
 

1 

 
 
 

  ھهدىسلهر توپلىمى
  

  )جهمئۇلفهۋائىد(
  
  
  
  
  
  

  مۇئهللىپ

  مهغرىبىيسۇاليمان ى نئىبمۇھهممهد 

  

          
  

  )ـ ھهدىسقىچه 10131ـ ھهدىستىن  9108( ـ جىلد 9
  
  
  
  

  سۇتۇق بۇغراخان مائارىپ نهشرىياتى
2009  



  

 2

  

  

  

  )بۇغدا(ئالىمجان ئاتائۇلالھ  /وكتورد  :تهشكىللىگۈچى

  ىبۆلۈمتهرجىمه بۇغراخان مائارىپ نهشرىياتى سۇتۇق   : تهرجىمه قىلغۇچى

   )تهكلىماكان(ئابدۇلههكىمخان مهخسۇم   :تهرجىمه تهھرىرى
  )ئۇيغۇر( ئابدۇلخالىق ئابدۇلباقى

  مۆمىنجان سىدىق

  سابىرجان     :مۇھهررىرى

  روزى توختى . ئا    :بهتچىك

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سۇتۇق بۇغراخان مائارىپ نهشرىياتى
2009  



 

3 

 
  

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

ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه ھهدىسـى زەئىـپ     . دېيىلىـدۇ » مـۇنكهر «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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  ساھابىلهردىن باشقا كىشىلهرنىڭ پهزىلهتلىرى

ْيرِ ْبنِ َجابِرٍ قَالَ كَانَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ إِذَا أََتى َعلَْيِه أَْمَداُد أَْهلِ َعْن أَُسـ  9108
الَْيَمنِ َسأَلَُهْم أَِفيكُْم أَُوْيُس ْبُن َعاِمرٍ َحتَّى أََتى َعلَى أَُوْيسٍ فَقَالَ أَْنَت أَُوْيُس ْبُن َعاِمرٍ قَالَ 

قَالَ فَكَانَ بَِك َبَرٌص فََبَرأَْت ِمْنُه إِالَّ َمْوِضَع ِدْرَهمٍ  .قََرٍن قَالَ َنَعْمقَالَ ِمْن ُمَراٍد ثُمَّ ِمْن . َنَعْم 
قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ . قَالَ لََك َواِلَدةٌ قَالَ َنَعْم. قَالَ َنَعْم
ِد أَْهلِ الَْيَمنِ ِمْن ُمَراٍد ثُمَّ ِمْن قََرٍن كَانَ بِِه َيأِْتى َعلَْيكُْم أَُوْيُس ْبُن َعاِمرٍ َمَع أَْمَدا «َيقُولُ 

اْسَتطَْعَت  َبَرٌص فََبَرأَ ِمْنُه إِالَّ َمْوِضَع ِدْرَهمٍ لَُه َواِلَدةٌ ُهَو بَِها َبرٌّ لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألَبرَُّه فَإِِن
. فَقَالَ لَُه ُعَمُر أَْيَن ُترِيُد قَالَ الْكُوفَةَ. اْسَتْغفََر لَُهفَ. فَاْسَتْغِفْر ِلى. »أَنْ َيْسَتْغِفَر لََك فَافَْعلْ 

قَالَ فَلَمَّا كَانَ ِمَن . قَالَ أَالَ أَكُْتُب لََك إِلَى َعاِمِلَها قَالَ أَكُونُ ِفى غَْبَراِء النَّاسِ أََحبُّ إِلَىَّ
ُعَمَر فََسأَلَُه َعْن أَُوْيسٍ قَالَ َتَركُْتُه َرثَّ الَْبْيِت  الَْعامِ الُْمقْبِلِ َحجَّ َرُجلٌ ِمْن أَْشَراِفهِْم فََوافََق

َيأِْتى َعلَْيكُْم  «قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ َيقُولُ . قَِليلَ الَْمَتاعِ
انَ بِِه َبَرٌص فََبَرأَ ِمْنُه إِالَّ َمْوِضَع أَُوْيُس ْبُن َعاِمرٍ َمَع أَْمَداِد أَْهلِ الَْيَمنِ ِمْن ُمَراٍد ثُمَّ ِمْن قََرٍن كَ

. »فَْعلْ ِدْرَهمٍ لَُه َواِلَدةٌ ُهَو بَِها َبرٌّ لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه َألَبرَُّه فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َيْسَتْغِفَر لََك فَا
قَالَ اْسَتْغِفْر . بَِسفَرٍ َصاِلحٍ فَاْسَتْغِفْر ِلى قَالَ أَْنَت أَْحَدثُ َعْهًدا. فَأََتى أَُوْيًسا فَقَالَ اْسَتْغِفْر ِلى

فَاْسَتْغفََر . قَالَ لَِقيَت ُعَمَر قَالَ َنَعْم. قَالَ أَْنَت أَْحَدثُ َعْهًدا بَِسفَرٍ َصاِلحٍ فَاْسَتْغِفْر ِلى. ِلى
ُه ُبْرَدةً فَكَانَ كُلََّما َرآُه إِْنَسانٌ قَالَ أَُسْيٌر َوكََسْوُت. فَفَِطَن لَُه النَّاُس فَاْنطَلََق َعلَى َوْجهِِه. لَُه

  ؟قَالَ ِمْن أَْيَن ُألَوْيسٍ َهِذِه الُْبْرَدةُ
يهمهن : ـ ئۇسهير ئىبنى جابىردىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ 9108 

  :ئهھلىدىن ياردەمچى قوشۇن كهلگهندە، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇالردىن
ئـاخىرى،  . بـارمۇ؟ ـ دەپ سـورايتتى   ـ ئاراڭالردا ئـۇۋەيس ئىبنـى ئـامىر     

ئــۇۋەيس يېتىــپ كهلگهنىــدى، ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 
  :ئۇنىڭدىن
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  :ئۇ. ـ سهن ئۇۋەيس ئىبنى ئامىرمۇ؟ ـ دەپ سورىدى 
  .ـ ھهئه، ـ دېدى 
  ـ مۇرادنىڭ قهرەن جهمهتىدىنمۇ؟ 
  .ـ ھهئه 
باشـقا   ـ سهندە ئـاق كېسـهل بـار ئىـدى، بىـر تهڭگىچىلىـك جايـدىن        

  ھهممه يېرىڭ ساقايدى، شۇنداقمۇ؟
  .ـ شۇنداق 
  ـ ئاناڭ بار، شۇنداقمۇ؟ 
  .ـ شۇنداق 
ســىلهرگه «: ـــ مهن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 

يهمهن ئهھلىنىڭ ياردەمچى قوشۇنى بىلهن مـۇراد قهبىلىسـىنىڭ قهرەن   
هل بولـۇپ،  ئۇنىڭدا ئـاق كېسـ  . جهمهتىدىن ئۇۋەيس ئىبنى ئامىر كېلىدۇ

ئۇنىـڭ بىـر   . بىر تهڭگىچىلىـك جايـدىن باشـقا ھهمـمه يېـرى سـاقايغان      
هللا ا) قاچـانكى (ئـۇ  . ئانىسى بولۇپ، ئـۇ ئانىسـىغا بهكمـۇ ئىتـائهت قىلىـدۇ     

ئهگهر . ئۇنىـڭ قهسـىمىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرىدۇ    هللا بىلهن قهسـهم ئىچسـه، ا  
سهن ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرىشالىساڭ، ساڭا مهغپىرەت تىلهپ دۇئـا قىلىـپ   

شـۇڭا سـهن ماڭـا     .دېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم» ويىشىنى تهلهپ قىلغىنق
ئۇۋەيس مهغپىـرەت تىـلهپ دۇئـا    . ـ دېدى! مهغپىرەت تىلهپ دۇئا قىلغىن

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. قىلدى
  :ئۇ. ـ قهيهرگه كېتىۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىدى 
  :ئۆمهر. ـ كۇفهگه، ـ دېدى 
پ بىــر پــارچه خهت يېزىــپ ـــ ســېنى كۇفهنىــڭ ۋالىســىغا تونۇشــتۇرۇ 

  :بېرەيمۇ؟ ـ دېگهنىدى، ئۇ
. ـ مهن ئادەتتىكى كىشىلهردەك ياشاشـنى ياخشـى كـۆرىمهن، ـ دېـدى      

ئــابرۇيلۇق كىشــىلهردىن بىــرى ھهجــگه  ) كۇفهلىــك(كېيىنكــى يىلــى، 
ــلهن ئۇچراشــتى    ــۇ بى ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــپ، ئ ــۆمهر  . بېرى ھهزرىتــى ئ

  :ىڭغائۇنىڭدىن ئۇۋەيسنى سورىغانىدى، ئۇن
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ـ ئۇ، ئۆي ـ ماكانسىز ۋە مال ـ دۇنياسىز قېلىـپ قالـدى، ـ دەپ جـاۋاب        
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. بهردى
ــ مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   ســىلهرگه «: ـ

يهمهن ئهھلىنىڭ ياردەمچى قوشۇنى بىلهن مـۇراد قهبىلىسـىنىڭ قهرەن   
ئۇنىڭدا ئـاق كېسـهل بولـۇپ،    . ۇجهمهتىدىن ئۇۋەيس ئىبنى ئامىر كېلىد

ئۇنىـڭ بىـر   . بىر تهڭگىچىلىـك جايـدىن باشـقا ھهمـمه يېـرى سـاقايغان      
هللا ا) قاچـانكى (ئـۇ  . ئانىسى بولۇپ، ئـۇ ئانىسـىغا بهكمـۇ ئىتـائهت قىلىـدۇ     

ئهگهر . ئۇنىـڭ قهسـىمىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرىدۇ    هللا بىلهن قهسـهم ئىچسـه، ا  
تىلهپ دۇئـا قىلىـپ   سهن ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرىشالىساڭ، ساڭا مهغپىرەت 

  .، ـ دېدىدېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم» قويىشىنى تهلهپ قىلغىن
  :قايتقاندىن كېيىن ئۇۋەيسنىڭ يېنىغا باردى ۋە) كۇفهگه(ئۇ كىشى 

  :لېكىن ئۇۋەيس. ـ دېدى! تىن مهغپىرەت تىلىگىنهللاـ مهن ئۈچۈن ا 
يېڭىال كهلـدىڭ، سـهن مهن   ) ھهجدىن(ـ سهن ياخشى بىر سهپهردىن  

  :ئۇ ئادەم يهنه. ـ دېدى! هغپىرەت تىلىگىنئۈچۈن م
  :ئۇۋەيسمۇ. ـ دېدى! ـ سهن مهن ئۈچۈن مهغپىرەت تىلىگىن 
يېڭىال كهلـدىڭ، سـهن مهن   ) ھهجدىن(ـ سهن ياخشى بىر سهپهردىن  

ئـۇ  . ئـۆمهرنى كۆردۈڭمـۇ؟ ـ دېـدى    ) ھهجـدە ! (ئۈچۈن مهغپىرەت تىلىگىـن 
  :كىشى

ۇ كىشـى ئۈچـۈن مهغپىـرەت    شۇنىڭ بىلهن، ئۇۋەيس ئـ . ـ ھهئه، ـ دېدى  
كۆپ ئـۆتمهي، ئـۇۋەيس   . نهتىجىدە ئىنسانالر ئۇنى بىلىپ قالدى. تىلىدى

  .ئۇ يهردىن كېتىپ قالدى
مهن ئۇۋەيسكه بىر تون بهرگهنىدىم، ئىنسـانالر  : ئۇسهير مۇنداق دەيدۇ

قاچــانىكى ئــۇنى كۆرســه، بــۇ تــون ئۇۋەيســكه قهيهردىــن كهلگهنــدۇ؟ ـ           
  . دېيىشهتتى

  ) 2542: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَمَّا َماَت النََّجاِشيُّ كُنَّا َنَتَحدَّثُ أَنَُّه لَا َيَزالُ ُيَرى َعلَى ـ  9109
 . قَْبرِِه ُنوٌر
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نهجاشــى ئــۆلگهن : ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ   9109
چاغدا، بىر نۇرنىڭ ئۇنىڭ قهبرىسـى ئۈسـتىدە ئـۇزۇن ۋاقىـت تۇرغـانلىقى      

  . ①دە پاراڭ قىلىشاتتۇقھهققى
  ) 2523: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبد اللَِّه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه لَِقَي َزْيَد ْبَن َعْمرِو ـ  9110
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْوْحُي ْبنِ ُنفَْيلٍ بِأَْسفَلِ َبلَْدǳٍ َوذَاَك قَْبلَ أَنْ ُيْنَزلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ

 قَالَ إِنِّي فَقَدََّم إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسفَْرةً ِفيَها لَْحٌم فَأََبى أَنْ َيأْكُلَ ِمْنَها ثُمَّ
 . ْسُم اللَِّه َعلَْيِهلَا آكُلُ ِممَّا َتذَْبُحونَ َعلَى أَْنَصابِكُْم َولَا آكُلُ إِلَّا ِممَّا ذُِكَر ا

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ        9110
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهلـدەھ دېـگهن جاينىـڭ تـۆۋەن     

بـۇ،  . تهرىپىدە زەيد ئىبنى ئهمر ئىبنى نۇفهيل بىلهن ئۇچرىشـىپ قالـدى  
ەھيى كېلىشـتىن بـۇرۇنقى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ۋ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ ئالـدىغا       . ۋاقىت ئىدى
زەيـد گۆشـنى يېگىلـى    . داستىخان سالدى، داسـتىخاندا گـۆش بـار ئىـدى    

  :ئۇنىمىدى ۋە
ـــ مهن بۇتالرنىــڭ نامىغــا ئاتــاپ ســويۇلغان گۆشــۈڭالرنى يــېمهيمهن،   

  .  يهيمهن، ـ دېدىنىڭ نامى ئاتاپ سويۇلغان گۆشنىالهللاپهقهت ا
  )5499: بۇخارى(

َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َزْيَد ْبَن َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ َخَرَج إِلَى الشَّأْمÛِ َيْسأَلُ َعنِ الدِّينِ ـ   9111
. ِديَنكُْمÛ فَأَْخبِْرنِى َوَيْتَبُعُه فَلَِقَى َعاِلًما ِمَن الَْيُهوِدÛ فََسأَلَُه َعْن ِدينِهِْمÛ فَقَالَ إِنِّى لََعلِّى أَنْ أَِديَن

قَالَ َزْيٌد َما أَِفـرُّ إِالَّ ِمـْن   . فَقَالَ الَ َتكُونُ َعلَى ِدينَِنا َحتَّى َتأُْخذَ بَِنِصيبَِك ِمْن غََضبِ اللَِّه
ى َعلَى غَْيرِِه قَالَ غََضبِ اللَِّهÛ َوالَ أَْحِملُ ِمْن غََضبِ اللَِّه َشْيئًا أََبًداÛ َوأَنَّى أَْسَتِطيُعُه فََهلْ َتُدلُّنِ

قَالَ َزْيٌد َوَما الَْحنِيُف قَالَ ِديُن إِْبَراِهيَم لَْم َيكُْن َيُهوِديـا َوالَ  . َما أَْعلَُمُه إِالَّ أَنْ َيكُونَ َحنِيفًا
َر ِمثْلَُهÛ فَقَـالَ لَـْن   فََخَرَج َزْيٌد فَلَِقَى َعاِلًما ِمَن النََّصاَرىÛ فَذَكَ. َنْصَرانِيا َوالَ َيْعُبُد إِالَّ اللََّه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 542(ئهلبانى  ①
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قَالَ َما أَِفرُّ إِالَّ ِمْن لَْعَنِة اللَِّهÛ َوالَ أَْحِملُ . َتكُونَ َعلَى ِدينَِنا َحتَّى َتأُْخذَ بَِنِصيبَِك ِمْن لَْعَنِة اللَِّه
نِى َعلَى غَْيرِِه قَالَ َما أَْعلَُمُه إِالَّ ِمْن لَْعَنِة اللَِّه َوالَ ِمْن غََضبِِه َشْيئًا أََبًداÛ َوأَنَّى أَْسَتِطيُع فََهلْ َتُدلُّ

قَالَ َوَما الَْحنِيُف قَالَ ِديُن إِْبَراِهيَم لَْم َيكُْن َيُهوِديا َوالَ َنْصَرانِيا َوالَ َيْعُبـُد  . أَنْ َيكُونَ َحنِيفًا
لسَّالَُم ـ َخَرَجÛ فَلَمَّا َبَرَز َرفََع َيَدْيـِه   فَلَمَّا َرأَى َزْيٌد قَْولَُهْم ِفى إِْبَراِهيَم ـ َعلَْيِه ا . إِالَّ اللََّه

  .فَقَالَ اللَُّهمَّ إِنِّى أَْشَهُد أَنِّى َعلَى ِدينِ إِْبَراِهيَم
ــداق       9111 ــادىن مۇن ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ـ ئاب

زەيد ئىبنى ئهمر ئىبنى نۇفهيل دىن ئىـزدەپ شـامغا   : رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــدى ۋە يهھۇ ــدىن بىرىنــى تېپىــپ، ئۇنىڭــدىن   كهل دىيالرنىــڭ ئالىملىرى

  :ئۇالرنىڭ دىنى ھهققىدە سوراپ
ـ بهلكىم مهن سىلهرنىڭ دىنىڭالرغا كىرىشىم مۇمكىن، بـۇ ھهقـته    

  :ئۇ يهھۇدىي. ـ دېدى! ماڭا مهلۇمات بهرگىن
نىـڭ غهزىۋىـدىن نېسـىۋەڭنى ئـالمىغىچه، بىزنىـڭ      هللاـ سـهن تـاكى ا   

  :بۇنى ئاڭلىغان زەيد مۇنداق دېدى. دېدىدىنىمىزغا كىرەلمهيسهن، ـ 
نىـڭ  هللانىڭ غهزىۋىدىن قېچىش ئۈچۈن دىن ئىزدەۋاتىمهن، اهللاـ مهن ا 

! نىــڭ غهزىــۋىگه قانــداقمۇ چىــداي؟هللاقىلـچه غهزىــۋىنى كۆتــۈرەلمهيمهن، ا 
  :ئۇ يهھۇدىي. ـ دېدى! ماڭا باشقا بىر دىننى كۆرسهتكىن

ىلمهيـمهن، ـ   ـ ھهنىف بولۇشىڭ مـۇمكىن، ئۇنىڭـدىن باشقىسـىنى ب    
  :زەيد. دېدى
  :ـ ھهنىف دېگهن نېمه؟ ـ دەپ سورىغانىدى، يهھۇدىي 
ـ ئىبراھىمنىڭ دىنى، ئۇ، يهھۇدىيمۇ، ناسـارامۇ ئهمهس بولـۇپ، پهقهت    
ــر ا ــدى      هللابى ــى، ـ دې ــادەت قىالتت ــال ئىب ــپ،   . قى ــن چىقى ــۇ يهردى ــد ئ زەي

ناســـاراالرنىڭ بىـــر ئـــالىمى بىـــلهن ئۇچراشـــتى ۋە يـــۇقىرىقى ســـۆزىنى 
  :ناسارا. ارلىدىتهكر
نىـــڭ لهنىتىـــدىن نېســـىۋەڭنى ئـــالمىغىچه، بىزنىـــڭ هللاــــ ســـهن ا 

  :بۇنى ئاڭلىغان زەيد. دىنىمىزغا كىرەلمهيسهن، ـ دېدى
ــ مهن ا  ــۋاتىمهن، ا هللاـــ ــدىن قېچىــ ــچه هللانىــــڭ لهنىتىــ نىــــڭ قىلــ

نىــڭ لهنىتــى ۋە غهزىــۋىگه هللالهنىتىنىمــۇ، غهزىۋىنىمــۇ كۆتــۈرەلمهيمهن، ا
  :ناسارا. ـ دېدى! بىر دىننى كۆرسهتكىن ماڭا باشقا! قانداقمۇ چىداي؟
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ـ ھهنىف بولۇشىڭ مـۇمكىن، ئۇنىڭـدىن باشقىسـىنى بىلمهيـمهن، ـ       
  :زەيد. دېدى
  :ـ ھهنىف دېگهن نېمه؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ناسارا 
ئـۇ، يهھۇدىيمـۇ، ناسـارا ئهمهس بولـۇپ، پهقهت     . ـ ئىبراھىمنىڭ دىنـى  

ئۇنىـــڭ ئىبـــراھىم  زەيـــد. قىـــال ئىبـــادەت قىالتتـــى، ـ دېـــدى    هللابىـــر ا
ئهلهيهىسساالم ھهققىدىكى سـۆزلىرىنى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن چىقىـپ     

  :ئۇ يهردىن چىققاندىن كېيىن قوللىرىنى كۆتۈرۈپ. كهتتى
ــارىم   ــى پهرۋەردىگ ــ ئ ــگه  ! ـ ــدا ئىكهنلىكىم مهن ئىبراھىمنىــڭ دىنى

  . گۇۋاھلىق بېرىمهن، ـ دېدى
  )3828: بۇخارى(

بِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَْت َرأَْيُت َزْيَد ْبَن َعْمرِو ْبنِ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَـ  9112
َراِهيَم ُنفَْيلٍ قَاِئًما ُمْسنًِدا șَْهَرُه إِلَى الْكَْعَبِة َيقُولُ َيا َمَعاِشَر قَُرْيشٍ َواللَِّه َما ِمْنكُْم َعلَى ِدينِ إِْب

لُ ِللرَُّجلِ إِذَا أََراَد أَنْ َيقُْتلَ اْبَنَتُه لَا َتقُْتلَْها أََنا أَكِْفيكََها غَْيرِي َوكَانَ ُيْحيِي الَْمْوُءوَدةَ َيقُو
َمئُوَنَتَها فََيأُْخذَُها فَإِذَا َتَرْعَرَعْت قَالَ ِلأَبِيَها إِنْ ِشئَْت َدفَْعُتَها إِلَْيَك َوإِنْ ِشئَْت كَفَْيُتَك 

 . َمئُوَنَتَها
هنهۇنىـڭ قىـزى ئهسـما رەزىيهلالھـۇ     ـ ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئ  9112

بىـر كــۈنى زەيــد ئىبنـى ئهمــر ئىبنــى نۇفهيلنىــڭ   : ئهنهـا مۇنــداق دەيــدۇ 
بىلهن قهسـهمكى،  هللا ا! ئى قۇرەيش جامائىتى”: كهئبىگه يۆلىنىپ تۇرۇپ

ــىلهر     ــدا ئهمهسس ــڭ دىنى ــىڭالر ئىبراھىمنى ــقا ھېچقايس ــدىن باش  “مهن
  .دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

قىزىنى ئۆلتۈرمهكچى . قىزالرنى قۇتقۇزاتتىئۇ، تىرىك كۆمۈلىدىغان  
  :بولغان كىشىگه

ئۇ قىز چـوڭ  . ئۇنى مهن باقىمهن، ـ دەپ ئېلىۋاالتتى ! ـ ئۇنى ئۆلتۈرمه 
  :بولغاندا، زەيد ئىبنى ئهمر ئىبنى نۇفهيل قىزنىڭ دادىسىغا

خالىســاڭ، ئــۆزەم باقــاي، ـ   . ـــ خالىســاڭ، قىزىڭنــى قــايتۇرۇپ بېــرەي 
  . دەيتتى

  ) 3828: بۇخارى(
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َعْن َسِعيد ْبن الُْمَسيَّبِ َعْن أَبِيِه قَالَ لَمَّا َحَضَرْت أََبا طَاِلبٍ الَْوفَاةُ َجاَءُه ـ  9113
لُْمِغَريِة َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَجَد ِعْنَدُه أََبا َجْهلٍ َوَعْبَد اللَِّه ْبَن أَبِي أَُميَّةَ ْبنِ ا

اللَِّه ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعمِّ قُلْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه كَِلَمةً أَْشَهُد لََك بَِها ِعْنَد فَقَالَ َر
لَْم َيَزلْ فَقَالَ أَُبو َجْهلٍ َوَعْبُد اللَِّه ْبُن أَبِي أَُميَّةَ َيا أََبا طَاِلبٍ أََتْرغَُب َعْن ِملَِّة َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَ

طَاِلبٍ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعرُِضَها َعلَْيِه َوُيِعيُد لَُه ِتلَْك الَْمقَالَةَ َحتَّى قَالَ أَُبو 
قَالَ َرُسولُ اللَِّه آِخَر َما كَلََّمُهْم ُهَو َعلَى ِملَِّة َعْبِد الُْمطَِّلبِ َوأََبى أَنْ َيقُولَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فَ

لَّ َما كَانَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما َواللَِّه لَأَْسَتْغِفَرنَّ لََك َما لَْم أُْنَه َعْنَك فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَج
ى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُْرَب

 أَْصَحاُب الَْجِحيمِ َوأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى ِفي أَبِي طَاِلبٍ فَقَالَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
 . ْعلَُم بِالُْمْهَتِديَنإِنََّك لَا َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَ

ـ سهئىد ئىبنى مۇسهييهب دادىسىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى     9113
ــۋايهت قىلىــدۇ ــدا، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   : رى ــۇ تالىــب ئۆلــۈش ئالدى ئهب

ئهبۇ جهھل ۋە ئابدۇلالھ . يېنىغا كهلدى) ئۇنى يوقالپ(ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ــۇ شــۇ يهر   ــۇمهييه ئىبنــى مۇغىيرەم ــۇ ئ ــبهر . دە ئىــدىئىبنــى ئهب پهيغهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كهلىمىسـىنى ئېيـتقىن، مهن ئـۇ     “ال ئىالھه ئىلاللالھـۇ ”! ـ ئى تاغا 

. نىـڭ ھۇزۇرىـدا گـۇۋاھ بـولىمهن، ـ دېـدى      هللاكهلىمىنى ئېيتقانلىقىڭغـا ا 
ــى        ــۇمهييه ئىبن ــۇ ئ ــى ئهب ــدۇلالھ ئىبن ــلهن ئاب ــل بى ــۇ جهھ ــېكىن ئهب ل

  :مۇغىيرە
ــ  ! ئابـدۇلمۇتتهلىبنىڭ دىنىـدىن يېنىۋاالمسـهن؟   ! ـ ئى ئهبۇ تالىـب  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېيىشتى
ــۈرگىن    ــاھادەتنى كهلتـ ــمه شـ ــ كهلىـ ــن  ! ــ ــا تهلقىـ ــ دەپ، ئۇنىڭغـ ــ

  :ئهمما ئۇنىڭ ئاخىرقى سۆزى. قىلىۋەردى
ـ مهن ئابـدۇلمۇتتهلىبنىڭ مىللىتىـدىمهن، ـ دېيىشـتىن ئىبـارەت       

ــدى ــا . بول ــۇ ش ــى ئ ــارتتى  يهن ــاش ت . ھادەت كهلىمهســىنى ئېيتىشــتىن ب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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مېنـى توسـمىغىچه، ئۇنىڭـدىن    هللا نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، ا هللاـ ا 
ــدى      ــمهن، ـ دې شــۇنىڭ . ســېنىڭ گۇناھىڭنىــڭ كهچۈرۈلىشــىنى تىلهي

پهيغهمبهرگه ۋە مـۇئمىنلهرگه مۇشـرىكالرنىڭ ئهھلـى    ﴿: تائاالهللا بىلهن، ا
ــرىكالر ئۇالرنىـــڭ   زاود ــۇم بولغانـــدىن كېـــيىن مۇشـ خ ئىكهنلىكـــى مهلـ

تۇغقىنى بولغـان تهقـدىردىمۇ ئۇالرغـا مهغفىـرەت تهلهپ قىلىشـى دۇرۇس      
ــگهن ①﴾ئهمهس ــلهن  دېـ ــايهت بىـ ــىزكى﴿: ئـ ــان   ،شۈبهىسـ ــهن خالىغـ سـ

ئـۆزى خالىغـان ئـادەمنى    هللا لـېكىن ا  ،ئادىمىڭنى ھىدايهت قىاللمايسـهن 
دېـگهن   ②﴾تـاپقۇچىالرنى ئوبـدان بىلىـدۇ    ھىدايهتهللا ا .ھىدايهت قىلىدۇ

   .ئايهتلهرنى نازىل قىلدى
  )24: مۇسلىم(

َعْن أَبِى َسِعيٍد الُْخْدرِىِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذُِكـَر    ـ   9114
فَُيْجَعلُ ِفى َضْحَضاǳٍ ِمْن َنـارٍ   لََعلَُّه َتْنفَُعُه َشفَاَعِتى َيْوَم الِْقَياَمِة«ِعْنَدُه َعمُُّه أَُبو طَاِلبٍ فَقَالَ 
  .»َيْبلُغُ كَْعَبْيِه َيْغِلى ِمْنُه ِدَماغُُه

: ـ ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    9114
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھۇزۇرىــدا تاغىســى ئهبــۇ  

: ى ۋەسـهللهم تالىب تىلغا ئېلىنغان ئىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـ 
قىيــامهت كــۈنى ئۇنىڭغــا شــاپائىتىمنىڭ پايدىســى تېگىــپ، دوزاختــا    «

ئوشۇقىغا كهلگىدەك ئوتتا تۇرغۇزۇپ قويۇلىدۇ، شـۇ ئـوت بىلهنمـۇ ئۇنىـڭ     
  . دېدى» مېڭىسى قاينايدۇ

  )21: مۇسلىم(

الَ أَْهَونُ أَْهلِ النَّارِ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـ  9115
 .َعذَاًبا أَُبو طَاِلبٍ َوُهَو ُمْنَتِعلٌ بَِنْعلَْينِ َيْغِلي ِمْنُهَما ِدَماغُُه

                                                 
  . ـ ئايهت 113سۈرە تۆۋبه،  ①
  . ـ ئايهت 56سۈرە قهسهس،  ②
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ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   9115
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاز« اب چېكىـــدىغان كىشـــى ئهبـــۇ دوزاخ ئهھلىـــدىن ئهڭ يېنىـــك ئـ
ئــۇ ئــوتتىن ئىككــى پــاي ئايــاغ كىيىــدۇ، شــۇ ئــوتتىن ئۇنىــڭ  . تالىبــدۇر

  . »مېڭىسى قاينايدۇ
  ) 212: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رَِواَيةً ُيوِشُك أَنْ َيْضرَِب النَّاُس أَكَْباَد الْإِبِلِ َيطْلُُبونَ الِْعلَْم ـ  9116
َوقَْد ُروَِي َعْن اْبنِ ُعَيْيَنةَ أَنَُّه قَالَ ِفي َهذَا ُسِئلَ َمْن  .لََم ِمْن َعاِلمِ الَْمِديَنِةفَلَا َيجُِدونَ أََحًدا أَْع

 . َعاِلُم الَْمِديَنِة فَقَالَ إِنَُّه َماِلُك ْبُن أََنسٍ
ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9116

  :سهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە
ــۆگىلىرىگه مىنىــپ، ئىلىــم تهلهپ قىلىــپ چىقىــپ،   « ئىنســانالر ت

مهدىنىنىڭ ئالىمىدىن ئالىمراق بىرىنى تاپالماي قالىدىغان زامانغا ئـاز  
  .»قالدى

  :ئىبنى ئۇيهينه مۇنداق دەيدۇ
  :ـ مهدىنىنىڭ ئالىمى كىم؟ ـ دەپ سورالغانىدى 
  . ①بېرىلدىـ مالىك ئىبنى ئهنهس، ـ دەپ جاۋاب  

  )2680: تىرمىزى(

َعْن َعلْقََمةَ قَالَ كُنَّا ُجلُوًسا َمَع اْبنِ َمْسُعوٍد فََجاَء َخبَّاٌب فَقَالَ َيا أََبا َعْبِد ـ  9117
ْعَضُهْم الرَّْحَمنِ أََيْسَتِطيُع َهُؤلَاِء الشََّباُب أَنْ َيقَْرُءوا كََما َتقَْرأُ قَالَ أََما إِنََّك لَْو ِشئَْت أََمْرُت َب

ُر َيقَْرأُ َعلَْيَك قَالَ أََجلْ قَالَ اقَْرأْ َيا َعلْقََمةُ فَقَالَ َزْيُد ْبُن ُحَدْيرٍ أَُخو زَِياِد ْبنِ ُحَدْيرٍ أََتأُْم
ى اللَُّه َعلَْيِه َعلْقََمةَ أَنْ َيقَْرأَ َولَْيَس بِأَقَْرِئَنا قَالَ أََما إِنََّك إِنْ ِشئَْت أَْخَبْرُتَك بَِما قَالَ النَّبِيُّ َصلَّ

َوَسلََّم ِفي قَْوِمَك َوقَْوِمِه فَقََرأُْت َخْمِسَني آَيةً ِمْن ُسوَرِة َمْرَيَم فَقَالَ َعْبُد اللَِّه كَْيَف َتَرى قَالَ 
 . قَْد أَْحَسَن قَالَ َعْبُد اللَِّه َما أَقَْرأُ َشْيئًا إِلَّا َوُهَو َيقَْرǗُُه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 502(ئهلبانى  ①
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: ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ـ ئهلـقهمه رەزىيهلالھـۇ     9117
خهببـاب  . ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـلهن بىلـله ئولتۇراتتـۇق      

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كېلىپ
ــدۇرراھمان    ــۇ ئاب ــى ئهب ــ ئ ــدەك    ! ـ ــهن ئوقۇغان ــاننى س ــالر قۇرئ ــۇ ياش ب

  :ئوقۇياالمدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇ
مهن، ساڭا ئوقۇپ بېرىـدۇ، ـ   ـ ئهگهر خالىساڭ، ئۇالرنىڭ بىرىگه بۇيرۇي 
  :ئۇ. دېدى
  :ئىبنى مهسئۇد. ـ ماقۇل، ـ دېدى 
زىيــاد ئىبنــى ھۇدەيرنىــڭ . ـــ دېــدى! ســهن ئوقــۇغىن! ـــ ئــى ئهلــقهمه 

  :ئاكىسى زەيد ئىبنى ھۇدەير
ـ ئهلقهمهنى ئوقۇشقا بۇيرىغىنىـڭ نېمىسـى؟ ئـارىمىزدا ئهڭ ياخشـى      

  :نى مهسئۇدـ دېگهنىدى، ئىب! ئوقۇيدىغىنى ئۇ ئهمهس تۇرسا؟
ـــــ ئهگهر ســــهن خالىســــاڭ، پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى       

ۋەسهللهمنىڭ سـېنىڭ قهۋمىـڭ بىـلهن ئۇنىـڭ قهۋمـى ھهققىـدە نـېمه        
 50مهن مهريهم سۈرىسـىدىن  . دېگهنلىكىنى ئېيتىـپ بېـرىمهن، ـ دېـدى    

  :ئابدۇلالھ. ئايهت ئوقۇدۇم
  :ـ قانداق ئوقۇدى؟ ـ دەپ سورىغانىدى، خهبباب 
ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد . ياخشى ئوقۇدى، ـ دەپ جاۋاب بهردى  ـ بهكمۇ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . ـ مهن قانداق ئوقۇسام، ئۇمۇ شۇنداق ئوقۇيدۇ، ـ دېدى 

  )4391: بۇخارى(

أتاƆ جابر بن عبد اهللاÛ وأنا : عن أيب جعفر Ʈمد بن علي بن حسني قالـ   9118
إن رسـول اهللا  «: بطƗ فقبله Ż قالاكشف عن بطنكÛ فكشفت عن : يف الكتاب فقال

  .»صلى اهللا عليه وسلم أمرƆ أن أقرأ عليك السالم
ـ ئهبــۇ جهئــفهر مــۇھهممهد ئىبنــى ئهلــى ئىبنــى ھۇســهين           9118

مهن مهدرىسـته ئىـدىم،   : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كېلىپ
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قورسـىقىمنى ئاچقانىـدىم، ئـۇ سـۆيۈپ     . ــ دېـدى  ! ـ قورسىقىڭنى ئـاچ  
  :قويدى، ئاندىن

ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساڭا ساالم ئېيتىشـىمنى   
  . ①بۇيرىدى، ـ دېدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

كان الشعƷ Ƒدث باملغازي فمر ابن عمـر  : عن عبد امللك بن عمري قالـ   9119
وإن كنت قد شهدőا مـع رسـول اهللا   Ƭو أحفظ Ƭا مÛƗ : فسمعه وهو Ʒدث ŏا فقال

  .صلى اهللا عليه وسلم
ــدۇ      9119 ــداق دەيـ ــۇمهير مۇنـ ــى ئـ ــدۇلمهلىك ئىبنـ ــهئبى : ـ ئابـ شـ

غــازاتالرنى ) پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئېلىــپ بارغــان (
ــاتتى ــۇ يهردىــن ئۆتــۈپ   . ئاڭلىتىۋات ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ئ ئىبنــى ئ

  :ى ئاڭالپكېتىۋېتىپ، ئۇنىڭ سۆزلىرىن
ـ گهرچه مهن بۇ غازاتالرغا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      

بىلهن بىلله قاتناشقان بولساممۇ، ۋەقهلىكلىرىنى ئـۇ مهنـدىنمۇ ياخشـى    
  . ②بىلىدىكهن، ـ دېدى

