ئـۇالرنى ئالـدى بىـلهن     لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  سـهلال پهيغهمبهر 
  : بۇيرۇپ بولۇپ ئېيتىشقاقا ئىمان هللا

نىڭ نــــېمه ئىكهنلىكىنــــى ئېيتىشــــقــــا ئىمــــان هللايېگــــانه اــــــ 
  : ئۇالر. دەپ سورىدى - بىلهمسىلهر؟

. بېرىشـتى  جـاۋاب دەپ  -نىڭ پهيغهمبىـرى بىلگۈچىـدۇر،   هللاۋە  هللاــ ا
  : ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى  پهيغهمبهر

بىـر ئىـالھ   تىـن باشـقا ھېچ  هللانىمىـز، ا دېگى ئېيتىشقا ئىمان هللاــ 
لچىسـىدۇر دەپ گۇۋاھلىـق   نىـڭ ئه هللايوقتۇر، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ا

رامىـزان ئېيىـدا روزا   ۋە نامـاز ئوقـۇش، زاكـات بېـرىش     ئانـدىن  . بېرىشتۇر
  :ئاندىن ئۇالرغا. دېدى -تۇر، تۇتۇش
ت هڭ بهشــــتىن بىرىنــــى دۆلــــــ ئۇرۇشــــتا ئېلىنغــــان ئولجىنىــــ 

ۋە  اقاپاق، كـوز  ئاندىن ئۇالرنى. دېدى -ۇڭالر الزىم، خهزىنىسىگه تاپشۇرۇش
 :ئاندىن. ①ئىشلىتىشتىن توستىنى موم بىلهن قاپالنغان قاچىالر

ــاقالڭالر ۋە   ــىڭالردا چىـــڭ سـ ــۇالرنى ئېسـ ـــ بـ ــان ــ ــاڭالردا قالغـ ئارقـ
ھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر ســهلاللال  .ـــ دېــدى ! يهتكــۈزۈڭالر كىشــىلهرگه

  :ئهشهج ئىسىملىك كىشىگهمهتىدىكى هجۋەسهللهم ئابدۇلقهيس 
تىن ئىبـارەت  تهمكىنلىكـ ۋە  پۇختىلىـق ياقتۇرىـدىغان  هللا ــ سهندە ا

  . ئىككى خىسلهت بار ئىكهن، ـ دېدى
رەزىيهلالھـۇ   ئىبنـى ئاببـاس  : بۇ ھهدىسنى رىۋايهت قىلغـۇچى شـۆئبه  

ــۇ،  ــان ت ئهنه ــاچتىن ئويۇلغ ــۇياغ ــگهن  ئىشلى هڭلىنىم ــى چهكلهن تىلىش
   .ى، ـ دەيدۇىدتىلغا ئالغاندەك قىلغانقاچىالر قاتارىدا 

  )17: مۇسلىم(

                                                 
ــادەتته ① ــۇالر ئـ ــارلىق   ئـ ــا قاتـ ــۇزۇم، خورمـ ــۇرۇق ئـ ــمقـ ــاچىالردا  ۋىېـ ــدىكى قـ ــۇ خىلـ ــۇغا چىـــالپ، بـ لهرنى سـ

ســاقالپ مېــۋە ســۈيى قىلىــپ ئىچهتتــى، بــۇ خىلــدىكى قــاچىالردا ســاقالنغان مېــۋە ســۈيى بهزىــدە كۈننىــڭ     
ئانــدىن ئــۇنى ئىســتېمال قىلغــۇچىالر، ئۇنىــڭ     . ئۆتىشــى بىــلهن ئېچىــپ ھاراققــا ئــايلىنىپمۇ قــاالتتى     

بـــۇ چهكلىـــمه مانـــا شـــۇنى كـــۆزدە  . ىچىپمـــۇ قـــاالتتىھاراققـــا ئايلىنىـــپ قالغـــانلىقىنى سهزمهســـتىن ئ
تۇتقـــان ئاساســـتا يولغـــا قويۇلغـــان ئىـــدى، بىـــراق كېـــيىن باشـــقا بىـــر ھهدىـــس ئـــارقىلىق ھهرقانـــداق   

ــان       ــا ئايالنغـــ ــىنىڭ ھاراققـــ ــدىكى نهرســـ ــدىغانلىقى، پهقهت ئىچىـــ ــكه بولىـــ ــاچىنى ئىشلىتىشـــ  -قـــ
 . انئايالنمىغانلىقىغا دىققهت قىلىش كېرەكلىگى بايان قىلىنغ
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لَا ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى ُيـْؤِمَن  َعْن َعِليŖ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 50
ي ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َبَعثَنِي بِـالَْحقِّ َوُيـْؤِمُن بِـالَْمْوِت    اللَُّه َوأَنِّ بِأَْرَبعٍ َيْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا

 . َوبِالَْبْعِث َبْعَد الَْمْوِت َوُيْؤِمُن بِالْقََدر
ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر     – 50

  :دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق
ۋە شـقا ھـېچ بىـر ئىالھنىـڭ يوقلـۇقى      تىن باهللاھهرقانداق كىشى ا«

، متهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىـ  هللا ھهقىقهتهن ا مېنىڭ
ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىش ۋە تهقدىردىن ئۆلۈمنىڭ ھهق ئىكهنلىكى، 

 مــۇئمىنتــۆت ھهقىقهتــكه چىــن قهلبىــدىن ئىشــهنمىگىچه بــۇ ئىبــارەت 
  . ①»بواللمايدۇ

   )2145: تىرمىزى(

شَّرِيِد قال قُلُت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ أُمِّي أَْوَصْت أَنْ أُْعِتَق َعْنَها َرقََبةً ُمْؤِمَنةً َعْن ال - 51
مـن ربُّـَك؟   : ، فجاءْت فقالَُنوبِيَّةٌ أفأعتقها؟ قال، أدعها، فدعوőاَوِعْنِدي َجارَِيةٌ َسْوَداُء 

  .فإŒا مؤمنة أعتقها: قال. رسول اهللا: فمن أنا؟ قالْت: قال .اهللا: قالْت
مهن پهيغهمــبهر : شــهرىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     – 51

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ئــازاد قىلىشــنى قــۇل  مــۇئمىنئانــام ماڭــا بىــر ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

. ى، مېنىڭ نۇبىيهلىك قارا تهنلىك بىر دېدىكىم بـار ىدۋەسىيهت قىلغان
پهيغهمـبهر  . ــ دەپ سـورىدىم   نلىنامدۇ؟قىلسام، ۋەسىيهت ئورۇ ئازادشۇنى 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــاقىر  ــدىكىڭنى چـ ـــ دېـ ــدى! ــ ــ دېـ ــاقىردىم، . ــ ــدىكىمنى چـ مهن دېـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن
 :ئۇ. ــ رەببىڭ كىم؟ ـ دەپ سورىدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ، ـ دېدىهللاــ ا
 : ئۇ. ورىدىــ مهن كىم؟ ـ دەپ س
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  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا. نىڭ پهيغهمبىرى، ـ دېدىهللاــ سهن ا
ئىـكهن، ـ    مـۇئمىن قىلساڭ بولىدۇ، چۈنكى ئـۇ   ئازادــ بۇ دېدىكىڭنى 

  . ①دېدى
 )3282: ئهبۇ داۋۇد(

َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  َعْن الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه - 52 
  .ذَاَق طَْعَم الْإَِمياِن َمْن َرِضَي بِاللَِّه َربا َوبِالْإِْسلَامِ ِديًنا َوبُِمَحمٍَّد َرُسولًا

ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    - 52
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مـۇھهممهد   ، دىنىنىڭ ئىسالم ۋە پهيغهمبىرىنىڭهللائىگىسىنىڭ ا«
بولغانلىقىغـا چىـن قهلبىـدىن مهمنـۇن     ) سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(

  . »بولغان ھهرقانداق كىشى ئىماننىڭ تهمىنى تېتىيدۇ
 )34: مۇسلىم(

سٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمَعاوَِيةَ الَْغاِضرِيِّ ِمْن غَاِضَرِة قَْي - 53
 إِلَّا اللَّـُه  َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثٌ َمْن فََعلَُهنَّ فَقَْد طَِعَم طَْعَم الْإَِمياِن َمْن َعَبَد اللََّه َوْحَدُه َوأَنَُّه لَا إِلََه

لَّ َعامٍ َولَا ُيْعِطي الَْهرَِمةَ َولَا الدَّرَِنـةَ َولَـا   َوأَْعطَى َزكَاةَ َماِلِه طَيَِّبةً بَِها َنفُْسُه َراِفَدةً َعلَْيِه كُ
 الَْمرِيَضةَ َولَا الشََّرطَ اللَِّئيَمةَ َولَِكْن ِمْن َوَسِط أَْمَواِلكُْم فَإِنَّ اللََّه لَْم َيْسـأَلْكُْم َخْيـَرُه َولَـمْ   

 .َيأُْمْركُْم بَِشرِِّه
ھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت   ـ ئابدۇلال ئىبنى مۇئاۋىيه غازىرىي رەزىيهلال  53

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ر دەپ ئېتىقـاد قىلغـان، يېگـانه    تىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇهللا«

ىال ئىبادەت قىلغان ۋە مېلىنىڭ زاكىتىنـى ھهر يىلـى خۇشـاللىق    قهللا
نـداق كىشـى   مۇ. بىلهن ئادا قىلغان كىشى ئىماننىڭ تهمىنـى تېتىيـدۇ  

ــۇرا    ــى ئوتتـ ــالىرىنى ئهمهس، بهلكـ ــهل ۋە ئهبگـ ــرى، كېسـ مېلىنىـــڭ قېـ
ــدۇ  ــالالپ بېرى ســىلهردىن مېلىڭالرنىــڭ ئهڭ هللا چــۈنكى ا. ھــاللىرىنى ت
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ئېســىللىرىنى زاكاتقــا ھېســابالپ بېرىۋېتىشــىڭالرنى تهلهپ قىلمايــدۇ،  
ــهت    ــىڭالرغىمۇ رۇخســـ ــارلىرىنى بېرىشـــ ــڭ ئهڭ ناچـــ ماللىرىڭالرنىـــ

  . ①»قىلمايدۇ
  )1582: بۇ داۋۇدئه(

َبْهَز ْبَن َحِكيمٍ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قُلُْت َيا َنبِيَّ اللَِّه َمـا أََتْيُتـَك َحتَّـى     - 54
لُ َشْيئًا إِلَّـا  َحلَفُْت أَكْثََر ِمْن َعَدِدِهنَّ ِلأََصابِعِ َيَدْيِه أَلَّا آِتَيَك َولَا آِتَي ِديَنَك َوإِنِّي كُْنُت اْمَرأً لَا أَْعِق

بِالْإِْسلَامِ قَـالَ  َما َعلََّمنِي اللَُّه َوَرُسولُُه َوإِنِّي أَْسأَلَُك بَِوْجِه اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ بَِما َبَعثََك َربَُّك إِلَْيَنا قَالَ 
َوَجلَّ َوَتَخلَّْيُت َوُتِقيَم الصَّـلَاةَ  قُلُْت َوَما آَياُت الْإِْسلَامِ قَالَ أَنْ َتقُولَ أَْسلَْمُت َوْجهِي إِلَى اللَِّه َعزَّ 

ْشـرٍِك  َوُتْؤِتَي الزَّكَاةَ كُلُّ ُمْسِلمٍ َعلَى ُمْسِلمٍ ُمَحرٌَّم أََخَواِن َنِصَرياِن لَا َيقَْبلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمـْن مُ 
  .َبْعَدَما أَْسلََم َعَملًا أَْو ُيفَارَِق الُْمْشرِِكَني إِلَى الُْمْسِلِمَني

بهھز ئىبنى ھهكىـم دادىسـى ئـارقىلىق بوۋىسـىنىڭ مۇنـداق       - 54
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــى  : دېگهنلىكىن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

  :ۋەسهللهمگه
مهن ســېنىڭ يېنىڭغــا كهلمهســلىككه ۋە ســهن ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

ــهم      ــتىم قهس ــچه قې ــون نهچ ــا كىرمهســلىككه ئ ــۇ دىنغ ــان ب دەۋەت قىلغ
نىــڭ رەســۇلى ماڭــا ئۆگهتكهنــدىن باشــقىنى  هللاۋە اهللا مهن ا. قىلغانىــدىم

ــادەممهن  ــدىغان ئ ــه   هللا ا. ئاڭقىرالماي ــر نهرس ــهندىن بى ــۈن س رىزاســى ئۈچ
پهيغهمــبهر . ســېنى بىــزگه نــېمه بىــلهن ئهۋەتتــى؟ ـ دېــدىم    هللا ســوراي، ا

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن. ــ ئىسالم بىلهن، ـ دېدى

ــېمه؟ ـ دەپ       ــاالمهتلىرى ن ــالمنىڭ ئ ـــ ئىس ــورىدىم ـ ــبهر . س پهيغهم
 :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

قـــا تاپشـــۇردۇم، ئىلگىرىكـــى قىلمىشـــلىرىمدىن هللائـــۆزەمنى ا”ـــــ 
دېـــيىش، نامـــاز ئوقـــۇش، زاكـــات بېـــرىش،      “پۈتـــۈنلهي قـــول ئـــۈزدۈم  

مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكۈشنى ھارام دەپ بىلىش، بـارلىق مۇسـۇلمان   
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اتـارلىقالر ئىسـالمنىڭ   بىلهن ھهمكارلىشىپ، قېرىنداشـالرچه ئۆتـۈش ق  
ــدىن ھېســابلىنىدۇ  ــر مۇشــرىك ئىســالمنى   . ئاالمهتلىرى ــداق بى ھهر قان

ــدىن     ــرىكالر دىيارىـ ــۇ مۇشـ ــدىكهن، ئـ ــۇلمان بولىـ ــۇل قىلىـــپ مۇسـ قوبـ
ــۆچمىگىچه، ا  ــا ك ــۇلمانالر دىيارىغ ــى  هللا مۇس ــان ئهمهللىرىن ئۇنىــڭ قىلغ

  . ①قوبۇل قىلمايدۇ، ـ دېدى
   )2436: نهسائى(

ْبنِ َعْبِد اللَِّه الثَّقَِفيِّ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه قُلْ ِلي ِفي الْإِْسلَامِ قَْولًا  َعْن ُسفَْيانَ - 55
  .لَا أَْسأَلُ َعْنُه أََحًدا َبْعَدَك َوِفي َحِديِث أَبِي أَُساَمةَ غَْيَرَك قَالَ قُلْ آَمْنُت بِاللَِّه فَاْسَتِقْم

ي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ســۇفيان ئىبنــى ئابــدۇلال ئهل ســهقهفى    - 55
  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه :مۇنداق دەيدۇ

ماڭــا ئىســالم ھهققىــدە ســهندىن كېــيىن ھــېچ  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
. كىمدىن بىر نهرسه سورىمىغۇدەك بىـر تهلىـم بهرگهن بولسـاڭ، ـ دېـدىم     

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كۆرسهتكهن توغرا يولـدا  هللا دۈم دېگىن، ئاندىن اقا ئىمان كهلتۈرهللاــ ا

  . ـ دېدى! مۇستهھكهم تۇرغىن
  )38: مۇسلىم(

َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َصلَّى َصلَاَتَنا َواْسَتقَْبلَ  - 56
  .ِقْبلََتَنا َوأَكَلَ ذَبِيَحَتَنا فَذَِلكُْم الُْمْسِلُم

ئهنهســـتىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  – 56
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى بىز ئوقۇغان نامازنى ئوقۇسا، بىزنىڭ قىبلىمىزنـى قىـبله   «
  . ②»قىلسا ۋە بىز بوغۇزلىغان مالنى يېسه، ئۇ مۇسۇلماندۇر

  )4977: نهسائى(

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 2285(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4624(ئهلبانى  ②
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َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما الْإَِميانُ قَـالَ  َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَّ َرُجلًا  - 57
  .إِذَا َسرَّْتَك َحَسَنُتَك َوَساَءْتَك َسيِّئَُتَك فَأَْنَت ُمْؤِمٌن

ئهبۇ ئۇمامهدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىـر كىشـى پهيغهمـبهر     – 57
 :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . ېمه؟ ـ دەپ سورىدى ــ ئىمان دېگهن ن
  : ۋەسهللهم

ـــــ ئهگهر ياخشــــى ئىشــــلىرىڭ ســــېنى خــــۇش قىلىــــپ، يامــــان  
  . دۇرسهن، ـ دېدىمۇئمىنقىلمىشلىرىڭ كۆڭلۈڭنى غهش قىلسا، سهن 

   )21662: ؛ ئهھمهد»ئهلكهبىر«(
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 ئىماننىڭ خىسلهتلىرى ۋە ئاالمهتلىرى

َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الْإَِميانُ بِْضٌع َوَسْبُعونَ ُشْعَبةً  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ - 59
  .َوالَْحَياُء ُشْعَبةٌ ِمْن الْإَِمياِن

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    – 59 ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئهب
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ان بولـۇپ، ھايـا ـــ شـۇ     نهچچه شـاخچىدىن تهركىـپ تاپقـ    70 ئىمان«
  . »بىرىدۇر نىڭشاخچىالر

  )35 :مۇسلىم(

  .الْإَِميانُ بِْضٌع َوِستُّونَ ُشْعَبةً َوالَْحَياُء ُشْعَبةٌ ِمْن الْإَِمياِن: ويف رواية - 60
نهچــچه شــاخچىدىن تهركىــب  60ئىمــان «: يهنه بىــر رىــۋايهتته - 60

  . دېيىلگهن» بىرىدۇر نىڭىالرا ــ شۇ شاخچتاپقان بولۇپ، ھاي
 )9: بۇخارى(

  .فَأَفَْضلَُها قَْولُ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَْدَناَها إَِماطَةُ الْأَذَى َعْن الطَّرِيقِ: ويف رواية - 61
تىـن باشـقا   هللابىـر ا ”: ئۇنىڭ ئهڭ ئهۋزىلـى «: ر رىۋايهتتهيهنه بى - 61

نى كىشــــىلهرگه ئهزىــــيهت دېــــيىش؛ ئهڭ تــــۆۋى “ھــــېچ ئىــــالھ يــــوق
  . دېيىلگهن» يولدىن ئېلىۋېتىشتۇر يهتكۈزىدىغان نهرسىلهرنى

  )35 :مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ - 62
إِنِّي أََنا اللَُّه : َدٍة َخْضَراَء َتْحَت الَْعْرشِ، فَكََتَب ِفيِهإِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لَْوًحا ِمْن َزَبْرَج”: َوَسلََّم

ال إِلََه إِال أََنا، أَْرَحُم، َوأََتَرحَُّم، َجَعلُْت َبْضَعةَ َعَشَر َوثَالثَ ِمائَِة ُخلُقٍ، َمْن َجاَء بُِخلُقٍ ِمْنَها 
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  .“َمَع َشَهاَدِة أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َدَخلَ الَْجنَّةَ
ــۋايهت     - 62 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــك رەزىيهلالھــ ــى مالىــ ئهنهس ئىبنــ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
نىڭ يېشـىل يـاقۇتتىن بىـر تاختىسـى بـار      هللائاستىدا ا نىڭئهرشى«

ۇرمهن، مهندىن تهللاشۈبهىسىزكى، مهن ا: بولۇپ، ئۇنىڭغا مۇنۇالر يېزىلغان
الھ يوقتــۇر، مهن ھهممىــدىن مېهرىبانــدۇرمهن، مهن باشــقا ھــېچ بىــر ئىــ

تىن باشـقا ھـېچ   هللا(هللا ال إله إال ا”: نهچچه ئهخالق ياراتتىم، كىمكى 310
دەپ گۇۋاھلىق بېرىش بىلهن بىرگه، بـۇ ئهخالقـتىن    “)بىر ئىالھ يوقتۇر

  . ①»بىرەرسىگه ئهمهل قىلسا، مهن ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزىمهن
 )»ئهلئهۋسهت«(

اِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ثَلَاثٌ أَْحِلُف َعلَْيهِنَّ لَـا  َعْن َع - 63
ـ  لَاةُ َيْجَعلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمْن لَُه َسْهٌم ِفي الْإِْسلَامِ كََمْن لَا َسْهَم لَُه فَأَْسُهُم الْإِْسلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّ

كَاةُ َولَا َيَتَولَّى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْبًدا ِفي الدُّْنَيا فَُيَولِّيِه غَْيَرُه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا ُيِحبُّ َوالصَّْوُم َوالزَّ
لَـا  َرُجلٌ قَْوًما إِلَّا َجَعلَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمَعُهْم َوالرَّابَِعةُ لَْو َحلَفُْت َعلَْيَها َرَجْوُت أَنْ لَا آثَـَم  

 .ُتُر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْبًدا ِفي الدُّْنَيا إِلَّا َسَتَرُه َيْوَم الِْقَياَمِةَيْس
ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر   - 63

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
االيـدىغان مۇنـداق ئـۈچ    ىـپ تـۇرۇپ ئېيت  مهن كهسكىن قهسهم قىل«

ىسـى بـار كىشـى بىـلهن ھهسسىسـى      ا ھهسسدتائاال ئىسـالم هللا ا :ئىش بار
ئىسالمنىڭ ھهسسـىلىرى ئـۈچ   . ھهرگىز باراۋەر قىلمايدۇ نىكىشى يوق

بـۇ دۇنيـادا بىـر كىشـىنى     هللا ا .تىن ئىبـارەتتۇر نامـاز، روزا ۋە زاكـات  بولۇپ، 
بىر كىشـى بىـر   . دوست تۇتسا، ئۇنى ئاخىرەتتىمۇ ھهرگىز تاشلىۋەتمهيدۇ

تـۆتىنچى  . ئۇنى شۇالردىن بىـرى قىلىۋېتىـدۇ  هللا كۆرسه، اقهۋمنى ياخشى 

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهبـــۇ زىـــالل قهســـمهلى  ): 100(ھهيســـهمى  ①

ــىملىك ــار  ئىسـ ــرى بـ ــۈرگهن،     . بىـ ــرى سـ ــى ئىلگىـ ــهنچلىك ئىكهنلىكىنـ ــڭ ئىشـ ــان ئۇنىـ ــى ھىببـ ئىبنـ
ــا       ــى ئوتتۇرىغـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ــانلىق ھهدىسشۇناسـ ــۆپ سـ ــېكىن كـ لـ

 . قويغان، ـ دېگهن
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سـام،  ىـپ تـۇرۇپ ئېيت  قهسـهم قىل  نىبىر ئىـش بـار بولـۇپ، مهن ئـۇ ئىشـ     
ــمهن  ــد قىلىـ ــلىقىمنى ئۈمىـ ــى ا. خاتاالشماسـ ــىنىڭ  هللا يهنـ ــر كىشـ بىـ

  . ①»ياپىدۇئهيىبىنى بۇ دۇنيادا ياپسا، ئۇنى قىيامهتتىمۇ 
 )؛ مهۋسىلى24597: ئهھمهد(

َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ثَلَاثٌ َمْن كُنَّ ِفيِه َوَجَد بِهِـنَّ   َعْن أََنسٍ - 64
 إِلَّا ِللَِّه َحلَاَوةَ الْإَِمياِن َمْن كَانَ اللَُّه َوَرُسولُُه أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّا ِسَواُهَما َوأَنْ ُيِحبَّ الَْمْرَء لَا ُيِحبُُّه

  .أَنْ َيُعوَد ِفي الْكُفْرِ َبْعَد أَنْ أَْنقَذَُه اللَُّه ِمْنُه كََما َيكَْرُه أَنْ ُيقْذََف ِفي النَّارَِوأَنْ َيكَْرَه 
ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  – 64

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىماننىـڭ   كىشىگهن تۆۋەندىكى ئۈچ خىسلهتنى ئۆزىدە ئۆزلهشتۈر«

بهك ياخشـى  ھهممىـدىن   نىنىـڭ رەسـۇلى  هللاۋە اهللا ا: لهززىتىنى تېتىيـدۇ 
ــۆرۈش ــقىالرنى كـ ــ هللا اپهقهت ، باشـ ــت تۇتـ ــۈنال دوسـ ــۇنى هللا ۋە ا ۇشئۈچـ ئـ

كۇپۇرلۇقتىن قۇتقۇزغاندىن كېيىن، كۇپۇرلۇققا قايتىشنى خۇددى ئوتقـا  
  . »ۈشتاشلىنىشنى يامان كۆرگهندەك يامان كۆر

 )43: مۇسلىم(

  .َوأَنْ ُيِحبَّ ِفي اللَِّه َوأَنْ َيْبُغَض ِفي اللَِّه: ه يف رواية بدل الثانيةول - 65
ئۈچـۈنال  هللا مۇھهببهت ۋە نهپرىتى ا«: ۇنىڭ يهنه بىر رىۋايىتىدەـ ئ  65

  . ②دېيىلگهن» ۇشبول
 )4987: نهسائى(

: ُد لَُهنَّ َحالَوةَ اِإلَمياِنثَالثٌ َمْن كُنَّ ِفيِه َيجِ” :َعْن قََتاَدةَ أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد قَالَ - 66
َما َتْرُك الِْمَراِء ِفي الَْحقِّ، َوالْكَِذب ِفي الُْمَزاَحِة، َوَيْعلَُم أَنَّ َما أََصاَبُه لَْم َيكُْن ِلُيْخِطئَُه، َوأنَّ 

 .“أَْخطَأَُه لَْم َيكُْن ِلُيِصيَبُه

                                                 
ــهمى  ① ــهنچلىكتۇر      ): 105(ھهيس ــرى ئىش ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس . ب

 .هبۇ يهئالمۇ رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهنبۇنى ئ
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4614(ئهلبانى  ②
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ۇ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـ    دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،قهتادە – 66
تۆۋەندىكى ئۈچ خىسـلهتنى ئۆزىـدە ئۆزلهشـتۈرگهن    ”: مۇنداق دېگهن ۇئهنه

دەللهشمهســتىن ېھهقنــى ج: كىشــى ئىماننىــڭ ھــاالۋىتىنى تېتىيــدۇ 
قوبۇل قىلىش، چاخچاق قىلسىمۇ راست گهپ قىلىش، بېشىغا كهلـگهن  
ھهرقانــداق ئىشــنىڭ ئالــدىنئاال بهلگىلىنىــپ بولغانلىقىغــا جهزمهن     

  . ①“ئىشىنىش
 )8790: »هبىرئهلك«(

ثالث من اإلميان اإلنفاق من اإلقتار وبذل السـالم  : عن عمار بن ياسر رفعه - 67
   .للعاƁ، واإلنصاف من نفسك

ئهممــــار ئىبنــــى ياســــىر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   - 67
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈك خىســ  « ــۈچ تۈرل ــدىكى ئ : لهت ئىماننىــڭ جۈملىســىدىندۇر تۆۋەن
يوقسۇل تۇرۇپ سېخىي بولـۇش، بـارلىق مۇسـۇلمانالرغا سـاالم بېـرىش ۋە      

  . ②»ئۆزىگه قارىتا ھهققانى بولۇش
  )30: بهززار(

ثَالثٌ َمْن كُنَّ ِفيـِه  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أنس قَال - 68
ُخلُق َيِعيُش بِِه ِفي النَّاسِ، وَوَرٌع َيْحجُِزُه َعْن َمَحارِمِ : واستكملَ اإلَميانَ استوَجَب الثَّواَب،

  .“اللَِّه وحلٌم يرده عن َجْهلِ اƨاِهل
ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر   - 68

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىتتىپــاق ئۆتهلهيــدىغان  –لهن ئىنــاق بىــر ئادەمــدە باشــقىالر بىــ«

ھارام قىلغان ئىشالردىن توسىدىغان تهقۋالىق، تهرسا بىلهن هللا ئهخالق، ا
                                                 

ــهمى  ① ــى        ): 176(ھهيسـ ــۇنى ئىبنـ ــادە ئـ ــراق قهتـ ــۇپ، بىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .مهسئۇدتىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــۇپ، راۋىي    ): 183(ھهيسـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ ــنىڭ   بـ ــهھىه ھهدىسـ ــرى سـ لىـ
ــدۇر ــى   . راۋىيلىرىـ ــهن ئىبنـ ــتازى ھهسـ ــېكىن بهززار ئۇسـ ــدۇلالھلـ ــى   ئابـ ــم ئىكهنلىكىنـ ــڭ كىـ كۇفىينىـ

 .ئېيتمىغان، ـ دېگهن
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ــانى      ــڭ ئىمـ ــا، ئۇنىـ ــك بولسـ ــاقاليدىغان تهمكىنلىـ ــتىن سـ تهڭ بولۇشـ
  . ①»ۋە ئۇ مۇكاپاتقا ھهقلىق بولىدۇمۇكهممهل بولىدۇ 

  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُيْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى أَكُـونَ   َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ - 69
  .أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَولَِدِه َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني

ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر   - 69
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئانىسى، باال ـ ۋاقىسـى    -ھهر قانداق بىر كىشى مېنى ئۆزىنىڭ ئاتا «
 مـــۇئمىنكۆرمىگـــۈچه ھهقىقىـــي  ئـــارتۇق ۋە جىمـــى ئىنســـانالردىن  

  . »بواللمايدۇ
 )15: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُيْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى ُيِحـبَّ   - 70
  .ِلأَِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنفِْسِه

ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  – 70
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئـــۆزىگه ياخشـــى كـــۆرگهننى قېرىندىشـــىغىمۇ ياخشـــى   كىمكـــى«
  . »كۆرمىگىچه، ھهقىقىي ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ

  )13: بۇخارى(

بِي أَُماَمةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن أََحـبَّ ِللَّـِه   َعْن أَ - 71
 .َوأَْبَغَض ِللَِّه َوأَْعطَى ِللَِّه َوَمَنَع ِللَِّه فَقَْد اْسَتكَْملَ الْإَِميانَ

ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،       - 71
  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋپهيغهمب

هللا ، ايامـان كۆرسـه  ئۈچـۈن  هللا ۋە ا ياخشـى كۆرسـه  ئۈچۈن هللا كىمكى ا«

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىدە     ): 185(ھهيس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــنى بهززار رى ــۇ ھهدىس ــدۇلالھب ــۇاليمان   ئاب ــى س ئىبن

 .ئىسىملىك نامهلۇم بىرى بار، ـ دېگهن
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  . ①»ئۈچۈن بهرمىسه، ئىمانى مۇكهممهل بولىدۇهللا ئۈچۈن بهرسه ۋە ا
 )4681: ئهبۇ داۋۇد(

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ َر: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى، َعْن أَبِيِه، قَال - 72
ال ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى أَكُونَ أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن َنفِْسِه، َوأَْهِلي أََحبَّ إِلَْيـِه ِمـْن أَْهِلـِه،    ”: َوَسلََّم

  .“َوِعْتَرِتي أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن ِعْتَرِتِه، َوذَاِتي أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن ذَاِتِه
راھمان ئىبنى ئهبۇ لهيال دادىسـى ئهبـۇ لهيـال رەزىيهلالھـۇ     رئابدۇ - 72

ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دەپ   
  :تهلىم بهرگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــائىلهمنى ئۆزىنىــڭ   « ــۆز نهپســىدىن، ئ ــداق كىشــى مېنــى ئ ھهر قان
تۇغقانلىرىـدىن  تۇغقانلىرىمنى ئۆزىنىڭ ئۇرۇق ـ   -ئائىلىسىدىن، ئۇرۇق 

) ۋۇجۇدىـــدىن(ئۆزىنىـــڭ زاتىـــدىن ) ۋۇجـــۇدۇمنى(ۋە مېنىـــڭ زاتىمنـــى 
  . ②»بهكرەك ياخشى كۆرمىگۈچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«؛ 4616: »هبىرئهلك«(

ا َيِحـقُّ  َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْجُموحِ أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَ - 73
َعـالَى  الَْعْبُد َحقَّ َصرِيحِ الْإَِمياِن َحتَّى ُيِحبَّ ِللَِّه َتَعالَى َوُيْبِغَض ِللَِّه فَإِذَا أََحبَّ ِللَِّه َتَبـاَرَك َوتَ 

ِدي َوأَِحبَّاِئي ِمـْن  َوأَْبَغَض ِللَِّه َتَباَرَك َوَتَعالَى فَقَْد اْسَتَحقَّ الَْولَاَء ِمْن اللَِّه َوإِنَّ أَْوِلَياِئي ِمْن ِعَبا
  .َخلِْقي الَِّذيَن ُيذْكَُرونَ بِِذكْرِي َوأُذْكَُر بِِذكْرِِهْم

ئىبنــــى جهمــــۇھ رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  ـ ئهمــــر     73
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى،

ــدە ا « ــداق بهن ــۆرمىگىچه ۋە ا هللا ھهر قان ــۈن ياخشــى ك ــۈهللا ئۈچ ن ئۈچ
هللا ا. لىـك سـۈپىتىگه ئېرىشـهلمهيدۇ   مۇئمىننهپرەتلهنمىگىچه ھهقىقىي 
نىـڭ ياخشـى   هللائۈچۈن نهپرەتلهنسـه، ئانـدىن ا  هللا ئۈچۈن ياخشى كۆرسه ۋە ا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3915(نى ئهلبا ①
ــهمى  ② ــى  ): 296(ھهيسـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــر«بـ ــهت«ۋە » ئهلكهبىـ ــۇپ،  » ئهلئهۋسـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ رىـ

ئۇنىـــڭ ئهســـته . ســـهنهدىدە مـــۇھهممهد ئىبنـــى ئابـــدۇراھمان ئىبنـــى ئهبـــۇ لهيـــال ئىســـىملىك بىـــرى بـــار 
 .ىنمايدۇ، ـ دېگهنقالدۇرۇش قابىلىيىتى تۆۋەن بولغانلىقى ئۈچۈن، ھهدىسى دەلىل قىل
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ئېيتىدۇكى، مهن تىلغـا ئېلىنغانـدا بىـرگه    هللا ا. كۆرىشىگه ئېرىشهلهيدۇ
تىلغـــا ئېلىنىـــدىغان، ئـــۇالر تىلغـــا ئېلىنغانـــدا مهنمـــۇ بىـــرگه تىلغـــا 

ــدىغ ــڭ  ئېلىنىــــ ــالر مېنىــــ ــىدىكى (ان زاتــــ ــدىلىرىم ئارىســــ ) بهنــــ
  . ①»دوستلىرىمدۇر

 )15121: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْسِلُم َمْن َسـِلَم   - 74
 .اُس َعلَى ِدَماِئهِْم َوأَْمَواِلهِْمالُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه َوالُْمْؤِمُن َمْن أَِمَنُه النَّ

ــدۇكى،     - 74 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇسۇلمان دېگهن، تىلى ۋە قولى بىلهن باشقا مۇسـۇلمانالرغا زىيـان   «
ــدىغان كىشــىدۇر  - ــ مــۇئمىن. زەخــمهت يهتكۈزمهي گهن، باشــقىالرنىڭ دې

  . ②»جېنى ۋە مېلىغا زامىن بولمايدىغان كىشىدۇر
  )2627: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  - 75
  .ِه َوالُْمَهاجُِر َمْن َهَجَر َما َنَهى اللَُّه َعْنُهالُْمْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه َوَيِد

ــۋايهت    - 75 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئابــــدۇلال ئىبنــــى ئهمــــر رەزىيهلالھــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇسۇلمان دېگهن، تىلى ۋە قولى بىلهن باشقا مۇسـۇلمانالرغا زىيـان   «
چهكلىـگهن  هللا مۇھـاجىر دېـگهن، ا  . ىغان كىشـىدۇر زەخمهت يهتكۈزمهيد -

  . »رئىشالرنى تهرك ئهتكهن كىشىدۇ
 )10: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُجلًا َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 76

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە رىشــدىن ئىبنــى          ): 303(ھهيســهمى  ①

كىشـــى بـــار، ـ     ) راۋىســـى ئۈزۈلـــۈپ قالغـــان ھهدىـــس (ســـهئد ئىســـىملىك ھهدىســـى زەئىـــپ ۋە مـــۇنقهتىئ  
 .دېگهن
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 .الطََّعاَم َوَتقَْرأُ السَّلَاَم َعلَى َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َتْعرِْفَوَسلََّم أَيُّ الْإِْسلَامِ َخْيٌر قَالَ ُتطِْعُم 
رىــۋايهت  مۇنــداق ئابــدۇلال ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن - 76

  :بىر كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: ۇقىلىنىد
 ،دىغانىــ ئىسالمنىڭ ياخشى خىسـلهتلىرى قايسـىالر؟ ـ دەپ سـورى    

  :هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمپ
 -مىســكىنلهرنىڭ قورســىقىنى تويغــۇزۇش ۋە تونىغــان  –ــــ پېقىــر 

  . تونىمىغان ھهممىسىگه ئوخشاش ساالم بېرىش، ـ دېدى
  )12: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َرأَْيـُتْم الرَُّجـلَ    - 77
ْن آَمـَن  َيَتَعاَهُد الَْمْسجَِد فَاْشَهُدوا لَُه بِالْإَِمياِن فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى َيقُولُ إِنََّما َيْعُمُر َمَساجَِد اللَِّه َم

  .بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ َوآَتى الزَّكَاةَ الْآَية
هت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋاي     - 77

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سىلهر بىرەر كىشىنىڭ مهسچىتتىن قېلىپ قالمايدىغانلىقىنى «

ــي    ــڭ ھهقىقى ــهڭالر، ئۇنى ــۇئمىنكۆرس ــرىڭالر م ــق بې . لىكىگه گۇۋاھلى
ــۈنكى ا ــدۇ   هللا چــ ــداق دەيــ ــدە مۇنــ ــان كهرىمــ ــاال قۇرئــ ــڭ هللا﴿: تائــ نىــ

ە ئاخىرەت كـۈنىگه ئىمـان ئېيتقـان، نامـاز     قا ۋهللامهسچىتلىرىنى پهقهت ا
تىــن باشــقىدىن قورقمايــدىغان كىشــىلهرال  هللائوقۇغــان، زاكــات بهرگهن، ا

ــد ــاۋات قىلىــــ يهنــــــى مهســــــچىتنى رېمونــــــت قىلىــــــش،  ( ①﴾ۇئــــ
سهرەمجانالشتۇرۇش، تازىالش، مهسچىتته داۋاملىق ناماز ئوقـۇش، قۇرئـان   

  . ②)ال قىلىدۇتىالۋەت قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى پهقهت شۇ كىشىلهر
   )2617: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثٌ ِمْن أَْصلِ  - 78

                                                 
 .تئايه -18سۈرە تهۋبه،  ①
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إِْسـلَامِ بَِعَمـلٍ   الْإَِمياِن الْكَفُّ َعمَّْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َولَا ُنكَفُِّرُه بِذَْنبٍ َولَا ُنْخرُِجُه ِمـْن الْ 
ا َعْدلُ َوالْجَِهاُد َماضٍ ُمْنذُ َبَعثَنِي اللَُّه إِلَى أَنْ ُيقَاِتلَ آِخُر أُمَِّتي الدَّجَّالَ لَا ُيْبِطلُُه َجْوُر َجاِئرٍ َولَ

  .َعاِدلٍ َوالْإَِميانُ بِالْأَقَْدارِ
ــۋايهت     - 78 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــك رەزىيهلالھــ ــى مالىــ ئهنهس ئىبنــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، 
 يتۆۋەنـــــدىكى ئـــــۈچ تۈرلـــــۈك ئىـــــش ئىماننىـــــڭ ئاساســـــى     «

“ تىــن باشــقا ھــېچ ئىــالھ يوقتــۇر هللا”بىرىنچــى، : رىنســىپلىرىدىندۇرپ
گهرچه ئــۇ مهلــۇم گۇنــاھ قىلغــان  ،دېــگهن كىشــىگه تىــل ئۇزارتماســلىق

بىرەر ئىشى تۈپهيلىدىن، ئۇنىڭ قىلغان . بولسىمۇ، ئۇنى كاپىر دېمهيمىز
جىهـاد   .ئىككىنچى، جىهاد قىلىـش . ئۇنى ئىسالمدىن چىقىرىۋەتمهيمىز

ــ مهن پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهندىن باشالپ، تا ئـاخىرقى زامانـدىكى   
ئۈممىتىم دەججـال بىـلهن ئېلىشـقۇچه داۋام قىلىـدىغان، نه زالىمنىـڭ      

ــار قىلىۋېتهلمه    ــادالىتى بىكـ ــڭ ئـ ــى، نه ئادىلنىـ ــدىغان پهرزدۇرزۇلمـ . يـ
  . ①»ئۈچىنچى، تهقدىرگه ئىمان ئېيتىش

  )2532: ئهبۇ داۋۇد(

فقَـالُوا َيـا    َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الَْوْسَوَسِة - 79
إƂ  أو Ƹر مـن السـماء   أََحُدَنا ُحَمَمةً َرُسولَ اللَِّه إِنَّا ُنَحدِّثُ أَْنفَُسَنا بِالشَّْيِء لَأَنْ َيكُونَ

 .قَالَ ِتلَْك َمْحُض الْإَِمياِن أََحبُّ إِلَْيِه ِمْن أَنْ َيَتكَلََّم بِِه األرض
ــۋايهت     - 79 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــئۇد رەزىيهلالھـ ــى مهسـ ــدۇلال ئىبنـ ئابـ

قىلىنىدۇكى، ساھابىالر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن     
  : دە سوراپەسۋەسه ھهققىۋ

ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــدە كــۆڭلىمىزگه شــۇنداق بىــر نهرســىلهر   ! ـ بهزى
ئۇ نهرسىنى تىلغا ئالغاندىن كۆرە كۆيۈپ كـۈل  بىرىمىزنىڭ كېلىدۇكى، 
، ـ  ياخشـىراق  ىياكى ئاسـماندىن يهرگه چۈشـۈپ كېتىشـ    ىبولۇپ كېتىش

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا دېگهنىدى،
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ـــ ئهنه نى تىلغــا ئېلىشــتىن شــۇ دەرىجىــدە قورقۇشــنىڭ ئــۆزى  شــۇ ـ
  . ئىماننىڭ ساپلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )133 :مۇسلىم(

  .الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َردَّ كَْيَدُه إِلَى الَْوْسَوَسِة: وله َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ - 80
ئۇنىـڭ  « :نىـڭ رىۋايىتىـدە  ماـ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ     80

ــهيتاننىڭ ( ــى شــ ــ) يهنــ ــى  -له يھىــ ــبىڭالردا ئــــورۇن  (مىكرىنــ قهلــ
قا چهكسـىز ھهمدۇسـاناالر   هللاۋەسۋەسه بىلهنال ياندۇرغان ا) ئالغۇزماستىن

  . ①دېيىلگهن» !بولسۇن
  )5112: ئهبۇ داۋۇد(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعِديِّ ْبنِ الِْخَيارِ أَنَُّه قَالَ َبْيَنَما َرُسولُ ال - 81
َوَسلََّم َجاِلٌس َبْيَن ظَْهَراَنْي النَّاسِ إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ فََسارَُّه فَلَْم ُيْدَر َما َسارَُّه بِِه َحتَّـى َجَهـَر   

ُمَناِفِقَني فَقَالَ َرُسولُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا ُهَو َيْسَتأِْذُنُه ِفي قَْتلِ َرُجلٍ ِمْن الْ
ُسولُ اللَِّه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َجَهَر أَلَْيَس َيْشَهُد أَنَّ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َر

ا َصلَاةَ لَُه فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَقَالَ الرَُّجلُ َبلَى َولَا َشَهاَدةَ لَُه فَقَالَ أَلَْيَس ُيَصلِّي قَالَ َبلَى َولَ
 .َوَسلََّم أُولَِئَك الَِّذيَن َنَهانِي اللَُّه َعْنُهْم

ـ ئۇبهيــدۇلالھ ئىبنــى ئهدىــي ئىبنــى خىيــار رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ     81
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــداق رى ــهللهم   : مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

بىــر كىشــى كېلىــپ، پهيغهمــبهر   كىشــىلهرنىڭ ئارىســىدا ئولتــۇراتتى، 
ئهلهيهىسســاالمنىڭ قۇلىقىغــا پىچىرلىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 

لىكىنى بىلگىلى نېمىدېگهنئاۋازىنى كۆتۈرۈپ سۆزلىگهنگه قهدەر، ئۇنىڭ 
ــاپىقنى ئۆلتۈرۈشــكه رۇخســهت ســوراپ    . بولمىــدى ــۇ ئهســلىدە بىــر مۇن ئ

ــى ۋە    ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــكهن، پهيغهم ــگهن ئى ــاۋازىنى  كهل ــهللهم ئ س
  :كۆتۈرۈپ
نىــڭ هللاتىــن باشــقا ھــېچ بىــر ئىــالھ يوقتــۇر، مــۇھهممهد اهللا”: ــــ ئــۇ
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  : ئۇ كىشى. دەپ گۇۋاھلىق بېرىدۇ ئهمهسمۇ؟ ـ دېدى “ئهلچىسىدۇر
ـــ تــوغرا، بىــراق ئۇنىــڭ گــۇۋاھلىقى ئىناۋەتىســز تۇرســا؟ ـ دېــدى      . ـ

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  : ئۇ كىشى. دېدىــ ئۇ ناماز ئوقۇيدۇ ئهمهسمۇ؟ ـ 

ـــ  ــدى     ـ ــامىزىمۇ ئىناۋەتســىز تۇرســا؟ ـ دې ــوغرا، بىــراق ئوقۇغــان ن . ت
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

يهنـى مهن  (مېنى ئۇنـداق كىشـىلهرنى ئۆلتۈرۈشـتىن توسـتى     هللا اــ 
سىرتقى كۆرۈنۈشىگه ھۆكۈم قىلىمهن، ئىچكـى دۇنياسـىدا نـېمه بولسـا،     

  . ، ـ دېدى)ئالىدۇهللا ئۇنىڭ ھېسابىنى ا
   )415: مالىك(

َعْن أَبِي َماِلٍك َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ   - 82
  .اللَِّه َمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوكَفََر بَِما ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه َحُرَم َمالُُه َوَدُمُه َوِحَساُبُه َعلَى

 :مالىك دادىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ ـ ئهبۇ  82
مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق دەپ تهلىـم      

 :بهرگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم
دېســه ۋە  “ىــن باشــقا ھــېچ بىــر ئىــالھ يوقتــۇر تهللابىــر ا”: كىمكــى«

مۈلكىگه ۋە  -لسا، ئۇنىڭ مال تىن باشقا بارلىق مهبۇدالرنى ئىنكار قىهللا
ــا چـــېقىلىش ھـــارام بولىـــدۇ  ئۇنىـــڭ ئىچكـــى ســـىرلىرىنىڭ . جېنىغـ

  . »ئۆزى ئالىدۇهللا ھېسابىنى ا
  )23 :مۇسلىم(

َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلْـُت َيـا    - 83
َعَك َعلَى َهذَا الْأَْمرِ قَالَ ُحرٌّ َوَعْبٌد قُلُْت َما الْإِْسلَاُم قَالَ ِطيـُب الْكَلَـامِ   َرُسولَ اللَِّه َمْن َتبِ

ـ  ْن َوإِطَْعاُم الطََّعامِ قُلُْت َما الْإَِميانُ قَالَ الصَّْبُر َوالسََّماَحةُ قَالَ قُلُْت أَيُّ الْإِْسلَامِ أَفَْضلُ قَالَ َم
نِِه َوَيِدِه قَالَ قُلُْت أَيُّ الْإَِمياِن أَفَْضلُ قَالَ ُخلٌُق َحَسٌن قَالَ قُلُْت أَيُّ َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسا

الصَّلَاِة أَفَْضلُ قَالَ طُولُ الْقُُنوِت قَالَ قُلُْت أَيُّ الْهِْجَرِة أَفَْضلُ قَالَ أَنْ َتْهُجَر َما كَرَِه َربُّـَك  
 .َعزَّ َوَجلَّ
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مهن : ىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ئهمــر ئىبنــى ئهبهســه رەز - 83
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ

. ؟ ـ دەپ سـورىدىم  ئهگهشـتى  كىمـلهر  اڭابۇ دىندا س! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :مهن. ، ـ دېدىالرۋە قۇل لهرــ ھۆر
  .ــ ئىسالم دېگهن نېمه؟ ـ دەپ سورىدىم

دېــگهن، ياخشــى ســۆز قىلىــش ۋە يوقســۇلالرغا يــېمهك ـ     ــــ ئىســالم
  .ئىچمهك بېرىش، ـ دېدى

  . ــ ئىمان دېگهن نېمه؟ ـ دەپ سورىدىم
  .ــ ئىمان دېگهن، سهۋرچان ۋە كهڭ قورساق بولۇش، ـ دېدى

  .ــ ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى قايسى؟ ـ دەپ سورىدىم
زەخـمهت   -ان ــ تىلـى ۋە قـولى ئـارقىلىق باشـقا مۇسـۇلمانالرغا زىيـ      

  . دېدى يهتكۈزمهسلىك، ـ
  . ــ ئىماننىڭ قايسىسى ئهڭ ئهۋزەل؟ ـ دەپ سورىدىم

  .ــ گۈزەل ئهخالق، ـ دېدى
  .ــ نامازنىڭ قايسىسى ئهڭ ئهۋزەل؟ ـ دەپ سورىدىم

  .ــ ئۇزۇن قىرائهتلىك ناماز، ـ دېدى
  . ــ ھىجرەتنىڭ قايسىسى ئهڭ ئهۋزەل؟ ـ دەپ سورىدىم

يامان كۆرگهن ھهر قانداق ئىشنى تهرك ئېتىش، ـ   تائاال هللاـ رەببىڭ 
  . ①دېدى

   )»ئهلكهبىر«؛ 18942: ئهھمهد(

الصَّْبُر نِْصُف ”: َعنِ النَّبِيِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َعْبِد اللَّه - 84
  .“اِإلَمياِن، َوالَْيِقُني اِإلَميانُ كُلُُّه

ــدۇل - 84 ــۇئابــ ــۇ ئهنهــ ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،  دىنال رەزىيهلالھــ رىــ

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە شـــهھر ئىبنـــى   ): 167(ھهيســـهمى  ①

ــار     ــى بـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــىملىك ھهدىسـ ــهب ئىسـ ــهنچ   . ھهۋشـ ــڭ ئىشـ ــمهد ئۇنىـ ــام ئهھـ ــراق ئىمـ لىك بىـ
 .ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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  : مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①»سهۋرچانلىق ئىماننىڭ يېرىمى، چىنپۈتۈش پۈتۈنىدۇر«

 )8544: »ئهلكهبىر«(

                                                 
دە رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى » ئهلكهبىــــر«بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى ): 188(ھهيســــهمى  ①

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ِه َوَسلََّم قَالَ أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 85
اةَ فَـإِذَا  َحتَّى َيْشَهُدوا أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َوُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَ

 .بَِحقِّ الْإِْسلَامِ َوِحَساُبُهْم َعلَى اللَِّهفََعلُوا ذَِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إِلَّا 
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   مـا ـ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ     85

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تىـن باشـقا ھـېچ بىـر     هللابىـر ا ”: مهن كىشىلهر بىـلهن تـاكى ئـۇالر   «

ــهلاللالھۇ ئهل  ــۇھهممهد سـ ــۇر، مـ ــالھ يوقتـ ــهللهم ائىـ ــى ۋەسـ نىـــڭ هللاهيهـ
دەپ گۇۋاھلىق بهرگهن، ناماز ئوقۇغـان ۋە زاكـات بهرگهنـگه     “ئهلچىسىدۇر

ــانلىرى ۋە     ــا، ج ــرا قىلس ــۇالرنى ئىج ــۇالر ب ــدۇم، ئ ــقا بۇيرۇل قهدەر ئۇرۇشۇش
ــدۇ، ئهممــا ئىســالمنىڭ ھهققىــدىن    ــدىن ســاقالپ قاالالي مــاللىرىنى مهن

ــدۇ  ــاقالپ قااللماي ــىرلىرىنىڭ  ، ①س ــى س ــابىنى ائۇالرنىــڭ ئىچك هللا ھېس
  . »ئالىدۇ

 )25: بۇخارى(

ُتَبايُِعونِى ”: عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - 86
 إِالَّ َعلَى أَنْ الَ ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َشْيئًا َوالَ َتْزُنوا َوالَ َتْسرِقُوا َوالَ َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتى َحرََّم اللَّـهُ 

   .“بِالَْحقِّ
: ـ ئۇبــادە ئىبنــى ســامىت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ          86

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلالم بىزگه
قا ھېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتۈرمهسـلىككه، زىنـا     هللاسىلهر ماڭا ا«

                                                 
 .رتىدۇئىسالمدا بهلگىلهنگهن جازاسىنى تا ،يهنى بىرەر جىنايهت سادىر قىلسا ①
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ىككه ئوغرىلىـق قىلماسـلىققا ۋە بىگۇنـاھ قـان تۆكمهسـل      ،قىلماسلىققا
  . دېدى» بهيئهت قىلىڭالر

  )4558: مۇسلىم(

َولَا َتقُْتلُوا أَْولَاَدكُْم َولَا َتأُْتوا بُِبْهَتاٍن َتفَْتُروَنُه َبْيَن أَْيِديكُْم َوأَْرُجِلكُْم : ويف رواية - 87
ِمْن ذَِلَك َشْيئًا فَُعوِقَب  َولَا َتْعُصوا ِفي َمْعُروٍف فََمْن َوفَى ِمْنكُْم فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه َوَمْن أََصاَب

َء َعفَا ِفي الدُّْنَيا فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوَمْن أََصاَب ِمْن ذَِلَك َشْيئًا ثُمَّ َسَتَرُه اللَُّه فَُهَو إِلَى اللَِّه إِنْ َشا
َوَمـْن  : وقال: وƲوه للترمذي والنسائي للشيخني .َعْنُه َوإِنْ َشاَء َعاقََبُه فََباَيْعَناُه َعلَى ذَِلك

لَـى  أََصاَب ِمْن ذَِلَك َشْيئًا فَأُِخذَ بِِه ِفي الدُّْنَيا فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوطَُهوٌر َوَمْن َسَتَرُه اللَُّه فَذَِلَك إِ
  .اللَِّه إِنْ َشاَء َعذََّبُه َوإِنْ َشاَء غَفََر لَُه

ھۇ پهيغهمـبهر سـهلاللال  : رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    ـ يهنه بىـر   87
جـاھىلىيهت دەۋرىدىكىـدەك قىـز    (بـالىلىرىڭالرنى  «: ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

ــۇپ    ــتىن قورقــ ــاكى كهمبهغهللىكــ ــتىن يــ ــالىلىرىڭالرنى نومۇســ ) بــ
ــلىككه،  ــالالر(ئۆلتۈرمهســ ــدىن  ) ئايــ ــىنى يالغانــ ــقىالرنىڭ بالىســ باشــ

ئهرلىرىنىڭ بالىسى قىلىۋالماسلىققا، مهن بۇيرۇغان ياخشى ئىشـالردىن  
ســىلهردىن كىــم بــۇ ۋەدىــگه ۋاپــا ! بهيــئهت قىلىڭــالربــاش تارتماســلىققا 

ــى ا   ــڭ ئهجرىن ــا، ئۇنى ــدۇهللا قىلس ــۇ   . بېرى ــگهن ب ــاي، چهكلهن ــا قىاللم ۋاپ
گۇنــاھى ئۈچــۈن بــۇ دۇنيــادا     ېلىپ،ئىشــالردىن بىرەرىنــى قىلىــپ ســ   

بـۇ  ئۇنىـڭ  هللا ائهممـا   .بۇ جازا ئۇنىڭ گۇناھىغا كهپپارەت بولىدۇجازاالنسا، 
ن بولسـا، قىيـامهتته ئـۆزى خالىغـانچه بىـر      دۇنيـادا ياپقـا  بـۇ  قىلمىشىنى 

» تهرەپ قىلىدۇ، خالىسا گۇناھىنى كهچـۈرۈم قىلىـدۇ، خالىسـا جازااليـدۇ    
ــدى ــويىچه    . دې ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا شــۇ ب ــز پهيغهم ــلهن، بى شــۇنىڭ بى

   .بهيئهت قىلدۇق
  )؛ مۇسلىم18: بۇخارى(

بۇ ھهدىسنى تىرمىـزى ۋە نهسـائىمۇ يۇقىرىقىـدەك رىـۋايهت قىلغـان      
 ۋەدىـگه ۋاپـا قىاللمـاي،   «: بولۇپ، ئۇالرنىڭ رىۋايىتىدە مۇنـداق دېـيىلگهن  
گۇنـاھى ئۈچـۈن بـۇ     ،ېلىپچهكلهنگهن بۇ ئىشالردىن بىرەرىنى قىلىپ س
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دۇنيادا جازاالنسا، بۇ جازا ئۇنىڭ گۇناھىغا كهپپارەت بولـۇپ گۇنـاھلىرىنى   
ۇنى ئۇنىــڭ بــۇ قىلمىشــىنى دۇنيــادا ياپقــان بولســا، ئــ  هللا ئهگهر ا. يۇيىــدۇ

يهنـى خالىسـا گۇنـاھىنى    . قىيامهتته ئۆزى خالىغانچه بىر تهرەپ قىلىـدۇ 
  .»كهچۈرۈم قىلىدۇ، خالىسا جازااليدۇ

َباَيْعَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى : ـ وله ولشيخني واملوطأ يف أخرى 88
لَْمْنَشِط َوالَْمكَْرِه َوَعلَى أَثََرٍة َعلَْيَنا َوَعلَى أَنْ لَا ُنَنـازَِع  السَّْمعِ َوالطَّاَعِة ِفي الُْعْسرِ َوالُْيْسرِ َوا

 .الْأَْمَر أَْهلَُه َوَعلَى أَنْ َنقُولَ بِالَْحقِّ أَْيَنَما كُنَّا لَا َنَخاُف ِفي اللَِّه لَْوَمةَ لَاِئم
يهنه بىـر رىۋايىتىـدە    مالىكنىـڭ بۇخارى، مۇسـلىم، نهسـائى ۋە    - 88

ــداق د ــيىلگهنمۇن بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه  : ې
ــا  -راھهت  ــاراغهتتىمۇ، جاپ ــايغۇدىمۇ  مۇشــهققهتتىمۇ، -پ خۇشــاللىق ۋە ق

باشـقىالر  ) مۈلۈك ۋە مهنسهپ تهقسـىماتلىرىدا  -مال (ئىتائهت قىلىشقا، 
ــقا،  ــهۋر قىلىشــ ــه، ســ ــزدىن ئهۋزەل كۆرۈلســ يهنــــى (ئهمىرلىكنــــى  بىــ

لىدىن تاالشماسلىققا ۋە ماالمهت قىلغۇچىالرنىڭ ئۆز ئهھ) باشلىقلىقنى
ئۈچـۈن ھهقنـى دېيىشـكه    هللا ماالمىتىدىن قورقماستىن، نهدىال بولساق، ا

   .بهيئهت قىلدۇق
 )7199: بۇخارى(

َوأَنْ لَا ُنَنازَِع الْأَْمَر أَْهلَُه إِلَّا أَنْ َتَرْوا كُفًْرا َبَواًحا ِعْنَدكُْم ِمْن اللَّـِه  : وىف روايةـ   89
 .يِه ُبْرَهانٌِف

ــيىلگهن   - 89 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــر رى ــى ( ئهمىرلىكنــى: يهنه بى يهن
هللا ئۆز ئهھلىدىن تاالشماسلىققا بهيئهت قىلـدۇق، ئهممـا ا  ) باشلىقلىقنى

كىشــىدە ئوچــۇق ـ    ئــۇتهرىپىــدىن كهلــگهن ئوچــۇق پاكىــت ئــارقىلىق  
بايقىســـاق، ئۇنىڭغـــا ســـۈكۈت قىلماســـلىققا     نىئاشـــكارا كـــۇپرىلىق 

  . ۇقبۇيرۇلد
 )7056: بۇخارى(

قَالَ كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  عن َعْوف ْبن َماِلٍك الْأَْشَجِعيـ   90
ـ  قَـْد   اِتْسَعةً أَْو ثََمانَِيةً أَْو َسْبَعةً فَقَالَ أَلَا ُتَبايُِعونَ َرُسولَ اللَِّه َوكُنَّا َحِديثَ َعْهٍد بَِبْيَعٍة فَقُلَْن
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ِه ثُمَّ قَالَ َباَيْعَناَك َيا َرُسولَ اللَِّه ثُمَّ قَالَ أَلَا ُتَبايُِعونَ َرُسولَ اللَِّه فَقُلَْنا قَْد َباَيْعَناَك َيا َرُسولَ اللَّ
ِه فََعلَاَم ُنَبايُِعَك قَالَ أَلَا ُتَبايُِعونَ َرُسولَ اللَِّه قَالَ فََبَسطَْنا أَْيِدَيَنا َوقُلَْنا قَْد َباَيْعَناَك َيا َرُسولَ اللَّ

َولَا  َعلَى أَنْ َتْعُبُدوا اللََّه َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوالصَّلََواِت الَْخْمسِ َوُتِطيُعوا َوأََسرَّ كَِلَمةً َخِفيَّةً
ِدِهْم فََما َيْسـأَلُ أََحـًدا   َتْسأَلُوا النَّاَس َشْيئًا فَلَقَْد َرأَْيُت َبْعَض أُولَِئَك النَّفَرِ َيْسقُطُ َسْوطُ أََح

  .ُيَناوِلُُه إِيَّاُه
: ئهشجهئى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ ئهۋف ئىبنى مالىك  - 90

كىشـى پهيغهمـبهر   ) سهككىز ياكى يهتته بولۇشىمۇ مۇمكىن(بىز توققۇز 
ــدۇق   ــله ئىـ ــلهن بىلـ ــهللهم بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر . سـ پهيغهمـ

  : ئهلهيهىسساالم
بىـز تېخـى   . ڭ ئهلچىسـىگه بهيـئهت قىلمامسـىلهر؟ ـ دېـدى     نىـ هللاــ ا

  :شۇڭا. يېقىندا بهيئهت قىلغان ئىدۇق
پهيغهمـبهر  . دېـدۇق  بىز ساڭا بهيئهت قىلـدۇققۇ؟ ـ  ! رەسۇلۇلالھ ــ ئى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه
  :بىز. نىڭ ئهلچىسىگه بهيئهت قىلمامسىلهر؟ ـ دېدىهللاــ ا

پهيغهمـبهر  . دېـدۇق  اڭا بهيئهت قىلـدۇققۇ؟ ـ  بىز س! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه

بىـــز . دېـــدى نىـــڭ ئهلچىســـىگه بهيـــئهت قىلمامســـىلهر؟ ـ    هللاـــــ ا
  :قولىمىزنى سۇنۇپ

نـېمىگه  بىـز سـاڭا بهيـئهت قىلغانىـدۇق، ئهمـدى      ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
  :ەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ. ـ دېدۇق بهيئهت قىلىمىز؟

قا ھېچ نهرسىنى شـېرىك كهلتۈرمهسـتىن ئىبـادەت قىلىشـقا،     هللاــ ا
نامــاز ئوقۇشــقا، ئىتــائهت قىلىشــقا ۋە كىشــىلهردىن ھېچنــېمه   خبهش ۋا

ــالر  ــئهت قىلىڭـ ــلىققا بهيـ ــدى ! سورىماسـ ــ دېـ ــورۇندىكى  . ــ ــۇ سـ مهن شـ
ــىمۇ،      ــۈپ كهتس ــى يهرگه چۈش ــمىنىڭ قامچىس ــر قىس ــىلهردىن بى كىش

  . ېرىشىنى تهلهپ قىلمىغانلىقىنى كۆردۈمھېچكىمدىن ئۇنى سۇنۇپ ب
 )1043: مۇسلىم(

َعْن أَُمْيَمةَ بِْنِت ُرقَْيقَةَ أَنََّها قَالَْت أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي  ـ   91



 ھۆكۈملىرى، بهيئهت ۋە باشقىالرنىڭ بايانى ئىمان

105 

ى أَنْ لَا ُنْشرَِك بِاللَِّه َشْيئًا َولَا َنْسرَِق نِْسَوٍة َباَيْعَنُه َعلَى الْإِْسلَامِ فَقُلَْن َيا َرُسولَ اللَِّه ُنَبايُِعَك َعلَ
َيَك ِفي َمْعُروٍف َولَا َنْزنَِيَ لَا َنقُْتلَ أَْولَاَدَنا َولَا َنأِْتَي بُِبْهَتاٍن َنفَْترِيِه َبْيَن أَْيِديَنا َوأَْرُجِلَنا َولَا َنْعِص

ِفيَما اْسَتطَْعُتنَّ َوأَطَقُْتنَّ قَالَْت فَقُلَْن اللَّـُه َوَرُسـولُُه   فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َم إِنِّي أَْرَحُم بَِنا ِمْن أَْنفُِسَنا َهلُمَّ ُنَبايِْعَك َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .ائَِة اْمَرأٍَة كَقَْوِلي ِلاْمَرأٍَة َواِحَدٍة أَْو ِمثْلِ قَْوِلي ِلاْمَرأٍَة َواِحَدٍةلَا أَُصاِفُح النَِّساَء إِنََّما قَْوِلي ِلِم
مهن : مۇنـداق دەيـدۇ   ئۇمهيمه بىنتى رۇقهيقه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا  - 91

ئىسالمغا بهيـئهت قىلغىلـى كهلـگهن ئايـالالر بىـلهن بىـرگه پهيغهمـبهر        
  :ايالالرىم، ئۇ ئىدئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلگهن

قـــا ھـــېچ نهرســـىنى شـــېرىك  هللابىـــز ســـاڭا ا! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ
كهلتۈرمهســــلىككه، ئوغرىلىــــق قىلماســــلىققا، زىنــــا قىلماســــلىققا، 
ــالىنى    ــان بــ ــقىالردىن بولغــ ــلىككه، باشــ ــالىلىرىمىزنى ئۆلتۈرمهســ بــ
ئهرلىرىمىزگه چاپلىۋالماسلىققا ۋە سهن بۇيرۇغان ياخشى ئىشتىن بـاش  

اليلى، ـ دېۋىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     تارتماسلىققا بهيئهت قى
  :ۋەسهللهم

ئىتائهت (قۇدرىتىڭالر يهتكهن ۋە تاقهت قىاللىغان مىقداردا  -كۈچ  ــ
  :شۇنىڭ بىلهن، بىز. ـ دەپ قوشۇپ قويدى !بهيئهت قىلىڭالر) قىلىشقا
يۈمچــان ۆبهكــرەك ك نىــڭ رەســۇلى بىــزگه ئۆزىمىزدىنمــۇهللاۋە اهللا ــــ ا

  : ئاندىن. ۇقئىكهن، ـ دېيىشت
ــ دېۋىـدۇق،   ! كهلگىن، بىز سـاڭا بهيـئهت قىاليلـى   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ مهن ئايالالرنىڭ قولىنى تۇتمايمهن، مېنىڭ يـۈز ئايالغـا ئېيتقـان    

  . دېدى سۆزۈم بىلهن بىر ئايالغا ئېيتقان سۆزۈم ئوخشاش، ـ
   )1842: مالىك(

الْهِْرَماسِ ْبنِ زَِياٍد قَالَ َمَدْدُت َيِدي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنـا   َعْنـ   92
 .غُلَاٌم ِلُيَبايَِعنِي فَلَْم ُيَبايِْعنِي

مهن بـالىلىق دەۋرىمـدە   : ھىرماس ئىبنى زىياد مۇنداق دەيـدۇ  - 92
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ــبهر ســهلاللالھۇ ئهل   ــئهت قىلىــش ئۈچــۈن پهيغهم ــبهي ى ۋەســهللهمگه هيه
م، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهنـدىن    ىدىقولۇمنى سۇنغان

  . ①بهيئهت ئېلىشنى رەت قىلدى
  )1483: نهسائى(

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َبـاَيَع    ”: َعْن ُمَحمَّد بن علي بن اƩسنيـ  93
ِه ْبَن َعبَّاسٍ، َوَعْبَد اللَِّه ْبَن َجْعفَرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهْم َوُهْم الَْحَسَن، َوالُْحَسْيَن، َوَعْبَد اللَّ

  .“ِصَغاٌر لَْم َيْبلُُغوا َولَْم ُيَبايِْع َصِغًريا إِال ِمنَّا
ــۋايهت          93 ــهيندىن رىـ ــى ھۈسـ ــى ئىبنـ ــى ئهلـ ــۇھهممهد ئىبنـ ـ مـ

ــهللهم ھه   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدۇكى، پهيغهمـ ــهن، قىلىنىـ سـ
فهر قاتــارلىق ئــئابــدۇلال ئىبنــى ئاببــاس ۋە ئابــدۇلال ئىبنــى جه ھۈســهين،

پهيغهمـبهر  . باالغهتكه يهتمىگهن بالىالرنىـڭ بهيئىتىنـى قوبـۇل قىلغـان    
يهنـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـزلهردىن   

ــدىن  ــهللهمنىڭ جهمهتى ــى ۋەس ــالىالردىن  ) ئهلهيه ــك ب ــان كىچى بولمىغ
  . ②هيئهت ئالمىغانب

  )»ئهلكهبىر«(

سئل اْبُن َعبَّاسٍ، كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  : ـ عن أيب نصر قال  94
َحلَّفََها بِاللَِّه َما َخَرَجْت ِلـُبْغضِ   “كَانَ إِذَا أََتْتُه الَْمْرأَةُ ِلُتْسِلَم”: َوَسلََّم َيْمَتِحُن النَِّساَء؟ قَال

جٍ، َوبِاللَِّه َما َخَرَجْت الكِْتَسابِ ِديَنارٍ، َوبِاللَِّه َما َخَرَجْت َرغَْبةً َعْن أَْرضٍ إِلَـى أَْرضٍ،  َزْو
  .“َوبِاللَِّه َما َخَرَجْت إِال ُحبا ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه

ــدۇ   - 94 ــداق دەيـ ــر مۇنـ ــۇ نهسـ ــۇ  : ئهبـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ئىبنـ
ــبهر ســهلاللال  ــادىن پهيغهم ــالالرنى  ئهنهۇم ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئاي

ى، ئىبنــى ئاببــاس ىدباقىــدىغانلىقى ھهققىــدە ســورالغان قانــداق ســىناپ
 ھهر قانــداق بىــر ئايــال ئىســالمغا كىــرىش ئۈچــۈن: رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا

                                                 
 .هدى ھهسهن، ـ دېگهنسهن): 3899(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 9875(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كهلسه، پهيغهمـبهر  
هن يامانلىشـىپ قالغـانلىقى يـاكى    ئهلهيهىسساالم ئۇ ئايـالنى ئېـرى بىـل   

ــال  ــاقتۇرۇپ       -م ــۇرتنى ي ــقا ي ــدىن باش ــۆز يۇرتى ــىش ۋە ئ ــا ئېرىش دۇنياغ
نىـڭ رەسـۇلىنى   هللانـى ۋە ا هللاقېلىشى سـهۋەبىدىن ئهمهس، بهلكـى پهقهت ا  

ياخشــى كــۆرگهنلىكى ئۈچــۈنال مۇســۇلمانالر بــار يهرگه ھىجــرەت قىلىــپ 
ـ دەپ جــاۋاب    نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلــدۇراتتى، هللاچىققانلىقىغــا ا

  . ①بهردى
  ) 12668: »ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّاَس كَاُنوا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   95
بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيْوَم الُْحَدْيبَِيِة َتفَرَّقُوا ِفي ِظلَالِ الشََّجرِ فَإِذَا النَّاُس ُمْحِدقُونَ بِالنَّ

ْم َيا َعْبَد اللَِّه اْنظُْر َما َشأْنُ النَّاسِ قَْد أَْحَدقُوا بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فََوَجـَدهُ  
 .ُيَبايُِعونَ فََباَيَع ثُمَّ َرَجَع إِلَى ُعَمَر فََخَرَج فََباَيعُه

ھـۇدەيبىيه  : ى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     ـ ئىبنـ   95
بىـلهن بىـرگه چىققـان     كۈنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    

ىـــدىغان يهرلهرگه تارقىلىـــپ  كىشـــىلهر دەرەخ سايىســـى چۈشـــۈپ تۇر  
بىـــر ئـــازدىن كېـــيىن قارىســـاق، كىشـــىلهر پهيغهمـــبهر  . ىىـــدكهتكهن

  ): ئۆمهر(شۇنىڭ بىلهن، دادام . ىۋاپتۇئهلهيهىسساالمنىڭ ئهتراپىغا ئولىش
كىشــىلهر ! ئۇالرنىــڭ قېشــىغا بېرىــپ بــاققىن   ! ــــ ئــى ئابــدۇلال  

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهتراپىغــا ئولىشــىۋالغۇدەك نــېمه ئىــش  
مهن بېرىــپ قــارىغۇدەك بولســام، كىشــىلهر پهيغهمــبهر  . بوپتــۇ، ـ دېــدى   

بـۇنى كـۆرۈپ،   . ى تۇرۇپتۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت قىلغىل
شـۇنىڭ  . ئانـدىن بېرىـپ دادامغـا خهۋەر قىلـدىم    . مهنمۇ بهيـئهت قىلـدىم  

  . بىلهن، داداممۇ بېرىپ بهيئهت قىلدى
 )4187: بۇخارى(

                                                 
ــئ      ): 9874(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدىكى قهيــس ئىبنــى رەبى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

ــار  ــى بـ ــىملىك كىشـ ــى ئى  . ئىسـ ــهنچلىك ئىكهنلىكىنـ ــڭ ئىشـ ــۇئبه ئۇنىـ ــهۋرى ۋە  شـ ــه، سـ ــرى سۈرسـ لگىـ
 .باشقىالر زەئىپ ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان
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إِنِّي أُِقـرُّ بِالسَّـْمعِ   : عن اْبَن ُعَمَر أنه كََتَب إƂ عبد امللك بن مروان يبايُعهـ   96
َعْبِد الَْمِلِك أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى ُسنَِّة اللَِّه َوُسنَِّة َرُسوِلِه َما اْسـَتطَْعُت َوإِنَّ   َوالطَّاَعِة ِلَعْبِد اللَِّه

 .َبنِيَّ قَْد أَقَرُّوا بِِمثْلِ ذَِلَك
ئابدۇلمهلىك ئىبنـى مهرۋانغـا    ماـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  96

مهن ”: ازغـــاني مهكتـــۇب بهيـــئهت قىلغـــانلىقىنى ئىپـــادىلهپ مۇنـــداق
نىـڭ قـانۇنى،   هللالهرنىـڭ ئهمىـرى ئابـدۇلمهلىككه، ا   مۇئمىننىڭ قـۇلى،  هللا

ــدا    پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســۈننىتىنى ئوتتۇرى
ــدىغانلىقىمنى     ــائهت قىلى ــڭ يېتىشــىچه ئىت ــۇرۇپ، كۈچۈمنى ــۇپ ت قوي

  . “جاكاراليمهن، بالىلىرىممۇ ھهم شۇنداق جاكاراليدۇ
 )7203: بۇخارى(

عن َعْمرِو ْبنِ الْأَْحَوصِ أَنَُّه َشهَِد َحجَّةَ الَْوَداعِ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   97
 َيـْومٍ  َوَسلََّم فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه َوذَكََّر َوَوَعظَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ َيْومٍ أَْحَرُم أَيُّ َيْومٍ أَْحَرُم أَيُّ

الَ فَقَالَ النَّاُس َيْوُم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ َيا َرُسولَ اللَِّه قَـالَ فَـإِنَّ ِدَمـاَءكُْم َوأَْمـَوالَكُْم     أَْحَرُم قَ
َوأَْعَراَضكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ِفي َبلَِدكُْم َهذَا ِفي َشْهرِكُْم َهذَا أَلَا لَا َيْجنِي 

ِسِه َولَا َيْجنِي َواِلٌد َعلَى َولَِدِه َولَا َولٌَد َعلَى َواِلِدِه أَلَا إِنَّ الُْمْسـِلَم أَُخـو   َجاٍن إِلَّا َعلَى َنفْ
الُْمْسِلمِ فَلَْيَس َيِحلُّ ِلُمْسِلمٍ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء إِلَّا َما أََحلَّ ِمْن َنفِْسِه أَلَا َوإِنَّ كُـلَّ رًِبـا ِفـي    

ُرُءوُس أَْمَواِلكُْم لَا َتظِْلُمونَ َولَا ُتظْلَُمونَ غَْيَر رَِبا الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبـِد   الَْجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع لَكُْم
ْن الُْمطَِّلبِ فَإِنَُّه َمْوُضوٌع كُلُُّه أَلَا َوإِنَّ كُلَّ َدمٍ كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع َوأَوَّلُ َدمٍ ُوِضَع ِم

َحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ كَانَ ُمْسَتْرَضًعا ِفي َبنِي لَْيٍث فَقََتلَْتُه ُهذَْيلٌ أَلَـا  ِدَماِء الَْجاِهِليَِّة َدُم الْ
ا أَنْ َواْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء َخْيًرا فَإِنََّما ُهنَّ َعَواٍن ِعْنَدكُْم لَْيَس َتْمِلكُونَ ِمْنُهنَّ َشْيئًا غَْيَر ذَِلَك إِلَّ

َبيَِّنٍة فَإِنْ فََعلَْن فَاْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ َواْضرُِبوُهنَّ َضْرًبا غَْيَر ُمَبرِّحٍ فَـإِنْ  َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُم
ŕا َوِلنَِساِئكُْم َعلَْيكُْم َحقŕا فَأَمَّـا  أَطَْعَنكُْم فَلَا َتْبُغوا َعلَْيهِنَّ َسبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُْم َعلَى نَِساِئكُْم َحق

ى نَِساِئكُْم فَلَا ُيوِطئَْن فُُرَشكُْم َمْن َتكَْرُهونَ َولَا َيأْذَنَّ ِفي ُبُيوِتكُْم ِلَمْن َتكَْرُهـونَ  َحقُّكُْم َعلَ
  .أَلَا َوإِنَّ َحقَُّهنَّ َعلَْيكُْم أَنْ ُتْحِسُنوا إِلَْيهِنَّ ِفي ِكْسَوِتهِنَّ َوطََعاِمهِنَّ

مهن : دەيـدۇ ئهمر ئىبنـى ئهھـۋەس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق       - 97
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ۋىدالىشىش ھهجىدە بار ئىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  
نهســىههت  -ســانا ئېيتقانــدىن كېــيىن، كىشــىلهرگه ۋەز  -قــا ھهمــدۇ هللا

  : قىلدى، ئاندىن كېيىن ئۈچ قېتىم
ــ   ــ ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق ئهڭ ھارام قىلىنغان كۈن قايسـى؟ 

  : كىشىلهر. دەپ سورىدى
پهيغهمــبهر . ، ـ دېــدى    )يهنــى ئاراپــات كــۈنى  (هج كــۈنى ــــ چــوڭ ھ 

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 تـېگىش  ئابرويىغـا  -يـۈز  بىرىڭالرنىڭ جېنىغـا، مېلىغـا ۋە    -ــ بىر 

ــۆرمىتىنى      ــڭ ھـ ــۇ ئاينىـ ــاي ۋە بـ ــۇ جـ ــۈن، بـ ــۇ كـ ــۇددى بـ ــىلهرگه خـ سـ
ھهر ! ئـــى خـــااليىق. ساقلىماســـلىق ھـــارام قىلىنغانـــدەكال ھارامـــدۇر

، دادىنىڭ جىنايىتىدىن باال جاۋابكار بولۇپ جىنايىتى ئۆزىگهكىشىنىڭ 
بىلىڭالركـى،  . بولمايدۇ، بالىنىـڭ جىنايىتىـدىن دادا جاۋابكـار بولمايـدۇ    

مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر، قېرىندىشىنىڭ رازىلىقىسـىز  
ــتۇر    ــاالل ئهمهس ــى ھ ــېچ نېمىس ــدە   . ھ ــاھىلىيهت دەۋرى ــى، ج بىلىڭالرك

ــان جازانىن ــىز،  قىلىنغـــ ــى ئىناۋەتســـ ــڭ ھهممىســـ  )قهرز بهرگهن( ىـــ
ــان تارتقۇزمايســىلهر،     ــدۇ، باشــقىالرنى زىي ــا قايتى ســهرمايهڭالر ئۆزەڭالرغ

ــان تارتمايســىلهر  ــۇ زىي ــدۇلمۇتتهلىبنىڭ  . ئۆزەڭالرم ــى ئاب ــاس ئىبن ئابب
ــىز   ــى ئىناۋەتس ــڭ ھهممىس ــااليىق . جازانىلىرىنى ــى خ ــاھىلىيهت ! ئ ج

ــڭ ھهممىســى ئىناۋ   ــان قهرزنى ــدىكى ق ــىزدەۋرى ــان   .ەتس ــاھىلىيهت ق ج
قهرزلىرىدىن ئالدى بىلهن ئهمهلـدىن قالدۇرۇلىـدىغىنى ھـارىس ئىبنـى     
ــى لهيــس     ــۇنى بهن ــل قهبىلىســى ئ ــدۇر، ھۇزەي ــدۇلمهتتهلىبنىڭ قېنى ئاب
قهبىلىســىدىكى ئىنىكئانىســىنىڭ يېنىــدا تۇرۇۋاتقانــدا ئۆلتــۈرۈۋەتكهن 

سـىلهرنىڭ  ! ئايالالرغـا ياخشـى مۇئـامىله قىلىڭـالر    ! ئى خـااليىق . ئىدى
ــى     ئهمرىڭالردىكــى ــا چۈشــكهن ئهســىر كهب ــىلهرگه قولۇڭالرغ ــالالر س ئاي

. ئىتائهت قىلىدۇ، سىلهر بۇندىن باشقا ھېچ بىر ئىمتىيازغا ئىگه ئهمهس
ئاشـكارا ناچـار قىلىقالرنـى قىلسـا، سـىلهر       -ئهمما ئاياللىرىڭالر ئوچـۇق  

نى ئهدەپـلهش  ئـۇالر ) بۇمـۇ ئۈنـۈم بهرمىسـه   ( ئۇالر بىلهن بىلـله بولمـاڭالر،  
ئهگهر سىلهرگه ئىتائهت قىلسا، ئـۇالرنى  . مهقسىتىدە ئاستىراق ئۇرۇڭالر



  بۆلۈمى ئىمان

 110

ــوزەك قىلىــش خىيالىــدا بولمــاڭالر  ــى خــااليىق .ب ئاياللىرىڭالرنىــڭ ! ئ
ھهققىڭـالر  ) ا تېگىشـلىك قئۇالر رىئـايه قىلىشـ  (زىممىسىدە سىلهرنىڭ 

قا ســـىلهر رىئـــايه قىلىشـــ(بـــار، ســـىلهرنىڭ زىممهڭالردىمـــۇ ئۇالرنىـــڭ 
ــار) تېگىشـــلىك ـــ. ھهققـــى بـ ــاللىرىڭالر  ســـىلهرنىڭ ھهققىڭـــالر ــ ئايـ

ــىلهر     ــلىق، ســـ ــقىالرنى يوالتماســـ ــىلهردىن باشـــ ــهكلىرىگه ســـ تۆشـــ
. ياقتۇرمايــدىغان كىشــىلهرنى ئۆيــۈڭلهرگه كىرگۈزمهســلىك قاتــارلىقالر

ــتۈڭال  ــىلهرنىڭ ئۈس ــۇالرنى  ئاياللىرىڭالرنىــڭ س ــا، ئ ــى بولس ردىكى ھهقق
ۇر، ـ  تشـ هكېچهك بىلهن تهمىنل -نان، كىيىم  -ئاش  رەۋىشته چىرايلىق

  . ①دېدى
  )3087: تىرمىزى(

أَلَا َوإِنَّ الشَّْيطَانَ قَْد أَيَِس ِمْن أَنْ ُيْعَبَد ِفي بِلَاِدكُْم َهِذِه أََبًدا َولَِكْن : ويف روايةـ   98
 .ِهَسَتكُونُ لَُه طَاَعةٌ ِفيَما َتْحَتِقُرونَ ِمْن أَْعَماِلكُْم فََسَيْرَضى بِ

ــۇد  «: يهنه بىــر ھهدىســته - 98 ــۇڭالردا مهب شــهيتان ســىلهرنىڭ يۇرت
بىراق، سـىلهر كـۆزگه ئىلمايـدىغان    . بولۇشتىن مهڭگۈلۈك ئۈمىد ئۈزدى

بىر قىسىم ئهمهلـلهردە ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىـش ئهھـۋالى يـۈز بېرىـپ        
  . ②دەپ رىۋايهت قىلىنغان» تۇرىدۇ، شهيتان شۇنىڭغا رازى بولىدۇ

 )2159: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َبكَْرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الزََّمانُ قَْد اْسَتَداَر كََهْيئَـِة   - 99
َدِة الْقَْعَيْوَم َخلََق السََّمَواِت َوالْأَْرَض السََّنةُ اثَْنا َعَشَر َشْهًرا ِمْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ثَلَاثَةٌ ُمَتَواِلَياٌت ذُو

َوذُو الِْحجَِّة َوالُْمَحرَُّم َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَبانَ أَيُّ َشْهرٍ َهذَا قُلَْنـا اللَّـُه   
 ى قَالََوَرُسولُُه أَْعلَُم فََسكََت َحتَّى ظََننَّا أَنَُّه َسُيَسمِّيِه بَِغْيرِ اْسِمِه قَالَ أَلَْيَس ذُو الِْحجَِّة قُلَْنا َبلَ
 أَلَـْيَس  فَأَيُّ َبلٍَد َهذَا قُلَْنا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم فََسكََت َحتَّى ظََننَّا أَنَُّه َسُيَسمِّيِه بَِغْيرِ اْسِمِه قَالَ

ُه َسُيَسمِّيِه بَِغْيرِ الَْبلَْدةَ قُلَْنا َبلَى قَالَ فَأَيُّ َيْومٍ َهذَا قُلَْنا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم فََسكََت َحتَّى ظََننَّا أَنَّ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2464(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1753(ئهلبانى  ②
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قَـالَ  اْسِمِه قَالَ أَلَْيَس َيْوَم النَّْحرِ قُلَْنا َبلَى قَالَ فَإِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْمَوالَكُْم قَالَ ُمَحمٌَّد َوأَْحِسُبُه 
َهذَا َوَسـَتلْقَْونَ   َوأَْعَراَضكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ِفي َبلَِدكُْم َهذَا ِفي َشْهرِكُْم

ا َربَّكُْم فََسَيْسأَلُكُْم َعْن أَْعَماِلكُْم أَلَا فَلَا َتْرجُِعوا َبْعِدي ُضلَّالًا َيْضرُِب َبْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍ أَلَ
َمْن َسِمَعُه فَكَـانَ  ِلُيَبلِّغْ الشَّاِهُد الَْغاِئَب فَلََعلَّ َبْعَض َمْن ُيَبلَُّغُه أَنْ َيكُونَ أَْوَعى لَُه ِمْن َبْعضِ 

نِ ُمَحمٌَّد إِذَا ذَكََرُه َيقُولُ َصَدَق ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ أَلَا َهلْ َبلَّْغـُت َمـرََّتيْ  
ى ثُمَّ اْنكَفَأَ إِلَ: داود بعضه وملسلم كله بزيادة  وأليب. للبخاري. قَالُوا َنَعْم قَالَ اللَُّهمَّ اْشَهْد

 .كَْبَشْينِ أَْملََحْينِ فَذََبَحُهَما َوإِلَى ُجَزْيَعٍة ِمْن الَْغَنمِ فَقََسَمَها َبْيَنَنا
رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  ەئهبـــۇ بهكـــر - 99

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ا ــى       هللا ـ ــۆز پېت ــان ئ ــدىن تارتىــپ زام ــى ياراتقان ئاســمان ـ زېمىنن

ئــاي بولــۇپ، بــۇالردىن تــۆت ئايــدا   12ىنىــپ كېلىۋاتىــدۇ، بىــر يىــل ئايل
ئــۇرۇش قىلىــش ھارامــدۇر، بــۇ ئايالرنىــڭ ئــۈچى زۇلقهئــدە، زۇلههجــجه ۋە   

جۇمـادا ئېيـى بىـلهن    . بىرىگه ئۇلىنىـپ كېلىـدۇ   -مۇھهررەم بولۇپ، بىر 
 .شهئبان ئېيى ئارىسىدا كېلىدىغان رەجهب ئېيى بولسا، يـالغۇز كېلىـدۇ  

  :بىز. يسى ئاي؟ ـ دېدىبۇ ئاي قا
ـــ ا ــدۇق     هللاۋە اهللا ــ ــدۇر، ـ دېـ ــۇلى بىلگۈچىـ ــڭ رەسـ ــبهر . نىـ پهيغهمـ

  : بىز. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىمىپ كهتتى
ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئاينى باشقا ئىسىم بىلهن ئاتايـدىغان  

  : ئوخشايدۇ، ـ دەپ تۇرساق
  :بىز. ــ بۇ ئاي زۇلههججه ئېيى ئهمهسمۇ؟ ـ دېدى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  . ــ شۇنداق، زۇلههججه ئېيى، ـ دېدۇق 
  : ۋەسهللهم

 :بىز. ــ بۇ قايسى يۇرت؟ ـ دېدى
ـــ ا ــدۇق     هللاۋە اهللا ــ ــدۇر، ـ دېـ ــۇلى بىلگۈچىـ ــڭ رەسـ ــبهر . نىـ پهيغهمـ

  :بىز. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه جىمىپ كهتتى
ىســىم بىــلهن  ــــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ يــۇرتنى باشــقا ئ     

  : ئاتايدىغان ئوخشايدۇ، ـ دەپ تۇرساق
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  : بىز. ــ بۇ يۇرت ھهرەم ئهمهسمۇ؟ ـ دېدى
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . ـــــ شـــۇنداق، ھهرەم، ـ دېـــدۇق     

  : ۋەسهللهم
  :بىز. ـ بۇ قايسى كۈن؟ ـ دەپ سورىدى

ـــ ا ــدۇق     هللاۋە اهللا ــ ــدۇر، ـ دېـ ــۇلى بىلگۈچىـ ــڭ رەسـ ــبهر . نىـ پهيغهمـ
  : بىز. لهيهى ۋەسهللهم يهنه جىمىپ كهتتىسهلاللالھۇ ئه

ـــــ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بـــۇ كـــۈننى باشـــقا ئىســـىم بىـــلهن 
  :ئاتايدىغان ئوخشايدۇ، ـ دەپ تۇرساق

 : بىز. ــ بۇ قۇربانلىق كۈنى ئهمهسمۇ؟ ـ دېدى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . ــ شۇنداق، قۇربانلىق كۈنى، ـ دېدۇق 

  :ۋەسهللهم
 تــېگىش يىغــاوئابر-يــۈزبىرىڭالرنىــڭ جېنىغــا، مېلىغــا ۋە  -ــــ بىــر 

ــۆرمىتىنى      ــڭ ھـ ــۇ ئاينىـ ــاي ۋە بـ ــۇ جـ ــۈن، بـ ــۇ كـ ــۇددى بـ ــىلهرگه خـ سـ
نىـڭ ئالـدىغا   هللاسـىلهر ا . ساقلىماسلىق ھارام قىلىنغانـدەكال ھارامـدۇر  

مهنــدىن . ئهتكهنلىــرىڭالردىن ھېســاب ئالىــدۇ -قىلغــان هللا بارىســىلهر، ا
ئــى ! ان كاپىرلىققــا قايتمــاڭالر بىرىڭالرنــى قىرىــدىغ  -كېــيىن بىــر  

چۈنكى ! بۇ جايغا كهلگهنلهر كهلمىگهنلهرگه يهتكۈزۈپ قويسۇن! خااليىق
كهلمىگهنـــلهر ئىچىـــدىن بىـــر قىســـىم كىشـــىلهر ئهســـته قالـــدۇرۇش، 

ئى . ئاڭقىرىشتا بۇ سۆزلهرنى ئاڭلىغانالردىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن
  :بىز. مۇ؟ ـ دېدىيهتكۈزدۈم! يهتكۈزدۈممۇ؟ ئى خااليىق! خااليىق

ــ شۇنداق، يهتكۈزدىـڭ، ـ دېگهنـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ       
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ـ دېدى! گۇۋاھ بولهللا ــ ئى ا
   )4406: بۇخارى(

ئهبــۇ داۋۇد بــۇ ھهدىســنىڭ بىــر قىســمىنى، مۇســلىم ھهممىســىنى   
 رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، مۇسـلىمنىڭ رىۋايىتىـدە تۆۋەنـدىكى ئىبـارىلهر      

ئاندىن كېيىن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   : قوشۇپ بايان قىلىنغان
 ۋە ۋەســهللهم قايتىــپ بېرىــپ، ئىككــى تۇيــاق ئــاال قوچقــارنى بوغۇزلىــدى
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  .بىزگه بىر توپ قوينى تارقىتىپ بهردى
 ثَلَاثٌ لَا ُيِغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْسِلمٍ إِْخلَاُص :آخره يف) والترمذي(وزاد رزين ـ   100 

 .الَْعَملِ ِللَِّه َوُمَناَصَحةُ أَِئمَِّة الُْمْسِلِمَني َولُُزوُم َجَماَعِتهِْم فَإِنَّ الدَّْعَوةَ ُتِحيطُ ِمْن َوَراِئهِْم
ـ رەزىن يۇقىرىقى ھهدىسنىڭ ئاخىرىغا مۇنۇالرنى قوشۇپ بايـان    100
ــدى ــتۈرگهن    «: قىل ــدە ئۆزلهش ــلهتنى ئۆزى ــۈك خىس ــۈچ تۈرل ــدىكى ئ تۆۋەن
ھهر قانـداق ئهمهلنـى   : بولىـدۇ  ينىڭ قهلبى خىيانهتتىن خالىمۇسۇلمان

ــادىق     هللا ا ــرىگه س ــۇلمانالرنىڭ ئهمىرلى ــش، مۇس ــۈن قىلى ــى ئۈچ رازىلىق
مۇسۇلمانالر چۈنكى . بولۇش ۋە مۇسۇلمانالر جامائىتىدىن ئايرىلماسلىق

ــالىرى   ــڭ دۇئ ــڭ(جامائىتىنى ــى ) ئۇالرنى ــاپ ئهتراپلىرىن ــداپ قورش قوغ
   .①»تۇرىدۇ

  )ۋايهت قىلغانرەزىن رى(

عن أيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ـ   101
َبهِيَمـةُ   الِْمْن َمْولُوٍد إِلَّا ُيولَُد َعلَى الِْفطَْرِة فَأََبَواُه ُيَهوَِّدانِِه َوُيَنصَِّرانِِه أَْو ُيَمجَِّسانِِه كََما ُتْنـَتجُ 

ـ  ِه َبهِيَمةً َجْمَعاَء َهلْ ُتِحسُّونَ ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء ثُمَّ َيقُولُ أَُبو ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفطَْرةَ اللَّ
  .الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم

 لالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيه - 101
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

خۇددى ھايۋان بالىسىنى تۇغقانـدا سـاغالم تۇغقانـدەك، ھهر قانـداق     «
بــاال تۇغۇلغانــدىال ئىســالمنى ئۆزلىكىــدىن قوبــۇل قىلىــدىغان تهبىــئهت  

ــدۇ  ــلهن تۇغۇلى ــا ـ ئانىســى      . بى ــالىنى ئات ــۇ ب ــاكى  كېــيىن ئ ــۇدىي ي يهھ
ــتىئان  ــپ ي  ۋەخرىسـ ــپهرەس قىلىـ ــاكى ئاتهشـ ــدۇېيـ ــىلهر . تىلدۈرىـ سـ

  »قويغىنىنى كۆرۈپ باقتىڭالرمۇ؟ ھايۋاننىڭ بالىلىرىنى چوالق تۇغۇپ
نىـڭ دىنىغـا   هللا﴿ :ئاندىن ئهبـۇ ھـۇرەيرە تۆۋەنـدىكى ئـايهتنى ئوقـۇدى     

نىـــڭ هللائىنســـانالرنى شـــۇ دىـــن بىـــلهن ياراتقـــان، اهللا ا) ئهگهشـــكىنكى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2140(ئهلبانى  ①
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  . ①﴾ا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ توغرا دىندۇرياراتقىنىد
 )1359: بۇخارى(

كََما َتْنِتُجونَ الْإِبِلَ فََهلْ َتجُِدونَ ِفيَها َجْدَعاَء َحتَّى َتكُوُنوا أَْنُتْم : ـ ويف رواية  102
 .لَُم بَِما كَاُنوا َعاِمِلَنيَتْجَدُعوَنَها قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أَفََرأَْيَت َمْن َيُموُت َصِغًريا قَالَ اللَُّه أَْع

  : يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم - 102
ــــ تــۆگه بوتىلىقىنىــڭ چــوالق تۇغــۇلغىنىنى كــۆرۈپ بــاقتىڭالرمۇ؟ 

  : ئۇالر. چوالق قىلىسىلهرغۇ؟ ـ دېدى) تۇغۇلغاندىن كېيىن(ئۇنى سىلهر 
ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ ، ئۇنىــڭ بــاال كىچىــك ۋاقتىــدىال ئۆلــۈپ كهتســه ! ـ

پهيغهمــبهر . ئــاخىرەتتىكى ئهھــۋالى قانــداق بولىــدۇ؟ ـ دەپ ســورىدى       
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇالرنىڭ ياشىسا نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ، هللا ــ ا
  . ـ دېدى

 )2658: مۇسلىم(

ْيـِه  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَ  أَنَُّه لَمَّا َبلََغُه قُُدوُم َجدِِّه َماِلِك ْبنِ أَْحَمَر َعْنـ   103
، فَكََتَب لَـُه  ا َيْدُعو بِِه إِلَى اِإلْسالمِ، َوَسأَلَُه أَنْ َيكُْتَب لَُه ِكَتاًبَوَسلََّم َوفََد إِلَْيِه، فَقَبِلَ إِْسالَمُه

اللَِّه ِلَماِلِك ْبنِ ُمَحمٍَّد َرُسولِ  ، َهذَا ِكَتاٌب ِمْناللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ بِْسمِ”: ي ُرقَْعٍة ِمْن أََدمٍِف
 ، َواتََّبُعـوا لَُهْم َما أَقَاُموا الصَّالةَ، َوآَتـَوا الزَّكَـاةَ   ، أََماًنااتََّبَعُه ِمَن الُْمْسِلِمَني ، َوِلَمنِأَْحَمَر

َم الَْغارِِمَني، َوَسْهَم كَذَا، َوا الُْخُمَس ِمَن الَْمْغَنمِ، َوَسْه، َوأَدَّالُْمْسِلِمَني، وجاَنُبوا الُْمْشرِِكَني
  .“لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَُهْم آِمُنونَ بِأََماِن اللَِّه َوأََماِن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه َصَوَسْهَم كَذَا
ــبهر      - 103 ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــمهر رەزىيهلالھـ ــى ئهھـ ــك ئىبنـ مالىـ

ڭلىغان ھامـان،  ئهلهيهىسساالمنىڭ مهدىنىگه يېتىپ كهلگهنلىكىنى ئا
بېرىپ ئىسالمنى قوبۇل قىلدى ۋە باشـقىالرنى ئىسـالمغا دەۋەت قىلىـش    
ــپ       ــۇپ يېزى ــر مهكت ــۆزىگه بى ــاالمدىن ئ ــبهر ئهلهيهىسس ــۈن پهيغهم ئۈچ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـر پـارچه   . بېرىشىنى سورىدى

                                                 
 .ئايهت -30سۈرە رۇم،  ①
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 هرىبـان ناھـايىتى شـهپقهتلىك ۋە مې  «: تېرىگه مۇنۇالرنى يـازدۇرۇپ بهردى 
نىـڭ ئهلچىسـى مۇھهممهدنىـڭ    هللابـۇ، ا . ئىسمى بىلهن باشاليمهن نىڭهللا

مالىك ئىبنـى ئهھـمهرگه ۋە ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهن بـارلىق مۇسـۇلمانالرغا       
ئۇالر قاچانىكى نامازنى ئادا قىلسا، زاكاتنى . بهرگهن ئامانلىق يارلىقىدۇر

ــاالقىنى ئۈ    ــلهن ئ ــرىكالر بى ــه، مۇش ــۇلمانالرغا ئهگهشس ــه، مۇس ــه، بهرس زس
بهرســه ۋە قهرزدار ) دۆلهت خهزىنىســىگه(ئولجىنىــڭ بهشــتىن بىرىنــى   

نىـڭ ئهلچىسـى   هللانىـڭ ۋە ا هللاقاتارلىقالرنىڭ نېسىۋىسىنى بهرسـه، ئـۇالر ا  
خــاتىرجهم  -مۇھهممهدنىــڭ ئۇالرغــا بهرگهن ئامــانلىقى بىــلهن تىــنچ     

   .①»ياشايدۇ
 )10456: »ئهلئهۋسهت«(

اليقبل إميان بـال   :ى اهللا عليه وسلمعن ابن عمر، قال قال رسول اهللا صل - 104
  .عمل وال عمل بال إميان

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       104
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهمهلســىز ئىمــان قوبــۇل قىلىنمايــدۇ، ئىمانســىز ئهمهلمــۇ قوبــۇل «
  . ②»قىلىنمايدۇ

 )»ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْزنِي ـ   105
الزَّانِي ِحَني َيْزنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن َولَا َيْشَرُب الَْخْمَر ِحَني َيْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمٌن َولَا َيْسرُِق ِحـَني  

 . ِمٌن َولَا َيْنَتهُِب ُنْهَبةً َيْرفَُع النَّاُس إِلَْيِه ِفيَها أَْبَصاَرُهْم ِحَني َيْنَتهُِبَها َوُهَو ُمْؤِمٌنَيْسرُِق َوُهَو ُمْؤ

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 105

                                                 
ن بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ســـهئد ته رىـــۋايهت قىلغـــا» ئهلئهۋســـهت«بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ): 67(ھهيســـهمى  ①

 .ئىبنى مهنسۇر ئىسىملىك نامهلۇم كىشى بار، ـ دېگهن
دە رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ســـهئىد  » ئهلكهبىـــر«بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ): 95(ھهيســـهمى  ②

ــار  ــا ئىســـىملىك بىـــرى بـ ــۇ. ئىبنـــى زەكهرىيـ ئىشـــهنچلىك يـــاكى ئهمهســـلىكى  ھهدىســـى نىڭكىشـــى ئـ
 .، ـ دېگهنھهققىدە ئىختىالپ بار
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  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاخور « ــد مۇئمىنزىن ــك ھالىتى ــوغرى   لى ــدۇ، ئ ــا قىلماي ــۇرۇپ زىن ە ت
لىـــك ھالىتىـــدە تـــۇرۇپ ئوغرىلىـــق قىلمايـــدۇ، ھـــاراقكهش      مۇئمىن
باشـقىالرنىڭ  لىك ھالىتىدە تـۇرۇپ ھـاراق ئىچمهيـدۇ، بـۇالڭچى     مۇئمىن

  . »لىك ھالىتىدە تۇرۇپ تارتىۋالمايدۇمۇئمىنقىممهتلىك بۇيۇملىرىنى 
  )2475: بۇخارى(

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َزَنى الرَُّجـلُ  عن أيب ُهَرْيَرةَ قال قَالَ ـ   106
  .َخَرَج ِمْنُه الْإَِميانُ كَانَ َعلَْيِه كَالظُّلَِّة فَإِذَا اْنقَطََع َرَجَع إِلَْيِه الْإَِميانُ

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 106
  :لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

كىشــى زىنــا قىلســا، ئىمــان ئۇنىڭــدىن چىقىــپ كېتىــپ، بېشــى   «
ئۈستىدە خۇددى سـايىدەك ئهگىـپ يۈرىـدۇ، زىنـادىن قاچـان قـول ئۈزسـه،        

  . ①»ئىمان شۇ چاغدا ئۇنىڭغا قايتىدۇ
  )2475: ئهبۇ داۋۇد(

ِسِه كَالظُّلَِّة فَإِذَا َخَرَج ِمْن ذَِلَك َخَرَج ِمْنُه الْإَِميانُ فَكَانَ فَْوَق َرأْ: ـ وللترمذي  107
ِمْن الَْعَملِ َعاَد إِلَْيِه الْإَِميانُ َوقَْد ُروَِي َعْن أَبِي َجْعفَرٍ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليŖ أَنَُّه قَالَ ِفي َهذَا َخَرَج 

 .الْإَِمياِن إِلَى الْإِْسلَامِ
ــيىلگهن   - 107 ــداق دېـ ــدە مۇنـ ــڭ رىۋايىتىـ ــ«: تىرمىزىنىـ ان ئىمـ

ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىـپ، بېشـى ئۈسـتىدە خـۇددى سـايىدەك ئهگىـپ       
ئهبـۇ  . »قاچـانكى شـۇ ئىشـنى تاشلىسـا، ئىمـان ئۇنىڭغـا قايتىـدۇ       . يۈرىدۇ

: جهئفهر مۇھهممهد ئىبنى ئهلى دېگهن كىشىنىڭ بۇ ھهدىـس توغرىسـىدا  
دەرىجىسىگه چىقتى دېگهنلىـك بولىـدۇ،   بۇ، ئىمان دەرىجىسىدىن ئىسالم 

  . ②رىۋايهت قىلىندى ـ دېگهنلىكى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3924(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2117(ئهلبانى  ②
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   )2625: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَدأَ الْإِْسلَاُم غَرِيًبا ـ   108
 .َوَسَيُعوُد كََما َبَدأَ غَرِيًبا فَطُوَبى ِللُْغَرَباِء

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلاللالھۇ ئهنهـۇدىن  - 108
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كهلگۈسـىدە يهنه غېرىبـانه ھـالىتىگه     ئىسالم غېرىبانه باشـالنغان، «
  » !بولسۇن غېرىبالرغا خۇشخهۋەر. قايتىدۇ

  )145: مۇسلىم(

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  قَالَ َر: ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ، قَالَ  109
إِنَّ اِإلَميانَ لََيْخلَُق ِفي َجْوِف أََحِدكُْم كََما َيْخلَُق الثَّْوُب الَْخِلُق، فَاْسأَلُوا اللََّه ”: َوآِلِه َوَسلََّم

  .“أَنْ ُيَجدَِّد اِإلَميانَ ِفي قُلُوبِكُْم
ــۇ     - 109 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئ ــر ئىبن ــى ئهم ــدۇلال ئىبن ــۇدىن ئاب ئهنه

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   
  : دېگهن
كىيىم كونىراپ قالغاندەك، ئىچىڭالردىكى ) ئۇچاڭالردىكى(خۇددى «

تىن قهلبىڭالردىكى ئىماننى يېڭىالپ هللائىمانمۇ كونىراپ قالىدۇ، شۇڭا ا
   ①»!بېرىشىنى تىلهڭالر

   )»ئهلكهبىر«(

بِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َجدُِّدوا إَِمياَنكُْم ِقيلَ َيـا  َعْن أَـ   110
  .َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف ُنَجدُِّد إَِمياَنَنا قَالَ أَكِْثُروا ِمْن قَْولِ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه

قىلىنىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  ئهبــۇ ھــۇرەيرە – 110
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ـ دېۋىدى، بىر كىشى! ــ ئىمانىڭالرنى يېڭىالڭالر
                                                 

ــهمى  ① ــى  ): 158(ھهيســ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ ــر«بــ ــهنهدى  » ئهلكهبىــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ دە رىــ
 .ھهسهندۇر، ـ دېگهن
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. ئىمانىمىزنى قانداق يېڭىاليمىز؟ ـ دەپ سـورىدى  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

دېـگهن   “)تىن باشقا ھېچ بىـر ئىـالھ يوقتـۇر   هللابىر ا(هللا ال إله إال ا”ــ 
  . ①ـ دېدى! كهلىمىنى كۆپ دەڭالر

 )8493: ئهھمهد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه ـ   111
َعزَّ َوَجلَّ ُيْعِطي الدُّْنَيا َمْن ُيِحـبُّ   قََسَم َبْيَنكُْم أَْخلَاقَكُْم كََما قََسَم َبْيَنكُْم أَْرَزاقَكُْم َوإِنَّ اللََّه

َنفِْسي َوَمْن لَا ُيِحبُّ َولَا ُيْعِطي الدِّيَن إِلَّا ِلَمْن أََحبَّ فََمْن أَْعطَاُه اللَُّه الدِّيَن فَقَْد أََحبَُّه َوالَِّذي 
ِمُن َحتَّى َيأَْمَن َجاُرُه َبَواِئقَُه قَالُوا َوَما َبَواِئقُُه بَِيِدِه لَا ُيْسِلُم َعْبٌد َحتَّى َيْسلََم قَلُْبُه َوِلَساُنُه َولَا ُيْؤ

يِه َولَـا  َيا َنبِيَّ اللَِّه قَالَ غَْشُمُه َوظُلُْمُه َولَا َيكِْسُب َعْبٌد َمالًا ِمْن َحَرامٍ فَُيْنِفَق ِمْنُه فَُيَباَرَك لَُه ِف
َف ظَْهرِِه إِلَّا كَانَ َزاَدُه إِلَى النَّارِ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجـلَّ لَـا   َيَتَصدَُّق بِِه فَُيقَْبلَ ِمْنُه َولَا َيْتُرُك َخلْ

  .َيْمُحو السَّيǜَِّ بِالسَّيǜِّ َولَِكْن َيْمُحو السَّيǜَِّ بِالَْحَسنِ إِنَّ الَْخبِيثَ لَا َيْمُحو الَْخبِيث
ــۋايهت      - 111 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  : دۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنى

خۇددى سىلهرنىڭ رىزقىڭالرنى ئـاراڭالردا تهقسـىم قىلغانـدەك،    هللا ا«
دۇنيـانى ئـۆزى ياخشـى     -تائاال مال هللا ا. ئهخالقىڭالرنىمۇ تهقسىم قىلغان

ئهمما دىيـانهتنى   ياخشى كۆرمىگهن ھهممه بهندىسىگه بېرىدۇ، -كۆرگهن 
بىر بهندىسـىگه دىيـانهت   هللا ا. اخشى كۆرگهن بهندىسىگىال بېرىدۇپهقهت ي

مېنىـڭ جېـنىم   . ئـۇ كىشـىنى ياخشـى كـۆرگهن بولىـدۇ     هللا ئاتا قىلسـا، ا 
بىــلهن قهســهمكى، ھېچبىــر بهنــدە دىلــى ۋە تىلــى  هللا ئىلكىــدە بولغــان ا

بولمىغـۇچه مۇسـۇلمان    يئارقىلىق باشقىالرغا ئهزىيهت بېرىشتىن خالى
نــدە قوشنىســىنى ئۆزىنىــڭ ئهخــالق ـ پهزىلىتــى   بولمايــدۇ، ھــېچ بىــر به

ــاتىرجهم   ــلهن خ ــدە    قىبى ــداق بهن ــدۇ، ھهر قان ــۇئمىن بولماي ــۇچه م لمىغ

                                                 
ــهمى  ① ــىدۇر      ): 159(ھهيس ــهنهدى ياخش ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ــڭ . ب ئۇنى

ســــهنهدىدە ســــهمىر ئىبنــــى نهھــــال بولــــۇپ، ئىبنــــى ھىببــــان ئۇنىــــڭ ئىشــــهنچلىك ئىكهنلىكىنــــى  
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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ئــۇ مالــدىن بهرىكهتنــى هللا دۇنيــا تېپىــپ خهجلىســه، ا –ھارامــدىن مــال 
. كۆتۈرۈۋېتىدۇ، ئۇ مالنى سهدىقه قىلسـا، سهدىقىسـىنى قوبـۇل قىلمايـدۇ    

يسـا، دوزاخقـا كىرگۈزىـدىغان    خهجلىمهي، سهدىقىمۇ قىلمـاي بېسـىپ قو  
ــانلىق بىــلهن  هللا ا. ئهمهللىرىنــى ئاشــۇرىدۇ ــانلىقنى يام ھهقىــقهتهن يام

ئهمهس، بهلكـــى ياخشـــىلىق بىـــلهن يۇيىـــدۇ، شهكســـىزكى، رەزىللىـــك 
  . ①»رەزىللىكنى يۇيالمايدۇ

  )3663: ئهھمهد(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َعنِ الَْحارِِث بن َماِلٍك اَألْنَصارِيِّ، أَنَُّه َمرَّ بَِرُسولِ ـ    112
اْنظُْر َما َتقُولُ؟ ” :أَْصَبْحُت ُمْؤِمًنا َحقŕا، فَقَالَ: قَالَ “كَْيَف أَْصَبْحَت َيا َحارِثُ؟”: فَقَالَ لَُه

أَْسَهْرُت فَالدُّْنَيا، قَْد َعَزفَْت َنفِْسي َعنِ : فَقَالَ “فَإِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء َحِقيقَةً، فََما َحِقيقَةُ إَِميانَِك؟
َنَهارِي، َوكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َعْرشِ َربِّي َبارًِزا، َوكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى أَْهـلِ   تَمأأظْ، َوِلذَِلَك ِلَيِلي

ا َحارِثُ َعَرفَْت َي”: الَْجنَِّة َيَتَزاَوُرونَ ِفيَها، َوكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى أَْهلِ النَّارِ َيَتَضاغَْونَ ِفيَها، فَقَالَ
  .“فَالَْزْم

دىن رىـۋايهت  هنسارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئھارىس ئىبنى مالىك ـ   112
بىر كۈنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ  قىلىنىدۇكى، ئۇ

  :يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
. ق قوپۇپسـهن؟ ـ دەپ سـورىدى   بـۇ ئهتىـگهن قانـداقرا   ! ــ ھهي ھـارىس 

  :ھارىس
ــي   ـــ ھهقىقى ــۇئمىنـ ــدى      م ــۇپتىمهن، ـ دې ــۇپ قوپ ــبهر . بول پهيغهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
نىڭ بىر ھهقىقىتى ىسنهرھهر ! ھارىس، سۆزۈڭگه دىققهت قىلئى ــ 

  :ھارىس. بولىدۇ، سېنىڭ ئىمانىڭنىڭ ھهقىقىتى نېمه؟ ـ دېدى
ـــ كۆڭلــۈم دۇنيــانى تارتمىــدى  ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن كېچىلهرنــى نامــاز  ـ

ــۈزدۈم  ــۇددى ا. بىـــلهن، كۈنـــدۈزنى روزا بىـــلهن ئۆتكـ ــۆزەمنى خـ هللا مهن ئـ

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىنىڭ بهزى      ): 164(ھهيســ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــمهد رىــ ــام ئهھــ ــنى ئىمــ ــۇ ھهدىســ بــ

 .راۋىيلىرى نامهلۇم، كۆپچىلىكى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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بىرىنـى   -ىـر  تائاالنىڭ ئهرشىگه قاراپ تۇرغاندەك، جهنـنهت ئهھلىنىـڭ ب  
ــىۋاتقانلىقىنى ــانلىقىنى  يوقلىش ــازابتىن ئىڭراۋاتق ، دوزاخ ئهھلىنىــڭ ئ

ــدى      ــۋاتىمهن، ـ دې ــېس قىلى ــدەك ھ ــهلاللالھۇ  پ. كۆرۈۋاتقان ــبهر س هيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ  ! سـهن ھهقىقهتنـى تونۇپسـهن، ئـۇنى چىـڭ تـۇتقىن      ! ھـارىس ئـى  ــ 
  . ①دېدى

  )»ئهلكهبىر«(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِقيلَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ الْأَْدَياِن أََحبُّ ـ   113
  .نِيِفيَّةُ السَّْمَحةُإِلَى اللَِّه قَالَ الَْح

ــاس    113 ــى ئابب ــۇ ئهنهۇ ـ ئىبن ــارەزىيهلالھ ــۋايهت  دىن م ــداق رى مۇن
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن :قىلىنىدۇ

قا ئهڭ يېقىملىق؟ ـ دەپ سورالغانىدى، پهيغهمـبهر   هللاــ قانداق دىن ا
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ②توغرا دىن، ـ دەپ جاۋاب بهردىــ ئاسانلىق يارىتىپ بېرىدىغان 
  )؛ بهززار»ئهلئهۋسهت«؛ »ئهلكهبىر«؛ 2108: ئهھمهد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   114
جُِد قَلْبِي َيْعِقلُ َعلَْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أَقَْرأُ الْقُْرآنَ فَلَا أَ

  .َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ قَلَْبَك ُحِشَي الْإَِميانَ َوإِنَّ الْإَِميانَ ُيْعطَى الَْعْبَد قَْبلَ الْقُْرآِن
ــدۇلال - 114 ــر  ھئابـ ــى ئهمـ ــۋايهت   ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

ى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   قىلىنىدۇكى، بىر كىش
  : يېنىغا كېلىپ

ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــۇيمهن، بىــراق قهلبىمنىــڭ  ! ـ ــاننى ئوق مهن قۇرئ

                                                 
دە رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىبنــى     » ئهلكهبىــر«ۇ ھهدىســنى تهبهرانــى  بــ): 189(ھهيســهمى  ①

 .ئۇنىڭدىن باشقا ئېنىقالشقا تېگىشلىك كىشىلهرمۇ بار، ـ دېگهن. لۇھهيئه ئىسىملىك بىرى بار
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد، تهبهرانــى ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە        ): 203(ھهيســهمى  ②

 .ئۇنىڭ ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن. سهاق ئىسىملىك بىرى بارئىبنى ئى
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ــاننى چۈشــهنگىنىنى ھــ  پهيغهمــبهر  گهنىــدى،س قىلمــايمهن، ـ دې   ېقۇرئ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بـۇرۇن   ــ قهلبىڭ ئىمان بىـلهن تولۇپتـۇ، ئىمـان بهنـدىگه قۇرئانـدىن     
  . ①بېرىلىدۇ، ـ دېدى

  )6568: ئهھمهد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقُلُـوُب أَْرَبَعـةٌ   ـ   115
كُوٌس َوقَلْـٌب  قَلٌْب أَْجَرُد ِفيِه ِمثْلُ السَِّراجِ ُيْزِهُر َوقَلٌْب أَغْلَُف َمْرُبوطٌ َعلَى ِغلَاِفِه َوقَلٌْب َمْن

ُمْصفٌَح فَأَمَّا الْقَلُْب الْأَْجَرُد فَقَلُْب الُْمْؤِمنِ ِسَراُجُه ِفيِه ُنوُرُه َوأَمَّا الْقَلُْب الْـأَغْلَُف فَقَلْـُب   
ُح فَقَلٌْب ِفيِه الْكَاِفرِ َوأَمَّا الْقَلُْب الَْمْنكُوُس فَقَلُْب الُْمَناِفقِ َعَرَف ثُمَّ أَْنكََر َوأَمَّا الْقَلُْب الُْمْصفَ

َمثَـلِ  إَِميانٌ َونِفَاٌق فََمثَلُ الْإَِمياِن ِفيِه كََمثَلِ الَْبقْلَِة َيُمدَُّها الَْماُء الطَّيُِّب َوَمثَلُ النِّفَاقِ ِفيـِه كَ 
 .ْيِهالْقُْرَحِة َيُمدَُّها الْقَْيُح َوالدَُّم فَأَيُّ الَْمدََّتْينِ غَلََبْت َعلَى الْأُْخَرى غَلََبْت َعلَ

ــهئىد  - 115 ــۇ س ــدۇكى،     ئهب ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــيهلالھ ئهنه رەزى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چىراغدەك نۇر چاچىدىغان ساپ : قهلب مۇنداق تـۆت تۈرلۈك بولىدۇ«
قهلب، قاتمۇقـات پـېچهتلهنگهن قهلـب، دۈم قىلىنغـان قهلـب ۋە ئىككـى       

نىڭ قهلبى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىـدىكى  مۇئمىنب ساپ قهل. يۈزلىمه قهلب
نۇر چاچىدىغان چىراغ قهلبنىڭ ئىچىدىكى ئىمان نۇرىدۇر؛ پېچهتلهنگهن 
قهلب كاپىرنىڭ قهلبـى؛ دۈم قىلىنغـان قهلـب ھهقىقهتنـى تونۇغانـدىن      
كېــيىن ئىنكــار قىلغــان مۇناپىقنىــڭ قهلبــى؛ ئىككــى يــۈزلىمه قهلــب  

بۇ قهلبتىكى ئىمان پـاكىز سـۇ   . ئىمان بىلهن نىفاق جۇغالنغان قهلبتۇر
يىرىـڭ چىقىـپ    -نىفـاق قـان   . سۇغۇرۇپ تۇرىدىغان كۆكتاتقا ئوخشـايدۇ 

. سـۇ كـۆپ بولسـا، كۆكتـات ياشـىرىپ تۇرىـدۇ      . تۇرىدىغان يارىغا ئوخشايدۇ
يهنـى  (. قان ـ يىرىـڭ كـۆپ بولسـا، ئـاخىرى سـاقايماس يارىغـا ئايلىنىـدۇ        

ق ماددىســى كۈچلــۈك ئىمــان بىــلهن نىفــاقتىن قايسىســىنىڭ ئوزۇقلــۇ

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىبنــى لــۇھهيئه          ): 223(ھهيســهمى  ①

ــگهن      ــار، ـ دېـ ــىملىك كىشـــى بـ ــلهر    .ئىسـ ــلىرى زەئىـــپ ھهدىسـ ــان ھهدىسـ ــۋايهت قىلغـ يهنـــى ئۇنىـــڭ رىـ
 .قاتارىدىندۇر
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  . ①»)به قىلىدۇىبولسا، ئاخىرى شۇ غهل
 )»ئهلسهغىر«؛ 10745: ئهھمهد(

َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َنْعلَُم َشـْيئًا  ـ   116 
 .َخْيًرا ِمْن ِمائٍَة ِمثِْلِه إِلَّا الرَُّجلَ الُْمْؤِمَن

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   مـا ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   116
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

ئادەمـدىن ياخشـى   ئۆزىدەك يـۈز  ئۆزى بىر تۇرۇپ،  ،دىن باشقامۇئمىن«
  . ②»بىلمهيمىز ڭ بارلىقىنىبىرىنى

 )»ئهلئهۋسهت«؛ 5882: ئهھمهد(

 .خريا من ألف مثله: ، بلفظـ وللصغري بضعف مثله 117
ۇقىرىقىـدەك  دە زەئىپ سـهنهد بىـلهن ي  »ئهلسهغىر«: تهبهرانى – 117

 .③دەپ بايان قىلغان» مىڭ«نى »يۈز«: رىۋايهت قىلىپ
َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمثَـلُ الُْمـْؤِمنِ   ـ   118
ْرعِ لَا َتَزالُ الرَِّياُح ُتفَيِّئُُه َولَا َيَزالُ الُْمْؤِمُن ُيِصيُبُه َبلَاٌء َوَمثَلُ الُْمَناِفقِ َمثَلُ َشـَجَرِة  كََمثَلِ الزَّ

 .الْأَْرزِ لَا َتْهَتزُّ َحتَّى ُتْسَتْحَصَد
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهبــۇ ھــۇرەيرە - 118

  : ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
تۇرىـدىغان زىـرائهتكه    ئېگىىپسولغا  -خۇددى شامال ئوڭ  مۇئمىن«

تـا  مۇنـاپىق  . ئاپهت كېلىپ تۇرىـدۇ  -گه بااليى مۇئمىندېمهك، . ئوخشايدۇ

                                                 
ــ): 224(ھهيســــهمى  ① دە » ئهلســــهغىر«تهبهرانىمــــۇ . ۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد رىــــۋايهت قىلغــــان بــ

 .رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە لهيس ئىبنى ئهبۇ سۇلهيم دېگهن كىشى بار، ـ دېگهن
ۋە » ئهلئهۋســــهت«تهبهرانىمــــۇ . بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد رىــــۋايهت قىلغــــان): 227(ھهيســــهمى  ②
ولــۇپ، ســهنهدىدە ئۇســامه ئىبنــى زەيــد ئىبنــى ئهســلهم ئىســىملىك        دە رىــۋايهت قىلغــان ب » ئهلســهغىر«

 .ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
دە رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، » ئهلســـهغىر«ۋە » ئهلئهۋســـهت«بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ): 227(ھهيســـهمى  ③

ــپ ك       ــايىن زەئى ــىملىك ھهدىســى ئىنت ــلهم ئىس ــى ئهس ــد ئىبن ــى زەي ــامه ئىبن ــهنهدىدە ئۇس ــار، ـ     س ىشــى ب
 .دېگهن
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  . ①»تۈۋىدىن كهسمىگىچه تهۋرىمهيدىغان سهنۇبهر دەرىخىگه ئوخشايدۇ
  )2866: تىرمىزى(

ْمَعانَ الِْكلَابِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َعْن النَّوَّاسِ ْبنِ َسـ 119
اللََّه َضَرَب َمثَلًا ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما َعلَى كََنفَْي الصَِّراِط ُزوَراِن لَُهَما أَْبَواٌب ُمفَتََّحـةٌ َعلَـى   

َواللَُّه َيـْدُعوا إِلَـى َدارِ   (الصَِّراِط َوَداعٍ َيْدُعو فَْوقَُه الْأَْبَوابِ ُسُتوٌر َوَداعٍ َيْدُعو َعلَى َرأْسِ 
َوالْأَْبَواُب الَِّتي َعلَى كََنفَْي الصَِّراِط ُحُدوُد اللَِّه  )السَّلَامِ َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ

 .ُر َوالَِّذي َيْدُعو ِمْن فَْوِقِه َواِعظُ َربِِّهفَلَا َيقَُع أََحٌد ِفي ُحُدوِد اللَِّه َحتَّى ُيكَْشَف السِّْت
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   نهۋۋاس ئىبنــى ســهمئان ئهلكهلبــى   - 119

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   
  : دېگهن
يولنىڭ : تائاال توغرا يولنى مۇنداق مىسال بىلهن بايان قىلغانهللا ا«

ىـدە دەرۋازىلىـرى ئوچـۇق ئىككـى تـام بولـۇپ، ھهر دەرۋازىغـا        ئىككى تهرىپ
پهردىلهر تارتىلغان، يولنىڭ بېشىدا چـاقىرغۇچى بـار، ئۈسـتىدە يهنه بىـر     

دەۋەت ) يهنـى جهنـنهتكه  (كىشـىلهرنى ئامـان جايغـا    هللا ا﴿. چاقىرغۇچى بار
يولنىـڭ ئىككـى    .②﴾قىلىدۇ ۋە خالىغان ئـادەمنى تـوغرا يولغـا باشـاليدۇ    

چېگــرىالر بولــۇپ، پهردە   - بېكىــتكهن چهكهللا دەرۋازىــالر اتهرىپىــدىكى 
چېگرىالرنىڭ ئىچىـگه  -بېكىتكهن بۇ چهك هللا ئېچىلمىغۇچه ھېچ كىم ا

ئۇنىڭ ئۈسـتىدە تۇرغـۇچى بولسـا، پهرۋەردىگـارى تهرىپىـدىن      . كىرەلمهيدۇ
  . ③»ئهۋەتىلگهن نهسىههت قىلغۇچىدۇر

  )2859: تىرمىزى(

صلى اهللا عليـه   -إنَّ رسولَ اهللا : قال -عنه رضي اهللا  -ابن مسعود  َعْن - 120
َضَرَب اُهللا َمثالً صراطًا ُمستقيًما، وعن َجَنبيت الصِّراط سوراِن فيهما أَْبواٌب «: قال -وسلم 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2300(ئهلبانى  ①
 .ئايهت -25يۇنۇس سۈرىسى،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2295(ئهلبانى  ③
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اسـتقيموا علـى   : ُمفَتَّحةٌ، وعلى األْبوابِ سُتوٌر ُمْرَخاةٌ، وعنَد َرأْسِ الصِّراِط داع يقول
ذلك داعٍ َيْدعو كُلَّما همَّ َعْبٌد أَنْ َيفَْتَح شيئًا من تلك اَألبواب  الصراط وال َتْعَوجُّوا، وفوَق

أَنَّ الصņراط هو اِإلسـالم، وأَن  بمث فسَّره . وْيَحَك، ال تفَْتْحُه، فإنك إِن تفتحه َتِلْجُه: قال 
على َرأْسِ الصراِط ُحدوُد اهللا، والدَّاعي : األبواب املفتَّحة، Ʈارُم اهللا، وأَنَّ السُّتوَر املُْرخاةَ 

  .»هو واعظُ اهللا يف قلْبِ كُلِّ مؤمنٍ: هو القُرآنُ، وأَنَّ الدَّاِعي مْن فوِقِه : 
ـ ئىبنــى مهسـئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىـڭ رىۋايىتىــدە مۇنــداق      120 

: تائاال توغرا يـولنى مۇنـداق مىسـال بىـلهن بايـان قىلغـان      هللا ا«: كهلگهن
ى ئوچـۇق ئىككـى تـام بولـۇپ، ھهر     يولنىڭ ئىككـى تهرىپىـدە دەرۋازىلىـر   

  : يولنىڭ بېشىدا. دەرۋازىغا پهردىلهر تارتىلغان
ــۇرۇڭالر     ــتهھكهم ت ــتىدە مۇس ــول ئۈس ــوغرا ي ـــ ت ــپ  ! ـ ــدىن تېيى يول

يول ئۈستىدە بىرەرسى بۇ دەرۋازىالردىن . ـ دەپ توۋلىغۇچى بار! كهتمهڭالر
  : بىرىنى ئاچقىلى تهمشهلسه

 ئىچىگه كىرىپ كېتىسهن، ـ دەپ  ئۇنى ئاچساڭال! ئۇنى ئاچما! ــ ھاي
  . »توۋالپ تۇرغۇچى يهنه بىرى بار

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ئىسـالم؛   ـــ يـول  : ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بـۇنى ئىـزاھالپ    
توختاتقـان  هللا ا ـــ ھارام قىلغـان ئىشـالر؛ پهردىـلهر    هللا ا ــئوچۇق دەرۋازىالر 

ـــىغــۇچى چېگــرىالر؛ دەرۋازىنىــڭ بېشــىدىكى توۋل  -چهك  ــان؛ يــول  ـ قۇرئ
نىــــڭ قهلــــبىگه مۇئمىنتائــــاال ھهر هللا ا ــــــ ئۈســــتىدىكى توۋلىغــــۇچى

 .ئورۇنالشتۇرغان نهسىههت قىلغۇچىدۇر، ـ دېگهن
الصراط املستقيم، قال تركنا Ʈمد صلى اهللا عليه وسلم : وعنه وقال رجل - 121

رجال يدعون مـن   يف أدناه، و طرفه يف اƨنة، و عن ميينه جواد، و عن يساره جواد، ومث
مر ŏم فمن أخذ تلك اƨواد انتهت به إƂ النار، و من أخذ على الصراط املستقيم انتهى 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعـوا السـبل   ”: مث قرأ ابن مسعود. به إƂ اƨنة
   .لرزين. اɇية “فتفرق بكم عن سبيله

  : دىنـ بىر كىشى ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 121
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ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ   . ــ توغرا يول قايسى؟ ـ دەپ سورىغانىدى 
  :ئهنهۇ

ــول        ــوغرا ي ــى ت ــهللهم بىزن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇھهممهد س ـــ م ـ
ئۈستىدە قويۇپ كهتتى، بۇ يولنىڭ ئاخىرى جهننهتكه تۇتۇشىدۇ، يولنىـڭ  

نى چاقىرىـپ  ئوڭ ـ سول تهرەپلىرىدە ئاچا يولالر بار، بۇ يولالردا ئـۆتكهنلهر  
تۇرىدىغان كىشىلهر بار، كىمكى شۇ ئاچا يولالرغا كىرىپ قالسا، ئـاخىرى  

بىــلهن ) يــول ئاساســىي(دوزاخقــا بېرىــپ توختايــدۇ، كىمكــى تــوغرا يــول 
بـۇ مېنىـڭ   ﴿: ئانـدىن . مېڭىۋەرسـه، ئـاخىرى جهنـنهتكه كىرىـدۇ، ـ دېـدى      

الر، ئــۇالر تــوغرا يولۇمــدۇر، شــۇ يولــدا مــېڭىڭالر، نــاتوغرا يــولالردا ماڭمــاڭ
  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾نىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇهللاسىلهرنى ا

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َبَعثَ اللَُّه َيْحَيى ”: َعْن َعِليŖ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ - 122
َيـا  : كَِلَماٍت، فَلَمَّا َبَعثَ ِعيَسى قَالَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى ْبَن َزكَرِيَّا إِلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ بَِخْمسِ

إِمَّا أَنْ ُتَبلِّغَ َما أُْرِسلَْت بِِه إِلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ، َوإِمَّا أَنْ أَُبلَِّغُهْم، : ِعيَسى قُلْ ِلَيْحَيى ْبنِ َزكَرِيَّا
إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتْعُبُدوُه، َوال ُتْشرِكُوا : ْسَراِئيلَ، فَقَالَفََخَرَج َيْحَيى، َحتَّى َصاَر إِلَى َبنِي إِ

بِِه َشْيئًا، َوَمثَلُ ذَِلَك كََمثَلِ َرُجلٍ أَْعَتَق َرُجال، فَأَْحَسَن إِلَْيِه َوأَْعطَاُه، فَاْنطَلََق َوكَفََر َوِلـيَّ  
أُْمُركُْم أَنْ ُتِقيُموا الصَّالةَ، َوَمثَلُ ذَِلَك كََمثَلِ َرُجلٍ أََسـَرُه  نِْعَمِتِه، َوَوالَى غَْيَرُه، َوإِنَّ اللََّه َي

ال َتقُْتلُونِي، فَإِنَّ ِلي كَْنًزا، َوأََنا أَفِْدي َنفِْسي، فَأَْعطَاُهْم كَْنـَزُه،  : الَْعُدوُّ، فَأََراُدوا قَْتلَُه، فَقَالَ
َتَعالَى َيأُْمُركُْم أَنْ َتَصدَّقُوا، َوَمثَلُ ذَِلَك كََمثَلِ َرُجلٍ َمَشـى  َوَنَجا بَِنفِْسِه، َوإِنَّ اللََّه َتَباَرَك َو

َوقَْد أََخذَ ِللِْقَتالِ ُجنَّةً، فَال ُيَباِلي ِمْن َحْيثُ َما أُِتَي، َوإِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتقَْرُءوا  إِلَى َعُدوِِّه،
ِفي ِحْصنِهِْم َصاَر إِلَْيهِْم َعُدوُُّهْم، َوقَْد أََعدُّوا ِفي كُلِّ َناِحَيٍة  الِْكَتاَب، َوَمثَلُ ذَِلَك كََمثَلِ قَْومٍ

 ِمْن َنَواِحي الِْحْصنِ قَْوًما، فَلَْيَس َيأِْتيهِْم َعُدوُُّهْم ِمْن َناِحَيٍة، إِال َوَبْيَن أَْيِديهِْم َمْن َيـْدَرُءوُهمْ 
  .“الْقُْرآنَ ال َيَزالُ ِفي أَْحَصنِ ِحْصنٍ أَْو ِفي ِحْصنٍ َحِصنيٍَعنِ الِْحْصنِ، فَذَِلَك َمثَلُ َمْن َيقَْرأُ 

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  - 122 
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  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تائاال يهھيا ئىبنى زەكهرىيا ئهلهيهىسساالمنى بهنى ئىسـرائىلغا  هللا ا«

ــى يهتكۈ ــكهن؛ ا بهش كهلىمىنــــ ــكه ئهۋەتــــ ــا  هللا زۈشــــ ــاال ئىيســــ تائــــ
  :ئهلهيهىسساالمنى پهيغهمبهرلىككه تاللىغاندا

سهن بهنى ئىسـرائىلغا  ”: سهن يهھيا ئىبنى زەكهرىياغا! ــ ئى ئىيسا
 “يهتكۈزمهكچى بولغان كهلىمىنى يـا سـهن يهتكـۈز يـاكى مهن يهتكـۈزەي     

هنـى  چىقىـپ، ب  يهھيـا ئىبنـى زەكهرىيـا ئهلهيهىسسـاالم    . ـ دېـدى   ،دېگىـن 
  : دە، مۇنداق دېدى –ئىسرائىلنىڭ يېنىغا كهلدى 

قـا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك     هللاسـىلهرنى ا هللا ا! ــ ئـى بهنـى ئىسـرائىل   
ـــ  هللاكهلتــۈرمهي ئىبــادەت قىلىشــقا بۇيرۇيــدۇ، ا  قــا شــېرىك كهلتــۈرۈش ـ

خۇددى بىر كىشى بىر قۇلنى ئازاد قىلىپ، ئۇنىڭغا پۇل ـ مال بهرسـه، ئـۇ    
ــازاد قىلغۇچىســىنىڭ قىلغــ   ــۇل ئ ــپ،  ق ــدىن تېنىۋېلى ان ئىلتىپاتلىرى
سـىلهرنى  هللا ا. ئوخشـايدۇ  ىۋالغىنىغـا باشقا بىرىنى ئـۆزىگه خوجىـدار قىل  

ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇيدۇ، ناماز ئوقۇش ــ خۇددى دۈشـمهنگه ئهسـىر چۈشـۈپ    
مهن ! مېنــى ئۆلتــۈرمهڭالر”: قېلىــپ، دۈشــمهن ئۆلتــۈرمهكچى بولغانــدا
 “لىـگه جېنىمنـى قۇتۇلـدۇراي   سىلهرگه خهزىنهمنى بېرەي، خهزىنهم بهدى

هللا ا. دەپ، خهزىنىسىنى بېرىپ، جېنىنى قۇتۇلدۇرغان كىشىگه ئوخشايدۇ
سىلهرنى سـهدىقه بېرىشـكه بۇيرۇيـدۇ، سـهدىقه بېـرىش ـــ قولىغـا قالقـان         

قىلىـچ زەربىسـىنىڭ    -ئېلىپ، دۈشمىنى بىلهن ئۇرۇشۇش ئۈچۈن نهيزە 
قهدەمـلهر بىـلهن    قايسى تهرەپتىن كېلىشىگه پهرۋا قىلماسـتىن، دادىـل  

سىلهرنى كىتابنى هللا ا. دۈشمىنىگه قاراپ يول ئالغان كىشىگه ئوخشايدۇ
ئوقۇشقا بۇيرۇيدۇ، كىتابنى ئوقۇش ــ خۇددى دۈشمهن بېسىپ كىرگهندە، 

تـــوپ كىشـــىلهرنى ئورۇنالشـــتۇرۇپ،  -قورغاننىـــڭ ھهر تهرىـــپىگه تـــوپ 
، قورغـاننى  دۈشمهن نهدىن ھۇجۇم قىلسا، شۇ يهردە قايتۇرما زەربه بېرىـپ 

مانــا بــۇ، قۇرئــان ئوقۇيــدىغان . قوغدايــدىغان قورغــان ئهھلىــگه ئوخشــايدۇ
كىشىنىڭ مىسالى بولۇپ، قۇرئان ئوقۇغان ئادەم ھهر دائىـم مۇسـتهھكهم   

  . ①»قورغاندا قوغدىلىدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2298(ئهلبانى  ①
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 )؛ بهززار2863: تىرمىزى(

ُه َعلَْيِه َوَسـلََّم بَِخْمـسِ   َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ قَاَم ِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـ   123
ْرفَُع إِلَْيِه كَِلَماٍت فَقَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَا َيَناُم َولَا َيْنَبِغي لَُه أَنْ َيَناَم َيْخِفُض الِْقْسطَ َوَيْرفَُعُه ُي

لِ ِحَجاُبُه النُّوُر َوِفي رَِواَيِة أَبِي َبكْرٍ َعَملُ اللَّْيلِ قَْبلَ َعَملِ النََّهارِ َوَعَملُ النََّهارِ قَْبلَ َعَملِ اللَّْي
  . النَّاُر لَْو كََشفَُه لَأَْحَرقَْت ُسُبَحاُت َوْجهِِه َما اْنَتَهى إِلَْيِه َبَصُرُه ِمْن َخلِْقِه

پهيغهمــبهر : ئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ      - 123
لىمىنـى يهتكـۈزۈش   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـزگه مۇنـۇ بهش كه    

تائـــاال هللا شۈبهىســـىزكى ا«: ئۈچـــۈن ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ مۇنـــداق دېـــدى 
هللا ا. تائاالنىـڭ شـهنىگه اليىـق ئهمهسـتۇر    هللا ئۇخلىمايدۇ، ئۇخالشـمۇ ھهم ا 

ــدۇ  ــاال مىزاننــى پهســلىتىدۇ، كۆتۈرى ــا كېچىنىــڭ ئهمهلــى  هللا ا. تائ تائاالغ
ىدىن كۈندۈزنىڭ ئهمهلىدىن بۇرۇن، كۈندۈزنىڭ ئهمهلى كېچىنىڭ ئهمهل

پ تۇرىــدىغان ۇبىــلهن بهنــدىنىڭ ئارىســىنى توســهللا ا. بــۇرۇن كۆتۈرىلىــدۇ
  .»پهردە نۇردۇر

پ ۇبىلهن بهندىنىڭ ئارىسىنى توسـ هللا ا«: ئهبۇ بهكرىنىڭ رىۋايىتىدە
تۇرىـــدىغان پهردە ئـــوت بولـــۇپ، ئهگهر پهردىنـــى ئېچىۋېتىـــدىغان بولســـا، 

ــاتالرنى كۆيـــدۈرۈپ تاشـــاليد      ــڭ نـــۇرلىرى بـــارلىق مهخلۇقـ  »ۇيۈزىنىـ
  . دېيىلگهن

 )179: مۇسلىم(
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َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتَركُْت ِفـيكُْم   - 124
 .ِهَنبِيِّ َوُسنَّةَ اللَِّهِكَتاَب  بِهَِماأَْمَرْينِ لَْن َتِضلُّوا َما َتَمسَّكُْتْم 

مالىكقا يېتىشىچه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  - 124
  : ېگهنمۇنداق د

مهن سىلهرگه ئىككى نهرسىنى قويـۇپ كهتـتىم، سـىلهر شـۇنىڭغا     «
نىڭ كىتـابى ۋە  هللائۇالر بولسا، ا. چىڭ ئېسىلساڭالر، ھهرگىز ئازمايسىلهر

  . »پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىدۇر
 )1661: مالىك(

َزْيِد ْبنِ أَْرقََم َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن - 125
إِنِّي َتارٌِك ِفيكُْم َما إِنْ َتَمسَّكُْتْم بِِه لَْن َتِضلُّوا َبْعِدي أََحُدُهَما أَْعظَُم ِمْن الْآَخرِ ِكَتاُب اللَّـِه  

السََّماِء إِلَى الْأَْرضِ َوِعْتَرِتي أَْهلُ َبْيِتي َولَْن َيَتفَرَّقَا َحتَّى َيرَِدا َعلَيَّ الَْحْوَض  َحْبلٌ َمْمُدوٌد ِمْن
 .فَاْنظُُروا كَْيَف َتْخلُفُونِي ِفيهَِما

زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت      - 125
  : داق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇن

مهن سىلهرگه ئىككى نهرسىنى قويـۇپ كېـتىمهن، ئۇنىڭغـا چىـڭ     «
ــىلهر   ــز ئازمايس ــاڭالر، ھهرگى ــدىن   . ئېسىلس ــهنى يهنه بىرى ــڭ ش بىرىنى

ــ ــرى، .دۇرئۇلۇغـ ــڭ بىـ ــوزۇلغان  هللا ئۇنىـ ــچه سـ ــماندىن يهرگىـ ــڭ ئاسـ نىـ
مېنىـڭ ئـائىله ـ     ،يهنه بىـرى  ؛مۇستهھكهم ئارغامچىسى بولغـان كىتـابى  

ــ ــا  . دۇرتاۋابىئاتلىرىم ــلهن ت ــۇ ئىككىســى مهن بى ــهردە  كىب ھهۋزى كهۋس
ــدۇ،  -بىــر  هچىئۇچراشــق ــدىن ئايرىلماي ــۇ  بىرى ــدىن كېــيىن ب شــۇڭا مهن
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  . ①»ئىككىسىگه دىققهت بىلهن مۇئامىله قىلىڭالر
 )3788: تىرمىزى(

126 -  ņَوُحْجر ْبن ُحْجرٍ قَالَا أََتْيَنا الِْعْرَباَض ْبَن عن َعْبد الرَّْحَمنِ ْبن َعْمرٍو السُّلَِمي
ـ  ْم َسارَِيةَ َوُهَو ِممَّْن َنَزلَ ِفيِه َولَا َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوَك ِلَتْحِملَُهْم قُلَْت لَا أَجُِد َما أَْحِملُكُ

َتبِِسَني فَقَالَ الِْعْرَباُض َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَّـِه  َعلَْيِه فََسلَّْمَنا َوقُلَْنا أََتْيَناَك َزاِئرِيَن َوَعاِئِديَن َوُمقْ
ُعُيـونُ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا فََوَعظََنا َمْوِعظَةً َبِليَغةً ذََرفَْت ِمْنَهـا الْ 

ِه كَأَنَّ َهِذِه َمْوِعظَةُ ُمَودِّعٍ فََماذَا َتْعَهُد إِلَْيَنـا  َوَوجِلَْت ِمْنَها الْقُلُوُب فَقَالَ قَاِئلٌ َيا َرُسولَ اللَّ
ي فَقَالَ أُوِصيكُْم بَِتقَْوى اللَِّه َوالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة َوإِنْ َعْبًدا َحَبِشيا فَإِنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنكُْم َبْعـدِ 

ِة الُْخلَفَاِء الَْمْهِديَِّني الرَّاِشِديَن َتَمسَّكُوا بَِها َوَعضُّوا فََسَيَرى اْخِتلَافًا كَِثًريا فََعلَْيكُْم بُِسنَِّتي َوُسنَّ
  .َعلَْيَها بِالنََّواجِِذ َوإِيَّاكُْم َوُمْحَدثَاِت الْأُُمورِ فَإِنَّ كُلَّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ َوكُلَّ بِْدَعٍة َضلَالَةٌ

راھمان ئىبنـى ئهمـر سـۇلهمى ۋە ھىجـر ئىبنـى ھىجـر       رئابدۇ - 126
 يهنه مۇنداق كىشىلهرنىمۇ ئهيىبلهشكه يول يوقتـۇركى، ﴿: مۇنداق دەيدۇ

دېـگهن   ②﴾سهندىن ئۇالغ سوراپ كهلگهندە) جىهادقا چىقىش ئۈچۈن(ئۇالر 
 نازىـل بولغـان   ھهققىـدە  ئايهت ئىربـاز ئىبنـى سـارىيه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     

  ):ساالم بهرگهندىن كېيىن(يېنىغا كېلىپ  بولۇپ، بىز ئۇنىڭ
مىڭنـــى ئـــالغىلى زىيـــارەت قىلغىلـــى ۋە ســـېنىڭ ئىل نىســـېـــــ ب

  :ئىرباز. كهلدۇق، ـ دېدۇق
ــ بىر كۈنى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـزگه ئىمـام    

ئانـدىن بىـزگه بۇرۇلـۇپ ناھـايىتى تهسـىرلىك بىـر       . بولۇپ ناماز ئوقـۇدى 
ــز      ــۈپ، قهلبلىرىمى ــاش تۆكۈل ــۆزلىرىمىزدىن ي ــدىكى، ك ــىههت قىل نهس

  : بىر كىشى. كهتتى تىترەپ
نهسـىههتلىرىدەك   -بـۇ سـۆز ۋىداالشـقۇچىنىڭ ۋەز    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

 ەپ ســورالغانىدى،لىــدىغان ۋەســىيىتىڭ بــارمۇ؟ ـ د   بىــزگه قى. قىلىــدۇ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2980(ئهلبانى  ①
 .ئايهت-92سۈرە تهۋبه،  ②
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ــىلهرگه ا  ـــ س ــى     هللاـ ــان كىش ــاش بولغ ــىلهرگه ب ــنى، س ــن قورقۇش تى
ــان    ــۇل بولغ ــتانلىق ق ــدىردىمۇ ھهبهشىس ــاڭالپ،   تهق ــۆزىنى ئ ــڭ س ئۇنى

ــا  ــمهن   بۇيرۇقىغـ ــىيه قىلىـ ــىڭالرنى تهۋسـ ــائهت قىلىشـ ــي ئىتـ . قهتئىـ
ئىچىڭالردىــن كىمكــى مهنــدىن كېــيىن ياشىســا، كــۆپ ئىخىتالپالرنــى  

سىلهر مېنىڭ سـۈننىتىمگه ۋە تـوغرا يولغـا يېـتهكلهنگهن ھهم     . كۆرىدۇ
ــۈ     ــڭ س ــۈچى خهلىپىلهرنى ــا يېتهكلىگ ــوغرا يولغ ــقىالرنى ت ننىتىگه باش

ئـۇنى ئېزىــق چىشـىڭالر بىـلهن چىشــلهڭالر    . مۇسـتهھكهم ئېسـىلىڭالر  
يېڭىدىن پهيدا قىلىپ قوشـۇپ قويۇلغـان   ) دىنغا). (يهنى چىڭ تۇتۇڭالر(

ھهرقانداق ئىشتىن ھهزەر ئهيلهڭالر، ھهقىقهتهن يېڭى پهيـدا قىلىنغـان   
  . ①دىھهر قانداق بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر، ـ دې. ھهر قانداق ئىش بىدئهتتۇر

   )4607: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا  - 127
اُب اللَِّه َهلْ َعَسى َرُجلٌ َيْبلُُغُه الَْحِديثُ َعنِّي َوُهَو ُمتَِّكǜٌ َعلَى أَرِيكَِتِه فََيقُولُ َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم ِكَت

ـ   ِه فََما َوَجْدَنا ِفيِه َحلَالًا اْسَتْحلَلَْناُه َوَما َوَجْدَنا ِفيِه َحَراًما َحرَّْمَناُه َوإِنَّ َما َحرََّم َرُسـولُ اللَّ
   .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما َحرََّم اللَُّه

ت ئىبنــى مهئــدىكهرىب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايه ممىقــدا - 127
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــه   « ــس يهتس ــرەر ھهدى ــدىن بى ــى، مهن ــقهت قىلىڭالرك ــتىگه  ،دىق تهخ
نىـڭ كىتـابى   هللابىز بىلهن سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا ا  ”: يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ

 “نىڭ كىتابىدا ھاالل دېگهننى ھاالل، ھارام دېگهننى ھارام دەيمىـز هللابار، ا
ھهدىســنى كــۆزگه ئىلمايــدىغان كىشــىلهر پهيــدا بولىــدىغان زامــان   دەپ،

) بىـر نهرسـه ھهققىـدە   (نىـڭ ئهلچىسـىنىڭ   هللاۋاھـالهنكى، ا . يېقىنالشتى
تائاالنىــڭ چىقارغــان ھــۆكمى بىــلهن  هللا ھــارام دەپ چىقارغــان ھــۆكمى ا 

  . ②»باراۋەردۇر
 )2664: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3851(نى ئهلبا ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2146(ئهلبانى  ②
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ِكَتاَب َوِمثْلَُه َمَعُه أَلَا ُيوِشـُك َرُجـلٌ   أَلَا إِنِّي أُوِتيُت الْ: للترمذي وأيب داود - 128
  .رِيكَِتِه بنحوهَشْبَعانُ َعلَى أَ

ــۋايهتته   - 128 ــر رىــ ــۇ داۋۇد يهنه بىــ ــزى ۋە ئهبــ ــقهت «: تىرمىــ دىقــ
ــرگه      ــلهن بى ــان بى ــدى، قۇرئ ــان بېرىل ــا قۇرئ ــى، ماڭ ــى (قىلىڭالرك ۋەھي

 دىقــقهت قىلىڭالركــى،. قۇرئاننىــڭ ئوخشىشــى بېرىلــدى) ئىكهنلىكىــدە
مۇنــداق، ”: ئولتــۇرۇپ ىنىــپى تــازا تويغــۇزۇپ، تهخــتىگه يۆل  قورســاقن
ــداق ــداقمۇنـ ــانى     “...، مۇنـ ــۇش زامـ ــدا بولـ ــىنىڭ پهيـ ــدىغان كىشـ دەيـ

ــىۋاتىدۇ ــدىكى   »يېقىنلىشـ ــاش مهزمۇنـ ــلهن ئوخشـ ــۇقىرىقى بىـ  دەپ، يـ
  . ①ھهدىسنى بايان قىلدى

  )؛ ئهھمهد ۋە بهززار4604: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  :نيوزاد أƥد والبزار بل - 129
أََنا لَـا  َوَسلََّم َما َجاَءكُْم َعنِّي ِمْن َخْيرٍ قُلُْتُه أَْو لَْم أَقُلُْه فَأََنا أَقُولُُه َوَما أََتاكُْم َعنِّي ِمْن َشرŖ فَ

  .أَقُولُ الشَّرَّ
ــمهد ۋە بهززار مۇ - 129 ــدى   ئهھ ــۋايهت قىل ــۇپ رى ــۇالرنى قوش ــۇ : ن ئهب

ــبهر     ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ھـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهندىن سىلهرگه ياخشـىلىققا بۇيرۇيـدىغان بىـرەر سـۆز يهتسـه، ئـۇ       «
ــى، ياخشــىلىققا     ــوالي، بىلىڭالرك ــگهن ب ــاكى دېمى ــگهن ي ســۆزنى مهن دې

ــا     بۇ ــىلهرگه يامانلىققـ ــا سـ ــمهن، ئهممـ ــۆزلهرنى مهن دەيـ ــدىغان سـ يرۇيـ
بۇيرۇيدىغان بىرەر سۆز يهتسه، بىلىڭالركى، مهن يامانلىققـا بۇيرۇيـدىغان   

  . ②»سۆزنى ھهرگىز دېمهيمهن
 )8583: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3848(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــۇ     ): 696(ھهيسـ ــهنهدىدە ئهبـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد ۋە بهززار رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار    ــرى بـ ــىملىك بىـ ــه ئىسـ ــهر نهجىـ ــى    . مهئشـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــمهد ئۇنىـ  ئهھـ
  .ئهمما باشقىالر ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن. ئىلگىرى سۈرگهن

ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ئهلبــانى   ئىبنــى مــاجه بــۇ ھهدىســنى قىســقارتىپ  يهنــى (بــۇ ھهدىــس مــۇنكهر ): 2(رى
 .دېگهن -،)ئىشىنىشكه ۋە ئۇنىڭغا ئاساسهن بىرەر ئىشقا يهكۈن چىقىرىشقا بولمايدۇ
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لَْهـْديِ  إِنَّ أَْحَسَن الَْحِديِث ِكَتاُب اللَِّه َوأَْحَسَن ا: قَالَ َعْبُد اللَِّه بن مسعود - 130
ْم َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَشرَّ الْأُُمورِ ُمْحَدثَاُتَها َوإِنَّ َما ُتوَعُدونَ لَآٍت َوَما أَْنـتُ 

  .بُِمْعجِزِيَن
: ئابدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 130

مـۇھهممهد سـهلاللالھۇ   نىڭ كىتابى؛ ئهڭ گۈزەل يـول  هللائهڭ گۈزەل سۆز ا
يېڭــى ) دىنــدا(ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يــولى؛ ئىشــالرنىڭ ئهڭ يــامىنى  

ــالردۇر  ــان ئىشـ ــدا قىلىنغـ ــان . پهيـ ــىلهرگه ۋەدە قىلىنغـ ــامهت، (سـ قىيـ
ئىشالر چوقۇم مهيدانغا كېلىدۇ، ) ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىش قاتارلىق

  . سىلهر قېچىپ قۇتۇاللمايسىلهر
  )7277: بۇخارى(

َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن  َعْن - 131
  .أَْحَدثَ ِفي أَْمرَِنا َهذَا َما لَْيَس ِفيِه فَُهَو َردٌّ

هيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها -131
  : ۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م

يـوق نهرسـىنى   ) دىنىمىـزدا يهنـى  (كى بىزنىڭ بۇ ئىشـىمىزدا  كىم«
  . »پهيدا قىلسا، ئۇ ئىش رەت قىلىنىدۇ

  ) 6297: بۇخارى(

َدَخلُْت َعلَى أََنسِ ْبنِ َماِلٍك بِِدَمْشَق َوُهَو َيْبِكي فَقُلُْت َما : عن الزُّْهرِيَّ قال - 132
  .ْيئًا ِممَّا أَْدَركُْت إِلَّا َهِذِه الصَّلَاةَ َوَهِذِه الصَّلَاةُ قَْد ُضيَِّعْتُيْبِكيَك فَقَالَ لَا أَْعرُِف َش

ــدۇ - 132 ــداق دەي ئهنهس ) دەمهشــقته(مهن بىــر كــۈنى : زۇھهرى مۇن
ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا كىرسهم، ئـۇ يىغالۋېتىپتـۇ،   

  : مهن

  :ــ نېمىگه يىغاليسهن؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ دەۋرىـدە   (مهن ھازىر ــ 
پهقهت نامازنىال تونۇۋاتىمهن، ھهتتا مۇشۇ نامـازمۇ  ) بىلىدىغان ئىشالردىن
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  . زايا قىلىنىپ كهتتى، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )530: بۇخارى(

 َمن كانَ ُمْسـَتنا، «: قال -رضي اهللا عنه  -عن ابن مسعود ابن مسعود  - 133 
صـلى اهللا   -فَلَْيْسَتنَّ ƞن قد ماَت، فإنَّ اƩيَّ ال ُتؤَمُن عليه الِفْتَنةُ، أولئك أصحاُب Ʈمد 

أبرَّها قلوًبا، وأعمقَها علًما، وأقلَّها تكلُّفًا، اختارهم : كانوا أفضلَ هذه األمة -عليه وسلم 
على أثرهم، وƢسَّكوا ƞـا   اهللا لصحبة نبيِّه، وإلقامة ِدينه، فاعرِفوا Ƭم فضلَهم، واتبُعوهم
   .رواه رزين »اسَتطَْعُتم من أخالِقهم وسَيرِهم، فإŒم كانوا على اƬَُدى املستقيم

كىمكــى : ـ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   133
ــا، ئـــۆلگهنلهرگه ئهگهشســـۇن  تىرىـــك . باشـــقىالرغا ئهگهشـــمهكچى بولسـ

پ كېتىشــىدىن خــاتىرجهم ئادەمنىــڭ پىتــنىگه مــۇبتىال بولــۇپ، ئېزىــ 
ــدۇ ــولغىلى بولمايــ ــۇ. بــ ــى  ئهنه شــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــۇھهممهد ســ الر مــ

ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىدۇر، ئۇالر بۇ ئۈممهتنىـڭ ئهڭ ئهۋزىلـى، قهلبـى    
ئهڭ ساغالم، بىلىمى ئهڭ چوڭقۇر ۋە تهكهللۇپى ئهڭ ئاز كىشىلهر ئىـدى،  

ــڭ ي   هللا ا ــى ۋە دىنىنى ــڭ ھهمراھلىق ــۇالرنى پهيغهمبىرىنى ــتىدە ئ هر ئۈس
ــان   ــۈن تاللىغـ ــى ئۈچـ ــگه   . تۇرغۇزۇلۇشـ ــڭ قهدرىـ ــىلهر ئۇالرنىـ ــۇڭا سـ شـ

يېتىشىڭالر، ئۇالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىشىڭالر، كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشـىچه  
ئىزلىرىغــا مۇســتهھكهم ئېسىلىشــىڭالر   -ئۇالرنىــڭ ئهخالقــى ۋە ئىــش  

  . كېرەك، چۈنكى ئۇالر توغرا يولدا ئىدى
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

من اقتدى بكتاب اهللا ، ال َيِضلُّ يف الدنيا وال َيشقى يف : عن ابن عباس قال - 134
  .فمن اتََّبَع ُهَداَي فَال َيِضلُّ وال َيشقى: اɇخرة ، مث تال هذه اɇية 

نىـــڭ هللاكىمكـــى ا: مـــاـ ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ    134 
ككه دۇچـار  كىتابىغا ئهگهشسه، دۇنيـادا ئازمايـدۇ، ئـاخىرەتته بهختسـىزلى    

: تائاالنىــڭ مۇنــۇ ئــايىتىنى ئوقــۇدى هللا بولمايــدۇ، ـ دېگهنــدىن كېــيىن، ا   
ــىدىكهن   ﴿ ــا ئهگىش ــهتكهن يولغ ــى مهن كۆرس ــادا(كىمك ــدۇ، ) دۇني ئازماي
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  .①﴾بهختسىزلىككه دۇچار بولمايدۇ) ئاخىرەتته(
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

دين األعراب عن عمر تركتكم على الواضحة، ليلها كنهارها، كونوا على  - 135
  .رواه رزين. والغلمان يف الكتاب

مهن ســىلهرنى ”: ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     - 135
كېچىســى بىــلهن كۈنــدۈزى ئوخشاشــال يوپيــورۇق يــول ئۈســتىدە قويــۇپ 
ــهبىي    ــهھرالىقالرنىڭكىدەك ۋە ســـــ ــادىڭالر ســـــ ــتىم، ئېتىقـــــ كهتـــــ

  . “بولسۇن) ساپ(بالىالرنىڭكىدەك 
  )لغانرەزىن رىۋايهت قى(

   .رواه رزين. تركتكم على اƨادة ومنهج عليه أم الكتاب: علي قال - 136
مهن سـىلهرنى تـوغرا   ”: ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ – 136

  . “يول ئۈستىدە ــ قۇرئان يولىدا قويۇپ كهتتىم
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َواْيُم اللَِّه لَقَـْد   :ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ قال َرُسولُ اللَّ - 137
  .َتَركُْتكُْم َعلَى ِمثْلِ الَْبْيَضاِء لَْيلَُها َوَنَهاُرَها َسَواٌء

ــۇ دەردا - 137 ــدۇكى،   ئهبـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

همكى، مهن ســىلهرنى كېچىســى بىــلهن كۈنــدۈزى  بىــلهن قهســهللا ا«
  . ②»ئوخشاشال ئاپئاق يول ئۈستىدە قويۇپ كهتتىم

  )5: ئىبنى ماجه(

إِنَّ ِللَّـِه  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ، قَالَ - 138
ِفظَ اللَُّه لَُه أَْمَر ِدينِِه َوُدْنَياُه، َوَمْن لَْم َيْحفَظُْهنَّ، لَْم َيْحفَظ اللَُّه لَـُه  َحِفظَُهنَّ َح َمْنُحُرَماٍت ثَالثًا، 

                                                 
 .ئايهت-123ا، سۈرە تاھ ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 5(ئهلبانى  ②
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  .“ُحْرَمةُ اِإلْسالمِ، َوُحْرَمِتي، َوُحْرَمةُ َرِحِمي: َشْيئًا
ــۋايهت      - 138 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد ئهلخـ ــۇ سـ ئهبـ

  : هى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي
نى تهشـهببۇس  تائـاال ھـۆرمىتىنى ساقلىشـىمىز   هللا شۈبهىسىزكى، ا«

تائـاال بـۇ ئـۈچ نهرسـىنىڭ ھـۆرمىتىنى      هللا بار بولـۇپ، ا  هئۈچ نهرسقىلغان 
ساقلىغانالرنىڭ دىنى ۋە دۇنياسىنى ساقاليدۇ، سـاقلىمىغانالرنىڭ ھـېچ   

ــاقلىمايدۇ  ــىنى سـ ــۇالر. نېمىسـ ــۆرمىتى، : ئـ ــالمنىڭ ھـ ــڭ  ئىسـ مېنىـ
  . ①»تۇغقانلىرىمنىڭ ھۆرمىتى -ھۆرمىتىم ۋە مېنىڭ ئۇرۇق 

  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

من أحيا سنة من سنيت أميتت بعدي فقد أحبƗ، و من أحـبƗ  : عن علي رفعه - 139
 .رواه رزين. كان معي

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر    - 139
  : لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئه

كىمكــى مهنــدىن كېــيىن يوقالغــان ســۈننهتلىرىمدىن بىرەرىنــى  «
تىرىلدۈرســه، مېنــى ياخشــى كــۆرگهن بولىــدۇ، مېنــى ياخشــى كــۆرگهن    

  . »مهن بىلهن بىلله بولىدۇ) ئاخىرەتته(كىشى 
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َبِة اللَِّه ا الْقُْرآنَ فإنَُّه َمأُْدَبةُ اللَِّه فََتَعلَُّموا ِمْن َمأُْدَعلَْيكُْم بَِهذَ: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ - 140
  .“لتََّعلُّم، فإَنما الِعلْم باَما اْسَتطَْعُتْم
بـۇ  : ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 140

. رداستىخىنىدۇ) ئىلىم(تائاالنىڭ هللا قۇرئاننى چىڭ تۇتۇڭالر، چۈنكى بۇ ا
نىڭ داستىخىنىغا كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچه داخىل بولۇڭالر، ئىلىـم  هللا

                                                 
ــهمى  ① ــى       ): 300(ھهيسـ ــراھىم ئىبنـ ــهنهدىدە ئىبـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

مهن ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى    . ھهممــاد ئىســىملىك ھهدىســى زەئىــپ كىشــى بــار     
 .سۈرگهن ھېچبىر ئادەمنى كۆرمىدىم، ـ دېگهن
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  . ①دېگهن ئۆگىنىش بىلهن ھاسىل بولىدۇ
  )158: بهززار(

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   : َحدَّثَنِي َمْعِقلُ ْبُن َيَسارٍ، قَالَ - 141
أَِحلُّوا َحاللَُه، َوَحرُِّموا َحَراَمُه، َواقَْتَدْوا بِِه، َوال َتكْفُُروا بَِشـْيٍء  اْعَملُوا بِالْقُْرآِن، َو”: َيقُولُ

ا ِمْنُه، َوَما َتَشاَبَه َعلَْيكُْم فََردُّوُه إِلَى اللَِّه أَْو إِلَى اَألِمريِ ِمْن َبْعِدي كَْيَما ُيْخبِـُروكُْم، َوآِمُنـو  
َوَما أُوِتي النَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم، َولَْيْشِفكُُم الْقُْرآنُ َوَما ِفيـِه ِمـَن    بِالتَّْوَراِة َواِإلْنجِيلِ َوالزَُّبورِ،

إِنِّـي   الَْبَياِن، فَإِنَُّه َشاِفٌع ُمَشفٌَّع، َوَما َحلَّ ُمَصدٌَّق، َوِلكُلِّ آَيٍة ِمْنُه ُنوٌر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة، أََما
لذِّكْرِ، َوأُْعِطيُت طََه َوالطُّوَر ِمْن أَلَْواحِ ُموَسى، َوأُْعِطيُت فَاِتَحةَ أُْعِطيُت ُسوَرةَ الَْبقََرِة ِمَن ا

 .“الِْكَتابِ َوَخَواِتيَم الَْبقََرِة ِمْن كَْنزٍ َتْحَت الَْعْرشِ، َوأُْعِطيُت الُْمفَصَّلَ َناِفلَةً
ــۋايهت      - 141 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــار رەزىيهلالھـ ــى يهسـ ــقهل ئىبنـ مهئـ

  : همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغ
قۇرئان ھاالل قىلغـاننى ھـاالل سـاناڭالر،    ! قۇرئانغا ئهمهل قىلىڭالر«

قۇرئانغـا ئهگىشـىڭالر، قۇرئانـدىكى ھـېچ     . ھارام قىلغاننى ھارام ساناڭالر
قـا تاپشـۇرۇڭالر   هللاچۈشـىنهلمىگىنىڭالرنى ا . نهرسىنى ئىنكار قىلماڭالر

بولىـدىغان   مهنـدىن كېـيىن   بىلـدۈرۈپ قويۇشـى ئۈچـۈن   ياكى سـىلهرگه  
ــۇرۇڭالر  ــرگه تاپشــ ــارلىق   . ئهمىــ ــا ۋە بــ ــا، زەبۇرغــ ــا، ئىنجىلغــ تهۋراتقــ

ــان      ــا ئىمـ ــرىلگهن كىتابالرغـ ــدىن بېـ ــى تهرىپىـ ــبهرلهرگه رەببـ پهيغهمـ
ــانالر شــىپا بولســۇن  . كهلتــۈرۈڭالر ــان ۋە قۇرئانــدىكى باي ! ســىلهرگه قۇرئ

. شـاپائىتى قوبـۇل قىلىنغۇچىـدۇر    چۈنكى قۇرئـان شـاپائهت قىلغـۇچى ۋە   
قۇرئاندا بايان قىلىنغان ھهر نهرسه راستتۇر، قۇرئاننىڭ ھهر بىـر ئـايىتى   

ــۇردۇر  ــا قىيامهتكىچىلىــك ن ــدى،   . ت ــۈرە بهقهرە بېرىل ــدىن س ــا قۇرئان ماڭ
بېرىلـدى، سـۈرە فـاتىهه ۋە سـۈرە     ) تاھـا ۋە تـۇر  (مۇسانىڭ تاختىلىرىـدىن  

كى بىــر خهزىنىــدىن بېرىلــدى، بهقهرەنىــڭ ئــاخىرى ئهرشــنىڭ ئاســتىدى

                                                 
ــهم ① ــرى    ): 539(ى ھهيسـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــته رىـ ــر ھهدىسـ ــۇزۇن بىـ ــۋايهت ئـ ــۇنى بهززار رىـ بـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  . ②»ماڭا سوۋغا قىلىندى ①مۇفهسسهل
  )»ئهلكهبىر«(

الُْمَتَمسُِّك بُِسـنَِّتي  ”: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - 142
  .“َشهِيٍدِعْنَد فََساِد أُمَِّتي لَُه أَْجُر 

يهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رەزى ئهبــۇ ھــۇرەيرە - 142
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مېنىـڭ سـۈننىتىمگه    ،پاسـات ئهۋج ئالغانـدا   -ئۈممىتىمدە پىتنه «
  .③»نىڭ ئهجرى بېرىلىدۇشېهىدئىزچىل ئهمهل قىلغۇچىغا 

  )»ئهلئهۋسهت«(

َسَيأِْتي ”: َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن، َعْن  - 143
ِدْرَهٌم َحاللٌ، أَْو أٌَخ ُيْسَتأَْنُس بِِه، أَْو َسَنةٌ : َعلَْيكُْم َزَمانٌ ال َيكُونُ ِفيِه َشْيٌء أََعزُّ ِمْن ثَالٍث

  .“ُيْعَملُ بَِها
ــۋايهت قىلىن    - 143 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇزەيفه رەزىيهلالھـ ــدۇكى، ھـ ىـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سىلهرگه شۇنداق بىر زامان كېلىدۇكى، ئۇ زامانـدا تۆۋەنـدىكى ئـۈچ    «

 كهلگهن ھاالل يولالردىن: ئىشنى تېپىش بهكمۇ قىيىنلىشىپ كېتىدۇ

                                                 
مۇفهسســــهل  گهســــۈرە ھــــوجراتتىن ســــۈرە ناســــقىچه بولغــــان قىســــقا ســــۈرىلهر  -مۇفهسســــهل  ①

  .دېيىلىدۇ
ــۋايهت قىلغــان    ): 782(ھهيســهمى  ② ــى ئىككــى ســهنهد بىــلهن رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ــۇپ، بىرىنــى ب بول

ــۋايهت قىلغـــان  ــۇ ھۇمهيـــدتىن رىـ ھهدىسشۇناســـالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ  . ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهبـ
ــگهن   ــرلىككه كهلـ ــدە بىـ ــى ئىكهنلىكىـ ــان    . كىشـ ــۋايهت قىلغـ ــدىن رىـ ــران قهتتانـ ــى ئىمـ يهنه بىرىنـ

ــا باشـــقىالر     ــان، ئهممـ ــا ئالغـ ــدا تىلغـ ــهنچلىك كىشـــىلهر قاتارىـ بولـــۇپ، ئىبنـــى ھىببـــان ئـــۇنى ئىشـ
 .ىسى زەئىپ كىشى دەپ قارىغان، ـ دېگهنھهد

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مــۇھهممهد ئىبنــى         ): 800(ھهيســهمى  ③
ــار  ــالىه ئهدەۋىــــي ئىســــىملىك بىــــرى بــ ــالىنى تاپالمىــــدىم . ســ قالغــــان . مهن ئۇنىــــڭ تهرجىمىهــ

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  . ①»مال، كۆڭۈلدىكىدەك دوست ۋە ئهمهل قىلىنغان سۈننهت -پۇل 
  )»ئهلئهۋسهت«(

 .اقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة: عن ابن مسعود قال - 144
ئهمهلنــى ئــاز بولســىمۇ : ـ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    144

سۈننهت بويىچه قىلىش بىدئهت ئارىالشتۇرۇپ كۆپ قىلغاندىن ياخشى، ـ  
  . ②دېدى

  )»ئهلكهبىر«(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َداعٍ َيْدُعو َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  - 146
  .إِلَى َشْيٍء إِلَّا ُوِقَف َيْوَم الِْقَياَمِة لَازًِما ِلَدْعَوِتِه َما َدَعا إِلَْيِه َوإِنْ َدَعا َرُجلٌ َرُجلًا

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهبــۇ ھــۇرەيرە - 146
  : هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

دەۋەت قىلغــان ئــادەم ) يهنــى بىــدئهتكه(باشــقىالرنى بىــر نهرســىگه «
ال پهقهت بىــر. قىيــامهت كــۈنى شــۇ دەۋىتــى بىــلهن بىــرگه تۇرغۇزۇلىــدۇ  

  . ③»دەۋەت قىلغان بولسىمۇ، شۇنداق بولىدۇ ئادەمنى
  )208: ئىبنى ماجه(

َما اْبَتَدَع قَْوٌم بِْدَعةً ِفي ِدينِهِْم إِلَّا َنَزَع اللَُّه ِمـْن   الْأَْوَزاِعيُّ َعْن َحسَّانَ قَالَ - 147
  .ُسنَِّتهِْم ِمثْلََها ثُمَّ لَا ُيِعيُدَها إِلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة

ھهسســان رەزىيهلالھــۇ  دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،يــئهۋزائى – 147
ا بىـرەر بىـدئهت پهيـدا    ھهر قانداق بىـر قهۋم دىنىـد  : مۇنداق دېگهن ئهنهۇ

                                                 
ــهمى  ① ــنى ): 802(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــهالھ      بـ ــى سـ ــهنهدىدە رۇھ ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ تهبهرانـ

ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــرى      . ئىسـ ــى ئىلگىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــي ئۇنىـ ــى ئهدىـ ئىبنـ
ــۈرگهن ــاكىم. سـ ــا بهرگهن       : ھـ ــى، ـ دەپ باھـ ــدار كىشـ ــهنچلىك ۋە ئامانهتـ ــۇنى   . ئىشـ ــان ئـ ــى ھىببـ ئىبنـ

 .الغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنق. ئىشهنچلىك كىشىلهر قاتارىدا تىلغا ئالغان
ــهمى  ② ــى       ): 804(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئۇ ئىشهنچلىك ئهمهس، ـ دېدى، ـ دېگهن: يهھيا. بهشىر كىندى ئىسىملىك بىرى بار
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 36(ئهلبانى  ③
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ئۇالرنىـڭ دىنىـدىكى سـۈننهتتىن بىرنـى يـوق      هللا قىلسا، ئۇنىڭ ئورنىغا ا
قىيامهتكىچىلىــــك ئۇالرغــــا  كىقىلىــــدۇ، ئانــــدىن ئــــۇ ســــۈننهت تــــا

  . »قايتۇرۇلمايدۇ
  )98: دارىمى(

َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َخطَّ لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 148
 َخطŕا ثُمَّ قَالَ َهذَا َسبِيلُ اللَِّه ثُمَّ َخطَّ ُخطُوطًا َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه ثُمَّ قَالَ َهِذِه ُسُبلٌ َعلَى

بُِعوُه َولَا َتتَّبُِعوا السُُّبلَ كُلِّ َسبِيلٍ ِمْنَها َشْيطَانٌ َيْدُعو إِلَْيِه ثُمَّ َتلَا َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّ
  .فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه

: ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      – 148
بىر كۈنى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه بىر سـىزىقنى  

وڭ ـ  ئاندىن ئۇنىڭ ئـ . دېدى» نىڭ يولىهللامانا بۇ، ا«: سىزىپ كۆرسىتىپ
مانا بۇ يولالرنىڭ ھهربىرىـدە بـۇ   «: سول تهرەپلىرىگه سىزىقالرنى سىزىپ
مانا بۇ مېنىڭ ﴿: ئاندىن. دېدى» يولالرغا دەۋەت قىلىدىغان شهيتانالر بار

تــوغرا يولۇمــدۇر، شــۇ يولــدا مــېڭىڭالر، نــاتوغرا يــولالردا ماڭمــاڭالر، ئــۇالر 
  . نى ئوقۇدىدېگهن ئايهت ①﴾نىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇهللاسىلهرنى ا

  )202: دارىمى(

َجاَء ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ بَِجَواِمَع ِمَن التَّْوَراِة اƂ الـنيب  : َعْن أيب الدرداء قَالَ - 149
فقال يا رسول اهللا، َجَواِمُع ِمَن التَّْوَراِة أَخذُْتها ِمن أخٍ ƃ من : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ

َغيََّر َوْجُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال عبد اهللا بن زيد الـذي أرَِي  َبƗ ُزَريق، فََت
: أمسǸ اهللا عقلك؟ أَال َتَرى َما بَِوْجِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم؟ فَقَالَ ُعَمُر: األذان

فَذََهَب َمـا كَـانَ   . ِديًنا، َوبُِمَحمٍَّد َرُسوال، وبالقرآن إماماَرِضيُت بِاللَِّه َربا، َوبِاِإلْسالمِ ”
َوالَِّذي َنفِْسي، لَْو كان ُموَسى بني أظهركم : بَِوْجِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ

ِمَن اُألَممِ، َوأََنـا َحظُّكُـْم ِمـَن    مث َتَبْعُتُموُه َوَتَركُْتُمونِي لََضلَلُْتْم ضالال بعيدا، أَْنُتْم َحظِّي 

                                                 
 .ئايهت-153ئهنئام سۈرىسى،  ①
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 .“اَألْنبَِياِء
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   : مۇنداق دەيدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ دەردا - 149

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا تهۋراتـتىن       ئهنهۇ
  : مول مهزمۇنلۇق سۆزلهرنى ئېلىپ كېلىپ ،قىسقا ئىبارىلىك

 ،بـۇالر تهۋراتنىـڭ ئىچىـدىكى قىسـقا ئىبارىلىـك      !ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
ىسىلىك مول مهزمۇنلۇق سۆزلهر ئىكهن، مهن بۇالرنى بهنى زۇرەيق قهبىل

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ىــدى،ىم، ـ دېگهن  ىــدبىــر قېرىندىشــىمدىن ئالغان
ئهزان ئوقـــۇش . (ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ چىرايـــى ئۆزگىرىـــپ كهتتـــى

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ الھ ئىبنى زەيدئابدۇل) ئۇسۇلىنى چۈشىدە كۆرگهن
ئهقلىڭنــى يوقىتىۋەتتىمــۇ؟ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  هللا ــــ ا

 گهنىــدى،ى ئۆزگىرىشــنى كۆرمىــدىڭمۇ؟ ـ دې  ۋەســهللهمنىڭ چىرايىــدىك
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دەرھال

نىــڭ ئىــگهم، ئىســالمنىڭ دىــنىم، مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ هللاــــ مهن ا
ــهلله ــتهكچىم  ئهلهيهــــى ۋەســ ــرىم ۋە قۇرئاننىــــڭ يېــ منىڭ پهيغهمبىــ

شــۇنىڭ بىــلهن، . چىــن قهلبىمــدىن مهمنــۇنمهن، ـ دېــدى   بولغانلىقىغــا
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ چىرايى ئېچىلىپ

ــان ا    ــدە بولغ ــى ئىلكى ـــ مۇھهممهدنىــڭ جېن ــلهن  هللاـ ــامى بى نىــڭ ن
مېنـى قويـۇپ    قهسهمكى، مۇسا ئاراڭالردا تىرىـك بولـۇپ قېلىـپ، سـىلهر    

ــوالتتىڭالر     ــان ب ــپ ئازغ ــاڭالر، ئاجايى ــكهن بولس ــاغا ئهگهش ــىلهر . مۇس س
ــۈممهتلهر ئىچىــدىن مېنىــڭ نېســىۋەم، مهن پهيغهمــبهرلهر ئىچىــدىن    ئ

  . ①سىلهرنىڭ نېسىۋەڭالر، ـ دېدى
  )»ئهلكهبىر«(

ِسـتَّةٌ لََعْنـُتُهْم   ”: َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْن َعاِئَشة قَالَْت - 150
الُْمكَذُِّب بِقَْدرِ اللَِّه، َوالزَّاِئُد ِفي ِكَتابِ اللَّـِه، َوالُْمَتَسـلِّطُ   : لََعَنُهُم اللَُّه َوكُلُّ َنبِيŖ ُمَجابٍ

                                                 
ــهمى  ① ــىم     ): 810(ھهيسـ ــامىر قاسـ ــۇ ئـ ــهنهدىدە ئهبـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار     ــى بـ ــگهن كىشـ ــهدى دېـ ــۇھهممهد ئهسـ ــى مـ ــان   . ئىبنـ ــدىم، قالغـ ــالىنى تاپالمىـ ــڭ تهرجىمىهـ مهن ئۇنىـ
 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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للَِّه، َوالُْمْسـَتِحلُّ ِمـْن   بِالَْجَبُروِت ُيِذلُّ َمْن أََعزَّ اللَُّه َوُيِعزُّ َمْن أَذَلَّ اللَُّه، َوالُْمْسَتِحلُّ ِلُحَرمِ ا
 .“ِعْتَرِتي َما َحرََّم اللَُّه، َوالتَّارُِك ِلُسنَِّتي

ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   150
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇدۇم، ا « ــىگه لهنهت ئوقـ ــۈك كىشـ ــالته تۈرلـ ــا لهنهت هللا مهن ئـ ئۇالرغـ
بهلگىلىـگهن  هللا ا: ئـۇالر . پهيغهمبهرنىڭ دۇئاسى ئىجابهتتۇر ھهر! نقىلسۇ

بىــر نهرســه قوشــۇپ   نىــڭ كىتابىغــاهللاتهقــدىرنى ئىنكــار قىلغــۇچىالر، ا 
ــانالر، ا ــدىغان، ا  هللا قويغـ ــىلهرنى خاراليـ ــزلىگهن كىشـ ــان هللا ئهزىـ خارلىغـ

ھارام قىلغان نهرسىلهرنى ھاالل هللا كىشىلهرنى ئهزىزلهيدىغان زوراۋانالر، ا
ــانايدىغ ساقالشـــقا بۇيرىغـــان  هللا انالر، ئـــۇرۇق ـ تۇغقانلىرىمنىـــڭ ا     سـ

ھـــۆرمىتىنى دەپســـهندە قىلىـــدىغانالر ۋە مېنىـــڭ ســـۈننىتىمنى تهرك 
  . ①»ئهتكۈچىلهردۇر

 )2883: »ئهلكهبىر«(

َوالُْمْسَتأِْثُر بِـالْفَْيِء،  : سبعة فذكر تلك اƪمسة و زاد: وله من طريق آخر - 151
  .“ِلُيِعزَّ َمْن أَذَلَّ اللَُّه، َوُيِذلَّ َمْن أََعزَّ اللَُّه َوالُْمَتَجبُِّر بُِسلْطَانِِه

: دەپ يـۇقىرىقى بهشـىگه  » يهتـته كىشـى  «: يهنه بىر رىـۋايهتته  - 151
ــولجىنى ئۆزىنىــڭ قىلىۋالغــۇچىالر ۋە ا  ــز قىلغــان كىشــىلهرنى  هئهللا ئ زى

زىــز قىلىــش ئۈچــۈن كــۈچىگه    هخارلىغــان كىشــىلهرنى ئ هللا خــارالش، ا
دېگهن بۇ ئىبارىلهرنى قوشۇپ رىـۋايهت  » انلىق قىلغۇچىالرتايىنىپ زوراۋ

  . ②قىلغان
  )17/43: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــۇ  ): 820(ھهيسـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــى  بـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــهنهدىدە ئۇبهيـ پ، سـ

يـــاقۇپ ئىبنـــى شـــهيبه ئۇنىڭغـــا زەئىـــپ دەپ باھـــا . ئابـــدۇراھمان ئىبنـــى مهۋھهد ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
يهھيـــا ئىبنـــى مهئىـــن بىـــر رىـــۋايهتته ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك ئىكهنلىكىنـــى، يهنه بىـــر رىـــۋايهتته . بهرگهن

ھهدىســـى دۇرۇس كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئهبـــۇ ھـــاتهم ئۇنىـــڭ . زەئىـــپ ئىكهنلىكىنـــى ئوتتۇرىغـــا قويغـــان
ــان ــۈرگهن     . ئېيتقــ ــرى ســ ــى ئىلگىــ ــهنچلىك ئىكهنلىكىنــ ــڭ ئىشــ ــان ئۇنىــ ــى ھىببــ ــان . ئىبنــ قالغــ

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئىبنـــى لـــۇھهيئه         ): 821(ھهيســـهمى  ②

ــپ ك   ــى زەئى ــىملىك ھهدىس ــار ئىس ــى ب ــۇپ، مهن     . ىش ــرى بول ــىملىك بى ــيهرى ئىس ــهر ھىم ــۇ مهئش يهنه ئهب
 .ئۇنىڭ ھېچبىر يهردە تىلغا ئېلىنغانلىقىنى كۆرمىدىم، ـ دېگهن
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َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمثَلُ َما َبَعثَنِي اللَُّه بِِه ِمْن  - 152
اَب أَْرًضا فَكَانَ ِمْنَها َنِقيَّةٌ قَبِلَْت الَْماَء فَأَْنَبَتْت الْكَلَأَ الُْهَدى َوالِْعلْمِ كََمثَلِ الَْغْيِث الْكَِثريِ أََص

َوالُْعْشَب الْكَِثَري َوكَاَنْت ِمْنَها أََجاِدُب أَْمَسكَْت الَْماَء فََنفََع اللَُّه بَِها النَّاَس فََشرُِبوا َوَسـقَْوا  
َما ِهَي ِقيَعانٌ لَا ُتْمِسُك َماءă َولَا ُتْنبُِت كَلَأً فَذَِلَك َمثَلُ َوَزَرُعوا َوأََصاَبْت ِمْنَها طَاِئفَةً أُْخَرى إِنَّ

أًْسا َولَْم َمْن فَقَُه ِفي ِدينِ اللَِّه َوَنفََعُه َما َبَعثَنِي اللَُّه بِِه فََعِلَم َوَعلََّم َوَمثَلُ َمْن لَْم َيْرفَْع بِذَِلَك َر
 .بِه َيقَْبلْ ُهَدى اللَِّه الَِّذي أُْرِسلُْت

ــۇ – 152 ــدۇكى،     ئهب ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ مۇس
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تهرىپىدىن ئېلىـپ كهلـگهن ھىـدايهت ۋە ئىلىـم زېمىنغـا      هللا مهن ا«
زېمىننىــڭ ئىچىــدە ســۇنى ســۈمۈرۈپ . ياغقــان مــول يامغۇرغــا ئوخشــايدۇ

ندۈرىــدىغان مــۇنبهت يهرمــۇ بولىــدۇ، ئۇنىــڭ  چــۆپلهرنى ئۈ -نۇرغــۇن ئــوت 
ۋەتمهي تۇتـۇپ تۇرىـدىغان   ۈئىچىدە گىياھمۇ ئۈندۈرمهي، سۇنىمۇ سـىڭدۈر 

نىـڭ ئىلتىپـاتى بىـلهن ئـۇ يهردىكـى      هللاتېتىر يهرمۇ بولىـدۇ، كىشـىلهر ا  
ســــۇالردىن ئىچىــــدۇ، ئــــۇالغلىرىنى ۋە زىرائهتلىرىنــــى سۇغۇرۇشــــتا     

قىسـىم جـايالر چـۆل بولـۇپ، يـا      يهنه بىـر  ) يـامغۇر ياغقـان  (پايدىلىنىدۇ، 
مانـا  . چۆپ ئۈندۈرمهيـدۇ  -سۇنى سىڭدۈرۈۋەتمهي تۇتۇپ تۇرالمايدۇ، يا ئوت 

ــۇ، ا ــۆگهنگهن، مهن ا هللاب ــى ئ ــگهن  هللا نىــڭ دىنىن ــدىن ئېلىــپ كهل تهرىپى
ھىــدايهت ۋە ئىلىمــدىن پايــدىالنغان، ئانــدىن ئــۆگهنگىنىنى باشــقىالرغا  

ن، مهن ئېلىـپ كهلـگهن   ئۆگهتكهن كىشى بىلهن ئۇنىڭغا پهرۋا قىلمىغـا 
  . »ھىدايهتنى قوبۇل قىلمىغان كىشىنىڭ مىسالىدۇر
  )79: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنََّما َمثَِلي َوَمثَـلُ َمـا    - 153
ْومِ إِنِّي َرأَْيُت الَْجْيَش بَِعْيَنيَّ َوإِنِّي أََنا النَّـِذيُر  َبَعثَنِي اللَُّه بِِه كََمثَلِ َرُجلٍ أََتى قَْوًما فَقَالَ َيا قَ

ْت طَاِئفَةٌ الُْعْرَيانُ فَالنََّجاَء فَأَطَاَعُه طَاِئفَةٌ ِمْن قَْوِمِه فَأَْدلَُجوا فَاْنطَلَقُوا َعلَى َمَهِلهِْم فََنَجْوا َوكَذََّب
لَْجْيُش فَأَْهلَكَُهْم َواْجَتاَحُهْم فَذَِلَك َمثَلُ َمـْن أَطَـاَعنِي   ِمْنُهْم فَأَْصَبُحوا َمكَاَنُهْم فََصبََّحُهْم ا

  .فَاتََّبَع َما جِئُْت بِِه َوَمثَلُ َمْن َعَصانِي َوكَذََّب بَِما جِئُْت بِِه ِمْن الَْحقِّ
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ئهبــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،       - 153
  : ېگهنهم مۇنداق دپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

تهرىپىدىن ئېلىپ كهلگهن ھهقىقهتنىـڭ مىسـالى   هللا مهن ۋە مهن ا«
بىـر كىشـى   : تۆۋەندىكى كىشى بىـلهن قهۋمىنىـڭ مىسـالىغا ئوخشـايدۇ    

مهن ئـۆز كـۆزۈم بىـلهن بىـر قوشـۇننى      ! ئـى قهۋمىـم  ”: قهۋمىگه كېلىپ
! مهن سىلهرنى سهمىمىي ئاگاھالندۇرغۇچىدۇرمهن، تېز بولۇڭالر. كۆردۈم

جىــم -قهۋمىنىــڭ بىــر قىســمى الم . دەيــدۇ “!ئــۆزەڭالرنى قۇتۇلــدۇرۇڭالر
شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇالر . دېــمهي، شــۇ ھامــان ئۇنىڭغــا ئهگىشــىپ ماڭىــدۇ 

يهنه بىـر قىسـمى ئۇنىڭغـا ئىشـهنمهي، ئـۆز يۇرتلىرىـدا       . قۇتۇلۇپ قالىـدۇ 
ئهتىســى تــاڭ ئېتىشــى بىــلهن تهڭــال ھېلىقــى قوشــۇن . قېلىــپ قالىــدۇ
مانـا بـۇ، ماڭـا ئىتـائهت قىلىـپ، مهن      . قىرىـپ تاشـاليدۇ   كېلىپ، ئۇالرنى

ئېلىــپ كهلــگهن ھهقىقهتــكه ئهگهشــكهن كىشــى بىــلهن ماڭــا ئىتــائهت  
قىلماي، مهن ئېلىپ كهلـگهن ھهقىقهتنـى ئىنكـار قىلغـان كىشـىنىڭ      

  . »مىسالىدۇر
  )7283: بۇخارى(

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  عن أيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َسِمَع َرُس - 154
ُش َيقُولُ إِنََّما َمثَِلي َوَمثَلُ النَّاسِ كََمثَلِ َرُجلٍ اْسَتْوقََد َناًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه َجَعلَ الْفََرا

ُهنَّ َوَيْغِلْبَنُه فََيقَْتِحْمَن ِفيَها فَأََنا آُخذُ َوَهِذِه الدََّوابُّ الَِّتي َتقَُع ِفي النَّارِ َيقَْعَن ِفيَها فََجَعلَ َيْنزُِع
  .بُِحَجزِكُْم َعْن النَّارِ َوُهْم َيقَْتِحُمونَ ِفيَها

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهبــۇ ھــۇرەيرە - 154
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۈلخــان ياققــان كىشــىنىڭ  مهن بىــلهن كىشــىلهرنىڭ مىســالى گ «
گۈلخـان ئهتراپنـى يورۇتقانـدا شـهپهرەڭ ۋە ئوتخۇمـار      . مىسالىغا ئوخشايدۇ

ھاشــارەتلهر ئوتقــا ئــۆزىنى ئېتىشــقا باشــاليدۇ، گۈلخــان يــاققۇچى ئــۇالرنى 
شۇنىڭ بىـلهن،  . ئوتتىن قۇتۇلدۇرۇشقا تىرىشىدۇ، بىراق كۈچى يهتمهيدۇ

تۇتـۇپ،   بـېلىڭالردىن ىلهرنىڭ مانـا مهن سـ  . ئۇالر ئۆزلىرىنى ئوتقا ئاتىـدۇ 
سـىلهر  لـېكىن  دەپ ئـوتتىن چىقىرىشـقا تىرىشـىۋاتىمهن،     سىلهرنى ھه
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  . »ئۆزەڭالرنى ئوتقا ئېتىۋاتىسىلهر
  )6483: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََيأِْتَينَّ َعلَى  - 155
َيـةً  أُمَِّتي َما أََتى َعلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ َحذَْو النَّْعلِ بِالنَّْعلِ َحتَّى إِنْ كَانَ ِمْنُهْم َمْن أََتى أُمَُّه َعلَانِ

ـ  رُِق لَكَانَ ِفي أُمَِّتي َمْن َيْصَنُع ذَِلَك َوإِنَّ َبنِي إِْسَراِئيلَ َتفَرَّقَْت َعلَى ِثْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِملَّةً َوَتفَْت
لَّـِه  أُمَِّتي َعلَى ثَلَاٍث َوَسْبِعَني ِملَّةً كُلُُّهْم ِفي النَّارِ إِلَّا ِملَّةً َواِحَدةً قَالُوا َوَمْن ِهَي َيا َرُسولَ ال

 .قَالَ َما أََنا َعلَْيِه َوأَْصَحابِي
ــۋايهت     - 155 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ

  : لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سه
ــــــ بهنــــى ئىســــرائىلنىڭ بېشــــىغا كهلــــگهن كــــۈنلهر مېنىــــڭ  

ھهتتـا ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە    . كېلىدۇ ئۈممىتىمنىڭ بېشىغىمۇ بىرمۇ بىر
ــا، مېنىـــڭ    ــانالر بولسـ ئاشـــكارا ھالـــدا ئانىســـىغا يېقىنچىلىـــق قىلغـ

ــدۇ    ــدىغانالر بولى ــۇنى قىلى ــدىمۇ ش ــۈممىتىم ئىچى ــرائىل  . ئ ــى ئىس بهن
ش ئىككى پىرقىگه بۆلۈنۈپ كهتكهن، مېنىڭ ئـۈممىتىم يهتمىـش   يهتمى

بىر پىرقىدىن باشقا ھهممىسى دوزاخقا كىرىـدۇ،  . ئۈچ پىرقىگه بۆلۈنىدۇ
  : ساھابىلهر. ـ دېدى

پهيغهمـبهر   غانىدى،ئـۇ قايسـى پىـرقه؟ ـ دەپ سـورى     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلالم

  . ①ان يولنى تۇتقانالر، ـ دېدىــ مهن ۋە ساھابىلىرىم تۇتق
  )2641: تىرمىزى(

َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ كُنَّا َمَع اْبنِ ُعَمَر ِفي َسفَرٍ فََمرَّ بَِمكَاٍن فََحاَد َعْنُه فَُسِئلَ ِلَم  - 156
 .فََعلَْت فَقَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ َهذَا فَفََعلُْت

