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ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا  بۇ كىتابتا
  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
 كىاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن تـا   بولغان، يهنـى پهيغهمـبهر سـهل   ) 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  ،ئۈچىنچىــدىن ؛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 

دىسـنىڭ سـهھىهلىكىگه تهسـىر يهتكۈزىـدىغان     ھه ،بهشـىنچىدىن  ؛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    “ق ياد ئـېلىش قـابىلىيىتى  پىششى”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

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

نـــاۋادا . دېيىلىـــدۇ» ســـهھىه ۋە ھهســـهن«مۇنـــداق ھهدىـــس بىـــرال ۋاقىتتـــا 
ــر قىســىم كىشــىلهر       ــس بى ــداق ھهدى ــا، مۇن ــر بولس ــهنهدى بى ھهدىســنىڭ س
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دەپ » ھهسـهن «ن ، يهنه بىر قىسىم كىشـىلهر تهرىپىـدى  »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 
اۋىينىــڭ يــاكى بىــر زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى بىــرەر ر

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      
تېمىغــا دېــگهن  »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«
هدىسنىڭ سـهنهدى  بۇ ھ«: 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
» ســهھىهبــۇ ھهدىســنىڭ ســهنهدى «: 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«ھهدىس 
ەئىپلىكىگه سهۋەب بولىـدىغان  زـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە   سهنهدى زەئىپ

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

ســهنهدى «ســهۋەب بولىــدىغان بىرقــانچه ئىلــلهت تېپىلســا، مهزكــۇر ھهدىــس   
  . 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 «قىلىنغـان ھهدىـس   پ رىـۋايهت  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     
ەك ئېهتىمــاللىق لهۋزى بىــلهن كهلســه، دېگهنــد“ ...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
گىــنىچه ئــۆزى بىۋاســىته دې... 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
ـ سهنهدته ئىككى ياكى ئۇنىڭـدىن كـۆپ كىشـى ئارقـا ـ ئارقىـدىن         مۇئزەل

بــۇ تــۈردىكى ھهدىــس زەئىــپ ( دېيىلىــدۇ» مــۇئزەل«پ قالغــان ھهدىــس چۈشــۈ
   ).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    ( ۇدېيىلىـد » 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 انـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە يالغ  مهترۇك
بــۇ تــۈردىكى ھهدىســكه ( دېيىلىــدۇ» مهتــرۇك«بولــۇپ قالســا، مۇنــداق ھهدىــس 

  ).ئهمهل قىلىنمايدۇ



  

 6

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

ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه ھهدىسـى زەئىـپ     . دېيىلىـدۇ » مـۇنكهر «دىس مۇنداق ھه
بىرىنىڭ رىۋايىتى ئىشهنچلىك بىرىنىـڭ رىـۋايىتىگه زىـت بولـۇپ قالسـىمۇ،      

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

ــۋايهت        مۇزتهرىــب ــدىن پهرقلىــق بىرقــانچه شــهكىلدە رى ـ بىــر ـ بىرى
نغــان، ئهممــا دەرىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــهكلى تهڭلىشــىپ        قىلى

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 كۈچلــۈك ــاكى ســاغالم ئىكهنلىكــى بىلىنســه ئهمهل قىلىنىــدۇ،    بىرى 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 غهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پهرۋەردىگـارى ا    ـ پهي  يقۇددۇسى
تائاالدىن بىزگه رىۋايهت قىلىپ بهرگهن، لهۋزى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

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

   ).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  
بۇ تۈردىكى ھهدىسمۇ ھهدىسلهرگه باھا بېرىش قائىدىسى (دېيىلىدۇ » مهرفۇئ«

  ).چه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇبويى
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،   

  ).ارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇمهۋزۇ قات
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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، 
  ).مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ

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
ــىۋەتلىك       ــگه مۇناس ــس ئىلمى ــۇنالر ھهدى ــان مهزم ــان قىلىنغ ــدا باي 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

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

  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز
  ـ يىل 2009  
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ىلىنغان، ئاقىۋىتى مهجهۇل، تاش ئېتىپ قىلىنغان، مهجبۇرى ق
ۋېلىپ قىلىنغان، مالنى بىرىنىڭ ۇبىرىنىڭ مېلىغا قول قوي

قولىغا تاشالپ بېرىپ قىلىنغان سودىالر، شۇنداقال 
يېزىلىقنىڭ مېلىنى شهھهرلىكنىڭ سېتىپ بېرىشى، مالنى 
مال بازىرىغا كېلىپ بولغىچه ئېلىۋېلىش، بىر مالنى ئىككى 

ـ بىرىدىن خىل ئۇسۇلدا سېتىش، ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنى بىر 
  ئايرىۋېتىش قاتارلىقالر

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبْيعِ الَْحَصاِة  - 4676
  . َوَعْن َبْيعِ الَْغَررِ
پهيغهمـبهر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        4676

سهللهم تاش ئېتىپ سودا قىلىشتىن ۋە ئاقىۋىتى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
  . قىلىشتىن توسقانمهجهۇل سودىالرنى 

   )1513: مۇسلىم(

َشْيٌخ ِمْن َبنِي َتِميمٍ قَالَ َخطََبَنا َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَْو قَالَ قَالَ َعِلـيٌّ   عن - 4677
ِتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َعُضوٌض َيَعضُّ الُْموِسـُر  قَالَ اْبُن ِعيَسى َهكَذَا َحدَّثََنا ُهَشْيٌم قَالَ َسَيأْ

ْضطَرُّونَ َعلَى َما ِفي َيَدْيِه َولَْم ُيْؤَمْر بِذَِلَك قَالَ اللَُّه َتَعالَى َولَا َتْنَسْوا الْفَْضلَ َبْيَنكُْم َوُيَبايُِع الُْم
ْيعِ الُْمْضطَرِّ َوَبْيعِ الَْغَررِ َوَبْيعِ الثََّمـَرِة قَْبـلَ أَنْ   َوقَْد َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َب

  . ُتْدرَِك
ئهلــى : ـ بهنــى تهمىــم جهمهتىــدىن بىــر شــهيخ مۇنــداق دەيــدۇ   4677

ئىبنــى ئهبــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــزگه خــۇتبه ســۆزلهپ بېرىــپ   
ــگهن  ــداق دې ــايالر   : مۇن ــدۇكى، ب ــان كېلى بېخىللىــق (شــۇنداق بىــر زام

قوللىرىـدىكى مـاللىرىنى تۇتـۇپ چىشـىنى چىشـلهپال      ) ىلغانلىقىدىنق



  بۆلۈمى تاالق

 10

تائـاال  هللا ا. ئهسلىدە ئـۇالر بېخىللىـق قىلىشـقا بۇيرۇلمىغانىـدى    . قالىدۇ
مــاللىرىنى . ئۆزئــارا ئېهســان قىلىشــنى ئۇنتۇمــاڭالر: مۇنــداق دەيــدۇ

ــاتىدۇ    ــوق س ــال ي ــانالر ئام ــۇپ قالغ ــۇرى بول ــالبۇكى، . سېتىشــقا مهجب ھ
لاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهجبـۇرى سـودا قىلىشـتىن،      پهيغهمبهر سـه 

ئاقىۋىتى مهجهۇل سـودىنى قىلىشـتىن ۋە مېـۋىنى پىشىشـتىن بـۇرۇن      
  . ①شېخىدا توختىتىپ تۇرۇپ سېتىشتىن توسقان
  )3382: ئهبۇ داۋۇد(

 لَـا  َوَسـلَّمَ  ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َمْسُعوٍد ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4678
  . غََرٌر فَإِنَُّه الَْماِء ِفي السََّمَك َتْشَتُروا

ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     4678
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ســـۇدىكى بېلىقنـــى ســـاتماڭالر، چـــۈنكى ئـــۇ ئـــاقىۋىتى مهجهـــۇل «
  .②»سودىدۇر

   )»ئهلكهبىر«؛ 3667: ئهھمهد(

، الشِّـَغارِ  َعنِ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهى: قَالَ، ُعَمَر اْبنِ َعنِ - 4679
: قَـالَ  بَِعاجِـلٍ  آجِلٍ َبْيعِ َوَعْن، بِكَاِلٍئ كَاِلٍئ َبْيعِ َوَعْن، الَْغَررِ َبْيعِ َوَعْن، الَْمْجرِ َبْيعِ َوَعْن
 َوالْآجِلِ، بَِدْينٍ َدْيٌن: بِكَاِلٍئ َوكَاِلئٌ، ِعْنَدَك لَْيَس َما َتبِيَع أَنْ: َوالَْغَررِ، الْأَْرَحامِ ِفي: الَْمْجرَِو

 َوَدعِ َخْمَسـِمائَةٍ  لََك أَُعجِّلُ: َرُجلٌ فََيقُولُ، ِدْرَهمٍ أَلُْف الرَُّجلِ َعلَى لََك َيكُونُ: بِالَْعاجِلِ
  . الَْبِقيَّةَ

پهيغهمبهر : ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  4679
قىزىنـى بىـرىگه مهھرىسـىز بېـرىش     (سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم شـىغاردىن    

ــېلىش    ــىز ئ ــى مهھرىس ــۇ قىزىن ــگه ئۇنىڭم ــىقىدىكى  )بهدىلى ــڭ قورس ، ھايۋاننى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 731(ئهلبانى  ①
تهبهرانىمـۇ  . بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد مهۋقۇف ۋە مهرفۇئ سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغـان ): 6353(ھهيسهمى  ②

ا ئۇنىـڭ مهرفـۇئ رىۋايىتىـدە ئىمـام ئهھمهدنىـڭ ئۇسـتازى مـۇھهممهد ئىبنـى         شۇنداق رىۋايهت قىلغـان، ئهممـ  
 . سهمماك بار بولۇپ، ئۇنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن



 ...مهجهۇل، تاش ئېتىپ قىلىنغان، مهجبۇرى قىلىنغان، بىرىنىڭ مېلىغا قول قويۇۋېىلىپ قىلىنغانئاقىۋىتى 
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لنى قهرزگه بالىسىنى سېتىشتىن، ئاقىۋىتى مهجهـۇل سـودىنى قىلىشـتىن، مـا    
ئېلىپ قهرزگه سېتىشتىن، كېيىن بېرىدىغان پـۇلنى ھـازىر بېـرىش بهدىلىـگه     

  . ①ئۇنىڭ مهلۇم قىسمىدىن كېچىشتىن توسقان
   )1280: بهززار(

 بِـإِْخَراجِ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََمَر لَمَّا: قَالَ ،َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 4680
 َضـُعوا ”: فَقَـالَ ، َتِحلَّ لَْم ُدُيونا لَنا إِنَّ: فَقَالُوا، ِمْنُهْم أَُناٌس أََتاُه، الَْمِديَنِة ِمَن ريِالنَِّض َبنِي

  . “وَتَعجَّلُوا
پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  4680

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهنى نهزىر قهبىلىسىنىڭ يهھۇدىيلىرىنى 
ئـــۇالردىن بىـــر بۆلـــۈك  ،مهدىنىـــدىن ھهيـــدەپ چىرىۋېتىـــدىغان چاغـــدا

كىشـــىلهر پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا  
  : كېلىپ

ــــــ بىزنىــــڭ ئالىــــدىغان قهرزلىرىمىــــز بــــار ئىــــدى، ئۇنىڭــــدىن 
  : ـ دېگهنىدى، ئۇ كېچهلمهيمىز،

ھـال  ــ بىر قىسمىنى ھازىر بېرىش بهدىلىگه قالغـان قىسـمىنى دەر  
  . ②ـ دېگهن ئېلىپ كېتىڭالر،

   )821: »ئهلئهۋسهت«(

َعاِمر ْبن َسْعٍد أَنَّ أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   عن - 4681
ي الَْبْيعِ َوالُْملَاَمَسةُ لَْمُس َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ِلْبَسَتْينِ َوَعْن َبْيَعَتْينِ َنَهى َعْن الُْملَاَمَسِة َوالُْمَناَبذَِة ِف

بِذَ الرَُّجلُ إِلَى الرَُّجلِ ثَْوَب الْآَخرِ بَِيِدِه بِاللَّْيلِ أَْو بِالنََّهارِ َولَا ُيقَلُِّبُه إِلَّا بِذَِلَك َوالُْمَناَبذَةُ أَنْ َيْن
ُهَما َعْن غَْيرِ َنظَرٍ َولَا َتـَراضٍ َواللِّْبَسـَتْينِ   الرَُّجلِ بِثَْوبِِه َوَيْنبِذَ الْآَخُر ثَْوَبُه َوَيكُونَ ذَِلَك َبْيَع

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە مۇسـا ئىبنـى ئۇبهيـدە ئىسـىملىك      ): 6357(ھهيسهمى  ①

 . ى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنھهدىس
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە مۇسـلىم ئىبنـى خالىـد زەڭگـى      ): 6645(ھهيسهمى  ②

ئهممـا بهزىـلهر ئۇنىـڭ ھهدىسـى ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى        . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىـپ بىـرى بـار   
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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ِه ثَْوٌب اْشِتَمالُ الصَّمَّاِء َوالصَّمَّاُء أَنْ َيْجَعلَ ثَْوَبُه َعلَى أََحِد َعاِتقَْيِه فََيْبُدو أََحُد ِشقَّْيِه لَْيَس َعلَْي
  . لَْيَس َعلَى فَْرجِِه ِمْنُه َشْيٌءَواللِّْبَسةُ الْأُْخَرى اْحِتَباǗُُه بِثَْوبِِه َوُهَو َجاِلٌس 

ـ ئامىر ئىبنى سهئدتىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئهبـۇ سـهئىد       4681
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ 

بىـر   يـاكى  بىر دولىنى يۆگهپ يهنه بىر دولىنى ئوچۇق قويـۇش  ۋەسهللهم
، بىر تىنىتىگه بىر نهرسه ياپماسلىقكىيىمگه يۆگىنىپ ئولتۇرۇپ، ئهۋر

مالنى ئىككـى خىـل ئۇسـۇلدا سېتىشـتىن، بىرىنىـڭ مېلىنـى كـۆرۈپ        
ۋېلىپ سـودا قىلىشـتىن، ئىككـى تهرەپ    ۇباقماي تۇرۇپ ئۇنىڭغا قول قوي

مــالنى كۆرمهســتىن ۋە رازىلىــق بىلدۈرمهســتىن ھهر بىــرى ئۆزىنىــڭ   
  . سقانقىلىشتىن تومېلىنى يهنه بىرىگه تاشالپ بېرىپ سودا 

   )5820: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن   - 4682
ِشَراِء َما ِفي ُبطُوِن الْأَْنَعامِ َحتَّى َتَضَع َوَعمَّا ِفي ُضُروِعَها إِلَّا بِكَْيلٍ َوَعْن ِشَراِء الَْعْبِد َوُهـَو  

  . َوَعْن ِشَراِء الَْمَغانِمِ َحتَّى ُتقَْسَم َوَعْن ِشَراِء الصََّدقَاِت َحتَّى ُتقَْبَض َوَعْن َضْرَبِة الَْغاِئصِ آبٌِق
ــدۇ         4682 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇدرى رەزىيهلالھ ــهئىد خ ــۇ س : ـ ئهب

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھايۋانالرنىڭ تېخى تۇغۇلمىغان 
ــې  ــالىلىرىنى، س ــۇلنى، تېخــى    ب ــكهن ق ــۈتنى، قېچىــپ كهت غىلمىغان س

تهقسىم قىلىنمىغان غهنىمهتنى، تېخى تاپشۇرۇپ ئېلىنمىغان زاكات ۋە 
ــاللىر ــهدىقه مـ ــر قېتىملىـــق  سـ ــنىڭ بىـ ــۇڭغۇىنى، غهۋۋاسـ ــال شـ پ مـ

  . ①چىقىرىشىنى سېتىۋېلىشتىن توسقان
   )2196: ئىبنى ماجه(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن السَّْومِ قَْبلَ طُلُوعِ  َعْن َعِليٍّ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه - 4683
  . الشَّْمسِ َوَعْن ذَْبحِ ذََواِت الدَّرِّ
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پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4683
ئهلهيهى ۋەسهللهم كۈن چىقىشتىن بۇرۇن سودا بىـلهن شۇغۇللىنىشـنى   

  . ①ئۆلتۈرۈشنى مهنئى قىلغانىدىۋە سۈتلۈك ھايۋانالرنى 
  )2206: ئىبنى ماجه(

َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيبِْع َحاِضٌر ِلَبـاٍد   - 4684
  . َدُعوا النَّاَس َيْرُزْق اللَُّه َبْعَضُهْم ِمْن َبْعضٍ

ــۋايه      4684 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇكى، ـ جـ ت قىلىنىـ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يېزىلىقنىــــڭ مېلىنــــى شــــهھهرلىك ســــېتىپ بهرمىســــۇن،     «
ــى، ا  ــۇپ بېرىڭالركــ ــگه قويــ ــۆز مهيلىــ ــانالرنى ئــ ــرىگه هللا ئىنســ بهزىلىــ

  » !بهزىلىرىنىڭ سهۋەبى بىلهن رىزىق بهرسۇن
  )1522: مۇسلىم(

  . الَ ُنهِيَنا أَنْ َيبِيَع َحاِضٌر ِلَباٍد َوإِنْ كَانَ أََخاُه أَْو أََباُهَعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَ - 4685
ــدۇ     4685 ــداق دەي : ـ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن

ــان    ــى بولغـ ــاكى ئاتىسـ ــى يـ گهرچه يېزىلىـــق بىرىمىزنىـــڭ قېرىندىشـ
مهنئــى  تهقــدىردىمۇ، شــهھهرلىكنىڭ ئۇنىــڭ مېلىنــى ســېتىپ بېرىشــى

  . قىلىنغان
   )1523: مۇسلىم(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ ُيقَالُ لَا َيبِيُع َحاِضٌر ِلَباٍد َوِهَي كَِلَمةٌ َجاِمَعـةٌ   - 4686
  . لَا َيبِيُع لَُه َشْيئًا َولَا َيْبَتاُع لَُه َشْيئًا

ــدۇ    - 4686 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ : ئهنهس ئىبن
دېـگهن بـۇ    “!ى شهھهرلىك سېتىپ بهرمىسۇنيېزىلىقنىڭ نهرسىسىن”

ــۇپ   ــگه بول ــگه ئى ئۇنىــڭ ھــېچ نهرسىســىنى  ” :ســۆز تېخىمــۇ كهڭ مهنى
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دېـگهن   “!سېتىپ بهرمىسۇن ۋە ئۇنىڭغا ھېچ نهرسـه ئېلىـپ بهرمىسـۇن   
  . ①مهزمۇننى ئىپادىلهيدۇ

   )3440: ئهبۇ داۋۇد(

  . ْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َنَهى َعْن َتلَقِّي الُْبُيوعَِعْن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ - 4687
ــدۇ     4687 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــ ئاب ــبهر : ـ پهيغهم

ــدا    ــدىغا چىقىـــپ يولـ ــالنى ئالـ ــان مـ ــا كېلىۋاتقـ ــاالم بازارغـ ئهلهيهىسسـ
  . ۋېلىشتىن توسقانسېتى

   )1518: مۇسلىم(

َي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِض - 4688
  . َوَسلََّم قَالَ لَا َيبِيُع َبْعُضكُْم َعلَى َبْيعِ َبْعضٍ َولَا َتلَقَّْوا السِّلََع َحتَّى ُيْهَبطَ بَِها إِلَى السُّوقِ

ــۋايهت      4688 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ـ ئاب
  :نىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلى

بىــرىڭالر يهنه بىرىڭالرنىــڭ سودىســى ئۈســتىگه ســودا قىلمىســۇن «
يهنى ئۇنىڭ سودىسـىنى بـۇزۇپ، ئۆزىنىـڭ مېلىنـى سـاتىدىغان ئىشـنى       (

يولـــدا كېلىۋاتقـــان مـــال بازارغـــا كېلىـــپ چۈشـــۈرۈلۈپ )! قىلمىســـۇن
  . »چىقىپ سېتىۋالىدىغان ئىشنى قىلماڭالربولمىغىچه، ئۇنىڭ ئالدىغا 

  )2165: بۇخارى(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ َيقُولُا ُهَرْيَرةَ أََبا َسِمْعُت قَالَ ِسريِيَن اْبنِ َعْن - 4689
  . بِالِْخَيارِ فَُهَو السُّوَق َسيُِّدُه ىأََت فَإِذَا ِمْنُه فَاْشَتَرى َتلَقَّاُه فََمْن الَْجلََب َتلَقَّْوا لَا قَالَ َوَسلََّم

ــدۇ      4689 ــداق دەيـ ــىيرىن مۇنـ ــى سـ ــۇرەيرە  : ـ ئىبنـ ــۇ ھـ مهن ئهبـ
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ     ــۇدىن پهيغهم رەزىيهلالھــۇ ئهنه

ــدىم   ــى ئاڭلىغانى ــداق دېگهنلىكىن ــڭ   «: مۇن ــان مالنى ــا كېلىۋاتق بازارغ
ئالدىغا چىقىپ، ئاندىن ئۇنى كىمكى ئۇنداق مالنىڭ . ئالدىغا چىقماڭالر

ــا كېلىـــپ  ــۋالىنى  ،ســـېتىۋالىدىكهن، مـــال ئىگىســـى بازارغـ ــازار ئهھـ بـ
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ئىگهللىگهندىن كېيىن ساتقان مېلىنـى يانـدۇرۇۋېلىش ئىختىيـارلىقى    
  . »بار

   )1519: مۇسلىم(

  . َعْن َبْيَعَتْينِ ِفي َبْيَعٍة َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 4690
پهيغهمـبهر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        4690

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــر مـــالنى ئىككـــى خىـــل ئۇســـۇلدا 
  . ①سېتىشتىن توسقان

   )4632: نهسائى(

ِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن أَبِيِه قَـالَ  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َر - 4691
  . َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصفْقََتْينِ ِفي َصفْقٍَة َواِحَدٍة

ــدۇلالھ ئىبنــى     4691 ــدۇلالھ ئاتىســى ئاب ــدۇراھمان ئىبنــى ئاب ــ ئاب ـ
: لىـدۇ مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قى    

ــالنى ئىككــى خىــل      ــر م ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بى پهيغهم
بىـر مـالنى   : مۇنداق دەيدۇ) راۋىي(سىماك . ئۇسۇلدا سېتىشتىن توسقان

ئىككى خىل ئۇسۇلدا سېتىشنىڭ مىسـالى شـۇكى، بىـر ئـادەم مېلىنـى      
ــاتقاندا  ــا س ــون تهڭگ  ”: بىراۋغ ــاڭ ئ ــۇنى نهق ئالس ــگهب ــاڭ  ى ــى ئالس ، نېس

  . دېگهنگه ئوخشاش سۆزنى قىلىدۇ “ساتىمهن گهىگيىگىرمه تهڭ
  )»ئهلئهۋسهت«؛ بهززار؛ 3774: مهدئهھ(

 أَْبَتاَعُه َحتَّى بَِنقٍْد الَْبِعَري َهذَا ِلي اْبَتْع ِلَرُجلٍ قَالَ َرُجلًا أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك عن - 4692
  . َعْنُه َوَنَهى فَكَرَِهُه ُعَمَر ُنْب اللَِّه َعْبُد ذَِلَك َعْن فَُسِئلَ أََجلٍ إِلَى ِمْنَك

  :ـ ئىمام مالىكقا يېتىشىچه، بىر ئادەم يهنه بىر ئادەمگه 4692
ــ سهن بـۇ تـۆگىنى ماڭـا نهق پۇلغـا ئېلىـپ بهرگىـن، مهن سـهندىن        

بـۇ مهسـىله ئابـدۇلالھ     ،ـ دېگهنىـكهن، شـۇنىڭ بىـلهن    ئۇنى نېسىگه ئاالي،
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ورىلىپتۇ، ئـۇ مۇنـداق قىلىشـنى    ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن سـ 
  . توسۇپتۇياخشى كۆرمهپتۇ ۋە 

   )مالىك رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي أَيُّوَب قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمـْن   - 4693
  . َن أَِحبَِّتِه َيْوَم الِْقَياَمِةفَرََّق َبْيَن الَْواِلَدِة َوَولَِدَها فَرََّق اللَُّه َبْيَنُه َوَبْي

مهن پهيغهمبهر : ـ ئهبۇ ئهييۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4693
ــهللهمنىڭ   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــڭ   «: س ــلهن بالىنى ــا بى ــى ئان كىمك

ــۈنى ا   ــامهت ك ــه، قىي ــلهن ئۇنىــڭ ئهڭ  هللا ئارىســىنى ئايرىۋەتس ئۇنىــڭ بى
دېگهنلىكىنــى » يرىۋېتىــدۇياخشــى كۆرىــدىغان ئادىمىنىــڭ ئارىســىنى ئا

  . ①ئاڭلىغانىدىم
  )1283: تىرمىزى(

َعْن َعِليٍّ قَالَ َوَهَب ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُلَاَمْينِ أََخـَوْينِ   - 4694
يُّ َما فََعلَ غُلَاُمَك فَأَْخَبْرُتـُه  فَبِْعُت أََحَدُهَما فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعِل

  . فَقَالَ ُردَُّه ُردَُّه
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4694

كېـيىن   ،ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا ئاكـا ـ ئۇكـا ئىككـى قـۇلنى بهرگهنىـدى      
ــېتىۋەت  ــى س ــى  تىممهن ئۇالرنىــڭ بىرىن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ، پهيغهم

  :ەسهللهمۋ
مهن ئهھـۋالنى ئۇنىڭغـا   . ــ دەپ سـورىدى   قۇلـۇڭ قېنـى؟  ! ــ ئى ئهلـى 

  :ئېيتىپ بهرسهم، ئۇ
  . ②ـ دەپ كهتتى! ــ ئۇنى قايتۇرىۋالغىن، ئۇنى قايتۇرىۋالغىن
  )1284: تىرمىزى(

  

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1032(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 219(ئهلبانى  ②
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پ ساتقان مالدىكى، شۇنداقال ھايۋانالردىكى تارتىهپ ۋە ئۆلچ
  جازانه

الَ لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آِكـلَ الرَِّبـا   َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَ - 4695
  .َوُمْؤِكلَُه َوَشاِهَدْيِه َوكَاِتَبُه

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      4695
ــۈچىگه،      ــازانه يېگــ ــهللهم جــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ

لىقىنى قىلغۇچىغــا بهرگــۈچىگه ۋە كــاتى ىگه، گۇۋاھلىــق بگــۈچزۈگيې
  . ①لهنهت ئېيتقان

  )1206: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََيأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ  - 4696
  .ُه أََصاَبُه ِمْن ُبَخارِِهَزَمانٌ لَا َيْبقَى أََحٌد إِلَّا أَكَلَ الرَِّبا فَإِنْ لَْم َيأْكُلْ

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4696
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىنسانالرغا شۇنداق بىر زامان كېلىدۇكى، جازانه يېمىگهن بىرمـۇ  «
لمىسـا ئۇنىـڭ   ئـۇ جـازانه يـېمىگهن تهقـدىردىمۇ، ھـېچ بو     . ئادەم قالمايـدۇ 

  . ②»پارچه ـ پۇراتلىرىدىن قۇتۇاللمايدۇ
   )3331: ئهبۇ داۋۇد(

: َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمَر َعْن - 4697
 َهاَء إِلَّا رًِبا بِالتَّْمرِ َوالتَّْمُر، َوَهاَء َهاَء لَّاإِ رًِبا بِالُْبرِّ َوالُْبرُّ، َوَهاَء َهاَء إِلَّا رًِبا بِالْذََهبِ الذََّهُب”

  . “َوَهاَء َهاَء إِلَّا رًِبا بِالشَِّعريِ َوالشَِّعُري، َوَهاَء

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 964(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 724(ئهلبانى  ②
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ــدۇكى،         4697 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ـ ئـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۇننى ئالتۇنغا نهقمۇ نهق تېگىشسه جازانه كۈمۈشنى كۈمۈشكه، ئالت«
  . »بولمايدۇ، ئۇنداق بولمىغاندا جازانه بولىدۇ

  )1584: مۇسلىم(

َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحَدثَاِن أَنَُّه قَالَ أَقَْبلُْت أَقُـولُ َمـْن َيْصـطَرُِف     - 4698
ِعْنَد ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَرَِنا ذََهَبَك ثُمَّ ائِْتَنا إِذَا َجاَء  الدََّراِهَم فَقَالَ طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه َوُهَو

ْيِه ذََهَبـُه  َخاِدُمَنا ُنْعِطَك َورِقََك فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ كَلَّا َواللَِّه لَُتْعِطَينَُّه َورِقَُه أَْو لََتُردَّنَّ إِلَ
لَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْورُِق بِالذََّهبِ رًِبا إِلَّا َهاَء َوَهاَء َوالُْبرُّ بِالُْبرِّ رًِبـا  فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  . إِلَّا َهاَء َوَهاَء َوالشَِّعُري بِالشَِّعريِ رًِبا إِلَّا َهاَء َوَهاَء َوالتَّْمُر بِالتَّْمرِ رًِبا إِلَّا َهاَء َوَهاَء
  :مهن: ھهدەسان مۇنداق دەيدۇ ـ مالىك ئىبنى ئهۋس ئىبنى 4698

ــ دېـگهچ    ــ كىم ماڭـا ئالتۇنغـا كۈمـۈش تهڭـگه تېگىشـىپ بېرىـدۇ؟      
ــدىم ــهه ئىبنــى ئ. يېتىــپ كهل ــۆمهر  ۇتهل ــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئ بهي

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىدا ئىكهن، ئۇ

ــ دېــدى ــــ ئــالتۇنۇڭنى ماڭــا كۆرســهتكىن،  ) پۈتۈشــۈپ بولغانــدىن. (ـ
  :كېيىن

زمهتچىم كهلگهندە كهلگىن، كۈمۈش تهڭگىلىرىڭنى شۇ چاغدا ــ خى
ـــ دېگهنىــدى، بــۇنى ئاڭلىغــان ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ گهپــكه  بېرەيلــى،

  :دەرھال ئارىلىشىپ

نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ئۇنىڭ كۈمۈش تهڭگىلىرىنـى  هللاــ ياق، ا
شــهك ـ    .يــا ھــازىر نهق بېرىســهن، يــا ئــالتۇنلىرىنى قــايتۇرۇپ بېرىســهن

كۈمۈشــنى «: شۈبهىســىزكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ئالتۇنغا، بۇغداينى بۇغدايغا، ئارپىنى ئارپىغـا، خـورمىنى خورمىغـا قولمـۇ     

ــ   دېـگهن، » قول ۋە نهقمۇ نهق تېگىشـىش الزىـم، بولمىسـا جـازانه بولىـدۇ     
  . دېدى

  )1586: مۇسلىم(
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 الذََّهُب َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ لَقَا الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 4699
 ِمثْلًـا  بِـالِْملْحِ  َوالِْملُْح بِالتَّْمرِ َوالتَّْمُر بِالشَِّعريِ َوالشَِّعُري بِالُْبرِّ َوالُْبرُّ بِالِْفضَِّة َوالِْفضَّةُ بِالذََّهبِ
  . َسَواٌء ِفيِه َوالُْمْعِطي الْآِخذُ أَْرَبى فَقَْد َزاَداْسَت أَْو َزاَد فََمْن بَِيٍد َيًدا بِِمثْلٍ

ــۋايهت          4699 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ـ ئهبـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئالتۇننى ئالتۇنغا، كۈمۈشنى كۈمۈشكه، بۇغداينى بۇغدايغا، ئارپىنى «
خورمىغـا، تـۇزنى تۇزغـا ئوخشاشـمۇ ئوخشـاش ۋە قولمـۇ        ئارپىغا، خورمىنى

كىمكـى ئـارتۇق بهرسـه يـاكى ئـارتۇق ئېلىشـنى       . قول تېگىشـىش الزىـم  
ــازانىگه   ــال جـ ــۇ ئوخشاشـ ــالغۇچىمۇ، بهرگۈچىمـ ــا، ئـ ــاق  تهلهپ قىلسـ ئورتـ

  . »بولىدۇ
   )1584: مۇسلىم(

لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َجاَء بِلَالٌ بَِتْمرٍ َبْرنِيٍّ فَقَالَ قالَسِعيٍد  عن أيب - 4700
بِيِّ َوَسلََّم ِمْن أَْيَن َهذَا فَقَالَ بِلَالٌ َتْمٌر كَانَ ِعْنَدَنا َرِديٌء فَبِْعُت ِمْنُه َصاَعْينِ بَِصاعٍ ِلَمطَْعمِ النَّ

َعْيُن الرَِّبا لَا َتفَْعلْ َولَِكْن إِذَا أََرْدَت أَنْ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه ِعْنَد ذَِلَك أَوَّْه
  . َتْشَترَِي التَّْمَر فَبِْعُه بَِبْيعٍ آَخَر ثُمَّ اْشَترِ بِِه

بىـــالل : ـ ئهبـــۇ ســـهئىد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    4700
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ناھايىتى ياخشى خورما ئېلىپ كهلگهنىدى، پهيغهمبهر 

  :دىنۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭسهلاللالھ
  :بىالل. دىەپ سورىـ د ــ بۇنى قهيهردىن ئېلىپ كهلدىڭ؟

نىـڭ پهيغهمبىـرى يېسـۇن دەپ،    هللاــ بىـزدە ناچـار خورمـا بـار ئىـدى، ا     
ـــ  ئۇنىڭــدىن ئىككــى ســا خــورمىنى بىــر ســا ياخشــى خورمىغــا ســاتتىم، 

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ۇ ياخشـى  بـ وپتۇغـۇ؟ ئۇنـداق قىلمىغىـن، ئهممـا     ىڭ ئۆزى بــ جازانىن
خـــورمىنى ســـېتىۋالماقچى بولســـاڭ، ئالـــدى بىـــلهن ناچـــار خـــورمىنى  

ــ   !سېتىۋېتىپ، ئاندىن ئۇنىـڭ پۇلىغـا ياخشـى خـورمىنى سـېتىۋالغىن     
  . دېدى

  )1594: مۇسلىم(
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بِالـدِّيَنارِ َوالـدِّْرَهُم    عن أيب َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال الدِّيَناُر - 4701
بِيِّ َصلَّى بِالدِّْرَهمِ فَقُيلْ لَُه فَإِنَّ اْبَن َعبَّاسٍ لَا َيقُولُُه فَقَالَ أَُبو َسِعيٍد َسأَلُْتُه فَقُلُْت َسِمْعَتُه ِمْن النَّ

أَقُولُ َوأَْنُتْم أَْعلَُم بَِرُسولِ اللَّـِه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو َوَجْدَتُه ِفي ِكَتابِ اللَِّه قَالَ كُلَّ ذَِلَك لَا 
الَ لَا رًِبـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمنِّي َولَِكْن أَْخَبَرنِي أَُساَمةُ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ

  . إِلَّا ِفي النَِّسيئَِة
  :ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 4701

ـــ ــگه    ـ ــى تهڭگى ــا، تهڭگىن ــى تىلالغ ــۇ تهڭ(تىلالن ــه ) تهڭم تېگىشس
  :ـ دېگهنىدى، بىر ئادەم ئۇنىڭغا بولىدۇ،

. ــ دېـدى   ــ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۇنداق دېمهيدىكهنغۇ؟
ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بــۇ مهســىلىنى   ،شــۇنىڭ بىــلهن

  :راپئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن سو
ــ سهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بۇ ھهقته بىـرەر  

نىڭ كىتابى قۇرئان كهرىمـدىن بىـرەر ھۆكـۈم    هللانهرسه ئاڭلىغانمۇ ياكى ا
  :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما گهنىدى،ـ دې ئۇچراتتىڭمۇ؟

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     ــدىم، ســىلهر پهيغهم ــداق دېمى ـــ مهن ئۇن ـ
نىڭ سۈننىتىنى مهندىن ياخشى بىلىسىلهر، لېكىن مېنىـڭ  ۋەسهللهم

ــا پهيغهمـــبهر    ــامه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ماڭـ بىلىـــدىغىنىم شـــۇكى، ئۇسـ
نهقمـــۇ نهق تېگىشســـه جـــازانه «: ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ

ــدۇ    ــازانه بولى ــېكىن نېســىگه تېگىشســه ج ــدۇ، ل ــى » بولماي دېگهنلىكىن
  . ـ دېدى ئېيتىپ بهرگهن،

   )2179 :بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 4702
َوَسلََّم اْسَتْعَملَ َرُجلًا َعلَى َخْيَبَر فََجاَءُه بَِتْمرٍ َجنِيبٍ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   

لُّ َتْمرِ َخْيَبَر َهكَذَا فَقَالَ لَا َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا لََنأُْخذُ الصَّاَع ِمْن َهذَا بِالصَّاَعْينِ َوَسلََّم أَكُ
ثُـمَّ  َراِهمِ َوالصَّاَعْينِ بِالثَّلَاثَِة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَا َتفَْعلْ بِْع الَْجْمَع بِالدَّ

  . اْبَتْع بِالدََّراِهمِ َجنِيًبا
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ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـلهن ئهبـۇ ھـۇرەيرە         ـ  4702
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ

كېـيىن ئـۇ   . ۋەسهللهم بىر ئادەمنى خهيبهرگه ۋالـى قىلىـپ تهيىنلىـدى   
ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ   ــبهر س ــادەم پهيغهم ــايىتى ياخشــى  ئ ــهللهمگه ناھ ى ۋەس

ــدى  ــورمىالرنى ئېلىــپ كهل ــلهن . خ ــۇنىڭ بى ــهلاللالھۇ   ،ش ــبهر س پهيغهم
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن

ــ   ــ خهيبهرنىڭ خورمىلىرىنىـڭ ھهممىسـى مۇشـۇنداق ياخشـىمۇ؟    
  :دەپ سورىغانىدى، ئۇ

نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، بىــز مۇنــداق ياخشــى       هللاــــ يــاق، ا 
رمىنى ئىككى سا خورمىغـا، ئىككـى سـا خـورمىنى     خورمىدىن بىر سا خو

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ـــ دەپ جــاۋاب بهردى ئــۈچ ســا خورمىغــا ئــالىمىز،
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ئۇنداق قىلمىغىن، ناچار خورمىنى ئالـدى بىـلهن پۇلغـا سـېتىپ،     
  . ـ دېدى! شۇنىڭ پۇلىغا ياخشى خورما سېتىۋالغىن

   )1593: مۇسلىم(

ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الذََّهُب َعْن  - 4703
لِْملْحِ ِمثْلًـا  بِالذََّهبِ َوالِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة َوالُْبرُّ بِالُْبرِّ َوالشَِّعُري بِالشَِّعريِ َوالتَّْمُر بِالتَّْمرِ َوالِْملُْح بِـا 

  . بَِسَواٍء َيًدا بَِيٍد فَإِذَا اْخَتلَفَْت َهِذِه الْأَْصَناُف فَبِيُعوا كَْيَف ِشئُْتْم إِذَا كَانَ َيًدا بَِيٍد بِِمثْلٍ َسَواًء
بـــادە ئىبنـــى ســـامىت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ۇــــ ئ 4703

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كۈمۈشنى كۈمۈشكه، بۇغداينى بۇغدايغا، ئارپىنى ئالتۇننى ئالتۇنغا، «

ئارپىغا، خورمىنى خورمىغا، تۇزنى تۇزغا ئوخشاشمۇ ئوخشـاش، تهڭمـۇ تهڭ   
مۇبادا بـۇ تـۈرلهر پهرقلىـق بولسـا، نهقمـۇ      . ۋە قولمۇ قول تېگىشىش الزىم

  . »نهق بولغان تهقدىردە خالىغان بويىچه پۇلغا سېتىڭالر
  )1587: مۇسلىم(
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الَةَ ْبَن ُعَبْيٍد الْأَْنَصارِيَّ قال أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  عن فََض - 4704
َعلَْيِه  َوُهَو بَِخْيَبَر بِِقلَاَدٍة ِفيَها َخَرٌز َوذََهٌب َوِهَي ِمْن الَْمَغانِمِ ُتَباُع فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

لَِّذي ِفي الِْقلَاَدِة فَُنزَِع َوْحَدُه ثُمَّ قَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم بِالذََّهبِ ا
  . الذََّهُب بِالذََّهبِ َوْزًنا بَِوْزٍن

بهيــد ئهنســارى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق  ۇـ فهزاله ئىبنــى ئ   4704
تۇن ۋە مارجــان خهيــبهردە ئېلىنغــان غهنىــمهت ئىچىــدىن ئــال    : دەيــدۇ

ــدى     ــۈن چىقىرىل ــېتىش ئۈچ ــر س ــر زەنجى ــۈزۈلگهن بى ــبهر . ئۆتك پهيغهم
ئــۇ، ســاھابىالرنى . ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم شــۇ يهردە ھــازىر ئىــدى

: دى ۋە مۇنـداق دېـدى  بۇيرىـ زەنجىردىكى ئالتۇنالرنى ئايرىـپ چىقىرىشـقا   
  . »ارتىپ سېتىڭالرئالتۇننى ئالتۇنغا تهڭمۇ تهڭ ت«

   )1591: مۇسلىم(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه قَالَ أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم     - 4705
أَْو كُـلَّ  السَّْعَدْينِ أَنْ َيبِيَعا آنَِيةً ِمْن الَْمَغانِمِ ِمْن ذََهبٍ أَْو ِفضٍَّة فََباَعا كُلَّ ثَلَاثٍَة بِأَْرَبَعٍة َعْيًنا 

  . بِثَلَاثٍَة َعْيًنا فَقَالَ لَُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبْيُتَما فَُردَّا أَْرَبَعٍة
ــدۇ      4705 ــداق دەي ــا ئىبنــى ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن : ـ يهھي

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غهنىمهت ئىچىدىن بىر ئـالتۇن  
ىش ئۈچۈن سهئد ئىبنـى مۇئـاز بىـلهن سـهئد     ياكى كۈمۈش قاچىنى سېت

بــادەگه بهرگهنىــدى، ئــۇالر قاچىنىــڭ ھهر ئــۈچتىن بىرىنــى      ۇئىبنــى ئ
ئوخشاش تىپتىكى مېتالنىڭ تۆتتىن بىرىگه ياكى ھهر تۆتتىن بىرىنى 
ئــۈچتىن بىــرىگه ســېتىپ كهلگهنىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھ ئهلهيهــى  

  . دېدى» !ھال قايتۇرۇۋېلىڭالرجازانه قىلىپسىلهر، دەر«: ۋەسهللهم ئۇالرغا
  )1322: مالىك(

َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ َباَع ِسقَاَيةً ِمـْن ذََهـبٍ أَْو    - 4706
َوَسلََّم َيْنَهى َعْن  َورِقٍ بِأَكْثََر ِمْن َوْزنَِها فَقَالَ أَُبو الدَّْرَداِء َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

 َيْعِذُرنِي ِمثْلِ َهذَا إِلَّا ِمثْلًا بِِمثْلٍ فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ َما أََرى بِِمثْلِ َهذَا َبأًْسا فَقَالَ أَُبو الدَّْرَداِء َمْن
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ْخبُِرنِي َعْن َرأْيِِه لَا أَُسـاِكُنَك  ِمْن ُمَعاوَِيةَ أََنا أُْخبُِرُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُي
 بِأَْرضٍ أَْنَت بَِها ثُمَّ قَِدَم أَُبو الدَّْرَداِء َعلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَكََتَب ُعَمُر ْبُن

  . ْزٍنالَْخطَّابِ إِلَى ُمَعاوَِيةَ أَنْ لَا َتبِيَع ذَِلَك إِلَّا ِمثْلًا بِِمثْلٍ َوْزًنا بَِو
ــدۇ   4706 ــداق دەي ــا ئىبنــى يهســار مۇن ــ ئهت ــۇ  : ـ ــاۋىيه ئىبنــى ئهب مۇئ

ــاكى كۈمــۈش قــاچىنى ئۇنىــڭ     ــالتۇن ي ســۇفيان ســۇ ئىچىــدىغان بىــر ئ
ئېغىرلىقىدىن جىقـراق ئـالتۇن يـاكى كۈمۈشـكه سـاتقانىدى، ئهبـۇ دەردا       

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
 ـــــ مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ بۇنىڭغـــا

ســودىنى توســقانلىقىنى، پهقهت ئوخشــاش نهرســىنى ئوخشــاش  ئوخشــاش
ــ   نهرسىگه سېتىشـقا بولىـدىغانلىقىنى ئېيتقـانلىقىنى ئاڭلىغانىـدىم،    

  :مۇئاۋىيه ئۇنىڭغا. دېدى
. ــ دېـدى   ــ مهن بۇنىڭغا ئوخشـاش سـودىنىمۇ بولىـدۇ دەپ قـارايمهن،    

  :پبۇنى ئاڭلىغان ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئاچچىغلىنى
ئۇنىڭغــا  مهن ؟يهنىــڭ ئهدىپىنــى كىــم بېرىــپ قويىــدۇ    ــــ مۇئاۋى

ــپ     ــۆزىنى ئېيتىـ ــهللهمنىڭ سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
ــار زېمىنــدا مهن    ــۇ ب ــۇ ئۆزىنىــڭ پىكرىنــى ئېيتىۋاتىــدۇ، ئ بېرىۋاتســام، ئ

ئاندىن ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ  . ـ دېدى ياشىمايمهن،
ئهھۋالنى ئۇنىڭغا ئېيتقانىدى، ئۇ، مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ قېشىغا كېلىپ، 

ــالنى      ــى مېت ــاش تىپتىك ــلىقنى، پهقهت ئوخش ــداق قىلماس ــا ئۇن ئهنهۇغ
ېكىلهپ ئوخشاش تىپتىكى مېتالغا تهڭمۇ تهڭ كىلـوالپ سېتىشـنى جـ   

  . خهت يازدى
   )1327: مالىك(

َبِقيعِ فَأَبِيُع بِالدََّنانِريِ فَآُخذُ َمكَاَنَهـا  َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كُْنُت أَبِيُع الْإِبِلَ بِالْ - 4707
فََوَجْدُتُه  الَْورَِق َوأَبِيُع بِالَْورِقِ فَآُخذُ َمكَاَنَها الدََّنانَِري فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  . ا َبأَْس بِِه بِالِْقيَمِةَخارًِجا ِمْن َبْيِت َحفَْصةَ فََسأَلُْتُه َعْن ذَِلَك فَقَالَ لَ
مهن بهقىيئ : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  4707

نى ئالتۇنغـا سـېتىپ،   لهربىـر كـۈنى، بهزى تـۆگى   . بازىرىدا تـۆگه سـاتاتتىم  
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ــام، يهنه    ــۈش ئالس ــا كۈم ــۈنى  ئورنىغ ــر ك ــۆگىبى ــكه لهربهزى ت نى كۈمۈش
ن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ كېــيىن مه. ســېتىپ، ئورنىغــا ئــالتۇن ئالــدىم

ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى ئىــزدەپ كېلىــپ، ئۇنىــڭ بىــلهن ھهفســهنىڭ       
 :ئۇ. ۈم ۋە بۇ مهسىلىنىڭ ھۆكمىنى سورىدىمتئۆيىنىڭ سىرتىدا كۆرۈش

  . ①دېدى» ۋەقهسى يوق قىممهتكه سۇندۇرۇپ ئالغان بولساڭ، ھېچ«
   )1242: تىرمىزى(

ُسلَْيَمانَ ْبَن َيَسارٍ قَالَ فَنَِي َعلَُف ِحَمارِ َسْعِد ْبنِ أَبِي َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ  - 4708
  . َوقَّاصٍ فَقَالَ ِلُغلَاِمِه ُخذْ ِمْن ِحْنطَِة أَْهِلَك فَاْبَتْع بَِها َشِعًريا َولَا َتأُْخذْ إِلَّا ِمثْلَُه

ن ئىبنـى يهسـار مۇنـداق    اـ ئىمام مالىكقا يېتىشىچه، سـۇاليم   4708
ــ خهشــىكى  ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققاســنىڭ ئېشــىكىنىڭ يهم  ســهئد: دېــگهن ـ

  :تۈگهپ قالغانىدى، ئۇ خىزمهتچىسىگه
ــ ئائىلهڭنىڭ بۇغدىيىـدىن ئاپىرىـپ، ئۇنىڭغـا ئارپـا سـېتىۋالغىن،      

  . ـ دېدى! ئهمما ئوخشاش ئالغىن، جىق ئالمىغىن
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

ًدا أََبا َعيَّاȇٍ أَْخَبَرُه أَنَُّه َسأَلَ َسْعَد ْبـَن أَبِـي   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َيزِيَد أَنَّ َزْي - 4709
ـ  الَ َوقَّاصٍ َعْن الَْبْيَضاِء بِالسُّلِْت فَقَالَ لَُه َسْعٌد أَيَُّتُهَما أَفَْضلُ قَالَ الَْبْيَضاُء فََنَهاُه َعْن ذَِلَك َوقَ

َم ُيْسأَلُ َعْن اْشِتَراِء التَّْمرِ بِالرُّطَـبِ فَقَـالَ   َسْعٌد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  . َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََيْنقُُص الرُّطَُب إِذَا َيبَِس فَقَالُوا َنَعْم فََنَهى َعْن ذَِلَك

ــدۇ       4709 ــداق دەي ــد مۇن ــى يهزى ــدۇلالھ ئىبن ــا  : ـ ئاب ــدنىڭ ماڭ زەي
سهئد ئىبنى ئهبـۇ ۋەققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      ئېيتىپ بېرىشىچه، ئۇ

ئــــاق ئــــارپىنى پوســــتى يــــوق ئارپىغــــا تېگىشىشــــنىڭ ھــــۆكمىنى 
  :سورىغانىكهن، سهئد ئۇنىڭدىن

  :زەيد. ـ دەپ سوراپتۇ ــ ئىككىسىنىڭ قايسىسى ياخشى؟

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 214(هلبانى ئ ①
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، ســهئد ئىبنــى ئهبــۇ هرگهنىــكهنـــ دەپ جــاۋاب ب ــــ ئــاق ئارپــا ياخشــى،
  :ئۇنى تېگىشىشتىن چهكلهپ ۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــۇرۇق    ــهللهمنىڭ قـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ـــ مهن پهيغهمـ ــ
  :ۆل خورمىغا سېتىۋېلىشنىڭ ھۆكمى سورالغانداھخورمىنى 
  : ـ دەپ سورىغانلىقىنى، ساھابىلهر؟ سا ئازالمدۇىــ قۇر

پهيغهمــــــبهر ـــــــ دەپ جــــــاۋاب بهرگهنــــــدە،  ــــــــ ھهئه، ئازاليــــــدۇ،
ــ   توسـقانلىقىنى ئاڭلىغانىـدىم،   تىنق قىلىشئۇندائهلهيهىسساالمنىڭ 

  . دەپتۇ
   )1316: مالىك(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َجاَء َعْبٌد فََباَيَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْهِْجَرِة َولَْم  - 4710
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِْعنِيِه فَاْشَتَراُه بَِعْبـَدْينِ   َيْشُعْر أَنَُّه َعْبٌد فََجاَء َسيُِّدُه ُيرِيُدُه فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ

  . أَْسَوَدْينِ ثُمَّ لَْم ُيَبايِْع أََحًدا َبْعُد َحتَّى َيْسأَلَُه أََعْبٌد ُهَو
بىـر قـۇل كېلىـپ،    : ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    4710

ىجــرەت قىلىــش ئۈچــۈن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ھ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ قـۇل       . بهيئهت قىلـدى 

ــۇنى ئېلىــپ   . ئىكهنلىكىنــى بىلمهيتتــى كېــيىن ئۇنىــڭ خوجــايىنى ئ
كېتىش ئۈچۈن كهلگهنىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      

  :ئۇنىڭغا
ى ئىككـى  شۇنداق قىلىپ ئۇن. ـ دېدى! ــ ئۇنى ماڭا سېتىپ بهرگىن

شــۇنىڭدىن كېــيىن ھهرقانــداق بىــر ئادەمــدىن . قــارا قۇلغــا ســېتىۋالدى
دىغان بهيئهت ئالسا، ئالدى بىلهن ئۇنىڭ قۇل ياكى ئهمهسـلىكىنى سـوراي  

  . بولدى
  )1602: مۇسلىم(

ُه أَنْ ُيَجهَِّز َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر - 4711
لَى إِبِلِ َجْيًشا فََنِفَدْت الْإِبِلُ فَأََمَرُه أَنْ َيأُْخذَ ِفي ِقلَاصِ الصََّدقَِة فَكَانَ َيأُْخذُ الَْبِعَري بِالَْبِعَريْينِ إِ

  . الصََّدقَِة
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: ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ        4711
بىـــر قوشـــۇننىڭ  يهـــى ۋەســـهللهم مېنـــىپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهله
 قوشۇنغا يېتهرلىك تـۆگه قالمىغانىـدى،  . دىىھازىرلىقىنى قىلىشقا بۇير

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى زاكـات تۆگىلىرىنىـڭ       
مهن بىــر  ،شــۇنىڭ بىــلهن. دىىــبۇير قابوتىالقلىرىغــا تــۆگه سېتىۋېلىشــ

ــدىن  ــۆگىگه زاكــات تۆگىلىرىنىــڭ بوتىالقلىرى ــدىغان  ت ئىككىنــى بېرى
  . ①بولۇپ قهرزگه تۆگه سېتىۋالدىم

  )3357: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َحَسنِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َباَع  - 4712
  . َجَملًا لَُه ُيْدَعى ُعَصْيِفًريا بِِعْشرِيَن َبِعًريا إِلَى أََجلٍ

ــى    4712 ــهيفىر      ـ ئهل ــۇ ئۇس ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلالھ ــۇ تالى ــى ئهب ئىبن
  . ىگه نېسىگه ساتتىتۆگ 20ئىسىملىك تۆگىسىنى 

  )1354: مالىك(

َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحَيَوانُ اثَْناِن بَِواِحٍد  - 4713
  . َيًدا بَِيٍدلَا َيْصلُُح َنِسيئًا َولَا َبأَْس بِِه 

ــدۇكى،       4713 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ـ جـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــايۋاننى « ــاق ھ ــر ئىككــى تۇي ــا بى  تنېســى ســېتىش دۇرۇســ  تۇياقق
  . ②»ۋەقهسى يوقھېچ ،بولمايدۇ، ئهمما ئۇنى نهق ساتسا

  )1238: تىرمىزى(

ةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيـعِ الَْحَيـَواِن   َعْن َسُمَر - 4714
  . بِالَْحَيَواِن َنِسيئَةً

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 728(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 991(ئهلبانى  ②
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پهيغهمـــبهر : ـ ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    4714
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھــايۋاننى ھايۋانغــا نېســى سېتىشــتىن   

  . ①توسقان
  )4620: نهسائى(

َعْن ُمَجاِهٍد أَنَُّه قَالَ اْسَتْسلََف َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ِمْن َرُجلٍ َدَراِهَم ثُمَّ قََضاُه  - 4715
قَالَ َدَراِهَم َخْيًرا ِمْنَها فَقَالَ الرَُّجلُ َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َهِذِه َخْيٌر ِمْن َدَراِهِمي الَِّتي أَْسلَفُْتَك فَ

  . ِه ْبُن ُعَمَر قَْد َعِلْمُت َولَِكْن َنفِْسي بِذَِلَك طَيَِّبةٌَعْبُد اللَّ
ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   : ـ مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ  4715

كېـيىن ئـۇنى قـايتۇرۇپ    . ئهنهۇما بىر ئادەمدىن كۈمۈش پۇل قهرز ئالـدى 
 بـۇنى پهرق . بهرگهندە، تېخىمـۇ سـاپراق كۈمـۈش پـۇلنى قـايتۇرۇپ بهردى     

  :ئهتكهن پۇل ئىگىسى
بۇ پۇلالر مېنىڭ ساڭا بېرىپ تۇرغـان پۇللىرىمـدىن   ! ــ ئى ئابدۇلالھ

  : ـ دېگهنىدى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ساپراق ئىكهن،
ــــ مهن بــۇنى بىلىــمهن، لــېكىن مهن مۇشــۇنداق قىلســام، كۆڭلــۈم  

  . ـ دېدى ،ئارامىغا چۈشىدۇتېخىمۇ 
   )1385: مالىك(

َعن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه ُسِئلَ َعْن الرَُّجلِ َيكُونُ لَُه الدَّْيُن َعلَى الرَُّجلِ إِلَى  - 4716
  . أََجلٍ فََيَضُع َعْنُه َصاِحُب الَْحقِّ َوُيَعجِّلُُه الْآَخُر فَكَرَِه ذَِلَك َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َوَنَهى َعْنُه

: نى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     ـ ئابدۇلالھ ئىب  4716
 قهرز مهن بىـــر ئادەمنىـــڭ يهنه بىـــر ئادەمـــدە ئالىـــدىغان قهرزى بولـــۇپ،

ئىگىسى قهرزداردىن پۇلنىڭ بىر قىسمىنى ھازىر ئېلىش شهرتى بىـلهن  
ــدە      ــدىغانلىقى ھهققىـ ــداق بولىـ ــه قانـ ــمىدىن ۋاز كهچسـ ــان قىسـ قالغـ

ئهمهسـلىكىنى ئېيتـتىم ۋە    سورالغانىدىم، مۇنداق قىلىشـنىڭ ياخشـى  
  . ئۇنىڭدىن توستۇم

  )1377: مالىك(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 4306(ئهلبانى  ①
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الرَِّبـا  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ - 4717
َبا اْسِتطَالَةُ الرَُّجلِ ِفي ِعـْرضِ  اثَْناِن َوَسْبُعونَ َباًبا، أَْدَناَها ِمثْلُ إِْتَياِن الرَُّجلِ أُمَُّه، َوأَْرَبى الرِّ

  . “أَِخيِه
ــۋايهت        4717 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــى ئازىــــب رەزىيهلالھــ ـ بهرا ئىبنــ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
) نىــڭ گۇنــاھى (ئهڭ تــۆۋىنى . گه يېتىــدۇ 72جازانىنىــڭ تــۈرى  «

نىـڭ  (گه، ئهڭ ئېغىـرى  )گۇنـاھى  نىڭ(ئانىسى بىلهن زىنا قىلغان ئادەم 
نىــڭ (ئــۆز قېرىندىشــىنىڭ يــۈز ـ ئــابرۇيىنى تــۆككهن ئــادەم     ) گۇنــاھى
  . ①»يدۇگه ئوخشا)گۇناھى

   )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَِّبا َسـْبُعونَ   - 4718
  . نْ َيْنِكَح الرَُّجلُ أُمَُّهُحوًبا أَْيَسُرَها أَ
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4718

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇنىڭ ئهڭ يېنىكى ئانىسـى بىـلهن   . تۇر) گۇناھ(تۈرلۈك  70جازانه «

  . ②»يدۇغا ئوخشا)گۇناھ(نا قىلغان زى
   )2274: ئىبنى ماجه(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئۆمهر ئىبنى راشـىد ئىسـىملىك   ): 6575(ھهيسهمى  ①

ىك كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرگهن بولســىمۇ، كۆپچىلىــك  ئهجهلــى ئۇنىــڭ ئىشــهنچل. بىــرى بــار
 .ئۆلىماالر ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1844(ئهلبانى  ②
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مالنى ئىختىيارلىق شهرتى بىلهن سېتىش، ئهيىب سهۋەبىدىن 
قايتۇرۇپ بېرىش، خورمىنىڭ مېۋىسى، سېتىۋېتىلگهن قۇلنىڭ 

  مېلى ۋە ئاپهت قاتارلىق مهسىلىلهرنىڭ ھۆكمى

ـ  - 4719 الَ إِنَّ َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ
ْبُن ُعَمـَر  الُْمَتَبايَِعْينِ بِالِْخَيارِ ِفي َبْيِعهَِما َما لَْم َيَتفَرَّقَا أَْو َيكُونُ الَْبْيُع ِخَياًرا قَالَ َناِفٌع َوكَانَ ا

  . إِذَا اْشَتَرى َشْيئًا ُيْعجُِبُه فَاَرَق َصاِحَبُه
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــ     4719 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ۋايهت ـ ئاب

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سودىالشقان ئىككى كىشـى سـودىغا پۈتۈشـكهن يهردىـن ئايرىلىـپ      «

بولىــدۇ، پهقهت  لىقىولســا، ســودىدا يېنىــۋېلىش ئىختىيــاركهتمىگهنــال ب
النى سودىغا پۈتۈشكهندىن كېيىن ئىككى تهرەپتىن بىرى يهنه بىرىگه مـ 

بهرگهن بولسا، يېنىـۋېلىش ھهققـى    لىقىـ ئالماسلىق ئىختىيارئېلىش  
  . »يولمايدۇ

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا : نــافىئ مۇنــداق دەيــدۇ
مـال ئىگىسـىنىڭ يېنىـدىن    خۇشال بولغىدەك بىرەر نهرسه سېتىۋالسا، 

  . دەرھال يىراقلىشاتتى
  )2107: بۇخارى(

ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ بِْعُت ِمْن أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني ُعثَْمانَ ْبـنِ   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ - 4720
 َخْشـَيةَ أَنْ  َعفَّانَ َمالًا بِالَْواِدي بَِمالٍ لَُه بَِخْيَبَر فَلَمَّا َتَباَيْعَنا َرَجْعُت َعلَى َعِقبِي َحتَّى َخَرْجُت ِمْن َبْيِتِه

ُعـُه  اَنْت السُّنَّةُ أَنَّ الُْمَتَبايَِعْينِ بِالِْخَيارِ َحتَّى َيَتفَرَّقَا قَالَ َعْبُد اللَِّه فَلَمَّا َوَجَب َبْيِعي َوَبْيُيَرادَّنِي الَْبْيَع َوكَ
  . اِث لََيالٍَرأَْيُت أَنِّي قَْد غََبْنُتُه بِأَنِّي ُسقُْتُه إِلَى أَْرضِ ثَُموَد بِثَلَاِث لََيالٍ َوَساقَنِي إِلَى الَْمِديَنِة بِثَلَ

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ      4720
مهن ئهمىرۇلمۇئمىنىن ئوسـمان ئىبنـى ئهففـان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ      
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بىـز  . خهيبهردىكى مېلىنى مهلۇم بىـر ۋادىـدىكى مېلىمغـا سـېتىۋالدىم    
ن ســودىدا پۈتۈشــۈپ بولغانــدىن كېــيىن، مهن ســودىدىن يېنىۋېلىشــىدى 

. ئهنسىرەپ، دەرھال ئارقامغـا يېنىـپ ئۇنىـڭ ئۆيىـدىن چىقىـپ كهتـتىم      
چــۈنكى ســۈننهتكه ئاساســالنغاندا، سودىالشــقان ئىككــى كىشــى ســودىغا    

بولســا، ســودىدا يېنىــۋېلىش  پۈتۈشــكهن يهردىــن ئايرىلىــپ كهتمىگهنــال 
ئىككىمىزنىڭ سودىسى رەسـمى كـۈچكه ئىـگه    . ئىختىيارلىقى بار ئىدى

. مهن ئۇنى سودىدا ئۇتىۋالغانلىقىمنى بايقىدىم ،كېيىنبولۇپ بولغاندىن 
چــۈنكى مهن ئــۇنى ســهمۇد قهۋمىنىــڭ زېمىنىغــا، ئــۈچ مىــل يىراقلىققــا 

  . الشتۇرۇپتۇكهتكۈزىۋېتىپتىمهن، ئۇ مېنى مهدىنىگه ئۈچ مىل يېقىن
   )2116: بۇخارى(

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َر - 4721
ُيفَـارَِق   َوَسلََّم قَالَ الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَا إِلَّا أَنْ َتكُونَ َصفْقَةَ ِخَيارٍ َولَا َيِحلُّ لَُه أَنْ

  . َصاِحَبُه َخْشَيةَ أَنْ َيْسَتِقيلَُه
وۋىسىدىن رىـۋايهت  ـ ئهمر ئىبنى شۇئهيب ئاتىسى ئارقىلىق ب  4721

  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سودىالشقان ئىككى كىشـى سـودىغا پۈتۈشـكهن يهردىـن ئايرىلىـپ      «

پهقهت  .بولســا، ســودىدا يېنىــۋېلىش ئىختىيــارلىقى بولىــدۇ كهتمىگهنــال
لنى ائىككى تهرەپتىن بىرى يهنه بىرىگه م ،سودىغا پۈتۈشكهندىن كېيىن

بهرگهن بولسا، يېنىـۋېلىش ھهققـى    لىقىئېلىش ـ ئالماسلىق ئىختىيار 
ولمايدۇ، سودىغا پۈتۈشكهن يهردىن مال ئىگىسـىنىڭ يېنىۋېلىشـىدىن   ب

  . ①»قورقۇپ ئايرىلىپ كېتىشمۇ دۇرۇس ئهمهس
   )1247: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1000(ئهلبانى  ①
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اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ - 4722
ُهَمـا ِفـي   َوَسلََّم الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَا أَْو قَالَ َحتَّى َيَتفَرَّقَا فَإِنْ َصَدقَا َوَبيََّنا ُبورَِك لَ

  . َبْيِعهَِما َوإِنْ كََتَما َوكَذََبا ُمِحقَْت َبَركَةُ َبْيِعهَِما
ى ھىـــزام رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت ـ ھهكىـــم ئىبنـــ    4722

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سودىالشقان ئىككى كىشـى سـودىغا پۈتۈشـكهن يهردىـن ئايرىلىـپ      «

ئهگهر ھهر . بولسا، سودىدا يېنىۋېلىش ئىختىيارلىقى بولىـدۇ  كهتمىگهنال
هقىقىـي ئهھـۋالىنى ئوچـۇق    ئىككىلىسى راستچىل بولۇپ، مېلىنىـڭ ھ 

نــــاۋادا  .ئېيتســــا، سودىســــىدا ھهر ئىككىســــىگه بهرىــــكهت بېرىلىــــدۇ
ئهيىبلىرىنــى يوشۇرســا، ھهر ئىككىســىنىڭ سودىســىنىڭ بهرىكىتــى     

  . »كېتىدۇ
  )2079: بۇخارى(

ْخَتلَـَف  َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا ا  - 4723
  . الَْبيَِّعاِن فَالْقَْولُ قَْولُ الَْباِئعِ َوالُْمْبَتاُع بِالِْخَيارِ

ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     4723
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــتىالپ   « ــى ئىخـ ــېتىۋالغۇچى ئىككىسـ ــلهن سـ ــاتقۇچى بىـ ئهگهر سـ
قىلىشىپ قالسا، سۆز ساتقۇچىنىڭ بولىدۇ، سـېتىۋالغۇچىنىڭ ئـېلىش   

  . ①»ـ ئالماسلىق ئىختىيارلىقى بولىدۇ
   )1270: تىرمىزى(

َعْن أَبِي الَْوِضيِء قَالَ غََزْوَنا غَْزَوةً لََنا فََنَزلَْنا َمْنزِلًا فََباَع َصاِحٌب لََنا فََرًسا  - 4724
ةَ َيْوِمهَِما َولَْيلَِتهَِما فَلَمَّا أَْصَبَحا ِمْن الَْغِد َحَضَر الرَِّحيلُ فَقَاَم إِلَـى فََرِسـِه   بُِغلَامٍ ثُمَّ أَقَاَما َبِقيَّ

َنَك أَُبـو  ُيْسرُِجُه فََنِدَم فَأََتى الرَُّجلَ َوأََخذَُه بِالَْبْيعِ فَأََبى الرَُّجلُ أَنْ َيْدفََعُه إِلَْيِه فَقَالَ َبْينِي َوَبْي
النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتَيا أََبا َبْرَزةَ ِفي َناِحَيِة الَْعْسكَرِ فَقَالَا لَـُه َهـِذِه    َبْرَزةَ َصاِحُب

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1020(ئهلبانى  ①
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َرُسولُ الِْقصَّةَ فَقَالَ أََتْرَضَياِن أَنْ أَقِْضَي َبْيَنكَُما بِقََضاِء َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
قَالَ ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ َحدَّثَ َجِميلٌ  .ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَااللَّ

   .أَنَُّه قَالَ َما أَُراكَُما افَْتَرقُْتَما
بىز بىر غازاتقا چىقىپ، مهلۇم بىـر  : ـ ئهبۇ ۋەزىئ مۇنداق دەيدۇ  4724

. ھهمراھلىرىمىزدىن بىرى بىر ئاتنى بىر قۇلغـا سـاتتى   .جايغا چۈشتۇق
ئهتىسـى يولغـا   . ئۇالر كۈننى شۇ جايدا كهچ قىلدى ۋە كېچىنى ئۆتكـۈزدى 

 ،ئات ئىگىسى ئاتقا ئىگىرىنى توقۇپ بهرمهكچى بولـۇپ  ،چىقىدىغان چاغدا
ئاتنىــڭ قېشــىغا بــاردى ـ يــۇ، ئــۇنى ســاتقىنىغا پۇشــايمان قىلىــپ،           

. اردى ۋە ئاتنى قايتۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلـدى ىنىڭ قېشىغا برخېرىدا
شـۇنىڭ  . بىراق ئاتنى ئالغان ئـادەم ئـۇنى قـايتۇرۇپ بېرىشـكه ئۇنىمىـدى     

  : بىلهن ئات ئىگىسى
ــداق بولســا  ـــ ئۇن ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    ،ـ پهيغهم

ساھابىسى ئهبۇ بهرزە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىككىمىزنىـڭ ئارىسـىدا ھۆكـۈم    
دا بېشـى ئۇالر قوشـۇننىڭ بىـر    ،شۇنداق قىلىپ. ـ دېدى ويسۇن،قىلىپ ق

ــا       ــپ، ئۇنىڭغ ــىغا كېلى ــڭ قېش ــۇ ئهنهۇنى ــۇ بهرزە رەزىيهلالھ ــان ئهب تۇرغ
  : ئۇ. ئهھۋالنى ئېيتتى

ــهللهمنىڭ      ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــاراڭالردا پهيغهم ـــ مهن ئ ـ
ھــۆكمى بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــپ قويســام رازى بوالمســىلهر؟ پهيغهمــبهر   

سودىالشــقان ئىككــى كىشــى ســودىغا  «: هلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمســ
بولســا، ســودىدا يېنىــۋېلىش  پۈتۈشــكهن يهردىــن ئايرىلىــپ كهتمىگهنــال 

دېــگهن، مېــنىڭچه ســىلهر تېخــى سودىالشــقان  » ئىختىيــارلىقى بولىــدۇ
  . ①ـ دېدى يهردىن ئايرىلماپسىلهر،

   )3457: ئهبۇ داۋۇد(

َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيـارِ َحتَّـى   َعْن َسُمَرةَ أَنَّ  - 4725
  . َيَتفَرَّقَا أَْو َيأُْخذَ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمْن الَْبْيعِ َما َهوَِي َوَيَتَخاَيَراِن ثَلَاثَ َمرَّاٍت

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2951(ئهلبانى  ①
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ــ ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى  4725 ، ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سودىالشقان ئىككى كىشـى سـودىغا پۈتۈشـكهن يهردىـن ئايرىلىـپ      «
بولســا، ســودىدا يېنىــۋېلىش ئىختىيــارلىقى بولىــدۇ، پهقهت  كهتمىگهنــال

ئىككىسىدىن ھهر بىرى بۇ سودىدا كۆڭلىدىكىدەك پۈتۈشهلىسه ۋە بىر ـ  
يـارلىق ھهققـى بهرسـه، ئانـدىن يېنىـۋېلىش      بىرىگه ئـۈچ قېـتىم ئىختى  

  . ①»ئىختىيارلىقى بولمايدۇ
   )4481: نهسائى(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ أَْو َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4726
  . وَّلِ ِمْنُهَماقَالَ أَيَُّما َرُجلٍ َباَع َبْيًعا ِمْن َرُجلَْينِ فَُهَو ِللْأَ

ـ ئۇقبه ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ يـاكى سـهمۇرە ئىبنـى       4726
ــبهر    ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇب رەزىيهلالھـ جۇنـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قانــداق بىــر ئــادەم بىــر مــالنى ئىككــى ئــادەمگه ســاتىدىكهن، مــال  «

  . ②»منىڭ بولىدۇدەسلهپته ئالغان ئادە
   )2190: ئىبنى ماجه(

َعْن َسُمَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َباَع الُْمجِيـَزاِن   - 4727
  . فَُهَو ِللْأَوَّلِ

ــ ســـهمۇرە رەزىي 4727 لالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  هــ
  :هم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

يېتىمنىــڭ ھالىــدىن خهۋەر ئېلىشــقا مهســئۇل بولغــان ۋە ئۇنىــڭ «
ــڭ       ــى ئۇنى ــى كىش ــرىلگهن ئىكك ــى بې ــش ئىزن ــارەت قىلى ــدا تىج مېلى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 305(ئهلبانى  ①
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كىشىنىڭ سودىسـى ئىنـاۋەتكه   مېلىنى ساتقان بولسا، دەسلهپته ساتقان 
  . ①»هئىگ

  )2191: ئىبنى ماجه(

َها أَنَّ َرُجلًا اْبَتاَع غُلَاًما فَأَقَاَم ِعْنَدُه َما َشاَء اللَُّه أَنْ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْن - 4728
لرَُّجلُ َيـا  ُيِقيَم ثُمَّ َوَجَد بِِه َعْيًبا فََخاَصَمُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََردَُّه َعلَْيِه فَقَالَ ا

  . فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْخَراُج بِالضََّماِن َرُسولَ اللَِّه قَْد اْسَتَغلَّ غُلَاِمي
بىر ئادەم بىر قـۇلنى  : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ 4728

ســېتىۋېلىپ، مهلــۇم مهزگىــل ئىشــلهتكهندىن كېــيىن ئۇنىــڭ ئهيىبــى 
سـهللهمنىڭ ئالـدىغا   بارلىقىنى بايقاپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە

ــدىۋالىشــىپ ەد ــلهن . كهل ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ،شــۇنىڭ بى پهيغهم
  : ، لېكىن قۇلنىڭ ئىگىسىدىۋەسهللهم ئۇنى ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بهر

ئــۇ ئــادەم قۇلــۇمنى بىــر مهزگىــل     ! نىــڭ پهيغهمبىــرى هللاــــ ئــى ا 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ىدى،ـ دېگهن ئىشلىتىۋالدى،

 ـ دەۋاگهر ئۇنى ئىشلىتىۋالغان مۇددەتنىڭ ھهققىنى تـۆلهپ بېرىـدۇ،  ـ
  . ②دىـ دې

   )3510: ئهبۇ داۋۇد(

ُعْهـَدةُ   «قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  - 4729
اللََّياِلى ُردَّ بَِغْيرِ َبيَِّنٍة َوإِنْ َوَجَد َداًء َبْعـَد   َزاَد إِنْ َوَجَد َداًء ِفى الثَّالَِثو .»الرَِّقيقِ ثَالَثَةُ أَيَّامٍ

   .قَالَ أَُبو َداُوَد َهذَا التَّفِْسُري ِمْن كَالَمِ قََتاَدةَ .الثَّالَِث كُلَِّف الَْبيَِّنةَ أَنَُّه اْشَتَراُه َوبِِه َهذَا الدَّاُء
ــۋايهت     4729 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ــ ئـ  ــ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قهتــادە مۇنــداق . »قــۇلنى قــايتۇرۇپ بېــرىش مــۇددىتى ئــۈچ كۈنــدۇر«
ئهگهر ئـۇنى سـېتىۋالغان كىشـى مۇشـۇ ئـۈچ كـۈن ئىچىـدە بىـرەر         : دەيدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 474(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2996(ئهلبانى  ②
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كېسهلنى بايقىسـا، ئىگىسـىگه بـۇنى ئىسـپاتالپ يۈرمهسـتىن قـايتۇرۇپ       
ئــۈچ كۈنــدىن كېــيىن بايقىســا، ئــۇنى ســېتىۋالغان چاغــدا  نــاۋادا. بېرىــدۇ

  . ①كېسىلىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىشى الزىم بولىدۇ
   )3506: ئهبۇ داۋۇد(

 الشَّـُرودَ  إِنَّ”: قَـالَ  أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4730
  . “ُيَردُّ

رە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ـ ئهبـۇ ھـۇرەي    4730
ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــپ كه« :پهيغهم ــۆگه  قېچى ــكهن ت ت

  .دېگهن »ئىگىسىگه قايتۇرۇلىدۇ
  )مهۋسىلى( 

َهمٍ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َباَع غُلَاًما لَُه بِثََماِن ِمائَِة ِدْر - 4731
َصَما إِلَـى  َوَباَعُه بِالَْبَراَءِة فَقَالَ الَِّذي اْبَتاَعُه ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر بِالُْغلَامِ َداٌء لَْم ُتَسمِِّه ِلي فَاْخَت
ْعُتـُه بِـالَْبَراَءِة   ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ فَقَالَ الرَُّجلُ َباَعنِي َعْبًدا َوبِِه َداٌء لَْم ُيَسمِِّه َوقَالَ َعْبُد اللَِّه بِ

 فَقََضى ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َعلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنْ َيْحِلَف لَُه لَقَْد َباَعُه الَْعْبَد َوَمـا بِـِه َداءٌ  
ِه َبْعَد ذَِلَك بِـأَلٍْف  َيْعلَُمُه فَأََبى َعْبُد اللَِّه أَنْ َيْحِلَف َواْرَتَجَع الَْعْبَد فََصحَّ ِعْنَدُه فََباَعُه َعْبُد اللَّ

  . َوَخْمسِ ِمائَِة ِدْرَهمٍ
ئابــدۇلالھ ئىبنــى : ـ ســالىم ئىبنــى ئابــدۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ   4731

تهڭگىـگه ياندۇرىۋالماسـلىق    800ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىر قۇلىنى 
كېـيىن قـۇلنى سـېتىۋالغان ئـادەم ئابـدۇلالھ      . شهرتى بىلهن سـاتقانىدى 

  : زىيهلالھۇ ئهنهۇماغائىبنى ئۆمهر رە
. ــ دېـدى   كهن، سـهن ئـۇنى ماڭـا ئېيتماپسـهن،    ئىـ  ــ قۇلدا كېسهل بار

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر دەۋالىشــىپ، ئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ  
  : قۇلنى سېتىۋالغان ئادەم. ئهنهۇنىڭ قېشىغا باردى
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كهن، ئىـ  ۇ ماڭا بىر قۇل ساتقانىدى، لېكىن ئۇنىـڭ كېسـىلى بـار   بــ 
  : ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ـ دېدى ماڭا ئېيتماپتۇ،بۇنى 

. ــ دېـدى   ــ مهن ئۇنى ياندۇرىۋالماسـلىق شـهرتى بىـلهن سـاتقانىدىم،    
ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـانى    

ى قۇلنى ساتقان ۋاقتىدا ئۇنىڭ كېسـىلى بـارلىقىنى بىلمهيـدىغانلىقىن   
ئېيتىپ قهسهم ئىچىشكه ھۆكـۈم قىلغانىـدى، ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر      
. رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما قهسهم ئىچكىلى ئۇنىمىدى ۋە قـۇلنى ياندۇرىۋالـدى  

كېيىن قۇل ساقايدى ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۇنى 
  . تهڭگىگه ساتتى 1500

  )1297: مالىك(

َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت َرُسـولَ اللَّـِه   َعْن َساِلمِ ْبنِ  - 4732
ْشـَترȓَِ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن اْبَتاَع َنْخلًا َبْعَد أَنْ ُتَؤبََّر فَثََمَرُتَها ِللَْبـاِئعِ إِلَّـا أَنْ يَ  

  . ُه َمالٌ فََمالُُه ِللَِّذي َباَعُه إِلَّا أَنْ َيْشَترȓَِ الُْمْبَتاُعالُْمْبَتاُع َوَمْن اْبَتاَع َعْبًدا َولَ
ئابــدۇلالھ ئىبنــى : ـ ســالىم ئىبنــى ئابــدۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ   4732

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   
ــانىكهن   ــى ئاڭلىغ ــداق دېگهنلىكىن ــاغنى   «: مۇن ــق ب ــى خورمىلى كىمك

قۇچىنىڭ بولىـدۇ،  تچاڭالشتۇرغاندىن كېـيىن سېتىۋالسـا، مېۋىسـى سـا    
ئهممــا ســېتىۋالغۇچى ئــۇنى ئــۆزىگه تهۋە بولۇشــنى شــهرت قىلغــان بولســا، 

كىمكى پۇل ـ مېلـى بـار بىـر قـۇلنى سېتىۋالسـا، ئۇنىـڭ        . ئۇنىڭ بولىدۇ
پۇل ـ مېلـى سـاتقۇچىغا قالىـدۇ، ئهممـا سـېتىۋالغۇچى ئـۇنى ئـۆزىگه تهۋە         

  . »، ئۇنىڭ بولىدۇهرت قىلغان بولسابولۇشنى ش
   )2379: بۇخارى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْو بِْعَت ِمْن  -4733
  . بَِم َتأُْخذُ َمالَ أَِخيَك بَِغْيرِ َحقٍّأَِخيَك ثََمًرا فَأََصاَبْتُه َجاِئَحةٌ فَلَا َيِحلُّ لََك أَنْ َتأُْخذَ ِمْنُه َشْيئًا 
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ــــ ئهبـــۇ زۇبهيرنىـــڭ جـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ   4733
ئهنهۇمادىن ئاڭلىشىچه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

  : دېگهن
مېۋىلىك بېغىڭنـى بىـر قېرىندىشـىڭغا سـاتقاندىن كېـيىن بـاغ       «

ــا، ئۇ  ــاپهتكه ئۇچرىس ــى ئ ــاالل    تهبىئ ــىڭمۇ ھ ــگه ئېلىش ــر تهڭ ــدىن بى نىڭ
ــدۇ ــاھهق    . بولمايــ ــداقمۇ نــ ــى قانــ ــىڭنىڭ مېلىنــ ــهن قېرىندىشــ ســ

  » !ئېلىۋالىسهن؟
  )1554: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ السِّنَِني  - 4734
   .َوَوَضَع الَْجَواِئَح

: ـ جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         4734
الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم باغنىڭ مېۋىسـىنى بىـر قـانچه    لپهيغهمبهر سهلال

غــــان قىســــمىنى ىيىللىــــق سېتىشــــتىن توســــقان ۋە ئــــاپهتكه ئۇچر
  . ①ساتقۇچىنىڭ كۆتۈرۈشىنى ئېيتقان

   )3374: ئهبۇ داۋۇد(

 الـنَّْجمُ  طَلََع إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ةَُهَرْيَر أَبِي َعْن - 4735
  . الَْعاَهةُ ُرِفَعْت َصَباحٍ ذَا

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4735
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــد « ــڭ يورىغانلىقى ــدىن   تاڭنى ــۇز چىققان ــدىغان يۇلت ــگه بېرى ىن بهل
  . ②»كېيىن ئاپهت كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ

   )8290: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2885(ئهلبانى  ①
هرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهسـهل      بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، بهززار ۋە تهب): 6492(ھهيسهمى  ②

ئىبنى ھىببان ئۇنىڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى     . ئىبنى سۇفيان ئىسىملىك بىرى بار
سۈرگهن بولسىمۇ، كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان، ـ         

 .دېگهن
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما طَلََع النَّْجُم َصَباًحا  - 4736
  . فَّْتقَطُّ َوَتقُوُم َعاَهةٌ إِلَّا ُرِفَعْت َعْنُهْم أَْو َخ

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4736
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىن    « ــۇز چىققان ــدىغان يۇلت ــگه بېرى ــدىن بهل ــڭ يورىغانلىقى تاڭنى
كېيىن ئاپهت كۆتۈرۈلۈپ كېتىـدۇ، ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئـاپهت چۈشـكهن      

  . ①»دۇتهقدىردىمۇ يېنىك چۈشى
   )؛ بهززار8806: ئهھمهد(

 الـنَّْجمُ  اْرَتفََع إِذَا”: قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ، ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 4737
  . “َبلٍَد كُلِّ َعْن الَْعاَهةُ ُرِفَعِت

يۇلتۇز چىققاندىن كېـيىن  «: ـ ئىمام تهبهرانىنىڭ رىۋايىتىدە 4737
  . دېيىلگهن »تالردىن ئاپهت كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇپۈتۈن يۇر

  )»ئهلسهغىر«(

  

  

  

                                                 
ئىمام ئهھمهد، بهززار ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهسـهل      بۇ ھهدىسنى ): 6493(ھهيسهمى  ①

ئىبنى ھىببان ئۇنىڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى     . ئىبنى سۇفيان ئىسىملىك بىرى بار
سۈرگهن بولسىمۇ، كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان، ـ         

 .دېگهن
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يهر ـ مۈلۈكتىكى قوشنىدارچىلىق ھهققى، زاكالهت بېرىش، 
بېسىۋېلىش ۋە مال ) قىممهت بولۇشنى تىلهپ(ئاشلىقنى 

  باھاسىنى ئۆستۈرۈش

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قََضى - 4738
  . َعلَْيِه َوَسلََّم بِالشُّفَْعِة ِفي كُلِّ َما لَْم ُيقَْسْم فَإِذَا َوقََعْت الُْحُدوُد َوُصرِّفَْت الطُُّرُق فَلَا ُشفَْعةَ

: ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ      4738
ــى  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــه پهيغهمـ ــان  ۋەسـ ــىم قىلىنمىغـ للهم تهقسـ

ھهرقانـــداق يهر ـ مۈلـــۈكته يهر ـ مۈلـــۈك قوشـــنىدارچىلىق ھهققـــى        
چېگــراالر ئايرىلىــپ، يــولالر ســېلىنىپ    . بارلىقىغــا ھۆكــۈم قىالتتــى  

  . يهر ـ مۈلۈك قوشنىدارچىلىق ھهققى بولمايدۇ ،بولغاندىن كېيىن
  )2257: بۇخارى(

 كُـلِّ  ِفي بِالشُّفَْعِة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولُ قََضى قَالَ َجابِرٍ َعْن - 4739
 َوإِنْ أََخـذَ  َشاَء فَإِنْ َشرِيكَُه ُيْؤِذنَ َحتَّى َيبِيَع أَنْ لَُه َيِحلُّ لَا َحاِئٍط أَْو َرْبَعٍة ُتقَْسْم لَْم ِشْركٍَة
   .بِِه أََحقُّ فَُهَو ُيْؤِذْنُه َولَْم َباَع فَإِذَا َتَرَك َشاَء

: ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ      4739
ــان     ــىم قىلىنمىغـ ــهللهم تهقسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

ــ ۋاران   ھهرقانداق شېرىك يهر ـ مۈلۈكته، مهيلى ئۇ يهر ـ زېمىن ياكى باغ  
بولسۇن، يهر ـ مۈلۈك قوشـنىدارچىلىق ھهققـى بارلىقىغـا، بىـر شـېرىك       

بىر شېرىكنىڭ قارارىنى قوبۇل قىلسۇن ياكى قىلمىسۇن، ئۇنىڭغـا  يهنه 
ئـۇنى سېتىشـىنىڭ دۇرۇس بولمايـدىغانلىقىغا، نـاۋادا      ،تۇرۇپ بىلدۈرمهي

تۇرۇپ سېتىۋەتسـه، ئـۇ شـېرىكىنىڭ بـۇ سـودىنى       شېرىكىگه بىلدۈرمهي
  . ا ھۆكۈم قىالتتىبۇزۇش ياكى بۇزماسلىق ھهققىنىڭ بارلىقىغ

   )1608: مۇسلىم(
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َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْجـاُر   - 4740
  . أََحقُّ بُِشفَْعِة َجارِِه ُيْنَتظَُر بَِها َوإِنْ كَانَ غَاِئًبا إِذَا كَانَ طَرِيقُُهَما َواِحًدا

دىن رىــۋايهت مــاـ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ    4740
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىنىڭ يهر   « ــر قوشنىســ ــنا يهنه بىــ ــر قوشــ ــدىكى   بىــ ــ مۈلكىــ ـــ
ــىدۇر   ــق كىشــــ ــگه ئهڭ ھهقلىــــ ــنىدارچىلىق ھهققىــــ ئهگهر . قوشــــ

چه ىــبولســا، ئــۇ كهلگ ئىككىســىنىڭ يــولى بىــر بولــۇپ، قوشنىســى يــوق
  . ①»اتماي ساقالپ تۇرىدۇساتماقچى بولغان زېمىنىنى س

   )3518: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َسُمَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َجاُر الدَّارِ أََحقُّ بَِدارِ الَْجـارِ أَْو   - 4741
  . الْأَْرضِ

ــ ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   4741 ــ
  : لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

ئۆي ياكى زېمىنىنى  )ساتماقچى بولغان( تام قوشنا قوشنىسىنىڭ«
  . ②»ئهڭ ھهقلىقتۇر ائېلىشق

  )3517: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحْزمٍ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ قَالَ إِذَا َوقََعْت الُْحـُدوُد ِفـي    - 4742
  . َعةَ ِفيَها َولَا ُشفَْعةَ ِفي بِئْرٍ َولَا ِفي فَْحلِ النَّْخلِالْأَْرضِ فَلَا ُشفْ

ـ ئهبــۇ بهكــر ئىبنــى ھهزمــدىن ئوســمان ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ    4742
ــدۇ    ــۋايهت قىلىنى ــى رى ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن ــرى  : ئهنهۇنى ــڭ چېگرالى زېمىننى

ــدۇ      قال، شــۇندا. ئايرىلىــپ بولســا، يهر ـ مۈلــۈك قوشــنىدارچىلىق ھهققــى بولماي
  . بېغىدا يهر ـ مۈلۈك قوشنىدارچىلىق ھهققى بولمايدۇ قۇدۇقتا ۋە ئهركهك خورما

   )1423: مالىك(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3004(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3003(ئهلبانى  ②



 )...قىممهت بولۇشىنى تىلهپ(، ئاشلىقىنى ـ مۈلۈكتىكى قوشنىدارچىلىق ھهققى، زاكالهت بېرىشيهر 
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: َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ،اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 4743
  . َتَرَك َشاَء َوإِنْ، أََخذَ َشاَء إِنْ َرَكأَْد فَإِذَا، ُيْدرَِك َحتَّى ُشفَْعِتِه َعلَى الصَّبِيُّ”

ــدۇكى،       4743 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ـ جـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنـى بـاالغهت   (كىچىك باال ئاق ـ قارىنى پهرق ئهتكىـدەك بولغانغـا    «
ه ارچىلىق ھوقۇقىغـا ئىـگ  قوشـنىد  قهدەر يهر ـ مۈلـۈك  ) يېشىغا يهتكهنگه

خالىســا ئــۇنى ئالىــدۇ،  ،ئــاق ـ قــارىنى پهرق ئهتكىــدەك بولغانــدا   .بولىــدۇ
  . ①»خالىسا ۋاز كېچىدۇ

   )»ئهلسهغىر«؛ 1763: »ئهلئهۋسهت«(

 ال”: قَـالَ ، َوَسلََّم َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ، َعْنُه اللَُّه َرِضَي أََنسٍ َعْن - 4744
  . “ِلَنْصَرانِيٍّ فَْعةَُش

ـ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،         4744
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ـــــ مۈلــــۈك قوشــــنىدارچىلىق ھهققــــى     خرىســــتىئاننىڭ يهر«
  . ②»بولمايدۇ

   )569: »ئهلسهغىر«(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوُهـْم   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَِدَم َرُسولُ - 4745
  . ُيْسِلفُونَ ِفي الثََّمرِ فَقَالَ َمْن أَْسلََف فَلُْيْسِلْف ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ َوَوْزٍن َمْعلُومٍ إِلَى أََجلٍ َمْعلُومٍ

                                                 
ــئ      ): 6798(ھهيســهمى  ① ــى بهزى ــدۇلالھ ئىبن ــهنهدىدە ئاب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
، سهنهدىدە نائىل ئىبنى نهجىئ ئىسـىملىك  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ): 6799(ھهيسهمى  ②

ئهبۇ ھاتهم ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سۈرسـه، باشـقىالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى       . بىرى بار
 .زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  4745
مهدىـنه خهلقـى    ،اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىـنىگه كهلـگهن چاغـدا   سهل

  : ئۇ بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ. نباغنىڭ مېۋىسىگه زاكالهت بېرىدىكه

ۋە ئېنىـق   ن، ئېنىـق كهمـچه  مهكچـى بولسـا  ــ كىمكـى زاكـالهت بهر  
  . ①ـ دېدى كىلو ھېسابىدا ئېنىق مۇددەتكه بهرسۇن،

  )1311: تىرمىزى(

ِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـْن  َعْن أَبِي َس - 4746
  . أَْسلََف ِفي َشْيٍء فَلَا َيْصرِفُْه إِلَى غَْيرِِه

ــۋايهت          4746 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ـ ئهبـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى بىرەر نهرسـه ئۈچـۈن زاكـالهت بهرسـه، كېـيىن ئـۇنى باشـقا        «
  . ②»نهرسىگه ئۆزگهرتىۋالمىسۇن

   )3468: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُجلًا أَْسلََف َرُجلًا ِفي َنْخلٍ فَلَْم ُتْخرِْج ِتلَْك السََّنةَ َشْيئًا  - 4747
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ بَِم َتْسَتِحلُّ َمالَُه اْرُدْد َعلَْيِه َمالَُه ثُمَّ قَالَ لَـا  فَاْخَتَصَما إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  . ُتْسِلفُوا ِفي النَّْخلِ َحتَّى َيْبُدَو َصلَاُحُه
بىـر ئـادەم   : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     4747

شـۇ يىلـى باغـدىن     ،ىـدى خورمىسـىغا زاكـالهت بهرگهن  نىڭ يهنه بىر ئادەم
ــۇالر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ،شــۇنىڭ بىــلهن. ھــېچ نهرســه چىقمىــدى  ئ

ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالــدىغا دەۋالىشــىپ بارغــان ئىــدى، پهيغهمــبهر   
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم باغ ئىگىسىگه

ــــ ئۇنىــڭ پــۇلىنى قانــداقمۇ ھــاالل يهيســهن؟ ئىگىســىگه قــايتۇرۇپ  
  : ئاندىن. ـ دېدى! بهرگىن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1056(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 551(ئهلبانى  ②
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ــ ! ــــ خورمىغــا باغنىــڭ مېۋىســى پىشــمىغىچه زاكــالهت بهرمهڭــالر  ـ
  . ①دېدى

   )3467: ئهبۇ داۋۇد(

 أَنْ النَّْخلِ َربَّ َيْنَهى كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َسُمَرةَ َعْن - 4748
 فَال، الثََّمَرةُ َتفَْسُد، كَِثريٍ بَِدْينٍ َيِديَن أَنْ َمَخافَةَ، َمَرِتَهاثَ ِمْن ُيْؤكَلَ َحتَّى َنْخِلِه ثََمرِ ِفي َيِديَن
 َربَّ َيْنَهى َوكَانَ، الَْحْصَد َيْبلȠَُ َحتَّى َزْرِعِه ِفي َيِديَن أَنْ الزَّْرعِ َربَّ َيْنَهى َوكَانَ، َعْنُه ُتَوفِّي
 فََيقْبَِضـهُ ، الطََّعـامُ  ُيكَالَ َحتَّى بِالذََّهبِ الطََّعاَم َيبِيَع أَنَّ الثََّمرِ ِفي بِطََعامٍ َباَعَها إِذَا الذََّهبِ
  . الرَِّبا َمَخافَةَ

پهيغهمـــبهر : ـ ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    4748
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خورمىلىــق بــاغ ئىگىســىنى بېغىنىــڭ 

ئېلىشــتىن دەك بــولمىغىچه، مېۋىنىــڭ ھېســابىغا قهرز ۈمېۋىســى يېگــ
چۈنكى ئۇ، باغ ئىگىسىنىڭ كۆپ قهرز ئېلىپ قويـۇپ، كېـيىن   . توساتتى

ــاي       ــۋە چىقم ــلۇق مې ــا، قهرزگه چۇش ــۇچراپ قالس ــاپهتكه ئ ــرەر ئ ــۋە بى مې
ئـۇ يهنه زىـرائهت ئىگىسـىنىمۇ    . قېلىشتىن ئهنسىرەپ شۇنداق قىالتتـى 

دەك بولمىغىچه مهھسۇالتنىڭ ھېسابىغا قهرز ئېلىشتىن ۇغىزىرائهت ئور
مۇ ڭباغنىڭ مېۋىسىنى ئالتۇنغا ساتماقچى بولغان ئـالتۇنچىنى . اتتىتوس

ىن ئهنســىرەپ، باغنىــڭ مېۋىســى كهمــلهپ ېلىشــىدجــازانىگه كىرىــپ ق
  . ②تاپشۇرۇپ ئالغۇدەك بولغانغا قهدەر ئۇنى ئالتۇنغا سېتىشتىن توساتتى

   )؛ بهززار7056: »ئهلكهبىر«(

 َرُجلًـا  أَْسـلَفَ  َرُجلٍ ِفي قَالَ الَْخطَّابِ ْبَن َمَرُع أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْن - 4749
 الَْحْمـلُ  فَـأَْينَ  َوقَالَ الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر ذَِلَك فَكَرَِه آَخَر َبلٍَد ِفي إِيَّاُه ُيْعِطَيُه أَنْ َعلَى طََعاًما
  . ُحْملَاَنُه َيْعنِي

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 550(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مهرۋان ئىبنـى جهئـفهر     ): 6491(ھهيسهمى  ②

ئىبنــى ئهبــۇ ھــاتهم ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى . ســهمهرى ئىســىملىك بىــرى بــار
 .بارلىقىنى ئېيتقان، ـ دېگهن سۈرگهن بولسىمۇ، ئهزدى ئۇنىڭ ھهققىدە سهلبىيرەك باھا
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ۇرتتـا  ـ ئىمـام مالىكقـا يېتىشـىچه، بىـر ئـادەمگه باشـقا بىـر ي         4749
قــايتۇرۇپ بېــرىش شــهرتى بىــلهن ئالــدىن ئاشــلىق بېرىــپ تۇرغــان بىــر  
ــاب      ــى خهتتـ ــۆمهر ئىبنـ ــان ئـ ــىنى ياقتۇرمىغـ ــۇ قىلمىشـ ــڭ بـ ئادەمنىـ

قانــداق  ھهققــىئاشــلىقنىڭ ئــۇ يــۇرتقىچه يــۆتكهش : رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ
  . ـ دېگهن بولىدۇ؟

  )الىك رىۋايهت قىلغانم(

 فَلَا َسلَفًا أَْسلََف َمْن َيقُولُ كَانَ َمْسُعوٍد ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك عن - 4750
ْȓِرًِبا فَُهَو َعلٍَف ِمْن قَْبَضةً كَاَنْت َوإِنْ ِمْنُه أَفَْضلَ َيْشَتر .  

ـ ئىمــام مالىكقــا يېتىشــىچه، ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد          4750
ــداق دەيتتــى  ىنى ئالــدىن كىمكــى بىــرەر نهرســ : رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن

چۈنكى بىر . بېرىپ تۇرسا، ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئېلىشنى شهرت قىلمىسۇن
  . ىدۇىگه كىرجازان ،چاڭگال بوغۇز چاغلىق نهرسه ئارتۇق ئېلىنسىمۇ

   )مالىك رىۋايهت قىلغان(

لَّـُه  َسِعيد ْبن الُْمَسيَّبِ ُيَحدِّثُ أَنَّ َمْعَمًرا قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال عن - 4751
 َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن اْحَتكََر فَُهَو َخاِطئٌ فَِقيلَ ِلَسِعيٍد فَإِنََّك َتْحَتِكُر قَالَ َسِعيٌد إِنَّ َمْعَمًرا الَّـِذي 

  . كَانَ ُيَحدِّثُ َهذَا الَْحِديثَ كَانَ َيْحَتِكُر
مهئمهرنىــڭ : ـــ ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب مۇنــداق دەيــدۇ      4751

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ئېيتىشىچه، پهيغهمبهر
بېسىۋالســا، ) قىمــمهت بولۇشــىنى تىــلهپ  (كىمكــى ئاشــلىقنى  «

  : بىرى سهئىد ئىبنى مۇسهييهبكه. »خاتاالشقان بولىدۇ
ــلىقنى    ــۆزەڭ ئاشـــ ــلهن ئـــ ــداق دېگىنىـــــڭ بىـــ ــهن ئۇنـــ ـــ ســـ ــــ

  :ـ دېگهندە، ئۇ بېسىۋالىدىكهنسهنغۇ؟
 هرمۇ ئاشلىقنى بېسىۋاالتتى،ــ مۇشۇ ھهدىسنى سۆزلهپ بهرگهن مهئم

  . ـ دېگهن
   )1605: مۇسلىم(
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َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن اْحَتكََر طََعاًما أَْرَبِعَني لَْيلَةً  - 4752
  . فَقَْد َبرَِئ ِمْن اللَِّه َتَعالَى َوَبرَِئ اللَُّه َتَعالَى ِمْنُه

ــ ئىبنــى 4752 ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان

تائـاالدىن ئـادا ـ    هللا كۈن بېسىپ يېتىۋالسـا، ا  40كىمكى ئاشلىقنى «
تائــاالمۇ ئۇنىڭــدىن ئــادا ـ جــۇدا بولــۇپ   هللا جــۇدا بولــۇپ كهتــكهن بولىــدۇ، ا

  . ①»كېتىدۇ
   )4865: ئهھمهد(

 بِـئْسَ ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ، َجَبلٍ ْبنِ ُمَعاِذ َعْن - 4753
  . “فَرَِح غَلَّى َوإِذَا، َحزِنَ اɉَْسَعاَر اللَُّه َرخََّص إِذَا، الُْمْحَتِكُر الَْعْبُد

بهر ـ مۇئاز رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهم  4753
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

! ؟ئاشلىقنى بېسىپ يېتىۋالغۇچى نېمىدېگهن رەزىل ئىنسان ـ ھه «
 .ھهســرەت چېكىــدۇئــۇ ئاشــلىقنىڭ باھاســىنى چۈشۈرىۋەتســه، هللا نــاۋادا ا

  . »كېتىدۇ بولۇپ قىممهتلهشتۈرۈۋەتسه، خۇشال
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 أَْهـلُ ”: قَـالَ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ ،الَْباِهِليِّ أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 4754
، َعلَـْيهِمْ  َتْغلُوا فَال، َوثَْغُرُهْم، ِللُْمْسِلِمَني اɋِْسالمِ رِْدُء اللَِّه َسبِيلِ ِفي الُْجلََساُء ُهُم، الَْمَداِئنِ
 َعلَـى  َيْخطُْب َوال، أَِخيِه َسْومِ َعلَى الرَُّجلُ َيُسُم َوال، ٍدِلَبا َحاِضٌر َيبِيَعنَّ َوال، َتْحَتِكُروا َوال

  . “اللَِّه َعلَى رِْزقُُه فَكُلƉ، أُْخِتَها إَِناَء الَْمْرأَةُ َتكَْتِفِئ َوال، ِخطَْبِتِه
ـــ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  4754

  :هم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ): 6476(ھهيسهمى  ①

ئىبنـى مـۇئىن ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى        . ئهبۇ بىشر ئهملۇكى ئىسىملىك بىرى بار
 .سۈرگهن، ـ دېگهن
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ــى ا « ــهھهر خهلق ــدۇ هللا ش ــدا ئولتۇرى ــوزۇق . يولى ــڭ ئ ــۇڭا ئۇالرنى ــ  ش ـ
لــۈكلىرىنى بېســىپ يېتىۋالمــاڭالر ۋە ئۇالرغــا قارشــى مــال باھاســىنى ۈت

 40كىمكى ئۇالرغـا سېتىشـقا تېگىشـلىك ئاشـلىقنى     . ئۆستۈرۈۋالماڭالر
كۈن بېسىپ يېتىۋالىدىكهن، كېيىن ئۇنى سهدىقه قىلىـپ بېرىـۋەتكهن   

  . »لمايدۇتهقدىردىمۇ گۇناھى ئۈچۈن كهففارەت بوال
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 -أن رسولَ اللَِّه :  -رضي اهللا عنهما  -هريرة ومعقل بن يسار  أيبعن  - 4755
ُيحشُر اƩَاِكُرون وقََتلَةُ اɉْنفُسِ يف درجة، وَمْن دخـل يف  «: قال -صلى اهللا عليه وسلم 
 ُيْغِليه عليهم، كان َحقًا على اهللا أن ُيعذِّبه يف ُمْعظَمِ النَّـار يـوم   شيء ِمْن ِسْعرِ اƫسلمني

أربعتها لرزين ووافقه بضعف على اɉول أƥد واƫوصلي والبـزار واɉوسـط   . (»القيامة
  ). وأƹا أهل عرصة أصبح فيهم امرǗ جائع فقد برئت منهم ذمة اهللا: وازادوا يف آخره

ھۇ ئهنهۇ بىلهن مهئـقهل ئىبنـى يهسـار    ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلال  4755
ــهلاللالھۇ      ــبهر س ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئاشلىقنى بېسىۋالىدىغانالر ناھهق ئادەم ئۆلتۈرگهنلهر بىـلهن بىـر   «

كىمكى مۇسۇلمانالرغا ساتىدىغان نهرسىگه . دەرىجىدە ھهشىر قىلىنىدۇ
نىـڭ ئـۇنى   هللاه بولۇپ، ئۇنى ئۇالرغا قىممهت ساتسـا، قىيـامهت كـۈنى، ا   ئىگ

  . »ڭقۇر يېرىدە ئازابلىشى ھهقلىق بولىدۇودوزاخنىڭ ئهڭ چ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

الرمـۇ  )ته»ئهلئهۋسـهت «(ئىمام ئهھـمهد، مهۋسـىلى، بهززار ۋە تهبهرانـى    
: لغـان ھهدىسنىڭ ئالدىنقى قىسمىغا مۇنۇ جۈملىنى قوشۇپ رىـۋايهت قى 

نىـڭ  هللاقانداق بىر يۇرتنىڭ خهلقى ئىچىدە بىر ئادەم ئـاچ قالىـدىكهن، ا  «
  . »ئۇالرغا بولغان كاپالىتى ئادا ـ جۇدا بولۇپ كېتىدۇ

َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْجاِلُب  - 4756
  . َملُْعونٌ َمْرُزوٌق َوالُْمْحَتِكُر
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ــــ ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   4756
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئاشلىقنى سىرتتىن ئهكىلىپ ساتقۇچىنىڭ رىزقـى كهڭ بولىـدۇ،   «
  . ①»نىڭ لهنىتىگه ئۇچرايدۇهللائاشلىقنى بېسىپ يېتىۋالغۇچى ا

  )2153: ئىبنى ماجه(

َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  - 4757
  . َمْن اْحَتكََر َعلَى الُْمْسِلِمَني طََعاًما َضَرَبُه اللَُّه بِالُْجذَامِ َوالْإِفْلَاسِ

ايهت ـ ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋ    4757
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنى هللا كىمكى ئاشلىقنى مۇسۇلمانالرغا ساتماي بېسىۋالىدىكهن، ا«
  . ②»ئىقتىسادىي ۋەيرانچىلىق ۋە ماخاۋ كېسىلى بىلهن جازااليدۇ

  )2155: ئىبنى ماجه(

ْبَن الَْخطَّابِ َمرَّ بَِحاِطبِ ْبنِ أَبِي َبلَْتَعـةَ   َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر - 4758
ُتْرفَـَع  َوُهَو َيبِيُع َزبِيًبا لَُه بِالسُّوقِ فَقَالَ لَُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ إِمَّا أَنْ َتزِيَد ِفي السِّْعرِ َوإِمَّا أَنْ 

  . ِمْن ُسوِقَنا
ــدۇ    4758 ــداق دەي ــۆمهر ئ: ـ ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب مۇن ىبنــى ئ

خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بازاردا قۇرۇق ئۈزۈم سېتىۋاتقان ھاتىب ئىبنى 
ئهبــۇ بهلــتهئه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ يېنىــدىن ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ،       

  :ئۇنىڭغا
  . ـ دېگهن! بازارنى تاشالپ كهتكىن كىيا ــ يا باھانى ئۆستۈرگىن

  )1352: مالىك(

                                                 
 .ەئىپ، ـ دېگهنز): 471(ئهلبانى  ①
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ا َجاَء فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َسعِّْر فَقَالَ َبلْ أَْدُعو ثُـمَّ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُجلً - 4759
للََّه َجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َسعِّْر فَقَالَ َبلْ اللَُّه َيْخِفُض َوَيْرفَُع َوإِنِّي لَأَْرُجو أَنْ أَلْقَى ا

  . َولَْيَس ِلأََحٍد ِعْنِدي َمظْلََمةٌ
 مبىــر ئــادە: ۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇـ ئهبــۇ ھــ   4759
  : كېلىپ

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ  ــ ! مالالرغــا مــۇقىم باھــا توختىتىــپ بهرگىــن ! ـ ـ
  : دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئانـدىن  . ــ دېـدى   ــ مهن باھانىڭ مۇقىم بولۇشى ئۈچـۈن دۇئـا قىـالي،   
  : يهنه بىر ئادەم كېلىپ

ـــ ئــى رە ــ ! مالالرغــا مــۇقىم باھــا توختىتىــپ بهرگىــن ! ســۇلۇلالھـ ـ
  : دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىـلهن  هللا مهن ا. باھانى بهزىدە چۈشۈرسه، يهنه بهزىدە ئۆرلىتىدۇهللا ــ ا
 ئۇچرىشىشنى ئۈمىد قىلىـمهن،  ىغان ھالداھېچبىر ئادەمگه زۇلۇم قىلم

  . ①ـ دېدى
   )3450: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسٍ قَالَ غَلَا السِّْعُر َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 4760
ي لَأَْرُجو فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َسعِّْر لََنا فَقَالَ إِنَّ اللََّه ُهَو الُْمَسعُِّر الْقَابُِض الَْباِسطُ الرَّزَّاُق َوإِنِّ

  . بِّي َولَْيَس أََحٌد ِمْنكُْم َيطْلُُبنِي بَِمظِْلَمٍة ِفي َدمٍ َولَا َمالٍأَنْ أَلْقَى َر
ــدۇ       4760 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبهر : ـ ئهنهس رەزىيهلالھـ پهيغهمـ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ زامانىــدا بىــر قېــتىم مــال باھاســى  
  : شۇنىڭ بىلهن ساھابىالر. ئۆرلهپ كهتتى

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ  ــ ! غــا مــۇقىم باھــا توختىتىــپ بهرگىــن مالالر! ـ ـ
  : دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تۇر، ئـۇ بهزىلهرنىـڭ رىزقىنـى تـار     هللاــ مال باھاسىنى بهلگىلىگۈچى ا
چىدۇر، ئۇ ھهممىگه رىزىـق  ۇقىلسا، يهنه بهزىلهرنىڭ رىزقىنى كهڭ قىلغ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2944(ئهلبانى  ①
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نه  نىڭ نه جېنىغا،بىر ئادەمېچمهن پهرۋەردىگارىم بىلهن ھ. بهرگۈچىدۇر
ــ   ئۇچرىشىشنى ئۈمىد قىلىـمهن،  ىغان ھالدامېلىغا قىلچه زۇلۇم قىلم

  . ①دېدى
  )1314: تىرمىزى(
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 ـ قهرز بېرىش ۋە ئېلىش، ئۇنى قايتۇرۇشنىڭ ئهدەپ
ئهخالقلىرى، ئىقتىسادىي ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغانلىقنى ئېالن 

  ىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان مهسىلىلهرقىلىش ۋە شۇن

أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيَّ َيقُولُ َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4761
َهى اللَّـُه َعْنَهـا أَنْ   أَنَُّه قَالَ إِنَّ أَْعظََم الذُُّنوبِ ِعْنَد اللَِّه أَنْ َيلْقَاُه بَِها َعْبٌد َبْعَد الْكََباِئرِ الَِّتي َن

  . َيُموَت َرُجلٌ َوَعلَْيِه َدْيٌن لَا َيَدُع لَُه قََضاًء
ـ ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     4761

  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
چهكلىــــگهن ئهڭ چــــوڭ گۇنــــاھالردىن قالســــىال ئهڭ چــــوڭ  هللا ا«
بلىنىدىغان گۇنــاھ شــۇكى، بىــر بهنــدىنىڭ ئۈســتىدە قهرز بولــۇپ،  ھېســا

نىـڭ ئالـدىغا   هللائۇنىڭغا يهتكىدەك بىر نهرسه قالدۇرماي ئۆلۈپ كېتىپ، ا
  . ①»شۇ گۇناھ بىلهن بېرىشىدۇر

  )3342: ئهبۇ داۋۇد(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 4762
  . ُيْغفَُر ِللشَّهِيِد كُلُّ ذَْنبٍ إِلَّا الدَّْيَن

ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن       4762
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   

  :دېگهن
گۇنــاھلىرى  شــېهىد بولغــان ئادەمنىــڭ قهرزدىــن باشــقا پۈتــۈن     «
  . »پىرەت قىلىنىدۇمهغ

   )1886: مۇسلىم(
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َعْن ُصَهْيب الَْخْيرِ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَيَُّما َرُجـلٍ   - 4763
  . َيِديُن َدْيًنا َوُهَو ُمْجِمٌع أَنْ لَا ُيَوفَِّيُه إِيَّاُه لَِقَي اللََّه َسارِقًا

خهيـــردىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر  ـ ســـۇھهيب    4763
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قانـــداق بىـــر ئـــادەم بىرىـــدىن قهرز ئېلىـــپ، ئانـــدىن ئـــۇ قهرزنـــى «
ــيىن     ــدىن كې ــگه بولغان ــارائىتقا ئى ــدەك ش ــىگه   ،قايتۇرغى ــۇنى ئىگىس ئ

  . ①»دېگهن نام بىلهن بارىدۇ “ئوغرى”نىڭ دەرگاھىغا هللاقايتۇرمىسا، ا
  )2410: ئىبنى ماجه(

َعْن َسُمَرةَ قَالَ َخطََبَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َهاُهَنا أََحٌد  - 4764
اُهَنـا  ِمْن َبنِي فُلَاٍن فَلَْم ُيجِْبُه أََحٌد ثُمَّ قَالَ َهاُهَنا أََحٌد ِمْن َبنِي فُلَاٍن فَلَْم ُيجِْبُه أََحٌد ثُمَّ قَالَ َه
َعـَك  أََحٌد ِمْن َبنِي فُلَاٍن فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َمَن

َمأُْسوٌر بَِدْينِـِه  أَنْ ُتجِيَبنِي ِفي الَْمرََّتْينِ الْأُولََيْينِ أََما إِنِّي لَْم أَُنوِّْه بِكُْم إِلَّا َخْيًرا إِنَّ َصاِحَبكُْم 
  . فَلَقَْد َرأَْيُتُه أَدَّى َعْنُه َحتَّى َما َبِقَي أََحٌد َيطْلُُبُه بَِشْيٍء

پهيغهمـــبهر : ـ ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    4764
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه خۇتبه سۆزلهپ بېرىۋېتىپ

بىـراق  . ەپ سـورىدى ــ د  ؟ــ ئاراڭالردا پـاالنى جهمهتـتىن بىـرى بـارمۇ    
  :ئۇ يهنه. ھېچكىم جاۋاب بهرمىدى

يهنه ھـېچكىم   .ــ دېـدى   ــ ئاراڭالردا پـاالنى جهمهتـتىن بىـرى بـارمۇ؟    
  :ئۇ يهنه. جاۋاب بهرمىدى

ــ دېگهنىـدى، بىـر ئـادەم      ــ ئاراڭالردا پاالنى جهمهتـتىن بىـرى بـارمۇ؟   
  : ئورنىدىن تۇرۇپ

هيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پ. ــ دېـدى   مهن بار،! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ۋەسهللهم

ــدىڭ؟ مهن      ــاۋاب بهرمى ــقا ج ــدا نېمىش ــى قېتىم ــدىنقى ئىكك ـــ ئال ـ
ھــازىر (ســىلهرگه پهقهت ياخشــىلىقنىال تهۋســىيه قىلىــمهن ئهمهســمۇ؟  
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جهنـــنهتكه (قېرىندىشـــىڭالر قهرزى ســـهۋەبىدىن  ) دەپـــنه قىلىنغـــان 
ىقـى ئادەمنىـڭ   ھېل ،شۇنىڭ بىلهن. ـ دېدى توسۇلۇپ قاپتۇ،) كىرىشتىن

مېيىتنىـــڭ قهرزىنـــى ئـــۆتىگهنلىكىنى كـــۆردۈم، ئاخىرىـــدا قهرز تهلهپ 
  . ①قىلىدىغان بىرمۇ ئادەم قالمىدى

   )3341: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ َمـْن    - 4765
  . نَّاسِ ُيرِيُد أََداَءَها أَدَّى اللَُّه َعْنُه َوَمْن أََخذَ ُيرِيُد إِْتلَافََها أَْتلَفَُه اللَُّهأََخذَ أَْمَوالَ ال
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4765

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
نىيىتـى بىـلهن    كىمكى كىشىلهرنىڭ مېلىنى قايتۇرۇپ بېـرىش «

كىمكـى  . نى قايتۇرۇشىنى مۇيهسسهر قىلىدۇقهرز غائۇنىڭهللا قهرز ئالسا، ا
هللا ئۇالرنىــڭ مېلىنــى زىيانغــا ئــۇچرىتىش نىيىتــى بىــلهن قهرز ئالســا، ا  

  . »انغا ئۇچرىتىدۇئۇنىڭ ئۆزىنى زىي
   )2387: بۇخارى(

دَّانُ َوُتكِْثُر فَقَالَ لََها أَْهلَُها ِفي َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحذَْيفَةَ قَالَ كَاَنْت َمْيُموَنةُ َت - 4766
ذَِلَك َولَاُموَها َوَوَجُدوا َعلَْيَها فَقَالَْت لَا أَْتُرُك الدَّْيَن َوقَْد َسِمْعُت َخِليِلي َوَصِفيِّي َصلَّى اللَُّه 

  . رِيُد قََضاَءُه إِلَّا أَدَّاُه اللَُّه َعْنُه ِفي الدُّْنَياَعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َما ِمْن أََحٍد َيدَّانُ َدْيًنا فََعِلَم اللَُّه أَنَُّه ُي
مهيمـۇنه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    : ـ ئىمران ئىبنـى ھـۇزەيفه مۇنـداق دەيـدۇ      4766

ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهر بۇ ھهقـته ئۇنىـڭ بىـلهن سۆزلهشـتى     . كۆپ قهرز ئاالتتى
  : ئۇ ۋە نۇرغۇن قهرزى بارلىقىنى بايقاپ، ئۇنى ئهيىبلىگهنىدى،

ــ مهن بۇ قهرزلهرنى قالدۇرماي ئـۆتهيمهن، چـۈنكى مهن ئىنسـانالر ئىچىـدىن     
: تالالنغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىم مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

بىلگهنلىكــى هللا قــايتۇرۇش نىيىتىــدە قهرز ئالغــان كىشــىنىڭ نىيىتىنــى ا    «
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دېگهنلىكىنــــى » ئۇنىــــڭ قهرزىنــــى مۇشــــۇ دۇنيــــادىال قايتۇرىــــدۇهللا ئۈچــــۈن، ا
  . ①ـ دېدى ئاڭلىغانىدىم،

   )4686: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ اللَُّه  - 4767
فَكَانَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ َيقُولُ  َمَع الدَّاِئنِ َحتَّى َيقِْضَي َدْيَنُه َما لَْم َيكُْن ِفيَما َيكَْرُه اللَُّه قَالَ

 ِمْن ِلَخازِنِِه اذَْهْب فَُخذْ ِلي بَِدْينٍ فَإِنِّي أَكَْرُه أَنْ أَبِيَت لَْيلَةً إِلَّا َواللَُّه َمِعي َبْعَد الَِّذي َسِمْعُت
  . َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــدۇلالھ ئىبنــى جه    4767 ــۋايهت   ـ ئاب ــۇدىن رى ــفهر رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ياقتۇرمايـــدىغان ئىشـــنى  هللا قهرزدار قهرزىنـــى ئـــۆتىگهنگه قهدەر ا «
ــ ــدۇ  هللا ال، اىقىلمىس ــرگه بولى ــلهن بى ــيىن  . »ئۇنىــڭ بى ــۇنىڭدىن كې ش

  :نىدارىغائابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خهزى
ــ سهن بېرىپ، مېنىـڭ ھېسـابىمغا قهرز ئېلىـپ كهلگىـن، چـۈنكى      
مهن پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمدىن شــــۇ ســــۆزنى  

ــۇ ا ئاڭلى ــر كېچىنىمـ ــيىن بىـ ــدىن كېـ ــاي   هللاغانـ ــرگه بولمـ ــلهن بىـ بىـ
  . ②ـ دەيتتى ئۆتكۈزۈشنى خالىمايمهن،

   )2409: ئىبنى ماجه(

َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  - 4768
  .َمطْلُ الَْغنِيِّ ظُلٌْم فَإِذَا أُْتبَِع أََحُدكُْم َعلَى َمِليٍّ فَلَْيْتَبْع

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4768
  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

بىرىڭالرنىــڭ قهرزى . باينىــڭ قهرزنــى ئۇزۇنغــا سۆرىشــى زۇلۇمــدۇر «
  » !باشقا بىر بايغا ھاۋاله قىلىنسا، ئۇنى قوبۇل قىلسۇن

  )2287: بۇخارى(
                                                 

 .دېگهن ئىبارىدىن باشقا قىسمى سهھىه، ـ دېگهن “ىالمۇشۇ دۇنياد”): 4369(ئهلبانى  ①
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 ُيـْبِغضُ  اللََّه إِنَّ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ،َعِليٍّ َعْن - 4769
  . “الُْمْخَتالَ َوالَْعاِئلَ، الَْجُهولَ َوالشَّْيَخ، الظَّلُوَم الَْغنِيَّ: ثَالثَةً

ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   4769
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

زالىــم بايغــا، ئاڭســىز قېرىغــا، ھاكــاۋۇر هللا شــهك ـ شۈبهىســىزكى، ا  «
  . ①»لىنىدۇبهلگه غهزەغكهمبه

   )»ئهلئهۋسهت«بهززار؛ (

َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد َعْن أَبِيِه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   - 4770
  . ُه َوُعقُوَبَتُه ُيْحَبُس لَُهلَيُّ الَْواجِِد ُيِحلُّ ِعْرَضُه َوُعقُوَبَتُه قَالَ اْبُن الُْمَباَرِك ُيِحلُّ ِعْرُضُه ُيَغلȘَُّ لَ

ـ ئهمـــر ئىبنـــى شـــهرىد ئاتىســـىدىن رىـــۋايهت قىلىـــدۇكى،     4770
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قهرزنى قايتۇرۇشقا قادىر تۇرۇپ قايتۇرمىغان كىشىگه قاتتىق قول «
  . ②»بولىدۇ تبولۇش ۋە ئۇنى سوالپ قويۇش دۇرۇس

  )3628: ئهبۇ داۋۇد(

َسِمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قالتَعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها  - 4771
َصْوَت ُخُصومٍ بِالَْبابِ َعاِلَيٍة أَْصَواُتُهَما َوإِذَا أََحُدُهَما َيْسَتْوِضُع الْآَخَر َوَيْسَتْرِفقُُه ِفي َشـْيٍء  

لَا أَفَْعلُ فََخَرَج َعلَْيهَِما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْيَن الُْمَتأَلِّي  َوُهَو َيقُولُ َواللَِّه
  . َعلَى اللَِّه لَا َيفَْعلُ الَْمْعُروَف فَقَالَ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه َولَُه أَيُّ ذَِلَك أََحبَّ

ــدا     4771 ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ پهيغهمـــبهر : ق دەيـــدۇـ ئائىشـ
ــدا     ــىك ئالدى ــهللهم ئىش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــىنىڭ  س ــى كىش ئىكك

ئۇالرنىــڭ . جېــدەل قىلىشــىۋاتقانلىقىنى ئــاڭالپ قالــدى دايــۇقىرى ئــاۋاز

                                                 
ــهمى  ① ــۋەر        ): 6650(ھهيس ــارىس ئهئ ــهنهدىدە ھ ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى بهززار ۋە تهبهران ــۇ ھهدىس ب

لگىـرى  ئهمما بهزىـلهر ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئى     . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار
 .، دېگهنسۈرگهن
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بىرى يهنه بىرىنىڭ قهرزدىن بىـر ئـاز چۈشـۈپ بېرىشـىنى ۋە رەھىمـدىل      
  : قارشى تهرەپ ىسا،بولۇشىنى ئۆتۈنۈپ سور

ــ   ن قهسهمكى، مهن ھهرگىز ئۇنداق قىلمايمهن،نىڭ نامى بىلههللاــ ا
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇالرنىــڭ يېنىغــا . دەۋاتــاتتى
  :چىقىپ

ـــ ياخشــى ئىشــنى قىلمــايمهن دەپ، ا  ــامى بىــلهن قهســهم  هللاـ نىــڭ ن
  :ـ دېگهنىدى، ئۇ قىلغان كىشى قېنى؟

ــ   لسـۇن، شـۇنداق بو  ،ئـۇ قانـداق خالىسـا   ! ئى رەسـۇلۇلالھ  ،ــ مانا مهن
  . دېدى

   )2705: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ َرُجلًـا لَـْم    - 4772
َجاَوْز لََعلَّ َيْعَملْ َخْيًرا قَطُّ َوكَانَ ُيَدايُِن النَّاَس فََيقُولُ ِلَرُسوِلِه ُخذْ َما َتَيسََّر َواْتُرْك َما َعُسَر َوَت

ا إِلَّـا  اللََّه َتَعالَى أَنْ َيَتَجاَوَز َعنَّا فَلَمَّا َهلََك قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُه َهلْ َعِملَْت َخْيًرا قَطُّ قَالَ لَ
ا َتَيسََّر َواْتُرْك َمـا  أَنَُّه كَانَ ِلي غُلَاٌم َوكُْنُت أَُدايُِن النَّاَس فَإِذَا َبَعثُْتُه ِلَيَتقَاَضى قُلُْت لَُه ُخذْ َم
  . َعُسَر َوَتَجاَوْز لََعلَّ اللََّه َيَتَجاَوُز َعنَّا قَالَ اللَُّه َتَعالَى قَْد َتَجاَوْزُت َعْنَك

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4772
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ياخشــىلىق قىلىــپ باقمىغــانىكهن، ئهممــا     هتــالپهقم بىــر ئــادە «
  : كىشىلهرگه قهرز بېرىپ تۇرىدىكهن ۋە قهرزنى سۈلهيدىغان ئادىمىگه

ــ قولىدا بارالردىن ئالغىن، قىيىنچىلىقتا قالغـانالردىن ئـالمىغىن،   
ــۋەتكىن  ــۈپ   هللا ا .بهلكــى كېچى ــاھلىرىمىزدىن ئۆت ــاالمۇ بىزنىــڭ گۇن تائ

  : تائاال ئۇنىڭغاهللا تكهندىن كېيىن، ائۇ ئۆلۈپ كه. ـ دەيدىكهن كېتهر،
  : ئۇ. ـ دەپتۇ ــ سهن بىرەر ياخشى ئىش قىلىپ باقتىڭمۇ؟

ــ ياق، مېنىڭ بىر مالىيىم بار ئىدى، مهن كىشىلهرگه قهرز بېرىپ 
قولىــدا ” :قىلــى ئهۋەتكهنــدە، ئۇنىڭغــا  غتــۇراتتىم، مــالىيىمنى قهرز يى 

المىغىن، بهلكـــى بـــارالردىن ئـــالغىن، قىيىنچىلىقتـــا قالغـــانالردىن ئـــ
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 “تائــاالمۇ بىزنىــڭ گۇنــاھلىرىمىزدىن ئۆتــۈپ كېــتهر هللا ا .كېچىــۋەتكىن
  : تائاالهللا ا ،شۇنىڭ بىلهن. ـ دەپتۇ دەيتتىم،

  . ①»ـ دەپتۇ ــ مهنمۇ سېنىڭ گۇناھلىرىڭدىن ئۆتۈپ كهتتىم،
  )4694: نهسائى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَْنظََر ُمْعِسًرا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 4773
  . أَْو َوَضَع لَُه أَظَلَُّه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َتْحَت ِظلِّ َعْرِشِه َيْوَم لَا ِظلَّ إِلَّا ِظلُُّه

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4773
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

پ كېچىكتۈرۈالغان قهرزدارغا مۆھلهتنى كىمكى قىيىنچىلىقتا ق«
نىڭ سايىسـىدىن باشـقا ھـېچ سـايه     هللابهرسه ياكى قهرزدىن كېچىۋەتسه، ا

ــدە ا  ــامهت كۈنىـ ــۇ قىيـ ــىنىڭ سايىســـى هللا يـــوق ئهنه شـ ــا ئهرشـ  ئۇنىڭغـ
  . ②»بېرىدۇ ئورۇندىن ئاستى

   )1306: تىرمىزى(

ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ أَنَّ أََبا قََتاَدةَ طَلََب غَرƹًِا لَُه فََتَواَرى َعْنـُه ثُـمَّ    َعْن َعْبِد اللَِّه - 4774
 َوَجَدُه فَقَالَ إِنِّي ُمْعِسٌر فَقَالَ آللَِّه قَالَ آللَِّه قَالَ فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـهِ  

  . جَِيُه اللَُّه ِمْن كَُربِ َيْومِ الِْقَياَمِة فَلُْيَنفِّْس َعْن ُمْعِسرٍ أَْو َيَضْع َعْنُهَوَسلََّم َيقُولُ َمْن َسرَُّه أَنْ ُيْن
ــادە مۇنــداق دەيــدۇ    4774 ــادە : ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ قهت ئهبــۇ قهت

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پــۇلىنى ئــېلىش ئۈچــۈن قهرزدار ئــادەمنى ئىــزدەپ      
ن ئهبـۇ قهتـادە رەزىيهلالھـۇ    كېـيى . نىۋالدىۇچىققانىدى، بىراق ئـۇ يوشـۇر  

  : ئهنهۇ ئۇنى تاپقانىدى، ئۇ
ئهبۇ قهتادە رەزىيهلالھۇ . ـ دېدى ،ھهقىقهتهن قىيىنچىلىقتا قالدىم ــ
  :ئهنهۇ

ـــ ا ــۇنداقمۇ؟  هللاــ ــهمكى، راســـت شـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــ د نىـــڭ نـ ەپ ــ
  :سورىغانىدى، ئۇ

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 4377(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1052(ئهلبانى  ②
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بـۇنى  . دېـدى  ، ـ شـۇنداق  ھهقىقهتهننىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللاــ ا
  :ىغان ئهبۇ قهتادە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئاڭل

ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   كىمكــى «: ـ
قىيامهت كۈنىنىـڭ مۇشـهققهتلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇشـىنى     ئۆزىنى نىڭهللا

خۇشــاللىق دەپ بىلســه، قىيىنچىلىقتــا قالغــان قهرزدارغــا مــۆھلهت      
ــ   غانىـدىم، ىلدېگهنلىكىنـى ئاڭ » !بهرسۇن ياكى قهرزدىـن كېچىۋەتسـۇن  

  . دېدى
  )1563: مۇسلىم(

َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الَْوِليِد ْبنِ ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ َخَرْجُت أََنا َوأَبِي َنطْلُـُب   - 4775
َصـاِحَب   الِْعلَْم ِفي َهذَا الَْحيِّ ِمْن الْأَْنَصارِ قَْبلَ أَنْ َيْهِلكُوا فَكَانَ أَوَّلُ َمْن لَِقيَنا أََبا الَْيَسـرِ 

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه غُلَاٌم لَُه َمَعُه ِضَماَمةٌ ِمْن ُصُحٍف َوَعلَى أَبِي الَْيَسـرِ  
َسفَْعةً ُبْرَدةٌ َوَمَعاِفرِيَّ َوَعلَى غُلَاِمِه ُبْرَدةٌ َوَمَعاِفرِيَّ فَقَالَ لَُه أَبِي َيا َعمِّ إِنِّي أََرى ِفي َوْجهَِك 

ِمْن غََضبٍ قَالَ أََجلْ كَانَ ِلي َعلَى فُلَاِن اْبنِ فُلَاٍن الَْحَراِميِّ َمالٌ فَأََتْيُت أَْهلَُه فََسلَّْمُت فَقُلُْت 
كَةَ ثَمَّ ُهَو قَالُوا لَا فََخَرَج َعلَيَّ اْبٌن لَُه َجفٌْر فَقُلُْت لَُه أَْيَن أَُبوَك قَالَ َسِمَع َصْوَتَك فََدَخلَ أَرِي

أُمِّي فَقُلُْت اْخُرْج إِلَيَّ فَقَْد َعِلْمُت أَْيَن أَْنَت فََخَرَج فَقُلُْت َما َحَملََك َعلَى أَنْ اْخَتَبأَْت ِمنِّي 
َك ِلفَقَالَ أََنا َواللَِّه أَُحدِّثَُك ثُمَّ لَا أَكِْذُبَك َخِشيُت َواللَِّه أَنْ أَُحدِّثََك فَأَكِْذَبَك َوأَنْ أَِعَدَك فَأُْخ

َوكُْنَت َصاِحَب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكُْنُت َواللَِّه ُمْعِسًرا قَالَ قُلُْت آللَِّه قَـالَ  
َجْدَت  َواللَِّه قُلُْت آللَِّه قَالَ اللَِّه قُلُْت آللَِّه قَالَ اللَِّه قَالَ فَأََتى بَِصِحيفَِتِه فََمَحاَها بَِيِدِه فَقَالَ إِنْ

ْمُع قََضاًء فَاقِْضنِي َوإِلَّا أَْنَت ِفي ِحلƊ فَأَْشَهُد َبَصُر َعْيَنيَّ َهاَتْينِ َوَوَضَع إِْصَبَعْيِه َعلَى َعْيَنْيِه َوَس
َسلََّم َوُهـَو  أُذَُنيَّ َهاَتْينِ َوَوَعاُه قَلْبِي َهذَا َوأََشاَر إِلَى َمَناȓِ قَلْبِِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ـ   َك َيقُولُ َمْن أَْنظََر ُمْعِسًرا أَْو َوَضَع َعْنُه أَظَلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه قَالَ فَقُلُْت لَُه أََنا َيا َعمِّ لَـْو أَنَّ
فَكَاَنْت َعلَْيـَك  أََخذَْت ُبْرَدةَ غُلَاِمَك َوأَْعطَْيَتُه َمَعاِفرِيََّك َوأََخذَْت َمَعاِفرِيَُّه َوأَْعطَْيَتُه ُبْرَدَتَك 

ُع ُحلَّةٌ َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ فََمَسَح َرأِْسي َوقَالَ اللَُّهمَّ َبارِْك ِفيِه َيا اْبَن أَِخي َبَصُر َعْيَنيَّ َهاَتْينِ َوَسـمْ 
َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهـَو  أُذَُنيَّ َهاَتْينِ َوَوَعاُه قَلْبِي َهذَا َوأََشاَر إِلَى َمَناȓِ قَلْبِِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
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أَْهَونَ  َيقُولُ أَطِْعُموُهْم ِممَّا َتأْكُلُونَ َوأَلْبُِسوُهْم ِممَّا َتلَْبُسونَ َوكَانَ أَنْ أَْعطَْيُتُه ِمْن َمَتاعِ الدُّْنَيا
  . َعلَيَّ ِمْن أَنْ َيأُْخذَ ِمْن َحَسَناِتي َيْوَم الِْقَياَمِة

بـادە ئىبنـى سـامىت مۇنـداق     ۇى ئبادە ئىبنـى ۋەلىـد ئىبنـ   ۇـ ئ  4775
ــدۇ ــۈگهپ      دادا: دەي ــۈپ ت ــارىالر ئۆل ــدىكى ئهنس ــۇ مهھهللى ــز ب م ئىككىمى

بىز تۇنجى بولـۇپ  . كېتىشتىن بۇرۇن ئىلىم تهلهپ قىلىپ چىققانىدۇق
ــهللهمنىڭ   ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ئۇچراشـــقان كىشـــى پهيغهمـــبهر سـ

لىيى بولـۇپ،  ئۇنىـڭ يېنىـدا بىـر مـا    . ساھابىلىرىدىن ئهبۇ يهسهر بولـدى 
ــۇراتتى   ــاغالم ھــۆججهت ت ــۇ يهســهر ئۇچىســىغا  . ئۇنىــڭ قولىــدا بىــر ب ئهب

مهئافىر قهبىلىسىدە توقۇلغان بىر كىيىم ۋە بىر يهكـتهك كىيىۋالغـان،   
ئۇنىڭ مالىيىمۇ ئۇچىسىغا مهئافىر قهبىلىسىدە توقۇلغان بىـر كىـيىم   

  :دىنئاتام ئۇنىڭ. ۋە بىر يهكتهك كىيىۋالغان ئىدى
ــا  ــى تاغـ ـــ ئـ ــاالمهتلىرىنى   !ــ ــدە غهزەپلهنگهنلىكنىـــڭ ئـ مهن يۈزۈڭـ
  :نىدى، ئۇەپ سورىغاـ د كۆرىۋاتىمهنغۇ؟

ــ شۇنداق، ھهرامىي جهمهتىدىن پاالنىنىڭ ئـوغلى پاالنىـدا مېنىـڭ    
مهن ئۇنىــڭ ئــۆيىگه بېرىــپ، ئائىلىســىدىكىلهرگه . ئېلىشــىم بــار ئىــدى

. دېـدى  “يـاق ” :ئـۇالر  دەپ سـورىدىم،  “ئـۇ ئۆيـدە بـارمۇ؟   ”: ساالم بهردىـم ۋە 
مهن . كېيىن يېنىمغا باالغهتكه يېتىـپ قـاالي دېـگهن بىـر بـاال چىقتـى      

سېنىڭ ئـاۋازىڭنى ئـاڭالپ،   ”: دەپ سورىسام، ئۇ “اڭ قېنى؟داد: ئۇنىڭدىن
سـېنىڭ  ” :شۇنىڭ بىلهن مهن. دېدى “جرىسىغا كىرىۋالدىۇئانامنىڭ ھ

دەپ  “!نهگه مۆكۈۋالغــــــانلىقىڭنى بىلىۋالــــــدىم، ئالــــــدىمغا چىــــــق
نېمىشـــــقا ” :ئۇنىڭـــــدىن. ۋلىغانىـــــدىم، ئـــــۇ يېنىمغـــــا چىقتـــــى تو

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللا” :ئـۇ  دەپ سورىسـام،  “نىۋالدىڭ؟ۇيوشۇر
نىــڭ نــامى بىــلهن هللا. مهن ھــازىر ســۆزلهپ بېــرەي، يالغــان ئېيتمــايمهن

قهسهمكى، مهن سهن بىـلهن كۆرۈشسـهم، يالغـان سـۆزلهپ قويۇشـىمدىن،      
ــق    ــگه خىالپلىـ ــپ ۋەدىـ ــۇپ   ۋەدە قىلىـ ــىمدىن قورقـ ــپ سېلىشـ قىلىـ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى    ،ســـهن بولســـاڭ . مۆكۈۋالغانىـــدىم
ــى، ا  ــهللهمنىڭ ساھابىسـ ــهمكى، مهن    هللاۋەسـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــڭ نـ نىـ

نىـڭ نـامى بىـلهن    هللا”: مهن. دېـدى  “ىمقالـد ھهقىقهتهن قىيىنچىلىقتا 
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ــدىڭمۇ؟قهســهمكى، ســهن ھهقىــقهتهن قىيىنچىلىق  ــۇ “تــا قال : دېســهم، ئ
ڭ نـــامى بىـــلهن قهســـهمكى، مهن ھهقىـــقهتهن قىيىنچىلىقتـــا نىـــهللا”

نىڭ نامى بىـلهن قهسـهمكى، سـهن ھهقىـقهتهن     هللا”: مهن. دېدى “ىمقالد
نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،    هللا”: دېسهم، ئۇ “؟ا قالدىڭمۇقىيىنچىلىقت

نىڭ نـامى  هللا”: مهن يهنه. دېدى “دىمقالمهن ھهقىقهتهن قىيىنچىلىقتا 
دېسـهم،   “؟ا قالـدىڭمۇ ىـقهتهن قىيىنچىلىقتـ  بىلهن قهسهمكى، سهن ھهق

نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، مهن ھهقىــقهتهن قىيىنچىلىقتــا هللا” :ئــۇ
ئۇنىــڭ قهرزىنــى تنى ئېلىــپ، هھــۆجج شــۇنىڭ بىــلهن،. دېــدى “قالــدىم

ــۈرۈۋەتتىم ۋە ــاڭ،    ” :ئۆچـ ــۇل تاپالىسـ ــدەك پـ ــى ئۆتىگىـ ــادا قهرزىمنـ مۇبـ
ئانـدىن  . مدېـدى  “ولسـۇن پۇل تاپالمىساڭ، پۇلۇم ساڭا ھـاالل ب . رەرسهنېب
ــارمىقى( ــا ته مئىككــى ب كــۈزۈپ، گنى ئىككــى كــۆزى ۋە ئىككــى قۇلىقىغ

مهن مۇشـۇ ئىككـى كـۆزۈمنى    : )يۈرەك تومۇرىغا ئىشارەت قىلىـپ تـۇرۇپ  
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى كــۆرگهنلىكىگه، مۇشــۇ      

ى ئىككى قۇلىقىمنى ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغانلىقىغـا ۋە مۇشـۇ قهلبىمنـ   
ــا گــۇۋاھ قىلىمهنكــى، پهيغهمــبهر     ــاد ئېلىۋالغانلىقىغ ئۇنىــڭ ســۆزىنى ي

كىمكى قولى قىسقا قهرزدارغـا مـۆھلهت   «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ئـورۇن  ئۇ كىشىگه ئـۆز سايىسـىدىن  هللا بهرسه ياكى قهرزدىن ۋاز كهچسه، ا

  :مهن ئۇنىڭغا. ـ دېدى ،ىدىدېگهن» بېرىدۇ
ـــ ئــى تاغــا يهكتىكىنــى ئــۆزەڭ ئېلىۋېلىــپ، ســهن مالىيىڭنىــڭ ! ـ

ئۇنىڭغا مهئافىر قهبىلىسىدە توقۇلغان كىيىمىڭنى بهرسهڭ، ياكى سهن 
ــپ،     ــى ئېلىۋېلىـ ــان كىيىمىنـ ــىدە توقۇلغـ ــافىر قهبىلىسـ ــڭ مهئـ ئۇنىـ
ئۆزەڭنىـــڭ يهكتىكىنـــى ئۇنىڭغـــا بهرســـهڭ، شـــۇنداق قىلىـــپ ھهر      

 ى؟دئىككىڭالر كىيىمىڭالرنى بىر جۈپ قىلىپ كىيسـهڭالر بولماسـمى  
  :دېسهم، ئۇ ـ

. ــ دېـدى  ! ساڭا بهرىكهت بهرسـۇن هللا ا! ــ ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى
كۈزۈپ، گئاندىن ئىككى بارمىقىنى ئىككى كۆزىگه ۋە ئىككى قۇلىقىغا ته

  :يۈرەك تومۇرىغا ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ
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ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۆزۈمنى پهيغهم ــى ك ــۇ ئىكك ـــ مهن مۇش ـ
ئىككـى قـۇلىقىمنى ئۇنىـڭ سـۆزىنى     ۋەسهللهمنى كۆرگهنلىكىگه، مۇشۇ 

ــۇ   ــا ۋە مۇشـــ ــۈرىكىمنىئاڭلىغانلىقىغـــ ــاد   يـــ ــۆزىنى يـــ ــڭ ســـ ئۇنىـــ
ئېلىۋالغانلىقىغــا گــۇۋاھ قىلىمهنكــى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   

قۇللىرىڭالرغـــا ئـــۆزەڭالر يېگهننـــى يېگـــۈزۈڭالر، ئـــۆزەڭالر «: ۋەســـهللهم
ماتـالىرىنى   ئۇنىڭغـا دۇنيانىـڭ مـال ـ    . دېـگهن » كىيگهننى كىيگۈزۈڭالر

ــىلىق     ــۈنى ياخش ــامهت ك ــڭ قىي ــۈن ئۇنى ــنىم مهن ئۈچ لىرىمدىن بهرگى
  . ـ دېدى ،)بولىدۇ( ئېلىۋېلىشىدىن يهڭگىل

   )3014: مۇسلىم(

َعْبُد اللَِّه ْبُن كَْعبٍ أَنَّ كَْعَب ْبَن َماِلٍك أَْخَبَرُه أَنَُّه َتقَاَضى اْبـَن أَبِـي    عن - 4776
لَْيِه ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد فَاْرَتفََعْت َحْدَرٍد َدْيًنا كَانَ لَُه َع

أَْصَواُتُهَما َحتَّى َسِمَعَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َبْيٍت فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه 
إِلَْيهَِما َحتَّى كََشَف ِسْجَف ُحْجَرِتِه فََناَدى كَْعَب ْبَن َماِلٍك فَقَالَ َيـا   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

كَْعُب فَقَالَ لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه فَأََشاَر بَِيِدِه أَنْ َضْع الشَّطَْر فَقَالَ كَْعٌب قَْد فََعلُْت َيا َرُسولَ 
  . َعلَْيِه َوَسلََّم قُْم فَاقِْضِه اللَِّه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

ئاتـام كهئـب ئىبنـى    : ـ ئابدۇلالھ ئىبنى كهئب مۇنـداق دەيـدۇ    4776
مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ماڭـا ئېيتىـپ بېرىشـىچه، ئـۇ پهيغهمـبهر        
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ زامانىــدا ئىبنــى ئهبــۇ ھهدرەدتىكــى  

ككىسىنىڭ ئـاۋازى كۆتۈرۈلـۈپ   لىگهن بولۇپ، ئىيقهرزىنى مهسجىدته سۈ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆيىدە تۇرۇپ ئۇالرنىڭ . كهتكهن

  .ئاۋازىنى ئاڭالپ قېلىپ ئالدىغا چىققان
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھۇجرىسىنىڭ پهردىسـىنى  

  :ئاچمايال كهئب ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى توۋالپ ر ـئاچا
  :كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ـ دېگهن !ئى كهئبــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ دېـگهن   !ئى رەسۇلۇلالھ پهرمانبهردارمهنــ 

ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا قهرزنىڭ يېرىمىنى چۈشـۈپ بېرىشـنى قـولى    
  :كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. بىلهن ئىشارەت قىلغان
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ئانـدىن  . ـ دېـگهن  !ئى رەسۇلۇلالھ ،ــ جهزمهن دېگىنىڭدەك قىلىمهن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قهرزدارغا

  . ـ دېگهن! بهرگىن دەرھال ــ ئهمدى سهن ئۇنىڭ قهرزىنى
  )2710: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ ِلَرُجلٍ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 4777
 ِسنٌّ ِمْن الْإِبِلِ فََجاَءُه َيَتقَاَضاُه فَقَالَ أَْعطُوُه فَطَلَُبوا ِسنَُّه فَلَْم َيجُِدوا لَُه إِلَّا ِسنا فَْوقََهـا  َوَسلََّم

 كُْمفَقَالَ أَْعطُوُه فَقَالَ أَْوفَْيَتنِي أَْوفَى اللَُّه بَِك قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ ِخَيـارَ  
  . أَْحَسُنكُْم قََضاًء

بىر ئادەمنىـڭ  : ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4777
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن يېشىغا توشـقان بىـر تـۆگه    

ــدى   ــار ئى ــى ب ــۈ  . ئېلىش ــى س ــادەم قهرزىن ــۇ ئ ــبهر  يئ ــدى، پهيغهم لهپ كهل
  :ىرىگهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاالقىدار ساھابىل

گىسـىنىڭ  ۆئـۇالر ئۇنىـڭ ت  . ــ دېـدى  ! ــ ئۇنىڭ تۆگىسىنى بېـرىڭالر 
ــى ئ   ــقا خېل ــۆگه تېپىش ــىدىكى ت ــڭ   ۇيېش ــىمۇ، پهقهت ئۇنى ــان بولس رۇنغ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . تۆگىسىنىڭ يېشىدىن چوڭراق تـۆگه تاپالىـدى  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئۇ ئادەم خۇشاللىقىدا. دېدى ـ! ــ ئۇنىڭغا شۇنى بېرىڭالر
ـ ! مۇ ساڭا ئاشۇرۇپ ساۋاب بهرسۇنهللاىدىڭ، اتۆلــ قهرزىمنى ئاشۇرۇپ 

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــته     ــى رەۋىشـ ــى ئهڭ ياخشـ ــىلىرىڭالر قهرزىنـ ــىلهرنىڭ ياخشـ ـــ سـ ــ

  . ـ دېدى گهنلىرىڭالردۇر،تۆلى
   )2305: ىبۇخار(

اَضى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَغْلȘََ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُجلًا َتقَ - 4778
قَالًـا  لَُه فََهمَّ بِِه أَْصَحاُبُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدُعوُه فَإِنَّ ِلَصاِحبِ الَْحقِّ َم

فَطَلَُبوُه فَلَْم َيجُِدوا إِلَّا ِسنَّا أَفَْضلَ ِمْن ِسنِِّه فَقَالَ اْشَتُروُه ثُمَّ قَالَ اْشَتُروا لَُه َبِعًريا فَأَْعطُوُه إِيَّاُه 
  . فَأَْعطُوُه إِيَّاُه فَإِنَّ َخْيَركُْم أَْحَسُنكُْم قََضاًء
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بىــر ئــادەم : ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   4778
لهپ، يى ســۈپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئېلىشــىن    

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ،شــۇنىڭ بىــلهن. ىق گهپ قىلــدىتقــات
ــىلىۋىدى،      ــقا تهمش ــلهپ قويۇش ــۇنى ئهدەپ ــاھابىلىرى ئ ــهللهمنىڭ س ۋەس

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ ئۇنىڭغا چېقىلماڭالر، ھهق ئىگىسى نېمه دېسـه ھهقلىقتـۇر، بىـر    

ئــۇالر خېلــى تىرىشــقان . ـــ دېــدى! الرتــۆگه ســېتىۋېلىپ ئۇنىڭغــا بېــرىڭ
بولسىمۇ، ئۇنىڭ تۆگىسـىنىڭ يېشـىدا تـۆگه تاپالمـاي، سـهل ياخشـىراق       

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. بىر تۆگىنى تاپتى
سىلهرنىڭ ياخشـىلىرىڭالر،   .ۇنى سېتىۋېلىپ، ئۇنىڭغا بېرىڭالرــ ش

  . ①ـ دېدى ىگهنلىرىڭالردۇر،تۆلقهرزىنى ئهڭ ياخشى رەۋىشته 
   )1317: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ َيطْلُُب َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِدْينٍ  - 4779
ِه فَقَالَ َرُسولُ أَْو بَِحقٍّ فََتكَلََّم بَِبْعضِ الْكَلَامِ فََهمَّ َصَحاَبةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِ

  . اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْه إِنَّ َصاِحَب الدَّْينِ لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى َصاِحبِِه َحتَّى َيقِْضَيُه
پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  4779

ى ھهققى بـار بىـر   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئالىدىغان قهرزى ياك
ئادەم كېلىپ، سهل قاتتىقراق گهپ قىلغانىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    
. ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرى ئۇنى ئهدەپلهپ قويۇشـقا تهمشـهلدى  

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،شۇنىڭ بىلهن
ـــــ بولـــدى قىلىڭـــالر، قهرز ئىگىســـىنىڭ قهرزداردىـــن ئېلىشـــىنى 

  . ②ـ دېدى ولغۇچه ئۇنىڭغا گهپ قىلىش ھوقۇقى بار،ئېلىپ ب
   )2425: ئىبنى ماجه(
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َعْن اْبنِ ُعَمَر َوَعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن طَالََب  - 4780
  . َحقŕا فَلَْيطْلُْبُه ِفي َعفَاٍف َواٍف أَْو غَْيرِ َواٍف

ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىلهن ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   ـ ئىبنى ئۆمه  4780
ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  : مۇنداق دېگهن
ــىنى سۈ « ــدىكى ئېلىش ــى بىرى ــته  يكىمك ــق رەۋىش ــه، چىرايلى لىس
   ①»!)يهنى ھارام گهپ ـ سۆزلهرنى قىلمىسۇن(لىسۇن يسۈ

  )2421: ئىبنى ماجه(

َعْن إِْسَمِعيلَ ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ  - 4781
 َباَرَك اللَُّه اْسَتقَْرَض ِمنِّي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبِعَني أَلْفًا فََجاَءُه َمالٌ فََدفََعُه إِلَيَّ َوقَالَ

  . ِفي أَْهِلَك َوَماِلَك إِنََّما َجَزاُء السَّلَِف الَْحْمُد َوالْأََداُءلََك 
ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــۇ رەبىيــئه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق    4781

مىـڭ تهڭـگه    40پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهندىن : دەيدۇ
بىـلهن   كېـيىن ئۇنىڭغـا پـۇل ـ مـال كهلگهنىـدى، ئـۇ ئالـدى        . قهرز ئالدى

ــى بهردى ۋە  ــڭ قهرزىمنـ ــائىله هللا ا«: مېنىـ ــاڭا، ئـ ــا ۋە  ـ    سـ تاۋابىئاتىڭغـ
بايلىقلىرىڭغا بهرىكهت بهرسۇن، بىزدىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرنىـڭ رەھمىتـى   

  . ②دېدى» قا ھهمدى ئېيتىش ۋە قهرزنى جايىدا ئۆتهش ئىدىهللا
   )4683: نهسائى(

ا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْحȈٍ قَالَ كُنَّا ُجلُوًس - 4782
لَ ِمْن َوَسلََّم فََرفََع َرأَْسُه إِلَى السََّماِء ثُمَّ َوَضَع َراَحَتُه َعلَى َجْبَهِتِه ثُمَّ قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه َماذَا ُنزِّ

ُتُه َيا َرُسولَ اللَِّه َما َهذَا التَّْشِديُد الَِّذي ُنزِّلَ التَّْشِديِد فََسكَْتَنا َوفَزِْعَنا فَلَمَّا كَانَ ِمْن الَْغِد َسأَلْ
مَّ قُِتـلَ  فَقَالَ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو أَنَّ َرُجلًا قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ أُْحيَِي ثُمَّ قُِتلَ ثُمَّ أُْحيَِي ثُ

  . َعْنُه َدْيُنُهَوَعلَْيِه َدْيٌن َما َدَخلَ الَْجنَّةَ َحتَّى ُيقَْضى 
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 .، ـ دېگهنسهھىه): 4366(ئهلبانى  ②
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: ـ مۇھهممهد ئىبنى جهھش رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      4782
. بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدا ئولتۇراتتـۇق   

ــيىن    ــدىن كېـ ــۈرۈپ قارىغانـ ــىنى كۆتـ ــمانغا بېشـ ــۇ ئاسـ ــالقىنىنى  ،ئـ ئـ
  :پىشانىسىگه قويۇپ تۇرۇپ

بىـز  . دېدىـ ! ؟ۈم چۈشتى ـ ھه نېمانداق قاتتىق ھۆك! لالھاــ سۇبهان
  :ئهتىسى مهن. جىم بولۇپ كهتتۇق، قاتتىق ئهنسىرىگهنىدۇق

ــ   تۈنۈگۈن چۈشكهن قاتتىق ھۆكـۈم نـېمه ئىـدى؟   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :دەپ سورىسام، ئۇ

بىـر  ” :بىـلهن قهسـهمكى   نىـڭ نـامى  هللا ــ جېـنىم ئىلكىـدە بولغـان   
يولىدا هللا لسه، ئاندىن يهنه ا، ئاندىن تىرىلدۈرۈۈپيولىدا ئۆلتۈرۈلهللا ئادەم ا

ــ ــدىن يهنه ا ۈپئۆلتۈرۈلــ ــه، ئانــ ــدىن يهنه تىرىلدۈرۈلســ ــدا هللا ، ئانــ يولىــ
، ىال، ئۇنىڭ ئۈستىدە قهرز بولسـ ىمۇ، ئاندىن يهنه تىرىلدۈرۈلسۈپئۆلتۈرۈل

ــ   دېگهن ھۆكۈم چۈشتى، “قهرزى ئۆتهلگهنگه قهدەر جهننهتكه كىرەلمهيدۇ
  . ①دېدى

  )4684: نهسائى(

ابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُيَصلِّي َعلَى َرُجلٍ َعلَْيِه َعْن َجـ  4783
أَُبو  َدْيٌن فَأُِتَي بَِمْيٍت فََسأَلَ أََعلَْيِه َدْيٌن قَالُوا َنَعْم َعلَْيِه ِديَناَراِن قَالَ َصلُّوا َعلَى َصاِحبِكُْم قَالَ

ا َرُسولَ اللَِّه فََصلَّى َعلَْيِه فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  قََتاَدةَ ُهَما َعلَيَّ َي
  . قَالَ أََنا أَْولَى بِكُلِّ ُمْؤِمنٍ ِمْن َنفِْسِه َمْن َتَرَك َدْيًنا فََعلَيَّ َوَمْن َتَرَك َمالًا فَِلَوَرثَِتِه

ــۇ ئ    4783 ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇ ـ جـ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــبهر : هنهـ پهيغهمـ
ــامىزىنى    ــار ئادەمنىــــڭ نــ ــهللهم قهرزى بــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ســ

بىــر كــۈنى بىــر مېيىــت كهلتۈرۈلگهنىــدى، پهيغهمــبهر  . چۈشــۈرمهيتتى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ساھابىلهر. ـ دەپ سورىدى ــ ئۇنىڭ قهرزى بارمۇ؟

ـ دەپ جـاۋاب   قهرز بار ئىكهن،ــ ھهئه، ئۇنىڭ گهردىنىدە ئىككى تىلال 
  :بهرگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ئهبـۇ  . ــ دېـدى   !قېرىندىشىڭالرنىڭ نامىزىنى سىلهر چۈشـۈرۈڭالر ــ 
  :قهتادە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــ   ئـۇ ئىككـى تىلالنـى مهن ئۈسـتۈمگه ئـاالي،     ! نىـڭ رەسـۇلى  هللاــ ئى ا
لهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىــڭ نــامىزىنى دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئه

تائاال پهيغهمبىرى مۇھهممهد سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   هللا كېيىن ا. چۈشۈردى
ۋەســهللهمگه نۇرغــۇن جــايالرنى پهتهــى قىلىــپ بهرگهنىــدى، پهيغهمــبهر    

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ ھهرقانداق بىر مـۇئمىنگه ئىگىـدارچىلىق قىلىشـقا مهن ئۇنىـڭ     

 .مهن، كىمكـى قهرز قالـدۇرۇپ كهتسـه، مهن ئـۆتهيمهن    ئۆزىدىنمۇ ھهقلىقـ 
  . ①ـ دېدى كىمكى بايلىق قالدۇرۇپ كهتسه، مىراسخورلىرىغا قالىدۇ،

   )1962: نهسائى(

ثُمَّ قَالَ َبْعَد ذَِلَك بَِيْومٍ َما فََعلَ الدِّيَناَراِن فَقَـالَ   :ƥɉد والبزار Ʋوه وزاد - 4784
اَد إِلَْيِه ِمْن الَْغِد فَقَالَ لَقَْد قََضْيُتُهَما فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه إِنََّما َماَت أَْمسِ قَالَ فََع

  . َوَسلََّم الْآنَ َبَرَدْت َعلَْيِه جِلُْدُه
ـ ئىمام ئهھـمهد ۋە بهززارمـۇ يۇقىرىـدىكىگه ئوخشـاش رىـۋايهت        4784

ــ      پهيغهمــبهر : انقىلغــان ۋە ئۇنىڭــدا مۇنــۇالر قوشــۇپ رىــۋايهت قىلىنغ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــر كۈنـــدىن كېـــيىن ئهبـــۇ قهتـــادە  

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
  :ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ ــ ھېلىقى ئىككى تىلالنى قانداق قىلدىڭ؟

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ـ دېدى ــ ئۇ تېخى تۈنۈگۈن ئۆلۈپ كهتتىغۇ؟
ــادە رەزىيهلالھــۇ  ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهتىســى يهنه ســورىغانىدى،  ئهبــۇ قهت

  :ئهنهۇ
ئانـدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     . ـ دېـدى  ىۋەتتىم،تۆلــ ئۇنى 
  :ۋەسهللهم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1853(ئهلبانى  ①
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ـــ مېيىتنىــڭ بهدىنــى مانــا ئهمــدى سالقىنلىشىشــقا باشــلىدى،  ــ  ـ ـ
  . ①دېدى

   )14127: ئهھمهد(

َسلََّم قَالَ َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيقْـرُِض  َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 4785
  . ُمْسِلًما قَْرًضا َمرََّتْينِ إِلَّا كَانَ كََصَدقَِتَها َمرَّةً

ـ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،    4785
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىككـى قېـتىم قهرز بېرىـپ    بىر مۇسـۇلمان يهنه بىـر مۇسـۇلمانغا    «
تۇرســا، ئۇنىــڭ بىــر قېتىملىقىنــى ســهدىقه قىلغانغــا ئوخشــاش ســاۋابقا  

  . ②»ئېرىشىدۇ
  ). 2430: ئىبنى ماجه(                              

 َرُجـلٌ  َدَخلَ”: قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن، أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 4786
  . “َعشرثمانية ب َوالْقَْرُض، أَْمثَاِلَها بَِعْشرِ الصََّدقَةُ َمكُْتوًبا َبابَِها َعلَى فََرأَى، َجنَّةَالْ

ـ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    4786
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سـهدىقىنىڭ  ”: رۋازىسـىغا بىر ئادەم جهننهتكه كىرگهندە، ئۇنىـڭ دە «
دەپ  “ھهسســه 18ســاۋابى ئــون ھهسســه، قهرز بېرىــپ تۇرغاننىــڭ ســاۋابى 

  . ③»يېزىلغانلىقىنى كۆرگهن
   )7976: »ئهلكهبىر«(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيُت لَْيلَةَ أُْسرَِي  - 4787
ـ بِي َعلَ الُ ى َبابِ الَْجنَِّة َمكُْتوًبا الصََّدقَةُ بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها َوالْقَْرُض بِثََمانَِيةَ َعَشَر فَقُلُْت َيا جِْبرِيلُ َما َب

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 6625(ھهيسهمى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 527(ئهلبانى  ②
ت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئۇتبه ئىبنى ھۇمهيد ئىسىملىك بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايه): 6222(ھهيسهمى  ③

ئىبنى ھىببان ۋە باشقىالر ئۇنىڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سـۈرگهن، ئهممـا       . بىرى بار
 . سهنهدته يهنه ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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  . ْن َحاَجٍةالْقَْرضِ أَفَْضلُ ِمْن الصََّدقَِة قَالَ ِلأَنَّ السَّاِئلَ َيْسأَلُ َوِعْنَدُه َوالُْمْسَتقْرُِض لَا َيْسَتقْرُِض إِلَّا ِم
ــۋايهت       4787 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى مالىـــك رەزىيهلالھـ ـ ئهنهس ئىبنـ

  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
: مهن ئاســمانغا ئــۆرلىتىلگهن كېچىســى جهننهتنىــڭ دەرۋازىســىغا«

 18سهدىقىنىڭ سـاۋابى ئـون ھهسسـه، قهرز بېرىـپ تۇرغاننىـڭ سـاۋابى       ”
  : ەپ يېزىلغانلىقىنى كۆرۈپد “ھهسسه

قهرزنىـــڭ ســـاۋابى قانداقســـىگه ســـهدىقىنىڭ ! ـــــ ئـــى جىبرىئىـــل
  :ـ دېسهم، ئۇ ساۋابىدىن ئارتۇق بولۇپ قالىدۇ؟

ــۇلى بولســىمۇ ســهدىقه       ــوال پ ــاز ت ــادەم ئ ــان ئ ـــ چــۈنكى ســهدىقه ئالغ ـ
ئهممـــا قهرز ئـــالغۇچى پهقهت موھتـــاج بولـــۇپ . بېرىلىشـــىنى تىلهيـــدۇ

  . ①»ـ دېدى قهرز سورايدۇ،قالغاندىال ئاندىن 
   )2431: ئىبنى ماجه(

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ لَـا    قالُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ  عن - 4788
  . ُتِخيفُوا أَْنفَُسكُْم َبْعَد أَْمنَِها قَالُوا َوَما ذَاَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الدَّْيُن

مۇنـداق رىـۋايهت   قبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    ـ ئۇ  4788
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ــيىن   ــدىن كېـ ــاتىرجهم بولغانـ ــىلهر خـ ـــ سـ ــارام  ،ــ ــۆزەڭالرنى بىئـ ئـ
  :ـ دېگهنىدى، ساھابىالر! قىلىدىغان ئىشالرنى قىلماڭالر

ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ ــ دە قانداقســىگه شــۇنداق بولىــدۇ؟! ـ . پ ســورىدىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ②ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ قهرز ئالساڭالر شۇنداق بولىدۇ،
  )؛ مهۋسىلى»ئهلكهبىر«؛ 16869: دئهھمه(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُجلًا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ   - 4789 
الَ َرأَْيَت إِنْ َجاَهْدُت بَِنفِْسي َوَماِلي فَقُِتلُْت َصابًِرا ُمْحَتِسًبا ُمقْبِلًا غَْيَر ُمْدبِرٍ أَأَْدُخلُ الَْجنَّةَ قَأَ

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 528(ئهلبانى  ①
ــۇ ھهدى): 6623(ھهيســهمى  ② ــر      ب ــۇپ، بى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــلهن رى ــهنهد بى ــمهد ئىككــى س ــام ئهھ ســنى ئىم

 .بۇ ھهدىسنى يهنه تهبهرانى ۋە ئهبۇ يهئالمۇ رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن. سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر
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  . َنَعْم فَأََعاَد ذَِلَك َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا قَالَ إِنْ لَْم َتُمْت َوَعلَْيَك َدْيٌن لَْيَس ِعْنَدَك َوفَاǗُُه
: ابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    ـ ج  4789

  :بىر ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ
ــــ ماڭــا ئېيتىــپ بهرگىنچــۇ، ئهگهر مهن مــېلىم ۋە جېــنىم بىــلهن  
جىهاد قىلسام، جهڭدە چىداملىق بولۇپ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان، دۈشمهن 

گهن، قاچمىغــان ھالــدا ئۆلتۈرۈلســهم، جهنــنهتكه    ســېپىگه ئىلگىــرىلى 
ــــ دەپ ســـورىغانىدى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  كىرەمـــدىمهن؟

  :ۋەسهللهم
ئـۇ ئـادەم بـۇ سـوئالىنى ئىككـى يـاكى ئـۈچ قېــتىم        . ــ دېـدى   ـــ ھهئه، 

  :تهكرارلىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 پۇلـۇڭ يـوق ھالـدا ئۆلـۈپ     ىگـۈدەك تۆل ــ پهقهت قهرزىڭ بولۇپ، ئـۇنى 

  . ①ـ دېدى ، جهننهتكه كىرىسهن،الكهتمىسهڭ
   )؛ بهززار14081: ئهھمهد(

 أَنǎ، َجـدِّهِ  َعـنْ ، أَبِيِه َعْن، ُحَنْيٍف ْبنِ َسْهلِ ْبنِ أَُماَمةَ أَبِي ْبنِ َسْهلِ َعْن - 4790
 كُلُُّه ذَْنُبُه لَُه ُيْغفَُر الشَّهِيِد َدمِ ِمْن ُيَهَراُق َما وَّلُأَ ”:  قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ
  . “الدَّْيَن إِال

ــۋايهت         4790 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــف رەزىيهلالھ ــى ھۇنهي ــهھل ئىبن ـ س
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ن باشـقا  ىشـى بىلهنـال ئۇنىـڭ قهرزدىـ    قشېهىدنىڭ تۇنجى قېنى ئې«
  . ②»پۈتۈن گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  )5552: »ئهلكهبىر«(

 َهمَّ ال”: َوَسلََّم َوآِلِه َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 4791
  . “الَْعْينِ َوَجُع إِال َوَجَع َوال، الدَّْينِ َهمُّ إِال

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ئهھمهدنىــڭ ســهنهدى   ): 6627(ھهيســهمى  ①

 .ندۇر، ـ دېگهنھهسه
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 6634(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــابىر رە    4791 ــدۇكى،   ـ جـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ زىيهلالھـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .①»ئېغىر كېسهل يوق مۇ، كۆز ئاغرىقىدىنئېغىر غهم مۇقهرزدىن«
   )854: »ئهلسهغىر«؛ »ئهلئهۋسهت«(

ِه َوَسـلََّم َمـْن أََراَد أَنْ   َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 4792
  . ُتْسَتَجاَب َدْعَوُتُه َوأَنْ ُتكَْشَف كُْرَبُتُه فَلُْيفَرِّْج َعْن ُمْعِسرٍ

ــۋايهت      4792 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بهت بولۇشىنى، مۈشـكۈلچىلىكلىرىنىڭ  كىمكى دۇئاسىنىڭ ئىجا«
ــا كهڭچىلىــك    ــۈپ كېتىشــىنى خالىســا، قــولى قىســقا قهرزدارغ كۆتۈرۈل

   ②»!قىلسۇن
   )؛ مهۋسىلى4735: ئهھمهد(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 4793
أَْنظََر ُمْعِسًرا فَلَُه بِكُلِّ َيْومٍ ِمثِْلِه َصَدقَةٌ قَالَ ثُمَّ َسِمْعُتُه َيقُولُ َمْن أَْنظََر ُمْعِسًرا  َوَسلََّم َيقُولُ َمْن

 َيْومٍ فَلَُه بِكُلِّ َيْومٍ ِمثْلَْيِه َصَدقَةٌ قُلُْت َسِمْعُتَك َيا َرُسولَ اللَِّه َتقُولُ َمْن أَْنظََر ُمْعِسًرا فَلَُه بِكُلِّ
 َصَدقَةٌ ثُمَّ َسِمْعُتَك َتقُولُ َمْن أَْنظََر ُمْعِسًرا فَلَُه بِكُلِّ َيْومٍ ِمثْلَْيِه َصَدقَةٌ قَالَ لَُه بِكُلِّ َيـْومٍ  ِمثِْلِه

  . َصَدقَةٌ قَْبلَ أَنْ َيِحلَّ الدَّْيُن فَإِذَا َحلَّ الدَّْيُن فَأَْنظََرُه فَلَُه بِكُلِّ َيْومٍ ِمثْلَْيِه َصَدقَةٌ
ۇاليمان ئىبنــى بۇرەيــدە ئاتىســى بۇرەيــدە رەزىيهلالھــۇ     ـ ســ    4793

مهن پهيغهمـــبهر : ئهنهۇنىـــڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ
كىمكـى قـولى قىسـقا    «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىـر قېـتىم  

قهرزدارغا مۆھلهت بهرسه، ھهر كۈنى ئۈچۈن شۇ پۇلنى سهدىقه قىلغاننىڭ 
كىمكـى قـولى قىسـقا    «: نى، يهنه بىر قېـتىم دېگهنلىكى» ساۋابى بولىدۇ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە سهھل ئىبنى قهرىن ئىسىملىك ): 6641(ھهيسهمى  ①

 .ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، ئهھمهدنىـڭ راۋىيلىـرى    ): 6664(همى ھهيس ②

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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قهرزدارغـــا مـــۆھلهت بهرســـه، ھهر كـــۈنى ئۈچـــۈن قهرز پۇلنىـــڭ ئىككـــى 
دېگهنلىكىنـــى » ھهسسىســـىنى ســـهدىقه قىلغاننىـــڭ ســـاۋابى بولىـــدۇ 

  :شۇنىڭ بىلهن مهن. ئاڭلىدىم
كىمكـى قـولى قىسـقا    «: مهن سېنىڭ بىر قېتىم! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ھهر كۈنى ئۈچۈن شۇ پۇلنى سهدىقه قىلغاننىڭ  قهرزدارغا مۆھلهت بهرسه،
كىمكى قـولى قىسـقا   «: دېگهنلىكىڭنى، يهنه بىر قېتىم» ساۋابى بولىدۇ

قهرزدارغـــا مـــۆھلهت بهرســـه، ھهر كـــۈنى ئۈچـــۈن قهرز پۇلنىـــڭ ئىككـــى 
ــدۇ     ــاۋابى بولى ــڭ س ــهدىقه قىلغاننى ــىنى س ــى » ھهسسىس دېگهنلىكىڭن

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم دېسهم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ، ـئاڭلىدىم
ــ قهرزنى بېرىشكه بهلگىلىگهن ۋاقىت توشقىچه ئۇنىڭغـا ھهر كـۈنى   

قهرزنىـڭ ۋاقتـى    .ئۈچۈن شۇ پـۇلنى سـهدىقه قىلغاننىـڭ سـاۋابى بولىـدۇ     
ــۈن قهرز      ــۈنى ئۈچ ــادەمگه ھهر ك ــۆھلهت بهرگهن ئ ــيىن م ــقاندىن كې توش

ەپ ــ د  پۇلنىڭ ئىككى ھهسسىسىنى سهدىقه قىلغاننىڭ ساۋابى بولىـدۇ، 
  . ①جاۋاب بهردى

   )22537: ئهھمهد(

 إِلَـى  َمَشى َمْن”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قال، َعبَّاسٍ اْبَن َعْن - 4794
 ُخطْـَوةٍ  بِكُلِّ لَُه َوَتَعالَى َتَباَرَك اللَُّه َوكََتَب، الَْماِء َوُنونُ، اɉَْرضِ َدَوابُّ َعلَْيِه َصلَّْت ،بَِحقِِّه غَرƹِِِه
  . “ُيْغفَُر َوذَْنًبا الَْجنَِّة ِفي ُتْغَرُس َشَجَرةً

ــۋايهت          4794 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ماڭسـا، يهر ـ    گه قـاراپ قهرز ئىگىسـى  قهرزنى ئۆتهش ئۈچـۈن  كىمكى«
ــا رەھــمهت   زېمىن نىــڭ جــانىۋارلىرى ۋە دېڭىزنىــڭ بېلىقلىــرى ئۇنىڭغ

ئۇنىڭ ھهر بىر باسقان قهدىمى ئۈچۈن جهننهتته بىر تـۈپ دەرەخ  . تىلهيدۇ
  . ②»ئۆسىدۇ، بىر گۇناھى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

   )1342: بهززار(
                                                 

بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ           ): 6676(ھهيسهمى  ①
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە تهرجىمىهـالى تېپىلمىغـان بىـر       بۇ ھهدىسنى ): 6684(ھهيسهمى  ②
 .قانچه كىشى بار، ـ دېگهن
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اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  قالُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  عن أيب - 4795
قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن أَْدَرَك َمالَُه بَِعْينِِه ِعْنـَد َرُجـلٍ أَْو   

  . إِْنَساٍن قَْد أَفْلََس فَُهَو أََحقُّ بِِه ِمْن غَْيرِِه
ن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدى      4795

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كىمكى ئىقتىسادىي ۋەيرانچىلىققـا ئۇچرىغـان ئادەمـدە مېلىنىـڭ     «

  . »ئۆز ئهينىسىنى تاپالىسا، ئۇ ئۇنىڭغا باشقىالردىن ھهقلىقتۇر
  )2402: بۇخارى(

ثََمنَِها َشْيئًا فََما َبِقَي فَُهَو أُْسَوةُ الُْغَرَماِء قَالَ فَإِنْ كَانَ قََضاُه ِمْن  :ويف رواية - 4796
  . ُغَرَماِءَوأَيَُّما اْمرِئٍ َهلََك َوِعْنَدُه َمَتاُع اْمرِئٍ بَِعْينِِه اقَْتَضى ِمْنُه َشْيئًا أَْو لَْم َيقَْتضِ فَُهَو أُْسَوةُ الْ

هللهم ـ يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـ    4796
  :مۇنداق دېگهن

هپ بولغان بولسا، تۆلئهگهر قهرزدار ئۇنىڭ مېلىنىڭ بىر قىسمىنى «
قهرز ئىگىسى مېلىنىڭ قالغان قىسمىدا باشـقا قهرز ئىگىلىـرى بىـلهن    

يهنى قهرزداردىن چىققان مالنى باشـقا قهرز  (ئوخشاش ھهققه ئىگه بولىدۇ 
ــهن   ــاراپ پىرسـ ــبىتىگه قـ ــڭ نىسـ ــلهن ماللىرىنىـ ــرى بىـ تلهپ ئىگىلىـ

قانداق بىـر ئـادەم ئۆلـۈپ كېتىـپ، ئۇنىڭـدا باشـقا بىرىنىـڭ        ). بۆلۈشىدۇ
مېلىنىڭ ئۆزى تېپىلسا، مال ئىگىسى ئۇنىڭـدىن مېلىنىـڭ پۇلىنىـڭ    
بىر قىسمىنى ئالغان ياكى ئالمىغان بولۇشىدىن قهتئىينهزەر، ئـۇ باشـقا   

  . ①»قهرز ئىگىلىرى ئوخشاش ھهققه ئىگه بولىدۇ
   )3520: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َخلَْدةَ الزَُّرِقيِّ َوكَانَ قَاِضًيا بِالَْمِديَنِة قَالَ جِئَْنا أََبا ُهَرْيـَرةَ ِفـي    - 4797
اَت َصاِحبٍ لََنا قَْد أَفْلََس فَقَالَ َهذَا الَِّذي قََضى ِفيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَُّما َرُجلٍ َم

  . الَْمَتاعِ أََحقُّ بَِمَتاِعِه إِذَا َوَجَدُه بَِعْينِِه أَْو أَفْلََس فََصاِحُب

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3008(ئهلبانى  ①
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دا مهدىنىگه قازى بولغان ئىبنى خهلدە زۇرەقى مۇنداق ىزامانـ   4797
بىز ئىقتىسادىي ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغان بىـر قېرىندىشـىمىزنى   : دەيدۇ

  : ئېلىپ، ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا بارغانىدۇق، ئۇ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇشـۇنداق مهسـىلىگه       ــ 

قانــداق بىــر ئــادەم ئۆلــۈپ كهتســه يــاكى ئىقتىســادىي «: ھۆكــۈم قىلىــپ
ــا ئۇچرىســا، مــال ئىگىســى ئۇنىڭــدىن چىققــان مــالالردىن     ۋەيرانچىلىقق
ئۆزىنىڭ مېلىنىڭ ئهينىسىنى تاپالىغان تهقدىردە، ئۇ ئۆزىنىڭ مېلىغـا  

  . ①ـ دېدى گهنىدى،دې» ئهڭ ھهقلىقتۇر
   )2360: ئىبنى ماجه(

َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َوَجَد  - 4798
  . َعْيَن َماِلِه ِعْنَد َرُجلٍ فَُهَو أََحقُّ بِِه َوَيتَّبُِع الَْبيُِّع َمْن َباَعُه

ــى جۇ    4798 ــهمۇرە ئىبن ــۋايهت   ـ س ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇب رەزىيهلالھ ن
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى ئۆزىنىڭ مېلىنى بىرىنىـڭ يېنىـدىن تاپسـا، ئـۇ ئۇنىڭغـا      «
ســېتىۋالغۇچى ھهققىنــى مــالنى ســاتقان ئادەمــدىن     . ئهڭ ھهقلىقتــۇر

  . ②»ئالىدۇ
  )3531: ئهبۇ داۋۇد(

ي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ أُِصيَب َرُجلٌ ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن أَبِ - 4799
قُوا َعلَْيِه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِثَمارٍ اْبَتاَعَها فَكَثَُر َدْيُنُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَصدَّ

فَلَْم َيْبلȠُْ ذَِلَك َوفَاَء َدْينِِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُغَرَماِئِه  فََتَصدََّق النَّاُس َعلَْيِه
  . ُخذُوا َما َوَجْدُتْم َولَْيَس لَكُْم إِلَّا ذَِلَك

ــدۇ         4799 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇدرى رەزىيهلالھ ــهئىد خ ــۇ س : ـ ئهب
للهمنىڭ زامانىــدا بىــر ئــادەم بــاغ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 517(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 758(ئهلبانى  ②
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شــۇنىڭ . مېۋىســى ســېتىۋالغان بولــۇپ، كېــيىن بــاغ ئــاپهتكه ئۇچرىــدى 
ــلهن ــهلاللالھۇ      ،بى ــبهر س ــدى، پهيغهم ــۇپ قالغانى ــادەم قهرزگه بوغۇل ــۇ ئ ئ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىرىگه
پ ۆئۇنىڭغا خېلـى كـ   ساھابىلهر. ـ دېدى! ــ ئۇنىڭغا سهدىقه بېرىڭالر

. ئۇنىڭ قهرزىگه چىقىشـمىدى  هدىقه بهرگهن بولسىمۇ، لېكىنسمىقداردا 
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم قهرز ، شــــۇنىڭ بىــــلهن

  :ئىگىلىرىگه
ــــــ ئۇنىڭــــدا بــــارنى مېلىڭالرغــــا نىسبهتلهشــــتۈرۈپ ئــــېلىڭالر،  

  . ـ دېدى! قالغىنىدىن ۋاز كېچىڭالر
   )1556: مۇسلىم(

لرَّْحَمنِ ْبنِ َدلَاٍف الُْمَزنِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجلًا ِمْن ُجَهْيَنـةَ  َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد ا - 4800
ُرِفَع كَانَ َيْسبُِق الَْحاجَّ فََيْشَترِي الرََّواِحلَ فَُيْغِلي بَِها ثُمَّ ُيْسرُِع السَّْيَر فََيْسبُِق الَْحاجَّ فَأَفْلََس فَ

لَ أَمَّا َبْعُد أَيَُّها النَّاُس فَإِنَّ الْأَُسْيِفَع أَُسْيِفَع ُجَهْيَنةَ َرِضَي ِمـْن  أَْمُرُه إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَقَا
كَانَ لَُه ِدينِِه َوأََماَنِتِه بِأَنْ ُيقَالَ َسَبَق الَْحاجَّ أَلَا َوإِنَُّه قَْد َدانَ ُمْعرًِضا فَأَْصَبَح قَْد رِيَن بِِه فََمْن 

  . بِالَْغَداِة َنقِْسُم َمالَُه َبْيَنُهْم َوإِيَّاكُْم َوالدَّْيَن فَإِنَّ أَوَّلَُه َهمٌّ َوآِخَرُه َحْرٌب َعلَْيِه َدْيٌن فَلَْيأِْتَنا
ـ ئۆمهر ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى دەالف مۇزەنى ئاتىسـىنىڭ    4800

جــۇھهينه قهبىلىســىدىن بىــر : مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ
ىقىپ، ئۇالرنىـڭ ئـات ـ ئـۇالغلىرىنى يولـدىال      ئادەم ھاجىالرنىڭ ئالدىغا چ

ئاندىن مال بازىرىغا بالدۇر ئهكىلىش ئۈچـۈن تېـز   . قىممهت سېتىۋاالتتى
ــدەيتتى ــدى  . ھهي ــا ئۇچرى ــادەم ئىقتىســادىي ۋەيرانچىلىقق ــۇ ئ . كېــيىن ئ

نهتىجىدە، بۇ مهسىله ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئالدىغا 
  :ئېلىپ بېرىلغانىدى، ئۇ

ــااليىق   ــى خ ـــ ئ ــى ۋە    ! ـ ــهيفىئ دىنىن ــىدىن ئۇس ــۇھهينه قهبىلىس ج
ــامىنى   ــاتتى «ئهمىنلىــك ن ــدىغا چىق ــۆزگه  » ھاجىالرنىــڭ ئال ــگهن س دې

بىلىپ قېلىڭالركى، ئۇ يول توسۇپ قهرزگه . تېگىشىۋېتىشكه رازى بوپتۇ
مــال ئېلىــپ، قهرزگه بوغۇلــۇپ كېتىپتــۇ، كىمنىــڭ ئۇنىڭــدا ئېلىشــى   

كهلسۇن، بىز ئۇنىڭ قولىدا قالغان مـالنى ئۇالرغـا   بولسا، ئهته ئالدىمىزغا 
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ــز   ــپ بېرىمى ــىم قىلى ــتىن قهتئ. تهقس ــقهرز ئېلىش ــاقلىنىڭالرى ! ي س
  . دېدىـ ، ئاخىرى ئۇرۇشتۇر، ېشى غهمچۈنكى ئۇنىڭ ب

  ) 1501: مالىك(                                 

يفلس غرƹه قضى عثمان أن من اقتضى من حقه قبل أن : عن ابن اƫسيب - 4801
   .شئاً فهو له

ئوسمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   : مۇسهييهب مۇنداق دەيدۇ ـ ئىبنى  4801
ــۇرۇن ھهق ئىگىســى    ــا ئۇچراشــتىن ب قهرزدار ئىقتىســادىي ۋەيرانچىلىقق

ــ دەپ   ھهققىنىڭ مهلۇم قىسمىنى ئېلىپ بولسا، بـۇ ئۇنىـڭ ھهققىـدۇر،   
  . قىلغان ھۆكۈم

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(
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نىش ھهققىنى ئۆمۈر بويى ئارىيهت ئېلىش، مۈلۈكتىن پايدىلى
ېرىش ۋە ئۆلگهنگه قهدەر ئۆتۈنۈپ بېرىش، بهخش بئۆتۈنۈپ 

  قىلىش ۋە ھهدىيه بېرىش

َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ َعْن أَُناسٍ ِمْن آلِ َعبِد اللَِّه ْبنِ َصفَْوانَ أَنَّ َرُسولَ  - 4802
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيا َصفَْوانُ َهلْ ِعْنَدَك ِمْن ِسلَاحٍ قَالَ َعَوًر أَْم غَْصًبا قَالَ لَا َبلْ اللَِّه َصلَّ

ا لََّم ُحَنْيًنَعَوًر فَأََعاَرُه َما َبْيَن الثَّلَاِثَني إِلَى الْأَْرَبِعَني ِدْرًعا َوغََزا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
فَلَمَّا ُهزَِم الُْمْشرِكُونَ ُجِمَعْت ُدُروُع َصفَْوانَ فَفَقََد ِمْنَها أَْدَراًعا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ـ َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَصفَْوانَ إِنَّا قَْد فَقَْدَنا ِمْن أَْدَراِعَك أَْدَراًعا فََهلْ َنْغَرُم لََك قَالَ لَا َيا َرُسولَ ا ِه للَّ
  . ِلأَنَّ ِفي قَلْبِي الَْيْوَم َما لَْم َيكُْن َيْوَمِئٍذ

ـ ئابـــدۇلئهزىز ئىبنـــى رۇفهيـــئ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ســـهفۋان     4802
ــر قىســىم كىشــىلىرىدىن   ــداق جهمهتىنىــڭ بى ــدۇ  مۇن ــۋايهت قىلى  :رى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :پ سورىغانىدى، ئۇـ دە سهندە قورال ـ ياراق بارمۇ؟! ــ ئى سهفۋان

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ـــ دېــدى ــــ ئــارىيهتكىمۇ يــاكى بىكــارغىمۇ؟
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئارىسـىدا قـورال ۋە    40بىـلهن   30ــ دېگهنىـدى، سـهفۋان     ــ ئارىيهتكه،

شـۇ   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   . ساۋۇتنى ئارىيهتكه بهردى
ــۈر  مۇشــرىكالر مهغلــۇب . ۈش قىلــدىقــورال بىــلهن ھــۇنهين غازىتىغــا ي

بولغاندىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قـورال ۋە       
شـۇنىڭ  . ساۋۇتالرنى يىغدۇرغانىدى، ئۇنىڭدىن بىرقانچىسى تېپىلمىدى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهفۋانغا ،بىلهن
ــ   لهپ بېرەيلـى، ــ بىز بىرقانچه ساۋۇتنى يۈتتۈرۈپ قويدۇق، ئـۇنى تـۆ  

  : دېگهنىدى، ئۇ
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م ئۇ كۈنـدىكى  چۈنكى بۈگۈن مېنىڭ نىيىتى! ــ ياق، ئى رەسۇلۇلالھ
  . ①ـ دېدى ،انىيىتىمدىن باشق

  )3563: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتَعاَر قَْصَعةً فََضاَعْت فََضِمَنَها  - 4803
   .لَُهْم

ــدۇ       4803 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبهر : ـ ئهنهس رەزىيهلالھـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر قاچىنى ئارىيهتكه ئالغانىدى، كېـيىن  

قاچىنىڭ ئىگىلىرىگه ئۇنى تـۆلهپ   ،شۇنىڭ بىلهن. بۇ قاچا يۈتۈپ كهتتى
  . ②بهردى

  )1360: تىرمىزى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعلَى الَْيِد َما أََخذَْت َحتَّى َعْن َسُمَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى  - 4804
  . ُتَؤدَِّي قَالَ قََتاَدةُ ثُمَّ َنِسَي الَْحَسُن فَقَالَ فَُهَو أَِميُنَك لَا َضَمانَ َعلَْيِه َيْعنِي الَْعارَِيةَ

ــ ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   4804 ــ
  : الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلالل

ھهسـهن  : قهتادە مۇنداق دەيدۇ. »ئالغان قول چوقۇم بېرىشى كېرەك«
ئالغــان  ئــارىيهتكه ئــالغۇچى ئــارىيهتكه”: بــۇ ھهدىســنى ئۇنتــۇپ قېلىــپ 

  . ③دەپ پهتىۋا بهرگهن “نهرسىنى تۆلىمهيدۇ
   )1266: تىرمىزى(

النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي الُْخطَْبـِة   َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ َسِمْعُت - 4805
  . َعاَم َحجَِّة الَْوَداعِ الَْعارَِيةُ ُمَؤدَّاةٌ َوالزَِّعيُم غَارٌِم َوالدَّْيُن َمقِْضيٌّ

مهن پهيغهمـبهر  : ـ ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4805
: ىدىكى خۇتبىسـىدە منىڭ ۋىدالىشىش ھهجلهيهى ۋەسهللهسهلاللالھۇ ئه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3043(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن سهنهدى ئىنتايىن): 227(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 217(ئهلبانى  ③
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پىـل بولغـۇچى تۆلهيـدۇ، قهرز    ېئارىيهتكه ئالغـان نهرسـه قايتۇرۇلىـدۇ، ك   «
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» ىدۇتۆلىن

  )1265: تىرمىزى(

َم قَـالَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 4806
  . نِْعَم الَْمنِيَحةُ اللِّقَْحةُ الصَِّفيُّ ِمْنَحةً َوالشَّاةُ الصَِّفيُّ َتْغُدو بِإَِناٍء َوَتُروُح بِإَِناٍء

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4806
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

غۇتى يېقىنالپ قالغان، ئهتىگهندە بىر چېلهك، بهخش قىلىنغان، تۇ«
تـۆگه ۋە ئـاقلىق   ) سـۈتلۈك (كهچته بىر چېلهك سۈت بېرىدىغان ئاقلىق 

  » !؟ساغلىق ئهجهپ ياخشى سوۋغات ـ ھه
   )2629: بۇخارى(

أَيَُّما َرُجلٍ  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 4807
طَـاًء  أُْعِمَر ُعْمَرى لَُه َوِلَعِقبِِه فَإِنََّها ِللَِّذي أُْعِطَيَها لَا َتْرجُِع إِلَى الَِّذي أَْعطَاَها ِلأَنَُّه أَْعطَـى عَ 

  . َوقََعْت ِفيِه الَْمَوارِيثُ
ــۋايهت        4807 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ـ ج

  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمب
قانداق بىر ئادەمگه ۋە ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا بىرەر مۈلۈك ئۆمۈر بـويى  «

پايدىلىنىش ئۈچۈن ئۆتۈنۈپ بېرىلسـه، ئـۇ شـۇ ئادەمنىـڭ مـۈلكى بولـۇپ       
چۈنكى ئۇنىڭ ئۆتۈنـۈپ  . ئۇنى ئۆتۈنۈپ بهرگۈچىگه قايتۇرۇلمايدۇ. كېتىدۇ

  . »مىگه چۈشۈپ قالىدۇكخورلۇق قىلىش ھۆبهرگهن نهرسىسى مىراس
  )1625: مۇسلىم(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ أَنَُّه اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْن - 4808
  . َوِلَعِقبِِه أُْعِمَر ِلَمْن َوِهَي اِفيَه َحقَُّه قَْولُُه قَطََع فَقَْد َوِلَعِقبِِه لَُه ُعْمَرى َرُجلًا أَْعَمَر َمْن َيقُولُ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1016(ئهلبانى  ①
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مهن : ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4808
كىمكى بىرەر مـۈلكىنى  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

مهلۇم بىر ئادەمگه ۋە ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا ئۆمۈر بويى پايدىلىنىش ئۈچـۈن  
بـۇ سـۆزى ئـۇ مـۈلكىگه ئىگىـدارچىلىق قىلىـش        ئۆتۈنۈپ بهرسـه، ئۇنىـڭ  

ــويى        ــۈر ب ــدىن ئۆم ــۈك ئۇنىڭ ــۇ مۈل ــۇڭا ئ ــاليدۇ، ش ــۈزۈپ تاش ــى ئ ھهققىن
ــڭ      ــڭ ۋە ئۇنىــ ــرىلگهن ئادەمنىــ ــۈپ بېــ ــۈن ئۆتۈنــ ــدىلىنىش ئۈچــ پايــ

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» ۋارىسلىرىنىڭ بولۇپ كېتىدۇ
  )1625: مۇسلىم(

 أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََجاَز الَِّتي ُعْمَرىالْ إِنََّما قَالَ َجابِرٍ َعْن - 4809
 َمْعَمٌر قَالَ َصاِحبَِها إِلَى َتْرجُِع فَإِنََّها ِعْشَت َما لََك ِهَي قَالَ إِذَا فَأَمَّا َوِلَعِقبَِك لََك ِهَي َيقُولَ
  . بِِه ُيفِْتي الزُّْهرِيُّ َوكَانَ

ــابىر رەز    4809 ــدۇ ـ جـ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبهر : ىيهلالھـ پهيغهمـ
ىش سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىجازەت بهرگهن ئۆمۈر بـويى پايـدىلىن  

ڭا بـۇ مۈلـۈك سـا   ”: ، بىر ئادەمنىڭدېگىنىمىزھهققىنى ئۆتۈنۈپ بېرىش 
 ئـۇ  گهرئه. دېگهن سـۆزىگه قارىتىلغـان   “ۋە سېنىڭ ۋارىسلىرىڭغا قالسۇن

 “ياشـىغان مـۇددەتكىچه سـېنىڭ بولسـۇن     بۇ مۈلۈك سهن ھايـات ”: ئادەم
مهئـمهر مۇنـداق   . ئـۆز ئىگىسـىگه قايتۇرۇلىـدۇ    مۈلـۈك  دېسه، بۇ چاغدا ئـۇ 

  . پهتىۋا بېرەتتى ھرى مۇشۇنداقۇز: دەيدۇ
   )1625: مۇسلىم(

 َعلَـْيكُمْ  أَْمِسـكُوا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َجابِرٍ َعْن - 4810
  . َوِلَعِقبِِه َوَميًِّتا َحيا أُْعِمَرَها ِللَِّذي فَهَِي ُعْمَرى أَْعَمَر َمْن فَإِنَُّه ُتفِْسُدوَها َولَا أَْمَوالَكُْم

ــدۇكى،       4810 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ـ جـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تۇتۇپ ئۆزەڭالر قوللىنىڭالر، ئـۇنى بـۇزۇپ   ـ مۈلكۈڭالرنى چىڭ  مال«
ــويى كىمكــى بىــرەر مــۈلكىنى باشــقا بىــرىگه ئۆمــ  . چېچىــۋەتمهڭالر ۈر ب
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ئۆتۈنـۈپ بېـرىلگهن كىشـى مهيلـى ھايـات ياشىسـۇن        ئۆتۈنۈپ بېرىۋەتسه،
  . »ن، ئۇ مۈلۈك ئۇنىڭ ۋە ئۇنىڭ ۋارىسلىرىنىڭ بولىدۇۇياكى ئۆلۈپ كهتس

  )1625: مۇسلىم(

رٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُتْرِقُبوا َعْن َجابِ - 4811
  . َولَا ُتْعِمُروا فََمْن أُْرِقَب أَْو أُْعِمَر َشْيئًا فَُهَو لََوَرثَِتِه

ــدۇكى،       4811 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ـ جـ
  :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

مۈلۈكتىن ئـۆلگهنگه قهدەر پايـدىلىنىش ھهققىنـى ۋە ئۆمـۈر بـويى      «
ــۈك      ــۇنداق مۈل ــگه ش ــالر، كىم ــۈپ بهرمهڭ ــى ئۆتۈن ــدىلىنىش ھهققىن پاي

  . ①»ئۆتۈنۈپ بېرىلسه، بۇ ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا قالىدۇ
   )3731: نهسائى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الُْعْمَرى َوالرُّقَْبى  َعْن َعطَاٍء قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّهـ   4812
  . قُلُْت َوَما الرُّقَْبى قَالَ َيقُولُ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ ِهَي لََك َحَياَتَك فَإِنْ فََعلُْتْم فَُهَو َجاِئَزةٌ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : ـ ئهتا مۇنداق دەيدۇ  4812
ــۈكتىن ئۆ ــۆلگهنگه قهدەر   مۈلـ ــى ۋە ئـ ــدىلىنىش ھهققىنـ ــويى پايـ ــۈر بـ مـ

  . ②پايدىلىنىش ھهققىنى ئۆتۈنۈپ بېرىشتىن توسقان
   )3738: نهسائى(

 ْبـنِ  اللَّـهِ  َعْبِد َعْن، الُْمَسيِّبِ ْبنِ َوَسِعيِد أَبِيِه َعْن، ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 4813
 فََعلْـُتمْ  فَإِنْ، ُتْرِقُبوا َوال، ُتْعِمُروا ال”: َوَسلََّم َعلَْيِه للَُّها َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ، َعْمرٍو
 لَـكَ  ِهَي: َتقُولَ أَنْ الُْعْمَرى”: قَالَ ذَِلَكÝ َيكُونُ َوكَْيَف: قُلُْت “وِللُْمْرقَبِ للُمْعَمرِ فَُهَو

   .“َوِمْنَك ِمنِّي ِلɈِخرِ ُهَو: َتقُولَ أَنْ َوالرُّقَْبى، َحَياَتَك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3492(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3489(ئهلبانى  ②
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ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،    4813
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مۈلۈكتىن ئۆمـۈر بـويى پايـدىلىنىش ھهققىنـى ۋە ئـۆلگهنگه قهدەر      «
  . ①»پايدىلىنىش ھهققىنى ئۆتۈنۈپ بهرمهڭالر

   )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُتْرِقُبوا أَْمَوالَكُْم  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ - 4814
  . فََمْن أَْرقََب َشْيئًا فَُهَو ِلَمْن أُْرِقَبُه

ــۋايهت          4814 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مال ـ مۈلكـۈڭالرنى بىـرىگه ئـۇ ئـۆلگهنگه قهدەر ئۆتۈنـۈپ بهرمهڭـالر،        «
كىمكى شۇنداق قىلسا، ئۇ مۈلۈك ئۆتۈنۈپ بېـرىلگهن كىشـىنىڭ بولـۇپ    

  . ②»كېتىدۇ
   )3709: نهسائى(

َزةٌ َعْن اْبنِ َعبَّاسِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْعْمَرى َجاِئـ   4815
  . ِلَمْن أُْعِمَرَها َوالرُّقَْبى َجاِئَزةٌ ِلَمْن أُْرِقَبَها َوالَْعاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالَْعاِئِد ِفي قَْيِئِه

ــۋايهت          4815 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــويى ئۆ « ــۈر ب ــۈپ بئۆم ــرىلگهن مۈلۈكنىــڭ تۈن ــرىلگهن   ې ــۈپ بې ئۆتۈن
ــۈپ      ــۆلگهنگه قهدەر ئۆتۈن ــۇنداقال ئ ــى، ش ــۇپ كېتىش ــت بول ــىگه ئائى كىش
ــۇپ       ــت بول ــىگه ئائى ــرىلگهن كىش ــۈپ بې ــۇ ئۆتۈن ــرىلگهن مۈلۈكنىڭم بې

ــايتۇرۇۋالغۇچى قۇســ . كېتىشــى جــايىزدۇر قىنى ۇبهرگهن نهرسىســىنى ق
  . ③»يدۇكىشىگه ئوخشا يالىغان

   )3710: نهسائى(
                                                 

ــهباھ      ): 6779(ھهيســهمى  ① ــى س ــهننا ئىبن ــهنهدىدە مۇس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىـرى سـۈرگهن   . ارئىسىملىك بىرى ب

 .بولسىمۇ، ئىبنى مۇئىن ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3470(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3471(ئهلبانى  ③
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َعْن اْبنِ ُعَمَر َواْبنِ َعبَّاسٍ قَالَا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم لَـا    - 4816
ِطـي  َيِحلُّ ِلأََحٍد أَنْ ُيْعِطَي الَْعِطيَّةَ فََيْرجَِع ِفيَها إِلَّا الَْواِلَد ِفيَما ُيْعِطي َولََدُه َوَمثَلُ الَّـِذي ُيعْ 

  . ِفيَها كَالْكَلْبِ َيأْكُلُ َحتَّى إِذَا َشبَِع قَاَء ثُمَّ َعاَد فََرَجَع ِفي قَْيِئِه الَْعِطيَّةَ فََيْرجُِع
ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىـلهن ئابـدۇلالھ     4816

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر  
  :دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

بىــــرەر نهرســــىنى بهخــــش قىلىــــپ بهرگهن كىشــــىنىڭ ئــــۇنى «
ــ  ئهمهس، پهقهت ئاتىنىــــڭ بالىغــــا بهرگهن   تياندۇرۇۋېلىشــــى دۇرۇســ

ــى دۇرۇســ   ــىنى ياندۇرۇۋېلىش ــپ،   . تۇرتنهرسىس ــىنى بېرىۋېتى ــر نهرس بى
ــدىن قۇســقان،     ــېگهن، ئان ــويغىچه ي ــدۇرىۋالغان كىشــى ت ــۇنى يان ــدىن ئ ئان

  . ①»ئىتقا ئوخشايدۇ لىغانقىنى ياۇقۇس ئۆز ئاندىن
   )3703: نهسائى(

َعْن النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ أَنَّ أََباُه أََتى بِِه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4817
  . الَ فَاْرجِْعُهفَقَالَ إِنِّي َنَحلُْت اْبنِي َهذَا غُلَاًما فَقَالَ أَكُلَّ َولَِدَك َنَحلَْت ِمثْلَُه قَالَ لَا قَ

ئاتام بهشىر رەزىيهلالھۇ : ئمان ئىبنى بهشىر مۇنداق دەيدۇۇـ ن  4817
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا     ــۇ مېنــى پهيغهم ئهنه

  :ئېلىپ بېرىپ
ــ دېگهنىـدى، پهيغهمـبهر     ــ مهن بۇ ئوغلۇمغا بىر قۇلنى بېرىـۋەتتىم، 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئاتام. ـ دەپ سورىدى الىلىرىڭغا ئوخشاش بهردىڭمۇ؟ــ ھهممه ب
ـــ يــاق، ــ دېــدى ـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ،شــۇنىڭ بىــلهن. ـ
  : ۋەسهللهم

  . دېدى ـ! ئۇنى قايتۇرىۋالغىن ،ــ ئۇنداق بولسا
  )2586: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3464(ئهلبانى  ①
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 َعْمَرةُ أُمِّي فَقَالَْت َماِلِه بَِبْعضِ أَبِي َعلَيَّ َتَصدََّق قَالَ َبِشريٍ ْبنِ النُّْعَماِن َعْن - 4818
 النَّبِـيِّ  إِلَى أَبِي فَاْنطَلََق َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ ُتْشهَِد َحتَّى أَْرَضى لَا َرَواَحةَ بِْنُت
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لَُه فَقَالَ َصَدقَِتي َعلَى ِلُيْشهَِدُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 ِتلْـكَ  فََردَّ أَبِي فََرَجَع أَْولَاِدكُْم ِفي َواْعِدلُوا اللََّه اتَّقُوا قَالَ لَا قَالَ كُلِّهِْم بَِولَِدَك َهذَا أَفََعلَْت
  . الصََّدقَةَ

ئاتام ماڭـا بىـر قىسـىم    : ئمان ئىبنى بهشىر مۇنداق دەيدۇۇـ ن  4818
ئانام ئهمرە بىنتى رەۋاھه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   . لغانىدىمېلىنى سهدىقه قى

  : ئاتامغا
ــ سهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى بـۇ ئىشـقا گـۇۋاھ    

ئاتــام ماڭــا  ،شــۇنىڭ بىــلهن. ـــ دېــدى قىلمىغىــچه مهن رازى بولمــايمهن،
بهرگهن سهدىقىسىگه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنى گـۇۋاھ   

ــدى  قىلىــش  ــۈن ئۇنىــڭ قېشــىغا كهتكهنى ــهلاللالھۇ  . ئۈچ ــبهر س پهيغهم
  :مدىنئهلهيهى ۋەسهللهم ئاتا

 سوراپتۇ، ـ دەپ ــ بالىلىرىڭنىڭ ھهممىسىگه مۇشۇنداق قىلدىڭمۇ؟
  : ئاتام

بــۇنى ئاڭلىغــان پهيغهمــبهر    ـ دەپ جــاۋاب بهرگهنىــكهن، ــــ يــاق،      
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ  ! نتلىرىڭالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل بولۇڭالرتىن قورقۇڭالر، پهرزەهللاــ ا
اتام دەرھال ئۆيگه قايتىـپ كېلىـپ، ماڭـا بهرگهن    شۇنىڭ بىلهن، ئ. دەپتۇ

  . نى قايتۇرىۋالدىسهدىقىسى
   )1623: مۇسلىم(

 إِذًا ُتْشـهِْدنِي  فَلَا قَالَ لَا قَالَ َهذَا ِمثْلَ لَُه َوَهْبَت أَكُلَُّهْم فَقَالَ: ويف رواية - 4819
  . َجْورٍ َعلَى أَْشَهُد لَا نِّيفَإِ

پهيغهمــبهر : ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق نهقىــل قىلىنغــان   4819
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاتام
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ــ دەپ ــــ بالىلىرىڭنىــڭ ھهممىســىگه ئوخشــاش نهرســه بهردىڭمــۇ؟   ـ
  : ، ئاتامسورىغانىكهن
بهر سـهلاللالھۇ  بۇنى ئاڭلىغـان پهيغهمـ  . ـ دەپ جاۋاب بېرىپتۇــ ياق،  

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۇۋاھ      ــا گ ــن، مهن زۇلۇمغ ــۇۋاھ قىلمىغى ــا، مېنــى گ ــداق بولس ـــ ئۇن ـ

  . ـ دەپتۇ بولمايمهن،
   )1623: مۇسلىم(

 إِلَْيَك َيكُوُنوا أَنْ أََيُسرَُّك قَالَ ثُمَّ غَْيرِي َهذَا َعلَى فَأَْشهِْد قَالَ: ويف أخرى - 4820
  . إِذًا فَلَا قَالَ لَىَب قَالَ َسَواًء الْبِرِّ ِفي

پهيغهمــبهر : ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق نهقىــل قىلىنغــان   4820
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــن،        ــۇۋاھ قىلغىـ ــادەمنى گـ ــقا ئـ ــدىن باشـ ــا، مهنـ ــداق بولسـ ـــ ئۇنـ ــ
بالىلىرىڭنىڭ ياخشىلىق قىلىشتا ساڭا ئوخشـاش مۇئـامىله قىلىشـى    

  : ئاتام، ېگهنىكهنـ د؟ سېنى خۇشال قىالمدۇ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    پ جــاۋاب بېرىپتــۇ، ـــ دە ــــ ھهئه،

  : ۋەسهللهم
  . ـ دەپتۇ نداق ئىكهن، مهن گۇۋاھ بولمايمهن،ئۇــ 

  )1623: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها قَالَـْت إِنَّ أََبـا َبكْـرٍ     - 4821
ُبَنيَّةُ دِّيَق كَانَ َنَحلََها َجادَّ ِعْشرِيَن َوْسقًا ِمْن َماِلِه بِالَْغاَبِة فَلَمَّا َحَضَرْتُه الَْوفَاةُ قَالَ َواللَِّه َيا الصِّ

 َما ِمْن النَّاسِ أََحٌد أََحبُّ إِلَيَّ ِغًنى َبْعِدي ِمْنِك َولَا أََعزُّ َعلَيَّ فَقًْرا َبْعِدي ِمْنِك َوإِنِّي كُْنـتُ 
َنَحلُْتِك َجادَّ ِعْشرِيَن َوْسقًا فَلَْو كُْنِت َجَدْدِتيِه َواْحَتْزِتيِه كَانَ لَِك َوإِنََّما ُهَو الَْيـْوَم َمـالُ   
َوارٍِث َوإِنََّما ُهَما أََخَواِك َوأُْخَتاِك فَاقَْتِسُموُه َعلَى ِكَتابِ اللَِّه قَالَْت َعاِئَشةُ فَقُلُْت َيا أََبـِت  

ْو كَانَ كَذَا َوكَذَا لََتَركُْتُه إِنََّما ِهَي أَْسَماُء فََمْن الْأُْخَرى فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ ذُو َبطْنِ بِْنِت َواللَِّه لَ
  . َخارَِجةَ أَُراَها َجارَِيةً
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ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايـالى ئائىشـه     4821
دىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ بهكرى سـىد : رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ

ۋەســهق ئۈزۈۋېلىشــىمنى  20ماڭــا غــابه دېــگهن جايــدىكى خورمىســىدىن 
  :ئۇ جان ئۈزۈش ئالدىدا. بهخش قىلىپ بهرگهنىدى

نىڭ باياشـات ياشىشـىڭ مېنـى    ېمهنـدىن كېـيىن سـ   ! ــ ئى قىـزىم 
ــن    ــىڭ ئهڭ غهمكىــ ــا قېلىشــ ــدىغان، نامراتلىقتــ ــال قىلىــ ئهڭ خۇشــ

ۋەسـهق ئۈزۈۋېلىشـىڭنى    20خورمىـدىن   سـاڭا مهن . قىلىدىغان ئىشتۇر
ئهگهر ئۇنى ئۈزۈۋېلىپ، ئىگىدارچىلىقىڭغا ئۆتكۈزۈپ . بهخش قىلغانىدىم

بىراق بۈگـۈن ئـۇ مالـدا ئىككـى ئوغـۇل      . نىڭ بوالتتىېڭ، سابولغان بولس
شـۇڭا  . قېرىندىشىڭ بىلهن ئىككى قىز قېرىندىشىڭنىڭمۇ ھهققـى بـار  

! بىغا ئاساسهن بۆلۈشـىۋېلىڭالر نىڭ كىتاهللائۇنى قېرىنداشلىرىڭالر ئارا ا
  :مهن. ـ دېدى

ئۇنىڭدىن كۆپ نهرسه بولسىمۇ، چوقۇم شۇنداق قىلىـمهن،  ! ــ ئى ئاتا
ـ  ئهمما مېنىڭ قىز قېرىنداشلىرىمدىن بىرىغۇ ئهسما، يهنه بىرى كىم؟

  : ئۇ. دەپ سورىدىم

نىــڭ قورسىقىدىكىســى، مهن ئــۇنى )ھهبىــبه(ــــ خارىجهنىــڭ قىــزى 
  . دەپ جاۋاب بهردى ـ اليمهن،قىزمىكىن دەپ ئوي

   )1474: مالىك(

ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ َما َبالُ رَِجالٍ َيْنَحلُونَ أَْبَنـاَءُهْم ُنْحلًـا ثُـمَّ     عن - 4822
ـ  َو ُيْمِسكُوَنَها فَإِنْ َماَت اْبُن أََحِدِهْم قَالَ َما ِلي بَِيِدي لَْم أُْعِطِه أََحًدا َوإِنْ َماَت ُهَو قَالَ ُه

ِلاْبنِي قَْد كُْنُت أَْعطَْيُتُه إِيَّاُه َمْن َنَحلَ نِْحلَةً فَلَْم َيُحْزَها الَِّذي ُنِحلََها َحتَّى َيكُونَ إِنْ َمـاَت  
  . ِلَوَرثَِتِه فَهَِي َباِطلٌ

بهزى : ـ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    4822
ر بالىلىرىغـا بىـر نهرسـىلهرنى    تـاڭ، ئـۇال   ـ  كىشـىلهرگه نـېمه بولـدىكىن   

بىرىنىـڭ   دىنئهگهر ئـۇالر . ۋالىدۇۇبهخش قىلىدۇ، ئاندىن ئۇنى قولىدا تۇت
  : شۇ بالىسى ئۆلۈپ كهتسه
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نـاۋادا ئـۆزى   . ــ دەيـدۇ   ــ بۇ مال قولۇمدا، ئۇنى ھېچكىمگه بهرمهيمهن،
  : ئۆلۈپ كهتسه

ــ   ن،بۇ مـال ئوغلۇمنىڭـدۇر، مهن ئـۇنى ئۇنىڭغـا بـۇرۇنال بېرىـۋەتكه      ــ 
كىمكى بىرەر نهرسىنى بهخش قىلىپ بېرىۋەتسـه، ئانـدىن بهخـش    . دەيدۇ

ــۈپ       ــۇرۇپ، ئۆل ــاي ت ــگه ئۆتكۈزىۋالم ــۆز ئىلكى ــۇنى ئ ــى ئ ــان كىش قىلىنغ
كېتىدىغان چاغدا ئۆزىنىڭ ۋارىسلىرىغا مىراس قالـدۇرماقچى بولسـا، بـۇ    

  . شى ئىناۋەتسىزدۇرئى
   )1475: مالىك(

يَّبِ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ قَالَ َمْن َنَحلَ َولًَدا لَُه َصـِغًريا  َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَس - 4823
  . لَْم َيْبلȠُْ أَنْ َيُحوَز ُنْحلَُه فَأَْعلََن ذَِلَك لَُه َوأَْشَهَد َعلَْيَها فَهَِي َجاِئَزةٌ َوإِنْ َوِلَيَها أَُبوُه

ن ـ سهئىد ئىبنى مۇسهييهبتىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئوسـما   4823
كىمكــى بهخــش  : ئىبنــى ئهففــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن     

ــقا       ــدەك ياش ــدارچىلىقىغا ئۆتكۈزىۋالغى ــۆز ئىگى ــىنى ئ ــان نهرس قىلىنغ
يهتمىگهن كىچىك بالىسىغا بىـرەر نهرسـىنى بهخـش قىلىـپ، بـۇنى شـۇ       
بالىغا بىلدۈرسه ۋە ئۇ نهرسىنى ئۇنىڭغا بهرگهنلىكىگه باشقىالرنى گۇۋاھ 

ئۇ نهرسـىگه ئـۇ بالىنىـڭ ئاتىسـى ئىگىـدارچىلىق قىلغـان        قىلسا، ناۋادا
  . ۇرتتهقدىردىمۇ دۇرۇست

   )1503: مالىك(

َعْن ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ َمْن َوَهَب ِهَبةً ِلِصلَِة َرِحمٍ أَْو َعلَى َوْجِه َصَدقٍَة فَإِنَّـُه   - 4824
إِنََّما أََراَد بَِها الثََّواَب فَُهَو َعلَى ِهَبِتِه َيْرجُِع ِفيَها إِذَا لَْم ُيْرَض  لَا َيْرجُِع ِفيَها َوَمْن َوَهَب ِهَبةً َيَرى أَنَُّه

  . ِمْنَها
: ـ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     4824

ــرىش          ــهدىقه بې ــاكى س ــىدىن ي ــانچىلىق يۈزىس ــۇرۇق ـ تۇغق ــى ئ كىمك
كىمكــى . رىۋااللمايــدۇنىيىتىــدە بىــرىگه بىــر نهرســه بهرســه، ئــۇنى قايتۇ 

بىــرىگه بىــرەر نهرســىنى ئۇنىڭــدىنمۇ بىــر نهرســه تهمه قىلغــان ئاساســتا 



  بۆلۈمى تاالق

 88

بهرسه، ئاندىن ئۇ كىشىدىن كۈتكهن نهرسـىگه ئېرىشـهلمىگهن تهقـدىردە،    
  . ئۇنى ياندۇرىۋالسا بولىدۇ

  ) 1477: مالىك(                                  

ِه أَنَُّه َسِمَعُه ُيَحدِّثُ قَالَ أََرْدُت الُْخُروَج إِلَى َخْيَبـَر  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَّ - 4825
لَـى  فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلَّْمُت َعلَْيِه َوقُلُْت لَُه إِنِّي أََرْدُت الُْخُروَج إِ

َخْمَسةَ َعَشَر َوْسقًا فَإِنْ اْبَتَغى ِمْنَك آَيةً فََضْع َيـَدَك   َخْيَبَر فَقَالَ إِذَا أََتْيَت َوِكيِلي فَُخذْ ِمْنُه
  . َعلَى َتْرقَُوِتِه

مهن : ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4825
خهيبهرگه بارماقچى بولۇپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

  :يېنىغا كهلدىم ۋە ئۇنىڭغا ساالم بېرىپ
ـــ دېســهم، پهيغهمــبهر    ــــ مهن خهيــبهرگه بارمــاقچى بولىــۋاتىمهن،   

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ۋەســهق  15ــــ مېنىــڭ ۋەكىلىمنىــڭ قېشــىغا بارســاڭ، ئۇنىڭــدىن  

رسىتىشـنى تهلهپ  ۆخورما ئېلىـپ كهلگىـن، ئهگهر ئـۇ سـهندىن بهلـگه ك     
  . ①ـ دېدى! كىردىكىگه قويغىنېقىلسا، قولۇڭنى ئۇنىڭ ك

   )3632: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ لَمَّا فَـَتَح   - 4826
إِلَّا ةٌ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ قَاَم َخِطيًبا فَقَالَ ِفي ُخطَْبِتِه لَا َيُجوُز ِلاْمَرأٍَة َعِطيَّ

  . بِإِذِْن َزْوجَِها ُمْخَتَصٌر
ــى ئهمــر        4826 ــى ئابــدۇلالھ ئىبن ــۇئهيب ئاتىس ــر ئىبنــى ش ــ ئهم ـ

ــدۇ    ــۋايهت قىلىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــڭ مۇنـ ــۇ ئهنهۇمانىـ : رەزىيهلالھـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهككىنـى پهتهـى قىلغانـدىن      

خوتۇن كىشـىنىڭ  «: ئۆرە تۇرۇپ خۇتبه سۆزلىدى ۋە خۇتبىسىدە ،كېيىن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 784(ئهلبانى  ①
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ئېرىنىڭ ئىزنىنى ئالماي تۇرۇپ بىرەر نهرسـىنى باشـقا بىـرىگه بېرىشـى     
  . ①دېدى» ئهمهس تدۇرۇس

  ) 2540: نهسائى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 4827
  . َرأٍَة أَْمٌر ِفي َماِلَها إِذَا َملََك َزْوُجَها ِعْصَمَتَهاَوَسلََّم قَالَ لَا َيُجوُز ِلاْم

ـ ئهمر ئىبنى شۇئهيب ئاتىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىن رىـۋايهت    4827
  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇ خوتۇن  ،ئهر كىشى خوتۇنىنى ئهمرىگه ئېلىپ بولغاندىن كېيىن«
  . ②»كىنىمۇ خالىغانچه ئىشلىتهلمهيدۇئۆزىنىڭ مۈل

  )3546: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتَهاَدْوا فَـإِنَّ الَْهِديَّـةَ    - 4828
  . َشاٍة ُتذِْهُب َوَحَر الصَّْدرِ َولَا َتْحِقَرنَّ َجاَرةٌ ِلَجاَرِتَها َولَْو ِشقَّ ِفْرِسنِ

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4828
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــيه      « ــۇرۇڭالر، چــۈنكى ھهدى ــيه قىلىشــىپ ت بىــر ـ بىرىڭالرغــا ھهدى
ــدۇ   ــلىكىنى كهتكۈزى ــۈل غهش ــىغا    . كۆڭ ــر قوشنىس ــنا يهنه بى ــر قوش بى
نهرســـــىنى بېرىشـــــنىمۇ كىچىـــــك قوينىـــــڭ پـــــاچىقى چـــــاغلىق 

  . ③»چاغلىمىسۇن
   )2130: زىتىرمى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4829
  . َيقَْبلُ الَْهِديَّةَ َوُيِثيُب َعلَْيَها

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2380(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3030(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 378(ئهلبانى  ③
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ــا مۇنـــداق دەيـــدۇ     4829 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ هيغهمـــبهر پ: ـ ئائىشـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهدىيهنى قوبۇل قىالتتى ۋە ئۆزىمـۇ ئۇنىـڭ   

  . بېرەتتىبهدىلىگه مۇۋاپىق شهكىلدە ھهدىيه 
   )2585: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو أُْهـِدَي   - 4830
  . لَقَبِلُْت َولَْو ُدِعيُت َعلَْيِه لَأََجْبُت إِلَيَّ كَُراٌع

ــۋايهت       4830 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى مالىـــك رەزىيهلالھـ ـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇ، ئهلـــۋەتته قوبـــۇل ىســـىلپاچـــاق چـــاغلىق نهرســـه ھهدىـــيه بېر«
  . ①»رىمهنقىلىمهن، چاقىرغان يهرگه ئهلۋەتته با

  )1338: تىرمىزى(

َعْن َعِليٍّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ ِكْسَرى أَْهَدى لَُه فَقَبِـلَ َوأَنَّ   - 4831
  . الُْملُوَك أَْهَدْوا إِلَْيِه فَقَبِلَ ِمْنُهْم

كىسـرا پهيغهمـبهر   : ـ ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       4831
ــهلالل ــۇل     س ــۇنى قوب ــدى، ئ ــيه ئهۋەتكهنى ــهللهمگه ھهدى ــى ۋەس الھۇ ئهلهيه
باشقا پادىشاھالرمۇ ھهدىيه ئهۋەتكهنىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . قىلدى

  . ②قوبۇل قىلدى الرنىمۇئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ
   )1576: تىرمىزى(

َعلَْيِه َوَسلََّم َهِديَّةً لَـُه أَْو   َعْن ِعَياضِ ْبنِ ِحَمارٍ أَنَُّه أَْهَدى ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه - 4832
  . ِكَنيَناقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسلَْمَت قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي ُنهِيُت َعْن َزْبِد الُْمْشرِ

مهن پهيغهمـــبهر : ـ ئىيـــاز ئىبنـــى ھىمـــار مۇنـــداق دەيـــدۇ     4832
  :بىر تۆگه ھهدىيه قىلغانىدىم، ئۇ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

  :مهن. ـ دەپ سورىدى ــ مۇسۇلمان بولدۇڭمۇ؟

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1075(ئهلبانى  ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 271(ئهلبانى  ②
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  :دېگهنىدىم، ئۇـ ــ ياق، 
 ــ مهن مۇشرىكالرنىڭ بهرگهن نهرسىسىنى ئېلىشتىن چهكلهنگهن،

  . ①ـ دېدى
   )1577: تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبكْـَرةً   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ أَْعَرابِيا أَْهَدى ِلَرُسولِ اللَِّه - 4833
َه َوأَثَْنى فََعوََّضُه ِمْنَها ِستَّ َبكََراٍت فََتَسخَّطَُه فََبلȠََ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحِمَد اللَّ

ِمْنَها ِستَّ َبكََراٍت فَظَلَّ َساِخطًا َولَقَْد َهَمْمُت  َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَاًنا أَْهَدى إِلَيَّ َناقَةً فََعوَّْضُتُه
  . أَنْ لَا أَقَْبلَ َهِديَّةً إِلَّا ِمْن قَُرِشيٍّ أَْو أَْنَصارِيٍّ أَْو ثَقَِفيٍّ أَْو َدْوِسيٍّ

بىـر ئهئرابـى   : ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     4833
هللهمگه بىر چىشـى بـوتىالق ھهدىـيه    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس

كېــيىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىــڭ      . قىلــدى
بهدىلىگه ئالته چىشى بوتىالقنى ئۇنىڭغا ھهدىيه قىلغانىدى، ئۇ بۇنىڭغـا  

بــۇ ئهھــۋال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه . ئاچچىغالنــدى
  :ېيتقاندىن كېيىنتائاالغا ھهمدۇسانا ئهللا يهتكهنىدى، ئۇ ا

ــــ پــاالنى كىشــى ماڭــا بىــر چىشــى تــۆگه ھهدىــيه قىلغانىــدى، مهن  
ــوتىالق ئۇنىــڭ بهدىل ــالته چىشــى ب ــۇ بۇنىڭغــا   ىــگه ئ ــيه قىلســام، ئ ھهدى
شۇڭا مهن بۇنىڭـدىن كېـيىن قـۇرەيش، ئهنسـارى، سـهقهفى      . ئاچچىغالپتۇ

 بىر ئادەمدىن ھهدىيه قوبۇلەۋسى قهبىلىلىرىدىن بولمىغان ھېچياكى د
  . ②ـ دېدى قىلماسلىقنى نىيهت قىلدىم،

   )3945: تىرمىزى(

َعْن ِذي الَْجْوَشنِ َرُجلٍ ِمْن الضَِّبابِ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4834
َيا ُمَحمَُّد إِنِّي قَْد جِئُْتـَك   َبْعَد أَنْ فََرȟَ ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ بِاْبنِ فََرسٍ ِلي ُيقَالُ لََها الْقَْرَحاُء فَقُلُْت

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهنھهسهن ۋە ): 1281(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3091(ئهلبانى  ②
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بِاْبنِ الْقَْرَحاِء ِلَتتَِّخذَُه قَالَ لَا َحاَجةَ ِلي ِفيِه َوإِنْ ِشئَْت أَنْ أَِقيَضَك بِِه الُْمْخَتاَرةَ ِمـْن ُدُروعِ  
   .َبْدرٍ فََعلُْت قُلُْت َما كُْنُت أَِقيُضُه الَْيْوَم بُِغرٍَّة قَالَ فَلَا َحاَجةَ ِلي ِفيِه

ـ زىباب قهبىلىسىدىن زۇلجهۋشهن دەپ ئاتىلىپ قالغـان بىـر     4834
ــدۇ   ــداق دەي ــادەم مۇن ــهللهم بهدر   : ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

مهن ئۇنىــڭ قېشــىغا قهرھــا  ،ئۇرۇشــىنى تۈگىتىــپ بولغانــدىن كېــيىن 
  :ئىسىملىك بايتىلىمنىڭ ئهركهك تېيىنى ئېلىپ بېرىپ

تـاينى ئېلىـپ كهلـدىم، ئـۇنى ئـۆزەڭ      مهن سـاڭا بـۇ   ! ــ ئى مۇھهممهد
  :ئۇ. ـ دېدىم !مىنىدىغان ئات قىلىۋالغىن

تېيىڭغـا ئېهتىيـاجىم يـوق، لـېكىن، مهن ئۇنىـڭ بهدىلىـگه بهدر       ــ 
ئۇرۇشــىدا غهنىــمهت ئېلىنغــان ســاۋۇت ـ دۇبۇلغىالرنىــڭ ســهرخىلىدىن   

. ــ دېـدى   ساڭا بهرسهم، ئۇنى قوبۇل قىلساڭ، مهن تېيىڭنى قوبۇل قىالي،
  :مهن

ــ   ــ مۇنداق ئېسىل تاينىـڭ بهدىلىـگه سـاۋۇت ـ دۇبۇلغـا ئالمـايمهن،      
  :دېسهم، ئۇ

  . ①ـ دېدى ئۇ تېيىڭغا ئېهتىياجىم يوق، ،ــ ئۇنداقتا
  )2786: ئهبۇ داۋۇد(

 اللَّـهُ  َصـلَّى  اللَِّه َرُسولِ إِلَى أَْهَدى َيَزنَ ِذي َمِلَك أَنَّ َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 4835
  . فَقَبِلََها َناقَةً َوثَلَاِثَني ثَلَاٍث أَْو َبِعًريا َوثَلَاِثَني بِثَلَاثٍَة أََخذََها ُحلَّةً لََّمَوَس َعلَْيِه

ــدۇ     4835 ــداق دەي : ـ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن
ــاق  33زۇيهزەننىــڭ پادىشــاھى  ــتۇي ــۇرســېتىۋالغان بىــر بېرىــپ گه ۆت  ق

هـــى ۋەســـهللهمگه ھهدىـــيه   كىيىمنـــى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهي  
قىلغانىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇنى قوبــۇل       

  . ②قىلدى
   )4034: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 594(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 871(ئهلبانى  ②
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َعْن إِْسَحَق ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الَْحارِِث أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4836
  . رِيَن قَلُوًصا فَأَْهَداَها إِلَى ِذي َيَزنَاْشَتَرى ُحلَّةً بِبِْضَعٍة َوِعْش

ـ ئىسهاق ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنـى ھـارىس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       4836
كىيىمنـى يىگىـرمه    قـۇر  پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر  : مۇنداق دەيدۇ

  . ①نهچچه ياش تۆگىگه سېتىۋېلىپ، زۇيهزەن پادىشاھىغا ھهدىيه قىلدى
  )4035: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َشفََع ِلأَِخيِه بَِشفَاَعٍة  - 4837
  . فَأَْهَدى لَُه َهِديَّةً َعلَْيَها فَقَبِلََها فَقَْد أََتى َباًبا َعِظيًما ِمْن أَْبَوابِ الرَِّبا

رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن    4837
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى بىر قېرىندىشىغا مهلۇم بىـر ئىشـتا شـاپائهت قىلغانـدىن     «
كېيىن، ئـۇ قېرىندىشـى ئۇنىڭغـا بىـرەر نهرسـىنى ھهدىـيه قىلسـا ۋە ئـۇ         
ئۇنىڭ ھهدىيهسىنى قوبۇل قىلسا، جازانىنىـڭ ئهڭ چـوڭ دەرۋازىسـىدىن    

  . ②»ن بولىدۇكىرگه
   )3541: داۋۇدئهبۇ (

َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ َعلَّْمُت َناًسا ِمْن أَْهلِ الصُّـفَِّة الِْكَتـاَب َوالْقُـْرآنَ     - 4838
ـ  لَّ لَـآِتَينَّ  فَأَْهَدى إِلَيَّ َرُجلٌ ِمْنُهْم قَْوًسا فَقُلُْت لَْيَسْت بَِمالٍ َوأَْرِمي َعْنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَج

إِلَيَّ قَْوًسا ِممَّْن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَأَْسأَلَنَُّه فَأََتْيُتُه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َرُجلٌ أَْهَدى 
اللَِّه قَالَ إِنْ كُْنَت ُتِحـبُّ أَنْ   كُْنُت أَُعلُِّمُه الِْكَتاَب َوالْقُْرآنَ َولَْيَسْت بَِمالٍ َوأَْرِمي َعْنَها ِفي َسبِيلِ

  . ُتطَوََّق طَْوقًا ِمْن َنارٍ فَاقَْبلَْها
مهن : بادە ئىبنى سامىت رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ۇـ ئ  4838

بىر قىسمىغا خهت  نىڭىپ قالغان ساھابىلهردەپ ئاتىل “ئهھلى سۇففه”

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 872(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3025(ئهلبانى  ②
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ئىچىـدىن بىـرى    يېزىشنى ۋە قۇرئان ئوقۇشـنى ئۆگهتكهنىـدىم، ئۇالرنىـڭ   
  :مهن. ماڭا بىر ئوقيا ھهدىيه قىلدى

يولىــدا هللا دەك، مهن ئــۇنى اۈــــ بــۇ ئوقيــا ئــانچه پۇلغــا يــاراپ كهتمىگــ 
ــلىتىمهن ــى   . ئىشـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۇم پهيغهمـ ــۇڭا مهن چوقـ شـ

ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا بېرىـــپ، ئۇنىڭـــدىن بـــۇ مهســـىلىنى ســـوراپ  
لاللالھۇ ئهلهيهــــى ـــــ دېــــدىم ۋە پهيغهمــــبهر ســــه بېقىشــــىم كېــــرەك،

  :ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا بېرىپ
مهن خهت يېزىشنى ۋە قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىتىـپ  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

قويغان ئادەملهردىن بىرى ماڭا ئانچه پۇلغا ياراپ كهتمهيدىغان بىر ئوقيـا  
ــ  يولىــدا ئىشلهتســهم بوالمــدۇ؟هللا بهرگهنىــدى، مهن ئــۇنى ئېلىــپ، ا دەپ ـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر سورىغانىدىم،
ئوتتىن تاقـاق سېلىنىشـىنى خالىسـاڭ، ئـۇنى قوبـۇل      ) بوينۇڭغا(ــ 