  ) »ئهلكهبىر«(

                                                 
ىبنـى سـالىه   بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇفهززەل ئ       ): 16439(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 16442(ھهيسهمى  ②
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بهزى جايالرنى ماختاپ، بهزى جايالرنى سۆكۈپ كهلگهن 
  ھهدىسلهر

عبد امللك بن عباد بن جعفر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عنـ  9120
  .“أول من أشفع له من أميت أهل املدينة وأهل مكة وأهل الطائف“: يقول

ــۇ        9120 ــفهر رەزىيهلالھ ــى جهئ ــاد ئىبن ــى ئهبب ــدۇلمهلىك ئىبن ـ ئاب
ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

  : داق دېگهنمۇن
ــىدىغان    « ــاپائىتىمگه ئېرىشـ ــۇپ شـ ــى بولـ ــدىن بىرىنچـ ئۈممىتىمـ

  . ①»كىشىلهر مهدىنه ئهھلى، ئاندىن مهككه، ئاندىن تائىف ئهھلىدۇر
  )3470: بهززار(

أَفِْتَنا َعْن َمْيُموَنةَ َمْولَاِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه ـ  9121
وا ِفي َبْيِت الَْمقِْدسِ فَقَالَ ائُْتوُه فََصلُّوا ِفيِه َوكَاَنْت الْبِلَاُد إِذْ ذَاَك َحْرًبا فَإِنْ لَْم َتأُْتوُه َوُتَصلُّ

 .ِفيِه فَاْبَعثُوا بَِزْيٍت ُيْسَرُج ِفي قََناِديِلِه
ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئازادگهردىسـى      9121

مهن پهيغهمبهر : هيمۇنه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇم
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ــ  ! بىزگه بهيتۇلمۇقهددەس ھهققىدە پهتىۋا بهرگىـن ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :دېگهنىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ماڭـا نـاتونۇش بىـر      ): 16612(ھهيسهمى  ①

 .، ـ دېگهنقانچه كىشى بار
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ا، ئــۇ يهر دۈشــمهننىڭ ئــۇ چاغــد! (ـــ بېرىــپ، ئــۇ يهردە نامــاز ئوقــۇڭالر  
ئهگهر ئـۇ يهرگه بېرىـپ   ) قولىدا بولـۇپ، تېخـى ئـازاد قىلىنمىغـان ئىـدى     

ــ  ! ناماز ئوقۇيالمىساڭالر، شامدانلىرىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن ياغ ئهۋەتىڭـالر 
  . ①دېدى

  ) 457: ئهبۇ داۋۇد(

لَْيِه َوَسلََّم أَنَّ ُسلَْيَمانَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعـ  9122
 َسأَلَ ْبَن َداُوَد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َبَنى َبْيَت الَْمقِْدسِ َسأَلَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِخلَالًا ثَلَاثَةً

َجلَّ ُملْكًا لَا َيْنَبِغي ِلأََحٍد ِمْن اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُحكًْما ُيَصاِدُف ُحكَْمُه فَأُوِتَيُه َوَسأَلَ اللََّه َعزَّ َو
َهُزُه إِلَّا َبْعِدِه فَأُوِتَيُه َوَسأَلَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِحَني فََرȟَ ِمْن بَِناِء الَْمْسجِِد أَنْ لَا َيأِْتَيُه أََحٌد لَا َيْن

 .ُهالصَّلَاةُ ِفيِه أَنْ ُيْخرَِجُه ِمْن َخِطيئَِتِه كََيْومِ َولََدْتُه أُمُّ
ـ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      9122

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
داۋۇد ئـــوغلى ســـۇاليمان ئهلهيهىسســـاالم بهيتۇلمۇقهددەســـنى بىنـــا «

بىرىنچىسـى،  . تائاالدىن ئۈچ نهرسىنى سـورىغان ئىـدى  هللا قىلغان چاغدا، ا
نىــڭ ھــۆكمىگه ئۇيغــۇن ھۆكــۈم چىقىــرىش قــابىلىيىتىنى ئاتــا تائاالهللا ا

ئىككىنىچىسـى،  . قىلىشنى سورىغانىدى، بۇ تىلىكى ئىجابهت قىلىندى
ــاھلىقنى   ئۆزىـــدىن كېـــيىن ھـــېچكىمگه بېرىلمهيـــدىغان بىـــر پادىشـ
ســــورىغانىدى، بــــۇ تىلىكىمــــۇ ئىجــــابهت قىلىنــــدى؛ ئۈچىنچىســــى،  

ئـــــى : (تائـــــاالدىن هللابهيتۇلمۇقهددەســـــنى پۈتتۈرگهنـــــدىن كېـــــيىن، ا
بــۇ يهرگه پهقهت نامــازنى مهقســهت قىلىــپ كېلىــدىغان !) پهرۋەردىگــارىم

كىشىلهرنى گۇناھلىرىدىن خـۇددى ئانىسـىدىن تۇغۇلغـان كۈندىكىـدەك     
ئۇنىـــڭ بـــۇ تىلىكىمـــۇ قوبـــۇل . (ــــ دەپ تىلىـــدى! پـــاك قىلىـــۋەتكىن

  . ②»)قىلىندى
  )693: نهسائى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 85(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 669(ئهلبانى  ②
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من مـات يف  ” : صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: عن أيب هريرة قالـ   9123
  .“بيت املقدس فكأƴا مات يف السماء

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         9123 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدەك   « ــماندا ئۆلگهنـ ــا ئاسـ ــه، گويـ ــته ئۆلسـ ــى بهيتۇلمۇقهددەسـ كىمكـ
  . ①»بولىدۇ

  )ىۋايهت قىلغانبهززار ر(

َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْوِف أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الدِّيَن ـ  9124
ِة ْروِيَّلََيأْرُِز إِلَى الِْحَجازِ كََما َتأْرُِز الَْحيَّةُ إِلَى ُجْحرَِها َولََيْعِقلَنَّ الدِّيُن ِمْن الِْحَجازِ َمْعِقلَ الْأُ
َسَد ِمْن َرأْسِ الَْجَبلِ إِنَّ الدِّيَن َبَدأَ غَرِيًبا َوَيْرجُِع غَرِيًبا فَطُوَبى ِللُْغَرَباِء الَِّذيَن ُيْصِلُحونَ َما أَفْ

 . النَّاُس ِمْن َبْعِدي ِمْن ُسنَِّتي
ــۋايهت         9124 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــى ئهۋف رەزىيهلالھــ ــر ئىبنــ ـ ئهمــ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ
تـاغ  . يىالن ئۆزىنىڭ تۆشۈكىگه قايتقاندەك، دىـن ھىجازغـا قايتىـدۇ   «

ــا      ــۇ ھىجازغـ ــكهندەك، دىنمـ ــىغا يهرلهشـ ــڭ چوققىسـ ــى تاغنىـ ئۆچكىسـ
. دىن غېرىب ھالهتته باشالنغان، غېرىب ھـالىتىگه قايتىـدۇ  . يهرلىشىدۇ

ى ئهســلىگه مهنــدىن كېــيىن ئىنســانالر ئۆزگهتىــۋەتكهن ســۈننىتىمن    
ــدا دىننىــڭ ئهســلى مــاھىيىتى   (كهلتــۈرگهن غېــرىبلهر  يهنــى شــۇ زامان
   ②»!نېمىدېگهن بهختلىك؟) بويىچه ئهمهل قىلغانالر

  )2630: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الْإِْسلَاَم َبَدأَ غَرِيًبا ـ  9125
 .ُد غَرِيًبا كََما َبَدأَ َوُهَو َيأْرُِز َبْيَن الَْمْسجَِدْينِ كََما َتأْرُِز الَْحيَّةُ ِفي ُجْحرَِهاَوَسَيُعو

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە يۇسـۇف ئىبنـى ئهتىيـيه بهسـرى     ): 3892(ھهيسهمى  ①

 . ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 492(ئهلبانى  ②
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ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      9125
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يىـالن  . الىتىگه قايتىـدۇ ئىسالم غېرىب باشالنغان، يهنه غېرىـب ھـ  «
يهنـى  (ئۆزىنىڭ تۆشۈكىگه قايتقاندەك، دىـن ئىككـى مهسـجىد ئارىسـىغا     

  . »قايتىدۇ) مهككه بىلهن مهدىنىگه
  )146: مۇسلىم(

َعْن َماِلٍك أَنَُّه قَالَ َبلََغنِى أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ لََبْيٌت بُِركَْبةَ أََحبُّ إِلَىَّ ـ   9126
  . َرِة أَْبَياٍت بِالشَّامِِمْن َعَش

ـ مالىك رىۋايهت قىلىدۇكى، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق       9126
ــگهن ــدىن      ”: دې ــون ئۆي ــامدىكى ئ ــۈن ش ــۆي مهن ئۈچ ــر ئ ــى بى رۇكبهدىك

  . “ياخشىراقتۇر
  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِواِدي ُعْسفَانَ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـ  9127
ِحَني َحجَّ قَالَ َيا أََبا َبكْرٍ أَيُّ َواٍد َهذَا قَالَ َواِدي ُعْسفَانَ قَالَ لَقَْد َمرَّ بِِه ُهوٌد َوَصاِلٌح َعلَى 

 .ونَ َيُحجُّونَ الَْبْيَت الَْعِتيَقَبكََراٍت ُحْمرٍ ُخطُُمَها اللِّيُف أُُزُرُهْم الَْعَباُء َوأَْرِدَيُتُهْم النَِّماُر ُيلَبُّ
ــۋايهت       9127 ــداق رى ــادىن مۇن ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ـ ئىبن

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهج ســهپىرىگه  : قىلىنىــدۇ
  :چىقىپ، ئۇسفان ۋادىسىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا

  :رىئهبۇ بهك. بۇ قايسى ۋادى؟ ـ دەپ سورىدى! ـ ئى ئهبۇ بهكرى 
ــ ئۇسـفان ۋادىسـى، ـ دەپ جـاۋاب بهرگهنىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ          

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى
ـ ھۇد ۋە سالىه ئهلهيهىسساالمالر بهيتـۇلالھنى ھهج قىلىـش ئۈچـۈن     

تامبال ۋە جۇۋىالرنى كىيىپ، چېگه نوختا سېلىنغان قىزىل تـۆگىلهرگه  
  . ①دېدى مىنگهن ھالدا بۇ ۋادىدىن ئۆتكهنىدى، ـ

  )2068: ئهھمهد(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە زەمـئه ئىبنـى سـالىه         ): 5347(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
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َعْن َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِغلَظُ ـ  9128
 .الْقُلُوبِ َوالَْجفَاُء ِفي الَْمْشرِقِ َوالْإَِميانُ ِفي أَْهلِ الِْحَجازِ

ــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ     9128 ــۋايهت ـ جـ ــا رىـ مـ
  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھىجـاز ئهھلـى ئىمـانلىق    . شهرق ئهھلى تاشيۈرەك، قوپال كېلىـدۇ «
  . »كېلىدۇ

  )35: مۇسلىم(

ِمْن ِليَّةَ َحتَّى  َعْن الزَُّبْيرِ قَالَ لَمَّا أَقَْبلَْنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  9129
إِذَا كُنَّا ِعْنَد السِّْدَرِة َوقََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي طََرِف الْقَْرِن الْأَْسَوِد 

ثُمَّ قَالَ إِنَّ َحذَْوَها فَاْسَتقَْبلَ َنِخًبا بَِبَصرِِه و قَالَ َمرَّةً َواِدَيُه َوَوقََف َحتَّى اتَّقََف النَّاُس كُلُُّهْم 
 .َصْيَد َوجٍّ َوِعَضاَهُه َحَراٌم ُمَحرٌَّم ِللَِّه َوذَِلَك قَْبلَ ُنُزوِلِه الطَّاِئَف َوِحَصارِِه ِلثَِقيٍف

: ـ زۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    9129
ــيهدىن       ــرگه لىي ــلهن بى ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ســىدرەگه كهلگىنىمىــزدە، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     قايتىــپ، 
) تائىفنىــڭ(نىــڭ بىــر تهرىپىــدە تــۇرۇپ، )تــاغ(ۋەســهللهم قهرنــى ئهســۋەد 

ــدىكىلهرمۇ شــۇ يهردە توختىــدى   . نهخىــبه ۋادىســىغا نهزەر ســالدى، كارۋان
  :ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

مهنئـى  هللا بـۇنى ا . مـ بۇ ۋادىدا ئوۋ ئوۋالش ۋە دەرەخلهرنى كېسىش ھارا 
بۇ چهكلىـمه، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      . قىلدى، ـ دېدى 

تائىفقا كېلىپ، سهقىف قهبىلىسـىنى مۇھاسـىرىگه ئېلىشـتىن بـۇرۇن     
  . ①بولغان ئىدى

  )2032: ئهبۇ داۋۇد(

قُولُ إِنَّ الشَّْيطَانَ قَْد َعْن َجابِرٍ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـ  9130
 .أَيَِس أَنْ َيْعُبَدُه الُْمَصلُّونَ ِفي َجزِيَرِة الَْعَربِ َولَِكْن ِفي التَّْحرِيشِ َبْيَنُهْم

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 441(ئهلبانى  ①



  ۋە پهزىلهتلهر بۆلۈمىگۈزەل سۈپهتلهر 

 26

ــۇ         9130 ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلالھ ـ ج
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :ئاڭلىغان
شهيتان ئهرەب يېرىم ئارىلىدىكى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئـۆزىگه ئىبـادەت    «

ئهمما ئۇ ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا قۇتراتقۇلـۇق    . قىلىشىدىن ئۈمىدىنى ئۈزدى
  . »قىلىشتىن توختىمايدۇ

  ) 2812: مۇسلىم(

َيْجَتِمُع ِديَناِن  َعْن اْبنِ ِشَهابٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَاـ  9131
ِفي َجزِيَرِة الَْعَربِ قَالَ َماِلك قَالَ اْبُن ِشَهابٍ فَفََحȌَ َعْن ذَِلَك ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َحتَّى أََتاُه 

َرِة الَْعَربِ الثَّلُْج َوالَْيِقُني أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيْجَتِمُع ِديَناِن ِفي َجزِي
 .فَأَْجلَى َيُهوَد َخْيَبَر

ــبهر       9131 ــدۇكى، پهيغهمـ ــۋايهت قىلىنىـ ــىهابدىن رىـ ــى شـ ـ ئىبنـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  .»ئهرەب يېرىم ئارىلىدا ئىككى دىن تهڭ مهۋجۇد بولۇپ تۇرالمايدۇ«
ئىبنـــى شـــىهابنىڭ ئېيتىشـــىچه، ئـــۆمهر : مالىـــك مۇنـــداق دەيـــدۇ

هلالھۇ ئهنهۇ بۇ ھهدىسىنى ناھايىتى قاتتىق تهكشۈرۈپ، پهيغهمـبهر  رەزىي
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھهقىــقهتهن شــۇنداق دېگهنلىكىــگه 

ھىجــاز (ئىشـهنچ ھاســىل قىلغانــدىن كېـيىن، خهيــبهر يهھــۇدىيلىرىنى   
  . ھهيدەپ چىقىرىۋەتكهن) زېمىنىدىن

  ) 1651: مالىك(

ْجلَى أَْهلَ َنْجَرانَ َولَْم ُيْجلَْوا ِمْن َتْيَماَء ِلأَنََّها لَْيَسْت ِمْن قَالَ َماِلٌك ُعَمُر أَـ  9132
ِمْن  بِلَاِد الَْعَربِ فَأَمَّا الَْواِدي فَإِنِّي أََرى أَنََّما لَْم ُيْجلَ َمْن ِفيَها ِمْن الَْيُهوِد أَنَُّهْم لَْم َيَرْوَها

 .أَْرضِ الَْعَربِ
ــدۇ    9132 ــداق دەي ــران    :ـ مالىــك مۇن ــۇ نهج ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ئ

ــۇدىيلىرىنى      ــا يهھـ ــا تهيمـ ــاردى، ئهممـ ــدەپ چىقـ ــۇدىيلىرىنى ھهيـ يهھـ
  .چۈنكى ئۇ يهر ئهرەب يېرىم ئارىلىغا كىرمهيتتى. ھهيدىمىدى
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ۋادىغا كهلسهك، مهنچه ئـۇ يهردە ياشـايدىغان يهھۇدىيالرنىـڭ ھهيـدەپ     
رىلى قاتارىغـا  چىقىرىلماسلىقىدىكى سهۋەب، ئۇ يهرنىـڭ ئهرەب يېـرىم ئـا   

  . ①كىرمهسلىكىدىندۇر
  )3034: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُعَمر ْبن الَْخطَّابِ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ    ـ   9133
ل قـا . »ُألْخرَِجنَّ الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجزِيَرِة الَْعَربِ فَالَ أَْتُرُك ِفيَها إِالَّ ُمْسـِلًما «َيقُولُ 

ما بني الوادي إƂ أقصى اليمنÛ إƂ ُتخوم العراق إƂ : جزيرة العرب: سعيد بن عبد العزيز
  .البحر

ــۋايهت      9133 ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ ــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـ ـ ئـ
قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    

اسـاراالرنى ئهرەب يېـرىم   ئهلۋەتته، يهھۇدىي ۋە ن«: دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
ــدەپ چىقىــرىمهن  ــۇ يهردە مۇســۇلماندىن باشقىســىنى  . ئارىلىــدىن ھهي ئ

  . ②»قويمايمهن
  )3030: ئهبۇ داۋۇد(

ئهرەب يېــرىم ئــارىلى  : ســهئىد ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز مۇنــداق دەيــدۇ    
ئۇزۇنىغــا ۋادى بىــلهن يهمهننىــڭ ئهڭ يىــراق قىســمىغىچه، توغرىســىغا  

  . چه بولغان ئارىلىقتۇرئىراق چېگرىسىدىن دېڭىزغى
َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتاكُْم أَْهلُ ـ  9134

لُْخَيلَاُء ِفي الَْيَمنِ ُهْم أََرقُّ أَفِْئَدةً َوأَلَْيُن قُلُوًبا الْإَِميانُ َيَماٍن َوالِْحكَْمةُ َيَمانَِيةٌ َوالْفَْخُر َوا
 .أَْصَحابِ الْإِبِلِ َوالسَِّكيَنةُ َوالَْوقَاُر ِفي أَْهلِ الَْغَنمِ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9134
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه ۋە مهقتۇئ، ـ دېگهن): 2617(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2616(ئهلبانى  ②
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. يېنىڭالرغا كۆڭلى ياخشـى، قهلبـى يۇمشـاق يهمهنلىكـلهر كهلـدى     «
تۆگه ئىگىلىرى مهنمهنچـى ۋە ھاكـاۋۇر   . ئۇالر ئىمانلىق، دانا كىشىلهردۇر

  . »قوي ئىگىلىرى بولسا، ئېغىر ـ بېسىق ۋە سالماق كېلىدۇ. كېلىدۇ
  ) 4388: بۇخارى(

 .الِْفقُْه َيَماٍنو: ـ ويف رواية 9135
ــۋايهتته       9135 ــر رىــ ــۇالر «: ـ يهنه بىــ ــلهر(ئــ ــه  )يهمهنلىكــ فهقىــ

  . ندېيىلگه »كىشىلهردۇر
  )4390: بۇخارى(

َعْن َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعْمرٍو أَبِى َمْسُعوٍد قَالَ أََشاَر َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا ـ  9136
اɋَِميانُ َيَماٍن َها ُهَناÛ أَالَ إِنَّ الْقَْسَوةَ َوِغلَظَ الْقُلُوبِ «: عليه وسلم ـ بَِيِدِه َنْحَو الَْيَمنِ فَقَالَ

 .»ِعْنَد أُُصولِ أَذَْنابِ اɋِبِلÛِ َحْيثُ َيطْلُُع قَْرَنا الشَّْيطَاِن ِفى َربِيَعةَ َوُمَضَرِفى الْفَدَّاِديَن 
ـ ئـــۇقبه ئىبنـــى ئهمـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت           9136

قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قــولى بىــلهن  
قهلبى قـاتتىق،  . هردەئىمان ئهنه شۇ ي«: يهمهننى ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ

تاش يۈرەكلهر بولسا، شهيتاننىڭ مۈڭگۈزى چىقىدىغان رەبىيـئه ۋە مـۇزەر   
  . دېدى »قوتان تۆگه ساھىبلىرىدۇر –قهبىلىسىدىكى قوتان 

  )3302: بۇخارى(

َنظََر ِقَبلَ  َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  9137
 .الَْيَمنِ فَقَالَ اللَُّهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِْم َوَبارِْك لََنا ِفي َصاِعَنا َوُمدَِّنا

ــۋايهت          9137 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىت رەزىيهلالھـ ــى سـ ــد ئىبنـ ـ زەيـ
قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يهمهن تهرەپـكه     

. رنىڭ قهلبلىرىنى بىزگه مايىل قىلغىـن ئۇال! ئى پهرۋەردىگارىم«: قاراپ
  . ①دېدى »!لىرىمىزغا بهرىكهت بهرگىن)ئېغىرلىق ئۆلچىمى(سا ۋە مۇد 

  )3934: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3086(نى ئهلبا ①



  جايالرنى ماختاپ، بهزى جايالرنى سۆكۈپ كهلگهن ھهدىسلهربهزى 

29 

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ فُْسطَاȓَ ـ  9138
  .ِة بِالُْغوطَِة إِلَى َجانِبِ َمِديَنٍة ُيقَالُ لََها ِدَمْشُق ِمْن َخْيرِ َمَداِئنِ الشَّامِالُْمْسِلِمَني َيْوَم الَْملَْحَم

ـ ئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،         9138
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

الرنىڭ غــۇته دېــگهن جايــدا بولىــدىغان چــوڭ ئۇرۇشــتا، مۇســۇلمان      «
چېــدىرى شــامنىڭ ئهڭ خهيرلىــك شــهھهرلىرىدىن بولغــان دەمهشــق      

  . ①»شهھىرىنىڭ يېنىدا بولىدۇ
  ) 4298: ئهبۇ داۋۇد(

َبْيَنا « :َعْن أَبِى الدَّْرَداِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ـ  9139
ِمْن َتْحِت َرأِْسى فَظََنْنُت أَنَُّه َمذُْهوٌب بِِه فَأَْتَبْعُتُه  أََنا َناِئٌم إِذْ َرأَْيُت َعُموَد الِْكَتابِ اْحُتِملَ

  .»َبَصرِى فَُعِمَد بِِه إِلَى الشَّامِ أَالَ َوإِنَّ اɋَِميانَ ـ ِحَني َتقَُع الِْفَتُن ـ بِالشَّامِ
ـ ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  9139

  :هيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل
مهن چۈشۈمدە كىتابنىڭ بېشىمنىڭ ئاستىدىن ئېلىنغـانلىقىنى  «

ــۆردۈم ــلهپ،     . ك ــدىغانلىقىنى پهم ــپ كېتىلى ــقا يهرگه ئېلى ــڭ باش ئۇنى
بىلىڭالركى، پىتـنه  . ئۇ شامغا ئېلىپ كېتىلدى. كۆزىتىشكه باشلىدىم

  . ②»تۇغۇلغاندا، ئىمان شامدا بولىدۇ
  )17321: ئهھمهد(

َعْن َمكُْحولٍ قَالَ لََتْمُخَرنَّ الرُّوُم الشَّاَم أَْرَبِعَني َصَباًحا لَا َيْمَتنُِع ِمْنَها إِلَّا ـ  9140
 .ِدَمْشَق َوَعمَّانَ

 40رۇمـالر شـامغا دېڭىـز تهرەپـتىن     : ـ مهكهۇل مۇنـداق دەيـدۇ    9140
  . ③ئهمما دەمهشق بىلهن ئوماننى ئااللمايدۇ. كۈن ھۇجۇم قىلىدۇ

  ) 4638: ۋۇدئهبۇ دا(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3611(ئهلبانى  ①
ــۇپ، ئهھمهدنىــڭ      ): 16640(ھهيســهمى  ② ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــمهد ۋە تهبهران ــام ئهھ ــۇ ھهدىســنى ئىم ب

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .سهنهدى زەئىپ ۋە مهقتۇئ، ـ دېگهن): 1005(ئهلبانى  ③
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َعْن َعْبد الرَّْحَمنِ ْبَن َسلَْمانَ َيقُولُ َسَيأِْتى َمِلٌك ِمْن ُملُوِك الَْعَجمِ َيظَْهـُر  ـ   9141
  .َعلَى الَْمَداِئنِ كُلَِّها إِالَّ ِدَمْشَق

ئهجهم : ـ ئابــــدۇراھمان ئىبنــــى ســــهلمان مۇنــــداق دەيــــدۇ     9141
ــقا ھه     ــقتىن باش ــپ، دەمهش ــرى چىقى ــاھلىرىدىن بى ــاينى  پادىش ــمه ج م

  . ①ئىگهللهيدۇ
  )4639: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ    ـ   9142
. »طُوَبى ِللشَّـأْمِ «ُنَؤلُِّف الْقُْرآنَ ِمَن الرِّقَاعِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

  .»َألنَّ َمالَِئكَةَ الرَّْحَمنِ َباِسطَةٌ أَْجنَِحَتَها َعلَْيَها« :ذَِلَك َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَفَقُلَْنا َألىٍّ 
بىـز  : ـ زەيـد ئىبنـى سـابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         9142

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىـدا تېـرە پارچىسـىغا      
ــايهتلىرىنى رەت  ــان ئ ــان قۇرئ ــهلاللالھۇ  يېزىلغ ــبهر س ــاتتۇق، پهيغهم لهۋات

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :بىز. ـ دېدى! ـ شام ئۈچۈن نېمىدېگهن زور بهخت؟ 
ــ ئــى رەســۇلۇلالھ  نــېمه ئۈچــۈن؟ ـ دەپ ســورىغانىدۇق، پهيغهمــبهر    ! ـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ چــۈنكى پهرىشــتىلهر قانــاتلىرىنى ئــۇ يهرگه يېيىــپ تۇرىۋاتىــدۇ، ـ     
  . ②دېدى

  ) 3954: تىرمىزى(

َسَيِصـُري  «َعنِ اْبنِ َحَوالَةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   ـ   9143
قَالَ اْبـُن   .»اَألْمُر إِلَى أَنْ َتكُوُنوا ُجُنوًدا ُمَجنََّدةً ُجْنٌد بِالشَّامِ َوُجْنٌد بِالَْيَمنِ َوُجْنٌد بِالِْعَراقِ

َعلَْيَك بِالشَّامِ فَإِنََّها ِخَيَرةُ اللَِّه ِمـْن  «فَقَالَ . ُسولَ اللَِّه إِنْ أَْدَركُْت ذَِلَكَحَوالَةَ ِخْر ِلى َيا َر
رِكُْم فَإِنَّ أَْرِضِه َيْجَتبِى إِلَْيَها ِخَيَرَتُه ِمْن ِعَباِدِه فَأَمَّا إِنْ أََبْيُتْم فََعلَْيكُْم بَِيَمنِكُْم َواْسقُوا ِمْن غُُد

  .»لَ ِلى بِالشَّامِ َوأَْهِلِهاللََّه َتَوكَّ

                                                 
 .سهنهدى سهھىه ۋە مهقتۇئ، ـ دېگهن): 3877(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3099(ئهلبانى  ②
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ــدۇلالھ(ـ    9143 ــداق   ) ئاب ئىبنــى ھــاۋاله رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ

بىـر قوشـۇن شـامدا، بىـر     . ـ سىلهر ئـۈچ چـوڭ قوشـۇنغا بۆلۈنىسـىلهر     
  :مهن. قوشۇن يهمهندە، بىر قوشۇن ئىراقتا بولىدۇ، ـ دېدى

قايسـى قوشـۇنغا   (مهن شۇ زامانغىچه ياشاپ قالسام، ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
ـ دېگهنىدىم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ! بىرنى تالالپ بهرگىن) قوشۇلىمهن

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
تاللىغـان  هللا چـۈنكى ئـۇ، ا  . ـ شامدىكى قوشۇن بىلهن بىـرگه بـولغىن   

ئهگهر . ىلىرىنى تالاليدۇئۇ يهرگه بهندىلىرىنىڭ ئهڭ ياخشهللا يهر بولۇپ، ا
ئۇ يهرگه بارالمىسـاڭالر، يهمهنـدىن ئايرىلمـاڭالر ۋە كـۆللىرىڭالردىن سـۇ      

ماڭـا ۋەدە  ) پىتنىـدىن قوغـداش ئۈچـۈن   (شام ۋە ئهھلىنـى  هللا ا. ئىچىڭالر
  . ①بهردى، ـ دېدى

  )2483: ئهبۇ داۋۇد(

 ِه ـ صلى اهللا عليه وسـلم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَّـ   9144
َسَتكُونُ ِهْجَرةٌ َبْعَد ِهْجَرٍة فَِخَياُر أَْهلِ اَألْرضِ أَلَْزُمُهْم ُمَهاَجَر إِْبَراِهيَم َوَيْبقَى ِفى « :َيقُولُـ 

الِْقـَرَدِة   اَألْرضِ ِشَراُر أَْهِلَها َتلِْفظُُهْم أََرُضوُهْم َتقْذَُرُهْم َنفُْس اللَِّه َوَتْحُشُرُهُم النَّـاُر َمـعَ  
  .»َوالَْخَنازِيرِ

ـ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      9144
قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    

بــۇ ھىجــرەتتىن كېــيىن يهنه بىــر ھىجــرەت  : دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان
 شــــۇ چاغــــدا كىشــــىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىســــى ئىبــــراھىم    . بولىــــدۇ

ــان يهر    ــرەت قىلغ ــاالم ھىج ــام(ئهلهيهىسس ــانالردۇر ) ش ــن ئايرىلمىغ . دى
زېمىـن  . چۈنكى ئۇ چاغدا، ھهممه يهرنى يامان ئىنسـانالر قـاپالپ كېتىـدۇ   

ئـوت ئـۇالرنى   . ئۇالردىن بهكمۇ سهسـكىنىدۇ هللا ا. ئۇالرنى قوينىغا ئالمايدۇ
  . ②مايمۇن ۋە چوشقىالر بىلهن بىرگه ھهشىر قىلىدۇ

  )2482: ئهبۇ داۋۇد(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2169(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 534(ئهلبانى  ②
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َعْن إِْبَراِهيم ْبن َصاِلحِ ْبنِ ِدْرَهمٍ قَالَ َسِمْعُت أَبِى َيقُولُ اْنطَلَقَْنا َحـاجَِّني  ـ   9145
قَالَ َمْن َيْضَمُن ِلى ِمْنكُْم أَنْ . فَإِذَا َرُجلٌ فَقَالَ لََنا إِلَى َجْنبِكُْم قَْرَيةٌ ُيقَالُ لََها اُألُبلَّةُ قُلَْنا َنَعْم

ى َمْسجِِد الَْعشَّارِ َركَْعَتْينِ أَْو أَْرَبًعا َوَيقُولَ َهِذِه َألبِى ُهَرْيَرةَ َسِمْعُت َخِليِلى أََبا ُيَصلَِّى ِلى ِف
إِنَّ اللََّه َيْبَعثُ ِمْن َمْسجِِد الَْعشَّارِ َيْوَم الِْقَياَمـِة  « :الْقَاِسمِ ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ َيقُولُ  

  .قَالَ أَُبو َداُوَد َهذَا الَْمْسجُِد ِممَّا َيِلى النَّْهَر. »اِء َبْدرٍ غَْيُرُهْمُشَهَداَء الَ َيقُوُم َمَع ُشَهَد
ـ ئىبـــراھىم ئىبنـــى ســـالىه ئىبنـــى دىرھهمـــدىن رىـــۋايهت     9145

ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان   ــۇ دادىســىنىڭ مۇن ھهج : قىلىنىــدۇكى، ئ
هلالھـۇ  يهنـى ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىي   (يولدا بىـر كىشـى   . سهپىرىگه ئاتالندۇق

  :بىزدىن) ئهنهۇ
. ـ سىلهرگه قوشـنا مهھهلـله ئۇبـۇلله دەپ ئاتىالمـدۇ؟ ـ دەپ سـورىدى       
  :بىز

  :ئۇ. ـ ھهئه، ـ دېدۇق 
ــ ئــاراڭالردىن كىــم ماڭــا ئهششــار مهســجىدىدە ئىككــى يــاكى تــۆت     ـ

دېيىشـكه كېپىللىـك    “بـۇ ئهبـۇ ھـۇرەيرە ئۈچـۈن    ”: رەكئهت ناماز ئوقـۇپ 
هللا ا«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭقىلىدۇ؟ چۈنكى مهن پهيغهمبهر 

ــېهىدلهرنى     ــۇنداق شــ ــجىدىدىن شــ ــار مهســ ــۈنى ئهششــ ــامهت كــ قىيــ
 »چىقىرىدۇكى، پهقهت شۇالرال بهدر شـېهىدلىرى بىـلهن بىلـله بوالاليـدۇ    

  . دېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى
  . ①بۇ مهسجىد دەريانىڭ يېنىغا جايالشقان: ئهبۇ داۋۇد مۇنداق دەيدۇ

  )4308: ئهبۇ داۋۇد(

َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا : َعْن ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهÛ َيقُولُـ   9146
ِحْمȌٌ َسْبِعَني أَلْفًا الَ ِحَسـاَب  : لََيْبَعثَنَّ اللَُّه ِمْن َمِديَنٍة بِالشَّامِ ُيقَالُ لََها: عليه وسلمÛ َيقُولُ
  .ْيُتوِنÛ َوالَْحاِئِطÛ َوالَْبَرِث اَألْحَمرَِعلَْيهِْمÛ َما َبْيَن الزَّ

ـ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر    9146
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 928(ئهلبانى  ①
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ــام  هللا ا« ــاال ش ــۈرىيه(تائ ــۇق،   )س ــهھىرىدىكى زەيتۇنل ــس ش ــڭ ھىم نى
ــن     ــىز جهنـ ــىدىن ھېسابسـ ــۇپراق ئارىسـ ــل تـ ــتانلىق ۋە قىزىـ هتكه بوسـ

  . ①»مىڭ كىشىنى تىرىلدۈرىدۇ 70كىرىدىغان 
  ) 3537: بهززار(

َسْيَحانُ «َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   ـ   9147
  .»َوَجْيَحانُ َوالْفَُراُت َوالنِّيلُ كُلƉ ِمْن أَْنَهارِ الَْجنَِّة

نهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئه   9147
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىڭ ھهممىسـى  )دەرياالر(سهيهۇن، جهيهۇن، فىرات ۋە نىل قاتارلىق «
  . »جهننهت دەريالىرىدۇر

  ) 2839: مۇسلىم(

سـلم ـ   َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ صـلى اهللا عليـه و   ـ   9148
َعْسقَالَنُ أََحُد الَْعُروَسْينِ ُيْبَعثُ ِمْنَها َيْوَم الِْقَياَمِة َسْبُعونَ أَلْفاً الَ ِحَساَب َعلَْيهِْم َوُيْبَعـثُ  «

 ِمْنَها َخْمُسونَ أَلْفاً ُشَهَداَء ُوفُوداً إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوبَِها ُصفُوُف الشَُّهَداِء ُرُءوُسُهْم ُمقَطََّعةٌ
إِنَّك الَ ُتْخِلـُف  ) (َربََّنا آِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُرُسِلَك(ِفى أَْيِديهِْم َتِثجُّ أَْوَداُجُهْم َدماً َيقُولُونَ 

فََيْخُرُجونَ ِمْنَها ُنِقيا بِيضاً فََيْسَرُحونَ . فََيقُولُ َصَدَق َعبِيِدى اغِْسلُوُهْم بَِنَهرِ الَْبْيَضِة) الِْميَعاَد 
  .»الَْجنَِّة َحْيثُ َشاُءواِفى 

ــۋايهت         9148 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهســقهالن شــۇنداق ئۇلــۇغ جــايكى، قىيــامهت كــۈنى، ئــۇ يهردىــن        «
ۇ ئــ. مىــڭ كىشــى تىرىلدۈرۈلىــدۇ 70ھېسابســىز جهنــنهتكه كىرىــدىغان 

مىڭ شېهىد تىرىلدۈرۈلۈپ، شـېهىدلهر ئـۆمىكى بىـلهن     50يهردىن يهنه 
نىڭ ئالدىغا بارىدۇ، ئۇ شـېهىدلهر كېسـىلگهن باشـلىرىنى قوللىرىـدا     هللا

                                                 
ۇ بهكـرى ئىبنـى ئابـدۇلالھ    بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئهبـ  ): 18701(ھهيسهمى  ①

 . ئىبنى ئهبۇ مهريهم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ئـى  ”: تۇتقان ۋە بويۇن تومۇرلىرىدىن قانالر ئېقىۋاتقان ھالدا سـهپ تۇتـۇپ  
ــارىمىز ــان   ! پهرۋەردىگـ ــزگه ۋەدە قىلغـ ــارقىلىق بىـ ــڭ ئـ پهيغهمبهرلىرىـ