ــدۇ   - 156 ــداق دەي ــد مۇن ــۇ   : مۇجاھى ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــز ئىبن بى
ئىبنـــى ئـــۆمهر . ئهنهۇمـــا بىـــلهن بىـــرگه بىـــر ســـهپهرگه چىققانىـــدۇق 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2129(ئهلبانى  ①
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  : ئۇنىڭدىن. رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىر يهردىن ئۆتۈپ قايرىلدى
  :ـ نېمه ئۈچۈن قايرىلىسهن؟ ـ دەپ سورىلىۋىدى

ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلل  يهردىــن همنىڭ بــۇ ـ
  . ①، شۇڭا قايرىلدىم، ـ دېدىىدىمقايرىلغانلىقىنى كۆرگهن

  )؛ بهززار4855: ئهھمهد(

أَنَّ اْبَن ُعَمَر، أنه كَانَ َيأِْتي َشَجَرةً َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة، فََيْنزِلُ َتْحَتَها، َوَيْزُعُم  - 157
  .“َوَسلََّم كَانَ َيأِْتيَهاأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

ــيىلگهن    - 157 ــداق دېـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــۆمهر  : يهنه بىـ ــى ئـ ئىبنـ
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مهكـكه بىـلهن مهدىـنه ئارىسـىدىكى بىـر دەرەخنىـڭ       

  : ئاستىغا كېلىپ چۈشهتتى ۋە
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇشۇ يهردە چۈشـكهنىدى،  

  . ②ـ دەيتتى
   )رىۋايهت قىلغانبهززار (

  

                                                 
ــۇپ، راۋىيلىــــرى   ): 811(ھهيســــهمى  ① ــۋايهت قىلغــــان بولــ ــام ئهھــــمهد ۋە بهززار رىــ ــۇ ھهدىســــنى ئىمــ بــ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بــــۇ ھهدىســــنى بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى ئىشــــهنچلىكتۇر، ـ      ): 813(ھهيســــهمى  ②

 .دېگهن
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 ھال بولۇشئهمهللهردە ئوتتۇرا

َجاَء ثَلَاثَةُ َرْهٍط إِلَى ُبُيـوِت أَْزَواجِ  : عن أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال - 158
أُْخبِـُروا   النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُونَ َعْن ِعَباَدِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّـا 

ِمـْن  ُهْم َتقَالُّوَها فَقَالُوا َوأَْيَن َنْحُن ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم كَأَنَّ
َر َولَـا  ذَْنبِِه َوَما َتأَخََّر قَالَ أََحُدُهْم أَمَّا أََنا فَإِنِّي أَُصلِّي اللَّْيلَ أََبًدا َوقَالَ آَخُر أََنا أَُصوُم الـدَّهْ 
َوَسـلََّم  أُفِْطُر َوقَالَ آَخُر أََنا أَْعَتزِلُ النَِّساَء فَلَا أََتَزوَُّج أََبًدا فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

قَاكُْم لَُه لَِكنِّي أَُصوُم إِلَْيهِْم فَقَالَ أَْنُتْم الَِّذيَن قُلُْتْم كَذَا َوكَذَا أََما َواللَِّه إِنِّي لَأَْخَشاكُْم ِللَِّه َوأَْت
  .َوأُفِْطُر َوأَُصلِّي َوأَْرقُُد َوأََتَزوَُّج النَِّساَء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّي

ئۈچ : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن – 158
ــدىن      ــهللهمنىڭ ئاياللىرى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــى پهيغهم كىش

. لى كهلـدى ىهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىبادىتى توغرىسـىدا سـورىغ  پ
ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۇالر پهيغهمـ ــدە، ئـ ــاۋاب بېرىلگهنـ ــا جـ ئۇالرغـ

  : پۋەسهللهمنىڭ بۇ ئهمهللىرىنى ئاز سانىغاندەك قىلى
ــ بىز بىلهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى قانـداقمۇ     

ئۇنىــــڭ ئىلگىرىكــــى ۋە كېيىنكــــى هللا سېلىشــــتۇرغىلى بولســــۇن؟ ا
شــۇنىڭ بىــلهن، . گۇنــاھلىرىنى مهغپىــرەت قىلغــان تۇرســا، ـ دېيىشــتى  

  :ئۇالردىن بىرى
  :يهنه بىرى. ــ مهن ئهمدى ھهر كېچىسى ناماز ئوقۇيمهن، ـ دېدى

يهنه . ــ ئهمدى يىل بويى روزا تۇتىمهن ۋە روزىسىز يۈرمهيمهن، ـ دېدى 
  :بىرى

ا يېقىن يولىمايمهن، مهڭگـۈ ئـۆيلهنمهيمهن، ـ    ــ مهن ئهمدى ئايالالرغ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېلىپ، ئۇالرغا. دېدى
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نىـڭ  هللامۇنداق سۆزلهرنى قىلغان كىشىلهر سـىلهرمۇ؟ ا  -ــ مۇنداق 
ــقهتهن ا   ــهمكى، مهن ھهقى ــلهن قهس ــامى بى ــدا هللان ــىلهرگه قارىغان  تىــن س

ــۋادارمهن    ــرەك تهق ــىلهردىن بهك ــورقىمهن ۋە س ــرەك ق ــېكىن مهن . بهك ل
نامازنىمۇ ئوقـۇيمهن، ئۇيقىنىمـۇ   . روزىنىمۇ تۇتىمهن، روزىسىزمۇ يۈرىمهن

ــالىمهن  ــۇ ئ ــۇخاليمهن، خوتۇنم ــۈز   . ئ ــۈننىتىمدىن ي ــڭ س ــى مېنى كىمك
  . ئۆرىسه، ئۇ مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئهمهس، ـ دېدى
  )5063: بۇخارى(

َصَنَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا فََرخََّص ِفيِه فََتَنـزََّه  : َشة قالتعن َعاِئ - 159
قْـَوامٍ  َعْنُه قَْوٌم فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخطََب فََحِمَد اللََّه ثُمَّ قَالَ َما َبـالُ أَ 

  .ْيِء أَْصَنُعُه فََواللَِّه إِنِّي لَأَْعلَُمُهْم بِاللَِّه َوأََشدُُّهْم لَُه َخْشَيةَيَتَنزَُّهونَ َعْن الشَّ
ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ  159

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـر ئىشـنى قىلىـپ، ئانـدىن ئـۇ ئىشـنى        
ىشـنى قىلىشـتىن   بىـر تـوپ كىشـى ئـۇ ئ     ،ىىدقىلىشقا رۇخسهت بهرگهن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم . ئـــۆزىنى ئۈســـتۈن تـــۇتتى

قـا  هللا ،بۇالرنىڭ قىلمىشىدىن خهۋەر تاپقاندىن كېـيىن، نۇتـۇق سـۆزلهپ   
ــدىن كېــيىن  مهن قىلغــان ئىشــنى قىلىشــتىن  «: ھهمدۇســانا ئېيتقان

بىـلهن قهسـهمكى،   هللا ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتقـان كىشـىلهرگه نـېمه بوپتـۇ؟ ا    
تىن ئۇالرغا قارىغاندا بهكـرەك  هللانى ئۇالردىن ئوبدانراق بىلىمهن، اهللامهن ا

  . دېدى »قورقىمهن
  )6101: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ إِلَى ُعثَْمانَ ْبـنِ َمظُْعـوٍن    - 160
ِتي قَالَ لَا َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َولَِكْن ُسنََّتَك أَطْلُُب قَالَ فََجاَءُه فَقَالَ َيا ُعثَْمانُ أََرِغْبَت َعْن ُسنَّ

ْيَك َحقŕـا  فَإِنِّي أََناُم َوأَُصلِّي َوأَُصوُم َوأُفِْطُر َوأَْنِكُح النَِّساَء فَاتَّقِ اللََّه َيا ُعثَْمانُ فَإِنَّ ِلأَْهِلَك َعلَ
  .نَّ ِلَنفِْسَك َعلَْيَك َحقŕا فَُصْم َوأَفِْطْر َوَصلِّ َوَنْمَوإِنَّ ِلَضْيِفَك َعلَْيَك َحقŕا َوإِ

ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   160
ــۇن     ــى مهزئ ــمان ئىبن ــهللهم ئوس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇ  س رەزىيهلالھ
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 ئهنهۇنى چاقىرغىلى ئادەم ئهۋەتتى، ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كهلگهندىن
  :كېيىن

سـهن مېنىـڭ سـۈننىتىمدىن يـۈز ئۆرىـدىڭمۇ؟ ـ دەپ       ! ــ ئى ئوسمان
  :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. سورىدى

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، ھهرگىـز ئۇنـداق       هللا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــنىال    ــۈننهتلىرىڭگه ئهگىشىشـ ــېنىڭ سـ ــى مهن پهقهت سـ ئهمهس، بهلكـ

  :هى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي. دېدى خااليمهن، ـ
روزىنىمۇ . نىمۇ ئۇخاليمهن، نامازنىمۇ ئوقۇيمهنۇــ ئۇنداقتا، مهن ئۇيق

تىـن  هللا! ھهي ئوسـمان . خوتۇنمۇ ئـالىمهن . تۇتىمهن، روزىسىزمۇ يۈرىمهن
قورق، سـهندە ئـائىلهڭنىڭمۇ ھهققـى بـار، مېهمىنىڭنىڭمـۇ ھهققـى بـار،        

ــار  ــى ب ــمىڭنىڭمۇ ھهقق ــاڭ . جىس ــۈنلىرى روزا تۇتس ــۇڭا بهزى ك ، بهزى ش
كېچىنىـڭ بىـر قىسـمىدا ئـۇخالپ، يهنه     . كۈنلهرنى روزىسىز ئۆتكۈزگىن
  . ①ـ دېدى! بىر قىسمىدا ناماز ئوقۇغىن

  )1369: ئهبۇ داۋۇد(

وكان Ʒلف أن يقوم الليل كله، ويصوم النـهار، واليـنكح   : وزاد رزين - 161
 .“وِ ِفي أَْيَمانِكُْملَا ُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغ” :النساء، فسأل عن ميينه، فƕل

ئوسـمان كېچىنىـڭ   : رەزىن مۇنۇالرنى قوشۇپ رىۋايهت قىلدى - 161
ھهممىسىدە ناماز ئوقۇشقا، كۈندۈزى روزا تۇتۇشـقا ۋە خوتـۇن ئالماسـلىققا    
ــهللهم    ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ قهســـهم قىلغـــان ئىـــدى، پهيغهمـــبهر سـ

تائاالنىـڭ  هللا شـۇنىڭ بىـلهن، ا  . ئۇنىڭدىن بۇ قهسىمى توغرۇلۇق سـورىدى 
هللا مهقسهتسىز ئىچكهن قهسىمىڭالر ئۈچۈن ا﴿ :مۇنۇ ئايىتى نازىل بولدى
   .②﴾سىلهرنى جازاغا تارتمايدۇ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

162 -  Ɓويف رواية أنه هو الذي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما نواه، و

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1220(ئهلبانى  ①
 .ئايهت -89مائىدە سۈرىسى،  ②
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 .وهذا أصح. Ʒلف
ــۋايهتته – 162 يــۇقىرىقى (هلالھــۇ ئهنهــۇ ئوســمان رەزىي: يهنه بىــر رى

نىيهت قىلغانلىقى توغرۇلۇق پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ) ئىشالرنى قىلىشقا
ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن سـورىغان، لـېكىن ئـۇالرنى قىلىـمهن دەپ قهسـهم      

  . رىۋايهتته بايان قىلىنغىنىدۇر مۇشۇمانا توغرىسى . قىلمىغان
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََمَرُهْم أََمَرُهْم ”: ْتَعْن َعاِئَشةَ قَالَ - 163
إِنَّا لَْسَنا كََهْيئَِتَك َيا َرُسولَ اللَِّه، إِنَّ اللََّه قَْد غَفََر لََك َمـا  : ِمْن الْأَْعَمالِ بَِما ُيِطيقُونَ، قَالُوا

إِنَّ أَْتقَاكُْم ” :َر، فََيْغَضُب َحتَّى ُيْعَرَف الَْغَضُب ِفي َوْجهِِه، ثُمَّ َيقُولَُتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخَّ
 .“َوأَْعلََمكُْم بِاللَِّه أََنا

پهيغهمـــبهر : ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ     - 163
ئـۇالر  بىـرەر ئىشـقا بۇيرۇسـا    سـاھابىلهرنى   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

 : ئۇالر. ىشقا بۇيرۇيتتىقىاللىغىدەك ئ
سـېنىڭ ئىلگىرىكـى   هللا بىز ساڭا ئوخشىمايمىز، ا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ۋە كېيىنكـــى گۇنـــاھلىرىڭنى مهغپىـــرەت قىلغـــان، ـ دېـــگهن ئىـــدى،    
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم شــۇنداق ئاچچىقالنــدىكى،      

  : ئاندىن كېيىن. ئاچچىقى چىرايىغا چىقىپ كهتتى
نىمـۇ سـىلهردىن بهكـرەك    هللامهن، ادارىن بهكرەك تهقـۋ ــ مهن سىلهرد

  . ـ دېدى تونۇيمهن،
 )رەزىن رىۋايهت قىلغانبۇخارى ۋە (

أَبِي ُجَحْيفَةَ قَالَ آَخى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن َسـلَْمانَ َوأَبِـي    نَع - 164
َرأَى أُمَّ الدَّْرَداِء ُمَتَبذِّلَةً فَقَالَ لََها َما َشأُْنِك قَالَْت أَُخوَك أَُبو الدَّْرَداِء فََزاَر َسلَْمانُ أََبا الدَّْرَداِء فَ

َصاِئٌم  الدَّْرَداِء لَْيَس لَُه َحاَجةٌ ِفي الدُّْنَيا فََجاَء أَُبو الدَّْرَداِء فََصَنَع لَُه طََعاًما فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي
أْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّْيلُ ذََهَب أَُبو الدَّْرَداِء َيقُوُم قَالَ َنْم فََناَم قَالَ َما أََنا بِآِكلٍ َحتَّى َت

َمانُ ثُمَّ ذََهَب َيقُوُم فَقَالَ َنْم فَلَمَّا كَانَ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ قَالَ َسلَْمانُ قُْم الْآنَ فََصلََّيا فَقَالَ لَُه َسلْ
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َحقŕا َوِلَنفِْسَك َعلَْيَك َحقŕا َوِلأَْهِلَك َعلَْيَك َحقŕا فَأَْعِط كُلَّ ِذي َحقŖ َحقَّـُه   إِنَّ ِلَربَِّك َعلَْيَك
 َصـَدَق  فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ 

 .ولضيفك عليك حقا: وللترمذي وزاد رواه البخاري .َسلَْمانُ
ــۇھهيفه  - 164 ــۇ جـ ــۇ  ئهبـ ــۇدىن رەزىيهلالھـ ــۋايهت  ئهنهـ ــداق رىـ مۇنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلمان رەزىيهلالھۇ  :قىلىنىدۇ

. ئهنهۇ بىلهن ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇنى قېرىنـداش قىلىـپ قويـدى     
ھــۇ ئهنهــۇنى هبــۇ دەردا رەزىيهلالبىــر قېــتىم ســهلمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئ

نىڭ ناھايىتى ) ئهبۇ دەردانىڭ ئايالى(ئۇ دەردانىڭ ئانىسى . يوقالپ كهلدى
  :ئاددىي كىيىنگهنلىكىنى كۆرۈپ

  :ئۇ ئايال. ــ بۇ نېمه قىلغىنىڭ؟ ـ دەپ سورىدى
. هتىياجى يوق، ـ دېدى ېھېچ ئ ــ قېرىندىشىڭ ئهبۇ دەردانىڭ دۇنياغا

  :ئاندىن. لمانغا تاماق تهييارلىدىئهبۇ دەردا كېلىپ، سه
  :سهلمان. ــ سهن يېگىن، مهن روزا تۇتۇۋالغان، ـ دېدى

شـۇنىڭ بىـلهن، ئهبـۇ    . ــ سهن يـېمىگىچه مهنمـۇ يـېمهيمهن، ـ دېـدى     
ئهبــۇ دەردا كېچىــدە ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈن تۇرمــاقچى . دەردامــۇ يېــدى

  : بولغانىدى، سهلمان ئۇنىڭغا
ـــ ئــۇخال ــ دېــدى! ـ بىــر ئــازدىن كېــيىن يهنه . ردا ئۇخلىــدىئهبــۇ دە. ـ

  : تۇرماقچى بولىۋىدى، سهلمان يهنه
  : كېچىنىڭ ئاخىرىغا كهلگهندە سهلمان. ـ دېدى! ــ ئۇخال

  : سهلمان. ئىككىسى بىلله ناماز ئوقۇدى. ـ دېدى! ــ ئهمدى تۇرغىن
ــ ھهقىقهتهن سـهندە رەببىڭنىـڭ ھهققـى بـار، سـېنىڭ بهدىنىـڭ ۋە       

ھهر بىر ھهق ئىگىسىگه ھهققىنى . سهندە ھهققى بارئهھلىڭنىڭمۇ ھهم 
ــن  ــدا بهرگى ــدى ! جايى ــ دې ــاالمنىڭ   . ـ ــبهر ئهلهيهىسس ــۇ دەردا پهيغهم ئهب

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . قېشىغا كېلىپ، بولغان ئىشالرنى سۆزلهپ بهردى
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ــ سهلمان راست ئېيتىپتۇ، ـ دېدى
  )1968: بۇخارى(
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سېنىڭ ئۈستۈڭدە مېهمىنىڭنىڭمۇ ھهققى : كهتىرمىزى بۇ ھهدىس
  .بار، ـ دېگهننى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان

 صلى اهللا عليه وسلمَعْبد اللَِّه ْبن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ أُْخبَِر َرُسولُ اللَِّه عن  - 165
 صلى اهللا عليه وسلمَرُسولُ اللَِّه  فَقَالَ. أَنَُّه َيقُولُ َألقُوَمنَّ اللَّْيلَ َوَألُصوَمنَّ النََّهاَر َما ِعْشُت

صـلى اهللا  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه . فَقُلُْت لَُه قَْد قُلُْتُه َيا َرُسولَ اللَِّه. »؟آْنَت الَِّذى َتقُولُ ذَِلَك«
ةَ أَيَّامٍ فَـإِنَّ  فَإِنََّك الَ َتْسَتِطيُع ذَِلَك فَُصْم َوأَفِْطْر َوَنْم َوقُْم َوُصْم ِمَن الشَّْهرِ ثَالَثَ« عليه وسلم

قَالَ . قَالَ قُلُْت فَإِنِّى أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك. »الَْحَسَنةَ بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها َوذَِلَك ِمثْلُ ِصَيامِ الدَّْهرِ
ـ . »ُصْم َيْوًما َوأَفِْطْر َيْوَمْينِ«:  :قَـالَ  .ِهقَالَ قُلُْت فَإِنِّى أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك َيا َرُسولَ اللَّ
 .»َوُهَو أَْعَدلُ الصَِّيامِ -َعلَْيِه السَّالَُم  -ُصْم َيْوًما َوأَفِْطْر َيْوًما َوذَِلَك ِصَياُم َداُوَد «

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    - 165
  :دەيدۇ

كۈن بويى روزا تۇتىمهن ۋە ھاياتال بولسام، كېچىنـى نامـاز ئوقـۇپ    ”ــ 
دېگهن سۆزۈم پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه      “ۆتكۈزىمهنئ

 :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهندىن. خهۋەر قىلىنىپتۇ
 : مهن. ؟ ـ دەپ سورىدىئاشۇ سۆزلهرنى قىلغان سهنمۇــ 

پهيغهمـبهر  . دېدىم -، دېگهن نداقمهن شۇ !نىڭ پهيغهمبىرىهللاــ ئى ا
  :ۋەسهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيهى

ــ شۈبهىسىزكى، سهن بۇنىڭغـا قـادىر بواللمايسـهن، روزىمـۇ تـۇتقىن،      
. ئۇيقۇنىمۇ ئۇخلىغىن، قوپۇپ ئىبادەتنىمۇ قىلغىن. روزىسىزمۇ يۈرگىن

ھهقىـقهتهن ھهر بىـر   . ھهر ئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتقىن) رامىزاندىن باشقا(
دا ئـۈچ كـۈن   ئهنه شـۇ ھهر ئايـ  . ياخشىلىققا ئون ھهسسه سـاۋاب يېزىلىـدۇ  

  :مهن. دېدى -روزا تۇتۇش يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش بولىدۇ،
ـــ  ــمهن،   ــ ــارتۇقراقىنى قىالاليـ ــدىن ئـ ــدىم -ئۇنىڭـ ــبهر . دېـ پهيغهمـ

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 -ــــ ئۇنــداق بولســا، بىــر كــۈن روزا تۇتــۇپ، ئىككــى كــۈن تــۇتمىغىن، 

 : مهن. دېدى
ــارتۇقراقىنى  ـــ ئۇنىڭـــدىنمۇ ئـ پهيغهمـــبهر . دېـــدىم -قىالاليـــمهن، ــ
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  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بــۇ، داۋۇد . ــــ ئۇنــداق بولســا، بىــر كــۈن تۇتــۇپ، بىــر كــۈن تــۇتمىغىن

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ روزىسى بولۇپ، ئهڭ ئوتتۇرا ھال روزىدۇر، ـ دېدى
 )1159: مۇسلىم(

ي أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك فَقَالَ النَّبِيُّ َوُهَو أَفَْضلُ الصَِّيامِ فَقُلُْت إِنِّ: ويف رواية - 166
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك

  : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 166
  : مهن. ــ ئۇ ئهڭ ئهۋزەل روزىدۇر، ـ دېدى

ــارتۇقراقىنى قىالاليـــمهن،   ـــ ئۇنىڭـــدىنمۇ ئـ پهيغهمـــبهر . دېـــدىم -ــ
  : اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهل

  . ېدىد -ــ ئۇنىڭدىنمۇ ئهۋزەلرەكى يوق، 
  )1159: مۇسلىم(

أَلَْم أُْخَبْر أَنََّك َتُصوُم الدَّْهَر َوَتقَْرأُ الْقُْرآنَ كُلَّ لَْيلٍَة فَقُلُْت َبلَى : ومن رواياته - 167
قَالَ قُلُْت َيا َنبِىَّ اللَِّه إِنِّى أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن . »ْهرٍَواقَْرإِ الْقُْرآنَ ِفى كُلِّ َش«قَالَ  ...َيا َنبِيَّ اللَِّه
قَالَ قُلُْت َيا َنبِىَّ اللَِّه إِنِّى أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك قَـالَ  . »فَاقَْرأُْه ِفى كُلِّ ِعْشرِيَن«ذَِلَك قَالَ 

فَاقَْرأُْه ِفـى  «قَالَ . إِنِّى أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك قَالَ قُلُْت َيا َنبِىَّ اللَِّه. »فَاقَْرأُْه ِفى كُلِّ َعْشرٍ«
فَإِنَّ ِلَزْوجَِك َعلَْيَك َحقŕا َوِلَزْورَِك َعلَْيَك َحقŕـا َوِلَجَسـِدَك   . كُلِّ َسْبعٍ َوالَ َتزِْد َعلَى ذَِلَك

إِنََّك الَ «بِىُّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َوقَالَ ِلَى النَّ. قَالَ فََشدَّْدُت فَُشدَِّد َعلَىَّ. »َعلَْيَك َحقŕا
 صلى اهللا عليه وسـلم قَالَ فَِصْرُت إِلَى الَِّذى قَالَ ِلَى النَّبِىُّ . »َتْدرِى لََعلََّك َيطُولُ بَِك ُعْمٌر

 .صلى اهللا عليه وسلمفَلَمَّا كَبِْرُت َوِدْدُت أَنِّى كُْنُت قَبِلُْت ُرْخَصةَ َنبِىِّ اللَِّه 
  : بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهنيهنه  - 167

ـــــ ســـېنىڭ يىـــل بـــويى روزا تۇتىـــدىغانلىقىڭنى ۋە قۇرئـــاننى ھهر 
. ەپ سـورىدى ىدىغانلىقىڭنى ئاڭلىـدىمغۇ؟ ـ د  كېچىدە بىر قېتىم ئۆتكۈز

 : مهن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ـ دېـدىم ! ــ شۇنداق، ئى رەسۇلۇلالھ
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بايـان قىلىنغـان تهلىماتقـا     دىستهروزا توغرۇلۇق ئالدىنقى ھه( ۋەسهللهم
  :)ئوخشاش تهلىمات بهرگهندىن كېيىن

  : مهن. دېدى -! ــ قۇرئاننى ئايدا بىر قېتىم ئۆتكۈزگىن
ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــمهن،  ! ـ ــارتۇقراقىنى قىالالي ــدىنمۇ ئ  -مهن ئۇنىڭ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىم
 : مهن. دېدى -! ئۆتكۈزگىنكۈندە بىر قېتىم  20ــ ئۇنداقتا، 

مهن ئۇنىڭدىنمۇ ئـارتۇقىنى قىالاليـمهن،   ! نىڭ پهيغهمبىرىهللاــ ئى ا
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىم -

 : مهن. دېدى -! ــ ئون كۈندە بىر قېتىم ئۆتكۈزگىن
ــى ا  ـــ ئـ ــرى هللاــ ــڭ پهيغهمبىـ ــارتۇقراقىنى  ! نىـ ــدىنمۇ ئـ مهن ئۇنىڭـ

  :هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپ. دېدىم -قىالاليمهن، 
. ــ يهتته كۈندە بىر قېتىم ئۆتكۈزگىن، ئۇنىڭـدىن ئاشـۇرۇۋەتمىگىن  

لىرىڭنىڭمۇ مېهمانچۈنكى سېنىڭ ئۈستۈڭدە ئايالىڭنىڭمۇ ھهققى بار، 
ــار، ـ دېــدى     ــار، بهدىنىڭنىڭمــۇ ھهققــى ب مهن ســۆزۈمدە چىــڭ . ھهققــى ب

پهيغهمــبهر . ىڭىــپ كهتتــىتۇرۇۋالغــانلىقىم ئۈچــۈن ئىــش مۇشــۇنداق چ 
 :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

شــى ۇــــ ســهن بىلمهيســهن، ئېهتىمــال ســېنىڭ ئــۆمرۈڭ ئــۇزۇن بول 
راسـت دېگهنـدەك، مهن   . ، ـ دېدى )قېرىغاندا تاقهت قىاللمايسهن(مۇمكىن 

يــاش . پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم دېــگهن ياشــقا يهتــتىم 
خســىتىنى قوبــۇل مــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ رۇپهيغه”: چوڭايغانســېرى

  . دەپ ئويالپ كهتتىم “!؟قىلغان بولسامچۇ
  )1159 :مۇسلىم(

إِنََّك َتُصوُم الدَّْهَر فَإِذَا ُصْمَت الدَّْهَر َوقُْمَت اللَّْيلَ َهَجَمْت لَُه الَْعْيُن  :ومنها - 168
ُصْم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ِمْن الشَّْهرِ َصْوَم الدَّْهرِ كُلِّـِه قَـالَ   َوَنِفَهْت لَُه النَّفُْس لَا َصاَم َمْن َصاَم الْأََبَد 

قَالَ  قُلُْت إِنِّي أُِطيُق قَالَ ُصْم َصْوَم َداُوَد فَإِنَُّه كَانَ َيُصوُم َيْوًما َوُيفِْطُر َيْوًما َولَا َيِفرُّ إِذَا لَاقَى
 .َمْن ِلي بَِهِذِه َيا َنبِيَّ اللَِّه

  : رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهنيهنه بىر  - 168
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ــ سهن يىـل بـويى كۈنـدۈزى روزا تۇتـۇپ، كېچىسـى ئۇخلىمـاي نامـاز        
 :مهن. ئوقۇيدىكهنسهن، ـ دېدى
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ــ شۇنداق، ـ دېدىم

ــ يىل بويى روزا تۇتساڭ، كېچىسى ئۇخلىماي ناماز ئوقۇساڭ، كۆزۈڭ 
يىل بويى روزا تۇتقان ئادەمنىڭ روزىسـى روزا  . يدۇتالىدۇ، جىسمىڭ چارچا

شــۇڭا ھهر ئايــدا ئــۈچ كــۈن روزا تــۇت، بــۇ، يىــل بــويى روزا . ھېســابالنمايدۇ
 :مهن. تۇتقان بىلهن باراۋەر، ـ دېدى

ــمهن،    ــارتۇقراقىنى قىالالي ـــ مهن ئۇنىڭــدىن ئ ــدىم -ـ ــبهر . دې پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇ بىر كۈن روزا تۇتسا، ! ئهلهيهىسساالمدەك روزا تۇتــ ئۇنداقتا، داۋۇد 
  :مهن. بىر كۈن تۇتمايتتى، دۈشمهن بىلهن ئۇچراشسا قاچمايتتى، ـ دېدى

بـۇ خىسـلهتنى مهن   ) داۋۇد ئهلهيهىسسـاالمدىكى ! (ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
  . ـ دېدىم! قانداقمۇ قىالالرمهن؟

  )6277: ؛ بۇخارى6727: ئهھمهد(

نِي أَبِي اْمَرأَةً ذَاَت َحَسبٍ فَكَانَ َيَتَعاَهُد كَنََّتُه فََيْسـأَلَُها َعـْن   أَْنكََح: ومنها - 169
فَلَمَّا طَالَ  َبْعِلَها فََتقُولُ نِْعَم الرَُّجلُ ِمْن َرُجلٍ لَْم َيطَأْ لََنا ِفَراًشا َولَْم ُيفَتِّْش لََنا كََنفًا ُمْنذُ أََتْيَناُه

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ الْقَنِي بِِه فَلَِقيُتُه َبْعُد فَقَالَ كَْيَف َتُصوُم قَالَ  ذَِلَك َعلَْيِه ذَكََر ِللنَّبِيِّ
فَلَْيَتنِي قَبِلُْت ُرْخَصـةَ  : و فيه. فذكر Ʋوه... كُلَّ َيْومٍ قَالَ َوكَْيَف َتْخِتُم قَالَ كُلَّ لَْيلٍَة قَالَ 

لَْيِه َوَسلََّم َوذَاَك أَنِّي كَبِْرُت َوَضُعفُْت فَكَانَ َيقَْرأُ َعلَى َبْعضِ أَْهِلـِه  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
َوإِذَا أََراَد  السُّْبَع ِمْن الْقُْرآِن بِالنََّهارِ َوالَِّذي َيقَْرُؤُه َيْعرُِضُه ِمْن النََّهارِ ِلَيكُونَ أََخفَّ َعلَْيِه بِاللَّْيلِ

أَيَّاًما َوأَْحَصى َوَصاَم ِمثْلَُهنَّ كََراِهَيةَ أَنْ َيْتُرَك َشْيئًا فَاَرَق النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه   أَنْ َيَتقَوَّى أَفْطََر
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيِه

  :يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 169
يلۇق بىــر ئايــالنى ئېلىــپ بهرگهن بولــۇپ، وئــابر -ــــ دادام ماڭــا يــۈز 

ئـــۇ ئايالىمـــدىن مېنىـــڭ . پـــات يـــوقالپ تـــۇراتتى -كېلىنىنـــى پـــات 
 :ئايالىم ئۇنىڭغا. ئهھۋالىمنى سوراپتۇ
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ــۇ  - ــدېگهنبـــ ــان  ! ياخشـــــى ئهر؟ نېمىـــ ــدىن بۇيـــ ــز كهلگهنـــ بىـــ
كۆرپىلىرىمىزنى دەسسـهپمۇ قويمىـدى، پهردىلىرىمىزنـى بىـرەر قېـتىم      

بـۇ سـوئال ـ جـاۋاب تهكرارلىنىۋەرگهنـدىن      . ئېچىپمـۇ قويمىـدى، ـ دەپتـۇ    
دادام بۇ ئهھـۋالنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه      كېيىن، 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئېيتىپتۇ

كېــيىن مهن . دەپتــۇ -! ــــ بــاالڭ كېلىــپ، مهن بىــلهن كۆرۈشســۇن
پهيغهمـبهر  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن كۆرۈشـتۈم   

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 :مهن. ــ روزىنى قانداق تۇتۇۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىدى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىم -ــ ھهر كۈنى، 
 : مهن. دەپ سورىدى -ــ قۇرئاننى قانداق تامام قىلىسهن؟ 

ــدىم      ــتىم، ـ دې ــر قې ــېچه بى ـــ ھهر ك ــبهر  . ـ ــلهن، پهيغهم شــۇنىڭ بى
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

يـۇقىرىقى ھهدىسـتىكىگه ئوخشـاش     دەپ( دېـدى  ..مۇنداق، مۇنداق ــ
  .)داۋامالشقان

كاشكى مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ”: بۇ رىۋايهتته يهنه ئابدۇلالھنىڭ
ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ماڭــا يارىتىــپ بهرگهن كهڭچىلىكىــگه مــاقۇل   

ــ     “دى ياشــىنىپ، ئاجىزلىشــىپ كهتــتىم  دېســهم بــوپتىكهن، مانــا ئهم
  .بايان قىلىنغان دېگهنلىكى

ــدۈزى       ــۈن، كۈن ــقا يهڭگىــل بولۇشــى ئۈچ ــدە ئوقۇش ــدۇلالھ كېچى ئاب
بالىۋاقىلىرىنىڭ بهزىسىگه قۇرئاننڭ يهتتىدىن بىرىنـى ئوقـۇپ بېرىـپ،    

بهزى ۋاقىتالردا . كېچىسى ئوقۇيدىغان يهرنى كۈندۈزى بىر ئۆتكۈزىۋاالتتى
ئانـدىن  . كۈچلىنىۋېلىش مهقسـىتىدە بىـر نهچـچه كـۈن روزا تۇتمـايتتى     

ئۆزىنىــڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئايرىلىشــتىن 
بــــۇرۇن قىلغــــان ئهمهللىرىــــدىن بىــــرەر نهرســــىنى تهرك ئېتىشــــنى 
ياقتۇرمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن، روزا تۇتمىغـــان شـــۇ كۈنلهرنىـــڭ قازاســـىنى 

  . قىلىۋاالتتى
  )5052: بۇخارى(
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النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَـانَ َيْحَتجِـُر    َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ - 170
بِـيِّ  َحِصًريا بِاللَّْيلِ فَُيَصلِّي َعلَْيِه َوَيْبُسطُُه بِالنََّهارِ فََيْجِلُس َعلَْيِه فََجَعلَ النَّاُس َيثُوُبونَ إِلَـى النَّ 

َحتَّى كَثُُروا فَأَقَْبلَ فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُخـذُوا ِمـْن    َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُيَصلُّونَ بَِصلَاِتِه
 .َوإِنْ قَلَّ الْأَْعَمالِ َما ُتِطيقُونَ فَإِنَّ اللََّه لَا َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا َوإِنَّ أََحبَّ الْأَْعَمالِ إِلَى اللَِّه َما َداَم

هيغهمـــبهر پ: ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ   ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ  - 170
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بىـر بورىسـى بولـۇپ ، ئۇنىـڭ بىـلهن        

دە، بىـر تهرىپىـدە نامـاز     -كېچىسى كىچىككىـنه بىـر ھـۇجرا ياسـايتتى     
شــۇنىڭ بىــلهن،  . ئوقــۇيتتى، كۈنــدۈزى يېيىــپ ئۈســتىدە ئولتــۇراتتى    

كىشىلهر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئىقتىـدا قىلىـپ     
تهرەپـتىن كېلىشـكه باشـاليتتى، ئۇالرنىـڭ      -ئوقۇش ئۈچـۈن تهرەپ   ناماز

شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر . كــۈنگه كــۆپهيگىلى تــۇردى -ســانى كۈنــدىن 
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا

تـاقىتىڭالر يېتىـدىغان ئىشـنى قىلىڭـالر، سـىلهر      ! ــ ئى خـااليىق  
الغـــا ئىشـــالرنىڭ ئهڭ تائاهللا ا. ھهرگىـــز زېرىكمهيـــدۇهللا زېرىكمىگـــۈچه ا

  . كى ئاز بولسىمۇ ئۈزۈلمهي داۋام قىلغىنىدۇر، ـ دېدىۈسۆيۈمل
 )5861: بۇخارى(

َوكَانَ آلُ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َعِملُـوا َعَملًـا   : وزاد يف رواية - 171 
  .أَثَْبُتوُه

سـهلاللالھۇ   مـۇھهممهد : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 171
ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئائىلىســى بىــرەر ئىشــنى قىلســا، ئىزچىــل       

  . داۋامالشتۇراتتى
 )782 :مۇسلىم(

َسدُِّدوا َوقَارُِبوا َوأَْبِشُروا فَإِنَُّه لَا ُيْدِخلُ أََحًدا الَْجنَّةَ َعَملُُه قَالُوا : ومن رواياته - 172
  .أََنا إِلَّا أَنْ َيَتَغمََّدنِي اللَُّه بَِمْغِفَرٍة َوَرْحَمٍة َولَا أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َولَا

: بــۇ ھهدىســنىڭ رىۋايهتلىرىــدىن بىرىــدە مۇنــداق دېــيىلگهن  - 172
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ــۇرۇڭالر، ئهمهل    ــول ئۈســتىدە مۇســتهھكهم ت ــوغرا ي ـــ ت ئىبــادەتته  -ـ
ــۇڭالر،   ــال بول ــۈن (ئوتتۇراھ ــڭ ئۈچ ــاۋابقا  بۇنى ــدىغان س ــال ) بېرىلى خۇش

ــۇڭالر،  ــۆز ئهمهل  ) بىلىڭالركــى(بول ــنهتكه ئ ئىبــادىتى  -ھــېچ كىــم جهن
  : ساھابىلهر. بىلهن كىرەلمهيدۇ، ـ دېدى

سهنمۇ شۇنداقمۇ؟ ـ دېۋىدى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ۇ پهقهت ــــ ھهئه، مهنمــۇ شــۇنداق، مېنىــڭ جهنــنهتكه كىرىشــىمم     
نىڭ ماڭا مهغپىـرەت ۋە رەھـمهت قىلىشـىغا بـاغلىقتۇر، ـ دەپ جـاۋاب       هللا

  . بهردى
 )5683: بۇخارى(

َعْن َعلْقََمةَ قُلُْت ِلَعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َهلْ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  :ومنها - 173 
ئًا قَالَْت لَا كَانَ َعَملُُه ِدَميةً َوأَيُّكُْم ُيِطيُق َما كَانَ َرُسولُ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخَتصُّ ِمْن الْأَيَّامِ َشْي

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِطيُق
 : مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن: ئهلقهمه مۇنداق دەيدۇ – 173

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كـۈنلهردىن بىرەرسـىنى    
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ . ەر ئىبــادەتكه خــاس قىالمتــى؟ ـ دەپ ســورىدىم  بىــر
 : ئهنها

ــــ يــاق، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئهمهلــى       
ئىزچىل داۋام قىالتتى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ تـاقىتى يهتـكهن     

  . ـ دېدى! ئىشقا سىلهرنىڭ تاقىتىڭالر قانداقمۇ يهتسۇن؟
 )1987: بۇخارى(

َسدُِّدوا َوقَارُِبوا َواغُْدوا َوُروُحوا : ي ُهَرْيَرةَ Ʋو ذلك وفيهوللبخاري َعْن أَبِ - 174
  .َوَشْيٌء ِمْن الدُّلَْجِة َوالْقَْصَد الْقَْصَد َتْبلُُغوا

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇدىنمــۇ يۇقىرىقىغــا ئوخشــاش  - 174
  : دە مۇنداق كهلگهنھهدىس رىۋايهت قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭ رىۋايىتى

ــۇرۇڭالر، ئهمهل    « ــتهھكهم ت ــتىدە مۇس ــول ئۈس ــوغرا ي ــادەتته  -ت ئىب
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ــاخىرقى       ــڭ ئ ــۇرۇن ۋە كېچىنى ــگهن، كهچق ــۇڭالر، ئهتى ــال بول ــۇرا ھ ئوتت
ــتا      ــدىلىنىڭالر، ھهر ئىشـ ــۈن پايـ ــش ئۈچـ ــادەت قىلىـ ــمىدىن ئىبـ قىسـ
ئوتتۇراھـــال بولۇشـــقا دىقـــقهت قىلىڭـــالر، شـــۇنداق قىلغانـــدا نىشـــانغا 

  . »سىلهريېتهلهي
 )6463: بۇخارى(

 .إِنَّ الدِّيَن ُيْسٌر َولَْن ُيَشادَّ الدِّيَن أََحٌد إِلَّا غَلََبه: وله وللنسائي - 175
  : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 175

دىــن ھهقىــقهتهن ئاســاندۇر، كىمكــى دىننــى قىيىنالشتۇرۇشــقا      «
ئــۆزى مهغلــۇب  ئۇرۇنىــدىكهن، ھۆددىســىدىن چىقىــپ بواللمــاي، ئــاخىرى

  . »بولىدۇ
 )؛ نهسائى39: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيسُِّروا َولَا ُتَعسِّـُروا   - 176
 .َوَبشُِّروا َولَا ُتَنفُِّروا

ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   - 176
  : هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پ

. دىننى كىشىلهرگه ئاسانالشتۇرۇپ بېـرىڭالر، قىيىنالشـتۇرماڭالر  «
  . »ئۈركۈتىۋەتمهڭالرجهلپ قىلىڭالر،  بېشارەتلهرنى دەپ بېرىپ

  )69: بۇخارى(

يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َدَخلَ النَّبِ - 177
قَـْت  َحْبلٌ َمْمُدوٌد َبْيَن السَّارَِيَتْينِ فَقَالَ َما َهذَا الَْحْبلُ قَالُوا َهذَا َحْبلٌ ِلَزْيَنَب فَإِذَا فََتَرْت َتَعلَّ

  .ُدكُْم َنَشاطَُه فَإِذَا فََتَر فَلَْيقُْعْدفَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُحلُّوُه ِلُيَصلِّ أََح
ــۇدىن   - 177 ــۇ ئهنه ــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى  :مۇن

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهسـچىتكه كىرىـپ، ئىككـى       
 : دە -تۈۋرۈكنىڭ ئارىلىقىغا تارتىلغان ئارغامچىنى كۆردى 

 : شىلهركى .ەپ سورىدىــ بۇ نېمه ئارغامچا؟ ـ د
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ــ بـۇ، زەينهپنىـڭ نامـاز ئوقـۇپ ھېرىـپ قالغانـدا ئېسـىلىۋالىدىغان        
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى -ئارغامچىسى، 

ــ ئۇنى ئېلىۋېتىڭالر، نامازنى روھلۇق تۇرۇپ ئوقـۇڭالر، ئهگهر بوشـاپ   
  . دېدى ـ !قالساڭالر، ئارام ئېلىڭالر

  )1150: بۇخارى(

 .َحْمَنةُ بِْنُت َجْحشٍ بدل زينب: اوله أيض - 178
زەينهپنىڭ ئورنىغا ھهمنه بىنتى جهھـش،  : يهنه بىر رىۋايهتته - 178

  . ①ـ دەپ رىۋايهت قىلىنغان
  )1312: ئهبۇ داۋۇد(

عن َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ الَْحْولَاَء بِْنَت ُتَوْيـِت ْبـنِ    - 179
بِيبِ ْبنِ أََسِد ْبنِ َعْبِد الُْعزَّى َمرَّْت بَِها َوِعْنَدَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلْـُت  َح

َم لَا َوَسلَّ َهِذِه الَْحْولَاُء بِْنُت ُتَوْيٍت َوَزَعُموا أَنََّها لَا َتَناُم اللَّْيلَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .َتَناُم اللَّْيلَ ُخذُوا ِمْن الَْعَملِ َما ُتِطيقُونَ فََواللَِّه لَا َيْسأَُم اللَُّه َحتَّى َتْسأَُموا

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت   - 179
ــدۇ ــى    ھهۋال: قىلىنىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــت پهيغهمـ ــى تۇۋەيـ بىنتـ

مهن پهيغهمـــبهر . ن بىـــر جايـــدىن ئـــۆتتىۋەســـهللهم ئىككىمىـــز تۇرغـــا
 :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ــال   ــۇ ئاي ـــ ب ــزى ھهۋال،   ـ ــڭ قى ــىلهر تۇۋەيتنى ــۇنى كىش ــى ئ كېچىس
ــدۇ دېيىشــىدىكهن،  ــدىم -ئۇخلىماي پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . دې

  :ۋەسهللهم
ــــ كېچىســى ئۇخلىمامــدىكهن؟ تــاقىتىڭالر يېتىــدىغان ئىشــنى      

ــالر،  ــهمكى،   نهللاقىلىڭ ــلهن قهس ــامى بى ــۈچه ا ىــڭ ن ــىلهر زېرىكمىگ هللا س
  . ھهرگىز زېرىكمهيدۇ، ـ دېدى

  )785 :مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1164(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِلكُلِّ َشْيٍء ِشرَّةً َوِلكُلِّ  -180
  .َوقَاَرَب فَاْرُجوُه َوإِنْ أُِشَري إِلَْيِه بِالْأََصابِعِ فَلَا َتُعدُّوُه ِشرٍَّة فَْتَرةً فَإِنْ كَانَ َصاِحُبَها َسدََّد

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 180
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر قانداق ئىشنىڭ جۇش ئـۇرۇپ راۋاجلىنىـدىغان دەۋرى بولىـدۇ    « 
مانـا بـۇ جـۇش    . ۇشقۇن كهيپىيـاتنىڭمۇ پهسـىيىش دەۋرى بولىـدۇ   ۋە بۇ ج

ــوغرا يــول ئۈســتىدە    ــۇرۇپ راۋاجلىنىــدىغان دەۋرنىــڭ ســاھىبى ئهگهر ت ئ
ئۇنــداق ئىبــادەتته ئوتتۇراھــال بولســا،    -مۇســتهھكهم تۇرســا ۋە ئهمهل  

. ئۈمىــد كۈتســهڭالر بولىــدۇ) مۇشــۇنداق داۋام قىاللىشــىدىن(ئادەمنىــڭ 
ئـاۋۇ  ”قىلىـپ،   ئىبادەتنى ھهددىـدىن ئاشـۇرۇپ  دە دەۋربۇ (ئۇ كىشى ئهمما 

ــكهن   ــادەم ئى ــۋادار ئ ــلهن  ) دەپ “تهق ــاق بى ــدىغان بارم ــارەت قىلىنى  ئىش
   ①»!، ئۇنداق ئادەمدىن ئۈمىد كۈتمهڭالرنسامهشهۇرالرغا ئايال

  )2453: تىرمىزى(

ه تقوم الليـل،  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أن موالةً لأخƎ النيب : عن ابن عباس - 181
فَْتَرةً، فََمْن صاَرْت فَْتَرُتُه إِلَى ُسـنَّيت   إِنَّ ِلكُلِّ َعاِملٍ ِشرَّةً ولكل ِشرٍة: وتصوم النهار، فقال

 .فَقَِد اْهَتَدى ومن أخطأ فَقَْد َضلَّ
پهيغهمـبهر  : مۇنداق دەيـدۇ  مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 181

بىـر دېـدىكىنىڭ كېچىسـى تهھهججـۇد     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه 
ــدى،     ــدىغانلىقى خهۋەر قىلىنغانى ــدۈزى روزا تۇتى ــدىغانلىقى ۋە كۈن ئوقۇي

ھهر بىــر ئىــش قىلغــۇچى «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
بىــردە جانلىنىــپ كهتســه، بىــردە پهســكويغا چۈشــۈپ قالىــدۇ، مېنىــڭ    

تــوغرا يــولنى ســۈننىتىمگه ئۇيغــۇن ھالــدا پهســكويغا چۈشــكهن كىشــى  
  . »ئۇنداق بولمىسا، ئازغان بولىدۇ .بولىدۇ تۇتقان

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1995(ئهلبانى  ①
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أال ترƷون : مالك بلغƗ أن عائشة كانت ترسل إƂ أهلها بعد العتمة فتقول - 182
  .الكتاب؟ رزين

ئىمــام مالىكقــا يېتىشــىچه، ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا خۇپتهنــدىن    - 182
  : كېيىن ئائىلىسىگه
ــابنى  ـــ كىتـ ــاننى(ــ ــىلهر؟ ) قۇرئـ ــالغىلى قويمامسـ ــارام ئـ ــادەم     !ئـ ـ دەپ ئـ

  . ئهۋەتهتتىكهن
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

  .رزين .خري األمور أوسطها: عن أيب هريرة رفعه - 183
ــى      – 183 ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

  : ۋەسهللهمنىڭ
ــال بول  « ــى نورم ــنىڭ ياخشىس ــدۇرئىش ــى  » غىنى ــم بهرگهنلىكىن دەپ تهلى

  . رىۋايهت قىلىدۇ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

إِنَّ َهذَا الدِّيَن َمِتٌني، ”: َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 184
  .“ظَْهًرا أَْبقَى فَإِنَّ الُْمْنَبتَّ ال أَْرًضا قَطََع َوال فَأَْوِغلْ ِفيِه بِرِفْقٍ،

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر  - 184
 :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ دىـن ھهقىـقهتهن بهك مۇسـتهھكهم دىنـدۇر، بـۇ دىـن كۆرسـهتكهن يولـدا         «
ــېڭىڭالر   ــلهن م ــك بى ــدا     . تهمكىنلى ــرىم يول ــادەم يې ــدىراڭغۇ ئ ــۈنكى بهك ئال چ

غىدىن چاتاق چىقىپ، بارىدىغان يېرىگىمۇ يېتىپ بارالمايدۇ، ئۇلىغىـدىنمۇ  ئۇلى
  . ①»ئايرىلىپ قالىدۇ

 )74: بهززار(

 .وألƥد أوله عن أنس - 185

                                                 
رىـــــۋايهت قىلغـــــان بولـــــۇپ، ســـــهنهدىدە يهھيـــــا ئىبنـــــى  بـــــۇ ھهدىســـــنى بهززار): 217(ھهيســـــهمى  ①

 .مۇتهۋەككىل ئهبۇ ئهقىل ئىسىملىك كاززاب بىرى بار، ـ دېگهن
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ــى ئهنهس      - 185 ــاش تهرىپىنـ ــنىڭ بـ ــۇ ھهدىسـ ــمهد بـ ــام ئهھـ ئىمـ
  . ①رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان

 )27318: ئهھمهد(

ال ”: ْيٍف أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم، قَـالَ   عن َسْهلِ ْبنِ ُحَن - 186
ُتَشدُِّدوا َعلَى أَْنفُِسكُْم، فَإِنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بَِتْشِديدِهْم َعلَى أَْنفُِسهِْم، َوَسـَتجُِدونَ  

 .“َبقَاَياُهْم ِفي الصََّواِمعِ َوالدَِّياَراِت
ــنۇبنـــى ھســـهھل ئى - 186 ــۋايهت  هيـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ف رەزىيهلالھـ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئـــۆزەڭالرنى ) ئىبـــادەتنى ھهددىـــدىن ئاشـــۇرۇپ قىلىـــپ -ئهمهل («

ئىبـادەتنى ھهددىـدىن    -ئهمهل (قىينىماڭالر، سىلهردىن ئىلگىـرىكىلهر  
. لىقتىن ھـاالك بولـۇپ كهتـكهن   ئۆزلىرىنى قىينىغـان ) ئاشۇرۇپ قىلىپ

  . ②»ئۇالرنىڭ قالدۇقلىرىنى چېركاۋ ۋە ئىبادەتخانىالردا ئۇچرىتااليسىلهر
 )»ئهلئهۋسهت«ۋە  »ئهلكهبىر«(

 .وأليب داود عن أنس بقصة - 187
ــۇ ھهدىســنى ئهنهس  - 187 ــۇ داۋۇد ب ــر   ئهب ــۇدىن بى ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

  . ③قىسسه بىلهن بىرگه رىۋايهت قىلغان
 )4904: اۋۇدئهبۇ د(

عن َعْبد اللَِّه ْبن َعبَّاسٍ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ الَْهـْدَي    - 188
  .الصَّاِلَح َوالسَّْمَت الصَّاِلَح َواِلاقِْتَصاَد ُجْزٌء ِمْن َخْمَسٍة َوِعْشرِيَن ُجْزءăا ِمْن النُُّبوَِّة

ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى -188

                                                 
ــهمى  ① ــهنچلىكتۇر      ): 216(ھهيس ــرى ئىش ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس . ب

 .، ـ دېگهنپهقهت خهلف ئىبنى مىهران ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن زامانداش ئهمهس
ــهمى  ② ــاتىبى      ): 220(ھهيسـ ــنىڭ كـ ــهنهدىدە لهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــدۇلالھ ــار    ئابـ ــى بـ ــگهن كىشـ ــالىه دېـ ــى سـ ــهنچلىك    . ئىبنـ ــڭ ئىشـ ــالر ئۇنىـ ــىم ھهدىسشۇناسـ ــر قىسـ بىـ
 .نئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرسه، يهنه بىر قىسمى زەئىپ ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگه

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1049(ئهلبانى  ③
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  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ياخشـــى نـــام ئىگىســـى بولـــۇش، ســـىرتقى ) كىشـــىلهر ئارىســـىدا(«

قىيــاپىتى ھهر جهھهتــتىن الياقهتلىــك بولــۇش ۋە ئىشــالردا ئوتتۇراھــال  
  . ①»ىسىدىن بىرىدۇرپارچ 25بولۇش قاتارلىقالر پهيغهمبهرلىكنىڭ 

  )4776: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3996(ئهلبانى  ①
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  ئىلىم بۆلۈمى

  ئىلىمنىڭ پهزىلىتى ۋە ئىلىم ئىگهللهشكه رىغبهتلهندۈرۈش

: قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّمَ  : َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن قَالَ - 189
 .“فَْضلُ الِْعلْمِ َخْيٌر ِمْن فَْضلِ الِْعَباَدِة، َوَخْيُر ِدينِكُُم الَْوَرُع”

ــۇزەيفه - 189 ــ ھـ ــۋايهت     ىئبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــانى رەزىيهلالھـ يهمـ
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

ــى   « ــى ئهمهلــ ــڭ ئهڭ ياخشــ ــادەتتىن ئهۋزەل، دىنىڭالرنىــ ــم ئىبــ ئىلىــ
   .①»تهقۋالىقتۇر

 )؛ بهززار»ئهۋسهت«(

ذُِكَر ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلَـاِن  َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ قَالَ  - 190
ابِِد أََحُدُهَما َعابٌِد َوالْآَخُر َعاِلٌم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَْضلُ الَْعاِلمِ َعلَى الَْع

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتـُه َوأَْهـلَ    كَفَْضِلي َعلَى أَْدَناكُْم ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه
السََّمَواِت َوالْأََرِضَني َحتَّى النَّْملَةَ ِفي ُجْحرَِها َوَحتَّى الُْحوَت لَُيَصلُّونَ َعلَى ُمَعلِّـمِ النَّـاسِ   

  .الَْخْيَر
دېگهنلىكى ئهبۇ ئۇمامه باھىلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق  - 190

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئىككـى تۈرلـۈك ئـادەم    : رىۋايهت قىلىنىدۇ

                                                 
 ئابـــدۇلالھبـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە       ): 478(ھهيســـهمى  ①

ــار     ــرى ب ــىملىك بى ــدۇلقۇددۇس ئىس ــى ئاب ــان ئۇ   . ئىبن ــى ھىبب ــارى ۋە ئىبن ــام بۇخ ــهنچلىك  ئىم ــڭ ئىش نى
ــۈرگهن   ــرى سـ ــى ئىلگىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــى     . كىشـ ــڭ ھهدىسـ ــقىالر ئۇنىـ ــن ۋە باشـ ــى مهئىـ ــېكىن ئىبنـ لـ

 .زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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، )ئىبادەت بىـلهن شـۇغۇلالنغۇچى  (توغرۇلۇق سورالدى، ئۇنىڭ بىرى ئابىد 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. يهنه بىرى ئالىم ئىدى

مېنىـــڭ ســـىلهرنىڭ ئهڭ  ئالىمنىـــڭ ئابىـــدتىن ئـــارتۇقچىلىقى«
ــا ئوخشــــاش  ــارتۇق بولغىنىمغــ ــۆۋىنىڭالردىن ئــ : ئانــــدىن. دېــــدى» تــ

ــانالرغ« ــدۇ، هللا ىلىـــم ئۆگهتكـــۈچىگه ائ ائىنسـ ــائۇنىڭرەھـــمهت يولاليـ  غـ
ــمان    ــپ ئاســ ــتىلىرىدىن تارتىــ ــدىكى –پهرىشــ ــاتالر،  زېمىنــ مهخلۇقــ

 تۆشــۈكلهردىكى چۈمــۈلىلهر ۋە دېڭىزدىكــى بــېلىقالرغىچه ھهممىســى    
  . ①دېدى» هپ قىلىدۇمهغپىرەت تهل

 )2685: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ِسريِيَن قَالَ َدَخلُْت الَْمْسجَِد فَإِذَا ُسَمْيُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َيقُصُّ َوُحَمْيُد ْبُن  - 192
َنَعْسُت فَأََتانِي آٍت فَقَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ َيذْكُُر الِْعلَْم ِفي َناِحَيِة الَْمْسجِِد فََميَّلُْت إِلَى أَيِّهَِما أَْجِلُس فَ

 .َميَّلَْت إِلَى أَيِّهَِما َتْجِلُس إِنْ ِشئَْت أََرْيُتَك َمكَانَ جِْبَراِئيلَ ِمْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ
: ئىبنى سىرىننىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 192
ــچى ــام، ســ تمهس ــپ قارىس ــدۇر ۇكه كىرى ــى ئاب ــهن اھمارمهير ئىبن  قىسس

اھمان رمهيد ئىبنـى ئابـدۇر  ۇنىڭ بىر تهرىپىدە ھتىچسۆزلهۋېتىپتۇ، مهس
نىڭ يېنىغــا ىقايسىســ دىنھهققىــدە ســۆزلهۋېتىپتۇ، ئىككىســىئىلىــم 

بېرىـــپ ئولتـــۇرۇش توغرۇلـــۇق ئويلىنىـــپ ئولتـــۇرۇپ كـــۆزۈم ئۇيقۇغـــا 
  : چۈشۈمدە بىرسى كېلىپ. كېتىپتۇ

رۇش توغرۇلـۇق  قېشـىدا ئولتـۇ   سىدىن قايسىسىنىڭــ سهن ئىككى
اڭ، جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهگهر خالىســ. ئويلىنىــپ قالــدىڭ

اھماننىڭ يېنىدىكى ئـورنىنى سـاڭا كۆرسـىتىپ    رمهيد ئىبنى ئابدۇرۇھ
  . دېدى -قوياي، 

  )341: دارىمى(

ِه َوَسلََّم فَكَـانَ  قَالَ كَانَ أََخَواِن َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي عن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك - 193
نَّبِيِّ َصلَّى أََحُدُهَما َيأِْتي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالْآَخُر َيْحَترُِف فََشكَا الُْمْحَترُِف أََخاُه إِلَى ال

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2161(ئهلبانى  ①
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 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لََعلََّك ُتْرَزُق بِِه
ھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــداق ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلال - 193

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ زامانىـدا    : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
بىــر تۇغقــان ئىككــى كىشــى بولــۇپ، ئىككىســىدىن بىرســى پهيغهمــبهر  

ــرى    ئهلهيهىسســاالمنىڭ ــۆگىنهتتى، يهنه بى ــم ئ قېشــىغا كېلىــپ ئىلى
ــۇغۇللىناتتى   ــلهن شــ ــۈنهر بىــ ــبهر   . ھــ ــۈنهرۋەن پهيغهمــ ــى ھــ ھېلىقــ

ساالمغا بىر تۇغقىنىنىڭ ھۈنهرسىز يۈرگهنلىكىدىن شىكايهت ئهلهيهىس
ئۇنىڭ سهۋەبى بىلهن سـاڭا  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا. قىلدى

  . ①دېدى» رىزىق بېرىلىشى مۇمكىن
 )2345: تىرمىزى(

الْفَِقيُه إِِن اْحِتيَج  نِْعَم الرَُّجلُ: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن َعِليŖ، قَالَ - 194
  .“إِلَْيِه اْنُتِفَع بِِه، َوإِِن اْسُتْغنَِي َعْنُه أَغَْنى َنفَْسُه

ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر      194
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــالىم كىشــى « ئۇنىڭغــا ھــاجهت چۈشــكهندە،  ! ياخشــى نېمىــدېگهنئ
ــدۇ با ــپهئهت بېرى ــقىالرغا مهن ــى   . ش ــۆز بىلىمىن ــمىگهندە، ئ ــاجهت چۈش ھ

  . »ئاشۇرىدۇ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

عن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ   - 195
لَُّه بِِه طَرِيقًا إِلَى الَْجنَِّة َوإِنَّ الَْملَاِئكَةَ لََتَضُع أَْجنَِحَتَها َمْن َسلََك طَرِيقًا َيْبَتِغي ِفيِه ِعلًْما َسلََك ال

انُ رَِضاءă ِلطَاِلبِ الِْعلْمِ َوإِنَّ الَْعاِلَم لََيْسَتْغِفُر لَُه َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َحتَّى الِْحيَت
ابِِد كَفَْضلِ الْقََمرِ َعلَى َساِئرِ الْكََواِكبِ إِنَّ الُْعلََمـاَء َوَرثَـةُ   ِفي الَْماِء َوفَْضلُ الَْعاِلمِ َعلَى الَْع

 أََخـذَ بَِحـظƊ   الْأَْنبَِياِء إِنَّ الْأَْنبَِياَء لَْم ُيَورِّثُوا ِديَناًرا َولَا ِدْرَهًما إِنََّما َورَّثُوا الِْعلَْم فََمْن أََخذَ بِِه
 .َواِفرٍ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1912(ئهلبانى  ①
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ھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ـ ئهبـــۇ دەردا رەزىيهلال    195
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئـۇ كىشـىنى شـۇ    هللا ، اماڭىدىكهن ىدايولئۆگىنىش كىمكى ئىلىم «
شۈبهىسىزكى، پهرىشتىلهر . ماڭدۇرىدۇ جهننهتنىڭ يولىغا بىلهن ئىلىم

ــاتلىرىنى ي غــا، ئۇنىڭئۆگهنگۈچىــدىن مهمنــۇن بولــۇپئىلىــم  پ يىــېقان
يهنـى پهرىشـتىلهر، ئىنسـانالر    (ئاسمانالردىكىلهر ۋە زېمندىكىلهر  .دۇبېرى

ئـالىم  ھهمـمه جـانلىق   دىـن تارتىـپ سـۇدىكى بـېلىقالرغىچه     )ۋە جىنالر
تولـۇن   ئالىمنىـڭ ئابىـدتىن ئـارتۇقچىلىقى   . ئۈچۈن ئىستىغفار ئوقۇيـدۇ 
ــۇزالر  ــقا يۇلتـ ــڭ باشـ ــا ئارتۇقدىن ئاينىـ ــايدۇچىلىقىغـ ــالىمالر . ئوخشـ ئـ

ــقهتهن پهي ــالتۇن  . غهمبهرلهرنىــڭ ۋارىســلىرىدۇر ھهقى ــبهرلهر ئ  –پهيغهم
 .پهقهت ئىلىـم قالـدۇرۇپ كهتتـى   قالدۇرغىنى يوق، ئۇالر مىراس كۈمۈش 

  . ①»، تولۇق نېسىۋىگه ئېرىشكهن بولىدۇۆگهنسهكىمكى ئىلىم ئ
 )2682: تىرمىزى(

لَْيِه َوَسلََّم َمْن َسلََك طَرِيقًـا  قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ - 196
  .َيلَْتِمُس ِفيِه ِعلًْما َسهَّلَ اللَُّه لَُه طَرِيقًا إِلَى الَْجنَّة

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 196
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ــۇ كىهللا ، اماڭىــدىكهن ىــدايولئــۆگىنىش كىمكــى ئىلىــم « شــىگه ئ
  . ②»جهننهتنىڭ يولىنى ئاسان قىلىپ بېرىدۇ

  )2646: تىرمىزى(

َيـا أَْهـلَ   “:َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، أَنَُّه َمرَّ بُِسوقِ الَْمِديَنِة، فََوقََف َعلَْيَها، فَقَـالَ  - 197
اثُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ذَاَك ِمَري” :َوَما ذَاَك َيا أََبا ُهَرْيَرةَ؟ قَالَ: قَالُوا “!السُّوقِ، َما أَْعَجَزكُْم

َوأَْيَن ُهَو؟ : قَالُوا “!اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَْسُم، َوأَْنُتْم َهاُهَنا ال َتذَْهُبونَ فََتأَُخذُونَ َنِصيَبكُْم ِمْنُه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2159(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2134(ئهلبانى  ②
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َحتَّى َرَجُعوا،  فََخَرُجوا ِسَراًعا إِلَى الَْمْسجِِد، َوَوقََف أَُبو ُهَرْيَرةَ لَُهْم “ِفي الَْمْسجِِد” :قَالَ
َيا أََبا ُهَرْيَرةَ فَقَْد أََتْيَنا الَْمْسجَِد، فََدَخلَْنا، فَلَْم َنَر ِفيِه َشـْيئًا  : قَالُوا “َما لَكُْم؟” :فَقَالَ لَُهْم

َنـا قَْوًمـا   َبلَى، َرأَْي: قَالُوا “أََما َرأَْيُتْم ِفي الَْمْسجِِد أََحًدا؟” :ُيقَْسُم، فَقَالَ لَُهْم أَُبو ُهَرْيَرةَ
 :ُيَصلُّونَ، َوقَْوًما َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ، َوقَْوًما َيَتذَاكَُرونَ الَْحاللَ َوالَْحَراَم، فَقَالَ لَُهْم أَُبو ُهَرْيـَرةَ 

  .“َوْيَحكُْم، فَذَاَك ِمَرياثُ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم”
ئـۇ   رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  دىنئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 197 

  :، بازارغا قاراپئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ىدىنرىبازبىر كۈنى مهدىنىنىڭ 
  :ـ دېۋىدى، ئۇالر !نېمىدېگهن بىچارە؟سىلهر ! ــ ھهي بازار ئهھلى

  :ئۇ. ــ نېمه بولدى؟ ـ دەپ سورىدى
ــ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مىراسـى تهقسـىم      

بــــۇ يهردە  مۇ بېرىــــپ نېســــىۋەڭالرنى ئالمــــايســــىلهر قىلىنىۋاتســــا،
 : ئۇالر. يۈرىسىلهرغۇ؟ ـ دېدى

 : ئۇ. ؟ ـ دەپ سورىدى)تهقسىم قىلىنىۋاتىدۇ(ــ قهيهردە 
ئـۇالر دەرھـال بـازاردىن    . ــ مهسچىتته تهقسىم قىلىنىۋاتىدۇ، ـ دېدى 

ئهبۇ ھـۇرەيرە ئـۇالر قايتىـپ كهلگـۈچه بـازاردا      . مهسچىتكه قاراپ يۈگۈردى
  :ئۇالر قايتىپ كهلگهندە ئهبۇ ھۇرەيرە. تۇردىساقالپ 
  .دېدى -؟ )قۇرۇق قول قايتىپ كهپسىلهرغۇ(نېمه بولدى  ــ

  :ئۇالر
يهردە تهقسـىم   ئـۇ بىز مهسچىتكه بـاردۇق، ئهممـا   ! ئهبۇ ھۇرەيرەئى ــ 

  :ئهبۇ ھۇرەيرە. دېدى -؟قۇقىلىنىۋاتقان بىر نهرسه كۆرمىدۇق
  :ئۇالر .دېدى-ۇ؟مهسچىتته ھېچ كىمنى كۆرمىدىڭالرم ــ
ـــ ھــارام توغرىســىدا  -نامــاز ئوقۇۋاتقــان، قۇرئــان ئوقۇۋاتقــان، ھــاالل   ـ

  :ئهبۇ ھۇرەيرە. مۇزاكىرىلىشىۋاتقان ئادەملهرنى كۆردۇق، ـ دېيىشتى
مۇھهممهد سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    ! ــ ئىسىت سىلهرگه

  . ①تهقسىم قىلىنىۋاتقان مىراسى ئهنه شۇ، ـ دېدى
  )1451: »هتئهلئهۋس«(

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 505(ى ھهيسهم ①
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: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : قَالَ عن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف - 198
  .للكبري بضعف. أعمالكم أيسرها َيِسُري الِْفقِْه َخْيٌر ِمْن كَِثريِ الِْعَبادة، وخري”

ــدۇر - 198 ــۇ  رئاب ــۇ ئهنه ــى ئهۋف رەزىيهلالھ ــۋايدىن اھمان ئىبن هت رى
  : گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې كى،قىلىنىدۇ

ئهمهللهرنىـڭ  . تۇركۆپ ئىبـادەتتىن ياخشـىراق   بولسىمۇ بىلىم ئاز«
  . ①»ياخشىراقى ئۇنىڭ ئهڭ ئاسىنىدۇر

  )»ئهلكهبىر«(

اغُْد ”: َيقُولُ َسلََّمَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّه َعلَْيِه َو: َبكََرةَ قَالََعْن أَبِي  - 199
: ، قَالَ َعطَاُء ْبُن ُمْسِلمٍ“َعاِلًما، أَْو ُمَتَعلًِّما، أَْو ُمْسَتِمًعا، أَْو ُمِحبا، َوال َتكُنِ الَْخاِمَس فََتْهلََك

 .ِعلَْم َوأَْهلَُهَوالَْخاِمَسةُ أَنْ َتْبُغَض الْ: زِْدَتَنا َخاِمَسةً لَْم َتكُْن ِعْنَدَنا،َ قَالَ: فَقَالَ ِلي ِمْسَعٌر
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىـۋايهت   ەئهبۇ بهكر - 199
  : مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ: قىلىنىدۇ

ئهتىگهندە ئۆيدىن ئالىم ياكى ئۆگهنگۈچى ياكى ئاڭلىغۇچى ۋە ياكى «
ىسـى  ئىلىم ئهھلىنى دوسـت تۇتقـۇچى بولغـان ھالـدا چىققىـن، بهشىنچ     

ئهتـا ئىبنـى مۇسـلىم    . دېگهنلىكىنـى ئاڭلىـدىم  » بولما، ھاالك بولىسـهن 
  : مۇنداق دەيدۇ) ھهدىس رىۋايهت قىلغۇچى(

بـۇ ھهدىسـنى باشـقىالردىن رىـۋايهت قىلغانـدا       بىز”: ــ مىسئهر ماڭا
دېگهن بۇ سۆز يوق ئىدى، سهن ئۇنى قوشۇپ رىۋايهت ) سى بولمابهشىنچى(

بهشىنچىسى بولـۇپ  «( رىۋايهت قىلغۇچىھهدىس . دېدى “قىلىپ بهردىڭ
بولـۇپ قـېلىش دېـگهن    بهشىنچىسـى   ):دېـگهن سـۆزنى ئىـزاھالپ    »قالما

  . ② ، ـ دەيدۇدىن ئىبارەتتۇرڭۈشىئىلىمنى ۋە ئىلىم ئهھلىنى يامان كۆر
  )786: تهبهرانى(

                                                 
ــى مۇســئهب      ): 481(ھهيســهمى  ① ــارىجه ئىبن ــهنهدىدە خ ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
هززار رىـــــۋايهت قىلغـــــان بولـــــۇپ، راۋىيلىـــــرى    بـــــۇ ھهدىســـــنى تهبهرانـــــى ۋە ب  ): 495(ھهيســـــهمى  ②

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ثَالثَـةٌ ال  ”: ، قَـالَ َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 200
  .“ذُو الشَّْيَبِة ِفي اِإلْسالمِ، َوذُو الِْعلْمِ، َوإَِماٌم ُمقِْسطٌ: َيْسَتِخفُّ بَِحقِّهِْم إِال ُمَناِفٌق

ــدۇكى،     - 200 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــامه رەزىيهلالھ ــۇ ئۇم ئهب
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئــادەم بــار بولــۇپ، مۇنــاپىقتىن باشقىســى ئــۇالرنى      ئــۈچ تۈرلــۈك  «
. بىرىنچىسـى، ئىسـالم يولىـدا چـاچلىرى ئاقارغـان كىشـى      . ھۆرمهتلهيدۇ

  . ①»ئادىل پادىشاھئۈچىنچىسى، . ئىككىنچىسى، ئىلىم ئهھلى
  )7819: »ئهلكهبىر«(

َمْن َعلََّم َعْبـًدا  ”: َوَسلَّْم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ - 201
  .آَيةً ِمْن ِكَتابِ اللَِّه، فَُهَو َمْوالُه ال َيْنَبِغي لَُه أَنْ َيْخذُلَُه، َوال َيْسَتأِْثَر َعلَْيِه

ــدۇكى،     - 201 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــامه رەزىيهلالھ ــۇ ئۇم ئهب
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىگه ا ك« ــايهت ئۆگهتســه،  هللاىمكــى بىــر بهن نىــڭ كىتابىــدىن بىــر ئ
ــدۇ  ــتازى بولىـ ــڭ ئۇسـ ــۈچى ئۇنىـ ــتازىنى . ئۆگهتكـ ــڭ ئۇسـ ئۆگهنگۈچىنىـ

كهمسىتىشــى، خارلىشــى ۋە ئــۆزىنى ئۇنىڭــدىن ئۈســتۈن كۆرۈشــى تــوغرا 
  . ②»ئهمهس

 )7528: »ئهلكهبىر«(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َمثَلَ الُْعلََماِء ِفي قال قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ عن أََنَس ْبَن َماِلٍكـ   202
 الْأَْرضِ كََمثَلِ النُُّجومِ ِفي السََّماِء ُيْهَتَدى بَِها ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ فَإِذَا اْنطََمَسْت النُُّجوُم

 .أَْوَشَك أَنْ َتِضلَّ الُْهَداة
رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئهنهس ئىبنى مالىـك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    - 202

                                                 
ــهمى  ① ــى     ): 533(ھهيسـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــهنهدىدە ئۇبهيـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .زەھر ۋە ئهلى ئىبنى يهزىد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار، ـ دېگهن
رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئۇبهيـــد ئىبنـــى رەزىـــن بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ): 535(ھهيســـهمى  ②

ــار   ــرى بـ ــىملىك بىـ ــى ئىسـ ــدىم   . الزىقـ ــانلىقىنى كۆرمىـ ــا ئېلىنغـ ــر يهردە تىلغـ ــڭ ھېچبىـ ــ . مهن ئۇنىـ ــ
 .دېگهن
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  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يــول ( ھهقىــقهتهن يهر يۈزىــدىكى ئــالىمالر دېڭىــز ۋە قۇرۇقلۇقتــا كېچىــدە «

يۇلتۇزالرغـا  يۆنىلىشـىنى بهلگىلهشـته پايدىلىنىـدىغان     يول) يۈرگهن يولۇچىالر
ــى يۇلتــۇزالر كــۆرۈنمىگهن چاغــ  . ئوخشــايدۇ ــۇچىالر گــاڭگىراپ نىشــان، يهن دا يول

  . ①»قالىدۇ
 )12189: ئهھمهد(

ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َعلََّم ِعلًْما فَلَُه  - 203
  .أَْجُر َمْن َعِملَ بِِه لَا َيْنقُُص ِمْن أَْجرِ الَْعاِملِ

) مۇئــاز(س رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ دادىســى مۇئــاز ئىبنــى ئهنه - 203
  : دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ــه،   « ــم ئۆگهتســ ــىگه ئىلىــ ــى بىرســ ــۈچىگه كىمكــ ئهمهل ئۆگهتكــ
ــ. بېرىلىــــدۇگه ئوخشــــاش ئهجىــــر قىلغۇچىنىــــڭ ئهجــــرى ئهمهل  ،ۇبــ

  . ②»كېمهيتىۋەتمهيدۇھېچ نهرسىنى  دىنقىلغۇچىنىڭ ئهجرى

 )240: بنى ماجهئى(

َمْن غََدا إِلَى الَْمْسجِِد ”: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم قَالَ َعْن أَبِي أَُماَمةَ - 204
  .“ال ُيرِيُد إِال أَنْ َيَتَعلََّم َخْيًرا أَْو َيْعلََمُه، كَانَ لَُه كَأَْجرِ َحاجŖ َتاما ِحجَُّتُه

ــامه رەزى  - 204 ــۇ ئۇم ــدۇكى،   ئهب ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه يهلالھ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىـــرەر كىمكـــى مهســـچىتكه پهقهت ئىلىـــم ئۆگىنىشـــنى يـــاكى «
مهقسهت قىلىپ بارىدىكهن، ئۇنىڭغـا ھهجنـى   مهسىلىنى بىلىۋېلىشنى 

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە رىشــدىن ئىبنــى          ): 489(ھهيســهمى  ①

ئۇنىـــڭ . دىســـىنى دەلىـــل قىلىـــش ھهققىـــدە ئىخـــتىالپ بـــارئۇنىـــڭ ھه. ســـهئد ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
 .سهنهدىدە يهنه ئهبۇ ھهفس ئىسىملىك نامهلۇم بىرى بار، ـ دېگهن

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 196(ئهلبانى  ②
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  . ①»تولۇق ئادا قىلغان كىشىنىڭ ئهجرى بېرىلىدۇ
  )7473: تهبهرانى(

َمـْن  ”: َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 205
َدَخلَُه َدَخلَ َمْسجِِدي َهذَا ِلَيَتَعلََّم َخْيًرا أَْو ِلُيَعلَِّمُه، كَانَ بَِمْنزِلَِة الُْمَجاِهِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه، َوَمْن 

 .“ِلَك ِمْن أََحاِديِث النَّاسِ، كَانَ بَِمْنزِلَِة َمْن َيَرى َما ُيْعجُِبُه َوُهَو َشْيٌء غَْيُرُهِلَغْيرِ ذَ
د سـائىدى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت     سهھل ئىبنى سهئ - 205

   :سهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
ۆگىنىش يـاكى ئـۆگىتىش   كىمكى مۇشـۇ مهسـچىتىمگه ئىلىـم ئـ    «

. بولىدۇ يولىدا جىهاد قىلغۇچىنىڭ ئورنىداهللا ئۈچۈن كىرسه، ئۇ كىشى ا
ــۇ مهســچىتكه كىشــىلهرنىڭ قــۇرۇق ســۆزلىرىنى تىڭش   اشــقا كىمكــى ب

باشـقا بىـر نهرسـىنى    كىشـى  ئـۇ  مهقسـهتته كىرسـه،   بىـر  باشقا ئوخشاش 
خـــۇش قىلىـــدىغان نهرســـه دەپ بىلـــگهن كىشـــىنىڭ ئورنىـــدا ئـــۆزىنى 
  . ②»ۇبولىد

  )»ئهلكهبىر«(

قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ  ـ َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ الُْمَخارِقِ 206 
َعزَّ ِلي َيا قَبِيَصةُ َما َجاَء بَِك قُلُْت كَبَِرْت ِسنِّي َوَرقَّ َعظِْمي فَأََتْيُتَك ِلُتَعلَِّمنِي َما َيْنفَُعنِي اللَُّه 

َوَجلَّ بِِه قَالَ َيا قَبِيَصةُ َما َمَرْرَت بَِحَجرٍ َولَا َشَجرٍ َولَا َمَدرٍ إِلَّا اْسَتْغفََر لََك َيـا قَبِيَصـةُ إِذَا   
 َيا َصلَّْيَت الْفَْجَر فَقُلْ ثَلَاثًا ُسْبَحانَ اللَِّه الَْعِظيمِ َوبَِحْمِدِه ُتَعافَى ِمْن الَْعَمى َوالُْجذَامِ َوالْفَاِلجِ
زِلْ قَبِيَصةُ قُلْ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِممَّا ِعْنَدَك َوأَِفْض َعلَيَّ ِمْن فَْضِلَك َواْنُشْر َعلَيَّ َرْحَمَتَك َوأَْن

   .َعلَيَّ ِمْن َبَركَاِتَك
                                                 

ــهمى  ① ــى  ): 499(ھهيسـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــر«بـ ــڭ   » ئهلكهبىـ ــۇپ، راۋىيلىرىنىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ دە رىـ
 .ھهممىسى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

دە رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە يـــاقۇب » ئهلكهبىـــر«بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ): 500(ھهيســـهمى  ②
ئىمـــام بۇخـــارى ۋە ئىبنـــى ھىببـــان ئۇنىـــڭ . ئىبنـــى ھۇمهيـــد ئىبنـــى كاســـىب ئىســـىملىك بىـــرى بـــار

ــۈرگهن     ــرى س ــى ئىلگى ــى ئىكهنلىكىن ــهنچلىك كىش ــى     . ئىش ــڭ ھهدىس ــقىالر ئۇنى ــائى ۋە باش ــېكىن نهس ل
ــپ ك ــان  زەئى ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــى ئىكهنلىكىن ــايىتى     . ىش ــگه ناھ ــپ ئىكهنلىكى ــڭ زەئى ــۇالر ئۇنى ــراق ئ بى

 .ئۇنىڭ بۇ ھهدىسىنى ئاڭلىغانلىقى توغرىدۇر، ـ دېگهن. چهكلىك ئورۇندىال تايانغان
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ــداق      - 206 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــارىق رەزىيهلالھ ــى مۇخ ــه ئىبن قهبىس
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  مهن پهيغه: دېگهنلىكــى رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س م

  :ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلگهن ئىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا
  :مهن. نېمه ئىش بىلهن كهلدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى! ئى قۇبهيسهــ 

ماڭا پايـدا  هللا ا. لمىدىــ قېرىپ قالدىم، پۇت ـ قولۇمنىڭ ماغدۇرى قا 
. ېـــدىمىلىـــم ئۆگىتىـــپ قويۇشـــۇڭ ئۈچـــۈن كهلـــدىم، ـ د   ئبېرىـــدىغان 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى
ئىلىم ئۆگىنىش ئۈچـۈن يولغـا چىققانلىقىـڭ    (سهن ! ئى قۇبهيسهــ 
يېنىدىن ئۆتكهن ھهر قانداق تـاش، دەرەخ، تـام   بۇ يهرگه كهلگىچه ) ئۈچۈن

بامــدات نــامىزىنى ئــادا قىلىــپ ســهن . ېيتتــىئىســتغفار ئســهن ئۈچــۈن 
ۋە بىههمــدىهى ســۇبهانهلالھىل ئهزىــم : ئــۈچ قېــتىمبولغانــدىن كېــيىن، 

ئۇنىڭغا نۇقساندىن پاك دەپ بىلىمهن ۋە  نى ھهر قانداق ئهيب ـ هللائۇلۇغ ا(
دېسهڭ، كورلۇقتىن، تېرە كېسىلىدىن، پـالهچ بولـۇپ   ) ھهمدە ئېيتىمهن

ســـهندىن ئـــۆز ! هللائـــى ا”: ســـههيبۇق ىئـــ .قېلىشـــتىن ئامـــان قالىســـهن
ايمهن، ماڭا مهرھهمىتىڭدىن تۆكـۈپ  دەرگاھىڭدىكى ياخشىلىقتىن سور

ــا  ــى چـ ــن، رەھمىتىڭنـ ــۈرگبهرگىـ ــدىن چۈشـ  “!نىچقىن، بهرىكهتلىرىڭـ
  . ①»دېگىن

 )20079: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمْن َخارِجٍ َيْخـُرُج   - 207
ِه َراَيَتاِن َراَيةٌ بَِيِد َملٍَك َوَراَيةٌ بَِيِد َشْيطَاٍن فَإِنْ َخَرَج ِلَما ُيِحبُّ اللَُّه َعزَّ َيْعنِي ِمْن َبْيِتِه إِلَّا بَِيِد

ِلَمـا  َوَجلَّ اتََّبَعُه الَْملَُك بَِراَيِتِه فَلَْم َيَزلْ َتْحَت َراَيِة الَْملَِك َحتَّى َيْرجَِع إِلَى َبْيِتِه َوإِنْ َخَرَج 
 .َبَعُه الشَّْيطَانُ بَِراَيِتِه فَلَْم َيَزلْ َتْحَت َراَيِة الشَّْيطَاِن َحتَّى َيْرجَِع إِلَى َبْيِتِهُيْسِخطُ اللََّه اتَّ

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    -207 ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئهب
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئۇ . لىدۇئۆيىدىن چىققان ھهرقانداق كىشىنىڭ ئىككى بايرىقى بو«
                                                 

ــهنهدىدە ئىســــمى    ): 555(ھهيســــهمى  ① ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــام ئهھــــمهد رىــ ــۇ ھهدىســــنى ئىمــ بــ
 .دېگهن ئاتالمىغان بىرى بار، ـ
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. بايراقنىڭ بىرسى پهرىشتىنىڭ، يهنه بىرسى شهيتاننىڭ قولىدا تۇرىـدۇ 
ياخشـى كۆرىـدىغان ئىـش ئۈچـۈن چىققـان      هللا ئهگهر ئۇ كىشـى ئۆيىـدىن ا  

تـاكى  ئـۇ ئـادەم   . پهرىشته بايرىقىنى كۆتـۈرۈپ ئۇنىڭغـا ئهگىشـىدۇ   بولسا، 
هللا ئهگهر ا. ئــۆيىگه قــايتقىچه پهرىشــتىنىڭ بــايرىقى ئاســتىدا بولىــدۇ     

ياقتۇرمايدىغان ئىش ئۈچۈن چىققان بولسا، شهيتان بـايرىقىنى كۆتـۈرۈپ   
ئۇ ئادەم تاكى ئۆيىگه قـايتقىچه شـهيتاننىڭ بـايرىقى    . ئۇنىڭغا ئهگىشىدۇ

  . ①»ئاستىدا بولىدۇ
 )»ئهلكهبىر«(

ـ : َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ قَالَ - 208 َمـْن  ”: لََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ُه طَلََب ِعلًْما فَأَْدَركَُه كََتَب اللَُّه لَُه ِكفْلَْينِ ِمَن اَألْجرِ، َوَمْن طَلََب ِعلًْما فَلَْم ُيْدرِكُْه كََتَب اللَّ

 .“ِكفْال ِمَن اَألْجرِ
ــقه   -208 ــى ئهسـ ــىله ئىبنـ ــۋايهت    ئۋاسـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

  : يهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله
ئــۆگهنمهكچى بولغــان  ، ۆگىنىشــكه تىرىشــىپ كىمكــى ئىلىــم ئ «

. ئـۇ كىشـىگه ئىككـى ھهسسـه ئهجىـر يازىـدۇ      هللا ، ائىلىمگه ئېرىشهلىسـه 
  . ②»، بىر ئهجىر يازىدۇئۆگهنمهكچى بولغان ئىلىمگه ئېرىشهلمىسه

 )»ئهلكهبىر«(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن ُيرِْد اللَُّه بِِه َخْيًرا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه - 209
 .ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     - 209
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە        ): 556(ھهيســـهمى  ①

ــار   ــرى بــ ــىملىك بىــ ــاد ئىســ ــۇ زەنــ ــى ئهبــ ــدۇراھمان ئىبنــ ــهنچلىك  . ئابــ ــام مالىــــك ئۇنىــــڭ ئىشــ ئىمــ
ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ) بىـــر رىـــۋايهتته(ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى سۈرســـه، ئىمـــام ئهھـــمهد ۋە يهھيـــا 

 .لىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهنئىكهن
ــهمى  ② ــهنچلىكتۇر، ـ        ): 502(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .دېگهن
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 نى دىنـدا ئـالىم  كىمگه ياخشىلىقنى ئىـرادە قىلسـا، ئـۇ كىشـى    هللا ا«
  . ①»قىلىدۇ

 )2645: تىرمىزى(

 .وللشيخني عن معاوية مطوال - 210
ــاۋىيهدىن    - 210 ــنى مۇئـ ــۇ ھهدىسـ ــلىم بـ ــارى ۋە مۇسـ ــۇق، بۇخـ تولـ

  . رىۋايهت قىلغانتهپسىلىي 
  )3116: بۇخارى(

َم َمْن َخَرَج ِفي َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 211
  .طَلَبِ الِْعلْمِ كَانَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى َيْرجَِع

ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   - 211
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

، ىــدىكهنچىقۆگىنىش مهقســىتىدە ئىلىــم ئــ) ئۆيىــدىن(كىمكــى «
نىـڭ يولىـدا بولغـان    هللاانغـا قهدەر ا ىپ بارغقايت كى ئۆيىگهق ئادەم تائۇندا

  . ②»بولىدۇ
 )2647: تىرمىزى(

َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْن َيْشَبَع  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ - 213
  .َتَهاُه الَْجنَّةُالُْمْؤِمُن ِمْن َخْيرٍ َيْسَمُعُه َحتَّى َيكُونَ ُمْن

ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   ئهبــــۇ – 213
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ـــ جهنـنهتكه بـارغىچه بىلىمـگه     تاكى ئهڭ ئاخىرقى جـايى   مۇئمىن«
  . ③»ھهرگىز تويمايدۇ

 )2686: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2133(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 494(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 505(ئهلبانى  ③



 ە ئىلىم ئىگهللهشكه رىغبهتلهندۈرۈشپهزىلىتى ۋئىلىمنىڭ 

177 

ةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْكَِلَمةُ الِْحكَْمـةُ  َعْن أَبِي ُهَرْيَر - 214
  .َضالَّةُ الُْمْؤِمنِ فََحْيثُ َوَجَدَها فَُهَو أََحقُّ بَِها

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 214
  : دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

 مـۇئمىن نىڭ يۈتتـۈرۈپ قويغـان نهرسىسـى بولـۇپ،     مۇئمىنىلىم ئ«
  . ①»ئۇنى قهيهردە ئۇچراتسا، شۇ يهردە ئېلىۋېلىشقا ھهقلىقتۇر

 )2687: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   - 215
 .لُْم ثَلَاثَةٌ َوَما ِسَوى ذَِلَك فَُهَو فَْضلٌ آَيةٌ ُمْحكََمةٌ أَْو ُسنَّةٌ قَاِئَمةٌ أَْو فَرِيَضةٌ َعاِدلَةٌالِْع

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   - 215
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   

  : دېگهن
دىن الرىلىــــم ئــــۈچ بولــــۇپ، ئــــۇئهڭ زۆرۈر بولغــــان ئــــۆگىنىش ئ«

ھـۆكمى ئهمهلـدىن   : ئـۇالر . ئـۇ قهدەر زۆزۈر ئهمهس  نى ئۆگىنىشباشقىسى
ئادىــــل قالــــدۇرۇلمىغان ئــــايهت، مېنىــــڭ ئىشــــهنچلىك ســــۈننىتىم، 

ــى     ــش ئىلمــ ــىم قىلىــ ــراس تهقســ ــدىغان مىــ ــىماتنى ئۆگىتىــ تهقســ
  . ②»دۇرقاتارلىقالر

 )2785: ئهبۇ داۋۇد(

بِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنَما ُهَو َجـاِلٌس  َعْن أَ - 216
ْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد َوالنَّاُس َمَعُه إِذْ أَقَْبلَ ثَلَاثَةُ َنفَرٍ فَأَقَْبلَ اثَْناِن إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

اِحٌد قَالَ فََوقَفَا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَمَّا أََحُدُهَما فََرأَى فُْرَجـةً  َوذََهَب َو
َرُسولُ  ِفي الَْحلْقَِة فََجلََس ِفيَها َوأَمَّا الْآَخُر فََجلََس َخلْفَُهْم َوأَمَّا الثَّاِلثُ فَأَْدَبَر ذَاِهًبا فَلَمَّا فََرغَ

 فَآَواُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَلَا أُْخبُِركُْم َعْن النَّفَرِ الثَّلَاثَِة أَمَّا أََحُدُهْم فَأََوى إِلَى اللَِّه اللَِّه

                                                 
 .پ، ـ دېگهنئىنتايىن زەئى): 506(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 615(ئهلبانى  ②
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  .ُهاللَُّه َوأَمَّا الْآَخُر فَاْسَتْحَيا فَاْسَتْحَيا اللَُّه ِمْنُه َوأَمَّا الْآَخُر فَأَْعَرَض فَأَْعَرَض اللَُّه َعْن
ــۋايهت    - 216 ــداق رى ــۇ ۋاقىــد لهيســى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن ئهب
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كىشـىلهر بىـلهن      : قىلىنىدۇ

ــردى    ــادەم كىـ ــۈچ ئـ ــۇراتتى، ئـ ــچىتته ئولتـ ــى  . مهسـ ــۇالردىن ئىككىسـ ئـ
پهيغهمبهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سورۇنىغا كهلدى، ئهمما ئولتۇرىـدىغان  

كۆپ ئۆتمهي، بىرسى بىر بوش ئورۇن تېپىـپ  . اچقا ئۆرە تۇردىيهر بولمىغ
ئــۈچىنچى . كىشــىلهرنىڭ ئارقىســىدا ئولتــۇردى بىرســى ئولتــۇردى، يهنه

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  . كىشى سورۇنغا كېلىپمۇ قويماي چىقىپ كهتتى
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ئىلىم سۆھبىتىدىن كېيىن

: لىنى ســۆزلهپ بېــرەي مهن ســىلهرگه بــۇ ئــۈچ ئادەمنىــڭ ئهھــۋا    «
هللا قــا يــېقىن بولــۇش نىيىتىــدە ئــورۇن ئىزدىــدى، ا هللائــۇالردىن بىرســى ا

ــورۇن بهردى ــا ئـ ــى قى . ئۇنىڭغـ ــورۇن ئهھلىنـ ــى، سـ ــتاپ ئىككىنچىسـ سـ
ئۈچىنچىسـى  . مۇ ئۇنىڭـدىن ھايـا قىلـدى   هللائولتۇرۇشتىن ھايا قىلدى، ا

  . دېدى» مۇ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىدىهللاولسا، يۈز ئۆرۈپ چىقىپ كهتتى، اب
  )66: بۇخارى(

طَلََب ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ - 217
  .“الِْعلْمِ فَرِيَضةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ

ــدۇلال - 217 ــۋايهت     ھئاب ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ئىبن
  : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللال

  . ①»ئىلىم تهلهپ قىلىش ھهر بىر مۇسۇلمانغا پهرزدۇر«
 ) »ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«؛ 61: »ئهلسهغىر«(

  .وله عن أيب سعيد وابن عباس - 218
 مۇســهئىدتىن تهبهرانــى بــۇ ھهدىســنى ئىبنــى ئاببــاس ۋە ئهبــۇ  - 218

  .رىۋايهت قىلغان

                                                 
ــهمى  ① ــۇ       ): 475(ھهيس ــى ئهب ــدۇلئهزىز ئىبن ــهنهدىدە ئاب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .سابىت ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  .سني بن على Ʋوه ويف كل ذلك قالعن اƩ ـ وللصغري 219
ـ تهبهرانــى ھۈســهين ئىبنــى ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن          219

  . مۇشۇنىڭ ئوخشىشىنى رىۋايهت قىلغان
  )61: »ئهلسهغىر«(

إِنَّ لُقَْمانَ قَـالَ  ”: قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي أَُماَمةَ - 220
َيا ُبَنيَّ َعلَْيَك بَِمَجاِلسِ الُْعلََماِء، َواْسَتِمْع كَالَم الُْحكََماِء، فَإِنَّ اللََّه ُيْحيِـي الْقَلْـَب   : ْبنِِهال

 . “الَْميَِّت بُِنورِ الِْحكَْمِة، كََما ُيْحيِي اَألْرَض الَْمْيَتةَ بَِوابِلِ الَْمطَرِ
ــۋاي   - 220 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــامه رەزىيهلالھ ــۇ ئۇم ــدۇكى، ئهب هت قىلىنى

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىلىــم ســورۇنلىرىدىن ئايرىلمــا، ! ئوغلــۇمئــى ”: لوقمــان ئوغلىغــا«

قاقاس چۆلنى يـامغۇر سـۈيى بىـلهن    هللا ىلىم ئهھلىنىڭ سۆزىنى ئاڭال، ائ
  . ①»دېگهن “لنى ئىلىم نۇرى بىلهن يورىتىدۇكۆكهرتكهندەك، قاراڭغۇ دى

 )7810: »هلكهبىرئ«(

إِذَا َمـَرْرُتْم  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : قَالَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ - 221
  .“َمَجاِلُس الِْعلْمِ”: َيا َرُسولَ اللَِّه، َوَما رَِياُض الَْجنَِّة؟ قَالَ: ِقيلَ “بِرَِياضِ الَْجنَِّة فَاْرَتُعوا

 كى،رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   بباس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن ئىبنى ئا - 221
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

! تويـۇۋېلىڭالر  ــ جهننهت باغچىلىرىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ قالساڭالر،
  : ساھابىلهر. ـ دېدى

ــ جهننهتنىڭ باغچىلىرى نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى،  
  : ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

                                                 
ــهمى  ① ــهنهد   ): 518(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــى بـ ــدۇلالھ ئىبنـ ىدە ئۇبهيـ

ئۇالرنىـــڭ ھهدىســـى . زەھـــر ۋە ئهلـــى ئىبنـــى يهزىـــد ئىســـىملىك ھهدىســـى زەئىـــپ ئىككـــى كىشـــى بـــار  
 .دەلىل قىلىنمايدۇ، ـ دېگهن
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  . ①ــ ئىلىم مهجلىسلىرى، ـ دەپ جاۋاب بهردى
 )11158: »ئهلكهبىر«(

َيقُـولُ  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ثَْعلََبةَ ْبنِ الَْحكَمِ، قَالَ - 222
إِنِّي لَْم أَْجَعلْ ِعلِْمي : لَى كُْرِسيِِّه ِلقََضاِء ِعَباِدِهاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِللُْعلََماِء َيْوَم الِْقَياَمِة، إِذَا قََعَد َع

 .“وُحكِْمي ِفيكُْم إِال َوأََنا أُرِيُد أَنْ أَغِْفَر لَكُْم َعلَى َما كَانَ ِفيكُْم َوال أَُباِلي
ــۋايهت     - 222 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى ھهكهم رەزىيهلالھـ ــهئلهبه ئىبنـ سـ

  : هيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل
تائــاال قىيــامهت كــۈنى بهنــدىلىرى ئارىســىدا ھۆكــۈم چىقىــرىش هللا ا«

ــا   ــدا ئالىمالرغـ ــدە ئولتۇرغانـ ــۆز تهختىـ ــۈن ئـ ــى ۋە ”: ئۈچـ مهن ئىلمىمنـ
ھـــــۆكمىمنى ســـــىلهردىن ئـــــۆتكهن ھهرقانـــــداق خاتالىقالرغـــــا پهرۋا 

هت ئامـان ) سـىلهرگه (قىلماستىن سىلهرنى كهچۈرۈشنى خالىغـان ھالـدا   
  . ②»دەيدۇ “قىلغان ئىدىم

 )1381: »ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْمٍ  - 223
  .َعِلَمُه ثُمَّ كََتَمُه أُلْجَِم َيْوَم الِْقَياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ

زىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رە - 223
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى « ــۇق   كىمك ــم توغرۇل ــرەر ئىلى ــدىغان بى ــۆزى بىلى ــا ۋە  ئ سورالس
بىلىــپ تــۇرۇپ دەپ بهرمىســه، قىيــامهت كــۈنى ئۇنىــڭ ئاغزىغــا ئــوتتىن  

  . ③»يۈگهن سېلىنىدۇ
 )2649: تىرمىزى(

                                                 
ــهمى  ① ــان     ): 521(ھهيسـ ــمى ئاتالمىغـ ــهنهدىدە ئىسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .بىرى بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــۇ ھهدى): 527(ھهيسـ ــهنچلىكتۇر، ـ        بـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ سـ

 .دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2135(ئهلبانى  ③
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َيْعنِي اْبَن َسْعٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َواللَّـِه لَـأَنْ    َعْن َسْهلٍ - 224
  .َيْهِدَي اللَُّه بُِهَداَك َرُجلًا َواِحًدا َخْيٌر لََك ِمْن ُحْمرِ النََّعمِ

ــۋايهت      - 224 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهئىد رەزىيهلالھـ ــى سـ ــهھل ئىبنـ سـ
  : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرسهلاللال

نىڭ بىر ئادەمنى سېنىڭ سهۋەبىڭ بىـلهن ھىـدايهت قىلىشـى    هللا«
  . ①»سهن ئۈچۈن قىزىل تۆگىدىنمۇ ياخشىدۇر

 )3661: ئهبۇ داۋۇد(

آنَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَعلَُّمـوا الْقُـرْ   - 225
  .َوالْفََراِئَض َوَعلُِّموا النَّاَس فَإِنِّي َمقُْبوٌض

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 225
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قۇرئــــاننى ۋە مىــــراس ئىلمىنــــى ئــــۆگىنىڭالر ۋە كىشــــىلهرگه «
  . ②»تىمهنچۈنكى مهن ئۆلۈپ كې. ئۆگىتىڭالر

 )2091: تىرمىزى(

  .وإن مثل العاƁ الذي ال يعلم الفرائض كمثل الƎنس ال رأس له: زاد رزين - 226
ئىلمىنــى ) مىــراس(پهرائىــز «: يــۇقىرىقى ھهدىســكه رەزىــن – 226

ــ »ۇا ئوخشــايدقــقاقالپ ئــۇچى يــوق ئــۇزۇنئــۆگهتمىگهن ئــالىم  گهن بــۇ دې
  . جۈملىنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان

أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أََبا ُهَرْيَرةَ َتَعلَُّموا  َعْن - 227
 .الْفََراِئَض َوَعلُِّموَها فَإِنَُّه نِْصُف الِْعلْمِ َوُهَو ُيْنَسى َوُهَو أَوَّلُ َشْيٍء ُيْنَزُع ِمْن أُمَِّتي

ھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلال - 227
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ،مىـــراس ئىلمىنـــى ئـــۆگىنىڭالر ۋە ئـــۆگىتىڭالر، چـــۈنكى ئـــۇ     «

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3109(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 368(ئهلبانى  ②
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. ئۇنتۇلىـــدۇ) كىشـــىلهر تهرىپىـــدىن (ئىلىمنىـــڭ يېرىمـــى بولـــۇپ،   
مىـــراس ئۈممىتىمـــدىن تـــۇنجى بولـــۇپ كۆتۈرۈلـــۈپ كېتىـــدىغىنى     

  . ①»دۇرىئىلم
 )2719: ئىبنى ماجه(

تعلموا الفرائض قبل الظانني، يعƖ الـذين يتكلمـون   : عقبة بن عامر رفعه - 228
  . ظنلبا

ئــــۇقبه ئىبنــــى ئــــامىر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   - 228
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

پهتىۋا بېرىـدىغانالر   گۇمان بىلهن )ئۇنى بىلمهي(مىراس ئىلمىنى «
  . »پهيدا بولۇشتىن بۇرۇن ئۆگىنىڭالر

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 594(ئهلبانى  ①
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بېرىش  پهتىۋا، قىياس قىلىشسوراش،  ، سوئالۆگىنىشئىلىم ئ
 يېزىش قائىدىلىرىۋە 

َعْن أَبِي َهاُرونَ الَْعْبِديِّ قَالَ كُنَّا َنأِْتي أََبا َسِعيٍد فََيقُولُ َمْرَحًبا بَِوِصيَِّة َرُسولِ  - 229
لَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ النَّاَس لَكُْم َتَبٌع َوإِنَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  .ارَِجالًا َيأُْتوَنكُْم ِمْن أَقْطَارِ الْأََرِضَني َيَتفَقَُّهونَ ِفي الدِّينِ فَإِذَا أََتْوكُْم فَاْسَتْوُصوا بِهِْم َخْيًر
: ارۇن ئهبدىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ ھ - 229

) ئىلىــم ئــۆگهنگىلى(بىــز ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ قېشــىغا  
رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ئــى ”: نــىئهبــۇ ســهئىد بىز. كېلهتتــۇق
دەپ  “!خـۇش كهپسـىلهر   !)كىشـىلهر يهنى ( الرىيه قىلغانۋسته ۋەسهللهم
نىڭ مۇنـداق  مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهۋە  تتىقارشى ئاال

  : دېگهنلىكىنى دەپ بېرەتتى
نـى ئـۆگىنىش   ئىنسانالر ھهقىقهتهن سىلهرگه ئهگهشكۈچىدۇر، دىن«
. دۇسىلهرگه زېمىننىڭ ھهرقايسى قىتئهلىرىدىن ئادەملهر كېلى ئۈچۈن
  . ①»قىلىڭالرمۇئامىله ياخشى  الدىڭالرغا كهلگهن چاغدا،ئۇالر ئ

 )2650: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسَيأِْتيكُْم  - 230
 ى اللَّـهُ أَقَْواٌم َيطْلُُبونَ الِْعلَْم فَإِذَا َرأَْيُتُموُهْم فَقُولُوا لَُهْم َمْرَحًبا َمْرَحًبا بَِوِصيَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم َواقُْنوُهْم قُلُْت ِللَْحكَمِ َما اقُْنوُهْم قَالَ َعلُِّموُهْم
ــۋايهت    - 230 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــۇدرى رەزىيهلالھــ ــهئىد خــ ــۇ ســ ئهبــ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

                                                 
 .دېگهنزەئىپ، ـ ): 496(ئهلبانى  ①
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ــ نۇرغــۇن كىشــىلهر« ســىلهرگه كېلىــدۇ، ۆگىنىش ئۈچــۈن ئىلىــم ئ
رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ”: ســـىلهر ئـــۇالرنى كـــۆرگهن چاغـــدا

دەڭــالر ۋە  “!قارشــى ئــالىمىزكىشــىلهرنى  قىلغــانۋەســىيه تهۋەســهللهم 
   ①»!ئۇالرغا ئىلىم ئۆگىتىڭالر

 )247: ئىبنى ماجه(

اللَِّه إِنِّي قَْد َسِمْعُت ِمْنَك َحـِديثًا   قُلُْت َيا َرُسولَ: ْبن َسلََمةَ قال عن َيزِيد - 231
  . لَُمكَِثًريا أََخاُف أَنْ ُيْنِسَينِي أَوَّلَُه آِخُرُه فََحدِّثْنِي بِكَِلَمٍة َتكُونُ جَِماًعا قَالَ اتَّقِ اللََّه ِفيَما َتْع

: يهزىد ئىبنى سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق بايان قىلىدۇ - 231
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهمهن پهيغهمبهر 

مهن سهندىن نۇرغۇن ھهدىس ئاڭلىدىم، بـۇرۇن  ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
ئاڭلىغانلىرىمنى كېيىن ئاڭلىغانلىرىم ئۇنتۇلدۇرۇپ قويامدىكىن دەپ 

بىـر سـۆز ئېيتىـپ بهرسـهڭ، ـ دېۋىـدىم،        لۇقمهزمۇن مولقورقىمهن، ماڭا 
  :اڭاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م

  . ②ــ بىلگىنىڭگه ئهمهل قىل، تهقۋا بولىسهن، ـ دېدى
  )2683: تىرمىزى(

 . عمر رفعه ال ملن عنده شيǜ من العلم أن يضيع نفسه - 232
ئىلىـم ئهھلىنىـڭ   : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن    - 232

  . باشقىالرغا ئىلىم ئۆگهتمهي ئۆزىنى زايا قىلىشى توغرا ئهمهس
  )هت قىلغانرەزىن رىۋاي(

ال َيْنَبِغي ِللَْعاƁِ أَنْ ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َجابِرٍ قَال - 233
: قَالَ اللَُّه َجـلَّ ِذكْـُرهُ   “َيْسكَُت َعلَى ِعلِْمِه، َوال َيْنَبِغي ِللَْجاِهلِ أَنْ َيْسكَُت َعلَى َجْهِلِه

 .ذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَفَاْسأَلُوا أَْهلَ ال
ــدۇكى،   - 233 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــابىر رەزىيهلالھــ جــ

                                                 
 .ن، ـ دېگهنھهسه): 201(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 504(ئهلبانى  ②
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  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ
ئالىمنىـــڭ ئۆگهتمهســـلىكى ۋە بىلىمســـىزنىڭ ئۆگهنمهســـلىكى «

بىلمىســهڭلهر بىلىــم ئهھلىــدىن ﴿: تائــاال بــۇ ھهقــتههللا ا. »تــوغرا ئهمهس
  . ②دېگهن ①﴾سوراڭالر

 )»ئهلئهۋسهت«(

، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ َيا أََبا َعْبِد ُر النَّاَس ِفى كُلِّ َخِميسٍكَانَ َعْبُد اللَِّه ُيذَكِّ: شقيق - 234
ُه أَنْ أُِملَّكُـْم،  قَالَ أََما إِنَُّه َيْمَنُعنِى ِمْن ذَِلَك أَنِّى أَكَْر. الرَّْحَمنِ لََوِدْدُت أَنََّك ذَكَّْرَتَنا كُلَّ َيْومٍ

َيَتَخوَّلَُنا بَِها، َمَخافَـةَ   -صلى اهللا عليه وسلم  -َوإِنِّى أََتَخوَّلُكُْم بِالَْمْوِعظَِة كََما كَانَ النَّبِىُّ 
  .السَّآَمِة َعلَْيَنا

ئابدۇلال ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ   : شهقىق مۇنداق دەيدۇ - 234 
نهســـىههت قىالتتـــى،  -كه ۋەز ئهنهـــۇ ھهر پهيشـــهنبه كـــۈنى كـــۆپچىلىك

  : بىرەيلهن ئۇنىڭغا
نهسـىههت قىلغـان    - بىـزگه ھهر كـۈنى ۋەز  ! راھمانرــ ئى ئهبۇ ئابـدۇ 

  : ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. بولساڭ، ـ دېدى
سىلهرنى زېرىكتۈرۈپ قويماسـلىق ئۈچـۈن مۇشـۇنداق    پهقهت مهن  ــ

 نـــىئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىز پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  . قىلىـــۋاتىمهن
، تتـى ئـارىالپ نهسـىههت قىال   -ئـارىالپ   زېرىكتۈرۈپ قويماسـلىق ئۈچـۈن  

نهســىههت  -ســىلهرگه ئــارىالپ ـ ئــارىالپ ۋەز   مهنمــۇ خــۇددى شــۇنىڭدەك 
  . دېدى -، ۋاتىمهنقىلى

 )70: بۇخارى(

َعٍة َمرَّةً فَـإِنْ أََبْيـَت   َعْن ِعكْرَِمةَ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َحدِّثْ النَّاَس كُلَّ ُجُم - 235
َم َوُهْم ِفي فََمرََّتْينِ فَإِنْ أَكْثَْرَت فَثَلَاثَ ِمَرارٍ َولَا ُتِملَّ النَّاَس َهذَا الْقُْرآنَ َولَا أُلِْفَينََّك َتأِْتي الْقَْو

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 43سۈرە نهھل،  ①
ــهمى  ② ــۇ         ): 751(ھهيس ــى ئهب ــۇھهممهد ئىبن ــهنهدىدە م ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ھهدىسشۇناســـالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىـــدە      . ھۇمهيـــد ئىســـىملىك بىـــرى بـــار   
 .كهلگهن، ـ دېگهنبىرلىككه 
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ُهْم َولَِكْن أَْنِصْت فَإِذَا أََمُروَك َحِديٍث ِمْن َحِديِثهِْم فََتقُصُّ َعلَْيهِْم فََتقْطَُع َعلَْيهِْم َحِديثَُهْم فَُتِملُّ
اللَُّه  فََحدِّثُْهْم َوُهْم َيْشَتُهوَنُه فَاْنظُْر السَّْجَع ِمْن الدَُّعاِء فَاْجَتنِْبُه فَإِنِّي َعهِْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

  .لُونَ إِلَّا ذَِلَك اِلاْجِتَناَبَعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاَبُه لَا َيفَْعلُونَ إِلَّا ذَِلَك َيْعنِي لَا َيفَْع
ئىبنــــى ئاببــــاس  دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،ئىكــــرىمه – 235

كىشـىلهرگه ھهپتىـدە بىـر قېـتىم     : ما مۇنـداق دېـگهن  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
كۆڭلـۈڭ قانائهتلهنمىسـه، ئىككـى قېـتىم، ئهڭ كـۆپ      . دەرس سۆزلىگىن

ــدۇ   ــهڭ بولىـ ــتىم سۆزلىسـ ــۈچ قېـ ــدا ئـ ــقىالرنى قۇ. بولغانـ ــدىن باشـ رئانـ
ــارىڭىنى       ــىلهرنىڭ پ ــان كىش ــىپ تۇرغ ــارا پاراڭلىش ــۆز ئ ــۈرمه، ئ زېرىكت

ئۇنــداق نهســىههت قىلىشــىڭنى خالىمــايمهن، چــۈنكى  -ئۈزۈۋېتىــپ ۋەز 
ئۇالرنى زېرىكتۈرۈپ قويىسـهن، شـۇڭا جىـم تـۇرۇپ گهپلىرىنـى       ،قىلساڭ
ئهگهر ئـۇالر سـېنىڭ سـۆز قىلىشـىڭنى خـاالپ، سـېنى تهكلىـپ        . تىڭشا
چۈنكى . هتىيات قىلېگىن، قاپىيىلىك دۇئا قىلىشتىن ئسۆزلى قىلسا

ــاھابه      ــڭ سـ ــهللهم ۋە ئۇنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ مهن پهيغهمـ
كىراملىـــرى بىـــلهن بىـــر زامانـــدا ياشـــىدىم، ئـــۇالر قاپىيىلىـــك دۇئـــا  

  . قىلمايتتى
  )6337: بۇخارى(

 .بُّونَ أَنْ ُيكَذََّب اللَُّه َوَرُسولُُهَوقَالَ َعِليٌّ َحدِّثُوا النَّاَس بَِما َيْعرِفُونَ أَُتِح - 236
ــگهن    – 236 ــداق دېـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــى رەزىيهلالھـ ــانالرغا : ئهلـ ئىنسـ

ــۆزلهڭالر، ا ــلىك سـ ــا  هللا چۈشىنىشـ ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىرىنىـــڭ يالغانغـ
  چىقىرىلىشىنى ياقتۇرامسىلهر؟ 

  )127: بۇخارى(

لَا ُيقَنِّطُ النَّاَس ِمْن َرْحَمِة اللَِّه َولَا ُيَؤمُِّنُهْم الْفَِقيُه َحقُّ الْفَِقيِه الَِّذي : قَالَ َعِليٌّ - 237
ـ  َر ِمْن َعذَابِ اللَِّه َولَا ُيَرخُِّص لَُهْم ِفي َمَعاِصي اللَِّه إِنَُّه لَا َخْيَر ِفي ِعَباَدٍة لَا ِعلَْم ِفيَها َولَا َخْي

  .بَُّر ِفيَهاِفي ِعلْمٍ لَا فَْهَم ِفيِه َولَا َخْيَر ِفي ِقَراَءٍة لَا َتَد
ــگهن   – 237 ــداق دې ــالىم : ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن ھهقىقىــي ئ

نىـڭ رەھمىتىـدىن ئۈمىدسـىزلهندۈرمهيدۇ ۋە ئازابىـدىن     هللائىنسانالرنى ا
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قىلىشـىغا   نىگۇناھ دېـگهن ئىشـالر  هللا ائۇالرنىڭ . خاتىرجهممۇ قىلمايدۇ
ن بىلــمهي قىلغــان ئىبــادەتته، چۈشــهنمهي ئوقۇغــا. رۇخســهتمۇ قىلمايــدۇ

  . ئىلىمدە، قۇرئاننى پىكىر قىلماي ئوقۇشتا ياخشىلىق يوق
  )297: دارىمى(

َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ قَالَ لَا ُتَحدِّثْ الَْباِطلَ الُْحكََماَء فََيْمقُُتوَك َولَـا ُتَحـدِّثْ    - 238
ثََم َولَا َتَضْعُه ِفي غَْيرِ أَْهِلِه فَُتَجهَّـلَ إِنَّ  الِْحكَْمةَ ِللسُّفََهاِء فَُيكَذُِّبوَك َولَا َتْمَنْع الِْعلَْم أَْهلَُه فََتأْ
  .َعلَْيَك ِفي ِعلِْمَك َحقŕا كََما أَنَّ َعلَْيَك ِفي َماِلَك َحقŕا

ئالىمالرغا ئاساسـى يـوق   : كهسىر ئىبنى مۇررە مۇنداق دېگهن - 238
نادانالرغا ئىلمىي سۆز قىلمـا،  . گهپنى قىلما، سېنى يامان كۆرۈپ قالىدۇ

الياقهتلىك كىشـىلهردىن  ) ئىلىمگه(ئىلىمنى . سېنى يالغانچى قىلىدۇ
الياقهتسـىزلهرگه ئىلىـم بېـرىمهن دەپ ئـاۋارە     . ئايىما، گۇناھكار بولىسهن
ڭنىـڭ  مـال ـ مۈلكى  ڭدە سېنىڭ ئۈستۈچۈنكى . بولما، ئهخمهق بولىسهن

ــادا قىلىنىشــقا تېگىشــلىك   ــدەك، ئىلمىڭ قــىھهقئ ــادا (ۇ نىڭمــبولغان ئ
  . بارقى ھهق )ا تېگىشلىكقىلىنىشق

  )378: دارىمى(

َمْسُعوٍد قَالَ َما أَْنَت بُِمَحدٍِّث قَْوًما َحِديثًا الَ َتْبلُُغُه ُعقُولُُهْم  َعْبد اللَِّه ْبنعن  - 239
  .إِالَّ كَانَ ِلَبْعِضهِْم ِفْتَنةً

گه كىشــىلهر: ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 239
 نـى يهتمهيدىغان گهپنى قىلمـا، ئۇنـداق قىلسـاڭ، بهزىلهر    نىڭ ئهقلىئۇالر
   .ېگهند -، ىگه سېلىپ قويىسهنپىتن

  )نىڭ مۇقهددىمىسىدە رىۋايهت قىلغانىمۇسلىم كىتاب(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ إِنَّ فًَتى َشابا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ َيـا    - 240
يًبـا  اللَِّه ائْذَنْ ِلي بِالزَِّنا فَأَقَْبلَ الْقَْوُم َعلَْيِه فََزَجُروُه قَالُوا َمْه َمْه فَقَالَ اْدُنْه فََدَنا ِمْنُه قَرَِرُسولَ 

ِلأُمََّهاِتهِْم قَالَ فََجلََس قَالَ أَُتِحبُُّه ِلأُمَِّك قَالَ لَا َواللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك قَالَ َولَا النَّاُس ُيِحبُّوَنُه 
بُّوَنـُه  قَالَ أَفَُتِحبُُّه ِلاْبَنِتَك قَالَ لَا َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك قَالَ َولَا النَّـاُس ُيحِ 
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النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلأََخَواِتهِْم ِلَبَناِتهِْم قَالَ أَفَُتِحبُُّه ِلأُْخِتَك قَالَ لَا َواللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك قَالَ َولَا 
ْم قَـالَ  قَالَ أَفَُتِحبُُّه ِلَعمَِّتَك قَالَ لَا َواللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك قَالَ َولَا النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلَعمَّـاِتهِ 

ا النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلَخالَاِتهِْم قَالَ فََوَضَع أَفَُتِحبُُّه ِلَخالَِتَك قَالَ لَا َواللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك قَالَ َولَ
لْفََتى َيلَْتِفُت َيَدُه َعلَْيِه َوقَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ذَْنَبُه َوطَهِّْر قَلَْبُه َوَحصِّْن فَْرَجُه فَلَْم َيكُْن َبْعُد ذَِلَك ا

 .إِلَى َشْيٍء
ــۋايهت قىل    - 240 ــى رى ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن ــۇ ئۇمامهنى ــدۇئهب : ىنى

ــۇرەيش قهبىلىســىدىن بىــر يىگىــت پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     ق
  :ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

. ماڭا زىنا قىلىشقا رۇخسهت قىلساڭ، ـ دېـدى  ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
  : ئهتراپتا تۇرغانالر كېلىپ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . ـ دەپ ھهيــدىۋەتتى   !ــــ مــاڭ، مــاڭ
  :ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

  . ئۇ كهلدى. ـ دېدى! ــ يېقىن كهلگىن
  ياقتۇرامسهن؟قىلىشىنى زىنا  نىڭــ ئاناڭ

قىلىۋەتسـۇن،   پىـدا مېنى سـاڭا  هللا نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، اهللاــ ا
  .ياقتۇرمايمهن

قىلىشــىنى زىنــا  نىــڭــــ باشــقىالرمۇ خــۇددى ســهندەك ئانىلىرى   
  .ياقتۇرمايدۇ

  رامسهن؟نىڭ زىنا قىلىشىنى ياقتۇقىزىڭ ،ئۇنداقتا ــ
قىلىۋەتسـۇن،   پىـدا مېنى سـاڭا  هللا نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، اهللاــ ا

  .ياقتۇرمايمهن
قىلىشــىنى زىنــا  نىــڭلىرىقىزــــ باشــقىالرمۇ خــۇددى ســهندەك    

  .ياقتۇرمايدۇ
  نىڭ زىنا قىلىشىنى ياقتۇرامسهن؟ھهمشىرەڭ ،ئۇنداقتا ــ
 قىلىۋەتسـۇن،  پىـدا مېنى سـاڭا  هللا نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، اهللاــ ا

  .ياقتۇرمايمهن
قىلىشـىنى  زىنـا   نىڭىھهمشـىرىلىر ــ باشقىالرمۇ خۇددى سـهندەك  

  .ياقتۇرمايدۇ
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  نىڭ زىنا قىلىشىنى ياقتۇرامسهن؟ھامما ئاچاڭ ،ئۇنداقتا ــ
قىلىۋەتسـۇن،   پىـدا مېنى سـاڭا  هللا نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، اهللاــ ا

  .ياقتۇرمايمهن
قىلىشـىنى  زىنـا   ھامما ئاچىلىرىنىڭــ باشقىالرمۇ خۇددى سهندەك 

  : قولىنى ئۇنىڭ كۆكسىگه قويۇپ تۇرۇپئاندىن . دېدى -، ياقتۇرمايدۇ
بۇنىــڭ گۇنــاھىنى كهچــۈرگىن، قهلبىنــى پــاك قىلغىــن، ! هللاــــ ئــى ا

شۇنىڭدىن كېيىن، ئۇ يىگىت . ـ دېدى! ئهۋرىتىنى ھارامدىن ساقلىغىن
  . ①ھارامغا قارىمايدىغان بولدى

  )»ئهلكهبىر«؛ 21708: ئهھمهد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 241
أَْخبُِرونِى بَِشَجَرٍة ُتْشبُِه أَْو كَالرَُّجلِ الُْمْسِلمِ الَ َيَتَحاتُّ َوَرقَُها َوالَ َوالَ َوالَ، « :َوَسلََّم فَقَالَ

قَالَ اْبُن ُعَمَر فََوقََع ِفى َنفِْسى أَنََّها النَّْخلَةُ، َوَرأَْيُت أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر . »ِحنيٍُتْؤِتى أُكْلََها كُلَّ 
صـلى اهللا عليـه    -الَ َيَتكَلََّماِن، فَكَرِْهُت أَنْ أََتكَلََّم، فَلَمَّا لَْم َيقُولُوا َشْيئًا قَالَ َرُسولُ اللَِّه 

ا قُْمَنا قُلُْت ِلُعَمَر َيا أََبَتاُه َواللَِّه لَقَْد كَانَ َوقََع ِفى َنفِْسى أَنََّهـا  فَلَمَّ. »ِهَى النَّْخلَةُ« -وسلم 
ـ  . ْيئًاالنَّْخلَةُ فَقَالَ َما َمَنَعَك أَنْ َتكَلََّم قَالَ لَْم أََركُْم َتكَلَُّمونَ، فَكَرِْهُت أَنْ أََتكَلََّم أَْو أَقُولَ َش

  .َها أََحبُّ إِلَىَّ ِمْن كَذَا َوكَذَاقَالَ ُعَمُر َألنْ َتكُونَ قُلَْت
ــۇ ئهنهۇما   – 241 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــڭئاب ــداق  نى مۇن

ــى  ــدۇ دېگهنلىك ــۋايهت قىلىنى ــاالمنىڭ   : رى ــبهر ئهلهيهىسس ــز پهيغهم بى
  : ھۇزۇرىدا ئىدۇق، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

شــتىن توختــاپ  مېــۋە بېرىــــ ماڭــا يــاپراقلىرى تۆكۈلمهيــدىغان،    
ر ھهقالمايدىغان، سايىسـى يوقالمايـدىغان، مهنپهئهتـى كېسـىلمهيدىغان،     

مۇسۇلماننىڭ تهبىئىتىگه ئوخشاش بىر دەرەخنى  دىغان،ىرېمېۋە بزامان 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گېپىنى تۈگهتمهي . ـ دېدى !ئېيتىپ بېرىڭالر
مهن دادام . تىئۇنىڭ خورما دەرىخى ئىكهنلىكى كهچ دىنتۇرۇپال، كۆڭلۈم

                                                 
ــهمى  ① ــهھىه    ): 543(ھهيسـ ــرى سـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــنى ئهھـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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بهكرىنىـڭ گهپ قىلمىغـانلىقىنى كـۆرۈپ،     بىلهن ئهبۇ) ھهزرىتى ئۆمهر(
ــدىن     ــېچ گهپ چىقمىغان ــۇالردىن ھ ــدىم، ئ ــوغرا كۆرمى گهپ قىلىشــنى ت

  : كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بىـز ئـورنىمىزدىن تۇرغـان چاغـدا، مهن     . ــ ئۇ، خورما دەرىخـى، ـ دېـدى   

  : دادامغا
نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، ئۇنىــڭ خورمــا دەرىخــى       هللا! داداــــ 

  : دادام. دېدىم -كهچكهن ئىدى،  دىنئىكهنلىكى كۆڭلۈم
  :مهن. ــ باياتىن نېمىشقا ئېيتمىدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

ـــ ســىلهر  ــانلىقىڭالرنى كــۆرۈپ، گهپ  )چــوڭالر(ـ نىــڭ گهپ قىلمىغ
  :دادام. قىلىشنى ياقتۇرمىدىم، ـ دېدىم

دەرىخـى ئىكهنلىكىنـى دېـگهن بولسـاڭ، مهن ئۈچـۈن       ــ ئۇنىڭ خورما
  . دېدى -ئىشالردىن ياخشىراق ئىدى،  ، مۇنداقمۇنداق

  )4698: بۇخارى(

فََوقََع النَّاُس ِفي َشَجرِ الَْبَواِدي قَالَ َعْبُد اللَِّه َوَوقََع ِفي َنفِْسـي  : ومن رواياته - 242
  .لُوا َحدِّثَْنا َما ِهَي َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ِهَي النَّْخلَةُأَنََّها النَّْخلَةُ فَاْسَتْحَيْيُت ثُمَّ قَا

ــيىلگهن   - 242 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــر رى ئۇنىــڭ (كىشــىلهر : يهنه بى
ــى  ــى دەرەخ ئىكهنلىكىنـ ــق   ) قايسـ ــۈن دەرەخلىـ ــېلىش ئۈچـ ــپ كـ بىلىـ

ئۇنىـڭ خورمـا دەرىخـى     دىنمېنىـڭ كۆڭلۈمـ  . جىلغىغا چۈشـۈپ كهتتـى  
ئــــۇالر . مهن تارتىنىــــپ ئېيتمىــــدىملــــېكىن  ئىكهنلىكــــى كهچتــــى
  : تاپالمىغاندىن كېيىن

ـــ ئــى ا ئۇنىــڭ نــېمه دەرەخ ئىكهنلىكىنــى بىــزگه  ! نىــڭ رەســۇلىهللاـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ئېيتىپ بهرسهڭ، ـ دېيىشتى
  . ــ ئۇ، خورما دەرىخى، ـ دېدى

 )61: بۇخارى(

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُجلُوٌس إِذَا أُِتَي بُِجمَّـارِ  َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد النَّ: ومنها - 243
ظََنْنُت أَنَُّه َنْخلٍَة فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِمْن الشََّجرِ لََما َبَركَُتُه كََبَركَِة الُْمْسِلمِ فَ
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ِهَي النَّْخلَةُ َيا َرُسولَ اللَِّه ثُمَّ الَْتفَتُّ فَإِذَا أََنا َعاِشُر َعَشَرٍة أََنـا   َيْعنِي النَّْخلَةَ فَأََرْدُت أَنْ أَقُولَ
 .أَْحَدثُُهْم فََسكَتُّ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِهَي النَّْخلَةُ

ــيىلگهن  - 243 ــداق دېـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــبهر : يهنه بىـ ــز پهيغهمـ بىـ
ــهلاللالھۇ ئه ــىز    س ــۇق، تۇيۇقس ــىدا ئولتۇراتت ــهللهمنىڭ قېش ــى ۋەس لهيه

ــدى   ــى كهلتۈرۈل ــڭ چېچىك ــى   . خورمىنى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  : ۋەسهللهم

ــــ دەرەخلهرنىــڭ ئىچىــدىمۇ مۇســۇلمانالرغا ئوخشــاش مهنپهئهتلىــك  
ئـى  ” :مهن ئۇنىڭ خورما دەرىخى ئىكهنلىكىنـى ئـويالپ  . بار، ـ دېدى  دەرەخ

ــۇلى هللا ــڭ رەس ــۇ، ! نى ــى ئ ــا دەرىخ ــدۇم  “خورم ــى بول ــا  .دېمهكچ ئهتراپىمغ
قارىسام، مهن ئون ئادەمنىڭ ئونىنچىسى، شۇنداقال ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى   

شــۇنىڭ . ياشــراقى ئىكهنــمهن، شــۇڭا گهپ قىلمــاي شــۈك تــۇرۇپ قالــدىم
  :بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ــ ئۇ، خورما دەرىخى، ـ دېدى
  )5444: بۇخارى(

 :، قال أنسكان ثابت إذا أتى أنسا: لك قالتعن Ƥيلة أم ولد أنس بن ما -244
»źيا جارية، ها ƃ يرض حىت يقبل يدي Ɓ طيبا أمسح يدي، فإن ابن أم ثابت إذا جاء«.  

ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ دېــــدىكى  - 244
سـنىڭ  سـابىت ئهنه : جهمىلهنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

ي خۇشــبۇ! قىــزئــى ”: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ماڭــا هلســىالقېشــىغا ك
چـۈنكى ئۇممـۇ سـابىتنىڭ ئـوغلى     . ەيئهتىر كهلتـۈرگىنه، قولۇمغـا سـۈر   

  . ①ەيتتىقولۇمنى سۆيمىگۈچه، كۆڭلى ئارام تاپمايدۇ، ـ د) سابىت(
  )3493: ئهبۇ يهئال(

ُس َصاِلِحَني ُمَتَماِسِكَني َما أََتاُهُم ال َيَزالُ النَّا” :هللا بن مسعود قالا ـ عن عبد 245

                                                 
ــهمى  ① ــله     ): 546(ھهيســ ــهنهدىدىكى جهمىــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــال رىــ ــۇ يهئــ ــنى ئهبــ ــۇ ھهدىســ بــ

 .ـ دېگهن ئىسىملىك دېدەكنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم،
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 الِْعلُْم ِمْن أَْصَحابِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِمْن أَكَابِرِِهْم فَإِذَا أََتاُهْم ِمْن أََصـاِغرِِهمْ 
  .“َهلَكُوا

ــداق     - 245 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ غا ئىنسانالر ئىلىم: قىلىنىدۇدېگهنلىكى رىۋايهت 

ــاھابىلىرى   ــهللهمنىڭ س ــى ۋەس ــارقىلىق،  ئهلهيه ــڭ  ئ ــۇنداقال ئۇالرنى ش
كىشــــىلهر  ئىچىــــدىكى يېشــــى چــــوڭراقلىرى ئــــارقىلىق يهتســــىال،

ئهممـا  . تۇرىـدۇ  ئـارا مۇناسـىۋىتى مۇسـتهھكهم    -دىيانهتلىك بولىـدۇ، ئـۆز   
ئــارقىلىق  رهكىچىكــلىكى يېشــى ئىچىــدئىلىــم ئىنســانالرغا ئۇالرنىــڭ 

  . ①، ئۇالر ھاالك بولىدۇيهتسه
 )»ئهلئهۋسهت«؛ 8589: »ئهلكهبىر«(

ـ ”: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ - 246 اِن ال َمْنُهوَم
  .“اِلمٍ، َوطَاِلُب الدُّْنَيطَاِلُب َع: َيْشَبَعاِن طَاِلُبُهَما

ــۋايهت       246 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ـ ئاب
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. بىرى، بىلىم ئىزدىگـۈچى . ئىككى ئاچ بار بولۇپ، ھهرگىز تويمايدۇ«
  . »يهنه بىرى، دۇنياغا بېرىلگۈچى

  )»ئهلكهبىر«(

: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : َرِضَي اللَُّه َعْنَها، قَالَْتَعْن َعاِئَشةَ  - 247
َعْيٌن ِمْن َنظَرٍ، َوأَْرٌض ِمْن َمطَرٍ، َوأُْنثَى ِمْن ذَكَرٍ، َوَعـاِلٌم ِمـْن   : أَْرَبٌع ال َيْشَبْعَن ِمْن أَْرَبعٍ”
  .“ِعلْمٍ

يهت قىلىنىــــدۇكى، ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــادىن رىــــۋا – 247
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يهر يامغۇرغا، ئايال ئهر كىشىگه، . نهرسىگه تويمايدۇ تۆت نهرسه، تۆت«

                                                 
ــهمى  ① ــهنچلىكتۇر، ـ        ): 569(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .دېگهن
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  . ①»تويمايدۇ شقائالىم ئىلىمگه، كۆز قارا
 )»ئهلئهۋسهت«(

: بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى النَّ - 248
  .“َمْن َيْجَمُع ِعلَْم النَّاسِ إِلَى َعلِْمِه، َوكُلُّ َصاِحبِ ِعلْمٍ غَْرثَانُ”: أَيُّ النَّاسِ أَْعلَُم؟ قَالَ

رىــۋايهت دېگهنلىكــى مۇنــداق  ىــڭجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇن – 248
ــادەم پهيغهمــبهر ســهلالل : قىلىنىــدۇ الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىــر ئ

  :يېنىغا كېلىپ
 ،دىغانىــــ كىشــىلهرنىڭ ئهڭ بىلىملىكــى قايســى؟ ـ دەپ ســورى       

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
. ـــــ كىشـــىلهرنىڭ ئىلمىنـــى ئـــۆز ئىلمىـــگه قوشـــۇۋالغان كىشـــى

  . ②ىھهرقانداق ئىلىم ئىگىسى بىلىمگه تويمايدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهرد
 )ايهت قىلغانمهۋسىلى رىۋ(

تَناَصُحوا ِفي الِْعلْـمِ،  ”: أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ - 249
 فَإِنَّ ِخَياَنةَ أََحِدكُْم ِفي َعِلِمِه أََشدُّ ِمْن خياَنِتِه ِفي َماِلِه، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َسـاِئلُكُْم َيـْومَ  

   .“اَمِةالِْقَي
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 249

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىرىڭالرغــا نهســىههت قىلىڭــالر، چــۈنكى   -ئىلىــم بارىســىدا بىــر «

بىرىڭالرنىــڭ ئــۆز ئىلمىــگه خىيــانهت قىلغىنــى ئــۆز مېلىغــا خىيــانهت  
ــ ــدىنمۇ يامــ ــۈنى هللا شۈبهىســــىزكى، ا. انراقتۇرقىلغىنىــ ــامهت كــ قىيــ

                                                 
ــهمى  ① ــى    ): 573(ھهيسـ ــاالم ئىبنـ ــهنهدىدە ئابدۇسسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ـ دېگهنئابدۇلقۇددۇس ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ ۋە دەلىل قىلىنمايدىغان كىشى بار، 
ــهمى  ② ــى    ): 739(ھهيسـ ــئىدە ئىبنـ ــهنهدىدە مۇسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــۇ يهئـــال رىـ ــنى ئهبـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .يهسهئ ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن



  بۆلۈمى ئىلىم

 194

  . ①»ھېساب ئالىدۇ) توغرۇلۇق ئىلمىڭالر(سىلهردىن 
  )11701: »ئهلكهبىر«(

َتَداَرُسوا َوأَْبِشُروا َوزِيُدوا “:َعْن فََضالَةَ بن ُعَبْيٍد أَنَُّه كَانَ إِذَا أََتاُه أَْصَحاُبُه قَالَ-250
ْم َوأََحبَّ َمْن ُيِحبُّكُْم، ُردُّوا َعلَْيَنا الَْمَساِئلَ، فَإِنَّ أَْجـَر آِخرَِهـا   َزاَدكُُم اللَُّه َخْيًرا، َوأََحبَّكُ

 .“كَأَْجرِ أَوَِّلَها، َواْخِلطُوا َحِديثَكُْم بِاالْسِتْغفَارِ
ــداق    - 250 ــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــ ــد رەزىيهلالھــ ــى ئۇبهيــ فهزاله ئىبنــ

: نـدە، ئۇالرغـا  دوستلىرىم يېنىمغـا كهلگه : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئىلىمنـى   بېـرىڭالر، بېشـارەت  باشقىالرغا ئۆزئارا مۇزاكىرە قىلىشىڭالر، ”

سـىلهرنى ۋە  هللا ا !سـۇن زىيـادە قىل ئىلمىڭالرنـى  هللا ا كۆپلهپ ئۆگىنىڭالر،
يېشـــهلمىگهن  !ســـۇنســـىلهرنى ياخشـــى كـــۆرگهنلهرنى ياخشـــى كۆر   

مهســـىلىلهر بولســـا، بىـــزدىن ســـوراڭالر، ســـۆزۈڭالردىن ئىســـتىغفار      
  . ②دەيتتىم “!لمىسۇنئايرى

 )»ئهلكهبىر«(

Ơدثوا فإن اƩديث يذكر بعضه : كان أبو سعيد يقول: عن أيب نضرة قال - 251
  . بعضا

رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ســهئىد مۇنــداق   ەدىــنئهبــۇ نهزر - 251
ــگهن ــىنى   ”: دېــ ــس بهزىســ ــۈنكى بهزى ھهدىــ ــۆزلهڭالر، چــ ــس ســ ھهدىــ

  . ③“ئهسلىتىدۇ
  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
ــهمى  ① ــال    ): 605(ھهيســ ــهئد بهققــ ــهنهدىدە ســ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ بــ

اســالر ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك يــاكى ئهمهســلىكى ھهققىــدە ئىخــتىالپ       ھهدىسشۇن. ئىســىملىك بىــرى بــار  
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. قىلىشقان

ــهمى  ② ــهنچلىكتۇر، ـ        ): 735(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .دېگهن

اۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ر): 736(ھهيســـهمى  ③
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السلمي قَالَ َحدَّثََنا َمْن كَانَ ُيقْرِئَُنا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ  َعْن - 252
َر آَياٍت َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّهْم كَاُنوا َيقَْترِئُونَ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْش

الَْعْشرِ الْأُْخَرى َحتَّى َيْعلَُموا َما ِفي َهِذِه ِمْن الِْعلْمِ َوالَْعَملِ قَالُوا فََعِلْمَنا الِْعلَْم  فَلَا َيأُْخذُونَ ِفي
 .َوالَْعَملَ

رەســـۇلۇلالھ : اھمان ســـۇلهمى مۇنـــداق دېـــگهنرئهبـــۇ ئابـــدۇر - 252
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســاھابىلىرىدىن بىزنــى ئوقۇتقــانالر 

  : اق سۆزلهپ بهرگهن ئىدىمۇند) بىزگه(
ــايهت    ـــ بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئــون ئ ـ
ــىنىپ، ئهمهل قىلىــــپ    ــۇنالرنى چۈشــ ــدىكى مهزمــ ــپ، ئۇنىڭــ ئۆگىنىــ

بىـز ئىلىـم ۋە ئهمهلنـى    . بولمىغىچه، باشقا ئـون ئـايهتنى ئۆگهنمهيتتـۇق   
  . ①بىرگه ئۆگهنگهن ئىدۇق

 )22971: ئهھمهد(

لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى اإلميـان  : قالعن ابن عمر  - 253 
قبل القرآن، وتƕل السورة على Ʈمد فيتعلم حالƬا وحرامها، وما ينبغي أن يقف عنـده  

مث لقد رأيت رجاال يؤتى أحدهم القرآن قبـل اإلميـان،   . منها، كما تعلمون أنتم القرآن
آمره وال زاجره، وما ينبغي أن يقـف   فيقرأ ما بني فا Ơة الكتاب إƂ خاƢته ما يدرى ما

  . عنده منه، وينثره نثر الدقل
ــداق      - 253 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇمانى ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ئاب

ھاياتىمنىڭ بىر قىسمىنى شۇنداق بىـر  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــۇرۇن      ــدىن بـ ــزگه قۇرئانـ ــان بهزىلىرىمىـ ــۈزدۈمكى، ئىمـ ــدا ئۆتكـ ئهھۋالـ

ممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه سـۈرە چۈشـهتتى،    مۇھه. بېرىلهتتى
ســـۈرىنىڭ ئىچىـــدىكى ھـــاالل ۋە ھـــارامنى ۋە ئۇنىڭـــدىكى تۇرۇشــــقا      

ئۆگهنگهنــــدەك ى تېگىشــــلىك چېگراالرنــــى خــــۇددى ســــىلهر قۇرئــــانن

                                                 
ــهمى  ① ــى      ): 753(ھهيسـ ــا ئىبنـ ــهنهدىدە ئهتـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــان، ـ          ــۇپ قالغـ ــدىغان بولـ ــتۈرۈپ قويىـ ــدە ئىلىشـ ــاخىرقى ئۆمرىـ ــۇپ، ئـ ــرى بولـ ــىملىك بىـ ــائىب ئىسـ سـ
 .دېگهن
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مانا ھازىر نۇرغـۇن كىشـىلهرنى كـۆرۈۋاتىمهنكى، ئۇالرنىـڭ     . ئۆگىنهتتۇق
ئــۇالر ســۈرە پــاتىههدىن . رىلگهنبهزىلىــرىگه قۇرئــان ئىمانــدىن بــۇرۇن بېــ

يـــۇ، ئۇنىـــڭ ئىچىـــدىكى  -باشـــالپ قۇرئاننىـــڭ ئـــاخىرىغىچه ئوقۇيـــدۇ 
ــىدىغانلىقى،    ــدىن توسـ ــدىغانلىقى، نېمىـ ــېمىگه بۇيرۇيـ ــڭ نـ ئايهتلهرنىـ

تۇرۇشقا تېگىشلىك چېگراالرنـى  ) چهكلىمىلهردىن ئىبارەت(ئۇنىڭدىكى 
ى خورمىنىڭ ياخشـى  شۇنداقال، ئۇالر قۇرئان ئايهتلىرىنى خۇدد. بىلمهيدۇ

يهنى بىر ئايهتكه ئهمهل قىلىپ، يهنه (ـ ناچىرىنى ئىلغىغاندەك ئىلغايدۇ 
  . ①)بىرىگه ئهمهل قىلمايدۇ

 )»ئهلئهسۋەت«(

َمثَلُ الَّـِذي  ”: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َعْن أَبِي الدرداء، قَالَ - 254
لَِّذي َيكُْتُب ، َوَمثَلُ الَِّذي َيَتَعلَُّم الِْعلَْم ِفي ِكَبرِِه كَاَحَجرِِصَغرِِه كَالنَّقْشِ ِفي الْ َيَتَعلَُّم الِْعلَْم ِفي

  .“َعلَى الَْماِء
ـ ئهبـــۇ دەردا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     254

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
؛ نهقىشـكه تاشقا ئويۇلغان  ىگهنگهن ئىلمكىچىكىدە ئۆكىشىنىڭ «

  . ②»سۇغا يېزىلغان خهتكه ئوخشايدۇ ىچوڭ بولغاندا ئۆگهنگهن ئىلم
  )»ئهلكهبىر«(

َمثَلُ الَِّذي َيْسـَمُع  ”: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَالَ - 255
َيا َراِعي، أَْجزِْرنِي َشاةً ِمـْن  : َما َسِمَع، َمثَلُ َرُجلٍ أََتى َراِعًيا، فَقَالَالِْحكَْمةَ فَُيَحدِّثُ بَِشرِّ 

  . “اذَْهْب فَُخذْ بِأُذُِن َخْيرَِها َشاةً، فَذََهَب فَأََخذَ بِأُذُِن كَلْبِ الَْغَنمِ: غََنِمَك، فَقَالَ
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  – 255

                                                 
ۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــ): 755(ھهيســـهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە مهرۋان ئىبنـــى شـــامى   ): 515(ھهيســـهمى  ②

ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــى      . ئىسـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــاتهم ئۇنىـ ــۇ ھـ ــلىم ۋە ئهبـ ــارى، مۇسـ ــام بۇخـ ئىمـ
 .هن، ـ دېگهنئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگ
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  :غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهي
ئاڭلىغان ئىلمى ئىچىدىن ئهڭ ناچار سۆزنى تـالالپ  ئىلىم ئاڭالپ، «

ئادەمنىـڭ مىسـالى مۇنـداق    يـۈرگهن   كىشىلهرگه تهتۈر تهشۋىق قىلىـپ 
بىر كىشىنىڭ ھالىغا ئوخشايدۇكى، ئۇ كىشى بىـر پادىچىنىـڭ يېنىغـا    

  :كېلىپ
ويلىرىڭـدىن بىـر سـاغلىق بهرسـهڭ، ـ دېسـه،       ماڭـا ق ! ــ ھهي قويچى

  :پادىچى
ــۆزەڭ بېرىــپ، ياخشــى ســاغلىقتىن بىرنــى قۇلىقىــدىن تۇتــۇپ    ـــ ئ ـ

شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ كىشـى ئـۆزى بېرىـپ، قـوي       . ئېلىپ كهتكىن، ـ دەيدۇ 
  . ①»باقىدىغان ئىتنى قۇلىقىدىن تۇتۇپ ئېلىپ كېتىدۇ

 )ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان(

ْبنِ َماِلٍك َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   كَْعبِ عن اْبن - 256
ُجوَه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن طَلََب الِْعلَْم ِلُيَجارَِي بِِه الُْعلََماَء أَْو ِلُيَمارَِي بِِه السُّفََهاَء أَْو َيْصرَِف بِِه ُو

 .اَرالنَّاسِ إِلَْيِه أَْدَخلَُه اللَُّه النَّ
دادىسـىدىن   نىڭ ئوغلىكهئب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ- 256

رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       
  : دېگهن
كىمكى ئالىمالر بىلهن مۇنازىرىلىشىش ياكى جـاھىلالر بىـلهن دە   «

م تاالش قىلىش ۋە ياكى ھهممه ئادەمنى ئۆزىگه قـارىتىش ئۈچـۈن ئىلىـ    -
  . ②»ئۇنى دوزاخغا كىرگۈزىدۇهللا تهلهپ قىلسا، ا

 )2654: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َتَعلََّم ِعلًْما ِلَغْيرِ اللَِّه أَْو  - 257

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهلـــى ئىبنـــى زەيـــد  ): 536(ھهيســـهمى  ①

ــار   ــى بـ ــى زەئىـــپ كىشـ ــىملىك ھهدىسـ ــدە   . ئىسـ ــل قىلىـــش ھهققىـ ــىنى دەلىـ ــڭ ھهدىسـ ــاالر ئۇنىـ ئۆلىمـ
 .ئىختىالپ قىلىشتى، ـ دېگهن

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2138(ئهلبانى  ②
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 .أََراَد بِِه غَْيَر اللَِّه فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن النَّارِ
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   مـا ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 257

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــى« ــى  كىمك ــ هللائىلىمن ــڭ رازىلىقى ــىنى  نى ــر نهرس ــقا بى  دىن باش

ئۆگهنسـه، ئـۇ ئـادەم ئـۆزىگه دوزاخـتىن ئـورۇن تهييـارالپ         ىپمهقسهت قىل
  . ①»قويسۇن

 )2655: تىرمىزى(

عن أيب ُهَرْيَرةَ قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخُرُج ِفي آِخـرِ   - 258
لَـى  الزََّماِن رَِجالٌ َيْخِتلُونَ الدُّْنَيا بِالدِّينِ َيلَْبُسونَ ِللنَّاسِ ُجلُوَد الضَّأِْن ِمْن اللِّنيِ أَلِْسَنُتُهْم أَْح

ُهْم قُلُوُب الذِّئَابِ َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَبِي َيْغَترُّونَ أَْم َعلَيَّ َيْجَترِئُونَ فَبِـي  ِمْن السُّكَّرِ َوقُلُوُب
  .الَْحِليَم ِمْنُهْم َحْيَراًنا َحلَفُْت لَأَْبَعثَنَّ َعلَى أُولَِئَك ِمْنُهْم ِفْتَنةً َتَدُع

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن  - 258
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئاخىر زاماندا بىر تۈركۈم ئادەملهر پهيدا بولىدۇ، ئۇالر دىننى قالقـان  «
كىشىلهرگه سىپايه كۆرۈنـۈش ئۈچـۈن قـوي    . قىلىپ مال ـ دۇنيا يىغىدۇ 

ــاتلىق،    تېرىســىدىن چاپــان كىيىــدۇ، ئۇالرنىــڭ تىللىــرى ھهســهلدىن ت
ھهدىسـى  (تائاال بۇ ھهقته هللا ا. بۆرىنىڭكىدىن ۋەھشىي بولىدۇ يۈرەكلىرى
 ئالداۋاتامـدۇ ئـۆزلىرىنى   اڭا ئىشـىنىپ ئۇالر م: مۇنداق دەيدۇ) قۇددۇسىدا

كـى،  هنمىياكى ماڭا قارشى جۈرئهت قىلىۋاتامدۇ؟ ئۆزەم بىلهن قهسهم قىل
 مۇئېغىــر ـ بېســىق، ئهقىللىــق ئــادەمنى   غــا ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى ئۇالر

  . ②»ئهۋەتىمهنبىر پىتنه الدۇرىدىغان ھهيران ق
 )2404: تىرمىزى(

َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ طَلَْبَنا َهذَا الِْعلَْم َوَما لََنا ِفيِه كَبُِري نِيٍَّة ثُمَّ َرَزَق اللَُّه َبْعُد ِفيـِه   - 259

                                                 
 .ئىپ، ـ دېگهنزە): 498(ئهلبانى  ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 421(ئهلبانى  ②
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 .النِّيَّةَ
بىـز بـۇ   : مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ - 259

بىـز ئىلىـم   . ىئىـد  پ قىلغانـدا، بىـزدە چـوڭ نىـيهت يـوق     ئىلىمنى تهله
  . بىزگه چوڭ نىيهت بهردىهللا تهلهپ قىلغاندىن كېيىن، ا

  )359: دارىمى(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم لَـْيَس الَْخَبـُر     - 260
َجلَّ أَْخَبَر ُموَسى بَِما َصَنَع قَْوُمُه ِفي الِْعْجلِ فَلَْم ُيلْقِ الْأَلَْواَح فَلَمَّـا  كَالُْمَعاَيَنِة إِنَّ اللََّه َعزَّ َو

  .َعاَيَن َما َصَنُعوا أَلْقَى الْأَلَْواَح فَاْنكََسَرْت
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 260

  :ق تهلىم بېرىدۇى ۋەسهللهم مۇنداپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه
ال مۇســــا ئــــاتاهللا مهســــىلهن، ا. ئاڭلىغــــان كــــۆرگهنگه يهتمهيــــدۇ«

ئهليهىسساالمغا خهلقىنىـڭ موزايغـا چوقۇنۇۋاتقـانلىقىنى بىلدۈرگهنـدە،     
ئهممـا  . مۇسا ئهلهيهىسساالم تهۋرات يېزىلغان تاختىالرنى تاشلىۋەتمىدى

 )ئاچچىقىــدا(، گهنــدەئــۇ خهلقىنىــڭ ئىشــلىرىنى ئــۆز كــۆزى بىــلهن كۆر 
  . ①»پ كهتتىسۇنۇتاختىالر  ،ىۋەتتى، شۇنىڭ بىلهنتاختىالرنى تاشل

 )»ئهلئهۋسات«، »ئهلكهبىر«؛ بهززار، 2443: ئهھمهد(

: َعْن ُجْنُدبِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه اَألْزِديِّ قال، قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 261
لُِّم النَّاَس الَْخْيَر وَيْنَسى َنفَْسُه كََمثَلِ السَِّراجِ ُيِضيُء ِللنَّاسِ وُيْحـرُِق  َمثَلُ الَْعاِلمِ الَِّذي ُيَع”

 . “َنفَْسُه
ــدۇكى،    – 261 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇب رەزىيهلالھـ جۇنـ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن همبهر سهلاللالھۇغپهي
لغـان ئـادەم   كىشىلهرگه ياخشىلىقنى ئۆگىتىپ، ئۆزىنى ئۇنتۇپ قا«

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ،      ): 687(ھهيســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــمهد، بهززار ۋە تهبهرانــ ــام ئهھــ ــنى ئىمــ ــۇ ھهدىســ بــ

ئىبنــــى ھىببــــان ئۇنىــــڭ ســــهھىه ئىكهنلىكىنــــى  . راۋىيلىــــرى ســــهھىه ھهدىســــنىڭ راۋىيلىرىــــدۇر
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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  . ①»ئۆزىنى كۆيدۈرگهن چىراغقا ئوخشايدۇچاچقان، ئهمما ئهتراپىغا نۇر 
 )10197: »ئهلكهبىر«(

َيظَْهُر ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: عن ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ، قال - 262
، وَحتَّى َتُخوَض الَْخْيلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه، ثُمَّ َيظَْهُر قَْوٌم اِإلْسالُم َحتَّى َيْخَتِلَف التُّجَّاُر ِفي الَْبْحرِ

: ثُمَّ، قَالَ َألْصـَحابِهِ ”َمْن أَقَْرأُ ِمنَّا؟ َمْن أَفْقَُه ِمنَّا؟ َمْن أَْعلَُم ِمنَّا؟ : َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ، َيقُولُونَ
أُولَِئَك ِمْنكُْم ِمْن َهِذِه اُألمَِّة، ”: ُسولُُه أَْعلَُم، قَالَاللَُّه َوَر: قَالُوا “َهلْ ِفي أُولَِئَك ِمْن َخْيرٍ؟”

 . “فَأُولَِئَك ُهْم َوقُوِد النَّارِ
ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 262

ىســـالم شـــۇ دەرىجىـــدە غهلىـــبه «: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
. سودىگهرلهرنىڭ كېمىلىرى قىتئهلهر ئارا سهپهر قىلىـدۇ قىلىدۇكى، مۇسۇلمان 

يولىدا جىهاد قىلىـدۇ، ئانـدىن كېـيىن قۇرئـان ئوقۇيـدىغان      هللا ئاتلىق قوشۇنالر ا
بىزدىن ئارتۇق قارى بارمۇ؟ بىزدىن ئارتۇق ئالىم بـارمۇ؟ بىـزدىن ئـارتۇق    ”: ئهمما

بـۇ   .دېـگهن  »كىشـىلهر پهيـدا بولىـدۇ   پ داۋراڭ سـالىدىغان  دە “د بارمۇ؟ىمۇجتهھ
  :سۆزدىن كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىرىدىن

  : ئۇالر. ــ ئهنه شۇ كىشىلهردە ياخشىلىق بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
ـــ ا ــاۋاب بهردى،        هللا ـ ــدۇ، ـ دەپ ج ــى بىلى ــرى ئهڭ ياخش ــڭ پهيغهمبى ۋە ئۇنى

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
دوزاخنىـڭ  ) ئـۇالر (ن، يهنى مۇشۇ ئۈممهتتىن بولـۇپ،  ــ ئۇالر سىلهردى

  . ②دېدى ، ـقى قىلىنىدۇۇتۇتر
 )؛ بهززار»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ لَْو أَنَّ أَْهلَ الِْعلْمِ َصاُنوا الِْعلَْم َوَوَضُعوُه ِعْنـَد   - 263
ِكنَُّهْم َبذَلُوُه ِلأَْهلِ الدُّْنَيا ِلَيَنالُوا بِِه ِمْن ُدْنَياُهْم فََهاُنوا َعلَـْيهِْم  أَْهِلِه لََساُدوا بِِه أَْهلَ َزَمانِهِْم َولَ

                                                 
ــهمى  ① ــهنچلىكتۇر، ـ         ):871(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .دېگهن
ــهمى  ② ــرى     ): 877(ھهيسـ ــڭ راۋىيلىـ ــۇپ، بهززارنىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى ۋە بهززار رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 َسِمْعُت َنبِيَّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َجَعلَ الُْهُموَم َهما َواِحًدا َهمَّ آِخَرِتِه كَفَـاهُ 
 .عََّبْت بِِه الُْهُموُم ِفي أَْحَوالِ الدُّْنَيا لَْم ُيَبالِ اللَُّه ِفي أَيِّ أَْوِدَيِتَها َهلََكاللَُّه َهمَّ ُدْنَياُه َوَمْن َتَش

ــداق     - 263 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب
 ڭئهگهر ئىلىـــم ئهھلـــى بىلىمىنىـــ: دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

ــۆرمىتىنى  ــاقالھــ ــى ب  ، پســ ــڭ قهدرىنــ ــۇنى ئىلىمنىــ ــدىغان ئــ ىلىــ
ــدىكى    ســۆزلهپ بهرســه  ىالكىشــىلهرگ ــۆز زامانى ــۋەتته ئ ــۇالر ئهل ــدى، ئ ئى

ــهردارى  خهلق ــڭ ســ ــوالتتى نىــ ــان بــ ــى  . بولغــ ــۇالر ئىلمىنــ ــراق ئــ بىــ
. غا ئېرىشـىش تاماسـىدا خـار قىلـدى    ىدۇنياپهرەسـلهرنىڭ مـال ـ دۇنياسـ     

مهن . خــار بولــدى نىڭ ئالدىــدادۇنياپهرەســلهر ۆزلىرىمــۇئ ،نىڭ بىــلهنشــۇ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  پهيغهمــبهر 

  : ئاڭلىغان ئىدىم
ۈتۈن غهملىرىنـى ئـاخىرىتىگه مهركهزلهشتۈرسـه، ئۇنىـڭ     پكىمكى «

ــالىق غه ــرىگه ادۇني ــدۇ هللا ملى ــايه قىلى ــلىرى    .كۇپ ــا ئىش ــى دۇني كىمك
ئـۇ ئادەمنىـڭ دۇنيانىـڭ غهم ـ قـايغۇ      هللا ھهققىدە كۆپ غهم قىلىـدىكهن، ا 

  . ①»االك بولۇشىغا پهرۋا قىلمايدۇجىلغىلىرىدا ھ
 )257: ئىبنى ماجه(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ أَُناًسـا ِمـْن أُمَِّتـي     - 264
يُب ِمْن ُدْنَياُهْم َوَنْعَتـزِلُُهْم  َسَيَتفَقَُّهونَ ِفي الدِّينِ َوَيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ َوَيقُولُونَ َنأِْتي الْأَُمَراَء فَُنِص

لَّـا  بِِدينَِنا َولَا َيكُونُ ذَِلَك كََما لَا ُيْجَتَنى ِمْن الْقََتاِد إِلَّا الشَّْوُك كَذَِلَك لَا ُيْجَتَنى ِمْن قُْربِهِْم إِ
 .قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ كَأَنَُّه َيْعنِي الَْخطَاَيا

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ماىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى ئابباس رەز - 264
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دىنـدا ئـالىم    مدىن نۇرغۇن كىشىىشۈبهىسىزكى، مېنىڭ ئۈممىت«
بىـز باشـلىقالرنىڭ يېنىغـا    ”: ئـۇالر . دۇبولىدۇ، قۇرئـاننى تىـالۋەت قىلىـ   

نــى دىنىمىزلــېكىن بېرىــپ، ئۇالرنىــڭ مــال ـ دۇنياســىغا ئېرىشــىمىز،    
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ئهممـا ئهمهلىيهتـته ئۇنـداق    . دەيدۇ “مىزتىتۇئۇزاق  ىڭ تهسىرىدىنئۇالرن
ــدۇ ــېمه    . بولمايــ ــقا ھېچنــ ــدىن باشــ ــتىن تىكهنــ ــك دەرەخــ تىكهنلىــ

گۇنــاھتىن باشــقا   )ئــۇالردىن(شســا، چىقمىغىنىــدەك، ئۇالرغــا يېقىنال 
  . ①»ھېچنهرسه چىقمايدۇ

 )255: ئىبنى ماجه(

الْأََشجِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ إِنَُّه َسَيأِْتي َناٌس ُيَجـاِدلُوَنكُْم  َعْن ُعَمَر ْبنِ  - 265
 .بُِشُبَهاِت الْقُْرآِن فَُخذُوُهْم بِالسَُّننِ فَإِنَّ أَْصَحاَب السَُّننِ أَْعلَُم بِِكَتابِ اللَِّه

 رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۆمهر ئىبنـى  ئهشهجدىن ئۆمهر ئىبنى - 265
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن خهتتاب

ــ« مهنىســـى ئوچـــۇق بولمىغـــان  دىكىشۇنىســـى جهزمهنكـــى، قۇرئانـ
ــابىه( ــايهتل) مۇتهشــ ــلهن   هئــ ــىلهر بىــ ــۇرۇپ ســ ــپ تــ ــا قىلىــ رنى تۇتقــ

مۇنازىرىلىشىدىغان ئادەملهر مهيدانغا كېلىدۇ، سىلهر ئۇالرنى سـۈننهتلهر  
تېخىمــۇ نىــڭ كىتــابىنى هللاچــۈنكى ســۈننهت ئهھلــى ا. بىــلهن يــېڭىڭالر
  . »ياخشى چۈشىنىدۇ

  )119: دارىمى(

ُسِئلَ َعْن َشْيٍء فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد ِلُحذَْيفَةَ ِلأَيِّ َشـْيٍء  َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد وقَْد  - 266
َما َسـأَلُْتُموَنا   َتَرى َيْسأَلُونِي َعْن َهذَا قَالَ َيْعلَُموَنُه ثُمَّ َيْتُركُوَنُه فَأَقَْبلَ إِلَْيِه اْبُن َمْسُعوٍد فَقَالَ

لَْيـِه  َعْن َشْيٍء ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َتَعالَى َنْعلَُمُه أَْخَبْرَناكُْم بِِه أَْو ُسنٍَّة ِمْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه عَ 
 .َوَسلََّم أَْخَبْرَناكُْم بِِه َولَا طَاقَةَ لََنا بَِما أَْحَدثُْتْم

يهلالھۇ ئهنهـۇدىن بىـر مهسـىله    ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزى - 266
  : سورالغانىدى، ئۇ ھۇزەيفهدىن

نـېمه ئۈچـۈن سـورايدۇ؟ ـ     مهنـدىن  بـۇالر بـۇ مهسـىلىنى    سېنىڭچه ــ 
  : ھۇزەيفه. دېدى

ئىبنى . ــ ئۇالر بۇ مهسىلىنى بىلىدۇ، ئهمما ئهمهل قىلمايدۇ، ـ دېدى 
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  : بۇرۇلۇپ غاالرمهسئۇد سوئال سورىغۇچى
مـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     نىڭ كىتابى ۋە پهيغههللاـ ا

جـــاۋاب چه ىـــزبىلگىنىم غاىڭالرســـوئال ناســـورىغ ھهققىـــدە ســـۈننىتى
ئهمما ئـۆزەڭالر پهيـدا قىلىۋالغـان مهسـىلىگه جـاۋاب بهرگـۈدەك       . بهردۇق

  . يوق، ـ دېدى قۇدرەت بىزدە
  )101: دارىمى(

ْبُن ُعَمَر لَا َتْسأَلْ َعمَّا لَْم َيكُـْن  عن اْبنِ ُعَمَر وقد ُسِئلَ َعْن َشْيٍء فَقَالَ لَُه ا - 267
  .فَإِنِّي َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيلَْعُن َمْن َسأَلَ َعمَّا لَْم َيكُْن

ر مهسـىله ھهققىـدە   مهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن بىـ  ۆئىبنى ئ - 267
سـهن يـۈز بهرمىـگهن    : ئـۇ مۇنـداق دەپ جـاۋاب بهردى    غانىدى،پهتىۋا سـورال 

پهتىۋا سورىما، چۈنكى مهن ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ يۈز بهرمىگهن  ئىشقا
مهســـىله ھهققىـــدە پهتىـــۋا ســـورىغان كىشـــىگه لهنهت قىلغـــانلىقىنى  

  . ئاڭلىغان ئىدىم
  )121: دارىمى(

ِه َعلَْيكُْم بِالِْعلْمِ قَْبلَ أَنْ ُيقَْبَض َوقَْبُضُه أَنْ ُيذَْهَب بِأَْصـَحابِ : قَالَ اْبُن َمْسُعوٍد - 268
َسـَتجُِدونَ  َعلَْيكُْم بِالِْعلْمِ فَإِنَّ أََحَدكُْم لَا َيْدرِي َمَتى ُيفَْتقَُر إِلَْيِه أَْو ُيفَْتقَُر إِلَى َما ِعْنَدُه إِنَّكُْم 
ْم بِـالِْعلْمِ  أَقَْواًما َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم َيْدُعوَنكُْم إِلَى ِكَتابِ اللَِّه َوقَْد َنَبذُوُه َوَراَء ظُُهورِِهْم فََعلَْيكُ

  .َوإِيَّاكُْم َوالتََّبدَُّع َوإِيَّاكُْم َوالتََّنطَُّع َوإِيَّاكُْم َوالتََّعمَُّق َوَعلَْيكُْم بِالَْعِتيقِ
ئىلىــم : ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن  - 268

ئـۆگىنىڭالر، ئىلىـم ئهھلىلىرىنىـڭ    ئىلىـم  تۈگهپ كېتىشتىن بـۇرۇن  
ئىلىـم  . ىلىمنىـڭ تـۈگهپ كېتىشـىدىن دېـرەك بېرىـدۇ     ۋاپات بولۇشـى ئ 

ئۆگىنىڭالر، چۈنكى ھېچ بىرىڭالر ئىلىمگه ياكى ئىلىم ئهھلىگه قاچـان  
سىلهر چوقۇم بىر تۈركۈم . ھاجىتىڭالر چۈشىدىغانلىقىنى بىلمهيسىلهر

ئادەملهرنى ئۇچرىتىسـىلهركى، ئـۇالر سـىلهرنى قۇرئانغـا ئهمهل قىلىشـقا      
. هتــته، ئــۇالر ئــۆزلىرى قۇرئانغــا ئهمهل قىلمايــدۇ دەۋەت قىلىــدۇ، ئهمهلىي

ئىبـادەتته   -ۋە ئهمهل ، بىـدئهتتن  ئىلىم ئۆگىنىشنى قولـدىن بهرمهڭـالر  
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ئىلگىرىكــى ســاھابىالرنىڭ . ســاقلىنىڭالر چېكىــدىن ئاشۇرۋېتىشــتىن
  . يوللىرىنى چىڭ تۇتۇڭالر

  )143: دارىمى(

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِنَّ أَْعظَـَم    أَنَّ النَّبِ َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ - 269
  .الُْمْسِلِمَني ُجْرًما َمْن َسأَلَ َعْن َشْيٍء لَْم ُيَحرَّْم فَُحرَِّم ِمْن أَْجلِ َمْسأَلَِتِه

ــۋايهت     - 269 ــۇ ۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ســهئد ئىبنــى ئهب
  : ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى

مهندىن ھارام قىلىنمىغان نهرسه ھهققىـدە پهتىـۋا سـوراپ، ئۇنىـڭ     «
ھارام بولۇپ كېتىشىگه سهۋەبكار بولغان كىشى ــ مۇسۇلمانالر ئىچىدىن 

  . »ئهڭ چوڭ جىنايهت ئىشلىگهن كىشى ھېسابلىنىدۇ
  )7289: بۇخارى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َدُعونِي َما َتَركُْتكُْم إِنََّما َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّ - 270
وُه َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بُِسَؤاِلهِْم َواْخِتلَاِفهِْم َعلَى أَْنبَِياِئهِْم فَإِذَا َنَهْيُتكُْم َعْن َشْيٍء فَـاْجَتنِبُ 

 .طَْعُتْمَوإِذَا أََمْرُتكُْم بِأَْمرٍ فَأُْتوا ِمْنُه َما اْسَت
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 270

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــه توغر  مهن « ــرەر نهرس ــىلهرگه بى ــداق   ىس ــا بۇن ــداق، ي ــا ئۇن ــىدا ي  س

ســوئال مهنــدىن ھېچبىــر گهپ قىلمىســام، ســىلهر ئــۇ نهرســه توغرۇلــۇق 
هن ســىلهردىن ئىلگىــرىكىلهر پهيغهمبهرلىرىــدىن ســورىماڭالر، ھهقىــقهت
. تاالش قىلغانلىقى ئۈچۈن ھـاالك بولـۇپ كهتتـى    -كۆپ سوئال سوراپ، دە 

سـىلهرنى   .مهن سىلهرنى نېمىدىن چهكلىسهم، ئۇنىڭـدىن سـاقلىنىڭالر  
  . »ئىجرا قىلىڭالر نېمىگه بۇيرۇسام، ئۇنى كۈچۈڭالرنىڭ يهتكىنىچه
  )7288: بۇخارى(

بِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيَزالُ النَّاُس َيْسأَلُوَنكُْم َعْن أَ ـ  271
 َعْن الِْعلْمِ َحتَّى َيقُولُوا َهذَا اللَُّه َخلَقََنا فََمْن َخلََق اللََّه قَالَ َوُهَو آِخذٌ بَِيِد َرُجلٍ فَقَالَ َصـَدقَ 
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 .ْد َسأَلَنِي اثَْناِن َوَهذَا الثَّاِلثُاللَُّه َوَرُسولُُه قَ
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 271

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۇ     « ــورايدۇ، ش ــدە داۋاملىــق س ــم ھهققى ــىلهردىن ئىلى ــانالر س ئىنس

 نـى هللابولسـا، ا  انتقـ بىزنـى يارا هللا ا”: ەرىجىدىكى گهپلهرنىمۇ قىلىـدۇكى د
ــاراتتى؟ ــۇ ھــۇرەيرە بىــر  . »دېگهنــدەك ســوئالالرنىمۇ ســورايدۇ  “كىــم ي ئهب

  : كىشىنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ
ئىككـى ئـادەم مهنـدىن مۇشـۇ     . ۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلى راسـت دەيـدۇ    هللا ــ ا

  . سوئالنى سورىغانىدى، مانا بۇ ئۈچىنچىسى، ـ دېدى
  )135 :مۇسلىم(

لشَّْيطَانُ أََحَدكُْم فََيقُولُ َمْن َخلََق كَذَا َمْن َخلََق كَذَا َحتَّى َيأِْتي ا: ويف روايته - 272
 .َيقُولَ َمْن َخلََق َربََّك فَإِذَا َبلََغُه فَلَْيْسَتِعذْ بِاللَِّه َولَْيْنَتِه

شهيتان بىرىڭالرنىـڭ  «: يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 272
دەپ سـوراپ،   “ۇنى كىـم يـاراتتى؟  بۇنى كىم ياراتتى؟ ئـ ”: كېلىپ يېنىغا
ئۇ . دېگهن يهرگىچه بارىدۇ “نى كىم ياراتتى؟هللاپهرۋەردىگارىڭ ا”: ئاخىرىدا

ــه، ا    ــۇدەك يهرگه يهتس ــۆزنى قىلغ ــۇ س ــى ش ــاھ   هللاكىش ــېغىنىپ پان ــا س ق
  » !پىكىردىن يانسۇنمۇنداق تىلىسۇن ۋە 

  )3276: بۇخارى(

َحتَّى ُيقَالَ َهذَا َخلََق اللَُّه الَْخلَْق فََمـْن   لَا َيَزالُ النَّاُس َيَتَساَءلُونَ: ويف أخرى - 273
 .لْ آَمْنُت بِاللَِّه َوُرُسِلِهَخلََق اللََّه فََمْن َوَجَد ِمْن ذَِلَك َشْيئًا فَلَْيقُ

: ئىنسـانالر داۋاملىـق سورىشـىدۇ، ھهتتـا    «: يهنه بىر رىۋايهتته - 273
دېگهنـــدەك  “كىـــم يـــاراتتى؟ نـــىهللامهخلۇقـــاتنى ياراتقـــان بولســـا، اهللا ا”

: كىمنىـڭ كـۆڭلىگه ئـۇ پىكىـر كهلسـه، دەرھـال      . سوئالالرمۇ سـورىلىدۇ 
  » !دېسۇن “مىقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان ئېيتتهللا”

 )134 :مۇسلىم(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ فَـذَكََر   - 274
 قَالَ فَإِذَا قَالُوا ذَِلَك فَقُولُوا اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد َولَْم َيكُْن لَُه كُفُـًوا  َنْحَوُه

 .أََحٌد ثُمَّ ِلَيْتفُلْ َعْن َيَسارِِه ثَلَاثًا َولَْيْسَتِعذْ ِمْن الشَّْيطَاِن
 :كى، ئـۇ ت قىلىنىـدۇ رىۋايهدىن ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 274

مۇنـــــداق مهن پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ ”
دەپ، يۇقىرىـدىكى بىـلهن ئوخشـاش رىـۋايهتنى      “ئاڭلىـدىم دېگهنلىكىنى 

ــان  ــان قىلغ ــهللهم  ۋە  باي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  يهنه نىڭپهيغهم
 “؟نى كىـم يـاراتتى  هللا”: ئۇالر«: مۇنداق دېگهنلىكىنىمۇ رىۋايهت قىلغان

بـاال تاپقـانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغـانمۇ    هللا ھتاجـدۇر، ا وقـا م هللاھهممه ا”: دېگهندە
ئانـدىن سـول   . دېسـۇن  “ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭـداش بواللمايـدۇ  . ئهمهس

  . ①»!تهرىپىگه ئۈچ قېتىم تۈكۈرۈپ، شهيتاندىن پاناھ تىلىسۇن
 )4722: ئهبۇ داۋۇد(

املسائل كي يغلطوا ŏـا  شرار الناس الذين يسألون عن شرار : وعنه رفعه – 275
  . العلماء

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 275
  :ېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

ناچـار  ئهڭ ئۈچـۈن   خاتاالشتۇرۇشئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئهسكىسى ئالىمالرنى «
  . »غانالردۇرايدىمهسىلىلهرنى سور

 )قىلغان رەزىن رىۋايهت(

إِنَّ اللََّه ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ قَالَ - 276
َتَعالَى فََرَض فََراِئَض فَال ُتَضيُِّعوَها، َوحَّدَّ ُحُدوًدا فَال َتْعَتُدوَها، َوَحرََّم أَْشَياَء فَال َتقَْرُبوَهـا،  

  “َك أَْشَياَء غَْيَر َنْسَياٍن، َرْحَمةً لَكُْم، فَال َتْبَحثُوَهاَوَتَر
ئهبۇ سهئلهبه خۇشـهنى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 276

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3952(لبانى ئه ①
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بىـر  . ھهقىقهتهن نۇرغۇن پهرزلهرنـى بېكىتتـى، ئـۇالرنى زايـا قىلمـاڭالر     هللا ا«
ــۆتمهڭالر   ــۇالردىن ئ نهرســىلهرنى ھــارام  نۇرغــۇن. قــانچه چېگراالرنــى توختــاتتى، ئ

نۇرغـۇن   شـهپقهت قىلىـپ   - سـىلهرگه رەھىـم  . قىلدى، ئۇالرغا يېقىن كهلمهڭـالر 
  » !اختۇرماڭالرئ )ھۆكمىنى(ڭ ، ئۇالرنىپ قويدىئۇنتۇماستىن تاشال نهرسىلهرنى

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

  .“البزار”. نزلت آية التالعن إال لكثرة السؤالما : عن جابر قال - 277
: جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   - 277

بىرىگه لهنهت ئوقۇشى  -ئايالالرنىڭ بىر  -سوئال كۆپ سورالغانلىقى ئۈچۈن ئهر «
  . ①»ھهققىدىكى ئايهت نازىل بولغان

  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

كان النيب إذا صلى الفجر اƲرفنا إليه، فمنا من يسأله : موسى، قال عن أيب - 278
 .للكبري. ومنا من يسأله عن الرؤيا ومنا من يسأله عن الفرائض،عن القرآن، 
ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    - 278

ــدۇ ــبهر    : قىلىنى ــيىن، پهيغهم ــدىن كې ــۇپ بولغان ــامىزىنى ئوق ــدات ن بام
بهزىلىرىمىـز   ۋە هلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه يېقىـنالپ كېلهتتـۇق    س

ھهققىدە، يهنه بهزىلىرىمىـز چـۈش    مىراسقۇرئان ھهققىدە، بهزىلىرىمىز 
  . ②ھهققىدە سوئال سورايتتۇق

 )»ئهلكهبىر«(

االقِْتَصاُد ِفـي  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ - 279
  .“النَّفَقَِة نِْصُف الَْمِعيَشِة، َوالتََّودُُّد إِلَى النَّاسِ نِْصُف الَْعقْلِ، َوُحْسُن السَُّؤالِ نِْصُف الِْعلْمِ

ــۇ ئهنهۇ    - 279 ــى ئــۆمهر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبن ــائاب دىن رىــۋايهت م

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 720(ھهيسهمى  ①
ــۆمهر      ): 724(ھهيســهمى  ② ــى ئ ــۇھهممهد ئىبن ــهنهدىدە م ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

ــار   ــرى ب ــى ئىســىملىك بى ــۇ زۇرئ . رۇم ــۇ داۋۇد ۋە ئهب ــرى   ئهب ــى ئىلگى ه ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ ئىكهنلىكىن
 .سۈرسه، ئىبنى ھىببان ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان



  بۆلۈمى ئىلىم

 208

  : هنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ
ــدە ئو« ــۇل خهجلىگهنـ ــى  پـ ــڭ يېرىمـ ــۇش ھاياتنىـ ــال بولـ ــۇرا ھـ  ؛تتـ

ئهدەب بىـلهن سـوئال    ؛كىشىلهرگه سۆيۈملۈك بولۇش ئهقىلنىڭ يېرىمى
  . ①»سوراش بولسا، ئىلىمنىڭ يېرىمىدۇر

 ) »ئهلئهۋسهت«(

ٌء َسـِمْعُتُه ِمْنـَك   َشْي: قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الِْمقَْداِد قَالَ - 280
قَْولُـَك ِفـي   : قَـالَ  “فَإِذَا َشكَّ أََحُدكُْم ِفي اَألْمرِ، فَلَْيْسأَلْنِي َعْنُه”: َشكَكُْت ِفيِه، قَالَ

 “َوَمْن َتُعـدُّونَ الصِّـدِّيِقَني؟  ”: قَالَ “إِنِّي َألْرُجو لَُهنَّ ِمْن َبْعِدي الصِّدِّيِقَني”: أَْزَواجَِك
  .قَالََها ثَالثًا “َولَِكنَّ الصِّدِّيِقَني ُهُم الُْمَتَصدِّقُونَ”: َنا الَِّذيَن َيْهِلكُونَ ِصَغاًرا، قَالَأَْوالَد: فَقُلَْنا

ــداق    - 280 ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــۋەد رەزىيهلالھـ ــى ئهسـ ــداد ئىبنـ مىقـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  : دېگهنلىكــى رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

  :ۋەسهللهمگه
) نېمىنـى مهقسـهت قىلغانلىقىڭـدا   (نـى ئـاڭالپ،   ــ سهندىن بىر گهپ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قالدىم، ـ دېدىم ئىككىلىنىپ
. ــ دېـدى  ! قالساڭالر، مهندىن سوراڭالر ئىككىلىنىپــ بىرەر ئىشتا 

  :مهن
ھهقىقهتهن مهنـدىن كېـيىن   «: ــ مهن سېنىڭ ئاياللىرىڭ ھهققىدە

ــا ســىددىقالرنى ئۈمىــ  ــگهن ســۆزۈڭدىن » د قىلىــمهنئۇالرغ نېمىنــى (دې
پهيغهمــبهر . ـ دېــدىم   ئىككىلىنىــپ قالــدىم،) مهقســهت قىلغانلىقىڭــدا

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ــ كىملهرنى سىددىق دەپ قارايسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى
ــالىلىرىمىزنى   ـــ كىچىكىـــدە ئۆلـــۈپ كهتـــكهن بـ ســـىددىق دەپ (ــ

  : لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سه. ، ـ دېدۇق)قارايمىز
ــــ يــاق، ســهدىقه بهرگــۈچىلهر ســىددىقالردۇر، ـ دەپ ئــۈچ قېــتىم          

                                                 
ــهمى  ① ــم        ): 727(ھهيس ــى تهمى ــس ئىبن ــهنهدىدە مهخى ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ــار       ــى ب ــى كىش ــىملىك ئىكك ــۆمهر ئىس ــى ئ ــس ئىبن ــلهن ھهف ــىن . بى ــى ھهر ئىككىلىس ــامهلۇم زەھهب ىڭ ن
 .كىشىلهر ئىكهنلىكىنى ئېيتقان، ـ دېگهن
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  . ①تهكرارلىدى
  )261/20: »ئهلكهبىر«(

مـا  : فال يقل إذا شك أحدكم يف اɇية: قال ابن مسعود: عن إبراهيم قال - 281
 . تهتقول يف كذا، فيلبس عليه، ولكن ليقرأ ما قبلها مث ليخل بينه وبني حاج

ئىبراھىمدىن ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق   - 281
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــايهت: دېگهنلىكـــى رىـ ــرەر ئـ ــېمه مهقســـهت (تىن بىـ نـ

  : لساڭالراق ئىككىلىنىپ )ھهققىدە قىلىنغانلىقى
ئۇنــداق قىلىــش . ــــ بــۇ ئــايهت ھهققىــدە نــېمه دەيســهن؟ ـ دېمهڭــالر  

شۇڭا ئـۇ ئايهتنىـڭ ئالدىـدىكى    . دۇئادەمنىڭ زېهنىنى قايمۇقتۇرۇپ قويى
ئاندىن ئايهت بىلهن ئۆزى دۇچ كهلگهن مهسىلىنى ئوبدان ئايهتنى ئوقۇپ، 

   .②سېلىشتۇرۇپ كۆرسۇن
 )8694: »ئهلكهبىر«(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُجلًا ُيقَالُ لَُه َصبِيغٌ قَِدَم الَْمِديَنةَ فََجَعلَ َيْسأَلُ َعْن  - 282
للَِّه ابِِه الْقُْرآِن فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ُعَمُر َوقَْد أََعدَّ لَُه َعَراجَِني النَّْخلِ فَقَالَ َمْن أَْنَت قَالَ أََنا َعْبُد اُمَتَش

ْرًبا َصبِيغٌ فَأََخذَ ُعَمُر ُعْرُجوًنا ِمْن ِتلَْك الَْعَراجِنيِ فََضَرَبُه َوقَالَ أََنا َعْبُد اللَِّه ُعَمُر فََجَعلَ لَُه َض
 .َحتَّى َدِمَي َرأُْسُه فَقَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َحْسُبَك قَْد ذََهَب الَِّذي كُْنُت أَجُِد ِفي َرأِْسي

مۇنـــداق  ىـــڭســـۇاليمان ئىبنـــى يهســـار رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇن - 282
بىر ئادەم مهدىنىگه كېلىـپ، قۇرئاننىـڭ   : رىۋايهت قىلىنىدۇدېگهنلىكى 
ــابىه  ــ(مۇتهش ــان مهنىس ــۇق بولمىغ ــقا  ) ى ئوچ ــۇق سوراش ــايىتى توغرۇل ئ
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ خورمىنىـڭ تـايىقىنى تهييـارالپ     . باشلىغانىدى

ــادەم يېتىــپ    ــادەم ئهۋەتتــى ۋە ئــۇ ئ قويــۇپ، ئــۇنى چاقىرىــپ كېلىشــكه ئ
  : كهلگهندە

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىرىنىــــڭ ھهممىســــى  ): 703(ھهيســــهمى  ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــهنچلىكتۇر، ـ        ): 729(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .دېگهن
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  : ئۇ. ــ سهن كىم؟ ـ دەپ سورىدى
  : ئۆمهر. سهبىغ، ـ دېدى نىڭ بهندىسىهللاــ مهن 

ئۆمهر دەپ، ئۇنى خورمىنىـڭ تـايىقى   نىڭ بهندىسى هللامهن بولسام، ــ 
  :ئۇ ئادەم. بىلهن بېشى قاناپ كهتكۈچه ئۇردى

كالالمــدىكى بولــدى قىلغىــن، ! لهرنىــڭ خهلىپىســىمۇئمىنــــ ئهي 
  . ، ـ دېدىئهمدى كهتتى) قااليمىقان خىيالالر(

  )144: دارىمى(

َتفَْترُِق أُمَِّتـي  ”: يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالََعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك، َعنِ النَّبِ - 283
 َعلَى بِْضعٍ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً، أَْعظَُمَها ِفْتَنةً َعلَى أُمَِّتي قَْوٌم َيِقيُسونَ اُألُموَر بِـَرأْيِهِْم، فَُيِحلُّـونَ  

 . “الَْحَراَم َوُيَحرُِّمونَ الَْحاللَ
ــك   - 283 ــى مالىــ ــۋايهت  ئهۋف ئىبنــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ رەزىيهلالھــ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇالرنىـڭ  . مېنىڭ ئۈممىتىم يهتمىـش نهچـچه پىـرقىگه بۆلۈنىـدۇ    «

ئېلىـپ كېلىـدىغىنى   ) ئـاپهت (ئىچىدىن ئۈممىتىمگه ئهڭ چوڭ پىتـنه  
ئهقلــى بىــلهن  ئۆزىنىــڭ(ئىشــالرنى ئــۆز پىكــرى بىــلهن ئۆلچهيــدىغانالر  

بولۇپ، ئۇالر ھارامنى ھاالل، ھااللنى ھارام ) ئۆلچهپ ھۆكۈم چىقارغۇچىالر
  . ①»قىلىدۇ

 )؛ بهززار»ئهلكهبىر«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 284
ُر َبنِي إِْسَراِئيلَ ُمْعَتِدلًا َحتَّى َنَشأَ ِفيهِْم الُْمَولَُّدونَ أَْبَناُء َسَباَيا الْـأَُممِ  َوَسلََّم َيقُولُ لَْم َيَزلْ أَْم

 .فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فََضلُّوا َوأََضلُّوا
: ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 284

نىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ۋە بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه        ): 841(ھهيســـهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  :ئاڭلىدىم
ە باشــــقا ئىســــرائىل ئهۋالدلىرىنىــــڭ ئىشــــى تــــاكى ئۇالرنىــــڭ ئىچىــــد«

 كىشـىلهر پهيـدا بولغانغـا   ئهسىر چۈشكهن دېدەكلهردىن تۇغۇلغان مىللهتلهردىن 
نىڭ كىتابى بىـلهن  هللا( ئهنه شۇ كىشىلهر. قهدەر توغرا، ساغالم داۋامالشقان ئىدى

ارىشـى بىـلهن ھۆكـۈم قىلىـپ، ھهم ئـۆزلىرىنى ھهم      ئۆزلىرىنىڭ كـۆز ق ) ئهمهس
  . ①»باشقىالرنى ئازدۇردى

  )56: ئىبنى ماجه(

َعْن اْبنِ ِسريِيَن قَالَ أَوَّلُ َمْن قَاَس إِْبِليُس َوَما ُعبَِدْت الشَّْمُس َوالْقََمـُر إِلَّـا    - 285
 .بِالَْمقَايِيسِ
پىكـرىگه  : نىدۇئىبنى سىرىننىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلى - 285

كــۈن بىــلهن ئايغــا پهقهت . تايىنىــپ ئۆلچىگهنلهرنىــڭ بىرىنچىســى شــهيتاندۇر 
ــۆلچىمىگه تايىنىــپ ئىبــادەت قىلىنــدى    ــۇ ســۆزى  (پىكىــر ئ ئىبنــى ســىرىن ب

دېـگهن سـۆزىگه    “مېنى ئوتتىن، ئۇنى اليـدىن ياراتتىـڭ  ”: ئارقىلىق شهيتاننىڭ
  ). قىلماقچى ئىشارەت

  )189: دارىمى(

إِنَّ الَِّذي ُيفِْتي النَّاَس ِفي كُلِّ َما َيْسـَتفُْتوَنُه  ” :قَالَ بن مسعود ْبِد اللَِّهَعْن َع – 286
  .“ِفيِه َمْجُنونٌ
: ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      – 286

كىشىلهر پهتىۋا سـورىغان ھهرقانـداق مهسـىلىگه پهتىـۋا بهرگهن كىشـى      
  . ②ساراڭنىڭ ئۆزىدۇر

  )»لكهبىرئه«(

 صلى اهللا عليـه وسـلم  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِى َجْعفَرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ   287

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 9(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــهنچلىكتۇر، ـ        ): 859(ھهيسـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .دېگهن
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  .»أَْجَرُؤكُْم َعلَى الْفُْتَيا أَْجَرُؤكُْم َعلَى النَّارِ«:
ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ جهئفهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت   ـ   287

  : اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهل
ئاراڭالردىن پهتىۋا بېرىشكه جۈرئهت قىاللىغانالر دوزاخقا تهۋەككۈل «

  . »قىاللىغانالردۇر
  )157: دارىمى(

أََتْيَنا ُعَمَر ِفى الُْمَشرَّكَِة فَلَْم ُيَشرِّْك، ثُمَّ أََتْيَنـاُه  : ـ َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ 288
  .ِتلَْك َعلَى َما قََضْيَنا، َوَهِذِه َعلَى َما قََضْيَنا: َعاَم الُْمقْبِلَ فََشرََّك، فَقُلَْنا لَُه فَقَالَالْ

ھهكهم ئىبنــى مهســئۇدنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت      - 288 
ا ھهم ئانـا  ئۆلگۈچىنىـڭ داد  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   بىز ئـۆمهر : قىلىنىدۇ

ىغا قېتىپ، ئانا بىر، دادا شىباشقا قېرىند ، دادائانا بىربىر قېرىندىشىنى، 
يهنـى  (نى نېسىۋىسـى بهلگىلهنـگهن   مىراسـتىكى باشقا قېرىندىشـىنىڭ  

ــى   ــۈچتهن بىرىن ــڭ ئ ــش   ) مالنى ــىم قىلى ــاش تهقس ــىگه ئوخش ھهممىس
ئانا نى ىشىقېرىند دادا ھهم ئانا بىر ئۆمهر. دۇقىغانىپهتىۋا سور ۇلۇقتوغر

ئوخشــاش مهســىلىنى يهنه بىــر . اتمىــدىبىــر، دادا باشــقا قېرىندىشــىغا ق
  :دىنئۇنىڭ. يىلى سورىساق، ھهممهيلهنگه تهڭ تهقسىمات قىلدى

  :ولغىنى؟ ـ دەپ سورىساقب قبۇ قانداــ 
 .ادىمىزغا كۆرە قىلىنغان ھۆكۈم ئىـدى ، ئاشۇ چاغدىكى ئىجتىهئۇــ 
   .دېدىھازىرقى ئىجتىهادىمىزغا كۆرە بېرىلگهن ھۆكۈم، ـ  ،بۇ بولسا

  )645: ىدارىم(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا كََتَب أََحُدكُْم ِكَتاًبا  - 290
 .فَإِنَُّه أَْنَجُح ِللَْحاَجِة فَلُْيَترِّْبُه
جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      – 290 

  : هللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس
مهقسهتنى  چۈنكى ئۇ. ئهگهر بىرىڭالر كىتاب يازسا، رەتلىك يازسۇن«
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  . ①»ئاسان ئۇقتۇرۇشقا پايدىلىق
 )2713: تىرمىزى(

َما كَانَ أََحٌد أَْعظََم ُحْرَمةً ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  : قَالَ َعْن َسلَْمانَ الفارسي - 291
ِمْن فُالٍن إِلَى ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى : َوكَانَ أَْصَحاُبُه إِذَا كََتُبوا إِلَْيِه كََتُبوااللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، 
  . “اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

سهلمان فارىسـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى       - 291
ۇق پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئـارت : رىۋايهت قىلىنىدۇ

  : ھۆرمهتلىك كىشى يوق ئىدى، ساھابىلىرى ئۇنىڭغا خهت يازغان چاغدا
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  مـــۇھهممهدى رەســـۇلنىـــڭ هللاـــــ پاالنىـــدىن 

  . ②، ـ دەپ يازاتتىگهۋەسهللهم
  ) 6108: »ئهلكهبىر«(

هللا بن األرقـم وعمـر   ا عن ابن الزبري أنه كتب للنيب زيد بن ثا بت وعبد - 292
  . بن العاص وغريهم غرية بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيدوعثمان وعلي وامل

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زۇبهيـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق  - 292
زەيـد ئىبنـى سـابىت، ئابـدۇلالھ ئىبنـى      : دېگهنلىكى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  

ئهرقهم، ئــۆمهر، ئوســمان، ئهلــى، مــۇغىيرە ئىبنــى شــۇئبه، خالىــد ئىبنــى   
ــاس ۋە با  ــى ئـ ــهئىد ئىبنـ ــى   سـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــقىالر پهيغهمـ شـ

   .③ۋەسهللهمنىڭ كاتىبلىقىنى قىلغان ئىدى
 )4748: »ئهلكهبىر«(

                                                 
 .گهنزەئىپ، ـ دې): 512(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــئ        ): 13171(ھهيس ــى رەبى ــس ئىبن ــهنهدىدە قهي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــۈرگهن   . ئىسـ ــرى سـ ــى ئىلگىـ ــهنچلىك ئىكهنلىكىنـ ــڭ ئىشـ ــۇئبه ئۇنىـ ــهۋرى ۋە شـ . سـ
 .نقالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگه. ئۇالردىن باشقىالر ئۇنى ھهدىسى زەئىپ دەپ قارىغان

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ســـهلهمه ئىبنـــى فهزل  ): 686(ھهيســـهمى  ③
ــار   ــرى ب ــرەش ئىســىملىك بى ــۇ زۇرئه ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ     . ئهب ــي ۋە ئهب ــى مهدىنى ــارى، ئىبن ــام بۇخ ئىم

 ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى سۈرســـه، ئىبنـــى مهئىـــن ۋە ئهبـــۇ ھـــاتهم ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك ئىكهنلىكىنـــى 
 .ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن



 



 

215 

  

  

ھهدىس رىۋايهت قىلىش، ئۇنى رىۋايهت قىلغۇچىالر، ئۇنى 
  توغرىسىدا  يېزىش ۋە ئىلىمنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدىغانلىقى

ِه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ عن َعْبد الرَّْحَمنِ ْبن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي - 293
أَْوَعى  ُمَبلَّغٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َنضََّر اللَُّه اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا َشْيئًا فََبلََّغُه كََما َسِمَع فَُربَّ

   .ِمْن َساِمعٍ
ئىبنـــى مهســـئۇد دادىســـى اھمان ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رئابـــدۇر - 293

رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ىندرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاال هللا ا« ــرەر تائ ــزدىن بى ــۇنى ئاڭلىغــان پېتــى    بى ــاڭالپ، ئ ھهدىــس ئ
ــۈزىنىباشــقىالرغا يهتكــۈزگهن كىشــىنى  ــۇ ڭ ي چــۈنكى  ق قىلســۇن،نۇرل

باشـقىالردىن ئاڭلىغۇچىالرنىـڭ بهزىسـى ئهسـته قالـدۇرۇش ۋە       نىھهدىس
بولۇشى  ياخشىراقانالردىن ئاڭلىغجهھهتته مهندىن بىۋاسته چۈشىنىش 
  . ①»مۇمكىن

 )2657: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبلُِّغوا َعنِّي َولَْو آَيةً  - 294
  .َوَمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن النَّارَِوَحدِّثُوا َعْن َبنِي إِْسَراِئيلَ َولَا َحَرَج 

ــۋايهت     - 294 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لۇق بهنى ئىسرائىل توغرۇ. مهندىن بىر ئايهت بولسىمۇ يهتكۈزۈڭالر«
ــىلهرنى  ( ــگهن قىسسـ ــنجىلالردا كهلـ ــۆزلهپ  ) تهۋرات، ئىـ ــقىالرغا سـ باشـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 214(ئهلبانى  ①
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سـۆز  كىمكى مېنىڭ ھهققىمدە قهستهن يالغان . بېرىشىڭالرغا رۇخسهت
  . »توقۇسا، ئۆزىگه دوزاختىن ئورۇن تهييارالپ قويسۇن) ھهدىسيالغان (