  . ①ـ دېدى قىلغىن،
   )3416: ئهبۇ داۋۇد(

 لَُه أُْهِدَيْت َمْن :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 4839
   .ِفيَها ُشَركَاǗُُه فَُهْم قَْوٌم ُهَوِعْنَد َهِديَّةٌ،

ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنـدۇكى،    4839
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن بىرىگه ھهدىيه بهرسهم، ئۇنىڭ قېشىدا باشقىالر بولسا، ئۇالرمـۇ  «
  . ②»ئۇ ھهدىيهگه شېرىكتۇر

  )»ئهلئهۋسهت«؛ 11183: »ئهلكهبىر«(

 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َرأَْيُت: قَالَ أَبِيِه، َعْن ِعَياضٍ، بن اللَِّه َعْبُد عن - 4840
   .“ِكَتاًبا لَُه َوكََتَب لَُه فََحَماُه ِشْعبِي، اْحمِ“:َوقَالَ فَقَبِلََها، َعَسلٍ ِمْن ُعكَّةً لَُه أَْهَدى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2915(ئهلبانى  ①
ــهمى  ② ــى ر  ): 6728(ھهيس ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــى      ب ــى ئهل ــدىل ئىبن ــهنهدىدە مىن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ى

ئهممـا بهزىـلهر ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك بىـرى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى        . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىـپ بىـرى بـار   
 .سۈرگهن، ـ دېگهن



 ...ئۆمۈر بويى ئۆتۈنۈپ بېرىش ۋە ئۆلگهنگه قهدەر ئۆتۈنۈپ ئېلىش، مۈلۈكتىن پايدىلىنىش ھهققىنىئارىيهت 
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ىبنـى ئابـدۇلالھ ئاتىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى      ـ ئىياز ئ  4840
مهن بىــر ئادەمنىــڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : رىــۋايهت قىلىــدۇ

  :ۋەسهللهمگه بىر كورا ھهسهل ھهدىيه قىلغانلىقىنى ۋە
ــالغىن    ــايهڭگه ئ ــى ھىم ــڭ مهھهللهمن ـــ مېنى ــى،  ! ـ ــ دېگهنلىكىن ـ

ــۇ ھهد     ــهللهمنىڭ ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇل  پهيغهم ــى قوب ىيهن
ــانلىقىنى    ــانلىقىنى ۋە ئۇنىــڭ مهھهللىســىنى ھىمايىســىگه ئالغ قىلغ

  . ①بىلدۈرۈپ، ئۇنىڭغا بىر پارچه خهت يېزىپ بهرگهنلىكىنى كۆرگهنىدىم
   )17/369: »ئهلكهبىر«(

  . »غلول اɉمراء هدايا«: قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن، جابر عنـ  4841
ــۇ ئه     4841 ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ـ جـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ نهـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
  . ②»باشلىقالرغا سوۋغات بېرىش خىيانهتتۇر«

  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي إِْسَحَق الُْهَناِئيِّ قَالَ َسأَلُْت أََنَس ْبَن َماِلٍك الرَُّجلُ ِمنَّـا   -4842
الَْمالَ فَُيْهِدي لَُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَقَْرَض أََحُدكُْم ُيقْرُِض أََخاُه 

َوَبْيَنُه قَْبلَ قَْرًضا فَأَْهَدى لَُه أَْو َحَملَُه َعلَى الدَّابَِّة فَلَا َيْركَْبَها َولَا َيقَْبلُْه إِلَّا أَنْ َيكُونَ َجَرى َبْيَنُه 
  .ِلَكذَ

ـ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،         4842
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىــرىڭالر بىراۋغــا قهرز بېرىــپ تۇرســا، ئانــدىن قهرز ئالغــان كىشــى  «
ئۇنىڭغا بىرەر نهرسه ھهدىيه قىلسا ياكى ئـۇنى بىـرەر ئۇالغقـا مىنـدۈرۈپ     

ــۇ ھهدى ــۇ بـ ــا، ئـ ــا  قويسـ يهنـــى ھهرگىزمـــۇ قوبـــۇل قىلمىســـۇن ۋە ئۇالغقـ
مىنمىسـۇن، پهقهت مۇشـۇنداق سـوۋغا ـ سـاالم بېـرىش قهرز ئېلىشـتىن        

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 6734(ھهيسهمى  ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 6743(ھهيسهمى  ②
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بۇرۇن ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا بولۇپ تۇرغان بولسا، ئۇنى قوبۇل قىلسا 
  . ①»بولىدۇ

  )2432: ئىبنى ماجه(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 529(ئهلبانى  ①
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شېرىكلىشىش، كېپىل بولۇش، گۆرۈگه قويۇش، ئىجارىگه 
ېرىش، ۋاكالهتچى بولۇش، پاي قوشۇش ۋە تارتىۋېلىش ب

  قاتارلىق مهسىلىلهر

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرفََعُه قَالَ إِنَّ اللََّه َيقُولُ أََنا ثَاِلثُ الشَّرِيكَْينِ َما لَـْم َيُخـْن    - 4843
  .أََحُدُهَما َصاِحَبُه فَإِذَا َخاَنُه َخَرْجُت ِمْن َبْينِهَِما

رەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ـ ئهبـۇ ھـۇ    4843
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىككــى شــېرىك بىــر ـ بىــرىگه خىيــانهت قىلمىغــان     ”: تائــاالهللا ا«
ــى  ــۇددەتچه مهن ئۇالرنىـــڭ ئۈچىنچىسـ ــېرىكى ( مـ ــۈچىنچى شـ ــى ئـ ) يهنـ

، مهن ئۇالر بىـلهن  ، ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرى خىيانهت قىلىپ قالسابولىمهن
  . ①»دېدى “بولغان شېرىكچىلىكتىن چىقىپ كېتىمهن

  )3383: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ اْشَتَركُْت أََنا َوَعمَّاٌر َوَسْعٌد َيْوَم َبْدرٍ فََجاَء َسْعٌد بِأَِسَريْينِ  - 4844
  . َولَْم أَجِئْ أََنا َولَا َعمَّاٌر بَِشْيٍء

: ھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ـ ئابدۇلال  4844
بهدر ئۇرۇشــى بولغــان كــۈنى مهن، ئهممــار ۋە ســهئد ئــۈچىمىز شــېرىك       

سهئد ئىككـى ئهسـىر تۇتـۇپ كهلـدى، ئهممـا ئهممـار بىـلهن        . بولغانىدۇق
  . ②ئىككىمىز ھېچ نهرسه ئېلىپ كېلهلمىدۇق

   )3937: نهسائى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 732(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 259(ئهلبانى  ②
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َعْن َجدِِّه َعْبِد اللَِّه ْبنِ ِهَشامٍ َوكَانَ قَـْد أَْدَرَك النَّبِـيَّ    َعْن ُزْهَرةَ ْبنِ َمْعَبٍد - 4845
ـ   ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوذََهَبْت بِِه أُمُُّه َزْيَنُب بِْنُت ُحَمْيٍد إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْي

قَالَ ُهَو َصِغٌري فََمَسَح َرأَْسُه َوَدَعا لَُه َوَعْن ُزْهَرةَ ْبنِ َمْعَبٍد َوَسلََّم فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه َبايِْعُه فَ
 َواْبُن أَنَُّه كَانَ َيْخُرُج بِِه َجدُُّه َعْبُد اللَِّه ْبُن ِهَشامٍ إِلَى السُّوقِ فََيْشَترِي الطََّعاَم فََيلْقَاُه اْبُن ُعَمَر

قُولَاِن لَُه أَْشرِكَْنا فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َدَعـا لَـَك   الزَُّبْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فََي
  . بِالَْبَركَِة فََيْشَركُُهْم فَُربََّما أََصاَب الرَّاِحلَةَ كََما ِهَي فََيْبَعثُ بَِها إِلَى الَْمْنزِلِ

الھ ئىبنـى  بـوۋام ئابـدۇل  : ـ زۇھرە ئىبنى مهئبهد مۇنداق دەيـدۇ   4845
ھىشام پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى كـۆرگهن كىچىـك       

ئۇنىڭ ئانىسى زەينهب بىنتى ھۇمهيـد رەزىيهلالھـۇ   . ساھابىلهردىن ئىدى
ئهنها ئۇنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا ئېلىپ 

  :بېرىپ
ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــۇ ئۆغلۇمــ ! ـ ــالغىن ب ــئهت ئ ــ دېگ! دىن بهي ــدە، ـ هن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ دېگهنىـكهن، ئانـدىن ئۇنىـڭ بېشـىنى       ۇ تېخى كىچىك ئىـكهن، بــ 

بـوۋام ئابـدۇلالھ ئىبنـى    . سىالپ قويۇپ، بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلغانىكهن
 .تى ۋە ئاشـلىق سـېتىۋاالتتى  ھىشام مېنى بازارغا بىلـله ئېلىـپ چىقـات   

مهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا بىــلهن ئابــدۇلالھ ئۇنىڭغــا ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆ
  :ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۇچراپ قاالتتى ۋە

ــبهر      ــۈنكى پهيغهم ــۋالغىن، چ ــا شــېرىك قىلى ــۇ مېلىڭغ ــى ب ـــ بىزن ـ
ــ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساڭا بهرىـكهت تىـلهپ دۇئـا قىلغانىـدى،    

هزىـدە بىـر تـۆگه پايـدا     ب. ئۇالرنى شېرىك قىالتتى ،شۇنىڭ بىلهن. دەيتتى
  . ئهۋەتىپ بېرەتتىئاالتتى ۋە ئۇنى ئۇالرنىڭ ئۆيىگه 

   )2502: بۇخارى(

َعْن السَّاِئبِ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَعلُوا ُيثُْنـونَ َعلَـيَّ    - 4846
لَْيِه َوَسلََّم أََنا أَْعلَُمكُْم َيْعنِي بِِه قُلُْت َصَدقَْت بِأَبِي َوَيذْكُُرونِّي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

  . أَْنَت َوأُمِّي كُْنَت َشرِيِكي فَنِْعَم الشَّرِيُك كُْنَت لَا ُتَدارِي َولَا ُتَمارِي



 ...كېپىل بولۇش، گۆرۈگه قويۇش، ئىجارىگه بېرىش، ۋاكالهتچى بولۇش، پاي قوشۇش شېرىكلىشىش،
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مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ـ سائىب مۇنداق دەيـدۇ   4846
ــاھ   ــدىم، س ــىغا كهلگهنى ــهللهمنىڭ قېش ــاختىغىلى  ۋەس ــى م ابىلهر مېن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. تۇردى
  :مهن. ـ دېدى ــ مهن ئۇنى سىلهردىن ياخشىراق بىلىمهن،

راسـت ئېيتتىـڭ، سـهن مېنىـڭ     ! ــ ئاتـا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا بولسـۇن      
شېرىكىم ئىدىڭ، سهن ئهجهپمۇ ياخشى شېرىك ئىدىڭ، بىـرەر ئىشـتىن   

  . ①ـ دېدىم م بىلهن جېدەل قىلمايتتىڭ،توسمايتتىڭ ۋە ھېچكى
  )4836: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجلًا لَزَِم غَرƹًِا لَُه بَِعَشَرِة َدَنانَِري فَقَالَ َواللَِّه لَا أُفَارِقَُك َحتَّـى   - 4847
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتاُه بِقَْدرِ َما َوَعَدُه فَقَالَ لَـُه  َتقِْضَينِي أَْو َتأِْتَينِي بَِحِميلٍ فََتَحمَّلَ بَِها النَّبِيُّ َصلَّى 

ِفيَهـا   النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْيَن أََصْبَت َهذَا الذََّهَب قَالَ ِمْن َمْعِدٍن قَالَ لَا َحاَجةَ لََنـا 
  . لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَولَْيَس ِفيَها َخْيٌر فَقََضاَها َعْنُه َرُسولُ ال

بىـر ئـادەم   : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  4847
  :ئون تىلال قهرز بېرىپ تۇرغان قهرزدارنىڭ ئارقىغا كىرىۋېلىپ

ــ سهن پۇلۇمنى بهرمىگىچه ياكى بىرەر كېپىل تېپىپ بهرمىگىچه، 
دېگهنىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ـ مهن سهندىن ھهرگىز ئايرىلمايمهن،

قهرزدار ۋەدە قىلغـان ۋاقىـت   . ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ قهرزگه كېپىل بولدى
ــا     وت ــهللهمنىڭ يېنىغـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــقاندا، پهيغهمـ شـ

  :كهلگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ۇئ. ـ دەپ سورىدى ــ بۇ ئالتۇنالرنى قهيهردىن تاپتىڭ؟

ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      ــ كاندىن،
  :ۋەسهللهم

ــ بۇ ئالتۇنلىرىڭغـا بىزنىـڭ ئېهتىيـاجىمىز يـوق، چـۈنكى ئۇنىڭـدا       
ــوق،  ــبهر ســهلال    ياخشــىلىق ي ــى پهيغهم ــدى ۋە ئۇنىــڭ قهرزىن ــ دې لالھۇ ـ

  . ②ىدىتۆلئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆزى 
   )3328: ئهبۇ داۋۇد(
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أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن - 4848
الَِّذي  الرَّْهُن ُيْركَُب بَِنفَقَِتِه إِذَا كَانَ َمْرُهوًنا َولََبُن الدَّرِّ ُيْشَرُب بَِنفَقَِتِه إِذَا كَانَ َمْرُهوًنا َوَعلَى

  . النَّفَقَةُ َيْركَُب َوَيْشَرُب
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4848

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
گۆرۈگه قويۇلغان ئۇالغنى چىقىمىغا چۇشـلۇق مىنىشـكه بولىـدۇ،    «

ــېغىپ       ــلۇق س ــا چۇش ــايۋاننى چىقىمىغ ــېغىن ھ ــان س ــۆرۈگه قويۇلغ گ
مىــنگهن ۋە ســۈتىنى ئىچــكهن قىمىنــى ئــۇالغنى چى. ئىچىشــكه بولىــدۇ

  . »ىدۇكۆتۈركىشى 
  )2512: بۇخارى(

   .الرهن ƫن رهنه له غنمه وعليه غرمه: عن أيب هريرة رفعه - 4849
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4849

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يۇلغـــان نهرســـه گـــۆرۈگه قويغـــان كىشـــىنىڭدۇر، ئـــۇ  گـــۆرۈگه قو«

  . »بولىدۇنهرسىنىڭ كىرىمىمۇ، چىقىمىمۇ ئۇنىڭغا ئائىت 
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا يْغلَُق  - 4850
َتفِْسُري ذَِلَك ِفيَما ُنَرى َواللَُّه أَْعلَُم أَنْ َيْرَهَن الرَُّجلُ الرَّْهَن ِعْنَد الرَُّجـلِ  قَالَ َماِلك َو .الرَّْهُن

 بِالشَّْيِء َوِفي الرَّْهنِ فَْضلٌ َعمَّا ُرِهَن بِِه فََيقُولُ الرَّاِهُن ِللُْمْرَتهِنِ إِنْ جِئُْتَك بَِحقَِّك إِلَى أََجلٍ
رَّْهُن لََك بَِما ُرِهَن ِفيِه قَالَ فََهذَا لَا َيْصلُُح َولَا َيِحلُّ َوَهذَا الَِّذي ُنهَِي َعْنـُه  ُيَسمِّيِه لَُه َوإِلَّا فَال

  . َوإِنْ َجاَء َصاِحُبُه بِالَِّذي َرَهَن بِِه َبْعَد الْأََجلِ فَُهَو لَُه َوأَُرى َهذَا الشَّْرȓَ ُمْنفَِسًخا
يغهمبهر سـهلاللالھۇ  په تىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ـ مۇسهييهب 4850

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــايتۇرۇپ بهرمهي   « ــىگه قــ ــىنى ئىگىســ ــان نهرســ ــۆرۈگه قويۇلغــ گــ

: ئىمام مالىك بۇنى چۈشـهندۈرۈپ مۇنـداق دەيـدۇ   . »تۇرۇۋېلىشقا بولمايدۇ
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بىــر ئــادەم بىــر نهرســىنى باشــقا بىــر ئادەمنىــڭ يېنىــدا گــۆرۈگه قويــۇپ 
گـۆرۈگه  . ئالغـان نهرسـىدىن ئـارتۇقتۇر   گـۆرۈگه قويۇلغـان نهرسـه    . قويىدۇ

  : قويغۇچى گۆرۈگه قويۇلغۇچىغا
ــ سېنىڭ ھهققىڭنى پاالنى ۋاقىتقىچه ئېلىپ كېلهلىسهم، گۆرۈگه 
ــتقىچه ئېلىــپ      ــۇ ۋاقى ــايتۇرۇپ بېرىســهن، ش ــا ق ــان نهرســىنى ماڭ قويغ

مۇنـداق  . ــ دەيـدۇ   كېلهلمىسهم، گۆرۈگه قويغان نهرسه سـېنىڭ بولسـۇن،  
مۇنـداق قىلىـش شـهرىئهتته    . هس ھهم ھـاالل بولمايـدۇ  قىلىش توغرا ئهم

ــگهن ئهگهر گــۆرۈگه قويۇلغــان مالنىــڭ ئىگىســى بهلگىلىــگهن   . چهكلهن
ۋاقىتــتىن كېــيىن بولســىمۇ، گــۆرۈگه قويۇلغــان ئادەمنىــڭ ھهققىنــى   
ئېلىپ كهلسه، گۆرۈگه قويغـان مـالنى قايتۇرىۋالىـدۇ ۋە ھېلىقـى شـهرت      

  . ئىناۋەتسىز بولىدۇ
  )1437: مالىك(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْشَتَرى طََعاًمـا   - 4851
  . ِمْن َيُهوِديٍّ إِلَى أََجلٍ َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديٍد

ــا مۇنـــداق دەيـــدۇ     4851 ــۇ ئهنهـ پهيغهمـــبهر : ـ ئائىشـــه رەزىيهلالھـ
هللهم ساۋۇتىنى بىـر يهھۇدىيغـا گـۆرۈگه قويـۇپ،     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس

  . ق سېتىۋالغانىدىئۇنىڭدىن ئاشلى
   )2068: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطُـوا   - 4852
  . الْأَجَِري أَْجَرُه قَْبلَ أَنْ َيجِفَّ َعَرقُُه

ــۋايهت      4852 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىشلهتكهن ئادەمنىڭ ھهققىنى ئۇنىـڭ تهرى قۇرۇماسـتىن بـۇرۇن    «
  . ①»بېرىڭالر

   )»ئهلئهۋسهت«؛ 2443: ئىبنى ماجه(
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أُْت َيِتيًما َوَهاَجْرُت ِمْسِكيًنا َوكُْنُت أَجًِريا ِلاْبَنـِة  َنَش :قالُهَرْيَرةَ  عن أيب - 4853
ِه غَْزَوانَ بِطََعامِ َبطْنِي َوُعقَْبِة رِْجِلي أَْحِطُب لَُهْم إِذَا َنَزلُوا َوأَْحُدو لَُهْم إِذَا َرِكُبوا فَالَْحْمُد ِللَّ

  . َماًماالَِّذي َجَعلَ الدِّيَن ِقَواًما َوَجَعلَ أََبا ُهَرْيَرةَ إِ
مهن يېـتىم چـوڭ   : ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       4853 

ھىجرەت قىلدىم، غهزۋاننىـڭ قىزىغـا   ) يهنى ھېچ نهرسهم يوق(بولدۇم، مىسكىن 
ــېقىش  ــىقىمنى ب ــۋېلىش     ۋە قورس ــا نۆۋەتلىشــىپ مىنى ــدا ئۇالغق ــهپهر قىلغان س

غـا چۈشـكۈن قىلغانـدا، مهن    ئۇالر بىر جاي. بهدىلىگه خىزمهتچى بولۇپ ئىشلىدىم
. ئۇالر ئۇالغقا مىنگهندە ئۇالغلىرىنى ھهيـدەيتتىم . ئۇالرغا ئوتۇن تېرىپ بېرەتتىم

قـا ھهمـدىلهر   هللانى ئىمـام قىلغـان ا  ەيهر يۈزىدە دىننى بهرپا قىلغان ۋە ئهبۇ ھۇرەير
  . ①بولسۇن

  )2445: ئىبنى ماجه(

يَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِديَنـاًرا  َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ قَالَ َدفََع إِلَ - 4854
النَّبِيِّ  ِلأَْشَترَِي لَُه َشاةً فَاْشَتَرْيُت لَُه َشاَتْينِ فَبِْعُت إِْحَداُهَما بِِديَنارٍ َوجِئُْت بِالشَّاِة َوالدِّيَنارِ إِلَى

انَ ِمْن أَْمرِِه فَقَالَ لَُه َباَرَك اللَُّه لََك ِفي َصفْقَِة َيِمينِـَك  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر لَُه َما كَ
فَِة فَكَانَ َيْخُرُج َبْعَد ذَِلَك إِلَى كَُناَسِة الْكُوفَِة فََيْرَبُح الرِّْبَح الَْعِظيَم فَكَانَ ِمْن أَكْثَرِ أَْهلِ الْكُو

  . َمالًا
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : اق دەيدۇـ ئۇرۋە بارىقى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇند  4854

مهن ئـۇ  . ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر قوي سېتىۋېلىش ئۈچـۈن ماڭـا بىـر تىلـال بهردى    
ئاندىن بىر قوينى بىر تىلالغا سېتىپ، يهنه بىـر  . پۇلغا ئىككى قوي سېتىۋالدىم

قــوي بىــلهن بىــر تىلــال پــۇلنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   
ــا  ــم   قېشــىغا ئېلىــپ ب ــۆزلهپ بهردى ــا س ــۆتكهن ئىشــنى ئۇنىڭغ ــۇپ ئ . ردىم ۋە بول

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
مهن كۇفه  ،شۇنىڭدىن كېيىن. ـ دېدى !ه بهرىكهت بهرسۇنگتىجارىتىڭهللا ــ ا

شهھىرىنىڭ كۇناسه مهھهللىسىدە ئولتۇراقلىشىپ قالدىم ۋە تىجـارەت قىلىـپ   
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ــدىم   ــدا ئال ــايىتى جىــق پاي ــنچ. ناھ ــاي  كېيى ــۇفه ئاھالىســىنىڭ ئهڭ ب ه مهن ك
  . ①كىشىلىرىدىن بىرى بولۇپ قالدىم

   )1258: تىرمىزى(

َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َمَعُه بِِديَنارٍ  - 4855
ا بِِديَناَرْينِ فََرَجَع فَاْشَتَرى لَُه أُْضِحيَّةً بِِديَنارٍ َوَجاَء َيْشَترِي لَُه أُْضِحيَّةً فَاْشَتَراَها بِِديَنارٍ َوَباَعَه

َدَعا لَـُه أَنْ  بِِديَنارٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَصدََّق بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َو
  . ُيَباَرَك لَُه ِفي ِتَجاَرِتِه

ــ ھ 4855 : هكىــم ئىبنــى ھىــزام رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا بىـر تىلـال پـۇلنى بېرىـپ،     

مهن بىر تىلالغا بىـر قـوي   . قۇربانلىق قوي سېتىۋېلىش ئۈچۈن ئهۋەتتى
ئاندىن قايتىپ بېرىـپ  . سېتىۋېلىپ، يولدا ئۇنى ئىككى تىلالغا ساتتىم

ــا يه  ــر تىلالغ ــۇلنى     بى ــال پ ــر تىل ــان بى ــېتىۋېلىپ، قالغ ــوي س ــر ق نه بى
. پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه قـايتۇرۇپ ئېلىـپ كهلـدىم     

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ بىر تىلال پۇلنى ماڭا سهدىقه 
  . ②ه بهرىكهت بېرىشىنى تىلهپ دۇئا قىلدىگتىن تىجارىتىمهللابهردى ۋە ا

   )3386: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ َخَرَج َعْبُد اللَِّه َوُعَبْيُد اللَِّه اْبَنـا ُعَمـَر ْبـنِ     - 4856
َب فََرحَّالَْخطَّابِ ِفي َجْيȈٍ إِلَى الِْعَراقِ فَلَمَّا قَفَلَا َمرَّا َعلَى أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ َوُهَو أَِمُري الَْبْصَرِة 

لٌ ِمْن َمـالِ  بِهَِما َوَسهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَْو أَقِْدُر لَكَُما َعلَى أَْمرٍ أَْنفَُعكَُما بِِه لَفََعلُْت ثُمَّ قَالَ َبلَى َهاُهَنا َما
ْن َمَتاعِ الِْعَراقِ ثُمَّ َتبِيَعانِِه اللَِّه أُرِيُد أَنْ أَْبَعثَ بِِه إِلَى أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني فَأُْسِلفُكَُماُه فََتْبَتاَعاِن بِِه َمَتاًعا ِم

ـ   َك فَفََعـلَ  بِالَْمِديَنِة فَُتَؤدَِّياِن َرأَْس الَْمالِ إِلَى أَِمريِ الُْمْؤِمنَِني َوَيكُونُ الرِّْبُح لَكَُما فَقَالَا َوِدْدَنـا ذَِل
ا قَِدَما َباَعا فَأُْربَِحا فَلَمَّا َدفََعا ذَِلَك إِلَـى  َوكََتَب إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنْ َيأُْخذَ ِمْنُهَما الَْمالَ فَلَمَّ

الُْمـْؤِمنَِني  ُعَمَر قَالَ أَكُلُّ الَْجْيȈِ أَْسلَفَُه ِمثْلَ َما أَْسلَفَكَُما قَالَا لَا فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ اْبَنا أَِمريِ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1010(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 733(ئهلبانى  ②
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ْبُد اللَِّه فََسكََت َوأَمَّا ُعَبْيُد اللَِّه فَقَالَ َما َيْنَبِغي لََك َيـا أَِمـَري   فَأَْسلَفَكَُما أَدَِّيا الَْمالَ َورِْبَحُه فَأَمَّا َع
َراَجَعـُه  الُْمْؤِمنَِني َهذَا لَْو َنقََص َهذَا الَْمالُ أَْو َهلََك لََضِمنَّاُه فَقَالَ ُعَمُر أَدَِّياُه فََسكََت َعْبُد اللَّـِه وَ 

ْن ُجلََساِء ُعَمَر َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني لَْو َجَعلَْتُه ِقَراًضا فَقَالَ ُعَمُر قَـْد َجَعلُْتـُه   ُعَبْيُد اللَِّه فَقَالَ َرُجلٌ ِم
طَّـابِ  ِقَراًضا فَأََخذَ ُعَمُر َرأَْس الَْمالِ َونِْصَف رِْبِحِه َوأََخذَ َعْبُد اللَِّه َوُعَبْيُد اللَِّه اْبَنا ُعَمَر ْبـنِ الْخَ 

  . الِنِْصَف رِْبحِ الَْم
ـ زەيــد ئىبنــى ئهســلهم ئاتىســىنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى     4856

ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئىككـى       : رىۋايهت قىلىـدۇ 
بهيدۇلالھ ئىراققا يـۈرۈش قىلغـان بىـر قوشـۇن     ۇئوغلى ئابدۇلالھ بىلهن ئ
ئۇ ئىككىسى قايتىپ كېلىۋېتىپ، ئهبـۇ مۇسـا   . بىلهن بىلله چىققانىدى

ئهبۇ مۇسا ئهشـئهرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    . بىلهن كۆرۈشۈپ ئۆتتى ئهشئهرى
شۇ چاغدا بهسـرەنىڭ ئهمىـرى بولـۇپ، ئـۇ ئىككىسـىنى قىـزغىن قارشـى        

  :ئالدى، ئىشلىرىنى قواليالشتۇرۇپ بهردى ۋە
بىــرەر ئىــش مېنىــڭ    ــــ كاشــكى ســىلهرگه پايــدا يهتكۈزىــدىغان    

ئانـدىن ـــ ھـازىر     .ــ دېـدى   قولۇمدىن كهلسـه ئىـدى، ئهلـۋەتته قىالتـتىم،    
قولۇمــــــدا ئهمىرۇلمــــــۇئمىنىنگه ئهۋەتىشــــــكه تېگىشــــــلىك دۆلهت  
خهزىنىسىگه ئائىت پـۇل ـ مـال بـار، مهن ئـۇنى سـىلهرگه بېـرەي، سـىلهر         
ئۇنىڭغا ئىراقنىڭ ماللىرىدىن سېتىۋېلىپ، ئاندىن مهدىنىگه ئاپىرىـپ  

ۇ، سېتىڭالر ۋە ئهمىرۇلمۇئمىنىنگه ئهسلى پۇل ـ مالنى بهرسهڭالر بولىد 
  :ئۇ ئىككىسى. ـ دېدى تىجارەتتىن چىققان پايدا سىلهرنىڭ بولىدۇ،

شـۇنداق  . ــ دېيىشـتى   ــ شۇنداق قىلساق ئهجهپ ياخشى بولغىـدەك، 
ئهبــۇ مۇســا ئهشــئهرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ دېگىنىنــى قىلــدى ۋە   ،قىلىــپ

ئهمىرۇلمـــۇئمىنىن ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇغـــا ئـــۇ  
كهن ئهسـلى پـۇل ـ مـالنى تاپشۇرۇۋېلىشـنى تـاپىالپ       ئىككىسىدىن ئهۋەت

ــازدى ــنىگه كېلىــپ، ئهكهلــگهن مــاللىرىنى   . خهت ي ــۇ ئىككىســى مهدى ئ
ســېتىپ نۇرغــۇن پايــدا ئالــدى ۋە ھېلىقــى ئامــانهت پــۇل ـ مــالنى ئــۆمهر   

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا تاپشۇرۇپ بهرگهن چاغدا، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ندىكىلهرنىڭ ھهممىسىگه سىلهرگه پۇل ــ ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى قوشۇ

  :ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالر بېرىپ تۇرغاندەك پۇل بېرىپ تۇردىمۇ؟
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ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھـۇ   ،شۇنىڭ بىلهن. ـ دېيىشتى ــ ياق،
  :ئهنهۇ

ــى       ــڭ ئىكك ــئهرى ئهمىرۇلمۇئمىنىننى ــا ئهش ــۇ مۇس ــمهك، ئهب ـــ دې ـ
بهرگهن پۇل ـ مالنى ۋە ئالغان   قېنى، ئۇ! ؟ئوغلىغا پۇل بېرىپ تۇردى ـ ھه 

بۇنى ئاڭلىغـان ئابـدۇلالھ شـۈك تـۇردى،     . ـ دېدى! پايداڭالرنى تاپشۇرۇڭالر
  :بهيدۇلالھ گهپ قىلىپۇئهمما ئ

سېنىڭ مۇنداق قىلىشىڭ تـوغرا ئهمهس،  ! ــ ئى ئهمىرۇلمۇئمىنىن
ـ مال كهملهپ كهتكهن يـاكى زىيانغـا ئۇچرىغـان بولسـا، بىـز       ناۋادا بۇ پۇل

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهنه. ـ دېدى ئهلۋەتته تۆلهيتتۇق،ئۇنى 
ئابدۇلالھ يهنه شـۈك تـۇردى،   . ـ دېدى! ــ قېنى، ھهممىنى تاپشۇرۇڭالر

شـــۇ ئهســـنادا ئـــۆمهر . بهيـــدۇلالھ ئۇنىـــڭ بىـــلهن تاكالالشـــتىۇئهممـــا ئ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مهسلىههتچىلىرىدىن بىرى

. ــ دېـدى   يغا ئۆرىۋەتسهڭ بوپتىكهن،ئۇنى پا! ــ ئى ئهمىرۇلمۇئمىنىن
ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۇنى پايغــا ئايالنــدۇرىۋەتتى ۋە  ،شــۇنىڭ بىــلهن

ئۇنىـڭ ئىككـى   . ئهسلى دەسمايه پۇل بىلهن پايدىنىڭ يېرىمىنـى ئالـدى  
  . بهيدۇلالھ پايدىنىڭ قالغان يېرىمىنى ئالدىۇئوغلى ئابدۇلالھ بىلهن ئ

  )1396: مالىك(

 ْبـنِ  َسِعيِد َعلَى ادََّعْت أَُوْيسٍ بِْنَت أَْرَوى أَنَّ أَبِيِه َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ َشامِِه َعْن - 4857
 آُخـذُ  كُْنُت أََنا َسِعيٌد فَقَالَ الَْحكَمِ ْبنِ َمْرَوانَ إِلَى فََخاَصَمْتُه أَْرِضَها ِمْن َشْيئًا أََخذَ أَنَُّه َزْيٍد
 َسـِمْعتَ  َوَما قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِمْن ِمْعُتَس الَِّذي َبْعَد َشْيئًا أَْرِضَها ِمْن
 َيقُـولُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِمْن
 َبْعـدَ  َبيَِّنةً أَْسأَلَُك لَا َمْرَوانُ لَُه فَقَالَ أََرِضَني َسْبعِ إِلَى وِّقَُهطُ ظُلًْما الْأَْرضِ ِمْن ِشْبًرا أََخذَ َمْن
 ذََهَب َحتَّى َماَتْت فََما قَالَ أَْرِضَها ِفي َواقُْتلَْها َبَصَرَها فََعمِّ كَاِذَبةً كَاَنْت إِنْ اللَُّهمَّ فَقَالَ َهذَا

  . فََماَتْت ُحفَْرٍة ِفي َوقََعْت إِذْ ْرِضَهاأَ ِفي َتْمِشي ِهَي َبْيَنا ثُمَّ َبَصُرَها
ـ ھىشــام ئىبنــى ئــۇرۋە ئاتىســىنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى     4857

ئهرۋا بىنتى ئۇۋەيس ئىسىملىك ئايال زېمىنىنىڭ بىـر  : رىۋايهت قىلىدۇ
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قىسمىنى سهئىد ئىبنى زەيد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئېلىۋالغـانلىقىنى    
سـهئىد   ىـدى، ى ھهكهمـگه چېقىـپ بارغان  دەۋا قىلىپ، ئـۇنى مهرۋان ئىبنـ  
  :ئىبنى زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــته      ــۇ ھهق ــهللهمدىن ب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ مهن پهيغهم ـ
ــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ زېمىنىنــى ئېلىۋاالالرمهنمــۇ؟   ــ  ھهدىــس ئاڭلىغان ـ

  : مهرۋان .دىدې
ــ   ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن نـېمه ئاڭلىـدىڭ؟   

  :سهئىد ئىبنى زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ەپ سورىدىد
كىمكى بىـر  «: ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

يهتته قات  ئۇنىڭ بوينىغا غېرىچ چاغلىق زېمىننى ناھهق ئىگهللىۋالسا،
. ـــ دېــدى دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم،» زېمىــنغىچه تاقــاق ســېلىنىدۇ

  :مهرۋان ئۇنىڭغا
ۇ ھهدىسـنى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن سـهندىن پاكىـت تهلهپ      ـــ مهن بـ  

ئهگهر ئۇ ئايال يالغان ئېيتقان بولسا، ئۇنىڭ كـۆزىنى  ! هللاقىلمايمهن، ئى ا
ــالغى   ــدا ئ ــۆز زېمىنى ــۋەتكىن ۋە جېنىنــى ئ ــدۇئا ! نكــور قىلى ــ دەپ بهت ـ

راســت دېگهنــدەكال، ئــۇ ئايــال دەســلهپ كــۆرمهس بولــۇپ قالــدى،  . قىلــدى
  . پ ئۆلدىتىۋېتىپ، بىر ئورىغا يىقىلىپ چۈشۈكېيىن ئۆز زېمىنىدا كې

   )1610: مۇسلىم(

َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن  - 4858
  . لَى َسْبعِ أََرِضَنيأََخذَ ِمْن الْأَْرضِ َشْيئًا بَِغْيرِ َحقِِّه ُخِسَف بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة إِ

ــۇ       4858 ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــى ئابـ ــالىم ئاتىسـ ـ سـ
ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

  :مۇنداق دېگهن
كىمكى بىرەر زېمىننى نـاھهق ئېلىۋالسـا، قىيـامهت كـۈنى يهتـته      «

  . »لىدۇۇرۇتتۇقات زېمىننىڭ ئاستىغىچه ي
   )2454: خارىبۇ(
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 كحرمة اƫسلم مال حرمة قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن عبداهللا عن - 4859
   .دمه

ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     4859
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىڭ قېنىنـى   مۇسۇلماننىڭ مال ـ مۈلكىنى ئېلىۋېلىش خۇددى «
  . ①»تۆكۈش ھارام بولغاندەك ھارام بولىدۇ

   )بهززار؛ مهۋسىلى(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاَبُه َمـرُّوا بِـاْمَرأٍَة    - 4860
ْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا اتََّخـذَْنا لَكُـْم   فَذََبَحْت لَُهْم َشاةً َواتََّخذَْت لَُهْم طََعاًما فَلَمَّا َرَجَع قَالَ

ونَ طََعاًما فَاْدُخلُوا فَكُلُوا فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه َوكَاُنوا لَا َيْبَدُء
يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لُقَْمةً فَلَْم َيْسَتِطْع َحتَّى َيْبَتِدَئ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََخذَ النَّبِ

 الَْمْرأَةُ أَنْ ُيِسيَغَها فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه َشاةٌ ذُبَِحْت بَِغْيرِ إِذِْن أَْهِلَها فَقَالَْت
َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ َولَا َيْحَتِشُمونَ ِمنَّا َنأُْخذُ ِمْنُهْم َوَيأُْخـذُونَ  َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنَّا لَا َنْحَتِشُم ِمْن آلِ 

  . ِمنَّا
ــدۇ      4860 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ جـ پهيغهمـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ۋە سـاھابىلىرى بىـر ئايالنىـڭ ئۆيىنىـڭ      
ىر قـوينى ئۇالرغـا   يېنىدىن ئۆتكهنىدى، ئۇالر قايتىپ كهلگىچه ئۇ ئايال ب

  :ئۇالر قايتىپ كهلگهندە. ئاتاپ سويۇپ، تاماق تهييارالپ تۇردى
ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ ۇق، ئــۆيگه ىــدبىــز ســىلهرگه تامــاق تهييارلىغان! ـ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ـ دېـدى ،  كىرىپ تامـاق يهپ مـېڭىڭالر  
ــۆيىگه كىــردى   ــۇ ئايالنىــڭ ئ  بىــر ئىشــنى. ۋەســهللهم ۋە ســاھابىلىرى ئ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم باشــلىمىغىچه ســاھابىالر      

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنى دىنار ): 6865(ھهيسهمى  ①

لىق بىر قىسىم ئۆلىماالر ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكى ئىبنى ھىببان قاتار. ئىسىملىك بىرى بار
. ئىلگىرى سۈرسه، يهنه بىر قىسىم ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان   

 .ئهبۇ يهئالنىڭ قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم گۆشـتىن بىـر      . باشلىمايتتى
  :شۇنىڭ بىلهن ئۇ. لمىدىاتۇلوقما ئېلىپ، ئاغزىغا سالغانىدى، ي

  :ـ دېگهنىدى، ئۇ ئايال ــ بۇ قوي ئىگىسىنىڭ ئىزنىسىز سويۇلۇپتۇ،
ــى ا  ـــ ئـ ــڭ هللاــ ــرىنىـ ــڭ    ! پهيغهمبىـ ــى مۇئازنىـ ــهئد ئىبنـ ــز سـ بىـ

ئائىلىسىدىكىلهر بىلهن سېنىڭ ـ مېنىڭ دېيىشـمهيمىز، ئۇالرمـۇ بىـز     
بىــلهن ســېنىڭ ـ مېنىــڭ دېيىشــمهيدۇ، بىــز ئۇالرنىــڭ نهرســىلىرىنى    
ئېلىـــپ ئىشـــلىتىمىز، ئۇالرمـــۇ بىزنىـــڭ نهرســـىلىرىمىزنى ئېلىـــپ  

  . ①ـ دېدى ئىشلىتىدۇ،
  )14371 :ئهھمهد(                                 

  

  

  

  

                                                 
غـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىل     ): 6869(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ئېلىپ تېرىش، بوز يهر  ئىجارىگهتېرىقچىلىق قىلىش، يهرنى 
  ئېچىش ۋە تېپىۋالغان نهرسه قاتارلىق مهسىلىلهر

 َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َيُهوُد َسأَلَْت َخْيَبُر افُْتِتَحْت لَمَّا قَالَ ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4861
 َوالزَّْرعِ الثََّمرِ ِمْن ِمْنَها َخَرَج َما نِْصِف َعلَى َيْعَملُوا أَنْ َعلَى ِفيَها ُيِقرَُّهْم أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
 الَْحـِديثَ  َساَق ثُمَّ ِشئَْنا َما ذَِلَك َعلَى ِفيَها أُِقرُّكُْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ
 السُّْهَماِن َعلَى ُيقَْسُم الثََّمُر َوكَانَ ِفيِه َوَزاَد اللَِّه ُعَبْيِد َعْن ُمْسهِرٍ َواْبنِ ُنَمْيرٍ اْبنِ ِثَحِدي بَِنْحوِ
  . الُْخْمَس َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََيأُْخذُ َخْيَبَر نِْصِف ِمْن

: ۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنه    4861
خهيبهر پهتهى قىلىنغاندىن كېيىن، يهھـۇدىيالر پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    
ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن تېرىقچىلىـق ۋە باغۋەنچىلىـك قىلىـپ، يهردىـن      
چىققان ئاشلىق ۋە مېۋىلهرنىڭ يېرىمىنـى بېـرىش بهدىلىـگه خهيـبهردە     

لالھۇ قــېلىش ئىمكــانىيىتى بېرىشــنى ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر ســهلال 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــان      ــبهردە خالىغ ــائهن خهي ــهرتكه بىن ــۇ ش ــدۇ، ســىلهرگه مۇش ـــ بولى ـ
خهيـبهردىن چىققـان   . ـ دېـدى  مۇددەتكىچه قېلىش ئىمكانىيىتى بهردىم،

مېــۋە ۋە ئاشــلىق مهھســۇالتلىرىنىڭ يېرىمــى غهنىــمهت تهقســىماتى      
سـهللهم  بويىچه تهقسىم قىلىناتتى ۋە پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋە  

  . بىرىنى ئاالتتى بهشتىن) ئۇ غهنىمهتنىڭ(
  )1551: مۇسلىم(
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 إِلَـى  َدفََع أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 4862
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َوِلَرُسولِ َواِلهِْمأَْم ِمْن َيْعَتِملُوَها أَنْ َعلَى َوأَْرَضَها َخْيَبَر َنْخلَ َخْيَبَر َيُهوِد
  . ثََمرَِها َشطُْر َوَسلََّم

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ       4862
ــا    ــبهر يهھۇدىيلىرىغـ ــهللهم خهيـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

چىققــان  ىــنيهردخهيبهرنىــڭ خــورمىزارلىقىنى ۋە تېرىلغــۇ يهرلىرىنــى  
  . شهرتى بىلهن بهردى ئېلىشمهھسۇالتنىڭ يېرىمىنى 

  ) 1551: مۇسلىم(

 إِلَّـا  ِهْجَرٍة َبْيِت أَْهلُ بِالَْمِديَنِة َما قَالَ َجْعفَرٍ أَبِي َعْن ُمْسِلمٍ ْبُن قَْيُس قَالَـ   4863
 ْبـنُ  َوُعَمُر َمْسُعوٍد ْبُن اللَِّه َوَعْبُد اِلٍكَم ْبُن َوَسْعُد َعِليٌّ َوَزاَرَع َوالرُُّبعِ الثُّلُِث َعلَى َيْزَرُعونَ
 َعْبـدُ  َوقَـالَ  ِسريِيَن َواْبُن َعِليٍّ َوآلُ ُعَمَر َوآلُ َبكْرٍ أَبِي َوآلُ َوُعْرَوةُ َوالْقَاِسُم الَْعزِيزِ َعْبِد

 َعلَى النَّاَس ُعَمُر َوَعاَملَ زَّْرعِال ِفي َيزِيَد ْبَن الرَّْحَمنِ َعْبَد أَُشارُِك كُْنُت الْأَْسَوِد ْبُن الرَّْحَمنِ
  . كَذَا فَلَُهْم بِالَْبذْرِ َجاُءوا َوإِنْ الشَّطُْر فَلَُه ِعْنِدِه ِمْن بِالَْبذْرِ ُعَمُر َجاَء إِنْ

ـ قهيــــس ئىبنــــى مۇســــلىم ئهبــــۇ جهئفهرنىــــڭ مۇنــــداق      4863
مهدىــنىگه ھىجــرەت قىلىــپ چىققــان  : دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ

هرنىـــڭ ھهممىســـى يهردىـــن چىققـــان مهھســـۇالتنىڭ ئـــۈچتىن ئائىلىل
ئهلــى، . بىرىنــى يــاكى تــۆتتىن بىرىنــى بېــرىش بهدىلىــگه يهر تېرىيتتــى

سهئد ئىبنى مالىك، ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد، ئۆمهر ئىبنى ئابـدۇلئهزىز،  
ــڭ      ــىدىكىلهر، ئۆمهرنىــ ــڭ ئائىلىســ ــۇ بهكرىنىــ ــۇرۋە، ئهبــ ــىم، ئــ قاســ

ئىلىســـىدىكىلهر ۋە ئىبنـــى ســـىيرىن ئائىلىســـىدىكىلهر، ئهلىنىـــڭ ئا
  .قاتارلىقالر تېرىقچىلىق قىالتتى

مهن ئابدۇرراھمان ئىبنى : ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهسۋەد مۇنداق دەيدۇ
زىيهلالھـۇ ئهنهۇمـۇ   ئـۆمهر رە . يهزىد بىلهن ئورتاقلىشـىپ يهر تېـرىيتتىم  

ــۇن  ــى  نۇرغـ ــىپ يهر تېرىيتتـ ــلهن ئورتاقلىشـ ــى بىـ ــۆمهر . كىشـ ئهگهر ئـ
ــان مهھســۇالتنىڭ   رەزىيهلالھــ ــۇرۇقنى چىقارســا، يهردىــن چىقق ۇ ئهنهــۇ ئ
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ئهگهر ئــۇرۇقنى باشــقىالر چىقارســا، ئۇالرمــۇ يهردىــن  . يېرىمىنــى ئــاالتتى
   .چىققان مهھسۇالتنىڭ يېرىمىنى ئاالتتى

   )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

اَنْت الَْمَزارُِع ُتكَْرى َعلَى َعْهِد َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ كَ - 4864
َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَنَّ ِلَربِّ الْأَْرضِ َما َعلَى َربِيعِ السَّاِقي ِمـْن الـزَّْرعِ   

  . َوطَاِئفَةً ِمْن التِّْبنِ لَا أَْدرِي كَْم ُهَو
لالھ ئىبنـى ئـۆمهر   ئابـدۇ  تىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ نـافىئ    4864

ــداق د  ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم ــگهنرەزىيهلالھ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : ې پهيغهم
ۋەسهللهمنىڭ زامانىدا تېرىلغۇ يهرلهر يهر ئىگىسىگه سۇ ئېرىقلىرىنىڭ 

ك ســامان بېــرىش بويىــدىكى زىرائهتلهرنىــڭ مهھســۇالتىنى ۋە بىــر بۆلــۈ 
ئـاز  (چىلىـك  مهن بـۇ سـاماننىڭ قان  . بېرىلهتتـى  ئىجـارىگه شهرتى بىلهن 
  . ①ى بىلمهيمهنئىكهنلىكىن) ياكى جىق

  )3931: نهسائى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ قَالَ كَانَ طَاُوٌس َيكَْرُه أَنْ ُيَؤاجَِر أَْرَضـُه بِالـذََّهبِ    - 4865
نِ َراِفـعِ ْبـنِ َخـِديجٍ    َوالِْفضَِّة َولَا َيَرى بِالثُّلُِث َوالرُُّبعِ َبأًْسا فَقَالَ لَُه ُمَجاِهٌد اذَْهْب إِلَى اْب

ى َعْنُه َما فَاْسَمْع ِمْنُه َحِديثَُه فَقَالَ إِنِّي َواللَِّه لَْو أَْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَه
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّمـا   فََعلُْتُه َولَِكْن َحدَّثَنِي َمْن ُهَو أَْعلَُم ِمْنُه اْبُن َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه

  . قَالَ لَأَنْ َيْمَنَح أََحُدكُْم أََخاُه أَْرَضُه َخْيٌر ِمْن أَنْ َيأُْخذَ َعلَْيَها َخَراًجا َمْعلُوًما
تـاۋۇس يېرىنـى ئـالتۇن ـ     : ـ ئهمر ئىبنى دىينار مۇنداق دەيـدۇ   4865

يهرنـى ئۇنىڭـدىن   . تتىكۈمۈشكه ئىجارىگه بېرىشنى ياخشى دەپ قارىمـاي 
تىن بىـرىگه ئىجـارىگه   چىققان مهھسۇالتنىڭ ئۈچتىن بىرىگه يـاكى تـۆت  

  :مۇجاھىد ئۇنىڭغا. ۋەقهسى يوق دەپ قارايتتىبېرىشنى ھېچ
ــ مهن ئىبنى رافىئ ئىبنى خهدىجنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇنىڭدىن بـۇ  

  :ـ دېگهنىدى، تاۋۇس ھهقتىكى ھهدىسنى ئاڭالپ كېلىمهن،

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3675(ئهلبانى  ①
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مى بىلهن قهسهمكى، مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى نىڭ ناهللاــ ا
ۋەســهللهمنىڭ ئۇنــداق قىلىشــتىن توســقانلىقىنى بىلــگهن بولســام،      

يهنـى ئىبنـى   (ھهرگىز ئۇنـداق قىلمـايتتىم، لـېكىن ماڭـا ئۇنىڭـدىنمۇ      
ئالىمراق كىشى يهنى ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا    ) رافىئتىنمۇ

بىـرىڭالر يېرىنـى بىـر    «: يهـى ۋەسـهللهمنىڭ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله
قېرىندىشــىغا ئاشــلىق ئالمــاي بهرســه، بــۇ ئــۇ يهرنىــڭ بهدىلىــگه مهلــۇم  

دېگهنلىكىنــى ســۆزلهپ  » مىقــداردا ئاشــلىق ئالغىنىــدىن ياخشــىدۇر   
  . ①ـ دېدى بهرگهن،

  )3873: نهسائى(

 َحقْلًا الْأَْنَصارِ أَكْثََر كُنَّاَيقُولُ  يجٍَخِد ْبَن َراِفَع َسِمَع أَنَُّه الزَُّرِقيِّ َحْنظَلَةَ َعْنـ  4866
 َهـِذهِ  ُتْخرِْج َولَْم َهِذِه أَْخَرَجْت فَُربََّما َهِذِه َولَُهْم َهِذِه لََنا أَنَّ َعلَى الْأَْرَض ُنكْرِي كُنَّا قَالَ
  . َيْنَهَنا فَلَْم الَْورُِق َوأَمَّا ذَِلَك َعْن فََنَهاَنا

 جمهن رافىـئ ئىبنـى خهدىـ   : مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ھهنزەله زۇرەقىـي   4866
ــدىم   ــى ئاڭلىغانىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــز : رەزىيهلالھـ بىـ

: يهرلىرىمىزنى. ئهنسارىالر تېرىلغۇ يهرلىرى ئهڭ جىق كىشىلهر ئىدۇق
مــاۋۇ يهرنىــڭ مهھســۇالتى بىزنىــڭ بولســۇن، ئــاۋۇ يهرنىــڭ مهھســۇالتى  ”

ــۇن  ــىلهرنىڭ بولس ــۇ  “س ــارىگه بېرەتت ــن   . قدەپ ئىج ــاۋۇ يهردى ــدە م بهزى
ــاۋۇ يهردىــن مهھســۇالت چىقمــاي قــ   مهھســۇالت چىقىــپ، شــۇڭا . تتىاالئ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنــى مۇنــداق قىلىشــتىن  
ــارىگه بېرىشــــتىن بى . توســــتى ــا يهرنــــى كۈمۈشــــكه ئىجــ زنــــى ئهممــ

  . توسمىغانىدى
   )1547: مۇسلىم(

  . ُب َوالَْورُِق فَلَْم َيكُْن َيْوَمِئٍذَوأَمَّا الذََّه :ومن رواياته - 4867

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3622(ئهلبانى  ①
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ئـۇ كـۈنلهردە يهرنـى ئـالتۇن ۋە كۈمۈشـكه      : ـ يهنه بىر رىـۋايهتته   4867
  . دېيىلگهنـ ئىجارىگه بېرىدىغان ئىش يوق ئىدى، 

   )2327: بۇخارى(

 اللَُّه َصلَّى لَِّهال َرُسولِ َعْهِد َعلَى َمَزارَِعُه ُيكْرِي كَانَ ُعَمَر اْبَن أَنَّ َناِفعٍ َعْن - 4868
 آِخرِ ِفي َبلََغُه َحتَّى ُمَعاوَِيةَ ِخلَافَِة ِمْن َوَصْدًرا َوُعثَْمانَ َوُعَمَر َبكْرٍ أَبِي إَِماَرِة َوِفي َوَسلََّم َعلَْيِه
 فََدَخلَ َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى النَّبِيِّ َعْن بَِنْهيٍ ِفيَها ُيَحدِّثُ َخِديجٍ ْبَن َراِفَع أَنَّ ُمَعاوَِيةَ ِخلَافَِة
 الَْمـَزارِعِ  ِكَراِء َعْن َيْنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ فَقَالَ فََسأَلَُه َمَعُه َوأََنا َعلَْيِه

 اللَّـهِ  َرُسـولَ  أَنَّ َخِديجٍ ْبُن َراِفُع َزَعَم قَالَ َبْعُد َعْنَها ُسِئلَ إِذَا َوكَانَ َبْعُد ُعَمَر اْبُن فََتَركََها
  . َعْنَها َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

ــافىئ مۇنــداق دەيــدۇ    4868 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  : ـ ن ئىبنــى ئ
ــۇ بهكــرى     ــدا، ئهب ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ زامانى پهيغهم

مان رەزىيهلالھـۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ، ئوسـ 
ئهنهۇنىــڭ خهلىپىلىــك زامانلىرىــدا ۋە مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ  

ــارىگه بېرەتتــى    ــدە يېرىنــى ئىج ــاش تهرىپى ــا . خهلىپىلىكىنىــڭ ب ئهمم
ــاخىرقى    ــۇ ئهنهۇنىـــڭ خهلىپىلىـــك دەۋرىنىـــڭ ئـ ــاۋىيه رەزىيهلالھـ مۇئـ

ىبنـى  مهزگىلىگه كهلگهندە، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇماغـا رافىـئ ئ   
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بىـر ھهدىسـى يهتـكهن بولـۇپ، بـۇ ھهدىسـته       ج خهدى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يهرنى ئىجارىگه بېرىشتىن 
ــان  ــقانلىقى ئېيتىلغ ــۇ    . توس ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــلهن، ئىبن ــۇنىڭ بى ش

ئهنهۇمــا رافىــئ ئىبنــى خهدىــج رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ قېشــىغا كىــردى،   
ــدە     مهن ــس ھهققىـ ــى ھهدىـ ــدىم، ھېلىقـ ــله ئىـ ــلهن بىلـ ــڭ بىـ ــۇ ئۇنىـ مـ

  :سورىغانىدى، ئۇ
ــى       ــۇ يهرلهرن ــهللهم تېرىلغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ـ

ئىبنى ئـۆمهر   ،شۇنىڭدىن كېيىن. ـ دېدى ئىجارىگه بېرىشتىن توساتتى،
ئـۇ بـۇ ھهقـته    . ىهرمهيـدىغان بولـد  ب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما يېرىنى ئىجارىگه

  :ال سورىغۇچىالرغاسوئ



  بۆلۈمى تاالق

 114

ــ رافىئ ئىبنى خهدىج رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئېيتىشىچه، پهيغهمبهر 
ــ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهرنى ئىجارىگه بېرىشتىن توسـقانىكهن، 

  . پ جاۋاب بېرەتتىدە
   )1547: مۇسلىم(

 ِكـَراءِ  َعـنْ  َخِديجٍ َنْب َراِفَع َسأَلُْت قَالَ الْأَْنَصارِيُّ قَْيسٍ ْبُن َحْنظَلَةُ عن - 4869
 َصـلَّى  النَّبِيِّ َعْهِد َعلَى ُيَؤاجُِرونَ النَّاُس كَانَ إِنََّما بِِه َبأَْس لَا فَقَالَ َوالَْورِقِ بِالذََّهبِ الْأَْرضِ
 َهذَا َوَيْسلَُم َهذَا ْهِلُكفََي الزَّْرعِ ِمْن َوأَْشَياَء الَْجَداوِلِ َوأَقَْبالِ الَْماِذَياَناِت َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 َمْعلُـومٌ  َشْيٌء فَأَمَّا َعْنُه ُزجَِر فَِلذَِلَك َهذَا إِلَّا ِكَراٌء ِللنَّاسِ َيكُْن فَلَْم َهذَا َوَيْهِلُك َهذَا َوَيْسلَُم
  . بِِه َبأَْس فَلَا َمْضُمونٌ

مهن رافىـئ  : ـ ھهنزەله ئىبنـى قهيـس ئهنسـارى مۇنـداق دەيـدۇ       4869
هدىج رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن يهرنى ئالتۇن ۋە كۈمۈشـكه ئىجـارىگه   ئىبنى خ
  :سورىغانىدىم، ئۇ ھهققىدە بېرىش

ــى     ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــىلهر پهيغهمــ ــدۇ، كىشــ ـــ بولىۋېرىــ ـــ
ۋەســهللهمنىڭ زامانىــدا يهرلهرنــى ســۇ ئاقىــدىغان يهرلهردىــن ۋە ئېرىــق   

ييهن بويلىرىـــدىن چىقىـــدىغان مهھســـۇالتنى بېـــرىش، شـــۇنداقال مـــۇئه 
نهتىجىـدە ئـۇ   . ه ئـاالتتى گئاشلىق بېرىش شهرتى بىـلهن ئىجـارى  مىقداردا 

يهردىن ئاشلىق چىقىپ، بـۇ يهردىـن چىقمـاي قـاالتتى يـاكى ئـۇ يهردىـن        
دەك ئاشــلىق ۈگــتۆلى ئانــدىن ئىجــارىگه. چىقمــاي، بــۇ يهردىــن چىقــاتتى 

. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئۇنـداق قىلىشـتىن چهكلهنـدى   . تېپىلماي قاالتتى
ا ئېنىق ۋە مۇئهييهن مىقداردا نهرسىگه ئىجارىگه ئالسا، ئۇنىڭ ھېچ ئهمم

  . ـ دېدى يامىنى يوقتۇر،
   )1547: سلىممۇ(

 َناِفًعـا  لََنا كَانَ أَْمرٍ َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهاَنا: ويف رواية - 4870
 َوالطََّعامِ َوالرُُّبعِ الثُّلُِث َعلَى فَُنكْرَِيَها بِالْأَْرضِ ُنَحاِقلَ أَنْ َنَهاَنا لََنا أَْنفَُع َوَرُسوِلِه اللَِّه َوطََواِعَيةُ
  . ذَِلَك ِسَوى َوَما ِكَراَءَها َوكَرَِه ُيْزرَِعَها أَْو َيْزَرَعَها أَنْ الْأَْرضِ َربَّ َوأََمَر الُْمَسمَّى
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همبهر سـهلاللالھۇ  پهيغ: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن  4870
ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنــى بىــزگه پايــدىلىق بولغــان ئىشــتىن توســتى،  

ــا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلىــش بىــز ئۈچــۈن   هللالــېكىن ا ق
ئۇ بىزنى يهرنـى تهييـار ئاشـلىققا، يهردىـن چىققـان      . تېخىمۇ پايدىلىقتۇر

ــدار    ــۆتتىن بىــرىگه ۋە مــۇئهييهن مىق ــۈچتىن بىــرىگه، ت دا ئاشــلىقنىڭ ئ
ئاشلىق بېرىشكه ئىجارىگه بېرىشتىن توسۇپ، يهر ئىگىسـىنى يـا ئـۆزى    

  . ۇشقا بۇيرۇدىۇزباشقىالرغا تېرىغ كىتېرىشقا يا
   )1548: مۇسلىم(

ومنها عن عمِّه ظَُهري بن رافع وعن بعض ُعُمومته أخرى رفعـاه بنحـو    - 4871
  . هذا

ـ زۇھهيـــر ئىبنـــى رافىئتىنمـــۇ يۇقىرىـــدىكىگه ئوخشـــاش      4871
  . ①مۇندا ھهدىس رىۋايهت قىلىنغانمهز

   )1385: تىرمىزى(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ بِِه فََمرَّ أَْرًضا َزَرَع أَنَُّه َخِديجٍ ْبُن َراِفُع عن - 4872
 َوِلَبنِي الشَّطُْر ِلي َمِليَوَع بَِبذْرِي َزْرِعي فَقَالَ الْأَْرُض َوِلَمْن الزَّْرُع ِلَمْن فََسأَلَُه َيْسِقيَها َوُهَو
  . َنفَقََتَك َوُخذْ أَْهِلَها َعلَى الْأَْرَض فَُردَّ أَْرَبْيُتَما فَقَالَ الشَّطُْر فُلَاٍن

مهن : ـ رافىئ ئىبنى خهدىـج رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       4872
ــدىم  ــرائهت تېرىغانى ــر يهرگه زى ــبهر   . بى ــى سۇغۇرىۋاتســام، پهيغهم ــۇ يهرن ئ

  :ئۇ مهندىن. ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ يهردىن ئۆتۈپ قالدىسهلاللال
  :ـ دەپ سورىغانىدى، مهن ــ زىرائهت كىمنىڭ، يهر كىمنىڭ؟

زىرائهت مېنىڭ، بۇنىڭ ئۈچۈن يهردىـن چىققـان    ۋەئهمگهك  ،ــ ئۇرۇق
ــڭ       ــاالنى جهمهتنى ــى پ ــان يېرىم ــڭ، قالغ ــى مېنى ــۇالتنىڭ يېرىم مهھس

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇنى ئاڭلىغان. ـ دېدىم بولىدۇ،
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ــ ئىككىڭـالر جـازانىگه كىرىـپ قاپسـىلهر، سـهن يهرنـى ئىگىسـىگه        
  . ①ـ دېدى! قايتۇرۇپ بېرىپ، چىقىمىڭنى ئۇنىڭدىن ئېلىۋالغىن

  )3402: ئهبۇ داۋۇد(

ْيِه َوَسلََّم َنَهى َعـْن  فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه أََسِمْعَت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ :ومنها - 4873
  . ٍءِكَراِء الْأَْرضِ فَقَالَ َراِفٌع َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا ُتكُْروا الْأَْرَض بَِشْي

ـ يهنه بىر رىۋايهتته كېلىشىچه، ئابدۇلالھ رافىئ ئىبنى خهدىج   4873
  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـــ ســهن راســت  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  الىنـ
ـــ دەپ  يهرنــى ئىجــارىگه بېرىشــتىن توســقانلىقىنى ئاڭلىغانمىــدىڭ؟    

  :سورىسا، ئۇ
ـــ مهن راســت : ال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ىنـ

» يهرنــى بىــر نهرســه ئېلىــپ ئىجــارىگه بېرىــدىغان ئىشــنى قىلمــاڭالر  «
  . ②ـ دەپ جاۋاب بهردى دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم،

   )3915: نهسائى(

فََجاَء أَِخي ِعْمَرانُ ْبُن َسْهلِ ْبنِ َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ فَقَالَ َيا أََبَتاُه إِنَُّه  :ومنها - 4874
َجلَّ َسَيْجَعلُ لَكُْم قَْد أَكَْرْيَنا أَْرَضَنا فُلَاَنةَ بِِمائََتْي ِدْرَهمٍ فَقَالَ َيا ُبَنيَّ َدْع ذَاَك فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َو
  . رِْزقًا غَْيَرُه إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َنَهى َعْن ِكَراِء الْأَْرضِ

ىشـىچه، ئىمـران ئىبنـى    لـ ئـۇ رىۋايهتلهرنىـڭ يهنه بىرىـدە كې     4874
سهھل ئىبنى رافىـئ ئىبنـى خهدىـج چـوڭ دادىسـى رافىـئ ئىبنـى خهدىـج         

  : لالھۇ ئهنهۇغارەزىيه
تهڭگىــگه ئىجــارىگه  200بىــز يېرىمىزنــى پــاالنى ئايالغــا ! ــــ ئــى دادا

  :ـ دېگهنىدى، ئۇ بهردۇق،

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 738(ئهلبانى  ①
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تائــاال ســىلهرگه ئۇنىڭــدىن هللا ئۇنــداق قىلمىغىــن، ا! ــــ ئــى ئوغلــۇم
ــى       ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدۇ، پهيغهم ــق بېرى ــۇ رىزى ــول بىلهنم ــقا ي باش

  . ①ـ دېدى سقانىدى،ۋەسهللهم يهرنى ئىجارىگه بېرىشتىن تو
   )3926: نهسائى(

 ْبـنَ  َراِفَع أَنَّ َبلََغُه َحتَّى أََرِضيِه ُيكْرِي كَانَ ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَنَّ :ومنها - 4875
ـ  َخـِديجٍ  اْبَن َيا فَقَالَ اللَِّه َعْبُد فَلَِقَيُه الْأَْرضِ ِكَراِء َعْن َيْنَهى كَانَ الْأَْنَصارِيَّ َخِديجٍ  اذَاَم
 اللَِّه ِلَعْبِد َخِديجٍ ْبُن َراِفُع قَالَ الْأَْرضِ ِكَراِء ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن ُتَحدِّثُ
 َوَسلََّم ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ الدَّارِ أَْهلَ ُيَحدِّثَاِن َبْدًرا َشهَِدا قَْد َوكَاَنا َعمَّيَّ َسِمْعُت
  . الْأَْرضِ ِكَراِء َعْن َنَهى

ئابـدۇلالھ  : ـ ئۇ رىۋايهتلهرنىڭ يهنه بىرىـدە مۇنـداق دېـيىلگهن     4875
كېـيىن  . ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما يهرلىرىنى ئىجارىگه بېرەتتـى 

ئۇ رافىئ ئىبنى خهدىـج ئهنسـارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ يهرنـى ئىجـارىگه       
  :ىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشتى ۋەبېرىشتىن توسقانلىق

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن     ! ــ ئى ئىبنى خهدىـج 
ــ   يهرنى ئىجارىگه بېرىش ھهققىدە قانداق ھهدىس رىۋايهت قىلىۋاتىسهن؟

   :ئۇ دەپ سورىغانىدى،
ئـۆز   نىـڭ بولۇپ كهتـكهن ئىككـى تاغام   دــ مهن بهدر ئۇرۇشىدا شېهى

گه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يهرنى هردىكىلسىئائىلى
ــانلىقىنى   ــارىگه بېرىشــــتىن توســــقانلىقىنى ســــۆزلهپ بېرىۋاتقــ ئىجــ

  . ـ دېدى ئاڭلىغانىدىم،
  )1547: مۇسلىم(

ـ  - 4876 ا َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ قَالَ َزْيُد ْبُن ثَابٍِت َيْغِفُر اللَُّه ِلَراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ أََن
َوَسلََّم إِنْ َواللَِّه أَْعلَُم بِالَْحِديِث ِمْنُه إِنََّما كَاَنا َرُجلَْينِ اقَْتَتلَا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  . كَانَ َهذَا َشأُْنكُْم فَلَا ُتكُْروا الَْمَزارَِع فََسِمَع قَْولَُه لَا ُتكُْروا الَْمَزارَِع
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نــى زۇبهيــر زەيــد ئىبنــى ســابىتنىڭ مۇنــداق      ـ ئــۇرۋە ئىب    4876
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــئ ئىبنــى خهدىجــكه رەھــمهت   هللا ا: دېگهنلىكىنــى رى رافى

نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن بـۇ ھهدىسـنى ئۇنىڭـدىن       هللا! قىلسۇن
ئهســلىدە ئىككــى ئــادەم ئۇرۇشــۇپ قالغــان بولــۇپ، . ياخشــىراق بىلىــمهن

  :غاپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالر
ــ تېرىلغۇ يهرلهرنى ئىجارىگه بېرىش سـىلهرنى مۇشـۇنداق قىلىشـقا    

. ــ دېـگهن   سهۋەب بولىدىغان بولسا، تېرىلغۇ يهرلهرنى ئىجارىگه بهرمهڭالر،
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    ــج پهيغهم : رافىــئ ئىبنــى خهدى

دېـــگهن ئـــاخىرقى جـــۈمله » تېرىلغـــۇ يهرلهرنـــى ئىجـــارىگه بهرمهڭـــالر«
  . ①ىال ئاڭالپ قالغانسۆزىن

  )3927: نهسائى(

َعْن اْبنِ ِشَهابٍ أَنَُّه َسأَلَ َساِلَم ْبَن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َعْن ِكَراِء الَْمـَزارِعِ   - 4877
ُيـذْكَُر  فَقَالَ لَا َبأَْس بَِها بِالذََّهبِ َوالَْورِقِ قَالَ اْبُن ِشَهابٍ فَقُلُْت لَُه أََرأَْيَت الَْحِديثَ الَِّذي 

  . َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ فَقَالَ أَكْثََر َراِفٌع َولَْو كَانَ ِلي َمْزَرَعةٌ أَكَْرْيُتَها
مهن سـالىم ئىبنـى ئابـدۇلالھ    : ـ ئىبنى شىهاب مۇنداق دەيدۇ  4877

ــى    ــۇ يهرلهرنـ ــۆمهردىن تېرىلغـ ــى ئـ ــارىگهئىبنـ ــدە   ئىجـ ــرىش ھهققىـ بېـ
  :سورىغانىدىم، ئۇ

. ــ دېـدى   مۈشكه ئىجارىگه بهرسىمۇ بولىۋېرىـدۇ، ــ يهرنى ئالتۇن ۋە كۈ
  :مهن

ــۋايهت       ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــج رەزىيهلالھ ــى خهدى ــئ ئىبن ــداقتا رافى ـــ ئۇن ـ
  :ـ دېگهنىدىم، ئۇ قىلىنغان ھهدىسكه نېمه دەيسهن؟

ـــــ رافىـــئ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ بهك ئاشـــۇرىۋېتىپتۇ، ئهگهر مېنىـــڭ 
ــ   رىگه بهرگهن بـوالتتىم، تېرىلغۇ يېرىم بولىدىغان بولسا، مهن ئۇنى ئىجـا 

  . دېدى
  )1417: مالىك(
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َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ قَالَ كَانَ أَْصَحاُب الَْمَزارِعِ ُيكُْرونَ ِفي َزَمـاِن   - 4878
وا َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمَزارَِعُهْم بَِما َيكُونُ َعلَى السَّاِقي ِمْن الـزَّْرعِ فََجـاءُ  

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْخَتَصُموا ِفي َبْعضِ ذَِلَك فََنَهاُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  
  . َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُيكُْروا بِذَِلَك َوقَالَ أَكُْروا بِالذََّهبِ َوالِْفضَِّة

: ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ـ سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس رەزىيهلالھـۇ   4878
ــۇ      ــدا تېرىلغـ ــهللهمنىڭ زامانىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
ــدىن      ــڭ بويىـ ــۇ ئېقىنلىرىنىـ ــى سـ ــرى يهرلىرىنـ ــڭ ئىگىلىـ يهرلهرنىـ
. چىقىدىغان مهھسۇالتنى ئۆزى ئېلىش شهرتى بىلهن ئىجـارىگه بېرەتتـى  

يهـى  بىر قېتىم ئۇالر بۇ ئىشتا كېلىشهلمهي، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهله 
پهيغهمــبهر  ،شــۇنىڭ بىـلهن . ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا دەۋالىشــىپ كهلـدى   

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرنى يهرلىرىنـى بـۇ شـهكىلدە ئىجـارىگه     
يهرلىرىڭالرنــى ئــالتۇن ۋە كۈمۈشــكه ئىجــارىگه  «: بېرىشــتىن توســتى ۋە

  . ①دېدى» بېرىڭالر
   )3894: نهسائى(

ةَ َعْن أَبِيِه َعْن َسِعيِد ْبنِ َزْيٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو - 4879
ُعْرَوةَ فَلَقَْد َخبََّرنِي الَِّذي قال َوَسلََّم قَالَ َمْن أَْحَيا أَْرًضا َمْيَتةً فَهَِي لَُه َولَْيَس ِلِعْرقٍ ظَاِلمٍ َحقٌّ 

اْخَتَصَما إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم غَـَرَس    َحدَّثَنِي َهذَا الَْحِديثَ أَنَّ َرُجلَْينِ
أََحُدُهَما َنْخلًا ِفي أَْرضِ الْآَخرِ فَقََضى ِلَصاِحبِ الْأَْرضِ بِأَْرِضِه َوأََمَر َصـاِحَب النَّْخـلِ أَنْ   

َرُب أُُصولَُها بِالْفُُؤوسِ َوإِنََّها لََنْخلٌ ُعمٌّ َحتَّـى  ُيْخرَِج َنْخلَُه ِمْنَها قَالَ فَلَقَْد َرأَْيُتَها َوإِنََّها لَُتْض
  . أُْخرَِجْت ِمْنَها
ــارقىلىق ســهئىد ئىبنــى       4879 ــۇرۋە ئاتىســى ئ ـ ھىشــام ئىبنــى ئ

ــداق      ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدتىن پهيغهمـ زەيـ
  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

تىرىلدۈرسه، بۇ يهر ئۇنىڭ  كىمكى بوز يهر ئېچىپ، ئۆلۈك زېمىننى«

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3642(ئهلبانى  ①
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ۋالغان ياكى بىنـا سـېلىۋالغان زالىمنىـڭ ئـۇ     ۇكېيىن دەرەخ قوي. بولىدۇ
  . ①»يهردە ھهققى يوق

   )3073: ۋۇدئهبۇ دا(

بۇ ھهدىسـنى ماڭـا سـۆزلهپ بهرگهن كىشـىنىڭ     : ئۇرۋە مۇنداق دەيدۇ
ئېيتىشىچه، ئىككى ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  

ئۇالرنىـڭ بىـرى يهنه بىرىنىـڭ يېـرىگه بىـر      . ىغا دەۋالىشـىپ بارغـان  ئالد
ــا دەرىخــى قوي  ــۈپ خورم ــانىكهنۇت ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ۋالغ پهيغهم

ۋەســهللهم يهر ئىگىســىگه ئۆزىنىــڭ يېرىنــى بــۇيرۇپ بېرىــپ، خورمــا       
ــن     ــۇ يهردى ــا دەرىخىنــى ئ  قاومۇرىۋېلىشــقدەرىخىنىــڭ ئىگىســىنى خورم

ــان ــۇ خو. بۇيرۇغـ ــلهن   مهن ئـ ــا بىـ ــرى پالتـ ــا دەرىخىنىـــڭ يىلتىزلىـ رمـ
ــپ،  ــۆردۈم چېپىلىـ ــۇرۇۋېتىلگهنلىكىنى كـ ــۇ يهردىـــن قومـ ــۇ . ئـ  دەرەخئـ

  . ②گىز ئۆسكهنىكهنېھهقىقهتهن ناھايىتى ئ
   )3073: ئهبۇ داۋۇد(

الْأَْرَض  َعْن ُعْرَوةَ قَالَ أَْشَهُد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى أَنَّ - 4880
ى اللَّـُه  أَْرُض اللَِّه َوالِْعَباَد ِعَباُد اللَِّه َوَمْن أَْحَيا َمَواًتا فَُهَو أََحقُّ بِِه َجاَءَنا بَِهذَا َعْن النَّبِيِّ َصلَّ

  . َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذيَن َجاُءوا بِالصَّلََواِت َعْنُه
بېرىمهنكـى،  مهن شـۇنىڭغا گۇۋاھلىـق   : ـ ئۇرۋە مۇنـداق دەيـدۇ    4880

نىـڭ زېمىنىـدۇر،   هللازېمىـن ا «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
ــانالرمۇ ا ــدۇر هللائىنس ــۈك   . نىــڭ بهندىلىرى ــپ، ئۆل ــوز يهر ئېچى كىمكــى ب

زېمىننـــى تىرىلدۈرســـه، ئـــۇ بـــۇ يهرگه ئىگىـــدارچىلىق قىلىشـــقا ئهڭ  
سـاھابىلهر بـۇ ھۆكـۈمنى    . دەپ ھۆكۈم قىلغانىكهن» ھهقلىق كىشىدۇر

هيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن خــۇددى بهش ۋاخ  بىــزگه پ
  . ③دىزنى ئېلىپ كهلگهندەك ئېلىپ كهلناما

   )3076: ئهبۇ داۋۇد(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2638(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2638(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2641(ئهلبانى  ③
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 اهللا رسـول  عن ŏذا حدثتƗ عائشة أن أشهد«: ـ زاد اɉوسط قال عروة  4881
  . »كذبتƗ ما عائشة أن وأشهد وسلم عليه اهللا صلى

تابتـــا ئۇرۋەنىـــڭ مۇنـــداق   نـــاملىق كى» ئهلئهۋســـهت«ـ      4881
مهن شـــۇنىڭغا گۇۋاھلىـــق : دېگهنلىكـــى قوشـــۇپ رىـــۋايهت قىلىنغـــان

ــبهر      ــا پهيغهم ــۇ ئهنه ــا ئائىشــه رەزىيهلالھ ــۇ ھهدىســنى ماڭ ــى، ب بېرىمهنك
ــۆزلهپ بهرگهن   ــهللهمدىن س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــق . س مهن گۇۋاھلى

  . ①دۇبېرىمهنكى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ھهرگىز يالغان سۆزلىمهي
من أحيا أرضا قد عجز صاحبها عنها وتركها : عن سعيد بن زيد رفعه - 4882 

   .ƞهلكة فهي له
ــۋايهت        4882 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــد رەزىيهلالھـ ــى زەيـ ــهئىد ئىبنـ ـ سـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كىمكـــى ئىگىســـى ئـــاجىز كېلىـــپ، نـــېمه بولســـا بولســـۇن دەپ  «

  . »تاشلىۋەتكهن يهرنى قايتىدىن تىرىلدۈرسه، بۇ يهر ئۇنىڭ بولىدۇ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الْأَْنَصارِيِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن  - 4883
  . ِمْن الَْمْصرِ فَهَِي لَُهأَْحَيا أَْرًضا َدْعَوةً ِمْن الَْمْصرِ أَْو َرْمَيةً 

ــۇدىن       4883 ــۇ ئهنه ــدۇلالھ ئهنســارى رەزىيهلالھ ــابىر ئىبنــى ئاب ـ ج
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   

  :دېگهن
ــتىم    « ــوق ئېـ ــر ئـ ــاكى بىـ ــاقىرىم يـ ــر چـ ــهھهردىن بىـ ــى شـ كىمكـ

  . ②»نىڭ بولىدۇيىراقلىقتىكى بوز يهرنى ئېچىپ تىرىلدۈرسه، بۇ يهر ئۇ
  )14496: ئهھمهد(

                                                 
ن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بىر سهنهدىدە ئهسسام بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىله): 6785(ھهيسهمى  ①

يهنه بىـر سـهنهدىدە   . قالغـان رۋاىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر   . ئىبنى رەۋۋاد ئىبنـى جهرراھ ئىسـىملىك بىـرى بـار    
 .يالغانچى راۋىي بار، ـ دېگهن

سـۇلهيم  بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە لهيس ئىبنى ئهبـۇ  ): 6781(ھهيسهمى  ②
 .ئىسىملىك ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار، ـ دېگهن
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 امرئ مامن يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول Ƨعت أŒا سلمة أم عن - 4884
ƚأجرا به له اهللا كتب إال عافية منها تصيب أو حرى كبد منها فتشرب أرضا حي.   

مه رەزىيهلالھۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    هـ ئۇممۇ سهل  4884
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللال

قانداق بىر كىشى بىر زېمىننى تىرىلدۈرۈپ قويسا، شۇ يهردىن سۇ «
شـۇ  هللا ئىچكهن ياكى قورسىقىنى تويغۇزغان ھهرقانداق جانلىق ئۈچـۈن ا 

  . ①»ئادەمگه ئهجىر يازىدۇ
   )23/397: »ئهلكهبىر«(

 َرُسولِ َصاِحَب الُْجَهنِيَّ َخاِلٍد ْبَن َزْيَد َعَسِم أَنَُّه الُْمْنَبِعِث َمْولَى َيزِيَد َعْن - 4885
 الـذََّهبِ  اللُّقَطَِة َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ُسِئلَ َيقُولُا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه
 َولْـَتكُنْ  فَاْسَتْنِفقَْها َتْعرِْف لَْم فَإِنْ َسَنةً اَعرِّفَْه ثُمَّ َوِعفَاَصَها وِكَاَءَها اْعرِْف فَقَالَ الَْورِقِ أَْو

 لََك َما فَقَالَ الْإِبِلِ َضالَِّة َعْن َوَسأَلَُه إِلَْيِه فَأَدَِّها الدَّْهرِ ِمْن َيْوًما طَاِلُبَها َجاَء فَإِنْ ِعْنَدَك َوِديَعةً
 َوَسـأَلَهُ  َربَُّها َيجَِدَها َحتَّى الشََّجَر َوَتأْكُلُ الَْماَء ُدَترِ َوِسقَاَءَها ِحذَاَءَها َمَعَها فَإِنَّ َدْعَها َولََها
  . ِللذِّئْبِ أَْو ِلأَِخيَك أَْو لََك ِهَي فَإِنََّما ُخذَْها فَقَالَ الشَّاِة َعْن

ــدۇ    4885 ــداق دەي ــد مۇن ــ مۇنبهئىســنىڭ ئازادگهردىســى يهزى مهن : ـ
بىسـى زەيـد ئىبنـى    پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ساھا   

خالىــــد جــــۇھهنىي رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــداق دېگهنلىكىنــــى 
ــدىم ــهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن     : ئاڭلىغانى بىــرى پهيغهمــبهر س

تېپىۋالغــان ئــالتۇن يــاكى كۈمۈشــنى قانــداق قىلىــش كېرەكلىكــى       
  : ھهققىدە سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ۋە بوغقــۇچىنى بىــر يىلغىــچه تونــۇتقىن، ئــاڭغىچه     ــــ ھهميــاننى  
ئىگىسى چىقمىسا، ئىشلهتكهچ تۇرغىن، ئۇ سېنىڭدە ئامانهت سـۈپىتىدە  

كۈنلهرنىڭ بىرىـدە ئىگىسـى كېلىـپ قالسـا، ئـۇنى ئىگىسـىگه       . قالسۇن

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇسـا ئىبنـى يهئقـۇب زەمئـى           ): 6782(ھهيسهمى  ①

ئىبنى مۇئىن ۋە ئىبنى ھىببان ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى   . ئىسىملىك بىرى بار
 .ڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهنسۈرسه، ئىبنى مهدىنى ئۇنى
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ــايتۇرۇپ بهرگىــن ــ! ق ــدى ـ ــۆگىنى  . دې ــكهن ت ــۈپ كهت ئۇنىڭــدىن يهنه يۈت
ھهققىدە سورىغانىدى، پهيغهمبهر تېپىۋالسا قانداق قىلىش كېرەكلىكى 

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ۋەتكىن، ئۇنىـڭ تـۆت   ۇئۇنى قوي ؟ــ تۆگه بىلهن سېنىڭ نېمه ئىشىڭ

ئايىغى ئۆزى بىلهن بىلله، سۇ بويىغا ئۆزى بارااليدۇ، ئۆت ـ چـۆپلهر بىـلهن    
. ــ دېـدى   قورسىقىنى تويغۇزااليدۇ، شۇ ئارىـدا ئـۇنى ئىگىسـى تېپىۋالىـدۇ،    

ۇنىڭـــدىن يهنه يۈتـــۈپ كهتـــكهن قـــوينى تېپىۋالســـا قانـــداق قىلىـــش  ئ
ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــورىغانىدى، پهيغهم ــدە س ــى ھهققى كېرەكلىك

  : ۋەسهللهم
باشقا بىـر قېرىندىشـىڭنىڭ    كىۋالغىن، ئۇ يا سېنىڭ ياۇــ ئۇنى تۇت

  . ـ دېدى بولىدۇ،) رىزقى(بۆرىنىڭ  كىۋەيا
  )1722: مۇسلىم(

  . قَالَ َيزِيُد َوِهَي ُتَعرَُّف أَْيًضا :ةويف رواي - 4886
ــدۇ      4886 ــداق دەيـ ــد مۇنـ ــۋايهتته يهزىـ ــر رىـ ــۇ ھهم : ـ يهنه بىـ قويمـ
  . تونۇتىلىدۇ

   )2428: بۇخارى(

قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه فََضالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ فََغِضَب َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   :ويف رواية - 4887
َم َحتَّى اْحَمرَّْت َوْجَنَتاُه أَْو اْحَمرَّ َوْجُهُه ثُمَّ قَالَ َما لََك َولََها َمَعَها ِحـذَاǗَُها  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  . َوِسقَاǗَُها َحتَّى َيلْقَاَها َربَُّها
ــيىلگهن    4887 ــداق دې ــۋايهتته مۇن بىــرى پهيغهمــبهر : ـ يهنه بىــر رى

  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــداق     يۈ! ـ ــا قان ــۆگىنى تېپىۋالس ــكهن ت ــۈپ كهت ت

ــدۇ؟ ــ د قىلىــ ــورىغانىدى،ـــ ــى   ەپ ســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ
ۋەسهللهمنىڭ ئـاچچىقى كهلگهنلىكىـدىن، ئىككـى مهڭـزى يـاكى يـۈزى       

  : ئاندىن. قىزىرىپ كهتتى
  . ـ دېدى ــ تۆگه بىلهن سېنىڭ نېمه ئىشىڭ؟

  )2436: بۇخارى(
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بٍ قَالَ َوَجْدُت َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْع - 4888 
ا أَجُِد َمْن َوَسلََّم ُصرَّةً ِفيَها ِمائَةُ ِديَنارٍ قَالَ فَأََتْيُتُه بَِها فَقَالَ ِلي َعرِّفَْها َحْولًا فََعرَّفُْتَها َحْولًا فََم

رِّفَْها َحْولًا آَخَر فََعرَّفُْتَها ثُمَّ أََتْيُتُه بَِها فَقَالَ َعرِّفَْها َحْولًا آَخَر َوقَالَ َيْعرِفَُها ثُمَّ أََتْيُتُه بَِها فَقَالَ َع
فَْعَها أَْحصِ ِعدََّتَها َووَِعاَءَها َووِكَاَءَها فَإِنْ َجاَء طَاِلُبَها فَأَْخَبَرَك بِِعدَِّتَها َووَِعاِئَها َووِكَاِئَها فَاْد

  . ْسَتْمِتْع بَِهاإِلَْيِه َوإِلَّا فَا
مهن : ـ ئۇبهي ئىبنى كهئـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       4888

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ زامانىدا يۈز تىلـال بـار بىـر    
ھهميــاننى تېپىۋېلىــپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 

  : ئۇ ماڭا. قېشىغا ئېلىپ كهلدىم
مهن ئـۇنى بىـر يىلغىـچه    . ــ دېـدى   !چه تونـۇتقىن ــ ئۇنى بىـر يىلغىـ  

ئاندىن مهن ئـۇنى پهيغهمـبهر   . تونۇتقان بولساممۇ، ئىگىسىنى تاپالمىدىم
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا ئېلىپ كهلگهنىدىم، ئۇ

مهن ئــۇنى يهنه بىــر . ـــ دېــدى !ــــ ئــۇنى يهنه بىــر يىلغىــچه تونــۇتقىن
  : ئۇ يهنه. ئۇنىڭ قېشىغا ئېلىپ كهلدىم ،يىلغىچه تونۇتقاندىن كېيىن

ـــ يهنه بىــر يىلغىــچه تونــۇتقىن  ســانىنىڭ قــانچه ئىكهنلىكىنــى، ! ـ
ھهمياننى ۋە ئۇنىڭ بوغقۇچىنى تونۇتقىن، ئهگهر ئىگىسى كېلىپ، سـاڭا  
ــپ      ــۇچىنى ئېيتى ــداقلىقىنى ۋە بوغق ــڭ قان ــانىنى، ھهمياننى ــڭ س ئۇنى

ئىگىسـى چىقمىسـا،    ر يهنىـال بېرەلىسه، تىلالالرنى ئۇنىڭغـا بهرگهن، ئهگه 
  . ①ـ دېدى ئۆزەڭ ئىشلهتكىن،

   )1374: تىرمىزى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َعْن  - 4889
الُْمَعلَّقِ فَقَالَ َمْن أََصاَب بِِفيِه ِمـْن ِذي  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه ُسِئلَ َعْن الثََّمرِ 

قُوَبةُ َوَمْن َحاَجٍة غَْيَر ُمتَِّخٍذ ُخْبَنةً فَلَا َشْيَء َعلَْيِه َوَمْن َخَرَج بَِشْيٍء ِمْنُه فََعلَْيِه غََراَمةُ ِمثْلَْيِه َوالُْع
 َȠَثََمَن الِْمَجنِّ فََعلَْيِه الْقَطُْع َوذَكََر ِفي َضالَِّة الْإِبِـلِ  َسَرَق ِمْنُه َشْيئًا َبْعَد أَنْ ُيْؤوَِيُه الَْجرِيُن فََبل

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 1107(ئهلبانى  ①
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قَْرَيِة َوالَْغَنمِ كََما ذَكََرُه غَْيُرُه قَالَ َوُسِئلَ َعْن اللُّقَطَِة فَقَالَ َما كَانَ ِمْنَها ِفي طَرِيقِ الِْميَتاِء أَْو الْ
ُبَها فَاْدفَْعَها إِلَْيِه َوإِنْ لَْم َيأِْت فَهَِي لََك َوَما كَـانَ ِفـي   الَْجاِمَعِة فََعرِّفَْها َسَنةً فَإِنْ َجاَء طَاِل

  . الَْخَرابِ َيْعنِي فَِفيَها َوِفي الرِّكَازِ الُْخُمُس
ــۇئهيب     4889 ــى ش ــر ئىبن ــداق  دادىســىدىن بوۋىســىنىڭ ـ ئهم مۇن

بىــرى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ
ىن شاختىكى مېۋىنى ئالسا بولىدىغان ياكى بولمايدىغانلىقى ۋەسهللهمد

  :ھهققىدە سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــتىن، قورســىقىغا        ــۇنى ئېــتهكلهپ ئالماس ــان بىــرى ئ ـــ ئــاچ قالغ ـ

كىمكــى ئۇنىڭــدىن ئېلىــپ چىقىــپ . چۇشــلۇق ئالســا، ھــېچ بــاك يــوق 
كىمكى ئۇنىڭـدىن  . ىڭ جازاسىدۇربۇ ئۇن. كهتسه، ئىككى ھهسسه تۆلهيدۇ

ــيىن     ــدىن كېـ ــپ بولغانـ ــۈن يېيىتىـ ــۇش ئۈچـ ــىنى قۇرۇتـ ــرەر نهرسـ بىـ
ئوغرىلىغـــان مېۋىنىـــڭ قىممىتـــى بىـــر قالقاننىـــڭ      ۋە ئوغرىلىســـا

ئانــدىن يۈتــۈپ . ـــ دېــدى ، ئۇنىــڭ قــولى كېســىلىدۇ،ســهقىممىــتىگه يهت
كهتكهن تۆگه ۋە قـوينى تېپىۋالسـا قانـداق قىلىـش كېرەكلىكـى تىلغـا       

كېرەكنـى قانـداق قىلىـش    ـ ئاندىن بىرى تېپىۋالغـان نهرسـه    . لىندىئې
  :ھهققىدە سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــله        ــدىن ۋە مهھهل ــدىغان يول ـــ كىشــىلهر كېلىــپ ـ كېتىــپ تۇرى ـ
ئىچىدىكى يولدىن تېپىۋالغان نهرسىنى بىـر يىلغىـچه تونـۇتقىن، ئهگهر    

ناۋادا ئىگىسـى چىقمىسـا، ئـۇ نهرسـه      .بهرگىن قايتۇرۇپئىگىسى چىقسا، 
تىن ۋە ئۆتمۈشــته كۆمــۈپ قويۇلغــان كئهممــا خــارابىلى. ســېنىڭ بولىــدۇ

يهردىن ياكى كاندىن تېپىۋېلىنغان نهرسىلهرنىڭ بهشتىن بىرى دۆلهت 
ــ   خهزىنىسىگه تاپشـۇرۇلىدۇ، قـالغىنى تېپىۋالغـان شهخسـنىڭ بولىـدۇ،     

  . ①دېدى
  )1710: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1504(ئهلبانى  ①
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َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد أَْخَبَرُه أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َدَخـلَ َعلَـى فَاِطَمـةَ     - 4890
َوَحَسٌن َوُحَسْيٌن َيْبِكَياِن فَقَالَ َما ُيْبِكيهَِما قَالَْت الُْجوُع فََخَرَج َعِليٌّ فََوَجَد ِديَناًرا بِالسُّوقِ 

الَْت اذَْهْب إِلَى فُلَاٍن الَْيُهوِديِّ فَُخذْ لََنا َدِقيقًا فََجاَء الَْيُهـوِديَّ  فََجاَء إِلَى فَاِطَمةَ فَأَْخَبَرَها فَقَ
فَاْشَتَرى بِِه فَقَالَ الَْيُهوِديُّ أَْنَت َخَتُن َهذَا الَِّذي َيْزُعُم أَنَُّه َرُسولُ اللَِّه قَالَ َنَعْم قَـالَ فَُخـذْ   

َحتَّى َجاَء بِِه فَاِطَمةَ فَأَْخَبَرَها فَقَالَْت اذَْهْب إِلَـى فُلَـاٍن    ِديَناَرَك َولََك الدَِّقيُق فََخَرَج َعِليٌّ
 الَْجزَّارِ فَُخذْ لََنا بِِدْرَهمٍ لَْحًما فَذََهَب فََرَهَن الدِّيَناَر بِِدْرَهمِ لَْحمٍ فََجاَء بِِه فََعَجَنْت َوَنَصَبْت

الَْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَذْكُُر لََك فَإِنْ َرأَْيَتُه لََنا َحلَالًـا  َوَخَبَزْت َوأَْرَسلَْت إِلَى أَبِيَها فََجاَءُهْم فَقَ
ُهْم إِذَا أَكَلَْناُه َوأَكَلَْت َمَعَنا ِمْن َشأْنِِه كَذَا َوكَذَا فَقَالَ كُلُوا بِاْسمِ اللَِّه فَأَكَلُوا فََبْيَنَما ُهْم َمكَاَن

َناَر فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُدِعَي لَُه فََسأَلَُه فَقَالَ غُلَاٌم َيْنُشُد اللََّه َوالْإِْسلَاَم الدِّي
لَـُه  َسقَطَ ِمنِّي ِفي السُّوقِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعِليُّ اذَْهْب إِلَى الَْجزَّارِ فَقُلْ 

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لََك أَْرِسلْ إِلَيَّ بِالدِّيَنارِ َوِدْرَهُمَك َعلَيَّ فَأَْرَسلَ بِِه  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى
  . فََدفََعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيِه

ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب    : ـ سهھل ئىبنى سهئد مۇنداق دەيدۇ  4890
فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قېشىغا كىرسـه، ھهسـهن   ۇ ئهنهرەزىيهلالھۇ 

. رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن ھۈسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يىغالپ تۇرغـانىكهن 
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــۇ ئىككىســى نېمىشــقا يىغاليــدۇ؟  ـــ ب ــ دەپ ســورىغانىدى، فــاتىمه   ـ ـ
  : رەزىيهلالھۇ ئهنها

ئهلـى رەزىيهلالھـۇ    ،ڭ بىلهنشۇنى. ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ ئاچلىقتىن،
ئـۆيگه قايتىـپ   . ئهنهۇ سىرتقا چىققانىـدى، يولـدا بىـر تىلـال تېپىۋالـدى     

ــاتىمه      ــدى، ف ــۋالنى ئېيتقانى ــا ئهھ ــۇ ئهنهاغ ــاتىمه رەزىيهلالھ ــپ، ف كىرى
  :رەزىيهلالھۇ ئهنها

! ــ پاالنى يهھۇدىينىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭدىن ئۇن سـېتىۋالغىن 
ــدى  ــ دې ــۇ  . ـ ــى رەزىيهلالھ ــپ،    ئهل ــىغا بېرى ــڭ قېش ــۇ يهھۇدىينى ــۇ ئ ئهنه

  :ئۇنىڭدىن ئۇن سېتىۋالغانىدى، يهھۇدىي
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ــۆزىنى ا   ــى ئ ـــ ســهن ھېلىق ــان  هللاـ ــرى دەپ جاكارلىغ نىــڭ پهيغهمبى
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ـ دەپ سورىدى كىشىنىڭ كۈيئوغلىمۇ؟

  :ـ دېگهنىدى، يهھۇدىي ــ ھهئه،
ئهلـى  . دېـدى  ، ـ مـايمهن ــ ئۇنداقتا تىلالرىڭنى ئالغىن، ئۇنغـا پـۇل ئال  

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇننى ئېلىپ يهھۇدىينىڭ يېنىدىن چىقىـپ، فـاتىمه   
رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ قېشــىغا كهلــدى ۋە ئهھــۋالنى ئۇنىڭغــا ســۆزلهپ   

  :فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها. بهردى
ــــ ئۇنــداق بولســا، ســهن پــاالنى قاسســاپنىڭ دۇكىنىغــا بېرىــپ،        

ئهلى رەزىيهلالھـۇ  . ـ دېدى! ش سېتىۋالغىنئۇنىڭدىن بىر تهڭگىلىك گۆ
ئهنهــۇ قاسســاپ دۇكىنىغــا بېرىــپ، بىــر تىلــال پــۇلنى بىــر تهڭگىنىــڭ   

فـاتىمه  . ئورنىغا گۆرۈگه قويـۇپ، بىـر تهڭگىلىـك گـۆش ئېلىـپ كهلـدى      
رەزىيهلالھۇ ئهنها خېمىر يۇغۇردى، قازان ئاستى، نان يـاقتى ۋە ئاتىسـىنى   

هر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــب. چــاقىرغىلى ئــادەم ئهۋەتتــى
  :كهلگهندە، فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها

مهن ســـاڭا بـــۇ تاماقنىـــڭ كېلىـــپ چىقىـــش ! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ
مهنبهسىنى ئېيتىپ بېرەي، ئهگهر سهن ئۇنى بىزگه ھاالل كۆرسهڭ، بىـز  

 ـ  ئهسلىدە بۇ تاماق مۇنـداق  .سهنمۇ بىز بىلهن بىلله يېگىن، ئۇنى يهيلى
ــ ــداق ي ــدى،مۇن ــدى ول بىــلهن كهل ــ دې ئهھــۋالنى تهپســىلى ئاڭلىغــان  . ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئـۇالر   ،شۇنداق قىلىپ. ـ دېدى! دەپ يهڭالر “بىسمىلالھ”ــ تاماقنى 
ــۇالر تېخــى ئورنىــدىن قوزغالمــاي   . تامــاقنى يېــدى تامــاقتىن كېــيىن ئ

ــ ھـۆرمىتىنى    ھهققـى نىڭ نامىنى ۋە ئىسـالمنىڭ  هللاتۇرۇشىغا، بىر باال ا
پهيغهمـــبهر . تىلغـــا ئېلىـــپ، بىـــر تىلـــال پـــۇلىنى ئىزدىگىلـــى تـــۇردى

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇنى چاقىرتىــپ كېلىــپ، نــېمه ئىــش   
  :بولغانلىقىنى سورىغانىدى، ئۇ باال

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . ـ دېدى ــ بىر تىلال پۇلۇم يولدا چۈشۈپ قاپتۇ،
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
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سـهن قاسسـاپنىڭ يېنىغـا بېرىـپ، گۆشـنىڭ پـۇلىنى       ! ى ئهلـى ــ ئـ 
نىــــڭ پهيغهمبىرىنىــــڭ ئۆتهيــــدىغانلىقىنى ۋە ھېلىقــــى تىلالنــــى هللا

ــايتۇرۇپ بېرىشــ ــدى! نى ئېيــتقىنىق ــ دې شــۇنداق قىلىــپ، قاسســاپ  . ـ
گۆرۈگه ئالغان ھېلىقى بىر تىلالنى ئهۋەتىپ بهردى ۋە ئۇنىڭ بىر تهڭـگه  

  . ①هلهيهى ۋەسهللهم ئۆتىدىپۇلىنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ
   )1716: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ِعَياضِ ْبنِ ِحَمارٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َوَجَد  - 4891
َها فَلَْيُردََّها َعلَْيـِه  لُقَطَةً فَلُْيْشهِْد ذَا َعْدلٍ أَْو ذَوِي َعْدلٍ َولَا َيكُْتْم َولَا ُيَغيِّْب فَإِنْ َوَجَد َصاِحَب

  . َوإِلَّا فَُهَو َمالُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء
ــۋايهت       4891 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــار رەزىيهلالھـ ــى ھىمـ ــاز ئىبنـ ـ ئىيـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ىـل كىشـىلهرنى گـۇۋاھ    كىمكى بىرەر نهرسه تېپىۋالسا، ئۇنىڭغا ئاد«

ئهگهر ئىگىسى چىقسا، . قىلسۇن، ئۇنى يوشۇرمىسۇن ۋە يۈتتۈرىۋەتمىسۇن
تائاالنىڭ مېلى بولۇپ، ئۇنى هللا قايتۇرۇپ بهرسۇن، ئىگىسى چىقمىسا، ئۇ، ا

  . ②»كىمگه خالىسا شۇنىڭغا بېرىدۇ
   )1709: ئهبۇ داۋۇد(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َضالَّةُ الْإِبِلِ الَْمكُْتوَمـةُ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ا - 4892
  . غََراَمُتَها َوِمثْلَُها َمَعَها

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      رەـ ئهبـۇ ھـۇرەي    4892
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈپ« ــپ،   يۈت ــۆگىنى تېپىۋېلى ــكهن ت ــۇر  كهت ــۇنى يوش ــى ئ غان كىش
  . ③»ئۇنىڭغا بىر ھهسسه قوشۇپ تۆلهيدۇ

   )1718: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1510(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1503(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1511(ئهلبانى  ③
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َعْن الُْمْنِذرِ ْبنِ َجرِيرٍ قَالَ كُْنُت َمَع َجرِيرٍ بِالَْبَوازِيجِ فََجاَء الرَّاِعي بِـالَْبقَرِ   - 4893
بِالَْبقَرِ لَا َنْدرِي ِلَمْن ِهَي فَقَـالَ  َوِفيَها َبقََرةٌ لَْيَسْت ِمْنَها فَقَالَ لَُه َجرِيٌر َما َهِذِه قَالَ لَِحقَْت 

 َجرِيٌر أَْخرُِجوَها فَقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َيأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّـا 
Ɖَضال .  

مهن بهۋازىج دېگهن يهردە : ـ مۇنزىر ئىبنى جهرىر مۇنداق دەيدۇ  4893
بىــر پــادىچى بىرمــۇنچه كــالىنى ھهيــدەپ  . ىلــله ئىــدىمجهرىــر بىــلهن ب
جهرىــر . هپ يــۈرەتتىنبىــر كــاال باشــقا كــالىالردىن چهتــ. ئېلىــپ كهلــدى

  :پادىچىدىن
  :ـ دەپ سورىغانىدى، پادىچى هيدۇ؟نــ بۇ كاال نېمىشقا چهت

ــى      ــڭ كالىسـ ــدى، كىمنىـ ــپ قالغانىـ ــدا قېتىلىـ ــاال يولـ ــۇ كـ ـــ بـ ــ
  :رىرجه. ـ دېدى ئىكهنلىكىنى بىلمهيمىز،

ــــ ئــۇنى كــاالڭالردىن ئــايرىۋېتىڭالر، مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ      
يۈتـــۈپ كهتـــكهن نهرســـىنى پهقهت ئـــازغۇن «: ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ

  . ①ـ دېدى دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم،» كىشىال مېلىغا قېتىۋالىدۇ
  )1720: ئهبۇ داۋۇد(

ريِ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّ - 4894
  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضالَّةُ الُْمْسِلمِ َحَرُق النَّارِ

ـ مۇتهررىــف ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى شــىخخىر ئاتىســىدىن    4894
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

ــۋايهت قىلىــدۇ ــكهن مېلىنــى  مۇســۇل«: رى ــۈپ كهت نىــڭ ئۆزىماننىڭ يۈت
  . ②»قىلىۋېلىش دوزاخقا كىرىشكه سهۋەب بولىدۇ
   )2502: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .دېگهن سهھىه، ـ): 1513(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2029(ئهلبانى  ②
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َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ ثَابَِت ْبَن الضَّحَّاِك الْأَْنَصارِيَّ أَْخَبَرُه أَنَُّه َوَجـَد   - 4895
ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَأََمَرُه ُعَمُر أَنْ ُيَعرِّفَُه ثَلَاثَ َمرَّاٍت فَقَالَ لَـُه  َبِعًريا بِالَْحرَِّة فََعقَلَُه ثُمَّ ذَكََرُه 

  . ثَابٌِت إِنَُّه قَْد َشَغلَنِي َعْن َضْيَعِتي فَقَالَ لَُه ُعَمُر أَْرِسلُْه َحْيثُ َوَجْدَتُه
ــدۇ     4895 ــداق دەي ســابىت ئىبنــى  : ـ ســۇاليمان ئىبنــى يهســار مۇن

ــا ئېيتىــپ بېرىشــىچه،  زەھهــاك ئهنســارى  ــۇ نىڭ ماڭ ــۆگه  ئ ســايدا بىــر ت
ــاب    ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـ ــۇپ، ئانـــدىن ئـ ــاغالپ قويـ ــۇنى بـ تېپىۋېلىـــپ، ئـ
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ئېيتقانىكهن، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئـۇنى تـۆگىنى   

  :سابىت ئۇنىڭغا. ئۈچ قېتىم تونۇتۇشقا بۇيرۇپتۇ
ــ دەپـتىكهن،    الىمهن،ــ مهن ئۇنىڭغا قارايمان دەپ، ئىشلىرىمدىن قـ 

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــداقتا  ـــ ئۇنـ ــاڭ    ،ــ ــان بولسـ ــن تېپىۋالغـ ــۇنى قهيهردىـ ــۇ يهرگه  ،ئـ شـ

  . ـ دەپتۇ! ۋەتكىنۇقوي
   )1486: مالىك(

َماِلك أَنَُّه َسِمَع اْبَن ِشَهابٍ َيقُولُ كَاَنْت َضَوالُّ الْإِبِلِ ِفي َزَماِن ُعَمَر  عن - 4896
بِلًا ُمَؤبَّلَةً َتَناَتُج لَا َيَمسَُّها أََحٌد َحتَّى إِذَا كَانَ َزَمانُ ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّـانَ أََمـَر   ْبنِ الَْخطَّابِ إِ

  . بَِتْعرِيِفَها ثُمَّ ُتَباُع فَإِذَا َجاَء َصاِحُبَها أُْعِطَي ثََمَنَها
ــالىك    4896 ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئـــۇ ئىبنـــى  ـ ئىمـــام مـ تىن رىـ

ــداق دېگهنل  ــان شــىهابنىڭ مۇن ــاب  : ىكىنــى ئاڭلىغ ــۆمهر ئىبنــى خهتت ئ
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدە يۈتـۈپ كهتـكهن تـۆگىلهر ئـۆز     
ھالىغـــا قويـــۇپ بېرىلهتتـــى، ئـــۆزى تۇغـــۇپ كـــۆپىيهتتى، ھـــېچكىم       

ــايتتىۇتۇت ــگه    . ۋالم ــك دەۋرى ــڭ خهلىپىلى ــۇ ئهنهۇنى ــمان رەزىيهلالھ ئوس
ــۆگىلهرنى تونۇتۇشــقا، ئ   ــداق ت ــۇ، ئۇن ــدە، ئ ــاۋادا  كهلگهن ــدىن سېتىشــقا، ن ان

  . چۈشۈرگهنئىگىسى چىقىپ قالسا، پۇلىنى بېرىشكه يارلىق 
   )1488: مالىك(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َرخََّص لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي  - 4897
  . ِقطُُه الرَُّجلُ َيْنَتِفُع بِِهالَْعَصا َوالسَّْوȓِ َوالَْحْبلِ َوأَْشَباِهِه َيلَْت
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: ـ جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         4897
ــا، ئارغامچــا ۋە       ــا، قامچ ــهللهم ھاس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
شــۇنىڭغا ئوخشــاش نهرســىلهرنى تېپىۋالغــان كىشــىنىڭ ئۇنىــڭ بىــلهن 

  . ①پايدىلىنىشىغا ئىجازەت بهرگهن
   )1717: اۋۇدئهبۇ د(

َعْن الشَّْعبِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َوَجَد َدابَّةً قَـْد   - 4898
  . َعَجَز َعْنَها أَْهلَُها أَنْ َيْعِلفُوَها فََسيَُّبوَها فَأََخذََها فَأَْحَياَها فَهَِي لَُه

ــۋايهت قىلى     4898 ــهئبىدىن رىـ ــامىر شـ ــبهر ـ ئـ ــدۇكى، پهيغهمـ نىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۋەتكهن ھــــايۋاننى ۇكىمكــــى ئىگىســــى بېقىــــپ بواللمــــاي قويــــ«
  . ②»تېپىۋېلىپ تۇتىۋالسا ۋە بېقىۋالسا، ئۇ ئۇنىڭ بولىدۇ

   )3524: ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعثَْمانَ التَّْيِميِّ أَنَّ َرُسولَ  - 4899
َنَهى َعْن لُقَطَِة الَْحاجِّ قَالَ أَْحَمُد قَالَ اْبُن َوْهبٍ َيْعنِي ِفي لُقَطَِة الَْحاجِّ َيْتُركَُها َحتَّى َيجَِدَها 

  . َصاِحُبَها
: ـ ئابـــدۇرراھمان ئىبنـــى ئوســـمان تهيمـــى مۇنـــداق دەيـــدۇ     4899

هيهــى ۋەســهللهم ھاجىالرنىــڭ نهرســىلىرىنى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهل
  . ③تېپىۋېلىشتىن توسقان

   )1719: ئهبۇ داۋۇد(

 فَأََخذَ َوفُِقَد َيجِْدُه فَلَْم َسَنةً َصاِحَبَها َوالَْتَمَس َجارَِيةً َمْسُعوٍد اْبُن َواْشَتَرى - 4900
 فَافَْعلُوا َهكَذَا َوقَالَ َوَعلَيَّ فَِلي فُلَانٌ أََتى فَإِنْ فُلَاٍن َعْن اللَُّهمَّ َوقَالَ َوالدِّْرَهَمْينِ الدِّْرَهَم ُيْعِطي
  . بِاللُّقَطَِة

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 377(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3009(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1512(ئهلبانى  ③
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ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــر دېــدەك      4900
غانىدى، لــېكىن ئۇنىــڭ ئىگىســىنى بىــر يىلغىــچه ئىــزدىگهن  لســېتىۋا

ئىبنـى   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ئۇ ئادەم يۈتۈپ كهتكهنىـدى  ،بولسىمۇ تاپالمىدى
  :مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـــ ئــى ا ــۇ ســهدىقه پاال! هللاـ ــاۋادا ئىگىســى   ب نىنىــڭ نامىــدا بولســۇن، ن
ــادەمگه        ــۇ ئ ــۇن، مهن ئ ــا بولس ــاۋابى ماڭ ــهدىقىنىڭ س ــا، س ــپ قالس كېلى

ـ دەپ بىـر تهڭگىـدىن، ئىككـى تهڭگىـدىن      دېدەكنىڭ پۇلىنى تۆلهيمهن،
  :سهدىقه قىلىشقا باشلىدى ۋە

  . ـ دېدى! ان نهرسىنى مۇشۇنداق قىلىڭالرــ سىلهرمۇ تېپىۋالغ
  )ۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغانئىمام ب(

 :فَقَالَ الَْيَمنِ، َعبِيِد ِمْن بِأُبَّاقٍ َمْسُعوٍد اْبَن أََتْيُت: قَالَ الشَّْيَبانِيِّ، َعْمرٍو أَبِي َعْن - 4901
 كُلِّ ِمْن ِدْرَهًما أَْرَبِعَني” :قَالَ الَْغنِيَمةÝُ فََما َعَرفَْناُه قَْدفَ اɉَْجُر أَمَّا: قُلُْت: قَالَ ،“َوالَْغنِيَمةُ اɉَْجُر”

   .“إِْنَساٍن
مهن يهمهننىـڭ قېچىـپ   : ـ ئهبۇ ئهمر شهيبانى مۇنـداق دەيـدۇ    4901

كهتكهن قۇللىرىنى تۇتۇپ، ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئالـدىغا  
  :ئېلىپ كهلگهنىدىم، ئۇ

  :مهن. ـ دېدى نىمهتكه ئېرىشتىڭ،ــ سهن ئهجىر ۋە غه

ــ دەپ   ؟ىسـى ــ ئهجىرنىغۇ بىلىمىز، ئهمما غهنىـمهت دېگىنىـڭ نېم  
  :سورىسام، ئۇ

ـــ ھهر بىــر قــۇل ئۈچــۈن   ــ  تهڭگىــدىن غهنىمهتــكه ئېرىشــتىڭ، 40ـ ـ
  . ①دېدى

  )9066: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــۇ رەييــاھ ئىســىملىك     ): 6858(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدە ئهب ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ب

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ رۋاىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. بىرى بار تهرجىمىهالى ئېنىق ئهمهس
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  قازىلىق بۆلۈمى

كه ۋە ماختاشقا تېگىشلىك قازىلىق، قازىلىق ئهيىبلهش
قىلىشنىڭ ئهدەپ ـ ئهخالقلىرى، شۇنداقال ھۆكۈم قىلىش 

  شهكىللىرى

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َوِلَي الْقََضاَء  - 4902
  . ْد ذُبَِح بَِغْيرِ ِسكِّنيٍأَْو ُجِعلَ قَاِضًيا َبْيَن النَّاسِ فَقَ

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4902
  :ۇنداق دېگهنمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

كىمكــى خهلــق ئارىســىدا ھۆكــۈم قىلىــش ۋەزىپىســىگه يــاكى       «
قازىلىققــا تهيىنلهنســه، پىچــاقتىن باشــقا نهرســه بىــلهن بوغۇزالنغــان       

  . ①»ىدۇبول
  )1325: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الْقَُضاةُ ثَلَاثَةٌ  - 4903
ِه َوَرُجلٌ َواِحٌد ِفي الَْجنَِّة َواثَْناِن ِفي النَّارِ فَأَمَّا الَِّذي ِفي الَْجنَِّة فََرُجلٌ َعَرَف الَْحقَّ فَقََضى بِ

  . َعَرَف الَْحقَّ فََجاَر ِفي الُْحكْمِ فَُهَو ِفي النَّارِ َوَرُجلٌ قََضى ِللنَّاسِ َعلَى َجْهلٍ فَُهَو ِفي النَّارِ
ـ ئىبنى بۇرەيـدە ئاتىسـىدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى        4903

ــۋايهت قىلىــدۇ  ــداق دېگهنلىكىنــى رى ــۈچ «: ۋەســهللهمنىڭ مۇن قــازىالر ئ
. ك بولىدۇ، بىر تۈرى جهننهتكه، قالغان ئىككى تۈرى دوزاخقا كىرىدۇتۈرلۈ

جهننهتكه كىرىـدىغىنى ھهقنىـڭ قايسـى تهرەپـته ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ       

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1067(ئهلبانى  ①
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ئىككىنچــى تــۈردىكى كىشــى . يېتىــدۇ ۋە ھهق بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــدۇ 
ھهقنىــڭ قايســى تهرەپــته ئىكهنلىكىنــى تونــۇپ يېتىــدۇ، ئهممــا نــاھهق  

ئـۈچىنچى تـۈردىكى كىشـى ئىنسـانالر     . كىرىـدۇ  ھۆكۈم قىلىپ دوزاخقـا 
ئارىســـىدا بىلـــمهي تـــۇرۇپ ھۆكـــۈم قىلىـــدۇ، شـــۇنىڭ بىـــلهن دوزاخقـــا 

  . ①»كىرىدۇ
   )3573: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْوَهبٍ أَنَّ ُعثَْمانَ قَالَ ِلاْبنِ ُعَمَر اذَْهْب فَاقْضِ َبْيَن النَّاسِ  - 4904
نِي َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني قَالَ فََما َتكَْرُه ِمْن ذَِلَك َوقَْد كَانَ أَُبوَك َيقِْضي قَالَ إِنِّـي  قَالَ أََو ُتَعاِفي

 َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن كَانَ قَاِضًيا فَقََضى بِالَْعْدلِ فَبِالَْحرِيِّ أَنْ
  . فًا فََما أَْرُجو َبْعَد ذَِلَكَيْنقَِلَب ِمْنُه كَفَا

ئوسمان رەزىيهلالھۇ : يدۇـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهۋھهب مۇنداق دە  4904
  :بدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغاائهنهۇ ئ

  :ـ دېگهنىدى، ئۇ! ــ سهن خهلققه قازىلىق قىلغىن
ماڭا مهرھهمهت قىلىپ شـۇ ئىشـقا مېنـى    ! ــ ئى ئهمىرۇلمۇئمىنىن

  :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ـ دېدى ل قىلمىساڭ،مهسئۇ
ــ نېمىشقا قـازىلىق قىلىشـنى يامـان كۆرىسـهن، ئاتـاڭمۇ قـازىلىق       

  :ـ دېگهنىدى، ئۇ قىالتتىغۇ؟
ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   كىمكــى «: ـ

ئالمـاي، زىيـانمۇ    ۇقازىلىق قىلىپ، ئادالهت بىلهن ھۆكۈم قىلسا، پايـدىم 
مهن بۇ . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» تماي قايتىشقا ھهقلىق بولىدۇتار

ــارزۇ      ــازىلىق قىلىشــنى ئ ــداقمۇ ق ــيىن قان ــدىن كې ھهدىســنى ئاڭلىغان
  . ②ـ دېدى !قىلىمهن؟

   )1322: مىزىتىر(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3051(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 221(ئهلبانى  ②
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: فَإِن أباَك كان َيقضي، فقال«: رزين أنَّ عثمان قال البَن عمَر ويف رواية - 4905
، ولو أشكلَ علـى   -صلى اهللا عليه وسلم-شيء سأَلَ رسولَ اهللا إِن أيب لو أشكل عليه 

شيء سأل جربيل عليه السالم، وإِنِّي ال أَجِـُد َمـْن    -صلى اهللا عليه وسلم-رسولِ اهللا 
َمن َعاذَ باِهللا، فقد عاذَ بعظيم، : يقول -صلى اهللا عليه وسلم-أَسأَلَُه، و Ƨعُت رسولَ اهللا 

ال : اِهللا فأعيذُوه، وإƆ أعوذ باهللا أن َتْجَعلƗ قَاِضيا، فأعفاه، وقالَمن َعاذَ ب: وƧعُته يقول
   .»ُتْخبِْر أحدا

 ئۇنىڭـدا  .ـ رەزىنمۇ يۇقىرىـدىكىگه ئوخشـاش رىـۋايهت قىلغـان      4905
ــىچه،  ــۆمهر    كېلىشـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــۇ ئابـ ــۇ ئهنهـ ــمان رەزىيهلالھـ ئوسـ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا
  :ـ دېگهنىدى، ئۇ ــ ئاتاڭمۇ قازىلىق قىالتتىغۇ؟

ــبهر    ــا، پهيغهمـ ــر تهرەپ قىاللمىسـ ــىلىنى بىـ ــرەر مهسـ ــام بىـ ـــ ئاتـ ــ
ــبهر ســهلاللالھۇ     ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ســورايتتى، پهيغهم
ئهلهيهى ۋەسهللهممۇ بىرەر مهسىلىنى بىر تهرەپ قىاللمىسا، جىبرىئىل 

هرەپ نــاۋادا مهن بىــرەر مهســىلىنى بىــر ت. ئهلهيهىسســاالمدىن ســورايتتى
قىاللمىســام، ئــۇنى ســورايدىغان ھــېچكىم تاپالمــايمهن، مهن پهيغهمــبهر  

قا سـېغىنىپ قـازىلىق   هللاكىمكى ا«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
قىلىشتىن پانـاھ تىلىسـه، ھهقىـقهتهن ناھـايىتى چـوڭ ئىشـتىن پانـاھ        

كىمكـى  «: دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغانىـدىم، ئۇنىـڭ يهنه   » تىلىگهن بولىـدۇ 
نىپ قازىلىق قىلىشتىن پاناھ تىلىسه، ئۇنىـڭ ئۆزرىسـىنى   قا سېغىهللا

قــا هللامهن ھهقىــقهتهن ا. دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم» قوبــۇل قىلىڭــالر
. ــ دېـدى   سېغىنىپ قازىلىققا مېنى تهيىنلىشـىڭدىن پانـاھ تىلهيـمهن،   

  :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى ئهپۇ قىلدى ۋە ،شۇنىڭ بىلهن
  . ـ دېدى! سۆزلهپ بهرمىگىنــ بۇ ھهدىسنى باشقىالرغا 

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسـأَلَ   - 4906
  . ُدُهالْقََضاَء ُوِكلَ إِلَى َنفِْسِه َوَمْن أُْجبَِر َعلَْيِه ُيْنزِلُ اللَُّه َعلَْيِه َملَكًا فَُيَسدِّ
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ــۋايهت       4906 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى مالىـــك رەزىيهلالھـ ـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــلهن    « ــتىكى بىـ ــڭ ئىسـ ــىگه ئۆزىنىـ ــازىلىق ۋەزىپىسـ ــى قـ كىمكـ
كىمكـى قـازىلىق   . تهيىنلهنسه، بۇ ئىش ئۇنىڭ ئـۆزىگه قويـۇپ بېرىلىـدۇ   

ــۇرى ته ــىگه مهجبــ ــه، اۋەزىپىســ ــا  هللا يىنلهنســ ــۇنى توغرىغــ ــا ئــ ئۇنىڭغــ
  . ①»يېتهكلهيدىغان بىر پهرىشتىنى ھهمراھ قىلىدۇ

   )1323: تىرمىزى(

ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـْن طَلَـَب قََضـاَء     أيبَعْن  - 4907
  . ْوَرُه فَلَُه الَْجنَّةُ َوَمْن غَلََب َجْوُرُه َعْدلَُهالُْمْسِلِمَني َحتَّى َيَنالَُه ثُمَّ غَلََب َعْدلُُه َج

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4907
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكـــى ئۆزىنىـــڭ تهلىـــۋىگه بىنـــائهن مۇســـۇلمانالرغا قـــازىلىق «
ــد   ــه، ئان ــادالىتى زۇلمىــ قىلىــش ۋەزىپىســىگه ئېرىشس ــ دىنىن ئ  بغالى

 ئۈســتىدىن ئهممــا ئۇنىــڭ زۇلمــى ئــادالىتى. كهلســه، جهنــنهتكه كىرىــدۇ
  . ②»كهلسه، دوزاخقا كىرىدۇ بغالى

   )3573: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ اْخَتَصَم إِلَْيِه ُمْسِلٌم َوَيُهوِديٌّ  - 4908
ُعَمُر أَنَّ الَْحقَّ ِللَْيُهوِديِّ فَقََضى لَُه فَقَالَ لَُه الَْيُهوِديُّ َواللَِّه لَقَْد قََضْيَت بِالَْحقِّ فََضـَرَبُه  فََرأَى 

 ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ بِالدِّرَِّة ثُمَّ قَالَ َوَما ُيْدرِيَك فَقَالَ لَُه الَْيُهوِديُّ إِنَّا َنجُِد أَنَُّه لَـْيَس قَـاضٍ  
َمَع  ِضي بِالَْحقِّ إِلَّا كَانَ َعْن َيِمينِِه َملٌَك َوَعْن ِشَماِلِه َملٌَك ُيَسدَِّدانِِه َوُيَوفِّقَانِِه ِللَْحقِّ َما َداَمَيقْ

  . الَْحقِّ فَإِذَا َتَرَك الَْحقَّ َعَرَجا َوَتَركَاُه
: ـ سـهئىد ئىبنـى مۇسـهييهبتىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ        4908

ىـلهن بىـر يهھـۇدىي ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ        بىر مۇسۇلمان ب

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 222(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 763(ئهلبانى  ②
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ئهنهۇنىڭ ئالدىغا دەۋالىشىپ كهلگهنىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ھهق   
. يهھۇدىينىڭ ئىكهنلىكىنى بىلىـپ، ئۇنىڭغـا ھۆكـۈم قىلىـپ بېرىپتـۇ     

  :بۇنى كۆرگهن يهھۇدىي
ــ   نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، ھهق بىـلهن ھۆكـۈم قىلـدىڭ،       هللاــ ا
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى دەررە بىلهن بىرنى ئۇرۇپ. دەپتۇ

ـــــ ســـهن مېنىـــڭ ھهق بىـــلهن ھۆكـــۈم قىلغـــانلىقىمنى نهدىـــن  
  :ـ دەپتىكهن، ئۇ بىلىسهن؟

ــداق    ـــ بىــز كىتــابلىرىمىزدا ھهق بىــلهن ھۆكــۈم قىلغــان ھهرقان ـ
ــر پهرىشــته      ــدە بى ــر پهرىشــته، ســول تهرىپى ــدە بى ــوڭ تهرىپى قازىنىــڭ ئ

ى، قازى ھهق ئۈستىدىال بولسا، ئۇ ئىككـى پهرىشـته ئـۇنى    بولىدىغانلىقىن
قىيهت قازاندۇرىـدىغانلىقىنى،  ىتوغرىغا يېتهكلهيدىغانلىقىنى ۋە مـۇۋەپپ 

ــۇنى تهرك    ــتىلهرنىڭمۇ ئـ ــۇ پهرىشـ ــه، ئـ ــى تهرك ئهتسـ ــازى ھهقنـ ــاۋادا قـ نـ
  . ـ دەپتۇ ئېتىدىغانلىقىنى ئوقۇغان،

   )1425: مالىك(

أَبِي أَْوفَى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ - 4909
  .اللََّه َمَع الْقَاِضي َما لَْم َيُجْر فَإِذَا َجاَر َتَخلَّى َعْنُه َولَزَِمُه الشَّْيطَانُ

ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهبـۇ ئهۋفـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت         4909
  :غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهي

. ئۇنىــڭ بىــلهن بىللىــدۇرهللا قــازى نــاھهقچىلىكال قىلمايــدىكهن، ا«
ئـۇنى تاشـلىۋېتىدۇ ۋە ئۇنىڭغـا شـهيتان     هللا ناۋادا ئۇ ناھهقچىلىك قىلسا، ا

  . ①»ھهمراھ بولىدۇ
   )1330: تىرمىزى(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَُّه َسِمَع  - 4910
  . َحكََم الَْحاِكُم فَاْجَتَهَد ثُمَّ أََصاَب فَلَُه أَْجَراِن َوإِذَا َحكََم فَاْجَتَهَد ثُمَّ أَْخطَأَ فَلَُه أَْجٌر

                                                 
 .، ـ دېگهنھهسهن): 1069(ئهلبانى  ①
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مهن : ـ ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    4910
لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  پهيغهمــبهر ســهلال

ئىجتىهاد قىلىپ توغرا ھۆكۈم  ،ھۆكۈم قىلغۇچى تىرىشىپ«: ئاڭلىغان
نـاۋادا تىرىشـىپ ئىجتىهـاد قىلغـان     . قىلسا، ئىككى ئهجىرگه ئېرىشىدۇ

  . »جىرگه ئېرىشىدۇبولسىمۇ، خاتا ھۆكۈم قىلىپ قالسا، بىر ئه
   )7352: بۇخارى(

َيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ أََبا الدَّْرَداِء كََتَب إِلَى َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ أَنْ َهلُمَّ إِلَى َعْن َيْح - 4911
َعَملُـُه  الْأَْرضِ الُْمقَدََّسِة فَكََتَب إِلَْيِه َسلَْمانُ إِنَّ الْأَْرَض لَا ُتقَدُِّس أََحًدا َوإِنََّما ُيقَدُِّس الْإِْنَسانَ 

ُجِعلَْت طَبِيًبا ُتَداوِي فَإِنْ كُْنَت ُتْبرُِئ فََنِعمَّا لََك َوإِنْ كُْنَت ُمَتطَبًِّبا فَاْحـذَْر   َوقَْد َبلََغنِي أَنََّك
ظََر إِلَْيهَِما أَنْ َتقُْتلَ إِْنَساًنا فََتْدُخلَ النَّاَر فَكَانَ أَُبو الدَّْرَداِء إِذَا قََضى َبْيَن اثَْنْينِ ثُمَّ أَْدَبَرا َعْنُه َن

  . اْرجَِعا إِلَيَّ أَِعيَدا َعلَيَّ ِقصََّتكَُما ُمَتطَبٌِّب َواللَِّهَوقَالَ 
ئهبـۇ دەردا رەزىيهلالھـۇ   : ـ يهھيا ئىبنى سـهئىد مۇنـداق دەيـدۇ     4911

بۇ ئۇلـۇغ زېمىنغـا سـىلهرمۇ    ”: ئهنهۇ سهلمان فارىسى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
ــېلىڭالر ــۇ ئ   “ك ــهلمان فارىســى رەزىيهلالھ ــدى، س ــۇ دەپ خهت يازغانى هنه
ــا ــۇغ     ”: ئۇنىڭغ ــاننى ئۇل ــدۇ، ئىنس ــۇغ قىاللماي ــى ئۇل ــن ھېچكىمن زېمى

مېنىڭ ئاڭلىشـىمچه، سـهن ئـادەملهرنى    . قىلىدىغىنى ئۇنىڭ ئهمهلىدۇر
ــدىغان ت ــازى(ۋىــپ ېداۋاالي ــى ق بولۇپســهن، ئهگهر ســهن كىشــىلهرنى  ) يهن

نـاۋادا سـهن   . ياخشـىدۇر  بكېسىلىدىن ساقايتالىساڭ، سهن ئۈچـۈن ئهجه 
پ بولســاڭ، ئىنســانالرنى ئۆلتــۈرۈپ قويــۇپ، ئانــدىن دوزاخقــا ۋىــېســاختا ت

ئهبـۇ دەردا  . دەپ جاۋاب خهت يـازدى  “كىرىپ قېلىشتىن ھهزەر ئهيلىگىن
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىككـى ئـادەم ئارىسـىدا ھۆكـۈم قىلسـا، ئـۇالر قايتىـپ        

  : ئۇالرغا ئىنچىكىلهپ قارايتتى ۋە ،ماڭغاندا
ەقهلىكنــى ماڭــا قايتــا ســۆزلهپ ا قايتىــپ كــېلىڭالر ۋە ۋغــــ ئالــدىم

ــ دەيتتــى! بېــرىڭالر ــدىن . ـ ــاراپ  (ئان ــا ئىــنچىكىلهپ ق مهســىلىگه قايت
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن     هللا): ئـۆزىگه  ـ  چىققاندىن كېيىن ئۆز

  . ـ دەپ كېتهتتى ۋىپ ئىكهنمهن،ېھهقىقهتهن ساختا ت
   )1500: مالىك(
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ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم الرَّاِشـَي    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لََعَن َرُس - 4912
  . َوالُْمْرَتِشَي ِفي الُْحكْمِ

پهيغهمـبهر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        4912
بهرگۈچىگىمـۇ،   اسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھۆكـۈم مهسىلىسـىدە پـار   

  . ①ئالغۇچىغىمۇ لهنهت قىلغان اپار
   )1336: تىرمىزى(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ  - 4913
نِي فَلَمَّا ِسْرُت أَْرَسلَ ِفي أَثَرِي فَُرِدْدُت فَقَالَ أََتْدرِي ِلَم َبَعثُْت إِلَْيَك لَا ُتِصيَبنَّ َشْيئًا بَِغْيرِ إِذْ

  . نَُّه غُلُولٌ َوَمْن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ِلَهذَا َدَعْوُتَك فَاْمضِ ِلَعَمِلَكفَإِ
ــدۇ         4913 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى جهبهل رەزىيهلالھ ــاز ئىبن : ـ مۇئ

) قـازى قىلىـپ  (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى يهمهنـگه  
ــدى ــا چىق. ئهۋەتكهنىـ ــيىن مهن يولغـ ــدىن كېـ ــپ بولغانـ ــبهر  ،ىـ پهيغهمـ

شــۇنىڭ . ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئارقامــدىن بىرىنــى ئهۋەتىپتــۇ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قايتىپ كهلدىم ،بىلهن

ــپ      ــېنى چاقىرتىــ ــپ ســ ــادەم ئهۋەتىــ ــقا ئــ ــڭ نېمىشــ ـــ مېنىــ ـــ
كهلگهنلىكىمنـــــى بىلهمســـــهن؟ ھېچبىـــــر نهرســـــىنى مېنىـــــڭ     

كىمكـى خىيـانهت   المىغىن، چـۈنكى ئـۇ خىيـانهتتۇر،    ئـ رۇخسىتىمسىز 
يهنـى  (قىلىدىكهن، قىيامهت كۈنى ئۇ خىيانهت قىلغان نهرسىسى بىلهن 

. كېلىـدۇ ) خىيانهت قىلغان نهرسىسـى گهجگىسـىگه ئارتىلغـان ھالـدا    
مهن ســېنى مۇشــۇنىڭ ئۈچــۈن چاقىرتقانىــدىم، ئهمــدى يولغــا چىقســاڭ   

  . ②ـ دېدى بولىدۇ،
   )1335: تىرمىزى(

َعْن َعِليٍّ َعلَْيِه السَّلَام قَالَ َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِلَـى    - 4914
نَّ الَْيَمنِ قَاِضًيا فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ُتْرِسلُنِي َوأََنا َحِديثُ السِّنِّ َولَا ِعلَْم ِلي بِالْقََضاِء فَقَالَ إِ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1073(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 226(ئهلبانى  ②
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ِدي قَلَْبَك َوُيثَبُِّت ِلَساَنَك فَإِذَا َجلََس َبْيَن َيَدْيَك الَْخْصَماِن فَلَا َتقِْضَينَّ َحتَّى َتْسَمَع اللََّه َسَيْه
ْو ِمْن الْآَخرِ كََما َسِمْعَت ِمْن الْأَوَّلِ فَإِنَُّه أَْحَرى أَنْ َيَتَبيََّن لََك الْقََضاُء قَالَ فََما زِلُْت قَاِضًيا أَ

  . ي قََضاٍء َبْعُدَما َشكَكُْت ِف
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4914

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى يهمهنگه قازىلىققا تهيىنلهپ ئهۋەتكهنىدى، مهن
ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــازىلىق قىلىشــتا   ! ـ ــام، ق ــاش تۇرس مهن تېخــى ي

  :سهم، ئۇـ دې ن؟مېنى قازىلىققا ئهۋەتهمسه ،ئىلمىي تهجرىبهم بولمىسا
. دىلىڭنى ھىـدايهت قىلىـدۇ، تىلىڭنـى مۇسـتهھكهم قىلىـدۇ     هللا ــ ا

ئهگهر ئالدىڭغا ئىككى دەۋاگهر كهلسه، بىرىنىڭ سۆزىنى ئاڭالپال ھۆكـۈم  
ئانـدىن مهسـىلىنى    ،قىلىۋەتمهستىن، يهنه بىرىنىڭمـۇ سـۆزىنى ئـاڭالپ   

يـان  تـوغرا ھۆكۈمنىـڭ سـاڭا ئا    سـاڭ، مۇشۇنداق قىل. بىر تهرەپ قىلغىن
مهن شۇنىڭدىن كېيىن بىرەر مهسـىلىگه  . ـ دېدى بولۇشىغا پايدىسى بار،

  . ①ھۆكۈم قىلىشتا ئىككىلىنىپ باقمىدىم
   )3582: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم أَنَّ    - 4915
  . َداِن َبْيَن َيَدْي الَْحكَمِالَْخْصَمْينِ َيقُْع
: ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         4915

ــڭ      ــى ھاكىمنى ــهللهم دەۋاگهرلهرن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  . ②ئالدىدا ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ ھۆكۈم قىالتتى

   )3588: ئهبۇ داۋۇد(

ي َبكَْرةَ قَالَ كََتَب أَُبو َبكَْرةَ إِلَـى اْبنِـِه َوكَـانَ    َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَبِعن  - 4916
َسلََّم بِِسجِْسَتانَ بِأَنْ لَا َتقِْضَي َبْيَن اثَْنْينِ َوأَْنَت غَْضَبانُ فَإِنِّي َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  . نَُيقُولُ لَا َيقِْضَينَّ َحكٌَم َبْيَن اثَْنْينِ َوُهَو غَْضَبا

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3057(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 769(ئهلبانى  ②
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مهن پهيغهمـبهر  : ـ ئهبۇ بهكرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    4916
ھاكىم ئاچچىغالپ قالغان ۋاقىتتـا  «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

  . نى ئاڭلىغانىدىمدېگهنلىكى» ئىككى ئادەم ئارىسىدا ھۆكۈم قىلمىسۇن
   )7158: بۇخارى(

ي قََضاٍء بِقََضاَءْينِ َولَا َيقِْضـي أََحـٌد َبـْيَن    لَا َيقِْضَينَّ أََحٌد ِف :ويف رواية - 4917
  . َخْصَمْينِ َوُهَو غَْضَبانُ

ـ يهنه بىر رىۋايهتته، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     4917
  : مۇنداق دېگهن

ئىككـى خىـل ھۆكـۈم قىلمىسـۇن، ھـېچكىم       دەۋاغـا ھېچكىم بىر «
نىـڭ ئارىسـىدا ھۆكـۈم    ئاچچىغى كېلىپ قالغان ۋاقىتتا ئىككـى دەۋاگهر 

  . ①»قىلمىسۇن
   )5421: نهسائى(

 صلى اهللا رسول قال قالت وسلم عليه اهللا صلى النƑ زوج سلمة أم عن - 4918
 وليسـو  غضبان وهو يقضني فال اƫسلمني بني القضاء يف أحدكم ابتلى إذا وسلم عليه اهللا

   .اɇخر فوق اƪصمني أحد على صوته يرفع وال واالشارة واŎلس بالنظر بينهم
مه رەزىيهلالھۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    هـ ئۇممۇ سهل  4918

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىرىڭالر مۇسـۇلمانالر ئارىسـىدا قـازىلىق قىلىـش سـىنىقىغا دۇچ      «

ــۇن،      ــۈم قىلمىسـ ــا ھۆكـ ــان ۋاقىتتـ ــپ قالغـ ــاچچىغى كېلىـ ــه، ئـ كهلسـ
ىلىرىگه قــــاراپ چىقىــــش، ئــــۇالر بىــــلهن    دەۋاگهرلهرنىــــڭ مهســــىل 

سۆھبهتلىشــىپ ئولتــۇرۇش ۋە ئۇالرغــا ئىشــارەت قىلىــش ئىشــلىرىدا      
ــامىله قىلســۇن   ــگه ئوخشــاش مۇئ ــرىگه   .ھهممى ئىككــى دەۋاگهرنىــڭ بى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 5011(ئهلبانى  ①
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ــپ،    ــامىله قىلى ــىلىق مۇئ ــرىگه س ــدىغان يهنه بى ــال تېگى ــنى  قوپ ئىش
  . ①»قىلمىسۇن

   )؛ مهۋسىلى»ئهلكهبىر«(

 دعى من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال حصني بن عمران عن - 4919
Ƃسلمني حكام من حاكم إƫفهو يأته فلم ا Ɓله حق ال قال أو - ظا.   

ــۋايهت      4919 ـ ئىمــران ئىبنــى ھۇســهين رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇلمانالرنىڭ ھ « ــى مۇســ ــدىن كىمكــ ــۈم  (اكىملىرىــ ــى ھۆكــ يهنــ
بىرىنىڭ ئالدىغا چاقىرىلغاندا كهلمىسـه، ئـۇ زالىمـدۇر    ) قىلغۇچىالردىن

  . ②»)ياكى ئۇنىڭ ھهققى يوق(
   )1362: بهززار(

َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك أَنَُّه َحدَّثَُهْم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى َبْيَن  - 4920
ـ َرُجلَْي ِه نِ فَقَالَ الَْمقِْضيُّ َعلَْيِه لَمَّا أَْدَبَر َحْسبَِي اللَُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

نِْعَم َو َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َيلُوُم َعلَى الَْعْجزِ َولَِكْن َعلَْيَك بِالْكَْيسِ فَإِذَا غَلََبَك أَْمٌر فَقُلْ َحْسبَِي اللَُّه
  . الَْوِكيلُ

ــدۇ      4920 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلالھ ــى مالى ــ ئهۋف ئىبن : ـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككــى ئادەمنىــڭ ئارىســىدا  
ھۆكۈم قىلىپ قويغانىدى، زىيىنىغا ھۆكۈم قىلىنغان كىشـى قايتىـپ   

  :كېتىۋېتىپ
ــــ  !مىنېمىـــدېگهن ياخشــى ھـــا هللا كۇپــايه قىلســـۇن، ا هللا ــــ ماڭـــا ا 

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
غان بولۇپ، سهنهدىدە ئهبباد ئىبنى كهسىر بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىل): 6998(ھهيسهمى  ①

 .سهقهفى ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك كىشى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە رۇھ ئىبنى ئهتا ئىبنى ئهبۇ مهيمۇنه ): 7019(ھهيسهمى  ②

ىشــى ئىكهنلىكىنــى ئهممــا ئىبنــى ئهدىــي ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك ك. ئىســىملىك ھهدىســى زەئىــپ كىشــى بــار
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
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ئىشالرغا سهل قارايـدىغان بىـغهرەزگه مـاالمهت قىلىـدۇ، ئهممـا      هللا ــ ا
هللا ماڭـا ا ”: بىرەر ئىشقا دۇچـار بولسـاڭ  ناۋادا . ساڭا زېرەكلىكنى بېرىپتۇ

  . ①ـ دېدى، دېگىن “!؟نېمىدېگهن ياخشى ھامىهللا كۇپايه قىلسۇن، ا
  )3627: ئهبۇ داۋۇد(

  . َعْن أَبِي َجْمَرةَ قَالَ كُْنُت أَُتْرجُِم َبْيَن اْبنِ َعبَّاسٍ َوَبْيَن النَّاسِ - 4921
مهن ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس : جهمــرە مۇنــداق دەيــدۇ ۇـ ئهبــ   4921

ىق قىلىــپ بىــلهن كىشــىلهر ئارىســىدا تهرجىمــانل مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ
  . بېرەتتىم

   )87: بۇخارى(

 الَْمْسجِِد ِمْن ُيْخَرَج أَنْ أََمَر َحدٍّ َعلَى أََتى إِذَا َحتَّى الَْمْسجِِد ِفي َحكََم َمْن - 4922
  . َنْحُوُه َعِليٍّ َعْن َوُيذْكَُر الَْمْسجِِد ِمْن أَْخرَِجاُه ُعَمُر َوقَالَ فَُيقَاَم

ـ كىمكى مهسجىدته ھۆكـۈم قىلسـا، جـازا ئىجـرا قىلىـدىغان        4922
ــ  ــدە، جىنـ ــپ  يهرگه كهلگهنـ ــىرتىغا ئېلىـ ــجىدنىڭ سـ ايهتچىلهرنى مهسـ

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ . چىقىشقا بۇيرۇيتتى ۋە جازا سىرتتا ئىجرا قىلىناتتى
  :ئهنهۇمۇ جازا ئىجرا قىلىنىدىغان بىرىنى ئىشارەت قىلىپ

ـــ ئىككىڭــالر ئــۇنى مهســجىدنىڭ ســىرتىغا ئېلىــپ چىقىڭــالر  ــ ! ـ ـ
ــگهن ــۇنداق قىل  . دې ــۇ ش ــۇ ئهنهۇنىڭم ــى رەزىيهلالھ ــۋايهت  ئهل ــانلىقى رى غ

  . قىلىنغان
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَُناسٍ ِمْن أَْهلِ ِحْمَص ِمْن أَْصَحابِ ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى  - 4923
َتقِْضي إِذَا َعَرَض لََك قََضـاٌء   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أََراَد أَنْ َيْبَعثَ ُمَعاذًا إِلَى الَْيَمنِ قَالَ كَْيَف

 قَالَ أَقِْضي بِِكَتابِ اللَِّه قَالَ فَإِنْ لَْم َتجِْد ِفي ِكَتابِ اللَِّه قَالَ فَبُِسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـهُ 
َوَسلََّم َولَا ِفي ِكَتابِ اللَّـِه   َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَإِنْ لَْم َتجِْد ِفي ُسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
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ِه قَالَ أَْجَتهُِد َرأْيِي َولَا آلُو فََضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْدَرُه َوقَالَ الَْحْمُد ِللَّ
  . الَِّذي َوفََّق َرُسولَ َرُسولِ اللَِّه ِلَما ُيْرِضي َرُسولَ اللَِّه

ــاز ئىبنــ     4923 ــلىك   ـ مۇئ ــڭ ھىمس ــۇ ئهنهۇنى ى جهبهل رەزىيهلالھ
ــدۇ     ــداق دەي ــىلهر مۇن ــىم كىش ــر قىس ــدىن بى ــبهر : ھهمراھلىرى پهيغهم

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇئـاز رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇنى يهمهنـگه قـازى      
  :قىلىپ ئهۋەتمهكچى بولغاندا

ــ ئالدىڭغا بىرەر ھۆكۈم كېلىپ قالسا، ئۇنىڭغا نېمه بىلهن ھۆكـۈم  
  :ئۇ ەپ سورىغانىدى،ـ د ؟قىلىسهن
. ــ دېـدى   نىڭ كىتابى قۇرئان كهرىـم بىـلهن ھۆكـۈم قىلىـمهن،    هللاــ ا

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ   نىڭ كىتابى قۇرئان كهرىمدىن ئـۇ ھۆكـۈمنى تاپالمىسـاڭچۇ؟   هللاــ ا

  : ئۇ ،دېگهنىدى
ـــ  نىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ ســۈننىتى بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــمهن،هللاــــ ا
  :هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپ. دېدى

نىـڭ كىتـابى قۇرئـان    هللانىڭ پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىدىنمۇ، اهللاــ ا
  :ـ دېگهنىدى، ئۇ كهرىمدىنمۇ ئۇ ھۆكۈمنى تاپالمىساڭچۇ؟

ــ ئۆزەم تىرىشىپ ئىجتىهـاد قىلىـپ، ئـۆز قارىشـىم بىـلهن ھۆكـۈم       
. ـــ دېــدى چهكــتىن ئاشــۇرىۋەتمهيمهن،) ئىجتىهــاد قىلىشــتا(قىلىــمهن، 

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇنىـــڭ   ،شـــۇنىڭ بىـــلهن
  :كۆكسىگه ئۇرۇپ تۇرۇپ

نىـــڭ ئهلچىســـى رازى هللانىـــڭ ئهلچىســـىنىڭ ئهلچىســـىنى اهللاـــــ ا
ــۇۋەپپهق قىلغــان ا  ــا ھهمدۇســاناالر بولســۇن هللابولىــدىغان ئىشــقا م ــ  !ق ـ

  . ①دېدى
  )3592: ئهبۇ داۋۇد(

يا : فقال -صلى اهللا عليه وسلم-رسولَ اهللا  أن ُمَعاذا َسألَ«: ويف رواية - 4924
فإِن : بُِسنَِّة رسولِ اهللا، قال: فإِن Ɓ أجدÝ قال: قال بكتابِ اهللا :رسول اهللا بَِم أقضيÝ قال

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 770(ئهلبانى  ①
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اسَتِدقَّ الدنيا، وَتَعظَّْم يف َعْينَِك ما عند اهللا، واجتهد َرأَيك، فسيسدِّدك اهللا : Ɓ أجدÝ قال
  . »للحق

مۇئــاز رەزىيهلالھــۇ : رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن ـ يهنه بىــر   4924
ئهنهـــۇ بىـــرەر مهســـىلىگه دۇچ كېلىـــپ قالســـا، نـــېمه بىـــلهن ھۆكـــۈم 
قىلىدىغانلىقى ھهققىدە پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن     

  :سوراپ
  :ـ دېگهنىدى، ئۇ نېمه بىلهن ھۆكۈم قىلىمهن؟! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

مۇئـاز  . ــ دەپ جـاۋاب بهردى   رىـم بىـلهن،  نىڭ كىتابى قۇرئـان كه هللاــ ا
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :ـ دېگهنىدى، ئۇ نىڭ كىتابى قۇرئان كهرىمدىن تاپالمىسامچۇ؟هللاــ ا
مۇئـــاز . ــــ دېـــدى نىـــڭ پهيغهمبىرىنىـــڭ ســـۈننىتى بىـــلهن،هللاـــــ ا

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ ا ــامچۇ؟ هللاــ ــۈننىتىدىنمۇ تاپالمىسـ ــ  نىـــڭ پهيغهمبىرىنىـــڭ سـ ــ

  :دېگهنىدى، ئۇ

نىـڭ  هللاكۆز ئالدىڭغا دۇنيانىـڭ ئهرزىـمهس نهرسـه ئىكهنلىكىنـى، ا     ــ
دەرگاھىدىكى نهرسىنىڭ ناھايىتى چوڭ ئىكهنلىكىنـى كهلتـۈرۈپ، ئـۆز    

ـــ  ســېنى ھهقــقه يېتهكلهيــدۇ،هللا پىكرىــڭ بىــلهن ئىجتىهــاد قىلغىــن، ا
   .دېدى

ِه أَنْ اقْضِ بَِما ِفي ِكَتـابِ  َعْن ُشَرْيحٍ أَنَُّه كََتَب إِلَى ُعَمَر َيْسأَلُُه فَكََتَب إِلَْي - 4925
ْن ِفـي  اللَِّه فَإِنْ لَْم َيكُْن ِفي ِكَتابِ اللَِّه فَبُِسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنْ لَْم َيكُ

بَِما قََضى بِِه الصَّاِلُحونَ فَإِنْ  ِكَتابِ اللَِّه َولَا ِفي ُسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاقْضِ
لَْم َيكُْن ِفي ِكَتابِ اللَِّه َولَا ِفي ُسنَِّة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَـْم َيقْـضِ بِـِه    

  . َخْيًرا لََك َوالسَّلَاُم َعلَْيكُْمالصَّاِلُحونَ فَإِنْ ِشئَْت فََتقَدَّْم َوإِنْ ِشئَْت فََتأَخَّْر َولَا أََرى التَّأَخَُّر إِلَّا 
مهن ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا خهت    : ـ شۇرەيه مۇنداق دەيـدۇ   4925

يېزىــــپ، بىــــرەر مهســــىلىگه دۇچ كهلســــهم، نــــېمه بىــــلهن ھۆكــــۈم   
 :قىلىــدىغانلىقىم ھهققىــدە ســورىغانىدىم، ئــۇ ماڭــا جــاۋاب خهت يېزىــپ
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نـاۋادا ئۇنىڭـدىن    .ىننىڭ كىتابى قۇرئان كهرىم بىلهن ھۆكۈم قىلغهللا”
 .نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلغىـن هللاتاپالمىساڭ، ا

نىڭ كىتـابى قۇرئـان كهرىمـدىنمۇ، پهيغهمبىرىنىـڭ سـۈننىتىدىنمۇ      هللا
نىـڭ ھـۆكمى بىـلهن ھۆكـۈم     )ياخشـى كىشـىلهر  (مىساڭ، سـالىهالر  تاپال

نىـڭ كىتـابى قۇرئـان كهرىمـدىمۇ،     هللائۇ مهسىلىنىڭ ھـۆكمى ا  .قىلغىن
هيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىدىمۇ بولمىسا، سالىهالرمۇ ھۆكـۈم قىلمىغـان   پ

ئـۆزەڭ ئىجتىهـاد قىلىـپ ھۆكـۈم قىلغىـن، خالىسـاڭ        خالىسـاڭ بولسا، 
ــن ــۈم قىلمىغىــ ــۈم  . ھۆكــ ــىلىگه ھۆكــ ــداق مهســ ــېنىڭ ئۇنــ مهن ســ

نىـڭ  هللامىغىنىڭنى سـهن ئۈچـۈن ياخشـى دەپ قـارايمهن، سـىلهرگه ا     لقى
  . ①ېدىد“ ساالمى بولسۇن

   )5399: نهسائى(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َزْوجِ َسلََمةَ أُمِّ َعْن - 4926
 َيـأِْتينِي  َوإِنَُّه َبَشٌر أََنا إِنََّما فَقَالَ إِلَْيهِْم فََخَرَج ُحْجَرِتِه بَِبابِ َخْصمٍ َجلََبةَ َسِمَع َوَسلََّم َعلَْيِه
 قََضْيُت فََمْن لَُه فَأَقِْضي َصاِدٌق أَنَُّه فَأَْحِسُب َبْعضٍ ِمْن أَْبلȠََ َيكُونَ أَنْ َبْعَضُهْم فَلََعلَّ َخْصُمالْ
  . َيذَْرَها أَْو فَلَْيْحِملَْها النَّارِ ِمْن ِقطَْعةٌ ِهَي فَإِنََّما ُمْسِلمٍ بَِحقِّ لَُه

لهمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ   ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهل   4926
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : مه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇهسهل

ــۋە      ــڭ غهلـ ــدا دەۋاگهرلهرنىـ ــىكى ئالدىـ ــىنىڭ ئىشـ ــهللهم ھۇجرىسـ ۋەسـ
  :قىلىشىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، ئۇالرنىڭ قېشىغا چىقتى ۋە

ـــ مهن بىــر ئىنســانمهن، مېنىــڭ ئالــدىمغا دەۋاگهرلهر دەۋالىشــىپ    ـ
لىدۇ، بهزىلهر بهزىلهردىن گهپـكه ئۇسـتا بولۇشـى مـۇمكىن، مهن ئـۇنى      كې

ــۈم       ــىغا ھۆك ــڭ پايدىس ــپ، ئۇنى ــويالپ قېلى ــدۇ دەپ ئ ــت ئېيتىۋاتى راس
كىمگه بىر مۇسۇلماننىڭ ھهققىنى ھۆكـۈم  . قىلىپ بېرىشىم مۇمكىن

شـۇڭا ئـۇ ئـۇنى ئالسـۇن     . قىلىپ بهرسهم، ئۇ دوزاختىن بىـر پـارچه ئوتتـۇر   
  . ـ دېدى ياكى ۋاز كهچسۇن،

   )1713: مۇسلىم(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 4989(ئهلبانى  ①
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َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َرُجلَـاِن      - 4927
 ْيـهِ َيْخَتِصَماِن ِفي َمَوارِيثَ لَُهَما لَْم َتكُْن لَُهَما َبيَِّنةٌ إِلَّا َدْعَواُهَما فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَ 

ى َوَسلََّم فَذَكََر ِمثْلَُه فََبكَى الرَُّجلَاِن َوقَالَ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َحقِّي لََك فَقَالَ لَُهَما النَّبِيُّ َصـلَّ 
  . الَّاَتَحاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا إِذْ فََعلُْتَما َما فََعلُْتَما فَاقَْتِسَما َوَتَوخََّيا الَْحقَّ ثُمَّ اْسَتَهَما ثُمَّ 

ئىككى ئـادەم  : مه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇهـ ئۇممۇ سهل  4927
مىراســــى ھهققىــــدە دەۋالىشــــىپ پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  

ھهر ئىككىلىســىنىڭ ئىســپاتى يــوق . ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا كهلــدى
ئىكهنلىكىنـــى دەۋا  گه تهۋەئـــۆزى مىراســـنىڭ ئىـــدى، پهقهت ھهر بىـــرى

ــى ــۇنىڭ . قىالتت ــلهنش ــهللهم    ،بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
يۇقىرىدىكى ھهدىسكه ئوخشـاش سـۆزلهپ بهرگهنىـدى، ھهر ئىككىلىسـى     

  :يىغالپ كهتتى ۋە ھهر بىرى
ـــ مېنىــڭ ھهققىــم ســېنىڭ بولســۇن،   ــۇردى  ـ ــ دېگىلــى ت ــدىن . ـ ئان

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا
ئـۇنى   ،چىقىش نۇقتىسى قىلىپ تـۇرۇپ  ئادىللىقنى ،ــ ئۇنداق بولسا

ئىككىگه بۆلۈڭالر، ئاندىن چهك تاشالپ، چهك بـويىچه ئـېلىڭالر ۋە بىـر ـ     
  . ①ـ دېدى! بىرىڭالر بىلهن ھاالللىشىڭالر

  )3583: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 766(ئهلبانى  ①
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دەۋا، دەلىل ـ ئىسپات، گۇۋاھلىق، تۇتۇپ تۇرۇش ياكى سوالپ 
  سىلىلهرقويۇش ۋە باشقا مه

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 4928
  . قَالَ ِفي ُخطَْبِتِه الَْبيَِّنةُ َعلَى الُْمدَِّعي َوالَْيِمُني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْيِه

ــۇئهيب دادىســىدىن      4928 ــى ش ــر ئىبن ـــ ئهم ــداق ىنىبوۋىس ڭ مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

دەۋاگهر دەلىــل كهلتۈرۈشــى، ئۈســتىدىن دەۋا «: بىــر قېــتىم خۇتبىســىدە
  . ①دېگهن» قىلىنغۇچى قهسهم قىلىشى كېرەك

  )1341: مىزىتىر(

ِه َوَسلََّم قَالَ لَـْو ُيْعطَـى النَّـاُس    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 4929
  . بَِدْعَواُهْم لَادََّعى َناٌس ِدَماَء رَِجالٍ َوأَْمَوالَُهْم َولَِكنَّ الَْيِمَني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْيِه

ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت    4929
  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

ــه،     « ــپ بېرىلس ــۈم قىلى ــويىچه ھۆك ــرى ب ــانالرغا دەۋالى ــاۋادا ئىنس ن
ئادەملهرنىڭ قېنىنى ۋە مال ـ مۈلكىنى دەۋا قىلىشـتىن تهپ تارتمايـدۇ،    

  . »لېكىن ئۈستىدىن دەۋا قىلىنغۇچى قهسهم قىلىشى كېرەك
  )1711: مۇسلىم(

أََتْينِ كَاَنَتا َتْخرَِزاِن ِفي َبْيٍت أَْو ِفـي الُْحْجـَرِة   َعْن اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ أَنَّ اْمَر - 4930
فََخَرَجْت إِْحَداُهَما َوقَْد أُْنِفذَ بِإِْشفَى ِفي كَفَِّها فَادََّعْت َعلَى الْأُْخَرى فَُرِفَع إِلَى اْبنِ َعبَّـاسٍ  

لََّم لَْو ُيْعطَى النَّاُس بَِدْعَواُهْم لذََهَب ِدَماُء فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
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فَاْعَتَرفَْت  قَْومٍ َوأَْمَوالُُهْم ذَكُِّروَها بِاللَِّه َواقَْرُءوا َعلَْيَها إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه فَذَكَُّروَها
  . لَْيِه َوَسلََّم الَْيِمُني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْيِهفَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع

ئىككى ئايـال بىـر ئۆيـدە    : ـ ئىبنى ئهبۇ مۇلهيكه مۇنداق دەيدۇ  4930
ــۇق قىالتتــى   ــدا موزدوزل ــر ھۇجرى ــاكى بى ــا ب. ي ــپ  ېئالقىنىغ ــز كىرى گى

ئۈســـتىدىن دەۋا كهتـــكهن بىـــرى ھۇجرىـــدىن چىقىـــپ، يهنه بىرىنىـــڭ 
نىـڭ ئالـدىغا ئېلىـپ    مابـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  بۇ دەۋا ئىبنى ئاب .قىلدى

  :بېرىلغانىدى، ئۇ
ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ــاۋادا ئىنســانالرغا «: ـ ن

دەۋالىرى بويىچه ھۆكۈم قىلىپ بېرىلسه، ئادەملهرنىڭ قېنىنى ۋە مال ـ  
نــى هللادېــگهن، ئــۇ ئايالغــا ا  » مــۈلكىنى دەۋا قىلىشــتىن تهپ تارتمايــدۇ  

ا بهرگهن ئهھـدىنى ۋە قهسـهملىرىنى   قهللا: تائاالنىڭهللا ۋە ا ئهسلىتىڭالر
ــاخىرەتته    ــىدىغانالر ئ ــگه تېگىش ــا بهدەل ــدىن هللا(ئازغىن ــڭ رەھمىتى ) نى

ئـۇالرنى  (ئۇالرغـا  هللا ھېچقانداق نېسىۋىگه ئېرىشهلمهيدۇ، قىيامهت كۈنى ا
ــدىغان  ــۇش قىلى ــا   ) خ ــدۇ، ئۇالرغ ــۆز قىلماي ــلهن  (س ــۆزى بى ــمهت ك ) رەھ
پاكلىمايــدۇ، ئــۇالر قــاتتىق ئازابقــا  ) گۇناھلىرىــدىن(قارىمايــدۇ، ئــۇالرنى 

نهتىجىـدە، ئـۇالر ئـۇ    . ــ دېـدى  ! دېـگهن سـۆزىنى ئوقـۇپ بېـرىڭالر     قالىدۇ
ئانـدىن  . نى ئهسلهتكهنىدى، ئايال گۇنـاھىنى ئېتىـراپ قىلـدى   هللائايالغا ا

  :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
تىدىن دەۋا ئۈســـ«: ـــــ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  . ـ دېدى دېگهن،» قىلىنغۇچى قهسهم قىلىشى كېرەك
   )4552: بۇخارى(

  . َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بَِيِمنيٍ َوَشاِهٍد - 4931
پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  4931
ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قهســهمگه ۋە گۇۋاھچىغــا ئاساســلىنىپ   ســهلاللال

  . ۇپ ھۆكۈم قىلغانتۇر
   )1712: مۇسلىم(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْيِمنيِ َمـَع   - 4932
  . الشَّاِهِد الَْواِحِد

پهيغهمـبهر  : نهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئه     4932
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قهسهمگه ۋە بىر گۇۋاھچىغا ئاساسـلىنىپ  

  . ①تۇرۇپ ھۆكۈم قىلغان
   )1343: تىرمىزى(

َعمَّار ْبن ُشَعْيِث ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيبِ الَْعْنَبرِيُّ َحدَّثَنِي أَبِـي قَـالَ    عن - 4933
َبْيَب َيقُولُ َبَعثَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجْيًشا إِلَى َبنِـي الَْعْنَبـرِ   َسِمْعُت َجدِّي الزُّ

َرِكْبُت فَأََخذُوُهْم بُِركَْبةَ ِمْن َناِحَيِة الطَّاِئِف فَاْسَتاقُوُهْم إِلَى َنبِيِّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت السَّلَاُم َعلَْيَك َيا َنبِيَّ اللَّـِه َوَرْحَمـةُ اللَّـِه    فََسَبقُْتُهْم إِ

ي َبرِ قَالَ ِلَوَبَركَاُتُه أََتاَنا ُجْنُدَك فَأََخذُوَنا َوقَْد كُنَّا أَْسلَْمَنا َوَخْضَرْمَنا آذَانَ النََّعمِ فَلَمَّا قَِدَم َبلَْعْن
ي َهـِذِه  َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ لَكُْم َبيَِّنةٌ َعلَى أَنَّكُْم أَْسلَْمُتْم قَْبلَ أَنْ ُتْؤَخذُوا ِف
لَُه فََشهَِد  الْأَيَّامِ قُلُْت َنَعْم قَالَ َمْن َبيَِّنُتَك قُلُْت َسُمَرةُ َرُجلٌ ِمْن َبنِي الَْعْنَبرِ َوَرُجلٌ آَخُر َسمَّاُه

ـ  َك الرَُّجلُ َوأََبى َسُمَرةُ أَنْ َيْشَهَد فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أََبى أَنْ َيْشَهَد لَ
كَذَا َوكَذَا  فََتْحِلُف َمَع َشاِهِدَك الْآَخرِ قُلُْت َنَعْم فَاْسَتْحلَفَنِي فََحلَفُْت بِاللَِّه لَقَْد أَْسلَْمَنا َيْوَم

َوَخْضَرْمَنا آذَانَ النََّعمِ فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اذَْهُبـوا فَقَاِسـُموُهْم أَْنَصـاَف    
لًا قَالَ الزَُّبْيُب الْأَْمَوالِ َولَا َتَمسُّوا ذََرارِيَُّهْم لَْولَا أَنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َضلَالَةَ َنَمل َما َرَزْيَناكُْم ِعقَا

َم فََدَعْتنِي أُمِّي فَقَالَْت َهذَا الرَُّجلُ أََخذَ زِْربِيَِّتي فَاْنَصَرفُْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّ  
ظََر إِلَْيَنا َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى َيْعنِي فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ ِلي اْحبِْسُه فَأََخذُْت بَِتلْبِيبِِه َوقُْمُت َمَعُه َمكَاَنَنا ثُمَّ َن

ى اللَُّه َعلَْيِه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئَمْينِ فَقَالَ َما ُترِيُد بِأَِسريَِك فَأَْرَسلُْتُه ِمْن َيِدي فَقَاَم َنبِيُّ اللَِّه َصلَّ
ي أََخذَْت ِمْنَها فَقَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنََّها َخَرَجْت َوَسلََّم فَقَالَ ِللرَُّجلِ ُردَّ َعلَى َهذَا زِْربِيَّةَ أُمِِّه الَِّت

ُجـلِ  ِمْن َيِدي قَالَ فَاْخَتلََع َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْيَف الرَُّجلِ فَأَْعطَانِيِه َوقَالَ ِللرَّ
  . ِمْن َشِعريٍ اذَْهْب فَزِْدُه آُصًعا ِمْن طََعامٍ قَالَ فََزاَدنِي آُصًعا

                                                 
 .نسهھىه، ـ دېگه): 1080(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى قازىلىق

 152

ـ ئهممــار ئىبنــى شــۇئهيس ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهيــب    4933
 بوۋىسـى  ماڭـا سـۆزلهپ بېرىشـىچه، ئـۇ     دادامنىـڭ : ئهنبهرى مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : زۇبهيبنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىكهن
شــۇن قو. ئهلهيهــى ۋەســهللهم بهنــى ئهنــبهر قهبىلىســىگه قوشــۇن ئهۋەتتــى

ــاۋغا ئېلىـــپ،    ــىدا قورشـ ــبه جىلغىسـ ــائىف تهرەپتىكـــى رۇكـ ــۇالرنى تـ ئـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا ھهيـدەپ ئېلىـپ      

ــدى ــى   . كهلــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــپ، پهيغهمــ ــا مىنىــ مهن ئۇالغقــ
  :ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا ئۇالردىن بۇرۇنراق كهلدىم ۋە

ـــ ئهسســاالمۇ ئهلهيكــۇم ۋەرەھمهتــ  نىــڭ هللاۇلالھى ۋەبهرەكــاتۇھۇ، ئــى اـ
سېنىڭ قوشۇنۇڭ كېلىپ، بىزنى ئهسىرگه ئالـدى، بىـراق   ! پهيغهمبىرى

ــدۇق ۋە     ــۇپ بولغانىــ ــۇلمان بولــ ــاللىبۇرۇن مۇســ ــز ئــ ــالمغا (بىــ ئىســ
مـــــال ـ      ) كىرگهنلىكىمىزنىـــــڭ پهرقلىنىـــــپ تۇرۇشـــــى ئۈچـــــۈن

ــ   لىرىمىزنىڭ قۇالقلىرىنىـڭ ئـۇچلىرىنى كېسـىپ قويغانىـدۇق،    ىچارۋ
ــدىم ــدىن كېــيىن،    .دې ــادەملىرى كهلگهن ــبهر قهبىلىســىنىڭ ئ ــى ئهن بهن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا
ــۇپ      ــۇلمان بول ــۇرۇن مۇس ــىرگه ئېلىنىشــتىن ب ــىلهرنىڭ ئهس ـــ س ـ

  :مهن. ـ دېدى بولغانلىقىڭالرغا ئىسپاتىڭالر بارمۇ؟
  :ـ دېگهنىدىم، ئۇ ــ ھهئه، بار،

  :مهن. ېدىـ د ــ بۇنى كىم ئىسپاتاليدۇ؟
ــ   ــ بهنى ئهنبهر قهبىلىسىدىن سهمۇرە ۋە يهنه بىر ئادەم ئىسپاتاليدۇ،

ــا ئالـــدىم  ــادەم . دەپ، يهنه بىـــر ئادەمنىـــڭ ئىســـمىنى تىلغـ يهنه بىـــر ئـ
شۇنىڭ . گۇۋاھلىق بهردى، بىراق سهمۇرە گۇۋاھلىق بهرگىلى ئۇنىمىدى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،بىلهن
ـــ ســهمۇرە گ ۇۋاھلىــق بهرگىلــى ئۇنىمىــدى، شــۇڭا ســهن يهنه بىــر   ـ

  :مهن. ـ دېدى گۇۋاھچىڭ بىلهن بىرگه قهسهم قىلىشىڭ الزىم،
مېنىــڭ قهســهم قىلىشــىمنى  ،شــۇنىڭ بىــلهن. ـــ دېــدىم ــــ بولىــدۇ،

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىـپ تـۇرۇپ، پـاالنى        هللاتهلهپ قىلدى، مهن ا
ــارۋ   ــانلىقىمىزنى ۋە چـ ــۇلمان بولغـ ــا مۇسـ ــڭ   اۋاقىتتـ ــ ماللىرىمىزنىـ ــ
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قۇالقلىرىنىڭ ئۇچلىرىنى بۇنىڭ بهلگىسى قىلىپ كهسكهنلىكىمىزنى 
  :ئاندىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهسكهرلهرگه. ئېيتتىم

ــــ ســىلهر بېرىــپ ئۇالرنىــڭ ماللىرىنىــڭ يېرىمىنــى بېــرىڭالر،       
هنـبهر  ئانـدىن بهنـى ئ  . ــ دېـدى   رىغـا تهگمهڭـالر،  لىئۇالرنىـڭ خوتـۇن ـ بالى   

ـــ ا   ــادەملىرىگه ـ ــىنىڭ ئ ــڭ  هللا قهبىلىس ــاال ئهمهلنى ــكهرلهرنىڭ (تائ ئهس
زايا بولـۇپ كېتىشـىنى ياخشـى كۆرمهيـدىغان بولمىسـا      ) ئهمهللىرىنىڭ

. ــ دېـدى   ئىدى، بىر ئوغالق چاغلىق مېلىڭالرنى كهملىتىۋەتمهيتتـۇق، 
  :شۇ ئارىدا ئانام مېنى چاقىرىپ

 ،شۇنىڭ بىـلهن . ـ دېدى ى،ــ ماۋۇ ئادەم مېنىڭ بىساتىمنى ئېلىۋالد
ــۋالنى پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمگه   مهن بــــۇ ئهھــ

  :ئېيتقانىدىم، ئۇ ماڭا
ــۇرغىن،   ــۇپ ت ــادەمنى تۇت ــۇ ئ ـــ ئ ــدى ـ ــ دې مهن ئۇنىــڭ ياقىســىدىن . ـ

ــايىمىزد   ــۇپ، ج ــالالپ تۇت ــۇردۇم  قام ــۆرە ت ــدىرلىماي ئ ــبهر . ىن مى پهيغهم
  :دى ۋە ماڭاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنى كۆر

ـ دېگهنىـدى، مهن   ۋالدىڭ؟ۇــ بۇ ئادەمنى نېمىشقا ئۇنداق قاتتىق تۇت
ئاندىن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ     . ئۇنى قويۇپ بهردىم

  :ئادەمگه
ـــ ! قــايتۇرۇپ بهرگىــن نىــــ ئۇنىــڭ ئانىســىدىن ئېلىۋالغــان بىســات 

  :دېگهنىدى، ئۇ ئادەم
بىسات قولۇمدىن ئاللىبۇرۇن چىقىپ ئۇ ! نىڭ پهيغهمبىرىهللاــ ئى ا

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ،شۇنىڭ بىلهن. ـ دېدى ،بولدى
  :ئۇنىڭ قىلىچىنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ، ماڭا بهردى ۋە ئۇ ئادەمگه

ــ سهن بېرىپ، قىلىچنىڭ ئۈسـتىدىن ئۇنىڭغـا يهنه بىـر قـانچه سـا      
ــن،  ــلىق بهرگى ــدى  ئاش ــ دې ــپ . ـ ــۇنداق قىلى ــا  ،ش ــۇ ماڭ ــڭ  ئ قىلىچنى

  . ①ئۈستىدىن بىر قانچه سا ئارپا بهردى
   )3612: ئهبۇ داۋۇد(
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َعْبد اللَِّه ْبن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ أَنَّ َبنِي ُصَهْيبٍ َمْولَى اْبنِ ُجْدَعانَ عن  - 4934
َوَسلََّم أَْعطَى ذَِلَك ُصَهْيًبا فَقَالَ َمـْرَوانُ   ادََّعْوا َبْيَتْينِ َوُحْجَرةً أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َمْن َيْشَهُد لَكَُما َعلَى ذَِلَك قَالُوا اْبُن ُعَمَر فََدَعاُه فََشهَِد لَأَْعطَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  
  .ْمَوَسلََّم ُصَهْيًبا َبْيَتْينِ َوُحْجَرةً فَقََضى َمْرَوانُ بَِشَهاَدِتِه لَُه

بهيـدۇلالھ ئىبنـى ئهبـۇ مـۇلهيكه مۇنـداق      ۇـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئ  4934
ئىبنــى جۇدئاننىــڭ ئازادگهردىســى ســۇھهيبنىڭ جهمهتىــدىكىلهر : دەيــدۇ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سۇھهيبكه ئىككـى ئـۆي ۋە   
  :بىر ھۇجرا بهرگهنلىكىنى دەۋا قىلغانىدى، مهرۋان

  :ئۇالر. ـ دېدى گه كىم گۇۋاھلىق بېرىدۇ؟ــ ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلهر
ــ   ــ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا گۇۋاھلىـق بېرىـدۇ،    

ــانى     ــۇ ئهنهۇمـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــدى، مهرۋان ئابـ دېگهنىـ
ــدى ــا   . چاقىرتىـــپ كهلـ ــۇ ئهنهۇمـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ئابـ

لهمنىڭ سۇھهيبكه ئىككـى ئـۆي ۋە   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل
ــڭ     ــدى، مهرۋان ئۇنىـ ــق بهرگهنىـ ــگه گۇۋاھلىـ ــۇجرا بهرگهنلىكىـ ــر ھـ بىـ
ــۇ ئىككــى ئــۆي ۋە بىــر ھــۇجرىنى ئۇالرغــا ھۆكــۈم     ــويىچه ئ گــۇۋاھلىقى ب

  . قىلىپ بهردى
   )2624 :بۇخارى(

َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ أَنَّ َرُجلَْينِ ادََّعَيا َبِعًريا َعلَى  - 4935
ُهَمـا  َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَعثَ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َشاِهَدْينِ فَقََسَمُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َبْينَ 

  . نِْصفَْينِ
ئىككـى  : ـ ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4935

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ زامانىدا بىر تـۆگىنى   ئادەم پهيغهمبهر
ئۇالرنىڭ ھهر بىـرى ئىككىـدىن گـۇۋاھچى    . تالىشىپ دەۋالىشىپ قالدى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ       ،شۇنىڭ بىلهن. كهلتۈردى
  . ①تۆگىنى ئىككىسىگه تهڭ بۆلۈپ بهردى

   )3613: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 778(ئهلبانى  ①
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أَنَّ َرُجلَْينِ اْخَتَصَما إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي   َعْن أَبِي ُموَسى - 4936
  . َدابٍَّة لَْيَس ِلَواِحٍد ِمْنُهَما َبيَِّنةٌ فَقََضى بَِها َبْيَنُهَما نِْصفَْينِ

ئىككـى  : ـ ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  4936
پ پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ئــــادەم بىــــر ئــــۇالغنى تالىشــــى

ھهر ئىككىلىسـىنىڭ دەلىـل ـ    . ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا دەۋالىشىپ باردى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ،شــۇنىڭ بىــلهن. ئىســپاتى يــوق ئىــدى

  . ①ۋەسهللهم ئۇ ئۇالغنى ئىككىسىگه تهڭ ھۆكۈم قىلىپ بهردى
   )5424: نهسائى(

َي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعَرَض َعلَى َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِض - 4937
  . قَْومٍ الَْيِمَني فَأَْسَرُعوا فَأََمَر أَنْ ُيْسَهَم َبْيَنُهْم ِفي الَْيِمنيِ أَيُُّهْم َيْحِلُف

پهيغهمـبهر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        4937
ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــر قهۋمـــگه قهســـهم قىلىشـــنى       ســـهلاللالھۇ

 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . تهڭلىگهنىدى، ئـۇالر دەرھـال قهسـهم قىلمـاقچى بولـدى     
 قهســهمنى بىرىــدىن باشــالشپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

  . اشالشقا بۇيرۇدىئۈچۈن چهك ت
   )2674: بۇخارى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا كَرَِه اِلاثَْناِن الَْيِمَني َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َص - 4938
  . أَْو اْسَتَحبَّاَها فَلَْيْسَتهَِما َعلَْيَها

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4938
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ى قهسهم قىلىشنى ياقتۇرمىسا يـاكى قهسـهم   ناۋادا ھهر ئىككىلىس«
ــهم قىلىشــى      ــه، قايسىســىنىڭ دەســلهپ قهس ــدىراپ كهتس قىلىشــقا ئال

   ②»!ئۈچۈن ئىككىسى ئۆزئارا چهك تاشلىسۇن
   )3617: ئهبۇ داۋۇد(
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 َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ  - 4939
  . َوَسلََّم َردَّ َشَهاَدةَ الَْخاِئنِ َوالَْخاِئَنِة َوِذي الِْغْمرِ َعلَى أَِخيِه

ــۇئهيب     4939 ــى ش ــر ئىبن ــداق  دادىســىدىن بوۋىســىنىڭ ـ ئهم مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــ    ــۇۋاھلىقىنى، شـ ــڭ گـ ــانهتخور ئايالنىـ ــانهتخور ئهر ۋە خىيـ ۇنداقال، خىيـ
ــاداۋەت ســاقلىغۇچىنىڭ گــۇۋاھلىقىنى رەت    مۇســۇلمان قېرىندىشــىغا ئ

  . ①قىلدى
  )3600: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتُجوُز َشَهاَدةُ  - 4940
َمْجلُوَدٍة َولَا ِذي ِغْمرٍ ِلأَِخيِه َولَا ُمَجرَّبِ َشَهاَدٍة َولَـا  َخاِئنٍ َولَا َخاِئَنٍة َولَا َمْجلُوٍد َحدا َولَا 

  . الْقَانِعِ أَْهلَ الَْبْيِت لَُهْم َولَا ظَنِنيٍ ِفي َولَاٍء َولَا قََراَبٍة قَالَ الْفََزارِيُّ الْقَانُِع التَّابُِع
ــدۇكى،       4940 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ـ ئائىشـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

خىيانهتخور ئهر ۋە خىيانهتخور ئايالنىڭ، دەررە ئۇرۇلغان ئهر ۋە دەررە «
ئۇرۇلغان ئايالنىـڭ، مۇسـۇلمان قېرىندىشـىغا ئـاداۋەت سـاقلىغۇچىنىڭ،      

ن كىشـىنىڭ،  هرگهنلىكـى ئىسـپاتالنغا  گۇۋاھلىـق ب  بىر قېـتىم يالغـان  
ــدارچىل  ــڭ ئىگىـ ــقا بىرىنىـ ــدارچىلىقىنى دەۋا باشـ ــاكى تۇغقانـ ىقىنى يـ

  . ②»قىلىش بىلهن قارىالنغان كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى جايىز بولمايدۇ
   )2298: تىرمىزى(

َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ لَا َتُجوُز َشَهاَدةُ َخْصمٍ َولَـا   عن - 4941
  . ظَنِنيٍ

قىلىشىچه، ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب  ـ ئىمام مالىكنىڭ رىۋايهت   4941
دەۋاگهرنىڭ ۋە تۆھمهتكه ئۇچرىغۇچىنىـڭ گـۇۋاھلىقى   : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3067(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 398(ئهلبانى  ②
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  . ـ دېگهن دۇرۇس بولمايدۇ،
   )1427: مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َتُجوُز  - 4942
  . ةُ َبَدوِيٍّ َعلَى َصاِحبِ قَْرَيٍةَشَهاَد

ــدۇ      4942 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ مهن : ـ ئهبـ
جاڭگالــدا ياشــايدىغان «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ

كىشىنىڭ يېزا ۋە شهھهرلهردە ياشايدىغان كىشى ئۈستىدىن گۇۋاھلىق 
  . ①لىغانىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭ» بېرىشى دۇرۇس بولمايدۇ

   )3602: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ كَانَ َيقِْضي بَِشَهاَدِة الصِّـْبَياِن   - 4943
  . ِفيَما َبْيَنُهْم ِمْن الْجَِراحِ

ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر    : ـ ھىشام ئىبنى ئۇرۋە مۇنداق دەيدۇ  4943
نهۇمـــا كىچىـــك بالىالرنىـــڭ ئارىســـىدىكى يـــارىلىنىش رەزىيهلالھـــۇ ئه

ــۈم    لىرئىشــ ــلهن ھۆك ــۇۋاھلىقى بى ــۇ كىچىــك بالىالرنىــڭ گ ىغا يهنه ش
  . قىالتتى

   )1433: مالىك(

  . َعْدلًا كَانَ إِذَا َجاِئَزةٌ الَْعْبِد َشَهاَدةُ أََنٌس قَالَ - 4944
ىـل  ئهگهر قـۇل ئاد : ـ ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      4944

  . ۇرتكىشى بولسا، ئۇنىڭ گۇۋاھلىقىنى قوبۇل قىلىش دۇرۇست
   )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَُّه قَالَ قَِدَم َعلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرُجلٌ  - 4945
َما لَُه َرأٌْس َولَا ذََنٌب فَقَالَ ُعَمُر َما ُهَو قَالَ َشَهاَداُت  ِمْن أَْهلِ الِْعَراقِ فَقَالَ لَقَْد جِئُْتَك ِلأَْمرٍ

 الزُّورِ ظََهَرْت بِأَْرِضَنا فَقَالَ ُعَمُر أََو قَْد كَانَ ذَِلَك قَالَ َنَعْم فَقَالَ ُعَمُر َواللَِّه لَا ُيْؤَسُر َرُجلٌ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3069(ئهلبانى  ①
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  . ِفي الْإِْسلَامِ بَِغْيرِ الُْعُدولِ
ئىراقلىـق  : ئهبۇ ئابدۇرراھمان مۇنداق دەيـدۇ  ـ رەبىيئه ئىبنى  4945

  :بىر ئادەم ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا كېلىپ
ــ مهن سېنىڭ قېشـىڭغا بېشـىمۇ يـوق، ئـايىغىمۇ يـوق بىـر ئىـش        

  :ـ دېگهنىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن كهلدىم،
  :مئىراقلىق ئادە. ـ دەپ سورىدى ــ ئۇ قانداق ئىش؟

ــزدا يالغــان گۇۋاھلىــق بېــرىش ئىشــى ئهۋج     ـــ بىزنىــڭ زېمىنىمى ـ
  :ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئېلىپ كهتتى،

  :، ئۇ ئادەمەپ سورىدىـ د ال شۇنداق بولۇپ كهتتىمۇ؟ىنــ راست
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ،شۇنىڭ بىلهن. ـ دېدى ــ ھهئه،

كى، ئىسالم دىنىدا ئادىل كىشىلهرنىڭ نىڭ نامى بىلهن قهسهمهللاــ ا
  . ـ دېدى گۇۋاھلىقى بولماي تۇرۇپ ھېچكىم سوالپ قويۇلمايدۇ،

  )1427: مالىك(

َعْن أَْيَمَن ْبنِ ُخَرْيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم َخِطيًبا فَقَالَ َيا أَيَُّها  - 4946
الزُّورِ إِْشَراكًا بِاللَِّه ثُمَّ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَـاْجَتنُِبوا  النَّاُس َعَدلَْت َشَهاَدةُ 

  .الرِّْجَس ِمْن الْأَْوثَاِن َواْجَتنُِبوا قَْولَ الزُّورِ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ـ ئهيمهن ئىبنى خۇرەيم مۇنداق دەيدۇ  4946

ــۇپئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر كــۈنى خــۇ   ــى خــااليىق«: تبه ئوق يالغــان ! ئ
» قــا شــېرىك كهلتــۈرگهن بىــلهن تهڭ گۇنــاھتۇر هللاگۇۋاھلىــق بېــرىش ا

ســىلهر بــۇتالردىن ئىبــارەت نىجىســتىن ســاقلىنىڭالر،  :دېــدى، ئانــدىن
  . ①دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتىن ساقلىنىڭالر

   )2299: تىرمىزى(

ُعْتَبةَ قَالَ َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ  َعْبَد اللَِّه ْبَن عن - 4947
قَْد  إِنَّ أَُناًسا كَاُنوا ُيْؤَخذُونَ بِالَْوْحيِ ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَّ الَْوْحَي
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ظََهَر لََنا ِمْن أَْعَماِلكُْم فََمْن أَظَْهَر لََنا َخْيًرا أَِمنَّـاُه َوقَرَّْبَنـاُه    اْنقَطََع َوإِنََّما َنأُْخذُكُْم الْآنَ بَِما
لَـْم  َولَْيَس إِلَْيَنا ِمْن َسرِيَرِتِه َشْيٌء اللَُّه ُيَحاِسُبُه ِفي َسرِيَرِتِه َوَمْن أَظَْهَر لََنا ُسوًءا لَْم َنأَْمْنـُه وَ 

  . َرَتُه َحَسَنةٌُنَصدِّقُْه َوإِنْ قَالَ إِنَّ َسرِي
مهن ئــۆمهر ئىبنــى : ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇتبه مۇنــداق دەيــدۇ   4947

ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم   : خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ زامانىــدا كىشــىلهرنىڭ  

ەھيـى  مانـا ئهمـدى ۋ  . ئىشلىرى ۋەھيىگه بىنائهن بىـر تهرەپ قىلىنـاتتى  
چۈشمهيدۇ، شۇڭا بىز ھازىر سـىلهرنى ئهمهللىـرىڭالردىن بىـزگه ئاشـكارا     

كىمكـى بىـزگه ياخشـى ئىشـنى     . بولغىنىغا قارىتا بىـر تهرەپ قىلىمىـز  
ئىزھار قىلسا، بىز ئۇنىڭغا ئهمىن بـولىمىز ۋە ئـۇنى ئـۆزىمىزگه يـېقىن     

ــۇتىمىز، ــز ئۇنىــڭ ئىچكــى ســىرلىرىدىن ھــېچ   ت ــار   بى نهرســىگه جاۋابك
كىمكـى  . ھېسـاب ئالىـدۇ  ئـۆزى  هللا ئۇنىڭ ئىچكـى دۇنياسـىدىن ا   ئهمهس،

بىــزگه يامــان ئىشــنى ئىزھــار قىلســا، گهرچه ئۇنىــڭ ئىچكــى دۇنياســى   
ۋە  ئهمىـــن بواللمـــايمىز ڭـــدىنياخشـــى بولغـــان تهقـــدىردىمۇ، بىـــز ئۇنى

  . ئىشهنمهيمىز
   )2641: بۇخارى(

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَلَا أُْخبُِركُْم َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ أَنَّ النَّبِ - 4948
  . بَِخْيرِ الشَُّهَداِء الَِّذي َيأِْتي بَِشَهاَدِتِه قَْبلَ أَنْ ُيْسأَلََها

ــدۇكى،     4948 ــۋايهت قىلىنى ــدىن رى ــد جۇھهنى ــد ئىبنــى خالى ــ زەي ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىل« ــىنى ئېيتىــــپ  مهن ســ ــڭ ئهڭ ياخشىســ هرگه گۇۋاھچىالرنىــ
ئـــۇ شـــۇنداق بىـــر ئـــادەمكى، گۇۋاھلىـــق بېرىشـــى تهلهپ       ؟بېرەيمـــۇ

  . »ۇۋاھلىق بېرىدۇكىدىن كېلىپ گۈقىلىنىشتىن بۇرۇن ئۆزل
   )1719: مۇسلىم(

َصلَّى اللَّـُه   َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُخَزْيَمةَ أَنَّ َعمَُّه َحدَّثَُه َوُهَو ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ - 4949
بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَتاَع فََرًسا ِمْن أَْعَرابِيٍّ فَاْسَتْتَبَعُه النَّ
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لَْيِه َوَسلََّم الَْمْشـَي َوأَْبطَـأَ   َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيقِْضَيُه ثََمَن فََرِسِه فَأَْسَرَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
 َصـلَّى  الْأَْعَرابِيُّ فَطَِفَق رَِجالٌ َيْعَترُِضونَ الْأَْعَرابِيَّ فَُيَساوُِموَنُه بِالْفََرسِ َولَا َيْشُعُرونَ أَنَّ النَّبِيَّ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ إِنْ كُْنـَت   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَتاَعُه فََناَدى الْأَْعَرابِيُّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ
َرابِيِّ فَقَالَ ُمْبَتاًعا َهذَا الْفََرسِ َوإِلَّا بِْعُتُه فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َسِمَع نَِداَء الْأَْع

َواللَِّه َما بِْعُتكَُه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  أَْو لَْيَس قَْد اْبَتْعُتُه ِمْنَك فَقَالَ الْأَْعَرابِيُّ لَا 
 أَنََّك َبلَى قَْد اْبَتْعُتُه ِمْنَك فَطَِفَق الْأَْعَرابِيُّ َيقُولُ َهلُمَّ َشهِيًدا فَقَالَ ُخَزْيَمةُ ْبُن ثَابٍِت أََنا أَْشَهُد

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُخَزْيَمةَ فَقَالَ بَِم َتْشَهُد فَقَالَ بَِتْصِديِقَك َيا قَْد َباَيْعَتُه فَأَقَْبلَ النَّبِيُّ َصلَّ
  . َرُسولَ اللَِّه فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشَهاَدةَ ُخَزْيَمةَ بَِشَهاَدِة َرُجلَْينِ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : مارە ئىبنى خۇزەيمه مۇنداق دەيدۇۇـ ئ  4949
ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ سـاھابىلىرىدىن بىـرى بولغـان تاغامنىـڭ ماڭـا       
ســۆزلهپ بېرىشــىچه، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر       

ئـۇ ئۇنىـڭ پـۇلىنى بېـرىش ئۈچـۈن      . ئهئرابىدىن بىر ئات سېتىۋالغانىدى
اســتا ئهئرابــى بولســا ئ. كېتىۋېتىــپ، تېــزراق مېڭىــپ كېتىــپ قالــدى 

شۇ ئارىدا بىر بۆلـۈك ئـادەم پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     . مېڭىپ كېلىۋاتاتتى
ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ ئــــۇ ئــــاتنى ســــېتىۋالغانلىقىنى بىلــــمهي،  

 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ئهئرابىنىڭ ئالدىنى توسۇپ، ئاتنى سودىالشقىلى تۇردى
  :ئهئرابى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى توۋالپ

ــ   تىۋالساڭ سېتىۋالغىن، بولمىسا ئۇنى سـېتىۋېتىمهن، ــ ئاتنى سې
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهئرابىنىــڭ ئــاۋازىنى . دېــدى
  :ئاڭالپ

  :ـ دېگهنىدى، ئهئرابى ــ ئۇنى مهن سهندىن سېتىۋالمىدىممۇ؟
ــاق، ا ـــ ي ــاتنى ســاڭا    هللاـ ــامى بىــلهن قهســهمكى، مهن تېخــى ئ نىــڭ ن

  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمب. ـ دېدى ساتمىدىم،
  :ـ دېگهنىدى، ئهئرابى ــ ياق، مهن سهندىن ئاتنى سېتىۋالدىم،

بـۇنى كـۆرگهن   . ـ دېدى ــ ئۇنداق بولسا، قېنى گۇۋاھچى كهلتۈرگىن،
  :خۇزەيمه ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
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ــ   ــ مانـا مهن سـېنىڭ ئـاتنى سـاتقانلىقىڭغا گۇۋاھلىـق بېـرىمهن،      
يغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خــۇزەيمه رەزىيهلالھــۇ  په. دېــدى

  :ئهنهۇغا بۇرۇلۇپ
ــ دېگهنىـدى، خـۇزەيمه رەزىيهلالھـۇ      ــ نېمىگه گۇۋاھلىق بېرىسـهن؟ 

  :ئهنهۇ
شـۇنىڭ  . ــ دېـدى   !ئى رەسـۇلۇلالھ  ،ــ سېنىڭ راست ئېيتقانلىقىڭغا

يهلالھـۇ  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم خـۇزەيمه رەزى      ،بىلهن
ئهنهۇنىـڭ گـۇۋاھلىقىنى ئىككـى ئادەمنىـڭ گـۇۋاھلىقى ئورنىـدا قوبــۇل       

  . ①قىلدى
   )3607: ئهبۇ داۋۇد(

كفـى  : أَهذا رسول اهللاÝ فقال له أبو هريرة«: وزاد رزين فقال اɉعرايبُّ - 4950
ُر أَنْ ال اɉَعراُب أََشدُّ كُفْرا َونِفَاقـا وأَْجـدَ  {: بك جْهال أن ال َتعرِف نبيََّك، صدق اهللا
   .»فاعترف اɉعرايبُّ بالبيع} َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَنزلَ اهللا على رسوِلِه

ــۋايهت      4950 ــۇالرنى قوشــۇپ رى ــدىكى ھهدىســكه مۇن ـ رەزىــن يۇقىرى
ــ  !ئــى رەســۇلۇلالھ: خــۇزەيمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ(ئهئرابــى : قىلغــان ـ

  ):دېگهن سۆزىنى ئاڭالپ
، ئهبـۇ ھـۇرەيرە   ەپ سـورىغانىدى ــ د  ىمۇ؟نىڭ پهيغهمبىرهللاــ بۇ ئادەم ا

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا
ــهن    ــادان ئادەمس ــدېگهن ن ــهن نېمى ـــ س ــى   ،ـ ــېخىچه پهيغهمبىرىڭن ت

ئهئرابىالرنىڭ كۇفرى ۋە مۇنـاپىقلىقى تېخىمـۇ   : تائاالهللا ا! مامسهن؟ۇتون
ــدۇر، ا پهيغهمبىــرىگه نازىــل قىلغــان شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى  هللا زىيادى

ــ   دەپ، تولىمـۇ راسـت ئېيتقـانىكهن،    ئۇالر ئهڭ اليىقتـۇر  بىلمهسلىككه
  . نهتىجىدە، ئهئرابى ئاتنى ساتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلدى. دېدى

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3073(ئهلبانى  ①
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 إذا شـهادة  كتم من قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن موسى أŷ عن - 4951
   .بالزور شهد كمن كان إليها دعى

ــئه   4951 ــا ئهشـ ــۇ مۇسـ ــ ئهبـ ــۋايهت  ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رى رەزىيهلالھـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى گۇۋاھلىق بېرىشكه چاقىرىلغاندا گـۇۋاھلىقنى يوشۇرسـا،   «
  . ①»يالغان گۇۋاھلىق بهرگهن بىلهن ئوخشاش بولىدۇ

  )4335: »ئهلئهۋسهت«؛ »ئهلكهبىر«(

أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو أَنَّ َرُجلًا َسأَلَ النَّبِيَّ  َعنِ اْبنِ ُعَمَر - 4952
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َما الَِّذي َيُجوُز ِفي الرََّضاعِ ِمْن الشُُّهوِد فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـهُ 

  . اْمَرأَةٌَعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ أَْو 
ــدۇ      4952 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــ ئىبن مهن : ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ــ   ــ ئىمىلداشلىقتا قانچه كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنىدۇ؟

  :دەپ سورىسام، ئۇ
  . ②ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ بىر ئهر ياكى بىر ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى،

  )4892 :ئهھمهد(

َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َيُجـوُز ِفـي    - 4953
  . الرََّضاَعِة ِمْن الشُُّهوِد قَالَ َرُجلٌ َواْمَرأَةٌ

ــداق دەيــدۇ   4953 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇن ــ ئىبنــى ئ بىــرى : ـ
  :سهللهمدىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە

                                                 
ــدۇلالھ ئىبنــى ســالىه     ): 7038(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدە ئاب ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

ئابـدۇلمهلىك ئىبنـى شـۇئهيب ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى         . ئىسىملىك بىرى بار
ر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان، ـ         سۈرگهن بولسىمۇ، كۆپچىلىك ئۆلىماال

 .دېگهن
بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد          ): 7044(ھهيسهمى  ②

 .ئىبنى ئابدۇراھمان بهيلهمانى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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ــ   ــ ئىمىلداشلىقتا قانچه كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنىدۇ؟
  :دەپ سورىغانىدى، ئۇ

  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ بىر ئهر ۋە بىر ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى،
   )»ئهلكهبىر«؛ 4893: ئهھمهد(

  . »القابلة شهادة أجاز« وسلم عليه اهللا صلى النƑ أن، حذيفة عن - 4954
پهيغهمـــبهر : يفه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇــــ ھـــۇزە 4954

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تۇغـۇت ئانىسـىنىڭ گـۇۋاھلىقىنى قوبـۇل     
  . ②قىلىشقا ئىجازەت بهرگهن

   )600: »ئهلئهۋسهت«(

ْيـَف  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني كَ - 4955
ْخَبارِ َتْسأَلُونَ أَْهلَ الِْكَتابِ َوِكَتاُبكُْم الَِّذي أُْنزِلَ َعلَى َنبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَدثُ الْأَ

غَيَّـُروا  بِاللَِّه َتقَْرُءوَنُه لَْم ُيَشْب َوقَْد َحدَّثَكُْم اللَُّه أَنَّ أَْهلَ الِْكَتابِ َبدَّلُوا َما كََتـَب اللَّـُه وَ  
ْم ِمـْن  بِأَْيِديهِْم الِْكَتاَب فَقَالُوا ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيْشَتُروا بِِه ثََمًنا قَِليلًا أَفَلَا َيْنَهاكُْم َما َجاَءكُ

  . ْنزِلَ َعلَْيكُْمالِْعلْمِ َعْن ُمَساَءلَِتهِْم َولَا َواللَِّه َما َرأَْيَنا ِمْنُهْم َرُجلًا قَطُّ َيْسأَلُكُْم َعْن الَِّذي أُ
ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق         4955

هللا ا! ئـــى مۇســـۇلمانالر جامائهســـى  : دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  
پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه نازىـل قىلغـان    

انچه ئـ  كهلگىنىگهنىڭ دەرگاھىدىن تېخى يېڭى كهلگهن، هللاكىتابىڭالر ا
يهنه  ۇۋاتقــان تــۇرۇپ،نى ئوقــۇپ تۇركىتــاب ســىلهر ئــۇ ۋە بولمىغــان ۇنئــۇز

سىلهرگه ئهھلى هللا ئهھلى كىتابتىن مهسىله سورايسىلهر؟ اسىگه قانداق
نازىل قىلغان كىتابنى ئۆزگهرتىۋەتكهنلىكىنى، ئۇالرنىـڭ  هللا كىتابنىڭ ا

 ئۇنى ئۆز قـوللىرى بىـلهن ئۆزگهرتىـپ، ئانـدىن ئـۇنى ئـاز پۇلغـا سـېتىش        
نىـڭ دەرگاھىـدىن   هللا ،بـۇ ”: ئۈچـۈن ) يهنى دۇنيانىڭ ئازغىنا مهنپهئىتـى (

                                                 
ى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد         بۇ ھهدىسـن ): 7044(ھهيسهمى  ①

 .ئىبنى ئابدۇراھمان بهيلهمانى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ماڭا نامهلۇم بىرى بار، ـ دېگهن): 7045(ھهيسهمى  ②
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سـىلهرگه  ! ؟دېگهنلىكىنى سـۆزلهپ بهرگهن ئىـدىغۇ   “چۈشكهن كىتابتۇر
كهلــگهن ئىلىــم ئــۇالردىن مهســىله سورىشــىڭالرنى مهنئــى قىلمىــدىمۇ؟ 

نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، ئــۇالردىن بىرمــۇ ئادەمنىــڭ ســىلهردىن هللا
بولغــان ئىلىــم ھهققىــدە ســوراپ باققــانلىقىنى كــۆرۈپ ســىلهرگه نازىــل 

  . باقمىدۇق
  )2685: بۇخارى(

اْبُن أَبِي َنْملَةَ الْأَْنَصارِيُّ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  عن - 4956
رَّ بَِجَناَزٍة فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد َهلْ َتَتكَلَُّم َهِذِه الَْجَناَزةُ فَقَالَ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َرُجلٌ ِمْن الَْيُهوِد ُم

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه أَْعلَُم فَقَالَ الَْيُهوِديُّ إِنََّها َتَتكَلَُّم فَقَالَ َرُسولُ اللَّ
كُْم أَْهلُ الِْكَتابِ فَلَا ُتَصدِّقُوُهْم َولَا ُتكَذُِّبوُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوُرُسِلِه فَإِنْ كَـانَ  َوَسلََّم َما َحدَّثَ

  . َباِطلًا لَْم ُتَصدِّقُوُه َوإِنْ كَانَ َحقŕا لَْم ُتكَذُِّبوُه
ــۇ نهمــله ئهنســارى     4956 ــداق دېگهنلىكىنــى  دادىســىنىڭـ ئىبنــى ئهب مۇن
ــۋايهت قى مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىــدا  : لىــدۇرى
شۇ ئارىـدا بىـر جىنـازە    . ئۇنىڭ يېنىدا يهنه بىر يهھۇدىيمۇ بار ئىدى. ئولتۇراتتىم

  :ئۆتكۈزۈلگهنىدى، ھېلىقى يهھۇدىي
ــى مــۇھهممهد  ـــ ئ ــۇ جىنــازە گهپ قىالمــدۇ؟ ! ـ ــ دەپ ســورىدى ب پهيغهمــبهر . ـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىدى، يهھۇدىي ئوبدان بىلىدۇ،هللا ــ ا

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ـ دېدى ــ ئۇ گهپ قىلىدۇ،
  :ۋەسهللهم

سـۆزلهپ بهرسـه،   ) دىنىـي ئىشـالر ھهققىـدە   (ــ ناۋادا ئهھلى كىتاب سىلهرگه 
بىز ”: تىن، بهلكىئۇالرغا ئىشىنىپمۇ كهتمهستىن، ئۇالرنى يالغانغىمۇ چىقارماس

شـۇنداق دېسـهڭالر،   . دەڭـالر  “قا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىمـان ئېيتىمىـز  هللا
 .مۇبادا ئۇالرنىڭ ئېيتقىنى خاتا بولسا، سـىلهر ئۇنىڭغـا ئىشـهنمىگهن بولىسـىلهر    

ئهگهر ئۇالرنىــڭ ئېيتقىنــى ھهق بولــۇپ قالســا، ســىلهر ئــۇنى يالغانغــا چىقارغــان 
  . ①ـ دېدى بولمايسىلهر،

   )3644: هبۇ داۋۇدئ(
                                                 

 .ئىپ، ـ دېگهنزە): 786(ئهلبانى  ①
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َعْن الشَّْعبِيِّ أَنَّ َرُجلًا ِمْن الُْمْسِلِمَني َحَضَرْتُه الَْوفَاةُ بَِدقُوقَاَء َهِذِه َولَْم َيجِْد  - 4957
فَأََتَيا أََحًدا ِمْن الُْمْسِلِمَني ُيْشهُِدُه َعلَى َوِصيَِّتِه فَأَْشَهَد َرُجلَْينِ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ فَقَِدَما الْكُوفَةَ 
 َبْعـَد  أََبا ُموَسى الْأَْشَعرِيَّ فَأَْخَبَراُه َوقَِدَما بَِترِكَِتِه َوَوِصيَِّتِه فَقَالَ الْأَْشَعرِيُّ َهذَا أَْمٌر لَْم َيكُْن

للَِّه َما َخاَنا َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْحلَفَُهَما َبْعَد الَْعْصرِ بِا زالَِّذي كَانَ ِفي َعْهِد
  . َماَولَا كَذََبا َولَا َبدَّلَا َولَا كََتَما َولَا غَيََّرا َوإِنََّها لََوِصيَّةُ الرَُّجلِ َوَترِكَُتُه فَأَْمَضى َشَهاَدَتُه

قــا ۇمۇســۇلمانالردىن بىــر ئــادەم دەق: ـ شــهئبى مۇنــداق دەيــدۇ   4957
) رتنىــڭ ئىســمىجايالشــقان بىــر يۇ غــاباغــداد بىــلهن ئهربىــل ئارىلىقى(

ــدا ســهكراتقا چۈشــۈپتۇ   ــگهن جاي ــۇۋاھچى   . دې ــۇ ۋەســىيىتىگه گ ــراق ئ بى
شـۇڭا ئـۇ ئهھلـى    . قىلىش ئۈچۈن مۇسۇلمانالردىن ھېچكىمنى تاپالماپتۇ

ــادەمنى گــۇۋاھچى قىلىپتــۇ  كېــيىن ئــۇالر كــۇفه . كىتــابتىن ئىككــى ئ
شهھىرىگه يېتىپ كېلىپ، ئهبـۇ مۇسـا ئهشـئهرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ      

ـ مېلىنى ۋە  ا كىرىپتۇ ۋە ئهھۋالنى ئۇنىڭغا ئېيتىپ، ئۇنىڭ پۇلقېشىغ
. ۋەسىيىتىنى ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئالدىغا قويۇپتـۇ 

  :ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ،شۇنىڭ بىلهن
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ زامانىـدىن كېـيىن    

ــ    ــۈز بېرى ــش ي ــداق ئى ــدى،مۇن ــى     پ باقمىغانى ــدىن ھېلىق ــۇ، ئان ــ دەپت ـ
ئىككىســـىنى بـــۇ ۋەســـىيهت ۋە پـــۇل ـ مـــالالر جهزمهن ئـــۇ ئادەمنىـــڭ    
 ئىكهنلىكى، ئۇنىڭغا خىيـانهت قىلمىغـانلىقى، يالغـان ئېيتمىغـانلىقى،    
ــۆزگهرتمىگهنلىكىنى    ــۇرمىغانلىقى ۋە ئـ ــتۇرىۋالمىغانلىقى، يوشـ ئالماشـ

. لهن قهسـهم قىلـدۇرۇپتۇ  نىڭ نامى بىـ هللاتهكىتلهپ، ئهسىردىن كېيىن ا
ــويىچه ھۆكــۈم     ــۇ ئىككىســىنىڭ گــۇۋاھلىقى ب ــۇ مهســىلىگه ئ ــدىن ب ئان

  . ①قىلىپتۇ
  )3605: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3071(ئهلبانى  ①
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 بِالَْمِديَنِة قَُرْيȈٍ ِمْن َرْهطًا ُيَحدِّثُ ُمَعاوَِيةَ َسِمَع الرَّْحَمنِ َعْبِد ْبُن ُحَمْيُد عن - 4958
 أَْهـلِ  َعْن ُيَحدِّثُونَ الَِّذيَن الُْمَحدِِّثَني َهُؤلَاِء أَْصَدقِ ِمْن كَانَ نْإِ فَقَالَ الْأَْحَبارِ كَْعَب َوذَكََر
  . الْكَِذَب َعلَْيِه لََنْبلُو ذَِلَك َمَع كُنَّا َوإِنْ الِْكَتابِ

مهن : ـ ھۇمهيــــد ئىبنــــى ئابــــدۇرراھمان مۇنــــداق دەيــــدۇ     4958
ىگه گهپ مۇئاۋىيهنىڭ مهدىنىدە قۇرەيش قهبىلىسىدىن بىر قـانچه كىشـ  
  :قىلىپ بېرىپ، كهئب ئىبنى ئهھبارنى تىلغا ئالغانلىقىنى ۋە

ــ گهرچه ئۇ ئهھلى كىتـاب ھهققىـدە سـۆزلهپ بېرىـدىغانالرنىڭ ئهڭ     
راستچىلى بولسـىمۇ، بىـز يهنىـال ئۇنىـڭ يالغـان ئېيتىـپ قېلىشـىدىن        

  . ـ دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم ئېهتىيات قىالتتۇق،
  )ىلغانۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قب(

َعْن َبْهزِ ْبنِ َحِكيمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 4959
  . َحَبَس َرُجلًا ِفي ُتْهَمٍة

ــم     4959 ــى ھهكى ــز ئىبن ــ بهھ ــىدىندادـ ــداق  بوۋ ىس ــىنىڭ مۇن ىس
سـهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە :دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

  . ①تۆھمهت مهسىلىسىدە بىر ئادەمنى سوالپ قويغانىدى
   )3630: ئهبۇ داۋۇد(

  . ثُمَّ َخلَّى َعْنُه :وزاد الترمذي والنسائي - 4960
كېـيىن  : ـ ئىمام تىرمىزى ۋە نهسـائى يۇقىرىـدىكى ھهدىسـكه     4960

  . ②ـ دېگهن جۈملىنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان ئۇنى قويۇپ بهرگهن،
  )1417: تىرمىزى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 4961
َوَسلََّم قََضى ِفي السَّْيلِ الَْمْهُزورِ أَنْ ُيْمَسَك َحتَّى َيْبلȠَُ الْكَْعَبْينِ ثُمَّ ُيْرِسـلُ الْـأَْعلَى َعلَـى    

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3087(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1145(ئهلبانى  ②
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  . الْأَْسفَلِ
ــر ئ   4961 ــۇئهيب  ـ ئهم ــى ش ــداق  دادىســىدىن بوۋىســىنىڭ ىبن مۇن

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
مهھـــزۇر جىلغىســـىنىڭ ســـۈيىگه ھۆكـــۈم چىقىرىـــپ، يېـــرى باشـــتا   

يۇۋېلىـپ، ئانـدىن سـۇنى    ۇبولغانالرنىڭ يېـرىگه ئوشـۇققا كهلگىـچه سـۇ ق    
  . ①ھۆكۈم قىلغان يېرى ئاياقتا بولغانالرغا قويۇپ بېرىشكه

   )3639: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ كَاَنْت لَُه َناقَةٌ َضارَِيةٌ فََدَخلَْت َحاِئطًا فَأَفَْسَدْت  - 4962
َهـارِ َعلَـى   ِفيِه فَكُلَِّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَها فَقََضى أَنَّ ِحفȘَْ الَْحَواِئِط بِالنَّ

ْم أَْهِلَها َوأَنَّ ِحفȘَْ الَْماِشَيِة بِاللَّْيلِ َعلَى أَْهِلَها َوأَنَّ َعلَى أَْهلِ الَْماِشَيِة َما أََصـاَبْت َماِشـَيُتهُ  
  . بِاللَّْيلِ

ئېتىـز ـ   : ـ بهرا ئىبنى ئازىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    4962
تۆگهم  ،بىر كۈنى. م بار ئىدىئېرىق ئىشلىرىدا ئىشلىتىدىغان بىر تۆگه

بــۇ مهســىله . تــۇقويۇپ بىرىنىــڭ بېغىغــا كىرىــپ، باغقــا زىيــان ســېلىپ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئېيتىلغانىـدى، پهيغهمـبهر     
ــاغ    ــاغنى كۈنــــدۈزى ســــاقالش بــ ــهللهم بــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ســ

نىــڭ ئىگىلىرىنىــڭ مهســئۇلىيىتى، ئــۇالغنى كېچىســى ســاقالش ئۇالغ 
ئىگىلىرىنىــڭ مهســئۇلىيىتى ئىكهنلىكىــگه، نــاۋادا ئــۇالغالر كېچىســى 
ــڭ          ــۇالغ ئىگىلىرىنىـ ــا، ئـ ــان سالسـ ــۈلكىگه زىيـ ــال ـ مـ ــڭ مـ بىرىنىـ

  . ②تۆلهيدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلدى
  )3570: ۇدئهبۇ داۋ(

َمْن َزَرَع ِفي أَْرضِ  َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 4963
  . قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم فَلَْيَس لَُه ِمْن الزَّْرعِ َشْيٌء َولَُه َنفَقَُتُه

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3094(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3048(ئهلبانى  ②
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ــۋايهت     4963 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــج رەزىيهلالھـ ــى خهدىـ ــئ ئىبنـ ــ رافىـ ــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

رنىــڭ ئىزنىنــى ئالمــاي تــۇرۇپ كىمكــى باشــقىالرنىڭ يېرىنــى ئۇال«
تېرىسا، ئۇنىڭغا يهردىن چىققان مهھسۇالتتىن ھـېچ نهرسـه بېرىلمهيـدۇ،    

  . ①»لىدۇپ بېرىى قايتۇرۇغسالغان مهبلى
   )1366: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ اْخَتَصَم إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 4964
  . ُجلَاِن ِفي َحرƇِِ َنْخلٍَة ِفي َحِديِث أََحِدِهَما فَأََمَر بَِها فَذُرَِعْت فَُوجَِدْت َسْبَعةَ أَذُْرعٍَر

ئىككـى  : ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  4964
ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا دەۋالىشـىپ     

بىرىنىڭ گېپىگه قارىغاندا، مهسىله خورمىلىق  ىندئۇ ئىككىسى. باردى
پهيغهمـبهر   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ئىكهن ھهققىدە ئارىسىدىكى پاسىل يهر باغ

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئـــۇ يهرنـــى ئۆلچهشـــكه بۇيرۇغانىـــدى،  
  . ②يهتته گهز ئىكهنلىكى مهلۇم بولدى ،ئۆلچىگهندىن كېيىن

  )3640: ئهبۇ داۋۇد(

  . يِث الْآَخرِ فَُوجَِدْت َخْمَسةَ أَذُْرعٍ فَقََضى بِذَِلَكَوِفي َحِد - 4965
ــۋايهتته      4965 ــر رىـ ــبهر  : ـ يهنه بىـ ــدى، پهيغهمـ بهش گهز چىققانىـ

بهش گهز  نىـڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بـۇ يهرنىـڭ قوشـنا ھهققى     
  . ③ـ دېيىلگهن ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلدى،

   )3640: ئهبۇ داۋۇد(

  . فَأََمَر بَِجرِيَدٍة ِمْن َجرِيِدَها فَذُرَِعْت :أخرىَوِفي  - 4966

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1102(ئهلبانى  ①
 .ه، ـ دېگهنسهھى): 3095(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3095(ئهلبانى  ③
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   : ـ يهنه بىر رىۋايهتته  4966
  . ①ـ دېيىلگهن ئۇ يهرنى خورما شېخىدا ئۆلچهشكه بۇيرۇغانىدى،
  )3640: ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َحفََر بِئْـًرا  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمَغفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّـ   4967
  . فَلَُه أَْرَبُعونَ ِذَراًعا َعطًَنا ِلَماِشَيِتِه

ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى مـۇغهففهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت        4967
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 40قــۇدۇق كولىســا، ئۇنىــڭ ئهتراپىــدىن  تاشــالندۇق يهردەكىمكــى «
  . ②»لىرى ئۈچۈن قوتان قىلىپ بېرىلىدۇىگهز يهر مال ـ چارۋ

   )2486: ئىبنى ماجه(

 علـى  أعان من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أŷ عن - 4968
 أنـه  يرى قوم مع مشى ومن يƕع حƓ اهللا سخط يف فهو باطل أم أحق يعلم ال خصومة
  . زور كشاهد فهو يشاهد وليس شاهد

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4968
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىر دەۋاغـا   تۇرۇپكىمكى ھهق ياكى ناھهق ئىكهنلىكىنى بىلمهي «
ــارتمىغىچه ا   ــاردىمىنى ت ــۇ دەۋادىــن ي ــاردەم قىلســا، ب ــپهللاي ىگه نىــڭ غهزى

كىمكى گۇۋاھچى ئهمهس تۇرۇپ گۇۋاھچى بولـۇش ئۈچـۈن بىـر    . ئۇچرايدۇ
  . ③»ئۇ يالغان گۇۋاھچى ھېسابلىنىدۇقهۋم بىلهن بىلله ماڭسا، 

  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3095(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2016(ئهلبانى  ②
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە رەجا سـهقهتى ئىسـىملىك بىـرى    ): 7065(ھهيسهمى  ③
ىكىنى ئىلگىرى سۈرسـه، ئىبنـى ھىببـان ھهدىسـى     ئىبنى مۇئىن ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنل. بار

 .ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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:  َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمَع أَنَُّه ُشَرْحبِيلَ بن أَْوَس عن - 4969
   .اɋِْسالمِ ِمَن َخَرَج فَقَْد، ظَاِلٌم أَنَُّه َيْعلَُم َوُهَو ِلُيِعيَنُه ظَاِلمٍ َعَم َمَشى َمْن

ـ ئهۋس ئىبنـــى شـــۇرەھبىلدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،         4969
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكــى بىرىنىــڭ زالىــم ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ، ئۇنىڭغــا «
ئۈچۈن بىلله ماڭسا، ئىسـالم دىنىـدىن چىقىـپ كهتـكهن      ياردەم قىلىش

  . ①»بولىدۇ
   )619: »ئهلكهبىر«(

  
  
  

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئهييــاش ئىبنــى مــۇئنىس   ): 7064(ھهيســهمى  ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنمهن ئۇنىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىم، قالغان راۋىيلىرى . ئىسىملىك بىرى بار
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  ۋەقفه قىلىش، سۈلهى تۈزۈش ۋە ئامانهت قويۇش

 بَِخْيَبَر أَْرًضا أََصاَب الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنْ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْن - 4970
 بَِخْيَبَر أَْرًضا أََصْبُت إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ ِفيَها َيْسَتأِْمُرُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ النَّبِيَّ فَأََتى
 بَِها َوَتَصدَّقَْت أَْصلََها َحَبْسَت ِشئَْت إِنْ قَالَ بِِه َتأُْمُر فََما ِمْنُه ِعْنِدي أَْنفََس قَطُّ َمالًا أُِصْب لَْم
 الْقُْرَبى َوِفي الْفُقََراِء ِفي بَِها َوَتَصدََّق ُيوَرثُ َولَا ُيوَهُب َولَا ُيَباُع لَا أَنَُّه ُعَمُر بَِها فََتَصدََّق قَالَ
  . السَّبِيلِ َواْبنِ اللَِّه َسبِيلِ َوِفي الرِّقَابِ َوِفي

ــۆمهر : ـ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ     4970 ئ
ئانـدىن پهيغهمـبهر   . هردە بىر زېمىنغا ئىگه بولـدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خهيب

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا كېلىــپ، ئــۇ يهر ھهققىــدە  
  :مهسلىههت سوراپ

ىــر زېمىنغــا ئىــگه بولــدۇم، مهن مهن خهيــبهردە ب! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ــى     ھېچ ــان، مېن ــۇپ ماقمىغ ــگه بول ــا ئى ــدەك ئېســىل مالغ ــان ئۇنىڭ قاچ

ــــ دېگهنىـــدى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  نـــېمىگه بۇيرۇيســـهن؟
  :ۋەسهللهم

ــ خالىساڭ ئۇ يهرنىڭ تېگىنـى سـاقالپ قېلىـپ، كـۆكىنى سـهدىقه      
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇ يهرنى سهدىقه  ،شۇنىڭ بىلهن. ـ دېدى قىلغىن،
  :قىلىپ

ــراس      ــدۇ ۋە مى ــپ بېرىلمهي ــوۋغات قىلى ــېتىلمايدۇ، س ــۇ يهر س ـــ ب ـ
، قـۇل  غـا ، تۇغقانلىرىگهئـۇ بـۇ يهرنـى كهمـبهغهللهر    . ېدىـ د قالدۇرۇلمايدۇ،

 غاۋە يولــدا قالغــان مۇســاپىرالر كهيولىــدا ئىشلىتىشــهللا ، اقاقىلىشــ دئــازا
  . ئاتاپ سهدىقه قىلدى

  )2737: بۇخارى(
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َوالضَّْيِف لَا ُجَناَح َعلَى َمْن َوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ ِمْنَها بِـالَْمْعُروِف   :ويف رواية - 4971
  . ِعَم غَْيَر ُمَتَموِّلٍ قَالَ فََحدَّثُْت بِِه اْبَن ِسريِيَن فَقَالَ غَْيَر ُمَتأَثِّلٍ َمالًاَوُيطْ

ئـۇ يهرنـى   . مېهمانالرغىمۇ ئىشـلىتىلىدۇ : ـ يهنه بىر رىۋايهتته  4971
باشــقۇرغۇچى ئــۆزىگه مۈلــۈك قىلىۋالماســتىن ئىــش ھهققىــگه چۇشــلۇق 

   .ـ دېيىلگهن يېسه، ھېچ گۇناھ بولمايدۇ،
  )2737: بۇخارى(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد َعْن َصَدقَِة ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنـُه قَـالَ    - 4972
نِ َنَسَخَها ِلي َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ بِْسمِ اللَِّه الـرَّْحمَ 

ذَا َما كََتَب َعْبُد اللَِّه ُعَمُر ِفي ثَْمȠٍ فَقَصَّ ِمْن َخَبرِِه َنْحَو َحِديِث َناِفعٍ قَـالَ غَْيـَر   الرَِّحيمِ َه
ـ  اَء ُمَتأَثِّلٍ َمالًا فََما َعفَا َعْنُه ِمْن ثََمرِِه فَُهَو ِللسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ قَالَ َوَساَق الِْقصَّةَ قَالَ َوإِنْ َش

َرى ِمْن ثََمرِِه َرِقيقًا ِلَعَمِلِه َوكََتَب ُمَعْيِقيٌب َوَشهَِد َعْبُد اللَِّه ْبُن الْأَْرقَمِ بِْسمِ اللَِّه َوِليُّ ثَْمȠٍ اْشَت
ًغا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َهذَا َما أَْوَصى بِِه َعْبُد اللَِّه ُعَمُر أَِمُري الُْمْؤِمنَِني إِنْ َحَدثَ بِِه َحَدثٌ أَنَّ ثَْم

ِتي ْبَن الْأَكَْوعِ َوالَْعْبَد الَِّذي ِفيِه َوالِْمائَةَ َسْهمٍ الَِّتي بَِخْيَبَر َوَرِقيقَُه الَِّذي ِفيِه َوالِْمائَةَ الََّوِصْرَمةَ 
ـ   ْنأَطَْعَمُه ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْواِدي َتِليِه َحفَْصةُ َما َعاَشْت ثُمَّ َيِليِه ذُو الرَّأْيِ ِم

أَْهِلَها أَنْ لَا ُيَباَع َولَا ُيْشَتَرى ُيْنِفقُُه َحْيثُ َرأَى ِمْن السَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ َوذَوِي الْقُْرَبى َولَـا  
  . َحَرَج َعلَى َمْن َوِلَيُه إِنْ أَكَلَ أَْو آكَلَ أَْو اْشَتَرى َرِقيقًا ِمْنُه

ــ يهھيــا ئىبنــى ســهئىد ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىي   4972 هلالھــۇ ـ
ئابدۇلههمىـد  : ئهنهۇنىڭ سهدىقىسى ھهققىدە توختىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ   

ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب ماڭــا         
ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ سهدىقىســى ھهققىــدىكى  

ناھـايىتى  ”: ۋەسىيىتىنى بىر نۇسخا كۆچـۈرۈپ بهرگهن بولـۇپ، ئۇنىڭـدا   
نىـڭ  هللانىڭ ئىسمى بىـلهن باشـاليمهن، بـۇ، ا   هللاتلىك ۋە مېهرىبان اشهپقه

دەپ  “...بهندىسى ئۆمهرنىڭ سهمغ دېگهن يهر ھهققىـدىكى ۋەسـىيىتىدۇر  
ــان ــۆمهر    . يېزىلغـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــى ئابـ ــىيهتنامىنىڭ داۋامـ ــۇ ۋەسـ بـ

  . نىڭ يۇقىرىدىكى ھهدىسىگه ئوخشاش يېزىلغانمارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
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ئۇنى باشـقۇرغۇچىدىن ۋە  (ينىڭ مهھسۇالتىنىڭ بۇ جا”: ئۇنىڭدا يهنه
ــتلىرىدىن ــالغىنى ) ئۇنىــــڭ دوســ ــىپ قــ ــىيهتنامىدە (ئېشــ ــۇ ۋەســ بــ

سائىلالرغا ۋە تىلىمهيـدىغان، ئهممـا   ) كۆرسىتىلگهن كىشىلهردىن باشقا
  . دەپ يېزىلغان “موھتاج كىشىلهرگه بېرىلىدۇ

ى ۇ يهرنـ ئهگهر سـهمغ دېـگهن بـ   ”: ئۇ ۋەسـىيهتنامىنىڭ داۋامىـدا يهنه  
ا ئـۇ يهردە ئىشـلىتىش   قمهھسـۇالت  يهردىـن چىققـان  باشقۇرغۇچى خالىسا، 

بـــۇ . دەپ يېزىلغـــان “ل ســـېتىۋېلىش ھوقۇقىغـــا ئىگىـــدۇرۇئۈچـــۈن قـــ
ۋەسىيهتنامىنى مۇئهيقىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يېزىپ بهرگهن ۋە ئابدۇلالھ 

  .ئىبنى ئهرقهم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ گۇۋاھچى بولغان
يهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ بـۇ ھهقتىكـى يهنه بىـر      ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزى

ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ”: ۋەسىيهتنامىسى مۇنداق يېزىلغان
نىڭ بهندىسى ۋە مۇئمىنلهرنىـڭ  هللانىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن، بۇ، اهللا

ئهمىرى ئۆمهرنىـڭ ۋەسىيهتنامىسـى بولـۇپ، نـاۋادا ئـۆمهر ئۆلـۈپ كهتسـه،        
خـورمىزارلىقى ۋە تـۆگىلىرى، سـهمغ     سهمغ دېگهن يهر، ئىبنى ئهكۋەنىڭ

لـۈش يهر ۋە ئۇنىڭـدا   ئۈدېگهن يهردە ئىشلهيدىغان قۇلالر، خهيبهردىكى يۈز 
ئىشــلهيدىغان قــۇلالر، مهھهللىــلهر ۋادىســىدىن چىقىــدىغان، مــۇھهممهد  

يېـيىش ئۈچـۈن ئايرىـپ    ) ھهر يىلـى (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا 
ھهفسـه ۋاپـات بولغانغـا قهدەر     نىالربهرگهن يۈز ۋەسـهق ئاشـلىق قاتـارلىق   

ئانـــدىن ئۇنىـــڭ ئائىلىســـىدىن تـــوغرا پىكىرلىـــك بىـــرى  . باشـــقۇرىدۇ
ئۇنىڭ پۇلىغا نهرسه سېتىۋېلىشـقا   ،بۇ مۈلۈكلهر سېتىلمايدۇ. باشقۇرىدۇ
ئۇنى باشقۇرغۇچى ئۇنىڭدىن چىققان كىرىمنى ئـۆزى مۇۋاپىـق   . بولمايدۇ

موھتــاج كىشــىلهرگه ۋە    كــۆرگهن ســائىلالرغا، تىلىمهيــدىغان، ئهممــا   
ئۇنى باشقۇرغۇچى ئۇنىڭـدىن يېسـه   . تۇغقانالرغا خىراجهت قىلىپ بېرىدۇ

ــاكى  ــا (يـ ــتلىرىغا ۋە مېهمانلىرىغـ ــاك ) دوسـ ــه ۋەيـ ــا (ى يېدۈرسـ ئۇنىڭغـ
قـۇل سېتىۋالسـا، ھـېچ گۇنـاھ      قامهھسـۇالت  چىققـان ) ئىشلىتىش ئۈچۈن

  . ①“بولمايدۇ
   )2878: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2503(ئهلبانى  ①
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نِ ُعَباَدةَ أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ أُمَّ َسْعٍد َماَتْت فَأَيُّ الصََّدقَِة َعْن َسْعِد ْب - 4973
  . أَفَْضلُ قَالَ الَْماُء قَالَ فََحفََر بِئًْرا َوقَالَ َهِذِه ِلأُمِّ َسْعٍد

الھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     ـ سهئد ئىبنـى ئۇبـادە رەزىيهل    4973
  :مهن: نىدۇىلقى

قايسـى تـۈردىكى سـهدىقه    . ئانام ۋاپات بولۇپ كهتتى! ەسۇلۇلالھــ ئى ر
، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   ؟ ـ دەپ ســـورىغانىدىم     ئهڭ ئهۋزەل
  :ۋەسهللهم
مهن بىـر قـۇدۇق كـوالپ، ئانـام ئۇممـۇ       ،شۇنىڭ بىـلهن . ـ دېدى ــ سۇ،

  . ①سهئدنىڭ نامىغا ئاتىۋەتتىم
   )1681: ئهبۇ داۋۇد(

ْن أَبِيِه أَنَُّه َسِمَع ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُـولُ أََمـا   َزْيٌد َع عن - 4974
إِلَّـا  َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْولَا أَنْ أَْتُرَك آِخَر النَّاسِ َببَّاًنا لَْيَس لَُهْم َشْيٌء َما فُِتَحْت َعلَيَّ قَْرَيةٌ 

  . لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيَبَر َولَِكنِّي أَْتُركَُها ِخَزاَنةً لَُهْم َيقَْتِسُموَنَهاقََسْمُتَها كََما قََسَم النَّبِيُّ َص
: ـ زەيـد ئاتىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ        4974

مهن ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    
همكى، بىـلهن قهسـ   نىڭ نـامى اتجېنىم ئىلكىدە بولغان ز: ئاڭلىغانىدىم

ھهممىســى تهڭ نــامرات  ،نېمىســى يــوقكېيىنكــى مۇســۇلمانالرنى ھېچ
ــى     ــدۇرۇپ قويۇشــتىن ئهنســىرىمهيدىغان بولســام، مهن پهته ــالهتته قال ھ
قىلغــان يۇرتالرنىــڭ بىرىنىمــۇ قويمــاي خــۇددى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  
ــىم      ــدە تهقسـ ــان پهدىـ ــىم قىلغـ ــى تهقسـ ــهللهم خهيبهرنـ ــى ۋەسـ  ئهلهيهـ

ــوالتتىم  ــۋەتكهن ب ــنه ھېســ   . قىلى ــۇنى خهزى ــېكىن مهن ئ ــا اۋل ىدا ئۇالرغ
  . ىم قىلىشىۋالىدۇقالدۇرۇپ قويىمهن، كېيىن ئۇالر ئۇنى ئۆزئارا تهقس
   )4235: بۇخارى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1474(ئهلبانى  ①



  قىلىش، سۈلهى تۈزۈش ۋە ئامانهت قويۇشۋەقفه 

175 

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج  - 4975
ـ ُم اُهْم ْعَتِمًرا فََحالَ كُفَّاُر قَُرْيȈٍ َبْيَنُه َوَبْيَن الَْبْيِت فََنَحَر َهْدَيُه َوَحلََق َرأَْسُه بِالُْحَدْيبَِيِة َوقَاَض

أََحبُّـوا   َعلَى أَنْ َيْعَتِمَر الَْعاَم الُْمقْبِلَ َولَا َيْحِملَ ِسلَاًحا َعلَْيهِْم إِلَّا ُسُيوفًا َولَا ُيِقيَم بَِها إِلَّا َما
َيْخُرَج  فَاْعَتَمَر ِمْن الَْعامِ الُْمقْبِلِ فََدَخلََها كََما كَانَ َصالََحُهْم فَلَمَّا أَنْ أَقَاَم بَِها ثَلَاثًا أََمُروُه أَنْ

  . فََخَرَج
پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ    4975

) يه سۈلهىســى بولغــان يىلــى ھــۇدەيبى(ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  
بىراق قۇرەيش كاپىرلىرى . ئۆمرە قىلغىلى نىيهت قىلىپ يولغا چىقتى

 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ى قويمىـدى لـ هرەمـگه كىرگى ئۇنىڭ ئالدىنى توسـۇپ، ھ 
ــان  لىقىنى ھــۇدەيبىيهدە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قۇرب

الر بىــلهن مۇشــرىك. ىنــى چۈشــۈرۈپ ئېهرامــدىن چىقتــىچېچبوغــۇزالپ، 
ا ۋە شـق ئـۆمرە قىلى  ،كېلهر يىلى قىلىچتىن باشقا قورال ئالماي كېلىپ