. دەيـدۇ  “اپاتنى بهرگىن، چۈنكى سهن ۋەدەڭگه خىالپلىق قىلمايسهنمۇك
. دەيـدۇ  “!قۇللىرىم توغرا ئېيتتى، ئۇالرنى بهيزا دەرياسىدا يۇيـۇڭالر ”: هللا

ئۇالر دەريادا يۇيۇلـۇپ، ئاپئـاق، پـاك ـ پـاكىز بولـۇپ چىقىـدۇ ۋە جهنـنهتكه         
  . ①»كىرىپ، خالىغان جايدا ئايلىنىپ يۈرىدۇ

  )12943: ئهھمهد(

 :َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْوَصى ِعْنَد َوفَاِتِهÛ فَقَالَـ   9149
  .للَِّهاللََّه اللََّه ِفي ِقْبِط ِمْصَرÛ فَإِنَّكُْم َسَتظَْهُرونَ َعلَْيهِْمÛ َوَيكُونُ لَكُْم ِعدَّةÛً َوأَْعَواًنا ِفي َسبِيلِ ا

ئۇممۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ  9149
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سـهكراتتىكى چېغىـدا مۇنـداق    

  :دېگهن
پـات يېقىنـدا   . تىن قورقـۇڭالر هللامىسىرنىڭ قىبتىلىرى ھهققىدە ا«

ــۇالر ا    هللا ئۇالرنىــڭ ئۈســتىدىن غهلىــبه قىلىســىلهر، شــۇندىن كېــيىن ئ
  . ②»ۈن كۈچ ـ قۇۋۋەت ۋە ياردەمچى بولىدۇيولىدا سىلهر ئۈچ

  ) »ئهلكهبىر«(

 :َعْن ُبَرْيَدةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ َيقُـولُ    ـ   9150
َها ذُو َسَتكُونُ َبْعِدى ُبُعوثٌ كَِثَريةٌ فَكُوُنوا ِفى َبْعِث ُخَراَسانَ ثُمَّ اْنزِلُوا َمِديَنةَ َمْرَو فَإِنَُّه َبَنا«

  .»الْقَْرَنْينِ َوَدَعا لََها بِالَْبَركَِة َوالَ َيُضرُّ أَْهلََها ُسوٌء

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهبـۇ ئىقـال ھىـالل          ): 16665(ھهيسهمى  ①

لىكىنـى  ئىبنى ھىببـان ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهن    . ئىبنى زەيد ئىبنى يهسار ئىسىملىك بىرى بار
ئىلگىرى سۈرسـه، كۆپچىلىـك ئۆلىمـاالر ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان، قالغـان           

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 16678(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــۇ       9150 ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدە رەزىيهلالھ ـ بۇرەي
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :ئاڭلىغان
ــيىن تهرەپ  « ــدىن كې ــۇنالر ئهۋەتى  –مهن ــكه قوش ــدۇتهرەپ ــىلهر . لى س

ــهھىرىگه     ــۇڭالر، مهرۋ شـ ــدە بولـ ــۇن ئىچىـ ــگهن قوشـ ــانغا ئهۋەتىلـ خۇراسـ
يهرلىشىڭالر، چۈنكى ئـۇ شـهھهرنى زۇلقهرنهيـن بىنـا قىلغـان ۋە ئۇنىڭغـا       
بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلغان، شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنىـڭ ئهھلىـگه يامـانلىق    

  . ①»يهتمهيدۇ
  )22509: ئهھمهد(

قَالَ قَالَ ُحذَْيفَةُ َما أَْخبَِيةٌ َبْعَد أَْخبَِيٍة كَاَنْت َمَع َرُسـولِ   َعْن بِالَلٍ الَْعْبِسىِّـ   9151
اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بَِبْدرٍ َما ُيْدفَُع َعْنُهْم َما ُيْدفَُع َعْن أَْهلِ َهـِذِه اَألْخبَِيـِة َوالَ     

  .َعْنُهْمُيرِيُد بِهِْم قَْوٌم ُسوءاً إِالَّ أََتاُهْم َما َيْشَغلُُهْم 
ــداق       9151 ــڭ مۇن ــۇ ئهنهۇنى ــۇزەيفه رەزىيهلالھ ــالل ئهبســىيى ھ ـ بى

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   : دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ  
ۋەســهللهمنىڭ بهدردىكــى چېدىرىــدىن كېــيىن، بــۇ چېــدىرالر بهكمــۇ       

ــدىرالرنى  . مۇســتهھكهمدۇر ــۇ چې ــا (ب بهدردىكــى ) كــۇفهنى نهزەردە تۇتماقت
ــدىرالرنى قو ــدۇ چې ــدىغانالر قوغداي ــا   . غ ــر قهۋم ئۇنىڭغ ــداق بى ــى (قان يهن

ئــۇالرنى بىــر پــاالكهتكه هللا يامــانلىق قىلمــاقچى بولىــدىكهن، ا) كــۇفهگه
  . ②يولۇقتۇرىدۇ

  )22755: ئهھمهد(

َيا « :َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قَالَ لَهُ  ـ   9152
َس ُيَمصُِّرونَ أَْمَصاًرا َوإِنَّ ِمْصًرا ِمْنَها ُيقَالُ لَُه الَْبْصَرةُ أَوِ الُْبَصْيَرةُ فَـإِنْ أَْنـَت   أََنُس إِنَّ النَّا

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ        ):16683(ھهيسهمى  ①

سهنهدىدە ئهۋس ئىبنى ئابدۇلالھ؛ تهبهرانىنىڭ سهنهدلىرىدە ئهۋس ئىبنى ئابدۇلالھ ۋە ھهسسام ئىبنى مهسـك  
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشىلهر بار، ـ دېگهن

هد، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهھـمهد ۋە      بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـم   ): 16684(ھهيسهمى  ②
 .بهززارنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 َمَرْرَت بَِها أَْو َدَخلَْتَها فَإِيَّاَك َوِسَباَخَها َوِكالََءَها َوُسوقََها َوَباَب أَُمَراِئَها َوَعلَْيَك بَِضَواِحيَها
  .»ا َخْسٌف َوقَذٌْف َوَرْجٌف َوقَْوٌم َيبِيُتونَ ُيْصبُِحونَ ِقَرَدةً َوَخَنازِيَرفَإِنَُّه َيكُونُ بَِه
ــۋايهت         9152 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ـ ئهنهس ئىبنـ

قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغـا مۇنـداق   
  :دېگهن
ــى ئهنهس« ــدۇ   ! ئ ــهھهرلهر قۇرى ــۆپ ش ــانالر ك ــ. ئىنس ــدە ئۇنى ڭ ئىچى

ئهگهر . دەپ ئاتىلىـدىغان بىـرى بولىـدۇ   ) يـاكى بۇسـهيرە  (بهسرە ) ئىسمى(
ســهن ئــۇ يهردىــن ئۆتــۈپ قالســاڭ يــاكى ئــۇ شــهھهرگه كىرســهڭ، ئۇنىــڭ   
شورلۇقىدىن، ئوتلىقىـدىن، بازىرىـدىن ۋە ئهمىرلىرىنىـڭ دەرۋازىسـىدىن     

ئهتراپىـدا ئىسـتىقامهت   ) ئىچىـدە ئهمهس (ئۇ شهھهرنىڭ . يىراق تۇرغىن
چـــۈنكى ئـــۇ يهردە يهر يۇتـــۇش، تـــاش يـــېغىش ۋە يهر تهۋرەش  . ىلغىـــنق

ئۇ يهردە بىر قهۋم كهچقۇرۇن ئىنسان ھالىتىدە . ھادىسىلىرى يۈز بېرىدۇ
  . ①»ياتىدۇ، ئهمما تاڭ ئاتقاندا، مايمۇن ۋە توڭگۇز شهكلىدە قوپىدۇ

  )4307: ئهبۇ داۋۇد(

الَْخطَّابِ أََراَد الُْخُروَج إِلَى الِْعَراقِ فَقَـالَ لَـُه   َماِلٌك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن ـ   9153
ةُ كَْعُب اَألْحَبارِ الَ َتْخُرْج إِلَْيَها َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني فَإِنَّ بَِها ِتْسَعةَ أَْعَشارِ السِّْحرِ َوبَِها فََسـقَ 

  .الْجِنِّ َوبَِها الدَّاُء الُْعَضالُ
نىشـىچه، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ مالىكتىن رىـۋايهت قىلى   9153

  :ئىراققا بارماقچى بولغانىدى، كهئىبۇل ئهھبار ئۇنىڭغا
چـۈنكى ئـۇ يهردە   . ئـۇ يهرگه بـارمىغىن  ! ـ ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىـرى  

سېهىرنىڭ ئوندىن توققۇزى، جىننىـڭ پاسـىقلىرى ۋە ھـاالك قىلغـۇچى     
  . كېسهللىك بار، ـ دېدى

  )مالىك رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3619(ئهلبانى  ①
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َعنِ اْبنِ ُعَمَر ـ رضى اهللا عنهما ـ قَالَ لَمَّا َمرَّ النَّبِىُّ ـ صلى اهللا عليـه      ـ  9154
الَ َتْدُخلُوا َمَساِكَن الَِّذيَن șَلَُموا أَْنفَُسُهْمÛ أَنْ ُيِصيَبكُْم َما أََصاَبُهْم «وسلم ـ بِالِْحْجرِ قَالَ  
  .َوأَْسَرَع السَّْيَر َحتَّى أََجاَز الَْواِدَى ثُمَّ قَنََّع َرأَْسُه.  »إِالَّ أَنْ َتكُوُنوا َباِكَني

ـ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت          9154
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھىجـردىن ئۆتـۈپ      : قىلىنىدۇ

ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغانالرنىڭ يۇرتلىرىغا كىرمهڭالركى، «: كېتىۋېتىپ
ــگهن  لهر ســىلهرنىڭمۇ بېشــىڭالرغا  )مۇســىبهت( ئۇالرنىــڭ بېشــىغا كهل

دېدى، ئاندىن بېشىنى  »!ئۇ يهردىن يىغلىغان ھالدا ئۆتۈڭالر. كهلمىسۇن
  . ئېگىپ، ۋادىدىن ئۆتۈپ بولغىچه ناھايىتى تېز ماڭدى

  )4419: بۇخارى(

َمَع َرُسـولِ اللَّـِه ـ    َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر أَْخَبَرُه أَنَّ النَّاَس َنَزلُوا ـ   9155
صلى اهللا عليه وسلم ـ َعلَى الِْحْجرِ أَْرضِ ثَُموَد فَاْسَتقَْوا ِمْن آَبارَِها َوَعَجُنوا بِِه الَْعجِـَني   
فَأََمَرُهْم َرُسولُ اللَِّه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أَنْ ُيَهرِيقُوا َما اْسَتقَْوا َوَيْعِلفُوا اɋِبِلَ الَْعجَِني   

  .ْم أَنْ َيْسَتقُوا ِمَن الْبِئْرِ الَِّتى كَاَنْت َترُِدَها النَّاقَةَُوأََمَرُه
ـ نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئابـدۇلالھ     9155

ئىنسـانالر پهيغهمـبهر   : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    
ى ياشـىغان  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـرلىكته سـهمۇد قهۋمـ   

زېمىــن ھىجــردە قونــدى، ئــۇ يهردىكــى قــۇدۇقالردىن ســۇ تارتىــپ، خېمىــر 
ــۇالرنى      ــهللهم ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدى، پهيغهم ــۇ (يۇغۇرغانى ئ

سۇالرنى تۆكۈپ، خېمىرنى تـۆگىگه بېرىۋېتىشـكه ۋە   ) قۇدۇقالردىن ئالغان
سـۇ ئىچـكهن   ) يهنـى سـالىه ئهلهيهىسسـاالمنىڭ تۆگىسـى    (چىشـى تـۆگه   

  . ۇدۇقتىن سۇ ئېلىپ ئىچىشكه بۇيرىدىق
  )2981: مۇسلىم(
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 قىسسىلهر بۆلۈمى

َعْن ُصَهْيبٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَانَ َمِلٌك ِفيَمْن كَانَ ـ  9156
بِْرُت فَاْبَعثْ إِلَيَّ غُلَاًما أَُعلِّْمُه السِّْحَر قَْبلَكُْم َوكَانَ لَُه َساِحٌر فَلَمَّا كَبَِر قَالَ ِللَْمِلِك إِنِّي قَْد كَ

َجَبُه فََبَعثَ إِلَْيِه غُلَاًما ُيَعلُِّمُه فَكَانَ ِفي طَرِيِقِه إِذَا َسلََك َراِهٌب فَقََعَد إِلَْيِه َوَسِمَع كَلَاَمُه فَأَْع
فَإِذَا أََتى السَّاِحَر َضَرَبُه فََشكَا ذَِلَك إِلَى  فَكَانَ إِذَا أََتى السَّاِحَر َمرَّ بِالرَّاِهبِ َوقََعَد إِلَْيِه

الرَّاِهبِ فَقَالَ إِذَا َخِشيَت السَّاِحَر فَقُلْ َحَبَسنِي أَْهِلي َوإِذَا َخِشيَت أَْهلََك فَقُلْ َحَبَسنِي 
نَّاَس فَقَالَ الَْيْوَم أَْعلَُم السَّاِحُر فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك إِذْ أََتى َعلَى َدابٍَّة َعِظيَمٍة قَْد َحَبَسْت ال

 آلسَّاِحُر أَفَْضلُ أَْم الرَّاِهُب أَفَْضلُ فَأََخذَ َحَجًرا فَقَالَ اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ أَْمُر الرَّاِهبِ أََحبَّ إِلَْيَك
َها َوَمَضى النَّاُس فَأََتى ِمْن أَْمرِ السَّاِحرِ فَاقُْتلْ َهِذِه الدَّابَّةَ َحتَّى َيْمِضَي النَّاُس فََرَماَها فَقََتلَ

َرى الرَّاِهَب فَأَْخَبَرُه فَقَالَ لَُه الرَّاِهُب أَْي ُبَنيَّ أَْنَت الَْيْوَم أَفَْضلُ ِمنِّي قَْد َبلَغَ ِمْن أَْمرَِك َما أَ
َمَه َوالْأَْبَرَص َوُيَداوِي النَّاَس َوإِنََّك َسُتْبَتلَى فَإِنْ اْبُتِليَت فَلَا َتُدلَّ َعلَيَّ َوكَانَ الُْغلَاُم ُيْبرُِئ الْأَكْ

َك ِمْن َساِئرِ الْأَْدَواِء فََسِمَع َجِليٌس ِللَْمِلِك كَانَ قَْد َعِمَي فَأََتاُه بَِهَداَيا كَِثَريٍة فَقَالَ َما َهاُهَنا لَ
لَُّه فَإِنْ أَْنَت آَمْنَت بِاللَِّه أَْجَمُع إِنْ أَْنَت َشفَْيَتنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَْشِفي أََحًدا إِنََّما َيْشِفي ال

لَ َدَعْوُت اللََّه فََشفَاَك فَآَمَن بِاللَِّه فََشفَاُه اللَُّه فَأََتى الَْمِلَك فََجلََس إِلَْيِه كََما كَانَ َيْجِلُس فَقَا
َربِّي َوَربَُّك اللَُّه فَأََخذَُه لَُه الَْمِلُك َمْن َردَّ َعلَْيَك َبَصَرَك قَالَ َربِّي قَالَ َولََك َربٌّ غَْيرِي قَالَ 

ِمْن فَلَْم َيَزلْ ُيَعذُِّبُه َحتَّى َدلَّ َعلَى الُْغلَامِ فَجِيَء بِالُْغلَامِ فَقَالَ لَُه الَْمِلُك أَْي ُبَنيَّ قَْد َبلَغَ 
ْشِفي أََحًدا إِنََّما َيْشِفي اللَُّه ِسْحرَِك َما ُتْبرُِئ الْأَكَْمَه َوالْأَْبَرَص َوَتفَْعلُ َوَتفَْعلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَ

َبى فَأََخذَُه فَلَْم َيَزلْ ُيَعذُِّبُه َحتَّى َدلَّ َعلَى الرَّاِهبِ فَجِيَء بِالرَّاِهبِ فَِقيلَ لَُه اْرجِْع َعْن ِدينَِك فَأَ
قََع ِشقَّاُه ثُمَّ جِيَء بَِجِليسِ فََدَعا بِالِْمئَْشارِ فََوَضَع الِْمئَْشاَر ِفي َمفْرِقِ َرأِْسِه فََشقَُّه َحتَّى َو

الَْمِلِك فَِقيلَ لَُه اْرجِْع َعْن ِدينَِك فَأََبى فََوَضَع الِْمئَْشاَر ِفي َمفْرِقِ َرأِْسِه فََشقَُّه بِِه َحتَّى َوقََع 
فَرٍ ِمْن أَْصَحابِِه فَقَالَ ِشقَّاُه ثُمَّ جِيَء بِالُْغلَامِ فَِقيلَ لَُه اْرجِْع َعْن ِدينَِك فَأََبى فََدفََعُه إِلَى َن
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َوإِلَّا  اذَْهُبوا بِِه إِلَى َجَبلِ كَذَا َوكَذَا فَاْصَعُدوا بِِه الَْجَبلَ فَإِذَا َبلَْغُتْم ذُْرَوَتُه فَإِنْ َرَجَع َعْن ِدينِِه
ا ِشئَْت فََرَجَف بِهِْم الَْجَبلُ فَاطَْرُحوُه فَذََهُبوا بِِه فََصِعُدوا بِِه الَْجَبلَ فَقَالَ اللَُّهمَّ اكِْفنِيهِْم بَِم

 فََسقَطُوا َوَجاَء َيْمِشي إِلَى الَْمِلِك فَقَالَ لَُه الَْمِلُك َما فََعلَ أَْصَحاُبَك قَالَ كَفَانِيهُِم اللَُّه فََدفََعُه
بِِه الَْبْحَر فَإِنْ َرَجَع َعْن إِلَى َنفَرٍ ِمْن أَْصَحابِِه فَقَالَ اذَْهُبوا بِِه فَاْحِملُوُه ِفي قُْرقُورٍ فََتَوسَّطُوا 

فََغرِقُوا ِدينِِه َوإِلَّا فَاقِْذفُوُه فَذََهُبوا بِِه فَقَالَ اللَُّهمَّ اكِْفنِيهِْم بَِما ِشئَْت فَاْنكَفَأَْت بِهِْم السَِّفيَنةُ 
فَانِيهُِم اللَُّه فَقَالَ ِللَْمِلِك َوَجاَء َيْمِشي إِلَى الَْمِلِك فَقَالَ لَُه الَْمِلُك َما فََعلَ أَْصَحاُبَك قَالَ كَ

إِنََّك لَْسَت بِقَاِتِلي َحتَّى َتفَْعلَ َما آُمُرَك بِِه قَالَ َوَما ُهَو قَالَ َتْجَمُع النَّاَس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد 
ْوسِ ثُمَّ قُلْ بِاْسمِ َوَتْصلُُبنِي َعلَى جِذْعٍ ثُمَّ ُخذْ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتي ثُمَّ َضْع السَّْهَم ِفي كَبِِد الْقَ

لََبُه اللَِّه َربِّ الُْغلَامِ ثُمَّ اْرِمنِي فَإِنََّك إِذَا فََعلَْت ذَِلَك قََتلَْتنِي فََجَمَع النَّاَس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َوَص
قَالَ بِاْسمِ اللَِّه  َعلَى جِذْعٍ ثُمَّ أََخذَ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه ثُمَّ َوَضَع السَّْهَم ِفي كَْبِد الْقَْوسِ ثُمَّ

َربِّ الُْغلَامِ ثُمَّ َرَماُه فََوقََع السَّْهُم ِفي ُصْدِغِه فََوَضَع َيَدُه ِفي ُصْدِغِه ِفي َمْوِضعِ السَّْهمِ فََماَت 
لَْمِلُك فَِقيلَ لَُه أََرأَْيَت َما فَقَالَ النَّاُس آَمنَّا بَِربِّ الُْغلَامِ آَمنَّا بَِربِّ الُْغلَامِ آَمنَّا بَِربِّ الُْغلَامِ فَأُِتَي ا

كُْنَت َتْحذَُر قَْد َواللَِّه َنَزلَ بَِك َحذَُرَك قَْد آَمَن النَّاُس فَأََمَر بِالْأُْخُدوِد ِفي أَفَْواِه السِّكَِك 
يلَ لَُه اقَْتِحْم فَفََعلُوا فَُخدَّْت َوأَْضَرَم النَِّريانَ َوقَالَ َمْن لَْم َيْرجِْع َعْن ِدينِِه فَأَْحُموُه ِفيَها أَْو ِق

ي َحتَّى َجاَءْت اْمَرأَةٌ َوَمَعَها َصبِيٌّ لََها فََتقَاَعَسْت أَنْ َتقََع ِفيَها فَقَالَ لََها الُْغلَاُم َيا أُمَّْه اْصبِرِ
  .فَإِنَِّك َعلَى الَْحقِّ

 كى،ـ ســـۇھهيب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ    9156
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللال

ــر    « ــۇپ، ئۇنىـــڭ بىـ ــۆتكهن بولـ ــاھ ئـ ــر پادىشـ ــۇرۇن بىـ ــىلهردىن بـ سـ
مهن ”: سېهرىگهر قېرىپ قالغان چاغدا، پادىشاھقا. سېهرىگهرى بار ئىدى

. دېـدى  “!ماڭا بىر باال بهرگىن، ئۇنىڭغا سېهىر ئۆگىتهي. قېرىپ قالدىم
ــۆگى    ــدىن ســېهىر ئ ــالىنى ئۇنىڭ ــر ب ــى پادىشــاھ بى ــۈن ئهۋەتت . نىش ئۈچ

يـولى ئۈسـتىدە بىـر راھىـب بـار بولـۇپ،       ) بېرىپ ـ كېلىدىغان (بالىنىڭ 
سېهىرگهرنىڭ يېنىغا بېرىش ئۈچۈن ئۇ راھىبنىڭ ئالدىدىن ئۆتهتتى ۋە 

ــدا ئولتــۇرۇپ، بهزى ئىشــالرنى ســورايتتى   شــۇنىڭ بىــلهن، . ئۇنىــڭ يېنى
ئهھــۋالنى بــاال بــۇ . ســېهرىگهرنىڭ يېنىغــا كهچ قېلىــپ، تايــاق يهيتتــى
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سـېهرىگهرنىڭ  ”: راھىـب ئۇنىڭغـا  . راھىبقا ئېيتىپ، شـىكايهت قىلـدى  
ئائىلهڭنىڭ . مېنى ئائىلهم تۇتۇپ قالدى، ـ دېگىن : جازاسىدىن قورقساڭ

دەپ  “مېنـى سـېهرىگهر تۇتـۇپ قالـدى، ـ دېگىـن       : جازاسـىدىن قورقسـاڭ  
ن كۈنلهرنىڭ بىرىدە، ئـۇ بـاال ئىنسـانالرنىڭ يـولىنى توسـۇۋالغا     . ئۆگهتتى

بۈگـۈن  ”: ئـۆز ـ ئـۆزىگه   : ناھايىتى يوغـان بىـر مهخلۇققـا دۇچ كهلـدى ـ دە     
ســــېهرىگهرنىڭ بىلىمــــى كۈچلۈكمــــۇ يــــاكى راھىبنىــــڭ بىلىمــــى  

ــۋالىمهن   ــۇنى بىلى ــۇ؟ ب ــنى     “كۈچلۈكم ــر تاش ــا بى ــدىن قولىغ ــدى، ئان دې
ئهگهر راھىبنىڭ ئىشى ساڭا سېهرىگهرنىڭ ! ئى پهرۋەردىگارىم”: ئېلىپ

ــىراق بو  ــىدىن ياخش ــانالرنى     ئىش ــۈرۈپ، ئىنس ــۇقنى ئۆلت ــۇ مهخل ــا، ب لس
. تاشـنى ئاتقـان ئىـدى، ھـايۋان ئۆلـۈپ قالـدى       دەپ “!خاتىرجهم قىلغىـن 

بـاال  . شۇنىڭ بىلهن، ئىنسانالر خاتىرجهم بولۇپ، ئۇ يهردىن ئۆتۈپ كهتتـى 
راھىبنىڭ ئالدىغا كېلىپ، بولغان ۋەقهنى سـۆزلهپ بهرگهنىـدى، راھىـب    

كهلگۈســىدە . نــدىن ئۆتــۈپ كېتىپســهنســهن مه! ئــى ئوغلــۇم”: ئۇنىڭغــا
شـۇ چاغـدا، مهن توغرۇلـۇق ھـېچكىمگه     . بېشىڭغا مۇسىبهتلهر كېلىـدۇ 

شۇ كۈندىن باشالپ، ئۇ باال قارىغۇالرنى، ماخـاۋ ۋە  . دېدى “!سۆز قىلمىغىن
پادىشـاھنىڭ بىـر قـارىغۇ دوسـتى     . باشقا كېسهللهرنى داۋاالشقا باشلىدى

ئهگهر ”: غاتالر بىـلهن كهلـدى ۋە  بۇنى ئـاڭالپ، ئۇنىـڭ يېنىغـا كـۆپ سـوۋ     
 “سهن ماڭا شىپا بهرسهڭ، ساڭا بۇنىڭدىنمۇ كـۆپ نهرسـىلهرنى بېـرىمهن   

ــدى ــاال. دې ــىپانى ا   ”: ب ــى ش ــمهن، بهلك ــىپا بهرمهي ــېچكىمگه ش هللا مهن ھ
هللا قــا ئىمــان كهلتۈرســهڭ، مهن دۇئــا قىلىــمهن، اهللائهگهر ســهن ا. بېرىــدۇ

ئۇنىڭغـا  هللا كهلتـۈردى، ا قا ئىمـان  هللائۇ قارىغۇ ا. دېدى “ساڭا شىپا بېرىدۇ
كېـيىن پادىشـاھنىڭ   ). يهنـى ئۇنىـڭ كـۆزلىرى ئېچىلـدى    (شىپا بهردى 

كـۆزۈڭنى كىـم   ”: يېنىغا كېلىپ ئولتۇرغان ئىـدى، پادىشـاھ ئۇنىڭـدىن   
. دەپ جــاۋاب بهردى “رەبــبىم”: ئــۇ كىشــى . دەپ ســورىدى “ســاقايتتى؟

: شـى دەپ سـورىغانىدى، ئـۇ كى   “مهندىن باشـقا رەببىـڭ بـارمۇ؟   ”: پادىشاھ
پادىشــاھ ئــۇنى . دەپ جــاۋاب بهردى “تــۇرهللامېنىــڭ ۋە ســېنىڭ رەببىــڭ ا”

ئــۇ ئــاخىرى چىــدىيالماي بالىنىــڭ تۇرغــان . تۇتــۇپ ئازابالشــقا باشــلىدى
: بـاال ئېلىـپ كېلىنـدى، پادىشـاھ ئۇنىڭغـا     . يېرىنى كۆرسـىتىپ قويـدى  
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قـارىغۇالرنى، ماخـاۋالرنى ۋە   . سېنىڭ سېهرىڭ بهكمۇ ئېشىپ كېتىپتۇ”
باشــــقا كېســــهللهرنى داۋاالپ، شــــىپا بېرىــــدىغان بولــــۇپ   ئۇنىڭــــدىن
مهن ھـېچكىمگه شـىپا بهرمهيـمهن، شـىپا     ”: ئـۇ بـاال  . دېدى “كېتىپسهن
شۇنىڭ بىلهن، پادىشاھ بـالىنى تۇتـۇپ ئازابالشـقا    . دېدى “تۇرهللابهرگۈچى ا
راھىب . ئۇمۇ ئازابقا چىدىيالماي، راھىبنى كۆرسىتىپ قويدى. باشلىدى

ــپ  ــپ كېلىنى ــت دى”: ئېلى ــدىن قاي ــدى “!نىڭ ــۇل  . دېيىل ــب قوب راھى
قىلمىغانىدى، بېشىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ھهرىدەپ، ئۇنى ئىككىگه بۆلـۈپ  

دىنىڭـدىن  ”: ئاندىن پادىشاھنىڭ يېقىنى ئېلىپ كېلىنىپ. تاشلىدى
ــت ــدى “!قاي ــىنىڭ     . دېيىل ــۇ بېش ــدى، ئۇنىڭم ــۇل قىلمىغانى ــۇ قوب ئۇم

ئاندىن باال . تاشلىدى ئوتتۇرىسىدىن ھهرىدەپ، بهدىنىنى ئىككىگه بۆلۈپ
لـېكىن ئۇمـۇ قوبـۇل    . دېيىلدى “!دىنىڭدىن قايت”: ئېلىپ كېلىنىپ

: شۇنىڭ بىلهن، پادىشاھ ئۇنى بىر گورۇھ لهشكهرگه تاپشـۇرۇپ . قىلمىدى
بۇنى پـاالنى تاغقـا ئېلىـپ چىقىڭـالر، چوققىغـا چىققانـدا، دىنىـدىن ۋاز        ”

لىڭالر، بولمىسـا،  ئهگهر ۋاز كهچسه ياندۇرۇپ كـې . كېچىشىنى ئېيتىڭالر
ــلىۋېتىڭالر   ــكه تاش ــدىن پهس ــدى “!تاغ ــپ   . دې ــا ئېلى ــالىنى تاغق ــۇالر ب ئ

مېنى بۇالردىن ئـۆزەڭ خالىغـان نهرسـه    ! ئى پهرۋەردىگارىم”: چىققاندا، باال
دەپ دۇئــا قىلغانىــدى، تــاغ قــاتتىق ســىلكىنىپ،   “!بىــلهن قوغــدىغىن

اھنىڭ بــاال پادىشــ. لهشــكهرلهرنىڭ ھهممىســى پهســكه دومىــالپ كهتتــى 
دەپ  “قالغــانالر قېنــى؟”: پادىشــاھ ئۇنىڭــدىن. ئالــدىغا قايتىــپ كهلــدى

شـۇنىڭ  . دەپ جـاۋاب بهردى  “ئۇالرنى ھاالك قىلدىهللا ا”: سورىغانىدى، باال
ــۇرۇپ      ــكهرگه تاپش ــورۇھ لهش ــر گ ــۇنى يهنه بى ــاھ ئ ــلهن، پادىش ــۇنى ”: بى ب

كېمىگه سـېلىپ دېڭىزنىـڭ ئوتتۇرىسـىغا ئېلىـپ بېـرىڭالر، دىنىـدىن       
ئـۇالر  . دېـدى  “!قايتمىسا، دېڭىزغـا تاشـلىۋېتىڭالر  . سا قويۇۋېتىڭالرقايت

مېنـى بـۇالردىن ئـۆزەڭ    ! ئى پهرۋەردىگارىم”: دېڭىزغا يېتىپ بارغاندا، باال
دەپ دۇئا قىلغانىدى، كـېمه چۆكـۈپ    “!خالىغان نهرسه بىلهن قوغدىغىن

بــاال يهنه . ھهممىســى دېڭىزغــا غهرق بولــدى) بالىــدىن باشــقا(كېتىــپ، 
قالغانالرغـا  ”: پادىشـاھ ئۇنىڭـدىن  . ادىشاھنىڭ ھۇزۇرىغا قايتىـپ بـاردى  پ

سـهن  . ئـۇالرنى ھـاالك قىلـدى   هللا ا”: دەپ سورىغانىدى، بـاال  “نېمه بولدى؟
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. دېــدى “مېنىــڭ دېگىنىمنــى قىلمىغىــچه مېنــى ئۆلتۈرەلمهيســهن؟    
خهلقنـى بىـر   ”: بـاال  دەپ سورىغانىدى، “نېمىلهرنى قىلىمهن؟”: پادىشاھ

ئانـدىن ئوقدىنىمـدىن بىـر    . پ، مېنى بىر دەرەخكه باغاليسهنيهرگه توپال
بـۇ بالىنىـڭ پهرۋەردىگـارى بولغـان     : ئوقنى ئېلىـپ ئـۇنى ياچاققـا قويـۇپ    

ــاتىمهن، ـ دەپ      هللا ــلهن ئ ــڭ ئىســمى بى ــوقنى(نى ــۇنداق . ئاتىســهن) ئ ش
پادىشــاھ خهلقنــى بىــر يهرگه . دېــدى “قىلســاڭال، مېنــى ئۆلتۈرەلهيســهن

ئانـدىن ئۇنىـڭ ئوقدىنىـدىن بىـر     . ەرەخكه باغلىـدى توپالپ، بالىنى بىر د
نىـڭ  هللابۇ بالىنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ا”: ئوقنى ئېلىپ، ياچاققا قويۇپ

ئـوق بالىنىـڭ چېكىسـىگه تهگـدى،     . دەپ ئاتتى “ئىسمى بىلهن ئاتىمهن
: شــۇ چاغــدا ئىنســانالر. بــاال چېكىســىگه قــولىنى قويغــان ھالــدا ئۆلــدى 

لتـــۈردۇق، بالىنىـــڭ رەبـــبىگه ئىمـــان بالىنىـــڭ رەبـــبىگه ئىمـــان كه”
شـۇنىڭ  . دېيىشـتى  “كهلتۈردۇق، بالىنىـڭ رەبـبىگه ئىمـان كهلتـۈردۇق    
سهن ئهنسـىرىگهن  ”: بىلهن، بىرى پادىشاھنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا

ــۈز بهردى ــبىگه ئىمــان   . ئىــش ي ئىنســانالرنىڭ ھهممىســى بالىنىــڭ رەب
دەكلهرنى كـوالپ،  شۇنىڭ بىـلهن، پادىشـاھ يوغـان خهنـ    . دېدى “كهلتۈردى

ــا، ئـــۇ    ــا ئـــوت يېقىشـــنى ھهمـــدە كىمكـــى دىنىـــدىن قايتمىسـ ئۇنىڭغـ
: ئىنســانالرغا) دىنــدىن قايتمىغــان. (خهنــدەكلهرگه تاشالشــنى بۇيرىــدى

نـۆۋەت  . دېيىلـدى، ئـۇالر ئـۆزلىرىنى تاشالشـتى     “!تاشـال ) ئوتقا(ئۆزەڭنى ”
قالغـان  قۇچىغىدا بالىسى بار بىر ئايالغا كهلگهندە، ئايـال ئىككىلىنىـپ   

جۈرئهتلىـك بـول، چـۈنكى    ! ئـى ئانـا  ”: ئىدى، قۇچاقتىكى بالىسى ئۇنىڭغا
شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ ئايـالمۇ بالىسـى      (دەپ نىـدا قىلـدى    “ھهق يولدىسهن

  . »)بىلهن بىرگه ئوتقا سهكرىدى
  )3005: مۇسلىم(

 الَْعْصـرَ  َصلَّى إِذَا َمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ ُصَهْيبٍ َعْنـ   9157
 إِذَا اللَّـهِ  َرُسولَ َيا إِنََّك لَُه فَِقيلَ َيَتكَلَُّم كَأَنَُّه َشفََتْيِه َتَحرُُّك َبْعِضهِْم قَْولِ ِفي َوالَْهْمُس َهَمَس
 ِلَهُؤلَـاءِ  َيقُـومُ  َمْن قَالَفَ بِأُمَِّتِه أُْعجَِب كَانَ الْأَْنبَِياِء ِمْن َنبِيا إِنَّ قَالَ َهَمْسَت الَْعْصَر َصلَّْيَت
 فَاْخَتـاُروا  َعـُدوَُّهمْ  َعلَْيهِْم أَُسلِّطَ أَنْ َوَبْيَن ِمْنُهْم أَْنَتِقَم أَنْ َبْيَن َخيِّْرُهْم أَنْ إِلَْيِه اللَُّه فَأَْوَحى
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 بَِهـذَا  َحدَّثَ إِذَا َوكَانَ قَالَ أَلْفًا َسْبُعونَ َيْومٍ ِفي ِمْنُهْم فََماَت الَْمْوَت َعلَْيهِْم فََسلَّطَ النِّقَْمةَ
 كَاِهٌن الَْمِلِك ِلذَِلَك َوكَانَ الُْملُوِك ِمْن َمِلٌك كَانَ قَالَ الْآَخرِ الَْحِديِث بَِهذَا َحدَّثَ الَْحِديِث
 فَـإِنِّي  َهـذَا  ِعلِْمي فَأَُعلَِّمُه لَِقًنا فَِطًنا قَالَ أَْو فَهًِما غُلَاًما ِلي اْنظُُروا الْكَاِهُن فَقَالَ لَُه َيكَْهُن
 النَّـارِ  الْأُْخُدوِد أَْصَحاُب قُِتلَ{  ِفيِه َوَتَعالَى َتَباَرَك اللَُّه َيقُولُ قَالَ .بنحوه أَُموَت أَنْ أََخاُف
 َزَمنِ ِفي أُْخرَِج ُهأَنَّ فَُيذْكَُر ُدِفَن فَإِنَُّه الُْغلَاُم فَأَمَّا قَالَ } الَْحِميِد الَْعزِيزِ َبلَغَ َحتَّى الَْوقُوِد ذَاِت
   .قُِتلَ ِحَني َوَضَعَها كََما ُصْدِغِه َعلَى َوأُْصُبُعُه الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر

: ـ سۇھهيب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      9157
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهسـىر نـامىزىنى ئوقۇغانـدىن      

  :ساھابىلهر. قىلىۋاتقاندەك قىمىلداتتى كېيىن، ئېغىزىنى خۇددى گهپ
نېمه ئۈچۈن ئهسىر نامىزىـدىن كېـيىن، ئـاغزىڭنى    ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

ــى         ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــورىغانىدى، پهيغهم ــداتتىڭ؟ ـ دەپ س قىمىل
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېدى

) نىــڭ كۆپلۈكىــدىن(ـــ بــۇرۇنقى پهيغهمــبهرلهردىن بىــرى ئــۈممىتى  
تىـن  هللاشـۇ چاغـدا ا  . دېدى “غا كىم قارشى تۇرااليدۇ؟بۇالر”: پهخىرلىنىپ

ئــۇالرنى جازالىشــىمنى تالالمســهن يــاكى ئۇالرنىــڭ ئۈســتىگه  ”: ئۇنىڭغــا
دېـگهن ۋەھيـى    “دۈشمهننى مۇسهللهت قىلىپ قويۇشـىمنى تالالمسـهن؟  

ئۇالرغا ئۆلـۈمنى  هللا شۇنىڭ بىلهن، ا. ئۇالر جازالىنىشنى تاللىدى. كهلدى
  .مىڭ كىشى ئۆلدى 70ندە ئۇالردىن مۇسهللهت قىلدى ۋە بىر كۈ

ــۇ       ــۆزلىگهندە مۇنـ ــنى سـ ــۇ ھهدىسـ ــۇ بـ ــۇ ئهنهـ ــۇھهيب رەزىيهلالھـ سـ
بىـــر پادىشـــاھ بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ بىـــر «: ھهدىســـنىمۇ ســـۆزلهپ بېرەتتـــى

ماڭا ئهقىللىـق بىـر بـاال تېـپىڭالر،     ”: سېهرىگهر. سېهرىگىرى بار ئىدى
ــۆگىتهي  ــى ئـ ــا بىلىمىمنـ ــتىن  . ئۇنىڭغـ ــۈپ كېتىشـ ــۈنكى مهن ئۆلـ چـ

  . داۋامى يۇقىرىقى ھهدىسكه ئوخشاش. »...دېدى “قورقىمهن
ئورەكلهرنىـڭ  ﴿: تائاال قۇرئاندا مۇنـداق دەيـدۇ  هللا ا: راۋىي مۇنداق دېدى

ئۇ ئـورەكلهر الۋۇلـداپ تۇرغـان ئـوتالر بىـلهن      . ئىگىلىرىگه لهنهت بولسۇن
ئهينــى ۋاقىتتــا ئــۇالر ئــورەكلهر ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ . تولــدۇرۇلغان ئىــدى

ئـۇالر  . ىڭ مۇئمىنلهرگه قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتىئۆزلىرىن
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ــق ا   ــيهگه اليىــ ــب، مهدھىــ ــۇئمىنلهرنى پهقهت غالىــ ــان  هللامــ ــا ئىمــ قــ
ــانلىقلىرى ئۈچــۈنال يامــان كــۆردى  ئاســمانالرنىڭ ۋە زېمىننىــڭ . ئېيتق

  .①﴾قا خاستۇرهللاپادىشاھلىقى ا
ر ئـۆمه . بالىغا كهلسـهك، ئـۇ بـاال دەپـنه قىلىنـدى     ) سېهىر ئۆگهنگهن(

رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇنىـــــڭ زامانىـــــدا قهبرىـــــدىن ئۇنىـــــڭ جهســـــىدى 
باال قولىنى چېكىسىگه قويغان ھالدا . چىقىرىلغانلىقى بايان قىلىنىدۇ

  . ②ياتقان ئىكهن) يهنى قانداق ئۆلگهن بولسا، قهبرىدە شۇنداق(
  )3340: تىرمىزى(

 إِلَّا الَْمْهِد ِفي َيَتكَلَّْم لَْم قَالَ َوَسلََّم لَْيِهَع اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9158
 ِفيَها فَكَانَ َصْوَمَعةً فَاتََّخذَ َعابًِدا َرُجلًا ُجَرْيٌج َوكَانَ ُجَرْيجٍ َوَصاِحُب َمْرَيَم اْبُن ِعيَسى ثَلَاثَةٌ
 َصـلَاِتهِ  َعلَـى  فَأَقَْبـلَ  َوَصلَاِتي أُمِّي َربِّ َيا فَقَالَ ُجَرْيُج َيا فَقَالَْت ُيَصلِّي َوُهَو أُمُُّه فَأََتْتُه

 َوَصـلَاِتي  أُمِّي َربِّ َيا فَقَالَ ُجَرْيُج َيا فَقَالَْت ُيَصلِّي َوُهَو أََتْتُه الَْغِد ِمْن كَانَ فَلَمَّا فَاْنَصَرفَْت
 أَْي فَقَالَ ُجَرْيُج َيا فَقَالَْت ُيَصلِّي َوَوُه أََتْتُه الَْغِد ِمْن كَانَ فَلَمَّا فَاْنَصَرفَْت َصلَاِتِه َعلَى فَأَقَْبلَ
 الُْموِمَساِت ُوُجوِه إِلَى َيْنظَُر َحتَّى ُتِمْتُه لَا اللَُّهمَّ فَقَالَْت َصلَاِتِه َعلَى فَأَقَْبلَ َوَصلَاِتي أُمِّي َربِّ

 ِشـئُْتمْ  إِنْ فَقَالَـتْ  بُِحْسنَِها ُيَتَمثَّلُ يٌَّبِغ اْمَرأَةٌ َوكَاَنْت َوِعَباَدَتُه ُجَرْيًجا إِْسَراِئيلَ َبُنو فََتذَاكََر
 فَأَْمكََنْتُه َصْوَمَعِتِه إِلَى َيأْوِي كَانَ َراِعًيا فَأََتْت إِلَْيَها َيلَْتِفْت فَلَْم لَُه فََتَعرََّضْت قَالَ لَكُْم لَأَفِْتَننَُّه
 َوَهـَدُموا  فَاْسَتْنَزلُوُه فَأََتْوُه ُجَرْيجٍ ِمْن ُهَو قَالَْت َولََدْت فَلَمَّا فََحَملَْت َعلَْيَها فََوقََع َنفِْسَها ِمْن

 أَْيَن فَقَالَ ِمْنَك فََولََدْت الَْبِغيِّ بَِهِذِه َزَنْيَت قَالُوا َشأُْنكُْم َما فَقَالَ َيْضرُِبوَنُه َوَجَعلُوا َصْوَمَعَتُه
 َبطْنِِه ِفي فَطََعَن الصَّبِيَّ أََتى اْنَصَرَف فَلَمَّا فََصلَّى أَُصلَِّي َحتَّى َدُعونِي فَقَالَ بِِه فََجاُءوا الصَّبِيُّ
 بِـهِ  َوَيَتَمسَّـُحونَ  ُيقَبِّلُوَنُه ُجَرْيجٍ َعلَى فَأَقَْبلُوا قَالَ الرَّاِعي فُلَانٌ قَالَ أَُبوَك َمْن غُلَاُم َيا َوقَالَ
 َصبِيٌّ َوَبْيَنا فَفََعلُوا كَاَنْت كََما ِطنيٍ ِمْن ِعيُدوَهاأَ لَا قَالَ ذََهبٍ ِمْن َصْوَمَعَتَك لََك َنْبنِي َوقَالُوا
 اْبنِي اْجَعلْ اللَُّهمَّ أُمُُّه فَقَالَْت َحَسَنٍة َوَشاَرٍة فَارَِهٍة َدابٍَّة َعلَى َراِكٌب َرُجلٌ فََمرَّ أُمِِّه ِمْن َيْرَضُع
 ثَْديِـهِ  َعلَى أَقَْبلَ ثُمَّ ِمثْلَُه َتْجَعلْنِي لَا اللَُّهمَّ فَقَالَ إِلَْيِه َرفََنظَ إِلَْيِه َوأَقَْبلَ الثَّْدَي فََتَرَك َهذَا ِمثْلَ

                                                 
  . ـ ئايهتكىچه 8ـ دىن  4سۈرە بۇرۇج،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2661(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى قىسسىلهر

 46

 اْرِتَضاَعُه َيْحِكي َوُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى أَْنظُُر فَكَأَنِّي قَالَ َيْرَتِضُع فََجَعلَ
 َزَنْيـتِ  َوَيقُولُونَ َيْضرُِبوَنَها َوُهْم بَِجارَِيٍة َوَمرُّوا قَالَ َيُمصَُّها َجَعلَفَ فَِمِه ِفي السَّبَّاَبِة بِإِْصَبِعِه
 فََتـَركَ  ِمثْلََها اْبنِي َتْجَعلْ لَا اللَُّهمَّ أُمُُّه فَقَالَْت الَْوِكيلُ َونِْعَم اللَُّه َحْسبَِي َتقُولُ َوِهَي َسَرقِْت
 َمـرَّ  َحلْقَـى  فَقَالَْت الَْحِديثَ َتَراَجَعا فَُهَناَك ِمثْلََها اْجَعلْنِي اللَُّهمَّ فَقَالَ إِلَْيَها َوَنظََر الرََّضاَع
 بَِهـِذهِ  َوَمرُّوا ِمثْلَُه َتْجَعلْنِي لَا اللَُّهمَّ فَقُلَْت ِمثْلَُه اْبنِي اْجَعلْ اللَُّهمَّ فَقُلُْت الَْهْيئَِة َحَسُن َرُجلٌ
 اللَُّهمَّ فَقُلَْت ِمثْلََها اْبنِي َتْجَعلْ لَا اللَُّهمَّ فَقُلُْت َسَرقِْت َزَنْيِت َيقُولُونََو َيْضرُِبوَنَها َوُهْم الْأََمِة

 َيقُولُونَ َهِذِه َوإِنَّ ِمثْلَُه َتْجَعلْنِي لَا اللَُّهمَّ فَقُلُْت َجبَّاًرا كَانَ الرَُّجلَ ذَاَك إِنَّ قَالَ ِمثْلََها اْجَعلْنِي
  .ِمثْلََها اْجَعلْنِي اللَُّهمَّ فَقُلُْت َتْسرِْق َولَْم َوَسَرقِْت َتْزِن َولَْم َزَنْيِت لََها

ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  9158
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. ئـــۈچ كىشـــىدىن باشـــقا ھـــېچكىم بوۋاقلىغىـــدا گهپ قىلمىغـــان«
؛ يهنه بىــرى، )ئهلهيهىسســاالم(، مهريهم ئــوغلى ئىيســا  ئۇالرنىــڭ بىــرى 

ــۇ        ــۇرەيج بهكم ــلىدە ج ــۇپ، ئهس ــاال بول ــان ب ــۆھمهت قىلىنغ ــۇرەيجگه ت ج
ئىبادەتگۇي كىشى ئىدى ۋە ئـۆزى ئۈچـۈن بىـر ئىبادەتخانـا بىنـا قىلغـان       

ئـۇ نامـاز ئوقۇۋاتقـان چاغـدا، ئانىسـى      ). شۇنىڭ ئىچىدە ياشـايتتى (بولۇپ، 
ئانـاممۇ،  ! ئـى رەبـبىم  ”: جـۇرەيج . دەپ چـاقىردى  “!ئى جـۇرەيج ”: كېلىپ
ــازمۇ؟ ــامىزىنى داۋامالشــتۇردى  “نام ــلهن،  . دەپ ئويلىــدى ۋە ن شــۇنىڭ بى

: ئهتىسى يهنه ناماز ئوقۇۋاتقاندا، ئانىسـى كېلىـپ  . ئانىسى كېتىپ قالدى
ئانـــاممۇ، ! ئـــى رەبـــبىم”: جـــۇرەيج يهنه. دەپ چـــاقىردى “!ئـــى جـــۇرەيج”

ئـۆگىنى يهنه نامـاز   . امىزىنى داۋامالشـتۇردى دەپ ئويلىدى ۋە نـ  “نامازمۇ؟
: جـۇرەيج يهنه . دەپ چاقىردى “!ئى جۇرەيج”: ئوقۇۋاتقاندا، ئانىسى كېلىپ

دەپ ئويلىـــــدى ۋە نـــــامىزىنى  “ئانـــــاممۇ، نامـــــازمۇ؟! ئـــــى رەبـــــبىم”
ئوغلـۇمنى جـاالپ   ! ئـى رەبـبىم  ”: شۇنىڭ بىلهن، ئانىسـى . داۋامالشتۇردى

دەپ  “!ۇرۇپ، قهبـزى روھ قىلمىغىـن  خوتۇنالرنىڭ يۈزىنى كۆرسـهتمهي تـ  
ــدى  ــا قىل ــڭ    . بهددۇئ ــۇرەيج ۋە ئۇنى ــدا ج ــۆز ئارىلىرى ــرائىل ئهۋالدى ئ ئىس

بهكمۇ چىرايلىق بىـر پاھىشـه ئايـال بـار     . ئىبادىتىنى تىلغا ئېلىشاتتى
دېـدى ۋە   “ئهگهر خالىسـاڭالر، مهن ئـۇنى ئـازدۇرااليمهن   ”: بولۇپ، ئـۇ ئايـال  
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ئهممـا جـۇرەيج   . ئازدۇرۇشـقا تىرىشـتى  جۇرەيجنىڭ ئالـدىغا بېرىـپ، ئـۇنى    
شـــۇنىڭ بىـــلهن، ئـــۇ ئايـــال جۇرەيجنىـــڭ . ئۇنىڭغـــا قـــاراپمۇ قويمىـــدى

ئىبادەتخانىسىدا يېتىپ قوپىدىغان بىر پـادىچى بىـلهن زىنـا قىلـدى ۋە     
بـــاال تۇغۇلغانـــدا، ئـــۇ خوتـــۇن بالىنىـــڭ  . ئۇنىڭـــدىن ھامىلـــدار بولـــدى

كېلىـــپ، ئـــۇنى  ئـــادەملهر . جۇرەيجـــدىن بولغـــانلىقىنى دەۋا قىلـــدى  
ــۇنى      ــالپ، ئ ــۇزۇپ تاش ــىنى ب ــاردى ۋە ئىبادەتخانىس ــدىن چىق ئىبادەتخانى

: دەپ سورىغانىدى، ئـۇالر  “نېمه ئىش بولدى؟”: جۇرەيج. ئۇرۇشقا باشلىدى
ــاالڭنى تۇغــدى    ” ــۇ ســېنىڭ ب ــدىڭ، ئ ــا قىل ــال بىــلهن زىن ــۇ ئاي  “ســهن ب

. نـدى باال ئېلىـپ كېلى . دەپ سورىدى “باال قهيهردە؟”: جۇرەيج. دېيىشتى
) نامـازدىن . (دېـدى  “ماڭا چېقىلمـاي تـۇرۇڭالر، نامـاز ئوقـۇۋاالي    ”: جۇرەيج

سـېنىڭ  ! ئـى بـاال  ”: كېيىن كېلىپ، بالىنىڭ بېقىنىغـا نوقـۇپ تـۇرۇپ   
شـۇنىڭ  . دېدى “دادام پاالنى پادىچى”: دەپ سورىغانىدى، باال “داداڭ كىم؟

ىڭ سـېن ”: بىلهن، كىشىلهر جۇرەيجنى قۇچاقالپ سۆيۈشكه باشـلىدى ۋە 
: لـېكىن جـۇرەيج  . دېيىشـتى  “ئىبادەتخاناڭنى ئالتۇندىن ياساپ بېرىمىز

ئــۇالر اليــدىن ياســاپ . دېــدى “يــاق، ئــۇنى بۇرۇنقىــدەك اليــدىن ياســاڭالر”
  .بېرىشتى

ئۈچىنچىســـى؛ بىـــر بـــاال ئانىســـىنى ئېمىۋاتـــاتتى، ئاتقـــا مىـــنگهن،  
! مئى رەببى”: ئانىسى. ناھايىتى كېلىشكهن بىر كىشى ئۇ يهردىن ئۆتتى

دەپ دۇئا قىلغانىدى، باال  “!مېنىڭ ئوغلۇمنىمۇ مۇشۇ ئادەمدەك قىلغىن
ئـى  ”: ئهمچهكتىن ئاغزىنى چىقىرىپ، ئۇ ئادەمگه بۇرۇلۇپ قارىغان ھالـدا 

دېـــدى ۋە ئهمچهكنـــى قايتـــا  “مېنـــى بۇنىڭـــدەك قىلمىغىـــن! رەبـــبىم
پهيغهمــــبهر : ئهبــــۇ ھــــۇرەيرە مۇنــــداق دەيــــدۇ(ئېمىشــــكه باشــــلىدى 

ــاالمن ــدەك،    ئهلهيهىسس ــۇ بالىنىــڭ ئانىســىنى ئېمىشــىنى دورىغان ىڭ ئ
). بارمىقىنى ئاغزىغـا سـېلىپ شورىشـى ھـازىرمۇ كـۆز ئالدىمـدا تۇرۇپتـۇ       

ــدۇ     ( ــداق دەي ــتۇرۇپ مۇن ــۆزىنى داۋامالش ــاالم س ــبهر ئهلهيهىسس :) پهيغهم
كېيىن، ئۇ ئانا بىر چۆرىنى ئۇرۇپ ماڭغان بىر توپ كىشىنىڭ يېنىدىن 

ــۆتتى ــۆرىنى. ئـ ــۇالر چـ ــا”: ئـ ــدىڭ  زىنـ ــدىڭ، ئوغرىلىـــق قىلـ دەپ  “قىلـ
ماڭا يېتهرلىكتـۇر، ئـۇ نېمىـدېگهن ياخشـى     هللا ا”: چۆرە بولسا. ئۇرىۋاتاتتى
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مېنىڭ ئوغلـۇمنى  ! ئى رەببىم”: بۇنى كۆرگهن ئايال. دەيتتى “ۋەكىلدۇر
ــدەك قىلمىغىــن  ــتىن    “!بۇنىڭ ــاال يهنه ئهمچهك ــدى، ب ــا قىلغانى دەپ دۇئ

. »دېـدى  “!نىڭـدەك قىلغىـن  مېنـى بۇ ! ئى رەبـبىم ”: ئاغزىنى چىقىرىپ
كېلىشـكهن بىـر كىشـى ئۆتكهنـدە،     ”: شۇنىڭ بىـلهن ئانىسـى بالىسـىغا   

: سـهن بولسـاڭ  . ـ دېدىم! ئوغلۇمنى بۇنىڭدەك قىلغىن! ئى رەببىم: مهن
كېـيىن، يېنىمىـزدىن زىنـا ۋە    . ــ دېـدىڭ  ! ئۇنىڭدەك قىلمـا ! ئى رەببىم

ئــى : نــدە، مهنئوغرىلىــق قىلــدى، دەپ دۇمبالىنىۋاتقــان بىــر چــۆرە ئۆتكه
ئـى  : لـېكىن سـهن  . ــ دېـدىم  ! ئوغلۇمنى ئۇنىڭـدەك قىلمىغىـن  ! رەببىم
دېگهنىـدى، بـاال ئانىسـىغا     “ــ دېـدىڭ  ! مېنى ئۇنىڭدەك قىلغىن! رەببىم

مېنى ! ئى رەببىم: شۇنىڭ ئۈچۈن. ئۇ كىشى زالىم ئىدى”: جاۋاب بېرىپ
لمىغـان  ئۇ ئادەملهر زىنـا يـاكى ئوغرىلىـق قى   . ـ دېدىم! ئۇنىڭدەك قىلما

مېنـى ئۇنىڭـدەك   ! ئـى رەبـبىم  : شـۇڭا مهن . چۆرىنى قارىالپ دۇمبالىـدى 
  . ـ دېدىم، ـ دېدى! قىلغىن

  )2550: مۇسلىم(

َعْبد اللَِّه ْبن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  ـ عن  9159
اثَةُ َرْهٍط ِممَّْن كَانَ قَْبلَكُْم َحتَّى أََوْوا الَْمبِيَت إِلَى غَارٍ فَـَدَخلُوُه  َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اْنطَلََق ثَلَ

إِلَّا  فَاْنَحَدَرْت َصْخَرةٌ ِمْن الَْجَبلِ فََسدَّْت َعلَْيهِْم الَْغاَر فَقَالُوا إِنَُّه لَا ُيْنجِيكُْم ِمْن َهِذِه الصَّْخَرِة
َماِلكُْم فَقَالَ َرُجلٌ ِمْنُهْم اللَُّهمَّ كَانَ ِلي أََبَواِن َشـْيَخاِن كَـبَِرياِن   أَنْ َتْدُعوا اللََّه بَِصاِلحِ أَْع

 َوكُْنُت لَا أَغْبُِق قَْبلَُهَما أَْهلًا َولَا َمالًا فََنأَى بِي ِفي طَلَبِ َشْيٍء َيْوًما فَلَْم أُرǳِْ َعلَْيهَِما َحتَّـى 
َجْدُتُهَما َناِئَمْينِ َوكَرِْهُت أَنْ أَغْبَِق قَْبلَُهَما أَْهلًا أَْو َمالًا فَلَبِثُْت َناَما فََحلَْبُت لَُهَما غَُبوقَُهَما فََو

 إِنْ َوالْقََدǳُ َعلَى َيَديَّ أَْنَتِظُر اْسِتيقَاșَُهَما َحتَّى َبَرَق الْفَْجُر فَاْسَتْيقَظَا فََشرَِبا غَُبوقَُهَما اللَُّهـمَّ 
َوْجهَِك فَفَرِّْج َعنَّا َما َنْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه الصَّْخَرِة فَاْنفََرَجْت َشْيئًا لَا  كُْنُت فََعلُْت ذَِلَك اْبِتَغاَء

مٍّ َيْسَتِطيُعونَ الُْخُروَج قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ الْآَخُر اللَُّهمَّ كَاَنْت ِلي بِْنُت َع
فَأََرْدُتَها َعْن َنفِْسَها فَاْمَتَنَعْت ِمنِّي َحتَّى أَلَمَّْت بَِها َسَنةٌ ِمْن السِّـنَِني   كَاَنْت أََحبَّ النَّاسِ إِلَيَّ

ذَا فََجاَءْتنِي فَأَْعطَْيُتَها ِعْشرِيَن َوِمائَةَ ِديَنارٍ َعلَى أَنْ ُتَخلَِّي َبْينِي َوَبْيَن َنفِْسَها فَفََعلَْت َحتَّـى إِ 
ا أُِحلُّ لََك أَنْ َتفُضَّ الَْخاَتَم إِلَّا بَِحقِِّه فََتَحرَّْجُت ِمْن الُْوقُـوعِ َعلَْيَهـا   قََدْرُت َعلَْيَها قَالَْت لَ
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فَاْنَصَرفُْت َعْنَها َوِهَي أََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ َوَتَركُْت الذََّهَب الَِّذي أَْعطَْيُتَها اللَُّهـمَّ إِنْ كُْنـُت   
َعنَّا َما َنْحُن ِفيِه فَاْنفََرَجْت الصَّْخَرةُ غَْيَر أَنَُّهْم لَـا َيْسـَتِطيُعونَ   فََعلُْت اْبِتَغاَء َوْجهَِك فَافُْرْج 

ـ   َراَء الُْخُروَج ِمْنَها قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ الثَّاِلثُ اللَُّهمَّ إِنِّي اْسـَتأَْجْرُت أَُج
لٍ َواِحٍد َتَرَك الَِّذي لَُه َوذََهَب فَثَمَّْرُت أَْجَرُه َحتَّى كَثَُرْت ِمْنـُه  فَأَْعطَْيُتُهْم أَْجَرُهْم غَْيَر َرُج

رَِك الْأَْمَوالُ فََجاَءنِي َبْعَد ِحنيٍ فَقَالَ َيا َعْبَد اللَِّه أَدِّ إِلَيَّ أَْجرِي فَقُلُْت لَُه كُلُّ َما َتَرى ِمْن أَْج
لرَِّقيقِ فَقَالَ َيا َعْبَد اللَِّه لَا َتْسَتْهزُِئ بِي فَقُلُْت إِنِّي لَا أَْسَتْهزُِئ بَِك ِمْن الْإِبِلِ َوالَْبقَرِ َوالَْغَنمِ َوا

ـ  افُْرْج فَأََخذَُه كُلَُّه فَاْسَتاقَُه فَلَْم َيْتُرْك ِمْنُه َشْيئًا اللَُّهمَّ فَإِنْ كُْنُت فََعلُْت ذَِلَك اْبِتَغاَء َوْجهَِك فَ
  .اْنفََرَجْت الصَّْخَرةُ فََخَرُجوا َيْمُشونََعنَّا َما َنْحُن ِفيِه فَ

ــۋايهت       9159 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ســىلهردىن بــۇرۇن ئــۆتكهن ئــۈچ كىشــى ســهپهرگه چىقىــپ، قونــۇش  «
دە، تاغــدىن بىــر قــۇرام تــاش  ئۈچــۈن بىــر ئۆڭكۈرنىــڭ ئىچىــگه كىرگهنــ 

ــاغزىنى توســىۋالدى  ــۇالر. يۇمــۇالپ چۈشــۈپ ئۆڭكۈرنىــڭ ئ ــۇ ”: ئ بىزنــى ب
قــا هللاتاغــدىن پهقهت بىزنىــڭ ياخشــى ئهمهللىرىمىزنــى تىلغــا ئېلىــپ ا 

شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالردىن    . دېيىشـتى  “قىلغان دۇئـايىمىزال قۇتقۇزااليـدۇ  
مهن . ار ئىـدى مېنىـڭ ياشـىنىپ قالغـان ئاتـا ـ ئانـام بـ       ! هللائـى ا ”: بىـرى 

داۋاملىق ئاتا ـ ئانامنى باشتا غىزاالندۇرۇپ، ئاندىن ئائىلهمـدىكىلهرنى ۋە   
بىر كۈنى، ماللىرىمنى ئوت ـ چـۆپ   . خىزمهتكارلىرىمنى غىزاالندۇراتتىم

ــۆيگه بهك كهچ قايتىــپ     ــپ، ئ ــراقالپ كېتى ــاقىمهن دەپ يى ــول يهردە ب م
ــدىم ــاللىر     . كهل ــدۇرۇش ئۈچــۈن م ــامنى غىزاالن ــا ـ ئان ىمنى ســېغىپ ئات

مهن ئـۇالرنى ئويغىتىشـنى اليىـق    . كىرسهم، ئۇالر ئۇخالپ قالغان ئىكهن
ــۇرۇن    ــۇالردىن ب ــدىكىلهرنى ۋە خىزمهتكــارلىرىمنى ئ ــدىم، ئائىلهم كۆرمى

شــۇنىڭ بىــلهن، قولۇمــدا  . غىزاالندۇرۇشــنى تېخىمــۇ اليىــق كۆرمىــدىم 
تـاڭ  قاچىنى تۇتقان پېتى ئۇالرنىڭ ئويغىنىشىنى كۈتۈپ تۇردۇم، ھهتتـا  

ئهگهر ! هللائى ا. ئاندىن ئاتا ـ ئانام ئويغىنىپ سۈتنى ئىچتى . يورۇپ كهتتى
شۇ ئىشـنى سـېنىڭ رازىلىقىـڭ ئۈچـۈن قىلغـان بولسـام، مۇشـۇ تاشـنى         

لــېكىن ئــۇالر ئــۇ   . تــاش ئــازراق كۆتۈرۈلــدى  . دېــدى “!كۆتــۈرۈۋەتكىن
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مېنىـــڭ ! هللائـــى ا”: يهنه بىـــرى. يوچـــۇقتىن چىقىـــپ كېتهلمهيتتـــى 
ممه ئادەمدىن سۆيۈملۈك كۆرىنىدىغان بىر قىـزى بـار   تاغامنىڭ ماڭا ھه

مهن ئــۇ قىــز بىــلهن بىلــله بولۇشــنى تهلهپ قىلســام، مېنــى رەت . ئىــدى
بىر يىلى قۇرغاقچىلىق بولۇپ كېتىپ، ئۇنىڭ بېشـىغا ئېغىـر   . قىلدى

مهن ئۇنىڭغا مېنىڭ تهلىپىمگه . كۈن چۈشۈپ، مېنىڭ قېشىمغا كهپتۇ
بهردىم، ئۇ مهن بىـلهن بىـر تۆشـهكته     تىلال 120قوشۇلۇش شهرتى بىلهن 
ــدى  ــاقۇل بول ــقا م ــاقچى   . بولۇش ــهكته بولم ــر تۆش ــلهن بى مهن ئۇنىــڭ بى

ئالــدى بىــلهن شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى بېجىرىــپ، ماڭــا  : بولغانــدا، ئــۇ
ــېقىن كهل  ــدىن يــ ــدى ! ئانــ ــ دېــ ــا  . ـــ ــلهن، مهن ئۇنىڭغــ ــۇنىڭ بىــ شــ

ــتىم   ــۇپ كهت ــتىن قوپ ــز مهن ئ  . يېقىنالشماس ــۇ قى ــالهنكى، ئ ــۈن ۋەھ ۈچ
مهن ئۇنىڭغا بهرگهن ئالتۇنـدىنمۇ  . كىشىلهرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكى ئىدى

شــۇ ئىشــنى ســېنىڭ رازىلىقىــڭ ئۈچــۈن قىلغــان ! هللائــى ا. ۋاز كهچــتىم
. تـاش يهنه ئـازراق كۆتۈرۈلـدى   . دېـدى  “!بولسام، بـۇ تاشـنى كۆتـۈرۋەتكىن   

ــۇالر ئۆڭكــۈردىن يهنىــال چىقىــپ كېتهلمىــدى   ئۈچىنچىســى . لــېكىن ئ
. مهن بىــر نهچــچه مهدىكــار ئىشــلهتكهن ئىــدىم! هللائــى ا” :مۇنــداق دېــدى

ھهممىسىنىڭ ئىش ھهققىنى بهردىم، لېكىن ئارىـدىن بىـرى ھهققىنـى    
ــدى  ــۇ ئادەمنىــڭ ئىــش ھهققىنــى ســهرمايه   . ئالمــاي كېتىــپ قال مهن ئ

ئارىــدىن خېلــى بىــر زامــان . قىلىــپ ئىشــلىتىپ، نۇرغــۇن مــال قىلــدىم
مېنىــڭ ئىــش  ! بهندىســىنىــڭ هللائــى ا”: ئۆتــۈپ، ئــۇ ئــادەم كهلــدى ۋە   

سهن كۆرۈۋاتقان بۇ نهرسـىلهر  : مهن ئۇنىڭغا. ـ دېدى! ھهققىمنى بهرگىن
يهنــى تــۆگه، كــاال، قــوي ۋە قــۇل قاتارلىقنىــڭ ھهممىســى ســېنىڭ ئىــش  

ــ  ! مېنـى مهسـخىرە قىلمـا   ! نىـڭ بهندىسـى  هللائـى ا : ئۇ. ھهققىڭ، ـ دېدىم 
نىڭ بىلهن، شۇ. سېنى مهسخىرە قىلمىدىم، ـ دېدىم : مهن ئۇنىڭغا. دېدى

ئهگهر مهن ئـۇ  ! هللائى ا. ئۇ نهرسىلهرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي ئېلىپ كهتتى
ــنى     ــۇ تاشـ ــام، بـ ــان بولسـ ــۈن قىلغـ ــېنىڭ رازىلىقىـــڭ ئۈچـ ــنى سـ ئىشـ

ــۈرۈۋەتكىن ــدى “!كۆت ــپ    . دې ــۈردىن چىقى ــۇالر ئۆڭك ــدى، ئ ــاش كۆتۈرۈل ت
  . »كهتتى

  )2272: بۇخارى(
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ـ   اهللا رسـولَ  مسعـتُ : قال: ـ   عنهما اهللا رضيـ   عمر بن اهللا عبدـ   9160
 يƕُِع ال وكان الِكفْلÛ امسه رجل قبلكم كان فيمن كانَ«: يقولـ   وسلم عليه اهللا صلى
ـ   دينارا ستني: رواية ويفـ   كثريا عطاء فأعطاها حاجةŏ Ûا علم امرأة فأتى شيءÛ عن
 مـا  ملع هذا ألن: قالت ؟ ُيْبكيِك ما: فقال وبكتÛ ارَتَعَدْت: نفسها على أرادها فلما
 أحرىÛ فأنا اهللا؟ Ưافة من هذا أنِت تفعلني: فقال اƩاجةÛ إِال عليه ƥلƗ وما قطÛǎ عِملُته
Ƒما فَلَِك اذَْه Ûأعصيه ال وواهللا أعطيُتِك Ûِمن فمات أبدا Ûبابه على مكتوب فأصبَح ليلته :
 زماŒم َنƑِّ إƂِ تعاƂ اهللا أَوَحى حƓ ذلكÛ من الناس فعجب للكفْلÛِ غفر قد تعاƂ اهللا إِن

  .»بشأنه
ــۋايهت       9160 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ـ ئاب

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئـۇ  . بۇرۇن بىر كىشى ئـۆتكهن بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئىسـمى كىفـل ئىـدى      «

ڭ يېنىغــا ئــۇ ھــاجهتمهن بىــر ئايالنىــ. ھېچنهرســىدىن قايتمــاس ئىــدى
كېـيىن ئۇنىڭغـا يېقىنالشـماقچى    . كهلدى ۋە ئۇنىڭغـا كـۆپ مـال بهردى   

ــۇ ئايــال تىتــرەپ يىغالشــقا باشــلىدى   ــېمه ”: ئۇنىڭــدىن. بولغانىــدى، ئ ن
چــۈنكى مهن بۇنــداق ”: دەپ ســورىغانىدى، ئايــال “ئۈچــۈن يىغالۋاتىســهن؟

ئىشنى پهقهتال قىلمىغان ئىدىم، موھتاجلىقىمدىن بۇ ھالهتكه چۈشـۈپ  
تىــــن قورقــــۇپ تىتــــرەپ هللاســــهن ا”: ئــــۇ كىشــــى. دېــــدى “لــــدىمقا

مـــاڭ، . تىـــن قورقۇشـــقا ســـهندىنمۇ ھهقلىـــقهللامهن ا! يىغالۋاتامســـهن؟
ــلهن قهســهم  هللا ا. ســاڭا بهرگهن نهرســهم ســېنىڭ بولســۇن  ! كهتكىــن بى

 “قـا ھهرگىـز ئاسـىيلىق قىلمـايمهن    هللاقىلىمهنكى، بۇنىڭدىن كېيىن ا
تاڭ ئاتقانـدا كىشـىلهر ئۇنىـڭ    . شۇ كېچىسى، ئۇ ئادەم ۋاپات بولدى. دېدى

دېـگهن خهتنـى كـۆردى ۋە     “كىفلنى مهغپىرەت قىلدىهللا ا”: دەرۋازىسىدا
ۋەھىـي ئـارقىلىق شـۇ    هللا بۇنىڭدىن ھهيران قېلىشتى، شـۇنىڭ بىـلهن، ا  

  . »زاماننىڭ پهيغهمبىرىگه ئۇنىڭ ئىشىنى مهلۇم قىلدى
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(
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ِمْن َربِيَعةَ قَالَ قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فََدَخلُْت َعلَى َرُسولِ  َعْن أَبِي َواِئلٍ َعْن َرُجلٍـ   9161
اِفـِد  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكَْرُت ِعْنَدُه َواِفَد َعاٍد فَقُلُْت أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ َو

َسلََّم َوَما َواِفُد َعاٍد قَالَ فَقُلُْت َعلَى الَْخبِريِ َسـقَطَْت  َعاٍد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اَدَتـاِن  إِنَّ َعاًدا لَمَّا أُقِْحطَْت َبَعثَْت قَْيلًا فََنَزلَ َعلَى َبكْرِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ فََسقَاُه الَْخْمَر َوغَنَّْتُه الَْجَر

ُهمَّ إِنِّي لَْم آِتَك ِلَمرِيضٍ فَأَُداوَِيُه َولَا ِلأَِسريٍ فَأُفَاِدَيُه فَاْسقِ ثُمَّ َخَرَج ُيرِيُد جَِبالَ َمْهَرةَ فَقَالَ اللَّ
َعْبَدَك َما كُْنَت ُمْسِقَيُه َواْسقِ َمَعُه َبكَْر ْبَن ُمَعاوَِيةَ َيْشكُُر لَُه الَْخْمَر الَِّتي َسقَاُه فَُرِفـَع لَـُه   

اْخَتاَر السَّْوَداَء ِمْنُهنَّ فَِقيلَ لَُه ُخذَْها َرَماًدا رِْمِدًدا لَا َتـذَُر  َسَحاَباٌت فَِقيلَ لَُه اْخَتْر إِْحَداُهنَّ فَ
اَتمِ ِمْن َعاٍد أََحًدا وذكر أَنَُّه لَْم ُيْرَسلْ َعلَْيهِْم ِمْن الرِّيحِ إِلَّا قَْدُر َهِذِه الَْحلْقَِة َيْعنِي َحلْقَةَ الَْخ