 )3471: بۇخارى(

إِنَّكُْم َتقُولُونَ إِنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ ُيكِْثُر الَْحِديثَ َعْن َرُسـولِ  : َرْيَرةَ قالعن أيب ُه - 295
اللَِّه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتقُولُونَ َما َبالُ الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ لَا ُيَحدِّثُونَ َعْن َرُسولِ

َم بِِمثْلِ َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ َوإِنَّ إِْخَوِتي ِمْن الُْمَهاجِرِيَن كَانَ َيْشـَغلُُهْم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ا َصفٌْق بِالْأَْسَواقِ َوكُْنُت أَلَْزُم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ِملِْء َبطْنِي فَأَْشـَهُد إِذَ 

كَانَ َيْشَغلُ إِْخَوِتي ِمْن الْأَْنَصارِ َعَملُ أَْمَواِلهِْم َوكُْنُت اْمَرأً ِمْسِكيًنا غَاُبوا َوأَْحفَظُ إِذَا َنُسوا َو
ِمْن َمَساِكنيِ الصُّفَِّة أَِعي ِحَني َيْنَسْونَ َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحِديٍث 

ٌد ثَْوَبُه َحتَّى أَقِْضَي َمقَالَِتي َهِذِه ثُمَّ َيْجَمَع إِلَْيِه ثَْوَبُه إِلَّا َوَعـى َمـا   ُيَحدِّثُُه إِنَُّه لَْن َيْبُسطَ أََح
َهـا  أَقُولُ فََبَسطُْت َنِمَرةً َعلَيَّ َحتَّى إِذَا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالََتُه َجَمْعُت

  .َمقَالَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتلَْك ِمْن َشْيٍء إِلَى َصْدرِي فََما َنِسيُت ِمْن
  : سىلهر: ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 295

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ     ــــ ئهبــۇ ھــۇرەيرە  
ئۈچـۈن  مۇھاجىر ۋە ئهنسـارالر نـېمه   . كۆپ ھهدىس بايان قىلىدۇ نامىدىن

ــىلهر      ــۆزلىمهيدۇ؟ ـ دەيسـ ــدەك ھهدىـــس سـ ــاجىر . ئۇنىڭـ مېنىـــڭ مۇھـ
ســـېتىم ئىشـــلىرى بىـــلهن ئالـــدىراش  –لىم ېم بـــازاردا ئـــرىبـــۇرادەرلى

 مهن بولســــام. تتىبولغاچقــــا، ھهدىــــس ئاڭالشــــقا ۋاقتــــى چىقمــــاي    
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    قورسىقىمنىڭ ئاچقالماسـلىقى ئۈچـۈن   

ئـۇالر كهلمىـگهن سـورۇنغا مهن     .لمـايتتىم نىڭ يېنىدىن ئايرىۋەسهللهم
. سىمدە چىڭ تۇتـاتتىم ېئكېلهتتىم، ئۇالر ئۇنتۇپ قالغان ھهدىسنى مهن 
ــال  دۇنياســىنىڭ ئىشــلىرى -ئهنســارى قېرىنداشــلىرىم ئۆزلىرىنىــڭ م

، ئـۇالر ئۇنتـۇپ   بىرى ئىـدىم ①مهن سۇپا ئهھلىدىن. بىلهن مهشغۇل ئىدى
ــاننى ئېســىمدە ســاقاليتتىم  ــبهر ســهلاللالھۇ بىــر قېــتى. قالغ م پهيغهم

                                                 
ــ مهســـجىدى نهبهۋىنىـــڭ تېمىغـــا يـــۆلهپ ســـېلىنغان ســـۇپىنى ئـــۆزلىرىگه قارارگـــاھ   : ســـۇپا ئهھلـــى ① ــ

 .تىن ئارتۇق كهمبهغهل ساھابىنى كۆرسىتىدۇ 70قىلغان 
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يىمىنى مۇشـۇ گېپىمنـى   ىكىمكى ك«: تىپېئهلهيهى ۋەسهللهم سۆزلهۋ
يېيىپ تۇرۇپ، گېپىم تۈگىگهندىن كېـيىن  ) يهرگه( تۈگىتىپ بولغىچه

مهن . دېـدى » سۆزلهرنى ياد ئېلىۋالىـدۇ بولغان  كچىهم، مهن دېيىغىۋالسا
ســـۆزى  چـــاپىنىمنى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ 

ــپ   ــقىچه يهرگه يېيى ــۇرئاخىرالش ــۆزى ۋە  دۇمت ــڭ س ــقاندا  ئۇنى ئاخىرالش
نىڭ رەسـۇلۇلالھ  ڭ بىـلهن، شۇنى. چاپىنىمنى يىغىپ مهيدەمگه باستىم

  . نى ئۇنتۇپ قالمىدىمىھېچبىرشۇ چاغدا دېگهن سۆزلىرىنىڭ 
   )2492: مۇسلىم، 2350:بۇخارى(

كْثََر أَُبو ُهَرْيَرةَ َولَْولَا آَيَتاِن ِفي ِكَتابِ اللَّـِه  إِنَّ النَّاَس َيقُولُونَ أَ: ومن رواياته - 296
  .الرَِّحيُم َما َحدَّثُْت َحِديثًا ثُمَّ َيْتلُو إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَْنا ِمْن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى إِلَى قَْوِلِه

  : ۇنىڭيهنه بىر رىۋايهتته ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنه – 296
 “ھهدىــــس ســــۆزلىدى بهكمــــۇ تــــوال ئهبــــۇ ھــــۇرەيرە”: كىشــــىلهر

نىــڭ كىتابىــدا ئىككــى ئــايهت بولمىســا ئىــدى، هللائهگهر ا. ېيىشــىۋاتىدۇد
يهنــــى (بــــۇ كىتابتــــا﴿: دەپ - مهن بىــــر ھهدىســــمۇ ســــۆزلىمهيتتىم،

كىشــىلهرگه تــوغرا يــولنى ئېنىــق بايــان قىلغىنىمىــزدىن      )تهۋراتتــا
ــيىن، ــان  كې ــل قىلغ ــز نازى ــۇھ( بى ــاالمنىڭ راســت  م هممهد ئهلهيهىسس

روشـهن دەلىللهرنـى ۋە تـوغرا     )پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئىسـپاتاليدىغان 
يهنــى رەھمىتىــدىن يىــراق ( لهنهت قىلىــدۇهللا يــولنى يوشــۇرىدىغانالرغا ا

مـۇ ئۇالرغـا   )لهرمۇئمىنيهنى پهرىشتىلهر ۋە ( لهنهت قىلغۇچىالر ؛)قىلىدۇ
 تـــــۈزەتكهنلهر، )ئهمهلىنـــــى( ،پهقهت تهۋبه قىلغـــــانالر .لهنهت قىلىـــــدۇ

ــۇرغانلىرىنى ( ــدىن يوشــ ــڭ تهۋرات ئهھكاملىرىــ ــان  )يهھۇدىيالرنىــ بايــ
ــنا  ــدىن مۇستهس ــانالرال بۇنىڭ ــۇل   .قىلغ ــۇالرنىڭ تهۋبىســىنى قوب ئهنه ش

ناھـــايىتى  .مهن تهۋبىنـــى بهكمـــۇ قوبـــۇل قىلغۇچىـــدۇرمهن قىلىـــمهن،
  . قىلىنغاندېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇغانلىقى رىۋايهت  ①﴾مېهرىباندۇرمهن

 )118: بۇخارى(

                                                 
 .ئايهت-160-159سۈرە بهقهرە،  ①
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َيقُولُ النَّاُس أَكْثََر أَُبو ُهَرْيَرةَ فَلَِقيُت َرُجلًا فَقُلُْت بَِما قََرأَ َرُسولُ اللَِّه  :ومنها - 297
ى قُلْـُت  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبارَِحةَ ِفي الَْعَتَمِة فَقَالَ لَا أَْدرِي فَقُلُْت لَْم َتْشَهْدَها قَالَ َبلَ

  .لَِكْن أََنا أَْدرِي قََرأَ ُسوَرةَ كَذَا َوكَذَا
  : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 297

. ېيىشـىۋاتىدۇ د “ئهبۇ ھۇرەيرە ھهدىسنى كۆپ سـۆزلهيدۇ ”: كىشىلهر
  :مهن بىر ئادەمگه ئۇچراپ

ــ رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تۈنۈگۈن نامـاز خۇپتهنـدە   
  : ئۇ. سۈرىنى قىرائهت قىلدى؟ ـ دەپ سورىدىم قايسى

  . ــ بىلمهيمهن، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  :ىڭ؟ ـ دەپ سورىسامدسهن نامازدا يوقمى ــ
  : شۇنىڭ بىلهن، مهن. بار ئىدىم، ـ دېدىــ 

  . ، ـ دېدىمدىماۋۇ ـ ماۋۇ سۈرىلهرنى ئوقۇ بىلىمهن، ــ مهن
 )1223: بۇخارى(

قَالَ َحِفظُْت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَِعـاَءْينِ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ - 298
 .فَأَمَّا أََحُدُهَما فََبثَثُْتُه َوأَمَّا الْآَخُر فَلَْو َبثَثُْتُه قُِطَع َهذَا الُْبلُْعوُم

مهن پهيغهمـبهر  : ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  298
ئۇنىڭ . ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئىككى خالتا بىلىم ياد ئالدىمسهلاللالھۇ 

ئهگهر ئۇنىمـۇ  . بىرىنى يايدىم، يهنه بىرىنىڭ ئاغزىنى چىـڭ ئېتىـۋەتتىم  
   .يايىدىغان بولسام، بۇ كېكىرتهك ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ

  )120: بۇخارى(

َشاَر إِلَى قَفَاُه ثُمَّ ظََنْنُت أَنِّي َوقَالَ أَُبو ذَرŖ لَْو َوَضْعُتْم الصَّْمَصاَمةَ َعلَى َهِذِه َوأَ - 299
  .أُْنِفذُ كَِلَمةً َسِمْعُتَها ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبلَ أَنْ ُتجِيُزوا َعلَيَّ لَأَْنفَذُْتَها

ئهگهر ســـىلهر : ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ - 299
ۋەســــهللهمدىن ئاڭلىغــــانلىرىمنى  پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى

گهدىـنىمگه ئۆتكـۈر قىلىچنـى تهڭلىـگهن      سۆزلهشتىن توسـۇش ئۈچـۈن،  
ــتىدىمۇ، ــۋال ئاسـ ــۇرۇن، مهن  ئهھـ ــتىن بـ ــى ئۆلتۈرۈۋېتىشـ ــىلهر مېنـ  سـ
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ئاڭلىغان بىـر ئېغىـز سـۆز     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
لـۋەتته ئـۇنى   چاغلىق نهرسىنى سـۆزلهش ئىمكـانى بـار دەپ ئويلىسـام، ئه    

   .سۆزلىگهن بوالتتىم
  )مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعْن أَبِي ُحَمْيٍد َوَعْن أَبِي أَُسْيٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم قَـالَ إِذَا     - 300
َوأَْبَشاُركُْم َوَتَرْونَ أَنَُّه ِمْنكُْم قَرِيٌب  َسِمْعُتْم الَْحِديثَ َعنِّي َتْعرِفُُه قُلُوُبكُْم َوَتِلُني لَُه أَْشَعاُركُْم

َوَتَرْونَ  فَأََنا أَْولَاكُْم بِِه َوإِذَا َسِمْعُتْم الَْحِديثَ َعنِّي ُتْنِكُرُه قُلُوُبكُْم َوَتْنِفُر أَْشَعاُركُْم َوأَْبَشاُركُْم
  .أَنَُّه ِمْنكُْم َبِعيٌد فَأََنا أَْبَعُدكُْم ِمْنُه

ھۇمهيد ئهبۇ ئۇسهيددىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر    ئهبۇ  - 300
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇل قىلىــدىغان،قهلــبىڭالر  نامىمــدىنســىلهر مېنىــڭ ئهگهر «  قوب
بىـرەر  مايىـل بولىـدىغان   ئۇنىڭغـا   تـۈك ۋە تېرىلىـرىغىچه  ) جىسمىڭالر(

يـېقىن  تهلىماتىغـا  دىنىڭالرنىـڭ  شۇنداقال ئـۇنى   ئاڭلىساڭالر، نىھهدىس
. ردىن بهكـرەك ھهقلىـق  مهن سـىله ، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشتا كۆرسهڭالر

ن، تــۈكلىرىڭالر نكــار قىلىــدىغاىقهلــبىڭالر ئ ئهگهر مېنىــڭ نامىمــدىن
 نىھهدىسـ تىك تـۇرۇپ، تېرىلىـرىڭالر تهتـۈر ئۆرۈلـۈپ كېتىـدىغان بىـرەر       

ق ئـــۇنى دىنىڭالرنىـــڭ تهلىماتىـــدىن يىـــرا   شـــۇنداقال ، ئاڭلىســـاڭالر
  . ①»قارىغاندا تېخىمۇ يىراقمهن گهلهرىن سىمهن ئۇنىڭد ،كۆرسهڭالر

 )بهززار؛ 15628: ئهھمهد(

قَالَ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ُيفَْتُح الْقُْرآنُ َعلَى النَّاسِ َحتَّى َيقَْرأَُه الَْمـْرأَةُ َوالصَّـبِيُّ    - 301
لَْم أُتََّبُع َواللَِّه لَأَقُوَمنَّ بِِه ِفيهِْم لََعلِّي أُتََّبُع فََيقُوُم بِـِه  َوالرَُّجلُ فََيقُولُ الرَُّجلُ قَْد قََرأُْت الْقُْرآنَ فَ

َتِصَرنَّ ِفـي  ِفيهِْم فَلَا ُيتََّبُع فََيقُولُ قَْد قََرأُْت الْقُْرآنَ فَلَْم أُتََّبْع َوقَْد قُْمُت بِِه ِفيهِْم فَلَْم أُتََّبْع لَأَْخ
َبْع فََيْخَتِصُر ِفي َبْيِتِه َمْسجًِدا فَلَا ُيتََّبُع فََيقُولُ قَْد قََرأُْت الْقُْرآنَ فَلَْم أُتََّبْع َبْيِتي َمْسجًِدا لََعلِّي أُتَّ

                                                 
ــهمى  ① ــام  ): 667(ھهيس ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ــهھىه      ب ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد ۋە بهززار رى ئهھ

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ِديٍث لَا َوقُْمُت بِِه ِفيهِْم فَلَْم أُتََّبْع َوقَْد اْخَتَصْرُت ِفي َبْيِتي َمْسجًِدا فَلَْم أُتََّبْع َواللَِّه لَآِتَينَُّهْم بَِح
لََعلِّي أُتََّبُع قَالَ ُمَعاذٌ فَإِيَّاكُْم َوَما َجاَء بِِه ُه ِفي ِكَتابِ اللَِّه َولَْم َيْسَمُعوُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َيجُِدوَن

 .فَإِنَّ َما َجاَء بِِه َضلَالَةٌ
: ـ مۇئــاز ئىبنــى جهبهل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن         301
ھهتتـا  ، لىشـىپ كېتىـدۇ  ئوقۇشـى ئاسان  نـى قۇرئـان كهرىم  نىڭئىنسانالر

االيــدىغان كىشــىلهر ئوقۇيبــارلىق ئــۇنى خوتــۇن كىشــى، كىچىــك بــاال ۋە 
  : بىر ئادەم. بولىدۇ

ــا ئهگهشــمىدى     ــېكىن كىشــىلهر ماڭ ــۇدۇم، ل ــاننى ئوق ـــ مهن قۇرئ . ـ
ــاز      هللا ــۇپ نام ــام بول ــائهتكه ئىم ــهمكى، مهن جام ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن نى

ــار،       ــدۇـ دئوقۇســام، چوقــۇم ماڭــا ئهگىشىشــتىن ئۈمىــد ب ۋە شــۇنداق  ەي
  : ئۇ. هيدۇلېكىن كىشىلهر يهنه ئۇنىڭغا ئهگهشم. دۇقىلى

كىم ماڭـا ئهگهشـمىدى، ئۇالرغـا ئىمـام     چــ مهن قۇرئان ئوقـۇدۇم، ھـې  
ئۆيۈمدە نهپله نامازنى كۆپ ( .بهردىم، يهنه ئهگهشمىدىئوقۇپ بولۇپ، ناماز 

قىلىۋالســـام، چوقـــۇم ماڭـــا ئهگىشىشـــى  تىچئۆيـــۈمنى مهســـ )ئوقـــۇپ
بىـراق  . دۇكه ئايالندۇرۇۋالىـ تىچۋە ئـۆيىنى مهسـ   يدۇئويالدەپ مكىن، ـ  مۇ

  : ئۇ. هيدۇيهنه ھېچكىم ئهگهشم
ــ مهن قۇرئان ئوقۇدۇم، ھېچكىم ئهگهشمىدى، ئۇالرغـا ئىمـام بولـۇپ،    

قىلىۋالـدىم،   تىچئۆيـۈمنى مهسـ  . بهردىـم، يهنه ئهگهشـمىدى   ئوقۇپ ناماز
ــۇالر ابىــلهن قهســهمكهللا ا. يهنىــال ماڭــا ئهگهشــمىدى  نىــڭ هللاى، ئۇالرغــا ئ

كىتابىــدىن تاپالمايــدىغان، رەســۇلۇلالھتىنمۇ ئاڭلىمىغــان بىــر ســۆزنى 
  : مۇئاز. ئوتتۇرىغا چىقارسام، ئۇالر ماڭا ئهگىشىشى مۇمكىن، ـ دەيدۇ

ىدىن ھهزەر قىلىڭـالر،  سـ ــ سىلهر ئۇنىڭ ئوتتۇرىغا چىقارغـان نهرسى 
  . چۈنكى ئۇ ئازغۇنلۇق، ـ دېدى

 )199: دارىمى(

َشهَِدْت  إِذَا”: عن أَُساَمةَ الُْهذَِليِّ ، َعْن َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 302
  . “، أََجاَز اللَُّه َشَهاَدَتُهْمأَْرَبُعونَ َرُجال فََصاِعًدا ، َوُهْمأُمَّةٌ ِمَن اُألَممِ

لىنىـدۇكى،  ئۇسامه ھۇزەلى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قى   - 302
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  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــادەم ئىكهنلىكىــگه («  40خهلــق ئىچىــدىن ) مېيىتنىــڭ ياخشــى ئ

ــه، ا    ــق بهرسـ ــى گۇۋاھلىـ ــارتۇق كىشـ ــدىن ئـ ــاكى ئۇنىڭـ ــڭ هللا يـ ئۇالرنىـ
  . ①»گۇۋاھلىقىنى قوبۇل قىلىدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

َما كُلُّ َما ُنَحدِّثُكُْم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َواللَِّه : عن أنس بن مالك -303
  .َوَسلََّم َسِمْعَناُه ِمْنُه، َولَِكْن لَْم َيكُْن َيكِْذُب َبْعُضَنا َبْعًضا

هللا ا: ئهنهس ئىبنى مالىـك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن      - 303
گهننىــڭ هپ بهرلتائاالنىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، بىــز ســىلهرگه ســۆز 

ىڭ ئۆزىــدىن ســىنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمن ىھهمم
بهزىسىنى ئۆزىدىن ئاڭلىغان بولسـاق، يهنه بهزىسـىنى   (ئاڭلىغان ئهمهس 

 ھهرگىــز بىرىمىــزگه –ئهممــا بىــز بىــر ، )بىرىمىــزدىن ئاڭلىغــان-بىــر
  . ②»ئېيتمايتتۇقيالغان 

 )»ئهلكهبىر«(

الَ َما كُلُّ الَْحِديِث َسِمْعَناُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الَْبَراِء قَ - 304
 .كَانَ ُيَحدِّثَُنا أَْصَحاُبَنا َعْنُه كَاَنْت َتْشَغلَُنا َعْنُه َرِعيَّةُ الْإِبِلِ

بىـز بـۇ   : بهرا ئىبنى ئازىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      - 304
مىســـــىنى پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى  ھهدىســـــلهرنىڭ ھهم

ۋەســــهللهمنىڭ ئۆزىــــدىن ئاڭلىغــــان ئهمهس، بهلكــــى بهزىلىرىنــــى     
چۈنكى بىز تۆگه بـېقىش  . بۇرادەرلىرىمىز بىزگه نهقىل قىلىپ بېرەتتى

ــ   ــغۇل بولـ ــلهن مهشـ ــاي   بىـ ــلهرنى ئاڭلىيالمـ ــپ، بهزى ھهدىسـ ۇپ قېلىـ

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ ســـهنهدىدە ســـالىه ئىبنـــى ): 689(ھهيســـهمى  ①

ــار  ــامهلۇم ئادەمــ   . ھىــالل ئىســىملىك بىــرى ب ــۇ، ن ــۇ ھاتهمنىــڭ پرىنســىپىغا ئاساســهن، ئ دۇر، ـ   ئىبنــى ئهب
 .دېگهن

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ  ): 690(ھهيســـهمى  ②
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  . ①قاالتتۇق
 )18023: هھمهدئ(

نَ ْبنِ أُكَْيَمةَ اللَّْيِثي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُسلَْيَماعن َيْعقُوب ْبن  - 305
، مََّهاِتَنا َيا َرُسولَ اللَِّه، َوأُبِآَباِئَنا أَْنَت: لَْنا لَُه، فَقُلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمأََتْيَنا َرُسولَ اللَِّه َص: قَالَ

إِذَا لَْم ُتِحلُّوا َحَراًمـا،  ”: ُنَؤدَِّيُه كََما َسِمْعَناُه؟ فَقَالَ ، فَال َنقِْدُر أَنِْديثَلَْحإِنَّا َنْسَمُع ِمْنَك ا
   .“ْبُتُم الَْمْعَنى، فَال َبأَْس، َوأََصَولَْم ُتَحرُِّموا َحالال

يهئقۇب ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى سـۇاليمان ئىبنـى ئـۇكهيمه        - 305
مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت     ئـارقىلىق بوۋىسـىنىڭ   دادىسى يلهيسى

بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا  : قىلىــدۇ
  :كېلىپ

ــى ا ـــ ئ ــدا  ! نىــڭ رەســۇلىهللاـ ــانىلىرىمىز ســاڭا پى دادىلىرىمىــز ۋە ئ
ــدەك      ــهندىن ئاڭلىغانــ ــقىالرغا ســ ــلهرنى باشــ ــز ھهدىســ ــۇن، بىــ بولســ

ــهلاللالھۇ        ــبهر سـ ــهك، پهيغهمـ ــدىكهنمىز، ـ دېسـ ــى يهتكۈزەلمهيـ ئهلهيهـ
  :ۋەسهللهم

، مهزمـۇنىنى تـوغرا   اي، ھارامنى ھاالل قىلىـپ قويمـ  ــ ھااللنى ھارام
  . ②چاتاق يوق، ـ دېدى يهتكۈزسهڭلهرال

  )6491: »ئهلكهبىر«(

 :َمرَّ اْبُن َعبَّاسٍ بِقَاصŖ، فََركَلَُه بِرِْجِلِه، فَقَـالَ : عن الضَّحَّاك بن ُمَزاِحمٍ قَالَ - 306
Ǹَِمَن الَْمْنُسوخِ؟ قَالَ: قَالَ ِمَن الَْمْنُسوخِ؟ َتْدرِي النَّاِس Ǹُِمـَن   :َوَما النَّاِس Ǹََما َتْدرِي النَّاِس
  .َهلَكَْت َوأَْهلَكَْت :ال، قَالَ: قَالَ الَْمْنُسوخِ؟
زەھهــاك ئىبنــى مۇزاھىمنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت   - 306
ەمنىڭ قېشـىدىن  ئىبنى ئابباس قىسسه سۆزلهۋاتقان بىر ئاد: قىلىنىدۇ

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، راۋىيلىــــرى ســــهھىه  ): 691(ھهيســــهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدىكى يـــاقۇب ئىســـىملىك بـــۇ ھهدى): 693(ھهيســـهمى  ②

 .كىشىنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم، ـ دېگهن
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  :ئۇنى پۇتى بىلهن بىرنى تېپىۋېتىپ ،ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ
  : ئۇ. مهنسۇخنى بىلهمسهن؟ ـ دەپ سورىدى -ــ ناسىخ 
ئىبنـى  . مهنسۇخ دېـگهن نـېمه؟ ـ دەپ قـايتۇرۇپ سـورىدى      -ــ ناسىخ 

  :ئابباس
  :ئۇ. دېدى -مهنسۇخنى بىلمهمسهن؟ -ــ ناسىخ 

  :ئىبنى ئابباس .دېدى -ياق،ــ 
ـــ  ــداقتائۇـ ھــاالك باشــقىالرنىمۇ ، ىســهنھــاالك بولســهن ئۆزەڭمــۇ  ،ن
  . ①، ـ دېدىسهنقىلى

 )10603: »ئهلكهبىر«(

ال ِغيَبةَ لفاِسق، وال ُمجاهر، وكلُّ أميت معاىف  :رفعاه هريرة عن جابر وأيب - 307
  . إِال اŎاهرون
ــۇرەيرە رەزىيهلالھــ   - 307 ــۇ ھ ــابىر ۋە ئهب ــاالر ۇج ــۋايهت ئهنهۇم دىن رى

  : مۇنداق دېگهن نىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلى
خىجىـــــل بولمـــــاي ئاشـــــكارا گۇنـــــاھ ( پاســـــىق ۋە مۇجـــــاھىر«

 .نىـــڭ غهيـــۋىتىنى قىلىـــش غهيـــۋەت ھېســـابالنمايدۇ    )ئىشـــلىگۈچى
   .»ئۈممىتىمنىڭ مۇجاھىرالردىن باشقا ھهممىسى ئهپۇ قىلىنغۇچىدۇر

 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

: َخطََبُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ :ية بن حيدة قالعن معاو - 308
  .َحتَّى َمَتى َتْرَعُوونَ َعْن ِذكْرِ الْفَاجِرِ اْهِتكُوُه َحتَّى َيْحذََرُه النَّاُس

ـ مۇئـــاۋىيه ئىبنـــى ھهيـــدە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     308 
ــهلال   ــبهر سـ ــدۇكى، پهيغهمـ ــا   قىلىنىـ ــهللهم ئۇالرغـ ــى ۋەسـ لالھۇ ئهلهيهـ

  :سۆزلىگهن خۇتبىسىدە
ــىق ـ فاجىرالرنىـــڭ ئهپ     « ــانغىچه پاسـ ــىقاچـ ــىرىىـ بهش    تـ نى سـ

ئېچىشــتىن قورقىســىلهر؟ ئۇالرنىــڭ ئهيىبىنــى ئــېچىڭالر، ئــادەملهر      

                                                 
ــامىر جهمهتىنىــڭ      ): 695(ھهيســهمى  ① ــى ئ ــهنهدىدە بهن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .هن ئۇنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم، ـ دېگهنم. ئازادگهردىسى ئهبۇ راشىد ئىسىملىك بىرى بار
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  . ①دېگهن» ئۇالردىن ھهزەر قىلسۇن
  )1/357 »ئهسسهغىر«(

: قـال  جـده  عن أبيه عن أبزي بن الرƥن عبد بن سعيد بن علقمة عن - 309
 مث خرياً املسلمني من طوائف على فأثƖ يوم ذات وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خطب
 وال يـأمروŒم  وال يعظـوŒم  وال يعلِّمـوŒم  وال جرياŒم يفقِّهون ال أقوام بال ما” :قال

 قوم ليعلِّمن واهللا يتعظون، وال يتفقهون وال جرياŒم من يتعلمون ال أقوام بال وما ينهوŒم،
 ويتفقهـون  جرياŒم من قوم وليتعلمن وينهوŒم، ويأمروŒم ويعظوŒم ويفقهوŒم جرياŒم
: قـالوا  ŏـؤالء؟  عـƗ  ترونه من: قوم فقال .نزل مث “العقوبة ألعاجلنهم أو ويتعظون
 األشعريني ذلك فبلغ واألعراب، املياه أهل من جفاة جريان وƬم فقهاء قوم هم األشعريني،

 بشر وذكرتنا Ɲري قوماً ذكرت اهللا رسول يا: فقالوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول افأتو
 وليتعلمن ولينهوŒم وليأمرŒم نهمعظولي وليفقهنهم جرياŒم قوم ليعلمن”: فقال بالنا؟ فما
 اهللا رسول يا: فقالوا “الدنيا يف العقوبة ألعاجلنهم أو ويتفقهون ويتعظون جرياŒم من قوم
: فقـالوا  أيضـاً  ذلك فقال غرينا؟ أنفطن: قوƬم وأعادوا عليهم قوله فأعاد رينا؟غ نفطن
 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول قرأ مث ويفطنوŒم ويعلموŒم ليفقهوŒم سنة فأمهلهم سنة أمهلنا
  .اɇية} داود لسان على إسرائيل بƗ من كفروا الذين لعن{ اɇية هذه وسلم

 ااھمان ئىبنــى ئهبــزرنــى ئابــدۇرئهلــقهمه ئىبنــى ســهئىد ئىب - 309
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دادىسىدىن بوۋىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت  

ــدۇ ــر     : قىلىـ ــهللهم بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ ــۈنىرەسـ  كـ
خۇتبىسـىدە بىـر تۈركـۈم جامـائهتكه ئـاپىرىن      مۇسۇلمانالرغا سـۆزلىگهن  

  : ئېيتىپ بولۇپ، تۆۋەندىكى سۆزنى قىلدى
، بهزى ئىنســـانالر قوشـــنىلىرىغا شـــهرىئهت   كىۈچۈنـــدۇرنـــېمه ئ«

 –تهربىـيه بهرمهيـدۇ، ۋەز   –پىرىنسىپلىرىنى ئۆگهتمهيدۇ، ئۇالرغـا تهلىـم   
. مايدۇ، يامانلىقتىن توسپياخشىلىققا بۇيرۇئۇالرنى ، قىلمايدۇ نهسىههت

                                                 
» ئهلئهۋســهت«بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى ئــۈچىلى كىتابىــدا رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ،       ): 662(ھهيســهمى  ①

 .نىڭ سهنهدى ھهسهن، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن» ئهلسهغىر«ۋە 
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، بهزى ئادەملهر قوشنىلىرىدىن ئىلىم ئالمايدۇ، ئىسالم كىنېمه ئۈچۈندۇر
تائاالنىڭ نامى بىلهن هللا ا. ى ئۆگهنمهيدۇ، نهسىههت ئاڭلىمايدۇقانۇنلىرىن

 -قهسهم قىلىمهنكى، بىر تۈركۈم كىشىلهر چوقـۇم قوشـنىلىرىغا تهلىـم   
تهربىــيه بېرىشــى، ئۇالرغــا دىنىــي پىرىنســىپالرنى ئۆگىتىشــى، ۋەز ـ         
ــان ئىشــتىن      ــۇيرۇپ، يام ــۇالرنى ياخشــى ئىشــقا ب نهســىههت قىلىشــى، ئ

قوشنىلىرىدىن ئىلىم -ىر تۈركۈم كىشىلهر قولۇم يهنه ب. توسۇشى الزىم
ــى ۋە ۋەز    ــانۇنلىرىنى ئىگهللىشـ ــهرىئهت قـ ــى، شـ ــىههت -ئۆگىنىشـ نهسـ

دەرھــال   نى، مهن ئــۇالرقىلىشمىســا ئۇنــداق ئهگهر . ئاڭلىشــى كېــرەك 
ــازااليمهن ــان     . »ج ــۇتبه ئوقۇغ ــيىن، خ ــدىن كې ــى دەپ بولغان ــۇ گهپلهرن ب

  : ئارائۆز جامائهت. مۇنبهردىن چۈشتى
 .شـتى ىېيــ د  ؟قانـدۇ بۇ كىشىلهردىن كىملهرنـى مهقسـهت قىلىۋات  ــ 

  :ئارىدىن بهزىلهر
ئهشئهرى قهبىلىسىگه مهنسـۇپ كىشـىلهرنى مهقسـهت    بۇ سۆزدىن ــ 

ئهممـا ئۇالرنىـڭ   . ئۇالر شهرىئهت ئهھكاملىرىدا ئـالىم  دۇ، چۈنكىقىلىۋاتى
ــ   ،ئهخالقـى ناچـار قوشـنىلىرى بـار     دېڭىز بويىدا ياشايدىغان سهھرالىق،

ئـــۇالر پهيغهمـــبهر . بـــۇ گهپ ئهشـــئهرىلىكلهرگه يېتىـــپ بـــاردى. دېـــدى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

پىنـى  ېنىڭ ئهلچىسى، بىر بۆلـۈك كىشـىلهرنىڭ ياخشـى گ   هللاــ ئى ا
پىمىزنى قىلىپسهن، بىزدىن قانداق مهسىله ېقىلىپ، بىزنىڭ يامان گ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . كۆرۈلدى؟ ـ دەپ سورىدى

تهربىـيه بېرىشـى،    -ــ بىـر تۈركـۈم كىشـىلهر قوشـنىلىرىغا تهلىـم      
دىنىي قائىدە ـ تۈزۈملهرنى ئۆگىتىشى، نهسىههت قىلىشى، ياخشى ئىشقا  

ــۇيرۇپ، يامــانلىقتىن توسىشــى كېــرەك  ــادەملهرمۇ  . ب يهنه بىــر تۈركــۈم ئ
، شـــهرىئهت قوشـــنىلىرىدىن ئۆگىنىشـــى، نهســـىههت قوبـــۇل قىلىشـــى 

ــرەك  ــاملىرىنى ئىگهللىشــى كې ــداق . ئهھك ــمائهگهر ئۇن يدىكهن، قىلىش
. جـازااليمهن، ـ دەپ جـاۋاب بهردى    كېچىكتۈرمهسـتىن دۇنيـادا  بـۇ  ئـۇالرنى  

  :ئۇالر
ئـۆزىمىزدىن باشـقىالرغىمۇ ئۆگىتىمىزمۇ؟ــ    ! نىـڭ رەسـۇلى  هللاــ ئى ا
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ــورىدى ــۆزىنى    . دەپ سـ ــهللهم سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  :ئۇالر يهنه. هكرارلىدىت

ـــ باشــقىالرغىمۇ بىــز ئۆگىتىمىزمــۇ؟ ـ دەپ ســورىدى، پهيغهمــبهر       ـ
. ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســۆزىنى يهنه بىــر قېــتىم تهكرارلىــدى 

  : ئۇالر
ــــ ئۇنــداقتا، ئــۇالرنى تهربىــيىلهش ئۈچــۈن بىــزگه بىــر يىــل ۋاقىــت  

ــدى    ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســ  . بهرســهڭ، ـ دې ــۇالرنى پهيغهم هللهم ئ
. يېتىلــدۈرۈپ، ئــالىم قىلىــش ئۈچــۈن ئۇالرغــا بىــر يىــل مــۆھلهت بهردى

 بهنى ئىسرائىلدىن كاپىر بولغـانالر داۋۇدنىـڭ ۋە مهريهم ئـوغلى   ﴿: ئاندىن
 بـۇ . لهنهت قىلىنـدى  )يهنـى زەبـۇردا ۋە ئىنجىلـدا   ( ئىسانىڭ تىلى بىلهن

ىلغـانلىقلىرى  ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق ق )يهنى ئۇالرنىڭ لهنهتكه ئۇچرىشى(
ئۇالر ئۆزلىرى قىلغـان   .ۋە ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهنلىكلىرىدىن بولدى

ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرى  بىرىنــى توســمايتتى؛-يامــان ئىشــالردىن بىــر 
   .②قىلدى تىالۋەت دېگهن ئايهتنى ①﴾!گهن يامانېنېمىد

 )»ئهلكهبىر«(

أَُراُه : ْن أَْهلِ َبْدرٍ قَالَ ُشْعَبةَُسِمْعُت َرُجال، ِم: عن كُْرُدوَس ْبَن َعْمرٍو، قَالَ - 310
َألنْ ُتفَصِّلَ الُْمفَصَّلَ أََحبُّ ”: َعِليņ ْبن أَبِي طَاِلبٍ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

 .الْقََصُص: الَأَيُّ ُمفَصَّلٍ؟ قَ: فَقُلُْت لَعْبِد الَْمِلِك: قَالَ ُشْعَبةُ “إِلَيَّ ِمْن كَذَا َباًبا
ــى ئهمر  - 310 ــۇردۇس ئىبن ــداق دېگه ىك ــڭ مۇن ــۋايهت  نى ــى رى نلىك

بــۇ ”: شــۇئبه( ر ئهھلىــدىن بولغــان بىــر كىشــىنىڭمهن بهد: قىلىنىــدۇ
ــۇ   ــى ئهب ــى ئىبن ــوياليمهن  كىشــىنى ئهل ــدۇ “تالىــب دەپ ئ ــداق  )دەي مۇن

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    : دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم 
ـ هسسـهلنى تهپسـىلىي ئوقـۇش، ئهلـۋەتته، مۇنـداق       فمۇ«: گهنمۇنـداق دېـ  

                                                 
 .ـ ئايهت 79-78سۈرە مائىدە،  ①
ــهمى  ② ــنى ته ): 748(ھهيس ــۇ ھهدىس ــرۇف      ب ــى مهئ ــۇكهير ئىبن ــهنهدىدە ب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى بهران

ــار  ــۇنى ئېتىــراپ قىلمىغــان  . ئىســىملىك بىــرى ب ــۋايهتته ئۇنىــڭ   . ئىمــام بۇخــارى ئ ئىمــام ئهھــمهد بىــر رى
ــى       ــپ ئىكهنلىكىنـ ــى زەئىـ ــۋايهتته ھهدىسـ ــر رىـ ــه، يهنه بىـ ــرى سۈرسـ ــى ئىلگىـ ــهنچلىك ئىكهنلىكىنـ ئىشـ

 .ئۇنى يامان ئهمهس ئادەم دەپ قارىغان، ـ دېگهن ئىبنى ئهدىي. ئوتتۇرىغا قويغان
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مهن : مۇنـداق دەيـدۇ   شـۇئبه (» ياخشـىراق  دىن)نى ئوقۇغان(الربابمۇنداق 
ــدۇلمهلىكتىن ــۇدەپ سورىســام “؟ســهلنىسهفقايســى مۇ”: ئاب ســۈرە ”: ، ئ

  . ①)دەپ جاۋاب بهردى “قهسهسنى
 )بهززار رىۋايهت قىلغان(

اهللا، وعن الصالة، وعن  ديث يصدكم عن ذكراƩا إن هذ: عن شعبة قال - 311
  الرحم، فهل أنتم منتهون؟ صلة

قىسسـه  : شۇئبهنىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    - 311
نىـڭ زىكرىـدىن،   هللاسـىلهرنى ا  بىـلهن مهشـغۇل بولـۇش،    قىلىـش  رىۋايهت

بۇنىڭـــدىن . ۇپ قويىـــدۇرەھىـــم قىلىشـــتىن توســـ -نامـــازدىن، ســـىله 
   ②!؟يوق ـ سىلهرمقايتا

 )2647: ئهبۇ يهئال(

َرأَْيُت ِفي َيِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيطًا، : َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ، قَالَ َعْن - 312
 .“بِِه أَْسَتذِْكُر”: َما َهذَا؟ قَالَ: فَقُلُْت

رافىـــئ ئىبنـــى خهدىـــج رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق       - 312
ــۋايهت قىل  ــدۇدېگهنلىكــى رى ــى  : ىنى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

  : ۋەسهللهمنىڭ قولىدا بىر يىپنى كۆرۈپ
  : يىپ؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ) قىلىدىغان(ــ بۇ نېمه 

  . ③نى ئهسلهيمهن، ـ دەپ جاۋاب بهردىهللاــ بۇنىڭ بىلهن ا
  )4430: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــر     ): 913(ھهيسـ ــى ئهمـ ــۇردۇس ئىبنـ ــهنهدىدە كـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــۈرگهن    . ئىس ــرى س ــى ئىلگى ــهنچلىك ئىكهنلىكىن ــڭ ئىش ــان ئۇنى ــى ھىبب ــۇ . ئىبن ئهب
ــاتهم ــم، ـ دەپ      : ھ ــۈرۈش الزى ــنچىكىلهپ تهكش ــۇنى ئى ــانئ ــنىڭ   . قارىغ ــهھىه ھهدىس ــرى س ــان راۋىيلى قالغ

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى ئهبـــۇ يهئـــال رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ    ): 752(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە غىيــــاس ئىبنــــى ): 757(ھهيســــهمى  ③

 .ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئىبراھىم ئىسىملىك 
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يتنـازعون يف  كان قوم على باب رسول اهللا : اهللا ْبنِ عمرو قال عن عبد - 313
يا قوم، ŏذا أهلكت األمم، وإن القـرآن  : فخرج عليهم يوما متغريا وجهه فقال ،القرآن

   .يصدق بعضه بعضا، فال تكذبوا بعضه ببعض
ــداق    - 313 ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــر رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ

بىر قـانچه ئـادەم رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ     : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــاالش    ئهلهي ــان توغرىســىدا ت ــدا قۇرئ  -هــى ۋەســهللهمنىڭ ئىشــىكى ئالدى

بىـر كـۈنى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم       . تارتىش قىالتتى
  :چىرايى ئۆڭگهن ھالدا چىقىپ

ـــ ئــى خــااليىق  ــۈممهتلهر مۇشــۇ ســهۋەبتىن ھــاالك   ! ـ ئىلگىرىكــى ئ
ىرىنــى ب -قىلىنغــان ئىــدى، ھهقىــقهتهن بــۇ قۇرئاننىــڭ ئــايهتلىرى بىــر 

شۇنىڭ ئۈچۈن، سىلهر بىر قىسىم ئايهتلهر ئـارقىلىق يهنه  . ىقاليدۇتتهس
  . ①ـ دېدى !بىر قىسىم ئايهتلهرنى يالغانغا چىقارماڭالر

 )»ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتكُْتُبوا  - 314
 .ي َوَمْن كََتَب َعنِّي غَْيَر الْقُْرآِن فَلَْيْمُحهَعنِّ

ــۋايهت    - 314 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــۇدرى رەزىيهلالھــ ــهئىد خــ ــۇ ســ ئهبــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهندىن ھهدىس يازماڭالر، كىمكى مهندىن قۇرئانـدىن باشقىسـىنى   «
  . »يازسا، ئۇنى ئۆچۈرىۋەتسۇن

 )3004: مۇسلىم(

لَّى اللَُّه َعلَْيـِه  كُْنُت أَكُْتُب الَْوْحَي ِلَرُسولِ اللَِّه َص: ، قَالََعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت - 315
قًا َشِديًدا ِمثْلَ الُْجَماِن، ثُـمَّ  ، َوَعرَِق َعَرأََخذتُه ُبَرَحاُء َشِديَدةٌ إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه”، َوكَانَ َوَسلََّم

، فَأَكُْتُب َوُهَو ُيْمِلي َعلَيَّ ، فََما ِف أَْو ِكْسَرٍة، فَكُْنُت أَْدُخلُ َعلَْيِه بِِقطَْعِة الْكَِت”ْنُه ُسرَِّي َع

                                                 
ــهمى  ① ــۇ    ): 793(ھهيسـ ــالىه ئىبنـــى ئهبـ ــهنهدىدە سـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى تهبهرانـــى رىـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــزەر ئىس ــقا      . ئهخ ــۇل قىلىش ــا قوب ــدىردىمۇ، كىتابق ــان تهق ــپ بولغ ــڭ ھهدىســى زەئى ئۇنى
 .بولىدۇ، ـ دېگهن
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 أَْمِشي َعلَى رِْجِلي أََبـًدا،  ال: ْنكَِسُر ِمْن ِثقَلِ الْقُْرآِن، َوَحتَّى أَقُولَأَفَْرغُ َحتَّى َتكَاَد رِْجِلي َت
 .أَْخُرُج بِِه إِلَى النَّاسِ ، ثُمَِّه َسقْطٌ أقَاَمُه، فَإِنْ كَانَ ِفي، فَأَقَْرُؤُه“اقَْرأُْه”: فَإِذَا فََرغُْت قَالَ

ــداق       - 315  ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــابىت رەزىيهلالھـ ــى سـ ــد ئىبنـ زەيـ
مهن رەسۇلۇلالھقا نازىل بولغان ۋەھيىنى : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ق قىينىلىـــــپ ئۇنىڭغـــــا ۋەھيـــــى چۈشـــــكهندە، قـــــاتتى. يـــــازاتتىم
مهلـۇم ۋاقىتـتىن   . كهتكهنلىكىدىن چىلىق ـ چىلىق تهرگه چۆمۈلهتتى 

ــى    ــۈپ كېتهتت ــق كۆتۈرۈل ــيىن، قىيىنچىلى ــىغا  . كې ــڭ قېش مهن ئۇنى
. قوينىــڭ تاغــاق ســۆڭىكىدىن بىــر پــارچه ئېلىــۋاالتتىم  ،كىرگىنىمــدە

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نازىـل بولغـان ئـايهتنى ئوقـۇپ       
قۇرئاننىـڭ  مهن ۋەھيىنى يېزىپ بولماي تـۇرۇپ،  . ، مهن يازاتتىمبېرەتتى

شـۇ   قۇرئـان . ئېغىرلىقىدىن پۇتۇم سۇنۇپ كهتكىدەك ئاغرىـپ كېتهتتـى  
پۇتۇم كـاردىن چىقتـى، ئهمـدى    ” :دەرىجىدە ئېغىر ئىدىكى، ھهر قېتىمدا

 ئـايهتلهرنى يېزىـپ   مهن. دەپ ئـويالپ كېتهتـتىم   “ماڭالمايدىغان بولدۇم
» !ئوقـۇ «: ېيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    بولغاندىن ك

مهن ئوقـــۇپ بېـــرەتتىم، ئهگهر يېزىلمـــاي قالغـــان يهر بولســـا، . دەيتتـــى
يهتكۈزۈشــــكه  ئــــۇنى باشــــقىالرغاتۈزىتىــــپ يازدۇرغانــــدىن كېــــيىن، 

  . ①بۇيرۇيتتى
 )»ئهلئهۋسهت«(

كُلَّ َشْيٍء أَْسَمُعُه ِمْن َرُسولِ اللَّـِه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ كُْنُت أَكُْتُب - 316
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرِيُد ِحفْظَُه فََنَهْتنِي قَُرْيٌش َوقَالُوا أََتكُْتُب كُلَّ َشْيٍء َتْسَمُعُه َوَرُسـولُ 

ا فَأَْمَسكُْت َعْن الِْكَتابِ فَذَكَْرُت اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَشٌر َيَتكَلَُّم ِفي الَْغَضبِ َوالرَِّض
فِْسـي  ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْوَمأَ بِأُْصُبِعِه إِلَى ِفيِه فَقَالَ اكُْتْب فََوالَِّذي َن

 .بَِيِدِه َما َيْخُرُج ِمْنُه إِلَّا َحقٌّ
ــدۇلال - 316 ــۇ   ھئابـ ــر رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــداق ئىبنـ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ

ــۋايهت قىلىنىــدۇ  مهن رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : دېگهنلىكــى رى
                                                 

ــهمى  ① ــنى): 684(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــهنچلىكتۇر، ـ        بـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ تهبهرانـ
 .دېگهن
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ــادلىۋېلىش مهقســىتىدە    ــداق ســۆزنى ي ۋەســهلالمدىن ئاڭلىغــان ھهر قان
  : قۇرەيش مېنى توسۇپ. يېزىۋاالتتىم

ـــ ســهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئاڭلىغــان    ـ
ەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى گهپنىـــڭ ھهممىســـىنى يازامســـهن؟ ر

ىمۇ ئـاچچىغى كهلگهنـد  شۇڭا ئۇمۇ باشقىالردەك  مۇ بىر ئىنسان،ۋەسهللهم
شــۇنىڭ . ، ـ دېــدى  پ قويىــدۇســۆزله ىمۇخوشــى تۇتقانــد ســۆزلهپ ســالىدۇ،

بىلهن، يېزىشتىن توختاپ، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه    
قى بىلهن ئاغزىنى كۆرسىتىپ ئهھۋالنى بايان قىلسام، ئۇ ئۆزىنىڭ بارمى

  :تۇرۇپ
ــازغىن  ـــ ي ــنىم ! ـ ــان  جې ــدە بولغ ــلهن  هللا ائىلكى ــامى بى تائاالنىــڭ ن

  . ①چىقىدۇ، ـ دېدى )سۆز( ۇنىڭدىن پهقهت ھهقبقهسهمكى، 
 )3646 :ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َيْجِلُس إِلَى النَّبِيِّ َصلَّ - 317
 إِلَى َوَسلََّم فََيْسَمُع ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحِديثَ فَُيْعجُِبُه َولَا َيْحفَظُُه فََشكَا ذَِلَك

ثَ فَُيْعجُِبنِـي َولَـا   النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أَْسَمُع ِمْنَك الَْحِدي
  .أَْحفَظُُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتِعْن بَِيِمينَِك َوأَْوَمأَ بَِيِدِه ِللَْخطِّ

ئهنسـارالردىن  : دۇيـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دە    - 317
ىلىــم ســورۇنىغا نىڭ ئســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر  بىــرى

ــبهر  ــهللهمدىن قېتىلىـــپ پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ھهدىـــس  سـ
يـۇ،  -ئاڭاليتتى، ئۆزىگه يېقىپ قالغان ھهدىسـلهرنى يادلىمـاقچى بـوالتتى   

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ئـــۇ، بـــۇ ئهھـــۋالنى پهيغهمـــبهر  . يادلىيالمـــايتتى
  : گه شىكايهت قىلىپۋەسهللهم
اقىدىغان ھهدىس ئاڭاليمهن ـ  سهندىن ماڭا ي! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى ا

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   گهنىدى،ۇنى ياد ئېلىۋااللمايمهن، ـ دې يۇ، ئ
  :ۋەسهللهم
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ــدىالنغىن   ــدىن پاي ـــ قولۇڭ ــ دەپ! ـ ــنى    ،ـ ــلهن خهت يېزىش ــولى بى ق
  . ①ئىشارەت قىلدى

 )2666: تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحٌد أَكْثَـَر  عن أََبي ُهَرْيَرةَ قال َما ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ  - 318
  .كَانَ َيكُْتُب َولَا أَكُْتُب َحِديثًا َعْنُه ِمنِّي إِلَّا َما كَانَ ِمْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو فَإِنَُّه

رەســۇلۇلالھ : دۇيــئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دە - 318
ــدۇلال ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ئىبنــى ئهمــردىن باشــقا   ھئاب

پهقهت (. رىـۋايهت قىاللمايـدۇ  ھېچبىر ساھابىسى مهنـدىن كـۆپ ھهدىـس    
چۈنكى ئـۇ يـازاتتى،   ) ئابدۇلالھال مهندىن ئارتۇق ھهدىس رىۋايهت قىالاليدۇ

  . مهن يازمايتتىم
   )113: ىبۇخار(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أََتَعلََّم لَـُه  عن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ أََمَرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّ - 319
كَِلَماٍت ِمْن ِكَتابِ َيُهوَد قَالَ إِنِّي َواللَِّه َما آَمُن َيُهوَد َعلَى ِكَتابِي قَالَ فََما َمرَّ بِي نِْصـُف  

ْيِه َيُهوَد كََتْبُت إِلَْيهِْم َوإِذَا كََتُبوا إِلََشْهرٍ َحتَّى َتَعلَّْمُتُه لَُه قَالَ فَلَمَّا َتَعلَّْمُتُه كَانَ إِذَا كََتَب إِلَى 
  .قََرأُْت لَُه ِكَتاَبُهْم

زەيــــد ئىبنــــى ســــابىت رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــداق  - 319
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :نى ئۆگىنىشكه بۇيرۇپ)سۇريانى يېزىقى( يېزىقىمېنى يهھۇدىي 
يهنى يهھـۇدىي  (مهن يهھۇدىيالرنىڭ نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللا«

. دېـدى » ماڭا يېزىپ بهرگهن خېتىگه ئىشهنچ قىلمـايمهن ) كاتىبالرنىڭ
ــلهن  ــۇنىڭ بى ــۇق     ش ــدە تول ــاي ئىچى ــرىم ئ ــۇنى يې ــۇكهممهل ۋە مهن ئ م

ــدۇم  ــۇن. ئۆگىنىــپ بول ــيىن ىڭش ــا  دىن كې ــۇلۇلالھ ئۇالرغ ــۇبرەس  مهكت
ــۇالر .ىــپ بېــرەتتىمېزيمهن  ،يازمــاقچى بولســا  مهكتــۇبرەســۇلۇلالھقا  ئ
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  . ①ئوقۇپ بېرەتتىممهن  ئۇنىمۇ ،يازسا
 )2715: ىتىرمىز(

َعْن اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ كََتْبُت إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَْسأَلُُه أَنْ َيكُْتَب ِلـي ِكَتاًبـا    - 320
ُه الْأُُموَر اْخِتَياًرا َوأُْخِفي َعْنُه قَالَ فََدَعا بِقََضاِء َعِليŖ َوُيْخِفي َعنِّي فَقَالَ َولٌَد َناِصٌح أََنا أَْخَتاُر لَ

 .َضلَّ فََجَعلَ َيكُْتُب ِمْنُه أَْشَياَء َوَيُمرُّ بِِه الشَّْيُء فََيقُولُ َواللَِّه َما قََضى بَِهذَا َعِليٌّ إِلَّا أَنْ َيكُونَ
ــى رىـــ   - 320 ــداق دېگهنلىكـ ــۇ مۇلهيكهنىـــڭ مۇنـ ــى ئهبـ ۋايهت ئىبنـ

ــدۇ ــا  : قىلىنىــ ــادىن ماڭــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ مهن ئىبنــــى ئاببــ
خهتـــته (بىـــر پـــارچه خهت يېزىشـــىنى، ) ھۆكـــۈملهرنى بايـــان قىلغـــان(

ــدىغان  ــهۋەپ بولىــ ــنىگه ســ ــلىقىنى  ) پىتــ ــىلهرنى يازماســ بهزى نهرســ
. ئۇ ئاقكۆڭۈل، ياخشى بـاال : ئۇ مېنىڭ ھهققىمدە. ئىلتىماس قىلغانىدىم
شـۇنىڭدەك،  . چه ئىشالرنى تـالالپ يېزىـپ بېـرىمهن   مهن ئۇنىڭغا بىر مۇن

ئانــدىن ئهلــى . ئۇنىڭــدىن بهزى نهرســىلهرنى مهخپىــي تــۇتىمهن، ـ دەپتــۇ  
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بېكىتكهن ھۆكۈملىرىنى ئهكهلدۈرۈپ، ئۇنىڭـدىن  

ــۇ   ــۇنچه نهرســىلهرنى يېزىپت ــر م ــرەر مهســىلىگه   . بى ــدە بى ئۇنىــڭ ئىچى
هسهمكى، ئهلى ئېزىـپ قېلىـپ بۇنىـڭ    نىڭ نامى بىلهن قهللا”: كهلگهندە

) ھۇشــى جايىــدا تــۇرۇپ  -ئهقلــى (بىــلهن ھۆكــۈم قىلمىســا ھهرگىزمــۇ  
  . دەپتۇ “بۇنىڭ بىلهن ھۆكۈم قىلىشى مۇمكىن ئهمهس

  )مۇسلىم كىتابىنىڭ مۇقهددىمىسىدە رىۋايهت قىلغان(

اْنظُْر َما كَانَ ِمْن َحـِديِث   كََتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ إِلَى أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحْزمٍ - 321
َتقَْبلْ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاكُْتْبُه فَإِنِّي ِخفُْت ُدُروَس الِْعلْمِ َوذََهاَب الُْعلََماِء َولَا 

ِلُسوا َحتَّى ُيَعلََّم َمْن لَا َيْعلَُم فَإِنَّ إِلَّا َحِديثَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولُْتفُْشوا الِْعلَْم َولَْتْج
  .الِْعلَْم لَا َيْهِلُك َحتَّى َيكُونَ ِسرا

بهكــرى ئىبنــى ھهزمــگه  ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىزنىڭ ئهبــۇ - 321
 ېقىــــپ،شــــۈرۈپ بتهك”: يوللىغــــان مهكتۇبىــــدا مۇنــــداق دېــــيىلگهن
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چـۈنكى مهن  . نرەسۇلۇلالھنىڭ ھهدىسى بولسىال، ئۇنى يېزىـپ تـوپلىغى  
ىشىدىن تېك يوقىلىپئىلىمنىڭ  شى بىلهنتۈگهپ كېتى نىڭئالىمالر
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  . پ قالـــدىمئهنســـىرە

ئىلىمنـــى يېـــيىڭالر،  . ھهدىســـىدىن باشـــقىنى قوبـــۇل قىلمىغىـــن   
چــۈنكى . ڭالرتــۈزە ن دەرس ســورۇنلىرىبىلمىگهنــلهرگه بىلــدۈرۈش ئۈچــۈ

  . “لمىغىچه يوقالمايدۇبو يئىلىم مهخپى
 )رىۋايهت قىلغانمۇئهللهق ھالدا بۇخارى (

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 322
ِعَباِد َولَِكْن َيقْبُِض الِْعلْـَم بِقَـْبضِ   َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ اللََّه لَا َيقْبُِض الِْعلَْم اْنِتَزاًعا َيْنَتزُِعُه ِمْن الْ

رِ ِعلْـمٍ فََضـلُّوا   الُْعلََماِء َحتَّى إِذَا لَْم ُيْبقِ َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّالًا فَُسِئلُوا فَأَفَْتْوا بَِغْي
 .َوأََضلُّوا

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ   - 322
ــداق ــدۇ   مۇن ــۋايهت قىلىنى ــى رى ــهلاللالھۇ  : دېگهنلىك ــبهر س مهن پهيغهم

: ۋەســــــهللهمنىڭ مۇنــــــداق دېگهنلىكىنــــــى ئاڭلىــــــدىم ئهلهيهــــــى
، كۆتۈرىۋەتمهيـدۇ بىـراقال  بهندىلهردىن تائاال ئىلىمنى هللا شۈبهىسىزكى، ا«

. بهلكى ئالىمالرنى ۋاپات تاپقۇزۇش ئارقىلىق ئاستا ـ ئاستا كۆتۈرىۋېتىدۇ 
ئالىم قالمىغاندا، ئىنسانالر بىلىمسىز، جاھىلالرنى ) پۋاپات تاپقۇزۇهللا ا(

دە، ئـۇالر خاتـا جـاۋاب     -يولباشچى قىلىۋېلىپ، ئـۇالردىن پهتىـۋا سـورايدۇ    
  . »بېرىپ ئۆزىمۇ ئازىدۇ، باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ

  )100: بۇخارى(

ُه َعلَْيِه َوَسـلََّم فََشـَخَص   َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 323
ْيٍء بَِبَصرِِه إِلَى السََّماِء ثُمَّ قَالَ َهذَا أََوانُ ُيْخَتلَُس الِْعلُْم ِمْن النَّاسِ َحتَّى لَا َيقِْدُروا ِمْنُه َعلَى َش

آنَ فََواللَِّه لََنقَْرأَنَُّه َولَُنقْرِئَنَّـُه  فَقَالَ زَِياُد ْبُن لَبِيٍد الْأَْنَصارِيُّ كَْيَف ُيْخَتلَُس ِمنَّا َوقَْد قََرأَْنا الْقُْر
ـ   ِذِه نَِساَءَنا َوأَْبَناَءَنا فَقَالَ ثَِكلَْتَك أُمَُّك َيا زَِياُد إِنْ كُْنُت لَأَُعدَُّك ِمْن فُقََهاِء أَْهلِ الَْمِديَنـِة َه

ي َعْنُهْم قَالَ ُجَبْيٌر فَلَِقيـُت ُعَبـاَدةَ ْبـَن    التَّْوَراةُ َوالْإِْنجِيلُ ِعْنَد الَْيُهوِد َوالنََّصاَرى فََماذَا ُتْغنِ



  بۆلۈمى ئىلىم

 234

ِء الصَّاِمِت قُلُْت أَلَا َتْسَمُع إِلَى َما َيقُولُ أَُخوَك أَُبو الدَّْرَداِء فَأَْخَبْرُتُه بِالَِّذي قَالَ أَُبو الـدَّْرَدا 
ُيْرفَُع ِمْن النَّاسِ الُْخُشوُع ُيوِشُك أَنْ  قَالَ َصَدَق أَُبو الدَّْرَداِء إِنْ ِشئَْت لَأَُحدِّثَنََّك بِأَوَّلِ ِعلْمٍ

 .ا َتَرى ِفيِه َرُجلًا َخاِشًعاَتْدُخلَ َمْسجَِد َجَماَعٍة فَلَ
ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     - 323
بىـلهن بىـرگه    ۋەسـهللهم  بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى : قىلىنىدۇ

  :ئاسمان تهرەپكه كۆتۈرۈپئىدۇق، ئۇ كۆزىنى 
ــــ مانــا بــۇ، ئىلىــم كىشــىلهردىن شــۇ قهدەر كۆتۈرۈلــۈپ كېتىــدىغان 

. ھېچبىر مهلۇماتقا ئىگه بواللمايـدۇ، ـ دېـدى   ) ئىلىمدىن(ۋاقىتكى، ئۇالر 
  :ئهنسارى لهبىدزىياد ئىبنى 

ــز       ــالبۇكى، بى ــدۇ؟ ھ ــۈپ كېتى ــداق كۆتۈرۈل ــزدىن قان ــم بى ـــ ئىلى ـ
نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، ئـۇنى چوقـۇم    هللا، اقۇرئاننى ئوقۇپ تۇرىۋاتساق

ــۇيمىز ۋە  ــۇن    ئوق ــدى    خوت ــۇرىمىز، ـ دې ــۇپ ت ــالىلىرىمىزغىمۇ ئوقۇت . ـ ب
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

مهن ســـېنى ! ئانـــاڭ ئارقاڭـــدىن يىغـــالپ قالســـۇن !ـــــ ئـــى زىيـــاد
ــانايتتىم، يهھــــۇدىي ۋە  ىــــمهدىنىن ڭ يېتىشــــكهن ئالىملىرىــــدىن ســ
نىڭ قولىدىكى تهۋرات ۋە ئىنجىلنىڭ ئۇالرغا پايدىسى بولـدىمۇ؟  ناساراالر

ــابالردىكى ھۆكــ  هللا( ــۇ كىت ــڭ ئ ــدىمۇ؟  ملىرى ۈنى ــرا قىلىن ــۇددى ئىج خ
ــۈملىرى    ــڭ ھۆك ــۇنىڭدەك، قۇرئاننى ــراش ــدىغان  ئىج ــانمۇ قىلىنماي زام

  :ەيدۇجۇبهير مۇنداق د. ـ دېدى) كېلىدۇ
: ئۇنىڭـدىن  ،ئۇچرىشىپ قېلىـپ ــ مهن ئۇبادە ئىبنى سامىت بىلهن 

 سورىدىم ۋە ەپد “قېرىندىشىڭ ئهبۇ دەردانىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟”
  : ، ئۇمگهنىدىئهبۇدەردانىڭ سۆزلىرىنى ئېيتىپ بهرئۇنىڭغا 

ــاڭ،     ــدۇ، ئهگهر خالىســ ــت ئېيتىــ ــۇ دەردا راســ ـــ ئهبــ ــاڭا مهن ـــ ســ
ــى   ــدىغان ئىلىمنـ ــۈپ كېتىـ ــۇپ كۆتۈرۈلـ ــى بولـ ــانالردىن بىرىنچـ  ئىنسـ

ئىبـادەتكه پۈتـۈن ۋۇجـۇدى    : خۇشـۇئ (خۇشـۇئ   لسـىمۇ ئېيتىپ بېرەي، ئۇ بو
خۇشـۇئ  كه كىرىـپ،  چىتمهسـ جامـائهتكه تولغـان بىـر    . )بىلهن بېرىلمهك

بىرمـــۇ كىشـــىنى كۆرەلمهيـــدىغان كۈنلىرىـــڭ نامـــاز ئوقۇغـــان  بىـــلهن
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  . ①، ـ دېدىئاز قالدىبهكمۇ كېلىشكه 
   )2653: تىرمىزى(

اختلـف   تسد مـا  اإلسالم الموت العاƁ ثلمة يف : ـ عن عائشة رفعته قال  324
  .“بغرابة“البزار. الليل والنهار
نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنها – 324
بولـۇپ، ئـۇنى    يېرىـق  دىكىسـالم دىنىـ  ىئالىمنىـڭ ۋاپـاتى ئ  ”: قىلىنىدۇ

  . ②“تاكى قىيامهتكىچه ئهتكىلى بولمايدۇ
 )بهززار رىۋايهت قىلغان(

أنس َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـا َتـَزالُ   َعْن معاذ بن  - 325
الِْعلُْم ِمْنُهْم َوَيكْثُْر ِفيهِْم َولَُد الِْحْنِث  الْأُمَّةُ َعلَى الشَّرِيَعِة َما لَْم َيظَْهْر ِفيَها ثَلَاثٌ َما لَْم ُيقَْبض

لَ َوَما الصَّقَّاُرونَ أَْو الصَّقْلَاُوونَ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َبَشٌر َيكُـونُ  َوَيظَْهْر ِفيهِْم الصَّقَّاُرونَ قَا
  .ِفي آِخرِ الزََّماِن َتِحيَُّتُهْم َبْيَنُهْم التَّلَاُعُن

دادىســـىنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى مۇئـــاز ئىبنـــى ئهنهس  - 325
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــ    :رى ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س داق پهيغهم

  :دېگهن
ــۈممهت    « ــدانغا چىقمىســىال، ئ ــۈك ئىــش مهي ــۈچ تۈرل ــۈممهتته ئ ــۇ ئ ب

بۇ ئـۈچ تۈرلـۈك ئىشـنىڭ بىرىنچىسـى،     . شهرىئهت ئۈستىدە داۋاملىشىدۇ
ــى   ــۈپ كېتىشـــ ــۇالردىن كۆتۈرۈلـــ ــڭ ئـــ ــى،  ؛ئىلىمنىـــ ئىككىنچىســـ

ــدانغا كېلىشــــى  ــهمخورالرنىڭ مهيــ ــۆز. قهســ ــى، ئــ ــارا - ئۈچىنچىســ  ئــ
ــقاندا ــلهن  ساالمالشــ ــهت گهپ بىــ ــىدىغان   ســ ــىپ ساالملىشــ تىللىشــ

  . ③»ئادەملهرنىڭ پهيدا بولۇشى
  )»ئهلكهبىر«؛ 25201: هھمهدئ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2137(ئهلبانى  ①
 .انبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغ): 984(ھهيسهمى  ②
ــى      ): 989(ھهيســهمى  ③ ــهنهدىدە ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــمهد ۋە تهبهران ــام ئهھ ــۇ ھهدىســنى ئىم ب

بهزىـــلهر ئۇالرنىـــڭ ئىشـــهنچلىك . لـــۇھهيئه ۋە زەبـــان ئىســـىملىك ھهدىســـى زەئىـــپ ئىككـــى كىشـــى بـــار 
 .ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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سۆز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهققىدە يالغان 
ساقلىنىشنىڭ  داق قىلىشتىننئاقىۋىتى، بۇتوقۇشنىڭ 

مۇھىملىقى ۋە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن 
ه ھهدىسنى يالغانغا چىقىرىشنىڭ سهھى رىۋايهت قىلىنغان

 خهتهرلىك ئىكهنلىكى توغرىسىدا

َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحَراشٍ أَنَُّه َسِمَع َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْخطُُب قَالَ قَالَ َرُسولُ  - 326
 .َعلَيَّ َيِلْج النَّاَر اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتكِْذُبوا َعلَيَّ فَإِنَُّه َمْن َيكِْذْب

ئهلــى  تىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئىبنــى ھىراشــ  ىئــبرى - 326
مهن رەسـۇلۇلالھ  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ خۇتبه ئوقۇۋېتىپ مۇنداق دېگهن

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
توقۇمـاڭالر،  ) ھهدىـس يالغـان  يهنـى  (سۆز مېنىڭ ھهققىمدە يالغان «

دېگهنلىكىنــــى » ۇ دوزاخقــــا كىرىــــدۇكىمكــــى شــــۇنداق قىلســــا، ئــــ
  . ئاڭلىغانىدىم

  )1:مۇسلىم(

َعْن الُْمِغَريِة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ ـ   327
 .لَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن النَّارِكَِذًبا َعلَيَّ لَْيَس كَكَِذبٍ َعلَى أََحٍد َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَ

مۇغىيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     – 327
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلالمنىڭ مۇنـداق      : قىلىنىدۇ

  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
توقـۇش باشـقا ھهر   سـۆز  شۈبهىسىزكى، مېنىڭ ھهققىمـدە يالغـان   «

كىمكى مېنىڭ . توقۇشقا ئوخشىمايدۇ سۆز ىدە يالغانقانداق ئادەم ھهقق
يالغـان ھهدىـس    قهسـتهن يهنـى  ( توقۇسـا سـۆز  ھهققىمدە قهستهن يالغـان  

  . »، دوزاختا تۇرىدىغان جايىغا تهييارلىق كۆرۈپ قويسۇن)توقۇسا
 ) 1291: بۇخارى(

ْن كَذََب َعلَيَّ َم”: َوَسلََّم، قَالَ لَّى اللَُّه َعلَْيِهوللبزار َعْن َعْبِد اللَِّه، أَنّ النَّبِيَّ َص - 328
  .“وَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ، فَلَْيَتَبُمَتَعمًِّدا، ِلُيَضلَّ بِِه النَّاَس
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ْن كَذََب َعلَيَّ َم”: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَأَنّ النَّبِيَّ َص وللبزار َعْن َعْبِد اللَِّه، - 328
  .“وَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ، فَلَْيَتَبُمَتَعمًِّدا، ِلُيَضلَّ بِِه النَّاَس

ــۋايهت      - 328 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  :هيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل

قهسـتهن  كىمكى باشقىالرنى ئازدۇرۇش ئۈچۈن مېنىـڭ ھهققىمـدە   «
، دوزاختىكـى  )يالغـان ھهدىـس توقۇسـا    قهسـتهن يهنى ( توقۇساسۆز يالغان 

  . ①»ئورنىغا تهييارلىق كۆرۈپ قويسۇن
  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

لَّى اللَُّه َعلَْيـِه   لَبَِس ُحلَّةً ِمثْلَ ُحلَِّة النَّبِيِّ َص، أَنَّ َرُجالْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍوَع - 329
ـ : أَْهلَ َبْيٍت ِمَن الَْمِديَنِة، فَقَالَ، ثُمَّ أََتى َوَسلََّم لِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرنِي أَيَّ أَْه

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوُهـَو ال َيـأُْمُر    َعْهُدَنا بَِرُس: َبْيٍت ِشئُْت اْسَتطْلَْعُت، فَقَالُوا
فَقَالَ َألبِي َبكْرٍ  ،ا َرُسوال إِلَى َرُسولِ اللَِّه، فَأَْخَبَرُه، َوأَْرَسلُوفَأََعدُّوا لَُه َبْيًتا: الَبِالْفََواِحشِ، قَ

قَـْد   ، َوإِنْ َوَجـْدُتَماهُ ، ثُمَّ َحرِّقَاُه بِالنَّـارِ اقُْتالُه، فَإِنْ َوَجْدُتَماُه َحيا فَاْنطَِلقَا إِلَْيِه”: َوُعَمَر
َخَرَج ِمَن اللَّْيلِ َيُبولُ،  ، فَأََتَياُه فََوَجَداُه قَْد“َوال أََراكَُما إِال َوقَْد كُِفيُتَماُه، كُِفيُتَماُه فََحرِّقَاُه

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ، ثُمَّ َرَجَعا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصرِ، فََحرَّقَاُه بِالنَّافَلََدغَْتُه َحيَّةٌ أَفَْعى، فََماَت
وَّأْ َمقَْعـَدُه  َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَب”: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ النَّبِيُّ َصفَأَْخَبَراُه الَْخَبَر

  .“ِمَن النَّارِ
ــ  - 329 ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــۋايهت  ئابـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ر رەزىيهلالھـ

بىر ئادەم رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     ،قىلىنىدۇكى
تونىغا ئوخشاش توندىن بىرنى كىيىپ، مهدىنىدىكى بىـر ئـۆيگه كهلـدى    

  :ۋە ئۆي ئىگىلىرىگه
ــ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى خالىغـان ئـۆيگه       

  : ئۇالر. دېدى -بۇيرۇدى،  كىرىپ قاراپ بېقىشىمغا

                                                 
ــهمى  ① ــۋايهت   ): 629(ھهيسـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ ــنىڭ     بـ ــهھىه ھهدىسـ ــرى سـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ قىلغـ

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    نىڭ بىلىشىمىزچهــ بىز
 -يېتىــپ (يامــان ئىشــالرغا بۇيرۇمايــدۇ، ـ دەپ جــاۋاب بهردى ۋە ئۇنىڭغــا    

 پ،الپ بهرگهندىن كېيىن، ئهلچـى ئهۋەتىـ  تهييار بىر ئۆي) شى ئۈچۈنۇقوپ
ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـ  ــبهر سـ ــۋالنى پهيغهمـ ــدۈردىئهھـ . هللهمگه بىلـ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ئىشـتىن ۋاقىـپ بولغانـدىن    
  : كېيىن، ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهرگه بۇيرۇق قىلىپ
ئهگهر ئـۇنى تىرىـك   . ــ تېزدىن ئاتلىنىپ، ئۇنىـڭ قېشـىغا بېـرىڭالر   

. ئــوت بىــلهن كۆيــدۈرۈڭالرجهســىتىنى  ۈڭالر، ئانــدىنتۇتســاڭالر ئۆلتــۈر
سىلهر يىتىپ بېرىشـتىن بـۇرۇن ئۆلـۈپ بولغـان بولسـا ئۇنىـڭ        ئۇ، ئهگهر

جهسىتىنى كۆيدۈرۈڭالر، مېنىڭ گۇمانىمىچه ئۇ سىلهر بېرىپ بولغۇچه 
كېچىسـى   ى كىشـى قـ ىلېئۇ ئىككىسـى كهلسـه، ھ  . ـ دېدىئۆلۈپ بولىدۇ،  

ئـۇالر جهسـهتنى   . لىپ ئۆلۈپ قالغانىكهنېتهرەتكه چىققاندا، يىالن چېقىۋ
يدۈرگهنــدىن كېــيىن، قايتىــپ كېتىــپ، پهيغهمــبهر     ئــوت بىــلهن كۆ 

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئهھــۋالنى مهلــۇم قىلــدى، پهيغهمــبهر  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 توقۇســـا،ســـۆز ـــــ كىمكـــى مېنىـــڭ ھهققىمـــدە قهســـتهن يالغـــان 
  . ①ـ دېدى! دوزاختىكى ئورنىغا كىرىشكه تهييار بولسۇن

 )»ئهلئهۋسهت«(

ْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَُّه قَالَ إِنَُّه لََيْمَنُعنِي أَنْ أَُحدِّثَكُْم َحِديثًا كَِثًريا أَنَّ َرُسولَ َع - 330
  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َتَعمََّد َعلَيَّ كَِذًبا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن النَّارِ

ەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــداق ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك ر - 330
مېنـى سـىلهرگه كـۆپ ھهدىـس سـۆزلهپ      : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

بېرىشــــتىن توســــىدىغان نهرســــه پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  
  :ۋەسهللهمنىڭ

                                                 
ــهمى  ① ــان  ): 634(ھهيســ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ ــائىب  . بــ ــى ســ ــا ئىبنــ ــهنهدىدە ئهتــ ســ

ــدى       ــار ئى ــى ب ــدىغان ئىللىت ــىلهرنى ئىلىشــتۈرۈپ قويى ــۇپ، ئۇنىــڭ بهزى نهرس ــار بول ــرى ب . ئىســىملىك بى
ــارى ۋە ت ــام بۇخـ ــۇنداقتىمۇ، ئىمـ ــه «: ىرمىـــزىشـ ــدا يالغـــان سۆزلىسـ دېـــگهن » ...كىمكـــى مېنىـــڭ نامىمـ

 .ھهدىسنى مۇشۇ ئادەمدىن رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن
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ــان   « ــتهن يالغـ ــدە قهسـ ــڭ ھهققىمـ ــى مېنىـ ــۆز كىمكـ ــا، ۇتوقسـ سـ
  . ردېگهن سۆزىدۇ» جهھهننهمدىكى ئورنىغا كىرىشكه تهييار بولسۇن

  )، كىتابنىڭ مۇقهددىمىسىدە رىۋايهت قىلغان2: مۇسلىم(

َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن أَبِيِه قَالَ قُلُْت ِللزَُّبْيرِ إِنِّي لَـا أَْسـَمُعَك    - 331
انٌ َوفُلَانٌ قَالَ أََما إِنِّـي لَـْم   ُتَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما ُيَحدِّثُ فُلَ

 .أُفَارِقُْه َولَِكْن َسِمْعُتُه َيقُولُ َمْن كَذََب َعلَيَّ فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن النَّارِ
مهن ئىبنــى زۇبهيــر : ئــامىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ - 331

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
هيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن ـــ پاالنىــدەك پ ــــ مهن ســېنىڭ پــاالنى

ــۋايهتھهدىــس  قىلغــانلىقىڭنى ئاڭلىمــايمهنغۇ؟ ـ دەپ سورىســام، ئــۇ     رى
  :مۇنداق جاۋاب بهردى

ــــ بىلگىنكــى، مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن  
ــدىم   ــېچ ئايرىلىــــپ باقمىــ ــلىرىنىڭ  (ھــ يهنــــى مهن ئۇنىــــڭ ھهدىســ
كىمكـى مېنىـڭ   «: نىـڭ ، ئهمما مهن ئۇ)ھهممىسىنى دېگۈدەك بىلىمهن

» توقۇسا، دوزاختىكى ئورنىغا تهييـارلىق كۆرسـۇن  سۆز ھهققىمدە يالغان 
  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

  )107: بۇخارى(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   : َعْن أَْوسِ ْبنِ أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ - 332
 .“ى َنبِيِِّه ، أَْو َعلَى َعْيَنْيِه، أَْو َعلَى َواِلَدْيِه، لَْم ُيَرْح َراِئَحةَ الَْجنَِّةَمْن كَذََب َعلَ”: َوَسلََّم

ــۋايهت     - 332 ــۇدىن رىـــ ــۇ ئهنهـــ ــى ئهۋس رەزىيهلالھـــ ئهۋس ئىبنـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۆزىگه ۋە يـاكى  كىمكى ئۆز پهيغهمبىرىگه ياكى ئۆزىنىڭ ئىككـى كـ  «
  . ①»ئانىسىغا تۆھمهت قىلسا، جهننهتنىڭ ھىدىنى پۇرىيالمايدۇ –ئاتا 

 )»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 656(ھهيسهمى  ①
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َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ َجاَء ُبَشْيٌر الَْعَدوِيُّ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فََجَعلَ ُيَحدِّثُ َوَيقُـولُ   - 333
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَعـلَ اْبـُن    قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ

َحدِّثَُك َعبَّاسٍ لَا َيأْذَنُ ِلَحِديِثِه َولَا َيْنظُُر إِلَْيِه فَقَالَ َيا اْبَن َعبَّاسٍ َماِلي لَا أََراَك َتْسَمُع ِلَحِديِثي أُ
َولَا َتْسَمُع فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا َمـرَّةً إِذَا َسـِمْعَنا    َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ذَانَِنا فَلَمَّا َرُجلًا َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَتَدَرْتُه أَْبَصاُرَنا َوأَْصَغْيَنا إِلَْيِه بِآ
 .ولَ لَْم َنأُْخذْ ِمْن النَّاسِ إِلَّا َما َنْعرُِفَرِكَب النَّاُس الصَّْعَب َوالذَّلُ

بۇشهير : مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ - 333
ۇ رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھ”: ئهدەۋى ئىبنــى ئابباســنىڭ قېشــىغا كېلىــپ

ــگهن  ــداق دېـ ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــقا  “ئهلهيهـ ــان قىلىشـ  دەپ ھهدىـــس بايـ
، قــۇالق ســالمىدى  ىگهىــڭ ھهدىســ باشــلىغانىدى، ئىبنــى ئاببــاس ئۇن  

  : ئۇ. باشقا تهرەپكه بۇرىۋالدى مۇيۈزىنى
مهن ســاڭا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ! ــــ ھهي ئىبنــى ئاببــاس

ۋەسهللهمنىڭ ھهدىسـىنى بايـان قىلىۋاتسـام، مېنىـڭ سـۆزۈمگه قـۇالق       
. ســالمايۋاتقاندەك قىلىســهنغۇ، ئاڭلىمايۋاتامســهن نــېمه؟ ـ دەپ ســورىدى  

  :بباسئىبنى ئا
ــۇرۇن بىــر ئادەمنىــڭ   ـــ بىــز ب رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ”: ـ

دەۋاتقــانلىقىنى ئاڭلىســاقال، كــۆزىمىزنى    “ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهن  
ئهممــا . ئۇنىڭــدىن ئــۈزمهي، ســۆزلىرىنى كۆڭــۈل قويــۇپ ئــاڭاليتتۇق     

ــارچه        ــداق، پ ــان ـ ياۋى ــانالر يالغ ــس دەپ    -ئىنس ــى ھهدى ــۇرات گهپلهرن پ
لىغاندىن بېرى بىز بىلىدىغان ھهدىسـتىن باشقىسـىنى   تارقىتىشقا باش

  . قوبۇل قىلمايدىغان بولۇپ قالدۇق، ـ دەپ جاۋاب بهردى
 )رىۋايهت قىلغاننىڭ مۇقهددىمىسىدە ىكىتاب مۇسلىم(

الُك َه”: ُه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ: ْن َعْبِد أَبِي قََتاَدةَ قَالََع - 334
  .“ِمْن غَْيرِ ثَْبٍت ثََباٍت ، َوالَْعَصبِيَِّة، َوالرَِّواَيِةِفي الْقََدرِيَِّة: أُمَِّتي ِفي ثَالٍث

ــدۇكى،      - 334 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــادە رەزىيهلالھ ــۇ قهت ئهب
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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، ئېنىقلىمـاي  رتۋازلىـق يۇهنمهسلىك، ئىشئۈممىتىمنى تهقدىرگه «
  . ①»ھهدىس رىۋايهت قىلىشتهك ئۈچ تۈرلۈك ئىش ھاالك قىلىدۇ

 )»ئهلئهۋسهت«؛ 440» ئهلسهغىر«(

َحدَّثَ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ قال قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن  - 335
 .أََحُد الْكَاِذبَِني َعنِّي بَِحِديٍث ُيَرى أَنَُّه كَِذٌب فَُهَو

ســـهمۇرە ئىبنـــى جۇنـــدۇب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  – 335
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى يالغانلىقى بىلىنىپ تۇرغان بىر ھهدىسنى ماڭا نىسـبهت  «
  . »بېرىپ سۆزلىسه، ئۇ يالغانچىالردىن ھېسابلىنىدۇ

  )رىۋايهت قىلغان كىتابىنىڭ مۇقهددىمىسىدە مۇسلىم(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى قَالَ قُلَْنا ِلَزْيِد ْبنِ أَْرقََم َحدِّثَْنا َعْن َرُسولِ اللَِّه  - 336
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَبِْرَنا َوَنِسيَنا َوالَْحِديثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

  .َشِديٌد
اھمان ئىبنــى ئهبــۇ لهيالنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى     رئابــدۇر - 336

  : بىز زەيد ئىبنى ئهرقهمدىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــ بىزگه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن بىـر ھهدىـس     

  :بايان قىلىپ بهرگهن بولساڭ، ـ دېسهك، ئۇ
رەسـۇلۇلالھتىن ھهدىـس   . ئۇنتۇغاق بولۇپ قالـدىم  ــ مهن ياشىنىپ،

  . ②سۆزلهش بهكمۇ قىيىن، ـ دېدى
  )25: هئىبنى ماج(

َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ”: عن عمران بن حصني قال - 337

                                                 
يهت قىلغـــان بولـــۇپ، دە رىـــۋا» ئهلســـهغىر«ۋە » ئهلئهۋســـهت«بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ): 604(ھهيســـهمى  ①

ــار    ــرى بـ ــىملىك بىـ ــدۇلئهزىز ئىسـ ــى ئابـ ــۇۋەيد ئىبنـ ــهنهدىدە سـ ــالر ئۇنىـــڭ  . سـ كۆپچىلىـــك ھهدىسشۇناسـ
 .ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىدە بىرلىككه كهلگهن، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 23(ئهلبانى  ②



 ...ئهلهيهىسساالم ھهققىدە يالغان سۆز توقۇشنىڭ ئاقىۋىتى، بۇنداق قىلىشتىن ساقلىنىشنىڭپهيغهمبهر 

243 

  .“أَْصَحابِي ُيَخاِلفُونِي ِفيَهاأن ا إِال أََحاِديثَ َسِمْعُتَها َوَحِفظُْتَها، َما َيْمَنُعنِي أَنْ أَْحَدثَ بَِه
ــداق       - 337 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــهين رەزىيهلالھ ــى ھۈس ــران ئىبن ئىم

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  : دېگهنلىكــى رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم
ــدىم    ــاد ئالــ ــدىم ۋە يــ ــس ئاڭلىــ ــۆپ ھهدىــ ــهللهمدىن كــ ــا . ۋەســ ئهممــ

مېنىڭكـى بىـلهن    سىدىكى رىۋايىتىتوغرى ھهدىسلهر ئۇ نىڭدوستلىرىم
   .①قىلمىدىم رىۋايهتغانلىقى ئۈچۈنال، ئۇ ھهدىسلهرنى ئوخشاش بولمى

 )»ئهلكهبىر«(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ إِذَا َحدَّثُْتكُْم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 338
 .َوأَْهَداُه َوأَْتقَاُه َوَسلََّم َحِديثًا فَظُنُّوا بِِه الَِّذي ُهَو أَْهَناُه

ــڭ     - 338 ــۇ ئهنهۇنى ــب رەزىيهلالھ ــۇ تالى ــى ئهب ــى ئىبن ــداق  ئهل مۇن
مهن ســىلهرگه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

قىلغـان چاغـدا، سـىلهر     رىـۋايهت ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بىـرەر ھهدىسـنى   
هڭ تهقــۋادار ئــۇنى ئهڭ ياخشــى ئهمهل قىلغــۇچى، ئهڭ تــوغرا يولباشــچى، ئ

  . ②دەپ بىلىڭالر
 )20: ئىبنى ماجه(

َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن قَالَ َما أَْخطَأَنِي اْبُن َمْسُعوٍد َعِشيَّةَ َخِميسٍ إِلَّا أََتْيُتُه ِفيِه  - 339
َم فَلَمَّـا كَـانَ ذَاَت   قَالَ فََما َسِمْعُتُه َيقُولُ بَِشْيٍء قَطُّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ٌم َعِشيٍَّة قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنكََس قَالَ فََنظَْرُت إِلَْيِه فَُهـَو قَـائِ  
ذَِلَك أَْو فَْوَق ذَِلَك  ُمَحلَّلَةً أَْزَراُر قَِميِصِه قَْد اغَْرْوَرقَْت َعْيَناُه َواْنَتفََخْت أَْوَداُجُه قَالَ أَْو ُدونَ

 .أَْو قَرِيًبا ِمْن ذَِلَك أَْو َشبِيًها بِذَِلَك
ــۋايهت    - 339 ــداق دېگهنلىكـــى رىـ ــر ئىبنـــى مهيمۇننىـــڭ مۇنـ ئهمـ

ــدۇ ــڭ    : قىلىنى ــۈنى ئاخشــىمى مېنى ــهنبه ك ــئۇد ھهر پهيش ــى مهس ئىبن

                                                 
لــــۇپ، راۋىيلىــــرى دە رىــــۋايهت قىلغــــان بو» ئهلكهبىــــر«بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى ): 606(ھهيســــهمى  ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 19(ئهلبانى  ②
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ــۇراتتى   ــپ ت ــا كېلى ــا   . يېنىمغ ــڭ يېنىغ ــه، مهن ئۇنى ــۇ كهلمىس ئهگهر ئ
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق ”: ئۇنىڭ مهن. باراتتىم
: بىـر ئاخشـىمى، ئـۇ   . دېگهنلىكىنى پهقهتال ئـاڭالپ باقمىغانىـدىم   “دېدى

ــدى ” ــداق دې ــۇپ،  “رســۇلۇلالھ مۇن مهن . كهتتــى بېشــى چۈشــۈپ دەپ بول
نىــڭ تــۈگمىلىرى ئېچىــۋېتىلگهن،   ىئــۇ كۆينهكلىرئۇنىڭغــا قارىســام  

ىزىرىـپ كهتـكهن، بويـۇن تومـۇرلىرى كۆپـۈپ      كۆزلىرى قان تولغانـدەك ق 
  : لىپ كهتكهن ھالدا ئۆرە تۇرۇپىئېس

شـۇنىڭغا   شـۇنداق يـاكى   ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
  . ①، ـ دېدىىبىر سۆز قىلغانىدياكى شۇنىڭغا يېقىنراق ۋە ئوخشاشراق

 ) 23: هئىبنى ماج(

َنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ إِلَى الْكُوفَِة َوَشيََّعَنا فََمَشى َعْن قََرظَةَ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ َبَعثَ - 340
 َمَعَنا إِلَى َمْوِضعٍ ُيقَالُ لَُه ِصَراٌر فَقَالَ أََتْدُرونَ ِلَم َمَشْيُت َمَعكُْم قَالَ قُلَْنا ِلَحقِّ ُصْحَبِة َرُسولِ

قَالَ لَِكنِّي َمَشْيُت َمَعكُـْم ِلَحـِديٍث أََرْدُت أَنْ    اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِلَحقِّ الْأَْنَصارِ
أَُحدِّثَكُْم بِِه َوأََرْدُت أَنْ َتْحفَظُوُه ِلَمْمَشاَي َمَعكُْم إِنَّكُْم َتقَْدُمونَ َعلَى قَـْومٍ ِللْقُـْرآِن ِفـي    

أَْعَناقَُهْم َوقَالُوا أَْصَحاُب ُمَحمَّـٍد   ُصُدورِِهْم َهزِيٌز كََهزِيزِ الِْمْرَجلِ فَإِذَا َرأَْوكُْم َمدُّوا إِلَْيكُْم
 .فَأَِقلُّوا الرَِّواَيةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َشرِيكُكُْم

ــداق    - 340 ــڭ مۇنــ ــۇ ئهنهۇنىــ ــى كهئــــب رەزىيهلالھــ قهرەزە ئىبنــ
گه ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب بىزنــى كــۇفه: دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

بىزنى ئۇزىتىپ قويـۇش ئۈچـۈن بىلـله مېڭىـپ، سـىرار دېـگهن       . ئهۋەتتى
  : يهرگه كهلگهندە

ــرگه     ــلهن بى ــىلهر بى ــۈن س ــېمه ئۈچ ــڭ ن ـــ مېنى ــانلىقىمنى  ـ ماڭغ
  :بىز. ىەپ سورىدبىلهمسىلهر؟ ـ د

ــــ بهلكىــم رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋە ئهنســارالر  
ئۈچــۈن  ھــۆرمىتى - نىــڭ ھهققــىىمىزبىــلهن ھهمســۆھبهتته بولغانلىق

  :ئۇ مۇنداق دېدى. ـ دېدۇق بولۇشى مۇمكىن،

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 21(ئهلبانى  ①
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 كېيىــنچه ــــ ئۇنــداق ئهمهس، مهن ســىلهرگه بىــر ســۆز دېيىشــنى ۋە
 ئـۇ  نى ئهسـلهش ئـارقىلىق  مېنىڭ سـىلهر بىـلهن بىـرگه ماڭغـانلىقىم    

سىلهر بىلهن  قىلىپ مهقسهتا تۇرۇشىنى ئېسىڭالردسۆزنىڭ داۋاملىق 
لهر قۇرئان ئوقۇشقا شۇنداق ھېرىسمهن بىر قهۋمنىڭ سى. ماڭدىم بىرگه

 بـۇالر مـۇھهممهد  ” :ئۇالر سـىلهرنى كۆرگهنـدە  يېنىغا كېتىۋاتىسىلهركى، 
سـىلهردىن  (پ دېيىشى “نىڭ ساھابىلىرىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

سـىلهر  (پۈتـۈن دىققىتىنـى سـىلهرگه بېرىـدۇ،     ) ئىلىم ئۆگىنىش ئۈچۈن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ) ئىشـتىياقىغا قـاراپ  ئۇالرنىڭ ئىلىمگه بولغـان  

ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن ھهدىـــس رىـــۋايهت قىلىشـــنى كـــۆپ قىلىـــپ   
مهن سـىلهرگه بـۇ نهسـىههتنى قىلغـانلىقىم ئۈچـۈن سـىلهر       (سالماڭالر، 
  . ①ـ دېدىرىك، ېمهنمۇ ش) قاساۋابئالىدىغان 

  )28: ئىبنى ماجه(

لَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: ْنُه، قَالََع َعْن َسلَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى - 341
َتَبوَّأْ َبْيًتا ِفي ، فَلَْيَتَبوَّأْ َبْيًتا ِفي النَّارِ، َوَمْن َردَّ َحِديثًا َعنِّيَمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْي”: َوَسلََّم
نِّي َحِديثٌ َولَـْم  ، َوإِذَا َبلََغكُْم َعُمخاِصُمُه َيْوَم الِْقَياَمِة َنا، َوَمْن َردَّ َحِديثًا َبلََغُه َعنِّي، فَأَالنَّارِ

  .“اللَُّه أَْعلَُم: َتْعرِفُوُه، فَقُولُوا
ــدۇكى،     – 341 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهلمان رەزىيهلالھـ سـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
الغـــان توقۇســـا، ئـــۇ   كىمكـــى مېنىـــڭ ھهققىمـــدە قهســـتهن ي   «

ــۆيىگه تهييــار بولســۇن  ــدىن  . جهھهننهمــدىكى ئ ــداق بىــر كىشــى مهن قان
جهھهننهمـدىكى ئـۆيىگه    مـۇ يهتكهن ساغالم بىر ھهدىسنى رەت قىلسـا، ئۇ 

ئۈسـتىدىن دەۋا   داق كىشـىنىڭ قىيامهت كـۈنى مهن ئۇنـ   .تهييار بولسۇن
قاچــانىكى مهنــدىن ســىلهرگه ســىلهر بىلمهيــدىغان ھهدىــس  . قىلىــمهن
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   .①»!دەڭالر “بىلىدۇهللا ا”) ئۇنى ئىنكار قىلىشقا ئالدىرىماي(: تسههي
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعنِّـي   َمْن َبلََغـهُ ”: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص: َعْن َجابِرٍ، قَالَ - 342
  .“الَِّذي َحدَّثَ بِِهاللََّه، َوَرُسولَُه، َو: َحِديثٌ فَكَذََّب بِِه، فَقَْد كَذََّب ثَالثَةً

جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت   – 342
قانداق بىر ئادەم مهندىن يهتكهن سـاغالم ھهدىسـتىن بىرنـى    : قىلىنىدۇ

 ھهدىسـنى  نى ۋە ئـۇ رەسـۇلى ڭ نىهللانى، هللايهنى ا(يالغانغا چىقارسا، ئۈچنى 
  . ②ان بولىدۇبىراقال يالغانغا چىقارغ )نىيرىۋايهت قىلغان راۋى

 )6163: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــۋەر       ): 660(ھهيس ــى مىس ــۇز ئىبن ــهنهدىدە مهھف ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــاته  . ئىس ــۇ ھ ــى ئهب ــۆتكهن   ئىبن ــپ ئ ــا ئېلى ــۇنى تىلغ ــگهن، ـ      . م ئ ــا بهرمى ــېكىن باھ ل
 .دېگهن

 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 649(ھهيسهمى  ②
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  رەت بۆلۈمىتاھا

َعْن أَبِي َماِلٍك الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الطُُّهـوُر   - 343
َن َمـا َبـيْ  َشطُْر الْإَِمياِن َوالَْحْمُد ِللَِّه َتْملَأُ الِْميَزانَ َوُسْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه َتْملََآِن أَْو َتْملَأُ 

السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالصَّلَاةُ ُنوٌر َوالصََّدقَةُ ُبْرَهانٌ َوالصَّْبُر ِضَياٌء َوالْقُْرآنُ ُحجَّـةٌ لَـَك أَْو   
 .َعلَْيَك كُلُّ النَّاسِ َيْغُدو فََبايٌِع َنفَْسُه فَُمْعِتقَُها أَْو ُموبِقَُها

ھــۇ ـ ئهبۇمالىــك ھــارس ئىبنــى ئاســىم ئهشــئهرى رەزىيهلال        343
ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  :مۇنداق دېگهن
يهنـى  ( ئېيـتىش قـا ھهمـدى   هللا. پاكىزلىق ئىماننىـڭ يېرىمىـدۇر  «

نــى پــاك دەپ هللا. تــارازا ـ مىزاننــى توشــقۇزىدۇ  ) ئهلههمــدۇلىلالھ دېــيىش
ــا ھهمـــــدى ئېيـــــتىش   ــۇبهانهلالھى (بىلىـــــش ۋە ئۇنىڭغـــ يهنـــــى ســـ

 )قاســاۋاب( ئاســمان ـ زېمىننىــڭ ئارىســىنى   ) دۇلىلالھى دېــيىشۋەلههمــ
نىڭ كىشـى سـهدىقه بېـرىش   . ناماز ئىنسانغا نۇر بېغىشـاليدۇ . توشقۇزىدۇ

، نۇرلــۇق چىراقتــۇر) كــۈلپهتلهردە(ئىمانىنىــڭ پــاكىتى، ســهۋر قىلىــش 
ــان  ــېنىڭ قۇرئ ــداس ــاكى زىي ڭغاپاي ــا ىڭنىي ــدۇرغ ــادەم  ھه. دەلىل ــمه ئ م

ياخشـى ئىـش   (، ئـۇ يـا   نى بىر ئىشـقا ئىشـلىتىدۇ  ئهتتىگهن قوپۇپ ۋاقتى
يامـان ئىـش   (ئـۆزىنى ھـاالكهتتىن قۇتقۇزىـدۇ يـاكى     ) قىلىش ئـارقىلىق 
   .»ئۆزىنى ھاالك قىلىدۇ) قىلىش ئارقىلىق

   )223: مۇسلىم(
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  لىرىمۈسۇنىڭ ھۆك

َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسـولَ   َسأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: عن أيب ُهَرْيَرةَ قال - 344
أُ ِمْن َماِء الَْبْحرِ اللَِّه إِنَّا َنْركَُب الَْبْحَر َوَنْحِملُ َمَعَنا الْقَِليلَ ِمْن الَْماِء فَإِنْ َتَوضَّأَْنا بِِه َعِطْشَنا أَفََنَتَوضَّ

 .َماُؤُه الِْحلُّ َمْيَتُتُهفَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَو الطَُّهوُر 
: ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  344

  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئادەم پهيغهمبهر
بىز كېمىگه چىقىپ سهپهر قىلىمىز، يېنىمىـزدا  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ــۋالىمىز  ــۇ ئېلى ــازغىنه س ــارەت ئالســ  . ئ ــۇدا تاھ ــۇ س ــۇز ئهگهر ئ اق، ئۇسس
ــالىمىز ــارەت ئالســـاق بوالمـــدۇ؟ . قـ ــۈيىدە تاھـ ــۇڭا دېڭىـــز سـ ــ دەپ  شـ ــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،دىغانىسورى
ھااللــدۇر، ـ    جــانلىقالرمۇــــ دېڭىــز ســۈيى پــاكتۇر، ئۇنىڭــدا ئــۆلگهن  

   .①دېدى
 )59: نهسائى(

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيقَالُ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َسِمْعُت َر - 345
اسِ فَقَالَ لَُه إِنَُّه ُيْسَتقَى لََك ِمْن بِئْرِ ُبَضاَعةَ َوِهَي بِئٌْر ُيلْقَى ِفيَها لُُحوُم الِْكلَابِ َوالَْمَحايُِض َوَعِذُر النَّ

 .الَْماَء طَُهوٌر لَا ُيَنجُِّسُه َشْيٌء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ
ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى     345

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ
 )لىـپ تارتى( سـۇ  سـاڭا بـۇزائه قۇدۇقىـدىن   ! نىـڭ ئهلچىسـى  هللاــ ئـى ا 

ت گۆشلىرى، ھهيز التىلىرى ۋە كېلىنىدۇ، لېكىن ئۇ قۇدۇققا ئىئېلىپ 
ئىنســانالرنىڭ گهنــدىلىرى تاشــلىنىدۇ، ـ دېيىلگهنىــدى، پهيغهمــبهر        
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  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ دەپ   ــ سـۇ پـاكتۇر، ئـۇنى ھېچقانـداق نهرسـه نىجىـس قىاللمايـدۇ،       

   .①جاۋاب بهردى
 )67: ئهبۇ داۋۇد(

أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه ِقيلَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنَتَوضَّـأُ   َعْن - 346
 .ِمْن بِئْرِ ُبَضاَعةَ َوِهَي بِئٌْر ُيطَْرُح ِفيَها الِْحَيُض بنحوه

قىلىنغـان يهنه بىـر    دىنـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ   346
  :گهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىرسى ،رىۋايهتته

ــ بۇزائه قۇدۇقىدىن تاھارەت ئالساق بوالمدۇ؟ چۈنكى ئۇ قۇدۇققا ھهيز 
ېدى دەپ، يۇقىرىقى رىـۋايهت بىـلهن ئوخشـاش    ـ د ،...التىلىرى تاشلىنىدۇ

   .②مهزمۇندا ھهدس بايان قىلىنغان
 )66: ئهبۇ داۋۇد(

قَُتْيَبةَ ْبَن َسِعيٍد قَالَ َسأَلُْت قَيَِّم بِئْرِ ُبَضاَعةَ َعْن ُعْمِقَها قَالَ وزاَد أَُبو َداُود وَسِمْعت  - 347
ْرُت أََنا بِئَْر أَكْثَُر َما َيكُونُ ِفيَها الَْماُء إِلَى الَْعاَنِة قُلُْت فَإِذَا َنقََص قَالَ ُدونَ الَْعْوَرِة قَالَ أَُبو َداُود َوقَدَّ

ُتُه َعلَْيَها ثُمَّ ذََرْعُتُه فَإِذَا َعْرُضَها ِستَّةُ أَذُْرعٍ َوَسأَلُْت الَِّذي فََتَح ِلي َباَب الُْبْسَتاِن ُبَضاَعةَ بِرَِداِئي َمَدْد
  .فَأَْدَخلَنِي إِلَْيِه َهلْ غُيَِّر بَِناُؤَها َعمَّا كَاَنْت َعلَْيِه قَالَ لَا َوَرأَْيُت ِفيَها َماءă ُمَتَغيَِّر اللَّْوِن

مهن : رىــۋايهت قىلغــان  لهرنى قوشــۇپاۋۇد تۆۋەنــدىكىئهبــۇ د - 347
مهن بـۇزائه  : قۇتهيبه ئىبنى سهئىدنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىـدىم  

ق ۇلـ ۇكىشـىدىن ئـۇ قۇدۇقنىـڭ چوڭقـۇرلىقى توغر     قارايـدىغان  غاقۇدۇقى
  :ئۇ .مرىدىسو

  .ـ دېدى كۆپهيگهندە ئهۋرەتـكه كېلىدۇ، ئهڭ قۇرلۇقى سۇڭئۇنىڭ چوــ 
 :ئۇ ەپ سورىدىم،د ؟ ـغاندىچۇئاز قالــ 
  .دېدى ، ـئهۋرەتنىڭ تۆۋىنىگه كېلىدۇــ 

ــۇ داۋۇد ــگهن ئهب ــداق دې ــۇزائه قۇدۇقىنىــڭ  : مۇن مهن يهكتىكىمنــى ب
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. ئالته گهز كهلـدى  ،كهڭلىكىنى ئۆلچهپ باقسامئۈستىگه يېيىپ، ئۇنىڭ 
، مېنـى باغنىـڭ ئىچىـگه    باغنىڭ ئىشىكىنى ئېچىـپ بۇ قۇدۇق بار ماڭا 

  :كىشىدىنگهن باشالپ كىر
دەپ ـ   ۇ قۇدۇقنىـڭ تېمـى بـۇرۇنقى ھالىتىـدىن ئۆزگهرتىلـدىمۇ؟     ــ بـ 

  :سورىسام، ئۇ
ـــ  ــۇ قــۇدۇقت .، ـ دېــدى  يــاقـ ســۇ رەڭگىنىــڭ ئۆزگىرىــپ   ىكىمهن ئ

   .①كهتكهنلىكىنى كۆردۈم
  )67: ئهبۇ داۋۇد(

َوَسلََّم َوُهَو ُيْسأَلُ َعْن  َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 348
الَْماِء َيكُونُ ِفي الْفَلَاِة ِمْن الْأَْرضِ َوَما َيُنوُبُه ِمْن السَِّباعِ َوالدََّوابِّ قَالَ فَقَالَ َرُسـولُ اللَّـِه   

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم َيْحِملْ الَْخَبثَ
بنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــادىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  ئى - 348
ردىكى چـۆلله پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن     : قىلىنىدۇ

ــورالغاندا،     ــدە س ــقا ھايۋانالرنىــڭ ئىچــكهن ســۈيى ھهققى ــۇچ ۋە باش يىرتق
  :ئۇنىڭ
» سۇ ئىككى كۇپ يـاكى ئىككـى كوزىغـا يهتسـه، نىجىـس بولمايـدۇ      «

   .②ئاڭلىدىم دەپ جاۋاب بهرگهنلىكىنى
 )67: تىرمىزى(

قَالَ لَا َيُبولَنَّ أََحُدكُْم ِفي الَْماِء الدَّاِئمِ الَِّذي لَا َيْجرِي : عن أيب هريرة رفعه - 349
  .ثُمَّ َيْغَتِسلُ ِفيِه

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  349
ام سـۇغا تهرەت قىلىـپ،   توختـ «: مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلغـان   

   .»يهنه شۇ سۇدا غۇسلى قىلماڭالر
 )239: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 60(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 57( ئهلبانى ②
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  .اِئمِ ثُمَّ َيَتَوضَّأُ ِمْنُهلَا َيُبولَنَّ أََحُدكُْم ِفي الَْماِء الدَّ: ـ ومن رواياته 350
توختـام سـۇغا تهرەت   «: ـ ئۇنىڭدىن كهلـگهن يهنه بىـر رىـۋايهتته     350

ــا    ــارەت ئالمـ ــۇدا تاھـ ــۇ سـ ــپ، يهنه شـ ــۋايهت  » ڭالرقىلىـ ــى رىـ دېگهنلىكـ
   .①قىلىنغان

 )68: تىرمىزى(

 .لَا َيُبولَنَّ أََحُدكُْم ِفي الَْماِء الدَّاِئمِ َولَا َيْغَتِسلُ ِفيِه ِمْن الَْجَناَبِة :ـ ومنها 351
توختام سۇغا تهرەت قىلىپ، يهنه شۇ سۇدا «: ـ يهنه بىر ھهدىسته  351

   .②كى رىۋايهت قىلىنغاندېگهنلى» غۇسلى قىلماڭالر) جۇنۇبلۇقتىن(
 )70: ئهبۇ داۋۇد(

الََيْغَتِسـلُ  « :صلى اهللا عليـه وسـلم  قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه وعن أيب هريرة  - 352
  .قالوا كَْيَف َيفَْعلُ َيا أََبا ُهَرْيَرةَ قَالَ َيَتَناَولُُه َتَناُولًا .»أََحُدكُْم ِفى الَْماِء الدَّاِئمِ َوُهَو ُجُنٌب

يهنه پهيغهمـــــبهر  هبـــــۇ ھـــــۇرەيرە رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇـ ئ      352
توختــام «: ئهلهيهىسســاالمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلغــان

  : كىشىلهر. »غۇسلى قىلماڭالر) جۇنۇبلۇقتىن(سۇدا 
، ىدىغانىئۇنداقتا قانداق يـۇيىنىمىز؟ ـ دەپ سـور   ! ھۇرەيرە ــ ئى ئهبۇ
  : ئهبۇ ھۇرەيرە

ـــ ســۇنى ئېلىــپ  ەپ جــاۋاب يۇيىنىســىلهر، ـ د  ) تىداســۇنىڭ ســىر(ـ
   .بهردى

 )283: مۇسلىم(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحاِطبٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َخَرَج ِفـي َركْـبٍ    - 353
ْوضِ َيا َصـاِحَب  ِفيهِْم َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ َحتَّى َوَرُدوا َحْوًضا فَقَالَ َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ ِلَصاِحبِ الَْح

ْبُن الَْخطَّابِ َيا َصاِحَب الَْحْوضِ لَا ُتْخبِْرَنا فَإِنَّا َنرُِد  الَْحْوضِ َهلْ َترُِد َحْوَضَك السَِّباُع فَقَالَ ُعَمُر
 .َعلَى السَِّباعِ َوَترُِد َعلَْيَنا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 58(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 63(ئهلبانى  ②
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مۇنــداق  ىــڭـ يهھيــا ئىبنــى ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ھاتىبن       353
ئۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     : ىنىدۇرىۋايهت قىلدېگهنلىكى 

مـر ئىبنـى ئاسـمۇ بـار     هبـۇ كارۋانـدا ئ  . بىر كارۋان بىلهن سهپهرگه چىقتى
  :مر ئىبنى ئاسهئۇالر بىر كۆلنىڭ بويىغا يېتىپ كهلگهندە، ئ. ئىدى

بۇ كۆلدىن يىرتقۇچ ھايۋانالر سۇ ئىچهمـدۇ؟  ! ــ ئى كۆلنىڭ ئىگىسى
  :مهرھهزرىتى ئۆ. ـ دەپ سورىدى

. بېرىشـنىڭ ھـاجىتى يـوق   بـۇ سـوئالغا جـاۋاب    ! ــ ئى كۆل ئىگىسـى 
، ئىشـلىتىمىز  نىسـۇ دىن ئاشـقان  يىرتقـۇچ ھـايۋانالر  ئـادەتته  چۈنكى بىز 

   .ئىچىدۇ، ـ دېدى نىسۇ ئاشقانبىزدىن  مۇئۇالر
  )45: مالىك(

ُه إƧ Ɔعت رسول اهللا َصلَّى اللَّ: زاد بعض الرواة يف قول َعمرو: ـ قال رزين 354
 .»ا َما َبِقَي َشَراٌب َوطَُهوٌرلََها َما أََخذَْت ِفي ُبطُونَِها َولََن«: َعلَْيِه َوَسلََّم يقول

ــدى     354 ــداق دېـ ــيالر : ـ رەزىـــن مۇنـ ــۋايهت (بهزى راۋىـ ھهدىـــس رىـ
رىــۋايهت ئهمرنىــڭ ھهدىســىگه مۇنــۇ ســۆزلهرنى قوشــۇپ     ) قىلغــۇچىالر

ــداق پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە مهن : قىلغــان ســهللهمنىڭ مۇن
ئۇ ھـايۋانالر ئىچـكهن سـۇ ئۇالرنىـڭ، ئـۇالردىن      «: دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

يهنــى تاھــارەت . ئېشــىپ قــالغىنى بىزنىــڭ بولــۇپ، بىــز ئۈچــۈن پــاكتۇر 
   .»ئالىمىز ھهم ئىچىمىز

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن ُحَمْيٍد الِْحْمَيرِيِّ قَالَ لَِقيُت َرُجلًا َصِحَب النَّ - 355
 أَْرَبَع ِسنَِني كََما َصِحَبُه أَُبو ُهَرْيَرةَ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتْغَتِسـلَ 

  .ٌد َولَْيْغَترِفَا َجِميًعاالَْمْرأَةُ بِفَْضلِ الرَُّجلِ أَْو َيْغَتِسلَ الرَُّجلُ بِفَْضلِ الَْمْرأَِة َزاَد ُمَسدَّ
مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : مۇنداق دەيدۇ يرىهميىھ ـ ھۇمهيد  355

تۆت يىـل  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدەك  ھۇرەيرە خۇددى ئهبۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
  :ئۇ مۇنداق دېدى. ھهمراھ بولغان بىر ئادەمنى ئۇچراتتىم

النىـڭ ئهر كىشـىدىن   م ئايهــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل
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ئېشــىپ قالغــان ســۇدا غۇســلى قىلىشــىنى توســقىنىدەك، ئهرنىڭمــۇ       
مۇسـهددەد  . قانئايالدىن ئېشـىپ قالغـان سـۇدا غۇسـلى قىلىشـىنى توسـ      

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىككىسى قوللىرىنى سۇغا تهڭ تىقىپ غۇسلى ”): يراۋى(
   .①دېگهن جۈملىنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان “قىلىشى كېرەك

 )81: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ اغَْتَسلَ َبْعُض أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجفَْنٍة  - 356
ا ُت ُجُنًبفَأََراَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيَتَوضَّأَ ِمْنُه فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي كُْن

  .الَ إِنَّ الَْماَء لَا ُيْجنُِبفَقَ
ـ ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت     356
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاياللىرىدىن بىـرى  : قىلىنىدۇ

  :غۇسلى قىلغان قاچىدىكى سۇدا تاھارەت ئالماقچى بولغانىدى، ئۇ ئايالى
رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ  . ـ دېدى ىدىم،ئ مهن جۇنۇب! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .②ــ سۇ جۇنۇب بولمايدۇ، ـ دېدى
 )65: تىرمىزى(

َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو  - 357
َرأَْيُت بِلَالًا أََخذَ َوُضوَء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّاُس َيْبَتِدُرونَ ِفي قُبٍَّة َحْمَراَء ِمْن أََدمٍ َو

  .الَْوُضوَء فََمْن أََصاَب ِمْنُه َشْيئًا َتَمسََّح بِِه َوَمْن لَْم ُيِصْب ِمْنُه َشْيئًا أََخذَ ِمْن َبلَلِ َيِد َصاِحبِِه
دېگهنلىكىنـى  مۇنـداق   نىڭه دادىسىـ ئهۋن ئىبنى ئهبۇ جۇھهيف  357

ــۋايهت قىلىــدۇ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  : رى
چېـدىرنىڭ ئىچىـدە   بىر قىزىـل  يېنىغا كهلدىم، ئۇ تېرىدىن تىكىلگهن 

بىالل پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     شۇ ئهسنادا . ئىدى
كۆپچىلىـك سـۇغا قـاراپ     ،ىئېلىپ چىققانىدنى ۇس ئاشقان ىدىنتىتاھار

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 74(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 55(ئهلبانى  ②
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ـ كـۆزىگه    كىـم ئـۇ سـۇدىن ئـازغىنه ئېلىۋااللىسـا، ئـۇنى يـۈز        .يۈگۈرۈشتى
ــۈر ــكهن    . ەتتىسـ ــۇغا ئېرىشـ ــوللىرىنى سـ ــا، قـ ــهلمىگهنلهر بولسـ ئېرىشـ

   .ەتتىرىنىڭ قوللىرىدىكى سۇ يۇقىغا سۈربۇرادەرلى
 )5859: بۇخارى(

كَانَ َيقُولُ لَا َبأَْس أَنْ ُيْغَتَسلَ بِفَْضلِ الَْمْرأَِة َما َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر  - 358
 .لَْم َتكُْن َحاِئًضا أَْو ُجُنًبا

 ھنافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئابـدۇلال  – 358
 دارئايـال كىشـى ھهيـز   : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دېـگهن  

ــۇبال بولمايــدىكهن، ئ  غۇســلى ۇنىڭــدىن ئېشــىپ قالغــان ســۇدا  يــاكى جۇن
   .شقا بولىدۇقىلى

  )119: مالىك(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمـْن   - 359
 .إَِناٍء َواِحٍد َتْخَتِلُف أَْيِديَنا ِفيِه ِمْن الَْجَناَبِة

ــه رەزىيهلال - 359 ــگهن  ئائىشـ ــداق دېـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبهر : ھـ پهيغهمـ
بىـرال  (ئىككىمىـز بىـر قاچىـدىن     بىـلهن  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

ھهر ئىككىمىـز   سـۇ ئېلىـپ غۇسـلى قىالتتـۇق،    نـۆۋەت بىـلهن   ) ۋاقىتتا
   .جۇنۇپ ئىدۇق

  )321: مۇسلىم(

  .فَُيَباِدُرنِي َحتَّى أَقُولَ َدْع ِلي َدْع ِلي :ومن رواياته - 360
ــۋايهتته      - 360 ــر رى ــگهن يهنه بى ــادىن كهل ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ئائىش

) بهزىـدە (پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : مۇنداق دېـيىلگهن 
  :مهن. ئالدىمغا ئۆتۈپ كېتهتتى

   .ـ دەپ كېتهتتىم !يغىنويغىن، ماڭىمۇ قوماڭىمۇ قسۇدىن ــ 
  )321: مۇسلىم(
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  .قََدحٍ ُيقَالُ لَُه الْفََرُق مْن إَِناٍء َواِحٍد ِمْن: ِومنها - 361
دېگهنلىكــى رىــۋايهت مۇنــداق  نىــڭئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنها - 361
هرەق فرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئىككىمىـز   : قىلىنىدۇ

   .دەپ ئاتىلىدىغان بىر قاچىدىن سۇ ئېلىپ غۇسلى قىالتتۇق
  )250: بۇخارى(

  .اِدُرُه فَأَقُولُ َدْع ِلي َدْع ِليُيَباِدُرنِي َوأَُب :ومنها - 362
ــيىلگهن  - 362 ــداق دېـ ــدە مۇنـ ــر رىۋايىتىـ ــۇنى : ئۇنىـــڭ يهنه بىـ سـ

  :ئارقىدا قاالتتىم ۋە ئالدىغا ئۆتۈپ كهتسهم، بىردەمئېلىشتا بىردەم 
   .①ـ دەيتتىم! يغىنوماڭىمۇ ق ،يغىنوــ ماڭىمۇ ق

 )239: نهسائى(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْغَتِسـلُ بِفَْضـلِ   عن اْبَن َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ ال - 363
  .َمْيُموَنةَ

 دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 363
مهيمــۇنهدىن ئېشــىپ ئايــالى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

   .تتىقالغان سۇدا غۇسلى قىال
  )323: مۇسلىم(

أُمِّ َهانǜٍِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اغَْتَسلَ ُهَو َوَمْيُموَنةُ ِمـْن  َعْن  - 364
  .إَِناٍء َواِحٍد ِفي قَْصَعٍة ِفيَها أَثَُر الَْعجِنيِ

ــ - 364 ــهلاللالھۇ    ۇئۇمم ــبهر س ــادىن پهيغهم ــۇ ئهنه ــانى رەزىيهلالھ ھ
نىڭ خېمىــر يــۇقى بىــر ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن مهيمــۇنه ئىككىســى 
   .②قاچىدا غۇسلى قىلغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

 )240: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 223(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 234(ئهلبانى  ②
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه قَالَ كَانَ الرَِّجالُ َوالنَِّساُء َيَتَوضَّئُونَ ِفـي َزَمـاِن    - 365
  .َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجِميًعا

ــد – 365 ــۇ ئهنهۇ  ۇلالھ ئاب ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــۋايهت م دىن رى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ زامانىـدا ئهر   كى،قىلىنىدۇ

   .ـ ئايال ھهممهيلهن بىر قاچىدىن تاھارەت ئاالتتى
  )193: بۇخارى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـا ِفـي   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َسأَلَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ - 366
  .إَِداَوِتَك فَقُلُْت َنبِيذٌ فَقَالَ َتْمَرةٌ طَيَِّبةٌ َوَماٌء طَُهوٌر قَالَ فََتَوضَّأَ ِمْنُه

ــدۇلال - 366 ــداق     ھئاب ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ئىبن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهندىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ

  : مهن. ـ دەپ سورىدى چاڭدا نېمه بار؟ــ قا
  : گهنىدىم، ئۇــ خورما سۈيى بار، ـ دەپ جاۋاب بهر

   .①تاھارەت ئالدى شۇ سۇدا ،دېگىنىچه ، ـــ خورمىمۇ، سۈيىمۇ پاكىز
  )88: تىرمىزى(

َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي  َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ ْبنِ َواِئلٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه - 367
 .بَِدلْوٍ فََمْضَمَض ِمْنُه فََمجَّ ِفيِه ِمْسكًا أَْو أَطَْيَب ِمْن الِْمْسِك َواْسَتْنثََر َخارًِجا ِمْن الدَّلْوِ

لىكىنـى  مۇنداق دېگهنىڭ ئابدۇلجاببار ئىبنى ۋائىل دادىسىن - 367
ــۋايهت قىلىــدۇ ســهللهمنىڭ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە  :رى

ــبهر    ــۈرۈلگهنلىكىنى، پهيغهمـــ ــۇ كهلتـــ ــېلهك ســـ ــر چـــ ــدىغا بىـــ ئالـــ
ئــاغزىنى چايقىغــانلىقىنى،  ىن ســۇ ئېلىــپئهلهيهىسســاالمنىڭ ئۇنىڭــد

خۇشبۇي بىر ئاندىن ئاغزىدىكى سۇنى چېلهككه ئهنبهر ياكى ئهنبهردىنمۇ 
بۇرنىغـا سـۇ   ئارقىسـىدىن  ، ئايالنغان ھالهتته پۈركـۈگهنلىكىنى ه ىگنهرس

   .②لهكنىڭ تېشىغا مىشقىرغانلىقىنى كۆردۈمئېلىپ چې
 )659: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 13(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 142(ئهلبانى  ②
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ال ”: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، أَنَّـُه قَـالَ  ، َعنِ النَّبِيِّ َصأَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ َعْن - 368
 .“ا غَيََّر رƷَُِه أَْو طَْعَمُهإِال َم ُيَنجُِّس الَْماَء َشْيٌء

اھىلى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت ئۇمــــامه بــــئهبــــۇ  – 368
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇنى« ــڭ  پهقهت س ــى ئۇنى ــاكىتهم ــۇرىقىنى ئۆزگهرتىۋ ي ــدىغانتىپ  ى
نهرســه نىجىــس ھــېچ قانــداق باشــقا  ىال نىجىــس قىلىــدۇ، ئۇنــدىننهرســ
   .①»يدۇمالقىال

 )»ئهلئهۋسهت«؛ 7503: »ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الَْماَء لَا  - 369
 .ُيَنجُِّسُه َشْيٌء إِلَّا َما غَلََب َعلَى رƷِِِه َوطَْعِمِه َولَْونِِه

ئۇمـــامه بـــاھىلى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     ئهبـــۇ ـ      369
  :ىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىل

نهرسىال  ىدىغانتىسۇنى پهقهت پۇرىقى، تهمى ۋە رەڭگىنى ئۆزگهرتىۋ«
   .②»نىجىس قىلىدۇ

 )521: ئىبنى ماجه(

ـ  َيا َرُسولَ اللَِّه: قُلُْت: ُعَمَر، قَالَ َعنِ اْبنِ - 370 رٍ ، الُْوُضوُء ِمْن َجرŖ َجِديـٍد ُمَخمَّ
الَْحنِيِفيَّـةُ   ،يسـر ِه ، إِنَّ ِديَن اللَّال، َبلْ ِمَن الَْمطَاِهرِ”: إِلَْيَك أَْم ِمَن الَْمطَاِهرِ؟ فَقَالَأََحبُّ 
َم َيْبَعثُ إِلَـى الَْمطَـاِهرِ، فَُيـْؤَتى    َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: ، قَالَ“السَّْمَحةُ
  .، َيْرُجو َبَركَةَ أَْيِدي الُْمْسِلِمَنيْشَرُبُهبِالَْماِء، فََي

ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى   - 370
  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ

يېڭـى كـۇپتىكى سـۇدا     ئـاغزى يېپىقلىـق،   !نىڭ ئهلچىسـى هللاــ ئى ا

                                                 
ــهمى  ① ــهئد        ): 1068(ھهيس ــى س ــدىن ئىبن ــهنهدىدە رىش ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 117(ئهلبانى  ②
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مســـهن يـــاكى ئــاۋام خهلـــق تاھـــارەت  نى ياخشــى كۆرە تاھــارەت ئېلىشـــ 
ئالىدىغان كۆللهردىكى سۇدا تاھارەت ئېلىشنى ياخشى كۆرەمسهن؟ ـ دەپ  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غانىدىم،سورى
ــــ ئــاۋام خهلــق تاھــارەت ئالىــدىغان كــۆللهردىكى ســۇدا تاھــارەت        

ا ھهم نىـڭ دىنـى ئاسـاندۇر، بـۇ دىـن تـوغر      هللائېلىشنى ياخشى كـۆرىمهن، ا 
پهيغهمـبهر  . كهڭچىلىك يارىتىپ بېرىدىغان دىنـدۇر، ـ دەپ جـاۋاب بهردى   

ــارەت      ــق تاھ ــاۋام خهل ــپ، ئ ــادەم ئهۋەتى ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ئالىدىغان كۆللهردىن سۇ ئهكهلدۈرەتتى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىرىنىڭ 

  . ①بهرىكىتىنى كۆزلهپ شۇ سۇدىن ئىچهتتى
  )»ئهلئهۋسهت«(

، فَأََتْيُت بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْسَخْنُت َماءă ِفي الشَّْمسِ :ْن َعاِئَشةَ، قَالَْتَع - 371
   .“، ال َتفَْعِلي، فَإِنَّ َهذَا ُيورِثُ الَْبَياَضَيا َعاِئَشةُ”: ، فَقَالََوَسلََّم ِلَيَتَوضَّأَ

ى رىــۋايهت ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــ – 371
ــدۇ ــهلاللالھۇ    : قىلىنى ــبهر س ــىتىپ، پهيغهم ــا ئىسس ــۇنى ئاپتاپت مهن س

ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ تاھـارەت ئېلىشـى ئۈچـۈن ئېلىـپ كهلگهنىـدىم،       
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــه   ــى ئائىش ـــ ئ ــاق كېســ    ! ـ ــۇ ئ ــۈنكى ب ــن، چ ــداق قىلمىغى لنى هبۇن
   .②كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ـ دېدى

 )»سهتئهلئهۋ«(

  .كان يسخن له املاء فيتوضأ أنه :ععن سلمة بن األ كو - 372
ســهلمه ئىبنــى ئهل ئهكــۋە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 372

ــهللهم ئىسســىتپ     ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدۇكى، پهيغهم قىلىنى

                                                 
راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ     بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ،  ): 1071(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
ــهمى  ② ــى     ): 1072(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ھهدىسشۇناســالر ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ كىشــى ئىكهنلىكىــدە      . مهرۋان ســۇددى ئىســىملىك بىــرى بــار   
 .بىرلىككه كهلگهن، ـ دېگهن
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  . ①بېرىلگهن سۇدىمۇ تاھارەت ئاالتتى
  )6219: »ئهلكهبىر«(

  .يتوضأ بفضل سواكه أن النيب كان عن أنس - 373
ــدۇكى،     – 373 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهنهس رەزىيهلالھــ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مىسۋاكنى يۇيۇپ، ئاشقان سـۇدا  
  . ②تاھارەت ئاالتتى

 )274: بهززار(

                                                 
ــهمى  ① ــنى ته ): 1073(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــهنچلىكتۇر    بـ ــرى ئىشـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ . بهرانـ

لــــېكىن مهن تهبهرانىنىــــڭ ئۇســــتازى مــــۇھهممهد ئىبنــــى يۇنۇســــنىڭ كىــــم ئىكهنلىكىنــــى ياخشــــى 
 .بىلمهيمهن، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــمهش    ): 1083(ھهيسـ ــۇپ، ئهئـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــنى بهززار رىـ ــۇ ھهدىسـ ــي(بـ ــنى  ) راۋىـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .دىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهنئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
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  نىجاسهتلهرنىڭ بايانى

ا أَْسـِقي  َرآنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َوأََن: ـ َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ، قَالَ  374
َرُجلَْينِ ِمْن َركَْوٍة َبْيَن َيِديَّ ، فََتَنخَّْمُت، فَأََصاَبْت ُنَخاَمِتي ثَْوبِي، فَأَقَْبلُْت أَغِْسلُ ثَْوبِي ِمـَن  

َوُدُموُع  َيا َعمَّاُر، َما ُنَخاَمُتَك،”: الرِّكَْوِة الَِّتي َبْيَن َيِديَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ـ  َن َعْيَنْيَك إِال بَِمْنزِلَِة الَْماِء ِفي َركَْوِتَك؟ إِنََّما َتْغِسلُ ثَْوَبَك ِمنِ الَْبْولِ، َوالَْغاِئِط، َوالَْمنِيِّ ِم

 .“الَْماِء اَألْعظَمِ، َوالدَّمِ، َوالْقَْيِء
ــداق      - 374 ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــىر رەزىيهلالھـ ــى ياسـ ــار ئىبنـ ئهممـ

ســۇ  مهن ئىككــى ئــادەمگه بىــر قاچىــدا: قىلىنىــدۇ دېگهنلىكــى رىــۋايهت
بېرىۋاتقىنىمــدا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئاغزىمــدىن  
. بهلــغهم چىقىــپ كىــيىمىمگه تېگىــپ كهتكهنلىكىنــى كــۆرگهن ئىــدى

مهن يۇيۇۋېتىش ئۈچۈن ئالدىمدىكى قاچىغـا ئېڭىشـكهنىدىم، پهيغهمـبهر    
ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــارئه« :س ــى   ! ي ئهمم ــۆز يېش ــغهم ۋە ك بهل

قاچىدىكى سۇغا ئوخشاشال پـاكىز، كىيىمىڭنـى چـوڭ ـ كىچىـك تهرەت،      
مهنىــي، قــان ۋە قۇســۇق قاتــارلىق نهرســىلهر تېگىــپ كهتكهنــدە يۇيســاڭ 

  . ①دېدى» بولىدۇ
  )، مهۋسىلى ۋە بهززار»ئهلئهۋسهت«، »ئهلكهبىر«(

ا أََتْت بِاْبنٍ لََها َصِغريٍ لَْم َيأْكُلْ الطََّعـاَم إِلَـى   َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَصنٍ أَنََّه - 375
فََبالَ  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْجلََسُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحْجرِِه

  .َعلَى ثَْوبِِه فََدَعا بَِماٍء فََنَضَحُه َولَْم َيْغِسلُْه
ـ ئۇممۇ قهيس بىنتى مېهسـهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق       375

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 1564(ھهيسهمى  ①
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) ئوغۇل(مهن تېخى تاماق يېگۈزۈلمىگهن : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
بوۋاقنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا ئېلىـپ     

لهيهـــى ۋەســـهللهم ئـــۇنى قۇچىقىغـــا بـــاردىم، رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئه
باالم ئۇنىـڭ كىـيىمىگه سـىيىپ قويـدى، شـۇنىڭ بىـلهن،       . ئولتۇرغۇزدى

ۈرۈپ، سـۇنى بـوۋاق   دكهلـ سـۇ ئه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  
  . سىيگهن يهرگه سهپتى، لېكىن ئۇنى يۇيمىدى

  )223: ىبۇخار(

ا قَالَْت أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني أَنََّه - 376
 .بَِصبِيŖ فََبالَ َعلَى ثَْوبِِه فََدَعا بَِماٍء فَأَْتَبَعُه إِيَّاُه

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  – 376
ىـك بـاال   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بىر كىچ: قىلىنىدۇ

. كهلتۈرۈلــدى، ئــۇ بــاال رەســۇلۇلالھنىڭ كىــيىمىگه ســىيىپ قويــدى      
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۇ ئهكىلىشـكه بـۇيرۇپ، سـۇنى    

  . ئېقىتتى دىنباال سىيىۋەتكهن يهر
 )222: بۇخارى(

َي اللَُّه َعْنـُه ِفـي   َعْن لَُباَبةَ بِْنِت الَْحارِِث قَالَْت كَانَ الُْحَسْيُن ْبُن َعِليŖ َرِض - 377
ـ  ى ِحْجرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبالَ َعلَْيِه فَقُلُْت الَْبْس ثَْوًبا َوأَْعِطنِي إَِزاَرَك َحتَّ

 .أَغِْسلَُه قَالَ إِنََّما ُيْغَسلُ ِمْن َبْولِ الْأُْنثَى َوُيْنَضُح ِمْن َبْولِ الذَّكَرِ
بىنتـــى ھـــارىس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهانىـــڭ مۇنـــداق     لۇبـــابه  - 377

ھۈسهين ئىبنى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ســهللهمنىڭ قۇچىقىغــا ســىيىپ   رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە  

  : ى، مهنىدقويغان
ــ كىيىمىڭنى ئالماشتۇرۇۋالغىن، مهن بۇالرنى يۇيـۇۋېتهي، ـ دېسـهم،    

  : هيهىسساالمپهيغهمبهر ئهل
ــ قىز بالىنىڭ سۈيدۈكى تهگسه يۇيۇلىدۇ، ئوغۇل بـالىنىڭكىگه سـۇ   
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  . ①سېپىلسىال كۇپايه، ـ دېدى
 )375: دئهبۇ داۋۇ(

 .لِ الُْغلَامِ َما لَْم َيطَْعْمَوُيْنَضُح ِمْن َبْو: ويف رواية َعْن َعِليŖ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  - 378
بـاال  ئوغـۇل  رىـۋايهت قىلىشـىچه،    ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ  – 378

  . ②سۇ سېپىلىدۇ تهگكهن يهرگه تېخى تاماق يېمىگهن بولسا، سۈيدۈكى
  )377: ئهبۇ داۋۇد(

َبْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  : َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، قَالَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك - 379
إِذْ َجاَء الَْحَسُن َيْدُرُج َحتَّى قََعَد َعلَى َصـْدرِ  ُبُيوِتِه َعلَى قَفَاُه،  َبْعضِ َعلَْيِه َوَسلََّم َراِقٌد ِفي

، فَاْسَتْنَبَه َرُسولُ اللَّـِه  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َبالَ َعلَى َصْدرِِه، فَجِئُْت أُِميطُُه َعْنُهالنَّبِيِّ َصلَّ
، فَإِنَّ َمْن آذَى َهذَا َدعِ اْبنِي َوثََمَرةَ فَُؤاِديَوْيَحَك َيا أََنُس ”: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالََص

َصبَُّه ثُمَّ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِماٍء فَ “ْن آذَانِي فَقَْد آذَى اللََّه، َوَمانِيفَقَْد آذَ
   .“َوُيْغَسلُ َبْولُ الَْجارَِيِة ،لَى َبْولِ الُْغالمُِيَصبُّ َع”: َعلَى الَْبْولِ َصبا، فَقَالَ

ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــداق  - 379
ــدۇ   ــۋايهت قىلىنى ــى رى ــهلاللالھۇ    : دېگهنلىك ــۇلۇلالھ س ــۈنى، رەس ــر ك بى

ئهلهيهى ۋەسهللهم ھۇجرىالرنىڭ بىرىدە ئوڭدىسىغا يېتىپ ئۇخالۋاتاتتى، 
كېلىــپال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  پ مېڭىــپتايتــاڭالھهســهن  نهۋرىســى

ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مهيدىسىدە ئولتۇرۇپ سىيىپ قويـدى، مهن ئـۇنى   
ئېلىـۋاالي دەپ  ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ مهيدىسـىدىن  (كۆتۈرۈپ 

يېقىــنالپ كېلىشــىمگه، رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم      
  :ئويغىنىپ كېتىپ
نىڭ پارىسـى بولغـان ئوغلـۇمنى قـوي، كىـم      يۈرىكىم! ــ ھهي ئهنهس

هللا كىـم ماڭـا ئـازار بهرسـه، ا    . بۇنىڭغا ئازار بهرسه، ماڭا ئازار بهرگهن بولىدۇ
سـۇ كهلتۈرۈشـكه بـۇيرۇپ،    ئانـدىن  . تائاالغـا ئـازار بهرگهن بولىـدۇ، ـ دېـدى     

  :كهن يهرگه سۇنى تۆككهچ مۇنداق دېدىگسۈيدۈك ته

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 361(ئهلبانى  ①
 .سهھىه ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 363(ئهلبانى  ②
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ــۇل بالىنىــڭ ســۈيدۈكىگه ســۇ تۆكۈلىــ    ـــ ئوغ ــالىنىڭكى  ـ دۇ، قىــز ب
  . ①يۇيۇلىدۇ

 )2627: »ئهلكهبىر«(

قَالَ َسأَلُْت الشَّاِفِعيَّ َعْن َحِديِث النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه   عن أَُبي الَْيَماِن الِْمْصرِي - 380
ِميًعا َواِحٌد قَالَ ِلـأَنَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَرشُّ ِمْن َبْولِ الُْغلَامِ َوُيْغَسلُ ِمْن َبْولِ الَْجارَِيِة َوالَْماَءاِن َج

 َبْولَ الُْغلَامِ ِمْن الَْماِء َوالطِّنيِ َوَبْولَ الَْجارَِيِة ِمْن اللَّْحمِ َوالدَّمِ ثُمَّ قَالَ ِلي فَهِْمـَت أَْو قَـالَ  
ِعِه الْقَِصريِ فََصـاَر  لَِقْنَت قَالَ قُلُْت لَا قَالَ إِنَّ اللََّه َتَعالَى لَمَّا َخلََق آَدَم ُخِلقَْت َحوَّاُء ِمْن ِضلْ

ُت َبْولُ الُْغلَامِ ِمْن الَْماِء َوالطِّنيِ َوَصاَر َبْولُ الَْجارَِيِة ِمْن اللَّْحمِ َوالدَّمِ قَالَ قَالَ ِلي فَهِْمَت قُلْ
 .َنَعْم قَالَ ِلي َنفََعَك اللَُّه بِِه

 مهن ئىمـام شـافىئىدىن  : مۇنداق دېگهن يئهبۇ يهمانى مىسرى - 380
ــبهر پهيغ ــهللهم همـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــۇل بال« :نىڭسـ نىـــڭ ىئوغـ

ــالىنىڭكى تهگســه، كىــيىم   قىــز. ســۈيدۈكى تهگســه، ســۇ ســېپىلىدۇ   ب
   :سوراپ توغرۇلۇق ىدېگهن ھهدىس» يۇيۇلىدۇ

  :ئۇ دېسهم، تۇرسا؟ ـ ئهسلىدە ئىككىلىسى ئوخشاشال سۇــ 
 ــــ چــۈنكى، ئوغــۇل بالىنىــڭ ســۈيدۈكى الي بىــلهن ســۇدىن چىققــان،

  :مهن. ـ دېدى قىزنىڭكى گۆش بىلهن قاندىن چىققان، چۈشهندىڭمۇ؟
  :ــ ياق، ـ دېسهم، ئۇ

ئادەم ئاتىنى ياراتقاندىن كېيىن، ئۇنىڭ قىسقا قوۋۇرغىسىدىن هللا ــ ا
شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئوغــۇل بالىنىــڭ ســۈيدۈكى الي . ھهۋۋا ئــانىنى ياراتقــان

 چىققـان بىلهن سۇدىن، قىـز بالىنىـڭ سـۈيدۈكى قـان بىـلهن گۆشـتىن       
  : مهن. ئهمدى چۈشهندىڭمۇ؟ ـ دېدى. بولىدۇ

  : ئۇ. ــ ھهئه، ـ دېدىم
  . ساڭا پايدىلىق قىلسۇن، ـ دېدىهللا ــ چۈشهنگىنىڭنى ا

 )525: ئىبنى ماجه(
                                                 

ســـهنهدىدە نـــافىئ ئهبـــۇ ھۇرمـــۇز بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ،  ): 1570(ھهيســـهمى  ①
ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــرلىككه    . ئىسـ ــدە بىـ ــى ئىكهنلىكىـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ھهدىسشۇناسـ

 .كهلگهن، ـ دېگهن
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َبْيَنَما َنْحُن ِفي الَْمْسجِِد َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذْ   أنسقَالَ  - 381
َرابِيٌّ فَقَاَم َيُبولُ ِفي الَْمْسجِِد فَقَالَ أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْه َمْه َجاَء أَْع

ُسولَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُتْزرُِموُه َدُعوُه فََتَركُوُه َحتَّى َبالَ ثُمَّ إِنَّ َر
 ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعاُه فَقَالَ لَُه إِنَّ َهِذِه الَْمَساجَِد لَا َتْصلُُح ِلَشْيٍء ِمْن َهذَا الَْبـْولِ اللَّ

ـ    ِهَولَا الْقَذَرِ إِنََّما ِهَي ِلِذكْرِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوالصَّلَاِة َوِقَراَءِة الْقُْرآِن أَْو كََما قَالَ َرُسـولُ اللَّ
 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَأََمَر َرُجلًا ِمْن الْقَْومِ فََجاَء بَِدلْوٍ ِمْن َماٍء فََشنَُّه َعلَْيِه

بىر : ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ – 381
ــجىدته       ــلهن مهس ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۈنى، پهيغهم ك

قسىز، بىر سـهھرالىق ئـادەم كېلىـپ، ئـۆرە تۇرغـان پېتـى       تۇيۇ. تۇراتتۇق
  :ساھابىلهر ئۇنىڭغا. مهسجىدنىڭ ئىچىگه سىيىشكه باشلىدى

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  . ـ دەپ توۋالشتى! نېمه ئىش قىلىۋاتىسهن؟ــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ســاھابىلهر ئۇنىڭغــا . ـــ دېــدى! ــــ ئــۇنى تولــۇق ســىيگىلى قويــۇڭالر 
ــولغىچه گ  ــىيىپ ب ــدىس ــيىن،   . هپ قىلمى ــدىن كې ــىيىپ بولغان ــۇ س ئ

  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى چاقىرىپ
ــۇ مهســجىدلهرگه ســىيىش، پاســكىنا قىلىــش     ـــ شۈبهىســىزكى، ب ـ

ــوغرا ئهمهس ــاز  هللا مهســجىدلهر پهقهت ا. قهتئىــي ت ــاالنى ئهســلهش، نام تائ
يىن، ــــ دېگهنـــدىن كېـــ ئوقـــۇش، قۇرئـــان تىـــالۋەت قىلىـــش ئۈچۈنـــدۇر،

ساھابىلهردىن بىرىنى سـۇ ئهكىلىشـكه بۇيرىـدى ۋە ئېلىـپ كېلىـنگهن      
ــوغا  ــر سـ ــ(بىـ ــىيگهن يهرگه  ) لهكېچـ ــهھرالىق سـ ــى سـ ــۇنى ھېلىقـ سـ
  . تۆكتۈردى

 )285: مۇسلىم(

ِلٌس َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َدَخلَ أَْعَرابِيٌّ الَْمْسجَِد َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجـا  - 382
يُّ َصلَّى اللَّـُه  فََصلَّى فَلَمَّا فََرغَ قَالَ اللَُّهمَّ اْرَحْمنِي َوُمَحمًَّدا َولَا َتْرَحْم َمَعَنا أََحًدا فَالَْتفََت إِلَْيِه النَّبِ

إِلَْيِه النَّـاُس فَقَـالَ    َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَقَْد َتَحجَّْرَت َواِسًعا فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َبالَ ِفي الَْمْسجِِد فَأَْسَرَع
َما ُبِعثُْتْم ُمَيسِّرِيَن النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهرِيقُوا َعلَْيِه َسْجلًا ِمْن َماٍء أَْو َدلًْوا ِمْن َماٍء ثُمَّ قَالَ إِنَّ
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 . َولَْم ُتْبَعثُوا ُمَعسِّرِيَن
ۇنــداق دېگهنلىكــى  ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ م    - 382

بىــر ســهھرالىق ئهرەب مهســجىدكه كىرىــپ نامــاز  : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
. رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهسجىدته ئولتۇراتتى. ئوقۇدى

  :ئۇ سهھرالىق نامازدىن پارىغ بولغاندىن كېيىن
ىـز بىـلهن بىـرگه    ماڭا ۋە مۇھهممهدكه رەھىـم قىلغىـن، ب  ! هللاــ ئى ا

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ـــ دەپ دۇئــا قىلــدى! ھىــم قىلمــاەھــېچكىمگه ر
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ قاراپ

ـــ  ــۇ ڭكه هللاـ ــتۇرىۋالدىڭ قوي ــدى   ۋەتكهننى ســهن تارالش ــۆپ . ، ـ دې ك
ــىيىۋەتتى،    ــگه سـ ــجىدنىڭ ئىچىـ ــهھرالىق مهسـ ــى سـ ــۆتمهي، ھېلىقـ ئـ

رەســۇلۇلالھ . ســاھابىلهر دەرھــال ئۇنىــڭ يېنىغــا يېتىــپ كېلىشــتى     
  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىرىگهس

ـــ ســىي ــ دېــدى! گهن يهرگه يوغــان بىــر چىــلهك ســۇ تۆكــۈڭالر ىلـ . ـ
  :ئارقىدىنال

ئهمهس، بهلكـى كىشـىلهرگه   ۇشـقا  ــ سـىلهر ئىشـالرنى قىيىنالشتۇر  
  . ①ئهۋەتىلدىڭالر، ـ دېدى ېرىشكهئاسانلىق تۇغدۇرۇپ ب

 )147: تىرمىزى(

قَالَ ِفيِه َوقَالَ َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ...ْبنِ َمْعِقلِ ْبنِ ُمقَرٍِّن  َعْن َعْبِد اللَِّه - 383
 .ْهرِيقُوا َعلَى َمكَانِِه َماءăَوَسلََّم ُخذُوا َما َبالَ َعلَْيِه ِمْن التَُّرابِ فَأَلْقُوُه َوأَ

ئىبنــى مهئقىــل ئىبنــى مۇقهررىنــدىن رىــۋايهت      ھئابــدۇلال - 383
يـۇقىرىقى ۋەقهدە  نىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلى

  :مۇنداق دېگهن
سۈيدۈك چۈشـكهن يهرنىـڭ توپىسـىنى ئېلىـپ تاشـالڭالر، ئانـدىن       «

   ②»!ئۇنىڭ ئۈستىگه سۇ تۆكۈڭالر
  )380: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 126(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 367(ئهلبانى  ②
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ثُمَّ َدَخلَ الَْمْسجَِد فََصـلَّى   ُجْنُدٌب قَالَ َجاَء أَْعَرابِيٌّ فَأََناَخ َراِحلََتُه ثُمَّ َعقَلََها - 384
َتـى  َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ

ا ُتْشرِْك ِفي َرْحَمِتَنا أََحـًدا  َراِحلََتُه فَأَطْلَقََها ثُمَّ َرِكَب ثُمَّ َناَدى اللَُّهمَّ اْرَحْمنِي َوُمَحمًَّدا َولَ
ا قَـالَ  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتقُولُونَ ُهَو أََضلُّ أَْم َبِعُريُه أَلَْم َتْسَمُعوا إِلَى َم

 .قَالُوا َبلَى
جۇندۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن قىلىنغـان رىـۋايهتته مۇنـداق      – 384
سهھرالىق ئهرەب كېلىپ تۆگىسـىنى چۆكتـۈردى، ئـۇنى     بىر: دېيىلگهن

باغلىغانــدىن كېــيىن، مهســجىدكه كىرىــپ، رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ      
ــۇدى     ــاز ئوق ــۇرۇپ نام ــىدا ت ــهللهمنىڭ ئارقىس ــى ۋەس ــبهر . ئهلهيه پهيغهم

ــ  ب ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاالم    دىن ېرىــپ، نامــازدىن چىققان
  : ، مىنىپ بولۇپتۆگىسىنى يېشىپ ئۇ سهھرالىق كېيىن،

ماڭا ۋە مۇھهممهدكه رەھـمهت قىلسـاڭ ۋە بىـزگه قىلغـان     ! هللاــ ئى ا
رەســۇلۇلالھ . رەھمىــتىڭگه ھېچكىمنــى قاتمىســاڭ، ـ دەپ دۇئــا قىلــدى   

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ سىلهر بۇ ئادەمنى ئازغۇن دەمسىلهر ياكى تۆگىسىنىمۇ؟ ئېيتقـان  

  :ئهتراپتىكىلهر. سورىدى سۆزىنى ئاڭلىمايۋاتامسىلهر؟ ـ دەپ
  . ①ــ ئهلۋەتته ئاڭالۋاتىمىز، ـ دېيىشتى

  )4885: دئهبۇ داۋۇ(

َحدَّثَنِي َيْحَيى َعْن َماِلك َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه قَالَ َدَخلَ أَْعَرابِيٌّ الَْمْسجَِد  - 385
ا الصَّْوُت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَكََشَف َعْن فَْرجِِه ِلَيُبولَ فََصاَح النَّاُس بِِه َحتَّى َعلَ

فَُصبَّ َوَسلََّم اْتُركُوُه فََتَركُوُه فََبالَ ثُمَّ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذَُنوبٍ ِمْن َماٍء 
 .َعلَى ذَِلَك الَْمكَاِن

ــا ئىبنـــى ســـهئىدنىڭ مۇنـــداق دېگ  - 385 ــۋايهت يهھيـ هنلىكـــى رىـ
بىر ئهئرابى مهسچىتكه كىرىپ سـىيىش ئۈچـۈن ئهۋرىتىنـى    : قىلىنىدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1041(ئهلبانى  ①
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پهيغهمــبهر . ئــاچقىلى تۇرغانــدا، جامــائهت ئۇنىڭغــا ۋارقىراشــقا باشــلىدى 
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ دېــدى، شــۇنىڭ بىــلهن، جامــائهت بېســىقىپ ! ــــ بولــدى قىلىڭــالر
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ۋالدىقالــدى، ئــۇ ســهھرالىق خــاتىرجهم ســىيى 

ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر چېلهك سۇ كهلتۈرۈپ سىيىلگهن يهرگه تۆكۈشكه 
  . تۆكۈلدىئۇ جايغا سۇ شۇنداق قىلىپ . بۇيرىدى

  )144: مالىك(

أَةٌ إِنِّي اْمَر: أةرفَقَالَْت Ƭا ام: عن أُمِّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 386
لََّم أُِطيلُ ذَْيِلي َوأَْمِشي ِفي الَْمكَاِن الْقَِذرِ فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

 .ُيطَهُِّرُه َما َبْعَدُه
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ    – 386

  :ئۇنىڭغابىر ئايال  كى،ايهت قىلىنىدۇسهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋ
ــۇزۇن   ـــ مهن ئ ــۆينهك ـ ــكىنا    ك ــدە پاس ــال، بهزى ــر ئاي ــدىغان بى كىيى

  :يهرلهردىن ئۆتۈپ قالىمهن، ـ دېگهنىدى، ئۇممۇ سهلهمه مۇنداق دېدى
كېيىنكـى پـاك يهرلهر   «: ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ①دېگهنىدى» ئۇنى پاكاليدۇ
  )383 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْمَرأٍَة ِمْن َبنِي َعْبِد الْأَْشَهلِ قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ لََنا طَرِيقًا إِلَـى   - 387
 الَْمْسجِِد ُمْنِتَنةً فَكَْيَف َنفَْعلُ إِذَا ُمِطْرَنا قَالَ أَلَْيَس َبْعَدَها طَرِيٌق ِهَي أَطَْيُب ِمْنَها قَالَْت قُلْـتُ 

 .فََهِذِه بَِهِذِه َبلَى قَالَ
ــداق    - 387 ــدىل ئهشــههل جهمهتىــدىن بىــر ئايالنىــڭ مۇن بهنــى ئهب

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  : دېگهنلىكــى رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم
  : ۋەسهللهمگه

بىزنىڭ مهسـچىتكه بارىـدىغان يـولىمىزنى    ! نىڭ ئهلچىسىهللاــ ئى ا
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ان ۋاقىتتـا  مهينهتچىلىك، سېسىقچىلىق بېسىپ كهتكهن، يامغۇر ياغقـ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،دىمگهنىقىلىمىز؟ ـ دې ققاندا

  :مهن. ــ ئۇنىڭدىن كېيىن پاكىز يول يوقمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ــ ئهلۋەتته بار، ـ دېدىم

) يهنى پاكىزى مهينىتىنى(ــ ئۇنداقتا، كېيىنكىسى ئالدىنقىسىنى 
  . ①تازىاليدۇ، ـ دېدى

 )384: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َوِطǜَ أََحـُدكُْم   - 388
  .فَإِنَّ التَُّراَب لَُه طَُهوٌربَِنْعِلِه الْأَذَى 
قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   - 388

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــلهن  ئهگهر « ــىڭالر بى ــۇنى   كهش ــاڭالر، ئ ــهپ سالس ــهتكه دەسس نىجاس

  . ②»تۇپراق پاكاليدۇ
 )385: ئهبۇ داۋۇد(

  .إِذَا َوِطǜَ الْأَذَى بُِخفَّْيِه فَطَُهوُرُهَما التَُّراُب: قَالَ: ويف رواية - 389
  :ر رىۋايهتته مۇنداق دېگهنيهنه بى - 389

 پاك ۇپراققا سۈركىسهتئۇنى ئايىقى بىلهن نىجاسهتكه دەسسىۋالسا، «
  . ③»بولىدۇ

  )385: ئهبۇ داۋۇد(

وإن كان  ،إذا مر ثوبك أو وطئت قذرا رطبا فاغسله: عن ابن عباس قال - 390 
  .يابسا فال عليك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 370(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 371(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 372(ئهلبانى  ③
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نلىكـى  نىـڭ مۇنـداق دېگه  مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 390
كىيىمىڭ ھۆل نىجاسهتكه تېگىپ قالسا ياكى ئۇنى : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئهگهر ئـۇ نىجاسـهت قـۇرۇق بولسـا،     . السـاڭ، ئـۇنى يۇيـۇۋەتكىن   قدەسسهپ 
  . يۇيۇشنىڭ كېرىكى يوق

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أَغِْسلُ الَْجَناَبةَ ِمْن ثَْوبِ النَّبِيِّ  - 391
 .فََيْخُرُج إِلَى الصَّلَاِة َوإِنَّ ُبقََع الَْماِء ِفي ثَْوبِِه

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  – 391
مهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ كىـيىمىگه تېگىـپ    

بىـلهن يۇيغانـدىن كېيىنكـى    ( قالغان مهنىينى يۇياتتىم، كىيىمـدە سـۇ  
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ،كۆرىنىپ تۇرسىمۇ ئىزناسى) مهنىينىڭ
  . نامازغا چىقىۋېرەتتى) ئۇ كىيىم بىلهن(ۋەسهللهم 

  )229: بۇخارى(

َيْخُرُج أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْغِسلُ الَْمنِيَّ ثُمَّ  :ويف رواية - 392
 .إِلَى الصَّلَاِة ِفي ذَِلَك الثَّْوبِ َوأََنا أَْنظُُر إِلَى أَثَرِ الَْغْسلِ ِفيِه

ــگهن  - 392 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــبهر ســهلاللالھۇ  : يهنه بىــر رى پهيغهم
ئهلهيهــى ۋەســهللهم كىيىمىــدىكى مهنىينــى يۇيۇۋېتىــپ، شــۇ كىيىمــى  

ئىزناسىغا ) مهنىينىڭ( بىلهن نامازغا چىقاتتى، ھالبۇكى، مهن يۇيۇلغان
   .پ قاالتتىمقارا

  )289: مۇسلىم(

َعْن َعلْقََمةَ َوالْأَْسَوِد أَنَّ َرُجلًا َنَزلَ بَِعاِئَشةَ فَأَْصَبَح َيْغِسلُ ثَْوَبُه فَقَالَْت َعاِئَشةُ  - 393
ْحَت َحْولَُه َولَقَْد َرأَْيُتنِي أَفُْركُـُه  إِنََّما كَانَ ُيْجزِئَُك إِنْ َرأَْيَتُه أَنْ َتْغِسلَ َمكَاَنُه فَإِنْ لَْم َتَر َنَض
  .ِمْن ثَْوبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَْركًا فَُيَصلِّي ِفيِه

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇۋە ئهسۋەد ئىككىسى ئهلقهمه – 393
بىــر كىشــى ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىڭكىــدە مېهمــان بولــۇپ قونــۇپ  
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ئائىشه رەزىيهلالھۇ . ئهتىسى ئهتىگهندە، ئۇ كىيىمىنى يۇيۇۋاتاتتى. الدىق
  :ئهنها مۇنداق دېدى

تهگـكهن يهرنـى   ) ئېهتىالم بولـۇپ قالغـان تهقـدىردە مهنىـي    (ــ ئهگهر 
ئهگهر كۆرمىسهڭ، . ئېنىق كۆرسهڭ، پهقهت شۇ ئورۇننىال يۇيساڭ بولىدۇ

ىڭ كىيىمىـدىكى  رەسـۇلۇلالھن . هپسهڭ كۇپـايه شۇنىڭ چۆرىسىگه سۇ س
شـۇ كىـيىم    دىن ئـۇ، نائ. قۇرۇپ قالغان مهنىينى قاتتىق ئۇۋۇلىۋېتهتتىم

  . يتتىبىلهن ناماز ئوقۇ
 )288: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ِشَهابٍ الَْخْولَانِيِّ قَالَ كُْنُت َنازِلًا َعلَى َعاِئَشةَ فَاْحَتلَْمُت ِفي  - 394
الَْماِء فََرأَْتنِي َجارَِيةٌ ِلَعاِئَشةَ فَأَْخَبَرْتَها فََبَعثَْت إِلَيَّ َعاِئَشةُ فَقَالَـْت َمـا   ثَْوَبيَّ فََغَمْسُتُهَما ِفي 

َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت بِثَْوَبْيَك قَالَ قُلُْت َرأَْيُت َما َيَرى النَّاِئُم ِفي َمَناِمِه قَالَْت َهلْ َرأَْيـَت  
فَلَْو َرأَْيَت َشْيئًا غََسلَْتُه لَقَْد َرأَْيُتنِي َوإِنِّي لَأَُحكُُّه ِمْن ثَْوبِ َرُسولِ  ِفيهَِما َشْيئًا قُلُْت لَا قَالَْت

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيابًِسا بِظُفُرِي
ئابــدۇلالھ ئىبنــى شــىهاب خهۋالنىنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى  - 394

ئهنهانىــــڭ ئــــۆيىگه مهن ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ : رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ
. ئىككى كىيىم بىـلهن يېتىـپ ئېهـتىالم بولـۇپ قالـدىم     . چۈشكهنىدىم

مېنىــڭ كىيىملىرىمنــى ســۇغا چىلىغىنىمنــى كــۆرۈپ قالغــان دېــدەك 
 ،ئائىشـه ئـۇ قىزنـى ئهۋەتىـپ    . ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا خهۋەر قىلىپتـۇ 

  : مېنى چاقىرتتى ۋە

  :مهن .رىدىدەپ سو - ــ ئىككى كىيىمىڭنى نېمه قىلدىڭ؟

   :دېگهنىدىم، ئۇ -، ــ ئۇخلىغان، ئېهتىالم بولۇپ قاپتىمهن

  :مهن. دېدى - ــ كىيىملىرىڭدە بىر نهرسه كۆردۈڭمۇ؟

 : شۇنىڭ بىلهن، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. دېدىم -، ــ ياق

ۋەتســهڭ يۇيۇ الۇنىشــ ەكىيىمىڭــدە بىــر نهرســه كــۆرگهن تهقــدىرد ــــ
لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كىيىمىدىكى مهن پهيغهمبهر سهلالبولىدۇ، 
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 -، تىـرنىقىم بىـلهن تـاتىالپ چىقىرىـۋېتهتتىم     مهنىينـى  قۇرۇپ قالغـان 
   .دېدى

  )290: مۇسلىم(

 .لَُّه َعْنَها فَاْحَتلََم بنحوهَعْن َهمَّامِ ْبنِ الَْحارِِث أَنَُّه كَانَ ِعْنَد َعاِئَشةَ َرِضَي ال - 395
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ  نمۇتىھهممــام ئىبنــى ھارىســ - 395
ــۇقىرىقى  ئېهــتىالم بولــۇپ قالغــانلىقى بىرســىنىڭ ئۆيىــدە  ھهققىــدە ي

  . ①غانىنقىلبىر ۋەقه رىۋايهت  بىلهن ئوخشاش
 )371: دئهبۇ داۋۇ(

َعْن َهمَّامِ ْبنِ الَْحارِِث قَالَ َضاَف َعاِئَشةَ َضْيٌف فَأََمَرْت لَُه بِِملَْحفٍَة َصفَْراَء  - 396
 بَِهـا  َناَم ِفيَها فَاْحَتلََم فَاْسَتْحَيا أَنْ ُيْرِسلَ بَِها َوبَِها أَثَُر اِلاْحِتلَامِ فََغَمَسَها ِفي الَْماِء ثُمَّ أَْرَسلَفَ

َركُْتُه ِمـْن  فَقَالَْت َعاِئَشةُ ِلَم أَفَْسَد َعلَْيَنا ثَْوَبَنا إِنََّما كَانَ َيكِْفيِه أَنْ َيفُْركَُه بِأََصابِِعِه َوُربََّما فَ
  .َعلَْيِه َوَسلََّم بِأََصابِِعيثَْوبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ھهممـــام ئىبنـــى ھـــارىس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق   - 396
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ئــۆيىگه : دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ىق ه سـېر بىـر پـارچ  خىزمهتچىسـىنى مېهمانغـا   . مېهمان كهلگهن ئىدى
ئۇ مېهمـان ئـۇخالپ ئېهـتىالم    . ئهكىرىپ بېرىشكه بۇيرىدىىنى يېپىنچ

ــدى  ــۇپ قال ــان   . بول ــان مېهم ــدىن خىجىــل بولغ ئېهتىالمنىــڭ داغلىرى
ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا بـۇنى   . يېپىنچىنى سۇدا يۇيۇپ قايتۇرۇپ بهردى

  :كۆرۈپ
ــ يېپىنچىنى نېمىشـقا بۇزىۋەتكهنـدۇ؟ قـولى بىـلهن ئۇۋىلىـۋەتكهن      

سا بوالتتى ئهمهسـمۇ؟ مهنمـۇ بهزىـدە رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       بول
قولــۇم  )مهنىينــىيهنــى كىيىمىــدىكى ( ىنــىۋەســهللهمنىڭ كىيىملىر

  . ②بىلهن ئۇۋىلىۋېتهتتىم، ـ دېدى
 )116: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 357(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 101(ئهلبانى  ②



 بايانىنىجاسهتلهرنىڭ 

273 

الَْخطَّابِ ِفي  َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحاِطبٍ أَنَُّه اْعَتَمَر َمَع ُعَمَر ْبنِ - 397
َركْبٍ ِفيهِْم َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ َوأَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َعرََّس بَِبْعضِ الطَّرِيقِ قَرِيًبا ِمْن َبْعـضِ  
 الِْمَياِه فَاْحَتلََم ُعَمُر َوقَْد كَاَد أَنْ ُيْصبَِح فَلَْم َيجِْد َمَع الرَّكْبِ َماءă فََرِكَب َحتَّى َجاَء الَْمـاءَ 

فََجَعلَ َيْغِسلُ َما َرأَى ِمْن ذَِلَك الْاْحِتلَامِ َحتَّى أَْسفََر فَقَالَ لَُه َعْمُرو ْبُن الَْعـاصِ أَْصـَبْحَت   
َوَمَعَنا ِثَياٌب فََدْع ثَْوَبَك ُيْغَسلُ فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َواَعَجًبا لََك َيا َعْمُرو ْبَن الَْعاصِ لَِئْن 

ِثَياًبا أَفَكُلُّ النَّاسِ َيجُِد ِثَياًبا َواللَِّه لَْو فََعلُْتَها لَكَاَنْت ُسنَّةً َبلْ أَغِْسلُ َمـا َرأَْيـُت   كُْنَت َتجُِد 
  .َوأَْنِضُح َما لَْم أََر

ئۆزىنىـڭ ئـۆمهر ۋە    راھمان ئىبنى ھاتىبريهھيا ئىبنى ئابدۇ - 397
ىـلهن بىلـله   ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇم قاتـارلىق سـاھابىلهر ب  

پ مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــئــۆمرە قىلىــش ئۈچــۈن يولغــا چىققــانلىقىنى  
شــۇ چاغــدا ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ يولنىــڭ ســۇغا يــېقىن بىــر : دەيــدۇ

ئـۇ  . تاڭ ئاتاي دېگهندە ئېهتىالم بولۇپ قالغانىـدى يېرىدە يېتىپ ئۇخالپ 
ــار يهرگ   ــاتلى چهىــسهپهرداشــلىرىدا ســۇ بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن، ســۇ ب ق ئ

خېلـى  بېرىپ، ئېهتىالمنىڭ شالتىقىنى يۇيـۇپ كهلـدى، ئـاڭغىچه تـاڭ     
  :ئاس ئۇنىڭغا ئهمر ئىبنى. رۇپ كهتتىيو

ـــ  ــاتتى،  ـ ــاڭ ئ ــى   ت ــار، كىيىمىڭن ــيىم ب ــارتۇق كى ــزدە ئ ــۇغىلى بى ي
 :ئۆمهر ئىبنى خهتتاب. ـ دېدى !بېرىۋەت

سهندە بولغان . قىزىق گهپ قىلىدىكهنسهن! ــ ئهي ئهمر ئىبنى ئاس
ھهمــمه ئادەمــدە ئــارتۇق كىــيىم بوالمــدۇ؟ ئهگهر مهن ئۇنــداق       بىــلهن،

شـۇڭا مهن كـۆرگهن شـالتاقنى    . قىلسام، بۇ سۈننهتكه ئايلىنىپ قالىـدۇ 
  . يۇيىمهن، كۆرمىگهن يهرگه سۇ سېپىمهن، ـ دېدى

  )116: مالىك(

  .ْو بِإِذِْخَرٍةقالَ اْبُن َعبَّاسٍ الَْمنِيُّ بَِمْنزِلَِة الُْمَخاِط فَأَِمطُْه َعْنَك َولَ - 398
: مۇنـــداق دېـــگهن  مـــائىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ   - 398

بولـۇپ، يۇمىسـىمۇ   ) يهنـى پـاك  (مهنىينىڭ ھـۆكمى ماڭقىنىـڭ ئورنىـدا    
قىرىــپ  )ياغــاچ بىــلهن بولســىمۇ  (ئهممــا ئــۇنى كىيىمــدىن   . بولىــدۇ
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  . ①ەتكهن ياخشىىۋچىقىر
 )117: تىرمىزى(

فَقَالَـْت   -صلى اهللا عليه وسـلم   -ِت اْمَرأَةٌ النَّبِىَّ َعْن أَْسَماَء قَالَْت َجاَء ـ  399
َتُحتُُّه، ثُمَّ َتقُْرُصُه بِالَْماِء، َوَتْنَضـُحُه  « :أََرأَْيَت إِْحَداَنا َتِحيُض ِفى الثَّْوبِ كَْيَف َتْصَنُع قَالَ

 .»َوُتَصلِّى ِفيِه
بىـر   :رىۋايهت قىلىنىـدۇ مۇنداق  نىدئهسما رەزىيهلالھۇ ئهنها - 399

  :دىنئايال پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بىرىمىزنىڭ كىيىمىگه ھهيزنىڭ قېنـى تېگىـپ   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ــه ــرەك؟  ،كهتسـ ــىمىز كېـ ــداق قىلىشـ ــورىدى - قانـ ــبهر . دەپ سـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

ســۇدا تــاتىالپ ) قـان يۇققــان يهرنــى (ئــاۋۋال ئــۇنى ئــۇۋۇالپ، ئانــدىن  ـــ 
ناماز ئوقۇسـاڭالر   سۇ سېپىۋېتىپ، )يهرلهرگه يۇقمىغانن قا(يۇيۇۋېتىپ، 

  . بهردى جاۋابدەپ  -بولىدۇ،
  )227: بۇخارى(

فَإِنْ َرأَْت ِفيِه َدًما فَلَْتقُْرْصُه بَِشْيٍء ِمْن َماٍء َولَْتْنَضْح َما لَـْم   َتْنظُُر: ويف رواية - 400
 .َتَر َولُْتَصلِّ ِفيِه

 ،كىيىمىـدە قـان كۆرسـه    .اپ باقسـۇن قـار «: يهنه بىر رىۋايهتته - 400
ســـۇ  ،كىيىمىـــدە قـــان كۆرۈنمىســـه .ســـۇنتۋەيىئـــۇنى ســـۇدا تـــاتىالپ يۇ

   .②دىدې» ناماز ئوقۇسا بولىدۇسېپىۋىتىپ ئاندىن 
   )360: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَاَنْت إِْحَداَنا َتِحيُض ثُمَّ َتقَْترُِص الدََّم ِمْن ثَْوبَِهـا ِعْنـَد    - 401
 .طُْهرَِها فََتْغِسلُُه َوَتْنَضُح َعلَى َساِئرِِه ثُمَّ ُتَصلِّي ِفيِه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 102(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 346(ئهلبانى  ②
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ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت     401
بىرىمىز ھهيز كۆرۈپ، كىيىمىگه قـان تېگىـپ كهتسـه، پـاك     : قىلىنىدۇ

ــۇ      ــگهن يهرلهرگه سـ ــان تهگمىـ ــۇپ، قـ ــاننى يۇيـ ــيىن، قـ ــدىن كېـ بولغانـ
  . ئوقۇيتتى كىيىمدە ناماز اشۇئئاندىن  سېپىۋېتىپ،

 )308: بۇخارى(

قَالَْت َعاِئَشةُ َما كَانَ ِلإِْحَداَنا إِلَّا ثَْوٌب َواِحٌد َتِحيُض ِفيِه فَإِذَا أََصاَبُه َشـْيٌء   - 402
 .ِمْن َدمٍ قَالَْت بِرِيِقَها فَقََصَعْتُه بِظُفْرَِها

بىـر  پهقهت بىزنىڭ : هنئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېگ – 402
بار ئىدى، ئادەت كۆرگهندە ئۇنىڭغا قان تېگىپ كهتسـه،   مىزتالال كىيىمى

   .ئۇۋۇلىۋېتهتتۇقبىلهن  مىزئۇنىڭغا تۈكۈرۈپ، تىرنىقى
  )312: بۇخارى(

الـدَُّم   َعْن ُمَعاذَةَ قَالَْت َسأَلُْت َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعْن الَْحاِئضِ ُيِصيُب ثَْوَبَها - 403
 . قَالَْت َتْغِسلُُه فَإِنْ لَْم َيذَْهْب أَثَُرُه فَلُْتَغيِّْرُه بَِشْيٍء ِمْن ُصفَْرٍة

ــۋايهت     - 403 ــداق دېگهنلىكــى رى ــازە رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇن مۇئ
مهن ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن كىـيىمىگه قـان تېگىـپ       : قىلىنىدۇ

  :، ئۇ مۇنداق دېدىقالغان ھهيزدار ئايال توغرۇلۇق سورىدىم
رەڭگىنـى بىـرەر سـېرىق     پ قالسـا، لىئهگهر دېغى قې .سۇنــ ئۇنى يۇ

   .①دېدى ـ نهرسه بىلهن ئۆزگهرتىۋەتسۇن،
 )357: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنبِيُت ِفي الشِّـَعارِ    404
 . ِحِد َوأََنا طَاِمثٌ أَْو َحاِئٌض فَإِنْ أََصاَبُه ِمنِّي َشْيٌء غََسلَ َمكَاَنُه َولَْم َيْعُدُه َوَصلَّى ِفيِهالَْوا

ــۋايهت    –404 ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رى
ــدۇ ــزدار ھال: قىلىنى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   تىمــدەىمهن ھهي پهيغهم

) كىــيىمىگه(ياتــاتتۇق، ئۇنىــڭ بىلــله هكته ۋەســهللهم بىــلهن بىــر تۆشــ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 344(ئهلبانى  ①
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 يۇقــۇپ قالغــان، ھهيــز قېنىمــدىن بىــرەر نهرســه يۇقــۇپ قالســا  ىــڭنېم
   .①ناماز ئوقۇيتتى كىيىم بىلهن ۇئاندىن ش پيۇيۇۋېتى اليهرنى

  )284: نهسائى(

َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن َدمِ  أَنََّها َسأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : عن أُمَّ قَْيسٍ بِْنَت ِمْحَصنٍ - 405
  .الَْحْيضِ ُيِصيُب الثَّْوَب قَالَ ُحكِّيِه بِِضلَعٍ َواغِْسِليِه بَِماٍء َوِسْدرٍ

مۇنـداق  ئۇممۇ قهيس بىنتى مېهسهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ    - 405
ــدۇ دېگهنلىكــى  ــۋايهت قىلىنى ــى  : رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

ــيىمگه   ــۇپۋەســهللهمدىن كى ــى توغرىســىدا    يۇق ــان ھهيزنىــڭ قېن قالغ
  :سورىغانىدىم، ئۇ جاۋابهن

ــ ئـۇنى قوينىـڭ قوۋۇرغـا سـۆڭىكى بىـلهن قىرىـپ چىقىرىۋېتىـپ،        
   .③ـ دېدى! بىلهن يۇغىن ②ۋە سىدرئاندىن سۇ 

  )292: نهسائى(

إِذَا َشرَِب الْكَلْـُب   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 406
 .ِفي إَِناِء أََحِدكُْم فَلَْيْغِسلُْه َسْبَع َمرَّاٍت

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 406
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قاچىنى يهتته قېتىم يۇيۇۋېتىپ ئىشلهتسـهڭالر  ئىچكهن  سۇئىت «
  . ④»بولىدۇ

  )63: ىنهسائ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَُهوُر إَِناِء أََحِدكُْم  - 407
 .إِذَا َولَغَ ِفيِه الْكَلُْب أَنْ َيْغِسلَُه َسْبَع َمرَّاٍت أُولَاُهنَّ بِالتَُّرابِ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 273(ئهلبانى  ①
ــدا          ② ــوپۇننىڭ ئورنىــ ــۇرمىقى ســ ــڭ يوپــ ــدا ئۇنىــ ــى چاغــ ــۇپ، ئهينــ ــالن بولــ ــاۋا چىــ ــگهن يــ ــىدر دېــ ســ

 . ئىشلىتىلگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 281(ئهلبانى  ③
 .سهھىه، ـ دېگهن): 62(ئهلبانى  ④
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دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 407
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

، بىـلهن پاكىزلىنىـدۇ   يۇيۇش قېتىم يهتته ائىت ياالپ قويغان قاچ«
  . »يۇيۇش كېرەك پا بىلهنودا تىقېتىمبۇ يهتته قېتىمنىڭ بىرىنچى 

  ) 279: مۇسلىم(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفـي  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َنبِيَّ ال - 408
  .الْإَِناِء فَاغِْسلُوُه َسْبَع َمرَّاٍت السَّابَِعةُ بِالتَُّرابِ

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ - 408
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ت يــاالپ قويغــان قــاچىنى يهتــته قېــتىم يۇيــۇڭالر، يهتتىنچــى  ئىــ«
   .①»پا بىلهن بولسۇنوقېتىمى ت

 )73: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ ُيْغَسلُ الْإَِناُء إِذَا َولَغَ  - 409
  .أُولَاُهنَّ أَْو أُْخَراُهنَّ بِالتَُّرابِ َوإِذَا َولََغْت ِفيِه الْهِرَّةُ غُِسلَ َمرَّةًِفيِه الْكَلُْب َسْبَع َمرَّاٍت 

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 409
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يـاكى   ىقىبىرىنچى قېتىمل(ئىت ياالپ قويغان قاچا يهتته قېتىم «
، مۈشۈك ياالپ قويغان قاچا بىر قېتىم )پا بىلهنوت ئاخىرقى قېتىملىقى

   .②»يۇيۇلىدۇ
 )91: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ الُْمَغفَّلِ قَالَ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَْتلِ الِْكلَابِ ثُمَّ  - 410
بِ ثُمَّ َرخََّص ِفي كَلْبِ الصَّْيِد َوكَلْبِ الَْغَنمِ َوقَالَ إِذَا َولَغَ الْكَلُْب قَالَ َما َبالُُهْم َوَبالُ الِْكلَا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 66(ئهلبانى  ①
 .ه، ـ دېگهنسهھى): 79(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى تاھارەت

 278

 .وُه الثَّاِمَنةَ ِفي التَُّرابِِفي الْإَِناِء فَاغِْسلُوُه َسْبَع َمرَّاٍت َوَعفُِّر
ئىبنــى مــۇغهففهل رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق  ھئابــدۇلال - 410

رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : ىدۇدېگهنلىكى رىۋايهت قىلىن
ئانـــدىن ئىـــت بېقىشـــتىن (قىلـــدى  ئىتالرنـــى ئۆلتۈرۈشـــكه بـــۇيرۇق

  ):چهكلهپ
ئانـدىن ئـوۋچى ۋە   . دېـدى » !؟نېمه ئىشى بارئىتالرنىڭ  بىلهن ئۇالر«

ــدى    ــهت قىلـ ــىغا رۇخسـ ــت بېقىشـ ــڭ ئىـ ــداق دەپ . پادىچىنىـ يهنه مۇنـ
  :كۆرسهتتى

ــا،  « ــاالپ قويسـ ــاچىنى يـ ــت قـ ــۇڭالر،    ئىـ ــتىم يۇيـ ــته قېـ ــۇنى يهتـ ئـ
يهنه بىـر رىـۋايهتته   . »سهككىزىنچى قېتىم توپا بىلهن سۈرتۈپ يۇيـۇڭالر 

ئېيتىلىشىچه، قـويچى، ئـوۋچى ۋە باغۋەننىـڭ ئىـت بېقىشـىغا رۇخسـهت       
  . قىلغان

 )280: مۇسلىم(

َوُتقْبِلُ َوُتـْدبُِر ِفـي   َحْمَزةُ ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَالَ كَاَنْت الِْكلَاُب َتُبولُ  - 411
 .الَْمْسجِِد ِفي َزَماِن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيكُوُنوا َيُرشُّونَ َشْيئًا ِمْن ذَِلَك

ھهمزە ئىبنـى ئابـدۇلالھ دادىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى       - 411
 -ىتكه كىرىـپ  رەسۇلۇلالھنىڭ زامانىدا ئىـتالر مهسـچ  : رىۋايهت قىلىدۇ

 ۈيدىكىگهسئۇنىڭ  ساھابىلهر. قوياتتى مۇسىيىپتۇراتتى، بهزىدە چىقىپ 
  . چېچىپ تازىلىمايتتىسۇ 

  )174: بۇخارى(

 ...كَاَنْت الِْكلَاُب َتُبولُ َوُتقْبِلُ َوُتْدبُِر ِفي الَْمْسجِِد: وأليب داود Ʋوه وفيه– 412
ــيىلگهن  - 412 ــداق دې ــۋايهتته مۇن الر مهســچىتكه ئىــت: يهنه بىــر رى
  . ①قوياتتى مۇسىيىپ تۇراتتى، بهزىدە چىقىپ –كىرىپ 

  )382: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 368(ئهلبانى  ①
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َعْن كَْبَشةَ بِْنِت كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك َوكَاَنْت ِعْنَد اْبنِ أَبِي قََتاَدةَ أَنَّ أََبـا قََتـاَدةَ    - 413
ِهرَّةٌ َتْشَرُب فَأَْصَغى لََها الْإَِناَء َحتَّـى  َدَخلَ َعلَْيَها قَالَْت فََسكَْبُت لَُه َوُضوءăا قَالَْت فََجاَءْت 

لَ َشرَِبْت قَالَْت كَْبَشةُ فََرآنِي أَْنظُُر إِلَْيِه فَقَالَ أََتْعَجبَِني َيا بِْنَت أَِخي فَقُلُْت َنَعْم قَالَ إِنَّ َرُسو
َعلَـْيكُْم أَْو   نََّما ِهـَي ِمـْن الطَّـوَّاِفنيَ   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنََّها لَْيَسْت بَِنَجسٍ إِ

  .الطَّوَّافَاِت
ــب      – 413 ــى كهئ ــه بىنت ــالى كهبش ــۇ قهتادەنىــڭ ئوغلىنىــڭ ئاي ئهب

ئهبـۇ قهتـادە   : ىـدۇ ئىبنى مالىكنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىن   
. ى، مهن ئۇنىڭغا تاھـارەت ئۈچـۈن سـۇ قويـۇپ بهردىـم     ىدقېشىمغا كىرگهن

ــاچىنى    مۈشــۈك كېلىــپ تا  ــۇ ق ــدى، ئ ــى تۇرىۋى ــارەت ســۈيىنى ئىچكىل ھ
ــدى   ــاراپ  . ســىڭايان قىلىــپ بهردى، مۈشــۈك ئىچىــپ قان ــۇ مېنىــڭ ق ئ

  :تۇرغانلىقىمنى كۆرۈپ
  :مهن. ــ ھهيران قالدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

  :ئۇ. ــ ھهئه، ـ دېدىم
ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   مۈشــۈك پاســكىنا «: ـ

 دېگهنىـدى، » ارەت قىلىپ تۇرىدىغان ھايۋانالردىنئهمهس، ئۇ سىلهرنى زىي
  . ①ـ دېدى

  )92: تىرمىزى(

رواه أبو . وقد رأيت رسول اهللا يتوضأ بفضلها :وقالت، بنحوه عن عائشة - 414
  .“76“.داود

ــا    - 414 ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــۋايهتته ئائىش ــر رى ــۇلۇلالھ : يهنه بى رەس
ــۈكتىن ئاشــ    ــهللهمنىڭ مۈش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــلهن  س ــۇ بى قان س

  . ②تاھارەت ئالغانلىقىنى كۆرگهن ئىدىم، ـ دېگهن
 )76: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 80(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 69(ئهلبانى  ②
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كان النيب مير به اƬر فيصغي له اإلناء فيشرب منه فيتوضأ : عن عائشة قالت - 415
 .لɊوسط والبزار. بفضله

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  – 415
ــدىن  رەســۇلۇلالھ ســ: قىلىنىــدۇ هلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالدى

مۈشۈك ئۆتسه، قاچىنى ئۇنىڭغا سىڭايان قىلىـپ بېرەتتـى ۋە ئۇنىڭـدىن    
  . ①ئاشقان سۇدا تاھارەت ئاالتتى

 )؛ بهززار»ئهلئهۋسهت«(

قَطَْت ِفي َعْن َمْيُموَنةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْن فَأَْرٍة َس - 416
 .َسْمنٍ فَقَالَ أَلْقُوَها َوَما َحْولََها ، فَاطَْرُحوُه َوكُلُوا َسْمَنكُْم

مهيمۇنه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت       – 416
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن سـېرىق مايغـا    : قىلىنىدۇ

مۇنــداق جــاۋاب  چۈشــۈپ كهتــكهن چاشــقان توغرۇلــۇق ســورالغانىدى، ئــۇ 
  :بهردى

ــالغىنىنى     ــپ، ق ــاغالرنى ئېلىۋېتى ــىدىكى ي ــقاننى ۋە چۆرىس ـــ چاش ـ
  . يېسهڭالر بولىدۇ

 )235: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َوقََعْت الْفَـأَْرةُ   - 417
  .ِمًدا فَأَلْقُوَها َوَما َحْولََها َوإِنْ كَانَ َماِئًعا فَلَا َتقَْرُبوُهِفي السَّْمنِ فَإِنْ كَانَ َجا

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 417
  :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) يهنـى قاتقـان  (مـاي تـوڭ    ئهگهر چاشقان چۈشۈپ كهتـكهن سـېرىق  «
نى ۋە ئۇنىڭ چۆرىسىنى ئېلىۋېتىڭالر، ئهگهر سۇيۇق بولسا، نچاشقابولسا، 

                                                 
ــهمى  ① ــرى     ): 1085(ھهيســـ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــى ۋە بهززار رىـــ ــنى تهبهرانـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  . ①»ئۇنىڭغا يېقىن كهلمهڭالر
 )3842: ئهبۇ داۋۇد(

ألقها : الفأرة تقع يف اإلدام، فقال: أن رجال أتى النيب فقال: عن أيب الدرداء - 418
  .للكبري بضعف. عنك مث اغرف بكفيك ثالث غرفات، مث كله

بىـر  : داق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ دەردانىـڭ مۇنـ   - 418
  :ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

ــان بىــلهن ي  ـــ ن ــاتلىق ېـ تۇرۇمغــا چاشــقان چۈشــۈپ   -يىلىــدىغان ت
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. كهتسه، قانداق قىلىمىز؟ ـ دەپ سورىغانىدى

ــقان  ـــ چاشـ ــكهن ي ۋە  نىــ ــقان چۈشـ ــ رېچاشـ ــدىن ئـ ــۇمىـ  نىۈچ ئوچـ
   .②ـ دېدى! ئېلىۋېتىپ، قالغان يېرىنى يهڭالر

  )»ئهلكهبىر«(

  .لɊوسط. انتفعوا به: فإن كان مائعا؟ قال: ـ عن ابن عمر، رفعه 419
  : دىن رىۋايهت قىلىنىشىچهمائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 419
ـــ   ،چاشــقان چۈشــكهن نهرســه ســۇيۇق بولســىچۇ؟ ـ دەپ ســورالغاندا    ـ
  : هر ئهلهيهىسساالمپهيغهمب

   .③ـ دېگهن !ئۇنىڭدىن پايدىلىنىڭالرــ 
  )»ئهلئهۋسهت«(

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن عجـني  «: عن أنس، رضي اهللا عنه - 420
  .»وقع فيه قطرات دم، فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكله

: ۇئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەپ رىـــۋايهت قىلىـــد – 420

                                                 
 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 827(ئهلبانى  ①
ــى      ): 1591(مى ھهيســه ② ــى ئهل ــلىمه ئىبن ــهنهدىدە مۇس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .خهشهنى ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئابـــدۇلجاببار ئىبنـــى  ): 1592(ھهيســـهمى  ③

مهد ئىبنـــى ســـهئد ئۇنىـــڭ ئافرىقىـــدا ياشـــىغان ۋە ئىشـــهنچلىك  مـــۇھهم. ئـــۆمهر ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
لــــېكىن كۆپچىلىــــك ھهدىسشۇناســــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى . ئــــادەم ئىكهنلىكىنــــى ئىلگىــــرى ســــۈرگهن

 .زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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ــكهن      ــان تېمىــپ كهت ــهللهمدىن ق ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
ــى    ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ ــورالغانىدى، رەسـ ــۇق سـ ــر توغرۇلـ خېمىـ

  . ①يىشتىن توستىېۋەسهللهم ئۇنى ي
  )»ئهلئهۋسهت«(

َوُهَو َيْسلǸُُ َشاةً فَقَالَ  َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بُِغلَامٍ - 421
فََدَحَس  لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَنحَّ َحتَّى أُرَِيَك فَأَْدَخلَ َيَدُه َبْيَن الْجِلِْد َواللَّْحمِ

  .لنَّاسِ َولَْم َيَتَوضَّأْبَِها َحتَّى َتَواَرْت إِلَى الْإِبِِط ثُمَّ َمَضى فََصلَّى ِل
ئهبـــۇ ســـهئىد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن بايـــان قىلىنىـــدۇكى،  - 421

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قـوي سـويۇۋاتقان بىـر بالىنىـڭ     
  :يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ

گــۆش  قــولىنى ـــ دەپ،! ــــ نېــرى تــۇر، مهن ســاڭا كۆرســىتىپ قويــاي
 .يدىسـو ىـپ، تېرىنـى   تىق ىغىچهقولتـۇق  دىنبىلهن تېرىنىـڭ ئارىلىقىـ  

بېرىـپ كىشـىلهرگه نامـاز    ) قـولىنى يۇماسـتىن  يهنـى  (شۇ پېتى ئاندىن 
  . ②ئوقۇپ بهردى

  )185: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  - 422
 .إِذَا ُدبِغَ الْإَِهاُب فَقَْد طَُهَر

نىــڭ مۇنــداق مائابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 422
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  : دېگهنلىكــى رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

 »ڭ تېرىسى ئاشالنسـا، پـاك بولىـدۇ   ئۆلۈپ قالغان مالنى« :ۋەسهللهمنىڭ
  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

 )366: مۇسلىم(

                                                 
ــهمى  ① ــدۇ    ): 1593(ھهيسـ ــى ئابـ ــۇۋەيد ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ لئهزىز بـ

كۆپچىلىـــك ھهدىسشۇناســـالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى  . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
ئــۇ، خېلــى  . ئىلگىــرى سۈرســه، دۇھهيــم ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان        

ــۈزگهن    ــالىق ئۆتكـ ــتا خاتـ ــۋايهت قىلىشـ ــنى رىـ ــۆپ ھهدىسـ ــادەم   . كـ ــى ئـ ــڭ ياخشـ ــهيم ئۇنىـ ــېكىن ھۇشـ لـ
 .ئېيتقان، ـ دېگهن ئىكهنلىكىنى

 .سهھىه، ـ دېگهن): 170(ئهلبانى  ②
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أََبا الَْخْيرِ َحدَّثَُه قَالَ َرأَْيُت َعلَـى اْبـنِ َوْعلَـةَ     َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ أَنَّ - 423
 السََّبإِيِّ فَْرًوا فََمِسْسُتُه فَقَالَ َما لََك َتَمسُُّه قَْد َسأَلُْت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ قُلُْت إِنَّـا َنكُـونُ  

شِ قَْد ذََبُحوُه َوَنْحُن لَا َنأْكُلُ ذََباِئَحُهْم َوَيأُْتوَنا بِالَْمْغرِبِ َوَمَعَنا الَْبْرَبُر َوالَْمُجوُس ُنْؤَتى بِالْكَْب
َم َعْن بِالسِّقَاِء َيْجَعلُونَ ِفيِه الَْوَدَك فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ قَْد َسأَلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

 .ذَِلَك فَقَالَ ِدَباغُُه طَُهوُرُه
ــى ئ  - 423 ــد ئىبنـ ــ يهزىـ ــۇ ھهبىبـ ــدۇكى هبـ ــۋايهت قىلىنىـ  ،تىن رىـ

مهن ئىبنـى ۋەئلهنىـڭ ئۇچىسـىدىكى جـۇۋىنى     : دېگهنئهبۇلخهير مۇنداق 
  : كۆرۈپ، سىالپ باقسام، ئۇ ماڭا

بۇ مهسـىله  ــ بۇنى سىالپ قالدىڭ، مهن ئابدۇلالھ ئبىنى ئابباستىن 
ــوراپ  ــدە س ــرىبته بهر  ”: ھهققى ــز مهغ ــلهن   -بى ــلهر بى بهر ۋە ئاتهشپهرەس

ه ياشايمىز، ئۇالر بوغۇزلىغان قوچقارالرنىڭ گۆشى كېلىدۇ، بىـز  بىرلىكت
ئـــۇالر بىـــزگه  . ئـــۇالر بوغۇزلىغـــان مالالرنىـــڭ گۆشـــىنى يېمهيمىـــز    

 “تۇلۇملىرىنىـــڭ ئىچىـــگه ســـېرىق مـــاي قـــاچىالپ ئېلىـــپ كېلىـــدۇ
بىـــز پهيغهمـــبهر  :بهردى جـــاۋابئىبنـــى ئاببـــاس مۇنـــداق  دىم،ىـــدېگهن

تېــرىلهر «: بــۇ توغرۇلــۇق سورىســاقســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن 
  . دېگهنىدى »ئاشالنسا پاك بولىدۇ

 )366: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَُّما إَِهابٍ ُدبِـغَ   - 424
  .فَقَْد طَُهَر

ىنىدۇكى، دىن رىۋايهت قىلمائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 424
  :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر قانداق ئۆلگهن نهرسىنىڭ تېرىسى ئاشالنسـا، مـۇھهققهق پـاك    «
  . ①»بولىدۇ

  )4241: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3955(ئهلبانى  ①
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اهللا اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَْخَبَرُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه    عن عبد - 425
 .َحُرَم أَكْلَُهاْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِشاٍة َميَِّتٍة فَقَالَ َهلَّا اْسَتْمَتْعُتْم بِإَِهابَِها قَالُوا إِنََّها َميَِّتةٌ قَالَ إِنََّما َعلَ

مۇنــداق نىــڭ مائابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 425
هى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي: قىلىنىدۇدېگهنلىكى رىۋايهت 
ــان   ــۈپ قالغــ ــر ئۆلــ ــپ   بىــ ــۈپ كېتىۋېتىــ ــدىن ئۆتــ ــڭ يېنىــ قوينىــ
  :يېنىدىكىلهردىن

. ـــ نېمىشـقا بۇنىـڭ تېرىسـىدىن پايدىالنمىـدىڭالر؟ ـ دەپ سـورىدى       
  :ئۇالر

پهيغهمبهر . ــ بۇ ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان ئىدى، ـ دەپ جاۋاب بهردى 
  :ئهلهيهىسساالم

نـى تېرىسـىدىن پايـدىلىنىش    يه( ــ ئۇنى يېيىشـال ھـارام قىلىنـدى   
  . ، ـ دېدى)ھارام قىلىنغىنى يوق

  )5531: بۇخارى(

عن اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ َماَتْت َشاةٌ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 426
 .ِلأَْهِلَها أَلَا َنَزْعُتْم جِلَْدَها ثُمَّ َدَبْغُتُموُه فَاْسَتْمَتْعُتْم بِِه

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 426 
بىر قوي ئۆلگهنىدى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  : رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :قوينىڭ ئىگىلىرىگهئۇ ۋەسهللهم 
» !ئۇنىــڭ تېرىســىنى چىقىرىۋېلىــپ، ئاشــالپ پايدىالنمامســىلهر؟ «
  . ①دېدى

  )1727: تىرمىزى(

رِيِّ بَِهذَا الَْحِديِث لَْم َيذْكُْر َمْيُموَنةَ قَالَ فَقَالَ أَلَا اْنَتفَْعُتْم بِإَِهابَِها ثُمَّ َعْن الزُّْهـ  427
 .ذَكََر َمْعَناُه لَْم َيذْكُْر الدَِّباغَ

: يۇقىرىقىغـــا ئوخشاشـــال هزۆھرىـــدىن قىلىنغـــان رىـــۋايهتت – 427

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1411(ئهلبانى  ①
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ــيىلگهن» ئۇنىــڭ تېرىســىدىن پايدىالنمامســىلهر؟ « ــا ئدې اشــالش ، ئهمم
  . ①سىلىسى تىلغا ئېلىنمىغانمه

  )4120: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ  428
 .َوَسلََّم أََمَر أَنْ ُيْسَتْمَتَع بُِجلُوِد الَْمْيَتِة إِذَا ُدبَِغْت

 كى،قىلىنىــــدۇ رىــــۋايهتشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــادىن ئائى – 428
رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۆلگهن مالنىـڭ تېرىسـىنى       

  . ②غانئاشالپ پايدىلىنىشقا بۇيرى
 )4124: ئهبۇ داۋۇد(

الَْمْيَتـِة  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُجلُوِد  - 429
 .فَقَالَ ِدَباغَُها ذَكَاُتَها

ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهانىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت       – 429 
ر رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئۆزى ئـۆلگهن ھـايۋانال  : قىلىنىدۇ

 دەپ جـاۋاپ  ③»ئـۇنى ئاشلىسـاڭالر پاكلىنىـدۇ   «: توغرىسىدا پهتىـۋا سـورالغانىدى  
  .بهردى

  )4245: هسائىن(

عن َعْبد اللَِّه ْبن ُعكَْيمٍ أَْخَبَرُهْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتـَب   - 430
 .ْيَتِة بِإَِهابٍ َولَا َعَصبٍإِلَى ُجَهْيَنةَ قَْبلَ َمْوِتِه بَِشْهرٍ أَنْ لَا َتْنَتِفُعوا ِمْن الَْم

ــۇكه      430 ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــۇ ئهنهــ ـ ئاب ــۋايهت ۇدىن يم رەزىيهلالھ رى
 ئۆزىنىـــڭ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمىـــدۇكى، قىلىن
ــۇرۇن جــۇھهينه قهبىلىســىگه ۋاپاتىــد ــۆلگهن مالنىــڭ « :ىن بىــر ئــاي ب ئ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3470(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 890(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3959(ئهلبانى  ③
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  . ①دەپ خهت يازغان »!ئىشلهتمهڭالر ىمۇپهيلىرىن ىمۇ،تېرىسىن
 )4128: ئهبۇ داۋۇد(

كَْيمٍ أَنَُّه قَالَ أََتاَنا ِكَتاُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْبـلَ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُع-431
  .َوفَاِتِه بَِشْهَرْينِ