 ۇشـــقاخالىغـــان مـــۇددەتكىچه تۇر) يهنـــى مۇشـــرىكالر(مهككىـــدە ئـــۇالر 
ــۈزدى  ــۇنداق قىلىــپ . كېلىشــىم ت ــى   ،ش ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ۋەســهللهم كــېلهر يىلــى كېلىــپ، مهككىــگه ئــۇالر بىــلهن كېلىشــكهن   
ــويىچه كىــرد ــدىن كېــيىن  . ىب ــۈچ كــۈن تۇرغان ــۇنى  ،مهككىــدە ئ ــۇالر ئ ئ

ــۇيرۇدى  ــلهن . چىقىــپ كېتىشــكه ب ــبهر ســهلاللالھۇ   ،شــۇنىڭ بى پهيغهم
  . ئهلهيهى ۋەسهللهم مهككىدىن چىقىپ كهتتى

  )4252: بۇخارى(

إِْعَراًضا  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َوإِنْ اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أَْو - 4976
لُ لَـُه  قَالَْت ِهَي الَْمْرأَةُ َتكُونُ ِعْنَد الرَُّجلِ لَا َيْسَتكِْثُر ِمْنَها فَُيرِيُد طَلَاقََها َوَيَتَزوَُّج غَْيَرَها َتقُو

ِة ِلي فَـذَِلَك  أَْمِسكْنِي َولَا ُتطَلِّقْنِي ثُمَّ َتَزوَّْج غَْيرِي فَأَْنَت ِفي ِحلƊ ِمْن النَّفَقَِة َعلَيَّ َوالِْقْسَم
  . قَْولُُه َتَعالَى فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ َيصَّالََحا َبْيَنُهَما ُصلًْحا َوالصُّلُْح َخْيٌر

ئهگهر بىــرەر ئايــال ئېرىنىــڭ   :ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا    4976
دېـگهن   كۆڭۈلسىز بولۇشـىدىن يـاكى يـۈز ئۆرۈشـىدىن ئهندىشـه قىلسـا      

بىـر ئهرنىـڭ نىكاھىـدىكى     ،بۇ: لىپ مۇنداق دەيدۇئايهت ھهققىدە توختى
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ئايال بولۇپ، ئهر ئـۇنى كـۆپ خالىمايـدىغان بولـۇپ قالىـدۇ ۋە ئـۇنى تـاالق        
ــدۇ     ــاقچى بولى ــۇن ئالم ــقا خوت ــپ، باش ــاتىرجهم  . قىلىۋېتى ــدىن خ بۇنىڭ

  :بواللمىغان ئايال ئېرىگه
ۋەتمىگىن، ئۈسـتۈمگه باشــقا  ۇـــ مېنـى نىكاھىڭـدا سـاقلىغىن، قويـ     

ئالغىن، ماڭا بېرىـدىغان تۇرمـۇش خىراجىتىنـى بهرمىسـهڭمۇ ۋە     خوتۇن 
تائاالنىـڭ  هللا مانـا بـۇ، ا  . ــ دەيـدۇ   ماڭا كۈن تهقسىم قىلمىسـاڭمۇ مهيلـى،  

ئۇالرنىـڭ ئۆزئـارا كېلىشىشـى ھـېچ گۇنـاھ      : مۇنۇ سۆزىنىڭ مهزمۇنىدۇر
  . ياخشى) ئۈزلۈشۈپ كېتىشتىن(ئهمهس، كېلىشىش 

   )5206: بۇخارى(

ْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّ َرُجلًا ِمْن الْأَْنَصـارِ  َعْن َع - 4977
لَ فَقَالَ َخاَصَم الزَُّبْيَر ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِشَراجِ الَْحرَِّة الَِّتي َيْسقُونَ بَِها النَّْخ

َسرِّْح الَْماَء َيُمرُّ فَأََبى َعلَْيِه فَاْخَتَصَما ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فَقَـالَ    الْأَْنَصارِيُّ
ِضـَب  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللزَُّبْيرِ أَْسقِ َيا ُزَبْيُر ثُمَّ أَْرِسلْ الَْماَء إِلَى َجـارَِك فَغَ 

ارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ اْبَن َعمَِّتَك فََتلَوَّنَ َوْجُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَـالَ  الْأَْنَص
ِه اْسقِ َيا ُزَبْيُر ثُمَّ اْحبِْس الَْماَء َحتَّى َيْرجَِع إِلَى الَْجْدرِ فَقَالَ الزَُّبْيُر َواللَِّه إِنِّي لَأَْحِسُب َهـذِ 

  . َيةَ َنَزلَْت ِفي ذَِلَك فَلَا َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْمالْآ
: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ      4977

ئهنســــارىالردىن بىــــر ئــــادەم زۇبهيــــر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ بىــــلهن       
ھهققىـدە جېدەللىشـىپ   سـۈيى   خورمىزارلىقلىرىنى سۇغۇرىدىغان سـاي 

  :ئهنسارى. قالدى
ـــ ســۇنى قويــۇپ بهرگىــن  ــ دېگهنىــدى، زۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ! ـ ـ

ــدى ــلهن. ئۇنىمىـ ــۇنىڭ بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   ،شـ ــبهر سـ ــۇالر پهيغهمـ ئـ
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  .ئالـــدىغا دەۋالىشـــىپ كهلـــدىۋەســـهللهمنىڭ 

  :ۇغائهلهيهى ۋەسهللهم زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنه
نـدىن سـۇنى   سهن خـورمىزارلىقىڭنى سـۇغۇرۇۋېلىپ، ئا  ! ــ ئى زۇبهير

  :بۇنى ئاڭلىغان ئهنسارى ئاچچىغالپ. ـ دېدى !قوشناڭغا قويۇپ بهرگىن
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ــ   ــ ئۇ ھامماچاڭنىڭ ئوغلى بولغـانلىقى ئۈچـۈن شـۇنداق قىالمـدۇ؟    
دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يۈزى ئۆزگىرىپ 

  :ى ۋەكهتت
سـۇغارغىن، سـۇنى قىـردىن    سـهن خـورمىزارلىقىڭنى   ! ــ ئـى زۇبهيـر  

  .ـ دېدى! چه قويۇپ بهرمىگىنۈتاشاي دېگ
ــدۇ     ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــلهن   هللا: زۇبهي ــامى بى ــڭ ن نى

ئى (: قهسهمكى، بۇ ئايهتنى شۇ ھهقته نازىل بولدىمىكىن دەپ ئوياليمهن
ئـۆز  ) يهنى مۇنـاپىقالر (مكى، ئۇالر پهرۋەردىگارىڭ بىلهن قهسه!) مۇھهممهد

ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكـۈم چىقىرىشـقا تهكلىـپ قىلمىغىـچه،     
ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم 
بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋە ئۇالر پۈتۈنلهي بويسۇنمىغىچه ئىمـان ئېيتقـان   

  . بولمايدۇ
   )2360: بۇخارى(

َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  :ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ قال :يف روايةو - 4978
ـ   ِه قَْبلَ ذَِلَك أََشاَر َعلَى الزَُّبْيرِ بَِرأْيٍ َسَعٍة لَُه َوِللْأَْنَصارِيِّ فَلَمَّا أَْحفȘََ الْأَْنَصارِيُّ َرُسـولَ اللَّ

  . لََّم اْسَتْوَعى ِللْزَُّبْيرِ َحقَُّه ِفي َصرِيحِ الُْحكْمَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ــدۇ       4978 ــداق دەي ــر مۇن ــى زۇبهي ــۇرۋە ئىبن ــۋايهتته ئ ــر رى : ـ يهنه بى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئىلگىـرى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ      
بىـراق ئهنسـارى   . ىتىغا پايـدىلىق پىكىرنـى كۆرسـهت   ئهنهۇ بىلهن ئهنسار

ــاچچىقىنى    پهيغه ــهللهمنىڭ ئـــ ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ مـــ
كهلتۈرگهنىـــدى، زۇبهيـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ ئوچـــۇق ھۆكۈمـــدىكى 

  . لۇق ئېلىپ بهردىھهققىنى تو
   )2708: بۇخارى(

 جابلق إƂ جابرس بني ما نظرŹ لو قال على بن اƩسن أن سريين ابن عن - 4979
 لعله أدرى وإن معاوية على Ɵتمعوا أن أرى وإƅ وأخى غريى نƑ جده رجال وجدŹ ما
   .واƫغرب اƫشرق وجابلق جابرس معمر قال حني إƂ ومتاع لكم فتنة
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ــدۇ     4979 ــداق دەي ــىيرىن مۇن ــى س ــى   : ـ ئىبن ــى ئهل ــهن ئىبن ھهس
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

ىچه ئىزدىسـهڭالر، مهنـدىن ۋە قېرىندىشـىم    كــ مهشرىقتىن مهغرىب
پهيغهمبهر بىرمۇ ئـادەم تاپالمايسـىلهر، مهن    سىبوۋىدىن باشقا )ھۈسهين(

سىلهرنىڭ مۇئـاۋىيه رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا بهيـئهت قىلىشـىڭالرنى تـوغرا       
يهنـــى ســـىلهرگه  (هنكى، ئـــۇ مســـبىلمه: ــــ دېـــدى ۋە  دەپ قـــارايمهن،

سىلهر ئۈچۈن سىناق ۋە ۋاقىتلىـق  ) بېرىلىدىغان جازانىڭ كېچىكىشى
  . ①ئايهتنى ئوقۇدىدېگهن  پايدىلىنىش بولۇشى مۇمكىن

   )2780: »ئهلكهبىر«(

كَِثري ْبن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف الُْمَزنِيņ َعْن أَبِيِه َعْن َجـدِِّه أَنَّ   عن - 4980
رََّم َحلَالًا أَْو َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الصُّلُْح َجاِئٌز َبْيَن الُْمْسِلِمَني إِلَّا ُصلًْحا َح
  . أََحلَّ َحَراًما َوالُْمْسِلُمونَ َعلَى ُشُروِطهِْم إِلَّا َشْرطًا َحرََّم َحلَالًا أَْو أََحلَّ َحَراًما

ـ كهسىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ئهۋف مـۇزەنى       4980
رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىن

  :هى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنئهلهي
مۇســـۇلمانالرنىڭ ھـــارامنى ھـــاالل قىلىـــدىغان، ھـــااللنى ھـــارام  «

شـۇنداقال   .ا ھهمـمه سـۈلهىلىرى جـايىزدۇر   قىلىدىغان سـۈلهىدىن باشـق  
ئۇالرنىڭ ھارامنى ھاالل قىلىدىغان، ھااللنى ھارام قىلىدىغان شهرتتىن 

  . ②»باشقا پۈتۈن شهرتلىرى ئىناۋەتلىكتۇر
   )1352: تىرمىزى(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ أَْهلَ قَُباٍء اقَْتَتلُـوا َحتَّـى َتَراَمـْوا     - 4981
  . ْمبِالِْحَجاَرِة فَأُْخبَِر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذَِلَك فَقَالَ اذَْهُبوا بَِنا ُنْصِلُح َبْيَنُه

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 7073(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1089(ئهلبانى  ②
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قۇبـا  : بنى سهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ـ سهھل ئى  4981
ــر ـ            ــۇالر بى ــا ئ ــدى، ھهتت ــلهن ئۇرۇشــۇپ قال ــر ـ بىــرى بى ئاھالىســى بى

ــرىگه تــاش ئــاتتى   بــۇ ئهھــۋال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     . بىرلى
  :، ئۇۋەسهللهمگه يهتكۈزۈلگهنىدى

  . ـ دېدى !ــ يۈرۈڭالر، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ياراشتۇرۇپ قويايلى
  )2693: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَدِّ الْأََماَنةَ إِلَـى َمـْن    - 4982
  . ائَْتَمَنَك َولَا َتُخْن َمْن َخاَنَك

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4982
   :هيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل

ساڭا ئىشىنىپ ئامانهت قويغان كىشـىنىڭ ئامـانىتىنى بهرگىـن،    «
  . ①»ساڭا خىيانهت قىلغان كىشىگه سهن خىيانهت قىلما

   )1264: تىرمىزى(

ـ  - 4983 ِلَم َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الَْخازِنَ الُْمْس
فََيْدفَُعُه إِلَى الْأَِمَني الَِّذي ُيْنِفذُ َوُربََّما قَالَ ُيْعِطي َما أُِمَر بِِه فَُيْعِطيِه كَاِملًا ُمَوفًَّرا طَيَِّبةً بِِه َنفُْسُه 

  . الَِّذي أُِمَر لَُه بِِه أََحُد الُْمَتَصدِّقَْينِ
ــۋايهت        4983 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــا ئهشـ ــۇ مۇسـ ـ ئهبـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بېرىشكه بۇيرۇلغان نهرسىنى بېرىشكه بۇيرۇلغـان كىشـىگه چىـن    «

كۆڭلىدىن خۇشاللىق بىلهن تولۇق بېرىدىغان ئىشهنچلىك مۇسـۇلمان  
  . »خهزىنىدار ئىككى سهدىقه قىلغۇچىنىڭ بېرى ھېسابلىنىدۇ

  )1023: مۇسلىم(

                                                 
 .، ـ دېگهنسهھىه): 1015(ئهلبانى  ①
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ْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ َحدَّثََنا ُحذَْيفَةُ قَالَ َحدَّثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َع - 4984
ـ   وبِ َوَسلََّم َحِديثَْينِ َرأَْيُت أََحَدُهَما َوأََنا أَْنَتِظُر الْآَخَر َحدَّثََنا أَنَّ الْأََماَنةَ َنَزلَْت ِفي َجـذْرِ قُلُ

ِمْن الْقُْرآِن ثُمَّ َعِلُموا ِمْن السُّنَِّة َوَحدَّثََنا َعْن َرفِْعَها قَالَ َيَناُم الرَُّجلُ النَّْوَمةَ  الرَِّجالِ ثُمَّ َعِلُموا
 قَى أَثَُرَها ِمثْلَفَُتقَْبُض الْأََماَنةُ ِمْن قَلْبِِه فََيظَلُّ أَثَُرَها ِمثْلَ أَثَرِ الَْوكِْت ثُمَّ َيَناُم النَّْوَمةَ فَُتقَْبُض فََيْب

الَْمْجلِ كََجْمرٍ َدْحَرْجَتُه َعلَى رِْجِلَك فََنِفطَ فََتَراُه ُمْنَتبًِرا َولَْيَس ِفيِه َشْيٌء فَُيْصـبُِح النَّـاُس   
ُجلِ َمـا  َيَتَباَيُعونَ فَلَا َيكَاُد أََحٌد ُيَؤدِّي الْأََماَنةَ فَُيقَالُ إِنَّ ِفي َبنِي فُلَاٍن َرُجلًا أَِميًنا َوُيقَالُ ِللرَّ

 َزَمانٌ أَْعقَلَُه َوَما أَظَْرفَُه َوَما أَْجلََدُه َوَما ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبَِّة َخْرَدلٍ ِمْن إƹَِاٍن َولَقَْد أََتى َعلَيَّ
َعلَيَّ َساِعيِه  َوَما أَُباِلي أَيَّكُْم َباَيْعُت لَِئْن كَانَ ُمْسِلًما َردَُّه َعلَيَّ الْإِْسلَاُم َوإِنْ كَانَ َنْصَرانِيا َردَُّه

  . فَأَمَّا الَْيْوَم فََما كُْنُت أَُبايُِع إِلَّا فُلَاًنا َوفُلَاًنا
ــۇزەيفه       4984 ــدۇكى، ھ ــۋايهت قىلىنى ــتىن رى ــى ۋەھب ــد ئىبن ـ زەي

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ
بىرىنــى ئۇنىــڭ . ۋەســهللهم بىــزگه ئىككــى ھهدىــس ســۆزلهپ بهرگهنىــدى

ــ    ئــۇ بىــزگه ئىككــى   . ۋاتىمهنۈئهمهلىيهتــته كــۆردۈم، يهنه بىرىنــى كۈت
  : ھهدىسنىڭ بىرىدە ئامانهت ھهققىدە سۆزلهپ بېرىپ

ــــ ئامــانهت ئىنســانالرنىڭ قهلبىــدە چوڭقــۇر يىلتىــز تــارتتى، ئــۇالر   
يهنه بىرىــدە ئامانهتنىــڭ . ـــ دېگهنىــدى قۇرئــاننى ۋە ســۈننهتنى ئۆگهنــدى،

  :انلىقى ھهققىدە سۆزلهپ بېرىپكۆتۈرۈلۈپ كېتىدىغ
ــ بىر ئـادەم شـۇنداق بىـر ئۇخاليـدۇ ـ دە، ئۇنىـڭ قهلبىـدىن ئامـانهت         

ئـۇ  . كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ، قهلبىدە ئامانهتنىڭ مهڭچىلىـك ئىـزى قالىـدۇ   
يهنه بىـر ئۇخاليـدۇ ـ دە، ئامـانهت يهنه كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـپ، پۇتۇڭغـا چـوغ         

ىـراق ئىچىـدە ھېچـنىمه    چۈشۈپ كهتسه كۆيۈكتىن قاپىرىـپ قالغـان، ب  
ئىنسـانالر سـودا ـ     ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ا ئوخشاش ئىزى قالىدۇرغىغيوق قاپا

ــارانال قىلســا   هســلىككهئامــانهتنى بهرم ،ســېتىق قىلىشــىدۇ، لــېكىن ئ
ــدە . تىرىشــىدۇ ــار   ”نهتىجى ــادەم ب ــر ئ ــته ئىشــهنچلىك بى ــاالنى جهمهت  “پ

لىكمۇ ىدانىسـىچ قهلبىـدە قىچىنىـڭ   . دەيدىغان ھالغـا چۈشـۈپ قالىـدۇ   
بۇ ئادەم ئهجهپ ئهقىللىق، ئهجهپ زېـرەك،  ”ئىمانى يوق ئادەمنى ماختاپ 

  .ـ دېگهنىدى دېيىشىپ كېتىدۇ، “!ئهجهپ تاالنتلىق ـ ھه
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مهن بېشــــىمدىن شــــۇنداق بىــــر زامــــانالرنى ئۆتكۈزگهنىــــدىمكى، 
ــىرەپ        ــام، قىلـــچه ئهنسـ ــېلىم ـ ســـېتىم قىلسـ ــلهن ئـ قايســـىڭالر بىـ

بولسا، ئىسـالم ئـۇنى مېنىـڭ ئالـدىمغا      ئهگهر ئۇ مۇسۇلمان. كهتمهيتتىم
ناۋادا ئۇ خرىستىئان بولسـا، ئۇنىڭغـا مهسـئۇل كىشـى     . ئېلىپ كېلهتتى

ئهممــا بۈگــۈنكى كۈنــدە مهن . ئــۇنى مېنىــڭ ئالــدىمغا ئېلىــپ كېلهتتــى
ان پهقهت پــاالنى ۋە پــاالنى كىشــىلهر بىلهنــال ســودا ـ ســېتىق قىلىــدىغ   

  . بولۇپ قالدىم
   )6497: بۇخارى(

 لَا قَالَ إِلَّا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيُّ َخطََبَنا َما قَالَ َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْن - 4985
  . لَُه َعْهَد لَا ِلَمْن ِديَن َولَا لَُه أََماَنةَ لَا ِلَمْن إƹَِانَ

ــدۇ       4985 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبهر : ـ ئهنهس رەزىيهلالھـ پهيغهمـ
ــ  ئامــانهتكه «: ى ۋەســهللهم بىــزگه خــۇتبه ئوقۇســىال   ســهلاللالھۇ ئهلهيه
دە تۇرمايــدىغان ىغان كىشــىنىڭ ئىمــانى يــوق، ئهھدىــ خىيــانهت قىلىــد

  . ①دەيتتى» كىشىنىڭ دىنى يوق
   )»ئهلئهۋسهت«ززار؛ ؛ مهۋسىلى؛ به12722: ئهھمهد(

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، بهززار، تهبهرانى ۋە باشقىالر رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ،   ): 341(ھهيسهمى  ①

ــار    ــرى ب ــالل ئىســىملىك بى ــۇ ھى ــهنهدىدە ئهب ــهنچلىك كىشــى    . س ــقىالر ئۇنىــڭ ئىش ــۇئىن ۋە باش ــى م ئىبن
ئۇنىـــڭ ھهدىســـى زەئىـــپ كىشـــى  ئىكهنلىكىنـــى ئىلگىـــرى سۈرســـه، نهســـائى ۋە بىـــر قىســـىم ئۆلىمـــاالر

 .ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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  قىلىش بۆلۈمى دقۇل ئازا

ارچىلىق قىلىشنىڭ پهزىلىتى ۋە قۇلغا ئىگىد دقۇل ئازا
  قىلىشنىڭ ئهدەپ ـ ئهخالقلىرى

 َرُجـلٍ  أَيَُّما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ عن أيب - 4986
 َمْرَجاَنـةَ  ْبـنُ  ِعيُدَس قَالَ النَّارِ ِمْن ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه ُعْضوٍ بِكُلِّ اللَُّه اْسَتْنقَذَ ُمْسِلًما اْمَرأً أَْعَتَق

 قَـدْ  لَُه َعْبٍد إِلَى َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُحَسْينٍ ْبُن َعِليُّ فََعَمَد ُحَسْينٍ ْبنِ َعِليِّ إِلَى بِِه فَاْنطَلَقُْت
  . فَأَْعَتقَُه ِديَنارٍ أَلَْف أَْو ِدْرَهمٍ آلَاِف َعَشَرةَ َجْعفَرٍ ْبُن اللَِّه َعْبُد بِِه أَْعطَاُه

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4986
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىـڭ  هللا قانداق بىر ئادەم بىر مۇسۇلمان قۇلنى ئازاد قىلىۋەتسه، ا«
ھهر بىــر ئهزاســىنى قۇلنىــڭ ھهر بىــر ئهزاســىنىڭ بهدىلىــگه دوزاخــتىن 

  . »قۇتقۇزىدۇ
مهن بۇ ھهدىسنى ئېلىپ، ئهلى : نى مهرجانه مۇنداق دەيدۇسهئىد ئىب

ئىبنى ھۇسهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ قېشىغا بارغانىدىم، ئۇ ئابدۇلالھ 
مىـڭ تهڭگىـگه يـاكى مىـڭ تىلالغـا سـېتىۋالغان        10ئىبنى جهئفهردىن 

  . قۇلىنى ئازاد قىلىۋەتتى
  )1509: ؛ مۇسلىم2517: بۇخارى(

َمةَ َوغَْيرِِه ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّبِـيِّ  َعْن أَبِي أَُما - 4987
ْجزِي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَيَُّما اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ أَْعَتَق اْمَرأً ُمْسِلًما كَانَ فَكَاكَُه ِمْن النَّارِ ُي

َوأَيَُّما اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ أَْعَتَق اْمَرأََتْينِ ُمْسِلَمَتْينِ كَاَنَتا فَكَاكَُه ِمْن النَّارِ  كُلُّ ُعْضوٍ ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه
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َها ُيْجزِي كُلُّ ُعْضوٍ ِمْنُهَما ُعْضًوا ِمْنُه َوأَيَُّما اْمَرأٍَة ُمْسِلَمٍة أَْعَتقَْت اْمَرأَةً ُمْسِلَمةً كَاَنْت فَكَاكَ
  . ُعْضوٍ ِمْنَها ُعْضًوا ِمْنَها ِمْن النَّارِ ُيْجزِي كُلُّ

ـ ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە باشقا ساھابىلهردىن رىۋايهت   4987
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قانداق بىر مۇسۇلمان يهنه بىر مۇسۇلمان قۇلنى ئـازاد قىلىۋەتسـه،   «
دوزاختىن  بهدىلىگه ھهر بىر ئهزاسىنىڭئۇنىڭ ھهر بىر ئهزاسى قۇلنىڭ 

قانداق بىر مۇسۇلمان ئىككـى مۇسـۇلمان ئايـالنى ئـازاد     . ئازاد قىلىنىدۇ
قىلىۋەتســه، ئۇنىــڭ ھهر بىــر ئهزاســى ئــۇ ئىككــى ئايالنىــڭ ھهر بىــر        

قانـداق بىـر مۇسـۇلمان    . دوزاختىن ئازاد قىلىنىدۇ هدىلىگهئهزاسىنىڭ ب
نى ئـازاد قىلىۋەتسـه، ئۇنىـڭ ھهر بىـر     ئايال يهنه بىر مۇسۇلمان قۇل ئايـال 

ىـگه دوزاخـتىن ئـازاد    بهدىلئهزاسى ئۇ قۇل ئايالنىڭ ھهر بىر ئهزاسـىنىڭ  
  . ①»قىلىنىدۇ

   )1547: تىرمىزى(

َعْن ُشَرْحبِيلَ ْبنِ السَّْمِط أَنَُّه قَالَ ِلَعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ َحدِّثَْنا َحِديثًا َسِمْعَتُه ِمْن  - 4988
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمـْن   َرُسولِ اللَِّه

  . أَْعَتَق َرقََبةً ُمْؤِمَنةً كَاَنْت ِفَداَءُه ِمْن النَّارِ
مهن ئهمـر ئىبنـى   : ـ شۇرەھبىل ئىبنى سهمت مۇنداق دەيـدۇ   4988

  :ۇغائهبهسه رەزىيهلالھۇ ئهنه
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئاڭلىغــان بىــزگه ــــ 

  :ـ دېگهنىدىم، ئۇ! سۆزلهپ بهرگىنه نىھهدىسلىرىڭدىن بىرەر
كىمكى بىـر  «: ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

مــۇئمىن قــۇلنى ئــازاد قىلىۋەتســه، دوزاخــتىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن فىــدىيه 
  . ②ـ دېدى گهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم،دې» بهرگهن بولىدۇ

  )3966: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1252(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3356(ئهلبانى  ②



  ئازاد قىلىشنىڭ پهزىلىتى ۋە قۇلغا ئىگىدارچىلىق قىلىشنىڭ ئهدەپ ـ ئهخالقلىرىقۇل 

185 

َعْن الَْغرِيِف ْبنِ الدَّْيلَِميِّ قَالَ أََتْيَنا َواِثلَةَ ْبَن الْأَْسقَعِ فَقُلَْنا لَُه َحدِّثَْنا َحِديثًا  - 4989
َوُمْصَحفُُه ُمَعلٌَّق ِفي َبْيِتِه فََيزِيـُد   لَْيَس ِفيِه زَِياَدةٌ َولَا ُنقَْصانٌ فََغِضَب َوقَالَ إِنَّ أََحَدكُْم لََيقَْرأُ

ُسولَ اللَّـِه  َوَيْنقُُص قُلَْنا إِنََّما أََرْدَنا َحِديثًا َسِمْعَتُه ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أََتْيَنا َر
النَّاَر بِالْقَْتلِ فَقَالَ أَْعِتقُوا َعْنُه ُيْعِتْق اللَّـُه   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َصاِحبٍ لََنا أَْوَجَب َيْعنِي

  . بِكُلِّ ُعْضوٍ ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه ِمْن النَّارِ
بىـز ۋاسـىله ئىبنـى    : ـ غهرىف ئىبنى دەيلهمى مۇنـداق دەيـدۇ    4989

  :ئهسقهئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا بېرىپ
ــۇ ئهمهس ب   ــادىمۇ ئهمهس، كهمم ــزگه زىي ـــ بى ــۆزلهپ   ـ ــس س ــر ھهدى ى

  : ـ دېسهك، ئۇ ئاچچىغالپ قالدى ۋە بهرسهڭ،
، قۇرئـان ئوقۇسـا   پــ بىرىڭالرنىـڭ قۇرئـانى ئۆيىـدە ئېسـىقلىق تـۇرۇ     

  :بىز. ـ دېدى كهم ـ زىيادە قىلىپ ئوقۇيدۇ،) ئېزىپ كېتىپ(
ــ ياق، بىز ئۇنداق دېمهكچى ئهمهس، بىز پهقهت سېنىڭ پهيغهمـبهر  

لهمنىڭ ئۆزىدىن ئاڭلىغان ھهدىسنى سـۆزلهپ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل
  :ـ دېسهك، ئۇ مۇنداق دېدى بېرىشىڭنى مهقسهت قىلغانىدۇق،

ــ بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا ئـادەم     
ئۆلتۈرۈپ دوزاخقا كىرىش ۋاجىـپ بولـۇپ قالغـان بىـر ھهمراھىمىزنىـڭ      

ئۇنىـڭ  «: هيهىسسـاالم پهيغهمـبهر ئهل مهسىلىسىنى سـوراپ بارغانىـدۇق،   
قۇلنىـڭ ھهر بىـر ئهزاسـىنىڭ بهدىلىـگه     هللا نامىدا قۇل ئـازاد قىلىڭـالر، ا  

  . ①دېدى» ھهمراھىڭالرنىڭ بىر ئهزاسىنى دوزاختىن ئازاد قىلىدۇ
  )3964: ئهبۇ داۋۇد(

اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن َراِفعِ ْبنِ َمِكيٍث َوكَانَ ِممَّْن َشهَِد الُْحَدْيبَِيةَ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى  - 4990
  . َوَسلََّم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُحْسُن الَْملَكَِة ُيْمٌن َوُسوُء الُْخلُقِ ُشْؤٌم

ئـۇ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     (ـ رافىـئ ئىبنـى مهكىـس      4990
) ۋەســـهللهم بىـــلهن ھـــۇدەيبىيه سۈلهىســـىگه قاتناشـــقانالردىن ئىـــدى 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 852(ئهلبانى  ①
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ــهلاللالھۇ     رەزى ــبهر س ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه يهلالھ
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن هىئهلهي

، يامــانلىق بهخــتقــول ئاســتىدىكىلهرگه ياخشــىلىق قىلىــش    «
  . ①»قىلىش شۇملۇقتۇر

   )5162: داۋۇد ئهبۇ(

الَ لَا َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َسـيِّئُ  َعْن أَبِي َبكْرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ - 4991
  . الَْملَكَِة

ـ ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    4991
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»قول ئاستىدىكىلهرگه يامانلىق قىلغۇچى جهننهتكه كىرمهيدۇ«
   )1946: تىرمىزى(

ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ كَانَ آِخُر كَلَامِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن َعِليِّ - 4992
  . الصَّلَاةَ َوَما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم

: ـ ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         4992
ــۆزى    ــاخىرقى س ــهللهمنىڭ ئهڭ ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س : پهيغهم

مــازنى تهرك ئهتمهڭــالر، قــول ئاســتىڭالردىكىلهرگه ياخشــى مۇئــامىله  نا«
  . ③دېيىشتىن ئىبارەت ئىدى» قىلىڭالر

   )2698: ئىبنى ماجه(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ  - 4993
أَْعفُو َعْن الَْخاِدمِ فََصَمَت َعْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ َيا  َيا َرُسولَ اللَِّه كَْم

  . َرُسولَ اللَِّه كَْم أَْعفُو َعْن الَْخاِدمِ فَقَالَ كُلَّ َيْومٍ َسْبِعَني َمرَّةً

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1108(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 330(ئهلبانى  ②
 .ـ دېگهن سهھىه،): 2184(ئهلبانى  ③
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: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ       4993
بىـــر ئـــادەم پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا 

  :كېلىپ
ــ دەپ   خىزمهتچىنى قانچه قېتىم ئهپۇ قىلىـمهن؟ ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم الم ـ جىــم          
  :ئۇ يهنه. دېمىدى

ــ دەپ   ؟خىزمهتچىنى قانچه قېتىم ئهپۇ قىلىـمهن ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى قېتىم، 70ــ بىر كۈندە 
  )1949: تىرمىزى(

َعْن الَْمْعُرورِ ُهَو اْبُن ُسَوْيٍد َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ َرأَْيُت َعلَْيِه ُبْرًدا َوَعلَى غُلَاِمِه  - 4994
ذَْت َهذَا فَلَبِْسَتُه كَاَنْت ُحلَّةً َوأَْعطَْيَتُه ثَْوًبا آَخَر فَقَالَ كَانَ َبْينِي َوَبْيَن َرُجلٍ ُبْرًدا فَقُلُْت لَْو أََخ

لَ ِلـي  كَلَاٌم َوكَاَنْت أُمُُّه أَْعَجِميَّةً فَنِلُْت ِمْنَها فَذَكََرنِي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَا
اًنا قُلُْت َنَعْم قَالَ أَفَنِلَْت ِمْن أُمِِّه قُلُْت َنَعْم قَالَ إِنََّك اْمُرǗٌ ِفيَك َجاِهِليَّةٌ قُلُْت َعلَى أََساَبْبَت فُلَ

ِحنيِ َساَعِتي َهِذِه ِمْن ِكَبرِ السِّنِّ قَالَ َنَعْم ُهْم إِْخَواُنكُْم َجَعلَُهْم اللَُّه َتْحَت أَْيـِديكُْم فََمـْن   
اُه َتْحَت َيِدِه فَلُْيطِْعْمُه ِممَّا َيأْكُلُ َولُْيلْبِْسُه ِممَّا َيلَْبُس َولَا ُيكَلِّفُُه ِمْن الَْعَملِ َمـا  َجَعلَ اللَُّه أََخ

  . َيْغِلُبُه فَإِنْ كَلَّفَُه َما َيْغِلُبُه فَلُْيِعْنُه َعلَْيِه
ــدۇ      4994 ــداق دەيـ ــۇۋەيد مۇنـ ــى سـ ــرۇر ئىبنـ ــۇ زەر : ـ مهئـ مهن ئهبـ

ــۇ ئهنهۇن ىـــڭ ئۈســـتىدە بىـــر يهكـــتهك، خىزمهتچىســـىنىڭ  رەزىيهلالھـ
  :ئۈستىدە بىر يهكتهك كۆرۈپ

ــ كاشكى خىزمهتچىڭگه باشقا كىيىم بېرىـپ، ئۇنىـڭ يهكتىكىنـى    
 كىـيىم بـوالر   يـۈرۈش ئېلىپ ئۆزەڭ كىيگهن بولساڭ، سېنىڭكىسى بىر 

  : ـ دېسهم، ئۇ مۇنداق دېدى كهن،ئى
بىر ئادەم بىـلهن   )انئهرەب بولمىغ( ئهجهم ئانىسىــ ئۆز ۋاقتىدا مهن 

شــۇنىڭ . ئۇنىــڭ ئانىســىنى چىشــلهپ تارتقانىــدىم ېلىــپ،تىللىشــىپ ق
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ــلهن ــ  ،بىـ ــۇ مېنىـ ــتۈمدىنئـ ــى   ڭ ئۈسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
ــۇ  ــىكايهت قىلىپتـ ــهللهمگه شـ ــى  . ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

  :ۋەسهللهم ماڭا
  :مهن. ـ دېدى ــ پاالنىنى تىللىدىڭمۇ؟

  :نىدىم، ئۇـ دېگه ــ ھهئه،
ـــ ســېنىڭدە تــېخىچه جــاھىلىيهت دەۋرىنىــڭ يامــان تهســىرى بــار    ـ

  :مهن. ـ دېدى ئىكهن،
ــ دېگهنىـدىم،    ــ ياشىنىپ قالغان مۇشۇ يېشىمغا كهلگىچىلىكمـۇ؟ 

  :ئۇ
ئـۇالرنى سـىلهرنىڭ   هللا ــ ھهئه، ئۇالر سىلهرنىڭ قېرىنداشـلىرىڭالر، ا 

دا قىلسـا، ئۇنىڭغـا   ڭالربىراۋنى قـول ئاسـتى  هللا ا. قول ئاستىڭالردا قىلدى
ئـۇنى   .ەڭالر كىيگهنـدىن كىيگـۈزۈڭالر  ، ئـۆز ۈپيېگهندىن يېگـۈز  ەڭالرئۆز

مۇبـادا ئـۇنى كـۈچى يهتمهيـدىغان      اڭالر،كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا بۇيرۇمـ 
  . ـ دېدى! لىشىڭالرياردەم ەڭالر، ئۆزڭالرئىشقا بۇيرۇسا

   )6050: بۇخارى(

  . فَلَْيبِْعُه ْغِلُبُهَي َما كَلَّفَُه فَإِنْ :ويف رواية - 4995
: ـ يهنه بىر رىۋايهتته، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   4995

 »!ېتىڭالرئــۇنى كــۈچى يهتمهيــدىغان ئىشــقا بۇيرۇغانــدىن كــۆرە ســېتىۋ«
  . دېگهن

   )1661: مۇسلىم(

لََّم َمْن لَاَءَمكُْم ِمـْن  َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 4996
َولَا َمْملُوِكيكُْم فَأَطِْعُموُه ِممَّا َتأْكُلُونَ َواَكُْسوُه ِممَّا َتلَْبُسونَ َوَمْن لَْم ُيلَاِئْمكُْم ِمْنُهْم فَبِيُعوُه 

  . ُتَعذُِّبوا َخلَْق اللَِّه
ــ ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   4996 ــ

  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر س
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ــۇللىرىڭالر ســىلهر بىــلهن چىقىشــىپ ئۆتســه   « ــى ســىلهرگه (ق يهن
ــا  ــنهپهس بولس ــۆزەڭالر    )ھهم ــۈزۈڭالر، ئ ــدىن يېگ ــۆزەڭالر يېگهن ــا ئ ، ئۇالرغ
ســـىلهر بىـــلهن چىقىشـــىپ ئـــۆتهلمىگهن . ۈڭالرگـــۈزكىيگهنـــدىن كىي

  . ①»!ى ئازابلىماڭالرنىڭ بهندىلىرىنهللاقۇللىرىڭالرنى سېتىۋېتىڭالر، ا
  )5161: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا َصـَنَع     - 4997
َيأْكُلْ فَإِنْ كَـانَ  ِلأََحِدكُْم َخاِدُمُه طََعاَمُه ثُمَّ َجاَءُه بِِه َوقَْد َوِلَي َحرَُّه َوُدَخاَنُه فَلُْيقِْعْدُه َمَعُه فَلْ

  . الطََّعاُم َمْشفُوًها قَِليلًا فَلَْيَضْع ِفي َيِدِه ِمْنُه أُكْلَةً أَْو أُكْلََتْينِ
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         4997

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
رۈپ ۈئىـس يهپ يـ   ،ىپشـ پىش بىرىڭالرنىڭ خىزمهتچىسى تهرلهپ ـ «
بىـلهن   ەڭالرغا ئېلىپ كهلسـه، ئـۇنى ئـۆز   ڭالرنى ئېتىپ، ئالدىڭالرتامىقى

نـاۋادا تامـاق بهك ئـاز بولسـا،     . هڭـالر تامـاقنى بىلـله ي   ،بىلله ئولتۇرغۇزۇپ
  » !ۇڭالرئۇنىڭ قولىغا بىر ـ ئىككى لوقما تۇتقۇزۇپ قوي

   )1663: مۇسلىم(

 كُـلَّ  الَْعَواِلي إِلَى َيذَْهُب كَانَ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ ُهَبلََغ أَنَُّه َماِلك عن - 4998
  . ِمْنُه َعْنُه َوَضَع ُيِطيقُُه لَا َعَملٍ ِفي َعْبًدا َوَجَد فَإِذَا َسْبٍت َيْومِ

ـ ئىمام مالىكنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب    4998
ــا ئه  تراپىــدىكى مهھهللىلهرنــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ھهر شــهنبه كــۈنى قۇب

ناۋادا كۈچى يهتمهيدىغان بىر ئىشنى قىلىۋاتقـان  . زىتىپ چىقىدىكهنۆك
  . ئىشنى قىلماسلىققا بۇيرۇيدىكهن قۇلنى ئۇچراتسا، ئۇ

  )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4300(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ئازاد قىلىشقۇل 

 190

َوَسـلََّم إِذَا   َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ  - 4999
  . َضَرَب أََحُدكُْم َخاِدَمُه فَذَكََر اللََّه فَاْرفَُعوا أَْيِدَيكُْم

ــۋايهت          4999 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ـ ئهبـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــا   « ــدا، خىزمهتچــى ئۇنىڭغ ــرىڭالر خىزمهتچىســىنى ئۇرغان ــى هللا بى ن
   ①»!ئهسلهتسه، قولىنى تارتسۇن

   )1950: تىرمىزى(

َعْن َزاذَانَ أَبِي ُعَمَر قَالَ أََتْيُت اْبَن ُعَمَر َوقَْد أَْعَتَق َمْملُوكًا قَالَ فَأََخذَ ِمْن  - 5000
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى الْأَْرضِ ُعوًدا أَْو َشْيئًا فَقَالَ َما ِفيِه ِمْن الْأَْجرِ َما َيْسَوى َهذَا إِلَّا أَنِّي 
  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن لَطََم َمْملُوكَُه أَْو َضَرَبُه فَكَفَّاَرُتُه أَنْ ُيْعِتقَُه

مهن ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر    : ـ زازان ئهبۇ ئۆمهر مۇنداق دەيدۇ  5000
ــدىم   ــىغا كهلگهنى ــڭ قېش ــۇ ئهنهۇمانى ــۇلنى  . رەزىيهلالھ ــر ق ــۇ بى ــازاد  ئ ئ

يهردىـن بىـر تـال تايـاق يـاكى شـۇنىڭدەك بىـر         ،قىلىۋەتكهندىن كېيىن
  :نهرسىنى ئېلىپ

ــ بۇ قـۇلنى ئـازاد قىلغـانلىقىم ئۈچـۈن سهۋەبسـىز ئـازاد قىلىنغـان        
قۇلنىڭ ساۋابى بېرىلمهيدۇ، چۈنكى ئۇ ئۇرغانلىقنىڭ كهففـارىتى ئۈچـۈن   

ــازاد قىلىنــدى  ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە . ئ : ســهللهمنىڭمهن پهيغهم
كىمكى قۇلىنىـڭ كاچىتىغـا بىـر شـاپىالق سالسـا يـاكى ئـۇنى تايـاق         «

دېگهنلىكىنى » بىلهن ئۇرسا، ئۇنىڭ كهففارىتى ئۇ قۇلنى ئازاد قىلىشتۇر
  . ـ دېدى ئاڭلىغانىدىم،

   )1657: مۇسلىم(

 أَنْ كَفَّاَرَتـهُ  نَّفَـإِ  لَطََمُه أَْو َيأِْتِه لَْم َحدا لَُه غُلَاًما َضَرَب َمْن: ويف رواية - 5001
  . ُيْعِتقَُه
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: ـ يهنه بىر رىۋايهتته، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   5001
كىمكى قۇلىنى قىلمىغان ئىش ئۈچۈن جازاالپ ئۇرسا ياكى كاچىتىغـا  «

  . دېگهن» بىر شاپىالق سالسا، بۇنىڭ كهففارىتى ئۇنى ئازاد قىلىشتۇر
  )1657: مۇسلىم(

كُنَّا َبنِي ُمقَرٍِّن َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ابن مقرن َوْيٍد َعْن ُس - 5002
لََّم فَقَالَ َوَسلََّم لَْيَس لََنا إِلَّا َخاِدٌم َواِحَدةٌ فَلَطََمَها أََحُدَنا فََبلȠََ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  . َس لَُهْم َخاِدٌم غَْيُرَها قَالَ فَلَْيْسَتْخِدُموَها فَإِذَا اْسَتْغَنْوا َعْنَها فَلُْيَخلُّوا َسبِيلََهاأَْعِتقُوَها قَالُوا لَْي
پهيغهمـــبهر : ـ ســـۇۋەيد ئىبنـــى مـــۇقهررىن مۇنـــداق دەيـــدۇ     5002

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ زامانىـدا بىـز مـۇقهررىن جهمهتىنىـڭ     
دىن بىــرى ئــۇنى بىــر كاچــات چىمىــزئى. بىــرال خىزمهتچىســى بــار ئىــدى

بـۇ ئهھـۋال پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه       . پتۇقويۇئۇرۇپ 
  :يهتكهنىدى، ئۇ

  :بىز. ـ دېدى! ــ ئۇنى ئازاد قىلىۋېتىڭالر
  :ـ دېگهنىدۇق، ئۇ ــ ئۇنىڭدىن باشقا خىزمهتچىمىز يوق ئىدى،

ىشـلىتىپ  خىزمهتچـى سـۈپىتىدە ئ  ھـازىرچه  ئـۇنى   ،ــ ئۇنداق بولسـا 
  . ـ دېدى! ۋېتىڭالرۇ، باشقا خىزمهتچى تاپقان ۋاقتىڭالردا ئۇنى قويپتۇرۇ

  )1658: مۇسلىم(

قَالَ أَُبو َمْسُعوٍد الَْبْدرِيُّ كُْنُت أَْضرُِب غُلَاًما ِلي بِالسَّْوȓِ فََسِمْعُت َصْوًتا  - 5003
ِمْن الَْغَضبِ قَالَ فَلَمَّا َدَنا ِمنِّي إِذَا ُهَو َرُسولُ  ِمْن َخلِْفي اْعلَْم أََبا َمْسُعوٍد فَلَْم أَفَْهْم الصَّْوَت

ْيـُت  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا ُهَو َيقُولُ اْعلَْم أََبا َمْسُعوٍد اْعلَْم أََبا َمْسُعوٍد قَـالَ فَأَلْقَ 
َه أَقَْدُر َعلَْيَك ِمْنَك َعلَى َهذَا الُْغلَامِ قَالَ فَقُلُْت السَّْوȓَ ِمْن َيِدي فَقَالَ اْعلَْم أََبا َمْسُعوٍد أَنَّ اللَّ

  . لَا أَْضرُِب َمْملُوكًا َبْعَدُه أََبًدا
مهن : ـ ئهبـۇ مهسـئۇد بهدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        5003

  :مالىيىمنى قامچا بىلهن ئۇرىۋاتاتتىم، ئارقا تهرىپىمدىن
ئـۇ  . گهن بىـر ئـاۋازنى ئاڭلىـدىم   ــ دېـ   !ــ ئهبـۇ مهسـئۇد، بىلىـپ قـوي    

ئـــۇ . غهزەپـــتىن چىققـــان ئـــاۋاز بولغاچقـــا، مهن ئـــۇنى تونىيالمـــاپتىمهن
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ــهللهم     ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــڭ پهيغهمـ ــقاندا، ئۇنىـ يېقىنالشـ
  :ئۇ. ئىكهنلىكىنى بىلدىم

. ــ دەۋاتـاتتى   !ئهبۇ مهسئۇد، بىلىپ قوي! ــ ئهبۇ مهسئۇد، بىلىپ قوي
  :ئۇ. اشلىدىمت يهرگهمهن قامچىنى 

سـاڭا سـېنىڭ   كـۈچى  نىـڭ  هللاــ ئهبـۇ مهسـئۇد، بىلىـپ قـويغىنكى، ا    
 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ــ دېـدى   يېتىـدۇ،  رەككۈچۈڭ بۇ مااليغا يهتكهندىن بهكـ 

  : مهن
  . ـ دېدىم ــ بۇنىڭدىن كېيىن قۇلنى ھهرگىز ئۇرمايمهن،

  )1659: مۇسلىم(

  . َهْيَبِتِهفََسقَطَ ِمْن َيِدي السَّْوȓُ ِمْن  :ويف رواية - 5004
: ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته، ئهبــۇ مهســئۇد بهدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   5004

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئهيمهنگهنلىكىمدىن قامچا 
  . گهنـ دې قولۇمدىن چۈشۈپ كهتتى،

   )1659: مۇسلىم(

اللَِّه َتَعالَى قَالَ أََما إِنَّـَك  فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ُهَو ُحرٌّ ِلَوْجِه  :ويف أخرى - 5005
  . لَْو لَْم َتفَْعلْ لَلَفََعْتَك النَّاُر أَْو لََمسَّْتَك النَّاُر

ـ يهنه بىر رىـۋايهتته، ئهبـۇ مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق         5005
  :مهن: دەيدۇ

تائاالنىڭ رىزالىقـى ئۈچـۈن ئـازاد بولـۇپ     هللا ئۇ قۇل ا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :دېگهنىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ـ !كهتسۇن

ــ ئهگهر سهن ئۇنداق قىلمىساڭ ئىدىڭ، ئهلۋەتته، دوزاخ ئوتى سـېنى  
  . ①ـ دېدى ئورىۋالغان بوالتتى،

   )5159: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4298(ئهلبانى  ①
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ذََف َمْملُوكَُه ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَ أيب عن -5006
  . بِالزَِّنا ُيقَاُم َعلَْيِه الَْحدُّ َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَّا أَنْ َيكُونَ كََما قَالَ

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         5006
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغـا ھهد   كىمكى قۇلىنى زىنا بىلهن قارىلىسا،«
قـۇلى ئۇنىـڭ دېگىنىـدەك زىنـا قىلغـان بولسـا،        ئهگهر. جازاسى بېرىلىدۇ

  . »غا تارتىلمايدۇخوجايىن جازا
   )1660: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيقُولَنَّ أََحُدكُْم  - 5007
 ِدي َوأََمِتي َولَا َيقُولَنَّ الَْمْملُوُك َربِّي َوَربَِّتي َولَْيقُلْ الَْماِلُك فََتاَي َوفََتاِتي َولَْيقُلْ الَْمْملُـوكُ َعْب

  . َسيِِّدي َوَسيَِّدِتي فَإِنَّكُْم الَْمْملُوكُونَ َوالرَّبُّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
ايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋ       5007

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــدىكىنى « ــۇلى ۋە دې ــدىكىم ”: ھــېچكىم ق ــۇم ۋە دې ! دېمىســۇن “قۇل

خوجايىن قۇلى ۋە ! دېمىسۇن “پهرۋىشچىم”قۇلمۇ ھهرگىز خوجايىنىنى 
قۇلمــــۇ ئهر ـ ئايــــال     ! دېســــۇن “گىــــتىم ۋە قىــــزىمىي”: دېــــدىكىنى
ھهممىڭـالر قۇلسـىلهر، پهرۋىشـچى     !دېسۇن “ىنىمخوجاي”: خوجايىنىنى

  . ①»تائاالدۇرهللا پهقهت ا
  )4975: ئهبۇ داۋۇد(

ُبْرَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَةٌ لَُهْم  عن أيب - 5008
َوآَمَن بُِمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َوالَْعْبـُد     أَْجَراِن َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ آَمَن بَِنبِيِِّه

َهـا  الَْمْملُوُك إِذَا أَدَّى َحقَّ اللَِّه َوَحقَّ َمَواِليِه َوَرُجلٌ كَاَنْت ِعْنَدُه أََمةٌ فَأَدََّبَها فَأَْحَسـَن َتأِْديبَ 
  . وََّجَها فَلَُه أَْجَراِنَوَعلََّمَها فَأَْحَسَن َتْعِليَمَها ثُمَّ أَْعَتقََها فََتَز

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4161(ئهلبانى  ①
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ــبهر         5008 ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلى ــىدىن رى ــۇردە ئاتىس ــۇ ب ـ ئهب
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇالرنىـڭ  . ئۈچ تۈرلۈك كىشىگه ئىككـى ھهسسـه ئهجىـر بېرىلىـدۇ    «
ــرى ــى    ،بىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇھهممهد سـ ــرىگه ۋە مـ ئۆزىنىـــڭ پهيغهمبىـ

ــا  ــهللهمگه ئىم ــاب  ۋەس ــى كىت ــۈرگهن ئهھل ــرى ؛ن كهلت ــڭ هللا ،يهنه بى نى
ــۇل   ــان قـ ــادا قىلغـ ــۇق ئـ ــى تولـ ــى ۋە خوجايىنىنىـــڭ ھهققىنـ  ؛ھهققىنـ

قولىـــدىكى دېـــدەكنى چىرايلىـــق رەۋىشـــته ئهدەپ ـ         ،ئۈچىنچىســـى
ئهخالقلىق قىلىپ تهربىيىلىگهن، ئاندىن ئۇنىڭغا چىرايلىـق رەۋىشـته   

ۇققـا  دىن ئـۇنى خوتۇنل ئىلىم ئـۆگهتكهن، ئانـدىن ئـۇنى ئـازاد قىلغـان، ئانـ      
  . »ئالغان كىشى

   )97: بۇخارى(

قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعْبـِد الَْمْملُـوِك    - 5009
للَِّه َوالَْحجُّ َوبِرُّ أُمِّـي  الُْمْصِلحِ أَْجَراِن َوالَِّذي َنفُْس أَبِي ُهَرْيَرةَ بَِيِدِه لَْولَا الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ ا

  . لَأَْحَبْبُت أَنْ أَُموَت َوأََنا َمْملُوٌك
پهيغهمـبهر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        5009

يهنــى ھهمىشــه ياخشــى (ئىســالھاتچى «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
هبـۇ  ئ. دېـگهن » قۇلغا ئىككـى ھهسسـه ئهجىـر بېرىلىـدۇ    ) ئىش قىلغۇچى

هللا بىـلهن قهسـهمكى، ا   نىـڭ نـامى  نىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زاتەھۇرەير
ــا ياخشــىلىق قىلىــش     ــش، ھهج قىلىــش ۋە ئانامغ ــاد قىلى ــدا جىه يولى
مهسئۇلىيهتلىرىم بولمىسا ئىدى، قۇل ھـالهتته ئۆلـۈپ كېتىشـنى ئـارزۇ     

  . قىالتتىم
  )1665: مۇسلىم(

 فَقَـدْ  أََبَق َعْبٍد أَيَُّما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َجرِيرٍ َعْن - 5010
  . الذِّمَّةُ ِمْنُه َبرِئَْت

ــدۇكى،       5010 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ـ جهرىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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هت قانداق بىر قۇل قېچىپ كهتسه، ئۇنىڭغا قارىتىلغان مهسئۇلىي«
  . »ۇدا بولۇپ كېتىدۇئادا ـ ج

   )69: مۇسلىم(

إِذَا أََبَق الَْعْبُد لَْم ُتقَْبلْ لَُه َصلَاةٌ َوإِنْ َماَت َماَت كَـاِفًرا َوأََبـَق    :ويف رواية - 5011
  . غُلَاٌم ِلَجرِيرٍ فَأََخذَُه فََضَرَب ُعُنقَُه

ەسـهللهم  ـ يهنه بىر رىۋايهتته، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋ   5011
  :مۇنداق دېگهن

. نــاۋادا قــۇل قېچىــپ كهتســه، ئۇنىــڭ نــامىزى قوبــۇل قىلىنمايــدۇ «
ــدۇ    ــۈپ كېتى ــالهتته ئۆل ــاپىر ھ ــه، ك ــۈپ كهتس ــۇ  . »ئۆل ــر رەزىيهلالھ جهرى

ۋېلىـپ كاللىسـىنى   ۇئهنهۇنىڭ بىر قۇلى قېچىپ كهتكهنىـدى، ئـۇنى تۇت  
  . ①ئالدى

  )4050: نهسائى(

إذا ابتـاع  : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: عن معاذ بن جبل قال - 5012
  . أحدكم اƨاريةَ فليكن أولُّ ما يطعُمها اƩَلَْوى فإŒا أطيُب ِلَنفِْسها

ــــ مۇئـــاز ئىبنـــى جهبهل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       5012
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دەســلهپ تــاتلىق ئهڭ ا، ئۇنىڭغــا بىــرىڭالر بىــر دېــدەك سېتىۋالســ«
  . ②»نهرسه يېگۈزسۇن، چۈنكى تاتلىق نهرسه ئۇنى خۇشال قىلىدۇ

   )»ئهلئهۋسهت«(

اْشَتُروا  :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: قَالَ عن َعْبِد اللَِّه بن َعبَّاسٍ - 5013
فَإِنَُّه قَِصَريةٌ أَْعَمـاُرُهْم،   ، َيْعنِي كَْسَبُهْم، َوإِيَّاكُْم َوالزَّْنَج،الرَِّقيَق، َوَشارِكُوُهْم ِفي أَْرَزاِقهِْم

   .قَِليلَةٌ أَْرَزاقُُهْم
                                                 

 .شاز ھهدىس، ـ دېگهن): 269(ئهلبانى  ①
ۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهن دەرىجىسىنىڭ ئهڭ تۆۋەن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رى): 7211(ھهيسهمى  ②

 .تۈرىگه توغرا كېلىدۇ، ـ دېگهن
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ــۋايهت          5013 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نېگىـر  . ىگه شـېرىك بولـۇڭالر  قۇل سـېتىۋېلىپ، ئۇالرنىـڭ تاپـاۋىت   «
قۇل سېتىۋېلىشتىن ھهزەر ئهيلهڭالر، چـۈنكى ئۇالرنىـڭ ئـۆمرى قىسـقا،     

  . ①»تاپاۋىتى ئاز بولىدۇ
  )»ئهلئهۋسهت«؛ 10680: »ئهلكهبىر«(

ذُِكَر السُّوَدانُ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم،   : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 5014
   .َدُعونِي ِمَن السُّوَداِن، فَإِنََّما اɉَْسَوُد بَِبطْنِِه، َوفَْرجِِه :الَفَقَ

پهيغهمبهر : مۇنداق دەيدۇ ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  5014
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىـــدا قـــارا تهنلىكـــلهر تىلغـــا  

  :ئېلىنغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ ــۇڭالر   ـ ــى قوي ــارا تهنلىكلهرن ــىقى ۋە    !ق ــك پهقهت قورس ــارا تهنلى ق

  . ②ـ دېدى شهھۋىتى ئۈچۈن ئىشلهيدۇ،
   )11463: »ئهلكهبىر«(

َيا َرُسولَ اللَِّه َما َيْمَنُع َحَبȈَ بƗ الُْمِغـَريِة أَنْ  : ِقيلَ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 5015
ال َخْيَر ِفي الَْحَبȈِ، إِذَا َجاُعوا َسَرقُوا، َوإِنْ َشبُِعوا :َتُردَُّهْم، قَالَ َيأُْتوَك إِال أَنَُّهْم َيْخَشْونَ أَنْ

   .إِطَْعاُم الطََّعامِ، وبأٌس ِعْنَد الَْبأْسِ: َزَنْوا، َوإِنَّ ِفيهِْم ƪُلََّتْينِ َحَسَنَتْينِ
  :بىرى: مۇنداق دەيدۇ ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 5015

ــۇلۇ   ــى رەســـ ـــ ئـــ ــان   ! لالھــــ ــتىدىن بولغـــ ــڭ پۇشـــ مۇغىيرەنىـــ
ھهبىشىستانلىقالر سـېنىڭ قايتۇرۇۋېتىشـىڭدىن ئهنسـىرەپ قېشـىڭغا     

  :ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كهلمهيدىكهن،

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ماڭا نامهلۇم بىرى بار، ـ دېگهن): 7204(ھهيسهمى  ①
ۇھهممهد ئىبنـى زەكهرىيـا   بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـ        ): 7205(ھهيسهمى  ②

ئهمما ئىبنـى ھىببـان ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى      . غىالبى ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار
ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئهگهر ئۇنىڭدىن ئىشهنچلىك كىشى ھهدىـس رىـۋايهت قىلسـا، ھهدىسـىنىڭ     

 .ئېتىبارغا ئېلىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان، ـ دېگهن
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ــ ھهبهشىستانلىقالردا ھېچ ياخشىلىق يوق، چۈنكى ئۇالر ئاچ قالسـا  
دا پهقهت ئىككـى  ئـۇالر . ىـدۇ ئوغرىلىق قىلىدۇ، قورسىقى تويسا زىنـا قىل 

 ئىككىنچىسـى، . نى تويدۇرىـدۇ ئـۇالر ئـاچالر   ،بىـرى  .ياخشى خىسـلهت بـار  
  . دىـ دې ئېغىرچىلىقالرغا چىداشلىق بېرىدۇ،
   )؛ بهززار»ئهلكهبىر«رەزىن؛ (

ـ  :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 5016 ذُوا اتَِّخ
   .السُّوَدانَ فَإِنَّ ثَالثَةً ِمْنُهْم ِمْن ساداِت أَْهلِ الَْجنَِّة لُقَْمانُ الَْحِكيُم َوالنََّجاِشيُّ َوبِاللٌ الُْمَؤذِّنُ

ــۋايهت        5016  ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇالردىن ئــۈچى      ھهبهش« ــۈنكى ئ ــۇڭالر، چ ــت تۇت ــتانلىقالرنى دوس ىس
لوقمـان ھهكىـم، نهجاشـى ۋە    : ئـۇالر . جهننهت ئهھلىنىـڭ سـهردارلىرىدۇر  

  . ①»مۇئهززىن بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قاتارلىقالردۇر
  )11482: »ئهلكهبىر«(

الَْخَبـثُ  ” :ِه َوَسلََّم، قَالََعْن ُعقَْبةَ بن َعاِمرٍ أَنǎ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 5017
   .“ِللَْبْرَبرِ ِتْسَعةٌ َوِستُّونَ ُجْزًءا، َوِللْجِنِّ َواɋِْنسِ ُجْزٌء َواِحٌد: َسْبُعونَ ُجْزًءا
ــۋايهت        5017 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ـ ئـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــلىك په« ــۇپ،   70سكهش ــۈر بول ــۈرى بهربهر 69ت ــت ــۈرى  ى ــر ت لهرگه، بى

  . ②»جىنالر بىلهن قالغان ئىنسانالرغا تهقسىم قىلىنغان
  )17/299: »ئهلكهبىر«؛ »هلئهۋسهتئ«(

                                                 
ــيهن ئىبنــى ســۇفيان     ): 7219(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدە ئهب ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇراھمان       ): 7203(ھهيسهمى  ②

نـامهلۇم بىـرى بـار، قالغـان راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ        ئىبنى ئابـدۇلههكىم ئىسـىملىك كىملىكـى ماڭـا     
 .دېگهن
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَْخَرَج  - 5018
  . َدقَةً فَلَْم َيجِْد إِلَّا َبْرَبرِيا فَلَْيُردََّهاَص

ــۋايهت       5018 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــكه     « ــۇنى بېرىش ــپ، ئ ــى ئايرى ــى زاكىتىن ــبهربهركىمك ــقا ى دىن باش
  » !ا، بهرمىسۇنھهقلىق كىشى تاپالمىس

  ) 7024: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َجلََس إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ فَقَالَ لَـُه   - 5019
ِه َصلَّى اللَّـُه  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْيَن أَْنَت قَالَ َبْرَبرِيٌّ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَّ

 ُه َعلَْيـهِ َعلَْيِه َوَسلََّم قُْم َعنِّي قَالَ بِِمْرفَِقِه َهكَذَا فَلَمَّا قَاَم َعْنُه أَقَْبلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  . َوَسلََّم فَقَالَ إِنَّ الْإƹَِانَ لَا ُيَجاوُِز َحَناجَِرُهْم

بىــر ئــادەم : ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ    5019
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ      

  :دىنلهم ئۇنىڭئولتۇرغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل
  :ىدى، ئۇەپ سورـ د ــ سهن قهيهردىن؟
ـــ مهن بهربهرى، ــدى  ـ ــ دې ــلهن . ـ ــۇنىڭ بى ــهلاللالھۇ   ،ش ــبهر س پهيغهم

  :ئۇنى جهينىكى بىلهن نۇقۇپئهلهيهى ۋەسهللهم 
ئۇ قوپۇپ كهتكهندىن كېيىن، . ـ دېدى! ــ يېنىمدىن قوپۇپ كهتكىن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه بۇرۇلۇپ
  . ـ دېدى كىرتىكىنىڭ نېرىسىغا ئۆتمهيدۇ،ېــ ئىمان ئۇالرنىڭ ك

  )8585: ئهھمهد(

ن َرُجال، ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن َمْولًى ِلَرِفيعِ بن ثَابٍِت، أ - 5020
ابِ َوَسلََّم اْشَتَرى َجارَِيةً َبْرَبرِيَّةً بِِمائََتْي ِديَنارٍ، فََبَعثَ بَِها إِلَى أَبِي ُمَحمٍَّد الَْبْدرِيِّ ِمْن أَْصَح

َهِذِه :َوَهَب لَُه الَْجارَِيةَ الَْبْرَبرِيَّةَ، فَلَمَّا َجاَءْتُه قَالَالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ َبْدرِيا، فَ
  . ِمَن الَْمُجوسِ الَِّتي َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْنُهْم َوالَِّذيَن أَْشَركُوا
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ــدۇ      5020 ــداق دەي ــابىتنىڭ ئازادگهردىســى مۇن ــى س ــئ ئىبن : ـ رەفى
الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىرى بىـر  پهيغهمبهر سهلالل
تىلالغا سېتىۋېلىپ، ئۇنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    200بهربهرى دېدەكنى 

ئۇ بهدىـر  (ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىدىن ئهبۇ مۇھهممهد بهدرىگه 
. سوۋغات قىلىپ ئهۋەتكهنىدى) ئۇرۇشىغا قاتناشقان ساھابىلهردىن ئىدى

  :ېشىغا يېتىپ بارغاندا، ئۇدېدەك ئۇنىڭ ق
ــۇ  ـــ ب ــنى      ،ـ ــهللهم ئارىلىشىش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ــ   قا شېرىك كهلتۈرگۈچىلهردىن ئىكهن،هللاچهكلىگهن مهجۇسىيالردىن، ا
  . ①دېدى

   )»ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمى ئاتالمىغـان بىـر راۋىـي        ): 7200(ھهيسهمى  ①

 .بىلهن ئىبنى لۇھهيئه بار، ـ دېگهن
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شېرىك قۇلنى ۋە زىنادىن تۇغۇلغان قۇلنى ئازاد قىلىش، قۇالق ـ 
كېسىۋېتىلگهن قۇل، ئۆلۈش  بۇرنى ياكى باشقا بىر ئهزاسى

  ئالدىدا قۇل ئازاد قىلىش ۋە باشقا مهسىلىلهر

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ َمـْن    - 5021
ْم َيكُْن لَُه َمالٌ قُوَِّم الَْمْملُوُك ِقيَمـةَ  أَْعَتَق َشِقيًصا ِمْن َمْملُوِكِه فََعلَْيِه َخلَاُصُه ِفي َماِلِه فَإِنْ لَ

  . َعْدلٍ ثُمَّ اْسُتْسِعَي غَْيَر َمْشقُوقٍ َعلَْيِه
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         5021

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تېگىشــلىكىنى كىمكــى بىــرى بىــلهن شــېرىك قۇلىنىــڭ ئــۆزىگه «

ئازاد قىلىۋەتسه، شېرىكىنىڭ ھهسسىسىنىمۇ ئۆز پۇلىغـا سـېتىۋېلىپ،   
ئهگهر پـــۇلى بولمىســـا، قۇلنىـــڭ قىممىتـــى  . ئـــازاد قىلىشـــى كېـــرەك

ئادىللىق بىلهن باھالىنىدۇ، ئاندىن قۇل ئازاد بولمىغان قىسـمى ئۈچـۈن   
  . »پۇل تېپىشقا قويۇپ بېرىلىدۇ

  )2492: بۇخارى(

ُبرِىِّ أَنَُّه قَالَ ُسِئلَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َعنِ الرَُّجلِ َتكُونُ َعلَْيِه َرقََبةٌ َهلْ ُيْعِتُق َعنِ الَْمقْ - 5022
   .ِفيَها اْبَن زًِنا فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َنَعْم ذَِلَك ُيْجزُِئ َعْنُه

بىــرى ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ : ـ مهقبــۇرى مۇنــداق دەيــدۇ   5022
  :ئهنهۇدىن

گه قــۇل ئــازاد قىلىــش چۈشــۈپ قالغــان كىشــى زىنــادىن  ــــ گهدىــنى
ــ دەپ سـورىغانىدى، ئهبـۇ ھـۇرەيرە      تۇغۇلغان قۇلنى ئازاد قىلسـا بوالمـدۇ؟  

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
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ــ دەپ   ــ بولىدۇ، ئـۇنى ئـازاد قىلسـىمۇ گهدىنىـدىن سـاقىت بولىـدۇ،      
  . ىجاۋاب بهرد

   )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(

ْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَُد الزَِّنا َشـرُّ  َعْن أَبِي ُهَر - 5023
ْعِتَق َولََد الثَّلَاثَِة و قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ لَأَنْ أَُمتَِّع بَِسْوȓٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَ

  . زِْنَيٍة
پهيغهمـبهر  : ۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ـ ئهبـۇ ھـ    5023

يهنـى  (زىنادىن تۇغۇلغان ئادەم ئۈچىنىڭ «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
مهن زىنــادىن . دېــگهن» ئهڭ يامىنىــدۇر) ئــۆزى ۋە ئاتــا ـ ئانىســىنىڭ     
تائـاال يولىـدا بىـر قامچـا     هللا ا ،ن كـۆرە لغانـدى تۇغۇلغان بىر قۇلنى ئازاد قى

  . ①ئهال بىلىمهن سهرپ قىلىشنىنى چاغلىق نهرسى
  )3963: ئهبۇ داۋۇد(

   .َعْن َناِفعٍ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه أَْعَتَق َولََد زًِنا َوأُمَُّه - 5024
ــافىئ مۇنــداق دەيــدۇ    5024 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  : ـ ن ئىبنــى ئ

  . نىنى ئازاد قىلغازىنادىن تۇغۇلغان قۇلنى ۋە ئۇنىڭ ئانىس
   )1518: مالىك(

َعْن َعْمرو ْبن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َجاَء َرُجلٌ ُمْسَتْصرǷٌِ إِلَـى   - 5026
  ا النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َجارَِيةٌ لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َوْيَحَك َما لََك قَـالَ َشـر

ِدِه َجارَِيةً لَُه فََغاَر فََجبَّ َمذَاِكَريُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَـيَّ  أَْبَصَر ِلَسيِّ
 فَقَالَ بِالرَُّجلِ فَطُِلَب فَلَْم ُيقَْدْر َعلَْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اذَْهْب فَأَْنَت ُحرٌّ

  . َرُسولَ اللَِّه َعلَى َمْن ُنْصَرِتي قَالَ َعلَى كُلِّ ُمْؤِمنٍ أَْو قَالَ كُلِّ ُمْسِلمٍَيا 
ــۇئهيب     5026 ــى ش ــر ئىبن ــداق دادىســىدىن بوۋىســ ـ ئهم ىنىڭ مۇن

  :بىر ئادەم: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3354(ئهلبانى  ①
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ،دەپ پهريـاد قىلغىـنىچه  ــ  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــى ۋە ــبهر   ئهلهيهـ ــدى، پهيغهمـ ــپ كهلگهنىـ ــىغا يېتىـ ــهللهمنىڭ قېشـ سـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئۇ. ـ دېدى ساڭا نېمه بولدى؟! ــ ھالىڭغا ۋاي

ــاراپ    ــدىكىگه ق ــدى، مهن خوجايىنىمنىــڭ بىــر دې ـــ بهك يامــان بول ـ
ــى    ــۇپ زەكىرىمنــ ــلىكى تۇتــ ــالغانىدىم، خوجايىنىمنىــــڭ كۈندەشــ ســ

ــىۋەتتى، ــدى  كېسـ ــ دېـ ــ . ــ ــبهر سـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ هلاللالھۇ ئهلهيهـ
  :يېنىدىكىلهرگه

ــ دېــدى! ــــ ئــۇ ئــادەمنى تېپىــپ كــېلىڭالر  ئــۇالر ئــۇنى ئىــزدىگهن . ـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ،شــۇنىڭ بىــلهن. المىــدىتاپ بولســىمۇ

  :ۋەسهللهم قۇلغا
  :قۇل. ـ دېدى ،بولدۇڭ ئازاد !ــ سهن كهتكىن
، ەپ سـورىغانىدى ــ د  لىمهن؟مهن كىمگه ياردەم قى! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ،)ھهرقانداق مۇسـۇلمانغا : يهنه بىر رىۋايهتته(ــ ھهرقانداق مۇئمىنغا 

  . ①ـ دېدى
   )4519: ئهبۇ داۋۇد(

َها َسيُِّدَها بَِنارٍ َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ أََتْتُه َوِليَدةٌ قَْد َضَرَب - 5027
   .أَْو أََصاَبَها بَِها فَأَْعَتقََها

ـ ئىمام مالىكنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، خوجايىنى ئوت بىلهن   5027
ئۇرغان ياكى كۆيدۈرگهن بىر دېـدەك ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ      
ئهنهۇنىڭ قېشىغا كهلگهنىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇ دېـدەكنى ئـازاد   

  . ىەتتقىلىۋ
   )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3789(ئهلبانى  ①
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صلى اهللا عليه  -أَنَّ رسولَ اهللا : -رضي اهللا عنه  -َعْن Ƨرة بن جندب  - 5028
   .»كان عليه ما نقص من ƣنه: َعَتق عليه، وإن كان لغريه: َمن َمثَّل بعبده«: قال - وسلم

ــۋايهت        5028 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن ـ س
  :لىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقى

كىمكــى قۇلىنىــڭ قــۇالق ـ بــۇرنىنى يــاكى بىــرەر ئهزاســىنى           «
مۇبادا قۇل باشقا بىرىنىـڭ بولسـا،   . كېسىۋەتسه، قۇل ئازاد بولۇپ كېتىدۇ

  . »ئۇنىڭ قىممىتىدىن چۈشۈپ كهتكهن قىسمىنى تۆلهيدۇ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

صـلى اهللا عليـه   -أَنَّ رسـولَ اهللا  : -رضي اهللا عنه  -هريرة  َعْن أيب - 5029
كان عليه أَْرȇُ جنايته، وإِن : عتق عليه، فإن كان عبَد غريه: َمن مثَّل بعبده«: قال -وسلم
ņفعليه قيمُته لسيده: قتله حر«.   

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         5029
  : ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

كىمكــى قۇلىنىــڭ قــۇالق ـ بــۇرنىنى يــاكى بىــرەر ئهزاســىنى           «
مۇبادا قۇل باشقا بىرىنىـڭ بولسـا،   . كېسىۋەتسه، قۇل ئازاد بولۇپ كېتىدۇ

ــدۇ   ــمىنى تۆلهي ــلۇق قىس ــايىتىكه چۇش ــازاد كىشــى   . جىن ــۇنى ئ ئهگهر ئ
  . »بېرىدۇتۆلهپ  ئۆلتۈرۈپ قويسا، قىممىتىنى خوجايىنىغا
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمثَلُ الَِّذي َيْعِتُق  -5030
  .ِعْنَد الَْمْوِت كََمثَلِ الَِّذي ُيْهِدي إِذَا َشبَِع

ــۋاي       5030 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ ــدۇكى، ـ ئهب هت قىلىنى
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) تامــاقنى باشــقىالرغا(ئۆلــۈش ئالدىــدا قــۇل ئــازاد قىلغــان كىشــى  «
  . ①قورسىقى تويۇپ قالغاندا بهرگهن كىشىگه ئوخشايدۇ

   )3968: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 853(ئهلبانى  ①



  قۇلنى ۋە زىنادىن تۇغۇلغان قۇلنى ئازاد قىلىش، قۇالق ـ بۇرنى ياكى باشقا بىر ئهزاسى كېسىۋېتىلگهنشېرىك 

205 

ةَ َمْملُوِكَني لَُه ِعْنَد َمْوِتِه لَْم َيكُْن لَُه َمالٌ َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ َرُجلًا أَْعَتَق ِستَّ -5031
 فَـأَْعَتَق اثَْنـْينِ   غَْيَرُهْم فََدَعا بِهِْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجزَّأَُهْم أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقَْرَع َبْيَنُهْم

  .يًداَوأََرقَّ أَْرَبَعةً َوقَالَ لَُه قَْولًا َشِد
: ـ ئىمران ئىبنـى ھۇسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        5031

ئۇنىـڭ بـۇ   . بىر ئادەم ئۆلۈش ئالدىدا ئالته نهپهر قۇلىنى ئـازاد قىلىـۋەتتى  
پهيغهمـبهر   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . قۇللىرىدىن باشقا مال ـ مۈلكى يـوق ئىـدى   

ـ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم قـۇلالرنى چاقىرتىـپ كېلىـپ، ئـۈچتىن       
چهك . ئۈچتىن ئىككىگه بۆلۈپ، ئاندىن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا چهك تاشلىدى

قىنى ۇقىلىۋېتىـپ، قالغـان تۆتىنىـڭ قۇللـ     چىققان ئىككى قۇلنى ئـازاد 
  . ساقالپ قالدى ۋە قۇلالرنىڭ ئىگىسى ھهققىدە قاتتىق گهپ قىلىۋەتتى

  )1668: مۇسلىم(

َوَسلََّم لَْو َشهِْدُتُه قَْبلَ أَنْ ُيْدفََن لَْم ُيـْدفَْن ِفـي   َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5032
  . َمقَابِرِ الُْمْسِلِمَني

ـ يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      5032
  : مۇنداق دېگهن

ئهگهر مهن ئۇنىــڭ دەپــنه قىلىنىشــىدىن ئىلگىــرى ھــازىر بولغــان «
  . ①»رىستانلىقىغا دەپنه قىلىنمايتتىبولسام، ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ قهب

   )3958: ئهبۇ داۋۇد(

  . َعْن َسُمَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َملََك ذَا َرِحمٍ َمْحَرمٍ فَُهَو ُحرٌّ - 5033
ـ ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      5033

  : الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلالل
كىمنىڭ قولىغا يېقىن تۇغقىنى قۇل ھالهتته چۈشۈپ قالسا، ئازاد «

  . ②»بولۇپ كېتىدۇ
  )1365: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3349(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1101(ئهلبانى  ②
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َعْن َسِفيَنةَ قَالَ كُْنُت َمْملُوكًا ِلأُمِّ َسلََمةَ فَقَالَْت أُْعِتقَُك َوأَْشَترȓُِ َعلَْيَك أَنْ  - 5034
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِعْشَت فَقُلُْت َوإِنْ لَْم َتْشَترِِطي َعلَيَّ َما فَاَرقْـُت   َتْخُدَم َرُسولَ

  . َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِعْشُت فَأَْعَتقَْتنِي َواْشَتَرطَْت َعلَيَّ
ــدۇ     5034 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇ : ـ ســهفىينه رەزىيهلالھ مهن ئۇمم

  : ئۇ ماڭا. سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قۇلى ئىدىم
ــ ـــ مهن سـ ــۋېتىمهن، لـــېكىنــ ــازاد قىلىـ ــويىچهھايات ېنى ئـ  ىـــڭ بـ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خىزمىتىنى قىلىشىڭنى 
  :ـ دېگهنىدى، مهن شهرت قىلىمهن،

پهيغهمــبهر  ،مۇ، مهن ھايــاتال بولســاماڭــــ ماڭــا بــۇنى شــهرت قىلمىســ
ــايم   ــهللهمدىن ئايرىلم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدىم  ن،هس ــ دې ــۇنداق . ـ ش

  . ①ئۇ مېنى ئاشۇ شهرت بىلهن ئازاد قىلىۋەتتى ،قىلىپ
   )3932: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه قَالَ ُتُوفَِّي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َبكْرٍ ِفي َنْومٍ َناَمُه  - 5035
  . أَْعَتقَْت َعْنُه َعاِئَشةُ َزْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رِقَاًبا كَِثَريةًفَ

ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهبۇ : ـ يهھيا ئىبنى سهئىد مۇنداق دەيدۇ  5035
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . بهكــرى ئۇخالۋېتىــپ ۋاپــات بولــۇپ كهتكهنىــدى 

شـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ئۇنىـڭ نامىـدا      ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئايـالى ئائى  
  . ئازاد قىلىۋەتتى بىرمۇنچه قۇلنى

   )1517: مالىك(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَْعَتَق  - 5036
  . َترِطَُه السَّيُِّدَعْبًدا َولَُه َمالٌ فََمالُ الَْعْبِد لَُه إِلَّا أَنْ َيْش

ــۋايهت      5036 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ـ ئاب
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3328(ئهلبانى  ①



  قۇلنى ۋە زىنادىن تۇغۇلغان قۇلنى ئازاد قىلىش، قۇالق ـ بۇرنى ياكى باشقا بىر ئهزاسى كېسىۋېتىلگهنشېرىك 

207 

كىمكى پۇل ـ مېلى بار قۇلىنى ئـازاد قىلسـا، بـۇ پـۇل ـ مـال قۇلغـا         «
ت قىلغان بولسـا،  پهقهت خوجايىن ئۇنىڭ ئۆزىگه قېلىشىنى شهر. قالىدۇ

  . ①»خوجايىنغا قالىدۇ
   )3962: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ الزَُّبْيَر ْبَن الَْعوَّامِ اْشَتَرى َعْبًدا فَأَْعَتقَـُه   - 5037
قَالَ ُهْم َمَواِليَّ َوقَالَ َمَواِلي أُمِّهِْم َبلْ ُهْم  َوِلذَِلَك الَْعْبِد َبُنونَ ِمْن اْمَرأٍَة ُحرٍَّة فَلَمَّا أَْعَتقَُه الزَُّبْيُر

  . َمَواِليَنا فَاْخَتَصُموا إِلَى ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ فَقََضى ُعثَْمانُ ِللزَُّبْيرِ بَِولَاِئهِْم
زۇبهيــر : ـ رەبىيــئه ئىبنــى ئهبــۇ ئابــدۇرراھمان مۇنــداق دەيــدۇ   5037

. ىر قۇلنى سېتىۋېلىپ ئازاد قىلىۋەتتىئىبنى ئهۋۋام رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ب
زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ   . ئۇنىڭ ھۈر ئايالدىن تۇغۇلغـان بـالىلىرى بـار ئىـدى    

ئۇالرنىـڭ مىراسـىغا ئىگىـدارچىلىق قىلىـش      ،ئهنهۇ ئۇنى ئازاد قىلغانـدا 
  :بىراق ئۇ قۇل. ھهققىنىڭ ئۆز قولىدا قېلىشىنى شهرت قىلدى

رچىلىقىدا، بهلكـى بىزنىـڭ   ــ ئۇالرنىڭ مىراسى ئانىسىنىڭ ئىگىدا
ئـۇالر دەۋالىشـىپ    ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ـ دېدى ئىگىدارچىلىقىمىزدا بولىدۇ،

ئوسمان ئىبنى ئهففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا بارغانىدى، ئوسمان 
ــش      ــدارچىلىق قىلىـ ــىغا ئىگىـ ــڭ مىراسـ ــۇ ئۇالرنىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

  . قىغا ھۆكۈم قىلدىزۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا بولىدىغانلى نىڭھهققى
  )1523: مالىك(

َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 5038
لََّم أَغْلَاَها ثََمًنا َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْن الرِّقَابِ أَيَُّها أَفَْضلُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

  . َوأَْنفَُسَها ِعْنَد أَْهِلَها
ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايـالى ئائىشـه     5038

بىـرى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     : رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنـداق دەيـدۇ  
ۋەسهللهمدىن قانـداق قـۇلنى ئـازاد قىلىشـنىڭ ئهڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكـى      
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پـۇلى  «: ورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  ھهققىدە س
ــىل   ــىگه ئهڭ ئېس ــمهت، ئىگىس ــۇل  ئهڭ قىم ــابلىنىدىغان ق دەپ  »ھېس

  . جاۋاب بهردى
   )1518: مالىك(

لَّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه لَمَّا أَقَْبلَ ُيرِيُد الْإِْسلَاَم َوَمَعُه غُلَاُمُه َض - 5039
ْيـِه  كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمْن َصاِحبِِه فَأَقَْبلَ َبْعَد ذَِلَك َوأَُبو ُهَرْيَرةَ َجاِلٌس َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

أََمـا إِنِّـي    َوَسلََّم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أََبا ُهَرْيَرةَ َهذَا غُلَاُمَك قَْد أََتاَك فَقَالَ
فْـرِ  أُْشهُِدَك أَنَُّه ُحرٌّ قَالَ فَُهَو ِحَني َيقُولُ َيا لَْيلَةً ِمْن طُوِلَها َوَعَناِئَها َعلَى أَنََّها ِمْن َداَرِة الْكُ

  . َنجَِّت
مهن بىر قۇلۇم : ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  5039

ــله ئىســالمغا كىــرىش ئۈچــۈن كېت   ــلهن بىل ــپ  بى ــدا ئېزى ــپ، يول ىۋېتى
كېـيىن مهن پهيغهمـبهر   . بىر ـ بىرىمىزنى يۈتتۈرۈپ قويدۇق كهتتۇق ۋە 

ــۇم       ــام، قۇلـ ــله ئولتۇرسـ ــلهن بىلـ ــهللهم بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
  :كهلگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مهن. ـ دېدى قارىغىنا، قۇلۇڭ سېنى دەپ كهپتۇ،! ــ ئى ئهبۇ ھۇرەيرە
  . ـ دېدىم قىلىمهنكى، ئۇ ئازادتۇر، گۇۋاھـ سېنى ـ

  )2530: بۇخارى(
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خوجايىنىدىن باال تۇغقان دېدەك، خوجايىنى ئۆلگهندىن كېيىن 
ئازاد بولىدىغانلىقى ۋەسىيهت قىلىنغان قۇل ۋە خوجايىنىغا 
  پۇل تېپىپ بېرىپ ئازاد بولۇشقا پۈتۈشكهن قۇل قاتارلىقالر

ِت َمْعِقلٍ اْمَرأٍَة ِمْن َخارَِجِة قَْيسِ َعْيلَانَ قَالَْت قَِدَم بِي َعمِّـي  َعْن َسلَاَمةَ بِْن - 5040
ِفي الَْجاِهِليَِّة فََباَعنِي ِمْن الُْحَبابِ ْبنِ َعْمرٍو أَِخي أَبِي الُْيْسرِ ْبنِ َعْمرٍو فََولَـْدُت لَـُه َعْبـَد    

ُتُه الْآنَ َواللَِّه ُتَباِعَني ِفي َدْينِِه فَأََتْيُت َرُسولَ اللَّـِه  الرَّْحَمنِ ْبَن الُْحَبابِ ثُمَّ َهلََك فَقَالَْت اْمَرأَ
مِّي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي اْمَرأَةٌ ِمْن َخارَِجِة قَْيسِ َعْيلَانَ قَِدَم بِي َع

ُحَبابِ ْبنِ َعْمرٍو أَِخي أَبِي الُْيْسرِ ْبنِ َعْمرٍو فََولَْدُت لَـُه  الَْمِديَنةَ ِفي الَْجاِهِليَِّة فََباَعنِي ِمْن الْ
ى َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن الُْحَبابِ فَقَالَْت اْمَرأَُتُه الْآنَ َواللَِّه ُتَباِعَني ِفي َدْينِِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّ 

أَُخوُه أَُبو الُْيْسرِ ْبُن َعْمرٍو فََبَعثَ إِلَْيِه فَقَالَ أَْعِتقُوَهـا   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َوِليُّ الُْحَبابِ ِقيلَ
لَِّه فَإِذَا َسِمْعُتْم بَِرِقيقٍ قَِدَم َعلَيَّ فَأُْتونِي أَُعوِّْضكُْم ِمْنَها قَالَْت فَأَْعَتقُونِي َوقَِدَم َعلَى َرُسولِ ال

  . َضُهْم ِمنِّي غُلَاًماَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِقيٌق فََعوَّ
ـ خارىجه قهيس ئهيالن قهبىلىسىدىن سـاالمه بىنتـى مهئقىـل      5040

ــدۇ   ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنه ــى   : رەزىيهلالھ ــام مېن ــدە تاغ ــاھىلىيهت دەۋرى ج
لىــپ، ئهبــۇ يۇســر ئىبنــى ئهمرنىــڭ قېرىندىشــى ھۇبــاب ېمهدىــنىگه ئهك

نـى ھۇبـابنى   مهن ئۇنىڭغا ئابـدۇرراھمان ئىب . ئىبنى ئهمرگه سېتىۋەتتى
  :ئۇنىڭ ئايالى. كېيىن ھۇباب ئۆلۈپ كهتتى. تۇغۇپ بهردىم

نى ھۇبابنىـڭ قهرزىنـى   ېنىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، ھـازىر سـ   هللاــ ا
مهن پهيغهمــبهر  ،شــۇنىڭ بىــلهن . ـــ دېــدى  ئــۆتهش ئۈچــۈن ســاتىمىز،  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
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ئهيالن قهبىلىسىدىن بولىمهن، مهن خارىجه قهيس ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
لىپ، ئهبـۇ يۇسـر ئىبنـى    ېجاھىلىيهت دەۋرىدە تاغام مېنى مهدىنىگه ئهك

ــېتىۋەتكهنىدى    ــرگه س ــى ئهم ــاب ئىبن ــڭ قېرىندىشــى ھۇب مهن . ئهمرنى
ــابنى تۇغــۇپ بهردىــم  : ئۇنىــڭ ئايــالى. ئۇنىڭغــا ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ھۇب

قهرزىنـى ئـۆتهش    نى ھۇبابنىڭېنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ھازىر سهللا”
ــ دېــدىم دەۋاتىــدۇ، “ئۈچــۈن ســاتىمىز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ـ

  :ۋەسهللهم
ــ دېگهنىـدى، ئۇنىـڭ قېرىندىشـى ئهبـۇ       ــ ھۇبابنىڭ ئىگىسى كىـم؟ 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  . يۇســر ئىبنــى ئهمــر ئىكهنلىكــى ئېيتىلــدى    
  :چاقىرتىپ كېلىپئۇنى  ،ئهلهيهى ۋەسهللهم ئادەم ئهۋەتىپ

ــ ــۇل    ــ ــىگه قـ ــۋېتىڭالر، دۆلهت خهزىنىسـ ــازاد قىلىـ ــالنى ئـ ــۇ ئايـ ـ ئـ
ــۇ    كهلگهنلىكىنــى ئاڭلىســاڭالر، قېشــىمغا كــېلىڭالر، مهن ســىلهرگه ئ

ئـۇالر مېنـى    ،شـۇنداق قىلىـپ  . ـ دېدى ئايالنىڭ ئورنىغا بىر قۇل بېرەي،
كېــيىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه . ئـازاد قىلىــۋەتتى 
  . ①ئۇالرغا شۇ قۇلالردىن بىرنى بهردىقۇل كهلگهنىدى، 

   )3953: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ أَيَُّما َوِليَدٍة َولَـَدْت ِمـْن    - 5041
  . َها فَإِذَا َماَت فَهَِي ُحرَّةٌَسيِِّدَها فَإِنَُّه لَا َيبِيُعَها َولَا َيَهُبَها َولَا ُيَورِّثَُها َوُهَو َيْسَتْمِتُع بِ

ــۋايهت      5041 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ـ ئاب
: قىلىنىدۇكى، ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن     

تۇغسا، خوجايىنى ئـۇنى سـاتالمايدۇ،    باال قانداق بىر دېدەك خوجايىنىدىن
ئـۇ  . ۋە ئۇنىڭغا مىراس قالدۇرالمايدۇ بىرىگه سوۋغات قىلىپ بېرەلمهيدۇ

جىنسىي مۇناسىۋەتته بولۇش ۋە خىزمىتىگه سېلىش (پهقهت ئۇنىڭدىن 
ئۇ ئۆلگهنـدىن كېـيىن دېـدەك ئـازاد بولـۇپ      . مهنپهئهتلىنىدۇ) ئىشلىرىدا
  . كېتىدۇ

  )1509: مالىك(
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ا َوأُمََّهاِت أَْولَاِدَنـا َوالنَّبِـيُّ   َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َيقُولُ كُنَّا َنبِيُع َسَرارِيََّن َعْن – 5042
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَنا َحيٌّ لَا َنَرى بِذَِلَك َبأًْسا

: ـ جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         5042
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـارىمىزدا ھايـات ۋاقتىـدا بىـز       

بـۇنى  . ى ۋە بىزدىن باال تۇغقـان ئانـا دېـدەكلهرنى سـاتاتتۇق    چۆرىلىرىمىزن
  . ①ھېچ گۇناھ ئهمهس دەپ قارايتتۇق

   )2517: ئىبنى ماجه(

َعْن َجابِرٍ قال َدبََّر َرُجلٌ ِمَن اɉَْنَصارِ غُالًَما لَُه لَْم َيكُْن لَُه َمالٌ غَْيُرُه فََباَعُه ـ   5403
الَ َجابٌِر فَاْشَتَراُه اْبُن النَّحَّامِ َعْبًدا ِقْبِطيا َماَت َعاَم أَوَّلَ ِفى َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَ

  . إَِماَرِة اْبنِ الزَُّبْيرِ
ئهنسـارىالردىن بىـر   : ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     5043

ئـــادەم ئـــۆزى ئۆلگهنـــدىن كېـــيىن قۇلىنىـــڭ ئـــازاد بولىـــدىغانلىقىنى  
. ڭ مۇشۇ قۇلىدىن باشقا پـۇل ـ مېلـى يـوق ئىـدى     ئۇنى. ۋەسىيهت قىلدى

ئـۇنى ئىبنـى   . شۇڭا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى ساتتى
ئــۇ قىبتــى مىللىتىــدىن كېلىــپ چىققــان قــۇل  . نهھهــام ســېتىۋالدى

بولۇپ، ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ خهلىپىلىكىنىـڭ   
  . تتىاپات بولۇپ كهدەسلهپكى يىلى ۋ

   )997: مۇسلىم(

فَاْشَتَراُه ُنَعْيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْعَدوِىُّ بِثََمانِِمائَِة ِدْرَهمٍ فََجاَء بَِها : ويف روايةـ   5404
اْبَدأْ بَِنفِْسَك فََتَصدَّْق َعلَْيَها فَإِنْ «فََدفََعَها إِلَْيِه ثُمَّ قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم -َرُسولَ اللَِّه 

َضلَ َشْىٌء فََألْهِلَك فَإِنْ فََضلَ َعْن أَْهِلَك َشْىٌء فَِلِذى قََراَبِتَك فَإِنْ فََضلَ َعْن ِذى قََراَبِتـَك  فَ
  . ك وعن ƹينك وعن ƽالكَيقُولُ فََبْيَن َيَدي. »َشْىٌء فََهكَذَا َوَهكَذَا

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن  5044
تهڭگىـگه سـېتىپ، پـۇلىنى ئۇنىڭغـا      800هيهى ۋەسـهللهم ئـۇ قـۇلنى    ئهل
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  :بهردى ۋە
ـــ  ــاۋۋال ــ ــىپ   ئهڭ ئـ ــدىن ئېشـ ــن، ئۆزەڭـ ــهدىقه قىلغىـ ــۆزەڭگه سـ ئـ

ــالغىنىنى          ــىپ قـ ــۇالردىن ئېشـ ــا، ئـ ــاال ـ چاقىلىرىڭغـ ــالغىنىنى بـ قـ
تۇغقانلىرىڭغــــا، ئۇالردىنمــــۇ ئېشــــىپ قــــالغىنىنى ئهتراپىڭــــدىكى     

  . ـ دېدى! رگىنموھتاجالرغا سهدىقه قىلىپ به
   )997: مۇسلىم(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5045
  . قَالَ الُْمكَاَتُب َعْبٌد َما َبِقَي َعلَْيِه ِمْن ُمكَاَتَبِتِه ِدْرَهٌم

 بوۋىســـىدىن دادىســـى ئـــارقىلىقـ ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب     5045
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :رىۋايهت قىلغان
خوجايىنىغــا مهلــۇم مىقــداردا پــۇل تېپىــپ بېرىــپ ئــازاد بولۇشــقا  «

پۈتۈشكهن قۇلنىڭ ئۈستىدە بىر تهڭگه چاغلىق پۇل قالسـىمۇ، قۇللـۇق   
  . »ىدە قالىدۇھالىت

   )3926: ئهبۇ داۋۇد(

أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَانَ ِعْنـَد  َعْن  - 5046
ُمكَاَتبِ إِْحَداكُنَّ َما ُيَؤدِّي فَلَْتْحَتجِْب ِمْنُه قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسـٌن َصـِحيٌح   

لَى التََّورُّعِ َوقَالُوا لَا ُيْعَتُق الُْمكَاَتُب َوإِنْ كَانَ ِعْنـَدُه  َوَمْعَنى َهذَا الَْحِديِث ِعْنَد أَْهلِ الِْعلْمِ َع
  . َما ُيَؤدِّي َحتَّى ُيَؤدَِّي

ـ ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      5046
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاياللىرىغا مۇنداق دېگهن

بېرىـپ ئـازاد بولـۇش ئۈچـۈن پۈتۈشـكهن      بىرىڭالرنىڭ پۇل تېپىـپ  «
قۇلى ئۈستىدە ئۆتهشكه تېگىشـلىك پـۇل قالسـىمۇ، ئـۇ ئايـال ئـۆزىنى ئـۇ        

  . »ىجابقا ئالسۇنقۇلدىن ھ
   )1261: تىرمىزى(
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 َسأَلَ ِسريِيَن أََنًسا الُْمكَاَتَبةَ َوكَانَ كَِثَري الَْمالِ فَـأََبى، : عن عمر بن أنسـ      5047 
فَكَاِتُبوُهْم (وتال فَأََبى فََضَرَبُه بِالدِّرَِّة . كَاِتْبُه : وقال له عاه عمرفانطلق سريين إƂ عمر فد

قَالَ َرْوٌح َعـنِ  : قلت الذي يف البخاري يف اƫكاتب تعليقا. فَكَاَتَبُه) إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخْيًرا
. قَالَ َما أَُراُه إِالَّ َواجًِبـا  Ýاالً أَنْ أُكَاِتَبُهاْبنِ ُجَرْيجٍ قُلُْت ِلَعطَاٍء أََواجٌِب َعلَىَّ إِذَا َعِلْمُت لَُه َم

ـ  سٍ َوقَالَُه َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ قُلُْت ِلَعطَاٍء أََتأْثُُرُه َعْن أََحٍد قَالَ الَ، ثُمَّ أَْخَبَرنِى أَنَّ ُموَسى ْبَن أََن
  . فذكره... الِأَْخَبَرُه أَنَّ ِسريِيَن أََنًسا الُْمكَاَتَبةَ َوكَانَ كَِثَري الَْم

سىيرىننىڭ خېلى كۆپ : ـ ئۆمهر ئىبنى ئهنهس مۇنداق دەيدۇ  5047
ئــۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن پــۇل تېپىــپ . پــۇل ـ مېلــى بــار ئىــدى  

ــدى، ئهنهس     ــازاد قىلىشــقا پۈتۈشۈشــنى تهلهپ قىلغانى ــۆزىنى ئ ــپ ئ بېرى
الھـۇ  سىيرىن ئـۆمهر رەزىيهل  ،شۇنىڭ بىلهن. رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىمىدى

ئهنهۇنىڭ قېشىغا بېرىپ ئهھۋالنى ئېيتقانىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
  :ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى چاقىرتىپ كېلىپ

بىـراق ئهنهس رەزىيهلالھـۇ   . ـ دېـدى ! ــ ئۇنىڭ بىلهن توختام تۈزگىن
: ئهنهۇ يهنه ئۇنىمىغانىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا دەررە ئۇردى ۋە

ــۇللىر ــدىغانالر   ق ــنى تىلهي ــام تۈزۈش ــىغا  (ىڭالردىن توخت ــى خوجىس يهن
مال تۆلهش شهرتى بىلهن ئۆزىنىڭ ئـازاد قىلىنىشـىنى    –مۇئهييهن پۇل 
بىلهن، ئهگهر ئۇالرنىڭ سـاداقىتىنى بايقىسـاڭالر، توختـام    ) تىلهيدىغانالر
ئهنهس  ،شــــۇنىڭ بىــــلهن. دېــــگهن ئــــايهتنى ئوقــــۇپ بهردى تــــۈزۈڭالر

  .سىيرىن بىلهن توختام تۈزدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :مهن ئهتادىن: ئىبنى جهرىج مۇنداق دەيدۇ

ــ ئهگهر قۇلۇمنىڭ پۇل ـ مېلـى بـارلىقىنى بىلسـهم، ئۇنىـڭ بىـلهن       
  :ـ دەپ سورىسام، ئۇ ئازاد بولۇشى ئۈچۈن پۈتۈشۈشۈم ۋاجىپمۇ؟

  .ـ دېدى ــ مهن شۇنداق قىلىشنى پهقهت ۋاجىپ دەپ قارايمهن،
  :مهن ئهتادىن: مۇنداق دەيدۇئهمر ئىبنى دىنار 

ــ   ــ سهن بۇنىڭ ۋاجىپلىقىنى بىرەر كىشىدىن رىـۋايهت قىلغـانمۇ؟  
  :دەپ سورىسام، ئۇ
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مۇسا ئىبنى ئهنهسنىڭ ماڭـا ئېيتىـپ بېرىشـىچه، سـىيرىن      ــ ياق،
ئازاد بولۇش ئۈچۈن ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن توختـام تۈزۈشـنى تهلهپ   

ـــ دېــدى ۋە بــۇ  كــۆپ قــۇل ئىــدى، ئــۇ پــۇل ـ مېلــى خېلــى   . هنكقىلغــانى
  . ن قىلدىرىۋايهتنى ئاخىرىغىچىلىك بايا

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن ُعْرَوةَ أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَْخَبَرْتُه أَنَّ َبرِيَرةَ َجاَءْت َتْسَتِعيُنَها ِفي  - 5048
ا َشْيئًا قَالَْت لََها َعاِئَشةُ اْرجِِعي إِلَى أَْهِلِك فَإِنْ أََحبُّوا أَنْ ِكَتاَبِتَها َولَْم َتكُْن قََضْت ِمْن ِكَتاَبِتَه

 أَقِْضَي َعْنِك ِكَتاَبَتِك َوَيكُونَ َولَاǗُِك ِلي فََعلُْت فَذَكََرْت ذَِلَك َبرِيَرةُ ِلأَْهِلَها فَأََبْوا َوقَـالُوا إِنْ 
كُونَ َولَاǗُِك لََنا فَذَكََرْت ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َشاَءْت أَنْ َتْحَتِسَب َعلَْيِك فَلَْتفَْعلْ َوَي

 ِلَمْن أَْعَتَق َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبَتاِعي فَأَْعِتِقي فَإِنََّما الَْولَاُء
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َما َبالُ أَُناسٍ َيْشَترِطُونَ ُشُروطًا لَْيَسـْت   قَالَ ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

  ُȓِمائَةَ َمرٍَّة َشـْر َȓَشْرطًا لَْيَس ِفي ِكَتابِ اللَِّه فَلَْيَس لَُه َوإِنْ َشَر َȓِفي ِكَتابِ اللَِّه َمْن اْشَتَر
  . اللَِّه أََحقُّ َوأَْوثَُق

ــ ئــۇرۋە مۇنــداق  5048 ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ماڭــا  : دەيــدۇـ
ــلهن        ــايىنى بى ــۈن خوج ــۇش ئۈچ ــازاد بول ــرە ئ ــىچه، بهرى ــپ بېرىش ئېيتى
پۈتۈشكهن، بىراق پۈتۈشكهن پۇلدىن ھېچ نهرسـىنى ئـۆتىمىگهن بولـۇپ،    
ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن ياردەم ئېلىش مهقسـىتىدە ئۇنىـڭ قېشـىغا    

  :ها ئۇنىڭغائائىشه رەزىيهلالھۇ ئهن. كهلگهنىكهن

 باققىن،نىڭ قېشىغا قايتىپ بېرىپ، ئۇالردىن سوراپ ىڭــ خوجايىن
نىڭ ېلـېكىن سـ   .پۈتۈشكهن پۇلنى مهن بېرەي سهن ،ئهگهر ئۇالر خالىسا

. ــ دەپتـۇ   مىراسىڭغا ئىگىـدارچىلىق قىلىـش ھهققـى مېنىـڭ بولىـدۇ،     
تۇ بهرىرە خوجايىنلىرىغا ئهھۋالنى ئېيتقـانىكهن، ئـۇالر بۇنىڭغـا ئۇنىمـاپ    

  :ۋە

سـاۋاب ئۈمىـد   ) تىـن هللا(نى ېسـ  ،ــ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا خالىسـا  
نىڭ مىراســىڭغا ئىگىــدارچىلىق قىلىــش ېقىلىــپ ئــازاد قىلســۇن، ســ
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ــ دەپتــۇ ھهققــى بىــزگه بولىــدۇ،  ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر  . ـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بۇ ئهھۋالنى ئېيتىپـتىكهن، پهيغهمـبهر   

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغاسهلال

، ئازادگهردىنىـڭ مىراسـىغا   ەتكىنئـۇنى سـېتىۋېلىپ ئـازاد قىلىـۋ     ــ
ــ   ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققى ئـازاد قىلغـان كىشـى ئۈچـۈن بولىـدۇ،     

ــۇ ــائهتكه چىقىــــپ . دەپتــ بهزى كىشــــىلهرنىڭ نــــېمه «: ئانــــدىن جامــ
ــۇالر ا  ــاڭ، ئ ــ هللاقىلغىنىكىنت ــڭ كىتابى ــهرتلهرنى  نى ــوق ش ــۇپ دا ي قوش

لىدىكهن، قوشـۇۋا نىڭ كىتابىدا يوق شـهرتنى  هللاكىمكى ا .تۇرۇۋالىدىكهن
گهرچه ئــۇ يــۈز قېــتىم شــهرت قىلغــان تهقــدىردىمۇ، ئهمهل قىلىشــقا ئهڭ 

  . دەپتۇ »نىڭ شهرتىدۇرهللاھهقلىق ۋە ئهڭ پۇختا شهرت ا
   )2168: بۇخارى(

  . عِ أََواقٍ ِفى كُلِّ َعامٍ َوِقيَّةٌكَاَتْبُت أَْهِلى َعلَى ِتْس: ويف رواية - 5049
مهن خوجـايىنىم  : ـ يهنه بىر رىـۋايهتته بهرىـرە مۇنـداق دېـگهن     5049

توققـۇز ئـۇقىيه كۈمـۈش    جهمئى ) توققۇز يىلدا(ھهر يىلى بىردىن بىلهن 
  . پۈتۈشكهنىدىم پ ئازاد بولۇشقابېرى

   )2168: بۇخارى(

َعلَْيَها َتْسَتِعيُنَها يف ِكَتاَبِتَها َوَعلَْيَها َخْمَسةُ  إِنَّ َبرِيَرةَ َدَخلَْت: ويف أخرى - 5050 
  . أََواقٍ، ُنجَِّمْت َعلَْيَها يف َخْمسِ ِسنَِني

بهرىـرە ئـازاد بولـۇش    : ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن     5050
ئۈچۈن خوجايىنى بىلهن پۈتۈشكهن پۇلغـا ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن     

ئۇنىـڭ ئۈسـتىدە   . ىتىدە ئۇنىـڭ قېشـىغا كىـرگهن   ياردەم ئېلىش مهقسـ 
  . بهش يىلغا بۆلۈپ تۆلهيدىغان بهش ئۇقىيه كۈمۈش بار ئىدى

  ). بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(                  
اْشـَترِيَها  « -صلى اهللا عليه وسلم  -فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه : ويف أخرى - 5051
   .»ا الَْوالَُء ِلَمْن أَْعَتَقفَأَْعِتِقيَها، فَإِنََّم
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ـ يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     5051
  : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا مۇنداق دېگهن

ئازادگهردىنىــڭ مىراســىغا  .ەتكىنئــۇنى ســېتىۋېلىپ ئــازاد قىلىــۋ«
  . »ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققى ئازاد قىلغان كىشى ئۈچۈن بولىدۇ

   )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(
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  ۋەسىيهت بۆلۈمى

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 5052
  . َوَسلََّم قَالَ َما َحقُّ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ لَُه َشْيٌء ُيوِصي ِفيِه َيبِيُت لَْيلََتْينِ

ــۋايهت      5052 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىر مۇسۇلماننىڭ ۋەسـىيهت قالدۇرغىـدەك بىـر نهرسىسـى بولسـا،      «
ېتىش ھهققـى  ئۇنىڭ ۋەسىيهت قالدۇرماسـتىن ئىككـى كـۈننى ئۆتكـۈزۈۋ    

  . »يوق
   )2738: بۇخارى(

 َما ُعَمَر ْبُن اللَِّه َعْبُد قَالَ. َمكُْتوَبةٌ ِعْنَدُه َوَوِصيَُّتُه إِالَّ لََيالٍ ثَالَثَ: ويف رواية - 5053
 َوِعْنـِدى  إِالَّ ذَِلـكَ  قَالَ -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت ُمْنذُ لَْيلَةٌ َعلَىَّ َمرَّْت
   .َوِصيَِّتى

: بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  ـ يهنه   5053
ئۈچ كۈننى ئۆتكۈزۈۋېتىش ھهققى يـوق، لـېكىن ۋەسـىيىتىنى يېزىـپ     «

ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ     . دېـگهن » يېنىدا ساقلىسـا بولىـدۇ  
مهن پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى   : ئهنهۇمــــا مۇنــــداق دەيــــدۇ  

كىنى ئاڭلىغاندىن تارتىپ بىر كۈننىمـۇ  ۋەسهللهمنىڭ شۇنداق دېگهنلى
  . ئۆتكۈزىۋەتمىدىمۋەسىيىتىمنى يېنىمدا ساقلىماي 

   )1627: مۇسلىم(
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ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ  يأَبِ عن - 5054
َسَنةً ثُمَّ َيْحُضُرُهَما الَْمْوُت فَُيَضارَّاِن ِفي الَْوِصيَِّة فََتجُِب لَُهَما النَّاُر َوالَْمْرأَةُ بِطَاَعِة اللَِّه ِستَِّني 

َحتَّـى  ( ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى بَِها أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمَضارٍّ) قَالَ َوقََرأَ َعلَيَّ أَُبو ُهَرْيَرةَ ِمْن َها ُهَنا
 َȠَ(ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم)َبل .  

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         5054
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قـا تـائهت ـ ئىبـادەت قىلىـپ      هللايىـل ا  60بىر ئهر بىلهن بىـر ئايـال   «
ــايدۇ ــدۇ   . ياش ــازىر بولى ــۈم ھ ــا ئۆل ــدىن ئۇالرغ ــلهن . ئان ــۇنىڭ بى ــۇالر  ،ش ئ

نهتىجىـدە، ھهر  . زىيـان سـالىدۇ  ) ۋارىسـلىرىغا (لهن ۋەسىيهت سـهۋەبى بىـ  
  . »ئىككىلىسى دوزاخقا مهھكۇم بولىدۇ

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بــۇ ھهدىســنى ســۆزلهپ بهرگهنــدىن  
مېيىتنىـڭ ۋەسـىيىتى   ) بۇ تهقسىمات(: كېيىن مۇنۇ ئايهتنى ئوقۇغان

. رىلىـدۇ ئورۇنالنغان ياكى قهرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلىـپ بې 
ۋەســــىيىتى ۋارىســــالرغا زىيــــان ) مىــــراس قالــــدۇرغۇچى ئادەمنىــــڭ(

تهرىپىــــدىن قىلىنغــــان هللا ئــــۇ ا. يهتكۈزمهيــــدىغان بولۇشــــى كېــــرەك
يهنــى ئهمــرىگه  (ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇر، ھهلىمــدۇر   هللا تهۋســىيىدۇر، ا

ــدۇ   ــدىراپ كهتمهي ــقا ئال ــۇچىالرنى جازاالش ــۇالر ). خىالپلىــق قىلغ ئهنه ش
ىڭ ئهمهل قىلىشـــى ئۈچـــۈن بهلگىـــلهپ بهرگهن بهنـــدىلىرىنهللا يهنـــى ا(

ا ۋە ئۇنىـڭ  قـ هللانىـڭ قانۇنلىرىـدۇر، كىمكـى ا   هللا) يۇقىرىدىكى ئهھكـامالر 
ــدىكهن، ا   ــائهت قىلى ــرىگه ئىت ــتهڭالر   هللا پهيغهمبى ــتىدىن ئۆس ــۇنى ئاس ئ

. يهرلهردە مهڭگۈ قالىـدۇ  ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئۇ ئۇ
  . ①ربۇ چوڭ مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشتۇ

   )2867: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 614(ئهلبانى  ①
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كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء : قَالَأنس بن مالك  عن - 5055
: قَالَ ،َبلَى: قَالُوا ”أَلَْيَس كَانَ َمَعَنا آنِفًاÝ ”: َيا َرُسولَ اللَِّه، َماَت فُالنٌ، قَالَ: َرُجلٌ، فَقَالَ

  . “للَِّه، كَأَنََّها إِْخذَةٌ َعلَى غََضبٍ، الَْمْحُروُم َمْن ُحرَِم َوِصيََّتهُسْبَحانَ ا”
بىـز  : ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    5055

بىـر ئـادەم   . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا ئىـدۇق 
  :كېلىپ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . دىـ دې پاالنى ئۆلۈپ كهتتى،! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ـ دېگهنىدى، ساھابىلهر ــ ئۇ باياتىن بىز بىلهن بىلله ئهمهسمىدى؟
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ـ دېدى ــ شۇنداق،

  :ۋەسهللهم
ـــ ســۇبهانهلالھ ــدىغان بىــرەر ئىشــنى قىلىــپ   ! ـ ــكه ئۇچراي ــۇ غهزەپ ئ
ن تارتقــانالر ئۇنىــڭ ۋەســىيىتىدىن مهھــرۇم    زىيــا. قويغــان ئوخشــايدۇ 

  . ①ـ دېدى قالغانالر بوپتۇ،
   )4122: مهۋسىلى(

ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ي أَبِ عن - 5056
أَْجًرا قَالَ أَنْ َتَصدََّق َوأَْنَت َصِحيٌح َشـِحيٌح  َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ الصََّدقَِة أَْعظَُم 

ذَا َتْخَشى الْفَقَْر َوَتأُْملُ الِْغَنى َولَا ُتْمهِلُ َحتَّى إِذَا َبلََغْت الُْحلْقُوَم قُلَْت ِلفُلَاٍن كَذَا َوِلفُلَاٍن كَ
  . َوقَْد كَانَ ِلفُلَاٍن

بىـر ئـادەم   : دەيـدۇ ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلاللالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     5056
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

قايسـى خىلـدىكى سـهدىقىنىڭ ئهجـرى ئهڭ چـوڭ      ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بولىدۇ؟

ـــــ ســـېنىڭ ســـاغالم، پـــۇل ـ مالغـــا ئـــامراق، كهمـــبهغهل بولـــۇپ     
ــىڭدىن  ــان     قېلىش ــد قىلىۋاتق ــنى ئۈمى ــاي بولۇش ــان، ب ــىرەپ تۇرغ ئهنس

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 7080(ھهيسهمى  ①
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شـۇڭا سـهن   . چېغىڭدا قىلغـان سـهدىقهڭنىڭ ئهجـرى ئهڭ چـوڭ بولىـدۇ     
نىغا قالسـۇن، ئـاۋۇ پۇسـتانىغا    بۇ پاال”: سهدىقىنى جان ھهلقۇمغا يهتكهندە

چۈنكى بۇ ۋاقىتتا پاالنى . دەيدىغان چاغقىچه كېچىكتۈرمىگىن “قالسۇن
ــ دەپ   تى ئاللىبۇرۇن راۋا بولـۇپ بولغـان بولىـدۇ،   ۋە پۇستانىالرنىڭ ھاجى

  . جاۋاب بهردى
  )1419: بۇخارى(

  . َوأَْنَت َصِحيٌح َحرِيٌص َتأُْملُ الِْغَنى َوَتْخَشى الْفَقَْر: ويف رواية - 5057
ـ يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     5057

  :مۇنداق دېگهن
ــۇل ـ    « ــاغالم، پ ــېنىڭ س ــد     س ــنى ئۈمى ــاي بولۇش ــرىس، ب ــا ھې مالغ

قىلىۋاتقان، كهمبهغهل بولۇپ قېلىشىڭدىن ئهنسىرەپ تۇرغان چېغىڭـدا  
  . »ئهڭ چوڭ بولىدۇقىلغان سهدىقهڭنىڭ ئهجرى 

   )2748: بۇخارى(

نْ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ لَـأَ   - 5058
  . َيَتَصدََّق الَْمْرُء ِفي َحَياِتِه بِِدْرَهمٍ َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيَتَصدََّق بِِمائَِة ِدْرَهمٍ ِعْنَد َمْوِتِه

ــۋايهت          5058 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ـ ئهبـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ات ۋاقتىـدا بىـر تهڭـگه چـاغلىق پـۇلنى سـهدىقه       بىر ئادەمنىڭ ھاي«
قىلغىنى سهكراتقا چۈشـكهندە يـۈز تهڭـگه پـۇلنى سـهدىقه قىلغىنىـدىن       

  . ①»ياخشىدۇر
   )2866: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَالَ َعاَدنِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِفـي    - 5059
َداعِ ِمْن َوَجعٍ أَْشفَْيُت ِمْنُه َعلَى الَْمْوِت فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َبلȠََ بِي ِمْن الَْوَجعِ َما َحجَِّة الَْو

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 613(ئهلبانى  ①
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َتَصدَُّق َتَرى َوأََنا ذُو َمالٍ َولَا َيرِثُنِي إِلَّا اْبَنةٌ ِلي َواِحَدةٌ أَفَأََتَصدَُّق بِثُلُثَْي َماِلي قَالَ لَا قُلُْت أَفَأَ
قَالَ لَا قُلُْت فَالثُّلُِث قَالَ َوالثُّلُثُ كَِثٌري إِنََّك أَنْ َتذََر َوَرثََتَك أَغْنَِياَء َخْيـٌر ِمـْن أَنْ    بَِشطْرِِه

تَّـى  َتذََرُهْم َعالَةً َيَتكَفَّفُونَ النَّاَس َولَْسَت ُتْنِفُق َنفَقَةً َتْبَتِغي بَِها َوْجَه اللَِّه إِلَّا أُجِْرَت بَِهـا حَ 
ةَ َتْجَعلَُها ِفي ِفي اْمَرأَِتَك قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه آأَُخلَُّف َبْعَد أَْصَحابِي قَالَ إِنَّـَك لَـْن   اللُّقَْم

تَّـى  ُتَخلََّف فََتْعَملَ َعَملًا َتْبَتِغي بِِه َوْجَه اللَِّه إِلَّا اْزَدْدَت بِِه َدَرَجةً َورِفَْعةً َولََعلََّك ُتَخلَّـُف حَ 
أَقَْواٌم َوُيَضرَّ بَِك آَخُرونَ اللَُّهمَّ أَْمضِ ِلأَْصَحابِي ِهْجَرَتُهْم َولَا َتُردَُّهْم َعلَى أَْعقَابِهِْم َيْنَتِفَع بَِك 

  . لَِكْن الَْباِئُس َسْعُد ْبُن َخْولَةَ َرثَى لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتُوفَِّي بَِمكَّةَ
ــامىر    5059 ــداق دېگهنلىكىنــى   ـ ئ ئىبنــى ســهئد ئاتىســىنىڭ مۇن

ئۆلـۈم   ،ىـدە قـاتتىق ئاغرىـپ قېلىـپ    جۋىدالىشىش ھه: رىۋايهت قىلىدۇ
شۇ چاغـدا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     . گىرداۋىغا بېرىپ قالغانىدىم

  :مهن. ۋەسهللهم مېنى يوقالپ كهلدى
ســهن كېســىلىمنىڭ ئېغىرلىشــىپ ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائــى اــــ 
ــادەم،    كهتكهنل ــاللىق ئ ىكىنــى كــۆرۈپ تۇرۇپســهن، مهن بولســام كــۆپ م

مېنىڭ بىـر قىزىمـدىن باشـقا مىراسـخورۇم يـوق، شـۇڭا ماللىرىمنىـڭ        
ـــ دەپ ســورىغانىدىم،   ئــۈچتىن ئىككــى قىســمىنى ســهدىقه قىاليمــۇ؟    

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن. ـ دېدى ــ ياق،

ــى ا  ـــ ئ ــرى هللاـ ــداقت! نىــڭ پهيغهمبى ــى  ئۇن ا ماللىرىمنىــڭ يېرىمىن
 ـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    سهدىقه قىاليمۇ؟

  :يهنه
  :مهن. ـ دېدى ــ ياق،
ماللىرىمنىـڭ ئـۈچتىن    ،ئۇنـداق بولسـا  ! نىڭ پهيغهمبىـرى هللاــ ئى ا

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدىم بىرى بولسۇنمۇ؟
ــ   شـهك . سۇن، ئۈچتىن بىرىمۇ كۆپلۈك قىلىدۇــ ئۈچتىن بىرى بول

ــۇالرنى     ــۇڭ، ئـ ــالهتته قالدۇرۇشـ ــاي ھـ ــلىرىڭنى بـ ــىزكى، ۋارىسـ شۈبهىسـ
كىشـــىلهرگه موھتـــاج قىلىـــپ كهمـــبهغهل ھـــالهتته قالدۇرۇشـــۇڭدىن 

نىڭ رازىلىقىنى تهلهپ قىلىپ سهرپ قىلغـان ھهرقانـداق   هللا. ياخشىدۇر
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نهرسـىگىمۇ چوقـۇم    خىراجىتىڭگه، ھهتتـا ئايالىڭنىـڭ ئاغزىغـا سـالغان    
  :مهن. ـ دېدى ئهجىر ئالىسهن،
مهن كېســــهل ســــهۋەبى بىــــلهن ! نىــــڭ پهيغهمبىــــرىهللاــــــ ئــــى ا

پهيغهمـبهر   ېگهنىدىم،ـ د بۇرادەرلىرىمدىن ئايرىلىپ كهينىدە قاالرمهنمۇ؟
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

يهنى ساھابىلهردىن ئايرىلىـپ  (ــ سهن ھهرگىز كهينىدە قالمايسهن 
نىـڭ رازىلىقىنـى   هللا، كهينىدە قالغان تهقـدىردىمۇ، ا )قالمايسهن مهككىدە

ــداق بىــر ئهمهلنــى قىلىدىكهنســهن، شــۇ ئهمهلىــڭ بىــلهن     كــۆزلهپ قان
ئۆمرۈڭ ئۇزۇن بولۇشى، تېخـى   .ۋېرىسهنىدەرىجهڭنى ۋە مهرتىۋەڭنى ئاشۇر

نۇرغۇن كىشىلهر سهندىن پايدىلىنىشى، يهنه نۇرغۇن كىشىلهر سـهندىن  
ساھابىلىرىمنىڭ ! هللائى ا« :ئارقىدىنال. ـ دېدى ۇمكىن،زىيان تارتىشى م

يهنـى ھىجـرەت قىلىـپ    (ھىجرىتىنى داۋامالشتۇرغىن، ئۇالرنى كهينىگه 
بىچـارە سـهئد   «: دەپ دۇئا قىلدى ۋە »!قايتۇرۇۋەتمىگىن) چىققان يۇرتىغا
دېگىنىچه، ئۇنىـڭ مهككىـدە ئۆلـۈپ كهتكهنلىكىـگه ئىـچ       »ئىبنى خهۋله

  . دۈردىلىقىنى بىلئاغرىتقان
   )4409: بۇخارى(

 َهـاَجْرتُ  الَِّتى بِاɉَْرضِ أَُموَت أَنْ َخِشيُت قَْد: أنَّ َسْعًدا قال :ويف رواية - 5060
 َسـْعًدا  اْشِف اللَُّهمَّ« -وسلم عليه اهللا صلى- النَّبِىُّ فَقَالَ. َخْولَةَ اْبُن َسْعُد َماَت كََما ِمْنَها
  . ِمَرارٍ ثَالَثَ »َسْعًدا اْشِف اللَُّهمَّ

ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته ســهئد ئىبنــى ئهبــۇ ۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ    5060
مهن ســهئد ئىبنــى : ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ 

ــۈپ     ــا ئۆل ــكهن يۇرتت خهۋلهگه ئوخشــاش ھىجــرەت قىلىــپ چىقىــپ كهت
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . قالىدىغان ئوخشايمهن دەپ قورقـۇپ قالغانىـدىم  

  : ى ۋەسهللهم ماڭا دۇئا قىلىپ، ئۈچ قېتىمئهلهيه
سـهئدكه شـىپالىق   ! هللاسـهئدكه شـىپالىق بهرگىـن، ئـى ا    ! هللاــ ئـى ا 
  . ـ دېدى بهرگىن،

   )1628: مۇسلىم(
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َعْن َسْعِد ْبنِ َماِلٍك قَالَ َعاَدنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوأََنـا    - 5061
َت قُلُْت َنَعْم قَالَ بِكَْم قُلُْت بَِماِلي كُلِِّه ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ فََما َتَركْـَت  َمرِيٌض فَقَالَ أَْوَصْي

 ِلَولَِدَك قُلُْت ُهْم أَغْنَِياُء بَِخْيرٍ قَالَ أَْوصِ بِالُْعْشرِ فََما زِلُْت أَُناِقُصُه َحتَّى قَالَ أَْوصِ بِالثُّلُـثِ 
ْبِد الرَّْحَمنِ َوَنْحُن َنْسَتِحبُّ أَنْ َيْنقَُص ِمْن الثُّلُِث ِلقَْولِ َرُسولِ اللَّـِه  َوالثُّلُثُ كَِثٌري قَالَ أَُبو َع

  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالثُّلُثُ كَِثٌري
مهن : ـ سهئد ئىبنى مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      5061

الھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر ســهلالل ،كېســهل بولــۇپ يېتىــپ قالغــان چاغــدا
  :ۋەسهللهم مېنى يوقالپ كېلىپ
  :مهن. ـ دېدى ــ ۋەسىيهت قالدۇردۇڭمۇ؟

  :ـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ــ ھهئه،
  :مهن. ـ دېدى ــ قانچىلىك؟

ـــ دېگهنىــدىم،  يولىغــا ئــاتىۋەتتىم،هللا ــــ مېلىمنىــڭ ھهممىســىنى ا
  :لهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

  :مهن. ـ دېدى ــ بالىلىرىڭغا نېمه قويۇپ قويدۇڭ؟
ـ دېگهنىـدىم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ــ ئۇالر باي، ھال ـ كۈنى ياخشى، 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
مهن . ــ دېـدى   ــ مېلىڭنىڭ ئوندىن بىرىنـى ۋەسـىيهت قالـدۇرغىن،   

ــۆرۈپ،   ــاز ك ــۇنى ئ ــازەت    (ب ــۇمغا ئىج ــىيهت قالدۇرۇش ــق ۋەس ــۇ جى تېخىم
قايتــا ـ قايتــا ئىلتىمــاس قىلىۋەرگهنىــدىم، ئاخىرىــدا   ) ئۈچــۈن بېرىشــى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ مېلىڭنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ۋەسىيهت قىلغىن، ئۈچتىن بىرىمـۇ  

  . ①ـ دېدى جىقلىق قىلىدۇ،
   )975: تىرمىزى(

ضَّ النَّاُس إِلَى الرُّْبعِ ِلأَنَّ َرُسولَ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَْو غَ - 5062
  . اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الثُّلُثُ َوالثُّلُثُ كَِثٌري أَْو كَبٌِري

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 780(ئهلبانى  ①
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ئىنسـانالر  : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  5062
كهن، كاشكى مېلىنى ۋەسىيهت قالدۇرۇشنى تـۆتتىن بىـرىگه چۈشۈرسـى   

مېلىڭنىـڭ ئـۈچتىن   «: چۈنكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . دېگهن» بىرىنى ۋەسىيهت قىلغىن، ئۈچتىن بىرىمۇ جىقلىق قىلىدۇ

  )2743: بۇخارى(

 ْبـنُ  اللَِّه َعْبُد ِلي قَالَ: قَالَ، ُشَرْحبِيلَ ْبنِ َعْمرِو الَْهْمَدانِيِّ َمْيَسَرةَ أَبِي َعْن - 5063
، َرِحًما َوال، َعَصَبةً َيَدَع َوال، أََحُدكُْم َيُموَت أَنْ، بِالْكُوفَِة َحيٍّ أَْحَرى ِمْن إِنَّكُْم” :وٍدَمْسُع
  . “الَْمَساِكنيِ أَوِ الْفُقََراِء ِفي َمالَُه َيَضَع أَنْ كَذَِلَك كَانَ إِذَا َيْمَنُعُه فََما

مۇنــداق ـ ئهبــۇ مهيســهرە ئهمــر ئىبنــى شــۇرەھبىل ھهمهدانــى    5063
  :ماڭا مائابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: دەيدۇ

فه شهھىرىدە يا مىراسخورلىرى يوق، يا تۇغقانلىرى يوق ئۆلۈپ ۇــ ك
ىشــىلهر ئهڭ جىــق چىقىــدىغان مهھهلــله ســىلهرنىڭ     ككېتىــدىغان 

مهھهللهڭالردۇر، ئۇنداق كىشىنىڭ مـال ـ مـۈلكىنى كهمـبهغهللهرگه ۋە     
  . ①ـ دېگهن پ كېتىشىگه نېمه توسالغۇ بولىدۇ؟مىسكىنلهرگه قويۇ

   )9723: »ئهلكهبىر«(

َعْن َعْبِد اللَِّه أَنǎ َرُجال أَْوَصى ِلَرُجلٍ بَِسْهمٍ ِمْن َماِلِه فََجَعلَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى  - 5064
  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم السُُّدَس

: نهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئه   5064
بىـــر ئـــادەم مېلىنىـــڭ بىـــر قىســـمىنى يهنه بىـــر ئـــادەمگه ۋەســـىيهت 
قالدۇرغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا مالنىـڭ  

  . ②ئالتىدىن بىرىنى بۇيرۇپ بهردى
   )1380: بهززار(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 7090(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بـۇ ھهدىسـنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ئۇبهيـدۇلالھ          ): 7098(ھهيسهمى  ②

 .ئهزرەمى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار، ـ دېگهن
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َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ اللََّه  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّهقال أَُماَمةَ  يأَبِ عن - 5065
  . قَْد أَْعطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه فَلَا َوِصيَّةَ ِلَوارٍِث

مهن پهيغهمـبهر  : ـ ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ  5065
 بـارلىق هللا ــ شۈبهىسـىزكى، ا   شهك«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

تولۇق بهردى، شۇڭا مىراسـخورغا ۋەسـىيهت   ھهق ئىگىسىنىڭ ھهققىنى 
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» قالدۇرۇش ئىناۋەتسىزدۇر

  )2870: ئهبۇ داۋۇد(

طَلَْحةُ قَالَ َسأَلُْت َعْبَد اللَِّه ْبَن أَبِي أَْوفَى آْوَصى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  عن - 5066
كُِتَب َعلَى النَّاسِ الَْوِصيَّةُ أُِمُروا بَِها َولَْم ُيوصِ قَـالَ أَْوَصـى   َوَسلََّم فَقَالَ لَا فَقُلُْت كَْيَف 

  . بِِكَتابِ اللَِّه
ــدۇ    5066 ــداق دەي ــهه مۇن ــا   : ـ تهل ــۇ ئهۋف ــى ئهب ــدۇلالھ ئىبن مهن ئاب

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
ــ   ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋەسىيهت قالدۇرغانمۇ؟

  :دەپ سورىسام، ئۇ
  :مهن. ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ ياق،

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ۋەسـىيهت قالـدۇرمىغان    
تۇرســـا، ئۇنـــداقتا كىشـــىلهر ۋەســـىيهت قالدۇرۇشـــقا نـــېمىگه ئاساســـهن 

  :ـ دېگهنىدىم، ئۇ بۇيرۇلدى؟
  . ـ دېدى نىڭ كىتابى بىلهن بۇيرۇلدى،هللاــ ا

   )5022: بۇخارى(

 - اللَّـهِ  َرُسولِ َوِصىِّ َعلَى َيَتأَمَُّر كَانَ َبكْرٍ أَُبو ُشَرْحبِيلَ ْبُن ْيلُالُْهَز قَالَ - 5067
 َعْهًدا -وسلم عليه اهللا صلى - اللَِّه َرُسولِ ِمْن َوَجَد أَنَُّه َبكْرٍ أَُبو َودَّ -وسلم عليه اهللا صلى
   .بِِخَزامٍ أَْنفَُه فََخَزَم

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2494(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ۋەسىيهت

 226

ئهبـۇ  ”: بهزىـلهر : دەيـدۇ  ـ ھۇزەيـل ئىبنـى شـۇرەھبىل مۇنـداق      5067
ــهللهم      ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇ پهيغهم ــۇ ئهنه ــرى رەزىيهلالھ بهك

دەپ  “ۋالــدىۇۋەســىيهت قىلغــان كىشــىنىڭ ئۈســتىدىن خهلىــپه بول    
ــدۇ ــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   . قاراي ئهممــا ئهب

نلىقىنى ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خهلىپىلىككه بىرىنى ۋەسىيهت قىلغـا 
بىلسه ئىدى، ئهلۋەتته ئۇنىڭغا تولۇق ئىتائهت قىلىشنى ھهممىدىن بهك 

  . ①ياخشى كۆرگهن بوالتتى
  )2696: ئىبنى ماجه(

َعْن الْأَْسَوِد قَالَ ذَكَُروا ِعْنَد َعاِئَشةَ أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما كَانَ َوِصـيا   - 5068
ِه َوقَْد كُْنُت ُمْسنَِدَتُه إِلَى َصْدرِي أَْو قَالَْت َحْجرِي فََدَعا بِالطَّْسـِت  فَقَالَْت َمَتى أَْوَصى إِلَْي

  . فَلَقَْد اْنَخَنثَ ِفي َحْجرِي فََما َشَعْرُت أَنَُّه قَْد َماَت فََمَتى أَْوَصى إِلَْيِه
ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ يېنىـدا    : ـ ئهسۋەد مۇنداق دەيدۇ 5068

ئهنهۇنىــڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ئهلــى رەزىيهلالھــۇ
ــدىن  ــدى،   تهرىپى ــانلىقى ئېيتىلغانى ــىيهت قىلىنغ ــپىلىككه ۋەس خهلى

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
ــ قانداق چاغدا ئۇنىڭغا ۋەسـىيهت قىپتـۇ، ئـۇ جـان ئـۈزگهن ۋاقتىـدا       

ئـۇ بىـر داس كهلتۈرۈشـنى ئېيتقانىـدى، شـۇ      . مېنىڭ قۇچىقىمدا ئىـدى 
كهتتـــى، مهنمـــۇ ئۇنىـــڭ جـــان ئـــۈزۈپ   ا ئۇنىـــڭ بېشـــى چۈشـــۈپئارىـــد

كهتكهنلىكىنى سهزمهپتىمهن، ئهھۋال بۇ تۇرسا، خهلىپىلىكنـى كىمـگه   
  . ـ دېدى ۋەسىيهت قىپتۇ؟

  )2741: بۇخارى(

ى َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َيقُولُونَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْوَصى إِلَ - 5069
َم َوَما َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَقَْد َدَعا بِالطَّْسِت ِلَيُبولَ ِفيَها فَاْنَخَنثَْت َنفُْسُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  . أَْشُعُر فَإِلَى َمْن أَْوَصى
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پهيغهمـبهر  ”: بهزىلهر: ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ  5069
ەسهللهم خهلىپىلىكنـى ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . دېيىشــىپتۇ “لغــانىكهنۋەســىيهت قى
ــدا     ۋەســهللهم ســىيىش ئۈچــۈن داس ئهكىلىشــنى ئېيتقانىــدى، شــۇ ئارى
ئۇنىڭ بېشى چۈشۈپ كهتتى، مهنمۇ ئۇنىـڭ جـان ئـۈزۈپ كهتكهنلىكىنـى     

ــا، خهلىپ    ــۇ تۇرس ــۋال ب ــهزمهپتىمهن، ئهھ ــىيهت   س ــگه ۋەس ــى كىم ىلىكن
  . ①ـ دېدى قىپتۇ؟

   )3624: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ لَمَّا َوقََف الزَُّبْيُر َيْوَم الَْجَملِ َدَعانِي فَقُْمُت إِلَى  - 5070
وٌم َوإِنِّي لَا أَُرانِي إِلَّا َسأُقَْتلُ الَْيْوَم َمظْلُوًما َجْنبِِه فَقَالَ َيا ُبَنيِّ إِنَُّه لَا ُيقَْتلُ الَْيْوَم إِلَّا ظَاِلٌم أَْو َمظْلُ

اقْضِ َدْينِي َوإِنَّ ِمْن أَكَْبرِ َهمِّي لََدْينِي أَفَُتَرى ُيْبِقي َدْيُنَنا ِمْن َماِلَنا َشْيئًا فَقَالَ َيا ُبَنيِّ بِْع َمالََنا فَ
َبنِي َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ َيقُولُ ثُلُثُ الثُّلُِث فَإِنْ فََضـلَ ِمـْن   َوأَْوَصى بِالثُّلُِث َوثُلُِثِه ِلَبنِيِه َيْعنِي 

 َماِلَنا فَْضلٌ َبْعَد قََضاِء الدَّْينِ َشْيٌء فَثُلُثُُه ِلَولَِدَك قَالَ ِهَشاٌم َوكَانَ َبْعُض َولَِد َعْبِد اللَّـِه قَـدْ  
اٌد َولَُه َيْوَمِئٍذ ِتْسَعةُ َبنَِني َوِتْسُع َبَناٍت قَالَ َعْبُد اللَِّه فََجَعلَ َواَزى َبْعَض َبنِي الزَُّبْيرِ ُخَبْيٌب َوَعبَّ

ـ  ا ُيوِصينِي بَِدْينِِه َوَيقُولُ َيا ُبَنيِّ إِنْ َعَجْزَت َعْنُه ِفي َشْيٍء فَاْسَتِعْن َعلَْيِه َمْولَاَي قَالَ فََواللَِّه َم
ِة َمْن َمْولَاَك قَالَ اللَُّه قَالَ فََواللَِّه َما َوقَْعُت ِفي كُْرَبٍة ِمْن َدْينِِه َدَرْيُت َما أََراَد َحتَّى قُلُْت َيا أََب

ْع ِديَنـاًرا  إِلَّا قُلُْت َيا َمْولَى الزَُّبْيرِ اقْضِ َعْنُه َدْيَنُه فََيقِْضيِه فَقُِتلَ الزَُّبْيُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َولَْم َيَد
ِضَني ِمْنَها الَْغاَبةُ َوإِْحَدى َعْشَرةَ َداًرا بِالَْمِديَنـِة َوَداَرْيـنِ بِالَْبْصـَرِة َوَداًرا    َولَا ِدْرَهًما إِلَّا أََر

َيْسَتْوِدُعُه بِالْكُوفَِة َوَداًرا بِِمْصَر قَالَ َوإِنََّما كَانَ َدْيُنُه الَِّذي َعلَْيِه أَنَّ الرَُّجلَ كَانَ َيأِْتيِه بِالَْمالِ فَ
ولُ الزَُّبْيُر لَا َولَِكنَُّه َسلٌَف فَإِنِّي أَْخَشى َعلَْيِه الضَّْيَعةَ َوَما َوِلَي إَِماَرةً قَطُّ َولَا جَِباَيـةَ  إِيَّاُه فََيقُ

َر رٍ َوُعَمَخَراجٍ َولَا َشْيئًا إِلَّا أَنْ َيكُونَ ِفي غَْزَوٍة َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو َمَع أَبِي َبكْ
أَلْفَْي  َوُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ فََحَسْبُت َما َعلَْيِه ِمْن الدَّْينِ فََوَجْدُتُه
كَْم َعلَى  أَلٍْف َوِمائََتْي أَلٍْف قَالَ فَلَِقَي َحِكيُم ْبُن ِحَزامٍ َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ فَقَالَ َيا اْبَن أَِخي
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الَ أَِخي ِمْن الدَّْينِ فَكََتَمُه فَقَالَ ِمائَةُ أَلٍْف فَقَالَ َحِكيٌم َواللَِّه َما أَُرى أَْمَوالَكُْم َتَسُع ِلَهِذِه فَقَ
ـ  ذَا فَـإِنْ  لَُه َعْبُد اللَِّه أَفََرأَْيَتَك إِنْ كَاَنْت أَلْفَْي أَلٍْف َوِمائََتْي أَلٍْف قَالَ َما أَُراكُْم ُتِطيقُونَ َه

َعَجْزُتْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه فَاْسَتِعيُنوا بِي قَالَ َوكَانَ الزَُّبْيُر اْشَتَرى الَْغاَبةَ بَِسْبِعَني َوِمائَـِة أَلْـٍف   
ـ   قٌّ فََباَعَها َعْبُد اللَِّه بِأَلِْف أَلٍْف َوِستِّ ِمائَِة أَلٍْف ثُمَّ قَاَم فَقَالَ َمْن كَانَ لَُه َعلَى الزَُّبْيـرِ َح

الَ ِلَعْبِد اللَّـِه  فَلُْيَواِفَنا بِالَْغاَبِة فَأََتاُه َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ َوكَانَ لَُه َعلَى الزَُّبْيرِ أَْرَبُع ِمائَِة أَلٍْف فَقَ
َؤخُِّرونَ إِنْ أَخَّـْرُتْم  إِنْ ِشئُْتْم َتَركُْتَها لَكُْم قَالَ َعْبُد اللَِّه لَا قَالَ فَإِنْ ِشئُْتْم َجَعلُْتُموَها ِفيَما ُت

 فَقَالَ َعْبُد اللَِّه لَا قَالَ قَالَ فَاقْطَُعوا ِلي ِقطَْعةً فَقَالَ َعْبُد اللَِّه لََك ِمْن َهاُهَنا إِلَى َهاُهَنا قَـالَ 
لَى ُمَعاوَِيـةَ َوِعْنـَدُه   فََباَع ِمْنَها فَقََضى َدْيَنُه فَأَْوفَاُه َوَبِقَي ِمْنَها أَْرَبَعةُ أَْسُهمٍ َونِْصٌف فَقَِدَم َع

لَ كُـلُّ  َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ َوالُْمْنِذُر ْبُن الزَُّبْيرِ َواْبُن َزْمَعةَ فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ كَْم قُوَِّمْت الَْغاَبةُ قَا
ُن الزَُّبْيرِ قَـْد أََخـذُْت   َسْهمٍ ِمائَةَ أَلٍْف قَالَ كَْم َبِقَي قَالَ أَْرَبَعةُ أَْسُهمٍ َونِْصٌف قَالَ الُْمْنِذُر ْب

َسْهًما بِِمائَِة أَلٍْف قَالَ َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ قَْد أََخذُْت َسْهًما بِِمائَِة أَلٍْف َوقَالَ اْبُن َزْمَعةَ قَـْد  
ذُْتُه بَِخْمِسَني أََخذُْت َسْهًما بِِمائَِة أَلٍْف فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ كَْم َبِقَي فَقَالَ َسْهٌم َونِْصٌف قَالَ قَْد أََخ

َȟاْبـُن   َوِمائَِة أَلٍْف قَالَ َوَباَع َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْعفَرٍ َنِصيَبُه ِمْن ُمَعاوَِيةَ بِِستِّ ِمائَِة أَلٍْف فَلَمَّا فََر
ِه لَا أَقِْسُم َبْيـَنكُْم َحتَّـى   الزَُّبْيرِ ِمْن قََضاِء َدْينِِه قَالَ َبُنو الزَُّبْيرِ اقِْسْم َبْيَنَنا ِمَرياثََنا قَالَ لَا َواللَّ

َعلَ كُـلَّ  أَُناِدَي بِالَْمْوِسمِ أَْرَبَع ِسنَِني أَلَا َمْن كَانَ لَُه َعلَى الزَُّبْيرِ َدْيٌن فَلَْيأِْتَنا فَلَْنقِْضِه قَالَ فََج
فَكَانَ ِللزَُّبْيرِ أَْرَبُع نِْسَوٍة َوَرفَـَع  َسَنٍة ُيَناِدي بِالَْمْوِسمِ فَلَمَّا َمَضى أَْرَبُع ِسنَِني قََسَم َبْيَنُهْم قَالَ 

الثُّلُثَ فَأََصاَب كُلَّ اْمَرأٍَة أَلُْف أَلٍْف َوِمائََتا أَلٍْف فََجِميُع َماِلِه َخْمُسونَ أَلَْف أَلْـٍف َوِمائََتـا   
  . أَلٍْف

: هلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    ـ ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير رەزىي  5070
. ۆگه ئۇرۇشى بولغان كۈنى سهپكه تۇرغانـدا مېنـى چـاقىردى   ام زۇبهير تداد

  :ئۇ. مهن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ تۇردۇم
ئۆلتۈرۈلىـدۇ، مهن بۈگـۈن    مهزلۇم كىبۈگۈن يا زالىم يا! ــ ئى ئوغلۇم

نــاھهق ئۆلتۈرۈلــۈپ كېتىدىغانــدەك ھــېس قىلىــۋاتىمهن، مېنىــڭ ئهڭ  
رزگه يېتىشـىپ  چوڭ غېمىم قهرزىمدۇر، مهندىن قالغان مـال ـ مۈلـك قه   

مـال ـ مـۈلكىمىزنى    ! ئى ئوغلـۇم . ئاشامدىكىن، بۇنى ھېسابالپ چىققىن
ئـۇ قهرزدىـن ئاشـقان مېلىنىـڭ     . ــ دېـدى  ! سېتىپ قهرزىمنـى ئـۆتىگىن  
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ۋەسىيهت قالدۇرغان ئاشۇ ئـۈچتىن  . ئۈچتىن بىرىنى ۋەسىيهت قالدۇردى
يهنـى ئابـدۇلالھ   (بىر قىسىم مېلىنىـڭ يهنه ئـۈچتىن بىرىنـى مېنىـڭ     

ــڭ  ئى ــۇ ئهنهۇمانىـ ــر رەزىيهلالھـ ــى زۇبهيـ ــىيهت  ) بنـ ــا ۋەسـ ئوغۇللىرىمغـ
  :قالدۇرۇپ مۇنداق دېدى

مال ـ مـۈلكىمىزدىن    ،ــ ئهگهر قهرزىمىزنى ئۆتهپ بولغاندىن كېيىن
بىر نهرسه ئاشسا، ئاشقان مالنىڭ ئۈچتىن بىـرى ۋەسـىيهت بـويىچه بىـر     

ــۈچتىن بىــر قىســ  . تهرەپ قىلىنىــدۇ ــدۇرۇلغان ئاشــۇ ئ ىم ۋەســىيهت قال
مالنىڭ يهنه ئۈچتىن بىرىنى سېنىڭ بالىلىرىڭغا بېرىشـنى ۋەسـىيهت   

  .قىلىمهن
ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ     : مۇنداق دەيدۇ) يراۋى(ھىشام 

قاتارلىق بهزى بالىلىرى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ    ادئهنهۇمانىڭ خۇبهيب، ئهبب
 اقىتتــاۋشــۇ . ئهنهۇنىــڭ بهزى ئوغــۇللىرى بىــلهن تهڭ دېمهتلىــك ئىــدى

  .زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ توققۇز ئوغلى ۋە توققۇز قىزى بار ئىدى
نى داۋام قىلىـپ  ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا سـۆزى    

  :ام زۇبهير قهرزىنى ئۆتىشىمنى ۋەسىيهت قىلىپداد: مۇنداق دەيدۇ
 قهرزىمنى ئۆتهشته بىرەر قىيىنچىلىققا دۇچ كهلسهڭ،! ــ ئى ئوغلۇم

ــورىغىن   ــاردەم س ــايىنىمىزدىن ي ــدى ! خوج ــ دې ــلهن   هللا. ـ ــامى بى ــڭ ن نى
دېــگهن ســۆزىدىن نېمىنــى    “خوجــايىنىمىز”قهســهمكى، مهن ئۇنىــڭ  

  :مهقسهت قىلغانلىقىنى بىلهلمهي
  :ـ دەپ سورىسام، ئۇ خوجايىنىمىز كىم؟! ادادــ ئى 

نىــڭ نــامى بىــلهن هللا. ـــ دەپ جــاۋاب بهردى تــۇر،هللاــــ خوجــايىنىمىز ا
ــهمكى،  ــرەر    قهس ــته بى ــى ئۆتهش ــيىن ئۇنىــڭ قهرزىن ــۇنىڭدىن كې مهن ش

  :قىيىنچىلىققا دۇچ كهلسهمال
ــ دەپ دۇئـا   ! ئۇنىـڭ قهرزىنـى ئـۆتىگىن   ! ــ ئى زۇبهيرنىڭ خوجايىنى

  .ئۇنىڭ قهرزى ئاسانال ئۆتىلىپ كېتهتتى ،شۇنىڭ بىلهن. قىالتتىم
قارشــى، شــۇ كۈنىــدىكى ئۇرۇشــتا زۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  هبهخــتك

ئۇنىڭــــدىن نه بىــــر تىلــــال، نه بىــــر تهڭــــگه نهق پــــۇل  . تۈرۈلــــدىئۆل
ئۇنىڭــدىن پهقهت بىــر قــانچه جايــدا يهر ـ زېمىــن قالغــان   . قالمىغانىــدى
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يهنه مهدىنىدە . دېگهن جاي ئىدى “غابه”بولۇپ، شۇ يهر ـ زېمىندىن بىرى  
جـاي   ۇ، مىسىردا بىر قـور ۇدە بىر قوره، كۇفۇ، بهسرەدە ئىككى قورۇقور 11

  .ىدىقالغان
ىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ قهرز بولـۇپ قـېلىش سـهۋەبى مۇنـداق       ززۇبهير رە

. لىـپ ئۇنىڭغـا ئامـانهت قويـاتتى    ېبىرەيلهن بىر مۇنچه مالنى ئهك: ئىدى
لېكىن زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئـۇنى يۈتتـۈرۈپ قويۇشـتىن ئهنسـىرەپ،     
ئامانهت ھېسابىدا ئالماي، ئالـدىن بېرىـپ تۇرغـان پـۇل ـ مـال ھېسـابىدا        

  .ئاالتتى
ىرى نه بىرەر جايغا باشـلىق، نه  زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بايلىقل

راج يىغىشــقا مهســئۇل، نه بىــرەر ئىشــقا يېتهكچــى بولغانلىقىــدىن   ىــخ
بهلكى ئۇنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   . كهلگهن ئهمهس

ۇ ۋە ئوسـمان  بىلهن، ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنه
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن غازاتالرغا چىقىپ، غهنىـمهت تهقسـىماتلىرىدىن   

  .ئېرىشكهن نېسىۋىسىدىن كهلگهن
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا سـۆزىنى داۋام قىلىـپ      

ى ئىككــى ئــامنىــڭ قهرزىنــى ھېسابلىســام، جهمدادمهن : مۇنــداق دەيــدۇ
  :ھهكىم ئىبنى ھىزام ماڭا ئۇچراپكېيىن . مىڭ چىقتى 200ن ومىلي

قېرىندىشىمنىڭ قانچىلىـك قهرزى  ! ــ ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى
  :مهن ھهقىقىي ساننى يوشۇرۇپ دەپ سورىغانىدى،ـ  بار ئىكهن؟

  :بىراق ئۇ. ـ دەپ قويدۇم مىڭ ئىكهن، 100ــ 
نىڭ نامى بىـلهن قهسـهمكى، سـىلهرنىڭ مـاللىرىڭالر بۇنىڭغـا      هللاــ ا

  :مهن. ـ دېدى تۇرمايدۇ،يېتىدىغاندەك 
ــ   مىڭ بولسا، بۇنىڭغـا نېمىدەيسـهن؟   200ــ ئهگهر ئىككى مىليون 

  :دېسهم، ئۇ
ــ بۇنىڭغا سىلهر بهرداشلىق بېرەلمهيسىلهر، ئهگهر قهرز قايتۇرۇشـقا  

ام زۇبهيـــر داد. ــــ دېـــدى ئـــاجىز كهلســـهڭالر، مهنـــدىن يـــاردەم ســـوراڭالر،
مىڭغا سېتىۋالغان  170جاينى  دېگهن “غابه”هلالھۇ ئهنهۇ ھېلىقى ىيرەز

  :مىڭغا ساتتىم، ئاندىن 600مهن ئۇنى بىر مىليون . ئىكهن
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امدا ئېلىشى بولسا، بىز بىـلهن غـابه دېـگهن زېمىنـدا     دادــ كىمنىڭ 
يېنىمغــا ئابــدۇلالھ ئىبنــى جهئــفهر . ـــ دەپ ئــېالن قىلــدىم! كۆرۈشســۇن

خشـىلىق  ئـۇ يا . مىڭ ئېلىشـى بـار ئىـكهن    400ئۇنىڭ زۇبهيردە . كهلدى
  :قىلىش نىيىتىدە

  :مهن. ـ دېدى ــ ئهگهر خالىساڭالر، ئۇ مېلىمنى سىلهرگه قالدۇراي،
  :ئۇ. ـ دېدىم ــ ياق،

مېنىڭ ئېلىشـىمنى   ،ــ ئۇنداق بولسا، كېچىكتۈرۈشنى خالىساڭالر
  :مهن. ـ دېدى! بېرىڭالر ئاخىرىدائهڭ 

  :ئۇ. ـ دېدىم ــ ياق،
  :مهن. ـ دېدى بۆلۈپ بېرىڭالر،ماڭا زېمىندىن بىر پارچه  ،ئۇنداقتا

ـــ دەپ، ئۇنىــڭ پولىغــا  ــــ بــۇ يهردىــن بــۇ يهرگىــچه ســېنىڭ بولســۇن،
امنىــڭ يهر ـ   دادمهن ، شــۇنداق قىلىــپ. بۆلــۈپ بهردىــم نــىچۇشــلۇق يهر
ـ جايلىرىنىڭ بىر قىسـمىنى سـېتىپ، ئۇنىـڭ قهرزىنـى       ۇزېمىن ۋە قور

ومــۇمىي يهر دېــگهن زېمىنىنىــڭ ئ “غــابه”ئۇنىــڭ . تولــۇق ئــادا قىلــدىم
كېـيىن  . كۆلىمىدىن يهنه تـۆت يېـرىم ھهسسـه زېمىـن ئېشـىپ قالـدى      

ئهمر ئىبنى ئوسمان، مـۇنزىز ئىبنـى   . مهن مۇئاۋىيهنىڭ قېشىغا كهلدىم
  :مۇئاۋىيه. ئىكهن ئۇنىڭ بىلهن بىلله زۇبهير ۋە ئىبنى زەمئه قاتارلىقالر

  :مهن ەپ سورىدى،ـ د باھا قويۇلدى؟ دىكى زېمىنغا قانچىلىكــ غابه
  :ئۇ. ـ دېدىم مىڭ، 100ــ ھهر بىر ھهسسىگه 

  :مهن. ـ دېدى ــ ئۇنىڭدىن قانچىلىك قالدى؟
  :مۇنزىر ئىبنى زۇبهير. ـ دېدىم ــ تۆت يېرىم ھهسسه،
ـــ بىــر ھهسســىنى   ــاالي، 100ـ ــ دېــدى مىڭغــا مهن ئ ئهمــر ئىبنــى . ـ

  :ئوسمان
  :ئىبنى زەمئه. ـ دېدى مىڭغا مهن ئاالي، 100ــ بىر ھهسسىنى 
  :مۇئاۋىيه. ـ دېدى مىڭغا مهن ئاالي، 100ــ بىر ھهسسىنى 

  :مهن. ـ دېدى ــ ئهمدى قانچىلىك قالدى؟
  :ئۇ. ـ دېدىم ــ بىر يېرىم ھهسسه،
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كېـيىن ئابـدۇلالھ   . ــ دېـدى   مىڭغـا مهن ئـاالي،   150ئۇنى  ،ــ ئۇنداقتا
 ،نىهايهت. تتىامىڭغا س 600يهگه ىئىبنى جهئفهر ئۆز نېسىۋىسىنى مۇئاۋ

امنىـــڭ باشـــقا دادزلىرىنـــى ئـــادا قىلىـــپ بولغانـــدا، امنىـــڭ قهردادن مه
  :بالىلىرى

ـــ ! ــــ ئهمــدى بىــزگه مىراســىمىزنى تهقســىم قىلىــپ بهرگىــن      
  :مهن. دېيىشتى
ـــ ا ــۈمىدە    هللاـ ــى ھهج مهۋس ــهمكى، ھهر يىل ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن : نى

دەپ، ئـۇدا   “زۇبهيردە قهرزى بارالر بىزگه كهلسۇن، بىـز ئـۇنى قـايتۇرىمىز   ”
ــ   يىـل جاكـارلىمىغىچه مىراسـنى ئـاراڭالردا تهقسـىم قىلمـايمهن،       تۆت

. ھهر يىلى ھهج مهۋسـۈمىدە شـۇنداق جاكارلىـدىم    ،شۇنىڭ بىلهن. دېدىم
تۆت يىل ئۆتكهندىن كېيىن، قهرزدىن ئېشىپ قالغان ئومۇمىي مالنىـڭ  

ــۈچتىن  ــى ئ ــا  بىرىن ــپ، قالغ ــويىچه ئايرىۋېتى ــىيهت ب ــمىنى ۋەس ن قىس
امنىـڭ تـۆت   داد. ىڭ ئاياللىرىغا بۆلۈپ بهردىمامندادقېرىنداشلىرىمغا ۋە 

ــر مى   ــا بى ــر ئايالىغ ــۇپ، ھهر بى ــالى بول ــون ئاي ــراس   200لي مىڭــدىن مى
  . مىڭ بولۇپ چىقتى 200مىليون  50امنىڭ ئومۇمى مېلى داد. تهگدى

   )3129: بۇخارى(

ْبَن َواِئلٍ أَْوَصـى أَنْ   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ الَْعاَص - 5071
الَْخْمِسَني  ُيْعِتَق َعْنُه ِمائَةُ َرقََبٍة فَأَْعَتَق اْبُنُه ِهَشاٌم َخْمِسَني َرقََبةً فَأََراَد اْبُنُه َعْمٌرو أَنْ ُيْعِتَق َعْنُه

أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  الَْباِقَيةَ فَقَالَ َحتَّى أَْسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ
ـ  ْت فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ أَبِي أَْوَصى بَِعْتقِ ِمائَِة َرقََبٍة َوإِنَّ ِهَشاًما أَْعَتَق َعْنُه َخْمِسَني َوَبِقَي

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَُّه لَْو كَانَ ُمْسـِلًما  َعلَْيِه َخْمُسونَ َرقََبةً أَفَأُْعِتُق َعْنُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
  . فَأَْعَتقُْتْم َعْنُه أَْو َتَصدَّقُْتْم َعْنُه أَْو َحَجْجُتْم َعْنُه َبلََغُه ذَِلَك

ــۇئهيب     5071 ــى ش ــر ئىبن ــداق  دادىســىدىن بوۋىســىنىڭ ـ ئهم مۇن
ــدۇ   ــۋايهت قىلى ــى رى ــدا   : دېگهنلىكىن ــۆلگهن چاغ ــل ئ ــى ۋائى ــاس ئىبن  ،ئ

شـۇڭا  . ئۆزىنىڭ نامىدىن يۈز قۇل ئازاد قىلىشىنى ۋەسىيهت قىلغانىدى
ئۇنىڭ يهنه بىر ئوغلى ئهمر . قۇلنى ئازاد قىلدى 50ئۇنىڭ ئوغلى ھىشام 

قۇلنى ئازاد قىلماقچى بولۇپ، ئالدى بىلهن بۇ مهسىلىنى پهيغهمـبهر   50
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ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ســوراپ باقمــاقچى بولــدى ۋە ئۇنىــڭ  
  :قېشىغا كېلىپ

ام ئــاس يــۈز قــۇل ئــازاد قىلىشــنى ۋەســىيهت  داد! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
قـۇل ئـازاد قىلـدى، ئۇنىـڭ نامىـدا       50قىلغانىدى، ھىشام ئۇنىڭ نامىـدا  

شـۇڭا مهن ئۇنىـڭ نامىـدا قـۇل     . قـۇل قالـدى   50ئازاد قىلىنىدىغان يهنه 
ــدۇ؟  ــازاد قىلســام بوالم ــهلاللالھۇ ئهل   ئ ــبهر س ــدى، پهيغهم ــ دېگهنى ــى ـ هيه

  :ۋەسهللهم
ــ كاشكى ئاس مۇسۇلمان بولغـان بولسـا ئىـدى، ئۇنىـڭ نامىـدا قـۇل       
ئازاد قىلساڭالر ياكى سهدىقه بهرسهڭالر ۋەيـاكى ھهج قىلسـاڭالر، بۇنىـڭ    

  . ①ـ دېدى ساۋابى ئهلۋەتته ئۇنىڭغا يهتكهن بوالتتى،
   )2883: ۇ داۋۇدئهب(

َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُجلًا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه  - 5072
َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي فَِقٌري لَْيَس ِلي َشْيٌء َوِلي َيِتيٌم قَالَ كُلْ ِمْن َمالِ َيِتيِمَك غَْيَر ُمْسـرٍِف َولَـا   

  . ُمَباِذرٍ َولَا ُمَتأَثِّلٍ
ــۇئهيب     5072 ــى ش ــر ئىبن ــداق  ســىنىڭدادىســىدىن بوۋىـ ئهم مۇن

بىر ئادەم پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
  :ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

، بىراق قولۇمدا بىـر  ھېچنهرسىسى يوق كهمبهغهل ئادەممهنــ مهن 
  :ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يېتىم باال بار،

ـــ يېتىمنىــــڭ مېلىنــــى ئىســــرا  پ قىلىۋەتمهســــتىن، بــــۇزۇپ ـــ
  . ②ـ دېدى چېچىۋەتمهستىن ۋە ئۆزەڭ ئىگهللىۋالماستىن يېسهڭ بولىدۇ،

  )3668: نهسائى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2507(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3429(ئهلبانى  ②
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 ذَرٍّ أََبا َيا « -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه َرُسولُ ِلى قَالَ قَالَ ذَرٍّ أَبِى َعْن - 5073
 َمـالَ  َتـَولََّينَّ  َوالَ اثَْنْينِ َعلَى َتأَمََّرنَّ فَالَ َنفِْسىِل أُِحبُّ َما لََك أُِحبُّ َوإِنِّى َضِعيفًا أََراَك إِنِّى
   .»َيِتيمٍ

پهيغهمـــبهر : ـ ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    5073
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

سېنىڭ ئـاجىز ئـادەم ئىكهنلىكىڭنـى بايقىـدىم، مهن     ! ــ ئى ئهبۇ زەر
ساڭىمۇ ياخشى كۆرىمهن، شۇڭا سـهن ئىككـى   ئۆزەمگه ياخشى كۆرگهننى 

ــا    ــولمىغىن ۋە يېتىمنىــــڭ مېلىغــ ــلىق بــ ــىمۇ باشــ ــادەمگه بولســ ئــ
  . ①ـ دەپ ۋەسىيهت قىلغانىدى! ئىگىدارچىلىق قىلمىغىن

   )2868: ئهبۇ داۋۇد(

لََّم لَا قَالَ َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َحِفظُْت َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 5074
  . ُيْتَم َبْعَد اْحِتلَامٍ َولَا ُصَماَت َيْومٍ إِلَى اللَّْيلِ

: ـ ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         5074
ئۆسمۈر «: مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئېغىزىدىن

ىــزدا دىنىم(بــاال ئېهــتىالم بولغانــدىن كېــيىن يېــتىم ھېســابالنمايدۇ،  
ئهتىگهنـدىن كهچكىـچه گهپ قىلمـاي تۇرۇشـى     ) ئېتىكاپ قىلغۇچىنىڭ

  . ②دېگهنلىكىنى ياد ئېلىۋالغانىدىم» شهرئى قىلىنمىدى
   )2873: ئهبۇ داۋۇد(

َجاَء إِلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َرُجلٌ ِمْن َهْمـَدانَ  : َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر، قَالَ - 5075
: إِنَّ َعمِّي أَْوَصى إِلَيَّ ِتْركََتُه، َوإِنَّ َهذَا ِمْن ِتْركَِتِه، أَفَأَْشَترِيِهÝ قَـالَ : ، فَقَالََعلَى فََرسٍ أَْبلََق

  . “ال، َوال َتْسَتقْرِْض ِمْن َماِلهِْم َشْيئًا”

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2492(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2497(ئهلبانى  ②
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ئاتقـا مىنىۋالغـان    تاغىـل : ـ سىله ئىبنى زۇفهر مۇنداق دەيـدۇ   5075
سئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ  بىر ئادەم ھهمىدان قهبىلىسىدىن ئىبنى مه

  :قېشىغا كېلىپ
ــــ تاغــام مــال ـ مــۈلكىنى ماڭــا ۋەســىيهت قىلغانىــدى، بــۇ ئــات شــۇ   

ھ ــ دەپ سـورىغانىدى، ئابـدۇلال    ۇنى سېتىۋالسـام بوالمـدۇ؟  بـ مالدىن، مهن 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى مهسئۇد

ـ دەپ جـاۋاب   ــ ياق، ئۇنىڭ مېلىدىن ھېچ نهرسىنى قهرز ئالمىغىن،
  . ①هردىب

  )9724: »ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ  - 5076
ِه فََيْدُخلُ النَّاَر بَِعَملِ أَْهلِ الَْخْيرِ َسْبِعَني َسَنةً فَإِذَا أَْوَصى َحاَف ِفي َوِصيَِّتِه فَُيْخَتُم لَُه بَِشرِّ َعَمِل

َمِلـِه  َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ الشَّرِّ َسْبِعَني َسَنةً فََيْعِدلُ ِفي َوِصيَِّتِه فَُيْخَتُم لَُه بَِخْيـرِ عَ 
َعـذَاٌب  ǁقَْوِلـِه   إِلَى ǀِتلَْك ُحُدوُد اللَِّهǁفََيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َواقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم 

  . ǀُمهٌِني
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         5076

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــادەم  « ــر ئ ــى     70بى ــدىغان ئهمهللهرن ــىلهر قىلى ــى كىش ــل ياخش يى

مرى ــ دە، ئـۆ   قىلىدۇ، ئهمما ۋەسىيهت قالدۇرغاندا ناھهقچىلىـك قىلىـدۇ  
. نهتىجىـدە دوزاخقـا كىرىـدۇ    ۋە يامان ئهمهل بىلهن ئاخىرالشـقان بولىـدۇ  

يىل يامان كىشىلهر قىلىدىغان ئهمهللهرنى قىلىدۇ، ئهمما  70بىر ئادەم 
ۋەسىيهت قالدۇرغاندا ئادىللىق قىلىدۇ ـ دە، ئۆمرى ياخشى ئهمهل بىلهن  

  .»نهتىجىدە جهننهتكه كىرىدۇ ۋە ئاخىرالشقان بولىدۇ
ۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بــۇ ھهدىســنى ســۆزلهپ بهرگهنــدىن ئهبــۇ ھــ

  :كېيىن مۇنداق دېگهن

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 7107(ھهيســهمى  ①

 .لىرىدۇر، ـ دېگهنراۋىي
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ــۇڭالر    ــايهتلهرنى ئوق ــۇ ئ ــاڭالر مۇن ـــ خالىس ــۇالر : ـ ــى ا(ئهنه ش هللا يهن
بهنــدىلىرىنىڭ ئهمهل قىلىشــى ئۈچــۈن بهلگىــلهپ بهرگهن يۇقىرىــدىكى 

 ا ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه  قـ هللانىڭ قانۇنلىرىدۇر، كىمكى اهللا) ئهھكامالر
ئۇنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان     هللا ئىتائهت قىلىدىكهن، ا

بـــۇ چـــوڭ . يهرلهردە مهڭگـــۈ قالىـــدۇ ئـــۇ ،جهنـــنهتلهرگه كىرگۈزىـــدۇ، ئـــۇ
ا ۋە پهيغهمبىـرىگه ئاسـىيلىق   قـ هللاكىمكى ا. مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشتۇر

ئـۇنى  هللا نىڭ قانۇنلىرىنىڭ سىرتىغا چىقىـپ كېتىـدىكهن، ا  هللاقىلىپ، ا
زىدۇ، ئۇ دوزاختا مهڭگۈ قالىـدۇ، خورلىغـۇچى ئازابقـا دۇچـار     دوزاخقا كىرگۈ

  . ①بولىدۇ
  )2704: ئىبنى ماجه(
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  مىراس بۆلۈمى

َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا  - 5077
  . الْكَاِفُر الُْمْسِلَم َيرِثُ الُْمْسِلُم الْكَاِفَر َولَا

ــــ ئۇســـامه ئىبنـــى زەيـــد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــادىن رىـــۋايهت   5077
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇســۇلمان كاپىرغــا مىراســخور بواللمايــدۇ، كــاپىرمۇ مۇســۇلمانغا   «
  . »خور بواللمايدۇمىراس

   )6764: بۇخارى(

  . ابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيَتَواَرثُ أَْهلُ ِملََّتْينَِعْن َج - 5078
ــدۇكى،     5078 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــ جـ ــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
  . ①»ئىككى دىن ئهھلى بىر ـ بىرىگه مىراسخور بواللمايدۇ«

  )2108: تىرمىزى(

َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْيَن َتْنزِلُ غًَدا ِفي َحجَِّتِه قَـالَ   - 5079
  . َوَهلْ َتَرَك لََنا َعِقيلٌ َمْنزِلًا

  : مهن: ـ ئۇسامه ئىبنى زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ 5079
ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ ــ  هگه چۈشىســهن؟ئهته ن! ـ ئــۇ ھهج . دىمدەپ ســورىـ

  :ئۇ. پائالىيىتىدە ئىدى
  . ـ دېدى !ــ ئهقىل بىزگه چۈشكىدەك ئۆي قويغانمىدۇ؟

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1712(ئهلبانى  ①
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َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ ُمَحمََّد ْبَن الْأَْشَعِث أَْخَبَرُه أَنَّ َعمَّةً لَُه َيُهوِديَّةً أَْو  - 5080
ُتُوفَِّيْت َوأَنَّ ُمَحمََّد ْبَن الْأَْشَعِث ذَكََر ذَِلَك ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َوقَالَ لَُه َمْن َيرِثَُهـا   َنْصَرانِيَّةً

الَ لَُه فَقَالَ لَُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َيرِثَُها أَْهلُ ِدينَِها ثُمَّ أََتى ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك فَقَ
  . انُ أَُتَرانِي َنِسيُت َما قَالَ لََك ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َيرِثَُها أَْهلُ ِدينَِهاُعثَْم

مـۇھهممهد ئىبنـى   : ـ سـۇاليمان ئىبنـى يهسـار مۇنـداق دەيـدۇ       5080
ــاكى       ــۇدىي ي ــر يهھ ــڭ بى ــىچه، ئۇنى ــپ بېرىش ــا ئېيتى ــنىڭ ماڭ ئهشئهس

 ،هنشــۇنىڭ بىــل. خرىســتىئان ھامماچىســى ۋاپــات بولــۇپ كهتكهنىــكهن 
مۇھهممهد ئىبنى ئهشئهس بۇ ئهھۋالنى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ 

  :ئهنهۇغا ئېيتىپ
ــدۇ؟     ــخور بولى ــم مىراس ــا كى ـــ ھامماچامغ ــ  ـ ــوراپتۇـ ــۆمهر دەپ س ، ئ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا
 ــ ھامماچاڭغا ئۇنىڭ دىنىدىكى تۇغقانلىرى مىراسخورلۇق قىلىـدۇ، 

 ،بىــر مهزگىــل ئۆتكهنــدىن كېــيىن    ئارىــدىن. ـــ دەپ جــاۋاب بېرىپتــۇ  
مۇھهممهد ئىبنى ئهشئهس ئوسمان ئىبنى ئهففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ  
ــمان       ــورىغانىكهن، ئوس ــدىن س ــىلىنى ئۇنىڭ ــۇ مهس ــپ، ب ــىغا كېلى قېش

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا
ـــ ســېنىڭچه ــۆمهر ئىبنــى  ،ـ : خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مهن ئ

دېـگهن   “ۇغقانلىرى مىراسـخورلۇق قىلىـدۇ  ئۇنىڭغا ئۇنىڭ دىنىدىكى ت”
  . ـ دەپ جاۋاب بېرىپتۇ !مهنمۇ؟دىسۆزىنى ئۇنتۇپ قالغان

  )1106: مالىك(

َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ أَنَّ َرُجلًا ِمْن الْأَْنَصارِ ُيقَالُ لَُه أَُحْيَحةُ ْبُن الُْجلَاحِ كَانَ  - 5081
أَُحْيَحةَ َوكَانَ ِعْنَد أَْخَواِلِه فَأََخذَُه أَُحْيَحةُ فَقََتلَُه فَقَالَ أَْخَوالُُه كُنَّا لَُه َعمٌّ َصِغٌري ُهَو أَْصَغُر ِمْن 

ـ  ا أَْهلَ ثُمِِّه َوُرمِِّه َحتَّى إِذَا اْسَتَوى َعلَى ُعَمِمِه غَلََبَنا َحقُّ اْمرِئٍ ِفي َعمِِّه قَالَ ُعْرَوةُ فَِلذَِلَك لَ
  . َيرِثُ قَاِتلٌ َمْن قََتلَ

ئـۇھهيهه ئىبنـى جـۇالھ    : ـ ئۇرۋە ئىبنى زۇبهيـر مۇنـداق دەيـدۇ     5081
ئۆزىــدىن كىچىــك بىــر تاغىســى ) ياشــتا(ئىســىملىك بىــر ئهنســارىنىڭ 
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ئـۇھهيهه ئـۇ    ،بىـر كـۈنى  . بولۇپ، ئانا تهرەپ تاغىلىرىنىڭ يېنىدا تـۇراتتى 
ئۆلگۈچىنىڭ ئانـا   ،شۇنىڭ بىلهن. ۋېلىپ ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇۇتاغىسىنى تۇت

  ):ئۆزلىرىگه دىيهتتىن مىراس تهگمىگهنلىكى ئۈچۈن(ىلىرى تهرەپ تاغ
ـــــ بىـــز ئۇنىـــڭ ياخشـــى ـ يامـــان ئىشـــلىرىنى قىلىـــپ بېرىـــپ     

لىرىنىـڭ ھهققـى   ىتهربىيىلهپ چوڭ قىلغانىدۇق، مانا ئهمدى باشـقا بىر 
تاغىلىرىغا ئىگىدارچىلىق قىلىشـتا بىزنىـڭ ھهققىمىـزدىن ئۈسـتۈن     

مۇشۇنداق ئهھۋالدا قاتىل ئـۆزى  : دۇئۇرۋە مۇنداق دەي. ـ دېيىشتى كهلدى،
  . ئۆلتۈرۈۋەتكهن كىشىدىن مىراس ئااللمايدۇ

   )1621 :مالىك(

َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن غَْيرِ َواِحٍد ِمْن ُعلََماِئهِْم أَنَُّه لَْم َيَتَواَرثْ  - 5082
ْوَم الَْحرَِّة ثُمَّ كَانَ َيْوَم قَُدْيٍد فَلَْم ُيَورَّثْ أََحٌد ِمْن َصاِحبِِه َمْن قُِتلَ َيْوَم الَْجَملِ َوَيْوَم ِصفَِّني َوَي
  . َشْيئًا إِلَّا َمْن ُعِلَم أَنَُّه قُِتلَ قَْبلَ َصاِحبِِه

ــدۇراھمان ۋە باشــقا ئۆلىمــاالردىن      5082 ــۇ ئاب ـ رەبىيــئه ئىبنــى ئهب
ىدا ۋە ھهررە تۆگه ئۇرۇشـىدا، سـىففىن ئۇرۇشـ   : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

قۇدەيــد . ئۇرۇشــىدا ئۆلتــۈرۈلگهنلهر بىــر ـ بىــرىگه مىراســخور بواللمايــدۇ   
ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلگهنلهردىنمـۇ ھـېچكىم ئۆزىنىـڭ رەقىبىـدىن مىـراس      

ــۇرۇن ئۆلتــۈرۈلگهنلىكى مهلــۇم بولغــان  . ئااللمايــدۇ پهقهت رەقىبىــدىن ب
  . مىراس ئاالاليدۇ كىشىال

   )1109: مالىك(

 ْبُن ُعَمُر أََبى َيقُولُ الُْمَسيَّبِ ْبَن َسِعيَد َسِمَع أَنَُّه ِعْنَدُه الثِّقَِة َعْن ِلكَما َعْن - 5083
  . الَْعَربِ ِفي ُوِلَد أََحًدا إِلَّا الْأََعاجِمِ ِمْن أََحًدا ُيَورِّثَ أَنْ الَْخطَّابِ

ــدۇ    5083 ــداق دەي ــۆمهر ئىبنــى : ـ ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب مۇن ئ
 )غـان مىئهرەبـلهر ئىچىـدە تۇغۇل  (بىر ئهرەبنىڭ ھۇ ئهنهۇ خهتتاب رەزىيهلال

نى ىمىراس قالدۇرۇشـ  )دەپ “بۇ مېنىڭ تۇغقىنىم ئىدى”(بىر ئهجهمگه 
  . نرەت قىلغا

   )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(
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ٌم قَـالَ  َعْن أَبِي الْأَْسَوِد الدِّيِليِّ أَنَّ ُمَعاذًا أُِتَي بِِمَرياِث َيُهوِديٍّ َوارِثُُه ُمْسِل - 5084
  . َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الْإِْسلَاُم َيزِيُد َولَا َيْنقُُص

مۇئــاز رەزىيهلالھــۇ  : ـ ئهبــۇ ئهســۋەد دىيلــى مۇنــداق دەيــدۇ        5084
ئهنهۇنىــڭ ئالــدىغا بىــر يهھۇدىينىــڭ مىراســى كهلتۈرۈلــدى، ئۇنىــڭ       

 )مۇسـۇلمان مىراسـخورغا  (بۇ مىراسـنى   ئۇ. مىراسخورى مۇسۇلمان ئىدى
  :بۇيرۇپ بېرىپ

ــهللهمنىڭ   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ مهن پهيغهم ئىســالم «: ـ
  . ①ـ دېدى دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم،» كېمهيمهيدۇئهمما كېڭىيىدۇ، 

  )2912: ئهبۇ داۋۇد(

قَِفيَّ أَْسلََم َوَتْحَتُه َعْشُر نِْسـَوٍة  َعْن َساِلمٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ غَْيلَانَ ْبَن َسلََمةَ الثَّ - 5085
 نَِسـاَءُه  فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْخَتْر ِمْنُهنَّ أَْرَبًعا فَلَمَّا كَانَ ِفي َعْهِد ُعَمَر طَلََّق

نُّ الشَّْيطَانَ ِفيَما َيْسَترُِق ِمْن السَّْمعِ َسِمَع َوقََسَم َمالَُه َبْيَن َبنِيِه فََبلȠََ ذَِلَك ُعَمَر فَقَالَ إِنِّي لَأَظُ
َتْرجَِعنَّ بَِمْوِتَك فَقَذَفَُه ِفي َنفِْسَك َولََعلََّك أَنْ لَا َتْمكُثَ إِلَّا قَِليلًا َواْيُم اللَِّه لَُتَراجَِعنَّ نَِساَءَك َولَ

  . رَِك فَُيْرَجُم كََما ُرجَِم قَْبُر أَبِي رِغَالٍِفي َماِلَك أَْو لَأَُورِّثُُهنَّ ِمْنَك َولَآُمَرنَّ بِقَْب
: ىسىنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت قىلىـدۇ   دادـ سالىم   5085

غهيالن ئىبنى سهلهمه سهقهفىي مۇسۇلمان بولغان ۋاقتىدا ئون ئايالى بار 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا. ئىدى

ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ . ـــ دېــدى لىۋالغىن،ــــ ئاياللىرىڭــدىن تــۆتنى تــال
غهيــالن ئايــاللىرىنى تــاالق  ،ئهنهۇنىــڭ خهلىپىلىــك زامانىغــا كهلگهنــدە

قىلىــپ، مــال ـ مــۈلكىنى ئوغۇللىرىنىــڭ ئارىســىدا تهقســىم قىلىــپ      
بۇ ئهھۋال ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا يهتكهنىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ . بهردى
  :ئهنهۇ

ىڭ ئۆلۈم ۋاقتىڭنى ئوغرىلىۋېلىـپ، ئـۇنى   ــ مېنىڭچه، شهيتان سېن
ــى،  ــلىغان بولۇشـــ ــۈڭگه تاشـــ ــۇڭا كۆڭلـــ ــۇزۇن   شـــ ــانچه ئـــ ــهن ئـــ ســـ

نىـڭ نـامى   هللا. ياشىمايدىغانلىقىڭنى بىلىپ قالغان بولۇشىڭ مۇمكىن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 624(ئهلبانى  ①
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بىـــلهن قهســـهمكى، يـــا ســـهن ئاياللىرىـــڭ بىـــلهن يېنىشىۋالىســـهن ۋە 
ــا  ــاللىرىڭنى قايتۇرىۋالىســهن ي ــراس بۆ  كىم ــا مى ــۈپ مهن ئاياللىرىڭغ ل

بېرىمهن ۋە قهبرەڭنى خۇددى ئهبۇ رىغالنىـڭ قهبرىسـى چالمـا ـ كېسـهك      
  . ①ـ دېدى قىلىنغاندەك چالما ـ كېسهك قىلىشقا بۇيرۇق چىقىرىمهن،

   )؛ بهززار؛ مهۋسىلى4617: ئهھمهد(

 لَـوْ  َسـلَّمَ َو َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ الَِّذي أَمَّا قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْن - 5086
 أَْنَزلَُه فَإِنَُّه َخْيٌر قَالَ أَْو أَفَْضلُ الْإِْسلَامِ ُخلَّةُ َولَِكْن لَاتََّخذُْتُه َخِليلًا الْأُمَِّة َهِذِه ِمْن ُمتَِّخذًا كُْنُت
لَْم ُيذْكَْر أَنَّ أََحًدا و .أٌَبَوقَالَ أَُبو َبكْرٍ َواْبُن َعبَّاسٍ َواْبُن الزَُّبْيرِ الَْجدُّ  .أًَبا قََضاُه قَالَ أَْو أًَبا

َوقَالَ اْبـُن  . ُمَتَواِفُرونَ -صلى اهللا عليه وسلم  -َخالََف أََبا َبكْرٍ ِفى َزَمانِِه َوأَْصَحاُب النَّبِىِّ 
ىٍّ َواْبـنِ  َوُيذْكَُر َعْن ُعَمَر َوَعِل. َعبَّاسٍ َيرِثُنِى اْبُن اْبنِى ُدونَ إِْخَوِتى، َوالَ أَرِثُ أََنا اْبَن اْبنِى

   .َمْسُعوٍد َوَزْيٍد أَقَاوِيلُ ُمْخَتِلفَةٌ
پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  5086

ــهللهم  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۈممهتتىن خهلىــل  «: س ــۇ ئ خــاس (مهن ب
لېكىن ئىسـالمىي  . تۇتقان بولسام، ئهبۇ بهكرىنى تۇتقان بوالتتىم) دوست

ــتلۇق ئه ــدۇر دوسـ ــىدۇر(ۋزەلـ ــاكى ياخشـ ــدى» )يـ ــرى . دېگهنىـ ــۇ بهكـ ئهبـ
يـاكى  (ىنىڭ ئورنىـدا قويـاتتى   داددادىنى چوڭ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مىراستا 

  ). ھۆكۈم قىالتتى نىڭ ئورنىدادادىدادىغا چوڭ 
   )6738: بۇخارى(

: ئهبۇ بهكرى، ئىبنى ئابباس ۋە ئىبنى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇمالر   
ئهبـــۇ بهكـــرى رەزىيهلالھـــۇ . دېـــگهن “ورنىدىـــدۇرنىـــڭ ئدادىدادا چـــوڭ ”

ئهنهۇنىــڭ زامانىــدا ســاھابىلهر يېتىــپ ئاشــقىچه بولســىمۇ، لــېكىن       
ھېچكىمنىـــڭ ئۇنىـــڭ بـــۇ قارىشـــىغا قارشـــى چىققـــانلىقى تىلغـــا       

ماڭــا ئوغلۇمنىــڭ ”: ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا. ئېلىنمىغــان

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، بهززار ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىڭ ): 7132(ھهيسهمى  ①
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داشــلىرىم مىراســخور مىراســخور بوالاليــدۇ، قېرىن) يهنــى نهۋرەم(ئــوغلى 
ــدۇ ــا مىراســخور بواللمــايمهن  . بواللماي  “ئهممــا مهن ئوغلۇمنىــڭ ئوغلىغ

ئۆمهر، ئهلى، ئىبنى مهسئۇد ۋە زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالرنىـڭ بـۇ   . دېگهن
  . ھهقته بىر ـ بىرىگه ئوخشىمىغان قاراشلىرى بار

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى  - 5087
َوَسلََّم فَقَالَ إِنَّ اْبنِي َماَت فََما ِلي ِفي ِمَرياِثِه قَالَ لََك السُُّدُس فَلَمَّا َولَّى َدَعاُه فَقَـالَ لَـَك   

  . ُسُدٌس آَخُر فَلَمَّا َولَّى َدَعاُه قَالَ إِنَّ السُُّدَس الْآَخَر طُْعَمةٌ
: نـى ھۇسـهين رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      ـ ئىمران ئىب  5087

بىـــر ئـــادەم پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا 
  :كېلىپ

ــك        ــىدىن قانچىلى ــڭ مىراس ــا ئۇنى ــى، ماڭ ــۈپ كهتت ــۇم ئۆل ـــ ئوغل ـ
  :نىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمەپ سورىغاـ د تېگىدۇ؟

ئۇ ئادەم . ـ دېدى بىرى تېگىدۇ، ندىئالتى نىڭــ ساڭا ئۇنىڭ مىراسى
  :ئۇنى چاقىرىپ ،قايتىپ ماڭغاندىن كېيىن

ئــۇ ئــادەم قايتىــپ . ـــ دېــدى ــــ ســاڭا ئالتىنىــڭ يهنه بىــرى تېگىــدۇ،
  :چاقىرىپيهنه ئۇنى  ،ماڭغاندىن كېيىن

يهنـى  (ــ كېيىن ئالغان ئالتىنىڭ بېـرى سـاڭا بېـرىلگهن رىزىقتـۇر     
  . ①ـ دېدى ،)قانۇنى مىراسىڭ ئهمهس

   )2099: تىرمىزى(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ كََتَب إِلَى َزْيِد ْبنِ  - 5088
اللَّـُه  ثَابٍِت َيْسأَلُُه َعْن الَْجدِّ فَكََتَب إِلَْيِه َزْيُد ْبُن ثَابٍِت إِنََّك كََتْبَت إِلَيَّ َتْسأَلُنِي َعْن الَْجدِّ َو
قَْبلََك أَْعلَُم َوذَِلَك ِممَّا لَْم َيكُْن َيقِْضي ِفيِه إِلَّا الْأَُمَراُء َيْعنِي الُْخلَفَاَء َوقَْد َحَضْرُت الَْخِليفََتْينِ 

قُِّصـوُه ِمـْن   ُيْعِطَيانِِه النِّْصَف َمَع الْأǷَِ الَْواِحِد َوالثُّلُثَ َمَع الْاثَْنْينِ فَإِنْ كَثَُرْت الْإِْخَوةُ لَْم ُيَن
  . الثُّلُِث

ــدۇ      5088 ــداق دەي ــهئىد مۇن ــى س ــا ئىبن ــا يېتىشــىچه،  : ـ يهھي ماڭ
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 369(ئهلبانى  ①
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مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبـۇ سـۇفيان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا زەيـد ئىبنـى سـابىت        
ــدە    ــى ھهققىــ ــپ، دادىنىــــڭ مىراســ ــا خهت يېزىــ ــۇ ئهنهۇغــ رەزىيهلالھــ

سـهن ماڭـا   ”: سورىغانىدى، زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا
هللا دادىنىڭ مىراسىنى سوراپ خهت يېزىپسـهن، بۇنىـڭ ھـۆكمىنى ا   چوڭ 

. ئهڭ ياخشى بىلىدۇ، بۇ مهسىلىگه پهقهت خهلىپىلهر ھۆكۈم قىلغانىدى
ــار     مهن ســهندىن ئىلگىرىكــى ئىككــى خهلىپىنىــڭ بىــر قېرىندىشــى ب

دادىسىغا مىراسنىڭ يېرىمىنـى، ئىككـى قېرىندىشـى     چوڭمېيىتنىڭ 
دادىســــىغا مىراســــنىڭ ئــــۈچتىن بىرىنــــى  وڭچــــبــــار مېيىتنىــــڭ 

ئهگهر مىراســــخور قېرىنداشــــالر . بهرگهنلىكىــــگه ھــــازىر بولغانىــــدىم
ــۇالر   ــا بېرىلىــدىغان مىراســنىڭ   چــوڭئىككىــدىن كــۆپ بولســا، ئ دادىغ

  . جاۋاب خهت يازدى دەپ “ئۈچتىن بىرىنى كېمهيتىۋېتهلمهيدۇ
   )1095: مالىك(

: قـال  اƨـدÝ  قسم كيف: وسلم عليه اهللا صلى النƑ سأل أنه عمر عن - 5089
  . ذلك يعلم أن قبل فمات »ذلك تعلم أن قبل Ƣوت أظنك إƆ عمرÝ يا ذلك عن سؤالك«

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى      5089 ـ ئ
  :ۋەسهللهمدىن

دەپ ؟ ـ   دادىنىــڭ مىراســتىكى تهقســىماتى قانــداق بولىــدۇ چــوڭــــ 
  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسورىغانىدى، پهيغهمب

قانداقســىگه بــۇ ســوئالنى ســوراپ قالــدىڭ؟ ســېنى بــۇ ! ــــ ئــى ئــۆمهر
مهسىلىنىڭ ھۆكمىنى بىلىشتىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كېتهمـدىكىن دەپ  

راست دېگهندەك، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    . ـ دەپ جاۋاب بهردى ئوياليمهن،
  . ①تىبۇ مهسىلىنى بىلىشتىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهت

  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهبتىن باشــقا  ): 7159(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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أَنَُّه أُِتَى بِِه الَْحجَّاُج ُموثَقًا فَلَمَّا اْنَتَهى إِلَى َبابِ الْقَْصرِ قَـالَ  : َعنِ الشَّْعبِىِّ - 5090
ـ  : لَِقَينِى َيزِيُد ْبُن أَبِى ُمْسِلمٍ فَقَالَ ْومِ إِنَّا ِللَِّه َيا َشْعبِىُّ ِلَما َبْيَن َدفََّتْيَك ِمَن الِْعلْمِ َولَـْيَس بَِي

 َشفَاَعٍة ُبْؤ ِلَألِمريِ بِالشِّْرِك َوالنِّفَاقِ َعلَى َنفِْسَك فَبِالَْحرِىِّ أَنْ َتْنُجَو ثُمَّ لَِقَينِى ُمَحمَّـُد ْبـنُ  
َوأَْنَت َيا َشْعبِىُّ ِممَّـْن  : الَْحجَّاجِ فَقَالَ ِلى ِمثْلَ َمقَالَِة َيزِيَد فَلَمَّا َدَخلُْت َعلَى الَْحجَّاجِ قَالَ

أَْصلََح اللَُّه اɉَِمَري أَْحَزنَ بَِنا الَْمْنزِلُ َوأَْجَدَب الَْجَنـاُب َوَضـاَق   : َرَج َعلَْيَنا َوكَثََّر فَقُلُْتَخ
ـ  اَء الَْمْسلَُك َواكَْتَحلَْنا السََّهَر َواْسَتْحلَْسَنا الَْخْوَف َوَوقَْعَنا ِفى َخْزَيٍة لَْم َنكُْن ِفيَها َبَرَرةً أَْتِقَي

َصَدقَْت َواللَِّه َما َبرُّوا بُِخُروجِهِْم َعلَْيَنا َوالَ قَُووا َعلَْيَنا َحْيثُ فََجُروا : َجَرةً أَقْوَِياَء قَالََوالَ فَ
قَـِد  : َما َتقُولُ ِفى أُمٍّ َوأُْخٍت َوَجدٍّ فَقُلُْت: أَطِْلقَا َعْنُه ثُمَّ اْحَتاَج إِلَىَّ ِفى فَرِيَضٍة فَأََتْيُتُه فَقَالَ

َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّـاسٍ   -صلى اهللا عليه وسلم-َف ِفيَها َخْمَسةٌ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه اْخَتلَ
َما قَالَ ِفيَها اْبُن َعبَّاسٍ إِنْ كَانَ لَِمقَْنًبـا  : قَالَ. َوَزْيٌد َوُعثَْمانُ َوَعِلٌى َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد

َجَعلَ الَْجدَّ أًَبا َولَْم ُيْعِط اɉُْخَت َشْيئًا َوأَْعطَى اɉُمَّ : قُلُْت. نْ كَانَ لَُمَنقًِّباَوِفى رَِواَيِة الرَّقِّىِّ إِ
َجَعلََها ِمْن ِتْسَعٍة أَْعطَى اɉُمَّ ثَالَثَةً َوأَْعطَى الَْجدَّ أَْرَبَعةً : فََما قَالَ ِفيَها َزْيٌد قُلُْت: قَالَ. الثُّلُثَ

: فََما قَالَ ِفيَها أَِمُري الُْمْؤِمنَِني َيْعنِى ُعثَْمانَ َرِضَى اللَُّه َعْنُه قُلُْت: َمْينِ قَالََوأَْعطَى اɉُْخَت َسْه
َجَعلََها ِمْن ِستٍَّة أَْعطَى اɉُْخَت ثَالَثَـةً  : قُلُْت. فََما قَالَ ِفيَها اْبُن َمْسُعوٍد: قَالَ. َجَعلََها أَثَالَثًا

ɉُا َرِضَى اللَُّه َعْنُه قُلُْت: قَالَ. مَّ َسْهًماَوالَْجدَّ َسْهَمْينِ َوافََما قَالَ ِفيَها أَُبو ُتَرابٍ َيْعنِى َعِلي :
: قال .َجَعلََها ِمْن ِستَِّة أُْسُهمٍ فَأَْعطَى اɉُْخَت ثَالَثَةً َوأَْعطَى اɉُمَّ َسْهَمْينِ َوأَْعطَى الَْجدَّ َسْهًما

جعلها من سبعة أعطى اɉم ثالثة وأعطى اƨـد  : تقل: فما قال فيها زيد بن ثابتÝ قال
   .اǗمر القاضي ƹضيها على ما أمضاها أمري اƫؤمنني: قال. اثنني وأعطى اɉخت اثنني

ــدۇ    5090 ــداق دەي ــى  : ـ شــهئبى مۇن ــادەملىرى مېن ھهججاجنىــڭ ئ
بىـز ئوردىنىـڭ دەرۋازىسـى ئالـدىغا     . باغالپ، ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ ماڭدى

  :ئىبنى ئهبۇ مۇسلىم ئۇچراپ يهزىد ،كهلگهندە
قورسـىقىڭدىكى  ! نىڭ ئىگىدارچىلىقىـدىمىز، ئـى شـهئبى   هللاــ بىز ا

بۈگۈن ساڭا شـاپائهت قىلىنمايـدۇ،   . ئىلىم زايه بولۇپ كېتىدىغان بولدى
شۇڭا سهن ئهمىرگه گۇنـاھىڭنى ئېتىـراپ قىلغىـن، شـۇنداق قىلسـاڭ،      

ــ دېــدى ئۆلۈمــدىن قۇتۇلــۇپ قېلىشــىڭ مــۇمكىن،  ھهممهد ئانــدىن مــۇ. ـ
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ئىبنى ھهججاج ئۇچراپ، ئۇمـۇ ماڭـا يهزىـدنىڭ سـۆزىگه ئوخشـاش سـۆزنى       
  :مهن ھهججاجنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كىرىلگهندە، ئۇ ماڭا. قىلدى

ــى شــهئبى  ـــ ئ ــۈرگهن ۋە كــۆپ    ! ـ ــوپىالڭ كۆت ــزگه قارشــى ت ســهن بى
  :مهن. ـ دېدى ھهرىكهت قىلغانالردىن ئىكهنسهنغۇ؟

ۆيلىرىمىز قايغۇ ـ ھهسـرەتكه   ئهمىرىمىزنى ئىسالھ قىلسۇن، ئهللا ــ ا
تولـــدى، يـــۇرتلىرىمىزنى قۇرغـــاقچىلىق باســـتى، يـــولالر تارالشـــتى،      
كېچىلىرى كىرپىك قاقمايدىغان بولدۇق، بىزنى ھهر تهرەپتىن ۋەھىـمه  
ــا      ــۇقكى، ي ــۇپتىال بولۇپت ــر رەســۋاچىلىققا م ــز شــۇنداق بى ــدى، بى ئورىۋال

ئىتائهتســىزالردىن  ئىتــائهتمهن تهقــۋادارالردىن بواللمــاپتۇق، يــا كۈچلــۈك
  :ھهججاج. ـ دېدىم بواللماپتۇق،

نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، ئــۇالر بىــزگه  هللاــــ راســت ئېيتتىــڭ، ا
ــا    ــدىكىن يــ ــدى، قارشــــى چىققانــ قارشــــى چىقىــــپ ياخشــــى قىلمىــ

. ــ دېـدى  ! ۋېتىڭالرۇبـۇنى قويـ  . ئۈستىمىزدىن تۈزۈك غهلىبه قىاللمىـدى 
ىيـاجى چۈشـۈپ   كېيىن ھهججاجنىڭ مىـراس مهسىلىسـىدە ماڭـا ئېهت   

مهن ئۇنىڭ ئالـدىغا كهلگهنـدە،   . قېلىپ، مېنى چاقىرىپ ئادەم ئهۋەتىپتۇ
  :ئۇ

دادىنىــڭ مىراســى ھهققىــدە قانــداق     چــوڭــــ ئانــا، ھهمشــىرە ۋە   
  :مهن. دەپ سورىدىـ  قارايسهن؟

ـــ بــۇ مهســىلىگه ئىبنــى مهســئۇد، ئهلــى، ئوســمان، زەيــد ۋە ئىبنــى    ـ
ارەت بۇ بهش مهشـهۇر سـاھابه بىـر ـ     ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالردىن ئىب

  :ـ دېسهم، ھهججاج بىرىگه ئوخشىمىغان پهتىۋاالرنى بهرگهنىدى،
ــــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا قانــداق پهتىــۋا بهرگهنىــدى؟ 

  :مهن. ـ دېدى چۈنكى ئۇ كاتتا ئالىم ئىدى،
ــۇ،   ـــ ئ ــوڭـ ــى  چ ــى،    داددادىن ــراس بېرەتت ــۇپ مى ــدا قوي ــڭ ئورنى ىنى

ــۈچ   ھهمشــىرىگه  ــا ئ ــا ئانىغ ــى، ئهمم بىرىنــى  تىنھــېچ نهرســه بهرمهيتت
  :ھهججاج. ـ دېدىم بېرەتتى،

ەپ ــ د  ــ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قانداق پهتىۋا بهرگهنىدى؟
  :مهن. دىسورى
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ــ ئۇ، ئومۇمىي مىراسنى ئالتىگه بۆلۈپ، ئۈچ ھهسسىنى ھهمشىرىگه، 
. ــ دېـدىم   ا بېرەتتـى، دادىغا، بىر ھهسسىنى ئانىغ چوڭئىككى ھهسسىنى 

  :ھهججاج
ــۋا      ــداق پهتى ــۇ قان ــۇ ئهنه ــمان رەزىيهلالھ ــۇئمىنىن ئوس ـــ ئهمىرۇلم ـ

  :مهن. دىەپ سورىـ د بهرگهنىدى؟
ــ ئۇ، ئومۇمىي مىراسنى ئۈچكه بۆلۈپ، ئۈچىلىسىگه بىر ئۆلۈشـتىن  

  :ھهججاج. ـ دېدىم بېرەتتى،
. دىەپ سـورى د ــ  ــ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قانداق پهتىۋا بهرگهنىـدى؟ 

  :مهن
ــ ئۇ، ئومۇمىي مىراسنى ئالتىگه بۆلۈپ، ھهمشىرىگه ئۈچ ھهسسىنى، 

. ــ دېـدىم   دادىغا بىر ھهسسىنى بېرەتتـى،  چوڭئانىغا ئىككى ھهسسىنى، 
  :ھهججاج

. دىەپ سـورى ــ د  ــ زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ قانداق پهتىۋا بهرگهنىـدى؟ 
  :مهن

 چوڭئانىغا ئۈچ ھهسسىنى، ــ ئۇ، ئومۇمىي مىراسنى يهتتىگه بۆلۈپ، 
ــ   دادىغا ئىككـى ھهسسـىنى، ھهمشـىرىگه ئىككـى ھهسسـىنى بېرەتتـى،      

  :ھهججاج. دېدىم
ــداقتا ـــ ئۇن ــازىنى ئهمىرۇلمــۇئمىنىن ئوســمان رەزىيهلالھــۇ   ،ـ مهن ق

  . ①ـ دېدى ئهنهۇنىڭ ھۆكمىگه ئاساسهن ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇيمهن،
  )1388: بهززار(

ُعَمَر كَانَ كََتَب ِمَرياثَ الَْجدِّ َحتَّى إِذَا طُِعَن َدَعا بِِه فََمَحاُه َعْن َسِعيٍد أَنَّ  - 5091
  . ثُمَّ قَالَ َسَتَرْونَ َرأَْيكُْم ِفيِه

دادىنىـڭ   چوڭئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ : ـ سهئىد مۇنداق دەيدۇ  5091
يىقهســـتكه ۇھهققىـــدە ھۆكۈمنـــامه يازغانىـــدى، شـــۇ ئارىـــدا س ىمىراســـ
ئۈزۈشتىن بۇرۇن ھېلىقى ھۆكۈمنامىنى ئهكهلـدۈرۈپ،   ئۇ جان. ئۇچرىدى

  :ئۇنى ئۆچۈرىۋەتكهندىن كېيىن
                                                 

 .چلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهن): 7167(ھهيسهمى  ①
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! ــ سىلهر بۇ مهسىلىگه ئۆز ئىجتىهادىڭالر بويىچه ھۆكۈم قىلىڭـالر 
  . ـ دېدى

   )2899: دارىمى(

أَْحفȘَُ ِفـي  َعْن اْبنِ ِسريِيَن قَالَ قُلُْت ِلَعبِيَدةَ َحدِّثْنِي َعْن الَْجدِّ فَقَالَ إِنِّي لَ - 5092
  . الَْجدِّ ثََمانَِني قَِضيَّةً ُمْخَتِلفَةً

  :مهن ئهبىيدەگه: ـ ئىبنى سىيرىن مۇنداق دەيدۇ 5092
ــا   ـــ ماڭ ــوڭ ـ ــن،    چ ــۆزلهپ بهرگى ــدە س ــى ھهققى ــڭ مىراس ــ  دادىنى ـ
  :دېگهنىدىم، ئۇ

دادىنىڭ مىراسى ھهققىدە بىـر ـ بىـرىگه ئوخشـىمىغان     چوڭ ــ مهن 
  . ـ دېدى ھۆكۈمنى ياد بىلىمهن، 80

   )2900: دارىمى(

 أَنْ َسـرَّهُ  َمـنْ : َيقُولُ َعِليا َسِمَع ُمَراٍد ِمْن َرُجلٍ َعْن ُجَبْيرٍ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 5093
   .َواɋِْخَوِة الَْجدِّ َبْيَن فَلَْيقْضِ َجَهنََّم َجَراِثيَم َيَتقَحََّم

ىن ـ سهئىد ئىبنـى جـۇبهير مـۇراد قهبىلىسـىدىن بىـر ئادەمـد        5093
ــۋايهت قى   ــداق دېگهنلىكىنــى رى : لىــدۇئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن

خۇرســــهن بولىــــدىغان كىشــــى  ىنىشــــتىندوزاخنىــــڭ قهرىــــدە ئازابل
مېيىتنىــڭ چــوڭ دادىســى بىــلهن قېرىندىشــىنىڭ ئارىســىدا مىــراس    

  ! تهقسىم قىلسۇن
  )2902: دارىمى(

 كُلَّ ُيْعِطى ،اɋِْخَوِة َمَع ِستٍَّة إِلَى الَْجدَّ ُيَشرُِّك َعِلىٌّ كَانَ: قَالَ إِْبَراِهيَم َعْن - 5094
 َمـعَ  الَْجـدَّ  َيزِيُد َوالَ ،ɉُمٍّ أُْختاً َوالَ َجدٍّ َمَع ɉُمٍّ أَخاً ُيَورِّثُ َوالَ ،فَرِيَضَتُه فَرِيَضٍة َصاِحبِ
 كَاَنْت َوإِذَا، َوأُمٍّ ɉَبٍ أǷٍَ َمَع بɉٍَ بِأǷٍَ ُيقَاِسُم َوالَ ،غَْيُرُه َيكُونَ أَنْ إِالَّ السُُّدسِ َعلَى الَْولَِد
، نِْصفَْينِ َواǷɉَِ الَْجدِّ َبْيَن اɇَخَر َوالنِّْصَف النِّْصَف اɉُْخَت أَْعطَى ɉَبٍ َوأǷٌَ َوأُمٍّ ɉَبٍ أُْخٌت
   .السُُّدسِ إِلَى الَْجدِّ َمَع َشرَّكَُهْم َوأََخَواٍت إِْخَوةً كَاُنوا َوإِذَا
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لالھـۇ ئهنهـۇ چـوڭ دادا    يهئهلـى رەزى : اھىم مۇنداق دەيـدۇ ـ ئىبر  5094
ــالته قېرىنداشــنى بىــرگه شــېرىك قىلىــپ، ھهر   بىــر مىــراس  بىــلهن ئ

ئانا بىـر قېرىنداشـقا   . ئىگىسىگه ئۇنىڭ تېگىشلىك مىراسىنى بېرەتتى
دادا بىــلهن بىــرگه مىــراس بهرمهيتتــى، ئانــا بىــر ھهمشــىرىگىمۇ ) چــوڭ(

بىلهن بىرگه ) مېيىتنىڭ بالىسى(ىغا باال داد) چوڭ. (مىراس بهرمهيتتى
قىلمــايتتى،  دىن ئــارتۇقغان مىراســنى ئالتىــدىن بىــر ھهسســىبېرىــدى

پهقهت ئۇنىڭ بىلهن بىرگه مىراس ئالىدىغان باشقا بىـرى بولـۇپ قالسـا،    
ىمـۇ بىـر،   دادا بىـر قېرىنـداش بىـلهن    داد. چه بىر تهرەپ قىالتتـى شۇ بويى

ىمـۇ  دادئهگهر . س تهقسـىم قىلمـايتتى  ىـرا ئانىمۇ بىر قېرىنداشـقا تهڭ م 
ــانىمۇ بىــر ھهمشــىرە بىــلهن  ب ا بىــر قېرىنــداش بولــۇپ قالســا،  دادىــر، ئ

بىـلهن ئاشـۇ    بـوۋا مىراسنىڭ يېرىمىنى ھهمشىرىگه، قالغان يېرىمىنـى  
قــانچه  ئهگهر بىــر. ا بىــر قېرىنداشــقا تهڭ تهقســىم قىلىــپ بېرەتتــى داد

بىــلهن بىــرگه  بــوۋاالرنى قــانچه ھهمشــىرە بولســا، ئــۇ قېرىنــداش ۋە بىــر
  . مىراسنىڭ ئالتىسىدىن بىرىگه شېرىك قىالتتى
   )2923: دارىمى(

  . َعْن الشَّْعبِيِّ ِفي ِستَِّة إِْخَوٍة َوَجدٍّ قَالَ أَْعِط الَْجدَّ السُُّدَس - 5095
ـ ئهبۇ نۇئهيم ھهسهندىن ئىسمائىلنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى    5095

ىغـا بېرىلىـدىغان   بوۋقېرىنـداش بىـلهن    شـهئبى ئـالته  : رىۋايهت قىلىـدۇ 
“ !بىرىنـى بهرگىـن   دىندادىغا ئالتىچوڭ ”: مىراس ھهققىدە توختىلىپ

  . دېگهن
   )2918: دارىمى(

  . أنه أعطاه السبع: يف رواية ابن عباس عن علي - 5096
ـ يهنه بىر رىۋايهتته ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق   5096

دادىغا مىراسنىڭ يهتتىـدىن بىرىنـى   چوڭ الھۇ ئهنهۇ ئهلى رەزىيهل: دەيدۇ
  . بهرگهن
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َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَُّه كَانَ ُيقَاِسُم بِالَْجدِّ َمَع الْإِْخَوِة إِلَى الثُّلُِث ثُـمَّ لَـا    - 5097
  . ُيْنِقُصُه

ــۇ         5097 ــابىت رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــد ئىبنــى س دادىغــا ) چــوڭ(ـ زەي
ه مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرىنى تهقسىم قىلىـپ  قېرىنداشالر بىلهن بىرگ

  . ېمهيتىۋەتمهيتتىكېيىن ئۇنىڭدىن ھېچ نهرسىنى ك. بېرەتتى
  )2929: دارىمى(

َعْن قََتاَدةَ أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَالَ ِفي أُْخٍت َوأُمٍّ َوَزْوجٍ َوَجدٍّ قَالَ َجَعلََها ِمْن  - 5098
  . َوِللزَّْوجِ ِتْسَعةٌ َوِللَْجدِّ ثََمانَِيةٌ َوِللْأُْخِت أَْرَبَعةٌَسْبعٍ َوِعْشرِيَن ِللْأُمِّ ِستَّةٌ 

زەيد ئىبنى سـابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    : ـ قهتادە مۇنداق دەيدۇ  5098
ــرى ۋە    ــى، ئېـ ــى، ئانىسـ ــڭ ھهمشىرىسـ ــوڭ(مېيىتنىـ ــىنىڭ ) چـ دادىسـ

ئۈلۈشكه بۆلۈپ، ئانىغا ئالته ئۈلۈش، ئهرگه توققـۇز ئۆلـۈش،    27مىراسىنى 
  . دادىغا سهككىز ئۈلۈش ۋە ھهمشىرىگه تۆت ئۈلۈشنى بهرگهنڭ چو

  ) 2931: دارىمى(

إِْبَراِهيَم قَالَ أَطَْعَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَـاثَ َجـدَّاٍت    عن - 5099
  . بِيَك َوَجدَُّتَك ِمْن ِقَبلِ أُمَِّكُسُدًسا قَالَ قُلُْت ِلإِْبَراِهيَم َمْن ُهنَّْه قَالَ َجدََّتاَك ِمْن ِقَبلِ أَ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى : ـ ئىبــراھىم مۇنــداق دەيــدۇ   5099
مهن . ۋەسهللهم ئۈچ چـوڭ ئانىغـا مىراسـنىڭ ئالتىـدىن بىرىنـى بهرگهن     

  :ئىبراھىمدىن) راۋىي(
  :ـ دەپ سورىسام، ئۇ ــ ئۈچ چوڭ ئانىالر كىملهر؟

اڭنىـڭ ئانىسـى ۋە   داديهنـى  (ئانـاڭ  رەپـتىن ئىككـى چـوڭ    اڭ تهدادــ 
يهنـى ئاناڭنىـڭ   (، ئاناڭ تهرەپـتىن بىـر چـوڭ ئانـاڭ     )ئانىسىنىڭ ئانىسى

  . دەپ جاۋاب بهردىـ  ،)ئانىسى
   )2935: دارىمى(

َعْن الشَّْعبِيِّ قَالَ لَا َترِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ اْبُنَها الَِّذي ُتْدِلي بِِه لَا َيرِثُ فَكَْيـَف   - 5100
  . ِهَي َترِثُ
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يهنـى  (ىسـىنىڭ ئانىسـى   دادئانىنىـڭ  : شهئبى مۇنداق دەيدۇ ـ  5100
ئـۇ چـوڭ   . مىـراس ئااللمايـدۇ  ) ىسى تهرەپـتىن چـوڭ ئانىسـى   دادئانىنىڭ 

ــڭ  ــتئانىنىـ ــوغلى    مېيىـ ــىدىغان ئـ ــىته تۇتىشـ ــلهن بىۋاسـ ــى (بىـ يهنـ
مىراس ئااللمىغـان يهردە،  ) مېيىتنىڭ ئانا تهرەپ چوڭ دادىسى مېيتتىن

  ! ىراس ئااللىسۇن؟قانداق م ئۇ چوڭ ئانا
   )2937: دارىمى(

َعْن َعِليٍّ َوَزْيٍد قَالَا إِذَا كَاَنْت الَْجدَّاُت َسَواًء َورِثَ ثَلَاثُ َجدَّاٍت َجـدََّتا   - 5101
  . ي الْقُْرَبىأَبِيِه أُمُّ أُمِِّه َوأُمُّ أَبِيِه َوَجدَّةُ أُمِِّه فَإِنْ كَاَنْت إَِحَداُهنَّ أَقَْرَب فَالسَّْهُم ِلذَوِ

ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق   5101
تهڭ بولسـا،  ) دەرىجىسـى جهھهتـته  تۇغقـانلىق  (ئهگهر چوڭ ئانىالر : دەيدۇ
ىنىـڭ ئانىسـىنىڭ ئانىسـى ۋە    داديهنـى  (ىككـى چـوڭ ئانىسـى    ىنىڭ ئداد
ئىبـارەت بـۇ    ۋە ئانىنىڭ چـوڭ ئانىسـىدىن  ) ىسىنىڭ ئانىسىدادىنىڭ داد

ئهگهر چـــوڭ ئانىالرنىـــڭ بىرىنىـــڭ . ئـــۈچ چـــوڭ ئانـــا مىـــراس ئالىـــدۇ 
يـــېقىن بولســـا، چـــوڭ  دىنتۇغقـــانلىق دەرىجىســـى مېيىتقـــا باشـــقىالر

  . شىنى شۇ ئالىدۇلۈۈئانىنىڭ ئ
  )2940: دارىمى(

طُْعَمةٌ أُطِْعْمَنَها  َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ إِنَّ الَْجدَّاِت لَْيَس لَُهنَّ ِمَرياثٌ إِنََّما ِهَي - 5102
  . َوالَْجدَّاُت أَقَْرُبُهنَّ َوأَْبَعُدُهنَّ َسَواٌء

ــدۇ     5102 ــداق دەي چــوڭ : ـ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن
ئانىالرغا قـانۇنىي مىـراس بېرىلمهيـدۇ، ئۇالرغـا پهقهت ئىنئـام ھېسـابىدا       

يـېقىن   چوڭ ئانىالرنىڭ تۇغقانلىق دەرىجىسى مهيلى. مىراس بېرىلىدۇ
  . ئوخشاشتۇر ،ياكى يىراق بولسۇن

   )2943: دارىمى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ِفي اْبَنٍة َواْبَنِة اْبنٍ قَالَ النِّْصُف َوالسُُّدُس َوَما َبِقَي فََردٌّ َعلَـى   - 5103
  . الْبِْنِت
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ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ قىزنىــڭ ۋە      5103 ـ ئاب
قىزغا مىراسـنىڭ  : ى ھهققىدە مۇنداق دەيدۇئوغۇلنىڭ قىزىنىڭ مىراس

يېرىمى، ئوغۇلنىڭ قىزىغـا ئالتىـدىن بىـرى بېرىلىـدۇ، قالغـان قىسـمى       
  . لىدۇۇقىزغا قايتۇر

   )2946: دارىمى(

َعلَـى   َوالَعْن الشَّْعبِيِّ أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد كَانَ ال َيُردُّ َعلَى أǷٍَ المٍّ َمـَع أُمٍّ   - 5104
نَ َمَعَها غَْيُرَها َمْن لَُه فَرِيَضةٌ َوال َعلَى اْبَنِة اْبنٍ َمَع اْبَنِة الصُّلْبِ َوال َعلَى اْمـَرأٍَة  َجدٍَّة إِذَا كَا

  . َوَزْوجٍ َوكَانَ َعِليٌّ َيُردُّ َعلَى كُلِّ ِذي َسْهمٍ إِلَّا الَْمْرأَةَ َوالزَّْوَج
 ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ: ـــ شــهئبى مۇنــداق دەيــدۇ 5104

مىراســخورالردىن ئېشــىپ قالغــان مىراســنى ئانــا بــار يهردە بىــر  يقــانۇنى
مىراس تېگىدىغان كىشى بـار يهردە   يئانىدىن بولغان قېرىنداشقا، قانۇنى

چوڭ ئانىغا، پۇشتىدىن بولغان قىز بار يهردە ئوغۇلنىڭ قىزىغـا، ئايالىغـا   
ــى   ــرىگه بهرمهيتت ــاكى ئې ــان    . ي ــىپ قالغ ــۇ ئېش ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ  ئهل

مىراســنى ئايــالى يــاكى ئېرىــدىن باشــقا ھهمــمه مىــراس ئىگىســىگه       
  . بېرەتتى

  )2949: ىدارىم(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَُّه أُِتَي ِفي اْبَنٍة أَْو أُْخٍت فَأَْعطَاَها النِّْصَف َوَجَعلَ َمـا   - 5105
  . َبِقَي ِفي َبْيِت الَْمالِ

هۇنىڭ ئالدىغا قىز يـاكى  ـ زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهن 5105
ــا    ــۇ ئۇنىڭغـ ــدى، ئـ ــراس مهسىلىســـى كهلتۈرۈلگهنىـ ــىرىنىڭ مىـ ھهمشـ

، قــــالغىنىنى دۆلهت خهزىنىســــىگه مىراســــنىڭ يېرىمىنــــى بېرىــــپ
  . ىۋەتتىئۆتكۈز

  )2950: دارىمى(

َرْيقٍ أَْسأَلُُه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ قَالَ كََتْبُت إِلَى أǷٍَ ِلي ِمْن َبنِي ُز - 5106
للَُّه َعلَْيِه ِلَمْن قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اْبنِ الُْملَاَعَنِة فَكََتَب إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ا
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ُه ِللْأُمِّ ِهَي بَِمْنزِلَـِة أَبِيـِه   َوَسلََّم قََضى بِِه ِلأُمِِّه ِهَي بَِمْنزِلَِة أُمِِّه َوأَبِيِه و قَالَ ُسفَْيانُ الَْمالُ كُلُّ
  . َوأُمِِّه

مهن : ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهيد ئىبنـى ئـۇمهير مۇنـداق دەيـدۇ      5106
بهنى زۇرەيـق جهمهتىـدىن بىـر قېرىندىشـىمغا خهت يېزىـپ، ئۇنىڭـدىن       
ــقان ئايالنىـــڭ ئوغلىنىـــڭ مىراســـىنى    ئېـــرى بىـــلهن لهنهت ئېيتىشـ

ۋەســــهللهمنىڭ كىمــــگه بــــۇيرۇپ پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى 
بهرگهنلىكىنــى ســورىغانىدىم، ئــۇ ماڭــا جــاۋاب خهت يېزىــپ، پهيغهمــبهر   
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۇنىڭ مىراسـىنى ئانىسـىغا بـۇيرۇپ    

ــا     ــڭ ھهم ئانـ ــۈنكى ئانىنىـ ــى، چـ ــدا  دادھهم بهرگهنلىكىنـ ــڭ ئورنىـ ىنىـ
ڭ پۈتۈن مېلـى  ئۇنى: سۇفيان مۇنداق دەيدۇ. بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپتۇ

ورنىدا ىسى ئدادئانىسى ئۇنىڭ ھهم ئانىسى ھهم  چۈنكى. ئانىسىغا قالىدۇ
  . بولىدۇ

   )2960: دارىمى(

َعْن الَْحَسنِ ِفي اْبنِ الُْملَاَعَنِة َتَرَك أُمَُّه َوَعَصَبةَ أُمِِّه قَالَ الثُّلُثُ ِلأُمِِّه َوَما َبِقَي  - 5107
  . فَِلَعَصَبِة أُمِِّه

ســـهن ئېـــرى بىـــلهن لهنهت ئېيتىشـــقان ئايالنىـــڭ     ـ ھه     5107
  :ئوغلىنىڭ مىراسى ھهققىدە توختىلىپ

ــۈچ   ــىغا ئ ـــ ئانىس ــىنىڭ ئهر     تىنـ ــالغىنى ئانىس ــدۇ، ق ــرى تېگى بى
  . ـ دېگهن ،بېرىلىدۇتۇغقانلىرىغا 

   )2961: دارىمى(

َداَحِة فَلَْم َيجِـْد  الَْتَمَس َمْن َيرِثُ اْبَن الدَّْح أنه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ عن - 5108
  . َوارِثًا فََدفََع َمالَ اْبنِ الدَّْحَداَحِة إِلَى أَْخَوالِ اْبنِ الدَّْحَداَحِة

ـ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى دەھـداھهنىڭ    5108
، ئۇنىڭ لدىئوغلىنىڭ مىراسىنى ئالىدىغان مىراسخورىنى سۈرۈشته قى

ىرىغـا  مىراسىنى ئانا تهرەپ تاغىل بارلىق، قابىرمۇ مىراسخورى بولمىغاچ
  . بېرىۋەتتى

   )2976: دارىمى(
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َعْن زَِياٍد قَالَ أُِتَي ُعَمُر ِفي َعمٍّ ِلأُمٍّ َوَخالٍَة فَأَْعطَى الَْعمَّ ِللْأُمِّ الثُّلُثَْينِ َوأَْعطَى  - 5109
  . الَْخالَةَ الثُّلُثَ
هنهۇنىـڭ قېشـىغا   ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئ  : ـ زىياد مۇنـداق دەيـدۇ    5109

تاغىسىنىڭ مىراسـى  ) ا تهرەپداد(ھامماچىنىڭ ۋە ئانىنىڭ ) هرەپئانا ت(
كهلتۈرۈلگهنىــدى، ئــۇ ئانىنىــڭ تاغىســىغا مىراســنىڭ ئــۈچتىن ئىككــى 

  . بىرىنى بهردى تىنھهسسىسىنى، ھامماچىغا ئۈچ
  )2978: دارىمى(

مِّ َوالَْعمَّةُ بَِمْنزِلَِة الْأَبِ َوبِْنُت الْأǷَِ بَِمْنزِلَِة َعْبِد اللَِّه قَالَ الَْخالَةُ بَِمْنزِلَِة الْأُعن  - 5110
  . الْأǷَِ َوكُلُّ َرِحمٍ بَِمْنزِلَِة َرِحِمِه الَِّتي ُيْدِلي بَِها إِذَا لَْم َيكُْن َوارِثٌ ذُو قََراَبٍة

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      5110
ىنىڭ ئورنىـدا،  دادا تهرەپ ھامماچا دادا ئانىنىڭ ئورنىدا، رەپ ھامماچئانا ته

ــدۇ    ــدا بولى ــنىڭ ئورنى ــزى قېرىنداش ــنىڭ قى ــېقىن . قېرىنداش ئهگهر ي
تۇغقانالردىن مىراسخور بولمىسا، ھهربىر تۇغقان ئـۆزى بىـلهن بىۋاسـىته    

  . ئورنىدا بولىدۇ تۇتىشىدىغان تۇغقاننىڭ
   )2981: دارىمى(

 أَطَْعَمَهـا  َجدٍَّة أَوَّلُ إِنََّها اْبنَِها َمَع الَْجدَِّة ِفي قَالَ َمْسُعوٍد ْبنِ ِهاللَّ َعْبِد َعْن - 5111
  . َحيٌّ َواْبُنَها اْبنَِها َمَع ُسُدًسا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ

ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ چــوڭ ئانىغــا    5111
  :ىمۇ بېرىلىدىغان مىراس ھهققىدە توختىلىپئۇنىڭ ئوغلى تۇرس

ا ئۇنىڭ ئوغلى ڭ ئانىغوــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چ
بىرىنى  ىدىنھايات تۇرسىمۇ مىراسنىڭ ئالت) ىسىداديهنى مېيىتنىڭ (

ــۇنجى مىــراس   . بهرگهن ــۇ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ت ئ
  . ـ دېدى بهرگهن چوڭ ئانىدۇر،

   )2102: تىرمىزى(
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 قَـالَ  ِمَرياثََها َتْسأَلُُه َبكْرٍ أَبِي إِلَى الَْجدَّةُ َجاَءْت قَالَ ذǗَُْيبٍ ْبنِ قَبِيَصةَ َعْن - 5112
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ُسنَِّة ِفي لَِك َوَما َشْيٌء اللَِّه ِكَتابِ ِفي لَِك َما لََها فَقَالَ
 اللَّـهِ  َرُسولَ َحَضْرُت ُشْعَبةَ ْبُن الُْمِغَريةُ فَقَالَ النَّاَس فََسأَلَ النَّاَس أَْسأَلَ َحتَّى فَاْرجِِعي َشْيٌء
 ْبـنُ  ُمَحمَّـدُ  فَقَاَم غَْيُرَك َمَعَك َهلْ َبكْرٍ أَُبو فَقَالَ السُُّدَس فَأَْعطَاَها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َجـاَءتْ  ثُمَّ قَالَ َبكْرٍ أَُبو لََها فَأَْنفَذَُه ُشْعَبةَ ْبُن الُْمِغَريةُ قَالَ َما ِمثْلَ فَقَالَ ارِيُّالْأَْنَص َمْسلََمةَ
 َولَِكْن َشْيٌء اللَِّه ِكَتابِ ِفي لَِك َما فَقَالَ ِمَرياثََها َتْسأَلُُه الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر إِلَى الْأُْخَرى الَْجدَّةُ
  . لََها فَُهَو بِِه َخلَْت َوأَيَُّتكَُما َبْيَنكَُما فَُهَو ِفيِه اْجَتَمْعُتَما فَإِنْ ُدُسالسُّ ذَاَك ُهَو

بىـر چـوڭ ئانـا ئهبـۇ     : ـ قهبىسه ئىبنى زۇئهيـب مۇنـداق دەيـدۇ    5112
بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ قېشــىغا كېلىــپ، ئۇنىڭــدىن ئۆزىنىــڭ   

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    مىراسىنى بېرىشىنى تهلهپ قىلغانىدى، ئهبۇ بهكـرى 
  :ئۇنىڭغا
تائاالنىـڭ كىتـابى قۇرئـان كهرىمـدىمۇ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ       هللا ــ ا

. مىــراس بهلگىلهنمىــگهن ســاڭائهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ســۈننىتىدىمۇ 
باشـقىالردىن سـوراپ   بۇ مهسىلىنى ، شۇڭا سهن ھازىرچه قايتىپ تۇرغىن

هلالھـــۇ ئهنهـــۇ راســـت دېگهنـــدەك، ئهبـــۇ بهكـــرى رەزىي. ــــ دېـــدى باقـــاي،
  :ئبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇۇباشقىالردىن سورىغانىدى، مۇغىيرە ئىبنى ش

ــ مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ چـوڭ ئانىغـا       
ئهبـۇ  . ــ دېـدى   مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرىنى بهرگهنلىكىنى كۆرگهنىدىم،

  :بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
 ەپ ســـورىغانىدى،ـ دۇ؟    ســـهندىن باشـــقا بىـــرى كۆرگهنمــــــــ بـــۇنى 

مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمه ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئورنىـدىن تـۇرۇپ،    
ئبه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ســۆزىنىڭ ئهينىســىنى ۇمــۇغىيرە ئىبنــى شــ

ــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ چــوڭ ئانىغــا    ،شــۇنىڭ بىــلهن. قىلــدى ئهب
ئانـا ئـۆمهر   كېـيىن يهنه بىـر چـوڭ    . بىرىنى بهردى دىنمىراسنىڭ ئالتى

ــدىن      ــپ، ئۇنىڭ ــىغا كېلى ــڭ قېش ــۇ ئهنهۇنى ــاب رەزىيهلالھ ــى خهتت ئىبن
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ    ئۆزىنىــڭ مىراســىنى بېرىشــنى تهلهپ قىلغانىــدى، ئ

  :ئهنهۇ
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ـــ  ــاڭاـــ ــراس    هللا ا ســ ــدە مىــ ــان كهرىمــ ــابى قۇرئــ ــڭ كىتــ تائاالنىــ
 ىـدىن سـۈننهتته بهلگىلهنـگهن ئاشـۇ ئالت    سـاڭا بهلگىلهنمىگهن، لـېكىن  

يهنـى ئانىنىـڭ ئانىسـى ۋە    (ئانا ئهگهر ھهر ئىككىلى چوڭ . بىرى تېگىدۇ
بىرىنـــى تهڭ  دىنھايـــات بولســـاڭالر، ئاشـــۇ ئالتىـــ ) ىنىـــڭ ئانىســـىداد

ــ   ــا، ئالتىــ ــات بولســ ــرىڭالر ھايــ ــىلهر، ئهگهر بىــ بىرىنىــــڭ  دىنئالىســ
  . ①، ـ دېدىئالىدۇۇ شھهممىسىنى 

  )2101: تىرمىزى(

ُه قَالَ أََتْت الَْجدََّتاِن إِلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ فَـأََراَد  َعْن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد أَنَّ - 5113
ْو َماَتْت أَنْ َيْجَعلَ السُُّدَس ِللَِّتي ِمْن ِقَبلِ الْأُمِّ فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ أََما إِنََّك َتْتُرُك الَِّتي لَ

  . و َبكْرٍ السُُّدَس َبْيَنُهَماَوُهَو َحيٌّ كَانَ إِيَّاَها َيرِثُ فََجَعلَ أَُب
ئىككـى چـوڭ ئانـا    : ـ قاسىم ئىبنى مـۇھهممهد مۇنـداق دەيـدۇ     5113

مىراســى ئۈچــۈن ئهبــۇ بهكــرى ســىددىق رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ قېشــىغا 
بىرىنــى  دىنكهلگهنىــدى، ئــۇ، ئانــا تهرەپ چــوڭ ئانىغــا مىراســنىڭ ئالتىــ

  :بۇنى كۆرگهن بىر ئهنسارى. بهرمهكچى بولدى
ن؟ نــاۋادا مېيىــت ا تهرەپ چــوڭ ئــانىنى قويــۇپ قويامســهدادســهن ــــ 

ا تهرەپ چوڭ ئانىسى ئۆلۈپ كهتـكهن بولسـا، ئۇنىڭغـا شـۇ     دادھايات بولۇپ، 
. ــ دېـدى   مىراسـخورلۇق قىلغـان بـوالتتى،   ) يهنى نهۋرىسـى (ھايات كىشى 
ئهبۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مېيىتنىـڭ مىراسـىدىن       ،شۇنىڭ بىلهن

  . قسىم قىلىپ بهردىىنى ئىككى چوڭ ئانىغا تهبىر دىنئالتى
   )1099: مالىك(

َعْن اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ ِللَْجدَِّة السُُّدَس  - 5114
  . إِذَا لَْم َيكُْن ُدوَنَها أُمٌّ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 371(ئهلبانى  ①
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نلىكىنـى رىـۋايهت   ىسـىنىڭ مۇنـداق دېگه  دادـ ئىبنى بۇرەيـدە   5114
 ىســى يوقالرنىــڭپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئان: قىلىــدۇ
  . ①مىراسنىڭ ئالتىدىن بىرىنى بېرەتتى سىغاچوڭ ئانى

  )2895: ئهبۇ داۋۇد(

ِحَدٍة َعْن الْأَْسَوِد ْبنِ َيزِيَد أَنَّ ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ َورَّثَ أُْخًتا َواْبَنةً فََجَعلَ ِلكُلِّ َوا - 5115
  . ِمْنُهَما النِّْصَف َوُهَو بِالَْيَمنِ َوَنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ َحيٌّ

مۇئــاز ئىبنــى جهبهل : ـ ئهســۋەد ئىبنــى يهزىــد مۇنــداق دەيــدۇ   5115
يهنـــى (رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ يهمهنـــدىكى چاغـــدا ھهمشـــىرە ۋە قىزنىـــڭ  

ھهر بىـــرىگه مىراســـنىڭ  ) ىزىنىـــڭمېيىتنىـــڭ ھهمشىرىســـى ۋە ق 
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  دا،ئـــۇ چاغـــ. يېرىمىنـــى بهرگهنىـــدى

  . ②ھايات ئىدىتېخى ۋەسهللهم 
  )2893: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ َعْبُد اللَِّه كَانَ ُعَمُر إِذَا َسلََك بَِنا طَرِيقًا َوَجْدَناُه َسْهلًا َوإِنَُّه قَالَ ِفـي   - 5116
  . َوْينِ ِللزَّْوجِ النِّْصُف َوِللْأُمِّ ثُلُثُ َما َبِقَيَزْوجٍ َوأََب

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     5116
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بىزنـى بىـر يولغـا باشلىسـا، ئۇنىـڭ ئاسـان يـول         

ــ ئانىسـىنىڭ    ئـۇ، مېيىتنىـڭ ئېـرى ۋە ئاتـا    . ئىكهنلىكىنى بايقايتتۇق
  :ھهققىدە توختىلىپمىراسى 

ــ   ــ ئهرگه يېرىمى، ئانىغا قالغان مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرى تېگىدۇ،
  . دېدى

   )2865: دارىمى(

َيزِيد الرِّْشك قَالَ َسأَلُْت َسِعيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ َعْن َرُجلٍ َتـَرَك اْمَرأََتـُه    عن - 5117
  . أَْرَبَعٍة َوأََبَوْيِه فَقَالَ قَسََّمَها َزْيُد ْبُن ثَابٍِت ِمْن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 618(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2516(ئهلبانى  ②
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مهن ســــهئىد ئىبنــــى : ـ يهزىــــد رىشــــك مۇنــــداق دەيــــدۇ     5117
مۇسهييهبتىن مېيىتنىڭ ئايالى ۋە ئاتا ـ ئانىسىنىڭ مىراسـى ھهققىـدە    

  :سورىغانىدىم، ئۇ
ــ زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئايالىغا مىراسنىڭ تـۆتتىن  

  . ـ دېدى بىرىنى بهرگهن،
   )2866: دارىمى(

اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّهَما قَالَا ِفي َزْوجٍ َوأََبَوْينِ ِللزَّْوجِ النِّْصُف َوِللْـأُمِّ ثُلُـثُ    َعْن - 5118
  . َجِميعِ الَْمالِ َوَما َبِقَي فَِللْأَبِ

ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مېيىتنىڭ ئېرىنىـڭ ۋە   5118
  :ئاتا ـ ئانىسىنىڭ مىراسى ھهققىدە توختىلىپ

ىغـا  دادئانىغا ئۈچتىن بىـرى، قـالغىنى    اسنىڭ يېرىمى،ــ ئهرگه مىر
  . ـ دېگهن تېگىدۇ،

  ) 2876: دارىمى(

َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ أَْرَسلَ اْبُن َعبَّاسٍ إِلَى َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أََتجُِد ِفي ِكَتابِ اللَِّه  - 5119
  . َتقُولُ بَِرأْيَِك َوأََنا َرُجلٌ أَقُولُ بَِرأْيِي ِللْأُمِّ ثُلُثُ َما َبِقَي فَقَالَ َزْيٌد إِنََّما أَْنَت َرُجلٌ

ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا    : ـ ئىكرىمه مۇنداق دەيدۇ  5119
  :زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ئادەم ئهۋەتىپ، ئۇنىڭدىن

ـــ ا ــان      هللاـ ــنىڭ قالغ ــا مىراس ــدە ئانىغ ــان كهرىم ــابى قۇرئ ــڭ كىت نى
ـ دەپ سورىغانىدى،  بېرىش بهلگىلهنگهنمۇ؟ بىرىنى ىنىڭ ئۈچتىنيېرىم

  :زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــــ بــۇ مهســىلىدە ســهنمۇ ئۆزەڭنىــڭ ئىجتىهــادى بىــلهن پهتىــۋا        

ــ دەپ جـاۋاب    بېرىسهن، مهنمۇ ئـۆز ئىجتىهـادىم بىـلهن پهتىـۋا بېـرىمهن،     
  . بهردى

  )2875: دارىمى(

مٍّ َوإِْخَوٍة ِلأَبٍ َوأُمٍّ َوإِْخَوٍة ِلأُمٍّ قَالَ كَـانَ ُعَمـُر   َعْن إِْبَراِهيَم ِفي َزْوجٍ َوأُ - 5120
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  . َوَعْبُد اللَِّه َوَزْيٌد ُيَشرِّكُونَ َوقَالَ ُعَمُر لَْم َيزِْدُهْم الْأَُب إِلَّا قُْرًبا
ىمــــۇ، ئــــانىمۇ بىــــر دادـ ئىبــــراھىم ئهرنىــــڭ، ئانىنىــــڭ،      5120

ــالرنىڭ   ــر قېرىنداشـ ــا بىـ ــالرنىڭ ۋە ئانـ ــدە   قېرىنداشـ ــى ھهققىـ مىراسـ
  :توختىلىپ

ــــ ئــۆمهر، ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد ۋە زەيــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمالر  
 اداد :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ۋە  ئۇالرنى مىراستا شېرىك قىلىپ قوياتتى

ــالرنى   داد( ــر قېرىنداش ــانىمۇ بى ــۇ، ئ ــدا  ىم ــقىالرغا قارىغان ــامېيىت) باش  ق
  . يتتىدە ـ ،الشتۇرىدۇيېقىنتېخىمۇ ) مىراستا(

  ) 2882: دارىمى(

  . َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ أَنَّ ُعثَْمانَ كَانَ ُيَشرُِّك َوَعِليٌّ كَانَ لَا ُيَشرُِّك - 5121
ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهرنـى،  : ـ ئهبۇ مىجلهز مۇنداق دەيدۇ  5121

 ، ئانىمۇ بىر قېرىنداشالرنى ۋە ئانا بىـر قېرىنداشـالرنى  بىر ىمۇداد، نىئانى
ا شېرىك قىالتتى، ئهمما ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئـۇالرنى شـېرىك    قاسمىر

  . ىقىلمايتت
   )2884: دارىمى(

 َوإِْخـَوةٍ  َوأُمٍّ ɉَبٍ أََخـَواتٍ  ِفى قَالَ َمْسُعوٍد اْبَن أَنَّ َجابِرٍ ْبنِ َحِكيمِ عن - 5122
 ُدونَ فَِللـذُّكُورِ  َبِقَى َوَما ،الثُّلُثَْينِ ɉُمَِّوا اɉَبِ ِمَن اɉََخَواِت ُيْعِطى كَانَ أَنَُّه ɉَبٍ َوأََخَواٍت
 ُدونَ الرَِّجـالُ  َيرِثَ أَنْ الَْجاِهِليَِّة َعَملِ ِمْن َهذَا:  ثَابٍِت ْبُن َزْيُد قَالَ َحِكيٌم فَقَالَ. اɋَِناِث
   .َعلَْيهِنَّ ُردُّوا قَْد إِْخَوَتُهنَّ إِنَّ، النَِّساِء

ــابىر     5122 ــى ج ــم ئىبن ــدۇ  ـ ھهكى ــداق دەي ــئۇد  : مۇن ــى مهس ئىبن
ــۇ  ــۇ رەزىيهلالھ ــۇ بدادئهنه ــىرىلهر ۋە    ىم ــر ھهمش ــانىمۇ بى ــر، ئ ــر دادى ا بى

  :ھهمشىرىلهر ھهم قېرىنداشالر ھهققىدە توختىلىپ
ىمــۇ بىــر، ئــانىمۇ بىــر ھهمشــىرىلهر مىراســنىڭ ئــۈچتىن       دادــــ 

. دېدىـ  ئىككىسىنى ئالىدۇ، قالغىنىنى ئهرلهر ئالىدۇ، ئايالالر ئااللمايدۇ،
  :بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان زەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
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جـاھىلىيهت دەۋرىنىـڭ ئىشـىدۇر، ئـۇ چـاغالردا ئهرلهر مىـراس        ،ــ بـۇ 
ا بىـر ھهمشـىرىلهرنىڭ قېرىنداشـلىرى    دادئېلىپ، ئايالالر ئااللمـايتتى،  

  . ـ دېدى ھهمشىرىلىرىگه ئاشقان مىراسنى بېرىشى كېرەك،
  )2092: دارىمى(

َعْن َمْسُروقٍ أَنَُّه كَانَ ُيَشرُِّك فَقَالَ لَُه َعلْقََمةُ َهلْ أََحٌد ِمْنُهْم أَثَْبُت ِمْن َعْبِد  - 5123
َواْبنِ  اللَِّه فَقَالَ لَا َولَِكنِّي َرأَْيُت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت َوأَْهلَ الَْمِديَنِة ُيَشرِّكُونَ ِفي اْبَنَتْينِ َوبِْنِت اْبنٍ

  . ْخَتْينِاْبنٍ َوأُ
شـېرىك   )ىسـىم مىراسـخورالرنى  ق بىـر (ـ مهسـرۇق مىراسـتا     5123

  :ئهلقهمه ئۇنىڭغا. قىلىپ قوياتتى
ــ بۇ مهسىلىنى ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇدىنمـۇ      

  :ـ دېگهنىدى، مهسرۇق ياخشىراق بىلىدىغان بىرى بارمۇ؟
ئهنهۇنىـڭ ۋە  ــ ياق، لـېكىن مهن زەيـد ئىبنـى سـابىت رەزىيهلالھـۇ      

لىمالىرىنىڭ ئىككى قىزغا ئوغۇلنىڭ بىر قىزىنى، ئوغۇلنىڭ ۆمهدىنه ئ
غــــانلىقىنى ئوغلىغــــا ئىككــــى ھهمشــــىرىنى شــــېرىك قىلىــــپ قوي 

  . ـ دېدى ،كۆرگهنىدىم
   )2895: دارىمى(

َها َوأُْخَتَهـا  َعْن ُشَرْيحٍ ِفي اْمَرأٍَة َتَركَْت َزْوَجَها َوأُمََّها َوأُْخَتَها ِلأَبِيَها َوأُمِّ - 5124
أَْسـُهمٍ   ِلأَبِيَها َوإِْخَوَتَها ِلأُمَِّها َجَعلََها ِمْن ِستٍَّة ثُمَّ َرفََعَها فََبلََغْت َعْشَرةً ِللزَّْوجِ النِّْصُف ثَلَاثَةُ

َوِة ِمْن الْأُمِّ الثُّلُـثُ  َوِللْأُْخِت ِمْن الْأَبِ َوالْأُمِّ النِّْصُف ثَلَاثَةُ أَْسُهمٍ َوِللْأُمِّ السُُّدُس َسْهٌم َوِللْإِْخ
  . َسْهَماِن َوِللْأُْخِت ِمْن الْأَبِ َسْهٌم َتكِْملَةُ الثُّلُثَْينِ

ۇ ىمـ دادئايـال مېيىتنىـڭ ئېـرى، ئانىسـى،     ـ شۇرەيه قازى بىـر    5124
ا بىـــر ھهمشىرىســـى ۋە ئانـــا بىـــر دادبىـــر، ئـــانىمۇ بىـــر ھهمشىرىســـى، 

چ ھهسسـىنى  ۈپ، ئـۈ قېرىنداشلىرىنىڭ مىراسـىنى ئـون ھهسسـىگه بۆلـ    
ىمـــۇ بىـــر، ئـــانىمۇ بىـــر ھهمشـــىرىگه، بىـــر  دادئهرگه، ئـــۈچ ھهسســـىنى 

داشالرغا، قالغان بىـر  ھهسسىنى ئانىغا، ئىككى ھهسسىنى ئانا بىر قېرىن
  . ا بىر ھهمشىرىگه بهردىدادھهسسىنى 

  )2896: دارىمى(
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ٍت َواْبَنِة اْبنٍ َوأُْخـٍت  ُهَزْيل ْبن ُشَرْحبِيلَ قَالَ ُسِئلَ أَُبو ُموَسى َعْن بِْن عن - 5125
َر فَقَالَ ِللْبِْنِت النِّْصُف َوِللْأُْخِت النِّْصُف َوأِْت اْبَن َمْسُعوٍد فََسُيَتابُِعنِي فَُسِئلَ اْبُن َمْسُعوٍد َوأُْخبِ

بَِما قََضى النَّبِـيُّ  بِقَْولِ أَبِي ُموَسى فَقَالَ لَقَْد َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمْن الُْمْهَتِديَن أَقِْضي ِفيَها 
لْأُْخـِت  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللْاْبَنِة النِّْصُف َوِلاْبَنِة اْبنٍ السُُّدُس َتكِْملَةَ الثُّلُثَْينِ َوَما َبِقـَي فَلِ 

  . َم َهذَا الَْحْبُر ِفيكُْمفَأََتْيَنا أََبا ُموَسى فَأَْخَبْرَناُه بِقَْولِ اْبنِ َمْسُعوٍد فَقَالَ لَا َتْسأَلُونِي َما َدا
بىـر ئـادەم ئهبـۇ    : ـ ھۇزەيل ئىبنـى شـۇرەھبىل مۇنـداق دەيـدۇ      5125

مۇسا ئهشئهرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن قىزنىـڭ، ئوغۇلنىـڭ قىزىنىـڭ ۋە      
  :ھهمشىرىنىڭ مىراسى ھهققىدە سورىغانىدى، ئۇ

سهن بېرىپ، ئىبنـى  . ــ قىزغا يېرىمى، ھهمشىرىگه يېرىمى تېگىدۇ
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن سوراپ باققىن، ئۇمۇ ماڭـا ئوخشـاش پهتىـۋا     مهسئۇد
ئــۇ ئــادەم ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ  ،شــۇنىڭ بىــلهن. ـــ دېــدى بېرىــدۇ،

ــۇ مۇســا ئهشــئهرى رەزىيهلالھــۇ    ئهنهۇنىــڭ قېشــىغا بېرىــپ، ئۇنىڭغــا ئهب
  :ئهنهۇنىڭ سۆزىنى ئېيتىپ بهرگهنىدى، ئۇ

 ،ئېزىـپ كهتـكهن بـولىمهن    ،مــ مهن ئۇنىڭغا ئوخشاش پهتىـۋا بهرسـه  
بــۇ مهســىلىگه پهيغهمــبهر شــۇڭا ھىــدايهت تــاپقۇچىالردىن بواللمــايمهن، 

 .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ھـۆكمى بـويىچه ھۆكـۈك قىلىـمهن     
بىــرى تېگىــدۇ، قــالغىنى دىن قىزغــا يېرىمــى، ئوغۇلنىــڭ قىزىغــا ئالتىــ

مۇسـا ئهشـئهرى    ئاندىن ھېلىقى ئـادەم ئهبـۇ  . ـ دېدى ھهمشىرىگه تېگىدۇ،
ــئۇد    ــى مهسـ ــا ئىبنـ ــپ، ئۇنىڭغـ ــىغا بېرىـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ قېشـ رەزىيهلالھـ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ سۆزىنى يهتكۈزگهنىدى، ئۇ
، سـىلهر مهنـدىن مهسـىله    تۇرۇپتـۇ ــ مادامىكى ئىچىڭالردا بـۇ ئـالىم   

  . ـ دېدى سورىماڭالر،
   )6736: بۇخارى(

َتقَْرُءونَ َهِذِه الْآَيةَ ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصونَ بَِهـا أَْو   َعْن َعِليٍّ أَنَُّه قَالَ إِنَّكُْم - 5126
ي الْـأُمِّ  َدْينٍ َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى بِالدَّْينِ قَْبلَ الَْوِصيَِّة َوإِنَّ أَْعَيانَ َبنِ

  . َيرِثُ أََخاُه ِلأَبِيِه َوأُمِِّه ُدونَ أَِخيِه ِلأَبِيِه َيَتَواَرثُونَ ُدونَ َبنِي الَْعلَّاِت الرَُّجلُ
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بــۇ (: ســىلهر: ـــ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ      5126
مېيىتنىـڭ ۋەسـىيىتى ئورۇنالنغـان يـاكى قهرزى تۆلىنىـپ      ) تهقسىمات

ــدۇ   ــيىن ئېلىــپ بېرىلى ــدىن كې ــىلهر،   بولغان ــايهتنى ئوقۇيس ــگهن ئ دې
تنى ئورۇنداشتىن بۇرۇن ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋەسىيهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ 

ىمــۇ بىــر، ئــانىمۇ بىــر قېرىنــداش ۋە ھهمشــىرىلهر  دادهشــكه، لۆتقهرزنــى 
ــا باشــقا قېرىنداشــالرنىڭ  دادمىــراس ئالىــدىغانلىقىغا، ئهممــا   ــر، ئان ا بى

ىمــۇ بىــر، دادشــۇڭا ئهر . غا ھۆكــۈم قىلغانىــدىمىــراس ئااللمايــدىغانلىقى
ا بىـر، ئانـا باشـقا    داددىن مىـراس ئالىـدۇ، لـېكىن    ندىشىئانىمۇ بىر قېرى

  . ①قېرىندىشىدىن مىراس ئااللمايدۇ
   )2094: تىرمىزى(

َعْن إِْبَراِهيَم أَنَّ َعِليا َوَزْيًدا قَالَا الَْمْملُوكُونَ َوأَْهلُ الِْكَتابِ لَا َيْحُجُبونَ َولَا  - 5127
  . لَا َيرِثُونََيرِثُونَ َوقَالَ َعْبُد اللَِّه َيْحُجُبونَ َو

 ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن زەيـد : ـ ئىبراھىم مۇنداق دەيدۇ  5127
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــ قۇلالر ۋە ئهھلى كىتابالر مىراستىن باشقىالرنى چهكلىيهلمهيـدۇ،  
ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد    . ـ دېگهن شۇنداقال ئۆزلىرى مىراس ئااللمايدۇ،

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ر باشـقىالرنى مىراسـتىن چهكلهيـدۇ، ئهممـا ئـۆزلىرى مىـراس       ــ ئۇال
  . هنـ دېگ ئااللمايدۇ،

   )2898: دارىمى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا اْسَتَهلَّ الَْمْولُـوُد   - 5128
  . ُورِّثَ

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن       5128
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1703(ئهلبانى  ①
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  . ①»لسا، مىراس بېرىلىدۇبويېڭى تۇغۇلغان باال تىرىكال «
  )2920: ئهبۇ داۋۇد(

ـ   - 5129 رُِز َعْن َواِثلَةَ ْبنِ الْأَْسقَعِ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْمـْرأَةُ ُتْح
  . ثَلَاثَةَ َمَوارِيثَ َعِتيقََها َولَِقيطََها َوَولََدَها الَِّذي لَاَعَنْت َعْنُه

ــــ ۋاســـىله ئىبنـــى ئهســـقهئ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  5129
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تېپىۋالغـان   خوتۇن كىشى ئۈچ ئادەمنىڭ، يهنـى ئازادگهردىسـىنىڭ،  «
  . ②»بالىسىنىڭ ۋە لهنهت ئېيتىشقان بالىسىنىڭ مىراسىنى ئاالاليدۇ

  )2906: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الشَّْعبِيِّ أَنَّ َعِليا َواْبَن َمْسُعوٍد قَالَا ِفي الَْمُجوسِ إِذَا أَْسلَُموا َيرِثُونَ ِمْن  - 5130
  . الْقََراَبَتْينِ َجِميًعا

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىـلهن ئىبنـى   : دۇـ شهئبى مۇنداق دەي  5130
  :مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـــ مهجۇســـىيالر  ــلهر(ــ ــه، ھهر  ) ئاتهشپهرەسـ ــا كىرسـ ئىســـالم دىنىغـ
  . ـ دېگهن ئىككىلى تهرەپ تۇغقانلىرىدىن بىراقال مىراس ئاالاليدۇ،

   )3089: دارىمى(

اَنْت ِعْنَد َجدِّي َحبَّـانَ اْمَرأََتـاِن   َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ قَالَ كَ - 5131
َتِحـْض  َهاِشِميَّةٌ َوأَْنَصارِيَّةٌ فَطَلََّق الْأَْنَصارِيَّةَ َوِهَي ُتْرِضُع فََمرَّْت بَِها َسَنةٌ ثُمَّ َهلََك َعْنَها َولَْم 

فَقََضى لََها بِـالِْمَرياِث فَلَاَمـْت   فَقَالَْت أََنا أَرِثُُه لَْم أَِحْض فَاْخَتَصَمَتا إِلَى ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ 
  . الَْهاِشِميَّةُ ُعثَْمانَ فَقَالَ َهذَا َعَملُ اْبنِ َعمِِّك ُهَو أََشاَر َعلَْيَنا بَِهذَا َيْعنِي َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ

ــ مــۇھهممهد ئىبنــى يهھيــا ئىبنــى ھهببــان مۇنــداق دەيــدۇ   5131 : ـ
بولۇپ، بىرى ھاشىم جهمهتىـدىن،   دادام ھهبباننىڭ ئىككى ئايالى) چوڭ(

ــدى   ــارىالردىن ئى ــرى ئهنس ــۈنى . يهنه بى ــر ك ــالىنى   ،بى ــارى ئاي دادام ئهنس

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2534(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 623(ئهلبانى  ②
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ئـۇ ئايـال بىـر يىلنـى     . ئهمچهكته بالىسى بار ھالهتته تاالق قىلىۋېتىپتۇ
ئۆتكۈزۈپتۇ، ئاندىن ئېرى ئۆلۈپ كېتىپتـۇ، بىـراق ئـۇ ئايـال تېخـى ھهيـز       

  :شۇڭا ئۇ ئايال. كۆرمىگهنىكهن
ــ   هنمۇ ئېرىمدىن مىراس ئالىمهن، مهن تېخـى ھهيـز كۆرمىـدىم،   ــ م
ــۇ ــان       . دەپت ــى ئهفف ــمان ئىبن ــال ئوس ــى ئاي ــۇ ئىكك ــپ، ئ ــۇنداق قىلى ش

ــمان    ــرىپتىكهن، ئوسـ ــىپ بېـ ــدىغا دەۋالىشـ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ ئالـ رەزىيهلالھـ
بــۇنى كــۆرگهن . رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۇ ئايالغــا مىــراس بــۇيرۇپ بېرىپتــۇ 

سمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ماالمهت قىلغىلى ھاشىم جهمهتىلىك ئايال ئو
  :تۇرۇپتىكهن، ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

نىڭ ئوغلىنىـڭ ھـۆكمى، ئـۇ بىـزگه مۇشـۇنداق قىلىـش       اڭــ بۇ، تاغ
هـۇنى  ـ دەپ، ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب رەزىيهلالھـۇ ئهن  يولىنى كۆرسهتكهن،

  . ئىما قىلغان
   )1210: مالىك(

َبلََغنِي أَنَّ اْمَرأَةَ َعْبِد الـرَّْحَمنِ ْبـنِ    :قالأَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ َربِيَعةَ ْبَن  عن - 5132
َعْوٍف َسأَلَْتُه أَنْ ُيطَلِّقََها فَقَالَ إِذَا ِحْضِت ثُمَّ طَُهْرِت فَآِذنِينِي فَلَْم َتِحْض َحتَّى َمرَِض َعْبـُد  

قََها الَْبتَّةَ أَْو َتطِْليقَةً لَْم َيكُْن َبِقَي لَُه َعلَْيَهـا ِمـْن   الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف فَلَمَّا طَُهَرْت آذََنْتُه فَطَلَّ
الطَّلَاقِ غَْيُرَها َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف َيْوَمِئٍذ َمرِيٌض فََورَّثََها ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ ِمْنـُه َبْعـَد   

  . اْنِقَضاِء ِعدَِّتَها
مېنىـڭ  : ھمان مۇنـداق دەيـدۇ  ـ رەبىيـئه ئىبنـى ئهبـۇ ئابـدۇرا       5132

ئاڭلىشىمچه، ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ بىر ئايـالى  
ــالىقىنى ســوراپتۇ  ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئهۋف رەزىيهلالھــۇ  . ئۇنىڭــدىن ت

  :ئهنهۇ
، ھهيـزدىن پاكالنغانـدىن   رئالـدى بىـلهن ھهيـز كـۆ     سـهن  ،ــ ئۇنـداقتا 

بىـراق ئـۇ ئايـال ھهيـز كـۆرۈپ      . ۇـ دەپت! غىنكېيىن مېنى خهۋەردار قىل
بــولغىچه، ئابــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كېســهل بولــۇپ  

شۇ ئارىدا ئـۇ ئايـال ھهيـز كـۆرۈپ، ھهيـزدىن پاكالنغانـدىن       . يېتىپ قاپتۇ
ــيىن ــۇ  ،كېـ ــا ئېيتىپتـ ــۋالنى ئۇنىڭغـ ــى ئهۋف . ئهھـ ــدۇراھمان ئىبنـ ئابـ
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ــۇ    ــاالق قىلىۋېتىپت ــۇنى ت ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــ. رەزىيهلالھ ــۇن  ل ــۇ خوت ــۇ ئ ېكىن ب
يهنى بۇندىن كېـيىن ئۇنىـڭ   (ھهققىدىكى ئاخىرقى تاالق ھهققى ئىكهن 

ئابدۇراھمان ئىبنـى ئهۋف رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ). بىلهن يېنىشالمايدىكهن
شـۇڭا ئوسـمان ئىبنـى    . ۇقىـد ئۇنى تـاالق قىلغـان چاغـدا كېسـهل ئىكهن    

انـدىن كېيىنمـۇ   ئهففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇ ئايالغا ئىددىتى تۈگهپ بولغ
  . اس ئېلىپ بېرىپتۇئۇنىڭدىن مىر

   )1209: مالىك(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 5133
َم َيكِْفيَك ِمْن ذَِلَك الْآَيةُ الَِّتـي  َوَسلََّم َعْن الْكَلَالَِة فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  . أُْنزِلَْت ِفي الصَّْيِف آِخَر ُسوَرِة النَِّساِء
ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    : ـ زەيد ئىبنـى ئهسـلهم مۇنـداق دەيـدۇ      5133

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن يـا ئاتـا ـ      
ــالىلىرى يـــوق مېيىت  ــا بـ ــوق، يـ ــدە  ئانىســـى يـ نىـــڭ مىراســـى ھهققىـ

ــۇ «: ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا   ب
دەپ جـاۋاب  » ھهقته ساڭا سۈرە نىسانىڭ ئاخىرىدىكى ئايهت يېتهرلىكتۇر

  . بهرگهن
  )1101: مالىك(

َوَسلََّم فَقَالَ َيـا   َعْن الَْبَراِء قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 5134
ـ   لََّم َرُسولَ اللَِّه َيْسَتفُْتوَنَك قُلْ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَلَالَِة فَقَال لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَس

  . ُتْجزِئَُك آَيةُ الصَّْيِف
بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر    : ـ بهرائ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ   5134
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپسهلاللال

يا ئاتا ـ ئانىسى يوق، يا بالىلىرى يوق مېيىتنىڭ  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــدۇ؟  ــداق بولى ــهلاللالھۇ    مىراســى قان ــبهر س ــورىغانىدى، پهيغهم ــ دەپ س ـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا
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ــ   ــ بۇ ھهقته ساڭا سۈرە نىسانىڭ ئاخىرىدىكى ئايهت كۇپايه قىلىدۇ،
  . ①جاۋاب بهردى دەپ

   )3042: تىرمىزى(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف قَالَ كََتَب ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ إِلَى أَبِـي   - 5136
ُه َوالَْخالُ ُعَبْيَدةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَُّه َوَرُسولُُه َمْولَى َمْن لَا َمْولَى لَ

  . َوارِثُ َمْن لَا َوارِثَ لَُه
ــدۇكى،         5136 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەىيهلالھـ ـ ئائىشـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
باشقا مىراسخورى يوق ئـادەمگه ئانـا تهرەپ تاغىسـى مىراسـخورلۇق     «
  . ②»قىلىدۇ

   )2103: تىرمىزى(

ِد ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحْزمٍ أَنَُّه َسِمَع أََباُه كَِثًريا َيقُولُ كَانَ ُعَمُر ْبُن َعْن ُمَحمَّ - 5137
  . الَْخطَّابِ َيقُولُ َعَجًبا ِللَْعمَِّة ُتوَرثُ َولَا َترِثُ

ا داد: ىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن   ـ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەز 5137
قالدۇرىـدىغانلىقىغا، لـېكىن   مىراس ) جىيهنىگه(چىنىڭ ئا تهرەپ ھامما

  . مىراس ئااللمايدىغانلىقىغا ھهيرانمهن) جىيهنىدىن(ئۆزى 
  )1103: مالىك(

َعْن َسِعيٍد قَالَ كَانَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َيقُولُ الدَِّيةُ ِللَْعاِقلَِة َولَا َترِثُ الَْمْرأَةُ  - 5138
الضَّحَّاُك ْبُن ُسفَْيانَ كََتَب إِلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِمْن ِدَيِة َزْوجَِها َشْيئًا َحتَّى قَالَ لَُه 

  . َوَسلََّم أَنْ أَُورِّثَ اْمَرأَةَ أَْشَيَم الضَِّبابِيِّ ِمْن ِدَيِة َزْوجَِها فََرَجَع ُعَمُر
ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ : ـ ســهئىد مۇنــداق دەيــدۇ   5138

  :ئهنهۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2436(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1708(هلبانى ئ ②
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ـــ  ــانالر ئىچىـــدىكى دىـــيهت تۆلهشـــكه  تـــۆلىتىلگــ هن دىـــيهت تۇغقـ
تېگىشلىك كىشىلهرگىال بېرىلىدۇ، خوتۇنى ئېرى ئۈچـۈن تـۆلىتىلگهن   

تـاكى زەھهـاك   . ــ دەيتتـى   دىيهتتىن ھـېچ نهرسـىنى مىـراس ئااللمايـدۇ،    
  :ئىبنى سۇفيان ئۇنىڭغا

ــپ،      ــا خهت يېزى ــهللهم ماڭ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ـ
ىڭ ئايالىغا ئېرىنىـڭ دىيىتىـدىن مىـراس بېرىشـىمنى     ئهشيهم زىبابىن

. ـ دېگهنگه قهدەر، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئاشـۇ قاراشـتا ئىـدى    تاپىلىغان،
ئۇ زەھهاكنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن بۇرۇنقى قارىشىدىن دەرھال 

  . ①يانغان
  )2927: ئهبۇ داۋۇد(

أَبِيِه ُبَرْيَدةَ أَنَّ اْمَرأَةً أََتْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن - 5139
الَ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت كُْنُت َتَصدَّقُْت َعلَى أُمِّي بَِوِليَدٍة َوإِنََّها َماَتْت َوَتَركَْت ِتلَْك الَْوِليَدةَ قَ

  . اِثقَْد َوَجَب أَْجُرِك َوَرَجَعْت إِلَْيِك ِفي الِْمَري
ـ بۇرەيدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت        5139
بىــر ئايــال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  : قىلىنىــدۇ

  :قېشىغا كېلىپ
مانـا  . ــ مهن ئانامغا بىر دېدىكىمنى سهدىقه قىلىپ بېرىۋەتكهنىدىم

ــ دې ئهمــدى ئانــام ئۆلــۈپ كېتىــپ، ئــۇ دېــدەك قېلىــپ قالــدى،  گهنىــدى، ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ى، ئهمدهنــ سهدىقه قىلىش بىلهن ئاللىبۇرۇن ئهجىرگه ئېرىشىپس
  . ②ـ دېدى مىراس سۈپىتىدە قايتىپتۇ، ساڭائۇ دېدەك 

  )1656: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2540(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1458(ئهلبانى  ②
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 ذَكَـُرُهمْ  َولَـدٌ  وَنُهـمْ ُد َيكُـنْ  لَْم إِذَا الَْولَِد بَِمْنزِلَِة الْأَْبَناِء َولَُد َزْيٌد قَالَ - 5140
 اِلاْبنِ َولَُد َيرِثُ َولَا َيْحُجُبونَ كََما َوَيْحُجُبونَ َيرِثُونَ كََما َيرِثُونَ كَأُْنثَاُهْم َوأُْنثَاُهْم كَذَكَرِِهْم

  . اِلاْبنِ َمَع
ئهگهر مېيىتنىـڭ بـالىلىرى بولمىسـا،    : ـ زەيد مۇنداق دەيـدۇ   5140

ــۆز   ــالىلىرى ئ ــۇلالر  ئوغۇللىرىنىــڭ ب ــۇپ، ئوغ بالىلىرىنىــڭ ئورنىــدا بول
ــدۇ     ــراس ئالىـ ــاش مىـ ــا ئوخشـ ــزالر قىزالرغـ ــاش، قىـ ــا ئوخشـ . ئوغۇلالرغـ

 ىرىنىئوغۇلالرنىڭ بالىلىرى باشـقىالرنى مىراسـتىن خـۇددى ئـۆز بـالىل     
ــدۇ   ــاش چهكلىيهلهيــ ــگه ئوخشــ ــا،   . چهكلىگهنــ ــات بولســ ــۇل ھايــ ئوغــ

  . ڭ بالىلىرى مىراس ئااللمايدۇرىنىئوغۇللى
   )ئهللهق رىۋايهت قىلغانبۇخارى مۇ(

 ِللزَّْوجِ :قَالَف َزْوٌج َوالْآَخُر ِللْأُمِّ أǷٌَ أََحُدُهَما َعمٍّ اْبَنْيسئل عن : عن علي - 5141
  . نِْصفَاِن َبْيَنُهَما َبِقَي َوَما السُُّدُس الْأُمِّ ِمْن َوِللْأǷَِ النِّْصُف

  :ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن 5141
ئوغلى بار، ئۇالرنىڭ بىرى ئانـا بىـر قېرىندىشـى،     تاغىنىڭ ئىككىــ 

ــ دەپ سـورالغانىدى،    يهنه بىرى ئېرى، بۇالرنىڭ مىراسى قانداق بولىـدۇ؟ 
  : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

بىـرى تېگىـدۇ،    دىنــ ئېرىگه يېرىمى، ئانا بىـر قېرىندىشـىغا ئالتىـ   
ـ   ،قالغان قىسمى يهنه ئىككىسىنىڭ ئارىسـىدا تهڭ تهقسـىم قىلىنىـدۇ   

  . دەپ جاۋاب بهردى
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َزْيَنَب أَنََّها كَاَنْت َتفِْلي َرأَْس َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه  - 5142
أَنََّها َتِضـيُق َعلَـْيهِنَّ    اْمَرأَةُ ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َونَِساٌء ِمْن الُْمَهاجَِراِت َوُهنَّ َيْشَتِكَني َمَنازِلَُهنَّ

ُء َوُيْخَرْجَن ِمْنَها فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتَورَّثَ ُدوَر الُْمَهاجِرِيَن النَِّسـا 
  . فََماَت َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد فَُورِّثَْتُه اْمَرأَُتُه َداًرا بِالَْمِديَنِة
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ەيــنهب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ـ ز   5142
ئۇنىڭ يېنىـدا يهنه ئوسـمان   . ۋاتاتتىۇۋەسهللهمنىڭ بېشىنى بېقىپ قوي

ئىبنى ئهففان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئايالى ۋە باشقا مۇھاجىر ئايـالالر بـار   
ــدى ــانلىقىنى،   . ئىـ ــى تارتىۋاتقـ ــۆي قىيىنچىلىقـ ــڭ ئـ ــۇالر ئۆزلىرىنىـ ئـ

ئۆيلىرىدىن ھهيدىلىـدىغانلىقىنى  ) لۈپ كهتكهندىن كېيىنئهرلىرى ئۆ(
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ،شـۇنىڭ بىـلهن  . شىكايهت قىلىپ كهلگهنىـكهن 

ــراس     ــا مىـ ــۆيلىرىنى ئايالالرغـ ــڭ ئـ ــهللهم مۇھاجىرالرنىـ ــى ۋەسـ ئهلهيهـ
ئابدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ۋاپـات      . قالدۇرۇشقا بۇيرۇدى
  . ①نىدىكى بىر ئۆيى ئايالىغا مىراس قالدۇرۇلدىبولغاندا، ئۇنىڭ مهدى

   )3080: ئهبۇ داۋۇد(

 كُلُّ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَْت ،الْكُْبَرى فَاِطَمةَ َعْن - 5143
Ɨَعَصَبُتُهْم َناَوأَ َوِليُُّهْم فَأََنا، فَاِطَمةَ َولََد إِال َعَصَبٍة إِلَى َيْنَتُمونَ أُمٍّ ب“.   