  .الرِّيَح الَْعِقيَم َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِلَّا َجَعلَْتُه كَالرَِّميمِ الْآَيةَ ثُمَّ قََرأَ إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم
ـ ئهبـۇ ۋائىـل رەبىيـئه قهبىلىسـىدىن بىـر ئادەمنىـڭ مۇنـداق          9161

مهدىنىگه كېلىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
  :م ۋەئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كىردى

قا سـېغىنىپ، ئادنىـڭ ئهلچىسـىدەك بولـۇپ قېلىشـتىن پانـاھ       هللاـ ا 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. تىلهيمهن، ـ دېدىم

  :مهن. ـ ئادنىڭ ئهلچىسى دېگىنىڭ نېمىسى؟ ـ دەپ سورىدى 
ــ بـــۇنى ياخشـــى بىلىـــدىغان بىرىـــدىن ســـورىدىڭ   ) قهۋمـــى(ئـــاد . ــ

سـۇ تىـلهپ دۇئـا قىلىـپ كـېلىش      (ى قهھهتچىلىككه يولۇققانـدا، قهيلنـ  
بهكـرى  . ئۇ، بهكرى ئىبنى مۇئاۋىيهنىڭ ئۆيىگه چۈشـتى . ئهۋەتتى) ئۈچۈن

ئۇنىڭغا شاراب ئىچۈردى، ئاندىن ئىككى ئايالنى ئۇنىڭغا ناخشـا ئېيتىـپ   
تاغقـا  . كېيىن، ئۇ مهھرە تېغىغا قاراپ يـۈرۈپ كهتتـى  . بېرىشكه بۇيرىدى

سېنىڭ ئالدىڭغا بىـر كېسـهلنى   مهن ! ئى رەببىم”: چىققاندىن كېيىن
داۋاالش ئۈچــۈن يــاكى بىــر ئهســىرنىڭ فىدىيهســىنى تــۆلهش ئۈچــۈن       

بهنــدەڭگه قانــداق خالىســاڭ، شــۇنداق يــامغۇر ياغــدۇرۇپ      . كهلمىــدىم
ماڭــا بهرگهن شــارابىغا شــۇكرانىمنى ئېيــتىش ئۈچــۈن، ماڭــا   ! بهرگىــن

 “!ىـن بهرگهن يامغۇرۇڭدىن بهكرى ئىبنى مۇئـاۋىيهگىمۇ ياغـدۇرۇپ بهرگ  
دەل شۇ پهيتته، ئاسماندا قىزىـل، ئـاق ۋە قـارا رەڭلىـك ئـۈچ پـارچه       . دېدى

ــاللىغىن”: ئۇنىڭغــا. بۇلــۇت كۆرۈنــدى . دېيىلــدى “!بــۇالردىن بىرىنــى ت
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ئـاد قهۋمىـدىن بىـر    ”: ئۇنىڭغا. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قارا بۇلۇتنى تاللىدى
ىلـدى،  دېي “!كىشىنىمۇ قالدۇرماي ھاالك قىلىدىغان بۇ بۇلۇتنى ئالغىن

  . ـ دېدىم
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــۇ ئۈزۈكنىــڭ تۆشــۈكىچىلىك بىــر نهرســه     ــ ئۇالرغــا پهقهت ب يهنــى (ـ
) قىسسىسـىدىمۇ (ئادنىـڭ  ﴿: ئهۋەتىلگهن ئىـدى، ـ دېـدى، ئانـدىن    ) شامال

ئـۇ  . بىر تۈرلۈك ئاالمهت بار، ئۆز ۋاقتىـدا ئۇالرغـا يامـان بـوراننى ئهۋەتتـۇق     
ھهر قانـداق نهرسـىنىڭ يېنىـدىن ئۆتسـه، ئـۇنى چىـرىگهن       ) يهنى بـوران (

  . ②دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾قىلىۋېتهتتى) تىتما ـ تاالڭ(سۆڭهكتهك 
  )3273: تىرمىزى(

ُهَرْيَرةَ َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ ثَلَاثَـةً   ـ عن ايب  9162
َتى ي إِْسَراِئيلَ أَْبَرَص َوأَقَْرَع َوأَْعَمى َبَدا ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيْبَتِلَيُهْم فََبَعثَ إِلَْيهِْم َملَكًا فَأَِفي َبنِ

الْأَْبَرَص فَقَالَ أَيُّ َشْيٍء أََحبُّ إِلَْيَك قَالَ لَْونٌ َحَسٌن َوجِلٌْد َحَسٌن قَْد قَِذَرنِي النَّـاُس قَـالَ   
فَذََهَب َعْنُه فَأُْعِطَي لَْوًنا َحَسًنا َوجِلًْدا َحَسًنا فَقَالَ أَيُّ الَْمالِ أََحبُّ إِلَْيَك قَالَ الْإِبِلُ فََمَسَحُه 

قَـُر  أَْو قَالَ الَْبقَُر ُهَو َشكَّ ِفي ذَِلَك إِنَّ الْأَْبَرَص َوالْأَقَْرَع قَالَ أََحُدُهَما الْإِبِلُ َوقَالَ الْآَخُر الَْب
َناقَةً ُعَشَراَء فَقَالَ ُيَباَرُك لََك ِفيَها َوأََتى الْأَقَْرَع فَقَالَ أَيُّ َشْيٍء أََحبُّ إِلَْيَك قَالَ َشَعٌر  فَأُْعِطَي

َحَسٌن َوَيذَْهُب َعنِّي َهذَا قَْد قَِذَرنِي النَّاُس قَالَ فََمَسَحُه فَذََهَب َوأُْعِطَي َشَعًرا َحَسًنا قَـالَ  
بُّ إِلَْيَك قَالَ الَْبقَُر قَالَ فَأَْعطَاُه َبقََرةً َحاِملًا َوقَالَ ُيَباَرُك لََك ِفيَها َوأََتى الْأَْعَمى فَأَيُّ الَْمالِ أََح

اللَّـُه   فَقَالَ أَيُّ َشْيٍء أََحبُّ إِلَْيَك قَالَ َيُردُّ اللَُّه إِلَيَّ َبَصرِي فَأُْبِصُر بِِه النَّاَس قَالَ فََمَسَحُه فََردَّ
ا َبَصَرُه قَالَ فَأَيُّ الَْمالِ أََحبُّ إِلَْيَك قَالَ الَْغَنُم فَأَْعطَاُه َشاةً َواِلًدا فَأُْنِتَج َهذَاِن َوَولََّد َهـذَ  إِلَْيِه

 فَكَانَ ِلَهذَا َواٍد ِمْن إِبِلٍ َوِلَهذَا َواٍد ِمْن َبقَرٍ َوِلَهذَا َواٍد ِمْن غََنمٍ ثُمَّ إِنَُّه أََتـى الْـأَْبَرَص ِفـي   
 ثُمَّ وَرِتِه َوَهْيئَِتِه فَقَالَ َرُجلٌ ِمْسِكٌني َتقَطََّعْت بَِي الِْحَبالُ ِفي َسفَرِي فَلَا َبلَاȟَ الَْيْوَم إِلَّا بِاللَِّهُص

َسفَرِي بَِك أَْسأَلَُك بِالَِّذي أَْعطَاَك اللَّْونَ الَْحَسَن َوالْجِلَْد الَْحَسَن َوالَْمالَ َبِعًريا أََتَبلَّغُ َعلَْيِه ِفي 

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 42ـ ۋە  41سۈرە زارىيات،  ① 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2611(ئهلبانى  ②
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فَقَالَ لَُه إِنَّ الُْحقُوَق كَِثَريةٌ فَقَالَ لَُه كَأَنِّي أَْعرِفَُك أَلَْم َتكُْن أَْبَرَص َيقْذَُرَك النَّـاُس فَِقـًريا   
ـ   ا فَأَْعطَاَك اللَُّه فَقَالَ لَقَْد َورِثُْت ِلكَابِرٍ َعْن كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُْنَت كَاِذًبا فََصيََّرَك اللَُّه إِلَـى َم

َعلَْيـِه   كُْنَت َوأََتى الْأَقَْرَع ِفي ُصوَرِتِه َوَهْيئَِتِه فَقَالَ لَُه ِمثْلَ َما قَالَ ِلَهذَا فََردَّ َعلَْيِه ِمثْلَ َما َردَّ
 َهذَا فَقَالَ إِنْ كُْنَت كَاِذًبا فََصيََّرَك اللَُّه إِلَى َما كُْنَت َوأََتى الْأَْعَمى ِفي ُصوَرِتِه فَقَالَ َرُجـلٌ 
لَُك ِمْسِكٌني َواْبُن َسبِيلٍ َوَتقَطََّعْت بَِي الِْحَبالُ ِفي َسفَرِي فَلَا َبلَاȟَ الَْيْوَم إِلَّا بِاللَِّه ثُمَّ بَِك أَْسأَ

بِالَِّذي َردَّ َعلَْيَك َبَصَرَك َشاةً أََتَبلَّغُ بَِها ِفي َسفَرِي فَقَالَ قَْد كُْنُت أَْعَمى فََردَّ اللَُّه َبَصـرِي  
 فَِقًريا فَقَْد أَغَْنانِي فَُخذْ َما ِشئَْت فََواللَِّه لَا أَْجَهُدَك الَْيْوَم بَِشْيٍء أََخذَْتُه ِللَِّه فَقَـالَ أَْمِسـكْ  َو

  .َمالََك فَإِنََّما اْبُتِليُتْم فَقَْد َرِضَي اللَُّه َعْنَك َوَسِخطَ َعلَى َصاِحَبْيَك
ن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدى   9162

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تائاال ئىسرائىل ئوغۇللىرىدىن ئاق كېسهل، تاز ۋە قارىغۇ بولغـان  هللا ا«

. ئــۈچ كىشــىنى ســىناپ كــۆرمهكچى بولــدى ۋە ئۇالرغــا پهرىشــته ئهۋەتتــى
: پهرىشــته بىرىنچــى بولــۇپ ئــاق كېســهل كىشــىنىڭ ئالــدىغا كېلىــپ  

ــهن؟ ھ” ــى كۆرىسـ ــى ئهڭ ياخشـ ــدىن نېمىنـ ــورىدى “هممىـ ــۇ. دەپ سـ : ئـ
چىرايلىــق رەڭ بىــلهن چىرايلىــق تېرىنــى، چــۈنكى ئىنســانالر مېنــى ”

ــدۇ  ــان كۆرى ــدى “يام ــته. (دې ــڭ   ) پهرىش ــدى، ئۇنى ــىيالپ قويغانى ــۇنى س ئ
. كېســىلى ســاقىيىپ، چىرايلىــق رەڭ ۋە چىرايلىــق تېــرە بېرىلــدى     

: ئـۇ . دەپ سـورىدى  “خشى كۆرىسـهن؟ قانداق مالنى يا”: ئاندىن ئۇنىڭدىن
راۋىي بۇ ھهقته، يهنى ئـاق كېسـهل بىـلهن تـاز     (دېدى  “)ياكى كاال(تۆگه ”

ــانلىقى    ــاال تهلهپ قىلغـ ــاكى كـ ــۆگه يـ ــىنىڭ تـ ــىدىن قايسىسـ ئىككىسـ
پهرىشته ئۇنىڭغا بىر تۇياق بوغـاز تـۆگه   ). ھهققىدە ئىككىلىنىپ قالغان

ئانــدىن تازنىــڭ . دېــدى “!بــۇالرنى ســاڭا مۇبــارەك قىلســۇنهللا ا”: بېرىــپ
ــپ  ــا بېرى ــهن؟  ”: يېنىغ ــى ئهڭ ياخشــى كۆرىس ــدىن نېمىن دەپ  “ھهممى

مهنــدىن ) يهنــى تــازلىق(چىرايلىــق چــاچنى، بــۇ نهرســه ”: تــاز. ســورىدى
پهرىشـته ئـۇنى   . دېـدى  “چۈنكى ئىنسانالر مېنـى يامـان كۆرىـدۇ   . كهتسۇن

 سىيالپ قويغانىدى، ئۇنىڭ كېسىلى ساقىيىپ، بېشىغا چىرايلىق چاچ
ــدى ــدىن . ئۈن ــدىن ئۇنىڭ ــهن؟  ”: ئان ــالنى ياخشــى كۆرىس ــداق م دەپ  “قان
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ئۇنىڭغا بىر تۇيـاق بوغـاز   ) شۇنىڭ بىلهن. (دېدى “كالىنى”: ئۇ. سورىدى
ئاندىن قارىغۇنىڭ . دېدى “!بۇنى ساڭا مۇبارەك قىلسۇنهللا ا”: كاال بېرىپ

ــپ  ــا بېرى ــهن؟  ”: يېنىغ ــى ياخشــى كۆرىس ــدىن بهك نېمىن دەپ  “ھهممى
كۆزۈمنىــڭ نــۇرىنى قــايتۇرۇپ بهرســۇن، ئىنســانالرنى هللا ا” :ئــۇ. ســورىدى
ــدى “كــۆرەي ــدى، ا  . دې ئۇنىــڭ هللا پهرىشــته ئۇنىــڭ كــۆزىنى ســىيالپ قوي

ــۇرىنى قــايتۇرۇپ بهردى  ــدىن پهرىشــته. كۆزىنىــڭ ن ــداق مــالنى ”: ئان قان
ئۇنىڭغا بىر تۇيـاق  . دېدى “قوينى”: ئۇ. دەپ سورىدى “ياخشى كۆرىسهن؟
بېـرىلگهن مالالرنىـڭ ھهممىسـى بوغـاز ئىـدى،       ئۇالرغـا . بوغاز قوي بهردى

شۇڭا بىرسىنىڭ بىر ۋادى تۆگىسى، يهنه بىرسىنىڭ بىر ۋادى كالىسـى،  
كېـيىن، ئـۇ پهرىشـته شـهكلىنى     . يهنه بىرسىنىڭ بىر ۋادى قويى بولدى

مهن بىـر كهمـبهغهل   ”: ئۆزگهرتىپ، ئاق كېسـهلنىڭ يېنىغـا كهلـدى ۋە   
ن ھهمــدە ســېنىڭ ياردىمىڭــدىن تىــهللايېــرىم يولــدا قالــدىم، ا. ئــادەممهن

سـاڭا  . باشقا مېنى بۈگۈن مهنزىلىمگه يهتكۈزىـدىغان ھـېچ نهرسـهم يـوق    
ــۆگىنى بهرگهن زاتنىــڭ      ــدا ت ــال ئورنى ــى ۋە م ــى، تېرىن چىرايلىــق رەڭن
ھــۆرمىتى ئۈچــۈن ماڭــا بىــر تــۆگه بهرگىــن، ئۇنىــڭ بىــلهن ســهپىرىمنى 

: ســـهللـــېكىن ئـــاق كې. دېـــدى “داۋامالشـــتۇرۇپ ئۆيـــۈمگه يېتىـــۋاالي
ــۆپ ” ــدىغان يهرلهر ك ــدى “بېرى ــدەك  ”: پهرىشــته. دې مهن ســېنى تونىغان

ھهممه ئادەم يىراق قاچىدىغان ئـاق  ) بىر ۋاقىتالردا(سهن . قىلىۋاتىمهن
هللا ئانــدىن ا “!كېســهل ئهمهســمىدىڭ؟ ســهن كهمــبهغهل ئهمهســمىدىڭ؟ 

يــاق، بــۇ مــالالر ماڭــا ئاتــا ـ    ”: ئــاق كېســهل. ســاڭا مــال بهردى، ـ دېــدى   
ــدىن ــان  بوۋام ــراس قالغ ــدى “مى ــا . دې ــته ئۇنىڭغ ــان ”: پهرىش ئهگهر يالغ

. دېــدى “!ســېنى بــۇرۇنقى ھالىڭغــا قايتۇرســۇنهللا ســۆزلهۋاتقان بولســاڭ، ا
. ئاندىن تازنىڭ يېنىغـا بېرىـپ، ئـاق كېسـهلگه دېـگهن سـۆزلهرنى دېـدى       

: پهرىشـته ئۇنىڭغـا  . لېكىن تازمۇ ئاق كېسـهلگه ئوخشاشـال جـاۋاب بهردى   
ــۆزل ” ــان سـ ــاڭ، ائهگهر يالغـ ــا  هللا هۋاتقان بولسـ ــۇرۇنقى ھالىڭغـ ــېنى بـ سـ

مهن ”: قارىغۇنىڭ ئالـدىغا بېرىـپ  ) پهرىشته(ئاندىن . دېدى “!قايتۇرسۇن
ــادەممهن  ــدىم، ا . بىــر كهمــبهغهل، مۇســاپىر ئ ــدا قال تىــن ۋە هللايېــرىم يول

ســېنىڭ ياردىمىڭــدىن باشــقا مېنــى بۈگــۈن مهنــزىلىمگه يهتكۈزىــدىغان 
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ۇرىنى قـايتۇرۇپ بهرگهن زاتنىـڭ   سـاڭا كۆزۈڭنىـڭ نـ   . ھېچ نهرسهم يـوق 
ئۇنىــڭ بىــلهن ســهپىرىمنى ! ھــۆرمىتى ئۈچــۈن ماڭــا بىــر قــوي بهرگىــن

مهن بىـر قـارىغۇ   ”: ئـۇ كىشـى  . دېدى “داۋامالشتۇرۇپ، ئۆيۈمگه يېتىۋاالي
هللا كهمــبهغهل ئىــدىم، ا. كۆزۈمنىــڭ نــۇرىنى قــايتۇرۇپ بهردىهللا ئىــدىم، ا

مى بىــلهن  نىــڭ نــا هللا! خــالىغىنىڭنى ئــالغىن . مېنــى بــاي قىلــدى  
رازىلىقى ئۈچۈن مهن سـېنى ھهرگىزمـۇ قىـيىن ئهھۋالـدا     هللا قهسهمكى، ا

: پهرىشـــته ئۇنىڭغـــا. دېـــدى “)يهنـــى خـــالىغىنىڭنى ئـــال(قويمـــايمهن 
ســهندىن رازى بولــدى، هللا ســىلهر ســىنالدىڭالر، ا! مېلىڭنــى چىــڭ تــۇت”

  . »دېدى “لېكىن ئۇ ئىككى دوستۇڭغا غهزەب قىلدى
  )3464: بۇخارى(

 أَنَّـهُ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9163
 ائِْتنِـي  فَقَـالَ  ِديَنارٍ أَلَْف ُيْسِلفَُه أَنْ إِْسَراِئيلَ َبنِي َبْعَض َسأَلَ إِْسَراِئيلَ َبنِي ِمْن َرُجلًا ذَكََر

 قَـالَ  كَِفيلًا بِاللَِّه كَفَى قَالَ بِالْكَِفيلِ فَأِْتنِي قَالَ َشهِيًدا بِاللَِّه كَفَى الَفَقَ أُْشهُِدُهْم بِالشَُّهَداِء
 َمْركًَبـا  الْـَتَمسَ  ثُمَّ َحاَجَتُه فَقََضى الَْبْحرِ ِفي فََخَرَج ُمَسمى أََجلٍ إِلَى إِلَْيِه فََدفََعَها َصَدقَْت
 أَلَْف ِفيَها فَأَْدَخلَ فََنقََرَها َخَشَبةً فَأََخذَ َمْركًَبا َيجِْد فَلَْم أَجَّلَُه لَِّذيا ِللْأََجلِ َعلَْيِه َيقَْدُم َيْركَُبَها
 إِنَّـكَ  اللَُّهمَّ فَقَالَ الَْبْحرِ إِلَى بَِها أََتى ثُمَّ َمْوِضَعَها َزجََّج ثُمَّ َصاِحبِِه إِلَى ِمْنُه َوَصِحيفَةً ِديَنارٍ
 بَِك فََرِضَي كَِفيلًا بِاللَِّه كَفَى فَقُلُْت كَِفيلَا فََسأَلَنِي ِديَنارٍ أَلَْف فُلَاًنا فُْتَتَسلَّ كُْنُت أَنِّي َتْعلَُم

 إِلَْيِه أَْبَعثُ َمْركًَبا أَجَِد أَنْ َجَهْدُت َوأَنِّي بَِك فََرِضَي َشهِيًدا بِاللَِّه كَفَى فَقُلُْت َشهِيًدا َوَسأَلَنِي
 َوُهَو اْنَصَرَف ثُمَّ ِفيِه َولََجْت َحتَّى الَْبْحرِ ِفي بَِها فََرَمى أَْسَتْوِدُعكََها َوإِنِّي أَقِْدْر فَلَْم لَُه الَِّذي
 َمْركًَبـا  لََعلَّ َيْنظُُر أَْسلَفَُه كَانَ الَِّذي الرَُّجلُ فََخَرَج َبلَِدِه إِلَى َيْخُرُج َمْركًَبا َيلَْتِمُس ذَِلَك ِفي
 الَْمـالَ  َوَجَد َنَشَرَها فَلَمَّا َحطًَبا ِلأَْهِلِه فَأََخذََها الَْمالُ ِفيَها الَِّتي بِالَْخَشَبِة فَإِذَا بَِماِلِه َجاَء قَْد

 ِفـي  َجاِهـًدا  زِلُْت َما َواللَِّه فَقَالَ ِديَنارٍ بِالْأَلِْف فَأََتى أَْسلَفَُه كَانَ الَِّذي قَِدَم ثُمَّ َوالصَِّحيفَةَ
 َبَعثْـتَ  كُْنَت َهلْ قَالَ ِفيِه أََتْيُت الَِّذي قَْبلَ َمْركًَبا َوَجْدُت فََما َماِلَكبِ ِلآِتَيَك َمْركَبٍ طَلَبِ
 َعْنَك أَدَّى قَْد اللََّه فَإِنَّ قَالَ ِفيِه جِئُْت الَِّذي قَْبلَ َمْركًَبا أَجِْد لَْم أَنِّي أُْخبُِرَك قَالَ بَِشْيٍء إِلَيَّ
  .َراِشًدا الدِّيَنارِ بِالْأَلِْف اْنَصرِْففَ الَْخَشَبِة ِفي َبَعثَْت الَِّذي
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ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9163
ــدىن      ــرائىل ئوغۇللىرى ــهللهم ئىس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :بىرىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېگهن
قهرز . بىــر كىشــى يهنه بىــر كىشــىدىن مىــڭ دىنــار قهرز ســورىدى   «
: قهرزدار. دېـدى  “!گۇۋاھچى ئېلىپ كهلگىـن، گـۇۋاھ بولسـۇن   ”: گىسىئى
ئۇنـــداقتا، كېپىـــل ”: قهرز ئىگىســـى. دېـــدى “گۇۋاھلىققـــا يېـــتهرهللا ا”

ــۈرگىن ــدى “!كهلت ــتهر هللا ا”: قهرزدار. دې ــپىللىككه يې ــدى “كې قهرز . دې
ئۇنىڭغا مهلۇم مۇددەت ئۈچۈن مىڭ  دېدى ۋە “توغرا ئېيتتىڭ”: ئىگىسى

. پــۇلنى ئېلىــپ، دېڭىــز ســهپىرىگه ئاتالنــدى) قهرزدار. (دىنــار قهرز بهردى
ئىشىنى تۈگهتكهندىن كېيىن، بهلگىلهنـگهن مـۇددەتته قهرزىنـى تـۆلهش     

شـۇنىڭ  . مهقسىتىدە قايتىش ئۈچۈن كـېمه ئىزدىـدى، ئهممـا تاپالمىـدى    
ئىچىگه مىڭ دىنـار  . بىلهن، بىر ياغاچنى تېپىپ، ئۇنىڭ ئىچىنى ئويدى

ئانـدىن  . نىڭ ئىگىسـىگه بىـر پـارچه خهت يـازدى    قويۇپ، ئۆز نامىدىن پۇل
: كولىغان يهرنى ئېتىپ، ياغـاچنى دېڭىزنىـڭ بويىغـا ئېلىـپ كهلـدى ۋە     

سـهن بىلىسـهن، مهن پاالنچىـدىن مىـڭ دىنـار قهرز ئالغـان       ! ئى رەببىم”
كېپىللىققــا هللا ا: مهن. مهنــدىن كېپىــل ســورىدى ) شــۇ چاغــدا. (ئىــدىم

مهنـدىن گـۇۋاھچى   . رازى بولـدى  سېنىڭ كېپىللىقىڭغا. يېتهر، ـ دېدىم 
ــتهر، ـ دېــــدىم     هللا ا: مهن. تهلهپ قىلــــدى ــا يېــ ســــېنىڭ . گۇۋاھلىققــ

ــدى  ــا رازى بول ــۆلهش ئۈچــۈن كــېمه   . گۇۋاھلىقىڭغ ــا قهرزىمنــى ت ئۇنىڭغ
دەپ دېڭىزغـا   “بـۇنى سـاڭا ئامـانهت قىلـدىم    . ئىزدىدىم، ئهمما تاپالمىدىم

ئـۇ ئـادەم   . كهتتـى ياغاچ ئېقىپ، دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىغا كىرىـپ  . قويۇۋەتتى
قهرز ئىگىسـى  . يۇرتىغا قايتىش ئۈچـۈن يهنه كـېمه ئىزدەشـكه باشـلىدى    

دېگهن ئوي بىلهن  “بهلكىم بىرەر كېمه مېلىمنى ئېلىپ كېلىپ قاالر”
تۇيۇقسىزال ئالدىغا بىر ياغـاچ ئېقىـپ كېلىـپ    . قاراپ تۇراتتى) دېڭىزغا(

رغـان ئىـدى،   ئۇنى ئوتۇن قىلىش ئۈچۈن ئۆيىگه ئېلىـپ بېرىـپ يا  . قالدى
مهلــۇم مــۇددەتتىن . ئىچىــدە پــۇلى بىــلهن خېتــى تۇرغــانلىقىنى كــۆردى

ــلهن كېلىــپ   ــار بى ــيىن، قهرزدار مىــڭ دىن ــلهن  هللا”: كې ــامى بى نىــڭ ن
قهسهمكى، پۇلـۇڭنى ۋاقتىـدا ئېلىـپ كـېلىش ئۈچـۈن كـېمه ئىزدىـدىم،        
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 “مانـا بـۇ پۇلـۇڭ   . ۋاقتى ئۆتۈپ كهتتى، خاپا بـولمىغىن . ئهمما تاپالمىدىم
ــدى ــكهن    ”: قهرز ئىگىســى .دې ــېلىپ ئهۋەت ــگه س ــهن ياغاچنىــڭ ئىچى س

شــۇنىڭ بىــلهن، ئــۇ كىشــى كــۆپ . دېــدى “ماڭــا يهتكــۈزدىهللا ئامــانهتنى ا
  . »ھهمدۇ سانا ئېيتىپ، مىڭ دىنارنى ئېلىپ قايتىپ كهتتى

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْدرِي أَُتبَّـٌع  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّـ   9164
  .لَِعٌني ُهَو أَْم لَا َوَما أَْدرِي أَُعَزْيٌر َنبِيٌّ ُهَو أَْم لَا

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9164
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىــــڭ لهنهتلهنــــگهن يــــاكى )پادىشــــاھيهمهنلىــــك بىــــر (تــــۇببه «
لهنهتلهنمىگهنلىكىنـــى، ئۇزەيرنىـــڭ پهيغهمـــبهر يـــاكى ئهمهســـلىكىنى 

  . ①»بىلمهيمهن
  )4674: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْولَا َبُنو ـ   9165
  .ْم َيْخَنْز اللَّْحُم َولَْولَا َحوَّاُء لَْم َتُخْن أُْنثَى َزْوَجَها الدَّْهَرإِْسَراِئيلَ لَ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9165
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ھهۋۋا. ئىسرائىل ئهۋالدى بولمىغان بولسـا، گـۆش پـۇراپ قالمـايتتى    «
  . »بولمىسا ئىدى، ھېچبىر ئايال ئېرىگه خىيانهت قىلمايتتى) ئانا(

  )3399: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْشَتَرى ـ   9166
ْشَتَرى الَْعقَاَر ِفي َعقَارِِه َجرَّةً ِفيَها ذََهٌب فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن َرُجلٍ َعقَاًرا لَُه فََوَجَد الرَُّجلُ الَِّذي ا

لَُه الَِّذي اْشَتَرى الَْعقَاَر ُخذْ ذََهَبَك ِمنِّي إِنََّما اْشَتَرْيُت ِمْنَك الْأَْرَض َولَْم أَْبَتْع ِمْنَك الـذََّهَب  
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َها فََتَحاكََما إِلَى َرُجلٍ فَقَالَ الَِّذي َتَحاكََما َوقَالَ الَِّذي لَُه الْأَْرُض إِنََّما بِْعُتَك الْأَْرَض َوَما ِفي
ـ  ةَ إِلَْيِه أَلَكَُما َولٌَد قَالَ أََحُدُهَما ِلي غُلَاٌم َوقَالَ الْآَخُر ِلي َجارَِيةٌ قَالَ أَْنِكُحوا الُْغلَاَم الَْجارَِي

  .َوأَْنِفقُوا َعلَى أَْنفُِسهَِما ِمْنُه َوَتَصدَّقَا
رە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەي   9166

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــېتىۋاپتۇ   « ــارچه يهر سـ ــر پـ ــىدىن بىـ ــر كىشـ ــى يهنه بىـ ــر كىشـ . بىـ

ئـــۇ، يهر ســـاتقان . ســـېتىۋالغان يهردىـــن بىـــر كـــوزا ئـــالتۇن چىقىپتـــۇ 
ــپ  ــدىغا بېرى ــال ”: كىشــىنىڭ ئال ــالتۇنىڭنى ئ ــۇ ئ ــهن! ب دىن يهر مهن س

مهن ”: يهر سـاتقان كىشـى  . دەپتـۇ  “سېتىۋالدىم، ئـالتۇن سـېتىۋالمىدىم  
بـۇالر  . دەپتـۇ  “ساڭا يهر ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى نهرسىلهرنى قوشۇپ سـاتتىم 
ئـــۇ ئـــادەم بـــۇ . پۈتۈشـــهلمهي باشـــقا بىـــر ئادەمنىـــڭ يېنىغـــا بېرىپتـــۇ

ڭ مېنىـ ”: ئۇالردىن بىرى. دەپ سوراپتۇ “باالڭالر بارمۇ؟”: ئىككىسىدىن
ئـۇ  . دەپتـۇ  “ېنىـڭ بىـر قىـزىم بـار    م”: يهنه بىرى. دەپتۇ “بىر ئوغلۇم بار

ئوغۇل بىلهن قىزنـى ئۆيلهنـدۈرۈپ قويـۇڭالر ۋە بـۇ ئـالتۇننى ئـۇ       ”: كىشى
 “!سهدىقه قىلىڭالر) ئۇالردىن ئاشقىنىنى. (ئىككىسىگه سهرپ قىلىڭالر

  . »دەپتۇ
  )3472: بۇخارى(

 َعْن ُيَحدِّثَُنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيُّ كَانَ قَالَ رٍوَعْم ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْنـ  9167
  .َصلَاٍة ُعظْمِ إِلَى إِلَّا َيقُوُم َما ُيْصبَِح َحتَّى إِْسَراِئيلَ َبنِي

ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت  9167
هلهيهى ۋەسهللهم بهزىدە بىزگه تاڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ: قىلىنىدۇ

ئاتقۇچه ئىسرائىل ئهۋالدى ھهققىدە سۆزلهپ بېرەتتى، پهقهت ناماز 
  . ①تۇراتتى) ئورنىدىن(ئۈچۈنال 

  )3663: ئهبۇ داۋۇد(
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 ِمْن اْمَرأَةٌ كَاَنْت قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْنـ  9167
 ِمْن َوَخاَتًما َخَشبٍ ِمْن رِْجلَْينِ فَاتََّخذَْت طَوِيلََتْينِ اْمَرأََتْينِ َمَع َتْمِشي قَِصَريةٌ إِْسَراِئيلَ َبنِي
  .الطِّيبِ أَطَْيُب َوُهَو ِمْسكًا َحَشْتُه ثُمَّ ُمطَْبٌق ُمْغلٌَق ذََهبٍ

ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت  9168
  :لىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقى

بهنى ئىسرائىل قهۋمىدە بويى پاكار بىر ئايال بولۇپ، ئـۇ ئايـال بـويى    «
شۇنىڭ ئۈچۈن ئـۇ، ياغـاچتىن   . ئېگىز ئىككى ئايال بىلهن بىلله ماڭاتتى

ــۇت ياســىتىۋالغانىدى  ــۈزۈك   . ئىككــى پ ــالتۇن ئ ــاۋاك ئ ــۇ يهنه ئىچــى ك ئ
ــبهر     ياســىتى پ، ئۇنىــڭ ئىچىــگه ئهڭ ياخشــى پۇرايــدىغان مۇشــكى ـ ئهن

  . »تولدۇرۇۋالغانىدى
  )2252: مۇسلىم(
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 مهخلۇقاتالرنىڭ يارىتىلىش بۆلۈمى

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ إِنِّي ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَءُه ـ  9169
يمٍ فَقَالَ اقَْبلُوا الُْبْشَرى َيا َبنِي َتِميمٍ قَالُوا َبشَّْرَتَنا فَأَْعِطَنا فََدَخلَ َناٌس ِمْن أَْهلِ قَْوٌم ِمْن َبنِي َتِم

َنَتفَقََّه ِفي الَْيَمنِ فَقَالَ اقَْبلُوا الُْبْشَرى َيا أَْهلَ الَْيَمنِ إِذْ لَْم َيقَْبلَْها َبُنو َتِميمٍ قَالُوا قَبِلَْنا جِئَْناَك ِل
ُه دِّينِ َوِلَنْسأَلََك َعْن أَوَّلِ َهذَا الْأَْمرِ َما كَانَ قَالَ كَانَ اللَُّه َولَْم َيكُْن َشْيٌء قَْبلَُه َوكَانَ َعْرُشال

  .َعلَى الَْماِء ثُمَّ َخلََق السََّمَواِت َوالْأَْرَض َوكََتَب ِفي الذِّكْرِ كُلَّ َشْيٍء
ــۇ     9169 ــهين رەزىيهلالھ ــى ھۇس ــران ئىبن ــداق   ـ ئىم ــۇدىن مۇن ئهنه

مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     : رىۋايهت قىلىنىدۇ
بهنــى تهمىــم قهبىلىســىدىن بىــر گــۇرۇھ كىشــى   . يېنىــدا ئولتــۇراتتىم

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. كهلدى
. ــ دېـدى  ! سىلهرگه خۇشخهۋەر بار، قوبۇل قىلىڭـالر ! ـ ئى بهنى تهمىم 

  :الرلېكىن ئۇ
ئارقىـدىن يهمهن  . ــ دېيىشـتى  ! ـ خۇشخهۋەر بولسا، سۆيۈنچه بهرگىـن  

ئهھلىدىن بىر گۇرۇھ كىشى كهلگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
  :ۋەسهللهم ئۇالرغا

بـۇنى  ! سىلهرگه خۇشخهۋەر بـار، قوبـۇل قىلىڭـالر   ! ـ ئى يهمهن ئهھلى 
  :ئۇالر. بهنى تهمىم قوبۇل قىلمىغان ئىدى، ـ دېدى

قوبۇل قىلدۇق، سېنىڭ ئالدىڭغا دىننى ئۆگىنىش ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
ۋە يارىتىلىشنىڭ قانداق باشالنغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن كهلگهنىدۇق، 

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى. ـ دېدى
. بار ئىدى، ئۇنىڭدىن بـۇرۇن ھېچنهرسـه يـوق ئىـدى    ) ئهزەلدىن(هللا ـ ا 

ى سۇنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلغان بولۇپ، كېيىن ئاسـمان بىـلهن   ئۇنىڭ ئهرش
  . يهرنى ياراتتى ۋە لهۋھۇلمهھپۇزغا ھهممه نهرسىنى يازدى

  )7418: بۇخارى(
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 َخلْقَـهُ  َيْخلَُق أَنْ قَْبلَ َربَُّنا كَانَ أَْيَن اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَ َرزِينٍ أَبِي َعْنـ   9170
  .الَْماِء َعلَى َعْرَشُه َوَخلََق َهَواٌء فَْوقَُه َوَما َهَواٌء َتْحَتُه اَم َعَماٍء ِفي كَانَ قَالَ

: ـ ئهبۇ رەزىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    9170
  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ــۇلۇلالھ   ــى رەس ــ ئ ــز   ! ـ ــۇرۇن رەببىمى ــاتالرنى يارىتىشــتىن ب مهخلۇق
ى؟ ـ دەپ ســورىغانىدىم، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى       قهيهردە ئىــد

  :ۋەسهللهم
ــۇت ئۈســتىدە ئىــدى      ــوق بۇل ــاۋا ي ــۇ، ئاســتىدىمۇ، ئۈســتىدىمۇ ھ ــ ئ . ـ

  . ①ئهرشىنى سۇ ئۈستىدە ياراتتى، ـ دېدى
  )3109: تىرمىزى(

قَاَم ِفيَنا النَّبِيُّ  َعْن طَارِقِ ْبنِ ِشَهابٍ قَالَ َسِمْعُت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُـ   9171
َوأَْهـلُ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَاًما فَأَْخَبَرَنا َعْن َبْدِء الَْخلْقِ َحتَّى َدَخلَ أَْهلُ الَْجنَِّة َمَنازِلَُهْم 