ــدۇلال - 431 ــداق      ھئاب ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــۇكهيم رەزىيهلالھ ــى ئ ئىبن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   : دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  

ىن ئىككـى ئـاي بـۇرۇن    ئۇنىڭ ۋاپاتىده بىزگ يازغان خېتىۋەسهللهمنىڭ 
  . ②يېتىپ كهلدى

  )1729: تىرمىزى(

َعْن أَبِي الَْمِليحِ ْبنِ أَُساَمةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى  - 432
 .َعْن ُجلُوِد السَِّباعِ

ــداق ر      - 432 ــىدىن مۇن ــامه دادىس ــى ئۇس ــه ئىبن ــۇ مهلى ــۋايهت ئهب ى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يىرتقۇچ ھايۋانالرنىـڭ  : قىلىدۇ
  . ③توستى نى ئىشلىتىشتىنتېرىسى

 )4132: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الَْحَسنِ أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََراَد أَنْ َيْنَهى َعْن ُمْتَعِة الَْحجِّ فَقَالَ لَـُه   - 433
لََك قَْد َتَمتَّْعَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َيْنَهَنا َعـْن ذَِلـَك   ْيَس ذَاَك لأَُبيٌّ 

ـ  يٌّ فَأَْضَرَب َعْن ذَِلَك ُعَمُر َوأََراَد أَنْ َيْنَهى َعْن ُحلَلِ الِْحَبَرِة ِلأَنََّها ُتْصَبغُ بِالَْبْولِ فَقَالَ لَُه أَُب
 .قَْد لَبَِسُهنَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَبِْسَناُهنَّ ِفي َعْهِدِهلَْيَس ذَِلَك لََك 

ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ : ھهســهندىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 433

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3476(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1413(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3480(ئهلبانى  ③



 بايانىنىجاسهتلهرنىڭ 

287 

  :دىن چهكلىمهكچى بولغانىدى، ئۇبهي ئۇنىڭغا①ئهنهۇ ھهج تهمهتتۇ
ھ سهلاللالھۇ ، بىز رەسۇلۇلاليوق ھوقۇقۇڭئۇنى چهكلهش سېنىڭ ــ 

ــى      ــۇ بىزن ــدۇق، ئ ــۇ ھهججــى قىلغانى ــلهن تهمهتت ــهللهم بى ــى ۋەس ئهلهيه
ــدى    ــۆمهر ھهج تهمهتتــۇدىن  شــۇنىڭدىن كېــيىن،. توســمىغانىدى، ـ دې ئ

 تىكىلگهن تونالرنى يوللۇق رەختتىن) يهمهندە ئىشلىنىدىغان( توسماي،
ــدى  ــى بول ــۈنكى . كىيىشــنى چهكلىمهكچ ــىچه (چ ــۆمهرگه يىتىش ــۇ ) ئ ئ

. ②سۈيدۈكمۇ ئىستېمال قىلىنىدىكهن تابوياشوللۇق قىلىپ يرەختنى 
  :ئۇبهي ئۇنىڭغا

ڭ يوق، چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهسساالم ئۇنى ۇقوقۇــ ئۇنى توساشقا ھ
  . ③ـ دېدى كىيگهن، ئۇنىڭ زامانىدا بىزمۇ كىيگهن ئىدۇق،
 )20776: ئهھمهد(

: عليـه وسـلم   قال رسول اهللا صلى اهللا: عن عامر بن سعد، عن أبيه قال - 434
 .طهروا أفنيتكم، فإن اليهود ال تطهر أفنيتها«

ســهئىد ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق  - 434
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــى  : دېگهنلىكـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ رەسـ

  :ۋەسهللهم
ئىشـىك   يهھـۇدىيالر ئىشىك ئالـدىڭالرنى پـاكىز تۇتـۇڭالر، چـۈنكى     «

                                                 
ــالىيهتلىرىنى تۈگىتىــپ        ① ــۆمرە ھهجنىــڭ پائ ــاغالپ، ئ ــرام ب ــۆمرىگه ئېه ــلهن ئ ــدى بى ـــ ئال ــۇ ـ ھهج تهمهتت

ــگهن     ــدا چهكلهنـ ــچه، ئېهرامـ ــۈمى يېتىـــپ كهلگىـ ــپ، ھهج مهۋسـ ــدىن چىقىـ ــيىن، ئېهرامـ ــدىن كېـ بولغانـ
ــرىمهن ب  ــالردىن بهھــ ــرام      ئىشــ ــا ئېهــ ــگه قايتــ ــدە، ھهجــ ــپ كهلگهنــ ــۈمى يېتىــ ــدىغان، ھهج مهۋســ ولىــ

 .دەپمۇ ئاتىلىدۇ» بهھرىمهن بولۇش ھهجى«بۇ ھهج  ڭاشۇ. باغاليدىغان ھهجنى كۆرسىتىدۇ
ــۇ ② ــت    بـ ــۇپ، راسـ ــر خهۋەر بولـ ــان بىـ ــدا تارقالغـ ــى چاغـ ــان -ئهينـ ــانلىقى ئېنىقالنمىغـ ــر  . يالغـ ــداق بىـ بۇنـ

هىسســــاالم دەۋرىــــدىن تارتىــــپ داۋام قىلىــــپ كهلــــگهن بىــــر  خهۋەرگه ئاساســــلىنىپ پهيغهمــــبهر ئهلهي
ــڭ      ــداق قىلىــش دىنىمىزنى ــقا بولمايــدۇ، بۇن ــنى ئهمهلــدىن قالدۇرۇش ــتا شــهك ۋە   « ئىش ھۆكــۈم تۇرغۇزۇش

ــا تايىنىشـــقا بولمايـــدۇ ــا راســـتىن . زىـــت، دېمهكچـــى دەيـــدىغان پرىنســـىپىغىمۇ تـــۇپتىن »گۇمانغـ ئهممـ
 . تۇرۇپ ئىشلىتىشكه بولمايدىغانلىقى ئېنىقسۈيدۈك ئىشلىتىلىدىغان بولسا ئۇنى يۇماي 

ــهمى  ③ ــهن      ): 1576(ھهيسـ ــۇپ، ھهسـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــي(بـ ــۇ ) راۋىـ بـ
 .غان، ـ دېگهنمىئاڭلى مۇئاتىسى ئهلىدىن ،غانمىئاڭلىمۇ ھهدىسنى ئۆمهردىن
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  . ①دېگهن» لىرىنى پاكىز تۇتمايدۇئالدى ۋە مهھهللى
 )»ئهلئهۋسهت«(

كنت ردف النيب على ƥار يقال له يعفور، فعرقـت  : ـ عن ابن عباس قال  435
  .أن أغتسل هللافأمرƆ رسول 

ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى   - 435
ىـلهن  مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ب: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــۇر  ــىملىك يهئف ــهكئىس ــۇ    كهئېش ــىقتىن بهكم ــدىم، ئىسس مىنىۋالغانى
رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مېنـــى  . تهرلهپ كهتـــتىم

  . ③قىلىشقا بۇيرىدى ②غۇسلى
  )12648: »ئهلكهبىر«(

اِملَ الُْحَسْينِ ْبـنِ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َح - 436
  .َعِليŖ َعلَى َعاِتِقِه َولَُعاُبُه َيِسيلُ َعلَْيِه

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى       - 436
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــاش قىلىـــــپ    ــىگه ھاپـــ ــهيننى دۈمبىســـ ــوغلى ھۈســـ ئهلىنىـــــڭ ئـــ
گهجگىسـىگه  ئۇنىـڭ  قىنى ۋە ھۈسهيننىڭ شۆلگىيىنىڭ كۆتۈرۈۋالغانلى

  . ④ئېقىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرگهن ئىدىم
  )658: ئىبنى ماجه(

                                                 
ــهمى  ① ــڭ     ): 1583(ھهيسـ ــۇپ، ئۇنىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــقا   بـ ــتازىدىن باشـ ئۇسـ

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ــى ② ــهكنىڭ     يهنـــ ــمىڭغا ئېشـــ ــارقىلىق جىســـ ــهن تهرلهش ئـــ ــس، ســـ ــمى نىجىـــ ــهكنىڭ جىســـ ئېشـــ

 .جىسمىدىن نىجاسهت يۇقتۇرىۋالدىڭ، شۇڭا ئۇنى يۇۋېتىشىڭ كېرەك
دىدە زەھهـــاك ئىســـىملىك بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنه): 1588(ھهيســـهمى  ③

ئىمــام ئهھــمهد ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى سۈرســه، يهھيــا ئهبــۇ زۇرئه ۋە         . بىــرى بــار 
 .باشقىالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 536(ئهلبانى  ④
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  ھاجهت ئادا قىلىش

عن أَُبي ُموَسى إِنِّي كُْنُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيـْومٍ   - 437
قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أََحُدكُْم  فَأََراَد أَنْ َيُبولَ فَأََتى َدِمثًا ِفي أَْصلِ جَِدارٍ فََبالَ ثُمَّ

 .أَنْ َيُبولَ فَلَْيْرَتْد ِلَبْوِلِه َمْوِضًعا
مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    ئهبۇ – 437
بىر كۈنى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن      : قىلىنىدۇ

ئۇنىــڭ كىچىــك تهرىتــى كېلىــپ، بىــر تامنىــڭ  . تتىمبىــرگه كېتىۋاتــا
ــاردى ۋە يۇمشــاق يهرگه ســىيدى  ھــاجهتتىن كېــيىن مۇنــداق . تــۈۋىگه ب

ئهگهر كىچىـــــك تهرەت قىلمـــــاقچى بولســـــاڭالر، ســـــۈيدۈك «: دېـــــدى
   .①»چاچرىمايدىغان يهرنى ئىزدەڭالر

 )3: ئهبۇ داۋۇد(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا ذََهَب الَْمذَْهَب  َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ النَّبِيَّ - 438
  .أَْبَعَد

مۇغىيرە ئىبنى شۇئبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 438
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاھارەت سـۇندۇرۇش  : قىلىنىدۇ

  . ②ئۈچۈن يىراق يهرگه باراتتى
 )1: ئهبۇ داۋۇد(

ْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أََراَد الَْبـَراَز  َع - 439

                                                 
 .ەئىپ، ـ دېگهنز): 1(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1(ئهلبانى  ②
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 .اْنطَلََق َحتَّى لَا َيَراُه أََحٌد
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت  - 439

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھــاجهت قىلىــش : لىنىــدۇقى
ــچه      ــدىغان يهرگى ــېچكىم كۆرمهي ــا، ھ ــاقچى بولس ــىرتقا چىقم ــۈن س ئۈچ

  . ①باراتتى
 )2: ئهبۇ داۋۇد(

قَالُوا ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّاَنْينِ  440
 .َوَما اللَّعَّاَناِن َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الَِّذي َيَتَخلَّى ِفي طَرِيقِ النَّاسِ أَْو ِفي ِظلِّهِْم

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 440
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىرىگه

ىغان ئىككــى تۈرلــۈك كىشــىنىڭ ــــ ســىلهر لهنهتــكه ســهۋەب بولىــد
  :ساھابىلهر. ـ دېدى! قىلىقىدىن ساقلىنىڭالر

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  ،دىغانىــ ئۇالر قايسىالر؟ ـ دەپ سورى  
  :ۋەسهللهم

ــ ئادەملهر ماڭىدىغان يولغـا يـاكى ئـۇالر سـايىدايدىغان يهرگه تهرەت     
  . قىلغۇچى، ـ دېدى

  ) 269: مۇسلىم(

اِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتَّقُوا الَْملَـاِعَن  َعْن ُمَع - 441
  .الثَّلَاثَةَ الَْبَراَز ِفي الَْمَوارِِد َوقَارَِعِة الطَّرِيقِ َوالظِّلِّ

ـ مۇئــــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت       441
  : لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلال

مهلئۇنلۇققا ئېلىـپ بارىـدىغان ئـۈچ ئىشـتىن سـاقلىنىڭالر، ئـۇالر       «
ســـۇ ئاقىـــدىغان يهرلهرگه، يولنىـــڭ ئوتتۇرىســـىغا ۋە كىشـــىلهر : بولســـا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2(ئهلبانى  ①
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  . ①»كىچىك تهرەت قىلىشتۇر -ئورۇنالرغا چوڭ  دىغانيسايىدا
  ) 26: ئهبۇ داۋۇد(

َمـْن آذَى  : ُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم، قَـالَ   ، أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللََّسْيٍدَعْن ُحذَْيفَةَ بن أُ-442
  .الُْمْسِلِمَني ِفي طُُرِقهِْم َوَجَبْت َعلَْيِه لَْعَنُتُهْم

ھـــۇزەيفه ئىبنـــى ئۇســـهيد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   - 442
: نقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنـداق دېـگه  

كىمكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ماڭىــدىغان يــوللىرىنى مهيــنهت قىلىــش ۋە «
بۇزۇش ئارقىلىق مۇسـۇلمانالرغا ئهزىـيهت بهرسـه، ئـۇ كىشـىگه ئۇالرنىـڭ       

  . ②»لهنهت قىلىشى ھهقلىق بولىدۇ
 )»ئهلكهبىر«(

َسلََّم َنَهى أَنْ ُيَبالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسْرجَِس أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 443
 .ِفي الُْجْحرِ قَالُوا ِلقََتاَدةَ َما ُيكَْرُه ِمْن الَْبْولِ ِفي الُْجْحرِ قَالَ كَانَ ُيقَالُ إِنََّها َمَساِكُن الْجِنِّ

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســهرجىس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق  – 443
ۋەسـهللهم ئۇششـاق    رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى  : رىۋايهت قىلىنىدۇ

 دىنەكىشـىلهر قهتـاد  . جانىۋارالرنىڭ تۆشۈكلىرىگه سىيىشـتىن توسـتى  
الرنىــــڭ تۆشــــۈكلىرگه سىيىشــــنىڭ نــــېمه ئۈچــــۈن ياخشــــى رۋاجانى

  :ئهمهسلىكى توغرىسىدا سورىغاندا، ئۇ مۇنداق جاۋاب بهردى
ــۇۋىلىرى دەپ       ــايدىغان ئ ــڭ ياش ــۈكلهر جىنالرنى ــۇ تۆش ــۈنكى ئ ـــ چ ـ

  . ③قارىلىدىكهن
 )29: ۇ داۋۇدئهب(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمَغفَّلٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيُبولَنَّ أََحُدكُْم  - 444َ 
 .ِفي ُمْسَتَحمِِّه فَإِنَّ َعامَّةَ الَْوْسَواسِ ِمْنُه

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 21(ئهلبانى  ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 1001(ھهيسهمى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 8(ئهلبانى  ③
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ئىبنــى مــۇغهففهل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  ھئابــدۇلال - 444
  :لىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقى

ــارلىق    « ــهيتاننىڭ بـ ــۈنكى شـ ــىيمهڭالر، چـ ــدىغان يهرگه سـ يۇيۇنىـ
  . ①»ۋەسۋەسىسى شۇ يهردىن تارقىلىدۇ

 )36: نهسائى(

َوَسلََّم لَا َيُبـولَنَّ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمَغفَّلٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 445
  .ُهأََحُدكُْم ِفي ُمْسَتَحمِِّه ثُمَّ َيْغَتِسلُ ِفيِه قَالَ أَْحَمُد ثُمَّ َيَتَوضَّأُ ِفيِه فَإِنَّ َعامَّةَ الَْوْسَواسِ ِمْن

ــۋايهت     - 445 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇغهففهل رەزىيهلالھ ــى م ــدۇلال ئىبن ئاب
: سـهللهم مۇنـداق دېـگهن   قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە

ــىيمهڭالر « ــدىغان يهرگه سـ ــلى قىلىـ ــدى . »غۇسـ ــداق دېـ ــمهد مۇنـ : ئهھـ
پۈتـۈن ۋەسۋەسـه   ئانـدىن  لىـدۇ،  اسىيگهندىن كېـيىن شـۇ يهردە تاھـارەت ئ   

  . ②شۇنىڭدىن بولىدۇ
 )27: ئهبۇ داۋۇد(

َسِمْعُت َعِليَّ ْبـَن   قَالَ أَُبو َعْبد اللَِّه ْبن َماَجةَ َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن َيزِيَد َيقُولُ - 446
اُروُج ُمَحمٍَّد الطََّناِفِسيَّ َيقُولُ إِنََّما َهذَا ِفي الَْحِفَريِة فَأَمَّا الَْيْوَم فَلَا فَُمْغَتَسلَاُتُهْم الْجِصُّ َوالصَّ

 .َوالِْقُري فَإِذَا َبالَ فَأَْرَسلَ َعلَْيِه الَْماَء لَا َبأَْس بِِه
مهن مـۇھهممهد  : مـاجه مۇنـداق دېـگهن   ئهبۇ ئابدۇلالھ ئىبنـى   - 446

مۇنـــداق  نىڭمـــۇھهممهد تهنافىســـى تىن ئهلـــى ئىبنـــىئىبنـــى يهزىـــد
بـــۇ ھۆكـــۈم پهقهت يهرگه كوالنغـــان : دېگهنلىكىنـــى ئاڭلىغـــان ئىـــدىم

ــۇپ، بۈگــۈنكى  ــدە ئادەملهرنىــڭ يۇيۇنىــدىغان   ئازگــالالر ھهققىــدە بول كۈن
ــا   ــون ۋە مومغ ــرى گهج، بېت ــاش يهرلى ــال ئوخش ــالغان دىالرماتېرىي ن ياس

  . بولىدۇ سىيىپ بولۇپ سۇ ئېقىتىۋەتسه بولغاچقا،
  )304: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 35(ئهلبانى  ①
 .هھىه، ـ دېگهنس): 22(ئهلبانى  ②
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َعْن أَُمْيَمةَ بِْنِت ُرقَْيقَةَ قَالَْت كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـَدٌح ِمـْن    - 447
 .َعْيَداٍن َيُبولُ ِفيِه َوَيَضُعُه َتْحَت السَّرِيرِ

ىنتـــى رۇقهيـــقه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهانىـــڭ مۇنـــداق ئـــۇمهيمه ب - 447
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   : دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  
، ئىـدى بىر ياغاچ قاچىسـى بـار    دىغانۋەسهللهمنىڭ كىچىك تهرەت قىلى

  . ①كارىۋاتنىڭ ئاستىغا قويۇپ قوياتتىى ئۇن
 )32: نهسائى(

ال ينقع بول يف طست يف البيت  :اهللا قالل عن رسو اهللا ابن يزيد عن عبد - 448
  . فإن املالئكة ال تدخل بيتا فيه بول مقنع

ــدۇلال -448 ــد  ھئابـ ــى يهزىـ ــ  ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  ۇدىنرەزىيهلالھـ رىـ
  : ېگهنھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دپهيغهمبهر سهلاللالقىلىنىدۇكى، 

سـۈيدۈك سـاقالنمايدۇ، چـۈنكى سـۈيدۈك     ) قاچىدا(ئۆينىڭ ئىچىدە «
  . ②»ئۆيگه پهرىشته كىرمهيدۇتۇرغان 

 )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي أَيُّوَب الْأَْنَصارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا أََتْيُتْم الَْغاِئطَ  - 449
ا قَالَ أَُبو أَيُّوَب فَقَـِدْمَنا الشَّـأَْم   فَلَا َتْسَتقْبِلُوا الِْقْبلَةَ َولَا َتْسَتْدبُِروَها َولَِكْن َشرِّقُوا أَْو غَرُِّبو

 .فََوَجْدَنا َمَراِحيَض ُبنَِيْت ِقَبلَ الِْقْبلَِة فََنْنَحرُِف َوَنْسَتْغِفُر اللََّه َتَعالَى
ئهبـــۇ ئهييـــۇب ئهنســـارى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       - 449

  :ېگهنقىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د
ــبلىگه     « ــاڭالرنى قى ــدىڭالرنى ۋە ئارق ــهڭالر، ئال ــا كىرس ھاجهتخانىغ

  .»قىلماڭالر، بهلكى ئوڭ ۋە سول تهرىپىڭالرنى قىلىڭالر
ــگهن   ــداق دې ــۇب مۇن ــۇ ئهيي ــانىالر   : ئهب ــاق، ھاجهتخ ــامغا بارس ــز ش بى

ــكهن   ــېلىنغان ئى ــبلىگه قارىتىــپ س ــانچىالپ ئولتۇر . قى ــز ي ــۇقبى ، اتت

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 32(ئهلبانى  ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 999(ھهيسهمى  ②



  بۆلۈمى تاھارەت

 294

  . ىرەت تىلهيتتۇقتائاالدىن مهغپهللا ائاندىن 
  )394: بۇخارى(

عن أيب أَيُّوَب الْأَْنَصارِيَّ َصاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهـَو   ـ  450
َعلَْيِه بِِمْصَر َيقُولُ َواللَِّه َما أَْدرِي كَْيَف أَْصَنُع بَِهِذِه الْكََرابِيسِ َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

 .َوَسلََّم إِذَا ذََهَب أََحُدكُْم الَْغاِئطَ أَْو الَْبْولَ فَلَا َيْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ َولَا َيْسَتْدبِْرَها بِفَْرجِِه
 ساھابىســىرەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  – 450

 داۋاتقـان ۋاقتىـ  ئهبۇ ئهييۇب ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مىسـىردا تۇرۇ 
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، بۇ هللا :مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئۆيــدىكى ھاجهتخــانىالرنى قانــداق قىلىشــىمنى بىلمهيــمهن؟ ھــالبۇكى، 
ــدە  «: رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   ــا كىرگهن ھاجهتخانىغ

  . دېگهنىدى» !ئالدى ـ ئارقاڭالرنى قبىلىگه قىلماڭالر
  )453: مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما أََنـا لَكُـْم    - 451
ا َولَا َيْسَتِطْب بَِمْنزِلَِة الَْواِلِد أَُعلُِّمكُْم فَإِذَا أََتى أََحُدكُْم الَْغاِئطَ فَلَا َيْسَتقْبِلْ الِْقْبلَةَ َولَا َيْسَتْدبِْرَه

  .ِمينِِه َوكَانَ َيأُْمُر بِثَلَاثَِة أَْحَجارٍ َوَيْنَهى َعْن الرَّْوِث َوالرِّمَِّةبَِي
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 451

  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
. ھهقىـــقهتهن مهن ســـىلهرگه دادىنىـــڭ ئورنىـــدا تهلىـــم بېـــرىمهن«

ــا كى ــاڭالر،   ھاجهتخانىغ ــى قىلم ــدى ۋە كهينىڭالرن ــبلىگه ئال ــدە قى رگهن
تازىلىقتـا  ۋە  دەيتتـى  »ئهۋرىتىڭالرنى ئوڭ قولـۇڭالر بىـلهن تازىلىمـاڭالر   

ــۇيرۇ    ــكه ب ــا ئىشلىتىش ــال چالم ــۈچ ت ــكهن  يتتىئ ــپ كهت ــزەك، چىرى ، تې
  . ①تىاتئۇستىخان قاتارلىقالرنى ئىشلىتىشتىن توس

 )8: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 6(ئهلبانى  ①
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من Ɓ يسـتقبل   :ةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَعْن أَبِي ُهَرْيَر - 452
رواه الطـƎاƆ يف  . وƮـي عنـه سـيئة    ،القبلة وƁ يستدبرها يف الغائط كتبت له حسنة

  .“األوسط
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 452

  :سهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
كىمكى قىبلىگه ئالـدىنىمۇ، كهينىنىمـۇ قىلمىسـا، ئۇنىڭغـا بىـر      «

ــاھى     ــڭ گۇنــ ــر يامانلىقنىــ ــدۇ، بىــ ــاۋابى يېزىلىــ ــىلىقنىڭ ســ ياخشــ
  . ①»ئۆچۈرۈلىدۇ

 )»ئهلئهۋسهت«(

ِقْبلَِة ثُمَّ َجلََس َعْن َمْرَوانَ الْأَْصفَرِ قَالَ َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر أََناَخ َراِحلََتُه ُمْسَتقْبِلَ الْ - 453
َك ِفي َيُبولُ إِلَْيَها فَقُلُْت َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ أَلَْيَس قَْد ُنهَِي َعْن َهذَا قَالَ َبلَى إِنََّما ُنهَِي َعْن ذَِل

 .الْفََضاِء فَإِذَا كَانَ َبْيَنَك َوَبْيَن الِْقْبلَِة َشْيٌء َيْسُتُرَك فَلَا َبأَْس
: سفهرنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    مهرۋان ئه - 453

ــۇ ئهنهۇ  ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــىنى مامهن ئابـ ــڭ تۆگىسـ نىـ
ــۇرۇپ ســىيگهنلىكىنى     ــاراپ ئولت ــكه ق ــبله تهرەپ ــۇپ، قى ــۈرۈپ قوي چۆكت

  : كۆرۈپ
ــدۇر   ــۇ ئاب ــى ئهب ـــ ئ ــگهن   ! اھمانرـ ــداق قىلىشــتىن چهكلهن ــز بۇن بى

  : ـ دەپ سورىسام، ئۇ !ئهمهسمىدۇق؟
ـ ئهلــۋەتته، ئۇنــداق قىلىــش پهقهت ئوچۇقچىلىــق ۋە تــۈزلهڭ يهردە  ـــ

چهكلهنــگهن، ئهممــا قىــبله بىــلهن ئــارىمىزنى توســۇپ تۇرىــدىغان بىــرەر  
  . ②نهرسه بولسا، ھېچقىسى يوق، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 )11: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
ــهمى  ① ــتازى       ): 1014(ھهيس ــتازى ۋە ئۇس ــڭ ئۇس ــۇپ، ئۇنى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس نىڭ ب

لــــېكىن ئــــۇ ئىككىســــىمۇ   . ئۇســــتازىدىن باشــــقا راۋىيلىــــرى ســــهھىه ھهدىســــنىڭ راۋىيلىرىــــدۇر     
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 8(ئهلبانى  ②
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ِت َحفَْصةَ ِلَبْعضِ َحـاَجِتي  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ اْرَتقَْيُت فَْوَق ظَْهرِ َبْيـ   454
َحدَّثََنا فََرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقِْضي َحاَجَتُه ُمْسَتْدبَِر الِْقْبلَِة ُمْسَتقْبِلَ الشَّأِْم

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ  إِْبَراِهيُم ْبُن الُْمْنِذرِ قَالَ َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ َعْن ُعَبْيِد اللَِّه
َعْن َواِسعِ ْبنِ َحبَّانَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ اْرَتقَْيُت فَْوَق ظَْهرِ َبْيِت َحفَْصـةَ ِلـَبْعضِ   

َر الِْقْبلَـِة ُمْسـَتقْبِلَ   َحاَجِتي فََرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقِْضي َحاَجَتُه ُمْسَتْدبِ
 .الشَّأْمِ

ــۇ ئهنهۇ   - 454 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــداق  مائاب ــڭ مۇن نى
ــۋايهت قىلىنىــدۇ   ــى رى ــۈن ھهفســهنىڭ    : دېگهنلىك ــر ئىــش ئۈچ مهن بى

ــدا رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ    ئۆيىنىــڭ ئۆگزىســىگه چىققانىــدىم، شــۇ ئارى
ــبلىگه ئارقىســىنى، شــا   ــدىنى  ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قى ــكه ئال م تهرەپ

  . كۆردۈم قىلىپ تهرەت سۇندۇرىۋاتقانلىقىنى
  )148: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ذُِكَر ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوٌم َيكَْرُهـونَ   - 455
 .لُوا بَِمقَْعَدِتي الِْقْبلَةََعلُوَها اْسَتقْبِأَنْ َيْسَتقْبِلُوا بِفُُروجِهِْم الِْقْبلَةَ فَقَالَ أَُراُهْم قَْد فَ

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  – 455
ــدۇ ــدا  : قىلىنى  رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھۇزۇرى

 يامـان  قىلىشـنى  قىبله تهرەپكه ئالـدىنى تهرەت سۇندۇرغاندا ) ئۆيلىرىدە(
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ى، ىدوغرىسىدا سۆز قىلىنغانكۆرىدىغان ئادەملهر ت
  :مۇنداق دېدى ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ (شــۇنداق قىلغانــدەك تۇرىــدۇ،  ئــۇالرــــ قارىغانــدا 

) لىقىنى بىلسـۇن ئۈچـۈن  نلىقىنى ۋە بۇنداق قىلىشنىڭ توغرىخاتاالشقا
ــكه    ــبله تهرەپــ ــدىنى قىــ ــلىتىدىغان خاالنىــــڭ ئالــ ــىلهر مهن ئىشــ ســ

  . ①رىتىڭالرقا
 )324: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 68(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي َواِئلٍ قَالَ كَانَ أَُبو ُموَسى ُيَشدُِّد ِفي الَْبْولِ َوَيُبولُ ِفي قَاُروَرٍة َوَيقُولُ  - 456
ِدْدُت إِنَّ َبنِي إِْسَراِئيلَ كَانَ إِذَا أََصاَب جِلَْد أََحِدِهْم َبْولٌ قََرَضُه بِالَْمقَارِيضِ فَقَالَ ُحذَْيفَةُ لََو

َم أَنَّ َصاِحَبكُْم لَا ُيَشدُِّد َهذَا التَّْشِديَد فَلَقَْد َرأَْيُتنِي أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّ  
لَـيَّ  َنَتَماَشى فَأََتى ُسَباطَةً َخلَْف َحاِئٍط فَقَاَم كََما َيقُوُم أََحُدكُْم فََبالَ فَاْنَتَبذُْت ِمْنُه فَأََشاَر إِ

  .فَجِئُْت فَقُْمُت ِعْنَد َعِقبِِه َحتَّى فََرغَ

 ئهبـۇ : ئهبۇ ۋائىلنىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    - 456
هتىيـات قىلىـپ،   ېمۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سۈيدۈك توغرىسىدا قاتتىق ئ

  : شېشىنىڭ ئىچىگه سىيهتتى ۋە تهكىتلهپ

ســىگه ســۈيدۈك  ــــ ئىســرائىل ئهۋالتلىرىــدىن بىرەرســىنىڭ تېرى   
ھـۇزەيفه  . تېگىپ قالسا، شۇ ئورۇننى قاچىالر بىلهن كېسـهتتى، ـ دەيتتـى   

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى

چىڭ تۇرىۋالماسلىقىنى  بۇنداق سۆھبهتدىشىڭالرنىڭ بۇ ــ ئهلۋەتته،
چۈنكى مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن . ياقتۇرىمهن

ئهخــلهت  ىــپ، بىــر تامنىــڭ ئارقىســىدىكى   بىــرگه مېڭىــپ كېتىۋېت 
تــۇرۇپ  دەكال ئــۆرەتۆكىــدىغان يهرگه كهلگهنــدە، ئۇنىــڭ خــۇددى بىــرىڭالر 

 ماڭــا ئــۇتۇرســام،  يىــراق ئۇنىڭــدىن مهن. هنىــدىمســىيگهنلىكىنى كۆرگ
، ئــۇ ســىيىپ بــولغىچه كېلىــپ مهن. ئىشــارەت قىلــدى تۇرۇشــقا يــېقىن

  . ئارقىسىدا تۇرۇپ تۇردۇم
  )273: مۇسلىم(

يا عمر ال تبل قائما فما بلت  :رآƆ النيب وأنا أبول قائما فقال:عن عمر قال - 457
  .قائما بعد

ــۋايهت    – 457 ــداق دېگهنلىكــى رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن ئ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنىڭ ئـۆرە تـۇرۇپ   : قىلىنىدۇ

  :سىيىۋاتقانلىقىمنى كۆرۈپ

 ،شـۇنىڭدىن كېـيىن  . ـ دېـدى ! ۇپ سىيمىگىنــ ھهي ئۆمهر، ئۆرە تۇر
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  . مىدىمىپ باقمهن ئۆرە تۇرۇپ سىي
 )12: تىرمىزى(

  .Ƶا للترمزي. وله قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت - 458
ــۋايهت    – 458 ــداق دېگهنلىكــى رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن ئ
  . ①مهن مۇسۇلمان بولغاندىن بېرى ئۆرە تۇرۇپ سىيمىدىم: قىلىنىدۇ

 )12: تىرمىزى(

 .َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ إِنَّ ِمْن الَْجفَاِء أَنْ َتُبولَ َوأَْنَت قَاِئٌم - 459
ئـۆرە تـۇرۇپ   : ئابدۇلال ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ     - 459

   .ـ دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ سىيىش ئهخالقسىزلىقتۇر،
  )تىرمىزى رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َمْن َحدَّثَكُْم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَـانَ َيُبـولُ    - 460
 .ا كَانَ َيُبولُ إِلَّا قَاِعًداقَاِئًما فَلَا ُتَصدِّقُوُه َم

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت   - 460
ــدۇ ــىلهرگه: قىلىنىـ ــى سـ ــهلاللالھۇ ئهلهي” :كىمكـ ــۇلۇلالھ سـ ــى رەسـ هـ

 دېسـه، ئۇنىڭغـا ئشـهنمهڭالر، چـۈنكى ئـۇ      “ۋەسهللهم ئۆرە تـۇرۇپ سـىيگهن  
  . ②ئولتۇرۇپ سىيهتتى ھهمىشه

 )12: تىرمىزى(

َبْيَنا َسْعٌد َيُبولُ قَاِئًما، إِِذ اتَّكَأَ فََماَت، قََتلَْتـُه الْجِـنُّ،   : َعنِ اْبنِ ِسريِيَن قَالَ - 461
  .ْينِ فَلَْم ُنْخِطǜْ فَُؤاَدْهَنْحُن قََتلَْنا َسيَِّد الَْخْزَرجِ َسْعَد بن ُعَباَدْه َرَمْيَناُه بَِسْهَم :فَقَالُوا

: ئىبنى سىرىننىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 461
ۋە جېنــى  قالــدى يۆلىنىــپســهئد ئــۆرە تــۇرۇپ ســىيىۋاتاتتى، تۇيۇقســىز 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 2(ئهلبانى  ①
 .دېگهنئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ھهدىسى سهھىه، ـ ): 11(ئهلبانى  ②
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ــۇنى جىــن  .چىقىــپ كهتتــى  ــۈ الرئ بىــز ”: جىــنالر. ۈپ قويغانىــدىرئۆلت
 ئىككى تال ئـوق . خهزرەجنىڭ باشلىقى سهئد ئىبنى ئۇبادەنى ئۆلتۈردۇق

   .①ىيىشتدې “كۈزدۇقتهگدەل يۈرىكىگه  ئېتىپ
 )»ئهلكهبىر«(

َت َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ أَْرَدفَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ذَا  - 462
 َيْومٍ َخلْفَُه فَأََسرَّ إِلَيَّ َحِديثًا لَا أَُحدِّثُ بِِه أََحًدا ِمْن النَّاسِ َوكَانَ أََحبَّ َما اْسَتَتَر بِِه َرُسـولُ 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَحاَجِتِه َهَدٌف أَْو َحاِئُش َنْخلٍ قَالَ اْبُن أَْسَماَء ِفي َحِديِثِه َيْعنِـي  
 .اِئطَ َنْخلٍَح

ئابــدۇلالھ ئىبنــى جهئــفهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق       - 462
بىر كۈنى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ۋەســهللهم مېنــى ئارقىســىغا مىنــدۈرۈۋېلىپ، مهخپىــي بىــر گهپنــى       
رەسـۇلۇلالھ   .مهن ئۇ گهپنى ھېچ كىشـىگه ئېيتمـايمهن  . ئېيتىپ بهردى

هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئېگىز دۆڭ ياكى خورمىلىـق بـاغنى دالـدا    س
  . قىلىپ تۇرۇپ تاھارەت سۇندۇرۇشنى بهكمۇ ياخشى كۆرەتتى

  )342: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحَسَنةَ قَالَ اْنطَلَقُْت أََنا َوَعْمُرو ْبُن الَْعاصِ إِلَى النَّبِـيِّ   - 463
لَْيِه َوَسلََّم فََخَرَج َوَمَعُه َدَرقَةٌ ثُمَّ اْسَتَتَر بَِها ثُمَّ َبالَ فَقُلَْنا اْنظُُروا إِلَْيِه َيُبولُ كََمـا  َصلَّى اللَُّه َع

 َتُبولُ الَْمْرأَةُ فََسِمَع ذَِلَك فَقَالَ أَلَْم َتْعلَُموا َما لَِقَي َصاِحُب َبنِي إِْسَراِئيلَ كَاُنوا إِذَا أََصـاَبُهمْ 
  .َهاُهْم فَُعذَِّب ِفي قَْبرِِهقَطَُعوا َما أََصاَبُه الَْبْولُ ِمْنُهْم فََن الَْبْولُ

رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق     هاھمان ئىبنى ھهسـهن رئابدۇر - 463
ئهمر ئىبنى ئاس ئىككىمىـز رەسـۇلۇلالھ   : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئۆيـدىن   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا بارغـان ئىـدۇق، ئـۇ      
قولىدا قالقان بار ئىدى، بىر ئـازدىن كېـيىن، ئـۇ قالقـاننى دالـدا      . چىقتى

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ئىبنـــى ســـىرىن ســـهئد ئىبنـــى  ): 1017(ھهيســـهمى  ①

 .ئۇبادە بىلهن زامانداش ئهمهس، ـ دېگهن
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  :قىلىپ سىيگهنىدى، بىز
. ــ ئۇنىڭغـا قـاراڭالر، خـۇددى ئايـالالردەك سـىيىۋاتىدۇ، ـ دېيىشـتۇق       
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ گهپنى ئاڭالپ مۇنداق دېدى

تارتقـان ئـازابنى بىلمهمســىلهر؟   ى ىـدىن بىــر ـــ ئىسـرائىل ئهۋالتلىر  
ــهرىئىتىدە(ئۇالرنىــڭ  ــۇ    ) ش ــا، ش ــۈيدۈك تېگىــپ قالس ــرىگه س ــرەر يې بى

ھېلىقـى ئـادەم   ، ىش كېـرەك ئىـد  سۈيدۈك تهگكهن يهرنى كېسىپ تاشال
ــۇالرنى  ــداق قىلىشــتىن (ئ ــۇ  ) بۇن ــدى، ئ ــى ئىســرائىلنى (توســقان ئى  بهن

ىســىدە قهبر )ئۈچــۈن تىن توســقانلىقىســۈيدۈكتىن ئېهتىيــات قىلىشــ
  . ①ئازاب تارتتى

  )22: ئهبۇ داۋۇد(

  .َعْن أَبِي ُموَسى ِفي َهذَا الَْحِديِث قَالَ جِلِْد أََحِدِهْم - 464
غان ھهدىسـته  ىنرىۋايهت قىلرەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ئهبۇ مۇسا - 464 

  :مۇنداق دېيىلگهن
ــى     « ــۇ يهرن ــه، ش ــۈيدۈك تهگس ــىگه س ــىنىڭ تېرىس ــۇالردىن بىرەرس ئ

  . ②»كېسهتتى
  )22: داۋۇد هبۇئ(

 .َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َجَسِد أََحِدِهْم - 465
ــا - 465 ــۇ مۇسـ ــدە   ئهبـ ــر رىۋايىتىـ ــڭ يهنه بىـ ــۇ ئهنهۇنىـ رەزىيهلالھـ

  : دىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــه « ــۈيدۈك تهگسـ ــۇالردىن بىرەرســـىنىڭ جهســـىدىگه سـ دەپ  ③»...ئـ

   .يۇقىرىقى بىلهن ئوخشاش مهزمۇندا ھهدىس بايان قىلىنغان
 )22 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 16(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ئهمما مهۋقۇف، ـ دېگهن): 17(ئهلبانى  ②
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 6(ئهلبانى  ③
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عن أيب َسِعيٍد قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َيْخُرْج  - 466
َتَحدَّثَاِن فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْمقُُت َعلَـى  الرَُّجلَاِن َيْضرَِباِن الَْغاِئطَ كَاِشفَْينِ َعْن َعْوَرِتهَِما َي

  .ذَِلَك
ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت  - 466
ئىككى «: مهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ: قىلىنىدۇ

 بىـرى بىـلهن   -بىـر  ېچىـپ،  ئ نـى ئهۋرەتلىرىچىقىـپ،   غائادەم ھاجهتخانى
بهك  قىلىقنـى  نـداق ۇب اهللاچـۈنكى ئۇلـۇغ    شقاچ تهرەت قىلمىسـۇن، پاراڭال

  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم» يامان كۆرىدۇ
 )15: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أََراَد َحاَجةً لَا َيْرفَـُع   - 467
  .ُنَو ِمْن الْأَْرضِثَْوَبُه َحتَّى َيْد
دىن مۇنـــداق بايـــان  مـــائىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ   - 467
رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھـاجىتىنى ئـادا       : قىلىنىدۇ

ــولمىغىچه كىيىمىنــــى       ــۇرۇپ بــ ــا، تولــــۇق ئولتــ ــاقچى بولســ قىلمــ
  . ②كۆتۈرمهيتتى

 )14: ئهبۇ داۋۇد(

نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن اكَْتَحلَ فَلُْيوِتْر َمـْن  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةََ َعْن ال - 468
فََعلَ فَقَْد أَْحَسَن َوَمْن لَا فَلَا َحَرَج َوَمْن اْسَتْجَمَر فَلُْيوِتْر َمْن فََعلَ فَقَْد أَْحَسَن َوَمْن لَـا فَلَـا   

َما لَاَك بِِلَسانِِه فَلَْيْبَتِلْع َمْن فََعلَ فَقَْد أَْحَسَن َوَمْن لَا فَلَا َحَرَج َوَمْن أَكَلَ فََما َتَخلَّلَ فَلَْيلِْفظْ َو
فَـإِنَّ   َحَرَج َوَمْن أََتى الَْغاِئطَ فَلَْيْسَتِتْر فَإِنْ لَْم َيجِْد إِلَّا أَنْ َيْجَمَع كَِثيًبا ِمْن َرْملٍ فَلَْيْسَتْدبِْرُه

  .آَدَم َمْن فََعلَ فَقَْد أَْحَسَن َوَمْن لَا فَلَا َحَرَجالشَّْيطَانَ َيلَْعُب بَِمقَاِعِد َبنِي 
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 468

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 4(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 11(ئهلبانى  ②
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سۈرمه تارتماقچى بولغانالر تاق تارتسـۇن، كىمكـى شـۇنداق قىلسـا،     «
. كــى ئۇنــداق قىاللمىســا، گۇنــاھ يــوق    كىم. ياخشــى قىلغــان بولىــدۇ  

كىمكـى شـۇنداق    .چالمـا تۇتۇدىغـانالر تـاق تۇتسـۇن    ) ئىستىنجا ئۈچـۈن (
. كىمكى ئۇنداق قىاللمىسـا، گۇنـاھ يـوق   . قىلسا، ياخشى قىلغان بولىدۇ

بىــر تامــاق يــېگهنلهر چىشــىنىڭ ئارىلىقىغــا كىرىۋالغــان قالــدۇقالرنى  
رىۋەتســۇن، تىلــى بىــلهن نهرســه بىــلهن كــوچىالپ چىقارغــان بولســا تۈكۈ

كىمكـى شـۇنداق قىلسـا، ياخشـى قىلغـان      . چىقارغان بولسا يۇتۇۋەتسـۇن 
تاھـارەت سـۇندۇرماقچى بولغـانالر    . مىسا، گۇناھ يوقلئۇنداق قىال. بولىدۇ

ئۆزىنى دالدىغا ئالسۇن، ئهگهر دالدا قىلىشـقا بىـر نهرسـه تاپالمىسـا، قـۇم      
كى شـــهيتان ئـــادەم دۆۋىـــلهپ ئـــۇ تهرەپـــكه ئارقىســـىنى قىلســـۇن، چـــۈن

بالىلىرىنىڭ ئهۋرەتلىرى بىـلهن ئوينىشـىدۇ، كىمكـى شـۇنداق قىلسـا،      
  . ①»ياخشى قىلغان بولىدۇ، ئۇنداق قىلمىغان كىشىگه گۇناھ يوق

 )35: ئهبۇ داۋۇد(

ـ :قَالَ ،َعنِ اْبنِ ُعَمَر  - 469 ِه كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذَْهُب ِلَحاَجِت
  .َنْحَو ِميلَْينِ ِمْن َمكَّةَ: قَالَ َناِفٌع ،إِلَى الَْمْغَمسِ
ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى   - 469

رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھـاجهت      : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
ــكىچه   ــۈن مهغمهســ ــش ئۈچــ ــاقىرىم  (قىلىــ ــى چــ ــدىن ئىككــ مهككىــ

  . ②باراتتى )يىراقلىقتىكى ئورۇن
 )؛ مهۋسىلى»ئهلكهبىر«(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتبوأ لبوله كمـا  : عن أيب هريرة قال - 470
 .يتبوأ ملƕله

ــى      - 470  ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 9(ئهلبانى  ①
ــۇپ، راۋىيلىــــرى    ): 993(ھهيســــهمى  ② ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــۇ يهئــــال رىــ ــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى ۋە ئهبــ بــ

 .ئىشهنچلىك ۋە سهھىه ھهدىس ئهھلىدىندۇر، ـ دېگهن
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كىچىـك      : رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــا، خـــۇددى چۈشـــكۈن قىلىـــش ئۈچـــۈن ئـــورۇن  تهرەت قىلمـــاقچى  بولسـ

  . ①تهييارلىغاندەك، ئۆزىگه يهر تهيياراليتتى
 )»ئهلئهۋسهت«(

َجاَء ُسَراقَةُ بن َماِلـِك  “:َسِمْعُت أَبِي، َيقُولُ: عن رجل من بƗ ُمْدِلجٍ، قَالَ - 471
َعلََّمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  : ، فَقَالَبن ُجْعُشمٍ ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ِǛَِبلَـى،  : أََما َعلََّمكُْم كَْيَف َتْخُرونَ؟ قَالَ: َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَا َوكَذَا، فَقَالَ َرُجلٌ كَالُْمْسَتْهز

 .“ْنِصَب الُْيْمَنىَوالَِّذي َبَعثَُه بِالَْحقِّ، أََمَرَنا أَنْ َنَتَوكَّلَ َعلَى الُْيْسَرى، َوأَنْ َن
بهنى مۇدلهج قهبىلىسـىدىن بىـر ئـادەم دادىسـىنىڭ مۇنـداق       - 471

ســـۇراقه ئىبنـــى مالىـــك پهيغهمـــبهر : دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىدىن كېلىپ

رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـزگه مۇنـداق، مۇنـداق    ــ 
  : بىر ئادەم زاڭلىق قىلغاندەك. گهتتى، ـ دېگهنىدىئىشالرنى ئۆ

ــ ئۇ سىلهرگه قانـداق تهرەت قىلىـدىغانلىقىڭالرنى ئۆگهتمىـدىمۇ؟ ـ     
  : سۇراقه ئىبنى مالىك. دېدى

ــ ئۇنى ھهق پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهن زاتنىڭ نامى بىلهن قهسهم 
پ، ئـوڭ  ئۇ بىزنى سول پۇتىمىزغا تايىنىـ . قىلىمهنكى، ئهلۋەتته ئۆگهتتى

  . ②پۇتىمىزنى تىكلهپ ئولتۇرۇشقا بۇيرىدى، ـ دەپ جاۋاب بهردى
 )6605: »ئهلكهبىر«(

اتَّقُوا الَْبْولَ، فَإِنَُّه أَوَّلُ “:َعْن أَبِي أَُماَمةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم، قَالَ - 472
  .“َما ُيَحاَسُب بِِه الَْعْبُد ِفي الْقَْبرِ

                                                 
ــهمى  ① ــۋايهت  ): 996(ھهيس ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــد ۋە      ب ــى ئۇبهي ــا ئىبن ــهنهدىدە يهھي ــۇپ، س ــان بول قىلغ

ــار  ــى بــ ــڭ ئاتىســ ــدىم . ئۇنىــ ــالىنى تاپالمىــ ــىنىڭ تهرجىمىهــ ــۇ ئىككىســ ــرى  . مهن ئــ ــان راۋىيلىــ قالغــ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئىســـمى ئاتالمىغـــان   ): 1020(ھهيســـهمى  ②
 .بىرى بار، ـ دېگهن
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ــدۇكى،     - 472 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــامه رەزىيهلالھ ــۇ ئۇم ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سۈيدۈكتىن ئېهتىيات قىلىڭالر، چۈنكى قهبرىدە بهندىدىن ئالـدى  «
  . ①»بىلهن شۇنىڭ ھېسابى ئېلىنىدۇ

 )7605: »ئهلكهبىر«(

ال َيقُولَنَّ  :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الََعْن َواِثلَةَ بن اَألْسقَعِ، قَ - 473
 .أََحُدكُْم أَْهَرقُْت الَْماَء، َولَِكْن ِلَيقُلْ أَُبولُ

 پهيغهمـــبهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ئۋاســـىله ئىبنـــى ئهســـقه   - 473
رىـــۋايهت  نـــىمۇنـــداق دېگهنلىكى ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ

   ②»!سۇ تۆكىمهن دېمهي، سىيىمهن دەڭالر«: قىلىدۇ
 )»ئهلكهبىر«(

َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َدَخلَ الَْخلَاَء َنـَزَع   - 474
  .َخاَتَمُه

ــۋايهت   – 474 ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رى
ــدۇ ــهلال : قىلىنى ــۇلۇلالھ س ــا   رەس ــهللهم ھاجهتخانىغ ــى ۋەس لالھۇ ئهلهيه

  . ③كىرگهندە، ئۈزۈكىنى چىقىرىۋېتهتتى
 )1746: تىرمىزى(

لَ الَْخلَـاَء َوَضـَع   َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َدَخـ   475
 .َخاَتَمُه

ــئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى   – 475  ۋايهترى

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 1034(هيســـهمى ھ ①

 .دېگهن
ــهمى  ② ــى        ): 1040(ھهيسـ ــه ئىبنـ ــهنهدىدە ئهنبهسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار     ــرى ب ــىملىك بى ــه ئىس ــى ئهنبهس ــدۇراھمان ئىبن ــى    . ئاب ــپ كىش ــى زەئى ــڭ ھهدىس ــالر ئۇنى ھهدىسشۇناس
 .ئىكهنلىكىدە بىرلىككه كهلگهن، ـ دېگهن

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 292(ئهلبانى  ③
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھاجهتخانىغــا     : قىلىنىــدۇ
  . ①كىرگهندە، ئۈزۈكىنى سىرتتا قويۇپ قوياتتى

 )19: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ قَالَ َسِمْعُت أََنًسا َيقُولُ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه   - 476
َدَخلَ الَْخلَاَء قَالَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن الُْخُبِث َوالَْخَباِئِث َتاَبَعـُه اْبـُن    َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا

َعْرَعَرةَ َعْن ُشْعَبةَ َوقَالَ غُْنَدٌر َعْن ُشْعَبةَ إِذَا أََتى الَْخلَاَء َوقَالَ ُموَسى َعْن َحمَّاٍد إِذَا َدَخـلَ  
 .ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ إِذَا أََراَد أَنْ َيْدُخلََوقَالَ َسِعيُد ْبُن َزْيٍد َحدَّ

ئابدۇلئهزىز ئىبنى سۇھهيبنىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت    - 476
ــدۇ ــى   : قىلىنى ــداق دېگهنلىكىن ــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن مهن ئهنهس رەزىيهلالھ
رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ھاجهتخانىغـــا : ئاڭلىـــدىم
  :كىرگهندە

ــى « شــهيتانالرنىڭ زىيانكهشــلىك   -كهك ۋە چىشــى جىــن  ئهر !اهللائ
  .دەيتتى» قىلىشىدىن ساڭا سېغىنىمهن

  .حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل وقال سعيد ابن زيد - 477
ــگهن     - 477 ــداق دې ــد مۇن ــى زەي ــهئىد ئىبن ــزگه  : س ــدۇلئهزىز بى ئاب

ئۇ ھاجهتخانىغا كىرمهكچـى  : سۆزلهپ بهردى نى مۇنداقھهدىسيۇقىرىقى 
  ... غاندابول

  )142: بۇخارى(

  .رواه مسلم. إذا دخل الكنيف: ويف أخرى - 478
  . دېيىلگهن... ھاجهتخانىغا كىرگهندە: يهنه بىر رىۋايهتته - 478

  )375: مۇسلىم(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِنَّ َهـِذِه     - 479
 .وَش ُمْحَتَضَرةٌ فَإِذَا أََتى أََحُدكُْم الَْخلَاَء فَلَْيقُلْ أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن الُْخُبِث َوالَْخَباِئِثالُْحُش

                                                 
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 5(ئهلبانى  ①
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زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت      - 479
  : قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــانىالر  « ــدىغان يهرلهردۇر شهكســىزكى، ھاجهتخ ــازىر بولى ــنالر ھ . جى
ئهركهك ۋە چىشــــــى ”: ھاجهتخانىغــــــا كىرمهكچــــــى بــــــولغىنىڭالردا

ــاھ تىــــلهپ،   ــهيتانالرنىڭ زىيانكهشــــلىك قىلىشــــىدىن پانــ ــا هللاشــ قــ
   ①»!دەڭالر “سېغىنىمهن

  ) 6: ئهبۇ داۋۇد(

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َخَرَج َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى ال - 480
  .ِمْن الَْخلَاِء قَالَ غُفَْراَنَك

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  – 480
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھاجهتخانىــدىن   : قىلىنىــدۇ
  . ②دەيتتى» مهغپىرىتىڭنى تىلهيمهن !اهللا ئى«: چىققاندا

  ) 7 :تىرمىزى(

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َخـَرَج ِمـْن     481
 .301 .رواه ابن ماجة .الَْخلَاِء قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنِّي الْأَذَى َوَعافَانِي

مۇنــــداق  ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ - 481
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

جىمى ھهمدۇسانا مهندىن زىيانلىق مـاددىنى  «: ھاجهتخانىدىن چىققاندا
» تائاالغــا خاســتۇر  اهللاكهتكــۈزۈپ، مېنــى خــاتىرجهم، ســاغالم قىلغــان     

  . ③دەيتتى
 )301:ئىبنى ماجه(

  .رزين. ى أخرج عƗ األذى وعافاƆاƩمد هللا الذ: ويف رواية - 482

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 7(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 60(ئهلبانى  ③
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گــۈزەل ماختاشــالر «: رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن ـ يهنه بىــر   482
ــۋەتكهن    ــدۇرۇپ، زىيــانلىقىنى چىقىرى ــدىلىق مــاددىنى قال ــدە پاي  اهللامهن

  . »تائاالغا مهنسۇپتۇر
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْن - 483
 .ِهقَالَ َسْتُر َما َبْيَن أَْعُينِ الْجِنِّ َوَعْوَراِت َبنِي آَدَم إِذَا َدَخلَ أََحُدُهْم الَْخلَاَء أَنْ َيقُولَ بِْسمِ اللَّ

ــۋايهت   - 483 ئهلـــى ئىبنـــى ئهبۇتالىـــب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى،

ــرى   « ــادەم بالىلىرىنىـــڭ ئهۋرەتلىـ ــلهن ئـ ــۆزلىرى بىـ جىننىـــڭ كـ
ــدە  ــيىلگهن ئارىســىدىكى پهردە، ھاجهتخانىغــا كىرگهن  “بىســمىلالھ”: دې

  . ①»كهلىمىسىدۇر
 )606: تىرمىزى(

 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 496(ئهلبانى  ①
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلَّ َشـْيٍء  َعْن َسلَْمانَ قَالَ ِقيلَ لَُه قَْد َعلََّمكُْم َنبِيُّكُْم  - 484
ْنجَِي َحتَّى الِْخَراَءةَ قَالَ فَقَالَ أََجلْ لَقَْد َنَهاَنا أَنْ َنْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةَ ِلَغاِئٍط أَْو َبـْولٍ أَْو أَنْ َنْسـتَ  

 .نْ َنْسَتْنجَِي بَِرجِيعٍ أَْو بَِعظْمٍبِالَْيِمنيِ أَْو أَنْ َنْسَتْنجَِي بِأَقَلَّ ِمْن ثَلَاثَِة أَْحَجارٍ أَْو أَ
نىـڭ ئېيتىـپ بېرىشـىچه    سهلمان فارىسى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 484

  : بىرسى ئۇنىڭدىن
ــمه      ــپ ھهم ــتىن تارتى ــىلهرگه تهرەت قىلىش ــرىڭالر س ـــ پهيغهمبى ـ

  : ئۇنىڭغا غان، سهلمانىسوردەپ ئىشنى ئۆگهتتى، شۇنداقمۇ؟ ـ 
ك تهرەت قىلغانـــدا قىـــبلىگه چىـــىـــــ ھهئه، ئـــۇ بىزنـــى چـــوڭ ۋە ك

ئالدىمىزنى قىلىش، ئوڭ قـول بىـلهن ئىسـتىنجا قىلىـش، ئىسـتىنجادا      
ئــۈچتىن ئــاز تــاش ئىشــلىتىش، ئۇســتىخان بىــلهن ئىســتىنجا قىلىــش 

  . گهنقاتارلىق ئىشالردىن چهكلىدى، ـ دەپ جاۋاب بهر
  )262: مۇسلىم(

  .ويف رواية أن القائل له ذلك املشركون - 485
ســهلماندىن شــۇ ســوئالنى ســورىغۇچىالر : بىــر ھهدىســته يهنه - 485 

   .ـ دەپ كهلگهن، مۇشرىكالر ئىدى
  )262 :مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَا   - 486
 .بَِيِمينِِه َولَا َيْسَتْنجِي بَِيِمينِِه َولَا َيَتَنفَّْس ِفي الْإَِناِء َبالَ أََحُدكُْم فَلَا َيأُْخذَنَّ ذَكََرُه

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ قهتــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ دادىســىدىن  - 486
رىۋايهت قىلىدۇكى، رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق      
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  :دېگهن
ــى     تهرەت« ــلهن زەكىرىڭالرنـ ــول بىـ ــوڭ قـ ــېغىڭالردا ئـ ــان چـ قىلغـ

تۇتماڭالر، ئىستىنجادا ئوڭ قولنى ئىشلهتمهڭالر، قاچاڭالردىكى يېمهك ـ  
  » !ئىچمهككه پۈۋلىمهڭالر

  )154: بۇخارى(

طُُهورِِه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَاَنْت َيُد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْيْمَنى ِل - 487
 .لَاِئِه َوَما كَانَ ِمْن أَذًىَوطََعاِمِه َوكَاَنْت َيُدُه الُْيْسَرى ِلَخ

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  – 487
ــدۇ ــولى  رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  : قىلىنى ــوڭ ق  نىئ

ت قىلىـش  ھـاجه  نى، سول قـولى ئۈچۈن تاھارەت ئېلىش ۋە تاماق يېيىش
  . ①ئىشلىتهتتى ئۈچۈن ۋە نىجاسهتنى تازىالش

 ) 33: ئهبۇ داۋۇد(

. ما مسست ذكرى بيميƖ منذ بايعت رسول اهللا وأسـلمت : عن عثمان - 488
  .فسر بأنه Ɓ يستنج بيمينه

ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت      – 488
هر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبۋە  مهن مۇســۇلمان بولغــان: قىلىنىــدۇ

بېــرى ئــوڭ قولــۇم بىــلهن زەكىرىمنــى  غانــدىنۋەســهللهمگه بهيــئهت قىل
  ). ئوڭ قولۇم بىلهن ئىستىنجا قىلمىدىميهنى ( تۇتمىدىم

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ـ   -489 ِه عن أَبِي َمْيُموَنةَ قَالَ َسِمْعُت أََنًسا َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْي
 .َوَسلََّم إِذَا َخَرَج ِلَحاَجِتِه َتبِْعُتُه أََنا َوغُلَاٌم ِمنَّا َمَعَنا إَِداَوةٌ ِمْن َماٍء

: ئهبــۇ مهيمۇنهنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 489 
ــدىم     ــى ئاڭلى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى : مهن ئهنهس رەزىيهلالھ

                                                 
 .ه، ـ دېگهنسهھى): 26(ئهلبانى  ①
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مهن ھـــاجهتكه چىققانـــدا،  مپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهلله
پ، ئۇنىــڭ كهينىــدىن ۈرۈبىــر قاچــا ســۇنى كۆتــ بىــلهن بــالىالردىن بىــرى

  . تىمماڭات
  )151:بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََتى الَْخلَاَء أََتْيُتُه بَِماٍء  - 490
 -قَالَ أَُبو َداُود ِفي َحِديِث َوِكيعٍ ثُمَّ َمَسَح َيَدُه َعلَى الْـأَْرضِ -ٍة فَاْسَتْنَجى ِفي َتْورٍ أَْو َركَْو

  .ثُمَّ أََتْيُتُه بِإَِناٍء آَخَر فََتَوضَّأَ
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى       - 490

رەســــۇلۇلالھ ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم : رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ
ــدە، ھ ــا كىرگهنـ ــۇ  مهن اجهتخانىغـ ــدا سـ ــر قاچىـ ــالغان بىـ ــتىن ياسـ تاشـ
ــى  ىكئه ــتىنجا قىالتتـ ــۇنىڭدا ئىسـ ــتىم، شـ ــته ( .لهتـ ــر ھهدىسـ : يهنه بىـ

، ئانـدىن  )ئىستىنجادىن كېـيىن قـولىنى يهرگه سـۈرتهتتى، ـ دېـيىلگهن     
  . ①يهنه بىر قاچىدا سۇ ئهكىلهتتىم، ئۇنىڭدا تاھارەت ئاالتتى

 )45: ئهبۇ داۋۇد(

ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َجاَءنِي جِْبرِيلُ فَقَالَ َيـا  َع - 491
 .ُمَحمَُّد إِذَا َتَوضَّأَْت فَاْنَتِضْح

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 491
  :ېگهنللهم مۇنداق درەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه

ــۇھهممهد”: جىبرىئىــــل كېلىــــپ« ــدا، ! ئــــى مــ ــارەت ئالغانــ تاھــ
  . ②»دېدى “!سۇ سهپكىن) ئهۋرىتىڭگه(

 )50: تىرمىزى(

َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ الَْحكَمِ الثَّقَِفيِّ أَْو الَْحكَمِ ْبنِ ُسفَْيانَ الثَّقَِفيِّ قَالَ كَانَ َرُسولُ  - 492

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 35(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 6(ئهلبانى  ②
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 .َبالَ َيَتَوضَّأُ َوَيْنَتِضُح إِذَا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــۋايهت    - 492 ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــهقهفىنىڭ مۇنـ ــۇفيان ئهل سـ سـ

رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كىچىــك تهرەت  : قىلىنىــدۇ
  . ②①سۇ سېپهتتى) ئهۋرىتىگه(قىلغاندا، تاھارەت ئېلىپ بولۇپ، 

 )166: ئهبۇ داۋۇد(

بِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َتَوضَّـأَ  َعْن الَْحكَمِ َعْن أَـ  493
 .أََخذَ َحفَْنةً ِمْن َماٍء فَقَالَ بَِها َهكَذَا َوَوَصَف ُشْعَبةُ َنَضَح بِِه فَْرَجُه

ــىدىن  - 493 ــڭ دادىسـ ــدۇ  ھهكهم ئۆزىنىـ ــۋايهت قىلىـ ــداق رىـ  :مۇنـ
بىـر   ،تاھـارەت ئالغـان ۋاقتىـدا    ەسـهللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋ 

. پ، ئىشارەت قىلىـپ كۆرسـهتتى  دە مۇنداق قىالتتى چۇم سۇنى ئېلىپوئ
  . ③سۇنى ئهۋرىتىگه چاچاتتى، ـ دەپ چۈشهندۈردى): راۋىي(شۆئبه 

  )134 :نهسائى(

ُعَمَر ْبَن الَْخطَّـابِ  أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع  اللَِّه بيدُعبن َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ـ  494
  .َيَتَوضَّأُ بِالَْماِء ِلَما َتْحَت إَِزارِِه

ىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  ھتئابـــدۇراھمان ئىبنـــى ئۇبهيـــدۇلال   - 494
ــۆمهر ئىبنـــى خهتتابنىـــڭ  : قىلىنىـــدۇ ــدا(مهن ئـ ــتىنجا قىلغانـ ) ئىسـ
  . ئاڭلىغان ئىدىمدىغانلىقىنى ىبىلهن يۇيسۇ  ئهۋرىتىنى

 )37: مالىك(

َعاِئَشةَ قَالَْت َبالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم ُعَمـُر َخلْفَـُه   َعْن  - 495
بِكُوزٍ ِمْن َماٍء فَقَالَ َما َهذَا َيا ُعَمُر فَقَالَ َهذَا َماٌء َتَتَوضَّأُ بِِه قَالَ َما أُِمْرُت كُلََّما ُبلْـُت أَنْ  

                                                 
ــىچه،   ① ــڭ قارىشــ ــارەت   ئالىمالرنىــ ــهت تاھــ ــتىكى مهقســ ــۇ سېپىشــ ــيىن،  ســ ــدىن كېــ ــپ بولغانــ ئېلىــ

ئىشـــتىنىدا نهملىـــك بايقىســـا ســـۈيدۈك چىقىـــپ قالغـــانمىكىن دەپ ۋەۋەســـىگه چۈشۈشـــنىڭ ئالـــدىنى  
  .ئېلىش ئۈچۈندۇر

 .سهھىه، ـ دېگهن): 152( ئهلبانى ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 130(ئهلبانى  ③
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 .َنْت ُسنَّةًأََتَوضَّأَ َولَْو فََعلُْت لَكَا
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  – 495

رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كىچىــك تهرەت  : قىلىنىــدۇ
سـۇنى   قاچـا قىلىۋاتاتتى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىـڭ ئارقىسـىدا بىـر    

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. تۇتۇپ ئۆرە تۇردى

  : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. بۇ نېمه؟ ـ دەپ سورىدى !ــ ئى ئۆمهر

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ دېـدى   ــ بۇ، سـهن تاھـارەت ئالىـدىغان سـۇ،    
 : ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــدا تاھــارەت ئېلىشــقا بۇيرۇلمىــدىم  ـــ مهن ھهر تهرەت قىلغان ئهگهر . ـ
ـــ  مهن شــۇنداق قىلىــدىغان بولســام، بــۇ چوقــۇم ســۈننهت بولــۇپ قالىــدۇ،

  . ①ىدېد
 )42: ئهبۇ داۋۇد(

اهللا قد أحسـن   قال ألهل قباء إنَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أن النيب: عن أنس - 496
  “رزين ” .الثناء عليكم يف الطهور فما ذاك؟ قالوا Ʊمع بني األحجار واملاء

ــۋايهت   – 496 ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رى
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قۇبا خهلقىگهپهيغهمبه: قىلىنىدۇ

ھهقىقهتهن سىلهرگه تاھارەت بارىسىدا كـۆپ ئـاپىرىن ئوقـۇدى،     اهللاــ 
  :بۇنىڭ سهۋەبى نېمه؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالر

ـــ بىــز ئىســتىنجا  ــدا ئالــدى  ـ ــدىن ســۇنى  ،نىبىــلهن تاشــقىلغان ئان
  . ئىشلىتىمىز، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )لغانرەزىن رىۋايهت قى(

قَالُوا َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َما َنْعلَُم َشْيئًا إِلَّا  ...َعْن ُعَوْيمِ ْبنِ َساِعَدةَ الْأَْنَصارِيِّ - 497
 .أَنَُّه كَانَ لََنا جَِريانٌ ِمْن الَْيُهوِد فَكَاُنوا َيْغِسلُونَ أَْدَباَرُهْم ِمْن الَْغاِئِط فََغَسلَْنا كََما غََسلُوا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 10(ئهلبانى  ①
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 قۇبـا خهلقـى  ىشـىچه  ئۇۋەيم ئىبنـى سـائىدەنىڭ رىـۋايهت قىل    - 497
 جـــاۋابپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ يـــۇقىرىقى ســـوئالىغا مۇنـــداق 

  :بهرگهن

ئۇنىڭ سهۋەبى (نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، بىز هللا !ــ ئى رەسۇلۇلالھ
قوشــنىلىرىمىز يهھــۇدىي ئهممــا بىزنىــڭ . بىلمهيمىــز )ئىشــنى بولغــان

 ،ىـۋاتىمىز نى يۇيىدۇ، بىزمۇ شـۇالردەك قىل رەت يوللىرىتهرەت قىلغاندا ته
  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى

 )تهبهرانى ؛15059: ئهھمهد(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسلَامٍ قَالَ لَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 498
اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَثَْنى َعلَْيكُْم ِفي الطُُّهورِ َخْيًرا أَفَلَا ُتْخبُِرونِي  َوَسلََّم َعلَْيَنا َيْعنِي قَُباءă قَالَ إِنَّ

ـ  ولَ قَالَ َيْعنِي قَْولَُه ِفيِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن قَالَ فَقَالُوا َيا َرُس
  .ا َعلَْيَنا ِفي التَّْوَراِة اِلاْسِتْنَجاُء بِالَْماِءاللَِّه إِنَّا َنجُِدُه َمكُْتوًب

مــۇھهممهد ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســاالمنىڭ مۇنــداق       - 498 
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :قۇبا خهلقىگه ،كهلگهندە غاقۇبا
اپىرىن ئوقـۇدى،  ھهقىقهتهن سىلهرگه تاھارەت بارىسىدا كـۆپ ئـ   اهللاــ 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . دېـدى  ـ  !ماڭا دەپ بېرىڭالر نىبۇنىڭ سهۋەبى
بىرىنچى كۈنىدىن تـارتىپال تهقـۋا ئاساسـىغا    ﴿ :تائاالنىڭ هللابۇ سۆزىدىن ا

 قۇرۇلغان مهسجىد ھهقىـقهتهن سـېنىڭ نامـاز ئوقۇشـۇڭغا ئهڭ اليىقتـۇر،     
اك بولغـۇچىالرنى  پـ هللا ا پاك بولۇشنى سـۆيىدىغان كىشـىلهر بـار،    ئۇنىڭدا

  :ئۇالر. دېگهن سۆزىنى كۆزدە تۇتۇۋاتاتتى ②﴾دوست تۇتىدۇ
بىز تهۋراتنى ئوقۇغاندا، ئىسـتىنجانىڭ سـۇ   ! نىڭ ئهلچىسىهللا ئى ــ 

                                                 
ــۋايهت قىلغـــان ): 1054(ھهيســـهمى  ① ــام ئهھـــمهد رىـ ــۇ ھهدىســـنى ئىمـ ــدا . بـ ــۇ ئـــۈچىلى كىتابىـ تهبهرانىمـ

 ئىمــام مالىــك، . رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە شــۇرەھبىل ئىبنــى ســهئد ئىســىملىك بىــرى بــار         
ــرى       ــى ئىلگىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــارلىقالر ئۇنىـ ــۇ زۇرئه قاتـ ــن ۋە ئهبـ ــى مهئىـ ئىبنـ

 .سۈرسه، ئىبنى ھىببان ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
 .ئايهت-108تهۋبه،  ②
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  . ①، ـ دەپ جاۋاب بهردىبىلهن قىلىنىدىغانلىقىنى بىلگهن ئىدۇق
 )23321: ئهھمهد(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِذَا ذََهـَب    َحدَّثََنا َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَّ - 499
 .أََحُدكُْم إِلَى الَْغاِئِط فَلَْيذَْهْب َمَعُه بِثَلَاثَِة أَْحَجارٍ َيْسَتِطيُب بِهِنَّ فَإِنََّها ُتْجزǛُِ َعْنه

ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــادىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،  – 499
  :ۋەسهلالم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

ئــۈچ تــال تــاش  ماڭغانــدا ئىســتىنجا قىلىــش ئۈچــۈنھاجهتخانىغــا «
  . ②»يېتىدۇئىستىنجاغا ئۈچ تال تاش ڭالر، ېلىئېلىۋ

 )40: داۋۇد ئهبۇ(

أََوال َيجُِد “:فَقَالَ .أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعنِ االْسِتطَاَبِة - 500
  .“َحُدكُْم ثَالثَةَ أَْحَجارٍ، َحَجَراِن لَلصَّفَْحَتْينِ، َوَحَجٌر للَمْسُرَبِةأَ

ــداق     - 500 ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــهئىد رەزىيهلالھـ ــى سـ ــهھل ئىبنـ سـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــى  : دېگهنلىكـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ رەسـ

ۋەســهللهمدىن مهقئهتنــى قانــداق تــازىالش توغرۇلــۇق ســورالغانىدى، ئــۇ   
  :م بېرىپ مۇنداق دېدىتهلى

ئۈچ تال تاش تاپالمامسىلهر؟ ئىككى تال تاش ئىككى تهرەپ ئۈچۈن، «
  . ③»بىرسى نىجاسهت ئېغىزى ئۈچۈن

 )5697: »ئهلكهبىر«(

 ِةبِثَلَاثَ آِتَيُه أَنْ فَأََمَرنِي الَْغاِئطَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ أََتى َيقُولُ اللَِّه َعْبد - 501

                                                 
ــهمى  ① ــى   ): 1058(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــمهد مـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــدۇلالھبـ ــاالمدىن  ئابـ ــى سـ ئىبنـ
ــ ــانرى ــى    . ۋايهت قىلغ ــۇھهممهد ئىبن ــاش م ــا ئوخش ــېكىن تهبهرانىغ ــدۇلالھل ــڭ    ئاب ــاالمدىن، ئۇنى ــى س ئىبن

 .ئاتىسىدىن دەپ رىۋايهت قىلمىغان
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 31(ئهلبانى  ②
ــاقۇب       ): 1048(ھهيســهمى  ③ ــى ي ــهنهدىدە ئهتىيــق ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

ھهدىـــس (ئهبـــۇ زۇرئه ئۇنىـــڭ ئىمـــام مالىـــك ھايـــات ۋاقتىـــدا مـــۇۋەتته . رى بـــارزۇبهيـــرى ئىســـىملىك بىـــ
 .نى ياد ئېلىپ بولغانلىقىنى ئېيتقان، ـ دېگهن) كىتابى
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 فَأََخـذَ  بَِهـا  فَأََتْيُتُه َرْوثَةً فَأََخذُْت أَجِْدُه فَلَْم الثَّاِلثَ َوالَْتَمْسُت َحَجَرْينِ فََوَجْدُت أَْحَجارٍ
 .رِكٌْس َهذَا َوقَالَ الرَّْوثَةَ َوأَلْقَى الَْحَجَرْينِ

: ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 501
لاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى ئـۈچ تـال تـاش ئېلىـپ        پهيغهمبهر سه

مهن ئىككـى تـال   . كېلىشكه بۇيرۇپ، ئۆزى ھاجهتخانىغا كىرىـپ كهتتـى  
تاش تاپتىم، ئۈچىنچىسىنى تاپالماي بىر تال تېزەكنى ئېلىپ كهلسـهم،  

  : ئىككى تال تاشنى ئالدى، تېزەكنى تاشلىۋېتىپ
  . ، ـ دېدىپاسكىنا نهرسه بۇــ 

  )156: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم لَـا     - 502
 .َتْسَتْنُجوا بِالرَّْوِث َولَا بِالِْعظَامِ فَإِنَُّه َزاُد إِْخَوانِكُْم ِمْن الْجِنِّ

ــۋاي    - 502  ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــى مهســئۇد رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبن هت ئاب
  :قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تېــزەك ۋە ســۆڭهكلهر بىــلهن ئىســتىنجا قىلمــاڭالر، چــۈنكى ئــۇالر «
  . ①»جىننىڭ ئوزۇقلۇقىدۇر قېرىندىشىڭالر

  ) 18: تىرمىزى(

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَِدَم َوفُْد الْجِنِّ َعلَى َر - 503
الَى َجَعلَ َوَسلََّم فَقَالُوا َيا ُمَحمَُّد اْنَه أُمََّتَك أَنْ َيْسَتْنُجوا بَِعظْمٍ أَْو َرْوثٍَة أَْو ُحَمَمٍة فَإِنَّ اللََّه َتَع

  .َم َعْن ذَِلَكلََنا ِفيَها رِْزقًا قَالَ فََنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ــداق     - 503 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــى  : دېگهنلىكـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ رەسـ
  : ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا جىننىڭ ئهلچىلىرى كېلىپ

ــۇھهممهد   ــى م ـــ ئ ــۇ    ! ـ ــزەك ۋە يېقىلغ ــۆڭهك، تې ــۈممهتلىرىڭنى س ئ
هللا ىشتىن چهكلىگهن بولسـاڭ، چـۈنكى ا  كۈللىرى بىلهن ئىستىنجا قىل

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 17(ئهلبانى  ①
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شـۇنىڭدىن كېـيىن،   . بىزنىـڭ رىزقىمىزنـى شـۇالردىن قىلغـان، ـ دېـدى      
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇ نهرسىلهر بىلهن ئىستىنجا 

  . ①قىلىشنى چهكلىدى
  ) 39: ئهبۇ داۋۇد(

بعظم، وال  إن وفدا من نصيبني سألوƅ الزاد فال تستنجوا: عن أنس، رفعه - 504
ال ميـرون بعظـم إال   : وما يغƖ ذلك عنهم؟ قال: روثة فإŒا طعام إخوانكم اƨن، فقالوا
 .“رزين”. ة إال وجدوا عليها طعماوجدوا عليه عرقة، وال ميرون بروث

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     - 504
  : سهللهمرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە: قىلىنىدۇ

ــــ نۇســهيبىن دېــگهن يهردىــن كهلــگهن جىــن ئهلچىلىــرى مهنــدىن   
ــورىدى ــۇق سـ ــتىنجا  . ئوزۇقلـ ــلهن ئىسـ ــزەك بىـ ــۆڭهك ۋە تېـ ــىلهر سـ سـ

، ئوزۇقلۇقىـدۇر قىلماڭالر، چۈنكى ئۇ نهرسىلهر جىن قېرىندىشىڭالرنىڭ 
  :ساھابىلهر سوئال قويۇپ. ـ دېدى

ـ دېيىشـكهنىدى،    ؟نهرسىلهرنى قانـداق ئوزۇقلـۇق قىلىـدۇ   ــ ئۇالر ئۇ 
  :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق جاۋاب بهردى
ئۇنىــڭ چــاال ــــ ئــۇالر بىــرەر ســۆڭهكنىڭ يېنىــدىن ئۆتــۈپ قالســىال، 

تېزەكنىـڭ يېنىـدىن ئۆتكهنـدە، ئۇنىـڭ تهمىنـى       .قالغان گۆشىنى يهيدۇ
  . يدۇتىتې

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َيا ُرَوْيِفُع لََعلَّ الَْحَيـاةَ  «:صلى اهللا عليه وسلمى َرُسولُ اللَِّه قَالَ ِل: قَالَ ُرَوْيِفٌع-505
ابٍَّة أَْو َسَتطُولُ بَِك َبْعِدى فَأَْخبِرِ النَّاَس أَنَُّه َمْن َعقََد ِلْحَيَتُه أَْو َتقَلََّد َوَتًرا أَوِ اْسَتْنَجى بَِرجِيعِ َد

  .»ْنُه َبرِىٌءصلى اهللا عليه وسلم ِمَعظْمٍ فَإِنَّ ُمَحمًَّدا 
رەســـۇلۇلالھ : ەيـــدۇمۇنـــداق درەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رۇۋەيفىـــئ  - 505

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 30(ئهلبانى  ①
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ڭ ۈشـۈ ئۆمـۈر كۆر ئۇزۇن خېلى مهندىن كېيىن سهن  !ئهي رۇۋەيفىئ«
سهن ئادەملهرگه شـۇنى ئۇقتـۇرۇپ   ) ئهگهر شۇنداق بولۇپ قالسا(، مۇمكىن

كـۆز تېگىشـتىن   ( يـاكى  ①نى تۈگىۋالسالىقويغىنكى، قانداق ئادەم ساقى
 لســااىۋسېئ ئوقيانىــڭ تــارىنى) بىــلهن ئــۆزىگه ســاقاليدۇ دېــگهن ئېتىقــاد

ئىسـتىنجا قىلسـا،    ۋە يـا سـۆڭىكى بىـلهن    ياكى ھايۋاناتالرنىڭ تېزىكـى 
  . ②دېدى» ئۇنىڭدىن بىزاردۇر) سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(مۇھهممهد 

  )36: ئهبۇ داۋۇد(

بال فمسـح  «رأيت عمر بن اƪطاب : الرƥن بن أيب ليلى قال عن عبد  - 506
   .»هكذا علمنا: ذكره بالتراب ، مث التفت إلينا، فقال

ــۇ ئهنهۇنىـــڭ كىچىـــك    - 506 ــاب رەزىيهلالھـ ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـ ئـ
  : تهرەتتىن كېيىن زەكىرىنى چالما بىلهن سۈرتىۋېتىپ بولۇپ

   .③نىدۇــ مۇشۇنداق ئۆگهندۇق، ـ دېگهنلىكى بايان قىلى
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشٌر ِمْن الِْفطَْرِة قَـصُّ   - 507
الشَّارِبِ َوإِْعفَاُء اللِّْحَيِة َوالسَِّواُك َواْسِتْنَشاُق الَْماِء َوقَصُّ الْأَظْفَارِ َوغَْسلُ الَْبَراجِمِ َوَنْتـُف  

ـ  ونَ الْإِبِِط َوَحلُْق الَْعاَنِة َواْنِتقَاُص الَْماِء قَالَ َزكَرِيَّاُء قَالَ ُمْصَعٌب َوَنِسيُت الَْعاِشَرةَ إِلَّا أَنْ َتكُ
 .الَْمْضَمَضةَ َزاَد قَُتْيَبةُ قَالَ َوِكيٌع اْنِتقَاُص الَْماِء َيْعنِي اِلاْسِتْنَجاَء

ايهت قىلىنىــــدۇكى، ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــادىن رىــــۋ – 507
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھېسـابلىنىدىغان  تـارتىپال سـۈننهت   ئىنساننىڭ يارىتىلىشـىدىن  «
ــۈك ئىشــ  ــون تۈرل ــار ىئ ــۇالر. ب ــۇش،  : ئ ــۇرۇتنى قىســقارتىش، ســاقال قوي ب

                                                 
ــۈن    ① ــاۋۇرلۇقىنى كۆرســــىتىش ئۈچــ ــۇتهكهببىر، ھاكــ ــۇرۇن مــ ــلهر بــ ــاقئهرەبــ ــۈپ،  نىىلىســ ــۈدۈر تۈگــ بــ

 . قىلىۋاالتتى، بۇ شۇنىڭ ئۈچۈن چهكلهنگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 27(ئهلبانى  ②
ــهمى  ③ ــاھ     ): 1052(ھهيسـ ــى جهنـ ــهنهدىدە روھ ئىبنـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
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چىشنى مىسۋاك بىلهن تازىالش، بۇرۇننى سۇ بىلهن چايقاش، تىرناقالرنى 
قولنىــڭ بارمــاق ئــارىلىرىنى يۇيــۇش، قولتــۇق تــۈكىنى  -پــۇت  ئــېلىش،

. »يۇلۇش، ئهۋرەت تۈكىنى چۈشۈرۈش، سۇدا ئىستىنجا قىلىش قاتارلىقالر
ئېغىزنـى سـۇ   . ئونىنچىسى ئېسـىمدىن چىقىـپ قـاپتۇ   : )راۋى(مۇسئهب 

  . بىلهن چايقاش بولسا كېرەك، ـ دېدى
   )261: مۇسلىم(
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  تاھارەتنىڭ پهزىلىتى

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَلَا أَُدلُّكُْم َعلَى َمـا  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َر - 508
لَى َيْمُحو اللَُّه بِِه الَْخطَاَيا َوَيْرفَُع بِِه الدََّرَجاِت قَالُوا َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ إِْسَباغُ الُْوُضوِء َع

 .َساجِِد َواْنِتظَاُر الصَّلَاِة َبْعَد الصَّلَاِة فَذَِلكُْم الرَِّباطُالَْمكَارِِه َوكَثَْرةُ الُْخطَا إِلَى الَْم
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى       - 508

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ
تائـاال ئـۇنى   هللا ــ مهن سـىلهرگه بىـر ئىشـنى كۆرسـىتىپ قويـايمۇ؟ ا     

نىڭ خاتالىقىنى ئۆچۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرىـدۇ، ـ   قىلغۇچىالر
  : ساھابىلهر. دېدى

. ــ دېيىشـتى  ! نىڭ ئهلچىسـى هللاــ ئهلۋەتته كۆرسىتىپ قويغىن، ئى ا
  : شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ئېغىر كهلگهن تهقدىردىمۇ تاھارەتنى كامىل ئېلىش، مهسـچىتكه  
مانـا  . يهنه بىـر نامازغـا تهقهززا بولـۇش   نامازدىن كېيىن  ، بىركۆپ بېرىش

  . ، ـ دېدى①الرمۇ رىباتتۇربۇ
  )251 :مۇسلىم(

إِذَا َتَوضَّأَ الَْعْبـُد  « :قَالَ صلى اهللا عليه وسلمَعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  -509
ْن َوْجهِِه كُلُّ َخِطيئٍَة َنظََر إِلَْيَها بَِعْيَنْيـِه َمـَع   فََغَسلَ َوْجَهُه َخَرَج ِم -أَوِ الُْمْؤِمُن  -الُْمْسِلُم 

فَإِذَا غََسلَ َيَدْيِه َخَرَج ِمْن َيَدْيِه كُلُّ َخِطيئٍَة كَانَ َبطََشْتَها  -أَْو َمَع آِخرِ قَطْرِ الَْماِء  -الَْماِء 
َسلَ رِْجلَْيِه َخَرَجْت كُلُّ َخِطيئٍَة َمَشـْتَها  فَإِذَا غَ -أَْو َمَع آِخرِ قَطْرِ الَْماِء  -َيَداُه َمَع الَْماِء 

                                                 
ــاد قى هللارىبــــات دېــــگهن، ا ① ــدا جىهــ داۋاملىــــق  لىــــش ئۈچــــۈن ئالــــدىنقى ســــهپتىن ئايرىلمــــاي يولىــ

دېمهككــى، يــۇقىرىقى ئهمهللهرنىــڭ ســاۋابى رىباتنىــڭ ســاۋابى      . دېمهكتــۇر-تهييــارلىق ھــالهتته تــۇرۇش  
 . بىلهن ئوخشاش
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  .»َحتَّى َيْخُرَج َنِقيا ِمَن الذُُّنوبِ -أَْو َمَع آِخرِ قَطْرِ الَْماِء  -رِْجالَُه َمَع الَْماِء 
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 509

  : غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهي
تاھارەت ئېلىپ يۈزىنى يۇغانـدا، ئىككـى كـۆزى     مۇسۇلمان مۇئمىن«

بىلهن قاراپ قىلغان گۇناھىنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ يۈزىـدىن سـۇ بىـلهن    
ــاخىرقى تامچىســى بىــلهن چىقىــپ كېتىــدۇ    ــاكى ســۇنىڭ ئ ئىككــى . ي

دىر بولغان گۇناھنىڭ ھهممىسى غاندا، ئىككى قولى بىلهن ساۇقولىنى ي
. چىقىـپ كېتىـدۇ   سۇ بىلهن يـاكى سـۇنىڭ ئـاخىرقى تامچىسـى بىـلهن     

يامــان ئىــش تهرەپــكه مــېڭىش (ئىككــى پــۇتىنى يۇغانــدا، ئۇنىــڭ بىــلهن 
ــۈزۈلگهن  ــارقىلىق ئۆتك ــى  گۇناھالر) ئ ــڭ ھهممىس ــاكى   نى ــلهن ي ــۇ بى س

ۇ ئـ  ،شۇنداق قىلىپ .دۇسۇنىڭ ئاخىرقى تامچىسى بىلهن چىقىپ كېتى
 پـاكىز -دىن پـاك ىرىـ گۇناھلھهمـمه   ،تاھـارەتنى ئېلىـپ بولغـۇچه   كىشى 

  . دۇپ كېتىلۇبو
  )244 :مۇسلىم(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ كَاَنْت َعلَْيَنا رَِعاَيةُ الْإِبِلِ فََجاَءْت َنْوَبِتي فََروَّْحُتَهـا   - 510
َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئًما ُيَحدِّثُ النَّاَس فَأَْدَركُْت ِمْن قَْوِلِه َما بَِعِشيŖ فَأَْدَركُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ِه إِلَّـا  ِمْن ُمْسِلمٍ َيَتَوضَّأُ فَُيْحِسُن ُوُضوَءُه ثُمَّ َيقُوُم فَُيَصلِّي َركَْعَتْينِ ُمقْبِلٌ َعلَْيهَِما بِقَلْبِِه َوَوْجهِ
أَْجَوَد َهِذِه فَإِذَا قَاِئلٌ َبْيَن َيَديَّ َيقُولُ الَِّتـي قَْبلََهـا أَْجـَوُد     َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ قَالَ فَقُلُْت َما

ْو فََنظَْرُت فَإِذَا ُعَمُر قَالَ إِنِّي قَْد َرأَْيُتَك جِئَْت آنِفًا قَالَ َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َيَتَوضَّـأُ فَُيْبِلـغُ أَ  
أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه إِلَّا فُِتَحْت لَُه فَُيْسبِغُ الَْوُضوَء ثُمَّ َيقُولُ أَْشَهُد 

 .أَْبَواُب الَْجنَِّة الثََّمانَِيةُ َيْدُخلُ ِمْن أَيَِّها َشاَء
ئۇقبه ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى  - 510

بىـر  ، نـۆۋەت بىـلهن باقـاتتۇق    مىزنىىلىرىتـۆگ بىـز  : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
ــۈنى  ــدى  ك ــا كهلگهنى ــۆۋىتى ماڭ ــېقىش ن ــۆگىلهرنى  . ب ــۇرۇن ت مهن كهچق

ــا ئاپىرىۋېتىــپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    يايالقق
قېشــىغا كهلســهم، ئــۇ ئــۆرە تۇرغــان پېتــى كىشــىلهرگه ھهدىــس ســۆزلهپ 
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  : ئاڭلىدىم بېرىۋېتىپتۇ، مهن ئۇنىڭ سۆزىدىن تۆۋەندىكى گهپنى
 ،تاھــارەتنى كامىــل ئېلىــپ بولغانــدىن كېــيىن، ئورنىــدىن تــۇرۇپ«

ئىككـــى رەكـــئهت نامـــاز ھـــالهتته  پۈتـــۈن ۋۇجـــۇدى بىـــلهن بېـــرىلگهن 
. »ىــدۇىكهن، جهنــنهت ئۇنىڭغــا ۋاجىــپ بولئوقۇيــدىغان مۇســۇلمان بولىــد

  :مهن
ــ دېۋىــدىم! ــــ بــۇ نېمىــدېگهن ســاخاۋەتلىك ســۆز  ئالدىمــدا تۇرغــان . ـ

  :بىرەيلهن
. ىــــ بۇنىــڭ ئالدىدىكىســى بۇنىڭــدىنمۇ ســاخاۋەتلىك ئىــدى، ـ دېــد   

  :ئۇ مۇنداق دېدى. ئىكهنشاپپىدە قارىسام، ئۆمهر 
ــ مهن سېنىڭ باياتىن كهلگهنلىكىڭنى كۆرگهن ئىدىم، پهيغهمـبهر  

  :ئهلهيهىسساالم سهن كېلىشتىن بۇرۇن بىزگه مۇنداق دېدى
ــدىن ك   « ــپ بولغان ــل ئېلى ــارەتنى كامى ــى تاھ ــيىنكىمك ــر ”: ې بى

مۇھهممهد سـهلاللالھۇ   ،بادەت قىلىشقا اليىق مهبۇد يوقتىن باشقا ئىهللا
ئهلچىســى دەپ گۇۋاھلىــق  تائاالنىــڭ بهندىســى ۋەهللا ئهلهيهــى ۋەســهللهم ا

ــرىمهن ــىنىڭ      “بې ــهككىز دەرۋازىس ــڭ س ــا جهننهتنى ــدىكهن، ئۇنىڭغ دەي
ھهممىســى داغــدام ئېچىــپ بېرىلىــدۇ، ئــۇ قايســىنى خالىســا، جهنــنهتكه 

  . »نىڭدىن كىرىدۇشۇ
 )234 :مۇسلىم(

 :فَُيْحِسُن الُْوُضوَء”عند قوله فَقُلُْت َبǸٍ َبǸٍ َما أَْجَوَد َهِذِه و قَالَ  :وأليب داود -511
 ثُمَّ َرفََع َبَصَرُه إِلَى السََّماِء 

! پـاھ  –پـاھ  : مهن :ـ ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق كهلـگهن   511
: ئهممــا بــۇ ھهدىســته   .دېــدىمـــ ! ز؟بــۇ نېمىــدېگهن ســاخاۋەتلىك ســۆ   

: دېـگهن جۈملىـدىن كېـيىن   » ...تاھارەتنى كامىـل ئالغانـدىن كېـيىن   «
   .①دېگهن جۈمله كهلگهن» ...كۆزىنى ئاسمانغا تىكتى«

 )169: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 155(ئهلبانى  ①
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ـ اللَُّهمَّ اْجَعلْنِي ِمْن التَّوَّابَِني َواْج: “َعْبُدُه َوَرُسولُُه”وزاد الترمذي بعد  - 512 ي َعلْنِ
 .ِمْن الُْمَتطَهِّرِيَن

ــزى - 512 ــى  «: تىرمىـ ــى ۋە ئهلچىسـ ــڭ بهندىسـ ــدىن » ئۇنىـ دېگهنـ
مېنــى تهۋبه قىلغــۇچىالردىن ۋە پــاك بولغــۇچىالردىن ! هللائــى ا«: كېــيىن
  . ①غانپ رىۋايهت قىلوشۇدېگهن دۇئانى ق» !قىلغىن

 )55: تىرمىزى(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتَوضَّـأَ  َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ قَالَ قَالَ َرُسولُ ال - 513
 .فَأَْحَسَن الُْوُضوَء َخَرَجْت َخطَاَياُه ِمْن َجَسِدِه َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت أَظْفَارِِه

ــمان ئىبنـــى ئهف - 513 ــئوسـ ــۋايهت  فـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ان رەزىيهلالھـ
: مۇنـداق دېـگهن   قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

كىمكــى تاھــارەتنى كامىــل ئالســا، ئۇنىــڭ تىرناقلىرىنىــڭ ئاســتىدىن «
  . »تارتىپ پۈتۈن ۋۇجۇدىدا گۇناھ قالمايدۇ

  )245 :مۇسلىم(

َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  : توضأ مث قالُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ ويف رواية أن  – 514
لَ ُوُضوِئي َهذَا ثُمَّ قَالَ َمْن َتَوضَّأَ َهكَذَا غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمـْن ذَْنبِـِه   َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ ِمثْ

 .َوكَاَنْت َصلَاُتُه َوَمْشُيُه إِلَى الَْمْسجِِد َناِفلَةً
يهنه بىــر رىــۋايهتته كېلىشــىچه، ئوســمان ئىبنــى ئهففــان       – 514

مهن : مۇنداق دېـدى  بولغاندىن كېيىن تاھارەت ئېلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇشـــۇنداق تاھـــارەت  

  : ئالغانلىقىنى كۆرگهن ئىدىم ۋە
كىمكى مۇشۇنداق تاھارەت ئالسا، ئۇنىـڭ ئىلگىرىكـى گۇنـاھلىرى    «

يولىــدا باســقان   مهســچىتۋە ، ئوقۇغــان نــامىزى  دۇنىــكهچــۈرۈم قىلى
ــرى ــۈن  قهدەملى ــڭ ئۈچ ــىنى ئ( ئۇنى ــۇرىدىغاندەرىجىس ــله ئهمهل ) اش نهپ

  . ئاڭلىغانىدىم دېگهنلىكىنى »بولىدۇقاتارىدا 
  )229 :مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 48(ئهلبانى  ①
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فَقَالَ ِلأَْصـَحابِِه أَلَـا   بعد الوضوء ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َضِحَك ويف رواية أن  - 515
الَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى َتْسأَلُونِي َعمَّا أَْضَحكَنِي فَقَالُوا ِممَّ َضِحكَْت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني قَ

أَلَـا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعا بَِماٍء قَرِيًبا ِمْن َهِذِه الُْبقَْعِة فََتَوضَّأَ كََما َتَوضَّأُْت ثُمَّ َضِحَك فَقَالَ 
.. .الَْعْبَد إِذَا َدَعا بَِوُضوٍءأَْضَحكََك َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ إِنَّ  َتْسأَلُونِي َما أَْضَحكَنِي فَقَالُوا َما

  .فذكر Ʋوه
ان فــئوســمان ئىبنــى ئهفيهنه بىــر رىــۋايهتته ئېيتىلىشــىچه،  – 515

ــپ     ــۈپ كېتىـ ــيىن كۈلـ ــدىن كېـ ــارەت ئالغانـ ــۇ تاھـ ــۇ ئهنهـ  ،رەزىيهلالھـ
  :ھهمراھلىرىغا

 .ـ دېـدى ؟  ــ مېنىڭ نېمه ئۈچۈن كـۈلگهنلىكىمنى سورىمايسـىلهرغۇ  
  :ئۇالر

ـ دەپ نــېمه ئۈچــۈن كۈلــدۈڭ؟     !خهلىپىســى لهرنىــڭمۇئمىنئــى ــــ 
  :ئۇ .سورىدى
نىڭ مۇشــۇ يهرگه ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهممهن پهيغهمــبهــــ 

تاھــارەت  مېــنىڭكىگه ئوخشــاشيــېقىن بىــر يهردىــن ســۇ ئهكهلــدۈرۈپ،  
  :كېيىن كۈلۈپ كېتىپ دىنئالغان

ــــ مېنىــڭ نــېمه ئۈچــۈن كــۈلگهنلىكىمنى سورىمايســىلهرغۇ؟ ـ         
  :ساھابىلهرنىڭ ،لىكىنىدېگهن

 :ئۇنىڭ ەپ سورىغاندا،د ـ! نىڭ ئهلچىسىهللائى  ؟نېمىشقا كۈلدۈڭــ 
ــىزكى،  ـــ شۈبهىس ــدە ـ ــارەت بهن ــۈي تاھ ــۇيرۇق  ىس ــكه ب نى كهلتۈرۈش

دىكى رىقىــــىيۇق دېگهنلىكىنــــى ئاڭلىــــدىم، ـ دېــــدى ۋە     ...قىلغانــــدا
  . ①ھهدىسنىڭ ئوخشىشىنى بايان قىلدى

 )417: ئهھمهد(

لَِّه الصَُّنابِِحيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َتَوضَّأَ َعْن َعْبِد ال - 516
ذَا الَْعْبُد الُْمْؤِمُن فََتَمْضَمَض َخَرَجْت الَْخطَاَيا ِمْن ِفيِه فَإِذَا اْسَتْنثََر َخَرَجْت الَْخطَاَيا ِمْن أَْنِفِه فَإِ

                                                 
ه ئىمــــام ئــــۇنى يهن. ته قىســــقارتىپ بايــــان قىلىنغــــان» ســــهھىه«بــــۇ ھهدىــــس ): 1133(ھهيســــهمى  ①

 .ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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لَْخطَاَيا ِمْن َوْجهِِه َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت أَْشفَارِ َعْيَنْيِه فَإِذَا غََسـلَ  غََسلَ َوْجَهُه َخَرْجِت ا
َيَدْيِه َخَرَجْت الَْخطَاَيا ِمْن َيَدْيِه َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت أَظْفَارِ َيَدْيِه فَـإِذَا َمَسـَح بَِرأِْسـِه    

ِمْن أُذَُنْيِه فَإِذَا غََسلَ رِْجلَْيِه َخَرَجْت الَْخطَاَيا ِمـْن   َخَرَجْت الَْخطَاَيا ِمْن َرأِْسِه َحتَّى َتْخُرَج
 رِْجلَْيِه َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت أَظْفَارِ رِْجلَْيِه ثُمَّ كَانَ َمْشُيُه إِلَى الَْمْسجِِد َوَصلَاُتُه َناِفلَةً لَـهُ 

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ قَُتْيَبةُ َعْن الصَُّنابِِحيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى
ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســۇنابىهى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  - 516 

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بهندە تاھارەت ئېلىش ئۈچۈن ئـاغزىنى چايقىغانـدا، ئېغىـز     مۇئمىن«

ــدۇ، بۇر  ــاھلىرى ئۇنىڭــدىن چىقىــپ كېتى ــۇرنى  گۇن ــدا ب ــا ســۇ ئالغان نىغ
يـۈزىنى  . سهۋەبلىك ئۆتكـۈزۈلگهن گۇنـاھالر ئۇنىڭـدىن چىقىـپ كېتىـدۇ     

كى يۇغانـــدا يۈزىنىـــڭ گۇنـــاھلىرى تـــاكى كىرپىكلىرىنىـــڭ ئاســـتىدى
چىقىـپ كېتىـدۇ، ئىككـى قـولىنى يۇغانـدا، قـول        گۇناھالرغىچه قالمـاي 

ــاكى تىرناقلىرىنىــڭ تېگىــدى    ــاھالر ت ــارقىلىق ســادىر بولغــان گۇن  كىئ
بـاش  بېشـىغا مهسـهى تارتقانـدا،    . چىقىپ كېتىـدۇ  گۇناھالرغىچه قالماي

ئىككــى تــاكى باشــتىن تارتىــپ  ئــارقىلىق ســادىر بولغــان گۇنــاھالر    
ئىككـى پـۇتىنى   . چىقىـپ كېتىـدۇ  قالمـاي   غىچهگۇنـاھالر  دىكىقۇلىقى

ئىككــى پۇتىــدىن باشــالپ، تــاكى تىرنــاق پۇتىنىــڭ گۇنــاھلىرى يۇغانــدا، 
ئاندىن ئوقۇغان . چىقىپ كېتىدۇ غىچه قالمايھالرگۇناىدىكى ئاستىلىر
ــامىزى  ــچىتۋە نـ ــرى  مهسـ ــقان قهدەملىـ ــدا باسـ ــۈن  يولىـ ــڭ ئۈچـ  ئۇنىـ

  . ①»بولىدۇنهپله ئهمهل قاتارىدا ) دەرىجىسىنى ئاشۇرىدىغان(
 )103: نهسائى(

َمْن َتَوضَّأَ َعلَى طُْهـرٍ   َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ - 517
 .كََتَب اللَُّه لَُه بِِه َعْشَر َحَسَناٍت

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   مـا الھۇ ئهنهۇئىبنى ئۆمهر رەزىيهل - 517
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 100(ئهلبانى  ①
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تائـاال ئـۇ كىشـىگه    هللا كىمكى تاھارەتنىڭ ئۈستىگه تاھارەت ئالسا، ا«
  . ①»ساۋاب يازىدۇئون ھهسسه 

 )59: تىرمىزى(

سبحانك اللـهم وƜمـدك   : من توضا فقال: عن أيب سعيد اƪدري رفعه - 518
أستغفرك وأتوب إليك كتب يف رق مث طبع بطابع، مث رفع Ơت العرش فلم يكسر إƂ يوم 

  .“لرزين”. القيا مة
: ىـدۇ رىۋايهت قىلىن مۇنداق ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن - 518

ئېيــتىش بىــلهن  ىســاڭا ھهمــد! هللائــى ا”: كىمكــى تاھــارەت ئالغانــدىن كېــيىن
 نۇقســـاندىن پـــاك دەپ ئىشـــىنىمهن، مېنـــى كهچۈرۈشـــىڭنى -ســـېنى ئهيىـــپ 

دېسه، ئۇ سۆز بىـر قهغهزگه يېزىلىـپ، ئۈسـتىگه     “سورايمهن، ساڭا تهۋبه قىلىمهن
ىيــامهتكىچه تــاكى قئانــدىن  .تامغــا ئۇرۇلغانــدىن كېــيىن، ئهرشــكه كۆتۈرىلىــدۇ 

  . ساقلىنىدۇ ئېچىلماي
 ) رەزىن رىۋايهت قىلغان(

من قرأ سورة الكهف كانت : هللاقال رسول : عن أيب سعيد اƪدري قال - 519 
 Ɓ مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها، مث خرج الدجال Ƃله نورا يوم القيامة من مقامه إ

أنت، أستغفرك، وأتوب إليك  سبحانك اللهم وƜمدك ال إله إال: يضره، ومن توضأ فقال
       .، فلم يكسر إƂ يوم القيامةكتب يف رق، مث جعل يف طابع

ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   ئهبــــۇ – 519
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى كهھـف سۈرىسـىنى ئوقۇسـا، قىيـامهت كـۈنى ئـۇ سـۈرە شـۇ         «
ىشى ئۈچۈن تۇرغان يېرىدىن تارتىپ مهككىگىچه بولغان ئارىلىققا نـۇر  ك

كىمكى ئۇنىڭ ئاخىرىدىن ئون ئـايهت ئوقۇسـا، دەججـال چىققـان     . بولىدۇ
ئـى  ”: كىمكـى تاھـارەت ئالغانـدىن كېـيىن    . تهقدىردە ئۇنى ئازدۇرالمايـدۇ 

ئېيــتىش بىــلهن ســېنى پــاك دەپ ئهقىــدە قىلىــمهن،  ىســاڭا ھهمــد! هللا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 11(ئهلبانى  ①
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ــهندىن باشــ  ــۈرۈم     س ــهندىن كهچ ــوق، س ــۇچى ي ــق بولغ ــادەتكه اليى قا ئىب
دېسـه، ئـۇ سـۆز بىـر قهغهزگه يېزىلىـپ،       “قىلىمهنسورايمهن، ساڭا تهۋبه 

ــا ئۇرۇلىـــدۇ  ئېچىلمـــايتـــاكى قىيـــامهتكىچه  ئانـــدىن ،ئۈســـتىگه تامغـ
  . ①»ساقلىنىدۇ

 )1478: »ئهلئهۋسهت«(

فعه خطاء، والصواب أنه إن ر: جهيف اليوم وا لليلة بعد إخرا :وقال النسائي - 520
  .موقوف

ــام - 520 ــائى  ئىم ــۇ ھهدىســنى  نهس ــېچه «ب ــدۈز –ك ــاملىق » كۈن ن
ــدا  ــۋايهت قىلكىتابىـ ــيىنرىـ ــدىن كېـ ــۇ :غانـ ــبهر  بـ ــنى پهيغهمـ ھهدىسـ

 .تـوغرا ئهمهس  رىۋايهت قىلىش نىڭ نامىداسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
اللالھۇ يهنـى ســهنهدى پهيغهمـبهر ســهل  (توغرىسـى، بـۇ ھهدىــس مهۋقۇفتـۇر    
  .، ـ دېگهن)ئهلهيهى ۋەسهللهمگىچه تۇتاشمايدۇ

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َتَوضَّأَ قال أَُماَمةَ  أَيبعن  – 521
اَم إِلَى الصَّلَاِة الَْمفُْروَضِة فَأَْسَبغَ الُْوُضوَء فََغَسلَ َيَدْيِه َوَوْجَهُه َوَمَسَح َعلَى َرأِْسِه َوأُذَُنْيِه ثُمَّ قَ

ُه غَفََر اللَُّه لَُه ِفي ذَِلَك الَْيْومِ َما َمَشْت إِلَْيِه رِْجلُُه َوقََبَضْت َعلَْيِه َيَداُه َوَسِمَعْت إِلَْيـِه أُذَُنـا  
 .َوَنظََرْت إِلَْيِه َعْيَناُه َوَحدَّثَ بِِه َنفَْسُه ِمْن ُسوٍء

الھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهل - 521
مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق     : قىلىنىدۇ

  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم
ۋە ئىككى قۇلىقىغا كىمكى ئىككى قولى ۋە يۈزىنى يۇيۇپ، بېشىغا «

مهســهى قىلىــپ، كامىــل تاھــارەت ئالغانــدىن كېــيىن، پهرز نامــازنى ئــادا 
ئــۇ ئادەمنىــڭ شــۇ كۈنــدىكى پــۇتى هللا ئۈچــۈن ئورنىــدىن تۇرســا، ا قىلىــش

ــۇپ      ــلهن تۇت ــولى بى ــاھىنى، ئىككــى ق ــلهن مېڭىــپ ئىشــلىگهن گۇن بى
ــۇلىقى بىــلهن تىڭشــاپ ســادىر قىلغــان     ــاھىنى، ئىككــى ق قىلغــان گۇن

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 1231(ھهيســهمى  ①

ــدۇر ــراق نه. راۋىيلىرى ــۇ ھهدىســنى  بى ــائى ب ــدۈز    «س ــېچه ـ كۈن ــان ۋە   » ك ــۋايهت قىلغ ــدا رى ــاملىق كىتابى ن
 .مهۋقۇف ھهدىس ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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گۇناھىنى، ئىككى كـۆزى بىـلهن قـاراپ قىلغـان گۇنـاھىنى ۋە كۆڭلىـدە       
  . ①»ىدۇئويلىغان يامانلىقىنى كهچۈرۈم قىل

  ) 21769: ئهھمهد(

قَالَ لَُه َرُجلٌ َيا أََبا أَُماَمةَ أََرأَْيَت إِنْ قَاَم فََصلَّى َتكُونُ لَُه َناِفلَةً قَالَ ويف رواية – 522
ـ  ي الـذُُّنوبِ  لَا إِنََّما النَّاِفلَةُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف َتكُونُ لَُه َناِفلَةً َوُهَو َيْسَعى ِف

 .َوالَْخطَاَيا َتكُونُ لَُه فَِضيلَةً َوأَْجًرا
ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يهنه بىر رىۋايىتىدە مۇنداق  - 522
  :بىر ئادەم ئۇنىڭدىن: دېيىلگهن

تاھارەت ئالغان  اشۇنداقماڭا ئېيتقىنكى، ئهگهر ئ! ــ ئهي ئهبۇ ئۇمامه
ئۇ (از ئوقۇسا، ئۇنىڭ ئوقۇغان نامىزى كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ پهرز نامبىر 

نهپــله بوالمــدۇ؟ ـ دەپ ســورىغانىدى، ئهبــۇ ئۇمــامه مۇنــداق   ) ئــادەم ئۈچــۈن
  :جاۋاب بهردى

نهپله  الــ ياق، پهقهت پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۈچۈن
ــۇئهممــا . بولىــدۇ ــامىزى كىشــىنى ئ ــداقمۇ نهپــلهئۇنىــڭ ئۈچــۈن ڭ ن  قان
ئـــۇ خاتـــالىق ۋە گۇناھالرنىـــڭ ئىچىـــدە چېپىـــپ  ھـــالبۇكى، !بولســـۇن

ئهجىر ۋە پهزىلهت ئۇنىڭ نامىزى ئۇنىڭ ئۈچۈن پهقهت  !؟تۇرسا دىغانىيۈر
  . ②ىدۇبول

 )21692: ئهھمهد(

ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َرُجلَـاِن   عن - 523
وُم أََحُدُهَما ِمْن اللَّْيلِ فَُيَعاِلُج َنفَْسُه إِلَى الطَُّهورِ َوَعلَْيِه ُعقٌَد فََيَتَوضَّأُ فَإِذَا َوضَّـأَ  ِمْن أُمَِّتي َيقُ

 َيَدْيِه اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ َوإِذَا َمَسَح َرأَْسُه اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ َوإِذَا َوضَّأَ َوْجَهُه اْنَحلَّـْت ُعقْـَدةٌ َوإِذَا  
ُه اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ َوإِذَا َوضَّأَ رِْجلَْيِه اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ فََيقُولُ الرَّبُّ َعزَّ َوَجـلَّ ِللَّـِذيَن   َمَسَح َرأَْس

                                                 
ــهمى  ① ــۇ        ): 1125(ھهيس ــهنهدىدە ئهب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــمهد ۋە تهبهران ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

 .تاپالمىدىم، ـ دېگهنمهن ئۇنىڭ تهرجىمىهالىنى . مۇسلىم ئىسىملىك بىرى بار
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانىمــۇ رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر، ـ           ): 1131(ھهيســهمى  ②

 .دېگهن
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 .َوَراَء الِْحَجابِ اْنظُُروا إِلَى َعْبِدي َهذَا ُيَعاِلُج َنفَْسُه َما َسأَلَنِي َعْبِدي َهذَا فَُهَو لَُه
ھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     ئۇقبه ئىبنـى ئـامىر رەزىيهلال   - 523
مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى     : قىلىنىدۇ

  :ئاڭلىغان ئىدىم
ئۈممىتىمدىن ئىككـى تۈرلـۈك كىشـى بـار، ئىككىسـىنىڭ بىـرى       «

چـۈنكى  . نهپسـىنى تاھـارەت ئېلىشـقا زوراليـدۇ    كېچىدە ئورنىدىن تۇرۇپ، 
ئــۇ تاھــارەت ئېلىشــنى . بــارئۈســتىدە شــهيتاننىڭ چىگىكلىــرى ئۇنىــڭ 

يۈزىنى يۇغانـدا،  . باشالپ، ئىككى قولىنى يۇغاندا، بىر چىگىك يېشىلىدۇ
بېشــىغا مهســهى قىلغانــدا، بىــر چىگىــك     . بىــر چىگىــك يېشــىلىدۇ  

هللا ئىككى پۇتىنى يۇغاندا، بىر چىگىـك يېشـىلىدۇ، ئانـدىن ا   . يېشىلىدۇ
  : تائاال پهرىشتىلهرگه مۇنداق دەيدۇ

بـۇ  . ۋاتىـدۇ بىـلهن جهڭ قىلى نهپسى ئۆز ئۇ ! ڭالرچۇبۇ بهندەمگه قاراــ 
  . ①»شۇنى بېرىمهن ڭغابهندەم مهندىن نېمىنى سورىسا، ئۇنى

  )17004: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ، ھهر       ): 1135(ھهيســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــمهد ۋە تهبهرانــ ــام ئهھــ ــنى ئىمــ ــۇ ھهدىســ بــ

ــان     ــل قىلغـ ــلهن نهقىـ ــهنهد بىـ ــى سـ ــى ئىككـ ــىنىڭ ب. ئىككىلىسـ ــهنهدىنىڭ  ھهر ئىككىلىسـ ــردىن سـ ىـ
 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َعْن َعْبِد َخْيرٍ قَالَ أََتاَنا َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوقَْد َصلَّى فََدَعا بِطَُهورٍ فَقُلَْنا َما  - 524
لَّى َما ُيرِيُد إِلَّا ِلُيَعلَِّمَنا فَأُِتَي بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء َوطَْسٍت فَأَفَْرغَ ِمْن الْإَِنـاِء  َيْصَنُع بِالطَُّهورِ َوقَْد َص

َعلَى َيِمينِِه فََغَسلَ َيَدْيِه ثَلَاثًا ثُمَّ َتَمْضَمَض َواْسَتْنثََر ثَلَاثًا فََمْضَمَض َوَنثََر ِمْن الْكَـفِّ الَّـِذي   
لَ َوْجَهُه ثَلَاثًا ثُمَّ غََسلَ َيَدُه الُْيْمَنى ثَلَاثًا َوغََسلَ َيَدُه الشَِّمالَ ثَلَاثًا ثُمَّ َجَعلَ َيأُْخذُ ِفيِه ثُمَّ غََس

لَاثًا ثُمَّ َيَدُه ِفي الْإَِناِء فََمَسَح بَِرأِْسِه َمرَّةً َواِحَدةً ثُمَّ غََسلَ رِْجلَُه الُْيْمَنى ثَلَاثًا َورِْجلَُه الشَِّمالَ ثَ
 .ْن َسرَُّه أَنْ َيْعلََم ُوُضوَء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُهَو َهذَاقَالَ َم

: ئهبــدى خهيرنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  - 524 
بىزنىڭ قېشىمىزغا كېلىـپ،   ،ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ناماز ئوقۇپ بولۇپ

ئۇ ناماز ئوقۇپ بولغـان  ”: ، بىزىدت سۈيى كهلتۈرۈشكه بۇيرۇق قىلتاھارە
ت تۇرسا، تاھـارەت سـۈيىنى نـېمه قىلىدىغانـدۇ؟ قارىغانـدا، بىـزگه تاھـارە       

ۋە بىر داس قاچا سۇ بىر دەپ تۇرساق،  “ئېلىشنى ئۆگهتمهكچى ئوخشايدۇ
ئۇ قاچىدىكى سۇنى ئوڭ قولىغا قۇيۇپ، ئىككى قولىنى ئۈچ . كهلتۈرۈلدى
بۇرنىغـا سـۇ ئېلىـپ ئـۈچ قېـتىم       ـ  ئاندىن كېـيىن ئـاغزى  . قېتىم يۇدى

بىـراقال   نن سـۇ بىـله  ائالقـ بىـر   ئاغزى ـ بۇرنىنى ھهر قېتىمدا چايقىدى، 
يهنى ئاغزىنى چايقاشقا ئالغـان سـۇ بىـلهن بـۇرنىنى چايقىـدى،      ( چايقىدى

ئانـدىن يـۈزىنى ئـۈچ قېـتىم      ).بۇرنىنى چايقاشقا يېڭىدىن سـۇ ئالمىـدى  
. نــى ئــۈچ قېــتىم يــۇدىيــۇدى، ئۇنىڭــدىن كېــيىن ئــوڭ ۋە ســول بىلىكى

ئاندىن كېيىن، قـولىنى قاچىغـا تىقىـپ، بېشـىغا بىـر قېـتىم مهسـهى        
تارتتى، ئاخىرىدا، ئوڭ ۋە سول پۇتىنى ئۈچ قېتىمـدىن يۇيـۇپ بولغانـدىن    

كىـم رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      : كېيىن مۇنداق دېدى
ولسا، مانا بۇ، ئالغان تاھارەتنىڭ قانداقلىقىنى بىلىۋېلىشتىن خۇرسهن ب
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 .①رەسۇلۇلالھنىڭ ئالغان تاھارىتىدۇر
فَأََخذَ الْإَِناَء بَِيِدِه الُْيْمَنى فَأَفَْرغَ َعلَى َيِدِه الُْيْسَرى َوغََسلَ كَفَّْيِه : ومن رواياته – 525
  .ثَلَاثًا بنحوه
: مۇنداق كهلگهن بىرىدە ىنباشقا رىۋايهتلىرىدبۇ ھهدىسنىڭ  – 525

، سول قولىغـا سـۇ قۇيـۇپ ئىككـى ئـالقىنىنى      قاچىنى ئوڭ قولىدا تۇتۇپ
 .②ئۈچ قېتىم يۇدى

  .ومنها مث Ƣضمض مع االستنشاق ƞاء واحد بنحوه - 526
ئالقىنىدىكى بىر ئوچـۇم سـۇدا ئـاغزى ۋە    : ەىدتىيهنه بىر رىۋاي - 526

  . ③بۇرنىنى چايقىدى، ـ دەپ كهلگهن
 )111: ۋۇدئهبۇ دا(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َدَخلَ َعلَيَّ َعِليٌّ َيْعنِي اْبَن أَبِي طَاِلبٍ َوقَْد أَْهَراَق الَْمـاَء   - 527
يَك كَْيَف فََدَعا بَِوُضوٍء فَأََتْيَناُه بَِتْورٍ ِفيِه َماٌء َحتَّى َوَضْعَناُه َبْيَن َيَدْيِه فَقَالَ َيا اْبَن َعبَّاسٍ أَلَا أُرِ

لََها انَ َيَتَوضَّأُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلُْت َبلَى قَالَ فَأَْصَغى الْإَِناَء َعلَى َيِدِه فََغَسكَ
 ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدُه الُْيْمَنى فَأَفَْرغَ بَِها َعلَى الْأُْخَرى ثُمَّ غََسلَ كَفَّْيِه ثُمَّ َتَمْضَمَض َواْسـَتْنثََر ثُـمَّ  

أَْدَخلَ َيَدْيِه ِفي الْإَِناِء َجِميًعا فَأََخذَ بِهَِما َحفَْنةً ِمْن َماٍء فََضَرَب بَِها َعلَى َوْجهِِه ثُـمَّ أَلْقَـَم   
قَْبَضةً ِمْن َمـاٍء  َنى إِْبَهاَمْيِه َما أَقَْبلَ ِمْن أُذَُنْيِه ثُمَّ الثَّانَِيةَ ثُمَّ الثَّاِلثَةَ ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ أََخذَ بِكَفِِّه الُْيْم

اثًا ثُـمَّ  فََصبََّها َعلَى َناِصَيِتِه فََتَركََها َتْسَتنُّ َعلَى َوْجهِِه ثُمَّ غََسلَ ِذَراَعْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ثَلَاثًا ثَلَ
فََضَرَب بَِها َعلَى رِْجِلِه َمَسَح َرأَْسُه َوظُُهوَر أُذَُنْيِه ثُمَّ أَْدَخلَ َيَدْيِه َجِميًعا فَأََخذَ َحفَْنةً ِمْن َماٍء 

 قَـالَ  َوِفيَها النَّْعلُ فَفََتلََها بَِها ثُمَّ الْأُْخَرى ِمثْلَ ذَِلَك قَالَ قُلُْت َوِفي النَّْعلَْينِ قَالَ َوِفي النَّْعلَْينِ
  .ِفي النَّْعلَْينِقُلُْت َوِفي النَّْعلَْينِ قَالَ َوِفي النَّْعلَْينِ قَالَ قُلُْت َوِفي النَّْعلَْينِ قَالَ َو

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 527
كىچىــك تهرەت قىلىــپ تالىــب  ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 102(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 103(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 104(ئهلبانى  ③
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. دى، تاھارەت سۈيى كهلتۈرۈشـنى بـۇيرۇ  كىرىپ مېنىڭ قېشىمغابولۇپ، 
  :ئۇ. لىپ ئالدىدا قويدۇقبىز بىر قاچىدا سۇ ئهكې

مهن ســاڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ! ى ئاببــاسھهي ئىبنــ ــــ
  :مهن هنىدى،دېگ -قانداق تاھارەت ئالغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويمايمۇ؟

يان سـىڭا شۇنىڭ بىلهن ئـۇ قـاچىنى   . دېدىم-كۆرسىتىپ قويغىن، ــ
قىلىپ قولىنى يۇدى، ئاندىن ئوڭ قولىنى قاچىغا تىقىپ، سـول قولىغـا   

ئـاغزى ۋە بـۇرنىنى چايقىـدى،     ى، ئاندىنسۇ قۇيۇپ ئىككى ئالقىنىنى يۇد
ئالـدى ۋە  سـۇ   ئوچـۇم ، بىـر  تىقىپئاندىن ئىككى قولىنى قاچىغا بىراقال 

باش بارمىقىنى ئىككـى قۇلىقىنىـڭ   ئىككى  ئۇنى يۈزىگه چاچتى، ئاندىن
بىلهن ى ولئاندىن ئوڭ ق. ئۈچ قېتىم يۇدى نىئىچىگه تىقىپ تۇرۇپ يۈزى

ــۈزىگه ۇىنىــڭ ئۈســتىگه قمــاڭالي چېچ ئېلىــپ ســۇ ئالقــانبىــر  يــۇپ ي
ئىككـى جهينىكـى بىـلهن     ئېقىتتى، ئاندىن كېيىن ئىككـى بىلىكىنـى  

ئۇنىڭــدىن كېــيىن بېشــىغا ۋە قۇلىقىنىــڭ . قوشــۇپ ئــۈچ قېــتىم يــۇدى
ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئىككـى قـولىنى قاچىغـا      . ئارقىسىغا مهسهى قىلدى

ۇتىنى پـ  ئالدى ۋە ئۇنى پۇتىنىڭ ئۈستىگه تۆكـۈپ، سۇ  ئوچۇم، بىر تىقىپ
شــۇنىڭغا ئاياغــدىن چىقارمــاي تــۇرۇپ يــۇدى، ئانــدىن يهنه بىــر پۇتىنىمــۇ 

: ھهدىسنىڭ راۋىسـى مۇنـداق دەيـدۇ   ( .ئاياغدىن چىقارماي يۇدىئوخشاش 
دەپ “ ككى پۇتى ئايىغىنىڭ ئىچىـدىمىتى؟ ئى”: مهن ئىبنى ئابباستىن

دەپ جـاۋاب   “ئىچىـدە ئىـدى  ”: ئۈچىلى قېتىمـدا  ، ئۇدىمئۈچ قېتىم سورى
  . ①)دىبهر

  )117: داۋۇد ئهبۇ(

ُحَسْيَن ْبَن َعِليŖ قَالَ َدَعانِي أَبِي َعِليٌّ بَِوُضوٍء فَقَرَّْبُتُه لَُه فََبَدأَ فََغَسـلَ كَفَّْيـِه    - 528
َوْجَهـُه  ثَلَاثَ َمرَّاٍت قَْبلَ أَنْ ُيْدِخلَُهَما ِفي َوُضوِئِه ثُمَّ َمْضَمَض ثَلَاثًا َواْسَتْنثََر ثَلَاثًا ثُمَّ غََسلَ 

ثَلَاثَ َمرَّاٍت ثُمَّ غََسلَ َيَدُه الُْيْمَنى إِلَى الِْمْرفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الُْيْسَرى كَذَِلَك ثُمَّ َمَسـَح بَِرأِْسـِه   
ِئًمـا  َمْسَحةً َواِحَدةً ثُمَّ غََسلَ رِْجلَُه الُْيْمَنى إِلَى الْكَْعَبْينِ ثَلَاثًا ثُمَّ الُْيْسَرى كَذَِلَك ثُمَّ قَاَم قَا
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 فَقَالَ َناوِلْنِي فََناَولُْتُه الْإَِناَء الَِّذي ِفيِه فَْضلُ َوُضوِئِه فََشرَِب ِمْن فَْضلِ َوُضوِئِه قَاِئًما فََعجِْبـتُ 
ا َرأَْيَتنِي فَلَمَّا َرآنِي قَالَ لَا َتْعَجْب فَإِنِّي َرأَْيُت أََباَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع ِمثْلَ َم

 .َصَنْعُت َيقُولُ ِلُوُضوِئِه َهذَا َوُشْربِ فَْضلِ َوُضوِئِه قَاِئًما
ــداق    - 528  ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــهين ئىبنـــى ئهلـــى رەزىيهلالھـ ھۈسـ

ــۋايهت قىلىنىــدۇ  تاھــارەت چاقىرىــپ،  ېنــىدادام ئهلــى م: دېگهنلىكــى رى
. دۇميېنىغا قوي لىپ ئۇنىڭېشكه بۇيرىدى، مهن سۇنى ئهكىلېكئهسۈيى 

ئۇ قولىنى تاھارەت سـۈيىگه تىقىشـتىن بـۇرۇن ئىككـى ئـالقىنىنى ئـۈچ       
. ئاغزىنى ئۈچ قېتىم، بۇرنىنى ئۈچ قېتىم چايقىـدى ئاندىن  دى،قېتىم يۇ

ــوڭ ۋە ســول       ــدىن ئ ــۇدى، ئان ــتىم ي ــۈچ قې ــۈزىنى ئ ــيىن ي ــدىن كې ئۇنىڭ
بىلىكىنى جهينىكى بىلهن قوشۇپ ئـۈچ قېـتىم يـۇدى، ئانـدىن بېشـىغا      

هســهى قىلــدى، ئۇنىڭــدىن كېــيىن ئــوڭ پــۇتىنى ئىككــى بىــر قېــتىم م
ئۇنىڭدىن كېيىن سول پۇتىنى . ئۈچ قېتىم يۇدى ئوشۇقى بىلهن قوشۇپ

: ئىككى ئوشۇقى بىلهن قوشۇپ ئۈچ قېتىم يۇدى، ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ
ــا ” ــاچىنى ماڭ ــن ق ــۇنۇپ بهرگى ــا   “!س ــدى، مهن ئۇنىڭغ ــدىن دې تاھارىتى

ردىم، ئۇ تاھارىتىدىن ئاشقان سـۇنى ئـۆرە   قاچىنى سۇنۇپ بهئاشقان سۇ بار 
ــدىم  ــران قالــ ــدى، مهن ھهيــ ــۇرۇپ ئىچىۋىــ ــران  . تــ ــڭ ھهيــ ــۇ مېنىــ ئــ

پهيغهمـبهر   ـــ ھهيران بولما، چۈنكى مهن بـوۋاڭ  ”: قالغانلىقىمنى كۆرۈپ
داق قىلغـانلىقىنى كـۆرگهن   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇشـۇن   

لهيهىسســاالمنىڭمۇ پهيغهمــبهر ئه” :ئــۇ، بــۇ ســۆزىدىن  . دېــدى “ئىــدىم
ــۆرە    مۇشــۇنداق تاھــارەت ئالغــانلىقىنى ۋە تاھارىتىــدىن ئاشــقان ســۇنى ئ

  . ①دېمهكچى ئىدى “دىمتۇرۇپ ئىچكهنلىكىنى كۆرگهن ئى
  )95: نهسائى(

ْو َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َزْيٍد أَنَُّه أَفَْرغَ ِمْن الْإَِناِء َعلَى َيَدْيِه فََغَسلَُهَما ثُمَّ غََسـلَ أَ  - 529
رََّتْينِ َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ِمْن كَفٍَّة َواِحَدٍة فَفََعلَ ذَِلَك ثَلَاثًا فََغَسلَ َيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ َمرََّتْينِ َم

ُسولِ اللَِّه َوَمَسَح بَِرأِْسِه َما أَقَْبلَ َوَما أَْدَبَر َوغََسلَ رِْجلَْيِه إِلَى الْكَْعَبْينِ ثُمَّ قَالَ َهكَذَا ُوُضوُء َر
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 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــۇ ئهنهۇن    - 529  ــد رەزىيهلالھ ــى زەي ــدۇلالھ ئىبن ــڭئاب ــارەتنى  ى تاھ

قاچىدىن ئىككى قولىغا سۇنى ئۇ : رىۋايهت قىلىنىدۇئالغانلىقى مۇنداق 
قايتــا يــۇدى، ئــاغزىنى ۋە بــۇرنىنى بىــر ئوچــۇم ســۇدا ئــۈچ   -قۇيــۇپ قايتــا 
جهينىكى بىلهن قوشۇپ بىلىكىنى  اندىن ئىككى، ئچايقىدى قېتىمدىن

كهيـنىگه مهسـهى قىلـدى ۋە    -ئىككى قېتىمدىن يۇدى، بېشىنىڭ ئالدى
ــۇتىنى   ــۇدى،   ئىككــى پ ــلهن قوشــۇپ ي ــۇقى بى ــدىنئوش ــبهر ”: ئان پهيغهم

 “مۇشــۇنداق تاھــارەت ئالغــان ئىــدىمانــا  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
  . دېدى

  )191: بۇخارى(

ْولَى ُعثَْمانَ أَنَُّه َرأَى ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َدَعا بِإَِناٍء ، فَأَفَْرغَ َعلَى كَفَّْيِه ُحْمَرانَ َم -530
ثَالَثَ ِمَرارٍ فََغَسلَُهَما ، ثُمَّ أَْدَخلَ َيِميَنُه ِفى اِإلَناِء فََمْضَمَض ، َواْسَتْنَشَق ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه 

فَقَْينِ ثَالَثَ ِمَرارٍ ، ثُمَّ َمَسَح بَِرأِْسِه ، ثُمَّ غََسلَ رِْجلَْيِه ثَالَثَ ِمَرارٍ إِلَى ثَالَثًا ، َوَيَدْيِه إِلَى الِْمْر
َمْن َتَوضَّأَ َنْحَو ُوُضوِئى َهذَا  « -صلى اهللا عليه وسلم -لُ اللَِّه الْكَْعَبْينِ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ َرُسو

   .»يهَِما َنفَْسُه ، غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه ، ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ ، الَ ُيَحدِّثُ ِف
ــڭ    - 530 ــۇ ئهنهۇنى ــمان رەزىيهلالھ ــدىن  ئازادئوس ــى ھۇمران گهردىس

ــدۇ   ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــۇ    : مۇن ــىنى س ــان بىرس ــى ئهفف ــمان ئىبن ئوس
سۇ ئىككى ئالقىنىغا سۇ كهلتۈرۈلگهندىن كېيىن ، ىدىئهكىلىشكه بۇير

يۇيۇپ بولغانـدىن كېـيىن، ئـوڭ قـولىنى قاچىغـا       قۇيۇپ ئۈچ قېتىمدىن
يــۈزىنى ئــۈچ ئانــدىن ئــاغزى ۋە بــۇرنىنى ئــۈچ قېــتىم چايقىــدى،  تىقىــپ

ئىككـى قـولىنى جهينىكـى بىـلهن قوشـۇپ ئـۈچ قېـتىم        ۋە قېتىم يۇدى 
ئاندىن كېيىن بېشىغا مهسهى قىلدى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككى . يۇدى

  :ۇيۇپ بولۇپپۇتىنى ئوشۇقى بىلهن قوشۇپ ئۈچ قېتىم ي
كىمكى مۇشـۇنداق تاھـارەت ئېلىـپ،    «: ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

تىن باشـقىنى ئويلىمـاي ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقۇيـدىكهن، ئۇنىـڭ        هللا
  . دېگهنىدى، ـ دېدى» ئىلگىرىكى گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

  )160: بۇخارى(
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انَ ْبَن َعفَّانَ غََسلَ ِذَراَعْيِه ثَلَاثًـا ثَلَاثًـا   َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ قَالَ َرأَْيُت ُعثَْم - 531
 .َوَمَسَح َرأَْسُه ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعلَ َهذَا

ــۋايهت     - 531 ــداق دېگهنلىكــى رى شــهقىق ئىبنــى ســهلهمهنىڭ مۇن
ــۈچ   مهن ئوســمان ئىبنــى ئهففاننىــڭ : قىلىنىــدۇ ئىككــى بىلىكىنــى ئ

غـانلىقىنى كـۆرگهن،   قېتىمدىن يۇيۇپ، بېشىغا ئۈچ قېتىم مهسـهى قىل 
مهن ”: نى مۇشۇنداق ئالغاندىن كېيىنئهنهۇ تاھارەت ئوسمان رەزىيهلالھۇ

ۇنداق قىلغـــانلىقىنى كـــۆرگهن نىڭ مۇشـــئهلهيهىسســـاالمپهيغهمـــبهر 
   ①.دېگهنىدى “ئىدىم

  )110: ئهبۇ داۋۇد(

أَبِي ُملَْيكَةَ َعْن الُْوُضوِء فَقَالَ َرأَْيُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ ُسـِئلَ َعـْن    ُسِئلَ اْبُن - 532
َض الُْوُضوِء فََدَعا بَِماٍء فَأُِتَي بِِميَضأٍَة فَأَْصَغاَها َعلَى َيِدِه الُْيْمَنى ثُمَّ أَْدَخلََها ِفي الَْماِء فََتَمْضَم

َوْجَهُه ثَلَاثًا ثُمَّ غََسلَ َيَدُه الُْيْمَنى ثَلَاثًا َوغََسلَ َيَدُه الُْيْسَرى ثَلَاثًا ثُمَّ  ثَلَاثًا َواْسَتْنثََر ثَلَاثًا َوغََسلَ
غََسلَ أَْدَخلَ َيَدُه فَأََخذَ َماءă فََمَسَح بَِرأِْسِه َوأُذَُنْيِه فََغَسلَ ُبطُوَنُهَما َوظُُهوَرُهَما َمرَّةً َواِحَدةً ثُمَّ 

َعلَْيـِه َوَسـلََّم    أَْيَن السَّاِئلُونَ َعْن الُْوُضوِء َهكَذَا َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه رِْجلَْيِه ثُمَّ قَالَ
 .َيَتَوضَّأُ

ئىبنــى ئهبــۇ مــۇلهيكهدىن تاھــارەت توغرۇلــۇق ســورالغاندا،       - 532
تاھـارەت بارىسـىدا    ىـڭ مهن ئوسمان ئىبنى ئهففانن: مۇنداق جاۋاب بهردى

ئـۇ سـۇ كهلتۈرۈشـكه بۇيرىـدى،     . ىنى كـۆرگهن ئىـدىم  سـورالغانلىق سوئال 
تاھارەت قاچىسىدا سۇ كهلتۈرۈلگهندىن كېيىن، ئـۇنى سـىڭايان قىلىـپ    

ئـاغزىنى ئـۈچ    تىقىپقولىنى قاچىغا چايقىدى، ئاندىن ئوڭ  نىئوڭ قولى
ــۇپ      ــتىم يۇي ــۈچ قې ــۈزىنى ئ ــدى، ي ــتىم چايقى ــۈچ قې ــۇرنىنى ئ ــتىم، ب قې

ئۈچ قېتىمدىن يۇدى، ئاندىن  ىكىنىبىلبولغاندىن كېيىن، ئوڭ ۋە سول 
ئىككى قۇلىقىنىڭ ئىچـى  ۋە قولىنى قاچىغا تىقىپ سۇ ئېلىپ بېشىغا 

پ يـۇ ئانـدىن ئىككـى پـۇتىنى يۇ   مهسـهى قىلـدى،   بىـر قېـتىم    غاۋە تېشى
تاھــارەت توغرۇلــۇق ســوئال ســورىغانالر قېنــى؟ مهن پهيغهمــبهر ”: بولــۇپ

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 101(ئهلبانى  ①



 ئېلىش قائىدىلىرى تاھارەت

337 

ــارەت ئالغــ    ــۇنداق تاھ ــا مۇش ــاالمنىڭ مان ــۆرگهن ئهلهيهىسس انلىقىنى ك
  . ①دېدى “ئىدىم

  )108: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َعلْقََمةَ أَنَّ ُعثَْمانَ َدَعا بَِماٍء فََتَوضَّأَ فَأَفَْرغَ بَِيِدِه الُْيْمَنى َعلَى الُْيْسَرى  - 533
 .ثُمَّ غََسلَُهَما إِلَى الْكُوَعْينِ

ان ئىبنـى  ئوسـم : ئهبۇ ئهلقهمهدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 533
ســۇنى ئــوڭ قــولى ئــۇ دەســلهپ . تاھــارەت ئالــدىئهففــان ســۇ ئهكهلــدۈرۈپ 

   .②يۇپ بېغىشىغىچه ئۈچ قېتىم يۇدىۇبىلهن سول قولىغا ق
  )108: ئهبۇ داۋۇد(

 َيْحَيى الَْمازِنِىِّ أَنَّ َرُجالً قَالَ ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ َزْيٍد أََتْسَتِطيُع أَنْ ُترَِينِى كَْيَفـ َعْن  534
فََدَعا بَِماٍء، . َيَتَوضَّأُ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْيٍد َنَعْم -صلى اهللا عليه وسلم  -كَانَ َرُسولُ اللَِّه 

، ثُمَّ  فَأَفَْرغَ َعلَى َيَدْيِه فََغَسلَ َيَدُه َمرََّتْينِ، ثُمَّ َمْضَمَض َواْسَتْنثََر ثَالَثًا ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا
ثُمَّ َمَسَح َرأَْسُه بَِيَدْيِه فَأَقَْبلَ بِهَِما َوأَْدَبَر َبَدأَ بُِمقَـدَّمِ   لَ َيَدْيِه َمرََّتْينِ َمرََّتْينِ إِلَى الِْمْرفَقَْينِغََس

  .ْجلَْيِهَرأِْسِه َحتَّى ذََهَب بِهَِما إِلَى قَفَاُه ثُمَّ َردَُّهَما إِلَى الَْمكَاِن الَِّذي َبَدأَ ِمْنُه ثُمَّ غََسلَ رِ
ئابـدۇلالھ  يهھيا مازىنىدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىر كىشى ـ   534

   :ئهنهۇغا رەزىيهلالھۇئىبنى زەيد 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ تاھــارەتنى قانــداق ئالغــانلىقىنى ــــ 

ئابدۇلالھ ئىبنى زەيـد رەزىيهلالھـۇ   . دېدى-ماڭا كۆرسىتىپ قوياالمسهن؟
  : نهۇئه

دېـدى ۋە سـۇ ئهكىلىشـكه بۇيرىـدى، سـۇ       -مهن،كۆرسىتىپ قويـاالي ــ 
كهلتۈرۈلگهندىن كېيىن سۇنى ئىككى قولىغـا تۆكـۈپ، قـولىنى ئىككـى     

 .ئاغزىنى ئۈچ قېتىم، بۇرنىنى ئۈچ قېتىم چايقىـدى  قېتىم يۇدى، ئاندىن
 بىلىكىنـى يۈزىنى ئۈچ قېتىم يۇيـۇپ بولغانـدىن كېـيىن، ئـوڭ ۋە سـول      
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قـولى  ئاندىن ئىككـى   .ن يۇدىقېتىمدى جهينىكى بىلهن قېتىپ ئىككى
بېشـىنىڭ ئالـدى تهرىپىـدىن     دى، قـولىنى بىلهن بېشـىغا مهسـهى قىلـ   

ــنىگىچه ــدىن گهدســۈرتۈپ باشــالپ گهدى ــنى، ئان ــدىى  دىن بېشــىنىڭ ئال
   .دىىككى پۇتىنى يۇئاندىن ئ، دىدۇرۇپ مهسهى قىلتهرىپىگىچه يان

 )185: بۇخارى(

  .توضأ مرتني: ـ وىف رواية 535
رەزىيهلالھـــۇ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زەيـــد : ر رىـــۋايهتتهــــ يهنه بىـــ 535

ــڭ ــان    ئهنهۇنىـ ــارەت ئالغـ ــۇپ تاھـ ــدىن يۇيـ ــى قېتىمـ ــان ئىككـ لىقى بايـ
  . ①قىلىنغان

 )97: نهسائى(

  .فََمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ِمْن كَفŖ َواِحَدٍة فَفََعلَ ذَِلَك ثَلَاثًا: ويف أخرىـ  536
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   زەيـد  ئابـدۇلالھ ئىبنـى    :يهنه بىر رىۋايهتته - 536
 -،چــۇم ســۇ بىــلهن ئــۈچ قېتىمــدىن چايقىــدى وبــۇرنىنى بىــر ئ -ئــاغزى 

  . دېيىلگهن
 )235: مۇسلىم(

َتَوضَّأَ َوأَنَُّه َمَسـَح   صلى اهللا عليه وسلمَعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َزْيٍد أَنَُّه َرأَى النَّبِىَّ  - 537
  .فَْضلِ َيَدْيِهمن رِ َبَرأَْسُه بَِماٍء غَ
ــد  ـ     537 ــدۇلالھ ئىبنـــى زەيـ ــۋايهت  ئابـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

ــدا     ــارەت ئېلىۋاتقان ــبهر ئهلهيهىسســاالمنى تاھ ــۇ پهيغهم قىلىنىشــىچه، ئ
، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قولىدىن ئېشـىپ قالغـان سـۇ    بولۇپ كۆرگهن
  . غان ئىكهنبېشىغا مهسهى قىلبىلهن 

 .بَِماٍء غَْيرِ فَْضلِ َيَدْيهأَنَُّه َمَسَح َرأَْسُه  وىف أخرىـ  538
يهنه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلىنغـان    ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى زەيـد     538

ــۋايهتته ئېشــىپ  نبېشــىغا قولىــدى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم: بىــر رى
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 -،غـان ئهمهس، بهلكى يېڭىدىن سۇ ئېلىپ مهسهى قىل بىلهن قالغان سۇ
   .①دېيىلگهن

 )35: تىرمىزى(

فََغَسلَ َوْجَهُه ثَلَاثًا َوغََسلَ َيَدْيِه َمرََّتْينِ َمرََّتْينِ َوَمَسـَح بَِرأِْسـِه   : ـ وىف أخرى 539
  .َوغََسلَ رِْجلَْيِه َمرََّتْينِ

يهنه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىلىنغـان    ئابدۇلالھ ئىبنى زەيـد   - 539
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يـۈزىنى ئـۈچ    :بىر رىۋايهتته

ــتىم ــى قېتىمــ  قې ــولىنى ئىكك ــهى    دىن، ق ــىغا مهس ــانلىقى ۋە بېش يۇغ
 بايـــانقىلغانـــدىن كېـــيىن، پـــۇتىنى ئىككـــى قېـــتىم يۇغـــانلىقى      

  . ②قىلىنغان
 )47: تىرمىزى(

عن املقدام بن معدي كرب قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   ـ 540
 .َزاَد ِهَشاٌم َوأَْدَخلَ أََصابَِعُه ِفي ِصَماخِ أُذَُنْيِه .ِه ظَاِهرِِهَما َوَباِطنِهَِماَتَوضَّأَ قَالَ َوَمَسَح بِأُذَُنْي

: بتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇىمىقدام ئىبنى مهئدى كهر - 540
ــارەت    ــهللهمنىڭ تاھـــ ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ مهن پهيغهمـــ

ــۇ ئىككــى قۇلىقىنىــڭ     ــدىم، ئ ــۆرگهن ئى ــانلىقىنى ك ئىچــى ۋە ئېلىۋاتق
قـولىنى قۇالقنىـڭ ئىچىـگه    : )راۋى( ھىشام. تېشىغا مهسهى قىلغانىدى

  . ③غانىلقرىۋايهت ، ـ دېگهننى قوشۇپ گهنىدىقهدەر كىرگۈز
 )122: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْبِد اللَِّه َساِلٌم َسَبلَانُ قَالَ َوكَاَنْت َعاِئَشةُ َتْسَتْعجُِب بِأََماَنِتـِه َوَتْسـَتأْجُِرُه    541
ْتنِي كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّأُ فََتَمْضَمَضْت َواْسَتْنثََرْت ثَلَاثًـا  فَأََر

مِ َوغََسلَْت َوْجَهَها ثَلَاثًا ثُمَّ غََسلَْت َيَدَها الُْيْمَنى ثَلَاثًا َوالُْيْسَرى ثَلَاثًا َوَوَضَعْت َيَدَها ِفي ُمقَدَّ
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ا ثُمَّ َمَسَحْت َرأَْسَها َمْسَحةً َواِحَدةً إِلَى ُمَؤخِّرِِه ثُمَّ أََمرَّْت َيَدَها بِأُذَُنْيَها ثُمَّ َمرَّْت َعلَى َرأِْسَه
ى الَْخدَّْينِ قَالَ َساِلٌم كُْنُت آِتيَها ُمكَاَتًبا َما َتْخَتِفي ِمنِّي فََتْجِلُس َبْيَن َيَديَّ َوَتَتَحدَّثُ َمِعي َحتَّ

َها ذَاَت َيْومٍ فَقُلُْت اْدِعي ِلي بِالَْبَركَِة َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني قَالَْت َوَما ذَاَك قُلُْت أَْعَتقَنِي اللَّـُه  جِئُْت
 .قَالَْت َباَرَك اللَُّه لََك َوأَْرَخْت الِْحَجاَب ُدونِي فَلَْم أََرَها َبْعَد ذَِلَك الَْيْومِ

ئۇنىـڭ   شـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   ئائى( النهئابدۇلالھ سالىم سـهب  – 541
) همنـۇن ئىـدى ۋە ئـۇنى يـالالپ ئىشـلىتهتتى     ئامهنهتدار ئىكهنلىكىدىن م

ــ مۇنــداق ماڭــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا: دۇدەي
قانداق ئالىـدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ،    نىئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تاھارەت

يـۈزىنى ئـۈچ قېـتىم يـۇدى،      ئېغىز ـ بۇرنىغا ئـۈچ قېتىمـدىن سـۇ ئالـدى،     
ئانــدىن ئــوڭ قــولىنى ئــۈچ قېــتىم، ســول قــولىنى ئــۈچ قېــتىم يــۇدى ۋە  
ئىككــى قــولىنى بېشــىنىڭ ئالــدى تهرىــپىگه قويــۇپ، گهدىــنىگىچه بىــر 

ئاندىن ئىككى قولى بىلهن قۇالقلىرىنى سـىالپ  . قېتىم مهسهى قىلدى
هب مۇكــاتمهن ئائىشــهگه : ســالىم مۇنــداق دەيــدۇ. يــۈزىگه قهدەر ئهكهلــدى

سـۈپىتىدە   )ئازاد بولۇش ئۈچۈن خوجايىنى بىـلهن توختـام تـۈزگهن قـۇل    (
ــۇرۇپ     ــله ئولتـ ــۆگىمهيتتى ۋە بىلـ ــۈزىنى يـ ــدىن يـ ــۇ مهنـ ــتىم، ئـ كېلهتـ

  :بىر كۈنى كېلىپ. پاراڭلىشاتتى
كهت ئاتـا قىلىشـى   ىـ نىـڭ ماڭـا بهر  هللا! لهرنىڭ ئانىسـى مۇئمىنــ ئى 

  :ئۈچۈن دۇئا قىلساڭ، ـ دېسهم، ئۇ
  :مهن. ؟ ـ دەپ سورىدىش بولدىئىــ نېمه 

  :قىلدى، ـ دەپ جاۋاب بهرسهم ئازادمېنى  هللاــ 
ـــ دېگىــنىچه چــۈمبىلىنى   ! ســاڭا بهرىــكهت ئاتــا قىلســۇن    هللاــــ 

ــدى  ــۈزىنى يۆگىۋال ــۆرۈپ   . چۈشــۈرۈپ ي ــۇنى ك ــارەن ئ ــدىن ئېتىب شــۇ كۈن
  . ①باقمىدىم

 )100: نهسائى(

ْن َجدِِّه قَالَ َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصـلَّى  ـ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َع 542
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َمْن َزاَد اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُُه َعْن الُْوُضوِء فَأََراُه الُْوُضوَء ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ َهكَذَا الُْوُضوُء فَ
 .َعلَى َهذَا فَقَْد أََساَء َوَتَعدَّى َوظَلََم

ئىبنـى شـۇئهيب بوۋىسـىدىن رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق       مر هئ - 542
ــدۇ تاھــارەت ھهققىــدە ســوراش ئۈچــۈن پهيغهمــبهر    ســهھرالىقبىــر : دەي

پهيغهمـــبهر . ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا كهلـــدى    
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا ھهر ئهزانــى ئــۈچ قېــتىم ـ ئــۈچ    

تاھـارەت مانـا   «: پ قويدى ۋەقېتىمدىن يۇيۇپ تاھارەت ئېلىپ كۆرسىتى
مۇشۇنداق ئېلىنىدۇ، كىمكى بۇنىڭدىن ئاشۇرىۋەتسه، چېكىدىن ئاشـقان  

  . ①دېدى» ۋە زۇلۇم قىلغان بولىدۇ
 )140: نهسائى(

  .ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َتَوضَّأَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّةً َمرَّةً 543
ــاس  - 543 ــى ئابب ــۇ ئهنهۇ ئىبن ــارەزىيهلالھ ــۋايهت  م ــداق رى دىن مۇن

بىــر ھهر ئهزانــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم : قىلىنىــدۇ
  . قېتىمدىنال يۇيۇپ تاھارەت ئالدى

  )157: بۇخارى(

ـ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ قَالَ قَالَ لََنا اْبُن َعبَّاسٍ أَُتِحبُّونَ أَنْ أُرَِيكُْم كَْيَف كَـانَ   544
ُيْمَنـى  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّأُ فََدَعا بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء فَاغَْتَرَف غَْرفَةً بَِيـِدِه الْ 

 فََتَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ثُمَّ أََخذَ أُْخَرى فََجَمَع بَِها َيَدْيِه ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه ثُمَّ أََخذَ أُْخَرى فََغَسلَ
 بَِها َيَدُه الُْيْمَنى ثُمَّ أََخذَ أُْخَرى فََغَسلَ بَِها َيَدُه الُْيْسَرى ثُمَّ قََبَض قَْبَضةً ِمْن الَْماِء ثُمَّ َنفَـضَ 
 َيَدُه ثُمَّ َمَسَح بَِها َرأَْسُه َوأُذَُنْيِه ثُمَّ قََبَض قَْبَضةً أُْخَرى ِمْن الَْماِء فََرشَّ َعلَى رِْجِلـِه الُْيْمَنـى  

  .ِلَكِفيَها النَّْعلُ ثُمَّ َمَسَحَها بَِيَدْيِه َيٍد فَْوَق الْقََدمِ َوَيٍد َتْحَت النَّْعلِ ثُمَّ َصَنَع بِالُْيْسَرى ِمثْلَ ذََو
ئىبنــى : دۇنىــمۇنــداق رىــۋايهت قىلى دىنئهتــا ئىبنــى يهســار - 544

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   مهن ســـىلهرگه ”: ئاببـــاس بىـــزگه 
سـىتىپ قويسـام،   قانداق ئالىـدىغانلىقىنى كۆر  نىتاھارەتۋەسهللهمنىڭ 

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 136(ئهلبانى  ①
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ئاندىن بىر قاچىدا سۇ ئهكهلدۈرۈپ، ئوڭ قـولى  . دېدى “قانداق دەيسىلهر؟
ئاغزىنى ۋە بۇرنىنى چايقىـدى، ئانـدىن يهنه    ،سۇ ئېلىپ ئالقانبىلهن بىر 

يــۈزىنى يــۇدى،  نى بىرلهشــتۈرۈپئىككــى قــولى ،ســۇ ئېلىــپ ئالقــانبىــر 
يهنه بىـر  ئانـدىن  ئـوڭ قـولىنى يـۇدى،     ،سۇ ئېلىپ ئالقانر بى ئاندىن يهنه

ئاندىن قولىغا سۇ ئېلىپ، قـولىنى  . سۇ بىلهن سول قولىنى يۇدى ئالقان
ئانـدىن  . بېشىغا ۋە قۇلىقىغا مهسهى قىلـدى  ،سىلكىۋەتكهندىن كېيىن

ئـوڭ  پـۇتىنى ئايىغىـدىن چىقارمـاي تـۇرۇپال      ،سۇ ئېلىـپ بىر ئالقان يهنه 
ــۈپ، ب  ــا تۆك ــدا    پۇتىغ ــر قولى ــدا پۇتىنىــڭ دۈمبىســىنى، يهنه بى ــر قولى ى

  . ①سول پۇتىنىمۇ ئوڭ پۇتىغا ئوخشاش يۇدى. تاپىنىنى سىلىدى
 )137: داۋۇد ئهبۇ(

ـ َعْن الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوٍِّذ اْبنِ َعفَْراَء قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    545
ثَْتَنا أَنَُّه قَالَ اْسكُبِي ِلي َوُضوءăا فَذَكََرْت ُوُضوَء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتيَنا فََحدَّ

َدْيـِه  َوَسلََّم قَالَْت ِفيِه فََغَسلَ كَفَّْيِه ثَلَاثًا َوَوضَّأَ َوْجَهُه ثَلَاثًا َوَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َمرَّةً َوَوضَّأَ َي
َمَسَح بَِرأِْسِه َمرََّتْينِ بُِمَؤخَّرِ َرأِْسِه ثُمَّ بُِمقَدَِّمِه َوبِأُذَُنْيـِه ِكلَْتْيهَِمـا ظُُهورِِهَمـا    ثَلَاثًا ثَلَاثًا َو

 .َوُبطُونِهَِما َوَوضَّأَ رِْجلَْيِه ثَلَاثًا ثَلَاثًا
رۇبهييىئ بىنتى مۇئهۋۋىز ئىبنـى ئهفـرادىن مۇنـداق رىـۋايهت      - 545
ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنىڭ يېنىمىزغا پهيغهمبهر سهلاللال: قىلىنىدۇ

  :كېلهتتى ۋە ماڭا
ئـۇ تاھـارەتنى مۇنـداق    . دەيتتـى ـ ! هرگىنــ تاھارەت سۈيى ھازىرالپ ب

ئاۋۋال ئىككـى قـولىنى، ئانـدىن يـۈزىنى ئـۈچ قېتىمـدىن يـۇدى،        : ىتتئاال
ئاغزى ـ بۇرنىنى بىـر قېتىمـدىن چايقىـدى، ئانـدىن ئىككـى بىلىكىنـى        

بېشــىغا دەســلهپ ئالدىــدىن باشــالپ ئــارقىغىچه،  ،دىئــۈچ قېتىمــدىن يــۇ
ــدىن ــى     ئان ــڭ ئىچ ــدىغىچه قۇلىقىنى ــالپ ئال ــدىن باش ــىنى  -ئارقى تېش

  . ②يۇدى دىنپۇتىنى ئۈچ قېتىم ئىككى قوشۇپ مهسهى قىلدى ۋە
 )126: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 125(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 117(ئهلبانى  ②
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لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ ـ َعْن الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوٍِّذ اْبنِ َعفَْراَء أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص 546
 ِعْنَدَها فََمَسَح الرَّأَْس كُلَُّه ِمْن قَْرِن الشَّْعرِ كُلِّ َناِحَيٍة ِلُمْنَصبِّ الشَّْعرِ لَا ُيَحرُِّك الشَّْعَر َعـنْ 

 .َهْيئَِتِه
ــدىن       546 ــزى رۇبهييىئ ــڭ قى ــى ئهفرانى ــۇئهۋۋىز ئىبن ــۋايهت ـ م رى
ئۇنىـڭ ئالدىـدا   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمبهر كى،قىلىنىدۇ
ــار يهرنىــڭ   ېلىــپ، تاھــارەت ئ بېشــىنىڭ چوققىســىدىن باشــالپ، چــاچ ب

  . ①غانىشىنى بۇزمىغان ھالدا مهسهى قىلچېچىنىڭ تارىل ،ھهممىسىگه
 )128: ئهبۇ داۋۇد(

ُصْدغَْيِه َوأُذَُنْيِه َمـرَّةً  َمَسَح َرأَْسُه َوَمَسَح َما أَقَْبلَ ِمْنُه َوَما أَْدَبَر َو وىف أخرى ـ 547
 .َواِحَدةً

بېشــىنىڭ ئالــدى ـ ئارقــا تهرىپىنــى        : يهنه بىــر رىــۋايهتته  - 547
بىلهن قوشۇپ بىر قېتىم مهسهى قىلـدى، ـ   ۋە ئىككى قۇلىقى چېكىسى 

  . ②دېدى
 )34: تىرمىزى(

  .َوأَنَُّه َمَسَح َرأَْسُه بَِماٍء غَْيرِ فَْضلِ َيَدْيِه وىف أخرىـ  548
ــۋايهتته  - 548 ــر رىـ ــاالم : يهنه بىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــىغا  پهيغهمـ بېشـ
ئهمهس، بهلكى يېڭىدىن سۇ ئېلىـپ   بىلهن ئېشىپ قالغان سۇ نقولىدى

  . ③قىلدى، ـ دېيىلگهنمهسهى 
 )35: تىرمىزى(

اللَّـُه  ـ َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍِّف َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  549
ـ  َح َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َرأَْسُه َمرَّةً َواِحَدةً َحتَّى َبلَغَ الْقَذَالَ َوُهَو أَوَّلُ الْقَفَا َوقَالَ ُمَسدٌَّد َمَس

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 118(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 31(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 32(ئهلبانى  ③
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بِِه َيْحَيى  َرأَْسُه ِمْن ُمقَدَِّمِه إِلَى ُمَؤخَّرِِه َحتَّى أَْخَرَج َيَدْيِه ِمْن َتْحِت أُذَُنْيِه قَالَ ُمَسدٌَّد فََحدَّثُْت
 فَأَْنكََرُه قَالَ أَُبو َداُود و َسِمْعت أَْحَمَد َيقُولُ إِنَّ اْبَن ُعَيْيَنةَ َزَعُموا أَنَُّه كَانَ ُيْنِكُرُه َوَيقُـولُ 

  .إِيْش َهذَا طَلَْحةُ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه
: ف دادىسىدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ  رىرهـ تهلهه ئىبنى مۇس  549
همـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ بېشـــىغا ئالـــدى مهن پهيغ

ــهى     ــتىم مهســ ــر قېــ ــپىگه قهدەر بىــ ــا تهرىــ ــالپ ئارقــ ــتىن باشــ تهرەپــ
  .قىلغانلىقىنى كۆرگهنىدىم
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بېشنىڭ ئالـدى  : مۇسهددەد مۇنداق دېگهن

قىسمىدىن باشالپ ئارقىسىغا قهدەر مهسهى قىلدى، ھهتتا قوللىرىنىمۇ 
مهن بـــۇ ھهدىســـنى : مۇســـهددەد. لىرىنىـــڭ ئاســـتىدىن ئۆتكـــۈزدىقۇالق

 )بۇ ھهدىسـنىڭ سـهھىه ھهدىـس بولۇشـىنى    ( يهھياغا سۆزلهپ بهرسهم، ئۇ
  . ①رەت قىلدى، ـ دېگهن

  )132: ئهبۇ داۋۇد(

ـ  550 ُه ثَلَاثًـا  ـ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ َتَوضَّأَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََغَسلَ َوْجَه
 لَـا  َوَيَدْيِه ثَلَاثًا َوَمَسَح بَِرأِْسِه َوقَالَ الْأُذَُناِن ِمْن الرَّأْسِ قَالَ أَُبو ِعيَسى قَالَ قَُتْيَبةُ قَالَ َحمَّاٌد

  .أَْدرِي َهذَا ِمْن قَْولِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو ِمْن قَْولِ أَبِي أَُماَمةَ
ــۇ ئـ    550  ــدۇ  ۇئهب ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــامهدىن مۇن ــبهر : م پهيغهم

ئهلهيهىسساالم تاھارەت ئېلىۋېتىپ يـۈزىنى ۋە قـولىنى ئـۈچ قېتىمـدىن     
ئهبۇ ئىيسـا   .دېدى »قۇالقمۇ باشقا تهۋە« :ۋە يۇدى، بېشىغا مهسهى قىلدى

 دېـگهن سـۆز پهيغهمـبهر   » قۇالقمـۇ باشـقا تهۋە  «: نىـڭ ھهمماد قۇتهيبىدىن
 مامهنىـڭ سـۆزىمۇ بىلمهيـمهن، ـ    بۇ ئۇڭ سۆزىمۇ ياكى ئهىئهلهيهىسساالمن

  . ②غانقىل نهقىلدېگهنلىكىنى 
 )37: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 19(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 34(ئهلبانى  ②
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َماِلٍك أَنَّ َرُجلًا َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد َتَوضَّأَ  َنس ْبنأَ عن ـ 551
َم اْرجِْع فَأَْحِسْن فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ َوَتَرَك َعلَى قََدِمِه ِمثْلَ َمْوِضعِ الظُّفْرِ

  .ُوُضوَءَك
ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       551

ــادەم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   : قىلىنىــدۇ بىــر ئ
ناقچىلىـك يهرنـى يۇمـاي    تىر يېنىغا كهلدى ۋە تاھارەت ئېلىپ پۇتىـدىن 

مـاڭ،  «: ئۇنىڭغـا  چاال قويـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     
  . ①دېدى» !تاھارەتنى تولۇق ئالبېرىپ 

 )173: ئهبۇ داۋۇد(

  .بنحوه ـ َعْن َجابِرٍ 552
رىـۋايهت   ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىنمـۇ مۇشـۇنىڭ ئوخشىشـى     552
  . غانقىلىن

  )243: مۇسلىم(

َعْن َخاِلٍد َعْن َبْعضِ أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه ـ  553
َوِفي ظَْهرِ قََدِمِه لُْمَعةٌ قَْدُر الدِّْرَهمِ لَْم ُيِصْبَها الَْماُء فَأََمَرُه النَّبِيُّ  يَعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجلًا ُيَصلِّ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّلَاةَ َصلَّى
ـ خالىــد پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بهزى    553

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  : ساھابىلىرىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ
ۋەسهللهم ناماز ئوقۇۋاتقان بىرىنىڭ پۇتىـدا تهڭگىچىلىـك قـۇرۇق يهرنـى     

  . ②رۈپ، ئۇنى يېڭىدىن تاھارەت ئېلىپ، نامازنى قايتا ئوقۇشقا بۇيرىدىكۆ
 )175: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َتَخلََّف َعنَّا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَْرٍة  554

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 158(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 161(ئهلبانى  ②
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لَاةُ َوَنْحُن َنَتَوضَّأُ فََجَعلَْنا َنْمَسُح َعلَى أَْرُجِلَنـا فََنـاَدى   َسافَْرَناَها فَأَْدَركََنا َوقَْد أَْرَهقَْتَنا الصَّ
  .بِأَْعلَى َصْوِتِه َوْيلٌ ِللْأَْعقَابِ ِمْن النَّارِ َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا

ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      554
سـهپهرلىرىمىزنىڭ بىرىـدە    )مهككىدىن مهدىنىگه قىلغـان (: قىلىنىدۇ

نامـاز  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئارقىمىزدا قالغان ئىـدى 
ۋاقتــى قىســتاپ قالغــان چاغــدا، ئــۇ ئــارقىمىزدىن يېتىــپ  )ئهســىرنىڭ(

نامازنىـڭ ۋاقتـى چىقىـپ كهتمىسـۇن دەپ     (كهلدى، بىز تاھارەت ئېلىپ، 
ــدىرىغانلىقتىن ــات ) ئال ــا مهســهى قىلىۋات ــۇنى كــۆرگهن  . تۇقپۇتىمىزغ ب

دەپ » !دوزاخ ئازابىـــدىن ۋاي ســـونجاقالرغا )يۇيۇلمىغـــان(«: رەســـۇلۇلالھ
  . ئىككى ـ ئۈچ قېتىم توۋلىدى

  )60: بۇخارى(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَْوًمـا    555
  .فََرأَى أَْعقَاَبُهْم َتلُوُح فَقَالَ َوْيلٌ ِللْأَْعقَابِ ِمْن النَّارِ أَْسبُِغوا الُْوُضوَءَيَتَوضَّئُونَ 

ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      555
ــدۇ ــهللهم كىشــىلهرنىڭ    : قىلىنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

: قالغـانلىقىنى كـۆرۈپ   ىـڭ چـاال  رىنتاپانلىتاھارەت ئېلىۋاتقانلىقىنى ۋە 
تاھــارەتنى كامىــل ! دوزاخ ئازابىــدىن ۋاي تاپانالرغــا) يۇيۇلمــاي قالغــان(«

  . ①دېدى» !ئېلىڭالر
 )111: نهسائى(

ـ َوقَْد ُروَِي َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َوْيلٌ ِللْأَْعقَابِ َوُبطُـوِن    556
  .ِمْن النَّارِالْأَقَْدامِ 

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    556
ۋە پۇتالرنىڭ ئالقىنىغـا   تاپان«: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 108(ئهلبانى  ①
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  . ①دېگهن» !دوزاخ ئازابىدىن ۋاي
 )41:تىرمىزى(

َسلََّم اغَْتَسلَ ِمْن َجَناَبٍة فََرأَى لُْمَعةً ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو 557
 .لَْم ُيِصْبَها الَْماُء فَقَالَ بُِجمَِّتِه فََبلََّها َعلَْيَها قَالَ إِْسَحُق ِفي َحِديِثِه فََعَصَر َشْعَرُه َعلَْيَها

ــى ـ    557 ــۇ ئهنهۇ ئىبن ــاس رەزىيهلالھ ــائابب ــۋايهت  م ــداق رى دىن مۇن
لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم غۇســلى تاھــارەت پهيغهمــبهر ســهلال: قىلىنىــدۇ

ئېلىپ، كىچىككىنه يهرنىڭ قۇرۇق قالغانلىقىنى كۆردى ۋە چېچىـدىن  
. بىر تۇتامنى تۇتۇپ سـۈيىنى بهدىنىنىـڭ قـۇرۇق قالغـان يهرگه سـىقتى     

ــدىمۇ  ــۇرۇق   : ئىســهاقنىڭ رىۋايىتى ــۈيىنى بهدىنىنىــڭ ق چېچىنىــڭ س
  .②قالغان يېرىگه سىقتى، ـ دەپ كهلدى

  ) 663: اجهئىبنى م(

أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه اَألْنَصارِىَّ ُسِئلَ َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الِْعَماَمِة فَقَالَ الَ َحتَّى  - 558
  .ُيْمَسَح الشَّْعُر بِالَْماِء

ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئهنسارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ سـهللىگه      558 
، ئۇنداق قىلسا بولمايدۇ، چـاچ  ياق: سورالغاندا وغرۇلۇقت مهسهى قىلىش

  . سۇ بىلهن نهملىنىشى كېرەك، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

َعْن ثَْوَبانَ قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً فَأََصاَبُهْم الَْبْرُد  - 559
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَرُهْم أَنْ َيْمَسُحوا َعلَـى الَْعَصـاِئبِ   فَلَمَّا قَِدُموا َعلَى َرُسولِ اللَِّه 

 .َوالتََّساِخنيِ
: ـ ســهۋبان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ   559

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر قوشۇن ئهۋەتكهن بولـۇپ، بـۇ   

                                                 
» ســـهھىهۇتتهرغىب ۋەتتهرھىـــب « ئهممـــا. دە بىـــر نهرســـه دېمىـــگهن  ئهلبـــانى بـــۇ رىـــۋايهت ئۈســـتى    ①

 .ىلگىرى سۈرگهنسهھىه ئىكهنلىكىنى ئ بۇنىڭ ـ ھهدىسىدە 216ناملىق كىتابنىڭ 
 .زەئىپ ـ دېگهن): 144(ئهلبانى  ②
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الر قايتىـپ كهلگهنـدە، پهيغهمـبهر    ئۇ. قوشۇن سوغۇققا دۇچ كهلگهن ئىدى
 )بۇنـداق ئهھۋالغـا دۇچ كهلگهنـدە   ( سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۇالرنى  

  . ①رگه مهسهى قىلىشقا بۇيرىدىهۋە ئۆتۈكلسهللىگه 
 )147: ئهبۇ داۋۇد(

َم َيَتَوضَّـأُ  ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ  560
  .َماَمةََوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ ِقطْرِيَّةٌ فَأَْدَخلَ َيَدُه ِمْن َتْحِت الِْعَماَمِة فََمَسَح ُمقَدََّم َرأِْسِه َولَْم َيْنقُْض الِْع

ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       560
قىزغـۇچ  للهمنىڭ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـه  : قىلىنىدۇ

. ىنى كـۆردۈم قتاھارەت ئېلىۋاتقانلى ىسىنى بېشىدىن ئالماي تۇرۇپسهلل
ــىنى      ــۈزۈپ، سهللىسـ ــتىدىن كىرگـ ــىنىڭ ئاسـ ــولىنى سهللىسـ ــۇ قـ ئـ

  . ②مهستىن، بېشىنىڭ ئالدى قىسمىغا مهسهى قىلدىبۇزىۋەت
 )147: ئهبۇ داۋۇد(

 .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًاـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ 561
ــ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   561 ـ

ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ھهر ئهزاســـىنى ئىككـــى قېتىمـــدىنال يۇيـــۇپ 
  . تاھارەت ئالغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ

 )43: تىرمىزى(

  .َمرََّتْينِ َمرََّتْينِ وثَلَاثًا ثَلَاثًا ،ـ َعْن َجابِرٍ َتَوضَّأَ مرة مرة 562
ـ جابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       562

ۋەسهللهمنىڭ ھهر بىر ئهزاسىنى بهزىدە بىر، بهزىدە ئىككى ۋە بهزىدە ئۈچ 
  . ③قېتىمدىن يۇيۇپ تاھارەت ئالغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

  )43: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 133(ئهلبانى  ①
دېـــگهن ســـۆز بىـــر خىـــل قىزغـــۇچ رەختنـــى ) قطريـــة(ھهدىســـتىكى  .زەئىـــپ، ـ دېـــگهن   ): 25(ئهلبـــانى  ②

  . دەپ ئىزاھالنغان-كۆرسىتىدۇ،
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 40(ئهلبانى  ③
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  .ْبِد اللَِّه ْبنِ َزْيٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ َمرََّتْينِ َمرََّتْينِـ َعْن َع 563
ـ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زەيـــد پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     563

ئىككــــى قېتىمــــدىنال يۇيــــۇپ تاھــــارەت  ئهزالىرىنــــى ۋەســــهللهمنىڭ
  . ئالغانلىقىنى رىۋايهت قىلغان

  )158: ارىبۇخ(

قبلى، و  ءنبياهذا وضوئى و وضوء األ: وقال توضأ ثالثا: ـ عن عثمان رفعه  564
  .براهيمإوضوء 

ـ ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     564
: ئۈچ قېتىمدىن يۇيۇپ تاھـارەت ئالغـانلىقى ۋە   ئهزالىرىنى ۋەسهللهمنىڭ

ىكــى پهيغهمبهرلهرنىــڭ تاھــارىتى، مانــا بــۇ، مېنىــڭ ۋە مهنــدىن ئىلگىر«
دېگهنلىكـــى » نىڭ تاھارىتىـــدۇرئهلهيهىسســـاالم شـــۇنداقال، ئىبـــراھىم

  . رىۋايهت قىلىنىدۇ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

: صلى اهللا عليه وسـلم  قال رسول اهللا: جارية عن أبيه قال نِبـ وعن ƴران   565
  .خذوا للرأس ماء جديدا

لىكىنــى مۇنــداق دېگهن ىڭســىنـ نهمــران ئىبنــى جــارىيه دادى   565
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــهللهم  : رى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــقا «: پهيغهم باش

   .①دېدى» !مهسهى قىلىش ئۈچۈن، قولۇڭالرغا يېڭىدىن سۇ ئېلىڭالر
 )»ئهلكهبىر«(

  .رأيت النيب يتوضأ وميسح باملاء على رجليه: ـ عن عباد بن Ƣيم عن أبيه قال 566
ــاد ئىبنــى ته    566 ــيم دادىســىن ـ ئۇب ــداق دېگهن ىڭمى لىكىنــى مۇن

ــۋايهت قىلىــدۇ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  : رى

                                                 
ــۇ ھهد): 1189(ھهيســهمى  ① ــران      ب ــى قى ــهنهدىدە دەھســهم ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ىســنى تهبهران

كۆپچىلىـــك ھهدىسشۇناســـالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى  . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
 .ئىلگىرى سۈرسه، ئىبنى ھىببان ئۇنى ئىشهنچلىك كىشىلهر قاتارىدا تىلغا ئالغان، ـ دېگهن



  بۆلۈمى تاھارەت

 350

  . ①تاھارەت ئېلىۋېتىپ، پۇتىغا مهسهى قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم
 )»ئهلئهۋسهت«(

  .نزل القران باملسح، فأمرنا النيب بالغسل فغسلنا: ـ عن عبداهللا بن بدر قال 567
ــدۇل   567 ــۋايهت    ـ ئاب ــى رى ــداق دېگهنلىك ــى بهدرىنىــڭ مۇن الھ ئىبن

ــا،   : قىلىنىـــدۇ ــقا بۇيرىسـ ــا مهســـهى قىلىشـ ــان كهرىـــم پۇتىمىزغـ قۇرئـ
ــا    ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــهلاللالھۇ ئائىش ــبهر س ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ئهلهيه

 . ②يۇيۇشقا بۇيرىدى، بىز يۇدۇق
  )»ئهلكهبىر«(

وأرجلكم إƂ :  قولرجع قوله إƂ غسل القدمني ىف: ـ عن ابن مسعود قال  568
  .الكعبني

 هللا: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن  568
ــلهن قوشــۇپ  : تائاالنىــڭ ــۇڭالرنى ئوشــۇقۇڭالر بى ــگهن ســۆزى   ...پۇت دې

  . ③ئىككى پۇتنى يۇيۇشقا دااللهت قىلىدۇ
  )9210: »ئهلكهبىر«(

ــمهك( ــد ”: دېـ ــقا بۇيرىغانىـ ــهى قىلىشـ ــان مهسـ ــبهر ى، پهيقۇرئـ غهمـ
دېـگهن كىشـى بـۇ ئـايهتنى،      “االم يۇيۇشقا بۇيرىدى، بىز يۇدۇقئهلهيهىسس

ــدىكى   ــاش تهرىپى ــالر (ئايهتنىــڭ ب ــگهن ) بېشــىڭالرغا مهســهى قىلىڭ دې
   ).جۈملىگه باغالپ، خاتا چۈشىنىۋالغان

                                                 
ــهمى  ① ــنى ته ): 1192(ھهيسـ ــۇ ھهدىسـ ــقا      بـ ــتازىدىن باشـ ــڭ ئۇسـ ــۇپ، ئۇنىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ بهرانـ

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ئــــۇنى رىــــۋايهت قىلغــــۇچى بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ): 1193(ھهيســــهمى  ②

ــۆزنى قىلشـــى مـــۇمكىن ئهمهس،  . (تابىئىنـــدۇر ئىبنـــى بهدىـــر ئابـــدۇلالھ ــۇ سـ ــۇ تابىئىننىـــڭ بـ ــۇڭا بـ شـ
مۇشـــۇنداق بـــۇ ئهســـلىدە ســـاھابىنىڭ خاتـــالىق ســـهۋەبىدىن چۈشـــۈپ قالغـــان يـــاكى   )ســـۆزنى قىلغـــان

ــمهن  ــانلىقىنى بىلمهيـ ــۋايهت قىلىنغـ ــڭ . رىـ ــڭ  ئۇنىـ ــتىگه بۇنىـ ــى  ئۈسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە يهنه مـ سـ
  .جابىر ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن

ــى ): 1194(ھهيســهمى  ③ ــۇ ھهدىســنى تهبهران ــۇ ھهدىســنى      ب ــادە ب ــهنهدىدىكى قهت ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ رى
 .ئىبنى مهسئۇدتىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهن
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ش ، مىسۋاك ئىشلىتىبارماقالرنىڭ ئارىسىنى ئارىالش ۋە ساقال
  ۋە ئىككى قولنى يۇيۇش

أَبِي أَيُّوَب وَعْن َعطَاٍء قَالَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحبَّذَا  ـ َعْن 569
 .الُْمَتَخلِّلُونَ ِقيلَ َوَما الُْمَتَخلِّلُونَ قَالَ ِفي الُْوُضوِء َوالطََّعامِ

ـ ئهبۇ ئهييۇب ۋە ئهتا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالردىن مۇنـداق رىـۋايهت     569
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلالم: ىنىدۇقىل

. ــ دېگهنىـدى  ! نېمىـدېگهن ياخشـى كىشـىلهر ھه؟    ئـارىلىغۇچىالر ــ 
  : ساھابىالر

پهيغهمـــبهر . ؟ ـ دەپ ســـورىدى   دېـــگهن كىمـــلهر ئـــارىلىغۇچىالرـــــ 
  : ئهلهيهىسساالم

سـاقال ۋە  ( تاھـارەت ئالغانـدا  ۋە  )چىشـلىرىنى (تىن كېـيىن  ــ تامـاق 
  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى،  ئارىلىغۇچىالردۇر )ىنىبارماقلىر

 )4061: »ئهلكهبىر«؛ 23016: ئهھمهد(

خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   : ـ عن أيب أيوب وحده قال 570
املتخللـون  ”: وما املتخللون يا رسول اهللا؟ قـال : قالوا “حبذا املتخللون من أميت: فقال

 أما ختليل الوضوء فاملضمضة واالستنشاق وبني األصـابع، بالوضوء واملتخللون من الطعام 
وأما ختليل الطعام فمن الطعام إنه ليس شيء أشد على امللكني من أن يريا بـني أسـنان   

  .“صاحبهما طعاماً وهو قائم يصلي
: ـ ئهبۇ ئهييۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   570

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىدە      ): 7951(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .بار، ـ دېگهنۋاسىل ئىبنى سائىب ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى 
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  : هللهم بىزنىڭ قېشىمىزغا چىقىپپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس
ـــ مېنىـــڭ ئۈممىتىمـــدىن  ــارىلىــ غۇچىالر نېمىـــدېگهن ياخشـــى ئـ

  : ساھابىالر. ـ دېدى! كىشىلهر ھه؟
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . ــــ ئــۇالر كىمــلهر؟ ـ دەپ ســورىدى   

  : ۋەسهللهم جاۋاب بېرىپ
ە سـاقال ۋ ( تاھـارەت ئالغانـدا  ۋە  )چىشـلىرىنى (تىن كېـيىن  ــ تامـاق 

غـــا غۇچىالرىلئالغانـــدا ئارىتاھـــارەت . ئـــارىلىغۇچىالردۇر )بارمـــاقلىرىنى
ــهك، ــۇالر  كهلسـ ــۇرنى ئـ ــاغزى، بـ ــايقىغۇچىنى ئـ ــڭ ۋە  الرچـ بارماقلىرىنىـ
غۇچىالر بولسـا،  تىن كېيىن ئارىلىتاماق .يۇغۇچىالردۇر ئارىالپئارىسىنى 

تاماقتىن كېيىن چىشلىرى ئارىسىدىكى تاماق يـۇقىنى تـازىلىغۇچىالر   
 يۇقىنىـڭ  لۇپ، نامازغا تۇرغان كىشىنىڭ چىشـلىرى ئارىسـىدا تامـاق   بو

گه ئهڭ يامـــان ىپهرىشـــتشـــۇ كىشـــىدىكى ئىككـــى كۆرۈنـــۈپ تۇرۇشـــى 
  . ①»كۆرىلىدىغان ئىشتۇر

 )4061: »ئهلكهبىر«(

، خلل Ʃيته بفضـل  صلى اهللا عليه وسلم توضأ النيب: ـ عن أيب الدرداء قال  571
  .وضوئه ومسح رأسه بفضل ذراعيه

ــهلاللالھۇ    - 571 ــبهر سـ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــۇ دەردا رەزىيهلالھـ ئهبـ
ســـۇنىڭ ) قولىـــدىكى(ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ تاھـــارەت ئېلىۋېتىـــپ 

قالدۇقلىرىنى ساقاللىرىنىڭ ئارىسىغا ئۆتكۈزگهنلىكى، بىلهكلىرىـدىن  
ئېشــىپ قالغــان ســۇ بىــلهن بېشــىغا مهســهى قىلغــانلىقى رىــۋايهت        

  . ②قىلىنغان
 )»ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ، ھهر       ): 1199(ھهيســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــمهد ۋە تهبهرانــ ــام ئهھــ ــنى ئىمــ ــۇ ھهدىســ بــ

 .ئىككىلىسىنىڭ سهنهدىدە ۋاسىل رەققاشى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە تهمــام ئىبنــى نهجىــه          ): 1205(ھهيســهمى  ②

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــام ب. ئىس ــى      ئىم ــپ كىش ــى زەئى ــڭ ھهدىس ــالر ئۇنى ــك ھهدىسشۇناس ــارى ۋە كۆپچىلى ۇخ
ئىكهنلىلىكىنــــى ئىلگىــــرى سۈرســــه، يهھيــــا ئىبنــــى مهئىــــن ئىشــــهنچلىك كىشــــى ئىكهنلىكىنــــى  

 .ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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  .ـ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَخلِّلُ ِلْحَيَتُه 572
ــبهر     - 572 ــۇدىن پهيغهم ــۇ ئهنه ــان رەزىيهلالھ ــى ئهفف ــمان ئىبن ئوس

ــۇ     ــىغا ســ ــاقاللىرى ئارىســ ــهللهمنىڭ ســ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ســ
  . ①ئۆتكۈزىدىغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

 )31: تىرمىزى(

ـ َعْن أََنسٍ َيْعنِي اْبَن َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كَـانَ إِذَا    573
ـ  زَّ َتَوضَّأَ أََخذَ كَفŕا ِمْن َماٍء فَأَْدَخلَُه َتْحَت َحَنِكِه فََخلَّلَ بِِه ِلْحَيَتُه َوقَالَ َهكَذَا أََمَرنِي َربِّي َع

 .َجلََّو
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     - 573

پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم تاھــــارەت  : قىلىنىــــدۇ
ساقاللىرى دىن سۇنى ئېلىپ، زاڭىقىنىڭ ئاستى ئالقانئېلىۋېتىپ بىر 
» رەببىم مېنـى مۇشـۇنداق قىلىشـقا بۇيرىـدى    «: ۋەەتتى ئارىسىغا ئۆتكۈز

  . ②ىەيتتد
 )145: ئهبۇ داۋۇد(

َحَضْرُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَـْد  :ـ َعْن َواِئلِ بن ُحْجرٍ، قَالَ  574
أُِتَي بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء، فَأَكْفَأَ َعلَى َيِمينِِه ثَالثًا، ثُمَّ غََمَس َيِميَنُه ِفي اِإلَناِء فَأَفَـاَض بَِهـا َعلَـى    

ى ثَالثًا، ثُمَّ غََمَس الُْيْمَنى ِفي الَْماِء فََحفََن َحفَْنةً ِمْن َماٍء فََتَمْضَمَض بَِها واْسَتْنَشـَق،  الُْيْسَر
واْسَتْنثََر ثَالثًا، ثُمَّ أَْدَخلَ كَفَّْيِه ِفي اِإلَناِء فََحَملَ بِهَِما َماءă فََغَسلَ، َوْجَهُه ثَالثًـا، َوَخلَّـلَ   

اِطَن أُذَُنْيِه، ثُمَّ أَْدَخلَ ِخْنَصَرُه ِفي َداِخلِ أُذُنِِه، ِلُيَبلِّغَ الَْماَء، ثُمَّ َمَسَح َرقََبَتُه، ِلْحَيَتُه، َوَمَسَح َب
َوَباِطَن ِلْحَيَتُه ِمْن فَْضلِ َماِء الَْوْجِه، َوغََسلَ ِذَراَعُه الُْيْمَنى ثَالثًا َحتَّـى َمـا َوَراَء الِْمْرفَـقِ،    

لَ ذَِلَك بِالُْيْمَنى َحتَّى َجاَوَز الِْمْرفََق، ثُمَّ َمَسَح َعلَى َرأِْسِه ثَالثًا، َوَمَسـَح  َوغََسلَ الُْيْسَرى ِمثْ
ـ   ا، ظَاَهَر أُذَُنْيِه، َوَمَسَح ُرقَْبَتُه َوَباِطَن ِلْحَيَتُه بِفَْضلِ َماِء الرَّأْسِ، ثُمَّ غََسلَ قََدَمُه الُْيْمَنـى ثَالثً

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 28(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 132(ئهلبانى  ②
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َز بِالَْماِء الْكَْعَب، َوَرفََع ِفي السَّاقِ الَْماَء، ثُمَّ فََعلَ ِفي الُْيْسَرى ِمثْـلَ  َوَخلِّلَ أََصابَِعَها َوَجاَو
ِه، ذَِلَك، ثُمَّ أََخذَ َحفَْنةً ِمْن َماٍء بَِيِدِه الُْيْمَنى فََوَضَعُه َعلَى َرأِْسِه َحتَّى َتَحدََّر ِمْن َجَوانِبِ َرأِْس

 .َهذَا َتَماُم الُْوُضوِء: قَالََو
ــى      - 574 ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــى ھهجهر رەزىيهلالھ ــل ئىبن ۋائى

دا مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـ     : رىۋايهت قىلىنىدۇ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــوڭ  .، ئۇنىڭغــا بىــر قاچىــدا ســۇ كهلتۈرۈلــدىئىــدىم

ىغا چۆكۈرۈپ، سـول  ئاندىن ئوڭ قولىنى قاچ. قولىغا سۇ تۆكۈپ، ئۈچ قېتىم يۇدى
ئاندىن يهنه ئوڭ قولىنى قاچىغـا چۆكـۈرۈپ،   . قولىغا سۇ ئېلىپ، ئۈچ قېتىم يۇدى

ئانـدىن ئىككـى   . بىر ئوچۇم سۇ ئالدى ۋە ئۇنىڭ بىلهن ئېغىز ـ بۇرنىنى چايقىدى 
. قولىنى سۇغا بىراقال تىقىپ، ئوچۇمالپ سـۇ ئېلىـپ، يـۈزىنى ئـۈچ قېـتىم يـۇدى      

ە ئىككــى قۇلىقىنىــڭ ئالــدى تهرىــپىگه مهســهى  ئانــدىن ســاقىلىنى ئارىلىــدى ۋ
قۇالقلىرىنىڭ ئىچىگه سۇ يهتكۈزۈش ئۈچۈن چىمچىـالق بارمـاقلىرىنى   . قىلدى

يۈزىنىــڭ . ئانــدىن گهدىــنىگه مهســهى قىلــدى . قۇالقلىرىنىــڭ ئىچىــگه تىقتــى
ئانــدىن ئــوڭ بىلىكىنــى جهينهكــتىن . قالــدۇق ســۈيىنى ســاقاللىرىغا ســۈرتتى

ــۇد   ــتىم ي ــۈچ قې ــۇرۇپ، ئ ــلهن    . ىئاش ــولى بى ــوڭ ق ــۇ ئ ــول بىلىكىنىم ــدىن س ئان
ئانـدىن بېشـىغا ئـۈچ قېـتىم مهسـهى      . جهينهكتىن ئاشـۇرۇپ ئـۈچ قېـتىم يـۇدى    

. قىلغانــدىن كېــيىن، قۇالقلىرىنىــڭ ئارقىســىغا ۋە گهدىــنىگه مهســهى قىلــدى 
ــتىنى       ــاقاللىرىنىڭ ئاس ــلهن س ــدۇقلىرى بى ــۇ قال ــان س ــهى قىلغ ــىغا مهس بېش

ئوشـۇقىدىن پاچـاققىچه ئـۈچ قېـتىم يـۇدى ۋە پـۇت       ئاندىن ئوڭ پـۇتىنى  . سۈرتتى
ئاندىن سول پۇتىنىمۇ ئوڭ پۇتىغا ئوخشـاش  . بارماقلىرىنىڭ ئارىسىنى ئارىلىدى

. ئاندىن ئوڭ ئالقىنىغا بىر ئوچۇم سۇ ئېلىپ، بېشىنىڭ ئۈسـتىگه تـۆكتى  . يۇدى
ــۇراتتى     ــدىن تامچىــپ ت ــىنىڭ ئهتراپلى ــۇ بېش ــدا. س ــۇق   «: ئاخىرى ــۇ، تول ــا ب مان

  . ①دېدى» ۇرتاھارەتت
 )»ئهلكهبىر«؛ 268: بهززار(

                                                 
انــى ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ســهئد ئىبنــى       بــۇ ھهدىســنى تهبهر ): 1178(ھهيســهمى  ①

ئىمــــام نهســــائى ئۇنىــــڭ ھهدىســــى كۈچلــــۈك ئهمهســــلىكىنى . ئابــــدۇلجاببار ئىســــىملىك بىــــرى بــــار
ــدا تىلغــا ئالغــان     ــۇنى ئىشــهنچلىك كىشــىلهر قاتارى ــۇ ھهدىســنىڭ . ئىلگىــرى سۈرســه، ئىبنــى ھىببــان ئ ب

 .سىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنسهنهدىدە يهنه مۇھهممهد ئىبنى ھهجهر ئى
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َمْن لَْم ُيَخلِّلْ أََصابَِعُه بِالَْمـاِء  :َعْن َواِثلَةَ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَـ   575
 .َخلَّلََها اللَُّه بِالنَّارِ َيْوَم الِْقَياَمِة

ــبهر   - 575 ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــىلهدىن رى ــهلاللالھۇ ۋاس  س
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ن ئارىلىمىسا، قىيامهت كىمكى بارماقلىرىنىڭ ئارىسىنى سۇ بىله«
  . ①»تائاال ئوت بىلهن ئارىاليدۇ هللا كۈنى

 )3400: »ئهلكهبىر«(

: َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلَّمَ    قال رسول اهللا: اهللا بن مسعود قال ـ عن عبد  576
  .ع بالطهور، أَو لتنتهكنها النارلتنتهكن اَألصاب

ــۋايهت      - 576 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بارماقلىرىڭالرنىــڭ ئارىســىنى ســۇ بىــلهن ئارىلىمايدىكهنســىلهر،   «
  . ②»قىيامهتته ئوت ئارىاليدۇ

 )9211: »ئهلئهۋسهت«(

ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َتَوضَّأَْت فََخلِّلْ  577
 .َبْيَن أََصابِعِ َيَدْيَك َورِْجلَْيَك

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     - 577
ــهلل   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــگهن پهيغهم ــداق دې ــارەت «: هم مۇن تاھ

  . ③»ئالغىنىڭدا، پۇت ۋە قوللىرىڭنىڭ بارماق ئارىلىرىنى سىالپ يۇغىن
 )39: تىرمىزى(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهال ئىبنـــى كهســـىر   ): 1209(ھهيســـهمى  ①

ھهدىسشۇناســــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى ئىكهنلىكىــــدە . لهيســــى ئىســــىملىك بىــــرى بــــار
 .بىرلىككه كهلگهن، ـ دېگهن

 .هبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ت): 1210(ھهيسهمى  ②
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 36(ئهلبانى  ③
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ـ َعْن َعاِصمِ ْبنِ لَِقيِط ْبنِ َصْبَرةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْخبِْرنِي َعْن  578
 .ِلغْ ِفي اِلاْسِتْنَشاقِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ َصاِئًماالُْوُضوِء قَالَ أَْسبِغْ الُْوُضوَء َوَبا

مۇنــداق  ىڭئاســىم ئىبنــى لهقىــت ئىبنــى ســۇبرە دادىســىن  - 578
ــدۇ د ــۋايهت قىلى ــى رى ــى  : ېگهنلىكىن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

  : ۋەسهللهمگه
تاھــارەت ھهققىــدە ســۆزلهپ بهرســهڭ، ـ دېســهم،    ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

  :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلالل
ــ تاھارەتنى كامىل ئال، روزىدار ۋاقىتـتىن باشـقا ۋاقىتتـا بۇرنىڭغـا     

  . ①ـ دېدى! ئوبدان چايقا ،سۇنى تولۇق ئېلىپ
 )87: نهسائى(

ْولَا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَ ـ 579
  .َواِكأَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي أَْو َعلَى النَّاسِ لَأََمْرُتُهْم بِالسِّ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    579
  :ېگهنھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق درەسۇلۇلالھ سهلاللال

ئۈممىتىمگه ئېغىرچىلىق تۇغدۇرۇپ قويماي دېمهيدىغان بولسـام،  «
  . »الرنى مىسۋاك ئىشلىتىشكه بۇيرۇيتتۇمئۇ

  )7240: بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْولَا  580
  .لِّ َصلَاٍةأَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي أَْو َعلَى النَّاسِ لَأََمْرُتُهْم بِالسَِّواِك َمَع كُ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    580
  :ېگهندرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ئۈممىتىمگه ياكى كىشـىلهرگه ئېغىرچىلىـق تۇغـدۇرۇپ قويمـاي     «
دېمهيـــدىغان بولســـام، ئـــۇالرنى ھهر نامـــازدا مىســـۋاك ئىشلىتىشـــكه      

  . »بۇيرۇيتتۇم
  ) 887: رىبۇخا(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 85(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْولَا أَنْ أَُشقَّ َعلَى  ـ 581
  .أُمَِّتي لَأََمْرُتُهْم ِعْنَد كُلِّ َصلَاٍة بُِوُضوٍء أَْو َمَع كُلِّ ُوُضوٍء ِسَواٌك

ىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ر - 581
  :ېگهندرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ئۈممىتىمگه ئېغىرچىلىق تۇغدۇرۇپ قويماي دېمهيدىغان بولسـام،  «
ــارەتته      ــاكى ھهر تاھ ــقا ي ــارەت ئېلىش ــدىن تاھ ــا يېڭى ــۇالرنى ھهر نامازغ ئ

  . ①»مىسۋاك ئىشلىتىشكه بۇيرۇيتتۇم
 )7461: ئهھمهد(

ْيُد ْبُن َخاِلٍد َيْشَهُد الصَّلََواِت ِفي الَْمْسجِِد َوِسَواكُُه َعلَـى أُذُنِـِه   ـ فَكَانَ َز 582
  .َمْوِضَع الْقَلَمِ ِمْن أُذُِن الْكَاِتبِ لَا َيقُوُم إِلَى الصَّلَاِة إِلَّا أُْسَتنَّ ثُمَّ َردَُّه إِلَى َمْوِضِعِه

امازغــا زەيــد ئىبنــى خالىــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بهش ۋاقىــت ن  - 582
قهلىمىنـــى قىســـىۋالغاندەك، مىســـۋىكىنى قۇلىقىغـــا خـــۇددى كاتىـــپ 

مىسۋاكلىماســتىن نامازغــا  چىشــىنى. قىســىۋالغان ھــالهتته كېلهتتــى
  . ②قىسىۋاالتتى تۇرمايتتى، مىسۋاكالپ بولغاندىن كېيىن، يهنه قۇلىقىغا

 )23: تىرمىزى(

لَْيِه َوَسلََّم كَانَ لَا َيْرقُُد ِمْن لَْيلٍ َولَا َنَهـارٍ  ـ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع 583
  .فََيْسَتْيِقظُ إِلَّا َتَسوََّك قَْبلَ أَنْ َيَتَوضَّأَ