ــدۇكى،       5143 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاتىمه رەزىيهلالھـ ـ فـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــداق ئايالنىــڭ بالىلىرىنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى ئهرنىــڭ    « ھهرقان
ــالىلىرى  . پۇشــتىغا تهۋە بولىــدۇ پهقهت فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ب

ئۇنىڭ بالىلىرىغا مهن ئىگىدارچىلىق قىلىمهن ۋە ئۇالر  ئۇنداق ئهمهس،
  . »دۇرمېنىڭ پۇشتىمدىن

   )»ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّ قَْسمٍ قُِسَم ِفـي   - 5144
  . أَْدَركَُه الْإِْسلَاُم فَُهَو َعلَى قَْسمِ الْإِْسلَامِالَْجاِهِليَِّة فَُهَو َعلَى َما قُِسَم لَُه َوكُلُّ قَْسمٍ 

ــۋايهت          5144 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2644(ئهلبانى  ①
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جاھىلىيهت دەۋرىدە تهقسىم قىلىنىپ بولغان ھهرقانداق مىـراس  «
ئىسـالم دەۋرىـدە تهقسـىم     .اتىغا ئـائىتتۇر ت دەۋرىنىڭ تهقسىمجاھىلىيه

قىلىنغان ھهرقانداق مىراس ئىسالم دىنىنىڭ تهقسىماتى بـويىچه بىـر   
  . ①»تهرەپ قىلىنىدۇ

  )2914: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2528(ئهلبانى  ①
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ئازادگهردىنىڭ مىراسىغا ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققى، 
مىراسخورى يوق كىشى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

  ى ۋە ئۇنىڭدىن قالغان بهزى نهرسىلهرۋەسهللهمنىڭ مىراس

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 5145
  . َوَسلََّم قَالَ َيرِثُ الَْولَاَء َمْن َيرِثُ الَْمالَ

 دادىســـى ئـــارقىلىق بوۋىســـىدىنـ ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب     5145
هر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  پهيغهمــب

  :رىۋايهت قىلىدۇ
ــۈككه مىراســخورلۇق قىلغــان كىشــى ئازادگهردىنىــڭ    مــال« ــ مۈل ـ

ــۇ مىراســــخورلۇق   ــدارچىلىق قىلىــــش ھهققىگىمــ ــىغا ئىگىــ مىراســ
  . ①»قىلىدۇ

  )2114: تىرمىزى(

نساء من الـوالء  مرياث الوالء لألكرب من الذكور والترث ال: وعنه رفعه - 5146
  . إال من أعتقن أو أعتق من أعتقن

 دادىســـى ئـــارقىلىق بوۋىســـىدىنـ ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب     5146
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :رىۋايهت قىلىدۇ
ئازادگهردىنىڭ مىراسىغا ئوغۇلالرنىڭ ئهڭ چوڭى ئىگىـدارچىلىق  «
ۆزلىرى ئـازاد قىلغـان ئازادگهردىلهرنىـڭ يـاكى     ئايـالالر پهقهت ئـ  . قىلىدۇ

ــان ئازادگهردىلهرنىــڭ     ــازاد قىلغ ــازادگهردىلهر ئ ــان ئ ــازاد قىلغ ــۆزلىرى ئ ئ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 374(ئهلبانى  ①
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  . »قىلىدۇمىراسىغا ئىگىدارچىلىق 
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

فَأََبى أَْهلَُها إِلَّا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أََراَدْت َعاِئَشةُ أَنْ َتْشَترَِي َجارَِيةً ُتْعِتقَُها  - 5147
ِلِك أَنْ َيكُونَ لَُهْم الَْولَاُء فَذَكََرْت ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَا َيْمَنُعِك ذَ

  . فَإِنََّما الَْولَاُء ِلَمْن أَْعَتَق
ــدۇ      5147 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــه : ـ ئهب ئائىش

. ەزىيهلالھــۇ ئهنهــا بىــر دېــدەكنى ســېتىۋېلىپ ئــازاد قىلمــاقچى بولــدىر
بىراق دېدەكنىڭ ئىگىلىرى ئۇنىڭ مىراسىغا ئىگىـدارچىلىق قىلىـش   

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ    ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ھهققىنى شهرت قىلىپ تۇرىۋالدى
ئهنها ئهھۋالنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه ئېيتقانىـدى،   

نى ئـۇ دېـدەكنى   ېبۇ شهرت سـ «: ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
قىلىشـــتىن توســـۇپ قويمىســـۇن، ئازادگهردىنىـــڭ مىراســـىغا      زادئـــا

دا ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققـى ئـۇنى ئـازاد قىلغـان كىشـىنىڭ قولىـ      
  . دېدى» بولىدۇ

   )1505: مۇسلىم(

َعْن أَبِيِه أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ الَْعاِصـَي ْبـَن    َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ ِهَشامٍ - 5148
َك َمالًـا  ِهَشامٍ َهلََك َوَتَرَك َبنَِني لَُه ثَلَاثَةً اثَْناِن ِلأُمٍّ َوَرُجلٌ ِلَعلٍَّة فََهلََك أََحُد اللَّذَْينِ ِلأُمٍّ َوَتـرَ 

َءُه َمَواِليِه ثُمَّ َهلََك الَِّذي َورِثَ الَْمالَ َوَولَاَء الَْمَواِلي َوَمَواِلَي فََورِثَُه أَُخوُه ِلأَبِيِه َوأُمِِّه َمالَُه َوَولَا
اِلي َوَتَرَك اْبَنُه َوأََخاُه ِلأَبِيِه فَقَالَ اْبُنُه قَْد أَْحَرْزُت َما كَانَ أَبِي أَْحَرَز ِمْن الَْمالِ َوَولَاِء الَْمـوَ 

الَْمالَ َوأَمَّا َولَاُء الَْمَواِلي فَلَا أََرأَْيَت لَْو َهلََك أَِخـي   َوقَالَ أَُخوُه لَْيَس كَذَِلَك إِنََّما أَْحَرْزَت
  . الَْيْوَم أَلَْسُت أَرِثُُه أََنا فَاْخَتَصَما إِلَى ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ فَقََضى ِلأَِخيِه بَِولَاِء الَْمَواِلي

ـ ئابدۇلمهلىك ئىبنى ئهبۇ بهكرى ئىبنى ئابـدۇراھمان ئىبنـى     5148
ام ئهبۇ بهكرىنىڭ ماڭا ئېيتىـپ  داد: ىس ئىبنى ھىشام مۇنداق دەيدۇھار

. بېرىشىچه، ئاس ئىبنى ھىشام ئۆلۈپ كېتىپ، ئۇنىڭ ئۈچ ئوغلى قالـدى 
، ئانىسىمۇ بىـر، ئۈچىنچىسـىنىڭ   ىسىمۇ بىردادنىڭ ئۇالردىن ئىككىسى

ىسـىمۇ بىـر، ئانىسـىمۇ بىـر     دادكېيىن . ىر، ئانىسى باشقا ئىدىىسى بداد
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ىــدىن بىــرى بىرمــۇنچه مــالالرنى ۋە ئــازادگهردىلهرنى قالــدۇرۇپ  ئوغۇللىر
ئۇنىـــڭ ماللىرىغـــا ۋە ئازادگهردىلىرىنىـــڭ مىراســـىغا . ئۆلـــۈپ كهتتـــى

. ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققىـگه قېرىندىشـى مىراسـخورلۇق قىلـدى    
ا بىـر قېرىندىشـى   دادكېتىپ، ئۇنىڭ بىـر ئـوغلى ۋە   كېيىن ئۇمۇ ئۆلۈپ 

  :ىڭ ئوغلىئۇن ،شۇنىڭ بىلهن. قالدى
ـــ  ــڭ    دادـ ــڭ ۋە ئازادگهردىلهرنى ــان مالالرنى ــدارچىلىق قىلغ ام ئىگى

ــولىمهن،  ــ دېگهنىــدى،  مىراســىنىڭ ھهممىســىگه مهن ئىــگه ب ا بىــر دادـ
  :قېرىنداش

ــ ئۇنداق قىاللمايسهن، سهن پهقهت مالغا مىراسـخورلۇق قىلىسـهن،   
ك، ئازادگهردىلهرنىڭ مىراسىغا ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققىگه كهلسـه 

ــاۋادا     ــاقه، نـ ــهن، ئېيتىـــپ بـ ــخورلۇق قىاللمايسـ ــا مىراسـ ــهن ئۇنىڭغـ سـ
ــراس      ــدىن مى ــا، مهن ئۇنىڭ ــكهن بولس ــۈپ كهت ــۈن ئۆل ــىم بۈگ قېرىندىش

ــ دېــدى ئااللمامــدىم؟ ئــۇالر ئوســمان ئىبنــى ئهففــان   ،شــۇنداق قىلىــپ. ـ
رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ قېشـــىغا دەۋالىشـــىپ بارغانىـــدى، ئوســـمان      

ا ئىگىـدارچىلىق قىلىـش   گهردىلهرنىڭ مىراسـىغ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئازاد
  . بۇيرۇپ بهردى ا بىر قېرىنداشقادادھهققىنى 

   )1524: مالىك(

َعْن زَِياِد ْبنِ أَبِي َمْرَيَم أَنَّ اْمَرأَةً أَْعَتقَْت َعْبًدا لََها ثُمَّ ُتُوفَِّيْت َوَتَركَْت اْبَنَها  - 5149
أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْبُن الَْمْرأَِة َوأَُخوَها ِفـي ِمَرياِثـِه   َوأََخاَها ثُمَّ ُتُوفَِّي َمْولَاَها فَ

أَنَُّه َجـرَّ   فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَرياثُُه ِلاْبنِ الَْمْرأَِة فَقَالَ أَُخوَها َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو
  . كَاَنْت قَالَ َعلَْيَك َجرِيَرةً َعلَى َمْن

بىر ئايـال ئـۆزىگه ئائىـت    : ـ زىياد ئىبنى مهريهم مۇنداق دەيدۇ  5149
. كېيىن ئۇ ئايال ۋاپات بولـۇپ كهتتـى  . بىر قۇلىنى ئازاد قىلىۋەتكهنىدى

ئـۇ   ،شـۇندىن كېـيىن  . ئۇنىڭ بىـر ئـوغلى ۋە بىـر قېرىندىشـى بـار ئىـدى      
ايالنىــڭ ئــوغلى بىــلهن ئانــدىن ھېلىقــى ئ. ئــازادگهردىمۇ ئۆلــۈپ كهتتــى

قېرىندىشــى ئازادگهردىنىــڭ مىراســى ھهققىــدە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   
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ــهلاللالھۇ     ــبهر س ــدى، پهيغهم ــىغا كهلگهنى ــهللهمنىڭ قېش ــى ۋەس ئهلهيه
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ ئۇنىــڭ مىراســى ئايالنىــڭ ئوغلىغــا قالىــدۇ،  ــ دېــدى ـ ئايالنىــڭ . ـ
  :قېرىندىشى

بىـرەر  ) دىيهتكه مۇناسـىۋەتلىك (زادگهردە ناۋادا ئۇ ئا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــ دەپ ســورىغانىدى،  ئىشلىســه، كىمنىــڭ ئۈســتىگه بولىــدۇ؟  نــايهتجى ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ـ دەپ جاۋاب بهردى ڭگه بولىدۇ،ۈــ سېنىڭ ئۈست

  )3009: دارىمى(

ِه َوَسلََّم َخَرَج إِلَى الَْبِقيعِ فََرأَى َرُجلًـا  َعْن الَْحَسنِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 5150
لَّى اللَُّه َعلَْيِه ُيَباُع فَأََتاُه فََساَوَم بِِه ثُمَّ َتَركَُه فََرآُه َرُجلٌ فَاْشَتَراُه فَأَْعَتقَُه ثُمَّ َجاَء بِِه إِلَى النَّبِيِّ َص

فََما َتَرى ِفيِه فَقَالَ ُهَو أَُخوَك َوَمْولَاَك قَالَ َما َتَرى ِفي  َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي اْشَتَرْيُت َهذَا فَأَْعَتقُْتُه
ُصْحَبِتِه فَقَالَ إِنْ َشكََرَك فَُهَو َخْيٌر لَُه َوَشرٌّ لََك َوإِنْ كَفََرَك فَُهَو َخْيٌر لََك َوَشرٌّ لَُه قَالَ َمـا  

  . فَأَْنَت َوارِثُُهَتَرى ِفي َماِلِه قَالَ إِنْ َماَت َولَْم َيْتُرْك َعَصَبةً 
پهيغهمـــبهر : ـ ھهســـهن رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    5150

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهقىـئ بازىرىغـا چىققانىـدى، بىـر قۇلنىـڭ      
سېتىشقا چىقىرىپ قويۇلغانلىقىنى كۆرۈپ، ئـۇنى سـېتىۋېلىش ئۈچـۈن    

باشقا بىر  كېيىن ئۇنى ئېلىشتىن يالتايغانىدى، ئۇ قۇلنى .باھا تاالشتى
 ،ئانــدىن ئــۇ ئــازادگهردىنى ئېلىــپ. ئــادەم ســېتىۋېلىپ ئــازاد قىلىــۋەتتى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلدى ۋە
ــ   ــ مهن بۇ كىشىنى سېتىۋېلىپ ئازاد قىلىۋەتتىم، قانـداق بوپتـۇ؟  

  :دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ   دىن كېيىن ئۇ سـېنىڭ قېرىندىشـىڭ ۋە ئازادگهردەڭـدۇر،   ــ بۇنىڭ

  :ئۇ ئادەم. دېدى
ـــ  قانــداق بولىــدۇ؟ ،ــــ ئــۇنى ھهمىشــه ئــۆزەمگه ھهمــراھ قىلىۋالســام
  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ــ ئهگهر سهن شۇنداق قىلغان تهقدىردە ئۇ سهندىن مىننهتدار بولسـا،  
ئهگهر ئۇ سـاڭا تۇزكورلـۇق    .شى، سهن ئۈچۈن ياماندۇرئۈچۈن ياخبۇ ئۇنىڭ 

  :ئۇ ئادەم. ـ دېدى ى، ئۇنىڭ ئۈچۈن ياماندۇر،شقىلسا، بۇ سهن ئۈچۈن ياخ
ـــ ئۇنىــڭ پــۇل ـ مېلــى قانــداق بولىــدۇ؟     ــ دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر  ـ ـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
سـا،  بولمىــ ئهگهر ئۇ ئۆلۈپ كهتكهن تهقدىردە يېقىن ئهر تۇغقانلىرى 

  . ـ دېدى ،سهن ئۇنىڭ مىراسخورى بولىسهن
   )3012: دارىمى(

 اْمَرأَةً َتَزوََّج ُحذَْيفَةَ ْبَن رِئَاَب أَنَّ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 5151
 الَْعاصِ ْبُن َعْمُرو َوكَانَ َمَواِليَها لَاَءَوَو رَِباَعَها فََورَّثُوَها أُمُُّهْم فََماَتْت ِغلَْمٍة ثَلَاثَةَ لَُه فََولََدْت
 َمالًا َوَتَرَك لََها َمْولًى َوَماَت الَْعاصِ ْبُن َعْمُرو فَقَدََّم فََماُتوا الشَّامِ إِلَى فَأَْخَرَجُهْم َبنِيَها َعَصَبةَ
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ ُعَمُر فَقَالَ الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر إِلَى إِْخَوُتَها فََخاَصَمُه لَُه
 الرَّْحَمنِ َعْبِد َشَهاَدةُ ِفيِه ِكَتاًبا لَُه فَكََتَب قَالَ كَانَ َمْن ِلَعَصَبِتِه فَُهَو الَْواِلُد أَْو الَْولَُد أَْحَرَز َما
 ْبـنِ  ِهَشامِ إِلَى اْخَتَصُموا الَْمِلِك ْبُدَع اْسُتْخِلَف فَلَمَّا آَخَر َوَرُجلٍ ثَابٍِت ْبنِ َوَزْيِد َعْوٍف ْبنِ

 َمـا  الَِّذي الْقََضاِء ِمْن َهذَا فَقَالَ الَْمِلِك َعْبِد إِلَى فََرفََعُهْم ِهَشامٍ ْبنِ إِْسَمِعيلَ إِلَى أَْو إِْسَمِعيلَ
  . السَّاَعِة إِلَى ِفيِه فََنْحُن الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر بِِكَتابِ لََنا فَقََضى قَالَ أََراُه كُْنُت

ــۇئهيب     5151 ــى ش ــر ئىبن ــداق  دادىســىدىن بوۋىســىنىڭ ـ ئهم مۇن
رىئاب ئىبنى ھـۇزەيفه بىـر ئايـال بىـلهن     : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

كېـيىن ئـۇ   . توي قىلغانىدى، ئۇ ئايال ئۇنىڭغـا ئـۈچ ئوغـۇل تۇغـۇپ بهردى    
گه ۋە ئايال ئۆلـۈپ كهتكهنىـدى، ئۇنىـڭ ئوغـۇللىرى ئانىسـىنىڭ ئـۆيلىرى      

ــگه     ــش ھهققىـ ــدارچىلىق قىلىـ ــىغا ئىگىـ ــڭ مىراسـ ئازادگهردىلىرىنىـ
ا دادەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـۇ ئايالنىـڭ     ئهمر ئىبنى ئاس ر. ۋارىسلىق قىلدى

ئايالنىـڭ  (ئـۇ ئـۇالرنى   . تهرەپتىن تۇتىشـىدىغان يـېقىن تـۇغقىنى ئىـدى    
ــ مېلـى بـار     ئۇالر ۋە ئۇ ئايالنىـڭ پـۇل  . شامغا ئېلىپ باردى) بالىلىرىنى

ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      . ىر ئازادگهردىسـى ئۆلـۈپ كهتتـى   ب
. ئۇالرنىڭ ماللىرىغا مىراسخورلىق قىلدى ،قايتىپ كهلگهندىن كېيىن

بىــراق ئــۇ ئايالنىــڭ قېرىنداشــلىرى ئۇنىــڭ بىــلهن مىــراس تالىشــىپ، 
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ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ قېشـىغا بارغانىـدى، ئـۆمهر       
  :اب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى خهتت

ا مىـراس  دادبـاال يـاكى   «: ئهلهيهى ۋەسـهللهم ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ 
ــ دېـدى ۋە    دېـگهن، » ئالغان مالالر ئۇنىڭ يېقىن ئهر تۇغقانلىرىغا قالىـدۇ 

بىر پارچه خهت يېزىپ، ئۇنىڭغا ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋفنى، زەيد ئىبنـى  
ــادەمنى گــۇۋاھچى   ــاس  (قىلىــپ ســابىتنى ۋە يهنه بىــر ئ ئهمــر ئىبنــى ئ

 ،ئابـدۇلمهلىك خهلىـپىلىككه ئولتۇرغانـدا   . ئهۋەتتـى ) رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
ھېلىقــى قېرىنداشــالر يهنه دەۋالىشــىپ ھىشــام ئىبنــى ئىســمائىلنىڭ 

يېنىغــا بارغانىــدى، ئــۇ ئــۇالرنى ) يــاكى ئىســمائىل ئىبنــى ھىشــامنىڭ(
  :ئابدۇلمهلىك ،شۇنىڭ بىلهن. ئابدۇلمهلىكنىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردى

ــــ بــۇ مهن بىلىــدىغان ھۆكــۈم ئىــكهن، بــۇ ھۆكــۈمنى ئــۆمهر ئىبنــى 
خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خېتى ئـارقىلىق بىـزگه بىلدۈرگهنىـدى، بىـز     

  . ①ـ دېدى قىيامهتكىچىلىك ئهمهل قىلىمىز، ئۇنىڭ ھۆكمىگه
  )2917: ئهبۇ داۋۇد(

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا أَْولَـى  َعْن الِْمقَْدامِ الِْكْنِديِّ قَالَ قَالَ َر - 5152
لَى َمْن لَا بِكُلِّ ُمْؤِمنٍ ِمْن َنفِْسِه فََمْن َتَرَك َدْيًنا أَْو َضْيَعةً فَإِلَيَّ َوَمْن َتَرَك َمالًا فَِلَوَرثَِتِه َوأََنا َمْو

  . َمْولَى َمْن لَا َمْولَى لَُه َيرِثُ َمالَُه َوَيفُكُّ َعاَنُه َمْولَى لَُه أَرِثُ َمالَُه َوأَفُكُّ َعاَنُه َوالَْخالُ
ـ مىقدام كىندى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   5152

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ھهرقانداق بىـر مـۇئمىنگه ئىگىـدارچىلىق قىلىشـقا مهن ئۇنىـڭ      «

ىقمهن، كىمكى قهرز يـاكى بـاال ـ چاقـا قالـدۇرۇپ      ھهقل بهكرەك ئۆزىدىنمۇ
كهتســه، مهن قهرزىنــى تــۆلهيمهن، بــاال ـ چاقىلىرىنىــڭ ھالىــدىن خهۋەر    

. كىمكـى بـايلىق قالـدۇرۇپ كهتسـه، مىراسـخورلىرىغا قالىـدۇ      . ئالىمهن
ئىگىسى يوق كىشىگه مهن ئىگىـدارچىلىق قىلىـمهن، ئۇنىـڭ مېلىغـا     

ــىرلىرىنى  ــمهن، ئهس ــخورلۇق قىلى ــۇزىمهن مىراس ــوق  . قۇتق ئىگىســى ي
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كىشىگه ئانا تهرەپ تاغىسىمۇ ئىگىدارچىلىق قىلىـدۇ، ئۇنىـڭ مېلىنـى    
  . ①»مىراس ئالىدۇ، ئهسىرلىرىنى قۇتقۇزىدۇ

   )2900: ئهبۇ داۋۇد(

يَّ َعْن الِْمقَْدامِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتَرَك كَلŕا فَإِلَ - 5153
ْعِقلُ لَُه َوُربََّما قَالَ إِلَى اللَِّه َوإِلَى َرُسوِلِه َوَمْن َتَرَك َمالًا فَِلَوَرثَِتِه َوأََنا َوارِثُ َمْن لَا َوارِثَ لَُه أَ

  . َوأَرِثُُه
ـ مىقدام كىندى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   5153

  :نداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇ
) يهنى قهرز ياكى بـاال ـ چاقـا قالـدۇرۇپ    (كىمكى ئېغىر يۈك تاشالپ «

ۋە ئۇنىــڭ هللا ا«: يهنه بىــر رىــۋايهتته(كهتســه، ئــۇ مېنىــڭ ئۈســتىمگىدۇر  
كىمكـى پـۇل ـ مـال قالـدۇرۇپ      ). دېـگهن  »پهيغهمبىرىنىڭ ئۈسـتىگىدۇر 

مهن مىراســخورى يــوق كىشـــىنىڭ   . كهتســه، مىراســخورلىرى ئالىـــدۇ  
رىمهن، ئۇنىـــڭ دىيىتىنـــى تـــۆلهيمهن ۋە ئۇنىڭـــدىن مىـــراس مىراســـخو
  . ②»ئالىمهن

  )2899 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ  - 5154
ْسُت أَجُِد أَْزِديا أَْدفَُعُه إِلَْيِه قَالَ اذَْهْب فَـالَْتِمْس  فَقَالَ إِنَّ ِعْنِدي ِمَرياثَ َرُجلٍ ِمْن الْأَْزِد َولَ

الَ فَـاْنطَِلْق  أَْزِديا َحْولًا قَالَ فَأََتاُه َبْعَد الَْحْولِ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه لَْم أَجِْد أَْزِديا أَْدفَُعُه إِلَْيِه قَ
ْعُه إِلَْيِه فَلَمَّا َولَّى قَالَ َعلَيَّ الرَُّجلُ فَلَمَّا َجاَءُه قَالَ اْنظُْر كُْبـَر  فَاْنظُْر أَوَّلَ ُخَزاِعيٍّ َتلْقَاُه فَاْدفَ

  . ُخَزاَعةَ فَاْدفَْعُه إِلَْيِه
ىسىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى   دادالھ ئىبنى بۇرەيدە ـ ئابدۇل 5154

بىر ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  : رىۋايهت قىلىدۇ
  :ىغا كېلىپقېش
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ــ مهندە ئهزد قهبىلىسىدىن بىر ئادەمنىڭ مىراسـى بـار ئىـدى، ئـۇنى بېـرەي      
ـــ دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر  دېســهم، ئهزد قهبىلىســىلىك بىــرەر كىشــى تاپالمىــدىم،

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئـۇ ئـادەم   . ــ دېـدى   لىك بىرەر ئادەم تاپقىن،ــ سهن بېرىپ، بىر يىلغىچه ئهزد

ن كېيىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا يهنه   بىر يىلدى
  :كېلىپ

ئهزدلىـك بىـرەر ئـادەم     بهرگـۈدەك مهن ھېلىقـى مىراسـنى   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاپالمىدىم،
غـان بىـرىگه   نجى بولۇپ ئۇچرىۇساڭا تدىن ، ئۇنى خۇزائى قهبىلىسىتاــ ئۇنداق

ــن ــدى ! بهرگى ــ دې ــى     . ـ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدى، پهيغهم ــپ ماڭغانى ــۇ قايتى ئ
  :ملهۋەسهل
ــ دېــدى! ئــۇنى ئالــدىمغا چاقىرىــپ كــېلىڭالر  ــــ ئــۇ قايتىــپ كهلگهنــدىن . ـ

  :كېيىن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا
هرنىڭ ياشـتا ئهڭ  ــ سهن ئوبدان قاراپ، ئۇ مىراسنى خۇزائى قهبىلىسىدىكىل

  . ①ـ دېدى! چوڭىغا بهرگىن
  )2903: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َماَت َرُجلٌ ِمْن ُخَزاَعةَ فَأُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 5155
ْم َيجُِدوا لَُه َوارِثًا َولَا ذَا َرِحمٍ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َوَسلََّم بِِمَرياِثِه فَقَالَ الَْتِمُسوا لَُه َوارِثًا أَْو ذَا َرِحمٍ فَلَ

ا الَْحِديِث َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطُوُه الْكُْبَر ِمْن ُخَزاَعةَ َوقَالَ َيْحَيى قَْد َسِمْعُتُه َمرَّةً َيقُولُ ِفي َهذَ
  . اْنظُُروا أَكَْبَر َرُجلٍ ِمْن ُخَزاَعةَ

ىسىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى   دادئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدە ـ  5155
خــۇزائه قهبىلىســىدىن بىــر ئــادەم ئۆلــۈپ كهتكهنىــدى، : رىــۋايهت قىلىــدۇ

ئۇنىڭ مىراسـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا       
ــدى ــهللهم  . ئېلىــــپ كېلىنــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ

  :ساھابىلىرىگه
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ەر ۋارىســى يــاكى تــۇغقىنى بــارمۇ، سۈرۈشــته قىلىــپ  ئۇنىــڭ بىــرــــ 
ئــۇالر سۈرۈشــته قىلغــان بولســىمۇ، ئۇنىــڭ نه بىــرەر . دېــدى ـــ! بــېقىڭالر

پهيغهمـبهر   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ۋارىسىنى، نه بىـرەر تـۇغقىنىنى تاپالمىـدى   
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ئۇنىڭ مىراسىنى خۇزائه قهبىلىسىدىن ياشتا ئهڭ چوڭ كىشـىگه ــ 
  . دېدى ـ! بېرىڭالر

ــا  ــي(يهھي ــدۇ ) راۋى ــداق دەي ــبهر   : مۇن ــته يهنه پهيغهم ــۇ ھهدىس مهن ب
خـۇزائه قهبىلىسـىدىن ياشـتا ئهڭ    «: سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  

رىــــۋايهت  ن ســــۆزىنىڭدېــــگه» !چــــوڭ ئــــادەمنى ئىــــزدەپ تېــــپىڭالر
  . ①قىلىنغانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم

  )2904: ئهبۇ داۋۇد(

اِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َمْولًى ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َماَت َوَتـَرَك  َعْن َع - 5156
ِمـْن أَْهـلِ    َشْيئًا َولَْم َيَدْع َولًَدا َولَا َحِميًما فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعطُوا ِمَرياثَُه َرُجلًا

  . قَْرَيِتِه
ــا مۇنـــداق دەيـــدۇ     5156 پهيغهمـــبهر : ـ ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ

. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىر ئازادگهردىسى ئۆلۈپ كهتكهنىـدى 
ئۇنىڭدىن بىر قىسىم پۇل ـ مال قالغان بولۇپ، ئۇنىڭ نه بىـرەر بالىسـى،    

ــدى   ــوق ئى ــتى ي ــرەر دوس ــى   . نه بى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇڭا پهيغهم ش
ئۇنىڭ مىراسىنى ئۆزىنىـڭ مهھهللىسـىدىن بىـرەر ئـادەمگه     « :ۋەسهللهم

  . ②دېدى» !بېرىۋېتىڭالر
  )2902: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجلًا َماَت َولَْم َيَدْع َوارِثًا إِلَّا غُلَاًما لَُه كَانَ أَْعَتقَُه فَقَالَ  - 5157
َم َهلْ لَُه أََحٌد قَالُوا لَا إِلَّا غُلَاًما لَُه كَانَ أَْعَتقَُه فََجَعلَ َرُسولُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  . اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَرياثَُه لَُه
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ھــېچ : ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ    5157
ازاد قىلىۋەتكهن ئۇنىڭ پهقهت ئ. مىراسخورى يوق بىر ئادەم ئۆلۈپ كهتتى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. بىر قۇلى بار ئىدى
ــارمىكهن؟  ــخورى بـ ــرەر مىراسـ ـــ ئۇنىـــڭ بىـ ــورىغانىدى،  ــ ــ دەپ سـ ــ

  :ساھابىلهر
ــ دەپ   ــ ياق، ئۇنىڭ پهقهت ئازاد قىلىۋەتكهن بىـر قـۇلى بـار ئىـكهن،    

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. جاۋاب بېرىشتى
  . ①ـ دېدى! ئۇنىڭ مىراسىنى شۇ ئازادگهردىگه بېرىڭالر ،ـ ئۇنداقتاـ

  )2905: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َوقَالَ َيزِيُد إِنَّ َتِميًما قَالَ َيا َرُسولَ  - 5158
الرَُّجلِ ِمْن الُْمْسِلِمَني قَالَ ُهَو أَْولَى النَّاسِ بَِمْحَياُه اللَِّه َما السُّنَّةُ ِفي الرَُّجلِ ُيْسِلُم َعلَى َيَدْي 

  . َوَمَماِتِه
ـ تهمىـــم دارى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇنـــداق رىـــۋايهت          5158
  :مهن: قىلىنىدۇ

مۇسۇلمانالردىن بىر ئادەمنىـڭ قولىـدا مۇسـۇلمان    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــۈننهتتۇر؟    ــېمه قىلىشــى س ــىنىڭ ن ــان كىش ــ د بولغ ــورىغانىدىم، ـ ەپ س

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ ئۇنىڭ ئىسالمغا كىرىشىگه سهۋەبچى بولغان كىشى ئۇنىڭ ھاياتى 

ــدۇر   ــدىن ئهۋزەل ــرگهن كىشــى ئىســالمغا    (ۋە ماماتى ــى ئىســالمغا كى يهن
كىرىشـــىگه ســـهۋەبچى بولغـــان كىشـــىنى ھهر جهھهتـــته ئۆزىـــدىن ئهال  

ېقىنـــدىن يادەمـــدە بولۇشـــى، دۇئـــا  بىلىشـــى، ياخشـــىلىق قىلىشـــى، ي
   .②ـ دەپ جاۋاب بهردى ،)كېرەك... قىلىشى

   )2918: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 622(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2532(ئهلبانى  ②



  ...مىراسىغا ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققى، مىراسخورى يوق كىشى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمئازادگهردىنىڭ 

281 

 أَْسلََم َمْن“:َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعاِمرٍ، بن ُعقَْبةَ َعْن - 5159
   .“الَْجنَّةُ لَُه َوَجَبْت َرُجلٌ َيَدْيِه َعلَى

ئۇقبه ئىبنى ئامىر جۇھهنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت   ـ   5159
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمنىــڭ قولىــدا بىــر ئــادەم مۇســۇلمان بولســا، ئۇنىــڭ جهنــنهتكه  «
  . ①»كىرىشى ۋاجىپ بولىدۇ

   )»ئهلكهبىر«(

ومرياثُـه   ،اللقيطُ ُحـرņ «: لقا -رضي اهللا عنه  -عمر بن اƪطاب عن  - 5160
  . »لبيت اƫال، وكذا السائبة حر، ومرياثه لبيت اƫال

تېپىۋالغــان بــاال : ـ ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    5160
شـۇنداقال، ئـازادلىقى   . ھۆردۇر، ئۇنىڭ مىراسى دۆلهت خهزىنىسىگه قالىدۇ

ــىم      ــڭ مىراس ــۆردۇر، ئۇنى ــۇ ھ ــرىلگهن قۇلم ــا بې ــامهن قولىغ ۇ دۆلهت تام
  . قالىدۇ خهزىنىسىگه

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقَْتِسُم َوَرثَِتي ِديَناًرا  - 5161
  . َما َتَركُْت َبْعَد َنفَقَِة نَِساِئي َوُمْؤَنِة َعاِمِلي فَُهَو َصَدقَةٌ

هبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ ئ  5161
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇل  « ــان پ ــدىن قالغ ــالالرنى تهقســىم   مېنىــڭ ۋارىســلىرىم مهن ــ م ـ
ــارىمنىڭ        ــاللىرىم ۋە ئورۇنباس ــالالردىن ئاي ــۇل ـ م ــۇ پ ــالمايدۇ، ئ قىلىش

  . ②»هدىقىدۇرتۇرمۇش خىراجىتىدىن ئېشىپ قالغىنى س
  )2974: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مــۇھهممهد ئىبنــى مۇئــاۋىيه  ): 336( ھهيســهمى ①

ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىـرى سـۈرگهن   . نىسابۇرى ئىسىملىك بىرى بار
ھيـا ئىبنـى   يه. بولسىمۇ، كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان

 .مۇئىن ئۇنىڭ كاززاب ئىكهنلىكىنى ئېيتقان، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2576(ئهلبانى  ②
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َعاِئَشةَ أُمَّ الُْمْؤِمنَِني َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ فَاِطَمةَ َعلَْيَها السَّلَام اْبَنةَ َرُسولِ  عن - 5162
لَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلَْت أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َبْعَد َوفَاِة َرُسولِ اللَِّه َص

ُه َعلَْيـِه  َوَسلََّم أَنْ َيقِْسَم لََها ِمَرياثََها ِممَّا َتَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّا أَفَاَء اللَّ
وَرثُ َمـا َتَركَْنـا َصـَدقَةٌ    فَقَالَ لََها أَُبو َبكْرٍ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُن

َتُه فََغِضَبْت فَاِطَمةُ بِْنُت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََهَجَرْت أََبا َبكْرٍ فَلَْم َتَزلْ ُمَهاجَِر
ُهرٍ قَالَـْت َوكَاَنـْت   َحتَّى ُتُوفَِّيْت َوَعاَشْت َبْعَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَّةَ أَْش

ـ  َدٍك فَاِطَمةُ َتْسأَلُ أََبا َبكْرٍ َنِصيَبَها ِممَّا َتَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َخْيَبَر َوفَ
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  َوَصَدقََتُه بِالَْمِديَنِة فَأََبى أَُبو َبكْرٍ َعلَْيَها ذَِلَك َوقَالَ لَْسُت َتارِكًا َشْيئًا كَانَ

Ƞَ فَأَمَّـا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعَملُ بِِه إِلَّا َعِملُْت بِِه فَإِنِّي أَْخَشى إِنْ َتَركُْت َشْيئًا ِمْن أَْمرِِه أَنْ أَزِي
ٌك فَأَْمَسكََها ُعَمُر َوقَالَ ُهَمـا  َصَدقَُتُه بِالَْمِديَنِة فََدفََعَها ُعَمُر إِلَى َعِليٍّ َوَعبَّاسٍ َوأَمَّا َخْيَبُر َوفََد

إِلَى َمْن  َصَدقَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنَتا ِلُحقُوِقِه الَِّتي َتْعُروُه َوَنَواِئبِِه َوأَْمُرُهَما
  . َوِلَي الْأَْمَر قَالَ فَُهَما َعلَى ذَِلَك إِلَى الَْيْومِ

ئانىسـى ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق       ـ مۇئمىنلهرنىـڭ    5162
 ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ۋاپاتىـدىن كېـيىن  : دەيدۇ

ئۇنىڭ قىزى فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئهبۇ بهكـرى سـىددىق رەزىيهلالھـۇ    
ئهنهۇنىڭ قېشىغا كېلىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن 

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه غهنىمهت قىلىـپ  پهيغهمبهر هللا قالغان، ا
ــنى تهلهپ    ــىنى بېرىشـ ــلىك مىراسـ ــۆزىگه تېگىشـ ــالالردىن ئـ بهرگهن مـ

  :قىلغانىدى، ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ـــ پهيغهمـ ــراس  «: ــ ــز مىـ بىـ
 .ــ دېـدى   گهن،دېـ » قالدۇرمايمىز، بىزدىن قالغان پۇل ـ مالالر سـهدىقىدۇر  

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىزى فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ   
. ئهنها قاتتىق ئاچچىغالپ، ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ئاداۋەت تـۇتتى 

ئـۇ پهيغهمـبهر   . ئۇ ئۇنىڭغـا شـۇ ئـاداۋەت تـۇتقىنىچه ۋاپـات بولـۇپ كهتتـى       
  .اي ياشىغانىدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن كېيىن ئالته ئ
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ــۇدىن    ــۇ ئهنهـ ــرى رەزىيهلالھـ ــۇ بهكـ ــا ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــاتىمه رەزىيهلالھـ فـ
ــى ۋە     ــهللهمنىڭ خهيبهردىكــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ
فهدەكتىكى مال ـ مۈلۈكلىرىدىن، مهدىنىدىكى سهدىقىسىدىن ئۆزىنىـڭ   
نېسىۋىسىنى تهلهپ قىلغانىدى، ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭ بـۇ  

  :لىۋىنى رەت قىلدى ۋەته
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قىلغـان ئىشـىدىن    
بىرەرسىنى تاشالپ قويۇش مېنىڭ ھهققىم ئهمهس، مهن ئۇنىڭ قىلغـان  
ئىشىنىڭ بىرىنىمۇ قويماي ئىجرا قىلىمهن، ئهگهر مهن ئۇنىڭ قىلغـان  
ئىشــــىدىن بىرەرســــىنى تاشــــالپ قويســــام، تــــوغرا يولــــدىن ئېزىــــپ 

  .ـ دېدى تىشىمدىن قورقىمهن،كې
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ مهدىنىــــدىكى 
سهدىقىسىگه كهلسهك، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـۇنى ئهلـى رەزىيهلالھـۇ       

ئهممـــا خهيـــبهر ۋە . ئهنهـــۇ بىـــلهن ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇغـــا بهردى
ئهنهــۇ ئــۇنى فهدەكتىكــى مــال ـ مــۈلكىگه كهلســهك، ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ    

  :قولىدا چىڭ تۇتتى ۋە
ــ بۇ ئىككى بايلىق پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     

ــ   سهدىقىسى بولۇپ، ئۇنىـڭ ئالدىـدا ئوتتۇرىغـا چىقىـپ قالىـدىغان ھهق     
ــۇنى   ھوقۇقالرغــا ۋە ئېهتىيــاجلىق يهرلهرگه ئىشــلىتىلهتتى، كېــيىن ئ

ۈگـۈنگىچه شـۇنداق   ئىشلىتىش خهلىپىنىڭ قولىـدا بولـۇپ كهلـدى ۋە ب   
  . ـ دېدى بولۇپ كهلمهكته،

   )3093: بۇخارى(

فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   :ويف رواية - 5163
ا الَْمالِ َيْعنِي َمالَ اللَّـِه  َوَسلََّم قَالَ لَا ُنوَرثُ َما َتَركَْنا َصَدقَةٌ َوإِنََّما َيأْكُلُ آلُ ُمَحمٍَّد ِفي َهذَ

  . لَْيَس لَُهْم أَنْ َيزِيُدوا َعلَى الَْمأْكَلِ
ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته، ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق         5163
ــهللهم : دېـــگهن ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ بىـــز مىـــراس «: پهيغهمـ

ۇھهممهدنىـڭ  قالدۇرمايمىز، بىـزدىن قالغـان پـۇل ـ مـالالر سـهدىقىدۇر، م      
يهيـدۇ،  ) نىـڭ مېلىـدىن  هللايهنـى ا (تاۋابىئاتىـدىكىلهر بـۇ مالـدىن    ـ ئائىله  
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ــوق      ــى ي ــۋېلىش ھهقق ــارتۇق ئېلى ــلۇقتىن ئ ــاققا چۇش ــڭ قورس » ئۇالرنى
  . ①دېدى

   )2968: ئهبۇ داۋۇد(

َرِضَي اللَُّه َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ قَالَ َجاَءْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها إِلَى أَبِي َبكْرٍ  - 5164
 َسِمْعُت َعْنُه َتطْلُُب ِمَرياثََها ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

يا طُْعَمةً فَهَِي ِللَّـِذي  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أَطَْعَم َنبِ
  . َيقُوُم ِمْن َبْعِدِه
فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ئهبـۇ     : ـ ئهبۇ تۇفهيـل مۇنـداق دەيـدۇ     5164

بهكرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ قېشـىغا كېلىـپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ       
ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن قالغان مىراسىنى تهلهپ قىلغانىدى، ئهبۇ بهكـرى  

  :هنهۇرەزىيهلالھۇ ئ
ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ــاال هللا ا«: ـ تائ

بىـــرەر پهيغهمـــبهرگه رىزىـــق بهرســـه، بـــۇ رىزىـــق شـــۇ پهيغهمبهرنىـــڭ   
  . ②ـ دەپ جاۋاب بهردى دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم،» ئورۇنباسارىغا قالىدۇ

  )2973: ئهبۇ داۋۇد(

نَّ أَْزَواَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحـَني  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَ - 5165
 ِمَرياثَُهنَّ ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََرْدنَ أَنْ َيْبَعثَْن ُعثَْمانَ إِلَى أَبِي َبكْرٍ َيْسأَلَْنُه

  . للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُنوَرثُ َما َتَركَْنا َصَدقَةٌفَقَالَْت َعاِئَشةُ أَلَْيَس قَْد قَالَ َرُسولُ ا
ــا مۇنـــداق دەيـــدۇ     5165 پهيغهمـــبهر : ـ ئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ

ئۇنىڭ ئاياللىرى  ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولغاندىن كېيىن
 مىـــراس تهلهپ قىلىـــپ ئوســـمان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇنى ئهبـــۇ بهكـــرى  

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا ئهۋەتمهكچى بولغانىدى، مهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2572(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2575(ئهلبانى  ②



  ...مىراسىغا ئىگىدارچىلىق قىلىش ھهققى، مىراسخورى يوق كىشى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمئازادگهردىنىڭ 

285 

ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ـــ پهيغهمـ ــراس  «: ــ ــز مىـ بىـ
ــ   دېمىگهنمـۇ؟ » قالدۇرمايمىز، بىزدىن قالغـان پـۇل ـ مـالالر سـهدىقىدۇر     

  . دېدىم
   )6730: بۇخارى(

ْسَمْعَن َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   قُلُْت أَلَا َتتَِّقَني اللََّه أَلَْم َت: ويف رواية - 5166
ِفهِْم َوَسلََّم َيقُولُ لَا ُنوَرثُ َما َتَركَْنا فَُهَو َصَدقَةٌ َوإِنََّما َهذَا الَْمالُ ِلآلِ ُمَحمٍَّد ِلَناِئَبِتهِْم َوِلَضْي

  . فَإِذَا ُمتُّ فَُهَو إِلَى َوِليِّ الْأَْمرِ ِمْن َبْعِدي
: ىر رىۋايهتته، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق دېـگهن   ـ يهنه ب  5166

  :مهن ئۇ ئايالالرغا
تىــن قورقمامســىلهر؟ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى هللاــــ ســىلهر ا
بىز مىراس قالدۇرمايمىز، بىزدىن قالغان پـۇل ـ مـالالر    «: ۋەسهللهمنىڭ

ىپىي تاۋابىئاتلىرىنىـڭ تاسـاد  ـ سهدىقىدۇر، بۇ مال مۇھهممهدنىڭ ئـائىله   
ئېهتىيـــاجلىرى ۋە مېهمـــانلىرى ئۈچـــۈن ئىشـــلىتىلىدۇ، مهن ئۆلـــۈپ 

ــه ــدۇ  مكهتسـ ــىدا بولىـ ــڭ باشقۇرۇشـ ــى خهلىپىنىـ ــدىن كېيىنكـ » ، مهنـ
  . ①ـ دېدىم دېگهنلىكىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭالر؟

   )2976: ئهبۇ داۋۇد(

ُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث قَالَ َما َتَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 5167
ْرًضـا  ِديَناًرا َولَا ِدْرَهًما َولَا َعْبًدا َولَا أََمةً إِلَّا َبْغلََتُه الَْبْيَضاَء الَِّتي كَانَ َيْركَُبَها َوِسـلَاَحُه َوأَ 

  . َجَعلََها ِلاْبنِ السَّبِيلِ َصَدقَةً
ــدۇ      5167 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــارىس رەزىيهلالھ ــى ھ ــر ئىبن ــ ئهم : ـ

همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم نه تىلال، نه كۈمـۈش، نه قـۇل، نه   پهيغ
ئــۇ پهقهت ئــۆزى مىنىــدىغان ئــاق قېچىرىنــى،     . دېــدەك قالــدۇرمىغان 

ــورالىنى ۋە ا ــۋەتكهن زېمىنى هللا قــ ــهدىقه قىلىــ ــاپ ســ ــا ئاتــ ــى يولىغــ نــ
  . قالدۇرغانىدى

   )4461: بۇخارى(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2578(ئهلبانى  ①
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َدَخلُْت أََنا َوَشدَّاُد ْبُن َمْعِقلٍ َعلَى اْبنِ َعبَّاسٍ  َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ قَالَ - 5168
 قَالَ َما َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فَقَالَ لَُه َشدَّاُد ْبُن َمْعِقلٍ أََتَرَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َشْيٍء

ا َعلَى ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَنِفيَِّة فََسأَلَْناُه فَقَالَ َما َتَرَك إِلَّا َما َبْيَن َتَرَك إِلَّا َما َبْيَن الدَّفََّتْينِ قَالَ َوَدَخلَْن
  . الدَّفََّتْينِ

مهن شهدداد ئىبنى : ـ ئابدۇلئهزىز ئىبنى رۇفهيئ مۇنداق دەيدۇ  5168
مهئقىل بىلهن بىلـله ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ قېشـىغا       

  :مهئقىل ئۇنىڭدىنشهدداد ئىبنى . كىرگهنىدىم
؟ ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىرەر نهرسه قالدۇرغانمۇ

  :ـ دەپ سورىغانىدى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
ــ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قۇرئانـدىن باشـقا ھـېچ        

ۇھهممهد ئىبنـى  بىـز مـ   ،كېيىن. ـ دەپ جاۋاب بهردى نهرسه قالدۇرمىغان،
ھهنهفىييهنىڭ قېشىغا كىرىپ، ئۇنىڭدىنمۇ بۇ سـوئالنى سـورىغانىدۇق،   

  :ئۇمۇ
ــ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قۇرئانـدىن باشـقا ھـېچ        

  . دەپ جاۋاب بهردىـ  نهرسه قالدۇرمىغان،
   )5019: بۇخارى(

 َوَزَعـمَ  ُجْنَدبٍ ْبنِ َسُمَرةَ ْيِفَس َعلَى َسْيِفي َصَنْعُت قَالَ ِسريِيَن اْبنِ َعْن - 5169
  . َحَنِفيا َوكَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َسْيِف َعلَى َسْيفَُه َصَنَع أَنَُّه َسُمَرةُ

مهن قىلىچىمنـى سـهمۇرە   : ـ ئىبنى سـىيرىن مۇنـداق دەيـدۇ    5169
. ىتىپ ياسـاتتىم ئىبنى جۇندۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قىلىچىغا ئوخش

سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇمـۇ قىلىچىنـى پهيغهمـبهر    
. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىلىچىغا ئوخشىتىپ ياساتقانىكهن

) يهنى ھهنهفى قهبىلىسىگه مهنسـۇب قىلىچالردىـن  (ئۇ، ھهنهفى قىلىچى 
  . ①ئىدى

   )1683: تىرمىزى(
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  . نَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ َوِلَواǗُُه أَْبَيُضَعْن َجابِرٍ أَنَّ ال - 5170
ــدۇ      5170 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ جـ پهيغهمـ

تـۇغى   چاغـدىكى  مهككىـگه كىـرگهن   نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
  . ①ئاق ئىدى

   )1679: تىرمىزى(

كَاَنْت َراَيةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسـْوَداَء   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ - 5171
  .َوِلَواǗُُه أَْبَيَض
پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  5171

  . ②سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بايرىقى قارا، تۇغى ئاق ئىدى
  )1681: تىرمىزى(

اٍك َعْن َرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه َعْن آَخَر ِمْنُهْم قَالَ َرأَْيُت َراَيةَ َرُسولِ اللَِّه َعْن ِسَم - 5172
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصفَْراَء

ـ سىماك ئۆزىنىـڭ قهۋمىـگه تهۋە بىـر ئادەمـدىن يهنه شـۇالرغا        5172
ــۋايهت قىلىــدۇ   ــداق دېگهنلىكىنــى رى ن مه: تهۋە يهنه بىــر ئادەمنىــڭ مۇن

ــڭ     ــهللهمنىڭ بايرىقىنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــېرىق پهيغهم س
  . ③ئىكهنلىكىنى كۆرگهنىدىم

   )2593: ئهبۇ داۋۇد(

ُيوُنُس ْبُن ُعَبْيٍد َمْولَى ُمَحمَِّد ْبنِ الْقَاِسمِ قَالَ َبَعثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ  عن - 5173
ْن َراَيِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ كَاَنْت َسـْوَداَء  إِلَى الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ أَْسأَلُُه َع

  . ُمَربََّعةً ِمْن َنِمَرٍة

                                                 
 .ېگهنھهسهن، ـ د): 1372(ئهلبانى  ①
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ـ مۇھهممهد ئىبنى قاسـىمنىڭ ئازادگهردىسـى يۇنـۇس ئىبنـى ئۇبهيـد        5173
مۇھهممهد ئىبنـى قاسـىم مېنـى بهرائ ئىبنـى ئازىـب رەزىيهلالھـۇ       : مۇنداق دەيدۇ

ڭ قېشـىغا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بايرىقىنىـڭ       ئهنهۇنى
بهرائ ئىبنـى ئازىـب رەزىيهلالھـۇ    . قانداق ئىكهنلىكىنى سـورىغىلى ئهۋەتكهنىـدى  

  :ئهنهۇ
پ، تـــون ـــــ ئۇنىـــڭ بايرىقىنىـــڭ رەڭگـــى قـــارا، شـــهكلى تـــۆت چاســـا بولـــۇ 

ــ دەپ  زىقلىق رەختــتىن قىلىنغانىــدى،ىتىكىلىــدىغان ئــاق ـ قــارا ســ    جــاۋاب ـ
  . ①بهردى

   )1680: مىزىرتى(

َعْن َعاِصمٍ الْأَْحَولِ قَالَ َرأَْيُت قََدَح النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد أََنسِ  - 5174
لَ قَالَ ْبنِ َماِلٍك َوكَانَ قَْد اْنَصَدَع فََسلَْسلَُه بِِفضٍَّة قَالَ َوُهَو قََدٌح َجيٌِّد َعرِيٌض ِمْن ُنَضارٍ قَا

 أََنٌس لَقَْد َسقَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َهذَا الْقََدحِ أَكْثََر ِمْن كَذَا َوكَذَا قَالَ
ذََهبٍ  َوقَالَ اْبُن ِسريِيَن إِنَُّه كَانَ ِفيِه َحلْقَةٌ ِمْن َحِديٍد فَأََراَد أََنٌس أَنْ َيْجَعلَ َمكَاَنَها َحلْقَةً ِمْن

  . فََتَركَُهأَْو ِفضٍَّة فَقَالَ لَُه أَُبو طَلَْحةَ لَا ُتَغيَِّرنَّ َشْيئًا َصَنَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ ئاسـىم ئهھـۋەل مۇنـداق دەيـدۇ     5174

نـى مالىـك   ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سۇ ئىچىـدىغان ئـايىقىنى ئهنهس ئىب  
ئـۇ ئايـاق يېرىلىـپ كهتـكهن     . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قولىدا كۆرگهنىدىم

ئـۇ  . بىـلهن قادىۋالغـانىكهن   بولۇپ، ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى كۈمۈش
ياسـالغان بولـۇپ، ئهنهس رەزىيهلالھـۇ    قىلىپ ئاياق ساپ ياغاچتىن كهڭ 

  :ئهنهۇ
ۋەسـهللهمگه نۇرغـۇن    ــ مهن بۇ ئاياقتا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى

ئــۇ : ئىبنــى ســىيرىن مۇنــداق دەيــدۇ. ـــ دېــدى قېــتىم ســۇ بهرگهنىــدىم،
ئاياقنىــڭ تۆمــۈر ھالقىســى بــار ئىــدى، ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئۇنىــڭ 
ئورنىغا ئالتۇن ياكى كۈمۈش ھالقا بېكىتمهكچـى بولۇۋىـدى، ئهبـۇ تهلـهه     

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1373(ئهلبانى  ①
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ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ ياســــاتقان ــــــ پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ 
 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ــ دېـدى   نهرسىسىدىن ھـېچ نهرسـىنى ئـۆزگهرتمىگىن،   

  . نىڭغا چېقىلمىدىئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇ
   )5638: بۇخارى(

: قال ƃ عبُد اهللا بن سالم: قال -رضي اهللا عنه  -بردة اɉسلمي  أيبعن  - 5175
فاتَّبْعُتُه إƂ بيِتـه،  : Ý قال -صلى اهللا عليه وسلم -نƑُّ أال أْسِقيَك يف قدح َشرَِب فيه ال«

َصلِّ يف هذا اƫسجد، فقد صلَّى فيه رسـولُ  : وسقاƆ يف قدح، وأطعمƗ فيه َسويقا، فقال
   .»-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

ــۇ    5175 ــلهمى ـ ئهب ــۇردە ئهس ــدۇ   ب ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : رەزىيهلالھ
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ماڭا

ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۇ ئىچكهن ئاياقتا سـاڭا  
مهن ئۇنىڭغـا ئهگىشـىپ ئـۆيىگه     ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ــ دېـدى   سۇ بېرەيمـۇ؟ 

ئــۇ ماڭــا بىــر ئاياقتــا ســۇ بهردى، كېــيىن ئۇنىڭــدا تالقــان بهردى،  . بــاردىم
  ئاندىن 

ــۇ مهســجىدته نامــاز ئوقــۇغىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ـــ ب  ـ
  . ـ دېدى ۋەسهللهم ئۇنىڭدا ناماز ئوقۇغانىدى،

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

قَالَ كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحاِئِطَنا فََرٌس  بن سعدَسْهلٍ  عن - 5176
  . ُيقَالُ لَُه اللَُّحْيُف قَالَ أَُبو َعْبد اللَِّه َوقَالَ َبْعُضُهُم اللَُّخْيُف

ــدۇ      5176 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : ـ ســهھل ئىبنــى ســهئد رەزىيهلالھ
بىزنىــڭ بېغىمىــزدا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ      

ئهبــۇ ئابــدۇلالھنىڭ  . ئىســىملىك بىــر ئېتــى بــار ئىــدى     “لۇھهيــف”
  :ئېيتىشىچه، بهزىلهر

  . ـ دېگهن ئىدى، “لۇخهيف”ــ ئۇ ئاتنىڭ ئىسمى 
  )2855: بۇخارى(
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  ئىجرا قىلىش بۆلۈمىجازا 

جازانى ئىجرا قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈش، ئۇنى ئىناۋەتسىز 
قىلىش، گۇناھىنى تىلىۋېلىش، ئاگاھالندۇرۇش جازاسى 

  بېرىش قاتارلىقالر

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدٌّ ُيْعَملُ ِفـي   قَالَُهَرْيَرةَ  عن أيب - 5177
  . ْيٌر ِلأَْهلِ الْأَْرضِ ِمْن أَنْ ُيْمطَُروا ثَلَاِثَني َصَباًحاالْأَْرضِ َخ

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         5177
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كۈن  30يهر يۈزىدە جازا ئىجرا قىلىش زېمىن ئهھلى ئۈچۈن ئۇالرغا «
  . ①»ياخشىدۇرتاش ياغقاندىن 

  )4905: نهسائى(

  . أَْرَبِعَني لَْيلَةً :ويف رواية - 5178
: ـ يهنه بىر رىۋايهتته، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   5178

  . ②دېگهن» كۈن 40«
   )4905: نهسائى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ عن - 5179
َمثَلُ الْقَاِئمِ َعلَى ُحُدوِد اللَِّه َوالَْواِقعِ ِفيَها كََمثَلِ قَْومٍ اْسَتَهُموا َعلَى َسِفيَنٍة فَأََصاَب َبْعُضـُهْم  

َمرُّوا َعلَى َمْن فَْوقَُهْم أَْعلَاَها َوَبْعُضُهْم أَْسفَلََها فَكَانَ الَِّذيَن ِفي أَْسفَِلَها إِذَا اْسَتقَْوا ِمْن الَْماِء 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4554(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4555(ئهلبانى  ②
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كُـوا  فَقَالُوا لَْو أَنَّا َخَرقَْنا ِفي َنِصيبَِنا َخْرقًا َولَْم ُنْؤِذ َمْن فَْوقََنا فَإِنْ َيْتُركُوُهْم َوَمـا أََراُدوا َهلَ 
  . َجِميًعا َوإِنْ أََخذُوا َعلَى أَْيِديهِْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعا

ــى ۇـ ن   5179 ــى بهش ــان ئىبن ــۋايهت  ئم ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ر رەزىيهلالھ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى ياخشـى ئىشـقا   (نىڭ بهلگىلىمىلىرىنى ھىمايه قىلغۇچى هللا«
ــان ئ  ــۇيرۇپ، يامـ ــقۇچى ىبـ ــتىن توسـ ــق   ) شـ ــا خىالپلىـ ــلهن ئۇنىڭغـ بىـ

ــالىغا     ــڭ مىســ ــر ئادەملهرنىــ ــۇنداق بىــ ــالى شــ ــڭ مىســ قىلغۇچىنىــ
ئوخشــايدۇكى، ئــۇالر كــېمىگه چىقىــش ئۈچــۈن چهك تاشــاليدۇ، نهتىجىــدە 
بهزىلهرگه كېمىنىـڭ ئۈسـتى تهرىپىـدە ئولتۇرىـدىغان چهك چىقسـا، يهنه      

تــۆۋەن تهرەپــته . بهزىــلهرگه تــۆۋەن تهرىپىــدە ئولتۇرىــدىغان چهك چىقىــدۇ
ــدىن      ــڭ يېنى ــته ئولتۇرغانالرنى ــتى تهرەپ ــىغاندا ئۈس ــانالر ئۇسس ئولتۇرغ

  : توغرا كېلىدۇ ۋەئۆتۈشكه 
ــ ئهگهر بىز پهستىن كېمىنـى تېشـىپ، سـۇنى شـۇ يهردىـن ئالغـان       
بولساق ئىدۇق، ئۈستى تهرىپىمىـزدە ئولتۇرغانالرغـا ئهزىـيهت بهرمىـگهن     

نـاۋادا ئۈسـتى تهرەپـته ئولتۇرغـانالر ئـۇالرنى قىلمـاقچى       . ـ دەيدۇ بوالتتۇق،
ــراقال ســۇغا غهر      ــا، ھهممىســى بى ــان ئىشــىدىن توسمىس ق بولــۇپ بولغ

ئهگهر ئۈســـــتى تهرەپـــــته ئولتۇرغـــــانالر تـــــۆۋەن تهرەپـــــته . كېتىـــــدۇ
ئولتۇرغانالرنىــڭ قــوللىرىنى تۇتىۋالســا، ئۇالرمــۇ، بۇالرمــۇ ســۇغا غهرق      

  . »بولۇشتىن بىرگه قۇتۇلۇپ قالىدۇ
  )2493: بۇخارى(

ا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَّ َرُجلًا اْعَتَرَف َعلَى َنفِْسِه بِالزَِّن - 5180
كُْسورٍ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَعا لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسْوȓٍ فَأُِتَي بَِسْوȓٍ َم

فَأُِتَي بَِسْوȓٍ قَْد ُرِكَب بِِه  فَقَالَ فَْوَق َهذَا فَأُِتَي بَِسْوȓٍ َجِديٍد لَْم ُتقْطَْع ثََمَرُتُه فَقَالَ ُدونَ َهذَا
 أَنْ َولَانَ فَأََمَر بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُجِلَد ثُمَّ قَالَ أَيَُّها النَّاُس قَـْد آنَ لَكُـمْ  

َتِتْر بِِسْترِ اللَِّه فَإِنَُّه َمْن ُيْبِدي َتْنَتُهوا َعْن ُحُدوِد اللَِّه َمْن أََصاَب ِمْن َهِذِه الْقَاذُوَراِت َشْيئًا فَلَْيْس
  . لََنا َصفَْحَتُه ُنِقْم َعلَْيِه ِكَتاَب اللَِّه
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ زەيد ئىبنى ئهسـلهم مۇنـداق دەيـدۇ     5180
ــانلىقىنى      ــا قىلغـ ــادەم زىنـ ــر ئـ ــدا بىـ ــهللهمنىڭ زامانىـ ــى ۋەسـ ئهلهيهـ

ــدى  ــرار قىل ــدىن ئىق ــلهن . ئۆزلىكى ــۇنىڭ بى ــهلاللالھۇ  پهي ،ش ــبهر س غهم
ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى ئۇرۇش ئۈچۈن قامچـا كهلتۈرۈشـكه بۇيرۇغانىـدى،    

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ئۇپراپ ئۈزۈلۈپ كهتكهن بىر قامچا كهلتۈرۈلـدى 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۇن   ــا كهلتۈرۈلسـ ــىراق قامچـ ــدىن ياخشـ ـــ بۇنىڭـ ــدى،  ! ــ ــ دېگهنىـ ــ
ــر ق     ــى بى ــۈزۈلمىگهن يېپيېڭ ــېچ ئ ــۆرۈمىلىرى ھ ــدى ئ ــا كهلتۈرۈل . امچ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ دېگهنىــدى، ! بۇنىڭــدىن ســهل ياخشــىراق قامچــا كهلتۈرۈلســۇنــــ 
. خېلـى يۇمشـاپ قالغـان بىـر قامچـا كهلتۈرۈلـدى       قا ئىشلىتىلىپ،ئۇالغ

ــۇ قامچــا بىــلهن ھېلىقــى     ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ب پهيغهم
ئانـدىن  . قىلغانىـدى، ئـۇ ئـادەمگه دەررە ئۇرۇلـدى    ئادەمنى ئۇرۇشقا بۇيرۇق 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  چهكلىــگهن ئىشــالردىن يانىــدىغان ۋاقــتىڭالر  هللا ا! ئــى خــااليىقـ

ــۇ مهيــنهت ئىشــالردىن بىرىنــى قىلىــپ    پىشــىپ يېتىلــدى، كىمكــى ب
كىمكـى بىـزگه گۇنـاھىنى    . نىڭ يوشۇرۇشى بىلهن يوشۇرسۇنهللاسالسا، ا

ــ   نىڭ كىتابى بويىچه جازا ئىجرا قىلىمىز،هللاكارىلىسا، بىز ئۇنىڭغا ائاش
  . دېدى

  ) 1562: مالىك(

 َعْن الُْحُدوَد اْدَرُءوا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 5181
 َخْيٌر الَْعفْوِ ِفي ُيْخِطئَ أَنْ الْإَِماَم فَإِنَّ َسبِيلَُه فََخلُّوا َمْخَرٌج لَُه كَانَ فَإِنْ اْسَتطَْعُتْم َما الُْمْسِلِمَني

  . الُْعقُوَبِة ِفي ُيْخِطئَ أَنْ ِمْن
ــدۇكى،       5181 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ـ ئائىشـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىجرا قىلماڭالر، ئهگهر جازانى  جازا مۇسۇلمانالرغا ئامالنىڭ بارىچه«

. ۋېتىڭالرۇئىجــــرا قىلماســــلىققا يــــول تېپىلســــا، گۇناھكــــارنى قويــــ 
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ى ئۇنىڭغا جازا ئىجـرا  شقىنۇناھكارنى ئهپۇ قىلىشتا خاتاالخهلىپىنىڭ گ
  . ①»ىدىن ياخشىدۇرقىنشقىلىشتا خاتاال

   )1424: تىرمىزى(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت - 5182
  . أَِقيلُوا ذَوِي الَْهْيئَاِت َعثََراِتهِْم إِلَّا الُْحُدوَد

ــدۇكى،       5182 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى « ــاراڭالردىكى ئهخالقلىــــق كىشــ ــدىغان ئــ ــازا كېلىــ لهرنىڭ جــ
  . ②»خاتالىقلىرىدىن باشقا خاتالىقلىرىنى ئهپۇ قىلىڭالر

  )4375: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتَعـافَْوا   - 5183
  . َحدٍّ فَقَْد َوَجَب الُْحُدوَد ِفيَما َبْيَنكُْم فََما َبلََغنِي ِمْن

ــۋايهت       5183 ــادىن رى ــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئاراڭالردىكى جازا ئىجـرا قىلىنىـدىغان جىنـايهتلهرنى ئۆزئـارا ئهپـۇ      «
جرا قىلىش ۋاجىـپ  ئهمما مېنىڭ ئالدىمغا كهلگهن جازانى ئى. قىلىڭالر

  . ③»بولۇپ قالىدۇ
   )4886: نهسائى(

َعْن َيزِيَد ْبنِ ُنَعْيمٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َماِعًزا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَرَّ ِعْنَدُه  - 5184
ثَْوبَِك كَانَ َخْيًرا لََك َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبـُن ُعَبْيـٍد   أَْرَبَع َمرَّاٍت فَأََمَر بَِرْجِمِه َوقَالَ ِلَهزَّالٍ لَْو َسَتْرَتُه بِ

بِيَّ َصلَّى اللَّـُه  َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َحدَّثََنا َيْحَيى َعْن اْبنِ الُْمْنكَِدرِ أَنْ َهزَّالًا أََمَر َماِعًزا أَنْ َيأِْتَي النَّ
  . َعلَْيِه َوَسلََّم فَُيْخبَِرُه

ــۇئهيم  ـ يهزىــد   5184 ىســىنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  دادئىبنــى ن
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مـائىز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ      : رىۋايهت قىلىـدۇ 
ــرار     ــۆت قېــتىم ئىق ــا قىلغــانلىقىنى ت قېشــىغا كېلىــپ، ئۆزىنىــڭ زىن
ــۇنى چالمــا ـ       قىلغانىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ

  :غاكېسهك قىلىشقا بۇيرۇدى ۋە ھهززال
ــ   ــ ئۇنى كىيىمىڭ بىلهن چۆمكىۋالساڭ، بۇ سهن ئۈچۈن ياخشىدۇر،

ــدى ــى    . دېـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــائىزنى پهيغهمـ ــلىدە ھهززال مـ ئهسـ
 قالغـــانلىقىنى ئېيتىشـــ ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا بېرىـــپ، زىنـــا قى   

  . ①بۇيرۇغانىدى
   )4377: ئهبۇ داۋۇد(

ا ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر فََخَرَج إِلَْيَنـا فََجلَـَس   َعْن َيْحَيى ْبنِ َراِشٍد قَالَ َجلَْسَن - 5185
فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َحالَْت َشفَاَعُتُه ُدونَ َحـدٍّ ِمـْن   

ُه لَْم َيَزلْ ِفي َسَخِط اللَِّه َحتَّـى  ُحُدوِد اللَِّه فَقَْد َضادَّ اللََّه َوَمْن َخاَصَم ِفي َباِطلٍ َوُهَو َيْعلَُم
  . َيْنزَِع َعْنُه َوَمْن قَالَ ِفي ُمْؤِمنٍ َما لَْيَس ِفيِه أَْسكََنُه اللَُّه َرْدغَةَ الَْخَبالِ َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَالَ

بىـز ئابـدۇلالھ ئىبنـى    : ـ يهھيا ئىبنـى راشـىد مۇنـداق دەيـدۇ     5185
ئۇ يېنىمىزغا چىقىپ . ى ساقالپ ئولتۇراتتۇقئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمان
  :ئولتۇردى ۋە مۇنداق دېدى

كىمنىـڭ  «: ــ مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    
بېكىتكهن جازاالردىن ئۇنىڭغا كهلگهن بىرەر جازانى ئىجـرا  هللا شاپائىتى ا

. نىـڭ ئهمـرىگه قارشـى چىققـان بولىـدۇ     هللاقىلىشنى توسۇپ قالىدىكهن، ا
ىر ناھهق ئىشتا ئۇنىـڭ نـاھهق ئىكهنلىكىنـى بىلىـپ تـۇرۇپ      كىمكى ب

ــارتمىغىچه ا   ــولىنى ت ــدىن ق ــىدىكهن، ئۇنىڭ ــى  هللاجېدەللىش ــڭ غهزىپ نى
كىمكــى بىــر مــۇئمىننى ئۇنىڭــدا يــوق نهرســه بىــلهن  . ئىچىــدە بولىــدۇ

تهۋبه  ىيهنــ(كــۈس قۇتــۇلمىغىچه ۆقارىاليــدىكهن، ئــۇنى قارىالشــتىن تهلت
ئـــۇنى هللا ا) هن ھااللالشـــمىغىچهقىلمىغـــۇچه يـــاكى شـــۇ مـــۇئمىن بىـــل
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» تۇرىـدۇ تجهھهننهمنىڭ قان ـ يىرىڭالردىن پهيدا بولغان پاتقاقلىرىغـا پا  
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

  )3597: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ الزَُّبْيَر ْبَن الَْعوَّامِ لَِقَي َرُجلًا قَْد أََخـذَ   - 5186
 بِـِه  ارِقًا َوُهَو ُيرِيُد أَنْ َيذَْهَب بِِه إِلَى السُّلْطَاِن فََشفََع لَُه الزَُّبْيُر ِلُيْرِسلَُه فَقَالَ لَا َحتَّى أَْبلȠََُس

  . السُّلْطَانَ فَقَالَ الزَُّبْيُر إِذَا َبلَْغَت بِِه السُّلْطَانَ فَلََعَن اللَُّه الشَّاِفَع َوالُْمَشفَِّع
زۇبهيـر ئىبنـى   : ئه ئىبنى ئابدۇرراھمان مۇنـداق دەيـدۇ  ـ رەبىي 5186

ۋېلىــپ، ئــۇنى خهلىپىنىــڭ ۇئهۋۋام رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــر ئــوغرىنى تۇت 
ئالدىغا ئېلىپ ماڭغان بىر ئادەمگه ئۇچراپ قېلىپ، ئۇنىڭـدىن ئـوغرىنى   

  :ۋېتىشىنى تىلىۋالغانىدى، ئۇ ئادەمۇقوي
ــ   رمىسام بولمايـدۇ، ــ ياق، مهن بۇنى خهلىپىنىڭ قېشىغا ئېلىپ با

  :بۇنى ئاڭلىغان زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى
ــاڭ، ا    ــۇنى خهلىپىنىــڭ قېشــىغا ئېلىــپ بارس ـــ ئهگهر ئ ئۇنىــڭ هللا ـ

 تىلىۋالغۇچى ئىككىسىگه لهنهت قىلىـدۇ،  بىلهن گۇناھىنى كهچۈرگۈچى
  . ـ دېدى

   )1580: مالىك(

انَ أَنَّ َصفَْوانَ ْبَن أَُميَّةَ ِقيلَ لَُه إِنَُّه َمْن لَْم َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َصفَْو - 5187
 ُيَهاجِْر َهلََك فَقَِدَم َصفَْوانُ ْبُن أَُميَّةَ الَْمِديَنةَ فََناَم ِفي الَْمْسجِِد َوَتَوسََّد رَِداَءُه فََجاَء َسـارِقٌ 

ى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَر بِـِه  فَأََخذَ رَِداَءُه فَأََخذَ َصفَْوانُ السَّارَِق فََجاَء بِِه إِلَ
ُسـولَ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتقْطََع َيُدُه فَقَالَ لَُه َصفَْوانُ إِنِّي لَْم أُرِْد َهذَا َيا َر

  . ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََهلَّا قَْبلَ أَنْ َتأِْتَينِي بِِهاللَِّه ُهَو َعلَْيِه َصَدقَةٌ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
: ـ ســهفۋان ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســهفۋان مۇنــداق دەيــدۇ   5187

  :سهفۋان ئىبنى ئۇمهييه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
ـ دېيىلگهنىدى، ئۇ بـۇ   ــ ھىجرەت قىلمىغان كىشى زىيانكار بولىدۇ،

ئــۇ مهدىــنىگه كهلگهنــدىن . جــرەت قىلــدىگهپنــى ئــاڭالپ مهدىــنىگه ھى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3066(ئهلبانى  ①



  ...ئىجرا قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈش، ئۇنى ئىناۋەتسىز قىلىش، گۇناھىنى تىلىۋېلىش، ئاگاھالندۇرۇشجازانى 

297 

شــۇ . پ، تــونىنى بېشــىغا قويــۇپ ئۇخلىــدى ىرىــمهســجىدكه ك ،كېــيىن
ئۇنىـــڭ تـــونىنى ئالغانىـــدى، ســـهفۋان ، ئهســـنادا بىـــر ئـــوغرى كېلىـــپ

ــۇنى تۇت   ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــى   ۇرەزىيهلالھ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــپ، پهيغهم ۋېلى
الھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمـبهر سـهلالل  . ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا ئېلىپ كهلـدى 

ۋەسهللهم ئۇنىڭ قولىنى كېسىشـكه بۇيرۇغانىـدى، سـهفۋان رەزىيهلالھـۇ     
  :ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

بولۇشـىنى كۈتمىگهنىـدىم، ئـۇ تـون      بۇنـداق  مهن! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
بىـراق پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . ــ دېـدى   ئۇنىڭغا سهدىقه بولـۇپ كهتسـۇن،  

  :هللهمئهلهيهى ۋەس
ــۇرۇن شــۇنداق      ــۇنى مېنىــڭ قېشــىمغا ئېلىــپ كېلىشــتىن ب ـــ ئ ـ

  . ـ دېدى قىلساڭ بولماسمىدى؟
   )1579: مالىك(

ُبْرَدةَ الْأَْنَصارِيَّ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَـا   عن أيب - 5188
  . ي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّهَتْجِلُدوا فَْوَق َعْشَرِة أَْسَواȓٍ إِلَّا ِف

مهن : ـ ئهبـۇ بـۇردە ئهنسـارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        5188
ــهللهمنىڭ   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــگهن هللا ا«: پهيغهمـ بهلگىلىـ

بولمىسىال، بىرىنى جازالىغاندا ئون دەررىدىن ئارتۇق  سىجازاالردىن بىرەر
  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» !ئۇرماڭالر

   )6850: بۇخارى(

َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َجابِرٍ َعمَّْن َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا  عن - 5189
  . ُعقُوَبةَ فَْوَق َعْشرِ َضَرَباٍت إِلَّا ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه

ۇ ئهلهيهـى  ئابدۇرراھمان ئىبنى جـابىر پهيغهمـبهر سـهلاللالھ    ـ 5189
ۋەســـهللهمدىن ئاڭلىغـــان بىرىـــدىن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  

بهلگىلىـگهن  هللا ا«: ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
رتۇق بولمىسىال، بىرىنى جازالىغاندا ئون دەررىدىن ئا سىجازاالردىن بىرەر

  . »قا بولمايدۇئۇرۇش
   )6849: بۇخارى(
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ْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أََصاَب َحـدا فَُعجِّـلَ   َعْن َعِليٍّ َع - 5190
ـ  دا ُعقُوَبَتُه ِفي الدُّْنَيا فَاللَُّه أَْعَدلُ ِمْن أَنْ ُيثَنَِّي َعلَى َعْبِدِه الُْعقُوَبةَ ِفي الْآِخَرِة َوَمْن أََصاَب َح

  . ُه فَاللَُّه أَكَْرُم ِمْن أَنْ َيُعوَد إِلَى َشْيٍء قَْد َعفَا َعْنُهفََسَتَرُه اللَُّه َعلَْيِه َوَعفَا َعْن
ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   5190

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كىمكى جازا كېلىدىغان بىرەر جىنايهتنى قىلىپ سېلىپ، ئۇنىڭ «

ــادى  ــۇ دۇنيـ ــىنى مۇشـ ــدىكهن، اجازاسـ ــاخىرەتته هللا ال تارتىـ ــىنى ئـ بهندىسـ
كىمكى جازا كېلىدىغان بىرەر . ئىككىنچى قېتىم جازاالشتىن ئادىلدۇر

ئۇنىڭ گۇناھىنى ياپسـا ۋە ئـۇنى ئهپـۇ    هللا ا ،جىنايهتنى قىلغاندىن كېيىن
ــا، ا ــا ھۆكـــۈم قىلىشـــتىن  هللا قىلسـ ئهپـــۇ قىلىـــۋەتكهن نهرســـىگه قايتـ
  . ①»ئۇلۇغدۇر

  )2626: تىرمىزى(
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ادەم ئۆلتۈرگهننىڭ گۇناھى، ئادەم ئۆلتۈرۈشنى يوللۇق ئ
  نى ئۆلتۈرۈۋېلىشىقىلىدىغان ئامىلالر ۋە ئۆز

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5191
  .ا لَْم ُيِصْب َدًما َحَراًمالَْن َيَزالَ الُْمْؤِمُن ِفي فُْسَحٍة ِمْن ِدينِِه َم

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،    5191
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مــۇئمىن ئــادەم ھــارام قــان تــۆكمىگهنال بولســا، دىنىــي ئىشــلىرىدا  «
  . »ھهمىشه كهڭچىلىك ئىچىدە بولىدۇ

  )6862: بۇخارى(

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ كُـلُّ   قالالدَّْرَداِء عن أيب  -5192
  . ذَْنبٍ َعَسى اللَُّه أَنْ َيْغِفَرُه إِلَّا َمْن َماَت ُمْشرِكًا أَْو ُمْؤِمٌن قََتلَ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا

مهن پهيغهمـبهر  : دۇـ ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـ     5192
ھهرقانداق گۇناھنى مهغپىـرەت  هللا ا«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

 مـۇئمىننى  بىـر  ياكى كىشىنى قىلىدۇ، پهقهت مۇشرىك ھالهتته ئۆلگهن
» ئۆلتۈرۈۋەتكهن مۇئمىننىـڭ گۇنـاھىنى مهغپىـرەت قىلمايـدۇ     قهستهن

  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم
   )4270: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت أَنَُّه َسِمَعُه ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 5193
  . َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا فَاْعَتَبطَ بِقَْتِلِه لَْم َيقَْبلْ اللَُّه ِمْنُه َصْرفًا َولَا َعْدلًا
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هلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت بـــادە ئىبنـــى ســـامىت رەزىيۇئ ــــ 5193
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىــڭ نه پهرز هللا كىمكــى بىــر مــۇئمىننى نــاھهق ئۆلتۈرىۋەتســه، ا «
  . ①»ئهمهلىنى، نه نهپله ئهمهلىنى قوبۇل قىلمايدۇ

  )4270: ئهبۇ داۋۇد(

ْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َع - 5194
  . قَْتلُ الُْمْؤِمنِ أَْعظَُم ِعْنَد اللَِّه ِمْن َزَوالِ الدُّْنَيا

ىسـىدىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    دادئىبنى بۇرەيدە  ـ ئابدۇلالھ 5194
  :ۇئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىد

 دۇنيـانى يـوق  پۈتـۈن  نىـڭ دەرگاھىـدا   هللابىر مۇئمىننى ئۆلتۈرۈش ا«
  . ②»ندىنمۇ چوڭ گۇناھتۇرقىلىۋەتكه

   )3990: نهسائى(

ُهَرْيَرةَ َيذْكَُراِن َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  وأيبَسِعيٍد الُْخْدرِيَّ  عن أيب - 5195
  . َماِء َوأَْهلَ الْأَْرضِ اْشَتَركُوا ِفي َدمِ ُمْؤِمنٍ لَأَكَبَُّهْم اللَُّه ِفي النَّارَِوَسلََّم قَالَ لَْو أَنَّ أَْهلَ السَّ

ـ ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـلهن ئهبـۇ ھـۇرەيرە         5195
ــهلاللالھۇ      ــبهر س ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه رەزىيهلالھ

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ىننىڭ قېنىنى تۆكۈشكه پۈتـۈن ئاسـمان ئهھلـى بىـلهن     بىر مۇئم«

ئۇالرنىــڭ  هللا ا ،زېمىــن ئهھلــى شــېرىك بولغــان تهقــدىردىمۇ، ئهلــۋەتته     
  . ③»ھهممىسىنى دوزاخقا دۈم چۈشۈرگهن بوالتتى

  )1398: تىرمىزى(

5196 - ƹَِانُ قَيََّد الْفَْتَك لَـا  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الْإ
  . َيفِْتُك ُمْؤِمٌن
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ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         5196
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىمان ئالـداپ ئـادەم ئۆلتۈرۈشـكه خـاتىمه بهرگهن بولـۇپ، مـۇئمىن       «
  . ①»ئالداپ ئادەم ئۆلتۈرمهيدۇ

   )2769: ۋۇدئهبۇ دا(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِمْن َنفْـسٍ ُتقَْتـلُ    - 5197
 ْن َسنَّظُلًْما إِلَّا كَانَ َعلَى اْبنِ آَدَم الْأَوَّلِ ِكفْلٌ ِمْنَها َوُربََّما قَالَ ُسفَْيانُ ِمْن َدِمَها ِلأَنَُّه أَوَّلُ َم

  . الْقَْتلَ أَوَّلًا
ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     5197

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۆلتۈرۈلســه، ئــادەم ئهلهيهىسســاالمنىڭ  قانــداق بىــر ئــادەم نــاھهق«

. لىنىــدۇتــۇنجى ئــادەم ئۆلتــۈرگهن ئوغلىغــا بىــر كىشــىلىك گۇنــاھ يۈك 
  . »باشالپ بهرگهن كىشىدۇربولۇپ چۈنكى ئۇ ئادەم ئۆلتۈرۈشنى تۇنجى 

  )7321: رىبۇخا(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيجِيُء الرَُّجلُ  - 5198
لَنِي فََيقُولُ اللَُّه لَُه ِلَم قََتلَْتُه فََيقُولُ قََتلُْتُه ِلَتكُونَ الِْعـزَّةُ  آِخذًا بَِيِد الرَُّجلِ فََيقُولُ َيا َربِّ َهذَا قََت

ُه ِلَم لََك فََيقُولُ فَإِنََّها ِلي َوَيجِيُء الرَُّجلُ آِخذًا بَِيِد الرَُّجلِ فََيقُولُ إِنَّ َهذَا قََتلَنِي فََيقُولُ اللَُّه لَ
  . زَّةُ ِلفُلَاٍن فََيقُولُ إِنََّها لَْيَسْت ِلفُلَاٍن فََيُبوُء بِإِثِْمِهقََتلَْتُه فََيقُولُ ِلَتكُونَ الِْع

ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     5198
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىـــر ئـــادەم يهنه بىـــر ئادەمنىـــڭ قولىـــدىن ) قىيـــامهت كـــۈنى(ـــــ 
  :ۇتقىنىچه كېلىپت

شـۇنىڭ  . ــ دەيـدۇ   بۇ ئـادەم مېنـى ئۆلتـۈرۈۋەتتى،   ! ــ ئى پهرۋەردىگارىم
  :ئۇنىڭدىنهللا ا ،بىلهن
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  :ـ دەپ سورىسا، ئۇ ــ ئۇنى نېمىشقا ئۆلتۈرۈۋەتتىڭ؟
ـــ ئـــى ا ئۈچـــۈن  نىـــڭ ســـاڭا مهنســـۇپ بولۇشـــى پۈتـــۈن ئىززەت! هللاــ
  :هللائاندىن ا. ـ دەپ جاۋاب بېرىدۇ ئۆلتۈرۈۋەتتىم،
ــۈن ئ ـــ پۈت ــا مهنســۇپتۇر، ـ ــدۇ ىــززەت ھهقىــقهتهن ماڭ ــ دەي ــدىن . ـ ئۇن

ــيىن ــۇتقىنىچه       ،كې ــدىن ت ــڭ قولى ــر ئادەمنى ــقا بى ــادەم باش ــر ئ يهنه بى
  :كېلىپ

ــارىم  ــى پهرۋەردىگ ـــ ئ ــۈرۈۋەتتى، ! ـ ــادەم مېنــى ئۆلت ــۇ ئ ــدۇ ب ــ دەي هللا ا. ـ
  :ئۇنىڭدىن

  :ـ دەپ سورىسا، ئۇ ۇنى نېمىشقا ئۆلتۈرۈۋەتتىڭ؟بــ 
 ئۈچـۈن ئۆلتـۈرۈۋەتتىم،   نىغا مهنسۇپ بولۇشىنىڭ پاالــ پۈتۈن ئىززەت
  :هللائاندىن ا. ـ دەپ جاۋاب بېرىدۇ

، نهتىجىـدە . ــ دەيـدۇ   ــ ئىـززەت ھهرگىزمـۇ پاالنىغـا مهنسـۇپ ئهمهس،    
  . ①قاتىل قاتىللىق گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

   )3997: نهسائى(

ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََرأَْيَت َعْن الِْمقَْداَد ْبَن َعْمرٍو الِْكْنِديَّ أَنَُّه قَالَ  - 5199
َجَرٍة فَقَالَ إِنْ لَِقيُت َرُجلًا ِمْن الْكُفَّارِ فَاقَْتَتلَْنا فََضَرَب إِْحَدى َيَديَّ بِالسَّْيِف فَقَطََعَها ثُمَّ لَاذَ ِمنِّي بَِش

ْعَد أَنْ قَالََها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتقُْتلُْه فَقَالَ أَْسلَْمُت ِللَِّه أَأَقُْتلُُه َيا َرُسولَ اللَِّه َب
ُه َعلَْيـِه  َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّه قَطََع إِْحَدى َيَديَّ ثُمَّ قَالَ ذَِلَك َبْعَد َما قَطََعَها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  . َتُه الَِّتي قَالَقُْتلُْه فَإِنْ قََتلَْتُه فَإِنَُّه بَِمْنزِلَِتَك قَْبلَ أَنْ َتقُْتلَُه َوإِنََّك بَِمْنزِلَِتِه قَْبلَ أَنْ َيقُولَ كَِلَمَوَسلََّم لَا َت
ـ مىقداد ئىبنـى ئهمـر كىنـدى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبهر         5199

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ئېيتىپ باققىنچۇ؟ ناۋادا مهن كـاپىرالردىن بىـرەر   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ئادەمگه ئۇچراپ قېلىپ، ئىككىمىز ئۇرۇشۇپ قالسـاق، ئـۇ بىـر قولـۇمنى     
قىلىچ بىلهن چېپىپ ئۈزۈۋېتىپ، ئاندىن بىر تۈپ دەرەخنىڭ دالدىسىغا 

دېســه، ئــۇ بــۇ ســۆزنى قىلغانــدىن   “قــا تهســلىم بولــدۇمهللا”: ئۆتۈۋېلىــپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3732(ئهلبانى  ①
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ــۇنى ئۆلتۈرەمــ  ــۇ مهن ئ ــبهر   دىمهن؟كېيىنم ــورىغانىدى، پهيغهم ــ دەپ س ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مىقداد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ـ دەپ جاۋاب بهردى ،هيسهنــ ئۇنى ئۆلتۈرم
ىۋەتكهندىن كېيىن، شـۇنداق  ئۇ بىر قولۇمنى چېپ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدېسىچۇ؟ 
ئهگهر سهن ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتسـهڭ، ئـۇ سـېنىڭ     .هيسهننى ئۆلتۈرمــ ئۇ

سـهن ئۇنىـڭ ئـۇ سـۆزنى      .ئۇنى ئۆلتۈرۈشتىن بـۇرۇنقى ئورنىڭغـا چۈشـىدۇ   
  . ـ دېدى قىلىشتىن بۇرۇنقى ئورنىغا چۈشۈپ قالىسهن،

   )4019: بۇخارى(

 َيِقفَـنَّ  ال:َوَسـلَّمَ  لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 5200
 َعْنـُه،  َيْدفَُعوا لَْم ِحَني َحَضَر َمْن َعلَى َتْنزِلُ اللَّْعَنةَ فَإِنَّ ظُلًْما، َرُجلٌ ِفيِه ُيقَْتلُ َمْوِقفًا أََحُدكُْم
 ِحـنيَ  َحَضَرُه َمْن َعلَى لَُتْنزِ اللَّْعَنةَ فَإِنَّ ظُلًْما، أََحٌد ِفيِه ُيْضَرُب َمْوِقفًا ِمْنكُْم أََحٌد َيِقفَنَّ َوال
   .َعْنُه َيْدفَُعوا لَْم

ــۋايهت          5200 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ســـىلهردىن ھـــېچكىم بىـــر ئـــادەم نـــاھهق ئۆلتۈرۈلىـــدىغان يهردە «
ولغـانالر ئـۇنى مـۇداپىئه قىلمىغـان     چۈنكى ئـۇ يهرگه ھـازىر ب  ! تۇرمىسۇن

سـىلهردىن ھـېچكىم بىـر    . تهقدىردە ئۇالرنىڭ ئۈسـتىگه لهنهت چۈشـىدۇ  
ــۇن    ــدىغان يهردە تۇرمىس ــاھهق ئۇرۇلى ــادەم ن ــازىر   ! ئ ــۇ يهرگه ھ ــۈنكى ئ چ

بولغانالر ئـۇنى مـۇداپىئه قىلمىغـان تهقـدىردە ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىگه لهنهت       
  . ①»چۈشىدۇ

  )11675: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهسهد ئىبنـى ئهتـا ئىسـىملىك    ): 10710(ھهيسهمى  ①

ئىلگىـرى سۈرسـه،    ئهبۇ ھاتهم ۋە بىر قىسىم ئۆلىمـاالر ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى     . بىرى بار
ئىمام ئهھمهد ۋە يهنه بىر قىسىم ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان،      

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َعْن فَُراِت ْبنِ َحيَّانَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِقَْتِلِه َوكَانَ  - 5201
ـ  ِلٌم َعْيًنا ِلأَبِي ُسفَْيانَ َوكَانَ َحِليفًا ِلَرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ فََمرَّ بَِحلَقٍَة ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ إِنِّي ُمْس

ْن الْأَْنَصارِ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّه َيقُولُ إِنَّى ُمْسِلٌم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَقَالَ َرُجلٌ ِم
  . َوَسلََّم إِنَّ ِمْنكُْم رَِجالًا َنِكلُُهْم إِلَى إƹَِانِهِْم ِمْنُهْم فَُراُت ْبُن َحيَّانَ

ىشـپىيۇنلىقىنى  ـ فۇرات ئىبنـى ھهييـان ئهبـۇ سـۇفياننىڭ ئ      5201
ــۇنى      ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۈن پهيغهم ــانلىقى ئۈچ قىلغ

فۇرات ئىبنـى ھهييـان ئهنسـارىالردىن بىـر     . دىىقارئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇق چ
ئادەمنىڭ ئىتتىپاقدېشى بولۇپ، بىـر كـۈنى ئـۇ ھالقىسـىمان شـهكىلدە      

  :ئولتۇرغان ئهنسارىالرنىڭ يېنىغا كېلىپ
  :ـ دېگهنىدى، ئهنسارىالردىن بىر ئادەم ۇم،ــ مهن مۇسۇلمان بولد

ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــان  ! ـ ــى ھهيي ــۇرات ئىبن ــۇلمان   ف ــڭ مۇس ئۆزىنى
ــدۇ  ــانلىقىنى ئېيتىۋاتىـ ــدى  ،بولغـ ــ دېـ ــلهن . ــ ــۇنىڭ بىـ ــبهر  ،شـ پهيغهمـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

مــۇنچه كىشــىلهر بــاركى، بىــز ئــۇالرنى ئۇالرنىــڭ   ــــ ســىلهردىن بىــر
  . ①ـ دېدى ىز، فۇرات ئىبنى ھهييان شۇالردىن بىرىدۇر،ئىمانىغا تاپشۇرىم

  )2652: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيِحلُّ َدُم اْمرِئٍ  - 5202
إِلَّا بِإِْحَدى ثَلَاٍث الثَّيُِّب الزَّانِـي َوالـنَّفُْس    ُمْسِلمٍ َيْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنِّي َرُسولُ اللَِّه

  . بِالنَّفْسِ َوالتَّارُِك ِلِدينِِه الُْمفَارُِق ِللَْجَماَعِة
ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     5202

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
نىــڭ هللاقىغــا، مېنىــڭ اۇن باشــقا ھــېچ ئىالھنىــڭ يوقلتىــهللابىــر ا«

ــر      ــداق بى ــدىغان ھهرقان ــق بېرى ــگه گۇۋاھلى ــرى ئىكهنلىكىم پهيغهمبى
مۇســۇلماننىڭ قېنىنــى تۆكــۈش ھــاالل ئهمهس، پهقهت تــوي قىلغانــدىن 
كېيىن زىنا قىلغان كىشى، ناھهق ئادەم ئۆلتـۈرگهن كىشـى ۋە دىنىنـى    
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ان كىشــىدىن ئىبــارەت ئــۈچ تاشــالپ، مۇســۇلمان جامائىتىــدىن ئايرىلغــ 
  . »تۈرلۈك كىشىنىڭ قېنىنى تۆكۈش ھاالل

   )1676: مۇسلىم(

َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5203
الْقَاِتلِ َوالْآِمرِ قَالَ قُسَِّمْت النَّاُر َسْبِعَني ُجْزًءا  قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن

  . فَِللْآِمرِ ِتْسٌع َوِستُّونَ َوِللْقَاِتلِ ُجْزٌء َوَحْسُبُه
ـ مهرســهد ئىبنــى ئابــدۇلالھ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    5203

 نــىۋەســهللهمنىڭ ســاھابىلىرىدىن بىــر ئادەمنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكى 
ئــادەم  دىنپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم : ىلىــدۇرىــۋايهت ق

ــكه بۇيرۇغۇچ   ــادەم ئۆلتۈرۈش ــۈچى ۋە ئ ــدە   ئۆلتۈرگ ــاھى ھهققى ــڭ گۇن ىنى
ھهسسىگه تهقسىم قىلىنغان بولۇپ، ئادەم  70دوزاخ ئوتى « :سورالغانىدى

ھهسسىسى، قاتىلغا پهقهت بىر ھهسسىسى  69ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇغۇچىغا 
  . دىدې» م بولىدۇتهقسى

   )22557: ئهھمهد(

 بالقاتل يؤتى قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا صلى النƑ عن الدرداء أŷ عن - 5204
 فيؤخـذ  هذا أمرƅ رب أي فيقول قتلƗ فيم هذا سل رب أي فيقول القيامة يوم واƫقتول
   .النار يف فيقذفان Ƥيعا بأيديهما

ــۋايهت     5204 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ ــ ئهب ــدۇكى،  ـ قىلىنى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىيــــامهت كــــۈنى ئــــادەم ئۆلتۈرگــــۈچى بىــــلهن ئۆلتۈرۈلگــــۈچى «
  : ئاندىن ئۆلتۈرۈلگۈچى. كهلتۈرۈلىدۇ

بۇ ئادەمدىن سوراپ بـاققىن، ئـۇ مېنـى نېمىشـقا     ! ــ ئى پهرۋەردىگارىم
  :قاتىل. ـ دەيدۇ ئۆلتۈرۈپتۇ؟
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ــى پهرۋەردىگـــ  ـــ ئـ ــى  ! ارىمــ ــادەم مېنـ ــۇ ئـ ــۆزىنى(بـ ــكه ) ئـ ئۆلتۈرۈشـ
ھهر ئىككىلىســى قوللىرىــدىن  ،شــۇنىڭ بىــلهن. ـــ دەيــدۇ بۇيرۇغانىــدى،

  . ①»پ، دوزاخقا بىرگه تاشلىنىدۇلۇتۇتۇ
   )»ئهلكهبىر«(

َم َعْن قَاُبوَس َعْن أَبِيِه قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 5205
ح و أَْخَبَرنِي َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ قَالَ َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َتِميمٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الْـأَْحَوصِ  
قَالَ َحدَّثََنا ِسَماُك ْبُن َحْربٍ َعْن قَاُبوَس ْبنِ ُمَخارِقٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َوَسِمْعُت ُسفَْيانَ الثَّْورِيَّ 

بَِهذَا الَْحِديِث قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ الرَُّجلُ َيـأِْتينِي   ُيَحدِّثُ
ـ  ِلِمَني فَُيرِيُد َماِلي قَالَ ذَكِّْرُه بِاللَِّه قَالَ فَإِنْ لَْم َيذَّكَّْر قَالَ فَاْسَتِعْن َعلَْيِه َمْن َحْولََك ِمْن الُْمْس

فَإِنْ لَْم َيكُْن َحْوِلي أََحٌد ِمْن الُْمْسِلِمَني قَالَ فَاْسَتِعْن َعلَْيِه بِالسُّلْطَاِن قَالَ فَـإِنْ َنـأَى    قَالَ
  . السُّلْطَانُ َعنِّي قَالَ قَاِتلْ ُدونَ َماِلَك َحتَّى َتكُونَ ِمْن ُشَهَداِء الْآِخَرِة أَْو َتْمَنَع َمالََك

ىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    داد ـ قابۇس ئىبنى مۇخارىق  5205
بىر ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  : رىۋايهت قىلىدۇ
  :قېشىغا كېلىپ

مهن قانـداق  (ــ بىراۋ پۇل ـ مېلىمنى ئېلىۋالمـاقچى بولـۇپ كهلسـه     
  :ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم؟ )قىلىمهن

  :ئۇ ئادەم. ـ دېدى! سلهتكىننى ئههللاــ ئۇنىڭغا ا
ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   تىن قورقمىسىچۇ؟هللاــ ئهگهر ئۇ ا

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئۇ ئادەم. ـ دېدى! ياردەم ئالغىن مانالردىنــ ئهتراپىڭدىكى مۇسۇل

ــاي قالســىچۇ؟    ــۇ مۇســۇلمان بولم ــدا بىرم ـــ ئهتراپىم ــدى،   ـ ــ دېگهنى ـ
  :ى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه

  :ئۇ ئادەم. ـ دېدى! پادىشاھتىن ياردەم تىلىگىن ــ

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ، راۋىيلىرىن    ): 12322(ھهيسـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــى رىـ ــنى تهبهرانـ ــۇ ھهدىسـ ــى  بـ ــڭ ھهممىسـ ىـ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ــ دېگهنىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      ــ پادىشاھ مهنـدىن قاچسـىچۇ؟  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

لىرىدىن بولغانغـا  دــ پـۇل ـ مېلىڭنـى قوغـداپ ئاخىرەتنىـڭ شـېهى      
ــ  ! ياكى پۇل ـ مېلىڭنى قوغداپ قالغانغا قهدەر ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇشـقىن  

  . ①دېدى
   )4081: نهسائى(

َعْن ُجْنُدبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدُّ السَّاِحرِ َضْرَبةٌ  - 5206
  . بِالسَّْيِف

ــــ جۇنـــدۇب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  5206
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»سېهىرگهرنىڭ جازاسى قىلىچ بىلهن كاللىسىنى ئېلىشتۇر«
   )1460: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ َمـْن    - 5207
َردَّى ِفيِه َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أََبـًدا َوَمـْن   َتَردَّى ِمْن َجَبلٍ فَقََتلَ َنفَْسُه فَُهَو ِفي َنارِ َجَهنََّم َيَت

َمْن َتَحسَّى ُسما فَقََتلَ َنفَْسُه فَُسمُُّه ِفي َيِدِه َيَتَحسَّاُه ِفي َنارِ َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أََبًدا َو
طْنِِه ِفي َنارِ َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلَّـًدا ِفيَهـا   قََتلَ َنفَْسُه بَِحِديَدٍة فََحِديَدُتُه ِفي َيِدِه َيَجأُ بَِها ِفي َب

  . أََبًدا
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         5207

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــنهم     « ــدىكهن، جهھهن ــالپ ئۆلتۈرۈۋالى ــدىن تاش ــۆزىنى تاغ ــى ئ كىمك

كىمكـى زەھهر   .زىنى تاشـالپ ئازابلىنىـدۇ  ۆئـ  ئوتىدا مهڭگۈدىن مهڭگـۈگه 
ۈۋالىــدىكهن، بىــر قولىــدا زەھهر تۇتقــان ھــالهتته جهھهنــنهم   لئىچىــپ ئۆ

كىمكـى ئـۆزىنى   . ئوتىدا مهڭگۈدىن مهڭگۈگه زەھهر ئىچىپ ئازابلىنىـدۇ 
                                                 

 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3803(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 244(ئهلبانى  ②
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تۆمــۈر ئهســۋاب بىــلهن ئۆلتۈرۈۋالىــدىكهن، جهھهنــنهم ئوتىــدا شــۇ تۆمــۈر   
  . »دىن مهڭگۈگه ئازابلىنىدۇئهسۋابنى قورسىقىغا تىقىپ مهڭگۈ

  )5778: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَّـِذي   - 5208
  . َيْخُنُق َنفَْسُه َيْخُنقَُها ِفي النَّارِ َوالَِّذي َيطُْعُنَها َيطُْعُنَها ِفي النَّارِ

ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        ـ  5208
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى ئۆزىنى بوغـۇپ ئۆلتۈرۈۋالىـدىكهن، دوزاختـا ئـۆزىنى بوغـۇپ      «
تىقىــپ ئۆلۈۋالىــدىكهن،  نىكىمكــى ئــۆزىگه بىــرەر ئهســۋاب . ئازابلىنىــدۇ

  . »ىپ ئازابلىنىدۇىقدوزاختا ئۆزىگه شۇ ئهسۋابنى ت
   )1365: بۇخارى(

َعْن الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُجْنَدٌب َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي َهذَا الَْمْسجِِد فََما َنِسيَنا َوَما  - 5209
قََتـلَ  َنَخاُف أَنْ َيكِْذَب ُجْنَدٌب َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَانَ بَِرُجلٍ جَِراٌح فَ

  . َنفَْسُه فَقَالَ اللَُّه َبَدَرنِي َعْبِدي بَِنفِْسِه َحرَّْمُت َعلَْيِه الَْجنَّةَ
جۇنـدۇب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    : مۇنداق دەيدۇ) بهسرى(ـ ھهسهن   5209

بىـزگه بىـر ھهدىـس سـۆزلهپ     ) يهنى بهسرە مهسجىدىدە(مۇشۇ مهسجىدته 
ۇنــدۇب رەزىيهلالھــۇ ج .ئۇنتــۇپ قالمىــدۇقتېخــى بهرگهنىــدى، بىــز ئــۇنى 

نامىدىن يالغـان   نىڭئهنهۇنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئۇنىــڭ ئېيتىــپ بېرىشــىچه، . گهپ قىلىشــى ھهرگىــز مــۇمكىن ئهمهس

بۇ بهندەم مېنىـڭ  ”: تائاالهللا يارىدار بىر ئادەم ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغانىكهن، ا
ۋاپتـۇ، مهن ئۇنىڭغـا   ئالدىمغا كېلىشكه ئالدىراپ كېتىپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈ

  . ېدىد“ جهننهتنى ھارام قىلدىم
  ) 1364: بۇخارى(

إِنَّ َرُجلًا ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم َخَرَجْت بِِه قُْرَحةٌ فَلَمَّا آذَْتُه اْنَتَزَع  :ويف رواية - 5210
كُْم قَْد َحرَّْمُت َعلَْيِه الَْجنَّةَ ثُمَّ َمدَّ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه فََنكَأََها فَلَْم َيْرقَأْ الدَُّم َحتَّى َماَت قَالَ َربُّ
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َيَدُه إِلَى الَْمْسجِِد فَقَالَ إِي َواللَِّه لَقَْد َحدَّثَنِي بَِهذَا الَْحِديِث ُجْنَدٌب َعْن َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  
   .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َهذَا الَْمْسجِِد

ــۋايهتته     5210 ــه(ـ يهنه بىـــر رىـ ــدۇ ھهسـ ): ن بهســـرى مۇنـــداق دەيـ
ــدۈرگه چىقىــپ      ــادەمگه كۆي ــر ئ ــۆتكهنلهردىن بى ــرى ئ ــىلهردىن ئىلگى س

، ئۇ بۇ كۆيـدۈرگه ئازابىغـا چىـدىيالماي ئوقدانىـدىن بىـر تـال       لغانىكهنقا
ئۇ تېخى  ،نهتىجىدە .ئوقنى سۇغۇرۇپ ئېلىپ، كۆيدۈرگىنى تېشىۋېتىپتۇ

: ۋەردىگـارىڭالر پهر ،شـۇنىڭ بىـلهن  . قان چىقماسـتىنال ئۆلـۈپ كېتىپتـۇ   
  . دەپتۇ “مهن ئۇنىڭغا جهننهتنى ھارام قىلدىم”

ــدا قــولى بىــلهن مۇشــۇ     ھهســهن بهســرى ســۆزىنى داۋام قىلغــان ھال
  :مهسجىدنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ

ـــ ا ــدۇب      هللاـ ــنى جۇن ــۇ ھهدىس ــا ب ــهمكى، ماڭ ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن نى
ــهلاللالھۇ     ــبهر س ــجىدته پهيغهم ــۇ مهس ــۇ مۇش ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ئهلهيه

  . ىن سۆزلهپ بهرگهنۋەسهللهمنىڭ نامىد
   )113: مۇسلىم(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5211
َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِلَـى     َوَسلََّم الَْتقَى ُهَو َوالُْمْشرِكُونَ فَاقَْتَتلُوا فَلَمَّا َمالَ َرُسولُ اللَِّه

َعْسكَرِِه َوَمالَ الْآَخُرونَ إِلَى َعْسكَرِِهْم َوِفي أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   
َما أَْجَزأَ ِمنَّا الَْيْوَم أََحٌد كََما  َرُجلٌ لَا َيَدُع لَُهْم َشاذَّةً َولَا فَاذَّةً إِلَّا اتََّبَعَها َيْضرُِبَها بَِسْيِفِه فَقَالَ

  .أَْجَزأَ فُلَانٌ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما إِنَُّه ِمْن أَْهلِ النَّارِ
رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    ىسهھل ئىبنى سهئد سائىد - 5211

) جهڭ مهيدانىدا(ەسهللهم قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ
مۇشرىكالر بىلهن قاتتىق ئېلىشتى ۋە بىر كۈنلۈك ئۇرۇشتىن كېـيىن،  
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهممۇ، مۇشــــرىكالرمۇ ئــــۆز 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـاھابىلىرىدىن   . ئورۇنلىرىغا قايتىشتى
يىراقتا  بىرى شۇنداق شىددەتلىك ئۇرۇش قىلدىكى، دۈشمهن سېپىدىن
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تۇرغـــان يـــاكى ئايرىلىـــپ قالغـــانالرنىمۇ قـــوغالپ يـــۈرۈپ كاللىســـىنى 
  :ساھابىلهردىن بىرى. تېنىدىن جۇدا قىلدى

ــ بۈگۈن ھېچقايسىمىز پـاالنى كىشـىدەك جاسـارەت بىـلهن ئـۇرۇش      
قىاللمىدۇق، ـ دېگهنىدى، بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   

  :ۋەسهللهم
  . كى، ئۇ كىشى دوزاخقا كىرىدۇ، ـ دېدىــ بىلىپ قويۇڭالر

  )2898: بۇخارى(

فَقَالُوا أَيَُّنا ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة إِنْ كَانَ َهذَا ِمْن أَْهلِ النَّـارِ فَقَـالَ   : ويف رواية - 5212
ْسَتْعَجلَ الَْمْوَت فََوَضـَع  َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ لَأَتَّبَِعنَُّه فَإِذَا أَْسَرَع َوأَْبطَأَ كُْنُت َمَعُه َحتَّى ُجرَِح فَا

النَّبِـيِّ   نَِصاَب َسْيِفِه بِالْأَْرضِ َوذَُباَبُه َبْيَن ثَْدَيْيِه ثُمَّ َتَحاَملَ َعلَْيِه فَقََتلَ َنفَْسُه فََجاَء الرَُّجلُ إِلَى
ذَاَك فَأَْخَبَرُه فَقَالَ إِنَّ الرَُّجـلَ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْشَهُد أَنََّك َرُسولُ اللَِّه فَقَالَ َوَما 

نَّارِ ِفيَمـا  لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة ِفيَما َيْبُدو ِللنَّاسِ َوإِنَُّه لَِمْن أَْهلِ النَّارِ َوَيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ ال
 .َيْبُدو ِللنَّاسِ َوُهَو ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة

ســـاھابىلهر ئـــۆز : مۇنـــداق دېـــيىلگهن يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 5212
  :ئارىلىرىدا

ــزلهردىن كىممــۇ     ــدىغان بولســا، بى ــا كىرى ــادەم دوزاخق ــۇ ئ ـــ ئهگهر ب ـ
  :شۇنىڭ بىلهن، ئارىدىن بىرەيلهن. ـ دېيىشتى! جهننهتكه كىرەر؟

) نـــېمه ئىـــش قىلىـــدىغىنىنى(ـــــ مهن بۇنىـــڭ كهينىـــدە يـــۈرۈپ 
گهنلىرىنى ئاڭلىتىـپ  ئـۇ ئـادەم ئۆزىنىـڭ كـۆر    . كۆزىتىپ باقـاي، ـ دېـدى   

  :مۇنداق دەيدۇ
ئـۇ  . ئهگىشـىپ يـۈردۈم  ) خۇددى سـايىدەك (ــ مهن ئۇنىڭ كهينىدىن 

ئـۇ  ) كۆپ ئۆتمهي. (ئاستا ماڭسا، ئاستا ماڭدىم. يۈگۈرسه، مهنمۇ يۈگۈردىم
يارىالندى ۋە ئاغرىق ئازابىغا چىدىماي، قىلىچىنىـڭ دەستىسـىنى يهرگه   

دە، ئـۆزىنى   -لىچىغـا ئارتىلـدى   قويۇپ، ئۇچىنى كۆكسىگه تاقىـدى ۋە قى 
ــدى ــهلاللالھۇ     . ئۆلتۈرۈۋال ــبهر س ــادەم پهيغهم ــۈرگهن ئ ــپ ي ــۇنى كۆزىتى ئ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ
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نىــڭ پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكىڭــگه هللاــــ مهن ســېنىڭ ھهقىــقهتهن ا
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  . گۇۋاھلىق بېرىمهن، ـ دېدى ) قايتىدىن(

  :ۋەسهللهم
بولـدى؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، ئـۇ ئـادەم بولغـان       ) ئىـش (نېمه ) ساڭا(ــ 

شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      . ۋەقهنى ئېيتىپ بهردى
  :ۋەسهللهم

ــ بهزىلهر كۆرۈنۈشـته خـۇددى جهنـنهتكه كىرىدىغانـدەك ئهمهللهرنـى      
ــدۇ   ــا كىرى ــۇالر دوزاخق ــته ئ ــلهر كۆرۈنۈشــته. قىلىــدۇ، ئهمهلىيهت  يهنه بهزى

خۇددى دوزاخقـا كىرىدىغانـدەك ئهمهلـلهر بىـلهن شـۇغۇللىنىدۇ، لـېكىن       
  . ئۇالر جهننهتكه كىرىدىغانالر قاتارىدىندۇر، ـ دېدى
  )4207: بۇخارى(

  .َوإِنََّما الْأَْعَمالُ بِالَْخَواِتيمِ: ويف رواية - 5213
ــيىلگهن   - 5213 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــر رى ــلهر «: يهنه بى نىــڭ (ئهمهل

  . »باغلىقتۇر) يهنى ئاخىرىغا(خاتىمىسىگه ) يامان بولۇشىياخشى ياكى 
  )6607: بۇخارى(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ الطُّفَْيلَ ْبَن َعْمرٍو الدَّْوِسيَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5214
ِحْصٌن كَانَ ِلَدْوسٍ ِفي الَْجاِهِليَِّة  فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ لََك ِفي ِحْصنٍ َحِصنيٍ َوَمْنَعٍة قَالَ

َصلَّى اللَّـُه   فَأََبى ذَِلَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَِّذي ذََخَر اللَُّه ِللْأَْنَصارِ فَلَمَّا َهاَجَر النَّبِيُّ
َعْمرٍو َوَهاَجَر َمَعُه َرُجلٌ ِمْن قَْوِمِه فَـاْجَتَوْوا   َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمِديَنِة َهاَجَر إِلَْيِه الطُّفَْيلُ ْبُن

الَْمِديَنةَ فََمرَِض فََجزَِع فَأََخذَ َمَشاِقَص لَُه فَقَطََع بَِها َبَراجَِمُه فََشَخَبْت َيَداُه َحتَّى َماَت فََرآُه 
ُه ُمَغطًِّيا َيَدْيِه فَقَالَ لَُه َما َصَنَع بَِك َربَُّك الطُّفَْيلُ ْبُن َعْمرٍو ِفي َمَناِمِه فََرآُه َوَهْيئَُتُه َحَسَنةٌ َوَرآ

قَـالَ  فَقَالَ غَفََر ِلي بِهِْجَرِتي إِلَى َنبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َما ِلي أََراَك ُمَغطًِّيا َيَدْيَك 
لُ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ِقيلَ ِلي لَْن ُنْصِلَح ِمْنَك َما أَفَْسْدَت فَقَصََّها الطُّفَْي

  .فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ َوِلَيَدْيِه فَاغِْفْر
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: جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5214
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   تۇفهيل ئىبنى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ پهيغهمـبه    

  :ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ
هر غدايـدىغان نـۆكهرل  سېنى پۈتۈن كۈچى بىلهن قو! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ــئهگه كېتىشــنى خاالمســهن؟ ـ دەپ ســورىدى       بولغــان مۇســتهھكهم قهل
ـــ تۇفهيــل ( ــۇ قهبىلىنىــڭ جــاھىلىيهت  ـ دەۋس قهبىلىســىدىن بولــۇپ، ب

تۇفهيـل پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . ىدەۋردىن قالغان بىر قهلئهسى بـار ئىـد  
ئهلهيهى ۋەسهللهمنى شۇ يهرگه شۇ يهرگه ئېلىپ كېتىپ، ئۇنى ئـۆزلىرى  

تائاال پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   هللا ئهمما ا). قوغدىماقچى بولغانىدى
ئهنسارىالرغا تاپشۇرغانلىقى ئۈچـۈن،  ) قوغداش ۋەزىپىسىنى(ۋەسهللهمنى 

. لنىــڭ تهكلىپىنــى قوبــۇل قىلمىــدى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تۇفهي
ــيىن،      ــدىن كې ــرەت قىلغان ــنىگه ھىج ــاالم مهدى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
تۇفهيل رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـۇ قهبىلىسـىدىن بىـر كىشـى بىـلهن بىـرگه        

ــنىگه( ــدى ) مهدى ــرەت قىل ــا   . ھىج ــى ئۇالرغ ــڭ ھاۋاس ــېكىن مهدىنىنى ل
تـى ۋە  تۇفهيلنىڭ ھهمراھى ئاغرىـپ قېلىـپ كـۆپ ئـازاب چهك    . ياقمىدى

ــۇملىرىنى      ــپ، بارماقلىرىنىــڭ بوغ ــوقىنى چىقىرى ــۈنى يانىــڭ ئ ــر ك بى
ئۆلـۈپ  ئـاخىرى  ئىككى قولىـدىن توختىمـاي قـان ئېقىـپ،     . كېسىۋەتتى

ــى ــۆردى     . كهتت ــىدە ك ــۇنى چۈش ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــل رەزىيهلالھ ــيىن، تۇفهي . كې
. قارىغۇدەك بولسا، رەڭگى ـ رويى جايىدا، ئهمما قولى يۆگهكلىك تۇرغۇدەك 

  :زىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭدىنتۇفهيل رە
؟ ـ دەپ سورىسـا،   )يهنـى كهچۈردىمـۇ  (ــ پهرۋەردىگارىڭ قانداق قىلـدى  

  :ئۇ
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ     ــبىم مېنــى پهيغهم ـــ رەب ـ

  :تۇفهيل. يېنىغا ھىجرەت قىلغانلىقىم ئۈچۈن كهچۈرۈۋەتتى، ـ دېگۈدەك
  :ــ قولۇڭ يۆگهكلىك تۇرىدىغۇ؟ ـ دەپ سورىسا، ئۇ

ــا ـــ ماڭـ ــز  ”: ــ ــان يهرلهرنـــى بىـ ــۆزەڭ ئۆزگهرتىۋالغـ ــدىن ئـ ۋۇجۇدۇڭـ
  .دېيىلدى، ـ دېگۈدەك “ئوڭشىمايمىز
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تۇفهيل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇ چۈشىنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
  :ۋەسهللهمگه سۆزلهپ بهرگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ـــ ئــى ا ــ د! ۋەتكىنۈئۇنىــڭ ئىككــى قولىنىمــۇ كهچــۈر ! هللاـ ــا ـ ەپ دۇئ
  . قىلدى

  )116: مۇسلىم(

عن َجابُِر ْبُن َسُمَرةَ قَالَ َمرَِض َرُجلٌ فَِصيَح َعلَْيِه فََجاَء َجاُرُه إِلَى َرُسـولِ   - 5215
ُسـولُ  َراللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه إِنَُّه قَْد َماَت قَالَ َوَما ُيْدرِيَك قَالَ أََنا َرأَْيُتُه قَالَ 

ـ  لَّى اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَُّه لَْم َيُمْت قَالَ فََرَجَع فَِصيَح َعلَْيِه فََجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َص
َيُمـْت فََرَجـَع    اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَُّه قَْد َماَت فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَُّه لَْم

الرَُّجلُ  فَِصيَح َعلَْيِه فَقَالَْت اْمَرأَُتُه اْنطَِلْق إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخبِْرُه فَقَالَ
ْنطَلََق إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهمَّ الَْعْنُه قَالَ ثُمَّ اْنطَلََق الرَُّجلُ فََرآُه قَْد َنَحَر َنفَْسُه بِِمْشقَصٍ َمَعُه فَا

ِقَص َمَعُه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبَرُه أَنَُّه قَْد َماَت فَقَالَ َوَما ُيْدرِيَك قَالَ َرأَْيُتُه َيْنَحُر َنفَْسُه بَِمَشا
 .قَالَ أَْنَت َرأَْيَتُه قَالَ َنَعْم قَالَ إِذًا لَا أَُصلَِّي َعلَْيِه

ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت  جابىر  - 5215
ــدۇ ــپ قالغانىــدى  : قىلىنى ــر كىشــى ئاغرى ــاد  . بى ــدىن پهري ئۇنىــڭ ئۆيى

ــاۋازىنى ئاڭلىغــــان قوشنىســــى پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى   ئــ
  :ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ

ـــ پــاالنى ئۆلــۈپ قالــدى، ـ دېــدى     پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ـ
  :ئۇنىڭدىن ۋەسهللهم

  :ئۇ ئادەم. سهن نهدىن بىلدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى) ئۆلگهنلىكىنى(ــ 
ـــ مهن كــۆردۈم، ـ دېــدى    لــېكىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ـ

  :ۋەسهللهم
ئۇ ئـادەم قايتىـپ كهتتـى، لـېكىن     . ــ ياق، ئۇ تېخى ئۆلمىدى، ـ دېدى 

مبهر سـهلاللالھۇ  يهنه ئۇ ئۆيدىن چىقىۋاتقان پهرياد ئاۋازىنى ئاڭالپ، پهيغه
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كهلدى ۋە

ـــ  ــۇ(ـ ــدى    ) ئ ــدى، ـ دې ــۈپ قال ــى  . ئۆل ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  :ۋەسهللهم يهنه



  بۆلۈمى ئىجرا قىلىشجازا 

 314

. ئـۇ ئـادەم يهنه قايتىـپ كهتتـى    . ــ يـاق، ئـۇ تېخـى ئۆلمىـدى، ـ دېـدى      
قوشنىســىنىڭ ئۆيىــدىن يهنه پهريــاد ئــاۋازى ئاڭلىنىشــقا باشــلىغانىدى، 

  :ئايالى
ـــ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه خهۋەر بهرگىــن   ــ ! ـ ـ

  :ئۇ ئادەم. دېدى
ــ دېــــدى ۋە ! ئۇنىڭغــــا لهنهت قىلغىــــن! هللاــــــ ئــــى  ) ئــــۆلگهن(ـــ

بىـلهن   يا ئوقىنىڭ ئۇچىقوشنىسىنىڭ ئۆيىگه كىرىپ، ئۇنىڭ بىر تال 
ئـۇ دەرھـال پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     . ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغـانلىقىنى كـۆردى  

ــىنىڭ     ئهل ــپ، قوشنىس ــا بېرى ــهللهمنىڭ يېنىغ ــى ۋەس ــتىنال(هيه ) راس
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه. ئۆلگهنلىكىنى ئېيتتى

ئـۇ  . ــ ئۇنىـڭ ئـۆلگهنلىكىنى سـهن نهدىـن بىلـدىڭ؟ ـ دەپ سـورىدى       
  :ئادەم

بىلهن ئۆلتۈرۈۋالغـانلىقىنى   يا ئوقىنىڭ ئۇچىــ مهن ئۇنىڭ ئۆزىنى 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دىكۆردۈم، ـ دې

  :ئۇ ئادەم. ــ بوغۇزلىۋالغانلىقىنى كۆردۈڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
  :ــ ھهئه، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①ــ ئۇنداق بولسا، مهن ئۇنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمهيمهن، ـ دېدى

  )3185: ئهبۇ داۋۇد(
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ۈرگهن ۋە خاتالىشىپ ئادەم ئۆلتۈرگهنلهرگه قهستهن ئادەم ئۆلت
بىلهن باال، جامائهت بىلهن  دادا ئىجرا قىلىنىدىغان قىساس،

شهخس، ھۆر بىلهن قۇل ۋە مۇسۇلمان بىلهن كاپىر 
 ئوتتۇرىسىدىكى قىساس مهسىلىلىرى

لََّم قَالَ َمْن أُِصـيَب  َعْن أَبِي ُشَرْيحٍ الُْخَزاِعيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس - 5216
الدَِّيةَ فَإِنْ بِقَْتلٍ أَْو َخْبلٍ فَإِنَُّه َيْخَتاُر إِْحَدى ثَلَاٍث إِمَّا أَنْ َيقَْتصَّ َوإِمَّا أَنْ َيْعفَُو َوإِمَّا أَنْ َيأُْخذَ 

 .أَِليٌم أََراَد الرَّابَِعةَ فَُخذُوا َعلَى َيَدْيِه َوَمْن اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب
ــۋايهت      – 5216 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇزائى رەزىيهلالھـ ــۇرەيه خـ ــۇ شـ ئهبـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئـۇ يـاكى   (ـ قولى كېسىۋېتىلسه،  بىر كىشى ئۆلتۈرۈلسه ياكى پۇت«

قىساس ئېلىش، جىنايهتچىنى كهچۈرۈۋېتىش ياكى ) ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا
ــيهت  ــۆلهم(دى ــالالش    ) ت ــى ت ــتىن بىرىن ــۈچ ئىش ــارەت ئ ــتىن ئىب ئېلىش

تـۆتىنچى بىـر   ) بۇ ئۈچ ئىشـتىن باشـقا  (ئۇنىڭ . ئىختىيارلىقى بېرىلىدۇ
بۇ ئۈچىدىن بىرىنى تالالپ بولغانـدىن  . ئىشنى قىلىشىغا يول قويماڭالر

ھالقىمـاقچى بولغـان   ) ــ ھوقـۇقتىن   بۇالردا بهلگىلهنـگهن ھهق (كېيىن، 
  . ①»بقا دۇچار بولىدۇكىشى قاتتىق ئازا

  )4496: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ِفي َبنِي إِْسَراِئيلَ الِْقَصاُص َولَْم َتكُْن ِفيهِْم الدَِّيـةُ   - 5217
الَْعْبِد َوالْـأُْنثَى  فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ كُِتَب َعلَْيكُْم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِ

فَالَْعفُْو بِالْأُْنثَى إِلَى قَْوِلِه فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن 
وِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَسـاٍن  أَنْ َيقَْبلَ الدَِّيةَ ِفي الَْعْمِد َواتَِّباٌع بَِمْعُروٍف َيقُولُ َيتَّبُِع َهذَا بِالَْمْعُر
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َوُيَؤدِّي َهذَا بِإِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ ِممَّا كُِتَب َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم إِنََّما 
 .ُهَو الِْقَصاُص لَْيَس الدَِّيةَ

ــدۇ     - 5217 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــى : ئىبن بهن
تائـاال بـۇ    هللا. ائىلدا قىساسـال بـار بولـۇپ، دىـيهت ئـېلىش يـوق ئىـدى       ئىسر

ئۈممهتكه رەھمهت قىلىپ ۋە يـۈكىنى يېنىكلىتىـپ مۇنـۇ ئـايهتنى نازىـل      
ئۆلتۈرۈلگهنلهر ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلهرگه پهرز قىلىنـدى،  ﴿: قىلدى

ھۆر ئادەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمدىن، قۇل ئۈچۈن قۇلدىن، ئايال ئۈچـۈن ئايالـدىن   
قېرىندىشـى تهرىپىـدىن بىـر    ) يىـ دىن(قاتىـل ئۈچـۈن   . ىساس ئېلىنىـدۇ ق

يهنــى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ ئىگىســى قاتىلــدىن (نهرســه كهچــۈرۈم قىلىنســا 
 دىـــيهت ئېلىشـــقا رازى بولـــۇپ قىســـاس ئېلىشـــتىن ۋاز كهچســـه، ئـــۇ،      

جىنايهتچىمۇ (چىرايلىقچه تهلهپ قىلىشى الزىم، ) جىنايهتچىدىن دىيهتنى
يهنــى كېچىكتۈرمهســتىن، كېمهيتىۋەتمهســتىن (قچه ياخشــىلى) دىيهتنــى
سـىلهرگه  (پهرۋەردىگـارىڭالر تهرىپىـدىن   ) ھۆكـۈم (بۇ . بېرىشى الزىم) تولۇق

 قاتىـل ئۈچـۈن  : ئـايهتتىكى . ﴾يېنىكلىتىشـتۇر ۋە رەھمهتتـۇر  ) بېرىلگهن
دېـگهن   قېرىندىشـى تهرىپىـدىن بىـر نهرسـه كهچـۈرۈم قىلىنسـا      ) يىدىن(

ــى، قهســ   ــڭ مهنىس ــدىن   ئىبارىنى ــى قاتىل ــڭ ئىگىس تهن ئۆلتۈرۈلگۈچىنى
دىــيهت ئېلىشــقا رازى بولــۇپ، قىســاس ئېلىشــتىن ۋاز كهچســه دېگهنلىــك  

دېــــگهن ئىبارىــــدىن،  چىــــرايلىقچه تهلهپ قىلىشــــى الزىــــم. بولىــــدۇ
ــرايلىقچه تهلهپ     ــى چىـ ــدىن دىيهتنـ ــى قاتىلـ ــڭ ئىگىسـ ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـ

ئىبارىــدىن بولســا، دېــگهن  ياخشــىلىقچه بېرىشــى الزىــمقىلىشــى الزىــم؛ 
جىنايهتچىمۇ دىيهتنى كېچىكتۈرمهستىن ۋە كېمهيتىۋەتمهستىن تولـۇق  

پهرۋەردىگـارىڭالر  ) ھۆكـۈم (بـۇ  . بېرىشى الزىم دېـگهن مهنه كـۆزدە تۇتۇلىـدۇ   
دېـگهن   يېنىكلىتىشـتۇر ۋە رەھمهتتـۇر  ) سىلهرگه بېـرىلگهن (تهرىپىدىن 

ــى   ــرىكىلهرگه پهرز قىلىنغىن ــارە، ســىلهردىن ئىلگى ــال قىســاس   ئىب پهقهت
شـۇنىڭ ئۈچـۈن،   . ئېلىش ئىدى، دىيهت ئېلىشقا رۇخسهت قىلىنمىغانىـدى 

دىيهت ئېلىشقىمۇ بولىـدۇ دېـگهن بـۇ ھۆكـۈم پهرۋەردىگـارىڭالر تهرىپىـدىن       
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ــرىلگهن ( ــىلهرگه بېـ ــتىش) سـ ــى   يېنىكلىـ ــگهن مهنىنـ ــۇر دېـ ۋە رەھمهتتـ
   .①بىلدۈرىدۇ

  )4781: نهسائى(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قُِتلَ ِفي ِعمِّيَّا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ - 5218
ِفي َرْميٍ َيكُونُ َبْيَنُهْم بِِحَجاَرٍة أَْو بِالسَِّياȓِ أَْو َضْربٍ بَِعًصا فَُهَو َخطَأٌ َوَعقْلُُه َعقْلُ الَْخطَـإِ  

َبْيٍد قََوُد َيٍد ثُمَّ اتَّفَقَا َوَمْن َحالَ ُدوَنُه فََعلَْيِه لَْعَنـةُ اللَّـِه   َوَمْن قُِتلَ َعْمًدا فَُهَو قََوٌد قَالَ اْبُن ُع
 .َوغََضُبُه لَا ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف َولَا َعْدلٌ

ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 5218
  : ېگهنھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللال

 -ياكى ھاسـا بىـلهن بىـر     اكىشى ئۆزئارا تاش ئېتىشىش، قامچ بىر«
ــق      ــۈرگىنى ئېنىــ ــڭ ئۆلتــ ــارلىق كىمنىــ ــۇش قاتــ ــى ئۇرۇشــ بىرىنــ
بىلىنمهيدىغان سهۋەبلهر بىلهن ئۆلۈپ قالسا، بۇنىڭغا مهقسهتسىز ئـادەم  

بۇنىـڭ دىيىتىمـۇ مهقسهتسـىز    . ئۆلتۈرۈش جىنايىتى دەپ بېكىتىلىـدۇ 
ــى بىــ   ــڭ دىيىت ــادەم ئۆلتۈرگهننى ــدۇ ئ ــاراۋەر بولى ــادەم  . لهن ب ــتهن ئ قهس

قىساسـنى  ) قاتىلنى قوغـداپ (ئۆلتۈرگهن كىشىدىن قىساس ئېلىنىدۇ، 
نىڭ لهنىتـى ۋە غهزىپـى   هللائىجرا قىلىشقا توسقۇنلۇق قىلغان كىشىگه ا

ــاكى نهفــله   . ياغىــدۇ ــدىن پهرز ي ــداق كىشــىنىڭ قىلغــان ئهمهللىرى ئۇن
  . ②»بولسۇن، ھېچقايسىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

  )4539: ۇ داۋۇدئهب(

عن َعلْقََمةَ ْبَن َواِئلٍ أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه قَالَ إِنِّي لَقَاِعٌد َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5219
ـ  ِه َوَسلََّم إِذْ َجاَء َرُجلٌ َيقُوُد آَخَر بِنِْسَعٍة فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهذَا قََتلَ أَِخي فَقَالَ َرُسولُ اللَّ

ْم قََتلَْتـُه قَـالَ   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقََتلَْتُه فَقَالَ إِنَُّه لَْو لَْم َيْعَترِْف أَقَْمُت َعلَْيِه الَْبيَِّنةَ قَالَ َنَع
بِالْفَأْسِ َعلَـى  كَْيَف قََتلَْتُه قَالَ كُْنُت أََنا َوُهَو َنْخَتبِطُ ِمْن َشَجَرٍة فََسبَّنِي فَأَغَْضَبنِي فََضَرْبُتُه 

 قَالَ َما قَْرنِِه فَقََتلُْتُه فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ لََك ِمْن َشْيٍء ُتَؤدِّيِه َعْن َنفِْسَك
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ْوِمي ِمـْن ذَاَك  ِلي َمالٌ إِلَّا ِكَساِئي َوفَأِْسي قَالَ فََتَرى قَْوَمَك َيْشَتُروَنَك قَالَ أََنا أَْهَونُ َعلَى قَ
ى فََرَمى إِلَْيِه بِنِْسَعِتِه َوقَالَ ُدوَنَك َصاِحَبَك فَاْنطَلََق بِِه الرَُّجلُ فَلَمَّا َولَّى قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّ 

ي أَنََّك قُلَْت إِنْ قََتلَُه فَُهَو اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ قََتلَُه فَُهَو ِمثْلُُه فََرَجَع فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّه َبلََغنِ
َك َوإِثْـمِ  ِمثْلُُه َوأََخذُْتُه بِأَْمرَِك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما ُترِيُد أَنْ َيُبوَء بِإِثِْم

 . ذَاَك قَالَ فََرَمى بِنِْسَعِتِه َوَخلَّى َسبِيلَُهَصاِحبَِك قَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه لََعلَُّه قَالَ َبلَى قَالَ فَإِنَّ ذَاَك كَ
ئهلقهمه ئىبنـى ۋائىـل دادىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى       - 5219

مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن      : رىۋايهت قىلىدۇ
ئولتۇراتتىم، بىر ئادەم يهنه بىر ئادەمنىڭ بوينىنى تاسـما بىـلهن بـاغالپ    

  :ېتىپ كېلىپسۆرىگهن پېتى ي
. بۇ، مېنىڭ قېرىندىشىمنى ئۆلتۈرىۋەتتى، ـ دېـدى  ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قاتىلدىن
ئۇ جاۋاب بېرىپ بولغـۇچه،  . ــ راست ئۆلتۈرۈۋەتتىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى 

  :ئۇنى سۆرەپ كهلگهن ئادەم
ــۈرگهنلىكىنى ئ   ــرار قىلمىســا، ئۆلت ــۇ ئىق ـــ ئهگهر ئ ىســپاتاليدىغان ـ

  :قاتىل جاۋاب بېرىپ. پاكىتىم بار، ـ دېدى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ــ ھهئه، ئۆلتۈردۈم، ـ دېدى

  .ـ قانداق ئۆلتۈردۈڭ؟ ـ دەپ سورىدى
ــى      ــۇ مېن ــاتتۇق، ئ ــازىڭىنى قېقىۋات ــز دەرەخنىــڭ غ ــۇ ئىككىمى ــ ئ ـ

ــا بىــ      ــىغا پالت ــڭ بېش ــلهن، مهن ئۇنى ــۇنىڭ بى ــدى، ش ــۇرتىللى ۇپ لهن ئ
  .ئۆلتۈردۈم

  مۈلكىڭ بارمۇ؟ -ــ دىيهت بېرىپ، ئۆزەڭنى قۇتۇلدۇرغىدەك مال 
ــدىن باشــقا      ــال پالتام ــر ت ــيمىم ۋە بى ـــ مېنىــڭ ئۈســتۈمدىكى كى ـ

  .ھېچنېمهم يوق
  ــ سهنچه، قهبىلهڭ دىيىتىڭنى تۆلهپ، سېنى قۇتۇلدۇرۇۋاالرمۇ؟

دەك ئـادەم  ــ مهن قهبىلهمنىڭ نهزىرىدە ئۇنچىلىك قىلىشقا ئهرزىگى
  .ئهمهس

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم تاسـمىنى     
  :ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ قېرىندىشىغا تاشالپ بېرىپ
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ئۇ ئادەم قـاتىلنى ئېلىـپ   . ـ دېدى! ــ ئال، بۇنى قانداق قىلساڭ قىل
  :چىقىپ كېتىۋاتقاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

م قـاتىلنى ئۆلتۈرۈۋەتسـه، ئۇنىـڭ بىـلهن ھـېچ پهرقـى       ــ ئهگهر بۇ ئادە
بــۇنى ئاڭلىغــان ئــادەم قايتىــپ كېلىــپ، پهيغهمــبهر . قالمايــدۇ، ـ دېــدى  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
ئېلىـپ  (ئهگهر بـۇ ئـادەم قـاتىلنى    «: مهن سېنىڭ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

» ئۆلتۈرۈۋەتســــه، ئۇنىــــڭ بىــــلهن ھــــېچ پهرقــــى قالمايــــدۇ) چىقىــــپ
مهن بـــۇنى ســـېنىڭ بۇيرۇقۇڭغـــا بىنـــائهن . نلىكىڭنـــى ئاڭلىـــدىمدېگه

ــام؟   ــان تۇرس ــپ ماڭغ ــدى ! ئېلى ــ دې ــى   . ـ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  :ۋەسهللهم

ــ سـهن بۇنىـڭ سـېنىڭ ۋە قېرىندىشـىڭنىڭ گۇنـاھىنى ئۈسـتىگه       
  :ئۇ ئادەم. ئېلىشىنى خالىمامسهن؟ ـ دەپ سورىدى

ــدى       ــااليمهن، ـ دې ــۋەتته خ ـــ ئهل ــ. ـ ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه بهر س
  :ۋەسهللهم

شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئادەم قولىـدىكى  . ــ مانا بۇ، شۇنداق بولىدۇ، ـ دېدى 
  . تاسمىنى تاشالپ، قاتىلنى قويۇپ بهردى

  )1680: مۇسلىم(

  .قَالَ كَْيَف قََتلَْتُه قَالَ َضَرْبُت َرأَْسُه بِالْفَأْسِ َولَْم أُرِْد قَْتلَُه: ويف رواية – 5220
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 5220

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ــ ئۇنى قانداق ئۆلتۈردۈڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ ئادەم

ــــ مهن ئۇنىــڭ بېشــىغا پالتــا بىــلهن ئــۇردۇم، لــېكىن ئۆلتۈرۈشــنى  
  . ①مهقسهت قىلمىغانىدىم، ـ دېدى

  )4501: ئهبۇ داۋۇد(

ي ُهَرْيَرةَ قَالَ قُِتلَ َرُجلٌ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِ - 5221
لُ َيا َرُسولَ فَُرِفَع الْقَاِتلُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدفََعُه إِلَى َوِليِّ الَْمقُْتولِ فَقَالَ الْقَاِت
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ِه َما أََرْدُت قَْتلَُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَوِليِّ الَْمقُْتولِ أََما إِنَُّه إِنْ اللَِّه لَا َواللَّ
 َعَتُهكَانَ َصاِدقًا ثُمَّ قََتلَْتُه َدَخلَْت النَّاَر فََخلَّى َسبِيلَُه قَالَ َوكَانَ َمكُْتوفًا بِنِْسَعٍة فََخَرَج َيُجرُّ نِْس

 .فَُسمَِّي ذَا النِّْسَعِة
ــۋايهت    – 5221 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ئالـــدىغا : قىلىنىـــدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قـاتىلنى  . بىرىنىڭ قاتىلى ئېلىپ كېلىندى
  :قاتىل. چىنىڭ ئىگىلىرىگه تاپشۇرۇپ بهردىۈئۆلتۈرۈلگ

بـۇنى  . ئۇنى ئۆلتۈرۈش نىيىتىم يوق ئىدى، ـ دېدى ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ئاڭلىغان پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ     

  :ئىگىسىگه
ــى راســت   ــڭ دېگىن ـــ ئۇنى ــا  ـ ــۇپ قالس ــۇنى بول ــۈن (، ئ ) قىســاس ئۈچ

ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ . ئۆلتۈرۈۋەتســهڭ، ســهن دوزاخقــا كىرىســهن، ـ دېــدى   
قاتىلنىــڭ قــوللىرى . بــۇ ســۆزنى ئــاڭالپ قــاتىلنى قويــۇۋەتتى ئىگىســى 

ئارقىســىدىن ئارغامچــا بىــلهن بــاغالقلىق ئىــدى، قويــۇپ بېرىلگهنــدىن  
شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ   . كېيىن، ئارغامچىنى سۆرىگهن پېتى چىقىپ كهتتى

  . دەپ نام ئالدى“ )كىشى(ئارغامچىلىق ”
  )4722: نهسائى(

ِك ْبنِ ُجْعَشمٍ قَالَ َحَضْرُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن ُسَراقَةَ ْبنِ َماِل - 5222
 .َوَسلََّم ُيِقيُد الْأََب ِمْن اْبنِِه َولَا ُيِقيُد اِلاْبَن ِمْن أَبِيِه

ســۇراقه ئىبنــى مالىــك ئىبنــى جۇئشــهم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  - 5222
نىڭ ھوزۇرىغـا  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    : مۇنداق دەيدۇ

دادىســى (كىــرگهن ۋاقىتلىرىمــدا، ئۇنىــڭ دادىســىنى ئۆلتــۈرگهن بالىغــا  
قىســاس جازاســى بهرگهنلىكىنــى، ئهممــا بالىســىنى ئۆلتــۈرگهن ) ئۈچــۈن

  . دادىغا جازا بهرمىگهنلىكىنى كۆردۈم
  )1399: تىرمىزى(
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ِغيلَةً فَقَالَ ُعَمُر لَْو اْشـَتَرَك   َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ غُلَاًما قُِتلَ - 5223
 .ِفيَها أَْهلُ َصْنَعاَء لَقََتلُْتُهْم

ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت       - 5223
) باشــــــقىالر تهرىپىــــــدىن(بىــــــر قــــــۇل ) ســــــهنئادا: (قىلىنىــــــدۇ

  :ئۆلتۈرۈۋېتىلگهنىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ــهنئا ئ   ــكه سـ ــۇنى ئۆلتۈرۈشـ ـــ ئـ ــ  ــ ــقان بولسـ ــى قاتناشـ ، ىمۇاھالىسـ

  . ھهممىسىنى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلغان بوالتتىم، ـ دېدى
  ).قىلغان رىۋايهتبۇخارى مۇئهللهق (                   

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قََتلَ َنفًَرا َخْمَسةً أَْو َسـْبَعةً   - 5224
 .لُوُه قَْتلَ ِغيلٍَة َوقَالَ ُعَمُر لَْو َتَمالَأَ َعلَْيِه أَْهلُ َصْنَعاَء لَقََتلُْتُهْم َجِميًعابَِرُجلٍ َواِحٍد قََت

بهش يـاكى يهتـته   : سهئىد ئىبنى مۇسهييهب مۇنـداق دەيـدۇ   - 5224
ئادەم بىرلىشىپ بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈۋەتكهنىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

  :زاسى بهرگهندىن كېيىنئۇالرنىڭ ھهممىسىگه ئۆلۈم جا
ــ ئهگهر پۈتۈن سهنئا ئاھالىسى بۇ كىشىنى ئۆلتۈرۈشـكه قاتناشـقان   

بـوالتتىم، ـ   بولسا، مهن ئۇالرنىڭ ھهممىسـىنى ئۆلـۈمگه ھۆكـۈم قىلغـان     
  . دېدى

  )1623: مالىك(

َتلَ َعْبَدُه قََتلَْناُه َعْن َسُمَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَ - 5225
 .َوَمْن َجَدَع َعْبَدُه َجَدْعَناُه

ــدۇكى،    - 5225 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهمۇرە رەزىيهلالھـ سـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىـــز ئـــۇنى ) قىســـاس ئۈچـــۈن(كىمكـــى قـــۇلىنى ئۆلتۈرىـــدىكهن، «
ى كېسـىدىكهن، بىزمـۇ ئۇنىـڭ    كىمكى قۇلىنىڭ ئهزالىرىنـ . ئۆلتۈرىمىز

  . ①»ئهزالىرىنى كېسىپ، قىساس ئېلىپ بېرىمىز
  )1414: تىرمىزى(
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 .َمْن َخَصى َعْبَدُه َخَصْيَناُه: ويف رواية - 5226
كىمكى قۇلىنى ئاختا قىلسا، بىز ئـۇنى  «: يهنه بىر رىۋايهتته - 5226

  . ①دېگهن» ئاختا قىلىمىز
  )1414: تىرمىزى(

 .الَْحَسَن َنِسَي َهذَا الَْحِديثَ فَكَانَ َيقُولُ لَا ُيقَْتلُ ُحرٌّ بَِعْبٍدثُمَّ إِنَّ  - 5227
ھهسـهن  ) راۋىيالردىن: (يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 5227

: بهسرى بۇ ھهدىسـنى ئۇنتـۇپ قالغـانلىقى ئۈچـۈن، كېيىنكـى ۋاقىـتالردا      
 “بولمايـدۇ ھـۆر ئـادەمنى قـۇل ئۈچـۈن ئۆلتۈرۈشـكه      ) قۇلنى ئۆلتۈرگهن(”

  . ②دەيتتى
  )4515: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أيب ُجَحْيفَةَ قَالَ قُلُْت ِلَعِليٍّ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َهلْ ِعْنَدكُْم َسْوَداُء ِفـي   - 5228
إِلَّا فَْهًما ُيْعِطيـِه   َبْيَضاَء لَْيَس ِفي ِكَتابِ اللَِّه قَالَ لَا َوالَِّذي فَلََق الَْحبَّةَ َوَبَرأَ النََّسَمةَ َما َعِلْمُتُه

نْ اللَُّه َرُجلًا ِفي الْقُْرآِن َوَما ِفي الصَِّحيفَِة قُلُْت َوَما ِفي الصَِّحيفَِة قَالَ الَْعقْلُ َوِفكَاُك الْأَِسريِ َوأَ
 .لَا ُيقَْتلَ ُمْؤِمٌن بِكَاِفرٍ

ــدۇ  – 5228 ــداق دەيـ ــۇھهيفه مۇنـ ــۇ جـ ــۇ : ئهبـ ــى رەزىيهلالھـ مهن ئهلـ
  :ئهنهۇدىن
يهنى پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  (سىلهردە ! مىنلهرنىڭ ئهمىرىۇئمى ــ ئ

قهغهزگه يېزىپ قالدۇرۇلغان، لـېكىن  ) ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ جهمهتىدە
  :قۇرئاندا زىكرى قىلىنمىغان بىرەر ھۆكۈم بارمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ

يهنــى ئۇنىڭــدىن ئۆســۈملۈكنى (داننــى يارغــان ) يهر ئاســتىدىكى(ــــ 
نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى،  هللاغا جان ئاتا قىلغان اۋە ئىنسان) ئۈندۈرگهن

) چۈشـىنىش  نىدا زىكـرى قىلىنغـانالر  (قۇرئـان  ) نىـڭ بىـزگه  ( هللابىزدە 
بىـلهن بـۇ ۋاراقچىالردىـن باشـقا بىـر نهرسـه        ئهقىلئۈچۈن بهخش ئهتكهن 

  :مهن. يوق، ـ دېدى
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  .، ـ دېگهن)يهنى تابىئىننىڭ سۆزى(سهھىه، ئهمما مهقتۇئ ): 3787(ئهلبانى  ②
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  :ــ بۇ ۋاراقچىالردىكى نېمه؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ
قىلىـش ۋە   دقىدار ھۆكۈملهر، ئهسىرلهرنى ئـازا دا دىيهتكه ئاالــ بۇنىڭ
ــۇئمىن ــلىكى   مـ ــۈن ئۆلتۈرۈلمهسـ ــاپىر ئۈچـ ــڭ كـ ــارلىق  ①ئادەمنىـ قاتـ

   .②ـ دېدى ھۆكۈملهر بار،
  )1412: تىرمىزى(

فَقُلَْنا  َعْن قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد قَالَ اْنطَلَقُْت أََنا َوالْأَْشَتُر إِلَى َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه - 5229
لَا إِلَّا َمـا  َهلْ َعهَِد إِلَْيَك َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا لَْم َيْعَهْدُه إِلَى النَّاسِ َعامَّةً قَالَ 

ِدَماǗُُهْم َوُهـْم   كَانَ ِفي ِكَتابِي َهذَا فَأَْخَرَج ِكَتاًبا ِمْن ِقَرابِ َسْيِفِه فَإِذَا ِفيِه الُْمْؤِمُنونَ َتكَافَأُ
ِه َمْن َيٌد َعلَى َمْن ِسَواُهْم َوَيْسَعى بِِذمَِّتهِْم أَْدَناُهْم أَلَا لَا ُيقَْتلُ ُمْؤِمٌن بِكَاِفرٍ َولَا ذُو َعْهٍد بَِعْهِد

 .نَّاسِ أَْجَمِعَنيأَْحَدثَ َحَدثًا فََعلَى َنفِْسِه أَْو آَوى ُمْحِدثًا فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة َوال
ئهشـتهر ئىككىمىـز ئهلـى    : قهيس ئىبنى ئۇباد مۇنداق دەيدۇ - 5229

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇنىڭدىن
ــقه      ــاۋام خهلق ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاڭا ئ ـــ پهيغهم ـ
تهۋسىيه قىلمىغان بىرەر ئىشنى ئاالھىدە تهۋسىيه قىلغانمىـدى؟ ـ دەپ   

  :ئۇ. سورىدۇق
ــ يـاق، بـۇ ۋاراقچىـدا يېزىلغـان نهرسـىلهردىن باشـقا بىـر نهرسـىنى         
ــر        ــدىن بى ــدى ۋە قىلىچىنىــڭ غىلىپى ــان ئهمهس، ـ دې تهۋســىيه قىلغ

  :ئۇ ۋاراقچىدا مۇنۇالر يېزىلغانىكهن. ۋاراقچىنى چىقاردى
ــارلىق « ــى  مۇئمىنب ــڭ قېن ــبهغهل    (نى ــاكى كهم ــاي ي ــۇ ب ــى ئ مهيل

ــۇن ــاراۋەردۇر، ) بولسـ ــۇئمىنبـ ــر قولـــدەك  لهر دمـ ۈشـــمىنىگه قارشـــى بىـ
ئهڭ تـۆۋەن بولغـان   ) مهرتىـۋە جهھهتـته  (لهر ئىچىدە مۇئمىن .دۇرئۇيۇشقان

كـۈچكه  ) دۈشمهن تهرەپتىن بىرەرسىگه بهرگهن پاناھلىقى(كىشىنىڭمۇ 
نى كاپىرنىـڭ قىساسـى ئۈچـۈن    مـۇئمىن دىققهت قىلىڭالركـى،  . ئىگىدۇر

لىق مـــۇددىتى بېـــرىلگهن ئامـــان ) كاپىرغـــا(ئۆلتۈرۈشـــكه بولمايـــدۇ،  
                                                 

نى ئۆلتۈرگهن بولسا، كاپىرنىـڭ قىساسـى ئۈچـۈن، ئـۇ     )ياكى بىر نهچچه(كاپىردىن بىر  مۇئمىنيهنى بىر  ①
  .نى ئۆلتۈرۈشكه بولمايدۇئمىنمۇ

  . سهھىه، ـ دېگهن): 1140(ئهلبانى  ②
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كىــم جىنــايهت ئۆتكۈزســه، . تۈگىمهســتىن بــۇرۇن چېقىلىشــقا بولمايــدۇ
ــۆزى تارتىلىــدۇ  ــا ئ ئۆيىــدە ) يوشــۇرۇپ(جىنــايهت ئۆتكۈزگــۈچىنى . جازاغ

نىـڭ، پهرىشـتىلهرنىڭ ۋە بـارلىق كىشـىلهرنىڭ     هللاساقلىغان كىشـىگه ا 
  . ①»!لهنىتى ياغسۇن

  )4734: نهسائى(

َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ - 5230
َوُهْم َيٌد َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْسِلُمونَ َتَتكَافَأُ ِدَماǗُُهْم َيْسَعى بِِذمَِّتهِْم أَْدَناُهْم َوُيجُِري َعلَْيهِْم أَقَْصاُهْم 

ْضِعِفهِْم َوُمَتَسرِّيهِْم َعلَى قَاِعِدِهْم لَا ُيقَْتلُ ُمْؤِمٌن بِكَاِفرٍ َعلَى َمْن ِسَواُهْم َيُردُّ ُمِشدُُّهْم َعلَى ُم
  .َولَا ذُو َعْهٍد ِفي َعْهِدِه

ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىن رىـۋايهت   - 5230
  : قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهرتىـۋە  (لهرنىـڭ ئىچىـدە   مۇئمىن. راۋەرلهرنىڭ قانلىرى بامۇئمىن«
دۈشـــمهن تهرەپـــتىن  (ئهڭ تـــۆۋەن بولغـــان كىشـــىنىڭمۇ   ) جهھهتـــته

كــۈچكه ئىــگه بولــۇپ، يىراقتىكــى بىــر  ) بىرەرســىگه بهرگهن ئامــانلىقى
لهر دۈشـمىنىگه  مۇئمىن. نىڭمۇ پاناھلىق بېرىش ھوقۇقى باردۇرمۇئمىن

ئالغان ئولجىنى ) ققاندائۇرۇشقا چى(قارشى بىر قولدەك ئۇيۇشقان بولىدۇ، 
كۈچلــۈكلىرى ئــاجىزلىرى بىــلهن تهڭ بۆلۈشــىدۇ، ھۇجۇمغــا ئــۆتكهنلهر  

نى كاپىرنىڭ مۇئمىن. ئارقا سهپتىكىلهر بىلهن ئولجىنى تهڭ بۆلۈشىدۇ
بېـرىلگهن ئامـانلىق   ) كاپىرغـا (قىساسى ئۈچـۈن ئۆلتۈرۈشـكه بولمايـدۇ،    

  . ②»يدۇمۇددىتى تۈگىمهستىن بۇرۇن، كاپىرغا چېقىلىشقا بولما
  )2751: ئهبۇ داۋۇد(

  

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4412(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2390(ئهلبانى  ②
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ساراڭ ۋە مهست ھالهتته ئادەم ئۆلتۈرۈش، ئېغىر نهرسىلهر 
بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈش، داۋاالش جهريانىدا قىلىنغان 

جىنايهتلهر، زەھهرلهش، زىنا قىلغان كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى، 
تۇغقانالر ئارىسىدىكى جىنايهتلهرنىڭ ھۆكۈملىرى ۋە  - ئۇرۇق 

 ازا بېرىلمهيدىغان ئىشالرج

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ َمْرَوانَ ْبَن الَْحكَمِ كََتَب إِلَى ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ  - 5231
َس َعلَى َمْجُنوٍن أَنَُّه أُِتَي بَِمْجُنوٍن قََتلَ َرُجلًا فَكََتَب إِلَْيِه ُمَعاوَِيةُ أَنْ اْعِقلُْه َولَا ُتِقْد ِمْنُه فَإِنَُّه لَْي

 .قََوٌد
مهرۋان ئىبنـى ھهكهم  : يهھيا ئىبنى سـهئىد مۇنـداق دەيـدۇ    - 5231

مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبـۇ سـۇفيان رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا بىـر سـاراڭنىڭ بىـر        
ــاۋىيه    ــۇق مهكتــۇب يازغانىــدى، مۇئ ــادەمنى ئۆلتــۈرۈۋەتكهنلىكى توغرۇل ئ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا
چۈنكى سـاراڭدىن قىسـاس   . هت ئال، قىساس ئالماــ ئۇ ساراڭدىن دىي

  . ئېلىنمايدۇ، ـ دەپ جاۋاب خهت يازدى
  )1604: مالىك(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َمْرَوانَ ْبَن الَْحكَمِ كََتَب إِلَى ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ  - 5232
 .لًا فَكََتَب إِلَْيِه ُمَعاوَِيةُ أَنْ اقُْتلُْه بِِهَيذْكُُر أَنَُّه أُِتَي بَِسكَْرانَ قَْد قََتلَ َرُج

ــى ھهكهم   - 5232 ــىچه، مهرۋان ئىبنـــ ــا يېتىشـــ ــام مالىكقـــ ئىمـــ
مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ ســۇفيان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا بىــر  ) مهدىنىــدىن(

ــۇب    ــىدا مهكتـ ــۈرۈۋەتكهنلىكى توغرىسـ ــادەمنى ئۆلتـ ــر ئـ ــتنىڭ بىـ مهسـ
  :ئهنهۇ ئۇنىڭغايازغانىدى، مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ 
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ــ دەپ  ! ــ ئۆلتۈرۈلگهن كىشىنىڭ قىساسى ئۈچۈن مهسـتنى ئۆلتـۈر  
  . ت يازدىخه

  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َيُهوِديا قََتلَ َجارَِيةً َعلَى أَْوَضاحٍ لََها فَقََتلََهـا   - 5233 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبَِها َرَمٌق فَقَالَ أَقََتلَِك فُلَـانٌ فَأََشـاَرْت    بَِحَجرٍ فَجِيَء بَِها إِلَى النَّبِيِّ

ِسَها أَنْ َنَعْم بَِرأِْسَها أَنْ لَا ثُمَّ قَالَ الثَّانَِيةَ فَأََشاَرْت بَِرأِْسَها أَنْ لَا ثُمَّ َسأَلََها الثَّاِلثَةَ فَأََشاَرْت بَِرأْ
 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحَجَرْينِفَقََتلَُه النَّبِيُّ 

: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5233
بىــر يهھــۇدى بىــر قىزنىــڭ كۈمۈشــتىن ياســالغان زىبــۇ زىننهتلىرىنــى  

قىـز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    . ئېلىۋېلىش ئۈچۈن، ئۇنى تاش بىلهن ئۇردى
ــدىغا   ــهللهمنىڭ ئال ــى ۋەس ــى     ئهلهيه ــى جېن ــدە، تېخ ــپ كېلىنگهن ئېلى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىزدىن. چىقمىغانىدى
قىـز  . ــ سېنى پـاالنچى ئۆلتۈردىمـۇ؟ ـ دەپ ئىككـى قېـتىم سـورىدى      

  :قېتىمدا ئىككىلى
ئــۈچىنچى قېــتىم ســورىغاندا، . ــــ يــاق، ـ دەپ بېشــىنى لىڭشــىتتى  

  :بېشى بىلهن
ــدى      ــارەت قىلـ ـــ ھهئه، ـ دەپ ئىشـ ــل. ــ ــۇنىڭ بىـ ــبهر شـ هن، پهيغهمـ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇ يهھــۇدىينى ئىككــى تــاش بىــلهن       
  . ئۆلتۈردى) بېشىنى يانجىپ(

  )6879: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُجلًا ِمْن الَْيُهوِد قََتلَ َجارَِيةً ِمْن الْأَْنَصارِ َعلَى ُحِليٍّ لََها ثُـمَّ   - 5234
َرأَْسَها بِالِْحَجاَرِة فَأُِخذَ فَأُِتَي بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  أَلْقَاَها ِفي الْقَِليبِ َوَرَضَخ

 .فَأََمَر بِِه أَنْ ُيْرَجَم َحتَّى َيُموَت فَُرجَِم َحتَّى َماَت
: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5234

زىبۇ زىننهتلىرىنى ئېلىۋېلىش ىزنىڭ بىر ق ىالردىنبىر يهھۇدىي ئهنسار
كېيىن، . بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ، قۇدۇققا تاشلىۋەتتى )تاش ئۇنى( ئۈچۈن
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ئۇ تۇتۇلۇپ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا ئېلىـپ  
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇنى چالمــا ـ كېســهك قىلىــپ    . كېلىنــدى

ىـلهن، ئـۇ تـاكى ئۆلگـۈچه چالمـا ـ       شـۇنىڭ ب . ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇق قىلـدى 
  . كېسهك قىلىندى

  )1672: مۇسلىم(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 5235
 .َوَسلََّم قَالَ َمْن َتطَبََّب َولَا ُيْعلَُم ِمْنُه ِطبٌّ فَُهَو َضاِمٌن

بنـــى شـــۇئهيب دادىســـى ئـــارقىلىق بوۋىســـىدىن  ئهمـــر ئى - 5235
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :رىۋايهت قىلىدۇ
كىمكـــى تېـــۋىپلىقتىن خهۋەرســـىز تـــۇرۇپ، تېۋىپلىـــق قىلســـا، «

  . ①زىياننى تۆلهيدۇ) كېسهلگه سالغان(
  )4586: ئهبۇ داۋۇد(

َر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثَنِي َبْعُض الَْوفِْد الَِّذيَن قِدُموا َعلَى أَبِـي  عن َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُعَم - 5236
ٌب قَْبلَ ذَِلـَك  قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَُّما طَبِيبٍ َتطَبََّب َعلَى قَْومٍ لَا ُيْعَرُف لَُه َتطَبُّ

 .فَأَْعَنَت فَُهَو َضاِمٌن
: ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز مۇنداق دەيـدۇ  - 5236

دادامنى زىيارەت قىلىپ كهلـگهن بىـر قىسـىم ئهلچىـلهر ئـۆمىكى ماڭـا       
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :ئېيتىپ بهرگهنىدى
ــۇرۇن(« تېۋىپلىــق قىلىــپ باقمىغــان بىــر كىشــى باشــقىالرنى    ) ب

، زەخمهت يهتكۈزسه -االيمهن دەپ تېۋىپلىق قىلسا ۋە كېسهلگه زىيان داۋ
  . ②»تۆلهيدۇ )كېلىپ چىققان زىياننى(

  )4587: ئهبۇ داۋۇد(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن الَْيُهوِد أَْهَدْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5237
 .قَالَ فََما َعَرَض لََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَشاةً َمْسُموَمةً 
ــۋايهت    – 5237 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ

ــدۇ ــى    : قىلىنىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــال پهيغهمـ ــۇدىي ئايـ ــر يهھـ بىـ
ــبهر      ــدى، پهيغهم ــوۋغا قىلغانى ــىنى زەھهرلهپ س ــوي گۆش ــهللهمگه ق ۋەس

  . ①ئۇ ئايالنى جازالىمىدى) ئهھۋالنى بىلگهن بولسىمۇ( ئهلهيهىسساالم
  )4509: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَّ َرُجلًا ِمْن أَْهلِ الشَّامِ ُيقَالُ لَُه اْبُن َخْيَبرِيٍّ َوَجَد  - 5238
أَبِي ُسفَْيانَ الْقََضاُء ِفيِه فَكََتَب َمَع اْمَرأَِتِه َرُجلًا فَقََتلَُه أَْو قََتلَُهَما َمًعا فَأَْشكَلَ َعلَى ُمَعاوَِيةَ ْبنِ 

إِلَى أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ َيْسأَلُ لَُه َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َعْن ذَِلَك فََسأَلَ أَُبو ُموَسى َعْن ذَِلَك 
ْمُت َعلَْيَك لَُتْخبَِرنِّي فَقَالَ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ فَقَالَ لَُه َعِليٌّ إِنَّ َهذَا الشَّْيَء َما ُهَو بِأَْرِضي َعَز

نٍ لَُه أَُبو ُموَسى كََتَب إِلَيَّ ُمَعاوَِيةُ ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ أَنْ أَْسأَلََك َعْن ذَِلَك فَقَالَ َعِليٌّ أََنا أَُبو َحَس
 .إِنْ لَْم َيأِْت بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَلُْيْعطَ بُِرمَِّتِه

: بتىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   سهئىد ئىبنـى مۇسـهييه   - 5238
شام ئهھلىدىن ئىبنى خهيبهرى ئىسىملىك بىر كىشـى ئايـالىنى باشـقا    

ــىنى     ــۇ كىش ــپ، ئ ــلهن تۇتۇۋېلى ــرى بى ــىنى (بى ــاكى ھهر ئىككىلىس ) ي
مۇئاۋىيه بۇ مهسىلىگه ھۆكۈم چىقىرالماي، ئهبۇ مۇسا . ئۆلتۈرۈۋەتكهنىدى

ۇ ئىشـــنى ئهلـــى ئهشـــئهرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇغـــا مهكتـــۇب يـــولالپ، بـــ 
ــدى    ــىنى تهلهپ قىل ــوراپ بېقىش ــۇدىن س ــۇ ئهنه ــا  . رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ئهب
  :ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھهزرىتى ئهلىدىن سورىغانىدى، ئۇ

. ــ بۇ، مېنىڭ ئىگىدارچىلىقىمدىكى يهردە يۈز بهرگهن ئىـش ئهمهس 
. بۇنى كىمنىڭ قىلغانلىقىنى ماڭا ئېيتىپ بېرىشىڭ كېـرەك، ـ دېـدى   

  :ۇسا ئۇنىڭغائهبۇ م
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ــــ مۇئــاۋىيه ماڭــا مهكتــۇب يــولالپ، بــۇ مهســىلىنى ســهندىن ســوراپ 
بۇنى ئاڭلىغان ئهلـى رەزىيهلالھـۇ   . كۆرۈشۈمنى تهلهپ قىلغانىدى، ـ دېدى 

  :ئهنهۇ
كـى، ئهگهر  ىمهندادىسـى بولـۇش سـۈپىتىم بىـلهن ئېيت     ـ ھهسهننىڭ

تـــۆت گـــۇۋاھچى كهلتۈرەلمىســـه، ئـــۇنى  ) ئـــۇالرنى ئۆلتـــۈرگهن كىشـــى(
، ـ  تاپشـۇرۇپ بېـرىمهن  ) قىساس ئۈچـۈن (ۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ ئىگىلىرىگه ئ

  . دېدى
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

َعْن ثَْعلََبةَ ْبنِ َزْهَدمٍ الَْيْرُبوِعيِّ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5239
َيا َرُسولَ اللَِّه َهُؤلَاِء َبُنو ثَْعلََبةَ ْبنِ َيْرُبوعٍ قََتلُوا فُلَاًنا ِفي َيْخطُُب ِفي أَُناسٍ ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالُوا 

  .ْخَرىالَْجاِهِليَِّة فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَهَتَف بَِصْوِتِه أَلَا لَا َتْجنِي َنفٌْس َعلَى الْأُ
ــۇئى رەزى    - 5239 ــى زەھــدەم يهرب ــهئلهبه ئىبن ــۇ ئهنهــۇدىن  س يهلالھ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :توپ ئهنسارى جامائىتىگه خىتاب قىلىۋاتاتتى، ئۇالر

سهئلهبه جهمهتىدىكىلهر جاھىلىيهت دەۋرىـدە بىـر   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
اللالھۇ بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهل. ئادەمنى ئۆلتۈرىۋەتكهنىدى، ـ دېدى 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاۋازىنى كۆتىرىپ تۇرۇپ
ــقهت قىلىڭالركــى، ھېچبىــر ئىنســان باشــقىالر ئۆتكــۈزگهن     ـــ دىق ـ

   .①جىنايهتنىڭ جاۋابكارلىقىغا تارتىلمايدۇ، ـ دېدى
  )4733: نهسائى(

َع أَبِي فَقَالَ َمْن َهذَا َعْن أَبِي رِْمثَةَ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َم - 5240
 .َمَعَك قَالَ اْبنِي أَْشَهُد بِِه قَالَ أََما إِنََّك لَا َتْجنِي َعلَْيِه َولَا َيْجنِي َعلَْيَك

مهن دادام بىلهن : ئهبۇ رەمسهدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ - 5240
، مپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا بارغانىـــدى

  ):مېنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ دادامدىن(بهر ئهلهيهىسساالم پهيغهم
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  :دادام. ـ بۇ كىم؟ ـ دەپ سورىدى
ـــ ا نىــڭ نــامى بىــلهن گۇۋاھلىــق بېرىمهنكــى، بــۇ مېنىــڭ بــاالم   هللاـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. بولىدۇ، ـ دېدى
ــدىن      ــۈزگهن جىنايىتى ــڭ ئۆتك ــهن بۇنى ــۇنكى، س ــىڭدە بولس ـــ ئېس ـ

بۇمـۇ سـېنىڭ ئۆتكـۈزگهن جىنايىتىڭـدىن     . ا تارتىلمايسهنجاۋابكارلىقق
  . ①جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ، ـ دېدى

  )4832: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْعْجَماُء ُجْرُحَها ُجَباٌر  - 5241
  .اٌر َوِفي الرِّكَازِ الُْخُمُسَوالْبِئُْر ُجَباٌر َوالَْمْعِدنُ ُجَب

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 5241
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھايۋاناتالرنىــــڭ ) ئىگىســــىنىڭ قولىــــدىن قېچىــــپ كهتــــكهن(«
قـــۇدۇق يـــاكى كـــان . زەخمهتلىـــرى تۆلهنمهيـــدۇ -كهلتـــۈرگهن زىيـــان 

مهيـدانغا كهلـگهن زىيـان    ) ئادەم ياكى نهرسه ـ كېرەك ئۈچۈن (بىدىن سهۋە
ــدۇ  – ــمهت تۆلهنمهيـ ــڭ   . زەخـ ــان بايلىقنىـ ــتىدىن قېزىۋېلىنغـ يهر ئاسـ

  . ②»دۆلهت خهزىنىسىگه تاپشۇرۇلىدۇ) زاكات سۈپىتىدە(بهشتىن بىرى 
  )2495: نهسائى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ الْبِئُْر َجْرُحَها َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 5242
 .ُجَباٌر َوالَْمْعِدنُ َجْرُحُه ُجَباٌر َوالَْعْجَماُء َجْرُحَها ُجَباٌر َوِفي الرِّكَازِ الُْخْمُس

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 5242
  :مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىپ ياكى كان بېسىۋېلىپ يارىالنغان ئـادەمگه  «
ھايۋاناتالرنىـــڭ ) ئىگىســـىدىن قېچىـــپ كهتـــكهن(تـــۆلهم تۆلهنمهيـــدۇ، 

يهر ئاســـــتىدىن . زەخمهتلىـــــرى تۆلهنمهيـــــدۇ -كهلتـــــۈرگهن زىيـــــان 
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دۆلهت ) زاكــات ســۈپىتىدە(قېزىۋېلىنغــان بايلىقنىــڭ بهشــتىن بىــرى  
  . »پشۇرۇلۇشى كېرەكخهزىنىسىگه تا

  )1710: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الرِّْجلُ ُجَباٌر قَالَ  - 5243
 .أَُبو َداُود الدَّابَّةُ َتْضرُِب بِرِْجِلَها َوُهَو َراِكٌب

هت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋاي    – 5243
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــڭ(« ــمهت       ) ھايۋاننىـ ــان ـ زەخـ ــان زىيـ ــپ چىققـ ــدىن كېلىـ پۇتىـ
  .دېگهن» تۆلهنمهيدۇ

ــگهن   ــداق دېـ ــۇ داۋۇد مۇنـ ــڭ    : ئهبـ ــر ئادەمنىـ ــى، بىـ ــڭ مهنىسـ بۇنىـ
ۋە (ئۇلىغى ئارقىسىدا تۇرغان بىرىنى پۇتى بىلهن تهپـكهن  ) مىنىۋالغان(

  . ①بولسا، بۇنىڭغا تۆلهم كهلمهيدۇ دېگهنلىك بولىدۇ) زەخمىلهندۈرگهن
  )4592: ئهبۇ داۋۇد(

 .النَّاُر ُجَباٌر: ويف رواية - 5244
تىـن كېلىـپ چىققـان    )كېـتىش (ئـوت  «: يهنه بىر رىۋايهتته - 5244

  . ②دېيىلگهن »زىيانمۇ تۆلىتىلمهيدۇ
  )4592: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  . زەئىپ، ـ دېگهن): 997(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3840(ئهلبانى  ②
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ساسى، ئهپۇ ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن باشقا جىنايهتلهرنىڭ قى
قاتىلغا مهرھهمهت ) قىساس ئالغاندا(ۋە  ①قىلىش، قهسامه

  قىلىش

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ َرُجلًا َعضَّ َيَد َرُجلٍ فََنَزَع َيَدُه ِمْن فَِمِه فََوقََعْت  - 5245
قَالَ َيَعضُّ أََحُدكُْم أََخاُه كََمـا َيَعـضُّ   ثَنِيََّتاُه فَاْخَتَصُموا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ

 .الْفَْحلُ لَا ِدَيةَ لََك
ــداق     - 5245 ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــى ھۈســهين رەزىيهلالھ ــران ئىبن ئىم

بىر ئادەم يهنه بىر ئادەمنىـڭ قـولىنى چىشـلىۋالدى،    : رىۋايهت قىلىنىدۇ
دۇل تارتقانىـدى، ئـۇ  ) چىشلىۋالغان ئادەمنىڭ ئاغزىـدىن (ئۇ ئادەم قولىنى 

شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر دەۋالىشـىپ،    . چىشىدىن ئىككىسى چۈشۈپ كهتتى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالــدىغا كهلگهنىــدى،      

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
تۆگىــدەك ئهركهك ــــ ســهنمۇ قېرىندىشــىڭنىڭ قــولىنى خــۇددى     
  . چىشلىمهكچىمۇ؟ چىشىڭغا دىيهت تۆلهنمهيدۇ، ـ دېدى

  )6892 :بۇخارى(

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َتأُْمُرنِي َتـأُْمُرنِي أَنْ  : ويف رواية - 5246
 .آُمَرُه أَنْ َيَدَع َيَدُه ِفي ِفيَك َتقَْضُمَها كََما َيقَْضُم الْفَْحلُ اْدفَْع َيَدَك َحتَّى َيَعضََّها ثُمَّ اْنَتزِْعَه

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهنيهنه بى - 5246
  :قولى چىشلهنگهن ئادەمگه ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
دەپ قهســهم  “بىــز ئۆلتۈرمىــدۇق ”: يهنــى گۇمــانلىق تهرەپنىــڭ قهبىلىســىدىن ئهللىــك كىشــىنى      ①

  .قىلدۇرۇش
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ــ مهندىن نـېمه تهلهپ قىلماقچىسـهن؟ خالىسـاڭ، ئۇنىڭغـا بـۇيرۇق      
ــهنمۇ     ــۇن، ســ ــا سالســ ــولىنى ئاغزىڭغــ ــالي، قــ ــدەك ئهركهك قىــ تۆگىــ

  :، ـ دېدى ۋە چىشى چۈشۈپ كهتكهن ئادەمگهچىشلىۋالغىن
ســهنمۇ قولــۇڭنى ئۇنىــڭ ئاغزىــدىن ئانــدىن ! هتكىننــى چىشــلقې ــــ
   .ـ دېدى !تارتىۋال

  )1673: مۇسلىم(

َعْن أََنسٍ أَنَّ الرَُّبيَِّع َعمََّتُه كََسَرْت ثَنِيَّةَ َجارَِيٍة فَطَلَُبوا إِلَْيَها الَْعفْـَو فَـأََبْوا    - 5247
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََبْوا إِلَّا الِْقَصاَص فَأََمَر َرُسولُ فََعَرُضوا الْأَْرȇَ فَأََبْوا فَأََتْوا َرُسولَ اللَّ

الرَُّبيِّعِ لَا  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالِْقَصاصِ فَقَالَ أََنُس ْبُن النَّْضرِ َيا َرُسولَ اللَِّه أَُتكَْسُر ثَنِيَّةُ
ا ُتكَْسُر ثَنِيَُّتَها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أََنُس ِكَتاُب َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ لَ

اللَّـِه  اللَِّه الِْقَصاُص فََرِضَي الْقَْوُم فََعفَْوا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِمْن ِعَباِد 
 .لَى اللَِّه لَأََبرَُّهَمْن لَْو أَقَْسَم َع

ھاممـام  : ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     - 5247
بىز قىزنىڭ ئۆيىدىكىلهردىن . ۋەتتىتۆكۈرۇبهييىئ بىر قىزنىڭ ئۇدۇل چىشىنى 

ــۇالر ئۇنىمىــدى   ــېكىن ئ ــدۇق، ل چىشــنىڭ . ھاممــامنى كهچۈرۈۋېتىشــىنى ئۆتۈن
ر يهنه قوبــۇل قىلمــاي، قىســاس ئــېلىش دىيىتىنــى تــۆلىمهكچى بولســاقمۇ، ئــۇال

ــا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ    نىيىتىــدە چىــڭ تۇرۇۋالغاچق
ــۇل      ــىنى قوبــ ــتىن باشقىســ ــۇالر قىساســ ــدۇق، ئــ ــىپ كهلــ ــدىغا دەۋالىشــ ئالــ

ــتى   ــڭ تۇرۇش ــدا چى ــهلاللالھۇ    . قىلمايدىغانلىقى ــبهر س ــلهن، پهيغهم ــۇنىڭ بى ش
  :ئهنهس ئىبنى نهزر. ۇيرىدىئهلهيهى ۋەسهللهم قىساس ئېلىشقا ب

سـېنى ھهق دىننـى   ! مـدۇ؟ تۆكۈلهرۇبهييىئنىـڭ چىشـى   ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللايهتكۈزۈش ئۈچۈن پهيغهمبهر قىلىـپ ئهۋەتـكهن ا  

ــدى   تۆكۈشــكه رۇبهييىئنىــڭ چىشــىنى  ــدۇ، ـ دې پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . بولماي
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
نىــڭ كىتابىنىــڭ ھــۆكمى هللائۇنــداق دېــگهن بىــلهن، اســهن ! ــــ ئهي ئهنهس

ـ دېدى، بۇنى ئاڭلىغـان، دەۋاگهرلهر قىسـاس ئېلىشـتىن    ! قىساس ئېلىش تۇرسا؟
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ۋاز كېچىپ، دىيهت ئالماقچى بولدى



  ...قاتىلغا) قىساس ئالغاندا(ئۆلتۈرۈشتىن باشقا جىنايهتلهرنىڭ قىساسى، ئهپۇ قىلىش، قهسامه، ۋە ئادەم 
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نىڭ بهندىلىرى ئارىسىدا شۇنداق كىشـىلهر بـاركى،   هللاــ شهك ـ شۈبهىسىز،  
   .ئۇالرنى قهسىمىدىن ياندۇرمايدۇ، ـ دېدى) هللا(نىڭ نامىدا قهسهم قىلسا، هللائۇالر 

  )4500: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ أُْخَت الرَُّبيِّعِ أُمَّ َحارِثَةَ َجَرَحْت إِْنَساًنا فَاْخَتَصُموا إِلَى النَّبِـيِّ   - 5248
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْقَصاَص الِْقَصاَص فَقَالَْت أُمُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص

لَْيِه َوَسلََّم الرَّبِيعِ َيا َرُسولَ اللَِّه أَُيقَْتصُّ ِمْن فُلَاَنةَ َواللَِّه لَا ُيقَْتصُّ ِمْنَها فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع
ِقَصاُص ِكَتاُب اللَِّه قَالَْت لَا َواللَِّه لَا ُيقَْتصُّ ِمْنَها أََبًدا قَـالَ فََمـا   ُسْبَحانَ اللَِّه َيا أُمَّ الرَّبِيعِ الْ

ْو أَقَْسَم َزالَْت َحتَّى قَبِلُوا الدَِّيةَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِمْن ِعَباِد اللَِّه َمْن لَ
 .َعلَى اللَِّه لَأََبرَُّه
: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5248

رۇبهييىئنىڭ ھهمشىرىسى ئۇممۇ ھارىسـه بىرىنـى يارىالنـدۇرۇپ قويـۇپ،     
. پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا دەۋالىشىپ بـاردى 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــا قىســاس   ـــ بۇنىڭغ ــېلىش(ـ ــدى كېــرەك، ـ   ) ئ ــۇنى ئاڭلىغــان . دې ب
  :رۇبهييىئنىڭ ئانىسى

نىــڭ نــامى بىـــلهن   هللاقىســـاس ئېلىنامــدۇ؟ ا ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ   
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ . قهسهمكى، ئۇنىڭدىن قىساس ئېلىنمايدۇ، ـ دېدى 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىڭ كىتابىدا بۇنىـڭ  هللا! ئهي رۇبهييىئنىڭ ئانىسى! ــ سۇبهانهلالھ
  :لېكىن ئۇ ئايال. ـ دېدى! تۇرسا؟) دەپئېلىش (ھۆكمى قىساس 

ــاق، ا ـــ يـ ــهمكى، ئۇنىڭـــدىن قىســـاس   هللاــ ــلهن قهسـ ــامى بىـ نىـــڭ نـ
ئــاخىرى، قارشــى تهرەپ . ئېلىنمايــدۇ، ـ دېــگهن ســۆزىدە چىــڭ تۇرۇۋالــدى  

ــدى  ــقا رازى بول ــيهت ئېلىش ــهلاللالھۇ   . دى ــبهر س ــلهن، پهيغهم ــۇنىڭ بى ش
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
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لىرى ئارىسىدا شۇنداق كىشـىلهر  نىڭ بهندىهللاــ شهك ـ شۈبهىسىز،  
ئــۇالرنى قهســىمىدىن ) هللا(نىــڭ نامىــدا قهســهم قىلســا، هللابــاركى، ئــۇالر 

   .ياندۇرمايدۇ، ـ دېدى
  )1675: مۇسلىم(

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ غُلَاًما ِلأَُناسٍ فُقََراَء قَطََع أُذُنَ غُلَامٍ ِلأَُناسٍ أَغْنَِياَء  - 5249
ـ فَأََتى أَْهلُ ِه ُه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا أَُناٌس فُقََراُء فَلَْم َيْجَعلْ َعلَْي
 .َشْيئًا

ــداق     - 5249 ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــى ھۈســهين رەزىيهلالھ ــران ئىبن ئىم
 كهمبهغهل بىر ئائىلىنىڭ قۇلى باي بىر ئائىلىنىڭ: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــائىله پهيغهمــبهر    ــۇلىقىنى كېســىۋەتكهنىدى، كهمــبهغهل ئ قۇلىنىــڭ ق
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر    . ــ بىـز كهمـبهغهل ئىنسـانمىز، ـ دېـدى     
   .①سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ قۇلغا ھېچقانداق جازا قويمىدى

  )4590: ئهبۇ داۋۇد(

اْبن َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجلًا َوقََع ِفي أَبٍ كَانَ لَُه ِفي الَْجاِهِليَِّة فَلَطََمُه الَْعبَّـاُس   َعْن - 5250
ْيِه َوَسلََّم فََجاَء قَْوُمُه فَقَالُوا لََيلِْطَمنَُّه كََما لَطََمُه فَلَبُِسوا السِّلَاَح فََبلȠََ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

َبَر فَقَالَ أَيَُّها النَّاُس أَيُّ أَْهلِ الْأَْرضِ َتْعلَُمونَ أَكَْرُم َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فَقَالُوا أَْنَت فََصِعَد الِْمْن
 َيا َرُسـولَ فَقَالَ إِنَّ الَْعبَّاَس ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه لَا َتُسبُّوا َمْوَتاَنا فَُتْؤذُوا أَْحَياَءَنا فََجاَء الْقَْوُم فَقَالُوا 

  .اللَِّه َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن غََضبَِك اْسَتْغِفْر لََنا
ــادىن  - 5250 ــداق ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۋايهت  مۇن رى
بىر كىشى جاھىلىيهتته ئۆتكهن ئهجدادلىرىمىزدىن بىـرىگه   :قىلىنىدۇ

ــېڭىكىگه بىــر تهســتهك   ) دادام(تىــل تهگكۈزگهنىــدى   ئاببــاس ئۇنىــڭ ئ
  :، ئۇ ئادەمنىڭ قهبىلىسىدىكىلهرشۇنىڭ بىلهن. سالدى
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ــ ئابباس بۇنى قانداق ئۇرغان بولسا، بۇمۇ ئابباسنى شـۇنداق ئۇرۇشـى   
بۇ ۋەقهدىن خهۋەر تاپقان . كېرەك، ـ دېيىشىپ، قورال كۆتۈرۈپ كېلىشتى 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنبهرگه چىقىپ
ن ئهھلىـدىن كىـم   نىـڭ ئالدىـدا زېمىـ   هللاسـىلهرچه، ا ! ــ ئى خااليىق

  :كىشىلهر. ئهڭ ھۆرمهتلىك؟ ـ دەپ سورىدى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ــــ ســهن ئهڭ ھۆرمهتلىكســهن، ـ دېيىشــتى  

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئۆتمۈشـتىكىلىرىمىزگه تىـل   . ــ ئاببـاس مهنـدىن، مهن ئابباسـتىن   

شۇنىڭ بىـلهن،  . ـ دېدى! تهگكۈزۈپ، تىرىكلىرىمىزگه ئهزىيهت بهرمهڭالر
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى ئۇرماقچى بولغان كىشىلهر ئابباس

قا سېغىنىپ سېنىڭ غهزەبلىنىشـىڭدىن  هللابىز ا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
تائــاالدىن بىــزگه مهغپىــرەت تهلهپ قىلســاڭ، ـ        هللا ا. پانــاھ تىلهيمىــز 

  . ①دېيىشتى
  )4775: نهسائى(

سـلم  عن عبداهللا بن جبري اƪزاعى قال طعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و - 5251
رجال يف بطنه إما بقضيب وإما بسواك فقال أوجعتƗ فأقدƅ فأعطاه العود الذى كان معه 

 .فقال استقد فقبل بطنه Ż قال بل أعفو لعلك أن تشفع ŏ Ƃا يوم القيامة
ــدۇلالھ ئىبنــى جــۇبهير خــۇزائىي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن    - 5251 ئاب

ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر ســهلاللالھ: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
بىـلهن بىـر كىشـىنىڭ قورسـىقىغا     ) ياكى مىسـۋاك ( تاياقچهقولىدىكى 

  :تۈرتكهنىدى، ئۇ كىشى
پهيغهمـبهر  . ــ ماڭا ئهزىيهت بهردىڭ، قىساس تهلهپ قىلىمهن، ـ دېدى 

  :نى ئۇنىڭغا بېرىپتاياقچىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قولىدىكى 
ئــۇ كىشــى بېرىــپ، پهيغهمــبهر . ــــ مانــا، قىســاس ئېلىــۋال، ـ دېــدى   

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قورسىقىغا سۆيۈپ تۇرۇپ
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، بهلكى بۇنىڭ بهدىلىگه قىيامهت كۈنى ماڭـا  مــ سېنى كهچۈرۈۋەتتى
  . ①شاپائهت قىلىپ قېلىشىڭ مۇمكىن، ـ دېدى
  )3805: »ئهلكهبىر«(

يَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرِفَع إِلَْيِه َشْيٌء َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َما َرأَْيُت النَّبِ - 5252
  .ِفيِه ِقَصاٌص إِلَّا أََمَر ِفيِه بِالَْعفْوِ

ــدۇ    - 5252 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ : ئهنهس ئىبن
ــاس       ــگهن قىس ــدىغا كهل ــهللهم ئال ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ــداق دەۋادا  دەۋاگهر تهرەپنــى كهچــۈرۈم ) ى بىــلهنئالــد(توغرۇلــۇق ھهرقان
  . ②قىلىشقا بۇيرىماي قالمايتتى

  )4498: ئهبۇ داۋۇد(

عن أيب السَّفَرِ قَالَ َدقَّ َرُجلٌ ِمْن قَُرْيȈٍ ِسنَّ َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ فَاْسَتْعَدى  - 5253
َهذَا َدقَّ ِسنِّي قَالَ ُمَعاوَِيةُ إِنَّا َسُنْرِضيَك َوأَلَحَّ  َعلَْيِه ُمَعاوَِيةَ فَقَالَ ِلُمَعاوَِيةَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني إِنَّ

اِلٌس الْآَخُر َعلَى ُمَعاوَِيةَ فَأَْبَرَمُه فَلَْم ُيْرِضِه فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ َشأَْنَك بَِصاِحبَِك َوأَُبو الدَّْرَداِء َج
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسِمَعْتُه أُذَُناَي َوَوَعاُه ِعْنَدُه فَقَالَ أَُبو الدَّْرَداِء َسِمْعُت َرُسولَ اللَّ

 قَلْبِي َيقُولُ َما ِمْن َرُجلٍ ُيَصاُب بَِشْيٍء ِفي َجَسِدِه فََيَتَصدَُّق بِِه إِلَّا َرفََعُه اللَُّه بِِه َدَرَجةً َوَحطَّ
َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسِمَعْتُه َعْنُه بِِه َخِطيئَةً قَالَ الْأَْنَصارِيُّ أَأَْنَت 

 .أُذَُناَي َوَوَعاُه قَلْبِي قَالَ فَإِنِّي أَذَُرَها لَُه قَالَ ُمَعاوَِيةُ لَا َجَرَم لَا أَُخيُِّبَك فَأََمَر لَُه بَِمالٍ
ــ: ئهبـــۇ ســـهفهردىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  – 5253 ۇرەيش قـ

قهبىلىســىلىك بىــر كىشــى ئهنســارىالردىن بىــر كىشــىنىڭ چىشــىنى   
تۆكۈۋەتكهنىــدى، ئــۇ كىشــى مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن قىساســىنى 

  :ئېلىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىپ
بـــۇ ئـــادەم مېنىـــڭ چىشـــىمنى ! لهرنىـــڭ ئهمىـــرىمۇئمىنـــــ ئـــى 

  :مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. تۆكۈۋەتتى، ـ دېدى

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 10732(ھهيسهمى  ①
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لــېكىن قۇرەيشــلىك كىشــى . نى رازى قىاليلــى، ـ دېــدى  ــــ بىــز ســې
تهرســـالىق قىلىـــپ تۇرۇۋالغاچقـــا، ئۇنىڭـــدىن بىـــر نهرســـه ئااللمىـــدى، 

  :شۇنىڭ بىلهن. ئهنسارىنىمۇ رازى قىاللمىدى
شـۇ  . ــ دېـدى  ! بۇنىڭغا خالىغىنىڭنى قىـل ) قىساسىڭنى ئېلىش ئۈچۈن(ــ 

  :مۇنداق دېدى پكه ئارىلىشىپيهردە ئولتۇرغان ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ گه
ــ مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـۇ سـۆزىنى مۇشـۇ        
ــداق        ــۇ مۇن ــاقلىغانىدىم، ئ ــكهم س ــدە مهھ ــاڭالپ، يۈرىكىم ــلهن ئ ــۇالقلىرىم بى ق

زەخمهتـــكه ئۇچرىغـــان  -زىيـــان ) باشـــقىالر تهرىپىـــدىن(جىســـمى «: دېگهنىـــدى
بـۇ سـهۋەبتىن    هللازگـۈچىنى كهچۈرۈۋەتسـه،   ھهرقانداق ئـادەم ئـۆزىگه زىيـان يهتكۈ   

ئۇنىڭ مهرتىۋىسىنى بىر دەرىـجه ئۆسـتۈرۈپ، گۇناھلىرىـدىن بىرنـى     ) ئاخىرەتته(
  :ئهنسارى. »ئۆچۈرۈۋېتىدۇ

ــۇ ســۆزنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن راســت     ـــ ســهن ب ـ
  :ئهبۇ دەردا. ئاڭلىغانمىدىڭ؟ ـ دەپ سورىدى

ــ    ــۆز قـ ــۇنى ئـ ـــ ھهئه، مهن ئـ ــڭ    ــ ــدە چىـ ــاڭالپ، يۈرىكىمـ ــلهن ئـ ۇلىقىم بىـ
  :بۇنى ئاڭلىغان ئهنسارى. ساقلىغانىدىم، ـ دېدى

. ــ ئۇنداقتا، مهن بۇ قىساسـنى ئهشـۇ سـاۋاب ئۈچـۈن تهرك ئېـتىمهن، ـ دېـدى       
ــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــۇ  ــوق، مهنمــۇ ســېنى قــۇرۇق قــول   : مۇئ ھېچۋەقهســى ي

  . ①بۇيرۇق قىلدى قايتۇرمايمهن، ـ دېدى ۋە ئۇنىڭغا پۇل بېرىشكه
  )1393: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَـالَ   - 5254
 .َعلَى الُْمقَْتِتِلَني أَنْ َيْنَحجُِزوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ َوإِنْ كَاَنْت اْمَرأَةً

ــه رەزى - 5254 ــدۇكى،    ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ يهلالھـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تۇغقـانلىرى   -باشقىالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن كىشىنىڭ ئۇرۇق «
ئىچىدىن بىرەرسـى قـاتىلنى ئهپـۇ قىلسـا، قالغانالرنىـڭ قىسـاس تهلهپ       

ــدۇ   ــى قالماي ــيهتال تهلهپ قىلىــد (قىلىــش ھهقق ــۇ ). ۇپهقهت دى ئهگهر ئهپ
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قىلغۇچى ئايال كىشى بولسىمۇ، قاتىلنىڭ ئهڭ يـېقىن تـۇغقىنى بولسـا    
  . ①»بولىۋېرىدۇ

  )4538: ئهبۇ داۋۇد(

َمْن كَانَ ِفيِه َواِحَدةٌ ِمْن : عن أم سلمةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ - 5255
رِ الِْعنيِ َمْن كَاَنْت ِعْنَدُه، َيْعنِي أََماَنةٌ َخِفيَّةٌ َشهِيَّةٌ، فَأَدَّاَهـا ِمـْن   ثَالٍث َزوََّجُه اللَُّه ِمَن الُْحو

 .ُدُبَر كُلِّ َصالٍة “قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد”َمَخافَِة اللَِّه، أَْو َرُجلٌ َعفَا َعْن قَاِتِلِه، أَْو َرُجلٌ قََرأَ 
يهت قىلىنىـدۇكى،  ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىـۋا  – 5255

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــر   « ــلهتتىن بى ــۈچ خىس ــدىكى ئ ــدە تۆۋەن ــا،  ىكىم ــۇنى  هللاتېپىلس ئ

: ئۇالرنىــڭ بىــرى. ھــۆرلهرگه ئۆيلهندۈرىــدۇشــهھال كۆزلــۈك ) جهننهتــته(
ــي   ــدىكى مهخپى ــدىغان (ئۆزى ــېچكىم بىلمهي ) ئىنســان نهپســىنى (ۋە ) ھ
تىـن قورققـانلىقى ئۈچـۈنال ئـۆز     هللار ئامانهتنى پهقهت جهلپ قىالرلىق بى

. قـاتىلىنى كهچـۈرۈم قىلىـش   : ئىگىسىگه تاپشۇرۇپ بېـرىش؛ يهنه بىـرى  
  . ②»ھهر نامازدىن كېيىن، سۈرە ئىخالسنى ئوقۇش: يهنه بىرى

  )295: »ئهلكهبىر«(

اَمٍة كَاَنْت ِفي الَْجاِهِليَّـِة  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ إِنَّ أَوَّلَ قََس - 5256
لَِفيَنا َبنِي َهاِشمٍ كَانَ َرُجلٌ ِمْن َبنِي َهاِشمٍ اْسَتأَْجَرُه َرُجلٌ ِمْن قَُرْيȈٍ ِمـْن فَِخـٍذ أُْخـَرى    

قَـالَ أَِغثْنِـي   فَاْنطَلََق َمَعُه ِفي إِبِِلِه فََمرَّ َرُجلٌ بِِه ِمْن َبنِي َهاِشمٍ قَْد اْنقَطََعْت ُعْرَوةُ ُجَواِلِقِه فَ
مَّا َنَزلُـوا  بِِعقَالٍ أَُشدُّ بِِه ُعْرَوةَ ُجَواِلِقي لَا َتْنِفُر الْإِبِلُ فَأَْعطَاُه ِعقَالًا فََشدَّ بِِه ُعْرَوةَ ُجَواِلِقِه فَلَ

لَْم ُيْعقَلْ ِمْن َبْينِ الْإِبِلِ  ُعِقلَْت الْإِبِلُ إِلَّا َبِعًريا َواِحًدا فَقَالَ الَِّذي اْسَتأَْجَرُه َما َشأْنُ َهذَا الَْبِعريِ
ْهلِ قَالَ لَْيَس لَُه ِعقَالٌ قَالَ فَأَْيَن ِعقَالُُه قَالَ فََحذَفَُه بَِعًصا كَانَ ِفيَها أََجلُُه فََمرَّ بِِه َرُجلٌ ِمْن أَ

لْ أَْنَت ُمْبِلȠٌ َعنِّي رَِسالَةً َمرَّةً الَْيَمنِ فَقَالَ أََتْشَهُد الَْمْوِسَم قَالَ َما أَْشَهُد َوُربََّما َشهِْدُتُه قَالَ َه

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 981(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە كىملىكى نامهلۇم كىشـىلهر  ): 10796(مى ھهيسه ②

  . بار، ـ دېگهن
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اِد ِمْن الدَّْهرِ قَالَ َنَعْم قَالَ فَكََتَب إِذَا أَْنَت َشهِْدَت الَْمْوِسَم فََناِد َيا آلَ قَُرْيȈٍ فَإِذَا أََجاُبوَك فََن
فُلَاًنا قََتلَنِي ِفي ِعقَالٍ َوَماَت  َيا آلَ َبنِي َهاِشمٍ فَإِنْ أََجاُبوَك فََسلْ َعْن أَبِي طَاِلبٍ فَأَْخبِْرُه أَنَّ

الُْمْسَتأَْجُر فَلَمَّا قَِدَم الَِّذي اْسَتأَْجَرُه أََتاُه أَُبو طَاِلبٍ فَقَالَ َما فََعلَ َصـاِحُبَنا قَـالَ َمـرَِض    
ثَ ِحيًنا ثُمَّ إِنَّ الرَُّجـلَ  فَأَْحَسْنُت الِْقَياَم َعلَْيِه فََوِليُت َدفَْنُه قَالَ قَْد كَانَ أَْهلَ ذَاَك ِمْنَك فََمكُ

لَ الَِّذي أَْوَصى إِلَْيِه أَنْ ُيْبِلȠَ َعْنُه َوافَى الَْمْوِسَم فَقَالَ َيا آلَ قَُرْيȈٍ قَالُوا َهِذِه قَُرْيȈٌ قَالَ َيا آ
قَالَ أََمَرنِي فُلَانٌ أَنْ  َبنِي َهاِشمٍ قَالُوا َهِذِه َبُنو َهاِشمٍ قَالَ أَْيَن أَُبو طَاِلبٍ قَالُوا َهذَا أَُبو طَاِلبٍ