  .النَّارِ َمَنازِلَُهْم َحِفظَ ذَِلَك َمْن َحِفظَُه َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيُه
مهن ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   : ىهاب مۇنـداق دەيـدۇ  ـ تارىق ئىبنى ش  9171

بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر   : ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم   
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـزگه يارىتىلىشـنىڭ باشلىنىشـىدىن      
تارتىپ، جهننهت ئهھلى جهننهتكه، دوزاخ ئهھلى دوزاخقـا كىـرگهنگه قهدەر   

ــاڭالتتى   ــىنى ئـ ــمه نهرسـ ــدىغان ھهمـ ــۇالر. (بولىـ ــارىمىزدىكى بهزى ) بـ ئـ
  . كىشىلهرنىڭ يادىدا قالدى، بهزىلهر ئۇنتۇپ كهتتى
  )3192: بۇخارى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ أُِذنَ ِلـي أَنْ   ـ   9172
َملَِة الَْعْرشِ إِنَّ َما َبْيَن َشْحَمِة أُذُنِِه إِلَى َعاِتِقِه َمِسَريةُ أَُحدِّثَ َعْن َملٍَك ِمْن َملَاِئكَِة اللَِّه ِمْن َح

  .َسْبعِ ِمائَِة َعامٍ
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ــۋايهت      9172 ــادىن رى ــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ـ جــابىر ئىبنــى ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دىغان پهرىشـتىلىرىدىن بىـرى   نىڭ ئهرشىنى كۆتۈرۈپ تۇرىـ هللاماڭا ا«
ئـــۇ پهرىشـــتىنىڭ . ھهققىـــدە ســـۆزلهپ بېرىشـــكه رۇخســـهت قىلىنـــدى

 700قۇلىقىنىــڭ يۇمشــىقى بىــلهن مۈرىســىنىڭ ئارىســىدىكى مۇســاپه   
  . ①»يىللىق يولغا تهڭ

  )4727: ئهبۇ داۋۇد(

مسعت رسول اهللا ـ صلى : قال: أيب بن كعب ـ رضي اهللا عنه ـ  عنـ  9173
اكُتْبÛ فَجرى مبا هو كائن : أوَّلُ َما َخلََق اللَُّه القلََمÛ فقال له«: ـ يقولاهللا عليه وسلم 

  .»إƂ األبِد
ــۋايهت       9173  ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى كهئـــب رەزىيهلالھـ ــۇبهي ئىبنـ ـ ئـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
. دېـدى  “!ياز”: نىڭغاتائاال بىرىنچى بولۇپ قهلهمنى ياراتتى ۋە ئۇهللا ا«

ئــۇ شــۇ ۋاقىتــتىن تارتىــپ تــاكى قىيــامهتكىچه بولىــدىغان بــارلىق        
  . »نهرسىلهرنى يازدى

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

قـال رسـول اهللا ـ    : قال: عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ    َعْنـ   174
: فَأقَْبلÛَ َوأدبِْر فَأدَبَرÛ فقال له أقْبِلْ: لَمَّا َخلَق اللَُّه الَعقلَ قال له«: صلى اهللا عليه وسلم ـ  

َّƃلق إƪَوال أَُركَِّبَك إِال يف أَحبِّ ا Ûِمنَك َّƃِما َخلَقُْت َخلقا أحبَّ إ«.  
ـ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     9174

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 “!يېقىنالشـقىن ”: هقىلنى ياراتتى ۋە ئۇنىڭغـا بىرىنچى بولۇپ ئهللا ا«
. ئهقىـل قـايتتى  . دېـدى  “!قايتقىن”: ئاندىن. ئهقىل يېقىنالشتى. دېدى
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شـۇڭا  . مهن سهندىن سۆيۈملۈكرەك بىـر مهخلـۇق ياراتمىـدىم   ”: كېيىن
  . »دېدى “سېنى ماڭا ئهڭ سۆيۈملۈك مهخلۇققا ئورنىتىمهن

  ) رەزىن رىۋايهت قىلغان(

بَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ قَالَ كُْنُت ِفي الَْبطَْحاِء ِفي ِعَصـاَبٍة ِفـيهِْم   َعْن الَْعـ   9175
قَالُوا  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمرَّْت بِهِْم َسَحاَبةٌ فََنظََر إِلَْيَها فَقَالَ َما ُتَسمُّونَ َهِذِه

َوالُْمْزنَ قَالَ َوالَْعَنانَ قَالُوا َوالَْعَنانَ قَالَ أَُبو َداُود لَْم أُْتِقْن الَْعَنانَ السََّحاَب قَالَ َوالُْمْزنَ قَالُوا 
َما َجيًِّدا قَالَ َهلْ َتْدُرونَ َما ُبْعُد َما َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرضِ قَالُوا لَا َنْدرِي قَالَ إِنَّ ُبْعَد َما َبْيَنُه

ِن أَْو ثَلَاثٌ َوَسْبُعونَ َسَنةً ثُمَّ السََّماُء فَْوقََها كَذَِلَك َحتَّـى َعـدَّ َسـْبَع    إِمَّا َواِحَدةٌ أَْو اثَْنَتا
 ذَِلَك َسَماَواٍت ثُمَّ فَْوَق السَّابَِعِة َبْحٌر َبْيَن أَْسفَِلِه َوأَْعلَاُه ِمثْلُ َما َبْيَن َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ثُمَّ فَْوَق

șْلَاِفهِْم َوُركَبِهِْم ِمثْلُ َما َبْيَن َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ثُمَّ َعلَى șُُهورِِهْم الَْعـْرُش  ثََمانَِيةُ أَْوَعالٍ َبْيَن أَ
  .َما َبْيَن أَْسفَِلِه َوأَْعلَاُه ِمثْلُ َما َبْيَن َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ثُمَّ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى فَْوَق ذَِلَك

ب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق    ـ ئاببـاس ئىبنـى ئابـدۇلمۇتتهلى     9175
ــدۇ ــارىمىزدا    : دەي ــله ئىــدىم، ئ ــوپ كىشــى بىــلهن بىل ــادا بىــر ت مهن بهته

بىـر  ) ئـۇ يهردىـن  . (پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممۇ بـار ئىـدى  
  :بۇلۇت ئۆتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا قاراپ

  :هرساھابىل. ـ بۇنىڭ ئىسمىنى بىلهمسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى 
ــتى        ــۇت، ـ دېيىش ــۇ بۇل ــ ھهئه، ئ ــى   . ـ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :ۋەسهللهم
  :ساھابىلهر. ـ بۇ، مۇزنه دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ـ دېدى 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ـ شۇنداق مۇزنه دەپمۇ ئاتىلىـدۇ، ـ دېيىشـتى    

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ساھابىلهر. ـ ئهنان دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ـ دېدى 
: ئهبـۇ داۋۇد مۇنـداق دەيـدۇ   (ئهنان دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ـ دېيىشـتى   ـ ھهئه،  

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ). مهن ئهنــاننى ياخشــى بىلمهيتــتىم  
  :ۋەسهللهم
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ــ ئاســمان بىــلهن يهرنىــڭ ئارىســىنىڭ قانچىلىــك ئىكهنلىكىنــى      ـ
  :ساھابىلهر. بىلهمسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى

  :لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سه. ـ بىلمهيمىز، ـ دېيىشتى 
ــى      ــىنىڭ ئارىس ــۇ ئىككىس ــ ئ ــاكى  71ـ ــاكى  72ي ــق  73ۋە ي يىللى

ئۇنىــــڭ ئۈســــتىدىكى ) ئاســــمان بىــــلهن. (مۇســــاپىچىلىك كېلىــــدۇ
يهتته قات ئاسماننى مانا بـۇ  (ئاسماننىڭ ئارىسىمۇ شۇنداق ) ئىككىنچى(

بـار  يهتتىنچى قهۋەت ئاسماننىڭ ئۈستىدە بىر دېڭىـز  ). يوسۇندا سانىدى
بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈستى بىلهن ئاستىنىڭ ئارىسى بىـر ئاسـمان بىـلهن يهنه    

ئۇنىڭ ئۈستىدە سهككىز دانه ئارقـار  . بىر ئاسمان ئارىسىچىلىك كېلىدۇ
بولۇپ، ئارقارنىڭ تۇيىقى بىـلهن تىـزى ئارىسـى بىـر ئاسـمان بىـلهن يهنه       

ش شۇ ئارقارالرنىڭ ئۈسـتىدە ئهر . بىر ئاسماننىڭ ئارىسىچىلىك كېلىدۇ
بولۇپ، ئۇنىڭ ئاسـتى بىـلهن ئۈسـتىنىڭ ئـارىلىقى ئىككـى ئاسـماننىڭ       

  . ①تائاال ئهنه شۇنىڭ ئۈستىدە، ـ دېدىهللا ا. ئارىسىچىلىك كېلىدۇ
  )4723: ئهبۇ داۋۇد(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َبْيَنَما َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َوأَْصـَحاُبهُ ـ   9176
لَّـُه  إِذْ أََتى َعلَْيهِْم َسَحاٌب فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ َتْدُرونَ َما َهذَا فَقَالُوا ال

ـ    ا َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ َهذَا الَْعَنانُ َهِذِه َرَواَيا الْأَْرضِ َيُسوقُُه اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى إِلَـى قَـْومٍ لَ
ِقيـُع  َيْشكُُروَنُه َولَا َيْدُعوَنُه قَالَ َهلْ َتْدُرونَ َما فَْوقَكُْم قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنََّها الرَّ

َسقٌْف َمْحفُوȗٌ َوَمْوٌج َمكْفُوٌف ثُمَّ قَالَ َهلْ َتْدُرونَ كَْم َبْيَنكُْم َوَبْيَنَها قَالُوا اللَُّه َوَرُسـولُُه  
ُه ْعلَُم قَالَ َبْيَنكُْم َوَبْيَنَها َمِسَريةُ َخْمسِ ِمائَِة َسَنٍة ثُمَّ قَالَ َهلْ َتْدُرونَ َما فَْوَق ذَِلَك قَالُوا اللَّأَ

 َعَوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنَّ فَْوَق ذَِلَك َسَماَءْينِ َما َبْيَنُهَما َمِسَريةُ َخْمسِ ِمائَِة َسَنٍة َحتَّى َعدَّ َسْب
َسَماَواٍت َما َبْيَن كُلِّ َسَماَءْينِ كََما َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرضِ ثُمَّ قَالَ َهلْ َتْدُرونَ َما فَْوَق ذَِلـَك  

ْينِ لسََّماَءقَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنَّ فَْوَق ذَِلَك الَْعْرَش َوَبْيَنُه َوَبْيَن السََّماِء ُبْعُد َما َبْيَن ا
َهـلْ   ثُمَّ قَالَ َهلْ َتْدُرونَ َما الَِّذي َتْحَتكُْم قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنََّها الْأَْرُض ثُمَّ قَالَ
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ُهَمـا  َتْدُرونَ َما الَِّذي َتْحَت ذَِلَك قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنَّ َتْحَتَها أَْرًضا أُْخَرى َبْيَن
َمِسَريةُ َخْمسِ ِمائَِة َسَنٍة َحتَّى َعدَّ َسْبَع أََرِضَني َبْيَن كُلِّ أَْرَضْينِ َمِسَريةُ َخْمسِ ِمائَِة َسَنٍة ثُمَّ 

ى اللَِّه قَالَ َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه لَْو أَنَّكُْم َدلَّْيُتْم َرُجلًا بَِحْبلٍ إِلَى الْأَْرضِ السُّفْلَى لََهَبطَ َعلَ
  .ثُمَّ قََرأَ ُهَو الْأَوَّلُ َوالْآِخُر َوالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم

ــۋايهت        9176 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىرى بىلهن : قىلىنىدۇ

  :كۆردى ـ دەبىرگه ئولتۇراتتى، بىر بۇلۇت 
  :ساھابىلهر. ـ بۇنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى 
  :ۋە رەسۇلى ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ـ دېگهنىدىهللا ـ ا 
ــا بــۇ ئهنــان بولــۇپ، يهر يــۈزىنى ســۇغىرىدىغان     ــ مان الردىــن )بۇلــۇت(ـ

بۇنى ئۆزىگه شۈكۈر ئېيتمايدىغان ۋە دۇئـا قىلمايـدىغان بىـر    هللا ا. بىرىدۇر
  :ئاندىن. تى، ـ دېدىقهۋمگه ئهۋەت

. ــــ ئۈســـتۈڭالردا نـــېمه بـــارلىقىنى بىلهمســـىلهر؟ ـ دەپ ســـورىدى    
  :ساھابىلهر

  :ۋە رەسۇلى ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ـ دېگهنىدىهللا ـ ا 
ســىلهر بىــلهن ئۇنىــڭ . ـــ ئــۇ، پۇختــا يارىتىلغــان دۇنيــا ئاســمىنىدۇر 

  ئارىسىدا قانچىلىك مۇساپه بارلىقىنى بىلهمسىلهر؟
  .ئوبدان بىلگۈچىدۇر ۋە رەسۇلىهللا ـ ا 
ئۇنىـڭ  . يىللىـق مۇسـاپه بـار    500ـ سىلهر بىـلهن ئۇنىـڭ ئارىسـىدا     

  ئۈستىدە نېمه بارلىقىنى بىلهمسىلهر؟
  .ۋە رەسۇلى ئوبدان بىلگۈچىدۇرهللا ـ ا 
 500ـ ئۇنىـڭ ئۈسـتىدە ئىككـى ئاسـمان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا         

دا بىـر ـ بىـرلهپ    يهتته قـات ئاسـماننى مۇشـۇ يوسـۇن    (يىللىق مۇساپه بار 
ساناپ چىقتى ۋە ھهر ئىككى ئاسماننىڭ ئارىسىدا يهر بىلهن ئاسماننىڭ 

ئۇنىڭمـۇ ئۈسـتىدە   ). ئارىسىچىلىك مۇسـاپه بـار ئىكهنلىكىنـى ئېيتتـى    
  نېمه بارلىقىنى بىلهمسىلهر؟ 

  .ۋە رەسۇلى ئوبدان بىلگۈچىدۇرهللا ـ ا 
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ئارىسـىدا   ـ ئۇنىڭ ئۈستىدە ئهرش بار بولۇپ، ئهرش بىلهن ئاسماننىڭ 
ئاستىڭالردا نـېمه بـارلىقىنى   . ئىككى ئاسماننىڭ ئارىسىدەك مۇساپه بار

  بىلهمسىلهر؟ 
  .ۋە رەسۇلى ئوبدان بىلگۈچىدۇرهللا ـ ا 
  ئۇنىڭمۇ ئاستىدا نېمه بارلىقىنى بىلهمسىلهر؟. ـ يهر بار 
  .ۋە رەسۇلى ئوبدان بىلگۈچىدۇرهللا ـ ا 
قهۋەت يهرنىـڭ ئارىسـىدا   ـ ئۇنىڭ ئاستىدا يهنه يهر بار بولۇپ، ئىككـى   
يهتـته قهۋەت زېمىننـى مۇشـۇ يوسـۇندا بىـر ـ       (يىللىـق مۇسـاپه بـار     500

 500بىــرلهپ ســاناپ چىقتــى ۋە ھهر ئىككــى قــات يهرنىــڭ ئارىســىنىڭ   
مۇھهممهدنىـڭ جېنـى   ). يىللىق مۇساپىگه تهڭ ئىكهنلىكىنى ئېيتتـى 

ــر كىشــىنى      ــىلهر بى ــهمكى، ئهگهر س ــلهن قهس ــان زات بى ــدە بولغ ئىلكى
ــۇ     ــهڭالر، ئ ــتىغا چۈشۈرس ــڭ ئهڭ ئاس ــاغالپ يهرنى ــا ب ــال(ئارغامچىغ ) يهنى

نىـڭ ئىپتىداسـى يوقتـۇر،    هللا﴿: ئانـدىن . نىڭ يېنىغا چۈشىدۇ، ـ دېدى هللا
يهنـى مهۋجۇتلـۇقىنى كۆرسـهتكۈچى    (ئاشـكارىدۇر  هللا ئىنتىهاسى يوقتۇر، ا

يهنـى ئـۇنى كـۆز    (، مهخپىيـدۇر  )دەلىللهر بىلهن ئهقىلـلهرگه ئاشـكارىدۇر  
ــلهن  ــقا      بى ــاھىيىتىنى تونۇش ــڭ م ــڭ زاتىنى ــدۇ، ئۇنى ــۆرگىلى بولماي ك

دېگهن ئـايهتنى   ①﴾ھهممه نهرسىنى بىلگۈچىدۇرهللا ، ا)ئهقىللهر يهتمهيدۇ
  . ②ئوقۇدى

   )3298: تىرمىزى(

أََتْدرِي َما اللَُّه إِنَّ َعْرَشُه َعلَى َسَماَواِتِه لََهكَـذَا  رفعه َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ـ   9177
  .بِأََصابِِعِه ِمثْلَ الْقُبَِّة َعلَْيِه َوإِنَُّه لََيِئطُّ بِِه أَِطيطَ الرَّْحلِ بِالرَّاِكبَِوقَالَ 

ـ جـــۇبهير ئىبنــى مـــۇتئىم رەزىيهلالھــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       9177
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ  هللا ا« ــتىدە، ئهرش بولســ ــىنىڭ ئۈســ ــاال ئهرشــ ــمانالرنىڭ تائــ ا، ئاســ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بارماقلىرىنى گۈمبهز شهكلىدە . (ئۈستىدىدۇر

                                                 
  . ـ ئايهت 3سۈرە ھهدىد،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 651(ئهلبانى  ②
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ئهرش خۇددى كىشى ئاتقا مىنگهندە ئىـگهر  ). دېدى(مانا مۇنداق ) قىلىپ
   .①»غىچىرالپ كهتكهندەك غىچىرالپ كېتىدۇ

  )4726: ئهبۇ داۋۇد(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدي فَقَالَ َخلََق َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أََخذَ َرُسولُ اللَّـ   9178
ثَْنْينِ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ التُّْرَبةَ َيْوَم السَّْبِت َوَخلََق ِفيَها الْجَِبالَ َيْوَم الْأََحِد َوَخلََق الشََّجَر َيْوَم اِلـا 

َيْوَم الْأَْربَِعاِء َوَبثَّ ِفيَها الدََّوابَّ َيـْوَم الَْخِمـيسِ    َوَخلََق الَْمكُْروَه َيْوَم الثُّلَاثَاِء َوَخلََق النُّوَر
َوَخلََق آَدَم َعلَْيِه السَّلَام َبْعَد الَْعْصرِ ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة ِفي آِخرِ الَْخلْقِ ِفي آِخرِ َسـاَعٍة ِمـْن   

  .َساَعاِت الُْجُمَعِة ِفيَما َبْيَن الَْعْصرِ إِلَى اللَّْيلِ
ــۋايهت    ـ ئ    9178 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ هبـ
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قولۇمـدىن تۇتـۇپ      : قىلىنىدۇ

  : تۇرۇپ مۇنداق دېدى
زېمىننـــى شـــهنبه كـــۈنى يـــاراتتى، ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه تـــاغالرنى هللا ا«

يهكشــــهنبه كــــۈنى، دەرەخلهرنــــى دۈشــــهنبه كــــۈنى، ياقتۇرۇلمايــــدىغان 
يشهنبه كۈنى، نۇرنى چارشهنبه كۈنى، جانۋارالرنى پهيشهنبه نهرسىلهرنى سه

بـــارلىق مهخلۇقـــاتالرنى يارىتىـــپ . كـــۈنى يارىتىـــپ، زېمىنغـــا يايـــدى
ــلهن        ــىر بى ــۈنى ئهس ــۈمه ك ــى ج ــدا يهن ــيىن ئهڭ ئاخىرى ــدىن كې بولغان

  . »شامنىڭ ئارىسىدا ئادەم ئهلهيهىسساالمنى ياراتتى
  )2789: مۇسلىم(

 َيـا  فَقَالُوا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى َيُهوُد أَقَْبلَْت قَالَ اسٍَعبَّ اْبنِ َعْنـ   9179
 َمَخـارِيقُ  َمَعُه بِالسََّحابِ ُمَوكَّلٌ الَْملَاِئكَِة ِمْن َملٌَك قَالَ ُهَو َما الرَّْعِد َعْن أَْخبِْرَنا الْقَاِسمِ أََبا
 َزْجُرُه قَالَ َنْسَمُع الَِّذي الصَّْوُت َهذَا فََما فَقَالُوا اللَُّه َشاَء َحْيثُ السََّحاَب بَِها َيُسوُق َنارٍ ِمْن

 إِْسـَراِئيلُ  َحرََّم َعمَّا فَأَْخبِْرَنا َصَدقَْت قَالُوا أُِمَر َحْيثُ إِلَى َيْنَتهَِي َحتَّى َزَجَرُه إِذَا بِالسََّحابِ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1017(ئهلبانى  ①
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 فَِلـذَِلكَ  َوأَلَْباَنَهـا  الْإِبِلِ لُُحوَم إِلَّا ُيلَاِئُمُه َشْيئًا َيجِْد فَلَْم النََّسا ِعْرَق اْشَتكَى قَالَ َنفِْسِه َعلَى
  .َصَدقَْت قَالُوا َحرََّمَها

ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن مۇنداق رىۋايهت  9179
يهھۇدىيالر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ : قىلىنىدۇ

  :يېنىغا كېلىپ
چاقماقنىـڭ نېمىلىكىنـى ئېيتىـپ بهرسـهڭ، ـ       ! هبۇلقاسـىم ــ ئـى ئ   
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى
ــ ا  نىــڭ بۇلۇتالرغــا مــۇئهككهل قىلىــپ قويغــان پهرىشتىســى بــار،  هللاـ

خالىغـان جايغـا   هللا ئۇنىڭ قولىدا ئوتتىن قامچىسى بولۇپ، ئۇ بۇلۇتالرنى ا
  :ئۇالر. بولىدۇ، ـ دېدىھهيدىگهن چاغدا قامچىسىدىن چاقماق ھاسىل 

ـ ئۇنداق بولسا بىز ئاڭاليدىغان گۈلدۈرماما نېمىنىـڭ ئـاۋازى؟ ـ دەپ     
  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ـ بۇلۇتنى ھهيدەش ئۈچۈن ئۇرغـان چاغـدا قامچىـدىن چىققـان ئـاۋاز، ـ        
  :ئۇالر. دېدى
ــ راســـــت ئېيتتىـــــڭ  ــاقۇب (ئهمـــــدى ئىســـــرائىل . ــــ يهنـــــى يـــ

نىڭ ئۆز نهپسىگه ھارام قىلغان نهرسىسى نـېمه ئىـدى؟ ـ    )مئهلهيهىسساال
  :دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

 غـا گىرىپتـار بولـۇپ   ئولتۇرغۇچ نېرۋا ئاغرىقىـ ياقۇب ئهلهيهىسساالم  
قالغانـــدا، تـــۆگه گۆشـــى بىـــلهن تـــۆگه ســـۈتىدىن باشـــقا نهرســـه خىـــل  

نهرسـىلهرنى مهجبـۇرىي   باشـقا  (كهلمهيدىغان بولۇپ قالغانىدى، شـۇڭا ئـۇ   
  :يهھۇدىيالر. بۇالرنى ئۆزىگه ھارام قىلغان، ـ دېدى) يېيىش ئۈچۈن

  . ①ـ توغرا ئېيتتىڭ، ـ دېيىشتى 
  )3117: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َخلََق اللَّـُه آَدَم َعلَـى   ـ   9180
  .مطوالُه ِستُّونَ ِذَراًعا ُصوَرِتِه طُولُ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2492(ئهلبانى  ①
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ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9180
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 60تائــاال ئــادەم ئهلهيهىسســاالمنى ئۆزىنىــڭ ســۈرىتىدە، بــويىنى هللا ا«
  . »گهز ئېگىزلىكته قىلىپ ياراتتى

  )6227: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَمَّا َصوََّر اللَُّه آَدَم ِفـي  ـ   9181
َف الَْجنَِّة َتَركَُه َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيْتُركَُه فََجَعلَ إِْبِليُس ُيِطيُف بِِه َيْنظُُر َما ُهَو فَلَمَّـا َرآُه أَْجـوَ  

  .َخلْقًا لَا َيَتَمالَُك َعَرَف أَنَُّه ُخِلَق
ـ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،      9181

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تائـــاال ئـــادەم ئهلهيهىسســـاالمنىڭ شـــهكلىنى يارىتىـــپ، ئـــۇنى  هللا ا«

 “بـۇ نېمىـدۇر؟  ”: شهيتان. جهننهتته بىر مۇددەت شۇ پېتى تاشالپ قويدى
ــڭ      دەپ  ــڭ ئىچىنى ــاخىرى ئۇنى ــۈرۈپ، ئ ــپ ي ــدا ئايلىنى ــڭ ئهتراپى ئۇنى

كاۋاكلىقىنى كۆردى ـ دە، ئۇنىڭ ئۆزىنى تۇتالمايدىغان مهخلـۇق قىلىـپ    
  . »يارىتىلغانلىقىنى بىلىپ يهتتى

  )2611: مۇسلىم(

َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   9182
َتَعالَى َخلََق آَدَم ِمْن قَْبَضٍة قََبَضَها ِمْن َجِميعِ الْأَْرضِ فََجاَء َبُنو آَدَم َعلَى قَْدرِ الْأَْرضِ فََجـاَء  

  .ُبِمْنُهْم الْأَْحَمُر َوالْأَْبَيُض َوالْأَْسَوُد َوَبْيَن ذَِلَك َوالسَّْهلُ َوالَْحْزنُ َوالَْخبِيثُ َوالطَّيِّ
ــۋايهت          9182 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــا ئهشـ ــۇ مۇسـ ـ ئهبـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــى    هللا ا« ــڭ ھهرقايســ ــاالمنى يهر يۈزىنىــ ــادەم ئهلهيهىسســ ــاال ئــ تائــ

 –شۇڭا ئادەم بالىلىرىنىڭ مىـجهز  . جايلىرىدىن ئالغان توپىدىن ياراتتى
يامان بولۇشى، بهزىلىرى قىزىل تهنلىك، بهزىلىرى ئاق  –خۇلقى، ياخشى 

تهنلىك، بهزىلىـرى قـارا تهنلىـك، يهنه بهزىلىرىنىـڭ ھهر خىـل رەڭـلهردە       
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ــهن     ــان يهرلهرگه ئاساســــ ــى ئېلىنغــــ ــڭ توپىســــ ــى ئۆزىنىــــ بولۇشــــ
  . ①»شهكىللهنگهن

  )2955: تىرمىزى(

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخِلقَْت الَْملَاِئكَـةُ  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى الـ   9183
  .ِمْن ُنورٍ َوُخِلَق الَْجانُّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن َنارٍ َوُخِلَق آَدُم ِممَّا ُوِصَف لَكُْم

ــدۇكى،         9183 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــتىل« ــا     پهرىش ــادەم بولس ــدىن، ئ ــڭ يالقۇنى ــنالر ئوتنى ــۇردىن، جى هر ن
  . »سىلهرگه ئېيتىپ بېرىلگهن نهرسىدىن يارىتىلغان

  )2996: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيُت لَْيلَةَ أُْسرَِي ـ   9184
ى السََّماِء السَّابَِعِة فََنظَْرُت فَْوَق قَالَ َعفَّانُ فَْوِقي فَإِذَا أََنـا بَِرْعـٍد َوَبـْرقٍ    بِي لَمَّا اْنَتَهْيَنا إِلَ

َوَصَواِعَق قَالَ فَأََتْيُت َعلَى قَْومٍ ُبطُوُنُهْم كَالُْبُيوِت ِفيَها الَْحيَّاُت ُتَرى ِمْن َخارِجِ ُبطُـونِهِْم  
لَ َهُؤلَاِء أَكَلَةُ الرَِّبا فَلَمَّا َنَزلُْت إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا َنظَْرُت أَْسفَلَ قُلُْت َمْن َهُؤلَاِء َيا جِْبرِيلُ قَا

ِمنِّي فَإِذَا أََنا بَِرْهجٍ َوُدَخاٍن َوأَْصَواٍت فَقُلُْت َما َهذَا َيا جِْبرِيلُ قَالَ َهِذِه الشََّياِطُني َيُحوُمـونَ  
َتفَكَُّروا ِفي َملَكُوِت السََّمَواِت َوالْأَْرضِ َولَْولَـا ذَِلـَك لَـَرأَْوا    َعلَى أَْعُينِ َبنِي آَدَم أَنْ لَا َي

   .الَْعَجاِئَب
ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9184

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مىـزدا،  ئىسرا كېچىسـى، يهتتىنچـى قهۋەت ئاسـمانغا يهتـكهن چېغى    «

ئانـدىن  . ئۈستى تهرەپـكه قارىۋىـدىم، گۈلـدۈرماما ۋە چاقمـاقالرنى كـۆردىم     
قورساقلىرى ئۆيدەك كېلىـدىغان، قورسـاقلىرىنىڭ ئىچىـدىكى يىالنـالر     

ئـى  ”: سىرتىدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان بىر قهۋمنىڭ يېنىغـا كهلـدىم ـ دە   
انه ئـۇالر جـاز  ”: دەپ سـورىغانىدىم، جىبرىئىـل   “بۇالر كىـم؟ ! جىبرىئىل

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2355(ئهلبانى  ①
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ــېگهن كىشــىلهر  ــدى “ي ــزدە   . دې ــا ئاســمىنىغا يېتىــپ كهلگىنىمى دۇني
ئاســتى تهرىــپىمگه قارىۋىــدىم، ئــۆزەمنى چــاڭ ـ تــوزان، ئىــس ـ تــۈتهك ۋە      

بـۇ  ! ئـى جىبرىئىـل  ”: غۇلغۇال ئاۋاز ئىچىدە قالغاندەك ھـېس قىلـدىم ۋە  
ــېمه؟ ــورىدىم “ن ــل. دەپ س ــمان ۋە   ”: جىبرىئى ــانالرنىڭ ئاس ــۇالر ئىنس ب

هنهتى ھهققىــدە تهپهككــۇر قىلماســلىقى ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ زېمىــن ســهلت
ــهيتانالر   ــدىغان ش ــۇپ تۇرى ــۆزلىرىنى توس ــا،  . ك ــان بولس ــۇ بولمىغ ئهگهر ب

 “ئـۇ يهردىكـى نۇرغۇنلىغـان ئاجايىبـاتالرنى كـۆرگهن بـوالتتى      ) ئىنسانالر(
  . ①»دېدى

  )8426: ئهھمهد(

 ُوكِّلَ” :قَالَ َوَسلَّْمÛ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنǎ الَْباِهِليÛِّ أَُماَمةَ أَبِي َعْنـ   9185
  .“أَْحَرقَْتُه إِال َشْيٍء َعلَى أََتْت َما ذَِلَك لَْوال َيْومÛٍ كُلَّ بِالثَّلْجِ َيْرُموَنَها أَْمالٍك ِتْسَعةُ بِالشَّْمسِ

ـ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     9185
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

قۇياشقا توققۇز پهرىشته مۇئهككهل قىلىنغان بولۇپ، ئۇالر ھهر كۈنى «
ئۇنداق بولمىغاندا، قۇياش نۇرى چۈشكهن جاي كۆيۈپ . قۇياشقا قار ئاتىدۇ
  . ②»كهتكهن بوالتتى

  ) 7705: »ئهلكهبىر«(

 مسرية االرض فثك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال ذر أيب عنـ   9186
 فهـا ثوك فهـا ثك وبـني  عام Ʀسمائة الدنيا والسماء العليا االرض وبني عام Ʀسمائة
 العـرش  إƂ السابعة السماء مابني Ż السابعة والسماء العليا االرض بني وما عام Ʀسمائة
  .كله ذلك مسرية

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهبۇ سهلت ئىسىملىك ): 13360(ھهيسهمى  ①

 .ماڭا ناتونۇش بىرى بار، ـ دېگهن
ى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۇفهير ئىبنــى مهئــدەم  بــۇ ھهدىســن): 13362(ھهيســهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ــدۇكى،      9186 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالھـ  ـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يىللىــق، ئهڭ ئېگىــز يهر بىــلهن دۇنيــا   500يهرنىــڭ قېلىنلىقــى «
يىللىــق، دۇنيــا ئاســمىنىنىڭ قېلىنلىقــى  500ئاســمىنىنىڭ ئارىســى 

ئاسـماننىڭ ئارىسـى   ) ئىككىنچـى (يىللىق، دۇنيا ئاسمىنى بىـلهن   500
ــق،  500 ــى(يىللى ــمانن) ئىككىنچ ــى ئاس ــق،  500ىڭ قېلىنلىق يىللى

ھهر ئىككى ئاسماننىڭ ئـارىلىقى بىـلهن   ) يهتتىنچى قهۋەتكىچه(قالغان 
ــۇ    ــماننىڭ قېلىنلىقىمـ ــر ئاسـ ــاپهگه تهڭ   500ھهر بىـ ــق مۇسـ يىللىـ

يهتتىنچـى قهۋەت ئاسـمان بىـلهن ئهرشـنىڭ ئارىسـى بۇالرنىـڭ       . كېلىدۇ
  . ①»ھهممىسىنىڭ مۇساپىسىغا تهڭ كېلىدۇ

  )2087: بهززار(

اجلبالÛ واƩديد ينحت اجلبالÛ : أشد خلق ربك عشرة«: عن علي قالـ   9187
 Ûمل املاءƷ والسحاب املسخر بني السماء واألرض Ûواملاء يطفئ النار ÛديدƩوالنار تأكل ا
والريح تقل السحابÛ واɋنسان يتقي الريح بيدهÛ ويذهب فيها ƩاجتهÛ والسكر يغلـب  

Ƭوا Ûوالنوم يغلب السكر ÛنسانɋماƬفأشد خلق ربك ا Ûم مينع النوم«.  
تائاالنىــڭ ئهڭ  هللا: ـ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېــگهن    9187

تۆمۈر تاغنى تېشىدۇ، ئوت تۆمۈرنى ) لېكىن(كۈچلۈك مهخلۇقاتى تاغدۇر، 
ئېرىتىدۇ، سۇ ئوتنى ئۆچۈرىدۇ، يهر بىلهن ئاسمان ئارىسىدىكى بۇلـۇت سـۇ   

دۇ، ئىنســان شــامالدىن قــولى بىــلهن  توشــۇيدۇ، شــامال بۇلــۇتنى ھهيدەيــ 
ساقلىنىدۇ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ھاجىتىنى راۋا قىلىـدۇ، مهسـتلىك   
. ئىنساننى يېڭىدۇ، ئۇيقـۇ مهسـتلىكنى يېڭىـدۇ، غهم ئۇيقـۇنى قاچۇرىـدۇ     

  . ②تائاالنىڭ ئهڭ كۈچلۈك مهخلۇقاتى غهم ـ قايغۇدۇر هللاشۇنىڭ ئۈچۈن، ا
  ) 905: »ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ       ): 13364(ھهيســهمى  ①

ئهبـۇزەردىن بىۋاسـىته ئاڭلىمىغـان، ـ      بىراق ئهبۇ ناسـىر ھۇمهيـد ئىبنـى ھىـالل بـۇ ھهدىسـنى      . راۋىيلىرىدۇر
 .دېگهن

 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 13367(ھهيسهمى  ②
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َرَس قَالَ ُسِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعْن الَْمدِّ َوالَْجْزرِ فَقَالَ إِنَّ َملَكًا ُمَوكَّـلٌ  َعْن أَْشـ   9188
  .بِقَاُموسِ الَْبْحرِ فَإِذَا َوَضَع رِْجلَُه فَاَضْت َوإِذَا َرفََعَها غَاَضْت

ــدۇ     9188 ــداق دەيـ ــرەس مۇنـ ــىلهر: (ـ ئهشـ ــاس ) كىشـ ئىبنـــى ئاببـ
نىنىــڭ چۈشىشــى ۋە كۆتۈرۈلىشــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن دېڭىــز دولقۇ

  :توغرىسىدا سورىغانىدى، ئۇ
ئـۇ ئـايىغىنى   . ـ دېڭىزنىڭ ئوتتۇرىسىغا مۇئهككهل بىر پهرىشـته بـار   

ئـايىغىنى كـۆتهرگهن   . قويغان چاغدا، دېڭىز دولقۇنى كۆتۈرۈلۈپ كېتىـدۇ 
  . ①چاغدا، دېڭىز دولقۇنى چۈشىپ كېتىدۇ، ـ دېدى

  )22727: ئهھمهد(

َبْيَنَما أََنا قَاِعٌدÛ َمَع أَبِي َبكْـَرةَ إِذْ  : َف ْبنِ أَبِي َمْرَيَم الَْحَنِفيِّ قَالََعْن ُيوُسـ   9189
َتْعلَُم َرُجلًا : َوَمْن أَْنَت؟ قَالَ: أََما َتْعرِفُنِي؟ فَقَالَ لَُه أَُبو َبكَْرةَ: َجاَء َرُجلٌ فََسلََّم َعلَْيِهÛ فَقَالَ
َوأَْنَت ُهَو؟  :وسلمÛ فَأَْخَبَرُه أَنَُّه َرأَى الرَّْدمÛ فَقَالَ لَُه أَُبو َبكَْرةَ أََتى َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه

اْنطَلَقُْت َحتَّى اْنَتَهْيُت إِلَى أَْرضٍ لَـْيَس َألْهِلَهـا إِالَّ   : اْجِلْس َحدِّثَْناÛ قَالَ: َنَعْمÛ قَالَ: قَالَ
َتلْقَْيُت ِفيِه َعلَى șَْهرِي َوَجَعلُْت رِْجلَيَّ َعلَى جِـَدارِِهÛ  الَْحِديُد َيْعَملُوَنُهÛ فََدَخلُْت َبْيًتا فَاْس

فَلَمَّا كَانَ ِعْنَد غُُروبِ الشَّْمسِ َسِمْعُت َصْوًتا لَْم أَْسَمْع ِمثْلَُهÛ فَفَزِْعُت فََجلَْسُت فَقَالَ ِلـي  
ُت قَْومٍ َيْنَصرِفُونَ َهِذِه السَّاَعةÛَ ِمْن ِعْنِد الَ ُتذَْعَرنÛَّ فَإِنَّ َهذَا الَ َيُضرَُّك َهذَا َصْو: َربُّ الَْبْيِت

َحِديـٍد أَْو   فََغَدْوُت إِلَْيِهÛ فَإِذَا لَبَِنةٌ ِمْن: َنَعْمÛ قَالَ: فََيُسرُُّك أَنْ َتَراُهÛ قُلُْت: َهذَا السَّدÛِّ قَالَ
أَنَُّه الُْبْرُد الُْمَحبَُّرÛ فَإِذَا َمَساِمُريُه ِمثْـلُ  لَبَِنةٌ ِمْن َحِديٍد كُلُّ َواِحٍد ِمثْلُ الصَّْخَرِةÛ َوإِذَا كَ: قَالَ

كَأَنَّـُه الُْبـْرُد   : ِصفُْه ِليÛ فَقُلُْت: الُْجذُوعÛِ فَأََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ
ْنظَُر إِلَى َرُجلٍ قَْد أََتى الرَّْدُمÛ َمْن َسرَُّه أَنْ َي: الُْمَحبَُّرÛ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .َصَدَق: فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَاÛ قَالَ أَُبو َبكَْرةَ

                                                 
بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مهن تونۇمايـدىغان         ): 13373(ھهيسهمى  ①

 .بىرى بار، ـ دېگهن
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مهن ئهبـۇ  : ـ يۈسۈف ئىبنى ئهبۇ مهريهم ھهنهفى مۇنـداق دەيـدۇ    9189 
بهكرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىـلهن بىـرگه ئولتـۇراتتىم، بىـر ئـادەم كېلىـپ       

  :ئۇنىڭغا ساالم بهردى ۋە
  :ى تونۇدۇڭمۇ؟ ـ دېدى، ئهبۇ بهكرەـ مېن 
  :ـ سهن كىم بولىسهن؟ ـ دېگهنىدى، ئۇ 
ـ پهيغهمبهر سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا كېلىـپ،       

ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ توسمىنى كۆرگهنلىكىنى ئېيتقان ئادەم ئېسـىڭدىمۇ؟  
   :ـ دېدى، ئهبۇ بهكرە

  :ـ سهن شۇ كىشىمۇ؟ ـ دېگهنىدى، ئۇ 
  :ى، ئهبۇ بهكرەـ ھه، ـ دېد 
شـۇنىڭ  . ـ ئۇنداقتا ئولتۇر، بىزگه ئۇ ۋەقهنى سۆزلهپ بهرگىن، ـ دېـدى   

  :بىلهن، ئۇ ئادەم سۆزلهشكه باشالپ مۇنداق دېدى
ـ مهن ئاھالىسى پهقهت تۆمۈرچىلىك بىلهنال شـۇغۇللىنىدىغان بىـر    

ئاندىن ئـۇ ئۆيـدە پۇتـۇمنى تامغـا     . مهملىكهتكه بېرىپ، بىر ئۆيگه كىردىم
قۇيــاش پېتىۋاتقانــدا، ئــۇ كــۈنگىچه ئــاڭالپ  . ، ئوڭدىســىغا يــاتتىمقويــۇپ

باقمىغان دەھشهتلىك بىر ئاۋازنى ئاڭالپ، قاتتىق قورقۇپ كهتتىم، ئـۆي  
بـۇ،  . ساڭا ھېچقانداق زىيان ـ زەخمهت يهتمهيدۇ ! قورقمىغىن”: ئىگىسى

توســـمىنى كۆرۈشـــنى  . توســـمىدىن قايتقـــان كىشـــىلهرنىڭ ئـــاۋازى   
قارىغۇدەك بولسام، ) ئۇ يهرگه بېرىپ(دېدىم ۋە  “ھهئه”. دېدى “خاالمسهن؟

تۆمــۈردىن ياســالغان قــورام تاشــتهك يوغــان خىشــالر بــار ئىــكهن، ئــۇ         
. خىشـــالرنىڭ رەڭگـــى خـــۇددى بويالغـــان قىزىـــل تونغـــا ئوخشـــايدىكهن

مهن پهيغهمــبهر . مىخلىــرى بولســا، خــۇددى كــۆتهكلهردەك چــوڭ ئىــكهن 
نىغـا كېلىـپ، بـۇ ھهقـته ئېغىـز      سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يې  

ــۇ ــدىم، ئـ ــن «: ئاچقانىـ ــپلهپ بهرگىـ ــۇنى تهرىـ ــا ئـ ــدى» !ماڭـ  ”: مهن. دېـ
توســـمىنىڭ خىشـــلىرىنىڭ رەڭگـــى خـــۇددى بويالغـــان قىزىـــل تونغـــا 

ــايدىكهن ــهلاللالھۇ   “...ئوخشـ ــبهر سـ ــدىم، پهيغهمـ ــۆزلهپ بهرگهنىـ دەپ سـ
سۇپ يهنى يهجۇج ۋە مهجۇجنى تو(توسمىنى كىمكى «: ئهلهيهى ۋەسهللهم
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كۆرگهن ئـادەمنى كـۆرمهكچى بولسـا، مانـا بـۇ ئـادەمگه       ) تۇرغان توسمىنى
  . دېگهن »!قارىسۇن

  :ئهبۇ بهكرە ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن
  . ①ـ بۇ ئادەم راست ئېيتتى، ـ دېدى 

  )2089: بهززار(

 كـان  ưن الرجل كان إن«: قال عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد عنـ   9190
  .»Ʒتلم أن قبل سنة ƣانون عليه ليأź مقبلك

  :ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن 9190
يېشـــىغىچه  80ســـىلهردىن بـــۇرۇن ياشـــىغان ئىنســـانالر ئىچىـــدە «

  . ②»باالغهتكه يهتمهيدىغانالر بار ئىدى
  )2083: بهززار(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ َعْنُه َتَعالَى اللَُّه َرِضَي اللَِّه َعْبِد بن َجابِرِ َعْنـ   9191
 ِفـي  الَِّتـي  الَْمَجرَِّة َعنِ لَْتئس فَإِذَا ِكَتابÛٍ أَْهلِ قَْومٍ إِلَى ُمْرِسلَُك إِنِّي ُمَعاذُ َيا”:  َوَسلََّم
Ûالَْعْرشِ َتْحَت َحيٍَّة لَُعاُب ِهَي: فَقُلْ السََّماِء“.  

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ـ جابىر   9191
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاز« ــى مۇئـ ــگه   ! ئـ ــر قهۋمـ ــان بىـ ــاب بولغـ ــى كىتـ ــېنى ئهھلـ مهن سـ
ئهگهر سهن ئاسمان بوشـلۇقىدىكى توغرىسـىغا سـوزۇلغان    . ئهۋەتىۋاتىمهن

ــدە سورالســاڭ  ــاقلىق ھهققى ــۇ، ئهرشــنىڭ ئاســتىدىكى يى ”: ئ الننىــڭ ئ
  . ③»!دېگىن “شۆلگىيىدۇر

  )1754: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇستازى ئهمر ئىبنـى مالىكقـا ھهرخىـل    ): 13375(ھهيسهمى  ①

 .ئۇنىڭ سهنهدىدە يهنه مهن تونۇمايدىغان بىرى بار، ـ دېگهن. باھا بېرىلگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇستازى ئهمر ئىبنـى مالىكقـا ھهرخىـل    ): 13379(ھهيسهمى  ②

 .لگهن، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنباھا بېرى
ــۇپ، ســهنهدىدە فهزل ئىبنــى مۇختــار    ): 13383(ھهيســهمى  ③ ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 يف لـيƕل  الوحي وإن Ɯية مطوق العرش إن قال عمرو بن اهللا عبد عنـ   9192
  .السالسل

  :ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن 9192
ئهرش يىالنالر بىـلهن قورشـالغان بولـۇپ، ۋەھيـى زەنجىـرلهر بىـلهن       «

  . ①»ۇچۈشۈرۈلىد
  )»ئهلكهبىر«(

 أكثر السودان من الثياب يلبسون ال من ربع قال عمرو بن اهللا عبد عنـ  9193
  .من Ƥيع الناس

  :ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن 9193
ئۈســـتىگه كىـــيىم كىيمهيـــدىغان نېگىرالرنىـــڭ تـــۆتتىن بىـــرى  «

  . ②»مۇ كۆپتۇربارلىق ئىنسانالرنىڭ سانىدىن) دۇنيادىكى(

                                                 
نـى ئهبـۇ   بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى كهسـىر ئىب        ): 13384(ھهيسهمى  ①

 .ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. كهسىردىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهھـمهد   ): 13385(ھهيسهمى  ②

 .ا ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئىبنى ھهنبهلدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمم

   )»ئهلكهبىر«(
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 خاسىيهتلىك زىكىر ۋە دۇئاالر بۆلۈمى

  زىكىر ۋە دۇئانىڭ پهزىلىتى 

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِللَِّه َملَاِئكَةً ـ  9194
ذِّكْرِ فَإِذَا َوَجُدوا قَْوًما َيذْكُُرونَ اللََّه َتَناَدْوا َهلُمُّوا إِلَى َيطُوفُونَ ِفي الطُُّرقِ َيلَْتِمُسونَ أَْهلَ ال

 ِمْنُهْم َحاَجِتكُْم قَالَ فََيُحفُّوَنُهْم بِأَْجنَِحِتهِْم إِلَى السََّماِء الدُّْنَيا قَالَ فََيْسأَلُُهْم َربُُّهْم َوُهَو أَْعلَُم
ُيَسبُِّحوَنَك َوُيكَبُِّروَنَك َوَيْحَمُدوَنَك َوُيَمجُِّدوَنَك قَالَ فََيقُولُ َما َيقُولُ ِعَباِدي قَالُوا َيقُولُونَ 

َهلْ َرأَْونِي قَالَ فََيقُولُونَ لَا َواللَِّه َما َرأَْوَك قَالَ فََيقُولُ َوكَْيَف لَْو َرأَْونِي قَالَ َيقُولُونَ لَْو 
َك َتْمجِيًدا َوَتْحِميًدا َوأَكْثََر لََك َتْسبِيًحا قَالَ َيقُولُ فََما َرأَْوَك كَاُنوا أََشدَّ لََك ِعَباَدةً َوأََشدَّ لَ

َها َيْسأَلُونِي قَالَ َيْسأَلُوَنَك الَْجنَّةَ قَالَ َيقُولُ َوَهلْ َرأَْوَها قَالَ َيقُولُونَ لَا َواللَِّه َيا َربِّ َما َرأَْو
َيقُولُونَ لَْو أَنَُّهْم َرأَْوَها كَاُنوا أََشدَّ َعلَْيَها ِحْرًصا َوأََشدَّ  قَالَ َيقُولُ فَكَْيَف لَْو أَنَُّهْم َرأَْوَها قَالَ

ْوَها لََها طَلًَبا َوأَْعظََم ِفيَها َرغَْبةً قَالَ فَِممَّ َيَتَعوَّذُونَ قَالَ َيقُولُونَ ِمْن النَّارِ قَالَ َيقُولُ َوَهلْ َرأَ
ا َرأَْوَها قَالَ َيقُولُ فَكَْيَف لَْو َرأَْوَها قَالَ َيقُولُونَ لَْو َرأَْوَها قَالَ َيقُولُونَ لَا َواللَِّه َيا َربِّ َم

قُولُ كَاُنوا أََشدَّ ِمْنَها ِفَراًرا َوأََشدَّ لََها َمَخافَةً قَالَ فََيقُولُ فَأُْشهُِدكُْم أَنِّي قَْد غَفَْرُت لَُهْم قَالَ َي
لَْيَس ِمْنُهْم إِنََّما َجاَء ِلَحاَجٍة قَالَ ُهْم الُْجلََساُء لَا َيْشقَى بِهِْم  َملٌَك ِمْن الَْملَاِئكَِة ِفيهِْم فُلَانٌ

  .َجِليُسُهْم
ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  9194

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
زىكىـر ئهھلىنـى   نىڭ يهر يۈزىـدە كـوچىالرنى ئايلىنىـپ يـۈرۈپ،     هللا«

نى زىكىر قىلىۋاتقـان بىـر   هللائىزدەيدىغان پهرىشتىلىرى بار بولۇپ، ئۇالر ا
دەپ بىـر ـ بىـرىگه     “كـېلىڭالر، مانـا تـاپتۇق   ”: جامائهتنى تاپقان چېغىدا
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نىدا قىلىدۇ ۋە دەرھال يىغىلىپ، قاناتلىرى بىلهن ئۇالرنىـڭ ئهتراپىنـى   
هممىــدىن ئهڭ ياخشــى  ئــۇالرنى ھ. دۇنيــا ئاســمىنىغا قهدەر ئورىۋالىــدۇ  

ــتىلهردىن  ــارى پهرىشـ ــان پهرۋەردىگـ ــېمه ”: بىلىـــپ تۇرغـ ــدىلىرىم نـ بهنـ
بهندىلىرىڭ ساڭا تهسـبىه ئېيتىۋاتىـدۇ،   ”: ئۇالر. دەپ سورايدۇ “دەۋاتىدۇ؟

ئـۇالر  ”: هللا. دەيـدۇ  “تهكبىر، ھهمدۇ سـانا ئېيتىـپ سـېنى ئۇلۇغالۋاتىـدۇ    
 “سېنى كۆرمهپتـۇ ياق، ”: پهرىشتىلهر. دەپ سورايدۇ “مېنى كۆرۈپتىمۇ؟

ئهگهر ئۇالر مېنى كۆرگهن بولسا، ئۇالرنىڭ ھالى قانداق بوالر ”: هللا. دەيدۇ
ــا،  ”: پهرىشـــتىلهر. دەيـــدۇ “ئىـــدى؟ ئهگهر ئـــۇالر ســـېنى كـــۆرگهن بولسـ

ســېنى ئۇلۇغالشــنى، ســاڭا  . ئىبــادەتنى تېخىمــۇ كــۆپ قىلغــان بــوالتتى 
ان ھهمــدۇ ســانا ئېيتىشــنى ۋە تهســبىه ئېيتىشــنى يهنىمــۇ كــۆپ قىلغــ 

ــوالتتى ــدۇ “بـ ــۇالر”: هللا. دەيـ ــدىكهن؟  ئـ ــېمه تىلهيـ ــدىن نـ ــدۇ “مهنـ . دەيـ
ئـــۇالر ”: هللا. دەيـــدۇ “ســـهندىن جهننهتنـــى تىلهيـــدىكهن”: پهرىشـــتىلهر

ــۇ؟  ــى كۆرۈپتىم ــدۇ “جهننهتن ــتىلهر. دەي ــاق”: پهرىش ــز . ي ــى رەببىمى ! ئ
: هللا. دەيـدۇ  “سېنىڭ نامىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر جهننهتنى كۆرمهپتـۇ 

ــۇالر ” ــوالر    ئهگهر ئ ــداق ب جهننهتنــى كــۆرگهن بولســا، ئۇالرنىــڭ ھــالى قان
ــدۇ “ئىــدى؟ ــۇالر جهننهتنــى كــۆرگهن بولســا،  ”: پهرىشــتىلهر. دەي ئهگهر ئ

ــۈك      ــۇ كۈچل ــى تېخىم ــنالىقى، رىغبىت ــان تهش ــنهتكه بولغ ئۇالرنىــڭ جهن
. دەيـدۇ  “ئۇالر نېمىدىن پانـاھ تىلهيـدىكهن؟  ”: هللا. دەيدۇ “بولغان بوالتتى
ئـۇالر دوزاخنـى   ”: هللا. دەيـدۇ  “تىن پاناھ تىلهيدىكهندوزاخ”: پهرىشتىلهر
سـېنىڭ نامىـڭ   ! ئـى رەببىمىـز  . يـاق : پهرىشـتىلهر . دەيدۇ “كۆرۈپتىمۇ؟

ــۇالر دوزاخنــى كۆرمهپتــۇ   ــدۇ “بىــلهن قهســهمكى، ئ ــۇالر ”: هللا. دەي ئهگهر ئ
: پهرىشـتىلهر . دەيـدۇ  “دوزاخنى كۆرگهن بولسا، ھالى قانداق بـوالر ئىـدى؟  

ــۇالر دوزاخ” نــى كــۆرگهن بولســا، ئۇنىڭــدىن تېخىمــۇ قورققــان ۋە   ئهگهر ئ
ــوالتتى   ــان ب ــا قاچق ــۇ يىراقق ــدۇ “تېخىم ــلهن، ا . دەي ــۇنىڭ بى مهن ”: هللاش

. دەيدۇ “سىلهرنى گۇۋاھ قىلىمهنكى، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ئهپۇ قىلدىم
ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە پـاالنى كىشـى زىكىـر ئۈچـۈن       ”: پهرىشتىلهردىن بىرى

: هللا. دەيـدۇ  “ڭ ئىشى ئۈچۈن كهلگهن ئىـدى ئهمهس، بهلكى پهقهت ئۆزىنى
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مۇنداق بىر جامائهت بىـلهن سـۆھبهتداش بولغـان كىشـى قـۇرۇق قـول       ”
  . »دەيدۇ “قايتمايدۇ

  )6408: بۇخارى(

  .ـ وللترمذي حنوه عن أيب هريرةÛ أو أيب سعيد بالشك 9195
ـ تىرمىزى يـۇقىرىقى ھهدىسـنىڭ ئوخشىشـىنى ئهبـۇ ھـۇرەيرە        9195

  . ىن رىۋايهت قىلغانياكى ئهبۇ سهئىدت
َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمـْن قََعـَد   ـ   9196

ـ َمقَْعًدا لَْم َيذْكُْر اللََّه ِفيِه كَاَنْت َعلَْيِه ِمْن اللَِّه ِتَرةٌ َوَمْن اْضطََجَع َمْضَجًعا لَا َيذْكُُر اللََّه ِف ِه ي
  .كَاَنْت َعلَْيِه ِمْن اللَِّه ِتَرةٌ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9196
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىـڭ ھۇزۇرىـدا   هللانـى زىكىـر قىلمسـا، ا   هللاكىمكى ئولتۇرغان جايىدا ا«
نىـڭ  هللازىكىر قىلمىسا، انى هللاكىمكى ياتقان جايىدا ا. پۇشايمانغا قالىدۇ

  . ①»ھۇزۇرىدا پۇشايمانغا قالىدۇ
  )4856: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمـْن قَـْومٍ   ـ   9197
  .لِ جِيفَِة ِحَمارٍ َوكَانَ لَُهْم َحْسَرةًَيقُوُمونَ ِمْن َمْجِلسٍ لَا َيذْكُُرونَ اللََّه ِفيِه إِلَّا قَاُموا َعْن ِمثْ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9197
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نى زىكىر قىلماستىن هللاقانداق بىر جامائهت ئولتۇرغان سورۇندىن ا«
ر جايدا ئولتۇرۇپ قوپقانـدەك  با) ئۆلۈكى(قوپۇپ كهتسه، ئېشهكنىڭ تېپى 

  . ②»بۇ، ئۇالر ئۈچۈن ھهسرەت ئېلىپ كېلىدۇ. بولىدۇ
  )4855: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 4065(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4064(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َخَرَج ُمَعاوَِيةُ َعلَى َحلْقٍَة ِفي الَْمْسجِِد فَقَالَ َما ـ   9198
للَِّه َما أَْجلََسكُْم إِلَّا ذَاَك قَالُوا َواللَِّه َما أَْجلََسَنا إِلَّا ذَاَك أَْجلََسكُْم قَالُوا َجلَْسَنا َنذْكُُر اللََّه قَالَ آ

َعلَْيِه  قَالَ أََما إِنِّي لَْم أَْسَتْحِلفْكُْم ُتْهَمةً لَكُْم َوَما كَانَ أََحٌد بَِمْنزِلَِتي ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
ي َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعلَى َحلْقَـٍة ِمـْن   َوَسلََّم أَقَلَّ َعْنُه َحِديثًا ِمنِّ

بِـِه   أَْصَحابِِه فَقَالَ َما أَْجلََسكُْم قَالُوا َجلَْسَنا َنذْكُُر اللََّه َوَنْحَمُدُه َعلَى َما َهَداَنا ِللْإِْسلَامِ َوَمنَّ
كُْم إِلَّا ذَاَك قَالُوا َواللَِّه َما أَْجلََسَنا إِلَّا ذَاَك قَالَ أََما إِنِّي لَْم أَْسَتْحِلفْكُْم َعلَْيَنا قَالَ آللَِّه َما أَْجلََس

  .ُتْهَمةً لَكُْم َولَِكنَُّه أََتانِي جِْبرِيلُ فَأَْخَبَرنِي أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيَباِهي بِكُْم الَْملَاِئكَةَ
مۇئـاۋىيه  : هلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىي  9198

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مهسجىدته ھالقىسىمان بولۇپ ئولتۇرغان كىشـىلهرنى  
  :كۆرۈپ

  :ئۇالر. ـ نېمه قىلىپ ئولتۇرىسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى 
  : مۇئاۋىيه. نى زىكىر قىلىش ئۈچۈن ئولتۇردۇق، ـ دېدىهللاـ بىز ا 
رمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى،  ـ سىلهر راستىنال شۇنىڭ ئۈچۈن ئولتۇردىڭال 
  :ئۇالر
نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، بىــز پهقهت شــۇنىڭ ئۈچــۈنال       هللاـــ ا 

  :شۇنىڭ بىلهن، مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ئولتۇردۇق، ـ دېدى
ــۇردى       ــته ئولت ــقا نىيهت ــداق سورىشــىم ســىلهرنى باش ــ مېنىــڭ بۇن ـ

الھۇ دېمهكچــى ئهمهســمهن، مهن ســاھابىلهر ئارىســىدا پهيغهمــبهر ســهلالل
بىـر  . ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئهڭ ئـاز ھهدىـس رىـۋايهت قىلغـان بىـرىمهن     

كــۈنى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھالقىســىمان بولــۇپ   
؟ دەپ »نـېمه قىلىـپ ئولتۇرىسـىلهر   «: ئولتۇرغان ساھابىلىرىنى كـۆرۈپ 

نـى زىكىـر قىلىـش، بىزنـى ئىسـالمغا ھىـدايهت       هللابىـز ا ”: ئۇالر. سورىدى
لىقى ۋە بۇ نېئمهتنى ئاتا قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ھهمـدۇ سـانا   قىلغان

ــۇردۇق  ــدى “ئېيــتىش ئۈچــۈن ئولت ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . دې پهيغهم
ــهللهم ــۇ؟   «: ۋەس ــۈن ئولتۇردىڭالرم ــۇنىڭ ئۈچ ــتىنال ش ــىلهر راس دەپ  »س
نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، بىــز پهقهت شــۇنىڭ  هللا”: ئــۇالر. ســورىدى

: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم. دېــدى “ئۈچــۈنال ئولتــۇردۇق
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مېنىڭ بۇنداق سورىشىم سىلهرنى باشقا نىيهتـته ئولتـۇردى دېمهكچـى    «
ــمهن ــا ا  . ئهمهس ــپ، ماڭ ــل كېلى ــېكىن جىبرىئى ــتىلهر  هللال ــڭ پهرىش نى

  . دېدى »ئالدىدا سىلهر بىلهن پهخىرلهنگىنىنى بىلدۈردى
  )2701: مۇسلىم(

نِ ُبْسرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجلًا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ َشَراِئَع َعْن َعْبِد اللَِّه ْبـ   9199
  .لَِّهالْإِْسلَامِ قَْد كَثَُرْت َعلَيَّ فَأَْخبِْرنِي بَِشْيٍء أََتَشبَّثُ بِِه قَالَ لَا َيَزالُ ِلَساُنَك َرطًْبا ِمْن ِذكْرِ ال

ھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسر رەزىيهلال  9199
بىـر كىشـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ       : قىلىنىدۇ

  :يېنىغا كېلىپ
ــۇلۇلالھ   ــى رەس ــ ئ ــهرىئهتلىرى   ! ـ ــۆرە ئىســالم ش ــا ك ــاۋابنىڭ (ماڭ س

بىرنـى ئېيتىـپ   ) شۇالردىن(ماڭا . ناھايىتى كۆپىيىپ كهتتى) يوللىرى
ـ دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر      بهرگىــن، مهن ئۇنىڭغــا مهھــكهم يېپىشــاي،   

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①ـ دېدى! نىڭ زىكرىدىن توختاپ قالمىسۇنهللاـ تىلىڭ ا 

  )3375: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُسـِئلَ أَيُّ   ـ   9200
ِعْنَد اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ الذَّاِكُرونَ اللََّه كَِثًريا َوالذَّاِكَراُت قُلُْت َيا َرُسولَ الِْعَباِد أَفَْضلُ َدَرَجةً 

اللَِّه َوِمْن الَْغازِي ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ لَْو َضَرَب بَِسْيِفِه ِفي الْكُفَّارِ َوالُْمْشرِِكَني َحتَّى َيْنكَِسـَر  
  .نَ الذَّاِكُرونَ اللََّه أَفَْضلَ ِمْنُه َدَرَجةًَوَيْخَتِضَب َدًما لَكَا

ـ ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت           9200
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

نىـڭ ھۇزۇرىـدا قانـداق بهنـدىلهرنىڭ دەرىجىسـى      هللاـ قىيامهت كۈنى ا 
هيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئهڭ ئهۋزەل بولىدۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، پ 

  :ۋەسهللهم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2687(ئهلبانى  ①
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نــى كــۆپ زىكــرى قىلغــۇچى ئهر ۋە ئايالالرنىــڭ دەرىجىلىــرى، ـ    هللاـــ ا 
  :مهن. دېدى
دىنمـۇ  )كىشـى (يولىدا جىهادقا قاتناشـقان  هللا ئۇالر ا! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :ئهۋزەلمۇ؟ ـ دەپ سورىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ   ــد(ـ ــاپىرال) مۇجاھى ــۇپ، قىلىچــى   ك ــلهن ئۇرۇش ر ۋە مۇشــرىكالر بى

نـى زىكىـر قىلغانالرنىـڭ    هللاسۇنغان، ئۆزى قانغا مىلهنـگهن تهقـدىردىمۇ، ا  
  . ①دەرىجىسى ئۇنىڭدىن ئۈستۈن بولىدۇ، ـ دېدى

  ) 3376: تىرمىزى(

ِت الَِّذي ُيذْكَُر َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمثَلُ الَْبْيـ   9201
  .اللَُّه ِفيِه َوالَْبْيِت الَِّذي لَا ُيذْكَُر اللَُّه ِفيِه َمثَلُ الَْحيِّ َوالَْميِِّت

ــدۇكى،       9201 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ـ ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۆي بىــلهن ا هللا ا« ــدىغان هللا زىكىــر قىلىنىــدىغان ئ زىكىــر قىلىنماي
  . »ئۆينىڭ پهرقى تىرىك بىلهن ئۆلۈكنىڭ پهرقىگه ئوخشايدۇ

  )779: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيِسُري ِفي طَرِيقِ ـ   9202
لَ ِسُريوا َهذَا ُجْمَدانُ َسَبَق الُْمفَرُِّدونَ قَالُوا َوَمـا  َمكَّةَ فََمرَّ َعلَى َجَبلٍ ُيقَالُ لَُه ُجْمَدانُ فَقَا

  .الُْمفَرُِّدونَ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الذَّاِكُرونَ اللََّه كَِثًريا َوالذَّاِكَراُت
ــۋايهت        9202 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
) قـاراپ (م مهككىـگه  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله  : قىلىنىدۇ

  :كېتىۋېتىپ، جۇمدان دېگهن تاغدىن ئۆتۈۋاتقاندا
مۇفهررىــدلهر نۇرغــۇن ســاۋاب ئېلىــپ . بــۇ يهر جۇمدانــدۇر! ـــ يــۈرۈڭالر 

  :ساھابىلهر. كهتتى، ـ دېدى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 670(ئهلبانى  ①
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مۇفهررىـدلهر كىـم؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر      ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . نى كۆپ زىكىر قىلغان ئهر ۋە ئايالالر، ـ دېدىهللا) ئۇالر(ـ  
  )2676: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَبَق الُْمفْرُِدونَ ـ   9203
رِ اللَِّه َيَضُع الذِّكُْر َعْنُهْم أَثْقَالَُهْم قَالُوا َوَما الُْمفْرُِدونَ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الُْمْسَتْهَتُرونَ ِفي ِذكْ

  .فََيأُْتونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ِخفَافًا
ــۋايهت        9203 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

  :هرساھابىل. ـ مۇفرىدلهر نۇرغۇن ساۋابقا ئېرىشىپ كهتتى، ـ دېدى 
مۇفرىـدلهر كىـم؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر      ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ    

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــۇالر ا   ــ ئ ــر     هللاـ ــۇپ، زىكى ــلهر بول ــۇپ كهتكهن ــرىگه غهرق بول ــڭ زىك نى

شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر قىيـامهت كـۈنى   . ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى يۇيۇۋېتىدۇ
  . ①ان ھالدا كېلىدۇ، ـ دېدىگۇناھلىرىدىن خالىي بولغ) نىڭ ھۇزۇرىغاهللا(

  )3596: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ  ـ   9204
ي َنفِْسِه ذَكَْرُتـُه ِفـي   اللَُّه َتَعالَى أََنا ِعْنَد șَنِّ َعْبِدي بِي َوأََنا َمَعُه إِذَا ذَكََرنِي فَإِنْ ذَكََرنِي ِف

ِه ِذَراًعا َنفِْسي َوإِنْ ذَكََرنِي ِفي َملَإٍ ذَكَْرُتُه ِفي َملَإٍ َخْيرٍ ِمْنُهْم َوإِنْ َتقَرََّب إِلَيَّ بِِشْبرٍ َتقَرَّْبُت إِلَْي
  .ُتُه َهْرَولَةًَوإِنْ َتقَرََّب إِلَيَّ ِذَراًعا َتقَرَّْبُت إِلَْيِه َباًعا َوإِنْ أََتانِي َيْمِشي أََتْي

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9204
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بهندەم مېنـى قانـداق ئويلىسـا، مهن ئۇنىـڭ     : تائاال مۇنداق دەيدۇهللا ا«
ه ئۇ مېنى ئهسلىگهندە، مهن ئۇنىڭ بىلهن بىرگ. ئۈچۈن شۇنداق بولىمهن
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ــولىمهن ــدە     . ب ــۇنى ئىچىم ــۇ ئ ــه، مهنم ــدە ئهسلىس ــى ئىچى ــۇ مېن ئهگهر ئ
ئهگهر مېنـى بىـر جامـائهت ئىچىـدە ئهسلىسـه، مهنمـۇ ئـۇنى        . ئهسلهيمهن

ئــۇ ماڭــا بىــر . ئۇنىڭــدىن ياخشــىراق بىــر جامــائهت ئىچىــدە ئهســلهيمهن
ئهگهر ئۇ ماڭا . غېرىچ يېقىنالشسا، مهن ئۇنىڭغا بىر گهز يېقىنلىشىمهن

ئـۇ ماڭـا   . ېقىنالشسا، مهن ئۇنىڭغا بىر غـۇالچ يېقىنلىشـىمهن  بىر گهز ي
  . »مېڭىپ كهلسه، مهن ئۇنىڭغا يۈگۈرۈپ بارىمهن

  )7405: بۇخارى(

َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ َزْعكََرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ـ   9205
ولُ إِنَّ َعْبِدي كُلَّ َعْبِدَي الَِّذي َيذْكُُرنِي َوُهَو ُملَاقٍ ِقْرَنُه َيْعنِـي ِعْنـَد   إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُ

  .الِْقَتالِ
ــۋايهت       9205 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــارە ئىبنـــى زەئـــكهرە رەزىيهلالھـ ـ ئۇمـ

قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    
  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

ھهقىقىـــي بهنـــدىلىرىم مېنـــى ئـــۇرۇش :  مۇنـــداق دەيـــدۇتائـــاالهللا ا«
  . ①»ئهسناسىدا زىكىر قىلىپ تۇرىدىغانالردۇر

  ) 3580: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ـ   9206
  .ِة فَاْرَتُعوا قَالُوا َوَما رَِياُض الَْجنَِّة قَالَ ِحلَُق الذِّكْرِإِذَا َمَرْرُتْم بِرَِياضِ الَْجنَّ

ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      9206
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ـ جهننهت باغچىلىرىدىن ئۆتكهن چـېغىڭالردا ئۇنىڭـدىن بهھـرىمهن     
  :ساھابىلهر. دېدى ـ! بولىۋېلىڭالر

ــاغچىلىرى نېمىــدۇر؟ ـ دەپ ســورىغانىدى، پهيغهمــبهر        ــنهت ب ــ جهن ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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  . ①ـ زىكىر سورۇنى، ـ دەپ جاۋاب بهردى 
  )3510: تىرمىزى(

َسلََّم َيقُولُ َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوـ   9207
أَلُ َمْن أََوى إِلَى ِفَراِشِه طَاِهًرا َيذْكُُر اللََّه َحتَّى ُيْدرِكَُه النَُّعاُس لَْم َيْنقَِلْب َساَعةً ِمْن اللَّْيلِ َيْس

  .اللََّه َشْيئًا ِمْن َخْيرِ الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة إِلَّا أَْعطَاُه إِيَّاُه
ــاھىلى رەزى       9207 ــامه بـ ــۇ ئۇمـ ــۋايهت   ـ ئهبـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ يهلالھـ

قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    
  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

نـى زىكىـر   هللاكىمكى تاھارەت بىلهن يېتىپ، ئۇخالپ قالغانغا قهدەر ا«
تىن مهيلـى دۇنيـا   هللاقىلسا، ئاندىن تۈننىڭ قايسى بىر قىسمىدا قوپۇپ ا

ئۇنىڭغـا  هللا ك بىر نهرسىنى تىلىسه، ئهلۋەتته، اياكى ئاخىرەتكه تېگىشلى
  . ②»تىلىگهن نهرسىسىنى بېرىدۇ

  )3526: تىرمىزى(

َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبَعثَ َبْعثًا ِقَبلَ َنْجـٍد  ـ   9208
ةَ فَقَالَ َرَجلٌ ِممَّْن لَْم َيْخُرْج َما َرأَْيَنا َبْعثًا أَْسَرَع َرْجَعةً فََغنُِموا غََناِئَم كَِثَريةً َوأَْسَرُعوا الرَّْجَع

ْومٍ أَفَْضلُ َولَا أَفَْضلَ غَنِيَمةً ِمْن َهذَا الَْبْعِث فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا أَُدلُّكُْم َعلَى قَ
َشهُِدوا َصلَاةَ الصُّْبحِ ثُمَّ َجلَُسوا َيذْكُُرونَ اللََّه َحتَّى طَلََعْت َعلَْيهِْم  غَنِيَمةً َوأَْسَرُع َرْجَعةً قَْوٌم

  .الشَّْمُس أُولَِئَك أَْسَرُع َرْجَعةً َوأَفَْضلُ غَنِيَمةً
ـ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       9208
لهم نهجـد ۋىاليىـتىگه   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل   : قىلىنىدۇ

ئـۇالر كـۆپ غهنىـمهت قولغـا كهلتـۈرۈپ، تېـزال قايتىـپ        . قوشۇن ئهۋەتتـى 
  ):ھهيران قالغان ھالدا(بۇ قوشۇنغا قوشۇلمىغان بىر كىشى . كهلدى
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ــ بــۇ قوشــۇندەك كــۆپ غهنىــمهت قولغــا كهلتــۈرۈپ، تېــزال قايتىــپ      ـ
ــبهر         ــدى، پهيغهم ــدۇق، ـ دېگهنى ــۆرمىگهن ئى ــۇننى ك ــر قوش ــگهن بى كهل

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـ بۇ قوشـۇندىنمۇ چاققـان ۋە كـۆپ غهنىـمهت ئالىـدىغان كىشـىلهرنى        