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  – 583
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مهيلـى كۈنـدۈز يـاكى كېچىـدە      

ئويغانســـىال، تاھـــارەت ئېلىشـــتىن بـــۇرۇن مىســـۋاك بولســـۇن، ئـــۇخالپ 
  . ③ئىشلىتهتتى

 ) 57: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
ــهمى  ① ــى     ): 1118(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .دىسى ھهسهن بىرى بار، ـ دېگهنئهمر ئىبنى ئهلقهمه ئىسىملىك ئىشهنچلىك ۋە ھه
 .سهھىه، ـ دېگهن): 22(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 51(ئهلبانى  ③
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ـ َعْن الِْمقَْدامِ ْبنِ ُشَرْيحٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسأَلُْت َعاِئَشةَ قُلُْت بِأَيِّ َشْيٍء كَانَ َيْبَدأُ  584
  .الَْت بِالسَِّواِكالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َدَخلَ َبْيَتُه قَ

رەيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دادىسـىنىڭ مۇنـداق   ۇـ مىقدام ئىبنى ش  584
مهن ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن : دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئـۆيگه كىرگهنـدە تـۇنجى       
ــورى  بولـــۇپ ــۋا”: ، ئـــۇغانىدىمقىلىـــدىغان ئىشـــى توغرۇلـــۇق سـ ك مىسـ

  . دەپ جاۋاب بهردى “ئىشلىتىش
  )253: مۇسلىم(

ـ َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ السَِّواُك َمطَْهَرةٌ ِللْفَـمِ َمْرَضـاةٌ    585
  .ِللرَّبِّ

ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   585
  :لهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

  .①»نى رازى قىلىدۇهللاىسۋاك ئېغىزنى پاكاليدۇ ۋە م«
 ) 5: نهسائى(

ـ َعْن ابن عباس ان النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ السَِّواُك َمطَْهـَرةٌ ِللْفَـمِ    586
 .وƭالة للبصرَمْرَضاةٌ ِللرَّبِّ 

ــۋا       586 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاس رەزىيهلالھـ ــدۇكى، ـ ئاببـ يهت قىلىنىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نـى رازى  هللامىسۋاك ئېغىزنى پاكاليدۇ، كـۆزنى روشهنلهشـتۈرىدۇ ۋە ا  «
  . ②»قىلىدۇ

 )»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 5(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە بهھــر ئىبنــى كهنىــز          ): 1115(ھهيســهمى  ②

ــار   ــرى ب ــرلىككه   ھهدىسشۇناســالر ئۇنىــڭ ھ . ســهقا ئىســىملىك بى ــدە بى هدىســى زەئىــپ كىشــى ئىكهنلىكى
 .كهلگهن، ـ دېگهن
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ْدُتُه َيْسَتنُّ ـ َعْن أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَج 587
  .بِِسَواٍك بَِيِدِه َيقُولُ أُْع أُْع َوالسَِّواُك ِفي ِفيِه كَأَنَّه َيَتَهوَُّع

: ـ ئهبۇ بۇردە دادىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىـدۇ   587
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا كهلسـهم، ئـۇ      

اك ئاغزىـــدا بولـــۇپ، خـــۇددى مىســـۋ .مىســـۋاكالۋېتىپتىكهن چىشـــىنى
  ).244: بۇخارى( .ەۋاتاتىد... قۇسۇۋېتىدىغاندەك ھۆئ، ھۆئ

هو يستاك وقد وضع السواك على َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ قال دخلت النيب   588
   .طرف لسانه
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : ـــ ئــۇ يهنه مۇنــداق دەيــدۇ 588

ه گســهم، مىســۋاكنى تىلىنىــڭ بىــر تهرىــپىۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا كىر
 .① ئىكهن مىسۋاكالۋاتقان كۈزۈپ تۇرۇپ چىشىنىگته

ـ َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهـَو   589
  .َيْسَتنُّ َوطََرُف السَِّواِك َعلَى ِلَسانِِه َوُهَو َيقُولُ َعأْ َعأْ

: ـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      589
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا كىرســهم،   

ــۇپ،    ــتىگه قويـ ــى تىلىنىـــڭ ئۈسـ ــر تهرىپىنـ ــۋاكنىڭ بىـ ــۇددى مىسـ خـ
تـۇرۇپ، چىشـىنى مىسـۋاكالۋاتقان     ـ دەپ! ئ، ھۆئھۆ: ياندۇرۇۋېتىدىغاندەك

  . ②ئىكهن
 )3 :نهسائى(

  .ـ أََنٌس قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثَْرُت َعلَْيكُْم ِفي السَِّواِك 590
ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   590

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ
  . »لىم بهردىمۆپ تهمهن سىلهرگه مىسۋاك ھهققىدە ك«

  )888: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 39(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3(ئهلبانى  ②
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ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أَكْثَـْرُت   591
  .َعلَْيكُْم ِفي السَِّواِك

ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   591
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

» كـۆپ تهلىـم بهردىـم   ھهقىـقهتهن  مهن سىلهرگه مىسۋاك ھهققىدە «
  . ①دېگهن

 )6: نهسائى(

ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسـَتنُّ َوِعْنـَدُه    592
ِفي فَْضلِ السَِّواِك أَنْ كَبِّْر أَْعِط السِّـَواَك  َرُجلَاِن أََحُدُهَما أَكَْبُر ِمْن الْآَخرِ فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه 

  .أَكَْبَرُهَما
: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    592

مىســۋاكالۋاتاتتى،  چىشــىنىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  
بــۇ . بىرىــدىن چــوڭ ئىككــى ئــادەم بــار ئىــدى  يهنه ىئۇنىــڭ يېنىــدا بىــر

ئۇ ئىككى كىشىنىڭ چوڭىغا بېرىلىشـى   نىڭتائاال مىسۋاك هللا ،ۋاقىتتا
  . ②ھهققىدە ۋەھيى چۈشۈردى

  )50: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ فَْضلُ الصَّلَاِة بِالسِّـَواِك   593
  .ِضْعفًا َعلَى الصَّلَاِة بَِغْيرِ ِسَواٍك َسْبِعَني

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى      593 ــا پهيغهم ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنه
  :داق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇۋەسهللهمنىڭ مۇن

مىسۋاك قىلىپ ئوقۇلغان نامـاز، مىسۋاكسـىز ئوقۇلغـان نامـازدىن     «
  . ③»ھهسسه ئهۋزەلدۇر 70

 )؛ ئهبۇ يهئال ۋە بهززار25808: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 6(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 40(ئهلبانى  ②
ــۋايهت قىل    ): 2554(ھهيســهمى  ③ ــال رى ــۇ يهئ ــمهد، بهززار ۋە ئهب ــام ئهھ ــۇ ھهدىســنى ئىم ــاكىم  ب ــۇپ، ھ ــان بول غ

 .ئۇنىڭ سهھىه ھهدىس ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     : مر بالسواك وقالأنه أ: ـ وعن علي  594
أو  -إن العبد إذا تسوك مث قام يصلي قام امللك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منـه  “:وسلم

يف فما Ƹرج من فيه شيء من القـرآن إال صـار    حىت يضع فاه على فيه، -كلمة Ʋوها 
  .“أفواهكم للقرآن جوف امللك، فطهروا

ــى رەزىيهلال  594 ــ ئهل ــۇيرۇپ،    ـ ــكه ب ــۋاك ئىشلىتىش ــۇ مىس ــۇ ئهنه ھ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  : رىۋايهت قىلىدۇ
بىــر كىشــى مىســۋاك ئىشــلىتىپ نامازغــا تۇرســا، پهرىشــته ئۇنىــڭ «

ئۇنىڭغـــا  ئانـــدىن ،ئارقىســـىدا تـــۇرۇپ قىـــرائىتىگه قـــۇالق ســـالىدۇ    
ئـۇ كىشـىنىڭ   . ڭ ئاغزىغا قويىـدۇ يېقىنلىشىدۇ، ھهتتاكى ئاغزىنى ئۇنى

كىرىــدۇ،  پهرىشــتىنىڭ قهلــبىگه چىققــان قۇرئــان شــۇ ھامــانئاغزىــدىن 
   ①»!الڭالرىزئاغزىڭالرنى پاكقۇرئان ئوقۇماقچى بولغاندا سىلهر شۇڭا 

 )بهززار رىۋايهت قىلغان(

 :يا رسول اهللا، الرجل يذهب فوه يستاك؟ قـال : قلت: عن عائشة قالت - 595
  .“يدخل أُصبعه يف فيه فيدلكه“:كيف يصنع؟ قال: قلت. “نعم”

مهن : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   595
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

چىشــــى قالمىغــــانالرمۇ مىســــۋاك ! نىــــڭ ئهلچىســــىهللاــــــ ئــــى 
  : للهم؟ ـ دەپ سورىسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهئىشلىتهمدۇ

  : مهن. ــ ھهئه، ـ دېدى
  :ــ قانداق مىسۋاكاليدۇ؟ ـ دەپ سورىسام

  . ②ــ بارمىقىنى ئاغزىغا سېلىپ مىدىرلىتىدۇ، ـ دېدى
 )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ           ): 2564(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئىيســــا ئىبنــــى ): 2574(ھهيســــهمى  ②

 .نسارىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنئه ئابدۇلالھ
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: يقـول ول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  Ƨعت رس: ـ عن معاذ بن جبل قال 596
، ر هـو سـواكي  ، ويذهب باƩفالزيتون من شجرة مباركة، يطيب الفم نعم السواك”

 .“وسواك األنبياء قبلي
مهن : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ئىبنـى جهبهل  ـ مۇئـاز  ـ 596

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   
مىسۋاكنىڭ ئهڭ ياخشىسى مۇبارەك زەيتۇن دەرىخـى بولـۇپ،   «: ئاڭلىدىم

زەيتـۇن دەرىخىنىـڭ   . لىـدۇ ئۇ ئېغىزنى پاكاليدۇ ۋە چىشنىڭ كىرىنـى ئا 
ــڭ    ــى پهيغهمبهرلهرنىـــــ ــدىن ئىلگىرىكـــــ ــۋىكى مهن ۋە مهنـــــ مىســـــ

  . ①»مىسۋىكىدۇر
  )»ئهلئهۋسهت«(

كُْنُت ِفي الَْوفِْد الَِّذيَن أََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى :َعْن أَبِي َخْيَرةَ الصَّبَّاِحيِّ، قَالَ ـ  597
 ِعْنَدَنا الَْجرِيُد َيا َرُسولَ اللَِّه: سِ فََزوََّدَنا اَألَراَك َنْسَتاُك بِِه، فَقُلَْنااللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َعْبِد الْقَْي
اللَُّهمَّ اغِْفـْر ِلَعْبـِد    :فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَِكنَّا َنقَْبلُ كََراَمَتَك َوَعِطيََّتَك

 .الْقَْيسِ
ئابـدۇ  : نابىهىدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   هسـ  خهيرەئهبۇ ـ   597 

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   قهيــس قهبىلىســىدىن   پهيغهم
پهيغهمــبهر . ئىــدىم مهنمــۇ بــار  ئىچىــدە قېشــىغا كهلــگهن ۋەكىلــلهر  

راك هسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه چىشىمىزنى تـازىالش ئۈچـۈن ئ  
  : بىز. بهردى دەرىخىدىن تهييارالنغان مىسۋاكالرنى

بــار، شــۇنداقتىمۇ ســېنىڭ  خورمــا شــېخىبىــزدە ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ھهدىيهڭنــى قوبــۇل قىاليلــى، ـ دېســهك، پهيغهمــبهر         ئىكرامىڭنــى ۋە 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ئــى  مهغپىــرەت  )گۇنــاھلىرىنى(قهبىلىســىنىڭ  قهيسۇئابــد! هللاـ

                                                 
ــهمى  ① ــى      ): 2576(ھهيسـ ــۇئهللهل ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .مهن ئۇنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم، ـ دېگهن. مۇھهممهد ئىسىملىك بىرى بار
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  . ①ـ دەپ دۇئا قىلدى! قىلغىن
  )»ئهلكهبىر«(

ـ َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ َتَسـوَّكُوا فَـإِنَّ     598
 السَِّواَك َمطَْهَرةٌ ِللْفَمِ َمْرَضاةٌ ِللرَّبِّ َما َجاَءنِي جِْبرِيلُ إِلَّا أَْوَصانِي بِالسَِّواِك َحتَّى لَقَْد َخِشيُت

َوَعلَى أُمَِّتي َولَْولَا أَنِّي أََخاُف أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي لَفََرْضُتُه لَُهْم َوإِنِّي لَأَْسَتاُك أَنْ ُيفَْرَض َعلَيَّ 
 .َمقَاِدَم فَِميَحتَّى لَقَْد َخِشيُت أَنْ أُْحِفَي 

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      598 ــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ـ ئهب
  :للهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه

مىسۋاك ئىشلىتىڭالر، ھهقىقهتهن مىسـۋاك ئېغىزنـى پاكاليـدۇ ۋە    «
ــدۇ هللا ــى رازى قىلىـ ــۋاك   . نـ ــا مىسـ ــا، ماڭـ ــپال قالسـ ــل كېلىـ  جىبرىئىـ

ماڭا ۋە  ئىشلىتىش مهن مىسۋاك ھهتتا. دۇنى تهۋسىيه قىلىئىشلىتىش
ــدىم     ــۇپ قالـ ــدىكىن دەپ قورقـ ــۇپ قاالمـ ــۈممىتىمگه پهرز بولـ ئهگهر . ئـ

 ئۇالرغـا ىمگه مۇشهققهت بولۇپ قېلىشىدىن قورقمىغـان بولسـام،   ئۈممىت
شــۇنداق كــۆپ  نىمىســۋاك مهن. نى پهرز قىالتــتىمئىشلىتىشــ مىســۋاك

ــلىرىمنى    ــدە چىش ــا بهزى ــلىتىمهنكى، ھهتت ــۇرمۇقو ئىش دەپ  ۇۋېتهرمهنم
  . ②»ئهنسىرەپ قالىمهن

 )289: ئىبنى ماجه(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا اْسَتْيقَظَ أََحُدكُْم ِمْن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ  ـ 599
  .َنْوِمِه فَلَا َيْغِمْس َيَدُه ِفي الْإَِناِء َحتَّى َيْغِسلََها ثَلَاثًا فَإِنَُّه لَا َيْدرِي أَْيَن َباَتْت َيُدُه

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    599
  :غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهي

غـۇچه قاچىغـا   ىنى ئۈچ قېتىم يۇمىئۇيقۇدىن قوپقاندا، قولبىرىڭالر «
  . »دۇلغانلىقىنى بىلمهيقادە لهرىڭ نهنىقول ئۇ چۈنكى. ىسۇنتىقم

  )278: مۇسلىم(

                                                 
 .ن بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغا): 2575(ھهيسهمى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 58(ئهلبانى  ②
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 .ْو أَْيَن كَاَنْت َتطُوُف َيُدُهفَإِنَّ أََحَدكُْم لَا َيْدرِي أَْيَن َباَتْت َيُدُه أَ ـ وىف رواية 600
نىـڭ  ىقولچـۈنكى ئـۇ   «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېـيىلگهن   600
  . ①»قىلىپ، نهلهردە قالغانلىقىنى بىلمهيدۇ تاۋابنهلهرنى 

 )105: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 96(ئهلبانى  ①
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 باشقىالر بۇرۇنغا سۇ ئېلىش، كامىل تاھارەت ۋە ـئېغىز 

لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن َتَوضَّأَ فَلَْيْسـَتْنِثْر  ُهَرْيَرةَ َعْن ا أَيب ـ َعْن 601
 .َوَمْن اْسَتْجَمَر فَلُْيوِتْر

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    601
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چـوڭ  (بۇرنىغا سۇ ئېلىـپ پـاكىز چايقىسـۇن،     تاھارەت ئالغان ئادەم«
  . »چالما تۇتقان ئادەم تاق تۇتسۇن )تهرەتتىن كېيىن

  )161: بۇخارى(

صلى َعْن َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه قَالَ َهذَا َما َحدَّثََنا أَُبو ُهَرْيَرةَ َعْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه ـ  602
إِذَا َتَوضَّـأَ   « صلى اهللا عليه وسـلم ا َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه فَذَكََر أََحاِديثَ ِمْنَه اهللا عليه وسلم

  .»أََحُدكُْم فَلَْيْسَتْنِشْق بَِمْنِخَرْيِه ِمَن الَْماِء ثُمَّ لَْيْنَتِثْر
رەزىيهلالھـۇ   مانـا بـۇ، ئهبـۇ ھـۇرەيرە    : ـ ھهممام ئىبنى مۇنهببهھ  602 

بىـزگه رىـۋايهت   ئهنهۇنىڭ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن    
شـۇ قاتـاردا    دەپ بىـر قـانچه ھهدىسـنى زىكـرى قىلـدى،     -قىلغان ھهدىسى،

تاھــارەت ئالغــانالر بۇرنىغــا «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
 ھهدىسـنىمۇ  ، ـ دېـگهن  دىدېـ » سـۇنى تولـۇق ئېلىـپ، ئوبـدان چايقىسـۇن     

  . دىلتىلغا ئا
  )237: مۇسلىم(

َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِذَا اْسـَتْيقَظَ    ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  603
 .أََحُدكُْم ِمْن َمَناِمِه فََتَوضَّأَ فَلَْيْسَتْنِثْر ثَلَاثَ َمرَّاٍت فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيبِيُت َعلَى َخْيُشوِمِه



  بۆلۈمى تاھارەت

 366

ى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇك   603
ئۇيقۇسـىدىن  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنـداق دېـگهن  

ئويغىنىپ تاھارەت ئالماقچى بولغانالر بۇرنىغـا ئـۈچ قېـتىم سـۇ ئېلىـپ      
  . ①»چايقىسۇن، چۈنكى شهيتان بۇرنىنىڭ تۆشىكىدە قونۇپ قالىدۇ

  )90: نهسائى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْنِثُروا َمـرََّتْينِ  ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص  604
 .َباِلَغَتْينِ أَْو ثَلَاثًا

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  604
بۇرنـۇڭالرنى  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن    

  . ②»ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم ئوبدان چايقاڭالر
  )141: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعن أَبِي ُهَرْيَرةَ فَقَالَ إِنِّي َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ أُمَِّتي  605
َتـُه  ُيْدَعْونَ َيْوَم الِْقَياَمِة غُرا ُمَحجَِّلَني ِمْن آثَارِ الُْوُضوِء فََمْن اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ ُيِطيـلَ غُرَّ 

 .فَلَْيفَْعلْ
ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى    605

ــدۇ     ــۋايهت قىلى ــانلىقىنى رى ــداق ئاڭلىغ ــهللهمدىن مۇن ــڭ «: ۋەس مېنى
ئۈممىتىم قىيامهت كۈنى تاھارەتنىڭ تهسىرىدىن چىرايلىـرى ۋە پـۇت ـ    

ئۆزىنىــڭ ســىلهردىن كىمكــى . قــوللىرى نۇرالنغــان ھالــدا چاقىرىلىــدۇ 
   .»نۇرىنى كېڭهيتهلىسه كېڭهيتسۇن

  )136 :بۇخارى(

ـ َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الُْمْجِمرِ قَالَ َرأَْيُت أََبا ُهَرْيَرةَ َيَتَوضَّأُ فََغَسلَ َوْجَهـُه   606
َيَدُه الُْيْسَرى َحتَّى أَْشَرَع ِفي  فَأَْسَبغَ الُْوُضوَء ثُمَّ غََسلَ َيَدُه الُْيْمَنى َحتَّى أَْشَرَع ِفي الَْعُضِد ثُمَّ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 88(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 128(ئهلبانى  ②
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الَْعُضِد ثُمَّ َمَسَح َرأَْسُه ثُمَّ غََسلَ رِْجلَُه الُْيْمَنى َحتَّى أَْشَرَع ِفي السَّاقِ ثُـمَّ غََسـلَ رِْجلَـُه    
لَْيـِه َوَسـلََّم   الُْيْسَرى َحتَّى أَْشَرَع ِفي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ َهكَذَا َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

َمـِة ِمـْن   َيَتَوضَّأُ َوقَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنُتْم الُْغرُّ الُْمَحجَّلُونَ َيْوَم الِْقَيا
  .إِْسَباغِ الُْوُضوِء فََمْن اْسَتطَاَع ِمْنكُْم فَلُْيِطلْ غُرََّتُه َوَتْحجِيلَُه

ردىن مۇنـــداق رىـــۋايهت ىئابـــدۇلالھ مـــۇجمـ نـــۇئهيم ئىبنـــى     606
ــدۇ ــارەت   : قىلىنىــ ــڭ تاھــ ــۇ ئهنهۇنىــ ــۇرەيرە رەزىيهلالھــ ــۇ ھــ مهن ئهبــ

تاھــارەتنى كامىــل ئالــدى، ئالــدى بىــلهن ئــۇ . ئېلىۋاتقــانلىقىنى كــۆردۈم
يـۈزىنى يـۇدى، ئانـدىن ئـوڭ ـ سـول بىلىكىنـى جهينىكىـدىن ئۆتكـۈزۈپ          

ئوڭ ـ سـول پۇتىنىمـۇ    يۇغاندىن كېيىن، بېشىغا مهسهى قىلدى، ئاندىن 
مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : پاچىقىغـــا قهدەر يۇيـــۇپ بولـــۇپ

سىلهر «: ۋەسهللهمنىڭ مۇشۇنداق تاھارەت ئالغانلىقىنى كۆرگهنىدىم ۋە
 ى كامىـل ئالغـانلىقى  ئۈممىتىمنىڭ ئىچىدىن قىيامهت كۈنى تاھـارەتن 

ىلىــدىغان چىرايلىــرى، پــۇت ـ قــوللىرى نۇرالنغــان ھالــدا چاقىر   ئۈچــۈن 
» كىمكى ئۆزىدىكى نۇرنى كېڭهيتهلىسـه كېڭهيتسـۇن  . كىشىلهر سىلهر

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، ـ دېدى
  )246: مۇسلىم(

َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَُّه َرأَى أََبا ُهَرْيَرةَ َيَتَوضَّأُ فََغَسلَ َوْجَهُه َوَيَدْيِه َحتَّـى  ـ  607
 .بنحوه ...َمْنِكَبْينِ ثُمَّ غََسلَ رِْجلَْيِه َحتَّى َرفََع إِلَى السَّاقَْينِكَاَد َيْبلُغُ الْ
ئهبـۇ  ئـۇ   تىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ نۇئهيم ئىبنـى ئابـدۇلالھ    607

ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ تاھارەت ئېلىۋېتىپ، يۈزىنى يۇغانلىقىنى، 
، پۇتىنىمـــۇ قـــوللىرىنى مۈرىســـىگه قهدەر يـــۇغىلى ئـــاز قالغـــانلىقىنى 

ــۆرگهن  ــانلىقىنى كـ ــا قهدەر يۇغـ ــڭۇۋە ئ پاچىقىغـ ــبهر ” :نىـ مهن پهيغهمـ
 “نــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىمئهلهيهىسســاالمنىڭ مۇنــداق، مۇ

يۇقىرىقى بىلهن ئوخشاش مهزمۇندا ھهدىس سۆزلهپ بهرگهنلىكىنـى   ،دەپ
  . ئاڭلىغان

  )246: مۇسلىم(
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لَْف أَبِي ُهَرْيَرةَ َوُهَو َيَتَوضَّأُ ِللصَّلَاِة فَكَانَ َيُمـدُّ  ـ َعْن أَبِي َحازِمٍ قَالَ كُْنُت َخ 608
اُهَنا لَْو َيَدُه َحتَّى َتْبلُغَ إِْبطَُه فَقُلُْت لَُه َيا أََبا ُهَرْيَرةَ َما َهذَا الُْوُضوُء فَقَالَ َيا َبنِي فَرُّوَخ أَْنُتْم َه

ا الُْوُضوَء َسِمْعُت َخِليِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ  َعِلْمُت أَنَّكُْم َهاُهَنا َما َتَوضَّأُْت َهذَ
  .َتْبلُغُ الِْحلَْيةُ ِمْن الُْمْؤِمنِ َحْيثُ َيْبلُغُ الَْوُضوُء

ــۋايهت قىلىنىــدۇ    608 ئهبــۇ ھــۇرەيرە : ـ ئهبــۇ ھازىمــدىن مۇنــداق رى
قـولىنى   نامازغا تاھارەت ئېلىۋاتقانـدا، مهن ئۇنىـڭ ئارقىسـىدا ئىـدىم، ئـۇ     

  : دىنمهن ئۇنىڭ. دىتاكى قولتۇقىغا قهدەر يۇ
  : ؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇــ بۇ قانداق تاھارەت

؟ ئهگهر مهن الربۇ يهردىمىتىڭ رهىلسھهي فهررۇخنىڭ ئوغۇللىرى ــ 
نى بىلـگهن بولسـام، مۇنـداق تاھـارەت     الرنىڭ بۇ يهردە ئىكهنلىكىڭىلهرس

نىـڭ  مۇئمىن )هئـاخىرەتت («: مهن دوسـتۇم رەسـۇلۇلالھنىڭ  . ئالمايتتىم
ــكهن ۈزىننىتــى تاھــارەت ســ  دېگهنلىكىنــى » يېتىــدۇ جــايىغىچهيى يهت

  . ئاڭلىغان ئىدىم، ـ دەپ جاۋاب بهردى
 )250: مۇسلىم(

َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ فَقَالَ َواللَِّه َما َخصََّنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    عنـ  609
ُدونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَِة أَْشَياَء فَإِنَُّه أََمَرَنا أَنْ ُنْسبِغَ الُْوُضوَء َولَا َنأْكُلَ الصََّدقَةَ َولَا  َوَسلََّم بَِشْيٍء

  .ُنْنزَِي الُْحُمَر َعلَى الَْخْيلِ
: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    609

ــه    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س ــىللهم بىزرەس ــبهر  ( ن ــى پهيغهم يهن
باشـــقا ھـــېچ بىـــر ئىشـــتا   ) ئهۋالدىنـــى-ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئـــۇرۇق 

 تائۈچ خىل ئىشـ قلهندۈرگهن ئهمهس، پهقهت تۆۋەندىكى دىن پهركىشىلهر
، ①تاھـارەتنى كامىـل ئېلىشـقا   بىزنى باشقىالردىن پهرقلهندۈرۈپ، بىزنـى  

لىككه ســهدىقه يېمهســلىككه، ئېشــهك بىــلهن ئــاتنى جۈپلهشتۈرمهســ     

                                                 
ــۇ ① ــۆزدە        بـ ــۇش كـ ــۇق يۇيـ ــدىن تولـ ــۈچ قېتىمـ ــى ئـ ــتىن، ھهر ئهزانـ ــل ئېلىشـ ــارەتنى كامىـ ــى تاھـ يهردىكـ

ــدۇ ــۇرۇق  د. تۇتىلىـ ــاالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــمهك پهيغهمـ ــقا   -ېـ ــهكىلدە ئېلىشـ ــۇ شـ ــارەتنى بـ ــى تاھـ ئهۋالدىنـ
ــان      ــان، بۇيرىمىغ ــقا تهرغىــپ قىلغ ــهكىلدە ئېلىش ــۇ ش ــقىالرنى ب ــا باش ــان، ئهمم ــى  . بۇيرىغ ــۈنكى ھهر ئهزان چ

 . بىر قېتىمدىن يۇيۇش بىلهن ئېلىنغان تاھارەتمۇ ساغالم تاھارەتتۇر
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  . ①غانىدىبۇيرى
  )141: نهسائى(

َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه صلى اهللا عليه وسـلم ،  : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ ـ   610
فََسكََت َعْنُه َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسـلم َحتَّـى   : َما إِْسَباغُ الُْوُضوِء ؟ قَالَ : فَقَالَ 

فََدَعا َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم بَِماٍء فََغَسلَ َيَدْيـِه ، ثُـمَّ   : لَ َحَضَرِت الصَّالةُ ، قَا
اْسَتْنثََر َوَمْضَمَض َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالثًا ، َوَيَدْيِه ثَالثًا ثَالثًا ، َوَمَسَح بَِرأِْسِه ، َوغََسلَ رِْجلَْيـِه  

  .َهكَذَا إِْسَباغُ الُْوُضوِء: الَ ثَالثًا ثَالثًا ، ثُمَّ َنَضَح َتْحَت ثَْوبِِه ، فَقَ
: ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  610

  : بىر ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ
ــورىدى        ــدۇ؟ ـ دەپ س ــداق بولى ــارەت قان ــل تاھ ـــ كامى ــبهر . ـ پهيغهم

ڭغا تاكى ناماز ۋاقتى كىـرگهنگه قهدەر  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى
ــدۈرۈپ    . جــاۋاب بهرمىــدى ــا ســۇ ئهكهل ــدە، بىــر قاچ ــاز ۋاقتــى كىرگهن نام

يۈزى ۋە ئىككى قولىنى ئۈچ  ،قوللىرىنى يۇدى، ئېغىز ـ بۇرنىنى چايقىدى 
ئانـدىن ئىككـى پـۇتىنى ئـۈچ     . قېتىمدىن يۇيۇپ، بېشىغا مهسهى قىلدى
  : پىگه سۇ سېپىپقېتىم يۇدى ۋە كىيىمىنىڭ ئاستى تهرى

  . ②، ـ دېدىشۇنداق بولىدۇۇممانا  دېگهن كامىل تاھارەت ــ
  )6589: ئهبۇ يهئال؛ بهززار(

توضأ رسول اهللا صـلى اهللا  : ـ عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده قال  611
مث توضـأ  . “هذا وضوء من ال يقبل اهللا صالته إال به”: عليه وسلم واحدة واحدة، فقال

مث توضأ ثالثـا ثالثـا،   » من توضأ هكذا ضاعف اهللا له أجره مرتني”: ، فقالثنتني ثنتني
  .الوضوء، وهذا وضوئي، ووضوء خليل اهللا إبراهيم عليه السالم هذا إسباغ«: فقال

                                                 
 .گهنسهھىه، ـ دې): 137(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــهر       ): 1221(ھهيس ــۇ مهئش ــهنهدىدە ئهب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال ۋە بهززار رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

ھهققىـــدىكى ھهدىســـلىرىنى » قـــۇل، غـــازات ۋە پهزىلهتلىـــك ئهمهلـــلهر«ئۇنىـــڭ . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
ىرى قوبــۇل يهنــى ھــاالل ـ ھــارام ۋە باشــقا ھۆكــۈملهر ھهققىــدىكى ھهدىســل          (قوبــۇل قىلىشــقا بولىــدۇ   

 .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن). قىلىنمايدۇ
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مۇنـداق   ىڭچـوڭ دادىسـىن   ـ مۇئاۋىيه ئىبنى قۇررە دادىسـىدىن   611
ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى: ېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇد

مانـا بـۇ تاھـارەت،    «: بىر قېتىمدىنال يۇيۇپ تاھـارەت ئالـدى ۋە  ئهزالىرىنى 
ئاندىن . دېدى» ىغان تاھارەتتۇرتائاال نامازنى بۇنىڭسىز قوبۇل قىلمايد هللا

كىمكى مۇشۇنداق تاھارەت «: ئىككى قېتىمدىن يۇيۇپ تاھارەت ئالدى ۋە
ئاندىن ئۈچ . دېدى» رىدۇتائاال ئۇنىڭغا ئىككى ھهسسه ئهجىر بې هللائالسا، 

ــدى ۋە   ــارەت ئال ــۇپ تاھ ــدىن يۇي ــل   «: قېتىم ــڭ كامى ــۇ، تاھارەتنى ــا ب مان
ــدۇر ــۇ، مېنىـــڭ ۋە  . بولغىنىـ ــا بـ ــڭ  هللامانـ ــتى ئىبراھىمنىـ ــڭ دوسـ نىـ
  . ①دېدى» تاھارىتىدۇر

 )»ئهلئهۋسهت«(

ْو كَـانَ َيْغَتِسـلُ   أََنس َيقُولُ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغِسلُ أَ ـ عن 612
 .بِالصَّاعِ إِلَى َخْمَسِة أَْمَداٍد َوَيَتَوضَّأُ بِالُْمدِّ

ــدۇ    612 ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــ ئهنهس رەزىيهلالھ  :ـ
ــدا، بىــر   ســا  رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم غۇســلى قىلغان

ه بىـر مـۇد   قا قهدەر سۇ ئىشلىتهتتى، كىچىـك تاھـارەتت   ②بىلهن بهش مۇد
  . سۇ ئىشلىتهتتى

  )201:بۇخارى (

ـ عن أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيَتَوضَّـأُ    613
  .بَِمكُّوٍك َوَيْغَتِسلُ بَِخْمَسِة َمكَاِكيَّ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ ئهنهس ئىبنى مالىـك مۇنـداق دەيـدۇ     613
بهش مهككۇكقـا  . سۇدا تاھـارەت ئـاالتتى   ③هى ۋەسهللهم بىر مهككۇكئهلهي

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئابـــدۇرەھىم ئىبنـــى   ): 1230(ھهيســـهمى  ①

 .ئۇنىڭ ئاتىسى زەيد ھهققىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن. زەيد ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك كىشى بار
 4.15مــــۇد ســــۇ  شــــۇنداق بولغانــــدا، بهش. لىتىرغــــا تهڭ 0.83: لىتىرغــــا، بىــــر مــــۇد 3.3: ســــابىــــر  ②

 .)تهڭ يېرىم مۇدقا بىر رەتلى( لىتىرغا تهڭ بولىدۇ
 .بىر مهككۇك تهخمىنهن بىر يېرىم ساغا تهڭ ③
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  . ①قهدەر سۇدا غۇسلى قىالتتى
 )229: نهسائى(

ُيْجزǛُِ ”قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه   614
 .“ِفى الُْوُضوِء رِطْالَِن ِمْن َماٍء

ــك ر      614 ــى مالىـ ــۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ەزىيهلالھـ
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

سـۇ كۇپـايه    )تهڭ يېرىم مۇدقـا  بىر رەتلى(رەتلى ئىككى تاھارەت ئۈچۈن «
  . ②»قىلىدۇ

 )609: تىرمىزى(

َيَتَوضَّأُ بِإَِناٍء َيَسـُع َرطْلَـْينِ    ـ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 615
  .َوَيْغَتِسلُ بِالصَّاعِ

ــۋايهت قىلىنىــدۇ     615 ــداق رى : ـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن
رەتلـى سـۇ سـىغقۇدەك     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئىككـى  

  . ③سۇدا غۇسلى قىالتتى ساقاچىدا تاھارەت ئاالتتى، بىر 
  )95: ئهبۇ داۋۇد(

أُمُّ ُعَماَرةَ بِْنُت كَْعبٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّأَ فَأُِتَي بَِمـاٍء   ـ َعْن 616
 .ِفي إَِناٍء قَْدَر ثُلُثَْي الُْمدِّ 

ــۋايهت       616 ــداق رىـ ــارەدىن مۇنـ ــۇ ئهممـ ــزى ئۇممـ ـ كهئبنىـــڭ قىـ
م بىـر مـۇد سـۇنىڭ    پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله   : قىلىنىدۇ

  . ④ئۈچتىن ئىككىسى سىغقۇدەك قاچىدا تاھارەت ئالدى
  )74: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 223(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 499(ئهلبانى  ②
 .ـ دېگهنزەئىپ، ): 17(ئهلبانى  ③
 .سهھىه، ـ دېگهن): 72(ئهلبانى  ④
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ـ َعْن الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبنِ َعفَْراَء قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    617
ُمدا َوثُلُثَ ُمدŖ أَْو ُرُبَع ُمدŖ فَأَْسـكُُب َعلَْيـِه   َوَسلََّم َيأِْتيَنا ِفي َمْنزِِلَنا فَآُخذُ ِميَضأَةً لََنا َتكُونُ 

  .فََيَتَوضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

ــۇئهۋۋ   617 ــيهبۇز ئىبنــى ئهفرانىــڭ قىــزى ر ىـ م ــۇ  ئهيى رەزىيهلالھ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهنهــادىن

بىر مۇدنىڭ ئـۈچتىن  ۋە بىر مۇد  مهن ،ۋەسهللهم بىزنىڭ ئۆيگه كېلهتتى
سـىغقۇدەك  ) يهنـى بىـر مـۇدتىن جىقـراق سـۇ     (بىرى ياكى تۆتتىن بىرى 

ئـۈچ  ئهزالىرىنـى  ئۇنىڭغا سۇ قويۇپ بېرەتتىم، شـۇ سـۇدا    ېلىپ،قاچىنى ئ
  . قېتىمدىن يۇيۇپ تاھارەت ئاالتتى

  )690: دارىمى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَرْجَنا َرُسولُ اللَّ ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َزْيٍد قَالَ َجاَءَنا  618
  .لَُه َماءă ِفي َتْورٍ ِمْن ُصفْرٍ فََتَوضَّأَ

ـ ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       618
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم بىزنىــــڭ : قىلىنىــــدۇ

بىــر قاچىــدا ســۇ  الغانياســ ئۇنىڭغــا تــۇچتىن، بىــز ىدقېشــىمىزغا كهلــ
  . ①دىبهرگهن ئىدۇق، شۇنىڭدا تاھارەت ئال

 )100: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِسْعٍد َوُهَو  619
 .ِء إِْسَراٌف قَالَ َنَعْم َوإِنْ كُْنَت َعلَى َنَهرٍ َجارٍَيَتَوضَّأُ فَقَالَ َما َهذَا السََّرُف فَقَالَ أَِفي الُْوُضو

رىـۋايهت   مۇنـداق  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن  همرـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئ  619
سهئد تاھـارەت ئېلىۋاتقانـدا، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      : قىلىنىدۇ

  : ۋەسهللهم ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ
  : سهئد. ـ دېدى ۇ؟ئىسراپچىلىق ب ىدېگهنــ نېم

ــــ دېۋىـــدى، پهيغهمـــبهر  بوالمـــدۇ؟ چىلىقـــــ تاھـــارەتتىمۇ ئىســـراپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 91(ئهلبانى  ①
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  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 تاھارەت ئالساڭمۇ ئىسراپ بولىـدۇ ن ئۆستهڭدىن ئېقىر ــ ھهئه، ئهگه

  . ①، ـ دېدى)يهنى ئېهتىياجغا چۇشلۇق ئىشلىتىش كېرەك(
  )425: ئىبنى ماجه(

قَالَْت كَانَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِخْرقَةٌ ُيَنشُِّف بَِها ـ َعْن َعاِئَشةَ  620
  .َبْعَد الُْوُضوِء
: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    620

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تاھارەت ئېلىپ بولغانـدىن  
  . ②دىغان بىر دانه لۆڭگىسى بار ئىدىكېيىن ئهزالىرىنى سۈرتى

 )53: تىرمىزى(

ـ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َتَوضَّأَ َمَسـَح   621
  .َوْجَهُه بِطََرِف ثَْوبِِه

مهن پهيغهمـبهر  : ـ مۇئـاز ئىبنـى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ      621
لالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ تاھـارەت ئالغانـدىن كېـيىن يـۈزىنى      سهلال

سـۈرتكىنىنى كــۆردۈم، ـ دېگهنلىكــى     بىـلهن  كىيىمىنىـڭ بىـر تهرىپــى  
  . ③رىۋايهت قىلىنىدۇ

 )54: تىرمىزى(

لَـا   ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َصلَاةَ ِلَمْن 622
 .ُوُضوَء لَُه َولَا ُوُضوَء ِلَمْن لَْم َيذْكُْر اْسَم اللَِّه َتَعالَى َعلَْيِه

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    622
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ىنســت، بىسـمىلالھ دېمه غـان نامـاز نامـاز ئهمهس   لەتسـىز ئوقۇ تاھار«

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 96(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 7(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 8(ئهلبانى  ③
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  . ①»ئهمهس تاھارەتئالغان تاھارەت 
  )101: ئهبۇ داۋۇد(

من ذكراهللا أول وضوئه طهر جسده كله، وإذا Ɓ يـذكر Ɓ  : ـ وعنه رفعه  623
 .يطهر منه إال مواضع الوضوء

: ـ ئۇنىڭــدىن كهلــگهن يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن    623
ــمىلال  « ــىدا بىسـ ــڭ بېشـ ــى تاھارەتنىـ ــۈن به  ھكىمكـ ــه، پۈتـ ــى دېسـ دىنـ

، پهقهت هســتىن تاھــارەت ئالســا  دېم ھكىمكــى بىســمىلال . پاكلىنىــدۇ
  . »پاكلىنىدۇ ىرىاليۇيۇلغان ئهزال

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وهو يتوضـأ فسـمعته    تيت النيبأ: موسى يبأـ عن   624
  .“َدارِي، َوَبارِْك ِلي ِفي رِْزِقي اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي، َوَوسِّْع ِلي ِفي” :يقول

: ـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      624
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا كهلسـهم، ئـۇ      

! ئـى ئـالال  «): تاھارەت ئېلىۋېتىـپ (مهن ئۇنىڭ . تاھارەت ئېلىۋاتقانىكهن
رەمنـى كهڭ قىـل، رىزقىمغـا بهرىـكهت     گۇناھىمنى مهغپىرەت قىـل، قهب 

  . دەپ دۇئا قىلغىنىنى ئاڭلىدىم» !ئاتا قىل
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَـ   625
بِْسمِ اللَِّه، َوالَْحْمُد ِللَِّه، فَإِنَّ َحفَظََتَك ال َتْسـَترِيُح  : َيا أََبا ُهَرْيَرةَ، إِذَا َتَوضَّأَْت فَقُلْ“:َوَسلََّم

 .“َتكُْتُب لََك الَْحَسَناِت َحتَّى ُتْحِدثَ ِمْن ذَِلَك الُْوُضوِء
ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    625

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ۋەلههمــدۇلىلالھ، بىســمىلالھ :غانــداتاھــارەت ئال! ى ئهبــۇ ھــۇرەيرەئــ«

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 92(ئهلبانى  ①
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، ـ  )قـا خاسـتۇر  هللانىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن، جىمى ھهمدۇساناالر اهللا(
شــۇنداق قىلســاڭ، ســهن شــۇ تاھــارەتنى بۇزغانغــا قهدەر ســېنى   . دېگىــن

  . ①»قوغداۋاتقان پهرىشتىلهر ئارام ئالماي، ساڭا ساۋاب يازىدۇ
  )»ئهلسهغىر«(

َرأَْيُت َعِليا َيْسَتِقي َماءă ِلُوُضوِئِه، فََباَدْرُتُه أَْسَتِقي لَُه، : الَْجُنوبِ، قَالَ أَبِيـ عن   626
: َمْه َيا أََبا الَْجُنوبِ، فَإِنِّي َرأَْيُت ُعَمَر، َيْسَتِقي َماءă ِلُوُضوِئِه، فََباَدْرُتُه أَْسَتِقي لَُه، فَقَالَ: فَقَالَ

لَْحَسنِ، فَإِنِّي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيْسَتِقي َماءă ِلَوُضوِئِه، فََباَدْرُتُه َمْه َيا أََبا ا
  .“َمْه َيا ُعَمُر، فَإِنِّي أَكَْرُه أَنْ َيْشَركَنِي ِفي طُُهورِي أََحٌد: أَْسَتِقي لَُه، فَقَالَ

نىـڭ تاھـارەت   ئهنهۇ رەزىيهلالھـۇ  مهن ئهلـى : ـ ئهبۇ جهنۇب مۇنداق دەيدۇ  626
ئۇنىڭغـا سـۇنى ئـۆزەم تارتىـپ بېـرەي       ئېلىش ئۈچۈن سۇ تارتىۋاتقىنىنى كـۆرۈپ، 

  :دەپ يۈگۈرسهم، ئۇ مۇنداق دېدى
بولدى قىلغىن، مهنمۇ ئۆمهرنىڭ تاھارەت سۈيىنى ئـۆزى  ! ــ ئى ئهبۇل جهنۇب

تارتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ سۈيىنى تارتىپ بېـرەي دەپ يۈگـۈرگهن ئىـدىم،    
مهنمـــۇ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . بولـــدى قىلغىـــن! ئـــى ئهلـــى: ئۇمـــۇ

ئۇنىـڭ سـۈيىنى    نى ئۆزى تارتىۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ، ۋەسهللهمنىڭ تاھارەت سۈيى
ــۇ    ــدىم، ئۇم ــۈرگهن ئى ــرەي دەپ يۈگ ــپ بې ــۆمهر «: تارتى ــى ئ ــن  !ئ ــدى قىلغى . بول

ولۇشــىنى تاھارىتىمــدە قولغــا كېلىــدىغان ســاۋابقا باشــقا بىرىنىــڭ ئورتــاق ب     
   .②دېگهنىدى، ـ دېدى» خالىمايمهن

  )؛ بهززار231: ئهبۇ يهئال(

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل : ـ عن وابصة بن معبد قال  627
دع ما يريبـك إƂ مـا ال   ”: شيء حىت سألته عن الوسǸ الذي يكون يف األظفار فقال

  .“يريبك
هـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت    ـ ۋابىسه ئىبنى مهئبهد رەزىيهلالھـۇ ئهن   627

                                                 
 .هت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋاي): 1112(ھهيسهمى  ①
ــۇب ھهدىســى      ): 1147(ھهيســهمى  ② ــۇل جهن ــۇپ، ئهب ــان بول ــۋايهت قىلغ ــال ۋە بهززار رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .زەئىپ كىشىدۇر، ـ دېگهن
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مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن تاھـارەتكه   : قىلىنىدۇ
مۇناســـىۋەتلىك ھهمـــمه نهرســـىنى ھهتتـــا تىرناقالرنىـــڭ ئارىســـىدىكى 

سـېنى  «: كىرنىمۇ سورىدىم، رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    
» !نى قىلغىـن شهكته قويغان ئىشنى تاشالپ، كۆڭلۈڭ ئارام تاپقان ئىشـ 

  . ①دېدى
 )»كهبىرئهل«(

إِذَا َتَوضَّـأَ  ”: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَـالَ ـ   628
 .“أََحُدكُْم ِللصَّالِة، فَال ُيَشبِّْك َبْيَن أََصابِِعِه

ۇكى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــد   628
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»تاھارەت ئالغاندا بارماقالرنى بىر ـ بىرىگه چاپلىۋالماڭالرنامازغا «
  )840: »ئهلئهۋسهت«(

كَانَ إِذَا َتَوضَّأَ َيأُْخذُ الِْمْسَك  ـ عن َيزِيد بن أَبِي ُعَبْيٍد، أَنَّ َسلََمةَ بن اَألكَْوعِ  629
 .ِديفُُه ِفي َيِدِه، ثُمَّ َيْمَسُح بِِلْحَيِتِهفَُي

ـ يهزىد ئىبنى ئهبۇ ئۇبهيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت   629
نـى  ئهنبهرمه ئىبنى ئهكـۋەئ تاھـارەت ئالغىنىـدا، قولىغـا     هسهل: قىلىنىدۇ

  . ③ساقاللىرىغا سۈرەتتىئۇنى نهملهشتۈرگهندىن كېيىن، ئېلىپ، 
 )6220: »ئهلكهبىر«(

أَنَُّه َصلَّى  الْكَالَعِـ َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُعَمْيرٍ قَالَ َسِمْعُت َشبِيباً أََبا َرْوحٍ ِمْن ِذى  630
                                                 

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە تهلـــهه ئىبنـــى زەيـــد   ): 1226(ھهيســـهمى  ①
ــاررۇقــــى ئىســــىملى ــدە   . ك بىــــرى بــ ھهدىسشۇناســــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى ئىكهنلىكىــ

 .بىرلىككه كهلگهن، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــاقۇب         ): 1232(ھهيس ــى ي ــق ئىبن ــهنهدىدە ئهتى ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــدىم  . ئىس ــالىنى تاپالمى ــڭ تهرجىمىه ــهھىه ھهدى  . مهن ئۇنى ــيالر س ــان راۋى ــنىڭ قالغ س
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 1233(ھهيســهمى  ③
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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إِنَّـُه   ”الصُّْبَح فَقََرأَ بِالرُّومِ فََتَردََّد ِفى آَيٍة فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ  صلى اهللا عليه وسلمَمَع النَّبِىِّ 
ْرآنَ إِنَّ أَقَْواماً ِمْنكُْم ُيَصلُّونَ َمَعَنا الَ ُيْحِسُنونَ الُْوُضوَء فََمْن َشهَِد الصَّالَةَ َمَعَنا َيلْبُِس َعلَْيَنا الْقُ

 .“فَلُْيْحِسنِ الُْوُضوَء
: ـ ئابدۇلمهلىك ئىبنى ئـۇمهيردىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      630

ئىســىملىك بىــر ئادەمنىــڭ مۇنــداق شــهبىيب زۇلــكهالئ قهبىلىســىلىك 
ــدىم دېگ ــى ئاڭلىغانىـ ــى  : هنلىكىنـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ مهن پهيغهمـ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ۋەسهللهم بىلهن بامـدات نـامىزىنى ئوقۇغانىـدىم،   
ئوقۇۋېتىـپ، بىـر ئـايهتته شـهك      نىرۇم سۈرىسىنامازدا ئهلهيهى ۋەسهللهم 

 نىـڭ بهزىلىرىڭالر«: قىلىپ قالدى ۋە سـاالم بېرىـپ بولغانـدىن كېـيىن    
غانلىقى تۈپهيلى بىـز  بىز بىلهن نامازغا تۇر ستىنياخشى ئالما تاھارەتنى

نامــاز بىــز بىــلهن كىمكــى . قۇرئــان ئوقۇغانــدا ئېلىشــىپ كېتىــۋاتىمىز
  . ①دېدى» ، تاھارەتنى كامىل ئالسۇنهسئوقۇغىلى كهل

 )15312: ئهھمهد(

ِه َوَسلََّم َيَتَوضَّأُ ِعْنَد كُـلِّ  ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي 631
 .َصلَاٍة قُلُْت كَْيَف كُْنُتْم َتْصَنُعونَ قَالَ ُيْجزǛُِ أََحَدَنا الُْوُضوُء َما لَْم ُيْحِدثْ

ـ ئهمىـر ئىبنـى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت          631
  : ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: قىلىنىدۇ

ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهر نامازغــا تاھــارەت ــــ رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھ
  : ئاالتتى، ـ دېۋىدى، مهن

  : سىلهر قانداق قىالتتىڭالر؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇــ 
، شۇ تاھارەت بىزگه كۇپايه قىالتتى، كهتمىسه پالۇنۇــ تاھارىتىمىز س

  . ـ دېدى
  )214: بۇخارى(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه         ): 1241(ھهيســـهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َصـلَّى     ـ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ 632
ا الصَّلََواِت َيْوَم الْفَْتحِ بُِوُضوٍء َواِحٍد َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه فَقَالَ لَُه ُعَمُر لَقَْد َصَنْعَت الَْيْوَم َشْيئً

 .لَْم َتكُْن َتْصَنُعُه قَالَ َعْمًدا َصَنْعُتُه َيا ُعَمُر
: ئىبنى بۇرەيدە دادىسىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ  ـ سۇاليمان  632

كـۈنى  قىلىنغـان   ىپهتهمهككه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
. ھهممه نامازنى بىرال تاھارەت بىلهن ئوقۇدى ۋە ئۆتىكىگه مهسهى قىلـدى 

  : تىنئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رەسۇلۇلالھ
باقمىغـان بىـر ئىشـنى    ــ بۈگۈن بۇنىڭدىن ئىلگىرى پهقهت قىلىپ 

ــدىڭغۇ؟ ــ د! قىلـ ــورىغانــ ــى   ەپ سـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ىدى، پهيغهمـ
  : ۋەسهللهم

  . دېدى قهستهن شۇنداق قىلدىم، ـ! ــ ئى ئۆمهر
 )277: مۇسلىم(

 ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َوذَكََرْت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ  633
 .كَانَ ُيِحبُّ التََّياُمَن َما اْسَتطَاَع ِفي طُُهورِِه َوَنْعِلِه َوَتَرجُِّلِه

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ  633
ــايىغىنى كىــيىش ۋە چېچىنــى     ــېلىش، ئ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تاھــارەت ئ

  . ①تاراشتا مۇمكىنقهدەر ئوڭدىن باشاليتتى
  )112: نهسائى(

  
  
  
  
  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 109(ى ئهلبان ①
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 ئامىلالرتاھارەتنى سۇندۇرىدىغان 

ـ َعْن َعِليِّ ْبنِ طَلْقٍ قَالَ أََتى أَْعَرابِيٌّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ َيـا    634
ي الَْماِء ِقلَّـةٌ فَقَـالَ   َرُسولَ اللَِّه الرَُّجلُ ِمنَّا َيكُونُ ِفي الْفَلَاِة فََتكُونُ ِمْنُه الرَُّوْيَحةُ َوَيكُونُ ِف

ـ  ازِِهنَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا فََسا أََحُدكُْم فَلَْيَتَوضَّأْ َولَا َتأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْعَج
 .فَإِنَّ اللََّه لَا َيْسَتْحيِي ِمْن الَْحقِّ

هت ـ ئهلــــى ئىبنــــى تهلــــق رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋاي     634
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ   بىر ئهئرابى پهيغهمبهر ،قىلىنىدۇكى

  :يېنىغا كېلىپ
ئـادەتته ئـۇ   ( ،مىزپ قـالى لـۇ بهزىلىرىمىـز چۆلـدە بو  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

قانـــداق هتســـه، يهل چىقىـــپ كبۇنـــداق چاغـــدا  ،ۇ ئـــاز بولىـــدۇســـ) يهردە
ھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبهر سهلاللال ،دىغانىـ دەپ سورى قىلىشىمىز كېرەك؟

  :ۋەسهللهم جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى
ــا     ـــ ئهگهر يهل چىقىــپ كهتســه، تاھــارەت ئالســۇن، ئايالالرنىــڭ ئارق ـ

  . ①ھهقىقهتهن ھهقتىن ھايا قىلمايدۇ هللا. هڭالركهلم گهتهرىپى
 )1164: تىرمىزى(

لََّم قَالَ لَا ُوُضوَء إِلَّا ِمـْن  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس 635
 .َصْوٍت أَْو رِيحٍ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    635
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 201(ئهلبانى  ①
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ئاۋازى ۋە پۇرىقىنى ھېس قىلمىغۇچه قايتا تاھارەت ) ئوسۇرۇقنىڭ(«
  . ①»ئېلىشنىڭ ھاجىتى يوق

 )74: رمىزىتى(

ـ َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا كَـانَ   636
 .أََحُدكُْم ِفي الَْمْسجِِد فََوَجَد رƷًِا َبْيَن أَلَْيَتْيِه فَلَا َيْخُرْج َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا أَْو َيجَِد رƷًِا

بــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئه   636
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاۋازى    « ــىمۇ، ئ ــكهندەك قىلس ــولغىنىڭالردا يهل يۈرۈش ــجىدته ب مهس
  . ②»ياكى پۇرىقىنى ھېس قىلمىغۇچه مهسجىدتىن چىقىپ كهتمهڭالر

 )75: تىرمىزى(

َرةَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أََحَدكُْم إِذَا كَـانَ  ـ قَالَ أَُبو ُهَرْي 637
لَْيَتْيِه ِفي الصَّلَاِة َجاَءُه الشَّْيطَانُ فَأََبَس بِِه كََما َيأْبُِس الرَُّجلُ بَِدابَِّتِه فَإِذَا َسكََن لَُه أَْضَرطَ َبْيَن أَ

فَإِذَا َوَجَد أََحُدكُْم َشْيئًا ِمْن ذَِلَك فَلَا َيْنَصرِْف َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا أَْو َيجَِد ِلَيفِْتَنُه َعْن َصلَاِتِه 
  .رƷًِا

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    637
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىگه    « ــان كىش ــاز ئوقۇۋاتق ــهيتان نام ــۇددىش ــا   خ ــان ئۇلىغىغ ئىنس
، كىشــىنىڭ غــا كۆنۈۋالســائهگهر شــهيتان ئۇنىڭ. كۆنگهنــدەك كۆنۈۋالىــدۇ

ئىككــى كاسسىســى ئوتتۇرىســىدا يهل ماڭغانــدەك بىــر نهرســه ھــېس       
ئهگهر مۇشـۇنداق تۇيغۇغـا   . قىلدۇرۇپ، نامـازدا شهكلهندۈرۈشـكه ئۇرۇنىـدۇ   

ــۇرىقىنى ھــېس قىلمىغــۇچه     ــاكى پ ــاۋازى ي ــاكى ئ كېلىــپ قالســاڭالر، ت
  . ③»هسجىدتىن چىقىپ كهتمهڭالرم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 64(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 65(ئهلبانى  ②
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه         ): 1246(ھهيســـهمى  ③

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 )8169: ئهھمهد(

ـ فَإِذَا َسكََن لَُه َزَنقَُه أَْو أَلَْجَمُه قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فَأَْنُتْم َتَرْونَ ذَِلَك أَمَّا الَْمْزُنوُق  638
 .كُُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّفََتَراُه َماِئلًا كَذَا لَا َيذْكُُر اللََّه َوأَمَّا الَْملُْجوُم فَفَاِتٌح فَاُه لَا َيذْ

ئهگهر شـهيتان ئۇنىڭغـا   : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېيىلىـدۇ  ـ   638
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . كۆنۈۋالسا، نوقتا ياكى يۈگهن سېلىۋالىدۇ

  :بۇنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دېگهن
نوقتا سېلىنغان كىشى بوينى تارتىلغان . ــ سىلهر بۇنى بىلىسىلهر

يـۈگهن  . نـى زىكـرى قىاللمـاي قالىـدۇ    هللارەپكه قايرىلىپ كېتىدۇ ـ دە، ا ته
نـى  هللاسېلىنغان كىشىگه كهلسهك، ئاغزىنى ئېچىـپ قالىـدۇ ـ دە، ئۇمـۇ ا    

  . زىكرى قىاللماي قالىدۇ
 )8170: ئهھمهد(

ِه فََيأُْخذُ إِنَّ الشَّْيطَانَ َيأِْتي أََحَدكُْم ِفي َصالِت“:ـ َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ  639
 .“بَِشْعَرٍة ِمْن ُدُبرِِه، فََيَرى أَنَُّه قَْد أَْحَدثَ فَال َيْنَصرِْف َحتَّى َيْسَمَع َصْوًتا أَْو َيجَِد رƷًِا

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن       639
 بىـر تـال   مهقئىتىـدىن  بىرى ناماز ئوقۇۋاتقاندا، شهيتان كېلىـپ، ئۇنىـڭ  

شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ كىشـى تاھـارەت سـۇنۇپ كهتكهنـدەك        . تۈكنى تارتىدۇ
ئهگهر مۇشـــۇنداق تۇيغـــۇ پهيـــدا بولـــۇپ قالســـا، تـــاكى . ھـــېس قىلىـــدۇ

ئاۋازى يـاكى پـۇرىقىنى ھـېس قىلمىغـۇچه مهسـجىدتىن      ) ئوسۇرۇقنىڭ(
  . ①چىقمىسۇن

 )»ئهلكهبىر«(

ـ : ـ وعن عبد اهللا بن مسعود قال  640 ل يف صـالته  إن الشيطان ليلطف بالرج
ليقطع عليه صالته فإذا أعياه نفǸ يف دبره فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئاً فال ينصـرف  

 .حىت ƶد رƷاً أو يسمع صوتاً

                                                 
ــهمى  ① ــۇ ھ): 1251(ھهيسـ ــى      بـ ــاج ئىبنـ ــهنهدىدە ھهججـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ هدىسـ

 .ئۇنىڭ ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن. ئهرتهئه ئىسىملىك ئىشهنچلىك كىشى بار
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: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن       640
شهيتان نامازغا تۇرغان كىشـىنىڭ نـامىزىنى بـۇزۇش ئۈچـۈن، ئـۇ كىشـى       

ــقا   ــلهن ئوينىشىش ــارقىلىق  ئهگهر . باشــاليدۇبى ــۇ ئ ــب ــامىزىنى ئۇنى ڭ ن
بىـرىڭالر شـۇنداق بىـر ئىشـنى      .يهل پۈلهيـدۇ  مهقئىـتىگه ، بۇزدۇرالمىسا

ھـــېس قىلســـا تـــاكى ئـــاۋازىنى يـــاكى پـــۇرىقىنى ھـــېس قىلمىغـــۇچه   
  . ①مهسجىدتىن چىقىپ كهتمهڭالر

  )9231: »ئهلكهبىر«(

نَُّه َشكَا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َوَعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعمِِّه أَ 641
ى َيْسَمَع الرَُّجلُ الَِّذي ُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنَُّه َيجُِد الشَّْيَء ِفي الصَّلَاِة فَقَالَ لَا َيْنفَِتلْ أَْو لَا َيْنَصرِْف َحتَّ

 .َصْوًتا أَْو َيجَِد رƷًِا
ــداق دېگهنلىكىنــى   بــاد ئىبنــى تهمىــم هبـ ئ   641 تاغىســىنىڭ مۇن

مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه نامـازدا  : رىۋايهت قىلىدۇ
ــدە      ــادەم ھهققى ــدىغان ئ ــدەك ھــېس قىلىــپ قالى يهل يۈرۈشــۈپ كهتكهن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. شىكايهت قىلغانىدىم
دتىن ئـــاۋازىنى يـــاكى پـــۇرىقىنى ھـــېس قىلمىغـــۇچه مهســـجى     «

  . دېدى» چىقمىسۇن
  )137: بۇخارى(

إذا دخلَ أحُدكم املسجد ، فوجَد شيئا بني ألَْيَتْيه، فال Ƹرج حىت يسمَع «ـ   642
  .»فَِشيَشها أو طَنِيَنها

ئىككى  ەمهسجىدكه كىرگىنىدبىرىڭالر «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته  642
بولـۇپ   كاسىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن بىر نهرسه يۈرۈشكهندەك تۇيغۇ پهيدا

ــجىدتىن       ــۇچه مهسـ ــېس قىلمىغـ ــۇرىقىنى ھـ ــاكى پـ ــاۋازى يـ ــا، ئـ قالسـ
  . دېيىلگهن »سۇنچىقمى

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 1252(ھهيســـهمى  ①

 .دېگهن



 سۇندۇرىدىغان ئامىلالرتاھارەتنى 

383 

ـ َعْن َجرِيرٍ أَنَّ ُعَمَر َرِضي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه َصلَّى بِالنَّاسِ، فََخَرَج ِمْن إِْنَسـاٍن    643
أََو َتْعزُِم ”: ، فَقَالَ َجرِيٌر“ال َتَوضَّأَ َوأََعاَد َصالَتُهإِ َعَزْمُت َعلَى َصاِحبِ َهذَا”: َشْيٌء، فَقَالَ

 “َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا”: نِِعمَّا، قُلُْت: ، قَالَ“َعلَى كُلِّ َمْن َسِمَعَها أَنْ َيَتَوضَّأَ َوأَنْ ُيِعيَد الصَّالةَ
 .فَأََمَرُهْم بِذَِلَك

رەزىيهلالھــۇ  ئــۆمهر: مۇنــداق دەيــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـ جهرىــر    643
بىزگه ناماز ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا، كىشىلهرنىڭ بىرىـدىن بىـر نهرسـه     ئهنهۇ

  :چىقىپ كهتتى، بۇنىڭغا قارىتا ئۆمهر
 نامـازنى پ تاھارەتنى قايتـا ئېلىـ   يهل چىقىپ كهتكهن كىشىنىڭــ 

  : ئۆمهرگه) جهرىر(مهن . ، ـ دېدىنى تهلهپ قىلىمهنباشقىدىن ئوقۇشى
تاھارەتنى قايتىدىن ئېلىپ، ۋازىنى ئاڭلىغانالرنىڭمۇ بۇ يهلنىڭ ئاــ 

  : ـ دېگهنىدىم، ئۆمهر ؟نى تهلهپ قىلساڭ قانداقنامازنىمۇ باشقا ئوقۇشى
ــ  ! ساڭا ياخشىلىق ئاتا قىلسـۇن  هللا .ــ بهكمۇ ياخشى گهپ قىلدىڭ

  . ①شۇنداق قىلىشقا بۇيرىدى جامائهتنى دېدى ۋە
 )»ئهلكهبىر«(

كُْنُت َرُجلًا َمذَّاءă فَأََمْرُت َرُجلًا أَنْ َيْسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ـ َعْن َعِليŖ قَالَ 644
 .َوَسلََّم ِلَمكَاِن اْبَنِتِه فََسأَلَ فَقَالَ َتَوضَّأْ َواغِْسلْ ذَكََرَك

بهك مهنــدىن مهزى : ـ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن   644
هر ئهلهيهىسســاالمنىڭ قىــزى مېنىــڭ پهيغهمــبچىقىــپ تــۇراتتى، كــۆپ 

بىــر ئايــالىم بولغــانلىقى ئۈچــۈن، بــۇ مهســىلىنى ئــۆزەم ســورىيالماي       
ــقا     ــهللهمدىن سوراشـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىنى پهيغهمـ كىشـ

نـى يۇيۇۋېتىـپ،   ڭزەكىرى«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا . بۇيرىدىم
  . دەپ جاۋاب بهردى» بولىدۇ ڭتاھارەت ئالسا

  )269: ارىبۇخ(

                                                 
بهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ       بــۇ ھهدىســنى ته ): 1257(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ـ َعْن ُعْرَوةَ أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ قَالَ ِللِْمقَْداِد َوذَكََر َنْحَو َهذَا قَالَ فََسـأَلَُه   645
 .الِْمقَْداُد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيْغِسلْ ذَكََرُه َوأُْنثََيْيِه

ئهلـى ئىبنـى   : هۇدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئۇرۋە رەزىيهلالھۇ ئهن  645
مىقـداد سـورىغانىدى،   . ئهبۇ تالىپ بۇ ئىشنى سوراپ بېقىشـقا مىقـدادنى بۇيرىـدى   

» يۇسـۇن ۋە تاشـاقلىرىنى  زەكىرىنـى  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
  . ①دەپ جاۋاب بهردى

 )207: ئهبۇ داۋۇد(

 .فَقَالَ َيْغِسلُ َمذَاِكَريُه ْنُه قَالَ فََسأَلَُهـ َعْن َعِليŖ َرِضَي اللَُّه َع 646
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ رىۋايىتىدە  646

  . ②يۇيۇشقا بۇيرىدى، ـ دېيىلگهن زەكىرىنىئهلهيهى ۋەسهللهم 
 )153: نهسائى(

ِه كَْيَف بَِما ُيِصيُب ثَْوبِي فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَّ ـ َعْن َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف Ʋو ذلك 647
 .ِمْنُه قَالَ َيكِْفيَك أَنْ َتأُْخذَ كَفŕا ِمْن َماٍء فََتْنَضَح بِِه ثَْوَبَك َحْيثُ َتَرى أَنَُّه أََصاَب ِمْنُه

 ئالـدىنقىغا ـ سـهھل ئىبنـى ھۇنهيـف رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇدىنمـۇ         647
ــاش ــس  ئوخش ــدا ھهدى ــۇپ   مهزمۇن ــان بول ــۋايهت قىلىنغ ــدا، ئۇنرى مهن  ىڭ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
كىيىمىمگه مهزى يۇقۇپ قالسا قانداق قىلىمهن؟ ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :ـ دەپ سورىسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ســهڭسهپمهزى يۇقــۇپ قالغــان يهرگه  ئېلىــپ ســۇنى ئالقــانــــ بىــر 

  . ③گهن، ـ دەپ جاۋاب بهردى، ـ دېيىلكۇپايه
 )115: تىرمىزى(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسْعٍد الْأَْنَصارِيِّ قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    648
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 192(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 149(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 100(ئهلبانى  ③
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َوَسلََّم َعمَّا ُيوجُِب الُْغْسلَ َوَعْن الَْماِء َيكُونَ َبْعَد الَْماِء فَقَالَ ذَاَك الَْمذُْي َوكُلُّ فَْحلٍ َيْمِذي 
 .ْغِسلُ ِمْن ذَِلَك فَْرَجَك َوأُْنثََيْيَك َوَتَوضَّأْ ُوُضوَءَك ِللصَّلَاِةفََت

ـ ئابدۇلالھ ئىبنى سهئد ئهل ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق    648
ــدۇ ــهللهمدىن غۇســلىنى   : دەي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

ۇ كېــيىن كېلىــدىغان ســ  ســۈيدۈكتىنۋاجىــپ قىلىــدىغان ئىشــالر ۋە  
  :ھهققىدە سورىسام، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم) مهزى(

زەكىرىڭنـى  ــ ئۇ مهزى بولۇپ، ھهممه ئهر كىشـىدىن مهزى چىقىـدۇ،   
  . ①يۇيۇپ، نامازغا ئالغاندەك تاھارەت ئالساڭ بولىدۇ، ـ دېدى ۋە تاشىقىڭنى

 )211: ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَء فَـأَفْطََر فََتَوضَّـأَ    ـ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَنَّ َرُسولَ 649
 .فَلَِقيُت ثَْوَبانَ ِفي َمْسجِِد ِدَمْشَق فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقَالَ َصَدَق أََنا َصَبْبُت لَُه َوُضوَءُه

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ ئهبۇ دەردا  649
، ـ  روزىـدار ھالـدا قهي قىلـدى ۋە بـۇ سـهۋەبتىن تاھـارەت ئالـدى        ۋەسهللهم

دەمهشــىق مهســجىدىدە ســهۋبان بىــلهن ئۇچرىشــىپ ) راۋىــي(مهن . دېــدى
  :ئۇ ئهبۇ دەردانىڭ بۇ سۆزى ھهققىدە سورىسام،قېلىپ، 

ــۇ   ــوغرا ئېيتىپت ــۇ دەردا ت ـــ ئهب ــبهر ســهلاللالھۇ   . ـ ــدا پهيغهم شــۇ چاغ
ــارەت ســۈي   ــدىم، ـ    ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ تاھ ــۇپ بهرگهنى ىنى مهن قۇي

   .②دېدى
 )87: تىرمىزى(

ـ َعن الِْمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ أَْخَبَرُه أَنَُّه َدَخلَ َعلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ِمْن اللَّْيلَـِة   650
ي الْإِْسلَامِ ِلَمـْن َتـَرَك   الَِّتي طُِعَن ِفيَها فَأَْيقَظَ ُعَمَر ِلَصلَاِة الصُّْبحِ فَقَالَ ُعَمُر َنَعْم َولَا َحظَّ ِف

 .الصَّلَاةَ فََصلَّى ُعَمُر َوُجْرُحُه َيثَْعُب َدًما
رىــۋايهت دېگهنلىكــى مۇنــداق  ىــڭنىـ مىســۋەر ئىبنــى مهخرەم   650

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 196(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 76(ئهلبانى  ②
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ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ سۇيىقهسـتكه ئۇچرىغـان كېچىسـى       :قىلىنىدۇ
ئـۆمهر  . ئـۇنى بامـدات نامىزىغـا ئويغاتقـان ئىـدىم      ،ڭ يېنىغا كىرىـپ ئۇنى

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
نامــازنى تهرك ئهتــكهن ئادەمنىــڭ ئىســالمدا نېسىۋىســى شــۇنداق، ــــ 

ــامىزىنى     قــان تېمىــپ تۇرغــان ھالــدا  جاراھىتىــدىن يــوق، ـ دېــدى ۋە ن
  . ئوقۇدى

  )84: مالىك(

ْعنِي ِفي غَْزَوِة ـ َعْن َجابِرٍ قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي 651
ذَاِت الرِّقَاعِ فَأََصاَب َرُجلٌ اْمَرأَةَ َرُجلٍ ِمْن الُْمْشرِِكَني فََحلََف أَنْ لَا أَْنَتهَِي َحتَّى أَُهرِيَق َدًما 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ِفي أَْصَحابِ ُمَحمٍَّد فََخَرَج َيْتَبُع أَثََر النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنَزلَ النَّبِيُّ
 َوَسلََّم َمْنزِلًا فَقَالَ َمْن َرُجلٌ َيكْلَُؤَنا فَاْنَتَدَب َرُجلٌ ِمْن الُْمَهاجِرِيَن َوَرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ

َوقَـاَم   كُوَنا بِفَمِ الشِّْعبِ قَالَ فَلَمَّا َخَرَج الرَُّجلَاِن إِلَى فَمِ الشِّْعبِ اْضـطََجَع الُْمَهـاجِرِيُّ  
َضَعُه الْأَْنَصارِيُّ ُيَصلِّ َوأََتى الرَُّجلُ فَلَمَّا َرأَى َشْخَصُه َعَرَف أَنَُّه َربِيئَةٌ ِللْقَْومِ فََرَماُه بَِسْهمٍ فََو

َف أَنَُّهـْم قَـْد   ِفيِه فََنَزَعُه َحتَّى َرَماُه بِثَلَاثَِة أَْسُهمٍ ثُمَّ َركََع َوَسَجَد ثُمَّ اْنَتَبَه َصاِحُبُه فَلَمَّا َعرِ
َتنِـي  َنِذُروا بِِه َهَرَب َولَمَّا َرأَى الُْمَهاجِرِيُّ َما بِالْأَْنَصارِيِّ ِمْن الدَّمِ قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه أَلَا أَْنَبْه

  .أَوَّلَ َما َرَمى قَالَ كُْنت ِفي ُسوَرٍة أَقَْرُؤَها فَلَْم أُِحبَّ أَنْ أَقْطََعَها
ــابىر رەزىيهلال   651 ــدۇ  ـ ج ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــبهر  : ھ ــز پهيغهم بى

بىـر  . ررىقـائ غازىتىغـا چىقتـۇق   ۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن زات 
رنىڭ ئاياللىرىــدىن بىــرى بىــلهن ئــادەم ئهســىرگه ئېلىنغــان مۇشــرىكال

بــۇ ســهۋەبتىن مۇشــرىك ئــادەم . ۈپ ســاپتۇجىنســىي مۇناســىۋەت ئۆتكــۈز
لهمنىڭ سـاھابىلىرىدىن بىرىنـى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل  

ۋە  ئىچىپتـــۇئۆلتۈرمىگىچىلىـــك بولـــدى قىلمايـــدىغانلىقىغا قهســـهم 
ــ    ــا چۈشـ ــهللهمنىڭ ئىزىغـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ . ۈپتۇپهيغهمـ

  :چۈشتى ۋە جايغابىر مهلۇم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ــدى        ــدۇ؟ ـ دېـ ــاپىزەت قىلىـ ــم مۇھـ ــى كىـ ـــ بىزنـ ــاجىر ۋە . ــ مۇھـ

پهيغهمـبهر  . ئهنسارىالردىن بىردىن ئىككى ئادەم دەرھال ئوتتۇرىغا چىقتى
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  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا
ـــ يولنىــڭ ئېغىزىنــى كــۆزىتىڭالر  ــ دېــدى! ـ ئىككىســى يولنىــڭ . ـ

. ۇپتۇ، ئهنسارى نامازغا تۇرپتۇئېغىزىغا بارغاندىن كېيىن، مۇھاجىر ئۇخال
پ، بۇالرنىڭ كـۆزەتچى ئىكهنلىكىنـى   بۇ ئهسنادا ھېلىقى مۇشرىك كېلى

ــۇبىلى ــوق ئ   . پت ــر ئ ــارىغا قارىتىــپ بى ــان ئهنس ــازدا تۇرىۋاتق ــۇنام ، ېتىپت
مۇشــرىك يهنه ئــۈچ . تــارتىۋېتىپتۇئهنســارى نامــازنى بۇزماســتىن ئــوقنى 

سـهجدە قىلىـپ، نامـازنى ئوقـۇپ      -، ئهنسـارى رۇكـۇ   ىپتۇتېقېتىم ئوق ئ
بــۇنى كــۆرگهن . پتــۇىنىبولغانــدىن كېــيىن، يېنىــدىكى مۇھــاجىر ئويغ 

   :مۇھاجىر ئهنسارىدىن ئاققان قاننى كۆرۈپ. ېچىپتۇمۇشرىك دەرھال ق
ــنال مېنـــى     ــدىن كېيىـ ــۈن بىرىنچـــى ئـــوق تهگكهنـ ــېمه ئۈچـ ـــ نـ ــ

  : ئۇ ەپ سورىغانىكهن،ئويغاتمىدىڭ؟ ـ د
ــ بىر سۈرىنى ئوقۇشقا باشلىغان ئىدىم، توختىتىشنى خالىمىـدىم،  

  . ①ېرىپتۇـ دەپ جاۋاب ب
 )198: ۇ داۋۇدئهب(

ـ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَبَّلَ اْمَرأَةً ِمْن نَِساِئِه ثُمَّ َخَرَج إِلَى 652
 .الصَّلَاِة َولَْم َيَتَوضَّأْ قَالَ ُعْرَوةُ َمْن ِهَي إِلَّا أَْنِت فََضِحكَْت

بهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــ: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا   652
ۋەســهللهم ئاياللىرىــدىن بىرىنــى ســۆيۈپ قويــۇپ، تاھــارەت ئالماســتىنال  

  : ئۇرۋە. نامازغا چىقتى، ـ دېدى
ــــ ســۆيۈلگهن ئايــال ســهندىن باشــقا كىــم بولمــاقچى؟ ـ دېگهنىــدى،     

  . ②ۈپ قويدىئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها كۈل
  )198: ئهبۇ داۋۇد(

نِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ َيقُولُ قُْبلَةُ الرَُّجلِ اْمَرأََتُه َوَجسَُّها بَِيِدِه ِمـْن  ـ عن َعْبِد اللَِّه ْب  653
  .الُْملَاَمَسِة فََمْن قَبَّلَ اْمَرأََتُه أَْو َجسََّها بَِيِدِه فََعلَْيِه الُْوُضوُء

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن: )182(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 165(ئهلبانى  ②
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: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيتتـى      653
ئـــايهتتىكى سۆيۈشـــى ۋە قـــولى بىـــلهن تۇتۇشـــى  كىشـــىنىڭ ئايـــالىنى

، كىمكـى ئايـالىنى سۆيسـه يـاكى قـولى      جۈملىسىدىن بولـۇپ  ①مۇالمهسه
  . بىلهن تۇتسا تاھارەت ئالسۇن

  )97: مالىك(

ـ َعْن قَْيسِ ْبنِ طَلْقِ ْبنِ َعِليŖ َعْن أَبِيِه قَالَ َجاَء َرُجلٌ كَأَنَُّه َبَدوِيٌّ فَقَـالَ َيـا     654
لَِّه َما َتَرى ِفي َرُجلٍ َمسَّ ذَكََرُه ِفي الصَّلَاِة قَالَ َوَهلْ ُهَو إِلَّا ُمْضَغةٌ ِمْنَك أَْو َبْضَعةٌ َرُسولَ ال
 .ِمْنَك

 مۇنــداق ىڭـ قهيــس ئىبنــى تهلــق ئىبنــى ئهلــى دادىســىن         654
خـۇددى سـهھرالىققا ئوخشـايدىغان بىـر     : رىـۋايهت قىلىـدۇ   دېگهنلىكىنى
  :ئادەم كېلىپ

نامـازدا تـۇرۇپ ئهۋرىتىنـى تۇتقـان ئـادەم ھهققىـدە       ! لالھــ ئى رەسـۇلۇ 
  : نېمه دەيسهن؟ ـ دېۋىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ②ــ ئهۋرىتىڭ سېنىڭ بىر پارچهڭدۇر، ـ دېدى
 )165: نهسائى(

َسِمَعْت َرُسولَ اللَِّه  قَالَ َمْرَوانُ ْبُن الَْحكَمِ أَْخَبَرْتنِى ُبْسَرةُ بِْنُت َصفَْوانَ أَنََّهاـ   655
 .»إِذَا َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ  «َيقُولُ  صلى اهللا عليه وسلم

بۇسـرە بىنتـى سـهفۋان    : ـ مهرۋان ئىبنى ھهكهم مۇنـداق دەيـدۇ    655
   :ىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنرەزىيهلالھۇ ئهنها ماڭا 

                                                 
أَْو (ئـــايهتته تاھـــارەت توغرىســـىدا كهلـــگهن ھۆكـــۈم قاتارىـــدا  -6ئـــايهت، ســـۈرە مائىـــدە -43ســـۈرە نىســـا  ①

ئايــالالر بىــلهن مۇناســىۋەت “: ېــگهن ئــايهت بــار بولــۇپ، بــۇنى بىــر قىســىم ئــالىمالرد) لَاَمْســُتُم النَِّســاَء
ــۈزۈش ــارەتنى    دەپ تهپ ”ئۆتكـ ــارلىقالر تاھـ ــولىنى تۇتـــۇش قاتـ ــال بىـــلهن سۆيۈشـــۈش، قـ ســـىر قىلىـــپ، ئايـ

دەپ تهپســىر ) ئايــالالرنى تۇتســاڭالر (يهنه بىــر قىســىم ئــالىمالر بــۇ ئــايهتنى     . ســۇندۇرمايدۇ دەپ قارىغــان 
ــپ،  ــى    قىلىـ ــلهن تۇتۇشـ ــولى بىـ ــى ۋە قـ ــالىنى سۆيۈشـ ــىنىڭ ئايـ ــايهتتىكىكىشـ ــتىغا   ئـ ــۈم ئاسـ ــۇ ھۆكـ بـ

دېگهنــدىن شـــۇنى  ) ســـهمۇالمه(يـــۇقىرىقى ھهدىســته  . ارەتنى ســـۇندۇرىدۇ دەپ قارىغــان كىرىــدۇ، شـــۇڭا تاھــ  
 . كۆزدە تۇتقان

 .سهھىه، ـ دېگهن): 159(ئهلبانى  ②
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 ېگهنلىكىنــىد» ارەت ئېلىۋەتســۇنتۇتســا، تاھــ زەكىرىنــىكىمكــى «
  . لىقىنى ئېيتىپ بهرگهنئاڭلىغان

  )81: مالىك(

 .ـ لالوسط والكبري بعد ذكره أو أنثييه، أو رفغيه 656
يـاكى تاشـىقى ۋە يـاكى     ،زەكىرىدە » ئهلكهبىر«ۋە » ئهۋسهت«ـ   656

يوتىسىنىڭ ئىچـى تهرىپىنـى تۇتسـا تاھـارەت ئېلىۋەتسـۇن، دەپ رىـۋايهت       
  . ①قىلىنغان

 )»ئهلكهبىر«(

َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   ـ َعن  657
 .َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َمسَّ ذَكََرُه فَلَْيَتَوضَّأْ َوأَيَُّما اْمَرأٍَة َمسَّْت فَْرَجَها فَلَْتَتَوضَّأْ

دىسـىدىن، دادىسـى چـوڭ دادىسـىدىن     ئىبنـى شـۇئهيب دا   ـ ئهمر  657
رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       

  :دېگهن

ــان    « كىمكــى ئهۋرىتىنــى تۇتســا، تاھــارەت ئالســۇن، ئهۋرىتىنــى تۇتق
  . ②»ھهرقانداق ئايالمۇ تاھارەت ئالسۇن

 )7036: ئهھمهد(

 .عليها الوضوء: عن املرأة تدخل يدها ىف فرجها فقال َمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّـ سئل النيب  658
ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن قولى ئهۋرىـتىگه    658

» تاھـارەت ئېلىشـى الزىـم   «: كىرىپ كهتكهن ئايـال ھهققىـدە سـورالغاندا   

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 1272(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــنى ): 1266(ھهيس ــۇ ھهدىس ــى       ب ــيه ئىبن ــهنهدىدە بهقىي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ئىم

 .ئۇنىڭ ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن. ۋەلىد ئىسىملىك بىرى بار
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  . ①دېگهن
 )»ئهلئهۋسهت«(

 صلى اهللا ـ وعن عبد اهللا بن عمرو أن بسرة بنت صفوان سألت رسول اهللا  659
 .“عليها الوضوء”: عليه وسلم عن املرأة تدخل يدها يف فرجها؟ فقال

ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      659
ــ : قىلىنىــدۇ ســهفۋان پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     ىبۇســرە بىنت

كىرىـپ كېتىـپ قالغـان ئايـال ھهققىـدە       ۋەسهللهمدىن قولى ئهۋرىتىگه
تاھـارەت ئېلىشـى   «: ورىغاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم س

  . ②دېدى» الزىم
  )»ئهلكهبىر«(

ـ َوَحدَّثَنِي َعْن َماِلك َعْن َناِفعٍ أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ َيَناُم َجاِلًسا ثُمَّ ُيَصلِّي َولَـا    660
 .َيَتَوضَّأُ

نى ئۆمهر ئولتـۇرۇپ  ئىب: ـ نافىئدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  660
  . ئۇخاليتتى ۋە تاھارەت ئالماستىنال ناماز ئوقۇيتتى

  )42: مالىك(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   661
  .أَْوَسلََّم وِكَاُء السَِّه الَْعْيَناِن فََمْن َناَم فَلَْيَتَوضَّ

ــۋايهت        661 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلالھ ــۇ تالى ــى ئهب ــى ئىبن ـ ئهل
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
ــهمى  ① ــى داۋۇد       ): 1276(ھهيس ــۇاليمان ئىبن ــهنهدىدە س ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى كۆپچىلىــــك ھهدىسشۇناســــال. شــــازكۇنى ئىســــىملىك بىــــرى بــــار
 .ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــهنهدىدە     ): 1271(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــدۇلالھبـ ــى  ئابـ ئىبنـ
ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــۇئهممهل ئىسـ ــى    . مـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــى زەئىـــپ كىشـ ــمهد ئۇنىـــڭ ھهدىسـ ــام ئهھـ ئىمـ

ــۋاي   ــر رىـ ــا بىـ ــه، يهھيـ ــرى سۈرسـ ــى   ئىلگىـ ــهنچلىك كىشـ ــۋايهتته ئىشـ ــر رىـ ــپ، يهنه بىـ ــى زەئىـ هتته ھهدىسـ
ــان   ــا قويغـ ــى ئوتتۇرىغـ ــا      . ئىكهنلىكىنـ ــدا تىلغـ ــىلهر قاتارىـ ــهنچلىك كىشـ ــۇنى ئىشـ ــان ئـ ــى ھىببـ ئىبنـ

 .ئالغان، ـ دېگهن
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كــۆز يۇمۇلســا، بوغقــۇچ يېشــىلىپ ( كــۆزدۇر بوغقــۇچى مهقئهتنىــڭ«
  . ①»تاھارەت ئالسۇن ،كىم ئۇخلىسا شۇڭا). كېتىدۇ

 )203: ئهبۇ داۋۇد(

اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناَم َوُهَو َساجٌِد َحتَّـى  ـ َعْن   662
ـ  ا غَطَّ أَْو َنفǸََ ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّك قَْد نِْمَت قَالَ إِنَّ الُْوُضوَء لَا َيجُِب إِلَّ

 .ًعا فَإِنَُّه إِذَا اْضطََجَع اْسَتْرَخْت َمفَاِصلُُهَعلَى َمْن َناَم ُمْضطَجِ
مهن : ـ ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  662

ــدە     ــهجدە ھالىتىـ ــهللهمنىڭ سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
كۆردۈم، كېيىن ئورنىدىن  ئۇخلىغانلىقىنى، ھهتتا خورەك تارتقانلىقىنى

  : ى، مهنتۇرۇپ ناماز ئوقۇد
  :سهن ھهقىقهتهن ئۇخلىدىڭ، ـ دېسهم! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ــ تاھارەت پهقهت يېتىپ ئۇخلىغان كىشىگه ۋاجىپ بولىدۇ، چـۈنكى  
  . ②، ـ دېدىپ كېتىدۇياتقان كىشىنىڭ بوغۇملىرى بوشا

  )77: تىرمىزى(

ُوُضوُء النَّـْومِ  “:لَْيِه َوَسلَّْمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع: َعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَالَـ   663
 .“أَنْ َتَمسَّ الَْماَء، ثُمَّ َتَمسََّح بِِتلَْك الَْمسَِّة َوْجهَِك، َوَيَدْيَك، َورِْجلَْيَك كََمْسَحِة التََّيمُّمِ

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      663 ــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ـ ئهب
  :داق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇن

ــاش     « ــا ئوخش ــۇددى تهيهممۇمغ ــارىتى خ ــىنىڭ تاھ ــان كىش ئۇخلىغ
شـتىن  ىنى سىالىـلهن يـۈز، قـول، پـۇت    نىڭ ب، شۇكۈزۈپالتهگ غاسۇ ىنىقول

  . ③»ئىبارەتتۇر
 )3584: »ئهلكهبىر«(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 188(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 12(ئهلبانى  ②
ۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهال ئىبنـــى كهســـىر  بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــ ): 1292(ھهيســـهمى  ③

ــار   ــر ب ــرلىككه    . لهيســى ئىســىملىك بى ــدە بى ھهدىسشۇناســالر ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ كىشــى ئىكهنلىكى
 .كهلگهن، ـ دېگهن
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ـ  ـ  664 اَرْت َعْن أَْسَماَء قَالَْت أََتْيُت َعاِئَشةَ َوِهَي ُتَصلِّي فَقُلُْت َما َشأْنُ النَّاسِ فَأََش
ـ  ُت إِلَى السََّماِء فَإِذَا النَّاُس ِقَياٌم فَقَالَْت ُسْبَحانَ اللَِّه قُلُْت آَيةٌ فَأََشاَرْت بَِرأِْسَها أَْي َنَعْم فَقُْم

 .قال عروة Ɓ تتوضأ. َحتَّى َتَجلَّانِي الَْغْشُي
مهن : ـ ئهسما رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    664
ىيهلالھۇ ئهنهانىڭ يېنىغـا كهلسـهم، ئـۇ نامـاز ئوقۇۋاتقـانىكهن،      ئائىشه رەز

  : مهن
 ــ كىشىلهرگه نېمه بولدى؟ ـ دېسهم، ئـۇ ئاسـمانغا ئىشـارەت قىلـدى،     

ــانلىقىنى كۆرمىــدىڭمۇ دەپ ئاســمانغا ئىشــارەت   ( ــى كۈننىــڭ تۇتۇلغ يهن
  :يهنه ئۇ. ناماز ئوقۇۋاتاتتى) بۇ ۋاقىتتا مهسجىتته(كىشىلهر  ).قىلدى

  :ـ دېۋىدى، مهن! بهانالالھــ سۇ
ـــ  ــۇ ـ ــى (ب ــڭ تۇتۇلىش ــاالمهتمۇ ) كۈننى ــر ئ ــىنى     بى ــهم، بېش ؟ ـ دېس

  :لىڭشىتىپ
نامـازدا ئـۇ قهدەر   (مهنمۇ نامازغا تۇردۇم شۇنىڭ بىلهن . ــ ھهئه، ـ دېدى 

  . ھهتتا ھوشۇمدىن كهتكىلى تاسال قالدىم، )كىمتۇردىئۆرە ئۇزاق 
قايتا  ىمۇ،ئازال قالغان بولسئهسما ھوشىدىن كهتكىلى ): راۋىي(ئۇرۋە 

   .تاھارەت ئالمىدى، ـ دېدى
  )86: بۇخارى(

اغَْتَسلَ ثُمَّ ذََهَب أنه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم يف حديث وفاة النيب  َعْن َعاِئَشةَ ـ  665
ُعوا ِلي َماءă ِفي الِْمْخَضبِ فَفََعلَْنا ِلَيُنوَء فَأُغِْمَي َعلَْيِه ثُمَّ أَفَاَق فَقَالَ أََصلَّى النَّاُس قُلَْنا لَا قال َض

  .فَاغَْتَسلَ
ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     665

 :ۋەســهللهمنىڭ ۋاپاتىغــا مۇناســىۋەتلىك ھهدىســىدە مۇنــداق دېــيىلگهن 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يۇيۇنـۇپ ئورنىـدىن تۇرمـاقچى       

ــدا، ھو ــر. شــىدىن كېتىــپ يىقىلىــپ چۈشــتى  بولغىنى ــۇددەتتىن  بى م
  :كېيىن ھوشىغا كېلىپ

  :بىز. ــ جامائهت نامازنى ئوقۇپ بولدىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
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  :ــ ياق، ـ دېسهك
بىز سـۇ ھـازىرالپ   . ـ دېدى! تهييارالپ بېرىڭالرسۇ بىر قاچىدا ــ ماڭا 
  . يۇيۇندى قايتا بهردۇق، ئۇ

  )418: مۇسلىم(

إِنََّما أََتَوضَّأُ ِمْن أَثَْوارِ أَِقٍط أَكَلُْتَها ِلأَنِّي َسِمْعُت : ةَ قال وهو َيَتَوضَّأُـ أبو ُهَرْيَر  666
 .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َتَوضَّئُوا ِممَّا َمسَّْت النَّاُر

مهن پهقهت : ـ ئهبۇ ھۇرەيرە تاھـارەت ئېلىۋېتىـپ مۇنـداق دېـدى      666
ه گۆشــى يــېگهنلىكىم ئۈچــۈن تاھــارەت ئېلىــۋاتىمهن، چــۈنكى مهن ئــۆچك

ــهللهمنىڭ    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــا پىشــۇرۇلغان  «: پهيغهم ئوتت
دېگهنلىكىنـــى  »نهرســـىلهرنى يېگهنـــدىن كېـــيىن تاھـــارەت ئـــېلىڭالر

  . غانىدىمئاڭلى
  )352: مۇسلىم(

ُدُه ِفي ِكَتابِ اللَِّه َحلَالًا ِلأَنَّ النَّاَر َمسَّْتُه ـ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ أََتَوضَّأُ ِمْن طََعامٍ أَجِ  667
 فََجَمَع أَُبو ُهَرْيَرةَ َحًصى فَقَالَ أَْشَهُد َعَدَد َهذَا الَْحَصى أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .قَالَ َتَوضَّئُوا ِممَّا َمسَّْت النَّاُر
  :مالالھۇ ئهنهۇـ ئىبنى ئابباس رەزىيه 667

نىـڭ كىتابىـدا ھـاالل بولغـان تائـام ئۈچۈنمـۇ ئـوت تهگـدى دەپ         هللاــ 
بىـر  ئهبـۇ ھـۇرەيرە   شـۇنىڭ بىـلهن   . ـ دېـدى  مۇ؟كېرەكتاھارەت ئېلىشىم 

  :توپالپ مۇنداق دېدىبىر يهرگه  الرنىتاشمۇنچه كىچىك 
ـــ بــۇ تاشــالرنىڭ ســانىچىلىك گۇۋاھلىــق بېرىمهنكــى، پهيغهمــبهر   ـ

ــهلاللالھۇ ئه ــهللهم سـ ــى ۋەسـ ــىلهرنى   «: لهيهـ ــۇرۇلغان نهرسـ ــا پىشـ ئوتتـ
  . ①دەپ بۇيرىغان» !يېگهندىن كېيىن تاھارەت ئېلىڭالر

 )174: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 168(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى تاھارەت

 394

ـ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َيا أََبا ُهَرْيَرةَ أََنَتَوضَّأُ ِمْن الدُّْهنِ أََنَتَوضَّأُ ِمْن الَْحِمـيمِ قَـالَ     668
َن أَِخي إِذَا َسِمْعَت َحِديثًا َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَـا  فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َيا اْب

 .َتْضرِْب لَُه َمثَلًا

  : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 668

ئىسســىق ئىشــلهتكهن يهپ ـ ئىچــكهن يــاغ ۋە   ! ــــ ئــى ئهبــۇ ھــۇرەيرە
  :ۇ ھۇرەيرەتاھارەت ئاالمدۇق؟ ــ دېۋىدى، ئهب مۇسۇنى دەپ

ئهگهر سـهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ! ــ ئى قېرىندىشـىمنىڭ ئـوغلى  
ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھهدىســىنى ئاڭلىســاڭ، ئۇنىڭغــا باشــقا مىســال  

  . ①ـ دېدى! ئهكىلىپ يۈرمه
  )79: تىرمىزى(

الُْوُضـوُء ِممَّـا    ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  669
 .أَْنَضَجْت النَّاُر

ـــ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   669
نـى  ئوتتـا پىشـقان يېمهكلىك  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ②دېگهن» ئېلىش كېرەكتاھارەت  )يىگهندىن كېيىن(
 )194: ئهبۇ داۋۇد(

الَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّئُوا ِممَّـا غَيَّـَرْت   ـ َعْن أَبِي أَيُّوَب قَ  670
  .النَّاُر

ـ ئهبــۇ ئهييــۇب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     670
تـــا ئوت«: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مۇنـــداق دېـــگهن 

  . ③»ىڭالرتاھارەت ئېل نى يېسهڭالر،نهرسىلهر پىشۇرۇلغان
 )176: نهسائى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 68(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 178(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 170(ئهلبانى  ③
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ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَلَ كَِتَف َشاٍة   671
 .ثُمَّ َصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْ

دىن مۇنــداق مــاـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ    671
بهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قوينىـڭ     پهيغهمـ : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

  . تاغىقىنى يېگهندىن كېيىن، تاھارەت يېڭىلىمايال ناماز ئوقۇدى
  )207: بۇخارى(

 .َولَْم َيَتَوضَّأْ وƁ ميس ماء: ـ وملسلم 672
قولىنىمـۇ  تاھـارەت يېڭىلىمىـدى،   : ـ مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىـدە   672
  . ، ـ دېيىلگهنيۇمىدى

  )354: مۇسلىم(

 .ثُمَّ َمَسَح َيَدُه بِِمْسحٍ كَانَ َتْحَتُه ثُمَّ قَاَم فََصلَّى:والبو داود  ـ 673
كېيىن ئاستىدىكى لـۆڭگه بىـلهن   : ـ ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە  673

  . ①قولىنى سۈرتۈپ، تاھارەت يېڭىلىماستىنال نامازغا تۇردى، ـ دېيىلگهن
 )189: ئهبۇ داۋۇد(

ْبنِ أَُميَّةَ الضَّْمرِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ـ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َعْمرِو  674
  .َوَسلََّم اْحَتزَّ ِمْن كَِتِف َشاٍة فَأَكَلَ ِمْنَها ثُمَّ َمَضى إِلَى الصَّلَاِة َولَْم َيَتَوضَّأْ

ىڭ ئهمـر ئىبنـى ئـۇمهييه ئهززەمهرى دادىسـىن    هر ئىبنـى  جهئـف ـ   674
ــد ــى مۇن ــدۇ اق دېگهنلىكىن ــۋايهت قىلى ــهلاللالھۇ  : رى ــبهر س مهن پهيغهم

ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قوينىڭ تاغاق گۆشـىنى ئاجرىتىـپ يهپ بولـۇپ،    
  . ②تاھارەت يېڭىلىماستىنال نامازغا چىققانلىقىنى كۆردۈم

 )1836: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 174(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1498(ئهلبانى  ②
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ْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ عن َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه قَالَ كَانَ آِخَر الْأَْمَرْينِ ِم  675
 .َوَسلََّم َتْرُك الُْوُضوِء ِممَّا َمسَّْت النَّاُر

ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت    675
ــدۇ ــهللهمنىڭ  : قىلىنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــا  پهيغهمـ ئوتتـ

ــيىن ت   ــدىن كې ــىلهرنى يېگهن ــۇرۇلغان نهرس ــاكى  پىش ــېلىش ي ــارەت ئ اھ
ئهڭ ئـاخىرقى ئىشـى تاھـارەت ئالماسـلىق      ئالماسلىق مهسىلىسىدىكى

  . ①بولغان ئىدى
 )185: نهسائى(

ـ عن ُسَوْيَد ْبَن النُّْعَماِن أَْخَبَرُه أَنَُّه َخَرَج َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم   676
ا بِالصَّْهَباِء َوِهَي أَْدَنى َخْيَبَر فََصلَّى الَْعْصَر ثُمَّ َدَعا بِالْأَْزَواِد فَلَْم ُيْؤَت َعاَم َخْيَبَر َحتَّى إِذَا كَاُنو

 إِلَـى  إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأََمَر بِِه فَثُرَِّي فَأَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَكَلَْنا ثُـمَّ قَـامَ  
 .َوَمْضَمْضَنا ثُمَّ َصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْ الَْمْغرِبِ فََمْضَمَض

ـ سۇۋەيد ئىبنى نۇئمان رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      676
خهيبهر يىلى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن : قىلىنىدۇ

خهيــبهردىن ئــانچه يىــراق بولمىغــان ســهھبا دېــگهن . ســهپهرگه چىقــتىم
نامــازدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر . ئهســىر ئوقــۇدۇق يهرگه كهلگهنــدە، نامــاز

ــدى،     ــاق ئهكىلىشــنى تهلهپ قىلىۋى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تام
ــدى   ــالقىنىال كهلتۈرۈل ــا ت ــى   . پهقهت ئارپ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

شـام  ئۇنىڭـدىن كېـيىن،   . پ يېـدى، بىزمـۇ يېـدۇق   ەۋەسهللهم ئۇنى نهمـد 
زىنى چايقىـدى، بىزمـۇ ئـاغزىمىزنى    ئورنىـدىن تـۇرۇپ ئـاغ   ىزى ئۈچۈن نام

  . ناماز ئوقۇدىتاھارەت يېڭىلىمايال ئاندىن  ،چايقىدۇق
  )209 :بۇخارى(

هل كنتم توضؤون ưا : قلت ملعاذ: قال بن غنم األشعريـ وعن عبد الرƥن   677
نعم إذا أكل أحدنا ما غريت النار غسل يديه وفاه فكنـا نعـد هـذا    : غريت النار؟ قال

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 179(ئهلبانى  ①
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 .وضوءاً
ــدۇر  677 ــ ئاب ــۋايهت   ھارـ ــداق رى ــئهرىدىن مۇن ــى غهنهم ئهش مان ئىبن
  :مهن مۇئازدىن: قىلىنىدۇ

ــارەت      ــيىن تاھ ــدىن كې ــاق يېگهن ــا پىشــۇرۇلغان تام ـــ ســىلهر ئوتت ـ
  : ئاالمتىڭالر؟ ـ دەپ سورىدىم، ئۇ

ــــ ھهئه، ئهگهر ئوتتــا پىشــۇرۇلغان نهرســه يېســهك، قــولنى يۇيــۇپ       
ــۇ، بى  ــايتتۇق، ئهنه شـ ــاغزىمىزنى چايقـ ــالغىنىمىز  ئـ ــارەت ئـ ــڭ تاھـ زنىـ

  . ①ھېسابلىناتتى، ـ دېدى
 )بهززار رىۋايهت قىلغان(

ألن أتوضأ من الكلمة اƪبيثة أحب إƃ من أن أتوضأ : ـ عن ابن مسعود قال  678
 .من الطعام الطيب

ـ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت          678
ــدىن،  لهززەتلىــك تامــاقتىن كېــيىن ” :مهن: قىلىنىــدۇ تاھــارەت ئالغان

  . ②دەپ قارايمهن “ياخشى الغانقهبىه سۆزلهردىن كېيىن تاھارەت ئ
 )»ئهلكهبىر«(

ـ عن أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشرَِب لََبًنـا    679
 .فَلَْم ُيَمْضِمْض َولَْم َيَتَوضَّأْ

ــى    679 ــدۇ    ـ ئهنهس ئىبن ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلالھ : مالى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســۈت ئىچكهنــدىن كېــيىن،   

  . ③ئاغزىنى چايقىمىدى، تاھارەتمۇ ئالمىدى
 )197: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ھهســـهن ئىبنـــى يهھيـــا   ): 1299(ھهيســـهمى  ①

 .گهنخهشهنى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دې
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 3345(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 181(ئهلبانى  ③
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 .شرب لبنا فمضمض من دƧهَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ عن جابر أن النيب  680
الھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىشىچه، پهيغهمبهر ـ جابىر رەزىيهل  680

   .①غانئاغزىنى چايقى، بولۇپ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۈت ئىچىپ
  )287: بهززار(

أَأََتَوضَّأُ  صلى اهللا عليه وسلمـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ أَنَّ َرُجالً َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه   681
قَالَ أََتَوضَّأُ ِمْن لُُحومِ اِإلبِلِ . »إِنْ ِشئَْت فََتَوضَّأْ َوإِنْ ِشئَْت فَالَ َتَوضَّأْ  «ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ قَالَ 

قَـالَ  . »َنَعـْم   «قَالَ أَُصلِّى ِفى َمَرابِضِ الَْغَنمِ قَالَ . »َنَعْم فََتَوضَّأْ ِمْن لُُحومِ اِإلبِلِ  «قَالَ 
 .» الَ «أَُصلِّى ِفى َمَبارِِك اِإلبِلِ قَالَ 

ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     ۇرە رەزىيهلالھـ ۇـ جابىر ئىبنى سهم  681
  :بىر ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: قىلىنىدۇ

ــ قوي گۆشى يېگهنگه تاھارەت ئاالمدىم؟ ـ دەپ سورىۋىدى، پهيغهمـبهر   
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : ئۇ ئادەم. ما، ـ دېدىــ خالىساڭ تاھارەت ئال، خالىساڭ ئال
ــ تۆگه گۆشى يېگهنگه تاھارەت ئاالمدىم؟ ـ دەپ سورىۋىدى، پهيغهمبهر  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئـۇ  . ـــ ھهئه، تـۆگه گۆشـى يـېگهنگه تاھـارەت ئـال، ـ دەپ جـاۋاب بهردى        

  :ئادەم
ــورىۋىدى،         ــدۇ؟ ـ دەپ س ــام بوالم ــاز ئوقۇس ــدا نام ــوي ئېغىللىرى ـــ ق ـ

  :لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سه
  :ئۇ يهنه. ــ ھهئه، بولىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى

ــ تۆگه ئېغىللىرىدا ناماز ئوقۇياالمدىم؟ ـ دەپ سورىۋىدى، پهيغهمـبهر   
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ــ ياق، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 )360: مۇسلىم(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئهييـــۇب ئىبنـــى ســـهييار ): 1311(ھهيســـهمى  ①

 .نئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگه
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ِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ـ عن َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َيقُولُ َس  682
َوضَّـئُوا  َتَوضَّئُوا ِمْن لُُحومِ الْإِبِلِ َولَا َتَتَوضَّئُوا ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ َوَتَوضَّئُوا ِمْن أَلَْباِن الْإِبِلِ َولَا َت

  .َولَا ُتَصلُّوا ِفي َمَعاِطنِ الْإِبِلِ ِمْن أَلَْباِن الَْغَنمِ َوَصلُّوا ِفي ُمَراحِ الَْغَنمِ
ــۇ ئهنهۇ     682 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــاـ ئاب ــۋايهت م دىن رى

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ،قـوي گۆشـى يېسـهڭالر   . تۆگه گۆشى يېسـهڭالر، تاھـارەت ئـېلىڭالر   «

قــوي ســۈتى  . اھــارەت ئــېلىڭالر تــۆگه ســۈتى ئىچســهڭالر، ت  . ئالمــاڭالر
قوي ئېغىللىرىدا نامـاز ئوقۇسـاڭالر بولىـدۇ، تـۆگه     . ئالماڭالر ،ئىچسهڭالر

  . ①»ئېغىللىرىدا ناماز ئوقۇماڭالر
 )497: ئىبنى ماجه(

 .كُنَّا الَ َنَتَوضَّأُ ِمْن َمْوِطǜٍ َوالَ َنكُفُّ َشْعًرا َوالَ ثَْوًبا: ـ ابن مسعود قال 683
بىــز : ۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   ـ ئىبنــى مهســئ     683

تاھـارەت  قايتـا   ،سـا يهردىـن مهيـنهتچىلىكلهر يۇقـۇپ قال   ) پۇتلىرىمىزغـا (
توپـا  (كىيىملىرىمىز ۋە چـاچلىرىمىزنى  ) سهجدە قىلغاندا( ،ئالمايتتۇق

  . ②يىغىۋالمايتتۇق) يۇقۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن
 )204: ئهبۇ داۋۇد(

َرةَ قَالَ َبْيَنَما َرُجلٌ ُيَصلِّي ُمْسبِلًا إَِزاَرُه إِذْ قَالَ لَُه َرُسولُ اللَّـِه  ـ َعْن أَبِي ُهَرْي  684
َب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اذَْهْب فََتَوضَّأْ فَذََهَب فََتَوضَّأَ ثُمَّ َجاَء ثُمَّ قَالَ اذَْهْب فََتَوضَّأْ فَـذَهَ 

ُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه َما لََك أََمْرَتُه أَنْ َيَتَوضَّأَ ثُمَّ َسكَتَّ َعْنُه فَقَالَ إِنَُّه فََتَوضَّأَ ثُمَّ َجاَء فَقَالَ لَُه َر
 .كَانَ ُيَصلِّي َوُهَو ُمْسبِلٌ إَِزاَرُه َوإِنَّ اللََّه َتَعالَى لَا َيقَْبلُ َصلَاةَ َرُجلٍ ُمْسبِلٍ إَِزاَرُه

ئىشــتىنىنى يهرگه  بىــر ئــادەم: ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە مۇنــداق دەيــدۇ   684
ســـۆرىگهن ھالـــدا نامـــاز ئوقۇۋاتـــاتتى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى 

دېـدى، ئـۇ ئـادەم بېرىـپ     » تاھارەت ئېلىـپ كهلگىـن  «: ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 110(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 189(ئهلبانى  ②
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: پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يهنه    . تاھارەت ئېلىپ كهلدى
رەت ئېلىـپ  ئـۇ يهنه بېرىـپ تاھـا   . دېـدى » بېرىپ تاھـارەت ئېلىـپ كهل  «

  :بىر ئادەم. كهلدى
ىشــقا بــۇيرۇپ بولــۇپ، نــېمه ئۈچــۈن تاھــارەت ئېل! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

ـ دەپ ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    ؟جىمىــپ قالــدىڭ
  :ۋەسهللهم

ــقهتهن     ــاتتى، ھهقىـ ــاز ئوقۇۋاتـ ــۆرەپ نامـ ــتىنىنى سـ ــۇ ئىشـ ـــ ئـ  هللاــ
ل قىلمايـدۇ، ـ   ئىشتىنىنى سۆرەپ كىـيگهن كىشـىنىڭ نـامىزىنى قوبـۇ    

  . ①دېدى
 )638: ئهبۇ داۋۇد(

َوالُْوُضوُء ”: ـ عن َواِئل بن َداُوَد، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، قَالَ  685
 .“و الصوُم ِممَّا َدَخلَ، َولَْيَس ِممَّا َخَرَج. ِممَّا َخَرَج َولَْيَس ِممَّا َدَخلَ

: د رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇ     685
 ئهمهس، بهلكــى چىققــان نهرســه  ســهۋەبىدىن نهرســه كىــرگهن  گهبهدەنــ

بىـر نهرسـىنىڭ   بولسـا،  روزا . تاھارەت يېڭىالش الزىم بولىـدۇ  سهۋەبىدىن
  . ②چىقىشى بىلهن ئهمهس، بهلكى كىرىشى بىلهن بۇزۇلىدۇ

 )9238: »ئهلكهبىر«(

من مـس  : قالَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ول اهللا ـ عن بريدة بن اƩصيب أن رس  686
 .صنما فليتوضأ

ــۇ ئهنهــ      686 ــىيب رەزىيهلالھ ــى ھهس ــدە ئىبن ــۋايهت ۇـ بۇرەي دىن رى
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 124(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 1253(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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  . ①»كىمكى بۇتنى تۇتسا، تاھارەت ئالسۇن«
 )1273: بهززار(

استقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم جƎيل فناولـه  :بن العوام قال ـ عن الزبري  687
يده، فأŷ أن يتناوƬا، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ƞاء فتوضأ، مث ناولـه يـده،   

إنك أخذت بيد يهودي، «: قال» ما منعك أن ال تأخذ بيدي؟: يا جƎيل«: فتناوƬا، فقال
  .»فكرهت أن Ƣس يدي يدا مستها يد كافر

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : ـ زۇبهيــر ئىبنــى ئــاۋام مۇنــداق دەيــدۇ   687
قــولىنى  ئۇنىڭغــا ،ل بىــلهن كۆرۈشــكهندەئهلهيهــى ۋەســهللهم جىبرىئىــ 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ قــولىنى   ســۇنغان ئىــدى، جىبرىئىــل   

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم تاھـارەت    . تۇتۇشنى رەت قىلدى
ــۈرۈپ  ــۈيى كهلت ــدى     س ــان ئى ــولىنى ئۇزاتق ــدىن ق ــپ، ئان ــارەت ئېلى . تاھ

ــۇتتى    ــولىنى ت ــڭ ق ــل ئۇنى ــى   . جىبرىئى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  :ۋەسهللهم

؟ ـ دەپ  سـهۋەبى نـېمه   ماسـلىقىڭنىڭ قولۇمنى تۇت !ــ ئى جىبرىئىل
  : سورىدى، جىبرىئىل
قــولىنى تۇتقــان ئىــدىڭ، مهن قولۇمنىــڭ  يهھۇدىنىــڭ ــــ ســهن بىــر

، ـ دەپ جـاۋاب   قتۇرمىـدىم قـان قولغـا تېگىـپ قېلىشـىنى يا    كـاپىرنى تۇت 
  . ②بهردى

  )»ئهلئهۋسهت«(

 .إذا مسسناه كُنَّا َنَتَوضَّأُ ِمْن اَألْبَرصِ :ـ عن عبداهللا بن مسعود قال 688
: ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـدى         688

                                                 
هدىدە ســـالىه ئىبنـــى ھهييـــان بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهن ): 1273(ھهيســـهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۆمهر ئىبنــى رەييــاھ          ): 1274(ھهيســهمى  ②

ــار  ــرى بـ ــىملىك بىـ ــرلىككه    . ئىسـ ــدە بىـ ــى ئىكهنلىكىـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ھهدىسشۇناسـ
 .كهلگهن، ـ دېگهن
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  . ①االتتۇقئهگهر بىز ئاق كېسهلنى تۇتۇپ سالساق، تاھارەت ئ
 )»ئهلئهۋسهت«؛ 10202: »ئهلكهبىر«(

إِذَا َرَعـَف   :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : ـ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ  689
 .لْ َصالَتُهأََحُدكُْم ِفي َصالِتِه، فَلَْيْنَصرِْف فَلَْيْغِسلْ َعْنُه الدََّم، ثُمَّ ِلُيِعْد ُوُضوَءُه َولَْيْسَتقْبِ

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  689
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قـاننى  سـهپتىن چىقىـپ   نامازغا تۇرغانـدا بـۇرنى قانـاپ كهتكهنـلهر     «
  . ②»يۇيۇپ، تاھارەتنى يېڭىالپ، ئاندىن نامازغا تۇرسۇن

 )11374: »ئهلكهبىر«(

ـ َعْن َماِلك انه بلغه أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن عباس كَانَ يَرَعَف فيخرج فَيغسل الدم   690
  .عنه مث يرجع فيبƖ على ما قد صلى

ــدۇلالھ ئىبنــى      690 ـ مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا يېتىشــىچه، ئاب
ئابباسنىڭ نامازدا تۇرۇپ بۇرنى قانايتتى، چىقىپ قاننى يۇيـۇپ كېلىـپ،   

  . كهلگهن يهردىن داۋامالشتۇراتتىنامازنى 
  )81 :مالىك(

انصرف فتوضأَ، مث رجـع   إذا رعفأن عبد اهللا بن عمر كان «: ـ عن نافع  691
 .»فَبَنى، وƁ يتكلم

ــۆمهر         691 ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــىچه، ئاب ــۋايهت قىلىش ــڭ رى ـ نافىئنى

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە جــــابىر جهئفــــى  ): 1275(مى ھهيســــه ①

ــىملىك بىـــرى بـــار   ــهنچلىك كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى      . ئىسـ ــۆئبه ۋە ســـهۋرى ئۇنىـــڭ ئىشـ شـ
سۈرســــه، كۆپچىلىــــك ھهدىسشۇناســــالر ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى ئىكهنلىكىنــــى ئوتتۇرىغــــا   

 .قويغان، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــى     ): 1276(ھهيسـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

كۆپچىلىـــك ھهدىسشۇناســـالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى      . مۇســـلىمه ئىســـىملىك بىـــرى بـــار   
ــۈرگهن   ــرى س ــى ئىلگى ــان، ـ         . ئىكهنلىكىن ــلىكىنى ئېيتق ــادەم ئهمهس ــار ئ ــڭ ناچ ــۇتنى ئۇنى ــېكىن دارۇق ل

 .دېگهن
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قايتىـدىن  چىقىـپ  ، ېتىـپ قالسـا  نىڭ بۇرنى قاناپ كمارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
نامـازنى كهلـگهن    ،قايتىـپ كېلىـپ  ت ئېلىـپ، گهپ قىلماسـتىن   تاھارە

  . يېرىدىن داۋامالشتۇراتتى
  )79: مالىك(

بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس إذ دخل : ـ عن أيب موسى قال  692
رجل فتردى يف حفرة كانت يف املسجد وكان يف بصره ضرر فضحك كثري من القـوم  

اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد  فأمر رسول وهم يف الصالة،
 .الصالة

ــگهن     692 ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ــ ئهب ــبهر : ـ پهيغهم
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كىشىلهرگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇۋاتاتتى، 
ــورەككه چۈشــۈپ    ــادەم مهســجىدكه كىــرىپال مهســجىدتىكى بىــر ئ بىــر ئ

ــۇ ئادەمنىــڭ كــۆزى كــۆرمهيتتى  كهتتــى، چــۈنكى ــۇ ئهھۋالغــا نامــازدا  . ئ ب
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . كۈلـۈپ سـالدى   لهركىشى ىسىمتۇرۇۋاتقان بىر ق

ئهلهيهى ۋەسهللهم كۈلگهنلهرنى تاھـارەتنى يـېڭىالپ، نامـازنى باشـقىدىن     
  . ①ئوقۇشقا بۇيرىدى

  )»ئهلكهبىر«(

يعيد الصـالة  : ، فقالالرجل يضحك يف الصالة« ـ عن جابر أنه سئل عن   693
  .»وال يعيد الوضوء

ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن نامازدا كۈلۈپ سـېلىش ھهققىـدە     693
  : سورالغانىدى

  . ②ــ نامازنى قايتا ئوقۇيدۇ، ئهمما تاھارەتنى يېڭىلىمايدۇ، ـ دېدى
 )»مهۋسىلى«(

                                                 
ــهمى  ① ــۇ): 1278(ھهيسـ ــى     بـ ــۇھهممهد ئىبنـ ــهنهدىدە مـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ھهدىسـ

ــار     ــرى بـ ــىملىك بىـ ــي ئىسـ ــدۇلمهلىك دەقىقىـ ــان    . ئابـ ــدىم، قالغـ ــالىنى تاپالمىـ ــڭ تهرجىمىهـ مهن ئۇنىـ
 .راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

دىســنىڭ بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھه       ): 2444(ھهيســهمى  ②
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ِه َوَسلََّم إِذَا أَْحَدثَ أََحُدكُْم ِفـي  ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي  694
  .َصلَاِتِه فَلَْيأُْخذْ بِأَْنِفِه ثُمَّ ِلَيْنَصرِْف

ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   694
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

پ چىقىـپ  نامازدا تۇرۇپ تاھارىتى سۇنۇپ كهتكهنـلهر بـۇرنىنى تۇتـۇ   «
  . ①»كهتسۇن

 )1114: ئهبۇ داۋۇد(

قال رسـولُ اهللا صـلى اهللا   : قال -رضي اهللا عنهما  -ـ عبداهللا ابن عمرو   695
فقـد  : وقد جلس ɇخر صالته، قبل أن يسلم -يعƗ الرجل  -إذا أَحدث «: عليه وسلم

  .»جازت صالته
ـ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      695

  :ۇنداق دېگهنمنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلى
ئهگهر بىر كىشى نامازنىـڭ ئهڭ ئاخىرىـدا يهنـى سـاالم بېرىشـتىن      «

  . ②»ىز بولىدۇيبۇرۇن تاھارىتى سۇنۇپ كېتىپ قالسا، ئۇنىڭ نامىزى جا
 )408: تىرمىزى(

   
 
 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 985(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 63(ئهلبانى  ②
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 ئۆتۈككه مهسهى قىلىش

كنُت مع النيبِّ صـلى اهللا عليـه   «: عنه قالـ عن مغرية بن شعبة رضي اهللا  696
يا ُمغريةُ، ُخِذ اإلداوةَ، فأخذُتها، فانطلَق رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : وسلم يف َسفَر، فقال

وسلم حىت َتواَرى َعنِّي، فقضى حاَجَتُه وعليه ُجبَّة شاميَّة ، فذهَب لُيخرَِج يده من كُمِّها، 
َبْبُت عليه، فتوضَّأ وضوَءُه للصالة، وَمَسـَح علـى   فضاقْت، فأخرج يَده من أسفلها، فَص

  .»ُخفَّْيِه، مث صلَّى
مهن : رە ئىبنى شۇئبه رىـۋايهت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ    يـ مۇغى  696

رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــر ســهپهردە بىلــله  
مهن . دېـدى » !رە، قـاچىنى ئـال  يھهي مـۇغى «: بولغان ئىدىم، رەسـۇلۇلالھ 

رەسـۇلۇلالھ يىـراق بىـر يهرگه بېرىـپ ھـاجىتىنى ئـادا       . اچىنى ئالـدىم ق
قىلىــپ كهلــدى، ئۇنىــڭ ئۇچىســىدا شــامنىڭ تــونى بولــۇپ، بېلىكىنــى  

قـولىنى   الدى، شـۇنىڭ بىـلهن  يهڭدىن چىقىراي دېسه، يهڭ تار كېلىپ ق
مهن رەســۇلۇلالھنىڭ قولىغــا ســۇ قويــۇپ  . دىرتوننىــڭ تېگىــدىن چىقــا

ىـپ،  اھـارەت ئېلىـپ، ئىككـى ئۆتـۈككه مهسـهى قىل     بهردىم، رەسـۇلۇلالھ ت 
  . دىۇناماز ئوق

  )363: بۇخارى(

ثُمَّ أَْهَوْيُت ِلأَْنزَِع ُخفَّْيِه فَقَالَ َدْعُهَما فَإِنِّي أَْدَخلُْتُهَما طَـاِهَرَتْينِ  :ـ وىف رواية   697
 .فََمَسَح َعلَْيهَِما

ــدۇ    697 ــداق دەي ــۋايهتته شــۇئبه مۇن ۇلۇلالھ مهن رەســ: ـ يهنه بىــر رى
بىلهن بىر سهپهردە بىلله بولغان ئىدىم، رەسۇلۇلالھ تاھارەت ئېلىۋاتقاندا، 

تارتمـا،  «: مهن پۇتىدىكى ئۆتۈكنى تارتىش ئۈچۈن ئېڭىشسام، رەسـۇلۇلالھ 
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 )يهنـى تاھـارەت ئېلىـپ   (مهن بۇ ئىككى ئۆتۈكنى ئىككى پۇتۇمنى يۇيۇپ 
  . دەپ ئۆتۈكىگه مهسهى قىلدى» كىيگهنىدىمبولۇپ 

  )5799: رىبۇخا(

 .ـ زاد أƥد بعد طَاِهَرَتاِن ثُمَّ لَْم أَْمشِ َحاِفًيا َبْعُد 698
مهن ئىككـى پۇتـۇمنى   «: يـۇقىرىقى ھهدىسـكه   ئهھـمهد ئىمـام  ـ   698
، شــۇندىن كېــيىن كىيگهنىــدىمبولــۇپ  )يهنــى تاھــارەت ئېلىــپ(يۇيــۇپ 

دېــگهن جــۈملىنى قوشــۇپ رىــۋايهت  »ياالڭئايــاغ يــول مېڭىــپ باقمىــدىم
  . ①قىلغان

  )17675: ئهھمهد(

َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ  صلى اهللا عليه وسلمَعنِ اْبنِ الُْمِغَريِة َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِىَّ ـ   699
  .َوُمقَدَّمِ َرأِْسِه َوَعلَى ِعَماَمِتِه

پهيغهمــبهر : ـ مــۇغىيرە دادىســىدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ    699
ــهللهم ئىككــ   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدى   س ــىنىڭ ئال ــۈكىگه، بېش ى ئۆت
  . غانقىسمىغا ۋە سهللىسىگه مهسهى قىل

  )274: مۇسلىم(

 .أخرى توضأ َوَمَسَح بَِناِصَيِتِه َوَعلَى الِْعَماَمِة َوَعلَى ُخفَّْيِه وىفـ  700
تاھارەت ئالدى، بېشىنىڭ ئالدى قىسمىغا، : ـ يهنه بىر رىۋايهتته  700

  . ، ـ دېيىلگهنسهللىسىگه ۋە ئۆتۈكىگه مهسهى قىلدى
  )274: مۇسلىم(

فضاقت، فَادََّرعهما ادِّراعا، مث أهويُت إƂ اƪفني ألنزِعهمـا،   :ـ وألŷ داود  701
  .»دع اƪفني، فإƆ أدخلُت القدمني اƪفني وƵا طاهرتان، فمسح عليهما: فقال

تونى تار كېلىپ  :ـ ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دېيىلگهن  701

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى ئىمـــام ئهھـــمهد رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ســـهھىه         ): 1349(ھهيســـهمى  ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  :ئايىغىنى تارتىشقا ئېڭىشسهم مهن. ڭىنى تۈرەلمىگهنىدىقالغاچقا، يې
، ئانـدىن  مهن ئـۇنى تاھـارەت بىـلهن كىـيگهن، ـ دېـدى      ! ــ ياق، تارتمـا 

  . ①ئۆتۈكىگه مهسهى قىلدى
 )151: ئهبۇ داۋۇد(

َعلَـى   ـ َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَسـحَ   702
 .الُْخفَّْينِ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََنِسيَت قَالَ َبلْ أَْنَت َنِسيَت بَِهذَا أََمَرنِي َربِّي َعزَّ َوَجلَّ

رىـۋايهت   مۇنـداق  ـ مۇغىرە ئىبنى شۇئبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    702
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۆتـۈككه مهسـهى       : قىلىنىدۇ
  : ، مهنقىلىۋىدى

ــۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــبهر      ! ـ ــهم، پهيغهم ــېمه؟ ـ دېس ــدىڭمۇ ن ــۇپ قال ئۇنت
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ياق، مهن ئۇنتۇپ قالمىدىم، بهلكى سهن ئۇنۇتتۇڭ، چۈنكى رەبـبىم  
  . ②مېنى مۇشۇنىڭغا بۇيرىدى، ـ دېدى

 )156: ئهبۇ داۋۇد(

 .مث صلى بنا :ـ وفيه 703
: ىمــۇ ئوخشــاش زىكــرى قىلىنىــپ، پهقهتــالـ يهنه بىــر رىۋايهتت   703

  . بىزگه ناماز ئوقۇپ بهردى، ـ دېگهن جۈمله ئارتۇق بايان قىلىنغان
  )274: مۇسلىم(

وقد أقيمت الصالة وعبـد   مث Ʃقنا الناسومسح على اƪفني : ـ وىف أخرى  704
ينا الرƥن بن عوف يؤمهم وقد صلى ركعة فذهبت ألوذنه فنهاƆ فصلينا اليت أدركنا وقض

  .اليت سبقنا ŏا
: ـ مۇغىرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن كهلـگهن باشـقا بىـر رىـۋايهتته        704

ئۆتۈككه مهسهى قىلدى، ئانـدىن بىـز كىشـىلهرگه يېتىشـىپ كهلـدۇق،      
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 137(ئهلبانى  ①
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 27(ئهلبانى  ②
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مان ئىبنــى ئهۋف ئىمــام ھاربىــز كهلگهنــدە تهكبىــر چۈشــۈرۈلۈپ، ئابــدۇر 
مهن بىزنىـــڭ . پ بولغـــانىكهنئوقـــۇ نىنامـــازبىـــر رەكـــئهت  بولـــۇپ 

هلگهنلىكىمىزنى بىلدۈرمهكچى بولدۇم، لېكىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ك
ئۇالرغـا ئۈلگـۈرگهن رەكئهتنـى بىلـله     . ئهلهيهى ۋەسـهللهم مېنـى توسـتى   

  . مىگىنىمىزنى تولۇقلىۋالدۇق، ـ دېيىلگهنرەلئۈلگۈئوقۇپ، 
  )17699: ئهھمهد(

  .ِه َوَسلََّم َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ َوالِْخَمارِـ َعْن بِلَالٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي 705
ــۋايهت قىلىنىــدۇ     705 ــداق رى : ـ بىــالل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن

 ①پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۆتـــۈكىگه ۋە ياغلىقىغـــا
  . مهسهى قىلدى

  )275: مۇسلىم(

 .ِتِه َوُموقَْيِهفََيَتَوضَّأُ َوَيْمَسُح َعلَى ِعَماَم: ـ والŷ داود 706
تاھارەت ئېلىۋېتىپ سهللىسىگه ۋە : ـ ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە  706

   .②ئايىغىغا مهسهى قىلدى، ـ دەپ كهلگهن
 )153: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالَ َسأَلُْت َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه   707
الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ فَقَالَ السُّنَّةُ َيا اْبَن أَِخي قَالَ َوَسأَلُْتُه َعْن الَْمْسحِ َعلَى الِْعَماَمِة فَقَالَ َعْن 

 .أَِمسَّ الشََّعَر الَْماَء
ئهبــۇ  ىــڭ نهۋرىســىـ ئهممــار ئىبنــى ياســىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇن   707
ر ئىبنــى ئابــدۇلالھ مهن جــابى: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدىن ەئۇبهيــد

، ىمغانىدرەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ئۆتـۈككه مهسـهى قىلىـش ھهققىـدە سـورى     
ــۇ ــوغلى  : ئ ــىمنىڭ ئ ــى قېرىندىش ــدى     ! ئ ــۈننهتتۇر، ـ دې ــۇ س مهن يهنه . ئ

ــدە سورىســ   ــۇرۇپ  : امســهللىگه مهســهى قىلىــش ھهققى ــا ســۇ يۇقت چاچق

                                                 
 .ئهرەبلهرنىڭ ئىسسىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بېشىغا ياغلىق ئارتىۋالىدىغان ئادىتى بار ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 139(ئهلبانى  ②
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  . ①ـ دېدى !مهسهى قىل
 )102: تىرمىزى(

َبالَ َجرِيٌر ثُمَّ َتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه فَِقيلَ َتفَْعلُ َهذَا فَقَالَ َعْن َهمَّامٍ قَالَ ـ   708
َمُش َنَعْم َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبالَ ثُمَّ َتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه قَالَ الْأَْع

  .كَانَ َبْعَد ُنُزولِ الَْماِئَدِة ذَا الَْحِديثُ ِلأَنَّ إِْسلَاَم َجرِيرٍقَالَ إِْبَراِهيُم كَانَ ُيْعجُِبُهْم َه
جهرىــر كىچىــك تهرەتــتىن كېــيىن : ھهممــام مۇنــداق دەيــدۇـ    708

  : ئۇنىڭدىن. تاھارەت ئالدى ۋە ئۆتۈككه مهسهى قىلدى
  : قىالمسهن؟ ـ دەپ سورالغاندا، ئۇ مهسهى) ئۆتۈككه( مۇــ سهن

مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ كىچىـك   ــ ھهئه، مهن پهيغه
تهرەتــــتىن كېــــيىن تاھــــارەت ئالغــــانلىقىنى ۋە ئۆتــــۈكىگه مهســــهى 

  .ـ دېدى قىلغانلىقىنى كۆرگهنىدىم،
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇدنىڭ بـــۇ ھهدىـــس : )راۋىـــي( ئىبـــراھىم

 ②، چــۈنكى جهرىــر مائىــدە سۈرىســى ھهمراھلىرىنــى بهك خــۇش قىالتتــى
  . ئىدى، ـ دەيدۇ گهنكېيىن ئىسالمغا كىر ندىنپ بولغالۇنازىل بو

  )272: مۇسلىم(

 صلى اهللا عليـه وسـلم  ـ وفيه َما َيْمَنُعنِى أَنْ أَْمَسَح َوقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه   709
 .لِ الَْماِئَدِةَيْمَسُح قَالُوا إِنََّما كَانَ ذَِلَك قَْبلَ ُنُزولِ الَْماِئَدِة قَالَ َما أَْسلَْمُت إِلَّا َبْعَد ُنُزو

ــڭ          709 ــا ئۇنى ــان، ئهمم ــۋايهت قىلغ ــۇنداق رى ــۇ مۇش ــۇ داۋۇدم ـ ئهب

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 89(ئهلبانى  ①
پۇتـــۇڭالرنى ئوشـــۇقۇڭالر بىـــلهن قوشـــۇپ    ﴿ئايىتىـــدىكى  - 6نىڭ مائىـــدە سۈرىســـى ئهينـــى چاغـــدا،   ②

ــۇڭ ــدۇردى،       ﴾الريۇي ــدىن قال ــلىقىنى ئهمهل ــنىڭ دۇرۇس ــهى قىلىش ــۈككه مهس ــۈم، ئۆت ــۇ ھۆك ــگهن ب دەپ  -دې
جهرىرنىـــڭ بـــۇ ھهدىســـى ئۇالرنىـــڭ قارىشـــىنى . قارىغـــان بىـــر قىســـىم كىشـــىلهر پهيـــدا بولغـــان ئىـــدى 

ــۇ          ــۇچىلىرى ب ــئۇدنىڭ ئوقۇغ ــى مهس ــۈن ئىبىن ــۇنىڭ ئۈچ ــا ش ــلىدى، مان ــپ تاش ــت قىلى ــۈنلهي بىتچى پۈت
ــاڭال  ــنى ئ ــل         ھهدىس ــايهت نازى ــۇ ئ ــىدىكى ب ــدە سۈرىس ــر مائى ــۈنكى جهرى ــدى، چ ــۇپ كهتكهنى ــۇش بولۇش پ خ

ئـــــۇ مۇســـــۇلمان بولغانـــــدىن كېـــــيىن پهيغهمـــــبهر     . بولغانـــــدىن كېـــــيىن مۇســـــۇلمان بولغـــــان   
ــۆرگهن    ــانلىقىنى كـ ــهى قىلغـ ــۈككه مهسـ ــاالمنىڭ ئۆتـ ــاالم   . ئهلهيهىسسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــمهك، پهيغهمـ دېـ

بولغانــــدىن كېيىنمــــۇ ئۆتــــۈككه مهســــهى قىلىشــــنى      مائىــــدە سۈرىســــىدىكى بــــۇ ئــــايهت نازىــــل    
 . داۋامالشتۇرغان
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  : رىۋايىتىدە مۇنداق دېيىلگهن
  :بېرىپ جاۋابجهرىر ئۇالرغا 

ـــ  ــۈككه نېمىشــقا مهســهى قىلمىغــۇدەكمهن؟ مهن پهيغهمــبهر    ـ ئۆت
. دېــدى -! ئهلهيهىسســاالمنىڭ مهســهى قىلغــانلىقىنى كــۆرگهن تۇرســام

  :ئۇالر
ـــ ــى  پهي ــ ــهى قىلىشـ ــۈككه مهسـ ــاالمنىڭ ئۆتـ ــبهر ئهلهيهىسسـ  غهمـ

مائىدە سۈرىسى چۈشۈشـتىن  ) دەپ بۇيرۇق قىلغان! پۇتۇڭالرنى يۇيۇڭالر(
  :جهرىر. گهنتىبۇرۇن بولغان، ـ دې

ـــ مهن مائىــدە سۈرىســى چۈشــكهندىن كېــيىن مۇســۇلمان بول   غــان ـ
   .①، ـ دېدىتۇرسام

 )154: ئهبۇ داۋۇد(

َتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى  صلى اهللا عليه وسلمنِ ُشْعَبةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َعنِ الُْمِغَريِة ْبـ   710
قَالَ أَُبو َداُوَد كَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِدىŖ الَ ُيَحدِّثُ بَِهذَا الَْحـِديِث  . الَْجْوَرَبْينِ َوالنَّْعلَْينِ

قَالَ أَُبو َداُوَد . َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ صلى اهللا عليه وسلم َألنَّ الَْمْعُروَف َعنِ الُْمِغَريِة أَنَّ النَّبِىَّ
أَنَُّه َمَسَح َعلَـى   صلى اهللا عليه وسلمَوُروَِى َهذَا أَْيًضا َعْن أَبِى ُموَسى اَألْشَعرِىِّ َعنِ النَّبِىِّ 

ُوَد َوَمَسَح َعلَى الَْجْوَرَبْينِ َعِلىُّ ْبُن أَبِى قَالَ أَُبو َدا .َولَْيَس بِالُْمتَِّصلِ َوالَ بِالْقَوِىِّ. الَْجْوَرَبْينِ
طَاِلبٍ َواْبُن َمْسُعوٍد َوالَْبَراُء ْبُن َعازِبٍ َوأََنُس ْبُن َماِلٍك َوأَُبو أَُماَمةَ َوَسْهلُ ْبُن َسْعٍد َوَعْمُرو 

  .ْبُن ُحَرْيٍث َوُروَِى ذَِلَك َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َواْبنِ َعبَّاسٍ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ مۇغىرە ئىبنى شـۇئبه مۇنـداق دەيـدۇ     710

ئهلهيهــى ۋەســهللهم تاھــارەت ئېلىــپ، پايپــاق ۋە كهشــىلىرىگه مهســهى    
   .②قىلدى

  )159: ئهبۇ داۋۇد(

مهشـهۇر  (ئابدۇراھمان ئىبنى مهھدى : ئىمام ئهبۇ داۋۇد مۇنداق دەيدۇ

                                                 
 .هن، ـ دېگهنھهس): 140(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 86(ئهلبانى  ②
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رىـــۋايهت  بـــۇ ھهدىســـنى ھهدىـــس قاتارىـــدا) ھهدىسشۇناســـالرنىڭ بىـــرى
چــۈنكى مــۇغىرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن بــۇ ھهقــته رىــۋايهت  . قىلمــايتتى

ئىككـــى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم «: قىلىنغـــان مهشـــهۇر ھهدىســـته
ــۈكىگه مهســهى قىل  ــانئۆت ــان  دەپ» غ ــان قىلىنغ ــا  ( باي ــدا پايپاقق ئۇنىڭ

ئىمام ئهبۇ داۋۇد يهنه مۇنـداق  ). مهسهى قىلغانلىقى زىكرى قىلىنمىغان
بــۇ ھهقــته ئهبــۇ مۇســا ئهشــئهرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇدىنمــۇ ھهدىــس : ۇدەيــد

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : ئۇنىڭــدىمۇ ،رىــۋايهت قىلىنغــان بولــۇپ
ــ دېــيىلگهن، لــېكىن بــۇ ھهدىــس   ۋەســهللهم پايپاققــا مهســهى قىلغــان،  ـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه بىۋاســىته تۇتاشــمايدۇ ھهم 
ئىمــام ئهبــۇ داۋۇد ســۆزىنى داۋام قىلىــپ يهنه مۇنــداق  . هسكۈچلــۈك ئهم

پايپاققا مهسهى قىلغانالر ئهلى، ئىبنـى مهسـئۇد، بهرا، ئهنهس، ئهبـۇ    : دەيدۇ
ئـۆمهر  . ئۇمامه، سهھل ئىبنى سهئد ۋە ئهمر ئىبنى ھۇرەيس قاتارلىقالردۇر

ۋە ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇمــــاالردىنمۇ پايپاققــــا مهســــهى 
 . قى رىۋايهت قىلىنغانقىلغانلى
ـ عن أَْوُس ْبُن أَبِي أَْوسٍ الثَّقَِفيُّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَوضَّـأَ    711

ِكظَاَمـةَ  َوَمَسَح َعلَى َنْعلَْيِه َوقََدَمْيِه َوقَالَ َعبَّاٌد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتى 
 .فََتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى َنْعلَْيِه َوقََدَمْيِه قَْومٍ َيْعنِي الِْميَضأَةَ

ئهبــۇ ئهۋس ســهقهفى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن    ئهۋس ئىبنــى ـ     711
ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــا    ــا مهســهى قىلغ بــاد هبئ. نتاھــارەت ئېلىــپ كهشــىگه ۋە ئىككــى پۇتىغ
مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بىـر     : مۇنداق دېگهن

قهۋمنىڭ قۇدۇقىغا كېلىپ تاھارەت ئېلىپ، كهشىگه ۋە پۇتىغـا مهسـهى   
  . ①قىلغانلىقىنى كۆردۈم

 )160: ئهبۇ داۋۇد(

َسلََّم َمَسَح أَْعلَـى الُْخـفِّ   ـ َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو  712

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 145(ئهلبانى  ①
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  .َوأَْسفَلَُه
ـ مــۇغىيرە ئىبنــى شــۇئبه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر      712

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئۆتۈكىنىــڭ ئۈســتى ۋە ئاســتىغا      
 ).97: تىرمىزى. (①مهسهى قىلغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْمَسُح َعلَى ـ َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ أَنَّ   713
  .الُْخفَّْينِ

ـ مۇغىيرە ئىبنى شۇئبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     713
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۆتۈكىنىـــڭ : قىلىنىـــدۇ

  . ②ئۈستىگه مهسهى قىالتتى
 )161: ئهبۇ داۋۇد(

ْن َعِليŖ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَْو كَانَ الدِّيُن بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَْسفَلُ الُْخفِّ أَْولَى ـ َع  714
  .بِالَْمْسحِ ِمْن أَْعلَاُه َوقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح َعلَى ظَاِهرِ ُخفَّْيِه

ئهگهر : هنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئ  714
دىن ئهقىلگه بويسۇنىدىغان بولسـا ئىـدى، مهسـهى قىلىشـتا ئۆتۈكنىـڭ      

ــتىگه  ــتى ئۈسـ ــوالتتى ئاسـ ــان بـ ــدا ئهۋزەل بولغـ ــالبۇكى، مهن  .قارىغانـ ھـ
رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئۆتۈكىنىــڭ ئۈســتىگه  

  . ③مهسهى قىلغانلىقىنى كۆردۈم
 )162: ۋۇدئهبۇ دا(

ـ َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ َهانǜٍِ قَالَ أََتْيُت َعاِئَشةَ أَْسأَلَُها َعْن الَْمْسحِ َعلَـى الُْخفَّـْينِ     715
ـ  لََّم فَقَالَْت َعلَْيَك بِاْبنِ أَبِي طَاِلبٍ فََسلُْه فَإِنَُّه كَانَ ُيَساِفُر َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ـ  فََسأَلَْنا ا ُه فَقَالَ َجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ َولََياِلَيُهنَّ ِللُْمَسـاِفرِ َوَيْوًم
  .َولَْيلَةً ِللُْمِقيمِ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 14(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 146(ئهلبانى  ②
 .دېگهنسهھىه، ـ ): 147(ئهلبانى  ③
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مهن ئۆتــۈككه مهســهى : ـ شــۇرەيه ئىبنــى ھــانى مۇنــداق دەيــدۇ   715
هانىـڭ يېنىغـا   قىلىش ھهققىدە سـوراش ئۈچـۈن ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهن    

  : ئۇ. كهلدىم
ــ سهن بۇ مهسىلىنى ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىبتىن سـورىغىن، چـۈنكى   
ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىـرگه كـۆپ سـهپهر       

 ئۇنىڭــدىن بــۇ مهســىلىنى  بىــز ،شــۇنىڭ بىــلهن . قىالتتــى، ـ دېــدى     
  : ، ئۇۇقغانىدسورى

ســهللهم مۇســاپىر ئۈچـــۈن   ــــ رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋە   
ئـۈچ كـېچه ـ كۈنـدۈز، يۇرتىـدىن چىقمىغـانالر       ) مهسهىنىڭ مۇددىتىنى(

  . بهلگىلهپ بهردى، ـ دېدىقىلىپ كۈندۈز  -ئۈچۈن بىر كېچه 
  )276: مۇسلىم(

َنا إِذَا ـ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر  716
  .َبْولٍ َوَنْومٍكُنَّا َسفًَرا أَنْ لَا َنْنزَِع ِخفَافََنا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ َولََياِليهِنَّ إِلَّا ِمْن َجَناَبٍة َولَِكْن ِمْن غَاِئٍط َو

ـ سهفۋان ئىبنى ئهسسال رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت   716
ســهپهردە بىزنــى هللهم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســ : قىلىنىــدۇ
ــاق،  ــاق،   بولس ــۇپال قالمىس ــۇب بول ــېچه   جۇن ــۈچ ك ــۈكلىرىمىزنى ئ  –ئۆت

پ ۋە ئــۇخال رەت قىلغــانچــوڭ ـ كىچىــك ته    كۈنــدۈزگىچه چىقارمــاي،  
 مهســهى قىلىشــقا ) تاھــارەت ئالغانــدا ئۈســتىگه  (كېــيىن  قوپقانــدىن
  . ①بۇيرىغان

 )96: تىرمىزى(

َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َوكَانَ قَْد َصلَّى َمَع َرُسـولِ اللَّـِه    ـ َعْن أَُبيِّ ْبنِ ِعَماَرةَ قَالَ  717
قَالَ َيْوًما  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللِْقْبلََتْينِ أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ قَالَ َنَعْم

 .قَالَ َوثَلَاثَةً قَالَ َنَعْم َوَما ِشئَْتقَالَ َيْوًما قَالَ َوَيْوَمْينِ قَالَ َوَيْوَمْينِ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : بهي ئىبنـى ئىمـارە مۇنـداق دەيـدۇ    ۇـ ئـ   717

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 84(ئهلبانى  ①
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 ،يهنـى ئـاۋۋال بهيتۇلمۇقهددەسـكه   (ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن قىبلهتهينگه 
يهھيـا  ش شهرىپىگه مۇيهسسـهر بولغـان   قاراپ ناماز ئوقۇ) كېيىن كهبىگه
  : ابهدېگهن ساھ ئىبنى ئهييۇب

. ىغانىدئۆتـۈككه مهسـهى قىالمـدىم؟ ـ دەپ سـورى     ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : ئۇ. ــ ھهئه، ـ دېدى
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىغانىــ بىر كۈنمۇ؟ ـ دەپ سورى

  :ئۇ. ــ بىر كۈن، ـ دېدى
   :دىغانىــ ئىككى كۈنمۇ؟ ـ دەپ سورى

  . ن، ـ دېدىــ ئىككى كۈ
  :غانىدىــ ئۈچ كۈنمۇ؟ ـ دەپ سورى

  . ①ــ خالىغىنىڭچه، ـ دەپ جاۋاب بهردى
 )158: ئهبۇ داۋۇد(

َحتَّى َبلَغَ َسْبًعا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعْم َوَما : ـ وِفي رواية  718
  .َبَدا لََك

ــان قىلىن    718 ــۋايهتته باي ىشــىچه، مۇشــۇنداق ســاناپ  ـ يهنه بىــر رى
  : يهتتىگه قهدەر بارغان، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ②ــ خالىغىنىڭغا قهدەر، ـ دەپ جاۋاب بهرگهن
  )158: ئهبۇ داۋۇد(

 آِخُر غََزاٍة غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : ـ َعنِ الُْمِغَريِة، قَالَ  719
 .ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََياِليهِنَّ َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ َما لَْم َيْخلَْع :أََمَرَنا أَنْ َنْمَسَح َعلَى ِخفَاِفَنا

بىــز پهيغهمــبهر : مۇنــداق دەيــدۇمــۇغىيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـ    719
ــاخىرقى غ    ــان ئهڭ ئ ــلهن قىلغ ــا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بى ازاتت

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنى ئاياغلىرىمىزغـا مهسـهى   

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 28(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 29(ئهلبانى  ②
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قىلىشــقا بۇيرىــدى ۋە ئــايىغىنى ســالمىغان مۇســاپىرنىڭ ئــۈچ كــېچه ـ    
كۈنــدۈز، يۇرتىــدىن چىقمىغانالرنىــڭ بىــر كــېچه ـ كۈنــدۈز مهســهى          

  . ①قىالاليدىغانلىقىنى ئېيتتى
  )»ئهلكهبىر«(

 أَنَّ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّم لَمَّا َرَماُه اْبُن قَِمئَةَ َيْوَم أُُحـدٍ َعْن أَبِي أَُماَمةَ ـ   720
 .“َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّْم إِذَا َتَوضَّأَ َحلَّ َعْن ِعَصاَبٍة، َوَمَسَح َعلَْيَها بِالُْوُضوِء

 ئوھــۇد كــۈنى :مۇنــداق دەيــدۇـــ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  720
گه تـاش ئېتىـپ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهىئىبنى قهم

سـهلاللالھۇ   غانىدى، شۇندىن كېيىن مهن پهيغهمـبهر يارىالندۇر) يۈزىنى(
 جــاراھهتيېشــىپ، تېڭىقنــى تاھــارەت ئالغانــدا نىڭ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

  . ②گهنىدىممهسهى قىلغانلىقىنى كۆرئۈستىگه 
 )7597: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئـــۆمهر ئىبنـــى رەدىـــه ): 1395(ھهيســـهمى  ①

ــار   ــرى ب ــىملىك بى ــى      . ئىس ــى ئىكهنلىكىن ــپ كىش ــى زەئى ــڭ ھهدىس ــاتهم ئۇنى ــۇ ھ ــه،  ئهب ــرى سۈرس ئىلگى
 .ئىبنى مهئىن ئۇنىڭ ھهدىسى دۇرۇس كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھهفــس ئىبنــى ئــۆمهر         ): 1430(ھهيســهمى  ②
 .ئهدەنى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 تهيهممۇم

قَالَْت َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ـ َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِىِّ  721
ِت أَْو بِـذَا  -ِفى َبْعضِ أَْسفَارِِه ، َحتَّى إِذَا كُنَّـا بِالَْبْيـَداِء    -صلى اهللا عليه وسلم  -اللَِّه 

َعلَى الِْتَماِسـِه ،   -صلى اهللا عليه وسلم  -اْنقَطََع ِعقٌْد ِلى ، فَأَقَاَم َرُسولُ اللَِّه  -الَْجْيشِ 
ـ  ا َوأَقَاَم النَّاُس َمَعُه ، َولَْيُسوا َعلَى َماٍء ، فَأََتى النَّاُس إِلَى أَبِى َبكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَالَ َتَرى َم

َوالنَّاسِ ، َولَْيُسوا َعلَى َماٍء ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَمْت بَِرُسولِ اللَِّه َصَنَعْت َعاِئَشةُ أَ
َواِضٌع َرأَْسُه َعلَى  -صلى اهللا عليه وسلم  -فََجاَء أَُبو َبكْرٍ َوَرُسولُ اللَِّه . َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء 

َوالنَّاَس ، َولَْيُسوا َعلَى  -اهللا عليه وسلم صلى  -فَِخِذى قَْد َناَم فَقَالَ َحَبْسِت َرُسولَ اللَِّه 
فَقَالَْت َعاِئَشةُ فََعاَتَبنِى أَُبو َبكْرٍ ، َوقَالَ َما َشاَء اللَّـُه أَنْ َيقُـولَ ،   . َماٍء ، َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء 

صـلى   -َمكَانُ َرُسولِ اللَِّه  َوَجَعلَ َيطُْعُننِى بَِيِدِه ِفى َخاِصَرِتى، فَالَ َيْمَنُعنِى ِمَن التََّحرُِّك إِالَّ
ِحَني أَْصـَبَح   -صلى اهللا عليه وسلم  -َعلَى فَِخِذى ، فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه  -اهللا عليه وسلم 

فَقَالَ أَُسْيُد ْبُن الُْحَضْيرِ َمـا ِهـَى بِـأَوَّلِ    . َعلَى غَْيرِ َماٍء ، فَأَْنَزلَ اللَُّه آَيةَ التََّيمُّمِ فََتَيمَُّموا 
  .قَالَْت فََبَعثَْنا الَْبِعَري الَِّذى كُْنُت َعلَْيِه ، فَأََصْبَنا الِْعقَْد َتْحَتُه . َبَركَِتكُْم َيا آلَ أَبِى َبكْرٍ 

: ۋايهت قىلىنىــدۇـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــ   721 
بهيدا يـاكى  . ه رەسۇلۇلالھ بىلهن بىرگه چىققان ئىدۇقگمهلۇم بىر سهپهر

ل جهيىش دېگهن جايغا كهلگهندە، مېنىڭ مارجىنىم چۈشۈپ قالدى، زاتى
ــۇنى ئىــزد كۆپچىلىــكرەســۇلۇلالھ ۋە  نىــڭ ئۇالر، ەش ئۈچــۈن توختىــدىئ

ئهبـۇ بهكـرى سـىددىقنىڭ يېنىغـا      شـۇڭا ئـۇالر  . سۈيى تۈگهپ قالغانىـدى 
  : كېلىپ

ـــ ئائىشــهنىڭ قىلغــان ئىشــىنى كۆردۈڭمــۇ؟ ئــۇ، رەســۇلۇلالھنى ۋە    ـ
يــېقىن ئهتراپتــا ســۇ يــوق، . هردىن توختىتىــپ قويــدىكىشــىلهرنى ســهپ

رەسـۇلۇلالھ  . ئۇنىڭ ئۈستىگه ئېلىۋېلىنغان سۇمۇ تۈگهپ قالـدى، ـ دېـدى   
  : م ئهبۇ بهكرى كېلىپداادمېنىڭ يوتامغا بېشىنى قويۇپ ئۇخالۋاتاتتى، 
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ــ رەسۇلۇلالھنى ۋە كىشىلهرنى سهپهردىن توختىتىپ قويۇپسهن، بـۇ  
، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئېلىۋالغان سۇمۇ تۈگهپ قالغـان  ئهتراپتا سۇمۇ بولمىسا

خالىغـان سـۆزلهرنى قىلىـپ، مېنىـڭ      هللاتۇرسا، ـ دەپ مېنى ئهيىـبلهپ،   
رەسۇلۇلالھنىڭ بېشى يوتامـدا  . بىقىنىمغا قولى بىلهن نوقۇغىلى تۇردى

تـــاڭ ئېتىـــپ، رەســـۇلۇلالھ . بولغاچقـــا، ئورنۇمـــدىن قىمىرلىيالمىـــدىم
دەل شـۇ پهيتـته،   . لهي دېگـۈدەك تۈگىگهنىـدى  ئورنىدىن تۇرغاندا، سۇ پۈتۈن

. تائاال تهيهممۇم ئـايىتىنى چۈشـۈردى، كۆپچىلىـك تهيهممـۇم قىلـدى      هللا
تهيهممۇم ئايىتىنىڭ چۈشۈشـىنى كـۆزدە تۇتقـان    (ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير 

  ): ھالدا
 ىڭالرتىـ بهرىك تـۇنجى  نىڭبـۇ سـىلهر  ! ــ ئهي ئهبۇ بهكـرى ئائىلىسـى  

نى ئورنىـدىن قوزغىۋىـدۇق،   هن مىنگهن تۆگىسهھهردە، م. ـ دېدى ئهمهس،
  . چىقتىتىدىن تۆگىنىڭ ئاس مارجان

  )334: بۇخارى(

َسقَطَْت ِقالََدة ƃ بالَبْيَداِء، وƲن داخلون املدينة، وفيها «: ـ عن عائشة قالت  722
ِن حبْسِت الناَس يف ِقالَدة، فََيب املـوُت ملكـا  : أقَْبل أبو بكر فلكََزƆ لَكَْزة شديدة، وقال

Ɨرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد أوجع.  
بىـز  : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   722

مهدىـــنىگه كىرگىلـــى ئـــاز قالغانىـــدۇق، بهيـــدا دېـــگهن يهردە مېنىـــڭ  
  :نوقۇپئهبۇ بهكرى كېلىپ مېنى قاتتىق . مارجىنىم چۈشۈپ قالدى

ڭمۇ؟ ـ   ۇتوختىتىــپ قويــد ــــ بىــر مارجــاننى دەپ ســهن كىشــىلهرنى
 ،ئۇنىڭ نوقۇشـىدىن بهدىـنىم قـاتتىق ئاغرىـپ كهتـكهن بولسـىمۇ      . دېدى

-مىـدىر  ،بولغاچقـا  ئۇخالۋاتقـان  )يوتامدا بېشىنى قويۇپ(نىڭ رەسۇلى هللا
  . سىدىر قىالممىدىم

  )4608: بۇخارى(

اَء ِقلَاَدةً فََهلَكَْت فَأَْرَسلَ ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها اْسَتَعاَرْت ِمْن أَْسَم  723
ا بَِغْيرِ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناًسا ِمْن أَْصَحابِِه ِفي طَلَبَِها فَأَْدَركَْتُهْم الصَّلَاةُ فََصلَّْو
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إِلَْيِه فََنَزلَْت آَيةُ التََّيمُّمِ فَقَالَ أَُسـْيُد   ُوُضوٍء فَلَمَّا أََتْوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشكَْوا ذَِلَك
َجَعلَ ْبُن ُحَضْيرٍ َجَزاِك اللَُّه َخْيًرا فََواللَِّه َما َنَزلَ بِِك أَْمٌر قَطُّ إِلَّا َجَعلَ اللَُّه لَِك ِمْنُه َمْخَرًجا َو

 .ِللُْمْسِلِمَني ِفيِه َبَركَةً
مهن : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن   723

رەسـۇلۇلالھ  . ئهسمادىن ئارىيهتكه ئالغان بىر مارجاننى چۈشۈرۈپ قويـدۇم 
مارجــاننى  الرئهۋەتتــى، ئــۇقىســىم ســاھابىلىرىنى  ئــۇنى ئىزدەشــكه بىــر

ــدا ــۇالر     ئىزدەۋاتقان ــدى، ئ ــپ قال ــى كىرى ــاز ۋاقت ــا (نام ــۈيى بولمىغاچق  )س
رەســـۇلۇلالھنىڭ قېشـــىغا  نانـــدىئ .ۋەردىۇتاھـــارەت ئالمـــاي نامـــاز ئوقـــ

تائـاال تهيهممـۇم ئـايىتىنى     هللاكېلىپ، بۇ ئىشتىن شـىكايهت قىلغانـدا،   
  :ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير ماڭا. چۈشۈردى

تائاالنىـــڭ نـــامى بىـــلهن  هللا. ســـاڭا رەھـــمهت ئاتـــا قىلســـۇن هللاـــــ 
قهســهمكى، قاچــان ســېنىڭ بېشــىڭغا ســهن ياقتۇرمايــدىغان بىــر ئىــش   

 ۋە ئـۇ ئىشـنى   بىر چىقىش يولى ئاتا قىلىدۇ ىنئۇ ئىشتاڭا س هللاكهلسه، 
  . ، ـ دېدىغا بهرىكهت قىلىپ بېرىدۇمۇسۇلمانالر

  )3773: بۇخارى(

ـ َعْن َعمَّارٍ قَالَ َعرََّس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُولَاِت الَْجـْيشِ َوَمَعـُه     724
ِمْن َجْزعِ ِظفَارِ فَُحبَِس النَّاُس اْبِتَغاَء ِعقِْدَها ذَِلَك َحتَّى أََضاَء الْفَْجُر  َعاِئَشةُ َزْوَجُتُه فَاْنقَطََع ِعقُْدَها

اللَُّه َعـزَّ  َولَْيَس َمَع النَّاسِ َماٌء فََتَغيَّظَ َعلَْيَها أَُبو َبكْرٍ فَقَالَ َحَبْسِت النَّاَس َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء فَأَْنَزلَ 
مِ بِالصَِّعيِد قَالَ فَقَاَم الُْمْسِلُمونَ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََضـَرُبوا  َوَجلَّ ُرْخَصةَ التََّيمُّ

أَْيـِدَيُهْم  بِأَْيِديهِْم الْأَْرَض ثُمَّ َرفَُعوا أَْيِدَيُهْم َولَْم َيْنفُُضوا ِمْن التَُّرابِ َشْيئًا فََمَسُحوا بَِها ُوُجوَهُهْم َو
 .الَْمَناِكبِ َوِمْن ُبطُوِن أَْيِديهِْم إِلَى الْآَباِط إِلَى

: ـ ئهممــار رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    724
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇالتىــل جهيــش دېــگهن يهردە 

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ئۇنىـڭ     ئايـالى  . ئارام ئېلىش ئۈچۈن توختىـدى 
بولـۇپ، ئۇنىـڭ يهمهن مونچاقلىرىـدىن ياسـالغان مـارجىنى       بىلهن بىلله

شۇ يهردە تـۇرۇپ  تاكى تاڭ ئاتقۇچه  ئىزدەپكىشىلهر ئۇنى . چۈشۈپ قالدى
بـۇ سـهۋەبتىن ئهبـۇ    . ئهمما ئۇالردا تاھارەت ئالغۇدەك سۇ يوق ئىدى. قالدى
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  :بهكرى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا كايىپ
 هللا ،شۇ چاغدادەل . ـ دېدى! ۇغــ سهن كىشىلهرنى سۇسىز ساقالتتىڭ

تائاال پاك تۇپراق بىلهن تهيهممۇم قىلسا بولىدىغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك 
: ســـۆزىنى داۋامالشـــتۇرۇپ مۇنـــداق دەيـــدۇئهممـــار . ئـــايهتنى چۈشـــۈردى

ــلهن    ــهللهم بىــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ــبهر ســ ــۇلمانالر پهيغهمــ مۇســ
قـــوللىرىنى  انـــدىن، ئدى، قـــوللىرىنى يهرگه ئـــۇرۇپتـــۇرئورۇنلىرىـــدىن 

 ۋەتمهســـتىنكۆتـــۈرۈپ، قوللىرىغـــا يۇققـــان تـــوپىنى پۈۋلىتـــۇپراقتىن 
لىرىنى سىلىدى، ئاندىن قوللىرىنىڭ دۈمبىسىدىن يۈزقوللىرى بىلهن 

  . ①سىلىدى ىچهقولتۇقلىرىغئالقىنىدىن ۋە  ىلىرىگىچهمۈر
 )314: نهسائى(

مَّ َمَسُحوا ُوُجوَهُهْم َمْسَحةً َواِحـَدةً  فََضَرُبوا بِأَكُفِّهِْم الصَِّعيَد ثُ:ِ ـ وىف رواية  725
َباِط ثُمَّ َعاُدوا فََضَرُبوا بِأَكُفِّهِْم الصَِّعيَد َمرَّةً أُْخَرى فََمَسُحوا بِأَْيِديهِْم كُلَِّها إِلَى الَْمَناِكبِ َوالْآ

  .ِمْن ُبطُوِن أَْيِديهِْم
ئانـدىن  ئـۇردى،  ئۇالر ئالقانلىرىنى تۇپراققـا  : ـ يهنه بىر رىۋايهتته  725
ــۈزلىرى ــۇرۇپ،  . ســـىلىدىبىـــر قېـــتىم  نىيـ يهرگه يهنه بىـــر قېـــتىم ئـ

ــۈرقوللىرىنىـــڭ دۈمبىســـىدىن باشـــالپ   ئالقىنىـــدىن ۋە  ىلىرىگىچهمـ
  . ②سىلىدى ىچهقولتۇقلىرىغباشالپ 

 )318: ئهبۇ داۋۇد(

726  Ʋ ْيِث إِلَى َما فَْوَق َولَْم َيذْكُْر الَْمَناِكَب َوالْآَباطَ قَالَ اْبُن اللَّ :وهـ وىف أَخرى
 .الِْمْرفَقَْينِ

يۇقىرىقىغـا ئوخشاشـال رىـۋايهت قىلىنغـان      ـ يهنه بىر رىـۋايهتته   726
: ئىبنـى لهيـس  . مۈرە ۋە قولتۇقلىرى زىكرى قىلىنمىغانبولۇپ، ئۇنىڭدا 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 303(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 310(ئهلبانى  ②
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  . ①، ـ دېگهنسىلىدى جهينىكىنىڭ ئۈستىگه قهدەر
  )318: ئهبۇ داۋۇد(

ُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اللَِّه َوأَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ فَقَالَ لَُه أَُبو ـ َعْن َشِقيقٍ قَالَ كُْن  727
ُموَسى لَْو أَنَّ َرُجلًا أَْجَنَب فَلَْم َيجِْد الَْماَء َشْهًرا أََما كَانَ َيَتَيمَُّم َوُيَصلِّي فَكَْيَف َتْصـَنُعونَ  

ُدوا َماءă فََتَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَقَالَ َعْبُد اللَِّه لَْو ُرخَِّص بَِهِذِه الْآَيِة ِفي ُسوَرِة الَْماِئَدِة فَلَْم َتجِ
ا ِلذَا لَُهْم ِفي َهذَا لَأَْوَشكُوا إِذَا َبَرَد َعلَْيهِْم الَْماُء أَنْ َيَتَيمَُّموا الصَِّعيَد قُلُْت َوإِنََّما كَرِْهُتْم َهذَ

ْسَمْع قَْولَ َعمَّارٍ ِلُعَمَر َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   قَالَ َنَعْم فَقَالَ أَُبو ُموَسى أَلَْم َت
َوَسلََّم ِفي َحاَجٍة فَأَْجَنْبُت فَلَْم أَجِد الَْماَء فََتَمرَّغُْت ِفي الصَِّعيِد كََما َتَمرَّغُ الدَّابَّةُ فَـذَكَْرُت  

َم فَقَالَ إِنََّما كَانَ َيكِْفيَك أَنْ َتْصَنَع َهكَذَا فََضـَرَب بِكَفِّـِه   ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
 َضْرَبةً َعلَى الْأَْرضِ ثُمَّ َنفََضَها ثُمَّ َمَسَح بِهَِما ظَْهَر كَفِِّه بِِشَماِلِه أَْو ظَْهَر ِشَماِلِه بِكَفِّـِه ثُـمَّ  

  .َمَسَح بِهَِما َوْجَهُه
مهن ئابدۇلالھ ۋە ئهبـۇ  : دۇنىايهت قىلىىن مۇنداق رىۋتـ شهقىق  727

  : تىنمۇسا بىلهن ئولتۇرغان ئىدىم، ئهبۇ مۇسا ئابدۇلالھ
ــــ بىــر ئــادەم جۇنــۇب بولــۇپ قېلىــپ، بىــر ئــايغىچه ســۇ تاپالمىســا،  

: تهيهممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇۋېرەمدۇ ياكى ئوقۇمامدۇ؟ سـۈرە مائىـدەدىكى  
ممــۇم قىلىڭــالرســىلهر ســۇ تاپالمىســاڭالر، پــاك تۇپراققــا تهيه  دېــگهن

  : ئابدۇلالھ. سورىدىدەپ ئايهت ھهققىدە نېمه دەيسهن؟ ـ 
ــ ئهگهر ئۇالرغا بۇ توغرۇلۇق رۇخسهت قىلىنىدىغان بولسا، ئـۇالر سـۇ   
. ســوغۇق تۇيۇلســىال، توپىــدا تهيهممــۇم قىلىــدىغان بولىۋالىــدۇ، ـ دېــدى   

  : مۇنداق دەيدۇ شهقىق
دەپ سورىسام،  “؟دەـ   هنسىلهرتهيهممۇمنى شۇڭا ياقتۇرمايدىك”: مهن
  : ئابدۇلالھ

  . ــ ھهئه، ـ دېدى
ــان   ــۇنى ئاڭلىغ ــدا ب ــا مۇن ــۇ مۇس ــدىد قئهب ــۆمهرگه : ې : ئهممارنىــڭ ئ

                                                 
ــه دېمىـــگهن    ① ــارتۇق قىســـمى ھهققىـــدە بىـــر نهرسـ ــۇر ئـ ــۇ ھهدىســـنىڭ مهزكـ ــانى بـ ــۇنى . ئهلبـ لـــېكىن ئـ
 .ـ ھهدىسىدە نهقىل قىلغان 67ناملىق كىتابىدىكى » زەئىپ«
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رەسۇلۇلالھ مېنى بىر ئىشقا ئهۋەتكهندە، مهن جۇنۇب بولـۇپ قېلىـپ، سـۇ    
. تاپالمــاي خــۇددى ئــۇالغ توپىــدا ئېغىنىغانــدەك دومىــالپ، نامــاز ئوقــۇدۇم

ى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمغا ســـۆزلهپ بهرســـهم، كېـــيىن بـــۇ ئىشـــن
 : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــــ مۇنــداق قىلســاڭال كۇپــايه قىالتتــى ئهمهســمۇ، ـ دەپ، ئــالقىنىنى   
يهرگه بىــر ئــۇرۇپ قېقىۋېتىــپ، ئانــدىن ســول ئــالقىنى بىــلهن ئــوڭ        

ىـڭ  ياكى ئوڭ ئالقىنى بىـلهن سـول ئالقىنىن   ئالقىنىنىڭ دۈمبىسىنى
دۈمبسىنى سىالپ، ئانـدىن ئىككـى ئـالقىنى بىـلهن يـۈزىنى سـىلىدى، ـ        

  . ـ دېدى دېگهن گېپىنى ئاڭلىمىغانمۇ؟
  )347: بۇخارى(

إِنََّما كَانَ َيكِْفيَك أَنْ َتقُولَ بَِيَدْيَك َهكَذَا ثُمَّ َضَرَب بَِيَدْيِه الْأَْرَض :ـ وملسلم   728
الَ َعلَى الَْيِمنيِ َوظَاِهَر كَفَّْيِه َوَوْجَهُه فَقَالَ َعْبُد اللَِّه أََولَْم َتـَر  َضْرَبةً َواِحَدةً ثُمَّ َمَسَح الشَِّم
  .ُعَمَر لَْم َيقَْنْع بِقَْولِ َعمَّارٍ

مۇنـــداق «: رىۋايىتىـــدە مۇنـــداق دېـــيىلگهن نىڭـ مۇســـلىم    728
دەپ، ئىككـى قـولىنى يهرگه بىـر ئـۇرۇپ، ئىككـى      » قىلىش كۇپايه ئىـدى 

  :ئابدۇلالھ. ىلىدىئالقىنى بىلهن س نىقولى ۋە يۈزى
ــائهت     ــۆزىگه قانـ ــڭ سـ ــڭ ئهممارنىـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ـــ ئـ ــ

  . قىلمىغانلىقىنى بىلمهمسهن؟ ـ دېدى
  )368: مۇسلىم(

فَقَالَ أَُبو ُموَسى فََدْعَنا ِمْن قَْولِ َعمَّارٍ كَْيَف َتْصَنُع بَِهِذِه الْآَيـِة  : وىف رواية ـ  729
  .ُد اللَِّه َما َيقُولُفََما َدَرى َعْب
ئهممارنىــڭ گېپىنــى قويــۇپ : ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته ئهبــۇ مۇســا   729

ئابـدۇلالھ نـېمه دېيىشـىنى    . تۇرايلى، بـۇ ئـايهتكه نـېمه دەيسـهن؟ ـ دېـدى      
  . بىلهلمهي قالدى

  )346: بۇخارى(
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ْيِه إِلَى الْـأَْرضِ  إنََّما كَانَ َيكِْفيَك أَنْ َتقُولَ َهكَذَا َوَضَرَب بَِيَد :وىف أخرىـ   730
 .فََنفََض َيَدْيِه فََمَسَح َوْجَهُه َوكَفَّْيِه

سـاڭا مۇنـداق قىلىشـنىڭ ئـۆزى كۇپـايه      «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته  730
قولى بىـلهن  دەپ، قولىنى يهرگه ئۇرغاندىن كېيىن پۈۋلىۋېتىپ، » ئىدى

  . ، ـ دېيىلگهنسىلىدى نىيۈزى ۋە ئالقىنى
  )368: بۇخارى(

َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجالً أََتى ُعَمَر فَقَالَ إِنِّى  ـ َعْن  731
ăفَقَالَ َعمَّاٌر أََما َتذْكُُر َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني إِذْ أََنا َوأَْنَت ِفى . فَقَالَ الَ ُتَصلِّ. أَْجَنْبُت فَلَْم أَجِْد َماء

فَقَالَ . َنا فَلَْم َنجِْد َماءă فَأَمَّا أَْنَت فَلَْم ُتَصلِّ َوأَمَّا أََنا فََتَمعَّكُْت ِفى التَُّرابِ َوَصلَّْيُتَسرِيٍَّة فَأَْجَنْب
إِنََّما كَانَ َيكِْفيَك أَنْ َتْضرَِب بَِيَدْيَك اَألْرَض ثُمَّ َتـْنفǸَُ ثُـمَّ    « صلى اهللا عليه وسلمالنَّبِىُّ 

 .قَالَ إِنْ ِشئَْت لَْم أَُحدِّثْ بِِه .فَقَالَ ُعَمُر اتَّقِ اللََّه َيا َعمَّاُر. »َك َوكَفَّْيَك َتْمَسَح بِهَِما َوْجَه
  .فَقَالَ ُعَمُر ُنَولِّيَك َما َتَولَّْيَت

دادىسـىدىن مۇنـداق    اـ سهئىد ئىبنى ئابـدۇراھمان ئىبنـى ئهبـز     731
  :يېنىغا كېلىپبىر ئادەم ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ : رىۋايهت قىلىدۇ

  : ــ مهن جۇنۇب بولۇپ قېلىپ سۇ تاپالمىدىم، ـ دېگهنىدى، ئۆمهر
  :بۇنى ئاڭلىغان ئهممار. ـ دېدى! ــ ناماز ئوقۇما

ئېســـىڭدە بـــارمۇ؟ بىـــر چاغـــدا ! لهرنىـــڭ ئهمىـــرىمۇئمىنـــــ ئـــى 
ئىككىمىز بىر قوشۇن بىلهن سهپهرگه چىققاندا، جۇنـۇب بولـۇپ قېلىـپ    

ــدۇق، ســ    ــان ئى ــۇ تاپالمىغ ــدا    س ــا مهن توپى ــدىڭ، ئهمم ــاز ئوقۇمى هن نام
ــۇدۇم  ــاز ئوق ــدىم ۋە نام ــبهر ســهلاللالھۇ  . دومىالن ــۇ ۋەقه پهيغهم كېــيىن ب

  : ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يهتكهندە، ساڭا
ــۇڭ    « ــوپىنى قېقىۋېتىــپ، ئىككــى قول ــۇرۇپ، ت ــا ئ ــۇڭنى تۇپراقق قول

 »كۇپــايه قىالتتــى غان بولســاڭ، شــۇســىلى نىبىــلهن يــۈز ۋە ئالقــانلىرىڭ
  : ئۆمهر ،ىـ دېگهنىدمىدىمۇ؟ دې

  : ئهممار. ـ دېدى! ىن قورقتهللا! ــ ئى ئهممار
. ــ خالىساڭ، بـۇ ئىشـنى باشـقىالرنىڭ ئالدىـدا دەپ يـۈرمهي، ـ دېـدى       
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  : ئۆمهر
  . ، ـ دېدىقــ بۇ ئىشنىڭ مهسئۇلىيىتىنى ساڭا قويدۇ

  )368: مۇسلىم(

ُت ِعْنَد ُعَمَر فََجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ إِنَّا َنكُونُ ـ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى قَالَ كُْن  732
 .بِالَْمكَاِن الشَّْهَر َوالشَّْهَرْينِ فَقَالَ ُعَمُر أَمَّا أََنا فَلَْم أَكُْن أَُصلِّي َحتَّى أَجَِد الَْماَء

ــز    732 ــى ئهب ــدۇراھمان ئىبن ــدۇ  اـ ئاب ــداق دەي مهن ئۆمهرنىــڭ : مۇن
  : پبىر ئادەم كېلى. يېنىدا ئىدىم

تـۇرۇپ قـالىمىز، ـ    ) سـىز سۇ(ــ بىز بهزى يهرلهردە بىـر ـ ئىككـى ئـاي     
  : دېدى، ئۆمهر

) ساقالي(مهن سۇ تاپقانغا قهدەر ناماز ئوقۇماي ــ مهندىن سورىساڭالر، 
  . ①مهن، ـ دېدى

 )322: ئهبۇ داۋۇد(

أَْرَض ثُمَّ َضـَرَب  إِنََّما كَانَ َيكِْفيَك َهكَذَا ثُمَّ َضَرَب بَِيَدْيِه الْ: ويف أخرىـ   733
  .نِإِْحَداُهَما َعلَى الْأُْخَرى ثُمَّ َمَسَح َوْجَهُه َوالذَِّراَعْينِ إِلَى نِْصِف السَّاِعَدْينِ َولَْم َيْبلُغْ الِْمْرفَقَْي

مۇنـــداق «: ـ يهنه باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېـــيىلگهن    733
ئانـدىن  ، دىزدەپ، قـولىنى يهرگه تهگكـۈ  » قىلىشنىڭ ئۆزى كۇپايه ئىـدى 

بىلىكىنىڭ  ،بىر قولى بىلهن يهنه بىر قولىغا ئۇرۇپ، يۈزى ۋە بىلىكىنى
  . ②، يهنى جهينىكىنى سىلىمىدىدىىلسى ىچهيېرىمىغ

 )322: ئهبۇ داۋۇد(

ثُمَّ َنفǸََ ِفيَها َوَمَسَح بَِها َوْجَهُه َوكَفَّْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ أَْو إِلَـى  : ـ وىف أخرى  734
ْينِ قَالَ ُشْعَبةُ كَانَ َسلََمةُ َيقُولُ الْكَفَّْينِ َوالَْوْجَه َوالذَِّراَعْينِ فَقَالَ لَُه َمْنُصوٌر ذَاَت َيْومٍ الذَِّراَع

 .اْنظُْر َما َتقُولَ فَإِنَُّه لَا َيذْكُُر الذَِّراَعْينِ غَْيُرَك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 313(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 314(ئهلبانى  ②
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قولىنى پۈۋلىدى، يـۈزى  : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن  734
مۇنـداق   )راۋى( شـۇئبه . دىسـىلى جهينىكى بىلهن قوشۇپ  نىبىلىكىۋە 

ئىككــى ئالقــان، يــۈز، ئىككــى بىــلهك دېگهنلهرنــى ) راۋى(ســهلهمه : دەيــدۇ
لىكىڭنى نېمىــدېگهن: بىــر كـۈنى مهنسـۇر ئۇنىڭغـا   . لغـان ئىـدى  تىلغـا ئا 

مىنـى سـهندىن باشـقا ھـېچكىم     ىئويالپ باق، ئىككى بىلهك دېـگهن كهل 
  . ①ن، ـ دېدىزىكرى قىلمايدىكه

 )322: ئهبۇ داۋۇد(

 .وَشكَّ َسلََمةُ َوقَالَ لَا أَْدرِي ِفيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ أَْو الƲوه وفيه ـ  735
ئوخشـاش رىـۋايهت قىلىنغـان،    يۇقىرىقى بىـلهن  ـ نهسائىدىنمۇ   735

سهلهمه شهك قىلىـپ قالـدى   : ئهمما مۇنداق بىر ئىبارە قوشۇپ قويۇلغان
ــۇ ھ ۋە ــڭ بـ ــتهراۋىنىـ ــىبىلىكى«: هدىسـ ــۇپ  نـ ــلهن قوشـ ــى بىـ  جهينىكـ

ــىلىدى ــا ئا  » س ــى تىلغ ــگهن كهلىمىن ــاكى  دې ــان ي ــانلىقىنى ئالغ لمىغ
  . ②بىلمهيمهن، ـ دېدى

 )319: نهسائى(

ضربة للوجه : عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ىف التيمم ضربتان: ـ عن عائشة  736
 .وضربة لليدين إƂ املرفقني

رەزىيهللهھۇ ئهنها تهيهممۇم ھهققىـدە مۇنـداق رىـۋايهت     ـ ئائىشه  736
دېــگهن تهيهممــۇم «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم: قىلىــدۇ

ــا ( ــاك تۇپراقق ــالقىنىنى پ ــۇرۇ ) ئىككــى ئ نچــى ، بىرىپئىككــى قېــتىم ئ
ىكىنــى جهينىكــى بىــلهن بىلئىككىنچــى قېتىمــدا ، ىنىيــۈزقېتىمــدا 

  . ③دېدى» قوشۇپ سىالشتۇر
 )زار رىۋايهت قىلغانبهز(

                                                 
 .، ـ دېگهنسهھىه): 316(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 301(ئهلبانى  ②
بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھــۇرەيش ئىبنــى خهرىــت         ): 1417(ھهيســهمى  ③

ــار  ــرى بــ ــىملىك بىــ ــى      . ئىســ ــپ كىشــ ــى زەئىــ ــڭ ھهدىســ ــارى ئۇنىــ ــۇ زۇرئه ۋە بۇخــ ــاتهم، ئهبــ ــۇ ھــ ئهبــ
 .ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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ـ عن ِعْمَرانُ ْبُن ُحَصْينٍ الُْخَزاِعيُّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى   737
ـ   ولََرُجلًا ُمْعَتزِلًا لَْم ُيَصلِّ ِفي الْقَْومِ فَقَالَ َيا فُلَانُ َما َمَنَعَك أَنْ ُتَصلَِّي ِفي الْقَْومِ فَقَالَ َيا َرُس

 .اللَِّه أََصاَبْتنِي َجَناَبةٌ َولَا َماَء قَالَ َعلَْيَك بِالصَِّعيِد فَإِنَُّه َيكِْفيَك
ـ ئىمران ئىبنـى ھۈسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت         737
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نامـازدا جامـائهتتىن       : قىلىدۇ

  : ئايرىم تۇرغان بىر ئادەمنى كۆرۈپ
هي پاالنچى، نامازنى نېمه ئۈچۈن بىز بىلهن بىلله ئوقۇمايسهن؟ ـ  ــ ھ

  : ئۇ كىشى. دەپ سورىدى
) قىلىشـقا  غۇسـلى ( ،ىملۇپ قالغانىـد بو جۇنۇب هنم! ــ يا رەسۇلۇلالھ
  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم گهنىدى،سۇ تاپالمىدىم، ـ دې

  . دۇ، ـ دېدىا تهيهممۇم قىل، ئۇ ساڭا كۇپايه قىلىدــ توپى
  )348: بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي ذَرŖ قَالَ اْجَتَمَعْت غَُنْيَمةٌ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ   738
َوالسِّـتَّ   َيا أََبا ذَرŖ اْبُد ِفيَها فََبَدْوُت إِلَى الرََّبذَِة فَكَاَنْت ُتِصيُبنِي الَْجَناَبةُ فَأَْمكُثُ الَْخْمـسَ 

 Ŗفََسكَتُّ فَقَالَ ثَِكلَْتَك أُمَُّك أََبا ذَر Ŗِلأُمِّـَك  فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَُبو ذَر
بِالرَّاِحلَـِة   الَْوْيلُ فََدَعا ِلي بَِجارَِيٍة َسْوَداَء فََجاَءْت بُِعسŖ ِفيِه َماٌء فََسَتَرْتنِي بِثَْوبٍ َواْسَتَتْرُت

َني َواغَْتَسلُْت فَكَأَنِّي أَلْقَْيُت َعنِّي َجَبلًا فَقَالَ الصَِّعيُد الطَّيُِّب َوُضوُء الُْمْسِلمِ َولَْو إِلَى َعْشرِ ِسنِ
  .فَإِذَا َوَجْدَت الَْماَء فَأَِمسَُّه جِلَْدَك فَإِنَّ ذَِلَك َخْيٌر

پهيغهمـبهر  : رىۋايهت قىلىدۇـ ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق   738
ــدا     ــهللهمنىڭ يېنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــانچه س ــر ق ــاق بى ــوي تۇي  ق

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. توپالنغان ئىدى
ــۇ زەر  ـــ ئــى ئهب ــوتالتقىن، ـ دېــدى   ! ـ ــۇالرنى ئ ــۇالرنى رەبهزەگه . ب مهن ئ

سـۇ  ( تتىم،االجۇنـۇب بولـۇپ قـ    دەبهزىـ ئوتالقتـا  . ئېلىپ بېرىپ ئوتالتتىم
ــالته كــۈن    ) تاپالمــاي ــۈپ كېتهتتــىبهش ـ ئ پهيغهمــبهر بىــر كــۈنى ، ئۆت

ــدىم     ــا كهلـ ــهللهمنىڭ يېنىغـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر . سـ پهيغهمـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ــۇ زەرمــۇ؟ ـ دەپ ســورىدى     ــۇ ئهب ـــ ب ــۇردۇم. ـ پهيغهمــبهر . مهن شــۈك ت
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ دەپ، زەنگـى بىـر دېـدەكنى     ! ا ۋاي، ئاناڭنىڭمۇ ھالىغا ۋايــ ھالىڭغ
 )تهرىپىمنـى بىر (ڭ ئۇ دېدەك بىر قاچىدا سۇ ئهكىلىپ، مېنى. چاقىردى

تـۆگهمنى  ) يهنه بىـر تهرىـپىمگه  ( ، مهنهپ تـۇردى بىر كىيىم بىـلهن يـۆگ  
يۇيۇنغاندىن كېـيىن خـۇددى ئۈسـتىمدىن    . يۇيۇندۇمتۇرۇپ دالدا قىلىپ 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ۋەتكهنــدەك يېــنىكلهپ قالــدىمبىــر تــاغنى ئېلى
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــۇپراق     10ـ ــاك ت ــدىردىمۇ، پ ــان تهق ــۇ تاپالمىغ ــل س ــارت نىيى ەت اھ
، ىـۋەت يۇيۇن قانـدا سۇ تاپكېيىن  .سۈيىنىڭ ئورنىدا ئىشلىتىشكه بولىدۇ

  . ①ئۇ تېخىمۇ ياخشى، ـ دېدى
 )332: ئهبۇ داۋۇد(

أَُبو ذَرŖ فَقُلُْت َنَعْم َهلَكُْت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َوَما أَْهلَكَـَك  قَالَ :َويف روايةـ   739
ي قُلُْت إِنِّي كُْنُت أَْعُزُب َعْن الَْماِء َوَمِعي أَْهِلي فَُتِصيُبنِي الَْجَناَبةُ فَأَُصلِّي بَِغْيرِ طُُهورٍ فَأََمَر ِل

 .بَِماٍء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  : مهن: مۇنداق كهلگهنه ـ يهنه بىر رىۋايهتت 739

. مـ دېـدى ،  ھـاالك بولـدۇم  مهن  !ئـى رەسـۇلۇلالھ   .مهن ئهبـۇ زەر  ،ھهئهــ 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مهن. دىەپ سورىــ سېنى نېمه ھاالك قىلدى؟ ـ د
بولغاچقـا  ه ــ سۇسـىز بىـر يهردە ئىـدىم، ئايـالىممۇ مهن بىـلهن بىلـل      

نامــاز  تاھارەتســىز )غۇســلى قىلغىلــى ســۇ يــوق(بولــۇپ قېلىــپ جۇنــۇب 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ،شــۇنىڭ بىــلهنم، دى، ـ دېــ  ۋەردىمئوقــۇ

يۇقىرىـدىكى  مهن ئۈچۈن سۇ ئهكىلىشكه بۇيرىدى، دەپ داۋامـى  ۋەسهللهم 
  . ②بايان قىلىنغانھهدىستىكىگه ئوخشاش 

 )333: ئهبۇ داۋۇد(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه ُسِئلَ َعْن التََّيمُّمِ فَقَالَ إِنَّ اللََّه قَالَ ِفي ِكَتابِِه ِحَني ذَكَـَر  ـ   740
الُْوُضوَء فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ َوقَالَ ِفي التََّيمُّمِ فَاْمَسُحوا بُِوُجـوِهكُْم  

ارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما فَكَاَنْت السُّنَّةُ ِفي الْقَطْعِ الْكَفَّْينِ إِنََّمـا  َوأَْيِديكُْم َوقَالَ َوالسَّ
 .ُهَو الَْوْجُه َوالْكَفَّاِن َيْعنِي التََّيمَُّم

ـ ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن تهيهممۇم ھهققىدە سورالغىنىدا،   740
اال ئۆز كىتابىدا تاھارەتنى زىكرى تائ هللاھهقىقهتهن : مۇنداق جاۋاب بهردى

ــدا ــلهن   «: قىلغىنى ــنىكىڭالر بى ــۇڭالرنى جهي ــۇڭالر، قول ــۈزۈڭالرنى يۇي ي
ــۇڭالر ــدى» !قوشــۇپ يۇي ــۈزۈ«: تهيهممــۇم ھهققىــدە بولســا . دې  ۋە ڭالرنىي

قولنى نهگىـچه سـىاليدىغانلىقنى ئېنىـق    ( دېدى »قولۇڭالرنى سىالڭالر
ــدى  ــان قىلمى ــۇچ «يهنه ). باي ــق قىلغ ــق  ئوغرىلى ــڭ ۋە ئوغرىلى ى ئهرنى

بۇنىڭــدىمۇ قــولنى ( دېــدى» قىلغــۇچى ئايالنىــڭ قــوللىرىنى كېســىڭالر
بىـراق  . )نهدىن نهگىچه كېسىش ھهققىـدە ئېنىـق بىـر نهرسـه دېمىـدى     

ســـۈننهتته ئوغرىنىـــڭ قولىنىـــڭ بېغىشـــىدىن كېســـىلىدىغانلىقى     
بۇنىڭغـــا كـــۆرە تهيهممۇمـــدىمۇ يـــۈز ۋە ئىككـــى قـــول  . كۆرســـىتىلگهن

  . ①سىلىنىشى كېرەك) هبېغىشىغىچ(
 )145: تىرمىزى(

َيا َرُسـولَ  : قُلُْت: ـ عْن َحِكيمِ بن ُمَعاوَِيةَ، َعْن َعمِِّه ِمْخَمرِ بن َحْيَدرٍ، قَالَ  741
َيا َرُسـولَ  : َنَعْم، قُلُْت: اللَِّه، إِنِّي أَِغيُب الشَّْهَر َعنِ الَْماِء َوَمِعي أَْهِلي فَأُِصيُب ِمْنُهْم؟ قَالَ

 .َوإِنْ ِغْبَت ثَالِثَني َسَنةً: ِه إِنِّي أَِغيُب أَْشُهًرا، قَالَاللَّ
تاغىســى مىخــمهر ئىبنــى ھهيــدەر  ـ ھهكىــم ئىبنــى مۇئــاۋىيه    741

  : مهن: رىۋايهت قىلىدۇ ىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇن
مهن بىر ئاي سۇسىز قالىمهن، ۋاھـالهنكى، ئايـالىم   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

بولۇپ، ئۇنىڭ بىلهن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزىمهن، ـ دېسهم،  يېنىمدا 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : مهن يهنه. ـ دېدى) تهيهممۇم قىلساڭ بولىدۇ(ــ ھه 
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سۇسـىز قـالىمهن، ـ    ئـاي   قـانچه مهن بىـر  ! نىـڭ ئهلچىسـى  هللاـــ ئـى   
  :دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

، ـ   )تهيهممــۇم قىلســاڭ بولىۋېرىــدۇ(ســاڭمۇ قال سۇســىز ىــلي 30ــــ 
  . ①دېدى

 )»ئهلكهبىر«(

ـ َعْن طَارِقٍ أَنْ َرُجلًا أَْجَنَب فَلَْم ُيَصلِّ فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم     742
َصلَّى فَأََتاُه فَقَالَ َنْحَو َما قَالَ ِللْآَخرِ فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ أََصْبَت فَأَْجَنَب َرُجلٌ آَخَر فََتَيمََّم َو

 .َيْعنِي أََصْبَت
بىـر  : ـ تارىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    742

ــۇب بولــۇپ قېلىــپ نامــاز ئوقۇمىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ     ــادەم جۇن ئ
ــۆزلهپ      ــۋالنى سـ ــۇ ئهھـ ــپ، بـ ــا كېلىـ ــهللهمنىڭ يېنىغـ ــى ۋەسـ ئهلهيهـ

يهنه بىــر ئــادەم جۇنــۇب بولــۇپ  .دېــدى» تــوغرا قىلىپســهن« :بهرگىنىــدە
ــبهر        ــۋالنى پهيغهم ــۇ ئهھ ــۇدى ۋە ب ــاز ئوق ــلهن نام ــۇم بى ــپ، تهيهمم قېلى

تـوغرا  «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه مهلـۇم قىلغىنىـدا، ئۇنىڭغىمـۇ   
  . ②دېدى» قىلىپسهن

 )324: نهسائى(

اَب َرُجلًا ُجْرٌح ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  ـ عن َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ قَالَ أََص  743
ى اللَّـُه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ اْحَتلََم فَأُِمَر بِاِلاغِْتَسالِ فَاغَْتَسلَ فََماَت فََبلَغَ ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

 .ِشفَاُء الِْعيِّ السَُّؤالَ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ قََتلُوُه قََتلَُهْم اللَُّه أَلَْم َيكُْن
ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت   743
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ زامانىـدا بىـر      : قىلىنىدۇ

ئادەم جاراھهتلهندى، بۇ ئهسنادا ئېهتىالم بولۇپ قېلىپ، غۇسلى قىلىشقا 
بـۇ ۋەقه پهيغهمـبهر   . چـۈن ۋاپـات بولـدى   بۇيرۇلدى، غۇسلى قىلغانلىقى ئۈ
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سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يهتكهندە، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
تائـــاال ئـــۇنى  هللائـــۇنى ئۆلتـــۈرۈپ قويۇپتـــۇ، ھهمراھلىـــرى «: ۋەســـهللهم

ــۈر  ــۈرگهنلهرنى ئۆلتـ ــوراش   . گهيئۆلتـ ــى سـ ــىزلىكنىڭ دورىسـ بىلىمسـ
  . ①دېگهن» !ئهمهسمۇ؟

 )337: ئهبۇ داۋۇد(

هل له ُرْخَصةً ِفـي  : ثُمَّ اْحَتلََم فََسأَلَ من العلم له بالسنةويف رواية رزين ـ   744
إِنََّما كَانَ َيكِْفيِه أَنْ َيَتَيمََّم أَْو َيْعِصـَب  : فَاغَْتَسلَ فََمات، بنحوه، وفيه. التََّيمُّمِ فَقَالُوا له ال

  .ْغِسلَ َساِئَر َجَسِدِهَعلَى ُجْرِحِه ِخْرقَةً ثُمَّ َيْمَسَح َعلَْيَها َوَي

جاراھهتلهنگهن ئادەم : مۇنداق دېيىلگهنرەزىننىڭ رىۋايىتىدە ـ   744
  : ئېهتىالم بولۇپ قېلىپ، سۈننهتتىن ھېچ ئىلمى يوق بىرىدىن

  : يوق؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇ -ــ تهيهممۇم قىلىشقا رۇخسهت بارمۇ 

ئاساسـهن   بـۇ جاۋابقـا  ئـۇ كىشـى   ــ رۇخسهت يوق، ـ دەپ جـاۋاب بهردى،   
دەپ داۋامىنـى يـۇقىرىقى   ... ۆلۈپ قالـدى شۇنىڭ بىلهن ئ .غۇسلى قىلدى

نىڭ داۋامىدا پهيغهمـبهر  رىۋايهتبۇ  .ھهدىس بىلهن ئوخشاش بايان قىلغان
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ

ــ  « يـــاكى  ال كۇپـــايه قىالتتـــى، ئۇنىڭغـــا پهقهت تهيهممـــۇم قىلىشـ
رىنــى جــاراھىتىنى تېڭىــپ ئۈســتىدىن مهســهى قىلىــپ، قالغــان يې     

  . لىكى بايان قىلىنغاندېگهن »كۇپايه قىالتتى ىاليۇيۇش

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ـ قَالَ َعطَاٌء َوَبلََغَنا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْو غََسلَ َجَسَدُه   745
 .َوَتَرَك َرأَْسُه َحْيثُ أََصاَبُه الْجَِراُح

پهيغهمـبهر   ،بىـزگه يېتىـپ كېلىشـىچه   : داق دېـگهن ـ ئهتا مۇنـ   745
كاشكى جـاراھهتلهنگهن يېرىنـى قويـۇپ،    «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 326(ئهلبانى  ①
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  . ①گهن ئىكهندې» !ساق يهرلىرىنى يۇغان بولسىچۇ؟
 )572: ئىبنى ماجه(

ذَاِت السُّلَاِسلِ  ـ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ اْحَتلَْمُت ِفي لَْيلٍَة َبارَِدٍة ِفي غَْزَوِة  746
 فَأَْشفَقُْت إِنْ اغَْتَسلُْت أَنْ أَْهِلَك فََتَيمَّْمُت ثُمَّ َصلَّْيُت بِأَْصَحابِي الصُّْبَح فَذَكَُروا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ

بِالَِّذي َمَنَعنِي  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َعْمُرو َصلَّْيَت بِأَْصَحابَِك َوأَْنَت ُجُنٌب فَأَْخَبْرُتُه
 ِمْن اِلاغِْتَسالِ َوقُلُْت إِنِّي َسِمْعُت اللََّه َيقُولُ َولَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيًمـا 

 .فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َيقُلْ َشْيئًا
ــۋايهت  ـ ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيه    746 ــداق رى لالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن

تىنىــڭ ســوغۇق بىــر كېچىســىدە ىسهالســىل غاز ىمهن زاتــ: قىلىنىــدۇ
غۇسـلى قىلسـام، ئۆلـۈپ قېلىشـتىن قورقـۇپ      . ئېهتىالم بولـۇپ قالـدىم  

بامــدات نــامىزىنى بولــۇپ  غــا ئىمــامتهيهممــۇم قىلــدىم ۋە ھهمراھلىرىم
ئهلهيهــى  ئوقــۇدۇم، كېــيىن ئــۇالر بــۇ ئىشــنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ      

: پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . ۋەسهللهمگه مهلـۇم قىلـدى  
» ناماز ئوقۇدۇڭمۇ؟غا ئىمام بولۇپ جۇنۇب تۇرۇپ ھهمراھلىرىڭ! ئى ئهمر«

 هللا :مهن غۇسلى قىاللماسلىقىمنىڭ سـهۋەبىنى ئېيتىـپ  . دەپ سورىدى
ــڭ ــدە  تائاالنىـ ــان كهرىمـ ــۈرمهڭالر،  « :قۇرئـ ــۆزەڭالرنى ئۆلتـ ــىلهر ئـ  هللاسـ

 لىكىنـــــىدېگهن» ھهقىـــــقهتهن ســـــىلهرگه ناھـــــايىتى مېهرىبانـــــدۇر
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   ،ىمدېگهنىــد-،ئاڭلىغانىــدىم پهيغهم

  . ②كۈلۈپ قويدى، ئهمما بىر نهرسه دېمىدى
  )334: ئهبۇ داۋۇد(

ى بِهِْم فَذَكََر َنْحَوُه فََغَسلَ َمَغابَِنُه َوَتَوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّلَاِة ثُمَّ َصلَّ: ويف روايةـ   747
 .َولَْم َيذْكُْر التََّيمَُّم

يـــوتىلىرىنى يـــۇدى، نامازغـــا تاھـــارەت : ـ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته    747

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 464(بانى ئهل ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 323(ئهلبانى  ②
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نامــاز ئوقــۇدى، ـ دەپ    غــا ئىمــام بولــۇپئېلىــپ، ئۇالرئالغانــدەك تاھــارەت 
  . ①زىكرى قىلىنغان، ئهمما تهيهممۇم زىكرى قىلىنمىغان

 )334: ئهبۇ داۋۇد(

 .فتيمم: وزاعي عن حسان بن عطية قال فيهورويت هذه القصة عن اَأل ـ 748
ــى         748 ــان ئىبنـ ــارقىلىق ھهسسـ ــى ئـ ــه يهنه ئهۋزائـ ــۇ قىسسـ ـ بـ

ئهتىيهدىنمـــۇ رىـــۋايهت قىلىنغـــان بولـــۇپ، ئۇنىڭـــدا تهيهممـــۇم زىكـــرى 
  . ②قىلىنغان

  )334: ئهبۇ داۋۇد(

لَاِن ِفي َسفَرٍ فََحَضَرْت الصَّلَاةُ َولَْيَس ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َخَرَج َرُج  749
ةَ َمَعُهَما َماٌء فََتَيمََّما َصِعيًدا طَيًِّبا فََصلََّيا ثُمَّ َوَجَدا الَْماَء ِفي الَْوقِْت فَأََعاَد أََحـُدُهَما الصَّـلَا  

َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرا ذَِلَك لَـُه فَقَـالَ    َوالُْوُضوَء َولَْم ُيِعْد الْآَخُر ثُمَّ أََتَيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
 .ْينِِللَِّذي لَْم ُيِعْد أََصْبَت السُّنَّةَ َوأَْجَزأَْتَك َصلَاُتَك َوقَالَ ِللَِّذي َتَوضَّأَ َوأََعاَد لََك الْأَْجُر َمرََّت

ـ ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت    749
سـهپهردە نامـاز ۋاقتـى    ، ئىدى كىشى سهپهرگه چىققانئىككى : قىلىنىدۇ

 پئۇالرنىڭ يېنىدا سـۇ بولمىغـانلىقتىن تهيهممـۇم قىلىـ    . بولۇپ قالدى
ئۇالرنىـڭ بىـرى   . ناماز ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن سـۇ تـاپتى  . ناماز ئوقۇدى

ــدى     ــا ئوقۇمى ــرى قايت ــۇدى، يهنه بى ــا ئوق ــازنى قايت ــارەت ئېلىــپ نام . تاھ
هيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     كېيىن ئـۇ ئىككهيـلهن پ  

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . بۇ ئهھۋالنى يهتكۈزدى ،يېنىغا كېلىپ
سـۈننهتكه ئهمهل  «: ۋەسهللهم نامازنى قايتـا ئوقۇمىغـان كىشـىگه قارىتـا    

دېدى، ئهممـا نامـازنى قايتـا ئوقۇغـان     » ىلغان بولدۇڭ، نامىزىڭمۇ جائىزق
  . ③دېدى» ىككى ھهسسه ئهجىر بارساڭا ئ«: كىشىگه بولسا

 )338: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 324(ئهلبانى  ①
 .ئهلبانى بۇ رىۋايهتكه باھا بهرمىگهن ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 327(ئهلبانى  ③
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أقَْبل من أرضه بـاƨرف،  «: -رضي اهللا عنهما  -عبد اهللا بن عمر ـ عن   750
  .»فحضرت العصر بِمْرَبِد النََّعم، فتيمم وصلى، مث دخل املدينة والشمُس مرتفعة، فلم ُيِعْد

ــدۇلالھ ـ    750  ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئاب جــۇرۇف  نىــڭمائىبنــى ئ
م دېــــگهن يهرگه هئېتىزلىقىــــدىن مهدىــــنىگه قايتىــــپ، مهربهدۇننىــــئ
ــپ قال   ــى كىرىــ ــىرنىڭ ۋاقتــ ــاز ئهســ ــدە، نامــ ــانلىقى،كهلگهنــ ــۇ  غــ ســ

مهدىـنىگه كـۈن    غـانلىقى، بولمىغانلىقتىن تهيهممۇم قىلىـپ نامـاز ئوقۇ  
غـانلىقى  ۋە نامازنى قايتا ئوقۇمى گهنلىكىپېتىشتىن خېلىال بۇرۇن كىر

  . ۇرىۋايهت قىلىنىد
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ـ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْخُرُج فَُيَهرِيـُق    751
ي لََعلِّي لَا الَْماَء فََيَتَمسَُّح بِالتَُّرابِ فَأَقُولُ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ الَْماَء ِمْنَك قَرِيٌب فََيقُولُ َوَما ُيْدرِينِ

 .أَْبلُُغُه
ــۇ ئهنهۇ     751 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــاـ ئىبن ــداق دىنم ــۋايهت  مۇن رى
سـىرتقا چىقىـپ،    پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    : قىلىنىدۇ

بىـر قېـتىم مهن   . كىچىك تهرەت قىلغاندىن كېيىن، تهيهممۇم قىالتتى
  :ئۇنىڭغا

  :دېسهم يېقىن جايدا سۇ بار، ـ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــىممۇ       ــاي قېلىش ــا بارالم ــۇنىڭ بويىغ ــۇ س ــدۇ؟ مهن ئ ــم بىلى ـــ كى ـ

  . ①مۇمكىن، ـ دېدى
 )»ئهلكهبىر«؛ 2609: ئهھمهد(

إذا واقع بعض أهله، فكسل أن يقوم، ضرب يده علـى  : ـ عن عائشة قالت  752
 .اƩائط، فتيمم

: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    752

                                                 
ــهمى  ① ــهنهدىدە      ): 1422(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .لۇھهيئه ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهنئىبنى 
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بىـلهن   ەسـى سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئاياللىرىـدىن بىر    پهيغهمبهر
رىنىـپ  امان ئورنىدىن تۇرۇپ يۇيۇنۇشـقا ئې شۇ ھجىنسىي ئاالقه قىلىپ، 

  . ①ۋاالتتى، قولىنى تامغا ئۇرۇپ تهيهممۇم قىلىقالسا
  )649: »ئهلئهۋسهت«(

رَُّجلُ بِالتََّيمُّمِ إِال َصالةً ُيَصلَِّي ال ِمَن السُّنَِّة أَنْ ال :ـ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 753
  .َواِحَدةً، ثُمَّ َيَتَيمَُّم ِللصَّالِة اُألْخَرى

ــۇ ئهنهۇ    753 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــاـ ئىبن ــدۇ  م ــداق دەي ــر : مۇن بى
تهيهممۇم بىلهن پهقهت بىرال ناماز ئوقۇلۇشى، يهنى ھهر نامـاز ئۈچـۈن بىـر    

  . ②تهيهممۇم قىلىنىشى سۈننهتتۇر
  )»ئهلكهبىر«(

ـ قَالَ أَُبو الُْجَهْيمِ الْأَْنَصارِيُّ أَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َنْحوِ بِئْـرِ    754
ـ  لَ َعلَـى  َجَملٍ فَلَِقَيُه َرُجلٌ فََسلََّم َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أَقَْب

 .جَِدارِ فََمَسَح بَِوْجهِِه َوَيَدْيِه ثُمَّ َردَّ َعلَْيِه السَّلَاَمالْ
ــۇھهيم     754 ــۇ ج ــداق د ئهنســارى ـ ئهب ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــدۇرەزىيهلالھ : ەي

تهرەپـتىن كېلىۋاتقانـدا، بىـر     ③رى جهمهلئـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بى
رمـاي،  ئادەم ئۇچراپ ساالم قىلىۋېدى، رەسـۇلۇلالھ ئـۇ ئـادەمگه سـاالم قايتۇ    

ــولىنى       ــۈزىنى، ئىككــى ق ــۇرۇپ ي ــا ئ ــولىنى تامغ ــپ، ق ــكه بېرى ــام تهرەپ ت
  . سىلىۋېتىپ، ئاندىن ئۇ ئادەمگه ساالم قايتۇردى

  )337: بۇخارى(

 

                                                 
ــد       ): 1427(ھهيســهمى  ① ــى ۋەلى ــيه ئىبن ــهنهدىدە بهقىي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئۇنىڭ ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
دىدە ھهســـهن ئىبنـــى  بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنه      ): 1428(ھهيســـهمى  ②

شــۆئبه، ســۇفيان ۋە ئهھــمهد ئىبنــى ھهنــبهل ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ        . ئهممــارە ئىســىملىك بىــرى بــار   
 .كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

 .مهدىنىدىكى بىر ئورۇننىڭ ئىسمى ③
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 جۇنۇبهتتىن غۇسلى قىلىش

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ َخَرْجُت َمَع َرُسـولِ   - 755
 اللَِّه لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم اِلاثَْنْينِ إِلَى قَُباَء َحتَّى إِذَا كُنَّا ِفي َبنِي َساِلمٍ َوقََف َرُسولُال

َصلَّى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َبابِ ِعْتَبانَ فََصَرَخ بِِه فََخَرَج َيُجرُّ إَِزاَرُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 
َرأَِتـِه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعَجلَْنا الرَُّجلَ فَقَالَ ِعْتَبانُ َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت الرَُّجلَ ُيْعَجلُ َعْن اْم

 .ِءَولَْم ُيْمنِ َماذَا َعلَْيِه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما الَْماُء ِمْن الَْما
مان ئىبنـى ئهبـۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       ھاررۇـ ئابد 755 

مهن دۈشــهنبه كــۈنى رەســۇلۇلالھ : دادىســىدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ
بىـز  . سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن قۇبـا مهسـچىتىگه چىقـتىم      

ــهللهم       ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدە، پهيغهم ــالىمغا كهلگهن ــى س بهن
ئـۇ ئىشـتىنىنى   . ڭ ئىشـىكى ئالدىـدا توختـاپ، ئـۇنى چـاقىردى     ئىتباننى

ــتۈر ــىتۈزەشـ ــى     گهن پېتـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدى، پهيغهمـ چىقىۋىـ
  :ۋەسهللهم

  :ئىتبان. دېدى ، ـئۇنى ئالدىرىتىپ قويۇپتۇقــ 
مهنىـــي  ،قېلىـــپئهگهر كىشـــى ئالـــدىراپ  ! ئـــى رەســـۇلۇلالھ ـــــ 

ــ   قانـداق قىلىـدۇ؟   ،ئۈستىدىن قوپـۇپ كهتسـه   ىڭكهلمهستىنال ئايالىن
  :ىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمىغاندەپ سور

   ①.دېدى ، ـۋاجىپ بولىدۇ مهنىي چىققاندىالپهقهت ــ يۇيۇنۇش 
  )343: مۇسلىم(

 –صلى اهللا عليه وسـلم   -قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قال   756
                                                 

ــان ھ     ① ــا قويۇلغـ ــدە يولغـ ــلهپكى دەۋرىلىرىـ ــالمنىڭ دەسـ ــۇ، ئىسـ ــنچه  بـ ــۇپ، كېيىـ ــۈم بولـ ــدىن  ۆكـ ئهمهلـ
قالــدۇرۇلۇپ، مهنىــي چىقمىســىمۇ جىمــا قىلســىال غۇســلى قىلىشــنىڭ ۋاجىــپ بولىــدىغانلىقى يولغــا          

   .ۇدبۇندىن كېيىن كېلىدىغان ھهدىسلهر بۇنى ئىسپاتالي قويۇلغان،
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  .إِذَا أُْعجِلَْت أَْو قُِحطَْت فََعلَْيَك الُْوُضوُء :رَِرُجلٍ ِمَن اَألْنَصاِل
ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت  ۇـ ئهبــ   756

جىمــا قىلىــپ «: رەســۇلۇلالھ ئهنســارىالردىن بىــر كىشــىگه : قىلىنىــدۇ
ئالــدىراپ قالســاڭ يــاكى مهنىــي تۆكمىســهڭ، غۇســلى قىلمــاي، كىچىــك 

  . دېدى» تاھارەت ئالساڭال بولىدۇ
  )180: بۇخارى(

 .َيْعنِي الَْماَء ِمن الَْماِء: ـ أليب َداُود 757
 مهنىي چىققاندىالپهقهت يۇيۇنۇش «: ـ ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە 757

  . ①دەپ كهلگهن »ۋاجىپ بولىدۇ
 )214: ئهبۇ داۋۇد(

ُرْخَصةً ِفي أَوَّلِ الْإِْسلَامِ ثُمَّ  ـ َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ إِنََّما كَانَ الَْماُء ِمْن الَْماِء  758
 .اُنهَِي َعْنَه

 :دەيــدۇ ـ ئــۇبهي ئىبنــى كهئــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق         758
ــۇش « ــدىال پهقهت يۇيۇن ــدۇ  مهنىــي چىققان ــگهن » ۋاجىــپ بولى ــۈمدې  ھۆك

ــان    ــا قويۇلغ ــدە يولغ ــۇپئىســالمنىڭ دەســلهپكى مهزگىلى ــيىن بول ، كې
  . ②ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان

 )110: مىزىتىر(

 .ِلِقلَِّة الثَِّيابِ:ـ زاد أَبو داود  759
: ئــۇبهي ئىبنــى كهئــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ    : ـ ئهبــۇ داۋۇد    759

ئهينى  ھۆكۈمدېگهن » ۋاجىپ بولىدۇ مهنىي چىققاندىالپهقهت يۇيۇنۇش «
 لىكىنــىـــ دېگهن ،③كىيىمنىــڭ ئازلىقىــدىن يولغــا قويۇلغانىــدىچاغــدا 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 198(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 96(ئهلبانى  ②
رنىڭ پهقهت بىـــر تالـــدىنال كىيىمـــى بـــار ئهينـــى چاغـــدا كهمبهغهللىكـــتىن كـــۆپ ســـاندىكى كىشـــىله ③

ــدى ــا         ،ئى ــۇنغىلى تۇرس ــۇن يۇي ــۇن، چىقمىس ــي چىقس ــتىم مهنى ــىلهر ھهر قې ــار كىش ــى ب ــالال كىيىم ــر ت بى
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   .①قوشۇپ رىۋايهت قىلدى
 )214: ئهبۇ داۋۇد(

 .ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنََّما الَْماُء ِمْن الَْماِء ِفي اِلاْحِتلَامِ 760
پهقهت يۇيۇنــۇش «: مانىــڭىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ئ   760

دېـگهن ھهدىـس پهقهت ئېهـتىالمغىال     »ۋاجىپ بولىـدۇ  مهنىي چىققاندىال
  . ②ىلىنغانرىۋايهت ق ېگهنلىكىـ د قارىتىلغان،

 )112: تىرمىزى(

قَالَ اْخَتلََف ِفي ذَِلَك َرْهطٌ ِمْن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ فَقَـالَ  عن أيب موسى ـ   761
قَْد الْأَْنَصارِيُّونَ لَا َيجُِب الُْغْسلُ إِلَّا ِمْن الدَّفْقِ أَْو ِمْن الَْماِء َوقَالَ الُْمَهاجُِرونَ َبلْ إِذَا َخالَطَ فَ

َب الُْغْسلُ قَالَ قَالَ أَُبو ُموَسى فَأََنا أَْشِفيكُْم ِمْن ذَِلَك فَقُْمُت فَاْسَتأْذَْنُت َعلَى َعاِئَشـةَ  َوَج
ْسَتْحيِيِك فَأُِذنَ ِلي فَقُلُْت لََها َيا أُمَّاْه أَْو َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني إِنِّي أُرِيُد أَنْ أَْسأَلَِك َعْن َشْيٍء َوإِنِّي أَ

ْت لَا َتْسَتْحيِي أَنْ َتْسأَلَنِي َعمَّا كُْنَت َساِئلًا َعْنُه أُمََّك الَِّتي َولََدْتَك فَإِنََّما أََنا أُمَُّك قُلُْت فَقَالَ
فََما ُيوجُِب الُْغْسلَ قَالَْت َعلَى الَْخبِريِ َسقَطَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا   

 .َن ُشَعبَِها الْأَْرَبعِ َوَمسَّ الِْخَتانُ الِْخَتانَ فَقَْد َوَجَب الُْغْسلَُجلََس َبْي
ــگهن         761 ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــئهرى رەزىيهلالھ ــا ئهش ــۇ مۇس : ـ ئهب

ــپ      ــلىنى ۋاجى ــىلهر غۇس ــۇرۇھ كىش ــر گ ــارىالردىن بى ــاجىر ۋە ئهنس مۇھ
  : قىلىدىغان ئىشالر ھهققىدە ئىختىالپلىشىپ قالدى، ئهنسارىالر

  : هنىي چىقمىسا، غۇسلى ۋاجىپ بولمايدۇ، ـ دېسه، مۇھاجىرالرــ م
ــىمۇ،      ــي چىقمىس ــىال، مهنى ــر يهرگه كهلس ــاھ بى ــى خهتنىگ ـــ ئىكك ـ

  :ئهبۇ مۇسا مۇنداق دەيدۇ. غۇسلى ۋاجىپ بولىدۇ، ـ دېدى
ــ بۇ مهسىلىنى مهن ھهل قىلىـپ بېـرەي دەپ، ئائىشـهنىڭ يېنىغـا     

  : ىن كېيىن كىرىپكىرىشكه ئىزنى سورىدىم، ئىزنى بهرگهند

                                                                                                                            
ــلىق،          ــا يۇيۇنماس ــۇش، چىقمىس ــا يۇيۇن ــي چىقس ــلهپته، مهنى ــۈن دەس ــۇنىڭ ئۈچ ــى، ش ــپ كېتهتت ــا تارتى جاپ

 . دېگهن ھۆكۈم يولغا قويۇلغان، دېمهكچى
 .سهھىه، ـ دېگهن): 198(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 16(ئهلبانى  ②
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مهن ســهندىن بىــر نهرســه ســورىماقچى، ئهممــا خىجىــل  ! ــــ ئــى ئانــا
  : بولىۋاتىمهن، ـ دېسهم، ئۇ

ــۆز ئان  ـــ ئ ــدىن ـ ــل بولمــ اڭ ــا   خىجى ــه بولس ــورىيااليدىغان نهرس اي س
. سېنىڭ ئاناڭ، ـ دېدى  مۇمهنچۈنكى  !مهندىنمۇ خىجىل بولمايال سوراۋەر

  : مهن
  :ـ دەپ سورىسام، ئۇ ؟ــ غۇسلىنى نېمه ۋاجىپ قىلىدۇ

ــ مهسىلىنىڭ ئهھلىنـى تاپتىـڭ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      
ئهر كىشـــى ئايـــال كىشـــىنىڭ ئىككـــى قـــولى ۋە ئىككـــى «: ۋەســـهللهم
ئۇچراشســا، غۇســلى  ①ۋە ئىككــى خهتنىگــاھارىســىغا چۆكســه پۇتىنىــڭ ئ

  . دېگهن، ـ دېدى» ۋاجىپ بولىدۇ
  )349: مۇسلىم(

ِاذَا َجاَوَز الِْخَتانُ الِْخَتانَ فَقَْد َوَجَب الُْغْسلُ فَقَالَ  :ْت عائشة قَالَ: ويف روايةـ  762
 .أَُبو ُموَسى الْأَْشَعرِيُّ لَا أَْسأَلُ َعْن َهذَا أََحًدا َبْعَدِك أََبًدا

  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها: يهنه بىر رىۋايهتتهـ  762

، غۇسـلى ۋاجىـپ   ــ ئهگهر خهتنىگاھ ئايالنىڭ خهتنىگاھىدىن ئاشسا
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بولىدۇ، ـ دېگهنىدى، ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى

  . ــ بۇ مهسىلىنى ئهمدى ھېچكىمدىن سورىمايمهن، ـ دېدى
  )106: مالىك(

ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت إِنَّ َرُجلًا َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َعـْن     763
اِمُع أَْهلَُه ثُمَّ ُيكِْسلُ َهلْ َعلَْيهَِما الُْغْسلُ َوَعاِئَشةُ َجاِلَسةٌ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  الرَُّجلِ ُيَج

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَأَفَْعلُ ذَِلَك أََنا َوَهِذِه ثُمَّ َنْغَتِسلُ
بهر بىر ئـادەم پهيغهمـ  : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دېگهن  763

                                                 
ــاھ ① ــۇل  :خهتنىگ ــڭ ۋەئوغ ــىدىكى   قىزالرنى ــىي ئهزاس ــرى  جىنس ــدىغان يې ــنه قىلىنى ــدا  . خهت ــى چاغ ئهين

ــۇپ،          ــۆزدە تۇت ــىنى ك ــز ئىككىلىس ــۇل ۋە قى ــا، ئوغ ــادىتى بولغاچق ــش ئ ــنه قىلى ــۇ خهت ــلهردە قىزالرنىم ئهرەپ
 . ، دېيىلگهنئىككى خهتنىگاھ
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  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ــــ كىشــى ئايــالى بىــلهن جىمــا قىلىــپ، مهنىــي چىقمىســا، ئــۇ         

ـــ دەپ ســورىدى، مهن پهيغهمــبهر  ئىككىســىگه غۇســلى ۋاجىــپ بوالمــدۇ؟
ــبهر      ــۇراتتىم، پهيغهم ــدا ئولت ــهللهمنىڭ يېنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
اق قىلىمىز، ئاندىن يـۇيىنىمىز، ـ دەپ جـاۋاب    ــ بۇ ئىككىمىز شۇند

  . بهردى
 )350: مۇسلىم(

  .فََعلُْتُه أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاغَْتَسلَْنا:ـ زاد الترمزي  764
ــزىـ      764 ــڭ   تىرمىـ ــۇ ئهنهانىـ ــه رەزىيهلالھـ ــۇلۇلالھ : ئائىشـ رەسـ

لىكىنــى قوشــۇپ ، ـ دېگهن  ۇقغانىــدئىككىمىــز شــۇنداق قىلىــپ يۇيۇن 
  . ①قىلغان رىۋايهت

 )108: تىرمىزى(

  .فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه الُْغْسلُ َوِفي َحِديِث َمطَرٍ َوإِنْ لَْم ُيْنزِلْ :ـ عن أَيب هريرة 765
پهيغهمـــــبهر (ـ ئهبـــــۇ ھـــــۇرەيرە رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇدىن       765

ئهر كىشـى  (: رىۋايهت قىلىنىدۇدېگهنلىكى مۇنداق ) ئهلهيهىسساالمنىڭ
ۋە چۆكسـه   ارىسـىغا ئايال كىشىنىڭ ئىككى قولى ۋە ئىككـى پۇتىنىـڭ ئ  

. »غۇســـلى ۋاجىـــپ بولىـــدۇئۇنىڭغـــا «) ئىككـــى خهتنىگـــاھ ئۇچراشســـا
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ ھهدىسـنىڭ     (مهتهرنىڭ رىـۋايىتىگه كـۆرە   

  . گهنېد» غۇسلى ۋاجىپ بولىدۇئۇنىڭغا مهنىي چىقمىسىمۇ، «): داۋامىدا
  )348: لىممۇس(

ـ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه   766
 .َوَسلََّم إِذَا الَْتقَى الِْخَتاَناِن َوَتَواَرْت الَْحَشفَةُ فَقَْد َوَجَب الُْغْسلُ

ىلىـدۇكى،  ئهيب چـوڭ دادىسـىدىن رىـۋايهت ق   ۇـ ئهمر ئىبنـى شـ    766

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 94(ئهلبانى  ①
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  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاھ ئۇچرىشـــىپ،  « ئايالنىـــڭ (زەكهرنىـــڭ بېشـــى ئىككـــى خهتنىگـ

   .①»غۇسلى ۋاجىپ بولىدۇ ىالئىچىگه كىرس) جىنسىي ئهزاسىنىڭ
 )611: ئىبنى ماجه(

ْيِه َوَسلََّم َعْن الرَُّجلِ َيجِـُد  ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ  767
لَ لَـا  الَْبلَلَ َولَا َيذْكُُر اْحِتلَاًما قَالَ َيْغَتِسلُ َوَعْن الرَُّجلِ َيَرى أَنَُّه قَْد اْحَتلََم َولَْم َيجِْد َبلَلًا قَا

ى ذَِلَك غُْسلٌ قَـالَ َنَعـْم إِنَّ   غُْسلَ َعلَْيِه قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ َعلَى الَْمْرأَِة َتَر
  .النَِّساَء َشقَاِئُق الرَِّجالِ

ئهر : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     767
ــانلىقىنى     ــتىالم بولغــ ــۆرۈپ، ئېهــ ــۈك كــ ــدە ھۆللــ ــى كىيىمىــ كىشــ
خاتىرىلىيهلمىســــه، قانــــداق قىلىــــدىغانلىقى ھهققىــــدە پهيغهمــــبهر 

  : سورالغاندا دىنۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى 
  . ــ غۇسلى قىلىدۇ، ـ دېدى

 كىشى ئهگهر ئېهتىالم بولۇپ چۈش كۆرۈپ ھۆللۈك كۆرمىسـىچۇ؟ ــ 
  : نداالغارسو ەپـ د

ــ غۇســـلى   ئۇممـــۇ ســـهلهمه. ، ـ دېـــدى   قىلىشـــى كېـــرەك ئهمهســ
  : رەزىيهلالھۇ ئهنها

 ئايالالرمۇ ئېهتىالم بولـۇپ چـۈش كۆرسـه، غۇسـلى    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    ۋاجىــپ بوالمــدۇ؟ ــ دەپ ســورىغانىدى، پهيغهم ـ

  : ۋەسهللهم
  . ②دۇر، ـ دېدىقېرىنداشلىرىئهرلهرنىڭ دېگهن ــ ھهئه، ئايالالر 

 )113: تىرمىزى(

ْن الَْحقِّ ـ َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا َيْسَتْحيِي ِم  768

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 495(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 98(ئهلبانى  ②
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فََهلْ َعلَى الَْمْرأَِة الَْغْسلُ إِذَا اْحَتلََمْت قَالَ َنَعْم إِذَا َرأَْت الَْماَء فََضِحكَْت أُمُّ َسلََمةَ فَقَالَـْت  
  .َتْحَتِلُم الَْمْرأَةُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَبَِم ُيْشبُِه الَْولَُد

ــۋايهت   ـ ئۇممـــۇ    768 ــادىن مۇنـــداق رىـ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
ــا رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ   ئۇممــۇ ســۇلهيم: قىلىنىــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنه

  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
ـــ يــا رەســۇلۇلالھ ھهقــتىن ھايــا قىلمايــدۇ، ئايــال   هللاھهقىــقهتهن ! ـ

المدۇ؟ــ  كىشى ئېهتىالم بولۇپ قالسا، ئۇنىڭغا غۇسلى قىلىش ۋاجىـپ بو 
  : دەپ سورىغانىدى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۇممـۇ سـهلهمه   . ــ ئهگهر ھۆللۈكنى كۆرسه غۇسـلى قىلىـدۇ، ـ دېـدى    
  :كۈلۈپ

ــورىدى     ـــ دەپ س ــتىالم بوالمدۇ؟ ــىمۇ ئېه ــال كىش ـــ ئاي ــبهر . ـ پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

ــدۇ  ــۋەتته بولى ـــ ئهل ــال كىشــىنىڭ بال  . ـ ــداق بولمىســا، ئاي ىســى ئۇن
  . ـ دېدى !قانداقسىگه ئۇنىڭغا ئوخشاپ قالىدۇ؟

  )3328: بۇخارى(

  .فََضْحِت النَِّساَء :ـ ومن رواياته 769
  : مهن ئۇممۇ سۇلهيمگه :ئۇممۇ سهلهمه ،يهنه بىر رىۋايهتتهـ  769

   .دېگهن ـ ،ــ ئايالالرنى رەسۋا قىلدىڭ، ـ دېدىم
  )313: مۇسلىم(

 ...مُّ َسلََمةَ َتْعنِي َوْجَهَها َوقَالَْتفََغطَّْت أُ :ومن رواياتهـ  770
ئۇممۇ سـهلهمه دەرھـال يـۈزىنى يۆگىۋالـدى     : ـ يهنه بىر رىۋايهتته  770

  . ـ دېيىلگهن:... ۋە مۇنداق دېدى
  )130: بۇخارى(

  .فََضِحكَْت أُمُّ َسلََمةَ :ـ ومنها 771
ـ ،    ئۇممـــۇ ســهلهمه كۈلــۈپ كهتتـــى  : ـ يهنه بىـــر رىۋايىتىــدە     771
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  . دېيىلگهن
  )3328: بۇخارى(

 .ـ عن َعاِئَشة بدل أُم سلمة وأŒَا قالت أُفŖ لَِك أََتَرى الَْمْرأَةُ ذَِلِك 772
دەپ  ـ يهنه بىـر رىۋايىتىـدە ئۇممـۇ سـهلهمهنىڭ ئورنىغـا ئائىشـه        772

ــه  ــگهن ۋە ئائىش ــات: نىڭكهل ــۈش   !.. ۋاي ئۇي ــۇنداق چ ــىمۇ ش ــال كىش ئاي
  . گهنلىكى رىۋايهت قىلىنغانكۆرەمدۇ؟ ـ دې

   )313: مۇسلىم(

ـ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ اْمَرأَةً قَالَْت ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ َتْغَتِسـلُ    773
ـ  ْت الَْمْرأَةُ إِذَا اْحَتلََمْت َوأَْبَصَرْت الَْماَء فَقَالَ َنَعْم فَقَالَْت لََها َعاِئَشةُ َترَِبْت َيَداِك َوأُلَّْت قَالَ
لَـا  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدِعيَها َوَهلْ َيكُونُ الشََّبُه إِلَّا ِمْن ِقَبلِ ذَِلِك إِذَا َع

 .َماُؤَها َماَء الرَُّجلِ أَْشَبَه الَْولَُد أَْخَوالَُه َوإِذَا َعلَا َماُء الرَُّجلِ َماَءَها أَْشَبَه أَْعَماَمُه
بىـر  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ ـ   773

  : ئايال پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
. دىىــ ئايالالر ئېهتىالم بولۇپ ھـۆلنى كۆرسـه، غۇسـلى قىالمدۇ؟ــ دەپ سـور     

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  : مهن ئۇ ئايالغا. ــ ھهئه، ـ دېدى

  : ولى قۇرغۇر، ـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمــ ۋاي، ق
دەل شۇ  ېلىشىقپ ئوخشائىككى تهرەپنىڭ بىرىگه ــ ئۇنداق دېمه، بالىنىڭ 

ــاغلىقتۇر،    ــى  ئىككــى تهرەپنىــڭ مهنىيســىگه ب ئايالنىــڭ مهنىيســى ئهرنىڭكىن
ئايالنىـڭ   بېسىپ چۈشسه، باال ھاممىلىرىغا ئوخشايدۇ، ئهگهر ئهرنىـڭ مهنىيسـى  

  . ىپ چۈشسه، باال تاغىلىرىغا ئوخشايدۇ، ـ دېدىسمهنىيسىنى بې
  )314: مۇسلىم(

ـ عن أُمَّ ُسلَْيمٍ فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعْم فَِمْن أَْيَن َيكُونُ الشََّبُه   774
أَِة َرِقيٌق أَْصفَُر فَِمْن أَيِّهَِما َعلَا أَْو َسَبَق َيكُـونُ ِمْنـُه   إِنَّ َماَء الرَُّجلِ غَِليظٌ أَْبَيُض َوَماَء الَْمْر

 .الشََّبُه
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ــگهن يهنه بىــر ئۇممــۇ ســۇلهيم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن  ـ    774 ــۋايهتكهل  تهرى
  : مۇنداق دېيىلگهن

 ـ دەپ ســورىغاندا،بولــۇپ ھۆللــۈكنى كۆرەمــدۇ؟       ئېهــتىالم  مۇئايــالالر ــــ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

پ ئوخشــائىككــى تهرەپنىــڭ بىــرىگه بالىنىــڭ ئۇنــداق بولمىغانــدا ھهئه، ــــ 
ئهرنىڭ مهنىيسى ئاق ۋە قويۇق، ئايالنىڭ مهنىيسى ېلىشىنىڭ سهۋەبى نېمه؟ ق

يـاكى بالـدۇر    چۈشسـه  سېرىق ۋە سۇيۇق بولۇپ، قايسىسىنىڭ مهنىيسى بېسىپ
  . دېدى ، ـباال شۇنىڭغا ئوخشايدۇ ،كهلسه

  )311: مۇسلىم(

َماُء الرَُّجـلِ غَِلـيظٌ   « :صلى اهللا عليه وسلمَعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه  ـ  775
 .»أَْبَيُض َوَماُء الَْمْرأَِة َرِقيٌق أَْصفَُر فَأَيُُّهَما َسَبَق كَانَ الشََّبُه

پهيغهمــبهر  كى،ـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇ       775
ئهرنىڭ مهنىيسى ئـاق ۋە قويـۇق،   « :مۇنداق دېگهن ەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

بالـدۇر  ئايالنىڭ مهنىيسى سـېرىق ۋە سـۇيۇق بولـۇپ، قايسىسـىنىڭ مهنىيسـى      
  . ①»باال شۇنىڭغا ئوخشايدۇ ،كهلسه

 )200: نهسائى(

لِّ َشْعَرٍة َجَناَبةٌ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتْحَت كُـ   776
  .فَاغِْسلُوا الشَّْعَر َوأَْنقُوا الَْبَشَر

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    776
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر تۈكنىـــڭ ئاســـتىدا جۇنـــۇبهت بـــار بولـــۇپ، تـــۈكلهرنى يۇيـــۇپ «
  . ②»جىسمىڭالرنى پاكالڭالر

 )106: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 194(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 15(ئهلبانى  ②
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ـ َعْن َعِليŖ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َتـَرَك    777
َدْيُت َمْوِضَع َشْعَرٍة ِمْن َجَناَبٍة لَْم َيْغِسلَْها فُِعلَ بَِها كَذَا َوكَذَا ِمْن النَّارِ قَالَ َعِليٌّ فَِمْن ثَمَّ َعا

 .َرأِْسي ثَلَاثًا َوكَانَ َيُجزُّ َشْعَرُه
ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر      777

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ويسـا،  كىمكى جۇنۇبهتتىن بىر تۈكنىڭ ئورنىچىلىك يهرنى چـاال ق «

نهمـدە  ەر بولىـدۇ ۋە بـۇ سـهۋەبتىن جهھهن   ۋغۇسلى قىلمىغـان بىـلهن بـارا   
: ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  . ېگهند» مۇنداق، مۇنداق ئىشالرغا دۇچ كېلىدۇ

. دېـگهن  -،دۈشـمهن تۇتتـۇم   ئـۆزەمگه  بېشـىمنى شۇندىن ئېتىبـارەن   مهن
   .①شۇڭا ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ چېچىنى ئالدۇرۇپ تۇراتتى

 )249: ئهبۇ داۋۇد(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك فَقَـالَ أَمَّـا    ـ عن ثوبان اŒم اْسَتفَْتْوا النَّبِيَّ َصلَّى  778
ا َتْنقَُضـُه  الرَُّجلُ فَلَْيْنُشْر َرأَْسُه فَلَْيْغِسلُْه َحتَّى َيْبلُغَ أُُصولَ الشَّْعرِ َوأَمَّا الَْمْرأَةُ فَلَا َعلَْيَها أَنْ لَ

  .ِلَتْغرِْف َعلَى َرأِْسَها ثَلَاثَ غََرفَاٍت بِكَفَّْيَها
: ـــ ســهۋبان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  778

پهتىـۋا  كىشىلهر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بـۇ ھهقـته   
  : سورىۋىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۇن،     « ــۇ يهتكۈزس ــېگىگه قهدەر س ــۇۋۇپ، ت ــاچلىرىنى چ ــى چ ئهر كىش
ېشـىغا ئـۈچ قېـتىم سـۇ تۆكسـه، شـۇ       مىسـىمۇ، ب ۇالر چاچلىرىنى چۇۋلئايا

  . ②بهردى جاۋابدەپ  »كۇپايه قىلىدۇ
 )255: ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اغَْتَسـلَ ِمـْن     779
لَى ِشَماِلِه فََيْغِسلُ فَْرَجُه ثُمَّ َيَتَوضَّـأُ ُوُضـوَءُه   الَْجَناَبِة َيْبَدأُ فََيْغِسلُ َيَدْيِه ثُمَّ ُيفْرِغُ بَِيِمينِِه َع

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 47(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 230(ئهلبانى  ②
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ـ  َن ِللصَّلَاِة ثُمَّ َيأُْخذُ الَْماَء فَُيْدِخلُ أََصابَِعُه ِفي أُُصولِ الشَّْعرِ َحتَّى إِذَا َرأَى أَنْ قَْد اْسَتْبَرأَ َحفَ
 .ِدِه ثُمَّ غََسلَ رِْجلَْيِهَعلَى َرأِْسِه ثَلَاثَ َحفََناٍت ثُمَّ أَفَاَض َعلَى َساِئرِ َجَس

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ  779
ئهلهيهى ۋەسهللهم جۇنـۇبهتتىن غۇسـلى قىلسـا، ئـاۋۋال ئىككـى قـولىنى       
يۇياتتى، ئاندىن ئـوڭ قـولى بىـلهن سـول قولىغـا سـۇ قويـۇپ، ئهۋرىتىنـى         

نـدەك تاھـارەت ئالغانـدىن كېـيىن،     ئاندىن نامازغـا تاھـارەت ئالغا  . يۇياتتى
سۇنى ئېلىـپ قـولىنى چاچلىرىنىـڭ تـېگىگه قهدەر يهتكـۈزەتتى، پـاكىز       

سـۇ  ئوچۇم يۇيۇلغىنىغا قانائهت ھاسىل قىلغاندىن كېيىن، بېشىغا ئۈچ 
  . ئاندىن باشقا ئهزالىرىنى يۇيۇپ، ئاخىرىدا پۇتىنى چايقايتتى. تۆكهتتى

  )316: مۇسلىم(

الَْت َدَعا بَِشْيٍء َنْحَو الِْحلَابِ فَأََخذَ بِكَفِِّه فََبَدأَ بِِشـقِّ َرأِْسـِه   ـ عن َعاِئَشةَ قَ  780
  .الْأَْيَمنِ ثُمَّ الْأَْيَسرِ فَقَالَ بِهَِما َعلَى َوَسِط َرأِْسِه

ــۋايهت قىلىنىــدۇ   780 ــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رى : ـ
، )نـدا اغىن غۇسـلى قىل جۇنۇبلۇقتبىر قېتىم (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

سـۇ ئهكهلـدۈرۈپ، ئىككـى    ا قاچىـد ساغىدىغان قاچىـدەك چـوڭ بىـر    سۈت 
ـ دە، ئالـدى بىـلهن بېشـىنىڭ ئـوڭ تهرىـپىگه، ئانـدىن         دىقولىغا سـۇ ئالـ  

  . يۇدى) پۈتۈن بېشىنى(ۇپ يۇقسۇ سول تهرىپىگه، ئاندىن ئوتتۇرىغا 
  )258: بۇخارى(

إِذَا أََراَد أَنْ َيْغَتِسلَ  صلى اهللا عليه وسلمولُ اللَِّه َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسـ  781
أَْهَوى بِهَِما ِمَن الَْجَناَبِة َبَدأَ بِكَفَّْيِه فََغَسلَُهَما ثُمَّ غََسلَ َمَراِفَغُه َوأَفَاَض َعلَْيِه الَْماَء فَإِذَا أَْنقَاُهَما 

 .الَْماَء َعلَى َرأِْسِهإِلَى َحاِئٍط ثُمَّ َيْسَتقْبِلُ الُْوُضوَء َوُيِفيُض 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ  781

ــدا، ئالــدى  جۇنۇبلــۇقتىن غۇســلى قىلئهلهيهــى ۋەســهللهم  مــاقچى بولغان
ئهۋرىتىنـى يۇيـاتتى، ئانـدىن     ، ئانـدىن تتىائىككى ئـالقىنىنى يۇيـ  بىلهن 
ۇيـۇپ بولغانـدىن كېـيىن،    پاكىز ي، قولىنى سۇ تۆكۈپ چايقايتتى غاقولى

االتتى، تاھارەت ئـ  ، ئاندىن)يهنه قايتا يۇيتتى(قولىنى تامغا سۈركىۋېتىپ 
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  . ①تاھارەت ئېلىپ بولۇپ بېشىغا سۇ قۇياتتى
 )243: ئهبۇ داۋۇد(

َصلَّى اللَُّه  قَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها لَِئْن ِشئُْتْم لَأُرَِينَّكُْم أَثََر َيِد َرُسولِ اللَِّهـ   782
 .َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْحاِئِط َحْيثُ كَانَ َيْغَتِسلُ ِمْن الَْجَناَبِة

ئهگهر خالىسـاڭالر،  : ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ       782
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ غۇسـلى قىلغـان يهردىكـى     

  . ②قويىمهن تامدا قېلىپ قالغان قول ئىزىنى كۆرسىتىپ
 )244: ئهبۇ داۋۇد(

ـ قَالَْت َعاِئَشةُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّأُ ُوُضوَءُه ِللصَّلَاِة   783
 .ثُمَّ ُيِفيُض َعلَى َرأِْسِه ثَلَاثَ َمرَّاٍت َوَنْحُن ُنِفيُض َعلَى ُرُءوِسَنا َخْمًسا ِمْن أَْجلِ الضُّفُرِ

ــه      783 ــا  ـ ئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
بېشىغا ئهلهيهىسساالم نامازغا تاھارەت ئالغاندەك تاھارەت ئاالتتى، ئاندىن 

ئــۈچ قېــتىم ســۇ تــۆكهتتى، بىــز ئــۆرۈمه چــاچلىرىمىز تۈپهيلىــدىن بهش  
  . ③هتتۇققېتىم سۇ تۆك

 )241: ئهبۇ داۋۇد(

َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَـانَ إِذَا   ـ عن َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه  784
غََسلَ  اغَْتَسلَ ِمْن الَْجَناَبِة ُوِضَع لَُه الْإَِناُء فََيُصبُّ َعلَى َيَدْيِه قَْبلَ أَنْ ُيْدِخلَُهَما الْإَِناَء َحتَّى إِذَا

اِء ثُمَّ َصبَّ بِالُْيْمَنى َوغََسلَ فَْرَجُه بِالُْيْسَرى َحتَّى إِذَا فَـَرغَ  َيَدْيِه أَْدَخلَ َيَدُه الُْيْمَنى ِفي الْإَِن
 َصبَّ بِالُْيْمَنى َعلَى الُْيْسَرى فََغَسلَُهَما ثُمَّ َتَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق ثَلَاثًا ثُمَّ َيُصبُّ َعلَى َرأِْسِه ِملَْء

 .كَفَّْيِه ثَلَاثَا
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ا مۇنداق دەيدۇـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنه  784

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن ):223(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 43(ئهلبانى  ②
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 42(ئهلبانى  ③



  غۇسلى قىلىشتىن ۇبهتجۇن

447 

ــهللهم  ــى ۋەس ــدا،    ئهلهيه ــلى قىلغان ــۇبهتتىن غۇس ــۇ   جۇن ــدا س ــر قاچى بى
پ ۈتۆكـ قولىغـا   نىقولىنى قاچىغا سېلىشتىن بۇرۇن سـۇ  .تهييارلىناتتى

قولىنى يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن، ئـوڭ قولىـدىن سـول قولىغـا      .تتىايۇي
ككى قولىغا سـۇ ئېلىـپ، ئـاغزى    سۇ قۇيۇپ ئهۋرىتىنى يۇياتتى، ئاندىن ئى

بــۇرنىنى ئــۈچ قېــتىم چايقــايتتى، ئانــدىن ئالقىنىغــا ســۇ توشــقۇزۇپ،    –
  . ①بېشىغا ئۈچ قېتىم تۆكهتتى

 )243: نهسائى(

  .ُيفْرِغُ َعلَى َيَدْيِه ثَلَاثًا ثُمَّ َيْغِسلُ فَْرَجُه ثُمَّ َيْغِسلُ َيَدْيِه شةئعن عاـ  785
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ا مۇنداق دەيدۇـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنه  785

قولىغا ئـۈچ قېـتىم سـۇ    جۇنۇبهتتىن غۇسلى قىلغاندا،  ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②قولىنى يۇياتتى ئاندىنيۇياتتى،  تۆكۈپ، ئاندىن ئهۋرىتىنى

  )244: نهسائى(

 .ـ عن ابن عمر انه كان اذا اغتسل فتح عينيه وادخل اصبعه ىف سرته 786
ــۆمهر    786 ــى ئ ــۇ ئهنهۇمان ـ ئىبن ــلى ىــڭ رەزىيهلالھ ــدا، قغۇس ىلغان

بــارمىقىنى كىنــدىكىنىڭ ئىچىــگه ۋە  دىغانلىقىتۇرىــ نى ئېچىــپىكــۆز
  . ③ىدىغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇكىرگۈز

  )»ئهلكهبىر«(

 ـ َعْن َمْيُموَنةَ قَالَْت َسَتْرُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْغَتِسـلُ ِمـنْ    787
 َعلَى الَْجَناَبِة فََغَسلَ َيَدْيِه ثُمَّ َصبَّ بَِيِمينِِه َعلَى ِشَماِلِه فََغَسلَ فَْرَجُه َوَما أََصاَبُه ثُمَّ َمَسَح بَِيِدِه

ـ   مَّ الَْحاِئِط أَْو الْأَْرضِ ثُمَّ َتَوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّلَاِة غَْيَر رِْجلَْيِه ثُمَّ أَفَاَض َعلَى َجَسِدِه الَْمـاَء ثُ
  .َتَنحَّى فََغَسلَ قََدَمْيِه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 237(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 238(ئهلبانى  ②
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 1476(ھهيســهمى  ③

 .ىدۇر، ـ دېگهنراۋىيلىر
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: ـ مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ   787
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم جۇنــــۇبهتتىن غۇســــلى 

رەسۇلۇلالھ ئىككى قـولىنى يـۇدى،   . قىلىۋاتقاندا، مهن ئۇنى توسۇپ تۇردۇم
پ، ئهۋرىتىنــى ۋە يــۇۇئانــدىن ئــوڭ قــولى بىــلهن ســول قولىغــا ســۇ ق      

ئۇنىڭــدىكى نىجاســهتلهرنى يــۇدى، ئانــدىن قــولىنى تامغــا يــاكى زېمىنغــا 
پۇتىـدىن   ،ېلىـپ سۈركىدى، ئاندىن نامازغا تاھـارەت ئالغانـدەك تاھـارەت ئ   

ئانـدىن سـۇنى پۈتـۈن بهدىـنىگه قۇيـدى، ئانـدىن       . ئهزالىرىنـى يـۇدى   باشقا
  . يۆتكىلىپ، ئىككى پۇتىنى چايقىدى

  )281: بۇخارى(

 .َناَولُْتُه ثَْوًبا فَلَْم َيأُْخذُْه فَاْنطَلََق َوُهَو َيْنفُُض َيَدْيِه: ويف روايةـ  788
بىـر  ) بهدىنىنـى سـۈرتۈش ئۈچـۈن   (ئانـدىن  : ـ يهنه بىر رىۋايهتته  788

، پ كهتتـى ڭىېمسىلكىگهچ  نىپارچه رەختنى بهرسهم، ئۇنى ئالماي، قولى
  . ـ دېيىلگهن

  )276: بۇخارى(

فََناَولُْتُه الِْمْنِديلَ فَلَْم َيأُْخذُْه َوَجَعلَ َيْنفُُض الَْمـاَء َعـْن   : ملسلم ـ وىف اخرى  789
َجَسِدِه فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلإِْبَراِهيَم فَقَالَ كَاُنوا لَا َيَرْونَ بِالِْمْنِديلِ َبأًْسا َولَِكْن كَاُنوا َيكَْرُهـونَ  

  .الَْعاَدةَ
ــدە    789 ــلىمنىڭ رىۋايىتىـ ــۆڭگ: ـ مۇسـ ــاي، مهن لـ ــهم ئالمـ ه بهرسـ

ــيىلگهنبهدىنىــدىكى ســۇنى قــولى بىــلهن ســۈرتتى   ــۇ ): راۋى(مهن  .، دې ب
لـۆڭگه  ) يهنـى سـاھابىلهر  (ئـۇالر  : ئىبراھىمغـا دەپ بهرسـهم، ئـۇ   ھهدىسنى 

ــۆڭگه ئىشــلىتىپ      ــېكىن ل ــارايتتى، ل ــوق دەپ ق ــه، مهســىله ي ئىشلهتس
  . ①، ـ دېدىىمايتتىخالئىشلىتىشنى لۆڭگه  ،هنمىگهنلىكتىنئادەتل

  )245: ئهبۇ داۋۇد(

  .َحتَّى إِذَا َبلَغَ َرأَْسُه لَْم َيْمَسْح َوأَفَْرغَ َعلَْيِه الَْماَءوفيه  ـ وله عن عمر Ʋوه، 790
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 224(ئهلبانى  ①
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ــۆۋەت       790 ــىچه، ن ــۋايهت قىلىش ــۆمهردىن رى ــائىنىڭ ئ ــا نهس ـ ئهمم
  . ①بېشىغا كهلگهندە، سۈرتمهستىن بېشىغا سۇ تۆكهتتى

 )422: نهسائى(

َسلََمةَ قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي اْمَرأَةٌ أَُشدُّ َضفَْر َرأِْسي فَأَْنقُُضُه ـ َعْن أُمِّ   791
ِلُغْسلِ الَْجَناَبِة قَالَ لَا إِنََّما َيكِْفيِك أَنْ َتْحِثي َعلَى َرأِْسِك ثَلَاثَ َحثََياٍت ثُمَّ ُتِفيِضَني َعلَْيـِك  

  .الَْماَء فََتطُْهرِيَن
ــۇ     791 ــدۇ ـ ئۇممـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــهلهمه رەزىيهلالھـ مهن : سـ

  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
مېنىڭ چېچىم بهكمـۇ قويـۇق، غۇسـلى قىلغانـدا     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  : ـ دەپ سورىسام چۇۋامدىم؟
سـاڭ شـۇ   سـۇ قۇي  ئوچـۇم ئـۈچ  بېشىڭغا ــ ياق، چۇۋۇشقا كېرەك يوق، 

سهن، شۇنىڭ بىلهن پـاك  ىيۇي پڭگه سۇ تۆكۈپۈتۈن بهدىنى ىندن، ئاكۇپايه
  . ، ـ دېدىبولىسهن

  )330: مۇسلىم(

  .ـ وِفيِه َواغِْمزِي قُُروَنِك ِعْنَد كُلِّ َحفَْنٍة 792
ــۋايهتته     792 ــدە  «: ـ يهنه بىــــر رىــ ــۇ تۆككىنىڭــ ھهر قېــــتىم ســ

  . ②دېيىلگهن» چاچلىرىڭنى ئوبدان سىققىن
  )251: ئهبۇ داۋۇد(

نِ ُعَمْيرٍ قَالَ َبلَغَ َعاِئَشةَ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو َيأُْمُر النَِّسـاَء إِذَا  ـ َعْن ُعَبْيِد ْب  793
نْ اغَْتَسلَْن أَنْ َيْنقُْضَن ُرُءوَسُهنَّ فَقَالَْت َيا َعَجًبا ِالْبنِ َعْمرٍو َهذَا َيأُْمُر النَِّساَء إِذَا اغَْتَسـلَْن أَ 

صلى أُْمُرُهنَّ أَنْ َيْحِلقَْن ُرُءوَسُهنَّ لَقَْد كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َيْنقُْضَن ُرُءوَسُهنَّ أَفَالَ َي
  .ِمْن إَِناٍء َواِحٍد َوالَ أَزِيُد َعلَى أَنْ أُفْرِغَ َعلَى َرأِْسى ثَالَثَ إِفَْراغَاٍت اهللا عليه وسلم

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 409(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 227(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى تاھارەت

 450

ائىشـه  ئ: مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  دىن ـ ئۇبهيد ئىبنى ئۇمهير  793
 نىىرىنىڭ ئايـالل همـر ئىبنـى ئاسـ   رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا ئابدۇلالھ ئىبنى ئ

ئــۆرۈمه چــاچلىرىنى چۇۋۇشــقا ، غۇســلى قىلغــان چاغلىرىــدا جۇنــۇبهتتىن
  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. بۇيرىغانلىقى يهتتى

غۇسـلى قىلغانـدا    لىرىنىئـۇ ئايـال   !رگه قارىمامـدىغان؟ همــ ئىبنى ئ
ئۇنىڭدىن كۆرە چـاچلىرىنى چۈشۈرۈشـكه   . ا بۇيرۇپتۇچاچلىرىنى چۇۋۇشق
ھهقىــقهتهن مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ! بۇيرىغــان بولســىچۇ؟
سـۇ   ئوچـۇم غۇسلى قىالتتىم ۋە بېشىمغا ئۈچ  داستاۋەسهللهم بىلهن بىر 

ــايتتىم    ــنى قىلم ــقا ئىش ــتىن باش ــۆرۈمىلىرىمنى   (قۇيۇش ــاچ ئ ــى چ يهن
  . ، ـ دېگهن)مايتتىمۇچۇۋ

  )498: لىممۇس(

أَُبو َجْعفَرٍ قَالَ قَالَ ِلي َجابُِر ْبُن َعْبِد اللَِّه َوأََتانِي اْبُن َعمَِّك ُيَعرُِّض بِالَْحَسنِ  ـ  794
 َوَسلََّم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَنِفيَِّة قَالَ كَْيَف الُْغْسلُ ِمْن الَْجَناَبِة فَقُلُْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َيأُْخذُ ثَلَاثَةَ أَكُفŖ َوُيِفيُضَها َعلَى َرأِْسِه ثُمَّ ُيِفيُض َعلَى َساِئرِ َجَسِدِه فَقَالَ ِلي الَْحَسُن إِنِّـي  
  .َرُجلٌ كَِثُري الشََّعرِ فَقُلُْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِمْنَك َشَعًرا

ــۇ جهئفهردىــن مۇ   794 ــۋايهت قىلىنىــدۇ ـ ئهب ــداق رى جــابىر ماڭــا : ن
ــدى ــداق دې ــوغلى : مۇن مــۇھهممهد ئىبنــى ھهنهفىييهنىــڭ  (تاغاڭنىــڭ ئ

  : مهندىن) ئوغلى ھهسهننى دېمهكچى
  : ـ دەپ سورىدى، مهن ــ جۇنۇبهتتىن غۇسلى قىلىش قانداق بولىدۇ؟

ــ رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۈچ ئوچـۇم سـۇ ئېلىـپ،    
  : ئاندىن پۈتۈن بهدىنىگه سۇ تۆكهتتى، ـ دېسهم، ھهسهن. اتتىبېشىغا قۇي

  : مهن. ــ مېنىڭ چېچىم بهكمۇ قويۇق، ـ دېدى
ــى    ــهللهمنىڭ چېچــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــۇلۇلالھ ســ ـــ رەســ ـــ

  . سېنىڭكىدىنمۇ كۆپ ئىدى، ـ دېدىم
  )256: بۇخارى(

فَقَالَ َرُجلٌ َمـا  . اٌعفَقَالَ َيكِْفيَك َصـ وىف رواية انه قال لسائله عن الغسل   795
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 .فَقَالَ َجابٌِر كَانَ َيكِْفى َمْن ُهَو أَْوفَى ِمْنَك َشَعًرا، َوَخْيٌر ِمْنَك. َيكِْفينِى
ــيىلگهن    795 ــداق دې ــۋايهتته مۇن جــابىردىن غۇســلى : ـ يهنه بىــر رى

قىلىــش ئۈچــۈن قانچىلىــك ســۇ ئىشــلىتىش توغرۇلــۇق ســورالغانىدى،   
  : جابىر

  : يېنىدىكى بىر كىشى. ، ـ دېدىــ بىر سا سۇ يېتىدۇ
  : ــ ماڭا يهتمهيدۇ، ـ دېۋىدى، جابىر

زاتقـا   ياخشـى ــ بىر سا سۇ چېچى سېنىڭكىدىنمۇ كـۆپ ۋە سـهندىن   
  . يېتهتتى، ــ دېدى) رەسۇلۇلالھقا(

  )252: بۇخارى(

وُف َعلَى نَِسـاِئِه بُِغْسـلٍ   ـ قتادة َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيطُ  796
 .َواِحٍد

هنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئ كى،ىـدۇ ىنرىـۋايهت قىل  دىنـ قهتـادە    796 
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ھهمـــمه : مۇنـــداق دېـــگهن

  . ئاياللىرىنى چۆگىلهپ چىقىپ، بىرال غۇسلى بىلهن كۇپايىلىنهتتى
  )309: مۇسلىم(

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَاَف ذَاَت َيْومٍ َعلَى نَِسـاِئِه   ـ َعْن أَبِي َراِفعٍ  797
َيْغَتِسلُ ِعْنَد َهِذِه َوِعْنَد َهِذِه قَالَ قُلُْت لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا َتْجَعلُُه غُْسلًا َواِحًدا قَـالَ َهـذَا   

 .أَْزكَى َوأَطَْيُب َوأَطَْهُر
ــۇ را   797 ــدۇ   ـ ئهب ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــئ رەزىيهلالھ ــبهر : فى پهيغهم

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر كۈندە ھهممه ئايـاللىرىنى چـۆگىلهپ،   
  : مهن. ھهر بىرىنىڭ يېنىدا ئايرىم ـ ئايرىم غۇسلى قىلدى

ــ ئى رەسۇلۇلالھ ، ھهممىسىگه بىـرال غۇسـلى قىلسـاڭ بولمامـدۇ؟ ـ      
  :دېسهم

پـاك، تېخىمـۇ راھهت ۋە پـاكىز بولىـدۇ، ـ      ــ بۇنداق قىلساڭ تېخىمـۇ  
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  . ①دەپ جاۋاب بهردى
 )219: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََتى   798
  .َد أَنْ َيُعوَد فَلَْيَتَوضَّأْأََحُدكُْم أَْهلَُه ثُمَّ أََرا

ــهئىد - 798 ــۇ ســ ــۋايهت   ئهبــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــۇدرى رەزىيهلالھــ خــ
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

بىرىڭالر ئايالى بىلهن بىـر يهردە بولغانـدىن كېـيىن، يهنه بىـر قېـتىم      «
يېقىنچىلىق قىلماقچى بولسـا، ئىككـى قېـتىم ئارىسـىدا بىـر تاھـارەت       

  » .ئېلىۋەتسۇن
 )308: مۇسلىم(

 .ـ عن عائشة أَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كان لَا َيَتَوضَّأَ َبْعَد الُْغْسلِ 799
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ ـ ئائىشه  799

  . ②ئهلهيهى ۋەسهللهم غۇسلى قىلغاندىن كېيىن، تاھارەت ئالمايتتى
 )107: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغَتِسلُ ِفـي   ـ  800
 .الْقََدحِ َوُهَو الْفََرُق َوكُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوُهَو ِفي إَِناٍء َواِحٍد

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ  800
بىر قاچىـدا غۇسـلى   سۇ سىغىدىغان  ③ئون ئىككى مۇدهى ۋەسهللهم ئهلهي

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   مهن ۋە : ئــۇ يهنه. قىالتتــى
  . ④دەيدۇ -ئىككىمىز بىر قاچا سۇدا غۇسلى قىالتتۇق،

  )228: نهسائى(
                                                 

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 203(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 93(ئهلبانى  ②
ــى         ③ ــۆلچهم بىرلىگ ــىغىدىغان ئ ــۇ س ــۇد س ــى م ــون ئىكك ــۆز ئ ــگهن س ــتىكى فهرەق دې ــۇپ،  ھهدىس ــر بول بى

 . لىتىرغا تهڭ بولىدۇ 9.96سۇ  ئون ئىككى مۇدشۇنداق بولغاندا، . لىتىرغا تهڭ 0.83: مۇد
 .سهھىه، ـ دېگهن): 225(ئهلبانى  ④
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اِئَشةَ أََنا َوأَُخوَها ِمـْن  ـ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ َدَخلُْت َعلَى َع  801
الصَّاعِ  الرََّضاَعِة فََسأَلََها َعْن غُْسلِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْجَناَبِة فََدَعْت بِإَِناٍء قَْدرِ

كَانَ أَْزَواُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه  فَاغَْتَسلَْت َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَها ِسْتٌر َوأَفَْرغَْت َعلَى َرأِْسَها ثَلَاثًا قَالَ َو
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْخذْنَ ِمْن ُرُءوِسهِنَّ َحتَّى َتكُونَ كَالَْوفَْرِة

مهن : اھمان مۇنــداق دېــگهن ررۇـ ئهبــۇ ســهلهمه ئىبنــى ئابــد       801
ئائىشهنىڭ سۈت قېرىندىشى بىلهن بىلله ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ  

ئۇنىڭــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ۈت قېرىندىشــىســ ،يېنىغــا كىــردىم
نى قانـداق غۇسـلى قىلىـدىغانلىقى   جۇنـۇبهتتىن  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

ئۇ بىر سا مىقدارى سۇ پاتىدىغان قاچىدىن بىرنـى ئهكهلـدۈرۈپ   . سورىدى
ئۇ بېشىغا ئۈچ قېـتىم  . غۇسلى قىلدى، بىزنىڭ ئارىمىزدا پهردە بار ئىدى

اللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئايــاللىرى پهيغهمــبهر ســهل .ســۇ تــۆكتى
   ①.گىپ تۇرغىدەك قىلىپ كېسىپ تۇراتتىۈرىسىگه تېمچاچلىرىنى 

  )320: مۇسلىم(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ أَنَّ َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  ـ   802
 .َشَبٍه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َتْورٍ ِمْن

ـ ھىشام ئىبنى ئۇرۋەدىن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنـداق    802
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

  . ②ئىككىمىز بىر قاچىدا غۇسلى قىالتتۇق
 )98: ئهبۇ داۋۇد(

َجدََّتَها أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى  ـ عْن أُمِّ كُلْثُومٍ بنِت َعْبِد اللَِّه بن َزْمَعةَ، أَنَّ  803
كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدفََعْت إِلَْيَها ِمْخَضًبا ِمْن ُصفْرٍ، قَالَْت

 .لََّوكَانَ َنْحًوا ِمْن َصاعٍ أَْو أَقَ: َيْغَتِسلُ ِفيِه، قَالَ طَلَْحةُ
                                                 

پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىسســـــاالمنىڭ ۋاپاتىـــــدىن كېـــــيىن، ئاياللىرىنىـــــڭ ياسىنىشـــــقا ئىهتىيـــــاجى  ①
ــا  ــنىڭ جاپــ ــاچلىرىنى تاراشــ ــانلىقتىن، چــ ــهققىتى-بولمىغــ ــاچلىرىنى  مۇشــ ــۈن چــ ــۇش ئۈچــ دىن قۇتۇلــ

 . كېسىپ تۇراتتى
 .سهھىه، ـ دېگهن): 89(ئهلبانى  ②
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لسۈمدىن مۇنـداق  ۈـ ئابدۇلالھ ئىبنى زەمئهنىڭ قىزى ئۇممۇ گ  803
ــدۇ ــۋايهت قىلىنىـ ــ: رىـ ــوڭ ئانـ ــبهر ( امچـ ــى پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

بىـر قاچـا   ياسـالغان   تـۇچتىن  ماڭـا سـهلهمه   ۇئۇمم )ئايالى نىڭۋەسهللهم
ــپ ــبهر : بېرى ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇ  پهيغهم مۇش

قاچىغـا بىـر سـا يـاكى      ئـۇ  ):راۋىي(تهلهه  .تتى، ـ دېدى ى قىالقاچىدا غۇسل
   .①ئۇنىڭدىن ئازراق سۇ سىغاتتى، ـ دېگهن

 )»ئهلكهبىر«(

يكفي من غسل اƨنابة : قال النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: يب هريرة قالأَـ عن   804
 .مدادأَستة 

ت قىلىنىــدۇكى، ـــ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايه  804
غۇسـلى قىلىشـقا ئـالته مـۇد     «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  . ②دېگهن» سۇ كۇپايه قىلىدۇ) غا يېقىنلېتىر 5يهنى (
 )315: بهززار(

ـ َعْن َيْعلَى أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجلًا َيْغَتِسلُ بِـالَْبَرازِ    805
لَْحَيـاَء  َصِعَد الِْمْنَبَر فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه َوقَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحِليٌم َحيِيٌّ ِستٌِّري ُيِحبُّ افَ

 .َوالسَّْتَر فَإِذَا اغَْتَسلَ أََحُدكُْم فَلَْيْسَتِتْر
ـ يهئال ئىبنـى ئـۇمهييه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت         805

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر كىشــىنىڭ : ىلىنىــدۇق
مـۇنبهرگه  شۇنىڭ بىلهن . ئوچۇق يهردە غۇسلى قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردى
ــيىن   ــدىن كېـ ــانا ئېيتقانـ ــپ، ھهمدۇسـ ــقهتهن «: چىقىـ ــاال  هللاھهقىـ تائـ

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، مهن ئۇممــــۇ گۈلســــۈمنىڭ  ): 1107(ھهيســــهمى  ①

 .قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم
رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە يهزىــــد ئىبنــــى       بــــۇ ھهدىســــنى بهززار ): 1471(ھهيســــهمى  ②

ــار    ــرى ب ــىملىك بى ــى ئىس ــدۇلمهلىك نهۋفهل ــا  . ئاب ــارى، يهھي ــدە  (بۇخ ــڭ بىرى ــى رىۋايهتنى ــائى ) ئىكك ۋە نهس
قاتـــارلىق كۆپچىلىـــك ھهدىسشۇناســـالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى        

ــۋايهتته ئۇنىــڭ ئىشــهنچلى    ــر رى ــه، ئىبنــى مهئىــن بى ــان، ـ     سۈرس ــا قويغ ك كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئوتتۇرىغ
 .دېگهن
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كۆيۈمچان، ھايالىق ۋە ئهيبلهرنى يوشۇرغۇچىدۇر، ئۇ ھايا ۋە باشقىالرنىڭ 
الـدا  د ،غۇسـلى قىلغانـدا  شـۇڭا  . ى يېپىشنى ياخشـى كۆرىـدۇ  گۇناھلىرىن

  . ①دېدى» قىلىڭالريهردە 
 )406: نهسائى(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم لَـا      806
 .لَا ُيَوارِيِه فَإِنْ لَْم َيكُْن َيَرى فَإِنَُّه ُيَرى َيْغَتِسلَنَّ أََحُدكُْم بِأَْرضِ فَلَاٍة َولَا فَْوَق َسطْحٍ

ــۋايهت       806 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ـ ئاب
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھېچبىرىڭالر ئوچۇق يهردە يـاكى ئۆگزىـدە ۋەيـاكى دالدىسـىز يهردە     «
، چـۈنكى ئـۇ باشـقىالرنى كۆرمىسـىمۇ، باشـقىالر ئـۇنى       غۇسلى قىلمىسۇن

  . ②»كۆرىدۇ
 )615: ئىبنى ماجه(

ـ أَُبو السَّْمحِ قَالَ كُْنُت أَْخُدُم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَانَ إِذَا أََراَد   807
 .ْسُتُرُه بِِهأَنْ َيْغَتِسلَ قَالَ َولِّنِي قَفَاَك فَأَُولِّيِه قَفَاَي فَأَ

مهن پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دېـگهن   ۇـ ئهبۇسهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ   807
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خىزمىتىدە بولغان ئىدىم، پهيغهمبهر 

ــا   ــاقچى بولسـ ــلى قىلمـ ــهللهم غۇسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــا ما« :سـ ڭـ
ــى قىلىــپ   ــكهينىڭن ــى» !ۇرت ــلهن  .دەيتت ــۇنىڭ بى ــى مهن  ،ش كهينىمن

  . ③بولۇپ بېرەتتىم پ تۇرۇپ ئۇنىڭغا دالداقىلى
  )224: نهسائى(

َيْوَم الْفَْتحِ بِـأَْعلَى   صلى اهللا عليه وسلمقَالَْت َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه  َعْن أُمِّ َهانǜِـ  808
فََسَتَرُه  -قَالَْت  -الَْعجِنيِ َمكَّةَ فَأََتْيُتُه فََجاَء أَُبو ذَرŖ بَِجفَْنٍة ِفيَها َماٌء قَالَْت إِنِّى َألَرى ِفيَها أَثََر 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 393(ئهلبانى  ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 135(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 218(ئهلبانى  ③
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  .أََبا ذَرŖ فَاغَْتَسلَ -َيْعنِى  -
فهتىـه كـۈنى   : ـ ئۇممۇ ھـانى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دېـگهن      808

ــېقىن    ــگه يـ ــهللهم مهككىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ــر پهيغهمـ بىـ
، ئهبـۇ زەر خېمىـر   ىمگهنىدمهن ئۇنىڭ يېنىغا كهل ،كهندەتۆپىلىككه چۈش

شـۇنىڭ   .پ بهردىدالـدا بولـۇ  ئۇنىڭغـا  بىر تهڭلىـدە سـۇ كهلتـۈرۈپ،    يۇقى 
  . ①پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غۇسلى قىلدى ،بىلهن

 )25652: ئهھمهد(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ كَاَنْت الصَّلَاةُ َخْمِسَني َوالُْغْسلُ ِمْن الَْجَناَبِة َسْبَع   809
ْسلُ الَْبْولِ ِمْن الثَّْوبِ َسْبَع ِمَرارٍ فَلَْم َيَزلْ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسـأَلُ  ِمَرارٍ َوغَ

 .َحتَّى ُجِعلَْت الصَّلَاةُ َخْمًسا َوالُْغْسلُ ِمْن الَْجَناَبِة َمرَّةً َوغَْسلُ الَْبْولِ ِمْن الثَّْوبِ َمرَّةً
: ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى     809

يهتـته  غۇسـلى قىلىـش    تىنۋاقىت، جۇنـۇبهت  50 ناماز )مېراج كېچىسى(
قىلىـپ   يهتـته قېـتىم   نى يۇيۇشكىيىمن اغقېتىم، سۈيدۈك يۇقۇپ قال

ــگهن ئىــدى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كــۆپ   . بهلگىلهن پهيغهم
قىلىـش ۋە  جۇنۇبهتتىن غۇسلى  ، ناماز بهش ۋاقىتقا،ىۋېرىپئىلتىجا قىل

  . ②چۈشتى بىر قېتىمغا يۇيۇش سۈيدۈك يۇقۇپ قالغان كىيىمنى
 )247: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُربََّما اغَْتَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الَْجَناَبِة ثُـمَّ    810
 .لَيَّ َولَْم أَغَْتِسلَْجاَء فَاْسَتْدفَأَ بِي فََضَمْمُتُه إِ

ــگهن      810 ــداق دېـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ ئائىشـ پهيغهمـ
، بولـۇپ جۇنۇبهتتىن غۇسلى قىلىپ بهزىدە سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

اي غۇســلى قىلمــتېخــى  ، مهنتتــىئىسســىتىپ قويۇشــۇمنى تهلهپ قىال

                                                 
ــهمى  ① ــڭ        ): 1457(ھهيســ ــۇ زەرنىــ ــۇپ، ئهبــ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــمهد رىــ ــام ئهھــ ــىنى ئىمــ ــۇ ھهدســ بــ

 .ى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنۋەقهلىكىدىن باشقا راۋىيلىر
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 45(ئهلبانى  ②
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  . ①اتتىمقۇچاقالپ ئىسستىپ قوي تۇرۇپ، ئۇنى
 )123: تىرمىزى(

ـ َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيْغِسلُ َرأَْسُه بِالِْخطِْميِّ   811
 .َوُهَو ُجُنٌب َيْجَتزǛُِ بِذَِلَك َولَا َيُصبُّ َعلَْيِه الَْماَء

: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ مۇنــداق ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن   811
ۇنــۇب ھالىتىــدە بېشــىنى هلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جپهيغهمــبهر ســ

بېشـىغا  بىلهن يۇيۇپ، ) سوپۇن ئورنىدا ئىشلىتىلىدىغان نهرسه(خىتمى 
  . ②شۇنىڭ بىلهنال بولدى قىالتتىسۇ تۆكمهستىن قايتا 

 )256: ئهبۇ داۋۇد(

ْيَنا الضَِّماُد َوَنْحـُن َمـَع   ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كُنَّا َنْغَتِسلُ َوَعلَ  812
  .َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمِحلَّاٌت َوُمْحرَِماٌت

ــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دېــگهن   812 بىــز پهيغهمــبهر : ـ
ئېهــرام باغلىغــان ۋە ئېهرامســىز ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن 

  . ③لىم چېپىقلىق پېتى يۇيۇناتتۇقبېشىمىزغا يى چاغلىرىمىزدىمۇ
 )254: ئهبۇ داۋۇد(

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْخُرُج ِمْن الَْخلَاِء : ـ عن علي قَالَ  813
َعْن الْقُْرآِن َشْيٌء لَـْيَس   فَُيقْرِئَُنا الْقُْرآنَ َوَيأْكُلُ َمَعَنا اللَّْحَم َولَْم َيكُْن َيْحُجُبُه أَْو قَالَ َيْحجُِزُه

 .الَْجَناَبةَ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن  813

ۋە تتى ئـۆگىته ئهلهيهى ۋەسهللهم تهرەتخانىـدىن چىقىـپ، بىـزگه قۇرئـان     
ــى    ــۆش يهيتت ــۇرۇپ گ ــرگه ئولت ــلهن بى ــز بى ــهلاللالھۇ  . بى ــبهر س پهيغهم

 ئوقۇشـتىن تتىن باشقا ھـېچ نهرسـه قۇرئـان    جۇنۇبه نىئهلهيهى ۋەسهللهم
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 17(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 48(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 229(ئهلبانى  ③
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  . ①توسالمايتتى
 )229: ئهبۇ داۋۇد(

 .Ɓ ير بالقراءة للجنب بأسا:ـ عن ابن عباس  814
ــۇ ئهنهۇ    814 ــاـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھ ــالهتتىمۇ  ” :م ــۇب ھ جۇن

  . دەپ قارايتتى “قۇرئان ئوقۇشتا بىر چهكلىمه يوق
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ن إال آالميس القر: ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: هللا ابن عمرـ عن عبدا  815
 .طاهر

ــدۇلال   815 ــۇ ئهنهۇ   ھـ ئاب ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــۋايهت م دىن رى
قۇرئـــان «: قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  . ②دېگهن» كهرىمنى پاك ئادەمال تۇتااليدۇ

 )»ئهلكهبىر«(

َشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ َيَنـاَم َوُهـَو   ـ َعْن َعاِئ  816
 .ُجُنٌب غََسلَ فَْرَجُه َوَتَوضَّأَ ِللصَّلَاِة

: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    816
ە ئۇخلىمـاقچى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جۇنۇب ھالىتىـد 

  . بولسا، ئهۋرىتىنى يۇياتتى ۋە نامازغا تاھارەت ئالغاندەك تاھارەت ئاالتتى
  )288: بۇخارى(

ـ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ جنبـا فـأََراَد أَنْ     817
 .َيَناَم َتَوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّلَاِة َيأكل أو

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 39(ئهلبانى  ①
لـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ     بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بو ): 1512(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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ــگهن      817 ــداق دېـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ ئائىشـ پهيغهمـ
مهكچـى  ېللهم جۇنـۇب بولـۇپ قېلىـپ، تامـاق ي    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـه 

  . ياكى ئۇخلىماقچى بولسا، نامازغا تاھارەت ئالغاندەك تاھارەت ئاالتتى
  )305: مۇسلىم(

َعاِئَشةَ أَكَانَ َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قَْيسٍ قَالَ َسأَلُْت  818
 ُربََّمـا  َعلَْيِه َوَسلََّم َيْغَتِسلُ قَْبلَ أَنْ َيَناَم أَْم َيَناُم قَْبلَ أَنْ َيْغَتِسلَ قَالَْت كُلُّ ذَِلَك قَْد كَانَ َيفَْعلُ

 .الَِّذي َجَعلَ ِفي الْأَْمرِ َسَعةً اغَْتَسلَ فََناَم َوُربََّما َتَوضَّأَ فََناَم قُلُْت الَْحْمُد ِللَِّه
ئائىشه رەزىيهلالھۇ  :مۇنداق دەيدۇ ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ قهيس  818
  : ئهنهادىن
) جۇنـۇپ بولـۇپ قالغانـدا   (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  ــ

ــ   ئـۇخالمتى؟ مـاي  ئۇخالشتىن بۇرۇن غۇسلى قىالمتى ياكى غۇسـلى قىل 
  : ائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها، ئىمىدغاندەپ سورى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهممىسـىنى قىالتتـى،     ــ 
بهزىدە غۇسلى قىلىپ ئۇخلىسا، بهزىدە كىچىك تاھـارەت ئېلىـپ ئانـدىن    

  : شۇنىڭ بىلهن مهن .دېدى-،تتىيئۇخال
  . ما شۈكرى، ـ دېدىقهللاكهڭچىلىك قىلغان  بۇ ئىشتاــ 

  )307: مۇسلىم(

َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَناُم َوُهَو ُجُنٌب َولَا  ـ َعْن  819
ăَيَمسُّ َماء.  

ــگهن      819 ــداق دېـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ ئائىشـ پهيغهمـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جۇنــۇب ھالىتىــدە غۇســلى قىلماســتىن 

  . ①ئۇخاليتتى
 )118: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 103(ئهلبانى  ①
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ـ َعْن أَبِي َسلََمةَ أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه   820
ـ  لَ َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ َيَناَم َوُهَو ُجُنٌب َتَوضَّأَ َوإِذَا أََراَد أَنْ َيأْكُلَ أَْو َيْشَرَب قَالَْت غََس

 .َيأْكُلُ أَْو َيْشَرُب َيَدْيِه ثُمَّ
ـ ئهبـۇ سـهلهمهدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ         820

ئهگهر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم : ئهنهــا مۇنــداق دېــگهن
جۇنۇب ھالىتىدە بىر نهرسه يېمهكچى ياكى ئىچمهكچـى بولسـا، قـولىنى    

   .①ئىچهتتى -يۇيۇپ، ئاندىن يهپ 
 )257: نهسائى(

ـ َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ إِذَا أََراَد أَنْ َيَناَم أَْو َيطَْعَم َوُهَو ُجُنـٌب    821
 .غََسلَ َوْجَهُه َوَيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ َوَمَسَح بَِرأِْسِه ثُمَّ طَِعَم أَْو َناَم

ــۋايهت      821 ــداق رى ــۇدىن مۇن ــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــدۇـ ن : قىلىنى
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر جۇنۇب ھالىتىـدە ئۇخلىمـاقچى يـاكى بىـر نهرسـه      
يېمهكچــى بولســا، يــۈزىنى ۋە قــولىنى جهيــنىكىگىچه يۇيــاتتى، بېشــىغا  

   .ياكى ئۇخاليتتى ئىچهتتى –مهسهى قىالتتى، ئاندىن يهپ 
  )111: مالىك(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي طَرِيقٍ ِمـْن  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لَِقَينِي َرُسولُ اللَّ  822
طُُرقِ الَْمِديَنِة َوأََنا ُجُنٌب فَاْخَتَنْسُت فَذََهْبُت فَاغَْتَسلُْت ثُمَّ جِئُْت فَقَالَ أَْيَن كُْنَت َيـا أََبـا   

رِ طََهاَرٍة فَقَالَ ُسْبَحانَ اللَّـِه  ُهَرْيَرةَ قَالَ قُلُْت إِنِّي كُْنُت ُجُنًبا فَكَرِْهُت أَنْ أَُجاِلَسَك َعلَى غَْي
 .إِنَّ الُْمْسِلَم لَا َيْنُجُس

مهن جۇنـۇب  : ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن       822
ئىــدىم، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ئهلهيهىسســاالم مهدىنىنىــڭ      
 يوللىرىنىڭ بىرىدە ئۇچراپ قالدى، مهن غىپپىدە كۆزدىن غايىب بولۇپ،

يهـــى غۇســـلى قىلىـــپ ئانـــدىن كهلســـهم، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهله 
  : ۋەسهللهم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 251(ئهلبانى  ①
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  : مهن. ـ دەپ سورىدى نهگه كهتتىڭ؟! ئهي ئهبۇ ھۇرەيرەــ 
ئولتۇرۇشنى يامان كـۆردۈم،  ناپاك ھالدا جۇنۇب ئىدىم، سهن بىلهن ــ 

  : ـ دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①دېدى ، ـان نىجىس بولمايدۇمۇسۇلم! نالالھسۇبهاــ 

 )231: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أُِقيَمْت الصَّلَاةُ َوُعدِّلَت الصُّفُوُف ِقَياًما فََخـَرَج إِلَْيَنـا     823
قَالَ لََنا َمكَاَنكُْم ثُـمَّ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا قَاَم ِفي ُمَصلَّاُه ذَكََر أَنَُّه ُجُنٌب فَ

 .َرَجَع فَاغَْتَسلَ ثُمَّ َخَرَج إِلَْيَنا َوَرأُْسُه َيقْطُُر فَكَبََّر فََصلَّْيَنا َمَعُه
: ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  823

. تهكبىر ئېيتىلىپ، كىشىلهر ئۆرە ھالهتته سهپ تارتىـپ بولغـان ئىـدى   
ــدا   رەســۇلۇ لالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم چىقىــپ ســهپنىڭ ئالدى

: دە، بىـزگه  -تۇرۇپ بولۇپ، ئۆزىنىڭ جۇنۇب ئىكهنلىكىنى ئېسىگه ئالدى 
ــۇرۇڭالر « ــۇرۇپ ت ــۆيىگه قايتىــپ كىرىــپ غۇســلى   »!جــايىڭالردا ت دەپ، ئ

قىلىپ، بېشىدىن سۇ تېمىۋاتقان ھالـدا يېنىمىزغـا چىقتـى ۋە تهكبىـر     
  . ، ئاندىن بىلله ناماز ئوقۇدۇقاشلىدىئېيتىپ نامازنى ب

  )275: بۇخارى(

  .ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ فَلَمَّا قَاَم ِفي ُمَصلَّاُه َواْنَتظَْرَنا أَنْ ُيكَبَِّر اْنَصَرَف 824
: ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  824

تهكبىـر  بىـز  ، ئـۆتتى هم مېهرابقـا  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلل  
  . ②كۈتۈۋاتقان چېغىمىزدا، چىقىپ كهتتى ئېيتىپ نامازنى باشلىشىنى

 )233: ئهبۇ داۋۇد(

 .فَكَبََّر ثُمَّ أَْوَمأَ بَِيِدِه إِلَى الْقَْومِ أَنْ اْجِلُسوا فَذََهَب فَاغَْتَسلَ ـ وىف أخرى 825
ــۋايهتته   825 ــۇتهكبىــر ئ: ـ يهنه بىــر رى كىشــىلهرگه پ، ېيتىــپ بول

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 212(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 213(ئهلبانى  ②
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ئولتۇرۇشقا ئىشارەت قىلىـپ قويـۇپ، بېرىـپ غۇسـلى قىلىـپ كهلـدى، ـ        
  . ①دېيىلگهن

  )233: ئهبۇ داۋۇد(

  .»إِنََّما أََنا َبَشٌر َوإِنِّى كُْنُت ُجُنًبا« :فَلَمَّا قََضى الصَّالَةَ قَالَ: ـ وىف أخرى 826
ــڭ     826  ــۇ داۋۇدنى ــدە ـ ئهب ــر رىۋايىتى ــيىلگهن  يهنه بى ــداق دې : مۇن

مهنمـۇ  «: ئوقـۇپ بولـۇپ   نىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نامـاز 
  . ②دېدى» )ئۇنتۇپ قاپتىمهن( بىر ئىنسان، جۇنۇب ئىدىم

 )233: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َصلَّى بِالنَّاسِ الصُّْبَح ثُمَّ غََدا إِلَى   827
  .بِالُْجُرِف فََوَجَد ِفي ثَْوبِِه اْحِتلَاًما فَقَالَ إِنَّا لَمَّا أََصْبَنا الَْوَدَك لَاَنت الُْعُروُق أَْرِضِه

بىـر  : ـ سۇاليمان ئىبنى يهسـاردىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      827
ــۇ    ــۇ ئهنه ــاب رەزىيهلالھ ــى خهتت ــۆمهر ئىبن ــۈنى ئ ــدات   ك كىشــىلهرگه بام

ۇرۇف دېـگهن يهردىكـى ئېتىزلىقىغـا    نامىزىنى ئوقـۇپ بېرىـپ بولـۇپ، جـ    
كهتتــى، ئــۇ يهرگه بېرىــپ بولــۇپ، كىيىمىــدە ئېهتىالمنىــڭ ئهســىرىنى 

ــۆردى، ئانـــدىن مۇنـــداق دېـــدى  ــاغ: كـ ــلىۋى بىـــز يـ  ،دۇقيېيىشـــكه باشـ
  ). غىلى تۇردۇقئېهتىالم بولكۆپ يهنى ( غىلى تۇردىتومۇرلىرىمىز بوشى

  )115: مالىك(

ْبُتِليُت بِالْاْحِتلَامِ ُمْنذُ ُولِّيُت أَْمَر النَّاسِ فَاغَْتَسلَ َوغََسلَ فَقَالَ لَقَْد ا: ـ وىف رواية  828
 .َما َرأَى ِفي ثَْوبِِه ِمْن الْاْحِتلَامِ ثُمَّ َصلَّى َبْعَد أَنْ طَلََعْت الشَّْمُس

ــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن    828 مهن ئىنســانالرنىڭ : ـ يهنه بىــر رى
، ـ دەپ،   پ قالــدىملــۇغــا مــۇپتىال بوبېشــى بولغانــدىن تارتىــپ، ئېهتىالم

غۇسلى قىلدى ۋە كىيىمىدىكى مهنىينى يۇدى، ئاندىن كۈن چىققانـدىن  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 213(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 214(ئهلبانى  ②
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  . كېيىن ناماز ئوقۇدى
  )114: مالىك(

 .كَانَ َيكَْرُه أَنْ َيْغَتِسلَ بنْصِف النََّهارِ، َوِعْنَد الَْعَتَمِةأنه : ـ عن أََنَس بن َماِلٍك 829
ۋە قـاراڭغۇ  ۋاقتىـدا  چـۈش  چىـڭ   ىڭهنهۇنـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئ  829

ىدىغانلىقى ۋاقىتالردا غۇسلى قىلىشنى يامان كۆر ۈپ بولغانچۈش ولۇقت
  . ①رىۋايهت قىلىنىدۇ

 )»ئهلكهبىر«(

َعْن َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   830
الرَُّجلِ َيْغَتِسلُ ِمَن الَْجَناَبِة فَُيْخِطǜُ َبْعَض َجَسِدِه الَْماُء، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   فََسأَلَُه َعنِ

 .َيْغِسلُ ذَِلَك الَْمكَانَ ثُمَّ ُيَصلِّي :اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ــداق       830 ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ـ ئاب

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــى   ب: رىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــى پهيغهمـ ــر كىشـ ىـ
 نىڭبهدىنىبىراق  ،يۇيۇنغانۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ، جۇنۇبهتتىن 

دى، غانىســـورىھهققىـــدە  ئـــادەمســـۇ تهگـــمهي قالغـــان بهزى يهرلىـــرىگه 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ②دېدى» شۇ يهرنىال يۇيۇپ، ئاندىن ناماز ئوقۇيدۇ«
  )»رئهلكهبى«(

إِذَا ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : ـ َعنِ الَْحكَمِ بن ُعَمْيرٍ، قَالَ  831
 .“اغَْتَسلَ أََحُدكُْم ثُمَّ ظََهَر ِمْن ذَكَرِِه َشْيٌء فَلَْيَتَوضَّأْ

ـ ھهكهم ئىبنــــى ئــــۆمهر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت      831
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

                                                 
ــهمى  ① ــۇ): 1463(ھهيس ــىملىك        ب ــته ئىس ــهنهدىدىكى رائى ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ھهدىس

 .ئايال نامهلۇمدۇر، ـ دېگهن
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 1480(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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غۇسلى قىلىپ بولغاندىن كېيىن، زەكىرىدە بىر نهرسه كۆرگهنلهر «
   .①»تاھارەت ئېلىۋەتسۇن

 )3185: »ئهلكهبىر«(

ـ َعْن َعِليŖ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَـا َتـْدُخلُ     832
 .لَْملَاِئكَةُ َبْيًتا ِفيِه ُصوَرةٌ َولَا كَلٌْب َولَا ُجُنٌبا

ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر      832
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»سۈرەت، ئىت، جۇنۇب بار ئۆيگه ماالئىكه كىرمهيدۇ« 
 )261: نهسائى(

                                                 
ــهنهدىدە     ): 1503(ھهيســهمى  ① ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ــد  ب ــى ۋەلى ــيه ئىبن بهقىي

 .ئۇنىڭ ھهدىسى مۇدەللهستۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 8(ئهلبانى  ②
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هندە غۇسلى ئىسالمغا كىرگقىلىش،  ھاممامغا كىرىپ غۇسلى
  ى قىلىش توغرىسىداغۇسل دار ئايالنىڭقىلىش ۋە ھهيز

َنَهى الرَِّجالَ َوالنَِّساَء َعـنِ   ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِىَّ   -833
 .الَْحمَّاَماِت ثُمَّ َرخََّص ِللرَِّجالِ ِفى الَْمَيازِرِ

: ھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ـ ئائىشــه رەزىيهلال   833
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهر ـ ئايالالرنىــڭ ھاممامغــا    

ىشــتان كىــيگهن ھــالهتته  كىرىشــىنى چهكــلهپ، كېــيىن ئهرلهرنىــڭ ئ 
  . ①خسهت قىلدىۇكىرىشىگه ر

 )2802: تىرمىزى(

لِ الشَّامِ َعلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَبِي الَْمِليحِ قَالَ َدَخلَ نِْسَوةٌ ِمْن أَْه َعْنـ   834
فَقَالَْت ِممَّْن أَْنُتنَّ قُلَْن ِمْن أَْهلِ الشَّامِ قَالَْت لََعلَّكُنَّ ِمْن الْكُـوَرِة الَِّتـي َتـْدُخلُ نَِسـاُؤَها     

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َما ِمـْن  الَْحمَّاَماِت قُلَْن َنَعْم قَالَْت أََما إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا
  .اْمَرأٍَة َتْخلَُع ِثَياَبَها ِفي غَْيرِ َبْيِتَها إِلَّا َهَتكَْت َما َبْيَنَها َوَبْيَن اللَِّه َتَعالَى

شـام ئهھلىـدىن   : ـ ئهبۇ مهلىه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    834
يېنىغـا كىـردى، ئائىشـه     بىر قانچه ئايـال ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ    

  :ئۇالردىن
  : ئۇالر. ــ سىلهر نهدىن؟ ـ دەپ سورىدى

  :ــ بىز شامدىن، ـ دېۋىدى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
ــ ھه، شۇنداقمۇ؟ ئۇنداقتا، سىلهر ئاياللىرى ھاممامالرغا كىرىـدىغان  

  : ئۇالر. رايوندىن ئوخشىمامسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 530(ئهلبانى  ①
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ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق   . اب بهردىــ ھه، شۇنداق، ـ دەپ جاۋ 
  :دېدى

ـــ  ــى،ــ ــقهت قىلىڭالركـ ــى   دىقـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ مهن پهيغهمـ
ھهر قانـداق بىـر   «: دىمغانىـ ۋەسهللهمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلى  

بىـلهن   هللائايال ئۆزىنىڭ ئۆيىدىن باشـقا يهردە كىيىمىنـى سـالىدىكهن،    
  . ①»يىرتقان بولىدۇ نىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پهردىنىۆزىئ

 )4010: ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنََّها َسـُتفَْتُح    835
ا الرَِّجالُ إِلَّا بِالْأُُزرِ لَكُْم أَْرُض الَْعَجمِ َوَسَتجُِدونَ ِفيَها ُبُيوًتا ُيقَالُ لََها الَْحمَّاَماُت فَلَا َيْدُخلَنََّه

  .َواْمَنُعوَها النَِّساَء إِلَّا َمرِيَضةً أَْو ُنفََساَء
مـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  هـ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئ    835

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ى، ئـۇ زېمىنـدا   سىلهر بىر ئهجنهبى زېمىنىنى پهتىه قىلىسـىلهرك «

ھاممام ئىسىملىك ئـۆيلهرنى ئۇچرىتىسـىلهر، ئـۇ ئـۆيلهرگه ئهرلىـرىڭالر      
ــاس    ــهل ۋە نىپــ ــاللىرىڭالرنى كېســ ــۇن، ئايــ ــلهن كىرســ ــتان بىــ ئىشــ

  . ②»ھالهتلىرىدىن باشقا ۋاقىتتا كىرىشتىن چهكلهڭالر
 )4011: ئهبۇ داۋۇد(

َسلََّم قَالَ َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيـْومِ  ـ عن جابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو  836
يلََتـُه  الْآِخرِ فَلَا َيْدُخلْ الَْحمَّاَم بَِغْيرِ إَِزارٍ َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَلَا ُيـْدِخلْ َحلِ 

 .لَا َيْجِلْس َعلَى َماِئَدٍة ُيَداُر َعلَْيَها بِالَْخْمرِالَْحمَّاَم َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَ
ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر    836

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرىـدىكهن، ھاممامغـا   هللاكىمكى «

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3386(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 866(ئهلبانى  ②
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ــۇن  ــىز كىرمىس ــى . ئىشتانس ــاهللاكىمك ــان    ق ــۈنىگه ئىم ــاخىرەت ك ۋە ئ
قـا ۋە  هللاكىمكـى  . كهلتۈرىدىكهن، ئاياللىرىنى ھاممامغا كىرگۈزمىسـۇن 

ئــاخىرەت كــۈنىگه ئىمــان كهلتۈرىــدىكهن، ھــاراق تىزىلغــان داســتىخاندا 
  . ①ئولتۇرمىسۇن

 )2801: تىرمىزى(

قُولُ َخَرْجُت ِمـَن الَْحمَّـامِ   َعْن أَبِيِه أَنَُّه َسِمَع أُمَّ الدَّْرَداِء َتـ عن أُمَّ الدَّْرَداِء   837
. قَالَْت ِمَن الَْحمَّامِ. »ِمْن أَْيَن َيا أُمَّ الدَّْرَداِء  «فَقَالَ  صلى اهللا عليه وسلمفَلَِقَينِى َرُسولُ اللَِّه 

أُمََّهاِتَها إِالَّ َوِهَى َوالَِّذى َنفِْسى بَِيِدِه َما ِمنِ اْمَرأٍَة َتَضُع ِثَياَبَها ِفى غَْيرِ َبْيِت أََحٍد ِمْن «فَقَالَ 
 .»َهاِتكَةٌ كُلَّ ِسْترٍ َبْيَنَها َوَبْيَن الرَّْحَمنِ

لىكــى رىــۋايهت  مۇنــداق دېگهن ىــڭـ ئۇممــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهان     837
مهن ھاممامـــدىن چىقىۋېتىـــپ، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : قىلىنىـــدۇ

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ر، پهيغهمـــبهىمغانىـــدقالۋەســـهللهم بىـــلهن ئۇچرىشـــىپ 
  : ۋەسهللهم مهندىن

  : مهن. ـ دەپ سورىدى قهيهردىن كېلىۋاتىسهن؟! ــ ئى ئۇممۇ دەردائ
ــ دەپ جـاۋاب بهرسـهم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ       ــ ھاممامـدىن كېلىـۋاتىمهن،  

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، ھهر   هللاــ مېنىڭ جېنىم ئىلكىدە بولغان 

ــا ـ ئانىســىنىڭ ئ      قا ــۆز ئات ــال ئ ــر ئاي ــداق بى ــى  ۆن ــقا يهردە كىيىمىن ــدىن باش يى
ــۇ   ــلهن ئ هللاســالىدىكهن، ئ نىــڭ ئارىســىدىكى پهردىلهرنىــڭ ھهممىســىنى   ۆزىبى

  . ②يىرتقان بولىدۇ، ـ دېدى
 )»ئهلكهبىر«؛ 26498: ئهھمهد(

أَوَّلُ َمْن ُصنَِعْت لَـُه  ” :قَالَ َعْن أَبِي ُموَسى َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ     838
أَوَّْه ِمْن َعذَابِ : النُّوَرةُ َوَدَخلَ الَْحمَّاَم ُسلَْيَمانُ بن َداُوَد، فَلَمَّا َدَخلَُه َوَوَجَد َحرَُّه وغَمَُّه قَالَ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2246(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــرى     ):1517(ھهيسـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 .“اللَِّه، أَوَّْه، أَوَّْه، قَْبلَ أَنْ ال َيْنفَع أَوَّْه
ۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر    ـ ئهبـۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ      838

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ياسـاتقان   يهرلىـك دورا ) بهدەننىڭ تۈكلىرىنى چۈشـۈرىدىغان (تۇنجى بولۇپ «

ۋە ھاممامغــا كىــرگهن كىشــى داۋۇدنىــڭ ئــوغلى ســۇاليمان بولــۇپ، ئــۇ ھاممامغــا  
النىـــڭ ئازابىـــدىن ۋاي، تائا هللا”: كۆرگهنـــدەقىنى ئىسســـىقلىئۇنىـــڭ كىرىـــپ، 

  . ①»دېدى “!ۋاي، ۋاي ىسى يوق كۈندىن بۇرۇنپايدۋايسىنىشنىڭ 
 )»ئهلكهبىر«(

فَـإِذَا َبلَـغَ    ،أَنَُّه كَانَ َيْدُخلُ الَْحمَّاَم فَُيَنوُِّرُه َصاِحُب الَْحمَّامِ ـ َعنِ اْبنِ ُعَمَر  839
 .اْخُرْج: َحقَْوُه َيقُولُ ِلَصاِحبِ الَْحمَّامِ

دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت مـــاىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇـ ئ    839
مهن ھاممامغـــا كـــرەتتىم، ھاممـــام ئىگىســـى بهدىنىمنـــى : قىلىنىـــدۇ

  . ②، بهلگه كهلگهندە، ھاممام ئىگىسىنى چىقىرىۋېتهتتىمدورىالپ
  )»ئهلكهبىر«(

ْخذُ ِفي الَْمْسجِِد الْفَ” :َسِمْعُت اَألْوَزاِعيَّ، َيقُولُ: الَْوِليد بن ُمْسِلمٍ، قَالَـ عن   840
  .“َعْوَرةٌ، َوِفي الَْحمَّامِ لَْيَسْت بَِعْوَرٍة

ــداق دېــگهن ـ ۋەلىــ   840  ئىنىــڭ امهن ئهۋز: د ئىبنــى مۇســلىم مۇن
يوتىســى مهســچىتته   نىڭئىنســان: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم  

  . ③ئهۋرەت، ئهمما ھاممامدا ئهۋرەت ئهمهس
 )»ئهلكهبىر«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بـــو لـــۇپ، ســـهنهدىدە ئىســـمائىل ئىبنـــى ): 1526(ھهيســـهمى  ①

 .ئابدۇراھمان ئهۋدى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 1529(ســهمى ھهي ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 1531(ھهيسهمى  ③
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اِصمٍ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُرِيـُد الْإِْسـلَاَم   ـ عن قَْيسِ ْبنِ َع  841
 .فَأََمَرنِي أَنْ أَغَْتِسلَ بَِماٍء َوِسْدرٍ

مهن مۇسـۇلمان بولـۇش    :ـ قهيس ئىبنى ئاسىم مۇنـداق دېـگهن    841
ئۈچۈن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا كهلسـهم،      

  . ②يۇيۇنۇشقا بۇيرىدى بىلهن ①سىدرسۇ ۋە مېنى 
  )355: ئهبۇ داۋۇد(

صـلى اهللا عليـه   ـ َعْن ُعثَْيمِ ْبنِ كُلَْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَُّه َجاَء إِلَى النَّبِىِّ   842
. »الْكُفْـرِ  أَلْقِ َعْنَك َشـْعرَ « صلى اهللا عليه وسلمفَقَالَ لَُه النَّبِىُّ . فَقَالَ قَْد أَْسلَْمُت وسلم

 . َيقُولُ اْحِلْق
ئۇنىــڭ  تىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ـ ئۇســهيم ئىبنــى كــۇلهيب   842

ــا     چــوڭ دادىســى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغ
  : كېلىپ

، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    دەــ مهن مۇسۇلمان بولدۇم، ـ دېگهن 
  :ئۇنىڭغا ۋەسهللهم
يهنـى   !نى ئېلىۋەتكىنهرتۈكل) سى بولغان بۇبهلگى( نىڭقىرلىپاــ ك
   .③گهنـ دې رىۋەتكىنچۈشۈ

 )356: ئهبۇ داۋۇد(

أَْخَبَرنِي آَخُر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلآَخَر َمَعُه أَلْقِ َعْنَك  ـ قَالَ و  843
  .َشْعَر الْكُفْرِ َواْخَتِتْن

ــدۇ   - 843 ــداق دەي ــب مۇن ــقا بىرى: كۇلهي ــڭباش ــا  نى ئېيتىــپ ماڭ
چـوڭ دادام بىـلهن   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     بېرىشىچه،

  : بىرىگه مۇنداق دېگهنبىرگه كهلگهن 

                                                 
ــدا         ① ــوپۇننىڭ ئورنىــ ــۇرمىقى ســ ــڭ يوپــ ــدا ئۇنىــ ــى چاغــ ــۇپ، ئهينــ ــالن بولــ ــاۋا چىــ ــگهن يــ ــىدر دېــ ســ

 . ئىشلىتىلگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 342( ئهلبانى ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 343(ئهلبانى  ③
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ۋە  نى ئېلىـۋەتكىن هرتـۈكل ) بهلگىسـى بولغـان بـۇ   ( نىـڭ قىرلىپاك ــ
  . ①دېگهنىكهن -!سۈننىتىڭنى قىلدۇرغىن

  )356: ئهبۇ داۋۇد(

كَان َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُر َمْن أَْسـلََم أَنْ  : لـ عن قتادة قا  844
 .كَانَ اْبَن ثََمانَِني َسَنةً وإنَيْخَتِتَن، 

پهيغهمـبهر  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇمۇنداق  نىڭەقاتهد - 844
ــداق       ــان ھهرقان ــۇلمان بولغ ــى مۇس ــهللهم يېڭ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

رۇشــقا ۇياشــقا كىــرگهن بولســىمۇ، خهتــنه قىلد  80ىنى، گهرچه ئــۇ كىشــ
  . ②يتتىۇبۇير

 )»ئهلكهبىر«(

ـ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ اْمَرأَةً َسأَلَْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن غُْسـِلَها ِمـْن     845
ْن َمْسٍك فََتطَهَّرِي بَِها قَالَْت كَْيَف أََتطَهَُّر الَْمِحيضِ فَأََمَرَها كَْيَف َتْغَتِسلُ قَالَ ُخِذي ِفْرَصةً ِم

ثَـَر  قَالَ َتطَهَّرِي بَِها قَالَْت كَْيَف قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه َتطَهَّرِي فَاْجَتَبذُْتَها إِلَيَّ فَقُلُْت َتَتبَِّعي بَِها أَ
  .الدَّمِ

ــدۇ      845 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــال  : ـ ئائىشـ ــر ئايـ بىـ
. لۇلالھتىن ھهيــزدىن قانــداق غۇســلى قىلىــش توغرىســدا ســورىدىرەســۇ

رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ ئايالغـا غۇسـلى قىلىشـنى       
  : ئۆگىتىپ

 ســـۈرۈلگهن بىـــر پـــارچه التـــا بىـــلهن ئىپـــار) مـــۇمكىن بولســـا(ـــــ 
  :ئۇ ئايال. دېدى ـ! ىالنغىنازت

پهيغهمـبهر  . ىدىدەپ سـور ـ ؟  تـازىلىنىمهن قانـداق  ئۇنىـڭ بىـلهن   ـــ  
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئۇ ئايال يهنه. ، ـ دېدىتازىالنغىنــ ئۇنىڭ بىلهن 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 343(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 1563(ھهيســـهمى  ②

 .دېگهن
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  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ــ قانداق؟ ـ دەپ سورىدى
  : مهن ئۇ ئايالنى يېنىمغا تارتىپ. ، ـ دېدىتازىالنغىن! ھــ سۇبهانالال

 سـۈرتكىن، ـ  ) يهنـى ئهۋرىتىڭنـى  (قاننىـڭ ئـورنىنى   ئۇنىڭ بىـلهن  ــ 
  . دېدىم

  )314: بۇخارى(

ُخِذي ِفْرَصةً ُمَمسَّكَةً فََتَوضَِّئي ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ويف روايةـ   846
ُيرِيـُد   َوَسلََّم اْسَتْحَيا فَأَْعَرَض بَِوْجهِِه أَْو قَالَ َتَوضَِّئي بَِها فَأََخذُْتَها فََجذَْبُتَها فَأَْخَبْرُتَها بَِمـا 

  .النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،ـ يهنه بىر رىۋايهتته 846

 ،تـازىلىغىن سۈرۈلگهن بىر پارچه التىنى ئېلىپ ئۈچ قېتىم  ئىپارــ 
مهن ئـۇ ئايـالنى   . ـ دەپ بولۇپ، ھايادىن يـۈزىنى باشـقا ياققـا قارىتىۋالـدى    

مغا تارتىـپ، رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ نـېمه       يېنى
  . دېمهكچى بولغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ قويدۇم

  )315: ىبۇخار(

قَالَْت َعاِئَشةُ نِْعَم النَِّساُء نَِساُء اَألْنَصارِ لَْم َيكُْن َيْمَنُعُهنَّ الَْحَياُء أَنْ َيَتفَقَّْهَن  ـ 847
  .ِفى الدِّينِ

ــگهن   ـ ئائىشــه   847 ــداق دې ــا مۇن ــۇ ئهنه ــارىالرنىڭ : رەزىيهلالھ ئهنس
ياخشـى ئايـالالر ـ ھه؟ ھايـا قىلىـش ـــ ئۇالرنىـڭ         نېمىـدېگهن ئايـاللىرى  

يهنـى ئـۇالر دىننـى ئـۆگىنىش     (دىننى ئۆگىنىشـىگه توسـالغۇ بواللمايـدۇ    
  ). ئۈچۈن تارتىنىپ ئولتۇرمايدۇ

 )332: مۇسلىم(

ْسَماُء َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َدَخلَْت أَ - 848
فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف َتْغَتِسلُ إِْحَداَنا إِذَا طَُهَرْت ِمْن الَْمِحيضِ قَالَ َتأُْخـذُ ِسـْدَرَها   

الَْماُء أُُصولَ َشْعرَِها ثُمَّ ُتِفـيُض َعلَـى    َوَماَءَها فََتَوضَّأُ ثُمَّ َتْغِسلُ َرأَْسَها َوَتْدلُكُُه َحتَّى َيْبلُغَ
  .َجَسِدَها ثُمَّ َتأُْخذُ ِفْرَصَتَها فََتطَّهَُّر بَِها



  بۆلۈمى تاھارەت
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ئهسـما پهيغهمـبهر   : ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دېـگهن     - 848
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كىرىپ

ـ  اق غۇسلى قىلىمىز؟ھهيزدىن پاك بولغاندا، قاند! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دەپ سورىدى

ئانــدىن ، تاھــارەت ئالىــدۇ ئالــدى بىــلهن ،ھــازىرالپ ①ســىدرــــ ســۇ ۋە 
چېچىنىڭ تېگىگه سۇ ئـۆتكهنگه قهدەر ئوبـدان   . كېيىن، بېشىنى يۇيىدۇ

ىـپ  ئانـدىن التىسـىنى ئېل   .ىدۇيۇسۇ ق گهبهدىنىپۈتۈن ئاندىن . ئۇۋىاليدۇ
  . ②، ـ دېدى)پ تازىاليدۇسۈرتۈيهنى التا بىلهن ئهۋرىتىنى (تازىلىنىدۇ 

 )314: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَُميَّةَ بِْنِت أَبِي الصَّلِْت َعْن اْمَرأٍَة ِمْن َبنِي ِغفَارٍ قَْد َسمَّاَها ِلـي قَالَـْت    - 849
لَى َحِقيَبِة َرْحِلِه قَالَْت فََواللَِّه لَْم َيَزلْ َرُسولُ اللَِّه أَْرَدفَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َع

اَنـْت  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الصُّْبحِ فَأََناَخ َوَنَزلُْت َعْن َحِقيَبِة َرْحِلِه فَإِذَا بَِها َدٌم ِمنِّي فَكَ
ى النَّاقَِة َواْسَتْحَيْيُت فَلَمَّا َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  أَوَّلُ َحْيَضٍة ِحْضُتَها قَالَْت فََتقَبَّْضُت إِلَ

َعلَْيِه َوَسلََّم َما بِي َوَرأَى الدََّم قَالَ َما لَِك لََعلَِّك َنِفْسِت قُلُْت َنَعْم قَالَ فَأَْصِلِحي ِمْن َنفِْسِك 
مَّ اغِْسِلي َما أََصاَب الَْحِقيَبةَ ِمْن الدَّمِ ثُمَّ ُعوِدي ثُمَّ ُخِذي إَِناءă ِمْن َماٍء فَاطَْرِحي ِفيِه ِملًْحا ثُ

الَْت ِلَمْركَبِِك قَالَْت فَلَمَّا فََتَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَبَر َرَضǸَ لََنا ِمْن الْفَْيِء قَ
ُهورَِها ِملًْحا َوأَْوَصْت بِِه أَنْ ُيْجَعلَ ِفي غُْسِلَها َوكَاَنْت لَا َتطَّهَُّر ِمْن َحْيَضٍة إِلَّا َجَعلَْت ِفي طَ

  .ِحَني َماَتْت
 ىــڭبىــر ئايالن ىقت بهنــى غىفــارلهلســۇئــۇمهييه بىنتــى ئهب - 849
ــۋايهت قىلىــدۇدەپ بهرگهنلىكىنــى مۇنــداق  رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ  :رى

 دىكى بــــوش يهرگهئارقىســــىئىگهرنىــــڭ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم مېنــــى 
الدى ۋە ئهتىسى ئهتىگهنگه قهدەر يـول يـۈرۈپ، ئانـدىن ئۇالغـدىن     مىندۈرۈۋ

قارىسام، مېنىڭ ئورنۇمدا قـان تـۇراتتى، ئـۇ قـان     . چۈشتى، مهنمۇ چۈشتۈم
مهن خىجىل بولۇپ تۆگىنىڭ . مهندىن كهلگهن تۇنجى ھهيز قېنى ئىدى

                                                 
 . دا قوللىنىلغانسىدر دېگهن ياۋا چىالن بولۇپ، ئهينى چاغدا ئۇنىڭ يوپۇرمىقى سوپۇننىڭ ئورنى ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 306(ئهلبانى  ②
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ــدىم  ــىغا ئۆتۈۋال ــۇ    . ئارقىس ــهللهم ب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  :قاننى كۆرۈپ ھالىمنى ۋە

  :مهن. دېدى ـ نېمه بولدى؟ ھهيز كۆرگهن ئوخشىمامسهن؟ــ 
  :ھهئه، ـ دېسهمــ 
يهنـى كېلىۋاتقـان قاننىـڭ بىـر چارىسـىنى      ( ئۆزەڭنى تۈزەشتۈرۈپــ 
سـۇغا تـۇز   . ، بىـر قاچـا سـۇ ئېلىـپ كهلگىـن     بولغاندىن كېيىن) قىلىپ

. دېدى ، ـ ىنگىنتۆكۈپ، يۇقۇپ قالغان قاننى يۇيۇۋېتىپ، ئاندىن ئۇالغقا م
رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خهيبهرنــى پهتهــى قىلغانــدا  

ــۇ بهردى   ــتىن بىزگىم ــان غهنىمهت ــال . ئېلىنغ ــۇمهييه (راۋى ئاي ــى ئ ) يهن
ىلمـاقچى  قىنىپ غۇسلى بۇ ئايال قاچانكى ھهيزدىن پاكل: مۇنداق دەيدۇ

. تتىسـۇغا تـۇز تۆكمهسـتىن غۇسـلى قىلمـاي      غۇسلى قىلىـدىغان بولسا، 
ۋەسـىيهت  قۇيۇشنى تۇز دىغان سۇغا يۇيىنى تىسىهھهتتا ۋاپات تاپقاندا، ج

  . ①غانقىل
 )313: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 66(ئهلبانى  ①
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  ھهيز

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ الَْيُهوَد كَاَنْت إِذَا َحاَضْت ِمْنُهْم الَْمْرأَةُ أَْخَرُجوَها ِمْن  - 850
ْم ُيَؤاِكلُوَها َولَْم ُيَشارُِبوَها َولَْم ُيَجاِمُعوَها ِفي الَْبْيِت فَُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  الَْبْيِت َولَ

َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك فَأَْنَزلَ اللَُّه ُسْبَحاَنُه َوَيْسأَلُوَنَك َعْن الَْمِحيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَـاْعَتزِلُوا  
َمِحيضِ إِلَى آِخرِ الْآَيِة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِمُعوُهنَّ ِفـي  النَِّساَء ِفي الْ

ْن الُْبُيوِت َواْصَنُعوا كُلَّ َشْيٍء غَْيَر النِّكَاحِ فَقَالَْت الَْيُهوُد َما ُيرِيُد َهذَا الرَُّجلُ أَنْ َيَدَع َشْيئًا ِم
َنا ِفيِه فََجاَء أَُسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ َوَعبَّاُد ْبُن بِْشرٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  أَْمرَِنا إِلَّا َخالَفَ

فَقَالَا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ الَْيُهوَد َتقُولُ كَذَا َوكَذَا أَفَلَا َنْنِكُحُهنَّ ِفي الَْمِحيضِ فََتَمعَّـَر َوْجـُه   
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى ظََننَّا أَنْ قَْد َوَجَد َعلَْيهَِما فََخَرَجا فَاْسَتقَْبلَْتُهَما َهِديَّةٌ َرُسولِ اللَِّه 

 لَْم َيجِْدِمْن لََبنٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَعثَ ِفي آثَارِِهَما فََسقَاُهَما فَظََننَّا أَنَُّه 
  .َعلَْيهَِما

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     - 850
ــدۇ ــدا ئۆيـــدىن  : قىلىنىـ ــزدار ۋاقىتلىرىـ ــاللىرىنى ھهيـ ــۇدىيالر ئايـ يهھـ

ئىچمهيتتـى، بىلـله    -تهتتى، ئۇالر بىلهن بىـر داسـتىخاندا يهپ   ېۋىچىقىر
دىن بـۇ  ۋەسـهللهم پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ئولتۇرۇپ قوپمايتتى

ئـۇالر سـهندىن ھهيـز    !) ئـى مـۇھهممهد  (: نىڭتائاال هللا ،ھهقته سورالغاندا
ــۇق  ــاالقه قىلىشــنىڭ    (توغرۇل ــال بىــلهن جىنســىي ئ ــزدار ئاي ــى ھهي يهن

ئېيتقىنكـى،  . سـورايدۇ ) دۇرۇسلۇقى ياكى دۇرۇس ئهمهسلىكى توغرۇلـۇق 
 -يهنى ھهيز مهزگىلىدە جىنسىي ئاالقه قىلىش ئهر (ھهيز زىيانلىقتۇر «

، ھهيـز مهزگىلىـدە ئايـالىڭالردىن    )خوتۇن ھهر ئىككىسـىگه زىيـانلىقتۇر  
پاك بولغۇچه ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر، ) ھهيزدىن(نېرى تۇرۇڭالر، 

 هللا. »بۇيرىغان جايدىن يېقىنچىلىـق قىلىڭـالر   هللاپاك بولغاندا، ئۇالرغا 
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ھارامــــدىن ۋە . (ھهقىــــقهتهن تهۋبه قىلغــــۇچىالرنى دوســــت تۇتىــــدۇ   
دېــگهن  پــاك بولغــۇچىالرنى ھهقىــقهتهن دوســت تۇتىــدۇ ) ســهتتىننىجا

  : ئايىتىنى ئوقۇپ بهرگهندىن كېيىن
ــمه ئىشــنى    « ــادىن باشــقا ھهم ــۇڭالر، جىم ــۇرۇپ قوپ ــدە تهڭ ئولت ئۆي

  : غان يهھۇدىيالربۇنى ئاڭلى. دېدى» قىلىڭالر
ــ بۇ بىـزدىن نـېمه تهلهپ قىلىـدۇ؟ بىزنىـڭ دىنىمىزدىكـى ھهمـمه       

ئۇســهيد ئىبنــى . ىــالپ ئىــش قىلىۋاتىــدۇ، ـ دېيىشــتى   ئىشــتا بىــزگه خ
ببــاد ئىبنــى بىشــىرالر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى      هھــۇزەير ۋە ئ

  :ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ
ــۇلۇلالھ  ـــ ئـــى رەسـ ــداق گهپلهرنـــى      ! ــ ــداق ـ مۇنـ ــۇدىيالر مۇنـ يهھـ

ئايـاللىرىمىز  ) ئۇالرغا تېخىمۇ خىالپلىـق قىلىـش ئۈچـۈن   (قىلىۋاتىدۇ، 
؟ ـ دېۋىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   يلىمۇۋاقتىــدا جىمــا قىلمــا ھهيــزدار

، ھهتتـا  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاچچىغىـدىن چىرايـى ئۆزگـۈرۈپ كهتتـى    
خاپــا خېلــى  دىنپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇالر” :بىــز

يلىـــدۇق، ئۇالرمـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ بـــۇ دەپ ئو “بولـــدى
 ،ئـۇالر چىقىـپ كېتىۋاتقانـدا   . رھال چىقىـپ كهتتـى  دەھالىتىنى كۆرۈپ 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ھهدىيه ئۈچۈن سۈت كهلـگهن  
ئىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــۇ ســۈتنى ئۇالرنىــڭ   

پهيغهمـبهر  ” :بىز ،شۇنىڭ بىلهن. ۈردىچىئغا ، ئۇالرپئارقىسىدىن ئهۋەتى
   .①دەپ ئويلىدۇق “اپتۇردىن خاپا بولمۇالەسهللهم ئسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

 )258: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أََتى َحاِئًضا أَْو اْمَرأَةً  - 851
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ُدُبرَِها أَْو كَاِهًنا فَقَْد كَفََر بَِما أُْنزِلَ َعلَى ُمَحمٍَّد

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 851
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاكى ئايالى    « ــا ي ــا قىلس ــلهن جىم ــال بى ــزدار ئاي ــى ھهي ــڭكىمك  نى
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 231(ئهلبانى  ①
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ــا، مـــۇھهم  ىســـىغائارق مهد كهلســـه ۋە يـــاكى كاھىننىـــڭ ئالـــدىغا بارسـ
نى ئىنكـار قىلغـان   دىنگه چۈشۈرۈلگهن ) سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(

  . ①»بولىدۇ
  )135: تىرمىزى(

كَاَنْت إِْحَداَنا إِذَا كَاَنْت َحاِئًضا، فَأََراَد َرُسولُ اللَِّه صـلى   َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت - 852
قَالَـْت َوأَيُّكُـْم     . ثُمَّ ُيَباِشُرَها ي فَْورِ َحْيَضِتَهاعليه وسلم أَنْ ُيَباِشَرَها، أََمَرَها أَنْ َتتَّزَِر ِف اهللا

   . النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْمِلُك إِْرَبُه َيْمِلُك إِْرَبُه كََما كَانَ
ــداق د     852 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇـ ئائىشـ ــۇلۇلالھ : ەيـ رەسـ

لغـــان ئاياللىرىـــدىن ھهيـــز كـــۆرۈپ قاســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 
ــان      ــپ تۇرۇۋاتق ــز كېلى ــا، ھهي ــماقچى بولس ــلهن قۇچاقالش ــز بى بىرەرىمى
بولســــىمۇ، ئــــۇنى ئىشــــتىنىنى كىيىۋېلىشــــقا بــــۇيرۇپ، ئانــــدىن      

ــاتتى ــه. قۇچاقلىشـ ــى    ”: ئائىشـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ ــم رەسـ كىـ
  . دېدى “؟ئۆزىنى تۇتۇۋاالاليدۇۋسهللهمدەك 

  )302: بۇخارى(

  .بِإَِزارٍ َواِسعٍ ثُمَّ َيلَْتزُِم َصْدَرَها َوثَْدَيْيَهاأَنْ َتتَّزَِر ...:َعْن َعاِئَشةَ قَالَت - 853
ــۋايهتته - 853 ــۇيرۇپ، : يهنه بىــر رى  كهڭ بىــر ئىشــتان كىيىشــكه ب

  . ②، ـ دېيىلگهنقۇچاقاليتتى ىكۆكسى ۋە ئهمچهكلىرىن
  )375: نهسائى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَباِشُر الَْمْرأَةُ ِمـْن   َعْن َمْيُموَنةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى - 854
ِث نَِساِئِه َوِهَي َحاِئٌض إِذَا كَانَ َعلَْيَها إَِزاٌر َيْبلُغُ أَْنَصاَف الْفَِخذَْينِ َوالرُّكَُبَتْينِ ِفي َحِديِث اللَّْي

  .ُمْحَتجَِزةً بِِه
ــدۇ    - 854 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇنه رەزىيهلالھـ ــبه: مهيمـ ر پهيغهمـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 116(ئهلبانى  ①
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 12(ئهلبانى  ②
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ئايالىنىـــڭ (ئايـــالى بىـــلهن  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ھهيـــزدار
تىزىنىڭ يېرىمى ياكى يوتىسـىغا كهلگـۈدەك ئىشـتان بولسـا،     ) ئۈستىدە

  . ①بىرگه قۇچاقلىشىپ ياتاتتى
  )287: نهسائى(

َرأَِتي َوِهـَي  قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما َيِحلُّ ِلي ِمْن ِاْم: َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ  - 855
  .َما فَْوَق الْإَِزارِ َوالتََّعفُُّف َعْن ذَِلَك أَفَْضلُ : َحاِئٌض ، قَالَ 

مهن پهيغهمــبهر : مۇئــاز رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     – 855
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ــالىم ھهيــزدار ۋاقىتتــا ماڭــا نېمىســى ھــاالل بولىــدۇ؟ ـ دەپ       ـــ ئاي ـ
  :همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسورىسام، پهيغ

ــ ئىشتاننىڭ تۆپىسى ھاالل بولىدۇ، بۇنىڭدىن ساقلىنىش تېخىمـۇ  
  . ئهۋزەل، ـ دېدى

 )رىۋايهت قىلغان نرەزى(

َعْن ِعكْرَِمةَ َعْن َبْعضِ أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه  - 856
  .لَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أََراَد ِمْن الَْحاِئضِ َشْيئًا أَلْقَى َعلَى فَْرجَِها ثَْوًباَع

ئىكرىمه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ بهزى   – 856
پهيغهمـــبهر : رىـــۋايهت قىلىـــدۇمۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى  ىـــڭئاياللىرىن

قۇچاقلىماقچى بولسا، نى رىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهيزدار ئاياللى
ــى ئهۋرىتىئايالىنىــــڭ  ــرنــ ــيىم ەربىــ ــلهن يېپىــــپ  كىــ ــۇپ بىــ قويــ
  . ②قۇچاقاليتتى

 )272: ئهبۇ داۋۇد(

كانَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتقي سورة الدم : َعن أم سلمة، قالت - 857
 .ثالثاً، ثُمَّ يباشر بعد ذَِلَك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 276(ئهلبانى  ①
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 242(ئهلبانى  ②



  ھهيز

479 

پهيغهمـبهر  : ق دەيـدۇ ئۇممه سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـدا     - 857
ــدە      ــۈچ كۈنىـ ــى ئـ ــڭ ئهۋۋەلقـ ــهللهم ھهيزنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

ــدىن    ىئايالل ــيىن ئانــ ــدىن كېــ ــۈچ كۈنــ ــۇراتتى، ئــ ــراق تــ ــدىن يىــ رىــ
   .①قۇچاقلىشاتتى

 )»ئهلكهبىر«(

ُجـلُ بِأَْهِلـِه   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َوقََع الرَّ - 858
  .َوِهَي َحاِئٌض فَلَْيَتَصدَّْق بِنِْصِف ِديَنارٍ

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 858
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى ئايالى ھهيزدار ۋاقتىدا جىما قىلىـپ سالسـا، يېـرىم دىنـار     «
  . ②»ۇنسهدىقه قىلىۋەتس

 )266: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا كَانَ َدًما أَْحَمَر فَِديَناٌر  - 859
  .َوإِذَا كَانَ َدًما أَْصفََر فَنِْصُف ِديَنارٍ

دىن قىلىنغـان يهنه بىـر   مـا ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   - 859
  : ايهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنرىۋ

سارغۇچ  ؛لدە جىما قىلغان بولسا بىر دىنارئهگهر قان قىزىل مهزگى«
  . ③»يېرىم دىنار سهدىقه قىلىۋەتسۇن قىلغان بولسا، مهزگىلدە

 )137: تىرمىزى(

ِه َوَسلََّم ِفي الَِّذي َيأِْتي اْمَرأََتُه َوِهـَي  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 860

                                                 
ــهمى  ① ــىر        ): 1553(ھهيس ــى بهش ــهئىد ئىبن ــهنهدىدە س ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

. شـــۆئبه ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى ســـۈرگهن      . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار  
 . لېكىن ئۇنىڭ ھهدىسىنى دەلىل قىلىشتا ئىختىالپ بار، ـ دېگهن

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 50(ئهلبانى  ②
 .بۇ تهپسىالت بويىچه ئۇنىڭدىن قىلىنغان سهھىه رىۋايهت مهۋقۇفتۇر، ـ دېگهن): 118(ئهلبانى  ③
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  . َحاِئٌض قَالَ َيَتَصدَُّق بِِديَنارٍ أَْو نِْصِف ِديَنارٍ
دىن قىلىنغـان يهنه بىـر   مـا ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   - 860

   :رىۋايهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ىدا جىما قىلغان كىشى بىر ياكى يېرىم دىنـار  ئايالى ھهيزدار ۋاقت«

  . ①»سهدىقه قىلىدۇ
 )264: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِذَا أََصاَبَها ِفي أَوَّلِ الدَّمِ فَِديَناٌر َوإِذَا أََصاَبَها ِفي اْنِقطَاعِ  - 861
  .الدَّمِ فَنِْصُف ِديَنارٍ

ئهگهر : مۇنــداق دېــگهن امــئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 861
 ،بولسـا  قىلغـان  بىـر دىنـار، ئاخىرىـدا   جىما قىلسـا  ھهيزنىڭ دەسلىپىدە 

  . ②يېرىم دىنار سهدىقه قىلىدۇ
  )265: ئهبۇ داۋۇد(

 .وىف أخرى Ʀس دينار - 862
دەپ  -بهش دىنـــار ســـهدىقه قىلىـــدۇ،   : يهنه بىـــر رىـــۋايهتته  - 862
  .كهلگهن

َزْيِد ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ كَانَ ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ اْمـَرأَةٌ   َعْن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ - 863
ـ  اِدقَةٌ َتكَْرُه الْجَِماَع فَكَانَ إِذَا أََراَد أَنْ َيأِْتَيَها اْعَتلَّْت َعلَْيِه بِالَْحْيضِ فََوقََع َعلَْيَها فَإِذَا ِهَي َص

  .َم فَأََمَرُه أَنْ َيَتَصدََّق بُِخُمَسْي ِديَنارٍفَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ئابدۇلههمىــد ئىبنــى زەيــد ئىبنــى خهتتــاب رىــۋايهت قىلىــپ  - 863

ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ جىماغــا قىزىقمايــدىغان بىــر : مۇنــداق دەيــدۇ
ئــۆمهر بىــر كــۈنى . ئايــالى بــار بولــۇپ، ھهمىشــه ھهيزنــى بانــا قىلىــدىكهن

. ۇ، ھالبۇكى، ئايالى راسـت ئېيتقـان ئىـكهن   ئىشهنمهي جىما قىلىۋېرىپت
نىڭ قېشـىغا  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    شۇنىڭ بىـلهن  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 237(ئهلبانى  ①
 .سهھىه ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 238(ئهلبانى  ②
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     بېرىپ، ئهھۋالنى خهۋەر قىلغان ئىكهن،
سـهدىقه قىلىشـقا   بهشـتىن ئىككىسـىنى    نىـڭ دىنار بىـر  نىۇئ ۋەسهللهم
  . بۇيرىغان

 )1110: دارىمى(

ْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أُغسل َرأَْس َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنـا  َع - 864
  .َحاِئٌض

 مـۇ مهن ھهيزدار تۇرۇپ: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ - 864
  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بېشىنى يۇيۇپ قوياتتىم

 )297: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كُْنُت أَُرجِّلُ َرأَْس َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنـا   - 865
  .َحاِئٌض

 مـۇ مهن ھهيزدار تۇرۇپ: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ - 865
  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بېشىنى تاراپ قوياتتىم

  )295: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ الْقُْرآنَ َوَرأُْسُه ِفـي   - 866
  .َحْجرِي َوأََنا َحاِئٌض

ــدۇ  - 866 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــزدار : ئائىشـ مهن ھهيـ
مېنىــڭ  بولســاممۇ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بېشــىنى

  . قۇچىغىمغا قويۇپ قۇرئان ئوقۇيتتى
  )7549: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناوِِلينِي الُْخْمَرةَ  - 867
  .َيِدِكِمْن الَْمْسجِِد قَالَْت فَقُلُْت إِنِّي َحاِئٌض فَقَالَ إِنَّ َحْيَضَتِك لَْيَسْت ِفي 

ــدۇ    – 867 ــداق دەي ــا يهنه مۇن ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــبهر : ئائىش پهيغهم
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
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  : ـ دېدى، مهن! ــ مهسچىتتىن بىر جهينىماز سۇنۇپ بهرگىن
  :ــ مهن ھهيزدار، ـ دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ــ ھهيزىڭ قولۇڭدا ئهمهس، ـ دېدى
 )298: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي الَْمْسـجِِد    - 868
  .فَقَالَ َيا َعاِئَشةُ َناوِِلينِي الثَّْوَب فَقَالَْت إِنِّي َحاِئٌض فَقَالَ إِنَّ َحْيَضَتِك لَْيَسْت ِفي َيِدِك 

ە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت    ئهبـــۇ ھـــۇرەير  - 868
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ــه  ــى ئائىش ـــ ئ ــه      ىكىي! ـ ــدى، ئائىش ــۋەتكىن، ـ دېگهنى ــى ئېلى مىمن
  :رەزىيهلالھۇ ئهنها

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ــ مهن ھهيزدار، ـ دېدى
  . ىــ ھهيزىڭ قولۇڭدا ئهمهس، ـ دېد

 )299: مۇسلىم(

َعْن َمْيُموَنةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَضُع َرأَْسـُه ِفـي    - 869
َي َحْجرِ إِْحَداَنا فََيْتلُو الْقُْرآنَ َوِهَي َحاِئٌض َوَتقُوُم إِْحَداَنا بِالُْخْمَرِة إِلَى الَْمْسجِِد فََتْبُسطَُها َوِه

  .ِئٌضَحا
ــا  - 869 ــۇ ئهنهـ ــۇنه رەزىيهلالھـ ــداق  مهيمـ ــدۇمۇنـ ــبهر (: دەيـ پهيغهمـ

 بولســـاقمۇ ھهيـــزداربىرەرىمىـــز  )ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئاياللىرىـــدىن 
غـا قويـۇپ   مىزپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بېشـىنى قۇچىقى 

ىمىز ھهيـزدار تـۇرۇپ مهسـچىتكه جهينىمـازنى     هزيهنه ب. قۇرئان ئوقۇيتتى
  . ①بېرەتتۇق سېلىپ كىرىپئه

  )273: نهسائى(

أقل اƩيض ثالثة أيـام   :عى أŷ أمامة، عن النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال - 870

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 263(ئهلبانى  ①
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  .وأكثره عشرة
ــۇ ئ - 870 ــامهۇئهب ــدۇكى،    م ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
  . ①بولسا ئۈچ كۈن، كۆپ بولسا ئون كۈن داۋاملىشىدۇھهيز ئاز «

 )»ئهلئهۋسهت«؛ 7586: »كهبىرئهل«(

قَـالَ َرُسـولُ اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه       : َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو قَـالَ  - 871
فَهَِي طَـاِهٌر، َوإِنْ َجـاَوَزِت   الَْحاِئُض َتْنظُُر َما َبْيَنَها َوَبْيَن َعْشرٍ، فَإِنْ َرأَِت الطُّْهَر “:َوَسلََّم

َتْغَتِسلُ َوُتَصلِّي، فَإِنْ غَلََبَها الدَُّم اْحَتَشْت، َواْسَتثْفََرْت، َوَتَوضَّأَْت  ،الَْعْشَرةَ فَهَِي ُمْسَتَحاَضةٌ
الطُّْهَر قَْبلَ ذَِلـَك فَهِـَي    ِلكُلِّ َصالٍة، َوَتْنَتِظُر النُّفََساُء َما َبْيَنَها َوَبْيَن أَْرَبِعَني لَْيلَةً، فَإِنْ َرأَِت

  .بَِمْنزِلَِة الُْمْسَتَحاَضِة طَاِهٌر، َوإِنْ َجاَوَزِت اَألْرَبِعَني فَهَِي
مـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــادىن رىـــۋايهت هئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئ - 871

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بولغاندا ئون كـۈنگىچه سـاقاليدۇ، ئهگهر ئـۇ     ھهيزدار ئايال ئهڭ كۆپ«

ئهگهر . بولىـدۇ  بولغـان  پـاك  )يهنى ساقايسا( پاكلىقنى كۆرسه) شۇ ئارىدا(
ــۇ    ــۇ مــۇددەتتىن ئېشــىپ كېتىــپ قالســا، ئ ــالالر ( ازەهئىســتىب يهنــى ئاي

بۇ ۋاقىتتا يۇيۇنۇپ ناماز ئوقۇۋېرىدۇ، ئهگهر قان  .بولغان بولىدۇ) كېسىلى
ئهۋرىـتىگه بىـر نهرسـه قويـۇپ، ھهر نامازغـا ئـايرىم        بهك كۆپىيىپ قالسا،

تۇغۇتلۇق ئايـال نىفـاس ئۈچـۈن قىرىـق كـۈن سـاقاليدۇ،        .تاھارەت ئالىدۇ
 ، پــاك)يهنــى ساقايســا(ىقنى كۆرســه ئهگهر قىرىــق كۈنــدىن بــۇرۇن پــاكل

قىرىق كۈندىن ئېشىپ كېتىپ قالسا، ئۇمـۇ ئىسـتىهازە   . لغان بولىدۇبو
   .②»بولغان بولىدۇ

  )»هۋسهتئهلئ«(

                                                 
ــهمى  ① ــان  ): 1535(ھهيســ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ ــهن. بــ ــۇفى  ســ ــدۇلمهلىك كــ هدىدە ئابــ

 . ئىسىملىك بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ كىملىكى نامهلۇم، ـ دېگهن
ــى ھۇســهين      ): 1536(ھهيســهمى  ② ــر ئىبن ــهنهدىدە ئهم ــۇپ، س ــان بول ــايهت قىلغ ــى رىۋې ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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أُمَّ َسلََمةَ َحدَّثَْتَها قَالَْت َبْيَنا أََنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْضطَجَِعةٌ  َعْن - 872
ِفي َخِميَصٍة إِذْ ِحْضُت فَاْنَسلَلُْت فَأََخذُْت ِثَياَب ِحيَضِتي قَالَ أَُنِفْسِت قُلُْت َنَعْم فَـَدَعانِي  

  .َمَعُه ِفي الَْخِميلَِةفَاْضطََجْعُت 
ئۇممــۇ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا رىــۋايهت قىلىــپ مۇنــداق   - 872
بىــلهن بىــر  م هســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلل   مهن رەســۇلۇلالھ: دەيــدۇ

كىيىمنــى يېپىنچــا قىلىــپ ياتقانىــدىم، شــۇ ئارىــدا، مهن ھهيــز كــۆرۈپ 
ئېلىـپ   قېلىپ، ئورنۇمـدىن ئاسـتا تـۇردۇم ـ دە، ھهيزلىـك كىيىمىمنـى      
  : كىيمهكچى بولىۋىدىم، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : مهن. ــ ھهيز كۆردۈڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
ــ ھهئه، ـ دېسـهم، رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى        
يېنىغــا چــاقىردى، ئىككىمىــز يهنه شــۇ بىــر كىيىمنــى يېپىنچــاقالپ   

  . ياتتۇق
  )298 :بۇخارى(

َأَْوَجَعُه الَْبْرُد فَقَالَ اْدنِي ِمنِّي  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمعائشة بنحوه وفيه انه  عن - 873
فَقُلُْت إِنِّي َحاِئٌض فَقَالَ َوإِنْ اكِْشِفي َعْن فَِخذَْيِك فَكََشفُْت فَِخذَيَّ فََوَضَع َخدَُّه َوَصـْدَرُه  

 .ِفǜَ َوَناَمَعلَى فَِخِذي َوَحَنْيُت َعلَْيِه َحتَّى َد
ئوخشـاش مهزمۇنـدا    مۇ يۇقىرقىغائائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن - 873

پهيغهمـبهر  : دېيىلگهنمۇنداق  ھهدىس رىۋايهت قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا
  : ماڭا ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قاتتىق توڭۇپ كېتىپ

  :مهن ھهيزدار ئىكهنلىكىمنى ئېيتسام. ـ دېدى! ــ يېقىن كهلگىن
ى ئاچسـام، يـۈزى ۋە كۆكسـىنى    ـــ دېـدى، يوتـامن   ! ـ يوتاڭنى ئاچقىنـ
ئانـدىن مهن ئۇنىـڭ دۈمبىسـىدىن قۇچاقلىـدىم، شـۇنىڭ      ا قويدى، غيوتام
  . ①كۆپ ئۆتمهي، ئۇنىڭغا ئىسسىق ئۆتۈپ ئۇخالپ قالدى بىلهن

  )270: ئهبۇ داۋۇد(
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ُت َعْن الِْمثَالِ َعلَى الَْحِصريِ فَلَْم َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت كُْنُت إِذَا ِحْضُت َنَزلْ - 874
 .َنقُْرْب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َنْدنُ ِمْنُه َحتَّى َنطُْهَر

مهن : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 874
تـاكى ھهيـزدىن    كۆرپىدىن بورىغا چۈشۈپ ياتاتتىم،ھهيز كۆرۈپ قالغاندا، 

  . ①پاكالنغانغا قهدەر رەسۇلۇلالھ بىلهن بىرگه بولمايتتۇق
  )271: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُشَرْيحٍ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َسأَلُْتَها َهلْ َتأْكُلُ الَْمْرأَةُ َمَع َزْوجَِهـا   - 875
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعونِي فَآكُلُ َمَعـُه َوأََنـا    َوِهَي طَاِمثٌ قَالَْت َنَعْم كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

ُه َوَيَضُع َعارٌِك َوكَانَ َيأُْخذُ الَْعْرَق فَُيقِْسُم َعلَيَّ ِفيِه فَأَْعَترُِق ِمْنُه ثُمَّ أََضُعُه فََيأُْخذُُه فََيْعَترُِق ِمْن
لشََّرابِ فَُيقِْسُم َعلَيَّ ِفيِه قَْبلَ أَنْ َيْشَرَب ِمْنـُه  فََمُه َحْيثُ َوَضْعُت فَِمي ِمْن الَْعْرقِ َوَيْدُعو بِا

فَآُخذُُه فَأَْشَرُب ِمْنُه ثُمَّ أََضُعُه فََيأُْخذُُه فََيْشَرُب ِمْنُه َوَيَضُع فََمُه َحْيثُ َوَضْعُت فَِمـي ِمـْن   
  .الْقََدحِ

مهن ئائىشـــه : ىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  تشـــۇرەيه - 875
  : هنهادىنرەزىيهلالھۇ ئ

ــ ئايال كىشى ھهيز كۆرۈپ قالغانـدا، ئېـرى بىـلهن بىـر داسـتىخاندا      
  : ئولتۇرۇپ تاماق يېسه بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورىغان ئىدىم، ئۇ

ــدۇ  ـــ ھهئه، بولى ــرگه   . ـ ــا رەســۇلۇلالھ مېنــى بى ــزدار ۋاقىتت مهن ھهي
بىلله تاماق يهيتتۇق، رەسۇلۇلالھ . ئولتۇرۇپ تاماق يېيىشكه چاقىراتتى

ــ  ــاز ت ــار ئۇســتىخاننى ئېلىــپ  ئ ــا ” :وال گۆشــى ب ــاۋۋال ســهن غاج  دەپ “!ئ
رەسـۇلۇلالھ   ،قويغانـدىن كېـيىن   )داسـقانغا ( مهن ئۇنى غاجاپ ،تۇرىۋاالتتى
نهرســــه  دىغانئىچىــــۋە  غاجىغــــان يهردىــــن غاجــــايتتىمهن ئېلىــــپ، 

ــ كهلتۈرگــۈزۈپ، ــۇرۇپ ماڭــا ئ ــاۋۋال ســهن ئىــچ ” :ۆزى ئىچــمهي ت دەپ  “!ئ
هن مهن ئـۇنى ئېلىـپ، ئىچىـپ بولـۇپ، قـاچىنى      تۇرىۋاالتتى، شـۇنىڭ بىـل  
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ئــاغزىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئېلىــپ،  ،يهردە قويغانــدىن كېــيىن
  . ①ه قويۇپ ئىچهتتىىگرېمهن ئاغزىمنى قويغان يقاچىنىڭ 

 )279: نهسائى(

ـ  - 876 ْوَم َوالَ َعْن ُمَعاذَةَ قَالَْت َسأَلُْت َعاِئَشةَ فَقُلُْت َما َبالُ الَْحاِئضِ َتقِْضى الصَّ
قَالَْت كَانَ ُيِصيُبَنا . َتقِْضى الصَّالَةَ فَقَالَْت أََحُرورِيَّةٌ أَْنِت قُلُْت لَْسُت بَِحُرورِيٍَّة َولَِكنِّى أَْسأَلُ

  .ذَِلَك فَُنْؤَمُر بِقََضاِء الصَّْومِ َوالَ ُنْؤَمُر بِقََضاِء الصَّالَِة
مهن : ىـۋايهت قىلىنىـدۇ  دىن مۇنداق رارەزىيهلالھۇ ئهنه ەمۇئاز - 876

  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن
يۇ، -ــ ھهيز كۆرگهن ئايال نېمه ئۈچۈن روزىسىنىڭ قازاسىنى تۇتىدۇ

  : ئۇ. ـ دەپ سورىغان ئىدىم مايدۇ؟نامازنىڭ قازاسىنى ئوقۇ
  : مهن. سهن ھهرۇرىلىكمۇ؟ ـ دېدىــ 

  : ھۇ ئهنهائائىشه رەزىيهلال. ــ ياق، مېنىڭ سورىغۇم كهلدى، ـ دېدىم
ېلىـپ  ھهيز كۆرۈپ ق) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋرىدە(ــ بىز 

روزا تۇتالمىساق، كېيىن قازاسىنى تۇتۇشـقا، ئهممـا نامازنىـڭ قازاسـىنى     
  . ۇق، ـ دېدىتتئوقۇماسلىققا بۇيرۇال

 )335: مۇسلىم(

قُلُْت َيا أُمَّ الُْمـْؤِمنَِني إِنَّ  ُمسَّةَ قَالَْت َحَجْجُت فََدَخلُْت َعلَى أُمِّ َسلََمةَ فََعْن  - 877
َسُمَرةَ ْبَن ُجْنُدبٍ َيأُْمُر النَِّساَء َيقِْضَني َصلَاةَ الَْمِحيضِ فَقَالَْت لَا َيقِْضَني كَاَنْت الَْمْرأَةُ ِمـْن  

لَا َيأُْمُرَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  نَِساِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتقُْعُد ِفي النِّفَاسِ أَْرَبِعَني لَْيلَةً
  .َوَسلََّم بِقََضاِء َصلَاِة النِّفَاسِ

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇامۇسســه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ – 877
ئۇممـۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ يېنىغـا       ،گه بارغان چاغدامهن ھهج
  : كىرىپ
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ئىبنى جۇنـدۇب ئـادەت كـۆرۈپ     سهمۇرە! لهرنىڭ ئانىسىمۇئمىنــ ئى 
نامىزىنىــڭ قازاســىنى ئــادەت كــۆرۈپ قالغــان چاغــدىكى قالغــان ئايــالنى 

  :مه رەزىيهلالھۇ ئهنهاهسهل ـ دېسهم، ئۇممۇ ،ۇدۇيئوقۇشقا بۇير
ــالالر    ــز كــۆرۇپ قالغــان ئاي ـــ ھهي ــادەت كــۆرۈپ قالغــان چاغــدىكى  ـ ئ

بهزى نىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئوقۇمايــدۇ، نامىزىنىــڭ قازاســىنى
ئولتــۇراتتى، ) نامــاز ئوقۇمــاي(قىرىــق كــۈن ئايــاللىرى نىپــاس ۋاقتىــدا 

نىڭ قازاسىنى ئوقۇشقا ىزىئوقۇمىغان نامپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى 
   ①.دېدى -ايتتى،بۇيرۇم

  )312: داۋۇد ئهبۇ(

قَالَـْت ِفـى    ليه وسلمصلى اهللا عَعْن َماِلٍك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِىِّ  -878
  .الَْمْرأَِة الَْحاِملِ َتَرى الدََّم أَنََّها َتَدُع الصَّالَةَ

ــۇ ئهنهان     – 878 ــه رەزىيهلالھ ــۇ ئائىش ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلالھ ــڭ مالى ى
 ھامىلـدار ئايـال قـاننى كۆرسـه    : رىـۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنـى  مۇنداق 

نامــاز  )ىلــدەئايالــدىن قــان كهلســه، قــان كهلــگهن مهزگ ھامىلــداريهنــى (
  . ئوقۇمايدۇ

 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

 .َعْن َعاِئَشةَ الَْمْرأَةُ الُْحْبلَى إِذَا َرأَْت الدََّم أَنََّها لَا ُتَصلِّي َحتَّى َتطُْهَر - 879
 رىــۋايهتدېگهنلىكــى مۇنــداق ىــڭ ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهان   879

نغـــا قهدەر نامـــاز ھامىلـــدار ئايـــال قـــاننى كۆرســـه، پاكالنغا: قىلىنىـــدۇ
  . ئوقۇمايدۇ

 )924: دارىمى(

  .َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت إِنَّ الُْحْبلَى لَا َتِحيُض فَإِذَا َرأَْت الدََّم فَلَْتْغَتِسلْ َولُْتَصلِّ -880
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رىــۋايهت دېگهنلىكــى مۇنــداق ىــڭ ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهان   880
اننى كۆرسه، يۇيۇنـۇپ  ھامىلدار ئايال ھهيز كۆرمهيدۇ، ئهگهر ق: قىلىنىدۇ

  . ناماز ئوقۇسۇن
 )945: دارىمى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقَْرأْ الَْحـاِئُض َولَـا    - 881
  .الُْجُنُب َشْيئًا ِمْن الْقُْرآِن

 ـ ئىبنى ئۆمهردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ 881
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ①»ھهيزدار ئايال ۋە جۇنۇب ئادەم قۇرئان ئوقۇمىسۇن«
  )131:تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ أُمَّ َحبِيَبةَ اْسُتِحيَضْت َسـْبَع   - 882
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك فَأََمَرَها أَنْ َتْغَتِسلَ فَقَالَ َهذَا ِعْرٌق ِسنَِني فََسأَلَْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا

  .فَكَاَنْت َتْغَتِسلُ ِلكُلِّ َصلَاٍة
: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    882

لىگه گىرىپتــار بولــۇپ قېلىــپ، ىئۇممــۇ ھهبىــبه قــان توختىمــاس كېســ
 :ۋە بـۇ  ورىغاندا، ئـۇنى يۇيۇنـۇپ نامـاز ئوقۇشـقا بۇيرىـدى     ىن سترەسۇلۇلالھ

ئۇنىـــڭ كېســـىلى يهتـــته يىـــل . دېـــدى »تومـــۇردىن كهلـــگهن قانـــدۇر«
  . داۋامالشقان بولۇپ، ھهر ۋاخ ناماز ئۈچۈن بىر قېتىم يۇيۇناتتى

 )327: بۇخارى(

ِتَها َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ فَكَاَنْت َتْغَتِسلُ ِفى ِمْركَنٍ ِفى ُحْجَرِة أُْخ :قَالَْت َعاِئَشةُ -883
  .َحتَّى َتْعلَُو ُحْمَرةُ الدَّمِ الَْماَء

يهنه بىـــر رىـــۋايهتته يـــۇقىرىقى ـ ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا     883
ئۇممـۇ ھهبىـبه قىـز     ،شـۇنىڭ بىـلهن  : دەيدۇمۇنداق ىدا مھهدىسنىڭ داۋا
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بىـر  قېرىندىشى زەيـنهپ بىنتـى جهھـش رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ ئۆيىـدە       
سـۇنىڭ رەڭگـى قىزىـل بولـۇپ      ھهتتـا بهزىـدە داسـتىكى   ، تتىيۇيۇناتا داس
  . التتىقا

  )334: مۇسلىم(

قَالَ اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد لَْم َيذْكُْر اْبُن ِشَهابٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 884
  .ْنَد كُلِّ َصلَاٍة َولَِكنَُّه َشْيٌء فََعلَْتُه ِهَيَوَسلََّم أََمَر أُمَّ َحبِيَبةَ بِْنَت َجْحشٍ أَنْ َتْغَتِسلَ ِع

ئىبنـى   :ـ لهيس ئىبنى سهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      884
ئۇممــۇ  نىڭرەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  )راۋى(شــىهاب 

لىقىنى زىكـــرى ھهبىبهنـــى ھهر ۋاخ نامـــاز ئۈچـــۈن يۇيۇنۇشـــقا بۇيرىغـــان 
  . يۇيۇنغان دىنىلىكئۆزايال ھهر ۋاخ ناماز ئۈچۈن ، بهلكى ئۇ ئقىلمىغان

  )334: مۇسلىم(

أَنََّها قَالَْت إِنَّ أُمَّ َحبِيَبةَ بِْنـَت   صلى اهللا عليه وسلمَعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِىِّ  - 885
لى اهللا عليـه  صَجْحشٍ الَِّتى كَاَنْت َتْحَت َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َشكَْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه 

فَكَاَنـْت  . »اْمكُِثى قَْدَر َما كَاَنْت َتْحبُِسِك َحْيَضُتِك ثُمَّ اغَْتِسـِلى  «الدََّم فَقَالَ لََها  وسلم
  .َتْغَتِسلُ ِعْنَد كُلِّ َصالٍَة

ــۋايهت قىلىنىــدۇ   885 ــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رى : ـ
 ئايــالى ئۇممــۇ ھهبىــبه ئابــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ

قان توختىماسلىق كېسىلى ھهققىدە شىكايهت قىلىـپ   بىنتى جهھش
نورمـال  «: كهلگهندە، رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىڭغـا    

ــدىن    ــۇرغىن، ئان ــۈپ ت ــدىغان كۈنلىرىڭنىــڭ مــۇددىتىچه كۈت ــز كۆرى ھهي
   .ن يۇيۇناتتىئهمما ئۇ ئايال ھهر ۋاخ ناماز ئۈچۈ. دېدى» كېيىن يۇيۇنغىن

  )334: مۇسلىم(

  .َصلِّيَو ثُمَّ اغَْتِسِلي - 886
  . دېيىلگهن» يۇيۇنغىن ۋە ناماز ئوقۇغىن«: ـ يهنه بىر رىۋايهتته 886

 )334: مۇسلىم(
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قَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه بدل أم حبيبة َوَزْيَنُب بِْنُت َجْحشٍ : يف أخرى - 887
  .وصلي ِلكُلِّ َصلَاٍةمث توضئي َتِسِلي اغْمث َوَسلََّم 

» زەيـنهپ «نىـڭ ئورنىغـا   »ئۇممـۇ ھهبىـبه  «ـ يهنه بىر رىـۋايهتته    887
ھهر ئاندىن كېيىن  يۇيۇنغىن،«: ئۇنىڭغا دەپ كهلگهن بولۇپ، رەسۇلۇلالھ

  . ①دېگهن »تاھارەت ئېلىپ ناماز ئوقۇغىنيېڭىدىن  نامازغا
 )292: داۋۇد ئهبۇ(

 ِلكُـلِّ َصـلَاةٍ  مث توضئي اغَْتِسِلي  :فاطمة بنت أيب حبيشقال ل يف أخرى - 888
  .وصلي

: ھۇبهيشـكه  ۇبـ ـ يهنه بىر رىۋايهتته رەسۇلۇلالھ پـاتىمه بىنتـى ئه    888
تاھـارەت ئېلىـپ نامـاز    يېڭىدىن  ھهر نامازغا يۇيۇنغىن، ئاندىن كېيىن«

  . ②دېگهن» ئوقۇغىن
  )298: داۋۇد ئهبۇ(

لنَِّساَء لَا َتْخفَى َعلَْيهِنَّ الَْحْيَضةُ إِنَّ َدَمَها أَْسَوُد غَِليظٌ فَإِذَا قَالَ َمكُْحولٌ إِنَّ ا - 889
  .ذََهَب ذَِلَك َوَصاَرْت ُصفَْرةً َرِقيقَةً فَإِنََّها ُمْسَتَحاَضةٌ

ئايالالرنىـڭ قېنـى   : ـ مهكهۇل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    889
ئـۇ قاچـانىكى بـۇ     ېلىـدۇ، قويـۇق ك  ،ئۆزىگه ئېنىق، ھهيزنىـڭ قېنـى قـارا   

ــپ ــدىن ئۆزگىرىـ ــۇ ھالىتىـ ــارغۇچسـ ــ يۇق ۋە سـ ــى ، ئهكهلسـ ــال كىشـ ايـ
  . ىستىهازە كېسىلى بولغان بولىدۇئ

 )286: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َزْيَنَب بِْنِت أَبِي َسلََمةَ أَنََّها َرأَْت َزْيَنَب بِْنَت َجْحشٍ الَِّتي كَاَنْت َتْحَت  - 890
 .ْوٍف َوكَاَنْت ُتْسَتَحاُض فَكَاَنْت َتْغَتِسلُ َوُتَصلِّيَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َع

                                                 
دۇر، ـ    » ئۇممـــۇ ھهبىـــبه«توغرىســـى . دېـــگهن ســـۆزدىن باشقىســـى ســـهھىه» زەيـــنهپ«): 275(ئهلبـــانى  ①

 .دېگهن
  .سهھىه، ـ دېگهن): 287(ئهلبانى  ②
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سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق      ۇـ زەيـنهپ بىنتـى ئهبـ      890
مهن ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋفنىڭ ئايـالى  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

زەينهپ بىنتى جهھشنىڭ ئىستىهازە كېسىلى بولۇپ قېلىـپ، يۇيۇنـۇپ   
  . لىقىنى كۆرگهنىدىمناماز ئوقۇغان

  )139: مالىك(

َحْمَنةَ بِْنِت َجْحشٍ قَالَْت كُْنُت أُْسَتَحاُض َحْيَضةً كَِثَريةً َشِديَدةً فَأََتْيـُت   َعْنـ    891
ـ    ِت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسَتفِْتيِه َوأُْخبُِرُه فََوَجْدُتُه ِفي َبْيِت أُْخِتـي َزْيَنـَب بِْن

َجْحشٍ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي اْمَرأَةٌ أُْسَتَحاُض َحْيَضةً كَِثَريةً َشِديَدةً فََما َتَرى ِفيَها قَـْد  
ِلَك َمَنَعْتنِي الصَّلَاةَ َوالصَّْوَم فَقَالَ أَْنَعُت لَِك الْكُْرُسَف فَإِنَُّه ُيذِْهُب الدََّم قَالَْت ُهَو أَكْثَُر ِمْن ذَ

 فَاتَِّخِذي ثَْوًبا فَقَالَْت ُهَو أَكْثَُر ِمْن ذَِلَك إِنََّما أَثُجُّ ثَجا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ  قَالَ
الَ ُم قََوَسلََّم َسآُمُرِك بِأَْمَرْينِ أَيَُّهَما فََعلِْت أَْجَزأَ َعْنِك ِمْن الْآَخرِ َوإِنْ قَوِيِت َعلَْيهَِما فَأَْنِت أَْعلَ
لَِّه ثُمَّ لََها إِنََّما َهِذِه َركَْضةٌ ِمْن َركََضاِت الشَّْيطَاِن فََتَحيَِّضي ِستَّةَ أَيَّامٍ أَْو َسْبَعةَ أَيَّامٍ ِفي ِعلْمِ ال

أَْرَبًعـا   اغَْتِسِلي َحتَّى إِذَا َرأَْيِت أَنَِّك قَْد طَُهْرِت َواْسَتْنقَأِْت فََصلِّي ثَلَاثًا َوِعْشرِيَن لَْيلَـةً أَوْ 
َوِعْشرِيَن لَْيلَةً َوأَيَّاَمَها َوُصوِمي فَإِنَّ ذَِلَك َيْجزِيِك َوكَذَِلَك فَافَْعِلي ِفي كُلِّ َشـْهرٍ كََمـا   
َتِحيُض النَِّساُء َوكََما َيطُْهْرنَ ِميقَاُت َحْيِضهِنَّ َوطُْهرِِهنَّ َوإِنْ قَوِيِت َعلَى أَنْ ُتَؤخِّرِي الظُّْهَر 

ي الَْعْصَر فََتْغَتِسِلَني َوَتْجَمِعَني َبْيَن الصَّلَاَتْينِ الظُّْهرِ َوالَْعْصـرِ َوُتـَؤخِّرِيَن الَْمْغـرَِب    َوُتَعجِِّل
ـ  افَْعِلي َوُتَعجِِّلَني الِْعَشاَء ثُمَّ َتْغَتِسِلَني َوَتْجَمِعَني َبْيَن الصَّلَاَتْينِ فَافَْعِلي َوَتْغَتِسِلَني َمَع الْفَْجرِ فَ

إِنْ قَِدْرِت َعلَى ذَِلَك قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَهذَا أَْعَجُب الْأَْمَرْينِ  َوُصوِمي
 .إِلَيَّ

ـ ھهمنه بىنتى جهھش رەزىيهلالھۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت      891 
مهندىن ھهيزنىڭ قېنى توختىماس بولـۇپ قېلىـپ، قانـداق    : قىلىنىدۇ

ۋە قىـز   ىڭ يېنىغا بـاردىم رەسۇلۇلالھنسوراش ئۈچۈن ق قىلىش توغرۇلۇ
  : ئۆيىدە كۆرۈشۈپقېرىندىشىم زەينهپ بىنتى جهھشنىڭ 

نامــازدىن، . مهن بهك ھهيــز كۆرىــدىغان ئايــالمهن! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ــۋا بېرىســهن؟ ـ دەپ       ــداق پهتى ــا قان ــالىمهن، بۇنىڭغ ــدىن قېلىــپ ق روزى
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ــا      ــا پاخت ــۇلۇلالھ ماڭ ــدىم، رەس ــورىغان ئى ــدى س ــنى بۇيرى ۋە  ئىشلىتىش
  : مهن. پاختىنىڭ قاننى سۈمۈرىۋالىدىغانلىقىنى ئېيتتى

  : ــ قان بهك كۆپ كېلىدۇ، ـ دېسهم
  : مهن. ــ ئۇنداقتا، رەخت پارچىسى ئىشلهتكىن، ـ دېدى

  : ـ دېسهم، رەسۇلۇلالھ ،دۇقالپ چىقىدۇبۇل ــ ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ،
بــۇ ئىككــى  . مهنــــ ئۇنــداقتا، مهن ســېنى ئىككــى ئىشــقا بــۇيرۇي     

ــدۇ    ــايه قىلىـ ــرىگه كۇپـ ــاڭ، يهنه بىـ ــى قىلسـ ــى بىرىنـ ــنىڭ قايسـ . ئىشـ
ــىنى  ــۈ قىقايسىس ــقا كۈچ ــدۇ؟لىش ــۇ ڭ يېتى ــهن  نىئ ــۆزەڭ بىلىس ــۇ . ئ ب

ــداق بو  ــلىدە بۇن ــۇئىشــنىڭ ئهس ــهۋەبى  ل ــهيتاننىڭ پ كېتىشــنىڭ س ش
ــا    ( ــۈن بالىياتقۇڭغـ ــهكلهندۈرۈش ئۈچـ ــش ۋە شـ ــارام قىلىـ ــېنى بىئـ ) سـ

ــز   ســهن ئ. تهپكهنلىكىدىنــدۇر ــته كــۈننى ھهي ــاكى يهت ــالته ي ۇنىڭــدىن ئ
ــۇنغىن   ــيىن يۇيــ ــدىن كېــ ــابلىغىن، ئانــ ــۇددىتى ھېســ ــېنىڭ (، مــ ســ

ئـۆزەڭنى   .بىلىـدۇ  هللا) كۈنلىرىڭنىڭ ئـالته يـاكى يهتـته ئىكهنلىكىنـى    
ــاكى      ــۈچ ي ــرمه ئ ــيىن، يىگى ــدىن كې ــان قىلغان ــدۇم دەپ گۇم ــاكىز بول پ

ھهر ئايـدا  . نيىگىرمه تۆت كۈن ناماز ئوقۇغىن، روزىنىمۇ شـۇنداق تـۇتقى  
باشـقا نورمـال ھهيـز كۆرىـدىغان     . شۇنداق قىلساڭ، ئۇ ساڭا يېتهرلىكتۇر

يهنــى ئاينىــڭ مــۇئهييهن كۈنلىرىــدە ھهيــز ( ئايــالالرمۇ شــۇنداق قىلىــدۇ
 ).كۆرىدۇ، قالغـان كـۈنلىرى پـاك بولىـدۇ ۋە ئىبـادەتلىرىنى ئـادا قىلىـدۇ       

مىزىنى ئهگهر قــادىر بواللىســاڭ، پېشــىن نــائىككىنچىســىگه كهلســهك، 
كېچىكتــۈرۈپ، ئهســىر نــامىزىنى ســهل ئالــدىغا ســۈرۈپ، ئىككــى نامازغــا 

شۇنداقال، نامـاز شـامنى كېچىكتـۈرۈپ، خـۇپتهن     . بىرال قېتىم يۇيۇنغىن
. نامىزىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بۇ ئىككى نامازغىمۇ بىرال قېتىم يۇيۇنغىن

نداق ، قادىر بواللىساڭ شۇبامدات نامىزىنى بىر قېتىم يۇيۇنۇپ ئوقۇغىن
   :ۋە، ـ دېدى مۇشۇ ئاساستا تۇتقىن قىلغىن ۋە روزىنىمۇ

  . ①، ـ دېدىماڭا كۆرە ئىككىنچىسى مۇۋاپىقراقــ 
 )187: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 267(لبانى ئه ①
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 . قول ƥنة َهذَا أَْعَجُب الْأَْمَرْينِ إِلَيَّويف رواية إن  – 892
ماڭــا كــۆرە ئىككىنچىســى : يهنه بىــر رىــۋايهتته كېلىشــىچهـ    892

  . ①ۆز ھهمنه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ سۆزىدۇرس ـ دېگهن، مۇۋاپىقراق
 )287: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحَبْيشٍ  -893
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسْبَحانَ اللَّـِه   اْسُتِحيَضْت ُمْنذُ كَذَا َوكَذَا فَلَْم ُتَصلِّ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

َعْصرِ إِنَّ َهذَا ِمْن الشَّْيطَاِن ِلَتْجِلْس ِفي ِمْركَنٍ فَإِذَا َرأَْت ُصفَْرةً فَْوَق الَْماِء فَلَْتْغَتِسلْ ِللظُّْهرِ َوالْ
َتِسلْ ِللْفَْجرِ غُْسلًا َواِحًدا َوَتَتَوضَّأْ غُْسلًا َواِحًدا َوَتْغَتِسلْ ِللَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء غُْسلًا َواِحًدا َوَتْغ

نْ ِفيَما َبْيَن ذَِلَك قَالَ أَُبو َداُود َرَواُه ُمَجاِهٌد َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ لَمَّا اْشَتدَّ َعلَْيَها الُْغْسلُ أََمَرَهـا أَ 
  .َتْجَمَع َبْيَن الصَّلَاَتْينِ

مهن : دەيـدۇ نـداق  مۇ ـ ئهسما بىنتى ئۇمهيس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    893
  : اقرەسۇلۇلالھ

قــان (ئىســتىهازە  شيھــۇبه ۇپــاتىمه بىنتــى ئهبــ !ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
، غىلى خېلى بولـدى بولۇپ قېلىپ ناماز ئوقۇيالمى )توختىماس كېسىلى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمـ دېگهن ئىدىم، 
ا سـۇ  داسـق ئۇ ئايال بىـر   .نىڭ سهۋەبىدىندۇربۇ شهيتان! ــ سۇبهانالالھ

پېشـىن   ،سۇ يۈزىدە سـېرىقلىق پهيـدا بولسـا    ۇيۇپ، ئۇنىڭدا ئولتۇرسۇن،ق
چىـك  ىك، ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا يۇيۇنۇپ گه بىر قېتىمالبىلهن ئهسىر

تاھارەت ئېلىپ ئوقۇسۇن، شام بىـلهن خۇپتهننىمـۇ شـۇنداق قىلسـۇن ۋە     
ــۇن   ــر يۇيۇنسـ ــۈن بىـ ــدات ئۈچـ ــدى، ـ     بامـ ــد. دېـ ــۋايهت  تىنمۇجاھىـ رىـ

مــا بــۇ ھهقــته مۇنــداق رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئاببــاس  ئىبنــى كى،دۇنىــقىلى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  ئۇ ئايالغا يۇيۇنۇش قىيىن كهلگهندە، ” :دېگهن

  . ②“شقا بۇيرۇغانئىككى نامازنى بىر قىلىپ ئوقۇئۇ ئايالنى 
  )296: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 267(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 283(ئهلبانى  ②
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َم َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  َعْن أُمِّ َسلََمةَ َتْعنِي أَنَّ اْمَرأَةً كَاَنْت ُتَهَراُق الدَّـ    294
ظُْر َعـَدَد  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتفَْتْت لََها أُمُّ َسلََمةَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ِلَتْن

ُيِصيَبَها الَِّذي أََصاَبَها فَلَْتْتُرْك الصَّـلَاةَ  اللََّياِلي َوالْأَيَّامِ الَِّتي كَاَنْت َتِحيُض ِمْن الشَّْهرِ قَْبلَ أَنْ 
  .قَْدَر ذَِلَك ِمْن الشَّْهرِ فَإِذَا َخلَّفَْت ذَِلَك فَلَْتْغَتِسلْ ثُمَّ ِلَتْسَتثِْفْر ثُمَّ ِلُتَصلِّي

ــهلاللالھۇ         894 ــبهر س ــا پهيغهم ــۇ ئهنه ــهلهمه رەزىيهلالھ ــۇ س ـ ئۇمم
) قــان توختىمــاس كېســىلى يهنــى (ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئىســتىهازە  

، ئىـدى بولۇپ قالغان بىر ئايالنىـڭ ئهھـۋالى توغرۇلـۇق پهتىـۋا سـورىغان      
بـۇ   ائايـد ھهر ئـۇ ئايـال   « :دىبهر جـاۋاب پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

ھهيـــز كېســـهلگه گىرىپتـــار بولۇشـــتىن ئىلگىرىكـــى ئـــادىتى بـــويىچه 
ــاز ئوقۇم  ــدە نام ــۇم كۈنلىرى ــدىغان مهل ــز مىكۆرى ۇددىتىــدىكى ســۇن، ھهي

نامــاز  ، ئانــدىن التــا قىســتۇرۇپ  كــۈنلهر ئۆتكهنــدىن كېــيىن يۇيۇنــۇپ   
  . ①»ئوقۇسۇن

 )208 :نهسائى(

َعْن ُسَميŖ َمْولَى أَبِي َبكْرٍ أَنَّ الْقَْعقَاَع َوَزْيَد ْبَن أَْسلََم أَْرَسلَاُه إِلَى َسِعيِد ْبـنِ   - 895
ْسَتَحاَضةُ فَقَالَ َتْغَتِسلُ ِمْن ظُْهرٍ إِلَى ظُْهرٍ َوَتَتَوضَّأُ ِلكُـلِّ  الُْمَسيِّبِ َيْسأَلُُه كَْيَف َتْغَتِسلُ الُْم

   .َصلَاٍة فَإِنْ غَلََبَها الدَُّم اْسَتثْفََرْت بِثَْوبٍ
ىن دهسـۇمهيي  ئازادگهردىسـى ـ ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ  895

يلهن ىــقــائ ۋە زەيــد ئىبنــى ئهســلهم ئىكك   ئرىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، قه 
ــان      ــۇپ قالغ ــهييهبتىن ئىســتىهازە بول ــى مۇس ــهئىد ئىبن ــۇمهييهنى س س
ئايالنىڭ قانداق يۇيۇنىدىغانلىقىنى سوراپ كېلىشـكه ئهۋەتـكهن ئىـدى،    

ھهر كـۈنى  يهنـى  (پېشىندىن پېشىنگىچه ئۇنداق ئايال : ئۇ جاۋاب بېرىپ
بىر قېتىم يۇيۇنۇپ، ئۇنـدىن باشـقا ھهر ۋاخ    )پېشىن نامىزىنىڭ ۋاقتىدا

ئهگهر قــان بهك كــۆپ كېلىــدىغان . چــۈن تاھــارەت ئالســا بولىــدۇنامــاز ئۈ
  . ②بولسا، رەخت پارچىسى ئىشلهتسۇن، ـ دېدى

 )301: ئهبۇ داۋۇد(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 202(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 292(ئهلبانى  ②
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قَالَ أَُبو َداُود قَالَ َماِلٌك إِنِّي لَأَظُنُّ َحِديثَ اْبنِ الُْمَسيَّبِ ِمْن ظُْهرٍ إِلَى ظُْهرٍ  - 896
رٍ َولَِكنَّ الَْوْهَم َدَخلَ ِفيِه فَقَلََبَها النَّاُس فَقَالُوا ِمْن ظُْهرٍ إِلَى ظُْهـرٍ  إِنََّما ُهَو ِمْن طُْهرٍ إِلَى طُْه

َوَرَواُه ِمْسَوُر ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْرُبوعٍ قَالَ ِفيِه ِمْن طُْهرٍ إِلَـى  
  .إِلَى ظُْهرٍطُْهرٍ فَقَلََبَها النَّاُس ِمْن ظُْهرٍ 

ــۇئىمــام ـ    896 ــۋاي ئهب ئىمــام مالىــك  هت قىلىشــىچه،داۋۇتنىــڭ رى
زۆھرىـدىن  ” :نىڭئىبنى مۇسـهييهب  مېنىڭ قارىشىمچه، :مۇنداق دېگهن

ھرىـدىن  ۆت”: دېـگهن سـۆزى   “)يهنى پېشىندىن پېشىنگىچه(زۆھرىغىچه 
لـېكىن  . بولۇشى مـۇمكىن  “)پاكلىقتىن پاكلىققىچهيهنى (ىچه گھرىۆت

نهتىجىدە، ئىنسانالر ئۇنى ئالماشتۇرۇپ . ىدە خاتالىق يۈز بهرگهنبۇ جۈمل
مىســــۋەر ئىبنــــى  . دەۋالغــــان “زۆھرىــــدىن زۆھــــرىگىچه ”: قويــــۇپ

ــۈمله : ئابـــدۇلمهلىكمۇ مۇنـــداق دېـــگهن  ــۇ جـ ــلىدە ئـ تۆھرىـــدىن ”: ئهسـ
ــۆھرىگىچه ــدى “ت ــتۇرۇۋېلىپ  . ئى ــۇنى ئالماش ــانالر ئ ــدىن ”: ئىنس زۆھرى
ئهنهس  مـا، بنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ لېكىن ئى .دەۋالغان “زۆھرىگىچه

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ۋە ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا قاتــارلىقالردىن كهلــگهن 
 دەپ “)ىچهگشـىن ېشىندىن پېيهنى پ(ىچه گھرىۆرىدىن زۆھز”: رىۋايهتته

  . ①غانىننهقىل قىل
 )301: داۋۇد ئهبۇ(

َتَحاَضةُ إِذَا اْنقََضى َحْيُضَها اغَْتَسلَْت كُلَّ َعْن َعِليŖ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الُْمْس - 897
 .َيْومٍ َواتََّخذَْت ُصوفَةً ِفيَها َسْمٌن أَْو َزْيٌت

ئىستىهازە بولغان ئايال : ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  897
ھهيز مۇددىتىنىڭ كۈنلىرى ئۆتكهندىن كېيىن، ھهر كـۈنى بىـر قېـتىم    

  . ②ۇىدتىخت پارچىسى ئىشلرە النغانيۇيۇنۇپ، ياغ
 )302: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 292(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 65(ئهلبانى  ②
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت اْعَتكَفَْت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 898
َضْعَنا الطَّْسـَت  َوَسلََّم اْمَرأَةٌ ِمْن أَْزَواجِِه ُمْسَتَحاَضةٌ فَكَاَنْت َتَرى الُْحْمَرةَ َوالصُّفَْرةَ فَُربََّما َو

  .َتْحَتَها َوِهَي ُتَصلِّي
: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    898

رەســۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرىنىــڭ بهزىســى ئىســتىهازە تــۇرۇپ، رەســۇلۇلالھ  
سېرىق ئارىالش قان كېلىـپ قالسـا، ئاسـتىغا    . تتىبىلهن ئېتىكاپ قىال

   .از ئوقۇغان ئهھۋالالرمۇ بوالتتىقاچا قويۇپ قويغان ھالدا نام
  )2037: بۇخارى(

َعْن أَبِى الزَُّبْيرِ الَْمكِّىِّ أَنَّ أََبا َماِعزٍ اَألْسلَِمىَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُسفَْيانَ أَْخَبَرُه أَنَّـُه   - 899
قَالَْت إِنِّى أَقَْبلُْت أُرِيُد أَنْ أَطُوَف كَانَ َجاِلًسا َمَع َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر فََجاَءْتُه اْمَرأَةٌ َتْسَتفِْتيِه فَ

بِالَْبْيِت َحتَّى إِذَا كُْنُت بَِبابِ الَْمْسجِِد َهَرقُْت الدَِّماَء فََرَجْعُت َحتَّى ذََهَب ذَِلَك َعنِّى ثُـمَّ  
ى ذََهَب ذَِلَك َعنِّى ثُمَّ أَقَْبلُْت َحتَّى إِذَا كُْنُت ِعْنَد َبابِ الَْمْسجِِد َهَرقُْت الدَِّماَء فََرَجْعُت َحتَّ

فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر إِنََّما ذَِلَك . أَقَْبلُْت َحتَّى إِذَا كُْنُت ِعْنَد َبابِ الَْمْسجِِد َهَرقُْت الدَِّماَء
  .َركَْضةٌ ِمَن الشَّْيطَاِن فَاغَْتِسِلى ثُمَّ اْسَتثِْفرِى بِثَْوبٍ ثُمَّ طُوِفى

رىـۋايهت  ير ئهلمهككى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق  ـ ئهبۇ زۇبه  899 
ئهسلهمى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر ئهبۇ مائىز : قىلىنىدۇ

ــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ــال    م ــدا، بىــر ئاي ــۋا  بىــلهن ئولتۇرغان ئۇنىڭــدىن پهتى
  : سوراپ

قىالي دەپ ھهرەم مهسجىدىنىڭ ئىشـىكى   تاۋابــ مهن بهيتۇلالھنى 
ــدىغا ــۇنىڭ     ئال ــدى، ش ــپ قال ــان كېلى ــدىن ق ــىمگه مهن ــلهن،  كېلىش بى

نىپ كهتتىم، كېـيىن كهلسـهم، يهنه شـۇنداق    ېپاكالنغاندا كېلهي دەپ ي
بولدى، يهنه يېنىپ كهتتىم، شۇنداق قىلىپ ئـۈچ قېـتىم داۋامالشـتى، ـ     

  : مائابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھ ئهنهۇ. دېدى
كېتىشـــنىڭ ســـهۋەبى پ لـــۇبـــۇ ئىشـــنىڭ ئهســـلىدە بۇنـــداق بوـــــ 

ســــېنى بىئــــارام قىلىــــش ۋە شــــهكلهندۈرۈش ئۈچــــۈن (شــــهيتاننىڭ 
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رەخـت   يهرگهئـۇ   ئانـدىن سهن يۇيۇنۇپ، . تهپكهنلىكىدىندۇر) بالىياتقۇڭغا
  . ـ دېدى! قىلغىن تاۋاب قويۇپ، نىپارچىسى

  )729: مالىك(

َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْمْسَتَحاَضِة،  ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ - 900
   .ِتلَْك َركَْضةٌ ِمَن الشَّْيطَاِن ِفي َرِحِمَها :فَقَالَ

دېگهنلىكـى  مۇنـداق   ىـڭ نماـ ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    900
پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئسـتىهازە    : رىۋايهت قىلىنىدۇ

شـهيتاننىڭ  ئۇ، «: ھهققىدە سورالغاندا كېسىلىگه گىرىپتار بولغان ئايال
ــۈن   ( ــهكلهندۈرۈش ئۈچـ ــش ۋە شـ ــارام قىلىـ ــۇنى بىئـ ــىغا ) ئـ بالىياتقۇسـ

  . ①دېدى »تهپكهنلىكىدىندۇر
 )»ئهۋسهتئهل«ۋە  »كهبىرئهل«، 332: بهززار(

  .َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت الُْمْسَتَحاَضةُ لَا َيأِْتيَها َزْوُجَها - 901
: ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ    901

  . سه بولمايدۇئىستىهازە بولۇپ قالغان ئايالغا ئېرى يېقىن كهل
 )830: دارىمى(

َعْن إِْبَراِهيَم قَالَ كَانَ ُيقَالُ الُْمْسَتَحاَضةُ لَا ُتَجاَمُع َولَا َتُصوُم َولَا َتَمسُّ الُْمْصَحَف  - 902
  .اِة قَالَ َيزِيُد ُيَجاِمُعَها َزْوُجَها َوَيِحلُّ لََها َما َيِحلُّ ِللطَّاِهرِإِنََّما ُرخَِّص لََها ِفي الصَّلَ

ــدۇ،   : ـ ئىبــراھىم   902 ــال روزا تۇتماي ــۇپ قالغــان ئاي ئىســتىهازە بول
بۇ ئايال بىلهن جىمـا  . ئهمما ناماز ئوقۇسا بولىدۇ. قۇرئانغا يېقىنالشمايدۇ

ئــۇ  ،قىلىشــقا بولىــدۇ جىمــا: ئهممــا يهزىــد .دېــگهن -،قىلىشــقا بولمايــدۇ
ھهمــمه ئىــش دۇرۇس بولىــدۇ، ـ    دۇرۇس بولغــانپــاكىز ئايالغــا ئايــالغىمۇ 

  . گهنېد
 )831: دارىمى(

                                                 
ــهمى  ① ــنى ب ): 1540(ھهيســـ ــۇ ھهدىســـ ــرى    بـــ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــى رىـــ هززار ۋە تهبهرانـــ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  .ُسِئلَ َسِعيُد ْبُن ُجَبْيرٍ أَُتَجاَمُع الُْمْسَتَحاَضةُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَْعظَُم ِمْن الْجَِماعِ - 903
  : ىنـ سهئد ئىبنى جۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇد 903

جىمـا قىلىـش دۇرۇسـمۇ؟ ـ     بىـلهن   ــ ئىستىهازە بولۇپ قالغان ئايال
  : دەپ سورالغاندا، ئۇ

يهنـى نامـاز ئوقۇسـا بولغـان     (ــ ناماز جىمادىنمۇ چوڭ ئىش ئهمهسـمۇ  
  . ـ دەپ جاۋاب بهرگهن! ؟)يهردە، جىما قىلسا ئهلۋەتته بولىدۇ

 )818: دارىمى(

  .مُّ َحبِيَبةَ ُتْسَتَحاُض فَكَانَ َزْوُجَها َيْغَشاَهاَعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ كَاَنْت أُ - 904
رىـۋايهت  دېگهنلىكـى  مۇنـداق   ىـڭ ـ ئىكرىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇن  904
ئېـرى  شـۇنداقتىمۇ  ، تتىئۇممۇ ھهبىبه ئىستىهازە بولۇپ قـاال : قىلىنىدۇ

  . ①ئۇنىڭا يېقىنچىلىق قىالتتى
 )309: داۋۇد ئهبۇ(

ْمَنةَ بِْنِت َجْحشٍ أَنََّها كَاَنْت ُمْسَتَحاَضةً َوكَانَ َزْوُجَهـا  َعْن ِعكْرَِمةَ َعْن َح - 905
  .ُيَجاِمُعَها

ـ ئىكرىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھهمنه بىنتـى جهھشـتىن ئۇنىـڭ      905
ئېــرى بىــلهن بىــرگه  ىمۇئىســتىهازە بولــۇپ قالغانــد) يهنــى ھهمنهنىــڭ(

  . ②رىۋايهت قىلغان بولغانلىقىنى
 )310: داۋۇد ئهبۇ(

  .َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ قَالَْت كُنَّا لَا َنُعدُّ الْكُْدَرةَ َوالصُّفَْرةَ َبْعَد الطُّْهرِ َشْيئًا - 906
پ لـۇ بوبىـز پـاك   : ـ ئۇممۇ ئهتىيهدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  906

قا پهرۋا قســـــۇيۇقلۇ ســـــارغۇچدۇغ ۋە كهلـــــگهن  بولغانـــــدىن كېـــــيىن
  . ③قىلمايتتۇق

 )307: داۋۇد ئهبۇ(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 302(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 303(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 300(ئهلبانى  ③
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ْن َمْولَاِة َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني أَنََّها قَالَْت كَانَ النَِّساُء َيْبَعثَْن إِلَى َعاِئَشـةَ أُمِّ  َع - 907
لُ الُْمْؤِمنَِني بِالدَِّرَجِة ِفيَها الْكُْرُسُف ِفيِه الصُّفَْرةُ ِمْن َدمِ الَْحْيَضِة َيْسأَلَْنَها َعْن الصَّلَاِة فََتقُـو 

  .َجلَْن َحتَّى َتَرْيَن الْقَصَّةَ الَْبْيَضاَء ُترِيُد بِذَِلَك الطُّْهَر ِمْن الَْحْيَضِةلَُهنَّ لَا َتْع
ــڭ       907 ــۇ ئهنهانى ــه رەزىيهلالھ ــىنىڭـ ئائىش ــداق  ئازادگهردىس مۇن

نىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىدىكى ئايالالر ھهيز: رىۋايهت قىلىنىدۇدېگهنلىكى 
ئائىشـه   قاپقـا قويـۇپ،  بىـر   اختىنىسارغۇچ چىققـان قاننىـڭ يـۇقى بـار پـ     

  :ئهۋەتىپ غارەزىيهلالھۇ ئهنها
 ناماز ئوقۇساق بوالمـدۇ؟ ـ  ئهمدى ئۆزىمىزنى پاك بولغان ھېسابالپ ــ 

  :، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇالرغايتتىسورادەپ 
ئاپئـــــاق بولمىغـــــۇچه ) چىققـــــان ســـــۇيۇقلۇقنىڭ رەڭگـــــى( ـــــــ

پـاك  ئاندىن ھهيزدىن چاغدا  يهنى شۇ .ېرەتتىدەپ جاۋاب ب-!ئالدىرىماڭالر
  . بولغان بولىسىلهر

 )130: مالىك(

َعْن اْبَنِة َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَُّه َبلََغَها أَنَّ نَِساءă كُنَّ َيْدُعونَ بِالَْمَصابِيحِ ِمْن َجْوِف  - 908
  .انَ النَِّساُء َيْصَنْعَن َهذَااللَّْيلِ َيْنظُْرنَ إِلَى الطُّْهرِ فَكَاَنْت َتِعيُب ذَِلَك َعلَْيهِنَّ َوَتقُولُ َما كَ

ئۆز ۋاقتىدا : ـ زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قىزىغا  908
ئايالالر پـاكىز بولغـانلىقىنى بىلىـش ئۈچـۈن قـاراڭغۇ كېچىـدە چىـراق        
يېقىــپ قــارايتتى، ـ دېــگهن گهپنىــڭ يېتىــپ كهلگهنلىكــى، ئۇنىــڭ بــۇ    

مايتتى، ـ دېگهنلىكى رىـۋايهت   ياق، ئۇالر ئۇنداق قىل: گهپلهرنى ئهيىبلهپ
  . قىلىندى

  )131: مالىك(

َعْن َعِليŖ قَالَ إِذَا َتطَهََّرْت الَْمْرأَةُ ِمْن الَْمِحيضِ ثُمَّ َرأَْت َبْعَد الطُّْهرِ َما َيرِيُبَها  - 909 
أَْو قَطَْرِة الدَّمِ أَْو غَُسـالَِة   فَإِنََّما ِهَي َركَْضةٌ ِمْن الشَّْيطَاِن ِفي الرَِّحمِ فَإِذَا َرأَْت ِمثْلَ الرَُّعاِف

اللَّْحمِ َتَوضَّأَْت ُوُضوَءَها ِللصَّلَاِة ثُمَّ ُتَصلِّي فَإِنْ كَانَ َدًما َعبِيطًا الَِّذي لَا َخفَاَء بِـِه فَلَْتـَدْع   
  .الصَّلَاةَ
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ئايالالر : ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ  909
بىـرەر نهرسـىنى    سـالىدىغان  كهغانـدىن كېـيىن، شـهك   ھهيزدىن پـاك بول 

ئـۇنى بىئـارام قىلىـش ۋە شـهكلهندۈرۈش     (شهيتاننىڭ كۆرگهن بولسا، ئۇ، 
ــۈن ــۇپ  ) ئۈچ ــدىن بول ــىغا تهپكهنلىكى ــىنىڭ  ، ئهگهر بالىياتقۇس ــۇ نهرس ئ

ۋە ىـدەك  نىڭ ياكى قان تامچىسـىنىڭ رەڭگ قانرەڭگى بۇرۇندىن چىققان 
ــۆش  ــا گ ــۇ  ي ــان س ــدەك يۇغ ــا، نىڭ رەڭگى ــارەت   بولس ــا تاھ ــادەتته نامازغ ئ

نهرســه  ئــۇ ئهگهر. ىۋېرىــدۇاھــارەت ئېلىــپ نامــاز ئوقۇســا بولئالغانــدەكال ت
  . ، ناماز ئوقۇماسلىقى الزىمبولساقان ساپ  ھهقىقهتهن

 )873: دارىمى(

ُه َعلَْيـِه  ـ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كَاَنْت النُّفََساُء َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ 910
 َتْعنِي َوَسلََّم َتقُْعُد َبْعَد نِفَاِسَها أَْرَبِعَني َيْوًما أَْو أَْرَبِعَني لَْيلَةً َوكُنَّا َنطِْلي َعلَى ُوُجوِهَنا الَْوْرَس

  .ِمْن الْكَلَِف
ــۋايهت      910 ــادىن مۇنـــداق رىـ ـ ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
تۇغۇتتىن كېيىن ۇتلۇق ئايالالر رەسۇلۇلالھنىڭ زامانىدا تۇغ: قىلىنىدۇ

ــۈنگىچه   ــق ك ــز   قىرى ــۇراتتى، بى ــاي ئولت ــاز ئوقۇم ــان  (نام ــۇق ياتق تۇغۇتل
شتىن ساقلىنىش ئۈچـۈن، يـۈزىمىزگه   يۈزىمىزگه داغ چۈشۈ) ۋاقتىمىزدا

) قىزىل بوياش ئۈچـۈن ئىشـلىتىلىدىغان بىـر خىـل ئۆسـۈملۈك     (ۋەرەس 
  . ①ۋاالتتۇقسۈرتۈ

  ) 311: داۋۇد ئهبۇ(

أََنسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََّت ِللنُّفََساِء أَْرَبِعـَني   َعْن - 911
  .َيْوًما إِلَّا أَنْ َتَرى الطُّْهَر قَْبلَ ذَِلَك

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : مۇنداق دەيدۇ ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  911
كــۈن  40نىــڭ نىفــاس كــۈنىنى تۇغۇتلــۇق ئايالالر«: ئهلهيهــى ۋەســهللهم

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 304(ئهلبانى  ①



  ھهيز

501 

 پـاك بولـۇپ قالسـا، پـاك     قىلىپ بهلگىلهپ بهردى، ئهمما بۇنىڭدىن بۇرۇن
  . ①دۇۋېرىبولىبولغان 

 )649: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 138(ئهلبانى  ①
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 بۆلۈمى ناماز

لََّم َيقُولُ أََرأَْيُتْم لَْو أَنَّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 912
 َنَهًرا بَِبابِ أََحِدكُْم َيْغَتِسلُ ِفيِه كُلَّ َيْومٍ َخْمًسا َما َتقُولُ ذَِلَك ُيْبِقي ِمْن َدَرنِِه قَالُوا لَا ُيْبِقـي 

 .َخطَاَياِمْن َدَرنِِه َشْيئًا قَالَ فَذَِلَك ِمثْلُ الصَّلََواِت الَْخْمسِ َيْمُحو اللَُّه بِِه الْ
ــۇ   912 ــى     ـ ئهب ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ھ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم :رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــ سىلهر دەپ بېقىڭالرچۇ؟ ئهگهر سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ ئۆيىنىـڭ  
ــۇ      ــا، ئ ــتىم يۇيۇنس ــۈنى بهش قې ــدا ھهر ك ــۇپ، ئۇنىڭ ــدا ئۆســتهڭ بول ئالدى

هســىرى قاالمــدۇ؟ ـ دەپ ســورىغانىدى،    كىشــىنىڭ بهدىنىــدە كىرنىــڭ ئ
  : ساھابىالر

ــ ياق، ئۇ كىشىنىڭ بهدىنىدە كىردىن ھېچقانداق ئهسهر قالمايـدۇ،  
  : ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدى

بهش ۋاخ نامــــاز ئوقۇغــــان بهندىســــىنىڭ هللا ــــــ ئهنه شــــۇنىڭدەك، ا
  . ـ دېدى خاتالىقلىرىنى ئۆچۈرىدۇ،

 )528: بۇخارى(

ْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ كَانَ َرُجلَاِن أََخَواِن فََهلََك َع - 913
ْيـِه  أََحُدُهَما قَْبلَ َصاِحبِِه بِأَْرَبِعَني لَْيلَةً فَذُِكَرْت فَِضيلَةُ الْأَوَّلِ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَ 

لَْم َيكُْن الْآَخُر ُمْسِلًما قَالُوا َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه َوكَانَ لَا َبأَْس بِِه فَقَالَ َرُسـولُ  َوَسلََّم فَقَالَ أَ
ْهرٍ غَْمرٍ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما ُيْدرِيكُْم َما َبلََغْت بِِه َصلَاُتُه إِنََّما َمثَلُ الصَّلَاِة كََمثَلِ َن

أََحِدكُْم َيقَْتِحُم ِفيِه كُلَّ َيْومٍ َخْمَس َمرَّاٍت فََما َتَرْونَ ذَِلَك ُيْبِقي ِمـْن َدَرنِـِه    َعذْبٍ بَِبابِ
 .فَإِنَّكُْم لَا َتْدُرونَ َما َبلََغْت بِِه َصلَاُتُه
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سـهئد ئىبنـى   دادىسـى  ۋاققـاس   ۇر ئىبنى سهئد ئىبنى ئهبىماـ ئ  913
رىــۋايهت دېگهنلىكىنــى  مۇنــداق ىــڭرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇن ۋاققــاس ۇئهبــ

بىــر تۇغقــان ئىككــى كىشــى بــار بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ بىــرى يهنه   : قىلىــدۇ
ــدى     ــۈپ كهتكهنىـ ــۇرۇن ئۆلـ ــۈن بـ ــق كـ ــىدىن قىرىـ ــبهر . بىرسـ پهيغهمـ

ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىــدا بالــدۇر ئۆلــۈپ كهتكىنىنىــڭ ياخشــىلىقى  
  :دىنىرىزىكرى قىلىنغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىل

ئۆلــۈپ كهتكىنىمــۇ مۇســۇلمان ئهمهســمىدى؟ ـ دەپ        ــــ كېــيىن 
  : سورىدى، ئۇالر

ھهمدە يامان ئهمهس كىشـى   مۇسۇلمان ئىدىئۇمۇ ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ، ـ دەپ جاۋاب بېرىشتىئىدى

ــۇ كىشــىنىڭ بهش ۋاخ نامــاز ئوقۇغــانلىقى ســهۋەبىدىن    ـــ ســىلهر ئ ـ
ســىلهر؟ خــۇددى ســىلهرنىڭ مبىله ىىنكلىكهنقانــداق دەرىجىــگه ئېرىشــ

بىرىڭالرنىڭ ئىشىكى ئالدىدا ئېقىن سۇ بولۇپ، ئۇنىڭـدا ھهر كـۈنى بهش   
ۋاخ يۇيۇنسا، بهدىنىـدىكى كىـردىن ئهسـهر قالمىغانـدەك، ھهر كـۈنى بهش      

ئــۇ ســىلهر . ۋاخ نامــاز ئوقۇغــان كىشــىدىمۇ خاتــالىقتىن ئهســهر قالمايــدۇ
ــان نامىزىكىشــىنى  ــ نىــڭئوقۇغ ــداق مهرتى ىنى كلىگهنۋىگه يهتكــۈزقان

  . ـ دېدى يسىلهر،بىلمه
 )مالىك رىۋايهت قىلغان(

َعْن ُحْمَرانَ أَنَُّه قَالَ فَلَمَّا َتَوضَّأَ ُعثَْمانُ قَالَ َواللَِّه لَأَُحدِّثَنَّكُْم َحِديثًا َواللَِّه لَْولَا  - 914
ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَـا  آَيةٌ ِفي ِكَتابِ اللَِّه َما َحدَّثُْتكُُموُه إِنِّي َسِمْعُت َر