إِنْ أُْبِلَغَك رَِسالَةً أَنَّ فُلَاًنا قََتلَُه ِفي ِعقَالٍ فَأََتاُه أَُبو طَاِلبٍ فَقَالَ لَُه اْخَتْر ِمنَّا إِْحـَدى ثَلَـاٍث   
َخْمُسونَ ِمْن قَْوِمـَك   ِشئَْت أَنْ ُتَؤدَِّي ِمائَةً ِمْن الْإِبِلِ فَإِنََّك قََتلَْت َصاِحَبَنا َوإِنْ ِشئَْت َحلََف

َهاِشمٍ كَاَنْت إِنََّك لَْم َتقُْتلُْه فَإِنْ أََبْيَت قََتلَْناَك بِِه فَأََتى قَْوَمُه فَقَالُوا َنْحِلُف فَأََتْتُه اْمَرأَةٌ ِمْن َبنِي 
اْبنِي َهذَا بَِرُجـلٍ ِمـْن    َتْحَت َرُجلٍ ِمْنُهْم قَْد َولََدْت لَُه فَقَالَْت َيا أََبا طَاِلبٍ أُِحبُّ أَنْ ُتجِيَز

ـ  بٍ الَْخْمِسَني َولَا ُتْصبِْر َيِميَنُه َحْيثُ ُتْصَبُر الْأَْيَمانُ فَفََعلَ فَأََتاُه َرُجلٌ ِمْنُهْم فَقَالَ َيا أََبا طَاِل
اِن َهذَاِن َبِعَرياِن أََرْدَت َخْمِسَني َرُجلًا أَنْ َيْحِلفُوا َمكَانَ ِمائٍَة ِمْن الْإِبِلِ ُيِصيُب كُلَّ َرُجلٍ َبِعَري

َحلَفُـوا  فَاقَْبلُْهَما َعنِّي َولَا ُتْصبِْر َيِمينِي َحْيثُ ُتْصَبُر الْأَْيَمانُ فَقَبِلَُهَما َوَجاَء ثََمانَِيةٌ َوأَْرَبُعونَ فَ
  .َبِعَني َعْيٌن َتطْرُِفقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما َحالَ الَْحْولُ َوِمْن الثََّمانَِيِة َوأَْر

ــادىن  - 5256 ــداق ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۋايهت  مۇن رى
ــۇنجى قهســامه ۋەقهســى    :قىلىنىــدۇ ــۈز بهرگهن ت ــدە ي جــاھىلىيهت دەۋرى

ــايمىقىمىز  ــدانغا كهلـــدى)بهنـــى ھاشـــىم(بىزنىـــڭ ئـ ــۇرەيش . دا مهيـ قـ
ــى ھاشــىم     قهبىلىســىنىڭ باشــقا ئايمىقىــدىن بولغــان بىــر كىشــى بهن

ــا(ايمىقىــــدىن بىــــر كىشــــىنى ئ ــالالپ، تۆگىســــىنى ) پادىچىلىققــ يــ
ئۇ تۆگه بېقىۋاتقان يهردىـن بهنـى ھاشـىم قهبىلىسـىلىك     . باقتۇرۇۋاتاتتى

  :يهنه بىر كىشى ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ
كهتتى، بىر پـارچه ئارغامچـا بهرگهن    بوغۇچى ئۈزۈلۈپــ تاغىرىمنىڭ 

شۇنىڭ بىلهن، . دىتۆگهڭ چۇلۋۇرسىز قېچىپ كهتمهيدىغۇ، ـ دې . بولساڭ
  .ئۇ كىشى تاغىرىنىڭ ئاغزىنى بوغدى. ئۇنىڭغا بىر تال ئارغامچا بهردى

قونالغۇغا كهلگهندە، تۆگىلهرنىڭ ئىگىسى بىر ) ئوتالقتىن قايتىپ(
  :تۆگىنىڭ باغالنمىغانلىقىنى كۆرۈپ
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  :پادىچى. ــ بۇ تۆگه نېمه ئۈچۈن باغالنمىدى؟ ـ دەپ سورىدى
  :خوجايىنى. دېدىــ ئۇنىڭ چۇلۋۇرى يوق، ـ 

ـــ ئۇنىــڭ چۇلــۋۇرى نهگه كهتتــى؟  ــ دەپ ۋاقىــراپ، كــالتهك بىــلهن   ـ ـ
نىڭ يېنىـدىن يهمهنلىـك   پادىچىجان تالىشىپ ياتقان . ئۆلگۈدەك ئۇردى

  :يهمهنلىككه پادىچى. بىر ئادەم ئۆتۈپ قالدى
  :ئۇ ئادەم. ــ سهن بۇ يىل ھهجگه بارامسهن؟ ـ دەپ سورىدى

  .قېلىشىممۇ مۇمكىن، ـ دېدى ــ بارمايمهن، ئهمما بېرىپ
ــ ئهگهر كۈنلهرنىڭ بىرىدە ھهجگه بېرىپ قالساڭ، ئۇ يهردىكىـلهرگه  

  :يهمهنلىك. ـ دەپ سورىدى ى يهتكۈزۈپ قويامسهن؟خېتىمنمېنىڭ 
ـــ بولىــدۇ، يهتكــۈزۈپ قــويىمهن  ــادىچى  . ، ـ دېــدى  ـ شــۇنىڭ بىــلهن، پ

  :ئۇنىڭغا
پ تـوۋلىغىن، ئـۇالر   ــ دە ! ئهي قـۇرەيش ئاھالىسـى  : ــ ھهجگه بارغانـدا 

ــ دەپ تـوۋلىغىن، ئۇالرمـۇ    ! ھهي بهنى ھاشىم: ساڭا جاۋاب قايتۇرسا، سهن
ــا    ــورىغىن ۋە ئهبۇتالىبقـ ــالىبنى سـ ــۇ تـ ــۇالردىن ئهبـ ــا، ئـ ــاۋاب قايتۇرسـ جـ
پاالنىنىـــڭ مېنـــى بىـــر تـــال ئارغامچـــا ئۈچـــۈن ئۆلتۈرىـــۋەتكهنلىكىنى 

  .جان ئۈزدىئارقىدىنال  خهت يېزىپ بهردى ۋە ـ دەپ! يهتكۈزۈپ قويغىن
  :ئۇنى ياللىغان خوجايىن مهككىگه كهلگهندە، ئهبۇ تالىب ئۇنىڭدىن

  :ــ بىزنىڭ ئادىمىمىز قېنى؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇ كىشى
ــ ئۇ ئادەم ئاغرىپ قالغانىـدى، ئهتراپىـدا پـايپېتهك بولـدۇم، لـېكىن      

  :ئهبۇ تالىب. ئۆلۈپ كهتتى، شۇڭا دەپنه قىلىۋېتىپ كهلدىم، ـ دېدى
زكى، ئــۇ ســېنىڭ پــايپېتهك بولۇشــۇڭغا اليىــق ئــادەم  ــــ شۈبهىســى

خهۋەر  پـادىچى ئارىدىن بىـر مهزگىـل ئۆتكهنـدىن كېـيىن،     . ئىدى، ـ دېدى 
  :يوللىغان يهمهنلىك ئادەم ھهجگه كېلىپ

  :ـ دەپ ۋارقىرىدى، ئهتراپتىكىلهر! ــ ھهي قۇرەيش ئاھالىسى
  :ئۇ ئادەم يهنه. ــ مانا، قۇرەيشلىكلهر بۇ يهردە، ـ دېدى

  :ـ دېدى، ئهتراپتىكىلهر! ــ ئهي بهنى ھاشىم ئاھالىسى
  :ئۇ ئادەم. ــ مانا، بهنى ھاشىم بۇ يهردە، ـ دېدى
  :ئهتراپتىكىلهر. ــ ئهبۇ تالىب نهدە؟ ـ دەپ سورىدى
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  :يهمهنلىك. ــ مانا بۇ ئادەم ئهبۇ تالىب بولىدۇ، ـ دېدى
چـا ئۈچـۈن   ــ پاالنى ئادەم ئۆزىنى پۇسـتانى ئادەمنىـڭ بىـر تـال ئارغام    

ــۋەتكهنلىكى ــى    ئۆلتۈرى ــارچه خهتن ــر پ ــدىكى بى ــۈزۈپ   ھهققى ــاڭا يهتك س
شـۇنىڭ بىـلهن، ئهبـۇ تالىـب ئۇنىـڭ      . قويۇشۇمنى تاپىلىغانىـدى، ـ دېـدى   

  :يېنىغا كېلىپ
ــۈچ    ــۇ ئ ــادىمىمىزنى ئۆلتۈرىۋەتكهنلىكىــڭ ئۈچــۈن، مۇن ـــ بىزنىــڭ ئ ـ

ــاللىغىن  ــۆلهش؛  . ئىشــتىن بىرىنــى ت ــيهت ت ــۆگه دى ــۈز ت  بىرىنچىســى، ي
ــدىن    ــۈرمىگهنلىكىڭگه قهبىلهڭـ ــېنىڭ ئۆلتـ ــۇنى سـ ــى، ئـ ئىككىنچىسـ

) بۇالرغـا ئۇنىمىسـاڭ  (ئهللىك ئادەمگه قهسهم ئىچكۈزۈش؛ ئۈچىنچىسـى،  
  .، ـ دېدى)يهنى ئۇنىڭ قىساسى ئۈچۈن سېنى ئۆلتۈرىمىز(ئۆلۈم 

  :ئۇ ئادەم ئهھۋالنى قهبىلىسىگه ئېيتقانىدى، ئۇالر
قهبىلىـدىن بىرسـىگه يـاتلىق    بۇ . ــ بىز قهسهم ئىچهيلى، ـ دېيشتى 

بولۇپ، ئۇنىڭدىن بىر باال تۇغقان بهنى ھاشىم ئايمىقىلىق بىر ئايال ئهبۇ 
  : تالىبنىڭ ئالدىغا كېلىپ

بۇ بالىنى قهسهم قىلىدىغان ئهللىك كىشـىنىڭ  ! ــ ئهي ئهبۇ تالىب
، لېكىن ئۇنى كهئبىنىڭ ئالدىدا قهسهم قىلىشقا قاتارىدىن قىلىشىڭنى

ئهبۇ تالىب ئۇنىڭ تهلىۋىنى قوبۇل . سورايمهن، ـ دېدى  ىزورلىماسلىقىڭن
  :ئاندىن يهنه بىر ئادەم كېلىپ. قىلدى

يـۈز تـۆگه دىـيهت تۆلهشـنىڭ     ) قاتىـل (بـۇ ئـادەم   ! ــ ئهي ئهبـۇ تالىـب  
. ئورنىغا، قهۋمىمىزدىن ئهللىـك ئـادەمگه قهسـهم قىلدۇرۇشـنى تاللىـدى     

مانـا بـۇ   . را كېلىدۇيۈز تۆگىنى ئهللىك ئادەمگه چاچساق، ئىككىدىن توغ
قهسهم قىلدۇرىدىغان چاغـدا،  كهئبىنىڭ ئالدىدا ئىككى تۆگىنى ئېلىپ، 

ئهبــۇ تالىــب ئۇنىــڭ ئىككــى . زورلىمىســاڭ، ـ دېــدى  ) قهســهمگه(مېنــى 
شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالردىن قىرىـق سـهككىز      . تۆگىسـىنى قوبـۇل قىلـدى   
  .ئادەم كېلىپ قهسهم قىلدى

نهپسـىم ئىلكىـدە   : ۇنداق دەيدۇئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما م
ــامى بىــلهن قهســهمكى،   هللابولغــان  ــۇالر قهســهم قىلىــپ (تائاالنىــڭ ن ) ئ
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ــڭ        ــهككىز ئادەمنى ــق س ــۇ قىرى ــۇرۇپ، ش ــۆتمهي ت ــل ئ ــر يى ــدىن بى ئارى
  . ھهممىسى ئۆلۈپ تۈگىدى

  )3845: بۇخارى(                                 

نِ َيَسارٍ َعْن أَُناسٍ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى َعْن أَبِي َسلََمةَ َوُسلَْيَمانَ ْب - 5257
 َوَسـلََّم  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ الْقََساَمةَ كَاَنْت ِفي الَْجاِهِليَِّة فَأَقَرََّها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َها َبْيَن أَُناسٍ ِمْن الْأَْنَصارِ ِفي قَِتيلٍ ادََّعْوُه َعلَـى  َعلَى َما كَاَنْت َعلَْيِه ِفي الَْجاِهِليَِّة َوقََضى بِ
  .َيُهوِد َخْيَبَر

الر بىر ييمان ئىبنى يهسار قاتارلىق راۋىئهبۇ سهلهمه ۋە سۇال - 5257
ــۋايهت قىلىــدۇ   ــداق دېگهنلىكىنــى رى قهســامه  :تــوپ ســاھابىلهرنىڭ مۇن

هنـدىن كېيىنمـۇ   ئىسـالم كهلگ  .جاھىلىيهت دەۋرىدە بار بىر ئىش ئىـدى 
شـۇ پېتـى قويغـان ۋە ئهنسـارالر      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر 

  :الر ئۈستىدىنيخهيبهرلىك يهھۇدى
ۋا ەدەپ دـ الردىن بىـــر كىشـــىنى ئۆلتۈرىـــۋەتتى،    ىبـــۇالر ئهنســـارـــــ 
  . ①شۇ قهسامه بىلهن ھۆكۈم قىلغانئهنه  ،قىلغاندا

 )4708 :نهسائى(

أَبِي َحثَْمةَ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َسْهلٍ َوُمَحيَِّصةَ ْبَن َمْسُعوِد ْبـنِ  َعْن َسْهلِ ْبنِ  - 5258
لَِّه ْبـنِ  َزْيٍد أَنَُّهَما أََتَيا َخْيَبَر َوُهَو َيْوَمِئٍذ ُصلٌْح فََتفَرَّقَا ِلَحَواِئجِهَِما فَأََتى ُمَحيَِّصةُ َعلَى َعْبِد ال

ِتيلًا فََدفََنُه ثُمَّ قَِدَم الَْمِديَنةَ فَاْنطَلََق َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبـُن َسـْهلٍ   َسْهلٍ َوُهَو َيَتَشحَّطُ ِفي َدِمِه قَ
ُهَو َوُحَويَِّصةُ َوُمَحيَِّصةُ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذََهَب َعْبُد الرَّْحَمنِ َيَتكَلَُّم َو

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَبِّْر الْكُْبَر فََسكََت فََتكَلََّما فَقَـالَ  أَْحَدثُ الْقَْومِ ِسنا فَقَالَ َرُس
ْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْحِلفُونَ بَِخْمِسَني َيِميًنا ِمْنكُْم فََتْسَتِحقُّونَ َدَم َصـاِحبِكُ 

ولَ اللَِّه كَْيَف َنْحِلُف َولَْم َنْشَهْد َولَْم َنَر قَالَ ُتَبرِّئُكُْم َيُهوُد بَِخْمِسَني أَْو قَاِتِلكُْم قَالُوا َيا َرُس
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ْيـِه  َيِميًنا قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف َنأُْخذُ أَْيَمانَ قَْومٍ كُفَّارٍ فََعقَلَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَ 
  .َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِه

مۇنـداق  دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھهسـمه   سهھل ئىبنـى ئهبـۇ   - 5258
مۇھهييىسـه ئىبنـى    بىـلهن ئابدۇلالھ ئىبنى سـهھل   :رىۋايهت قىلىنىدۇ

ر ئـۆز ئىشـىنى بىـ   ھهر ئىككىسى  ،پبېرىخهيبهرگه  مهسئۇد ئىبنى زەيد
مۇسـۇلمانالر   ،ئـۇ چاغـدا   .بىرىـدىن ئايرىلـدى   - تهرەپ قىلىش ئۈچۈن بىر

الر ئارىســىدا كېلىشــىم بــار يىســى بولغــان يهھــۇدىبىــلهن خهيــبهر ئاھال
ــدۇلالھ ئىبنــى ســهھلنىڭ   ،ئىشــىنى پۈتتــۈرۈپ مۇھهييىســه. ئىــدى ئاب

يــاتقىنىنى ) ئۆلــۈك(قانغــا مىلهنــگهن ھالــدا  نىــڭئۇ لــدى ۋەيېنىغــا كه
 .مهدىنىگه قايتىـپ كهلـدى   ،مۇھهييىسه ئۇنى دەپنه قىلىۋېتىپ. كۆردى

هن ھۇۋەييىســـهنى ئېلىـــپ، بىـــلئانـــدىن ئابـــدۇراھمان ئىبنـــى ســـهھل 
ئـۇالردىن   .پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كىـردى 

ئابـدۇراھمان ئىبنـى سـهھل سـۆز قىلغىلـى       يېشى ئهڭ كىچىك بولغـان 
  :ئۇنىڭغاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر  ىدى،تهمشهلگهن

بولغـان  ( رباشـقىال  ك بولـدى، ۈئۇ ش .دېدى ـ! غىنچوڭالرغا يول قويــ 
ــى ــر ئېيتىــپ بهردى ) ۋەقهن ــۇ بى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . بىرم پهيغهم

  :ۋەسهللهم
قهسـهم ئىچسـۇن،   ) قاتىـل پـاالنى دەپ  (دىن ئهللىك كىشـى  رسىلهــ 

قۇقىغـا ئىـگه   ونىڭالرنىـڭ قـاتىلىنى ئۆلتـۈرۈش ھ   ىقغتۇ ،شۇنىڭ بىلهن
  :ئۇالر. دېدى ، ـبوالاليسىلهر

بولمىساق يـاكى   نهق مهيداندابىز  ؟ىزبىز قانداق قهسهم قىالاليمــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دېدى ؟ ـقاتىلنى كۆرمىسهك

ـــ  ــداقتاــ ــۇدى ،ئۇنـ ــپ  ييهھـ ــهم قىلىـ ــى قهسـ ــك كىشـ  ،الردىن ئهللىـ
  :ئۇالر. دېدى ـ يىۋەتسۇنمۇ؟ۇئۆزلىرىنىڭ ئۈستىدىكى تۆھمهتنى ي

مىگه قانـداقمۇ  بىـز كاپىرالرنىـڭ قىلغـان قهسـى    ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن. دېدىـ ! ئىشىنهلهيمىز؟
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  . ①ىئۆلگۈچىنىڭ دىيىتىنى ئۆز يېنىدىن بهرد ۋەسهللهم
  )4714 :نهسائى(

َجْهٍد عن َسْهلَ ْبَن أَبِي َحثَْمةَ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َسْهلٍ َوُمَحيَِّصةَ َخَرَجا إِلَى َخْيَبَر ِمْن  - 5259
أََتى َيُهوَد فَقَـالَ  أََصاَبُهَما فَأُِتَي ُمَحيَِّصةُ فَأُْخبَِر أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َسْهلٍ قَْد قُِتلَ َوطُرَِح ِفي فَِقريٍ أَْو َعْينٍ فَ

ى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر أَْنُتْم َواللَِّه قََتلُْتُموُه فَقَالُوا َواللَِّه َما قََتلَْناُه ثُمَّ أَقَْبلَ َحتَّى قَِدَم َعلَ
َصةُ ِلَيـَتكَلََّم  ذَِلَك لَُه ثُمَّ أَقَْبلَ ُهَو َوُحَويَِّصةُ َوُهَو أَُخوُه أَكَْبُر ِمْنُه َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْهلٍ فَذََهَب ُمَحيِّ

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَبِّْر كَبِّْر َوَتكَلََّم ُحَويَِّصةُ ثُـمَّ َتكَلَّـَم   َوُهَو الَِّذي كَانَ بَِخْيَبَر فَقَالَ َرُسولُ ال
بَِحْربٍ فَكََتَب  ُمَحيَِّصةُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِمَّا أَنْ َيُدوا َصاِحَبكُْم َوإِمَّا أَنْ ُيْؤذَُنوا

َم ْيِه َوَسلََّم ِفي ذَِلَك فَكََتُبوا إِنَّا َواللَِّه َما قََتلَْناُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّى اللَُّه َعلَالنَّبِيُّ َصلَّ
ْم َيُهوُد كُِلُحَويَِّصةَ َوُمَحيَِّصةَ َوَعْبِد الرَّْحَمنِ َتْحِلفُونَ َوَتْسَتِحقُّونَ َدَم َصاِحبِكُْم قَالُوا لَا قَالَ فََتْحِلُف لَ

ِمائَِة َناقٍَة َحتَّـى  قَالُوا لَْيُسوا ُمْسِلِمَني فََوَداُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِه فََبَعثَ إِلَْيهِْم بِ
  .أُْدِخلَْت َعلَْيهِْم الدَّاَر قَالَ َسْهلٌ لَقَْد َركََضْتنِي ِمْنَها َناقَةٌ َحْمَراُء

مۇنـداق  دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھهسـمه   سهھل ئىبنـى ئهبـۇ   - 5259
مۇھهييىســـه  بىـــلهنئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ســـهھل  :رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

تـوال بىـر نهرسـه تېپىـپ      - ئاز ،تۇرمۇشتا قىيىنچىلىق تارتىپ قېلىپ(
 گهمۇھهييىســه كــۆپ ئــۆتمهي، ىــدى،خهيــبهرگه چىققان) كــېلىش ئۈچــۈن

ــدۇلالھ ئىبنــى ســهھلنىڭ ئۆلتۈرۈ  جهســىتىنىڭ بىــر قۇدۇققــا   ،لــۈپئاب
ــل ــىداتاشــ ــدى  ىۋېتىلگهنلىكى توغرىســ ــرى كهلــ ــه  .خهۋىــ مۇھهييىســ

  :يهھۇدىيالرنىڭ قېشىغا بېرىپ
نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇنى سـىلهر ئۆلتـۈرۈۋەتتىڭالر، ـ        هللاــ 
  :ئۇالرمۇ. دېدى

ـــ  ــدۇق، ـ         هللاـ ــز ئۆلتۈرمى ــۇنى بى ــهمكى، ئ ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن نى
مهدىـنىگه   ،ئابدۇلالھنى دەپنه قىلىۋېتىـپ (ئۇ  شۇنىڭ بىلهن،. دېيىشتى
خهۋەر  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئهھــۋالنىپهيغهمــبهر  )قايتىــپ
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ــدۇراھمان ئىبنــى    قىلىــش ئۈچــۈن  ــلهن ئاب قېرىندىشــى ھۇۋەييىســه بى
ســۆز  ســهھلنى ئېلىــپ كهلــدى ۋە خهيــبهرگه ئــۆزى بارغــان بولغاچقــا      

  :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللپهيغهمبهر  ىدى،قىلغىلى تهمشهلگهن
ھۇۋەييىسه سـۆزلىدى،   ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى ـ! چوڭالر سۆزلىسۇنــ 

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ئانــدىن پهيغهمــبهر  .ئانــدىن مۇھهييىســه ســۆزلىدى
  :ۋەسهللهم

يــا ئــۇالر قېرىندىشــىڭالرنىڭ دىيىتىنــى بېرىشــى كېــرەك يــاكى ــــ 
ــېالن قىلىشــىمىز كېــرەك   ــۇرۇش ئ ــا ئ ــدى ، ـ  ئۇالرغ ــۇ  - دې دە، دەرھــال ب

  :يلىرىخهيبهر يهھۇدى .مهكتۇب يازدىالرغا يتوغرۇلۇق يهھۇدى
دەپ ـ بىــلهن قهســهمكى، ئــۇنى بىــز ئۆلتۈرمىــدۇق،    نىــڭ نــامىهللاــــ 

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن .جاۋاب مهكتۇبى يوللىدى
  :ھۇۋەييىسه، مۇھهييىسه ۋە ئابدۇراھمانغا ۋەسهللهم
الرنىـــڭ ئۆلتـــۈرگهنلىكىگه يىشـــىڭالرنى يهھۇدىســـىلهر قېرىندـــــ 

نى ئـۇالردىن  ىقهسهم قىلىش ئارقىلىق قېرىندىشىڭالرنىڭ قان قىساس
  :ئۇالر. دېدى ، ـقۇقىغا ئىگه بوالاليسىلهروتهلهپ قىلىش ھ

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه  .ـ دېدىياق، قهسهم قىاللمايمىز،  ــ 
  :ۋەسهللهم

. دېـدى  ، ـ الر قهسـهم قىلىـپ بهرسـۇن   يسـىلهرگه يهھـۇدى   ،ئۇنـداقتا ــ 
  :ئۇالر

 ،شــۇنىڭ بىــلهن .دېــدى ـــ! ؟الر مۇســۇلمان ئهمهس تۇرســاييهھــۇدىــــ 
ئـۆز   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ئۆلگۈچىنىڭ دىيىتىنـى پهيغهمـبهر   

دىيهتنــى ئېلىــپ  .ئۇالرغــا يــۈز تــۆگه ئهۋەتىــپ بهردى  ،يېنىــدىن بېرىــپ
. لىســىغا ســوالپ بېرىــپ كهلــدىئۇالرنىــڭ ھوي بارغــان ئــادەم تــۆگىلهرنى

  :سهھل
تـۆگه  نىڭ ئىچىـدىكى بىـر تۇيـاق قىزىـل     ئاشۇ تۆگىلهر ،چاغدا شۇــ 

  . ①ـ دېگهنى، ىدمېنى تېپىۋەتكهن
 )4710 :نهسائى(
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فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقِْسُم َخْمُسونَ ِمْنكُْم : ويف رواية - 5260
  .ْنُهْم فَُيْدفَُع بُِرمَِّتِهَعلَى َرُجلٍ ِم
ــۋايهتته  - 5260 ــر رىــ ــبهر  يهنه بىــ ــى  پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ســ

  :ۋەسهللهمنىڭ
قاتىـل  ”: الردىن بىـر كىشـىنى  يسىلهردىن ئهللىك كىشى يهھۇدى«

دەپ مۇئهييهنلهشـــــــتۈرۈپ، قهســـــــهم قىاللىســـــــا،  “مانـــــــا مۇشـــــــۇ
رۇپ ئــۇ كىشــى ســىلهرگه تاپشــۇ) قېرىندىشــىڭالرنىڭ قىساســى ئۈچــۈن(

   .گهنلىكى نهقىل قىلىنغاندې» بېرىلىدۇ
 )1669: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُبَجْيٍد قَالَ إِنَّ َسْهلًا َواللَِّه أَْوَهَم الَْحِديثَ إِنَّ َرُسـولَ   - 5261
ظُْهرِكُْم قَِتيلٌ فَـُدوُه فَكََتُبـوا   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتَب إِلَى َيُهوَد أَنَُّه قَْد ُوجَِد َبْيَن أَ

ُه َعلَْيـِه  َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َخْمِسَني َيِميًنا َما قََتلَْناُه َولَا َعِلْمَنا قَاِتلًا قَالَ فََوَداُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِه بِِمائَِة َناقٍَة

ــد    - 5261 ــد مۇنـ ــى بۇجهيـ ــدۇراھمان ئىبنـ ــدۇئابـ ــهھل : اق دەيـ سـ
ئهنهۇ بۇ ھهدىسنىڭ جهريانىنى رىۋايهت قىلىشتا خاتاالشقان،  رەزىيهلالھۇ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر  : بۇ ھهدىس ئهسـلىدە مۇنـداق  
  :الرغاييهھۇدى
سىلهرنىڭ مهھهللهڭلهردە ئۆلتۈرۈلگهن بىر كىشىنىڭ جهسـىتى  ــ 

دەپ  ـــ! الر كېــرەكتېپىلىپتــۇ، ســىلهر بۇنىــڭ دىيىتىنــى بېرىشــىڭ    
  :الردىن ئهللىك كىشىييهھۇدى مهكتۇب يوللىغانىدى،

ئۆلتۈرمىــــدۇق، كىمنىــــڭ ئۆلتۈرگهنلىكىنىمــــۇ  زبىــــــــــ ئــــۇنى 
سـهلاللالھۇ  پهيغهمبهر شۇنىڭ بىلهن،  .يوللىدى بدەپ جاۋا ، ـ بىلمهيمىز

ئۇ كىشىنىڭ دىيىتى ئۈچۈن ئۆز يېنىـدىن يـۈز تـۆگه    ئهلهيهى ۋەسهللهم 
   ①.بهردى

 )4525: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .، ـ دېگهن)ھهدىس(مۇنكهر ): 977(ئهلبانى  ①
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َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ أَْصَبَح َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َمقُْتولًا بَِخْيَبَر فَـاْنطَلََق   - 5262
َعلَـى   أَْوِلَياǗُُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَُروا ذَِلَك لَُه فَقَالَ لَكُْم َشاِهَداِن َيْشَهَداِن

لِ َصاِحبِكُْم قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه لَْم َيكُْن ثَمَّ أََحٌد ِمْن الُْمْسِلِمَني َوإِنََّما ُهْم َيُهـوُد َوقَـْد   قَْت
 َيْجَترِئُونَ َعلَى أَْعظََم ِمْن َهذَا قَالَ فَاْخَتاُروا ِمْنُهْم َخْمِسَني فَاْسَتْحلفُوُهْم فَأََبْوا فََوَداُه النَّبِـيُّ 

  .لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدِهَصلَّى ال
مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  رافىئ ئىبنى خهدىج  - 5262
الردىن بىر كىشىنىڭ ىخهيبهردە ئهنسار گىنى،بىر كۈنى ئهتى :قىلىنىدۇ

 پهيغهمـبهر سـهللهلالھۇ   يېقىنلىـرى ئۇ كىشـىنىڭ   .جهسىتى تېپىلدى
، ىـــدىئهھـــۋالنى يهتكۈزگهنئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ 

  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 
ـــ  الرنىــڭ ئۆلتــۈرگهنلىكىگه گــۇۋاھچى  يقېرىندىشــىڭالرنى يهھۇدىـ

  :ئۇالر. دەپ سورىدى ـ بارمۇ؟ ڭالرگۇۋاھچى بولىدىغان ئىككى
ۋەقه يــۈز بهرگهن (هر يهھــۇدىي مهھهللىســى، ئــۇ ي! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 

دېــگهن  ييهھــۇدى .وق ئىــكهنمۇســۇلمانالردىن ھــېچكىم يــ ) ۋاقىتتىمــۇ
ــ ىـــقليالغـــان گۇۋاھ( چـــوڭراق گۇنـــاھنى قىلىشـــتىن ) تىنمۇبېرىشـ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  . دېـدى ــ   !؟تۇرساخهلق تارتىنمايدىغان 
  :ۋەسهللهم

سـىلهر ئـۇالردىن ئهللىـك كىشـىنى تـالالپ قهسـهم        ،ئۇنداق بولسـا ــ 
قهسـهم قىلدۇرۇشـقا    الرنىيئـۇالر يهھـۇدى  لـېكىن   .دىدېـ  ــ ! قىلدۇرۇڭالر
 ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر  ،شــۇنىڭ بىــلهن .ئۇنىمىــدى

  . ①نى ئۆز يېنىدىن بهردىىئۇنىڭ دىيىت
  )4524: دۇداۋ ئهبۇ(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ اْبَن ُمَحيَِّصةَ الْأَْصَغَر أَْصَبَح قَِتيلًا َعلَـى   - 5263
إِلَْيكُْم بُِرمَِّتِه قَالَ ْبَوابِ َخْيَبَر فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَِقْم َشاِهَدْينِ َعلَى َمْن قََتلَُه أَْدفَْعُه أَ

قَالَ فََتْحِلُف َخْمِسَني قََسـاَمةً   َيا َرُسولَ اللَِّه َوِمْن أَْيَن أُِصيُب َشاِهَدْينِ َوإِنََّما أَْصَبَح قَِتيلًا َعلَى أَْبَوابِهِْم
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فََنْسـَتْحِلُف  قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف أَْحِلُف َعلَى َما لَا أَْعلَُم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْم َوُهْم الَْيُهوُد فَقََسَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ِمْنُهْم َخْمِسَني قََساَمةً فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف َنْسَتْحِلفُُه

  .َعلَْيِه َوَسلََّم ِدَيَتُه َعلَْيهِْم َوأََعاَنُهْم بِنِْصِفَها
بوۋىسىدىن رىـۋايهت   ئارقىلىق ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى - 5263

مۇھهييىسـهنىڭ كىچىـك    ىنـى، بىـر كـۈنى ئهتىگ  : قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ــ ــڭ جهسـ ــدى  ىتىئوغلىنىـ ــدا تېپىلـ ــى ئهتراپىـ ــڭ دەرۋازىسـ  .خهيبهرنىـ

  :ئۇنىڭ قېرىندىشىغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
ڭنىــڭ قاتىلىنىــڭ كىملىكىنــى ئىككــى گــۇۋاھچى  ئوغلۇســهن ــــ 

ئــۇ . دېــدى ، ـ  بىــلهن ئىســپاتلىغىن، مهن ســاڭا قــاتىلنى بــاغالپ بېــرەي
  :كىشى
يـوق بىلىـدىغىنىم    ـ  بارمهن ئىككى گۇۋاھچىنى نهدىن تاپىمهن، ــ 

ــالهتته   وغلۇمئ ــۈرۈلگهن ھـ ــدا ئۆلتـ ــۇالرنىڭ دەرۋازىســـى ئهتراپىـ نىـــڭ شـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهر  .ەپ جــاۋاب بهردىدـ تېپىلغــانلىقى،    

  :ۋەسهللهم
الرنىــڭ ئۆلتــۈرگهنلىكىگه ئهللىــك يڭنى يهھۇدى، ئوغلــۇئۇنــداقتاــــ 

  :ئۇ كىشى .دىدې ـ! كىنقېتىم قهسهم ئىچ
مهن بىلمىــگهن بىــر ئىشــقا قانــداق قهســهم     ! ەســۇلۇلالھئــى رــــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دېدى ـ! ؟قىالاليمهن
 .ىدېد ، ـ الردىن تهلهپ قىاليلىيئهللىك قهسهمنى يهھۇدى ،ئۇنداقتاــ 

  :ئۇ كىشى
ـــ  ــۇلۇلالھ ــ ــى رەسـ ــۇدى ! ئـ ــۇالر يهھـ ــا يئـ ــداقمۇ ،تۇرسـ ــهم  قانـ قهسـ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى ـ ! قىلدۇرىمىز؟
ئۆلگۈچىنىـــڭ دىيىتىنـــى قهبىلىســـىدىكى كىشـــىلهرگه    ۋەســـهللهم 

  . ①نى ئۆز يېنىدىن بهردىىچېچىۋەتتى ۋە يېرىم
 )4720 :نهسائى(

                                                 
 .شاز، ـ دېگهن): 319(ئهلبانى  ①



  ...قاتىلغا) قىساس ئالغاندا(ئۆلتۈرۈشتىن باشقا جىنايهتلهرنىڭ قىساسى، ئهپۇ قىلىش، قهسامه، ۋە ئادەم 

351 

ِذنَ لَُهْم فَـَدَخلُوا  عن أيب ِقلَاَبةَ أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَْعزِيزِ أَْبَرَز َسرِيَرُه َيْوًما ِللنَّاسِ ثُمَّ أَ - 5264
قَالَ ِلـي َمـا   فَقَالَ َما َتقُولُونَ ِفي الْقََساَمِة قَالَ َنقُولُ الْقََساَمةُ الْقََوُد بَِها َحقٌّ َوقَْد أَقَاَدْت بَِها الُْخلَفَاُء 

ُرُءوُس الْأَْجَناِد َوأَْشَراُف الَْعَربِ أََرأَْيَت  َتقُولُ َيا أََبا ِقلَاَبةَ َوَنَصَبنِي ِللنَّاسِ فَقُلُْت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ِعْنَدَك
قَالَ لَـا  لَْو أَنَّ َخْمِسَني ِمْنُهْم َشهُِدوا َعلَى َرُجلٍ ُمْحَصنٍ بِِدَمْشَق أَنَُّه قَْد َزَنى لَْم َيَرْوُه أَكُْنَت َتْرُجُمُه 

ُجلٍ بِِحْمَص أَنَُّه َسَرَق أَكُْنَت َتقْطَُعُه َولَْم َيَرْوُه قَالَ لَا قُلُْت أََرأَْيَت لَْو أَنَّ َخْمِسَني ِمْنُهْم َشهُِدوا َعلَى َر
الٍ َرُجلٌ قََتلَ قُلُْت فََواللَِّه َما قََتلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحًدا قَطُّ إِلَّا ِفي إِْحَدى ثَلَاِث ِخَص

لٌ َزَنى َبْعَد إِْحَصاٍن أَْو َرُجلٌ َحاَرَب اللََّه َوَرُسولَُه َواْرَتدَّ َعْن الْإِْسلَامِ فَقَالَ بَِجرِيَرِة َنفِْسِه فَقُِتلَ أَْو َرُج
َرقِ َوَسـَمَر  الْقَْوُم أََولَْيَس قَْد َحدَّثَ أََنُس ْبُن َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَطََع ِفي السَّ

َيـةً  ثُمَّ َنَبذَُهْم ِفي الشَّْمسِ فَقُلُْت أََنا أَُحدِّثُكُْم َحِديثَ أََنسٍ َحدَّثَنِي أََنٌس أَنَّ َنفًَرا ِمْن ُعكْلٍ ثََمانِالْأَْعُيَن 
َسـِقَمْت  قَِدُموا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََباَيُعوُه َعلَى الْإِْسلَامِ فَاْسـَتْوَخُموا الْـأَْرَض فَ  
ا ِفي إِبِِلـِه  أَْجَساُمُهْم فََشكَْوا ذَِلَك إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَفَلَا َتْخُرُجونَ َمَع َراِعيَن

َواِلَها فََصحُّوا فَقََتلُـوا َراِعـَي   فَُتِصيُبونَ ِمْن أَلَْبانَِها َوأَْبَواِلَها قَالُوا َبلَى فََخَرُجوا فََشرُِبوا ِمْن أَلَْبانَِها َوأَْب
ِه َوَسلََّم فَأَْرَسـلَ  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَطَْرُدوا النََّعَم فََبلȠََ ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ْت أَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم َوَسَمَر أَْعُيَنُهْم ثُمَّ َنَبـذَُهْم ِفـي   ِفي آثَارِِهْم فَأُْدرِكُوا فَجِيَء بِهِْم فَأََمَر بِهِْم فَقُطَِّع
قُوا فَقَـالَ  الشَّْمسِ َحتَّى َماُتوا قُلُْت َوأَيُّ َشْيٍء أََشدُّ ِممَّا َصَنَع َهُؤلَاِء اْرَتدُّوا َعْن الْإِْسلَامِ َوقََتلُوا َوَسَر

ُت كَالَْيْومِ قَطُّ فَقُلُْت أََتُردُّ َعلَيَّ َحِديِثي َيا َعْنَبَسةُ قَالَ لَا َولَِكْن جِئْـَت  َعْنَبَسةُ ْبُن َسِعيٍد َواللَِّه إِنْ َسِمْع
ُت َوقَْد كَانَ بِالَْحِديِث َعلَى َوْجهِِه َواللَِّه لَا َيَزالُ َهذَا الُْجْنُد بَِخْيرٍ َما َعاȇَ َهذَا الشَّْيُخ َبْيَن أَظُْهرِِهْم قُلْ

َج ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيِه َنفٌَر ِمْن الْأَْنَصارِ فََتَحدَّثُوا ِعْنَدُه فََخـرَ  ِفي َهذَا ُسنَّةٌ
لَى َرُسـولِ  إِ َرُجلٌ ِمْنُهْم َبْيَن أَْيِديهِْم فَقُِتلَ فََخَرُجوا َبْعَدُه فَإِذَا ُهْم بَِصاِحبِهِْم َيَتَشحَّطُ ِفي الدَّمِ فََرَجُعوا
ْيِديَنا فَإِذَا َنْحُن اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َصاِحُبَنا كَانَ َتَحدَّثَ َمَعَنا فََخَرَج َبْيَن أَ

بَِمْن َتظُنُّونَ أَْو َمْن َتَرْونَ قََتلَُه قَالُوا  بِِه َيَتَشحَّطُ ِفي الدَّمِ فََخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ
أََتْرَضـْونَ َنفَـلَ   َنَرى أَنَّ الَْيُهوَد قََتلَْتُه فَأَْرَسلَ إِلَى الَْيُهوِد فََدَعاُهْم فَقَالَ آْنُتْم قََتلُْتْم َهذَا قَالُوا لَا قَـالَ  

َبالُونَ أَنْ َيقُْتلُوَنا أَْجَمِعَني ثُمَّ َيْنَتِفلُونَ قَالَ أَفََتْسَتِحقُّونَ الدَِّيـةَ  َخْمِسَني ِمْن الَْيُهوِد َما قََتلُوُه فَقَالُوا َما ُي
َخِليًعا لَُهْم بِأَْيَماِن َخْمِسَني ِمْنكُْم قَالُوا َما كُنَّا ِلَنْحِلَف فََوَداُه ِمْن ِعْنِدِه قُلُْت َوقَْد كَاَنْت ُهذَْيلٌ َخلَُعوا 
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َءْت فَطََرَق أَْهلَ َبْيٍت ِمْن الَْيَمنِ بِالَْبطَْحاِء فَاْنَتَبَه لَُه َرُجلٌ ِمْنُهْم فََحذَفَُه بِالسَّْيِف فَقََتلَُه فََجاِفي الَْجاِهِليَِّة 
لَُعوُه فَقَالَ ُيقِْسُم ُهذَْيلٌ فَأََخذُوا الَْيَمانِيَّ فََرفَُعوُه إِلَى ُعَمَر بِالَْمْوِسمِ َوقَالُوا قََتلَ َصاِحَبَنا فَقَالَ إِنَُّهْم قَْد َخ

الشَّـأْمِ  َخْمُسونَ ِمْن ُهذَْيلٍ َما َخلَُعوُه قَالَ فَأَقَْسَم ِمْنُهْم ِتْسَعةٌ َوأَْرَبُعونَ َرُجلًا َوقَِدَم َرُجلٌ ِمْنُهْم ِمـْن  
َرُجلًا آَخَر فََدفََعُه إِلَى أَِخي الَْمقُْتولِ  فََسأَلُوُه أَنْ ُيقِْسَم فَافَْتَدى َيِميَنُه ِمْنُهْم بِأَلِْف ِدْرَهمٍ فَأَْدَخلُوا َمكَاَنُه

ْم السَّـَماُء  فَقُرَِنْت َيُدُه بَِيِدِه قَالُوا فَاْنطَلَقَا َوالَْخْمُسونَ الَِّذيَن أَقَْسُموا َحتَّى إِذَا كَاُنوا بَِنْخلَةَ أََخـذَْتهُ 
َخْمِسَني الَِّذيَن أَقَْسُموا فََماُتوا َجِميًعا َوأَفْلََت الْقَرِيَناِن فََدَخلُوا ِفي غَارٍ ِفي الَْجَبلِ فَاْنَهَجَم الَْغاُر َعلَى الْ

ُن َمْرَوانَ َواتََّبَعُهَما َحَجٌر فَكََسَر رِْجلَ أَِخي الَْمقُْتولِ فََعاȇَ َحْولًا ثُمَّ َماَت قُلُْت َوقَْد كَانَ َعْبُد الَْمِلِك ْب
َبْعَد َما َصَنَع فَأََمَر بِالَْخْمِسَني الَِّذيَن أَقَْسُموا فَُمُحوا ِمْن الدِّيَواِن َوَسـيََّرُهْم   أَقَاَد َرُجلًا بِالْقََساَمِة ثُمَّ َنِدَم

  .إِلَى الشَّأْمِ
زىز بىـر  هئـۆمهر ئىبنـى ئابـدۇلئ    :البه مۇنـداق دەيـدۇ  ىق ئهبۇ – 5264

 ئـۆزى ئۇالرنىـڭ   ،كۈنى تهختىنى كىشىلهرنىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ چىقىـپ   
  :ئۇالر كىرگهندىن كېيىن .ه رۇخسهت قىلدىشىشىگۈبىلهن كۆر

  :ئۇالر. دىەپ سورىد ؟ ـسىلهر قهسامهگه قانداق قارايسىلهرــ 
بىـــز قهســـامه بىـــلهن قىســـاس ئـــېلىش تـــوغرا دەپ قـــارايمىز،  ـــــ 
ئـۆمهر  . دېـدى ـ ىلهرمـۇ قهسـامهگه ئاساسـلىنىپ قىسـاس ئالغـان،       پخهلى

  :ئىبنى ئابدۇلئهزىز ماڭا
دېـدى ۋە مېنـى    ـ  بۇنىڭغا قانداق قارايسـهن؟  سهن! قىالبه ئهبۇــ ئهي 

  :مهن .كىشىلهرنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ قويدى
لهرنىـڭ  بۋە ئهرە رقوماندانال ھۇزۇرۇڭدا! لهرنىڭ ئهمىرىمۇئمىنئى ــ 
شۇالردىن ئهللىك كىشى قېنى ئېيتىپ باققىنه، مۇ .ىرى تۇرۇپتۇكاتتىل

ا قىلـدى دەپ  دەمهشىقتىكى ئۆيلهنگهن بىر كىشىنى كۆرمهي تۇرۇپ زىن
 - نى چالمـا ىئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىغا ئاساسهن ئـۇ كىشـ   ه،گۇۋاھلىق بهرس
  :دىم، ئۇەپ سورىدـ مسهن؟ كېسهك قىال

  :يهنه مهن. دېدىـ ياق، ــ 
ئــۇالردىن ئهللىــك كىشــى ھىمــس    ! ــــ قېنــى ئېيتىــپ بــاققىنه   

ــۇرۇپ ئوغر  ىشــهھ ــرىدىكى بىــر كىشــىنى كــۆرمهي ت ق قىلــدى دەپ ىلى
دېـدىم،  ـ سهن ئۇنىڭ قولىنى كېسىشـكه بۇيرۇمسـهن،    گۇۋاھلىق بهرسه، 



  ...قاتىلغا) قىساس ئالغاندا(ئۆلتۈرۈشتىن باشقا جىنايهتلهرنىڭ قىساسى، ئهپۇ قىلىش، قهسامه، ۋە ئادەم 
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  :ئۇ
  :مهن .دېدىـ ياق، ــ 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   بىـلهن قهسـهمكى، پهيغهمـبهر    نـامى   نىـڭ هللاــ 

باشقا ھېچبىـر كىشـىنى   ئىشنى قىلغانالردىن  تۆۋەندىكى ئۈچ ۋەسهللهم
يهنه  ؛ناھهق ئادەم ئۆلتـۈرگهن كىشـى   ،ئۇالرنىڭ بىرى .ئۆلتۈرگهن ئهمهس

هللا ا ،يهنه بىـرى  ؛پ بولغاندىن كېيىن زىنا قىلغان كىشـى ىنىئۆيل ،ىرىب
 )مـۇرتهد ( ئىسـالم دىنىـدىن يانغـان    قارشى چىقىـپ، نىڭ رەسۇلىغا هللاۋە ا

  :سورۇندىكىلهر. دېدىمـ كىشى، 
پهيغهمـبهر  رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ   ئهنهس ئىبنى مالىـك  ، ئۇنداقتاــ 

ــۇت ـ    ىلغانالرنىــڭ ق قرىلىــنىڭ ئوغســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پ
ئاپتاپقـا  ) ئۆلگىچه كىتا(ئاندىن  ،يۇپئوقوللىرىنى كېسىپ، كۆزلىرىنى 

دەپ  ـــ! چۇ؟تاشــالپ قويغــانلىقى توغرۇلــۇق ســۆزلهپ بهرگهن ھهدىســى    
  :مهن .سوراشتى

ماڭا مۇنداق سۆزلهپ  ئهنهس ،ئۇ ھهدىسنى سىلهرگه سۆزلهپ بېرەيــ 
ــدى ــبهر   نهپهر ئۇكــل قهبىلىســىلىك ســهككىز : بهرگهنى كىشــى پهيغهم

 ، ئىمـان ئېيتتـى ۋە  ىغا كېلىـپ ئالـد نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
ــبهر  ــئهت قىلــ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهم ــا  .دىگه بهي ئۇالرغ

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   ىغاچقا ئاغرىپ قېلىپ،مهدىنىنىڭ ھاۋاسى ياقم
: هىسسـاالم ئهلهيپهيغهمـبهر   ىـدى، گه شـىكايهت قىلغان ئهلهيهى ۋەسهللهم

تۆگىنىـڭ سـۈتى ۋە    ،ىـپ بېرئۇنداقتا بىزنىڭ پادىچىمىز بىلهن بىـرگه  «
بولىدۇ، شۇنداق : ئۇالر ،ىددې »)شىپا تاپىسىلهر(ىچىڭالر كىدىن ئۈسۈيد

ــى، ــتى ۋەدـ      قىاليلـ ــرگه    ېيىشـ ــلهن بىـ ــادىچى بىـ ــىپـ دەرۋەقه، . كهتتـ
يدى، كىدىن ئىچىـپ ئـۇزۇن ئـۆتمهيال سـاقا    ۈتۆگىلهرنىڭ سـۈتى ۋە سـۈيد  

ــ ــبهر ېكىن پل ــهللهم هيغهم ــى ۋەس نىڭ پادىچىســىنى ســهلاللالھۇ ئهلهيه
بـۇ ئىشـتىن خهۋەر   . كهتتى) قېچىپ(تۆگىلهرنى ھهيدەپ  ،ۋېتىپۈئۆلتۈر

كهينىـــدىن ئـــادەم  تاپقـــان پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
 قـوللىرىنى  – پـۇت بـۇيرۇق بېرىـپ،    هلـدى ۋە ئـۇالرنى تۇتـۇپ ك   ،ئهۋەتىپ

ــۇيدۇرئورىنى كــۆزلى كهســتۈرۈپ، ــۆلگهنگه دىن كېــيىن، ۋەتكهن ــۇالرنى ئ ئ
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  :مهن. دىقهدەر ئاپتاپقا تاشالپ قوي
ـــ  ــۇ ـ ــڭ ب ــا بۇالرنى ــارمۇ؟   مان ــاھ ب ــوڭ گۇن ــىدىنمۇ چ ــۇالر !قىلمىش  ئ

ئهنبهسـه   .ىمددېـ ـ ق قىلـدى،   رىلىئىسالمدىن ياندى، ئادەم ئۆلتۈردى، ئوغ
  :ئىبنى سهئىد

نى بۈگۈنكىدەك ئاڭالپ بۇ ۋەقهبىلهن قهسهمكى، مهن  نىڭ نامىهللاــ 
  :مهن. دېدى باقماپتىكهنمهن، ـ

ـــ ئهي  ـ دەپ بــۇ ھهدىســنى ئىنكــار قىلمــاقچىمۇ ســهن؟     ! ئهنبهســهـ
  :ئۇ. سورىدىم
ـــ  ــاق، ھهدىســنى  ـ ــۇق ۋەي ــۆزلىدىڭ  تول ــوغرا س ــدى   ت ــدىن . ، ـ دې ئان

  :ئهتراپىدىكىلهرگه
بـۇ   ،بىـلهن قهسـهمكى، بـۇ شـهيخ ھايـاتال بولىـدىكهن       نىڭ نـامى هللا ــ
  :مهن يهنه مۇنداق دېدىم. دېدى ، ـن ئازمايدۇقوشۇ

ــپ،   ــۇنداق قىلى ـــ ش ــبهر  ـ ــامه مهسىلىســى پهيغهم ــهلاللالھۇ قهس س
الردىن بىـر تـوپ   ىئهنسـار  .ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سۈننىتى بولۇپ قالـدى 

پاراڭلىشــىپ نىڭ يېنىغــا كىرىــپ، ئهلهيهىسســاالمكىشــى پهيغهمــبهر 
قالغـانلىرى   .هتتـى ىقىـپ ك چ ئالدىـدىراق  ەيلهنئارىـدىن بىـر   .ئولتۇردى

 ردى ـ دە،  نى كــۆىئۇنىــڭ قانغــا مىلىنىــپ يــاتقىن ،ئارقىســدىن چىقىــپ
  :نىڭ يېنىغا قايتىپ كىرىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

چىقىـــپ  اھهمراھىمىـــز بىزنىـــڭ ئالـــدىمىزد! ئـــى رەســـۇلۇلالھـــــ 
 ـقانغـا مىلىنىـپ يېتىپتـۇ،      ،ى، كهينىدىن چىقىـپ قارىسـاق  ىدكهتكهن
مۇ ۋەقه يـۈز بهرگهن يهرگه  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  .دېدى

  :چىقىپ
ـــ  يــاكى ئــۇنى كىــم ئۆلتــۈردى دەپ  (كىمــدىن گۇمــان قىلىســىلهر ـ

  :ئۇالر. دەپ سورىدى ـ ؟)قارايسىلهر
پهيغهمــبهر . ىيىشــتدېـ ۋەتتى دەپ قــارايمىز،   ۈالر ئۆلتــۈرييهھــۇدىــــ 

ىـپ  تالرغـا ئـادەم ئهۋەتىـپ چاقىر   يھۇدىيهسهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
  :كېلىپ
  :دەپ سورىدى، ئۇالر ـ ڭالرمۇ؟ۈبۇنى سىلهر ئۆلتۈردــ 
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 سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر  .ردىبه بدەپ جاۋاـ ياق،  ــ 
  :الرغا قاراپىئهنسار
دەپ ئىچـكهن   “بىز ئۆلتۈرمىـدۇق ” :نىڭييهھۇدى نهپهر 50 سىلهرــ 
  :ئۇالر .دىەپ سورىد ـ ىلهر؟گه رازى بوالمسىمىقهس

بىــز ”ئانــدىن كېــيىن  ،ۋېتىــپۈالر ھهممىمىزنــى ئۆلتۈرييهھــۇدىــــ 
دەپ قهسهم قىلىپ بېرىشتىنمۇ ئهيمهنمهيـدىغان خهلـق    “ئۆلتۈرمىدۇق

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دېدى ـ! ؟تۇرسا
ئـــۇنى يهھۇدىيالرنىـــڭ (ســـىلهردىن ئهللىـــك كىشـــى  ،ئۇنـــداقتاـــــ 

ئېلىشـــقا رازى ئـــۇالردىن دىـــيهت  ،قهســـهم قىلىـــپ) تـــۈرگهنلىكىگهئۆل
  :ئۇالر. دېدى ـ ؟بوالمسىلهر

شۇنىڭ . دېدىـ مهيمىز،  لقهسهم ئىچه) كۆرمىگهن ئىشقا(بىز  ،ياقــ 
ئۇنىـڭ دىيىتىنـى ئـۆز     سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر  ،بىلهن

  .يېنىدىن بهردى
  :مهن يهنه مۇنداق دېدىم

ئهسكى دىن سىقهبىلىئۆز قهبىلىسى جاھىلىيهت دەۋرىدە ھۇزەيل ــ 
بىـر   ئـادەم ) ئهسـكى (ئـۇ   .بىر ئادەمنى چهتكه قېقىپ، ئارىغا ئالمىغانىدى

رىلىققــا ئوغ ىنىــڭ ئــۆيىگهيهمهنلىــك بىرىــدىغان كېچىســى، بهتهــادا تۇر
ئــۇنى قىلىــچ بىــلهن  ،زىپ قېلىــپېســئــۆي ئىگىســى  لــېكىن. كىــردى

ھهج  تۇتۇۋالـــدى ۋە ئـــۇ يهمهنلىكنـــى ھۇزەيـــل قهبىلىســـى .چېپىـــۋەتتى
  :نىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇمىدە ئۆمهر ۈمهۋس

ـــ  ــۇـ ــادەم ب ــۈر   ئ ــىمىزنى ئۆلت ــڭ قېرىندىش ــدىـ ۋەتتى،    ۈبىزنى . دې
  : كىشىيهمهنلىك 

بۇزۇق، ئهسكى ئادەم، قهبىلىنىـڭ ئۇنىـڭ بىـلهن    ” ــ بۇالر ئۇ ئادەمنى
ــوق  ــ “كــارى ي ــدى ـ   ،ىــدىالن قىلغانېدەپ ئ ــۆمهر  ،شــۇنىڭ بىــلهن . دې ئ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ  ئۆزلىرىنىــڭ  دىن ئهللىــك كىشــىىھۇزەيــل قهبىلىســ ،ئۇنــداقتاـ

ئۇالردىن قىرىق  .دېدىـ ! قهسهم قىلسۇن ئۇنداق ئېالن قىلمىغانلىقىغا
ۇزەيـل قهبىلىسـىلىك   ھشـامدىن  كېيىن، . توققۇز كىشى قهسهم قىلدى
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ــ   ــى كهل ــر كىش ــىدىنم   .دىبى ــۇ كىش ــۇالر ئ ــنى تهلهپ  ئ ــهم قىلىش ۇ قهس
قهسىمىنىڭ  ،ئۇ كىشى قهسهم قىلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپغانىدى، قىل

ىڭ ئورنىغا باشقا بىرىنى ئۇن ،شۇنىڭ بىلهن. بهدىلىگه مىڭ تهڭگه بهردى
رەزىيهلالھـۇ  ئـۆمهر   ،ئهللىك ئادەم قهسهم قىلغانـدىن كېـيىن  . سهپلىدى

. اپشـۇرۇپ بهردى ئىگىلىـرىگه ت يهمهنلىك كىشـىنى ئۆلگۈچىنىـڭ    ئهنهۇ
ــا      ــىنىڭ قولىغ ــڭ قېرىندىش ــولىنى ئۆلگۈچىنى ــڭ ق ــۇالر يهمهنلىكنى ئ

نهخــله دېــگهن يهرگه  تــى ۋەيولغــا چىقئــارقىچىالپ چاتقانــدىن كېــيىن، 
ــامغۇر ي   ــاتتىق ي ــدە، ق ــپ، كهلگهن ــپ كېتى ــر ېغى ــگه   بى ــڭ ئىچى غارنى

غــار گۆمۈرۈلــۈپ چۈشــۈپ، قــولى بىــر ـ بىــرىگه چېتىلغــان     .ىۋالــدىكىر
ــى ــى كىشـ ــقا ئىككـ ــىنىڭ (دىن باشـ ــك كىشـ ــان ئهللىـ ــهم قىلغـ ) قهسـ

 ،كېلىـپ  دومىـالپ ىـر تـال تـاش    كـۆپ ئـۆتمهي، يهنه ب   .ھهممىسى ئۆلـدى 
ئۇمـۇ بىـر يىـل     ۋە ۋەتتىىئۆلگۈچىنىڭ قېرىندىشىنىڭ پـۇتىنى سـۇندۇر  

  .ئۆتمهيال ئۆلۈپ كهتتى
  :مهن يهنه مۇنداق دېدىم

ـــ  ــر   ــ ــلىنىپ بىـ ــامهگه ئاساسـ ــى مهرۋان قهسـ ــدۇلمهلىك ئىبنـ ئابـ
 ئىچكهنقهسهم  ،كېيىن پۇشايمان قىلىپ دىنكىشىدىن قىساس ئالغان

ۋە ئـۇالرنى شـامغا    ۈرىـۋەتكهن ئۆچ ئهللىك كىشىنىڭ ئىسمىنى دىۋاندىن
   .ىىدپالىۋەتكهن

  )6899: بۇخارى(

بِالْقََساَمِة َرُجلًا َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قََتلَ  - 5265
  .ِمْن َبنِي َنْصرِ ْبنِ َماِلٍك بَِبْحَرِة الرُّغَاِء َعلَى َشطِّ ِليَِّة الَْبْحَرِة قَالَ الْقَاِتلُ َوالَْمقُْتولُ ِمْنُهْم

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  : مۇنداق دەيدۇ ئهمر ئىبنى شۇئهيب - 5265
لىك قهبىلىسـىدىن  ئارقىلىق نهسر ئىبنى ما قهسامه ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۇلبهھرەبىــر كىشــىنى  يهردە  دېــگهن جايالشــقان بهھرەتۇررەغــاگه لهييهت
   .①بىر قهبىلىدىن ئىدى ئۆلتۈرۈلگىچىمۇ ،قاتىلمۇ ئۆلتۈرگۈزگهن بولۇپ،

 )4522: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 976(ئهلبانى  ①
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قَِتيلٌ َبـْيَن   َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُوجَِد - 5266
ى أَيِّهَِما كَانَ قَْرَيَتْينِ أَْو َميٌِّت فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذُرَِع َما َبْيَن الْقَْرَيَتْينِ إِلَ

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَقَْرَب فَُوجَِد أَقَْرَب إِلَى أََحِدِهَما بِِشْبرٍ قَالَ فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى ِشْبرِ َر
  .َوَسلََّم فََجَعلَُه َعلَى الَِّذي كَانَ أَقَْرَب

ــۇ – 5266 ــهئىد  ئهبـ ــۇ سـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
ــ :قىلىنىــدۇ بىــر يهردە بىــر ئادەمنىــڭ   ى يېزىنىــڭ ئارىســىدىكىئىكك

هم ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللپهيغهمـــبهر  جهســـىتى تېپىلغانىـــدى،
ــهتنىڭ ــى  جهسـ ــدىنئىككـ ــى   يېزىـ ــېقىن ئىكهنلىكىنـ ــىغا يـ قايسىسـ

ئۆلچهشــكه ) يېــزىالر بىــلهن جهســهتنىڭ ئارىســىنى( ،ئېــنىقالش ئۈچــۈن
 يېزىنىـڭ تېپىلغـان جـاي ئىككـى     جهسـهت  ،نهتىجىـدە  .بۇيرۇق قىلـدى 

ــېقىن چىقتــى   ــبهر  .بىــرىگه بىــر غېــرىچ ي ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهم
  . ①ئاھالىسىنىڭ بېرىشىگه بۇيرىدى يېزائۇنىڭ دىيىتىنى شۇ ۋەسهللهم 

 )11435 :ئهھمهد(

َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ قَالَ ِثْنَتاِن َحِفظُْتُهَما َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 5267
  .ُنوا الِْقْتلَةََوَسلََّم قَالَ إِنَّ اللََّه كََتَب الْإِْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِس

مهن : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ شهدداد ئىبنى ئهۋس  - 5267
ــبهر  ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــىنى   دىنسـ ــى نهرسـ ئىككـ
نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر  ،بىرى ئۇنىڭ. يادلىۋالدىم
  :مۇنۇ سۆزى

شۇڭا  .بۇيرىغانقىلىشقا  ئهڭ ياخشى ئۇسۇل بىلهنھهر ئىشنى هللا ا«
ئــۇنى قىينىمــاي، جېنــى ئاســان  ئــادەم ئۆلتۈرســهڭالر،) قىســاس ئۈچــۈن(

   »!ئۆلتۈرۈڭالرچىقىدىغان ئۇسۇلدا 
  )1955:مۇسلىم(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهتىيه ئىسـىملىك ھهدىسـى   ): 10734(ھهيسهمى  ①

 .زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََعفُّ النَّاسِ ِقْتلَـةً   - 5268
  .أَْهلُ الْإƹَِاِن

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئابــدۇلالھ  - 5268
  :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــادەم ئۆلتۈرۈشــته ) قىســاس ئۈچــۈن (« رەھىمــدىل، مهرھهمهتلىــك   ئ
   .①»ئهھلى ئىمانالردىن ھېسابلىنىدۇ بولغانالر

  )2666 :داۋۇد ئهبۇ(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 570(ئهلبانى  ①
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، ئىنسان ئورگانلىرى، يارىالنغان ئهزاالر ۋە ئۆلتۈرۈلگهن كىشى
  تۆرەلمه قاتارلىقالرنىڭ دىيىتى

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى  - 5269
لَاثُونَ بِْنَت َمَخاضٍ َوثَلَاثُونَ بِْنَت لَُبوٍن َوثَلَاثُونَ ِحقَّةً َوَعَشـَرةُ  أَنَّ َمْن قُِتلَ َخطَأً فَِدَيُتُه ِمائَةٌ ِمْن الْإِبِلِ ثَ

  .َبنِي لَُبوٍن ذَكَرٍ
مۇنـداق  بوۋىسىدىن ئارقىلىق ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى  - 5269

ــدۇ  ــۋايهت قىلىــ ــبهر : رىــ ــهللهم  پهيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ : ســ
ــۆگه بولىــدۇ ســهۋەنلىكتىن ئۆلتــۈرۈلگهن كىشــىنىڭ دىيى « ــۈز ت . تــى ي

ئوتتــۇزى ئىككــى ياشــلىق چىشــى تــۆگه، ئوتتــۇزى ئــۈچ ياشــلىق  ئۇنىــڭ
چىشى تۆگه، يهنه ئوتتۇزى تۆت ياشلىق چىشى تۆگه ۋە ئونى ئۈچ ياشلىق 

  . ①دەپ ھۆكۈم قىلغان »ئهركهك تۆگه بولىدۇ
 )4541: داۋۇد ئهبۇ(

ِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ - 5270
وا أََخذُوا َوَسلََّم قَالَ َمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا ُدِفَع إِلَى أَْوِلَياِء الَْمقُْتولِ فَإِنْ َشاُءوا قََتلُوا َوإِنْ َشاُء

نَ َخِلفَةً َوَما َصالَُحوا َعلَْيِه فَُهَو لَُهْم َوذَِلـَك  الدَِّيةَ َوِهَي ثَلَاثُونَ ِحقَّةً َوثَلَاثُونَ َجذََعةً َوأَْرَبُعو
  .ِلَتْشِديِد الَْعقْلِ
بوۋىســـىدىن ئـــارقىلىق  ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـى  - 5270

نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 
  :رىۋايهت قىلىدۇ

                                                 
 . ھهسهن، ـ دېگهن: )3805(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ئىجرا قىلىشجازا 

 360

رۈلگۈچىنىڭ نى قهستهن ئۆلتۈرىدىكهن، ئۆلتۈمۇئمىنكىمكى بىر «
ئـۇنى ئۆلتۈرىـدۇ،    ،ئۇالر خالىسا .قانلىرىغا تاپشۇرۇپ بېرىلىدۇغتۇ - ئۇرۇق

ئوتتــۇزى تــۆت  يــۈز تــۆگه بولــۇپ، تــىىبۇنىــڭ دىي .خالىســا دىــيهت ئالىــدۇ
ياشلىق چىشى تۆگه، يهنه ئوتتۇزى بهش ياشـلىق چىشـى تـۆگه، قىرىقـى     

ئۆزگهرتىۋالسـا   ئۆز ئارىلىرىدا كېلىشـىپ، بـۇنى  ئهمما  .تۆگه بولىدۇ بوغاز
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر. »بـــۇ ئۆزلىرىنىـــڭ ئىشـــى. بولىـــدۇ
قهستهن ئادەم ئۆلتۈرگهن  دىكى سهۋەب،كىتىشىېنىڭ بۇنداق بۋەسهللهم

  . ①ئىدى كىشىگه دىيهتنى ئېغىر قويۇش ئۈچۈن
 )1387: تىرمىزى(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِدَيِة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ ال - 5271
الَْخطَإِ ِعْشُرونَ ِحقَّةً َوِعْشُرونَ َجذََعةً َوِعْشُرونَ بِْنَت َمَخاضٍ َوِعْشـُرونَ بِْنـَت لَُبـوٍن    

  .َوِعْشُرونَ َبنِي َمَخاضٍ ذُكُرٍ
ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد  - 5271 ــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئاب دىن رى
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمى، پهيغهمبهقىلىنىدۇك

ى يـۈز تـۆگه بولـۇپ،    سهۋەنلىكتىن ئۆلتۈرۈلگهن كىشىنىڭ دىيىتـ «
يىگىرمىسى تۆت ياشقا كىرگهن چىشى تـۆگه، يىگىرمىسـى بهش    ئۇنىڭ

ياشقا كىرگهن چىشى تۆگه، يىگىرمىسى ئىككى ياشقا كىـرگهن چىشـى   
ۋە يىگىرمىســى  تــۆگه، يىگىرمىســى ئــۈچ ياشــقا كىــرگهن چىشــى تــۆگه 

  . ②دېگهن» ئىككى ياشقا كىرگهن ئهركهك تۆگه بولىدۇ
 )4545: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَالَ ِفي ِشْبِه الَْعْمِد أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ َوثَلَاثُونَ ِحقَّةً  - 5272
  .يَّةً إِلَى َبازِلِ َعاِمَها َوكُلَُّها َخِلفَةٌَوثَلَاثٌ َوثَلَاثُونَ َجذََعةً َوأَْرَبٌع َوثَلَاثُونَ ثَنِ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1121(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 984(ئهلبانى  ②
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ــى  - 5272 ــگهن   ئهل ــداق دې ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــتهنلىككه : رەزىيهلالھ قهس
 كىشـىنىڭ دىيىتـى  ئۆلتـۈرۈلگهن  بىـلهن   ①ئوخشاپ كېتىـدىغان يـولالر  

ئوتتۇز ئۇچى تۆت ياشقا كىـرگهن چىشـى   ئۇنىڭ  :نىدۇۈئۈچكه بۆل مۇنداق
كىـرگهن چىشـى تـۆگه، ئوتتـۇز تـۆتى ئـالته       تۆگه، ئوتتۇز ئۈچى بهش ياشقا 

ئۇالرنىــڭ . چىشــى تــۆگه بولىــدۇيــاش بىــلهن توققــۇز يــاش ئارىســىدىكى  
   .②ھهممىسى بوغاز بولۇشى كېرەك

 )4551 :داۋۇد ئهبۇ(

قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي الَْخطَإِ أَْرَباًعا َخْمٌس َوِعْشُرونَ ِحقَّةً َوَخْمٌس  - 5273
  .ونَ َجذََعةً َوَخْمٌس َوِعْشُرونَ َبَناِت لَُبوٍن َوَخْمٌس َوِعْشُرونَ َبَناِت َمَخاضٍَوِعْشُر

ــى  - 5273 ــگهن  ئهل ــداق دې ــۇ يهنه مۇن ــۇ ئهنه ــهۋەنلىك : رەزىيهلالھ س
 :نىـــدۇۈتــۆتكه بۆل  مۇنـــداق تــى ىبىــلهن ئۆلتــۈرۈلگهن كىشـــىنىڭ دىي  

بهش يىگىرمه بهشى تۆت ياشـقا كىـرگهن چىشـى تـۆگه، يىگىـرمه بهشـى       
ياشقا كىرگهن چىشى تۆگه، يىگىرمه بهشى ئـۈچ ياشـقا كىـرگهن چىشـى     

  . ③يهنه يىگىرمه بهشى ئىككى ياشقا كىرگهن چىشى تۆگه بولىدۇ ،تۆگه
 )4553: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ قََضى ُعَمُر ِفي ِشْبِه الَْعْمِد ثَلَاِثَني ِحقَّةً َوثَلَـاِثَني َجذََعـةً    - 5274
  .ِعَني َخِلفَةً َما َبْيَن ثَنِيٍَّة إِلَى َبازِلِ َعاِمَهاَوأَْرَب

ــد – 5274 ــدۇكى، مۇجاھى ــۋايهت قىلىنى ــۆمهر  تىن رى ــۇ ئ رەزىيهلالھ
ئۆلتــۈرۈلگهن بىــلهن  قهســتهنلىككه ئوخشــاپ كېتىــدىغان يــولالر ئهنهــۇ

تىنىـڭ ئوتتـۇزى تـۆت ياشـقا     ىئۇنىـڭ دىي : كىشىنىڭ دىيىتى ھهققىـدە 
ۇزى بهش ياشقا كىرگهن چىشى تۆگه، قىرىقـى  كىرگهن چىشى تۆگه، ئوتت

                                                 
قهستهنلىككه ئوخشـاپ كېـتىش ـــ ھاسـا يـاكى قامچىغـا ئوخشـاش ئـادەتته ئـادەم ئۆلمهيـدىغان نهرسـه ـ              ①

 .كېرەك بىلهن ئۇرۇپ، ئۆلتۈرۈپ قويۇشنى كۆرسىتىدۇ
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 988(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 990(ئهلبانى  ③
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 چىشى تۆگه بولىـدۇ، بۇالرنىـڭ   ئالته ياش بىلهن توققۇز ياش ئارىسىدىكى
   .①ھهممىسى بوغاز بولۇشى كېرەك، ـ دەپ ھۆكۈم چىقارغان

 )4550: داۋۇد ئهبۇ(

الُْمَغلَّظَِة أَْرَبُعـونَ  َعْن أَبِي ِعَياضٍ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َوَزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ِفي  - 5275
ُبوٍن َجذََعةً َخِلفَةً َوثَلَاثُونَ ِحقَّةً َوثَلَاثُونَ َبَناِت لَُبوٍن َوِفي الَْخطَإِ ثَلَاثُونَ ِحقَّةً َوثَلَاثُونَ َبَناِت لَ

  .َوِعْشُرونَ َبُنو لَُبوٍن ذُكُوٌر َوِعْشُرونَ َبَناِت َمَخاضٍ
ففان هئوسمان ئىبنى ئ ىدۇكى،دىن رىۋايهت قىلىنئىياز ئهبۇ - 5275

ئوخشـاپ   هقهسـتهنلىكك : رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـاالر   ۋە زەيد ئىبنـى سـابىت  
بهش ياشــقا كېتىــدىغان يــولالر بىــلهن ئۆلتــۈرۈلگهن كىشــى ئۈچــۈن،      

تۆگىدىن قىرىق، تـۆت ياشـقا كىـرگهن چىشـى تۆگىـدىن       بوغازكىرگهن 
 تۇيـاق ) يـۈز  ىئـ جهم(ئوتتۇز، ئۈچ ياشقا كىرگهن چىشى تۆگىدىن ئوتتـۇز  

 ئۈچـۈن  سـهۋەنلىك بىـلهن ئۆلتـۈرۈلگهن كىشـىنىڭ دىيىتـى      بېرىلىدۇ؛
تۆت ياشقا كىرگهن چىشى تۆگىدىن ئوتتۇز، ئۈچ ياشـقا كىـرگهن چىشـى    
تۆگىدىن ئوتتۇز، ئۈچ ياشقا كىرگهن ئهركهك تۆگىدىن يىگىرمه، ئىككـى  

تۇيـاق بېرىلىـدۇ،   ) ى يۈزئجهم(ياشقا كىرگهن چىشى تۆگىدىن يىگىرمه 
   .②دېگهن ـ

 )4554: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ أَْوسٍ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  - 5276
ـ  ْبِه الَْعْمـِد  َخطََب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ فَقَالَ أَلَا َوإِنَّ قَِتيلَ الَْخطَإِ ِش

  .فَةٌبِالسَّْوȓِ َوالَْعَصا َوالَْحَجرِ ِمائَةٌ ِمْن الْإِبِلِ ِفيَها أَْرَبُعونَ ثَنِيَّةً إِلَى َبازِلِ َعاِمَها كُلُُّهنَّ َخِل
ــاھابىل  - 5276 ــى ئهۋس سـ ــۇقبه ئىبنـ ــداق هئـ ــڭ مۇنـ ردىن بىرىنىـ

ــدۇ  ــۋايهت قىلىـ ــۈنى : دېگهنلىكىنـــى رىـ ــان كـ ــكه پهتهـــى قىلىنغـ  ،مهكـ
  :قىلىپ مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خىتابغهمبهر پهي

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 987(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3808(ئهلبانى  ②
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ــارلىق نهرســىلهر    « ــاش قات دىقــقهت قىلىڭالركــى، قامچــا، ھاســا ۋە ت
ــلهن ئۇرۇ ــۇپ بىـ ــتهنلىك(لـ ــرىم قهسـ ــهۋەبىدىن يېـ ــان  )سـ ــۈپ قالغـ ئۆلـ

 يـاش  ئـالته  تـۇيىقى بۇنىـڭ قىرىـق    ۇپ،كىشىنىڭ دىيىتى يۈز تۆگه بولـ 
   .①»دىكى بوغاز تۆگه بولىدۇبىلهن توققۇز ياش ئارىسى

 )4794 :نهسائى(

  .ويف رواية ِمائَةٌ ِمْن الْإِبِلِ أَْرَبُعونَ ِفي ُبطُونَِها أَْولَاُدَها - 5277
ئۇنىـڭ دىيىتـى يـۈز    «: مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 5277

   .②»شى كېرەكۇبوغاز بولتۇيىقى تۆگه بولىدۇ، ئۇنىڭدىن قىرىق تۇياق 
 )4794 :هسائىن(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 5278
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َعقْلُ الَْمْرأَِة ِمثْلُ َعقْلِ الرَُّجلِ َحتَّى َيْبلȠَُ الثُّلُثَ ِمْن ِدَيِتَها

وۋىســـىدىن ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـى ئـــارقىلىق ب  - 5278
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :رىۋايهت قىلىدۇ
ئۈچتىن بىرىگه يهتكۈچه ئهر ) دىيهتنىڭ(ئايال كىشىنىڭ دىيىتى «

  . ③»كىشىنىڭ دىيىتى بىلهن ئوخشاش بولىدۇ
 )4805: نهسائى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الُْمكَاَتـبِ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّ - 5279
  .ُيوَدى بِقَْدرِ َما أَدَّى ِمْن ُمكَاَتَبِتِه ِدَيةَ الُْحرِّ َوَما َبِقَي ِدَيةَ الَْعْبِد

رىـــــۋايهت دىن رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 5279
) ئۆلتـۈرۈلگهن (سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر  قىلىنىدۇكى،

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4461(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4460(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 335(ئهلبانى  ③
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) كېلىشـــكهن پـــۇلنى( مۇكـــاتهب«: ھهققىـــدە دىيىتـــى ①مۇكاتهبنىـــڭ
ــك   ــا قانچىلى ــۆلهپخوجايىنىغ ــا  ت ــان بولس ــۇنچىلىك  ،بولغ ــداردا ش مىق

ان قىســمىغا بولســا، قۇلنىــڭ پ بواللمىغــتــۆله، تېخــى نىــڭ دىيىتــىھۆر
  . ②دەپ ھۆكۈم قىلغان »دىيىتى تۆلىنىشى كېرەك

 )4810: نهسائى(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ إِذَا أََصـاَب    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ  - 5280
  .الُْمكَاَتُب َحدا أَْو َورِثَ ِمَرياثًا َيرِثُ َعلَى قَْدرِ َما َعَتَق ِمْنُه

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 5280
  :م مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهقىلىنىدۇكى، 

مۇكاتهب جازاغا تارتىلىدىغان بىـرەر ئىشـنى قىلسـا يـاكى مىـراس      «
ــا، ئال ــاقچى بولس ــۆر     م ــداردا ھ ــگه تهڭ مىق ــۆلىگهن بهدىلى ــا ت خوجايىنىغ

ــدۇ  ــىنى تارتى ــداردا    كىشــىنىڭ جازاس ــۇنچىلىك مىق ــقا ش ــاكى مىراس ي
  . ③»ىلىدۇۋارىسلىق ق

  )4582: داۋۇد ئهبۇ(

ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْمرِو ْبنِ  - 5281
  .قَالَ ِدَيةُ الُْمَعاِهِد نِْصُف ِدَيِة الُْحرِّ

بوۋىســـىدىن ئـــارقىلىق ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـى   - 5281
نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمالســهلاللپهيغهمــبهر 
  :لىدۇرىۋايهت قى

كىشـىنىڭ دىيىتىنىـڭ   ) مۇسـۇلمان (دىيىتى ھۆر  ④مۇئاھىدنىڭ«
   .⑤»يېرىمىدۇر

 )4583: داۋۇد ئهبۇ(
                                                 

 .ۇشقا كېلىشكهن قۇلخوجايىنىغا مهلۇم مىقداردا مهبلهغ تېپىپ بېرىپ ئازاد بول ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4473(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3830(ئهلبانى  ③
ئىسالم دۆلىتى تېرىتورىيىسىدە خاتىرجهم ياشاش ئۈچۈن، ئىسالم ھۆكۈمىتى بىلهن كېلىشىم تـۈزگهن   ④

 . دەپمۇ ئاتىلىدۇ “زىممىالر”غهيرى مۇسۇلمانالر بولۇپ، بۇالر 
 .سهن، ـ دېگهنھه): 3831(ئهلبانى  ⑤
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوَدى الَْعـاِمرِيَّْينِ بِِدَيـِة     - 5282
  .لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالُْمْسِلِمَني َوكَانَ لَُهَما َعْهٌد ِمْن َرُسولِ ال

ــائىبنــى ئاببــاس  - 5282 ــۋايهت دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
ــدۇ ــبهر  :قىلىنىــ ــهللهم  پهيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــامىر  ســ ئــ

ئوخشــاش  ڭكىگهمۇســۇلمانالرنىئۈچــۈن  قهبىلىســىلىك ئىككــى كىشــى
ئامــانلىق  ۇالرغــائهلهيهىسســاالم ئپهيغهمــبهر  .ىــدىتۆل مىقــداردا دىــيهت

  . ①بهرگهن ئىدى) يهنى ئىسالم دۆلىتىدە ياشاش ئىجازىتى(
 )1404: تىرمىزى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 5283
  .َني َوُهْم الَْيُهوُد َوالنََّصاَرىَعلَْيِه َوَسلََّم َعقْلُ أَْهلِ الذِّمَِّة نِْصُف َعقْلِ الُْمْسِلِم

بوۋىســـىدىن ئـــارقىلىق ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـى   - 5283
نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 

  :رىۋايهت قىلىدۇ
ــۈرۈلگهن(« ــا ) ئۆلتـ ــۈرۈلگهن(زىممىغـ ــ ) ئۆلتـ ــۇلمان كىشـ گه ىمۇسـ

ــدۇ    ــى تۆلىنى ــڭ يېرىم ــدىغان دىيهتنى ــۇالر. تۆلىنى ــى ( ئ ــالريهن  )زىممى
   .②»ۇرۋە خرىستىئانالرد ىييهھۇد

 )4806: نهسائى(

عن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 5284
  .ِةَعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْعْينِ الْقَاِئَمِة السَّادَِّة ِلَمكَانَِها بِثُلُِث الدَِّي

رىـۋايهت  بوۋىسىدىن  ئارقىلىق ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى - 5284
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر قىلىدۇكى، 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 235(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4469(ئهلبانى  ②
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كۆزنىـڭ   كـور بولـۇپ قالغـان    ىگهن ھالداچانىقىدىن چىقىپ كهتم«
پ ھۆكـۈم  دە »گه تـوغرا كېلىـدۇ  ن بىـرى ىئۈچت نورمال دىيهتنىڭدىيىتى 
   .①قىلغان

 )4567: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َزْيَد ْبَن ثَابٍِت كَانَ َيقُولُ ِفي الَْعْينِ الْقَاِئَمـِة إِذَا   - 5285
  .طَِفئَْت ِمائَةُ ِديَنارٍ

رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، زەيــد دىن ســۇلهيمان ئىبنــى يهســار - 5285
 ىـگهن ھالـدا  چانىقىدىن چىقىـپ كهتم : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى سابىت 

   .دەيتتى تىلال، ـغان كۆزنىڭ دىيىتى يۈز ۇپ قالر بولوك
  )1611 :مالىك(

َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَـْد  : َعْن ِعْصَمةَ، قَالَ - 5286
أَْنـَت  ” :ثَ، فََجاَء، فَقَالَأَْعَوُر بƗ فُالٍن، فََبَع: قَالَ “َمْن َضَرَبَكÝ” :فُِقئَْت َعْيُنُه، فَقَالَ لَُه
Ýَنَعْم، فَقََضى َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالدَِّيِة، َوقَالَ: قَالَ “فَقَأَْت َعْيَن َهذَا: 

  .“ال َتفْقَأْ َعْيَنُه َتَدْعُه غَْيَر َبِصريٍ”
 :قىلىنىـدۇ مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئىسمه  - 5286

ــكهن بىــر كىشــى پهيغهمــبهر    ــۇپ كهت ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى كــۆزى قۇيۇل
  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىنپهيغهمبهر  .ئالدىغا كهلدىنىڭ ۋەسهللهم

  :ئۇ. ـ دەپ سورىدى نى كىم ئۇردى؟ېســ 
. دېـدى ـ   ،ئـۇردى  بىرسـى  هالنىنىڭ ئهۋالدىدىن بولغـان يهكچهشـم  ــ پا

ۋەســـهللهم ئۇنىڭغـــا ئـــادەم ئهۋەتىـــپ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـــبهر 
  :چاقىرىپ كهلگهندىن كېيىن

  :سهن قۇيۇۋەتتىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، ئۇبۇنىڭ كۆزىنى ــ 
ئـۇنى دىـيهت   ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر   .ـ دەپ جـاۋاب بهردى ھهئه،  ــ 

  :ىدى ۋە قىساسكارغاتۆلهشكه بۇير

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3821(ئهلبانى  ①
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ـــ  ــالىمهن دەپ(ـ ــۈنله قۇيۇۋېتىــپ،ئۇنىــڭ كــۆزىنى ) قىســاس ئ ي پۈت
   .①ـ دېدى! مىغىنغۇ قىلىپ قويىقار

  )182: »ئهلكهبىر«(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5287
  .قَالَ ِفي الْأَْسَناِن َخْمٌس َخْمٌس

بوۋىســـىدىن ئـــارقىلىق ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب دادىســـى   - 5287
ــبهر پهيغ ــهللهم هم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــر چىشــنىڭ  «: نىڭس ھهر بى

  . ②دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان »دىيىتى بهش تۆگه
 )4563: داۋۇد ئهبۇ(

عن َسِعيَد ْبَن الُْمَسيَّبِ قَالَ قََضى ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ِفي الْأَْضَراسِ بِـَبِعريٍ   - 5288
ي ُسفَْيانَ ِفي الْأَْضَراسِ بَِخْمَسِة أَْبِعَرٍة َخْمَسِة أَْبِعَرٍة قَالَ َسِعيُد ْبُن َبِعريٍ َوقََضى ُمَعاوَِيةُ ْبُن أَبِ

الُْمَسيَّبِ فَالدَِّيةُ َتْنقُُص ِفي قََضاِء ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َوَتزِيُد ِفي قََضاِء ُمَعاوَِيةَ فَلَْو كُْنُت أََنـا  
  .ِعَريْينِ فَِتلَْك الدَِّيةُ َسَواٌء َوكُلُّ ُمْجَتهٍِد َمأُْجوٌرلََجَعلُْت ِفي الْأَْضَراسِ َبِعَريْينِ َب

ــدۇ   - 5288 ــداق دەي ــۆمهر ئىبنــى : ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب مۇن ئ
ھهر بىــر ئېزىــق چىشــنىڭ دىيىتــى بىــر ”: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇخهتتــاب 

ســۇفيان  مۇئــاۋىيه ئىبنــى ئهبــۇ  ئهممــا . دىدەپ ھۆكــۈم چىقــار  “تــۆگه
دەپ  “ھهر بىر ئېزىق چىشـنىڭ دىيىتـى بهش تـۆگه   ” :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
نىڭ چىقارغـان  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇبۇنداق بولغاندا، ئۆمهر . ھۆكۈم چىقاردى
بــارلىق چىشــالرنىڭ دىيىتــى بىــر ئادەمنىــڭ دىيىتــى  ،ھــۆكمىگه كــۆرە

نىـڭ ھـۆكمىگه   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ مۇئـاۋىيه   .بولغان يۈز تۆگىگه يهتمهيدۇ
مهن  .③ىڭ دىيىتى يۈز تۆگىدىن ئېشىپ كېتىـدۇ بارلىق چىشالرن ،كۆرە

                                                 
ــار     ): 10761(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدە فهزل ئىبنــى مۇخت ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3817(ئهلبانى  ②
بولۇپ، بىر نورمـال چىشـنىڭ دىيىتـى بهش تـۆگه      12، نورمال چىشى 20يهنى ئىنساننىڭ ئېزىق چىشى  ③

تـۆگه   80تۆگه؛ ئېزىق چىشنىڭ دىيىتى بىر تۆگه بولغانـدا، بـارلىق چىشـنىڭ دىيىتـى      60بولغاندا، جهمئى 
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ھهر بىــر ئېزىــق چىشــنىڭ دىيىتــى ئىككــى تــۆگه دەپ  ،بولغــان بولســام
بــارلىق چىشــالرنىڭ دىيىتــى بىــر   ،شــۇنىڭ بىــلهن .ھۆكــۈم قىالتــتىم

ھهر  شــۇنداقتىمۇ، .ئادەمنىــڭ دىيىتــى بىــلهن ئوخشــاش بولغــان بــوالتتى
  . رىلىدۇبېقارىتا ساۋاب ئىجتىهادىغا  نىڭمۇجتهھىد

  )1614 :مالىك(

  .و لو كنت أنا جعلتها ثالثة أبعرة وثلثا فتلك الدية سواء: ولرزين - 5289
مهن بولغـــان : مۇنـــداق دېـــيىلگهن رەزىننىـــڭ رىۋايىتىـــدە - 5289
ــام ــر ھهر  ،بولس ــڭ     بى ــر تۆگىنى ــۆگه ۋە بى ــۈچ ت ــى ئ ــنىڭ دىيىتىن چىش

رنىڭ بىـرى قىلغـان بـوالتتىم، شـۇنىڭ بىـلهن بـارلىق چىشـال        تىنئۈچ
   .دېدىـ بولغان بوالتتى، گه تهڭ دىيىتى بىر ئادەمنىڭ دىيىتى

 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الْأََصابُِع َسَواٌء َعْشـٌر   - 5290
  .َعْشٌر ِمْن الْإِبِلِ
ــۇ – 5290 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  دىنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇمۇســا  ئهب رى
   :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

تــى ىھهر بارماقنىــڭ دىي نىــڭ ھهممىســى ئوخشــاش بولــۇپ،بارماق«
   .①»ىدۇرئون تۆگ

  )4556: داۋۇد ئهبۇ(                                

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ِدَيِة الْأََصابِعِ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى - 5291
  . الَْيَدْينِ َوالرِّْجلَْينِ َسَواٌء َعْشٌر ِمْن الْإِبِلِ ِلكُلِّ أُْصُبعٍ

دىن رىـــــۋايهت رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــائىبنـــــى ئاببـــــاس  - 5291
   :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

                                                                                                                            
تـۆگه   160السـا، بـارلىق چىشـنىڭ دىيىتـى     ئهگهر ئېزىـق چىشـنىڭ دىيىتىمـۇ بهش تـۆگه بولـۇپ ق     . بولىدۇ

 .بولۇپ كېتىپ، بىر ئادەمنىڭ دىيىتىدىن ئېشىپ كېتىدۇ
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3810(ئهلبانى  ①



  كىشى، ئىنسان ئورگانلىرى، يارىالنغان ئهزاالر ۋە تۆرەلمه قاتارلىقالرنىڭ دىيىتىئۆلتۈرلگهن 

369 

   .①»ھهر بىر بارمىقىنىڭ دىيىتى ئون تۆگه نىڭپۇت ۋە قول«
  )1391: تىرمىزى(                               

َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسـولَ   - 5292
الَْيَمنِ ِكَتاًبا ِفيِه الْفََراِئُض َوالسَُّنُن َوالدَِّياُت َوَبَعثَ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََتَب إِلَى أَْهلِ

لَْيِه بِِه َمَع َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ فَقُرِئَْت َعلَى أَْهلِ الَْيَمنِ َهِذِه ُنْسَخُتَها ِمْن ُمَحمٍَّد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع
ُنَعْيمِ ْبنِ َعْبِد كُلَالٍ َوالَْحارِِث ْبنِ َعْبِد كُلَالٍ قَْيـلِ ِذيِ  َوَسلََّم إِلَى ُشَرْحبِيلَ ْبنِ َعْبِد كُلَالٍ َو

إِنَُّه قَـَوٌد  ُرَعْينٍ َوَمَعاِفَر َوَهْمَدانَ أَمَّا َبْعُد َوكَانَ ِفي ِكَتابِِه أَنَّ َمْن اْعَتَبطَ ُمْؤِمًنا قَْتلًا َعْن َبيَِّنٍة فَ
لِ َوأَنَّ ِفي النَّفْسِ الدَِّيةَ ِمائَةً ِمْن الْإِبِلِ َوِفي الْـأَْنِف إِذَا أُوِعـَب   إِلَّا أَنْ َيْرَضى أَْوِلَياُء الَْمقُْتو

لدَِّيـةُ  َجْدُعُه الدَِّيةُ َوِفي اللَِّساِن الدَِّيةُ َوِفي الشَّفََتْينِ الدَِّيةُ َوِفي الَْبْيَضَتْينِ الدَِّيةُ َوِفي الذَّكَرِ ا
َعْيَنْينِ الدَِّيةُ َوِفي الرِّْجلِ الَْواِحَدِة نِْصُف الدَِّيِة َوِفي الَْمأُْموَمِة ثُلُثُ َوِفي الصُّلْبِ الدَِّيةُ َوِفي الْ

الدَِّيِة َوِفي الَْجاِئفَِة ثُلُثُ الدَِّيِة َوِفي الُْمَنقِّلَِة َخْمَس َعْشَرةَ ِمْن الْإِبِلِ َوِفي كُلِّ أُْصـُبعٍ ِمـْن   
ِمْن الْإِبِلِ َوِفي السِّنِّ َخْمٌس ِمْن الْإِبِلِ َوِفي الُْموِضَحِة َخْمٌس ِمْن  أََصابِعِ الَْيِد َوالرِّْجلِ َعْشٌر

  .الْإِبِلِ َوأَنَّ الرَُّجلَ ُيقَْتلُ بِالَْمْرأَِة َوَعلَى أَْهلِ الذََّهبِ أَلُْف ِديَنارٍ
بهكـرى ئىبنـى مـۇھهممهد ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى ھهزم        ئهبـۇ  – 5292

ــارقىلىق دادىســى  ــدۇ ن بوۋىســىدىئ ــۋايهت قىلى ــداق رى ــبهر : مۇن پهيغهم
ــهللهم ــۈننهت ۋە  ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ يهمهن خهلقىــــگه پهرز، ســ

ئــۇ  .مهنــدىن ئهۋەتتــىيېزىــپ،  بدىيهتلهرنــى بايــان قىلغــان بىــر مهكتــۇ
شـــۇ هئ ،مانـــا بـــۇ. يهمهن خهلقىـــگه ئوقـــۇپ بېـــرىلگهن ئىـــدى بمهكتـــۇ
ــداق باشــالنغان   بمهكتۇ ــۇپ، مۇن ــر نۇسخىســى بول ــبهر « :نىــڭ بى پهيغهم

دىــن زىــرۇئهين، مهئــافىر ۋە )ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم(مــۇھهممهد 
ھهمهدان قهبىلىلىرىنىــڭ پادىشــاھى شــۇرەھبىل ئىبنــى ئهبــدى كــۇالل، 

 !نهئىم ئىبنى ئهبدى كـۇالل ۋە ھـارىس ئىبنـى ئهبـدى كـۇالل دىققىـتىگه      
ــهكقمه ــهتكه كهلسـ ــۇ. »...سـ ــا يهنه مۇنـ ــىلىلهرمۇ  مهكتۇبتـ ــان مهسـ بايـ
 قـاتىللىقى نى نـاھهق ئۆلتـۈرگهن كىشـىنىڭ    مۇئمىنبىر « :لىنغانقى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1123(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ئىجرا قىلىشجازا 

 370

بىـراق ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ    .ئىسپاتالنسا، ئۇنىڭـدىن قىسـاس ئېلىنىـدۇ   
قىســــاس  ، ئۇنىڭــــدىنقــــانلىرى كهچــــۈرۈم قىلىۋەتســــهغتۇ - ئــــۇرۇق

ــدۇ ــۆگ   . ئېلىنماي ــۈز ت ــى ي ــىنىڭ دىيىت ــۈرۈلگهن كىش ــۈنلهي  ه؛ئۆلت پۈت
تىــل، ئىككــى لهۋ،  ؛تىمــۇ يــۈز تــۆگهىســىپ تاشــالنغان بۇرۇننىــڭ دىيېك

ــارلىق ئورگانالرنىـــڭ    ــۆز قاتـ ــاق، زەكهر، بهل ۋە ئىككـــى كـ ئىككـــى تاشـ
ــۆگه  ــۈز ت ــۇ ي ــۆگه    ؛دىيىتىم ــك ت ــى ئهللى ــڭ دىيىت ــر پۇتنى ــ ؛بى ڭىگه ېم

ــدە يار  ــۈدەك دەرىجىـ ــى  ىيهتكـ ــىنىڭ دىيىتـ ــدۇرۇلغان كىشـ ــال النـ نورمـ
 ؛)ن بىـــرىىيهنـــى يـــۈز تۆگىنىـــڭ ئـــۈچت(ن بىـــرى ىنىـــڭ ئـــۈچتدىيهت

دەك دەرىجىـدە پىچـاق تىقىلغـان كىشـىنىڭ     ۈقورساقنىڭ ئىچىگه ئۆتك
بهدەننىـڭ سـۆڭهكلىرىنى    نورمال دىيهتنىـڭ ئـۈچتىن بىـرى؛   دىيىتىمۇ 

قول ۋە پۇتنىڭ ھهر بىر  ؛سۇندۇرغان جىنايهتنىڭ دىيىتى ئون بهش تۆگه
ئهممـا   ،سـۆڭهكنى سـۇندۇرمىغان  بارمىقىغا ئون تۆگه؛ چىشقا بهش تـۆگه؛  

سـۆڭهكنى چىقىرىـپ قويغـان جىنايهتنىـڭ دىيىتـى       ،يۇپئهتلىرىنى سو
قىسـاس ئۈچـۈن    ،ئهر كىشى ئايال كىشىنى ئۆلتـۈرگهن بولسـا   ه؛بهش تۆگ

ئهممــا پــۇلى بــارالر بىــر كىشــىنىڭ   ،تۆگىســى يــوق. لىــدۇۈئۇمــۇ ئۆلتۈر
   .①»بېرىشى كېرەك) تىلال(دىيىتى ئۈچۈن مىڭ دىنار 

 )4853: نهسائى(

َعْينِ الَْواِحَدِة نِْصُف الدَِّيِة َوِفي الَْيِد الَْواِحـَدِة نِْصـُف   َوِفي الْ: ويف رواية - 5293
  .الدَِّيِة

تـى  ىبىر كۆزنىـڭ ۋە بىـر قولنىـڭ دىي   «: يهنه بىر رىۋايهتته - 5293
   .②گهنيىلدې »دۇر)هتۆگ 50 يهنى(تنىڭ يېرىمى هدىي نورمال

 )4854: نهسائى(

ِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِي - 5294
ُيقَوُِّمَها َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَوُِّم ِدَيةَ الَْخطَإِ َعلَى أَْهلِ الْقَُرى أَْرَبَع ِمائَِة ِديَنارٍ أَْو َعْدلََها ِمْن الَْورِقِ َو

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 339(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 340(ئهلبانى  ②
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َها َوإِذَا َهاَجْت ُرْخًصا َنقََص ِمْن ِقيَمِتَها َوَبلََغـْت  َعلَى أَثَْماِن الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَْت َرفََع ِفي ِقيَمِت
َنـارٍ  َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبْيَن أَْرَبعِ ِمائَِة ِديَنارٍ إِلَى ثََماِن ِمائَـِة ِدي 

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَْهـلِ   َوَعْدلَُها ِمْن الَْورِقِ ثََمانَِيةُ آلَاِف ِدْرَهمٍ َوقََضى
اللَُّه الَْبقَرِ ِمائََتْي َبقََرٍة َوَمْن كَانَ ِدَيةُ َعقِْلِه ِفي الشَّاِء فَأَلْفَْي َشاٍة قَالَ َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

الْقَِتيلِ َعلَى قََراَبِتهِْم فََما فََضلَ فَِللَْعَصَبِة قَالَ َوقََضـى   َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الَْعقْلَ ِمَرياثٌ َبْيَن َوَرثَِة
 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْأَْنِف إِذَا ُجِدَع الدَِّيةَ كَاِملَةً َوإِذَا ُجـِدَعْت ثَْنُدَوُتـهُ  

َها ِمْن الذََّهبِ أَْو الَْورِقِ أَْو ِمائَةُ َبقََرٍة أَْو أَلُْف َشاٍة فَنِْصُف الَْعقْلِ َخْمُسونَ ِمْن الْإِبِلِ أَْو َعْدلُ
َوِفي الَْيِد إِذَا قُِطَعْت نِْصُف الَْعقْلِ َوِفي الرِّْجلِ نِْصُف الَْعقْلِ َوِفي الَْمأُْموَمِة ثُلُثُ الَْعقْلِ ثَلَاثٌ 

الذََّهبِ أَْو الَْورِقِ أَْو الَْبقَرِ أَْو الشَّاِء َوالَْجاِئفَةُ ِمثْـلُ   َوثَلَاثُونَ ِمْن الْإِبِلِ َوثُلُثٌ أَْو ِقيَمُتَها ِمْن
ذَِلَك َوِفي الْأََصابِعِ ِفي كُلِّ أُْصُبعٍ َعْشٌر ِمْن الْإِبِلِ َوِفي الْأَْسَناِن ِفي كُلِّ ِسنٍّ َخْمٌس ِمْن الْإِبِلِ 

َم أَنَّ َعقْلَ الَْمْرأَِة َبْيَن َعَصَبِتَها َمْن كَاُنوا لَا َيرِثُـونَ  َوقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ْم َوقَـالَ  ِمْنَها َشْيئًا إِلَّا َما فََضلَ َعْن َوَرثَِتَها َوإِنْ قُِتلَْت فََعقْلَُها َبْيَن َوَرثَِتَها َوُهْم َيقُْتلُونَ قَاِتلَُه

َم لَْيَس ِللْقَاِتلِ َشْيٌء َوإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َوارِثٌ فََوارِثُُه أَقْـَرُب  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .النَّاسِ إِلَْيِه َولَا َيرِثُ الْقَاِتلُ َشْيئًا

بوۋىسىدىن رىـۋايهت  ئارقىلىق ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى  - 5294
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ــه« ــىنىڭ  س ــۈرۈلگهن كىش ــۈچى  ۋەنلىكتىن ئۆلت ــى تۆلىگ دىيىتىن
يـاكى تـۆت يـۈز دىنـار     ) تىلال(تۆت يۈز دىنار يېزىدا ئولتۇراقالشقان بولسا، 

ــۈش ب  ــدە كۈمـ ــدۇقىممىتىـ ــۇيرۇيتتى »ېرىـ ــڭ   ۋە دەپ بـ ــۇنى تۆگىنىـ بـ
دىنار  ،تۆگىنىڭ قىممىتى ئۆرلهپ كهتسه .قىممىتىگه قاراپ ئۆلچهيتتى

شـۇراتتى، ئهگهر تۆگىنىـڭ قىممىتـى چۈشـۈپ     ۋە كۈمۈشنىڭ سـانىنى ئا 
تۆگىنىڭ . تتىئازايتادىنار ۋە كۈمۈشنىڭ سانىنى شۇنىڭغا كۆرە  ،كهتسه

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   النغان دىـيهت پهيغهمـبهر   بسـا ېقىممىتىگه كـۆرە ھ 
تـۆت يـۈز دىنـار    ) ى بـويىچه بسـا ېئـالتۇن تىلـال ھ  (نىڭ دەۋرىـدە  ۋەسهللهم

ى بـويىچه سـهككىز   بسـا ېكۈمـۈش ھ  ا؛دبىلهن سهككىز يۈز دىنار ئارىسـى 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  .نىدىمىڭ تهڭگه بولغا
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سهۋەنلىكتىن ئۆلتۈرۈلگهن كىشـىنىڭ دىيىتـى ئۈچـۈن كالىسـى     «
 »قوي بېرىدۇتۇياق قويى بارالر ئىككى مىڭ  ،كاالتۇياق بارالر ئىككى يۈز 

  :ئۇندىن باشقا. دەپ ھۆكۈم قىلغان
ــيهت ئ « ــۇ دى ــۇرۇق     ۈۆلگب ــۇپ، ئ ــانلىرى غتۇـ چىنىــڭ مىراســى بول ق

يېقىنلىقىغــا كــۆرە   - قــانلىق مۇناســىۋىتىنىڭ يىــراق  غئارىســىدا تۇ
تهقسـىماتتىن ئېشـىپ قـالغىنى ئۆلگۈچىنىـڭ ئهر      .تهقسىم قىلىنىدۇ

نورمـال بىـر دىـيهت    سىلگهن كىشـىگه  ېبۇرنى ك. قانلىرىغا بېرىلىدۇغتۇ
ــۇق( ــدۇ )تول ــۇچى ك ىبۇرن .بېرىلى ــڭ ئ ــېنى ــىگه ىس ــاللگهن كىش  نورم

 ۋەيـا قىممىتىدە ئـالتۇن   شۇنىڭتۆگه ياكى  50يهنى (دىيهتنىڭ يېرىمى 
 تۇيـاق  1000كـاال يـاكى   تۇيـاق   100ئۇنىـڭ ئورنىغـا    .بېرىلىدۇ )كۈمۈش

 50تـى  ىئۇنىـڭ دىي  ،سـىپ تاشالنسـا  ېبىـر قـول ك   .قوي بهرسىمۇ بولىـدۇ 
تـۆگه،  تۇيـاق   50تـى  ىئۇنىـڭ دىي  ،سىپ تاشالنساېبىر پۇت ك ؛تۆگهتۇياق 

ــۈ ڭىېم ــى زەخمىلهنگ ــدە يارس ــى   ىدەك دەرىجى ــىنىڭ دىيىت ــان كىش النغ
بىــر  بىــلهنتــۆگه تۇيــاق  33يهنــى ( نورمــال دىيهتنىــڭ ئــۈچتىن بىــرى 

 ،مۇشۇ تۆگىلهرنىڭ قىممىتىـدە ئـالتۇن   ياكى) ن بىرىىتۆگىنىڭ ئۈچت
قورساقنىڭ ئىچىگه ئۆتكىـدەك   .كاال بهرسىمۇ بولىدۇ ،كۈمۈش ياكى قوي

ھهر بىـر   .مۇشـۇنداق دە پىچاق تىقىلغـان كىشـىنىڭ دىيىتىمـۇ    دەرىجى
 ھهر بىــر چىشــنىڭ دىيىتــى بهش تــۆگه ؛بارماقنىــڭ دىيىتــى ئــۆن تــۆگه

  .دەپ ھۆكۈم قىلغان »بولىدۇ
ئۇندىن باشقا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم يهنه مۇنـداق   

  : بهلگىلىگهن
هشكه تـوغرا كهلسـه،   دىيهت تۆل ،ۋېتىپۈنى ئۆلتۈرىئايال كىشى بىر«

ئـۇ ئايـال   ، قـانلىرى غبـۇ تۇ  .قانلىرى تۆلهپ بېرىـدۇ غدىيهتنى ئۇنىڭ ئهر تۇ
ــۈپ قالغانــدا،   ــڭ كۆرسهتمىســى بــويىچه تهقســىم     ئۆل مىــراس قۇرئاننى

، قىلىنىپ بولغاندىن كېـيىن، ئېشـىپ قالغـان پـۇل ـ مـال تېگىـدىغان       
ــدىغان تۇ  ــدۇرغئاشمىســا ھېچنــېمه تهگمهي ــال . قانلىرى كىشــى ئهگهر ئاي

ئۇنىــــڭ دىيىتىنــــى مىراســــخورلىرى ئۆزئــــارا تهقســــىم  ،ئۆلتۈرۈلســــه
قــاتىلنى  ، خــۇن ھهققــى تهلهپ قىلىنســىمۇ،دىــيهت ئالمــاي .قىلىشــىدۇ
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ــدۇ   ــۇالردا بولى ــى ش ــۈرۈش ھهقق ــان » ئۆلت ــۈم قىلغ ــبهر . دەپ ھۆك پهيغهم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــاىقغچىنىــــــڭ تــــــۇۈقاتىــــــل ئۆلتۈرۈلگ« ــا  ،نى بولســــ ئۇنىڭغــــ
ــدۇ  ۈتۈرۈلگئۆل ــېمه بېرىلمهيــ ــىدىن ھېچنــ ــڭ مىراســ ــا . چىنىــ ھهتتــ

مىراسـخورى   يشۇ قاتىلدىن باشقا ھېچقانداق قـانۇنى  ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ
ــدىردىمۇ  ــان تهق ــى     ،بولمىغ ــدۇ، بهلك ــا بېرىلمهي ــى قاتىلغ ــڭ مىراس ئۇنى

   .①»قانلىرىغا تارقىتىپ بېرىلىدۇغقاتىلدىن باشقا يېقىنراق تۇ
  )4564: داۋۇد ئهبۇ(

َوقََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم أَنَّ   : ويف رواية، بنحوه وفيه - 5295
الَْعقْلَ ِمَرياثٌ َبْيَن َوَرثَِة الْقَِتيلِ َعلَى فََراِئِضهِْم فََما فََضلَ فَِللَْعَصَبِة َوقََضى َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  

ى الَْمْرأَِة َعَصَبُتَها َمْن كَاُنوا َولَا َيرِثُونَ ِمْنُه َشْيئًا إِلَّا َما فََضلَ َعْن اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْعِقلَ َعلَ
  .َوَرثَِتَها َوإِنْ قُِتلَْت فََعقْلَُها َبْيَن َوَرثَِتَها َوُهْم َيقُْتلُونَ قَاِتلََها

ھهدىـس  بىـر  يهنه بىر رىۋايهتته يـۇقىرىقى بىـلهن ئوخشـاش     - 5295
ــان قىلى ــانبايـ ــۇپ، نغـ ــدا بولـ ــبهر  ئۇنىڭـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى پهيغهمـ سـ
  :ۋەسهللهم

ــيهت ئۆلگ « ــۇ دى ــۇرۇق  ۈب ــۇپ، ئ ــانلىرى غتۇـ    چىنىــڭ مىراســى بول ق
يېقىنلىقىغــا كــۆرە   - قــانلىق مۇناســىۋىتىنىڭ يىــراق  غئارىســىدا تۇ

ــويىچه   تهقســىماتتىن  .تهقســىم قىلىنىــدۇقۇرئاننىــڭ كۆرسهتمىســى ب
دەپ ھۆكـۈم  » قانلىرىغا بېرىلىـدۇ غئېشىپ قالغىنى ئۆلگۈچىنىڭ ئهر تۇ

  :يهنهئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر . قىلغان
دىيهت تۆلهشكه تـوغرا كهلسـه،    ،ۋېتىپۈنى ئۆلتۈرىئايال كىشى بىر«

ــڭ ئهر تۇ  ــى ئۇنى ــدۇ  غدىيهتن ــۆلهپ بېرى ــانلىرى ت ــۇ تۇ .ق ــۇ  غب ــانلىرى، ئ ق
نىــڭ مىراســى قۇرئــان كهرىمنىــڭ كۆرسهتمىســى بــويىچه تهقســىم  ئايال

ــپ بو ــقان قىلىنىـ ــيىن، ئاشـ ــدىن كېـ ــۇل لغانـ ــلىق  مال – پـ ــا ۋارىسـ غـ
ــا،  ــدىغان؛ ئهگهر ئاشمىسـ ــ قىلىـ ــدىغان  تمىراسـ ــېمه تهگمهيـ ىن ھېچنـ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3818(ئهلبانى  ①
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ئۇنىـــڭ دىيىتىنـــى  ،ئهگهر ئايـــال كىشـــى ئۆلتۈرۈلســـه. قانلىرىـــدۇرغتۇ
 خـۇن ھهققـى  دىـيهت ئالمـاي    .مىراسخورلىرى ئۆزئارا تهقسىم قىلىشىدۇ

ــاتىلنى ئۆلتــۈرۈش ھهققــ  تهلهپ قىلىنســىمۇ، دەپ  »ى شــۇالردا بولىــدۇق
  . ①ھۆكۈم قىلغان

  )4801: نهسائى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 5296
ِتَها َوِفي الَْيِد الشَّلَّاِء إِذَا َوَسلََّم قََضى ِفي الَْعْينِ الَْعْوَراِء السَّادَِّة ِلَمكَانَِها إِذَا طُِمَسْت بِثُلُِث ِدَي

  .قُِطَعْت بِثُلُِث ِدَيِتَها َوِفي السِّنِّ السَّْوَداِء إِذَا ُنزَِعْت بِثُلُِث ِدَيِتَها
ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىن رىـۋايهت   - 5296

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ن چىقىپ كهتمىگهن، ئهمما ئهسلىدە كۆرمهيـدىغان كـۆز   چانىقىدى«

ــۇپ كهتســه، ئۇنىــڭ دىيىتــى ئۈچــۈن ســاق كۆزنىــڭ دىيىتىنىــڭ     قۇيۇل
ئۈچتىن بىرى؛ پالهچ قول كېسىپ تاشالنسا، ئۇنىڭ دىيىتى ئۈچۈن ساق 
ــش      ــكهن چىـ ــىپ كهتـ ــرى؛ سېسـ ــۈچتىن بىـ ــڭ ئـ ــڭ دىيىتىنىـ قولنىـ

ڭ دىيىتىنىــڭ تۆكۈۋېتىلســه، ئۇنىــڭ دىيىتــى ئۈچــۈن ســاغالم چىشــنى 
  . ②دەپ ھۆكۈم قىلغان »ئۈچتىن بىرى بېرىلىدۇ

 )4840: نهسائى(

عن أيب ُهَرْيَرةَ قَالَ اقَْتَتلَْت اْمَرأََتاِن ِمْن ُهذَْيلٍ فََرَمْت إِْحـَداُهَما الْـأُْخَرى    - 5297
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فَقََضـى   بَِحَجرٍ فَقََتلَْتَها َوَما ِفي َبطْنَِها فَاْخَتَصُموا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

ْرأَِة َعلَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ ِدَيةَ َجنِينَِها غُرَّةٌ َعْبٌد أَْو َوِليَدةٌ َوقََضى بِِدَيِة الَْم
  .َعاِقلَِتَها

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 5297
ل قهبىلىسىدىن ئىككى ئايال ئۇرۇشۇپ قېلىپ، بىرى يهنه بىرىگه ھۇزەي

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4468(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4500(ئهلبانى  ②
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شۇنىڭ . پ قويدىۈلتۈرۆئۇنى ۋە قورسىقىدىكى ھامىلىنى ئ ،تاش ئېتىپ
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر ، ۋا قىلىشــىپەئۇالرنىــڭ ئائىلىســى د  بىــلهن،

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر   .هلـدى نىڭ يېنىغا كئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ۋەسهللهم

 ،شىلىبېرى ①مىلىنىڭ دىيىتى ئۈچۈن بىر قۇل ياكى بىر دېدەكھا«
قــانلىرى تــۆلهپ   غئايالنىــڭ دىيىتىنــى ئۆلتۈرگــۈچى ئايالنىــڭ ئهر تۇ   

  . دەپ ھۆكۈم قىلدى »بېرىشى كېرەك
 )1681: مۇسلىم(

لُْهـذَِليُّ  َوَورَّثََها َولََدَها َوَمْن َمَعُهْم فَقَالَ َحَملُ ْبُن النَّابَِغِة ا: وزاد يف رواية - 5298
 َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف أَغَْرُم َمْن لَا َشرَِب َولَا أَكَلَ َولَا َنطََق َولَا اْسَتَهلَّ فَِمثْلُ ذَِلَك ُيطَلُّ فَقَالَ

  .ِذي َسَجَعَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما َهذَا ِمْن إِْخَواِن الْكُهَّاِن ِمْن أَْجلِ َسْجِعِه الَّ
بـــۇ دىيهتنـــى  : مۇنـــداق دېـــيىلگهن  يهنه بىـــر رىـــۋايهتته  - 5298

قانلىرىغـا مىـراس قىلىـپ    غتۇـ تۈرۈلگهن ئايالنىڭ بالىسى ۋە ئۇرۇق  لئۆ
  :زەيل قهبىلىسىلىك ھهمهل ئىبنى نابىغهۇھ. دىگهنىبۆلۈپ بهر

ھهتتـا   ،مىگهن، ئىچمىگهن، سۆزلهپمۇ باقمىغـان ېي! ئى رەسۇلۇلالھــ 
چىقارمىغان بىر تۆرەلمىگه قانداقسىگه تۆلهم تـۆلهيمهن؟ بۇنـداق   ئاۋازمۇ 
قاپىيىلىــك ئۇنىــڭ . دېــدىـ     گه ئــادەتته تــۆلهم تۆلهنمهيــدۇ،  ىتــۆرەلم

  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه سۆزلىرىنى ئاڭلىغان
  . دېدى قېرىندىشى ئىكهن، ـ بۇ ئادەم كاھىنالرنىڭــ 

  )1681: مۇسلىم(

بِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجـنِنيِ  َعْن أَ - 5299
ـ   الُْغرَِّة اْمَرأٍَة ِمْن َبنِي لَْحَيانَ َسقَطَ َميًِّتا بُِغرٍَّة َعْبٍد أَْو أََمٍة ثُمَّ إِنَّ الَْمْرأَةَ الَِّتي قََضى َعلَْيَهـا بِ

                                                 
دېدەكنىڭ قىممىتى نورمال بىر دىيهتنىڭ ئوندىن بىرىگه، يهنى ئـون تـۆگىگه تهڭ بولۇشـى     بۇ قۇل ياكى ①

  .دېگهن ئىبارىدىن ئېلىنغان مهنىدۇر “ُغرٌَّة َعْبٌد َأْو َوِليَدٌة”: بۇ، ھهدىسنىڭ تېكىستىدىكى. كېرەك



  بۆلۈمى ئىجرا قىلىشجازا 

 376

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَنَّ ِمَرياثََها ِلَبنِيَها َوَزْوجَِها َوأَنَّ الَْعقْلَ َعلَى ُتُوفَِّيْت فَقََضى َر
  .َعَصَبِتَها

ــۇ - 5299 ــۇرەيرە  ئهبـ ــۇ ھـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
لىهيــــان ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم  پهيغهمــــبهر :قىلىنىــــدۇ

باشــقا بىــر ئايــال بىــلهن ئۇرۇشــۇش     (ايالنىــڭ قهبىلىســىلىك بىــر ئ 
  :قورسىقىدىن چۈشۈپ كهتكهن تۆرەلمىسى ئۈچۈن) دەىنهتىجىس

 »قارشى تهرەپ بىر قۇل يـاكى بىـر دېـدەك تـۆلهپ بېرىشـى كېـرەك      «
ئايـال  ) قاتىـل (تـۆلهم تۆلهشـكه بۇيرۇلغـان     ،كېـيىن . دەپ ھۆكۈم قىلدى

 :ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   سـهلاللالھۇ پهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن .ئۆلۈپ قالدى
لىرى ۋە ئېـرى ئالىـدۇ، ئۇنىـڭ تۆلىشـىگه     ىئۇ ئايالنىڭ مىراسـىنى بـال  «
دەپ ھۆكــۈم  »قــانلىرى تۆلهيــدۇ غگىشــلىك بولغــان دىيهتنــى ئهر تۇ  ېت

   .قىلدى
  )6740: بۇخارى(

َوَسلََّم ِدَيةَ  َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ بنحوه، فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 5300
  .الَْمقُْتولَِة َعلَى َعَصَبِة الْقَاِتلَِة َوغُرَّةً ِلَما ِفي َبطْنَِها 

دىن رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مــۇغىيرە ئىبنــى شــۇئبه    - 5300
 نهقىـــل مهزمـــۇن ئوخشـــاش غـــاقىلىنغـــان بىـــر ھهدىســـتىمۇ يۇقىرىقى

: نىڭۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا پهيغهمبهر 
ــڭ ئهر    « ــۈچى ئايالنىــ ــى ئۆلتۈرگــ ــڭ دىيىتىنــ ــۈرۈلگهن ئايالنىــ ئۆلتــ
قورسىقىدىن چۈشۈپ كهتـكهن تـۆرەلمه ئۈچـۈن بىـر      .قانلىرى تۆلهيدۇغتۇ

  . بايان قىلىنغان لىقىدەپ ھۆكۈم قىلغان »بېرىدۇقۇل ياكى بىر دېدەك 
  )1682: مۇسلىم(

  .َعلَُه َعلَى َعاِقلَِة الَْمْرأَِةفَقََضى ِفيِه بُِغرٍَّة َوَج: ويف رواية - 5301
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ــۋايهتته - 5301 قورســـىقىدىن «: مۇنـــداق دېـــيىلگهن يهنه بىـــر رىـ
چۈشۈپ كهتكهن تۆرەلمه ئۈچۈن بىر قۇل ياكى بىر دېـدەك تۆلهيـدۇ، ئـۇنى    

  . ①دەپ ھۆكۈم قىلغان »قانلىرى بېرىدۇغئايالنىڭ ئهر تۇ
 )4568: داۋۇد ئهبۇ(

بِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َجنِينَِها بُِغرٍَّة َوأَنْ ُتقَْتلَ فَقََضى النَّ: ويف رواية - 5302
  .بَِها

ســـهلاللالھۇ پهيغهمـــبهر  كېلىشـــىچه، يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 5302
قورسىقىدىن چۈشۈپ كهتـكهن تـۆرەلمه ئۈچـۈن بىـر     « :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ڭ قىساسى ئۈچـۈن  قۇل ياكى بىر دېدەك تۆلهشكه ۋە ئۆلتۈرۈلگهن ئايالنى
   .②ندەپ ھۆكۈم قىلغا» قاتىل ئايالنى ئۆلتۈرۈشكه ھۆكۈم قىلغان

 )4739: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي الَْجـنِنيِ    - 5303
  .بُِغرَِّة َعْبٍد أَْو أََمٍة أَْو فََرسٍ أَْو َبْغلٍ

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 5303
) ئـــۇرۇش نهتىجىســـىدە(« :ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر 

بىـر قـۇل يـاكى    ) ئۇرغۇچى(قورسىقىدىن چۈشۈپ كهتكهن تۆرەلمه ئۈچۈن 
دەپ ھۆكــۈم  »بىــر دېــدەك يــاكى بىــر ئــات ۋەيــاكى بىــر قېچىــر تۆلهيــدۇ 

  . ③قىلغان
  )4579: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ اْمَرأََتْينِ ِمْن ُهذَْيلٍ قََتلَْت إِْحَداُهَما الْأُْخَرى َوِلكُلِّ َواِحـَدٍة   - 5304
الْقَاِتلَِة َوَبرَّأَ َزْوَجَها ِمْنُهَما َزْوٌج َوَولٌَد فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِدَيةَ الَْمقُْتولَِة َعلَى َعاِقلَِة 
َسلََّم لَـا ِمَرياثَُهـا   َوَولََدَها قَالَ فَقَالَ َعاِقلَةُ الَْمقُْتولَِة ِمَرياثَُها لََنا قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3822(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4414(ئهلبانى  ②
 .ھهدىس، ـ دېگهن) يهنى زەئىپ(شاز ): 995(ئهلبانى  ③
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  .ِلَزْوجَِها َوَولَِدَها
مۇنــداق  دىنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ    - 5304

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــال ئۇرۇشــۇپ   ۇھ :رى ــل قهبىلىســىلىك ئىككــى ئاي زەي
سىنىڭ ئېرى ۋە ىھهر ئىككىل .ۋەتتىۈبىرى يهنه بىرىنى ئۆلتۈر ،قېلىپ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . لىرى بار ئىدىىبال
ئۆلتـــۈرۈلگهن ئايالنىـــڭ دىيىتىنـــى ئۆلتـــۈرگهن ئايالنىـــڭ ئهر ـــــ 

لىرى دىــيهت تۆلهيــدىغانالر قاتارىغــا ىهيــدۇ، ئېــرى ۋە بــالقــانلىرى تۆلغتۇ
  :قانلىرىغئۆلتۈرۈلگهن ئايالنىڭ ئهر تۇ. دەپ ھۆكۈم قىلدى ، ـكىرمهيدۇ

سهلاللالھۇ پهيغهمبهر  ىدى،دېگهن ، ـ ئۇنىڭ مىراسىنى بىز ئالىمىزــ 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .①دېدىــ ياق، ئۇنىڭ مىراسىنى ئېرى ۋە بالىلىرى ئالىدۇ، ـ 
  )4575: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى ِفي الدَِّيِة َعلَـى   - 5305
ْي َشاٍة َوَعلَى أَْهلِ الُْحلَـلِ  أَْهلِ الْإِبِلِ ِمائَةً ِمْن الْإِبِلِ َوَعلَى أَْهلِ الَْبقَرِ ِمائََتْي َبقََرٍة َوَعلَى أَْهلِ الشَّاِء أَلْفَ

  .ِمائََتْي ُحلٍَّة َوَعلَى أَْهلِ الْقَْمحِ َشْيئًا لَْم َيْحفَظُْه ُمَحمٌَّد ْبُن إِْسَحَق
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  : رەباھ مۇنداق دەيدۇ ۇئهتا ئىبنى ئهب - 5305

تۆگه « :كىتىپېارىنى بدھهر تهبىقىگه دىيهتنىڭ مىق ئهلهيهى ۋەسهللهم
كــاال، قــوي  تۇيــاق 200تــۆگه، كــاال باقىــدىغانالر  تۇيــاق 100قىــدىغانالر با

 يكــېچهك ســاتىدىغانالر ئــالى - قــوي، كىــيىم تۇيــاق 2000باقىــدىغانالر 
ــۈپهتلىك  ــۇر  200تونـــدىن سـ ــدۇقـ ــان» تۆلهيـ ــۈم چىقارغـ ــۇ . دەپ ھۆكـ بـ

اردا بۇغـداي  دمىق نىڭمۇ مهلۇمرىدا بۇغداي تېرىيدىغانالرىھهدىسنىڭ ئاخ
غانلىقى توغرۇلــۇق بىــر نهرســه دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنغــان، تۆلهيــدى

قانچىلىــك ) رىــۋايهت قىلغــۇچى (ئهممــا مــۇھهممهد ئىبنــى ئىســهاق    
   .②اردا دېگهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالغاندمىق

 )4543: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3826(ئهلبانى  ①
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 982(ئهلبانى  ②
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ِة َعلَى َعْهِد َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَاَنْت ِقيَمةُ الدَِّي - 5306
لِْكَتابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثََمانَ ِمائَِة ِديَنارٍ أَْو ثََمانَِيةَ آلَاِف ِدْرَهمٍ َوِدَيةُ أَْهلِ ا
ِحَمُه اللَّـُه  َيْوَمِئٍذ النِّْصُف ِمْن ِدَيِة الُْمْسِلِمَني قَالَ فَكَانَ ذَِلَك كَذَِلَك َحتَّى اْسُتْخِلَف ُعَمُر َر

فَقَاَم َخِطيًبا فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَْد غَلَْت قَالَ فَفََرَضَها ُعَمُر َعلَى أَْهلِ الذََّهبِ أَلْـَف ِديَنـارٍ   
لْفَْي َشـاٍة  َوَعلَى أَْهلِ الَْورِقِ اثَْنْي َعَشَر أَلْفًا َوَعلَى أَْهلِ الَْبقَرِ ِمائََتْي َبقََرٍة َوَعلَى أَْهلِ الشَّاِء أَ
  .ِةَوَعلَى أَْهلِ الُْحلَلِ ِمائََتْي ُحلٍَّة قَالَ َوَتَرَك ِدَيةَ أَْهلِ الذِّمَِّة لَْم َيْرفَْعَها ِفيَما َرفََع ِمْن الدَِّي

مۇنـداق   بوۋىسىدىنئارقىلىق ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى  - 5306
ىڭ دەۋرىـدە  نسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىدۇ

 .تهڭ كېلهتتـى  تهڭگىـگه  8000غا يـاكى  تىلال 800دىيهتنىڭ قىممىتى 
ــدا مۇســۇلمانالرنىڭ دىيىتىنىــڭ   نىــڭ دىيىتــى شــۇ بئهھلــى كىتا چاغ

ه پخهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر  كىبۇ ئۆلچهم تا .يېرىمىغا تهڭ كېلهتتى
 هرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ خهلىــپىلىكك  ئــۆمهر  .الشــتىبولغانغــا قهدەر داۋام

  :قىلىپ جامائهتكه خىتاب ،تهيىنلهنگهندىن كېيىن
ـــ  ــااليىق ـ ــى خ ــى ئۆســ  ! ئ ــڭ باھاس ــى،ۈتۆگىنى ــدىـ     پ كهتت ۋە  دې

ســــېتىقتا ئــــالتۇن  - ســــودا” :ئۆرلىتىــــپدىيهتنىــــڭ قىممىتىنــــى 
، تهڭـگه  2000، كۈمـۈش ئىشـلىتىدىغانالر   تىلـال ئىشلىتىدىغانالر مىـڭ  

قـوي،   تۇيـاق  2000ىغانالر كـاال، قـوي باقىـد    تۇيـاق  200كاال باقىـدىغانالر  
ــيىم ــاتىدىغانالر   - كى ــېچهك س ــۈپهتلىك ك ــالىي س ــدىن  ئ ــۇر 200تون  ق

ــدۇ ــىېدەپ ب “بېرىــــ ــى . كىتتــــ ــڭ دىيىتىنــــ ــا زىممىالرنىــــ  ئهممــــ
   .①شۇ پېتى قويۇپ قويدى مۇسۇلمانالرنىڭكىنى كۆتۈرگهندەك كۆتۈرمهي

  )4542: داۋۇد ئهبۇ(

  .الشَّامِ َوأَْهلُ ِمْصَر َوأَْهلُ الَْورِقِ أَْهلُ الِْعَراقِ قَالَ َماِلك فَأَْهلُ الذََّهبِ أَْهلُ - 5307
شـاملىقالر ۋە مىسـىرلىقالر ئـالتۇن    : مۇنداق دەيـدۇ  مالىك – 5307

 . ىتتكۈمۈش بىلهن مۇئامىله قىالبىلهن، ئىراقلىقالر 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3806(ئهلبانى  ①
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 َمـعَ  َشـهَِدا  َوكَاَنا َوَجدِِّه أَبِيِه َعْن السُّلَِميَّ ُضَمْيَرةَ ْبنِ َسْعِد ْبَن زَِياَد عن - 5308
 ِفي أَْشَجَع ِمْن َرُجلًا قََتلَ اللَّْيِثيَّ َجثَّاَمةَ ْبَن ُمَحلَِّم أَنْ ُحَنْيًنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ
 قَْتـلِ  ِفـي  ُعَيْيَنةُ فََتكَلََّم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ بِِه قََضى ِغَيرٍ أَوَّلُ َوذَِلَك الْإِْسلَامِ

 فَاْرَتفََعْت ِخْنِدَف ِمْن ِلأَنَُّه ُمَحلِّمٍ ُدونَ َحابِسٍ ْبُن الْأَقَْرُع َوَتكَلََّم غَطَفَانَ ِمْن ِلأَنَُّه الْأَْشَجِعيِّ
 أَلَـا  ُعَيْيَنةُ َيا َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َواللََّغطُ الُْخُصوَمةُ َوكَثَُرْت الْأَْصَواُت

 َعلَـى  أَْدَخلَ َما َوالُْحْزِن الَْحْربِ ِمْن نَِساِئِه َعلَى أُْدِخلَ َحتَّى َواللَِّه لَا ُعَيْيَنةُ فَقَالَ الِْغَيَر َتقَْبلُ
 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ َواللََّغطُ الُْخُصوَمةُ َوكَثَُرْت الْأَْصَواُت اْرَتفََعْت ثُمَّ قَالَ نَِساِئي
 لَْيٍث َبنِي ِمْن َرُجلٌ قَاَم أَنْ إِلَى أَْيًضا ذَِلَك ِمثْلَ ُعَيْيَنةُ فَقَالَ الِْغَيَر َتقَْبلُ أَلَا ُعَيْيَنةُ َيا َوَسلََّم َعلَْيِه
 ِفي َهذَا فََعلَ ِلَما أَجِْد لَْم إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ َدرِقَةٌ َيِدِه َوِفي ِشكَّةٌ َعلَْيِه ُمكَْيِتلٌ لَُه ُيقَالُ
 فَقَـالَ  غَـًدا  َوغَيِّْر الَْيْوَم اْسُنْن آِخُرَها فََنفََر أَوَّلَُها فَُرِمَي َوَرَدْت غََنًما إِلَّا َمثَلًا الْإِْسلَامِ غُرَِّة

 الَْمِديَنِة إِلَى َرَجْعَنا إِذَا َوَخْمُسونَ َهذَا افَْورَِن ِفي َخْمُسونَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
 َحتَّـى  َيَزالُوا فَلَْم النَّاسِ طََرِف ِفي َوُهَو آَدُم طَوِيلٌ َرُجلٌ َوُمَحلٌِّم أَْسفَارِِه َبْعضِ ِفي َوذَِلَك
 َرُسـولَ  َيا فَقَالَ َتْدَمَعاِن َعْيَناُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َيَدْي َبْيَن فََجلََس َتَخلََّص
 ِلي َوَجلَّ َعزَّ اللََّه فَاْسَتْغِفْر َوَتَعالَى َتَباَرَك اللَِّه إِلَى أَُتوُب َوإِنِّي َبلََغَك الَِّذي فََعلُْت قَْد إِنِّي اللَِّه
 اللَُّهمَّ الْإِْسلَامِ غُرَِّة ِفي بِِسلَاِحَك أَقََتلَْتُه َمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ اللَِّه َرُسولَ َيا
  .َعالٍ بَِصْوٍت ِلُمَحلِّمٍ َتْغِفْر لَا

ــر  - 5308 ــهئد ئىبنـــى زۇمهيـ ــاد ئىبنـــى سـ ــ زىيـ دادىســـى مى هلۇسـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبهر دادىسى ۋە بوۋىسى (ئارقىلىق بوۋىسىدىن 

ــهللهم  ــىغا قات ۋەس ــۇنهين ئۇرۇش ــلهن ھ ــقانبى ــۋايهت   )ىدىناش ــداق رى مۇن
ــگهن كىشــى ئهشــجه  ســم ئىبنــى جهسىمــۇھهلل: قىلىــدۇ امه لهيســى دې

ــۈر مۇســۇلماننىئايمىقىــدىن بىــر   ــبهر ( .ۋەتتىۈئۆلت ســهلاللالھۇ پهيغهم
پهيغهمــبهر  ،بــۇ) ئــۇنى دىــيهت بېرىشــكه بۇيرىــدى    ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

ــۇنجى ھــۆكمى ئىــدى  ئهلهيهىسســاالم ــدە قىلغــان ت ــيهت ھهققى  .نىڭ دى
ئــۇيهينه ئۆلگــۈچى تهرەپــدارى بولــۇپ ســۆز قىلــدى، چــۈنكى ئۆلگــۈچى        

غهتهفــــان قهبىلىســــىنىڭ بىــــر  )ســــى بولغــــانىنىــــڭ قهبىلهئۇيهين(
نى مـۇداپىئه قىلىـپ   ھهللىمئهقرە ئىبنى ھابىس مۇ. ئايمىقىدىن ئىدى
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فتىن ىئۇنىـڭ قهبىلىسـى بولغـان خىنـد     ھهللىمسۆز قىلدى، چۈنكى مـۇ 
 -ه جهڭـگ  هر ئارىسـىدا غهۋغـا كۆتۈرۈلـۈپ،   قهبىلىـل  ،شۇنىڭ بىـلهن . ئىدى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . نىدىىدەل يوغېج
  :ئۇيهينه .دىدې ـ! دىيهتنى قوبۇل قىلمامسهن؟! هي ئۇيهينهــ ئ
 نىـــڭ ئائىلىســـىبىـــلهن قهســـهمكى، قاتىلتائاالنىـــڭ نـــامى هللا اـــــ 

وبـــۇل ئۆلگۈچىنىـــڭ ئائىلىســـىدەك پهرىشـــان بولمىغـــۇچه، دىيهتنـــى ق 
يهنه غهۋغــا چىقىــپ، ۋارقىــراش ـ    ،شــۇنىڭ بىــلهن .دېــدى قىلمــايمهن، ـ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنهپهيغهمبهر  .جارقىراشالر ئهۋج ئالدى
ئۇيهينه  .دەپ سورىدى ـ! دىيهتنى قوبۇل قىلمامسهن؟! هي ئۇيهينهــ ئ

ــاۋا  ــدەكال ج ــس   .دىبهر ببۇرۇنقى ــدا، لهي ــۇ ئارى ــاۋۇ  ش ــىدىن س  تقهبىلىس
ل ئىسىملىك بىر كىشـى ئورنىـدىن   ىمۇكهيت كىيىپ، قورال تۇتۇۋالغان

  :تۇرۇپ
كهلــگهن بىــر تــوپ ) ســۇ بويىغــا(ســۇ ئىچكىلــى ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 

ــۈپ     ــدىكىلىرىمۇ ئۈرك ــاڭ، كهينى ــاش ئاتس ــدىكىلىرىگه ت قوينىــڭ ئالدى
 بــۇ مۇشــۇ كــۈنلهردە،ئىســالمنىڭ دەســلهپكى دەۋرى بولغــان . قېچىشــىدۇ

خالىســاڭ،  .مۇ شــۇنىڭغا ئوخشــىتىۋاتىمهنان ئىشــىنىنىــڭ قىلغــئادەم
. بۈگــۈنكى ھــۆكمىڭنى بهرگىــن، بهلكــى ئهته ئۆزگهرتىۋاالرســهن، ـ دېــدى   

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،شۇنىڭ بىلهن
تۇيـاق   50مهدىنىگه بارغانـدا يهنه  بېرىلسۇن، تۆگه  تۇياق 50ــ ھازىر 
نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  بهر بۇ ۋەقه پهيغهم. دېدى بېرىلىدۇ، ـ 

ــۈز بهرگهن   ــدە ي ــهپهرلىرىنىڭ بىرى ــدىس ــۇھهللىم ئ. ى ــۇق،  ېم ــز بويل گى
 .تــۇراتتىئولكىشــىلهرنىڭ بىــر تهرىپىــدە ئــۇ،  بولــۇپ، كىشــى قــارامتۇل

بىرلىـرى   - ئۆلۈمـدىن قۇتۇلغانغـا قهدەر بىـر    مـۇھهللىم  كىكىشىلهر تـا 
ئىككى كۆزىـدىن يـاش   هللىم مۇھ ،ئاخىرى. قىلىشتىدەل ېج -ه بىلهن جهڭگ

دا يۈكۈنـۈپ  ئالدىـ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئېقىۋاتقان ھالدا پهيغهمبهر 
  :ئولتۇرۇپ
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 لـېكىن ، غانىـدىم ئىشنى مهن قىل بۇ) ساڭا يهتكۈزۈلگهن(! ئى رەسۇلۇلالھــ 
نى ىىن مېنىڭ گۇناھىمنى كهچۈرۈشتهللا .ا تۆۋبه قىلدىمقهللابۇ قىلمىشىمدىن ا

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  .دېدى ـ! ڭگهن بولساتىلى
ئـۇنى   ،سهن ئىسالمنىڭ دەسلهپكى دەۋرى بولغان بۈگۈنكىـدەك بىـر چاغـدا   ــ 
  :كۆتىرىپيۇقىرى ئاندىن ئاۋازىنى . دېدى ـ! بىلهن ئۆلتۈردۈڭمۇ؟ قورالىڭ
  . ①دېدى ـ! هچۈرمىگىنمۇھهللىمنىڭ گۇناھىنى ك! هللائى اــ 

  )4503: داۋۇد ئهبۇ(

 إِْسـَحقَ  اْبـنُ  قَالَ رَِداِئِه بِطََرِف ُدُموَعُه لََيَتلَقَّى َوإِنَُّه فَقَاَم َسلََمةَ أَُبو َزاَدو - 5309
  .ذَِلَك َبْعَد لَُه اْسَتْغفََر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ قَْوُمُه فََزَعَم

 :قوشــۇپ نهقىــل قىلىنغــان نىڭ رىۋايىتىــدە مۇنــۇالرســهلهمه ئهبــۇ – 5309
مــۇھهللىم نى ئاڭلىغــان ىســۆز ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ پهيغهمــبهر 

  .سۈرتكهن ھالدا ئورنىدىن تۇردى پېشىگهياشلىرىنى كىيىمىنىڭ 
ــدۇ  ــداق دەيـ ــهاق مۇنـ ــ: ئىبنـــى ئىسـ ــبهر “: دىكىلهرئۇنىـــڭ قهۋمىـ پهيغهمـ
ا مهغپىـرەت تىـلهپ   غـ تائـاالدىن ئۇنىڭ  هللاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم كېـيىن   

   .دېيىشىدۇ” دۇئا قىلغان
 )4503: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا أُْعِفَي  - 5310
  .َمْن قََتلَ َبْعَد أَْخِذِه الدَِّيةَ

ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ    - 5310
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

 “قىسـاس ئـالىمهن  ” :كهينىدىن ،قاتىلدىن دىيهتنى ئېلىپ بولۇپ«
  . ②دېگهن» ھهرگىز كهچۈرمهيمهنۋەتكهن كىشىنى مهن ۈئۆلتۈر ئۇنى دەپ

 )4507: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 . دېگهنزەئىپ، ـ ): 970(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 971(ئهلبانى  ②
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ْن َبنِي ُمْدِلجٍ ُيقَالُ لَُه قََتاَدةُ َحذََف اْبَنُه بِالسَّـْيِف  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ أَنَّ َرُجلًا ِم - 5311
 لَـُه  فَأََصاَب َساقَُه فَُنزَِي ِفي ُجْرِحِه فََماَت فَقَِدَم ُسَراقَةُ ْبُن ُجْعُشمٍ َعلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَذَكََر ذَِلَك

يَن َوِمائَةَ َبِعريٍ َحتَّى أَقَْدَم َعلَْيَك فَلَمَّا قَِدَم إِلَْيـِه ُعَمـُر ْبـُن    فَقَالَ لَُه ُعَمُر اْعُدْد َعلَى َماِء قَُدْيٍد ِعْشرِ
ُخو الَْمقُْتولِ قَالَ الَْخطَّابِ أََخذَ ِمْن ِتلَْك الْإِبِلِ ثَلَاِثَني ِحقَّةً َوثَلَاِثَني َجذََعةً َوأَْرَبِعَني َخِلفَةً ثُمَّ قَالَ أَْيَن أَ

  .فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْيَس ِلقَاِتلٍ َشْيٌء َهأََنذَا قَالَ ُخذَْها
ــد  - 5311 ــۇئهيب مۇنـ ــى شـ ــر ئىبنـ ــدۇئهمـ ــۇدلىج : اق دەيـ ــى مـ بهنـ
ــى ــا     دىنقهبلىسـ ــڭ ئوغلىغـ ــى ئۆزىنىـ ــر كىشـ ــىملىك بىـ ــادە ئىسـ قهتـ

 ېگىــپ يارىالنــدۇردى ۋەى، قىلىــچ ئۇنىــڭ پۇتىغــا ت ىــدنــى ئاتقانىقىلىچ
ســۇراقه ئىبنــى جۇئشــهم ئــۆمهر  .لىــدىن قــان توختىمــاي ئۆلــۈپ قالــدىبا

ــاب  ــى خهتت ــۈزدى    ئىبن ــۋالنى يهتك ــۇ ئهھ ــا ب ــۇ ئهنهۇغ ــۆمهر  .رەزىيهلالھ ئ
  :ئۇنىڭغارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

تۇياق تۆگه يىغىـپ، قۇدەيـدتىكى سـۇ بويىـدا مېنـى سـاقالپ        120ــ 
ــ ! تــۇرغىن  گه بېرىــپ،رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ دېيىشــكهن يهرئــۆمهر . دېــدىـ

 تۇيـاق؛  30بهش چىشـلىقتىن  تۇياق؛  30تۆگىلهردىن تۆت چىشلىقتىن 
  :تۇياق تاللىدى، ئاندىن 40دىن بوغاز

  :ئۇ ـ دەپ سورىدى،نىڭ قېرىندىشى قېنى؟ ۈچىئۆلتۈرۈلگــ 
  :ئۇنىڭغا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر . دېدىـ مانا مهن، ــ 
سهلاللالھۇ ئهلهيهى  مانا بۇ تۆگىلهرنى سهن ئال، چۈنكى پهيغهمبهرــ 

ھېچنـېمه  ) ئۆلتـۈرۈلگهن كىشـىنىڭ مىراسـىدىن   (قاتىلغا «: ۋەسهللهم
   .دېدى ـ ،ىدىدېگهن» بېرىلمهيدۇ

 )1620: مالىك(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َساِئَبةً أَْعَتقَُه َبْعُض الُْحجَّاجِ فَقََتلَ اْبَن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َعاِئٍذ  - 5312
الَْعاِئـِذيُّ   الَْعاِئِذيُّ أَُبو الَْمقُْتولِ إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َيطْلُُب ِدَيةَ اْبنِِه فَقَالَ ُعَمُر لَا ِدَيةَ لَُه فَقَالَفََجاَء 

  .َرْك َيلْقَْم َوإِنْ ُيقَْتلْ َيْنقَْمأََرأَْيَت لَْو قََتلَُه اْبنِي فَقَالَ ُعَمُر إِذًا ُتْخرُِجونَ ِدَيَتُه فَقَالَ ُهَو إِذًا كَالْأَْرقَمِ إِنْ ُيْت
ھـاجىالردىن بىرسـى   : اق دەيـدۇ يمان ئىبنى يهسار مۇندسۇال - 5312

بهنـى ئـائىز    )ئـازادگهردە ( قىلىۋەتكهن بىر ئـادەم بـار ئىـدى، ئـۇ ئـادەم      دئازا



  بۆلۈمى ئىجرا قىلىشجازا 

 384

ــۈر   ــوغلىنى ئۆلتــــ ــىنىڭ ئــــ ــر كىشــــ ــىلىك بىــــ . ىۈۋەتتقهبىلىســــ
ئوغلىنىــڭ ئهنهــۇدىن رەزىيهلالھــۇ ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ دادىســى ئــۆمهر   

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر . نى تهلهپ قىلدىىدىيىتىنى تۆلىتىپ بېرىش
  :ئۇ ئادەم. دېدى ـ. ①ئۇنىڭ دىيىتىنى تۆلىتىپ بېرەلمهيمىز ــ
ـ قانداق بـوالتتى؟    ،ۋەتكهن بولساۈۇنى ئۆلتۈرئناۋادا مېنىڭ ئوغلۇم ــ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر ەپ سورىغانىدى،د
  :بۇنى ئاڭلىغان ئادەم. دېدىـ دىيىتىنى تۆلهيتتىڭالر،  ۇنىڭــ ئ
بـۇ ئـادەم خـۇددى يىالنغـا ئوخشـاش تاشـالپ قويسـا ئـادەم          ،ئۇنـداقتا ــ 

ـ بىـر ئـادەم ئىـكهن،      ۋەتسـه ئىنتىقـامىنى ئالىـدىغان   ۈچاقىدىغان، ئۆلتۈر
 ).1629: مالىك( .دېدى

ارٍ أَنَّ َرُجلًا ِمْن َبنِي َسْعِد ْبنِ لَْيٍث أَْجَرى فََرًسا َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك َوُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَس - 5313
ـ   ْيهِْم فََوِطئَ َعلَى إِْصَبعِ َرُجلٍ ِمْن ُجَهْيَنةَ فَُنزَِي ِمْنَها فََماَت فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ِللَِّذي ادُِّعـَي َعلَ

ا فَأََبْوا َوَتَحرَُّجوا َوقَالَ ِللْآَخرِيَن أََتْحِلفُونَ أَْنُتْم فَأََبْوا فَقََضى أََتْحِلفُونَ بِاللَِّه َخْمِسَني َيِميًنا َما َماَت ِمْنَه
  .ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ بَِشطْرِ الدَِّيِة َعلَى السَّْعِديَِّني قَالَ َماِلك َولَْيَس الَْعَملُ َعلَى َهذَا

 ھۇئىراك ئىبنى مالىك ۋە سۇلهيمان ئىبنى يهسار رەزىيهلال - 5313
ــۋايهت قىلىنىــدۇ دىن الرنهۇمــاهئ بهنــى ســهئد ئىبنــى لهيــس   :مۇنــداق رى

ئات جۇھهينه ېتىنى چاپتۇرۇپ كېتىۋاتاتتى، قهبىلىسىدىن بىر كىشى ئ
ــارمىقىنى دەسســىۋەتتى   يارىالنغــان  .قهبىلىســىلىك بىــر كىشــىنىڭ ب

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۆمهر    . ئۆلۈپ كهتتى ،بارمىقىدىن قان توختىماي ىكىش
  :ئات چاپتۇرغان كىشىنىڭ قهبىلىسىگهئهنهۇ رەزىيهلالھۇ 

بۇ ئادەم ئات دەسسىۋەتكهنلىكى سـهۋەبىدىن  ”: ئادەم 50دىن سىلهرــ 
ئۇالر قهسـهم قىلىشـقا    ـ دېگهنىدى،دەپ قهسهم قىالالمسىلهر؟   “ئۆلمىدى
  :قانلىرىغاغتۇ - ئاندىن ئۆلگۈچىنىڭ ئۇرۇق .ئۇنىمىدى

                                                 
بـۇ قۇلنىـڭ جهمهتـى بولمىغاچقـا، ئۇنىـڭ دىيىتـى       . دىيهت قاتىلنىڭ ئهر جهمهتـى تهرىپىـدىن تۆلىنىـدۇ    ①

 .تۆلهنمهيدۇ



  كىشى، ئىنسان ئورگانلىرى، يارىالنغان ئهزاالر ۋە تۆرەلمه قاتارلىقالرنىڭ دىيىتىئۆلتۈرلگهن 
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اتنىـڭ دەسسىۋېتىشـى   ئۇنىـڭ ئۆلـۈمىگه شـۇ ئ   ” :ئۇنـداقتا سـىلهر  ــ 
ــهۋە ــدى بسـ ــىلهر؟      “بولـ ــهم قىالالمسـ ــدى،دېگهـ دەپ قهسـ ــۇ  نىـ ئۇالرمـ

بهنـــى ســـهئد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئـــۆمهر  ،شـــۇنىڭ بىـــلهن. ئۇنىمىـــدى
. قهبىلىسىنى ئۆلگۈچىنىڭ دىيىتىنىڭ يېرىمىنـى بېرىشـكه بۇيرىـدى   

بىزنىڭ دەۋرىمىزدە مهدىنه خهلقى بۇ خىل ۋەقهدە بۇنىڭغـا  : ئىمام مالىك
   .ـ دېگهنۇق، ىدئهمهل قىلمايدىكهن

 )1605: مالىك(

َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً إِلَى َخثَْعمٍ  - 5314
Ƞَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَر لَُهْم فَاْعَتَصَم َناٌس ِمْنُهْم بِالسُُّجوِد فَأَْسَرَع ِفيهِْم الْقَْتلَ قَالَ فََبلَ

ِه ِلَم قَالَ لَا بِنِْصِف الَْعقْلِ َوقَالَ أََنا َبرِيٌء ِمْن كُلِّ ُمْسِلمٍ ُيِقيُم َبْيَن أَظُْهرِ الُْمْشرِِكَني قَالُوا َيا َرُسولَ اللَّ
  .َتَراَءى َناَراُهَما
مۇنــداق دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ابــدۇلالھ جهرىــر ئىبنــى ئ  - 5314

خهسـئهم   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبهر   :رىۋايهت قىلىنىدۇ
، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن بىـر قـانچه     ىـدى قهبىلىسىگه بىـر قوشـۇن ئهۋەتكهن  

ــدىن   ىنــىكىشــى ئۆزلىرىنىــڭ مۇســۇلمان ئىكهنلىك  ئىســپاتالپ ئۆلۈم
ئهممـا بۇنىڭغـا دىقـقهت     .دەرھـال سـهجدىگه بـاش ئـۇردى     ،قۇتۇلۇش ئۈچۈن

بـۇ ئىشـتىن خهۋەر   . ۋەتتىۈئۆلتـۈر  )ئۇقۇشماي(قىلمىغان قوشۇن ئۇالرنى 
ئۇالرنىـڭ دىيىتىنىـڭ    تاپقان پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

  :يېرىمىنى بېرىشكه بۇيرۇپ
مۇشـــرىكالرنىڭ ئارىســـىدا ئـــۆي تۇتـــۇپ ئولتۇرغـــان ھهرقانـــداق ـــــ 
  :ساھابىلهر. دېدى ن، ـدىن ئادا ـ جۇدامهمۇسۇلمان

ـــ  ــى رەســۇلۇلالھـ ــېمه ئۈچــۈن؟    ! ئ ر ، پهيغهمــبهىدىدەپ ســورىغانـ ن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

دىغان ئــورنى شــۇنداق يىــراق ىــتۇر( نىــڭمۇســۇلمان بىــلهن كاپىرــــ 
بىــــرى  - بىــــر نىئۆيلىرىــــدىن چىققــــان ئــــوت) كېرەككــــى ىبولۇشــــ

بىــلهن  انالر كــاپىرالريهنــى مۇســۇلم( .①، ـ دېــدى  كۆرمهســلىكى كېــرەك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2304(ئهلبانى  ①
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، مۇســــۇلمانالر ئولتۇراقالشــــقان جايــــدا ئارىلىشــــىپ ئولتۇراقالشــــماي
  ).ئولتۇراقلىشىشى كېرەك

  )2645: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ أََبا َجْهمِ ْبَن ُحذَْيفَةَ ُمَصدِّقًا فَلَاجَّـُه   - 5315
 َيا َرُسولَ اللَِّه لٌ ِفي َصَدقَِتِه فََضَرَبُه أَُبو َجْهمٍ فََشجَُّه فَأََتْوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا الْقََوَدَرُج

ذَا َوكَذَا فَلَْم َيْرَضْوا فَقَـالَ  فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَكُْم كَذَا َوكَذَا فَلَْم َيْرَضْوا فَقَالَ لَكُْم كَ
َوُمْخبِـُرُهْم   لَكُْم كَذَا َوكَذَا فََرُضوا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي َخاِطٌب الَْعِشيَّةَ َعلَى النَّاسِ

لَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َهُؤلَاِء اللَّْيِثيَِّني أََتْونِي ُيرِيـُدونَ  بِرَِضاكُْم فَقَالُوا َنَعْم فََخطََب َرُسولُ اللَِّه فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َع
ُسولُ اللَّـِه  الْقََوَد فََعَرْضُت َعلَْيهِْم كَذَا َوكَذَا فََرُضوا أََرِضيُتْم قَالُوا لَا فََهمَّ الُْمَهاجُِرونَ بِهِْم فَأََمَرُهْم َر

وا َعْنُهْم فَكَفُّوا ثُمَّ َدَعاُهْم فََزاَدُهْم فَقَالَ أََرِضيُتْم فَقَالُوا َنَعْم قَـالَ إِنِّـي   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيكُفُّ
 أََرِضـيُتْم  َخاِطٌب َعلَى النَّاسِ َوُمْخبُِرُهْم بِرَِضاكُْم قَالُوا َنَعْم فََخطََب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ

  .قَالُوا َنَعْم
: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5315

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئهبــۇ جهھــم ئىبنــى ھــۇزەيفه  
بىر كىشى بېرىدىغان . ىلى ئهۋەتكهنىدىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى زاكات يىغق

دە، ئهبـۇ جهھـم ئـۇ     -زاكىتى ھهققىـدە ئۇنىـڭ بىـلهن تارتىشـىپ قالـدى      
شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇ كىشــىنىڭ . ۇرۇپ، بېشــىنى يېرىــۋەتتىكىشــىنى ئــ

قهبىلىســـى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا  
ــدى     ــىنى تهلهپ قىلـ ــپ بېرىشـ ــاس ئېلىـ ــپ، قىسـ ــبهر . كېلىـ پهيغهمـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا
ــ سىلهرگه مۇنچىلىك مىقداردا دىيهت تۆلهپ بېرەيلى، ـ دېگهنىـدى،   

  .ۇالر ئۇنىمىدىئ
ــ ئۇنىڭغا يهنه مۇنچىلىـك قوشـۇپ بېرەيلـى، ـ دېگهنىـدى، ئـۇالر يهنه       

  .ئۇنىمىدى
ئـاخىرى،  . ــ ئهمىسه، يهنه مۇنچىلىـك قوشـۇپ بېرەيلـى، ـ دېگهنىـدى     

پهيغهمـــبهر . ئـــۇالر قىســـاس ئالمـــاي، دىـــيهت ئېلىشـــقا مـــاقۇل بولـــدى 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇالرغا
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سىلهرنىڭ دىيهت ئېلىشقا مـاقۇل   جامائهتكههن كهچته م ،ئۇنداقتاــ 
پهيغهمـبهر  . ، ـ دېـدى، ئـۇالر قوشـۇلدى    بولغانلىقىڭالرنى ئـېالن قىلىـمهن  

  :كهچته جامائهتكه خىتاب قىلىپ) شۇ كۈنى(ئهلهيهىسساالم 
كىشىلهر قىساس تهلهپ قىلىپ كهلگهن بۇ لهيس قهبىلىسىلىك ــ 

ــا م  ــكهن، مهن ئۇالرغـ ــ ۇئىـ ــك مىقـ ــرىش  اردنچىلىـ ــۆلهپ بېـ ــيهت تـ دا دىـ
ئۇالر قىساس ئالماي، دىيهت ئېلىشـقا مـاقۇل بولـدى،    . دىمتهكلىپىنى بهر

  :ئۇالر. دېدى ـ ماقۇل بولدۇڭالر، شۇنداقمۇ؟
بـۇنى ئاڭلىغـان مۇھـاجىرالر    . ــ ياق، بىز مـاقۇل بولمىـدۇق، ـ دېـدى    

ئۇالرنىـــڭ تانـــاۋىنى تارتىشـــقا تهمشـــهلگهنىدى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ 
هى ۋەسهللهم ئۇالرغا چېقىلماسلىققا بۇيرۇق قىلدى، شۇنىڭ بىلهن ئهلهي

ــدى  ــاپ قال ــاجىرالر توخت ــى   . مۇھ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدىن پهيغهم ئان
  :ۋەسهللهم دەۋاگهرلهرنى چاقىرىپ، دىيهتنىڭ مىقدارىنى يهنه ئاشۇردى ۋە

  :ئۇالر. ـ دەپ سورىدى ئهمدى ماقۇل بولدۇڭالرمۇ؟ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىــ ماقۇل بولدۇق، ـ 

ســـىلهرنىڭ دىـــيهت ئېلىشـــقا مـــاقۇل     جامـــائهتكه ،ئۇنـــداقتاـــــ 
شـۇنىڭ  . دېگهنىدى، ئـۇالر قوشـۇلدى   ، ـ بولغانلىقىڭالرنى ئېالن قىلىمهن

  :بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۆز قىلىپ
  :دى، ئۇالردېگهنى ـ ماقۇل بولدۇڭالر، شۇنداقمۇ؟ــ 

   .①ــ ھهئه، ماقۇل بولدۇق، ـ دېدى
 )4534: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ِهلَالِ ْبنِ ِسَراجِ ْبنِ ُمجَّاَعةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه ُمجَّاَعةَ أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه   - 5316
ِمْن َبنِي ذُْهلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو كُْنُت  َعلَْيِه َوَسلََّم َيطْلُُب ِدَيةَ أَِخيِه قََتلَْتُه َبُنو َسُدوسٍ

ْيِه َوَسـلََّم  َجاِعلًا ِلُمْشرٍِك ِدَيةً َجَعلُْت ِلأَِخيَك َولَِكْن َسأُْعِطيَك ِمْنُه ُعقَْبى فَكََتَب لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
وَّلِ ُخُمسٍ َيْخُرُج ِمْن ُمْشرِِكي َبنِي ذُْهلٍ فَأََخذَ طَاِئفَةً ِمْنَها َوأَْسلََمْت َبُنو ذُْهـلٍ  بِِمائٍَة ِمْن الْإِبِلِ ِمْن أَ

ُه أَُبو َبكْرٍ بِـاثَْنْي  فَطَلََبَها َبْعُد ُمجَّاَعةُ إِلَى أَبِي َبكْرٍ َوأََتاُه بِِكَتابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكََتَب لَ
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ا َوكَانَ ِفي َشَر أَلَْف َصاعٍ ِمْن َصَدقَِة الَْيَماَمِة أَْرَبَعِة آلَاٍف ُبرا َوأَْرَبَعِة آلَاٍف َشِعًريا َوأَْرَبَعِة آلَاٍف َتْمًرَع
ِمْن ُمَحمَّـٍد النَّبِـيِّ    ِكَتابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُمجَّاَعةَ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َهذَا ِكَتاٌب

ْشرِِكي َبنِي ِلُمجَّاَعةَ ْبنِ َمَراَرةَ ِمْن َبنِي ُسلَْمى إِنِّي أَْعطَْيُتُه ِمائَةً ِمْن الْإِبِلِ ِمْن أَوَّلِ ُخُمسٍ َيْخُرُج ِمْن ُم
  .ذُْهلٍ ُعقَْبةً ِمْن أَِخيِه

ئـارقىلىق  ھىالل ئىبنـى سـىراج ئىبنـى مۇججـائه دادىسـى       - 5316
مېنىـڭ  : نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ  )مۇججائه(ىسى بوۋ

دۇس ئهۋالدلىـرى  هبهنى زۇھل قهبىلىسـىدىن بولغـان سـ    قېرىندىشىمنى
 ،دىيىتىنـــى تهلهپ قىلىـــپ قېرىندىشـــىمنىڭ دى،ۋەتكهن ئىـــۈئۆلتـــۈر

ر پهيغهمـبه  .بـاردىم نىڭ يېنىغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  :ئهلهيهىسساالم

ن ئۆلگهن كىشىگه دىيهت بېرىشكه بۇيرۇيدىغا پېتىمهن مۇشرىك  ــ
لـېكىن مهن   .بۇيرىغـان بـوالتتىم  ، سېنىڭ قېرىندىشىڭغا بولسام ئىدىم

سېنىڭ قېرىندىشـىڭنىڭ دىيىتىنىـڭ ئورنىغـا كېيىـنچه بىـر نهرسـه       
  :ماڭا دېدى ۋە» بېرەي
ــىگه  « ــۇ كىشـ ــرىكلىرىدىن    بـ ــىنىڭ مۇشـ ــل قهبىلىسـ ــى زۇھـ بهنـ

 »تۆگه بېرىلسۇن تۇياق 100 دىنن بىرىىولجىنىڭ بهشتئېلىنىدىغان ئ
تۆگىنىـڭ  تۇيـاق   100 شـۇ  مهن ،شۇنىڭ بىـلهن . دەپ خهت يېزىپ بهردى

بهنى زۇھـل قهبىلىسـىمۇ    كۆپ ئۆتمهي،. مبىر قىسمىنى تاپشۇرۇپ ئالدى
رەزىيهلالھـۇ  بهكرى  قالغان تۆگىلهرنى ئهبۇ مهن. پ كهتتىلۇمۇسۇلمان بو

نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر  ،دىن تهلهپ قىلىپئهنهۇ
نىـڭ  هيهمام”: اماڭـ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ بهكرى  .كۆرسهتتىمخېتىنى 

بۇغداي، تۆت مىـڭ سـا ئارپـا ۋە تـۆت مىـڭ سـا        ①زاكىتىدىن تۆت مىڭ سا
دەپ  “ى ئـون ئىككـى مىـڭ سـا ئاشـلىق بېرىلسـۇن      ئـ جهم بولـۇپ،  خورما

ماڭـا   لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  سهلالپهيغهمبهر . خهت يېزىپ بهردى
  :يېزىپ بهرگهن خېتىنىڭ مهزمۇنى مۇنداق ئىدى

                                                 
 .كىلوگرامغا تهڭ 2.170لىكى بولۇپ بىر سا تهخمىنهن ــ ئهينى زاماندىكى ئېغىرلىق ئۆلچهم بىر ئسا ①
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ــان ا « ــهپقهتلىك ۋە مېهرىبـ ــايىتى شـ ــلهن  هللاناھـ ــمى بىـ نىـــڭ ئىسـ
پهيغهمــبهر مۇھهممهدنىــڭ بهنــى ســۇلما قهبىلىســىلىك  ،بــۇ .باشــاليمهن

كىشــىگه  مهن بــۇ. يېزىــپ بهرگهن خېتىــدۇر گهمۇججــائه ئىبنــى مــۇررە
ــىنىڭ دى ــىقېرىندىشــ ــۈن يىتــ ــىنىڭ   ئۈچــ ــل قهبىلىســ ــى زۇھــ بهنــ

 هيـۈز تـۆگ   دىنبىرىـ  تىنمۇشرىكلىرىدىن ئېلىنىدىغان ئولجىنىڭ بهشـ 
  . ①»بهردىم

 )2990: داۋۇد ئهبۇ(

كََتَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى كُلِّ َبطْنٍ ُعقُولَـةً َولَـا    قَالَ َجابِر عن - 5317
  .نْ َيَتَولَّى ُمْسِلًما بَِغْيرِ إِذْنِِهَيِحلُّ ِلَمْولًى أَ
: جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5317

ــهللهم ھهر ئايماقنىــڭ تۆلىشــىگه     ــى ۋەس ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم
ئازادگهردىنىـڭ  «) يازغانلىرىنىـڭ ئىچىـدە  . (تېگىشلىك دىيهتنى يـازدى 

خسىتىسـىز باشـقا بىـر مۇسـۇلماننى     ئۆزىنى ئازاد قىلغان كىشـىنىڭ رۇ 
دېگهن جۈملىمـۇ بـار   ( »ئۆزىنىڭ خوجايىنى قىلىۋېلىشى دۇرۇس ئهمهس

  . ②)ئىدى
  )4829: نهسائى(

مضت السُّنَّةُ أَن العاقلة ال َتحمل من ديـة العمـد   : عن ابن شهاب قال - 5318
الذي يصيبه مـن  شيئا إِال أَن تشاَء، وكذلك ال Ơمل من ƣن العبد شيئا، وإƴِا ذلك على 

ال Ơمل العاقلة «:  - صلى اهللا عليه وسلم -مالهɉ Üنه ِسلَْعةٌ من السِّلَعِ، لقولِ رسول اهللا 
  .»عمدا، وال ُصلْحا، وال اعترافا، وال أْرȇ جناية، وال قيمةَ عبٍد، إال أن تشاء

) ئىســالم جهمئىيىتىــدە: (ئىبنــى شــىهاب مۇنــداق دەيــدۇ  – 5318
: ئىشــالرنىڭ قاتارىــدا مۇنــۇ ئىشــمۇ بــار ئىــدى  ســۈننهت بولــۇپ كهلــگهن

تۇغقانلىرى قهسـتهن ئـادەم ئۆلتـۈرۈش سـهۋەبىدىن      -ئۇرۇق ) قاتىلنىڭ(
ۋاجىــب بولغــان دىيهتنــى خالىســا تــۆلهپ بېرىــدۇ، خالىمىســا، ئۇنىــڭ ئــۇ 
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شــۇنداقال، بىرىنىــڭ قــۇلى ســادىر . دىيهتنــى تــۆلهش مهجبــۇرىيىتى يــوق
ئـۇرۇق ـ تۇغقانلىرىنىـڭ دىـيهت      قىلغان جىنايهت ئۈچۈن، خوجايىننىڭ

بۇنى قۇلنىڭ ئىگىسى ئۆز يېنىدىن تۆلىشى . تۆلهش مهجبۇرىيىتى يوق
ــرەك ــر     . كې ــڭ بى ــدىكى مالالرنى ــڭ ئىلكى ـــ خوجايىننى ــۇل ـ ــۈنكى ق چ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهممۇ بـۇ    . پارچىسى ھېسابلىنىدۇ
  :ھهقته مۇنداق دېگهن

 ئۆلتۈرۈش سهۋەبىدىن ۋاجىـب ن ئادەم قهسته نىڭقانالرغتۇ - ئۇرۇق«
 ؛لىشىم تۈزۈش ياكى ئېتىراپ قىلىش ئارقىلىق يـۈكلهنگهن ېك ؛بولغان

نى زەخمىلهنـــدۈرۈش ســـهۋەبىدىن ىســـئهزابىـــر  نـــداقبهدەننىـــڭ ھهر قا
هت ئۈچـۈن  قۇل سـادىر قىلغـان جىنـاي    تۆلهشكه تېگىشلىك بولغان ياكى

   .»تى يوقىتنى تۆلهش مهجبۇرىيهدىيتۆلىنىدىغان 
 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 درهـم «: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال مالك بن أنس عن - 5319
  .»غريه يف مائة من إƃ أحب عقل يف أعطيه

ــدۇكى،   - 5319 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهنهس رەزىيهلالھــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ماڭــا نىســبهتهن باشــقا  ،رگهن بىــر تهڭــگهئۈچــۈن به تــۆلهشدىــيهت «
  . ①»راقدىن ياخشىىئىش ئۈچۈن بهرگهن يۈز تهڭگ

 )»ئهلئهۋسهت«(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قََضى قَالَ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبُن َعْمُروعن  - 5320
 َرُسولُ لَُه فَقَالَ أَِقْدنِي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ ِلِهرِْج ِفي بِقَْرٍن َرُجلًا طََعَن َرُجلٍ ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه
 فَأَقَاَدُه َيْسَتِقيَد أَنْ إِلَّا الرَُّجلُ فَأََبى قَالَ ُجْرُحَك َيْبَرأَ َحتَّى َتْعَجلْ لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 الُْمْسَتِقيُد فَأََتى ِمْنُه الُْمْسَتقَاُد َوَبَرأَ الُْمْسَتِقيُد فََعرَِج قَالَ ْنُهِم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ

                                                 
ــۇپ، ســهنهدىدە ئابدۇسســهمهد ئىبنــى     ): 10744(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .هنئابدۇلئهئال ئىسىملىك كىملىكى نامهلۇم بىرى بار، ـ دېگ
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 لَُه فَقَالَ َصاِحبِي َوَبَرأَ َعرِْجُت اللَِّه َرُسولَ َيا لَُه فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى
 فَأَْبَعَدَك فََعَصْيَتنِي ُجْرُحَك َيْبَرأَ َحتَّى َتْسَتِقيَد أَلَّا آُمْرَك أَلَْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
 َمـنْ  َعرَِج الَِّذي الرَُّجلِ َبْعَد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََمَر ثُمَّ ُجْرُحَك َوَبطَلَ اللَُّه
  .اْسَتقَاَد جَِراَحُتُه َبرِئَْت فَإِذَا جَِراَحُتُه َتْبَرأَ َحتَّى ِقيَدَيْسَت لَا أَنْ ُجْرٌح بِِه كَانَ

ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىن رىـۋايهت   - 5320
بىــر ئــادەم يهنه بىــر ئادەمنىــڭ پۇتىغــا مۈڭگــۈز : قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ

نىڭ ســانجىغانىدى، ئــۇ ئــادەم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
  :يېنىغا كېلىپ

پهيغهمـبهر  . ـ دېـدى ! قىساسىمنى ئېلىپ بهرگىن! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

ـــ  ــدىرـ ــاراڭ ساقايســۇن ىئال ــاۋۋال ي ــدى   ما، ئ ــادەم  . ، ـ دې ــۇ ئ ــراق ئ بى
ئۇنىمىدى، شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىـڭ قىساسـىنى   

ــۆ . ئېلىــپ بهردى ــۆپ ئ ــاقىيىپ،   ك ــان كىشــى س تمهي، قىســاس ئېلىنغ
ــدى    ــۇپ قال ــدىغان بول ــكار ئاقســاپ ماڭى ــبهر  . قىساس ــكار پهيغهم قىساس

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ
مهن ئاقسـاپ قالـدىم، ئهممـا مېنـى يارىالنـدۇرغان      ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 

 سـاقىيىپ كهتتـى، ـ   ) قىسـاس ئېلىنغانـدىن كېـيىن   (ئادەمنىـڭ پـۇتى   
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا. دېدى

ـــ  ــــ ــا   اڭامهن سـ ــاس ئالمـ ــاقايمىغۇچه قىسـ ــاراڭ سـ ــنى يـ ي تۇرۇشـ
ــدىم؟ ــۇڭا ا    !ئېيتمىغانمى ــىمىدىڭ، ش ــۆزۈمنى تىڭش ــهن س ــراق س هللا بى

راھىتىڭنىــــڭ اج. ۋەتتىۇيىراقالشــــتۇر) ئــــۆز رەھمىتىــــدىن(ســــېنى 
ســـاس ئېلىـــپ قىساســـىمۇ شـــۇنىڭ بىـــلهن تۈگىـــدى، ســـاڭا قايتـــا قى

شۇندىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     . ، ـ دېدى بېرەلمهيمىز
ۋەسهللهم ئۆزىنىڭ ئالـدىغا قىسـاس تهلهپ قىلىـپ كهلـگهن ھهرقانـداق      
يارىــدارنى يارىســى ســاقىيىپ بولمىغــۇچه قىســاس تهلهپ قىلماســلىققا،  



  بۆلۈمى ئىجرا قىلىشجازا 

 392

 قىساس ئالماقچى بولسا، ئۆزىنىڭ يارىسى سـاقايغاندىن كېـيىن، ئانـدىن   
  . ①شقا بۇيرىدىىقىساس ئېلىشنى تهلهپ قىل

 )6994: ئهھمهد(

 اɉسـد  فيهـا  فسـقط  باليمن، بئرا احتفروا أŒم اƫعتمر، بن حنȈ عن - 5321
 كـانوا  حـƓ  بآخر اɇخر فتعلق برجل فتعلق البئر يف رجل فوقع إليه ينظرون فأصبحوا
 النـاس  فقـال  فقتله، رƮهب رجل فتناوله اɉسد، فجرحهم Ƥيعا، البئر يف فسقطوا أربعة،
 علـي  فقدم يقتتلون، فكادوا أصحابه، فأŷ ديتهم، وعليك أصحابنا، قتلت أنت: لألول
 رضـاه  عليه جاز منكم رضي فمن بقضاء بينكم سأقضي: فقال فسألوه، اƩال تلك على
: قالوا بينكم، فيقضي وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول يأتوا حƓ له حق فال سخط ومن
 تامة، ودية دية، ونصف دية، وثلث دية، ربع الناس من البئر حضر ưن اƤعوا: الق نعم،

 اثنـان،  فوقه هلك ɉنه ديةÜ ثلث وللثاƆ ثالثة، فوقه هلك أنه أجل من دية ربع لألول«
 بيـنكم  فهذا رضيتم فإن التامة، الدية ولɈخر واحد، فوقه هلك ɉنه ديةÜ نصف وللثالث
 فيقضـي  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تأتوا حƓ لكم حق فال ترضوا، Ɓ وإن قضاء،
 أقضي أنا«: فقال عليه، فقصوا اƫقبل، العام وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتوا بينكم،
 رجـل،  فقـام  - وسلم عليه اهللا صلى إبراهيم مقام يف جالس وهو - اهللا شاء إن بينكم
 ما هو«: فقال عليه، فقصوا »Ý علي كمبين قضى كيف«: فقال بيننا، قضى عليا إن: فقال
  .»بينكم قضى

 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ھهنهش ئىبنى مـۇئتهمىردىن   - 5321
قۇدۇققــا بىــر شــىر  ، ئــۇلىغــان بولــۇپويهمهنــدە كىشــىلهر بىــر قــۇدۇق ك

شـىرغا   ،كىشىلهر قۇدۇقنىڭ ئهتراپىغـا توپلىشـىپ   .نىدىچۈشۈپ كهتكه
يېنىــدا  تېيىلىــپ كېتىــپ،دۇققــا قۇ ئــادەمبىــر  قــاراپ تۇرغــان پهيتــته،

ــان ــ تۇرغ ــابىرس ــادەم  .ىۋالدىئېســىل ىنىڭ پۇتىغ ــۇ ئ نىڭ يهنه بىرســى ئ
تــۆت كىشــى  ،ئېســىلىپ نىڭكىگهيهنه بىرســى ئۇمــۇئېســىلدى،  پۇتىغــا

شـىر ئـۇالرنى تـاالپ تىتمـا ـ تىتمـا       دە،  - بىراقال قۇدۇققا چۈشـۈپ كهتتـى  

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 10764(ھهيسهمى  ①
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رنى نهيـزە بىـلهن   بىـر كىشـى شـى    ، يۇقىرىدا تۇرغـان ئاخىرى .قىلىۋەتتى
ــۈر ــكهن   . ۋەتتىۈئۆلتـ ــۈپ كهتـ ــا چۈشـ ــۇپ قۇدۇققـ ــۇنجى بولـ ــىلهر تـ كىشـ
  :نىڭ يېقىنلىرىغاكىشى
شۇڭا ئۇالرنىڭ . ئۇنىڭ يۈزىدىن ئۆلدى بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىزــ 

لـېكىن ئۇنىـڭ يېقىنلىـرى بـۇ     . دېـدى  سـىلهر تۆلهيسـىلهر، ـ   دىيىتىنى 
ۈلـۈپ، بىـر ـ بىـرىگه     ئىككـى ئارىـدا غهۋغـا كۆتۈر   . سـۆزگه قارشـى چىقتـى   

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهلــى  شــۇ ئارىــدا، .كىرىشــىپ كهتكىلــى تــاس قالــدى
توغرىسىدا  ئۇالر ئهلىدىن بۇ ئىشنى قانداق ھهل قىلىش. تىپ كهلدىېي

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهلى  .مهسلىههت سورىدى
قويـاي، مېنىـڭ بـۇ     چىقىرىـپ مهن سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا ھۆكـۈم    ــ 
ھهققىنى شۇ بـويىچه ئالىـدۇ، رازى    )دىيهتتىن(ولغانالر مگه رازى بىھۆكم

نىڭ يېنىغا بېرىپ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبولمىغانالر پهيغهمبه
قايتـا ھۆكـۈم قىلىـپ     ئاراڭالردا ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه .ئهرز قىلسۇن

ــدۇ ــدىـ ،   قويى ــك .دې ــيىن   كۆپچىلى ــۇلغاندىن كې ــا قوش ــى ،بۇنىڭغ  ئهل
  :مۇنداق دېدى ۇرەزىيهلالھۇ ئهنه

ن ىدىيهتنىـڭ تـۆتت  ) پۈتـۈن (لىغان كىشىلهردىن بىر وقۇدۇقنى كــ 
ن بىرىنــى، يهنه بىــر دىيهتنىــڭ   ىبىرىنــى، يهنه بىــر دىيهتنىــڭ ئــۈچت   

قۇدۇققـا  ئانـدىن   .ئېلىـپ يىغىڭـالر  ) پۈتـۈن (يېرىمىنى ۋە بىـر دىيهتنـى   
ــۇپ چۈشــ چــبىرىن ــكهنى بول ــۆتت   ۈپ كهت ن ىكىشــىگه بىــر دىيهتنىــڭ ت

 .ۇنىــڭ ئۈســتىدە ئــۈچ كىشــى ھــاالك بولــدىئبېــرىڭالر، چــۈنكى بىرىنــى 
ن بىرىنـى بېـرىڭالر، چـۈنكى    ىئىككىنچى كىشىگه بىر دىيهتنىڭ ئـۈچت 

نچى كىشـىگه بىـر   ىئـۈچ  .ۇنىڭ ئۈستىدە ئىككى كىشـى ھـاالك بولـدى   ئ
ۇنىڭ ئۈستىدە بىر كىشى ھاالك ئدىيهتنىڭ يېرىمىنى بېرىڭالر، چۈنكى 

كىشــىگه بىــر دىيهتنــى پۈتــۈن  كهتــكهن ىــدا چۈشــۈپئهڭ ئاخىر .بولــدى
ــرىڭالر ــاڭالر  .بې ــا رازى بولس ــدۇ   ،بۇنىڭغ ــرا قىلىنى ــاراڭالردا ئىج رازى  .ئ

تاكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قايتا ھۆكۈم  ،بولمىساڭالر
بولمايـدۇ،   چىقارمىغۇچه، ھېچكىمنىڭ بىر نهرسه تهلهپ قىلىش ھهققـى 

  .ـ دېدى
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ــۆتت   ــل ئ ــر يى ــدىن بى ــۇالر ئارى ــبهى، ئ ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س
ر پهيغهمـبه  .بولغـان ۋەقهنـى ئېيتىشـتى    ،نىڭ يېنىغا كېلىـپ ۋەسهللهم

ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدەھهرس ــۇپ،م ــدا   ا بول ــامى ئىبراھىم ماق
  :ئۇالرغا. ئولتۇراتتى

ـــ  ــمهن   ،خالىســاهللا اـ ــۈم قىلى ــاراڭالردا ھۆك ــدى ، ـ  ســىلهرنىڭ ئ . دې
  :رنىدىن تۇرۇپئارىدىن بىر كىشى ئو

ـ ،  ىـدى ھۆكـۈم قىلغان  بىزنىـڭ ئـارىمىزدا  ــ ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر. دېدى

ـــ  ــدى؟ ـ دەپ ســورىدى    ئــۇ قانــداق ھۆكــۈم قىلغان  ـ  ئــۇالر ئهلــى  .ى
ر پهيغهمـبه  بـۇنى ئاڭلىغـان   .نىڭ ھـۆكمىنى دەپ بهردى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :هى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهي

   .①دېدىــ ئهلىنىڭ ھۆكمى توغرا، ـ 
  )1532: بهززار(

                                                 
ئهلىـدىن پهقهت مۇشـۇ   ”: بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئاخىرىـدا       ): 10726(ھهيسهمى  ①

 .دېيىلگهن، ـ دېگهن “سهنهد بىلهنال رىۋايهت قىلىنغان
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سهلاللالھۇ ئهلهيهى  دىندىن يېنىشنىڭ ۋە پهيغهمبهر
  نى تىلالشنىڭ جازاسىۋەسهللهم

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن غَيََّر ِديَنـُه   - 5322
َر ِديَنـُه  فَاْضرُِبوا ُعُنقَُه َوَمْعَنى قَْولِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما ُنَرى َواللَُّه أَْعلَُم َمْن غَيَّ

أُولَِئـَك إِذَا  فَاْضرُِبوا ُعُنقَُه أَنَُّه َمْن َخَرَج ِمْن الْإِْسلَامِ إِلَى غَْيرِِه ِمثْلُ الزََّناِدقَِة َوأَْشَباِههِْم فَإِنَّ 
َوُيْعِلُنـونَ  ظُهَِر َعلَْيهِْم قُِتلُوا َولَْم ُيْسَتَتاُبوا ِلأَنَُّه لَا ُتْعَرُف َتْوَبُتُهْم َوأَنَُّهْم كَاُنوا ُيِسرُّونَ الْكُفَْر 

َخَرَج ِمْن الْإِْسلَامِ إِلَـى  الْإِْسلَاَم فَلَا أََرى أَنْ ُيْسَتَتاَب َهُؤلَاِء َولَا ُيقَْبلُ ِمْنُهْم قَْولُُهْم َوأَمَّا َمْن 
 َرأَْيُت غَْيرِِه َوأَظَْهَر ذَِلَك فَإِنَُّه ُيْسَتَتاُب فَإِنْ َتاَب َوإِلَّا قُِتلَ َوذَِلَك لَْو أَنَّ قَْوًما كَاُنوا َعلَى ذَِلَك

إِنْ لَْم َيُتوُبوا قُِتلُوا َولَـْم َيْعـنِ   أَنْ ُيْدَعْوا إِلَى الْإِْسلَامِ َوُيْسَتَتاُبوا فَإِنْ َتاُبوا قُبِلَ ذَِلَك ِمْنُهْم َو
 إِلَـى  بِذَِلَك ِفيَما ُنَرى َواللَُّه أَْعلَُم َمْن َخَرَج ِمْن الَْيُهوِديَِّة إِلَى النَّْصَرانِيَِّة َولَا ِمْن النَّْصـَرانِيَّةِ 

إِلَّا الْإِْسلَاَم فََمْن َخَرَج ِمْن الْإِْسلَامِ إِلَى غَْيرِِه الَْيُهوِديَِّة َولَا َمْن ُيَغيُِّر ِديَنُه ِمْن أَْهلِ الْأَْدَياِن كُلَِّها 
  .َوأَظَْهَر ذَِلَك فَذَِلَك الَِّذي ُعنَِي بِِه َواللَُّه أَْعلَُم

ــلهم    - 5322 ــى ئهسـ ــد ئىبنـ ــۇ زەيـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ
ــبهر   ــدۇكى، پهيغهم ــهللهم  قىلىنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــى « :س كىمك

  . ېگهند »گهرتىدىكهن، ئۇنىڭ بوينىنى چېپىڭالردىنىنى ئۆز
 بىزنىــــڭ: مۇنــــداق دەيــــدۇئىمــــام مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ 

، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى )بىلىدۇ هللاھهقىقىتىنى ا(قارىشىمىزچه 
ئىسـالم دىنىنـى تاشـالپ، باشـقا     «: ۋەسهللهمنىڭ بۇ سـۆزىنىڭ مهنىسـى  

رغـا ئوخشـاش كىشـىلهرنىڭ    ، مۇناپىقال①دىنغا چىقىپ كهتكهن زىنـدىق 
شـۇڭا بۇنـداق كىشـىلهرنىڭ    . دېگهنلىك بولىدۇ» كاللىسىنى چېپىڭالر

                                                 
ىدە دىنغا ئىشهنمهيدىغان، لېكىن يالغانـدىن دىنغـا ئىشـهنگهن قىيـاپهتكه كىرىۋېلىـپ،      زىندىق ــ ئهسل ①

 .ئىسالم دىنىغا زىيانكهشلىك قىلىدىغان گۇرۇھ
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چـۈنكى بۇالرنىـڭ راسـت    . تهۋبه قىلىشىنى كـۈتمهيال ئۆلتـۈرۈش كېـرەك   
ئـۇالر قهلبىـدە   . ياكى يالغاندىن تهۋبه قىلغانلىقىنى بىلگىلـى بولمايـدۇ  

شـۇنىڭ ئۈچـۈن،    .كۇپرىنى ساقالپ، ئېغىزىدىال ئىمـان ئېيتىـپ قويىـدۇ   
 “!تهۋبه قىــل”: ئــۇالرنى ئۆلتۈرۈشــتىن بــۇرۇن  ) مېنىــڭ قارىشــىمچه (

دېسـىمۇ، سـۆزى ئېتىبارغـا     “تهۋبه قىلـدىم ”. دېيىشنىڭ ھـاجىتى يـوق  
ئهمما ئىسالم دىنىنى تاشالپ، باشقا بىـر دىنغـا كىـرگهن ۋە    . ئېلىنمايدۇ

تهۋبه  ئۇ دىنغا كىرگهنلىكىنى باشقىالرغا ئېالن قىلغان كىشىنى ئاۋۋال
ــۈرۈش      ــدىن ئۆلت ــدا، ئان ــى ئۇنىمىغان ــاقىرىش، تهۋبه قىلغىل ــقا چ قىلىش

ــرەك ــش ۋە تهۋبه     . كې ــا دەۋەت قىلى ــالم دىنىغ ــاۋۋال ئىس ــۇالرنى ئ ــى ئ يهن
ئهگهر تهۋبه قىلسـا، تهۋبىسـى قوبـۇل    . قىلىشىنى تهلهپ قىلىش كېـرەك 

ئهگهر تهۋبه قىلغىلى ۋە ئىسالم دىنىغا قـايتقىلى ئۇنىمىسـا،   . قىلىنىدۇ
ــدۇ  ــدىن ئۆلتۈرۈلى ــڭ. ئان ــهلاللالھۇ    بىزنى ــبهر س ــىمىزچه، پهيغهم قارىش

يهھــۇدىي دىنىــدىكىلهر خرىســتىئان «: ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــۇ ســۆزىدىن
بولسا ياكى خرىستىئان دىنىدىكىلهر يهھۇدىي بولسا ۋەيـاكى ھهرقانـداق   

 »بىر دىن ئىگىسى دىنىنى ئۆزگهرتسه، ئۇالرنىڭ كاللىسـىنى چېـپىڭالر  
بـۇ يهردىكـى دىنـدىن پهقهت ئىسـالم     . هقسـهت قىلغـان ئهمهس  دېگهننى م

ئىسـالم  «: شۇنىڭ ئۈچۈن، ھهدسنىڭ مهنىسى. دىنى مهقسهت قىلىنغان
دىنىدىن چىقىپ، باشقا بىر دىنغا كىرگهن ۋە ئۆزىنىڭ شۇ قىلمىشىنى 

 »ئاشكارا ئېالن قىلغان كىشـىلهرنىڭ كاللىسـىنى چېـپىڭالر    -ئوچۇق 
  . تائاال توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر هللاۈشهنچهم، ابۇ مېنىڭ چ. دېگهن بولىدۇ

 )1444: مالىك(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْبٍد الْقَارِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ  - 5323
فََسأَلَُه َعْن النَّاسِ فَأَْخَبَرُه ثُمَّ  قَِدَم َعلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرُجلٌ ِمْن ِقَبلِ أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ

لُْتْم قَالَ لَُه ُعَمُر َهلْ كَانَ ِفيكُْم ِمْن ُمَغرَِّبِة َخَبرٍ فَقَالَ َنَعْم َرُجلٌ كَفََر َبْعَد إِْسلَاِمِه قَالَ فََما فََع
ُه ثَلَاثًا َوأَطَْعْمُتُموُه كُـلَّ َيـْومٍ َرِغيفًـا    بِِه قَالَ قَرَّْبَناُه فََضَرْبَنا ُعُنقَُه فَقَالَ ُعَمُر أَفَلَا َحَبْسُتُمو

ـ  ْر َولَـْم  َواْسَتَتْبُتُموُه لََعلَُّه َيُتوُب َوُيَراجُِع أَْمَر اللَِّه ثُمَّ قَالَ ُعَمُر اللَُّهمَّ إِنِّي لَْم أَْحُضْر َولَْم آُم
  . أَْرَض إِذْ َبلََغنِي
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ــدۇ   - 5323 ــدۇراھمان ئىبنــى مــۇھهممهد ئىبنــى ئاب لالھ ئىبنــى ئاب
مۇسـا   ئهبـۇ بىـر كىشـى   : ن مۇنداق رىـۋايهت قىلىـدۇ  ئابدۇلقارى دادىسىدى

نىـڭ  ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئـۆمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىـدىن    ئهشئهرى
تهرەپتىكــى ئــۇالر ئۇنىڭــدىن  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئــۆمهر  .كهلــدى يېنىغــا

ئــۇ كىشــى ئۇالرنىــڭ خهۋىرىنــى     .كىشــىلهرنىڭ ئهھــۋالىنى ســورىدى  
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر  ،يهتكۈزگهندىن كېيىن

ـــ باشــقىچىرەك ئهھۋالالرمــۇ يــۈز بهردىمــۇ؟ ـ    ئــۇ  دەپ ســورىغانىدى، ـ
  :كىشى

ئىســالم  مــان ئېيتقانــدىن كېــيىن،بىــر كىشــى ئى. ھهئه، بولــدىــــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر . دېدىـ دىنىدىن يېنىپ كاپىر بولدى، 

  :ئۇ ەپ سورىغانىدى،ـ دئۇنى قانداق قىلدىڭالر؟ ــ 
ر ئـۆمه . دېـدى ـ بىـز ئـۇنى ئېلىـپ كېلىـپ كاللىسـىنى ئالـدۇق،        ـــ  

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
تهۋبه  ،سىلهر ئۇنى ئۈچ كۈن سوالپ قويۇپ، كۈنىگه بىر نـان بېرىـپ   ــ

ــمىدى   ــهڭالر بولماس ــقا ئۈندىس ــپ ؟قىلىش ــا  هللا ،تهۋبه قىلى ــڭ دىنىغ نى
  :ندىنئا. دېدى ؟ ـئهجهپ ئهمهستىغۇ ،قايتىپ قالسا

مهن بـۇ ئىشـقا قاتناشـمىدىم، بۇيرۇقمـۇ قىلمىـدىم، ماڭـا       ! هللائـى ا ــ 
  . ، ـ دېدىخهۋىرى يهتكهندىمۇ بۇ ئىشنى قوللىمىدىم

  )1445: مالىك(

َعْن ِعكْرَِمةَ قَالَ أُِتَي َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بَِزَناِدقٍَة فَأَْحَرقَُهْم فََبلȠََ ذَِلَك اْبَن  - 5324
قَالَ لَْو كُْنُت أََنا لَْم أُْحرِقُْهْم ِلَنْهيِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـا ُتَعـذُِّبوا   َعبَّاسٍ فَ

  .ُهبَِعذَابِ اللَِّه َولَقََتلُْتُهْم ِلقَْولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َبدَّلَ ِديَنُه فَاقُْتلُو
: رىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئىك - 5324

ــدىقالر      ــان زىنـ ــدىن قايتقـ ــا دىنـ ــڭ يېنىغـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــى رەزىيهلالھـ ئهلـ
بــۇ ئىشــتىن . ھهزرىتــى ئهلــى ئــۇالرنى كۆيــدۈرۈۋەتتى . كهلتۈرۈلگهنىــدى

  :ماخهۋەر تاپقان ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
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تتىم، چـۈنكى پهيغهمـبهر   ــ مهن بولغان بولسـام، ئـۇالرنى كۆيـدۈرمهي   
يهنـى ئوتتـا   (نىڭ ئازابى بىلهن هللاسىلهر ا«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــلهن   ــۇلى بى ــازابالش ئۇس ــدۈرۈپ ئ ــاڭالر ) كۆي ــقىالرنى ئازابلىم دەپ، » باش
شــــۇڭا مهن ئــــۇالرنى پهيغهمــــبهر . بۇنــــداق قىلىشــــتىن چهكلىــــگهن

 كىمكــــى دىنىنــــى ئۆزگهرتىــــدىكهن، ئــــۇنى   «: ئهلهيهىسســــاالمنىڭ
  . رەتتىم، ـ دېدىدېگهن ھهدىسىگه ئاساسهن ئۆلتۈ» ئۆلتۈرۈڭالر

 )6922: بۇخارى(

َعْن َحارِثَةَ ْبنِ ُمَضرِّبٍ أَنَُّه أََتى َعْبَد اللَِّه فَقَالَ َما َبْينِي َوَبْيَن أََحـٍد ِمـْن    - 5325
ُيْؤِمُنونَ بُِمَسْيِلَمةَ فَأَْرَسلَ إِلَْيهِْم َعْبَد  الَْعَربِ ِحَنةٌ َوإِنِّي َمَرْرُت بَِمْسجٍِد ِلَبنِي َحنِيفَةَ فَإِذَا ُهْم

 َوَسلََّم اللَِّه فَجِيَء بِهِْم فَاْسَتَتاَبُهْم غَْيَر اْبنِ النَّوَّاَحِة قَالَ لَُه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
الَْيْوَم لَْسَت بَِرُسولٍ فَأََمَر قََرظَةَ ْبـَن كَْعـبٍ   َيقُولُ لَْولَا أَنََّك َرُسولٌ لََضَرْبُت ُعُنقََك فَأَْنَت 

  .فََضَرَب ُعُنقَُه ِفي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ َمْن أََراَد أَنْ َيْنظَُر إِلَى اْبنِ النَّوَّاَحِة قَِتيلًا بِالسُّوقِ
: تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ھارىسه ئىبنـى مـۇزەررىب   - 5325

  :نىڭ يېنىغا كېلىپئهنهۇ ھ رەزىيهلالھۇئابدۇلالمهن 
. ئىـدى  لهردىن ھېچبىرى بىلهن دۈشمهنلىكىم يـوق بمېنىڭ ئهرەــ 

ــفه قهبىلىســــىنىڭ مهســــچىتىنىڭ يېنىــــدىن ئۆتــــ  پ ۈبهنــــى ھهنىــ
تىقـاد  ېدەپ ئ “پهيغهمـبهر ”نى هئـۇالر مۇسـهيلىم   ،قارىسـام  كېتىۋاتاتتىم،
ــدىكهن، ــدىـ     قىلى ــدۇلال. مدې ــۇ ئاب ــۇ ئهنه ــپ  ھ رەزىيهلالھ ــۇالرنى ئېلى  ئ

تهۋبه  ئېلىــپ كېلىنگهنــدىن كېــيىن، ئــۇالر. كېلىشــكه ئــادەم ئهۋەتتــى
ئهممـــا ئۇالرنىـــڭ  .ئىســـالم دىنىغـــا قايتىشـــقا دەۋەت قىلـــدىقىلىـــپ 

  :ۋاھه دېگهن كىشىنى تهۋبىگه دەۋەت قىلماستىنالۋئىچىدىكى ئىبنى نه
سـهن  « :)ساڭا(نىڭ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممهن پهيغهمبهــ 

دېگهنلىكىنــى » بولســاڭ، كــالالڭنى ئالغــان بــوالتتىم ئهلچــى بولمىغــان
قهرەزە ئىبنـى   ۋە دېـدى ـ سـهن بۈگـۈن ئهلچـى ئهمهس،      .ئاڭلىغـان ئىـدىم  

ــدى    ــقا بۇيرىـ ــىنى ئېلىشـ ــڭ كاللىسـ ــى ئۇنىـ ــڭ  قهرەزە .كهئبنـ بازارنىـ
  :ئاندىن ،ئۇنىڭ كاللىسىنى ئالدى ئوتتۇرىسىدا
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 ،ر بولســاۋاھهنىــڭ جهســىتىنى كۆرۈشــنى خااليــدىغانالۋئىبنــى نهــــ 
   .①ەپ جاكارلىدىدـ  ئۇنىڭ جهسىتى بازاردا،

  )2762: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن اْبنِ ُمَعْيزٍ السَّْعِديِّ قَالَ َخَرْجُت أُْسِفُر فََرًسا ِلي ِمْن السََّحرِ فََمـَرْرُت   - 5326
لََمةَ َرُسولُ اللَِّه فََرَجْعـُت  َعلَى َمْسجٍِد ِمْن َمَساجِِد َبنِي َحنِيفَةَ فََسِمْعُتُهْم َيْشَهُدونَ أَنَّ ُمَسْي

 الْقَْوُم إِلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد فَأَْخَبْرُتُه فََبَعثَ إِلَْيهِْم الشَُّرȓَ فَأََخذُوُهْم فَجِيَء بِهِْم إِلَْيِه فََتاَب
ُه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُنَواَحةَ فََضـَرَب  َوَرَجُعوا َعْن قَْوِلهِْم فََخلَّى َسبِيلَُهْم َوقَدََّم َرُجلًا ِمْنُهْم ُيقَالُ لَ

ـ  ِه ُعُنقَُه فَقَالُوا لَُه َتَركَْت الْقَْوَم َوقََتلَْت َهذَا فَقَالَ إِنِّي كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
قَالَ لَُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َوَسلََّم َجاِلًسا إِذْ َدَخلَ َهذَا َوَرُجلٌ َواِفَدْينِ ِمْن ِعْنِد ُمَسْيلََمةَ فَ

الَ آَمْنُت َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْشَهَداِن أَنِّي َرُسولُ اللَِّه فَقَالَا لَُه َتْشَهُد أَْنَت أَنَّ ُمَسْيلََمةَ َرُسولُ اللَِّه فَقَ
  .َك قََتلُْتُه َوأََمَر بَِمْسجِِدِهْم فَُهِدَمبِاللَِّه َوُرُسِلِه لَْو كُْنُت قَاِتلًا َوفًْدا لَقََتلُْتكَُما فَِلذَِل

 بىـر كـۈنى ئهتىگىنـى   : سهئدى مۇنداق دەيـدۇ  ئىبنى مۇئهيز - 5326
بهنـى   سىرتقا چىقتىم ۋەئېتىمنى چاپتۇرۇپ مهشىق قىلدۇرۇش ئۈچۈن 

ۈپ ھهنىــفه قهبىلىســىنىڭ مهســچىتلىرىدىن بىرىنىــڭ يېنىــدىن ئۆتــ  
دەپ  “نىـــڭ پهيغهمبىرىـــدۇرهللامۇســـهيلىمه ا”: ئۇالرنىـــڭ ،ۋېتىـــپكېتى

ئابـدۇلالھ ئىبنـى    ۋە دەرھـال  شاھادەت ئېيتىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالدىم
بېرىـپ، كـۆرگهنلىرىمنى   نىڭ يېنىغا قايتىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمهسئۇد 

ــۇم قىلــدىم ــدۇلالھ . مهل ئامــانلىق خــادىملىرىنى  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئاب
نىـڭ  هللامۇسهيلىمه ا” :قىلىپ ئۇالرنى تۇتۇپ كهلدى، ئۇالر تهۋبه ،ئهۋەتىپ

ــگهد “پهيغهمبىــرى ــدىې ــدۇلالھ  ،شــۇنىڭ بىــلهن .ن ســۆزلىرىدىن يان ئاب
ئهمما ئۇالرنىڭ ئىچىـدىن ئابـدۇلالھ    ،ۋەتتىۇئۇالرنى قويرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

. كاللىسـىنى ئالـدى   ،ۋاھه ئىسىملىك بىرىنى سۆرەپ چىقىپۋئىبنى نه
  :ىدىكىلهرئهتراپ

دەپ  بـۇنى ئۆلتۈرگىنىـڭ نېمىسـى؟ ـ     قويـۇپ بېرىـپ،  الرنى ــ باشـقى 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇلالھ  .سوراشتى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2400(ئهلبانى  ①
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نىڭ يېنىـــدا ر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبه ،بىـــر كـــۈنىـــــ 
نىڭ ئهلهيهىسسـاالم  توساتتىن بۇ ئادەم يهنه بىرى بىلهن پهيغهمبهر .ئولتۇراتتىم

ۇ بـ  ئهلهيهىسسـاالم ر پهيغهمـبه  .نىڭ ئهلچىسى بولـۇپ كىـردى  هيېنىغا مۇسهيلىم
نىــڭ ئهلچىســى ئىكهنلىكىمــگه گۇۋاھلىــق هللاســىلهر مېنىــڭ ا« :ئىككىســىگه
 نىــڭ ئهلچىســى هللانىڭ اهســهن مۇســهيلىم “: بــۇالر ىــدى،دېگهن» بېرەمســىلهر؟

 :ر ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبه. ىدېيىشــت ”ئىكهنلىكىــگه گۇۋاھلىــق بېرەمســهن 
ئهلچىگه  .كهلتۈرىمهن رگه ئىمانهئهۋەتكهن بارلىق پهيغهمبهرل هللاا ۋە اقهللا مهن«

مهن بــۇنى ئهنه . دېــدى» ئۆلــۈم بولغــان بولســا، ســىلهرنى ئۆلتــۈرۈۋەتكهن بــوالتتىم
ئۆرۈپ ئۇالرنىڭ مهسچىتىنى  ،ىپبېردېدى ۋە بۇيرۇق ـ   م،ۈشۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلتۈرد

  . تاشلىۋەتتى
 )2503: دارىمى(

ثَُهْم أَنَّ َناًسا ِمْن ُعكْلٍ َوُعَرْيَنةَ قَِدُموا َعْن قََتاَدةَ أَنَّ أََنًسا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّ - 5327
نَّا كُنَّا أَْهـلَ  الَْمِديَنةَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتكَلَُّموا بِالْإِْسلَامِ فَقَالُوا َيا َنبِيَّ اللَِّه إِ

َنةَ فَأََمَر لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضْرعٍ َولَْم َنكُْن أَْهلَ رِيٍف َواْسَتْوَخُموا الَْمِدي
كَـاُنوا  بِذَْوٍد َوَراعٍ َوأََمَرُهْم أَنْ َيْخُرُجوا ِفيِه فََيْشَرُبوا ِمْن أَلَْبانَِها َوأَْبَواِلَها فَاْنطَلَقُوا َحتَّى إِذَا 

قََتلُوا َراِعَي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْسَتاقُوا الـذَّْوَد  َناِحَيةَ الَْحرَِّة كَفَُروا َبْعَد إِْسلَاِمهِْم َو
ْم َوقَطَُعوا فََبلȠََ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََبَعثَ الطَّلََب ِفي آثَارِِهْم فَأََمَر بِهِْم فََسَمُروا أَْعُيَنُه

ِحَيِة الَْحرَِّة َحتَّى َماُتوا َعلَى َحاِلهِْم قَالَ قََتاَدةُ َبلََغَنا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه أَْيِدَيُهْم َوُترِكُوا ِفي َنا
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ذَِلَك كَانَ َيُحثُّ َعلَى الصََّدقَِة َوَيْنَهى َعْن الُْمثْلَِة

 هبىــزگ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهنهس : قهتــادە مۇنــداق دەيــدۇ   - 5327
ئۇكـل ۋە ئـۇرەينه قهبىلىسـىدىن    : ھهدىس سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق دېگهن

ــنىگه كېلىــپ   ــانچه كىشــى مهدى ــبهر   ،بىــر ق ئىمــان ئېيتتــى ۋە پهيغهم
  :ئۇالر) كۆپ ئۆتمهي( .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت قىلدى

دېهقـانچىلىق قىلمـاي، چـارۋىچىلىق     )يـۇرتىمىزدا (بىـز  ! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 
شـهلمىگهنلىكلىرىنى  ىلېۋە مهدىنىنىڭ ھاۋاسى بىلهن كۇق، ـ دېيىشتى  قىالتت

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه  ،شـۇنىڭ بىـلهن   .ئېيتىپ شىكايهت قىلىشـتى 
ئـۇالرنى پـادىچى    ،بىـر پـادىچى ئاجرىتىـپ    بىـلهن تۆگه  تۇياق بىر قانچه ۋەسهللهم
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 .شكه بۇيرىدىكىدىن ئىچىۈيدۈتى ۋە سۈبۇ تۆگىلهرنىڭ س ،بىلهن بىرگه چىقىپ
ئىســالمدىن يېنىــپ،   ،ھهررە دېــگهن جاينىــڭ بىــر تهرىــپىگه كهلگهنــدە     ئــۇالر

ــبه ــى ۋەســهللهم پهيغهم ــۈر ر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ۈۋەتتى ۋە نىڭ پادىچىســىنى ئۆلت
ر پهيغهمــبه ئىشــتىن خهۋەر تاپقــان  بــۇ. تــۆگىلهرنى ھهيــدەپ ئېلىــپ كهتتــى   

پ ئـۇالرنى تۇتـۇپ كهلـدى ۋە    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم دەرھـال ئـادەم ئهۋەتىـ     
سـىپ تاشالشـقا   ېقـوللىرىنى ك پـۇت ـ   ، پساھابىلهرگه ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى قۇيـۇ 

 كىئۇالر ھهررە دېگهن جاينىڭ بىر تهرىپىگه ئېلىپ بېرىلىپ تـا  .بۇيرۇق قىلدى
  .تاشالپ قويۇلدى )شۇ پېتى(ئۆلگۈچه 

يغهمـبهر  ، پهبـۇ ۋەقهدىـن كېـيىن    ،تىشـىچه ېبىـزگه ي : مۇنـداق دەيـدۇ   قهتادە
ســـهدىقه قىلىشـــقا ئۈنـــدەيتتى، ئۆلتـــۈرۈلگهن  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

ــۇت  ــوللىرى ۋە ئېغىــز  - كىشــىنىڭ پ ــانلىرىنى   - ق ــارلىق ئورگ ــۇرۇنلىرى قات ب
  . جهسهتكه بۇزغۇنچىلىق قىلىشتىن چهكلهيتتى ،سىپېك

 )4192: بۇخارى(

ُد ْبُن ِسريِيَن أَنَّ ذَِلَك كَانَ قَْبلَ أَنْ قَالَ قََتاَدةُ فََحدَّثَنِي ُمَحمَّ :ومن رواياته - 5328
  .َتْنزِلَ الُْحُدوُد
مـۇھهممهد ئىبنـى   : يهنه بىر رىۋايهتته قهتادە مۇنداق دېـگهن  - 5328

ــازا       ــڭ ج ــۇ ۋەقه جىنايهتلهرنى ــىچه، ب ــۆزلهپ بېرىش ــا س ــىرىننىڭ ماڭ س
  . ۇن بولغان ئىكهنئۆلچىمى نازىل قىلىنىشتىن بۇر

 )5686: بۇخارى(

فَقَطََّع أَْيِدَيُهْم َوأَْرُجلَُهْم َوَسَمَر أَْعُيَنُهْم َوَتَركَُهْم بِالَْحرَِّة َيَعضُّونَ : ويف رواية - 5329
  .الِْحَجاَرةَ

ئۇالرنىڭ قـوللىرىنى  : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته – 5329
ــۇتلىرىنى كهســتى، كــۆزلىرىنى قۇيــ  ــگهن ۇۋە پ ــۇالرنى ھهررە دې ۋەتتى ۋە ئ

ى يالىشـىپ  تاشـن ) ئۇسسۇزلۇقتىن(شۇ پېتى تاشالپ قويدى، ئۇالر يهرگه 
  . كهتتى

 )1501: بۇخارى(
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قَالَ َسلَّاٌم فََبلََغنِي أَنَّ الَْحجَّاَج قَالَ ِلأََنسٍ َحدِّثْنِي بِأََشدِّ ُعقُوَبٍة َعاقََبُه : ومنها - 5330
  .ذَا فََبلȠََ الَْحَسَن فَقَالَ َوِدْدُت أَنَُّه لَْم ُيَحدِّثُْه بَِهذَاالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحدَّثَُه بَِه

ماڭـا يېتىشـىچه،   : يهنه بىر رىۋايهتته سهلالم مۇنـداق دەيـدۇ   - 5330
  :ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا) ئىبنى يۇسۇف(ھهججاج 

ــ سهن ماڭا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىجرا قىلغـان  
ــ دېگهنىــدى، ! ق جــازا توغرۇلــۇق ھهدىــس ســۆزلهپ بهرگىــن ئهڭ قــاتتى ـ

بـۇ  . ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا يۇقىرىقى ھهدىسنى سـۆزلهپ بهردى 
  : قىسسه ھهسهن بهسرىگه يهتكهنىدى، ئۇ

ولىسـىچۇ، ـ   ئهنهس بۇ ۋەقهنـى ھهججاجغـا دەپ بهرمىـگهن ب   كاشكى ــ 
  . دېدى

 )5658: بۇخارى(

إِنََّما َسَملَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعُيَن أُولَِئَك ِلـأَنَُّهْم   َعْن أََنسٍ قَالَ - 5331
  .َسَملُوا أَْعُيَن الرَِّعاِء

ــۇ  ئهنهس  - 5331 ــۇ ئهنهـ ــگهن رەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــبه: مۇنـ ر پهيغهمـ
ــهللهم  ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــ ــۆزلىرىنى ســــ نىڭ ئۇالرنىــــــڭ كــــ

ۇ پادىچىنىـــــڭ كـــــۆزلىرىنى  ئۇالرمـــــ ب،ىكى ســـــهۋەىدقۇيۇۋېتىشـــــ
  . ىدىۋەتكهنۇقۇي

 )1671: مۇسلىم(

قَالَ أَُبو ِقلَاَبةَ فََهُؤلَاِء َسَرقُوا َوقََتلُوا َوكَفَُروا َبْعَد إƹَِانِهِْم َوَحـاَرُبوا  : ومنها - 5332
  .اللََّه َوَرُسولَُه

ق قىلــدى، ئــادەم رىلىــبــۇالر ئوغ: البه مۇنــداق دەيــدۇهق ئهبــۇ – 5332
نىــڭ هللاۋە اهللا ا .كاپىرلىققــا قــايتتى ،بولــۇپ ئېيتىــپئىمــان ئۆلتــۈردى، 

  . الن قىلدىېرەسۇلىغا ئۇرۇش ئ
 )233: بۇخارى(
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فَأََمَر بَِمَساِمَري فَأُْحِمَيْت فَكََحلَُهْم َوقَطََع أَْيِدَيُهْم َوأَْرُجلَُهـْم َوَمـا    :ومنها - 5333
  .َحَسَمُهْم

يغهمبهر سهلاللالھۇ په: يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 5333
ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇيرۇق قىلىپ، بىر قانچه تال مىخنى قىزىتتـى، شـۇ   

 -، ئۇالرنىــڭ پــۇت ①مىخــالر بىــلهن ئۇالرنىــڭ كــۆزلىرىگه ســۈرمه تــارتتى
  . اي تاشالپ قويدىقوللىرىنى كېسىپ، داغلىم

 )6804: بۇخارى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا قَطََّع الَِّذيَن َسَرقُوا َعْن أَبِي الزَِّناِد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّ - 5334
الَّـِذيَن   ِلقَاَحُه َوَسَملَ أَْعُيَنُهْم بِالنَّارِ َعاَتَبُه اللَُّه َتَعالَى ِفي ذَِلَك فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى إِنََّما َجـَزاءُ 

  .ضِ فََساًدا أَنْ ُيقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا الْآَيةَُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْر
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : ئهبۇ زىنـاد مۇنـداق دەيـدۇ    - 5334 

ــوللىرىنى     ۋەســهللهم ســېغىن تۆگىســىنى ئوغرىلىغــان ئوغرىالرنىــڭ ق
تائـاال بـۇ    هللاكېسىپ، كۆزلىرىنى ئوت بىـلهن كـور قىلغانـدىن كېـيىن، ا    

ــته پهيغهمبىــرىگه ك ــۇرۇش  هللا ا: ايىــپھهق ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلى بىــلهن ئ
يهر يۈزىــدە بۇزغۇنچىلىــق قىلىــدىغانالرنىڭ جازاســى  قىلىــدىغانالرنىڭ،

ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشى يـاكى ئـوڭ قـوللىرى ۋە     شۇكى،
يهنـى  ( بـۇ  .سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك

ئـاخىرەتته   ،)ئېلىپ كهلگۈچىـدۇر ( الىقئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيادا رەسۋ )جازا
   .③دېگهن ئايهتنى نازىل قىلغان ②ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

 )4370: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
يهنى كۆزلىرىنى كور قىلىش ئۈچۈن، قىزىق مىخ خۇددى سۈرمه تارتقانـدەك كـۆز قاپـاقلىرى ئۈسـتىدىن      ①

 .سۈرۈلدى
 .ـ ئايهت 33ۈرە مائىدە، س ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 938(ئهلبانى  ③
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َعْن َبْهزِ ْبنِ َحِكيمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5335
ِمْن ُمْشرٍِك أَْشَرَك َبْعَد َما أَْسلََم َعَملًا َحتَّى ُيفَـارَِق الُْمْشـرِِكَني إِلَـى     َوَسلََّم لَا َيقَْبلُ اللَُّه

  .الُْمْسِلِمَني
ــىدىن    - 5335 ــارقىلىق بوۋىسـ ــى ئـ ــم دادىسـ ــى ھهكىـ ــز ئىبنـ بهھـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   
  :رىۋايهت قىلىدۇ

ــاال  هللا« ــان ئېيتقائىتائ ــدىنم ــيىن ن ــان   ،كې ــرىكلىككه قايتق مۇش
نى تاشـــالپ رمۇشـــرىكالئـــۇ  كىتـــاھېچبىـــر ئهمىلىنـــى  نىـــڭ ئادەم

   .①»مۇسۇلمانالرغا قېتىلمىغۇچه قوبۇل قىلمايدۇ
 )2536: ئىبنى ماجه(

ْيـِه  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َيُهوِديَّةً كَاَنْت َتْشُتُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه َعلَ  - 5336
  .اَوَسلََّم َوَتقَُع ِفيِه فََخَنقََها َرُجلٌ َحتَّى َماَتْت فَأَْبطَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَمَه

بىـر  : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  - 5335
تتـى ۋە  يهھۇدىي ئايال پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى تىلالي

بىر كۈنى، ئـۇ خوتـۇننى بىـر كىشـى بوغـۇپ      . بولمىغۇر سۆزلهرنى قىالتتى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇ خوتۇننىــڭ . ئۆلتۈرىــۋەتتى

  . ②خۇن ھهققىنى بىكار قىلىۋەتتى
 )4362: ئهبۇ داۋۇد(

النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    اْبن َعبَّاسٍ أَنَّ أَْعَمى كَاَنْت لَُه أُمُّ َولٍَد َتْشُتُم عن - 5337
َعلَـْت  َوَسلََّم َوَتقَُع ِفيِه فََيْنَهاَها فَلَا َتْنَتهِي َوَيْزُجُرَها فَلَا َتْنَزجُِر قَالَ فَلَمَّا كَاَنْت ذَاَت لَْيلٍَة َج

فََوَضَعُه ِفي َبطْنَِها َواتَّكَأَ َعلَْيَهـا   َتقَُع ِفي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتْشُتُمُه فَأََخذَ الِْمْغَولَ
لَّـِه  فَقََتلََها فََوقََع َبْيَن رِْجلَْيَها ِطفْلٌ فَلَطََّخْت َما ُهَناَك بِالدَّمِ فَلَمَّا أَْصَبَح ذُِكَر ذَِلَك ِلَرُسولِ ال

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2055(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 937(ئهلبانى  ②
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َرُجلًا فََعلَ َما فََعلَ ِلي َعلَْيِه َحقٌّ إِلَّا قَـاَم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَمَع النَّاَس فَقَالَ أَْنُشُد اللََّه 
ـ   لََّم فَقَاَم الْأَْعَمى َيَتَخطَّى النَّاَس َوُهَو َيَتَزلَْزلُ َحتَّى قََعَد َبْيَن َيَدْي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَس

َتقَُع ِفيَك فَأَْنَهاَها فَلَا َتْنَتهِي َوأَْزُجُرَها فَلَا فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََنا َصاِحُبَها كَاَنْت َتْشُتُمَك َو
ُمَك َتْنَزجُِر َوِلي ِمْنَها اْبَناِن ِمثْلُ اللُّْؤلَُؤَتْينِ َوكَاَنْت بِي َرِفيقَةً فَلَمَّا كَانَ الَْبارَِحةَ َجَعلَْت َتْشُت

ا َواتَّكَأُْت َعلَْيَها َحتَّى قََتلُْتَها فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َوَتقَُع ِفيَك فَأََخذُْت الِْمْغَولَ فََوَضْعُتُه ِفي َبطْنَِه
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا اْشَهُدوا أَنَّ َدَمَها َهَدٌر

ــۋايهت    - 5337 ــداق رى ــادىن مۇن ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم
ــدۇ ــدەك      : قىلىنى ــۇ دې ــۇپ، ئ ــار بول ــدىكى ب ــر دې ــڭ بى ــور ئادەمنى ــر ك بى

ــايىتى    پهيغه ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى تىلاليتتــى ۋە ناھ م
خوجـايىنى ئـۇنى توسسـىمۇ توختىمـايتتى،     . بولمىغۇر سۆزلهرنى قىالتتى

بىر كېچىسـى، ئـۇ دېـدەك يهنه    . كايىسىمۇ ئۇنىڭ سۆزىنى تىڭشىمايتتى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهققىـدە بولمىغـۇر سـۆزلهرنى      

ــى ئېلىــپ،  . شــقا باشــلىغانىدىقىلىــپ، تىلال خوجــايىنى بىــر خهنجهرن
ئۇنىڭ قورسىقىغا تىقتى، ئارقىسىدىن ئـۆزىنى ئـۇ دېـدەكنىڭ ئۈسـتىگه     

بۇ ئارىلىقتا ئۇ خوتۇننىڭ قورسىقىدىكى بـاال  . تاشالپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى
ــۇ . قــان ئۆينىــڭ ئىچىــدىكى نهرســىلهرنى بۇلغىــۋەتتى . يهرگه چۈشــتى ب

ە خهۋەر تاپقـان پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ۋەقهدىن ئهتىسى سـهھهرد 
  :ۋەسهللهم جامائهتنى توپالپ

، بــۇ ئىشــنى قىلغــان ۋە ماڭــا ۈنــۈپ قــاالينىــڭ نــامى بىــلهن ئۆتهللا ـــ
ــ  ! ئىتائهت قىلىش مهجبۇرىيىتى بار بولغان بۇ ئادەم ئورنىـدىن تۇرسـۇن  

شــۇنىڭ بىــلهن كــور ئــادەم تىتــرىگهن پېتــى ئورنىــدىن تــۇردى ۋە . دېــدى
شىلهرنى ئارىالپ ئۆتۈپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كى

  :ئالدىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ
ى تـ ئۇ خوتـۇن سـېنى تىلاليت  . ئۇنى مهن ئۆلتۈردۈم! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

مهن ئۇنى توسسـاممۇ  . ۋە سېنىڭ ھهققىڭدە بولمىغۇر سۆزلهرنى قىالتتى
لــېكىن ئــۇ ماڭــا  .توختىمــايتتى، كايىســاممۇ ســۆزۈمنى تىڭشــىمايتتى

تۈنۈگـۈن  . بهكمۇ كۆيۈنهتتى، ئۇنىڭدىن گۆھهردەك ئىككـى ئوغلۇممـۇ بـار   
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ئاخشــام، ئــۇ ســېنى يهنه تىلــالپ، بولمىغــۇر ســۆزلهرنى قىلغىلــى تــۇردى،  
شۇنىڭ بىلهن، خهنجهرنى ئېلىپ، قورسىقىغا تىقتىم ۋە ئۆزەمنى ئۇنىـڭ  

بـۇنى  . ېـدى شـۇنداق قىلىـپ، ئـۇنى ئۆلتـۈرۈۋەتتىم، ـ د     . ئۈستىگه ئـاتتىم 
  :ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

گۇۋاھ بولۇپ قويۇڭالركى، بۇ خوتۇننىـڭ خـۇنى بىكـار    ! ئى خااليىقــ 
  . ①، ـ دېدىقىلىندى

 )4361: ئهبۇ داۋۇد(

ى َرُجـلٍ  َعْن أَبِي َبْرَزةَ قَالَ كُْنُت ِعْنَد أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََتَغيȘََّ َعلَ - 5338
ـ  الَ فَاْشَتدَّ َعلَْيِه فَقُلُْت َتأْذَنُ ِلي َيا َخِليفَةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْضرُِب ُعُنقَُه قَ

ِلـي  فَأَذَْهَبْت كَِلَمِتي غََضَبُه فَقَاَم فََدَخلَ فَأَْرَسلَ إِلَيَّ فَقَالَ َما الَِّذي قُلَْت آنِفًا قُلُْت ائْـذَنْ  
ٍد أَْضرُِب ُعُنقَُه قَالَ أَكُْنَت فَاِعلًا لَْو أََمْرُتَك قُلُْت َنَعْم قَالَ لَا َواللَِّه َما كَاَنْت ِلَبَشرٍ َبْعَد ُمَحمَّ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
رەزىيهلالھـۇ  بهكرى  ئهبۇ ،بىر كۈنى: بهرزە مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ – 5338

شــۇنىڭ  .، بىــرىگه بهكمــۇ ئاچچىغالنــدىئــۇ .ىمنىــڭ يېنىــدا تــۇراتتئهنهۇ
  :بىلهن، مهن

ئۇنىـڭ   ،ماڭـا رۇخسـهت قىلسـاڭ   ! خهلىپىسـى نىڭ رەسۇلۇلالھئى ــ 
بىـلهن ئـاچچىغى بېسـىلغاندەك    م ۈبـۇ سـۆز  . دېـدىم  ، ـ كاللىسـىنى ئـاالي  

مېنــى  ،كېــيىن .ئــۆيىگه كىرىــپ كهتتــى ،دە، ئورنىــدىن تــۇرۇپ -بولــدى 
  :دەكىرگىنىميېنىغا  .چاقىرتىپتۇ

  :مهن. ـ دەپ سورىدىىڭ؟ ىدسهن بايا نېمه دېگهنــ 
ـ ىم،  ىـد دېگهن “رۇخسهت قىل، بېرىـپ ئۇنىـڭ كاللىسـىنى ئـاالي    ”ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى ئهبۇ. دېدىم

  :مهن. دېدىـ شۇنداق قىالمتىڭ؟ ــ رۇخسهت قىلغان بولسام، راست 
  :ئۇ ،مسهدېـ ھهئه، ــ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3665(ئهلبانى  ①
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . يـدۇ ياق، ئۇنـداق قىلىشـقا بولما  ــ 
ياكى رۇخسهت (ۋەسهللهمدىن باشقا ھېچكىمنىڭ بۇنداق ئىشقا بۇيرۇش 

  . ①ھهددى يوق، ـ دېدى) بېرىش
  )4363: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3666(ئهلبانى  ①
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ھۆرنىڭ، قۇلنىڭ، مهجبۇرالنغان كىشىنىڭ ۋە ساراڭنىڭ 
شۈبهه بىلهن قىلىنغان زىنا  ؛قىلغان زىناسىنىڭ جازاسى

  ەم بىلهن قىلىنغان زىنانىڭ جازاسىبىلهن مهھر

َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ َرَجَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرَجَم  - 5339
نِّي قَـْد  أَُبو َبكْرٍ َوَرَجْمُت َولَْولَا أَنِّي أَكَْرُه أَنْ أَزِيَد ِفي ِكَتابِ اللَِّه لَكََتْبُتُه ِفي الُْمْصَحِف فَإِ

  .َخِشيُت أَنْ َتجِيَء أَقَْواٌم فَلَا َيجُِدوَنُه ِفي ِكَتابِ اللَِّه فََيكْفُُرونَ بِِه
تـوي  : (مۇنداق دەيدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر ئىبنى خهتتاب  - 5339

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر) قىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن زىنــا قىلغــانالرنى 
كېســهك قىلىــپ   - چالمــانــى يه(رەجــم قىلغــان   ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

نىـڭ  هللا .بهكرىمۇ رەجم قىلغـان، مهنمـۇ رەجـم قىلـدىم     ، ئهبۇ)ئۆلتۈرگهن
رەجـم   ،قېتىپ قويۇشتىن قورقمىغان بولسام) بىرەر نهرسىنى(كىتاۋىغا 

قىلىش مهسىلىسـىنى يېزىـپ قويغـان بـوالتتىم، چـۈنكى مهن كېـيىن       
ــىلهر  ــر قىســىم كىش ــدىن ق نىڭبى ــۈم ۇرئان ــدىكى ھۆك ــم ھهققى نى رەج

   .①رەجمنى ئىنكار قىلىشىدىن ئهنسىرەيمهن ،تاپالماي
 )1431: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيقُولُ الرَّْجُم ِفي  - 5340
ِصَن إِذَا قَاَمْت الَْبيَِّنةُ أَْو كَانَ الَْحَبلُ ِكَتابِ اللَِّه َحقٌّ َعلَى َمْن َزَنى ِمْن الرَِّجالِ َوالنَِّساِء إِذَا أُْح

  .أَْو الْاْعِتَراُف
: مۇنداق دەيـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما دۇلالھ ئىبنى ئابباس بئا - 5340

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمهن ئۆمهر ئىبنى خهتتاب 
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ا قىلسـا،  توي قىلغان ئهر ياكى تـوي قىلغـان ئايـال زىنـ     :ئاڭلىغان ئىدىم
ۋەيــاكى ئۆزىنىــڭ ش زىنــا قىلغــانلىقى گــۇۋاھچى يــاكى قورســاق كۆتــۈرۈ

نىڭ كىتاۋىدا ئۇالرنى رەجم هللا ،ئېتىراپ قىلىشى ئارقىلىق ئىسپاتالنسا
   .①قىلىش ھهقتۇر

 )1558: مالىك(

ْشـهُِدوا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ǁَواللَّاِتي َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ ِمْن نَِسـاِئكُْم فَاْستَ  - 5341
 اللَُّه َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْم فَإِنْ َشهُِدوا فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي الُْبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوُت أَْو َيْجَعلَ

ْنكُْم فَآذُوُهَما لَُهنَّ َسبِيلًاǀ َوذَكََر الرَُّجلَ َبْعَد الَْمْرأَِة ثُمَّ َجَمَعُهَما فَقَالَ ǁَواللَّذَاِن َيأِْتَيانَِها ِم
ُدوا فَإِنْ َتاَبا َوأَْصلََحا فَأَْعرُِضوا َعْنُهَماǀ فََنَسَح ذَِلَك بِآَيِة الَْجلِْد فَقَالَ ǁالزَّانَِيةُ َوالزَّانِي فَاْجِل

ǀكُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجلَْدٍة.  
: تائـاال  هللا :مۇنداق دەيـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئابباس  - 5341

ئـاراڭالردىن   )ئىسپاتالش ئۈچۈن( ئاياللىرىڭالردىن پاھىشه قىلغانالرنى﴿
يهنــى ئــۇالر ( ئهگهر ئــۇالر گۇۋاھلىــق بهرســه تــۆت گــۇۋاھچى كهلتــۈرۈڭالر؛

تـــاكى  )ئايالنىـــڭ جىنـــايىتىنى ئىسپاتلىســـا   ،گۇۋاھلىـــق بېرىـــپ 
ئۇالرغا بىر چىقىش يـولى بهرگهنـگه   هللا ئاياللىرىڭالر ۋاپات بولغانغا ياكى ا

دېـگهن ئـايهتتىن كېـيىن، ئهر كىشـىنىمۇ      ﴾هدەر ئۇالرنى ئۆيدە تۇتۇڭالرق
ــاراڭالردا ئىككــى كىشــى ﴿: زىكــرى قىلىــپ  ــال ( ئ ــلهن ئاي ــى ئهر بى  )يهن
 ئهگهر ئـۇالر تهۋبه قىلىـپ تۈزەلسـه،   ، ئـۇالرنى ئهيىـبلهڭالر   پاھىشه قىلسا،

                                                 
قاتـارلىق كىتـابالردىمۇ رىـۋايهت قىلىنغـان بولـۇپ،       “سـهھىه مۇسـلىم  ” ۋە “سهھىه بۇخارى”بۇ ھهدىس  ①

دېگهن سۆزىنى ئىككى خىل ئۇسـۇلدا   “نىڭ كىتاۋىدا رەجم قىلىش ھهقتۇرهللا”: ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ
بۇخارىدىكى رىـۋايهتلهرگه ئاساسـهن، بـۇ    . بىرى، قۇرئاندا رەجم قىلىش ھهققىدە ئايهت بار. چۈشىنىشكه بولىدۇ

شـۇنىڭ  . ايهتنىڭ لهۋزىنى تىالۋەت قىلىش ئهمهلدىن قالـدۇرۇلغان بولسـىمۇ، ھـۆكمى ئهمهلـدىن قالمىغـان     ئ
ئۇالرغـا  هللا ا﴿: ان ئايالالر ھهققىدىكى ئايهتتهيهنه بىرى، پاھىشه قىلغ. نىڭ كىتاۋىدا بار، ـ دېمهكچى هللائۈچۈن، ا

يهت رەجـم مهسىلىسـىنى ئـۆز ئىچىـگه     دېـگهن ئـا   ﴾گه قهدەر ئـۇالرنى ئۆيـدە تۇتـۇڭالر   بىر چىقىش يولى بهرگهنـ 
ئۇالرغـا  هللا ا«: چۈنكى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ ئايهتنى تهپسىر قىلىـپ . ئالغان، ـ دېمهكچى 

چىقىش يولى ئاتا قىلدى، توي قىلغانالرنى رەجم قىلىش، تـوي قىلمىغـانالرنى يـۈز دەررە ئـۇرۇش ۋە بىـر يىـل       
دا رىۋايهت قىلىنغان بۇ ھهدىسى ئارقىلىق بۇ ئايهتتىن رەجم قىلىش ۋە يـۈز  دېگهن بولۇپ، مۇسلىم» ...پاالش

 .دەررە ئۇرۇشنىڭ مهقسهت قىلىنغانلىقىنى ئىزاھالپ بهرگهن



  ...قۇلنىڭ، مهجبۇرالنغان كىشىنىڭ ۋە ساراڭنىڭ قىلغان زىناسىنىڭ جازاسى؛ شۈبهه بىلهن قىلىنغان ھۆرنىڭ،
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ــۇالرنى كهچــۈرۈڭالر  ــدى    ①﴾ئ ــگهن ئــايهتنى نازىــل قىل كېــيىن، بــۇ  . دې
زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغـۇچى ئهرنىـڭ   ﴿: رنىڭ ھۆكمىنىئايهتله

دېــگهن ئــايهت بىــلهن ئهمهلــدىن  ②﴾ھهر بىرىنــى يــۈز دەررىــدىن ئــۇرۇڭالر
   .③قالدۇردى

 )4413: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخـذُوا  - 5342
الثَّيِّبِ َعنِّي ُخذُوا َعنِّي قَْد َجَعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيلًا الْبِكُْر بِالْبِكْرِ َجلُْد ِمائٍَة َوَنفُْي َسَنٍة َوالثَّيُِّب بِ

  .َجلُْد ِمائٍَة َوالرَّْجُم
ــامىت   - 5342 ــادە ئىبنـــى سـ ــۇئۇبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت رەزىيهلالھـ دىن رىـ

  :مۇنداق دېگهنلهيهى ۋەسهللهم سهلاللالھۇ ئهقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 
پاھىشـه  (هللا ا! مهنـدىن ئۆگىنىـۋېلىڭالر  ! مهندىن ئۆگىنىـۋېلىڭالر «

 بىـلهن  ئهر ئـۆيلهنمىگهن . چىقىـش يـولى ئاتـا قىلـدى    ) قىلغان ئايالالرغا
پ، بىـر  لـۇ ئىككىلىسى يۈز دەررە ئۇرۇ ،زىنا قىلسا ئاياللمىغان ياتلىق بو

ــدۇ  ــل پالىنى ــۈك .يى ــلهن  ئۆيل ــاتلىقئهر بى ــا   ي ــا قىلس ــال زىن ھهر  ،ئاي
   .»ئىككىلىسى يۈز دەررە ئۇرۇلىدۇ ۋە رەجم قىلىنىدۇ

 )1690: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضَرَب َوغَرََّب َوأَنَّ أََبا َبكْـرٍ   - 5343
  .َضَرَب َوغَرََّب َوأَنَّ ُعَمَر َضَرَب َوغَرََّب

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر  - 5343
لهرنىڭ ئىچىـدىن  ئۆيلهنمىگهن( ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

 ئهنهـۇ  بهكرى رەزىيهلالرھۇ دەررە ئۇرغان ۋە پالىغان، ئهبۇ) غازىنا قىلغانالر
  . ④ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ ھهم شۇنداق قىلغان ۋە

 )1438: تىرمىزى(
                                                 

 .ـ ئايهتلهر 16ـ ۋە  15سۈرە نىسا،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 2سۈرە نۇر،  ②
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3711(ئهلبانى  ③
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َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ َرُجلًا ِمْن أَْسلََم ُيقَالُ لَُه َماِعُز ْبُن َماِلٍك أََتى َرُسولَ اللَِّه  - 5344
لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي أََصْبُت فَاِحَشةً فَأَِقْمُه َعلَيَّ فََردَُّه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع
رُِجُه ِمْنـُه  ِمَراًرا قَالَ ثُمَّ َسأَلَ قَْوَمُه فَقَالُوا َما َنْعلَُم بِِه َبأًْسا إِلَّا أَنَُّه أََصاَب َشْيئًا َيَرى أَنَُّه لَا ُيْخ

َنْرُجَمـُه قَـالَ    إِلَّا أَنْ ُيقَاَم ِفيِه الَْحدُّ قَالَ فََرَجَع إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَرَنا أَنْ
َوالَْمـَدرِ  فَاْنطَلَقَْنا بِِه إِلَى َبِقيعِ الَْغْرقَِد قَالَ فََما أَْوثَقَْناُه َولَا َحفَْرَنا لَُه قَالَ فََرَمْيَناُه بِـالَْعظْمِ  

ا فََرَمْيَناُه بَِجلَاِميـِد  َوالَْخَزِف قَالَ فَاْشَتدَّ َواْشَتَدْدَنا َخلْفَُه َحتَّى أََتى ُعْرَض الَْحرَِّة فَاْنَتَصَب لََن
ْن الَْحرَِّة َيْعنِي الِْحَجاَرةَ َحتَّى َسكََت قَالَ ثُمَّ قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِطيًبا ِم

اِلَنا لَُه َنبِيٌب كََنبِيـبِ  الَْعِشيِّ فَقَالَ أََو كُلََّما اْنطَلَقَْنا غَُزاةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه َتَخلََّف َرُجلٌ ِفي ِعَي
  .التَّْيسِ َعلَيَّ أَنْ لَا أُوَتى بَِرُجلٍ فََعلَ ذَِلَك إِلَّا َنكَّلُْت بِِه قَالَ فََما اْسَتْغفََر لَُه َولَا َسبَُّه

ــۇ – 5344 ــهئىد  ئهب ــۇ  س ــۇ ئهنه ــدۇ رەزىيهلالھ ــداق دەي ــلهم : مۇن ئهس
ــ ــرى په     ىدىنقهبىلىس ــىملىك بى ــك ئىس ــى مالى ــائىز ئىبن ــبهرم  يغهم

  :نىڭ يېنىغا كېلىپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ـــ! غىــنمهن زىنــا قىلــدىم، ماڭــا زىنانىــڭ جازاســىنى ئىجــرا قىلــــ 
بىـر قـانچه قېـتىم    ئـۇنى   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. دېدى
  :ئۇالر .ئادەمنى سۈرۈشتۈردىئاندىن ئۇنىڭ قهۋمىدىن ئۇ . ۋەتتىۇقايتۇر

بىــراق ئــۇ ئۆتكــۈزگهن  ناچــار ئــادەم ئهمهس ئىــدى،) ئهســلىدە(ــــ ئــۇ 
بۇ گۇنـاھتىن پـاك بواللمـايمهن دەپ     ،چهۇغىتمرجازاسىنى تا گۇناھىنىڭ

نىڭ ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبه  ،ئـۇ . دېدى - ،ىكهنقارايد
بىزنــى ئــۇنى رەجــم  ر ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبه ،ىىــديېنىغــا يهنه كهلگهن

بىـز ئـۇنى بهقىئـۇلغهرقهد دېـگهن      .شـقا بۇيرىـدى  قىلى) كېسهك - چالما(
 ۋە لىمىـدۇق وجايغا ئېلىپ چىقتۇق، ئۇنى باغالپمۇ قويمىدۇق، ئورىمـۇ ك 

كېسـهك قاتـارلىق نهرسـىلهرنى     ـ  سـۆڭهك، چالمـا   ،شـۇ پېتـى تۇرغـۇزۇپال   
ئــۇ ئاغرىققــا چىــدىماي قــاچتى، بىزمــۇ كهينىــدىن   .ئــاتقىلى باشــلىدۇق

هررە دېــگهن جاينىــڭ بىــر تهرىپىــدە  ھ ،پ بېرىــپۈرۈئــۇ يۈگــ .يۈگــۈردۇق
نىـڭ  ەبىـز ئـۇنى ھهرر   ،شـۇنىڭ بىـلهن   .بىزگه تىك تۇرۇپ بهردى ،توختاپ
شۇ كـۈنى  . نهپسى توختىغىچه ئۇردۇق كىچوڭ تاشلىرى بىلهن تا - چوڭ
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ــته،  ــبهكهچ ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇرۇپ ر س ــدىن ت  ،ئورنى
  :كىشىلهرگه سۆز قىلىپ

 ،چىقىـپ كهتسـهكال   لىـدا غازاتقـا ئاتلىنىـپ   يوهللا بىز ھهر قېـتىم ا «
يــۈرگهن تېكىــدەك تىمىســقىالپ  ئىــزدەپ )ئــۆچكه( تىلغىلى چىشــىرئــا
 - بىزنىـــڭ خوتـــۇن ،دىغان بىرســـى ســـهپتىن ئايرىلىـــپ قېلىـــپىـــيۈر
ــال بۇنـــدىن كېـــيىن شـــۇنداق ! لىرىمىزنى تىمىســـقىالپ يۈرەمـــدۇ؟ىبـ

غا ئىبــرەت ئــۇنى باشــقىالر ،قىلىــدىغان بىرەرســىنى يولۇقتــۇرۇپ قالســام
. دېـــدى» مگه ۋەدە بېـــرىمهنەئـــۆز - ئـــۆزھهققىـــدە  بولغـــۇدەك جـــازاالش

ــبهر  ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــرەت تهلهپ  س ــا مهغپى مائىزغ
  . قىلىپ دۇئامۇ قىلمىدى، ئۇنى ھهم تىللىمىدى
 )1694: مۇسلىم(

الَ ُهَو َرُجلٌ أََصاَب ذَْنًبـا  قَالَ ذََهُبوا َيْسَتْغِفُرونَ لَُه فََنَهاُهْم قَ: ويف رواية - 5345
  .َحِسيُبُه اللَُّه

ساھابىلهر مائىزغـا  : مۇنداق دەپ كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته - 5345
ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبه ىدى،ىن مهغپىرەت تىلىگىلى تۇرغانتهللا

 ئۇنىڭـدىن  يهنى(غا ئۇنىڭهللا ا بىر گۇناھكار، ئۇ« :ئۇالرنى توسۇپ ۋەسهللهم
   .①دېدى »كۇپايه )شقائېلى بساېھ

 )4431: داۋۇد ئهبۇ(

أنه َحفََر لَُه ُحفَْرةً ثُمَّ أََمَر بِِه فَـُرجَِم، قَـالَ    عةفلما كان الرب: َعْن ُبَرْيَدةَ - 5346
كَانَ الَْغـُد   فََجاَءْت الَْغاِمِديَّةُ فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي قَْد َزَنْيُت فَطَهِّْرنِي َوإِنَُّه َردََّها فَلَمَّا

الَ إِمَّا قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه ِلَم َتُردُّنِي لََعلََّك أَنْ َتُردَّنِي كََما َرَدْدَت َماِعًزا فََواللَِّه إِنِّي لَُحْبلَى قَ
ْدُتُه قَالَ اذَْهبِـي  لَا فَاذَْهبِي َحتَّى َتِلِدي فَلَمَّا َولََدْت أََتْتُه بِالصَّبِيِّ ِفي ِخْرقٍَة قَالَْت َهذَا قَْد َولَ

يَّ اللَِّه فَأَْرِضِعيِه َحتَّى َتفِْطِميِه فَلَمَّا فَطََمْتُه أََتْتُه بِالصَّبِيِّ ِفي َيِدِه ِكْسَرةُ ُخْبزٍ فَقَالَْت َهذَا َيا َنبِ
مَّ أََمَر بَِها فَُحِفَر لََها إِلَى قَْد فَطَْمُتُه َوقَْد أَكَلَ الطََّعاَم فََدفََع الصَّبِيَّ إِلَى َرُجلٍ ِمْن الُْمْسِلِمَني ثُ
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لَى َصْدرَِها َوأََمَر النَّاَس فََرَجُموَها فَُيقْبِلُ َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد بَِحَجرٍ فََرَمى َرأَْسَها فََتَنضََّح الدَُّم َع
ُه إِيَّاَها فَقَالَ َمْهلًـا َيـا َخاِلـُد    َوْجِه َخاِلٍد فََسبََّها فََسِمَع َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسبَّ

لَْيَها فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَقَْد َتاَبْت َتْوَبةً لَْو َتاَبَها َصاِحُب َمكْسٍ لَُغِفَر لَُه ثُمَّ أََمَر بَِها فََصلَّى َع
  .َوُدِفَنْت

 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  بۇرەيدە  - 5346
ــۆتىنچ ــى   تـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدى، پهيغهمـ ــۈنى يهنه كهلگهنىـ ى كـ

ــورا كــوالپ،   مــائىزۋەســهللهم  ــۇيرۇق  ئۈچــۈن ئ ــدىن رەجــم قىلىشــقا ب ئان
  .دىقىل

  :غامىد قهبىلىسىلىك بىر ئايال كېلىپ ،بۇ ۋەقهدىن كېيىن
ــ  ــى رەســۇلۇلالھ ـ ــاكالپ    ! ئ ــاھتىن پ ــۇ گۇن ــدىم، مېنــى ب ــا قىل مهن زىن

ئـۇ ئايالنىـڭ    ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبهپهيغهم ،ىىددېگهنـ  !ساڭقوي
  :ئۇ ئايال يهنه كېلىپ ،ئهتىسى .ىنى تىڭشىماي قايتۇرۇۋەتتىگېپ

مېنـى   ،؟ قارىغانداسهنۋېتىۇمېنى نېمه ئۈچۈن قايتۇر! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــۇددى  ــائىزنى خ ــاي ئۇنىــڭ (م ــا ئالم ــۆزىنى ئېتىبارغ ــدەك ۇقايتۇر) س ۋەتكهن
بىـــلهن قهســـهمكى، مهن  نىـــڭ نـــامىهللا .ســـهنىۋېتىدىغانـــدەك قىلۇقايتۇر

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . دېدىـ ھامىلدار، ) زىنادىن(
قايتىـپ كېتىشـكه ئۇنىمىسـاڭ، بـاالڭنى تۇغـۇپ بولغـۇچه بولسـىمۇ        ــ 

يـۆگهپ   قانـدىن كېـيىن، بالىسـىنى   ئـۇ ئايـال تۇغ  . دېـدى  ـ! غىنتىپ تۇرېك
  :هلدى ۋەئېلىپ ك

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه . دېـدى ـ ن تۇغۇپ بولدۇم،  باال مانا، مهــ 
  :ۋەسهللهم

ـــ  ــايرىلغۇچه ئ ـ ــالىنى ســۈتتىن ئ ــ! كىنمىــتېب ــاال. دېــدى ـ ســۈتتىن  ب
  .تۇراتتى قولىدا بىر پارچه نان بالىنىڭ. ، يهنه كهلدىغاندىن كېيىنلئايرى

ـــ  ــى رەســۇلۇلالھـ ــدىم، تامــاق  ! ئ ــالىنى ســۈتتىن ئايرى يهلىگــۈدەك يېب
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبه  ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى ـ ،  بولـدى 

سـىگه  كنى مۇسۇلمانالردىن بىرسىگه بېرىپ، ئۇ ئايالنىـڭ كۆ سىبالى نىڭئۇ
ئـورا كوالنغانـدىن كېـيىن كىشـىلهرنى ئـۇ       .كهلگۈدەك ئورا كوالشقا بۇيرىدى

 كېسـهك -كىشـىلهر ئـۇنى چالمـا    ،كېسهك قىلىشقا بۇيرىدى - ئايالنى چالما
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ــالبىــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ خالىــد ئىبنــى ۋەلىــد   .قىلــدى ــاش ئېلىــپ  ت ت
بېشىدىن چىققان قان خالىدنىڭ يۈزىگه  ،ىىدئۇنىڭ بېشىغا ئاتقان ،كېلىپ

ر ســهلاللالھۇ پهيغهمــبه .دىئــۇ ئايــالنى ھاقارەتلىــ خالىــد .چــاچراپ چىقتــى
  :بۇنى ئاڭالپ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىــلهن  نىــڭ نــامىهللادە بولغــان انهپســىم ئىلكىــ !توختــا ،خالىــدــــ ئهي 
ــىنى        ــڭ تۆۋبىس ــدىكى، بۇنى ــۆۋبه قىل ــر ت ــۇنداق بى ــال ش ــۇ ئاي ــهمكى، ب قهس

سوقتى قىلىدىغان باجگىر قىلغـان   - مۈلكىنى قاقتى - كىشىلهرنىڭ مال
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . دېـدى  ، ـ گۇنـاھى مهغپىـرەت قىلىنـاتتى    ،بولسـىمۇ 

 ئانـدىن ئايالنىـڭ جهسـىدى   ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ نـامىزىنى چۈشـۈردى،   
   .دەپنه قىلىندى

 )1695: مۇسلىم(

فَكَانَ النَّاُس ِفيِه ِفْرقََتْينِ قَاِئلٌ َيقُولُ لَقَْد َهلََك لَقَْد أََحاطَْت بِـِه  : ويف رواية - 5347
نَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َخِطيئَُتُه َوقَاِئلٌ َيقُولُ َما َتْوَبةٌ أَفَْضلَ ِمْن َتْوَبِة َماِعزٍ أَنَُّه َجاَء إِلَى ال

اَء َرُسولُ فََوَضَع َيَدُه ِفي َيِدِه ثُمَّ قَالَ اقُْتلْنِي بِالِْحَجاَرِة قَالَ فَلَبِثُوا بِذَِلَك َيْوَمْينِ أَْو ثَلَاثَةً ثُمَّ َج
َس فَقَالَ اْسَتْغِفُروا ِلَماِعزِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهْم ُجلُوٌس فََسلََّم ثُمَّ َجلَ

َتْوَبـةً  فَقَالُوا غَفََر اللَُّه ِلَماِعزِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد َتاَب 
ْمَرأَةٌ ِمْن غَاِمٍد ِمْن الْأَْزِد فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَّـِه  لَْو قُِسَمْت َبْيَن أُمٍَّة لََوِسَعْتُهْم قَالَ ثُمَّ َجاَءْتُه ا

فَقَالَ لََها َحتَّى َتَضِعي َما ِفي َبطْنِِك قَالَ فَكَفَلََها َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصـارِ  : طَهِّْرنِي، بنحوه وفيه
قَالَ قَْد َوَضَعْت الَْغاِمِديَّةُ فَقَالَ إِذًا لَـا  َحتَّى َوَضَعْت قَالَ فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ

 َيا َنْرُجُمَها َوَنَدُع َولََدَها َصِغًريا لَْيَس لَُه َمْن ُيْرِضُعُه فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ إِلَيَّ َرَضاُعُه
  .َنبِيَّ اللَِّه قَالَ فََرَجَمَها

نىـڭ  ( مـائىز جامائهت : يىلگهنمۇنداق دې يهنه بىر رىۋايهتته - 5347
  :قىسمىبىر  .گه بۆلۈندىئىككى ھهققىدە) ئاقىۋىتى

ـ پ كهتتـى، ئـۇنى گۇنـاھلىرى بېسـىپ كهتتـى،       لـۇ مائىز ھـاالك بو ــ 
  :قىسمىيهنه بىر  ؛دېسه
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ـــ  قــولىنى  چــۈنكى ئــۇمائىزنىــڭ تۆۋبىســىدىن ئهۋزەل تــۆۋبه يــوق،  ـ
ئـى  ”: ا قويۇپ تۇرۇپغنىڭ قولىر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

 ــ ! ؟دېيهلىگهن تۇرسا “!گىنمېنى تاش بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتۈر! رەسۇلۇلالھ
ئىككى ـ ئۈچ كۈنگىچه مۇشۇنداق تـاالش ـ تـارتىش قىلىـپ      ئۇالر . دەيتتى
ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇالر    پهيغهمــبهبىــر كــۈنى،  . ئــۆتتى

ن ئولتۇرغانــدىن ئولتۇرغــان يهرگه كېلىــپ ســاالم قىلــدى ۋە ئــۇالر بىــله 
  :كېيىن
  :ئۇالر. دېدى ـ! ىن مهغپىرەت تىلهڭالرتهللامائىز ئىبنى مالىكقا اــ 

 ـ   مــائىز ئىبنــى مالىكنىــڭ گۇنــاھىنى مهغپىــرەت قىلغــاي هللا اــــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر . ىيىشتدېـ ! ئامىن
مائىز شۇنداق بىر تۆۋبه قىلدىكى، ئۇنىـڭ قىلغـان تۆۋبىسـى بىـر     ــ 

شـــۇالرنىڭ ھهممىســـىنىڭ گۇنـــاھىنى  ،ئـــۈممهتكه تهقســـىم قىلىنســـا
ئهزد قهبىلىســىنىڭ  ،كېــيىن. دېــدى ، ـ  تهتتــىېمهغپىــرەت قىلىشــقا ي

  :غامىد ئايمىقىدىن بىر ئايال كېلىپ
 ...دېـدى  ــ ! غىنمېنـى گۇناھىمـدىن پـاكالپ قـوي    ! ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 

هلاللالھۇ سـ پهيغهمـبهر   ،كېـيىن  )ئوخشـاش ھهدىسـكه   يـۇقىرىقى  داۋامى(
  :ئۇنىڭغائهلهيهى ۋەسهللهم 

. دېــدى ـــ)! ئانــدىن چــارە كــۆرەرمىز  (بــالىنى تــۇغقىن  ئــاۋۋال ــــ 
 .خهۋەر ئالـدى  تۇغـۇتقىچه ئايالنىڭ تۇرمۇشـىدىن   ئهنسارالردىن بىرسى ئۇ

ــۇ ــيىن،تۇغـ ــۇ تتىن كېـ ــبه  ئـ ــپ پهيغهمـ ــى  كېلىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ر سـ
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلاللالپهيغهمبهر  .ۋەسهللهمگه خهۋەر يهتكۈزدى

ـــ  ــۇنداقتىمۇــ ــۇنى ر، شـ ــىنى    ئـ ــۈنكى بالىسـ ــايمىز، چـ ــم قىلمـ ەجـ
 - كىچىـك بـالىنى ئىـگه    ،جـم قىلىـپ  ەئـۇنى ر  .دىغان ئادەم يوقىمىتېئ

ــدۇ    ــاق بولماي ــالپ قويس ــىز تاش ــدى ، ـ   چاقىس ــار. دې ــرى ىئهنس الردىن بى
  :ئورنىدىن تۇرۇپ

 ،هنـدىن كېـيىن  دېگـ ئۇنىڭ بالىسىنى مهن باقاي،  ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
   .ئايال رەجم قىلىندى

 )1695: مۇسلىم(
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عن أيب ُهَرْيَرةَ قَالَ َجاَء الْأَْسلَِميُّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََشـهَِد   - 5348
النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعلَى َنفِْسِه أَنَُّه أََصاَب اْمَرأَةً َحَراًما أَْرَبَع َمرَّاٍت كُلُّ ذَِلَك ُيْعرُِض َعْنُه

َوَسلََّم فَأَقَْبلَ ِفي الَْخاِمَسِة فَقَالَ أَنِكَْتَها قَالَ َنَعْم قَالَ َحتَّى غَاَب ذَِلَك ِمْنَك ِفي ذَِلَك ِمْنَهـا  
َعْم قَالَ فََهلْ َتْدرِي َما قَالَ َنَعْم قَالَ كََما َيِغيُب الِْمْرَوُد ِفي الُْمكُْحلَِة َوالرَِّشاُء ِفي الْبِئْرِ قَالَ َن

لْقَـْولِ  الزَِّنا قَالَ َنَعْم أََتْيُت ِمْنَها َحَراًما َما َيأِْتي الرَُّجلُ ِمْن اْمَرأَِتِه َحلَالًا قَالَ فََما ُترِيُد بَِهذَا ا
لَْيِه َوَسلََّم َرُجلَْينِ ِمْن أَْصَحابِِه قَالَ أُرِيُد أَنْ ُتطَهَِّرنِي فَأََمَر بِِه فَُرجَِم فََسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َع

ْجَم َيقُولُ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه اْنظُْر إِلَى َهذَا الَِّذي َسَتَر اللَُّه َعلَْيِه فَلَْم َتَدْعُه َنفُْسُه َحتَّى ُرجَِم َر
َشاِئلٍ بِرِْجِلِه فَقَالَ أَْيَن فُلَـانٌ  الْكَلْبِ فََسكََت َعْنُهَما ثُمَّ َساَر َساَعةً َحتَّى َمرَّ بِجِيفَِة ِحَمارٍ 

اللَّـِه   َوفُلَانٌ فَقَالَا َنْحُن ذَاِن َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ اْنزِلَا فَكُلَا ِمْن جِيفَِة َهذَا الِْحَمارِ فَقَالَا َيا َنبِيَّ
دُّ ِمْن أَكْلٍ ِمْنُه َوالَِّذي َنفِْسـي  َمْن َيأْكُلُ ِمْن َهذَا قَالَ فََما نِلُْتَما ِمْن ِعْرضِ أَِخيكَُما آنِفًا أََش

  .بَِيِدِه إِنَُّه الْآنَ لَِفي أَْنَهارِ الَْجنَِّة َيْنقَِمُس ِفيَها
ــۇ – 5348 ــۇرەيرە  ئهبـ ــۇھـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت دىن رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
بىـر ئـادەم پهيغهمـبهر    ) مائىز دېگهن(ئهسلهم قهبىلىسىلىك  :قىلىنىدۇ

ئۆزىنىـڭ بىـر ئايـال     ،نىڭ يېنىغا كېلىپهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل
ــتىم     ــۆت قې ــانلىقىنى ت ــا قىلغ ــلهن زىن ــدىبى ــدا  .تهكرارلى ھهر قېتىم

ــۈزىنى ئېر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبه ــئۇنىڭــدىن ي پ لى
 ،غانـــداتهكرارلىبهشـــىنچى قېـــتىم  .باشـــقا ياققـــا قارىۋالـــدى ،قېچىـــپ
  :ىلىپئۇنىڭغا ئالدىنى ق ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه

 ڭمـۇ؟ ىمۇناسىۋەت ئۆتكۈزد يئۇ ئايال بىلهن جىنسى السهن راستىنــ 
  :ئۇ دەپ سورىغانىدى، ـ

  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه .دىدېـ ھهئه، ــ 
  :ئۇ. ېدىد ـ سېنىڭكى ئۇنىڭكىنىڭ ئىچىگه كىردىمۇ؟ــ 
  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه. دېدىـ  ھهئه،ــ 

ـــ  قۇدۇققــــا  ا، تانــــدەكهنــــخــــۇددى پهلكــــۈچ ســــۈرمىدانغا كىرگـــ
  :ئۇ ەپ سورىغانىدى،د ـ ندەكمۇ؟هچۈشك
  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه. دېدىـ ھهئه، شۇنداق بولدى، ــ 
  :ئۇ .ـ دەپ سورىدى سهن زىنانىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسهن؟ــ 
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 ،بىلىــمهن، ئهر كىشــى ھــااللالپ ئالغــان ئايــالىنى قانــداق قىلســاــــ 
. دېـدى ـ لنى ئهيـنهن شـۇنداق قىلـدىم،     ئۇ ئايـا  )ماڭا ھارام بولغان( مهنمۇ

  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه
  :، ئۇدىەپ سورىغانىد ـ بۇالرنى سۆزلهشتىكى مهقسىتىڭ نېمه؟ــ 
 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى  ــ ! غىنمېنـى بـۇ گۇنـاھتىن پـاكالپ قـوي     ــ 

 - چالما ئادەم، ئۇ دىبۇيرۇق قىل ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه
بىـر ساھابىسـىنىڭ يهنه    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .كېسهك قىلىندى

  :بىرىگه
ئـۆزىنى  (كۆڭلى بۇنىڭغا قانماي  ،گۇناھىنى ياپساهللا ا! بۇنىڭغا قاراــ 

ـ   كېسـهك قىلىنىـپ ئۆلـدى،    - ئاخىرى ئىتـتهك چالمـا   ،)لۇم قىلىپهم
ــدى  ــاڭالپ قال ــى ئ ــولىنى   دېگهنلىكىن ــاي، ي ــا گهپ قىلم ــېكىن ئۇالرغ ، ل

 قورسـىقى كۆپـۈپ، پـۇتى    ،مۇددەت ماڭغاندىن كېـيىن بىر .داۋامالشتۇردى
يېنىــدىن  ئۆلۈكىنىــڭشــهكنىڭ ېئاســمانغا كۆتىرىلىــپ قالغــان بىــر ئ

  :دە - ئۆتتى
  :ئىككىسى ئۇ ەپ سورىدى،د ـ پاالنى بىلهن پۇستانى قېنى؟ــ 
پهيغهمـبهر   ،ىىـد پ كهلگهنۈرۈدەپ يۈگـ ــ  ! ئى رەسـۇلۇلالھ  ،مانا بىزــ 

  :ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا
  :ئۇالر. دېدى ـ! يهڭالر ئىككىڭالر چۈشۈپ بۇ تاپنىـ ـ

ر پهيغهمـبه . ــ دېيىشـتى  ! ۇن؟ېسـ بـۇنى كىممـۇ ي  ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

كۈزگىنىڭالر گئابرويىغا تىل ته - باياتىن قېرىندىشىڭالرنىڭ يۈزــ 
ىلكىـدە  م ئجېـنى مېنىڭ  .بهتتهر گۇناھتۇر ىنىڭالردىنمۇگېتاپتىن ي بۇ

 كېسـهك قىلىنغـان   - چالمـا (ئـۇ  بىلهن قهسـهمكى،   نىڭ نامىهللابولغان ا
   .①دېدى ، ـۋاتىدۇۈھازىر جهننهتنىڭ ئۆستهڭلىرىدە ئۈز )ئادەم

 )4428: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 952(ئهلبانى  ①
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َيزِيُد ْبُن ُنَعْيمِ ْبنِ َهزَّالٍ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َماِعُز ْبُن َماِلٍك َيِتيًما ِفـي   عن - 5349
أَبِي فَأََصاَب َجارَِيةً ِمْن الَْحيِّ فَقَالَ لَُه أَبِي ائِْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ِحْجرِ 

ـ   اُه فَأَْخبِْرُه بَِما َصَنْعَت لََعلَُّه َيْسَتْغِفُر لََك َوإِنََّما ُيرِيُد بِذَِلَك َرَجاَء أَنْ َيكُونَ لَُه َمْخَرًجـا فَأََت
ْشَتدُّ فَلَِقَيُه َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُنْيسٍ َوقَْد َعَجَز أَْصَحاُبُه فََنَزَع لَُه بَِوِظيِف َبِعريٍ فََرَمـاُه بِـِه   فََخَرَج َي

ُتـوَب  ُه أَنْ َيفَقََتلَُه ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ َهلَّا َتَركُْتُموُه لََعلَّ
  .فََيُتوَب اللَُّه َعلَْيِه

نىڭ مۇنــداق يهزىــد ئىبنــى نــۇئهيم ئىبنــى ھهززال دادىســى  - 5349
نىـڭ  )ھهززال( مائىز ئىبنى مالىـك دادام : دۇقىلىرىۋايهت  دېگهنلىكىنى

ېـدەك  مهھهللىـدىكى بىـر د   ،ئـۇ  بولـۇپ، تىم بـاال  ېـ ھىمايىسىدىكى بىـر ي 
  :دادام ئۇنىڭغا. قىزغا چېقىلىپ قويدى

ـــ  گه ر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم لغــان ئهھــۋالنى پهيغهمــبه بوـ
ـ ئهجهپ ئهمهس،    ،ســاڭا مهغپىــرەت تىــلهپ دۇئــا قىلســائــۇ يهتكــۈزگىن، 

ى تېپىلىـپ قـاالرمىكىن دېـگهن    دادام ئۇنىڭغـا بىـر چىقىـش يـول    . دېدى
ر سـهلاللالھۇ  ئـۇ پهيغهمـبه   ،شۇنىڭ بىلهن. ته شۇنداق دېگهن ئىدىدئۈمى

  :بېرىپىڭ يېنىغا نئهلهيهى ۋەسهللهم
نىـڭ كىتـابى بـويىچه ماڭـا     هللامهن زىنـا قىلـدىم،   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . ـ دېـدى ! جازا ئىجرا قىلغىن

ســۆزىنى ئىككــى ۋە  ئــۇ. ، باشــقا تهرەپــكه قارىۋالــدىئۇنىڭــدىن يــۈز ئــۆرۈپ
ھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمـبهر سـهلاللال  . ئۈچىنچى قېتىم ئهيـنهن تهكرارلىـدى  

. باشقا تهرەپكه قارىۋالـدى  ۋەسهللهممۇ ھهر قېتىمدا ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ،
  :چى قېتىم تهكرارلىغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمتۆتىن

ــ سهن بۇ سۆزنى تۆت قېتىم ئېيتتىڭ، كىم بىلهن زىنا قىلدىڭ؟ ـ  
  .دەپ سورىدى

  .ــ پاالنى ئايال بىلهن
  ياتتىڭمۇ؟ ــ ئۇنىڭ بىلهن بىلله

  .ــ ھهئه
  ــ ئۇنىڭ بىلهن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزدۈڭمۇ؟
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  .ــ ھهئه
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇنىڭـــدىن ئهھـــۋالنى 
. تهپسىلىي سورىغاندىن كېيىن، ئۇنى چالما ـ كېسهك قىلىشقا بۇيرىـدى  

شۇنىڭ بىلهن، جامائهت ئۇنى سايلىققا ئېلىپ چىقىپ، چالمـا ـ كېسـهك    
 .ئاغرىققا چىدىماي قاچتى ئۇ تاشالرنىڭ زەربىسىدىن. ىلىشقا باشلىدىق

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇنهيس   ئاخىرى . باشقىالر ئۇنى قوغالپ يېتىشهلمىدى
تۆگىنىــڭ ئايــاق ســۆڭىكى  يېتىشــىۋېلىپ، ئۇنىڭغــا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ

 ئانـدىن كېلىـپ بولغـان ۋەقهنـى پهيغهمـبهر      .بىلهن ئۇرۇپ ئۆلتـۈرۈۋەتتى 
ــهلال ــهللهمسـ ــى ۋەسـ ــۆزلهپ بهرگهنلالھۇ ئهلهيهـ ــدگه سـ ــبهر  ،ىىـ پهيغهمـ

  :ئهلهيهىسساالم
ـــ كاشــكى قويــۇپ بهرگهن  ــۆۋبه قىل! بولســاڭالرچۇ ـ ــۇ ت غــان بولســا، ئ

   .①، ـ دېدىىتتتۆۋبىسىنى قوبۇل قىالهللا ا بهلكىم
 )4419: داۋۇد ئهبۇ(

َوَسلََّم قَالَ ِلَماِعزِ ْبنِ َماِلٍك أََحقٌّ َما  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 5350
هَِد َبلََغنِي َعْنَك قَالَ َوَما َبلََغَك َعنِّي قَالَ َبلََغنِي أَنََّك َوقَْعَت بَِجارَِيِة آلِ فُلَاٍن قَالَ َنَعْم قَالَ فََش

  .أَْرَبَع َشَهاَداٍت ثُمَّ أََمَر بِِه فَُرجَِم
رىـــــۋايهت  هلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىنرەزىيئىبنـــــى ئاببـــــاس  - 5350

مـائىز ئىبنـى    ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبه 
  :مالىكقا

دەپ  ـ سېنىڭ ھهققىڭـدە بهزى گهپلهرنـى ئاڭلىـدىم، بـۇ توغرىمـۇ؟ ـ      
  : مائىز سورىغانىدى،

ر بهمـ پهيغه. ـ دېـدى ؟  قانـداق گهپ ئاڭلىـدىڭ  مېنىـڭ ھهققىمـدە   ــ 
  :ئهلهيهىسساالم

 .ىددې ى ئائىلىنىڭ دېدىكىگه چېقىلغانلىقىڭنى ئاڭلىدىم، ـ ــ پاالن
  :مائىز

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 3716(ئهلبانى  ①



  ...قۇلنىڭ، مهجبۇرالنغان كىشىنىڭ ۋە ساراڭنىڭ قىلغان زىناسىنىڭ جازاسى؛ شۈبهه بىلهن قىلىنغان ھۆرنىڭ،

421 

 .ئىقــرار قىلــدى نىدېــدى ۋە ئۆزىنىــڭ زىنــا قىلغــانلىقىـ تــوغرا،   ــــ 
ــۇ چىـــڭ   ( ــايتۇرۇۋەتتى، لـــېكىن ئـ ــۇنى قـ ــاالم ئـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

ئانـدىن ئـۇنى    ،قېـتىم ئىقـرار قىلغانـدىن كېـيىن     ىنچىتۆت) تۇرۇۋېلىپ
   .ئۆتمهي رەجم قىلىندى ۇنئارىدىن ئۇز ۋە رىدىرەجم قىلىشقا بۇي

 )1693: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ فَأََمَر بِِه فَُرجَِم بِالُْمَصلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَْتُه الِْحَجـاَرةُ   - 5351
  .ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيًرا َولَْم ُيَصلِّ َعلَْيِهفَرَّ فَأُْدرَِك فَُرجَِم َحتَّى َماَت فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

دىن رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ    - 5351
ــبهر   ــدۇكى، پهيغهم ــۇنى رەجــم   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قىلىنى ئ

ئــۇ،  .قىلــدى ىــدى، كىشــىلهر بــۇيرۇقنى نامازگاھتــا ئىجــراقىلىشــقا بۇير
ئـۇنى   ،كىشىلهر كهينىدىن قوغالپ بېرىپ .چتىقا دىنتاشنىڭ زەربىسى

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه . كېسهك قىلـدى  - ئۆلگىچه چالما كىتا
ئهممـــا نـــامىزىنى  ،ئۇنىـــڭ ھهققىـــدە ياخشـــى گهپ قىلـــدى ۋەســـهللهم

   .①چۈشۈرمىدى
 )1429: تىرمىزى(

ذَا الَْحِديِث كُْنـُت ِفـيَمْن   قَالَ َيا اْبَن أَِخي أََنا أَْعلَُم النَّاسِ بَِه: ويف رواية - 5352
ى َرَجَم الرَُّجلَ إِنَّا لَمَّا َخَرْجَنا بِِه فََرَجْمَناُه فََوَجَد َمسَّ الِْحَجاَرِة َصَرǷَ بَِنا َيا قَْوُم ُردُّونِي إِلَ

ِسـي َوأَْخَبُرونِـي أَنَّ   َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنَّ قَْوِمي قََتلُونِي َوغَرُّونِي ِمْن َنفْ
ـ  ا إِلَـى  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَْيُر قَاِتِلي فَلَْم َنْنَزْع َعْنُه َحتَّى قََتلَْناُه فَلَمَّا َرَجْعَن

ئُْتُمونِي بِـِه ِلَيْسـَتثْبَِت   َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْخَبْرَناُه قَالَ فََهلَّا َتَركُْتُموُه َوجِ
  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنُه فَأَمَّا ِلَتْرِك َحدٍّ فَلَا

ــۋايهتته  - 5352 ــدۇلالھ  يهنه بىــر رى ــابىر ئىبنــى ئاب ــداق ج نىڭ مۇن
ــان  ــۇ ھهدىســنى  ! قېرىندىشــىمئهي : دېگهنلىكــى نهقىــل قىلىنغ مهن ب

كېســهك  - چــۈنكى مهن ئــۇنى چالمــا .بىلىــمهن باشــقىالردىن ئوبــدانراق
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 - چالمــا ،بىــز ئــۇنى ئېلىــپ چىقىــپ .مهنقىلغــان كىشــىلهرنىڭ بىــرى
  :بىزگه ،ئۇ تاشنىڭ زەربىسىگه پايلىماي ۋىدۇق،كېسهك قىلىشقا باشلى

نىڭ ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممېنى پهيغهمبه !هي جامائهتــ ئ
ئـۇالر   .تۈردى، ئۇالر مېنـى ئالـداپتۇ  يېنىغا قايتۇرۇڭالر، مېنى قهۋمىم ئۆل

دەپ  ىـدى، ـ  دېگهن “سـېنى ئۆلتۈرمهيـدۇ   ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه” :ماڭا
. بىــراق بىــز ئــۇنى ئۆلتــۈرگهنگه قهدەر توختىمىــدۇق .تــوۋلىغىلى تــۇردى

 ،نىڭ يېنىغـا قايتىـپ بېرىـپ   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبه
  :ر ئهلهيهىسساالمغهمبهپهي ،ۇقىدبولغان ۋەقهنى دەپ بهرگهن

. دېــدى ـ   !ئــۇنى مېنىــڭ يېنىمغــا ئېلىـپ كهلــگهن بولســاڭالرچۇ ـــ  
نىڭ بۇنــــداق دېيىشــــى ئۇنىــــڭ دېــــگهن ر ئهلهيهىسســــاالمپهيغهمــــبه

 ،ھهرگىزمۇ ئۇنىڭغا ئىـچ ئاغرىتىـپ   بولۇپ، نىقالش ئۈچۈنېسۆزلىرىنى ئ
  . ئىدى بېرىلگهن جازانى ئهمهلدىن قالدۇرۇش ئۈچۈن ئهمهس

  )4420: ۇدداۋ ئهبۇ(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُجلًا َزَنى بِاْمَرأٍَة فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُجِلـَد   - 5353
  .الَْحدَّ ثُمَّ أُْخبَِر أَنَُّه ُمْحَصٌن فَأََمَر بِِه فَُرجَِم

ر بى :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇدىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇجابىر  - 5353
ــال بىــلهن زىنــا قىلغــان ئىــكهن، پهيغهمــبه    ــادەم بىــر ئاي ر ســهلاللالھۇ ئ

دەررە ئـۇرۇپ بولغانـدىن    .ئـۇنى دەررە ئۇرۇشـقا بۇيرىـدى   ئهلهيهى ۋەسـهللهم  
 ،شۇنىڭ بىـلهن  .ئۇنىڭ توي قىلغان ئادەم ئىكهنلىكى بىلىندى ،كېيىن

 كېسـهك  - چالمـا  ننىڭ بۇيرۇقى بىلهئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  ئادەمئۇ 
  . ①قىلىندى

 )4438: داۋۇد ئهبۇ(

عن َخاِلَد ْبَن اللَّْجلَاجِ أَنَّ اللَّْجلَاَج أََباُه أَْخَبَرُه أَنَُّه كَانَ قَاِعًدا َيْعَتِملُ ِفـي   - 5354
ى النَّبِيِّ َصلَّى السُّوقِ فََمرَّْت اْمَرأَةٌ َتْحِملُ َصبِيا فَثَاَر النَّاُس َمَعَها َوثُْرُت ِفيَمْن ثَاَر فَاْنَتَهْيُت إِلَ
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اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُ َمْن أَُبو َهذَا َمَعِك فََسكََتْت فَقَالَ َشابٌّ َحذَْوَها أََنا أَُبـوُه َيـا   
فََنظَـَر   َرُسولَ اللَِّه فَأَقَْبلَ َعلَْيَها فَقَالَ َمْن أَُبو َهذَا َمَعِك قَالَ الْفََتى أََنا أَُبوُه َيا َرُسولَ اللَّـهِ 
ا َخْيًرا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َبْعضِ َمْن َحْولَُه َيْسأَلُُهْم َعْنُه فَقَالُوا َما َعِلْمَنا إِلَّ

فََخَرْجَنـا بِـِه    فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَصْنَت قَالَ َنَعْم فَأََمَر بِِه فَُرجَِم قَـالَ 
فََحفَْرَنا لَُه َحتَّى أَْمكَنَّا ثُمَّ َرَمْيَناُه بِالِْحَجاَرِة َحتَّى َهَدأَ فََجاَء َرُجلٌ َيْسأَلُ َعـْن الَْمْرُجـومِ   

يِث فَقَالَ َرُسولُ فَاْنطَلَقَْنا بِِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلَْنا َهذَا َجاَء َيْسأَلُ َعْن الَْخبِ
ُه َعلَـى  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُهَو أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن رِيحِ الِْمْسِك فَإِذَا ُهَو أَُبوُه فَأََعنَّا

  .غُْسِلِه َوَتكِْفينِِه َوَدفْنِِه
ــداق     - 5354 ــڭ مۇنـ ــى لهجالجنىـ ــالج دادىسـ ــى لهجـ ــد ئىبنـ خالىـ

بىـر   ،مهن بازاردا ئولتۇرۇپ ئىشلهۋاتاتتىم: يهت قىلىدۇدېگهنلىكىنى رىۋا
ئورۇنلىرىـدىن   خهلـق  .رگهن پېتى بازاردىن ئۆتتىۈئايال بىر بوۋاقنى كۆت

ــۇرۇپ ــرگه    .مېڭىشــتىئۇنىــڭ ئارقىســىدىن   ،ت ــلهن بى ــۇالر بى ــۇ ش مهنم
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمبهر يېتىپ بارغاندا،مهن  .ماڭدىم

  :ئۇ ئايالدىن
ئـۇ   .دەپ سـورىغىلى تۇرغـان ئىـكهن   ـ   بۇ بوۋاقنىـڭ دادىسـى كىـم؟    ــ

  :ئۇدۇلىدا تۇرغان بىر يىگىت ڭئايالنى دى،بهرمى بئايال جاۋا
ر سـهلاللالھۇ  پهيغهمبه. دېدىـ   ئۇنىڭ دادىسى مهن،! ئى رەسۇلۇلالھــ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم ئايالدىن يهنه
  :يهنه قى يىگىتھېلى ـ دەپ سورىدى، بۇ بوۋاقنىڭ دادىسى كىم؟ــ 

ـــ  ــۇلۇلالھــ ــدىـ ئۇنىـــڭ دادىســـى مهن،     ! ئـــى رەسـ ــبه. دېـ ر پهيغهمـ
 ،ىىـد سـوئال نهزىـرى بىـلهن قارىغان    ا تۇرغانالرغـا ئهتراپىـد ئهلهيهىسساالم 

  :ئۇالر
پهيغهمـبهر  . دېـدى ـ بۇ ياخشى ئادەم ئىدى،   ،بىزنىڭ بىلىشىمىزچهــ 

  :تىنئۇ يىگىت سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئۇ ەپ سورىغانىدى،دـ  لهنگهنمۇ؟سهن ئۆيــ 

ـــ  ـــ ــۇنى چالمــا ـ كېســهك     پهيغهمــبه .دىھهئه، دې ر ئهلهيهىسســاالم ئ
  .قىلىشقا بۇيرىدى ۋە بۇيرۇقى ئىجرا قىلىندى
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جهريــانىنى تهســۋىرلهپ  ئۇنىــڭ چالمــا ـ كېســهك قىلىــنىش    يراۋىــ
ئانـدىن   .ئـورا كولىـدۇق  ئېلىپ چىقىـپ، ئـاۋۋال   بىز ئۇنى : مۇنداق دەيدۇ

 ،ئۇ ئۆلگهندىن كېـيىن . ئۆلگىچه تاش ئاتتۇق كىتا ورىغا چۈشۈرۈپ،ئۇنى ئ
سـهلاللالھۇ  نى پهيغهمـبهر  ئـادەم  بىـز ئـۇ   ،ىدئـۇنى سـوراپ كهلـ    ئـادەم بىر 

  :پبېرىنىڭ يېنىغا ئېلىپ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــۇ،        ـ ــزدەپ كهپت ــنى ئى ــى نىجىس ــادەم ھېلىق ــۇ ئ ــددېگهنـ ب  ،ۇقى
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

نىـڭ دەرگاھىـدا   هللا هىدىئۇنىـڭ خۇشـ  ) !ئۇنى نىجىـس دېمهڭـالر  (ــ 
ــڭ  ــۇر، ـ     ئىپارنى ــدىنمۇ كۈچلۈكت ــدىھىدى ــۇ   . دې ــادەم ش ــۇ ئ ــلىدە ئ ئهس

ۋە  ېـپهنلهش بالىسىنى يۇيـۇش، ك  نىڭبىز ئۇ، يىگىتنىڭ دادىسى ئىكهن
   .①دەپنه قىلىش ئىشلىرىغا ياردەملهشتۇق

 )4435: داۋۇد ئهبۇ(

   .ىشى بايان قىلىنغانـ يۇقىرىقىنىڭ ئوخش 5355
 

عن أيب ُهَرْيَرةَ َوَزْيَد ْبَن َخاِلٍد قَالَا كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5356
ْنُه فَقَالَ فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ أَْنُشُدَك اللََّه إِلَّا قََضْيَت َبْيَنَنا بِِكَتابِ اللَِّه فَقَاَم َخْصُمُه َوكَانَ أَفْقََه ِم

 اقْضِ َبْيَنَنا بِِكَتابِ اللَِّه َوأْذَنْ ِلي قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ اْبنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا فََزَنى بِاْمَرأَِتـهِ 
لَى اْبنِي َجلَْد فَافَْتَدْيُت ِمْنُه بِِمائَِة َشاٍة َوَخاِدمٍ ثُمَّ َسأَلُْت رَِجالًا ِمْن أَْهلِ الِْعلْمِ فَأَْخَبُرونِي أَنَّ َع

ي بَِيِدِه ِمائٍَة َوَتْغرِيَب َعامٍ َوَعلَى اْمَرأَِتِه الرَّْجَم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْس
َوَعلَى اْبنَِك َجلُْد ِمائٍَة  لَأَقِْضَينَّ َبْيَنكَُما بِِكَتابِ اللَِّه َجلَّ ِذكُْرُه الِْمائَةُ َشاٍة َوالَْخاِدُم َردٌّ َعلَْيَك

َوَتْغرِيُب َعامٍ َواغُْد َيا أَُنْيُس َعلَى اْمَرأَِة َهذَا فَإِنْ اْعَتَرفَْت فَاْرُجْمَها فََغَدا َعلَْيَهـا فَاْعَتَرفَـْت   
  .فََرَجَمَها

 الرئهنهۇمـا  ھۇرەيرە ۋە زەيـد ئىبنـى خالىـد رەزىيهلالھـۇ     ئهبۇ – 5356
نىڭ يېنىـدا  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهمبهر بىز پهيغ: مۇنداق دەيدۇ

  :ئورنىدىن تۇرۇپ ەيلهنبىر .تۇراتتۇق
                                                 

 . سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3728(ئهلبانى  ①
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، بىزنىـڭ ئـارىمىزدا   ۈنـۈپ قـااليكى  دىن ئۆتهننىڭ نامى بىلهن سهللاــ 
ئۇنىڭــدىن . دېــدى ـــ! غىننىــڭ كىتــاۋى بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــپ قــويهللا

  :كهلگهن رەقىبى ئورنىدىن تۇرۇپ ئاڭلىقراق
 .قويغىنى بىلهن ھۆكۈم قىلىپ بنىڭ كىتاهللابىزنىڭ ئارىمىزدا ــ 

ــۈم قىل ــاۋۋال  ىھۆك ــتىن ئ ــۆز    ش ــز س ــى ئېغى ــاڭ، ئىكك ــهت قىلس رۇخس
ئۇنىڭغـا   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه. دېدىـ ،  قىلماقچىمهن

  :ئۇ سۆزلهپ مۇنداق دېدى ،رۇخسهت بهرگهندىن كېيىن
ۇنىڭ ئايـالى  ب )ئوغلۇم( ،مېنىڭ ئوغلۇم بۇنىڭ يېنىدا ئىشلهيتتىــ 

 تۇيـاق  100مهن بۇنىڭغـا   ،شـۇنىڭ بىـلهن   .تـۇ لىـپ قويۇپ بىلهن زىنـا قى 
ۋالـدىم، كېـيىن   ۇئوغلـۇمنى قۇتۇلدۇر  ،زمهتچى بېرىپىبىر خ بىلهنقوي 

  :ئۇالر ،ئالىمالردىن سورىسام
ــ”ــــ  بۇنىــڭ  .بىــر يىــل پــاالش كېــرەك  ،رۇپۇئوغلــۇڭنى يــۈز دەررە ئ

بـۇنى ئاڭلىغـان    .دېدى “كېرەككېسهك قىلىش  - چالما ،ئايالىنى بولسا
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى،     نىڭ نـامى هللام ئىلكىدە بولغان اـ جېنى
 100نىڭ كىتاۋى بىلهن ھۆكۈم قىلىـمهن،  هللامهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردا ا

ســېنىڭ  .لىشــى كېــرەكۇخىزمهتچــى ســاڭا قايتۇر بىــلهنقــوي  تۇيــاق
سـهن  ! ئـۇنهيس  ئهي .بىر يىـل پـاالش كېـرەك    ،رە ئۇرۇپئوغلۇڭنى يۈز دەر

ئۇ ئايال زىنا قىلغـانلىقىنى ئېتىـراپ    .غىنبۇنىڭ ئايالىنىڭ يېنىغا بار
ئـۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئۇنهيس . دېدى ـ! كېسهك قىل - ئۇنى چالما ،قىلسا

ئايال زىنا قىلغانلىقىنى ئېتىراپ  ېرىپ سورىغانىدى،ئايالنىڭ يېنىغا ب
   .كېسهك قىلدى - ئۇنهيس ئۇنى چالما ،ىڭ بىلهنشۇن .قىلدى

 )6828: بۇخارى(

عن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ أُِتَي بِاْمَرأٍَة قَْد َولََدْت ِفي ِستَِّة أَْشُهرٍ  - 5357
َك َعلَْيَها إِنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َيقُولُ فَأََمَر بَِها أَنْ ُتْرَجَم فَقَالَ لَُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ لَْيَس ذَِل

َوالَْواِلَداُت ُيْرِضْعَن أَْولَـاَدُهنَّ َحـْولَْينِ   ﴿َوقَالَ  ﴾َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَلَاثُونَ َشْهًرا﴿ِفي ِكَتابِِه 
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ةَ أَْشُهرٍ فَلَا َرْجَم َعلَْيَها فََبَعثَ ُعثَْمانُ فَالَْحْملُ َيكُونُ ِستَّ ﴾كَاِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَنْ ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ
  .ْبُن َعفَّانَ ِفي أَثَرَِها فََوَجَدَها قَْد ُرجَِمْت

ــا ي  - 5357 ــام مالىكقـ ــىچهېئىمـ ــى ئ  ،تىشـ ــمان ئىبنـ ــان هئوسـ ففـ
قـان بىـر   غئـالته ئايـدا تۇ   ،پۈرۈساق كۆترنىڭ ئالدىغا قورەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــدى ــال كهلتۈرۈل ــۇ رەزئوســمان  .ئاي ــۇنى رەجــم قىلىشــقا  ىيهلالھــۇ ئهنه ئ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهلى ئهمما  .دىرىبۇي

ـــ  ــدۇ، چــۈنكى ا  ـ ــۇنى رەجــم قىلىشــقا بولماي ــداهللا ئ ئۇنىڭغــا  :قۇرئان
ــايرىش مــۇددىتى       ــۈتتىن ئ ــۇددىتى ۋە ئــۇنى س ــۈرۈش م ــاق كۆت  30قورس

ــايهتته ①ئايـــدۇر ــانىالر :دەيـــدۇ، يهنه بىـــر ئـ ــالىالرنى ئېمىـــتىش ( ئـ بـ
تولۇق ئىككى يىـل ئېمىتىشـى    تولۇق ئېمىتمهكچى بولسا، )دەمۇددىتى
ش مۇددىتى ئـالته ئـايمۇ   ۈرۈقورساق كۆت ،دەيدۇ، بۇنىڭغا ئاساسهن ②الزىم

 ،شۇنىڭ بىـلهن . دېدىـ ۇ ئايالنى رەجم قىلىشقا بولمايدۇ،  بشۇڭا  .بولىدۇ
 لـېكىن،  ،ئۇ ئايالنىڭ كهينىدىن ئـادەم ئهۋەتتـى  رەزىهلالھۇ ئهنهۇ ئوسمان 

ــادىمىئ ئــۇ ئايــال رەجــم قىلىنىــپ بولغــان   ،بېرىــپ بولغــۇچه هۋەتــكهن ئ
   .ئىكهن

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُجلًا أََتاُه فَأَقَرَّ ِعْنَدُه  - 5358
َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْمْرأَِة فََسأَلََها َعـْن  أَنَُّه َزَنى بِاْمَرأٍَة َسمَّاَها لَُه فَ

  .ذَِلَك فَأَْنكََرْت أَنْ َتكُونَ َزَنْت فََجلََدُه الَْحدَّ َوَتَركََها
مۇنـداق رىـۋايهت   دىن رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ سهھل ئىبنى سهئد  - 5358
ــدۇ ــبه  :قىلىنى اللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه  ر ســهلبىــر كىشــى پهيغهم
تىـراپ قىلـدى ۋە ئـۇ    ېبىـر ئايـال بىـلهن زىنـا قىلغـانلىقىنى ئ      ئۆزىنىڭ

ئـۇ ئايالغـا    ر ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبه . ئايالنىڭ ئىسـمىنىمۇ دەپ بهردى 
قىلمىغـــانلىقىنى  - بىـــلهن زىنـــا قىلغـــان ئـــۇ ئـــادەم ،ئـــادەم ئهۋەتىـــپ

                                                 
 .بىر قىسمىـ ئايهتنىڭ  15سۈرە ئهھقاف،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 233سۈرە بهقهرە،  ②
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ــۇ ئايــال ئۆزىنىــڭ زىنــا قىلغــانلىق  ،ىىدســورىغان ىنى ئىنكــار قىلــدى، ئ
دەررە  ئـادەمگه ۇ ئ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  بىلهن، شۇنىڭ
   .①ئۇ ئايالغا چېقىلمىدىلېكىن ئۇردى، 

 )4437: داۋۇد ئهبۇ(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجلًا ِمْن َبكْرِ ْبنِ لَْيٍث أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 5359
َمْرأَِة فَقَالَـْت  فَأَقَرَّ أَنَُّه َزَنى بِاْمَرأٍَة أَْرَبَع َمرَّاٍت فََجلََدُه ِمائَةً َوكَانَ بِكًْرا ثُمَّ َسأَلَُه الَْبيَِّنةَ َعلَى الْ

  .كَذََب َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه فََجلََدُه َحدَّ الِْفْرَيِة ثََمانَِني
ــا رەزىيهلالھــۇئىبنــى ئاببــاس  - 5359 ــۋايهت دىن ئهنهۇم ــداق رى مۇن
 پهيغهمـــبهر ىبهكـــر ئىبنـــى لهيـــس قهبىلىســـىلىك بىـــر  :قىلىنىـــدۇ

بىـر ئايـال    ، ئۆزىنىـڭ نىڭ ئالدىغا كېلىـپ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۇ تېخــى  .تىــراپ قىلــدىېقىنى تــۆت قېــتىم ئىبىــلهن زىنــا قىلغــانل  ئ

ــا  ــۆيلهنمىگهن بولغاچق ــبهر  ،ئ ــاالم پهيغهم ــا ئۇنئهلهيهىسس دەررە  100ىڭغ
ئانـدىن ئۇنىڭـدىن ئايالنىـڭ زىنـا قىلغانلىقىغـا ئىسـپات تهلهپ        .ئۇردى
  :ئۇ ئايال ىدى،قىلغان
يالغـان  ) ئـادەم (بىلهن قهسـهمكى، بـۇ    نىڭ نامىهللا !ئى رەسۇلۇلالھــ 

ــۇ،     ــدىـ ئېيتىپت ــلهن . دې ــبهر ،شــۇنىڭ بى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   پهيغهم
  . ②دەررە ئۇردى 80يهنه  ئۇنى) بوھتان چاپلىغانلىقى ئۈچۈن(ۋەسهللهم 

 )4467: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َزَنْت الْأََمةُ فََتَبـيََّن   - 5360
مَّ إِنْ َزَنْت الثَّاِلثَةَ فَلَْيبِْعَها َولَـْو  زَِناَها فَلَْيْجِلْدَها َولَا ُيثَرِّْب ثُمَّ إِنْ َزَنْت فَلَْيْجِلْدَها َولَا ُيثَرِّْب ثُ

  .بَِحْبلٍ ِمْن َشَعرٍ
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 5360
  :مۇنداق دېگهن ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3749(ئهلبانى  ①
 .مۇنكهر، ـ دېگهن): 965(ئهلبانى  ②
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 ،زىنا قىلغانلىقى پاكىت بىـلهن ئىسپاتالنسـا   ۋە دېدەك زىنا قىلسا«
يهنه زىنــا  هگهرئ .كايىمىســۇن ئهممــا ،دەررە ئۇرســۇن ئۇنىڭغــا خوجــايىنى

ــا ــۇن  ،قىلس ــۇن، كايىمىس ــۈچ .يهنه دەررە ئۇرس ــا  ىئ ــتىم يهنه زىن نچى قې
ــا ــال     ،قىلسـ ــر تـ ــدەكنى بىـ ــداق دېـ ــلئۇنـ ــا رئا قىـ ــىمۇ غامچىغـ بولسـ

   .»سېتىۋەتسۇن
 )6839: بۇخارى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َزَنْت أََمةُ أََحِدكُْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ - 5361
 بَِحْبلٍ ِمْن فَلَْيُحدََّها َولَا ُيَعيِّْرَها ثَلَاثَ ِمَرارٍ فَإِنْ َعاَدْت ِفي الرَّابَِعِة فَلَْيْجِلْدَها َولَْيبِْعَها بَِضِفريٍ أَْو

  .َشْعرٍ
قىلىنىـدۇكى،   دىن رىـۋايهت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 5361
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

ئۇنىڭغـــا زىنانىـــڭ شـــهرىئهتته  ،نىـــڭ دېـــدىكى زىنـــا قىلســـاكىم«
 .لىمىســۇنبيىهئــۇنى ئ ، ئهممــابهلگىلهنــگهن جازاســىنى ئىجــرا قىلســۇن

ــا ــا   - قايتــ ــا قىلســ ــتىم زىنــ ــۈچ قېــ ــا ئــ ــۇنى  ،قايتــ ــدا ئــ ھهر قېتىمــ
 ى قېـتىم چتـۆتىن  .زاسىنى ئىجرا قىلسـۇن زىنانىڭ جا ،ستىنهلىمبيىهئ

لسـىمۇ  بوغامچىغـا  رئا قىـل بىـر تـال    ،ئـۇنى دەررە ئـۇرۇپ   ،زىنا قىلسا يهنه
   ①.»ۋەتسۇنتېگىشى

 ) 4470: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمَعُه َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5362
لُ إِذَا َزَنْت أََمةُ أََحِدكُْم فََتَبيََّن زَِناَها فَلَْيْجِلْدَها الَْحدَّ َولَا ُيثَرِّْب َعلَْيَهـا ثُـمَّ إِنْ َزَنـْت    َيقُو

  .َشْعرٍفَلَْيْجِلْدَها الَْحدَّ َولَا ُيثَرِّْب َعلَْيَها ثُمَّ إِنْ َزَنْت فََتَبيََّن زَِناَها فَلَْيبِْعَها َولَْو بَِحْبلٍ ِمْن 
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ھۇرەيرە  ئهبۇ – 5362
  :ېگهنمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

                                                 
 . سهھىه، ـ دېگهن): 3752(ئهلبانى  ①
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ئۇنىـڭ زىنـا قىلغـانلىقى پاكىـت      ۋە نىڭ دېدىكى زىنا قىلساكىم«
ــا،   ــلهن ئىسپاتالنس ــا بى ــايىنى ئۇنىڭغ ــرا    خوج ــىنى ئىج ــڭ جازاس زىنانى

 ،يهنه زىنـا قىلسـا   هگهرئ .كايىمىسـۇن  هممـا ئيـۈز دەررە ئۇرسـۇن،    ،قىلىپ
زىنا ۋە  نچى قېتىم يهنه زىنا قىلساىئۈچ .يهنه دەررە ئۇرسۇن، كايىمىسۇن

 قىـل قىلغانلىقى پاكىت بىلهن ئىسپاتالنسا، ئۇنداق دېدەكنى بىـر تـال   
   .»ۋەتسۇنتېگىشىلسىمۇ بوغامچىغا رئا

  )10033: ئهھمهد(

َعْنُه قَالَ فََجَرْت َجارَِيةٌ ِلآلِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه - 5363
فَأََتْيُتـُه  َوَسلََّم فَقَالَ َيا َعِليُّ اْنطَِلْق فَأَِقْم َعلَْيَها الَْحدَّ فَاْنطَلَقُْت فَإِذَا بَِها َدٌم َيِسيلُ لَْم َيْنقَِطْع 

َتْيُتَها َوَدُمَها َيِسيلُ فَقَالَ َدْعَها َحتَّى َيْنقَِطَع َدُمَها ثُمَّ أَِقْم َعلَْيَهـا  فَقَالَ َيا َعِليُّ أَفََرغَْت قُلُْت أَ
 .الَْحدَّ َوأَِقيُموا الُْحُدوَد َعلَى َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم

ــۋايهت قىلىنىــدۇ   - 5363 ــداق رى ــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن : ئهل
ــهللهمن   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــر  پهيغهم ــىگه تهۋە بى ىڭ ئائىلىس

  :دېدەك زىنا قىلغان ئىكهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
سهن بېرىپ، ئۇنىڭغا زىنانىڭ جازاسىنى ئىجرا قىلىپ ! ــ ئهي ئهلى

ــدى ! كهل ــ دېـ ــى    . ــ ــى تېخـ ــاس قېنـ ــدەكنىڭ نىفـ ــۇ دېـ ــام، ئـ مهن بارسـ
ــكهن  ــان ئى ــبهر    . توختىمىغ ــهم، پهيغهم ــپ كهلس ــلهن، قايتى ــۇنىڭ بى ش

  :ئهلهيهىسساالم
  :مهن. ــ ئىجرا قىلىپ بولدۇڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ ئۇ تېخـى نىفاسـتىن سـاقايماپتۇ، ـ دېـدىم     
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــــ ئۇنـــداقتا، نىفاســـتىن ســـاقايغۇچه ســـاقلىغىن ۋە ســـاقايغاندىن 
ــن    ــرا قىلغى ــازانى ئىج ــيىن، ج ــه،   ! كې ــايهت ئۆتكۈزس ــۇللىرىڭالر جىن ق

  . ①ـ دېدى! ى سىلهر ئىجرا قىلىڭالرئۇالرنىڭ جازاسىن
  )4473: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3755(ئهلبانى  ①
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  .قَالَ لَا َتْضرِْبَها َحتَّى َتَضَع: ويف رواية - 5364
» !غىنئۇ ئايـال تۇغـۇپ بولغـۇچه ئـۇرمى    «: يهنه بىر رىۋايهتته - 5364

  . دېگهن
  )4473: ئهبۇ داۋۇد(

الَْمْخُزوِميَّ قَالَ أََمَرنِي ُعَمـُر ْبـُن    عن َعْبَد اللَِّه ْبَن َعيَّاȇِ ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ - 5365
 .الَْخطَّابِ ِفي ِفْتَيٍة ِمْن قَُرْيȈٍ فََجلَْدَنا َولَاِئَد ِمْن َولَاِئِد الْإَِماَرِة َخْمِسَني َخْمِسَني ِفي الزَِّنا

ــدۇلالھ ئىبنــى ئهييــاش ئىبنــى ئهبــ   - 5365 رەبىــئه مهخزۇمــى  ۇئاب
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مېنـى قـۇرەيش      ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب   : مۇنداق دەيدۇ

قهبىلىســىلىك بىــر تــوپ ياشــالر بىــلهن بىــرگه خهلىــپىلىككه ئائىــت  
جازاســىنى ئىجــرا قىلىشــقا ) زىنانىــڭ(دېــدەكلهردىن زىنــا قىلغانالرغــا 

  . قۇتىن دەررە ئۇرد 50بۇيرىدى، بىز ئۇالرنىڭ ھهر بىرىگه 
  )1566: مالىك(

صلى اهللا عليه  -قَضى رسولُ اللَّه «: قال -رضي اهللا عنه  -أبو هريرة  - 5366
أنَّ على العبد نِصَف َحدِّ اƩرِّ، يف اƩدِّ الَّذي يَتبعَُّض، كزƅ البِكĊُرِ، والقَـذِف،  :  -وسلم 

  .»وشربِ اƪمر
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 5366

ــهلال  ــبهر ســ ــهللهم لپهيغهمــ ــى ۋەســ ــۆيلهن«: الھۇ ئهلهيهــ مىگهنلهرگه ئــ
بېرىلىـــدىغان زىنانىـــڭ، تۆھمهتنىـــڭ ۋە ھـــاراق ئىچىشـــنىڭ جازاســـى 

ــۆلگىلى بولىــدىغان جــازاالردا قۇلغــا    ــارلىق ب ) ھــۆرگه بېرىلىــدىغان(قات
  . قىلغان دەپ ھۆكۈم» جازانىڭ يېرىمى بېرىلىدۇ

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ْن َرِقيقِ الْإَِماَرِة َوقََع َعلَى َوِليَدٍة ِمـْن الُْخُمـسِ   عن َصِفيَّةَ بِْنَت أَبِي ُعَبْيٍد أَنَّ َعْبًدا ِم - 5367
 .َتكَْرَهَهافَاْسَتكَْرَهَها َحتَّى اقَْتضََّها فََجلََدُه ُعَمُر الَْحدَّ َوَنفَاُه َولَْم َيْجِلْد الَْوِليَدةَ ِمْن أَْجلِ أَنَُّه اْس

ه خهلىـپىلىكك : سهفىيه بىنتى ئهبـۇ ئۇبهيـد مۇنـداق دەيـدۇ     - 5367
ــرى   ــۇلالردىن بىـ ــدىن(تهۋە قـ ــان  ) ئولجىـ ــىگه ئايرىلغـ دۆلهت خهزىنىسـ
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بهشــتىن بىــر قىســمى قاتارىــدىكى كىچىــك بىــر دېــدەكنى تۇتۇۋېلىــپ،  
مهجبــۇرىي باســقۇنچىلىق قىلىــپ، قىزلىقىنــى بۇزۇۋەتكهنىــدى، ئــۆمهر  
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئۇنىڭغــا زىنانىــڭ جازاســىنى ئىجــرا قىلىــپ بولــۇپ   

  . جبۇرالنغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى جازالىمىدىدېدەك مه. پالىۋەتتى
  )قىلغان رىۋايهتبۇخارى مۇئهللهق (

َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلٍ الِْكْنِديِّ َعْن أَبِيِه أَنَّ اْمَرأَةً َخَرَجْت َعلَى َعْهِد َرُسولِ  - 5368
َرُجلٌ فََتَجلَّلََها فَقََضى َحاَجَتُه ِمْنَها فََصاَحْت اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُترِيُد الصَّلَاةَ فََتلَقَّاَها 

فَاْنطَلََق َوَمرَّ َعلَْيَها َرُجلٌ فَقَالَْت إِنَّ ذَاَك الرَُّجلَ فََعلَ بِي كَذَا َوكَذَا َوَمرَّْت بِِعَصـاَبٍة ِمـْن   
طَلَقُوا فَأََخذُوا الرَُّجلَ الَِّذي ظَنَّْت الُْمَهاجِرِيَن فَقَالَْت إِنَّ ذَاَك الرَُّجلَ فََعلَ بِي كَذَا َوكَذَا فَاْن

َم فَلَمَّـا  أَنَُّه َوقََع َعلَْيَها َوأََتْوَها فَقَالَْت َنَعْم ُهَو َهذَا فَأََتْوا بِِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
لَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََنا َصاِحُبَها فَقَالَ لََها اذَْهبِي أََمَر بِِه ِلُيْرَجَم قَاَم َصاِحُبَها الَِّذي َوقََع َعلَْيَها فَقَا

لَقَْد فَقَْد غَفََر اللَُّه لَِك َوقَالَ ِللرَُّجلِ قَْولًا َحَسًنا َوقَالَ ِللرَُّجلِ الَِّذي َوقََع َعلَْيَها اْرُجُموُه َوقَالَ 
 .ُهْمَتاَب َتْوَبةً لَْو َتاَبَها أَْهلُ الَْمِديَنِة لَقُبِلَ ِمْن

ئهلقهمه ئىبنى ۋائىل كىنـدى دادىسـىدىن مۇنـداق رىـۋايهت      - 5368
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دەۋرىدە، بىر ئـادەم  : قىلىدۇ

كېتىۋاتقـان بىـر ئايـالنى تۇتۇۋېلىـپ،     ) ناماز ئوقۇش ئۈچـۈن (مهسجىدكه 
ىنى ئىشـ (ئايال توۋالشـقا باشـلىغانىدى، ئـۇ ئـادەم     . باسقۇنچىلىق قىلدى

  :ئايال ئالدىغا ئۇچرىغان بىر ئادەمگه. قېچىپ كهتتى) پۈتتۈرۈپ
ئۇنىڭـدىن كېـيىن،   . ــ ئاۋۇ ئادەم ماڭا باسقۇنچىلىق قىلدى، ـ دېدى 

  :بىر توپ مۇھاجىر ئۇچرىغانىدى، ئۇالرغىمۇ
ئــۇالر يۈگــۈرۈپ . ــــ ئــاۋۇ ئــادەم ماڭــا باســقۇنچىلىق قىلــدى، ـ دېــدى  

  :ئۇ ئايال. نى تۇتۇپ كهلدىبېرىپ، ئۇ ئايال كۆرسهتكهن ئادەم
ــ مۇشۇ شۇ، ـ دېگهندىن كېيىن، ئۇنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى  

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇنى . ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا ئېلىــپ بــاردى
ئــۇ ئايالغــا باســقۇنچىلىق ) ئهســلىدە(رەجــم قىلىشــقا ھۆكــۈم قىلغانــدا، 

  :قىلغان كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ
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) بـۇ ئـادەم ئهمهس  (ئۇنىڭغا باسقۇنچىلىق قىلغـان  ! ھــ ئى رەسۇلۇلال
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ ئايالغا. مهن، ـ دېدى

سېنىڭ گۇناھىڭنى كهچۈرۈم قىلـدى،  هللا ــ سهن قايتىپ كهتكىن، ا
ـ دېدى ۋە خاتا تۇتۇلغان ئادەمگىمۇ ياخشى سـۆزلهرنى قىلىـپ، كـۆڭلىنى    

  :قىلغان ئادەمگه بۇرۇلۇپئاندىن باسقۇنچىلىق . ئالدى
  :ـ دەپ بۇيرىدى ۋە ئارقىدىنال! كېسهك قىلىڭالر -ــ بۇنى چالما 

ــ بـۇ ئـادەم شـۇنداق سـهمىمىي تـۆۋبه قىلـدىكى، بـۇ تـۆۋبىنى پۈتـۈن          
مهدىــنه ئاھالىســى قىلغــان بولســا، ھهممىســىدىن قوبــۇل قىلىنــاتتى، ـ   

  . ①دېدى
  )1454: تىرمىزى(

5369 - ،ِƇُِنبِّئُْت َعْن َعِليٍّ، َواْبنِ َمْسُعوٍد يف البكر تسـتكره  : قَالَ عن َعْبُد الْكَر
 .“إن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها “نفسها

ــدۇ  - 5369 ــداق دەي ــدۇلكهرىم مۇن مېنىــڭ خهۋەر تېپىشــىمچه،  : ئاب
ئهلى ۋە ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـاالر باسـقۇنچىلىققا ئۇچرىغـان    

) ئايـال تېخـى  (باسـقۇنچىلىققا ئۇچرىغـان   : هققىدە مۇنـداق دېـگهن  قىز ھ
شـۇ ئائىلىنىـڭ ئاياللىرىغـا    ) تـوي قىلغانـدا  (قىز بولسا، ئۇنىڭغا ئـادەتته  

ــا    ــا، چوكانغــ ــان بولســ ــۆزى؛ ئهگهر چوكــ ــدىغان تويلۇقنىــــڭ ئــ بېرىلىــ
  . ②بېرىلىدىغان تويلۇقنىڭ ئۆزى بېرىلىشى كېرەك

   )9696: »ئهلكهبىر«(

إِنْ ”: َعْبِد الْكَرƇِِ، أنَّ َعِليا، َواْبَن َمْسُعوٍد، قَاال ِفي اɉََمـِة ُتْسـَتكَْرهُ  َعْن  - 5370
 .“كَاَنْت بِكًْرا فَُعْشُر ثََمنَِها، َوإِنْ كَاَنْت ثَيًِّبا فَنِْصُف ُعْشرِ ثََمنَِها

ــدۇ  -5370 ــداق دەي ــدۇلكهرىم يهنه مۇن ــى ۋە ئىبنــى مهســئۇد  : ئاب ئهل
االر باسقۇنچىلىققا ئۇچرىغان دېدەك ھهققىـدە مۇنـداق   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇم

                                                 
 . هندېگهن سۆزدىن باشقىسى ھهسهن، ـ دېگ “رەجم قىلىڭالر”): 1175(ئهلبانى  ①
سـهنهدى ئـۈزۈك بولـۇپ، ئابـدۇلكهرىمگىچه     . بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان     ): 10627(ھهيسهمى  ②

  .بولغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ئۆزىنىڭ قىممىتىنىڭ ئۇنىڭغا قىز بولسا، ) دېدەك تېخى(ئهگهر : دېگهن
ئوندىن بىرىنى؛ چوكان بولسا، ئۆزىنىڭ قىممىتىنىڭ ئوندىن بىرىنىـڭ  

  . ①يېرىمىنى بېرىش كېرەك
  )9697: »ئهلكهبىر«(

ُعَمُر بَِمْجُنوَنٍة قَْد َزَنْت فَاْسَتَشاَر ِفيَها أَُناًسا فَـأََمَر   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أُِتَي - 5371
بَِها ُعَمُر أَنْ ُتْرَجَم ُمرَّ بَِها َعلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ رِْضَوانُ اللَِّه َعلَْيِه فَقَالَ َما َشأْنُ َهـِذِه  

َمُر أَنْ ُتْرَجَم قَالَ فَقَالَ اْرجُِعوا بَِها ثُمَّ أََتاُه فَقَالَ َيا قَالُوا َمْجُنوَنةُ َبنِي فُلَاٍن َزَنْت فَأََمَر بَِها ُع
ـ   اِئمِ أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أََما َعِلْمَت أَنَّ الْقَلََم قَْد ُرِفَع َعْن ثَلَاثٍَة َعْن الَْمْجُنوِن َحتَّى َيْبَرأَ َوَعـْن النَّ

ِقلَ قَالَ َبلَى قَالَ فََما َبالُ َهِذِه ُتْرَجُم قَالَ لَا َشْيَء قَـالَ  َحتَّى َيْسَتْيِقȘَ َوَعْن الصَّبِيِّ َحتَّى َيْع
ِȈفَأَْرِسلَْها قَالَ فَأَْرَسلََها قَالَ فََجَعلَ ُيكَبُِّر َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا َوِكيٌع َعْن الْأَْعَم 

 .الَْمْجُنوِن َحتَّى َيِفيَق قَالَ فََجَعلَ ُعَمُر ُيكَبُِّر َنْحَوُه َوقَالَ أَْيًضا َحتَّى َيْعِقلَ َوقَالَ َوَعْن
ــۋايهت    - 5371 ــداق رى ــادىن مۇن ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغا زىنا قىلغان بىـر سـاراڭ   : قىلىنىدۇ

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئهتراپىـدىكىلهردىن بـۇ    . ئايال ئېلىپ كېلىندى
ــا ــۇنى رەجــم قىلىشــقا   ئاي ــدىن كېــيىن، ئ ل ھهققىــدە مهســلىههت ئالغان

بۇيرىدى، ئۇنى رەجم قىلىش ئۈچۈن ئېلىـپ ماڭغانـدا، ئهلـى رەزىيهلالھـۇ     
  :ئهنهۇ ئۇچراپ

  :يېنىدىكىلهر. ــ بۇ ئايالنىڭ جىنايىتى نېمه؟ ـ دەپ سورىدى
ــ بۇ پاالنىنىڭ ساراڭ قىـزى، زىنـا قىلغـان ئىـكهن، ھهزرىتـى ئـۆمهر       

  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ىلىشقا بۇيرىدى، ـ دەپ جاۋاب بېرىشتىرەجم ق
ـ دېدى ۋە ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا     ! ــ ئۇنى قايتۇرۇڭالر

  :كېلىپ
ســاراڭنىڭ ســاقايغىچه،  ”ســهن ! لهرنىــڭ ئهمىــرى مۇئمىنــــ ئــى  

ئۇخالۋاتقان كىشىنىڭ ئويغانغىچه، كىچىك بالىنىڭ ئهقلىنـى تـاپقىچه   

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى ئالــدىنقى ســهنهد بىــلهن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدى   ): 10628(ھهيســهمى  ①

  .ئۈزۈكتۇر، ـ دېگهن
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نـــــى “ئهتكهنلىرىنىـــــڭ يېزىلمايـــــدىغانلىقى -قىلغـــــان  ئارىلىقتـــــا
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. بىلمهمسهن؟ ـ دەپ سورىدى

  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ بىلىمهن، ـ دېدى
ئۆمهر . ــ ئۇنداقتا، بۇ ئايال نېمىگه ئاساسهن رەجم قىلىنىدۇ؟ ـ دېدى 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دىــ باشقا بىر ئاساسىمىز يوق، ـ دې

ئــۆمهر رەزىيهالھــۇ ئهنهــۇ ئــۇنى . ـــ دېــدى! ــــ ئۇنــداقتا، ئــۇنى قويــۇۋەت
  . ①دەپ تهكبىر ئېيتقىلى باشلىدى “رهئهكبهللا ا”: ئاندىن .قويغۇزۇۋەتتى

  )4399: ئهبۇ داۋۇد(

ُرِفَع الْقَلَُم َعْن ثَلَاثٍَة َعْن  َعْن َعِليٍّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ - 5372
 .النَّاِئمِ َحتَّى َيْسَتْيِقȘَ َوَعْن الصَّبِيِّ َحتَّى َيِشبَّ َوَعْن الَْمْعُتوِه َحتَّى َيْعِقلَ

ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،   - 5372 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ئهلــــى رەزىيهلالھــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىشـىنىڭ ئويغـانغىچه، كىچىـك بالىنىـڭ بـاالغهتكه       ئۇخالۋاتقان«
ئهتكهنلىـرى   -يهتكۈچه، ساراڭنىڭ ساقايغىچه بولغان ئارىلىقتا قىلغـان  

  . ②»يېزىلمايدۇ
  )1423: تىرمىزى(

عن ايب أَُماَمةَ ْبُن َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف أَنَُّه أَْخَبَرُه َبْعُض أَْصَحابِ َرُسولِ اللَّـِه   - 5373
َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الْأَْنَصارِ أَنَُّه اْشَتكَى َرُجلٌ ِمْنُهْم َحتَّى أُْضنَِي فََعاَد جِلَْدةً َعلَى َعظْمٍ  َصلَّى اللَُّه

وَنـُه  فََدَخلَْت َعلَْيِه َجارَِيةٌ ِلَبْعِضهِْم فََهȈَّ لََها فََوقََع َعلَْيَها فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه رَِجالُ قَْوِمِه َيُعوُد
ُهْم بِذَِلَك َوقَالَ اْسَتفُْتوا ِلي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنِّي قَْد َوقَْعـُت َعلَـى   أَْخَبَر

َحـٍد  َجارَِيٍة َدَخلَْت َعلَيَّ فَذَكَُروا ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالُوا َما َرأَْيَنا بِأَ
اسِ ِمْن الضُّرِّ ِمثْلَ الَِّذي ُهَو بِِه لَْو َحَملَْناُه إِلَْيَك لََتفَسََّخْت ِعظَاُمُه َما ُهَو إِلَّا جِلٌْد َعلَى ِمْن النَّ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3699(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1150(ئهلبانى  ②
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 َضْرَبةًَعظْمٍ فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيأُْخذُوا لَُه ِمائَةَ ِشْمَراǷٍ فََيْضرُِبوُه بَِها 
 .َواِحَدةً

ئهبــۇ ئۇمــامه ئىبنــى ســهھل ئىبنــى ھۇنهيــف بىــر ســاھابه    – 5373
بىزدىن بىرەيلهن قـاتتىق ئاغرىـپ   : ئهنسارىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ

بىـر كـۈنى، ئۇنىـڭ    . دىغانىـ قېلىپ، بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولـۇپ قال 
دېدەكنى كـۆرۈپ، ئۇنىـڭ ھهۋىسـى    . يېنىغا بىرسىنىڭ دېدىكى كىرىپتۇ

بىـر تـوپ   . دە، ئۆزىنى تۇتالماي ئۇنىڭ بىلهن زىنـا قىلىپتـۇ   -زغۇلۇپتۇ قو
  :كىشى ئۇنى يوقلىغىلى كىرگهندە، ئهھۋالنى ئۇالرغا ئېيتىپ

ــ مهن يېنىمغا كىرگهن بىـر دېـدەك بىـلهن زىنـا قىلىـپ سـالدىم،       
ماڭـــا پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن پهتىـــۋا ســـوراپ  

ــ دەپتــۇ! بــېقىڭالر ــ. ـ ۇالر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه  ئ
  :ئهھۋالنى بايان قىلىپ

. ۇقىـد اققان بىرىنى ھېچ كۆرۈپ باقمىغانــ بىز ئۇنىڭدەك ئاغرىپ ب
ئۇنى يېنىڭغا كۆتۈرۈپ كېلهيلـى دېسـهك، ئۇسـتىخانلىرىنىڭ چۇۋۇلـۇپ     

چۈنكى ئۇ بىـر تېـرە، بىـر ئۇسـتىخان بولـۇپ      . كېتىشىدىن ئهنسىرىدۇق
ــدى، ـ    ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . دېيىشــتى قال ــۇنى ئاڭلىغــان پهيغهم ب

شـۇنىڭ بىـلهن بىـر    ) ئـۇنى (ۋەسهللهم ئۇالرنى چىۋىقتىن يـۈزنى ئېلىـپ،   
  . ①قېتىمال ئۇرۇشقا بۇيرىدى

  )4472: ئهبۇ داۋۇد(

5374 - ƅوه يف مقعد زƲ ثْكَالٍ فََضَرَبُه فََدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِ: وللنسائي
 .َوَرِحَمُه ِلَزَماَنِتِه َوَخفََّف َعْنُه

نهسائىمۇ يۇقىرىقىغـا ئوخشـاش مهزمۇنـدا ھهدىـس رىـۋايهت       – 5374
ــالهچ    ئادەمنىــڭ زىنــا بىــر قىلغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ رىۋايىتىــدە يېــرىم پ

  : قىلغانلىقى زىكرى قىلىنغان ۋە

                                                 
  . سهھىه، ـ دېگهن): 3754(ئهلبانى  ①
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ى خورمىنىـڭ سـېپى   ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۇن 
بىلهن ئۇرغان ۋە ئۇ ئادەم پالهچ بولغانلىقى ئۈچۈن، رەھىم قىلىپ جـازانى  

  . ①يېنىكلهتكهن، ـ دەپ كهلگهن
  )5412: نهسائى(

َعْن َحبِيبِ ْبنِ َساِلمٍ أَنَّ َرُجلًا ُيقَالُ لَُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُحَنْينٍ َوقََع َعلَـى   - 5375
فَُرِفَع إِلَى النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َوُهَو أَِمٌري َعلَى الْكُوفَِة فَقَالَ لَأَقِْضَينَّ ِفيَك بِقَِضـيَِّة  َجارَِيِة اْمَرأَِتِه 

ْتَهـا  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ كَاَنْت أََحلَّْتَها لََك َجلَْدُتَك ِمائَةً َوإِنْ لَْم َتكُْن أََحلَّ
  .ُتَك بِالِْحَجاَرِة فََوَجُدوُه قَْد أََحلَّْتَها لَُه فََجلََدُه ِمائَةًلََك َرَجْم

نۇئمــان ئىبنــى  : ھهبىــب ئىبنــى ســالىم مۇنــداق دەيــدۇ     - 5375
بهشىرنىڭ ئالدىغا ئايالىنىڭ دېدىكى بىلهن بىرگه بولغـان ئابـدۇراھمان   

نۇئمان رەزىيهلالھـۇ  . ئىبنى ھۇنهين ئىسىملىك بىرى ئېلىپ كېلىندى
  :ئۇ زىناخورغا. رىنىڭ ۋالىسى ئىدىىهۇ ئۇ چاغدا كۇفه شهھئهن

ــهللهم      ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــىلىگه پهيغهم ــۇ مهس ـــ مهن ب ـ
ئايالىڭ ساڭا بۇ دېـدەك بىـلهن   . ھۆكۈم قىلغان بويىچه ھۆكۈم قىلىمهن

ــۇرىمهن      ــۈز دەررە ئ ــېنى ي ــا، س ــان بولس ــقا رۇخســهت قىلغ ــا قىلىش . جىم
كېسـهك قىلىـمهن، ـ دېـدى ۋە      -ېنى چالما رۇخسهت قىلمىغان بولسا، س

ئـــۇنى سۈرۈشـــتۈرۈۋىدى، ئايالىنىـــڭ رۇخســـهت قىلغـــانلىقى ئوتتۇرىغـــا 
  . ②چىقتى، شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئادەمنى يۈز دەررە ئۇردى

  )4458: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ ِفي َرُجـلٍ   َعْن النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 5376
 .ُجْمُهَوقََع بَِجارَِيِة اْمَرأَِتِه إِنْ كَاَنْت أََحلَّْتَها لَُه فَأَْجِلْدُه ِمائَةً َوإِنْ لَْم َتكُْن أََحلَّْتَها لَُه فَأَْر

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 5002(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 961(ئهلبانى  ②
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ــۋايهت   - 5376 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ نۇئمـــان ئىبنـــى بهشـــىر رەزىيهلالھـ
ــهلله    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدۇكى، پهيغهم ــڭ قىلىنى م ئايالىنى

  :دېدىكى بىلهن جىما قىلغان كىشى ھهققىدە
ئايالى ئېرىنىڭ ئۇ دېدەك بىلهن جىما قىلىشىغا رۇخسهت قىلغان «

ئهگهر ئايالى رۇخسـهت قىلمىغـان بولسـا،    . بولسا، ئهرنى يۈز دەررە ئۇرۇڭالر
  . ①دېگهن» !كېسهك قىلىڭالر -ئېرىنى چالما 

  )3362: نهسائى(

ْبنِ الُْمَحبَّقِ قَالَ قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي َرُجـلٍ   َعْن َسلََمةَ  - 5377
َعْتُه َوِطئَ َجارَِيةَ اْمَرأَِتِه إِنْ كَانَ اْسَتكَْرَهَها فَهَِي ُحرَّةٌ َوَعلَْيِه ِلَسيَِّدِتَها ِمثْلَُها َوإِنْ كَاَنْت طَاَو

  .ِمثْلَُها فَهَِي لَُه َوَعلَْيِه ِلَسيَِّدِتَها
ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   - 5377 ــهلهمه ئىبنـــى مـــۇھهببهقتىن رىـ سـ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئايالىنىڭ دېدىكى بىلهن جىما 
  :قىلغان كىشى توغرىسىدا ھۆكۈم قىلىپ مۇنداق دېگهن

ــدىكىنى زورال « پ جىمــا قىلغــان بولســا،  ئهگهر ئېــرى ئايالىنىــڭ دې
ئېرى ئايالىغا شۇنىڭغا ئوخشـاش دېـدەكتىن   . ىدۇبولۇپ كېت ددېدەك ئازا

ئهممـا ئېـرى زورلىمـاي، دېـدەكنىڭ مهيلـى بىـلهن       . بىرنى تۆلهپ بېرىدۇ
ــدەك ئېرىنىــڭ بولــۇپ كېتىــدۇ ۋە ئايالىغــا شــۇنىڭغا     بولغــان بولســا، دې

   ②.»ئوخشاش دېدەكتىن بىرنى تۆلهپ بېرىدۇ
  )3363: نهسائى(

 .ِمْن َماِلِه لََسيَِّدِتَها فَهَِي َوِمثْلَُها: ويف رواية - 5378
ئـۇ دېـدەكنى ۋە ئۇنىڭغـا ئوخشـاش يهنه     «: يهنه بىر رىـۋايهتته  - 5378

ــدۇ     ــا بېرىـ ــېتىۋېلىپ، ئايالىغـ ــلهن سـ ــۇلى بىـ ــۆز پـ ــدەكنى ئـ ــر دېـ » بىـ
  . ③دېيىلگهن

  )4460: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 217(ئهلبانى  ①
  .زەئىپ، ـ دېگهن): 218(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 964(ئهلبانى  ③
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نَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبَعثَـُه  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحْمَزةَ ْبنِ َعْمرٍو الْأَْسلَِميِّ َعْن أَبِيِه أَ - 5379
كَـانَ  ُمَصدِّقًا فََوقََع َرُجلٌ َعلَى َجارَِيِة اْمَرأَِتِه فَأََخذَ َحْمَزةُ ِمْن الرَُّجلِ كَِفيلًا َحتَّى قَِدَم َعلَى ُعَمَر َو

 .ُعَمُر قَْد َجلََدُه ِمائَةَ َجلَْدٍة فََصدَّقَُهْم َوَعذََرُه بِالَْجَهالَِة
مــۇھهممهد ئىبنــى ھهمــزە ئىبنــى ئهمــر ئهســلهمى دادىســى   - 5379

يهلالھۇ ئهنهۇ مېنى زاكـات  ئۆمهر رەزى: ھهمزەدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ
بارغـان يهردە بىرسـىنىڭ ئايالىنىـڭ     غىشـقا يىزاكـات  . ئهۋەتتى ىشقايىغ

ــۇق      ــدىن تول ــدىم ۋە ئۇنىڭ ــانلىقىنى ئاڭلى ــا قىلغ ــلهن جىم ــدىكى بى دې
ئهسـلىدە  . قايتتىم ۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغامهلۇمات ئېلىپ، ئ

يـۈز دەررە ئـۇرۇپ   ) ئۇ تېخى ئۆيلهنمىگهن ۋاقىتتا(ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
ئۆزىنىــڭ زىنــا قىلغــانلىقىنى (ئــۇ ئــادەم . بــۇ ئىشــنى تــۈگهتكهن ئىــدى 

تهسـتىقلىۋىدى، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـۇنى      ) ئېيتقانالرنىڭ سۆزىنى
  ). ۋە چالما ـ كېسهك قىلمىدى(تارىغا چىقاردى نادانالر قا

  )قىلغان رىۋايهتبۇخارى مۇئهللهق (

َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ َبْيَنا أََنا أَطُوُف َعلَى إِبِلٍ ِلي َضلَّْت إِذْ أَقَْبلَ َركٌْب  - 5380
ِلَمْنزِلَِتي ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ أَْو فََوارُِس َمَعُهْم ِلَواٌء فََجَعلَ الْأَْعَراُب َيِطيفُونَ بِي 

 .أَبِيِه أََتْوا قُبَّةً فَاْسَتْخَرُجوا ِمْنَها َرُجلًا فََضَرُبوا ُعُنقَُه فََسأَلُْت َعْنُه فَذَكَُروا أَنَُّه أَْعَرَس بِاْمَرأَِة
رىــۋايهت بهرا ئىبنــى ئازىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق   - 5380
مهن يوقاپ كهتـكهن تـۆگىلىرىمنى ئىـزدەپ ئايلىنىۋاتقانـدا،     : قىلىنىدۇ

ــايراق كۆتۈرۈۋالغــان بىــر قــانچه كىشــى   يــاكى بىــر قــانچه (قوللىرىــدا ب
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . يېتىــپ كهلــدى) ئــاتلىق كىشــى

ــا      ــرابىيالر ئهتراپىمغـ ــۈن، ئهئـ ــانلىقىم ئۈچـ ــېقىن بولغـ ــهللهمگه يـ ۋەسـ
يهردىـن بىـر كىشـىنى     ئاتلىقالر بىر گۈمبهزگه بېرىپ، ئۇ. ۋالدىئولىشى

مهن ئۇنىــــڭ كىملىكىنــــى . ســــۆرەپ چىقىــــپ كاللىســــىنى ئالــــدى
ســورىغانىدىم، كىشــىلهر ئۇنىــڭ دادىســىنىڭ خوتۇنىغــا ئۆيلىنىۋالغــان   

  . ①بىرى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى
  )4456: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3743(ئهلبانى  ①
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ي أَُبو ُبْرَدةَ ْبُن نَِيارٍ َوَمَعُه ِلَواٌء فَقُلُْت أَْيَن ُترِيـُد  َعْن الَْبَراِء قَالَ َمرَّ بِي َخاِل - 5381
 .ِسِهقَالَ َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َتَزوََّج اْمَرأَةَ أَبِيِه أَنْ آِتَيُه بَِرأْ

، ئانامنىـڭ  بىـر كـۈنى  : بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 5381
ــايراق       ــدا ب ــۇ قولى ــۇ ئهنه ــار رەزىيهلالھ ــى نىي ــۇردە ئىبن ــۇ ب ئاكىســى ئهب

  :كۆتۈرىۋالغان پېتى مهن تۇرغان يهردىن ئۆتۈپ قالدى، مهن ئۇنىڭدىن
  :ــ نهگه ماڭدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ

ــى دادىســىنىڭ      ــهللهم مېن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ـ
رىنىـــڭ كاللىســـىنى ئېلىـــپ كېلىشـــكه  ئايالىغـــا ئۆيلىنىۋالغـــان بى

  . ①ئهۋەتتى، ـ دېدى
  )1362: تىرمىزى(

 .فَأََمَرنِي أَنْ أَْضرَِب ُعُنقَُه َوآُخذَ َمالَُه: َعمِّي بدل خاƃ، وفيها: ويف رواية - 5382
دېـگهن ئىبارىنىـڭ    “ئانامنىڭ ئاكىسى”: يهنه بىر رىۋايهتته - 5382

: لغــان بولــۇپ، بــۇ رىــۋايهتته يهنهدېــگهن ئىبــارە قوللىنى “تاغــام”ئورنىغــا 
 “مېلىنــى ئېلىــپ كېلىشــكه ئهۋەتتــى  -كاللىســىنى چېپىــپ، پــۇل  ”

  . ②دېدى، ـ دەپ بايان قىلغان
  )3332: نهسائى(

صـلى اهللا   -أن رسولَ اللَّه « -رضي اللَّه عنهما  -عبد اللَّه بن عباس  - 5383
  .»فاقُْتلوُه -َمْن َنكََح ذَاَت َمْحَرمٍ : قالأو  -َمْن َوقََع على ذَاِت َمْحَرمٍ : قال -عليه وسلم 

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت  - 5383
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى« ــۈزگهن   ③مهھرىمـ ــىۋەت ئۆتكـ ــىي مۇناسـ ــلهن جىنسـ ــاكى (بىـ يـ
  » !ررۈڭاللهرنى ئۆلتۈ)مهھرىمىگه ئۆيلهنگهن

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1098(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3124(ئهلبانى  ②
  . مهھرىمى ــ ئاچىسى ياكى سىڭلىسىغا ئوخشاش ئۆيلىنىشكه بولمايدىغان يېقىن تۇغقىنى ③
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عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليدخل اƨنة من  - 5384
 .أتى ذات Ʈرم
ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 5384

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سىۋەت ئۆتكۈزگهن كىشـى جهنـنهتكه   مهھرىمى بىلهن جىنسى مۇنا«

  . ①»كىرمهيدۇ
  )11031: »ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َضَرَب أََحـُدكُْم   - 5385
 .فَلَْيتَّقِ الَْوْجَه
  .أََخاُه فَلَْيْجَتنِْب الَْوْجَهإِذَا قَاَتلَ أََحُدكُْم : وأخرجه يف اƨهاد للشيخني بلفȘ: قلت

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 5385
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   ②»!بىرىنى ئۇرماقچى بولساڭالر، يۈزىگه ئۇرۇشتىن ساقلىنىڭالر«
ــگهن     ــداق كهل ــۋايهتته مۇن ــلىمدىكى رى ــارى ۋە مۇس ــ«: بۇخ رىڭالر بى

  .»قېرىندىشى بىلهن ئۇرۇشۇپ قالسا، يۈزىگه ئۇرمىسۇن
  )4493: ئهبۇ داۋۇد( 

َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن قَالَ َرأَْيُت ِفي الَْجاِهِليَِّة ِقْرَدةً اْجَتَمَع َعلَْيَها ِقَرَدةٌ قَْد  - 5386
 .َزَنْت فََرَجُموَها فََرَجْمُتَها َمَعُهْم

ــر ئىبنــى مهيمــۇ  - 5386 ــدۇ  ئهم ــداق دەي ــۇ مۇن : ن رەزىيهلالھــۇ ئهنه
) بىـر يهرگه توپلىشـىۋېلىپ  (جاھىلىيهت دەۋرىدە، بىر تـوپ مايمۇننىـڭ   
كېسـهك قىلىۋاتقـانلىقىنى    -زىنا قىلغان بىر چىشـى مـايمۇننى چالمـا    

  . ىشىپ بهرگهنىدىمتاش ئېت) ئۇالرغا قوشۇلۇپ(كۆرگهنىدىم ۋە 
  )3849: بۇخارى(

                                                 
ھهسسان كۇفىدىن باشـقا  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، يهھيا ئىبنى ): 10620(ھهيسهمى  ①

  .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3771(ئهلبانى  ②
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ئىجرا قىلىنىدىغان جازا، بهچچىۋازلىقنىڭ،  ئهھلى كىتابقا
 ھايۋانالرغا چېپىلىشنىڭ ۋە تۆھمهت قىلىشنىڭ جازاسى

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ الَْيُهوَد َجاُءوا إِلَى َرُسولِ اللَّـِه   - 5387
َرُجلًا ِمْنُهْم َواْمَرأَةً َزَنَيا فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَُروا لَُه أَنَّ

 .َعلَْيِه َوَسلََّم َما َتجُِدونَ ِفي التَّْوَراِة ِفي َشأِْن الرَّْجمِ فَقَالُوا َنفَْضُحُهْم َوُيْجلَُدونَ
ــۋايهت    - 5387 ــادىن رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب

ىنىدۇكى، يهھۇدىيالر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   قىل
يېنىغـــا كېلىـــپ، ئۆزلىرىـــدىن بىـــر ئهر بىـــلهن بىـــر ئايالنىـــڭ زىنـــا  

ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم النى ئېيتقانىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللقىلغــانلىقى
  :ئۇالردىن

ــۈملهرنى      ــداق ھۆكــ ــدە قانــ ــم ھهققىــ ــا رەجــ ــىلهر تهۋراتتــ ـــ ســ ـــ
  :ئۇالر. دەپ سورىدىئۇچرىتىسىلهر؟ ـ 

ــاش قىلىــپ، رەســۋا      ــدا پ ــانالرنى كىشــىلهر ئالدى ــا قىلغ ـــ بىــز زىن ـ
  . قىلىمىز ۋە دەررە ئۇرىمىز، ـ دېدى

  )3635: بۇخارى(

قَالُوا ُنَسخُِّم ُوُجوَهُهَما َوُنْخزِيهَِما قَالَ فَأُْتوا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوَهـا  : ويف رواية - 5388
 .إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني

  :يهنه بىر رىۋايهتته كېلىشىچه، يهھۇدىيالر - 5388
ــ يۈزلىرىگه قارا سـۈركهپ رەسـۋا قىلىمىـز، ـ دېگهنىـدى، پهيغهمـبهر       

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ  ! ېقىڭالرــ ئهگهر راستچىل بولساڭالر، تهۋراتنى ئهكىلىپ ئوقۇپ بـ 

  . دېدى
  )7543: بۇخارى(
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وُِّد ُوُجوَهُهَما َوُنَحمِّلُُهَما َوُنَخاِلُف َبْيَن ُوُجوِههَِمـا  قَالُوا ُنَس: ويف رواية - 5389
آَيـِة  َوُيطَاُف بِهَِما قَالَ فَأُْتوا بِالتَّْوَراِة إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني فََجاُءوا بَِها فَقََرُءوَها َحتَّى إِذَا َمرُّوا بِ

َيِة الرَّْجمِ َوقََرأَ َما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َوَراَءَها فَقَالَ لَـُه  الرَّْجمِ َوَضَع الْفََتى الَِّذي َيقَْرأُ َيَدُه َعلَى آ
َها فَـإِذَا  َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ َوُهَو َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْرُه فَلَْيْرفَْع َيَدُه فََرفََع

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُرجَِما قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َتْحَتَها آَيةُ الرَّْجمِ فَأََمَر بِهَِما َر
 .كُْنُت ِفيَمْن َرَجَمُهَما فَلَقَْد َرأَْيُتُه َيِقيَها ِمْن الِْحَجاَرِة بَِنفِْسِه

  :يهھۇدىيالر: يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن - 5389
ئېشـهككه بىرىنـى تهتـۈر، يهنه    پ، ۈرا سـۈر ــ ئىككىسىنىڭ يۈزىگه قـا 

مىنــدۈرۈپ، كوچىمــۇ كوچــا ســازايى قىلىمىــز، ـ    بىرىنــى ئــوڭ قىلىــپ 
  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ  ! ــ ئهگهر راستچىل بولساڭالر، تهۋراتنى ئهكىلىپ ئوقۇپ بـېقىڭالر 
قىلىـش ھهققىـدىكى   ئۇالر تهۋراتنى ئوقۇپ، زىنا قىلغانالرنى رەجم . دېدى

ئايهتكه كهلگهندە، ئۇنى ئوقۇغان باال قولىنى رەجـم ئايىتىنىـڭ ئۈسـتىگه    
نهق مهيدانـــدا . قويۇۋېلىـــپ، ئۇنىـــڭ ئالـــدى ۋە كهينىـــدىكىنى ئوقـــۇدى

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه تۇرۇۋاتقــان      
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم بۇنى كۆرۈپ

ئـۇ بـاال قـولىنى    . ــ دېـدى  ! قـولىنى كۆتۈرسـۇن   ــ ئۇ بالىغـا ئېـيقىن،  
بـۇنى  . كۆتۈرگهنىدى، قولىنىڭ ئاستىدىن رەجم قىلىش ئـايىتى چىقتـى  

كۆرگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم زىنـا قىلغـان يهھـۇدىي    
شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئىككىسى رەجـم  . ئهر ـ ئايالنى رەجم قىلىشقا بۇيرۇدى 

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇئابدۇلالھ ئىبنى . قىلىندى
. ــــ ئــۇالرنى رەجــم قىلىشــقا قاتناشــقانالر قاتارىــدا مهنمــۇ بــار ئىــدىم 

ئهرنىڭ ئايالغا تاشنى تهگكۈزمهسلىك ئۈچۈن ئۆزىنى تاشقا تۇتۇپ بېرىپ، 
  . نى كۆرگهن ئىدىمئايالنى قوغداۋاتقانلىقى

  )1699: مۇسلىم(
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أََتى َنفٌَر ِمْن َيُهوٍد فََدَعْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ  - 5390
أٍَة َوَسلََّم إِلَى الْقُفِّ فَأََتاُهْم ِفي َبْيِت الِْمْدَراسِ فَقَالُوا َيا أََبا الْقَاِسمِ إِنَّ َرُجلًا ِمنَّا َزَنـى بِـاْمرَ  

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وَِساَدةً فََجلََس َعلَْيَها ثُـمَّ قَـالَ    فَاْحكُْم َبْيَنُهْم فََوَضُعوا ِلَرُسولِ اللَِّه
بَِمـْن  بِالتَّْوَراِة فَأُِتَي بَِها فََنَزَع الْوَِساَدةَ ِمْن َتْحِتِه فََوَضَع التَّْوَراةَ َعلَْيَها ثُمَّ قَالَ آَمْنُت بِـِك وَ 

  .بنحوه أَْنَزلَِك ثُمَّ قَالَ ائُْتونِي بِأَْعلَِمكُْم،
ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت       - 5390
ــانچه كىشــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   : قىلىنىــدۇ يهھــۇدىيالردىن بىــر ق

لىـپ  ئهلهيهى ۋەسهللهمنى قۇف ۋادىسىغا بېرىپ كېلىشكه تهكلىـپ قى 
  :ئۇالر. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ دەرسخانىسىغا باردى. لدىكه

بىزنىڭ ئىچىمىزدىن بىرسـى بىـر ئايـال بىـلهن     ! ي ئهبۇلقاسىمــ ئه
ئـۇالر  . ــ دېـدى  ! بۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكـۈم قىلىـپ قـويغىن   . زىنا قىپتۇ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه بىـــر ياســـتۇق قويـــۇپ  
ــدى ــتىدە   . بهرگهنىـ ــتۇقنىڭ ئۈسـ ــۇ ياسـ ــاالم شـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
  :ئولتۇرۇپ

ـــ تهۋراتنــى ئېل ــدى! ىــپ كــېلىڭالرـ ــ دې ــدىن . ـ تهۋرات كهلتۈرۈلگهن
كېــيىن، ئاســتىدىن ياســتۇقنى تارتىــپ ئېلىــپ، تهۋراتنــى شــۇ ياســتۇق 

  :ئۈستىدە قويۇپ
قا ئىمان ئېيتىمهن، ـ دېـدى،   هللاــ مهن ساڭا ۋە سېنى نازىل قىلغان ا

  :ئاندىن ئۇالرغا
ــ دېــدى! ــــ ئهڭ چــوڭ ئــالىمىڭالرنى ئېلىــپ كــېلىڭالر  داۋامــى (. ..ـ

  . ①)رىقى ھهدىس بىلهن ئوخشاشيۇقى
  )4449: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َزَنى َرُجلٌ ِمْن الَْيُهوِد َواْمَرأَةٌ فَقَالَ َبْعُضـُهْم ِلـَبْعضٍ    - 5391
ـ  ا ُدونَ الـرَّْجمِ قَبِلَْناَهـا   اذَْهُبوا بَِنا إِلَى َهذَا النَّبِيِّ فَإِنَُّه َنبِيٌّ ُبِعثَ بِالتَّْخِفيِف فَإِنْ أَفَْتاَنا بِفُْتَي

ْيِه َوَسلََّم َوُهَو َواْحَتَجْجَنا بَِها ِعْنَد اللَِّه قُلَْنا فُْتَيا َنبِيٍّ ِمْن أَْنبَِياِئَك قَالَ فَأََتْوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
                                                 

 . ھهسهن، ـ دېگهن): 3739(ئهلبانى  ①
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ى ِفي َرُجلٍ َواْمَرأٍَة َزَنَيـا فَلَـْم   َجاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد ِفي أَْصَحابِِه فَقَالُوا َيا أََبا الْقَاِسمِ َما َتَر
لَ ُيكَلِّْمُهْم كَِلَمةً َحتَّى أََتى َبْيَت ِمْدَراِسهِْم فَقَاَم َعلَى الَْبابِ فَقَالَ أَْنُشُدكُْم بِاللَِّه الَِّذي أَْنـزَ 

قَالُوا ُيَحمَّـُم َوُيَجبَّـُه    التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى َما َتجُِدونَ ِفي التَّْوَراِة َعلَى َمْن َزَنى إِذَا أَْحَصَن
َت َوُيْجلَُد َوالتَّْجبِيُه أَنْ ُيْحَملَ الزَّانَِياِن َعلَى ِحَمارٍ َوُتقَاَبلُ أَقِْفَيُتُهَما َوُيطَاُف بِهَِما قَالَ َوَسكَ

النِّْشَدةَ فَقَـالَ اللَُّهـمَّ إِذْ    َشابٌّ ِمْنُهْم فَلَمَّا َرآُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسكََت أَلȘََّ بِِه
اْرَتَخْصُتْم  َنَشْدَتَنا فَإِنَّا َنجُِد ِفي التَّْوَراِة الرَّْجَم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما أَوَّلُ َما

َعْنُه الرَّْجَم ثُمَّ َزَنى َرُجلٌ ِفي أُْسـَرٍة  أَْمَر اللَِّه قَالَ َزَنى ذُو قََراَبٍة ِمْن َمِلٍك ِمْن ُملُوِكَنا فَأَخََّر 
ِمْن النَّاسِ فَأََراَد َرْجَمُه فََحالَ قَْوُمُه ُدوَنُه َوقَالُوا لَا ُيْرَجُم َصاِحُبَنا َحتَّى َتجِـيَء بَِصـاِحبَِك   

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنِّي أَْحكُـُم  فََتْرُجَمُه فَاْصطَلَُحوا َعلَى َهِذِه الُْعقُوَبِة َبْيَنُهْم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّ
إِنَّا أَْنَزلَْنـا  ﴿بَِما ِفي التَّْوَراِة فَأََمَر بِهَِما فَُرجَِما قَالَ الزُّْهرِيُّ فََبلََغَنا أَنَّ َهِذِه الْآَيةَ َنَزلَْت ِفيهِْم 

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ﴾يَن أَْسلَُمواالتَّْوَراةَ ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذ
 .ِمْنُهْم

ــۋايهت    – 5391 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
يهھۇدىيالردىن بىر ئهر بىلهن بىر ئايال زىنا قىلغان ئىـكهن،  : قىلىنىدۇ
  : بىرىگه -ئۇالر بىر 

بـۇ پهيغهمـبهر يېنىـك،    ! ارايلىــ يۈرۈڭالر، پهيغهمبهرنىـڭ ئالـدىغا بـ   
ــبهردۇر    ــر پهيغهم ــگهن بى ــپ كهل ــانۇنالرنى ئېلى ــوالي ق ــۇ  . ق ــزگه ب ــۇ بى ئ

ۋا بهرسـه، شـۇنىڭغا ئهمهل   ىـ مهسىلىدە رەجـم قىلىشـتىن باشـقا بىـر پهت    
ــى ــۆججهت قىلىــپ   هللا. قىاليل ــۇنى ھ ــدا ش ــى ا”: نىــڭ دەرگاھى ــۇ، ! هللائ ب

الىمىز، ـ  دەپ تـۇرۇۋ  “سـېنىڭ پهيغهمبهرلىرىڭـدىن بىرىنىـڭ پهتىۋاسـى    
دېيىشــتى ۋە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالــدىغا      

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلىرى بىلهن مهسجىدته ئىدى. كهلدى
  :ئۇالر كېلىپ

سېنىڭچه زىنـا قىلغـان ئهر بىـلهن زىنـا قىلغـان      ! ــ ئى ئهبۇلقاسىم
هر سـهلاللالھۇ  پهيغهمـب . ئايالنى قانداق قىلىش كېرەك؟ ـ دەپ سوراشتى 
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ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئۇالرغـا بىـر ئېغىـز گهپ قىلمـاي چىقىـپ، ئۇالرنىـڭ        
  :دەرسخانىنىڭ دەرۋازىسىدا تۇرۇپ. غا باردىىدەرسخانىس

ـــ مهن ســىلهردىن مۇســاغا تهۋراتنــى نازىــل قىلغــان ا   ــامى هللاـ نىــڭ ن
نگهن كىشى زىنا قىلسا، تهۋراتتا ئۇنىڭغا نېمه جازا هبىلهن سورايكى، ئۆيل

  :ئۇالر. لىدۇ؟ ـ دەپ سورىدىبېرى
ئـوڭ، يهنه بىـرى تهتـۈر     ىبىـر  لىدۇ ۋە ئېشـهككه ۈــ يـۈزىگه قـارا سـۈر   

. مىندۈرۈلۈپ، كوچىمۇ كوچا سازايى قىلىنىدۇ ۋە دەررە ئۇرۇلىدۇ، ـ دېـدى  
ــۇردى، ئۇنىــڭ گهپ    ــاال گهپ قىلمــاي ت ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى بىــر يــاش ب

لالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  قىلماي تۇرغانلىقىنى كۆرگهن پهيغهمبهر سهلال
يۇقىرىقى سوئالنى ئۇنىڭـدىن تېخىمـۇ تهكىـتلىگهن ھالـدا سـورىدى، ئـۇ       

  : باال
نىـڭ نـامى بىـلهن سـورىغان ئىكهنسـهن،      هللاــ سـهن بىـزدىن بۇنـداق ا   
تهۋرات ھۆكمىگه ئاساسهن، ئۇ ئادەم رەجم . راست گهپ قىلماي ئامال يوق

  :هى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي. قىلىنىدۇ، ـ دېدى
نىڭ بۇ بۇيرۇقىنى قاچاندىن باشالپ مۇشۇنداق هللاــ ئۇنداقتا، سىلهر ا

  :پاخالالشتۇرۇۋالدىڭالر؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ
) بىـر كـۈنى  (ــ بىزنىڭ پادىشاھلىرىمىزدىن بىرىنىڭ بىر يېقىنـى  

ــاپتۇ     ــم قىلم ــۇنى رەج ــاھ ئ ــېكىن پادىش ــۇ، ل ــا قىپت ــۆتمهي،  . زىن ــۆپ ئ ك
 ىن بىر ئهر زىنا قىپتۇ، پادىشا ئۇنى رەجـم قىلمـاقچى  ئادەتتىكى پۇقراالرد

قىلغىلـى قويمـاپتۇ،    قـانلىرى رەجـم  غتۇ –بولغان ئىكهن، ئۇنىـڭ ئـۇرۇق   
ئــــاۋۋال ئــــۆز تــــۇغقىنىڭنى رەجــــم قىلمىســــاڭ، ”: اھقئــــۇالر پادىشــــا

شۇنىڭ بىلهن، ئـۇالر ئۆزئـارا   . دەپتۇ “بىزنىڭكىنىمۇ رەجم قىلدۇرمايمىز
پهيغهمـبهر  . بۇ جازانى بېكىتىپتـۇ، ـ دېـدى   كېلىشىپ رەجمنىڭ ئورنىغا 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ مهن تهۋراتتىكى ھۆكۈم بىلهن ھۆكۈم قىلىمهن، ـ دېدى ۋە ئۇالرنى  
  .سى رەجم قىلىندىىشۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئىكك. رەجم قىلشقا بۇيرىدى

بىزگه يېتىشىچه، تۆۋەندىكى بـۇ ئـايهت شـۇالر    : زۇھرى مۇنداق دەيدۇ
ــ ــان ھهققى ــل بولغ ــقهتهن  : دە نازى ــز ھهقى ــاغا(بى ــل  ) مۇس تهۋراتنــى نازى
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ــوغرا يولغــا يېتهكلهيــدىغان (قىلــدۇق، تهۋراتتــا  ــار،  ) ت ــۇر ب ھىــدايهت ۋە ن
بويســـۇنغان پهيغهمـــبهرلهر يهھـــۇدىيالر ئارىســـىدا ) نىـــڭ ھـــۆكمىگههللا(
شــــۇنىڭ بىــــلهن، پهيغهمــــبهر . ①ھۆكــــۈم قىلىــــدۇ) تهۋرات بىــــلهن(

ھۆكـۈم قىلغـان   ) تهۋرات بىـلهن (يالر ئارىسـىدا  ئهلهيهىسساالممۇ يهھـۇدى 
  . ②پهيغهمبهرلهر قاتارىدىن ئورۇن ئالغان

  )4450: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َجاَءْت الَْيُهوُد بَِرُجلٍ َواْمَرأٍَة ِمْنُهْم َزَنَيا فَقَـالَ   - 5392
َتْوُه بِاْبَنْي ُصورَِيا فََنَشَدُهَما كَْيَف َتجَِداِن أَْمَر َهذَْينِ ِفي التَّْوَراِة ائُْتونِي بِأَْعلَمِ َرُجلَْينِ ِمْنكُْم فَأَ

لَـِة  قَالَا َنجُِد ِفي التَّْوَراِة إِذَا َشهَِد أَْرَبَعةٌ أَنَُّهْم َرأَْوا ذَكََرُه ِفي فَْرجَِها ِمثْلَ الِْميلِ ِفي الُْمكُْح
نْ َتْرُجُموُهَما قَالَا ذََهَب ُسلْطَاُنَنا فَكَرِْهَنا الْقَْتلَ فََدَعا َرُسولُ اللَّـِه  ُرجَِما قَالَ فََما َيْمَنُعكَُما أَ

ـ   لَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالشُُّهوِد فََجاُءوا بِأَْرَبَعٍة فََشهُِدوا أَنَُّهْم َرأَْوا ذَكََرُه ِفي فَْرجَِهـا ِمثْ
 .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِرْجِمهَِماالِْميلِ ِفي الُْمكُْحلَِة فَأََمَر 

جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق       - 5392
يهھۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىن زىنـا قىلغـان بىـر    : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئهر بىــلهن بىــر ئايــالنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئېلىپ كهلدى ئالدىغا

ئۇالر . ـ دېدى! ــ ئىچىڭالردىكى ئهڭ چوڭ ئالىمنى ئېلىپ كېلىڭالر
پهيغهمـبهر  . سورىيا دېگهن كىشىنىڭ ئىككى ئـوغلىنى ئېلىـپ كهلـدى   

  :نىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ تۇرۇپهللا ئهلهيهىسساالم ئۇ ئىككىسىدىن
ھۆكۈم بـار؟ ـ دەپ سـورىدى،     ــ تهۋراتتا بۇ ئىككىسى ھهققىدە قانداق

  :ئۇالر
ــۇۋاھچى  ــۆت گ ـــ ئهگهر ت ــى ئايالنىــڭ جىنســى   ”: ـ ئهرنىــڭ زەكىرىن

ئهزاسى ئىچىدە خۇددى سۈرمىداننىڭ ئىچىدىكى پهلكۈچنى كۆرگهنـدەك  
ــۆردۇق ــۇ      “ك ــهن ب ــۆكمىگه ئاساس ــڭ ھ ــه، تهۋراتنى ــق بهرس دەپ گۇۋاھلى

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 44سۈرە مائىدە،  ①
  . زەئىپ، ـ دېگهن): 959(ئهلبانى  ②
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ئهلهيهــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ئىككىســى رەجــم قىلىنىــدۇ، ـ دېــدى   
  :ۋەسهللهم

ــــ ئۇنــداقتا، بــۇ ئىككىســىنى نېمىشــقا رەجــم قىلمىــدىڭالر؟ ـ دەپ    
  : سورىغانىدى، ئۇالر

ـــ  ــازالپ(بىزنىــڭ ـ قــۇۋۋىتىمىز ئاجىزلىشــىپ  -كــۈچ ) ســانىمىز ئ
كهتتـى، شـۇڭا ئـادەملىرىمىزنى ئۆلتۈرۈشـنى خالىمىـدۇق، ـ دەپ جـاۋاب         

ى چاقىرغانىـدى، تـۆت   پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم گـۇۋاھچىالرن  . بېرىشتى
گۇۋاھچى كېلىپ، بـۇ ئهرنىـڭ زەكىرىنـى ئـۇ ئايالنىـڭ جىنسـى ئهزاسـى        
ئىچىـــدە خـــۇددى ســـۈرمىداننىڭ ئىچىـــدىكى پهلكـــۈچنى كۆرگهنـــدەك  

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . كۆرگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهردى
  . ①ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ ئىككىسىنى رەجم قىلىشقا بۇيرىدى

  )4452: ۋۇدئهبۇ دا(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َوَجـْدُتُموُه   - 5393
 .َيْعَملُ َعَملَ قَْومِ لُوȓٍ فَاقُْتلُوا الْفَاِعلَ َوالَْمفُْعولَ بِِه

ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 5393
  :هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پ

يهنـى  (لۇت ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمىنىڭ قىلىقىنى قىلغانالرنى «
كۆرســهڭالر، قىلغــۇچى ۋە قىلىنغــۇچى ھهر ) بهچچىۋازلىــق قىلغــانالرنى
  . ②»ئىككىلىسىنى ئۆلتۈرۈڭالر

  )1456: تىرمىزى(

أنَّ َعليا أْحَرقَهما وأبا بكـرِ  « -ما رضي اللَّه عنه -عبد اللَّه بن عباس  - 5394
  .»َهَدَم عليهما حائطا

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت  - 5394
قىلىنىـــدۇكى، ئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ بهچچىۋازلىـــق قىلغـــۇچى ۋە  

                                                 
  .هھىه، ـ دېگهنس): 3740(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1177(ئهلبانى  ②
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قىلىنغۇچى ھهر ئىككىلىسىنى ئوتتا كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرگهن، ئهبۇ بهكرى 
  . نهۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىگه تامنى ئۆرۈپ ئۆلتۈرگهنرەزىيهلالھۇ ئه

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

أنَّ رسولَ اللَّه : وعن أيب هريرة -رضي اللَّه عنهما  -عبد اللَّه بن عباس  - 5395
  .»َملْعونٌ َمْن َعِملَ َعَمل قَومِ لُوȓٍ«: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -

ھــۇ ئهنهۇمــا بىــلهن ئهبــۇ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلال - 5395
ــبهر     ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ھـ

   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يهنـى  (لۇت ئهلهيهىسسـاالمنىڭ قهۋمىنىـڭ قىلىقىنـى قىلغـانالر     «

  . »ئۇندۇرمهل) بهچچىۋازالر
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َسِمْعُت َساِلَم بن َعْبِد اللَِّه، َوأََبانَ بن َحَسنٍ َيذْكُُرونَ، أَنَّ : َعْن َجابِرٍ، قَالَ - 5396
ُعثَْمانَ بن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه، أُِتَي بَِرُجلٍ قَْد فََجَر بُِغالمٍ ِمـْن قُـَرْيȈٍ َمْعـُروِف    

قَْد َتَزوََّج بِاْمَرأٍَة َولَْم َيْدُخلْ بَِها : َنÝ قَالُواَوْيَحكُْم أَْيَن الشُُّهوُد أُْحِص: النََّسبِ، فَقَالَ ُعثَْمانُ
لَْو َدَخلَ بَِها لََحلَّ َعلَْيِه الرَّْجُم، فَأَمَّا إِذْ لَْم : َبْعُد، فَقَالَ َعِليٌّ ِلُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهَما

أَْشَهُد إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : يُّوَبَيْدُخلْ بِأَْهِلِه فَاْجِلْدُه الَْحدَّ، فَقَالَ أَُبو أَ
 .َوَسلََّم َيقُولُ الَِّذي ذَكََر أَُبو الَْحَسنِ، فَأََمَر بِِه ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه فََجلََد ِمائَةً

ى مهن ســـالىم ئىبنـــ: جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ - 5396
ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان     ــان ئىبنــى ھهســهننىڭ مۇن ــدۇلالھ بىــلهن ئهب ئاب

ــدىم ــى ئ : ئىـ ــمان ئىبنـ ــۇرەيش   هئوسـ ــدىغا قـ ــڭ ئالـ ــۇ ئهنهۇنىـ ــان رەزىيهلالھـ ففـ
ــ ئـابرۇيلۇق بىـر ئائىلىنىـڭ بالىسـى بىـلهن بهچچىۋازلىـق         قهبىلىسىدىن يۈز

  :ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. قىلغان بىر كىشى ئېلىپ كېلىندى
  :ئهتراپتىكىلهر. گۇۋاھچىالر قېنى؟ ئۆيلهنگهنمىكهن؟ ـ دېدى! تۈفى ــ

ــ بىر ئايالغا ئۆيلهنگهن، بىراق ئايالى بىلهن تېخى بىرگه بولۇپ باقمىغان، ـ  
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا. دېدى
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ئايـالى  . ــ ئايالى بىلهن بىرگه بولغان بولسا، رەجـم قىلىـش ۋاجىـب بـوالتتى    
شـۇڭا ئۇنىڭغـا   . بىلهن بىرگه بولۇپ باقمىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا دەررە ئۇرۇلىدۇ

  :ئهبۇ ئهييۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دەررە ئۇر، ـ دېدى
ــ گۇۋاھلىق بېرەلهيمهنكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭمۇ 

» ېـــرەكبۇنـــداق كىشـــىگه دەررە ئـــۇرۇش ك«: دەك)يهنـــى ئهلـــى(ئهبـــۇ ھهســـهن 
غـان ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ىبۇنى ئاڭل. دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى 

  . ①دەررە ئۇرۇلدى 100ئۇنىڭغا نهتىجىدە . غا دەررە جازاسى بهردىڭئۇنى
  )3897: »رئهلكهبى«(

َما أََخاُف  عن َجابِر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أَْخَوَف - 5397
ȓٍَعلَى أُمَِّتي َعَملُ قَْومِ لُو.  

ــبهر     - 5397 ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلالھ ج
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىرەيدىغان ئهڭ   « ــىدىن ئهنســـ ــپ سېلىشـــ ــڭ قىلىـــ مهن ئۈممىتىمنىـــ
  . ②»لىقىدۇرقورقۇنچلۇق گۇناھ لۇت ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمىنىڭ قى

  )1457: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْنظُُر اللَُّه إِلَى  - 5398
 .َرُجلٍ أََتى َرُجلًا أَْو اْمَرأَةً ِفي الدُُّبرِ

ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 5398
  :، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى

ــان      ئهر« ــق قىلغ ــىغا يېقىنچىلى ــىنىڭ ئارقىس ــال كىش ــاكى ئاي ي
  . ③»تائاال قارىمايدۇهللا كىشىگه ا

  )1166 :تىرمىزى(

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى كىشـىلهر زەئىپتـۇر، ـ          ): 10634(ھهيسهمى  ①

  .دېگهن
  .سهھىه، ـ دېگهن): 1178(ئهلبانى  ②
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 930(ئهلبانى  ③
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يَمـةً  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أََتى َبهِ - 5399
َه أَنْ فَاقُْتلُوُه َواقُْتلُوَها َمَعُه قَالَ قُلُْت لَُه َما َشأْنُ الَْبهِيَمِة قَالَ َما أَُراُه قَالَ ذَِلَك إِلَّا أَنَّـُه كَـرِ  

 .ُيْؤكَلَ لَْحُمَها َوقَْد ُعِملَ بَِها ذَِلَك الَْعَملُ
ــد     - 5399 ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ۇكى، ئىبن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۇپ   « ــلهن قوشـ ــايۋان بىـ ــۇ ھـ ــىنى شـ ــگهن كىشـ ــا كهلـ ھايۋاننىـــڭ يېنىغـ

  :مهن ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن: راۋى مۇنداق دەيدۇ. »!ئۆلتۈرۈڭالر
  :ــ ھايۋاننىڭ نېمه گۇناھى بار؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ

هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ ھايۋانغا يېقىنچىلىـق  ــ مهنچه، پهيغهمب
يىلىشــىنى ياقتۇرمىغــانلىقتىن ېىنغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ گۆشــىنىڭ يقىل

  . ①شۇنداق دېگهن بولسا كېرەك، ـ دېدى
  )4464: ئهبۇ داۋۇد(

 .َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَْيَس َعلَى الَِّذي َيأِْتي الَْبهِيَمةَ َحدٌّ - 5400
 غــا چېپىلغــانھايۋان: ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  - 5400

  . ②كىشىگه مۇئهييهن بىر جازا يوق، ـ دېگهن
  )4465: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَمَّا َنَزلَ ُعذْرِي قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5401
 .َوَتلَا الْقُْرآنَ فَلَمَّا َنَزلَ أََمَر بَِرُجلَْينِ َواْمَرأٍَة فَُضرُِبوا َحدَُّهْم َعلَى الِْمْنَبرِ فَذَكََر ذَِلَك

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5401
پــاكلىقىم توغرىســىدا ئــايهت ) ماڭــا چاپالنغــان تــۆھمهتلهردىن(مېنىــڭ 

ۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   نازىل قىلىنغاندىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھ   
ــانلىقىنى      ــل بولغ ــايهت نازى ــته ئ ــۇ ھهق ــائهتكه ب ــۇنبهرگه چىقىــپ، جام م

مـۇنبهردىن چۈشـۈپ ئىككـى ئهر بىـلهن بىـر      . ئېيتتى ۋە ئايهتنى ئوقۇدى

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 3747(ئهلبانى  ①
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 3748(نى ئهلبا ②
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) ئايهتنىــڭ ھــۆكمى بــويىچه(ئايــالنى تــۆھمهت قىلغــانلىقلىرى ئۈچــۈن 
  . ①رۇلدىشۇنىڭ بىلهن، ئۇالر سهكسهن دەررىدىن ئۇ. جازاالشقا بۇيرىدى

  )3181: تىرمىزى(

َحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت َوِمْسطَحِ ْبنِ أُثَاثَةَ قَالَ النُّفَْيِليُّ َوَيقُولُونَ الَْمْرأَةُ : ويف رواية - 5402
ٍȈَحْمَنةُ بِْنُت َجْح.  

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   “: يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېـيىلگهن  - 5402
ــدى  ــارا چاپلى ــا ق ــا  ”ئهنهاغ ــگهن جىن ــلهن ئهيىدې ــپ، دەررە بيهت بى لىنى

ئۇرۇلغان ئىككى كىشىنىڭ بىرى ھهسسـان ئىبنـى سـابىت، يهنه بىـرى     
ــى  ــتهھ ئىبنـ ــامه  مىسـ ــڭ    ئۇسـ ــۇپ، نۇفهيلنىـ ــۇ بولـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

  . ②ئېيتىشىچه، دەررە ئۇرۇلغان ئايالنىڭ ئىسمى ھهمنه بىنتى جهھشتۇر
  )4478: ئهبۇ داۋۇد(

ُه قَالَ َجلََد ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َعْبًدا ِفي ِفْرَيٍة ثََمانَِني قَالَ َعْن أَبِي الزَِّناِد أَنَّ - 5403
 أَُبو الزَِّناِد فََسأَلُْت َعْبَد اللَِّه ْبَن َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن ذَِلَك فَقَالَ أَْدَركُْت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّـابِ 

 .مَّ َجرا فََما َرأَْيُت أََحًدا َجلََد َعْبًدا ِفي ِفْرَيٍة أَكْثََر ِمْن أَْرَبِعَنيَوُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َوالُْخلَفَاَء َهلُ
ئـــۆمهر ئىبنـــى ئابـــدۇلئهزىز : ئهبـــۇ زىنـــاد مۇنـــداق دەيـــدۇ – 5403

ــان   “ ــارا چاپلىغـ ــادەمگه قـ ــك ئـ ــلهن    ”ئىپپهتلىـ ــايهت بىـ ــگهن جىنـ دېـ
ھ ئىبنـى  كېيىن، مهن ئابـدۇلال . دەررە ئۇردى 80لهنگهن بىر قۇلنى بئهيى

  : ئامىر ئىبنى رەبىئدىن بۇ مهسىله توغرۇلۇق سورىغانىدىم، ئۇ
ــارلىق     ــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب، ئوســمان ئىبنــى ئهففــان قات ـــ مهن ئ ـ

قارا چـاپالش جىنـايىتى   بۇنداق  هن ئىدىم، ئهمما ئۇالرخهلىپىلهرنى كۆرگ
 دەررىدىن ئارتۇق ئۇرغان ئهمهس، 40لهنگهن ھېچبىر قۇلنى ببىلهن ئهيى

  . ېدىـ د
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 2542(ئهلبانى  ①
  . ھهسهن، ـ دېگهن): 3757(ئهلبانى  ②
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َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ َرُجلَْينِ اْسَتبَّا ِفي َزَماِن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ  - 5404
الَْخطَّابِ  فَقَالَ أََحُدُهَما ِللْآَخرِ َواللَِّه َما أَبِي بَِزاٍن َولَا أُمِّي بَِزانَِيٍة فَاْسَتَشاَر ِفي ذَِلَك ُعَمُر ْبُن

ـ  َدُه فَقَالَ قَاِئلٌ َمَدَح أََباُه َوأُمَُّه َوقَالَ آَخُرونَ قَْد كَانَ ِلأَبِيِه َوأُمِِّه َمْدٌح غَْيُر َهذَا َنَرى أَنْ َتْجِل
  .الَْحدَّ فََجلََدُه ُعَمُر الَْحدَّ ثََمانَِني

ــدۇ   - 5404 ــداق دەي ــدۇراھمان مۇن ــۆمهر ئىبنــى : ئهمــرە بىنتــى ئاب ئ
ــاب ــىپ      خهتت ــى تىللىش ــى كىش ــدە ئىكك ــڭ دەۋرى ــۇ ئهنهۇنى رەزىيهلالھ

  :قېلىپ، بىرى يهنه بىرىگه
نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، مېنىـڭ داداممـۇ، ئانـاممۇ زىنـاخور      هللاــ ا

ــدى    ــۇ    . ئهمهس، ـ دې ــلهن ب ــدىكىلهر بى ــۇ ئهتراپى ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ئ
  :ئۇالردىن بىرى. سۆزنىڭ مهنىسى ھهققىدە كېڭهشتى

  :باشقىالر. ئانىسىنى ماختاپتۇ، ـ دېدى -ئۆزىنىڭ ئاتا ــ بۇ ئادەم 
ئانىسـىنى ماختىمـاقچى بولغـان بولسـا، ماختـاش       -ــ ئۆزىنىڭ ئاتـا  

ــۇ     ــۆزلهر كۆپق ــقا س ــدىن باش ــۈن بۇن ــۆزنى   (ئۈچ ــۇ س ــىدى، ب ــڭ مهقس بۇنى
ــا      ــڭ ئات ــى تهرەپنى ــارقىلىق قارش ــتىش ئ ــتمىالپ ئېي ــىنى  -دارى ئانىس

بۇ ئادەمگه قارا چاپالش جازاسـى بېـرىش   ، شۇڭا )زىناخور دەپ تىللىماقچى
شۇنىڭ بىلهن ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـۇ ئـادەمنى     . كېرەك، ـ دېيىشتى 

  . دەررە ئۇردى 80
  )1569: مالىك(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ  - 5405
وِديُّ فَاْضرُِبوُه ِعْشرِيَن َوإِذَا قَالَ َيا ُمَخنَّثُ فَاْضرُِبوُه ِعْشرِيَن َوَمْن َوقَـَع َعلَـى ذَاِت   َيا َيُه

 .َمْحَرمٍ فَاقُْتلُوُه
ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 5405

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن



  ...كىتابقا ئىجرا قىلىنىدىغان جازا، بهچچىۋازلىقنىڭ ھايۋانالرغا چېپىلىشنىڭ ۋە تۆھمهت قىلىشنىڭئهھلى 

453 

ــادەم  « ــر ئ ــرىگهبى ــۇدىي“: يهنه بى ــه ”!ھهي يهھ ــۇنى  ،دېس ە دەرر 20ئ
مهھرىمـى  . دەررە ئـۇرۇڭالر  20دېسىمۇ، ”!ھهي ھهزىلهك“: ئهگهر. ئۇرۇڭالر

  . ①»بىلهن زىنا قىلغان كىشىنى ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر
  )1463: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 246(ئهلبانى  ①
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 ئوغرىلىقنىڭ جازاسى ۋە جازاسى يوق ئوغرىلىق

ارِقِ لَْم ُتقْطَْع َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عن َعاِئَشةُ أَنَّ َيَد السَّ - 5406
 .إِلَّا ِفي ثََمنِ ِمَجنٍّ َحَجفٍَة أَْو ُتْرسٍ

ــدۇكى،      - 5406 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
ــر     ــدا باھاســى بى ــهللهمنىڭ زامانى ــى ۋەس ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم

مىتىدىن تۆۋەن تۇرىدىغان نهرسىلهرنى ئوغرىلىغانالرنىڭ قالقاننىڭ قىم
  . قولى كېسىلمىگهن

  )6792: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقْطَُع َيُد السَّارِقِ  - 5407
 .ِفي ثََمنِ الِْمَجنِّ َوثََمُن الِْمَجنِّ ُرْبُع ِديَنارٍ

ــدۇكى،      - 5407 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

باھاســى قالقاننىــڭ قىممىــتىگه تــوغرا كهلگــۈدەك بىــر نهرســه       «
اننىــڭ باھاســى چــارەك  قئوغرىلىغــان ئوغرىنىــڭ قــولى كېســىلىدۇ، قال 

  . ①»دۇرتىلال
  )4931: نهسائى(

اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَطََع َسارِقًا ِفي ِمَجـنٍّ   َعْن - 5408
 .ِقيَمُتُه ثَلَاثَةُ َدَراِهَم

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 4579(ئهلبانى  ①
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 5408
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۈچ دەرھهملىــك بىــر قالقــاننى ئوغرىلىغــان 

  . ڭ قولىنى كهسكهنرىنىئوغ
  )1686: مۇسلىم(

َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ َسارِقًا َسَرَق ِفي َزَماِن ُعثَْمانَ أُْتُرجَّةً فَأََمَر  - 5409
ْرَهًمـا بِـِديَنارٍ   بَِها ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ أَنْ ُتقَوََّم فَقُوَِّمْت بِثَلَاثَِة َدَراِهَم ِمْن َصْرِف اثَْنْي َعَشَر ِد

 .فَقَطََع ُعثَْمانُ َيَدُه
ئوســـمان : ئهمـــرە بىنتـــى ئابـــدۇراھمان مۇنـــداق دەيـــدۇ     - 5409

. ئوغرىلىـدى  ①رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ دەۋرىدە بىر ئوغرى بىـر تـال تـۇرۇنج   
باھاسـى ئـۈچ   . ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئـۇ مېـۋىنى باھاالشـقا بۇيرىـدى     

ــگه ــ تهڭـ ــدىن كېـ ــكه  دەپ بېكىتىلگهنـ ــولىنى كېسىشـ يىن، ئۇنىـــڭ قـ
  . تهڭ ئىدى تهڭگىگه 12 تىلالئۇ چاغدا، بىر . بۇيرىدى

  )1578: مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََعَن اللَّـُه السَّـارَِق    - 5410
ْبلَ فَُتقْطَُع َيُدُه قَالَ الْأَْعَمȈُ كَاُنوا َيَرْونَ أَنَّـُه َبـْيُض   َيْسرُِق الَْبْيَضةَ فَُتقْطَُع َيُدُه َوَيْسرُِق الَْح

 .الَْحِديِد َوالَْحْبلُ كَاُنوا َيَرْونَ أَنَُّه ِمْنَها َما َيْسَوى َدَراِهَم
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 5410

  :اق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇند
ئوغرىغــا لهنهت قىلســۇنكى، ئــۇ بىــر تــال تۇخــۇم يــاكى بىــر تــال هللا ا«

  :ئهئمهش مۇنداق دەيدۇ. »ئارغامچا ئوغرىالپ قولى كېسىلىدۇ
بۇ ھهدىستىكى تۇخۇم توخۇنىڭ تۇخـۇمى  ”: ــ شۇ دەۋرىدىكى ئالىمالر

ــان،    ــهت قىلىنغــ ــوپ مهقســ ــان تــ ــدىن قۇيۇلغــ ئهمهس، بهلكــــى چۆيۈنــ
گه تهڭ كېلىـدىغان ئارغامچـا مهقسـهت    تهڭگىـ نچه ئارغامچىدىنمۇ بىر قا

  . دەپ قارايتتى“ قىلىنغان
  )6783: بۇخارى(

                                                 
 .بىر خىل مېۋە ①
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َعْن أَبِي أَُميَّةَ الَْمْخُزوِميِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بِِلـصٍّ قَـْد    - 5411
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـا إَِخالُـَك    اْعَتَرَف اْعِتَرافًا َولَْم ُيوَجْد َمَعُه َمَتاٌع فَقَالَ

َه َوُتْب َسَرقَْت قَالَ َبلَى فَأََعاَد َعلَْيِه َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا فَأََمَر بِِه فَقُِطَع َوجِيَء بِِه فَقَالَ اْسَتْغِفْر اللَّ
 .ِه فَقَالَ اللَُّهمَّ ُتْب َعلَْيِه ثَلَاثًاإِلَْيِه فَقَالَ أَْسَتْغِفُر اللََّه َوأَُتوُب إِلَْي

ئهبــۇ ئــۇمهييه مهخزۇمــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       – 5411
قىلىنىدۇكى، ئۆزىنىڭ ئوغرىلىق قىلغانلىقىغـا ئىقـرار بولغـان، ئهممـا     
ئوغرىلىغان نهرسه يېنىدىن تېپىلمىغـان بىـرى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     

پهيغهمــــبهر . ئېلىــــپ كېلىنــــدىئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ ئالــــدىغا 
  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

  :ــ سهن ھېچ ئوغرىلىق قىلغاندەك تۇرمايسهن، ـ دېگهنىدى، ئۇ
ـــ يــاق، مهن ئوغرىلىــق قىلــدىم، ـ دېــدى     پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ـ

ئهلهيهى ۋەسهللهم بۇ سۆزنى ئىككى ـ ئۈچ قېـتىم قايتىلىـدى، ئۇمـۇ ھهر     
شـۇنىڭ  . ىلىق قىلغانلىقىنى ئېيتتىقېتىمدا ئۆزىنىڭ راستىنال ئوغر

بىـــلهن، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇنىـــڭ قـــولىنى  
قــولى كېســلىپ بولغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر  . كېسىشــكه بۇيرىــدى

پهيغهمـبهر  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىندى
  :ئهلهيهىسساالم

ــۈزگهن گۇناھ  ــپ، ئۆتك ـــ تهۋبه قىلى ــا ـ ــرەت   هللاىڭغ ــاالدىن مهغپى تائ
  :ئۇ ئادەم. ـ دېدى! تىلىگىن
مهن قىلغانلىرىم ئۈچۈن سهندىن مهغپىرەت تىلهيـمهن ۋە  ! هللاــ ئى ا

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ   . تهۋبه قىلىمهن، ـ دېدى 
  :كهينىدىن ئۈچ قېتىم

  . ①ـ دېدى! ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلغىن! هللاــ ئى ا
  )4380: داۋۇد ئهبۇ(
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ قَُرْيًشا أََهمَُّهْم َشأْنُ الَْمْرأَِة الَْمْخُزوِميَِّة الَِّتي  - 5412
ْيِه إِلَّا َسَرقَْت فَقَالُوا َوَمْن ُيكَلُِّم ِفيَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َوَمْن َيْجَترُِئ َعلَ
لَّى أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ِحبُّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَلََّمُه أَُساَمةُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص

ا أَْهلََك الَّـِذيَن  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْشفَُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه ثُمَّ قَاَم فَاْخَتطََب ثُمَّ قَالَ إِنََّم
قَْبلَكُْم أَنَُّهْم كَاُنوا إِذَا َسَرَق ِفيهِْم الشَّرِيُف َتَركُوُه َوإِذَا َسَرَق ِفيهِْم الضَِّعيُف أَقَاُموا َعلَْيـِه  

 .الَْحدَّ َواْيُم اللَِّه لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمٍَّد َسَرقَْت لَقَطَْعُت َيَدَها
: هلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىي - 5412

ــۇرەيش قهبىلىســىنىڭ مهخــزۇم ئايمىقىــدىن بولغــان بىــر ئايالنىــڭ     ق
ــىنى      ــىنىڭ بېش ــۇرەيش قهبىلىس ــايىتى ق ــق جىن ــۈزگهن ئوغرىلى ئۆتك

  :ئۇالر بىر ـ بىرىگه. قاتۇردى
ــ كىم بۇ ئايالنىڭ ئهپـۇ قىلىنىشـى ئۈچـۈن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      

مگه ئېغىز ئاچىدۇ؟ ـ دېيىشـتى ۋە بـۇ ئىشـقا پهيغهمـبهر      ئهلهيهى ۋەسهلله
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهكمۇ ياخشـى كۆرىـدىغان ئۇسـامه ئىبنـى     

ئۇسـامه ئىبنـى   . زەيدتىن باشقىسىنىڭ اليىق ئهمهسلىكىگه چىنپۈتتى
ــى       ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــلهن، پهيغهم ــى بى ــڭ تهۋسىيهس ــد ئۇالرنى زەي

  :ىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمۋەسهللهمگه ئېغىز ئاچقان
ــهن ا  ـــ س ــۈن    هللا ـ ــلىقى ئۈچ ــرا قىلىنماس ــڭ ئىج ــتكهن جازانى بېكى

ئاندىن ئورنىـدىن  . ـ دەپ ئۇنىڭغا كايىدى! شاپائهت قىلغىلى كهلدىڭمۇ؟
  :تۇرۇپ، جامائهتكه خىتاب قىلىپ

ــۇنداق      ــاالكىتىگىمۇ مۇش ــڭ ھ ــۇرۇنقى ئۇممهتلهرنى ــىلهردىن ب ـــ س ـ
چۈنكى ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن بىـرەر ئېسـىلزادە     ئىشالر سهۋەب بولغانىدى، 

ــۇ جازاغــا تارتىلمــايتتى  ــادەتتىكى بىــرەر بىچــارە  . ئوغرىلىــق قىلســا، ئ ئ
نىــڭ نــامى بىــلهن هللا. ئوغرىلىــق قىلســا، ئــۇ دەرھــال جازاغــا تــارتىالتتى

ــۇ      ــا، ئۇنىڭم ــپ قالس ــق قىلى ــاتىمه ئوغرىلى ــزىم ف ــهمكى، ئهگهر قى قهس
  . قولىنى كېسىمهن، ـ دېدى

  )3475: بۇخارى(
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َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ قَُرْيًشا أََهمَُّهْم َشأْنُ الَْمْرأَِة  - 5413
 .الَِّتي َسَرقَْت ِفي َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة الْفَْتحِ

: ىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــاد - 5413
مهككىنـــى فهتهـــى قىلىـــش غازىتىـــدا، قـــۇرەيش قهبىلىســـىلىك بىـــر 

  ... ئايالنىڭ ئوغرىلىق ۋەقهسى قۇرەيش قهبىلىسىنىڭ بېشىنى قاتۇردى
  )1688: مۇسلىم(

ْيِه َوَسلََّم كَلََّمُه أَُساَمةُ ِفيَها َتلَوَّنَ َوْجُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ: ويف رواية – 5414
ثُمَّ أََمَر : وفيه... فَقَالَ أَُتكَلُِّمنِي ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه قَالَ أَُساَمةُ اْسَتْغِفْر ِلي َيا َرُسولَ اللَِّه 
َبْعـَد ذَِلـَك    َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِتلَْك الَْمْرأَِة فَقُِطَعْت َيُدَها فََحُسَنْت َتْوَبُتَها

َوَتَزوََّجْت قَالَْت َعاِئَشةُ فَكَاَنْت َتأِْتي َبْعَد ذَِلَك فَأَْرفَُع َحاَجَتَها إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  
 .َعلَْيِه َوَسلََّم

ئۇسـامه رەزىيهلالھـۇ   : يهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    - 5414
ەســهللهمگه ئــۇ ئايــال توغرۇلــۇق ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋ

ئېغىــز ئاچقانىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ چىرايــى ئۆزگىرىــپ  
  :كهتتى ۋە ئۇسامهگه كايىپ

بېكىــتكهن بىــر جازانىــڭ ئىجــرا قىلىنماســلىقى هللا ــــ ســهن ماڭــا ا
بـــۇنى ئاڭلىغـــان ئۇســـامه . ــــ دېـــدى! ئۈچـــۈن ســـۆزلىگىلى كهلـــدىڭمۇ؟

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
. ــ دېـدى  ! ماڭـا مهغپىـرەت تىـلهپ دۇئـا قىلغىـن     ! الھــ ئى رەسـۇلۇل 

ئاندىن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ ئايالنىـڭ قـولىنى        
قولى كېسىلگهندىن كېيىن، ئۇ ئايالنىڭ تهۋبىسى . كېسىشكه بۇيرىدى

ئىــش ـ ھهرىكهتلىرىــدە ئــۆز ئىپادىســىنى تېپىــپ، ئهخالقــى تۈزەلــدى ۋە    
  :ىيهلالھۇ ئهنهائائىشه رەز. ياتلىق بولدى

ــ شۇندىن كېيىن، ئۇ ئايال بىرەر ئىـش بولسـا ماڭـا ئېيتـاتتى، مهن     
  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يهتكۈزەتتىم، ـ دېگهن

  )4304: بۇخارى(
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ُتْعَرُف اْسَتَعاَرْت اْمَرأَةٌ َتْعنِي ُحِليا َعلَى أَلِْسَنِة أَُناسٍ ُيْعَرفُونَ َولَا : ويف رواية - 5415
 .ِهَي فََباَعْتُه فَأُِخذَْت فَأُِتَي بَِها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَر بِقَطْعِ َيِدَها

كىملىكـى نـامهلۇم   : يهنه بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    - 5415
تونۇلغـان كىشـىلهرنىڭ نامىـدا باشـقىالردىن     ) يـۇرت ئىچىـدە  (بىر ئايال 

ت ئــۆتنه ئېلىــپ ســېتىۋەتتى ۋە كېــيىن تۇتۇلــۇپ قېلىــپ،  زىبــۇ زىنــنه
ــدى     ــدىغا كهلتۈرۈل ــهللهمنىڭ ئال ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س . پهيغهم

  . ①پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ قولىنى كېسىشكه بۇيرىدى
  )4396: ئهبۇ داۋۇد(

وِميَّةً كَاَنْت َتْسَتِعُري الَْمَتـاَع  َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ اْمَرأَةً َمْخُز - 5416
  .فََتْجَحُدُه فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقَطْعِ َيِدَها

مۇنــداق رىــۋايهت  دىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئىبنــى ئــۆمهر   - 5416
 - ردىن نهرسـه باشـقىال مهخزۇم ئايمىقىدىن بولغان بىر ئايال : قىلىنىدۇ

 پهيغهمــبهر ،شــۇنىڭ بىــلهن .ه ئېلىــپ بولــۇپ تېنىــۋاالتتىنئــۆتكېــرەك 
   .②سىشكه بۇيرىدىېئۇنىڭ قولىنى ك سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  )4887: نهسائى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُجلًا ِمـْن   - 5417
لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف َتَرى ِفـي َحرِيَسـِة   ُمَزْيَنةَ أََتى َرُسو

فََبلȠََ الَْجَبلِ فَقَالَ ِهَي َوِمثْلَُها َوالنَّكَالُ َولَْيَس ِفي َشْيٍء ِمْن الَْماِشَيِة قَطٌْع إِلَّا ِفيَما آَواُه الُْمَراُح 
يِه قَطُْع الَْيِد َوَما لَْم َيْبلȠُْ ثََمَن الِْمَجنِّ فَِفيِه غََراَمةُ ِمثْلَْيِه َوَجلََداُت َنكَالٍ قَالَ َيا ثََمَن الِْمَجنِّ فَِف

َرُسولَ اللَِّه كَْيَف َتَرى ِفي الثََّمرِ الُْمَعلَّقِ قَالَ ُهَو َوِمثْلُُه َمَعُه َوالنَّكَالُ َولَْيَس ِفي َشْيٍء ِمـْن  
لَّقِ قَطٌْع إِلَّا ِفيَما آَواُه الَْجرِيُن فََما أُِخذَ ِمْن الَْجرِينِ فََبلȠََ ثََمَن الِْمَجنِّ فَِفيِه الْقَطْـُع  الثََّمرِ الُْمَع

  .َوَما لَْم َيْبلȠُْ ثََمَن الِْمَجنِّ فَِفيِه غََراَمةُ ِمثْلَْيِه َوَجلََداُت َنكَالٍ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3696(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4540(ئهلبانى  ②
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ن مۇنـداق  ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدى - 5417
مـۇزەينه قهبىلىسـىلىك بىـرى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      : رىۋايهت قىلىـدۇ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ
ــۇلۇلالھ  ــى رەس ـــ ئ ــدىن ! ـ ــايالقتىن (تاغ ــى ي ــال  ) يهن ــان م ئوغرىالنغ

توغرىسىدا قانداق قارايسهن؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

چــۈنكى . ىغــان مــالنى قوشــالپ تۆلهيــدۇ ۋە جازالىنىــدۇ    ــــ ئوغرىل
ئهگهر . ئېغىلنىڭ سىرتىدىن ئوغرىالنغان مال ئۈچۈن قول كېسىلمهيدۇ

ئېغىلــدىكى مــالنى ئوغرىلىســا ۋە ئوغرىالنغــان مالنىــڭ قىممىتــى بىــر 
بىـر  . قالقاننىڭ قىممىـتىگه يهتسـه، ئۇنىـڭ قـولىنى كېسـىش كېـرەك      

وغرىالنغان مال قوشـالپ تۆلىتىلىـدۇ   قالقاننىڭ قىممىتىگه يهتمىسه، ئ
  :ئۇ ئادەم يهنه. ۋە جازاالش ئۈچۈن بىر قانچه قامچا ئۇرۇلىدۇ، ـ دېدى

شېخىدىكى مېـۋىنى ئوغرىلىسـا، بۇنىڭغـا قانـداق     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ھۆكۈم بار؟ ـ دەپ سورىدى

ىدۇ ۋە جازاالش ئۈچۈن بىر قانچه ـ ئوغرىالنغان مېۋە قوشالپ تۆلىتىل
چــۈنكى شــېخىدىكى مېــۋىنى ئوغرىلىغــان كىشــىنىڭ . قامچــا ئۇرۇلىــدۇ

ئهممــا ئامبــاردىكى مېــۋىنى ئوغرىلىغــان بولســا ۋە  . قــولى كېســىلمهيدۇ
ئوغرىالنغــان مېۋىنىــڭ قىممىتــى بىــر قالقاننىــڭ قىممىــتىگه يهتســه،  

ئوغرىالنغــان بىــر قالقاننىــڭ قىممىــتىگه يهتمىســه، . قــولى كېســىلىدۇ
مېۋە قوشالپ تۆلىتىلىدۇ ۋە جازاالش ئۈچۈن بىر قانچه قامچا ئۇرۇلىـدۇ، ـ   

  . ①دېدى
 )4959: نهسائى(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ أَنَّ َعْبًدا َسَرَق َوِديا ِمْن َحاِئِط َرُجلٍ فََغَرَسُه  - 5418
ِديِّ َيلَْتِمُس َوِديَُّه فََوَجَدُه فَاْسَتْعَدى َعلَى الَْعْبِد َمـْرَوانَ  ِفي َحاِئِط َسيِِّدِه فََخَرَج َصاِحُب الَْو

ْبَن الَْحكَمِ فََسَجَن َمْرَوانُ الَْعْبَد َوأََراَد قَطَْع َيِدِه فَاْنطَلََق َسيُِّد الَْعْبِد إِلَى َراِفعِ ْبـنِ َخـِديجٍ   

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4594(ئهلبانى  ①
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ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا قَطَْع ِفي ثََمرٍ َولَا فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك فَأَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع َر
َوأََنا  كَثَرٍ َوالْكَثَُر الُْجمَّاُر فَقَالَ الرَُّجلُ فَإِنَّ َمْرَوانَ ْبَن الَْحكَمِ أََخذَ غُلَاًما ِلي َوُهَو ُيرِيُد قَطَْعُه

فَُتْخبَِرُه بِالَِّذي َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   أُِحبُّ أَنْ َتْمِشَي َمِعَي إِلَْيِه 
فََمَشى َمَعُه َراِفٌع إِلَى َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ فَقَالَ أََخذَْت غُلَاًما ِلَهذَا فَقَالَ َنَعْم فَقَالَ فََما أَْنـَت  

الَ لَُه َراِفٌع َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َصانٌِع بِِه قَالَ أََرْدُت قَطَْع َيِدِه فَقَ
  .لَا قَطَْع ِفي ثََمرٍ َولَا كَثَرٍ فَأََمَر َمْرَوانُ بِالَْعْبِد فَأُْرِسلَ

بىـر  : مۇھهممهد ئىبنى يهھيا ئىبنى ھهببان مۇنداق دەيـدۇ  - 5418
نوتىسىنى ئوغرىالپ ئاپىرىپ، ئۆز قۇل بىرىنىڭ بېغىدىن بىر تال خورما 

ــكهن       ــاپ كهت ــى يوق ــڭ ئىگىس ــى، نوتىنى ــا تىكت ــڭ بېغىغ خوجايىنىنى
نوتىسىنى ئىزدەپ چىقىپ، ئۇنى تاپتى ۋە نـوتىنى ئوغرىلىغـان قۇلنىـڭ    

مهرۋان قـۇلنى تۇتـۇپ   . ز قىلـدى ستىدىن مهرۋان ئىبنـى ھهكهمـگه ئهر  ئۈ
ــدى   ــمهكچى بولـ ــولىنى كهسـ ــدى ۋە قـ ــوالپ قويـ ىـــڭ قۇلن. كېلىـــپ سـ

ــج رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ     ــۇنى كــۆرۈپ، رافىــئ ئىبنــى خهدى خوجــايىنى ب
يېنىغا يۈگۈرۈپ بېرىپ، ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى ۋە بۇ ئىشـنىڭ ھـۆكمى   

  :رافىئ ئىبنى خهدىج رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭغا. توغرۇلۇق سورىدى
مېـۋە يـاكى   «: ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  

ەرەخنىـــڭ مېيـــى قاتـــارلىقالرنى ئـــوغرىالش بىـــلهن قـــول  مېۋىلىـــك د
بــۇنى ئاڭلىغــان . دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم، ـ دېــدى    »كېســىلمهيدۇ

  :خوجايىن
ــــ مهرۋان ئىبنــى ھهكهم مېنىــڭ بىــر قۇلــۇمنى تۇتۇۋالــدى، ئۇنىــڭ  

ســهن مهن بىــلهن مهرۋاننىــڭ يېنىغــا . قــۇلىنى كهســمهكچى بولۇۋاتىــدۇ
ــهلاللال   ــبهر س ــپ، پهيغهم ــۇ   بېرى ــان ب ــهللهمدىن ئاڭلىغ ــى ۋەس ھۇ ئهلهيه

شــۇنىڭ بىــلهن، رافىــئ . ھهدىســنى ئۇنىڭغــا ئاڭالتقــان بولســاڭ، ـ دېــدى   
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله مهرۋان ئىبنى ھهكهمنىڭ يېنىغا 

  :باردى ۋە مهرۋاندىن
  :مهرۋان. ــ سهن بۇنىڭ بىر قۇلىنى تۇتۇۋالدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

  :رافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ــ ھهئه، ـ دېدى
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  :ــ ئۇنى قانداق قىلماقچى بولۇۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىغانىدى، مهرۋان
شـۇنىڭ بىـلهن، رافىـئ    . ــ قـولىنى كهسـمهكچى، ـ دەپ جـاۋاب بهردى    

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
مېـۋە يـاكى   «: ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  

قالرنى ئـــوغرىالش بىـــلهن قـــول مېۋىلىـــك دەرەخنىـــڭ مېيـــى قاتـــارلى
ــىلمهيدۇ ــۇ       »كېس ــدى، مهرۋان ئ ــدىم، ـ دېگهنى ــى ئاڭلىغانى دېگهنلىكىن

  . ①قۇلنى قويۇۋېتىشكه بۇيرىدى
 )1583: مالىك(

َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْيَس َعلَى َخاِئنٍ َولَا ُمْنَتهِبٍ  - 5419
  .سٍ قَطٌْعَولَا ُمْخَتِل

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 5419
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كۆرسىتىپ تـۇرۇپ  (، ىيانهتچىنىڭخ) ئامانهتكه خىيانهت قىلغان(«
) كۆزىنى پهللهپ تۇرۇپ ئېلىپ قاچقان(ۋە  بۇالڭچىنىڭ) ئېلىپ قاچقان

  . ②»ىلمهيدۇسېئوغرىنىڭ قولى ك
  )1448: تىرمىزى(

َعْن َعبَّاِد ْبنِ ُشَرْحبِيلَ قَالَ أََصاَبْتنِي َسَنةٌ فََدَخلُْت َحاِئطًا ِمـْن ِحيطَـاِن    - 5420
 الَْمِديَنِة فَفََركُْت ُسْنُبلًا فَأَكَلُْت َوَحَملُْت ِفي ثَْوبِي فََجاَء َصاِحُبُه فََضَرَبنِي َوأََخذَ ثَْوبِي فَأََتْيُت

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه َما َعلَّْمَت إِذْ كَانَ َجاِهلًا َولَا أَطَْعْمَت إِذْ كَـانَ  َرُس
  .َجاِئًعا أَْو قَالَ َساِغًبا َوأََمَرُه فََردَّ َعلَيَّ ثَْوبِي َوأَْعطَانِي َوْسقًا أَْو نِْصَف َوْسقٍ ِمْن طََعامٍ

: نى شۇرەھبىل رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ئهبباد ئىب - 5420
بىر يىلى قۇرغاقچىلىق ئـاپىتىگه دۇچ كېلىـپ، يېگـۈدەك ھېچنهرسـهم     

شۇنىڭ بىـلهن، مهدىنىـدىكى بـاغالردىن بىـرىگه كىرىـپ، بىـر       . قالمىدى

                                                 
ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە مهرۋاننىڭ ئۇ قۇلنى بىر قانچه قامچا ئۇرۇپ، ئاندىن قويۇپ بهرگهنلىكى نهقىـل   ①

 .قىلىنغان
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1172(ئهلبانى  ②
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ــدىم ۋە ئېتهك   ــۇۋىالپ يې ــاقنى ئ ــال باش ــۈرۈپ   ت ــدۇرۇپ كۆت ــى تول لىرىمن
ېنــى ئــۇردى ۋە كىيىمىمنــى ىم، باغنىــڭ ئىگىســى كېلىــپ مماڭغانىــد

ــدى ــى    . تارتىۋال ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــپ، پهيغهم ــىكايهت قىلى مهن ش
ۋەســــهللهمنىڭ ئالــــدىغا كهلســــهم، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم بــــاغ 

  :ئىگىسىگه
بولســا،  قورســىقى ئــاچ گىتىــپ قويســاڭ،ئۆ بولســا،بــۇ بىلمىــگهن ــــ 

رۇپ بېرىشـكه  ــ دېـدى ۋە كىيىمنـى قـايتۇ    ! تويغۇزۇپ قويساڭ بولمامدۇ؟
شۇنىڭ بىلهن، ئۇ كىشى كىيىمىمنى قايتۇرۇپ بهردى ۋە ماڭـا  . بۇيرىدى

  . ②ئاشلىق بهردى ①ۋەسهق) ياكى يېرىم(بىر 
 )2620: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 5421
الَ لَا َيْحلَُبنَّ أََحٌد َماِشَيةَ اْمرِئٍ بَِغْيرِ إِذْنِِه أَُيِحبُّ أََحُدكُْم أَنْ ُتْؤَتى َمْشُرَبُتُه فَُتكَْسـَر  َوَسلََّم قَ

اِشـَيةَ  ِخَزاَنُتُه فَُيْنَتقَلَ طََعاُمُه فَإِنََّما َتْخُزنُ لَُهْم ُضُروُع َمَواِشيهِْم أَطِْعَماِتهِْم فَلَا َيْحلَُبنَّ أََحٌد َم
  .َحٍد إِلَّا بِإِذْنِِهأَ

ــۋايهت    - 5421 ــادىن رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ســېغىن باشــقا بىرىنىــڭكىــم بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزەر، بىــرى  «
نىڭ باشــقىالر .سېغىۋالمىســۇن )رۇخســىتىنى ئالمــاي تــۇرۇپ(مېلىنــى 

ئــامبىرىڭالرنى ئــۆرۈپ، يــېمهك ـ ئىچمىكىڭالرنــى توشــۇپ كېتىشــىنى    
يېلىنى مال ئىگىسـىنىڭ يـېمهك ـ ئىچمىكىنـى     نىڭ خاالمسىلهر؟ مال

ــاردۇر  ــاقاليدىغان ئامب ــۈن . س ــۇنىڭ ئۈچ ــۇن   ،ش ــا بولس ــم بولس ــقا  ،كى باش
  . »سېغىۋالمىسۇن )هتسىزرۇخس(بىرىنىڭ مېلىنى 

 )2435: بۇخارى(

                                                 
 . رامغا تهڭكىلو گ 2.170بىر سا  اتمىش ساغا،ۋەسهق ــ ئۆلچهم بىرلىكى بولۇپ، بىر ۋەسهق ئ ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2281(ئهلبانى  ②
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ةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا أََتى أََحُدكُْم َعْن َسُمَر - 5422
َيكُْن َعلَى َماِشَيٍة فَإِنْ كَانَ ِفيَها َصاِحُبَها فَلَْيْسَتأِْذْنُه فَإِنْ أَِذنَ لَُه فَلَْيْحَتِلْب َولَْيْشَرْب َوإِنْ لَْم 

ثَلَاثًا فَإِنْ أََجاَبُه أََحٌد فَلَْيْسَتأِْذْنُه فَإِنْ لَْم ُيجِْبُه أََحٌد فَلَْيْحَتِلْب َولَْيْشَرْب َولَا  ِفيَها أََحٌد فَلُْيَصوِّْت
  .َيْحِملْ

ســهمۇرە ئىبنــى جۇنــدەب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 5422
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــر« ــادىن بى ــدە  ىپ ــاڭالر  (كۆرگهن ــۇنى ســېغىپ ئىچمهكچــى بولس ، )ئ
ــا    ــۇ يهردە بولس ــى ئ ــڭ ئىگىس ــور   ،پادىنى ــهت س ــىدىن رۇخس  .اڭالرئىگىس

پادىنىــڭ ئهتراپىـــدا   .ىڭــالر ســېغىپ ئىچ  ،ئىگىســى رۇخســهت قىلســا   
 ،بېرىـپ قالسـا   ببىرەرسـى جـاۋا   ڭالر،ئۈچ قېتىم توۋال ،ھېچكىم بولمىسا

ســېغىپ  ،بهرمىســه باھــېچكىم جــاۋ  .اڭالرئۇنىڭــدىن رۇخســهت ســور  
  . ①»هڭالرئېلىپ كهتم )سېغىپ(ئهمما  ېرىڭالر،ئىچىۋ

  )1296: تىرمىزى(

َعْن َراِفعِ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ كُْنُت أَْرِمي َنْخلَ الْأَْنَصارِ فَأََخذُونِي فَذََهُبوا بِـي   - 5423
َم َتْرِمي َنْخلَُهْم قَالَ قُلُْت َيا َرُسـولَ اللَّـِه   إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َراِفُع ِل

  .الُْجوُع قَالَ لَا َتْرمِ َوكُلْ َما َوقََع أَْشَبَعَك اللَُّه َوأَْرَواَك
مهن ئهنســارىالرنىڭ : رافىــئ ئىبنــى ئهمــر مۇنــداق دەيــدۇ     - 5423

ــپ    ــاش ئېتى ــىغا ت ــۈرۈپ (خورمىس ــا چۈش ــتىم) خورم ــۈنى،  . يهيت ــر ك بى
ــارىالر مې ــى   ئهنســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــپ، پهيغهمــ ــى تۇتۇۋېلىــ نــ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا. ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا ئېلىپ باردى
دەپ  ـ  نېمىشـقا ئۇالرنىـڭ خورمىسـىغا تـاش ئاتىسـهن؟     ! هي رافىئــ ئ
  :مهن. سورىدى

ــى رەســۇلۇلالھ  ـــ ئ ــدىم    ! ـ ــاچلىقتىن شــۇنداق قىلىــۋاتىمهن، ـ دې . ئ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1042(ئهلبانى  ①
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 .يهرگه چۈشۈپ كهتكهنلىرىنى يـېگىن ) ئۆزلىكىدىن(ي، تاش ئاتماــ 
  . ①دېدى ، ـقاندۇرغاي) سۇغا(سېنى تويدۇرغاي ۋە هللا ا

 )1288: تىرمىزى(

  .اللَُّهمَّ أَْشبِْع َبطَْنُه :ويف رواية - 5424
ئۇنىــــڭ قورســــىقىنى   ! هللائــــى ا «: يهنه بىــــر رىــــۋايهتته   - 5424
  . ②پ دۇئا قىلدى، ـ دېيىلگهندە »!تويدۇرغىن

 )2622: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َدَخلَ َحاِئطًا فَلَْيأْكُلْ  - 5425
  .َولَا َيتَِّخذْ ُخْبَنةً
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 5425

  :بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهم
ا سـېلىپ  قـ ئهممـا يانچۇق  مېۋىدىن يېيىشكه بولىدۇ، باغقا كىرىپ،«

   .③»چىقىپ كېتىشكه بولمايدۇ
 )1287: تىرمىزى(

بِ َعْن َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْبنِ الَْحْضَرِميِّ َجاَء بُِغلَامٍ لَُه إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّا - 5426
ي فَقَالَ لَُه اقْطَْع َيَد غُلَاِمي َهذَا فَإِنَُّه َسَرَق فَقَالَ لَُه ُعَمُر َماذَا َسَرَق فَقَالَ َسَرَق ِمْرآةً ِلـاْمَرأَتِ 

  .ثََمُنَها ِستُّونَ ِدْرَهًما فَقَالَ ُعَمُر أَْرِسلُْه فَلَْيَس َعلَْيِه قَطٌْع َخاِدُمكُْم َسَرَق َمَتاَعكُْم
بىر قۇلىنى ئېلىـپ  الھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ھهزرەمى ئابدۇل - 5426

  :كهلدى ۋە نىڭ ئالدىغارەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر ئىبنى خهتتاب 
ئـۆمهر  . دېـدى ـ ق قىلدى،  ىلرىچۈنكى بۇ ئوغ! بۇنىڭ قولىنى كهســ 

  :ئۇنىڭدىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
  :ئۇ .دىدەپ سورىـ لىدى؟ رىنېمه ئوغــ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 220(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 564(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1034(ئهلبانى  ③
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ـــ  ـ لىۋالــدى،    رىىــر ئهينىكىنــى ئوغلىــك بتهڭگى 60ئايالىمنىــڭ ـ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇنى ئاڭلىغان ئۆمهر. دېدى

ـــ  ــ ـ ــۇنى قوي ــولىنى ك ! ۋەتۇئ ــدۇ ېئۇنىــڭ ق ــۈنكى . سىشــكه بولماي چ
   .دېدىـ لىۋاپتۇ، ىنى ئوغرىسىزمهتچىسى ئۆزەڭنىڭ نهرسىئۆزەڭنىڭ خ

 )1584: مالىك(

بَِسارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ جِيَء  - 5427
ةَ فَقَالَ فَقَالَ اقُْتلُوُه فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّما َسَرَق فَقَالَ اقْطَُعوُه قَالَ فَقُِطَع ثُمَّ جِيَء بِِه الثَّانَِي

قَالَ اقْطَُعوُه قَالَ فَقُِطَع ثُمَّ جِيَء بِِه الثَّاِلثَةَ فَقَالَ اقُْتلُوُه اقُْتلُوُه فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّما َسَرَق فَ
َيا َرُسولَ فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّما َسَرَق فَقَالَ اقْطَُعوُه ثُمَّ أُِتَي بِِه الرَّابَِعةَ فَقَالَ اقُْتلُوُه فَقَالُوا 

وُه فَأُِتَي بِِه الَْخاِمَسةَ فَقَالَ اقُْتلُوُه قَالَ َجابٌِر فَاْنطَلَقَْنا بِِه فَقََتلَْناُه ثُـمَّ  اللَِّه إِنََّما َسَرَق قَالَ اقْطَُع
  .اْجَتَرْرَناُه فَأَلْقَْيَناُه ِفي بِئْرٍ َوَرَمْيَنا َعلَْيِه الِْحَجاَرةَ

مۇنــداق ئهنهــۇدىن  جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ    - 5427
نىڭ ئالدىغا ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه :رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه نىدى،بىر ئوغرى ئېلىپ كېلىنگه
  :ساھابىلهر. دېدىـ ! ــ ئۆلتۈرۈڭالر

ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــۇ پهقهت ئوغ! ئ ــئ ــۇق قىرىلى ــددېگهنـ ،   لىپت  ،ىى
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

ئۇنىـڭ   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى  ــ ! كېسـىڭالر ) قـولىنى (ــ ئۇنـداقتا،  
ق جىنـايىتى بىـلهن ئېلىـپ    غرىلىـ ئـۇ ئـوغرى يهنه ئو  . سـىلدى ېقولى ك
  :يهنه ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه .ندىكېلى

  :ساھابىلهر. دېدىـ ! ــ ئۆلتۈرۈڭالر
ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــۇ پهقهت ! ئ ــۇ، ـ    ئ ــدى،دېگهنئوغرىلىــق قىلىپت  ى
  :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمر سهلاللپهيغهمبه

 پۇتىئۇنىڭ  ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى ـ! كېسىڭالر) پۇتىنى(ــ ئۇنداقتا، 
جىنـايىتى بىـلهن ئېلىـپ     رىلىـق ئۈچۈنچى قېتىم يهنه ئوغ. سىلدىېك

  :يهنهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبه .دىكېلىن
  :مۇ يهنهساھابىلهر. دېدىـ ! ــ ئۆلتۈرۈڭالر
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ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــۇ پهقهت ! ئ ــۇ، ـ    ئ ــددېگهنئوغرىلىــق قىلىپت  ،ىى
  :ر سهلالاللهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

ئۇنىـڭ   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى  ــ ! كېسـىڭالر ) قـولىنى (ــ ئۇنـداقتا،  
ــۆتىنچى قېــتىم يهنه كهلتۈرۈلگهنىــدى، . ســىلدىېقــولى ك) يهنه بىــر(  ت

  :يهنهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبه
  :ساھابىلهر. دېدىـ ! رــ ئۆلتۈرۈڭال

، ىىـد دېگهن ئوغرىلىـق قىلغـانىكهن، ـ   ئـۇ پهقهت  ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ـــ  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهميغهمبهر په

يهنه (ئۇنىڭ  ،شۇنىڭ بىلهن. دېدى ـ! كېسىڭالر) پۇتىنى(ــ ئۇنداقتا، 
ئـوغرى بهشـىنچى قېـتىم يهنه كهلتۈرۈلگهنىـدى،      .پۇتى كېسـىلدى ) بىر

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنهپهيغهمبهر 
بىــز ئــۇ ئــوغرىنى ئېلىــپ  ،شــۇنىڭ بىــلهن. دېــدىـــ ! ــــ ئۆلتــۈرۈڭالر
ئاندىن ئۇنى سۆرەپ ئاپىرىپ بىر قۇدۇققا تاشـلىدۇق   ،چىقىپ ئۆلتۈردۇق

  . ①ۋەتتۇقۈئۈستىگه تاش تاشالپ كۆم ۋە
 )4410: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجلًا ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ أَقْطََع الَْيـِد   َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ - 5428
ـ  لِّ َوالرِّْجلِ قَِدَم فََنَزلَ َعلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ فََشكَا إِلَْيِه أَنَّ َعاِملَ الَْيَمنِ قَْد ظَلََمُه فَكَانَ ُيَص

َك بِلَْيلِ َسارِقٍ ثُمَّ إِنَُّهْم فَقَُدوا ِعقًْدا ِلأَْسـَماَء بِْنـِت   ِمْن اللَّْيلِ فََيقُولُ أَُبو َبكْرٍ َوأَبِيَك َما لَْيلُ
ُعَمْيسٍ اْمَرأَِة أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ فََجَعلَ الرَُّجلُ َيطُوُف َمَعُهْم َوَيقُولُ اللَُّهمَّ َعلَْيَك بَِمْن َبيَّـَت  

َد َصاِئȠٍ َزَعَم أَنَّ الْأَقْطََع َجاَءُه بِِه فَـاْعَتَرَف بِـِه   أَْهلَ َهذَا الَْبْيِت الصَّاِلحِ فََوَجُدوا الُْحِليَّ ِعْن
 َواللَِّه الْأَقْطَُع أَْو ُشهَِد َعلَْيِه بِِه فَأََمَر بِِه أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق فَقُِطَعْت َيُدُه الُْيْسَرى َوقَالَ أَُبو َبكْرٍ

  .ِمْن َسرِقَِتِهلَُدَعاǗُُه َعلَى َنفِْسِه أََشدُّ ِعْنِدي َعلَْيِه 
ــدۇراھمان ئىبنــى قاســىم دادىســىدىن   - 5428 ــۋايهت ئاب ــداق رى مۇن
مهدىـنىگه   ىسـىلگهن يهمهنلىـك بىـر   ېبىر پۇتى ۋە بىر قولى ك: قىلىدۇ
 بهكرى نىڭ ئۆيىگه چۈشتى ۋە ئهبۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى ئهبۇ ،كېلىپ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3710(ئهلبانى  ①
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ــا يهمهن ۋالىســىنىڭ ئــ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ــانل ۆزىگهغ ــۇم قىلغ قىنى ىزۇل
نىڭ كېچىسى قوپـۇپ نامـاز ئوقـۇغىنىنى    ئۇ .ئېيتىپ، شىكايهت قىلدى

  :كۆرگهن ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ  ــېچهڭ ھېچــــ ــېنىڭ كـــ ــرســـ ــىگه  بىـــ ئوغرىنىـــــڭ كېچىســـ

ئهبــۇ بهكــرى  (ئارىــدىن ئــۇزۇن ئــۆتمهي،   . دېــدىئوخشــىمايدىكهنغۇ؟ ـ     
 الھـــۇئهســـما بىنتـــى ئـــۇمهيس رەزىيهل) رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ ئايـــالى

 رغـا ئۇال ئـادەممۇ يهمهنلىـك  . ئهنهانىڭ بىـر تـال زەنجىـرى يوقـاپ كهتتـى     
  :، پات ـ پاتئۇ ئىزدەۋېتىپ .ىديوقاپ كهتكهن زەنجىرنى ئىزدىشىپ بهر

بــۇ ياخشــى ئائىلىنىــڭ ئــۆيىگه كىــرگهن ئوغرىنىــڭ      ! هللائــى اــــ 
 ،ئىـزدەپ بېرىـپ  زەنجىرنـى  ئۇالر . پ قوياتتىدەـ ! گهيسهنجاجىسىنى بهر

گهر بـــۇ زەنجىرنـــى يهمهنلىـــك رزە .هرنىـــڭ يېنىـــدىن تـــاپتىگربىـــر زە
ئىقـرار  قىلمىشـىنى  الق وچ .ئېيتتىالقنىڭ ئېلىپ كهلگهنلىكىنى وچ

ــدى ــاكى ( قىل ــق     ي ــگه گۇۋاھلى ــپ كهلگهنلىكى ــڭ ئېلى ــقىالر ئۇنى باش
نىڭ بۇيرۇقى بىلهن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى ئهبۇ شۇنىڭ بىلهن، ).بهردى

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى بۇئه. سىلدىېئۇنىڭ سول قولى ك
ئۇنىــڭ ئــۆزىگه بهددۇئــا   مهن بىــلهن قهســهمكى،   نىــڭ نــامى هللاــــ 
   .دېدىـ ، ھار ئالدىمق قىلىشىدىنمۇ بهكرەك غرىلىئو نىقىلىشى

 )1581: مالىك(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحاِطبٍ أَنَّ َرِقيقًا ِلَحاِطبٍ َسـَرقُوا َناقَـةً    - 5429
 ُجلٍ ِمْن ُمَزْيَنةَ فَاْنَتَحُروَها فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَأََمَر ُعَمُر كَِثَري ْبَن الصَّلِْت أَنِْلَر

َك ثُمَّ لَْيَيقْطََع أَْيِدَيُهْم ثُمَّ قَالَ ُعَمُر أََراَك ُتجِيُعُهْم ثُمَّ قَالَ ُعَمُر َواللَِّه لَأُغَرَِّمنََّك غُْرًما َيُشقُّ َع
مٍ فَقَالَ قَالَ ِللُْمَزنِيِّ كَْم ثََمُن َناقَِتَك فَقَالَ الُْمَزنِيُّ قَْد كُْنُت َواللَِّه أَْمَنُعَها ِمْن أَْرَبعِ ِمائَِة ِدْرَه

  .ُعَمُر أَْعِطِه ثََمانَ ِمائَِة ِدْرَهمٍ
: يهھيــا ئىبنــى ئابــدۇراھمان ئىبنــى ھاتىــب مۇنــداق دەيــدۇ - 5429

ھاتىبنىڭ قۇللىرى مۇزەينه قهبىلىسىلىك بىرىنىـڭ بىـر    )چوڭ دادام(
ــاق ــوغ تۇي ــۆمهر  .يېــدى) ســويۇپ(الپ كېلىــپ رىتۆگىســىنى ئ ــۇ ۋەقه ئ ب

كهسىر ئىبنـى   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر  قا يهتكۈزۈلگهنىدى،ئىبنى خهتتاب
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. سىشـكه بۇيرىـدى  ېئهنهـۇنى ئۇالرنىـڭ قـوللىرىنى ك    سهلت رەزىيهلالھـۇ 
  :ىيهلالھۇ ئهنهۇغائارقىدىنال ھاتىب رەز

 نىـڭ نـامى  هللا .سهن ئۇالرنى ئاچ قويىدىغاندەك قىلىسهن ،قارىغانداــ 
ئانـدىن   .دېدىـ ،  جازااليمهنئېغىر سېنى بىلهن قهسهمكى، بۇنىڭ ئۈچۈن 

  :دىنقهبىلىسىلىك كىشى ينهمۇزە
  :ئۇ. ەپ سورىدىدـ تۆگهڭ قانچه پۇللۇق تۆگه ئىدى؟ ــ  

 400ىمهنكــى، مهن ئــۇ تــۆگىنى بىــلهن قهســهم قىل نىــڭ نــامىهللاــــ 
ر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   بۇنى ئاڭلىغان ئۆمه. دېدىـ ىم،  ىدگه ساتمىغانتهڭگى
  :ھاتىبقا
  . دېدىـ ! گىنبهر تهڭگه 800سهن بۇ كىشىگه  ،ئۇنداقتاــ 

 )1468: مالىك(

أَْرَسلَ بِِه َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبًدا ِلَعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َسَرَق َوُهَو آبٌِق فَ - 5430
لَـا   ُعَمَر إِلَى َسِعيِد ْبنِ الَْعاصِ َوُهَو أَِمُري الَْمِديَنِة ِلَيقْطََع َيَدُه فَأََبى َسِعيٌد أَنْ َيقْطََع َيَدُه َوقَالَ

يِّ ِكَتابِ اللَِّه َوَجْدَت َهذَا ُتقْطَُع َيُد الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا َسَرَق فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ِفي أَ
  .ثُمَّ أََمَر بِِه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر فَقُِطَعْت َيُدُه

ئابــدۇلالھ ئىبنــى : ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ نــافىئ رەزىيهلالھــۇ - 5430
 ،نىـدى قىلغارىلىـق  ئهنهۇمانىڭ بىر قاچقۇن قۇلى ئوغ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ

مهدىنىنىـڭ   ،سـىش ئۈچـۈن  ېولىنى كقـ ) ئۇنى تۇتۇۋېلىـپ (ئىبنى ئۆمهر 
. نىــڭ يېنىغــا ئهۋەتتــىرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇســى ســهئىد ئىبنــى ئــاس يۋالى

  :سهئىد ئىبنى ئاس ئهمما
ئۇنىـڭ   ،دەپ - سـىلمهيدۇ، ېقولى ك ،قىلسا رىلىققاچقۇن قۇل ئوغــ 

ــدى   ــكىلى ئۇنىمى ــولىنى كهس ــۇ   .ق ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن  ئاب
  :ئهنهۇما
-دېدى ـ! ؟ڭۈنىڭ قايسى كىتاۋىدا كۆردهللاۆكۈمنى اسهن بۇنداق ھــ 

ئۇنىڭ  ،شۇنىڭ بىلهن .سىشكه بۇيرۇق قىلدىېدە، ئۇ قۇلنىڭ قولىنى ك
  . سىلدىېقولى ك

 )1577: مالىك(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َسَرَق الَْعْبُد فَبِْعـُه   - 5431
  .ْو بَِنȈٍَّولَ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      – 5431
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تهڭگىــــــگه بولســــــىمۇ   20ئوغرىلىــــــق قىلغــــــان قــــــۇلنى   «
   ①»!سېتىۋېتىڭالر

 )4980: نهسائى(

ُخُمسِ َسَرَق ِمْن الُْخُمسِ فَُرِفَع ذَِلـَك  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َعْبًدا ِمْن َرِقيقِ الْ - 5432
  .ًضاإِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيقْطَْعُه َوقَالَ َمالُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َسَرَق َبْعُضُه َبْع

ــۋايهت      5432 ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رى
بهشــتىن بىــر ) لهت خهزىنىســىگه ئايرىلغــاندۆ(ئولجىنىــڭ : قىلىنىــدۇ

) دۆلهت خهزىنىسـىگه ئايرىلغـان  (قىسمدىن بولغان بىر قۇل ئولجىنىـڭ  
ــۇ ۋەقه    ــدىكى مــالالردىن ئوغرىلىغانىــدى، ب بهشــتىن بىــر قىســمى قاتارى

ــدى   ــهللهمگه يهتكۈزۈل ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــبهر . پهيغهم پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم
رى ئىدى، بىرى يهنه بىرىنى ئوغرىالپتۇ، ـ دېـدى   نىڭ ماللىهللاــ ئۇالر ا

  . ②ۋە ئۇنىڭ قولىنى كېسىشكه بۇيرىمىدى
 )2590: ئىبنى ماجه(

أَْزَهُر ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْحَرازِيُّ أَنَّ قَْوًما ِمْن الْكَلَاِعيَِّني ُسرَِق لَُهْم َمَتـاٌع   عن - 5433
ْوا النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ َصاِحَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   فَاتََّهُموا أَُناًسا ِمْن الَْحاكَِة فَأََت

اْمِتَحاٍن فََحَبَسُهْم أَيَّاًما ثُمَّ َخلَّى َسبِيلَُهْم فَأََتْوا النُّْعَمانَ فَقَالُوا َخلَّْيَت َسبِيلَُهْم بَِغْيرِ َضْربٍ َولَا 
ِشئُْتْم أَنْ أَْضرَِبُهْم فَإِنْ َخَرَج َمَتاُعكُْم فَذَاَك َوإِلَّا أََخـذُْت ِمـْن    فَقَالَ النُّْعَمانُ َما ِشئُْتْم إِنْ

                                                 
 .، ـ دېگهنزەئىپ): 371(ئهلبانى  ①
 زەئىپ، ـ دېگهن): 564(ئهلبانى  ②
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ظُُهورِكُْم ِمثْلَ َما أََخذُْت ِمْن ظُُهورِِهْم فَقَالُوا َهذَا ُحكُْمَك فَقَالَ َهذَا ُحكُْم اللَِّه َوُحكْـُم  
  .َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

مۇنـــداق رىـــۋايهت   ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ ھهرازىـــدىن   ئهزھهر - 5433
 - كهالئـــى قهبىلىســـىدىن بىـــر تـــوپ كىشـــىنىڭ نهرســـه  :قىلىنىـــدۇ

ــرى ئوغرېك ــپ كهتكهنىرەكلى ــدى،لىنى ــۇالر توقۇم ى ــلهن  ىئ ــق بى چىلى
نۇئمــان ئىبنــى  ۋە نىدىغان بىــر قــانچه كىشــىدىن گۇمانالنــدىىشــۇغۇلل
نۇئمـان   .ئېيتتىالنى ئهھۋ ،نىڭ يېنىغا كېلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇبهشىر 

كېـيىن   ،الپ قويـۇپ وتوقۇمىچىالرنى بىر قانچه كۈن س رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :نىڭ يېنىغا كېلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇئمان ۇئۇالر ن. قويۇپ بهردى

ـ قويـۇپ بېرىپسـهن،     القىينـاپ باقماسـتىن  ـ سـهن ئـۇالرنى ئـۇرۇپ     ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنۇئمان  .تىيىشدې

مهن ئـۇالرنى   ،قىلىپ بهرسهم بولىـدۇ؟ خالىسـاڭالر   سىلهرچه نېمهــ 
 رىكىڭالر ئۇالردىن چىقسـا ېك - سىلهرنىڭ نهرسه ئهگهر .قىينايـ ئۇرۇپ  
سـىلهرنىمۇ   ،ئـۇالرنى قانچىلىـك ئۇرغـان بولسـام     ،چىقماي قالسـا  ،ىچىقت

  :ئۇالر. دېدىـ شۇنچىلىك ئۇرۇشۇم كېرەك، 
رەزىيهلالھـۇ   مـان نۇئ ـ دەپ سـورىغانىدى، بـۇ سـېنىڭ ھۆكمىڭمـۇ؟     ــ 
  :ئهنهۇ

   .①دېدى ، ـنىڭ رەسۇلىنىڭ ھۆكمىهللاۋە اهللا بۇ اــ 
 )4328: داۋۇد ئهبۇ(

َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أََبا ذَرٍّ قُلْـُت   - 5434
أَْنَت إِذَا أََصاَب النَّاَس َمْوٌت َيكُونُ الَْبْيُت ِفيـِه   لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوَسْعَدْيَك فَقَالَ كَْيَف

رِ أَْو بِالَْوِصيِف َيْعنِي الْقَْبَر قُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم أَْو َما َخاَر اللَُّه َوَرُسولُُه قَالَ َعلَْيَك بِالصَّْب
ُسلَْيَمانَ ُيقْطَُع النَّبَّاȇُ ِلأَنَُّه َدَخلَ َعلَـى الَْميِّـِت    قَالَ َتْصبُِر قَالَ أَُبو َداُود قَالَ َحمَّاُد ْبُن أَبِي

  .َبْيَتُه

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3683(ئهلبانى  ①
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پهيغهمـــبهر : ھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇئهبـــۇ زەر رەزىيهلال – 5434
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى

  :مهن. ـ دەپ چاقىردى! ــ ئهي ئهبۇ زەر
  :رگهندىن كېيىنـ دەپ جاۋاب به! ــ پهرمانبهردارمهن، ئى رەسۇلۇلالھ

ــ ئۆلۈم ئاپىتى كـۆپ بولـۇپ كېتىـپ، ھهتتـا مېيىتنـى قويىـدىغان       
بىر قۇلنىڭ قىممىتىگه سـېتىلغۇدەك دەرىجىـگه   ) يهنى قهبرە(بىر ئۆي 

يېتىدىغان زاماندا، سېنىڭ ئهھۋالىڭ قانداق بولۇپ كېتهر؟ ـ دېگهنىدى،  
  :مهن

ـــ ا ىنىڭ نىــڭ رەســۇلهللاۋە ا هللايــاكى ا(نىــڭ رەســۇلى بىــلهر هللاۋە ا هللاـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىم ، ـ)ئىختىيار قىلغىنى بوالر

  .ـ دېدى! ــ ئهنه شۇ ۋاقىتتا بهكمۇ سهۋرچان بولغىن
بۇ ھهدىسكه ئاساسـهن ھهممـاد ئىبنـى ئهبـۇ     : ئهبۇ داۋۇد مۇنداق دەيدۇ

كېپهن ئوغرىسىنىڭ قـولى كېسـىلىدۇ، چـۈنكى    ”: سۇلهيمان دېگهن زات
  . ①دېگهن “گهن بولىدۇئۇ مېيىتنىڭ ئۆيىگه كىر

 )4409: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَـا   - 5435
  .ُيَغرَُّم َصاِحُب َسرِقٍَة إِذَا أُِقيَم َعلَْيِه الَْحدُّ

ــۇ   - 5435 ــۇ ئهنه ــى ئهۋف رەزىيهلالھ ــدۇراھمان ئىبن ــۋايهت ئاب دىن رى
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئوغرىغا ئوغرىلىقنىڭ جازاسى ئىجرا قىلىنغان بولسا، ئوغرىالنغان «
  . ②»نهرسه تۆلىتىلمهيدۇ

 )4984: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3709(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 374(ئهلبانى  ②
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ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قََضى أَُسْيُد ْبُن ُحَضْيرِ ْبنِ ِسَماٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ عن - 5436
َسارِقَُه  أَنَُّه إِذَا َوَجَدَها ِفي َيِد الرَُّجلِ غَْيرِ الُْمتََّهمِ فَإِنْ َشاَء أََخذََها بَِما اْشَتَراَها َوإِنْ َشاَء اتََّبَع

  .َوقََضى بِذَِلَك أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر
هنهـۇدىن  ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير ئىبنى سىماك رەزىيهلالھۇ ئ - 5436

بىـر  «: رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    
ــۇ نهرســىنى ئــۆزى گۇمــان    نهرسىســىنى ئوغرىلىتىــپ قويغــان كىشــى ئ
قىلغان كىشىدىن باشقا بىرىنىڭ قولىدا كۆرسـه، يـا ئـۇنى سـېتىۋالغان     

) ئـۆزى گۇمـان قىلغـان   (كىشىدىن ئۆزى پۇل بېرىپ سېتىۋالسۇن يـاكى  
ــا  ــۇنئوغرىغ ــان  »!تۆلهتكۈزس ــۈم قىلغ ــۆمهر   . دەپ ھۆك ــرى ۋە ئ ــۇ بهك ئهب

  . ①رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالرمۇ شۇنداق ھۆكۈم قىلغان
 )4679: نهسائى(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحْيرِيزٍ قَالَ َسأَلُْت فََضالَةَ ْبَن ُعَبْيٍد َعْن َتْعِليقِ الَْيـِد   - 5437
سُّنَِّة ُهَو قَالَ أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسارِقٍ فَقُِطَعْت ِفي ُعُنقِ السَّارِقِ أَِمْن ال

  .َيُدُه ثُمَّ أََمَر بَِها فَُعلِّقَْت ِفي ُعُنِقِه
مهن فــۇزاله : ئابــدۇراھمان ئىبنــى مــۇھهيرىز مۇنــداق دەيــدۇ - 5437

  :ئىبنى ئۇبهيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
بوينىغا ئېسىپ ) كېسىپ بولغاندىن كېيىن(قولىنى ــ ئوغرىنىڭ 

  :قويۇش سۈننهتمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالـدىغا بىـر ئـوغرى    

كېســىپ، بوينىغــا ئېســىپ قويۇشــقا   نىقــولى ،ئېلىــپ كېلىنگهنىــدى
جـاۋاب  دەپ  -شۇنىڭ بىـلهن، ئۇنىـڭ قـولى بوينىغـا ئېسـىلدى،     . بۇيرىدى
  . ②بهردى

 )1447: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4364(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 240(ئهلبانى  ②
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ُبْسَر ْبَن أَبِي أَْرطَاةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    عن - 5438
  .َيقُولُ لَا ُتقْطَُع الْأَْيِدي ِفي السَّفَرِ

مهن : بۇسرى ئىبنى ئهرتا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 5438
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭپهيغهمبهر سهلال

قــول ) ئوغرىلىقنىــڭ جازاســىنى ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن(ســهپهردە «
 .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم »كېسىشكه بولمايدۇ

 َجـاَءا  ثُمَّ َعِليٌّ فَقَطََعُه َسَرَق أَنَُّه َرُجلٍ َعلَى َشهَِدا َرُجلَْينِ ِفي الشَّْعبِيِّ َعْن - 5439
 َتَعمَّـْدُتَما  أَنَّكَُما َعِلْمُت لَْو َوقَالَ الْأَوَّلِ بِِدَيِة َوأُِخذَا َشَهاَدَتُهَما فَأَْبطَلَ طَأَْناأَْخ َوقَالَا بِآَخَر

  .لَقَطَْعُتكَُما
ئىككــى كىشــى بىــر ئادەمنىــڭ    : شــهئبى مۇنــداق دەيــدۇ   - 5439

ئوغرىلىق قىلغانلىقىغا گۇۋاھلىق بهرگهنىدى، ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   
ئاندىن ئـۇ  . ۋاھلىقىغا ئاساسلىنىپ، ئۇنىڭ قولىنى كهستىشۇالرنىڭ گۇ

  :ئىككىسى باشقا بىر ئادەمنى ئېلىپ كېلىپ
ـــ  ــۇ ئىــدى (ـ ــوغرى ب ــوغرى دەپ  ) ئهســلى ئ ــادەمنى ئ ــدىنقى ئ بىــز ئال

شـۇنىڭ بىـلهن، ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      . خاتالىشىپتىمىز، ـ دېيىشـتى  
ــۇال    ــدۇردى ۋە ئ ــدىن قال ــۇۋاھلىقىنى ئهمهل ــڭ گ ــا  ئۇالرنى ــولى خات ردىن ق

  :كېسىلگهن كىشىنىڭ دىيىتىنى تۆلىتىپ ئالغاندىن كېيىن
يهنى شـۇنداق دەپ  (ــ بۇ ئىشنى قهستهن قىلغانلىقىڭالرنى بىلسهم 

  . ، قولۇڭالرنى كېسهتتىم، ـ دېدى)قارىغان بولسام
 )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4610(ئهلبانى  ①
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  ھاراق ئىچىشنىڭ جازاسى

َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضـَرَب  َعْن أََنسِ ْبنِ  - 5440
  .ِفي الَْخْمرِ بِالَْجرِيِد َوالنَِّعالِ َوَجلََد أَُبو َبكْرٍ أَْرَبِعَني

ــۋايهت      - 5440 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
ــ    ى ۋەســـهللهم ھـــاراق  قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـ

ئهبـۇ بهكـرى   . ئىچكهنلهرنى خورما شاخلىرى ۋە ئاياقلىرى بىـلهن ئۇرغـان  
  . دەررە ئۇرغان 40رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

 )6773: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بَِرُجلٍ قَْد َشـرَِب   - 5441
لََدُه بَِجرِيَدَتْينِ َنْحَو أَْرَبِعَني قَالَ َوفََعلَُه أَُبو َبكْرٍ فَلَمَّا كَانَ ُعَمُر اْسَتَشـاَر النَّـاَس   الَْخْمَر فََج

  .فَقَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ أََخفَّ الُْحُدوِد ثََمانَِني فَأََمَر بِِه ُعَمُر
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت  ئهنهس ئىبنى مالىك  - 5441

نىڭ ئالـدىغا ھـاراق   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه :ىلىنىدۇق
ئـۇنى   ر ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبه  ،ىىـد ئىچكهن بىرى ئېلىـپ كېلىنگهن 
رەزىيهلالھـۇ   بهكرى ئهبۇ .ئۇردى دەررە 40ئىككى تال خورما شېخى بىلهن 

ر رەزىيهلالھۇ ئۆمه .ئهنهۇمۇ ئۆزىنىڭ خهلىپىلىك دەۋرىدە شۇنداق قىلدى
 ،ىىدبـۇ ھهقـته مهسـلىههت سـورىغان     ئهنهۇ خهلىپه بولغاندا، باشقىالردىن

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇراھمان 
. دېـدى ـ ،  تۇردەررە ئۇرۇش 80جازا  كنىېقۇرئاندا بهلگىلهنگهن ئهڭ يــ 

دەررە  80ھاراق ئىچكهن ئـادەمنى  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر  ،شۇنىڭ بىلهن
   .ئۇرۇشقا بۇيرىدى

 )1706: مۇسلىم(
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َعْن ثَْورِ ْبنِ َزْيٍد الدِّيِليِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ اْسَتَشاَر ِفي الَْخْمرِ َيْشـَرُبَها   - 5442
َر الرَُّجلُ فَقَالَ لَُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َنَرى أَنْ َتْجِلَدُه ثََمانَِني فَإِنَُّه إِذَا َشرَِب َسِكَر َوإِذَا َسِك

  .ا َهذَى افَْتَرى أَْو كََما قَالَ فََجلََد ُعَمُر ِفي الَْخْمرِ ثََمانَِنيَهذَى َوإِذَ
ــد  - 5442 ــدۇ  ســهۋر ئىبنــى زەي ــداق دەي ــۆمهر ئىبنــى  : دىيلــى مۇن ئ
جازاســى توغرىســىدا   ىشــنىڭھــاراق ئىچرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  خهتتــاب 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهلى مهسلىههت سورىغانىدى،
 ،چـۈنكى ئـۇ ھـاراق ئىچسـه     .دۇ دەپ قـارايمىز دەررە ئۇرساڭ بولى 80ــ 
باشـقىالرغا تـۆھمهت    ۈپ،تاغىل جۆيلـ  - ئاال ،بولسا تمهس .بولىدۇ تمهس

ر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ھــاراق   ئــۆمه ،شــۇنىڭ بىــلهن . دېــدى - قىلىــدۇ،
   .دەررە ئۇرۇشقا بۇيرىدى 80ئىچكهنلهرنى 

 )1588: مالىك(

ْحَمنِ ْبنِ الْأَْزَهرِ َعْن أَبِيِه قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْبِد الرَّ عن - 5443
هِْم َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشارِبٍ َوُهَو بُِحَنْينٍ فََحثَى ِفي َوْجهِِه التَُّراَب ثُمَّ أََمَر أَْصَحاَبُه فََضَرُبوُه بِنَِعاِل

ْرفَُعوا فََرفَُعوا فَُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َوَما كَانَ ِفي أَْيِديهِْم َحتَّى قَالَ لَُهْم ا
ـ  انَِني ثُمَّ َجلََد أَُبو َبكْرٍ ِفي الَْخْمرِ أَْرَبِعَني ثُمَّ َجلََد ُعَمُر أَْرَبِعَني َصْدًرا ِمْن إَِماَرِتِه ثُمَّ َجلََد ثََم

انُ الَْحدَّْينِ ِكلَْيهَِما ثََمانَِني َوأَْرَبِعَني ثُمَّ أَثَْبَت ُمَعاوَِيـةُ الَْحـدَّ   ِفي آِخرِ ِخلَافَِتِه ثُمَّ َجلََد ُعثَْم
  .ثََمانَِني

ــدۇراھمان ئىبنــى ئهزھهر دادىســىدىن    - 5443 ــدۇلالھ ئىبنــى ئاب ئاب
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــداق رى ــهللهم   : مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

. هن بىـرى ئېلىـپ كېلىنـدى   ھۇنهيندىكى چاغـدا، يېنىغـا ھـاراق ئىچـك    
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ يۈزىگه توپا چاچتى، ئاندىن ساھابىلهرنى 

ساھابىلهر قوللىرىغـا كهش ۋە باشـقا نهرسـىلهرنى    . ئۇنى ئۇرۇشقا بۇيرىدى
ــهللهم      ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــاكى پهيغهمـ ــۇنى تـ ــپ، ئـ : ئېلىـ

ىسساالم ۋاپـات بولغانـدىن   پهيغهمبهر ئهلهيه. دېگۈچه ئۇردى »!توختاڭالر«
دەررە جـازا   40كېيىن، ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھاراق ئىچكهنلهرگه 

ــلهپكى   . بهردى ــۆز خهلىپىلىكىنىـــڭ دەسـ ــۇ ئـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ئـ
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ئوسـمان  . دەررىگه ئـۆزگهرتتى  80دەررە جازا بهردى، كېيىن  40دەۋرلىرىدە 
ن، ھهر ئىككــى جــازانى  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ خهلىــپه بولغانــدىن كېــيى    

ــدە   ــپ، بهزى ــدە 40قوللىنى ــۇردى 80، بهزى ــۇ  . دەررە ئ ــاۋىيه رەزىيهلالھ مۇئ
  . ①دەررە قىلىپ بېكىتىلدى 80ئهنهۇنىڭ دەۋرىگه كهلگهندە، 

 )4488: ئهبۇ داۋۇد(

الَْخْمـَر   َعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َشرَِب - 5444
  .فَاْجِلُدوُه فَإِنْ َعاَد ِفي الرَّابَِعِة فَاقُْتلُوُه

مۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   - 5444
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈچ قېـتىم دەررە ئۇرۇلغانـدىن   (دەررە ئۇرۇڭالر،  لهرگهھاراق ئىچكهن«
  . ②»!ئۆلتۈرۈڭالر ،قېتىم يهنه ئىچسهتۆتىنچى ) كېيىن

 )1444: تىرمىزى(

َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذǗَُْيبٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َشرَِب الَْخْمَر  - 5445
قُْتلُوُه فَأُِتَي بَِرُجلٍ قَـْد َشـرَِب   فَاْجِلُدوُه فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه فَإِنْ َعاَد ِفي الثَّاِلثَِة أَْو الرَّابَِعِة فَا

  . ُرْخَصةٌفََجلََدُه ثُمَّ أُِتَي بِِه فََجلََدُه ثُمَّ أُِتَي بِِه فََجلََدُه ثُمَّ أُِتَي بِِه فََجلََدُه َوَرفََع الْقَْتلَ َوكَاَنْت
قهبىســه ئىبنــى زۇئهيــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 5445

  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر س
ئـۈچ  . يهنه ئىچسه، يهنه ئـۇرۇڭالر  .دەررە ئۇرۇڭالر نلهرگهھاراق ئىچكه«

ــۆت ( ــاكى تــ ــيىن  ) يــ ــدىن كېــ ــتىم دەررە ئۇرۇلغانــ ــه ،قېــ  ،يهنه ئىچســ
كېــيىن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالــدىغا ھــاراق  »!ئۆلتــۈرۈڭالر

ئۇ ئادەم ئۈچ ـ  . نىڭغا دەررە ئۇردىئىچكهن بىرى ئېلىپ كېلىنگهنىدى، ئۇ
ــدى     ــدا كهلتۈرۈل ــت ھال ــتىم مهس ــۆت قې ــاالم پهيغ. ت ــبهر ئهلهيهىسس  هم

شـۇنىڭ  . تۆتىنچى قېتىمـدىمۇ دەررە ئـۇرۇپ، ئۆلـۈمگه ھۆكـۈم قىلمىـدى     
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بىــلهن، تــۆتىنچى قېتىمــدىمۇ ئۆلتۈرمهســلىك ســۈننهتكه ئايلىنىــپ      
  . ①قالدى

 )4458: ئهبۇ داۋۇد(

ْبنِ َيزِيَد أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َخَرَج َعلَْيهِْم فَقَالَ إِنِّي َوَجْدُت  َعْن السَّاِئبِ - 5446
 ِمْن فُلَاٍن رِيَح َشَرابٍ فََزَعَم أَنَُّه َشَراُب الطِّلَاِء َوأََنا َساِئلٌ َعمَّا َشرَِب فَإِنْ كَانَ ُيْسِكُر َجلَْدُتُه

  .فََجلََدُه ُعَمُر الَْحدَّ َتاما
بىر كۈنى، ئۆمهر ئىبنـى  : سائىب ئىبنى يهزىد مۇنداق دەيدۇ - 5446

  :خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جامائهتكه
لــــېكىن ئــــۇ . ــــــ مهن پاالنىــــدىن ھاراقنىــــڭ ھىــــدىنى ئالــــدىم

ــان، بهلكـــى كـــۆپ قاينىتىـــپ تهييارالنغـــان بىـــر خىـــل    ئېچىتىلمىغـ
مهن سىلهردىن بۇ ئىچىملىكنىڭ . ئىچىملىك ئىچكهنلىكىنى ئېيتتى

ــدىغانلىقىنى ســورىماقچىمهن   مهســت ــاكى قىلماي ــدىغان ي ئهگهر . قىلى
ــۇرىمهن، ـ دېــدى ۋە      ئۇنىــڭ (مهســت قىلىــدىغان بولســا، ئۇنىڭغــا دەررە ئ

ــيىن    ــدىن كې ــى بىلگهن ــدىغان ئىچىملىــك ئىكهنلىكىن ) مهســت قىلى
  . ولۇق ئىجرا قىلدىئۇنىڭغا ھاراق ئىچىشنىڭ جازاسىنى ت

 )1578: مالىك(

ْبنِ فَْرقٍَد قَالَ كَانَ النَّبِيذُ الَِّذي َيْشَرُبُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ قَْد ُخلِّلَ َعْن ُعْتَبةَ  - 5447
  .َوِممَّا َيُدلُّ َعلَى ِصحَِّة َهذَا َحِديثُ السَّاِئبِ

ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب    : ئۇتبه ئىبنى فهرقهد مۇنداق دېـگهن  - 5447
كـــۈچىنى مهســـت قىلىـــش (رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئىچىـــدىغان شـــهربهت 

  . ②سىركىگه ئايالندۇرۇلغانىدى) يوقىتىش ئۈچۈن
 )5707: نهسائى(

ُحَضْيُن ْبُن الُْمْنِذرِ أَُبو َساَسانَ قَالَ َشهِْدُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َوأُِتَي بِالَْوِليِد قَْد َصـلَّى   عن - 5448
ُجلَاِن أََحُدُهَما ُحْمَرانُ أَنَُّه َشرَِب الَْخْمَر َوَشهَِد آَخُر أَنَّـُه َرآُه  الصُّْبَح َركَْعَتْينِ ثُمَّ قَالَ أَزِيُدكُْم فََشهَِد َعلَْيِه َر
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قُْم َيا َحَسُن فَاْجِلـْدُه فَقَـالَ   َيَتقَيَّأُ فَقَالَ ُعثَْمانُ إِنَُّه لَْم َيَتقَيَّأْ َحتَّى َشرَِبَها فَقَالَ َيا َعِليُّ قُْم فَاْجِلْدُه فَقَالَ َعِليٌّ 
فََجلََدُه َوَعِلـيٌّ   َولِّ َحارََّها َمْن َتَولَّى قَارََّها فَكَأَنَُّه َوَجَد َعلَْيِه فَقَالَ َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َجْعفَرٍ قُْم فَاْجِلْدُهالَْحَسُن 

لََّم أَْرَبِعَني َوَجلََد أَُبو َبكْرٍ أَْرَبِعـَني  َيُعدُّ َحتَّى َبلȠََ أَْرَبِعَني فَقَالَ أَْمِسْك ثُمَّ قَالَ َجلََد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .َوُعَمُر ثََمانَِني َوكُلƉ ُسنَّةٌ َوَهذَا أََحبُّ إِلَيَّ

ۋەلىـد  : ساسـان مۇنـداق دەيـدۇ    ھۇزەين ئىبنـى مـۇنزىر ئهبـۇ    - 5448
بامدات نامىزىنى ئىككى رەكئهت ئوقـۇپ بېرىـپ    ،ئىمام بولۇپ جامائهتكه

  :)لىكتىنتمهس(بولۇپ 
رەزىيهلالھـۇ  ئـۇنى ئوسـمان    جامـائهت  .دىدېـ يهنه قوشۇپ ئوقۇيمۇ؟  ـ ـ
نىڭ ھهزرىتـى ئوسـمان   چاغـدا  مهن ئـۇ  .نىڭ ئالدىغا ئېلىـپ كهلـدى  ئهنهۇ

يهنه بىـرى   ،ۋەلىدنىڭ ھـاراق ئىچكهنلىكىـگه   ەيلهنبىر .زۇرىدا ئىدىمۇھ
ــق بهردى   ــقانلىقىغا گۇۋاھلى ــاراق قۇس ــڭ ھ ــمان. ئۇنى ــۇ  ئوس رەزىيهلالھ

  :ئهنهۇ
ـــ ئهلــى  ۋە دېــدىـ ھــاراق قۇســمايتتى،     ،ھــاراق ئىچمىــگهن بولســا ـ

رەزىيهلالھـۇ  ئهلـى   .دەررە ئۇرۇشـقا بۇيرىـدى   ڭغـا نى ئۇنىرەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ 
  :ئهنهۇ

ھهســهن  ىــدى،دېگهنـــ ! دەررە ئــۇر ڭغــائۇنى ،قــوپ! هي ھهســهنــــ ئ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
تارتىـپ  ئۇنىڭ جاپاسىنىمۇ  ،راھىتىنى كۆرگهن كىشى ــ دۆلهتنىڭ

ھهسـهن  ) ئـوغلى ( ى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ بۇنى ئاڭلىغان ئهل. دېدىـ باقسۇن،  
  : دىن رەنجىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـــ ئ ــفهر ـ ــدۇلالھ ئىبنــى جهئ ــۇر ! هي ئاب ــوپ، ســهن دەررە ئ ــ! ق ــدى ـ . دې
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهلـى   .دەررە ئۇردى ،بېرىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهلى، هتكهندەي قاقىرىق .ساناپ تۇردى
دەررە ئۇرۇشـقا   40 ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبه !توختاــ 

 ،كېــيىن. رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمـۇ شـۇنداق قىلغـان    بهكـرى  ئهبـۇ  بۇيرىغـان، 
ھهممىسـى سـۈننهت،    )بۇالرنىڭ. (دەررە ئۇردى 40رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر 

   .دېدى ەپدارىمهن، ـدەررە ئۇرۇش تهر 40ئهمما مهن 
 )1707: مۇسلىم(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيِقْت ِفي الَْخْمـرِ   - 5449
يِّ َصلَّى اللَُّه َحدا َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َشرَِب َرُجلٌ فََسِكَر فَلُِقَي َيِميلُ ِفي الْفَجِّ فَاْنطُِلَق بِِه إِلَى النَّبِ

نَّبِـيِّ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َحاذَى بَِدارِ الَْعبَّاسِ اْنفَلََت فََدَخلَ َعلَى الَْعبَّاسِ فَالَْتَزَمُه فَذُِكَر ذَِلَك ِلل
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََضِحَك َوقَالَ أَفََعلََها َولَْم َيأُْمْر ِفيِه بَِشْيٍء

ــۋايهت    - 5449 ــداق رى ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھاراق ئىچكهنلهرگه : قىلىنىدۇ

بىرەيلهن مهست بولۇپ قېلىپ، . قارىتا مۇئهييهن بىر جازا بېكىتمىگهن
باشـقىالر ئـۇنى تۇتۇۋېلىـپ، پهيغهمـبهر     . كوچىالردا دەلدەڭشـىپ يـۈرەتتى  

) دادام. (ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا ئېلىــپ ماڭــدى    ســهلاللالھۇ 
ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئــۆيىگه يــېقىن كهلگهنــدە، مهســت ئــادەم 
ئۇالرنىڭ قولىـدىن يۇلقىنىـپ چىقىـپ، ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ       

بـۇ ۋەقه  . ئۆيىگه كىرىۋېلىپ، ئۇنىڭ پۇتىغا چىڭ چاپلىشـىپ تۇرۇۋالـدى  
هلهيهى ۋەسهللهمگه يهتكۈزۈلگهنىـدى، پهيغهمـبهر   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

  :ئهلهيهىسساالم كۈلۈپ كېتىپ
ـــ دېــدى، ئهممــا ئــۇنى جــازاالش توغرىســىدا  ! ــــ شــۇنداقمۇ قىلــدىمۇ؟

  . ①ھېچنېمه دېمىدى
 )4476: ئهبۇ داۋۇد(

ا َعلَى أََحٍد َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َما كُْنُت ِلأُِقيَم َحد عن - 5450
 فََيُموَت فَأَجَِد ِفي َنفِْسي إِلَّا َصاِحَب الَْخْمرِ فَإِنَُّه لَْو َماَت َوَدْيُتُه َوذَِلَك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيُسنَُّه
: ئهلى ئىبنى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 5450
ىمگه ئۆتكۈزگهن جىنايىتىنىڭ جازاسىنى ئىجرا قىلىپ، شۇ مهن بىر ك

جازا سهۋەبىدىن ئۆلۈپ كېتىپ قالسا، كۆڭلۈمدە ھېچبىـر گۇنـاھ ھـېس    
ــادەمگه جــازا ئىجــرا قىلىــپ، شــۇ   . قىلمــايمهن ئهممــا ھــاراق ئىچــكهن ئ

ــرىمهن    ــۆلهپ بې ــۈپ كېتىــپ قالســا، دىيىتىنــى ت ــازادىن ئۆل چــۈنكى . ج

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 966(ئهلبانى  ①
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) ھاراق ئىچكهن كىشىنى(ۋەسهللهمنىڭ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى
ئېنىـــق بهلگىلهنـــگهن  ھهققىـــدە )كېرەكلىكـــى(قـــانچه دەررە ئـــۇرۇش 

  . سۈننىتى يوق
 )6778: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ِشَهابٍ أَنَُّه ُسِئلَ َعْن َحدِّ الَْعْبِد ِفي الَْخْمرِ فَقَالَ َبلََغنِي أَنَّ َعلَْيـِه   - 5451
لَْخْمرِ َوأَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َوُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َوَعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر قَْد نِْصَف َحدِّ الُْحرِّ ِفي ا

  .َجلَُدوا َعبِيَدُهْم نِْصَف َحدِّ الُْحرِّ ِفي الَْخْمرِ
ــاراق ئىچـــكهن قۇلنىـــڭ جازاســـى    - 5451 ــىهابتىن ھـ ئىبنـــى شـ

  :ئۇ ،ىىدسىدا سوئال سورالغانىتوغر
ئۇنىڭغــا ھــاراق ئىچــكهن ھــۆر ئــادەمگه ئىجــرا   ،هتىشــىچېماڭــا يــــ 

ئــۆمهر ئىبنــى  .قىلىنىــدىغان جازانىــڭ يېرىمــى ئىجــرا قىلىنىــدىكهن 
رەزىيهلالھـۇ   ففـان ۋە ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر    هخهتتاب، ئوسمان ئىبنـى ئ 

ھـۆر ئـادەمگه    )ھـاراق ئىچـكهن  (ھـاراق ئىچـكهن قۇللىرىغـا     ئهنهۇمالرمۇ
 بدەپ جاۋاـ ىمىنى ئىجرا قىلغانىكهن،  ئىجرا قىلىنىدىغان جازانىڭ يېر

   .بهردى
 )1589: مالىك(

 ِفـي  أَُميَّةَ ْبَن َربِيَعةَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمُر غَرََّب قَالَ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َسِعيِد َعْن - 5452
  .ُمْسِلًما َبْعَدُه أُغَرُِّب لَا ْنُهَع اللَُّه َرِضَي ُعَمُر فَقَالَ فََتَنصََّر بِهَِرقْلَ فَلَِحَق َخْيَبَر إِلَى الَْخْمرِ

ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق   - 5452
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رەبىئه ئىبنى ئۇمهييه دېگهن : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــۇ    ــاراق ئىچكهنلىكـــى ئۈچـــۈن خهيـــبهرگه پالىغانىـــدى، ئـ كىشـــىنى ھـ
ــا كېتىــپ، خرىســتىئان بو  ــۇپ كهتتــىھىرەقلىنىــڭ يېنىغ شــۇنىڭ . ل

  :بىلهن، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . ①ــ بۇنىڭدىن كېيىن، ھېچبىر مۇسۇلماننى پالىمايمهن، ـ دېدى

  )5676: نهسائى(
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َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَّ َرُجلًا َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ  - 5453
ِه َوكَانَ ُيلَقَُّب ِحَماًرا َوكَانَ ُيْضِحُك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ اْسُمُه َعْبَد اللَّ

 َرُجـلٌ  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َجلََدُه ِفي الشََّرابِ فَأُِتَي بِِه َيْوًما فَأََمَر بِِه فَُجِلَد فَقَالَ
للَّـِه  اللَُّهمَّ الَْعْنُه َما أَكْثََر َما ُيْؤَتى بِِه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتلَْعُنوُه فََواِمْن الْقَْومِ 

  .َما َعِلْمُت إِنَُّه ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت  ئۆمهر ئىبنى خهتتاب  - 5453
ىـــدە دەۋر نىڭر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهميغهمـــبهپه :قىلىنىـــدۇ
ــدۇلالھ  ــۇپ،  ئاب ــار بول ــرى ب ــى ئ ئىســىملىك بى ــدى ېلهقىم ــۇ  .شــهك ئى ئ
بىـر كـۈنى، ئـۇ     .ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى كۈلـدۈرەتتى پهيغهمبه

ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا مهست پېتـى  
ــب  ــدى، پهيغهم ــپ كېلىن ــا دەررە جازاســى  ئېلى ــاالم ئۇنىڭغ هر ئهلهيهىسس

كۆپ ئۆتمهي، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا يهنه مهسـت     .بهردى
نىڭ ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهھالدا ئېلىپ كېلىندى، 

  :بىرىلهردىن بۇنى كۆرگهن. قى بىلهن يهنه دەررە ئۇرۇلدىۇبۇير
مانچه كـۆپ ھـاراق ئىچىـدىغان    نې نهت قىلغىن،ئۇنىڭغا له! هللائى اــ 

ــۇ؟  ــادەم ب ــ! ئ ــدى ـ ــبه . دې ــان پهيغهم ــۇنى ئاڭلىغ ــى  ب ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س
  :ۋەسهللهم

ـــ  ــاڭالر ـ ــا لهنهت ئېيتم ــڭهللا! ئۇنىڭغ ــامى  نى ــهمكى،  ن ــلهن قهس بى
 ، ـ نىڭ پهيغهمبىرىنى ياخشى كۆرىدۇهللانى ۋە اهللائۇ ا ،مېنىڭ بىلىشىمچه

   .دېدى
 )6780: بۇخارى(

ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بَِرُجلٍ قَْد َشرَِب َعْن أَبِي  - 5454
ـ   ا فَقَالَ اْضرُِبوُه قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فَِمنَّا الضَّارُِب بَِيِدِه َوالضَّارُِب بَِنْعِلِه َوالضَّارُِب بِثَْوبِـِه فَلَمَّ

أَْخَزاَك اللَُّه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتقُولُوا َهكَذَا اْنَصَرَف قَالَ َبْعُض الْقَْومِ 
   .لَا ُتِعيُنوا َعلَْيِه الشَّْيطَانَ
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 ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَْصَحابِِه َبكُِّتوُه فَأَقَْبلُوا َعلَْيـهِ  ...ويف رواية
َم َيقُولُونَ َما اتَّقَْيَت اللََّه َما َخِشيَت اللََّه َوَما اْسَتْحَيْيَت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ 

  .ثُمَّ أَْرَسلُوُه َوقَالَ ِفي آِخرِِه َولَِكْن قُولُوا اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه اللَُّهمَّ اْرَحْمُه
ــۇـ     5454 ــۇرەزىھـــۇرەيرە  ئهبـ ــۋايهت دىن يهلالھـــۇ ئهنهـ مۇنـــداق رىـ
ىڭ ئالـدىغا ھـاراق   ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنپهيغهمبه :قىلىنىدۇ

  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه ،ىىدلىنگهنېئىچكهن بىرى ئېلىپ ك
يهنه  ،بىـلهن  لهر قولى بىلهن، بهزىـلهر كهشـى  بهزى .دىدې ـ  !ئۇرۇڭالرــ 

ۇشـتىن توختىغانـدىن كېـيىن،    ئـۇالر ئۇر . بهزىلهر كىيىمى بىلهن ئۇردى
  :بهزىلهر
  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه ،ىىددېگهنـ ! سېنى رەسۋا قىلغايهللا اــ 

ـــ  ــالر ـ ــداق دېمهڭ ــاردەم    ! ئۇن ــهيتانغا ي ــى ش ــىڭالرغا قارش قېرىندىش
  .، ـ دېدىقىلماڭالر

ــگهن   ــداق كهل ــۋايهتته مۇن ــر رى ــيىن : (يهنه بى ــدىن كې ــۇنى ئۇرغان ) ئ
  :هى ۋەسهللهم ساھابىلىرىگهر سهلاللالھۇ ئهلهيپهيغهمبه

 ـ  !ڭالرۇۋېتىقىلغـان ئىشـىغا تويغـۇز    ،تهنه قىلىـپ  - ئۇنىڭغـا تاپـا  ــ 
  :ساھابىلهر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ .ىددې

ر پهيغهمـــبهتىـــن ئهيمهنمىـــدىڭمۇ؟ هللاىـــن قورقمىـــدىڭمۇ؟ تهللاـــــ 
ەپ ماالمهت قىلىشـتى، ئانـدىن   دـ   ھايا قىلمىدىڭمۇ؟ ئهلهيهىسساالمدىن

  :رگهندىن كېيىن، بهزىلهرئۇنى قويۇپ به
ـــ  ــ ! ســېنى رەســۋا قىلغــايهللا اـ ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ىىــددېگهنـ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــالر ـ ــداق دېمهڭ ــاردەم    ! ئۇن ــهيتانغا ي ــى ش ــىڭالرغا قارش قېرىندىش

ــى ا”: ، بهلكــىقىلمــاڭالر ــاھىنى كهچــۈر ! هللائ ــا گىنئۇنىــڭ گۇن ، ئۇنىڭغ
  . ①گهندې ـ! دەڭالر “رەھىم قىلغىن

  )4477: داۋۇد ئهبۇ(
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 جلـد  من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال بشري بن النعمان عن - 5455
  .اƫعتدين من فهو حد غري يف حدا

ــۋايهت   - 5455 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ نۇئمـــان ئىبنـــى بهشـــىر رەزىيهلالھـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ن كىشىگه دەررە ئۇرغـان ھهرقانـداق ئـادەم    جازاغا ھهقلىق بولمىغا«
  . ①»ىدۇچى ھېسابلىنتاجاۋۇز

  )»ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى مــۇھهممهد ۋە ۋەلىــد  ): 10692(ھهيســهمى  ①

 .قاتارلىق ئىككى راۋىينىڭ كىملىكىنى بىلمىدىم، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  يېمهكلىكلهر بۆلۈمى

نىڭ تاماق يېيىشتاماق پىشۇرۇش ۋە يېيىش ئهسۋاپلىرى، 
  يوسۇنلىرى -قائىدە 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَـى  َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَْم َيأْكُلْ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ - 5456 
  . ِخَواٍن َحتَّى َماَت َوَما أَكَلَ ُخْبًزا ُمَرقَّقًا َحتَّى َماَت

 پهيغهمــــبهر: مۇنــــداق دەيــــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ - 5456
پۈتۈن ھاياتى بويىچه ئۈستهلدە تامـاق يهپ  لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلال

  . كاكچا يهپ باقمىغان باقمىغان، شۇنداقال پۈتۈن ھاياتى بويىچه
  )6450 :بۇخارى(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َما َعِلْمُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكَـلَ   - 5457
فََعلَاَم كَـاُنوا   َعلَى ُسكُْرَجٍة قَطُّ َولَا ُخبَِز لَُه ُمَرقٌَّق قَطُّ َولَا أَكَلَ َعلَى ِخَواٍن قَطُّ ِقيلَ ِلقََتاَدةَ

  . َيأْكُلُونَ قَالَ َعلَى السُّفَرِ
ــدۇ   ئهنهس - 5457 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــبهر: رەزىيهلالھ  مهن پهيغهم

ــهللهمنىڭ  ــدا ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ تامـــاق يهپ  تهخســـىدەھاياتىـ
ــانلىقى ــاكى   ،باققـ ــانلىقى ۋەيـ ــا يهپ باققـ ــاق ي كاكچـ ــتهلدە تامـ هپ ئۈسـ

  :دىن )راۋى(ە هتادق .باققانلىقىنى بىلمهيمهن
  :ئۇ .ـ دەپ سورالغانىدىنېمىدە يهيتتى؟  نىتاماق ،ئۇنداقتاــ 
   .دەپ جاۋاب بهردى - دا يهيتتى،داستىخانــ 

  )3586 :بۇخارى(
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َعْن أَبِي َحازِمٍ قَالَ َسأَلُْت َسْهلَ ْبَن َسْعٍد فَقُلُْت َهلْ أَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  - 5458
َسلََّم النَِّقيَّ فَقَالَ َسْهلٌ َما َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم النَِّقيَّ ِمْن ِحَني اللَُّه َعلَْيِه َو

ْيـِه  اْبَتَعثَُه اللَُّه َحتَّى قََبَضُه اللَُّه قَالَ فَقُلُْت َهلْ كَاَنْت لَكُْم ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
َمَناِخلُ قَالَ َما َرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْنُخلًا ِمْن ِحَني اْبَتَعثَُه اللَُّه َحتَّى  َوَسلََّم

 َيِطُريقََبَضُه اللَُّه قَالَ قُلُْت كَْيَف كُْنُتْم َتأْكُلُونَ الشَِّعَري غَْيَر َمْنُخولٍ قَالَ كُنَّا َنطَْحُنُه َوَنْنفُُخُه فَ
  . َما طَاَر َوَما َبِقَي ثَرَّْيَناُه فَأَكَلَْناُه

مهن ســـهھل ئىبنـــى ســـهئد  :ۇمۇنـــداق دەيـــدئهبـــۇ ھـــازىم  - 5458
   :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن

كېپىكــــى  (پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم     ــــــ 
ىغانىدىم، دەپ سـور ـ ؟  پ باققـانمۇ يه نېنىنىنىڭ نۇئاق ئ) ئايرىۋېتىلگهن

  :ئۇ
ـــ  ــان    پهيغهـ ــبهر بولغ ــهللهم پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  م

ئــاق ) كېپىكــى ئــايرىۋېتىلگهن( انغــا قهدەربولغۋاپــات  كىۋاقىتــتىن تــا
  :مهن. دېدى -، غانكۆرۈپ باقمى ننىڭ نېنىنىۇئ

نىڭ زامانىــدا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ــــ ســىلهر 
  :ئۇئهلگهك ئىشلىتهمتىڭالر؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، 

ـــ  ــان    ـ ــبهر بولغ ــهللهم پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س  پهيغهم
. دېـدى  -انغا قهدەر ئهلگهك كـۆرۈپ باقمىغـان،   بولغۋاپات  كىۋاقىتتىن تا

  :مهن
ـــــ ئۇنـــداقتا، تاســـقالمىغان ئـــارپىنى قانـــداق يهيتـــتىڭالر؟ ـ دەپ    

  :سورىسام، ئۇ
قالغىنى  ــ بىز ئارپىنى ئېزىپ پۈۋلهيتتۇق، ئۇچقىدەكلىرى ئۇچۇپ،

  . دېدى -شۇنىڭ بىلهن، قالغىنىنى نهمدەپ يهيتتۇق، . قاالتتى
  )5413 :بۇخارى(

َعْن أُمِّ أَْيَمَن أَنََّها غَْرَبلَْت َدِقيقًا فََصَنَعْتُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِغيفًا  - 5459
ِضَنا فَأَْحَبْبُت أَنْ أَْصَنَع ِمْنُه لََك َرِغيفًا فَقَالَ ُردِّيِه ِفيِه ثُمَّ فَقَالَ َما َهذَا قَالَْت طََعاٌم َنْصَنُعُه بِأَْر
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  . اْعجِنِيِه
ــمهن ۇئ -5459 ــۇ ئهيـ ــ  ممـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ مهن : ا مۇنـ

نـان يېقىـپ بېـرىش ئۈچـۈن      گهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
  :هيهى ۋەسهللهملالھۇ ئهلپهيغهمبهر سهلالئۇننى تاسقاۋاتسام، 

  :مهن. دېدى -ــ بۇ نېمه ئىش؟ 
شۇڭا ساڭىمۇ نـاننى  . ــ بىز يۇرتىمىزدا تاماقنى مۇشۇنداق ئېتىمىز

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . دېدىم -مۇشۇ ئۇسۇلدا يېقىپ بېرەي دېگهنىدىم، 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــــ ئــۇننى كېپىكــى بىــلهن ئارىالشــتۇر، ئانــدىن خېمىرنــى شــۇ ئۇنــدا 
   . ①دېدى -! يۇغۇرغىن

   )3336 :ئىبنى ماجه(

َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا َحَضْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 5460
ـ  ْرَنا َمَعـُه  طََعاًما لَْم َيَضْع أََحُدَنا َيَدُه َحتَّى َيْبَدأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَّا َحَض

ـ  ُه طََعاًما فََجاَء أَْعَرابِيٌّ كَأَنََّما ُيْدفَُع فَذََهَب ِلَيَضَع َيَدُه ِفي الطََّعامِ فَأََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
مِ فَأََخذَ َرُسولُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه ثُمَّ َجاَءْت َجارَِيةٌ كَأَنََّما ُتْدفَُع فَذََهَبْت ِلَتَضَع َيَدَها ِفي الطََّعا