َتِليَهـا   َيَتَوضَّأُ َرُجلٌ فَُيْحِسُن ُوُضوَءُه ثُمَّ ُيَصلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُِفَر لَُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن الصَّلَاِة الَِّتي
 .َزلَْنا ِمْن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى إِلَى قَْوِلِه اللَّاِعُنونَقَالَ ُعْرَوةُ الْآَيةُ إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْن

ـ ھۇمران رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئوسـمان     914
تائاالنىڭ نـامى  هللا ا :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تاھارەت ئېلىۋېتىپ مۇنداق دېگهن

هللا ائهگهر . بىلهن قهسهمكى، مهن سىلهرگه بىر ھهدىس سۆزلهپ بېـرىمهن 
تائاالنىڭ كىتابىدا بىر ئايهت بولمىغان بولسا ئىدى، مهن ئۇنى سـىلهرگه  

مهن ھهقىـقهتهن رەسـۇلۇلالھنىڭ مۇنـداق    . سۆزلهپ بهرمىـگهن بـوالتتىم  
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ھهر قانداق بىـر كىشـى كامىـل تاھـارەت     «: دىمغانىدېگهنلىكىنى ئاڭلى
ئېلىــپ نامــاز ئوقۇســا، ئــۇ كىشــىنىڭ شــۇ نامــاز بىــلهن يهنه بىــر نامــاز    

) راۋى(ئــۇرۋە . »ىلىقىــدا ئۆتكــۈزگهن خاتــالىقى مهغپىــرەت قىلىنىــدۇ ئار
تائاالنىـڭ   هللائابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد كۆزدە تۇتقان ئايهت  :مۇنداق دەيدۇ
كىشــىلهرگه تــوغرا يــولنى  )يهنــى تهۋراتتــا( بــۇ كىتابتــا: مۇنــۇ ســۆزىدۇر

مـۇھهممهد  ( بىـز نازىـل قىلغـان    ئېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن كېيىن،
 )هيهىسســاالمنىڭ راســت پهيغهمــبهر ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتاليدىغانئهل

 لهنهت قىلىـدۇ هللا روشهن دەلىللهرنـى ۋە تـوغرا يـولنى يوشـۇرىدىغانالرغا ا    
يهنـــى ( لهنهت قىلغـــۇچىالر ؛)يهنـــى رەھمىتىـــدىن يىـــراق قىلىـــدۇ   (

  . ①مۇ ئۇالرغا لهنهت قىلىدۇ)لهرمۇئمىنپهرىشتىلهر ۋە 
 )227: مۇسلىم(

النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَوضَّأُ َنْحَو ُوُضوِئي َهذَا َوقَالَ َمْن َتَوضَّأَ  َرأَْيُت - 915
 .ِهَنْحَو ُوُضوِئي َهذَا ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ لَا ُيَحدِّثُ ِفيهَِما َنفَْسُه غَفََر اللَُّه لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِ

ئـۇ زات  : كهلگهنمۇنداق  رىۋايهتتهشقا بىر ـ يۇقىرىقى ھهدىس با 915
: تاھـارەت ئېلىۋېتىـپ مۇنـداق دېـدى    ) يهنى ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   (

مهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇشـۇنداق تاھـارەت     
كىمكى «: ئالغانلىقىنى كۆرگهن ئىدىم، رەسۇلۇلالھ تاھارەت ئېلىۋېتىپ

پ، ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇسا، ئۇ نامازنىڭ مانا مۇشۇنداق تاھارەت ئېلى
تائـاال  هللا تائـاالدىن باشـقا ھـېچ نهرسـه كـۆڭلىگه كهچمىسـه، ا      هللا ئارىسىدا ا

   .ېگهنىدىد» ئۇنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرىنى كهچۈرىدۇ
  )164: بۇخارى(

قُولُ َمـا ِمـْن   قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َي ـ عن ُعثَْمانَ  916
اْمرǛٍِ ُمْسِلمٍ َتْحُضُرُه َصلَاةٌ َمكُْتوَبةٌ فَُيْحِسُن ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها َوُركُوَعَها إِلَّـا كَاَنـْت   

  .كَفَّاَرةً ِلَما قَْبلََها ِمْن الذُُّنوبِ َما لَْم ُيْؤِت كَبَِريةً َوذَِلَك الدَّْهَر كُلَُّه

                                                 
 .ئايهت-159، ەسۈرە بهقهر ①
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ــۇدىن     916 ــۇ ئهنهـ ــمان رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ـ ئوسـ ــۋايهت قىلىنىـ رىـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر قانداق بىر مۇسـۇلمان پهرز نامازنىـڭ ۋاقتـى كىـرگهن ھامـان      «
 رۇكــۇلىرىنى جايىــدابىــلهن  ئتاھــارەتنى كامىــل ئېلىــپ، نامــازنى خۇشــۇ

قىلغان ھالدا ئوقۇسا، شـۇ نامـاز بىـلهن ئـۇ كىشـىنىڭ بـۇرۇن ئۆتكـۈزۈپ        
   .»گۇناھلىرى كهچۈرۈلىدۇ) چوڭ گۇناھلىرىدىن باشقا(ويغان ق

 )227: مۇسلىم(

قَالَ َماِلك أَُراُه ُيرِيُد َهِذِه الْآَيةَ أَِقْم الصَّلَاةَ طََرفَْي النََّهارِ َوُزلَفًا ِمـْن  : ومنها - 917
  .ِكرِيَناللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِللذَّا

مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يۇقىرىقى ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا بـۇ   - 917
كۈندۈزنىڭ ئىككـى تهرىپىـدە   ﴿: ئايهتته ئىشارەت بارلىقىنى كۆرسهتكهن

ۋە كېچىنىــڭ دەســلهپكى ) يهنــى ئهتىگهنــدە ۋە كهچقــۇرۇن ۋاقىتلىرىــدا(
شۈبهىسـىزكى، ياخشـى ئىشـالر ئـارقىلىق     . ۋاقىتلىرىدا نامـاز ئـۆتىگىن  

  . ①﴾بۇ، چۈشهنگۈچىلهر ئۈچۈن ۋەز ـ نهسىههتتۇر. امان ئىشالر يۇيۇلىدۇي
 )61: مالىك(

َما ِمـْن ُمْسـِلمٍ   : قَالَ ُعثَْمانُ َحدَّثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 918
لِّي َهِذِه الصَّلََواِت الَْخْمـَس إِلَّـا كَاَنـْت    َيَتطَهَُّر فَُيِتمُّ الطُُّهوَر الَِّذي كََتَب اللَُّه َعلَْيِه فَُيَص

  .كَفَّاَراٍت ِلَما َبْيَنَها
ــدۇكى،       918 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــمان رەزىيهلالھـ ـ ئوسـ

ھهرقانداق بىر «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
هللا انـدىن ا تائاال پهرز قىلغـان تاھـارەتنى كامىـل ئېلىـپ، ئ    هللا ا مۇسۇلمان

تائاال بۇيرىغان بهش ۋاخ نامازنى ئادا قىلسا، ئۇنىڭ بهش ۋاخ ناماز ئارىسىدا 
   .»قىلغان خاتالىقلىرى ئۆچۈرۈلىدۇ

 )231: مۇسلىم(

                                                 
 .ـ ئايهت 114سۈرە ھۇد،  ①
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ـ عن أيب أَُماَمةَ قَالَ َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي الَْمْسـجِِد     919
إِذْ َجاَء َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أََصْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ فََسكََت َعْنُه  َوَنْحُن قُُعوٌد َمَعُه

َعلَـيَّ   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ أََعاَد فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أََصْبُت َحدا فَأَِقْمُه
َوأُِقيَمْت الصَّلَاةُ فَلَمَّا اْنَصَرَف َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَُبـو أَُماَمـةَ   فََسكََت َعْنُه 

لَُّه فَاتََّبَع الرَُّجلُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني اْنَصَرَف َواتََّبْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال
 َسلََّم أَْنظُُر َما َيُردُّ َعلَى الرَُّجلِ فَلَِحَق الرَُّجلُ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َياَعلَْيِه َو

ـ َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أََصْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ قَالَ أَُبو أَُماَمةَ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع ِه لَْي
َوَسلََّم أََرأَْيَت ِحَني َخَرْجَت ِمْن َبْيِتَك أَلَْيَس قَْد َتَوضَّأَْت فَأَْحَسْنَت الُْوُضوَء قَالَ َبلَـى َيـا   
 َرُسولَ اللَِّه قَالَ ثُمَّ َشهِْدَت الصَّلَاةَ َمَعَنا فَقَالَ َنَعْم َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَّـهِ 

  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنَّ اللََّه قَْد غَفََر لََك َحدََّك أَْو قَالَ ذَْنَبَكَصلَّى اللَّ
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇرەزىيهللهھۇ ئهنهۇ ئۇمامه ۇئهب - 919

بىـــز پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن مهســـجىدته  
  : ئولتۇراتتۇق، توساتتىنال بىر كىشى كىرىپ

، بىر ئىشنى قىلىپ سـالدىم  كېلىدىغانمهن جازا ! ۇلۇلالھــ ئى رەس
ــۇ ئىشــنىڭ جازاســىنى    ــا ئ ــن ماڭ ــرا قىلغى ــدى ! ئىج ــ دې ــۇلۇلالھ . ـ رەس

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا جاۋاب بهرمهي جىم تۇرغـان ئىـدى،   
  : ئۇ كىشى گېپىنى قايتىالپ

، لدىمبىر ئىشنى قىلىپ سـا  كېلىدىغانمهن جازا ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــۇ ئىشــنىڭ جازاســىنى    ــا ئ ــن ماڭ ــرا قىلغى ــدى ! ئىج ــ دې ــۇلۇلالھ . ـ رەس

ــۇردى     ــپ ت ــۈكۈت قىلى ــهللهم يهنه س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــا . س نامازغ
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم نامـــازدىن قايتقانـــدىن . تهكبىـــر ئوقۇلـــدى

ئۇ كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئارقىسـىدىن ماڭـدى،    كېيىن، 
الھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئـۇ كىشـىگه نـېمه     رەسۇلۇل مۇمهن

دەپ جاۋاب بېرىدىغانلىقىنى بىلىـپ بـېقىش ئۈچـۈن، ئـۇ كىشـى بىـلهن       
  : ئۇ كىشى يهنه. بىرگه رەسۇلۇلالھنىڭ كهينىدىن ماڭدىم

، بىر ئىشنى قىلىپ سـالدىم  كېلىدىغانمهن جازا ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ـ دېـگهن ئىـدى، رەسـۇلۇلالھ     !ىنئىجرا قىلغماڭا ئۇ ئىشنىڭ جازاسىنى 



  بۆلۈمى ناماز

 508

  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ كىشى
ــــ ســهن بىــز بىــلهن بىــرگه نامــاز ئوقۇدۇڭغــۇ، ھهقىچــان ئۆيۈڭــدىن  

  : ئۇ كىشى. ەپ سورىدىدكامىل تاھارەت ئېلىپ چىققان بولغىيتتىڭ؟ ـ 
كامىل تاھارەت ئېلىپ چىققـان ئىـدىم،   ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ھهئه، ئى ا

شـۇنىڭ بىـلهن،   . هن بىـرگه نامـاز ئوقـۇدۇم، ـ دەپ جـاۋاب بهردى     سـهن بىـل  
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

گۇنـاھىڭنى  بولغـان جـازانى يـاكى    تېگىشـلىك   هنسـ هللا ــ ئۇنداقتا، ا
  . ، ـ دېدىۋەتتىكهچۈرى

 )2765: مۇسلىم(

  .ـ وللبخاري Ʋوه عن أنس 920
ۇ ئهنهـۇدىن يۇقىرىـدىكىگه   ئىمام بۇخـارىمۇ ئهنهس رەزىيهلالھـ   ـ  920

  . ئوخشاش رىۋايهت قىلغان
 )6823: بۇخارى(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َيْعَجـُب   - 921
ِة َوُيَصلِّي فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ اْنظُُروا إِلَى َربَُّك ِمْن َراِعي غََنمٍ ِفي َرأْسِ َشِظيَِّة الَْجَبلِ ُيَؤذِّنُ بِالصَّلَا

  .َعْبِدي َهذَا ُيَؤذِّنُ َوُيِقيُم الصَّلَاةَ َيَخاُف ِمنِّي قَْد غَفَْرُت ِلَعْبِدي َوأَْدَخلُْتُه الَْجنَّةَ
ــۋايهت          921 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ـ ئـ

لالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق   قىلىنىدۇكى، ئۇ رەسۇلۇلالھ سهلال
  : دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

ســېنىڭ رەببىــڭ تــاغ چوققىســىىدىكى قويچىنىــڭ ئهزان تــوۋالپ، «
قـاراڭالر،  بۇ بهندەمگه ! ئى خااليىق” :ناماز ئوقۇغانلىقىدىن ئهجهبلىنىپ

مهن ئـۇ بهنـدەمنىڭ   . ئهزان ئېيتىـپ، نامـاز ئوقۇيـدۇ    پ،ئۇ مهنـدىن قورقـۇ  
   .①»دەيدۇ “لدىم ۋە ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزدۈمىرەت قىگۇناھىنى مهغپ

  )666: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 642(ئهلبانى  ①
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َعْن ثَْوَبانَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 922
َر أَْعَماِلكُْم الصَّلَاةُ َوقَالَ الْآَخُر إِنَّ ِمـْن َخْيـرِ   َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتِقيُموا َولَْن ُتْحُصوا َواْعلَُموا أَنَّ َخْي
  .أَْعَماِلكُْم الصَّلَاةَ َولَْن ُيَحاِفظَ َعلَى الُْوُضوِء إِلَّا ُمْؤِمٌن

 ئازادگهردىسـى ـ رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     922
ــبه     ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهۋبان رەزىيهلالھـ ر سـ

  : گهنېد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق
ياخشـى  ، سـىلهر  توغرا يولـدا مۇسـتهھكهم تـۇرۇڭالر   ! لهرمۇئمىنئى «

بىلىـــپ قويـــۇڭالركى، . تۈگىتهلمهيســـىلهر ســـاناپھهرگىـــز ئىشـــالرنى 
ــازدۇر   ــى نامـ ــڭ ئهڭ ياخشىسـ ــىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنىـ ــر . »سـ يهنه بىـ

ــيىلگهن  ــداق دېـ ــۋايهتته مۇنـ ــىلهرنىڭ «: رىـ ئهمهللىرىڭالرنىـــڭ ئهڭ سـ
  . »ھهر زامان تاھارەت بىلهن يۈرىدۇ دېگهن مۇئمىنياخشىسى نامازدۇر، 

 ).رىۋايهت قىلغان مالىك(

  .َواْعلَُموا أَنَّ َخْيَر أَْعَماِلكُُم الصَّالَةَ: ويف رواية -923
ــۋايهتته     923 ــر رىـ ــىلهرنىڭ  «: ـ يهنه بىـ ــۇڭالركى، سـ ــپ قويـ بىلىـ

  . دېيىلگهن» ىسى نامازدۇرئهمهللىرىڭالرنىڭ ئهڭ ياخش
 )655: دارىمى(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه قَالَ َبلََغنِي أَنَّ أَوَّلَ َما ُيْنظَُر ِفيِه ِمْن َعَمـلِ الَْعْبـِد    - 924
  .ظَْر ِفي َشْيٍء ِمْن َعَمِلِهالصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَْت ِمْنُه ُنِظَر ِفيَما َبِقَي ِمْن َعَمِلِه َوإِنْ لَْم ُتقَْبلْ ِمْنُه لَْم ُيْن

ماڭـا  : ىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   تدىيهھيا ئىبنـى سـهئ   - 924
ــداق دېگهنلىكــى       ــهللهمنىڭ مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س رەس

ەل ۋبهنــدىنىڭ ئهمهللىرىــدىن ئهڭ ئهۋقىيــامهت كــۈنى «: يهتــكهن ئىــدى
بولســا، باشــقا بولــۇپ، ئهگهر نــامىزى قوبــۇل  ىزىىغىنى نــامتهكشــۈرىلىد

ئهگهر نـــامىزى قوبـــۇل بولمىســـا، باشـــقا . ئهمهللىرىمـــۇ قوبـــۇل بولىـــدۇ
  . »قويۇلمايدۇ قاراپمۇ گهئهمهللىرى

 )420: مالىك(
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  .َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َحَزَبُه أَْمٌر َصلَّى - 925
: هنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـ ھــۇزەيفه رەزىيهلالھــۇ ئ   925

  . ①رەسۇلۇلالھ بىرەر ئىش تۈپهيلىدىن بىئارام بولسا، ناماز ئوقۇيتتى
 )1319: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحبَِّب إِلَيَّ ِمـْن الـدُّْنَيا    - 926
  .لَ قُرَّةُ َعْينِي ِفي الصَّلَاِةالنَِّساُء َوالطِّيُب َوُجِع

ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   926
  : ېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

خۇشـبۇي نهرسـىلهرنى ياخشـى    ۋە  الرئاياللىقتىن دۇنيا مېنى) هللا(«
ــدى ــپ كۆرىـ ــاراتتى(غان قىلىـ ــڭ ، )يـ ــازدا  مېنىـ ــهنلىكىمنى نامـ خۇرسـ
  . ②»قىلدى

 )3939: نهسائى(

عن َربِيَعةُ ْبُن كَْعبٍ الْأَْسلَِميُّ قَالَ كُْنُت أَبِيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 927
أَْو غَْيـَر  َوَسلََّم فَأََتْيُتُه بَِوُضوِئِه َوَحاَجِتِه فَقَالَ ِلي َسلْ فَقُلُْت أَْسأَلَُك ُمَرافَقََتَك ِفي الَْجنَِّة قَالَ 

  .ذَِلَك قُلُْت ُهَو ذَاَك قَالَ فَأَِعنِّي َعلَى َنفِْسَك بِكَثَْرِة السُُّجوِد
ئهسلهمى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق     ـ رەبىئه ئىبنى كهئب 927

مهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن : رىۋايهت قىلىنىدۇ
. رەت ســۈيى ھــازىرالپ بهردىــما تاھــاقەســۇلۇلالھربىــرگه قونغــان ئىــدىم، 

  : رەسۇلۇلالھ ماڭا
  : ـ دېگهن ئىدى، مهن! ــ نېمه تهلىۋىڭ بار؟ سورىغىن

رەسـۇلۇلالھ  . سهن بىلهن جهننهتته بىرگه بولسام دەيـمهن، ـ دېـدىم    ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مهن. ــ يهنه باشقا نېمه تهلىۋىڭ بار؟ ـ دەپ سورىدى

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1171(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3680(ئهلبانى  ②
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شـۇنىڭ بىـلهن، رەسـۇلۇلالھ    . ىۋىم يـوق، ـ دېـدىم   ــ شۇندىن باشقا تهل
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــــ ئۇنــداقتا، ســهن مهن بىــلهن جهننهتــته بىــرگه بولــۇش ئۈچــۈن        
  . ، ـ دېدى)يهنى نامازنى مۇھىم بىلگىن(سهجدىنى كۆپ قىلغىن 

 )489: مۇسلىم(

ِقيُت ثَْوَبانَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى أَبِي طَلَْحةَ الَْيْعَمرِيُّ قَالَ لَ ْبن عن َمْعَدان - 928
َحـبِّ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت أَْخبِْرنِي بَِعَملٍ أَْعَملُُه ُيْدِخلُنِي اللَُّه بِِه الَْجنَّةَ أَْو قَالَ قُلْـُت بِأَ 

ُه الثَّاِلثَةَ فَقَالَ َسأَلُْت َعْن ذَِلَك َرُسـولَ  الْأَْعَمالِ إِلَى اللَِّه فََسكََت ثُمَّ َسأَلُْتُه فََسكََت ثُمَّ َسأَلُْت
ةً إِلَّـا  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َعلَْيَك بِكَثَْرِة السُُّجوِد ِللَِّه فَإِنََّك لَا َتْسُجُد ِللَِّه َسْجَد

َمْعَدانُ ثُمَّ لَِقيُت أََبا الدَّْرَداِء فََسأَلُْتُه فَقَالَ  َرفََعَك اللَُّه بَِها َدَرَجةً َوَحطَّ َعْنَك بَِها َخِطيئَةً قَالَ
  .ِلي ِمثْلَ َما قَالَ ِلي ثَْوَبانُ

مهئــدان ئىبنــى ئهبــۇ تهلــهه يهئمهرىــدىن مۇنــداق رىــۋايهت        - 928
ڭ مهن رەســــۇلۇلالھ ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنى: قىلىنىــــدۇ

ن ئۇچرىشــىپ قېلىــپ، ئهنهــۇ بىــله ســهۋبان رەزىيهلالھــۇ ئازادگهردىســى
  : ئۇنىڭدىن
مېنى جهننهتكه كىرگۈزىدىغان ئهمهلدىن بىرنـى دەپ بهرگىـن   هللا ــ ا

ئهڭ ياخشـــى كۆرىـــدىغان ئهمهلنـــى ئېيتىـــپ  هللا: يهنه بىـــر رىـــۋايهتته(
مهن ئۇنىڭـدىن قايتـا ـ قايتـا     . دەپ سورىسام، ئـۇ جىـم تـۇردى    ـ)! بهرگىن
  : ئۇ ئۈچىنچى قېتىمدا جاۋاب بېرىپ. سورىدىم
ـــ ــۇلۇلالھ      ـ ــدىم، رەس ــورىغان ئى ــۇلۇلالھتىن س ــى رەس ــۇ گهپن مهن ب

هللا تائاالغا سهجدىنى كـۆپ قىلغىـن، ا  هللا ا«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ۈپ،كۆتـۈر يۇقىرى  ىجهدەر مهرتىۋەڭنى بىر بىلهنھهر بىر سهجدەڭ تائاال 

ئۇندىن كېيىن، مهن . دېگهنىدى، ـ دېدى » نى ئۆچۈرىدۇدىن بىرخاتالىقىڭ
ــۇ د ــى     ئهب ــۇ گهپن ــپ، ب ــلهن ئۇچرىشــىپ قېلى ــۇ بى ــۇ ئهنه ەردا رەزىيهلالھ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ) ســهۋبان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدەك(سورىســام، ئۇمــۇ 
  . ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مۇشۇنداق ئاڭلىغانلىقىنى دەپ بهردى

 )488: مۇسلىم(



  بۆلۈمى ناماز

 512

بِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَُه عن ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن َسلَْمانَ أَنَّ َرُجلًا ِمْن أَْصَحا - 929
َمُهْم فََجـاَء  قَالَ لَمَّا فََتْحَنا َخْيَبَر أَْخَرُجوا غََناِئَمُهْم ِمْن الَْمَتاعِ َوالسَّْبيِ فََجَعلَ النَّاُس َيَتَباَيُعونَ غََناِئ

َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَْد َربِْحُت رِْبًحا َما َربَِح  َرُجلٌ ِحَني َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
ـ   ى الَْيْوَم ِمثْلَُه أََحٌد ِمْن أَْهلِ َهذَا الَْواِدي قَالَ َوْيَحَك َوَما َربِْحَت قَالَ َما زِلُْت أَبِيُع َوأَْبَتـاُع َحتَّ

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا أَُنبِّئَُك بَِخْيرِ َرُجلٍ َربَِح قَالَ َما َربِْحُت ثَلَاثَ ِمائَِة أُوِقيٍَّة فَقَالَ َرُسولُ ا
  .ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َركَْعَتْينِ َبْعَد الصَّلَاِة

ـ ئۇبهيــدۇلالھ ئىبنــى ســهلمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رەســۇلۇلالھ     929
ــر ساھابى   ــهللهمنىڭ بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــداق  سـ ــىنىڭ مۇنـ سـ

بىــز خهيبهرنــى پهتهــى قىلغــان چاغــدا، : دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ
كىشىلهر غهنىمهتتىن تهقسىم بولغان نهرسه ـ كېرەكلىرىنـى ئېلىـپ ـ     

 نىرەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نامـاز     . سېتىشقا باشلىدى
  : بىر كىشى كېلىپ پ بولغاندائوقۇ

ۈن بـۇ يهردىكـى كىشـىلهردىن ھـېچكىم     مهن بۈگـ ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
ئالمىغــان پايــدىنى ئالــدىم، ـ دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم          

  : ئۇنىڭدىن
  :ئۇ كىشى. ــ شۇنداقمۇ، نېمه پايدا ئالدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

. ــ مهن ئېلىپ ـ سېتىپ يۈرۈپ ئۈچ يۈز ئۇقىيه پايدا ئالدىم، ـ دېـدى   
  : هللهم ئۇ كىشىگهرەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس

دەپ ىنىڭ پايدىسـىنى  ــ مهن سـاڭا ئهڭ ياخشـى پايـدا ئالغـان كىشـ     
  : ئۇ كىشى. ـ دەپ سورىدى بېرەيمۇ؟

ەپ سـورىغان ئىـدى، پهيغهمـبهر    دئۇ قانداق پايدا؟ ـ  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

دەپ  ۇر، ـ  دئىككــى رەكــئهت نامــازئوقۇلغــان كېــيىن پهرزدىــن ــــ ئــۇ، 
  . ①جاۋاب بهردى

 )2785: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 593(ئهلبانى  ①
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َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن  - 930
  .َعِلَم أَنَّ الصَّلَاةَ َحقٌّ َواجٌِب َدَخلَ الَْجنَّةَ

هـــۇدىن رىـــۋايهت ـ ئوســـمان ئىبنـــى ئهففـــان رەزىيهلالھـــۇ ئهن    930
: تتـى دەيقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ــلىك پهرز دەپ   « ــقا تېگىشـ ــادا قىلىشـ ــقهتهن ئـ ــازنى ھهقىـ كىمكـــى نامـ
  . ①»بىلىدىكهن، جهننهتكه كىرىدۇ

 )؛ مهۋسىلى ۋە بهززار425: ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھمهد(

ِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ قَالَ َس - 931
َحافَظَ َعلَى الصَّلََواِت الَْخْمسِ ُركُوِعهِنَّ َوُسُجوِدِهنَّ َوُوُضوِئهِنَّ َوَمَواِقيِتهِنَّ َوَعِلَم أَنَُّهنَّ َحقٌّ 

   .الَْجنَّةُ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َدَخلَ الَْجنَّةَ أَْو قَالَ َوَجَبْت لَُه
ـ ھهنــزەله كاتىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت          931
مهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    : قىلىنىدۇ

كىمكــى تاھــارەت ئېلىــپ، بهش ۋاخ نامــازنى «: دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم
رىئــايه قىلغــان ھالــدا ئــۆز نى تولــۇق ئــادا قىلىشــقا رۇكــۇ ـ ســهجدىلىرى  

تائاالنىــڭ هللا اھهقىــقهتهن  اقتىــدا ئوقۇســا ۋە ئــۇ نامــازالرنى ئــادا قىلىــشۋ
ــاكى   ــدۇ ي ــنهتكه كىرى ــۇ كىشــى جهن ــۇيرىقى دەپ تونۇســا، ئ ــۇ  ب ــنهت ئ جهن

ئـاڭلىغۇچى بـۇ ئىككـى كهلىمىنىـڭ قايسـى      ( »كىشىگه ۋاجىپ بولىدۇ
ــيىلگهنلىكىگه شــهك قىلىــپ، ھهر ئىككىــال لهۋزىنــى    لهۋزى بىــلهن دې

  . ②)ئىشلهتكهن
 )17881: ھمهدئه(

                                                 
ــهمى  ① ــۋايهت قىلغـــان     ): 1595(ھهيسـ ــال رىـ ــنى ئهبـــۇ يهئـ ــۇ ھهدىسـ ــۇنىڭ ئوخشىشـــىنى   بهززار. بـ ــۇ شـ مـ

 .رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بــــۇ ھهدىســــنى ئىمــــام ئهھــــمهد ۋە تهبهرانــــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ئىمــــام  ): 1598(ھهيســــهمى  ②

 .ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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إِنَّ ِللَِّه َملَكًا ُيَناِدي ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن أََنسٍ قَالَ - 932
َيا َبنِي آَدَم، قُوُموا إِلَى نَِريانِكُُم الَِّتي أَْوقَْدُتُموَها َعلَى أَْنفُِسكُْم، فَأَطِْفئُوَهـا  : ِعْنَد كُلِّ َصالٍة

  .“صَّالِةبِال
ـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   932

  : گهنېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د
تائاالنىڭ چاقىرغۇچى پهرىشتىسى بار بولۇپ، ئۇ ھهر هللا ھهقىقهتهن ا«

ئورنـۇڭالردىن تـۇرۇڭالر،   ! ئى ئادەم بـالىلىرى ”: نامازنىڭ ۋاقتى كهلگهندە
ــۆزە  ــىلهر ئـ ــۇ سـ ــان ئوتـ ــكه ياققـ ــلهن  ڭالرنى كۆيدۈرۈشـ ــاز بىـ ڭالرنى نامـ

  . ①»دەپ توۋاليدۇ “ئۆچۈرۈڭالر
 )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«(

َمْن َصلَّى ”: َمقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ: َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ - 933
ُضوَءَها ، َوأََتمَّ لََها ِقَياَمَها َوُخُشوَعَها َوُركُوَعَها َوُسـُجوَدَها  الصَّالةَ ِلَوقِْتَها ، َوأَْسَبغَ لََها ُو

َحِفظََك اللَُّه كََما َحِفظَْتنِي ، َوَمْن َصلَّى الصَّالةَ ِلَغْيرِ : َخَرَجْت َوِهَي َبْيَضاُء ُمْسِفَرةٌ ، َتقُولُ 
لََها ُخُشوَعَها َوال ُركُوَعَها َوال ُسُجوَدَها َخَرَجْت َوقِْتَها فَلَْم ُيْسبِغْ لََها ُوُضوَءَها ، َولَْم ُيِتمَّ 

َضيََّعَك اللَِّه كََما َضيَّْعَتنِي، َحتَّى إِذَا كَاَنْت َحْيثُ َشاَء اللَّـُه  : َوِهَي َسْوَداُء ُمظِْلَمةٌ ، َتقُولُ 
  .“لُفَّْت كََما ُيلَفُّ الثَّْوُب الَْخلَُق ، ثُمَّ ُضرَِب بَِها َوْجُهُه

ــــ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       933
  : گهنېقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

كىمكى تاھارەتنى كامىل ئېلىپ، نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇسا ۋە ئـۇ  «
نامازنىڭ قىيامىنى، رۇكۇسىنى ۋە سهجدىسىنى تولۇق قىلسـا، ئـۇ نامـاز    

ــۇپ   ــۇر بول ــاق ن ــاقلىغا  ”: ئاپئ ــى س ــهن مېن ــېنى  هللا ندەك، اس ــاالمۇ س تائ
كىمكــى تاھــارەتنى كامىــل ئالماســتىن، نامازنىــڭ . ەيــدۇد “ساقلىســۇن

ــدىن      ــۆز ۋاقتىـ ــا ۋە ئـ ــۇق قىلمىسـ ــهجدىلىرىنى تولـ ــۇ، سـ ــام، رۇكـ قىيـ

                                                 
ــهمى  ① ــۋا   ): 1659(ھهيس ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــر     ب ــى زۇھهي ــا ئىبن ــهنهدىدە يهھي ــۇپ، س ــان بول يهت قىلغ

ــار  ــالىنى تاپالمىـــدىم. قۇرەشـــى ئىســـىملىك بىـــرى بـ قالغـــان راۋىـــيالر ســـهھىه . مهن ئۇنىـــڭ تهرجىمىهـ
 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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سـهن مېنـى   ”: كېچىكتۈرۈپ ئوقۇسا، ئۇ نامـاز قاپقـارا بىـر نهرسـه بولـۇپ     
ــاالمۇ ســېنى هللا ، اتاشــلىۋەتكهندەك ــدۇ ۋە ا “ىۋەتســۇنتاشلتائ ــاال هللا دەي تائ

 كــېچهك قاتالنغانــدەك-كونــا كىــيىمخالىغــان يهرگىــچه بارىــدۇ، ئانــدىن 
ــۈزىگه  )نامــازنى ئاشــۇنداق ئوقۇغــان كىشــىنىڭ ( ،قاتلىنىــپ كېلىــپ ي

  . ①»ئۇرۇلىدۇ
 )»ئهلئهۋسهت«(

َمـَن الشِّـَتاِء َوالْـَوَرُق    َعْن أَبِي ذَرŖ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َز - 934
ُت َيَتَهافَُت فَأََخذَ بُِغْصَنْينِ ِمْن َشَجَرٍة قَالَ فََجَعلَ ذَِلَك الَْوَرُق َيَتَهافَُت قَالَ فَقَالَ َيا أََبا ذَرŖ قُلْ

َوْجَه اللَِّه فََتَهافَـُت َعْنـُه    لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ إِنَّ الَْعْبَد الُْمْسِلَم لَُيَصلِّ الصَّلَاةَ ُيرِيُد بَِها
  .ذُُنوُبُه كََما َيَتَهافَُت َهذَا الَْوَرُق َعْن َهِذِه الشََّجَرِة

: زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهــۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىــدۇ    ئهبـۇ  – 934
غازاڭالر چۈشۈۋاتقان مهزگىلدە رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

ئىككـى شـاخنى ئالغـان ئىـدى، ئـۇ شـاخنىڭ       سىرتقا چىقىپ، دەرەختىن 
  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. غازىڭى تۆكۈلۈشكه باشلىدى

  :مهن. ـ دېدى! ــ ئى ئهبۇزەر
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ـ دېدىم! ، ئى رەسۇلۇلالھمانىمهنــ 

  :ۋەسهللهم
ۈمىد قىلىپ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئهللا ــ ھهقىقىي مۇسۇلمان بهندە ا

نامــاز ئوقۇســا، ئــۇ كىشــىنىڭ گۇنــاھلىرى مۇشــۇ دەرەخنىــڭ غــازاڭلىرى 
  . ②دېدى» تۆكۈلگهندەك تۆكۈلۈپ كېتىدۇ

 )21046: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ الصَّـلََواُت   - 935
                                                 

ــهمى  ① ــىر        ): 1677(ھهيس ــى كهس ــاد ئىبن ــهنهدىدە ئۇبب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب
ــىمل ــار ئىسـ ــرى بـ ــرلىككه    . ىك بىـ ــدە بىـ ــى ئىكهنلىكىـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ھهدىسشۇناسـ
 .كهلگهن

ــهمى  ② ــرى     ): 3501(ھهيســـ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــمهد رىـــ ــام ئهھـــ ــنى ئىمـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 .إِلَى الُْجْمَعِة َوَرَمَضانُ إِلَى َرَمَضانَ ُمكَفَِّراٌت َما َبْيَنُهنَّ إِذَا اْجَتَنَب الْكََباِئَر الَْخْمُس َوالُْجْمَعةُ
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   - 935

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاقالنغانال بو  « ــاھالردىن س ــوڭ گۇن ــدە چ ــا، بهن ــاز  لس ــت نام بهش ۋاقى

بىـــر جـــۈمهدىن يهنه بىـــر جـــۈمه جـــۈمه نـــامىزى  نامـــازدىن نامـــازغىچه،
ــامىزىغىچه ــزانغىچه بولغــان   ، رامىــزان ن ــدىن يهنه بىــر رامى بىــر رامىزان

   .»ئارىلىقتىكى گۇناھالرنى ئۆچۈرىۋېتىدۇ
  )233: مۇسلىم(

لَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َصلَّى الصُّْبَح فَُهَو ِفي َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع - 936
  .ِذمَِّة اللَِّه فَلَا ُيْتبَِعنَّكُْم اللَُّه بَِشْيٍء ِمْن ِذمَِّتِه

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   ـــ 936
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدات نـــ « ــى بامـ ــى ا كىمكـ ــۇ كىشـ ــا، ئـ تائاالنىـــڭ هللا امىزىنى ئوقۇسـ
تائــاال ســىلهردىن ئــۆز ھىمايىســىدىكى كىشــى هللا ھىمايىســىدە بولىــدۇ، ا

   .①»توغرۇلۇق ھېساب ئېلىپ قالمىسۇن
  )2164: تىرمىزى(

كُْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيَتَعـاقَُبونَ ِفـي   - 937
لَّـِذيَن  َملَاِئكَةٌ بِاللَّْيلِ َوَملَاِئكَةٌ بِالنََّهارِ َوَيْجَتِمُعونَ ِفي َصلَاِة الْفَْجرِ َوَصلَاِة الَْعْصرِ ثُمَّ َيْعُرُج ا
َصـلُّونَ  َباُتوا ِفيكُْم فََيْسأَلُُهْم َوُهَو أَْعلَُم بِهِْم كَْيَف َتَركُْتْم ِعَباِدي فََيقُولُونَ َتَركَْناُهْم َوُهْم ُي

  .َوأََتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصلُّونَ
ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    937

ــاراڭالردا «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهن  ئ
ــۆۋەت      ــتىلىرى ن ــدۈزنىڭ پهرىش ــلهن كۈن ــتىلىرى بى ــڭ پهرىش كېچىنى

 ت نـامىزى بىـلهن ئهسـىر نـامىزى    بىلهن ئالمىشىپ تۇرىـدۇ، ئـۇالر بامـدا   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1757(ئهلبانى  ①
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ــۋاق ــدىن . جهم بولىــدۇدا تى ــاراڭالرداكېچىســى ســىلهرئان ولغــان ب نىڭ ئ
ــتىلهر  ــدە(پهرىش ــدۇ  )ئهتىگهن ــمانغا ئۆرلهي ــدىلىرىنىڭ  هللا ا. ئاس ــاال بهن تائ

مېنىـڭ  ”: ئهھۋالىنى پهرىشتىلهردىن ئوبدانراق بىلىپ تۇرۇپ ئـۇالردىن 
: ئـۇالر جـاۋاب بېرىـپ   . ورايدۇدەپ سـ  “ندىلىرىم قانداق ھالهتته قالدى؟به
قايتقاندىمۇ نامـاز  بىز يېتىپ بارغاندا، ئۇالر ناماز ئوقۇۋاتقان ئىكهن، بىز ”

  . »دەيدۇ “ئوقۇپ قالدى
 )555: بۇخارى(

عن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعَماَرةَ ْبنِ ُرَؤْيَبةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 938
َوَسلََّم َيقُولُ لَْن َيِلَج النَّاَر أََحٌد َصلَّى قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َيْعنِي الْفَْجـَر   َعلَْيِه

َوالَْعْصَر فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرِة آْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  
َعْم قَالَ الرَُّجلُ َوأََنا أَْشَهُد أَنِّي َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َوَسلََّم قَالَ َن

  .َسِمَعْتُه
رىـۋايهت   دىنـ ئهبۇ بهكرى ئىبنى ئۇمارە ئىبنى رۇئهيـبه دادىسـى    938

قىلىــدۇكى، ئــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق 
ھهر قانــداق بىــر كىشــى كــۈن چىقىشــتىن «: نــى ئاڭلىغــانگهنلىكىېد

ئهســىر ۋە بامــدات نامــازنى، يهنــى  قىبــۇرۇن پېتىشــتىنكــۈن  قى ۋەبــۇرۇن
بهسـرەلىك  . »نامىزىنى ئوقۇسا، ئۇ كىشى ھهرگىزمـۇ دوزاخقـا كىرمهيـدۇ   

  : بىر كىشى ئۇمارە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
دىـن  ) ۋەسـهللهم  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى  (ــ سهن بۇ گهپنى رەسـۇلۇلالھ  

  : ەپ سورىغان ئىدى، ئۇدـ  ئاڭلىدىڭمۇ؟
  : ئاندىن ئۇ كىشى. ىن ئاڭلىدىم، ـ دېدىتھهئه، مهن رەسۇلۇلالھ

ــــ گۇۋاھلىــق بېرىمهنكــى، مهنمــۇ رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  
ۋەســهللهمنىڭ ھهقىــقهتهن شــۇنداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىــدىم، ـ    

  . دېدى
 )634: مۇسلىم(

ْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي ُموَسى َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َع -939
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  .َمْن َصلَّى الَْبْرَدْينِ َدَخلَ الَْجنَّةَ
ـ ئهبۇ بهكرى ئىبنى ئهبۇ مۇسـا دادىسـى ئهبـۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ        939

: لاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سـه  دىنئهنهۇ
يهنــى ( نىنامــاز ىكــىھهر قانــداق بىــر كىشــى ئىككــى ســوغۇق ۋاقىتت «

  . گهنېد» ئوقۇسا، ئۇ كىشى جهننهتكه كىرىدۇ) بامدات بىلهن خۇپتهننى
 )574: بۇخارى(

ـ  - 940 ْن َصـلَّى  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َم
رِ الَْغَداةَ ِفي َجَماَعٍة ثُمَّ قََعَد َيذْكُُر اللََّه َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ كَاَنْت لَُه كَأَْج

  .َحجٍَّة َوُعْمَرٍة قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتامٍَّة َتامٍَّة َتامٍَّة
هنهس ئىبنـى مالىـك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ ئ  940

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كىمكى بامـدات نـامىزىنى جامـائهت بىـلهن ئوقـۇپ، ئانـدىن كېـيىن كـۈن         «

تائاالغا زىكرى ئېيتىپ، كۈن چىققانـدىن كېـيىن ئىككـى رەكـئهت     هللا چىققۇچه ا
نــامىزى ئوقۇســا، ئــۇ كىشــىگه ھهج ۋە ئــۆمرە قىلغاننىــڭ  )ىچاشــگاھ ۋاقتــ( زۇھــا

ھهج ۋە «: رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . »بېرىلىـدۇ تولـۇق  ساۋابى 
دېـــگهن كهلىمىنـــى ئـــۈچ قېـــتىم    » ئۆمرىنىـــڭ ســـاۋابى تولـــۇق بېرىلىـــدۇ   

  . ①غانتهكرارلى
 )586: تىرمىزى(

نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـْن َتَوضَّـأَ   َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ أَ - 941
  .فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ لَا َيْسُهو ِفيهَِما غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه

ــۋايهت        941 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇھهنى رەزىيهلالھ ــد ئهل ج ــى خالى ــد ئىبن ـ زەي
  : يغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، په

دا كىمكى تاھارەتنى كامىل ئېلىـپ، ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقۇسـا، نامـاز      «
، ئۇ كىشـىنىڭ بـۇرۇن قىلغـان كىچىـك     زېهنىنى نامازدىن باشقا ئىشقا بهرمىسه

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 480(ئهلبانى  ①
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  . ①»گۇناھلىرى ئهپۇ قىلىنىدۇ
 )905: ئهبۇ داۋۇد(

ُمَسيَّبِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبْيَنَنا َوَبـْيَن  َعْن َسِعيِد ْبنِ الْ - 942
  .الُْمَناِفِقَني ُشُهوُد الِْعَشاِء َوالصُّْبحِ لَا َيْسَتِطيُعوَنُهَما أَْو َنْحَو َهذَا

ــۋايهت       942 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ـ ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب رەزىيهلالھ
  : بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهم

ــۇپتهن      « ــلهن خ ــدات بى ــز بام ــڭ پهرقىمى ــلهن بىزنى ــاپىقالر بى مۇن
نامىزىدا جامـائهتكه ھـازىر بولـۇش بولـۇپ، مۇنـاپىقالر بـۇ ئىككـى نامازغـا         

   .»ھازىر بواللمايدۇ
 )294: مالىك(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ الَْعَملِ أََحبُّ إِلَـى   عن َعْبِد اللَِّه قَالَ َسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى - 943
 ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ الصَّلَاةُ َعلَى َوقِْتَها قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الَْواِلَدْينِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجَِهاُد

  .َدنِياللَِّه قَالَ َحدَّثَنِي بِهِنَّ َولَْو اْسَتَزْدُتُه لََزا
: ـ ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      943

  : مهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
تائــاال قايســى ئهمهلنــى ئهڭ ياخشــى كۆرىــدۇ؟ ـ دەپ ســورىغان    هللا ــــ ا

  : ئىدىم، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ئهڭ ياخشى كۆرىدۇ، ـ دېدىــ ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇلغان نامازنى 

  :ــ ئۇندىن كېيىن قايسى ئهمهلنى؟ ـ دەپ سورىسام
  . ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى، ـ دېدى-ــ ئاتا

  :ــ ئاندىن كېيىنچۇ؟ ـ دېسهم
ئهگهر مهن داۋاملىق سورىغان . يولىدا جىهاد قىلىشنى، ـ دېدى هللا ــ ا

ېكىن مهن لــ. بولســام، يهنه بىــر قــانچىنى دەپ بېرىشــى مــۇمكىن ئىــدى
  . كۆپ سورىمىدىم

 )527: بۇخارى(
                                                 

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 800(ئهلبانى  ①
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َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاٍذ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ   - 944
  .ٍفالصَّلَاةَ َوالصَِّياَم َوالذِّكَْر ُتَضاَعُف َعلَى النَّفَقَِة ِفي َسبِيلِ اللَِّه بَِسْبعِ ِمائَِة ِضْع

ـ سـهھل ئىبنـى مۇئـاز رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دادىسـىدىن رىـۋايهت          944
: قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهن

يولىدا سـهرپ  هللا ھهقىقهتهن ناماز، روزا ۋە زىكىر قاتارلىقالرنىڭ ساۋابى ا«
  . ①»يهتته يۈز ھهسسه ئارتۇقتۇر دىنـ مالنىڭ ساۋابى قىلىنغان پۇل

  )2498: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 537(ئهلبانى  ①
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 ۋاجىپنامازنى ۋاقتىدا ئوقۇشنىڭ ۋە قازاسىنى قىلىشنىڭ 
 ئىكهنلىكى

َعْن أََنسٍ قَالَ َسأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسـولَ   - 945
الصَّلََواِت قَالَ افَْتَرَض اللَُّه َعلَى ِعَباِدِه َصلََواٍت  اللَِّه كَْم افَْتَرَض اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى ِعَباِدِه ِمْن

 َخْمًسا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ قَْبلَُهنَّ أَْو َبْعَدُهنَّ َشْيئًا قَالَ افَْتَرَض اللَُّه َعلَى ِعَباِدِه َصـلََواتٍ 
قُُص ِمْنُه َشْيئًا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َخْمًسا فََحلََف الرَُّجلُ لَا َيزِيُد َعلَْيِه َشْيئًا َولَا َيْن

  .َوَسلََّم إِنْ َصَدَق لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ
بىر : ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ – 945

  :كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ك ناماز پهرز قىلدى؟ ـ دەپ سورىغان  تائاال بهندىلىرىگه قانچىلىهللا ا ــ

  :ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ا ــدى     هللا ـ ــدى، ـ دې ــاز پهرز قىل ــدىلىرىگه بهش ۋاخ نام ــاال بهن ــۇ  .تائ ئ
  :كىشى
شـۇ بهش ۋاخ نامـازدىن كېـيىن يـاكى بـۇرۇن      ! نىـڭ رەسـۇلى  هللائى اــ 

لالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمـبهر سـهلال   .دەپ سورىدى -ئوقۇلىدىغان ناماز بارمۇ؟
  :يهنه ۋەسهللهم
ئاندىن ئۇ  .تائاال بهندىلىرىگه بهش ۋاخ ناماز پهرز قىلدى، ـ دېدى هللا ــ ا

  : كىشى قهسهم قىلىپ
ــ   ــ مهن ئۇ بهش ۋاخ نامازنى ئارتۇق ـ كهم قىلماي، تولۇق ئوقـۇيمهن،  

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم باشقىالرغا قاراپ. دېگهنىدى
هر ئــۇ كىشــى دېگىــنىگه راســتچىللىق بىــلهن ئهمهل قىلســا، ــــ ئهگ
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  . ①چوقۇم جهننهتكه كىرىدۇ، ـ دېدى
 )459: نهسائى(

لَْيلَةَ أُْسرَِى  صلى اهللا عليه وسلمَعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ فُرَِضْت َعلَى النَّبِىِّ  - 946
َخْمًسا ثُمَّ ُنوِدَى َيا ُمَحمَُّد إِنَُّه الَ ُيَبدَّلُ الْقَْولُ بِِه الصَّلََواُت َخْمِسَني ثُمَّ ُنِقَصْت َحتَّى ُجِعلَْت 

  .لََدىَّ َوإِنَّ لََك بَِهِذِه الَْخْمسِ َخْمِسَني
ــدۇ  -946 ــۇ مۇنـــداق دەيـ ــۇ ئهنهـ : ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـ

ئاسـمانغا ئېلىـپ چىقىلغـان     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر 
ئاندىن كېمهيتىلىپ بهش . هرز قىلىنغان ئىدىۋاخ پ 50كېچىسى ناماز 

  :تهرىپىدىن نىدا قىلىنىپ هللائاندىن ا. ۋاخقا چۈشۈرۈلدى
مېنىڭ سـۆزۈم ئۆزگهرتىلمهيـدۇ، سـاڭا بـۇ بهش ۋاخ     ! ئى مۇھهممهد ــ

   ②.دېيىلدى-ۋاخ نامازنىڭ ساۋابى بېرىلىدۇ، 50نامازنىڭ ساۋابى ئۈچۈن 
 ) 213: تىرمىزى(

اسٍ قَالَ فََرَض اللَُّه الصَّلَاةَ َعلَى ِلَساِن َنبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْبنِ َعبَّ - 947
  .ِفي الَْحَضرِ أَْرَبًعا َوِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ َوِفي الَْخْوِف َركَْعةً

ــۇ ئهنهۇ   - 947 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــائىبن ــۋايهت  م ــداق رى دىن مۇن
نىڭ تىلـى  همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم تائاال پهيغهللا ا: قىلىنىدۇ
نامازنى پهرز قىلىپ، ئۆز يۇرتىدا تۇرغاندا تۆت رەكـئهت، سـهپهر   ئارقىلىق 

جىـددىي پهيـتلهردە بىـر    ئـۇرۇش مهيدانىـدىكى   قىلغاندا ئىككى رەكئهت، 
  . رەكئهت ئوقۇشقا بۇيرىدى

 )687: مۇسلىم(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت فََرَض اللَُّه الصَّلَاةَ ِحـَني  عن َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى ا - 948
  .فََرَضَها َركَْعَتْينِ ثُمَّ أََتمََّها ِفي الَْحَضرِ فَأُِقرَّْت َصلَاةُ السَّفَرِ َعلَى الْفَرِيَضِة الْأُولَى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 445(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 176(ئهلبانى  ②
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 هللا: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    - 948
 انغـ ئىككـى رەكـئهت پهرز قىل  نى پهرز قىلغانـدا  نامـاز ) تۆت رەكئهتلىك(

ــۇنى ، ئىــدى ــۆت رەكــئهت قىلىــپ   رالا تۇرغــانىــديۇرتكېــيىن ئ ئۈچــۈن ت
ئىككــى رەكــئهت  دىكىئهســلىنامــاز  ىكىپهردتولۇقلىــدى، نهتىجىــدە ســه

  . پېتى قالدى
 )685: مۇسلىم(

َوَسلََّم إِذَا َسافََر َصلَّى الصَّـلَاةَ   َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: وزاد أƥد - 949
َوالصُّْبَح ِلأَنَُّه الْأُولَى إِلَّا الَْمْغرَِب فَإِذَا أَقَاَم َزاَد َمَع كُلِّ َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ إِلَّا الَْمْغرَِب ِلأَنََّها َوْتٌر 

  .ُيطَوِّلُ ِفيَها الِْقَراَءةَ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : دەيـدۇ  يهنه بىر رىـۋايهتته ئـۇ مۇنـداق    - 949

نامـازنى ئهسـلى   ) تـۆت رەكئهتلىـك  (ئهلهيهى ۋەسـهللهم سـهپهر قىلغانـدا،    
ــى ــئهت       پېت ــۆت رەك ــدا ت ــۇرتتىكى ۋاقتى ــۇيتتى، ي ــئهت ئوق ــى رەك ئىكك

بولغــانلىقى ئۈچــۈن،  ئــۈچ رەكئهتلىــك ىزىلــېكىن شــام نــام. ئوقــۇيتتى
امـدات نـامىزىنى   قهيهردە بولسا بولسـۇن، ئـۇنى ئـۈچ رەكـئهت ئوقـۇيتتى، ب     

ئــۇزۇن قىــرائهت بىــلهن ئوقۇيــدىغان بولغاچقــا، ئــۇنى يــۇرتتىكى چاغــدىمۇ 
  . ①ئىككى رەكئهت ئوقۇيتتى

 )25750: ئهھمهد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت فُرَِضْت الصَّلَاةُ َركَْعَتْينِ ثُمَّ َهاَجَر النَّبِـيُّ   - 950
لََّم فَفُرَِضْت أَْرَبًعا َوُترِكَْت َصلَاةُ السَّفَرِ َعلَى الْأُولَى قَالَ الزُّْهرِيُّ فَقُلُْت َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  .ِلُعْرَوةَ َما َبالُ َعاِئَشةَ ُتِتمُّ قَالَ َتأَوَّلَْت َما َتأَوَّلَ ُعثَْمانُ
رىــۋايهت دېگهنلىكــى مۇنــداق  ىــڭئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهان - 950

ــدۇ ــۆت(: قىلىنى ــاز دەســلهپته ئىككــى رەكــئهت پهرز   ) رەكئهتلىــك ت نام
قىلىنغان بولـۇپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهدىـنىگه       

                                                 
ــهمى  ① ــرى     ): 2931(ھهيســـ ــۇپ، راۋىيلىـــ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــمهد رىـــ ــام ئهھـــ ــنى ئىمـــ ــۇ ھهدىســـ بـــ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ئوقـۇش   تـۆت رەكـئهت  ) يـۇرتتىكى چاغـدا  (ھىجرەت قىلغانـدىن كېـيىن   
ئىككــى رەكــئهت  دىكىئهســلىنامــاز  ىكىپهردئهممــا ســه، پهرز قىلىنغــان

  : گهمهن ئۇرۋە: مۇنداق دەيدۇ) راۋى(ى زۆھر. پېتى قالدۇرۇلغان
ـــ  ــداقتاـ ــا  ،ئۇن ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــۆت   ئائىش ــهپهردىمۇ ت ــقا س نېمىش

  : ئۇ ،دېسهمـ رەكئهت ئوقۇيدۇ؟ 
ـــ  ــا ئوخشــــاش ئۆزىن ـــ ــۇ ئهنهۇغــ ــۇ ئوســــمان رەزىيهلالھــ ــئۇمــ ڭ ىــ

  . دېدىـ شقا ئۇرۇنغان، ىچۈشهنچىسىگه ئهمهل قىل
 )3935: بۇخارى(

، فصالها رسول اهللا صـلى اهللا  صالة ركعتنيفرضت ال«: سلمان قال عن - 951
عليه وسلم ƞكة حىت قدم املدينة ، وصالها باملدينة ما شاء اهللا ، وزيد يف صالة اƩضـر  

  .»ركعتني ، وتركت صالة السفر على حاƬا
: سهلمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      – 951

ــۆت رەكئهتلىــك( ز قىلىنغــان، پهيغهمــبهر نامــاز ئىككــى رەكــئهت پهر ) ت
ــئهت       ــى رەك ــدا ئىكك ــدىكى چاغ ــهللهم مهككى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ئوقۇغان، مهدىنىگه كهلگهندىن كېيىنمۇ بىر زامان شـۇنداق ئوقۇغانـدىن   

ــدا    ــدا تۇرغان ــۆز يۇرتى ــيىن، ئ ــئهت   كې ــا ئىككــى رەك ــدىغان نامازغ ئوقۇلى
ئىككـى   ىدىكئهسـلى نامـاز   ىكىپهردسـه  ،قىلىندى تۆت رەكئهتقوشۇلۇپ 
  . ①پېتى قالدۇرۇلدىرەكئهت 

 )»ئهۋسهتئهل«(

َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َصلَاةُ الْأَْضَحى َركَْعَتاِن َوَصـلَاةُ   - 952
بِقَْصرٍ َعلَى ِلَساِن  الِْفطْرِ َركَْعَتاِن َوَصلَاةُ الُْمَساِفرِ َركَْعَتاِن َوَصلَاةُ الُْجُمَعِة َركَْعَتاِن َتَماٌم لَْيَس

  .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      - 952

                                                 
ــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە ئهمــــر ئىبنــــى  بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانــــى ر): 2945(ھهيســــهمى  ① ىــ

 .ئابدۇلغهففار ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك كىشى بار، ـ دېگهن
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قۇربان ھېيت نامىزى ئىككى رەكـئهت، روزا ھېيـت نـامىزى    : قىلىنىدۇ
ئىككى رەكئهت، مۇساپىر نامىزى ئىككى رەكئهت، جۈمه نامىزى ئىككـى  

نىڭ بــۇ نامــازالر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  .تــۇرئهترەك
غان قىســقارتىلئهســلىدىكىدىن ، تولــۇق نامــاز بولــۇپســۆزىگه ئاساســهن 

  . ①ئهمهس
 )1566: نهسائى(

عن مورق قال سألت ابن عمر عن الصالة يف السفر فقال ركعتني ركعتني  - 953
  .من خالف السنة كفر

: ۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇمهۋرەق رەزىيهلالھــ – 953
ــامىزى توغرۇلــۇق    ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن ســهپهر ن مهن ئىبنــى ئ

  :سورىسام، ئۇ ماڭا
ــامىزى ئىككــى رەكــئهت ئوقۇلىــدۇ، كىمكــى ســۈننهتكه     ـــ ســهپهر ن ـ

   .②خىالپلىق قىلسا، كاپىر بولىدۇ، ـ دېدى
 )»ئهلكهبىر«(

الَةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ فََض - 954
فَكَانَ ِفيَما َعلََّمنِي َوَحاِفظْ َعلَى الصَّلََواِت الَْخْمسِ قَالَ قُلُْت إِنَّ َهِذِه َساَعاٌت ِلـي ِفيَهـا   

أَْجَزأَ َعنِّي فَقَالَ َحاِفظْ َعلَى الَْعْصَرْينِ َوَما كَاَنْت ِمْن  أَْشَغالٌ فَُمْرنِي بِأَْمرٍ َجاِمعٍ إِذَا أََنا فََعلُْتُه
  .لَُغِتَنا فَقُلُْت َوَما الَْعْصَراِن فَقَالَ َصلَاةُ قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوَصلَاةُ قَْبلَ غُُروبَِها

ئابدۇلالھ ئىبنى فهزاله رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دادىسىدىن مۇنـداق   - 954
خېلـى  رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ماڭـا    : ىدۇرىۋايهت قىل

غــا قــاتتىق نامازۋاخ بهش ئۇنىــڭ ئىچىــدە . كــۆپ نهرســىلهرنى ئــۆگهتتى
ــار ئىــدى مۇئهھمىــيهت بېرىشــ مهن رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   .ب

  : ۋەسهللهمگه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1475(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 2936(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن



  بۆلۈمى ناماز

 526

بۇ، مهن بهك ئالدىراش ئۆتىـدىغان ۋاقىتتـۇر، شـۇڭا ھهممىنـى ئـۆز       ــ
ئالغان، ئهمهل قىلسامال ماڭا كۇپايه قىلىدىغان بىر ئىشنى دەپ ئىچىگه 
  : بولساڭ، ـ دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهرگهن

بامـدات نـامىزى   ئـۇالر  ــ ئىككى نامازغا بهكرەك ئهھمىيهت بهرگىـن،  
   .①بىلهن ئهسىر نامىزى، ـ دېدى

 )428: ئهبۇ داۋۇد(

ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْمرِو ْبنِ  - 955
َوفَرِّقُوا َوَسلََّم ُمُروا أَْولَاَدكُْم بِالصَّلَاِة َوُهْم أَْبَناُء َسْبعِ ِسنَِني َواْضرُِبوُهْم َعلَْيَها َوُهْم أَْبَناُء َعْشرٍ 

  .َبْيَنُهْم ِفي الَْمَضاجِعِ
ئهمــر ئىبنــى شــۇئهيب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ چــوڭ دادىســىدىن   - 955

رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       
  : دېگهن
ئون  ،بالىلىرىڭالرنى يهتته ياشقا كىرگهندە، ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇڭالر«

ــۇرۇڭالر ۋە ئۇالرنىـــڭ    ــا ئـ ــاز ئوقـــۇغىلى ئۇنىمىسـ ــقا كىرگهنـــدە نامـ ياشـ
  . ②»ىغان ئورنىنى ئايرىۋېتىڭالرياتىد

 )495: ئهبۇ داۋۇد(

عن ُمَعاذُ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُخَبْيبٍ الُْجَهنِيُّ قَالَ َدَخلَْنا َعلَْيِه فَقَالَ ِلاْمَرأَِتِه َمَتى  - 956
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه ُسـِئلَ  ُيَصلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَْت كَانَ َرُجلٌ ِمنَّا َيذْكُُر َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .َعْن ذَِلَك فَقَالَ إِذَا َعَرَف َيِميَنُه ِمْن ِشَماِلِه فَُمُروُه بِالصَّلَاِة
ــدۇلالھ   - 956 ــى ئاب ــاز ئىبن ــدۇ  تمۇئ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : ىن مۇن

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ــانچه يېشــىدىن تارتىــپ ن    ــاال ق ـــ كىچىــك ب ــدۇ؟ ـ دەپ     ـ ــاز ئوقۇي ام

  :سورالغانىدى

                                                 
 .هھىه، ـ دېگهنس): 413(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 466(ئهلبانى  ②
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ـــ كىچىــك بــاال ئــوڭ قــولى بىــلهن ســول قــولىنى ئايرىيــالىغۇدەك    ـ
  . ①بولغاندا، ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇڭالر، ـ دېدى

 )497: ئهبۇ داۋۇد(

لَّـِه  َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ الرَّبِيعِ ْبنِ َسْبَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ ال -957
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلُِّموا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ اْبَن َسْبعِ ِسنَِني َواْضرُِبوُه َعلَْيَها اْبَن َعْشرٍ

چـوڭ دادىسـىدىن   ئىبنـى سـهبرە   ل مهلىك ئىبنى رەبىئ ۇئابد - 957
رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       

   :دېگهن
بالىلىرىڭالرغا يهتته ياشقا كىرگهندە نامـاز ئوقۇشـنى ئـۆگىتىڭالر،    «

  . ②»ئون ياشقا كىرگهندە ئوقۇمىسا ئۇرۇڭالر
 )407: تىرمىزى(

َوَجْدَنا َصِحيفَةً ِفي ِقَرابِ َسْيِف َرُسولِ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن أَبِي َراِفعٍِ - 958 
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، فَرِّقُوا َبْيَن ”: َوَسلََّم َبْعَد، َوفَاِتِه ِفيَها َمكُْتوٌب اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

َمَضاجِعِ الِْغلَْماِن َوالَْجَوارِي، َواِإلْخَوِة َواَألَخَواِت ِلَسْبعِ ِسنَِني، َواْضرُِبوا أَْبَنـاَءكُْم َعلَـى   
ْسًعا، َملُْعونٌ َملُْعونٌ َمَن ادََّعى إِلَى غَْيرِ قَْوِمِه، أَْو إِلَى غَْيرِ َمَواِليـِه،  الصَّالةَ إِذَا َبلَُغوا أَظُنُُّه ِت

  .َيْعنِي بِذَِلَك طُُرَق الُْمْسِلِمَني “َملُْعونٌ َمنِ اقَْتطََع َشْيئًا ِمْن ُتُخومِ اَألْرضِ
: ئهبۇرافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    – 958

ــات   پهيغه ــهللهم ۋاپ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــيىن، بوم ــدىن كې  لغان
بىر مهكتۇب تېپىلدى، ئۇنىڭدا مۇنداق  غىلىپى ئىچىدىنقىلىچىنىڭ 

ــدى  ــان ئىـــ ــمىلالھىررەھمانىررەھىم«: دەپ يېزىلغـــ ــۇل ! بىســـ ۋە قـــ
قىزلىـرىڭالر يهتـته ياشـقا كىرگهنـدە، ئۇالرنىـڭ      ۋە ئوغـۇل  ، چۆرىلىرىڭالر

ىلى ناماز ئوقۇغتوققۇز ياشقا كىرگهندە  ،رىۋېتىڭالرياتىدىغان ئورنىنى ئاي
ــا ــۇرۇڭالر ئۇنىمىس ــڭ    . ئ ــاكى ئۆزىنى ــى ي ــڭ مىللىتىن ــى ئۆزىنى كىمك

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 95(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 334(ئهلبانى  ②
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ــدۇ    ــۇن بولى ــا، مهلئ ــار قىلس ــايىنىنى ئىنك ــۇلمانالر  . خوج ــى مۇس كىمك
يولنىڭ بىرەر قىسمىغا ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن ئىگه ئاممىۋىي ماڭىدىغان 

  . ①»ۇبولۇۋالسا، ئۇمۇ مهلئۇن بولىد
 )بهززار رىۋايهت قىلغان(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َعَرَضنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ِفـي   - 959
َعْشـَرةَ   الِْقَتالِ َوأََنا اْبُن أَْرَبَع َعْشَرةَ َسَنةً فَلَْم ُيجِْزنِي َوَعَرَضنِي َيْوَم الَْخْنَدقِ َوأََنا اْبُن َخْمَس

ـ  ذَا َسَنةً فَأََجاَزنِي قَالَ َناِفٌع فَقَِدْمُت َعلَى ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َوُهَو َيْوَمِئٍذ َخِليفَةٌ فََحدَّثُْتُه َه
كَانَ اْبَن  الَْحِديثَ فَقَالَ إِنَّ َهذَا لََحدٌّ َبْيَن الصَِّغريِ َوالْكَبِريِ فَكََتَب إِلَى ُعمَّاِلِه أَنْ َيفْرُِضوا ِلَمْن

  .َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً َوَمْن كَانَ ُدونَ ذَِلَك فَاْجَعلُوُه ِفي الِْعَيالِ
ــداق       - 959 ــادىن مۇن ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ئاب

مهن ئــــون تــــۆت يېشــــىمدا ئۇھــــۇد ئۇرۇشــــىغا : رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ
ى ۋەسـهللهم  قاتنىشىشنى تهلهپ قىلسام، رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـ  

ئــون بهش ياشــقا كىــرگهن چېغىمــدا، . ماڭــا رۇخســهت قىلمىغــان ئىــدى
نـافىئ  . رۇخسـهت بهردى  ،خهندەك ئۇرۇشىغا قاتنىشىشـنى تهلهپ قىلسـام  

مهن  ،ۋاقتىـدا بولغـان  خهلىـپه   ئۆمهر ئىبنى ئابـدۇل ئهزىـز  : مۇنداق دەيدۇ
ون دېـمهك، ئـ  ”: بۇ ھهدىسنى سـۆزلهپ بهرسـهم، ئـۇ   ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ 

خهت  دېـدى ۋە قـول ئاسـتىدىكىلهرگه    “بهش ياش بـاالغهت يېشـى ئىـكهن   
ئـــــون بهش ياشـــــقا كىـــــرگهنلهرگه ۋەزىـــــپه تاپشۇرۇلســـــا ”: يېزىـــــپ

تارىدا بولىدىغانلىقى، ئون بهش ياشتىن كىچىكلهرگه نارەسىدە بالىالر قا
  . ھهققىدە يارلىق چۈشۈردى “مۇئامىله قىلىنىدىغانلىقى

 )1868: مۇسلىم(

َنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َنِسـَي َصـلَاةً   َعْن أَ - 960
  .فَلُْيَصلِّ إِذَا ذَكََرَها لَا كَفَّاَرةَ لََها إِلَّا ذَِلَك

                                                 
ــهمى  ① ــى    ): 1627(ھهيســ ــان ئىبنــ ــهنهدىدە غهسســ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــنى بهززار رىــ ــۇ ھهدىســ بــ

ــىملىك      ــافىئ ئىســ ــى نــ ــۇف ئىبنــ ــلهن يۇســ ــدۇلالھ بىــ ــار  ئۇبهيــ ــى بــ ــى كىشــ ــڭ . ئىككــ مهن ئۇالرنىــ
 .تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم، ـ دېگهن
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ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   - 960
  :هللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس

كىمكى ئۇنتۇپ قېلىپ نامازنىڭ ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋەتسـه، ئېسـىگه   «
، نامـــازنى ئۇنتـــۇپ قالغانغـــا باشـــقا كاپـــارەت كهلگهنـــدە ئوقۇســـا بولىـــدۇ

  . »كهتمهيدۇ
 )597: بۇخارى(

لَ َمْن َنِسَي َصلَاةً َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا - 961
  .فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها لَا كَفَّاَرةَ لََها إِلَّا ذَِلَك قَالَ قََتاَدةُ َوأَِقْم الصَّلَاةَ ِلِذكْرِي

ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت   - 961
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

هگهر بىرىڭالر ناماز ۋاقتىدا ئۇخالپ قالغـان يـاكى ئۇنتـۇپ قالغـان     ئ«
هللا بولسا، ئويغانغان ياكى ئېسىگه كهلگهن ھامان ئوقۇشى الزىـم، چـۈنكى ا  

 ①!ئېسـىڭگه ئالغانـدا ئوقـۇغىن   مېنـى  نامـازنى  : تائاال قۇرئان كهرىمـدە 
  . »دېدى

 )684: مۇسلىم(

ةَ َعْن أَبِيِه قَالَ ِسْرَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَد - 962
 لَْيلَةً فَقَالَ َبْعُض الْقَْومِ لَْو َعرَّْسَت بَِنا َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ أََخاُف أَنْ َتَناُموا َعْن الصَّلَاِة قَـالَ 

بِلَالٌ ظَْهَرُه إِلَى َراِحلَِتِه فََغلََبْتُه َعْيَناُه فََناَم فَاْسَتْيقَظَ النَّبِيُّ  بِلَالٌ أََنا أُوِقظُكُْم فَاْضطََجُعوا َوأَْسَنَد
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد طَلََع َحاجُِب الشَّْمسِ فَقَالَ َيا بِلَالُ أَْيَن َما قُلَْت قَالَ َما أُلِْقَيـْت  

إِنَّ اللََّه قََبَض أَْرَواَحكُْم ِحَني َشاَء َوَردََّها َعلَْيكُْم ِحَني َشاَء َيا بِلَالُ  َعلَيَّ َنْوَمةٌ ِمثْلَُها قَطُّ قَالَ
  .قُْم فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاِة فََتَوضَّأَ فَلَمَّا اْرَتفََعْت الشَّْمُس َواْبَياضَّْت قَاَم فََصلَّى

ۇ دادىســىدىن قهتــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ ۇئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــ - 962
بىــر كېچىســى، بىــز رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ : مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ

  : بهزىلهر. بىلله بىر سهپهرگه چىقتۇقبىلهن ئهلهيهى ۋەسهللهم 
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بىرئـاز ئـۇخالپ، ئانـدىن ماڭسـاق، ـ دېـگهن ئىـدى،        ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ نامـــاز ۋاقتىـــدا ئـــۇخال  بىـــالل . پ قاالرســـىلهرمىكىن، ـ دېـــدى    ــ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـــــ مهن ئويغىتـــاي، ـ دېگهنـــدىن كېـــيىن ھهممهيـــلهن ئۇخالشـــقا     
تاقىغـا   ـ  يـۈك بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ چارچىغـان بولغاچقـا،   . باشلىدى

رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     .يۆلهنگىنىچه كۆزى ئۇيقۇغـا كېتىپتـۇ  
  : ئۇ .كۈن چىقىپ بولغانىكهنارىغۇدەك بولسا ئويغۇنۇپ قۋەسهللهم 

ئويغاتماپسـهنغۇ؟ ـ دېگهنىـدى، بىـالل رەزىيهلالھـۇ       قېنى! ئى بىاللــ 
  : ئهنهۇ

شـۇنىڭ  . ، ـ دېـدى  لمىغان ئىدىمئۇخالپ قاھېچ قاچان بۇنداق  ــ مهن
  :بىلهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ ا ــاال ســـىلهرنىڭ روھىڭالرنـــى خاهللا ــ ــۇرۇۋېلىپ، تائـ ــدا تاپشـ لىغانـ
ڭــدىن تــۇر، نامازغــا ئهزان ئورنى! ئــى بىــالل. خالىغانــدا قــايتۇرۇپ بېرىــدۇ

ـ دەپ، ئـۆزى تاھـارەت ئالـدى، شـۇنداق قىلىـپ، نامـازنى كـۈن           !ئوقـۇغىن 
  . ئۆرلىگهندىن كېيىن ئوقۇدۇق

 )595: بۇخارى(

َوَسلََّم كَانَ ِفي َسفَرٍ لَُه فََمالَ َرُسولُ عن أيب قََتاَدةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 963
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِملُْت َمَعُه فَقَالَ اْنظُْر فَقُلُْت َهذَا َراِكٌب َهذَاِن َراِكَباِن َهُؤلَـاءِ 

لَاةَ الْفَْجرِ فَُضرَِب َعلَى آذَانِهِـْم  ثَلَاثَةٌ َحتَّى ِصْرَنا َسْبَعةً فَقَالَ اْحفَظُوا َعلَْيَنا َصلَاَتَنا َيْعنِي َص
ْوا َركَْعَتْي فََما أَْيقَظَُهْم إِلَّا َحرُّ الشَّْمسِ فَقَاُموا فََساُروا ُهَنيَّةً ثُمَّ َنَزلُوا فََتَوضَّئُوا َوأَذَّنَ بِلَالٌ فََصلَّ

قَْد فَرَّطَْنا ِفي َصلَاِتَنا فَقَالَ النَّبِيُّ َصـلَّى   الْفَْجرِ ثُمَّ َصلَّْوا الْفَْجَر َوَرِكُبوا فَقَالَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ
َعْن َصلَاٍة  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَُّه لَا َتفْرِيطَ ِفي النَّْومِ إِنََّما التَّفْرِيطُ ِفي الَْيقَظَِة فَإِذَا َسَها أََحُدكُْم

  .فَلُْيَصلَِّها ِحَني َيذْكُُرَها َوِمْن الَْغِد ِللَْوقِْت
: ئهبۇ قهتادە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  – 963

بىر قانچه كىشى رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلـله  
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تاڭغـا يـېقىن بىـر    . سهپهرگه ئاتلىنىپ، كـېچىلهپ ئـۇزۇن يـول يـۈردۇق    
نامازنىــڭ «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم. يهرگه چۈشــتۇق

دەپ ھهممهيلهننــى » !اقتىغــا دىقــقهت قىلىڭــالر، ئۆتــۈپ كهتمىســۇن    ۋ
. لـېكىن ھهممىمىـز كـۈن چىققـۇچه ئـۇخالپ قـاپتىمىز      . ئاگاھالندۇردى

ئويغىنىپ يهنه يولغا چىقتـۇق، بىـر ئـاز ماڭغانـدىن كېـيىن بىـر يهرگه       
ئالـدى  بىـالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئهزان ئوقـۇدى،     . چۈشۈپ تاھارەت ئالدۇق

ئوقـۇدۇق، ئانـدىن    ئانـدىن پهرزىنـى   نامازنىـڭ سـۈننىتىنى   بامداتبىلهن 
ــتۇردۇق ــهپهرنى داۋامالشـ ــرىگه    . سـ ــر ـ بىـ ــلهر بىـ ــا”: بهزىـ ــز نامـ زنى بىـ

دېيىشــتى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  “كېچىكتــۈرۈپ ياخشــى قىلمىــدۇق
ئۇخالپ قـېلىش خاتـالىق ئهمهس، لـېكىن ئويغـاق     «: ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئهگهر بىـرىڭالر  . لىق ھېسـابلىنىدۇ تۇرۇپ نامـازنى كېچىكتـۈرۈش خاتـا   
ئۇنتۇپ قېلىپ ياكى ئۇخالپ قېلىپ، نامازنىڭ ۋاقتىنـى كېچىكتـۈرۈپ   

مـا  ئهم! دەرھـال ئوقۇۋالسـۇن  قويسا، ئېسىگه كهلگهنـدە يـاكى ئويغانغانـدا    
  . ①دېدى» تىدا ئوقۇسۇنئهتىسى ئهسلىدىكى پېتى ئۆز ۋاق

 )437: داۋۇد ئهبۇ(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجْيَش الْأَُمَراِء بَِهِذِه الِْقصَّـِة  َبَعثَ َرُسولُ ال: ومنها - 964
 َوَسـلََّم  قَالَ فَلَْم ُتوِقظَْنا إِلَّا الشَّْمُس طَاِلَعةً فَقُْمَنا َوِهِلَني ِلَصلَاِتَنا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ْت الشَّْمُس قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن كَانَ ِمْنكُْم ُرَوْيًدا ُرَوْيًدا َحتَّى إِذَا َتَعالَ
ـ  ا َيْركَُع َركَْعَتْي الْفَْجرِ فَلَْيْركَْعُهَما فَقَاَم َمْن كَانَ َيْركَُعُهَما َوَمْن لَْم َيكُْن َيْركَُعُهَما فََركََعُهَم

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَناَدى بِالصَّلَاِة فَُنوِدَي بَِها فَقَاَم َرُسـولُ اللَّـِه   ثُمَّ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال
ي َشـْيٍء  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى بَِنا فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ أَلَا إِنَّا َنْحَمُد اللََّه أَنَّا لَْم َنكُْن ِف

لَُنا َعْن َصلَاِتَنا َولَِكنَّ أَْرَواَحَنا كَاَنْت بَِيِد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فَأَْرَسلََها أَنَّى َشاَء ِمْن أُُمورِ الدُّْنَيا َيْشَغ
قَالَ َرُسولُ اللَّـِه  : فََمْن أَْدَرَك ِمْنكُْم َصلَاةَ الَْغَداِة ِمْن غٍَد َصاِلًحا فَلَْيقْضِ َمَعَها ِمثْلََها ومنها

َسلََّم لَْيَس ِفي النَّْومِ َتفْرِيطٌ إِنََّما التَّفْرِيطُ ِفي الَْيقَظَِة أَنْ ُتَؤخَِّر َصلَاةً َحتَّـى  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
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 .َيْدُخلَ َوقُْت أُْخَرى
ــۇ    - 964 ــادە رەزىيهلالھـ ــۇ قهتـ ــى ئهبـ ــنىڭ راۋىسـ ــۇقىرىقى ھهدىسـ يـ

رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   
لهم بىلهن قىلغان بىر سهپهردە كۈن چىقىپ، قۇياش تهپتى ھـېس  ۋەسهل

يهنى بامدات نامىزىنىـڭ ۋاقتـى   (بولغۇدەك ۋاقىتقىچه ئۇخالپ قاپتىمىز 
ــۇ  ــۈپ كېتىپتـ ــدۇق،   ). ئۆتـ ــدە تۇرىۋىـ ــورنىمىزدىن دۈررىـ ــز ئـ ھهممىمىـ

ھولۇقمــاڭالر، ھېچقىســى «: رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ئۆرلىگهندىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ېلىخقۇياش . دېدى» يوق

پ ئــــاراڭالردا بامــــداتنىڭ ســــۈننىتىنى ئوقــــۇ«: ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم
بامـــداتنىڭ ســـۈننىتىنى . دېـــدى» !ر بولســـا ئوقۇۋالســـۇنهلئـــادەتلهنگهن

بىـالل  . ئوقۇشقا ئادەتلهنگهن ـ ئادەتلهنمىگهن ھهممهيلهن قوپۇپ ئوقۇدۇق 
نائهن ئهزان ئېيتقاندىن كېيىن، پهيغهمبهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇيرۇققا بى

: ئانــدىن كېــيىن. ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهرزنــى ئوقــۇپ بهردى 
ــقهت قىلىڭــالر « ــا   هللا ا! دىق ــامىزىمىز دۇني ــا ھهمــدى بولســۇنكى، ن تائاالغ

ــدى     ــۇپ كهتمىـ ــازا بولـ ــدىن قـ ــغۇالتى تۈپهيلىـ ــڭ  . مهشـ ــى بىزنىـ بهلكـ
ئـۇ خالىغـان ۋاقىتتـا بىـزگه     تائاالنىـڭ ئىلكىـدە ئىـدى،    هللا ا زروھلىرىمى

ــايتۇرۇپ بهردى ــام  . ق ــدات ن ــىڭالر بام ــهىزىقايســى بىرس  ،نى ئۆتكۈزىۋەتس
ئـۇخالپ قېلىـپ نامـازنى ئۆتكۈزىۋەتكهنلىـك      .سۇنۇسۈننهتنى بىرگه ئوق

يهنه بىر نامازنىـڭ   ،كىمكى نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇماي ،خاتالىق ئهمهس
  . ①دېدى »خاتالىقتۇرۋاقتى كىرگۈچه كېچىكتۈرسه، ئۇ ھهقىقهتهن 

 )437: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَفَلَ ِمْن غَْزَوِة َخْيَبَر َساَر  - 965
فََصلَّى بِلَالٌ َما قُدَِّر لَُه َوَناَم َرُسـولُ  لَْيلَُه َحتَّى إِذَا أَْدَركَُه الْكََرى َعرََّس َوقَالَ ِلبِلَالٍ اكْلَأْ لََنا اللَّْيلَ 

اجِـَه الْفَْجـرِ   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه فَلَمَّا َتقَاَرَب الْفَْجُر اْسَتَنَد بِلَالٌ إِلَى َراِحلَِتِه ُمَو
فَلَْم َيْسَتْيِقظْ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا بِلَالٌ  فََغلََبْت بِلَالًا َعْيَناُه َوُهَو ُمْسَتنٌِد إِلَى َراِحلَِتِه
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ُهـْم  َولَا أََحٌد ِمْن أَْصَحابِِه َحتَّى َضَرَبْتُهْم الشَّْمُس فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم أَوَّلَ  
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْي بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ أََخذَ بَِنفِْسي الَِّذي أََخذَ اْسِتيقَاظًا فَفَزَِع َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

ُسولُ اللَّـِه  بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرُسولَ اللَِّه بَِنفِْسَك قَالَ اقَْتاُدوا فَاقَْتاُدوا َرَواِحلَُهْم َشْيئًا ثُمَّ َتَوضَّأَ َر
 لَْيِه َوَسلََّم َوأََمَر بِلَالًا فَأَقَاَم الصَّلَاةَ فََصلَّى بِهِْم الصُّْبَح فَلَمَّا قََضى الصَّلَاةَ قَالَ َمْن َنِسـيَ َصلَّى اللَُّه َع

قَْرُؤَها بٍ َيالصَّلَاةَ فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها فَإِنَّ اللََّه قَالَ أَِقْم الصَّلَاةَ ِلِذكْرِي قَالَ ُيوُنُس َوكَانَ اْبُن ِشَها
  .ِللذِّكَْرى

ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت       - 965
بىز رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن خهيـبهر  : قىلىنىدۇ

ــۈردۇق    ــول يـ ــېچىلهپ يـ ــىمىزدا كـ ــىدىن قايتىشـ ــۇلۇلالھ . ئۇرۇشـ رەسـ
ە بىـــر يهرد. ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بهك چارچـــاپ كهتكهنىـــدى

ســهن بىزنــى «: توختــاپ، ئۇخالشــتىن بــۇرۇن بىــالل رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا
. شۇنىڭ بىلهن، ھهممىمىـز ئـۇخالپ قالـدۇق   . دېدى» بامداتقا ئويغاتقىن

بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىر چـاغقىچه نامـاز ئوقۇغانـدىن كېـيىن، يـۈك ـ       
. ۇتاقلىرىغا يۆلهنگهن ھالدا كۈن چىقىشقا قاراپ ئولتـۇرۇپ ئـۇخالپ قـاپت   

. شۇنىڭ بىلهن، ھهممىمىز كۈن چىقىپ بولغۇچه ئۇخالپ كېتىپتىمىـز 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهممىمىـزدىن بـۇرۇن چۆچـۈپ    

: دېگهنىدى، بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ» !ھهي بىالل«: ئويغىنىپ كهتتى ۋە
سـېنى تۇتقـان ئۇيقـۇ    ئانـام سـاڭا پىـدا بولسـۇنكى،     -ئاتـا ! ئى رەسـۇلۇلالھ ”

رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ  . دېدى “ۇتۇپتۇ، مهنمۇ ئۇخالپ قاپتىمهنمېنىمۇ ت
. دېدى» !ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ، ئۇالغالرنى يېتىلهڭالر«: ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىر ئاز ماڭغاندىن كېيىن توختىـدۇق، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     
. شـۈردى ۋەسهللهم تاھـارەت ئالـدى، بىـالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ تهكبىـر چۈ      

رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامــازنى ئوقــۇپ بهرگهنــدىن   
كىمكى نامازنى ئۇنتۇپ قېلىپ ئوقۇماي قالغـان  «: كېيىن مۇنداق دېدى

هللا چـۈنكى ا . بولسا، ئېسىگه كهلگهندە ئوقۇسا، ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇغان بولىـدۇ 
   .»دېدى ①!ئېسىڭگه ئالغاندا ئوقۇغىنمېنى نامازنى : تائاال

 )680: مۇسلىم(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َنِسَي َصـلَاةً   - 967
ـ فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى َيقُولُ أَِقْم الصَّلَاةَ ِللذِّكَْرى قُلُْت ِللزُّْهرِيِّ َهكَذَا قَ ا َرأََه

  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َنَعْم
ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهبــۇ – 967

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كىمكى نامازنى ئۇنتـۇپ قالغـان بولسـا، ئېسـىگه كهلگهنـدە ئوقۇسـا       «
 ①!ئېسىڭگه ئالغاندا ئوقـۇغىن مېنى نامازنى : تائاالهللا چۈنكى ا. بولىدۇ
  . ②»دېدى

 )620: نهسائى(

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيأُْخذْ كُلُّ َرُجلٍ بَِرأْسِ َراِحلَِتِه : ويف أخرى - 968
مَّ َدَعا بِالَْماِء فََتَوضَّأَ ثُمَّ َسَجَد َسـْجَدَتْينِ  فَإِنَّ َهذَا َمْنزِلٌ َحَضَرَنا ِفيِه الشَّْيطَانُ قَالَ فَفََعلَْنا ثُ

  .َوقَالَ َيْعقُوُب ثُمَّ َصلَّى َسْجَدَتْينِ ثُمَّ أُِقيَمْت الصَّلَاةُ فََصلَّى الَْغَداةَ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : يهنه بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن - 968

بېشىنى تۇتسـۇن، بـۇ    ھهركىم ئۆزىنىڭ ئۇلىغىنىڭ«: ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــار  ــهيتان ب ــ يهردە ش ــاكهن، ئى ــهيتان  ئارىمىزغ ــۇش ــۇكىرىۋاپت ــن  ، ب يهردى

بىـر ئـاز ماڭغانـدىن كېـيىن، رەسـۇلۇلالھ      . دېـدى  »يۆتكىلىپ كېتهيلـى 
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم سـۇ كهلتـۈرۈپ تاھـارەت ئالـدى ۋە ئىككـى       

  . رەكئهت سۈننهتنى ئوقۇغاندىن كېيىن، پهرزنى ئوقۇدى
 )680: ۇسلىمم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ِفي َهذَا الَْخَبرِ قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 969
  .َتَحوَّلُوا َعْن َمكَانِكُْم الَِّذي أََصاَبْتكُْم ِفيِه الَْغفْلَةُ

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلىنغــان يهنه بىــر       - 969
: رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   : يهتته مۇنداق دېيىلگهنرىۋا
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  . ①دېدى» !ىڭالرغهپلهت باسقان بۇ ئورۇندىن يۆتكىلىپ كېت«
 )435: ئهبۇ داۋۇد(

عن َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد قَالَ أَقَْبلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزَمَن  - 970
  .لُْحَدْيبَِيِة بنحو ذلكا

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ يـــۇقىرىقى   - 970
  . ②ۋەقهنىڭ ھۈدەيبىيه سۈلهىسى ۋاقتىدا بولغانلىقىنى رىۋايهت قىلىدۇ

 )447: ئهبۇ داۋۇد(

مَّ َعـرََّس فَلَـْم   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَْدلََج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُ - 971
َيْسَتْيِقظْ َحتَّى طَلََعْت الشَّْمُس أَْو َبْعُضَها فَلَْم ُيَصلِّ َحتَّى اْرَتفََعْت الشَّْمُس فََصـلَّى َوِهـَي   

  .َصلَاةُ الُْوْسطَى
ــۇ ئهنهۇ   - 971 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــائىبن ــۋايهت  م ــداق رى دىن مۇن
هم كـېچىلهپ سـهپهر   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلل   : قىلىنىدۇ

قىلىپ، تاڭغـا يـېقىن دەم ئـېلىش ئۈچـۈن توختىـدى ۋە كـۈن چىققـۇچه        
ئۇخالپ قېلىپ، كۈن ئۆرلىگهندە ناماز ئوقۇدى، ئۇ ناماز ئوتتـۇرا نامـاز دەپ   

  . ③ئاتىلىدۇ
 )625: نهسائى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َماِلك َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَُّه قَالَ َعرََّس َرُسولُ اللَِّه َصلَّ - 972
قَـْد  لَْيلَةً بِطَرِيقِ َمكَّةَ َوَوكَّلَ بِلَالًا أَنْ ُيوِقظَُهْم ِللصَّلَاِة فََرقََد بِلَالٌ َوَرقَُدوا َحتَّى اْسـَتْيقَظُوا وَ 

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَلََعْت َعلَْيهِْم الشَّْمُس فَاْسَتْيقَظَ الْقَْوُم َوقَْد فَزُِعوا فَأََمَرُهْم َرُسولُ اللَّ
أَنْ َيْركَُبوا َحتَّى َيْخُرُجوا ِمْن ذَِلَك الَْواِدي َوقَالَ إِنَّ َهذَا َواٍد بِِه َشـْيطَانٌ فََرِكُبـوا َحتَّـى    

َيْنزِلُوا َوأَنْ َيَتَوضَّئُوا  َخَرُجوا ِمْن ذَِلَك الَْواِدي ثُمَّ أََمَرُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 421(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 430(ئهلبانى  ②
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 22(ئهلبانى  ③
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اسِ ثُـمَّ  َوأََمَر بِلَالًا أَنْ ُيَناِدَي بِالصَّلَاِة أَْو ُيِقيَم فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالنَّ
لََّه قََبَض أَْرَواَحَنا َولَـْو َشـاَء   اْنَصَرَف إِلَْيهِْم َوقَْد َرأَى ِمْن فََزِعهِْم فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ ال

لُْيَصلَِّها لََردََّها إِلَْيَنا ِفي ِحنيٍ غَْيرِ َهذَا فَإِذَا َرقََد أََحُدكُْم َعْن الصَّلَاِة أَْو َنِسَيَها ثُمَّ فَزَِع إِلَْيَها فَ
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أَبِي َبكْرٍ فَقَالَ كََما كَانَ ُيَصلِّيَها ِفي َوقِْتَها ثُمَّ الَْتفََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا

تَّى َناَم إِنَّ الشَّْيطَانَ أََتى بِلَالًا َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي فَأَْضَجَعُه فَلَْم َيَزلْ ُيَهدِّئُُه كََما ُيَهدَّأُ الصَّبِيُّ َح
الًا فَأَْخَبَر بِلَالٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِلَ

َرُسولُ ِمثْلَ الَِّذي أَْخَبَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبا َبكْرٍ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ أَْشَهُد أَنََّك 
  .اللَِّه

ھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق    مالىك زەيد ئىبنى ئهسـلهمه رەزىيهلال  – 972
ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــول   : رىـ ــېچىلهپ يـ ــهپهردە كـ ــان سـ ــگه قىلىنغـ مهككىـ

رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ . تاڭغــا يــېقىن توختىــدۇق يۈرگهنــدىن كېــيىن
ئهلهيهى ۋەسهللهم بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى نامازغـا ئـويغىتىش ئۈچـۈن    

 بىـالل . تهيىنلهپ قويـدى، شـۇنىڭ بىـلهن، ھهممىمىـز ئـۇخالپ كهتتـۇق      
ــ ــز     ۇرەزىيهلالھ ــۇچه ھېچبىرىمى ــۈن چىقق ــپ، ك ــۇخالپ قېلى ــۇ ئ ئهنهۇم

ــاپتۇق ــارام    . ئويغىنالم ــز بىئ ــپ، ھهممىمى ــدىن ئويغىنى ــاش تهپتى قۇي
بۇ يهردە شـهيتان بـار   «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. بولدۇق
بىـر ئـاز ماڭغانـدىن    . دېدى ۋە ئۇ يهردىـن يۆتكىلىشـكه بۇيرىـدى   » ئىكهن

ئانـدىن بىـالل   . ممهيلهننى چۈشۈپ تاھارەت ئېلىشقا بۇيرىدىكېيىن، ھه
ــكه    ــر چۈشۈرۈشـ ــپ، تهكبىـ ــا ئهزان ئېيتىـ ــۇنى نامازغـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

ــدى ــۇپ     . بۇيرى ــازنى ئوق ــهللهم نام ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س رەس
ــايغۇلۇق     ــه ۋە قـ ــدىكى ئهندىشـ ــڭ يۈزىـ ــيىن، جامائهتنىـ ــدىن كېـ بولغانـ

هللا ھهقىــقهتهن ا) بىــز ئۇخلىغانــدا(! جامــائهتئــى «: ئــاالمهتلهرنى كــۆرۈپ
ــى   ــڭ روھلىرىمىزنـــ ــاال بىزنىـــ ــان،ۋالقايتۇرۇتائـــ ــا،  غـــ ئهگهر خالىســـ

، باشـــقا چاغـــدا قايتۇرســـىمۇ، ۇپ بهرمهيروھلىرىمىزنـــى ھـــازىر قـــايتۇر
شـۇڭا ئهگهر بىرەرسـىڭالر نامـاز ۋاقتىـدا     . بىزنىڭ ئامالىمىز يـوق ئىـدى  

ۇشۇپ قالسا، شۇ ۋاقىتنىـڭ  ئۇخالپ قېلىپ ياكى ئۇنتۇپ قېلىپ ئىچى پ
. دېـدى » ئۆزىدە نامازنى ئوقۇسـا، ئـۇ نامـازنى ئـۆز ۋاقتىـدا ئوقۇغـان بولىـدۇ       
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  : بۇرۇلۇپ ئاندىن ھهزرىتى ئهبۇبهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
ــالل   ـــ بى ــۇرۇپ  ـ ــۆرە ت ــۇنى    ئ ــپ ئ ــهيتان كېلى ــدا، ش ــاز ئوقۇۋاتقان نام
ىـــپ ، خـــۇددى كىچىـــك بـــالىنى تهۋرەتكهنـــدەك تهۋرىت   ئولتۇرغـــۇزۇپ

ئاندىن كېيىن، بىـالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇنى    . ئۇخلىتىپ قويۇپتۇ، ـ دېدى 
ــاقىردى ــى    . چ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س ــۇ رەس ــۇ ئهنه ــالل رەزىيهلالھ بى

ــۇ   ــدەك،  ۋەســهللهمگه خــۇددى رەســۇلۇلالھ ھهزرىتــى ئهب بهكــرىگه ئېيتقان
ــۆزرە بايــان    ــۆزىنى ئۇخلىتىــپ قويغــانلىقىنى ئېيتىــپ، ئ شــهيتاننىڭ ئ

ــد ــان  . ىقىل ــۇنى ئاڭلىغ ــۇب ــۇلۇلالھ    ئهب ــۇ رەس ــۇ ئهنه ــرى رەزىيهلالھ بهك
مهن گۇۋاھلىــق بېرىمهنكــى، ســهن ”: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه

  . دېدى “تائاالنىڭ پهيغهمبىرى سهنهللا ن اھهقىقهته
 )26 :مالىك(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُبَرْيِد ْبنِ أَبِي َمْرَيَم َعْن أَبِيِه قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ ال - 973
 فََناَم ِفي َسفَرٍ فَأَْسَرْيَنا لَْيلَةً فَلَمَّا كَانَ ِفي َوْجِه الصُّْبحِ َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَناَم النَّاُس فَلَْم َيْسَتْيِقظْ إِلَّا بِالشَّْمسِ قَْد طَلََعْت َعلَْيَنا فَ
ثََنا بَِما ُهـَو  الُْمَؤذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ َصلَّى الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم فََصلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ َحدَّ

  .كَاِئٌن َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ
: ھۇ ئهنهۇ دادىسىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇبۇرەيد رەزىيهلال – 973

بىــز رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ســهپهردە بىــرگه 
بولــۇپ، كېچىــدە يــول يــۈرگهن ئىــدۇق، كېچىنىــڭ ئاخىرىــدا بىــر يهرگه 

ــۇخالپ قالــدى،   . چۈشــتۇق رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ
ىـــز كـــۈن چىققـــۇچه ئـــۇخالپ شـــۇ پېتـــى ھهممىم. بىزمـــۇ ئۇخلىـــدۇق

رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ،ئويغانغانـــدىن كېـــيىن. قـــاپتىمىز
ۋەســهللهم بىــالل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى ئهزان ئوقۇشــقا بۇيرىــدى، ئهزان      

ئاندىن كېيىن بىـالل  . ئوقۇغاندىن كېيىن ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇدى
ككى رەكئهت پهرزنى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى تهكبىر چۈشۈرۈشكه بۇيرۇپ، ئى

ئوقۇپ بهردى، ئاندىن كېيىن قىيامهتكىچه بولىدىغان ئىشالر توغرىسىدا 
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  . ①سۆزلهپ بهردى
  )621: نهسائى(

أقَْبلَْنا مع رسول اهللا «: قال  -رضي اهللا عنه  -مسعود األنصاري  أيب َعْنـ   974
كما كنتم تفعلون، فجعـل  افعلوا : فقال هوفي. بنحوه. َزَمن اƩَُديبَِيةَ صلى اهللا عليه وسلم

أما لكْم يفَّ أُسوة ، وقد قال : ما كَفَّارةُ ما َصَنْعَنا؟ فسَمعنا، فقال : َيهِمُس بعُضنا إƂ بعض
 .}لَقْد كان لَكُْم يف َرُسولِ اهللا أُْسَوة َحَسَنة{:تعاƂاهللا 

 ھـــۇدەيبىيه: رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ىئهبـــۇ مهســـئۇد ئهنســـار   -974
بىـلهن   سۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمرە سۈلهىسىدىن كېيىن،

دەپ، يـۇقىرىقى بىـلهن ئوخشـاش مهزمۇنـدا     ...قـايتتۇق ) مهدىنىگه(بىلله 
مۇنداق  ،يۈز بهرگهن ئۇخالپ قېلىش ۋەقهسىنى بايان قىلغاندىن كېيىن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: دېگهن
ــدەكال قى    ــپ كېلىۋاتقان ــرى قىلى ــىلهر ئىلگى ـــ س ــالرـ ــى ! (لىڭ يهن

بىـز ئـۆز ئـارا    . ــ دېـدى  ) تىـدا ئوقـۇڭالر  امىزىڭالرنى بۇرۇنقىدەكال ئـۆز ۋاق ن
  :پىچىرلىشىپ

يهنى ئۇخالپ قېلىپ نامازنى (ــ قىلغان بۇ ئىشىمىزنىڭ كهففارىتى 
ـ   نېمىـدۇ؟  )ففـارىتى ىشتىن ئىبارەت بۇ گۇناھىمىزنىـڭ كه قازا قىلىۋېت
  :ئۇ، سۆزىمىزنى ئاڭالپ قېلىپ. دېيىشتۇق

ــ سىلهر بۇ مهسىلىدە ماڭا ئهگهشسـهڭالر، مېنـى ئـۈلگه قىلسـاڭالر     
رەســـۇلۇلالھ ســـىلهرگه ياخشـــى   ﴿: تائـــاالهللا ا !يىتهرلىـــك ئهمهســـمۇ؟ 

  . دېگهن ئهمهسمۇ؟ ـ دېدى ②﴾ئۈلگىدۇر
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

اهللا بن عمرو قال ملا غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبـوك   عن عبد - 975
حىت إذا كان مع السحر مث نزل ŏم سحرا فقال يا بالل احرس لنا الصالة قـال   أدŏ žم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 605(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 21سۈرە ئهھزاب،  ②
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رسـول اهللا   مرسول اهللا فغلب بالل النوم فرقد فناموا حىت أوجعتهم الشمس فقـا  نعم يا
صلى اهللا عليه وسلم فتيمم فقال لبالل أذن وأقم فقال بالل اɇن فقال نعم فصلوا بعد ما 

   .أضحوا
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      همربنى ئئابدۇلالھ ئى -975
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تهبۇك ئۇرۇشـىنىڭ  : قىلىنىدۇ

يول يۈرۈپ تاڭ ئاتاي دېگهندە بىر جايغـا  سهپىرىدىن قايتقاندا، كېچىلهپ 
رەســۇلۇلالھ . ، ھهممهيلهننــى مۈگــدەك باســقىلى تــۇردى چۈشــكهن ئىــدى

  : سهللهم بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
بىزنـى نامازغـا ئويغـاتقىن، ـ دېـدى، بىـالل رەزىيهلالھـۇ        ! ــ ئى بىـالل 

  : ئهنهۇ
لېكىن ئۇمۇ ئۇخالپ قېلىپ، تـاكى  . دېدى ـ  !ئى رەسۇلۇلالھ ،ــ ماقۇل

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . كۈن چىققۇچه ھېچكىم ئويغىنالمىدى
تهيهممۇم قىلـدى، ئانـدىن بىـالل رەزىيهلالھـۇ     ۋەسهللهم ئورنىدىن تۇرۇپ 

  :ئهنهۇغا
 ۇــ دېـدى، بىـالل رەزىيهلالھـ     !ــ ئهزان ئېيتىپ، تهكبىر چۈشـۈرگىن 

  :ئهنهۇ
رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ــ ھازىرمۇ؟ ـ دەپ سـورىغان ئىـدى   

  :ۋەسهللهم
ئـۇالر بامـدات نـامىزىنى چاشـگاھ      ،شـۇنداق قىلىـپ  . دېـدى ـ ،  ــ ھهئه

  . ①ئوقۇدى ۋاقتىدا
 )»ئهلكهبىر«(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َجاَء َيْوَم الَْخْنَدقِ َبْعَد َما غََرَبْت  - 976
الشَّْمُس فََجَعلَ َيُسبُّ كُفَّاَر قَُرْيشٍ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما ِكْدُت أَُصلِّي الَْعْصَر َحتَّى كَاَدْت 

َوضَّـأَ  شَّْمُس َتْغُرُب قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواللَِّه َما َصلَّْيُتَها فَقُْمَنا إِلَى ُبطَْحانَ فََتال

                                                 
ــهمى  ① ــۇ    ): 1812(ھهيسـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــقا   بـ ــتازىدىن باشـ ــڭ ئۇسـ پ، ئۇنىـ
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  .ِللصَّلَاِة َوَتَوضَّأَْنا لََها فََصلَّى الَْعْصَر َبْعَد َما غََرَبْت الشَّْمُس ثُمَّ َصلَّى َبْعَدَها الَْمْغرَِب
جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت        - 976
كـۈن  خهندەك غازىتى كۈنى، ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    : قىلىنىدۇ

ــدىن كېــيىن   رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  كىرىــپ كهتكهن
  : يېنىغا كېلىپ، قۇرەيش كاپىرلىرىنى بىر ھازا تىللىغاندىن كېيىن

نى ئوقۇيـالمىغىلى تـاس قالـدىم، ئـۇنى     مهن ئهسىر نامىزى! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
، ـ دېگهن ئىدى، رەسـۇلۇلالھ   غاندا ئاران ئوقۇۋااللىدىمكۈن كىرىپ كېتهي دەپ قال
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

كـۈن  . تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، مهنمۇ تېخى ئوقۇمىدىم، ـ دېدى هللا ــ ا
دېـگهن يهرگه بېرىـپ تاھـارەت     نىن كېـيىن، ھهممىمىـز بۇتهـا   كىرىپ كهتكهنـد 
  . ر نامىزىنى، ئاندىن شام نامىزىنى ئوقۇدۇقىئېلىپ، ئاۋۋال ئهس

 )596: بۇخارى(

قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد إِنَّ الُْمْشرِِكَني َشَغلُوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 977
َبعِ َصلََواٍت َيْوَم الَْخْنَدقِ َحتَّى ذََهَب ِمْن اللَّْيلِ َما َشاَء اللَُّه فَأََمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ َوَسلََّم َعْن أَْر

  .اَءأَقَاَم فََصلَّى الظُّْهَر ثُمَّ أَقَاَم فََصلَّى الَْعْصَر ثُمَّ أَقَاَم فََصلَّى الَْمْغرَِب ثُمَّ أَقَاَم فََصلَّى الِْعَش
ــد - 977 ــۋايهت   ئاب ــداق رى ۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن

ــدۇ ــى     : قىلىنىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ ــرىكالر رەسـ ــۈنى مۇشـ ــدەك كـ خهنـ
ۋەســـهللهمنى تـــۆت ۋاخ نامـــازدىن قويـــدى، ھهتتـــا كـــېچه بىـــر چـــاغقىچه نامـــاز 

ــدى ــۇ     . ئوقۇيالمى ــالل رەزىيهلالھ ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س رەس
ئاۋۋال پېشـىن نـامىزىنى،   . نى ئهزان ئېيتىپ، تهكبىر چۈشۈرۈشكه بۇيرىدىئهنهۇ

ئاندىن تهكبىر چۈشۈرۈپ ئهسىر نـامىزىنى، ئانـدىن يهنه تهكبىـر چۈشـۈرۈپ شـام      
  . ①نامىزىنى ۋە ئاخىرىدا يهنه بىر تهكبىر بىلهن خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇدى

  ) 179: تىرمىزى(

بَِنا الِْعَشاَء ثُمَّ طَاَف َعلَْيَنا فَقَـالَ َمـا َعلَـى    فََصلَّى : وللنسائي بنحوه وفيه - 978
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  .الْأَْرضِ ِعَصاَبةٌ َيذْكُُرونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ غَْيُركُْم
مۇ رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، ئۇنىـڭ   يۇقىرىقى ھهدىسنى نهسائى - 978

ــان    ــان قىلىنغ ــرگه باي ــۇالر بى ــدە مۇن ــهلاللالھۇ  : رىۋايىتى ــۇلۇلالھ س رەس
ــى ۋە ــيىن   ئهلهيهـ ــدىن كېـ ــۇپتهننى ئوقۇغانـ ــهللهم خـ ــاھابىالرنى  ،سـ سـ
تائاالنى ئهسـلهيدىغان سـىلهردىن باشـقا    هللا ھازىر يهر يۈزىدە ا«: ئايلىنىپ
  . ①دېدى »يوق جامائهتھېچ بىر 

 )622: نهسائى(

الَْخْنَدقِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َسِعيٍد َعْن أَبِيِه قَالَ َشَغلََنا الُْمْشرِكُونَ َيْوَم  - 979
زَّ َعْن َصلَاِة الظُّْهرِ َحتَّى غََرَبْت الشَّْمُس َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ َيْنزِلَ ِفي الِْقَتالِ َما َنَزلَ فَأَْنَزلَ اللَُّه َع

لًا فَأَقَاَم ِلَصـلَاِة  َوَجلَّ َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقَتالَ فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِلَا
قِْتَها الظُّْهرِ فََصلَّاَها كََما كَانَ ُيَصلِّيَها ِلَوقِْتَها ثُمَّ أَقَاَم ِللَْعْصرِ فََصلَّاَها كََما كَانَ ُيَصلِّيَها ِفي َو

  .ثُمَّ أَذَّنَ ِللَْمْغرِبِ فََصلَّاَها كََما كَانَ ُيَصلِّيَها ِفي َوقِْتَها
سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دادىسـىدىن   نى ئهبۇئابدۇراھمان ئىب - 979

خهنـــدەك كـــۈنى مۇشـــرىكالر بىـــزگه ئـــارام : مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىـــدۇ
 .بهرمىگهچكه، كۈن كىرىپ كهتكـۈچه پېشـىن نـامىزىنى ئوقۇيالمىـدۇق    

يهنـى مهدىـنىگه ھۇجـۇم قىلغـان     ( كـاپىرالر هللا ا: بۇ، بۇ ئۇرۇش ھهققىـدە 
 ئـۇالر مهقسـىتىگه يېتهلمىـدى،    نى خاپا قايتۇردى،)ئىتتىپاقداش قوشۇن

لهرنى مـۇئمىن  )دۈشمهنگه بـوران ۋە پهرىشـتىلهرنى ئاپىرىـدە قىلىـپ    ( هللا
دېـگهن   ②غـالىبتۇر  ،كۈچلۈكتـۇر هللا ا ئۇرۇشسىز غهلىبىگه ئېرىشتۈردى،

ــايهت ــدى    ئ ــى ۋەقه ئى ــتىن ئىلگىرىك ــل بولۇش ــدىن . نازى ــبهر ئان پهيغهم
ئهنهــۇنى تهكبىــر   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــالل رەزىيهلالھــۇ    

چۈشۈرۈشـــكه بۇيرىـــدى، پېشـــىن نـــامىزىنى ئـــۆز ۋاقتىـــدا ئوقۇغانـــدەك 
ئانــدىن ئهســىرگه تهكبىــر چۈشــۈرۈلدى، ئۇنىمــۇ ئــۆز ۋاقتىــدا  . ئوقــۇدۇق

ئاندىن كېيىن ئهزان ئوقۇلدى، شامنى ئـۆز ۋاقتىـدا   . ئوقۇغاندەك ئوقۇدۇق
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  . ①ئوقۇغاندەك ئوقۇدۇق
 )661: نهسائى(

ْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر أُغِْمَي َعلَْيِه فَذََهَب َعقْلُُه فَلَْم َيقْضِ َعْن َماِلك َع - 980
ِت الصَّلَاةَ قَالَ َماِلك َوذَِلَك ِفيَما َنَرى َواللَُّه أَْعلَُم أَنَّ الَْوقَْت قَْد ذََهَب فَأَمَّا َمْن أَفَاَق ِفي الَْوقْ

  .فَإِنَُّه ُيَصلِّي
: افىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ مالىك ن – 980

ش وھۇ ئهنهۇما ئايلىنىـپ كېتىـپ، بىهـ   ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلال
ئـۇ، بـۇ ئارىـدا ئۆتـۈپ كهتـكهن نامازنىـڭ قازاسـىنى         .غـان ئىـدى  بولۇپ قال
 غۇتوغرىسـىنى (بىزنىڭ قارىشـىمىزچه   :مالىك مۇنداق دەيدۇ .قىلمىدى

ئۇنىــڭ ئۆتــۈپ كهتــكهن نامازنىــڭ قازاســىنى      ،)ۇرتائــاال بىلگۈچىــد هللا ا
ــڭ   ــلىقى، نامازنى ــقىلماس ــ  ىۋاقت ــۈپ كهتكهن ــيىن ھوئۆت ــىغا دىن كې ش

شـىغا  وھشۇڭا ۋاقىت ئۆتـۈپ كېتىشـتىن بـۇرۇن     كهلگهنلىگى ئۈچۈندۇر،
   .دۇيوقۇىنى ئزىنامئادەم شۇ ۋاقىتنىڭ  كهلگهن

 )24: مالىك(

اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ َمْن َنِسَي َصـلَاةً فَلَـْم    َعْن َماِلك َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد - 981
ْعـَدَها  َيذْكُْرَها إِلَّا َوُهَو َمَع الْإَِمامِ فَإِذَا َسلََّم الْإَِماُم فَلُْيَصلِّ الصَّلَاةَ الَِّتي َنِسَي ثُـمَّ ِلُيَصـلِّ بَ  

  .الْأُْخَرى
ــۋايهت ق    – 981 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــافىئ رەزىيهلالھ ــدۇكى، مالىــك ن ىلى

بىرەر كىمكى : ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دېگهن
ــدا     ،نامــازنى ئۇنتــۇپ قېلىــپ، يهنه بىــر نامــازنى ئىمــام بىــلهن ئوقۇۋاتقان

ئېسىگه كهلسه، ئىمام ساالم بهرگهنـدىن كېـيىن،    ىزىئۇنتۇپ قالغان نام
  . ى قايتا ئوقۇسۇنئۇنۇتقان نامازنى ئوقۇپ، ئاندىن شۇ ۋاقىتنىڭ نامىزىن

 )408: مالىك(
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عن َجابِر قال َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ َبْيَن الرَُّجلِ َوَبْيَن  - 982
 .َوالْكُفْرِ َتْرَك الصَّلَاِة الشِّْرِك

جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت  - 982
هن رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق  م: قىلىــدۇ

  : دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
بهندە بىلهن شېرىك ۋە كۇپرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پاسىل نامـازنى  «

  . »تهرك ئېتىشتۇر
 )82: مۇسلىم(

  .َوالْإَِمياِن َتْرُك الصَّلَاِة َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبْيَن الْكُفْرِ - 983
جــابىردىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ      - 983

  : مۇنداق دېگهن ئهلهيهى ۋەسهللهم
نامـــازنى تهرك  اســـىلبىـــلهن ئىماننىـــڭ ئارىســـىدىكى پ ىكـــۇپر«

  . ①»ئېتىشتۇر
 ) 2618: تىرمىزى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن الَْعْبِد َوَبْيَن الْكُفْـرِ  َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ - 984
  .َتْرُك الصَّلَاِة
جــــابىر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،   – 984

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــڭ  « ــلهن كۇپرىنىـ ــدە بىـ ــىدىكى بهنـ ــىلپئارىسـ ــازنى تهرك  اسـ نامـ

  . ②»ئېتىشتۇر
 )4678: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ  - 985
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  .الَْعْهَد الَِّذي َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم الصَّلَاةُ فََمْن َتَركََها فَقَْد كَفََر
ــدە د  - 985 ــدۇلالھ ئىبنــى بۇرەي ــۋايهت قىلىــدۇكى،  ئاب ادىســىدىن رى

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــىدىكى پ   « ــڭ ئارىس ــلهن كاپىرالرنى ــز بى ــى   هرقبى ــازدۇر، كىمك نام

  . ①»، كاپىر بولىدۇ)يهنى ئوقۇمىسا(نامازنى تهرك ئهتسه 
 )463: نهسائى(

قَالَ كَانَ أَْصَحاُب ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َشِقيقٍ الُْعقَْيِليِّ  - 986
  .َوَسلََّم لَا َيَرْونَ َشْيئًا ِمْن الْأَْعَمالِ َتْركُُه كُفٌْر غَْيَر الصَّلَاِة

مـۇھهممهد  : دەيدۇمۇنداق ئۇقهيلىي ئابدۇلالھ ئىبنى شهقىق  - 986
ــقا    ــازدىن باشـ ــاھابىلىرى نامـ ــهللهمنىڭ سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ  سـ

، دەپ قارىمــايتتىئهمهللهردىــن بىرەرســىنى تهرك ئېتىشــنى كۇپۇرلــۇق  
  . ②كۇپۇرلۇق دەپ قارايتتى نىلېكىن نامازنى تهرك ئېتىش

 )2622: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَِّذي َتفُوُتُه  - 987
  .كَأَنََّما ُوِتَر أَْهلُه َوَمالُه لَْعْصرَِصلَاةُ ا

ــۇ ئهنهۇ    - 987 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــائاب ــۋايهت م دىن رى
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 - خـــۇددى خوتـــۇنكىشـــى، قـــازا قىلىـــۋەتكهن  ئهســـىر نـــامىزىنى«
  . »ىپ قالغان كىشىگه ئوخشايدۇئايرىل رىدىنلىالم - پۇلۋە  لىرىىبال

 )552: بۇخارى(

َعْن أَبِي الَْمِليحِ قَالَ كُنَّا َمَع ُبَرْيَدةَ ِفي غَْزَوٍة ِفي َيْومٍ ِذي غَْيمٍ فَقَالَ َبكِّـُروا   - 988
  .ْصرِ فَقَْد َحبِطَ َعَملُُهبَِصلَاِة الَْعْصرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َتَرَك َصلَاةَ الَْع

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 449(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2114(ئهلبانى  ②
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ھـاۋا بۇلۇتلـۇق   : ىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  تمهلىه ئهبۇ – 988
بىر كۈنى، بۇرەيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىـلهن بىـر ئۇرۇشـتا بىـرگه بولغـان      

ئهسـىر نـامىزىنى بالـدۇر ئوقـۇڭالر، پهيغهمـبهر      : ئىدۇق، ئۇ مۇنداق دېـدى 
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــىر«: سـ ــكهن   ئهسـ ــامىزىنى تهرك ئهتـ نـ

  . دېگهنىدى، ـ دېدى» پ كېتىدۇلۇبىكار بوئهمهلى ) بۇرۇنقى( نىڭئادەم
 )553: بۇخارى(

عن ابن عباس قال ملا قام بصري قيل نداوك وتدع الصالة أياما قال ال ان  - 989
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من ترك الصالة لقى اهللا وهو عليه غضبان

دېگهنلىكـى  مۇنـداق   ىـڭ نماى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئىبن - 989
  : ، باشقىالرتۇتۇلۇشقا باشلىغاندا كۆزۈم :رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــ بىز سېنى داۋالىتايلى، نامازنى بىر قانچه كۈن ئوقۇمـاي تـۇرغىن، ـ    
  : مهندېگهنىدى، 

تائـاال  هللا كىمكى ا«: ــ ياق، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
تائــاال ئۇنىڭغــا غهزەب هللا ن نامــازنى تهرك ئهتــكهن ھالــدا ئۇچراشســا، ابىــله

  . ①دىمدې -دېگهن ئىدى، »قىلىدۇ
 )»ئهلكهبىر«ۋە  بهززار(

َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه ذَكََر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ الَْعْبَد  - 990
َحاَسُب بَِصلَاِتِه فَإِنْ َنقََص ِمْنَها َشْيئًا ِقيلَ لَُه َنقَْصَت ِمْنَها فََيقُولُ َيا َربِّ َسلَّطَْت الَْمْملُوَك لَُي

َعلَيَّ َمِليكًا َشَغلَنِي َعْن َصلَاِتي فََيقُولُ قَْد َرأَْيُتَك َتْسرُِق ِمْن َماِلِه ِلَنفِْسـَك فََهلَّـا َسـَرقَْت    
  .َعَمِلِه قَالَ فََيتَِّخذُ اللَُّه َعلَْيِه الُْحجَّةَِلَنفِْسَك ِمْن َعَمِلَك أَْو 

ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن پهيغهمـــبهر  ھهســـهن ئهبـــۇ – 990
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت 

ېرىـدۇ، ئهگهر ئۇنىـڭ بىـرەر    نامازدىن ھېسـاب ب قۇل  ھهرقانداق«: قىلىدۇ

                                                 
ــهمى  ① ــهھل     ): 1632(ھهيسـ ــهنهدىدىكى سـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى بهززار ۋە تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــدۇر   ــنىڭ راۋىيلىرىـ ــهھىه ھهدىسـ ــرى سـ ــقا راۋىيلىـ ــۇدتىن باشـ ــى مهھمـ ــهھل  . ئىبنـ ــېچكىم سـ ــا ھـ ئهممـ
 .قىدە يامان گهپ قىلمىغان، ـ دېگهنھهق
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ئـى  ” :ئـۇ . دېيىلىـدۇ  “ه ئۈچۈن كهم ئوقـۇدۇڭ؟ نېم” :زى كهم چىقسانامى
سهن ماڭا بىر خوجايىننى ھۆكۈمران قىلىپ قويۇپسـهن،  ! پهرۋەردىگارىم

 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دەيـدۇ  “، نامىزىمـدىن قويـدى  ئۇ مېنـى ئىشـقا سـېلىپ   
ــار ــانلىقىڭنى   ”: پهرۋەردىگ ــدىن ئوغرىلىۋاتق ــڭ مېلى ــېنىڭ ئۇنى مهن س

ــدىم ــۆرگهن ئىـ ــۇنىڭدەك ئۇنىـــڭ ئهمهلىـــ . كـ ــاكى ئۆزەڭنىـــڭ شـ دىن يـ
. دەيدۇ “ئوغرىلىساڭ بولماسمىدى؟) نامىزىڭ ئۈچۈن ۋاقىت(ئهمهلىدىن 

   .①»ئۇنى پاكىتتا يېڭىپ قويىدۇ هللا ،شۇنداق قىلىپ
 )8153: ئهھمهد(

َيْوًما  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه ذَكََر الصَّلَاةَ - 991
لَـْم   فَقَالَ َمْن َحافَظَ َعلَْيَها كَاَنْت لَُه ُنوًرا َوُبْرَهاًنا َوَنَجاةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوَمْن لَْم ُيَحاِفظْ َعلَْيَها
أَُبيِّ ْبـنِ  َيكُْن لَُه ُنوٌر َولَا ُبْرَهانٌ َولَا َنَجاةٌ َوكَانَ َيْوَم الِْقَياَمِة َمَع قَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َو

  .َخلٍَف
ــا     - 991 ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــۋايهت ئاب دىن رى

ــدۇكى، ــهللهم   قىلىنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۈنى   پهيغهم ــر ك بى
  : گهنمۇنداق دې تىلغا ئېلىپنامازنى 

كىمكى نامازنى تهرك قىلماي، ۋاقتىغا رىئايه قىلىپ ئوقۇسا، نامـاز  «
كىمكـى  . ۋە نىجـاتلىق بولىـدۇ   ، دەلىـل شـىگه نـۇر  قىيامهت كۈنى ئـۇ كى 

ــا،    ــق قىلس ــا بىپهرۋالى ــاز نامازغ ــۇر  نام ــىگه ن ــۇ كىش ــاكى   ،ئ ــۆججهت ي ھ
نىجاتلىقنىــڭ ھــېچ بىــرى بولمىغاننىــڭ ئۈســتىگه، ئــۇ كىشــى قــارۇن،   

  . ②»پىرئهۋن، ھامان ۋە ئۇبهي ئىبنى خهلهفلهر بىلهن بىرگه بولىدۇ
 )6540: ؛ ئهھمهد»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــى        ): 1610(ھهيس ــارەك ئىبن ــهنهدىدە مۇب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

ــار  ــرى بــ ــىملىك بىــ ــڭ    . فهزاله ئىســ ــالر ئۇنىــ ــك ھهدىسشۇناســ ــقا كۆپچىلىــ ــمهد ۋە باشــ ــمان، ئهھــ ئوســ
ى دەلىــــل قىلىشــــتا لــــېكىن ھهدىســــىن. ئىشــــهنچلىك كىشــــى ئىكهنلىكىنــــى ئىلگىــــرى ســــۈرگهن

 .ئىختىالپ بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــرى    ): 1611(ھهيسـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ”: عن أيب َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ، َعْن أَبِيِه، قَالَ - 992
  .”َعلََّمُه الصَّالةَ : َوَسلََّم إِذَا أَْسلََم الرَُّجلُ كَانَ أَوَّلُ َما ُيَعلُِّمَنا الصَّالةَ أَْو قَالَ 

ــۋايهت قىلىــپ مۇنــداق  ئهبۇمالىــك ئهشــجهئى دادىســىدىن   - 992 رى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يېڭى مۇسـۇلمان بولغـان   : دەيدۇ

  . ①ھهرقانداق كىشىگه ئالدى بىلهن ناماز ئوقۇشنى ئۆگىتهتتى
 )بهززار ۋە »ئهلكهبىر«(

َوَسلََّم َيقُولُ  َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 993
َخْمُس َصلََواٍت افَْتَرَضُهنَّ اللَُّه َعلَى ِعَباِدِه فََمْن َجاَء بِهِنَّ لَْم َيْنَتِقْص ِمْنُهنَّ َشْيئًا اْسـِتْخفَافًا  

هِنَّ قَْد اْنَتقََص ِمْنُهنَّ بَِحقِّهِنَّ فَإِنَّ اللََّه َجاِعلٌ لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعْهًدا أَنْ ُيْدِخلَُه الَْجنَّةَ َوَمْن َجاَء بِ
  .َشْيئًا اْسِتْخفَافًا بَِحقِّهِنَّ لَْم َيكُْن لَُه ِعْنَد اللَِّه َعْهٌد إِنْ َشاَء َعذََّبُه َوإِنْ َشاَء غَفََر لَُه

ــۇلۇلالھ       - 993 ــۇ رەسـ ــۇ ئهنهـ ــامىت رەزىيهلالھـ ــى سـ ــادە ئىبنـ ئۇبـ
ــانلىق   ــداق ئاڭلىغ ــۋايهت ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن مۇن ىنى رى

تائــــاال بهنــــدىلىرىگه پهرز قىلغــــان بهش ۋاخ نامازنىــــڭ هللا ا«: قىلىــــدۇ
م قويمــاي، ئــۆز ھهققىــگه رىئــايه هھېچنېمىســىنى ئــاددىي كــۆرمهي ۋە ك

تائـاال ئـۇ كىشـىنى جهنـنهتكه كىرگۈزۈشـكه      هللا قىلىپ بىجا كهلتۈرسه، ا
 كىمكى ئۇ نامازالرنىڭ ھهققىـگه رىئـايه قىلمـاي، يهڭگىـل    . ۋەدە قىلىدۇ

ۋەدە ) جهننهتكه كىرگۈزۈشنى(تائاالمۇ ئۇنىڭغا هللا ساناپ، كهم ئادا قىلسا، ا
   .②»قىلىدۇ اليدۇ، خالىسا ئهپۇئازاب ئۇنى ،خالىسا هللائهگهر ا .قىلمايدۇ

  )1401: ئىبنى ماجه(

                                                 
ــهمى  ① ــهھىه      ): 1618(ھهيسـ ــرى سـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى ۋە بهززار رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ
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  نامازنىڭ ۋاقىتلىرى

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن أيب َبكْرِ ْبن أَبِي ُموَسى َعْن أَبِيِه َعْن َر - 994 
اْنَشـقَّ   أَنَُّه أََتاُه َساِئلٌ َيْسأَلُُه َعْن َمَواِقيِت الصَّلَاِة فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه َشْيئًا قَالَ فَأَقَاَم الْفَْجَر ِحـنيَ 

ُه فَأَقَاَم بِالظُّْهرِ ِحَني َزالَـْت الشَّـْمُس   الْفَْجُر َوالنَّاُس لَا َيكَاُد َيْعرُِف َبْعُضُهْم َبْعًضا ثُمَّ أََمَر
 َوالْقَاِئلُ َيقُولُ قَْد اْنَتَصَف النََّهاُر َوُهَو كَانَ أَْعلََم ِمْنُهْم ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم بِالَْعْصـرِ َوالشَّـْمسُ  

مَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الِْعَشاَء ِحَني غَاَب الشَّفَُق ُمْرَتِفَعةٌ ثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم بِالَْمْغرِبِ ِحَني َوقََعْت الشَّْمُس ثُ
 ثُمَّ أَخََّر الْفَْجَر ِمْن الَْغِد َحتَّى اْنَصَرَف ِمْنَها َوالْقَاِئلُ َيقُولُ قَْد طَلََعْت الشَّْمُس أَْو كَاَدْت ثُمَّ

ثُمَّ أَخََّر الَْعْصَر َحتَّى اْنَصَرَف ِمْنَهـا  أَخََّر الظُّْهَر َحتَّى كَانَ قَرِيًبا ِمْن َوقِْت الَْعْصرِ بِالْأَْمسِ 
َوالْقَاِئلُ َيقُولُ قَْد اْحَمرَّْت الشَّْمُس ثُمَّ أَخََّر الَْمْغرَِب َحتَّى كَانَ ِعْنَد ُسقُوِط الشَّفَقِ ثُمَّ أَخََّر 

  .لَ فَقَالَ الَْوقُْت َبْيَن َهذَْينِالِْعَشاَء َحتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّْيلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَْصَبَح فََدَعا السَّاِئ
ئهبۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ دادىسـىدىن     ئىبنى بهكرى  ئهبۇ – 994

بىرەيلهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  : رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ــهللهمن ــدىن  ۋەس ــپ، ئۇنىڭ ــىغا كېلى ــڭ ۋاق ىڭ قېش ــى رىىلتىنامازنى ن

جــاۋاب بهرمهســتىن، تــاڭ ئاتقانــدا  ســورىغان ئىــدى، رەســۇلۇلالھ ئۇنىڭغــا  
ــدى تهكبىــر ــادەملهر بىــر   . ئوقۇشــقا بۇيرى ــۇ ۋاقىــت تېخــى ئ بىرىنــى  -ئ

ــدى    ــاراڭغۇ ئى ــدە ق ــالمىغۇدەك دەرىجى ــۈن  . تونۇي ــيىن، ك ــانكې  قايرىلغ
كۈنـدۈز يېـرىم   ”: بهزىـلهر . ۋاقىتتا پېشـىنگه تهكبىـر ئوقۇشـقا بۇيرىـدى    

ھـالبۇكى،  ). ى دېمهكچـى يهنى بهك بالدۇر بولۇپ قالد(دەپ قالدى  “بولدى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم نامازنىــڭ ۋاقتىنــى ئــۇالردىن 

ئانــدىن كېــيىن ئهســىرگه تهكبىــر ئوقۇشــقا بۇيرىــدى، . هتتــىئوبــدان بىل
ئاندىن كۈن ئولتۇرۇشى بىلهنال شـامغا تهكبىـر   . كۈن خېلىال تىك ئىدى

مــان خــۇپتهنگه ئانــدىن كېــيىن شــهپهق يوقالغــان ھا. ئوقۇشــقا بۇيرىــدى
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ــدى  . ئهتىســى بامــداتنى كېچىكتــۈرۈپ ئوقــۇدى  .تهكبىــر ئوقۇشــقا بۇيرى
ئانــدىن . نامــازدىن يانغانــدا كــۈن چىقىــپ قــالغىلى تــاس قالغــان ئىــدى 

كېــيىن پېشــىننى ئالــدىنقى كــۈنى ئهســىرنى ئوقۇغــان ۋاقىتقــا يــېقىن 
ئانـدىن ئهسـىرنى خېلـى كىچىكتـۈرۈپ     . ۈپ ئوقـۇدى قالغۇچه كېچىكتۈر

ئانـدىن  . كۈن قىزىرىـپ قالغـان ئىـدى    ،ئهسىردىن يانغانداھهتتا ئوقۇدى، 
كېيىن شامنى كېچىكتۈرۈپ ئوقۇدى، ھهتتا شهپهق يوقـاپ كېـتهي دەپ   

ئانـــدىن كېـــيىن خـــۇپتهننى كېچىكتـــۈرۈپ، كېچىنىـــڭ  . قالغانىـــدى
ــۇدى    ــدا ئوق ــڭ ئاخىرى ــاۋۋالقى بىرىنى ــۈچتىن ئ ــۇلۇلالھ  . ئ ــى، رەس ئهتىس

نامازنىــڭ ۋاقتىنــى ســورىغان كىشــىنى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
بىز ناماز ئوقۇغان شۇ ئىككى ۋاقىتنىڭ ئارىسى نامازالرنىـڭ  «: چاقىرىپ

  . دېدى» ۋاقىتلىرىدۇر
 )614: مۇسلىم(

وأليب داود Ʋوه، َعْن أَبِي َبْرَزةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 995
  .َري الِْعَشاِء إِلَى ثُلُِث اللَّْيلِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِلَى َشطْرِ اللَّْيلِلَا ُيَباِلي َتأِْخ
ــۇ – 995 ــۇ بهرەرزە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   مــۇداۋۇد ئهب ــۇقىرىقى ئهب ي

: بولـۇپ، ئۇنىڭـدا مۇنـداق دېـيىلگهن     قىلغان تهھهدىسكه ئوخشاش رىۋاي
 نـــىۋاقتىخۇپتهننىـــڭ « :رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

 تۈرۈشـكه كېچىكياكى تۈن يېـرىمىغىچه  ن بىرىگىچه ىكېچىنىڭ ئۈچت
  . ①دەيتتى »بولىدۇ

  )398: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُجلًا َسأَلَُه  - 996
لَُه َصلِّ َمَعَنا َهذَْينِ َيْعنِي الَْيْوَمْينِ فَلَمَّا َزالَْت الشَّْمُس أََمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ  َعْن َوقِْت الصَّلَاِة فَقَالَ

  .هثُمَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الظُّْهَر بنحو
سۇاليمان ئىبنى بۇرەيدە دادىسىدىن رىۋايهت قىلىپ مۇنـداق   - 996
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للهمدىن بىـــر كىشـــى رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـه: دەيـــدۇ
ــى     ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلالھ سـ ــورىغانىدى، رەسـ ــى سـ ــڭ ۋاقتىنـ نامازنىـ

» سهن بىز بىـلهن ئىككـى كـۈن نامـاز ئوقـۇغىن     «: ۋەسهللهم ئۇ كىشىگه
ھامان، بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى پېشـىنگه ئهزان   قايرىلغانكۈن . دېدى

ى داۋامى يـۇقىرىق . ئوقۇشقا، ئاندىن كېيىن تهكبىر چۈشۈرۈشكه بۇيرىدى
  . ھهدىسكه ئوخشاش

  )613: مۇسلىم(

  .ابتدأ بصالة الصبحوللنسائي ƲوƵا إال أنه  - 997 
يۇقىرىدىكى ئىككى ھهدىس بىلهن نهسائىنىڭ رىۋايىتىدىمۇ  - 997

 .①ئوخشاش بايان قىلىنغان، ئهمما ئۇنىڭدا بامدات ناماز بىلهن باشالنغان
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَمَّنِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام عن اْبن َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  - 998

ِعْنَد الَْبْيِت َمرََّتْينِ فََصلَّى الظُّْهَر ِفي الْأُولَى ِمْنُهَما ِحَني كَانَ الْفَْيُء ِمثْلَ الشَِّراِك ثُمَّ َصـلَّى  
ى الَْمْغرَِب ِحَني َوَجَبْت الشَّْمُس َوأَفْطََر الصَّاِئُم الَْعْصَر ِحَني كَانَ كُلُّ َشْيٍء ِمثْلَ ِظلِِّه ثُمَّ َصلَّ

ثُمَّ َصلَّى الِْعَشاَء ِحَني غَاَب الشَّفَُق ثُمَّ َصلَّى الْفَْجَر ِحَني َبَرَق الْفَْجُر َوَحُرَم الطََّعـاُم َعلَـى   
َشْيٍء ِمثْلَُه ِلَوقِْت الَْعْصرِ بِالْأَْمسِ ثُـمَّ   الصَّاِئمِ َوَصلَّى الَْمرَّةَ الثَّانَِيةَ الظُّْهَر ِحَني كَانَ ِظلُّ كُلِّ

اَء َصلَّى الَْعْصَر ِحَني كَانَ ِظلُّ كُلِّ َشْيٍء ِمثْلَْيِه ثُمَّ َصلَّى الَْمْغرَِب ِلَوقِْتِه الْأَوَّلِ ثُمَّ َصلَّى الِْعَش
ْسفََرْت الْأَْرُض ثُمَّ الَْتفََت إِلَيَّ جِْبرِيلُ الْآِخَرةَ ِحَني ذََهَب ثُلُثُ اللَّْيلِ ثُمَّ َصلَّى الصُّْبَح ِحَني أَ

  .فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َهذَا َوقُْت الْأَْنبَِياِء ِمْن قَْبِلَك َوالَْوقُْت ِفيَما َبْيَن َهذَْينِ الَْوقَْتْينِ
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 998

  : هى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي
ئىككــى جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالم بهيتۇلالھنىــڭ يېنىــدا ماڭــا  «

 قېتىمــدابىرىنچــى . امــاز ئوقــۇپ بهرگهنىــدى  نئىمــام بولــۇپ  قېــتىم 
ــاق يىپــى قهدەر ئۇزارغــان  پېشــىننى كــۈن  ھامــان،  قايرىلغــان، ســايه ئاي

دە، بىر ھهسسىسـىگه يهتكهنـ   ئهسىرنى ھهر نهرسىنىڭ سايىسى ئۆزىنىڭ
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، خــۇپتهننى ر ئىپتــار قىلىــدىغان ۋاقىتتــاداۋە روزىــ شــامنى كــۈن پاتقــان
ــاڭ يورۇ   ــدا، بامــداتنى بولســا، ت ــۇرى يوقالغان ــى  شــهپهق ن غــان ھامــان، يهن

ــدارنىڭ دەرھــال تامــاق يېيىشــتىن توختىشــى ۋاجىــپ بولىــدىغان    روزى
پېشـىننى ھهر نهرسـىنىڭ    قېتىمـدا ئىككىنچـى  . ئوقۇپ بهردىۋاقىتتا 

ىنىڭ بىر ھهسسىسىگه يېتهي دەپ قالغانـدا، يهنـى ئـاۋۋالقى    سايىسى ئۆز
كـــۈن ئهســـىر ئوقۇغـــان ۋاقىتتـــا، ئهســـىرنى ھهر نهرســـىنىڭ سايىســـى 
ئۆزىنىڭ ئىككى ھهسسىسىگه يهتكهندە، شامنى ئالدىنقى كۈنكى بىـلهن  
ــدە،     ــۈچتىن بىــرى تۈگىگهن ــا، خــۇپتهننى كېچىنىــڭ ئ ئوخشــاش ۋاقىتت

ئانـدىن كېـيىن   . ئوقـۇپ بهردى ۋاقىتتـا   ئاقارغـان  ئهتراپبامداتنى بولسا، 
)! سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم (ئى مۇھهممهد ”: جىبرىئىل ماڭا قاراپ

مانا بۇالر سهندىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ ناماز ئوقۇغان ۋاقىتلىرىدۇر، 
 “شــۇ ئىككــى ۋاقىتنىــڭ ئارىســىدىدۇريهنــى نامازالرنىــڭ ۋاقىتلىــرى مۇ

  . ①»دېدى
 )149: تىرمىزى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ جِْبرِيلَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُيَعلُِّمـُه    - 999
ُسولِ َمَواِقيَت الصَّلَاِة فََتقَدََّم جِْبرِيلُ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلْفَُه َوالنَّاُس َخلَْف َر

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى الظُّْهَر ِحَني َزالَْت الشَّْمُس َوأََتاُه ِحَني كَانَ الظِّـلُّ ِمثْـلَ   اللَِّه َص
َشْخِصِه فََصَنَع كََما َصَنَع فََتقَدََّم جِْبرِيلُ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلْفَُه َوالنَّـاُس  

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى الَْعْصَر ثُمَّ أََتاُه ِحَني َوَجَبْت الشَّْمُس فََتقَـدََّم  َخلَْف َرُسولِ ال
ـ  ِه جِْبرِيلُ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلْفَُه َوالنَّاُس َخلََف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ى الَْمْغرَِب ثُمَّ أََتاُه ِحَني غَاَب الشَّفَُق فََتقَدََّم جِْبرِيلُ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّ
 َوَسلََّم َخلْفَُه َوالنَّاُس َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى الِْعَشاَء ثُمَّ أََتـاُه ِحـنيَ  

ُر فََتقَدََّم جِْبرِيلُ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلْفَُه َوالنَّاُس َخلَْف َرُسـولِ  اْنَشقَّ الْفَْج
ِمثْـلَ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََصلَّى الَْغَداةَ ثُمَّ أََتاُه الَْيْوَم الثَّانَِي ِحَني كَانَ ِظلُّ الرَُّجـلِ  
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َصَنَع ِمثْلَ َما َصَنَع بِالْأَْمسِ فََصلَّى الظُّْهَر ثُمَّ أََتاُه ِحَني كَانَ ِظـلُّ الرَُّجـلِ ِمثْـلَ    َشْخِصِه فَ
َشْخَصْيِه فََصَنَع كََما َصَنَع بِالْأَْمسِ فََصلَّى الَْعْصَر ثُمَّ أََتاُه ِحَني َوَجَبْت الشَّْمُس فََصَنَع كََمـا  

ْغرَِب فَنِْمَنا ثُمَّ قُْمَنا ثُمَّ نِْمَنا ثُمَّ قُْمَنا فَأََتاُه فََصَنَع كََما َصَنَع بِالْأَْمسِ َصَنَع بِالْأَْمسِ فََصلَّى الَْم
َع فََصلَّى الِْعَشاَء ثُمَّ أََتاُه ِحَني اْمَتدَّ الْفَْجُر َوأَْصَبَح َوالنُُّجوُم َباِدَيةٌ ُمْشَتبِكَةٌ فََصَنَع كََمـا َصـنَ  

  .َداةَ ثُمَّ قَالَ َما َبْيَن َهاَتْينِ الصَّلَاَتْينِ َوقٌْتبِالْأَْمسِ فََصلَّى الَْغ
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت  - 999
جىبرىئىـل ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      : قىلىنىدۇ

ۋەسهللهمگه نامازنىـڭ ۋاقتىنـى ئـۆگىتىش ئۈچـۈن كېلىـپ، پهيغهمـبهر       
ــاالمئهلهيهىس ــام ب غاسـ ــۇپ بهردى   ئىمـ ــامىزىنى ئوقـ ــىن نـ ــۇپ پېشـ  .ولـ

جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئارقىســىدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 
. ساھابىلهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسىدا سهپ تـۈزەپ تـۇردى  

ئاندىن ھهر نهرسـىنىڭ سايىسـى ئۆزىنىـڭ بىـر ھهسسىسـىگه يهتكهنـدە       
ئوقـۇپ   ئهسـىر نـامىزىنى  هپته تۇرغـۇزۇپ  سـ يۇقىرىقى شهكىلدە  ،كېلىپ
ــدىن  .بهردى ــۇقىرىقى شــهكىلدە يهنه  ،كېلىــپ اتقــان ھامــانكــۈن پئان ي

شــهپهق غايىــب بولغــان  ئانــدىن .ئوقــۇپ بهردى شــامنى ســهپته تۇرغــۇزۇپ
ئوقـۇپ   خـۇپتهننى  سـهپته تۇرغـۇزۇپ  يۇقىرىقى شهكىلدە كېلىپ، ھامان 
سـهپته  ىرىقى شـهكىلدە  يـۇق  ،تـاڭ ئاتقـان ھامـان كېلىـپ    ئاندىن  .بهردى

ئىككىنچـــى كـــۈنى يهنه كېلىـــپ، . بامـــداتنى ئوقـــۇپ بهردى تۇرغـــۇزۇپ
ئالــدىنقى كۈنــدىكىگه ئوخشــاش ئىمــام بولــۇپ، ئادەمنىــڭ سايىســى بىــر 
ھهسسىگه يهتكهنـدە پېشـىننى، ئادەمنىـڭ سايىسـى ئىككـى ھهسسـىگه       
يهتكهندە، ئهسىر نامىزىنى، كۈننىڭ پېتىشى بىلهن شامنى، بىر ئۇخالپ 

، غـان ۇى، تـاڭ ئېتىـپ، ئهتـراپ ئوبـدان يور    ئويغانغاندىن كېيىن خـۇپتهنن 
ــېكىن  ــى  ل ــۇزالر تېخ ــارقىراپ  يۇلت ــچ ۋە پ ــا زى ــان ۋاقىتت ــپ،  تۇرغ كېلى

ــۇپ بهردى  ــداتنى ئوق ــاالم  . بام ــل ئهلهيهىسس ــيىن جىبرىئى ــدىن كې : ئان
  . ①دېدى “تنىڭ ئارىسى نامازنىڭ ۋاقتىدۇرمۇشۇ ئىككى ۋاقى”

  )513: نهسائى(
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عن َجابِر ْبُن َعْبِد اللَِّه قَالَ َجاَء جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه   - 1000
َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َزالَْت الشَّْمُس فَقَالَ قُْم َيا ُمَحمَُّد فََصلِّ الظُّْهَر ِحَني َمالَْت الشَّْمُس بنحوه 

  .قُْم َيا ُمَحمَُّد فََصلِّ: Ǝيلإال أنّ هناك يف كل صالة يقول ج... 
جـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق  -1000

جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كۈن ئېگىلگهندە كېلىپ

ــ  ! نئورنۇڭدىن تـۇرۇپ، پېشـىن نـامىزىنى ئوقـۇغى    ! ــ ئى مۇھهممهد
يـۇقىرىقى   ئـاخىرى يۇقىرىـدىكى ھهدىـس بىـلهن ئوخشـاش، پهقهت      .دېدى

ھهدىــس بىــلهن بــۇ ھهدىســتىكى پهرق شــۇكى، بــۇ ھهدىســته جىبرىئىــل 
سـهلاللالھۇ  (ئـى مـۇھهممهد   ”: ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهر نامازغا كهلگهنـدە 

دېگهنلىكــى “ !ۇپ، نامــاز ئوقــۇغىنئورنۇڭــدىن تــۇر)! ئهلهيهــى ۋەســهللهم
  . ①قىلىنغان ايهترىۋئارتۇق 

 )526 :نهسائى(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َخَرَج قَالَ الْأَْنَصارِيِّ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ عن - 1001
 ِحـنيَ  الَْعْصَر َصلَّى ثُمَّ الشَِّراِك قَْدَر الْفَْيُء َوكَانَ الشَّْمُس َزالَْت ِحَني الظُّْهَر فََصلَّى َوَسلََّم
 َصـلَّى  ثُـمَّ  الشَّْمُس غَاَبْت ِحَني الَْمْغرَِب َصلَّى ثُمَّ الرَُّجلِ َوِظلِّ الشَِّراِك قَْدَر الْفَْيُء كَانَ
 ِحـنيَ  الظُّْهَر الَْغِد ِمْن َصلَّى ثُمَّ الْفَْجُر طَلََع ِحَني الْفَْجَر َصلَّى ثُمَّ الشَّفَُق غَاَب ِحَني الِْعَشاَء
 الرَّاِكُب َيِسُري َما قَْدَر ِمثْلَْيِه الرَُّجلِ ِظلُّ كَانَ ِحَني الَْعْصَر َصلَّى ثُمَّ الرَُّجلِ طُولَ الظِّلُّ كَانَ
 إِلَـى  الِْعَشـاءَ  َصلَّى ثُمَّ الشَّْمُس غَاَبْت ِحَني الَْمْغرَِب َصلَّى ثُمَّ الُْحلَْيفَِة ِذي إِلَى الَْعَنقِ َسْيَر
  .فَأَْسفََر الْفَْجَر َصلَّى ثُمَّ َزْيٌد َشكَّ ْيلِاللَّ نِْصِف أَْو اللَّْيلِ ثُلُِث

جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق       - 1001
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــۈن   : رى ــهللهم ك ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  پهيغهم

پېشـىن نـامىزىنى،   گهن، سايه ئاياق يىپى مىقدارى ئۇزارغان چاغدا ئېگىل
ئادەمنىــڭ سايىســى بــوي رى ئۇزارغــان ۋە بىــر ســايه ئايــاق يىپــى مىقــدا 
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ئېگىزلىكىگه يهتكهنـدە، ئهسـىر نـامىزىنى، كۈننىـڭ كىرىـپ كېتىشـى       
غاندا بامـداتنى  ۇايىب بولغاندا خۇپتهننى، تاڭ يوربىلهن شامنى، شهپهق غ

ئهتىسـى پېشـىننى ئادەمنىـڭ سايىسـى بـوي ئېگىزلىكـى       . ئوقۇپ بهردى
ىــڭ سايىســى ئىككــى ھهسســىگه  مىقــدارىغا يهتكهنــدە، ئهســىرنى ئادەمن

ز سـۈرئهتته  يهنى ئۇالغقا مىنىپ يولغا چىققـان كىشـىنىڭ تېـ   يهتكهندە، 
ــۇرۇن زۇلهــۇلهيفىگه بېرىــپ بولغىــدەك   مېڭىــپ،  كــۈن ئولتۇرۇشــتىن ب

شــامنى كــۈن كىرىــپ بولغانــدىن كېــيىن، خــۇپتهننى  ۋاقىــت قالغانــدا، 
مـداتنى  با ئۆتـۈپ بولغانـدا،  بىرى ياكى تـۈن يېرىمـى   كېچىنىڭ ئۈچتىن 

  . ①غاندا ئوقۇپ بهردىۇتاڭ خېلى يور
 )524: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِللصَّلَاِة أَوَّلًـا   - 1002
قِْتَها ِحَني َيـْدُخلُ َوقْـُت   َوآِخًرا َوإِنَّ أَوَّلَ َوقِْت َصلَاِة الظُّْهرِ ِحَني َتُزولُ الشَّْمُس َوآِخَر َو

 الَْعْصرِ َوإِنَّ أَوَّلَ َوقِْت َصلَاِة الَْعْصرِ ِحَني َيْدُخلُ َوقُْتَها َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحَني َتْصفَرُّ الشَّْمُس
لْـأُفُُق َوإِنَّ أَوَّلَ  َوإِنَّ أَوَّلَ َوقِْت الَْمْغرِبِ ِحَني َتْغُرُب الشَّْمُس َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحَني َيِغيُب ا

 َوقِْت الِْعَشاِء الْآِخَرِة ِحَني َيِغيُب الْأُفُُق َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحَني َيْنَتِصُف اللَّْيلُ َوإِنَّ أَوَّلَ َوقْـتِ 
  .الْفَْجرِ ِحَني َيطْلُُع الْفَْجُر َوإِنَّ آِخَر َوقِْتَها ِحَني َتطْلُُع الشَّْمُس

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 1002
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

پېشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى . نامازنىڭ ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرقى ۋاقتى بار«
كۈن ئېگىلگهندە باشلىنىپ، ئهسىر نامىزىنىڭ ۋاقتى كىرىشـى بىـلهن   

شــام . تۈگهيــدۇ رغايغانداائهســىرنىڭ ئــاخىرقى ۋاقتــى كــۈن ســ. تۈگهيــدۇ
نامىزىنىڭ ۋاقتى كـۈن كىرىـپ كهتكهنـدىن باشـلىنىپ، شـهپهق نـۇرى       

خۇپتهننىڭ ۋاقتى كهچكى شهپهق يوقالغاندىن . يوقالغاندا ئاخىرلىشىدۇ
ــاڭ  . باشــلىنىپ، يېــرىم كــېچىگىچه داۋاملىشــىدۇ  بامــداتنىڭ ۋاقتــى ت

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 510(لبانى ئه ①



  مىبۆلۈ ناماز

 556

  . ①»ئاتقاندىن باشالپ، كۈن چىققانغا قهدەر بولىدۇ
 )151: زىتىرمى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا جِْبرِيلُ َعلَْيِه  - 1003
حديث بريدة إال ... السَّلَام َجاَءكُْم ُيَعلُِّمكُْم ِديَنكُْم فََصلَّى الصُّْبَح ِحَني طَلََع الْفَْجُر بنحوه 

  .ه يف اليوم الثاƆ مثَّ َصلَّى العشاء ِحَني ذََهَب َساَعةٌ ِمْن اللَّْيلِأنَّ املغرب واحد وفي
ــۋايهت     - 1003 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
 ،بـۇ «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم سـاھابىلهرگه  : قىلىنىدۇ

ــۆگهتكىلى      ــى ئ ــىلهرگه دىنىڭالن ــۇپ، س ــاالم بول ــل ئهلهيهىسس جىبرىئى
بـۇ   ...ئاندىن بامدات نامىزىنى تاڭ يورۇشى بىلهن ئوقۇدى. دېدى» لدىكه

. ھهدىســنىڭ ئــۆز ئهينىنــى بۇرەيــدە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رىــۋايهت قىلغــان 
ــدە بىــر ۋاقىتتــا  : لــېكىن ئۇنىــڭ ھهدىســىدە  شــامنى ھهر ئىككىــال كۈن

 ئۆتكهنــدە مهھهلبىــر كېچىــدىن ئوقــۇدى، ئىككىنچــى كــۈنى خــۇپتهننى 
  . ②ىلگهنئوقۇدى، ـ دېي

 )502: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َراِفعٍ َمْولَى أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه  - 1004
كَـانَ ِظلُّـَك    َسأَلَ أََبا ُهَرْيَرةَ َعْن َوقِْت الصَّلَاِة فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ أََنا أُْخبُِرَك َصلِّ الظُّْهَر إِذَا

 ِمثْلََك َوالَْعْصَر إِذَا كَانَ ِظلَُّك ِمثْلَْيَك َوالَْمْغرَِب إِذَا غََرَبْت الشَّْمُس َوالِْعَشاَء َما َبْيَنَك َوَبـْينَ 
  .ثُلُِث اللَّْيلِ َوَصلِّ الصُّْبَح بَِغَبشٍ َيْعنِي الَْغلََس

ــهلهم   – 1004 ــۇ سـ ــالى ئۇممـ ــاالمنىڭ ئايـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ه پهيغهمـ
ئابـدۇلالھ ئىبنـى رافىـئ رەزىيهلالھـۇ     رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئازادگهردىسى 

ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن       
ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  نامازنىــڭ ۋاقتــى توغرۇلــۇق ســورىغاندا، ئهبــۇ

 ىڭ بـوي پېشىننى سـايهڭ ئۆزەڭنىـ  مهن ساڭا ئېيتىپ بېرەي، ” :ئۇنىڭغا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 129(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 488(ئهلبانى  ②
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مىقدارى بولغاندا، ئهسىرنى سايهڭ ئىككـى ھهسسـىگه يهتكهنـدە، شـامنى     
كۈن ئولتۇرغاندا، خۇپتهننى كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرىگىچه، بامداتنى تاڭ 

   .دېدى “سهل يورۇغاندا ئوقۇغىن
  )9: مالىك(

بِ كََتَب إِلَى ُعمَّاِلِه إِنَّ َعْن َناِفعٍ َمْولَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّا - 1005
أََهمَّ أَْمرِكُْم ِعْنِدي الصَّلَاةُ فََمْن َحِفظََها َوَحافَظَ َعلَْيَها َحِفظَ ِديَنُه َوَمْن َضيََّعَها فَُهـَو ِلَمـا   

ِظلُّ أََحِدكُْم ِمثْلَُه  ِسَواَها أَْضَيُع ثُمَّ كََتَب أَنْ َصلُّوا الظُّْهَر إِذَا كَانَ الْفَْيُء ِذَراًعا إِلَى أَنْ َيكُونَ
وبِ َوالَْعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ َبْيَضاُء َنِقيَّةٌ قَْدَر َما َيِسُري الرَّاِكُب فَْرَسَخْينِ أَْو ثَلَاثَةً قَْبلَ غُـرُ 

للَّْيلِ فََمْن َناَم فَلَا الشَّْمسِ َوالَْمْغرَِب إِذَا غََرَبْت الشَّْمُس َوالِْعَشاَء إِذَا غَاَب الشَّفَُق إِلَى ثُلُِث ا
  .ْشَتبِكَةٌَناَمْت َعْيُنُه فََمْن َناَم فَلَا َناَمْت َعْيُنُه فََمْن َناَم فَلَا َناَمْت َعْيُنُه َوالصُّْبَح َوالنُُّجوُم َباِدَيةٌ ُم

ئابـــــدۇلالھ ئىبنـــــى ئـــــۆمهر رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمانىـــــڭ  - 1005
ۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ    ئازادگهردىسى نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئ

ــنلىگهن(ئهنهۇنىــــڭ  ــهھهرلهرگه تهيىــ ــا ) شــ ــداق خهت ۋالىلىرىغــ مۇنــ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــانلىقىنى رىـ ــۇھىم  ”: يازغـ ــدە ئهڭ مـ ــڭ نهزىرىمـ مېنىـ

ئـۇنى جايىـدا ئـادا     ،غا ئهھىميهت بېرىـپ كىمكى ناماز. ئىشىڭالر نامازدۇر
ــاكىمكــى ناماز. دۇالياىيئۆزىنىــڭ دىنىنــى ســاقل  ،قىلســا ئهھمىــيهت  غ

ــدۇ   ، بهرمىســه ــيهت بهرمهي ــۇ ئهھمى ــلهرگه تېخىم ــقا ئهمهل ــازدىن باش . نام
ئادەمنىڭ سايىسى بىر گهز بولغان ۋاقىتتىن باشـالپ،   نىپېشىن نامىزى

 خېلى تىك، ئاپئـاق پـارقىراپ  بىر ھهسسىسىگه يهتكىچه؛ ئهسىرنى كۈن 
كـۈن  ئۇالغقا مىـنگهن كىشـى   نامازنى ئوقۇپ بولۇپ يهنى ( اۋاقىتتتۇرغان 

ــۇرۇنئولتۇرۇشــ ــۈچ پهرســهخ مۇســاپىنى بېســىپ    تىن ب ــاكى ئ ئىككــى ي
؛ شامنى كۈن كىرىپ كهتكهندىن كېـيىن؛ خـۇپتهننى   )ابولغۇدەك ۋاقىتت

 شهپهق غايىب بولغاندىن باشـالپ، كېچىنىـڭ ئـۈچتىن بىـرى ئـۆتكىچه     
ــۇڭالر ــۇ    .ئوقـ ــى ئۇيقـ ــىنىڭ ئۇيقۇسـ ــان كىشـ ــاي ياتقـ ــۇپتهننى ئوقۇمـ خـ
ۇمـــاي ياتقـــان كىشـــىنىڭ ئۇيقۇســـى ئۇيقـــۇ خـــۇپتهننى ئوق! بولمىغـــاي
خـــۇپتهننى ئوقۇمـــاي ياتقـــان كىشـــىنىڭ ئۇيقۇســـى ئۇيقـــۇ ! بولمىغـــاي
ۋاقىتتـا  زىـچ ۋە پـارقىراپ تۇرغـان    يۇلتـۇزالر  ى بامدات نامىزىن !بولمىغاي
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   “!ئوقۇڭالر
 )6: مالىك(

ظُّْهـَر إِذَا َزاغَـْت   أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كََتَب إِلَى أَبِي ُموَسى أَنْ َصلِّ ال - 1006
 الشَّْمُس َوالَْعْصَر َوالشَّْمُس َبْيَضاُء َنِقيَّةٌ قَْبلَ أَنْ َيْدُخلََها ُصفَْرةٌ َوالَْمْغرَِب إِذَا غََرَبْت الشَّْمُس

بُِسوَرَتْينِ طَـوِيلََتْينِ  َوأَخِّْر الِْعَشاَء َما لَْم َتَنْم َوَصلِّ الصُّْبَح َوالنُُّجوُم َباِدَيةٌ ُمْشَتبِكَةٌ َواقَْرأْ ِفيَها 
  .ِمْن الُْمفَصَّلِ
ــۇ ئهبـــ   - 1006 ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالھـ ــى خهتتـ ــۆمهر ئىبنـ ــا  ۇئـ مۇسـ

پېشــىننى كــۈن ئېگىلىشــى : خهت يــازدىرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا مۇنــداق 
 ارغىيىپسـ يهنى (ا تتۋاقىتۇرغان  پارقىراپ ئاقئاپبىلهن، ئهسىرنى كۈن 

رىپ كېتىشى بىلهن، خۇپتهننى ، شامنى كۈن كى)شتىن ئىلگىرىىلقې
ئۇيقۇڭ كېلىپ قالمىسا، ئىمكان بار كېچىكتـۈرۈپ، بامـداتنى يۇلتـۇزالر    

ــارقىراپ تۇرغــان   ــۇزۇن ســۈرىدىن  . ۋاقىتتــا ئوقــۇغىنزىــچ ۋە پ بامــداتتا ئ
  . ئىككىنى ئوقۇغىن

 )7: مالىك(

اللَّْيلِ فَإِنْ أَخَّْرَت  َصلِّ الِْعَشاَء َما َبْيَنَك َوَبْيَن ثُلُِث: ويف أخرى Ʋوه وفيها - 1007
  .فَإِلَى َشطْرِ اللَّْيلِ َولَا َتكُْن ِمْن الَْغاِفِلَني

خــــۇپتهننى كېچىنىــــڭ ئــــۈچتىن : يهنه بىــــر رىــــۋايهتته - 1007
يېــرىمىغىچه كېچىكتــۈرگىن، لــېكىن غاپىــل بولــۇپ  ىبىــرىگىچه يــاك

  . قالمىغىن، ـ دېيىلگهن
 )8: مالىك(

نِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ َوقْـُت   َعْن َعْبِد اللَِّه ْب - 1008
الظُّْهرِ إِذَا َزالَْت الشَّْمُس َوكَانَ ِظلُّ الرَُّجلِ كَطُوِلِه َما لَْم َيْحُضْر الَْعْصُر َوَوقُْت الَْعْصرِ َما لَْم 

لَْم َيِغْب الشَّفَُق َوَوقُْت َصلَاِة الِْعَشاِء إِلَى نِْصـِف   َتْصفَرَّ الشَّْمُس َوَوقُْت َصلَاِة الَْمْغرِبِ َما
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اللَّْيلِ الْأَْوَسِط َوَوقُْت َصلَاِة الصُّْبحِ ِمْن طُلُوعِ الْفَْجرِ َما لَْم َتطْلُْع الشَّـْمُس فَـإِذَا طَلََعـْت    
  .ْيطَاٍنالشَّْمُس فَأَْمِسْك َعْن الصَّلَاِة فَإِنََّها َتطْلُُع َبْيَن قَْرَنْي َش

ــۋايهت    - 1008 ــادىن رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

پېشىننىڭ ۋاقتى كۈن ئېگىلگهندىن باشالپ، ئادەمنىـڭ سايىسـى ئـۆز    «
، چهۇارغىيىپ قـالمىغ بويى مىقدارىغا يهتكۈچه، ئهسىرنىڭ ۋاقتى كۈن سـ 

ــهپهق قــ   ــى ش ــامنىڭ ۋاقت ــى كېچىنىــڭ  چهۇغىملاش ، خۇپتهننىــڭ ۋاقت
يېرىمىغىچه، بامـداتنىڭ ۋاقتـى تـاڭ ئاتقانـدىن باشـالپ، كـۈن چىققـۇچه        

كۈن چىقىۋاتقاندا ناماز ئوقۇما، چۈنكى كۈن شـهيتاننىڭ ئىككـى   . بولىدۇ
  . »مۈڭگۈزىنىڭ ئارىسىدىن چىقىدۇ

  )612: مۇسلىم(

قَالَ اْنطَلَقُْت َمَع أَبِى إِلَى أَبِى َبْرَزةَ اَألْسلَِمىِّ فَقَالَ لَُه أَبِـى  أَبِى الِْمْنَهالِ  َعْنــ  1009
ُيَصلِّى الَْمكُْتوَبةَ قَالَ كَانَ ُيَصلِّى  -صلى اهللا عليه وسلم  -َحدِّثَْنا كَْيَف كَانَ َرُسولُ اللَِّه 

شَّْمُس، َوُيَصلِّى الَْعْصَر، ثُمَّ َيْرجُِع أََحُدَنا الَْهجَِري َوْهَى الَِّتى َتْدُعوَنَها اُألولَى ِحَني َتْدَحُض ال
قَـالَ َوكَـانَ   . إِلَى أَْهِلِه ِفى أَقَْصى الَْمِديَنِة َوالشَّْمُس َحيَّةٌ، َوَنِسيُت َما قَالَ ِفى الَْمْغـرِبِ 

ِديثَ َبْعَدَها، َوكَانَ َيْنفَِتلُ ِمْن قَالَ َوكَانَ َيكَْرُه النَّْوَم قَْبلََها َوالَْح. َيْسَتِحبُّ أَنْ ُيَؤخَِّر الِْعَشاَء
  .َصالَِة الَْغَداِة ِحَني َيْعرُِف أََحُدَنا َجِليَسُه، َوَيقَْرأُ ِمَن السِّتَِّني إِلَى الِْمائَِة

ــدۇ  - 1009 ــۋايهت قىلىنىــ ــداق رىــ ــدىن مۇنــ ــۇ مىنهالــ دادام : ئهبــ
. دۇقرەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا بـار     يئهبۇ بهرزە ئهسلهمى ئىككىمىز

  : دادام ئۇنىڭغا
ـــ سهن بىزگه رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ پهرز     

ـ دېگهنىـدى،  ! نامازنى قانداق ۋاقىتتا ئوقۇيدىغانلىقىنى سۆزلهپ بهرگىن
  : ئۇ مۇنداق دېدى

ـــــ رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پېشـــىننى كـــۈن 
ۋاقىتتا ئوقـۇيتتى، ئهسـىرنى    قايرىلغان ھامان، يهنى كۈن ئهڭ ئىسسىق

مهدىنىنىڭ ئهڭ ياقىسىدا ئولتۇرىدىغان كىشى نامازدىن كېيىن ئۆيىگه 
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تـا  ىتقتۇرغـۇدەك ۋا  تېخـى ئـۆز پېتـى    نۇرىاندىمۇ قۇياشنىڭ قايتىپ بارغ
ئوقـــۇيتتى، شـــام نـــامىزى ھهققىـــدە رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى 

خـــۇپتهننى  لىكىنى ئۇنتـــۇپ قـــاپتىمهن، نېمىـــدېگهنۋەســـهللهمنىڭ 
ــدا     ــڭ ئالدىـ ــۆرەتتى ۋە خۇپتهننىـ ــى كـ ــنى ياخشـ ــۈرۈپ ئوقۇشـ كېچىكتـ

يامــان ، خۇپتهنــدىن كېــيىن پــاراڭ سېلىشــىپ ئولتۇرۇشــنى ئۇخالشــنى
بامــدات نامىزىــدىن قايتقــان ۋاقىتتــا ئــالهم ئهتراپىمىزدىكــى  . كــۆرەتتى

كىشــىلهرنى تونۇغىــدەك يــورۇيتتى، بامــداتتا ئــاتمىش ئــايهتتىن يــۈز       
   .ۇيتتىئايهتكىچه ئوق

  )599: بۇخارى(

َولَا ُيَباِلي بَِتأِْخريِ الِْعَشاِء إِلَى ثُلُِث اللَّْيلِ ثُمَّ قَالَ إِلَـى َشـطْرِ   : ويف رواية - 1010
  .اللَّْيلِ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 1010
ــۇپتهن   ــهللهم خ ــى ۋەس ــاكى    نىئهلهيه ــرىگىچه ي ــۈچتىن بى ــڭ ئ كېچىنى
  . دەيتتى -شكه بولىدۇ،يېرىمىغىچه كېچىكتۈرۈ

  ) 541: بۇخارى(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليŖ قَالَ قَِدَم الَْحجَّاُج فََسأَلَْنا َجابَِر  - 1011
ْهَر بِالَْهاجَِرِة َوالَْعْصَر َوالشَّْمُس ْبَن َعْبِد اللَِّه فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الظُّ

أَْبطَْوا  َنِقيَّةٌ َوالَْمْغرَِب إِذَا َوَجَبْت َوالِْعَشاَء أَْحَياًنا َوأَْحَياًنا إِذَا َرآُهْم اْجَتَمُعوا َعجَّلَ َوإِذَا َرآُهْم
  .َوَسلََّم ُيَصلِّيَها بَِغلَسٍأَخََّر َوالصُّْبَح كَاُنوا أَْو كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

مـــۇھهممهد ئىبنـــى ئهمـــر ئىبنـــى ھهســـهن ئىبنـــى ئهلـــى  - 1011
ھهججـاج مهدىـنىگه   : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  

كهلگهن ۋاقتىدا جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن نامازنىـڭ    
رەســۇلۇلالھ : دېــدىۋاقىتلىــرى توغرۇلــۇق ســورىغان ئىــدى، ئــۇ مۇنــداق  

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پېشــىننى كــۈن ئىسســىق ۋاقىتتــا،       
ــۈن   ــىرنى ك ــارغايمىغان  ئهس ــى س ــپ    تېخ ــۈن كىرى ــامنى ك ــا، ش ۋاقىتت

ــدە كېــيىن    ــدە بالــدۇر، بهزى ئهگهر (كهتكهنــدىن كېــيىن، خــۇپتهننى بهزى
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ئهگهر ئـۇالر كېچىكتۈرۈشـنى   جامائهت توپلىشىپ قالغـان بولسـا بالـدۇر،    
  . ئوقۇيتتى خېلى قاراڭغۇ چاغدا تاڭ ، بامداتنى)كېچىكتۈرۈپ اخالىس

  )560: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ كَانَ قَْدُر َصلَاِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 1012
امٍ َوِفي الشَِّتاِء َخْمَسةَ أَقَْدامٍ إِلَى َسـْبَعِة  َوَسلََّم الظُّْهَر ِفي الصَّْيِف ثَلَاثَةَ أَقَْدامٍ إِلَى َخْمَسِة أَقَْد

  .أَقَْدامٍ
ــداق    - 1012 ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن ئاب

رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يـاز كـۈنى     : رىۋايهت قىلىنىدۇ
پېشــىن ئوقۇغــان ۋاقتىــدا ســايه ئــۈچ قهدەمــدىن بهش قهدەمگىــچه، قىــش 

  . ①ش قهدەمدىن يهتته قهدەمگىچه كېلهتتىكۈنى به
  )503: نهسائى(

عن ُعْرَوة ْبُن الزَُّبْيرِ أَنَّ َعاِئَشةَ أَْخَبَرْتُه قَالَْت كُنَّ نَِساُء الُْمْؤِمَناِت َيْشَهْدنَ  - 1013
ُروِطهِنَّ ثُمَّ َيْنقَِلْبَن إِلَى ُبُيوِتهِنَّ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاةَ الْفَْجرِ ُمَتلَفَِّعاٍت بُِم

  .ِحَني َيقِْضَني الصَّلَاةَ لَا َيْعرِفُُهنَّ أََحٌد ِمْن الَْغلَسِ
ــه      - 1013 ــدۇكى، ئائىش ــۋايهت قىلىنى ــردىن رى ــى زۇبهي ــۇرۋە ئىبن ئ

ئايـــالالر  مـــۇئمىنبىـــز : ېـــگهنرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا ئۇنىڭغـــا مۇنـــداق د
رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ن ئورىنىـپ،  پۈركهنچىلىرىمىزگه ئوبدا

ۋەســهللهم بىــلهن بامــدات نامىزىغــا ھــازىر بوالتتــۇق، نامــازدىن قايتقــان  
  . ۋاقتىمىزدا قاراڭغۇدا بىر ـ بىرىمىزنى تونۇيالمايتتۇق

  )578: بۇخارى(

رِ ِمْن َرُسولِ اللَّـِه  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َرأَْيُت أََحًدا كَانَ أََشدَّ َتْعجِيلًا ِللظُّْه - 1014
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَا ِمْن أَبِي َبكْرٍ َولَا ِمْن ُعَمَر

رىـۋايهت  دېگهنلىكـى  مۇنـداق   ىـڭ ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهان  - 1014

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن) 489(ئهلبانى  ①
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 پېشىن نامىزىنى بالدۇر ئوقۇشقا رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇمهن : قىلىنىدۇ
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ۋە ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ      ئهلهيهى ۋەسهللهم، ئهبـۇ بهكـرى  

ــدىغان بىرســىنى تېخــى كــۆرۈپ   ئهنهــۇ الردىن بهكــرەك ئهھمىــيهت بېرى
  . ①باقمىدىم

  ) 155 :تىرمىزى(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََشدَّ َتْعجِيلًا  - 1015
  .ْنكُْم َوأَْنُتْم أََشدُّ َتْعجِيلًا ِللَْعْصرِ ِمْنُهِللظُّْهرِ ِم

 تىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن مۇنـــداق رىـــۋايهئۇممـــۇ ســـهلهمه رەز - 1015
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پېشـىن نامىزىغـا     : قىلىنىدۇ

سىلهردىن بهكرەك ئالدىرايتتى، سىلهر ئهسىرگه رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ  
  . ②همدىن بهكرەك ئالدىرايسىلهرئهلهيهى ۋەسهلل

  )161: تىرمىزى(

َعْن َخبَّابٍ قَالَ فََشكَْوَنا إِلَْيِه َحرَّ الرَّْمَضاِء فَلَْم ُيْشِكَنا قَالَ ُزَهْيٌر قُلُْت ِلأَبِي  - 1016
  .إِْسَحَق أَِفي الظُّْهرِ قَالَ َنَعْم قُلُْت أَِفي َتْعجِيِلَها قَالَ َنَعْم

بىـز رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ    : ىـڭ لالھۇ ئهنهۇنخهبباب رەزىيه -1016
ــهللهمگه   ــى ۋەسـ ــايلىقنىڭ ئهلهيهـ ــىقسـ ــڭ  (ىدىن ئىسسـ ــى ھاۋانىـ يهنـ

شىكايهت قىلساق، رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ    )ئىسسىپ كهتكهنلىكىدىن
زۇھهير  .رىۋايهت قىلىنىدۇ دېگهنلىكى -،ئهلهيهى ۋەسهللهم تىڭشىمىدى

  :ىنتئهبۇ ئىسهاقهن م) راۋى(
؟ ـ  ىدتىن شـىكايهت قىلغانمىـ  ىكى ئىسسـىق پېشىن ۋاقتىدئۇالر ــ 

  : دەپ سورىسام، ئۇ
  :مهن. دېدى- ــ ھهئه،

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 23(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 138(ئهلبانى  ②
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ۋۇغانغا قهدەر مۇشــۇنداق ئىسســقتىمۇ ھــاۋا ســهل ســو( پېشــىننى ــــ 
 -ى؟ شـــىكايهت قىلغانمىـــدبالـــدۇر ئوقۇغـــانلىقتىن ) كېچىكتـــۈرمهي

  : دېسهم، ئۇ
  . ـ دېدى ــ ھهئه،

  )619: مۇسلىم(

  .»إِذَا َزالَِت الشَّْمُس فََصلُّوا«: فَلَْم ُيشِكَنا، قَالَ: لطƎاƆ بعدزاد ا - 1017
يــۇقىرىقى ھهدىســنىڭ داۋامىــدا   تهبهرانىنىــڭ رىۋايىتىــدە   -1017

شــىكايىتىمىزنى  نىــڭبىز رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
ــى  ــېگىلگهن «: تىڭشــىمىدى بهلك ــۈن ئ ــان  ك ــام) پېشــىن(ھام  ىنىزىن

  . ①رىۋايهت قىلىنغانجۈمله قوشۇپ دېگهن  -ېدى،د »!ئوقۇڭالر
 )3701: »ئهلكهبىر«(

: عن جابر بن عبد اهللا قـال   وزاد يف األوسط والصغري بلني بعده أيًضا - 1018 
أكثروا من قول ال «: شكونا إƂ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا وقال

  .»وتسعني بابا من الضر، أدناها اƬمحول وال قوة إال باهللا، فإŒا تدفع تسعة 
جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلىنغــان رىــۋايهتته مۇنــداق   -1018

ــان  ــان قىلىنغ ــهللهمگه    : باي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س ــز رەس بى
 )يهنى ھاۋانىـڭ ئىسسـىپ كهتكهنلىكىـدىن   (ىدىن ئىسسىقسايلىقنىڭ 

ى ۋەســــهللهم شــــىكايهت قىلســــاق، رەســــۇلۇلالھ ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــ
دېـگهن سـۆزنى    “ال حول وال قوة إال باهللا”: سىلهر«: تىڭشىمىدى ۋە بىزگه

ــالر  ــۆپ قىلىڭ ــۆز ئه . ك ــۇ س ــارەت   ب ــدىن ئىب ــۆۋىنى غهم ــانز 99ڭ ت نى ىي
   .②دېدى» قايتۇرىدۇ

  )»سهغىرئهل«ۋە » ئهۋسهتئهل«(
                                                 

پ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ     بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇ ): 1695(ھهيســـهمى  ①
 .دېگهن

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە بهلهـــۇت ئىســـىملىك ): 1697(ھهيســـهمى  ②
ــار  ــرى ب ــان      . بى ــه، ئىبنــى ھىبب ــرى سۈرس ــۇقهيلى ئۇنىــڭ ھهدىســى زەئىــپ كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگى ئ

 .ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان
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َصـلِّى الَْعْصـَر   ُي صلى اهللا عليه وسلمَعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه  - 1019
  .َوالشَّْمُس َواِقَعةٌ ِفى ُحْجَرِتى

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 1019
ــامىزىنى مېنىــڭ    رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهســىر ن

  . ھۇجرامغا كۈن چۈشۈپ تۇرۇۋاتقان چاغدا ئوقۇيتتى
  )611: مۇسلىم(

  .قَْعرِ ُحْجَرِتَها ِمْن: ويف رواية - 1020
نـــۇرى كـــۈن ئىچىـــگه نىڭ ســـىجرىۇھ: يهنه بىـــر رىـــۋايهتته -1020

  . دەپ كهلگهن ، ـچاغدا پ تۇرغانچۈشۈ
 )511: بۇخارى(

  .لَْم َتْخُرْج ِمْن ُحْجَرِتَها: ويف رواية -1021

دىن چىقىـپ  سىھۇجرىئۇنىڭ كۈن نۇرى : يهنه بىر رىۋايهتته - 1021
  . لگهنكهتمىگهن چاغدا، ـ دەپ كه

  )511: بۇخارى(

  .لَْم َيظَْهْر الْفَْيُء ِمْن ُحْجَرِتَهاَوالشَّْمُس ِفي ُحْجَرِتَها  :ويف رواية - 1022
پ چۈشـۈ  غاسـى ھۇجرىكـۈن نـۇرى ئۇنىـڭ    : يهنه بىر رىۋايهتته - 1022

بىــراق ســايه تېخــى ئۇنىــڭ ھۇجرىســىدىن ھالقىــپ كهتمىــگهن  ن،تۇرغــا
  . ①ـ دېيىلگهنچاغدا، 

  )505: نهسائى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قال كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُيَصـلِّي    - 1023
ْعُض الَْعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ َحيَّةٌ فََيذَْهُب الذَّاِهُب إِلَى الَْعَواِلي فََيأِْتيهِْم َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ َوَب

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 491(ئهلبانى  ①
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  .ِديَنِة َعلَى أَْرَبَعِة أَْمَيالٍ أَْو َنْحوِِهالَْعَواِلي ِمْن الَْم
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1023
نـامىزىنى   ئهسـىر  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   : قىلىنىدۇ

نامــازدىن كېــيىن، . اق ۋاقىتتــا ئوقــۇيتتىكــۈن خــېلىال تىــك ۋە پــارقىر
راق مهھهللىلىرىگه بارغانـدا، كـۈن يهنىـال خېلـى     بهزىلهر مهدىنىنىڭ يى
شــهھهر (مهدىنىنىــڭ بهزى يىــراق مهھهللىلىــرى . ئېگىــزدە كــۆرۈنهتتى

   .تهخمىنهن تۆت مىل كېلهتتى) مهركىزىگه
  )550 :بۇخارى(

  .ثُمَّ َيذَْهُب الذَّاِهُب ِمنَّا إِلَى قَُباٍء: ومن رواياته -1024
، بولـۇپ قارىسـىمۇ  قۇباغـا بېرىـپ    هزىـلهر ب: يهنه بىر رىۋايهتتهـ   1024

  . ، ـ دېيىلگهنكۆرۈنهتتى خېلىال ئېگىزدەكۈن 
  )551: بۇخارى(

  .َيْخُرُج الْإِْنَسانُ إِلَى َبنِي َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف فََيجُِدُهْم ُيَصلُّونَ الَْعْصَر: ومنها -1025
ئوقـۇپ بولـۇپ،    اۋ مهدىنىدە ئهسـىرنى بىر: يهنه بىر رىۋايهتته - 1025

 نــامىزىنى ســىگه بارســا، ئــۇالرنى ئهســىرئىبنــى ئهۋف قهبىلى ئهمــر ىبهنــ
  . ، ـ دېيىلگهنەلهيتتىئوقۇۋاتقان ھالدا كۆر

  )621: مۇسلىم(

عن أيب أَُماَمةَ ْبَن َسْهلٍ َيقُولُ َصلَّْيَنا َمَع ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الظُّْهـَر ثُـمَّ    -1026
سِ ْبنِ َماِلٍك فََوَجْدَناُه ُيَصلِّي الَْعْصَر فَقُلُْت َيا َعمِّ َما َهِذِه الصَّلَاةُ َخَرْجَنا َحتَّى َدَخلَْنا َعلَى أََن

  .َمَعُهالَِّتي َصلَّْيَت قَالَ الَْعْصُر َوَهِذِه َصلَاةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي كُنَّا ُنَصلِّي 
رىـۋايهت  دېگهنلىكـى  مۇنـداق   نىڭئۇمامه ئىبنى سهھل ۇئهب - 1026
ئهزىز بىلهن پېشىن ئوقۇپ چىقىـپ،  لۇبىز ئۆمهر ئىبنى ئابد: قىلىنىدۇ

ۇ ئهسـىر  ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا كىرسهك، ئ
  : دىنمهن ئۇنىڭ. ئوقۇۋېتىپتۇ
  : نېمه ناماز ئوقۇۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىسام، ئۇ !ــ ئى تاغا
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ــۇ    ــۇدۇم، ب ــىر ئوق ـــ ئهس ــى     ـ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س ــازنى رەس نام
  . ۋەسهللهم بىلهن مۇشۇنداق ۋاقىتتا ئوقۇيتتۇق، ـ دېدى

 )549: بۇخارى(

َصلَّى لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعْصَر فَلَمَّا اْنَصَرَف أََتاُه : ومنها - 1027
ا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا ُنرِيُد أَنْ َنْنَحَر َجُزوًرا لََنا َوَنْحـُن ُنِحـبُّ أَنْ   َرُجلٌ ِمْن َبنِي َسِلَمةَ فَقَالَ َي

ـ  مَّ َتْحُضَرَها قَالَ َنَعْم فَاْنطَلََق َواْنطَلَقَْنا َمَعُه فََوَجْدَنا الَْجُزوَر لَْم ُتْنَحْر فَُنِحَرْت ثُمَّ قُطَِّعْت ثُ
  .َتِغيَب الشَّْمُسطُبǸَِ ِمْنَها ثُمَّ أَكَلَْنا قَْبلَ أَنْ 

 ه ئهنهس ئىبنـى مالىـك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    تتهيهنه بىر رىـۋاي  -1027
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـزگه ئهسـىر     : مۇنداق دەيدۇ

  : ن بىر كىشى كېلىپجهمهتىدى ئوقۇپ بېرىپ قايتقاندا، بهنى سهلهمه
ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــې    !ـ ــدۇق، س ــويماقچى ئى ــۆگه س ــر ت ــز بى نىڭ بى

ـــ دېــگهن ئىــدى،    بېشــىمىزدا تــۇرۇپ بېرىشــىڭنى ئۈمىــد قىلىمىــز،    
يېتىـپ  بىـز  . دەپ ماڭدى، بىزمۇ بىـرگه ماڭـدۇق  » ماقۇل«: رەسۇلۇلالھ 

كـۈن كىرىــپ  بىــز بېرىـپ   .، تـۆگه تېخــى بۇغۇزالنمىغـان ئىـكهن   سـاق بار
تــۆگىنى ســويۇپ، گۆشــىنى پــارچىالپ پىشــۇرۇپ يهپ   تىــپ بولغــۇچهكې
  . دۇقلىبوال

 )624 :مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ِشَهابٍ أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ أَخََّر الصَّلَاةَ َيْوًما فََدَخلَ َعلَْيِه ُعْرَوةُ  - 1028
ـ   ِه أَُبـو  ْبُن الزَُّبْيرِ فَأَْخَبَرُه أَنَّ الُْمِغَريةَ ْبَن ُشْعَبةَ أَخََّر الصَّلَاةَ َيْوًما َوُهَو بِالِْعَراقِ فَـَدَخلَ َعلَْي

ـ  لََّم َمْسُعوٍد الْأَْنَصارِيُّ فَقَالَ َما َهذَا َيا ُمِغَريةُ أَلَْيَس قَْد َعِلْمَت أَنَّ جِْبرِيلَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ـ  ُه َنَزلَ فََصلَّى فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َصلَّى فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ـ  ِه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َصلَّى فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َصلَّى فََصلَّى َرُسولُ اللَّ

ا أُِمْرُت َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َصلَّى فََصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ بَِهذَ
َسـلََّم  فَقَالَ ُعَمُر ِلُعْرَوةَ اْعلَْم َما ُتَحدِّثُ أََوأَنَّ جِْبرِيلَ ُهَو أَقَاَم ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ةُ َولَقَْد َوقَْت الصَّلَاِة قَالَ ُعْرَوةُ كَذَِلَك كَانَ َبِشُري ْبُن أَبِي َمْسُعوٍد ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه قَالَ ُعْرَو
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َحدَّثَْتنِي َعاِئَشةُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي الَْعْصَر َوالشَّـْمُس ِفـي   
  .ُحْجَرِتَها قَْبلَ أَنْ َتظَْهَر

بىـر كـۈنى،   : ۇىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـد   تئىبنى شىهاب - 1028
ېچىكتــۈرۈپ قويــدى، ئــۇرۋە ئىبنــى ئهزىز نامــازنى كئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇل

مـۇغىرە ئىبنـى شـۇئبه بىـر     : زۇبهير ئۇنىڭ يېنىغا كىرىپ مۇنداق دېدى
كۈنى ئىراقتا نامـازنى كېچىكتۈرگهنىـدى، ئۇنىـڭ يېنىغـا ئهبـۇ مهسـئۇد       

  : ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كىرىپ
ـــــــــ نېمىشـــــــقا نامـــــــازنى كېچىكتۈرىســـــــهن؟ جىبرىئىـــــــل 

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ھهمـمه    ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر 
نامازنىــڭ ۋاقتىنــى ئۆگىتىــپ قويغــانلىقىنى ۋە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ 

 “الردا ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇلـدۇم مهن مۇشۇ ۋاقىت”: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
پنـى ئاڭلىغـان ئـۆمهر ئىبنـى     گه بـۇ . دېگهنلىكىنى بىلمهمسهن؟ ـ دېـدى  

  : گهئهزىز ئۇرۋە ئىبنى زۇبهيرئابدۇل
سهلاللالھۇ ئهلهيهى پهيغهمبهر  !نېمه دەۋاتقىنىڭنى بىلىپ سۆزلهــ 

 -!مـۇ؟ جىبرىئىلبهلگىـلهپ بهرگهن  گه نامازنىڭ ۋاقىتلىرىنـى  ۋەسهللهم
  .دېدى

  : ئۇرۋە
ھهئه، بهشـــىر ئىبنـــى مهســـئۇد دادىســـىنىڭ شـــۇنداق ســـۆزلهپ  ـــــ

  . دېدى -بهرگهنلىكىنى رىۋايهت قىالتتى،
  :ئۇرۋە يهنه 
رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ماڭـا   ــ ئائىشـ  

غا ىسـى ھۇجر) نىڭئائىشـه يهنـى  (ئۇنىـڭ   نامىزىنى ئهسىر نىڭۋەسهللهم
غــان، ھۇجرىســىدىن كــۈن نــۇرى تېخــى ھالقىــپ كــۈن نــۇرى چۈشــۈپ تۇر

  . كهتمىگهن چاغدا ئوقۇيدىغانلىقىنى سۆزلهپ بهرگهن ئىدى ـ دېدى
  )522: بۇخارى(

أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ أَخََّر الَْعْصَر َشْيئًا فَقَالَ لَُه ُعْرَوةُ أََما إِنَّ : وايةويف ر - 1029
ـ  ا جِْبرِيلَ قَْد َنَزلَ فََصلَّى أََماَم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ُعَمُر اْعلَْم َما َتقُولُ َي
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ِشَري ْبَن أَبِي َمْسُعوٍد َيقُولُ َسِمْعُت أََبا َمْسُعوٍد َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه ُعْرَوةُ قَالَ َسِمْعُت َب
ُت َمَعُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َنَزلَ جِْبرِيلُ فَأَمَّنِي فََصلَّْيُت َمَعُه ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه ثُمَّ َصلَّْي

  .َيْحُسُب بِأََصابِِعِه َخْمَس َصلََواٍت. َصلَّْيُت َمَعُه ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه ثُمَّ
ــد  - 1029 ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــيىلگهنيهنه بىـ ــى : اق دېـ ــۆمهر ئىبنـ ئـ

  : ، ئۇرۋە ئۇنىڭغاىىدقوغانئوئهزىز ئهسىرنى ئازراق كېچىكتۈرۈپ ئابدۇل
لهيهـــى ـــــ جىبرىئىـــل ئهلهيهىسســـاالم رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئه

شۇنىڭ بىلهن، . ىدىدئوقۇپ بهردى، ـ دې ناماز  تۇرۇپ ۋەسهللهمنىڭ ئالدىدا
  : ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز

ئۇرۋە مۇنداق . ـ دېدى! نېمه دەۋاتقانلىقىڭغا دىققهت قىل! ــ ئى ئۇرۋە
  : دېدى

دادىسـى ئهبـۇ مهسـئۇد    ئۇنىـڭ  تىن دمهسئۇ ۇــ مهن بهشىر ئىبنى ئهب
مهن پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان  

ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ بهش ۋاخ نامازنىــــڭ ۋاقتىنــــى  
جىبرىئىل چۈشۈپ، ماڭا ئىمام بولۇپ «: بارماقلىرى بىلهن ساناپ تۇرۇپ

  . دەپ بهش قېتىم تهكرارلىغانلىقىنى ئاڭلىغان» ناماز ئوقۇپ بهردى
 )3221: بۇخارى(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصـلِّي   َعْن َسلََمةَ ْبنِ الْأَكَْوعِ أَنَّ - 1030
  .الَْمْغرَِب إِذَا غََرَبْت الشَّْمُس َوَتَواَرْت بِالِْحَجابِ

ــدۇ     -1030 ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــدىن مۇن ــى ئهكۋەئ ــهلهمه ئىبن : س
ھهقىقهتهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم نامـاز شـامنى كـۈن     

  . يتتىىشى بىلهنال ئوقۇكىرىپ كېت
  )636: مۇسلىم(

  .َساَعةَ َتْغُرُب الشَّْمُس إِذَا غَاَب َحاجُِبَها: ويف رواية -1031
ــۋايهتته - 1031 ــۇق ئولتــۇرۇپ بول : يهنه بىــر رى  شــام ســىالكــۈن تول
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  . ①نامىزىنى ئوقۇيتتى، ـ دېيىلگهن
 )417: ئهبۇ داۋۇد(

ُنَصلِّي الَْمْغرَِب َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   عن َراِفَع ْبَن َخِديجٍ قال كُنَّا  - 1032
  .َوَسلََّم فََيْنَصرُِف أََحُدَنا َوإِنَُّه لَُيْبِصُر َمَواِقَع َنْبِلِه

رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     جرافىئ ئىبنى خهدى - 1032
امنى بىز رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن شـ  : قىلىنىدۇ

ــى پهرق      ــكهن يېرىنـ ــڭ چۈشـ ــاق، ئوقنىـ ــا ئاتسـ ــدا، ئوقيـ ــۇپ يانغانـ ئوقـ
  . ئېتهلهيتتۇق

  )559: بۇخارى(

َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْسلََم ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّهْم كَـاُنوا   - 1033
َوَسلََّم الَْمْغرَِب ثُمَّ َيْرجُِعونَ إِلَى أََهاِليهِْم إِلَـى أَقَْصـى   ُيَصلُّونَ َمَع َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .الَْمِديَنِة َيْرُمونَ َوُيْبِصُرونَ َمَواِقَع ِسَهاِمهِْم
ئهســلهم قهبىلىســىلىك بىــر ســاھابىدىن مۇنــداق رىــۋايهت   - 1033
ساھابىلهر پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن     : قىلىنىدۇ

ه شامنى ئوقۇپ قايتقاندا، مهدىنىنىڭ ئهڭ چېتىـدە ئولتۇرغـانالرمۇ   بىرگ
ــيىن  ــدىن كې ــۆيگه قايتقان ــى     ،ئ ــا، ئوقنىــڭ چۈشــكهن يېرىن ــا ئاتس ئوقي

  . ②كۆرەلهيتتى
  )520: نهسائى(

َعاِمرٍ  َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ لَمَّا قَِدَم َعلَْيَنا أَُبو أَيُّوَب غَازًِيا َوُعقَْبةُ ْبُن - 1034
فَقَـالَ   َيْوَمِئٍذ َعلَى ِمْصَر فَأَخََّر الَْمْغرَِب فَقَاَم إِلَْيِه أَُبو أَيُّوَب فَقَالَ لَُه َما َهِذِه الصَّلَاةُ َيا ُعقَْبةُ

َخْيرٍ أَْو قَـالَ  ُشِغلَْنا قَالَ أََما َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َتَزالُ أُمَِّتي بِ
  .َعلَى الِْفطَْرِة َما لَْم ُيَؤخُِّروا الَْمْغرَِب إِلَى أَنْ َتْشَتبَِك النُُّجوُم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 402(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 506(ئهلبانى  ②
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ــداق    - 1034 ــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن مهرســهد ئىبنــى ئاب
ئــۇقبه ئىبنــى ئــامىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مىســىرغا  : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

غــازىي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مىســىرغا  ئهبــۇ ئهييــۇب ،بولغــان زامانــدا يۋالىــ
ــۈپىتىدە  ــدىسـ ــامنى  . كهلگهنىـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ شـ ــۇقبه رەزىيهلالھـ ــۇ، ئـ ئـ

  : كېچىكتۈرگىنىنى كۆرۈپ
ــ نامازنى نېمىشـقا كېچىكتۈرىسـهن؟ ـ دەپ سـورىغان ئىـدى، ئـۇقبه       

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ئهبـۇ  . ــ بىز باشـقا ئىـش بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ قـاپتىمىز، ـ دېـدى        

  : ب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهييۇ
مېنىـڭ  «: هن رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    سـ ــ 

ــام   ــام ن ــۈممىتىم ش ــۇزالر ىزىئ ــالهتته  نى يۇلت ــچ ھ ــۆرۈنگزى  قهدەر ههنگك
ھهمىشه ياخشىلىق ياكى توغرا يول ئۈستىدە ، ىالكېچىكتۈرۈپ قويمىس

  . ①ـ دېدى! دېگىنىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟ »بولىدۇ
  )418: دئهبۇ داۋۇ(

لَْن ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َوْهبٍ، قَالَ - 1035
ا َتَزالَ أُمَِّتي َعلَى اِإلْسالمِ، َما لَْم ُيَؤخُِّروا الَْمْغرَِب َحتَّى َتْشَتبَِك النُُّجوُم، ُمَضاَهاةَ الَْيُهوِد، َوَم

  .“ا الْفَْجَر، ُمَضاَهاةَ النََّصاَرى، َوَما لَْم َيِكلُوا الَْجَناِئَز إِلَى أَْهِلَهالَْم ُيَعجِّلُو
ــۋايهت     -1035 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــب رەزىيهلالھـ ــى ۋەھـ ــارىس ئىبنـ ھـ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
لتـۇزالر  نى يۇىزىشام نـام يهھۇدىيالرغا ئوخشاش مېنىڭ ئۈممىتىم «

بامـــداتنى  ،مىســـاۇقئوكېچىكتـــۈرۈپ  قهدەر ههنگكـــۆرۈنگزىـــچ ھـــالهتته 
تهرەپ ربىــ جىنــازىنىخرىســتىئانالرغا ئوخشــاش بالــدۇر ئوقۇۋەتمىســه ۋە 

ھهمىشــه  ،ىالقويمىســ تاشــالپئهھلىــگه مېيىتنىــڭ  قىلىــش ئىشــىنى
  . ②»ئىسالم ئۈستىدە بولىدۇ

 )»ئهلكهبىر«(
                                                 

 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 403(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــى        ): 1737(ھهيس ــى ئهل ــدەل ئىبن ــهنهدىدە مىن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار
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  .َوَما لَْم َيِكلُوا الَْجَناِئَز إِلَى أَْهِلَها: نِ الصَُّنابِِحيَِّعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَم - 1036
 كى،دۇنىـــرىـــۋايهت قىلى دىنســـۇنابىهى ئابـــدۇراھمان ۇئهبـــ - 1036
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

 تاشالپئهھلىگه مېيىتنىڭ  تهرەپ قىلىش ئىشىنىربى جىنازىنى«
  . »سالم ئۈستىدە بولىدۇئىھهمىشه  ،ىالقويمىس

  )18588: ئهھمهد(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه َيـا َعِلـيُّ    - 1037
  .لََها كُفْئًا ثَلَاثٌ لَا ُتَؤخِّْرَها الصَّلَاةُ إِذَا آَنْت َوالَْجَناَزةُ إِذَا َحَضَرْت َوالْأَيُِّم إِذَا َوَجْدَت

ــ   - 1037 ــى ئهب ــى ئىبن ــبهر    ۇئهل ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلالھ تالى
ــۋايهت     ــانلىقىنى رى ــداق بۇيرىغ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇن

  : قىلىدۇ
بىـرى،  . ئۈچ تۈرلۈك ئىش بار، سـهن ئـۇالرنى كېچىكتـۈرمه   ! ئى ئهلى«

ئۈچىنچىسـى،   جىنازا؛ھازىر بولغان ناماز؛ ئىككىنچىسى، ۋاقتى كىرگهن 
  . ①»نىكاھ ئىشلىرى لىرىنىڭاليىقمۇناسىپ تۇل ـ بويتاقالرنىڭ ئۆزىگه 

 )171: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـْن أَْدَرَك ِمـْن    - 1038
ْد أَْدَرَك الصُّْبَح َوَمْن أَْدَرَك َركَْعةً ِمْن الَْعْصرِ قَْبلَ أَنْ الصُّْبحِ َركَْعةً قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشَّْمُس فَقَ

  .َتْغُرَب الشَّْمُس فَقَْد أَْدَرَك الَْعْصَر
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 1038

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۇ كىمكــى كــۈن چى « ــداتنىڭ بىــر رەكئ قىشــتىن ب تىنــى ىرۇن بام

كىمكــى . بولىــدۇئوقۇيالىغــان بولســا، ئــۇ كىشــى بامــداتنى ئوقۇغــان      
ــر رەكئ  ــىرنىڭ بىـ ــۇرۇن    ىئهسـ ــتىن بـ ــپ كېتىشـ ــۈن كىرىـ ــى كـ تىنـ

  . »ئوقۇيالىغان بولسا، ئۇ كىشىمۇ ئهسىر نامىزىنى ئادا قىلغان بولىدۇ
 )579: بۇخارى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 25(ئهلبانى  ①
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ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا أَْدَرَك    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َر - 1039
 أََحُدكُْم َسْجَدةً ِمْن َصلَاِة الَْعْصرِ قَْبلَ أَنْ َتْغُرَب الشَّْمُس فَلُْيِتمَّ َصلَاَتُه َوإِذَا أَْدَرَك َسْجَدةً ِمْن

  .اَتُهَصلَاِة الصُّْبحِ قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشَّْمُس فَلُْيِتمَّ َصلَ
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 1039

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهگهر بىرىڭالر كۈن كىرىـپ كېتىشـتىن بـۇرۇن ئهسـىرنىڭ بىـر      «

ئهگهر كـۈن چىقىشـتىن   . ، داۋامىنى تولۇقلىسـۇن نى قىاللىساسهجدىسى
ــدات نامىزىنىــ  ــۇرۇن بام ــى ب ــر سهجدىس ــا نىڭ بى ــالغىنىنى قىاللىس ، ق

  . »تولۇقلىسۇن
  )556: بۇخارى(

  .عنيضيف املو .أَوَّلَ َسْجَدٍة إِذَا أَْدَرَك: وللنسائي - 1040
ــدە  - 1040 ــائىنىڭ رىۋايىتىــ ــتىكى   نهســ ــۇقىرىقى ھهدىســ ھهر يــ

  . ①دېيىلگهن» ...نى قىاللىسابىرىنچى سهجدى«: لى جايدائىككى
  )516: نهسائى(

َعْن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد أَنَُّه قَالَ َما أَْدَركُْت النَّاَس إِلَّا َوُهْم ُيَصلُّونَ الظُّْهـَر   - 1041
Ŗبَِعِشي.  