اْسُم اللَِّه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدَها َوقَالَ إِنَّ الشَّْيطَانَ لََيْسَتِحلُّ الطََّعاَم الَِّذي لَْم ُيذْكَْر
َهِذِه الَْجارَِيِة َيْسـَتِحلُّ بَِهـا   َعلَْيِه َوإِنَُّه َجاَء بَِهذَا الْأَْعَرابِيِّ َيْسَتِحلُّ بِِه فَأََخذُْت بَِيِدِه َوَجاَء بِ

  . فَأََخذُْت بَِيِدَها فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنَّ َيَدُه لَِفي َيِدي َمَع أَْيِديهَِما
بىـز پهيغهمــبهر   :رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     هفھـۇزەي  - 5460

ــاق ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   ــله تام ــلهن بىل ــا يېســهك،  بى تاماقق
 زاتمىغــۇچه بىــز قــولۇهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قــول ئپ

تامـاق   بىـلهن ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر  بىر قېتىم بىـز  . ئۇزاتمايتتۇق
ئارقىسىدىن بىرسى ئىتتىرىگهندەك  ، بىر سهھرالىقيهيلى دەپ تۇرساق
شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر    . زاتتىۇتاماققـا قـولىنى ئـ   يۈگۈرۈپ كېلىـپ،  

ئانــدىن بىــر كىچىــك قىــز  . سســاالم ئۇنىــڭ قــولىنى تۇتۇۋالــدى ئهلهيهى
                                                 

  .دېگهن - ،سهنهدى ھهسهن): 2696(ئهلبانى  ①
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تاماققـا قـولىنى   ئارقىسىدىن بىرسى ئىتتىرگهندەك يۈگـۈرۈپ كېلىـپ   
ــدىزاتۇئ ــدى    ،قانى ــولىنى تۇتۇۋال ــۇ ق ــاالم ئۇنىڭم ــبهر ئهلهيهىسس . پهيغهم

  :ئاندىن
ــدە   ــاق يېگهن ـــ تام ــمىلالھ”: ـ ــىنىڭ   “بىس ــلىمىغان كىش دەپ باش
شـهيتان بـۇ تامـاقتىن يېـيىش     . انچه يېيهلهيدۇتامىقىنى شهيتان خالىغ

نى بـۇ سـهھرالىق  ) دېمهستىن تاماققا قول ئۇزاتقـان  “بىسمىلال”(ئۈچۈن، 
. شۇنىڭ بىلهن، مهن ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇۋالدىم. يۈگۈرتۈپ ئېلىپ كهلدى

. ئانــدىن بــۇ قىزنــى ئېلىــپ كهلــدى، مهن ئۇنىــڭ قولىنىمــۇ تۇتۇۋالــدىم  
نــامى بىــلهن قهســهمكى، شــهيتاننىڭ نىــڭ هللاجېــنىم ئىلكىــدە بولغــان ا

 -قولى ھازىر بـۇ ئىككىسـىنىڭ قـولى بىـلهن بىـرگه مېنىـڭ قولۇمـدا،        
   ① .دېدى

  )3766 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَا   - 5461
كُْر اْسَم اللَِّه َتَعالَى فَإِنْ َنِسَي أَنْ َيذْكَُر اْسَم اللَِّه َتَعالَى ِفي أَوَِّلِه فَلَْيقُلْ بِْسمِ أَكَلَ أََحُدكُْم فَلَْيذْ
  . اللَِّه أَوَّلَُه َوآِخَرُه

ــهىئائ - 5461 ــ  شـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  ارەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :گهندېمۇنداق پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

 !باشلىسـۇن دەپ  “بىسـمىلالھ ” ،ر تامـاق يېمهكچـى بولسـا   بىرىڭال«
 ، ئېسىگه كهلگهندەن بولساۇغانتۇئيىشنى ېد “بىسمىلالھ”بېشىدا  ناۋادا

 ”)ىلالھبىسـم يهنـى بېشـىدىمۇ ۋە ئاخىرىـدىمۇ    ( بِْسمِ اللَّـِه أَوَّلَـُه َوآِخـَرهُ   “
   ②»!ەۋەتسۇند

  )3767 :ئهبۇ داۋۇد(

انَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُ طََعاًما ِفي ِسـتٍَّة  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَ - 5462

                                                 
  .دېگهن -سهھىه، ): 3201(ئهلبانى  ①
  .دېگهن -ه، سهھى): 3202(ئهلبانى  ②
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ا إِنَُّه لَْو ِمْن أَْصَحابِِه فََجاَء أَْعَرابِيٌّ فَأَكَلَُه بِلُقَْمَتْينِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََم
  . َسمَّى لَكَفَاكُْم
ــه ر - 5462 ــدۇ  ئائىشـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبهر : ەزىيهلالھـ پهيغهمـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىرىدىن ئالته كىشى بىلهن بىلله 
تاماق يهۋاتاتتى، بىر سهھرالىق كېلىپ، ئاغزىغا ئىككى كاپام سـېلىپال  

شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      . تاماقنى تۈگىتىـۋەتتى 
  :ۋەسهللهم

ــۇ، « ــا ھهممىڭــالر    “الھبىســمىل”ب ــۇ تاماقق دەپ باشــلىغان بولســا، ب
  . ① دېدى »تويغان بوالتتىڭالر

  )1758: تىرمىزى(

ْبن َحْربٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ أَْصَحاَب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن َوْحِشي - 5463
ا َنْشَبُع قَالَ فَلََعلَّكُْم َتفَْترِقُونَ قَالُوا َنَعْم قَالَ فَاْجَتِمُعوا َوَسلََّم قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا َنأْكُلُ َولَ

  . َعلَى طََعاِمكُْم َواذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه ُيَباَرْك لَكُْم ِفيِه
ــىي - 5463 ــداق    ۋەھش ــىنىڭ مۇن ــىدىن بوۋىس ــى ھهرب دادىس ئىبن

  :ساھابىالر: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
 -يــۇ، لــېكىن تويمــايمىز،  -بىــز تامــاق يهيمىــز! رەســۇلۇلالھــــ ئــى 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېۋىدى
ئــايرىم ئولتــۇرۇپ يهيــدىغان  -ــــ قارىغانــدا، ســىلهر تامــاقنى ئــايرىم  

  :ئۇالر. دېدى -ئوخشايسىلهر؟ 
دېۋىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   -شۇنداق قىلىمىز،  ــ ھهئه،

  :سهللهمۋە
تاماقنى يېگهندە، ! بىر يهرگه جهم بولۇپ، تاماقنى بىرلىكته يهڭالرــ 

تامىقىڭالرغــا  هللاشــۇنداق قىلســاڭالر، ا ! دەپ باشــالڭالر “بىســمىلالھ”
  . ②دېدى -بهرىكهت ئاتا قىلىدۇ، 

                                                 
  .دېگهن -سهھىه، ): 1514(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -ھهسهن، ): 3199(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى لهر لىككيېمه

 492

   )3764: ئهبۇ داۋۇد(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَُميَّةَ ْبنِ َمْخِشيٍّ َوكَانَ َمْن أَْصَحابِ َرُسولِ ال - 5464
ْن قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا َوَرُجلٌ َيأْكُلُ فَلَْم ُيَسمِّ َحتَّى لَْم َيْبَق ِم

َوآِخَرُه فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه طََعاِمِه إِلَّا لُقَْمةٌ فَلَمَّا َرفََعَها إِلَى ِفيِه قَالَ بِْسمِ اللَِّه أَوَّلَُه 
  . طْنِِهَوَسلََّم ثُمَّ قَالَ َما َزالَ الشَّْيطَانُ َيأْكُلُ َمَعُه فَلَمَّا ذَكََر اْسَم اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ اْسَتقَاَء َما ِفي َب

پهيغهمـبهر  ئـۇ  ( مهييه ئىبنـى مهخشـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ۇئ - 4564
مۇنـداق  ) بىرى ئىدى ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىدىنسهلاللال
، يېنىـدىكى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئولتـۇراتتى   : دەيدۇ

 يىشــكه باشــلىدى ۋە ال يېدېمهيــ “بىســمىلالھ”تامــاقنى  بىــر كىشــى 
ۋە يهنـى بېشـىدىمۇ   ( “بِْسمِ اللَِّه أَوَّلَـُه َوآِخـَرهُ  ”قالغاندا  كاپامئاخىرقى بىر 

پهيغهمـبهر  بـۇنى كـۆرگهن   . سـالدى  دەپ ئاغزىغـا  )ىلالھبىسمئاخىرىدىمۇ 
  :تىپېكۈلۈپ ك سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 “بىسـمىلالھ ”، ئـۇ  يهۋاتـاتتى ئۇنىڭ بىلهن بىرگه تاماقنى شهيتان ــ 
   .①دېدى -يېگهن تامىقىنى قۇسۇۋەتتى، ن شهيتا يىشى بىلهن،دې

  )3768 :ئهبۇ داۋۇد(

َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا َدَخلَ  َعْن - 5465
إِذَا الرَُّجلُ َبْيَتُه فَذَكََر اللََّه ِعْنَد ُدُخوِلِه َوِعْنَد طََعاِمِه قَالَ الشَّْيطَانُ لَا َمبِيَت لَكُْم َولَا َعَشـاَء وَ 

َيذْكُْر اللََّه ِعْنَد ُدُخوِلِه قَالَ الشَّْيطَانُ أَْدَركُْتْم الَْمبِيَت َوإِذَا لَْم َيذْكُْر اللَّـَه ِعْنـَد   َدَخلَ فَلَْم 
  . طََعاِمِه قَالَ أَْدَركُْتْم الَْمبِيَت َوالَْعَشاَء

جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت       - 5465
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللال

ــدە     « ــاق يېگهنــ ــدە ۋە تامــ ــۆيىگه كىرگهنــ ــى ئــ ــر كىشــ ئهگهر بىــ
سىلهرگه بـۇ يهردە قونـالغۇ   ” :دېسه، شهيتان ھهمراھلىرىغا “بىسمىلالھ”
 :ئهگهر ئـۆيىگه كىرگهنـدە  . دەيـدۇ  “يمۇ، كهچلىك تامـاقمۇ يـوق بولـدى   جا

                                                 
 .دېگهن -زەئىپ، ): 806(ئهلبانى  ①
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ــمىلالھ” ــا   “بىس ــهيتان ھهمراھلىرىغ ــه، ش ــى“ :دېمىس ــۇ يهردە س لهرگه ب
 “بىسـمىلالھ ” :ئاندىن تاماق يېگهندىمۇ. دەيدۇ “ۇ ئورۇن بار بولدىقونالغ

ــالغۇ جــا ” :شــهيتان ھهمراھلىرىغــا ،دېمىســه ــۇ يهردە قون يمۇ، ســىلهرگه ب
  . »دەيدۇ “كهچلىك تاماقمۇ بار بولدى

  )2018: مۇسلىم(                                 

 ليوضـع  الرجل إن«: وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن - 5466
 بسم: يقول«: قال ذاكŶ Ý اهللا، رسول يا: فقيل. »له يغفر حƓ يرفع فما يديه، بني طعامه
  . »رفع إذا هللا واƩمد وضع، إذا اهللا

: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5466
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــتىخاننى       ــۇنى يهپ، داس ــا، ئ ــدا قويۇلس ــامىقى ئالدى ــىنىڭ ت ـــ كىش ـ
 -يىغىپ بولغۇچه ئارىلىقتا ئۇنىـڭ گۇنـاھلىرى مهغپىـرەت قىلىنىـدۇ،     

  :دېۋىدى، ساھابىلهر
پهيغهمـبهر  . دەپ سوراشـتى  -بۇنىڭ سهۋەبى نېمه؟ ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
، يهپ بولغانـدا  “هللابىسـم ا ”ويۇلغانـدا  ــ چـۈنكى ئـۇ تـامىقى ئالـدىغا ق    

  . ①دېدى -دەيدۇ،  “ئهلههمدۇلىلالھ”
   )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َسلَْمانَ قَالَ قََرأُْت ِفي التَّْوَراِة أَنَّ َبَركَةَ الطََّعامِ الُْوُضوُء قَْبلَُه فَذَكَْرُت  - 5467 
  . َبَركَةُ الطََّعامِ الُْوُضوُء قَْبلَُه َوالُْوُضوُء َبْعَدُهذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ 

ــدۇ   - 5467 ــداق دەي ــا: ســهلمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن : مهن تهۋراتت
دەپ  “تاماق يېيىشتىن بۇرۇن تاھارەت ئېلىش تاماققا بهرىكهت قاتىـدۇ ”

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه مبهربۇنى پهيغه شۇنىڭ بىلهن،. ئوقۇدۇم

                                                 
ئهنهســنىڭ ئازادگهردىســى بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە   ): 7903(ھهيســهمى  ①

يهنه ئۇبهيـد ئىبنـى ئىسـهاق ئهتتـار ئىسـىملىك      ئۇنىڭـدا  . ئابدۇلۋارىس ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
 .دېگهن - بىرى بولۇپ، كۆپچىلىك ئۆلماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن،
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تىن بـۇرۇن  تامـاق « :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  ،گهنىدىمېد
   .①دېدى »تاماققا بهرىكهت قاتىدۇ لىشېيىن تاھارەت ئېكتاماقتىن ۋە 

  )3761: ئهبۇ داۋۇد(

 قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أََحبَّ أَنْ قَالَأََنَس ْبَن َماِلٍك  عن - 5468
 . ُيكِْثَر اللَُّه َخْيَر َبْيِتِه فَلَْيَتَوضَّأْ إِذَا َحَضَر غََداǗُُه َوإِذَا ُرِفَع

ــۋايهت   - 5468 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ  ئهنهس ئىبنـ
  :دېگهنمۇنداق قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

لىســـا، كىمكـــى ئائىلىســـىدە بهرىكهتنىـــڭ زىيـــادە بولۇشـــىنى خا«
يىشتىن بۇرۇن ۋە يهپ بولغاندىن كېيىن تاھارەت لۈك تامىقىنى يېچۈش

  . ②»!ئالسۇن
  )3260: ئىبنى ماجه(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمـْن الَْخلَـاِء    - 5469
  . بَِوُضوٍء قَالَ إِنََّما أُِمْرُت بِالُْوُضوِء إِذَا قُْمُت إِلَى الصَّلَاِة فَقُرَِّب إِلَْيِه طََعاٌم فَقَالُوا أَلَا َنأِْتيَك

ــاس  - 5469 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــارەزىيهلالھـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ
ــد   ىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھاجهتخانىــدىن چىققان

  :ساھابىالر دى،رۈلتۈئۇنىڭغا تاماق كهل كېيىن،
ـــ  ــارەت  ــ ــاڭا تاھـ ــسـ ــۇ كهل ېئـ ــۈن سـ ــۇ؟تلىش ئۈچـ ەپ د - ۈرەيلىمـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسورىغانىدى، 
ـــ ــاز ئوقۇمهن پهقهت  ــ ــدىال نامـ ــاقچى بولغانـ ــارەت  مـ ــقا ېئتاھـ لىشـ
   .③دېدى -، غانبۇيرۇل

   )1848 :تىرمىزى(

َشرَِب لََبًنا ثُمَّ َدَعـا بَِمـاٍء    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 5470

                                                 
 .دېگهن -زەئىپ، ): 804(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -زەئىپ، ): 702(ئهلبانى  ②
 .دېگهن -سهھىه، ): 1506(ئهلبانى  ③
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  .فََتَمْضَمَض َوقَالَ إِنَّ لَُه َدَسًما
ــاس  - 5470 ــى ئاببـ ــۇ ئىبنـ ــائهنهۇ رەزىيهلالھـ ــدۇ  مـ ــداق دەيـ : مۇنـ

ئـاغزىنى   ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سـۈت ئىچىـپ بولـۇپ   
   .دېدى »سۈتته ماي بار«: سۇدا چايقىدى ۋە

   )358 :مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَُّه َسأَلَُه َعْن الُْوُضوِء ِممَّا َمسَّْت  - 5471
 إِلَّا قَِليلًا النَّاُر فَقَالَ لَا قَْد كُنَّا َزَمانَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َنجُِد ِمثْلَ ذَِلَك ِمْن الطََّعامِ

  . ضَّأُا َنْحُن َوَجْدَناُه لَْم َيكُْن لََنا َمَناِديلُ إِلَّا أَكُفََّنا َوَسَواِعَدَنا َوأَقَْداَمَنا ثُمَّ ُنَصلِّي َولَا َنَتَوفَإِذَ
ىن دمـا جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  بىر كىشى - 5471

 - لىشېيىن تاھـــارەت ئـــېـــك ى يېگهنـــدىنتامـــاقنغان ۇلئوتتـــا پىشـــۇر
  :جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ .ىغانىدىروسوئال سھهققىدە  لىقئالماس

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ــ ياق، تاھـارەت ئـېلىش كهتمهيـدۇ،    
 تامــاق) يــاغلىق، گۆشــلىك(رۇلغان شــۇئوتتــا پى دەۋرىــدەۋەســهللهمنىڭ 

. ساندا ئۇچرىتـاتتۇق  -بىز ئۇنداق تاماقالرنى ئاندا  ىنتكۆپ بولمىغانلىق
ئۇنـداق تامـاقالرنى يهپ قالغـان    بولمىغانلىقتىن  قولياغلىقئۇ چاغالردا 

بىلهكلىرىمىــــز ۋە پۇتلىرىمىزغــــا    نىقــــوللىرىمىز چــــاغلىرىمىزدا، 
  . دېدى -ناماز ئوقۇيتتۇق،  اليىن تاھارەت ئالمايېسۈرتهتتۇق، ئۇندىن ك

   )5457: بۇخارى(

 أََحٌد َيأْكُلَنَّ لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه للَُّها َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ أَبِيِه َعْن َساِلمٍ َعْن - 5473
 َيزِيُد َناِفٌع َوكَانَ قَالَ بَِها َوَيْشَرُب بِِشَماِلِه َيأْكُلُ الشَّْيطَانَ فَإِنَّ بَِها َيْشَرَبنَّ َولَا بِِشَماِلِه ِمْنكُْم
  . بَِها ُيْعِطي َولَا بَِها َيأُْخذُ َولَا ِفيَها

ــالىم - 5473 ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  دادى ســ ــبهر ســ ســــىدىن پهيغهمــ
  :ىلىدۇرىۋايهت ق نىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنىۋەسهللهم

چـۈنكى   !هڭـالر چمىئ مۇۇس ېمهڭالر،ي مۇاقبىلهن تام ۇڭالرسول قول« 
ــدۇ     ــلهن يهي ــولى بى ــول ق ــهيتان س ــولى  ۋە ش ــول ق ــلهن س ــدۇبى . »ئىچى

 نهرســه بهرمىســۇن ۋە ســول قــولى بىــلهن بىــر «: رىۋايىتىــدە نىــڭىئفنا
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   .گهنلىكى قوشۇپ زىكرى قىلىنغاندې» ئالمىسۇن
   )2020 :مۇسلىم(

إَِياس ْبن َسلََمةَ ْبنِ الْأَكَْوعِ أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه أَنَّ َرُجلًا أَكَلَ ِعْنَد َرُسـولِ   عن - 5474
أَْسَتِطيُع قَالَ لَا اْسَتطَْعَت َما َمَنَعُه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِشَماِلِه فَقَالَ كُلْ بَِيِمينَِك قَالَ لَا 

  . إِلَّا الِْكْبُر قَالَ فََما َرفََعَها إِلَى ِفيِه
مۇنـداق   ىڭدادىسـىن  ۋەكـ ياس ئىبنـى سـهلهمه ئىبنـى ئه   ىئ - 5474

ــى  ــۋايهت دېگهنلىكىن ــرى ــهلاللالھۇ    : دۇقىلى ــبهر س ــى پهيغهم ــر كىش بى
. گهنىـدى تامـاق يې  لى بىـلهن وسـول قـ   ھۇزۇرىـدا ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  

  :ئۇنىڭغا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئۇ كىشى. دېدى - !ئوڭ قولۇڭ بىلهن يېگىنــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  . دېــدى -مهيمهن، ېــيهلئــوڭ قولۇمــدا ي  ــــ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
بىــلهن قولــۇڭ  ئــوڭنى ېســ !ېيهلمىگهيســهنقولۇڭــدا ي ئــوڭــــ 

ئـۇ  شـۇندىن كېـيىن،   . دېـدى  -كهببۇرلۇقۇڭ، ته ئۆزەڭنىڭگۈزمىگىنى ېي
  . ىرالمىدىئاغزىغا ئاپئوڭ قولىنى كىشى 

   )2021: مۇسلىم(

ُعَمَر ْبَن أَبِي َسلََمةَ َيقُولُ كُْنُت غُلَاًما ِفي حْجرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  عن - 5475
الَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَاَنْت َيِدي َتِطيȈُ ِفي الصَّْحفَِة فَقَ

  . غُلَاُم َسمِّ اللََّه َوكُلْ بَِيِمينَِك َوكُلْ ِممَّا َيِليَك فََما َزالَْت ِتلَْك ِطْعَمِتي َبْعُد
 :مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  سهلهمه ۇئۆمهر ئىبنى ئهب - 5475

بـاال   تهربىيىسـىدىكى  لهيهى ۋەسهللهمنىڭمهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه
لېگهننىـــڭ مـــۇقىم بىـــر يېرىـــدە قـــوللىرىم گهنـــدە ېتامـــاق ي، ئىـــدىم

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمشــۇنىڭ بىــلهن،  .تۇرمــايتتى
  :ماڭا

ـــ ــاال ـ ــمىلالھ”! ھهي ب ــلهن   ،دەپ “بىس ــۇڭ بى ــوڭ قول ــڭ ئ  ئۆزەڭنى
  :سهلهمه ۇئۆمهر ئىبنى ئهب. دېدى -! گىنېي ئالدىدىن
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 -، تامــاقنى ئهشــۇ ئۇســۇلدا يهپ كهلــدىمتىبــارەن ېمهن شــۇندىن ئــــ 
   .ۇدەيد

   )5376 :بۇخارى(

ُعَبْيد اللَِّه ْبن ِعكَْراȇٍ َعْن أَبِيِه ِعكَْراȇِ ْبنِ ذǗَُْيبٍ قَالَ َبَعثَنِي َبُنو ُمرَّةَ  عن - 5476
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَِدْمُت َعلَْيـِه الَْمِديَنـةَ   ْبنِ ُعَبْيٍد بَِصَدقَاِت أَْمَواِلهِْم إِلَى َرُسولِ اللَّ

َمةَ فََوَجْدُتُه َجاِلًسا َبْيَن الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ قَالَ ثُمَّ أََخذَ بَِيِدي فَاْنطَلََق بِي إِلَى َبْيِت أُمِّ َسلَ
ِة الثَّرِيِد َوالَْوذْرِ َوأَقَْبلَْنا َنأْكُلُ ِمْنَها فََخَبطُْت بَِيِدي ِمْن فَقَالَ َهلْ ِمْن طََعامٍ فَأُِتيَنا بَِجفَْنٍة كَِثَري

ـ  ى َنَواِحيَها َوأَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْينِ َيَدْيِه فَقََبَض بَِيِدِه الُْيْسَرى َعلَ
ِمْن َمْوِضعٍ َواِحٍد فَإِنَُّه طََعاٌم َواِحٌد ثُمَّ أُِتيَنا بِطََبقٍ ِفيـِه   َيِدي الُْيْمَنى ثُمَّ قَالَ َيا ِعكَْراȇُ كُلْ
ُعَبْيُد اللَِّه َشكَّ قَالَ فََجَعلُْت آكُلُ ِمْن َبْينِ َيَديَّ َوَجالَْت  .أَلَْوانُ الرُّطَبِ أَْو ِمْن أَلَْواِن الرُّطَبِ
لََّم ِفي الطََّبقِ َوقَالَ َيا ِعكَْراȇُ كُلْ ِمْن َحْيثُ ِشئَْت فَإِنَّـُه  َيُد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لَلِ كَفَّْيِه غَْيُر لَْوٍن َواِحٍد ثُمَّ أُِتيَنا بَِماٍء فََغَسلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه َوَمَسَح بَِب
  . لَ َيا ِعكَْراȇُ َهذَا الُْوُضوُء ِممَّا غَيََّرْت النَّاُرَوْجَهُه َوِذَراَعْيِه َوَرأَْسُه َوقَا

كـراش ئىبنـى زۇئهيـب    ىكـراش دادىسـى ئ  ىئىبنـى ئ  ھبهيدۇلالۇئ - 5476
ى بهنــمهن : ېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇۇنــداق دم ىــڭنرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ
ئېلىـــپ، مهدىـــنىگه كهلســـهم، لىرىنى ىســـهدىق نىڭبهيـــدۇمـــۇررە ئىبنـــى ئ

مۇھاجىر ۋە ئهنسارالر بىلهن بىـرگه  هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر س
ــانىكهن ــيىن،   . ئولتۇرغـ ــدىن كېـ ــا كهلگهنـ ــڭ يېنىغـ ــبهر مهن ئۇنىـ پهيغهمـ

نىڭ هممـۇ سـهلهم  ۇئ ،نىـڭ قولـۇمنى تۇتـۇپ   ېم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
  :ۋەئۆيىگه باشالپ باردى 

ـــ ــارمۇ؟   ـ ــاق ب ــورىدىد -تام ــدىمىزغا .ەپ س ــوڭ  ئال ــتاۋچ ــورپ ااقت ىغا ش
مهن  .بىـــز يېيىشـــكه باشـــلىدۇق دى،ۈلـــۈرتكهلۋە گـــۆش  چىالنغـــان نـــان

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    .باشـلىدىم  دىن يېيىشـكه ىرېي بۇ -هر ي قاچىنىڭ ئۇ
پهيغهمــبهر ئــاخىرى، . ېــدىيئۆزىنىــڭ ئالدىــدىن بولســا، ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

قولــۇمنى ئــوڭ نىــڭ ېســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســول قــولى بىــلهن م 
  :لىپېۋۇتۇت
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قاچىنىــڭ بىــر تهرىپىــدىن يــېگىن، چــۈنكى تامــاقنى  !كــراشىئ ئهي ــــ
بىـر قـانچه    ىـدا دىن بىـر قاچ انـ ئ. دېـدى  -بۇنىڭ ھهممىسى بىر خىل تامـاق،  

ــل  ــۋە خى ــۋە كهل -مې ــدى، رتۈچې ــدىم  ۈلگهنى ــدىن يې ــڭ ئالدى  .مهن ئۆزەمنى
دىن ىــرېي بــۇ – يهر ئــۇقاچىنىــڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

  :ۋە دىيې
چـۈنكى بـۇ بىـر     .سهڭ بولىدۇيهردىن يېغان خالىئهمدى  !كراشىئ ئهي ــ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ۈلگهنىـدى، ۈرتكهل ۇنـدىن سـ  ائ. دېدى - ،ئهمهس خىل

ئىككى  ،يۈزىنى ئاندىن ھۆل ئالقىنى بىلهن دى،ئهلهيهى ۋەسهللهم قولىنى يۇ
  :دېدىشىنى سىلىدى ۋە مۇنداق ېبۋە بىلىكىنى 

ـــ ــ !كــراشىئ ئهي ـ ــا پىشــۇرۇلۇ، ب ــاقغان ئوتت ــدىن كېــيىنتام  نى يېگهن
   .①دېدى -، تۇرتاھارەت ئېلىنىدىغان

   )1848 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْبَركَةُ َتْنـزِلُ َوَسـطَ    - 5477
  . فََتْيِه َولَا َتأْكُلُوا ِمْن َوَسِطِهالطََّعامِ فَكُلُوا ِمْن َحا

دىن رىـــــۋايهت مـــــارەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 5477
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تتۇرىـدىن  وتاماقنىـڭ ئ  شۇڭاتتۇرىدا بولىدۇ، وئ تاماقنىڭ بهرىكىتى«
  . ②گهندې» !ئهتراپىدىن يهڭالريېمهي 

   )1805 :تىرمىزى(

َعْبد اللَِّه ْبن ُبْسرٍ قَالَ كَانَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْصَعةٌ ُيقَـالُ   عن - 5478 
قَْد لََها الَْغرَّاُء َيْحِملَُها أَْرَبَعةُ رَِجالٍ فَلَمَّا أَْضَحْوا َوَسَجُدوا الضَُّحى أُِتَي بِِتلَْك الْقَْصَعِة َيْعنِي َو

ا فَالَْتفُّوا َعلَْيَها فَلَمَّا كَثَُروا َجثَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْعَرابِيٌّ َمـا  ثُرَِد ِفيَه
بَّاًرا نِي َجَهِذِه الْجِلَْسةُ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َجَعلَنِي َعْبًدا كَرƹًِا َولَْم َيْجَعلْ

                                                 
 .دېگهن -زەئىپ، ): 316(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 1474(ئهلبانى  ②



  پىشۇرۇش ۋە يېيىش ئهسۋاپلىرى، تاماق يېيىشنىڭ قائىدە ـ يوسۇنلىرىتاماق 

499 

  .  ِفيَهاَعنِيًدا ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُوا ِمْن َحَوالَْيَها َوَدُعوا ِذْرَوَتَها ُيَباَرْك
 مۇنـــداق ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى بۇســـر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن - 5478

ىڭ غهررا پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمن    :رىۋايهت قىلىنىدۇ
. ار ئىـدى بـ  تهلهڭگىسـى بىـر   ەلهيـدىغان كۆتۈرئـاران  ت كىشى ۆتناملىق، 

ساھابىلهر چاشگاھ نامىزىنى ئوقـۇپ بولغـان چاغـدا، ئـۇ قاچىـدا شـورپىغا       
سـاھابىلهر ئۇنىـڭ ئهتراپىغـا ئۇالشـتى، ئـادەم      . چىالنغان نان كهلتۈرۈلدى
ــدى،  ــهلله كۆپىيىـــپ كهتكهنىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ  مپهيغهمـ
  :بۇنى كۆرگهن بىر سهھرالىق. تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ يېدى

يهنــى ئادەمنىــڭ كۆپلىكىــدىن ( .دېــدى –ــــ بــۇ قانــداق ئولتــۇرۇش؟ 
ــ دەپ، ئهتراپنـى بوشـىتىپ،    ! قولۇڭ يهتمهيۋاتقان بولسـا، نېـرى تـۇرۇڭالر   

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ). ــ دېمهكچـى  ! ئازادە يېسهڭ بولمامـدۇ؟ 
  :ۋەسهللهم
مېنى بىر ئېسىل بهندە قىلىپ ياراتتى، مېنى زومىگهر، تهرسـا   هللاــ ا

  :ئاندىن ساھابىلىرىگه خىتاب قىلىپ. دېدى -قىلمىدى، 
ــالر   ــدىن يهڭ ــڭ ئهتراپى ـــ ئۇنى ــالر ! ـ ــىغا تهگمهڭ ــۇنداق ! چوققىس ش

   ①.دېدى -قىلساڭالر، تامىقىڭالر بهرىكهتلىك بولىدۇ، 
  . )3773 :ئهبۇ داۋۇد(

َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َعْن َعاِئَشةَ  - 5479
  . َتقْطَُعوا اللَّْحَم بِالسِّكِّنيِ فَإِنَُّه ِمْن َصنِيعِ الْأََعاجِمِ َواْنَهُسوُه فَإِنَُّه أَْهَنأُ َوأَْمَرأُ

ــهىئائ - 5479 ــ  شـ ــۇ ئهنهـ ــ ارەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دۇكى، دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

گۆشــنى  !ســىپ يــېمهڭالرېك بىــلهن ىچــاقيېگهنــدە ئــۇنى پ گــۆش«
چىشــىڭالردا  ، گۆشــنىشــىىســىپ يېــيىش ئهجهملهرنىــڭ ئېپىچاقتــا ك

   ②.دېدى »سىڭىدۇ ئاسانگهن گۆش چۈنكى چىشلهپ يې! چىشلهپ يهڭالر
  )3787 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .دېگهن -زەئىپ، ): 807(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -زەئىپ، ): 807(ئهلبانى  ②
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َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ قَالَ كُْنُت آكُلُ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَآُخذُ َعْن  - 5480
  . اللَّْحَم بَِيِدي ِمْن الَْعظْمِ فَقَالَ أَْدِن الَْعظَْم ِمْن ِفيَك فَإِنَُّه أَْهَنأُ َوأَْمَرأُ

: دەيـدۇ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق     مهييهۇۋان ئىبنـى ئـ  هفس - 5480
ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــلهن مهن پهيغهم ــاق  بى ــرگه تام بى

لـۇم بىـلهن ئېلىـپ يېگىنىمنـى     وگۆشـنى ق  ئۇسـتىخاندىكى ۋاتاتتىم، هي
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمكۆرگهن 

گهن گـۆش  چۈنكى چىشلهپ يـې ! ېگىنچىشلهپ يــ چىشىڭ بىلهن 
  . دېدى -، سىڭىدۇ ئاسان

   )3779: ۇدئهبۇ داۋ(

َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن أَبِيِه قَالَ َما ُرِئَي َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   - 5481
  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُ ُمتَِّكئًا قَطُّ َولَا َيطَأُ َعِقَبُه َرُجلَاِن

مۇنـداق  ىڭ دادىسـىن  رمشۇئهيب ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئه - 5481
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  كىم ھېچ: رىۋايهت قىلىدۇ دېگهنلىكىنى

يـاكى   نـى تامـاق يېگىنى  يۆلهنچۈككه يۆلىنىپ ئولتۇرۇپۋەسهللهمنىڭ 
  . ①مىدىكۆرۈپ باق نىماڭغانلىقى ىغا چىقىپكىشىلهرنىڭ ئالد

  )3770 :ئهبۇ داۋۇد(

 النَّبِـيُّ  فََجَعـلَ  بَِتْمرٍ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولُ أُِتَي قَالَ أََنسٍ َعْن - 5482
  . ذَرِيًعا أَكْلًا ِمْنُه َيأْكُلُ ُمْحَتِفٌز َوُهَو َيقِْسُمُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

پهيغهمــــبهر : مۇنــــداق دەيــــدۇ رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ ئهنهس - 5482
ــهللهمگه خ  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــا كهلوس ــدىلۈرۈترم ــگهنى رمىنى و، خ

   .يېدىتېز  –ۋە ئۆزىمۇ تېز  دىتهقسىم قىل شئالدىراساھابىالرغا 
   )2044 :مۇسلىم(

أََنس ْبن َماِلٍك قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمقِْعًيـا َيأْكُـلُ    عن - 5483

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3204(ئهلبانى  ①
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  . َتْمًرا
مهن : نداق دەيـدۇ مۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهنهس ئىبنى مالىك - 5483

رمـا  وئولتـۇرۇپ خ  يۈكۈنـۈپ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
   .گهنيهۋاتقانلىقىنى كۆر

   )2044 :مۇسلىم(

صـلى اهللا   -أن رسول اهللا  :-رضي اهللا عنهما - َعْن عبد اهللا بن عمر - 5484
وأنْ يأكل رجل أو يشرب  Œى عن اƨُلُوسِ على اƫائدة ُيْشَرُب اƪَْمُر عليها، - عليه وسلم

  . ُمْنَبِطحا على بطنه وَرخَّص يف أكل حب َمقِْليņ وƲوه متكئا
 :مـا مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىبنى ئۆمهرئابدۇلالھ  - 5484

 ىۋاتقـــانپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ھـــاراق ئىچىل    
يهل ـ  قان، سـ وتئىچىشتىن  -يهپ م يېتىپ ۈداستىخاندا ئولتۇرۇشتىن، د

   .يېيىشكه رۇخسهت قىلغان يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ يېمىشنى
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا أَكَلَ أََحُدكُْم فَلَـا   - 5485
  . َيْمَسْح َيَدُه َحتَّى َيلَْعقََها أَْو ُيلِْعقََها

دىن رىـــــۋايهت مـــــارەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇ ئىبنـــــى ئاببـــــاس - 5485
  :مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تسـۇن  ەۋئىلگىـرى يالى  يۇيۇشـتىن قـولىنى  ېسـه،  يبىرىڭالر تامـاق  «
  . »تسۇنەۋىتىياكى يال

   )5456 :بۇخارى(

 أََصابَِع بِثَلَاِث َيأْكُلُ كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ كَْعبٍ َعْن - 5486
  . لَِعقََها فََرȟَ فَإِذَا

دۇكى، ىـــرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىن   كهئـــب - 5486
ئـۈچ بـارمىقى بىـلهن    تامـاقنى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

   .يتتىياال ماقلىرىنىيىن بارېتامىقىنى يهپ بولغاندىن ك ،يهيتتى
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  )2032 :مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِلَْعقِ الْأََصابِعِ َوالصَّْحفَِة َوقَالَ  - 5487
  . إِنَّكُْم لَا َتْدُرونَ ِفي أَيِِّه الَْبَركَةُ

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت    جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ   - 5487
تامــاقتىن نىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم     قىلى

 ســـىلهرچـــۈنكى « :ۇپنى ياالشـــقا بـــۇيرقـــاچىۋە يىن بارمـــاقالرنى ېـــك
   .گهندې» نىڭ قايسىدا ئىكهنلىكىنى بىلمهيسىلهرهتبهرىك

  )2033 :مۇسلىم(

 لُقَْمـةُ  َوقََعـتْ  إِذَا َمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَقَالَ َعْن َجابِرٍ  - 5488
 َيَدُه َيْمَسْح َولَا ِللشَّْيطَاِن َيَدْعَها َولَا َولَْيأْكُلَْها أَذًى ِمْن بَِها كَانَ َما فَلُْيِمطْ فَلَْيأُْخذَْها أََحِدكُْم
  . ةُالَْبَركَ طََعاِمِه أَيِّ ِفي َيْدرِي لَا فَإِنَُّه أََصابَِعُه َيلَْعَق َحتَّى بِالِْمْنِديلِ

ــۋايهت مــاجــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 5488 دىن رى
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئـۇنى   ،تامـاق چۈشـۈپ كهتسـه    اقمـ ول ربىرىڭالرنىڭ قولىـدىن بىـرە  «
ــاي ئ   ــالپ قويم ــهيتانغا تاش ــپېش ــپ  ،لى ــۇنېيتازىلىۋېتى ــاقتىن  !س تام

ئـۇ،  چـۈنكى  ! سۈرتمىسـۇن  اىغـ قولياغلىق يالىماي تۇرۇپ يىن قولىنىېك
) يهنــى يهپ بولغىنىــدا يــاكى قولىــدا قالغىنىــدا ( داقايســى هتنىــڭبهرىك

   .»بىلمهيدۇ ئىكهنلىكىنى
   )2033 :مۇسلىم(

أُم َعاِصمٍ َوكَاَنْت أُمَّ َولٍَد ِلِسَناِن ْبنِ َسلََمةَ قَالَْت َدَخلَ َعلَْيَنا ُنَبْيَشـةُ   عن - 5489
لَ ِفي الَْخْيرِ َوَنْحُن َنأْكُلُ ِفي قَْصَعٍة فََحدَّثََنا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَكَ

  . قَْصَعٍة ثُمَّ لَِحَسَها اْسَتْغفََرْت لَُه الْقَْصَعةُ
ممـــۇ ئاســـىم   ۇدىكى ئېـــنىڭ دهســـىنان ئىبنـــى ســـهلهم   - 5489

 ،دۇقىـ بىز چوڭ قاچىدا تاماق يهۋاتقان ئ :مۇنداق دەيدۇ ارەزىيهلالھۇ ئهنه
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  :كىرىــپ مۇنــداق دېــدىنۇبهيشــه خهيــر 
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قاچـا ئـۇ كىشـىگه     ،ىسـا كىمكى تاماق يېگهن قاچىسىنى يال«: ۋەسهللهم
  . ①گهندې» يدۇلهىمهغپىرەت تتىن هللا

   )1804 :تىرمىزى(

َتقك اهللا من النار كمـا أْعَتقَْتنِـي مـن    أْع: تقول له القصعة«: رزينل - 5490
   .»الشيطان

 دنــى شــهيتاندىن ئــازاېمســهن : ئۇنىڭغــا قاچــا«: يهنه بىــر رىــۋايهتته - 5490
   .يىلگهندې» دەيدۇ –! قىلسۇن دىن ئازاتدوزاخ هللا مۇنىېقىلغانغا ئوخشاش س

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِتْمرٍ َعِتيقٍ فََجَعلَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ أُِتَي  - 5491
  . ُيفَتُِّشُه ُيْخرُِج السُّوَس ِمْنُه

مۇنـــداق رىـــۋايهت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن  ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك - 5491
ــدۇ ــا خ : قىلىنىــ ــهللهمگه كونــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ــبهر ســ ــا وپهيغهمــ رمــ

ئىچىـدە   تـازىالپ، ئۇنى ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبه گهنىدى،ۈرۈلتكهل
  . ②قۇرت بارلىرىنىڭ قۇرتلىرىنى ئېلىپ تاشلىغىلى تۇردى

  )3832 :ئهبۇداۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبْسرٍ قَالَ َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَبِي  - 5492
لَْيِه طََعاًما َوَوطَْبةً فَأَكَلَ ِمْنَها ثُمَّ أُِتَي بَِتْمرٍ فَكَانَ َيأْكُلُُه َوُيلِْقي النََّوى َبْيَن إِْصَبَعْيِه قَالَ فَقَرَّْبَنا إِ

  . َوَيْجَمُع السَّبَّاَبةَ َوالُْوْسطَى
: ئابــدۇلالھ ئىبنــى بۇســر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 5492

ــۆيىگه مېهمــان  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســ  هللهم دادامنىــڭ ئ
بولۇپ چۈشكهنىدى، بىز ئۇنى تاماق ۋە خورمـا ئهزمىسـى بىـلهن مېهمـان     

ــبهر  . قىلـــدۇق ــا كهلتۈرۈلگهنىـــدى، پهيغهمـ ئانـــدىن داســـتىخانغا خورمـ

                                                 
 .دېگهن -زەئىپ، ): 304(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 3245(ئهلبانى  ②
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ــۇرۇقىنى كۆرســهتكۈچ    ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم خــورمىنى يهپ، ئ
  . رىسىغا قىستۇردىبارمىقى بىلهن ئوتتۇرا بارمىقى ئا

   )2042: مۇسلىم(

َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَنْ   قَالَاْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  عن - 5493
  . َيقُْرنَ الرَُّجلُ َبْيَن التَّْمَرَتْينِ َجِميًعا َحتَّى َيْسَتأِْذنَ أَْصَحاَبُه

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، دىن مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 5493
ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــوپچه« :پهيغهم ــتىدە   ئ ــاق ئۈس تام

رۇخســـىتىنى ئالمـــاي تـــۇرۇپ خـــورمىنى رنىڭ بىـــرەيلهن يېنىـــدىكىله
   .دېگهن »جۈپلهپ يېمىسۇن

  )2489 :بۇخارى(

 كنت«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال أبيه عن بريدة ابن عن - 5494
  . »فأقرنوا عليكم، أوسع قد اهللا فإن التمر، يف ɋقرانا عن Œيتكم

: رىـۋايهت قىلىـدۇ  مۇنداق دېگهنلىكىنى  ىڭنىدادىس ئىبنى بۇرەيدە - 5494
) ئوپچه تاماق يېگهنـدە (سىلهرنى مهن « :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نى تۇرمۇشـۇڭالر هللا ائهممـا ھـازىر    ،دىمىـ سـقان ئ ون تتىيېيىشـ جۈپلهپ رمىنى خو
  . ①دېدى »جۈپلهپ يېسهڭالر بولىۋېرىدۇ ئهمدى قىلدى، شۇڭا ئهلۋەكباياشات ۋە 

   )2848 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ اْبُن ُعَمَر لَا َيأْكُلُ َحتَّى ُيْؤَتى بِِمْسِكنيٍ َيأْكُـلُ َمَعـُه    - 5495
الَ َيا َناِفُع لَا ُتْدِخلْ َهذَا َعلَيَّ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى فَأَْدَخلُْت َرُجلًا َيأْكُلُ َمَعُه فَأَكَلَ كَِثًريا فَقَ

  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي ِمًعى َواِحٍد َوالْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء
ىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئىبنـى     فنا - 5495
ــۆمهر ــۇ ئهنهۇ ئـ ــم   رەزىيهلالھـ ــتىخىنىغا دائىـ ــا داسـ ــرەمـ ــر ربىـ  - پېقىـ

بىر كۈنى،  .تتىيهيبىلهن بىرگه چاقىرتىپ، تاماقنى ئۇنىڭ  نىمىسكىن
                                                 

 ەر رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ھهر ئىككىلىسـىنىڭ سـهنهدىد    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززا): 8020(ھهيسهمى  ①
 .دېگهن -، يهزىد ئىبنى بهزىغ ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
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 نىئــۇ تامــاق ،بىــر كىشــىنى باشــالپ كىــردىمداســتىخىنىغا  مهن ئۇنىــڭ
  :، بۇنى كۆرگهن ئىبنى ئۆمهركۆپ يېدى

ـــ  ــاـ ــى ن ــا   !ىئفئ ــۇ كىشــىنى قايت هيغهمــبهر مهن پ! ئهكىــرمىگىنب
چهيگه يهيدۇ، كـاپىر  ۈبىر ئ مىنۇئم«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

   .دېدىدېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ » چهيگه يهيدۇۈيهتته ئ
  )5393 :بۇخارى(

َعْن َعْمرٍو قَالَ كَانَ أَُبو َنهِيٍك َرُجلًا أَكُولًا فَقَالَ لَُه اْبُن ُعَمَر إِنَّ َرُسـولَ   - 5496
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الْكَاِفَر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء فَقَالَ فَأََنـا أُوِمـُن بِاللَّـِه    اللَِّه َصلَّ
  . َوَرُسوِلِه

تامـاقنى كـۆپ يهيـدىغان    ئهبـۇ نهھىـك   : مۇنـداق دەيـدۇ   مرهئ - 5496
  :ئۇنىڭغا مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر ئادەم ئىدى،

يگه هچۈكـاپىر يهتـته ئـ   « :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهــ 
  :ئهبۇ نهھىك ،ىۋىددې -دېگهن، » يهيدۇ

ــا   ـــ ئهممــ ــان كهل   هللامهن ـــ ــۇلىغا ئىمــ ــڭ رەســ ــۋە ئۇنىــ  ۈرگهنتــ
   .دەپ جاۋاب بهردى - مهن،مۇسۇلمان

  )3595 :بۇخارى(

ْيِه َوَسلََّم َضافَُه َضـْيٌف َوُهـَو   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ - 5497
كَاِفٌر فَأََمَر لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشاٍة فَُحِلَبْت فََشرَِب ِحلَاَبَها ثُـمَّ أُْخـَرى   

فَأَْسلََم فَأََمَر لَُه َرُسولُ  فََشرَِبُه ثُمَّ أُْخَرى فََشرَِبُه َحتَّى َشرَِب ِحلَاَب َسْبعِ ِشَياٍه ثُمَّ إِنَُّه أَْصَبَح
ُسـولُ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشاٍة فََشرَِب ِحلَاَبَها ثُمَّ أََمَر بِأُْخَرى فَلَْم َيْسَتِتمََّها فَقَالَ َر

  . ُر َيْشَرُب ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍءاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْؤِمُن َيْشَرُب ِفي ِمًعى َواِحٍد َوالْكَاِف
پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    - 5497

 .مېهمــان بولــۇپ كهلــدى بىــر كــاپىر گهســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ــلهن،   ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســه  شــۇنىڭ بى ــۇنىللهم پهيغهم ــر  ئ بى

، پلىبىـر قـوي سـېغى    .رۇدىبـۇي ڭ سۈتى بىلهن مېهمان قىلىشقا قوينى
 يهنه بىـــرى .ىـــپ بولـــدىچىئـــۇنى ئئـــۇ  ســـۈتى ئۇنىڭغـــا ســـۇنۇلغانىدى،
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ى ســېغىلدى، ئۇنىمــۇ يهنه بىــرئانــدىن  .ســېغىلدى، ئۇنىمــۇ ئىچىــۋەتتى
يهتته قوينىـڭ سـۈتىنى    ئارقىدىن -شۇنداق قىلىپ، ئارقا ... ئىچىۋەتتى

ــدىن  .ىــپ توختىــدىئىچ ــۇ ئان ــدە ئىســالتىئهتىســى ئهتكىشــى ئ  غامگهن
ئـۇنى بىـر    پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    بـۇ چاغـدا،    .ىردىك

ــۇيرۇدى بىــلهن مېهمــان قىلىشــقا  ىســۈتقوينىــڭ  ــۇ بىــر قوينىــڭ   ،ب ئ
يهنه  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    . بولـدى  ىپسۈتىنى ئىچ

سـۈتىنى  بىر قوينى سېغىشقا بۇيرىدى، بىـراق ئـۇ ئىككىنچـى قوينىـڭ     
: پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     شۇنىڭ بىلهن، .لمىدىهئىچ

   .دېدى» چهيگه ئىچىدۇۈكاپىر يهتته ئ ،چهيگه ئىچىدۇۈئمىن بىر ئۇم«
   )2063 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 5498
  . َعاُم اِلاثَْنْينِ كَاِفي الثَّلَاثَِة َوطََعاُم الثَّلَاثَِة كَاِفي الْأَْرَبَعِةَوَسلََّم طَ

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 5498
لىك تاماق ئۈچ ىئىككى كىش« :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .گهنېد» ت كىشىگه يېتىدۇۆلىك تاماق تىئۈچ كىش ،كىشىگه
  )5392 :بۇخارى(

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  قَالََجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه  عن - 5499
  . انَِيةَطََعاُم الَْواِحِد َيكِْفي اِلاثَْنْينِ َوطََعاُم اِلاثَْنْينِ َيكِْفي الْأَْرَبَعةَ َوطََعاُم الْأَْرَبَعِة َيكِْفي الثََّم

: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 5499
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 

  : غانىدىمئاڭلى
لىك تامـاق  ىئىككى كىشـ  ،لىك تاماق ئىككى كىشىگهىبىر كىش«

   .»ت كىشىلىك تاماق سهككىز كىشىگه يېتىدۇۆت كىشىگه، تۆت
   )2059 :مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َتَجشَّأَ َرُجلٌ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ كُفَّ  - 5500



  پىشۇرۇش ۋە يېيىش ئهسۋاپلىرى، تاماق يېيىشنىڭ قائىدە ـ يوسۇنلىرىتاماق 

507 

  . َعنَّا ُجَشاَءَك فَإِنَّ أَكْثََرُهْم ِشَبًعا ِفي الدُّْنَيا أَطَْولُُهْم ُجوًعا َيْوَم الِْقَياَمِة
مۇنــداق رىــۋايهت  دىن مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئىبنــى ئــۆمهر  - 5500
بىـر كىشـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ        :قىلىنىدۇ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمرگهنىدى، كېكى ھۇزۇرىدا

قى بهك تويغـانالر  ىسـ رقودۇنيادا بۇ  !شىمىزدا كېكىرمهېبىزنىڭ قــ 
  . ①دېدى »ردۇانالرىدىغقال ئاچبهك قىيامهت كۈنى 

  )2478 :تىرمىزى(

أْهَدى رجل من العراق إƂ ابـن  «: قال -رضي اهللا عنهما  -نافع  َعن – 5001
واهللا مـا  : إذا كظََّك الطعاُم أَخذَْت منه قـال : ما ُيصَنع ŏذاÝ قال: عمر َجَوارȇَِ، فقال

  . »َشبِْعُت ُمنذُ كذا وكذا، ال حاجة ƃ فيه
كىشـى   غـا ئىـراقتىن بىـر   ماۇ ئهنهۇرەزىيهلالھ ئىبنى ئۆمهر - 5001
ئىبنـى  دى، ھهدىـيه قىلغـان ئىـ    )دورام قىلـدىغان  ىـ تاماق ھهز(جهۋارىش 

  :مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر
  :ئۇالر .دىىدەپ سورـ ؟ دىغان نهرسهىقىل نېمه ۇب ــ

رەزىيهلالھۇ  ئىبنى ئۆمهر. دېدى -دورا، دىغان ىم قىلىتاماق ھهز ۇبــ 
  :مائهنهۇ

، شـۇڭا  پ باقمىـدى يـۇ وچاغدىن تارتىپ ت پاالنىىم قىسورق ىڭنېمــ 
  . دېدى - ،يوق مېنىڭ بۇنداق دورىغا ئېهتىياجىم

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن ِمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5502
َشرا ِمْن َبطْنٍ بَِحْسبِ اْبنِ آَدَم أُكُلَاٌت ُيِقْمَن ُصلَْبُه فَإِنْ كَانَ لَـا   َيقُولُ َما َملَأَ آَدِميٌّ وَِعاًء

  . َمَحالَةَ فَثُلُثٌ ِلطََعاِمِه َوثُلُثٌ ِلَشَرابِِه َوثُلُثٌ ِلَنفَِسِه
 :دەيـدۇ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق ئدىكهربهئىبنى م ممىقدا - 5502

ەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

                                                 
 .دېگهن - ،ھهسهن): 2015(ئهلبانى  ①
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   :غانىدىمئاڭلى
. يـوق نهرسـه  يامـان   مۇىدىنقىقورسـ يمايدىغان تو نىڭئادەم بالىسى«

ئـادەم بالىسـىغا ھايـاتىنى سـاقلىيالىغۇدەك بىـر قـانچه لوقمـا        ئهسلىدە 
ــدۇ  ــايه قىلى ــا،     . كۇپ ــۇپ قالس ــدىغان بول ــه بولماي ــۆپرەك يېمىس ئهگهر ك
ن بىرىگه سـۇ ئىچسـۇن   تىئۈچ .يېسۇن ن بىرىگه تائامىقورساقنىڭ ئۈچت

  . ①»!ن بىرىنى نهپهسلىنىشى ئۈچۈن بوش قويسۇنىۋە ئۈچت
   )2380 :تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَعشَّْوا َولَْو بِكَفٍّ  - 5503
  . َرَمةٌِمْن َحَشٍف فَإِنَّ َتْرَك الَْعَشاِء َمْه

ــۋايهت     - 5503 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تهرك  نىكهچلىــك تامــاق ،بولســىمۇيهپ خورمــا بىــر ئوچــۇم ناچــار  «
 بز قېرىشـقا سـهۋە  ېـ ت يېمهسـلىك  چۈنكى كهچلىـك تامـاقنى   .ئهتمهڭالر
  . ②»بولىدۇ

   )1856 :ىرمىزىت(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَُّه قَالَ َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َوُهَو َيْوَمِئـٍذ أَِمـُري    - 5504
  . الُْمْؤِمنَِني ُيطَْرُح لَُه َصاٌع ِمْن َتْمرٍ فََيأْكُلُُه َحتَّى َيأْكُلَ َحَشفََها

مهن : ق دەيـدۇ مۇندا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهنهس ئىبنى مالىك - 5504
بىـرەر سـا    ئالدىغا) تۇرۇقلۇق هخهلىپئۆزى بىر ( ابنىڭتخهت ىئىبن ئۆمهر

قويۇلســـا، خىلـــالپ ئولتۇرمـــاي ناچـــارلىرىنىمۇ يېگهنلىكىنـــى  رمـــا وخ
   .گهنىدىمكۆر

   )1736 :مالىك(

َعاًمـا قَـطُّ إِنْ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َما َعاَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طَ - 5505
  . اْشَتَهاُه أَكَلَُه َوإِنْ كَرَِهُه َتَركَُه

                                                 
 .دېگهن - ،سهھىه): 1939(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -زەئىپ، ): 315(ئهلبانى  ②
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پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 5505
ئالـدىغا   ،سـۆكمىگهن تامـاقنى   ېچ قانداقسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھ

) ئـارتۇق گهپ قىلماسـتىن  (خالىمىسا  يتتى،يه خالىسانى تاماقكهلگهن 
   .يتتىېمهي

   )5409 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َوقََع الذَُّباُب  - 5506
بَِجَناِحـِه  ِفي إَِناِء أََحِدكُْم فَاْمقُلُوُه فَإِنَّ ِفي أََحِد َجَناَحْيِه َداًء َوِفي الْآَخرِ ِشفَاًء َوإِنَُّه َيتَِّقـي  

  . الَِّذي ِفيِه الدَّاُء فَلَْيْغِمْسُه كُلُُّه
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 5506

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
قاچىغـا  نى ۈپ كهتسه، ئـۇ چىۋىن چۈشقاچىسىغا بىرىڭالرنىڭ ناۋادا «

 دايهنه بىـر قانىتىـ   دا كېسـهل، ڭ بىـر قانىتىـ  چۈنكى ئۇنىـ  .ۆكتۈرۈڭالرچ
شـۇنىڭ   .قـانىتىنى سـالىدۇ   قاچىغا كېسهل بارچىۋىن ئادەتته . بار شىپا

يهنـــى قاچىـــدىن  (چىـــۋىننى تولـــۇق چۆكتـــۈرۈش كېـــرەك     ،ئۈچـــۈن
ــۋېتىش      ــدىن ئېلى ــپ، ئان ــۇق چۆكتۈرۈۋېتى ــۇرۇن تول ــتىن ب ئېلىۋېتىش

  . ①»)كېرەك
  )3844 :ئهبۇ داۋۇد(

رٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ بَِيِد َمْجذُومٍ فََوَضَعَها َعْن َجابِ - 5507
  . َمَعُه ِفي الْقَْصَعِة َوقَالَ كُلْ ِثقَةً بِاللَِّه َوَتَوكُّلًا َعلَْيِه

: مۇنـداق دەيـدۇ   ئهنهـۇ  ماجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ - 5507
ــهلاللالھۇ  ــبهر س ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــاۋئهلهيه ــىلى ماخ ــار كېس ــر  ب بى

 -ئۆزىنىڭ قولى بىلهن تهڭ قاچىغـا تىقتـى    ،كىشىنىڭ قولىدىن تۇتۇپ
  :دە

  . ②ـ دېدى! يېگىن غان ھالدال قىلۇۋە تهۋەكك گهنا ئىشهنقهللاــ 

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3255(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -زەئىپ، ): 847(ئهلبانى  ②
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  )3925: ئهبۇ داۋۇد(

  . عن بريدة أن أبا بكر وعمر فعال مثل ذلك وقاال مثل ذلك - 5508
ە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ بۇرەيــد - 5508

 بـار كىشـىگه   كېسـىلى  ماخـاۋ  مـاالرمۇ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ بهكرى ۋە ئۆمهر 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئوخشاش مۇئامىله قىلغان ۋە 

  . نى قىلغانىسۆز نىڭئۇنىڭغا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  

 ِفـي  ُيْنفََخ أَنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهى :قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 5509
   .َوالثََّمَرِة َوالشََّرابِ، الطََّعامِ،

ــدۇ     - 5509 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ : ئىبنـ
–ە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاماققا، ئىچىملىككه ۋە مېۋ

  . ①چېۋىگه پۈۋلهشتىن توسقان
   )11789: »ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا ُوِضـَعْت    - 5510
ى َيفُْرȟَ الْقَْوُم َولُْيْعِذْر الَْماِئَدةُ فَلَا َيقُوُم َرُجلٌ َحتَّى ُتْرفََع الَْماِئَدةُ َولَا َيْرفَُع َيَدُه َوإِنْ َشبَِع َحتَّ

  . فَإِنَّ الرَُّجلَ ُيْخجِلُ َجِليَسُه فََيقْبُِض َيَدُه َوَعَسى أَنْ َيكُونَ لَُه ِفي الطََّعامِ َحاَجةٌ
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 5510

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
سېلىنسا، داستىخان يىغىلمىغۇچه ھېچكىم ئورنىدىن  انخداستى«

ــېچكىم    ــوختىمىغىچه ھـ ــاقتىن تـ ــتىخاندىكىلهر تامـ ــۇن، داسـ تۇرمىسـ
ــاز بولســىمۇ يهپ    تامــاقتىن قــولىنى يىغمىســۇن، تويغــان تهقــدىردىمۇ ئ

چــۈنكى بىرەرســى قــولىنى يىغســا، يېنىــدىكى كىشــى تامــاق   . تۇرســۇن
نى يىغىشــقا مهجبــۇر بولــۇپ   يېگۈســى بولســىمۇ، خىجــالهتتىن قــولى   

                                                 
 مـۇھهممهد ئىبنـى جـابىر    ىكىبۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىد      ): 8239(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن -ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، 
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  . ①»قالىدۇ
  )3295 :ئىبنى ماجه(

  . َعْن أََنسٍ أَنǎ َرُسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعنِ الشُّْربِ قَاِئًما - 5511
ــدۇكى،   ئهنهس - 5511 ــۋايهت قىلىنىــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ رەزىيهلالھــ

تىن ئىچىشــ ۇپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۆرە تــۇرۇپ ســ
  . سقانوت

  )2868: بهززار(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .دېگهن -ئىنتايىن زەئىپ، ): 713(ئهلبانى  ①
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بىر قىسىم تاماقالر ھهققىدىكى مهدھىيه ۋە سۆكۈشلهر، يهنه 
بىر قىسىم تاماقالرنىڭ ھاالللىقى توغرىسىدىكى ئهھكامالر، 
  قىيىن ئهھۋالدا قالغان كىشىگه ئاالقىدار ھۆكۈم قاتارلىقالر

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَبِـى  َنَزلَ َرُسولُ اللَِّه  قَالََجابِر ْبن َسُمَرةَ  عن - 5512
النَّبِـيُّ  أَيُّوَب َوكَانَ إِذَا أَكَلَ طََعاًما َبَعثَ إِلَْيِه بِفَْضِلِه فََبَعثَ إِلَْيِه َيْوًما بِطََعامٍ َولَْم َيأْكُلْ ِمْنُه 

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَـالَ   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا أََتى أَُبو أَيُّوَب النَّبِيَّ
َرُهُه ِمْن النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه ثُوٌم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََحَراٌم ُهَو قَالَ لَا َولَِكنِّي أَكْ

  . أَْجلِ رِِحيِه
ــابىر ئىبنــى ســ  -5512 ــۇ ئهمج ــدۇ ۇرە رەزىيهلالھ ــداق دەي ــۇ مۇن : هنه

ب ئهنسارىنىڭ ئۆيىگه ۇپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهبۇ ئهيي
تامـاق يېگهنـدە،    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  . ىدىچۈشكهن

 ىــرب. تتــىغــا ئهۋەتهرەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئۆزىــدىن ئاشــقىنىنى ئهبــۇ ئهييــۇب 
ئۇنىڭغا ئۆزى ھېچ ئېغىز لهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل ،كۈنى

 ئهبـۇ ئهييـۇب  شـۇنىڭ بىـلهن،   . تتـى گكۈزمىگهن بىر قاچا تامـاقنى ئهۋە ته
نىڭ يېنىغا كېلىـپ، ئۆزىنىـڭ   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بۇ تاماققا پهقهت ئېغىز تهگكۈزمىگهنلىكىنىڭ سـهۋەبىنى سـورىغانىدى،   
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :ئهبۇ ئهييۇب. دېدى -ا سامساق بار ئىكهن، چۈنكى ئۇنىڭد ــ
دەپ سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر    -سامساق ھاراممۇ؟ ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :ئهلهيهىسساالم
 -ــ ياق، ئۇنىڭ پۇرىقى بولغانلىقتىن مهن يېيىشنى ياقتۇرمايمهن، 



  بۆلۈمى لهر لىككيېمه

 514

  . ①دېدى
  )1807 :تىرمىزى(

أَبِيِه أَنَّ أُمَّ أَيُّوَب أَْخَبَرْتُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َيزِيَد َعْن - 5513
 َعلَْيِه َوَسلََّم َنَزلَ َعلَْيهِْم فََتكَلَّفُوا لَُه طََعاًما ِفيِه ِمْن َبْعضِ َهِذِه الُْبقُولِ فَكَـرَِه أَكْلَـُه فَقَـالَ   

  . ي أََخاُف أَنْ أُوِذَي َصاِحبِيِلأَْصَحابِِه كُلُوُه فَإِنِّي لَْسُت كَأََحِدكُْم إِنِّ
ــدۇلالۇئ - 5513 ــ  ھبهيـ ــى ئهبـ ــىن  ۇئىبنـ ــد دادىسـ ــداق يهزىـ ىڭ مۇنـ

نىــڭ ارەزىيهلالھــۇ ئهنه بۇئهييــئۇممــۇ : رىــۋايهت قىلىــدۇ دېگهنلىكىنــى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      ئۇنىڭغا ئېيتىپ بېرىشـىچه، 

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ئـــۇالر پهيغهمـــبهر  ،ئۇالرنىـــڭ ئـــۆيىگه چۈشـــكهندە
 تامـاق  سېلىنغان بىـر  الركۆكتاتبهزى ) سامساق قاتارلىق(ۋەسهللهمگه 

تامــاقنى ئــۇ  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   كهنىــكهن، تئه
  :ىگهرىساھابىليېيىشنى ياقتۇرماي، 

ـــ بــۇ تامــاقنى ئوخشــىمايمهن، مهن  ســىلهرگه مهن! ســىلهر يهڭــالر ـ
ــراھىم  ــهم ھهمـ ــى جى(يېسـ ــايهنـ ــازا) برىئىلغـ ــېبر ئـ ــتىنرىـ  پ قويۇشـ

  . ②گهنىكهندې - ،ئهنسىرەيمهن
   )1829 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي زَِياٍد ِخَيارِ ْبنِ َسلََمةَ أَنَُّه َسأَلَ َعاِئَشةَ َعْن الَْبَصلِ فَقَالَْت إِنَّ آِخـَر   - 5514
  . اٌم ِفيِه َبَصلٌطََعامٍ أَكَلَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طََع

مهن ئائىشـه  : ئهبۇ زىياد خىيار ئىبنى سهلهمه مۇنداق دەيـدۇ  - 5514
توغرۇلـۇق سـورىغانىدىم،   ) سېلىنغان تاماق(رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن پىياز 

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     
  . ③دەپ جاۋاب بهردى -ئهڭ ئاخىرقى تامىقىغا پىياز سېلىنغان ئىدى، 
  )3829: اۋۇدئهبۇد(

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 1476(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -ھهسهن، ): 1478(ئهلبانى  ②
 .دېگهن -زەئىپ، ): 825(ئهلبانى  ③
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َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كَانَ َيأْكُلُ ُخْبًزا بَِسْمنٍ فَـَدَعا   - 5515
نَّـَك ُمقِْفـٌر   َرُجلًا ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة فََجَعلَ َيأْكُلُ َوَيتَّبُِع بِاللُّقَْمِة َوَضَر الصَّْحفَِة فَقَالَ ُعَمُر كَأَ

فَقَالَ َواللَِّه َما أَكَلُْت َسْمًنا َولَا لُكُْت أَكْلًا بِِه ُمْنذُ كَذَا َوكَذَا فَقَالَ ُعَمُر لَا آكُـلُ السَّـْمَن   
  . َحتَّى َيْحَيا النَّاُس ِمْن أَوَّلِ َما َيْحَيْونَ

خهتتـاب   ئـۆمهر ئىبنـى  : يهھيا ئىبنى سهئىد مۇنـداق دەيـدۇ   - 5515
سهھرالىقنى بـۇنى  بىر  ېتىپ،يهۋ نان بىلهن سېرىقمايالھۇ ئهنهۇ رەزىيهل

كېلىـپ يېيىشـكه باشـلىدى ۋە قاچىغـا     ئـۇ   .چـاقىردى بىلله يېيىشـكه  
. چاپلىشىپ قالغان سېرىق مـاينى نـان بىـلهن قىرىـپ يېگىلـى تـۇردى      

  :بۇنى كۆرگهن ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ق بىـر نهرسـهڭ يـوق    ــ قارىغاندا، سېنىڭ نان بىلهن يهيدىغان بۇنـدا 

  :ئۇ. دېدى -ئوخشىمامدۇ؟ 
ــدىم،    ــېرىقماينىمۇ يهپ باقمىـ ــرى سـ ــدىن بېـ ــى زامانـ ـــ مهن خېلـ ــ

  :بۇنى ئاڭلىغان ئۆمهر. دېدى -سېرىقماي بىلهن نانمۇ يهپ باقمىدىم، 
ــــ مهن بۇنــدىن كېــيىن كىشــىلهر باياشــات تۇرمۇشــقا ئېرىشــكهنگه  

  . دېدى -قهدەر سېرىقماي يېمهيمهن، 
   )1735 :مالىك(

َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َماِلِك ْبنِ ُخثَْيمٍ أَنَُّه قَالَ كُْنُت َجاِلًسا َمَع أَبِي ُهَرْيَرةَ بِأَْرِضِه  - 5516
ـ   َرةَ بِالَْعِقيقِ فَأََتاُه قَْوٌم ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َعلَى َدَوابٍّ فََنَزلُوا ِعْنَدُه قَالَ ُحَمْيٌد فَقَالَ أَُبـو ُهَرْي

إِلَى أُمِّي فَقُلْ إِنَّ اْبَنِك ُيقْرِئُِك السَّلَاَم َوَيقُولُ أَطِْعِميَنا َشْيئًا قَالَ فََوَضَعْت ثَلَاثَةَ أَقَْراصٍ اذَْهْب 
َن ِفي َصْحفٍَة َوَشْيئًا ِمْن َزْيٍت َوِملْحٍ ثُمَّ َوَضَعْتَها َعلَى َرأِْسي َوَحَملُْتَها إِلَْيهِْم فَلَمَّا َوَضْعُتَها َبْي

َنا إِلَّـا  ِديهِْم كَبََّر أَُبو ُهَرْيَرةَ َوقَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْشَبَعَنا ِمْن الُْخْبزِ َبْعَد أَنْ لَْم َيكُْن طََعاُمأَْي
ـ  َن أَِخـي  الْأَْسَوَدْينِ الَْماَء َوالتَّْمَر فَلَْم ُيِصْب الْقَْوُم ِمْن الطََّعامِ َشْيئًا فَلَمَّا اْنَصَرفُوا قَالَ َيا اْب

أَْحِسْن إِلَى غََنِمَك َواْمَسْح الرَُّعاَم َعْنَها َوأَِطْب ُمَراَحَها َوَصلِّ ِفي َناِحَيِتَها فَإِنََّها ِمْن َدَوابِّ 
 إِلَى الَْجنَِّة َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَُيوِشُك أَنْ َيأِْتَي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َتكُونُ الثُّلَّةُ ِمْن الَْغَنمِ أََحبَّ

  . َصاِحبَِها ِمْن َدارِ َمْرَوانَ
مهن : مۇنـداق دەيـدۇ   ھۇمهيد ئىبنى مالىك ئىبنى خۇسهيم - 5516
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ــۇ ــۇرەيرە ئهبـ ــۇ   ھـ ــۇ ئهنهـ ــلهن رەزىيهلالھـ ــى بىـ ــدائهقىيقتىكـ  زېمىنىـ
قـانچه كىشـى    بىـر ئۇالغلىق  ه ئاھالىسىدىنمهدىنئۇ يهرگه ، ىمئولتۇراتت

  :ئهبۇ ھۇرەيرە ماڭا. شتىكېلىپ، ئهبۇ ھۇرەيرەنىڭ ھۇزۇرىغا چۈ
ــپ    ــا بېرى ــاڭ، ســهن ئانامنىــڭ يېنىغ ـــ م ــاالم  ”: ـ ــاڭا س ــۇڭ س ئوغل

... دېدى -! دېگىن “يوللىدى ۋە بىزگه يهيدىغان بىر نهرسه بهرسۇن دەيدۇ
سېلىپ، لېگهننـى  اق ماي ۋە تۇزنى بىر لېگهنگه ئانىسى ئۈچ تال نان، ئازر

ــڭ ــدى   مېنى ــتىگه قوي ــىمنىڭ ئۈس ــپ . بېش ــۇنى ئېلى ــپ،  مهن ئ كېلى
  :ئۇالرنىڭ ئالدىدا قويغانىدىم، ئهبۇ ھۇرەيرە

يهيـدىغانغا خورمـا بىـلهن سـۇدىن باشـقا نهرسـه يـوق        ! ۇ ئهكـبهر هللاــ 
بىـزگه نانغـا    هللاكۈنلهرنىمۇ بېشىمىزدىن ئۆتكۈزگهنىـدۇق، مانـا بۈگـۈن ا   

. دېـدى  –! قا ھهمـدىلهر بولسـۇن  هللاتويىدىغان كۈنلهرنىمۇ كۆرسىتىپتۇ، ا
ــ   ــى كهلگهن ــراق ھېلىق ــدى  بى ــاقنى يېمى ــۇ تام ــدىن  . لهر ب ــۇالر كهتكهن ئ
  :كېيىن، ئهبۇ ھۇرەيرە ماڭا

ــوغلى   ــىمنىڭ ئـ ــى قېرىندىشـ ـــ ئـ ــاق ! ــ ــدان بـ ــويلىرىڭنى ئوبـ ! قـ
ئهتراپىـدا  قوتـان   ، قوتـانلىرىنى پـاكىز تـۇت،   ماڭقىلىرىنى سـۈرتۈپ قـوي  

مېنىڭ جېنىم ئىلكىـدە  . جهننهتنىڭ ھايۋانلىرىدىندۇر قوي! ناماز ئوقۇ
شۇنداق بىر  كىشىلهرگه ،قهسهم قىلىمهنكى امى بىلهننىڭ نهللابولغان ا

ئۇالرغـا   ىقـوي قـانچه   زامان يېقىنلىشىۋاتىدۇكى، ئۇ چاغدا ئۇالرنىـڭ بىـر  
   .دېدى -، ياخشى بولۇپ قالىدۇ سارىيىدىنمهرۋاننىڭ 

  )1737 :مالىك(

 اللَّـهِ  َرُسولُ يبِ فََمرَّ َدارِي ِفي َجاِلًسا كُْنُت قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبن َجابِر عن - 5517
 ُحَجـرِ  َبْعَض أََتى َحتَّى فَاْنطَلَقَْنا بَِيِدي فَأََخذَ إِلَْيِه فَقُْمُت إِلَيَّ فَأََشاَر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 بِثَلَاثَِة فَأُِتَي َنَعْم فَقَالُوا غََداٍء ِمْن َهلْ فَقَالَ َعلَْيَها الِْحَجاَب فََدَخلُْت ِلي أَِذنَ ثُمَّ فََدَخلَ نَِساِئِه
 َيَدْيـهِ  َبْيَن فََوَضَعُه قُْرًصا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَأََخذَ َنبِيٍّ َعلَى فَُوِضْعَن أَقْرَِصٍة
 َيَدْيـهِ  َبْيَن نِْصفَُه فََجَعلَ بِاثَْنْينِ فَكََسَرُه الثَّاِلثَ أََخذَ ثُمَّ َيَديَّ َبْيَن فََوَضَعُه آَخَر قُْرًصا َوأََخذَ
  . ُهَو الْأُُدُم فَنِْعَم َهاُتوُه قَالَ َخلƊ ِمْن َشْيٌء إِلَّا لَا قَالُوا أُُدمٍ ِمْن َهلْ قَالَ ثُمَّ َيَديَّ َبْيَن َونِْصفَُه

: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئهنهۇجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ  - 5517
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هر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــب ،مهن ھويالمــدا ئولتــۇراتتىم
مهن  .ماڭـا ئىشـارەت قىلـدى   ھويالمنىڭ ئالدىدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ،   

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . شــىغا بــاردىم ېئورنۇمــدىن تــۇرۇپ ق 
ھۇجرىسـى  نىـڭ  دىن بىرىئاياللىرىـ  ،لۇمدىن تۇتـۇپ ونىڭ قېمۋەسهللهم 
ــدىغا ــاردى  ئال ــ .باشــالپ ب ــۇپ  ۆزىئ ــپ بول ــۆيگه كىرى ــدىن مېنىــڭ   ،ئ ئان

مهنمـــۇ ئۇنىـــڭ ئارقىســـىدىن ھۇجرىغـــا  .كىرىشـــىمگه رۇخســـهت بهردى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. كىردىم
  :ئۆيدىكىلهر. دېدى - بارمۇ؟تاماق ــ 

ــدى ۋە       ــار، ـ دې ـــ ب ــر قاچىــ ـ ــۈچ  دابى ــانئ ــكهل ن ــبهر . ۈردىت پهيغهم
يهنه بىرىنـى   ،قويدى اىغلىپ ئالدېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىرنى ئ

رىمىنـى  ېي ئوشـتۇپ، قالغان بىرسـىنى   ،ا قويدىغنىڭ ئالدىمېلىپ مېئ
  :يىنېندىن كائ. قويدى اېنىڭ ئالدىمغرىمىنى مېي نىڭ ئالدىغا،ئۆزى

 گهنىـدى، دې -؟ بـارمۇ يېگۈدەك بىر نهرسـه   نان بىلهن ئارىالشتۇرۇپ ــ
  :ۆيدىكىلىرىئ

يغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    په. دېـدى  -سىركه بار، ئازراقال  يوق، ــ
  :ۋەسهللهم

 -! ئهجهپ ياخشى تېتىتقـۇ؟  سىركه !ڭالرىلىكئهسىركه بولسىمۇ ــ 
   .دېدى

   )2052 :مۇسلىم(

 ُمْنذُ الَْخلَّ أُِحبُّ زِلُْت فََما َجابٌِر قَالَ الْأُُدُم نِْعَم الَْخلَّ فَإِنَّ قَالَ: ويف رواية – 5518
  . َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َنبِيِّ ِمْن َسِمْعُتَها

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  كېلىشـــىچه، يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 5518
 جـابىر . گهندېـ » !ئهجهپ ياخشـى تېتىتقـۇ؟   سـىركه «: ئهلهيهى ۋەسهللهم
ۇ بـ  مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن   :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

   .دېدى - ،ياخشى كۆرۈپ كهلدىم بېرى سىركىنى گهپنى ئاڭلىغاندىن
  )2052 :مۇسلىم(
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َعْن أُمِّ َهانٍِئ بِْنِت أَبِي طَاِلبٍ قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5519
يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َوَسلََّم فَقَالَ َهلْ ِعْنَدكُْم َشْيٌء فَقُلُْت لَا إِلَّا ِكَسٌر َيابَِسةٌ َوَخلƉ فَقَالَ النَّبِ

Ɖَوَسلََّم قَرِّبِيِه فََما أَقْفََر َبْيٌت ِمْن أُْدمٍ ِفيِه َخل .  
مۇنـداق   ارەزىيهلالھۇ ئهنه ئهبۇ تالىبنىڭ قىزى ئوممۇ ھانى - 5519

ــدۇ ــهللهم   : دەي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــڭ قېمپهيغهم ــىمغا ېنى ش
  :كىرىپ
  :مهن. دىەپ سورىد -نهرسه بارمۇ؟  ەردەك بىرۈگېي ــ
نهرسـه  ھـېچ  بىر پارچه قۇرۇق نان بىلهن ئازراق سىركىدىن باشـقا   ــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىم -ق، وي
دە نـان قـۇرۇق يېـيىلگهن    بـار ئۆيـ   سىركه !شۇنى ئېلىپ كهلگىن ــ

  . ①دېدى -، مايدۇھېسابالن
   )1842 :تىرمىزى(

إِنَّ َخيَّاطًا َدَعا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   قَالَِلٍك أََنَس ْبَن َما عن - 5520
رََّب ِلطََعامٍ َصَنَعُه قَالَ أََنٌس فَذََهْبُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ذَِلَك الطََّعامِ فَقَ

ْيِه َوَسلََّم ُخْبًزا ِمْن َشِعريٍ َوَمَرقًا ِفيِه ُدبَّاٌء َوقَِديٌد قَالَ أََنٌس فََرأَْيُت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
بَّاَء ِمـْن  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَتبَُّع الدُّبَّاَء ِمْن َحْولِ الصَّْحفَِة فَلَْم أََزلْ أُِحبُّ الدُّ

  . َيْوِمِئٍذ
بىـر  : مۇنداق دەيـدۇ  س ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهنه - 5520
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى تاماققا چاقىرغـان   تىككۈچى
لهن بىــرگه ىــمهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ب  ،ئىــكهن
 ا نېنـى ئۇ كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه ئارپـ  . باردىم

پهيغهمـبهر   .ن گۆش سېلىپ تهييارالنغـان شـورپا ئهكهلـدى   قاپاق بىله ۋە
 )ياخشـــى كۆرگهنلىكىـــدىن(قاپـــاقنى ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

ــ ــپ  دىنقاچى ــدىتېرى ــارەن،دىن نشــۇمهن . يې ــاق ئېتىب يېيىشــنى  قاپ
   .ياخشى كۆرۈپ كهلدىم

  )5439 :بۇخارى(
                                                 

 .دېگهن -ھهسهن، ): 1502(ئهلبانى  ①
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  . أَطَْعُمُه َولَا إِلَْيِه ِقيِهأُلْ َجَعلُْت ذَِلَك َرأَْيُت فَلَمَّا :ويف رواية - 5521
ــۋايهتته  - 5521 ــۇ  ئهنهس كېلىشــىچه، يهنه بىــر رى  رەزىيهلالھــۇ ئهنه

ــگهن  ــداق دې ــهللهمنىڭ    : مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم
ــاقنى ــانلىقىنى   قاپــ ــپ يهۋاتقــ ــدىن تېرىــ ــۆرۈپقاچىــ ــڭ  ،كــ ئۆزەمنىــ

ــدىكىنىمۇ  ــېمهيئالدى ــى    ،ي ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــهللهمگه پهيغهم ۋەس
   .ئىتتىرىپ بهرگهنىدىم

  
  . ُصنَِع إِلَّا ُدبَّاٌء ِفيِه ُيْصَنَع أَنْ َعلَى أَقِْدُر َبْعُد طََعاٌم ِلي ُصنَِع فََما: أََنس قَالَ - 5522
ــۋايهتته  - 5522 ــۇ  ئهنهس كېلىشــىچه، يهنه بىــر رى  رەزىيهلالھــۇ ئهنه

قاپاق  قىمغامهن شۇندىن كېيىن مۇمكىن بولسىال تامى :مۇنداق دېگهن
   .سالدۇرىدىغان بولدۇم

   )2041 :مۇسلىم(

 فَـَدَعا  َتُبوَك ِفي بُِجْبَنٍة َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ أُِتَي قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 5523
  . َوقَطََع فََسمَّى بِِسكِّنيٍ

تهبۇكتـا  : مۇنـداق دەيـدۇ   مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىبنى ئـۆمهر  - 5523
. ۈرۈلــدىترىمچىــك كهلېپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئ

دەپ پىچاق  “بىسمىلالھ” ئۇنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①كهستى بىلهن

   )3819 :ئهبۇ داۋۇد(

ِفي غََزاٍة فَقَـالَ   َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِجْبَنٍة - 5524
نيِ أَْيَن ُصنَِعْت َهِذِه فَقَالُوا بِفَارَِس َوَنْحُن ُنَرى أَنَُّه ُيْجَعلُ ِفيَها َمْيَتةً فَقَالَ اطَْعُنوا ِفيَها بِالسِّكِّ

  . َواذْكُُروا اْسَم اللَِّه َوكُلُوا
ــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 5524 ــدۇ م ــداق دەي بىــر : مۇن
يغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه ئېرىمچىـــك     غازاتتـــا په

                                                 
  .دېگهن -سهنهدى ھهسهن، ): 3235(ئهلبانى  ①
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  :كهلتۈرۈلگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ساھابىلهر. دەپ سورىدى -ــ بۇ نهدە ياسالغان نهرسه؟ 

، بىـــز ئۇنىڭغـــا ئۆلـــۈك )ھـــازىرقى ئىـــراق ۋە ئىرانـــدا(ـــــ پارىســـتا 
 -كىن دەپ ئـوياليمىز،  ئارىالشتۇرۇالمدى) مايلىرى –گۆش (ھايۋانالرنىڭ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى
  . ①ـ دېدى! دەپ يهڭالر “بىسمىلالھ”ــ ئۇنى پىچاق بىلهن پارچىالپ، 

   )2750: ئهھمهد(

ِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قََسَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما َبْيَن أَْصـَحابِ  - 5525
 َتْمًرا فَأَْعطَى كُلَّ إِْنَساٍن َسْبَع َتَمَراٍت فَأَْعطَانِي َسْبَع َتَمَراٍت إِْحَداُهنَّ َحَشفَةٌ فَلَْم َيكُْن ِفيهِنَّ

  . َتْمَرةٌ أَْعَجَب إِلَيَّ ِمْنَها َشدَّْت ِفي َمَضاِغي
 ،بىـر كـۈنى  : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 5525
دىن خورما ه تالهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىالرغا يهتتپهيغهمب

، دىىـ خورمـا ئ  ناچـار  بىرسـى  .بهردى تـال ماڭىمۇ يهتـته  تارقىتىپ بهردى، 
ــۇ لــېكىن  كــۆرگهن چىــدە مهن ئهڭ ياخشــى ىالر ئىرموخــماڭــا بهرگهن ب

ئـۇزۇن  مهن ئـۇنى بهك  ) ئۇ قـاتتىق بولغـانلىقتىن  (چۈنكى  .بولدىرما وخ
   .دىمچاينىغانى

   )5411 :بۇخارى(

َعْن ُيوُسَف ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسلَامٍ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5526
  . أََخذَ ِكْسَرةً ِمْن ُخْبزِ َشِعريٍ فََوَضَع َعلَْيَها َتْمَرةً َوقَالَ َهِذِه إَِداُم َهِذِه

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  الماالھ ئىبنــى ســئىبنــى ئابــدۇل ۇســۇفي - 5526
ا نېنىـدىن  ئارپـ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  : مۇنداق دەيدۇ

  :يۇپورمىنى قوختال ستىگه بىر ۈئۇنىڭ ئ ،بىر پارچه ئېلىپ
   .②دېدى -ى، مۇرۇت - تاتلىقىڭ نننا ۇ،بــ مانا 

  )3830 :ئهبۇ داۋۇد(
                                                 

بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە جابىر جۇئفىي ئىسـىملىك  ): 8025(ھهيسهمى  ①
 . دېگهن -ىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئ. بىرى بار

 .دېگهن -زەئىپ، ): 826(ئهلبانى  ②
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 لَـا  َبْيٌت َعاِئَشةُ َيا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ُسولَُر قَالَ قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 5527
  . ثَلَاثًا أَْو َمرََّتْينِ قَالََها أَْهلُُه َجاَع أَْو أَْهلُُه جَِياٌع ِفيِه َتْمَر لَا َبْيٌت َعاِئَشةُ َيا أَْهلُُه جَِياٌع ِفيِه َتْمَر

ــهىئائ -5527 ــ  شـ ــۇ ئهنهـ ــداق دەا رەزىيهلالھـ ــدۇمۇنـ ــبهر : يـ پهيغهمـ
 !شـه ىئـى ئائ « :قايتـا  –ئـۈچ قېـتىم قايتـا     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . دېگهن »ئهھلى ئاچ قالىدۇا يوق ئۆينىڭ رموخ
   )2046: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5528
  . الْبِطِّيَخ بِالرُّطَبِ فََيقُولُ َنكِْسُر َحرَّ َهذَا بَِبْرِد َهذَا َوَبْرَد َهذَا بَِحرِّ َهذَا َيأْكُلُ

ــهىئائ - 5528 ــ  شـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ  ارەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
تتـى  يرمىنى بىرگه يهوخھۆل بىلهن  تاۋۇزسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

بىــلهن، بۇنىــڭ ئىسســىقىنى  ىنى بۇنىــڭ ئىسســىقىقۇبۇنىــڭ ســوغ«: ۋە
   .①دەيتتى »تهڭشهيمىزى بىلهن قبۇنىڭ سوغۇ

  )3836 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت أََراَدْت أُمِّي أَنْ ُتَسمَِّننِي ِلُدُخوِلي َعلَـى   -5529
ْيَها بَِشْيٍء ِممَّا ُترِيُد َحتَّى أَطَْعَمْتنِـي الِْقثَّـاَء   َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم أَقَْبلْ َعلَ

  .بِالرُّطَبِ فََسِمْنُت َعلَْيِه كَأَْحَسنِ السَّْمنِ
ــ شـــهىئائ -5529 ئانـــام مېنـــى : مۇنـــداق دەيـــدۇا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ

ئىلگىرى قوشۇپ بېرىشتىن گه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
پ بهرگهن تهييــارالماڭــا ھهرخىــل تامــاق  ،ويالپئــبىرئــاز سهمرىتىشــنى 

تهرخهمهك  ئــاخىرى ماڭــا. ئويلىغانــدەك ســهمىرمىدىم ، مهن ئــۇبولســىمۇ
  . ②پ قالدىمرىىسهم خېلى ئوبدان ى يېگۈزگهنىدى،نرمىوخھۆل بىلهن 

   )3903 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3249(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3303(ئهلبانى  ②
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه  - 5530
  . الِْقثَّاَء بِالرُّطَبِ
: هر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    فئابدۇلالھ ئىبنى جهئـ  - 5530

ــلهن    ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ تهرخهمهك بى مهن پهيغهم
   .گهنيېگهنلىكىنى كۆر للهبىرمىنى وخ

   )2043 :مۇسلىم(

َنْي ُبْسرٍ السُّلَِميَّْينِ قَالَا َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْب - 5531
  . فَقَدَّْمَنا ُزْبًدا َوَتْمًرا َوكَانَ ُيِحبُّ الزُّْبَد َوالتَّْمَر

مۇنداق  ئوغلىبۇسرىنىڭ ئىككى سۇلهمىن قهبىلىسىلىك  - 5531
ــدۇ ــهلاللالھ: دەيـ ــبهر سـ ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــۆيگه ۇ ئهلهيهـ ــڭ ئـ بىزنىـ
ــز گهنكىر ــدى، بى ــدىغا   ى ــڭ ئال ــلهن خ ئۇنى ــېرىقماي بى ــوس ــپ رم ا ئېلى

خورمـــا بىـــلهن  پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم. كهلـــدۇق
  . ①ياخشى كۆرەتتىسېرىقماينى 

   )3837 :ئهبۇ داۋۇد(

أََتاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َعنِ اْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبْسرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ - 5532
حٍ آَخَر َوَسلََّم فَقَدََّمْت إِلَْيِه َجدَِّتي َتْمًرا ُيقَلِّلُُه َوطََبَخْت لَُه َوَسقَْيَناُهْم فََنِفَد الْقََدُح فَجِئُْت بِقََد

  . ِه َوَسلََّم أَْعِط الْقََدَح الَِّذي اْنَتَهى إِلَْيِهَوكُْنُت أََنا الَْخاِدَم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ــر  - 5532 ــى بۇس ــدۇلالھ ئىبن ــداق  ئاب ــوغلى دادىســىنىڭ مۇن نىڭ ئ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : رىۋايهت قىلىدۇ دېگهنلىكىنى
ا قويـدى،  رمـ وخئۇنىڭ ئالدىغا ئـازراق  چوڭ ئانام  ،بىزنىڭ ئۆيگه كهلگهندە

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    تاماقتىن كېيىن، پهيغهمـبهر . اق ئهتتىتام ئاندىن
ــهللهم ــدىم     ۋەس ــك تهق ــلهرگه ئىچىملى ــله كهلگهن ــلهن بىل ــڭ بى ۋە ئۇنى
) ئـــۇالر قاچىـــدىكى ئىچىملىكنـــى قاتـــار بـــويىچه ئىچىـــپ . (قىلـــدۇق

مهن يهنه بىر قاچا ئېلىپ كهلگهنىـدىم،  . قاچىدىكى ئىچىملىك تۈگىدى

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3837(ئهلبانى  ①
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  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  . ـ دېدى! ـ باياتىن كىمدە توختىغان بولسا، قاچىنى شۇنىڭغا بهرـ

   )17223 :ئهھمهد(

  . َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِحبُّ الَْحلَْواَء َوالَْعَسلَ - 5533
ــ ىئائ - 5533 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ شـ ــداق دەيـ ــبهر : ا مۇنـ پهيغهمـ

ھهسـهلنى ياخشـى   بىـلهن   مۇرۇتـ  - الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاتلىقسهلالل
  . ①كۆرەتتى

   )1831 :تىرمىزى(

َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 5534
َمَرقََتُه فَإِنْ لَْم َيجِْد لَْحًما أََصاَب َمَرقَةً َوُهَو أََحـُد   َوَسلََّم إِذَا اْشَتَرى أََحُدكُْم لَْحًما فَلُْيكِْثْر

  . اللَّْحَمْينِ
دىن رىـــۋايهت دادىســـى ئهلـــقهمه ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ مـــۇزەنى - 5534

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمقىلىدۇكى، 
ى چـۈنك . لسـۇن ىقجىـق   ىسـىنى رپوش ،تىۋالسـا ېبىرىڭالر گۆش س«

ىنى سـ ىشورپ بهزىلهرگه گۆش تهگمهي قالسـا، ) ئادەم كۆپ بولۇپ قېلىپ(
  . ②»بىلهن ئوخشاش گۆش) قۇۋۋەت جهھهتته(شورپىمۇ  ئىچىدۇ،

  )1832 :تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ كَانَ أََحبُّ الُْعَراقِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 5535
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعجُِبُه الذَِّراُع قَالَ َوُسـمَّ ِفـي   ولََّم ُعَراَق الشَّاِة َعلَْيِه َوَس
  . الذَِّراعِ

: رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    دۇئابدۇلالھ ئىبنى مهسئ - 5535
قوينىـــڭ ئۇســـتىخىنىنى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 1495(ئهلبانى  ①
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ،شــۇنداقال .كــۆرەتتى ياخشــىبهك ) نىغاجىالشــ(
ــڭ قول ئ ــهللهم قوينىـ ــى ۋەسـ ــۇنىىهلهيهـ ــۆرەتتى  مـ ــى كـ ــۇڭا ( .ياخشـ شـ

نى زەھهرلىمهكچـى  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم )يهھۇدىيالر
  . ①، تهقدىم قىلغانىدىقولىنى زەھهرلهپبولغاندا، قوينىڭ 

  )3780 :ئهبۇ داۋۇد(

َعاِئَشةَ قَالَْت َما كَانَ الذَِّراُع أََحبَّ اللَّْحمِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن - 5536
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َولَِكْن كَانَ لَا َيجُِد اللَّْحَم إِلَّا ِغبا فَكَانَ َيْعَجلُ إِلَْيِه ِلأَنَُّه أَْعَجلَُها ُنْضًجا

ــهىئائ - 5536 ــ  شـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ ما رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــبهر : ۇنـ پهيغهمـ
قوينىـڭ قـولىنى بهكمـۇ ياخشـى كـۆرۈپ      سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

ســاندا  –ئهلهيهىسســاالم گۆشــنى ئانــدا پهيغهمــبهر  لــېكىن. كهتمهيتتــى
. ىنى ئالــدىراپال پىشــۇرۇپ يهيتتــىتى ۋە تاپالىغــان چېغىــدا، قــولتاپــااليت

   .②ىدۇشىز پېتچۈنكى قول 
   )1838 :تىرمىزى(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ إِيَّاكُْم َواللَّْحَم فَـإِنَّ لَـُه    - 5537
  . َضَراَوةً كََضَراَوِة الَْخْمرِ

ــهئىد   - 5537 ــى س ــا ئىبن ــۆمهر   تيهھي ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى ىن رى
گۆشـــنى كـــۆپ : مۇنـــداق دېـــگهن رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ خهتتـــاب ئىبنـــى

ھاراققـا ئوخشـاش ئـادەمنى خۇمـار      چـۈنكى ئـۇ   !ىنىڭالريېيىشتىن ساقل
   .قىلىپ قويىدۇ

   )1742 :مالىك(

 َوَمَعـهُ  اللَِّه َعْبِد ْبَن َجابَِر أَْدَرَك الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ َسِعيٍد ْبنِ َيْحَيى َعْن - 5538
 لَْحًمـا  بِِدْرَهمٍ فَاْشَتَرْيُت اللَّْحمِ إِلَى رِْمَناقَ الُْمْؤِمنَِني أَِمَري َيا فَقَالَ َهذَا َما فَقَالَ لَْحمٍ ِحَمالُ
 َهـِذهِ  َعْنكُْم َتذَْهُب أَْيَن َعمِِّه اْبنِ أَْو َجارِِه َعْن َبطَْنُه َيطْوَِي أَنْ أََحُدكُْم ُيرِيُد أََما ُعَمُر فَقَالَ

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3780(ى ئهلبان ①
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  . ﴾بَِها ْمَتْعُتْمَواْسَت الدُّْنَيا َحَياِتكُْم ِفي طَيَِّباِتكُْم أَذَْهْبُتْم﴿ الْآَيةُ
ئـۆمهر  : رىۋايهت قىلىنىـدۇ مۇنداق ىن تيهھيا ئىبنى سهئىد - 5538

رەزىيهلالھـۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ      خهتتـاب  ئىبنى
  :بىر خالتا گۆش كۆتۈرۈپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ نىڭمائهنهۇ

  :جابىر. دەپ سورىدى -ــ بۇ نېمه؟ 
بهك ) گـۆش يېمىگىلـى ئـۇزۇن بولغاچقـا    ( !ــ ئى ئهمىرۇلمـۇئمىنىن 

گۆش سېغىنىپ كهتتۇق، شۇڭا بىر تهڭگىـگه بـۇ گۆشـنى سـېتىۋېلىپ     
  :ئۆمهر. دېدى -كهلدىم، 

ــار    ــلهن ب ــناڭالر بى ـــ قوش ــازراق     –ـ ــۈن ئ ــۇش ئۈچ ــرگه بول ــا بى يوقت
ســــــىلهر ﴿: تائاالنىــــــڭ هللا! بهرداشــــــلىق بهرســــــهڭالر بولمامــــــدۇ؟

ــادا ب   ــاتىي دۇني ــى ھاي ــۈگهتتىڭال  لهززەتلىرىڭالرن ــۇپ ت ــرىمهن بول  ①﴾رهھ
   .دېگهن ئايىتىنى ئۇنۇتتۇڭالرمۇ؟ ـ دېدى

   )1742 :مالىك(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ إِنَّ ِفي الظَّْهرِ َناقَـةً   - 5539
َتِفُعونَ بَِها قَالَ فَقُلُْت َوِهَي َعْمَياُء فَقَـالَ ُعَمـُر   َعْمَياَء فَقَالَ ُعَمُر اْدفَْعَها إِلَى أَْهلِ َبْيٍت َيْن

أَْم َيقْطُُروَنَها بِالْإِبِلِ قَالَ فَقُلُْت كَْيَف َتأْكُلُ ِمْن الْأَْرضِ قَالَ فَقَالَ ُعَمُر أَِمْن َنَعْم الْجِْزَيِة ِهَي 
قَالَ ُعَمُر أََرْدُتْم َواللَِّه أَكْلََها فَقُلُْت إِنَّ َعلَْيَهـا  ِمْن َنَعْم الصََّدقَِة فَقُلُْت َبلْ ِمْن َنَعْم الْجِْزَيِة فَ

َوْسَم الْجِْزَيِة فَأََمَر بَِها ُعَمُر فَُنِحَرْت َوكَانَ ِعْنَدُه ِصَحاٌف ِتْسٌع فَلَا َتكُونُ فَاِكَهةٌ َولَا طَُرْيفَةٌ 
لَى أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَيكُونُ إِلَّا َجَعلَ ِمْنَها ِفي ِتلَْك الصَِّحاِف فََبَعثَ بَِها إِ

الَِّذي َيْبَعثُ بِِه إِلَى َحفَْصةَ اْبَنِتِه ِمْن آِخرِ ذَِلَك فَإِنْ كَانَ ِفيِه ُنقَْصانٌ كَانَ ِفي َحȘِّ َحفَْصـةَ  
َبَعثَ بِِه إِلَى أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه  قَالَ فََجَعلَ ِفي ِتلَْك الصَِّحاِف ِمْن لَْحمِ ِتلَْك الَْجُزورِ فَ

  . َرَعلَْيِه َوَسلََّم َوأََمَر بَِما َبِقَي ِمْن لَْحمِ ِتلَْك الَْجُزورِ فَُصنَِع فََدَعا َعلَْيِه الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصا
ىڭ مۇنـداق  دادىسـىن  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ئهسلهم يد ئىبنىزە - 5539

مهن ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ      :رىۋايهت قىلىـدۇ  دېگهنلىكىنى

                                                 
 .ئايهت – 20سۈرە ئهھقاف،  ①
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  :ئهنهۇغا
-تۆگىلهردىن بىرسى قارىغۇ ئىـكهن،  ) دۆلهت خهزىنىسىگه ئائىت(ــ 

  :ئۇ. دېگهنىدىم
  :مهن. دېدى –شۇالر پايدىالنسۇن، ! ــ ئۇنى بىرەر ئائىلىگه بېرىۋەت

  :ئۆمهر. دېگهنىدىم –! ــ ئۇ دېگهن قارىغۇ تۇرسا؟
  :مهن. دېدى -گىلىرىگه قوشۇپ قويسا بوالر؟ ــ ساق تۆ

  :دېگهنىدىم، شۇنىڭ بىلهن، ئۆمهر –! ــ بۇ تۆگه قانداق ئوتاليدۇ؟
ــ بۇ جىزيهگه ھېسابالب ئېلىنغان تۆگىمۇ يـاكى زاكاتقـا ھېسـابالب    

  :مهن. دەپ سورىدى -ئېلىنغان تۆگىمۇ؟ 
ــۆگىلهردىن ئىــكهن،    ـــ جىــزيهگه ھېســابالب ئېلىنغــان ت ــدىم -ـ . دې

  :ئۆمهر
  :مهن. دېدى –! ــ سىلهر بۇنى يېمهكچى بولىۋاتىسىلهر

ــــ ئۇنىڭــدا راســتىن ئۇنىــڭ جىــزيه تۆگىلىرىــدىن ئىكهنلىكىنىــڭ 
شۇنىڭ بىلهن، ئۇ تۆگه ئۆمهرنىڭ بـۇيرۇقى بىـلهن   . دېدىم -بهلگىسى بار، 
چېـۋە،   –ئۆمهرنىڭ توققۇز دانه چوڭ قاچىسى بار بولۇپ، مېۋە . بوغۇزالندى

ــهي  ــ –ســ ــبهر     كۆكتــ ــۈپ، پهيغهمــ ــا بۆلــ ــۇ قاچىالرغــ ــه، شــ ات كهلســ
ــى   ــپ بېرەتت ــا ئهۋەتى ــاالمنىڭ ئاياللىرىغ ــهگه  . ئهلهيهىسس ــزى ھهفس قى

شۇڭا تهقسىم قىلغان نهرسـه  . ئهۋەتىدىغان قاچىغا ئهڭ ئاخىرىدا بۆلهتتى
ھېلىقــى . ئاخىرىــدا ئــاز قالســا، ھهفســهنىڭ نېسىۋىســى كېمىيهتتــى     

ــ    ــا بۆلـــ ــۇ قاچىالرغـــ ــىنىمۇ ئاشـــ ــڭ گۆشـــ ــبهر تۆگىنىـــ ۈپ، پهيغهمـــ
ئانــدىن ئېشــىپ قــالغىنىنى . ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئاياللىرىغــا ئهۋەتتــى

  . پىشۇرۇشقا بۇيرىدى ۋە مۇھاجىر، ئهنسارالرنى چاقىرىپ مېهمان قىلدى
   )619 :مالىك(

ُجُمَعـِة  َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَالَ إِنَّا كُنَّا َنفَْرُح بَِيـْومِ الْ  - 5540
كَاَنْت لََنا َعُجوٌز َتأُْخذُ ِمْن أُُصولِ ِسلْقٍ لََنا كُنَّا َنْغرُِسُه ِفي أَْربَِعاِئَنا فََتْجَعلُُه ِفي ِقـْدرٍ لََهـا   

ا الُْجُمَعةَ فََتْجَعلُ ِفيِه َحبَّاٍت ِمْن َشِعريٍ لَا أَْعلَُم إِلَّا أَنَُّه قَالَ لَْيَس ِفيِه َشْحٌم َولَا َوَدٌك فَإِذَا َصلَّْيَن
ِقيلُ إِلَّا َبْعَد ُزْرَناَها فَقَرََّبْتُه إِلَْيَنا فَكُنَّا َنفَْرُح بَِيْومِ الُْجُمَعِة ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َوَما كُنَّا َنَتَغدَّى َولَا َن
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  . الُْجُمَعِة
بىـز  : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   سهھل ئىبنى سهئد - 5540

چـۈنكى مهھهللىمىـزدە بىـر    . ۇپ كېتهتتۇقجۈمه كۈنى كهلسه، خوش بول
ئېتىزلىقىمىـزدىن قىزىلچـا   ) ھهر جۈمه كۈنى(قېرى ئايال بار بولۇپ، ئۇ 

يۇلۇپ كېلىپ، ئۇنىڭ يىلتىزىنى قازانغـا سـېلىپ، ئـازراق ئارپـا بىـلهن      
بىـز جـۈمه   . قاينىتىپ، ياغ سالمايال بىر خىـل تامـاق ھـازىرالپ تـۇراتتى    

ئۇ بىـزگه تهييارلىغـان   . ىغا كىرەتتۇقدىن چىقىپ، ئۇنىڭ يېن)نامىزى(
شۇڭا جۈمه كۈنى كهلسه، بهكمۇ خـۇش بولـۇپ   . تامىقىنى تهقدىم قىالتتى

جـــۈمه كـــۈنلىرى چۈشـــلۈك تامـــاقنى جـــۈمهدىن كېـــيىن . كېتهتتـــۇق
  . يهيتتۇق، چۈشلۈك ئۇيقۇنىمۇ جۈمهدىن كېيىن ئۇخاليتتۇق

   )2349 :بۇخارى(

  . ا كُنَّا َنِقيلُ َولَا َنَتَغدَّى إِلَّا َبْعَد الُْجُمَعِةَعْن َسْهلٍ بَِهذَا َوقَالَ َم - 5541
بىز جۈمه كۈنلىرى  :مۇنداق دەيدۇ سهھل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 5541

چۈشـلۈك تامـاقنىمۇ    چۈشلۈك ئۇيقـۇنى جـۈمهدىن كېـيىن ئۇخاليتتـۇق،    
   .جۈمهدىن كېيىن يهيتتۇق

   )939 :بۇخارى(

قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمـرِّ  َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه  عن - 5542
قَـالَ   الظَّْهَراِن َنْجنِي الْكََباثَ فَقَالَ َعلَْيكُْم بِالْأَْسَوِد ِمْنُه فَإِنَُّه أَْيطَُب فَقَالَ أَكُْنَت َتْرَعى الَْغَنَم

  .َنَعْم َوَهلْ ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا َرَعاَها
: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ - 5542

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن     زەھــرانمهررى بىــز پهيغهم
پهيغهمـــبهر  .ئهراك دەرىخىنىـــڭ مېۋىســـىنى ئۈزۈۋاتـــاتتۇق   ۋادىســـىدا

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 بىــر. دىېــدبهك ياخشــى، ـ   قارىســى  !ئۇنىــڭ قارىســىنى ئــېلىڭالرــــ 
  :كىشى

ـــ  ــى رەســۇل ـ ــوي باققانمســهن ! ۇلالھئ  ەپ ســورىغانىدى،د - ؟ىــدىڭق
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  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ەپ جاۋاب د ، ـ قوي باقمىغان پهيغهمبهر يوق .مهن قوي باققان ،ھهئهــ 
   .بهردى

   )5453 :بۇخارى(

 أو بقـدح  سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول أź: قال مالك بن أنس عن - 5543
  . »أحرمه وال آكله، ال إناءÝ يف أدمان«: فقال وعسل، لƏ فيه بقعب

ــدۇ    - 5543 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ : ئهنهس ئىبن
بىـــر قاچىـــدا ھهســـهل گه پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    گهنىدىۈرۈلتسۈت كهلئارىالشتۇرۇلغان 
قان بولىدىغان بۇ ئىككى ماددىنى ئارىالشتۇرۇپ، بىر قاچىـدا  «: سهللهمۋە

مهن بۇنى ئىچمهيمهن، بىـراق باشـقىالرنى ئىچىشـتىن    ! ئهكهلدىڭالرمۇ؟
  . ①دېدى» توسمايمهن

   )»ئهلئهۋسهت«(

ـ  عن - 5544 َو اْبن أَبِي َخاِلٍد َيْعنِي إِْسَماِعيلَ َعْن أَبِيِه قَالَ َدَخلُْت َعلَى َرُجلٍ َوُه
  . نَِيَتَمجَُّع لََبًنا بَِتْمرٍ فَقَالَ اْدنُ فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسمَّاُهَما الْأَطَْيَبْي

مۇنــداق ىڭ ئىبنــى ئهبــۇ خالىــد يهنــى ئىســمائىل دادىســىن - 5544
ــدۇ د ــۋايهت قىلىــ ــى رىــ ــۆيىگه  : ېگهنلىكىنــ ــىنىڭ ئــ ــر كىشــ مهن بىــ

ىشــى خورمــا يهپ، ســۈت ئىچىــپ ئولتۇرغــانىكهن، ئــۇ گهنىــدىم، ئــۇ ككىر
  :ماڭا

ــهنمۇ كهل ـــ سـ ۇ بـــســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهر ! ــ
  . ②ىدېد -، ئىكهنلىكىنى ئېيتقانىدى ياخشى تاماقئهڭ  ىنىڭئىككىس

  )15463 :ئهھمهد(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇلكهرىم      ): 7973(ھهيسهمى  ①

 . ېگهند -قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، . ئىسىملىك تهرجىمىهالى نامهلۇم بىرى بار
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ئهبـۇ خالىـدتىن باشـقا      ): 8017(ھهيسهمى  ②

 .ئهمما ئهبۇ خالىدمۇ ئىشهنچلىك كىشىدۇر، ـ دېگهن. راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
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أَْهلُُه َوَولَُدُه فَقَالَ َرُجلٌ إِنَّ َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ أَنَّ َرُجلًا َنَزلَ الَْحرَّةَ َوَمَعُه  - 5545
َناقَةً ِلي َضلَّْت فَإِنْ َوَجْدَتَها فَأَْمِسكَْها فََوَجَدَها فَلَْم َيجِْد َصاِحَبَها فََمرَِضْت فَقَالَْت اْمَرأَُتـُه  

َنأْكُلَُه فَقَالَ َحتَّى أَْسأَلَ اْنَحْرَها فَأََبى فََنفَقَْت فَقَالَْت اْسلُْخَها َحتَّى ُنقَدَِّد َشْحَمَها َولَْحَمَها َو
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتاُه فََسأَلَُه فَقَالَ َهلْ ِعْنَدَك ِغًنى ُيْغنِيَك قَالَ لَـا قَـالَ   

  . لَ اْسَتْحَيْيُت ِمْنَكفَكُلُوَها قَالَ فََجاَء َصاِحُبَها فَأَْخَبَرُه الَْخَبَر فَقَالَ َهلَّا كُْنَت َنَحْرَتَها قَا
رىـۋايهت  مۇنداق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  جابىر ئىبنى سهمۇرە - 5545
ــالى ۋە بالىســى بىــلهن ھهرر  :قىلىنىــدۇ ــنىگه (گه ەبىــر كىشــى ئاي مهدى

  :لىپېك كىشىبىر . قىلغانىدى نۈچۈشك )بىر سايغاقىن ېي
 - !قىنكۆرسـهڭ تـۇت  ئهگهر ئـۇنى   ،يۈتۈپ كهتتى متۆگهبىر نىڭ ېمــ 
ئىگىسـىنى   تۆگىنىـڭ ممـا  هئتـۇتتى،   ئـۇ كىشـى تـۆگىنى   كېيىن . دېدى

شـۇنىڭ   .سـهل بولـۇپ قالـدى   ېھېلىقـى تـۆگه ك   ،شـۇ ئهسـنادا   .تاپالمىدى
  :نىڭ ئايالىكىشى ئۇبىلهن، 
ئاخىرى ئـۇ   ىدى،ئۇنىمئۇ كىشى . دېدى -! بوغۇزلىغىنبۇ تۆگىنى  ــ

  :يهنهى لئايا. تۆگه ئۆلدى
 - ،يهيلـى قويـۇپ   قۇرۇتـۇپ شىنى ۆگ ،ىنىيېغ !بۇ تۆگىنى سويغىنــ 
  :ئۇ كىشىبىراق . دېدى
 ،دىن سـوراي بىلهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئالدى ــ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ېـــدى ۋەد - ر،نـــدىن بىـــر گهپ بـــوالائ
ــهللهمنىڭ ق ــىغا كېۋەس ــپېش ــۇق لى ــۇ توغرۇل ــور ، ب ــبهر . دىىس پهيغهم

  :ەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ
. دېـدى  -؟ يوقمـۇ نهرسـهڭ  يهيـدىغان بىـر   باشقا  دىنئۇنىڭ ىڭنېس ــ

  :ئۇ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دىېد -يوق، ــ 
يىن ئۇ تۆگىنىڭ ئىگىسـى  ېك. دېدى -، ېسهڭالر بولىدۇي ،ئۇنداقتا ــ

  :ئۇقۇپئهھۋالنى كېلىپ، 
  :ىكىش ئۇ ،دىگهنىدې - ؟دىىمسڭ بولمابوغۇزلىسا ــ
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   .①دېدى -، ھايا قىلدىمسهندىن  ــ
   )3817 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الْفَُجْيعِ الَْعاِمرِيِّ أَنَُّه أََتى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َمـا   - 5546
الَ أَُبو ُنَعْيمٍ فَسََّرُه ِلي ُعقَْبةُ قََدٌح َيِحلُّ لََنا ِمْن الَْمْيَتِة قَالَ َما طََعاُمكُْم قُلَْنا َنْغَتبُِق َوَنْصطَبُِح قَ

  . غُْدَوةً َوقََدٌح َعِشيَّةً قَالَ ذَاَك َوأَبِي الُْجوُع فَأََحلَّ لَُهْم الَْمْيَتةَ َعلَى َهِذِه الَْحالِ
ــ - 5546 ــامىرىف ــۇ  ۇجهيئ ئ ــۇ ئهنه ــدۇ  رەزىيهلالھ ــداق دەي مهن : مۇن

  :لىپېشىغا كېڭ قپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى
مىســى ېمالنىــڭ ن پ قالغــانئۆلــۈزى ۆئــبىــزگه ! ۇلالھئــى رەســۇلــــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمەپ سورىغانىدىم، د - ھاالل؟
  :مهن. ەپ سورىدىد -؟ يهيسىلهر سىلهر نېمه ــ
 دېـدىم  - سۈت ئىچىمىـز،  قاچاكهچته بىر  قاچا،بىز ئهتىگهندە بىر  ــ

 ).دەيـدۇ  -نېمه ئهمهس، بۇ، ئاچ قورساققا ھېچ ،قىلىمهنكى قهسهم: يراۋى(
بىـزگه بۇنـداق    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  بۇنى ئاڭلىغان 

  . ②دىخسهت قىلۇر شكهىيېزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننى يئۆ ئهھۋالدا
  )3817 :ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْعُبـُدوا   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ - 5547
  . الرَّْحَمَن َوأَطِْعُموا الطََّعاَم َوأَفُْشوا السَّلَاَم َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِسلَامٍ

ــۆمهر  - 5547 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئاب ــۋايهت م دىن رى
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

رىڭالر، ېـ ئىبادەت قىلىڭالر، مىسكىنلهرگه تاماق ب قاهللا مېهرىبان«
شــۇنداق  !ســاالم قىلىڭــالر) تونىغــان، تونىمىغــان ھهممىــگه ئوخشــاش (

   .③گهندې »ىسىلهرجهننهتكه خاتىرجهم كىر ،قىلساڭالر
   )1855 :تىرمىزى(

                                                 
 .دېگهن -سهنهدى ھهسهن، ): 3234(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -ىپ، سهنهدى زەئ): 822(ئهلبانى  ②
 .دېگهن -سهھىه، ): 3694(ئهلبانى  ③
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 مـن  وافق من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال الدرداء أŷ عن - 5548
   .له غفر شهوة أخيه

پهيغهمــبهر : مۇنــداق دەيــدۇ  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ئهبــۇ دەردا - 5548
كـۆڭلى  ) ئۇنىڭ( كىمكى قېرىندىشىنى« :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــه   ــلهن تهمىنلىس ــاق بى ــان تام ــرەت   هللا ،تارتق ــاھىنى مهغپى ــڭ گۇن ئۇنى
  . ①گهندې» قىلىدۇ

  )2890: بهززار ؛»ئهلكهبىر«(

 إِلَـى  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أَْصَحابِ ِمْن َنفٌَر َجاَء: قَالَ ِعْصَمةَ َعْن - 5549
 إِلَـى  فََنْنظُُر اɉَْسَواقِ َهِذِه ِفي َنُمرُّ إِنَّا اللَِّه، َرُسولَ َيا: فَقَالُوا َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ
 َوَهـلِ : فَقَالَ أَْجٌر، ذَِلَك ِفي لََنا فََهلْ بِِه، َنْشَترِي ِفلٌْس َمَعَنا َولَْيَس هِيَهافََنْشَت الْفََواِكِه َهِذِه
   .ذَِلَك ِفي إِال اɉَْجُر

ساھابىالردىن بىر  :زىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇرە تئىسمه - 5549
ــبهر  ــهللهمنىڭ ق قانچىســـى پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــىغا ېسـ شـ

  :لىپېك
بىز بۇ بازارالردىن ئۆتكهندە، بازارالردىكى مېۋىلهرنى ! سۇلۇلالھــ ئى رە

كۆرۈپ، ئۇنى يېگۈمىز كېلىدۇ، بىـراق بىـزدە ئـۇنى سـېتىۋالغۇدەك پـۇل      
دەپ ســـورىغانىدى،  -بىـــزگه شـــۇنىڭغىمۇ ئهجىـــر بېرەمـــدۇ؟  هللايـــوق، ا

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  . ②دىدې -ــ ئهجىر دېگهن ئهنه شۇنداق ئىشالرغا بېرىلىدۇ، 

  )17/183 :»ئهلكهبىر«(

 َيـذَْهبَ  َحتَّى َشْيئًا غَطَّْتُه ثََرَدْت إِذَا كَاَنْت أَنََّها َبكْرٍ أَبِي بِْنِت أَْسَماَء َعْن - 5550

                                                 
ــهمى  ① ــرى       ): 7874(ھهيس ــاد نهمى ــهنهدىدە زىي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى ۋە بهززار رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ئىبنى ھىببان ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن بولسىمۇ، . ئىسىملىك بىرى بار
بۇنىڭـدا يهنه تهرجىمىهـالى نـامهلۇم    . بىرى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغـا قويغـان  باشقىالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ 

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
فهزل ئىبنى مۇختار ئىسىملىك بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ): 7875(ھهيسهمى  ②

  .دېگهن -زەئىپ كىشى بار،ھهدىسى 
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  . كَِةِللَْبَر أَْعظَُم إِنَُّه َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت إِنِّي َتقُولُ ثُمَّ فَْوُرُه
رەزىيهلالھـۇ   ىڭ قىزى ئهسـما ى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنئهبۇ بهكر - 5550

يهنـى  (قاچىنى ھورى يوقالغانغـا   لسا،سا نانا شورپا قىلىپ، شورپىغا ئهنه
مهن : ئانـــدىن .يـــاتتىوققهدەر بىـــر نهرســـه بىـــلهن يـــۆگهپ ) ســـوۋۇغانغا

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   مۇشــۇنداق قىلىــش  « :پهيغهم
 - ،غانىـــدىمدېگهنلىكىنـــى ئاڭلى »امـــاقنى بهك بهرىكهتلىـــك قىلىـــدۇت
  .①ەيتتىد

  )26418 :ئهھمهد(

 بالطعام أبردوا«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أيب عن - 5551
  . بركة ذي غري اƩار الطعام فإن

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 5551
 !ۇتۇپ يهڭــالرۋتامـاقنى سـو  «: بهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم  پهيغهمـ 

  . ②گهندې» سىزقىززىق تاماق بهرىكهت
   )»ئهلئهۋسهت«(

 مـا  اهللا إƂ الطعام أحب«: قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ أن جابر عن - 5552
  . »اɉيدي عليه كثرت

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 5552
  :مۇنداق دېگهن غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهي

  . ③»بهك ياخشى كۆرىدۇ نىگهن تاماقيىليې ئوپچهتائاال  هللا«
  )2045: مهۋسىلى(

                                                 
هد ئىككــى ســهنهد بىــلهن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، بىــرى   بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــم ): 7882(ھهيســهمى  ①

بـۇ ھهدىسـنى يهنه   . مۇنقهتىئ؛ يهنه بىرىدە ئىبنـى لـۇھهيئه ئىسـىملىك ھهرخىـل باھـا بېـرىلگهن كىشـى بـار        
ئىبنـى ھىببـان   . تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە قۇررە ئىبنى ئابـدۇراھمان ئىسـىملىك بىـرى بـار    

ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سـۈرگهن بولسـىمۇ، ئىبنـى مـۇئىن ۋە باشـقىالر ئۇنىـڭ          ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى
ھهر ئىككىلىسـىنىڭ قالغـان راۋىيلىـرى سـهھىه     . ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان   

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ئابـدۇلالھ ئىبنـى يهزىـد بهكـرى     بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە  ): 7887(ھهيسهمى  ②

 .ئهبۇ ھاتهم ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن. ئىسىملىك بىرى بار
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇلمهجىد ئىبنـى  ): 7893(ھهيسهمى  ③

 .ىلگهن كىشى بار، ـ دېگهنئهبۇ رەۋۋاد ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېر
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 من يأكل ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان قال ياسر بن عمار عن - 5553
   .Ɲيرب له أهديت الƓ للشاة منها يأكل أن صاحبها يأمر حƓ هدية

ــدۇ   هئ - 5553 ــداق دەي : ممــار ئىبنــى ياســىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن
خهيـبهردە يـۈز بهرگهن ھېلىقـى     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

قوينىــڭ گۆشــى بىــلهن زەھهرلهش سۇيىقهســتىدىن كېــيىن، بىرەرســى  
ئـۆزى   تاماق ھهدىيه قىلسا، ھهدىـيه قىلغـۇچى ئـۇ تامـاقتىن يېمىگـۈچه،     

  . ①ولغانىدىھهرگىز يېمهيدىغان ب
   )2865 :بهززار(

إِذَا قُرَِّب ɉََحِدكُْم طََعاُمُه : َعْن أََنسٍ قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم - 5554
  . َوِفي رِْجلَْيِه َنْعالِن فَلَْيْنزْع َنْعلَْيِه فَإِنَُّه أَْرَوُح ِللْقََدَمْينِ َوُهَو ِمَن السُّنَِّة

ــ ئهنهس - 5554 ــۇدىن رەزىيهلالھــ ــدۇكى، ۇ ئهنهــ ــۋايهت قىلىنىــ رىــ
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

غنى ائايـ ۇڭالردا ئايـاغ بولسـا،   پۇتـ  قويۇلغاندا، ىڭالرقىامئالدىڭالرغا ت«
چـــۈنكى بۇنـــداق قىلىـــش پاچـــاقنى  . ئولتـــۇرۇپ يهڭـــالر تىپېلىۋېســـ

  . ②»راھهتلهندۈرىدۇ، شۇنداقال بۇ سۈننهتنىڭ جۈملىسىدىندۇر
  )2867 :بهززار(

 السُّـوقِ  ِفـي  اɉَكْلُ :قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 5555
   .َدَناَءةٌ

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهبــۇ ئۇمــامه - 5555
ىش يېـــتامـــاق ي دابـــازار«: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

  . ③گهندې »كهشلىكپهس
   )7977: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ــهمى  ① ــۇ     ): 7900(ھهيس ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهران ــڭ راۋىيلىــرى  ب پ، تهبهرانىنى

 .دېگهن -لىكتۇر، ئىشهنچ
 .بۇ ھهدىسنى بهززار، ئهبۇ يهئال ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 7911(ھهيسهمى  ②
بهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئۆمهر ئىبنى مۇسا ئىبنى ۋەجىـه  بۇ ھهدىسنى ته): 7920(ھهيسهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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   .اɉضراس يوهن اɉضراس بني يبقى الذى الطعام فضل أن عمر ابن عن - 5556
: مۇنــــداق دەيــــدۇمــــا رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇ ئىبنــــى ئــــۆمهر - 5556

   .①دۇشتۇرىچىشالرنىڭ ئارىسىدا قالغان تاماقالر چىشنى ئاجىزال
  )13065: »ئهلئهۋسهت«(

 - كسرة: قال أو - لقمة فأصاب اƫتوضأ دخل أنه علي بن Ʃسنا عن - 5557
 إƂ دفعهـا  Ż نعما، غسال فغسلها اɉذى عنها فأماȓ فأخذها، والبول، الغائط ƭرى يف

 نـاولƗ  غـالم،  يا: للغالم قال توضأ فلما توضأت، إذا ŏا ذكرƆ غالم، يا: فقال غالمه
 اهللا لوجـه  حر فأنت فاذهب: قال أكلتها موالي يا: فقال - الكسرة: قال أو - اللقمة
 بنـت  فاطمـة  من Ƨعت Ɔɉ: قال أعتقتÝƗ شيء ɉي موالي، يا: الغالم له فقال: قال

 من كسرة أو لقمة أخذ من«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أبيها عن تذكر اهللا رسول
 تسـتقر  Ɓ لهاأك Ż نعما غسال وغسلها اɉذى عنها فأماȓ فأخذها والبول، الغائط ƭرى
   .اƨنة أهل من رجال ɉستخدم كنت فما »له يغفر حƓ بطنه يف

تاھـارەت ئـالغىلى   مـا  ەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ر ھهسهن ئىبنى ئهلى - 5557
دە، ئـۇنى دەرھـال ئېلىـپ     - بىر پارچه ناننى كۆردى ھاجهتخانىدا ىپ،كىر

  :تازىلىدى ۋە سۇ بىلهن خېلى ئوبدان يۇدى، ئاندىن قۇلىغا بېرىپ
! مهن تاھارەت ئېلىپ بولغاندا، بۇ ناننى يادىمغـا سـالغىن  ! ـ ئهي باالـ

  :تاھارەت ئېلىپ بولغاندىن كېيىن. دېدى -
  :ئۇ. دېدى -! ھېلىقى ناننى ئهكهل! ــ ئهي باال

  :دېگهنىدى، ھهسهن -مهن ئۇ ناننى يهۋەتكهنىدىم، ! ــ ئى غوجىدارىم
بـۇنى ئاڭلىغـان   . دېـدى  -رىزالىقى ئۈچـۈن ئـازاد،    هللاــ ئۇنداقتا، سهن ا

  :قۇل
دەپ  –قىلىۋەتتىـڭ؟   مېنى نېمه سـهۋەبتىن ئـازاد  ! ىدارىمــ ئى غوج

  :سورىغانىدى، ھهسهن
ــ چۈنكى مهن ئانـام فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن بـوۋام پهيغهمـبهر       

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         ): 7952(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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كىمكـــى ھاجهتخانىـــدىن بىـــرەر پـــارچه نـــان     «: ئهلهيهىسســـاالمنىڭ
 –، ئــۇ نــان قورســىقىغا كىــرەر تېپىۋېلىــپ، ئــۇنى يۇيــۇپ، تــازىالپ يېســه

ــرمهي، ا ــدۇ   هللاكىـ ــرەت قىلىـ ــاھىنى مهغپىـ ــڭ گۇنـ ــى  »ئۇنىـ دېگىنىنـ
شــۇڭا مهن ئهمــدى جهنــنهت ئهھلىــدىن بولــۇپ كهتــكهن  . ئاڭلىغانىــدىم

  . ①دېدى -سهندەك بىر ئادەمنى خىزمىتىمگه سالمايمهن، 
   )7250: لىىمهۋس(

يِه، قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْبِد اللَِّه بن ُبَرْيَدةَ، َعْن أَبِ - 5558
َسيُِّد اɋَِدامِ ِفي الدُّْنَيا َواɇِخَرِة اللَّْحُم، وَسيُِّد الشََّرابِ ِفي الدُّْنَيا َواɇِخَرِة الَْمـاُء،  ” :َوَسلََّم

   .“وَسيُِّد الرََّياِحَني ِفي الدُّْنَيا َواɇِخَرِة الْفَاِغَيةُ
 ىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى ابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدە دادىسىنئ - 5558

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :ۇرىۋايهت قىلىد
ۋە دۇنيــا . گۆشــتۇر يېمهكلىــكئهڭ ياخشــى  تهئــاخىرەتۋە دۇنيــا «

ئهڭ  تهئــاخىرەتۋە دۇنيــا . دۇرۇســ ئهڭ ياخشــى ئىچىملىــك  تهئــاخىرەت
  . ②گهندې »چېچىكىدۇرچېچهك خېنه  خۇشپۇراقلىق

   )»ئهلكهبىر«(

 رسول خرج: قال جده عن أبيه، عن سالم، بن اهللا عبد بن وسفعن ي – 5559
 فقال وعسال وƧنا دقيقا Ʈملة ناقة يقود عثمان فرأى اƫربد، إƂ وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 السـمن  مـن  فيها فجعل بربمة، فدعا فأناǷ، »أنخ«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له
 منـه  وأكـل  ،»كلوا«: وقال أنضج، أو أدرك حƠ Ɠتها فأوقد أمر Ż والدقيق، سلوالع

  . »اƪبيص فارس أهل يدعوه شيء هذا إن«: قال Ż وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول
 ئـارقىلىق  دادىسـى  المائىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى سـ     ۇفسۇي - 5559

ــىنىبوۋ ــى سـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــدۇ  ىڭ مۇنـ ــۋايهت قىلىـ ــب: رىـ هر پهيغهمـ

                                                 
  .رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ): 7975(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە سـهئىد ئىبنـى ئـۇبهييه قهتتـان       ): 7983(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك تهرجىمىهالى ناتونۇش بىرى بار
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ــا  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  رەزىيهلالھــۇ ىــپ، ئوســمان چىققوتانغ
يـــاغ يـــۈكلهنگهن بىـــر تـــۆگىنى يېـــتىلهپ  ئهنهۇنىـــڭ ھهســـهل، ئـــۇن، 

  :چىقىۋاتقانلىقىنى كۆردى ـ دە، ئۇنىڭغا
ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ تــۆگىنى . دېــدى –! ــــ تــۆگىنى چۆكتــۈر

منىڭ بـۇيرىقى بىـلهن   چۆكتۈرگهندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال
قازانغا ئۇن، ياغ ۋە ھهسهل سـېلىنىپ، ئاسـتىغا ئـوت    . قازان كهلتۈرۈلدى

ر ، پارىســالبــۇ! يهڭــالر«: پىشــقاندا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم. يېقىلــدى
  . دېدى ۋە ئۆزىمۇ يېدى »خهبىس دەپ ئاتايدىغان تاماق

   )»ئهلئهۋسهت«(

َدى الْأُكَْيِدُر ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ أَْه عن - 5560
 َجرَّةً ِمْن َمنٍّ فَلَمَّا اْنَصَرَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الصَّلَاِة َمرَّ َعلَـى الْقَـْومِ  

ابًِرا ِقطَْعةً ثُمَّ إِنَُّه َرَجَع إِلَْيِه فَأَْعطَـاُه ِقطَْعـةً   فََجَعلَ ُيْعِطي كُلَّ َرُجلٍ ِمْنُهْم ِقطَْعةً فَأَْعطَى َج
  . أُْخَرى فَقَالَ إِنََّك قَْد أَْعطَْيَتنِي َمرَّةً قَالَ َهذَا ِلَبَناِت َعْبِد اللَِّه

ئۇكهيـدىر  : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئهنهس ئىبنى مالىـك  - 5560
ا تهرەنجىبىن سوۋغا قىلغانىـدى، پهيغهمـبهر   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بىر كوز

بىرلهپ كېلىپ، ھهر  -ئهلهيهىسساالم نامازدىن كېيىن جامائهتنىڭ ئالدىغا بىر 
جابىرغا بىـر پـارچه بېرىـپ    . بىر ئادەمگه ئۇ تهرەنجىبىندىن بىر پارچىدىن بهردى

  :جابىر. بولۇپ، قايتىپ كېلىپ، يهنه بىر پارچه بهردى
دېۋىـدى، پهيغهمـبهر    –! ا بايـاتىن بېرىـپ بولغانىـدىڭ   ماڭ !رەسۇلۇلالھ ــ ئى

  :ئهلهيهىسساالم
 -ھهققــى، ) ڭنىڭرىيهنــى ھهمشــىرىلى(ــــ بــۇ، ئابــدۇلالھنىڭ قىزلىرىنىــڭ 

  . دېدى
   )11815 :ئهھمهد(

 َتفَْعلُ ِلَم بَّاسٍ،َع اْبَن َيا: لَُه ِقيلَ فََيأْكُلَُها، الرُّمَّاِن ِمَن الَْحبَّةَ َيأُْخذُ كَانَ َعبَّاسٍ اْبَن عن - 5561
Ýْرضِ ِفي لَْيَس أَنَُّه َبلََغنِي إِنَُّه :قَالَ َهذَاɉََهِذِه فَلََعلََّها الَْجنَِّة، َحبِّ ِمْن بَِحبٍَّة إِال ُتلْقَُح ُرمَّاَنةٌ ا.   

دىن بىـر دانـچه ئېلىـپ    ئانارھهر  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئابباس - 5561



  قىسىم تاماقالر ھهققىدىكى مهدھىيه ۋە سۆكۈشلهر، يهنه بىر قىسىم تاماقالرنىڭ ھاالللىقى توغرىسىدىكىبىر 
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  :هۋەبى سورالغاندا، ئۇئۇنىڭدىن بۇنىڭ س. يهيتتى
ــ مېنىڭ ئاڭلىشىمچه، زېمىندىكى بارلىق ئانار جهننهتـتىن چىققـان بىـر    

انه ئانار دانچىسى بىلهن چاڭالشتۇرۇلىدىكهن، بهلكى ئۇ دانچه مهن يېگهن مۇشـۇ  د
   .①دەپ جاۋاب بهردى -دانچه بولۇپ قېلىشى مۇمكىن دەپ شۇنداق قىلىمهن، 

  )»ئهلكهبىر«(

5562 - ņالَْمِعَدِة قَالَ عن علي ُȟكُلُوا الرُّمَّانَ بَِشْحِمِه فَإِنَُّه ِدَبا .  
ــارنى ئىچ: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهلــى - 5562 قوشــۇپ بىــلهن  ىســتوپ كــىئان
   .②گهندې -ئاشقازاننى تازىاليدۇ،  يهڭالر، ئۇ

   )22726 :ئهھمهد(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى ِهاللَّ َعْبِد بن َجابُِر َجاَء: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِ - 5563
 بطخاوِة لََيذَْهُب :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ إِيَّاَها، فََناَولَُه الطَّاِئِف، ِمَن بَِها قَِدَم بَسفَْرَجلٍَة
   .الْفَُؤاَد َوَيْجلُو الصَّْدرِ،

جـابىر ئىبنـى   : مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ىيهلالھـۇ ئهنهۇ رەز ئىبنى ئاببـاس  - 5563
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه     مــائابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    گهنىـدى، بهر ېهىنـى ببىر تـال  لىپ كهلگهن ېتىن ئفتائى
ئـــۇنى ، قهلبنىـــڭ گـــالۋاڭلىقىنى كهتكـــۈزۈپ   ېهـــىب«: ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

  . ③دېدى »ۇسهزگۈرلهشتۈرىد
   )11209 :»ئهلكهبىر«(

 قَْتـلِ  َعلَى أََعانَ الطَِّني أَكَلَ َمْن” :قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ َسلَْمانَ َعْن - 5564
   .“َنفِْسِه

                                                 
نى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ       بــۇ ھهدىســ ): 8040(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .دېگهن -بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ): 8041(ھهيسهمى  ②
ــۆمهر ئ    ): 8042(ھهيســهمى  ③ ــۇپ، ســهنهدىدە ئ ــو ل ــۋايهت قىلغــان ب ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ــار ئىســىملىك  ب ىبنــى دىن

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. تهرجىمىهالى ناتونۇش بىرى بار
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ســهلمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر  - 5564
ــدىكهن اليكىمكــى «: همســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلل  ــۆزىنى ئۆلتۈرۈشــكه  ،يهي ئ

  . ①گهندې »بهرگهن بولىدۇياردەم 
   )6138 :»ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َدَخلَ أََحُدكُْم َعلَـى   - 5565
فَلَْيأْكُلْ ِمْن طََعاِمِه َولَا َيْسأَلُْه َعْنُه فَإِنْ َسقَاُه َشَراًبا ِمْن َشَرابِِه فَلَْيْشَرْب ِمْن  أَِخيِه الُْمْسِلمِ فَأَطَْعَمُه طََعاًما

  . َشَرابِِه َولَا َيْسأَلُْه َعْنُه
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  ئهبۇ ھۇرەيرە - 5565

  :نمۇنداق دېگه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
نىڭ ئالدىغا يېمهك ئۇكىرسه،  ئۆيىگه رىندىشىنىڭېبىرىڭالر مۇسۇلمان ق«

 ئىچـــمهك توغرۇلـــۇق ئـــارتۇق ســـوئال –ئىچـــمهك كهلتۈرۈلســـه، بـــۇ يـــېمهك  –
  . ②دېدى» هپ ـ ئىچسۇني ستىنالماىسور

   )8933 :ئهھمهد(

  

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى زەيـد ئهھـۋازى ئىسـىملىك        ): 8044(ھهيسهمى  ①

 .اۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنتهرجىمىهالى ناتونۇش بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ ر
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇسـلىم           ): 8043(ھهيسهمى  ②

قالغـان راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ     . ئىبنى خالىد زەنگى ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىـرى بـار  
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  ئىچىملىكلهر بۆلۈمى

ڭ ئاغزىدىن نى)قاچا قاتارلىقالر(ئۆرە تۇرۇپ ئىچىش، تۇلۇم 
ئىچىش، ئىچكهندە تىنىش، ئوپچه بىر نهرسه ئىچكهندە 

ئىچكۈچىلهرنىڭ رەت تهرتىۋى ۋە قاچىنىڭ ئاغزىنى يېپىپ 
  قويۇش قاتارلىق ئىشالر

َعْن النَّزَّالِ قَالَ أََتى َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى َبابِ الرََّحَبِة فََشرَِب قَاِئًمـا   - 5566
اًسا َيكَْرُه أََحُدُهْم أَنْ َيْشَرَب َوُهَو قَاِئٌم َوإِنِّي َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  فَقَالَ إِنَّ َن

  . فََعلَ كََما َرأَْيُتُمونِي فََعلُْت
رەزىيهلالھـۇ   ئهلـى : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  نهززال - 5566
دىغا كېلىپ، ئۆرە تـۇرۇپ سـۇ   ھويلىسىنىڭ دەرۋازىسى ئال دىجئهنهۇ مهس

  :ئىچتى، ئاندىن
ــ بىر قىسىم كىشـىلهر ئـۆرە تـۇرۇپ سـۇ ئىچىشـنى يامـان كۆرىـدۇ،        

ماڭـا ئوخشـاش ئـۆرە     سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  مهن پهيغهمبهر 
  . دېدى -تۇرۇپ سۇ ئىچكىنىنى كۆرگهن، 

  )5615 :بۇخارى(

َعْن َجدِِّه قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه - 5567
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب قَاِئًما َوقَاِعًدا

ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىنىڭ مۇنداق  - 5567
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــى  : دېگهنلىكىن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم
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  . ①ۇپمۇ سۇ ئىچكىنىنى كۆرگهنۋەسهللهمنىڭ ئۆرە تۇرۇپمۇ، ئولتۇر
  )1883: تىرمىزى(

َعْن َناِفعٍ َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كُنَّا َنأْكُلُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5568
  . َنْشَرُب َوَنْحُن ِقَياٌمَوَسلََّم َوَنْحُن َنْمِشي َو

رەزىيهلالھـۇ   ىئدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنـى ئـۆمهر  فنا - 5568
ــا مۇنــــداق دېــــگهنئهنهۇ بىــــز پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  : مــ

ئـۆرە  سـۇنى  يهيتتـۇق،  تامـاقنى مېڭىـپ تۇرۇپمـۇ     ،ۋەسهللهمنىڭ زامانىدا
  . ②ئىچهتتۇق مۇتۇرۇپ

   )1881 :تىرمىزى(

 َيْشـَربَ  أَنْ َنَهى أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن أََنسٍ َعْن َتاَدةََعْن قَ - 5569
  . أَْخَبثُ أَْو أََشرُّ ذَاَك فَقَالَ فَالْأَكْلُ فَقُلَْنا قََتاَدةُ قَالَ قَاِئًما الرَُّجلُ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهنهس: قهتادە مۇنداق دەيدۇ - 5569
 ۇبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئـــۆرە تـــۇرۇپ ســـ پهيغهمــــــــ 

  :بىز. گهنىدىدېـ  ئىچىشتىن توسقان،
ەپ د -ئۇنىــڭ ھــۆكمى نــېمه؟   تامــاق يېيىشــچۇ؟  ــــ ئــۆرە تــۇرۇپ   

  :ئۇ. ۇقدسورى
 ،ئىچكهندىن بهتتهر يامـان  ئۆرە تۇرۇپ سۇ تاماق يېيىشــ ئۆرە تۇرۇپ 

  . ـ دېدى
   )2024 :ىممۇسل(                                

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْشَرَبنَّ أََحـٌد   قَالَُهَرْيَرةَ  عن أيب - 5570
  . ِمْنكُْم قَاِئًما فََمْن َنِسَي فَلَْيْسَتِقئْ

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 5570
  :يهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله

                                                 
 .دېگهن - ،ھهسهن): 1535(ئهلبانى  ①
  .دېگهن -سهھىه، ): 1533(ئهلبانى  ②
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ئۇنتـۇپ قېلىـپ    !ئىچمىسـۇن  ۇئۆرە تۇرۇپ سـ  ھېچكىمردىن سىله«
  .گهندې »تسۇنەقۇسۇۋ ن كىشىاغئىچىپ سال

  
 َرآُه ِلَرُجـلٍ  قَالَ أَنَُّه - وسلم عليه اهللا صلى - النَّبِىِّ َعنِ ُهَرْيَرةَ عن أيب - 5571

 فَقَْد« :قَالَ. ال: قَالَ. »الْهِرÝِّ َمَع َتْشَرَب أَنْ أَُتِحبُّ« :قَالَ ِلَمÝ: قَالَ. »ِقئْ« :قَاِئماً َيْشَرُب
   .»الشَّْيطَانُ ِمْنُه َشرٌّ َمَعَك َشرَِب

ــۇرەيرە  - 5571 ــۇ ھـ ــۇدىن   ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  رەزىيهلالھـ ــداق رىـ مۇنـ
 ۇپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۆرە تــۇرۇپ ســ  :قىلىنىــدۇ

  :ىۋاتقان بىر كىشىنى كۆرۈپچىئ
  :ئۇ. دېدى –! ۋەتــ قۇسۇ

  :دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم -ــ نېمه ئۈچۈن؟ 
  :ئۇ. دېدى -ــ مۈشۈك بىلهن بىرگه سۇ ئىچىشنى ياقتۇرامسهن؟ 

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم -ــ ياق، 
ــ مۈشۈكتىنمۇ بهتتهر بىـرى، يهنـى شـهيتان بـۇ سـۇنى سـهن بىـلهن        

  . دېدى -بىرگه ئىچتى، 
   )2128 :دارىمى(

َعْن كَْبَشةَ قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََشرَِب ِمْن  - 5572
  . ِفي ِقْرَبٍة ُمَعلَّقٍَة قَاِئًما فَقُْمُت إِلَى ِفيَها فَقَطَْعُتُه

ــ  - 5572 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇ  اكهبشـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
 قلىقئېســى ،گه كىرىــپۈمنىــڭ ئۆيــمېالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهلالل

مهن دەرھــال . ئىچتــىۇ ئــۆرە تــۇرۇپ ســ  ئاغزىــدىن  ىــڭتۇلۇمنتۇرغــان 
  . ①الدىمىۋېسئاغزىنى ك تۇلۇمنىڭ ،ئورنۇمدىن تۇرۇپ

   )1892 :تىرمىزى(

  . فاơذته ركوة أشرب منها: زاد رزين

                                                 
  .دېگهن -سهھىه، ): 1542(ئهلبانى  ①

 )2026 :لىممۇس(
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 ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر  :رەزىن مۇنۇالرنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان
  . ىۋالدىمئىچىدىغان قاچا قىل ۇس، سىپېكهن يهرنى كسۇ ئىچ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن ِعيَسى ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى   - 5573
  . فَقَالَ اْخنِثْ فََم الْإَِداَوِة ثُمَّ َشرَِب ِمْن ِفيَها اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعا بِإَِداَوٍة َيْوَم أُُحٍد

ىڭ مۇنــداق دادىســىن ئهنســارى يســا ئىبنــى ئابــدۇلالھ  ىئ - 5573
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   :رىۋايهت قىلىدۇ دېگهنلىكىنى

 ۇسـ  ئهكىلىشـكه بۇيرىـدى،   ۇسـ  بىـر قاچىـدا  كـۈنى  بولغان ئۇرۇشى ئۇھۇد 
  :ماڭا ،ن كېيىنتۈرۈلگهندىكهل

ـــ ــاچىنى ـ ــدى ۋە – !قىــل ىچهيېــن ق ــدىنال ســۇ   دې قاچىنىــڭ ئاغزى
  . ①ئىچتى

   )3721 :ئهبۇ داۋۇد(

 اْخِتَنـاثِ  َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهىَعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ  - 5574 
  . أَفَْواِهَها ِمْن ُيْشَرَب أَنْ الْأَْسِقَيِة

پهيغهمــبهر : ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 5574
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تۇلــۇمالرنى يېــنىچه قىلىــپ تــۇرۇپ،       

  . ئىچىشتىن توسقانئاغزىدىن سۇ 
   )2023: مۇسلىم(

ْمَنْع أََحُدكُْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َي - 5575
ِه َجاَرُه أَنْ َيْغرَِز َخَشَبةً ِفي جَِدارِِه قَالَ ثُمَّ َيقُولُ أَُبو ُهَرْيَرةَ َما ِلي أََراكُْم َعْنَها ُمْعرِِضَني َواللَّ

  . لَأَْرِمَينَّ بَِها َبْيَن أَكَْتاِفكُْم
ــۇ - 5575 ــۇ   ئهب ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــهلاللالھۇ   :ھ ــبهر س پهيغهم

ھېچكىم قوشنىسـىنى تېمىغـا ياغـاچ قېقىشـتىن     « :يهى ۋەسهللهمئهله
  :دېدى، ئاندىن ئالدىدىكى كىشىلهرگه قاراپ –دېگهن،  »چهكلىمىسۇن

                                                 
 .دېگهن -مۇنكهر، ): 797(ئهلبانى  ①
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ــتىن     ــۆزنى ئاڭالشـــــ ــۇ ســـــ ــىلهرنىڭ بـــــ ـــ ئهجهپ مهن ســـــ ــــــ
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللا! قېچىۋاتقانلىقىڭالرنى كۆرىۋاتىمهنغۇ؟

  . دېدى -الرمۇ دەۋېرىمهن، مهن بۇ سۆزنى سىلهر ئاڭالشنى خالىمىساڭ
  )1609 :مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْخِتَنـاِث   - 5576
اَم ِمْن اللَّْيلِ إِلَى الْأَْسِقَيِة َوإِنَّ َرُجلًا َبْعَد َما َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك قَ

  . ِسقَاٍء فَاْخَتَنثَُه فََخَرَجْت َعلَْيِه ِمْنُه َحيَّةٌ
ــاس  - 5576 ــى ئاببـ ــۇ ئهنهۇ ئىبنـ ــدۇ  رەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــا مۇنـ  :مـ

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    ــۇمنى پهيغهم ــنتۇل  قىلىــپ ىچهيې
 بىـر كىشـى پهيغهمـبهر   . ىدىسـقان وئىچىشـتىن ت  ۇسئېغىزىدىن  تۇرۇپ،

چىدە ېك نىڭ بۇ چهكلىمىسىدىن كېيىن،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئىچمهكچـى   ۇسـ  ، ئېغىزىـدىن قىلىپ ىچهتۇلۇمنى يېن ،تۇرۇپئورنىدىن 

ئىچىـدىن بىـر يىـالن    ) تۇلۇمنىـڭ ئـاغزىنى ئېچىشـىغا   ( دى، لـېكىن بول
  . ①تىچىق

  )3419 :ئىبنى ماجه(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتْشَرُبوا َواِحًدا َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ  - 5577
  .ُتْمكَُشْربِ الَْبِعريِ َولَِكْن اْشَرُبوا َمثَْنى َوثُلَاثَ َوَسمُّوا إِذَا أَْنُتْم َشرِْبُتْم َواْحَمُدوا إِذَا أَْنُتْم َرفَْع

ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت   - 5577
  : ۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىد

 -سۇ ئىچكهندە تۆگىـدەك تىنماسـتىن ئىچمهڭـالر، ئارىـدا ئىككـى      «
ــالر   ــپ ئىچىڭـ ــتىم تىنىۋېتىـ ــۈچ قېـ ــرى   . ئـ ــتىن ئىلگىـ ــۇ ئىچىشـ سـ

  . ②»!دەڭالر “ئهلههمدۇلىلالھ”، ئىچىپ بولغاندا، “بىسمىلالھ”
   )1885: تىرمىزى(

                                                 
 .دېگهن -زەئىپ، ): 744(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -زەئىپ، ): 319(ئهلبانى  ②
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  . سٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيَتَنفَُّس ِفي الْإَِناِء ثَلَاثًاَعْن أََن - 5578
پهيغهمــــبهر : مۇنــــداق دەيــــدۇ رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ ئهنهس - 5578

تىم تىنىــپ ېــئــۈچ ق كهنــدەئىچ ۇســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســ   
   .ئىچهتتى

  )2028 :مۇسلىم(

  . َوأَْمَرأُ َوأَْبَرأُ أَْرَوى إِنَُّه :ويف رواية - 5579
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    :مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىۋايهتته - 5579

 ىـش ئىچتىنىپ ئۈچ قېتىم  - ئىككىسۇ ئىچكهندە «: ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئاسـان  بهدەنـگه  ۋە  تهننى ساغالم قىلىـدۇ  ،دۇىقاندۇر ئوبدانئۇسسۇزلۇقنى 

   .گهندې »سىڭىدۇ
   )2028 :مۇسلىم(

 ثالثـة  يف يشرب كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة أيب عن - 5580
  . مرات ثالث به يفعل اهللا ƥد أخره فإذا اهللا Ƨى فيه إƂ اɋناء أدƅ إذا أنفاس

پهيغهمـبهر  : رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     ئهبۇ ھـۇرەيرە  - 5580
 نىـپ ئىچهتتـى،  ىقېـتىم ت چ ئىچسه ئـۈ  ۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم س

 ،“ھبىســمىلال”ھهر قېتىمــدا قــاچىنى ئېغىزىغــا ئهكىلىشــتىن بــۇرۇن  
   .①دەيتتى “الھلئهلههمدۇلى” قاچىنى ئېغىزىدىن يىراقالشتۇرغاندا

  )844: »ئهلئهۋسهت«(

 َوَيْشـَربُ  َعْرًضـا  َيْسَتاُك َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ كَانَ :قَالَ َبْهزٍ َعْن - 5581
   .َوأَْبَرأُ َوأَْمَرأُ، أَْهَنأُ، ُهَو: َوَيقُولُ ثَالثًا، وَيَتَنفَُّس َمصا،

پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق دەيـــدۇ  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  بهھـــز - 5581
مىسـۋاكاليتتى،   توغرىسـىغا  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم چىشـلىرىنى  

ۋە  تىم تىنـاتتى شوراپ ئىچهتتى، سۇ ئىچكهندە ئۈچ قېـ ) قاچىدىن(سۇنى 

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ئهتىـق ئىبنـى يهئقـۇبتىن         ): 8259(هيسهمى ھ ①

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن باشقا
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ــداق ــى مۇن ــش  «: دەيتت ــۇنداق ئىچى ــۇنى مۇش ــۇزلۇقنى  س ــدانئۇسس  ئوب
  . ①»ئاسان سىڭىدۇ ۋە تهننى ساغالم قىلىدۇ ،دۇىقاندۇر

   )1242 :»ئهلكهبىر«(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ  - 5582
  . قَالَ إِذَا َشرَِب أََحُدكُْم فَلَا َيَتَنفَّْس ِفي الْإَِناِء

مۇنــــداق دادىســــىنىڭ تــــادە هق ۇئابــــدۇلالھ ئىبنــــى ئهبــــ - 5582
: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: دۇدېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلى

  . ②دېگهن »چىغا تىنمىسۇنكهندە قائىچ بىرىڭالر بىر نهرسه«
  )1889 :تىرمىزى(

 صلى اهللا عليه وسلم -َعْن أَبِي الُْمثَنَّى َعْن أَبِى َسِعيٍد الُْخْدرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ  - 5583
قَالَ فَإِنِّى . »أَْهرِقَْها«فَقَالَ َرُجلٌ الْقَذَاةُ أََراَها ِفى اɋَِناِء قَالَ . َنَهى َعنِ النَّفْخِ ِفى الشُّْربِ -

  . »فَأَبِنِ الْقََدَح إِذًا َعْن ِفيَك«قَالَ الَ أَْرَوى ِمْن َنفَسٍ َواِحٍد 
  : ئهنهۇ رەزىيهلالھۇ دىئهبۇ سهئ: مۇنداق دەيدۇ ۇسهننامئهبۇ  - 5583

بىـر نهرسـه ئىچكهنـدە،     پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    ــ 
  :كىشىسورۇندىكى بىر  .دىۋىدې -، سقانوشتىن تپ ئىچىلهۈۋپ

 .دەپ سـورىدى  -قالغان بولسـىچۇ؟   چاۋاالر چۈشۈپ –ئهخلهت ا ۇغس ــ
  :ئهبۇ سهئىد

  :ئۇ ئادەم .دېدى - !كۈۋەتۆنى تۇئۇ س ــ
ئهبـۇ   .دىۋىـ دې - ،دۇقانماي مۇقۇلزسسۇۇئ سهم،ئىچتىنماستىن  هنمــ 
  :سهئىد

، تىـپ ېتىنىۋ تـۇرۇپ  ئاغزىڭـدىن يىـراق قىلىـپ   قاچىنى  ــ ئۇنداقتا
   .③دېدى -! ئاندىن داۋاملىق ئىچكىن

  )2008: تىرمىزى(
                                                 

ــۇپ، ســهنهدىدە    ): 8255(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران  ســهبىت ئىبنــى كهســىر ب
  .دېگهن -ى بار، ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىش

 .دېگهن -سهھىه، ): 1540(ئهلبانى  ②
 .دېگهن -ھهسهن، ): 385(ئهلبانى  ③
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َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَُّه قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن  - 5584
  . الشُّْربِ ِمْن ثُلَْمِة الْقََدحِ َوأَنْ ُيْنفََخ ِفي الشََّرابِ

: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    د خــۇدرىىئهبــۇ ســهئ  - 5584
ۇ دىن ســقىــرىېھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قاچىنىــڭ ي پهيغهمــبهر ســهلاللال

  . ①سقانولهشتىن تۈۋئىچكهندە پبىر نهرسه  ۋە نتىئىچىش
   )3722 :ئهبۇداۋۇد(

 َدارَِنـا  ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََتاَنا قَالََعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك  - 5585
 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فَأَْعطَْيُت قَالَ َهِذِه بِئْرِي َماِء ِمْن ُشْبُتُه ثُمَّ َشاةً لَُه فََحلَْبَنا فَاْسَتْسقَى

 وَِجاَهـهُ  َوُعَمُر َيَسارِِه َعْن َبكْرٍ َوأَُبو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََشرَِب َوَسلََّم َعلَْيِه
 أَُبو َهذَا ُعَمُر قَالَ ُشْربِِه ِمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََرȟَ افَلَمَّ َيِمينِِه َعْن َوأَْعَرابِيٌّ
 َبكْرٍ أََبا َوَتَرَك الْأَْعَرابِيَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَأَْعطَى إِيَّاُه ُيرِيِه اللَِّه َرُسولَ َيا َبكْرٍ
 فَهِـيَ  أََنٌس قَالَ الْأَْيَمُنونَ الْأَْيَمُنونَ الْأَْيَمُنونَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوقَالَ َوُعَمَر
  . ُسنَّةٌ فَهَِي ُسنَّةٌ فَهَِي ُسنَّةٌ

ــى مالىــك  - 5585 ــدۇ   ئهنهس ئىبن ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : رەزىيهلالھ
لىــپ ســۇ ېىــڭ ئــۆيگه كبىزنپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

 ، سـۈتكه سـۇ قوشـۇپ، پهيغهمـبهر    غىپېسـ نى قـوي بىـر  بىـز   سورىغانىدى،
ــهللهم ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــــى ۋەســـــ ــۇندۇقســـــ ــبهر . گه ســـــ پهيغهمـــــ

ئهلهيهىسساالمنىڭ سول تهرىپىدە ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ، ئالدىـدا  
. ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ۋە ئــوڭ تهرىپىــدە بىــر ســهھرالىق بــار ئىــدى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سـۈتنى ئىچىـپ بولۇشـىغا ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ      
  :ئهنهۇ

دەپ ئهبـۇ بهكرىنـى    -مانـا ئهبـۇ بهكـرى يېنىڭـدا،     ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
بىراق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ بهكرىنىمـۇ، ئۆمهرنىمـۇ   . كۆرسهتتى

ئـۈچ   قايرىپ قويۇپ، قـاچىنى ئـوڭ يېنىـدا تۇرغـان سـهھرالىققا بهردى ۋە     

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3165(ئهلبانى  ①
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  :قېتىم مۇنداق دېدى
ئالدى بىلهن ! ــ ئالدى بىلهن ئوڭ تهرەپته تۇرغانالرغا بېرىش كېرەك

ئالــدى بىــلهن ئــوڭ تهرەپــته  ! ئــوڭ تهرەپــته تۇرغانالرغــا بېــرىش كېــرەك 
  !تۇرغانالرغا بېرىش كېرەك

شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئــوڭ تهرەپــتىن باشــالش     : ئهنهس مۇنــداق دەيــدۇ 
شۇنىڭ ئۈچۈن، . پتىن باشالش سۈننهتشۇنىڭ ئۈچۈن، ئوڭ تهرە. سۈننهت

  . ئوڭ تهرەپتىن باشالش سۈننهت
   )2029 :مۇسلىم(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي  - 5586
ارِِه الْأَْشَياǷُ فَقَالَ ِللُْغلَامِ أََتأْذَنُ ِلي أَنْ أُْعِطـَي  بَِشَرابٍ فََشرَِب ِمْنُه َوَعْن َيِمينِِه غُلَاٌم َوَعْن َيَس

ِه َصلَّى َهُؤلَاِء فَقَالَ الُْغلَاُم َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه لَا أُوِثُر بَِنِصيبِي ِمْنَك أََحًدا قَالَ فََتلَُّه َرُسولُ اللَّ
  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيِدِه

ــهھل  - 5586 ــهئد س ــى س ــۇ  ئىبن ــۇ ئهنه ــدۇ  رەزىيهلالھ ــداق دەي  :مۇن
ۈرۈلــدى، تپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئىچىملىــك كهل

 ،بــاال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئــوڭ تهرىپىــدە بىــر
ــار ئىــدى پېشــىۋاالرســول تهرىپىــدە  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ب

  :دىنبالىيېنىدىكى ئوڭ  ،ئىچىپ بولۇپۋەسهللهم 

 .دېـدى  - ؟رۇخسهت قىالمسـهن ماۋۇالرغا بېرىشكه ) سهندىن بۇرۇن( ــ
  :ئۇ باال

 هندىنسـ  ،بىلهن قهسـهم قىلىمهنكـى   نىڭ نامىهللا !ھلالۇئى رەسۇل ــ
شـۇنىڭ  . دېـدى  -كىمگه بهرمهيمهن، چېۋىتىمنى ھۆن بۇ يىن كهلگهنېك

ئـۇ بالىنىـڭ   نى قـاچى پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    بىلهن، 
   .لىغا تۇتقۇزدىوق

   )5620 :بۇخارى(

  .والغالم الفضل بن عباس: زاد رزين
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ــاال فهزل ئىبنــى ئاببــاس ئىــدى،  : رەزىننىــڭ رىۋايىتىــدە ــۇ ب دەپ  -ئ
  . كهلگهن

ْم َعْن أَبِي قََتاَدةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َساِقي الْقَْومِ آِخـُرهُ  - 5587
  . ُشْرًبا

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  هئهبــۇ ق - 5587 ــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ت
ئىچىملىــك كىشــىلهرگه « :پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

  . ①گهندې» دا ئىچىدۇىكىشى ئهڭ ئاخىرتهقدىم قىلغان 
  )1894 :تىرمىزى(

لَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَـالَ غَطُّـوا الْإَِنـاَء    َعْن َجابِرٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع - 5588
  . َوأَْوكُوا السِّقَاَء
جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 5588

 ،قاچىنىـڭ ئـاغزىنى يـۆگهپ   «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  
  . دېگهن »!تۇلۇمنىڭ ئاغزىنى بوغۇپ قويۇڭالر

   )2012: مۇسلىم(

ِفي السََّنِة لَْيلَةً َيْنزِلُ ِفيَها َوَباٌء لَا َيُمرُّ بِإَِناٍء لَْيَس َعلَْيِه ِغطَاٌء أَْو  :ويف رواية - 5589
 ذَِلـَك  ِسقَاٍء لَْيَس َعلَْيِه وِكَاٌء إِلَّا َنَزلَ ِفيِه ِمْن ذَِلَك الَْوَباِء قَالَ اللَّْيثُ فَالْأََعاجُِم ِعْنَدَنا َيتَّقُونَ

  . الْأَوَّلِِفي كَاُنونَ 
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  كېلىشـــىچه، يهنه بىـــر رىـــۋايهتته - 5589

ھهر يىلنىڭ ئىچىدە بىـر كـېچه بـار    « :مۇنداق دېگهن ئهلهيهى ۋەسهللهم
بــۇ ۋابانىــڭ بىــر . بولــۇپ، ئــۇ كېچىــدە ئاســماندىن زېمىنغــا ۋابــا چۈشــىدۇ

 قىسمى شـۇ كېچىسـى ئـاغزى ئوچـۇق قالغـان قاچـا، تۇلـۇم قاتارلىقالرغـا        
  . »چۈشىدۇ

بىزنىـڭ يـۇرتىمىزدىكى باشـقا مىللهتـلهر بـۇ      : لهيس مۇنـداق دەيـدۇ  
ــابىر  ــى دېكـ ــويىچه  (كېچىنـ ــدارى بـ ــيه كالىنـ ــاي -12مىالدىـ نىـــڭ  )ئـ

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 1544(ئهلبانى  ①
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  . ئىچىدىكى بىر كېچه دەپ قاراپ، شۇ ئايدا بهك دىققهت قىلىشىدۇ
  )2014 :مۇسلىم(

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقََدحِ لََبنٍ ُحَمْيٍد السَّاِعِديņ قَالَ أََتْيُت النَّ يبأَعن  - 5590
  . ِمْن النَِّقيعِ لَْيَس ُمَخمًَّرا فَقَالَ أَلَّا َخمَّْرَتُه َولَْو َتْعُرُض َعلَْيِه ُعوًدا

مهن : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ھۇمهيد سائىدى ئهبۇ - 5590
يـئ دېـگهن   شـىغا نهقى ېنىڭ قپهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

پهيغهمـبهر   گهنىـدىم، لىپ كهلېئ ا سۈتىدبىر قاچئاغزى ئوچۇق ىن جايد
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تـال ياغـاچنى    ربىـرە  غانـدا، ھـېچ بولمى  !ئاغزىنى ياپقان بولسـاڭچۇ  ــ
   .دېدى - !چۇيغان بولساڭوبولسىمۇ توغرىسىغا ق

  )2010 :مۇسلىم(

َي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيْسَتْعذَُب َعْن َعاِئَشةَ َرِض - 5591
  . لَُه الَْماُء ِمْن ُبُيوِت السُّقَْيا قَالَ قَُتْيَبةُ ِهَي َعْيٌن َبْيَنَها َوَبْيَن الَْمِديَنِة َيْوَماِن

 :دۇمۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدىن ارەزىيهلالھــۇ ئهنهــ شــهىئائ - 5591
 ۇسسۇقيا بۇلىقىدىن تاتلىق پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه 

  . ئېلىپ كېلىنهتتى
 -، ئۇ بۇالق مهدىنىدىن ئىككـى كۈنلـۈك يىراقلىقتـا ئىـدى    : قۇتهيبه

  . ①دەيدۇ
   )3735 :ئهبۇ داۋۇد(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ - 5592
 َدَخلَ َعلَى َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ َوَمَعُه َصاِحٌب لَُه فََسلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصـاِحُبهُ 

َوُهَو ُيَحوِّلُ ِفي َحاِئٍط لَُه  فََردَّ الرَُّجلُ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َوِهَي َساَعةٌ َحارَّةٌ
َرْعَنـا  َيْعنِي الَْماَء فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ كَانَ ِعْنَدَك َماٌء َباَت ِفي َشنٍَّة َوإِلَّا كَ

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3178(ئهلبانى  ①
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ي َماٌء َباَت ِفي َشنٍَّة فَاْنطَلََق َوالرَُّجلُ ُيَحوِّلُ الَْماَء ِفي َحاِئٍط فَقَالَ الرَُّجلُ َيا َرُسولَ اللَِّه ِعْنِد
 إِلَى الَْعرِيȈِ فََسكََب ِفي قََدحٍ َماًء ثُمَّ َحلََب َعلَْيِه ِمْن َداجِنٍ لَُه فََشرَِب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

  . َوَسلََّم ثُمَّ أََعاَد فََشرَِب الرَُّجلُ الَِّذي َجاَء َمَعُه
مۇنــداق دىن مــائهنهۇ رەزىيهلالھــۇ الھئىبنــى ئابــدۇل جــابىر - 5592

 هپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر سـاھاب  :رىۋايهت قىلىنىدۇ
 .ســاالم بهردى ئۇنىڭغــا ،ئــۆيىگه كىرىــپ نىڭىبىــر ئهنســار بىلــله بىــلهن

  :غاندىن كېيىنقايتۇر جاۋاب غائۇ ساالم ،ۋاتاتتىۇغىنى سۇغۇرېئهنسارى ب
ھــاۋا شــۇنداق ! انــام ســاڭا پىــدا بولســۇنئ –ئاتــا  !ھلالۇئــى رەســۇل ــــ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . دېدى - ،بىر ۋاقىتتا كهپسهن ئىسسىق
  :ۋەسهللهم
ـــ ــنال  مۇشــۇ بولمىســا،! تۇلۇمــدا ســۇ بولســا ئېلىــپ كهل  ـ دۈم يهردى

  :ئهنسارى. دېدى - ئىچىمىز،يېتىپ 
ۋە ېــدى د - ،بــارتۇلۇمغــا ئېلىــپ قويغــان ســۈيۈم  !ھلالۇئــى رەســۇل ــــ

ــدى    ــا ســۇ قۇي ــپ، بىــر قاچىغ ــى  . كهپىســىگه بېرى ــدىن بىرن ــدىن قوي ئان
 پهيغهمــبهر. ســېغىپ، ســۈتكه ھېلىقــى ســۇنى قېتىــپ ئېلىــپ كهلــدى 

ــۇنى ئىچتــى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ئهنســارى يهنه بىــر قاچــا  . ئ
بىـلهن   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر ئـۇنى   ،كهلـدى  ئېلىپ
   .ئىچتى هساھابكهلگهن  بىلله

  )5621 :بۇخارى(

ْبنِ ُعَمَر قَالَ َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْشَرَب َعلَى اَعْن  - 5593
 ُȠَأََحُدكُْم كََما َيل ْȠَالْكَلْـُب  ُبطُونَِنا َوُهَو الْكَْرُع َوَنَهاَنا أَنْ َنْغَترَِف بِالَْيِد الَْواِحَدِة َوقَالَ لَا َيل

ِمْن  َولَا َيْشَرْب بِالَْيِد الَْواِحَدِة كََما َيْشَرُب الْقَْوُم الَِّذيَن َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َولَا َيْشَرْب بِاللَّْيلِ
ـ  اٍء ُيرِيـُد  إَِناٍء َحتَّى ُيَحرِّكَُه إِلَّا أَنْ َيكُونَ إَِناًء ُمَخمًَّرا َوَمْن َشرَِب بَِيِدِه َوُهَو َيقِْدُر َعلَى إَِن

ذْ التََّواُضَع كََتَب اللَُّه لَُه بَِعَدِد أََصابِِعِه َحَسَناٍت َوُهَو إَِناُء ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َعلَْيهَِما السَّـلَام إِ 
  . طََرَح الْقََدَح فَقَالَ أُفٍّ َهذَا َمَع الدُّْنَيا

ر پهيغهمـبه : مۇنداق دەيـدۇ  مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر - 5593
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ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــى س ــپ ســ ۈدبىزن ــ ۇم يېتى  ىنتئىچىش
توسـۇپ   ىال ئوچـۇمالپ ئىچىشـتىن  ىمىزدبىر قولشۇنداقال سۇنى ، توسقان

پ ئوخشــاش يــاال قــائىتســۇ ئىچكهنــدە ســۇنى بىــرىڭالر «: مۇنــداق دېــگهن
 ىالغان قهۋمـگه ئوخشـاش بىـر قولىـد    ىچرۇىگه ئۋنىڭ غهزىهللا، ائىچمىسۇن

دىكى سـۇنى  قـاچىالر پۇپ ئاغزى ئوچۇق وچىدە قېك .ۇنئۇرۇچالپ ئىچمىس
ــاچىنى  ــدە، ق ــدىن   ئىچكهن ــدىرلىتىۋېتىپ ئان ــر مى ــاغزى  ئىچســۇن،بى ئ

 ۇنىســ كىمكــى .پېپىقلىــق قاچــا بولســا، ئۇنــداق قىلمىســىمۇ بولىــدۇ  
 ه،قولى بىلهن ئىچسـ كهمتهرلىك قىلىپ،  ،تۇرۇپئىچىشكه قادىر قاچىدا 

قـول بولسـا،   . هن تهڭ ساۋاب بېرىـدۇ سانى بىل بارماقلىرىنىڭغا ئۇنىڭ هللا
بـۇ دېـگهن   ”: ئۆز ۋاقتىـدا  مۇئۇ چىسىدۇر،مهريهمنىڭ ئوغلى ئىيسانىڭ قا

دەپ، قـاچىنى تاشـالپ، قـولى بىـلهن سـۇ       “!دۇنيانىڭ بىـر نېمىلىرىغـۇ؟  
  . ①»ئىچكهنىدى

  ) 3431 :ئىبنى ماجه(

ا َنكَْرُع ِفيَها فَقَالَ َرُسولُ اللَّـِه  َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َمَرْرَنا َعلَى بِْركٍَة فََجَعلَْن - 5594
اٌء أَطَْيَب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتكَْرُعوا َولَِكْن اغِْسلُوا أَْيِدَيكُْم ثُمَّ اْشَرُبوا ِفيَها فَإِنَُّه لَْيَس إَِن

  . ِمْن الَْيِد
 بىـز بىـر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     - 5594

كۆلچهكنىڭ يېنىدىن ئۆتكهندە، كۆلچهكتىن دۈم يېتىپ سۇ ئىچىشكه 
  :باشلىدۇق، بۇنى كۆرگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

قولـۇڭالرنى يۇيـۇپ، سـۇنى قولـۇڭالردا     ! ــ دۈم يېتىپ سۇ ئىچمهڭـالر 
  . ②دېدى -قولدىن پاكىز قاچا يوق، ! ئىچىڭالر

  )3433: ئىبنى ماجه(

أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ ِلأُمِّ ُسلَْيمٍ قََدٌح ِمْن َعْيـَداٍن فَقَالَـْت    َعْن - 5595 
  . ذََسقَْيُت ِفيِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلَّ الشََّرابِ الَْماَء َوالَْعَسلَ َواللََّبَن َوالنَّبِي

                                                 
 .دېگهن -زەئىپ، ): 746(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -زەئىپ، ): 747(ئهلبانى  ②
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ئۇممـۇ سـۇلهيمنىڭ   : ق دەيـدۇ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇندا -5595
: خورما ياغىچىدىن ياسالغان بىر قاچىسى بار ئىـدى، ئـۇ مۇنـداق دەيتتـى    

مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه سـۇ، ھهسـهل، سـۈت ۋە       
ــىركه ــدىم      ①س ــدا تهق ــۇ قاچى ــى مۇش ــارلىق ئىچىملىكلهرن ــارلىق ب قات

  . ②قىلغانىدىم
   )5753: نهسائى(

 معشـر  يـا  فقال وسلم عليه اهللا صلى النƑ أتانا قال يخش أŷ ابن عن - 5596
   .امرأة حلب تسقوƆ ال اهللا نصركم Ʈارب

: ئىبنـــى ئهبـــۇ شـــهيخ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ  - 5596
  :بىزنىڭ يۇرتقا كهلگهندەئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

ڭــا ئايــال ســىلهرگه يــاردەم قىلســۇن، ما هللا! ــــ ئــى مهھارىــب ئهھلــى
   .③دېگهن -! كىشى ساغقان سۈتنى ئىچۈرمهڭالر

   )2903: بهززار(

  

                                                 
 .خورما ۋە ئۈزۈم قاتارلىقالرنى ئېچىتىپ ياسىالتتىئهينى چاغدا  كهسىر ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 5309(ئهلبانى  ②
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە تهرجىمىهـالى نـاتونۇش بىـر قـانچه     ): 8273(ھهيسهمى  ③

  .دېگهن -كىشى بار، 
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  ھاراق ۋە سىركه

َعاِئَشةَ قَالَْت ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الْبِْتعِ فَقَـالَ   عن - 5597
  . كُلُّ َشَرابٍ أَْسكََر فَُهَو َحَراٌم

ــدۇ    - 5597 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ھهسهلدىن ياسالغان شاراب توغرۇلـۇق  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن 

دەپ  »مهست قىلىدىغان ھهر قانـداق ئىچىملىـك ھـارام   «: سورالغانىدى
  . جاۋاب بهردى

   )5585: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم  - 5598
  . ْنُه فَِملُْء الْكَفِّ ِمْنُه َحَراٌمَما أَْسكََر الْفََرُق ِم

ــدۇكى،      - 5598 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
مهســـت قىلىـــدىغان  «: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم   

ئىچمىگىــچه مهســت   ①ھهرقانــداق ئىچىملىــك ھارامــدۇر، بىــر فهرەق   
  . ②ېگهند »قىلمايدىغان ئىچىملىكتىن بىر ئوچۇم ئىچىشمۇ ھارام

   )1865: تىرمىزى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما أَْسكََر  - 5600
  .كَِثُريُه فَقَِليلُُه َحَراٌم

ــۋايهت مــاجــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  - 5600 دىن رى
مهســـت «: اللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمقىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهل

                                                 
  .تهڭلىتىرغا  3.3ى بولۇپ، ئۈچ ساغا تهڭ كېلىدۇ، بىر سا ىكئۆلچهم بىرل ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 1521(ئهلبانى  ②
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ــاكى كـــۆپ بولســـۇن    ــاز يـ ــدىقى ئـ ــدىغان ئىچىملىكنىـــڭ ھهرقانـ قىلىـ
  . ①دېگهن »ھارامدۇر

   )1865: تىرمىزى(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى للَِّها َرُسولُ َبَعثَنِي قَالَ أَبِيِه َعْن ُبْرَدةَ أَُبو َحدَّثََنا - 5601
 َرُسولَ َيا فَقُلُْت قَالَ ُتَعسَِّرا َولَا َوَيسَِّرا ُتَنفَِّرا َولَا َوَبشَِّرا النَّاَس اْدُعَوا فَقَالَ الَْيَمنِ إِلَى َوُمَعاذًا
 َوالِْمـْزرُ  َيْشَتدَّ َحتَّى ُيْنَبذُ الَْعَسلِ ِمْن ُهَوَو الْبِْتُع بِالَْيَمنِ َنْصَنُعُهَما كُنَّا َشَراَبْينِ ِفي أَفِْتَنا اللَِّه
 قَـدْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوكَانَ قَالَ َيْشَتدَّ َحتَّى ُيْنَبذُ َوالشَِّعريِ الذَُّرِة ِمْن َوُهَو
  . الصَّلَاِة َعْن أَْسكََر ُمْسِكرٍ كُلِّ َعْن أَْنَهى فَقَالَ بَِخَواِتِمِه الْكَِلمِ َجَواِمَع أُْعِطَي

ئهبـــۇ بـــۇردە دادىســـىنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت  - 5601
ــدۇ ــاز    : قىلىـ ــى مۇئـ ــهللهم مېنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن بىرگه يهمهنگه ئهۋەتكهندە
ەپ بېشـارەتلهرنى د ! نىـڭ دىنىغـا دەۋەت قىلىڭـالر   هللاــ كىشـىلهرنى  

ــپ ــالر،   بېرىـ ــپ قىلىڭـ ــۋەتمهڭالرجهلـ ــىلهرگه  .ئۈركۈتىـ ــى كىشـ  دىننـ
  :مهن .دېگهنىدى ـ! ئاسانالشتۇرۇپ بېرىڭالر، قىيىنالشتۇرماڭالر

بىــز يهمهنــدە ئىككــى خىــل ئىچىملىــك ياســاپ ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ئىچهتتۇق، بۇنىـڭ بىـرى تـازا ۋايىغـا يهتكـۈچه ئېچىتىلغـان ھهسـهلدىن        

يهنه بىرى تازا ۋايىغا يهتكـۈچه ئېچىتىلغـان    ئىشلىنىدىغان ئىچىملىك،
بـۇ ئىككىسـى ھهققىـدە    . قوناق ۋە ئارپىدىن ئىشلىنىدىغان ئىچىملىـك 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمغا قىسـقا   (دېدىم  -بىر پهتىۋا بهرگهن بولساڭ، 
ــا    ــابىلىيىتى ئاتــ ــۆز قىلىــــش قــ ئىبارىلىــــك، مــــول مهزمۇنلــــۇق ســ

  :مپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال). قىلىنغانىدى
ـــ مهن نامازغــا دەخلــى قىل  ــداق مهســت قىلغــۇچى  ـ ىــدىغان ھهر قان

  . دېدى -توسىمهن، نهرسىنى ئىچىشتىن 
   )1733: مۇسلىم(

                                                 
  .دېگهن - ،ھهسهن): 1520(ئهلبانى  ①
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َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن كُلِّ ُمْسِكرٍ  - 5602
  . َوُمفَتِّرٍ

پهيغهمـبهر  : زىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ   ئۇممۇ سهلهمه رە - 5602
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهست قىلىدىغان ۋە خامۇشالشتۇرىدىغان 

  . ①ھهر قانداق نهرسىنى ئىچىشتىن توسقان
  )3686: ئهبۇ داۋۇد(

ِفي الَْبـاذَقِ   َعْن أَبِي الُْجَوْيرَِيِة قَالَ َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َوُسِئلَ فَِقيلَ لَُه أَفِْتَنا - 5603
  . فَقَالَ َسَبَق ُمَحمٌَّد الَْباذََق َوَما أَْسكََر فَُهَو َحَراٌم

 ئىبنــى: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ئهبــۇ جــۇۋەيرىيه - 5603
ئـۈزۈم شـهربىتىدىن تهييارالنغـان    (ق ەبـاز دىن مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابباس 

ئىبنـى ئاببـاس    ،دىغانىھهققىـدە سـورال  ) مهست قىلىدىغان ئىچىملىك
نىـڭ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بازاق  : مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
مهســت قىلىــدىغان ھهر بايــان قىلىــپ بولغــان، رۇن ۇھــۆكمىنى ئــاللىب

   .②دەپ جاۋاب بهردى -قانداق ئىچىملىك ھارام، 

   )5606 :نهسائى(

لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلْـُت َيـا   َعْن َدْيلَمٍ الِْحْمَيرِيِّ قَالَ َسأَلُْت َرُسو - 5604
َنَتقَوَّى بِـِه  َرُسولَ اللَِّه إِنَّا بِأَْرضٍ َبارَِدٍة ُنَعاِلُج ِفيَها َعَملًا َشِديًدا َوإِنَّا َنتَِّخذُ َشَراًبا ِمْن َهذَا الْقَْمحِ 

ْسِكُر قُلُْت َنَعْم قَالَ فَاْجَتنُِبوُه قَالَ قُلُْت فَإِنَّ النَّاَس غَْيـُر  َعلَى أَْعَماِلَنا َوَعلَى َبْرِد بِلَاِدَنا قَالَ َهلْ ُي
  . َتارِِكيِه قَالَ فَإِنْ لَْم َيْتُركُوُه فَقَاِتلُوُهْم

ــلهم ھىمــيهرى - 5604 ــدۇ  دەي ــداق دەي مهن : رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن سوئال سوراپ پهيغهمبهر

 - جاپا ،ياشايمىز غۇق جايداولىماتى سېھاۋا كبىز  !ۇلالھرەسۇلئى ــ 
ھهم  ،رىشېــققا بهرداشــلىق بۇســوغ .شــهققهتلىك ئىشــالرنى قىلىمىــزۇم

ــلىرىمىز ــداملىق ب دائىش ــۈن ب وچى ــۇش ئۈچ ــاپ   ۇل ــاراب ياس ــدىن ش غداي
                                                 

 .دېگهن -زەئىپ، ): 793(ئهلبانى  ①
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پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   گهنىــدىم،دې -قانــداق بولىــدۇ؟   ۇبــ ،ئىچىمىــز
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مهن. ېدىد -مهست قىالمدۇ؟ ئۇ شاراب ــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . دېــدىم -مهســت قىلىــدۇ،  ،ھهئه ــــ

  : ۋەسهللهم
  :مهن. دېدى -! تۇرۇڭالرئۇنىڭدىن يىراق  ،ئۇنداق بولساــ 

ــراق   ـــ بى ــىلهر ـ ــلىمايدۇ  كىش ــنى تاش ــۇنى ئىچىش ــدې - ،ئ  ،دىمگهنى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۇنى   ـــ ئ ــنىئىچىـ ــا  ش ــلىغىلى ئۇنىمىس ــۇرۇش ،تاش ــالر ئ  – !قىلىڭ
  . ①ېدىد

   )3683 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن الَْخْمرِ  - 5605
ُمْسِكرٍ َحَراٌم قَالَ أَُبو َداُود قَالَ اْبُن َسلَامٍ أَُبو ُعَبْيـٍد   َوالَْمْيِسرِ َوالْكُوَبِة َوالُْغَبْيَراِء َوقَالَ كُلُّ

  . الُْغَبْيَراُء السُّكُْركَةُ ُتْعَملُ ِمْن الذَُّرِة َشَراٌب َيْعَملُُه الَْحَبَشةُ
: مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مــرهئابــدۇلالھ ئىبنــى ئ - 5605

ھــاراق ئىچىشــتىن، قىمــار  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  
ى نــاقتىن ياســالغان ئىچىملىكنــوئويناشــتىن، شــاھمات ئويناشــتىن، ق
مهسـت قىلىـدىغان ھهرقانـداق    «: ئىچىشتىن توسقان ۋە مۇنداق دېـگهن 

الم ائىبنـى سـ   تىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ داۋۇد. »ئىچىملىك ھارام
ياسـايدىغان   نـاقتىن وقىسـتانلىقالر  ھهبهش دېگهن “غۇبهيرا” :يدهئهبۇ ئۇب

  . ②گهندې -ئىچىملىك، بىر خىل 
   )3685 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر  - 5606
َها لَْم َيُتْب لَْم َيْشَرْبَها ِفي َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم َوَمْن َشرَِب الَْخْمَر ِفي الدُّْنَيا فََماَت َوُهَو ُيْدِمُن

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3131(ئهلبانى  ①
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  . الْآِخَرِة
ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــادىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   - 5606

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــدۇ، مهســت     « ــا كىرى ــاراق قاتارىغ ــداق نهرســه ھ ــدىغان ھهرقان مهســت قىلى

كىمكــى بــۇ دۇنيــادا ھــاراق ئىچىشــنى . دۇرقىلىــدىغان ھهرقانــداق نهرســه ھارامــ
ــارابلىرىدىن     ــۇ دۇنيانىـــڭ شـ ــه، ئـ ــۈپ كهتسـ ــاي ئۆلـ ــتۇرۇپ، تهۋبه قىلمـ داۋامالشـ

  . »ئىچهلمهيدۇ
   )2003: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم َوكُلُّ  - 5607
  . ٌرُمْسِكرٍ َخْم

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 5607
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهست قىلىدىغان ھهر قانداق نهرسه ھارامدۇر، مهست قىلىـدىغان  «
  . ①»ھهر قانداق نهرسه ھاراق ھېسابلىنىدۇ

   )5586: نهسائى(

اسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كُلُّ ُمَخمِّرٍ َخْمٌر َوكُلُّ َعْن اْبنِ َعبَّ - 5608
ُمْسِكرٍ َحَراٌم َوَمْن َشرَِب ُمْسِكًرا ُبِخَسْت َصلَاُتُه أَْرَبِعَني َصَباًحا فَإِنْ َتاَب َتاَب اللَُّه َعلَْيِه فَإِنْ 

ِه أَنْ َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة الَْخَبالِ ِقيلَ َوَما ِطيَنةُ الَْخَبالِ َيا َرُسـولَ  َعاَد الرَّابَِعةَ كَانَ َحقŕا َعلَى اللَّ
 اللَِّه قَالَ َصِديُد أَْهلِ النَّارِ َوَمْن َسقَاُه َصِغًريا لَا َيْعرُِف َحلَالَُه ِمْن َحَراِمِه كَانَ َحقŕا َعلَى اللَّـهِ 

  . أَنْ َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة الَْخَبالِ
ــۋايهت    - 5608 ــداق رى ــادىن مۇن ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ــ مهست قىلىدىغان ھهر قانداق ئىچىملىك ھـاراق ھېسـابلىنىدۇ،   
كىمكـــى مهســـت . مهســـت قىلىـــدىغان ھهر قانـــداق نهرســـه ھارامـــدۇر 
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كۈنلۈك نامىزىنىڭ ساۋابى  قىلىدىغان بىر نهرسه ئىچسه، ئۇنىڭ قىرىق
ئهممـا  . تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىـدۇ  هللائهگهر تهۋبه قىلسا، . كېمهيتىلىدۇ

ــدىكهن،   ــا ئىچىــ ــتىم قايتــ ــۆتىنچى قېــ ــۇم   هللاتــ ــىگه چوقــ ــۇ كىشــ ئــ
  :ساھابىالر. تىينهتۇلخهبالنى ئىچكۈزىدۇ، ـ دېدى

دەپ سـورىغانىدى،   -تىينهتۇلخهبال دېـگهن نـېمه؟   ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبه

. يىرىڭلىرىــدۇر –ــــ تىينهتۇلخهبــال دېــگهن، دوزاخ ئهھلىنىــڭ قــان 
ئهگهر بىرەرســى ھــاالل ـ ھــارامنى بىلمهيــدىغان كىچىــك بالىغــا ھــاراق   

ئۇ كىشىگه چوقۇم دوزاخ ئهھلىنىڭ قـان ـ يىرىڭلىرىنـى     هللائىچكۈزسه، 
  . ①دېدى -ئىچكۈزىدۇ، 

   )3680: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َشـرَِب   - 5609
لْ اللَُّه لَُه الَْخْمَر لَْم َيقَْبلْ اللَُّه لَُه َصلَاةً أَْرَبِعَني َصَباًحا فَإِنْ َتاَب َتاَب اللَُّه َعلَْيِه فَإِنْ َعاَد لَْم َيقَْب

 أَْرَبِعَني َصَباًحا فَإِنْ َتاَب َتاَب اللَُّه َعلَْيِه فَإِنْ َعاَد لَْم َيقَْبلْ اللَُّه لَُه َصلَاةً أَْرَبِعَني َصـَباًحا َصلَاةً 
لَـْم   َتاَبفَإِنْ َتاَب َتاَب اللَُّه َعلَْيِه فَإِنْ َعاَد الرَّابَِعةَ لَْم َيقَْبلْ اللَُّه لَُه َصلَاةً أَْرَبِعَني َصَباًحا فَإِنْ 

ٌر ِمْن َيُتْب اللَُّه َعلَْيِه َوَسقَاُه ِمْن َنْهرِ الَْخَبالِ ِقيلَ َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ َوَما َنْهُر الَْخَبالِ قَالَ َنْه
  . َصِديِد أَْهلِ النَّارِ

ــۋايهت    - 5609 ــادىن رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب
  : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللال

ئـــۇ كىشـــىنىڭ  هللاكىمكـــى ھـــاراق ئىچســـه، قىرىـــق كـــۈنگىچه «
تهۋبىســىنى قوبــۇل  هللائهگهر تهۋبه قىلســا، . نــامىزىنى قوبــۇل قىلمايــدۇ

نىڭ نـامىزىنى قوبـۇل   ئۇهللا اقايتا ئىچسه، يهنه قىرىق كۈنگىچه . قىلىدۇ
ــدۇ ــا، . قىلمايـ ــۇ هللائهگهر تهۋبه قىلسـ ــىنى قوبـ ــدۇتهۋبىسـ يهنه . ل قىلىـ

. يهنه قىرىــق كــۈنگىچه ئۇنىــڭ نــامىزىنى قوبــۇل قىلمايــدۇ  هللائىچســه، 
تۆتىنچى قېتىم قايتا . تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ هللائهگهر تهۋبه قىلسا، 
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تهۋبه . يهنه قىرىق كۈنگىچه ئۇنىڭ نامىزىنى قوبۇل قىلمايدۇ هللائىچسه، 
ــىنى ــىمۇ، تهۋبىسـ ــۇنى نهھرۇلخ  قىلسـ ــدۇ ۋە ئـ ــۇل قىلمايـ ــدىن هقوبـ بالـ

  :بىرەيلهن ئىبنى ئۆمهردىن. »سوغۇرىدۇ
ــدۇرا   ــۇ ئابـ ــى ئهبـ ـــ ئـ ــېمه؟   هلخنهھرۇ! ھمانــ ــگهن نـ ــال دېـ دەپ  -بـ

  :سورىغانىدى، ئۇ
ـــ نهھرۇلخه بـــال دېـــگهن، دوزاخ ئهھلىنىـــڭ قـــان ـ يىرىڭلىـــرى     ــ

  . ①دەپ جاۋاب بهردى -ئاقىدىغان ئۆستهڭ، 
   )1862: تىرمىزى(

ُعَمَر قَالَ َمْن َشرَِب الَْخْمَر فَلَْم َيْنَتȈِ لَْم ُتقَْبلْ  َعْن اْبنِ :وللنسائي موقوفا - 5610
ُه لَُه َصلَاةٌ َما َداَم ِفي َجْوِفِه أَْو ُعُروِقِه ِمْنَها َشْيٌء َوإِنْ َماَت َماَت كَاِفًرا َوإِنْ اْنَتَشى لَْم ُتقَْبلْ لَ

  . ًراَصلَاةٌ أَْرَبِعَني لَْيلَةً َوإِنْ َماَت ِفيَها َماَت كَاِف
كىمكـى  : ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ      - 5610

ھـــاراق ئىچســـه، لـــېكىن مهســـت بولمىســـا، ئىچـــكهن ھـــاراق ئۇنىـــڭ  
ئۇنىڭ نامىزىنى قوبـۇل   هللابهدىنىدىن پۈتۈنلهي چىقىپ كهتكهنگه قهدەر 

ئهگهر ئــۇ شــۇ ھــالهتته ئۆلــۈپ كهتســه، كــاپىر ھالــدا ئــۆلگهن   . قىلمايــدۇ
ئۇنىـڭ قىرىـق    هللاھاراق ئىچىـپ، مهسـت بولغـان بولسـا،      ئهگهر. بولىدۇ

كۈنلۈك نامىزىنى قوبۇل قىلمايدۇ، ئهگهر ئۇ شـۇ ھـالهتته ئۆلـۈپ كهتسـه،     
  . ②كاپىر ھالدا ئۆلگهن بولىدۇ

  )5668: نهسائى(

إِنَُّه كَـانَ   اْجَتنُِبوا الَْخْمَر فَإِنََّها أُمُّ الَْخَباِئِث قَالَُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  عن - 5611
إِنَّا َنـْدُعوَك  َرُجلٌ ِممَّْن َخلَا قَْبلَكُْم َتَعبََّد فََعِلقَْتُه اْمَرأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه َجارَِيَتَها فَقَالَْت لَُه 

َحتَّى أَفَْضى إِلَى اْمـَرأٍَة  ِللشََّهاَدِة فَاْنطَلََق َمَع َجارَِيِتَها فَطَِفقَْت كُلََّما َدَخلَ َباًبا أَغْلَقَْتُه ُدوَنُه 
َتقََع َوِضيئٍَة ِعْنَدَها غُلَاٌم َوَباِطَيةُ َخْمرٍ فَقَالَْت إِنِّي َواللَِّه َما َدَعْوُتَك ِللشََّهاَدِة َولَِكْن َدَعْوُتَك ِل

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3127(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 5238(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى  ئىچىملىكلهر

 560

اْسِقينِي ِمْن َهذَا الَْخْمـرِ  َعلَيَّ أَْو َتْشَرَب ِمْن َهِذِه الَْخْمَرِة كَأًْسا أَْو َتقُْتلَ َهذَا الُْغلَاَم قَالَ فَ
إِنََّها كَأًْسا فََسقَْتُه كَأًْسا قَالَ زِيُدونِي فَلَْم َيرِْم َحتَّى َوقََع َعلَْيَها َوقََتلَ النَّفَْس فَاْجَتنُِبوا الَْخْمَر فَ

  . أََحُدُهَما َصاِحَبُهَواللَِّه لَا َيْجَتِمُع الْإƹَِانُ َوإِْدَمانُ الَْخْمرِ إِلَّا لَُيوِشُك أَنْ ُيْخرَِج 
ھاراققـا يـېقىن   : ئوسمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 5611
ســىلهردىن . ھــاراق دېــگهن پۈتــۈن بۇزۇقچىلىقنىــڭ ئانىســى. كهلمهڭــالر

بۇرۇنقى بىر قهۋمدە بىـر ئابىـد ئـۆتكهنىكهن، بىـر ئـازغۇن ئايـال ئۇنىڭغـا        
ىنى ئهۋەتىـپ، ئـۇ   شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ ئايـال دېـدىك     . ئاشىق بولـۇپ قـاپتۇ  

ئابىـــدمۇ . گـــۇۋاھچى بولۇشـــقا چـــاقىرىپتۇ) بىـــر مهســـىلىدە(ئابىـــدنى 
ھهر دەرۋازىـدىن ئۆتكهنـدە، دېـدەك    . دېدەكنىڭ سۆزىگه ئىشـىنىپ كهپتـۇ  

شــۇنداق مېڭىــپ بىــر ئــۆيگه . ئارقىســىدىن دەرۋازىنــى تاقــاپ مېڭىپتــۇ
ر بـاال،  قارىغۇدەك بولسا، ئۆيدە چىرايلىق بىر ئايال، يېنىـدا بىـ  . كىرىپتۇ

  :ئايال ئۇنىڭغا. يهنه بىر تهرەپته بىر كوزا ھاراق تۇرغىدەك
ــۈن       ــارتىش ئۈچ ــا ت ــېنى گۇۋاھلىقق ــى، مهن س ــهم قىلىمهنك ـــ قهس ـ

مهن سېنى يا مهن بىلهن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشكه ياكى بـۇ  . چاقىرمىدىم
. دەپتـۇ  -ھاراقنى ئىچىشـكه ۋەيـاكى بـۇ بـالىنى ئۆلتۈرۈشـكه چـاقىردىم،       

ئابىـد  ) ۋە ئادەم ئۆلتۈرۈشنى بهك چـوڭ گۇنـاھ دەپ قارىغـان   زىنا قىلىش (
  ):بۇ گۇناھالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن(

بىـر قهدەھ  . دەپتـۇ  -ــ ئۇنداقتا، مهن بۇ ھاراقتىن بىر قهدەھ ئىـچهي،  
  :ئىچكهندىن كېيىن

ــرىڭالر  ــر قهدەھ بې ـــ يهنه بى ــۇ -! ـ ــاراقنى  . دەپت ــپ، ھ شــۇنداق قىلى
بىلهن زىنامۇ قىپتۇ، ھېلىقـى بـالىنىمۇ   ئىچىپتۇ، ئارقىسىدىن ئۇ ئايال 

نىـڭ نـامى بىـلهن    هللا! شۇڭا، ھاراقتىن بهك يىـراق تـۇرۇڭالر  . ئۆلتۈرۈپتۇ
قهسهمكى، بىر ئادەمنىڭ قهلبىدە ئىمان بىلهن ھاراق خۇمـارى ھهرگىـز   

چوقــۇم يــا ھــاراق ئىمــاننى قــوغالپ چىقىرىــدۇ يــاكى . بىلــله تۇرالمايــدۇ
  . ①قوغالپ چىقىرىدۇ ئىمان ئۇ ئادەمدىن ھاراق خۇمارىنى

   )5666: نهسائى(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْدِمُن الَْخْمـرِ   - 5612
  . كََعابِِد َوثَنٍ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 5612
ھـاراقكهش بىـلهن بـۇتپهرەس    « :ەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

  . ①دېگهن »ئوخشاشتۇر
  )3375: ئىبنى ماجه(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ُمْدِمُن  - 5613
  . َخْمرٍ

ۇكى، ئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــد     - 5613
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»ھاراقكهش جهننهتكه كىرمهيدۇ«
   )3375: ئىبنى ماجه(

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت: قَالَ َعْنُهَما َتَعالَى اللَُّه َرِضي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 5614
 َوَخالَِتـهِ  أُمِّـهِ  َعلَى َوقََع َشرَِبَها َمْن الْكََباِئرِ َوأَكَْبُر الْفََواِحȈِ مُّأُ الَْخْمُر :َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه
   .َوَعمَِّتِه

ــدۇ    - 5614 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم مهن : ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھ
ھــــاراق پۈتــــۈن «: پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ

كىمكــى . دىن بىرىــدۇربۇزۇقچىلىقنىــڭ ئانىســى ۋە ئهڭ چــوڭ گۇنــاھالر
ئىچىــدىكهن، ئۆزىنىــڭ ئانىســى ۋە ھاممــا ئــاچىلىرى بىــلهن زىنــا   ئــۇنى

  . ③دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم »قىلىشتىن يانمايدۇ
   )3285: »ئهلكهبىر«(

                                                 
 .دېگهن -ھهسهن، ): 2720(ئهلبانى  ①
 .دېگهن - ،ھهسهن): 2721(ئهلبانى  ②
قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئابــدۇلكهرىم ئهبــۇ ئــۇمهييه  بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت ): 8172(ھهيســهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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إِنَّ آَدَم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه َسِمَع َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ - 5615
َعلُ ِفيَها َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أَْهَبطَُه اللَُّه َتَعالَى إِلَى الْأَْرضِ قَالَْت الَْملَاِئكَةُ أَْي َربِّ أََتْج

ْعلَُم َمـا لَـا   َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنقَدُِّس لََك قَالَ إِنِّي أَ
 ِمـْن  َتْعلَُمونَ قَالُوا َربََّنا َنْحُن أَطَْوُع لََك ِمْن َبنِي آَدَم قَالَ اللَُّه َتَعالَى ِللَْملَاِئكَِة َهلُمُّوا َملَكَْينِ

َوَمـاُروُت   الَْملَاِئكَِة َحتَّى ُيْهَبطَ بِهَِما إِلَى الْأَْرضِ فََنْنظَُر كَْيَف َيْعَملَاِن قَالُوا َربََّنا َهـاُروتُ 
َسـَها  فَأُْهبِطَا إِلَى الْأَْرضِ َوُمثِّلَْت لَُهَما الزَُّهَرةُ اْمَرأَةً ِمْن أَْحَسنِ الَْبَشرِ فََجاَءْتُهَما فََسأَلَاَها َنفْ

بِاللَِّه أََبًدا فَذََهَبْت  فَقَالَْت لَا َواللَِّه َحتَّى َتكَلََّما بَِهِذِه الْكَِلَمِة ِمْن الْإِْشَراِك فَقَالَا َواللَِّه لَا ُنْشرُِك
 فَقَالَا َعْنُهَما ثُمَّ َرَجَعْت بَِصبِيٍّ َتْحِملُُه فََسأَلَاَها َنفَْسَها فَقَالَْت لَا َواللَِّه َحتَّى َتقُْتلَا َهذَا الصَّبِيَّ

أَلَاَها َنفَْسَها قَالَْت لَـا َواللَّـِه   َواللَِّه لَا َنقُْتلُُه أََبًدا فَذََهَبْت ثُمَّ َرَجَعْت بِقََدحِ َخْمرٍ َتْحِملُُه فََس
ْرأَةُ َواللَِّه َحتَّى َتْشَرَبا َهذَا الَْخْمَر فََشرَِبا فََسِكَرا فََوقََعا َعلَْيَها َوقََتلَا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَْت الَْم

َما ِحَني َسِكْرُتَما فَُخيَِّرا َبـْيَن َعـذَابِ الـدُّْنَيا    َما َتَركُْتَما َشْيئًا ِممَّا أََبْيُتَماُه َعلَيَّ إِلَّا قَْد فََعلُْت
  . َوالْآِخَرِة فَاْخَتاَرا َعذَاَب الدُّْنَيا

ــۋايهت    - 5615 ــادىن رى ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

زېمىنغـا چۈشـۈرۋەتكهندە،   ) ئاسـماندىن ( ئادەم ئهلهيهىسساالمنى هللا«
  :پهرىشتىلهر

يهر يۈزىــدە بۇزۇقچىلىــق قىلىــدىغان، قــان ! ــــ ئــى پهرۋەردىگــارىمىز
 ،بىــز بولســاق ،خهلىــپه قىالمســهن؟ ھــالبۇكى ) شهخســنى(تۆكىــدىغان 

. دېـدى  -، سېنى پاك دەپ مهدھىيلهيمىز، مۇقهددەس دەپ مهدھىيلهيمىز
  :هللا

 -، لمهيــدىغان نهرســىلهرنى بىلىــمهنمهن ھهقىــقهتهن ســىلهر بى ــــ
  :پهرىشتىلهر .دېدى

ئهۋالدىــدىن  -بىــز ســاڭا ئادەمنىــڭ ئــۇرۇق ! ــــ ئــى پهرۋەردىگــارىمىز
  :هللا. دېدى -بهكرەك ئىتائهت قىلىمىز، 

ــا       ــالالڭالر، زېمىنغ ــتىنى ت ــى پهرىش ــاراڭالردىن ئىكك ــداقتا، ئ ـــ ئۇن ـ
. دىدېـــ -! چۈشـــۈرۈپ قـــاراپ باقـــايلى، قانـــداق قىلىـــدىكهن قېنـــى     
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  :پهرىشتىلهر
ئـۇ ئىككىسـى زېمىنغـا    . دېـدى  -! ــ ھارۇت بىـلهن مـارۇت چۈشسـۇن   

ئىنسانالر ئىچىـدىكى ئهڭ  ) چولپان يۇلتۇزى(ئاندىن زۆھرە . چۈشۈرۈلدى
چىرايلىــق ئايــال قىيــاپىتىگه ئۆزگهرتىلــدى ۋە شــۇ شــهكلى بىــلهن       

ــۇالر    ــدى، ئ ــدىغا كېلىۋې ــاي (ئۇالرنىــڭ ئال ــۆزلىرىنى تۇتالم ــدىن ) ئ ئۇنىڭ
  :ۆزلىرى بىلهن بىرگه بولۇشنى تهلهپ قىلدى، ئۇ ئايالئ

قا شېرىك كهلتۈرىدىغان بىـر سـۆزنى قىلمىغـۇچه،    هللاــ ياق، سىلهر ا
  :ئۇالر. دېدى -مهن سىلهرگه ماقۇل دېمهيمهن، 

ئـۇ ئايـال   . دېـدى  -قا شېرىك كهلتـۈرمهيمىز،  هللاــ ياق، بىز ھهرگىز ا
دا ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا   كېيىن بىر بـالىنى كۆتـۈرگهن ھالـ   . قايتىپ كهتتى

يهنه كهلــدى، ئــۇالر يهنه ئــۇ ئايــال بىــلهن زىنــا قىلىشــنى تهلهپ قىلــدى،  
  :ئايال

ــاقۇل     ــالىنى ئۆلتــۈرمىگىچه، مهن ســىلهرگه م ــۇ ب ــاق، ســىلهر ب ـــ ي ـ
  :ئۇالر. دېدى -دېمهيمهن، 

شۇنىڭ بىلهن، . دېدى -ــ ياق، بىز ھهرگىز ئۇ بالىنى ئۆلتۈرمهيمىز، 
ئانـدىن بىـر قاچـا ھـاراق كۆتـۈرگهن ھالـدا يهنه       . ىئۇ ئايال قايتىپ كهتت

  :كهلدى، ئۇالر يهنه ئۇنىڭ بىلهن زىنا قىلىشنى تهلهپ قىلدى، ئۇ ئايال
ــ ياق، سىلهر ئاۋۋال بۇ ھاراقنى ئىچمىگىـچه، مهن سـىلهرگه مـاقۇل    

شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر ھاراقنى ئىچىـپ مهسـت بولـۇپ،    . دېدى -دېمهيمهن، 
ئــۇالر . ىلــدى، ھېلىقــى بــالىنىمۇ ئۆلتــۈردى   ئــۇ ئايــال بىــلهن زىنــا ق   

  :مهستلىكىدىن يېشىلگهندە، ئۇ ئايال
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، سىلهر مهست بولغانـدىن كېـيىن،   هللاــ ا

مهن ئىلگىـــرى ســـىلهردىن تهلهپ قىلغـــان ئىشـــالرنىڭ ھهممىســـىنى 
شۇنىڭ بىلهن، ئۇالرغا بۇنىـڭ جازاسـىنى يـا دۇنيـادا     . دېدى –! قىلدىڭالر
اكى ئـاخىرەتته چـېكىش ئىختىيـارلىقى بېرىلگهنىـدى، ئـۇالر      چېكىش ي

  . ①»قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى دۇنيادا چېكىشنى تاللىدى
   )6143: ئهھمهد(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، مۇسـا ئىبنـى جهبىـردىن      ): 8175(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن -هنچلىكتۇر، باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما مۇسا ئىبنى جهبىرمۇ ئىش
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َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْخْمـرِ   - 5616
ِصَرَها َوَشارَِبَها َوَحاِملََها َوالَْمْحُمولَةُ إِلَْيِه َوَساِقَيَها َوَباِئَعَها َوآِكلَ ثََمنَِها َعْشَرةً َعاِصَرَها َوُمْعَت

  . َوالُْمْشَترِي لََها َوالُْمْشَتَراةُ لَُه
ــدۇ    ئهنهس - 5616 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ : ئىبن

قىـدار ئـون تۈرلـۈك    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ھاراققـا ئاال  
ــان  ــىگه لهنهت ئېيتقـ ــۇالر. كىشـ ــىغۇچى، ي : ئـ ــاراقنى ياسـ ــاتقۇچى، ھـ اسـ
تهرتكـــۈچى، تهقـــدىم قىلغـــۇچى، ســـاتقۇچى، ئىچكـــۈچى، كۆتۈرگـــۈچى، كۆ

  . ①سېتىپ ئالدۇرغۇچى قاتارلىقالر پۇلىنى يېگۈچى، سېتىپ ئالغۇچى ۋە
   )1295: تىرمىزى(

ى َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه كَانَ َيقُـولُ َمـا   َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ أَبِي ُموَس - 5617
  . أَُباِلي َشرِْبُت الَْخْمَر أَْو َعَبْدُت َهِذِه السَّارَِيةَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

ئىبنى ئهبۇ مۇسـا دادىسـى ئهبـۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ       ئهبۇ بۇردە - 5617
مهن ھـاراق ئىچىـش   : هت قىلىـدۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى رىـۋاي  

نـى قويـۇپ بـۇ تـۈۋرۈككه چوقۇنۇشـنىڭ ھـېچ پهرقـى يـوق دەپ         هللابىلهن ا
  . ②قارايمهن

   )5663: نهسائى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َخطََب ُعَمُر َعلَى ِمْنَبرِ َرُسـولِ اللَّـِه    - 5619
إِنَُّه قَْد َنَزلَ َتْحرƇُِ الَْخْمرِ َوِهَي ِمْن َخْمَسِة أَْشَياَء الِْعَنبِ َوالتَّْمرِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ 

ُه َوالِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ َوالَْعَسلِ َوالَْخْمُر َما َخاَمَر الَْعقْلَ َوثَلَاثٌ َوِدْدُت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  . ا َحتَّى َيْعَهَد إِلَْيَنا َعْهًدا الَْجدُّ َوالْكَلَالَةُ َوأَْبَواٌب ِمْن أَْبَوابِ الرَِّباَعلَْيِه َوَسلََّم لَْم ُيفَارِقَْن

ــدۇ   - 5619 ــداق دەي ــا مۇن ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۆمهر : ئىبنــى ئ ئ
ــهللهمنىڭ     ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

ھاراقنىـڭ ھـاراملىقى   : ىمۇنبىرىگه چىقىپ، خۇتبه ئوقۇپ مۇنـداق دېـد  

                                                 
  .دېگهن -ھهسهن ۋە سهھىه، ): 1041(ئهلبانى  ①
  .دېگهن -سهنهدى سهھىه، ): 5234(ئهلبانى  ②
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ھــاراق ئــۈزۈم، خورمــا، بۇغــداي، ئارپــا ۋە  . كهســكىن بېكىتىلىــپ بولــدى
ــارلىق بهش خىــل نهرســىدىن ياســىلىدۇ  ــادەمنى بىهــوش . ھهســهل قات ئ

ــابلىنىدۇ   ــاراق ھېس ــه ھ ــداق نهرس ــدىغان ھهرقان ــبهر . قىلى مهن پهيغهم
وڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ بىـزدىن ئايرىلىشـتىن بـۇرۇن، چـ     

ــا (دادىنىــڭ مىراســى، كهاللهنىــڭ ھــۆكمى   ئانىســى، بالىســى يــوق   –ئات
ۋە جـازانه تـۈرىگه كىرىـدىغان مهسـىلىلهردىن بىـر      ) مېيىتنىڭ مىراسى

  . ئارزۇ قىالتتىم قانچىنى بىزگه كۆرسىتىپ بېرىشىنى
   )5588: بۇخارى(

ي َمْنزِلِ أَبِي طَلَْحةَ َوكَـانَ  َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كُْنُت َساِقَي الْقَْومِ ِف - 5620
لَْخْمَر قَْد َخْمُرُهْم َيْوَمِئٍذ الْفَِضيَخ فَأََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَناِدًيا ُيَناِدي أَلَا إِنَّ ا

ُتَها فََجَرْت ِفـي ِسـكَِك   ُحرَِّمْت قَالَ فَقَالَ ِلي أَُبو طَلَْحةَ اْخُرْج فَأَْهرِقَْها فََخَرْجُت فََهَرقْ
ُنـوا  الَْمِديَنِة فَقَالَ َبْعُض الْقَْومِ قَْد قُِتلَ قَْوٌم َوِهَي ِفي ُبطُونِهِْم فَأَْنَزلَ اللَُّه لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَم

  . َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا الْآَيةَ
مهن ئهبۇ تهلههنىـڭ  : ەيدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق د - 5620

ــاتتىم  ــدا ئۇالرنىــڭ  . ئۆيىــدە كىشــىلهرگه ھــاراق قۇيــۇپ بېرىۋات ــۇ زامان ئ
شۇ ئهسنادا، بىر جاكارچى . ئىچىدىغان ھارىقى توڭ خورمىدىن ياسىالتتى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن
ــااليىق  ــى خ ـــ ئ ــدى، ـ دەپ تو    ! ـ ــارام قىلىن ــاراق ھ ــدىھ ــۇنى . ۋلى ب

  :ئاڭلىغان ئهبۇ تهلهه ماڭا
مهن . دېـدى  –! بېرىپ، ھاراقالرنى ئېلىپ چىقىپ تۆكـۈۋەت ! ــ ماڭ

شـــۇنىڭ بىـــلهن، ھـــاراقالر . ھـــاراقالرنى ئېلىـــپ چىقىـــپ تۆكـــۈۋەتتىم
  :بىر قىسىم كىشىلهر. مهدىنىنىڭ كوچىلىرىدا ئېقىشقا باشلىدى

ــۈرۈلگهن     ــدا ئۆلت ــاقلىرىدا چاغ ــاراق تېخــى قورس ـــ ھ ــر قىســىم  ـ بى
: هللادېيىشـتى، شـۇنىڭ بىـلهن ا    -كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى قانداق بولىـدۇ؟  

ھــارام (لهر ىتقــان ۋە ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغــان كىشــ    ئىمــان ئېي﴿
يېسه، ئىچسه ھېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ، قاچـانكى    ) قىلىنمىغان نهرسىلهرنى

ساقالنســا ۋە ياخشــى ئهمهللىرىــدە ئىزچىــل ) ھــارام نهرســىلهردىن(ئــۇالر 
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 يهنه ساقالنسـا ۋە ھـارام  ) ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن   (لسا، ئانـدىن  بو
) ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن داۋاملىـق    (دەپ ئېتىقاد قىلسا، ئاندىن 

خشــى ئىــش قىلغــۇچىالرنى ياهللا ا، ساقالنســا ۋە ياخشــى ئىشــالرنى قىلســا
  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾ۇدوست تۇتىد

  ) 2464: بۇخارى(

كُْنُت أَْسِقي أََبا ُعَبْيَدةَ َوأََبا طَلَْحةَ َوأَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ ِمْن فَِضـيخِ   :رواية ويف - 5621
  . َزْهوٍ َوَتْمرٍ

: ، ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دېـگهن  يهنه بىر رىۋايهتته - 5621
ۋە ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھـۇ   چاغدا ئهبۇ ئۇبهيدە، ئهبۇ تهلهه مهن شۇ

ا توڭ ۋە پىششىق ھۆل خورمىدىن ھازىرالنغان خورما ھارىقى ئهنهۇماالرغ
  . ۇپ بېرىۋاتاتتىمقۇي

   )5582: بۇخارى(

  . َوُرطٌَب ُبْسٌر قَالَ ُهَو َما ِلأََنسٍ قُلُْت قَالَ: ويف رواية - 5622
  : ئهنهستىن) راۋى(يهنه بىر رىۋايهتته، مهن  - 5622

  :ئۇ .دەپ سورىغانىدىم -ــ ئۇ قانداق ھاراق ئىدى؟ 
ەپ د -ــ توڭ ۋە پىشقان ھۆل خورمىدىن ھازىرالنغـان ھـاراق ئىـدى،    

  . جاۋاب بهردى
  )1980: مۇسلىم(

  . قَالَ الُْبْسُر َوالتَّْمُر :ويف رواية - 5623
تــــوڭ ۋە قۇرۇتۇلغــــان خورمىــــدىن ”: يهنه بىــــر رىــــۋايهتته - 5623

  . ېيىلگهند -دەپ جاۋاب بهردى،  “ھازىرالنغان ھاراق ئىدى
   )5584: رىبۇخا(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5624
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ِفيَها أَْمًرا  َيْخطُُب بِالَْمِديَنِة قَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ اللََّه َتَعالَى ُيَعرُِّض بِالَْخْمرِ َولََعلَّ اللََّه َسُيْنزِلُ
بِيُّ َصـلَّى  فََمْن كَانَ ِعْنَدُه ِمْنَها َشْيٌء فَلَْيبِْعُه َولَْيْنَتِفْع بِِه قَالَ فََما لَبِثَْنا إِلَّا َيِسًريا َحتَّى قَالَ النَّ

ْنَها َشـْيٌء فَلَـا   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َتَعالَى َحرََّم الَْخْمَر فََمْن أَْدَركَْتُه َهِذِه الْآَيةُ َوِعْنَدُه ِم
  . َيْشَرْب َولَا َيبِْع قَالَ فَاْسَتقَْبلَ النَّاُس بَِما كَانَ ِعْنَدُه ِمْنَها ِفي طَرِيقِ الَْمِديَنِة فََسفَكُوَها

مهن : ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 5624
: ۆزلهپمهدىنىدە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خـۇتبه سـ  

ئـاال ھـاراق توغرۇلـۇق دارىـتمىالپ سـۆز ئېچىۋاتىـدۇ،       تاهللا ا! ئى خااليىق«
. بهلكى ھاراق توغرۇلۇق ئېنىـق بىـر ھۆكـۈم نازىـل قىلىشـى مـۇمكىن      

ــۇن      ــدىن پايدىالنس ــېتىپ پۇلى ــۇنى س ــا، ئ ــاراق بولس ــدە ھ ــۇڭا كىم  »!ش
ــدىم  ــى ئاڭلىغانى ــۆتمهيال . دېگهنلىكىن ــۇزۇن ئ ــهلاللالھۇ   ،ئ ــبهر س پهيغهم

ئاال ھاراقنى ھارام قىلدى، ئۆيىدە ھـاراق بـارالر   تاهللا ا«: ى ۋەسهللهمئهلهيه
اڭلىغانـدىن  بـۇ ئـايهتنى ئ  ) ھاراقنىڭ ھاراملىقى ھهققىدە نازىل بولغـان (

ــۇنى ئىچمىســۇن  ــيىن، ئ ــدى »!ھهم ساتمىســۇن كې ــان  . دې ــۇنى ئاڭلىغ ب
كىشىلهر ئۆيىدىكى ھاراقالرنى ئېلىپ چىقىـپ مهدىنىنىـڭ يوللىرىغـا    

  . تۆكۈۋەتتى
  )1578: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ ُحرَِّمْت الَْخْمُر ثَلَاثَ َمرَّاٍت قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 5626
لَْيِه ُه َعَعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوُهْم َيْشَرُبونَ الَْخْمَر َوَيأْكُلُونَ الَْمْيِسَر فََسأَلُوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ْيِسرِ قُـلْ  َوَسلََّم َعْنُهَما فَأَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َنبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُوَنَك َعْن الَْخْمرِ َوالَْم

الَ النَّاُس َما َحرََّم ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما إِلَى آِخرِ الْآَيِة فَقَ
ـ  لَّى َعلَْيَنا إِنََّما قَالَ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوكَاُنوا َيْشَرُبونَ الَْخْمَر َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوٌم ِمْن الْأَيَّامِ َص

ُه ِفيَها آَيةً أَغْلَـȘَ  َرُجلٌ ِمْن الُْمَهاجِرِيَن أَمَّ أَْصَحاَبُه ِفي الَْمْغرِبِ َخلَطَ ِفي ِقَراَءِتِه فَأَْنَزلَ اللَّ
 ِمْنَها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقَْرُبوا الصَّلَاةَ َوأَْنُتْم ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُـونَ َوكَـانَ  

ُȘَِمْن ذَِلَك َيا أَيَُّهـا   النَّاُس َيْشَرُبونَ َحتَّى َيأِْتَي أََحُدُهْم الصَّلَاةَ َوُهَو ُمِفيٌق ثُمَّ أُْنزِلَْت آَيةٌ أَغْل
ُه الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َوالْأَْنَصاُب َوالْأَْزلَاُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فَـاْجَتنُِبو 
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ِتلُوا ِفي َسـبِيلِ اللَّـِه أَْو   لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ فَقَالُوا اْنَتَهْيَنا َربََّنا فَقَالَ النَّاُس َيا َرُسولَ اللَِّه َناٌس قُ
 َماُتوا َعلَى فُُرِشهِْم كَاُنوا َيْشَرُبونَ الَْخْمَر َوَيأْكُلُونَ الَْمْيِسَر َوقَْد َجَعلَُه اللَُّه رِْجًسا َوِمْن َعَملِ

يَما طَِعُموا إِذَا َمـا  الشَّْيطَاِن فَأَْنَزلَ اللَُّه لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِف
كُوَها كََما اتَّقَْوا َوآَمُنوا إِلَى آِخرِ الْآَيِة فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو ُحرَِّمْت َعلَْيهِْم لََتَر

  . َتَركُْتْم
ھـاراق ئـۈچ   : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     - 5626

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم . ىنغــانقېتىمــدا ھــارام قىل
شۇنىڭ . مهدىنىگه كهلگهندە، كىشىلهر ھاراق ئىچهتتى، قىمار ئوينايتتى
مۇنــۇ  هللابىــلهن، ئــۇالر ھــاراق بىــلهن قىمارنىــڭ ھــۆكمىنى ســورىۋىدى،  

ــدى  ــل قىل ــايهتنى نازى ــۇھهممهد (: ئ ــى م ــار  !) ئ ــاراق ۋە قىم ــهندىن ھ س
بۇنىڭ ھهر ئىككىسىدە چوڭ گۇناھ « :رغاتوغرىسىدا سورىشىدۇ، سهن ئۇال

پايــدىمۇ بــار، لــېكىن ئــۇالردىكى گۇنــاھ ) ئازغىنــا مــاددى(ۋە كىشــىلهرگه 
  :كىشىلهر شۇنىڭ بىلهن،. ①پايدىغا قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ دېگىن

ــار       ــاھ ب ــوڭ گۇن ــدا چ ــېكىن ئۇنىڭ ــدى، ل ــارام قىلىنمى ــاراق ھ ـــ ھ ـ
ە، مۇھاجىرالردىن بىرسـى  كۈنلهرنىڭ بىرىد. دەپ ئىچىۋەردى -دېيىلدى، 

قېرىنداشــلىرىغا ئىمــام بولــۇپ، شــام نــامىزىنى ئوقۇۋېتىــپ، ئــايهتته       
بۇرۇنقى ئايهتتىن قـاتتىقراق مۇنـۇ    هللاشۇنىڭ بىلهن، ا. ئېلىشىپ كهتتى

سـىلهر مهسـت بولسـاڭالر، نـېمه     ! ئى مۇئمىنلهر: ئايهتنى نازىل قىلدى
ــ  . ②﴾رىنالشـــماڭالنامازغـــا يېقا قهدەر دەۋاتقىنىڭالرنـــى بىلگىنىڭالرغـ

شۇندىن كېيىنمۇ بىر قىسـىم كىشـىلهر ھـاراقنى ئىچىـۋەردى، لـېكىن      
شـۇنىڭ بىـلهن،   . مهستلىكى يېشىلمىگىچه نامازغا تۇرمايـدىغان بولـدى  

! ئـى مـۇئمىنلهر  : ئۇنىڭدىنمۇ قاتتىقراق مۇنۇ ئايهتنى نازىل قىلدى هللا
لهنـگهن  قۇنۇش ئۈچـۈن تىك ويهنى چ(ئويناش، بۇتالر  ھاراق ئىچىش، قىمار

ئىشى،  قۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلهن پال سېلىش شهيتاننىڭوغا چ)تاشالر
ئۈچـــۈن شـــهيتاننىڭ  تكه ئېرىشىشـــىڭالرپاســـكىنا قىلىقـــالردۇر، بهخـــ
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ــىدىن ي ــئىش ــۇڭالرى ــيىن،    . ①راق بول ــدىن كې ــل بولغان ــايهت نازى ــۇ ئ ب
  :ساھابىلهر

ــارىمىز  ــى پهرۋەردىگ ـــ ئ ــز،  ! ـ ــا ئىچمهيمى ــدى قايت ــدى -ئهم ــر . دې بى
  :سىم ساھابىلهرقى

يولىـدا   هللابۇنـدىن بـۇرۇن بىـر قىسـىم كىشـىلهر ا     ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
شېهىد بولـۇپ كهتتـى، يهنه بىـر قىسـىم كىشـىلهر ئـۆز ئهجىلـى بىـلهن         

ــۆز ۋاقتىــدا ھــاراق ئىچهتتــى، قىمــار ئوينــايتتى،   . ئۆلــۈپ كهتتــى ئــۇالر ئ
 شـهيتاننىڭ ئىشـى، پاسـكىنا قىلىقـالر    بـۇ نهرسـىلهرنى    هللائهمدىلىكته ا

 -، )ئۇالرنىـڭ ھـۆكمى قانـداق بولىـدۇ    (ىن قىلىـپ ھـارام قىلـدى    دقاتارى
ئىمـان  : مۇنۇ ئـايهتنى نازىـل قىلـدى    هللاشۇنىڭ بىلهن، ا. دېيىشكهنىدى

ھـارام قىلىنمىغـان   (لهر ىتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنـى قىلغـان كىشـ   ئېي
ھـارام  (يېسه، ئىچسه ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ، قاچـانكى ئـۇالر      ) نهرسىلهرنى

ساقالنسا ۋە ياخشى ئهمهللىرىـدە ئىزچىـل بولسـا، ئانـدىن     ) لهردىننهرسى
دەپ ئېتىقــاد  يهنه ساقالنســا ۋە ھــارام) ھــارام قىلىنغــان نهرســىلهردىن (

ساقالنسـا ۋە  ) ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن داۋاملىـق    (قىلسا، ئاندىن 
ياخشـــى ئىـــش قىلغـــۇچىالرنى دوســـت هللا ا، ياخشـــى ئىشـــالرنى قىلســـا

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاندىن. ②تۇتىدۇ
ــ بۇ ئىشالر ئۇالر ھايات ۋاقتىدا ھارام قىلىنغان بولسا ئىدى، ئۇالرمۇ 

  . ③دېدى ، ـسىلهرگه ئوخشاش بۇ ئىشالرنى تهرك ئهتكهن بوالتتى
  )8406: ئهھمهد(

أََصْبُت َشارِفًا َمَع َرُسولِ  َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم أَنَُّه قَالَ - 5627
ِه َوَسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْغَنمٍ َيْوَم َبْدرٍ قَالَ َوأَْعطَانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

                                                 
 .ئايهت -90سۈرە مائىدە،  ①
 .ئايهت - 93سۈرە مائىدە،  ②
هدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئهبـۇ نهجىهنىـڭ ئهسـته    بۇ ھ): 8075(ھهيسهمى ③

شۇنداقتىمۇ، بىر قىسىم ئـالىمالر  . دەپ قارىلىدۇ “ھهدىسى زەئىپ”تۇتۇش قابىلىيىتى تۆۋەن بولغانلىقتىن 
 .دېگهن -ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، 
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ا أُرِيُد أَنْ أَْحِملَ َعلَْيهَِما إِذِْخًرا َشارِفًا أُْخَرى فَأََنْخُتُهَما َيْوًما ِعْنَد َبابِ َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ َوأََن
ِلـبِ  ِلأَبِيَعُه َوَمِعي َصاِئȠٌ ِمْن َبنِي قَْيُنقَاَع فَأَْسَتِعَني بِِه َعلَى َوِليَمِة فَاِطَمةَ َوَحْمَزةُ ْبُن َعْبِد اƫُطَّ

ُرِف النَِّواِء فَثَـاَر إِلَْيهَِمـا َحْمـَزةُ    َيْشَرُب ِفي ذَِلَك الَْبْيِت َمَعُه قَْيَنةٌ فَقَالَْت أَلَا َيا َحْمُز ِللشُّ
بِالسَّْيِف فََجبَّ أَْسنَِمَتُهَما َوَبقََر َخَواِصَرُهَما ثُمَّ أََخذَ ِمْن أَكَْباِدِهَما قُلُْت ِلاْبنِ ِشَهابٍ َوِمـْن  

يٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََنظَْرُت السََّنامِ قَالَ قَْد َجبَّ أَْسنَِمَتُهَما فَذََهَب بَِها قَالَ اْبُن ِشَهابٍ قَالَ َعِل
ْخَبْرُتُه الَْخَبَر إِلَى َمْنظَرٍ أَفْظََعنِي فَأََتْيُت َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َزْيُد ْبُن َحارِثَةَ فَأَ

َتَغيȘََّ َعلَْيِه فََرفََع َحْمَزةُ َبَصَرُه َوقَالَ َهلْ فََخَرَج َوَمَعُه َزْيٌد فَاْنطَلَقُْت َمَعُه فََدَخلَ َعلَى َحْمَزةَ فَ
 َوذَِلَك أَْنُتْم إِلَّا َعبِيٌد ِلآَباِئي فََرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيقَْهِقُر َحتَّى َخَرَج َعْنُهْم

  . قَْبلَ َتْحرƇِِ الَْخْمرِ
: ھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ىيهلالئهلى ئىبنى ئهبـۇ تالىـب رەز   - 5627
ر ئۇرۇشـــىدا بىـــر تـــۆگه غهنىـــمهت ئالغـــان ئىـــدىم، پهيغهمـــبهر  مهن بهد

ــۆگه بهردى   ــر ت ــۇ ئىككــى  . ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يهنه بى مهن ئ
بهنـى قهينۇقـادىن بىـر زەرگهر    . تۆگىگه چىغ ئارتىپ ساتقىلى ئاپىراتتىم

ئايـالىم فاتىمهنىـڭ تـوي     مهن بىرئاز پـۇل تېپىـپ،  . ماڭا ياردەملىشهتتى
بىر كۈنى، ئۇ ئىككـى تـۆگىنى   . مۇراسىمىنى ئۆتكۈزۈپ بهرمهكچى ئىدىم

) چىـغ يىغقىلـى  (بىر ئهنسـارىنىڭ ئىشـىكى ئالدىـدا چۆكتـۈرۈپ قويـۇپ      
كهتكهنىــــدىم، ئــــۇ ئۆيــــدە ھهمــــزە ئىبنــــى ئابــــدۇلمۇتتهلىب ھــــاراق 

ەك ئــۇ دېــد. ئىچىۋاتقــانىكهن، يېنىــدا بىــر ناخشــىچى دېــدەك بــار ئىــكهن
  :ناخشا ئېيتىپ

شـۇنىڭ  . دەپتـۇ  -سېمىز تۆگىلهرگه بىر باقمامسهن؟ ! ــ ئهي ھهمزە
ــۇغۇرۇپ، مېنىـــڭ    ــۇ قىلىچىنـــى سـ ــۇ ئهنهـ ــزە رەزىيهلالھـ ــلهن، ھهمـ بىـ

ــىۋاپتۇ   ــوكىلىرىنى كېســ ــڭ لــ ــۈپ،  . تۆگىلىرىمنىــ ــى بۆســ بېقىنىنــ
ــاپتۇ  ــۇ ئ ــنىم    . جىگهرلىرىنىم ــۆرۈپ تې ــى ك ــۇ مهنزىرىن ــپ، ب مهن كېلى

ــى  ــۈركىنىپ كهتت ــاالمنىڭ   . ش ــبهر ئهلهيهىسس ــلهن، پهيغهم ــۇنىڭ بى ش
مهن بولغــان . يېنىــدا زەيــد ئىبنــى ھارىســه بــار ئىــكهن. ئالــدىغا كهلــدىم

ئهھۋالنى ئېيتقانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زەيد ئىبنى ھارىسـهنى  
ئۈچىمىز ئـۇدۇل  . ئهگهشتۈرۈپ ئۆيدىن چىقتى، مهنمۇ ئۇنىڭغا ئهگهشتىم
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ــدۇق،    ــۆيگه كهلـ ــار ئـ ــزە بـ ــزەگه   ھهمـ ــاالم ھهمـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
  : كايىغانىدى، ھهمزە بېشىنى كۆتۈرۈپ

بۇنىڭـدىن  . دېـدى  –ــ سىلهر دېگهن مېنىڭ دادامنىـڭ قۇللىرىغـۇ؟   
ــاالم      ــبهر ئهلهيهىسس ــهنگهن پهيغهم ــى چۈش ــت ئىكهنلىكىن ــڭ مهس ئۇنى

ارام قىلىنىشـتىن بـۇرۇن   بۇ، ھاراق ھ. كهينىچه مېڭىپ چىقىپ كهتتى
  . ىۋەقه ئىد بولغان

  )2375: بۇخارى(
  

كَانَ ِلَسْعٍد كُُروٌم َوأَْعَناٌب كَِثَريةٌ َوكَانَ لَُه ِفيَها  َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ - 5628
ُصَرُه أَِمٌني فََحَملَْت ِعَنًبا كَِثًريا فَكََتَب إِلَْيِه إِنِّي أََخاُف َعلَى الْأَْعَنابِ الضَّْيَعةَ فَإِنْ َرأَْيَت أَنْ أَْع