مهن ئهقلىمــگه : قاســىم ئىبنــى مــۇھهممهد مۇنــداق دەيــدۇ  - 1041
ــىلهر   ــهم، كىشــ ــازدا(كهلســ ــىن ) يــ ــۈرۈپ  پېشــ ــامىزىنى كېچىكتــ نــ

  . تتىكهنئوقۇي
  )12: مالىك(

أَبِي ُهَرْيَرةَ َوَناِفع َمْولَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّهَما  َعْن - 1042
لَاِة فَإِنَّ َحدَّثَاُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ إِذَا اْشَتدَّ الَْحرُّ فَأَْبرُِدوا َعْن الصَّ

  .لَْحرِّ ِمْن فَْيحِ َجَهنََّمِشدَّةَ ا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 503(ئهلبانى  ①
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ــۇرەيرە   - 1042 ــۇ ھـ ــۆمهر  ئهبـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــۇ ۋە ئابـ رەزىيهلالھـ
دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى مـــائهنهۇ

  : ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ھــــاۋا بهك ئىسســــىپ كهتــــكهن كــــۈنى پېشــــىن نــــامىزىنى      «
ر، چــۈنكى قىزىــق ھــاۋا  ھــاۋا ســالقىندىغاندا ئوقــۇڭال  ،پرەكتــۈرۈكېچىك

  . »جهھهننهم يالقۇنىنىڭ بىر پارچىسىدۇر
 )534: بۇخارى(

َعْن أَبِي ذَرŖ الِْغفَارِيِّ قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فَأََراَد  -1043
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبرِْد ثُمَّ أََراَد أَنْ ُيَؤذِّنَ فَقَالَ لَـُه  الُْمَؤذِّنُ أَنْ ُيَؤذِّنَ ِللظُّْهرِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّ

فَْيحِ َجَهـنََّم  أَْبرِْد َحتَّى َرأَْيَنا فَْيَء التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن 
  .ُدوا بِالصَّلَاِةفَإِذَا اْشَتدَّ الَْحرُّ فَأَْبرِ

ــۋايهت      - 1043 ــداق رى ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــارى رەزىيهلالھ ــۇ زەر غىف ئهب
بىز بىر سهپهردە رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : قىلىنىدۇ

بىلهن بىلله ئىـدۇق، مـۇئهززىن پېشـىنگه ئهزان ئوقۇمـاقچى بولغانىـدى،      
. دېـدى » !يانسـۇن ھـاۋا سـهل   «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

ــازدىن كېــيىن، يهنه ئهزان ئوقۇمــاقچى بولغانىــدى  ــاز «: بىــر ئ يهنه بىــر ئ
كــۆرۈنگىلى  ىســىسايتــا دۆڭلهرنىــڭ  ،شــۇنىڭ بىــلهن .دېــدى» !يانســۇن

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ئانــدىن  .تۇرغانغــا قهدەر كېچىكتــۇردۇق
نىـڭ  ئىسسىقنىڭ قاتتىق بولۇشى جهھهننهم«: ۋەسهللهم مۇنداق دېدى

ھـاۋا  ھاۋا بهك ئىسسىپ كهتسه، نامازنى سـهل كېچىكتـۈرۈپ   . يالقۇنىدۇر
  . »ئوقۇڭالرسالقىندىغاندا 

 ) 539: بۇخارى(

َتطْلُُع الشَّْمُس ِمْن َجَهنََّم ِفي قَْرِن َشْيطَاٍن، َوَبْيَن قَْرِن “:َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ - 1044
قَْضَمةً إِال فُِتَح َباٌب ِمْن أَْبَوابِ النَّارِ، فَإِذَا اْشَتدَّ الَْحرُّ فُِتَحْت  َشْيطَاٍن، فََما َتْرَتِفُع ِفي السََّماِء

  .“أَْبَواُبَها كُلَُّها
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دېگهنلىكـى  مۇنـداق  نىـڭ  ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  - 1044
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىــ ــى   : رىــ ــهيتاننىڭ ئىككــ ــدىن شــ ــۈن جهھهننهمــ كــ

 دوزاخنىــڭۈرۈلگهنســېرى چىقىــدۇ، كــۈن كۆت  امۈڭگۈزىنىــڭ ئارىســىد 
ھاۋا قـاتتىق ئىسسـىپ    .دۇشقا باشاليئېچىلى ـ بىرلهپ  بىر دەرۋازىلىرى
   ①.ئۇنىڭ ھهممه دەرۋازىلىرى ئېچىلىپ كهتكهن بولىدۇ ،كهتكهندە

 )8988: »ئهلكهبىر«(

ا كَـانَ  عن أََنس ْبَن َماِلٍك قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَ  -1045
  .الَْحرُّ أَْبَرَد بِالصَّلَاِة َوإِذَا كَانَ الَْبْرُد َعجَّلَ

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1045
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھاۋا بهك ئىسسـىپ  : قىلىنىدۇ

 ھــاۋا ســالقىندىغاندا كهتــكهن كــۈنى پېشــىننى ســهل كېچىكتــۈرۈپ     
  . ②يتتى، ھاۋا سوغۇق كۈنلىرى بۇرۇنراق ئوقۇيتتىئوقۇ

  )499: نهسائى(

عن َعِليِّ ْبنِ َشْيَبانَ قَالَ قَِدْمَنا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 1046
  .الَْمِديَنةَ فَكَانَ ُيَؤخُِّر الَْعْصَر َما َداَمْت الشَّْمُس َبْيَضاَء َنِقيَّةً

ئهلى ئىبنى شهيبان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت    - 1046
بىز رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا     : قىلىنىدۇ

رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . كهلگهن ئىدۇق) مهدىنىگه(
  . ③تتىكېچىكتۈرۈپ ئوقۇي پارقىراقال بولسانۇرى ئاپئاق، ئهسىرنى كۈن 

   )408: دئهبۇ داۋۇ(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُوِضَع َعَشـاُء   - 1047
 أََحِدكُْم َوأُِقيَمْت الصَّلَاةُ فَاْبَدُءوا بِالَْعَشاِء َولَا َيْعَجلْ َحتَّى َيفُْرغَ ِمْنُه َوكَانَ اْبُن ُعَمَر ُيوَضُع

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 1704(ھهيسهمى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 485(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 79(ئهلبانى  ③
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  .ُم َوُتقَاُم الصَّلَاةُ فَلَا َيأِْتيَها َحتَّى َيفُْرغَ َوإِنَُّه لََيْسَمُع ِقَراَءةَ الْإَِمامِلَُه الطََّعا
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 1047

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاق كهلتۈرۈل « ــدىغا تام ــڭ ئال ــامغا  ئهگهر بىرىڭالرنى ــاز ش ــدە، نام گهن

يهپ، ئانـدىن نامـازنى    ئالـدىرىماي  تهكبىر چىقىپ قالسا، ئـاۋۋال تامـاقنى  
ئـۆزى شـۇنداق قىالتتـى، ئـۇ      ماھۇ ئهنهۇالئىبنى ئۆمهر رەزىيهل. »ئوقۇسۇن
ــدىغا  ــاق ئال ــاڭالپ تۇرســىمۇ،   قويۇلغاتام ــدا، ئىمامنىــڭ قىرائىتىنــى ئ ن

  . تاماقنى يهپ بولمىغىچه ئورنىدىن تۇرمايتتى
 )674: بۇخارى(

إِنَّا َسِمْعَنا أَنَُّه ُيْبَدأُ بِالَْعَشـاِء  : قَالَ َعبَّاُد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ: ويف رواية - 1048
  .قَْبلَ الصَّلَاِة فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َوْيَحَك َما كَانَ َعَشاُؤُهْم أَُتَراُه كَانَ ِمثْلَ َعَشاِء أَبِيَك

ــيىلگهن   - 1048 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــدۇلالھ ئىبنــى  : يهنه بىــر رى ئاب
  : بادهبزۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئوغلى ئ

نامــازدىن ئىلگىــرى تامــاق كېلىــپ قالســا، ئالــدى بىــلهن ” :ــــ بىــز
ئاڭلىغان ئىدۇق، ـ دېگهن ئىدى، ئابدۇلالھ ئىبنى  دەپ  “تاماق يېيىلىدۇ

  : ق دېدىئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇندا
) بۈگـۈنكى خىلمۇخىـل  (داداڭنىـڭ  ئۇالرنىـڭ تائـامىنى   ! ــ ۋاي ساڭا
يهنـى ئۇالرنىـڭ تائـامى ئـاز ۋە     ! (ى، دەپ ئويالمسهن؟ش ئىدتائامىغا ئوخشا

ــامنى يهپ بولــۇپ چىقســىمۇ،   نامازغــا  بىــر خىــل بولغــانلىقى ئۈچــۈن تائ
ئـامنى  تا ،رەلهيتتى، ئهمما ھازىر تائامنىڭ تۈرى كۆپ بولغانلىقتىنئۈلگۈ

   ①).رەلمهيدۇ، دېمهكچىنامازغا ئۈلگۈ ،يهپ بولۇپ چىقسا
 )3759: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُتَؤخَُّر  - 1049
  .الصَّلَاةُ ِلطََعامٍ َولَا ِلَغْيرِِه

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3196(ئهلبانى  ①
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لالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   جــابىر ئىبنــى ئابــدۇ   - 1049
ــداق    ــهللهم مۇنـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــۇلۇلالھ سـ ــدۇكى، رەسـ قىلىنىـ

تاماق ياكى باشقا ئىش ئۈچۈن نامازنى كېچىكتۈرۈشكه «: غانئاگاھالندۇر
  . ①»بولمايدۇ

  )3758: ئهبۇ داۋۇد(

َعلَْيِه َوَسـلََّم َعـْن َوقْـِت     ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه: َعْن َعاِئَشةَ، قَالَْت -1050
  .“إِذَا َمɊَ اللَّْيلُ َبطَْن كُلَّ َواٍد”: الِْعَشاِء؟ قَالَ
: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 1050

ــى    ــهللهمدىن خۇپتهننىـــڭ ۋاقتـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
» تۈن ۋادىنى قاپلىغانـدا كېچه قاراڭغۇلىقى پۈ«: توغرىسىدا سورالغانىدى

  . ②دەپ جاۋاب بهردى
 )»ئهۋسهتئهل«(

َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ أَخََّر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْعَشاَء َسْبَع لََيالٍ  - 1051
َرُسولَ اللَِّه لَْو أَنََّك َعجَّلَْت لَكَـانَ   قَالَ أَُبو َداُوَد ثََماِن لََيالٍ إِلَى ثُلُِث اللَّْيلِ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َيا

  .أَْمثَلَ ِلِقَياِمَنا ِمْن اللَّْيلِ قَالَ فََعجَّلَ َبْعَد ذَِلَك
رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت     ەبهكـــر ئهبـــۇ – 1051
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم خـۇپتهننى يهتـته       : قىلىنىدۇ

كېچىنىـڭ  ) دېـيىلگهن  -ىتىدە سـهككىز كـۈن،  ئهبۇداۋۇدنىڭ رىۋاي(كۈن 
: بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ئاندىن ئهبۇ. ن بىرىگىچه كېچىكتۈردىىئۈچت

ئهگهر ســهن خــۇپتهننى بــۇرۇنراق ئوقۇغــان بولســاڭ،     ! ئــى رەســۇلۇلالھ 
كېچىلىــك نامازغــا قوپۇشــىمىز ئاســانراق بــوالتتى، ـ دېــگهن ئىــدى،          

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 803(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 1754(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر ـ دېگهن
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ئهلهيهى ۋەسهللهم خـۇپتهننى   رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ،دىن كېيىنىڭشۇن
  . ①بۇرۇنراق ئوقۇيدىغان بولدى

 )»ئهلكهبىر«؛ 19970: ئهھمهد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أَْعَتَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالِْعَشاِء فََخَرَج ُعَمُر  - 1052
َوالصِّْبَيانُ فََخَرَج َوَرأُْسُه َيقْطُُر َيقُولُ لَْولَا أَنْ أَُشـقَّ   فَقَالَ الصَّلَاةَ َيا َرُسولَ اللَِّه َرقََد النَِّساُء

  .َعلَى أُمَِّتي أَْو َعلَى النَّاسِ َوقَالَ ُسفَْيانُ أَْيًضا َعلَى أُمَِّتي لَأََمْرُتُهْم بِالصَّلَاِة َهِذِه السَّاَعةَ
ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1052 ــۋايهت م ــداق رى دىن مۇن

گه بىر كۈنى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خۇپتهن: ىلىنىدۇق
  : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ،خېلىغىچه چىقمىدى، شۇنىڭ بىلهن

، ئايالالر ۋە بالىالر ئۇخالپ ۋاقتى بولۇپ كهتتىناماز ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
قالــدى، ـ دېــگهن ئىــدى، رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم          

ئـۈممىتىمگه  «: ىدىن سـۇ تامچىغـان ھالـدا چىقىـپ مۇنـداق دېـدى      شېب
 قىچهچـاغ دېمىـگهن بولسـام، خـۇپتهننى مۇشـۇ     قالمىسـۇن   پقىيىن بولۇ

  . »كېچىكتۈرۈپ ئوقۇشقا بۇيرىغان بوالتتىم
  )7239: بۇخارى(

ذَاَت لَْيلٍَة الِْعَشاَء قَالَ  أَْعَتَم َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ اْبَن َعبَّاسٍ  - 1053
َحتَّى َرقََد َناٌس َواْسَتْيقَظُوا َوَرقَُدوا َواْسَتْيقَظُوا فَقَاَم ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَقَـالَ  

ظُُر إِلَْيِه الْآنَ َيقْطُُر َرأُْسُه َعطَاٌء قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فََخَرَج َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَأَنِّي أَْن
  .َماءă َواِضًعا َيَدُه َعلَى ِشقِّ َرأِْسِه قَالَ لَْولَا أَنْ َيُشقَّ َعلَى أُمَِّتي لَأََمْرُتُهْم أَنْ ُيَصلُّوَها كَذَِلَك

ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 1053 ــۋايهت م ــداق رى دىن مۇن
هلهيهــى ۋەســهللهم بىــر ئاخشــىمى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئ: قىلىنىــدۇ
ــۇپتهن ــچه چىقمىــدى    گهخ ، نامــازنى ســاقالپ  خېلــى كهچ بولــۇپ كهتكى

                                                 
ــهمى  ① ــى       ): 1757(ھهيس ــهنهدىدە ئهل ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــمهد ۋە تهبهران ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

ئۇنىــڭ ھهدىســىنى دەلىــل قىلىــش ھهققىــدە ئىخــتىالپ بــار، ـ          . رئىبنــى زەيــد ئىســىملىك بىــرى بــا    
 .دېگهن
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. ئولتۇرغان جامائهتنىڭ بهزىلىرى بىر نهچـچه قېـتىم ئـۇخالپ ئويغانـدى    
  : شۇنىڭ بىلهن، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئورنىدىن تۇرۇپ

ــاز   ـــ نام ــى  ـ ــۇپ كهتت ــى بول ــدى   ۋاقت ــاس . ، ـ دەپ توۋلى ــى ئابب  ئىبن
ــۇ ئهنهۇ ــارەزىيهلالھ ــدۇ  م ــداق دەي ــى  : مۇن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س رەس

ــۆز       ــېلىههم ك ــالىتى ھ ــان ھ ــدىن چىقق ــدا ئۆيى ــۇ چاغ ــهللهمنىڭ ش ۋەس
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بېشىدىن سۇ . ئالدىمدا تۇرۇپتۇ

ھالـدا ئۆيـدىن    ، قولىنى بېشـىنىڭ بىـر تهرىـپىگه قويۇۋالغـان    تامچىغان
ئهگهر ئــۈممىتىمگه تهس كهلمهيــدىغان بولســا ئىــدى، مهن    « :ىــپچىق

ــۇ چــ     ــۇپتهننى مۇش ــۋەتته خ ــۇالرنى ئهل ــقا  غائ ــۈرۈپ ئوقۇش قىچه كېچىكت
  . دېدى» بۇيرىغان بوالتتىم

 )642: مۇسلىم(

ا َعْبُد عن َعاِئَشةَ قَالَْت أَْعَتَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ َعيَّاٌش َحدَّثََن - 1054
 الْأَْعلَى َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعْن الزُّْهرِيِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت أَْعَتَم َرُسـولُ 

َرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الِْعَشاِء َحتَّى َناَداُه ُعَمُر قَْد َناَم النَِّساُء َوالصِّْبَيانُ فََخ
ـ  ُركُْم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَُّه لَْيَس أََحٌد ِمْن أَْهلِ الْأَْرضِ ُيَصلِّي َهِذِه الصَّلَاةَ غَْي

  .َولَْم َيكُْن أََحٌد َيْوَمِئٍذ ُيَصلِّي غَْيَر أَْهلِ الَْمِديَنِة
: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق - 1054

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم خـۇپتهنگه كېچىكىـپ قالغـان     
  : ئىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى چاقىرىپ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ ئايالالر ۋە بـالىالر ئـۇخالپ قالـدى، ـ دېـدى     
ىن يهر يۈزىدە بۇ نامازنى ئوقۇيدىغان سىلهرد«: ئهلهيهى ۋەسهللهم چىقىپ

مهدىنه ئهھلىـدىن باشـقا نامـاز    كۈنلهردە  شۇ. دېدى» باشقا ھېچكىم يوق
  . ئىدىئوقۇيدىغان ھېچكىم يوق 

 )862: بۇخارى(

  .َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ َيفُْشَو الْإِْسلَاُم: وزاد يف رواية - 1055
رەســــۇلۇلالھ ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى : يهنه بىــــر رىــــۋايهتته - 1055
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اندا، ئىسالم تېخى كـېڭهيمىگهن چـاغ ئىـدى، ـ     ۋەسهللهم ئۇ سۆزنى ئېيتق
  . ېگهند

  ) 566: بۇخارى(

و َزاَد َحْرَملَةُ ِفي رَِواَيِتِه قَالَ اْبُن ِشَهابٍ َوذُِكَر ِلي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى   - 1056
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الصَّلَاِة اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ َتْنُزُروا َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

  .َوذَاَك ِحَني َصاَح ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ
ــداق د   - 1056 ــۋايهتته ئىبنــى شــىهاب مۇن ــگهنيهنه بىــر رى ــا : ې ماڭ

ــۇ    ــۇ ئهنهـــ ــۆمهر رەزىيهلالھـــ ــى ئـــ ــىچه، ھهزرىتـــ ــبهر يېتىشـــ پهيغهمـــ
لالھۇ چاغـــدا، رەســـۇلۇلالھ ســـهلال ئهلهيهىسســـاالمنى نامازغـــا توۋلىغـــان

سـىلهرنىڭ پهيغهمبهرنـى نامازغـا ئالدىرىتىشـىڭالر     «: ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . دېگهن» توغرا ئهمهس

 )638: مۇسلىم(

ُسِئلَ أََنٌس َهلْ اتََّخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاَتًما قَالَ َنَعْم أَخََّر لَْيلَةً  - 1057
لَى قَرِيبٍ ِمْن َشطْرِ اللَّْيلِ فَلَمَّا أَنْ َصلَّى أَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َصلَاةَ الِْعَشاِء الْآِخَرِة إِ

  .َوَسلََّم َعلَْيَنا بَِوْجهِِه ثُمَّ قَالَ إِنَّكُْم لَْن َتَزالُوا ِفي َصلَاٍة َما اْنَتظَْرُتُموَها
ــبهر ســهلاللالھۇ ئه   –1057 ــۇ پهيغهم لهيهــى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنه

سـورالغاندا،  ئۈزۈك سالغان ياكى سـالمىغانلىقى ھهققىـدە   ۋەسهللهمنىڭ 
ــۇ ــدى  :ئ ــالغان ئى ــاۋابدەپ  ، ـ  ھهئه، س ــدى . بهردى ج ــداق دې ــۇ يهنه مۇن  :ئ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خۇپتهننى كېچىنىڭ يېرىمىغا 
ــزگه    ــيىن بى ــازدىن كې ــۇدى ۋە نام ــۈرۈپ ئوق ــېقىن كېچىكت ــىلهر «: ي س

ــازناما ــاۋاب      غ ــدەك س ــدە بولغان ــڭ ئىچى ــېغىڭالردا، نامازنى ــاقلىغان چ س
   .①دېگهنىدى» بولىدۇ

  )539: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 525(ئهلبانى  ①
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أَْبقَْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصلَاِة الَْعَتَمِة : عن ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ قال - 1058
َخارِجٍ َوالْقَاِئلُ ِمنَّا َيقُولُ َصلَّى فَإِنَّا لَكَذَِلَك َحتَّى َخـَرَج  فَأَخََّر َحتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَُّه لَْيَس بِ

كُْم قَـْد  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا لَُه كََما قَالُوا فَقَالَ لَُهْم أَْعِتُموا بَِهِذِه الصَّلَاِة فَإِنَّ
  .َولَْم ُتَصلَِّها أُمَّةٌ قَْبلَكُْم فُضِّلُْتْم بَِها َعلَى َساِئرِ الْأَُممِ

مۇئاز ئىبنى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      - 1058
بىـــر كـــۈنى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  : قىلىنىـــدۇ

بهر ســـهلاللالھۇ پهيغهمـــ” :خـــۇپتهننى كېچىكتـــۈرگهن ئىـــدى، بهزىـــلهر
 :بهزىـلهر يهنه ، سـا ەپ ئويلىد “چىقمايـدىغان ئوخشـايدۇ   ئهلهيهى ۋەسهللهم

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خــۇپتهننى ئوقــۇپ بولغــان   ”
ــايدۇ ــتى “ئوخش ــهلاللالھۇ    . دېيىش ــۇلۇلالھ س ــاق، رەس ــالهتته تۇرس ــۇ ھ ش

سـاھابىلهر رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     . ئهلهيهى ۋەسهللهم چىقتـى 
سـۆزلهپ   ئېيتقانلىرىنىگه ھېلىقى ئويلىغانلىرىنى ۋە ئۆز ئارا ۋەسهللهم
  : ى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغابهرگهنىد

چۈنكى سىلهر مۇشۇ ناماز سىلهر بۇ نامازنى كېچىكتۈرۈپ ئوقۇڭالر، «
سـىلهردىن  بـۇ نامـازنى   . قىلىنـدىڭالر ئۈممهتلهردىن ئـارتۇق  بىلهن باشقا 

  . ①دېدى »بۇرۇنقى ئۈممهتلهر ئوقۇمىغان
 )421: داۋۇد ئهبۇ(

ْن أَبِي ُموَسى قَالَ أَنَُّه لَْيَس أََحٌد ِمْن النَّاسِ ُيَصلِّي َهِذِه السَّاَعةَ غَْيُركُْم أَْو َع - 1059
  .قَالَ َما َصلَّى َهِذِه السَّاَعةَ أََحٌد غَْيُركُْم

مۇســـا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن قىلىنغـــان رىـــۋايهتته  ۇئهبـــ - 1059
سـىلهردىن باشـقا   سـائهتته  بۇ «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بـۇ سـائهتته سـىلهردىن    « :يـاكى  دېگهن »ناماز ئوقۇيدىغان ھېچ كىم يوق
  . دېگهن» باشقا ھېچكىم ناماز ئوقۇمايدۇ

 )567: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 406(ئهلبانى  ①
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أََما إِنَُّه لَْيَس ِمْن : وألƥد واملوصلي والبزار والكبري َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد رفعه - 1060
أََحٌد َيذْكُُر اللََّه َهِذِه السَّاَعةَ غَْيُركُْم قَالَ َوأَْنَزلَ َهُؤلَاِء الْآَياِت لَْيُسوا َسَواءă  أَْهلِ َهِذِه الْأَْدَياِن

  .ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َحتَّى َبلَغَ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُتكْفَُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني
ھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلال -1060

ــهللهم  ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۇڭالركى،لىب«: پهيغهمـ  ىـــپ قويـ
تائـاالنى زىكـرى   هللا سىلهردىن باشقا ھېچ قايسى دىندىكىلهر بـۇ سـائهتته ا  

ئۇالر بىر خىـل  : لهرنى نازىل قىلدىبۇ ئايهت هللا ،دىئىدېگهن » قىلمايدۇ
كېچىلىـرى   )يالر، ناسـاراالردىن يهنـى يهھـۇدى  ( ئهھلى كىتـابتىن  ئهمهس،

ــپ     هللا ــهجدە قىلى ــدىغان ۋە س ــپ تۇرى ــالۋەت قىلى ــايهتلىرىنى تى ــڭ ئ نى
ــار  ا ۋە ئــاخىرەت كــۈنىگه قــهللائــۇالر ا .تۇرىــدىغان بىــر جامــائه كىشــىلهر ب

 يامـــان ئىشـــالردىن توســـىدۇ، ياخشـــى ئىشـــالرغا بۇيرۇيـــدۇ، ئىشـــىنىدۇ،
ئۇالر . ياخشىالردىندۇرئهنه شۇالر  خهيرلىك ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايدۇ؛

تهقـۋادارالرنى  هللا ا ،ئـۇ بىكـار كهتمهيـدۇ    ھهرقانداق ياخشىلىقنى قىلسـۇن، 
   ①.ئوبدان بىلىدۇ

  )3751: ئهھمهد(

فَقَاَم النَّبِـىُّ  . َعْن أََنسٍ أَنَُّه قَالَ أُِقيَمْت َصالَةُ الِْعَشاِء فَقَالَ َرُجلٌ ِلى َحاَجةٌ - 1061
  .ثُمَّ َصلَّْوا -أَْو َبْعُض الْقَْومِ  -ِه َحتَّى َناَم الْقَْوُم ُيَناجِي صلى اهللا عليه وسلم

: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ – 1061
بىر كىشى رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ،خۇپتهنگه تهكبىر ئوقۇلغاندا

  : ۋەسهللهمگه
ھ سـهلاللالھۇ  ــ مېنىڭ بىر ھاجىتىم بار، ـ دېگهن ئىـدى، رەسـۇلۇلال   

جامائهت  شى بىلهن گېپىنى تۈگىتىپ بولغىچهئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ كى
  . بهزىلهر ئۇخالپ قالدى ياكى

 )376: مۇسلىم(

                                                 
 .ئايهتلهر -115ۋە  -114-113سۈرە ئال ئىمران،  ①
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َعْن أََنسٍ قَالَ لَقَْد َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد َما ُتقَاُم الصَّـلَاةُ   - 1062
قُوُم َبْيَنُه َوَبْيَن الِْقْبلَِة فََما َيَزالُ ُيكَلُِّمُه فَلَقَْد َرأَْيُت َبْعَضَنا َيْنَعُس ِمْن طُولِ ِقَيامِ ُيكَلُِّمُه الرَُّجلُ َي

  .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُه
: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ – 1062

كېــيىن، بىــر كىشــىنىڭ قىــبله تهرەپــته نامازغــا تهكبىــر ئوقۇلغانــدىن 
ــۇرۇپ رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ســۆزلهۋاتقىنىنى    ت

رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇ كىشــى بىــلهن  . كــۆردۈم
خېلى ئۇزۇن گهپلىشىپ تۇردى، كىشـىلهرگه قارىسـام، بهزىـلهر مۈگـدەپ     

  . ①قاپتۇ
 )518: تىرمىزى(

ي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَْدَرَك َركَْعـةً  َعْن أَبِ - 1063
  .ِمْن الصَّلَاِة فَقَْد أَْدَرَك الصَّلَاةَ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 1063
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى جامائهت نامىزىنىـڭ بىـر رەكئىـتىگه ئۈلگۈرسـه، نامـازنى      «
  . »جامائهت بىلهن ئوقۇغان بولىدۇ

  )580: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاةً ِلَوقِْتَهـا   - 1064
  .ُهالْآِخرِ َمرََّتْينِ َحتَّى قََبَضُه اللَّ

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 1064
ــا     ــات بولغانغ ــهللهم ۋاپ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــېچ پهيغهم قهدەر ھ

  . ②ئهمهسنامازنى ئىككى قېتىم ئاخىرقى ۋاقتىدا ئوقۇغان قانداق 
 )174: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 427(ئهلبانى  ①
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اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَْسـِفُروا   َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ  - 1066
  .بِالْفَْجرِ فَإِنَُّه أَْعظَُم ِللْأَْجرِ أَْو ِلأَْجرَِها

ــۋايهت      - 1066 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــج رەزىيهلالھـ ــى خهدىـ ــئ ئىبنـ رافىـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چــۈنكى يورۇغانــدا ئوقــۇڭالر، ى ئوبــدان خېلــبامــدات نــامىزىنى تــاڭ «
  . ①»ئهجرى بهك كاتتىدۇرشۇنداق ۋاقىتتا ئوقۇشنىڭ 

  )16835: ئهھمهد(

عن ُمِغيثُ ْبُن ُسَميŖ قَالَ َصلَّْيُت َمَع َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ الصُّْبَح بَِغلَسٍ فَلَمَّا  - 1067
َما َهِذِه الصَّلَاةُ قَالَ َهِذِه َصلَاُتَنا كَاَنْت َمَع َرُسـولِ اللَّـِه    َسلََّم أَقَْبلُْت َعلَى اْبنِ ُعَمَر فَقُلُْت

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر فَلَمَّا طُِعَن ُعَمُر أَْسفََر بَِها ُعثَْمانُ
مهن : س ئىبنى سۇمهيدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ غىمۇ - 1067

بامـداتنى  ئىقتىـدا قىلىـپ    غـا ئهنهۇ ۇزۇبهير رەزىيهلالھـ ئابدۇلالھ ئىبنى 
يورۇغانــدا ئوقــۇدۇم، نامــازنى تۈگهتكهنــدىن كېــيىن، ئىبنــى  ئهمــدىالتــاڭ 

  : غامائۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  : ـ دېسهم، ئۇ مۇنداق دېدى !؟ۇ قانداق ۋاقىتتا ئوقۇلغان نامازــ ب

ــهللهم،     ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇلۇلالھ س ــز، رەس ـــ بى ــۇـ ــرى  ئهب بهك
ــلهن   ــۇالر بىـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــۇ ۋە ئـ ــۇ ئهنهـ ــداتنى  رەزىيهلالھـ بامـ

ھهزرىتى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ شـېهىد     . مۇشۇنداق چاغدا ئوقۇيتتۇق
بىـر ئـاز   تـاڭ  قىلىنغاندىن كېيىن، ھهزرىتى ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  

  . ②بولدىغان يدىيورۇغاندا ئوقۇ
  )671: ئىبنى ماجه(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِنَّ الُْمَصلَِّي لَُيَصلِّي الصَّلَاةَ َوَما فَاَتـُه   - 1068
  .َوقُْتَها َولََما فَاَتُه ِمْن َوقِْتَها أَْعظَُم أَْو أَفَْضلُ ِمْن أَْهِلِه َوَماِلِه

                                                 
ــهمى  ① ــدۇراھمان     ):1766(ھهيسـ ــهنهدىدە ئابـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىبنى زەيد ئىبنى ئهسلهم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 545(ئهلبانى  ②
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بهزى كىشـىلهر نامـازنى   : دەيـدۇ مۇنداق  يهھيا ئىبنى سهئىد -1068
ــاۋ( ــاخىرقى ئــ ــۈرۈپ، ئــ ــدىن كېچىكتــ ۋاقتــــى چىقىــــپ ) ۋالقى ۋاقتىــ

كېتىشــتىن بــۇرۇن ئوقۇيــدۇ، ئهمهلىيهتــته بولســا، ئــۇ قــاچۇرۇپ قويغــان  
ماللىرىــدىنمۇ -ئــاۋۋالقى ۋاقــت ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بــالىۋاقىلىرى ۋە پــۇل     

   .ئهۋزەلدۇر
  )23: مالىك(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت ُسِئلَ عن أُمِّ فَْرَوةَ َوكَاَنْت ِممَّْن َباَيَعْت النَّبِيَّ  - 1069
  .النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ الْأَْعَمالِ أَفَْضلُ قَالَ الصَّلَاةُ ِلأَوَّلِ َوقِْتَها

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت قىلغان  – 1069
ــان ئۇممــ   ــرى بولغ ــالالردىن بى ــداق   فهرۋە ۇئاي ــادىن مۇن ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ
  : ــ ئهمهللهرنىڭ قايسىسى ئهۋزەل؟ ـ دەپ سورالغانىدى
  . ①ــ نامازنى ئاۋۋالقى ۋاقتىدا ئوقۇش، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )170: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 144(ئهلبانى  ①
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َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ قَالَ ثَلَاثُ َساَعاٍت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 1070
تَّى َتْرَتِفَع َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهاَنا أَنْ ُنَصلَِّي ِفيهِنَّ أَْو َنقُْبَر ِفيهِنَّ َمْوَتاَنا ِحَني َتطْلُُع الشَّْمُس َبازِغَةً َح

  .ُس ِللُْغُروبِ َحتَّى َتْغُرَبقَاِئُم الظَّهَِريِة َحتَّى َتِميلَ َوِحَني َتَضيَُّف الشَّْم َوِحَني َيقُوُم
ئۇقبه ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      - 1070
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنــى كــۈن      : قىلىنىــدۇ
ــان كـــۈن تىكلهنـــگهن  ،ۋاقىتـــتىن نهيـــزە بـــويى ئـــۆرلىگهنگه  چىقىۋاتقـ
ۋاقىتـتىن ئولتۇرغانغـا قهدەر    ۋە كـۈن پېتىۋاتقـان  قايرىلغانغا  ۋاقىتتىن

ئـۈچ ۋاقىتتـا نامـاز ئوقـۇش ۋە جىنـازا نـامىزىنى       بولغان ئارىلىقتىكى بـۇ  
  . ①چۈشۈرۈشتىن توسقان

  )1030: تىرمىزى(

للَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِنَّ   َعْن َعْبِد اللَِّه الصَُّنابِِحيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا - 1071
ـ  ْت الشَّْمَس َتطْلُُع َوَمَعَها قَْرنُ الشَّْيطَاِن فَإِذَا اْرَتفََعْت فَاَرقََها ثُمَّ إِذَا اْسَتَوْت قَاَرَنَها فَإِذَا َزالَ

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاَرقََها فَإِذَا َدَنْت ِللُْغُروبِ قَاَرَنَها فَإِذَا غََرَبْت فَاَرقََها َوَنَهى َرُس
  .َعْن الصَّلَاِة ِفي ِتلَْك السَّاَعاِت

ــۋايهت   - 1071 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــۇنابىهى رەزىيهلالھــ ــدۇلالھ ســ ئابــ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كۈن  .ۇننىڭ مۈڭگۈزى بىلهن بىلله چىقىدھهقىقهتهن كۈن شهيتا«
 .يهنه يېقىنلىشىدۇ ،كۈن تىكلهنگهندە. ئايرىلىپ كېتىدۇ ،كۆتۈرۈلگهندە

 .يهنه يېقىنلىشـىدۇ  ،كۈن پېتىۋاتقاندا. يهنه ئايرىلىدۇ ،كۈن ئېگىلگهندە
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ــدىن كېــيىن  شــۇڭا پهيغهمــبهر  .»ئايرىلىــپ كېتىــدۇ ،كىرىــپ كهتكهن
  . نقاوستىن تسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ئۈچ ۋاقىتتا ناماز ئوقۇش

  )510: مالىك(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 1072
إِذَا طَلََع َحاجُِب الشَّْمسِ فََدُعوا الصَّلَاةَ َحتَّى َتْبُرَز َوإِذَا غَاَب َحاجُِب الشَّـْمسِ فَـَدُعوا   

ـ الصَّلَاةَ َحتَّ ْي ى َتِغيَب َولَا َتَحيَُّنوا بَِصلَاِتكُْم طُلُوَع الشَّْمسِ َولَا غُُروَبَها فَإِنََّها َتطْلُُع َبْيَن قَْرَن
  .َشْيطَاٍن أَْو الشَّْيطَاِن

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 1072
   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كۈننىڭ بىر قىسمى چىققان بولسا، تولۇق چىقىپ بولغىچه نامـاز  «
ئوقۇماڭالر ۋە كۈننىڭ بىر قىسمى پاتقان بولسا، تولۇق پېتىپ بـولغىچه  

نامازغـا  ۋاقىتالرنـى   كۈن چىقىۋاتقـان يـاكى پېتىۋاتقـان   . ناماز ئوقۇماڭالر
چـۈنكى كـۈن شـهيتاننىڭ ئىككـى مۈڭگۈزىنىـڭ      . ىن قىلىۋالمـاڭالر تهي

  . »چىقىدۇ ىنىدئارىس
  )3273: بۇخارى(

 أَْسـَمعُ َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ السُّلَِميِّ أَنَُّه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ اللَّْيلِ  - 1073
صُّْبَح ثُمَّ قَالَ َجْوُف اللَّْيلِ الْآِخُر فََصلِّ َما ِشئَْت فَإِنَّ الصَّلَاةَ َمْشُهوَدةٌ َمكُْتوَبةٌ َحتَّى ُتَصلَِّي ال

أَقِْصْر َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس فََتْرَتِفَع ِقيَس ُرْمحٍ أَْو ُرْمَحْينِ فَإِنََّها َتطْلُُع َبـْيَن قَْرَنـْي َشـْيطَاٍن    
ِظلَُّه ثُمَّ  َوُيَصلِّي لََها الْكُفَّاُر ثُمَّ َصلِّ َما ِشئَْت فَإِنَّ الصَّلَاةَ َمْشُهوَدةٌ َمكُْتوَبةٌ َحتَّى َيْعِدلَ الرُّْمُح

أَقِْصْر فَإِنَّ َجَهنََّم ُتْسَجُر َوُتفَْتُح أَْبَواُبَها فَإِذَا َزاغَْت الشَّْمُس فََصلِّ َما ِشئَْت فَـإِنَّ الصَّـلَاةَ   
َشـْيطَاٍن  َمْشُهوَدةٌ َحتَّى ُتَصلَِّي الَْعْصَر ثُمَّ أَقِْصْر َحتَّى َتْغُرَب الشَّْمُس فَإِنََّها َتْغُرُب َبْيَن قَْرَنْي 

  .اُر َوقَصَّ َحِديثًا طَوِيلًاَوُيَصلِّي لََها الْكُفَّ
ئهمر ئىبنى ئهبهسه سۇلهمىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق   - 1073

  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ
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ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــد ! ئ ــڭ قايســى ۋاقتى ــادەت بهك  ىكىكېچىنى ئىب
؟ ـ دەپ سورىســـام، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     دۇمهقبـــۇل بولىـــ

  : ۋەسهللهم
شــۇڭا ســهن بــۇ ۋاقىتتــا     ىكى،قىســمىد قىــــ كېچىنىــڭ ئــاخىر  

نامازغـا مـاالئىكىلهر ھـازىر    بـۇ  چـۈنكى  ! ئوقۇغىن نامازئوقۇيالىغىنىڭچه 
ىــدۇ، كېچىنىــڭ ئــاخىرىنى بامــداتقا ئــۇالپ، تــاڭ  ازدەپــتهرگه يۋە  بولىــدۇ

ئانــدىن كېــيىن كــۈن . امــدات نــامىزىنى ئوقــۇغىنئاتقانــدىن كېــيىن ب
چـۈنكى  . كـۈتكىن ىپ، بىر يـاكى ئىككـى نهيـزە بـويى كۆتـۈرۈلگىچه      چىق

ئـۇ ۋاقىتتـا   . كۈن شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزىنىڭ ئارىسـىدىن چىقىـدۇ  
بــويى  بىــر يــاكى ئىككــى نهيــزەكــاپىرالر كــۈنگه ســهجدە قىلىــدۇ، كــۈن  

 انامازغـ بـۇ   .ىنغناماز ئوقۇ هئوقۇيالىغىنىڭچ ،كېيىنبولغاندىن چىقىپ 
 ،كۈن تىكلهشـكهندە ئاندىن . ىدۇازر ھازىر بولىدۇ ۋە دەپتهرگه يماالئىكىله

 دەرۋازىلىـرى جهھهنـنهم قىزىتىلىـپ،   ) بـۇ چاغـدا  (چـۈنكى  . يهنه كۈتكىن
ــدۇ ــپ  . ئېچىلىــ ــدىن تارتىــ ــۈن ئېگىلگهنــ ــدىن كــ ــىرگىچه  ئانــ ئهســ

ــالىغىنىڭچه ــاز ئوقۇي ــۇغىن نام ــۇ  .ئوق ــازغب ــاال ىمۇنام ــازىر م ئىكىلهر ھ
كـۈن پـاتقۇچه كـۈتكىن، چـۈنكى     ئهسـىرنى ئوقـۇپ بولـۇپ    ئاندىن  .بولىدۇ

كۈن شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزى ئارىسىدىن كىرىپ كېتىدۇ، كاپىرالر 
  . ①دېدى -...شۇ چاغدا كۈنگه سهجدە قىلىدۇ

  )1277 :ئهبۇ داۋۇد(

ِمْن الْأُْخَرى أَْو َهلْ ِمْن َسـاَعٍة   قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ ِمْن َساَعٍة أَقَْرُب - 1074
إِنْ ُيْبَتَغى ِذكُْرَها قَالَ َنَعْم إِنَّ أَقَْرَب َما َيكُونُ الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن الَْعْبِد َجْوَف اللَّْيلِ الْآِخَر فَ

  .فَكُْن فَإِنَّ الصَّلَاةَ َمْحُضوَرةٌ اْسَتطَْعَت أَنْ َتكُونَ ِممَّْن َيذْكُُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِتلَْك السَّاَعِة
  : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دەيدۇ يراۋى - 1074
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ىغان بولىـد  بـولغىلى  يـېقىن بهكـرەك  تائاالغـا  هللا ا! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 
؟ ـ دەپ سورىســام، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   مــۇئهييهن بىــرەر ۋاقىــت بــارمۇ

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــاالهللا اـ ــدىگه  تائ ــېقىنئهڭ بهن ــدىغان  ي ــتبولى ــڭ  ۋاقى كېچىنى
تائــاالنى هللا ئهگهر قــادىر بواللىســاڭ، شــۇ ســائهتته ا. ۇررقى قىســمىدئــاخى

ادەتكه زىكرى قىلىدىغان كىشىلهردىن بولغىن، چۈنكى كېچىـدىكى ئىبـ  
  . ①دېدى ، ـماالئىكىلهر ھازىر بولىدۇ

  )572: نهسائى(

الٌ َمْرِضيُّونَ ِفيهِْم ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َشهَِد ِعْنِدي رَِج - 1075
َبْعَد َوأَْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َصلَاةَ 

  .ى َتْغُرَب الشَّْمُسالصُّْبحِ َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس َولَا َصلَاةَ َبْعَد الَْعْصرِ َحتَّ
هللا ا: مۇنــداق دەيــدۇ  مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 1075

تائاالنىڭ رازىلىقىغـا ئېرىشـكهن بىـر قـانچه كىشـى مېنىـڭ ھۇزۇرۇمـدا        
بامدات نامىزىنى ئوقـۇپ  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

شـقا بولمايـدۇ ۋە   بولغاندىن كېيىن، كۈن چىققۇچه ھېچقانداق ناماز ئوقۇ
ئهسىر نامىزىـدىن كېـيىن، كـۈن كىرىـپ كهتكـۈچه ھـېچ قانـداق نامـاز         

دەپ تهلىم بهرگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهردى، ئۇالرنىـڭ  » ئوقۇشقا بولمايدۇ
هللا ا ۆمهرئىچىدە ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ بار بولۇپ، مېنىڭ نهزىرىمدە ئـ 

  . نىڭ بىرىدۇرتائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشكهن ئهڭ كاتتا كىشىلهر
  )131: ئهھمهد(

قَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَْوَهَم ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِنََّما َنَهى َرُسـولُ   - 1076
َها َتطْلُـُع  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتَتَحرَّْوا بَِصلَاِتكُْم طُلُوَع الشَّْمسِ َولَا غُُروَبَها فَإِنَّ

  .َبْيَن قَْرَنْي َشْيطَاٍن
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ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنـداق دەيـدۇ   - 1076
ر نامىزىـدىن كېـيىن   ىيۇقىرىقى ھهدىسنى بامدات نامىزى ۋە ئهس(ئهنهۇ 

ــدۇ دەپ چۈشىنىشــته    ــقا بولماي ــاز ئوقۇش ــداق نام ــېچ قان ــقان، ) ھ خاتاالش
ن ۋە ىۋاتقـا كـۈن چىق «: ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   چۈنكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

قان ۋاقىتنى ئاالھىدە بىلىـپ، مهخسـۇس نامـاز ئوقۇيـدىغان     ىۋاتتېكۈن پ
ۋاقىــت قىلىۋالمــاڭالر، چــۈنكى كــۈن شــهيتاننىڭ ئىككــى مۈڭگــۈزى       

پ تـۇرۇپ  دەپ، مۇشۇ ئىككى ۋاقىتنـى ئاالھىـدە سـاقال   » ئارىسىدا چىقىدۇ
ىســتىنمۇ شــۇنى مهقســهت يــۇقىرىقى ھهد( نامــاز ئوقۇشــتىن چهكلىــگهن

قىلغان، ئهمما ئهسىردىن ۋە بامـداتتىن كېـيىن نامـاز ئوقۇسـا بولمايـدۇ      
دېـمهك، ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ     . دېگهننى مهقسهت قىلغىنى يوق

  . ①)بۇ ھهدىسكه بولغان چۈشهنچىسى شۇنداق
  )570: نهسائى(

الْكَْعَبِة فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى  َعْن أَبِي ذَرŖ أَنَُّه أََخذَ بَِحلْقَِة َبابِ  - 1077
ـ  َع اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َصلَاةَ َبْعَد الَْعْصرِ َحتَّى َتْغُرَب الشَّْمُس َولَا َبْعَد الْفَْجرِ َحتَّى َتطْلُ

  .الشَّْمُس إِلَّا بَِمكَّةَ إِلَّا بَِمكَّةَ
ــۇ ئه  - 1077 ــۇ زەر رەزىيهلالھــ ــكىنىڭ  ئهبــ ــڭ ئىشــ ــۇ كهبىنىــ نهــ

ھالقىسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   
ــدۇ    ــۋايهت قىلى ــى رى ــداق دېگهنلىكىن ــۈن   «: مۇن ــيىن ك ــىردىن كې ئهس

كىرىپ كهتكۈچه ناماز ئوقۇشقا بولمايـدۇ ۋە بامـدات نامىزىـدىن كېـيىن     
  . ②»ىدۇكۈن چىققۇچه ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ، لېكىن مهككىدە بول

  )ۋە رەزىن» ئهلئهۋسهت«؛ 20951: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 555(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــهنهدىدە      ): 3372(ھهيسـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــمهد ۋە تهبهرانـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ئهھــمهد ۋە باشــقىالر ئۇنىــڭ ھهدىســى    . ئىبنــى مــۇئهممهل مهخزۇمــى ئىســىملىك بىــرى بــار      ئابــدۇلالھ
ۋە ئىبنــى ھىببــان  ) بىــر رىــۋايهتته (ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى سۈرســه، ئىبنــى مهئىــن     زەئىــپ كىشــى  

ــان     ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــى ئىكهنلىكىن ــهنچلىك كىش ــڭ ئىش ــنىڭ   . ئۇنى ــهھىه ھهدىس ــرى س ــان راۋىيلى قالغ
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َعْن َعِليŖ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن الصَّلَاِة َبْعَد الَْعْصرِ إِلَّـا   - 1078
  .َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ

 ھهقىـقهتهن : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ – 1078
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهسـىردىن كېـيىن نامـاز ئوقۇشـتىن        

  . ①شتىن توسمىغانئوقۇ غدااخېلى تىك بولسا، ئۇنداق چكۈن لېكىن توستى، 
  )1274: ئهبۇ داۋۇد(

َد الَْعْصرِ َعْن َعِليŖ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الصَّلَاِة َبْع - 1079
  .إِلَّا أَنْ َتكُونَ الشَّْمُس َبْيَضاَء َنِقيَّةً ُمْرَتِفَعةً

ــۋايهت قىلىنىــدۇ  – 1079 : ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رى
ــاز       ــيىن نام ــىردىن كې ــهللهم ئهس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

خېلـى تىـك، ئاپئـاق پـارقىراپ تۇرغـان       ئوقۇشتىن توستى، لېكىن كـۈن 
  . ②شتىن توسمىغانئوقۇ قىتتاۋا

  )573: نهسائى(

َعْن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيِّ قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 1080
ا فََمْن َحافَظَ الَْعْصَر بِالُْمَخمَّصِ فَقَالَ إِنَّ َهِذِه الصَّلَاةَ ُعرَِضْت َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم فََضيَُّعوَه
  .َعلَْيَها كَانَ لَُه أَْجُرُه َمرََّتْينِ َولَا َصلَاةَ َبْعَدَها َحتَّى َيطْلَُع الشَّاِهُد َوالشَّاِهُد النَّْجُم

: غىفــارى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     ەبهســرۇ ئهبــ – 1080
 )جـاي ئىسـمى  (مۇخهممهسـته  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    

بۇ نامـاز سـىلهردىن   «: گه ئهسىر نامىزىنى ئوقۇپ بهرگهندىن كېيىنبىز
ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگىمۇ بۇيرۇلغانىدى، لـېكىن ئـۇالر بـۇ نامـازنى زايه     

كىمكـى بـۇ نامـازنى چىـڭ تۇتـۇپ ئوقۇسـا،       ). يهنى ئوقۇمىدى(قىلىۋەتتى 
ئهسـىر نامىزىـدىن كېـيىن،    . ر بېرىلىـدۇ ىـ ئۇنىڭغا ئىككى ھهسسـه ئهج 

  . »ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ كۆرۈنگىچهۇز تاكى يۇلت
  )830: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1135(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 558(ئهلبانى  ②
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 ِفـي  الُْمْنكَـِدرَ  َيْضرُِب الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر َرأَى أَنَُّه َيزِيَد ْبنِ السَّاِئبِ َعْن - 1081
  .الَْعْصرِ َبْعَد الصَّلَاِة

ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ  مهن،  :مۇنداق دەيدۇسابىت ئىبنى يهزىد  - 1081
مـۇنكهدىر ئىسـىملىك بىـر    نامـاز ئوقۇغـان    سىردىن كېيىنئهئهنهۇنىڭ 

  . ئادەمنى ئۇرغانلىقىنى كۆرگهن
  )516: مالىك(

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َنَزلَ َمْنزِلًا لَْم : عن أََنس ْبَن َماِلٍك قال - 1082
َرُجلٌ َوإِنْ كَاَنْت بِنِْصِف النََّهارِ قَالَ َوإِنْ كَاَنْت بِنِْصِف  َيْرَتِحلْ ِمْنُه َحتَّى ُيَصلَِّي الظُّْهَر فَقَالَ

  .النََّهارِ
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1082

ســـهپهردە (پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم    : قىلىنىـــدۇ
يهردىــن  چۈشســه، ئــۇ) ئــارام ئــېلىش ئۈچــۈن(بىــرەر يهرگه ) كېتىۋېتىــپ

بىرســى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ . پېشــىن نــامىزىنى ئوقۇمــاي قوزغالمــايتتى
  : ئهنهۇدىن

پېشىن نامىزىنى غان ۋاقىت بولسىمۇ يېرىم بول تېخى ــ ئهگهر كۈن
  : ـ دەپ سورىغان ئىدى، ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تى؟مئوقۇماي قوزغالما

  . ①ــ ھهئه، شۇنداق قىالتتى، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )498: سائىنه(

َعْن أَبِي قََتاَدةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَرَِه الصَّلَاةَ نِْصَف النََّهارِ  - 1083
  . إِلَّا َيْوَم الُْجُمَعِة َوقَالَ إِنَّ َجَهنََّم ُتَسجَُّر إِلَّا َيْوَم الُْجُمَعِة

: ۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ قهتادە رەزىيهلالھۇ ئهنه - 1083
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جۈمه كۈنىدىن باشقا كـۈنلىرى  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 484(ئهلبانى  ①
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جۈمه «: چىڭقى چۈش مهزگىلىدە ناماز ئوقۇشنى مۇۋاپىق كۆرمهيتتى ۋە
  . ①دەيتتى» بۇ ۋاقىتتا جهھهننهم قىزىتىلىدۇباشقا كۈنلىرى  كۈنىدىن

  )1083: ئهبۇ داۋۇد(

لَاِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَُّه َدَخلَ َعلَى أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ِفي َدارِِه بِالَْبْصَرِة َعْن الَْع - 1084
َنا لَُه ِحَني اْنَصَرَف ِمْن الظُّْهرِ َوَداُرُه بَِجْنبِ الَْمْسجِِد فَلَمَّا َدَخلَْنا َعلَْيِه قَالَ أََصلَّْيُتْم الَْعْصَر فَقُلْ

لسَّاَعةَ ِمْن الظُّْهرِ قَالَ فََصلُّوا الَْعْصَر فَقُْمَنا فََصلَّْيَنا فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا قَالَ َسـِمْعُت  إِنََّما اْنَصَرفَْنا ا
ا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِتلَْك َصلَاةُ الُْمَناِفقِ َيْجِلُس َيْرقُُب الشَّْمَس َحتَّى إِذَ

  .َنْي الشَّْيطَاِن قَاَم فََنقََرَها أَْرَبًعا لَا َيذْكُُر اللََّه ِفيَها إِلَّا قَِليلًاكَاَنْت َبْيَن قَْر
ئهنهس رەزىيهلالھـۇ  : دەيـدۇ  ئهال ئىبنى ئابـدۇراھمان مۇنـداق   - 1084

پېشــىن بىــز ، ئىــدىدىكى ئــۆيى مهســجىدنىڭ يېنىــدا رەئهنهۇنىــڭ بهســ
  :ئۇ. گهنىدۇق، ئۇنىڭ ئۆيىگه كىرپنامىزىدىن قايتى

  : ىدى، بىزقۇپ بولدۇڭالرمۇ؟ ـ دەپ سورىغانئو نىنامىزى ئهسىرــ 
  : ــ تېخى ھازىر پېشىن نامىزىدىن چىقتۇققۇ؟ ـ دېسهك، ئۇ

ــۇڭالر  ـــ ئهســىرنى ئوق ــدىن   ! ـ ــدى، بىــز ئهســىرنى ئوقــۇپ بولغان ــ دې ـ
  : كېيىن، ئۇ

ئهسـىرنى  «: ــ مهن رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    
 نى مـاراپ ئولتـۇرۇپ،  كـۈن  ،ئوقۇش مۇناپىقنىـڭ ئىشـى، ئـۇ   كېچىكتۈرۈپ 

كۈن شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزىنىڭ ئارىسىغا كىرىپ كېتهي دېگهنـدە  
تائاالنى كۆپ زىكرى قىلماسـتىن، خـۇددى توخـۇ دان    هللا ئورنىدىن تۇرۇپ، ا

دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـانىم، ـ    » چوقۇغاندەك تـۆت رەكـئهت نامـاز ئوقۇيـدۇ    
  . دېدى

  )622: مۇسلىم(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 236(ئهلبانى  ①
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  ئهزان ۋە تهكبىرنىڭ پهزىلىتى

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْو َيْعلَُم النَّاُس َما  - 1085
لَْو َيْعلَُمونَ َما ِفـي  ِفي النَِّداِء َوالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَْم َيجُِدوا إِلَّا أَنْ َيْسَتهُِموا َعلَْيِه لَاْسَتَهُموا َو
  .التَّْهجِريِ لَاْسَتَبقُوا إِلَْيِه َولَْو َيْعلَُمونَ َما ِفي الَْعَتَمِة َوالصُّْبحِ لَأََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  -1085
  : ق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهقىقهتهن مۇندا

ــنىڭ     « ــاز ئوقۇش ــهپته نام ــاۋۋالقى س ــڭ ۋە ئ ــىلهر ئهزاننى ئهگهر كىش
ساۋابىنى بىلسه ئىدى، ئۇنىڭغـا ئېرىشـىش ئۈچـۈن چهك تاشالشـقا تـوغرا      

. بــوالتتى شــقانكهلگهنــدىمۇ، ئــۇنى قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن چهك تاشال 
 ئهگهر ئۇالر نامازغا ئالدىراشنىڭ سـاۋابىنى بىلسـه ئىـدى، نامازغـا چوقـۇم     

ئهگهر ئۇالر خۇپتهن ۋە بامدات نامىزىنى جامائهت بىـلهن  . بالدۇر كېلهتتى
ئوقۇغاننىڭ سـاۋابىنى بىلسـه ئىـدى، ئـۇالر ئـۆمىلهپ بولسـىمۇ كهلـگهن        

  . »بوالتتى
  )615: بۇخارى(

َي ِللصَّلَاِة َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا ُنوِد - 1086
أَْدَبَر الشَّْيطَانُ َولَُه ُضَراطٌ َحتَّى لَا َيْسَمَع التَّأِْذيَن فَإِذَا قََضى النَِّداَء أَقَْبـلَ َحتَّـى إِذَا ثُـوَِّب    

اذْكُْر كَـذَا  بِالصَّلَاِة أَْدَبَر َحتَّى إِذَا قََضى التَّثْوِيَب أَقَْبلَ َحتَّى َيْخِطَر َبْيَن الَْمْرِء َوَنفِْسِه َيقُولُ 
  .اذْكُْر كَذَا ِلَما لَْم َيكُْن َيذْكُُر َحتَّى َيظَلَّ الرَُّجلُ لَا َيْدرِي كَْم َصلَّى

دۇكى، نىـ رىـۋايهت قىلى  دىنئهنهـۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ   ئهبۇ – 1086
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ن ئهزاننــى ئاڭلىماســلىق نامازغــا ئهزان ئېيتىلغــان چاغــدا، شــهيتا«
ئهزان تۈگىگهنـدە  . ئۈچۈن ئوسـۇرغان پېتـى كهيـنىگه قـاراپ تىكىۋېتىـدۇ     
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ــدۇ ــان   . يهنه كېلى ــر ئېيتىلغ ــا تهكبى ــاننامازغ ــدۇ ھام . يهنه تىكىۋېتى
نامــاز ئوقۇغــان ۋە  كېــيىن يهنه كېلىــدۇ تهكبىــر ئېيتىلىــپ بولغانــدىن

 ســـىدە يـــوقئې، دەپ “ئـــويال ، بـــۇنىئـــويال ئـــۇنى” :ئىنســـاننىڭ دىلىغـــا
. سېلىشـــقا باشـــاليدۇۋەسۋەســـه  لىـــپ،ئىشـــالرنىڭ ھهممىســـىنى ئهكى

ئــۇ كىشــى نامــازنى قــانچه رەكــئهت ئوقۇغـــانلىقىنى       ،شــۇنىڭ بىــلهن  
   .»بىلهلمهي قالىدۇ

  )608: بۇخارى(

إِذَا َسِمَع النَِّداَء  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الشَّْيطَانَ - 1087
َهَب بِالصَّلَاِة أََحالَ لَُه ُضَراطٌ َحتَّى لَا َيْسَمَع َصْوَتُه فَإِذَا َسكََت َرَجَع فََوْسَوَس فَإِذَا َسِمَع الْإِقَاَمةَ ذَ

  .َحتَّى لَا َيْسَمَع َصْوَتُه فَإِذَا َسكََت َرَجَع فََوْسَوَس
دۇكى، نىـ رىـۋايهت قىلى  دىنھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ – 1087

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مۇئهززىننىـــڭ ئـــاۋازىنى   ،ن ھامـــاناغـــئاڭلىنـــى ئهزان شـــهيتان«

ئاڭلىماســلىق ئۈچــۈن ئوســۇرغان پېتــى تىكىۋېتىــدۇ، ئهزان تۈگىگهنــدە  
تهكبىرنــى تهكبىــر ئوقۇلغانــدا . كېلىــپ، ۋەسۋەســه سېلىشــقا باشــاليدۇ 

ــقاندا ، يهنه تىكىۋېتىـــدۇ اســـلىق ئۈچـــۈنئاڭلىم يهنه تهكبىـــر ئاياغالشـ
  . »كېلىپ، ۋەسۋەسه قىلغىلى تۇرىدۇ

  ) 389 :مۇسلىم(

  .َوَزاَد فََهنَّاُه َوَمنَّاُه َوذَكََّرُه ِمْن َحاَجاِتِه َما لَْم َيكُْن َيذْكُُر: ويف أخرى - 1088
پ، ئۇنتـۇپ  شـهيتان ئۇنـداق ـ مۇنـداق دە    : يهنه بىر رىـۋايهتته  - 1088
هتىيـــاجلىق نهرســـىلهرنىڭ ھهممىســـىنى ئهســـلىتىدۇ، ـ    ېقالغـــان ئ
  . دېيىلگهن

  )389 :مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ الشَّْيطَانَ إِذَا َسـِمَع   - 1089
كَانَ الرَّْوَحاِء قَالَ ُسلَْيَمانُ فََسأَلُْتُه َعْن الرَّْوَحاِء فَقَالَ ِهَي ِمـْن  النَِّداَء بِالصَّلَاِة ذََهَب َحتَّى َيكُونَ َم
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  . الَْمِديَنِة ِستَّةٌ َوثَلَاثُونَ ِميلًا
ــدۇ، مهن       -1089 ــۋايهت قىلى ــداق رى ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلالھ ج

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   
 شهيتان غانئهزاننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىنامازغا ئهزان ئوقۇلغاندا « :ئاڭلىدىم
، رەۋھــــا دېــــگهن يهردەك ئۇزاقلىققــــا )مهدىنىــــدىن چىقىــــپ(دەرھــــال 

رەۋھــــا دېــــگهن يهر : نىڭ دېيىشــــىچهســــۇاليمان راۋى(. »ېتىــــدۇتىكىۋ
ئهزاننــى شــهيتان دېــمهك، . مىــل يىراقلىقتــا ئىــكهن   36مهدىنىــدىن 

   ).مىل يىراقلىققا قاچىدۇ 36لغان ئورۇندىن ئاڭلىغان ھامان ئهزان ئوقۇ
  )388: مۇسلىم(

عن أيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم بِلَـالٌ   - 1090
لَ ِمثْلَ َهذَا َيِقيًنـا َدَخـلَ   ُيَناِدي فَلَمَّا َسكََت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَا

  .الَْجنَّةَ
ــۇ – 1090 ــۋايهت    ئهبـ ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ھـ
بىر كۈنى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن      : قىلىنىدۇ

ــدۇق  ــرگه ئى ــدىن    . بى ــۇپ توختىغان ــۇ ئهزان ئوق ــۇ ئهنه ــالل رەزىيهلالھ بى
ــ كىمكــى«: هيهــى ۋەســهللهمكېــيىن، رەســۇلۇلالھ ســهاللالھۇ ئهل  دا ئهزان

ــان ــلهرگه  ئېيتىلغــ ــدىن ھهقىقهتــ ــداچىــــن قهلبىــ ــهنگهن ھالــ  ئىشــ
ئىچىــدە تهكرارلىســا، ئــۇ كىشــى جهنــنهتكه   ىىننىــڭ ئوقــۇغىنىنۇئهززم

  . ①»كىرىدۇ
  )674: نهسائى(

ُه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ - 1091
 َصلَّى َيقُولُ إِذَا َسِمْعُتْم الُْمَؤذِّنَ فَقُولُوا ِمثْلَ َما َيقُولُ ثُمَّ َصلُّوا َعلَيَّ فَإِنَُّه َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصلَاةً

نَِّة لَا َتْنَبِغي إِلَّا ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اللَُّه َعلَْيِه بَِها َعْشًرا ثُمَّ َسلُوا اللََّه ِلي الَْوِسيلَةَ فَإِنََّها َمْنزِلَةٌ ِفي الَْج
  .اللَِّه َوأَْرُجو أَنْ أَكُونَ أََنا ُهَو فََمْن َسأَلَ ِلي الَْوِسيلَةَ َحلَّْت لَُه الشَّفَاَعةُ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 650(ئهلبانى  ①
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ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن        - 1091
ى ۋەسـهللهم مۇنـداق   رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه

مــۇئهززىن نــېمه دېســه شــۇنى   ،ئهزاننــى ئاڭلىغــان چــېغىڭالردا« :دېــگهن
ئېيتسـا،   تكىمكى ماڭـا بىـر دۇرۇ  . ئېيتىڭالر تئاندىن ماڭا دۇرۇ. دەڭالر

. تائـاال ئۇنىڭغـا ئـون رەھـمهت ئاتـا قىلىـدۇ       هللاى ئۈچـۈن  تـ ئۇنىڭ بىر دۇرۇ
 “ۋەسـىله ”. تىلهڭالر “ۋەسىله”تائاالدىن مهن ئۈچۈن هللا ئاندىن كېيىن، ا

ــى ــگهن جهننهتتىكـ ــر  دېـ ــۋەبىـ ــۇ پهقهت  مهرتىـ ــۇپ، ئـ ــڭ تائا هللابولـ النىـ
ــر ــدىن بىــ ــدۇ ىگىالبهندىلىرىــ ــۇپ  . بېرىلىــ ــدىنىڭ مهن بولــ ــۇ بهنــ شــ

ماڭـا نېسـىپ    مهرتىۋىنىـڭ قېلىشىمنى ئۈمىد قىلىمهن، كىمكى ئاشۇ 
  . »نىڭ شاپائىتىم نېسىپ بولىدۇې، ئۇ كىشىگه متىلىسهبولۇشىنى 

   )384 :مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَـالَ   - 1092
ةَ ِحَني َيْسَمُع النَِّداَء اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة َوالصَّلَاِة الْقَاِئَمـِة آِت ُمَحمَّـًدا الَْوِسـيلَ   

  .يلَةَ َواْبَعثُْه َمقَاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه َحلَّْت لَُه َشفَاَعِتي َيْوَم الِْقَياَمِةَوالْفَِض
جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 1092

: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   
اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَّـِة  ”: كېـيىن  كىمكى ئهزاننى ئاڭالپ بولغانـدىن «

دېگهن “ َوالصَّلَاِة الْقَاِئَمِة آِت ُمَحمًَّدا الَْوِسيلَةَ َوالْفَِضيلَةَ َواْبَعثُْه َمقَاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه
دۇئانى ئوقۇسا، قىيامهت كۈنى ئۇ كىشـىگه مېنىـڭ شـاپائىتىم نېسـىپ     

  . »بولىدۇ
  )614: ۇخارىب(

يهنـى  (ئى مۇشۇ مۇكهممهل چاقىرىقنىـڭ  « :بۇ دۇئانىڭ تهرجىمىسى
ــڭ ــى ا   ) ئهزاننىـ ــڭ ئىگىسـ ــان نامازنىـ ــاقچى بولغـ ــازىر ئوقۇلمـ ! هللاۋە ھـ

نـاملىق مهرتىـۋىنى ۋە يۈكسـهك     »ۋەسـىله «مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا 
ئۇنىڭغـا ۋەدە  سـهن  مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنى   پهزىلهتنى ئاتا قىلغىن،



  ۋە تهكبىرنىڭ پهزىلىتىئهزان 

597 

ــ ــا   انقىلغ ــيهگه اليىــق ماقامغ ــى (مهدھى ــاپائهت قىلىــش  يهن ــۈك ش بۈي
  .»نيهتكۈزگى )ماقامىغا

َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَـالَ   - 1093
ُه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ثُمَّ قَالَ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه الُْمَؤذِّنُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر فَقَالَ أََحُدكُْم اللَّ

مَّـًدا  قَالَ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ثُمَّ قَالَ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه قَالَ أَْشـَهُد أَنَّ ُمحَ 
لَاِة قَالَ لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه ثُمَّ قَالَ َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ َرُسولُ اللَِّه ثُمَّ قَالَ َحيَّ َعلَى الصَّ

أَكَْبُر ثُمَّ قَالَ لَـا  قَالَ لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه ثُمَّ قَالَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر قَالَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه 
  .للَُّه قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ِمْن قَلْبِِه َدَخلَ الَْجنَّةَإِلََه إِلَّا ا

ــۋايهت    - 1093 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالھـ ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـ ئـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇئهززىن ئهزان ئوقۇغاندا، مۇئهززىننىڭ ئوقۇغىنىنى ئىچىدە چىن «
ھهيــيه ئهلهل  ،ھهيــيه ئهلهسســاالھ” :ىغــان، مــۇئهززىنلربىــدىن تهكراقهل

مـۇئهززىنگه   ېگهن ۋەد“ ھهۋله ۋەال قۇۋۋەته ئىلال بىلالھال” دېگهندە،“ فهالھ
  . »ئاخىرىغىچه ئهگهشكهن كىشى جهننهتكه كىرىدۇ
  )385: مۇسلىم(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن  َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى - 1094
ُه قَالَ ِحَني َيْسَمُع الُْمَؤذِّنَ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمَّـًدا َعْبـدُ  

  . ا غُِفَر لَُه ذَْنُبُهَوَرُسولُُه َرِضيُت بِاللَِّه َربا َوبُِمَحمٍَّد َرُسولًا َوبِالْإِْسلَامِ ِديًن
ۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  ۇد ئىبنــى ئهبــســهئ - 1094

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّـا اللَّـُه   ”: كىمكى مۇئهززىننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغانـدا «

َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َرِضيُت بِاللَِّه َربا َوبُِمَحمٍَّد َرُسولًا َوبِالْإِْسلَامِ  َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه
تىن باشـقا  هللاگۇۋاھلىق بېرىمهنكى، شېرىكى يوق يالغۇز بىر ا: يهنى( ِديًنا

تائاالنىـڭ بهندىسـى   هللا ھېچ ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بولسـا ا 
ــىدۇر، ا ــۇھهممهد   هللاۋە ئهلچىســــــ ــارىم، مــــــ تائاالنىــــــــڭ پهرۋەردىگــــــ

ــا     ــنىم بولغانلىقىغ ــالمنىڭ دى ــرىم، ئىس ــاالمنىڭ پهيغهمبى ئهلهيهىسس
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دېســه، ئۇنىــڭ گۇنــاھى مهغفىــرەت  “ )چىــن دىلىمــدىن مهمنــۇن بولــدۇم 
  . »قىلىنىدۇ

  )386: مۇسلىم(

ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ َوُهَو  َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف قَالَ َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ - 1095
ُه أَكَْبُر قَالَ َجاِلٌس َعلَى الِْمْنَبرِ أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ قَالَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر قَالَ ُمَعاوَِيةُ اللَُّه أَكَْبُر اللَّ

ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه فَقَالَ ُمَعاوَِيـةُ  أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ َوأََنا فَقَالَ أَْشَه
َوَسلََّم َوأََنا فَلَمَّا أَنْ قََضى التَّأِْذيَن قَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .ِمْعُتْم ِمنِّي ِمْن َمقَالَِتيَعلَى َهذَا الَْمْجِلسِ ِحَني أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ َيقُولُ َما َس
: دەيـدۇ مۇنـداق   ئۇمامه ئىبنى سهھل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۇئهب - 1095

مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ ســۇفيان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مــۇنبهر ئۈســتىدە 
ئولتــۇرۇپ، مۇئهززىننىــڭ ئوقۇغــانلىرىنى تهكــرارالپ، ئهزان تۈگىگهنــدىن 

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مهن پهيغهمبهر ! ئى خااليىق: كېيىن
مۇشۇنداق مـۇنبهر ئۈسـتىدە ئولتـۇرۇپ،    مۇئهززىن ئهزان ئېيتقان ۋاقىتتا 

   .ىدىم، ـ دېدىنى ئاڭلىغانسۆزلهر ىغانسىلهر مهندىن ئاڭل
  )914: بۇخارى(

ُد أَنَّ ُمَحمَّـًدا  أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ َيْوًما فَقَالَ ِمثْلَُه إِلَى قَْوِلِه َوأَْشَه :ويف رواية - 1096
  .َرُسولُ اللَِّه

مهن بىـر  : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ ئۇمـامه  يهنه بىر رىۋايهتته  - 1096
دېـگهن   “َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه” نىـڭ مۇئاۋىيه رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ كۈنى 

 -يهرگىــچه مــۇئهززىنگه ئهگىشــىپ تهكرارلىغــانلىقىنى ئاڭلىغانىــدىم،  
  . دېگهن

  )رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعْن َيْحَيى َنْحَوُه قَالَ َيْحَيى َوَحدَّثَنِي َبْعُض إِْخَوانَِنا أَنَُّه قَالَ لَمَّا قَالَ َحـيَّ   - 1097
لَْيِه َوَسـلََّم  َعلَى الصَّلَاِة قَالَ لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه َوقَالَ َهكَذَا َسِمْعَنا َنبِيَّكُْم َصلَّى اللَُّه َع
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  .َيقُولُ
ــا – 1097 ــدۇ يهھي ــداق دەي ــا بهزى قېرىنداشــلىرىمىز: مۇن نىڭ ماڭ

لهسســـاالھ، ھهيـــيه ئهلهل ھهيـــيه ئه” :ئېيتىـــپ بېرىشـــىچه، مـــۇئهززىن
الھهۋله ۋال قۇۋۋەته ئىلال ”: ، مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇا كهلگهندەق“فهالھ
شـۇنداق   نىڭيهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمبهر  دېگهن ۋە “بىلالھ

   .دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانلىقىنى ئېيتقان
  )613: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َسِمَع الُْمـَؤذِّنَ   - 1098
  .َيَتَشهَُّد قَالَ َوأََنا َوأََنا

ــدا  - 1098 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇق ئائىشـ ــۇلۇلالھ : دەيـ رەسـ
ــهللهم مۇئهززىن  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــڭس ــالھ  هللا”: نى ــقا ئى ــن باش تى

نىـڭ ئهلچىسـىدۇر دەپ گۇۋاھلىـق    هللايوقتۇر، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ا
   .①يتتىدە» مۇ، مهنمۇمهن«: دېگهن سۆزىنى ئاڭلىغاندا “بېرىمهن

  )526: ئهبۇ داۋۇد(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِذَا    َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ - 1099
  .َسِمْعُتْم النَِّداَء فَقُولُوا ِمثْلَ َما َيقُولُ الُْمَؤذِّنُ

ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  - 1099
: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   

  . »ننى ئاڭلىغاندا، مۇئهززىن نېمه دېسه، شۇنى دەڭالرئهزا«
  )611: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَذَّنَ َسـْبَع ِسـنَِني    - 1100
  .ِ ُمْحَتِسًبا كُِتَبْت لَُه َبَراَءةٌ ِمْن النَّار

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 494(ئهلبانى  ①



  مىبۆلۈ ناماز

 600

دىن رىـــــۋايهت مـــــاالھـــــۇ ئهنهۇئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهل - 1100
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈمىــد قىلىــپ، يهتــته يىــل ئهزان ئوقۇســا، ئــۇ       ســاۋابكىمكــى «
  . ①»لىدۇپۈتۈكىشىنىڭ دوزاختىن قۇتۇلىدىغانلىقى 

  )206: تىرمىزى(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْمَؤذِّنُ ُيْغفَُر لَُه َمَدى َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى ا - 1101
َصْوِتِه َوَيْشَهُد لَُه كُلُّ َرطْبٍ َوَيابِسٍ َوَشاِهُد الصَّلَاِة ُيكَْتُب لَُه َخْمٌس َوِعْشُرونَ َصلَاةً َوُيكَفَُّر 

  .َعْنُه َما َبْيَنُهَما
يهت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋا     - 1101

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــڭمۇئهززىن« ــاۋازى  نى ــا  ئ ــۆپ يهرگه ئاڭالنس ــانچه ك ــۇنچه ،ق ــۆپ ش  ك

ھـۆل ـ قـۇرۇق ھهمـمه نهرسـه مـۇئهززىن       . مهغپىـرەت قىلىنىـدۇ  گۇنـاھى  
ــدۇ  ــان كىشــىگه   . ئۈچــۈن گۇۋاھلىــق بېرى ــاز ئوقۇغ ــلهن نام ــائهت بى جام

ــرمه بهش نا ــاز     يىگى ــى نام ــىرت، ئىكك ــدىن س ــاۋابى يېزىلغان ــڭ س مازنى
  . ②»ئارىسىدىكى گۇناھلىرى ئۆچۈرىلىدۇ

  )515: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِنَّ اللَّـَه     - 1102
قَدَّمِ َوالُْمَؤذِّنُ ُيْغفَُر لَُه بَِمدِّ َصْوِتِه َوُيَصدِّقُُه َمْن َسِمَعُه ِمْن َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى الصَّفِّ الُْم

  .َرطْبٍ َوَيابِسٍ َولَُه ِمثْلُ أَْجرِ َمْن َصلَّى َمَعُه
بهرا ئىبنــــى ئازىــــب رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت      - 1102

  : دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 
يهنى رەھـمهت  ( تائاال بىرىنچى سهپتىكىلهرگه رەھمهت يولاليدۇهللا ا«
 نىـڭ مۇئهززىن .ئۇالرغـا مهغپىـرەت تهلهپ قىلىـدۇ    پهرىشـتىلهر  ،)قىلىدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 35(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 484(ئهلبانى  ②
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ــاۋازى  ــاھى    ئ ــۆپ گۇن ــۇنچه ك ــا، ش ــۆپ يهرگه ئاڭالنس ــانچه ك ــرەت ق مهغپى
مۇئهززىننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھۆل ـ قۇرۇق ھهمـمه نهرسـه    . قىلىنىدۇ

نامــاز بىــلهن  ۇنىــڭئ گهئۇنــدىن باشــقا، مــۇئهززىن  . ۇنى تهســتىقاليدۇئــ
  . ①»بېرىلىدۇ گه ئوخشاش ئهجىرئوقۇغانالرنىڭ ئهجرى

  )646: نهسائى(

َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْغِفُر اللَُّه ِللُْمَؤذِِّن ُمْنَتَهى  - 1103
  .َيْسَتْغِفُر لَُه كُلُّ َرطْبٍ َوَيابِسٍ َسِمَع َصْوَتُهأَذَانِِه َو

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 1103
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىـڭ  تائـاال  هللا ا ،قـانچه كـۆپ يهرگه ئاڭالنسـا   ئـاۋازى   نىڭمۇئهززىن«
غپىــرەت قىلىــدۇ ۋە مۇئهززىننىــڭ ئــاۋازىنى مهگۇنــاھىنى كــۆپ شــۇنچه 

قــۇرۇق ھهمــمه نهرســه ئۇنىــڭ ئۈچــۈن مهغپىــرەت       -ئاڭلىغــان ھــۆل  
  . ②»تىلهيدۇ

  )»ئهلكهبىر«؛ 6167: ئهھمهد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُجلًا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ الُْمَؤذِّنَِني َيفُْضلُوَنَنا  - 1104
  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلْ كََما َيقُولُونَ فَإِذَا اْنَتَهْيَت فََسلْ ُتْعطَْهفَقَالَ 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت  - 1104
  : بىر كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه: قىلىنىدۇ

ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــارتۇق    مۇئه! ـ ــزدىن ئ ــى بى ــڭ دەرىجىس ززىنلهرنى
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ     . بولىدىكهن، ـ دېگهن ئىدى 

  : كىشىگه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 627(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــام ئهھـــ ): 1828(ھهيسـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ ــرى   بـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ مهد ۋە تهبهرانـ

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــرارلى  ــى تهكـ ــڭ دېگىنىنـ ـــ مۇئهززىننىـ ــدىن . غىنــ ئهزان تۈگىگهنـ
  . ①تائاالدىن نېمه سورىساڭ، شۇنى بېرىدۇ، ـ دېدىهللا كېيىن، ا

  )524: ئهبۇ داۋۇد(

الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َصْعَصَعةَ الْأَْنَصارِيِّ  َعْن َعْبِد - 1105
َم َوالَْباِدَيةَ ثُمَّ الَْمازِنِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ قَالَ لَُه إِنِّي أََراَك ُتِحبُّ الَْغَن

ي غََنِمَك أَْو َباِدَيِتَك فَأَذَّْنَت بِالصَّلَاِة فَاْرفَْع َصْوَتَك بِالنَِّداِء فَإِنَُّه لَا َيْسَمُع َمَدى فَإِذَا كُْنَت ِف
 َصْوِت الُْمَؤذِِّن جِنٌّ َولَا إِْنٌس َولَا َشْيٌء إِلَّا َشهَِد لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ أَُبو َسِعيٍد َسِمْعُتُه ِمـنْ 

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُسولِ اللَِّه
كى، قىلىنىـدۇ  رىـۋايهت  ىنئابـدۇلالھت  ئىبنـى  ئابدۇراھمان – 1105

 مۇنـداق ئۇنىڭ دادىسـى ئابـدۇلالھقا    ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ خۇدرى سهئىد ئهبۇ
ــ  بېقىشــنى قــوي ۋە ياشاشــنىســهھرادا  ســېنى مهن ھهقىــقهتهن :گهندې

ياشـىغان   سـهھرادا يـاكى   انباققـ  سهن قوي بىلىمهن، دەپ كۆرىدۇ ياخشى
ئاۋازىـڭ قـانچه   . ۋاقتىڭدا، نامازغا ئهزاننـى ئۈنلـۈك ئـاۋاز بىـلهن ئوقـۇغىن     

يىراققا ئاڭالنسا، ئىنسان يـاكى جىـن ۋەيـاكى باشـقا نهرسـىلهر بولسـۇن،       
ســاڭا  ئهزاننــى ئاڭلىغــان نهرســىلهرنىڭ ھهممىســى قىيــامهت كــۈنى      

لهيهـى ۋەسـهللهمدىن   مهن رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئه  . گۇۋاھلىق بېرىدۇ
   .غانشۇنداق ئاڭلى

  )609: بۇخارى(

َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َيْحَيى َعْن َعمِِّه قَالَ كُْنُت ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ فََجاَءُه  - 1106
ُه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيقُـولُ   الُْمَؤذِّنُ َيْدُعوُه إِلَى الصَّلَاِة فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  . الُْمَؤذُِّنونَ أَطَْولُ النَّاسِ أَْعَناقًا َيْوَم الِْقَياَمِة
مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ : مۇنــداق دەيــدۇ تهلــهه ئىبنــى يهھيــا - 1106

سۇفيان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىدا تۇرسـام، مـۇئهززىن كېلىـپ، ئـۇنى     
مهن رەسـۇلۇلالھ  : ه مۇنـداق دېـدى  نامازغا چاقىرغان ئىدى، ئـۇ مـۇئهززىنگ  

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 492(ئهلبانى  ①
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قىيـامهت كـۈنى مۇئهززىنلهرنىــڭ   «: سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   
  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم» بويى ھهممه ئادەمدىن ئېگىز بولىدۇ

  )387: مۇسلىم(

: مرَّ رجل على زرņ بن حبيش وهو ُيَؤذِّنُ، فقال« :عاصم بن ŏدلة قالَعْن  -1107
Ƈيا أبا مر ņألرغُب بك عن األذان، فقال زر Ɔأترغب يب عن الفضـل؟ واهللا ال  : أتؤذِّنُ؟ إ
  .»أكلِّمك

ئاســـىم ئىبنـــى بهھـــدەله رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق  - 1107
ر ئىبنـــى ھـــۇبهيش رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئهزان ىـــز: رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

  :ۋېتىپۈتسا، بىر كىشى ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتئوقۇۋا
ئهزان دېـگهن   هنسمېنىڭ قارىشىمدا  !؟ن ئوقۇۋاتامسهنئهزاسهنمۇ ــ 
پ يۈرمهسـلىكىڭ  داق كىچىك ئىشالر بىلهن شـۇغۇللىنى شتهك بۇنئوقۇ

ر ئىبنـى ھـۇبهيش رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـۇ      ىـ دېگهن ئىدى، ز ،ىئىد كېرەك
  : كىشىگه

تائاالنىـڭ نـامى   هللا مسـهن؟ ا اسهن مېنى پهزىلهتلىك ئىشـتىن توس ــ 
  . گهپ قىلمايمهن، ـ دېدى همدى ھهرگىزساڭا ئ بىلهن قهسهمكى، مهن

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ندمت أن ال أكون طلبت إƂ رسول اهللا صلى اهللا عليه ”: عن علي قال - 1108
 .“وسلم فيجعل اƩسن واƩسني مؤذنني

مهن : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ – 1108
ھهسـهن   ئىككـى ئوغلـۇم  : هيهـى ۋەسـهللهمدىن  رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهل

ــويغىن، ـ دەپ تهلهپ           ــپ قــ ــۇئهززىن قىلىــ ــهيننى مــ ــلهن ھۈســ بىــ
  . ①قىلمىغىنىمغا پۇشايمان قىلدىم

  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ھـــارىس ئىســـىملىك  ): 1836(ھهيســـهمى  ①

 .ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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لَـْو  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : عن أََنَس ْبَن َماِلٍك، قال - 1109
الُْمـَؤذِّنَِني،  : َوإِنَّ أََحبَّ ِعَباِد اللَِّه إِلَى اللَِّه لَُرَعاةُ الشَّْمسِ َوالْقََمرِ َيْعنِـي أَقَْسْمُت لََبَرْرُت ، 

  .“َوإِنَُّهْم لَُيْعَرفُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة بِطُولِ أَْعَناِقهِْم
ــۋايهت     - 1109 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

  : الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلالل
نــاۋادا مهن بىــرەر ئىشــنى قىلىشــقا قهســهم قىلســام، ئهلــۋەتته ۋاپــا «

 ھهقىـقهتهن  )يهنـى مـۇئهززىنلهر  (كۆزەتكـۈچىلهر   نىكۈن -ئاي . قىلىمهن
دۇر، ئــۇالر قىيــامهت كــۈنى   بهنــدىلهرياخشــى كۆرىــدىغان  ئهڭ تائــاال هللا ا

   .①»بوينىنىڭ ئۇزۇنلىقى بىلهن تونۇلىدۇ
  )»ئهلئهۋسهت«(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ - 1110
زَّ إِنَّ ِخَياَر ِعَباِد اللَِّه الَِّذيَن ُيَراُعونَ الشَّْمَس والقََمر، َوالنُُّجوَم ، ِلِذكْرِ اللَِّه َع”: َعلَْيِه َوَسلََّم

  .“َوَجلَّ
ــ - 1110 ــى ئهبــ ــۋايهت   ۇئىبنــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــا رەزىيهلالھــ ئهۋفــ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاي    هللا ا« ــۈن ئ ــرى قىلىــش ئۈچ ــاالنى زىك ــۈن –تائ ــۇزالرنى ك  ۋە يۇلت

  . ②»ياخشى بهندىلىرىدۇرئهڭ تائاالنىڭ هللا ھهقىقهتهن اكۆزەتكۈچىلهر 
  )»كهبىرلئه«(

إِنَّ الُْمَؤذِّنَِني َوالُْملَبَِّني ”: عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال - 1111
  .“َيْخُرُجونَ ِمْن قُُبورِِهْم، ُيَؤذِّنُ الُْمَؤذِّنُ، َوُيلَبِّي الُْملَبِّي

ــدۇكى،     – 1111 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ
  : لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە جۇنــادە ئىبنــى مهرۋان         ): 1838(ھهيســهمى  ①

ــار  ــرى ب ــى      . ئىســىملىك بى ــا بهرگهنلىكىن ــهلبىي باھ ــا س ــى مهرۋانغ ــادە ئىبن ــۇ ھاتهمنىــڭ جۇن ــى ئهب زەھهب
 .ئېيتقان، ـ دېگهن

ــهمى  ② ــۇپ، راۋى   ): 1840(ھهيســـ ــان بولـــ ــۋايهت قىلغـــ ــى ۋە بهززار رىـــ ــنى تهبهرانـــ ــۇ ھهدىســـ ــرى بـــ يلىـــ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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قىيـــامهت كـــۈنى تهلبىـــيه ئېيتقـــانالر ) ھهجـــدە(مـــۇئهززىنلهر ۋە «
  . ①»ھالدا چىقىدۇتهلبىيه ئېيتقان ۋە ئوقۇغان قهبرىدىن ئهزان 

  )»ئهۋسهتئهل«(

ـ ”: َوَسـلَّمَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه: ، قَالَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر - 1112 َؤذِّنُ الُْم
  .“َبْيَن اَألذَاِن َواِإلقَاَمِة الُْمْحَتِسُب كَالشَّهِيِد الُْمَتَشحِِّط ِفي َدِمِه، َيَتَمنَّى َعلَى اللَِّه َما َيْشَتهِي

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 1112
  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن 

ــالىس، « ــاۋاخ ــد قىل بالس ــدىغان  ئۈمى ــپ ئهزان ئوقۇي ــۇئهززىنلهرى  م
ئهزان بىـــلهن تهكبىرنىـــڭ . قېنىغــا مىلهنـــگهن شـــېهىدكه ئوخشــايدۇ  

  . ②»ېرىدۇتائاالدىن تىلىسه بهللا ئارىلىقىدا ئارزۇلىرىنى ا
  )»ئهلئهۋسهت«(

 .َوإِذَا َماَت لَْم ُيَدوَّْد ِفي قَْبرِِه: زاد يف الكبري - 1113
ــ يهنه - 1113 ــر رىــ ــىدى «: ۋايهتتهبىــ ــدە(ئۇالرنىــــڭ جهســ ) قهبرىــ
   .③دېگهن سۆز قوشۇپ نهقىل قىلىنغان »چىرىمايدۇ

  )»ئهلكهبىر«(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  : َعْن أََنسِ بن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ - 1114
  .ِمْن َعذَابِِه ذَِلَك الَْيْوَمإِذَا أُذِّنَ ِفي قَْرَيٍة أَمََّنَها اللَُّه : َوَسلََّم

                                                 
ــهمى  ① ــامهلۇم        ): 1841(ھهيس ــالى ن ــهنهدىدە تهرجىمىه ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
ــهمى  ② ــى     ): 1844(ھهيسـ ــراھىم ئىبنـ ــهنهدىدە ئىبـ ــۇپ، سـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ــار   ــىملىك بـ ــتهم ئىسـ ــى ئهدى . رۇسـ ــرى     ئىبنـ ــى ئىلگىـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ئۇنىـ
سۈرســــه، ئهبــــۇ ھــــاتهم ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ ئهمهس، بهلكــــى راســــتچىل كىشــــى ئىكهنلىكىنــــى   

 .ئىبنى مهئىنمۇ ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن. ئېيتقان
ــهمى  ③ ــان ب  ): 1911(ھهيسـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــى  بـ ــراھىم ئىبنـ ــهنهدىدە ئىبـ ــۇپ، سـ ولـ

ئۆلىمـــاالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـىنى دەلىـــل قىلىـــش ھهققىـــدە ئىخـــتىالپ  . رۇســـتهم ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
 . ئۇنىڭ سهنهدىدە يهنه تهرجىمىهالى ئېنىق بولمىغان كىشىلهر بار، ـ دېگهن. قىلىشقان
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ــۋايهت     - 1114 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تائــاال شــۇ كــۈنى ئــۇ يــۇرتنى بــاالدىن هللا بىــر يۇرتتــا ئهزان ئوقۇلســا، ا«
  . ①»ساقاليدۇ

  )»كهبىرئهل«(

نِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَةٌ َعلَى كُثَْبـاِن  َعْن اْب - 1115
َراُضونَ  الِْمْسِك أَُراُه قَالَ َيْوَم الِْقَياَمِة َعْبٌد أَدَّى َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ َمَواِليِه َوَرُجلٌ أَمَّ قَْوًما َوُهْم بِِه

  . لََواِت الَْخْمسِ ِفي كُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَةَوَرُجلٌ ُيَناِدي بِالصَّ
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 1115

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ىلىرىنىـڭ دۆۋ قىيامهت كـۈنى مۇنـداق ئـۈچ تۈرلـۈك كىشـى ئىپـار      «

ە خوجايىنىنىـڭ ھهققىنـى ئـادا    تائاالنىـڭ ۋ هللا بىـرى، ا : ئۈستىدە بولىـدۇ 
قىلغان قۇل؛ ئىككىنچىسى، جامائهتنىڭ رازىلىقى بىلهن ئىمام بولغـان  

  . ②»كىشى؛ ئۈچىنچىسى، كۈندە بهش ۋاقىت نامازغا ئهزان ئوقۇغان كىشى
  )1986: تىرمىزى(

  . َيْغبِطُُهْم الْأَوَّلُونَ َوالْآِخُرونَ: ويف رواية - 1116
ئۇالرنىڭ ئـالىي ماقامىغـا بـۇرۇنقىالر ۋە    «: يهنه بىر رىۋايهتته - 1116

  . ③دېيىلگهن» كېيىنكىلهر ھهۋەس قىلىشىدۇ
  )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«؛ 2566: تىرمىزى(

                                                 
دە ئابـــدۇراھمان ئىبنـــى بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدى ): 1847(ھهيســـهمى  ①

ــاار     ــرى بـ ــىملىك بىـ ــار ئىسـ ــى ئهممـ ــهئد ئىبنـ ــى     . سـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــن ئۇنىـ ــى مهئىـ ئىبنـ
 .ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى، ـ دېگهن

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 339(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 470(ئهلبانى  ③
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ثَالثَةٌ ال ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ - 1117
اَألكَْبُر َوال َيَنالُُهُم الِْحَساُب ُهْم َعلَى كَِثيبٍ ِمْن ِمْسٍك َحتَّى َيفْـُرغَ ِمـْن    َيُهولُُهُم الْفََزُع

  . بنحوه “َرُجلٌ قََرأَ الْقُْرآنَ اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه َوأَمَّ بِِه قَْوًما َوُهْم َيْرَضْونَ بِِه: ِحَسابِ الَْخالِئقِ
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما - 1117

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۈچ تۈرلۈك كىشى بار بولۇپ، قىيامهت كۈنىـدىكى پـاجىئه ئـۇالرنى    «

قورقۇنچقا سـالمايدۇ، ئـۇالردىن ھېسـابمۇ ئېلىنمايـدۇ، باشـقىالر ھېسـاب       
كىشـىنىڭ   ئـۇ ئـۈچ  . بهرگىچه، ئۇالر بىر دۆۋە ئىپارنىڭ ئۈسـتىدە بولىـدۇ  

 لهپ قۇرئـان ئوقۇغـان ۋە جامائهتنىـڭ   تائاالنىڭ رازىلىقىنـى تىـ  هللا بىرى، ا
لغــان ھالــدا شــۇ قۇرئــان بىــلهن جامــائهتكه ئىمــام بولغــان ئا لىقىنــىرازى

كىشىلهر زىكـرى  ھهدىستىكى  قالغان ئىككىسىگه يۇقىرىقى. »...كىشى
  . ①قىلىندى

  )»ئهۋسهتئهل«(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  : لَِّه ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه قَالََعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد ال - 1118
ِلِقَراَءِة الْقُْرآِن، َوِلِلقَاِء الزَّْحفَْينِ، َوُنُزولِ الْقَطْرِ، : ُتفَْتُح أَْبَواُب السََّماِء ِلَخْمسٍ”: َعلَْيِه َوَسلََّم

  .“َوِلَدْعَوِة الَْمظْلُومِ، َواَألذَاِن
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 1118

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ئهزاناغقـان ۋە  ، يامغۇر يئۇچراشقان، ئىككى قوشۇن غانقۇرئان ئوقۇ«

ــدا  ــا (ئوقۇلغان ــان دۇئ ــا ئۇچرىغۋە ) قىلىنغ ــڭ زۇلۇمغ ــىۇچىنى دىن دۇئاس
ــۈك   ــۇ بهش تۈرلـ ــارەت بـ ــاد(ئىبـ ــۈن ) ۇئـ ــماننىڭ ئۈچـ ــرىئاسـ  دەرۋازىلىـ

   .②»وچۇقتۇرئ

                                                 
ســـهنهدىدە ئابدۇســـهمهت ئىبنـــى  بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ،): 1846(ھهيســـهمى  ①

ــار    ــرى ب ــۇقرى ئىســىملىك بى ــدۇلئهزىز م ــا     . ئاب ــدا تىلغ ــۇنى ئىشــهنچلىك كىشــى قاتارى ــان ئ ــى ھىبب ئىبن
 .ئالغان، ـ دېگهن

بــــۇ ھهدىســــنى تهبهرانـــى رىــــۋايهت قىلغــــان بولـــۇپ، ســــهنهدىدە ھهفــــس ئىبنــــى   ): 1850(ھهيســـهمى   ②
ــار   ــار . ســۇاليمان ئهســهدىي ئىســىملىك بىــرى ب ــام بۇخ ــن، نهســائى ۋە ئىبنــى   ئىم ى، مۇســلىم، ئىبنــى مهئى
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  ). بولىدۇ يهنى بۇ ۋاقىتالردا قىلىنغان دۇئا ئىجابهت(
  )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«(

َعْن َمْيُموَنةَ أَنّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم َبْيَن َصفِّ الرَِّجـالِ   - 1119
َيا َمْعَشَر النَِّساِء إِذَا َسِمْعُتنَّ أَذَانَ َهذَا الَْحَبِشيِّ َوإِقَاَمته فَقُلَْن كََما َيقُـولُ  ”: َوالنَِّساِء، فَقَالَ

 :َهذَا ِللنَِّساِء فََما ِللرَِّجـالِ؟ قَـالَ  : ، فَقَالَ ُعَمُر“فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ َحْرٍف أَلَْف أَلَْف َدَرَجٍة
  . “ِضْعفَاِن َيا ُعَمُر”

ــدۇكى،   م - 1119 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇنه رەزىيهلالھـ هيمـ
 ئايالالرنىڭ سېپىبىلهن  لهرپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهر

  : تۇرۇپ ئارىسىدا
سـىلهر مۇشـۇ ھهبهشىسـتانلىقنىڭ ئهزان ـ     ! ـــ ئـى ئايـالالر گـۇرۇھى    

تهكبىرىنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا، ئۇنىڭ دېگىنىنى دېسهڭلهر، ھهر بىـر  
ــىلهر    ــاۋاب ئالىس ــالرچه س ــۈن مىڭ ــدى -، ھهرپ ئۈچ ــان   .دې ــۇنى ئاڭلىغ ب

  :ھهزرىتى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــدىكهن، ئهرلهرگه     ــاۋاب بېرىلى ــۇ س ــالالرغىغۇ ب ـــ ئاي ــداق ـ ــاۋابقان  س

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،دىەپ سورىغانىد -؟بېرىلىدۇ
ــۆمهر  ـــ ئــى ئ ــارتۇق ســاۋاب  ھئهرلهرگه ئۇنىڭــدىن ئىككــى ! ـ هسســه ئ

  . ①دىەپ جاۋاب بهربېرىلىدۇ، ـ د
  )»ئهلكهبىر«(

                                                                                                                            
ــمهد         ــام ئهھ ــه، ئىم ــرى سۈرس ــى ئىلگى ــپ كىشــى ئىكهنلىكىن ــڭ ھهدىســى زەئى ــارلىقالر ئۇنى ــي قات مهدىنى

پهقهت ئۇنىـــڭ . ۋە ئىبنـــى ھىببـــان ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئوتتۇرىغـــا قويغـــان       
 .ئهسهدىي ئهمهس، ئهزدىي ئىكهنلىكىنى ئېيتقان، ـ دېگهن

ئۇنىـــڭ بىرىـــدە . بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى ئىككـــى ســـهنهد بىـــلهن رىـــۋايهت قىلغـــان): 1871(ھهيســـهمى  ①
ــدۇلالھ ــى       ئابــ ــم ئىكهنلىكىنــ ــڭ كىــ ــۇپ، مهن ئۇنىــ ــار بولــ ــرى بــ ــىملىك بىــ ــي ئىســ ــى جهزەرىــ ئىبنــ
ــمهن ــهنهد . بىلمهي ــۇ س ــبهه يهنه ئتب ــار    ب ــرى ب ــىملىك بى ــىر ئىس ــى كهس ــى   . اد ئىبن ــڭ ھهدىس ــلهر ئۇنى بهزى

ــى  ــهنچلىك    زەئىـــپ كىشـ ــڭ ئىشـ ــالر ئۇنىـ ــك ھهدىسشۇناسـ ــه، كۆپچىلىـ ــرى سۈرسـ ــى ئىلگىـ ئىكهنلىكىنـ
ــان    ــا قويغـ ــى ئوتتۇرىغـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــهنچلىكتۇر  . كىشـ ــرى ئىشـ ــان راۋىيلىـ ــهنهدىدە  . قالغـ ــر سـ يهنه بىـ

  .كىملىكى نامهلۇم بىر قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
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مهيدانغا كېلىشى، قانداق تهكبىرنىڭ  - ئهزان
  ى ۋە ئۇ ئىككىسىگه ئاالقىدار ھۆكۈملهرئېيتىلىدىغانلىق

ـ   - 1120 ةَ عن َناِفع أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ كَانَ الُْمْسِلُمونَ ِحَني قَـِدُموا الَْمِديَن
ا َيْجَتِمُعونَ فََيَتَحيَُّنونَ الصَّلَاةَ لَْيَس ُيَناَدى لََها فََتكَلَُّموا َيْوًما ِفي ذَِلَك فَقَالَ َبْعُضُهْم اتَِّخـذُو 
نَ وَناقُوًسا ِمثْلَ َناقُوسِ النََّصاَرى َوقَالَ َبْعُضُهْم َبلْ ُبوقًا ِمثْلَ قَْرِن الَْيُهوِد فَقَالَ ُعَمُر أََولَا َتْبَعثُ

  .َرُجلًا ُيَناِدي بِالصَّلَاِة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا بِلَالُ قُْم فََناِد بِالصَّلَاِة
نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئىبنـى     – 1120

مۇســـۇلمانالر مهدىـــنىگه : مۇنـــداق دەيـــدۇ مـــائـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ
ــدە، ھهممهيــلهن نامازنىــڭ ۋاقتىــدا يىغىالتتــى، لــېكىن نامازغــا   كهلگه ن

چـاقىرىش   كـۈنى، سـاھابىالر نامازغـا    بىـر . ىئىـد  چاقىرىدىغان ئىش يوق
، سهدې “يلىچاالداڭ  غا ئوخشاشناساراالر”: توغرۇلۇق سۆزلىشىپ، بهزىلهر

. دېـدى “ بۇرغا چااليلىىغا ئوخشاش ىسالرنىڭ بۇرغييهھۇدى”: بهزىلهريهنه 
ــۆم ــۇئـ ــۇ ئهنهـ ــىنى نام” :هر رەزىيهلالھـ ــر كىشـ ــدىغانغا بىـ ــا چاقىرىـ ازغـ

 ھهي«: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم . دېــدى “تهيىنلهيلــى
  . دېدى» !تۇر، نامازغا چاقىرئورنىڭدىن بىالل 

  )604: بۇخارى(

لَ اْهَتمَّ النَّبِيُّ َصـلَّى  َعْن أَبِي ُعَمْيرِ ْبنِ أََنسٍ َعْن ُعُموَمٍة لَُه ِمْن الْأَْنَصارِ قَا - 1121
فَإِذَا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللصَّلَاِة كَْيَف َيْجَمُع النَّاَس لََها فَِقيلَ لَُه اْنِصْب َراَيةً ِعْنَد ُحُضورِ الصَّلَاِة 

نِي الشَّبُّوَر َوقَالَ زَِياٌد َشبُّوُر َرأَْوَها آذَنَ َبْعُضُهْم َبْعًضا فَلَْم ُيْعجِْبُه ذَِلَك قَالَ فَذُِكَر لَُه الْقُْنُع َيْع
ـ  رِ الَْيُهوِد فَلَْم ُيْعجِْبُه ذَِلَك َوقَالَ ُهَو ِمْن أَْمرِ الَْيُهوِد قَالَ فَذُِكَر لَُه النَّاقُوُس فَقَالَ ُهَو ِمْن أَْم

ِلَهمِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  النََّصاَرى فَاْنَصَرَف َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْيِد ْبنِ َعْبِد َربِِّه َوُهَو ُمْهَتمٌّ
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 فَقَالَ َوَسلََّم فَأُرَِي الْأَذَانَ ِفي َمَناِمِه قَالَ فََغَدا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه
انِي آٍت فَأََرانِي الْأَذَانَ قَالَ َوكَانَ ُعَمـُر ْبـُن   لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي لََبْيَن َناِئمٍ َوَيقْظَانَ إِذْ أََت

ى اللَُّه الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَْد َرآُه قَْبلَ ذَِلَك فَكََتَمُه ِعْشرِيَن َيْوًما قَالَ ثُمَّ أَْخَبَر النَّبِيَّ َصلَّ
قَالَ َسَبقَنِي َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْيٍد فَاْسَتْحَيْيُت فَقَـالَ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه َما َمَنَعَك أَنْ ُتْخبَِرنِي فَ

افَْعلُْه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا بِلَالُ قُْم فَاْنظُْر َما َيأُْمُرَك بِِه َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْيٍد فَ
نِي أَُبو ُعَمْيرٍ أَنَّ الْأَْنَصاَر َتْزُعُم أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َزْيٍد لَْولَا أَنَّـُه  فَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ أَُبو بِْشرٍ فَأَْخَبَر

  .كَانَ َيْوَمِئٍذ َمرِيًضا لََجَعلَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَؤذًِّنا
تاغىلىرىـدىن رىـۋايهت    ئهنسـارى  مهير ئىبنـى ئهنهس ۇئهبۇ ئـ  - 1121

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نامازغـا    : لىپ مۇنداق دەيدۇقى
بهك كۆڭــۈل بــۆلهتتى، كىشــىلهرنى نامازغــا قانــداق يىغىــش توغرىســىدا  

نامازنىـــڭ ۋاقتـــى كىرگهنـــدە بـــايراق  ”: بهزىـــلهر. توختىلىـــپ قالـــدى
دېـگهن   “گه خهۋەر قىلىپ كهلسـه ىتىكلىسهك، ئۇنى كۆرگهنلهر بىر ـ بىر 

بهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇنى ئـانچه مۇناسـىب       ئىدى، پهيغهمـ 
 “قولالنســاق اىدەك بۇرغــىســالرنىــڭ بۇرغييهھۇدى”: بهزىــلهر. كۆرمىــدى

ئــــۇ « :دېــــگهن ئىــــدى، پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم
 داڭ”: بهزىــلهر. ئۇنىمــۇ تــوغرا تاپمىــدى  دەپ،  »ئىشــىيهھۇدىيالرنىــڭ 

ئـۇ  «: ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   دېگهن ئىـدى، پهيغهمـبه   “چالساق
ئانـدىن ئابـدۇلالھ   . ئۇنىمۇ مۇناسىب كۆرمىـدى  ،دەپ» ناساراالرنىڭ ئىشى

 ئىبنى زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
 سـى ۇ كېچىشـ . ھالدا قايتتىقىلماقچى بولغان بۇ ئىشقا كۆڭۈل بۆلگهن 

ئهلهيهىسسـاالمنىڭ قېشـىغا    رهپهيغهمـب  ، ئهتىسىهپ قالدىچۈش نىئهزان
ــۇدا ياتســام،  ” :كېلىــپ ــر كىشــى  چۈشــۈمدە بمهن چــاال ئۇيق ــا ى يېنىمغ

ــۆمهر  .دەپ خهۋەر قىلــدى “كېلىــپ ئهزان ئوقــۇپ كۆرســهتتى  ھهزرىتــى ئ
بـۇرۇن كـۆرگهن    چۈشـنىڭ ئـۆز ئهينىنـى ئۇنىڭـدىن    بۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ۋەر قىلغــانلىقىنى بىــراق ئــۇ، ئابــدۇلالھ ئىبنــى زەيــدنىڭ خه     .ئىــدى
ۇ چۈشــنىڭ ئــۆز گىچه ئۆزىنىڭمــۇ بــيىگىــرمه كــۈن ،كۆرگهنــدىن كېــيىن
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يىگىرمه كـۈن ئۆتكهنـدە    .لىكىنى ھېچ كىمگه دېمىدىئهينىنى كۆرگهن
  : ئۇنىڭدىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  ،خهۋەر قىلغان ئىدى

 ،غانىدىــ سهن نېمىشقا ئۆز ۋاقتىدا خهۋەر قىلمىدىڭ؟ ـــ دەپ سـورى  
  : ھهزرىتى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

مهن  ،شۇنىڭ بىلهن .چاققان چىقتىــ ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد مهندىن 
ئاندىن كېيىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . دېدى تارتىنىپ قالدىم، ـ 

  :ۋەسهللهم
ئورنىڭدىن تۇر، سهن ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد رەزىيهلالھـۇ  ! ئى بىاللــ  

بىـالل رەزىيهلالھـۇ   . ـ دېـدى   !ى نـېمىگه بۇيرىسـا شـۇنى قىـل    ئهنهۇ سـېن 
ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنـى زەيـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئـۆگهتكىنى بـويىچه       

ــۇدى ــارىالر   . ئهزان ئوق ــىچه، ئهنس ــڭ خهۋەر قىلىش ــۇ ئۇمهيرنى ئهگهر ” :ئهب
ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئـۆز ۋاقتىـدا كېسـهل بولمىغـان      

ەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئابدۇلالھ ئىبنى زەيـدنى  بولسا، ر
  . ①دېيىشهتتى “تتىمۇئهززىن قىال

  )498: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََراَد  - 1122
ْضَرُب بِهَِما ِلَيْجَتِمَع النَّاُس ِللصَّلَاِة فَأُرَِي َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْيٍد الْأَْنَصارِيُّ ثُمَّ أَنْ َيتَِّخذَ َخَشَبَتْينِ ُي

ِه ِمْن َبنِي الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ َخَشَبَتْينِ ِفي النَّْومِ فَقَالَ إِنَّ َهاَتْينِ لََنْحٌو ِممَّا ُيرِيُد َرُسولُ اللَّ
ْيِه َوَسلََّم فَِقيلَ أَلَا ُتَؤذُِّنونَ ِللصَّلَاِة فَأََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َصلَّى اللَُّه َعلَ

  .اْسَتْيقَظَ فَذَكََر لَُه ذَِلَك فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالْأَذَاِن
الھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق رىــۋايهت  يهھيــا ئىبنــى ســهئىد رەزىيهل - 1122
 -پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىككى ياغاچنى بىر : قىلىدۇ

بىــرىگه ئــۇرۇپ، كىشــىلهرنى نامازغــا چــاقىرىش ئۈچــۈن قوللىنــايلى دەپ 
ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ چۈشىدە ئىككى  .ئويلىغان ئىدى

ى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى بۇ ئىككى ياغاچن” :دانه ياغاچنى كۆرۈپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 468(ئهلبانى  ①
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نامازغـا  ”: دېگهندە، ئۇنىڭغا “ۋەسهللهم دېگهندەك ئىشلهتسهك بولىدىكهن
ئـۇ ئـويغىنىپال    ،ڭ بىـلهن ۇنىشـ  .ىلـدى يدې “مامدۇ؟ئهزان ئوقۇساڭالر بول

نىڭ قېشىغا كېلىپ، چۈشىنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     كېيىن، پهيغهمـبهر  ئېيتىپ بهرگهندىن

  . ئهزان ئوقۇشقا بۇيرىدى
  )149: مالىك(

عن اْبَن أَبِي لَْيلَى قَالَ أُِحيلَْت الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَْحَوالٍ قَالَ َوَحدَّثََنا أَْصَحاُبَنا أَنَّ  - 1123
أَنْ َتكُونَ َصـلَاةُ الُْمْسـِلِمَني أَْو قَـالَ    َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَقَْد أَْعَجَبنِي 

الُْمْؤِمنَِني َواِحَدةً َحتَّى لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَُبثَّ رَِجالًا ِفي الدُّورِ ُيَناُدونَ النَّاَس بِِحنيِ الصَّـلَاِة  
َني بِِحنيِ الصَّـلَاِة َحتَّـى   َوَحتَّى َهَمْمُت أَنْ آُمَر رَِجالًا َيقُوُمونَ َعلَى الْآطَامِ ُيَناُدونَ الُْمْسِلِم

ُت َنقَُسوا أَْو كَاُدوا أَنْ َيْنقُُسوا قَالَ فََجاَء َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي لَمَّا َرَجْع
َعلَى الَْمْسجِِد فَأَذَّنَ ثُمَّ  ِلَما َرأَْيُت ِمْن اْهِتَماِمَك َرأَْيُت َرُجلًا كَأَنَّ َعلَْيِه ثَْوَبْينِ أَْخَضَرْينِ فَقَاَم

قَالَ اْبـُن  قََعَد قَْعَدةً ثُمَّ قَاَم فَقَالَ ِمثْلََها إِلَّا أَنَُّه َيقُولُ قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ َولَْولَا أَنْ َيقُولَ النَّاُس 
ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  الُْمثَنَّى أَنْ َتقُولُوا لَقُلُْت إِنِّي كُْنُت َيقْظَانَ غَْيَر َناِئمٍ فَقَالَ َر

ُمْر بِلَالًا َوقَالَ اْبُن الُْمثَنَّى لَقَْد أََراَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َخْيًرا َولَْم َيقُلْ َعْمٌرو لَقَْد أََراَك اللَُّه َخْيًرا فَ
  . الَِّذي َرأَى َولَِكنِّي لَمَّا ُسبِقُْت اْسَتْحَيْيُت فَلُْيَؤذِّنْ قَالَ فَقَالَ ُعَمُر أََما إِنِّي قَْد َرأَْيُت ِمثْلَ

 نىڭ ئوقۇلـۇش شـهكلى  ناماز: لهيال مۇنداق دەيدۇ ۇئىبنى ئهب - 1123
 نىــڭھهمراھلىرىمىز .ىكهنئــۈچ قېــتىم ئــۈچ خىــل ھــالهتكه ئــۆزگهرگهن

: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ېرىشــىچه،بىــزگه ســۆزلهپ ب
ــارلىق مۇســۇ« ــازنى مهن ب ــايرىم  (لمانالرنىڭ نام ــدىغا ئ ــۆز ئال ــايرىم  -ئ ئ

ــاي ــدىم،    ) ئوقۇم ــىغا قىزىقىــپ قال ــۇپ ئوقۇش ــائهت بول ــى  جام ــاز ۋاقت نام
ئۆيگه ئادەم ئهۋەتىـپ، كىشـىلهرنى نامازغـا چاقىرىشـنى،      –كهلگهندە ئۆي 

ــله   ــا مهھهل ــز   -ھهتت ــدە ئېگى ــارەتلهرگهمهھهللى ــوۋالپ،   ئىم ــپ ت چىقى
دىن خهۋەرلهنــدۈرۈپ تۇرىــدىغان مهخســۇس كىشــىلهرنى نامازنىــڭ ۋاقتىــ

بـۇنى ئاڭلىغـان كىشـىلهر    . دېـدى » ئادەملهرنى تۇرغۇزۇشنى ئويالۋاتىمهن
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راق چــالغىلى تــاس ۇقوڭغــ) الن قىلىــش ئۈچــۈنېنامازنىــڭ ۋاقتىنــى ئــ(
  : ئهنسارالردىن بىرى كېلىپ. قالدى

مهن ســېنىڭ نامــازنى جامــائهت بىــلهن ئوقــۇش  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ــ  مهسىلىســىگه ــۈل ب ــۇنچه كۆڭ ــيىن،  ۆش ــدىن كې لگهنلىكىڭنى كۆرگهن

ــپ  ــۈمدە(قايتى ــاپ ) چۈش ــيىم ك  ېي -ي ــى كى ــىل ئىكك ــش ــر ى يگهن بى
كىشىنىڭ مهسجىدته ئۆرە تـۇرۇپ ئهزان ئوقۇغـانلىقىنى، ئانـدىن ئـازراق     

ــۇرۇپ ــۇر  ،ئولت ــۆرە ت ــۇ ئهزانيهنه ئ ــاۇپ ش ــاال”: غ ــگهن  “ھقهد قامهتىسس دې
: مهن كىشــىلهرنىڭ .مۈكــۆرد كهلىمىنــى قوشــۇپ قايتــا ئوقۇغــانلىقىنى

دېيىشىدىن قورقمايدىغان بولسام، بۇنى ئويغاق پېـتىم   “سهن يالغانچى”
ــۆرد ــۆرد ( م دەيتــــتىمۈكــ ــۇنداق ئېنىــــق كــ ــۇددىۈيهنــــى شــ  مكى، خــ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . ، ـ دېـــدى   )ئوڭۇمدىكىـــدەكال ئىـــدى
  :ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

رىغىن، ئـۇ  ىاللنـى بـۇي  ساڭا بىر ياخشى ئىشنى كۆرسىتىپتۇ، بهللا ــ ا
  :شۇنىڭ بىلهن، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ـ دېدى !ئهزاننى بىالل ئوقۇسۇن

مهنمۇ چۈشۈمدە بۇ ئهزاننى بۇ كىشى كۆرگهندەكال كۆرگهن ئىـدىم،  ــ 
ئهمما بۇ كىشـى چۈشـىنى مهنـدىن بـۇرۇن ئوتتۇرىغـا قويـۇپ بولغـانلىقى        

  . ①دېدى ، ـخىجىل بولدۇمم دېيىشتىن ۈئۈچۈن، مهنمۇ كۆرد
  ) 506: داۋۇد ئهبۇ(

َوقَالَ ِفيِه فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ قَالَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ لَا  :ويف رواية - 1124 
أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه  إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه أَْشَهُد

ُه ثُمَّ أَْمَهـلَ  َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َمرََّتْينِ َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ َمرََّتْينِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا إِلََه إِلَّا اللَّ
ا قَالَ َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ قَـْد  ُهَنيَّةً ثُمَّ قَاَم فَقَالَ ِمثْلََها إِلَّا أَنَُّه قَالَ َزاَد َبْعَد َم

  . قَاَمْت الصَّلَاةُ قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقِّْنَها بِلَالًا فَأَذَّنَ بَِها بِلَالٌ
مهن چۈشـۈمدە كـۆرگهن   : يهنه بىر رىۋايهتته ئۇ مۇنداق دەيدۇ - 1124

 ،أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّـا اللَّـهُ   ،اللَُّه أَكَْبُر ،اللَُّه أَكَْبُر” :قىبلىگه ئالدىنى قىلىپكىشى 
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َحيَّ َعلَـى   ،أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ،أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه ،أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه
 “لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ،اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ،َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ، َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ ،َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ ،الصَّلَاِة

، يهنه قوپــۇپ ئولتۇرغانــدىن كېــيىنئانــدىن بىــر ئــاز . دەپ ئهزان ئوقــۇدى
ــى   ــۆز ئهينىنـ ــۇقىرىقى كهلىمىنىـــڭ ئـ ــىيـ ــېكىنئېيتتـ ــيه ”: ، لـ ھهيـ

ــفهئهل ــدىند “ھالهل ــيىن ېگهن ــادە   “ھقهدقامهتىسســاال”: كې ــى زىي دېگهنن
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــۇنى ئاڭلىغانــدىن  . قىلــدى
 غـا )رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  (لهرنـى بىـالل   ئۇنداقتا، سهن ئۇ كهلىمى«: كېيىن

ئۇنىڭ بىلهن ) رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ(بىالل . پ بهرگىنئېيتىبىرلهپ  -بىر 
  . ①دېدى» ۇنئهزان ئوقۇس

  )507: ئهبۇ داۋۇد(

عن َعْبد اللَِّه ْبن َزْيٍد قَالَ لَمَّا أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم     - 1125 
ِفي  بِالنَّاقُوسِ ُيْعَملُ ِلُيْضَرَب بِِه ِللنَّاسِ ِلَجْمعِ الصَّلَاِة طَاَف بِي َوأََنا َناِئٌم َرُجلٌ َيْحِملُ َناقُوًسا
لَ أَفَلَـا  َيِدِه فَقُلُْت َيا َعْبَد اللَِّه أََتبِيُع النَّاقُوَس قَالَ َوَما َتْصَنُع بِِه فَقُلُْت َنْدُعو بِِه إِلَى الصَّلَاِة قَا
َبُر اللَُّه أَكَْبُر أَُدلَُّك َعلَى َما ُهَو َخْيٌر ِمْن ذَِلَك فَقُلُْت لَُه َبلَى قَالَ فَقَالَ َتقُولُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكْ
ُسولُ اللَِّه أَْشَهُد اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َر

لَى الْفَلَاحِ َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َع
لُ إِذَا أَقَْمـَت  اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه قَالَ ثُمَّ اْسَتأَْخَر َعنِّي غَْيَر َبِعيٍد ثُمَّ قَالَ َوَتقُو

ا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َحيَّ َعلَـى  الصَّلَاةَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّ
 إِلَّا اللَُّه الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا إِلََه

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه بَِما َرأَْيُت فَقَالَ إِنََّها لَُرْؤَيـا  فَلَمَّا أَْصَبْحُت أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
َك فَقُْمُت َحقٌّ إِنْ َشاَء اللَُّه فَقُْم َمَع بِلَالٍ فَأَلْقِ َعلَْيِه َما َرأَْيَت فَلُْيَؤذِّنْ بِِه فَإِنَُّه أَْنَدى َصْوًتا ِمْن

َعلَْيِه َوُيَؤذِّنُ بِِه قَالَ فََسِمَع ذَِلَك ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َوُهَو ِفـي َبْيِتـِه    َمَع بِلَالٍ فََجَعلُْت أُلِْقيِه
لَ فََخَرَج َيُجرُّ رَِداَءُه َوَيقُولُ َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َيا َرُسولَ اللَِّه لَقَْد َرأَْيُت ِمثْلَ َما َرأَى فَقَا

  .ْيِه َوَسلََّم فَِللَِّه الَْحْمُدَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 479(ئهلبانى  ①



  ـ تهكبىرنىڭ مهيدانغا كېلىشى، قانداق ئېيتىلىدىغانلىقى ۋە ئۇ ئىككىسىگه ئاالقىدار ھۆكۈملهرئهزان 

615 

ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1125
نامازغـا  كىشىلهرنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : قىلىنىدۇ

ــۈن   ــاقىرىش ئۈچ ــان    داڭ چېلىشــقاچ ــۇنىڭغا بۇيرىغ ــپ، ش ــاقۇل كېلى م
ــداق بىــر چــۈش كــۆرد   ــدە، مهن مۇن ــدا  : مۈمهزگىل  داڭبىــر كىشــى قولى

  : مهن. كۆتۈرۈپ ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى
  : قولۇڭدىكى نهرسىنى ساتامسهن؟ ـ دېسهم، ئۇ كىشى! ــ ئى ئابدۇلالھ

  : مهن. ــ بۇنى نېمه قىلىسهن؟ ـ دەپ سورىدى
  : ــ ئۇنىڭ بىلهن كىشىلهرنى نامازغا چاقىرىمىز، ـ دېسهم، ئۇ

ىنى ئۆگىتىـپ قويمـايمۇ؟ ـ    ــ مهن ساڭا بۇنىڭدىن ياخشى بىر نهرسـ 
  : دېدى، مهن

ــــ ئۇنــداق بولســا، ئۆگىتىــپ قــوي، ـ دېســهم، ئــۇ ئهزاننــى ئۆگىتىــپ    
  :قويدى، ئاندىن بىرئاز يىراقلىشىپ

ەپ، ـ د  !ــ تهكبىـر چۈشـۈرمهكچى بولسـاڭ، مۇنـۇ ـ مۇنـۇالرنى دېگىـن       
تاڭ يورىغاندا، مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  . تهكبىرنىمۇ ئۆگىتىپ قويدى

هيهى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا كېلىـپ، كـۆرگهن چۈشـۈمنى ئېيتىـپ       ئهل
  : بهرگهنىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ بۇ، ھهقىقهتهن راست چـۈش ئىـكهن، سـهن چۈشـۈڭدە ئاڭلىغـان سـۆزلهرنى       
غا ئۆگىتىپ قـويغىن، ئـۇ ئوقۇسـۇن، چـۈنكى بىاللنىـڭ      )ىيهلالھۇ ئهنهۇرەز(بىالل 

مهن بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا سۆزلهپ بهردىم، ئـۇ  . ىدۇ، ـ دېدى ئاۋازى ئۈنلۈك چىق
ھهزرىتى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئهزان ئـاۋازىنى ئاڭلىغـان ھامـان     . ئهزان ئوقۇدى

  : رىداسىنى سۆرىگهن ھالدا ئۆيدىن چىقىپ
تائاالنىـڭ نـامى بىـلهن    هللا سېنى ھهق پهيغهمبهر قىلغان ا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ئــۇ كــۆرگهن چۈشــنىڭ ئــۆز ئهينىنــى     چۈشــۈمدە  مــۇكــى، مهنقهســهم قىلىمهن
  : ، ـ دېگهن ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمكۆرگهنىدىم

  . ①شۈكرى، ـ دېدى كۆپتائاالغا هللا ابۇنىڭ ئۈچۈن ــ 
  )499: ئهبۇ داۋۇد(
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أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر  قَالَ أَُبو َداُود قَالَ ِفيِه اْبُن إِْسَحَق َعْن الزُّْهرِيِّ اللَُّه - 1126
 .اللَُّه أَكَْبُر وقَالَ َمْعَمٌر َوُيوُنُس َعْن الزُّْهرِيِّ ِفيِه اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَْم ُيثَنَِّيا

ــدۇ   -1126 ــداق دەي ــۇ داۋۇد مۇن ــدىن ۇزئىبنــى ئىســهاقنىڭ  : ئىمــام ئهب ھرى
، ئوقۇلغـان  كهلىمىسـى تـۆت قېـتىم    “ئهكبهرهللا ا”: ىدە ئهزاندىكىتىقىلغان رىۋاي

ــڭ    ــمهر ۋە يهھيانى ــا مهئ ــان رىۋاي ۇزئهمم ــدىن قىلغ ــدەتىھرى ــتىم   ى ــى قې ئىكك
  . ①ئوقۇلغان

  )499: ئهبۇ داۋۇد(

  .فَقَالَ َعْبُد اللَِّه أََنا َرأَْيُتُه َوأََنا كُْنُت أُرِيُدُه قَالَ فَأَِقْم أَْنَت: ويف رواية - 1127
ــر ر - 1127 ــۇ  يهنه بىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇلالھ رەزىيهلالھـ ــۋايهتته ئابـ ئهزان : ىـ

، ـ  ىم، شۇڭا ئهزاننى مهن ئېيتاي دېگهنىـد كۆردۈممهن ئوقۇشنى چۈشۈمدە 
ــدى، ــهللهم    دېۋى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــا «: پهيغهم ــداق بولس  ،ئۇن

  . ②دېدى» تهكبىرنى سهن ئېيتقىن
  )512: ئهبۇ داۋۇد(

 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَِللَِّه الَْحْمُد فَذَِلَك أَثَْبُت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه: وبنحوه - 1128
ئوخشـاش مهزمۇنـدا كهلـگهن    ) ھهدىستىكى بىـلهن  -1125( – 1128

 پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    نىڭ ئاخىرىدا يهنه بىر رىۋايهت
گهن دېـ  -مهنمۇ بۇ چۈشـنى كـۆرگهن ئىـدىم،   : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ

سېنىڭمۇ كۆرگهنلىكىـڭ  ، ھهمدە بولسۇنكىتائاالغا هللا ا«: سۆزىنى ئاڭالپ
ــۇ     ــى تېخىمــ ــۈش ئىكهنلىكىنــ ــقهتهن ھهق چــ ــنىڭ ھهقىــ ــۇ چۈشــ بــ

  . ③دېدى، ـ دېيىلگهن» ئىسپاتاليدۇ
  )189: تىرمىزى(

َتمَّ ِمـْن  َوقَْد َرَوى َهذَا الَْحِديثَ إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحَق أَ - 1129

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 470(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 100(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 159(ئهلبانى  ③
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  . َهذَا الَْحِديِث َوأَطَْولَ َوذَكََر ِفيِه ِقصَّةَ الْأَذَاِن َمثَْنى َمثَْنى َوالْإِقَاَمِة َمرَّةً َمرَّةً
بۇ ھهدىـس  مۇھهممهد ئىبنى ئىسهاق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  - 1129

ئهزان ئۇنىڭـدا   بولـۇپ، رىـۋايهت قىلىنغـان   تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ ئۇزۇن 
مـــدىن، تهكبىـــر بىـــر قېتىمـــدىن ئوقۇلغـــانلىقى بايـــان ئىككـــى قېتى

  . ①قىلىنغان
  )189: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َزْيٍد قَالَ كَانَ أَذَانُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 1130
  . َشفًْعا َشفًْعا ِفي الْأَذَاِن َوالْإِقَاَمِة

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد - 1130
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ زامانىـدا ئهزان   : قىلىنىدۇ

  . ②تهكبىر جۈپ ئوقۇالتتى -
  )194: تىرمىزى(

يَّ قَالَ أَُبو ُعَبْيٍد فَأَْخَبَرنِي أَُبو َبكْرٍ الَْحكَِميُّ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َزْيٍد الْأَْنَصـارِ  - 1131
  :قَالَ ِفي ذَِلَك

  أَْحَمُد اللََّه ذَا الَْجلَالِ َوذَا الْإِكَْرامِ
  َحْمًدا َعلَى الْأَذَاِن كَِثًريا
  إِذْ أََتانِي بِِه الَْبِشُري ِمْن اللَِّه

  فَأَكْرِْم بِِه لََديَّ َبِشًريا
  ِفي لََيالٍ َوالَى بِهِنَّ ثَلَاٍث
  كُلََّما َجاَء َزاَدنِي َتْوِقًريا

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زەيـــد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   - 1131
شــى مۇناســىۋىتى بىــلهن مۇنــۇ ۇنىــدۇكى، ئــۇ ئهزاننىــڭ يولغــا قويۇلقىلى

  :شېئىرنى ئوقۇغان
                                                 

 .ھهسهن، ـ دېگهن): 159(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 29(ئهلبانى  ②



  مىبۆلۈ ناماز

 618

  قا خاستۇر،هللاھهمد ئهزىمهتلىك ۋە كهرەملىك ا
  .ھهممىدىن بهك ئهزانغا ھهمد ئهڭ كۆپتۇر

  تىن بىر بېشارەتچى،هللاكهلدى ماڭا ا
  .سۇندى ماڭا بۇ ئىشارەتنى ئىنئام قىلىپ

  بىر نهچچه كۈن ئىچىدە ئۈچ قېتىم كهلدى،
   .ھهر كهلگهندە خۇشاللىقىم كۆكلهرگه يهتتى

  )706: ئىبنى ماجه(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ ذَكَُروا أَنْ ُيْعِلُموا َوقَْت الصَّالَِة بَِشـْىٍء َيْعرِفُوَنـُه    - 1132
  .اًرا أَْو َيْضرُِبوا َناقُوًسا فَأُِمَر بِالَلٌ أَنْ َيْشفََع اَألذَانَ َوُيوِتَر اِإلقَاَمةَفَذَكَُروا أَنْ ُيَنوُِّروا َن

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت  - 1132 
ھهممهيــلهن نامازنىــڭ ۋاقتىنــى بىــر نهرســه بىــلهن ئــېالن   : قىلىنىــدۇ

چالمــاقچى  داڭيــاكى قىلىــش توغرىســىدا ئويلىشــىپ، ئــوت ياقمــاقچى  
كۆپ ئۆتمهي، بىالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئهزاننـى جـۈپ، تهكبىرنـى      . بولدى

  . تاق ئوقۇشقا بۇيرۇلدى
  )378: مۇسلىم(

  .أَنْ ُيوِتَر الْإِقَاَمةَ إِلَّا الْإِقَاَمةَ :ويف رواية - 1133
پهقهت تهكبىــــرنىال تــــاق ئوقۇشــــقا : يهنه بىــــر رىــــۋايهتته - 1133

  . ىلگهنبۇيرىلدى، ـ دېي
  )605: بۇخارى(

لَمَّا أََراَد اللَُّه أَنْ ُيَعلَِّم َرُسولَُه اَألذَانَ أََتاُه جِْبرِيلُ َصلَّى اللَّـُه  : َعْن َعِليŖ قَالَ - 1134
ـ : الُْبَراُق ، فَذََهَب َيْركَُبَها فَاْسَتْصَعَبْت، فَقَالَ لََها جِْبرِيلُ: َعلَْيهَِما بَِدابٍَّة ُيقَالُ لََها كُنِي اْس

فََرِكَبَها َحتَّى : فََواللَِّه َما َرِكَبِك َعْبٌد أَكَْرُم َعلَى اِهللا ِمْن ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك إِذْ َخـَرَج  : اْنَتَهى إِلَى الِْحَجابِ الَِّذي َيِلي الرَّْحَمَن َتَباَرَك َوَتَعالَى، قَالَ

: َيا جِْبرِيلُ َمْن َهذَا ؟ قَـالَ  : ِحَجابِ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َملٌَك ِمَن الْ
 قَْبلَ َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ نبًيا إِنِّي َألقَْرُب الَْخلْقِ َمكَاًنا َوإِنَّ َهذَا الَْملَُك َما َرأَْيُتُه ُمْنذُ ُخِلقُْت
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َصَدَق : فَِقيلَ لَُه ِمْن َوَراِء الِْحَجابِ: اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، قَالَ :  َساَعِتي َهِذِه، فَقَالَ الَْملَُك
فَِقيلَ لَُه ِمـْن َوَراِء  : أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه، قَالَ: َعْبِدي أََنا أَكَْبُر أََنا أَكَْبُر، ثُمَّ قَالَ الَْملَُك

أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسـولُ  : فَقَالَ الَْملَُك : َنا الَ إِلََه إِالَّ أََنا، قَالََصَدَق َعْبِدي أَ: الِْحَجابِ 
َحـيَّ  : َصَدَق َعْبِدي أََنا أَْرَسلُْت ُمَحمًَّدا، قَالَ الَْملَُك : فَِقيلَ ِمْن َوَراِء الِْحَجابِ: اِهللا، قَالَ

اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر، قَالَ : الصَّالةُ، ثُمَّ قَالَ الَْملَُك َعلَى الصَّالِة َحيَّ َعلَى الْفَالحِ، قَْد قَاَمِت
: الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه، قَـالَ : َصَدَق َعْبِدي أََنا أَكَْبُر أََنا أَكَْبُر، ثُمَّ قَالَ: فَِقيلَ ِمْن َوَراِء الِْحَجابِ: 

ثُمَّ أََخذَ الَْملَُك بَِيِد ُمَحمٍَّد صلى : إِلََه إِالَّ أََنا، قَالَ َصَدَق َعْبِدي الَ: فَِقيلَ ِمْن َوَراِء الِْحَجابِ
  .السََّماِء ِفيهِْم آَدُم، َوُنوٌح أَْهلمَّ أَاهللا عليه وسلم فَقَدََّمُه فَ

ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق    - 1134 
ۇ ئهلهيهـــى تائـــاال پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھ  هللا ا كى،رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ 

ــرادە قىلــــدى  ــهللهمگه ئهزاننــــى ئۆگىتىشــــنى ئىــ جىبرىئىــــل . ۋەســ
شـىغا  ڭ قېئهلهيهىسساالم پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى    

ــدى،   ــايۋاننى ئېلىــپ كهل ــۇراق ئىســىملىك ھ ــهلاللالھۇ   ب ــبهر س پهيغهم
ــهللهم  ــى ۋەس ــلىق     ئهلهيه ــۇراق شاش ــدى، ب ــى بولىۋى ــا مىنمهكچ ئۇنىڭغ

شۇنىڭ بىلهن، جىبرىئىـل ئهلهيهىسسـاالم   . مىدىقىلىپ مىنگىلى قوي
نىڭ ھۇزۇرىدا مـۇھهممهد  هللاشاشلىق قىلمىغىن، ساڭا تېخى ا”: ئۇنىڭغا

ــاققىنى يــوق ئهلهيهىسســاالمدىن ھۆرمهتلىــ ــدە مىنىــپ ب  “ك بىــرەر بهن
 ،شۇنداق قىلىپ. ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇراققا مىندى. دېدى
پهردە . ى پهردە ئالـدىغا كېلىـپ توختىـدى   دىكتائاالنىڭ دەرگاھىـ هللا ائۇالر 

ــى   ــته چىقت ــر پهرىش ــىدىن بى ــى   . ئارقىس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  : ۋەسهللهم

ــل   ــى جىبرىئىـ ـــ ئـ ــل        ! ــ ــورىدى، جىبرىئىـ ــم؟ ـ دەپ سـ ــۇ كىـ بـ
  : ئهلهيهىسساالم

سېنى ھهقنى يهتكۈزۈش ئۈچۈن پهيغهمبهر قىلىـپ ئهۋەتـكهن زات   ــ 
ا مهخلۇقـاتالر ئىچىـدىكى   قـ هللاهھهتـته ا مهرتىـۋە ج  مهنبىلهن قهسـهمكى،  

مهن بـۇ پهرىشـتىنى بۇنىڭـدىن ئىلگىـرى      بهندىمهن، لېكىن ئهڭ يېقىن
  : ئاندىن ئۇ پهرىشته. پهقهت كۆرۈپ باقماپتىكهنمهن، ـ دېدى
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  : پهردە ئارقىسىدىنئهكبهر، ـ دېگهن ئىدى، هللا ئهكبهر، اهللا ــ ا
ــى، مهن     ــت ئېيتت ــدەم راس ــڭ بهن ـــ مېنى ــدىن ـ ــا، ھهممى مهن كاتت

  . كهلدى ساداچوڭ، ـ دېگهن ھهممىدىن 
ــدى         ــگهن ئىـ ــالھ، ـ دېـ ــالھه ئىللهلـ ــههدۇ ئهن ال ئىـ ـــ ئهشـ پهردە  ،ــ

  : ئارقىسىدىن
ھـېچ  ــ مېنىڭ بهنـدەم راسـت ئېيتتـى، ھهقىـقهتهن مهنـدىن باشـقا       

  . ا كهلدىسادئىالھ يوق، ـ دېگهن 
پهردە  ،ن رەســۇلۇلالھ، ـ دېــگهن ئىــدى   ەــــ ئهشــههدۇ ئهنــنه مــۇھهممهد

  : ئارقىسىدىن
ــدەم راســت ئېيتتــى، مهن ھهقىــقهتهن مــۇھهممهدنى    ـــ مېنىــڭ بهن ـ

مۇشـۇ  شـۇنداق قىلىـپ، ئهزان   . كهلـدى سـادا  پهيغهمبهر قىلدىم، ـ دېگهن  
ــهكىلدە  ــهلاللالھۇ    ش ــبهر س ــته پهيغهم ــيىن، پهرىش ــقاندىن كې ئاخىرالش

ــدىغا      ــڭ ئال ــمان ئهھلىنى ــۇپ، ئاس ــولىنى تۇت ــهللهمنىڭ ق ــى ۋەس ئهلهيه
ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئـادەم ۋە نـۇھ ئهلهيهىسسـاالم قاتـارلىقالر بـار       .ئۆتكۈزدى

  . ①ئىدى، رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا ئىمام بولدى
  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

إِلَـى   أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أُْسرَِي بِـهِ ” َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه - 1135
  . “، فََعلََّمُه جِْبرِيلُِء أُوِحَي إِلَْيِه بِاَألذَاِن، فََنَزلَ بِِهالسََّما

: ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ    - 1135
تائــاال هللا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئاســمانغا چىققانــدا، ا

   .②ى ئۆگهتكهنجىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ئارقىلىق ئهزانن
  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، زىيـــاد ئىبنـــى مـــۇنزىر ئىســـىملىك ): 1851(ھهيســـهمى  ①

ــار  ــرى بـ ــگهن، ـ         . بىـ ــرلىككه كهلـ ــدە بىـ ــى ئىكهنلىكىـ ــپ كىشـ ــى زەئىـ ــڭ ھهدىسـ ــالر ئۇنىـ ھهدىسشۇناسـ
 .دېگهن

بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە تهلـــهه ئىبنـــى زەيـــد   ): 1852(ھهيســـهمى  ②
 .ئۇ يالغان ھهدىس توقۇش بىلهن قارىالنغان، ـ دېگهن. رى بارئىسىملىك بى
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َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قُلْـُت   - 1136
أَكَْبـُر   َيا َرُسولَ اللَِّه َعلِّْمنِي ُسنَّةَ الْأَذَاِن قَالَ فََمَسَح ُمقَدََّم َرأِْسي َوقَالَ َتقُولُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه

لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه  اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر َتْرفَُع بَِها َصْوَتَك ثُمَّ َتقُولُ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ
بَِها َصْوَتَك ثُـمَّ َتْرفَـُع   أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َتْخِفُض 

ًدا َرُسـولُ  َصْوَتَك بِالشََّهاَدِة أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
لَاِة َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ َحـيَّ  اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الصَّ

ـ  ُه َعلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ َصلَاةُ الصُّْبحِ قُلَْت الصَّلَاةُ َخْيٌر ِمْن النَّْومِ الصَّلَاةُ َخْيٌر ِمْن النَّْومِ اللَّ
  . أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه

 مهھـزۇرە  ۇئهبوڭ دادىسى چل مهلىك ۇمۇھهممهد ئىبنى ئابد - 1136
ــۇ ئهنهۇ ــى  نرەزىيهلالھ ــداق دېگهنلىكىن ــڭ مۇن ــدۇ  ى ــۋايهت قىلى مهن : رى

  : رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
ـ دېسـهم، پهيغهمـبهر     !زاننىـڭ سـۈننىتىنى ئۆگىتىـپ قـويغىن    ــ ئه

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭلىيىمنى سىالپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى
ــۇقىر  ـــ ي ــلهن ـ ــاۋاز بى ــبهر، اهللا ا: ى ئ ــبهر،هللا ئهك ــبهر، اهللا ا ئهك هللا ئهك

ئهشـههدۇ ئهن ال  : ـ دېگىن، ئاندىن كېيىن تـۆۋەن ئاۋازىـڭ بىـلهن    ئهكبهر،
ــنه       ــههدۇ ئهن ــالھ، ئهش ــالھه ئىلالل ــههدۇ ئهن ال ئى ــالھ، ئهش ــالھه ئىلالل ئى
ــنه مــۇھهممهدۇن رەســۇلۇلالھ، ـ      مــۇھهممهدۇن رەســۇلۇلالھ، ئهشــههدۇ ئهن

ئهشـههدۇ ئهن ال ئىـالھه   : ن كېيىن يـۇقىرى ئاۋازىـڭ بىـلهن   دېگىن، ئاندى
ن ەئىلاللالھ، ئهشههدۇ ئهن ال ئىالھه ئىلاللالھ، ئهشههدۇ ئهنـنه مـۇھهممهد  

ن رەسـۇلۇلالھ، ھهيـيه ئهلهسسـاالھ،    ەرەسۇلۇلالھ، ئهشههدۇ ئهننه مۇھهممهد
ــن،       ــيه ئهلهل فهالھ، ـ دېگى ــيه ئهلهل فهالھ، ھهي ــيه ئهلهسســاالھ، ھهي ھهي

 نهۋم،هنـ ئهسسـاالتۇ خهيـرۇن مىن  : هر بامدات نـامىزى بولسـا، ئارىلىقتـا   ئهگ
ئهكـبهر،  هللا ئهكـبهر، ا هللا ا: ـ دېگىن، ئانـدىن  نهۋم،هنئهسساالتۇ خهيرۇن مىن

  . الئىالھ ئىلاللالھ، ـ دېگىن
  )500: ئهبۇ داۋۇد(

َبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ لَـا  َوَعلََّمنِي الْإِقَاَمةَ َمرََّتْينِ َمرََّتْينِ اللَُّه أَكْ: ويف رواية - 1137
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ًدا َرُسولُ اللَِّه إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ 

  . إِلََه إِلَّا اللَُّه
رەزىيهلالھــۇ  مهھــزۇرە ۇيهنه بىــر رىــۋايهتته كېلىشــىچه، ئهبــ - 1137

ماڭــا  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم: ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن
  . گهتكهنېيىشنى ئۆددىن ئىككى قېتىمتهكبىردە ھهر كهلىمىنى 

  )500: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ َوإِذَا أَقَْمَت فَقُلَْها َمرََّتْينِ قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ قَـْد قَاَمـْت    – 1138
اللَُّه َعلَْيِه  الصَّلَاةُ أََسِمْعَت قَالَ فَكَانَ أَُبو َمْحذُوَرةَ لَا َيُجزُّ َناِصَيَتُه َولَا َيفُْرقَُها ِلأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى

  .َوَسلََّم َمَسَح َعلَْيَها
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : اق مۇنداق دەيـدۇ زئابدۇراز - 1138
نـى   “ھقهد قامهتىسسـاال ”تهكبىـر ئوقۇسـاڭ،   «: ئهبۇ مهھزۇرەگه ۋەسهللهم

ئهبـۇ  كېـيىن   ،شـۇنىڭدىن . دېـدى » ، ئاڭلىـدىڭمۇ؟ ئىككى قېتىم دېگىن
مــاڭالي چېچىنــى الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم رەســۇلۇلالھ ســهلالل ەمهھــزۇر
نـى ئالـدۇرمايتتى، ئىككىگىمـۇ    ماڭالي چېچى لىقى ئۈچۈنغانويسىالپ ق

  . ①ئايرىمايتتى
  )500: ئهبۇ داۋۇد(

عن أيب َمْحذُوَرةَ َحدَّثَُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمُه الْأَذَانَ  - 1139
َبـُر  ةَ كَِلَمةً َوالْإِقَاَمةَ َسْبَع َعْشَرةَ كَِلَمةً الْأَذَانُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكِْتْسَع َعْشَر

ـ    َهُد أَنَّ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسـولُ اللَّـِه أَْش
أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ  ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه

لَى الْفَلَاحِ َحـيَّ  َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َع اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه
اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر  َعلَى الْفَلَاحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوالْإِقَاَمةُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): يۇقىرىقى ئۈچ ھهدىسكه) (472(ئهلبانى  ①
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لَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسـولُ اللَّـِه أَْشـَهُد أَنَّ    أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا ال
ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ قَْد 

  . كَْبُر لَا إِلََه إِلَّا اللَُّهقَاَمْت الصَّلَاةُ قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَ
ــۋايهت قىلىشــىچه،    -1139 ــۇ مهھــزۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ رى ئهب

ئهزاننـى ئـون توققـۇز    ئۇنىڭغـا  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    
: گهتكهن بولـۇپ، ئهزاننـى  ئـۆ كهلىمه، تهكبىرنى ئون يهتته كهلىمه بىلهن 

ر، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه، أَْشَهُد أَنْ لَا إِلَـَه إِلَّـا   اللَُّه أَكَْبرُ، اللَُّه أَكَْب”
أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَّـُه،  اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، 

َحـيَّ   أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد
لَا  َعلَى الصَّلَاِة، َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة، َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ، َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبرُ،

اللَُّه أَكَْبرُ، اللَُّه أَكَْبرُ، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، أَْشَهُد ”: ؛ تهكبىرنـى شهكلىدە “إِلََه إِلَّا اللَُّه
َحمَّـًدا  أَنَّ ُمأَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه، أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد 

َرُسولُ اللَِّه، َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة، َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة، َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ، َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ، قَـْد  
شـهكلىدە   “قَاَمْت الصَّلَاةُ، قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، لَا إِلَـَه إِلَّـا اللَّـهُ   

  . ①ۆگهتكهنئ
  )502: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ قَالَ أَلْقَى َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم التَّأِْذيَن  -1140
لَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ ُهَو بَِنفِْسِه فَقَالَ قُلْ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِ

َتْينِ قَالَ ثُمَّ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َمرََّتْينِ َمرَّ
لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشـَهُد أَنَّ ُمَحمَّـًدا    اْرجِْع فَُمدَّ ِمْن َصْوِتَك أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ

 َرُسولُ اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ
  .للَُّهَحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا إِلََه إِلَّا ا

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 474(ئهلبانى  ①
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ــر     -1140 ــان يهنه بى ــۇدىن قىلىنغ ــۇ ئهنه ــزۇرە رەزىيهلالھ ــۇ مهھ ئهب
رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن

 “اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبُر، اللَُّه أَكَْبـُر، اللَّـُه أَكَْبـرُ   ”: ماڭا ئهزاننى ئـۆزى ئۆگىتىـپ  
أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه، أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّـًدا   أَْشَهُد” :دېگىـن، ئانـدىن  

ئانـدىن   ،نى ئىككى قېتىمدىن دېگىن “َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه
ا اللَُّه، أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّ”: ىدىنقايت سوزۇپ،كېيىن ئاۋازىڭنى 

اللَّهُ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه، َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة، َحـيَّ  
 “ُه أَكَْبُر، لَا إِلََه إِلَّـا اللَّـهُ  َعلَى الصَّلَاِة، َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ، َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ، اللَُّه أَكَْبُر، اللَّ

  . ①ـ دېدى! دېگىن
  )503: ئهبۇ داۋۇد(

عن أَبِي َمْحذُوَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمُه الْأَذَانَ َيقُولُ  - 1141
... ما سـبق للَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا ا

كـذا يف  : (قال أبو داود بعد Ƣام الرواية اليت فيها ذكر تسعة عشر كلمة ما نصـه : قلت
وأشار ŏذا إƂ أن الرواية يف األذان بسقوط الترجيع سهو  )ِفى َحِديِث أَبِى َمْحذُوَرةَ كتابه

  .لعلمه أو اختصار
مهھــزۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىلىنغــان يهنه بىــر   ئهبــۇ – 1141

رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     : رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن  
ـ   ” :ماڭا ئهزاننى  “...ُهاللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلَـَه إِلَّـا اللَّ

يــۇقىرىقى ھهدىســتىكىگه داۋامىنــى  ،دەپـ ،   ئــۆگهتتى ېــگهن شــهكىلدەد
ــۇ داۋۇد. ئوخشــاش زىكــرى قىلغــان  ــېكىن ئهب پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  :ل

ئهزاننى ئـون توققـۇز كهلىـمه، تهكبىرنـى ئـون      ئۇنىڭغا ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ڭ ينىـ راۋى: ـ دېگهن رىـۋايهتتىن كېـيىن   ،گهتكهنئۆيهتته كهلىمه بىلهن 

ــى توغرى   ــڭ ھهدىس ــۇ مهھزۇرەنى ــدۇر  ئهب ــپ قال ــىدا يېزى ــدا س غان كىتاۋى
اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه ” :ئهبۇ داۋۇد بۇ سۆزى ئـارقىلىق . دېگهن -ئاشۇنداق يېزىلغان، 
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 دېـگهن رىـۋايهتلهردە   ـ  كهلىمىنى ئىككى قېتىمدىنال دېـدى،  دېگهن “أَكَْبُر
هنلىكـى سـهۋەنلىك تۈپهيلىـدىن    پ تۆت قېـتىم دېگ ىالنى قايت “اللَُّه أَكَْبُر”

ــقارتىۋەتكهن،    ــتىن قىسـ ــۇنى بىلگهنلىكـ ــاكى ئـ ــان يـ ــۈپ قالغـ  ـ    چۈشـ
  . ①دېمهكچى

  )504: ئهبۇ داۋۇد(

َخَرْجُت ِفي َنفَرٍ فَكُنَّا بَِبْعضِ طَرِيقِ ُحَنْينٍ َمقْفَـلَ  : عن أَبِي َمْحذُوَرةَ قال - 1142
ِمْن ُحَنْينٍ فَلَِقَيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِفـي    َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ـ  لَّى َبْعضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالصَّلَاِة ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َص
الُْمَؤذِِّن َوَنْحُن َعْنُه ُمَتَنكُِّبونَ فَظَِللَْنا َنْحِكيِه َوَنْهَزأُ بِِه فََسِمَع  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمْعَنا َصْوَت

ولُ اللَِّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّْوَت فَأَْرَسلَ إِلَْيَنا َحتَّى َوقَفَْنا َبْيَن َيَدْيِه فَقَالَ َرُس
َسلََّم أَيُّكُْم الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه قَْد اْرَتفََع فَأََشاَر الْقَـْوُم إِلَـيَّ َوَصـَدقُوا    َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

لَّـُه  فَأَْرَسلَُهْم كُلَُّهْم َوَحَبَسنِي فَقَالَ قُْم فَأَذِّنْ بِالصَّلَاِة فَقُْمُت فَأَلْقَى َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال
 ِذيَن ُهَو بَِنفِْسِه قَالَ قُلْ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََهَعلَْيِه َوَسلََّم التَّأْ

اللَِّه ثُمَّ  ُسولُإِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َر
ُه أَْشَهُد أَنَّ قَالَ اْرجِْع فَاْمُدْد َصْوَتَك ثُمَّ قَالَ قُلْ أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَّ

َعلَى الصَّلَاِة َحـيَّ   ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ
ـ   ْيُت َعلَى الْفَلَاحِ َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ثُمَّ َدَعانِي ِحـَني قََض

لتَّأِْذينِ بَِمكَّةَ فَقَـالَ  التَّأِْذيَن فَأَْعطَانِي ُصرَّةً ِفيَها َشْيٌء ِمْن ِفضٍَّة فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ُمْرنِي بِا
  . أََمْرُتَك بِِه

: ئهبۇ مهھـزۇرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ       - 1142
مهن بىر قانچه كىشى بىلهن مهككىـدىن چىقىـپ، ھـۇنهينگه بارىـدىغان     

، ھۇنهينــدىن قايتىۋاتقــان پهيغهمــبهر مهلــۇم جايىغــا كهلگهنــدە نىــڭيول
رەسـۇلۇلالھ  . هم بىـلهن ئۇچرىشـىپ قالـدۇق   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلل  

ــۇرۇپ ئۇنىــڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مــۇئهززىنى   يېنىــدا ت
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بىــز ئــۇالردىن يىــراقالپ كېتىۋېتىــپ، . نامازغــا ئهزان ئوقۇشــقا باشــلىدى
ته، مــۇئهززىننى مهســخىرە قىلىــپ ئهزاننــى دوراپ   -ئهزاننــى ئاڭلىــدۇق 
اللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىزنىـڭ    رەسۇلۇلالھ سـهل . توۋالشقا باشلىدۇق
بىــز ئۇنىــڭ ئالــدىغا . قېشــىمىزغا ئــادەم ئهۋەتىپتــۇ ئــاۋازىمىزنى ئــاڭالپ
دەپ سـورىغان  » ئۈنلـۈك توۋلىغـان قايسـىڭالر؟   «: ئۇ. كېلىپ توختىدۇق

ــدى    ــىتىپ قوي ــى كۆرس ــقىالر مېن ــدى، باش ــهلاللالھۇ  . ئى ــۇلۇلالھ س رەس
. مېنــى ئېلىــپ قالــدى ئهلهيهــى ۋەســهللهم باشــقىالرنى كهتكۈزىۋېتىــپ،

مهن تـۇردۇم،  . دېدى» !ئهزان ئوقۇنامازغا ، ۇپئورنىڭدىن تۇر«: ئاندىن ماڭا
اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ” :ئۆگىتىپئۆزى رەسۇلۇلالھ ماڭا ئهزاننى 

لََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسـولُ اللَّـِه أَْشـَهُد أَنَّ    أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِ
أَْشَهُد أَنْ لَا ” :ئاندىن ئاۋازىڭنى سوزۇپ، قايتىدىن! دېگىن“ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه

 ولُ اللَِّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّهإِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُس
لَا  َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر

 ،ئهزاننـى ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن    مهن  .ــ دېـدى  ! دېگىـن  “إِلََه إِلَّا اللَّـهُ 
مېنــى چاقىرىــپ بىــر خالتــا بهردى، ئۇنىڭــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 

  : مهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه. كۈمۈش بار ئىكهن
، ـ  تهيىنلىسـهڭ ا قمهككىـدە ئهزان ئوقۇشـ  مېنـى  ! ـــ ئـى رەسـۇلۇلالھ   

  :دېسهم
  . ①، ـ دېدىتهيىنلىدىمــ بولىدۇ، 

  )632: نهسائى(

نِ ُعَمَر قَالَ إِنََّما كَانَ الْأَذَانُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن اْب - 1143
الصَّلَاةُ فَإِذَا َوَسلََّم َمرََّتْينِ َمرََّتْينِ َوالْإِقَاَمةُ َمرَّةً َمرَّةً غَْيَر أَنَُّه َيقُولُ قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ قَْد قَاَمْت 

  . اَمةَ َتَوضَّأَْنا ثُمَّ َخَرْجَنا إِلَى الصَّلَاِةَسِمْعَنا الْإِقَ
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ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت       - 1143
رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ زامانىـدا ئهزان  : قىلىنىدۇ

بىـردىن، يهنـى ئهزانـدا ھهر كهلىـمه      -ئىككىدىن، تهكبىر بىـر   -ئىككى 
. تهكبىـردە ھهر كهلىـمه بىـر قېتىمـدىن ئوقـۇالتتى      ئىككى قېتىمـدىن، 
، بىـز  ئىككـى قېـتىم ئوقـۇالتتى    “قهد قامهتىسساالھ”: لېكىن تهكبىردە

  . ①تهكبىرنى ئاڭلىساق، تاھارەت ئېلىپ نامازغا چىقاتتۇق
  )510: ئهبۇ داۋۇد(

الَْخطَّابِ ُيْؤِذُنُه ِلَصـلَاِة   َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ الُْمَؤذِّنَ َجاَء إِلَى ُعَمَر ْبنِ - 1144
 .حِالصُّْبحِ فََوَجَدُه َناِئًما فَقَالَ الصَّلَاةُ َخْيٌر ِمْن النَّْومِ فَأََمَرُه ُعَمُر أَنْ َيْجَعلََها ِفي نَِداِء الصُّْب

: مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     – 1144
بولغاندا، ھهزرىتـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ    مۇئهززىن بامداتقا ئهزان ئوقۇماقچى 

ئهسســاالتۇ ”: نى كــۆرگهن ۋە ئهزان ئارىلىقىغــائهنهۇنىــڭ ئۇخالۋاتقــانلىقى
ــرۇن مىن ــنهۋم خهيـ ــى(هنـ ــ: يهنـ ــىراق ۇئۇيقـ ــاز ياخشـ ــگهن  “)دىن نامـ دېـ

  : كېيىن ھهزرىتى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. كهلىمىنى قوشۇپ ئوقۇغان
ــۇنى بامــداتنىڭ ئهزىنىــدە داۋاملىــ  ـــ ب ــ دەپ ! ق قوشــۇپ ئوقــۇغىنـ ـ

  . بۇيرىغان
   )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن بِلَالٍ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُتثَوَِّبنَّ ِفي َشْيٍء  - 1145
  . ِمْن الصَّلََواِت إِلَّا ِفي َصلَاِة الْفَْجرِ

: ۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇبىــالل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن م – 1145
الصَّلَاةُ َخْيٌر ِمْن النَّْوم، الصَّلَاةُ ”« :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭـا 

اشـقا ھـېچ قانـداق نامـازدا     دېـگهن كهلىمىنـى بامـداتتىن ب    “َخْيٌر ِمْن النَّـْومِ 
  . ②دېدى »!دېمىگىن

  )198: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 482(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 31(ئهلبانى  ②
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َمَع اْبنِ ُعَمَر فَثَوََّب َرُجلٌ ِفي الظُّْهرِ أَْو الَْعْصرِ قَالَ َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ كُْنُت  - 1146
  .اْخُرْج بَِنا فَإِنَّ َهِذِه بِْدَعةٌ

مهن ئىبنى ئۆمهر : ىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇتمۇجاھىد - 1146
ياكى ئهسىر بىر كىشى پېشىن . بىلهن بىلله ئىدىم مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

قوشـۇپ  دېـگهن كهلىمىنـى    “ْيٌر ِمْن النَّْوم، الصَّلَاةُ َخْيٌر ِمْن النَّْومِالصَّلَاةُ َخ”نامىزىـدا  
  :، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۇ كىشىگهىئهزان ئوقۇغانىد

، بــۇ ئىــش بىــدئهتتۇر، ـ   مېنــى بــۇ يهردىــن ئېلىــپ چىقىــپ كهتــــ 
  . ①دېدى

  )538: ئهبۇ داۋۇد(

  .اِن اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر لَا إِلََه إِلَّا اللَُّهَعْن بِلَالٍ قَالَ آِخُر الْأَذَ - 1147
: بىــالل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ – 1147

  . ②تۇر» ئهكبهر، الئىالھه ئىلاللالھهللا ئهكبهر، اهللا ا«: ئهزاننىڭ ئاخىرى
  )649: نهسائى(

 .ال إِلََه إِال اللَُّه، َواللَُّه أَكَْبُر: أَذَاِن بِاللٍ كَانَ آِخُر: َعْن ُسَوْيِد بن غَفَلَةَ قَالَ - 1148
بىــالل رەزىيهلالھــۇ : دەيــدۇله مۇنــداق فــســۇۋەيد ئىبنــى غه - 1148

ئهكبهر، الئىالھه ئىلاللالھـۇ ۋەلالھـۇ   هللا ا«: ئهنهۇنىڭ ئهزىنىنىڭ ئاخىرى
  . ③ئىدى» ئهكبهر

  )»ئهلكهبىر«(

ذَّنَ بِلَْيلٍ فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيَناِدَي َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ بِلَالًا أَ - 1149
  . إِنَّ الَْعْبَد َناَم

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 504(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 629(ئهلبانى  ②
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 1864(ھهيســـهمى  ③

 .دېگهن
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ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت       - 1149
يهنــى تــاڭ ئېتىشــتىن (كېچىــدە بىــالل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ : قىلىنىــدۇ

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،ىئوقۇپ سالغانىدئهزان ) بۇرۇن
  . ①توۋالشقا بۇيرىدىدەپ  “پېقىر ئۇخالپ قاپتىمهن”: ئۇنى

  )203: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَْبلَ طُلُوعِ الْفَْجرِ فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 1150
  . َناِدَي أَلَا إِنَّ الَْعْبَد قَْد َناَم أَلَا إِنَّ الَْعْبَد قَْد َناَمَوَسلََّم أَنْ َيْرجَِع فَُي

دىن مۇنــداق رىــۋايهت  مــائىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   - 1150
ئهزان ئوقۇغـان   اي تـۇرۇپال بىالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ تـاڭ ئاتمـ    : قىلىنىدۇ

 ڭالركــى،بىلىــپ قېلى“:ئــۇنى ئهزاننــى قايتىالشــقا ۋە  ئىــدى، رەســۇلۇلالھ
  . ②دېگهن كهلىمىنى قوشۇپ توۋالشقا بۇيرىدى “پېقىر ئۇخالپ قاپتىمهن

  )532: ئهبۇ داۋۇد(

، فَأََمَرُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  بِالال أَذَّنَ قَْبلَ الْفَْجرِأَنِّ ”َعْن أََنسٍ،  - 1151
، َواْبَتلَّ ِمْن َنْضحِ ثَِكلَْتُه أُمُُّهَت بِالال لَْي: ، فَفََعلَ، َوقَالَ“َمإِنَّ الَْعْبَد َنا: لََّم أَنْ َيُعوَد فَُيَناِدَيَوَس

  . َدمِ َجبِينِِه
: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ – 1151

بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ تاڭ ئاتمىغاندا ئهزان ئوقۇغـان ئىـدى، پهيغهمـبهر    
 ئـى  :يهنـى (» امهئهال ئىننهلئهبـدە نـ  «: نىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ

دېـگهن كهلىمىنـى قوشـۇپ ئهزاننـى قايتـا      ) ئۇخالپ قـاپتىمهن ! خااليىق
يرۇقنى بىجا كهلتۈرگهندىن بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇ. ئوقۇشقا بۇيرىدى

   :كېيىن
   بېشدىن ئاققان قاندا تۇنجۇقۇپ ئۆلسه ئىدى، كاشكى بىالل

                                                 
 .هھىه، ـ دېگهنس): 167(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 498(ئهلبانى  ②
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   .①ەپ بېيىت ئوقۇدىد لسا ئىدى، ـئارقىسىدىن يىغالپ قائانىسى 
  )264: بهززار(

َعْن بِلَالٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه لَا ُتَؤذِّنْ َحتَّى َيْسَتبَِني  - 1152
  . لََك الْفَْجُر َهكَذَا َوَمدَّ َيَدْيِه َعْرًضا

ت قىلىنىـــدۇكى، بىـــالل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايه    - 1152
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككــى قــولىنى توغرىســىغا 

ئهزاننى تاڭنىڭ يورۇغانلىقى مۇشۇنداق ئېنىق بولغاندا «: سوزۇپ تۇرۇپ
  . ②بهرگهن تهلىم دەپ »ئوقۇغىن ئاندىن

  )534: ئهبۇ داۋۇد(

نِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن زَِياِد ْبنِ الَْحارِِث الصَُّداِئيِّ قَالَ أََمَر - 1153
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَُؤذِّنَ ِفي َصلَاِة الْفَْجرِ فَأَذَّْنُت فَأََراَد بِلَالٌ أَنْ ُيِقيَم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  .َوَسلََّم إِنَّ أََخا ُصَداٍء قَْد أَذَّنَ َوَمْن أَذَّنَ فَُهَو ُيِقيُم
زىياد ئىبنى ھارىس سـۇدائى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق      - 1153

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى    : رى ــهلهم مېن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
بىـالل رەزىيهلالھـۇ   . بامداتقا ئهزان ئوقۇشـقا بۇيرىـدى، مهن ئهزان ئوقـۇدۇم   

ــۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ     ــدى، رەس ــر ئېيتىشــقا تهمشــهلگهن ئى ــۇ تهكبى ئهنه
قېرىندىشـىڭ سـۇدائى ئهزان ئوقـۇدى، كىـم     «: ۋەسهللهم ئۇنىڭغا ئهلهيهى

  . ③دېدى» ئهزان ئوقۇسا، تهكبىرنى شۇ ئېيتىدۇ
  )199: تىرمىزى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ ُيَؤذِّنُ إِذَا َدَحَضْت فَلَا ُيِقيُم َحتَّى َيْخُرَج  - 1154

                                                 
بــــۇ ھهدىســــنى بهززار رىــــۋايهت قىلغــــان بولــــۇپ، ســــهنهدىدە مــــۇھهممهد ئىبنــــى  ): 1921(ھهيســــهمى  ①

ئىمــــام ئهھــــمهد ۋە ئهبــــۇ داۋۇد ئۇنىــــڭ ھهدىســــى زەئىــــپ كىشــــى  . قاســــىم ئىســــىملىك بىــــرى بــــار 
ىشـــى ئىكهنلىكىنـــى ئوتتۇرىغـــا   ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى سۈرســـه، ئىبنـــى مهئىـــن ئىشـــهنچلىك ك     

 .قويغان، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 500(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 32(ئهلبانى  ③
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  .َوَسلََّم فَإِذَا َخَرَج أَقَاَم الصَّلَاةَ ِحَني َيَراُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
جابىر ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   - 1154
بىـــالل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ تـــاڭ ئاتقانـــدا ئهزان ئوقـــۇيتتى، : قىلىنىـــدۇ

 نــىنپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھۇجرىــدىن چىققى
  . كبىر ئېيتاتتىكۆرگهندە ته

  )606: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَؤذَِّنـاِن بِلَـالٌ    - 1155
  . َواْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ الْأَْعَمى

ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت       - 1155
لاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ئىككـــى پهيغهمـــبهر ســـه: قىلىنىـــدۇ

ئۇالرنىڭ بىرى بىالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ، يهنه بىـرى    . مۇئهززىنى بار ئىدى
ــدۇلالھ    ــدۇلالھ ئىبنــى ئۇممــۇ مهكتــۇم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بولــۇپ، ئاب ئاب

  . ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ كۆزى كۆرمهيتتى
  )380: مۇسلىم(

رِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلبِلَالٍ َيـا  َعْن َجابِ - 1156
َمـا  بِلَالُ إِذَا أَذَّْنَت فََتَرسَّلْ ِفي أَذَانَِك َوإِذَا أَقَْمَت فَاْحُدْر َواْجَعلْ َبْيَن أَذَانَِك َوإِقَاَمِتَك قَْدَر 

ِه َوالشَّارُِب ِمْن ُشْربِِه َوالُْمْعَتِصُر إِذَا َدَخلَ ِلقََضاِء َحاَجِتِه َولَا َتقُوُمـوا  َيفُْرغُ الْآِكلُ ِمْن أَكِْل
  . َحتَّى َتَرْونِي
جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 1156

دەپ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا مۇنـداق    
ئهزان . ئهزاننى سوزۇپراق، تهكبىرنى تېزرەك ئوقۇغىنھهر دائىم «: تهلىم بهرگهن

بىـر  ، قىنى يهپ بواللىغـۇدەك يهۋاتقانالر تـامى تاماق بىلهن تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدا 
، ھـاجهتكه كىـرگهنلهر   ملىكىنـى ئىچىـپ بواللىغـۇدەك   ئىچىۋاتقانالر ئىچىنهرسه 

ســىلهر مېنــى . دەك ۋاقىــت بولســۇنى ئــادا قىلىــپ چىقىــپ بواللىغــۇھــاجىتىن
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يهنى ئىمامنى كۆرمهي تۇرۇپ نامـاز ئۈچـۈن   ( !الرماڭتۇر مىگىچه ئورنۇڭالردىنكۆر
   .①»)ئورنۇڭالردىن تۇرۇۋالماڭالر

  )195: تىرمىزى(

َعْن اْمَرأٍَة ِمْن َبنِي النَّجَّارِ قَالَْت كَانَ َبْيِتي ِمْن أَطَْولِ َبْيٍت َحْولَ الَْمْسجِِد  - 1157
آُه َوكَانَ بِلَالٌ ُيَؤذِّنُ َعلَْيِه الْفَْجَر فََيأِْتي بَِسَحرٍ فََيْجِلُس َعلَى الَْبْيِت َيْنظُُر إِلَى الْفَْجرِ فَـإِذَا رَ 
 نَُتَمطَّى ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْحَمُدَك َوأَْسَتِعيُنَك َعلَى قَُرْيشٍ أَنْ ُيِقيُموا ِديَنَك قَالَْت ثُمَّ ُيـَؤذِّ 

  .قَالَْت َواللَِّه َما َعِلْمُتُه كَانَ َتَركََها لَْيلَةً َواِحَدةً َتْعنِي َهِذِه الْكَِلَماِت
ــداق دېگهنلىكــى      1157 ـ بهنــى نهججــار قهبىلىســىدىن بىــر ئايالنىــڭ مۇن

مېنىڭ ئۆيۈم مهسجىد ئهتراپىدىكى ئۆيلهرنىڭ ئهڭ ئېگىزى : رىۋايهت قىلىنىدۇ
. ۇ ئهنهۇ مېنىڭ ئۆيۈمنىڭ ئۆگزىسىدە ئهزان ئوقۇيتتىبولغاچقا، بىالل رەزىيهلالھ

ئــۇ، تــاڭ يورۇماســتىنال يېتىــپ كېلىــپ، ئۆگزىــدە تاڭنىــڭ يورۇشــىنى كۈتــۈپ   
  :تاڭ يورۇغاندا ئورنىدىن تۇرۇپ. ئولتۇراتتى
قۇرەيشـلهرنىڭ سـېنىڭ دىنىڭنـى بهرپـا     . ساڭا ھهمدى ئېيتىمهن! هللاــ ئى ا

ـ دەپ دۇئــا قىالتتــى، ئانــدىن ئهزان قىلىشــى ئۈچــۈن ســهندىن يــاردەم تىلهيــمهن،   
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇنىڭ بۇ سـۆزلهرنى بىـرەر كۈنمـۇ    هللا. ئوقۇيتتى

  . ②تهرك ئهتكهنلىكىنى بىلمهيمهن
  )519: ئهبۇ داۋۇد(

1158 -  ٌǜِّقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ لَا ُيَناِدي بِالصَّلَاِة إِلَّا ُمَتَوض.  
ــۇرەيرە رەزىيهل - 1158 ــۇ ھـ ــدۇ ئهبـ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ئهزان : الھـ

  . ③ئوقۇيدىغان ئادەمنىڭ تاھارىتى بولۇشى الزىم
  )201: تىرمىزى(

1159 - ٌǜَِّعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُيَؤذِّنُ إِلَّا ُمَتَوض.  

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 30(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 487(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 34((ئهلبانى  ③
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هت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋاي     - 1159
ــگهن    ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــى «: پهيغهم ئهزانن

  . ①»تاھارىتى بار ئادەم ئوقۇسۇن
  )200: تىرمىزى(

َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ قَالَ إِنَّ ِمْن آِخرِ َما َعهَِد إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 1160
  . أَنْ اتَِّخذْ ُمَؤذًِّنا لَا َيأُْخذُ َعلَى أَذَانِِه أَْجًراَعلَْيِه َوَسلََّم 

ئوســمان ئىبنــى ئهبــۇ ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق   - 1160
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــا    : رى ــهللهم ماڭ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

بىر كىمنى مۇئهززىنلىككه «: قىلغان ئاخىرقى سۆزىدە مۇنداق بۇيرىدى
ئالمايـــــــدىغان كىشـــــــىنى  قهھئهزان ئوقۇغانغـــــــا  تهيىنلىســـــــهڭ،

  . ②»تهيىنلىگىن
  )209: تىرمىزى(

عن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ َخَرْجُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَصلَاِة الصُّْبحِ فَكَانَ  - 1161
  .ْجِلِهلَا َيُمرُّ بَِرُجلٍ إِلَّا َناَداُه بِالصَّلَاِة أَْو َحرَّكَُه بِرِ

مهن پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ەبهكر ۇئهب - 1161
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن بىلـله بامـدات نامىزىغـا چىقـتىم     

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كىمنىڭ يېنىدىن ئۆتسه، ئۇنى 
ن تۈرتـۈپ  پـۇتى بىـله  ) ئـويغىتىش ئۈچـۈن  (نامازغا چاقىراتتى ياكى ئـۇنى  

  . ③قوياتتى
  )1264: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَْو َعْن َبْعضِ أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ بِلَالًا  - 1162
لَْيِه َوَسلََّم أَقَاَمَها اللَّـُه  أََخذَ ِفي الْإِقَاَمِة فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَْد قَاَمْت الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 33(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 172( ئهلبانى ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 274(ئهلبانى  ③
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  .َوأََداَمَها و قَالَ ِفي َساِئرِ الْإِقَاَمِة كََنْحوِ َحِديِث ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي الْأَذَاِن
ئۇمـــامه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت      ۇئهبـــ - 1162
قهد ” :ەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ تهكبىــر ئوقــۇپبىــر كــۈنى، بىــالل ر: قىلىنىــدۇ
دېـگهن يهرگه كهلگهنـدە، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       “ھقامهتىسساال
 .دېـدى » ئـۇنى داۋامالشتۇرسـۇن  هللا نامازنى تۇرغۇزسـۇن ۋە ا هللا ا«: ۋەسهللهم

ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئهممــا تهكبىرنىــڭ باشــقا كهلىمىلىرىــدە 
دېسـه   مۇئهززىن نېمه ىكىگه ئوخشاشتىدىئهزان توغرىسىدا قىلغان رىۋاي

  . ①ى تهكرارلىدىشۇن
  )528: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ لَا َيزِيُد َعلَى الْإِقَاَمِة ِفي السَّفَرِ إِلَّا ِفـي   - 1163
  .الَِّذي َيْجَتِمُع النَّاُس إِلَْيِه الصُّْبحِ فَإِنَُّه كَانَ ُيَناِدي ِفيَها َوُيِقيُم َوكَانَ َيقُولُ إِنََّما الْأَذَانُ ِللْإَِمامِ

: نــافىئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  - 1163
ه چىقســا، بامــدات گئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ســهپهر 

نامىزىغا ئهزان ئوقۇپ، تهكبىر ئېيتاتتى، ئهمما باشقا نامازالرغا تهكبىـرال  
ئهزان پهقهت كىشـــىلهرنى ئىمامنىـــڭ : تتـــىئېيتـــاتتى ۋە مۇنـــداق دەي

  . يېنىغا يىغىش ئۈچۈنال ئوقۇلىدۇ
  )160 :مالىك(

اهللا بن عدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم Ɓ يكـن يـؤذن يف    عن عبد - 1164
  .السفر إال يف صالة الصبح

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پهيغهمــبهر  يئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهدىــ - 1164
ســهللهمنىڭ ســهپهردە بامــداتتىن باشــقا نامازغــا  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە

  . ②ئهزان ئوقۇمىغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ
  )»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 104(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــد       ): 1889(ھهيس ــى ھۇمهي ــاقۇب ئىبن ــهنهدىدە ي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 ئىبنـــى مهئىـــن ۋە باشـــقىالر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى . ئىســـىملىك بىـــرى بـــار
ــان     ــادەم ئىكهنلىكىنــى ئېيتق ــام بۇخــارى ئۇنىــڭ ياخشــى ئ ــۇنى  . ئىلگىــرى سۈرســه، ئىم ــان ئ ئىبنــى ھىبب

 .ئىشهنچلىك كىشىلهر قاتارىدا تىلغا ئالغان، ـ دېگهن
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َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َرأَى بِلَالًا ُيَؤذِّنُ فََجَعلُْت أََتَتبَُّع فَـاُه   - 1165
  .َهُهَنا َوَهُهَنا بِالْأَذَاِن

جــۇھهيفه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ دادىســىنىڭ  ۇىبنــى ئهبــئهۋن ئ - 1165
 مهن بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ئهزان ئوقۇۋاتقـانلىقىنى كـۆردۈم ۋە ئۇنىـڭ ئېغىزىـدىن      چۆگىلهپ تـۇرۇپ 
  . چىققان ھهر بىر كهلىمىنى ئۆز ئهينى تهكرارلىدىم
  )634: بۇخارى(

ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َرأَْيُت بِلَالًا ُيَؤذِّنُ َوَيُدوُر َوُيْتبُِع فَاُه َعْن َعْوِن  - 1166
  .َها ُهَنا َوَها ُهَنا َوإِْصَبَعاُه ِفي

مهن بىـالل  : تىرمىزى بۇ ھهدىسنى مۇنداق رىۋايهت قىلغان – 1166
نـــى ئـــۇ ئهزان. ئهزان ئوقۇۋاتقـــانلىقىنى كـــۆردۈم نىـــڭرەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ

چۆگىلهپ تۇرۇپ ئوقۇۋاتقان بولۇپ، ئىككى بارمىقىنى ئىككـى قۇلىقىغـا   
   .①تىقىۋالغانىدى

  )197: تىرمىزى(

َوقَالَ ُموَسى قَالَ َرأَْيُت بِلَالًا َخَرَج إِلَى الْأَْبطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا َبلَغَ َحيَّ َعلَـى   - 1167
   .َيِميًنا َوِشَمالًا َولَْم َيْسَتِدْرالصَّلَاِة َحيَّ َعلَى الْفَلَاحِ لََوى ُعُنقَُه 

مهن بىاللنىــڭ ئهبــتهھ دېــگهن يهرگه : مۇســا مۇنــداق دەيــدۇ - 1167
ھهيـيه ئهلهسسـاالھ، ھهيـيه    «: ئـۇ . چىقىپ ئهزان ئوقۇغـانلىقىنى كـۆردۈم  

قا كهلگهندە، بوينىنى ئوڭ ـ سول ئىككـى تهرەپـكه بۇرىـدى،     » ئهلهل فهالھ
  . ②ئهمما بهدىنىنى بۇرىمىدى

  )520: هبۇ داۋۇدئ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 164(ئهلبانى  ①
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 103(ئهلبانى  ②
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، فَـأََمَرُه  ِحيَّ َعلَى َخْيرِ الَْعَملِ:  فََيقُولُ كَانَ ُيَناِدي بِالصُّْبحِأَنَُّه  َعْن بِاللٍ - 1168
َخْيرِ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْجَعلَ َمكَاَنَها الصَّالةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ ، َوَتْرَك ِحيَّ َعلَى 

  . لَْعَملِا
 “ياخشى ئهمهلگه كـېلىڭالر ”: ىالل بامداتقا ئهزان ئوقۇغانداـ ب  1168

: ر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغـا  دېگهن كهلىمىنى قوشۇپ ئوقۇيتتى، پهيغهمبه
دېـگهن كهلىمىنـى    “دىن نامـاز ياخشـى  ۇئۇيقـ ”: ئۇ كهلىمىنىڭ ئورنىغا«

  .دەپ بۇيرىدى» !قوشۇپ ئوقۇغىن
1169 - ȗِـ : عْن َسْعٍد الْقََر اَء أَنّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أَيَّ َساَعٍة أََتى قَُب

َجاَء، فََيْجَتِمُعوا ، َألنْ َيْعلََم النَّاُس أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أَذَّنَ بِاللٌ بِاَألذَاِن
قَى َسـْعٌد ِفـي   ، فََرنُّْصحِ َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍال فََنظََر ُزُنوُجَمَعُه بِاللٌ ، فَأََتى َيْوًما َولَْيَس إِلَْيِه

َعلَى أَنْ ُتـَؤذِّنَ َيـا   َما َحَملََك ”: لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصِعذْقِ اَألذَاِن
، َوَرأَْيـُت َهـُؤالِء   اسِ، َولَْم أََر بِالال َمَعَكلٍَّة ِمَن النََّرأَْيُتَك ِفي ِق ،بِأَبِي َوأُمِّي: ، قَالَ“َسْعُد
: ، قَـالَ ، فََخِشيُت َعلَْيَك ِمْنُهْم، فَأَذَّْنـتُ ُرونَ إِلَْيَكَيْنظُُر َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ َوَيْنظُ الزُُّنوجِ

نَ َسْعٌد ثَالثَ َمرَّاٍت ِفي َحَيـاِة النَّبِـيِّ   ، فَأَذَّ“ْم َتَر بِالال َمِعي فَأَذِّنْ، إِذَا لَأََصْبَت َيا َسْعُد”
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــۋايهت    - 1169 ــداق رىــ ــۇدىن مۇنــ ــۇ ئهنهــ ــهئد قهرەز رەزىيهلالھــ ســ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قاچـانىكى قۇباغـا       : قىلىنىدۇ

بۇنىڭـدىن   كهلسه، بىـالل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئهزان ئوقـۇيتتى، كىشـىلهر     
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ كهلگهنلىكىنـى بىلىـپ      

بىر كۈنى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـالل     .توپلىشاتتى
ــله ئېلىــپ كهلمىگهنىــدى   ــارا  . رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى بىل ــۇ يهردىكــى ق ئ

شــۇنىڭ بىــلهن، مهن بىــر تــۈپ    . بىــرىگه قاراشــتى  -بىــر تهنلىكــلهر 
ــۇد  خو ــپ ئهزان ئوق ــېخىغا چىقى ــڭ ش ــهلاللالھۇ  . مۇرمىنى ــبهر س پهيغهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــهئد  ــى سـ ـــ ئـ ــدى؟ ـ دەپ      ! ــ ــهۋەب بولـ ــېمه سـ ــۇڭغا نـ ئهزان ئوقۇشـ
  :سورىغانىدى، مهن
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سـهن ئـازال ئـادەم    ! ئاتـا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا بولسـۇن      ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
ــۇ   ــۇ ئهنهۇمـ ــام، بىـــالل رەزىيهلالھـ ــهن، قارىسـ ــارا . يـــوق بىـــلهن كهپسـ قـ

ســــاڭا  قارىشــــىۋېتىپ، ئانــــدىن ـــــ بىــــرىگه   بىــــرتهنلىكلهرنىــــڭ 
ــى ــۆرۈپ، قارىش ــپ    ۋاتقانلىقىنى ك ــمهت يېتى ــرەر زەخ ــاڭا بى ــۇالردىن س ئ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . قېلىشـىدىن ئهنسـىرەپ ئهزان ئوقـۇدۇم، ـ دېـدىم     
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
لنــى بۇنــدىن كېــيىن، يېنىمــدا بىال. پســهنتــوغرا قى! ــــ ئــى ســهئد

مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  . ـ دېدى! كۆرمىسهڭ، ئهزان ئوقۇغىن
  . ①ۋەسهللهم ھايات ۋاقتىدا ئۈچ قېتىم ئهزان ئوقۇغان ئىدىم

  )5452: »ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم الْـأَذَانُ ِفـي     - 1170
  .َبَشِةالَْح

ــۋايهت     - 1170 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
ئهزان «: پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم   : قىلىنىــــدۇ

يهنى ئهزاننى بىالل قاتارلىق ھهبهشىستانلىقالر (» ھهبهشلهرگه ئائىتتۇر
  . ②دېگهن) ئوقۇيدۇ

  )3936: تىرمىزى(

الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْإَِمـاُم َضـاِمٌن   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَ - 171
قالوا يارسـول اهللا لقـد   : َوالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن اللَُّهمَّ أَْرِشْد الْأَِئمَّةَ َواغِْفْر ِللُْمَؤذِّنَِني وزاد البزار

أو  -لم إنه يكون بعدي ذان بعدك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وستركتنا نتنافس يف اَأل
  .قوم سفلتهم مؤذنوهم -بعدكم 

ــۋايهت     - 1171 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

                                                 
ىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدە ئابـــدۇراھمان ئىبنـــى بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت ق): 1898(ھهيســـهمى  ①

 .سهئد ئىبنى ئهممار ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3088(ئهلبانى  ②
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ـــ ئىمــام زامىــن  ، )يهنــى مهســئۇلىيهتنى تولــۇق ئۈســتىگه ئالغــان (ـ
ــوغ! هللائــى ا. مــۇئهززىن خاتىرجهمــدۇر را يولغــا باشــلىغىن، ئىمــامالرنى ت

  . ①مۇئهززىنلهرنى مهغپىرەت قىلغىن، ـ دېدى
  )207: تىرمىزى(

شۇنىڭ بىـلهن   :مۇنۇالرنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان بهززار بۇ ھهدىسكه
  : كىشىلهر

ســهن بىزنــى ســهندىن كېــيىن ئهزان ئوقۇشــنى  ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ــدۇڭ، ـ دېگهن     ىــدى، تالىشــىپ قالىــدىغان قهۋم قىلىــپ قويىــدىغان بول

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ مهندىن ياكى سىلهردىن كېـيىن شـۇنداق بىـر قهۋم كېلىـدۇكى،     

  . ، ـ دېدىرىدۇرمۇئهززىنلىى رىئادەملپهس ئهڭ ئۇالرنىڭ 
  )بهززار(

ـ ” :َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد، قَالَ - 1172 : الََما أُِحبُّ أَنْ َيكُونَ ُمَؤذُِّنوكُْم ُعْمَياُنكُْم، قَ
  .“َوال قُرَّاُؤكُْم: َوأَْحِسُبُه قَالَ
ــۋايهت      - 1172 ــداق رى ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ئىبن

ــدۇ ــارىغۇ   «: قىلىنىــــ ــڭ قــــ ــىلهرنىڭ مۇئهززىنلىرىڭالرنىــــ مهن ســــ
راۋىنىـــڭ گۇمـــانىچه، ســـىلهرنىڭ (بولماســـلىقىنى ياخشـــى كـــۆرىمهن 

ــارىلىرىڭالر ــۆ   نىڭمۇقــ ــى كــ ــلىقىنى ياخشــ ــۇئهززىن بولماســ رىمهن مــ
   .②»)دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان

  )»ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُيـَؤذِّنْ لَكُـْم    - 1173 
  .ِخَياُركُْم َولَْيُؤمَّكُْم قُرَّاُؤكُْم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 170(ئهلبانى  ①
بـــۇ ھهدىســـنى تهبهرانـــى رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، راۋىيلىـــرى ئىشـــهنچلىكتۇر، ـ      ): 1906(ھهيســـهمى  ②

 .ندېگه
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دىن رىـــــۋايهت مـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ - 1173
: ىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   قىل

  . ①»لىرىڭالر ئىمام بولسۇنيياخشىلىرىڭالر ئوقۇسۇن، قارى نىئهزان«
  )590 :ئهبۇ داۋۇد(

 ،إِنِّي ُألِحبَُّك ِفي اللَّـِه  : قَالَ َرُجلٌ الْبنِ ُعَمَر: َعْن َيْحَيى الَْبكَّاِء ، قَالَ - 1174 
، َوَتأُْخـذُ  إِنَّكَّ ُتْنِقي ِفي أَذَانِِك :َوِلَم؟ فَقَالَ: قَالَ ،لَِكنِّي أَْبَغُضَك ِفي اللَِّه : ُعَمَر فَقَالَ اْبُن
  .َعلَْيِه أَْجًرا

بىـر  : يهھيا ئىبنى ئهل بۇكادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  - 1174
  : غاماكىشى ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ئىبنـى ئـۆمهر   . ـ دېدى ياخشى كۆرىمهن،لىقى ئۈچۈن ازىرهللا اــ سېنى 
  : مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

لىقى ئۈچۈن يامان كۆرىمهن، ـ دەپ  ازىرهللا اــ ئهمما مهن سېنى پهقهت 
  : ئۇ كىشى. بهردى بجاۋا

  : ئىبنى ئۆمهر غانىدى،ــ نېمه ئۈچۈن؟ ـ دەپ سورى
ــ  ــهن ئهزاننىــ ـــ ســ ــۇزۇپ  ڭـــ ــۇزىنى بــ ــهن ۋە  تهلهپپــ ئهزان ئوقۇيســ

   .②ق ئالىسهن، ـ دېدىنىڭغا ھهئوقۇغى
  )13059: »ئهلكهبىر«(

َصلَّْوا بَِغْيرِ أَذَاٍن، َوال ” َعْن إِْبَراِهيَم، أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َوَعلْقََمةَ، َواَألْسَوَد - 1175 
إِقَاَمـةُ  “:وقال ابن مسـعود يف روايـة  .  “كَفَْتُهْم إِقَاَمةُ الِْمْصرِ“:ُسفَْيانُ: ، قَالَ“إِقَاَمٍة
  .“رِيِّ َتكِْفيالِْمْص

ئىبنـى مهسـئۇد،   : ئىبراھىمدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 1175

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 118(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــا     ): 1909(ھهيســ ــا بۇكــ ــهنهدىدە يهھيــ ــۇپ، ســ ــان بولــ ــۋايهت قىلغــ ــى رىــ ــنى تهبهرانــ ــۇ ھهدىســ بــ

ــار  ــرى ب ــارلىقالر ئۇنىــڭ ھهدىســى     . ئىســىملىك بى ــۇ داۋۇد قات ــاتهم ۋە ئهب ــۇ ھ ــۇ زۇرئه، ئهب ــمهد، ئهب ــام ئهھ ئىم
ىبنــى ســهئىد قهتتــان ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك     زەئىــپ كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى سۈرســه، يهھيــا ئ     

ــان   ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــۇپ     . كىشــى ئىكهنلىكىن ــهنچلىك كىشــى بول ــڭ ئىش ــهئد ئۇنى ــى س ــۇھهممهد ئىبن م
 .قېلىشىنى ئۈمىد قىلغان، ـ دېگهن
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 :سۇفيان. ئهلقهمه ۋە ئهسۋەد قاتارلىقالر ئهزان ۋە تهكبىرسىز ناماز ئوقۇدى
يهنه . دېـدى  “بىـلهن كۇپايىلهنگهنىـدى  شهھهردە ئوقۇلغان تهكبىر  ئۇالر”

  : بىر رىۋايهتته ئىبنى مهسئۇد
  . ①غان تهكبىر يېتهرلىك، ـ دېدىــ شهھهردە ئوقۇل

  )9282: »كهبىرئهل«(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا ثُـوَِّب بِالصَّـلَاِة    - 1176
  .فُِتَحْت أَْبَواُب السََّماِء َواْسُتجِيَب الدَُّعاُء

ــۋايهت     – 1176 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇكى، جـ قىلىنىـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نامازغا تهكبىر ئوقۇلغاندا، ئاسـماننىڭ ئىشـىكلىرى ئېچىلىـدۇ ۋە    «
  . ②»دۇئاالر ئىجابهت بولىدۇ

  )14279: ئهھمهد(

ِه َصلَّى اللَُّه عن َعْبد الرَّْحَمنِ ْبن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ َسْعٍد ُمَؤذِِّن َرُسولِ اللَّ - 1177
بِلَالًا أَنْ َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَنِي أَبِي َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر 

  .َيْجَعلَ إِْصَبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه َوقَالَ إِنَُّه أَْرفَُع ِلَصْوِتَك
ئۇلــۇغ بوۋىســى، ســهئد ئىبنــى ئهممــار  اھمان ئىبنــىرئابــدۇر - 1177

ــبهر  ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇئهززىنىسـ ــهئد  نىڭ مـ سـ
پهيغهمـــبهر  :پ مۇنـــداق دەيـــدۇرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىـــ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــالل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇنى بــارمىقىنى  
شۇنداق قىلسـاڭ،  «: ېدىقۇلىقىغا تۇتۇپ ئهزان ئوقۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق د

  . ③»ئاۋازىڭ تېخىمۇ جاراڭلىق چىقىدۇ
  )710: ئىبنى ماجه(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئىبــراھىم نهخهئــى         ): 1913(ھهيســهمى  ①

 .ۇدتىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ئىبنى مهسئ
ــهمى  ② ــۇھهيئه       ): 1918(ھهيس ــى ل ــهنهدىدە ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــمهد رى ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

 .ئۇنىڭ ھهققىدە ھهرخىل باھاالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 149(ئهلبانى  ③
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