ٍء َعَصْرُتُه فَكََتَب إِلَْيِه َسْعٌد إِذَا َجاَءَك ِكَتابِي َهذَا فَاْعَتزِلْ َضْيَعِتي فََواللَِّه لَا أَئَْتِمُنَك َعلَى َشْي
  . َبْعَدُه أََبًدا فََعَزلَُه َعْن َضْيَعِتِه

دادام سـهئدنىڭ ئـۈزۈم   : مۇسئهب ئىبنى سهئد مۇنداق دەيدۇ - 5628
باغقـا قارايـدىغان سـادىق بىـر خىزمهتچىسـى بـار       باغلىرى بار بولـۇپ، ئـۇ   

بىر يىلى ئۈزۈم بهك كـۆپ بولغانىـدى، باغقـا قارايـدىغان ھېلىقـى      . ئىدى
  :خىزمهتچى دادامغا خهت يېزىپ

ــ مهن ئۈزۈم سېسىپ كېـتهرمىكىن دەپ ئهنسـىرەپ قالـدىم، شـۇڭا     
دادام ئۇنىڭغـا جـاۋاب   . دېدى -خالىساڭ، ئۈزۈمنى سىقىپ ئېلىپ قوياي، 

  :ت يېزىپخه
! ــ ساڭا مېنىڭ بۇ خېتىم تهگكهن ھامان بېغىمدىن چىقىـپ كهت 

دېدى ۋە  -بىلهن قهسهمكى، مهن ئهمدى ساڭا ئىشهنمهيدىغان بولدۇم،  هللا
  . ①ئۇنى باغۋەنلىك ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىدى

   )7513: نهسائى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ إِيَّـاَك  َخبَّاَب ْبَن الْأََرتِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ عن - 5629
  . َوالَْخْمَر فَإِنَّ َخِطيئََتَها َتفَْرُع الَْخطَاَيا كََما أَنَّ َشَجَرَتَها َتفَْرُع الشََّجَر

                                                 
  .دېگهن -ھىه، سهنهدى سه): 5271(ئهلبانى  ①
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ــۋايهت     - 5629 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى ئهرەت رەزىيهلالھـ ــاب ئىبنـ خهببـ
  :ق دېگهنمۇندا قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــاراق« ــرھـ ــۇرتىن يىـ ــۈنكى ئۇنىـــڭ دەرىخـــى  ! اق تـ ــال(چـ ) يهنـــى تـ
باشـقا دەرەخلهرنـى بېسـىپ چۈشـكهندەك ئۇنىـڭ گۇنـاھىمۇ       ) ئۇزۇنلۇقتا(

   .①»باشقا گۇناھالرنى بېسىپ چۈشىدۇ
   )3372 :ئىبنى ماجه(

َحرََّم اللَُّه َوَرُسـولُُه   قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َمْن َسرَُّه أَنْ ُيَحرَِّم إِنْ كَانَ ُمَحرًِّما َما - 5630
  . فَلُْيَحرِّْم النَّبِيذَ
كىمكـى  : ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   - 5630

) كۈنـدىلىك تۇرمۇشـىدا  (نىڭ رەسۇلى ھـارام قىلغـان نهرسـىنى    هللاۋە ا هللا
سـىركىنى ئىچىشـنى   ) مهسـت قىلىـدىغان  (ئۆزىگه ھـارام قىـالي دېسـه،    

   ②!ئۆزىگه ھارام قىلسۇن
   )5688: نهسائى(

َعْن أَبِي َجْمَرةَ قَالَ كُْنُت أَُتْرجُِم َبْيَن اْبنِ َعبَّاسٍ َوَبْيَن النَّاسِ فَأََتْتُه اْمـَرأَةٌ   - 5631
ـ َتْسأَلُُه َعْن َنبِيِذ الَْجرِّ فََنَهى َعْنُه قُلُْت َيا أََبا َعبَّاسٍ إِنِّي أَْنَتبِذُ ِفي َجرٍَّة َخْضَراَء َنبِيـذًا حُ  ًوا لْ

  . فَأَْشَرُب ِمْنُه فَُيقَْرِقُر َبطْنِي قَالَ لَا َتْشَرْب ِمْنُه َوإِنْ كَانَ أَْحلَى ِمْن الَْعَسلِ
مهن كىشـىلهر  : ئهبۇ جهمرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 5631

بىلهن ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ ئارىسـىدا تهرجىمـانلىق      
ــارلىقالرنى (ىــپ، ئۇنىڭــدىن بىــر ئايــال كېل. قىالتــتىم ــا قات ) مېــۋە، ئارپ

. ھازىرالنغــان ئىچىملىكنىــڭ ھــۆكمىنى ســورىدى) ئېچىتىــپ(كوزىــدا 
  :مهن. ئىبنى ئابباس ئۇنى ئىچىشتىن توستى

مېۋە، ئارپا قاتـارلىقالرنى  (مهن بىر يېشىل كوزىدا ! ــ ئى ئهبۇ ئابباس
. ىـمهن ئۇنىڭدىن ناھايىتى تـاتلىق ئىچىملىـك ياسـاپ ئىچ   ) ئېچىتىپ

ئىبنى ئابباس . دېگهنىدىم -شۇنىڭ بىلهن، قورسىقىم تاراقالپ كېتىدۇ، 
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  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
ـــ ئــۇ نهرســهڭ ھهســهلدىن تــاتلىق بولغــان تهقــدىردىمۇ ئىچــمه    –! ـ

  . ①دېدى
   )5691: نهسائى(

ِفْتَنةٌ َيْرُبـو ِفيَهـا    َعْن اْبنِ ُشْبُرَمةَ قَالَ قَالَ طَلَْحةُ ِلأَْهلِ الْكُوفَِة ِفي النَّبِيِذ - 5632
َن الصَِّغُري َوَيْهَرُم ِفيَها الْكَبُِري قَالَ َوكَانَ إِذَا كَانَ ِفيهِْم ُعْرٌس كَانَ طَلَْحةُ َوُزَبْيٌر َيْسِقَياِن اللَّـبَ 

  . مٍ ِفي َسَببِيَوالَْعَسلَ فَِقيلَ ِلطَلَْحةَ أَلَا َتْسِقيهُِم النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكَْرُه أَنْ َيْسكََر ُمْسِل
تهلــهه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ : ئىبنــى شــۇبرۇمه مۇنــداق دەيــدۇ - 5632

ئېچىتىــپ ) مېــۋە، ئارپــا قاتــارلىقالرنى: (كــۇفه خهلقىــگه مۇنــداق دېــگهن
ق ھهققىـدە شـۇندا  ) ـنىڭ ھاالل ياكى ھـاراملىقى (ياسالغان ئىچىملىك 

 وڭالرىـدۇ، چـ  شۇ پىتنه ئىچىدە چوڭىي بىر پىتنه بولىدۇكى، كىچىكلهر
  . شۇ پىتنه ئىچىدە قېرىيدۇ

الر ائۇالرنىڭ ئىچىدە توي بولسا، تهلـهه ۋە زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـ    
  : بىر قېتىم تهلههگه. مېهمانالرغا سۈت ۋە ھهسهل تهقدىم قىالتتى

  :دېيىلگهنىدى، تهلهه -ــ مېهمانالرغا سىركه تهقدىم قىلمامسهن؟ 
ىمدىن مهســت بولــۇپ ــــ مهن بىــرەر مۇســۇلماننىڭ مېنىــڭ ســهۋەب 

  . ②دېدى -قېلىشىنى خالىمايمهن، 
   )5757: نهسائى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َعْن أَبِيِه قَالَ َسأَلُْت أَُبيَّ ْبَن كَْعـبٍ   - 5633
َرْب اللََّبَن الَِّذي ُنجِْعَت َعْن النَّبِيِذ فَقَالَ اْشَرْب الَْماَء َواْشَرْب الَْعَسلَ َواْشَرْب السَّوِيَق َواْش

  . بِِه فََعاَوْدُتُه فَقَالَ الَْخْمَر ُترِيُد الَْخْمَر ُترِيُد
ســهئىد ئىبنــى ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئهبــزا دادىســىنىڭ       - 5633

مهن ئــۇبهي ئىبنــى كهئــب   : مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ   
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  :ئۇ. نىدىمرەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن سىركه توغرىسىدا سوئال سورىغا
ئىـچ ۋە كىچىكلىكىڭـدىن   ) ئومىچى(ــ سۇ ئىچ، ھهسهل ئىچ، تالقان 

مهن ســــوئالىمنى . دېــــدى -! ئىچىــــپ چــــوڭ بولغــــان ســــۈتنى ئىــــچ
  :قايتىلىغانىدىم، ئۇ

ــۇ؟   ــاراق ئىچمهكچىم ــهن ھ ـــ س ــۇ؟  ! ـ ــاراق ئىچمهكچىم ــهن ھ  –! س
  . ①دېدى

   )5754: نهسائى(

ا َجاَء إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقََدحٍ قَالَ اْبُن ُعَمَر َرأَْيُت َرُجلً - 5634
َصاِحبِِه ِفيِه َنبِيذٌ َوُهَو ِعْنَد الرُّكْنِ َوَدفََع إِلَْيِه الْقََدَح فََرفََعُه إِلَى ِفيِه فََوَجَدُه َشِديًدا فََردَُّه َعلَى 

للَِّه أََحَراٌم ُهَو فَقَالَ َعلَيَّ بِالرَُّجلِ فَأُِتَي بِِه فَأََخـذَ ِمْنـُه   فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ َيا َرُسولَ ا
مَّ قَالَ إِذَا الْقََدَح ثُمَّ َدَعا بَِماٍء فََصبَُّه ِفيِه فََرفََعُه إِلَى ِفيِه فَقَطََّب ثُمَّ َدَعا بَِماٍء أَْيًضا فََصبَُّه ِفيِه ثُ

  . ْوِعَيةُ فَاكِْسُروا ُمُتوَنَها بِالَْماِءاغَْتلََمْت َعلَْيكُْم َهِذِه الْأَ
پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  - 5634

اتتى، بىـر  هلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهجهر ئهسـۋەدنىڭ يېنىـدا تـۇر     س
ــۇندى    ــىركه سـ ــا سـ ــر قاچـ ــا بىـ ــپ، ئۇنىڭغـ ــى كېلىـ ــبهر . كىشـ پهيغهمـ

چـى بولـۇپ ئېغىزىغـا ئاپارغانىـدى،     ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئېلىـپ، ئىچمهك 
ــدى     ــس قىلـ ــى ھىـ ــۈك ئىكهنلىكىنـ ــڭ بهك كۈچلـ دە،  -ئىچىملىكنىـ

  :بۇنى كۆرگهن بىر كىشى. ئىچمهيال ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بهردى
پهيغهمـبهر  . دەپ سـورىدى  -بۇنى ئىچىش ھاراممۇ؟ ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  ):ئۇنىڭغا جاۋاب بهرمهستىن(ئهلهيهىسساالم 
ــادەم  ـــ ھېلىقــى ئ ــدى -! نى چــاقىرىڭالرـ ــادەم كهلگهنىــدى،  . دې ــۇ ئ ئ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن قـاچىنى ئېلىـپ، سـۇ ئهكهلـدۈرۈپ،     
ــاپىرىپال      ــا ئ ــۇنى ئېغىزىغ ــدىن ئ ــۆكتى، ئان ــتىگه ت ــڭ ئۈس ئىچىملىكنى

تهرىنى تۈردى ۋە يهنه سـۇ ئهكهلـدۈرۈپ، ئۇنىـڭ    ) پۇرىقىدىن سهسكىنىپ(
  : ئاندىن. ئۈستىگه تۆكتى
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خىل ئىچىملىك بهك كۈچلۈك بولۇپ كهتسـه، ئـۇنى سـۇ بىـلهن     ــ بۇ 
  . ①دېدى –! تهڭشهپ ئىچىڭالر

   )5694: نهسائى(

َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الُْمَزنِيِّ قَالَ كُْنُت َجاِلًسا َمَع اْبنِ َعبَّاسٍ ِعْنَد الْكَْعَبِة  - 5635
ي َعمِّكُْم َيْسقُونَ الَْعَسلَ َواللََّبَن َوأَْنُتْم َتْسقُونَ النَّبِيذَ أَِمـْن  فَأََتاُه أَْعَرابِيٌّ فَقَالَ َما ِلي أََرى َبنِ

 َحاَجٍة بِكُْم أَْم ِمْن ُبْخلٍ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ الَْحْمُد ِللَِّه َما بَِنا ِمْن َحاَجٍة َولَا ُبْخلٍ قَِدَم النَّبِـيُّ 
ِتِه َوَخلْفَُه أَُساَمةُ فَاْسَتْسقَى فَأََتْيَناُه بِإَِناٍء ِمْن َنبِيـٍذ فََشـرَِب   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َراِحلَ

ـ  ولُ َوَسقَى فَْضلَُه أَُساَمةَ َوقَالَ أَْحَسْنُتْم َوأَْجَملُْتْم كَذَا فَاْصَنُعوا فَلَا ُنرِيُد َتْغيَِري َما أََمَر بِِه َرُس
  . اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بهكــر ئىبنــى ئابــدۇلالھ مــۇزەنى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق  - 5635
مهن ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىلهن كهئبىنىڭ يېنىدا : دەيدۇ

  :ئولتۇراتتىم، بىر سهھرالىق كىشى كېلىپ
مېهمـانالرنى  ) ھهرەمـگه كهلـگهن  (ــ سىلهرنىڭ تاغاڭالرنىڭ ئهۋالدى 
لىــدىكهن، ســىلهر ســىركه بىــلهن  ھهســهل ۋە ســۈت بىــلهن مېهمــان قى 

مېهمـــــــان قىلىدىكهنســـــــىلهر، بۇنىـــــــڭ ســـــــهۋەبى ســـــــىلهرنىڭ 
ئىبنـى  . دەپ سـورىدى  -كهمبهغهللىكىڭالرمۇ ياكى بېخىللىقىڭالرمـۇ؟  

  :ئابباس
قــا شــۈكرىلهر بولســۇنكى، بىــز كهمبهغهلمــۇ ئهمهس، بېخىلمــۇ هللاــــ ا
ئهممــا ســهن ســورىغان ئــۇ ئىشــنىڭ ســهۋەبى شــۇكى، پهيغهمــبهر  . ئهمهس

ــامهنى مى ئهل ــىغا ئۇس ــاالم ئارقىس ــۇلىغى  هيهىسس ــدا ئ ــتۈرگهن ھال نگهش
بىــلهن ھهرەمــگه كېلىــپ، ســۇ تهلهپ قىلغانــدا، بىــز ئۇنىڭغــا بىــر قاچــا  
سىركه سۇنغانىدۇق، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـۇنى ئىچىـپ، ئېشـىپ      

  :قالغىنىنى ئۇسامهگه بهردى ۋە
ن كېيىنمــۇ بۇنــدى ــــ ياخشــى قىلــدىڭالر، ئوبــدان ئىــش قىلــدىڭالر، 

شـــــۇڭا بىـــــز پهيغهمـــــبهر . ــــــ دېگهنىـــــدى! مۇشـــــۇنداق قىلىڭـــــالر
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 -ئهلهيهىسســاالمنىڭ بۇيرۇقىغــا خىــالپ ئىــش قىلىشــنى خالىمــايمىز، 
  . دەپ جاۋاب بهردى

  )1316: مۇسلىم(

َم َجاَء إِلَـى  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 5636
َوَسـلََّم   السِّقَاَيِة فَاْسَتْسقَى فَقَالَ الَْعبَّاُس َيا فَْضلُ اذَْهْب إِلَى أُمَِّك فَأِْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

يِه قَالَ اْسِقنِي فََشـرَِب  بَِشَرابٍ ِمْن ِعْنِدَها فَقَالَ اْسِقنِي قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّهْم َيْجَعلُونَ أَْيِدَيُهْم ِف
الَ لَْولَا أَنْ ِمْنُه ثُمَّ أََتى َزْمَزَم َوُهْم َيْسقُونَ َوَيْعَملُونَ ِفيَها فَقَالَ اْعَملُوا فَإِنَّكُْم َعلَى َعَملٍ َصاِلحٍ ثُمَّ قَ

  . إِلَى َعاِتِقِه ُتْغلَُبوا لََنَزلُْت َحتَّى أََضَع الَْحْبلَ َعلَى َهِذِه َيْعنِي َعاِتقَُه َوأََشاَر
ــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئىبنــى ئاببــاس - 5636 ــداق دىنم ــۋايهت  مۇن رى
ــا ســۇ   : قىلىنىــدۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھاجىالرغ

ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ   . تهقدىم قىلىدىغان يهرگه كېلىپ، سۇ سورىغانىدى
  :ئهنهۇ ئوغلى فهزلگه

ېرىـپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    سهن ئاناڭنىڭ قېشـىغا ب ! ــ ئى فهزل
 -! ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئۆيــدىن بىــرەر ئىچىملىــك ئېلىــپ كهلگىــن  

  :بىراق پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى
  :ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى -! ــ مۇشۇ سۇدىن بهرگىن

. دېـدى  -بـۇ سـۇغا كىشـىلهر قـوللىرىنى تىقىـدۇ،      ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغه

ـــ شــۇنداق بولســىمۇ بهر  ــدىن    –! ـ ــدى ۋە شــۇ ســۇدىن ئىچتــى، ئان دې
ئابباســنىڭ ئهۋالدى قــۇدۇقتىن ســۇ تارتىــپ، . زەمــزەم قۇدۇقىغــا كهلــدى

تهقــدىم قىلىۋاتــاتتى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  )زەمــزەم(كىشــىلهرگه 
  :ئۇالرنى كۆرۈپ

ىـش قىلىۋاتىسـىلهر، كىشـىلهرنىڭ    سـىلهر ياخشـى ئ  ! ــ ئىشلهڭالر
ماڭــــا ئهگىشــــىمىز دەپ، بــــۇ ئىشــــنى ســــىلهردىن تارتىۋېلىشــــىدىن 

، مهنمۇ قۇدۇققـا چۈشـۈپ، ئارغـامچىنى ئۆشـنهمگه     مئهنسىرىمىگهن بولسا
  . دېدى -سېلىپ، سىلهر بىلهن بىرگه قۇدۇقتىن سۇ تارتقان بوالتتىم، 

   )1636: بۇخارى(
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َتلَقَّْت ثَِقيٌف ُعَمَر بَِشَرابٍ فََدَعا بِِه فَلَمَّا قَرََّبُه  قَالَبِ َسِعيَد ْبَن الُْمَسيَّ عن - 5637
  . إِلَى ِفيِه كَرَِهُه فََدَعا بِِه فَكََسَرُه بِالَْماِء فَقَالَ َهكَذَا فَافَْعلُوا

ســـهقىف : ب مۇنـــداق دەيـــدۇ ســـهئىد ئىبنـــى مۇســـهييه   - 5637
ئىچىملىـك تهقـدىم    قهبىلىسىدىكىلهر ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا بىـر    

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى ئىچمهكچى بولـۇپ ئاغزىغـا ئاپـاردى    . قىلدى
. ۋە پۇرىقىدىن سهسكىنىپ، سۇ ئهكهلدۈرۈپ، سۇ بىلهن تهڭشـهپ ئىچتـى  

  :ئاندىن
ـــــ مۇشـــۇ خىلـــدىكى ئىچىملىكلهرنـــى مانـــا مۇشـــۇنداق تهڭشـــهپ 

  . ①دېدى -! ئىچىڭالر
   )5706: نهسائى(

َشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها كَاَنْت َتْنبِذُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعاِئ - 5638
 غُْدَوةً فَإِذَا كَانَ ِمْن الَْعِشيِّ فََتَعشَّى َشرَِب َعلَى َعَشاِئِه َوإِنْ فََضلَ َشْيٌء َصَبْبُتُه أَْو فَرَّغُْتُه ثُمَّ

  . إِذَا أَْصَبَح َتَغدَّى فََشرَِب َعلَى غََداِئِه قَالَْت ُيْغَسلُ السِّقَاُء غُْدَوةً َوَعِشيَّةًَتْنبِذُ لَُه بِاللَّْيلِ فَ
ــدۇ   - 5638 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنه ــا(مهن : ئائىشــه رەزىيهلالھ ) تۇلۇمغ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم كهچلىـك    . ئهتىگهندە خورما چىالپ قويـاتتىم 
ئېشــىپ . ىــڭ ســۈيىنى ئىچهتتــى تامــاقنى يهپ بولغانــدىن كېــيىن، ئۇن 

قالسا، ئۇنى تۆكۈۋېتىپ ياكى باشقا قاچىغا ئېلىۋېتىپ، تۇلـۇمنى يۇيـۇپ،   
تــاڭ ئاتقانــدا، ناشــتىدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ . يهنه خورمــا چىــالپ قويــاتتىم

ــۇمنى ئهتىــگهن ـ كهچــته ئىككــى قېــتىم      . ســۈيىنى يهنه ئىچهتتــى تۇل
  . ②يۇياتتىم

  )3712: ئهبۇ داۋۇد(

ِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ ُيْنَبذُ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعا -5639
  .ُه غُْدَوةًَوَسلََّم ِفي ِسقَاٍء ُيوكَأُ أَْعلَاُه َولَُه َعْزلَاُء ُيْنَبذُ غُْدَوةً فََيْشَرُبُه ِعَشاًء َوُيْنَبذُ ِعَشاًء فََيْشَرُب

                                                 
  .دېگهن -سهنهدى زەئىپ، ): 445(بانى ئهل ①
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سـۇ  (ئاسـتى تهرەپـته   : ۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇئائىشه رەزىيهلالھ -5639
تۈشۈكى بار، ئۈسـتىدىن بوغۇلىـدىغان ئېغىـزى بـار تۇلۇمـدا      ) ئىچىدىغان

ه مېۋە شهربىتى ھازىرلىناتتى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگ
كهچـــته، كهچـــته ھازىرالنغـــاننى ئهتىگهنـــدە   تىگىنـــى ھازىرالنغـــاننىئه

  . ①ئىچهتتى
   )3711: ئهبۇ داۋۇد(

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْنَتَبذُ لَـُه أَوَّلَ   قَالَاْبَن َعبَّاسٍ  عن - 5640
ـ  َد إِلَـى  اللَّْيلِ فََيْشَرُبُه إِذَا أَْصَبَح َيْوَمُه ذَِلَك َواللَّْيلَةَ الَِّتي َتجِيُء َوالَْغَد َواللَّْيلَةَ الْأُْخَرى َوالَْغ

  . ْصرِ فَإِنْ َبِقَي َشْيٌء َسقَاُه الَْخاِدَم أَْو أََمَر بِِه فَُصبَّالَْع
ــدۇ     - 5640 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ : ئىبنـ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىچىشى ئۈچۈن ئاخشـىمى تۇلۇمغـا مېـۋە    
تاڭ ئاتقاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ سـۈيىنى  . چىالپ قويۇالتتى

ئۇنــدىن . ۇ كــۈنى، ئهتىســى ۋە ئۆگــۈنى ئهســىرگىچه ســاقالپ ئىچهتتــى شــ
ــۇنى       ــاكى ئ ــى ي ــىگه بېرەتت ــالغىنىنى خىزمهتچىس ــپ ق ــيىن قېلى كې

  . تۆكتۈرۈۋېتهتتى
  )2004: مۇسلىم(

 َعْنَو َوالتَّْمرِ الزَّبِيبِ َخِليِط َعْن َنَهى أَنَُّه أَبِيِه َعْن قََتاَدةَ أَبِي ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 5641
  . َوالرُّطَبِ الزَّْهوِ َخِليِط َوَعْن َوالتَّْمرِ الُْبْسرِ َخِليِط

ئابــــدۇلالھ ئىبنــــى ئهبــــۇ قهتــــادە دادىســــىنىڭ مۇنــــداق   - 5641
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

قــۇرۇق ئــۈزۈم بىــلهن خــورمىنى، قــۇرۇق خورمــا بىــلهن تــوڭ خــورمىنى،  
ئالدىدىكى خورما بىلهن پىشقان ھـۆل خـورمىنى بىرلهشـتۈرۈپ    پىشىش 

  . ②سىركه ياساشتىن توسقان
   )3704: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .دېگهن - ،سهھىه): 3155(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 3151(ئهلبانى  ②
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَُّه َنَهى َعْن َخِليِط الزَّبِيبِ َوالتَّْمرِ َوَعْن  - 5642
  . يِط الزَّْهوِ َوالرُّطَبِ َوقَالَ اْنَتبِذُوا كُلَّ َواِحَدٍة َعلَى ِحَدٍةَخِليِط الُْبْسرِ َوالتَّْمرِ َوَعْن َخِل

ئابــــدۇلالھ ئىبنــــى ئهبــــۇ قهتــــادە دادىســــىنىڭ مۇنــــداق   - 5642
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

قــۇرۇق ئــۈزۈم بىــلهن خــورمىنى، قــۇرۇق خورمــا بىــلهن تــوڭ خــورمىنى،  
شىش ئالدىدىكى خورما بىلهن پىشقان ھـۆل خـورمىنى بىرلهشـتۈرۈپ    پى

ــگهن    ــداق دې ــقان ۋە مۇن ــتىن توس ــىركه ياساش ــۇالردىن(«: س ــىركه ) ب س
  . »چىالڭالر) قاچىغا(ئايرىم  –ياسىماقچى بولساڭالر، ھهر بىرىنى ئايرىم 

   )1988: مۇسلىم(

ُت أُمَّ َسلََمةَ َما كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه  َعْن كَْبَشةَ بِْنِت أَبِي َمْرَيَم قَالَْت َسأَلْ - 5643
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْنُه قَالَْت كَانَ َيْنَهاَنا أَنْ َنْعُجَم النََّوى طَْبًخا أَْو َنْخِلطَ الزَّبِيَب َوالتَّْمَر

مهن ئۇممـــۇ : كهبشـــه بىنتـــى ئهبـــۇ مهريهم مۇنـــداق دەيـــدۇ - 5643
ــۇ ــهلهمه رەزىيهلالھــ ــى   ســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــادىن پهيغهمــ ئهنهــ

  :ۋەسهللهمنىڭ قايسى ئىشالردىن توسقانلىقى ھهققىدە سورىغانىدىم، ئۇ
) ھايۋاناتالرغا بېرىدىغان(ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــۇرۇقىنى بهك قاينىتىــپ ئې خ ــۈزۈم  ورمىنىــڭ ئ زىۋېتىشــتىن، قــۇرۇق ئ
  . ①دېدى -كه ياساشتىن توسقان، بىلهن خورمىنى بىرلهشتۈرۈپ سىر

  )3706: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنْجَمـَع   - 5644
ي َعْنُه قَالَ كَانَ َيكَْرُه َشْيئَْينِ َنبِيذًا َيْبِغي أََحُدُهَما َعلَى َصاِحبِِه قَالَ َوَسأَلُْتُه َعْن الْفَِضيخِ فََنَهانِ

  . الُْمذَنَِّب ِمْن الُْبْسرِ َمَخافَةَ أَنْ َيكُوَنا َشْيئَْينِ
ــدۇ    - 5644 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى مالىــك رەزىيهلالھ : ئهنهس ئىبن

رىنىــــڭ پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم بىــــرى يهنه بى
ئىككــى خىــل  تهلهيــدىغان دەرىجىــدىكىخۇسۇســىيهتلىرىنى ئۆزگهرتىۋې

                                                 
 .دېگهن -سهنهدى زەئىپ، ): 794(ئهلبانى  ①
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مېــۋىنى بىرلهشــتۈرۈپ ســىركه ياساشــتىن توســقانىدى، مهن ئۇنىڭــدىن 
ــالغان    ــدىن ياسـ ــۆل خورمىـ ــقان ھـ ــلهن پىشـ ــا بىـ ــوڭ خورمـ مهســـت (تـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . ئىچىملىك ھهققىـدە سـورىدىم  ) قىلىدىغان
مـا  پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم تـوڭ خور  : ئهنهس. ئۇنى ئىچىشتىن توستى

تۇرغانلىرىنىـڭ ئىككـى خىـل مېـۋە قاتارىغـا       ش ئالدىـدا بىلهن سارغىيى
كىرىپ قېلىشىدىن ئهنسىرەپ، ئۇ ئىككىسـىنى بىرلهشـتۈرۈپ سـىركه    

  . ①دېگهن -ياساشنى توغرا كۆرمهيتتى، 
   )5563: نهسائى(

كَانَ ُيْنَبذُ  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 5645
  . لَُه َزبِيٌب فَُيلِْقي ِفيِه َتْمًرا َوَتْمٌر فَُيلِْقي ِفيِه الزَّبِيَب

ــدۇ    - 5645 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
رالنسـا، ئۇنىڭغـا   ۋەسهللهمگه ئۈزۈمـدىن سـىركه تهييا   سهلاللالھۇ ئهلهيهى

  . ②ئۇنىڭغا ئۈزۈم ساالتتى ئهگهر خورمىدىن تهييارالنسا،. خورما ساالتتى
  )3708: ئهبۇ داۋۇد(

كُْنُت آُخذُ قَْبَضةً ِمْن َتْمرٍ َوقَْبَضةً ِمْن َزبِيبٍ فَأُلِْقيِه ِفي إَِنـاٍء   :ويف رواية - 5646
  . فَأَْمُرُسُه ثُمَّ أَْسِقيِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: زىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ    يهنه بىر رىۋايهتته ئائىشه رە - 5646
مهن بىر سىقىم خورما، بىـر سـىقىم قـۇرۇق ئـۈزۈم ئېلىـپ بىـر قاچىغـا        

  . ③سېلىپ قوچۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تهقدىم قىالتتىم
   )3708: ئهبۇ داۋۇد(

ِدَم الشَّاَم َشكَا َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد الْأَْنَصارِيِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ِحَني قَ - 5647
ُبوا َهذَا إِلَْيِه أَْهلُ الشَّامِ َوَباَء الْأَْرضِ َوِثقَلََها َوقَالُوا لَا ُيْصِلُحَنا إِلَّا َهذَا الشََّراُب فَقَالَ ُعَمُر اْشَر

                                                 
  .دېگهن -سهنهدى سهھىه، ): 5136(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهنهدى زەئىپ، ): 795(ئهلبانى  ②
  .دېگهن -سهنهدى زەئىپ، ): 796(ئهلبانى  ③



  ۋە سىركهھاراق 

581 

َعلَ لََك ِمْن َهذَا الَْعَسلَ قَالُوا لَا ُيْصِلُحَنا الَْعَسلُ فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْأَْرضِ َهلْ لََك أَنْ َنْج
ُعَمَر الشََّرابِ َشْيئًا لَا ُيْسِكُر قَالَ َنَعْم فَطََبُخوُه َحتَّى ذََهَب ِمْنُه الثُّلُثَاِن َوَبِقَي الثُّلُثُ فَأََتْوا بِِه 

َهذَا ِمثْلُ ِطلَاِء الْإِبِـلِ   فَأَْدَخلَ ِفيِه ُعَمُر إِْصَبَعُه ثُمَّ َرفََع َيَدُه فََتبَِعَها َيَتَمطَّطُ فَقَالَ َهذَا الطِّلَاُء
للَّـِه  فَأََمَرُهْم ُعَمُر أَنْ َيْشَرُبوُه فَقَالَ لَُه ُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت أَْحلَلَْتَها َواللَِّه فَقَالَ ُعَمُر كَلَّـا َوا 

  . ْم َشْيئًا أَْحلَلَْتُه لَُهْماللَُّهمَّ إِنِّي لَا أُِحلُّ لَُهْم َشْيئًا َحرَّْمَتُه َعلَْيهِْم َولَا أَُحرُِّم َعلَْيهِ
مهھمۇد ئىبنـى لهبىـد ئهنسـارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق        - 5647

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ شامغا بارغاندا، شام خهلقى : دەيدۇ
ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا شــامدىكى يۇقۇملــۇق كېســهلدىن شــىكايهت 

ــارابتىن    ــۇ ش ــزگه ب ــپ، بى ــۈ (قىلى ــى ئ ــان  يهن ــىقىپ تهييارالنغ زۈمنى س
ئـــۆمهر . دېيىشـــتى -باشـــقا بىـــر نهرســـه پايـــدا قىلمايـــدۇ، ) شـــارابتىن

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :ئۇالر. دېدى -! ــ سىلهر ھهسهل ئىچىڭالر

 بىـر شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالردىن    . دېـدى  -ــ بىـزگه ھهسـهل ياقمايـدۇ،    
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا كىشى ئۆمهر

ـــ ــدىغان شــهكىلدە  ئىچىملى ۇبىــز ســاڭا بــ  ـ كــتىن مهســت قىلماي
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر .دېدى - !كۆرۈپ باققىن ،لهيلىېتهييارالپ ك

شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر ئـۇنى قاينىتىـپ، ئـۈچتىن        .دېدى - ــ بولىدۇ،
ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئۇنىڭغــا بىــر . بىــرى قالغانــدا ئېلىــپ كهلــدى

پ چىقتى، يۇققان شىرنه سوزۇلۇى، بارمىقىغا بارمىقىنى تىقىپ تارتىۋېد
  :بۇنى كۆرگهن ئۆمهر

ــۇنى      ــاپتۇ، ب ــا ئوخش ــۇۋايدىغان مايغ ــىغا س ــۇ تۆگىلهرنىــڭ يارىس ـــ ب ـ
ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   . دېدى -ئىچسهڭالر بولىدىكهن، 

  :ئۆمهرگه
 -! ــ سهن ئۇالرغا ھېلىقى شارابنى ئىچىشـكه يـول ئېچىـپ بهردىـڭ    

  :لالھۇ ئهنهۇئۆمهر رەزىيه. دېدى
بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، مهن ھهرگىز ئۇنىڭغا يول  نىڭ نامىهللاــ ا

ــدىم   ــى ا. ئېچىــپ بېرىشــنى مهقســهت قىلمى ــارام  ! هللائ ــا ھ ــهن ئۇالرغ س
قىلغــان نهرســىنى مهن ئۇالرغــا ھــاالل قىلمــايمهن، ســهن ئۇالرغــا ھــاالل  
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  . دېدى -ىلمايمهن، قىلغان نهرسىنى مهن ھارام ق
   )1600: مالىك(

َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَُّه قَالَ قََرأُْت ِكَتاَب ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ إِلَى أَبِـي   - 5648
ُموَسى أَمَّا َبْعُد فَإِنََّها قَِدَمْت َعلَيَّ ِعٌري ِمْن الشَّامِ َتْحِملُ َشَراًبا غَِليظًا أَْسَوَد كَِطلَـاِء الْإِبِـلِ   

ْم َيطُْبُخوَنُه فَأَْخَبُرونِي أَنَُّهْم َيطُْبُخوَنُه َعلَى الثُّلُثَْينِ ذََهَب ثُلُثَاُه الْأَْخَبثَاِن َوإِنِّي َسأَلُْتُهْم َعلَى كَ
  . ثُلُثٌ بَِبْغيِِه َوثُلُثٌ بِرِِحيِه فَُمْر َمْن ِقَبلََك َيْشَرُبوَنُه

مهن ئـۆمهر ئىبنـى   : ئامىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ     - 5648
الھۇ ئهنهۇنىڭ ئهبۇ مۇساغا يازغان خېتىنى ئوقۇغانىـدىم،  خهتتاب رەزىيهل

ــۇالر يېزىلغــان ئىــكهن   ــته مۇن ــۇ خهت مېنىــڭ : مهخســهتكه كهلســهك”: ئ
تۆگىنىـڭ يارىسـىغا سـۇۋايدىغان    ېشىمغا شامدىن كهلگهن بىر كـارۋان  ق

مهن . مايغا ئوخشاش قارا، قويۇق بىر خىل ئىچىملىكنى ئېلىپ كهلـدى 
اينىتىدىغانلىقىنى سـورىدىم، ئـۇالر ئـۈچتىن    ئۇالردىن بۇنى قانچىلىك ق

ىنى قىسـمى قـالغىچه قاينىتىــدىغانلىق  ئىككـى قىسـمى كېتىـپ، بىـر     
دېـــمهك، يوقالغـــان بـــۇ ئىككـــى قىســـمىنىڭ بىـــرى مهســـت . ئېيتتـــى

قىلىدىغان قىسـمى، يهنه بىـرى پـۇرىقى بـار قىسـمىدۇر، شـۇنىڭ ئۈچـۈن        
رۇخسـهت  سهن تهرەپتىكـى كىشـىلهرنىڭ بـۇ ئىچىملىكنـى ئىچىشـىگه      

  . ①“قىلساڭ بولىدۇ
   )5718: نهسائى(

َعْن الشَّْعبِيِّ قَالَ كَانَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْرُزُق النَّاَس الطِّلَاَء َيقَـُع ِفيـِه    - 5649
  . الذَُّباُب َولَا َيْسَتِطيُع أَنْ َيْخُرَج ِمْنُه

ىلهرگه ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كىشـ : شهئبىي مۇنداق دەيدۇ - 5649
شــىرنه تارقىتىــپ بېرەتتــى، ئــۇ شــىرنه نــاۋادا چىــۋىن چۈشــۈپ كېتىــپ  

  . ②قالسا، چىقالمىغۇدەك دەرىجىدە قاينىتىپ قويۇقالشقان شىرنه ئىدى
  )5718: نهسائى(

                                                 
  .دېگهن -سهھىه، ): 5274(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهنهدى سهھىه، ): 5276(ئهلبانى  ②
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َناَزَعُه الشَّْيطَانُ ِفي ُعوِد الْكَْرمِ فَقَالَ َهذَا  إِنَّ ُنوًحا قَالَأََنَس ْبَن َماِلٍك  عن - 5650
  . قَالَ َهذَا ِلي فَاْصطَلََحا َعلَى أَنَّ ِلُنوحٍ ثُلُثََها َوِللشَّْيطَاِن ثُلُثَْيَهاِلي َو

نـۇھ  : ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 5650
ــالنى تالىشــىپ قــاپتۇ، ھهر    ئهلهيهىسســاالم بىــلهن شــهيتان بىــر تــۈپ ت

ــى ــى ”: ئىككىس ــۇ مېنىڭك ــى ”، “ب ــۇ مېنىڭك ــىپتۇدەپ داۋا ق “ب . ىلىش
ــويىچه، ئۇنىــڭ ئــۈچتىن بىــر  . ئــاخىرى ئــۇالر كېلىشــىپتۇ  كېلىشــىم ب

قىسمىنى نـۇھ ئهلهيهىسسـاالم ئالىـدىغان، ئـۈچتىن ئىككـى قىسـمىنى       
  . ①شهيتان ئالىدىغان بوپتۇ

   )5726: نهسائى(

لٌ فََسأَلَُه َعـْن  َعْن أَبِي ثَابٍِت الثَّْعلَبِيِّ قَالَ كُْنُت ِعْنَد اْبنِ َعبَّاسٍ فََجاَءُه َرُج - 5651
الَْعِصريِ فَقَالَ اْشَرْبُه َما كَانَ طَرِيا قَالَ إِنِّي طََبْخُت َشَراًبا َوِفي َنفِْسي ِمْنُه قَالَ أَكُْنَت َشارَِبُه 

  . قَْبلَ أَنْ َتطُْبَخُه قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ النَّاَر لَا ُتِحلُّ َشْيئًا قَْد َحُرَم
مهن بىـر كـۈنى ئىبنـى    : لهبى مۇنداق دەيدۇئهبۇ سابىت سهئ - 5651

ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ يېنىـدا تـۇراتتىم، بىـر كىشـى كېلىـپ،      
ئىبنى . سۈيىنى ئىچىش ھهققىدە سورىدى) ئۈزۈم(ئۇنىڭدىن سىقىلغان 

  :ئابباس
  :ئۇ كىشى. دېدى -ئىچسهڭ بولىدۇ،  ،②ــ يېڭى سىقىلغان بولسا

پ ئېلىــپ قويغــان، بىــراق   ــــ مهن بىــر ئىچىملىكنــى قاينىتىــ   
  :ئىبنى ئابباس. دېدى -ئىچىشكه كۆڭلۈم تازا ئۇنىمايۋاتىدۇ، 

ــ سهن ئۇنى قاينىتىشتىن بـۇرۇن ئىچهمتىـڭ؟ ـ دەپ سـورىغانىدى،     
  :ئۇ

  :ئىبنى ئابباس. دېدى -ــ ياق، 
ــداقتا، ئهســلى ئىچىــش ھــارام بولغــان نهرســىنى ســهن مىــڭ     ـــ ئۇن ـ

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 5284(ئهلبانى  ①
 شـۇڭا يېڭـى  . سىقىپ قويۇپ، بىر مهزگىل ئۆتكهن بولسا، مهست قىلىدىغان ھالهتكه كېلىپ قالىـدۇ  يهنى ②

 .دېمهكچى -بولسا ئىچىشكه بولىدۇ، بولمىسا بولمايدۇ، 
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   .①ېدىد -قايناتساڭمۇ ھاالل بولمايدۇ، 
   )5729: نهسائى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْن الَْخْمرِ ُتتََّخذُ َخلŕا فَقَالَ  - 5652
  . لَا

: ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ - 5652
ــاراقنى ســـى  ركىگه پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن ھـ

  :ئايالندۇرۇش ھهققىدە سوئال سورالغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  . دەپ جاۋاب بهردىــ بولمايدۇ، ـ 

   )1983: مۇسلىم(

أَنْ آِتَيُه  - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر أََمَرنِى َرُسولُ اللَِّه  - 5653
. »اغُْدو َعلَىَّ بَِهـا «ْيُتُه بَِها فَأَْرَسلَ بَِها فَأُْرِهفَْت ثُمَّ أَْعطَانِيَها َوقَالَ بُِمْدَيٍة َوِهَى الشَّفَْرةُ فَأََت

فَفََعلُْت فََخَرَج بِأَْصَحابِِه إِلَى أَْسَواقِ الَْمِديَنِة َوِفيَها ُزقَاُق َخْمرٍ قَْد ُجِلَبْت ِمَن الشَّامِ فَأََخـذَ  
ِمْن ِتلَْك الزِّقَاقِ بَِحْضَرِتِه ثُمَّ أَْعطَنِيَها َوأََمَر أَْصَحاَبُه الَِّذيَن كَاُنوا  الُْمْدَيةَ ِمنِّى فَُشقَّ َما كَانَ

َمَعُه أَنْ َيْمُضوا َمِعى َوأَنْ ُيَعاوُِنونِى َوأََمَرنِى أَنْ آِتَى اɉَْسَواَق كُلََّها فَالَ أَجُِد ِفيَها زِقَّ َخْمرٍ 
   .أَْتُرْك ِفى أَْسَواِقَها زِقŕا إِالَّ َشقَقُْتُهإِالَّ َشقَقُْتُه فَفََعلُْت فَلَْم 

: ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     - 5653
ــاق ئېلىـــپ    ــهللهم مېنـــى پىچـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ پهيغهمـ

مهن پىچــاقنى ئېلىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن، ئــۇنى . كېلىشــكه بۇيرىــدى
لىـپ كېلىنگهنـدىن كېـيىن، پىچـاقنى     چاقالپ ئې. چاقلىغىلى ئهۋەتتى

  :يهنه ماڭا بېرىپ
. دېـدى  –! ــ سهن بۇنى ئهته ئهتىگهن مېنىڭ يېنىمغـا ئېلىـپ كهل  

مهن كهلگهنــــدىن كېــــيىن، پهيغهمــــبهر . مهن دېگىنىــــدەك قىلــــدىم
ــا   ــاھابىلهرنى ئهگهشـــتۈرۈپ مهدىنىنىـــڭ بازارلىرىغـ ــاالم سـ ئهلهيهىسسـ

. تۇلـۇم ھـاراقالر بـار ئىـدى     –م بازاردا شامدىن كهلتۈرۈلگهن تۇلۇ. چىقتى

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 5286(ئهلبانى  ①
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شــۇنىڭ بىــلهن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهنــدىن پىچــاقنى ئېلىــپ،  
ئانــدىن پىچــاقنى ماڭــا . ئالــدىغا ئۇچرىغــان تۇلۇمنىــڭ قــارنىنى بۆســتى

ــارلىق ھــاراق     ــازاردىكى ب ــازارالرنى ئايلىنىــپ، ب ــۈن ب ــپ، مېنــى پۈت بېرى
بىلهن بىرگه چىققان تۇلۇملىرىنىڭ قارنىنى بۆسۈشكه بۇيرىدى ۋە ئۆزى 

ــدى   ــا ياردەملىشىشــكه بۇيرى ــاھابىلهرنىمۇ ماڭ ــلهن، مهن  . س ــۇنىڭ بى ش
ــازار ئايلىنىــپ، بىرمــۇ ھــاراق تۇلــۇمىنى قالــدۇرماي قــارنىنى     ــازارمۇ ب ب

  . ①بۆستۈم
   )6130: ئهھمهد(

بِيِّ َصلَّى اللَّـُه  َعْن َرُجلٍ َمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّ - 5654
  . َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْشَرُب َناٌس ِمْن أُمَِّتي الَْخْمَر ُيَسمُّوَنَها بَِغْيرِ اْسِمَها

ــبهر   - 5654 ــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، پهيغهمــ ــاھابىدىن رىــ بىــــر ســ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاراقنى   « ــر قىســىم كىشــىلهر ھ باشــقا  مېنىــڭ ئۈممىتىمــدىن بى
  . ②»ئىسىم بىلهن ئاتاپ تۇرۇپ ئىچىدۇ

   )5658: نهسائى(

َعْن أَبِي ُموَسى أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ  - 5655
ِللَْخْمرِ َسقَاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن  ُمْدِمُن َخْمرٍ َوقَاِطُع َرِحمٍ َوُمَصدٌِّق بِالسِّْحرِ َوَمْن َماَت ُمْدِمًنا

َنْهرِ الُْغوطَِة ِقيلَ َوَما َنْهُر الُْغوطَِة قَالَ َنْهٌر َيْجرِي ِمْن فُُروجِ الُْموِمَساِت ُيْؤِذي أَْهلَ النَّـارِ  
  . رِيُح فُُروجِهِْم
: ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  - 5655

  :بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهم
هنـــنهتكه كىرمهيـــدۇ، ئۇالرنىـــڭ بىـــرى، ـــــ ئـــۈچ تۈرلـــۈك كىشـــى ج

سـىۋىتىنى ئـۈزگهن   تۇغقانلىرىـدىن مۇنا  –ئـۇرۇق   ھاراقكهش؛ يهنه بىرى،

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهبـۇ تـۇئمه ئىسـىملىك         ): 8084(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .دېگهن -سهھىه، ): 5229(ئهلبانى  ②
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كىمكى ھـاراقتىن قـول   . سېهىرگه ئىشهنگهن كىشى كىشى؛ يهنه بىرى،
تهڭنىڭ سۈيىنى غۇته ناملىق ئۆس هللائۈزمهي ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ كىشىگه 

  :ساھابىلهر. ئىچكۈزىدۇ، ـ دېدى
ــداق ئۆســتهڭ؟    ــۇ قان ـــ ئ ــبهر ســهلاللالھۇ   -ـ دەپ ســورىۋېدى، پهيغهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
پاھىشـه  . ــ ئۇ، پاھىشه ئايالالرنىڭ ئهۋرىتىـدىن ئاقىـدىغان ئۆسـتهڭ   

ئايالالرنىــڭ ئهۋرىتىــدىن چىققــان سېســىق پــۇراق دوزاخ ئهھلىنىــڭ      
  . ①دېدى -شۇپ، ئۇالرنى تېخىمۇ قىينايدۇ، ئازابىغا ئازاب قو

  )19075: ئهھمهد(

 وهـو  اƪمـر  ترك من قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أنس عن - 5656
 إيـاه  الكسونه عليه يقدر وهو اƩرير ترك ومن القدس حظرية من منه السقينه عليه يقدر
   .القدس حظرية من

ــۋ  - 5656 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــ ايهت قىلىنىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ى كىمكــى ھــاراق ئىچىشــكه قــادىر تــۇرۇپ ئىچمىســه، مهن ئــۇن      «
كىمكـى  . لىرى بىـلهن سـۇغۇرىمهن  جهننهتنىـڭ شـاراب  ) قىيامهت كـۈنى (

ــۇرۇپ كىيمىســه، مهن ئۇنىڭغــا    يىپهكــتىن كىــيىم كىيىشــكه قــادىر ت
  . ②»ىڭ يىپهكلىرىدىن كىيىم كىيدۈرىمهنجهننهتن) قىيامهت كۈنى(

   )2939: بهززار(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ أََحبُّ الشََّرابِ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 5657
  . َوَسلََّم الُْحلَْو الَْبارَِد

ــدۇ    - 5657 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ يهئال ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، ئىمـام ئهھـمهد    ): 8206(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن -بىلهن ئهبۇ يهئالنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، 
ى شۇئهيب ئىبنـى بايـان ھهققىـدە    بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىك): 8218(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن -ئىختىالپ بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، 
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لهيهــى ۋەســهللهم تــاتلىق، ســوغۇق ئىچىملىكنــى بهك     ســهلاللالھۇ ئه
  . ①ياخشى كۆرەتتى

   )1895: تىرمىزى(

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 1545(ئهلبانى  ①



 



 

589 

 

  

سىركه سېلىشقا بولىدىغان قاچىالر، ئىچىشكه بولىدىغان ۋە 
ئىچىشكه بولمايدىغان سىركىلهر ۋە قاچىالرغا ئاالقىدار 

  ھۆكۈملهر

َعلَى َرُسولِ نَّ أَُناًسا ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ قَِدُموا إ قَالََعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ  - 5658 
فَّاُر ُمَضَر َولَا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َيا َنبِيَّ اللَِّه إِنَّا َحيٌّ ِمْن َربِيَعةَ َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَك كُ

َوَنْدُخلُ بِِه الَْجنَّةَ إِذَا َنْحـُن  َنقِْدُر َعلَْيَك إِلَّا ِفي أَْشُهرِ الُْحُرمِ فَُمْرَنا بِأَْمرٍ َنأُْمُر بِِه َمْن َوَراَءَنا 
ُبُدوا اللََّه أََخذَْنا بِِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آُمُركُْم بِأَْرَبعٍ َوأَْنَهاكُْم َعْن أَْرَبعٍ اْع

وُموا َرَمَضانَ َوأَْعطُوا الُْخُمَس ِمـْن  َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوُص
ِه َما ِعلُْمـَك  الَْغَناِئمِ َوأَْنَهاكُْم َعْن أَْرَبعٍ َعْن الدُّبَّاِء َوالَْحْنَتمِ َوالُْمَزفَِّت َوالنَِّقريِ قَالُوا َيا َنبِيَّ اللَّ

قُطَْيَعاِء قَالَ َسِعيٌد أَْو قَالَ ِمْن التَّْمـرِ ثُـمَّ   بِالنَِّقريِ قَالَ َبلَى جِذٌْع َتْنقُُروَنُه فََتقِْذفُونَ ِفيِه ِمْن الْ
َتُصبُّونَ ِفيِه ِمْن الَْماِء َحتَّى إِذَا َسكََن غَلََياُنُه َشرِْبُتُموُه َحتَّـى إِنَّ أََحـَدكُْم أَْو إِنَّ أََحـَدُهْم    

ُه جَِراَحةٌ كَذَِلَك قَالَ َوكُْنُت أَْخَبُؤَها لََيْضرُِب اْبَن َعمِِّه بِالسَّْيِف قَالَ َوِفي الْقَْومِ َرُجلٌ أََصاَبْت
َيِة َحَياًء ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت فَِفيَم َنْشَرُب َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ِفي أَْسِق

أَْرَضَنا كَِثَريةُ الْجِْرذَاِن َولَا َتْبقَى بَِهـا   الْأََدمِ الَِّتي ُيلَاثُ َعلَى أَفَْواِهَها قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ
َها الْجِْرذَانُ أَْسِقَيةُ الْأََدمِ فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنْ أَكَلَْتَها الْجِْرذَانُ َوإِنْ أَكَلَْت

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأََشجِّ َعْبِد الْقَْيسِ إِنَّ ِفيـَك  َوإِنْ أَكَلَْتَها الْجِْرذَانُ قَالَ َوقَالَ َنبِيُّ اللَّ
  . لََخْصلََتْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه الِْحلُْم َوالْأََناةُ

ئابـدۇ  : مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   د خۇدرىىئهبۇ سهئ - 5658
يهــى قهيــس جهمهتىــدىن بىــر قــانچه كىشــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهله 

  :ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
سـىلهر  بىـز رەبىـئه قهبىلىسـىنىڭ بىـر جهمهتـى،      ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
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شــۇنىڭ ئۈچــۈن، بىــز ســېنىڭ . بىــلهن ئــارىمىزدا مــۇزەر كــاپىرلىرى بــار
شـۇڭا  . يېنىڭغا پهقهت ئـۇرۇش ھـارام قىلىنغـان ئـايالردىال كېلهلهيمىـز     

بۇيرىساڭ، بىـز   هن بىزنى جهننهتكه باشاليدىغان بىر ئهمهلنى قىلىشقاس
 ئـارقىمىزدا قالغـان كىشـىلهرگه   ھهم ئۆزىمىز شۇ ئهمهلنى قىلساق ھهم 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم .يهتكۈزسهك، ـ دېدى
ــ مهن سـىلهرنى تـۆت ئىشـنى قىلىشـقا بـۇيرۇيمهن ۋە تـۆت ئىشـنى        

ــىمهن  ــتىن توس ــىلهر ا. قىلىش ــا هللاس ــىرىك   ھېچق ــىنى ش ــداق نهرس قان
ــۇڭالر، زاكــات بېــرىڭالر،     ــاز ئوق ــادەت قىلىڭــالر، نام كهلتۈرمهســتىن ئىب

ئۇرۇشتا ئېلىنغـان ئولجىنىـڭ بهشـتىن    رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇڭالر ۋە 
مـوم   ا،قاپاق، كوزمهن سىلهرنى . ڭالرت خهزىنىسىگه تاپشۇرۇهبىرىنى دۆل

اغاچتىن ئويۇلغان قـاچىالرنى ئىشلىتىشـتىن   ۋە ي بىلهن قاپالنغان قاچا
  :ئۇالر. دېدى -، ①توسىمهن

ســـهن ياغـــاچتىن ئويۇلغـــان قـــاچىنى نهدىـــن ! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ
  :دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم -بىلىسهن؟ 

ــ بىلىمهن، سىلهر كۆتهكنىڭ ئوتتۇرىنى ئويۇپ، قاچا ياساپ، ئۇنىـڭ  
ئېچىـپ قاينايـدۇ   (ئـۇ  . تىگه سۇ قۇيۇسـىلهر ئىچىگه خورما قاچىالپ، ئۈس

شــۇنىڭ بىــلهن، . قايناشــتىن توختىغانــدا، ســىلهر ئــۇنى ئىچىســىلهر) ۋە
بهزىڭالر مهست ھالىتىدە بېرىپ، قىلىچ بىلهن تاغىسىنىڭ ئوغلىنىـڭ  

كهلگهنلهرنىڭ ئىچىدە شۇنداق ھادىسىلهردىن . دېدى -بوينىنى چاپىدۇ، 
مهن پهيغهمـــبهر : ئـــۇ(ر ئىـــدى بىرىـــدە يارىالنغـــانالردىن بىرســـى بـــا   

ئهلهيهىسساالمدىن خىجىل بولۇپ، يارىالنغان يهرنـى يېپىۋالغـان ئىـدىم،    
  :ئۇ). دەيدۇ -

) ئىچىملىكلىرىمىزنى سـاقالش ئۈچـۈن  (ئۇنداقتا، ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

                                                 
م، خورما قاتارلىق مېۋىلهرنى سۇغا چىالپ، بۇ خىل قـاچىالردا سـاقالپ، مېـۋە سـۈيى     ۈزۈئۇالر ئادەتته قۇرۇق ئ ①

ردا ســاقالنغان مېــۋە ســۈيى بهزىــدە كۈننىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن ئېچىــپ ھاراققــا  بــۇ قــاچىال. قىلىــپ ئىچهتتــى
ئانــدىن ئــۇنى ئىســتېمال قىلغــۇچىالر ئۇنىــڭ ھاراققــا ئايلىنىــپ قالغــانلىقىنى        . ئــايلىنىپمۇ قــاالتتى 

بىـراق  . بۇ چهكلىمه مانا شۇنى كۆزدە تۇتقان ئاساسـتا يولغـا قويۇلغـان ئىـدى    . سهزمهستىن ئىچىپمۇ قاالتتى
باشقا بىر ھهدىس ئـارقىلىق ھهرقانـداق قـاچىنى ئىشلىتىشـكه بولىـدىغانلىقى، پهقهت ئىچىـدىكى       كېيىن 

 .نهرسىنىڭ ھاراققا ئايالنغان ياكى ئايالنمىغانلىقىغا دىققهت قىلىش كېرەكلىكى بايان قىلىنغان
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ــلىتىمىز؟    ــا ئىشـــ ــداق قاچـــ ــبهر   -قانـــ ــورىغانىدى، پهيغهمـــ دەپ ســـ
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئۇالر. دېدى -! ۇلۇم ئىشلىتىڭالرــ ئېغىزى ئېتىلىدىغان ت
بىزنىڭ يۇرتىمىزدا چاشقان كـۆپ، تۇلـۇمنى سـاق    ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم -قويمايدۇ، 
! ــ تۇلۇمنى چاشقانالر يهپ كهتكهن تهقدىردىمۇ تۇلـۇم ئىشـلىتىڭالر  
! الرتۇلـــۇمنى چاشـــقانالر يهپ كهتـــكهن تهقـــدىردىمۇ تۇلـــۇم ئىشـــلىتىڭ
ــۇم ئىشــلىتىڭالر   ــدىردىمۇ تۇل ــكهن تهق ــۇمنى چاشــقانالر يهپ كهت  –! تۇل

  .دېدى
مهتىـدىكى  هجپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئابـدۇلقهيس   

  :ئهشهج ئىسىملىك كىشىگه
تىن ئىبـارەت  تهمكىنلىكـ پۇختىلىـق ۋە  ياقتۇرىـدىغان  هللا ــ سهندە ا

   .ئىككى خىسلهت بار ئىكهن، ـ دېدى
   )18: مۇسلىم(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َعْنُه َنَهى بَِما َحدِّثْنِي ُعَمَر ِلاْبنِ قُلُْت قَالَ َزاذَان عن - 5659
 اللَّـهِ  َرُسولُ َنَهى فَقَالَ لَُغِتَنا ِسَوى لَُغةً لَكُْم فَإِنَّ بِلَُغِتَنا ِلي َوفَسِّْرُه بِلَُغِتَك الْأَْشرَِبِة ِمْن َوَسلََّم
 َوُهَو الُْمَزفَِّت َوَعْن الْقَْرَعةُ َوِهَي الدُّبَّاِء َوَعْن الَْجرَّةُ َوِهَي الَْحْنَتمِ َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ

  . الْأَْسِقَيِة ِفي ُيْنَتَبذَ أَنْ َوأََمَر َنقًْرا َوُتْنقَُر َنْسًحا ُتْنَسُح النَّْخلَةُ َوِهَي النَِّقريِ َوَعْن الُْمقَيَُّر
ــدۇ  انززا - 5659 ــداق دەيـ ــۆمهر : مۇنـ ــى ئـ ــۇ  مهن ئىبنـ رەزىيهلالھـ

  :غامائهنهۇ
ئىچىشـتىن  پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ــ سهن ماڭا

چهكلىگهن ئىچىملىكلهرنى سىلهرنىڭ شېۋەڭالر بـويىچه دەپ بهرگىـن،   
ــۈنكى    ــويغىن، چـ ــهندۈرۈپ قـ ــېۋىمىزدا چۈشـ ــۇنى بىزنىـــڭ شـ ــدىن ئـ ئانـ

  :دېگهنىدىم، ئۇ -ڭالر بىلهن بىزنىڭكى پهرقلىق، سىلهرنىڭ شېۋە
) ئېچىتىــپيهنــى كوزىــدا ( دەــــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ھهنتهمــ

يهنـى قاپاقتـا   ( دائىچىشـتىن توسـقان، دۇببـا    تهييارالنغان ئىچىملىكنـى 
 تهئىچىشتىن توسـقان، مـۇزەففهت   تهييارالنغان ئىچىملىكنى) ئېچىتىپ
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تهييارالنغــــان ) ئېچىتىــــپچىــــدا هنــــى مــــوم بىــــلهن قاپالنغــــان قاي(
دەرىخىنـى  يهنـى خورمـا   ( دەئىچىشـتىن توسـقان ۋە نهقىـر    ئىچىملىكنى

ــدا    ــالغان قاچىـ ــۇپ ياسـ ــپئويـ ــى ) ئېچىتىـ ــان ئىچىملىكنـ  تهييارالنغـ
دەپ  -ئىچىشتىن توسقان، سـىركىنى تۇلـۇمالردا تهييارالشـقا بۇيرىغـان،     

  . جاۋاب بهردى
  ) 1997: مۇسلىم(

ْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهْيُتكُْم َعْن اْبنِ ُبَر - 5660
َعْن زَِياَرِة الْقُُبورِ فَُزوُروَها َوَنَهْيُتكُْم َعْن لُُحومِ الْأََضاِحيِّ فَْوَق ثَلَاٍث فَأَْمِسكُوا َما َبَدا لَكُـْم  

  . ا ِفي ِسقَاٍء فَاْشَرُبوا ِفي الْأَْسِقَيِة كُلَِّها َولَا َتْشَرُبوا ُمْسِكًراَوَنَهْيُتكُْم َعْن النَّبِيِذ إِلَّ
ئىبنى بۇرەيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    -5660

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مهن سىلهرنى قهبرىستانلىقنى زىيـارەت قىلىشـتىن توسـقانىدىم،    «
قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى ئـۈچ كۈنـدىن   . دى زىيارەت قىلساڭالر بولىدۇئهم

ــارتۇق ســاقالپ يېيىشــتىن توســقانىدىم، ئهمــدى قانچىلىــك ســاقالپ     ئ
تۇلۇمـــدىن باشـــقا قاچىالرغـــا ســـىركه قۇيۇشـــتىن . يېســـهڭالر بولىـــدۇ

ئهممـا مهسـت   . توسقانىدىم، ئهمدى ھهر قانداق قاچىغا قۇيساڭالر بولىـدۇ 
  . »ىچىشكه قهتئىي بولمايدۇقىلىدىغان نهرسه ئ

   )977: مۇسلىم(

 َولَا َشْيئًا ُيِحلُّ لَا ظَْرفًا أَْو الظُُّروَف َوإِنَّ الظُُّروِف َعْن َنَهْيُتكُْم: ويف رواية – 5661
  . َحَراٌم ُمْسِكرٍ َوكُلُّ ُيَحرُِّمُه

ئىچىملىكنى سـاقالش  (مهن سىلهرنى «: يهنه بىر رىۋايهتته - 5661
ــ) ئۈچــۈن ــاچىنى ئىشلىتىشــتىن توســقانىدىم، قاچــا   تۇلۇم دىن باشــقا ق

شـۇڭا ھهر قانـداق   (دېگهن بىر نهرسـىنى ھـاالل يـاكى ھـارام قىاللمايـدۇ      
لېكىن مهست قىلىـدىغان ھهر قانـداق   ). قاچا ئىشلهتسهڭالر بولىۋېرىدۇ

  . دېگهنلىكى بايان قىلىنغان »ئىچىملىك ھارامدۇر
   )977: ىممۇسل(
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ْبن ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنـا   َعْبد اللَِّه عن - 5662
ٌب ُهَو َيِسُري إِذْ َحلَّ بِقَْومٍ فََسِمَع لَُهْم لََغطًا فَقَالَ َما َهذَا الصَّْوُت قَالُوا َيا َنبِيَّ اللَِّه لَُهْم َشـَرا 

مِ فََدَعاُهْم فَقَالَ ِفي أَيِّ َشْيٍء َتْنَتبِذُونَ قَالُوا َنْنَتبِذُ ِفي النَِّقريِ َوالدُّبَّاِء َيْشَرُبوَنُه فََبَعثَ إِلَى الْقَْو
نْ َولَْيَس لََنا ظُُروٌف فَقَالَ لَا َتْشَرُبوا إِلَّا ِفيَما أَْوكَْيُتْم َعلَْيِه قَالَ فَلَبِثَ بِذَِلَك َما َشـاَء اللَّـُه أَ  

لَْيهِْم فَإِذَا ُهْم قَْد أََصاَبُهْم َوَباٌء َواْصفَرُّوا قَالَ َما ِلي أََراكُْم قَْد َهلَكُْتْم قَالُوا َيلَْبثَ ثُمَّ َرَجَع َع
  .  َحَراٌمَيا َنبِيَّ اللَِّه أَْرُضَنا َوبِيئَةٌ َوَحرَّْمَت َعلَْيَنا إِلَّا َما أَْوكَْيَنا َعلَْيِه قَالَ اْشَرُبوا َوكُلُّ ُمْسِكرٍ

 ىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى دادىسىن ۇلالھ ئىبنى بۇرەيدەئابد - 5662
سـهپهردە  بىـر  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    :رىۋايهت قىلىدۇ

ئۇالرنىڭ شۇ ئهسنادا  .چۈشتى ىگهبىر قهۋمنىڭ مهھهللىس ،تىپېتىۋېك
  :پ قالدى ۋەئاڭاللىرىنى چۇرۇڭ –ۋاراڭ 
  :لهرهتراپتىكىئ .ەپ سورىدىد - ؟بۇ نېمه ئاۋاز ــ

. دېـــدى -ۋاتىدۇ، شـــىئىچىئـــۇالر ئىچىملىـــك ! ھلالۇئـــى رەســـۇلـــــ 
ئـــۇالرنى  ،پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئـــادەم ئهۋەتىـــپ 

  :كېلىپ چاقىرتىپ
دەپ  - ســــىركىنى قانــــداق قاچىــــدا ساقاليســــىلهر؟ســــىلهر ــــــ 

  :ئۇالر سورىغانىدى،
ـــ ــاچ باشــقا بىــزدە  ـ ــا ياغ ــاچىالر بولمىغاچق ــاق ق ــاق ۋە الردائاي  داالرقاپ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى -ساقاليمىز، 
ئېغىزى بوغۇلىدىغان قاچىدىن باشقىسىدا سـاقالنغان سـىركىنى    ــ

بىـر مـۇددەت   . شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر شـۇنداق قىلـدى  . دېدى –! ئىچمهڭالر
 ئۆتكهندىن كېـيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇالرنىـڭ يېنىغـا قايتـا      

بـــۇ چاغـــدا، ئـــۇالر كېســـهل بولـــۇپ، چىرايلىـــرى ســـارغىيىپ  . كهلـــدى
  :كهتكهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ ھالىنى كۆرۈپ

  :دەپ سورىغانىدى، ئۇالر -ــ نېمه بولدى؟ ھالىڭالر بهك تۆۋەنغۇ؟ 
بىزنىڭ يـۇرتىمىز ئـادەم تـوال كېسـهل بولىـدىغان      ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ئېغىــزى بوغۇلىــدىغان قــاچىالردىن باشقىســىدا بىــر جــاي، ســهن بىزنــى 
ئۇنداق قاچـا بىـزدە يـوق،    (ساقالنغان سىركىنى ئىچىشتىن چهكلىدىڭ 
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شۇنىڭ بىلهن سىركه ئىچهلمهي كېسـهللهر تېخىمـۇ ئـاۋۇپ، مۇشـۇنداق     
بــــۇنى ئاڭلىغــــان پهيغهمــــبهر . دېــــدى -، )ھالغــــا كېلىــــپ قالــــدۇق

  :ئهلهيهىسساالم
چسـهڭالر بولىـدۇ، لـېكىن مهسـت     ــ ھهر قانـداق قاچىـدا سـىركه ئى   

بۇنىڭغـــا دىقـــقهت  (قىلىـــدىغان ھهر قانـــداق ئىچىملىـــك ھارامـــدۇر    
  . ①دېدى -، )قىلىڭالر

   )5658: نهسائى(

 ِفيَهـا  َخْضـَراءُ  َجرَّةٌ اللَِّه َرُسولِ إِلَى أُْهِدَيْت: قَالَ ُعَمْيرٍ بن ُمْسِلم عن - 5663
  . “ِفيَها لََنا اْنَتبِِذي ُسلَْيمٍ، أُمَّ َيا” :َوقَالَ َواɉَْنَصارِ، َنالُْمَهاجِرِي َبْيَن فَقََسَمَها كَافُوٌر،

ــۇمهير   - 5663 ــى ئ ــلىم ئىبن ــۇدىن  مۇس ــۇ ئهنه ــداق  رەزىيهلالھ مۇن
ــۋايهت قىلىنىــدۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه بىــر  : رى

ھهدىـيه  ) خۇشهىدلىق بۇيۇمالرنىڭ ئارىالشمىسـى (يېشىل كوزىدا كافۇر 
لىنغان ئىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىڭـدىكى      قى

كافۇرنى مۇھاجىرالر بىلهن ئهنسارالرغا تارقىتىپ بېرىپ، كوزىنى ئۇممـۇ  
  :سۇلهيمگه بهردى ۋە

 -! بـۇ كوزىـدا بىـزگه سـىركه قۇيـۇپ بهرگىـن      ! ــ ئى ئۇممـۇ سـۇلهيم  
  . ②دېدى

   )19/436: »ئهلكهبىر«(

َمنِ ْبن أَبِي لَْيلَى أَنَُّهْم كَاُنوا ِعْنَد ُحذَْيفَةَ فَاْسَتْسقَى فََسـقَاُه  َعْبد الرَّْح عن - 5664
نِ كَأَنَّـُه  َمُجوِسيٌّ فَلَمَّا َوَضَع الْقََدَح ِفي َيِدِه َرَماُه بِِه َوقَالَ لَْولَا أَنِّي َنَهْيُتُه غَْيَر َمرٍَّة َولَا َمرََّتْي

ي َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َتلَْبُسوا الَْحرِيَر َولَـا  َيقُولُ لَْم أَفَْعلْ َهذَا َولَِكنِّ
َيا الدِّيَباَج َولَا َتْشَرُبوا ِفي آنَِيِة الذََّهبِ َوالِْفضَِّة َولَا َتأْكُلُوا ِفي ِصَحاِفَها فَإِنََّها لَُهْم ِفي الـدُّنْ 

  . َولََنا ِفي الْآِخَرِة
                                                 

 .دېگهن -سهنهدى سهھىه، ): 5226(ئهلبانى  ①
هت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇزاھىم ئىبنـى ئابـدۇلئهزىز       بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋاي  ): 8153(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن -سهقهفى ئىسىملىك تهرجىمىهالى ناتونۇش بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، 
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بىـز ھـۇزەيفه   : ئابدۇراھمان ئىبنـى ئهبـۇلهيال مۇنـداق دەيـدۇ     - 5664
بىـر مهجۇسـىي   . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىدا تۇراتتۇق، ئـۇ سـۇ سـورىدى   

سـۇ ئېلىـپ كېلىـپ، ئۇنىـڭ قولىغـا بهرگهنىـدى،       ) بىر كۈمۈش قاچىدا(
  :ھۇزەيفه قاچىنى ئېلىپال ئۇنىڭغا ئاتتى ۋە مۇنداق دېدى

قاچىـدا سـۇ بېرىشـتىن بىـر قـانچه قېـتىم        ــ مهن ئۇنى ماڭا بۇنداق
اچىنى توســتۇم، يهنــى بۇنــدىن بــۇرۇن ئــۇنى ئاگاھالنــدۇرمىغان بولســام، قــ

نېپىـز  «: يهىسساالمنىڭهمهن پهيغهمبهر ئهل. بۇنداق ئاتمىغان بوالتتىم
ئالتۇن ۋە كۈمۈش ! ياكى قېلىن بولسۇن، يىپهكتىن كىيىم كىيمهڭالر

بـۇ نهرسـىلهرنى دۇنيـادا كـاپىرالر     ! ڭالرقاچىدا بىر نهرسه يېمهڭالر، يېمه
ــلىتىمىز    ــۇلمانالر ئىش ــز مۇس ــاخىرەتته بى ــلىتىدۇ، ئ ــى  »ئىش دېگىنىن

  . ئاڭلىغانىدىم
  )5426: بۇخارى(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 5665
  . َم قَالَ الَِّذي َيْشَرُب ِفي إَِناِء الِْفضَِّة إِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه َناَر َجَهنََّمَعلَْيِه َوَسلَّ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ    - 5665
ــبهر      ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهلهمه رەزىيهلالھـ سـ

ــادەم  كۈمــۈش «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  قاچىــدا ســۇ ئىچــكهن ئ
  . دېگهن »قورسىقىغا دوزاخ ئوتىنى قاچىلىغان بولىدۇ

   )6534: بۇخارى(

َعْن َجابِرٍ قَالَ كُنَّا َنْغُزو َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُنِصيُب ِمْن  - 5666
  .َها فَلَا َيِعيُب ذَِلَك َعلَْيهِْمآنَِيِة الُْمْشرِِكَني َوأَْسِقَيِتهِْم فََنْسَتْمِتُع بِ

ــدۇ   -5666 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلالھ ــبهر  : ج ــز پهيغهم بى
ــدا،     ــا چىققانـ ــرگه جىهادقـ ــلهن بىـ ــهللهم بىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
مۇشــرىكالرنىڭ قــاچىلىرى ۋە تۇلــۇملىرىنى ئولجــا ئــاالتتۇق ۋە ئــۇنى      

ەســهللهم بىزنــى ئــۇنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋ. ئىشــلىتهتتۇق
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  . ①ئىشلىتىشتىن توسمايتتى
  )3838: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ أَنَُّه َسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّا  - 5667
َر َوَيْشَرُبونَ ِفي آنَِيِتهِْم الَْخْمَر فَقَالَ ُنَجاوُِر أَْهلَ الِْكَتابِ َوُهْم َيطُْبُخونَ ِفي قُُدورِِهْم الِْخْنزِي

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ َوَجْدُتْم غَْيَرَها فَكُلُوا ِفيَها َواْشَرُبوا َوإِنْ لَـْم َتجِـُدوا   
  . غَْيَرَها فَاْرَحُضوَها بِالَْماِء َوكُلُوا َواْشَرُبوا

 :مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ يشــهنىئهبــۇ ســهئلهبه خۇ - 5667
  :گهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممهن 

ــاب      ــى كىتــ ــنىلىرىمىز ئهھلــ ــڭ قوشــ ـــ بىزنىــ ــۇدىي ۋە (ـــ يهھــ
دۇر، ئۇالر قازانلىرىدا چوشقا گۆشى پىشۇرىدۇ، قاچىلىرىـدا  )خرىستىئانالر

 –، )دۇمۇچلىرىنى ئىشلهتسهك بوالمـ قۇ -ئۇالرنىڭ قازان (اراق ئىچىدۇ ھ
  :دېگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــازان    ــقا ق ــدىن باش ـــ ئۇنىڭ ــلهتمهڭالر  -ـ ــاڭالر ئىش ــۇچ تاپالىس ! قوم
تاپالمىساڭالر سۇ بىلهن يۇيۇۋېتىپ ئىشلهتسهڭالر بولىـدۇ، ـ دەپ جـاۋاب    

   .②بهردى
  ) 3839: ئهبۇ داۋۇد(

ْيِه َوَسلََّم َعْن قُُدورِ الَْمُجـوسِ  ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ :ويف رواية - 5668
  . فَقَالَ أَْنقُوَها غَْسلًا َواطُْبُخوا ِفيَها

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    :مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىۋايهتته - 5668
ــلىتىش    ــازانلىرىنى ئىشـ ــىيالرنىڭ قـ ــهللهمدىن مهجۇسـ ــى ۋەسـ ئهلهيهـ

ىنى پـاكىز  مهجۇسـىيالرنىڭ قـازانلىر  «: توغرۇلۇق سـوئال سـورالغانىدى  
  . ③دەپ جاۋاب بهردى »يۇيۇپ، ئاندىن تاماق ئهتسهڭالر بولىدۇ

  )1560: تىرمىزى(
                                                 

 .دېگهن -سهھىه، ): 3251(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 3252(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، دېگهن): 1264(ئهلبانى  ③
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  . هاَبْيِت َنْصَرانِيٍَّة َوِمْنيف جر  بِالَْحِميمِ ُعَمُر َتَوضَّأَ - 5669
ىن ئۆيىد ئايالنىڭ انئخرىستىبىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئۆمهر - 5669

   .غانتاھارەت ئال ئېلىپ كېلىنگهن بىر كوزا ئىسسىق سۇدا
  )ۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغانرىۋايهت قىلغان، ب رەزىن(

 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول إƂ اƫقوقس أهدى قال عباس ابن عن - 5670
  . فيه يشرب فكان قوارير قدح

ــدۇ     - 5670 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ : ئىبنـ
بهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى مىســـىرنىڭ پادىشـــاھى مـــۇقهۋقىس پهيغهمـــ

ــيه قىلغــان بولــۇپ،    ۋەســهللهمگه ئهينهكــتىن ياســالغان بىــر قاچــا ھهدى
  . ①پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇ قاچىدا سۇ ئىچهتتى

   )2904: بهززار(

 ِقيَيْس ِفيِه بنَحاسٍ ُمفَضٌَّض قََدٌح َجَبلٍ بن ِلُمَعاِذ كَانَ :قَالَ أَُماَمةَ أَبِي َعْن - 5671
   .َتَوضَّأَ إِذَا ُيَوضِّئُُه َوِفيِه َشرَِب، إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ

مۇئـاز ئىبنـى   : ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    - 5671
جهبهل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ مىـس بىـلهن قاپالنغـان بىـر قاچىسـى بـار        

يــاكى  ىشــىئىچ هلهيهــى ۋەســهللهمنىڭهر ســهلاللالھۇ ئبولــۇپ، پهيغهمــب
  . ②سۇ بهرسه، شۇ قاچىدا بېرەتتى ئۈچۈن ىېلىشتاھارەت ئ

   )7878: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مىندىل ئىسىملىك ھهرخىل باھـا  ): 8229(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن -بېرىلگهن بىرى بار، 
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهلـى ئىبنـى يهزىـد ئهلهـانى            ): 8230(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن -ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، 
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  كېچهك ۋە زىبۇزىننهت بۆلۈمى –كىيىم 

  ئالتۇن، يىپهك، يۇڭ ۋە چۇپۇر قاتارلىقالر

ْمَنُع أَْهلَـُه  ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َي عن - 5672
  . االِْحلَْيةَ َوالَْحرِيَر َوَيقُولُ إِنْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ ِحلَْيةَ الَْجنَِّة َوَحرِيَرَها فَلَا َتلَْبُسوَها ِفي الدُّْنَي

ــۋايهت      - 5672 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ئـ
ـ     قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئـــائىله

تاۋابىئاتلىرىنى دۇنيانىڭ زىبۇزىننهتلىرىنى ئىشلىتىشتىن ۋە يىـپهك  
  : كىيىملهرنى كىيىشتىن چهكلهپ مۇنداق دەيتتى

ســىلهر جهننهتنىــڭ زىبــۇزىننهتلىرى بىــلهن زىننهتلىنىشــنى ۋە  «
جهننهتنىڭ يىپهك كىيىملىرىنى كىيىشنى خالىساڭالر، بۇ دۇنيـادا ئـۇ   

  . ①»!نهرسىلهرنى ئىشلهتمهڭالر
  )5136: نهسائى(

َعْن ُمَعاوَِيةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن لُْبسِ الذََّهبِ إِلَّا  - 5673
  . ُمقَطًَّعا َوَعْن ُركُوبِ الَْمَياِثرِ

مۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   - 5673
ۋەســهللهم ئــالتۇننى پارچىلىماســتىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى 

ۋە يىپهكــــتىن توقۇلغــــان ئىــــگهرلهرگه    ②پۈتــــۈن ئېسىۋېلىشــــتىن 

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 1264(ئهلبانى  ①
كۆز قىلىـپ ئهسـلى پېتـى     –ايلىقىنى كۆز يهنى پارچىالپ ھالقا قاتارلىق زىبۇزىننهتلهرگه ئايالندۇرماي، ب ②

 .دېمهكچى –يوغان ئالتۇنالرنى ئېسىۋېلىشتىن توسقان  –يوغان 
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  . ①مىنىشتىن توسقان
   )5150: نهسائى(

لََّم أََخذَ َحرِيًرا إِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس قَالََعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ  عن - 5674
  . فََجَعلَُه ِفي َيِمينِِه َوأََخذَ ذََهًبا فََجَعلَُه ِفي ِشَماِلِه ثُمَّ قَالَ إِنَّ َهذَْينِ َحَراٌم َعلَى ذُكُورِ أُمَِّتي

: ئهلى ئىبنى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       - 5674
دا يىپهكنـى، سـول   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـوڭ قولىـ     

بۇ ئىككىسى ئۈممىتىمنىـڭ ئهرلىـرىگه   «: قولىدا ئالتۇننى تۇتۇپ تۇرۇپ
  . ②دېگهن »ھارامدۇر

   )5144 :نهسائى(

َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُحـرَِّم   - 5675
  . لَى ذُكُورِ أُمَِّتي َوأُِحلَّ ِلإَِناِثهِْمِلَباُس الَْحرِيرِ َوالذََّهبِ َع

رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت    ئهبـــۇ مۇســـا ئهشـــئهرى   - 5675
  :مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــالتۇن« ــۈئ يىــپهك ۋە ئ ــا  ،گه ھــارامرىممىتىمنىــڭ ئهرلى ئاياللىرىغ
  . ③»ھاالل قىلىندى

   )1720: تىرمىزى(

ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنََّما َيلَْبُس  عن - 5676
  . الَْحرِيَر ِفي الدُّْنَيا َمْن لَا َخلَاَق لَُه ِفي الْآِخَرِة

ــۋايهت    - 5676 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالھـ ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـ ئـ
  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمب

بۇ دۇنيادا يىپهك كىيىم كىيگهنلهر ئاخىرەتته يىپهك كىيىمدىن «
  . »نېسىۋىسى بولمىغان كىشىلهردۇر

   )5835: بۇخارى(
                                                 

 .دېگهن -سهھىه، ): 4756(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 4750(ئهلبانى  ②
 .دېگهن -سهھىه، ): 1404(ئهلبانى  ③
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 َيْخطُـبُ  الزَُّبْيرِ ْبَن اللَِّه َعْبَد َسِمْعُت قَالَ ِذْبَيانَ أَبِي كَْعبٍ ْبنِ َخِليفَةَ ْنع - 5677
 اللَّـهِ  َرُسولُ قَالَ َيقُولُ الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر َسِمْعُت فَإِنِّي الَْحرِيَر نَِساَءكُْم ُتلْبُِسوا لَا أَلَا َيقُولُ
  . الْآِخَرِة ِفي َيلَْبْسُه لَْم الدُّْنَيا ِفي لَبَِسُه َمْن فَإِنَُّه الَْحرِيَر َتلَْبُسوا لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

ــدۇ    - 5677 ــداق دەي ــان مۇن ــۇ زەيب ــب ئهب ــپه ئىبنــى كهئ مهن : خهلى
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زۇبهيـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ خۇتبىـــدە مۇنـــداق  

ــدىم  ــى ئاڭلىغانىـ ــيىم   : دېگهنلىكىنـ ــتىن كىـ ــا يىپهكـ ئاياللىرىڭالرغـ
ــۇدىن     ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالھـ ــى خهتتـ ــۆمهر ئىبنـ ــدۈرمهڭالر، مهن ئـ كىيـ

هــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهي
ــدىم ــيمهڭالر «: ئاڭلىغانىـ ــيىم كىـ ــتىن كىـ ــادا  ! يىپهكـ ــۈنكى دۇنيـ چـ

ــيىم    ــدىن كىــ ــاخىرەتته ئۇنىڭــ ــيگهنلهر ئــ ــيىم كىــ ــتىن كىــ يىپهكــ
  . »كىيهلمهيدۇ

   )2069: مۇسلىم(

 لُـْبسِ  َعـنْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َنَهاَنا :قَالَْت َعِطيَّةَ، أُمِّ َعْن - 5678
 ِفـي  لََنـا  َوَرخََّص َعلَْيَنا، فَأََبى الذََّهبِ لُْبسِ ِفي النَِّساُء فَكَلََّمُه اɉَقَْداحِ، َوَتفِْضيضِ الذََّهبِ
   .اɉَقَْداحِ َتفِْضيضِ

پهيغهمـبهر  : ئۇممۇ ئهتىييه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنـداق دەيـدۇ   - 5678
ــهللهم ئـــــ  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـ ــۇزىننهت بىـــــلهن ســـ التۇن زىبـــ

ئايـالالر  . ھهل بېرىشـتىن توسـقان   ننهتلىنىشتىن، قاچىالرغا كۈمۈشزى
پهيغهمــــــبهر ئهلهيهىسســــــاالمدىن ئــــــالتۇن زىبــــــۇزىننهت بىــــــلهن 
ــبهر     ــدى، پهيغهم ــىنى تهلهپ قىلغانى ــهت قىلىش ــكه رۇخس زىننهتلىنىش

لـېكىن  . قىلـدى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئۇالرنىـڭ تهلىـۋىنى رەت   
  . ①ھهل بېرىشكه رۇخسهت قىلدى قاچىالرغا كۈمۈش

   )25/68: »ئهلكهبىر«(

اْبن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َوَجَد ُعَمُر ُحلَّةَ إِْسَتْبَرقٍ ُتَبـاُع ِفـي    عن - 5679
                                                 

بــۇ ھهدىسـنى تهبهرانــى رىـۋايهت قىلغــان بولــۇپ، سـهنهدىدە ئــۆمهر ئىبنـى يهھيــا ئهيلــى     ): 8706(ھهيسـهمى   ①
 . دېگهن -قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، . ئىسىملىك تهرجىمىهالى ئېنىق بولمىغان بىرى بار
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اللَِّه اْبَتْع َهـِذِه الُْحلَّـةَ    السُّوقِ فَأََتى بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ
ـ  ْن لَـا  فََتَجمَّلْ بَِها ِللِْعيِد َوِللُْوفُوِد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما َهِذِه ِلَباُس َم

ُه ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َخلَاَق لَُه أَْو إِنََّما َيلَْبُس َهِذِه َمْن لَا َخلَاَق لَُه فَلَبِثَ َما َشاَء اللَّ
لََّم فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم بُِجبَِّة ِديَباجٍ فَأَقَْبلَ بَِها ُعَمُر َحتَّى أََتى بَِها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

لَاَق لَُه أَْو إِنََّما َيلَْبُس َهِذِه َمْن لَا َخلَاَق لَُه ثُـمَّ  َيا َرُسولَ اللَِّه قُلَْت إِنََّما َهِذِه ِلَباُس َمْن لَا َخ
  . أَْرَسلَْت إِلَيَّ بَِهِذِه فَقَالَ َتبِيُعَها أَْو ُتِصيُب بَِها َبْعَض َحاَجِتَك

ــدۇ   - 5679 ــداق دەي ــا مۇن ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــۆمهر : ئىبنــى ئ ئ
ڭ كىلــگهن بىــر توننىــرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بــازاردا قــېلىن يىپهكــتىن تى

كـــۆرۈپ، ئـــۇنى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  ســـېتىلىۋاتقانلىقىنى
  :يېنىغا ئېلىپ كهلدى ۋە
ــۇلۇلالھ   ــى رەس ـــ ئ ــىرتتىن    ! ـ ــتالردا ۋە س ــېتىۋېلىپ، ھېي ــۇنى س ب

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم –! ئهلچىلهر كهلگهندە كىيگىن
ـــ بــۇنى دۇنيــادا، ئــاخىرەتته ب  ىۋىســى يــوق كىشــىلهر ۇنىڭــدىن نېسـ

بىـر مهزگىلـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم      . دېدى -كىيىدۇ، 
بۇنى كۆرگهن ئۆمهر توننى ئېلىـپ،  . ئۆمهرگه بىر تال يىپهك تون ئهۋەتتى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدى ۋە
ۇنىڭـدىن  بـۇنى دۇنيـادا، ئـاخىرەتته ب   “: سهن ئۆتكهندە! ئى رەسۇلۇلالھ

دېگهنىدىڭ، ئهمدى بۇ يىپهك تـوننى   ”ۋىسى يوق كىشىلهر كىيىدۇنېسى
  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم –! ماڭا ئهۋەتىپسهنغۇ؟

  . دېدى -مدارسهن، ــ ئۇنى سېتىپ، پۇلى بىلهن ئېهتىياجىڭنى قا
   )3054: بۇخارى(

 ِسـَيَراءَ  ُحلَّةً بِالسُّوقِ ُيِقيُم التَِّميِميَّ ُعطَارًِدا ُعَمُر َرأَى قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْن - 5680
 ُيِقيُم ُعطَارًِدا َرأَْيُت إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا ُعَمُر فَقَالَ ِمْنُهْم َوُيِصيُب الُْملُوَك َيْغَشى َرُجلًا َوكَانَ
 قَـالَ  َوأَظُنُّـهُ  َعلَْيَك قَِدُموا إِذَا الَْعَربِ ِلُوفُوِد فَلَبِْسَتَها اْشَتَرْيَتَها فَلَْو ِسَيَراَء ُحلَّةً السُّوقِ ِفي

 الدُّْنَيا ِفي الَْحرِيَر َيلَْبُس إِنََّما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لَُه فَقَالَ الُْجُمَعِة َيْوَم َولَبِْسَتَها
 بُِحلَلٍ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أُِتَي ذَِلَك َبْعَد كَانَ فَلَمَّا الْآِخَرِة ِفي لَُه َخلَاَق لَا َمْن
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 طَاِلـبٍ  أَبِي ْبَن َعِليَّ َوأَْعطَى بُِحلٍَّة َزْيٍد ْبنِ أَُساَمةَ إِلَى َوَبَعثَ بُِحلٍَّة ُعَمَر إِلَى فََبَعثَ ِسَيَراَء
 اللَّـهِ  َرُسـولَ  َيا فَقَالَ َيْحِملَُها ِتِهبُِحلَّ ُعَمُر فََجاَء قَالَ نَِساِئَك َبْيَن ُخُمًرا َشقِّقَْها َوقَالَ ُحلَّةً
 إِلَْيـكَ  بَِها أَْبَعثْ لَْم إِنِّي فَقَالَ قُلَْت َما ُعطَارٍِد ُحلَِّة ِفي بِالْأَْمسِ قُلَْت َوقَْد بَِهِذِه إِلَيَّ َبَعثَْت
 اللَِّه َرُسولُ إِلَْيِه فََنظََر ُحلَِّتِه ِفي فََراَح ةُأَُساَم َوأَمَّا بَِها ِلُتِصيَب إِلَْيَك بَِها َبَعثُْت َولَِكنِّي ِلَتلَْبَسَها
 َصـَنعَ  َما أَْنكََر قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َعَرَف َنظًَرا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 ِلَتلَْبَسـَها  إِلَْيـكَ  أَْبَعثْ لَْم إِنِّي فَقَالَ بَِها إِلَيَّ َبَعثَْت فَأَْنَت إِلَيَّ َتْنظُُر َما اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ
  . نَِساِئَك َبْيَن ُخُمًرا ِلُتَشقِّقََها إِلَْيَك بَِها َبَعثُْت َولَِكنِّي

ــۆمهر - 5680 ــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئىبنــى ئ ــداق دەي ــا مۇن ــۆمهر : م ئ
ۇ ئــــ(ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئۇتارىـــد تهمىيمىينىـــڭ       

ــال         ــڭ م ــدىغان ۋە ئۇالرنى ــپ ـ چىقى ــا كىرى ــاھالرنىڭ ھۇزۇرىغ  –پادىش
يوللـۇق  بـازاردا بىـر دانه   ) مۈلكىدىن بهھرىمهن بولىدىغان كىشـى ئىـدى  

غـانلىقىنى كـۆرۈپ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     يىپهك تـوننى سـاتماقچى بول  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلدى ۋە

يوللـۇق يىـپهك   بـازاردا بىـر دانه   مهن ئۇتارىـدنىڭ  ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
ــاتماقچى بول  ــوننى س ــېتىۋېلىپ،     ت ــۇنى س ــهن ش ــۆردۈم، س ــانلىقىنى ك غ

سىرتتىن ئهرەبلهرنىڭ ئهلچىلىرى كهلگهندە ۋە جۈمه كۈنلىرى كىيگهن 
  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم -بولساڭ، 

ــ يىپهك كىيىمنى دۇنيـادا، ئۇنىڭـدىن ئـاخىرەتته نېسىۋىسـى يـوق      
كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يوللۇق . دېدى -هر كىيىدۇ، كىشىل

يىـپهك تونـدىن بىـر قانچىسـى كهلگهنىـدى، ئۇنىڭـدىن بىرنـى ئـۆمهرگه،         
بىرنى ئۇسامه ئىبنى زەيدكه ئهۋەتتى ۋە ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغـا بىرنـى   

  :بېرىپ
ــــ ســهن بــۇنى ئاپىرىــپ يىرتىــپ، ئائىلهڭــدىكى ئايالالرغــا يــاغلىق  

ــ ــنقىلىـ ــدى ! پ بهرگىـ ــ دېـ ــبهر   . ــ ــۇ پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ئـ
ئهلهيهىسساالم ئهۋەتكهن توننى كۆرۈپال، ئۇنى كۆتۈرگهن پېتى پهيغهمـبهر  

  :ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كهلدى ۋە
غـان  تۈنۈگۈن ئۇتارىدنىڭ ساتماقچى بولسهن تېخى ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
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دېگهنىـدى، پهيغهمـبهر    – !تونى توغرۇلۇق ھېلىقى گهپنى دېگهنىدىڭغۇ؟
  :ئهلهيهىسساالم

ــۇنى كىيســۇن دەپ ئهۋەتمىــگهن، ســېنى باشــقا بىــر     ـــ مهن ســاڭا ئ ـ
ئهممـا ئۇسـامه   . دېـدى  -ئىشالرغا ئىشلىتىپ پايـدىلىنار دەپ ئهۋەتـكهن،   

شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭغـا   . ئۇنى كىيىپ كهلدى
هر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئـۆزى   تىكىلىپ بىـر قارىۋىـدى، ئۇسـامه پهيغهمـب    
  :قىلغان ئىشقا نارازى بولغانلىقىنى بايقاپ

ماڭا نېمىشـقا بۇنـداق قارايسـهن؟ بـۇ تـوننى سـهن       ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم –ئۆزەڭ ئهۋەتكهن تۇرساڭ؟ 

ـــــ مهن ســـاڭا ئـــۇنى كىيســـۇن دەپ ئهۋەتمىـــگهن، ئـــۇنى يىرتىـــپ،  
 -هۋەتـكهن،  دەپ ئ مىكىنالالرغا ياغلىق قىلىپ بىرەرئائىلىسىدىكى ئاي

  . دېدى
   )2068: مۇسلىم(

فَكََساَها ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أًَخـا لَـُه بَِمكَّـةَ     :ويف رواية - 5681
  . ُمْشرِكًا

ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    : يهنه بىر رىۋايهتته - 5681
ــوننى مهكك  ــۇ تـ ــپ ب  ئـ ــىغا ئهۋەتىـ ــرىك قېرىندىشـ ــدىكى مۇشـ  -هردى، ىـ

  . دېيىلگهن
   )886: بۇخارى(

لَبَِس النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما قََباًء ِمْن  قَالََجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه  عن - 5682
ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَِقيلَ لَُه قَْد أَْوَشَك َما  ِديَباجٍ أُْهِدَي لَُه ثُمَّ أَْوَشَك أَنْ َنَزَعُه فَأَْرَسلَ بِِه إِلَى

 َنَزْعَتُه َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َنَهانِي َعْنُه جِْبرِيلُ فََجاَءُه ُعَمُر َيْبِكي فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه كَرِْهَت
  . َسُه إِنََّما أَْعطَْيُتكَُه َتبِيُعُه فََباَعُه بِأَلْفَْي ِدْرَهمٍأَْمًرا َوأَْعطَْيَتنِيِه فََما ِلي قَالَ إِنِّي لَْم أُْعِطكَُه ِلَتلَْب

: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ - 5682
ــيه      ــۆزىگه ھهدى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ ــر كــۈنى پهيغهم بى
ــۆتمهيال    ــۇزۇن ئـ ــوننى كىيىـــپ، ئـ ــر يىـــپهك تـ ــېلىن بىـ ــان قـ قىلىنغـ

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا ئهۋەتىــپ بهردى  . ىســېلىۋەتت ــۇنى ئ . ئانــدىن ئ



  يىپهك، يۇڭ ۋە چۇپۇر قاتارلىقالر ئالتۇن،

605 

  :ساھابىلهر
ــۇلۇلالھ  ــى رەســ ـــ ئــ ــېلىۋەتتىڭغۇ؟  ! ـــ ــپال ســ ــۇنى كىيىــ دەپ  -ئــ

  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئاندىن ئۆمهر . دېدى -ــ جىبرىئىل مېنى ئۇنى كېيىشتىن توستى، 

  :يىغلىغان ھالدا كېلىپ
زەڭ كىيىشـنى يامـان كـۆرگهن نهرسـىنى ماڭـا      ئۆ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

دېگهنىـدى،   -ئهۋەتىپسهن، بۇنىڭغا سهۋەب بولغۇدەك نېمه ئىش قىلـدىم؟  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــ مهن ساڭا ئۇنى كىيسۇن دەپ بهرمىدىم، سېتىپ خهجلىسـۇن دەپ  
شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئـۇنى ئىككـى        . دېـدى  -بهردىم، 

  . ىگه ساتتىىڭ تهڭگم
   )2070مۇسلىم (

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َمِلَك الرُّومِ أَْهَدى إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5683
رٍ فَلَبَِسَها ثُمَّ ُمْسُتقَةً ِمْن ُسْنُدسٍ فَلَبَِسَها فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َيَدْيِه َتذَْبذََباِن ثُمَّ َبَعثَ بَِها إِلَى َجْعفَ

قَـالَ   َجاَءُه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَْم أُْعِطكََها ِلَتلَْبَسَها قَالَ فََما أَْصَنُع بَِهـا 
  . أَْرِسلْ بَِها إِلَى أَِخيَك النََّجاِشيِّ

ــى مالىــك  - 5683 ــۇ  ئهنهس ئىبن ــۇ ئهنه ــدۇ  رەزىيهلالھ ــداق دەي : مۇن
رۇمنىڭ پادىشاھى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يهڭلىـرى  
ئالىي يىپهكتىن ئهستهرلهنگهن بىر جۇۋا ھهدىيه قىلغانىدى، پهيغهمبهر 

ــدى    ــۇنى كىي ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــگه  . س ــولىنى يهڭ ئىچى ق
ــدا       ــۆز ئالدىم ــېخىچه ك ــى ت ــاۋاز چىققىن ــىلدىرالپ ئ ــا ش ــالغان ۋاقىتت س

. اندىن كېيىن، ئۇنى جهئفهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ئهۋەتىپ بهردىئ. تۇرۇپتۇ
جهئفهر ئۇنى كىيىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كهلگهنىـدى،  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :جهئفهر. دېدى -ــ مهن ساڭا ئۇنى كىيسۇن دەپ بهرمىدىم، 

ــمهن؟    ــداق قىلىـ ــۇنى قانـ ــداقتا، مهن ئـ ـــ ئۇنـ ــورىغانىد -ــ ى، دەپ سـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
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  . ①دېدى –! ــ قېرىندىشىڭ نهجاشىغا ئهۋەتكىن
  )4047: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَْهَدى إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحلَّـةَ   - 5684
  . َوْجهِِه فََشقَقُْتَها َبْيَن نَِساِئيِسَيَراَء فَلَبِْسُتَها فََرأَْيُت الَْغَضَب ِفي 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 5684
ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا بىر دانه يوللۇق يىپهك تون ھهدىـيه قىلغانىـدى،   

ــدىم ــۇنى كهي ــدا  . مهن ئ ــېكىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ چىرايى ل
دە، ئۇنى دەرھال يىرتىـپ ئائىلهمـدىكى    -ۈم نارازىلىق ئىپادىسىنى كۆرد

  . تارقىتىپ بهردىمئايالالرغا 
   )2614: بۇخارى(

 ثَـْوبَ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى أَْهَدى ُدوَمةَ أُكَْيِدَر أَنَّ َعِليٍّ َعْن - 5685
  . الْفََواِطمِ َبْيَن ُخُمًرا َشقِّقُْه فَقَالَ َعِليا فَأَْعطَاُه َحرِيرٍ

ــۋايهت قىلىنىــدۇ   - 5685 ــداق رى ــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن : ئهل
نىـــڭ پادىشـــاھى ئۇكهيـــدىر پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ )دېـــگهن يهر(دەۋمه 

ــيه     ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه يىپهكــتىن تىكىلــگهن بىــر كىيىمنــى ھهدى
  :ۋە قىلغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى ماڭا بهردى

  . دېدى -! ــ بۇنى يىرتىپ، فاتىمهلهرگه تارقىتىپ بهرگىن
  )2071: مۇسلىم(

َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِسـْبعٍ   - 5686
َناَزِة َوَتْشِميِت الَْعاِطسِ َوإَِجاَبِة الـدَّاِعي  َوَنَهاَنا َعْن َسْبعٍ أََمَرَنا بِِعَياَدِة الَْمرِيضِ َواتَِّباعِ الْجِ

ي َوإِفَْشاِء السَّلَامِ َوَنْصرِ الَْمظْلُومِ َوإِْبَرارِ الُْمقِْسمِ َوَنَهاَنا َعْن َخَواِتيمِ الذََّهبِ َوَعْن الشُّْربِ ِف
  . َوَعْن لُْبسِ الَْحرِيرِ َوالدِّيَباجِ َوالْإِْسَتْبَرقِالِْفضَِّة أَْو قَالَ آنَِيِة الِْفضَِّة َوَعْن الَْمَياِثرِ َوالْقَسِّيِّ 

ــدۇ    - 5686 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــب رەزىيهلالھـ ــى ئازىـ : بهرا ئىبنـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنى يهتـته ئىشـقا بـۇيرۇدى ۋە    

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 874(ئهلبانى  ①
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يهنــى كېســهلنى زىيــارەت قىلىشــقا، جىنازىغــا  . يهتــته ئىشــتىن توســتى
سـاڭا   هللا”: انغىچه بېرىشـقا، چۈشـكۈرگهن كىشـىگه   ئهگىشىپ قهبرىسـت 
تونىغـــان، (دېيىشـــكه، چاقىرغـــان يهرگه بېرىشـــقا،  “رەھـــمهت قىلســـۇن

ــان ــان    ) تونىمىغ ــا ئۇچرىغ ــقا، زۇلۇمغ ــاالم قىلىش ــگه ئوخشــاش س ھهممى
. كىشىگه ياردەم بېرىشـكه ۋە ئىچـكهن قهسـهمگه ۋاپـا قىلىشـقا بـۇيرۇدى      

ئىچىملىــك ئىچىشــتىن،  ئــالتۇن ئــۈزۈك سېلىشــتىن، كۈمــۈش قاچىــدا
، غولى يىپهكتىن قىلىـپ  يىپهكتىن توقۇلغان ئىگهرلهرگه مىنىشتىن

تىكىلـــگهن كىيىمنـــى كىيىشـــتىن، نېپىـــز، قـــېلىن ھهرتۈرلـــۈك      
  . كىيىشتىن توستى يىپهكتىن تىكىلگهن كىيىمنى

   )5635: بۇخارى(

َسلََّم َعْن ثَلَاٍث لَا أَقُولُ َنَهـى  َعْن َعِليٍّ قَالَ َنَهانِي ِحبِّي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 5687
  . النَّاَس َنَهانِي َعْن َتَختُّمِ الذََّهبِ َوَعْن لُْبسِ الْقَسِّيِّ َوَعْن الُْمَعْصفَرِ الُْمفَدََّمِة

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 5687
كىشــىلهرنى ( ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى مۇنــداق ئــۈچ ئىشــتىن توســتى

ئۇنىـڭ بىـرى، ئـالتۇن    ): دېيهلمهيمهن، چۈنكى ئۇ مېنى توسـتى  -توستى، 
ئــۈزۈك ســـېلىش؛ يهنه بىـــرى، غــولى يىپهكـــتىن قىلىـــپ تىكىلـــگهن   
كىيىمنـــى كىـــيىش؛ ئۈچىنچىســـى، قىپقىزىـــل بويالغـــان كىيىمنـــى 

  . ①كىيىش
  )5172: نهسائى(

  . ِغلَْماِن َوَنْتُركُُه َعلَى الَْجَوارِيَعْن َجابِرٍ قَالَ كُنَّا َنْنزُِعُه َعْن الْ - 5688
ــدۇ   - 5688 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــتىن  :جـ يىپهكـ

ــگهن كىيىملهرنــــى ئو ــا  تىكىلــ ــدۈرمهيتتۇق، قىزالرغــ ــا كىيــ غۇلالرغــ
  . ②كىيدۈرەتتۇق

  )4059: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .دېگهن -سهھىه،  ):4777(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهنهدى سهھىه، ): 3424(ئهلبانى  ②
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اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الثَّْوبِ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنََّما َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى - 5689
  . الُْمْصَمِت ِمْن الَْحرِيرِ فَأَمَّا الَْعلَُم ِمْن الَْحرِيرِ َوَسَدى الثَّْوبِ فَلَا َبأَْس بِِه

ــدۇ     - 5689 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ : ئىبنـ
 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاپ يىپهكــته توقۇلغــان     
كىيىمنــى كىيىشــتىن توســقان، شــۇڭا يىپهكــته كهشــتىلهنگهن يــاكى  
توقۇلمىسىدا يىپهك قوشۇمچه ماددا سۈپىتىدە قوللىنىلغان كىيىمنـى  

  . ①كىيسه بولىدۇ
  ) 4055: ئهبۇ داۋۇد(

 إِنَُّه ْرقٍَدفَ ْبَن ُعْتَبةُ َيا بِأَذَْربِيَجانَ َوَنْحُن ُعَمُر إِلَْيَنا كََتَب قَالَ ُعثَْمانَ أَبِي َعْن - 5690
 َتْشَبُع ِممَّا رَِحاِلهِْم ِفي الُْمْسِلِمَني فَأَْشبِْع أُمَِّك كَدِّ ِمْن َولَا أَبِيَك كَدِّ ِمْن َولَا كَدَِّك ِمْن لَْيَس
 اللَُّه َصلَّى لَِّهال َرُسولَ فَإِنَّ الَْحرِيَر َولَُبوَس الشِّْرِك أَْهلِ َوزِيَّ َوالتََّنعَُّم َوإِيَّاكُْم َرْحِلَك ِفي ِمْنُه
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لََنا َوَرفََع َهكَذَا إِلَّا قَالَ الَْحرِيرِ لَُبوسِ َعْن َنَهى َوَسلََّم َعلَْيِه

  . َوَضمَُّهَما َوالسَّبَّاَبةَ الُْوْسطَى إِْصَبَعْيِه
ــداق د   - 5690 ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــمان رەزىيهلالھـ ــۇ ئوسـ ــدۇئهبـ ــز : ەيـ بىـ

ئهزەربهيجاندا تۇرۇۋاتقاندا، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىـزگه بىـر پـارچه خهت    
  :ئۇ خېتىدە مۇنداق دېگهن ئىدى. يازدى

مـالالر، سـهن ئىشـلهپ     -سـهندىكى پـۇل   ! ــ ئى ئـۇتبه ئىبنـى فهرقهد  
بهلكـى ئـۇ   (مـال ئهمهس   -ئانـاڭ ئىشـلهپ تاپقـان پـۇل      -تاپقان ياكى ئاتا 

ــۇلمانالرنىڭ ــدۇر مۇسـ ــۇل  ). ماللىرىـ ــۇ پـ ــۇڭا ئـ ــۆزەڭ  -شـ ــالالردىن ئـ مـ
. قانچىلىك ئېلىپ ئىشلهتسهڭ، مۇسۇلمانالرغىمۇ شـۇنچىلىك بهرگىـن  
! ئــۇالرنى سوراشــقا موھتــاج قىلماســتىن، ئــۆيلىرىگه ئاپىرىــپ بهرگىــن  

باياشــات ھاياتقــا بېــرىلمهڭالر، مۇشــرىكالر كىيىــدىغان كىيىملهرنــى      
ــيمهڭالر ــگهن كىيى. كىـــ ــتىن تىكىلـــ منـــــى كىيىشـــــتىن يىپهكـــ
ــاقلىنىڭالر ــهللهم    . سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۈنكى پهيغهمـ چـ

                                                 
  .دېگهن -سهھىه، ): 3420(ئهلبانى  ①
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يىپهكتىن تىكىلـگهن كىيىمنـى كىيىشـتىن توسـقان ۋە كۆرسـهتكۈچ      
پهقهت مۇشـۇنچىلىكال  «: بارمىقى بىلهن ئوتتۇرا بارمىقىنى كۆرسـىتىپ 

  . دېگهن »ئىشلهتسهڭالر بولىدۇ
   )2069: ىممۇسل(

 َنبِـيُّ  َنَهى فَقَالَ بِالَْجابَِيِة َخطََب الَْخطَّابِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ غَفَلَةَ ْبنِ ُسَوْيِد َعْن - 5691
  . أَْرَبعٍ أَْو ثَلَاٍث أَْو إِْصَبَعْينِ َمْوِضَع إِلَّا الَْحرِيرِ لُْبسِ َعْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

بنـى خهتتـاب   ئـۆمهر ئى : سۇۋەيد ئىبنى غهفله مۇنداق دەيدۇ - 5691
پهيغهمــبهر : رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ جــابىيهدە خــۇتبه ئوقــۇپ مۇنــداق دېــگهن 

ــى      ــگهن كىيمنـ ــتىن تىكىلـ ــهللهم يىپهكـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
ياكى تۆت بارماقچىلىـك  توسقان، پهقهت ئىككى ياكى ئۈچ ۋەكىيىشتىن 

  . ه رۇخسهت قىلغانيىپهك پارچىسى بولسا، ئۇنى ئىشلىتىشك
   )2069: مۇسلىم(

 َرُسولِ ُجبَّةُ َهِذِه قَالَْت أَْسَماَءأن  َعْن َعْبِد اللَِّه َمْولَى أَْسَماَء بِْنِت أَبِى َبكْرٍ - 5692
 َوفَْرَجْيَهـا  ِديَباجٍ ِلْبَنةُ لََها ِكْسَرَوانِيٍَّة طََياِلَسٍة ُجبَّةَ إِلَيَّ فَأَْخَرَجْت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 َوكَانَ قََبْضُتَها قُبَِضْت فَلَمَّا قُبَِضْت َحتَّى َعاِئَشةَ ِعْنَد كَاَنْت َهِذِه فَقَالَْت بِالدِّيَباجِ ْينَِمكْفُوفَ
  . بَِها ُيْسَتْشفَى ِللَْمْرَضى َنْغِسلَُها فََنْحُن َيلَْبُسَها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ

ــرى     - 5692 ــۇ بهكـ ــى ئهبـ ــما بىنتـ ــڭ  ئهسـ ــۇ ئهنهۇمانىـ رەزىيهلالھـ
ئهسـما رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مېنىـڭ     : ئازادگهردىسى ئابدۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

ئالدىمغا كىسراۋانىيهدە تىكىلگهن، يانچۇقلىرى، پېشى ۋە ئارقىسىدىكى 
چېكىنىڭ ئهستىرى قېلىن يىپهكتىن ئىشلهنگهن بىر تـوننى ئېلىـپ   

  :چىقىپ
انغا قهدەر ئۇنىـڭ ئۆيىـدە ئىـدى،    ئائىشه ۋاپات بولغ كىــ مانا بۇ تون تا

ئۆز ۋاقتىـدا  . ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۇنى مهن ئېلىپ قالغان ئىدىم
بۇ توننى پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم كىيهتتـى، مانـا ئهمـدىلىكته بىـز ئـۇ       

ئۇنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ كىيگهنلىكـى    (توننى سۇغا چىالپ، 
ــۈن ــىنى  ) ئۈچـ ــىپا بولۇشـ ــهللهرگه شـ ــۈيىنى  كېسـ ــپ، سـ ــد قىلىـ ئۈمىـ
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  . دېدى -بېرىمىز، كېسهللهرگه 
   )2069: مۇسلىم(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5693
  . ةُ َتلَْبُسُهأَنََّها كََسْت َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ ِمطَْرَف َخزٍّ كَاَنْت َعاِئَش

ــداق دېگهنلىكىنــى    - 5693 ــۇرۋە دادىســىنىڭ مۇن ھىشــام ئىبنــى ئ
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئۆزىنىــڭ يىــپهك ئــارىالش، : رىــۋايهت قىلىــدۇ

ئىككى تهرىپىدە يـولى بـار بىـر كىيىمىنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـرگه        
  . كىيدۈرۈپ قويغان

   )1692 :مالىك(

خََّص النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللزَُّبْيرِ َوَعْبِد الرَّْحَمنِ ِفي َعْن أََنسٍ قَالَ َر - 5694
  . لُْبسِ الَْحرِيرِ ِلِحكٍَّة بِهَِما

ــدۇ   - 5694 ــداق دەيــ ــۇ مۇنــ ــۇ ئهنهــ ــر ۋە : ئهنهس رەزىيهلالھــ زۇبهيــ
ئابـــدۇراھماننىڭ بهدىنىـــدە قىچىشـــقاق بولغـــانلىقتىن، پهيغهمـــبهر     

ــهلاللالھۇ ئهلهي ــگهن     سـ ــتىن تىكىلـ ــڭ يىپهكـ ــهللهم ئۇالرنىـ ــى ۋەسـ هـ
  . ه رۇخسهت قىلغانكىيىمنى كىيىشىگ

   )5839: بۇخارى(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه ِلَرُسولِ َصَنْعُت قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْن - 5695
 قَـالَ  َوأَْحِسـُبهُ  قَالَ فَقَذَفََها الصُّوِف رِيَح َوَجَد ِفيَها َعَرَق فَلَمَّا فَلَبَِسَها َسْوَداَء ُبْرَدةً َوَسلََّم
  . الطَّيَِّبةُ الرِّيُح ُتْعجُِبُه َوكَانَ

مهن پهيغهمــبهر : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  - 5695
. ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه بىــر قــارا چاپــان تىكىــپ بهردىــم       

هم ئۇنى كىيدى، لېكىن چاپانـدىن  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . يۇڭنىڭ پۇرىقى كېلىپ تۇرغاچقا سېلىۋەتتى
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  . ①خۇش پۇراقنى ياخشى كۆرەتتى
   )4074: ئهبۇ داۋۇد(

ـ  - 5696 ُه َعْن أَبِي ُبْرَدةَ قَالَ قَالَ ِلي أَبِي َيا ُبَنيَّ لَْو َرأَْيَتَنا َوَنْحُن َمَع َنبِيَِّنا َصلَّى اللَّ
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد أََصاَبْتَنا السََّماء َحِسْبَت أَنَّ رَِحيَنا رِيُح الضَّأِْن

  :دادام ماڭا: ئهبۇ بۇردە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 5696
ئهگهر ســهن بىزنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ! ــــ ئــى ئوغلــۇم

ــامغۇردا كېتىۋاتقــان ۋاقت  ىمىــزدا كــۆرگهن بولســاڭ،  ۋەســهللهم بىــلهن ي
 -بىزدىن چىققان پۇراقنى قويدىن كېلىۋاتقان ئوخشايدۇ دەپ قاالتتىـڭ،  

  . ②دېدى
  )4033: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُبْرَدةَ قَالَ َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ فَأَْخَرَجْت إِلَْيَنا إَِزاًرا غَِليظًـا ِممَّـا    - 5697
الَِّتي ُيَسمُّوَنَها الُْملَبََّدةَ قَالَ فَأَقَْسَمْت بِاللَِّه إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ُيْصَنُع بِالَْيَمنِ َوِكَساًء ِمْن 

  . َعلَْيِه َوَسلََّم قُبَِض ِفي َهذَْينِ الثَّْوَبْينِ
مهن ئائىشــه  :مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهبــۇ بــۇردە - 5697

ــدىمىزغا  رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ قېشــىغا كىرگهنىــدى  ــۇ بىزنىــڭ ئال م، ئ
يهمهندە ئىشلهنگهن قېلىن رەختتىن بىر ئىشتان ۋە بىـر قـانچه يېرىـدە    

  :ياماق بار بىر توننى ئېلىپ چىقپ، قهسهم قىلىپ تۇرۇپ
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپـات بولغانـدا، ئۈسـتىدە    

  . دېدى -ار ئىدى، مانا مۇشۇ ئىككى كىيىم ب
   )2080: مۇسلىم(

5698 -  ٌȓَعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت غََداٍة َوَعلَْيِه ِمْر
  . ُمَرحَّلٌ ِمْن َشَعرٍ أَْسَوَد

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3435(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 3404(ئهلبانى  ②
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ــهىئائ - 5698 ــ  شـ ــۇ ئهنهـ ــدۇ  ارەزىيهلالھـ ــداق دەيـ ــبهر : مۇنـ پهيغهمـ
چۇپــۇردىن  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر كــۈنى ئهتىــگهن قــارا      

توقۇلغان، ئۈستىگه تۆگىنىڭ ئىگهرلىرىنىـڭ سـۈرەتلىرى چۈشـۈرۈلگهن    
  . پ، سىرتقا چىقتىبىر كىيىمنى كىيى

   )2081: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَانَ َعلَى ُموَسى َيْوَم  - 5699
ُصوٍف َوُجبَّةُ ُصوٍف َوكُمَّةُ ُصوٍف َوَسَراوِيلُ ُصوٍف َوكَاَنْت َنْعلَاُه ِمـْن  كَلََّمُه َربُُّه ِكَساُء 
  . جِلِْد ِحَمارٍ َميٍِّت

 رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  - 5699
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سـۆز قىلغـان چاغـدا، مۇسـا     ) بىۋاسـىته (مۇسا ئهلهيهىسسـاالمغا   هللا«
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈستىدە پۈتۈنلهي يۇڭدىن توقۇلغان كىيىم، پۇتىـدا  

  . ①»ئۆلۈپ قالغان ئېشهكنىڭ تېرىسىدىن تىكىلگهن كهش بار ئىدى
   )1734: تىرمىزى(

الَِّتي َيتَِّكئُ  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ وَِساَدةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 5700
  . َعلَْيَها ِمْن أََدمٍ َحْشُوَها ِليٌف

ــدۇ    - 5700 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ياتىــدىغان كۆرپىســى ئاشــالنغان      
تېرىدىن تىكىلگهن بولۇپ، ئىچىگه خورما دەرىخىنىڭ پوستى تىقىلغان 

  . ئىدى
  )2082: مۇسلىم(

5701 -   ȇََعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْفُـُر
  . فَقَالَ ِفَراȇٌ ِللرَُّجلِ َوِفَراȇٌ ِللَْمْرأَِة َوِفَراȇٌ ِللضَّْيِف َوالرَّابُِع ِللشَّْيطَاِن

: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئهنهۇ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ - 5701

                                                 
 .دېگهن -ئىنتايىن زەئىپ، ): 291(ئهلبانى  ①
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: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كۆرپه توغرۇلـۇق سـۆز قىلىـپ   
ئهر ئۈچۈن بىر كۆرپه، ئايـال ئۈچـۈن بىـر كـۆرپه، مېهمـان      ) ئۆي دېگهندە(«

 »ئۈچــۈن بىــر كــۆرپه بولســا يېتهرلىــك، ئۇنىڭــدىن ئــارتۇقى شــهيتاننىڭ 
  . ①دېگهن

  )4142: ئهبۇ داۋۇد(

  . افتراȇ اƩرير كلبسه: بيدة قالعن أيب ع - 5702
 يىـپهك يېتىش  تۆشهكته يىپهك: ۇهيدە مۇنداق دەيدۇبئهبۇ ئ - 5702

  . يگهن بىلهن ئوخشاشىككىيىم 
   )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن أَبِي الَْمِليحِ َعْن أَبِيِه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن ُجلُـوِد   - 5703
ȇَالسَِّباعِ أَنْ ُتفَْتَر .  

ئهبـــۇ مهلىـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ دادىســـىنىڭ مۇنـــداق       - 5703
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

  . ②يىرتقۇچ ھايۋانالرنىڭ تېرىسىنى كۆرپه قىلىپ يېتىشتىن توسقان
  )1771: زىتىرمى(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ اْسَتكَْسْيُت قَالَ السُّلَِميِّ َعْبٍد ْبنِ ُعْتَبةَ َعْن - 5704
  . أَْصَحابِي أَكَْسى َوأََنا َرأَْيُتنِي فَلَقَْد َخْيَشَتْينِ فَكََسانِي َوَسلََّم

: ئۇتبه ئىبنى ئابدۇ سۇلهمى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ - 5704
ھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن كىـيىم    مهن ئۆز ۋاقتىدا پهيغهمـبهر سـهلاللال  

تهلهپ قىلغانىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا ئىككى 
ــا ھــازىر قېرىنداشــلىرىم ئارىســىدا ئهڭ  . قــۇر يىرىــك كىــيىم بهردى  مان

  . ③ئېسىل كىيىنگىنى مهن بولۇپ قالدىم
  )4032: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .دېگهن -سهھىه، ): 3489(ئهلبانى  ①
  .دېگهن -هھىه، س): 1450(ئهلبانى  ②
  .دېگهن -سهنهدى سهھىه، ): 3403(ئهلبانى  ③
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 –كېچهك كىيىشنىڭ ئهدەبلىرى ۋە كىيىم  –كىيىم 
  كېچهكنىڭ شهكلى

ِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ فَْرَق َما َبْيَنَنا قَالَ ُركَاَنةُ َس - 5705
  . َوَبْيَن الُْمْشرِِكَني الَْعَماِئُم َعلَى الْقَلَانِسِ

رۇكــــانه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،  -5705
ئۈسـتىگه   بـاش كىيىمنىـڭ  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  . ①دېگهن »تۇرسىدىكى پهرقبىز بىلهن مۇشرىكالرنىڭ ئارى سهلله يۆگهش
  )1784: تىرمىزى(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ أَبِيِه، َعْن أَُساَمةَ، بن الَْمِليحِ أَبِي َعْن - 5706
  . م تيجان العربوالعمائ: قَالَ .ِحلًْما َتْزَداُدوا أَْعِتُموا: َوَسلََّم

ــه  - 5706 ــۇ مهلىــ ــداق    ئهبــ ــىنىڭ مۇنــ ــامه دادىســ ــى ئۇســ ئىبنــ
: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــىدۇ  « ــنلىكىڭالر ئاش ــۆگهڭالر، تهمكى ــهلله ي ــگهن »س ــي .دې ــهلله : راۋى س
  . ②دەيدۇ -دۇر، ئهرەبلهرنىڭ تاجى

   )517: »ئهلكهبىر«(

َعمََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قَالَد الرَّْحَمنِ ْبن َعْوٍف َعْب عن - 5707
  . فََسَدلََها َبْيَن َيَديَّ َوِمْن َخلِْفي

: ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    - 5707
غانـدا،  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ماڭـا سـهلله يـۆگهپ قوي     

                                                 
  .دېگهن -زەئىپ، ): 300(ئهلبانى  ①
ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئهبـۇ ھۇمهيـد   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ): 8497(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن -، ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك كىشى بار
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ســهللىنىڭ بىــر ئــۇچىنى ئالدىمــدىن، يهنه بىــر ئــۇچىنى ئارقامــدىن       
  . ①ساڭگىلىتىپ قويغانىدى

   )4079: ئهبۇ داۋۇد(

 بـن  الرƥن عبد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عمم: قالت عائشة عن - 5708
 اƫالئكـة  أكثـر  رأيت السماء إƂ صعدت ƫا إƆ«: وقال أصابع أربع له وأرخى عوف
  . »معتمني

ــدۇ    - 5708 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋفكه سـهلله يـۆگهپ،   
سهللىنىڭ بىـر ئـۇچىنى ئارقىسـىغا تـۆت بارمـاق ئۇزۇنلۇقتـا چۈشـۈرۈپ        

مهن ئاسمانغا چىققاندا، پهرىشـتىلهرنىڭ كـۆپ   «: دى ۋە مۇنداق دېدىقوي
  . ②»قىسمىنى سهلله بىلهن كۆرگهنىدىم

   )»ئهلئهۋسهت«(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى أَْنظُُر كَأَنِّي قَالََعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث  - 5709
  . كَِتفَْيِه َبْيَن طََرفَْيَها أَْرَخى قَْد َسْوَداُء َماَمةٌِع َوَعلَْيِه الِْمْنَبرِ َعلَى َوَسلََّم

ــدۇ    - 5709 ــداق دەي : ئهمــر ئىبنــى ھــۇرەيس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن
ســهللىنى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بېشــىغا قــارا 

چىنى دۈمبىسـىگه چۈشـۈرۈپ، مـۇنبهرگه    يۆگهپ، سـهللىنىڭ ئىككـى ئـۇ   
  . الدىمدا تۇرۇپتۇچه كۆز ئچىققان ھالىتى تېخى

   )1359: مۇسلىم(

  . قَْد أَْرَخى طََرفََها َبْيَن كَِتفَْيِه :ويف رواية - 5710
سهللىسىنىڭ بىر ئۇچىنى دۈمبىسـىگه  : يهنه بىر رىۋايهتته - 5710

  . ③دېيىلگهن -چۈشۈرۈپ قويدى، 
                                                 

 .دېگهن -زەئىپ، ): 295(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مىقدام ئىبنى داۋۇد ئىسـىملىك  ): 8498(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن -ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، 
 .دېگهن -سهھىه، ): 4939(ئهلبانى  ③
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   )5346: نهسائى(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى كانت عمامة النƑ: عن أيب كبشة اƴɉاري قال - 5711
  . يعƗ الطية .بطحة

ــدۇ      - 5711 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــارى رەزىيهلالھ ــه ئهنم ــۇ كهبش : ئهب
پومپايتىـپ  (پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ سهللىسـى     

  . تۈپتۈز يۆگهلگهنىدى) يۆگهلمىگهن، بهلكى
   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ْمَرانَ قَالَ َنظََر أََنٌس إِلَى النَّاسِ َيْوَم الُْجُمَعِة فََرأَى طََياِلَسةً فَقَالَ َعْن أَبِي ِع - 5712
  . كَأَنَُّهْم السَّاَعةَ َيُهوُد َخْيَبَر

ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ جـۈمه    : ئهبۇ ئىمران مۇنداق دەيدۇ - 5712
  :كۈنى كىشىلهرنىڭ قېلىن تونالرنى كىيىۋالغانلىقىنى كۆرۈپ

  . دېدى -ر خهيبهرنىڭ يهھۇدىيلىرىغا ئوخشاپ قاپتۇ، ــ بۇال
  )4208: بۇخارى(

َعْن أَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد ْبنِ السَّكَنِ الْأَْنَصارِيَِّة قَالَْت كَانَ كُمُّ َيِد َرُسولِ اللَِّه  - 5713
ِȠَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الرُّْس .  

ى ســهكهن ئهنســارى رەزىيهلالھــۇ ئهســما بىنتــى يهزىــد ئىبنــ - 5713
ــدۇ  ــداق دەي ــا مۇن ــهللهمنىڭ   : ئهنه ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  . ①كىيىمىنىڭ يېڭى قولىنىڭ بېغىشىغىچىلىك كېلهتتى
   )1765: تىرمىزى(

ْدرِيَّ َعْن َعْن الَْعلَاِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ َسأَلُْت أََبا َسِعيٍد الُْخ - 5714
ـ  ْؤِمنِ الْإَِزارِ فَقَالَ أََنا أُْخبُِرَك بِِعلْمٍ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِْزَرةُ الُْم

فَِفي النَّارِ َمـا   إِلَى أَْنَصاِف َساقَْيِه لَا ُجَناَح َعلَْيِه ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن الْكَْعَبْينِ َما أَْسفَلَ ِمْن ذَِلَك
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  . أَْسفَلَ ِمْن ذَِلَك فَِفي النَّارِ لَا َيْنظُُر اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى َمْن َجرَّ إَِزاَرُه َبطًَرا
ئهال ئىبنى ئابدۇراھمان دادىسىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    - 5714

ــدۇ ــۋايهت قىلىـ ــۇدىن   : رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ مهن ئهبـ
  :ننىڭ ئۇزۇنلىقى توغرىسىدا سورىغانىدىم، ئۇئىشتا

ـــــ مهن ســـاڭا پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن      
: ئاڭلىغىنىمنى دەپ بېـرەي، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     

ــا  « مۇئمىننىـــڭ ئىشـــتىنىنىڭ ئـــۇزۇنلىقى پاقالچىقىنىـــڭ يېرىمىغـ
ــدۇ   ــا بولى ــك بولس ــىپ كهتســ  . كهلگىچىلى ــدىن ئېش ــۇقىغا ئۇنىڭ ه، ئۇش

ــوق    ــرەك ي ــىمۇ كې ــك بولس ــىپ،   . كهلگىچىلى ــدىنمۇ ئېش ــا ئۇنىڭ ئهمم
ئوشـۇقتىن ئېشـىپ   . ئوشۇقىنىڭ ئاسـتىغا چۈشسـه، ئـۇ دوزاختـا بولىـدۇ     

ــدۇ  ــا بولىــ ــى دوزاختــ ــىدىن  . كهتكىنــ ــۇق يۈزىســ ــى تهكهببۇرلــ كىمكــ
قىيــامهت كــۈنى  هللائىشــتىنىنى ئــۇزۇن قىلىــپ يهرگه ســۆرەپ كىيســه، 

  . ىدېد »ئۇنىڭغا قارىمايدۇ
   )1699: مالىك(

َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ أََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعَضلَِة َسـاِقي أَْو   - 5715
  . َساِقِه فَقَالَ َهذَا َمْوِضُع الْإَِزارِ فَإِنْ أََبْيَت فَأَْسفَلَ فَإِنْ أََبْيَت فَلَا َحقَّ ِللْإَِزارِ ِفي الْكَْعَبْينِ

پهيغهمـــبهر : ھـــۇزەيفه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ  - 5715
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنىـڭ يـاكى ئۆزىنىـڭ پاقالچىقىنىـڭ       

ئىشـتاننىڭ ئـۇزۇنلىقى بـۇ يهرگىـچه     «: بولجۇڭ گۆشىدىن تۇتـۇپ تـۇرۇپ  
بىـر ئـاز    بولىدۇ، ئهگهر بۇنىڭدىنمۇ ئۇزۇن كىيمهكچى بولساڭ، بۇنىڭدىن

ــۇ  ــتىدا بولسـ ــاڭ،   ئهگهر ئ. نئاسـ ــى بولسـ ــۇزۇن كىيمهكچـ ــدىنمۇ ئـ ۇنىڭـ
  . ①دېدى »ئوشۇقتىن ئاشمىسۇن

   )1783: تىرمىزى(

َما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الْإَِزارِ فَُهَو  قَالََعْن اْبن ُعَمَر  - 5716
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  . ِفي الْقَِميصِ
پهيغهمـبهر  : ۇنداق دەيـدۇ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما م - 5716

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئىشــتاننى ئــۇزۇن كىيمهســلىك      
  . ①ھهققىدە ئېيتقانلىرى كۆڭلهكنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  )4095: ئهبۇ داۋۇد(

َعلَى ِعكْرَِمة أَنَُّه َرأَى اْبَن َعبَّاسٍ َيأَْتزُِر فََيَضُع َحاِشَيةَ إَِزارِِه ِمْن ُمقَدَِّمِه  عن - 5717
اللَّـُه   ظَْهرِ قََدَمْيِه َوَيْرفَُع ِمْن ُمَؤخَّرِِه قُلُْت ِلَم َتأَْتزُِر َهِذِه الْإِْزَرةَ قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

  . َعلَْيِه َوَسلََّم َيأَْتزُِرَها
ــدۇ    - 5717 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــرىمه رەزىيهلالھ ــى : ئىك مهن ئىبن

مانىـــڭ ئىشـــتىنىنىڭ ئالـــدى پـــۇچقىقىنى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ
ــۈرۈپ       ــهل كۆت ــۇچقىقىنى س ــا پ ــۈزۈپ، ئارق ــىگه تهگك ــڭ دۈمبىس پۇتىنى

  :كىيگهنلىكىنى كۆرۈپ
  :دەپ سورىغانىدىم، ئۇ -ــ نېمه ئۈچۈن بۇنداق قىلىسهن؟ 

ـــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇشــۇنداق    ـ
  . ②هردىدەپ جاۋاب ب -قىلغانلىقنى كۆرگهنىدىم، 

   )4096: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا لَبِْسـُتْم َوإِذَا   - 5718
  . َتَوضَّأُْتْم فَاْبَدُءوا بِأََياِمنِكُْم

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 5718
ــب ــهللهم  هرپهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــوڭ  « :س ــدە ئ ــيىم كىيگهن كى

ــتىن    ــوڭ تهرەپـ ــدىمۇ ئـ ــارەت ئالغانـ ــيىڭالر، تاھـ ــالپ كىـ ــتىن باشـ تهرەپـ
  . ③دېگهن »باشالڭالر

  ) 4141: ئهبۇ داۋۇد(
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َسلََّم َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 5719
إَِزارِي َمْن َجرَّ ثَْوَبُه ُخَيلَاَء لَْم َيْنظُْر اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة فَقَالَ أَُبو َبكْـرٍ إِنَّ أََحـَد َجـانَِبْي    

  . َيْسَتْرِخي إِنِّي لَأََتَعاَهُد ذَِلَك ِمْنُه قَالَ لَْسَت ِممَّْن َيفَْعلُُه ُخَيلَاَء
دۇلالھ دادىسىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى   سالىم ئىبنى ئاب - 5719

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىدۇ
ــ كىمكى تهكهببۇرلۇق يۈزىسىدىن كىيىمنى ئۇزۇن قىلىپ، يهرگه 

دېگهنىـدى، ئهبـۇ    -قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغـا قارىمايـدۇ،    هللاسۆرەپ كىيسه، ا
  :بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
قهت قىلسـاممۇ، ئىشـتىنىمنىڭ بىـر پـۇچقىقى     ــ مهن شـۇنداق دىقـ  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى -سۆرىلىپ قېلىۋاتىدۇ، 

ــ سهن ئۇنى مۇغهمبهرلىكتىن سۆرەپ كىـيگهنلهردىن ئهمهسسـهن، ـ    
  . ①دېدى

   )4085: ئهبۇ داۋۇد(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الْإِْسَبالُ ِفي الْإَِزارِ َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ - 5720
  . َوالْقَِميصِ َوالِْعَماَمِة َمْن َجرَّ ِمْنَها َشْيئًا ُخَيلَاَء لَا َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 5720
  :ى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه

ــتان،      « ــۈم ئىش ــدىكى ھۆك ــلىك ھهققى ــۇزۇن كىيمهس ــى ئ كىيىمن
كۆڭلهك ۋە سهللىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، كىمكـى بـۇ نهرسـىلهردىن    

ــه، ا   ــۇزۇن قىلىـــپ كىيسـ ــىدىن ئـ ــىنى تهكهببۇرلـــۇق يۈزىسـ  هللابىرەرسـ
  . ②»قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا قارىمايدۇ

   )5334 :نهسائى(

قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ فَكَْيَف َيْصَنْعَن النَِّساُء بِذُُيوِلهِنَّ قَـالَ  : السنن وɉصحاب - 5721
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  . ُيْرِخَني ِشْبًرا فَقَالَْت إِذًا َتْنكَِشُف أَقَْداُمُهنَّ قَالَ فَُيْرِخيَنُه ِذَراًعا لَا َيزِْدنَ َعلَْيِه
ــب   - 5721 ــا پهيغهم ــۇ ئهنه ــهلهمه رەزىيهلالھ ــۇ س ــهلاللالھۇ ئۇمم هر س

  :هلهيهى ۋەسهللهمدىنئ
نىدى، پهيغهمـبهر  دەپ سـورىغا  -، ئايالالر قانـداق قىلىـدۇ؟   ــ ئۇنداقتا
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئۇممۇ سهلهمه. دېدى -! بىر غېرىچ ئۇزۇن كىيسۇن) ئهرلهردىن(ــ 
دېگهنىدى، پهيغهمبهر  -ــ ئۇنداق قىلسا، پۇتلىرى ئېچىلىپ قالىدۇ، 

  :ئهلهيهىسساالم
 مۇبىـر گهز ئـۇزۇن كىيسـۇن، ئۇنىڭـدىن    ) ئهرلهردىن(ــ ئۇنداق بولسا، 

  . ①دېدى – ،ئۇزۇن قىلىۋېتىشكه بولمايدۇ
   )1731: تىرمىزى(

َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوَعلَـيَّ إَِزاٌر    - 5722
للَِّه ْبُن ُعَمَر قَالَ إِنْ كُْنَت َعْبَد اللَِّه فَاْرفَْع إَِزاَرَك فََرفَْعـُت  َيَتقَْعقَُع فَقَالَ َمْن َهذَا قُلُْت َعْبُد ا

  . إَِزارِي إِلَى نِْصِف السَّاقَْينِ فَلَْم َتَزلْ إِْزَرَتُه َحتَّى َماَت
مهن : ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ      - 5722

يهرگه (قېشىغا ئىشتىنىم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
شــىرتىلداپ ئــاۋاز چىقارغــان ھالــدا كىرگهنىــدىم، پهيغهمــبهر ) ســۆرۈلۈپ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :مهن. دەپ سورىدى -ــ كىم بۇ؟ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . دېـدىم  -ــ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر بـولىمهن،  
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

بولسـاڭ،  ) نىـڭ بهندىسـى  هللايهنـى ا (ــ سهن ئهگهر راسـتىن ئابـدۇلالھ   
شـــۇنىڭ بىـــلهن، مهن ئىشـــتىنىمنى . دېـــدى -! ئىشـــتىنىڭنى كۆتـــۈر

  .پاقالچىقىمنىڭ يېرىمىغا كهلگۈچىلىك كۆتۈردىم
 كىئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا شــۇندىن ئېتىبــارەن تــا: راۋى
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  . ①دەيدۇ -ۋاپات بولغانغا قهدەر ئىشتىنىنى شۇ پېتى كىيگهنىدى، 
  )6227 :ئهھمهد(

 َشـبَّرَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َحدَّثَْتُهْم َسلََمةَ أُمَّ أَنَّ الَْحَسنِ أُمِّ َعْن - 5723
  . نِطَاِقَها ِمْن ِشْبًرا ِلفَاِطَمةَ

ئۇممــۇ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ : ئۇممــۇ ھهســهن مۇنــداق دەيــدۇ - 5723
لاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر ســه ئهنهانىــڭ بىــزگه ئېيتىــپ بېرىشــىچه،

غېـــرىچ ئـــۇزۇن ئـــۆلچهپ    نىـــڭ كـــۆينىكىنى بىـــر  ۋەســـهللهم فاتىمه
  . ②بهرگهنىكهن

  )1732: تىرمىزى(

َعْن َجابِرٍ َيْعنِي اْبَن ُسلَْيمٍ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوُهـَو    - 5724
  . ُهْدُبَها َعلَى قََدَمْيِهُمْحَتبٍ بَِشْملٍَة َوقَْد َوقََع 

مهن : جابىر ئىبنى سۇلهيم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  - 5724
بىر كۈنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كهلسـهم،  

لىرى ىــپ زوڭ ئولتۇرۇپتــۇ، كىيىمنىــڭ چۇچــۇمگه يۆگىنىئــۇ بىــر كىــي
  . ③ىڭ پۇتىنىڭ ئۈستىگه چۈشۈپ تۇراتتىئۇن

   )4075: ۇ داۋۇدئهب(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الصَّمَّاِء َوَعـْن   - 5725
  . اِلاْحِتَباِء ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد

ــدۇ    - 5725 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــبهر : جـ پهيغهمـ
 ،بىـر دولىنـى يـۆگهپ    ىيگهنـدە، كىـيىم ك سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

ــ    ئهۋرىـــتىگه بىـــر نهرســـه   (ۋە  تىنيهنه بىـــر دولىنـــى ئوچـــۇق قويۇشـ
ــتىن ــ    )ياپماسـ ــى ئارتىـ ــالال كىيىمنـ ــر تـ ــىغا بىـ ــۈپئۇچىسـ  پ، يۈكۈنـ

                                                 
هن، تهبهرانـى بىـر سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت      بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ئىككـى سـهنهد بىـل   ): 8519(ھهيسهمى  ①

 .قىلغان بولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىڭ بىر سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .دېگهن -سهھىه، ): 1416(ئهلبانى  ②
  .دېگهن -زەئىپ، ): 881(ئهلبانى  ③
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   .①شتىن توسقانئولتۇرۇ
  )4081: ئهبۇ داۋۇد(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َص قَالَُمَعاوَِية ْبن قُرَّةَ  عن - 5726
لُْت َيَديَّ َوَسلََّم ِفي َرْهٍط ِمْن ُمَزْيَنةَ فََباَيْعَناُه َوإِنَّ قَِميَصُه لَُمطْلَُق الْأَْزَرارِ قَالَ فََباَيْعُتُه ثُمَّ أَْدَخ

َنُه قَطُّ إِلَّـا ُمطِْلقَـْي   ِفي َجْيبِ قَِميِصِه فََمِسْسُت الَْخاَتَم قَالَ ُعْرَوةُ فََما َرأَْيُت ُمَعاوَِيةَ َولَا اْب
  . أَْزَرارِِهَما ِفي ِشَتاٍء َولَا َحرٍّ َولَا ُيَزرَِّراِن أَْزَراَرُهَما أََبًدا

مۇئاۋىيه ئىبنـى قـۇررە دادىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى       - 5726
بىـلهن   نه قهبىلىسىدىن بىـر گـۇرۇھ كىشـى   مهن مۇزەي: رىۋايهت قىلىدۇ

ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  ــرگه    پهيغهم ــلهن بى ــۇالر بى ــپ، ئ ــدىغا كېلى ئال
ــدىم    ــئهت قىل ــاالمغا بهي ــبهر ئهلهيهىسس ــبهر   . پهيغهم ــدا، پهيغهم ــۇ چاغ ئ

ــدۇق   ــۈگمىلىرى ئوچــۇق ئىكهنى . ئهلهيهىسســاالمنىڭ كۆينىكىنىــڭ ت
شـــــۇنىڭ بىـــــلهن، مهن بهيـــــئهت قىلغانـــــدا قولـــــۇمنى پهيغهمـــــبهر 
ئهلهيهىسســاالمنىڭ كۆينىكىنىــڭ ئىچىــگه تىقىــپ، دۈمبىســىدىكى     

  .هيغهمبهرلىك مۈھۈرىنى سىلىۋالدىمپ
بـۇ ھهدىسـنى رىـۋايهت قىلغـان مۇئـاۋىيه      : مۇنداق دەيدۇ) يراۋى(ئۇرۋە 

ــڭ       ــاز كۆڭلهكلىرىنىـ ــمۇ يـ ــق، قىشـ ــوغلى داۋاملىـ ــڭ ئـ ــلهن ئۇنىـ بىـ
  . ②تۈگمىسىنى ئهتمهيتتى

   )4082: ئهبۇ داۋۇد(

َحُم اللَُّه نَِساَء الُْمَهاجَِراِت الْأَُولَ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها قَالَْت َيْر - 5727
َشقَقَْن أَكَْنَف قَالَ اْبُن َصـاِلحٍ أَكْثَـَف   ( َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِهِنَّ)لَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه 

  . ُمُروِطهِنَّ فَاْخَتَمْرنَ بَِها
ــدۇ    - 5727 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنه ــه رەزىيهلالھ ــ هللا: ئائىش لهپكى دەس

ئـۇالر لېچهكلىـرى   : هللا! مۇھاجىرالرنىڭ ئاياللىرىغا رەھـمهت قىلسـۇن  

                                                 
 .دېگهن -سهھىه، ): 3439(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 3440(ئهلبانى  ②
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دېـگهن ئـايهتنى نازىـل     ①بىلهن كـۆكرەكلىرىنى ياپسـۇن  ) ياغلىقلىرى(
ــان  ــان ھام ــپ،    ،قىلغ ــېلىن كىيىملىرىنــى يىرتى ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ق ئ
  . ②بۇيرىغان شهكىلدە يۆگهنگهنىدى هللائۇنىڭ بىلهن ا

   )4101: ئهبۇ داۋۇد(

َخَرَج نَِسـاُء  ( ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ)َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت لَمَّا َنَزلَْت  - 5728
  . الْأَْنَصارِ كَأَنَّ َعلَى ُرُءوِسهِنَّ الِْغْرَبانَ ِمْن الْأَكِْسَيِة

ئــى  : ئۇممــۇ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ      - 5728
ــبهر ــا    ئاياللى! پهيغهم ــڭ ئاياللىرىغ ــا ۋە مۇئمىنلهرنى ــا، قىزلىرىڭغ رىڭغ

دېــگهن ئــايهت  ③ئېيتقىنكــى، پــۈركهنجى بىــلهن بهدىنىنــى ئورىۋالســۇن
ــۇددى       ــا خ ــاللىرى كوچىغ ــارالرنىڭ ئاي ــيىن، ئهنس ــدىن كې ــل بولغان نازى

  . بىلهن چىقتىبېشىغا قاغا قونىۋالغاندەك قاپقارا پۈركهنجىلهر 
   )4101: ئهبۇ داۋۇد(

َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ أَْسَماَء بِْنَت أَبِي َبكْرٍ َدَخلَْت َعلَى َرُسولِ اللَّـِه   َعْن - 5729
لََّم َوقَالَ َيا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيَها ِثَياٌب رِقَاٌق فَأَْعَرَض َعْنَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

نَّ الَْمْرأَةَ إِذَا َبلََغْت الَْمِحيَض لَْم َتْصلُْح أَنْ ُيَرى ِمْنَها إِلَّا َهذَا َوَهذَا َوأََشاَر إِلَـى َوْجهِـِه   أَْسَماُء إِ
  . َوكَفَّْيِه

ئهسـما بىنتـى ئهبـۇ    : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيـدۇ  - 5729
الھۇ بهكرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا نېپىـز كىـيىم بىـلهن پهيغهمـبهر سـهلالل       

ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا كىرگهنىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   
قىـز  ! ئى ئهسما«: ئهلهيهى ۋەسهللهم دەرھال يۈزىنى باشقا تهرەپكه چۆرۈپ

) نــامهھرەملهر(ن باشــقا يهرنــى بــاالغهتكه يهتســه، ئۇنىــڭ يــۈزى ۋە قولىــدى
  . ④دەپ، يۈزى بىلهن ئالقىنىغا ئىشارەت قىلدى »سه بولمايدۇكۆر

   )4104: ئهبۇ داۋۇد(
                                                 

 .ئايهت -31سۈرە نۇر،  ①
 .دېگهن -سهھىه، ): 3457(ئهلبانى  ②
 .ئايهت -59سۈرە ئهھزاب،  ③
 .دېگهن -سهھىه، ): 3458(ئهلبانى  ④
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َعْن ُمَحمٍَّد أَنَّ َعاِئَشةَ َنَزلَْت َعلَى َصِفيَّةَ أُمِّ طَلَْحةَ الطَّلََحاِت فََرأَْت َبَنـاٍت   - 5730
ُه لََها فَقَالَْت إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َوِفي ُحْجَرِتي َجارَِيةٌ فَأَلْقَى ِلي َحقَْو

اَها إِلَّا قَالَ ِلي ُشقِّيِه بُِشقََّتْينِ فَأَْعِطي َهِذِه نِْصفًا َوالْفََتاةَ الَِّتي ِعْنَد أُمِّ َسلََمةَ نِْصفًا فَإِنِّي لَا أََرَو
  . قَْد َحاَضْت أَْو لَا أَُراُهَما إِلَّا قَْد َحاَضَتا

 يهفىسـه  ارەزىيهلالھۇ ئهنهـ  شهىئائ: مۇنداق دەيدۇمۇھهممهد  - 5730
كهندە، ئۇنىـڭ قىزلىرىنـى كـۆرۈپ مۇنـداق     نىڭ ئۆيىگه چۈشـ هلههممۇ تۇئ

بىــر كــۈنى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنىــڭ  : دېــگهن
ــا پوتىســىنى        ــۆردى ـ دە، ماڭ ــدەكنى ك ــدىكى دې ــپ، ئۆي ــا كىرى ھۇجرامغ

بۇنى ئىككى قىلىپ، بىرىنى بـۇ دېـدەككه، يهنه بېرىنـى ئۇممـۇ     «: بېرىپ
چـۈنكى مهن بـۇ ئىككـى قىزنـى     . نىدىكى قىزغـا بهرگىـن  سهلهمهنىڭ يې

  . ①دېگهنىدى »باالغهتكه يېتىپ قالدىمىكىن دەپ ئوياليمهن
  )642: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها َوِهَي َتْخَتِمُر فَقَالَ  - 5731
  . َتْينِلَيَّةً لَا لَيَّ

مهن ياغلىق : ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ - 5731
: ئارتىۋاتقاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قېشىمغا كىرىـپ 

  . ②دېگهن »!ئىككى قات قىلماي، بىر قاتال ئورىغىن«
  )4115: ئهبۇ داۋۇد(

 ُعَمُر َرآَها الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ اللَِّه ِلَعْبِد اَنْتكَ أََمةً أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك عن - 5732
 أَِخيِك َجارَِيةَ أََر أَلَْم فَقَالَ َحفَْصةَ اْبَنِتِه َعلَى فََدَخلَ الَْحَراِئرِ بَِهْيئَِة َتَهيَّأَْت َوقَْد الَْخطَّابِ ْبُن

  . ُعَمُر ذَِلَك َوأَْنكََر الَْحَراِئرِ بَِهْيئَِة َتَهيَّأَْت َوقَْد النَّاَس َتُجوُس
ــى    - 5732 ــۆمهر ئىبنـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــىچه، ئابـ ــا يېتىشـ مالىكقـ

خهتتابنىڭ بىر دېـدىكى بـار ئىـدى، بىـر كـۈنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ         

                                                 
 .دېگهن -زەئىپ، ): 642(ئهلبانى  ①
   .دېگهن -سهھىه، ): 3457(ئهلبانى  ②
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ــۇ          ــۆردى ـ دە، ب ــى ك ــاش كىيىنگهنلىكىن ــا ئوخش ــۆر ئايالالرغ ــڭ ھ ئۇنى
ــادىلهپ، قىـــزى ھهفســـهنىڭ قېشـــى  ــارازىلىقىنى ئىپـ غا قىلمىشـــىغا نـ

  :كىرىپ
قېرىندىشــىڭنىڭ دېــدىكى ھــۆر ئايالالرغــا ئوخشــاش ! ــــ ئــى ھهفســه

  . دېدى -كىيىنىپ، كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئايلىنىپ يۈرىدىغۇ؟ 
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

ُدكُْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا اْنَتَعلَ أََح - 5733
  . فَلَْيْبَدأْ بِالُْيْمَنى َوإِذَا َخلََع فَلَْيْبَدأْ بِالشَِّمالِ َولُْيْنِعلُْهَما َجِميًعا أَْو ِلَيْخلَْعُهَما َجِميًعا

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       - 5733
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. بىرىڭالر ئاياغ كىيگهندە، ئـاۋال ئـوڭ پۇتىغـا كىيسـۇن     سىلهرنىڭ«
ــاۋال سالســۇن  ئايــاغ كىيســه، ئىككىلــى  . ســالغاندا ســول پۇتىــدىكىنى ئ

ــاغ (بولمىســا . ا كىيســۇنپۇتىغــ ــدىن كــۆرەبىــلهن يۈرگ بىــر پــاي ئاي ) هن
   »!يۈرسۇن ئىككىلى پۇتىغا ئاياغ كىيمهي، ياالڭئاياغ

   )2097: مۇسلىم(

قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْنَتِعـلَ الرَُّجـلُ   َعْن َجابِرٍ  - 5734
  . قَاِئًما

جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      - 5734
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۆرە تـۇرۇپ ئايـاغ كىيىشـتىن      

  . ①توسقان
  )4135: ئهبۇ داۋۇد(

َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْنقَطَـَع ِشْسـُع    َعْن - 5735
أََحِدكُْم فَلَا َيْمȈِ ِفي َنْعلٍ َواِحَدٍة َحتَّى ُيْصِلَح ِشْسَعُه َولَا َيْمȈِ ِفي ُخفٍّ َواِحٍد َولَا َيأْكُـلْ  

  . بِِشَماِلِه
                                                 

  .دېگهن -سهھىه، ): 3483(ئهلبانى  ①
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ىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇد   - 5735
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

هتسـه، ئـۇنى ئوڭشـاپ    كبىرىڭالرنىڭ ئايىغىنىڭ بوغقۇچى ئۈزۈلۈپ «
پــاي ئۆتــۈك بىلهنمــۇ بىــر . ئايــاغ بىــلهن يۈرمىســۇناي پــبىــر بولغــۇچه، 
  . ①»مىسۇنېلىدا تاماق يقوسول  .يۈرمىسۇن

   )4137: ئهبۇ داۋۇد(

  . َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُربََّما َمَشى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َنْعلٍ َواِحَدٍة - 5736
ــدۇ    - 5736 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
  . ②بهزىدە بىر پاي ئاياغ بىلهنمۇ ماڭاتتى ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلاللالھۇ

  )1777: ىزىتىرم(

رأيت رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ينتعل قائماً وƹشي يف نعل : رزينل ـ  5737
  . واحدة غري ما مرة

رەزىننىڭ رىۋايىتىدە ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق    - 5737
مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى : دېگهنلىكـــى بايـــان قىلىنغـــان

هنلىكىنى ۋە بىر قانچه قېتىم بىـر  ۋەسهللهمنىڭ ئۆرە تۇرۇپ ئاياغ كىيگ
  . گهنىدىمپاي ئاياغ بىلهن ماڭغانلىقىنى كۆر

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِمْن السُّنَِّة إِذَا َجلََس الرَُّجلُ أَنْ َيْخلََع َنْعلَْيِه فََيَضـَعُهَما   - 5738
  . بَِجْنبِِه

ئولتۇرغان : نهۇما مۇنداق دەيدۇئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئه - 5738
چاغـــدا ئـــايىغىنى ســـېلىپ، يېنىـــدا قويـــۇپ قويـــۇش ســـۈننهتنىڭ       

  . ③جۈملىسىدىن
   )4138: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .گهندې -سهھىه، ): 3483(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -، ھهدىس مۇنكهر): 297(ئهلبانى  ②
 .دېگهن -سهنهدى زەئىپ، ): 891(ئهلبانى  ③
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َعْن َجابِرٍ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي غَْزَوٍة غََزْوَناَها  - 5739
  . لِ فَإِنَّ الرَُّجلَ لَا َيَزالُ َراِكًبا َما اْنَتَعلَاْسَتكِْثُروا ِمْن النَِّعا

ــدۇ    - 5739 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــبهر : جـ پهيغهمـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر غازاتتا مۇنداق دېگهن

چۈنكى كىشـى ئاياغسـىز قالمىسـىال،    ! ئاياغنى جىق ئېلىۋېلىڭالر«
  . »يۈرەلهيدۇئۇالغقا مىنگهنگه ئوخشاش راھهت 

   )2096: مۇسلىم(

ِعيَسى ْبُن طَْهَمانَ قَالَ أَْخَرَج إِلَْيَنا أََنٌس َنْعلَْينِ َجْرَداَوْينِ لَُهَما ِقَبالَـاِن   عن - 5740
  . فََحدَّثَنِي ثَابٌِت الُْبَنانِيُّ َبْعُد َعْن أََنسٍ أَنَُّهَما َنْعلَا النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ئهنهس رەزىيهلالھــۇ : ئهيســا ئىبنــى تهھيــان مۇنــداق دەيــدۇ  - 5740
ئهنهۇ تۈكى يوق تېرىدىن تىكىلگهن بوغۇچلۇق ئىككى ئايـاغنى ئېلىـپ   

ــهتتى  ــزگه كۆرس ــپ بى ــتىن   . چىقى ــڭ ئهنهس ــابىت بۇنانىنى ــيىن، س كې
رىۋايهت قىلىپ بىزگه سـۆزلهپ بېرىشـىچه، ئـۇ ئىككـى ئايـاغ پهيغهمـبهر       

  . سهللهمنىڭ ئىكهنەسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ
   )3107: بۇخارى(

 أŷ ولنعل قباالن وسلم عليه اهللا صلى النƑ لنعل كان قال هريرة أŷ عن - 5741
   .عثمان واحدة عقدة عقد من وأول قباالن عمر ولنعل قباالن بكر

پهيغهمـبهر  : ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      - 5741
هم، ئهبۇ بهكرى ۋە ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

تـۇنجى قېـتىم بىـر بوغۇچلـۇق ئايـاغ      . ئىككى بوغۇچلۇق ئاياغ كىيهتتـى 
  . ①كىيگهن كىشى ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدۇر
   )254: »ئهلسهغىر«(

 َداَم َمـا  ُسـُرورٍ  ِفـي  َيَزلْ لَْم َصفَْراَء َنْعال لَبَِس َمْن :قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ - 5742
                                                 

ــهمى  ① ــرى       ): 8619(ھهيس ــڭ راۋىيلى ــۇپ، تهبهرانىنى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى ۋە بهززار رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب
 .دېگهن -ئىشهنچلىكتۇر، 
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   .البَِسَها
سـېرىق  : ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   - 5742

خۇشـال   ئـۆزىنى  ئـۇنى سـالغانغا قهدەر   كىرەڭلىك ئاياغ كهيگهن كىشى تا
  . ①ھېس قىلىدۇ

   )10612: »ئهلكهبىر«(

ْنَها إِنَّ اْمَرأَةً َتلَْبُس النَّْعـلَ  َعْن اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ ِقيلَ ِلَعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َع - 5743
  . فَقَالَْت لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَُّجلَةَ ِمْن النَِّساِء

بىـرەيلهن ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ    : مۇنداق دەيـدۇ  ئهبۇ مۇلهيكه - 5743
  : ئهنهاغا

. دېگهنىــدى -دىكهن، ىــــــ بىــر ئايــال ئهر كىشــىنىڭ ئــايىغىنى كىي
  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها

ــ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهر كىشـىگه ئوخشـاش      
  . ②دېدى -كىيىنىدىغان ئايالالرغا لهنهت ئوقۇغان، 

  )4099: ئهبۇ داۋۇد(

الرَُّجلَ َيلْـَبُس  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5744
  . ِلْبَسةَ الَْمْرأَِة َوالَْمْرأَةَ َتلَْبُس ِلْبَسةَ الرَُّجلِ

پهيغهمـبهر  : ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      - 5744
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئايــال كىشــىدەك كىيىــنگهن ئهرگه، ئهر 

  . ③كىشىدەك كىينگهن ئايالغا لهنهت ئوقۇغان
   )4098: اۋۇدئهبۇ د(

َسِمْعُت َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِعْنَد الْكُْسَوِة  َعْن َعِلي قَالَ - 5745

                                                 
ــۋايهت قىلغــان بولــ  ): 8626(ھهيســهمى  ① ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ۇپ، ســهنهدىدە ئىبنــى ئهزرا ئىســىملىك  ب

 .دېگهن -تهرجىمىهالى نامهلۇم بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، 
  .دېگهن -سهھىه، ): 3455(ئهلبانى  ②
  .دېگهن -سهھىه، ): 3454(ئهلبانى  ③
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  . الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َرَزقَنِي ِمْن الرَِّياȇِ َما أََتَجمَّلُ بِِه ِفي النَّاسِ َوأَُوارِي بِِه َعْوَرِتي
ــى رەزىيهلال - 5745 ــدۇ   ئهل ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــبهر : ھ مهن پهيغهم

ئهۋرىتىمنــى «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ كىــيىم كىيگهنــدە 
ــۇ    ــۈزەل كۆرســـىتىدىغان بـ ــدا مېنـــى گـ ــىلهر ئالدىـ ياپىـــدىغان ۋە كىشـ

دېگهنلىكىنـى   »!قـا شـۈكرىلهر بولسـۇن   هللاكىيىمنى ماڭـا ئاتـا قىلغـان ا   
  . ①ئاڭلىغانىدىم

  )1358: ئهھمهد(

ُعَمر ْبن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َعْن  - 5746
ي َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن لَبَِس ثَْوًبا َجِديًدا فَقَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي كََسانِي َما أَُوارِي بِِه َعْوَرِت

َمَد إِلَى الثَّْوبِ الَِّذي أَْخلََق فََتَصدََّق بِِه كَانَ ِفي كََنِف اللَِّه َوِفي َوأََتَجمَّلُ بِِه ِفي َحَياِتي ثُمَّ َع
  . ِحفȘِْ اللَِّه َوِفي َسْترِ اللَِّه َحيا َوَميًِّتا

مهن : ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   - 5746
هنلىكىنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگ 

ئهۋرىتىمنـــى ”: كىمكـــى يېڭـــى كىـــيىم كىيگهنـــدە «: ئاڭلىغانىـــدىم
ياپىدىغان ۋە ھاياتىمدا مېنى گۈزەل كۆرسىتىدىغان بـۇ كىيىمنـى ماڭـا    

دېسـه، ئانـدىن كونـا كىيىمىنـى      “!قـا شـۈكرىلهر بولسـۇن   هللائاتا قىلغان ا
نىـڭ ھىمايىسـىدە   هللاسهدىقه قىلىۋەتسه، ئـۇ كىشـى دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته ا    

  . ②»بولىدۇ
  ) 3560: تىرمىزى(

 لبسـة  االرتـداء  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمر ابن عن - 5747
   .يتلفع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وكان االƹان لبسة وااللتفاع العرب

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  - 5747
  :هللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس

                                                 
  .دېگهن -سهھىه، ): 3454(ئهلبانى  ①
 .دېگهن -زەئىپ، ): 713(ئهلبانى  ②
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ــالىق    « ــادىتى، ھاي ــيىش ئهرەبلهرنىــڭ ئ ــيىم كى ــدەك كى ئادەتتىكى
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا  . »كىيىم كىيىش ئىماننىڭ ئاالمىتى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھايالىق كىيىم : مۇنداق دەيدۇ
  . ①كىيهتتى

   )7620: »ئهلكهبىر«(

 بُِخفَّْيـهِ  َوَسـلَّمْ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َدَعا: قَالَ اَمةَ،أَُم أَبِي َعْن - 5748
 َحيَّـةٌ،  ِمْنُه فََخَرَجْت بِِه، فََرَمى اɇَخَر، فَاْحَتَملَ غَُراٌب َجاَء ثُمَّ أََحَدُهَما، فَلَبَِس َيلَْبْسُهَما،
 َيلْـَبسْ  فَـال  اɇِخرِ، َوالَْيْومِ بِاللَِّه ُيْؤِمُن كَانَ َمْن” :ْمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ
   .“َيْنفَُضُهَما َحتَّى ُخفَّْيِه

پهيغهمــبهر : ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  - 5748
بىـر  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆتۈكىنى ئهكهلـدۈرۈپ كىيىۋاتـاتتى  

قاغـا كېلىـپ، يهنه بىـر پېيىنـى ئېلىـپ       پېيىنى كىيىپ بولغۇچه، بىر
شـۇنىڭ بىـلهن، ئۇنىـڭ    . دە، ئاسمانغا كۆتـۈرۈپ يهرگه تاشـلىدى   -قاچتى 

بـــۇنى كـــۆرگهن پهيغهمـــبهر   . ئىچىـــدىن بىـــر تـــال يىـــالن چىقتـــى    
قا ۋە قىيامهت كۈنىگه ئىمـان ئېيتقـان ھهر قانـداق    هللا«: ئهلهيهىسساالم

  . ②ېدىد »!كىشى ئۆتۈكىنى قېقىۋەتمهي تۇرۇپ كىيمىسۇن
   )»ئهلكهبىر«(

  
  

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە سـهئىد ئىبنـى سـىنان شـامىي        ):8545(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن -ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، 
 -بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىلىـرى ئاساسـهن ئىشـهنچلىكتۇر،          ): 8635(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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اق كىيىملهرنى ، قاندكىيىم ـ كېچهكنىڭ تۈرلىرى ۋە رەڭلىرى
 كىيىپ، قانداقلىرىنى كىيمهسلىكنىڭ الزىملىقى

َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت لَْم َيكُْن ثَْوٌب أََحبَّ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِمـْن    - 5749
  .قَِميصٍ

ر پهيغهمـبه : رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنـداق دېـگهن   ممۇ سهلهمهۇئ - 5749
ــدىغان كىيىمــى  لالۇھ ئهلهيهــى ۋەســهللهمســهلال نىڭ ئهڭ ياخشــى كۆرى

   .①كۆڭلهك ئىدى
  )4026 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُسَوْيِد ْبنِ قَْيسٍ قَالَ َجلَْبُت أََنا َوَمْخَرفَةُ الَْعْبِديُّ َبزا ِمْن َهَجَر فََجاَءَنـا   - 5750
َسَراوِيلَ َوِعْنِدي َوزَّانٌ َيزِنُ بِالْأَْجرِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصـلَّى  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََساَوَمَنا بِ
  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْوزَّاِن زِنْ َوأَْرجِْح 

ــۇ   ســۇۋەيد ئىبنــى قهيــس  - 5750 ــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــداق دەي : مۇن
ــفهرە ئ ــدى مهخ ــز هب ــ  ھهجهرئىككىمى ــگهن جاي ــيىم دىن دې ــېچهك -ك  ك

ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـر     پهيغهمـبه  ،ن ئىـدۇق لىپ كهلگهېئ
ھهق ئېلىـپ،  شـىمدا  ېنىـڭ ق ېم. قانچه تامبـال سـېتىۋالماقچى بولـدى   

ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبه. تارازا تۇتىدىغان بىرى بار ئىدى
  :ئۇنىڭغا

   .②دېدى ـ! تارتقىن راقئېغىر ،تارتقىنــ 
 )1305: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3397(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن)): 1051(ئهلبانى  ②
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َيا َرُسولَ اللَِّه، َوإِنََّك لََتلْبُِس السَّـَراوِيلÝَ  : قُلُْت قال: يب هريرة وفيهأَعن  - 5751
التََّستُّرِ، فَلَْم أَجِْد َشْيئًا أَْسَتَر َنَعْم، َوبِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ، َوِفي السَّفَرِ َوالَْحَضرِ، فَإِنِّي أُِمْرُت بِ“:قَالَ
  .ِمْنُه

ــۇرەيرە  - 5751 ــۇ ھـ ــۋايهت    ئهبـ ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مهن: قىلىنىدۇ

ـــ  ــۇل ـ ــى رەس ــهنمۇ! ۇلالھئ ــهن ـ ھه؟ ـ        س ــال كىيىدىكهنس ەپ د تامب
  :سورىسام

كۈنـدۈز  ـ چه  ېك ىكى چاغلىرىمدائۆيد ياكى سهپهرگه چىققانداــ ھهئه، 
چـۈنكى مهن ئهۋرەتلىرىمنـى يـۆگهپ يۈرۈشـكه      .مهنىكىيىپ يـۈر  تامبال

ــدۇم ــدىغان نهرســه    بۇيرۇل ۋە ئهۋرىتىمنــى بۇنىڭــدىنمۇ ياخشــىراق يۆگهي
  . ①كۆرمىدىم، ـ دەپ جاۋاب بهردى) كىيىم(

 )6162: لىىئهلمهۋس(

 الغرقد بقيع يعƖ البقيع عند وسلم عليه اهللا لىص النƑ عند قاعدا كنت قال على عن - 5752
 عنها فأعرض فسقطت االرض من وهدة يف فمرت مكار ومعها ƥار على امرأة فمرت مطر يوم يف

  .أمƓ من للمتسروالت اغفر اللهم فقال متسرولة إŒا اهللا رسول يا فقالوا بوجهه
ــدۇ    – 5752 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ــ: ئهل بهر مهن پهيغهم

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىرگه يامغۇرلۇق بىر كۈنـدە بهقىـئ   
ــۇراتتىم  ــدا ئولت ــر     . مازارلىقى ــدا بى ــنگهن ھال ــهككه مى ــال ئېش ــر ئاي بى

ــا كېتىۋېتىــــپ   خىزمهتچىســــى بىــــلهن كېلىــــپ، بىــــر ئويمانلىقتــ
ــتى  ــپ چۈشـ ــىكىدىن يىقىلىـ ــى  . ئېشـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

  :تهرەپكه ئۆرىۋالغانىدى، ساھابىالرۋەسهللهم يۈزىنى باشقا 
. ئــۇ تامبــال كىيىۋالغــان ئايــال ئىــكهن، ـ دېــدى   ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە يۈسۈف ئىبنى زىيـاد بهسـرى   ): 8510(ھهيسهمى  ①

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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يگهن ئايالالرنى مهغپىـرەت  ىئۈممىتىم ئىچىدىن تامبال ك! هللاــ ئى ا
  . ①ـ دەپ دۇئا قىلدى! قىلغىن

  )2947: بهززار(

َورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَِدَمْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الِْمْس - 5753
فََعـَرَف   لَْبابِ فََتكَلََّمأَقْبَِيةٌ فَقَالَ ِلي أَبِي َمْخَرَمةُ اْنطَِلْق بَِنا إِلَْيِه َعَسى أَنْ ُيْعِطَيَنا ِمْنَها َشْيئًا فَقَاَم أَبِي َعلَى ا

َوُهَو ُيرِيِه َمَحاِسَنُه َوُهَو النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصْوَتُه فََخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه قََباٌء 
  .َيقُولُ َخَبأُْت َهذَا لََك َخَبأُْت َهذَا لََك

: ۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   مىسۋەر ئىبنى مهخـرەمه رەزىيهلالھـ   - 5753
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه بىـر مـۇنچه پهلتـو كهلـگهن       

  :ئىكهن، دادام مهخرەمه ماڭا
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا بارايلى، ! ــ يۈر

بهلكىم كهلگهن ئـۇ پهلتـوالردىن بىزگىمـۇ بېرىـپ قېلىشـى مـۇمكىن، ـ        
غاندا، دادام ئىشىك ئالدىـدا تـۇرۇپ بىـر نېمىلهرنـى     بىز يېتىپ بار. دېدى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم دادامنىـڭ    . دېيىشكه باشلىدى
  :ئاۋازىنى تونۇپ، بىر پهلتونى كۆتۈرۈپ چىقتى ۋە ئۇ پهلتونى ماختاپ

بىز بۇنى ساڭا ساقالپ قويغان ئىـدۇق، سـاڭا سـاقالپ    ! ــ ئى مهخرەمه
  . ىقويغان ئىدۇق، ـ دېد

 )2675: بۇخارى(

 لََك أَْدُعو فَقُلُْت ذَِلَك فَأَْعظَْمُت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ ِلي اْدُع ُبَنيِّ َيا :ويف رواية – 5754
 ُمَزرٌَّر ِديَباجٍ ِمْن قََباٌء َوَعلَْيِه َخَرَجفَ فََدَعْوُتُه بَِجبَّارٍ لَْيَس إِنَُّه ُبَنيِّ َيا فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ
  .إِيَّاُه فَأَْعطَاُه لََك َخَبأَْناُه َهذَا َمْخَرَمةُ َيا فَقَالَ بِالذََّهبِ

ــيىلگهن    – 5754 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــر رى ــدىغا  : يهنه بى ــىك ئال ئىش
  :بارغاندا، دادام

                                                 
 ى زەكهرىيـا ئىبـراھىيم ئىبنـ   ەبـۇ ھهدىسـنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىد      ): 8511(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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بـۇ سـۆز   . دىـ دېـ ! پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى چاقىرغىن! ــ ئوغلۇم
  :ماڭا بهكمۇ ھار كهلدى ۋە

ــپ     ــا چاقىرىـ ــېنىڭ يېنىڭغـ ــاالمنى سـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ـــ پهيغهمـ ــ
  :دادام. ـ دېدىم! چىقامدىم؟

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇنـداق مـۇتهكهببىرلهردىن     ! ــ ئى ئوغلۇم
شــۇنىڭ بىــلهن، مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ئهمهس، ـ دېــدى  

ــاقىردىم  ــهللهمنى چ ــى،    . ۋەس ــىرتقا چىقت ــاالم س ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
. قولىدا تۈگمىلىرى ئالتۇندىن قىلىنغان، قېلىن يىپهك پهلتو تـۇراتتى 

  :دادامغا
بـۇنى سـاڭا سـاقالپ قويغـان ئىـدۇق، ـ دېـدى ۋە ئـۇنى         ! ــ ئى مهخرەمه

  . بهردى دادامغا
   )بۇخارى رىۋايهت قىلغان(

لَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ أََحبُّ الثَِّيابِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي ال - 5755
  .َوَسلََّم أَنْ َيلَْبَسَها الِْحَبَرةَ

ــدۇ     - 5755 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلالھ ــى مالى : ئهنهس ئىبن
ــدىن      ــڭ پاختىـ ــهللهم يهمهننىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

تۇلغان كىـيىم ـ كېچهكلىرىنـى كىيىشـنى ياخشـى      تىكىلگهن ۋە زەر تۇ
  . كۆرەتتى

 )5813: بۇخارى(

َعْبد اللَِّه ْبن َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا َخَرَجْت الَْحُرورِيَّةُ أََتْيُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقَالَ ائِْت  عن - 5756
لِ الَْيَمنِ قَالَ أَُبو ُزَمْيلٍ َوكَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َرُجلًا َجِميلًا َجهًِريا َهُؤلَاِء الْقَْوَم فَلَبِْسُت أَْحَسَن َما َيكُونُ ِمْن ُحلَ

لَيَّ لَقَْد َرأَْيُت َعلَى قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَأََتْيُتُهْم فَقَالُوا َمْرَحًبا بَِك َيا اْبَن َعبَّاسٍ َما َهِذِه الُْحلَّةُ قَالَ َما َتِعيُبونَ َع
  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَسَن َما َيكُونُ ِمْن الُْحلَلَِرُسولِ اللَِّه َصلَّ
: ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   - 5756

بىــر قىســىم خــاۋارىجالر ھهرۇرىيــيه دېــگهن يېزىــدىن ھهزرىتــى ئهلىــگه   
 هلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا   قارشى باش كۆتۈرۈپ چىققاندا، مهن ئ

  :كهلدىم، ئۇ ماڭا
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مهن . ــ دېـدى  ! بىـلهن كۆرۈشـۈپ كهلگىـن   ) يهنـى خـاۋارىجالر  (ــ ئۇالر 
راۋىـيالردىن ئهبـۇ   (يهمهندىن كهلگهن ئهڭ ئېسىل كىيىمىمنى كىيىپ 

ئىبنى ئابباس كېلىشكهن ۋە ئـاۋازى جـاراڭلىق بىـرى ئىـدى، ـ      : زۇمهيل
  :ئۇالر. ، ئۇالرنىڭ قېشىغا باردىم)دېگهن

! ڭدىكى؟بىراق، نېمه بۇ ئۇچا! ش كېلىپسهنس، خۇــ ئى ئىبنى ئاببا
  :مهن. ـ دېيىشتى

مهن پهيغهمــبهر ! ش ھهققىڭــالر يــوقــــ ســىلهرنىڭ مېنــى ئېيىــبله
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بۇ كىيىملهرنىڭ ئهڭ ئېسىللىرىنى 

  . ①كىيگهنلىكىنى كۆرگهنىدىم، ـ دېدىم
  )4037: ئهبۇ داۋۇد(

ِد ْبن أَْيَمَن قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَّـُه َعْنَهـا   َعْبد الَْواِح عن - 5757
ُتْزَهى أَنْ َتلَْبَسـُه  َوَعلَْيَها ِدْرُع ِقطْرٍ ثََمُن َخْمَسِة َدَراِهَم فَقَالَْت اْرفَْع َبَصَرَك إِلَى َجارَِيِتي اْنظُْر إِلَْيَها فَإِنََّها 

ـ ِفي الَْبْيِت  يَُّن َوقَْد كَانَ ِلي ِمْنُهنَّ ِدْرٌع َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما كَاَنْت اْمَرأَةٌ ُتقَ
  . بِالَْمِديَنِة إِلَّا أَْرَسلَْت إِلَيَّ َتْسَتِعُريُه

ــۋايهت  ـ ئابدۇلۋاھىــد ئىبنــى ئهيــمهن     5757 ــداق رى دادىســىدىن مۇن
ئۇنىــڭ . ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ قېشــىغا كىــردىم  مهن: قىلىــدۇ

قىممىتىـدە  تهڭـگه  بهش قېلىن پاختـا رەختـتىن تىكىلـگهن،    ئۈستىدە 
   :ئۇ ماڭا. بار ئىدى بىر كۆينهك

ئـۇ بـۇ كىيىمنـى ئۆيـدە     . دېـدىكىمگه قـارىغىن   ،پئېچىـ كـۆزۈڭنى  ــ 
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى . مۇ خىجىــــل بولىــــدۇكىكىيىشــــ
توي ـ بهزمىـگه   . بار ئىدى ۆينىكىممېنىڭ بىر ك ،منىڭ زامانىداۋەسهلله

ياسىنىپ بارماقچى بولغان مهدىنىلىك ھهر قانداق ئايـال ئـۇ كىيىمنـى    
  . ئۆتنه بېرىپ تۇرۇشۇم ئۈچۈن ئادەم ئهۋەتهتتى، ـ دېدى

  )2628: بۇخارى(

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3406(ئهلبانى  ①
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 قلنسـوة  يلـبس  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان قال عمر ابن عن - 5758
   .ضاءبي

پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ   ماـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 5758
  . ①سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بېشىغا ئاق نهرسه كىيهتتى

  )»ئهلكهبىر«(

َعْن َماِلك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ إِنِّي لَأُِحبُّ أَنْ أَْنظُـَر إِلَـى    - 5759
  .أَْبَيَض الثَِّيابِ الْقَارِئِ

 ماڭــا يېتىشــىچه،: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىـدۇ  ــ ئىمــام مالىـك   5759
مهن ئاق كىـيىم  : ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

بهكمـۇ  قاراشـنى  ) يهنـى قۇرئـاننى يـاد ئالغـان كىشـىگه     (غا يكىيگهن قارى
  . ياخشى كۆرىمهن

  )1688: مالىك(

ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َعلَى ُعَمَر قَِميًصا َعْن اْبنِ  - 5760
أَْبَيَض فَقَالَ ثَْوُبَك َهذَا غَِسيلٌ أَْم َجِديٌد قَالَ لَا َبلْ غَِسيلٌ قَالَ الَْبْس َجِديًدا َوِعȈْ َحِميـًدا  

  . َوُمْت َشهِيًدا
پهيغهمـبهر  : هنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ  ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئ 5760

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆمهرنىـڭ ئۈسـتىدە بىـر ئـاق كـۆينهكنى      
  :كۆرۈپ

ـــ  ــۇ  ـ ــاكى يېڭىم ــانمۇ ي ــيىم يۇيۇلغ ــۇ كى ــۆمهر. دەپ ســورىدى ؟ ـ  ب  ئ
  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى يۇيۇلغان،ــ 

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئابــدۇلالھ ئىبنــى خهراش  ): 8505(ھهيســهمى  ①

بهلكى ئـۇ  (سۈرسه  ئىبنى ھىببان ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى. ئىسىملىك بىرى بار
، كۆپچىلىك ئۆلىمـاالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى       )خاتالىشىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن

 .قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئوتتۇرىغا قويغان
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د ياشـىغىن ۋە شـېهى   قن، مهدھىـيىگه اليىـ  ـ يېڭى كىيگى يېڭىــ 
  . ①دىـ دې !ھالدا ئۆلگىنبولغان 

  )3558: ئىبنى ماجه(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي لَْيلَـٍة   - 5761
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِلَى الْقََمرِ َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ َحْمَراُء إِْضِحَياٍن فََجَعلُْت أَْنظُُر إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

  .فَإِذَا ُهَو ِعْنِدي أَْحَسُن ِمْن الْقََمرِ
مهن : ـ جابىر ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   5761

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى غـۇۋا ئايـدىڭ بىـر كېچىـدە       
ئۇنىڭ ئۈستىدە قىزىـل  . ىر ئۇنىڭغا، بىر ئايغا قاراشقا باشلىدىمكۆرۈپ، ب

بولـۇپ  ) كېلىشـكهن (چىرايلىـق   مۇئايـدىن  بولـۇپ، ئـۇ ماڭـا   بىر تون بـار  
  . ②كۆرۈنۈپ كهتتى

  )2811: تىرمىزى(

 َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ َيلَْبُس الثَّـْوَب الَْمْصـُبوȟَ بِالِْمْشـقِ    - 5762
  .َوالَْمْصُبوȟَ بِالزَّْعفََراِن

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ : ـــ نــافىئ مۇنــداق دەيــدۇ 5762
  . ۋە زەپىران بىلهن بويالغان كىيىملهرنى كىيهتتى سېغىز رەڭئهنهۇما 

  )1691: مالىك(

ْحَمَراِن فََسـلََّم َعلَـى   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َمرَّ َرُجلٌ َوَعلَْيِه ثَْوَباِن أَ - 5763
  .النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيُردَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيِه

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ      5763
ۋە ئـۆتتى   ىكىيىم كىيىۋالغـان بىـر  ئىككى قۇر  رەڭلىكقىزىل ئۇچىغا 

لـــېكىن . پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه ســـاالم بهردى 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2863(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 532(ئهلبانى  ②
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ــك      ــاالمىنى ئىلى ــڭ س ــهللهم ئۇنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  . ①ئالمىدى

  )2807: تىرمىزى(

َم ِفي َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 5764
ȓُ َسفَرٍ فََرأَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َرَواِحِلَنا َوَعلَى إِبِِلَنا أَكِْسَيةً ِفيَها ُخُيـو 
قُْمَنـا  ِعْهنٍ ُحْمٌر فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا أََرى َهِذِه الُْحْمَرةَ قَْد َعلَْتكُْم فَ

ِسَراًعا ِلقَْولِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َنفََر َبْعُض إِبِِلَنـا فَأََخـذَْنا الْأَكِْسـَيةَ    
  .فََنَزْعَناَها َعْنَها
ــداق    5764 ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــج رەزىيهلالھـ ــئ ئىبنـــى خهدىـ ــ رافىـ ــ

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر ســهلال : دېگهنلىكــى رى لالھۇ ئهلهيهــى بىــز پهيغهم
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ۋەسهللهم بىلهن بىلـله بىـر سـهپهرگه چىقتـۇق    

ــول    ئهلهيهــى ۋەســهللهم تۆگىلىرىمىزنىــڭ ئۈســتىدە قىزىــل يۇڭــدىن ي
  :چىقىرىلغان سېلىنچىالرنى كۆرۈپ

نهرســىلهرنىڭ ســىلهردىن دىقــقهت قىلىڭالركــى، مهن بــۇ قىزىــل ــــ 
ــانلىقىنى ــدى ـ   ،ۋاتىمهنۈكــۆر غالىــب كېلىۋاتق ــۇ. دې ــاڭال ب  پ،ســۆزنى ئ

بهزى تـۆگىلىرىمىز ئۈركۈپمـۇ   . ئالدىراپ ـ تېـنهپ ئـورنىمىزدىن تـۇردۇق    
   .②سېلىنچىالرنى تۆگىلهردىن دەرھال ئېلىۋەتتۇق. كهتتى

  )4070: ئهبۇ داۋۇد(

للَِّه َصلَّى اْمَرأَةً ِمْن َبنِي أََسٍد قَالَْت كُْنُت َيْوًما ِعْنَد َزْيَنَب اْمَرأَِة َرُسولِ ا عن - 5765
 اللَّـِه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َنْصُبȠُ ِثَياًبا لََها بَِمْغَرٍة فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك إِذْ طَلََع َعلَْيَنا َرُسولُ

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َرأَى الَْمْغَرةَ َرَجَع فَلَمَّا َرأَْت ذَِلَك َزْيَنُب َعِلَمْت
نَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد كَرَِه َما فََعلَْت فَأََخذَْت فََغَسلَْت ِثَياَبَها َوَواَرْت كُلَّ ُحْمَرٍة ثُـمَّ إِ 

  .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرَجَع فَاطَّلََع فَلَمَّا لَْم َيَر َشْيئًا َدَخلَ
                                                 

 .ىپ، ـ دېگهنسهنهدى زەئ): 531(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 879(ئهلبانى  ②
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ـ ئهسهد جهمهتىدىن بىر ئايالنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت   5765
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىــر كــۈنى، : قىلىنىــدۇ

ــالى زەينهبنىــڭ قېشــى  بىــز زەينهبنىــڭ كىيىملىرىنــى  . دىمغا كىــرئاي
شـۇ پهيتـته پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     . قىزىل سېغىز بىـلهن بوياۋاتـاتتۇق  

قىزىل سـېغىزنى   ، لېكىنلهم يېنىمىزغا كىرىپ كهلدىئهلهيهى ۋەسهل
زەينهب بۇنى بايقـاپ، قىلغـان ئىشـىنى    . كۆرۈپال قايتىپ چىقىپ كهتتى

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ياقتۇرمىغـــانلىقىنى 
ــدى ــل   بىل ــ دە، كىيىملىرىنــى يۇيۇشــقا باشــلىدى ۋە قىزى ــ ـ ڭ يهرلهرنى

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ،كېــيىن .چىقىرىــۋەتتى ھهممىســىنى
كۆرمىگهندىن كېيىن ئـۆيگه   قىزىل رەڭنىۋەسهللهم قايتىپ كهلدى ۋە 

  . ①كىردى
  )4071: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا أَْركَـُب   - 5766
ُس الُْمَعْصفََر َولَا أَلَْبُس الْقَِميَص الُْمكَفََّف بِالَْحرِيرِ قَالَ َوأَْوَمأَ الَْحَسُن إِلَـى  الْأُْرُجَوانَ َولَا أَلَْب

  .َجْيبِ قَِميِصِه قَالَ َوقَالَ أَلَا َوِطيُب الرَِّجالِ رِيٌح لَا لَْونَ لَُه أَلَا َوِطيُب النَِّساِء لَْونٌ لَا رِيَح لَُه
ــ ئىمــران ئىبنــى ھۇســهين   5766 ــۇ رەزىيهلالھــۇ ـ ــۋايهت ئهنه دىن رى

  :مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
مهن قىزىل بويالغـان نهرسـىنىڭ ئۈسـتىگه مىـنمهيمهن، سـېرىق      «

ــيمهيمهن   ــى كىـ ــان كىيىمنـ ــىغا .بويالغـ ــ ياقىسـ ــته يىپهكـ تىن كهشـ
، ەڭســىزر بىلىڭالركــى، ئهرلهر. كۆڭلهكنىمــۇ كىــيمهيمهن  ئىشــلهنگهن

ــا ــپۇراقلىق (پۇراقلىــــق  ئهممــ ــقا خۇشــ ــىلهرنى ) ئهتىــــر ۋە باشــ نهرســ
پۇراقســــىز، ئهممــــا رەڭلىــــك نهرســــىلهرنى    ئايــــالالر  .ئىشــــلىتىدۇ
  . ②»ئىشلىتىدۇ

  )4048: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 880(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3415(ئهلبانى  ②
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, ثوبني كانا صبغا بزعفران َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّملبس النƑ : عن Ƨرة قال - 5767
 .وقد نفضا

ــهمۇرە    5767 ــدۇ ـ سـ ــۋايهت قىلىنىـ ــداق دېگهنلىكـــى رىـ : نىڭ مۇنـ
ــلهن بوي    ــران بى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم زەپى ىلىــپ، پهيغهم

   .ئاندىن قېقىۋېتىلگهن ئىككى قۇر كىيىم كىيگهنىدى
  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

 ثَـْوَبْينِ  َعلَيَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َرأَى قَالَ َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْن - 5768
  .أَْحرِقُْهَما َبلْ قَالَ أَغِْسلُُهَما قُلُْت بَِهذَا أََمَرْتَك أَأُمَُّك فَقَالَ ُمَعْصفََرْينِ

ـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق        5768
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :سېرىق بويالغان ئىككى كىيىمنى كۆرۈپ ۇچامدىكىڭ ئمېنى
  :مهن. دېدىـ ئاناڭ سېنى مۇشۇ كىيىمنى كىيىشكه بۇيرۇدىمۇ؟ ــ 

ــ ـــ ب پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . دېــدىم ، ـ  ۇنى يۇيــۇپ كىــيهيـ
  :ۋەسهللهم

  . دېدى ـ! كۆيدۈرۈۋەتكىن )يۇيۇپ يۈرمهي(ــ ئۇنى 
  )2077: مۇسلىم(

  .إِنَّ َهِذِه ِمْن ِثَيابِ الْكُفَّارِ فَلَا َتلَْبْسَها :ويف رواية - 5769
: ـ يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    5769

  . دېگهن »!كىيمىگىن شۇڭاكاپىرالرنىڭ كىيىمىدۇر،  ،بۇ«
  )2077: مۇسلىم(

َم َوقَالَ اذَْهْب فَاطَْرْحُهَمـا  فََغِضَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ :ويف رواية - 5770
  .َعْنَك قَالَ أَْيَن َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ِفي النَّارِ

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   :مۇنداق دېيىلگهن ـ يهنه بىر رىۋايهتته 5770
  :الپئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ بۇ قىلمىشىدىن قاتتىق ئاچچىق
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ـــ  ــپ ـ ــال بېرى ــ ،دەرھ ــلىۋەت ۇ ب ــى تاش ــ! كىنكىيىملىرىڭن ــ ـ  .دىدې
  : ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر

ـ دەپ تىمهن؟    ېئــۇنى نهگه تاشــلىۋ  !نىــڭ پهيغهمبىــرى هللائــى اــــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سورىغانىدى،

  . ①دىدې ـ! ئوتقا تاشلىۋەتكىنــ 
  )5317: نهسائى(

َبطَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ َه - 5771
طَةُ َعلَْيَك فََعَرفُْت َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ثَنِيٍَّة فَالَْتفََت إِلَيَّ َوَعلَيَّ َرْيطَةٌ ُمَضرََّجةٌ بِالُْعْصفُرِ فَقَالَ َما َهِذِه الرَّْي

ْم فَقَذَفُْتَها ِفيِه ثُمَّ أََتْيُتُه ِمْن الَْغِد فَقَالَ َيا َعْبَد اللَِّه َمـا  َما كَرَِه فَأََتْيُت أَْهِلي َوُهْم َيْسُجُرونَ َتنُّوًرا لَُه
  .فََعلَْت الرَّْيطَةُ فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ أَلَا كََسْوَتَها َبْعَض أَْهِلَك فَإِنَُّه لَا َبأَْس بِِه ِللنَِّساِء

ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيبنىڭ چـــوڭ دادىســـىنىڭ مۇنـــداق  ـ     5771
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : لىكى رىۋايهت قىلىنىدۇدېگهن

ــۈۋاتاتتۇق،بىـــرلىكته چۈمهلـــۇم بىـــر داۋانـــدىن بىـــلهن  پهيغهمـــبهر  شـ
ــهللهم    ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــدىكىســ ــېرىق  ئۇچامــ ــكســ  رەڭلىــ

  :ـ دە يهكتىكىمنى كۆردى
ــورىدى        ــتهك؟ ـ دەپ ســ ــداق يهكــ ــۇ قانــ ـــ بــ ــبهر. ـــ  مهن پهيغهمــ

ــاالم ــۇنىنئهلهيهىسس ــاپ  ىڭ ئ ــانلىقىنى بايق ــۆيگه   ،ياقتۇرمىغ ــال ئ دەرھ
ئـۇ يهكتهكنـى تونۇرغـا     ىلهر تونـۇر قىزىتىـۋېتىپتىكهن،  ئۆيـدىك . كهلدىم

ئهتىســى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  . ســېلىۋەتتىم
  :مهندىن. قېشىغا كهلگهن ئىدىم

ـــ  ـ دەپ    يهكتهكنــى قانــداق قىلــدىڭ؟  تۈنۈگــۈنكى! ئــى ئابــدۇلالھـ
  :ئۇنى ئوتقا تاشلىۋەتكهنلىكىمنى ئېيتقانىدىممهن  .سورىدى
 ،ئائىلهڭدىكى ئايالالردىن بىرىگه كىيدۈرۈپ قويساڭ بولماسمىدىــ 

  . ②دېدى چۈنكى ئۇنى ئايالالر كىيسه بولىۋېرەتتى، ـ
  )4066: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4910(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3431(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى  ـ كېچهك ۋە زىبۇ ـ زىننهتكىيىم 

 644

  .ال تلبسوا شيأ مسه زعفران وال ورس: عن ابن عمر رفعه - 5772
ــدۇل 5772 ــ ئاب ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ـ ــۋايهت مــاالھ ئىبنــى ئ دىن رى

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــران ۋە ۋەرس « ــىزەپى ــاق ( رېڭ ــر خىــل بوي ــته) بى كهن كىيىمنــى گ
   »!هڭالركىيم

  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

 مصـبوغة  ملحفـة  وسـلم  عليه اهللا صلى للنƑ كانت«: قال أنس عن - 5773
 كانت وإذا باƫاء، رشتها هذه ليلة كانت فإذا نسائه، على ŏا يدور والزعفران، بالورس،

  .»باƫاء رشتها هذه ليلة
رىــۋايهت  ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى 5773
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ۋەرس ۋە : قىلىنىـــدۇ

ــارر زەپىــران بىــلهن بويالغــان بىــ  ــاللىرىنى شــۇ   كىرلىكــى ب بولــۇپ، ئاي
نىـڭ نـۆۋىتى كهلسـه،    ىبىـر ئايال . بىـلهن ئايلىنىـپ چىقـاتتى    كىرلىكى

يهنه بىــر . كىرلىكنــى شــۇنىڭغا بېرەتتــى، ئــۇ كىــرلىككه ســۇ ســېپهتتى
  . ①تتىه، ئۇمۇ سۇ سېپگهندەنىڭ نۆۋىتى كهلىئايال

  )679: »ئهلئهۋسهت«(

ِلِد ْبنِ َسِعيٍد قَالَْت أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن أُمِّ َخاِلٍد بِْنِت َخا - 5774
ْبُد َوَسلََّم َمَع أَبِي َوَعلَيَّ قَِميٌص أَْصفَُر قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَنْه َسَنْه قَالَ َع

ذََهْبُت أَلَْعُب بَِخاَتمِ النُُّبوَِّة فََزَبَرنِي أَبِي قَالَ َرُسولُ اللَّـِه  اللَِّه َوِهَي بِالَْحَبِشيَِّة َحَسَنةٌ قَالَْت فَ
مَّ أَْبِلي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْعَها ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبِلي َوأَْخِلِفي ثُ

  .ي قَالَ َعْبُد اللَِّه فََبِقَيْت َحتَّى ذَكََرَوأَْخِلِفي ثُمَّ أَْبِلي َوأَْخِلِف

                                                 
هنهدىدە مۇئهممىـل ئىبنـى ئىسـمائىل    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، س): 8563(ھهيسهمى  ①

ــار  ــرى ب ــه،     . ئىســىملىك بى ــرى سۈرس ــى ئىلگى ــان ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك كىشــى ئىكهنلىكىن ئىبنــى ھىبب
 .كۆپچىلىك ھهدىسشۇناسالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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ـ خالىد ئىبنى سـهئىدنىڭ قىـزى ئۇممـۇ خالىـد رەزىيهلالھـۇ        5774
ــدۇ     ــۋايهت قىلىنى ــى رى ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن ــلهن دادامهن : ئهنهانى م بى

مېنىـڭ  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا بـاردىم    
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . دىئۈستۈمدە سېرىق كـۆڭلهك بـار ئىـ   

  :ۋەسهللهم
مهن . ، ـ دېـدى  )دېگهن سـۆز  “چىرايلىق”ھهبهشچه (سهنهھ، سهنهھ ــ 

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ پهيغهمبهرلىـك مۆھـۈرىنى   
 پهيغهمــــبهر. م مېنــــى سىلكىشــــلىدىدادا ،دىمغانىئويناشــــقا باشــــلى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئاندىن ماڭا. دېدى ـ! تكىنەۋويۇق غائىختىيارى زۆئــ 
ئانـدىن ئــۇنى  گىن، كــونىراپ يىـرتىلغىچه كىــي  )كىيمنـى ( ئــۇنىـــ  

كــونىراپ يىــرتىلغىچه  ئــۇنى ئانــدىن گىن،كــونىراپ يىــرتىلغىچه كىــي
  .دېدى ـ! گىنكىي

ئابدۇلالھنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇممۇ خالىد ئـۇ كـۆڭلهكنى    راۋىيالردىن
  . ارچه بولۇپ كهتكىچه كىيگهنـ پ پارچه ،يىرتىلىپ

  )3071: بۇخارى(

عن أُمُّ َخاِلٍد بِْنُت َخاِلٍد قَالَْت أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِثَيابٍ  - 5775
قَالَ ائُْتونِي بِأُمِّ ِفيَها َخِميَصةٌ َسْوَداُء قَالَ َمْن َتَرْونَ َنكُْسوَها َهِذِه الَْخِميَصةَ فَأُْسِكَت الْقَْوُم 

َتْينِ فََجَعلَ َخاِلٍد فَأُِتَي بِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَلَْبَسنِيَها بَِيِدِه َوقَالَ أَْبِلي َوأَْخِلِقي َمرَّ
ذَا َسَنا َوَيا أُمَّ َخاِلٍد َهذَا َسَنا َيْنظُُر إِلَى َعلَمِ الَْخِميَصِة َوُيِشُري بَِيِدِه إِلَيَّ َوَيقُولُ َيا أُمَّ َخاِلٍد َه

  .َوالسََّنا بِِلَساِن الَْحَبِشيَِّة الَْحَسُن
ـ خالىدنىڭ قىزى ئۇممۇ خالىد رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق  5775

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   : دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  
پهيغهمبهر . دىۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كىچىك بىر قارا كىيىم كهلتۈرۈل

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ، بـۇ كىيىمنـى كىمـگه كىيگـۈزۈپ قويسـاق      ــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . سـاھابىالر شـۈك تـۇردى   . دېـدى ـ بـوالر؟   

  :ۋەسهللهم
ـــ  ــالر  ـ ــدنى قېشــىمغا ئهكىلىڭ ــۇ خالى ــ! ئۇمم ــدى ـ مهن ئۇنىــڭ . دې

كىيىمنـى ئـۆز قـولى بىـلهن كىيگـۈزۈپ      ئـۇ ماڭـا    .قېشىغا كهلتۈرۈلدۈم
  :قويدى ۋە

ئاندىن كىيىمنىڭ . دېدى ـ! يگىنكونىراپ يىرتىلغانغا قهدەر كىــ 
قىزىــل، ســېرىق گــۈللىرىنى ماڭــا مۇبــارەك قــولى بىــلهن كۆرســىتىپ   

  :تۇرۇپ
سـهنا  . دېـدى  ، ـ بۇ سـهنا ! ئى ئۇممۇ خالىد .بۇ سهنا! ئى ئۇممۇ خالىدــ 

  . دېگهن مهنىنى ئىپادىلهيدۇ “چىرايلىق”ھهبهش تىلىدا دېگهن سۆز 
  )5845: بۇخارى(

َعْن أُمِّ َخاِلٍد بِْنِت َخاِلٍد قَالَْت قَِدْمُت ِمْن أَْرضِ الَْحَبَشِة َوأََنـا ُجَوْيرَِيـةٌ    - 5776
لُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  فَكََسانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخِميَصةً لََها أَْعلَاٌم فََجَعلَ َرُسو

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُح الْأَْعلَاَم بَِيِدِه َوَيقُولُ َسَناْه َسَناْه قَالَ الُْحَمْيِديُّ َيْعنِي َحَسٌن َحَسٌن
ـ خالىدنىڭ قىزى ئۇممۇ خالىد رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ مۇنداق   5776

ــۋايهت قىلىنىــدۇ  ــدىممىنىــدىن كېمهن ھهبهش ز: دېگهنلىكــى رى ــۇ  ،هل ئ
ــدا ــى ،چاغ ــك تېخ ــدىم  كىچى ــز ئى ــى  . قى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ئانـدىن ئـۇ   . ۋەسهللهم ماڭـا گۈللـۈك بىـر كىيىمنـى كىيگـۈزۈپ قويـدى      
  :الپ تۇرۇپيكىيىمنىڭ گۈللىرىنى مۇبارەك قولى بىلهن سى

  .دېدىـ  ،سهناھ، سهناھــ 
 “يلىـق نېمىـدېگهن چىرا ”سهناھ دېگهن سۆز : ھۇمهيدى راۋىيالردىن

  . دېگهنـ دېگهن مهنىدە كېلىدۇ، 
  )3874: بۇخارى(

َعْن أَبِي رِْمثَةَ قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه ُبـْرَداِن   - 5777
  . أَْخَضَراِن



  ـ كېچهكنىڭ تۈرلىرى ۋە رەڭلىرى، قانداق كىيىملهرنى كىيىپ، قانداقلىرىنى كىيمهسلىكنىڭ الزىملىقىىم كىي

647 

مهن : ـ ئهبۇ رىمسهنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ  5777
يېشـىل تـون    قـۇر  ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئىككـى پهيغهمبهر سهلاللال

  . ①كىيىۋالغانلىقىنى كۆردۈم
  )2812: تىرمىزى(

 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول إƂ اɉلوان أحب كان«: قال أنس عن - 5778
  . »اƪضرة

ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  5778
ئهلهيهــى ۋەســهللهم يېشــىل رەڭنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ : قىلىنىــدۇ

  . ②ىھهممىدىن بهك ياخشى كۆرەتت
  )2943: بهززار(

َعْن الَْحَسنِ أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََراَد أَنْ َيْنَهى َعْن ُمْتَعِة الَْحجِّ فَقَالَ لَُه  - 5779
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َيْنَهَنا َعـْن ذَِلـَك   أَُبيٌّ لَْيَس ذَاَك لََك قَْد َتَمتَّْعَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

ـ  يٌّ فَأَْضَرَب َعْن ذَِلَك ُعَمُر َوأََراَد أَنْ َيْنَهى َعْن ُحلَلِ الِْحَبَرِة ِلأَنََّها ُتْصَبȠُ بِالَْبْولِ فَقَالَ لَُه أَُب
  . ْيِه َوَسلََّم َولَبِْسَناُهنَّ ِفي َعْهِدِهلَْيَس ذَِلَك لََك قَْد لَبَِسُهنَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

: نىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   بهسرىـ ھهسهن   5779
ئـۇبهي   ىدى،چهكلىمهكچى بولغانھهج تهمهتتۇنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

  :ئۇنىڭغا
مۇنداق قىلىش ھهققىڭ يوق، بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ــ 

 تهمهتتـــۇ ھهجىنىمـــۇ  ،ىـــرلىكته ھهج قىلغانـــدا ۋەســـهللهم بىـــلهن ب 
. دېــدىـ قىلغانىــدۇق، ئــۇ بىزنــى مۇنــداق قىلىشــتىن توســمىغانىدى،     

ئاندىن ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇ مهسىلىدىن بۇرۇلۇپ، يهمهن يىپىـدىن  
ــۈن     ــانلىقى ئۈچــ ــلهن بويالغــ ــۈيدۈك بىــ ــى ســ ــان كىيىملهرنــ توقۇلغــ

  :دادام يهنه نىدى،چهكلىمهكچى بولغا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2254(ئهلبانى  ①
ــۇ ھهد): 8562(ھهيســهمى  ② ــۇپ، تهبهرانىنىــڭ راۋىيلىــرى    ب ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ىســنى بهززار ۋە تهبهارن

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   چـۈنكى  يـوق،   مـۇ داق قىلىـش ھهققىڭ مۇنــ 
ئۇنىــڭ زامانىــدا . ىــدىۇنــداق كىيىملهرنــى كىيگهنئئهلهيهــى ۋەســهللهم 

  . دېدىبىزمۇ كىيگهنىدۇق، ـ 
  )20776: ئهھمهد(

ِفي ثَـْوبٍ   َعْن أَبِي الْأَْحَوصِ َعْن أَبِيِه أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 5780
 ُدوٍن فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلََك َمالٌ قَالَ َنَعْم ِمْن كُلِّ الَْمالِ قَـالَ ِمـْن أَيِّ  

َمالًا فَلُْيَر َعلَْيَك الَْمالِ قَالَ قَْد آَتانِي اللَُّه ِمْن الْإِبِلِ َوالَْغَنمِ َوالَْخْيلِ َوالرَِّقيقِ قَالَ فَإِذَا آَتاَك اللَُّه 
  .أَثَُر نِْعَمِة اللَِّه َوكََراَمِتِه

مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     دادىسـىنىڭ ـ ئهبۇ ئهھۋەسـنىڭ   5780
پهيغهمـبهر   لهرنى كىـيگهن ھالـدا  ا ئاددىي كىيىمغمهن ئۇچام: قىلىنىدۇ

  :هندىنئۇ م. سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا باردىم
  :مهن .ـ دەپ سورىدىبارمۇ؟ پۇل ـ مېلىڭ ــ 
  :ئۇ .ـ دېدىمھهئه، ھهر تۈرلۈك ماللىرىم بار، ــ 
  :مهن. ەپ سورىدىد ؟ ـقايسى تۈرلۈك ماللىرىڭ بارــ 
. دېـدىم ـ ماڭا تۆگه، قوي، ئات ۋە قۇل قاتـارلىق مـالالرنى بهردى،    هللا اــ 

  :ئۇ
نىــڭ نېمىتــى ۋە كــارامىتى   هللاســاڭا مــال بهرگهن ئىــكهن، ا  هللا اــــ 

  . ①دېدىـ كۆرۈلۈشى كېرەك، ئۈستۈڭدە 
   )5224: نهسائى(

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   - 5781
  .َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه ُيِحبَّ أَنْ َيَرى أَثََر نِْعَمِتِه َعلَى َعْبِده

 بوۋىسىدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ڭ ـ ئهمر ئىبنى شۇئهيبنى  5781
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4820(ئهلبانى  ①
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 بهندىگه بهرگهن نېمىتىنىـڭ ئهسـىرىنى  هللا ـ شۈبهىسىزكى، ا شهك«
  . ①»ئۇنىڭ ئۈستىدە كۆرۈشنى خااليدۇ )ئىزناسىنى(

  )2819: تىرمىزى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم ثَْوَبـاِن    َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َعلَى َرُسولِ اللَّ - 5782
قُلُْت لَْو ِقطْرِيَّاِن غَِليظَاِن فَكَانَ إِذَا قََعَد فََعرَِق ثَقُلَا َعلَْيِه فَقَِدَم َبزٌّ ِمْن الشَّامِ ِلفُلَاٍن الَْيُهوِديِّ فَ

فَأَْرَسلَ إِلَْيِه فَقَالَ قَْد َعِلْمُت َما ُيرِيُد إِنََّما ُيرِيُد َبَعثَْت إِلَْيِه فَاْشَتَرْيَت ِمْنُه ثَْوَبْينِ إِلَى الَْمْيَسَرِة 
أَنْ َيذَْهَب بَِماِلي أَْو بَِدَراِهِمي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذََب قَْد َعِلَم أَنِّـي  

  .ِمْن أَْتقَاُهْم ِللَِّه َوآَداُهْم ِللْأََماَنِة
ئىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت       ـ ئا 5782
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ يىرىـك يىپتـا    : قىلىنىدۇ
ئولتۇرغـان چاغلىرىـدا   . كىيىمى بـار ئىـدى  يوللۇق ئىككى قۇر توقۇلغان 

ــر كېلهتتــى    ــا ئېغى ــيىملهر ئۇنىڭغ ــۇ كى كۈنلهرنىــڭ . تهرلهپ كهتســه، ئ
  :مهن. هھۇدىينىڭ رەختلىرى كهلدىشامدىن بىر ي ،بىرىدە

ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــۇل     ! رەس ــا پ ــپ، قولۇڭغ ــادەم ئهۋەتى ــا ئ ــۇ يهھۇدىيغ ئ
ــاڭ      ــيىم سېتىۋالسـ ــى كىـ ــلهن ئىككـ ــهرتى بىـ ــرىش شـ ــدە بېـ كىرگهنـ

ئـۇ  . ئۇنىڭ يېنىغـا ئـادەم ئهۋەتتـى    ،شۇنىڭ بىلهن. دېدىمـ بولماسمىدى؟  
  :يهھۇدىي

ـ ماقچى بوپتۇ،  ىۋاللېچۈشهندىم، مۇھهممهد مېلىمنى ۋە پۇلۇمنى ئــ 
  :سۆزىنى ئاڭالپ لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭپهيغهمبهر سهلال. دېدى

تىــن ئهڭ قورقىــدىغان ۋە ئهڭ ئامانهتــدار ئــادەم    هللائــۇ مېنىــڭ ا ــــ 
  . ②دېدىـ ئىكهنلىكىمنى بىلىپ تۇرۇپ يالغان سۆزلهپتۇ، 

  )1213: تىرمىزى(

َصارِيِّ أَنَُّه قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه الْأَْن - 5783
لَّى َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوِة َبنِي أَْنَمارٍ قَالَ َجابٌِر فََبْيَنا أََنا َنازِلٌ َتْحَت َشَجَرٍة إِذَا َرُسولُ اللَِّه َص

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2260(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 969(ئهلبانى  ②
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اللَِّه َهلُمَّ إِلَى الظِّلِّ قَالَ فََنَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْبلَ فَقُلُْت َيا َرُسولَ
ثُمَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُْمُت إِلَى ِغَراَرٍة لََنا فَالَْتَمْسُت ِفيَها َشْيئًا فََوَجْدُت ِفيَها جِْرَو ِقثَّاٍء فَكََسْرُتُه

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ِمْن أَْيَن لَكُْم َهذَا قَالَ فَقُلُْت َخَرْجَنا بِِه َيا قَرَّْبُتُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
َرُسولَ اللَِّه ِمْن الَْمِديَنِة قَالَ َجابٌِر َوِعْنَدَنا َصاِحٌب لََنا ُنَجهُِّزُه َيذَْهُب َيْرَعى ظَْهَرَنـا قَـالَ   

ْهرِ َوَعلَْيِه ُبْرَداِن لَُه قَْد َخلَقَا قَالَ فََنظََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه فََجهَّْزُتُه ثُمَّ أَْدَبَر َيذَْهُب ِفي الظَّ
ي الَْعْيَبـِة  َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيِه فَقَالَ أََما لَُه ثَْوَباِن غَْيُر َهذَْينِ فَقُلُْت َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه لَُه ثَْوَباِن ِف

فَاْدُعُه فَُمْرُه فَلَْيلَْبْسُهَما قَالَ فََدَعْوُتُه فَلَبَِسُهَما ثُمَّ َولَّى َيذَْهُب قَالَ فَقَـالَ   كََسْوُتُه إِيَّاُهَما قَالَ
ُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما لَُه َضَرَب اللَُّه ُعُنقَُه أَلَْيَس َهذَا َخْيًرا لَُه قَـالَ فََسـِمعَ  

ا َرُسولَ اللَِّه ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسـبِيلِ  الرَُّجلُ فَقَالَ َي
  . اللَِّه قَالَ فَقُِتلَ الرَُّجلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه

نىــڭ ماـــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئهنســارى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ 5783
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     :دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىـدۇ  مۇنداق

مهن بىـر تـۈپ   . ۋەسهللهم بىلهن بىرلىكته بهنى ئهنمار غازىتىغا چىقتۇق
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ئولتۇرار ـ ئولتۇرمـايال،  ەرەخنىڭ تۈۋىدە د

  :ۋەسهللهمنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
ـــ  بــۇ دەرەخنىــڭ سايىســىگه مهرھهمهت ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائــى اـ

مهن دەرھـــال . ئـــۇ يېنىمغـــا كېلىـــپ ئولتـــۇردى. دېـــدىم ــــ! ىلغىـــنق
دەك بىــر نهرســه ئاختۇرۇشــقا   ۈگــېمــدىن يخورجۇنىئورنۇمــدىن تــۇرۇپ،  

ــارچه      ــپ، ئىككــى پ ــال تهرخهمهكنــى ئېلى ــر ت باشــلىدىم ۋە كىچىــك بى
. پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا قويـدۇم     ،قىلىپ

  :ئۇ
  :مهن .ـ دەپ سورىدىتىڭالر؟ بۇنى قهيهردىن تاپــ 

بىزنىڭ  .دېدىمـ ،  گهنىدۇقمهدىنىدىن ئېلىپ كهل! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــار  ــادىمىمىز ب ــدەپ    بىــر ئ ــادىلىرىمىزنى ھهي ــارقىمىزدىن پ ــۇ ئ ــۇپ، ئ بول

 .كېلىۋاتـاتتى ) پـادىالرنى ھهيـدەپ  (ئـارقىمىزدىن  بۇ قېتىممـۇ  . ماڭاتتى
پهيغهمـــبهر . ئۇنىـــڭ ئۈســـتىدە يىرتىـــق ئىككـــى يهكـــتهك بـــار ئىـــدى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى كۆرۈپ
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  :مهن. ەپ سورىدىدـ ئۇنىڭ باشقا كىيىمى يوقمۇ؟ ــ 
مهن ئۇنىڭغـا   .هنه ئىككـى كىيىمـى بـار   يبوخچىدا  !ــ ئى رەسۇلۇلالھ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . دېـــدىمـ كىيگـــۈزۈپ قويغانىـــدىم،    
  :ۋەسهللهم

مهن . دېـدى ـ لىرىنـى كىيىۋالسـۇن،    ئۇنى چـاقىرغىن، شـۇ كىيىم  ــ 
ــاقىردىم  ــۇنى چ ــۇ. ئ ــۇپ   ئ ــى كىيىــپ بول  )كېــتىش ئۈچــۈن (كىيىملهرن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهميانماقچى بولغانىدى، ئارقىغا 
ئۇنىــڭ ئۈچــۈن كىــيىملهر بــۇ  ئۇرغۇزســۇن،) قىلىــچ(بوينىغــا هللا اــــ 

  :ئاڭالپ قېلىپ ئۇ كىشى بۇ سۆزنى. دېدىـ ياخشى ئهمهسمۇ؟ تېخىمۇ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . دېـدى ـ يولىدىمۇ؟   نىڭهللا !رەسۇلۇلالھئى ــ 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
يولىـدا   نىـڭ هللا ،ئـۇ  ،راست دېگهنـدەك . دېدىـ   يولىدا، نىڭهللاــ ھهئه، 

  . بولۇپ كهتتى دشېهى
  )1688: مالىك(

: وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول قال: قالت عنها، اهللا رضي عائشة عن - 5784
  .»العدو به اهللا يكبت اƫملوك إƂ واɋحسان البؤس، يذهب والدهن الغƖ، يظهر اللباس«

ــدۇكى،     5784 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

خۇشـپۇراقلىق  ) ئهتىر ۋە باشـقا ( .كىيىم بايلىقنى ئىزھار قىلىدۇ«
ــىلهر  ــاراملىقنى يوقىتىــدۇ ) بهدەنــدىكى(نهرس ــا ياخشــىلىق   .بىئ قۇلغ

  . ①»تائاال دۈشمهنلىكنى يوققا چىقىرىدۇ هللا قىلىش سهۋەبى بىلهن
  )»ئهلئهۋسهت«(

  .أَنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ، اْشَتَرى رَِداًء بِأَلٍْف فَكَانَ ُيَصلِّي ِفيِه: َعنِ اْبنِ ِسريِيَن - 5785

                                                 
ــهمى  ① ــان بو    ): 8585(ھهيس ــى رىــۋايهت قىلغ ــۇ ھهدىســنى تهبهران ــاالم ئىبنــى    ب ــۇپ، ســهنهدىدە ئابدۇسس ل

 . ئابدۇلقۇددۇس ئهلكىالئى ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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: ننىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئىبنى سىرى 5785
نامـاز   داتونـ شۇ  سېتىۋالغان بولۇپ،نى مىڭ تهڭگىگه تونتهمىم دارى بىر 

  . ①ئوقۇيتتى
  )»ئهلكهبىر«(

َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ الُْجَهنِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5786
قَالَ َمْن َتَرَك اللَِّباَس َتَواُضًعا ِللَِّه َوُهَو َيقِْدُر َعلَْيِه َدَعاُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَـى ُرُءوسِ   َوَسلََّم

  .الَْخلَاِئقِ َحتَّى ُيَخيَِّرُه ِمْن أَيِّ ُحلَلِ الْإƹَِاِن َشاَء َيلَْبُسَها
ــڭ    - 5786 ــى ئهنهس جۇھهنىينىــ ــاز ئىبنــ ــى مۇئــ ــهھل ئىبنــ ســ

ســـىدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى دادى
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىـڭ  هللا ،كىمكى بىرەر ئېسىل كىيىمنى كىيىشكه قـادىر تـۇرۇپ  «
رازىلىقىغــا ئېرىشــىش مهقســىتىدە كىچىــك پېئىللىــق قىلىــپ ئــۇنى 

ئــۇنى ئىنســانالرنىڭ ئالــدىغا چاقىرىــپ، هللا كىيمىســه، قىيــامهت كــۈنى ا
ــل  ــان بى ــا  ئىم ــىنى خالىس ــونالردىن قايسىس ــنهتلهنگهن ت ــۇنى  ،هن زىن ش

  . ②»نى بېرىدۇلىقىكىيىش ئىختىيار
  )2481: تىرمىزى(

َعْن َمْيُموَنةَ بِْنِت َسْعٍد َوكَاَنْت َخاِدًما ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَـْت   - 5787
َسلََّم َمثَلُ الرَّاِفلَِة ِفي الزِّيَنِة ِفي غَْيرِ أَْهِلَها كََمثَلِ ظُلَْمة َيْوَم قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  . الِْقَياَمِة لَا ُنوَر لََها
ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خىزمهتچىسى  5787

ــدۇكى،       ــۋايهت قىلىنى ــادىن رى ــۇ ئهنه ــهئد رەزىيهلالھ ــى س ــۇنه بىنت مهيم
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللال

                                                 
ــهھىه ھهدىســنىڭ      ): 8599(ھهيســهمى  ① ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2017(ئهلبانى  ②



  ـ كېچهكنىڭ تۈرلىرى ۋە رەڭلىرى، قانداق كىيىملهرنى كىيىپ، قانداقلىرىنى كىيمهسلىكنىڭ الزىملىقىىم كىي

653 

ئۆز ئائىلىسىدىكىلهردىن باشقىالر ئۈچۈن ياسانغان ھاكـاۋۇر ئايـال   «
  . ①»قىيامهت كۈنى نۇر يوق قاراڭغۇلۇققا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ

  )1167: تىرمىزى(

ُه اياه َيْوَم الِْقَياَمِة Ż َعْن اْبنِ ُعَمَر َيْرفَُعُه قَالَ َمْن لَبَِس ثَْوَب ُشْهَرٍة أَلَْبَسُه اللَّ - 5788
  .ُتلَهَُّب ِفيِه النَّاُر ومن تشبه بِقَْومٍ فُهَو منُهْم

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ماـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 5788
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ن قىلىـدىغان كىيىمنـى كىيسـه،    هكىمكى پهخىرلىنىشنى نامـاي «
ئانـدىن ئۇنىڭغـا   . ئۇنىڭغا شـۇ كىيىمنـى كىيگۈزىـدۇ   هللا ىيامهت كۈنى اق

كىمكـى باشـقا قهۋمـگه ئوخشىۋالسـا، ئـۇ      . ئوت تۇتۇشۇپ الۋۇلداپ كۆيىـدۇ 
  . ②»شۇالردىن بولىدۇ

  )4029: ئهبۇ داۋۇد. ۋايهت قىلغانزىن رىەر(

عن عبد اهللا بن أŷ حدرد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    - 5789
  .لوا واخشوشنوا وامشوا حفاة، وزاد يف رواية Ƣعددواانتض

ـ ئىبنـى ئهبـۇ ھهدرەدتىـن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر         5789
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 غكىيىنىڭالر ۋە ياالڭئايـا  ئوتتۇرا ھال ئوق ئېتىشنى ئۆگىنىڭالر،«
  . ③»يۈرۈڭالر

  )»ۋسهتئهلئه«ۋە » ئهلكهبىر«(

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال استعينوا على النسـاء   - 5790
  .اƪروج أعجبها زينتها وحسنت ثياŏا كثرت إذا إحداهن بالعري إن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 203(ى ئهلبان ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3399(ئهلبانى  ②
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇلالھ ئىبنى سـهئىد  ): 8610(ھهيسهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن



  بۆلۈمى  ـ كېچهك ۋە زىبۇ ـ زىننهتكىيىم 
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ــــ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      5790
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ز ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ سىرتقا كىيىمنى ئائايالالرغا «
توال چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىڭالر، چۈنكى ئايـال كىشـىنىڭ كىيىمـى    
كــۆپ، زىبــۇزىننىتى چىرايلىــق بولســا، تاالغــا كــۆپ چىققۇســى كېلىــپ 

  . ①»قالىدۇ
  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بنـى زەكهرىيـادىن رىـۋايهت قىلغـان     بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى ئۇسـتازى مۇسـا ئى      ): 8617(ھهيسهمى  ①

 .بولۇپ، ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر، ـ دېگهن
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  مۇندەرىجه

  1  ........................................................  توپلىمى سلهرھهدى

بۇ كىتابتـا ئۇچرايـدىغان بىـر قىسـىم ھهدىـس ئاتالغۇلىرىغـا قىسـقىچه        
  3  ........................................................................................  چۈشهنچه

ــۇ     ــان، مهجب ــپ قىلىنغ ــاش ئېتى ــۇل، ت ــاقىۋىتى مهجه ــان، ئ رى قىلىنغ
بىرىنىڭ مېلىغا قول قويۇۋېلىپ قىلىنغـان، مـالنى بىرىنىـڭ قولىغـا     
تاشــالپ بېرىــپ قىلىنغــان ســودىالر، شــۇنداقال يېزىلىقنىــڭ مېلىنــى   
شهھهرلىكنىڭ سېتىپ بېرىشى، مالنى مال بازىرىغا كېلىـپ بـولغىچه   
ــۇرۇق ـ         ــۇلدا ســېتىش، ئ ــالنى ئىككــى خىــل ئۇس ــر م ــۋېلىش، بى ئېلى

  9  .................................  بىر ـ بىرىدىن ئايرىۋېتىش قاتارلىقالرتۇغقانالرنى 
  17  ..........  ئۆلچهپ ۋە تارتىپ ساتقان مالدىكى، شۇنداقال ھايۋانالردىكى جازانه

بىــلهن ســېتىش، ئهيىــب ســهۋەبىدىن     مــالنى ئىختىيــارلىق شــهرتى  
قايتۇرۇپ بېرىش، خورمىنىڭ مېۋىسى، سېتىۋېتىلگهن قۇلنىـڭ مېلـى   

  29  ........................................  ۋە ئاپهت قاتارلىق مهسىلىلهرنىڭ ھۆكمى
يهر ـ مۈلۈكتىكى قوشنىدارچىلىق ھهققى، زاكالهت بېـرىش، ئاشـلىقنى    

  39  ...  بېسىۋېلىش ۋە مال باھاسىنى ئۆستۈرۈش) ممهت بولۇشنى تىلهپقى(
قهرز بېـــرىش ۋە ئـــېلىش، ئـــۇنى قايتۇرۇشـــنىڭ ئهدەپ ـ ئهخالقلىـــرى،     
ئىقتىسادىي ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغـانلىقنى ئـېالن قىلىـش ۋە شـۇنىڭغا     

  51  ......................................................  ان مهسىلىلهرئوخشاپ كېتىدىغ
ئارىيهت ئېلىش، مۈلۈكتىن پايدىلىنىش ھهققىنى ئۆمۈر بـويى ئۆتۈنـۈپ   
بېــرىش ۋە ئــۆلگهنگه قهدەر ئۆتۈنــۈپ بېــرىش، بهخــش قىلىــش ۋە ھهدىــيه  

  77  .........................................................................................  بېرىش
ــرىش،     ــۇش، ئىجــارىگه بې ــۇش، گــۆرۈگه قوي شېرىكلىشــىش، كېپىــل بول

  97  ......  ۋاكالهتچى بولۇش، پاي قوشۇش ۋە تارتىۋېلىش قاتارلىق مهسىلىلهر
ېچىش تېرىقچىلىق قىلىش، يهرنى ئىجارىگه ئېلىپ تېـرىش، بـوز يهر ئـ   

  109  .......................................  ۋە تېپىۋالغان نهرسه قاتارلىق مهسىلىلهر
  133  .........................................................  قازىلىق بۆلۈمى

ئهيىبلهشكه ۋە ماختاشـقا تېگىشـلىك قـازىلىق، قـازىلىق قىلىشـنىڭ      
  133  ................  ەپ ـ ئهخالقلىرى، شۇنداقال ھۆكۈم قىلىش شهكىللىرىئهد
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دەۋا، دەلىل ـ ئىسپات، گۇۋاھلىق، تۇتۇپ تـۇرۇش يـاكى سـوالپ قويـۇش ۋە      
  149  .........................................................................  باشقا مهسىلىلهر

  171  ................................  ۋەقفه قىلىش، سۈلهى تۈزۈش ۋە ئامانهت قويۇش
  183  .............................................  قۇل ئازاد قىلىش بۆلۈمى

ىق قىلىشـنىڭ  قۇل ئازاد قىلىشنىڭ پهزىلىتـى ۋە قۇلغـا ئىگىـدارچىل   
  183  .....................................................................  ئهدەپ ـ ئهخالقلىرى

شېرىك قۇلنى ۋە زىنادىن تۇغۇلغان قۇلنى ئازاد قىلىـش، قـۇالق ـ بـۇرنى     
ياكى باشقا بىر ئهزاسى كېسىۋېتىلگهن قـۇل، ئۆلـۈش ئالدىـدا قـۇل ئـازاد      

  201  ..........................................................  قىلىش ۋە باشقا مهسىلىلهر
خوجايىنىدىن باال تۇغقـان دېـدەك، خوجـايىنى ئۆلگهنـدىن كېـيىن ئـازاد       
بولىدىغانلىقى ۋەسـىيهت قىلىنغـان قـۇل ۋە خوجايىنىغـا پـۇل تېپىـپ       

  209  .................................  بېرىپ ئازاد بولۇشقا پۈتۈشكهن قۇل قاتارلىقالر
  217  ......................................................  ۋەسىيهت بۆلۈمى
  237  .........................................................  مىراس بۆلۈمى

مىراسـخورى  ئازادگهردىنىڭ مىراسىغا ئىگىدارچىلىق قىلىـش ھهققـى،   
يوق كىشى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مىراسـى ۋە      

  271  ....................................................  ئۇنىڭدىن قالغان بهزى نهرسىلهر
  291  ...........................................  جازا ئىجرا قىلىش بۆلۈمى

ــۇنى ئىناۋەتســىز قىلىــش،    ــدۈرۈش، ئ جــازانى ئىجــرا قىلىشــقا رىغبهتلهن
  291  .......  گۇناھىنى تىلىۋېلىش، ئاگاھالندۇرۇش جازاسى بېرىش قاتارلىقالر

ئــادەم ئۆلتۈرگهننىــڭ گۇنــاھى، ئــادەم ئۆلتۈرۈشــنى يوللــۇق قىلىــدىغان  
  299  ...................................................  ىلالر ۋە ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشئام

قهستهن ئـادەم ئۆلتـۈرگهن ۋە خاتالىشـىپ ئـادەم ئۆلتـۈرگهنلهرگه ئىجـرا       
قىلىنىــدىغان قىســاس، دادا بىــلهن بــاال، جامــائهت بىــلهن شــهخس، ھــۆر  

تتۇرىســـىدىكى قىســـاس بىـــلهن قـــۇل ۋە مۇســـۇلمان بىـــلهن كـــاپىر ئو
  315  ..............................................................................  مهسىلىلىرى

ساراڭ ۋە مهست ھالهتته ئادەم ئۆلتۈرۈش، ئېغىر نهرسىلهر بىلهن ئـۇرۇپ  
ــا    ــايهتلهر، زەھهرلهش، زىن ئۆلتــۈرۈش، داۋاالش جهريانىــدا قىلىنغــان جىن
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تۇغقـــانالر ئارىســـىدىكى  -رۇق قىلغـــان كىشـــىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشـــى، ئـــۇ
  325  ................  جىنايهتلهرنىڭ ھۆكۈملىرى ۋە جازا بېرىلمهيدىغان ئىشالر

ــش،      ــۇ قىلى ــى، ئهپ ــڭ قىساس ــقا جىنايهتلهرنى ــتىن باش ــادەم ئۆلتۈرۈش ئ
  333  ....................  قاتىلغا مهرھهمهت قىلىش) قىساس ئالغاندا(قهسامه ۋە 

ئۆلتۈرۈلگهن كىشـى، ئىنسـان ئورگـانلىرى، يارىالنغـان ئهزاالر ۋە تـۆرەلمه      
  359  .................................................................  قاتارلىقالرنىڭ دىيىتى

ــبهر ســه  لاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى دىنــدىن يېنىشــنىڭ ۋە پهيغهم
  395  .....................................................................  تىلالشنىڭ جازاسى

ــان     ــاراڭنىڭ قىلغ ــان كىشــىنىڭ ۋە س ــڭ، مهجبۇرالنغ ــڭ، قۇلنى ھۆرنى
زىناسىنىڭ جازاسى؛ شۈبهه بىلهن قىلىنغان زىنا بىلهن مهھرەم بىلهن 

  409  ...........................................................  قىلىنغان زىنانىڭ جازاسى
ئهھلى كىتابقا ئىجرا قىلىنىدىغان جـازا، بهچچىۋازلىقنىـڭ، ھايۋانالرغـا    

  441  ................................  چېپىلىشنىڭ ۋە تۆھمهت قىلىشنىڭ جازاسى
  455  ..............................  ى ۋە جازاسى يوق ئوغرىلىقئوغرىلىقنىڭ جازاس

  477  ............................................................  ھاراق ئىچىشنىڭ جازاسى
  487  ....................................................  يېمهكلىكلهر بۆلۈمى

 -تامـاق يېيىشـنىڭ قائىـدە    تاماق پىشـۇرۇش ۋە يېـيىش ئهسـۋاپلىرى،    
  487  .................................................................................  يوسۇنلىرى

ــر      ــلهر، يهنه بى ــيه ۋە سۆكۈش ــدىكى مهدھى ــاقالر ھهققى ــر قىســىم تام بى
الر، قىـــيىن قىســـىم تاماقالرنىـــڭ ھـــاالللىقى توغرىســـىدىكى ئهھكـــام

  512  .........................  ئهھۋالدا قالغان كىشىگه ئاالقىدار ھۆكۈم قاتارلىقالر
  539  ...................................................  ئىچىملىكلهر بۆلۈمى

نىـڭ ئاغزىـدىن ئىچىـش،    )رقاچـا قاتـارلىقال  (ئۆرە تـۇرۇپ ئىچىـش، تۇلـۇم    
ئىچكهنــدە تىــنىش، ئــوپچه بىــر نهرســه ئىچكهنــدە ئىچكۈچىلهرنىــڭ رەت 

  539  ...........  تهرتىۋى ۋە قاچىنىڭ ئاغزىنى يېپىپ قويۇش قاتارلىق ئىشالر
  553  ..........................................................................  ھاراق ۋە سىركه

سىركه سېلىشقا بولىدىغان قاچىالر، ئىچىشكه بولىدىغان ۋە ئىچىشـكه  
  589  ....................  بولمايدىغان سىركىلهر ۋە قاچىالرغا ئاالقىدار ھۆكۈملهر

  599  ..............................  كېچهك ۋە زىبۇزىننهت بۆلۈمى –كىيىم 
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  599  ..........................................  ئالتۇن، يىپهك، يۇڭ ۋە چۇپۇر قاتارلىقالر
كېچهكنىــڭ  –كــېچهك كىيىشــنىڭ ئهدەبلىــرى ۋە كىــيىم  –كىــيىم 
  615  ......................................................................................  شهكلى

ــى         ــداق كىيىملهرن ــرى، قان ــۈرلىرى ۋە رەڭلى ــڭ ت ــيىم ـ كېچهكنى كى
  633  .........................  كىيىپ، قانداقلىرىنى كىيمهسلىكنىڭ الزىملىقى

 
  