ئېيتىــپ بېرەيمــۇ؟ بامــدات نامىزىغــا تۇرغــان، ئانــدىن قۇيــاش چىققىــچه 
نى زىكىر قىلغان كىشىلهر بۇ قوشۇندىنمۇ چاققان ۋە كـۆپ غهنىـمهت   هللا

  . ①ئالىدىغان كىشىلهردۇر، ـ دېدى
  )3561: تىرمىزى(

 أقواما اهللا ليبعثن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال الدرداء أŷ عنـ   9209
 قال شهداء وال بأنبياء ليسوا الناس يغبطهم اللؤلؤ منابر على النور وجوههم يف القيامة يوم

 من اهللا يف املتحابون هم قال نعرفهم لنا حلهم اهللا يارسول فقال ركبتيه على أعرايب فجثى
  .يذكرونه اهللا ذكر على ƶتمعون شƓ وبالد شƓ قبائل

: ـ ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      9209
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ ا  ــۇنبهرلهردە     هللا ـ ــالغان م ــتىن ياس ــۈنى مهرۋايىت ــامهت ك ــاال قىي تائ
مۇنچه كىشـىلهرنى  ئولتۇرىدىغان، يۈزلىرىدىن نۇر يېغىپ تۇرىدىغان بىر 

. تىرىلدۈرىــدۇ، ئىنســانالرنىڭ ھهممىســى ئۇالرغــا ھهۋەس بىــلهن قارايــدۇ
بۇنى ئاڭلىغان بىـر  . ئۇالر پهيغهمبهرمۇ ئهمهس، شېهىدمۇ ئهمهس، ـ دېدى 

  :سهھرالىق تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ
ــۇلۇلالھ   ــ ئـــى رەسـ ــن،  ! ــ ئۇالرنىـــڭ كىملىكىنـــى ئېيتىـــپ بهرگىـ

  :بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمـ دېگهنىدى، پهيغهم! تونۇۋااليلى
ـ ئۇالر ھهر خىل قهبىلىلهردىـن، ھهر قايسـى شـهھهرلهردىن كهلـگهن      

نىڭ زىكرى ئۈچـۈن بىـر   هللائۈچۈن بىر ـ بىرىنى دوست تۇتقان، ا هللا بولۇپ، ا
  . ②يهرگه يىغىلغان ۋە ئۇنى زىكىر قىلغان كىشىلهردۇر، ـ دېدى
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  )»ئهلكهبىر«(

 النَّـاسِ  ِمَن إِنَّ :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ اللَِّهÛ َعْبِد َعْنـ   9210
  .اللَُّه ذُِكَر ُرُءوا إِذَا اللَِّهÛ ِلِذكْرِ َمفَاِتيَح

ـ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     9210
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. ئىنسانالر ئىچىدىن زىكىرنىڭ ئاچقۇچى بولىـدىغان كىشـىلهر بـار   «
  . ①»نى زىكىر قىلىدۇهللاباشقىالر ئۇالرنى كۆرگهندە، دەرھال ا

  )10476: »ئهلكهبىر«(

َعْن َسْعِد ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيُر الذِّكْرِ ـ   9211
  .َوَخْيُر الرِّْزقِ َما َيكِْفيالَْخِفيُّ 

ــۋايهت        9211 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــهئد ئىبنـ ـ سـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

زىكىرنىــڭ ئهڭ ياخشىســى مهخپىــي قىلىنغىنــى، رىزىقنىــڭ ئهڭ  «
  . ②»ياخشىسى يېتهرلىك بولغىنىدۇر

  )1480: ئهھمهد(

بلغƗ أَنَّ رسولَ اهللا ـ صلى اهللا عليه  : مالك بن أنس ـ رƥه اهللا ـ قال  ـ   9212
ذَاكُر اهللا يف الغافلني كاملُقَاِتل َخلَْف الفَّارِّيَنÛ وذاِكُر اهللا يف الغافلني «: وسلم ـ كان يقول

َمثَلُ الشجرة اƪضراء يف وسط الشـجر ـ   : كُغْصنٍ أخضَر يف شجرٍ يابِسٍ ـ ويف رواية  
اهللا يف الَغافلَني مثل ِمْصَباǳٍ يف َبْيٍت ُمظِْلمÛٍ وذاكر اهللا يف الغافلني ُيريِه اُهللا َمقَْعـَدُه  وذاكر 

                                                 
ــۇپ، ســهنهدىدە ئهمــر ئىبنــى قاســى    ): 16780(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى م ب

 .ئىسىملىك ماڭا ناتونۇش بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مـۇھهممهد  ): 16795(ھهيسهمى  ②

، قالغان راۋىيلىـرى سـهھىه   ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى لهبىبه ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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بنو : والفصيُح. من اجلنَّة وهو َحيÛٌّ وذاِكُر اهللا يف الغافلني ُيْغفَُر له بَِعَدِد كلِّ فَصيحٍ وأعجم
  .»البهائم: آدمÛ واألعجُم

ماڭـا يېتىشـىچه،   : هى مۇنداق دەيدۇـ مالىك رەھمهتۇلالھ ئهلهي  9212
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نى زىكىر قىلغان كىشى باشـقىالر ئۇرۇشـتىن   هللاغاپىلالر ئارىسىدا ا«
غـاپىلالر ئارىسـىدا   . قېچىۋاتسىمۇ قاچماي ئۇرۇشقان كىشـىگه ئوخشـايدۇ  

ـ يېشـىل    نى زىكىر قىلغـان كىشـى قـۇرۇپ قالغـان دەرەختىكـى يـاپ      هللا
نى زىكىر قىلغان كىشـى قـاراڭغۇ   هللاغاپىلالر ئارىسىدا ا. شاخقا ئوخشايدۇ

تائـاال غـاپىلالر ئارىسـىدا    هللا ا. ئۆينى يورۇتـۇپ تۇرغـان چىراغقـا ئوخشـايدۇ    
ــا    هللا ــۇرۇپ، ئۇنىڭغ ــزى روھ قىلمــاي ت ــى زىكىــر قىلغــان كىشــىنى قهب ن

نــى هللاتائــاال غــاپىلالر ئارىســىدا هللا ا. جهننهتتىكــى ئــورنىنى كۆرســىتىدۇ
زىكىــر قىلغــان كىشــىنىڭ تىللىــق ۋە تىلســىز بــارلىق جانلىقنىــڭ   

  . »گۇناھىنى مهغپىرەت قىلىدۇ) كۆپ(سانىدەك 
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَـا  ـ   9213
َخْيرِ أَْعَماِلكُْم َوأَْزكَاَها ِعْنَد َمِليِككُْم َوأَْرفَِعَها ِفي َدَرَجاِتكُْم َوَخْيٌر لَكُْم ِمْن إِْنفَاقِ أَُنبِّئُكُْم بِ

الُوا الذََّهبِ َوالَْورِقِ َوَخْيٌر لَكُْم ِمْن أَنْ َتلْقَْوا َعُدوَّكُْم فََتْضرُِبوا أَْعَناقَُهْم َوَيْضرُِبوا أَْعَناقَكُْم قَ
الَ ِذكُْر اللَِّه َتَعالَى قَالَ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َما َشْيٌء أَْنَجى ِمْن َعذَابِ اللَّـِه  َبلَى قَ

  .ِمْن ِذكْرِ اللَِّه
ـ ئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،         9213

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
الرنىڭ نهزىرىدە دەرىجهڭالرنى يۇقىرى قىلىـدىغان، ئـالتۇن ـ    رەببىڭ«

يولىـدا جىهادقـا چىقىـپ، دۈشـمهنلهر     هللا كۈمۈش سهدىقه قىلىشـتىنمۇ، ا 
ــى      ــر ئهمهلن ــۇرۇش قىلىشــتىنمۇ ئهۋزەل بى ــۇرۇپ ئ ــۈز ت ــۈ ي ــلهن يۈزم بى

  :ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ ـ دېگهن ئىدى، ساھابىلهر
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لاللالھۇ ئهلهيهــى پهيغهمــبهر ســه. ـــ دېيىشــتى! ـــ ئېيتىــپ بهرگىــن 
  :ۋەسهللهم

  .نى زىكرى قىلىش، ـ دەپ جاۋاب بهردىهللاـ ا 
ــۇ  ــۇ ئهنهــ ــى جهبهل رەزىيهلالھــ ــاز ئىبنــ ــدىن هللا: مۇئــ نىــــڭ ئازابىــ

  . ①نى زىكرى قىلىشتۇر، ـ دېدىهللاقۇتۇلدۇرىدىغان ئهڭ ئهۋزەل نهرسه، ا
  )3377: تىرمىزى(

 اللَّـهِ  ِذكَْر أَكِْثُروا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولَ أَنَّ الْإِْسَناِد َوبَِهذَاـ   9214
  .َمْجُنونٌ َيقُولُوا َحتَّى

ـ ئهبــۇ دەردا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،          9214
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىلهرنى      هللا« ــانالر س ــى، ئىنس ــرى قىلىڭالرك ــۆپ زىك ــۇنداق ك ــى ش ن
  . ②»راڭكهن دەپ قالسۇنسا

  )27310: ئهھمهد(

َوقَالَ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ َما َعِملَ اْبُن آَدَم ِمْن َعَملٍ أَْنَجى لَُه ـ   9215
  .ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن ِذكْرِ اللَِّه

ـ ئهبۇ ئابدۇرراھمان مۇئاز ئىبنـى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      9215
يهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   رىۋا

  :دېگهن
نـى زىكىـر قىلىشـتىنمۇ    هللانىڭ ئازابىـدىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن ا   هللا«

  . »ياخشىراق ئهمهل يوقتۇر
  ) 490: مالىك(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2688(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ۋە ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە دەرراج        ): 16761(ھهيسهمى  ②

ن بىرىنىـڭ راۋىيلىـرى   ئىمام ئهھمهدنىـڭ ئىككـى سـهنهدىدى   . ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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أَنْ أَقُْعَد َمَع َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـ   9216
َبَعةً قَْومٍ َيذْكُُرونَ اللََّه َتَعالَى ِمْن َصلَاِة الَْغَداِة َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَْعِتَق أَْر

نْ َتْغُرَب الشَّـْمُس  ِمْن َولَِد إِْسَمِعيلَ َولَأَنْ أَقُْعَد َمَع قَْومٍ َيذْكُُرونَ اللََّه ِمْن َصلَاِة الَْعْصرِ إِلَى أَ
  .أََحبُّ إِلَيَّ َمْن أَنْ أَْعِتَق أَْرَبَعةً

ــۋايهت         9216 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نى زىكىـر قىلىـدىغان بىـر جامـائهت     هللابامدات نامىزىدىن كېيىن، ا«
ه تاكى قۇياش چىققىـچه ئولتـۇرۇش، مهن ئۈچـۈن ئىسـمائىل     بىلهن بىرگ

ــازاد قىلىشــتىنمۇ ياخشــىراق    ــۇلنى ئ ــۆت نهپهر ق ئهســىر . نهســلىدىن ت
ــامىزىغىچه ا  ــدىن كېــيىن، شــام ن ــى زىكىــر قىلىــدىغان بىــر  هللانامىزى ن

جامائهت بىلهن بىـرگه ئولتۇرۇشـمۇ، مهن ئۈچـۈن تـۆت نهپهر قـۇلنى ئـازاد       
  . ①»قىلغاندىن ياخشىراق

  )3667: ۇ داۋۇدئهب(

َعْن النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الـدَُّعاُء ُهـَو   ـ   9217
الِْعَباَدةُ ثُمَّ قََرأَ َوقَالَ َربُّكُْم اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم إِنَّ الَّـِذيَن َيْسـَتكْبُِرونَ َعـْن ِعَبـاَدِتي     

  .نَ َجَهنََّم َداِخرِيَنَسَيْدُخلُو
ـ نۇئمـــان ئىبنـــى بهشـــىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      9217

دۇئـــا «: قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم    
ماڭـا دۇئـا   : پهرۋەردىگـارىڭالر ئېيتىـدۇ  ﴿ :دېگهنـدىن كېـيىن   »ئىبادەتتۇر

نـــى تىلىگىنىڭالر(قىلىڭـــالر، مهن دۇئـــايىڭالرنى قوبـــۇل قىلىـــمهن    
، شۈبهىسىزكى، مېنىڭ ئىبادىتىمـدىن چوڭچىلىـق قىلىـپ    )بېرىمهن

دېــگهن ئــايهتنى  ②﴾بــاش تارتىــدىغانالر خــار ھالــدا جهھهنــنهمگه كىرىــدۇ
  . ③ئوقۇغان

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3114(ئهلبانى  ①
  .ـ ئايهت 60سۈرە غافىر،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2590(ئهلبانى  ③
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  )3372: تىرمىزى(

ـ ـ   9218 ْيَس َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَ
  .َشْيٌء أَكَْرَم َعلَى اللَِّه َتَعالَى ِمْن الدَُّعاِء

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9218
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .①»تائاالنىڭ نهزىرىدە دۇئادىنمۇ ئۇلۇغراق ئىبادەت يوقهللا ا«
  )3370: تىرمىزى(

  .َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الدَُّعاُء ُمǸُّ الِْعَباَدِةـ  9219
ــۋايهت         9219 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ـ ئهنهس ئىبنـ

دۇئـــا «: قىلىنىـــدۇكى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم    
   .②دېگهن »ئىبادەتنىڭ يىلىكىدۇر

  )3371: ىرمىزىت(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن فُِتَح لَُه ِمْنكُْم ـ   9220
 َباُب الدَُّعاِء فُِتَحْت لَُه أَْبَواُب الرَّْحَمِة َوَما ُسِئلَ اللَُّه َشْيئًا َيْعنِي أََحبَّ إِلَْيِه ِمـْن أَنْ ُيْسـأَلَ  

ـ  الْ زِلْ َعاِفَيةَ َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الدَُّعاَء َيْنفَُع ِممَّا َنَزلَ َوِممَّا لَـْم َيْن
  .فََعلَْيكُْم ِعَباَد اللَِّه بِالدَُّعاِء

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      9220
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

ســىلهردىن كىمــگه دۇئــا ئىشــىكى ئېچىلســا، ئۇنىڭغــا رەھــمهت       «
بهنــدىلهرنىڭ ســاالمهتلىك تىلىشــىنى هللا ا. ئىشــىكى ئېچىلغــان بولىــدۇ

كهلــگهن ۋە كهلمىــگهن بــاال ـ قــازانى    . ھهممىــدىن بهك ياخشــى كۆرىــدۇ
  . ③»الرشۇڭا دۇئاغا مهھكهم ئېسىلىڭ. پهقهت دۇئاال دەپئى قىلىدۇ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2684(ئهلبانى  ①
 .مۇشۇ لهۋزى بىلهن زەئىپ، ـ دېگهن): 669(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 708(ئهلبانى  ③
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  )3548: تىرمىزى(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َما ِمْن أََحٍد ـ   9221
ِطيَعـِة  َيْدُعو بُِدَعاٍء إِلَّا آَتاُه اللَُّه َما َسأَلَ أَْو كَفَّ َعْنُه ِمْن السُّوِء ِمثْلَُه َما لَْم َيْدُع بِـإِثْمٍ أَْو قَ 

  .َرِحمٍ
ــۇ         9221 ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلالھ ـ ج

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   
  :ئاڭلىغان

ھهرقانــداق بىــر ئىنســان ھــاجىتىنى تىــلهپ دۇئــا قىلغانــدا، گۇنــاھ «
كه ئېلىـپ  بولىدىغان ياكى ئـۇرۇغ ـ تۇغقانلىرىـدىن مۇناسـىۋەتنى ئۈزۈشـ     

ــا، ا  تائـــاال ئۇنىـــڭ تىلىـــگهن هللا بارىـــدىغان ئىشـــنى تىلىمىگهنـــال بولسـ
  . ①»نهرسىسىنى بېرىدۇ

  )3381: تىرمىزى(

ـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   اهللا رسولَ أنـ   عنه اهللا رضيـ   جابرَعْن ـ   9222
 خـريا  اɇخرة يف له ادََّخَر أو سألÛ ما اهللا آتاه إال بدعاءÛ يدعو مسلم عبد من ما«: قال
Ûالسُّوِء من عنه كَفَّ أو منه Ûما ِمثْلَه Ɓ َيْدُع Żَرِحم قَطيعِة أو بإ«.  

ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   9222
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان ھاجىتىنى تىـلهپ دۇئـا قىلغانـدا، گۇنـاھ     «
ن ياكى ئـۇرۇغ ـ تۇغقانلىرىـدىن مۇناسـىۋەتنى ئۈزۈشـكه ئېلىـپ       بولىدىغا

ئۇنىڭغـا تىلىگىنىنـى بېرىـدۇ    هللا بارىدىغان ئىشنى تىلىمىگهنال بولسـا، ا 
ياكى ئۇنىڭدىن بىر باالنى كۆتۈرىۋېتىـدۇ، نـاۋادا تىلىگىنىنـى بـۇ دۇنيـادا      

  . »بهرمىسه، ئاخىرەتته ئۇنىڭغا تىلىگىنىدىنمۇ ياخشىراقىنى بېرىدۇ
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

                                                 
 . ھهسهن، ـ دېگهن): 2692(ئهلبانى  ①



  ۋە دۇئانىڭ پهزىلىتىزىكىر 

95 

 أال«: وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عنـ   9223
 وŒـاركمÛ  ليلكم يف اهللا تدعون أرزاقكم؟ لكم ويدر عدوكم من ينجيكم ما على أدلكم
  .»املؤمن سالǳ الدعاء فإن

ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   9223
  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهل

ــادە   « ــى زىي ــدىغان ۋە رىزقىڭالرن ســىلهرنى دۈشــمىنىڭالردىن قۇتقۇزى
قـا دۇئـا   هللاقىلىدىغان بىر ئهمهلنى ئۆگىتىپ قويـايمۇ؟ كـېچه ـ كۈنـدۈز ا    

  . ①»چۈنكى دۇئا مۇئمىننىڭ قورالىدۇر! قىلىڭالر
  ) 1812: مهۋسىلى(

  

  

  

  

  

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ئهبـۇ          ): 17199(ھهيسهمى  ①

 .ھۇمهيد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ۇئا ۋاقتى، دۇئا قىلغۇچىنىڭ ھالىتى، دۇئانىڭ شهكلى ۋە د
  باشقا مهسىلىلهر

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  ـ   9224
ْنَيا ِحَني َيْبقَى ثُلُثُ اللَّْيلِ الْآِخُر َيقُولُ َمـْن  َيْنزِلُ َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعالَى كُلَّ لَْيلٍَة إِلَى السََّماِء الدُّ

  .َيْدُعونِي فَأَْسَتجِيَب لَُه َمْن َيْسأَلُنِي فَأُْعِطَيُه َمْن َيْسَتْغِفُرنِي فَأَغِْفَر لَُه
ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9224

  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
رەببىمىز ھهر كېچىسى كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىر قىسـمى  «

كىـم ماڭـا دۇئـا قىلىـدۇ؟     ”: قالغان چاغدا دۇنيـا ئاسـمىنىغا چۈشـىدۇ ۋە   
كىم مهندىن سـورايدۇ؟ سـورىغىنىنى   . ئۇنىڭ دۇئاسىنى قوبۇل قىلىمهن

ــرىمهن ــمهن   . بې ــۇ قىلى ــۇنى ئهپ ــدۇ؟ ئ ــرەت تىلهي ــدىن مهغپى  “كىــم مهن
  . »دەيدۇ

  )1145: بۇخارى(

 السََّماِء إِلَى َنَزلَ الْأَوَّلُ اللَّْيلِ ثُلُثُ ذََهَب إِذَا َحتَّى ُيْمهِلُ اللََّه إِنَّ :ويف رواية – 9225
  .الْفَْجُر َيْنفَجَِر َحتَّى َداعٍ ِمْن َهلْ َساِئلٍ ِمْن َهلْ َتاِئبٍ ِمْن َهلْ ُمْسَتْغِفرٍ ِمْن َهلْ فََيقُولُ الدُّْنَيا

تائـاال كېچىنىـڭ   هللا ا«: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    9225
: ئۈچتىن بىرى ئۆتكهندە، دۇنيـا ئاسـمىنىغا چۈشـۈپ، تـاكى تـاڭ ئـاتقىچه      

ئىســتىغفار ئېيتقــۇچى بــارمۇ؟ تــۆۋبه قىلغــۇچى بــارمۇ؟ ھــاجىتىنى       ”
  . »دەپ نىدا قىلىدۇ “تىلىگۈچى بارمۇ؟ دۇئا قىلغۇچى بارمۇ؟

  )758: مۇسلىم(

 َشـطْرُ  َمَضى إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9226
 .بنحوه ثُلُثَاُه أَْو اللَّْيلِ
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ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9226
ــۋايهتته    ــداق پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يهنه بىــر رى مۇن

  :دېگهن
تائــاال كېچىنىــڭ يېرىمــى يــاكى ئــۈچتىن ئىككــى قىســمى       هللا ا «

  . داۋامى يۇقىرىقىغا ئوخشاش »...ئۆتكهندە دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشۈپ
  )758: مۇسلىم(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَيُّ الـدَُّعاِء   ـ   9227
  .َمُع قَالَ َجْوَف اللَّْيلِ الْآِخرِ َوُدُبَر الصَّلََواِت الَْمكُْتوَباِتأَْس

: ـ ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   9227
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ــۇلۇلالھ   ــ ئـــى رەسـ ــدۇ؟ ـ دەپ      ! ــ ــابهت بولىـ ــا بهك ئىجـ قايســـى دۇئـ
  :مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسورالغانىدى، پهيغه

ــاخىرقى قىســمىنىڭ ئوتتۇرىســىدا ۋە ھهر بىــر پهرز     ــ كېچىنىــڭ ئ ـ
  . ①نامازدىن كېيىن قىلىنغان دۇئا، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  )3499: تىرمىزى(

َردُّ الدَُّعاُء َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُيـ  9228
  . َبْيَن الْأَذَاِن َوالْإِقَاَمِة

ــۋايهت         9228 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»ئهزان بىلهن تهكبىر ئارىسىدا قىلىنغان دۇئا رەت قىلىنمايدۇ«
  )521: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِثْنَتاِن لَا ـ  9229
  .ُتَردَّاِن أَْو قَلََّما ُتَردَّاِن الدَُّعاُء ِعْنَد النَِّداِء َوِعْنَد الَْبأْسِ ِحَني ُيلِْحُم َبْعُضُهْم َبْعًضا

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2782(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 489(ئهلبانى  ②
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ــۇ       9229 ــهئد رەزىيهلالھـ ــى سـ ــهھل ئىبنـ ــۋايهت  ـ سـ ــۇدىن رىـ ئهنهـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىرى، ئهزان ۋاقتىـدا قىلىنغـان؛ يهنه   . ئىككى دۇئا رەت قىلىنمايدۇ«
  . ①»بىرى، دۈشمهن بىلهن قاتتىق ئۇرۇشۇۋاتقان چاغدا قىلىنغان دۇئا

  )2540: ئهبۇ داۋۇد(

  .طَرَِوَوقُْت الَْم :ـ ويف أخرى 9230
قىلىنغان دۇئا (يامغۇر يېغىۋاتقان چاغدا «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته  9230

  . ②دېيىلگهن »)رەت قىلىنمايدۇ
  )2540: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَقَْرُب َما َيكُونُ ـ  9231
  .َوُهَو َساجٌِد فَأَكِْثُروا الدَُّعاَء الَْعْبُد ِمْن َربِِّه
ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9231

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بهنــدىنىڭ رەبــبىگه ئهڭ يــېقىن بولىــدىغان ھــالىتى ســهجدىدىكى  «

  . »ڭالرشۇنىڭ ئۈچۈن، سهجدىدە دۇئانى كۆپ قىلى. ھالىتىدۇر
  )482: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ  9232
  . َمْن َسرَُّه أَنْ َيْسَتجِيَب اللَُّه لَُه ِعْنَد الشََّداِئِد َوالْكَْربِ فَلُْيكِْثْر الدَُّعاَء ِفي الرََّخاِء

ـــ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  9232
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن: )2215(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2215(ئهلبانى  ②
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كىمكــى قىيىنچىلىــق ۋە يامــان كــۈنلهردە دۇئاســىنىڭ ئىجــابهت   «
بولۇشــىنى خالىســا، تېنــى ســاغالم، خــاتىرجهم ۋاقتىــدا دۇئــانى كــۆپ       

   .①»قىلسۇن
  )3382: تىرمىزى(

ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْعَوةُ الَْمظْلُـومِ  َعـ   9233
  .ُمْسَتَجاَبةٌ َوإِنْ كَانَ فَاجًِرا فَفُُجوُرُه َعلَى َنفِْسِه

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9233
  :ى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه

مهزلۇمنىڭ دۇئاسى، گهرچه ئۇ پاسىق بولغـان تهقـدىردىمۇ ئىجـابهت    «
  . ②»بولىدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ پاسىقلىقى ئۆزىگىدۇر

  ) 8577: ئهھمهد(

 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَةٌ لَا ُتَردُّـ  9234
َوَيفَْتُح  َدْعَوُتُهْم الصَّاِئُم َحتَّى ُيفِْطَر َوالْإَِماُم الَْعاِدلُ َوَدْعَوةُ الَْمظْلُومِ َيْرفَُعَها اللَُّه فَْوَق الَْغَمامِ

  .لََها أَْبَواَب السََّماِء َوَيقُولُ الرَّبُّ َوِعزَِّتي لَأَْنُصَرنَِّك َولَْو َبْعَد ِحنيٍ
ىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەز   9234

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىرىنچىسـى، روزا تۇتقـان   . ئۈچ كىشىنىڭ دۇئاسى رەت قىلىنمايـدۇ «

كىشىنىڭ ئىفتار قىلغۇچه ئارىلىقتـا قىلغـان دۇئاسـى؛ ئىككىنچىسـى،     
هللا ا. ۇئاســىئادىــل پادىشــاھنىڭ دۇئاســى؛ ئۈچىنچىســى، مهزلۇمنىــڭ د    

ــمان    ــا ئاســ ــپ، ئۇنىڭغــ ــا ئۆرلىتىــ ــىنى يۇقىرىغــ مهزلۇمنىــــڭ دۇئاســ
ئىززىتىم بىلهن قهسهمكى، بىـر مهزگىلـدىن   ”: دەرۋازىلىرىنى ئاچىدۇ ۋە

  . ③»دەيدۇ “كېيىن بولسىمۇ، ساڭا ئهلۋەتته ياردەم بېرىمهن
  ) 3598: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2693(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدى ھهسـهندۇر، ـ        ): 17227(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 727(ئهلبانى  ③
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثُ َدَعَواٍت َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ  9235
  .ُمْسَتَجاَباٌت لَا َشكَّ ِفيهِنَّ َدْعَوةُ الَْمظْلُومِ َوَدْعَوةُ الُْمَساِفرِ َوَدْعَوةُ الَْواِلِد َعلَى َولَِدِه

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9235
  :يهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله

: مۇنـــداق ئـــۈچ كىشـــىنىڭ دۇئاســـى شهكســـىز ئىجـــابهت بولىـــدۇ «
ــان     ــا قىلغ مهزلۇمنىــڭ دۇئاســى، مۇســاپىرنىڭ دۇئاســى، دادىنىــڭ بالىغ

  . ①»بهددۇئاسى
  ) 1905: تىرمىزى(

قَالَ َما َدْعَوةٌ أَْسَرَع  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ  9236
  .إَِجاَبةً ِمْن َدْعَوِة غَاِئبٍ ِلَغاِئبٍ

ـ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      9236
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىرىنىـــڭ يهنه بىـــرىگه غايىبـــانه قىلغـــان دۇئاســـىدىنمۇ تېـــزراق «
  . ②»ت بولىدىغان دۇئا يوقتۇرئىجابه

  ) 1980: تىرمىزى(

 َعْبٍد ِمْن َما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ الدَّْرَداِء أَبِي َعْنـ  9237
 .بِِمثْلٍ َولََك الَْملَُك قَالَ إِلَّا الَْغْيبِ بِظَْهرِ ِلأَِخيِه َيْدُعو ُمْسِلمٍ

ا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،    ـ ئهبــۇ دەرد     9237
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــم « ــۇلمان(كى ــا    ) مۇس ــا، ئۇنىڭغ ــا قىلس ــانه دۇئ قېرىندىشــىغا غايىب
ســاڭىمۇ شــۇنىڭ ئوخشىشــى ! ئــامىن”: مــۇئهككهل قىلىنغــان پهرىشــته

  . »يدۇدە “!بولسۇن
  ) 2732: مۇسلىم(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1555(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 338(ئهلبانى  ②
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د اللَِّه ْبن َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتْسُتُروا َعْب ـ عن 9238
كُْم َولَا الُْجُدَر َمْن َنظََر ِفي ِكَتابِ أَِخيِه بَِغْيرِ إِذْنِِه فَإِنََّما َيْنظُُر ِفي النَّارِ َسلُوا اللََّه بُِبطُوِن أَكُفِّ

 .رَِها فَإِذَا فََرغُْتْم فَاْمَسُحوا بَِها ُوُجوَهكُْمَتْسأَلُوُه بِظُُهو
ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت     9238

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
) گىـــلهم قاتـــارلىق نهرســـىلهر بىـــلهن(ئۆيۈڭالرنىـــڭ تـــاملىرىنى «

قېرىندىشـىنىڭ خېـتىگه ئۇنىـڭ رۇخسىتىسـىز      كىمكى! ئورىۋالماڭالر
، دوزاخقـا كىرىشـىگه سـهۋەب بولىـدىغان ئهمهلـدىن      )يهنى ئوقۇسا(قارىسا 

تىــن ھــاجىتىڭالرنى تىــلهپ دۇئــا قىلغانــدا هللا. بىرىنــى قىلغــان بولىــدۇ
ــا قىلىڭـــالر  ــالىقىنىنى ئېچىـــپ تـــۇرۇپ دۇئـ ــانى . قولۇڭالرنىـــڭ ئـ دۇئـ

  . ①»رنى سىالڭالريۈزۈڭال) قولۇڭالر بىلهن(تۈگهتكهندە، 
  )1485: ئهبۇ داۋۇد(

 َنْحَوُهَمـا  أَْو َمْنِكَبْيـكَ  َحذَْو َيَدْيَك َتْرفََع أَنْ الَْمْسأَلَةُ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْنـ   9239
 َيِلـي  ِممَّا اșُُهوَرُهَم َوَجَعلَ َيَدْيِه َوَرفََع َهكَذَا َواِلاْبِتَهالُ َواِحَدٍة بِأُْصُبعٍ ُتِشَري أَنْ َواِلاْسِتْغفَاُر

 .َوْجَهُه
ھاجىتىنى : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  9239

تىلهپ دۇئا قىلغاندا، قولنى مۈرىنىڭ باراۋىرىـدە يـاكى شـۇنىڭغا يـېقىن     
كۆتۈرۈش كېرەك؛ مهغپىرەت تىـلهپ دۇئـا قىلغانـدا، بىـر بارمـاق بىـلهن       

چــۈن يېلىنىــپ دۇئــا ئىشــارەت قىلىــش كېــرەك؛ بــاالدىن ســاقلىنىش ئۈ
قىلغاندا، قولىنىڭ دۈمبىسىنى يۈزى تهرەپكه قارىتىـپ تـۇرۇپ، ئىككـى    

  . ②قولنى ئېگىز كۆتۈرۈپ دۇئا قىلىش كېرەك
  ) 1489: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 318(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1322(ئهلبانى  ②
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َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو ـ  9240
 .اِطنِ كَفَّْيِه َوșَاِهرِِهَماَهكَذَا بَِب

ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      9240
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قولىنىـڭ  : قىلىنىدۇ

  . ①ئالىقىنى بىلهنمۇ، دۈمبىسى بىلهنمۇ دۇئا قىلغىنىنى كۆرگهنمهن
  )1487: ئهبۇ داۋۇد(

ْبنِ السَّاِئبِ الْأَْنَصارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا  َعْن َخلَّاِدـ  9241
 .َسأَلَ َجَعلَ َباِطَن كَفَّْيِه إِلَْيِه َوإِذَا اْسَتَعاذَ َجَعلَ șَاِهَرُهَما إِلَْيِه

ـ خهلالد ئىبنى سائىب ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق     9241
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـر نهرسـه    : قىلىنىدۇ رىۋايهت

بىـــر . تىـــلهپ دۇئـــا قىلســـا، قولىنىـــڭ ئـــالقىنىنى ئـــۆزىگه قارىتـــاتتى
ــڭ       ــا، قولىنىـ ــا قىلسـ ــلهپ دۇئـ ــاھ تىـ ــدىن پانـ ــىنىڭ يامانلىقىـ نهرسـ

  . ②دۈمبىسىنى ئۆزىگه قارىتاتتى
  ) 16129: ئهھمهد(

لًا كَانَ َيْدُعو بِإِْصَبَعْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُجـ  9242
َعلَْيِه َوَسلََّم أَحِّْد أَحِّْد قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح غَرِيٌب َوَمْعَنى َهذَا 

 .َهاَدِة لَا ُيِشُري إِلَّا بِإِْصَبعٍ َواِحَدٍةالَْحِديِث إِذَا أََشاَر الرَُّجلُ بِإِْصَبَعْيِه ِفي الدَُّعاِء ِعْنَد الشَّ
ــۋايهت        9242 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
بىــر كىشــى تهشــهھهۇدتا ئىككــى بــارمىقى بىــلهن ئىشــارەت : قىلىنىــدۇ

: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم . قىلىــپ دۇئــا قىلىۋاتــاتتى
  .دېدى »!بىر بارماق بىلهن قىل«

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1319(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد مۇرسـهل رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدى ھهسـهندۇر، ـ        ): 17333(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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تهشـهھهۇدتا بىـر بارمـاق بىـلهن     ”بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسـى  : تىرمىزى
  . ①دېگهن بولىدۇ، ـ دېدى “ئىشارەت قىلىش كېرەك

  )3557: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعِقُد ـ  9243
 .قَُداَمةَ بَِيِمينِِه التَّْسبِيَح قَالَ اْبُن

ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      9243
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ تهسـبىه    : قىلىنىدۇ

  . ②ئېيتقاندا، ئوڭ قولى بىلهن سانىغىنىنى كۆردۈم
  ) 1502: ئهبۇ داۋۇد(

 َحيِيٌّ اللََّه إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ ْنَع الْفَارِِسيِّ َسلَْمانَ َعْنـ  9244
  .َخاِئَبَتْينِ ِصفًْرا َيُردَُّهَما أَنْ َيَدْيِه إِلَْيِه الرَُّجلُ َرفََع إِذَا َيْسَتْحيِي كَرٌِمي

ـ سهلمان فارىسى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،    9244
  :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلالل

ــا قىلغۇچىــدۇر، بهكمــۇ ســېخىيدۇر،   هللا شۈبهىســىزكى، ا« بهكمــۇ ھاي
ئـۇنى قـۇرۇق   هللا كىشى ئۇنىڭدىن بىر نهرسه تىلهپ دۇئاغا قول كۆتۈرسه، ا

  . ③»قايتۇرۇشتىن ھايا قىلىدۇ
  ) 3556: تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْدُعوا اللََّه َوأَْنُتْم  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّهـ  9245
 .ُموِقُنونَ بِالْإَِجاَبِة َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه لَا َيْسَتجِيُب ُدَعاًء ِمْن قَلْبٍ غَاِفلٍ لَاٍه

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9245
  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن ھهسهن ۋە): 2820(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1330(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2819(ئهلبانى  ③
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دۇئا قىلغاندا، ئىجابهت بولىدىغانلىقىغا قهتئىي ئىشهنچ قىلغان «
تائاال قولى دۇئادا، هللا شۇنى بىلىپ قويۇڭالركى، ا! ھالدا دۇئا قىلىڭالر

  . ①»ئهمما قهلبى باشقا يهردە كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلمايدۇ
  )3479: تىرمىزى(

 ِفي َيْدُعو َرُجلًا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َسِمَعقال  ْيٍدُعَب ْبَن فََضالَةَ ـ عن 9246
 َعجِلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعلَى ُيَصلِّ فَلَْم َصلَاِتِه
 لُْيَصلِّ ثُمَّ َعلَْيِه َوالثََّناِء اللَِّه بَِتْحِميِد فَلَْيْبَدأْ أََحُدكُْم َصلَّى إِذَا ِلَغْيرِِه أَْو لَُه فَقَالَ َدَعاُه ثُمَّ َهذَا
 .َشاَء بَِما َبْعُد لَْيْدُع ثُمَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعلَى

ـ فهزاله ئىبنى ئۇبهيـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت        9246
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر كىشــىنىڭ : ىلىنىــدۇق

نامىزىنىڭ ئاخىرىدا رەسـۇلۇلالھقا دۇرۇد ۋە سـاالم يوللىمـاي تـۇرۇپ دۇئـا      
كېـيىن  . دېـدى  »بۇ كىشى ئالدىراپ كهتتـى «: قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ

قاچــانىكى نامــاز ئوقۇســاڭالر، ئانــدىن نامىزىڭالرنىــڭ  «: ئــۇنى چاقىرىــپ
قـا ھهمـدۇ سـانا ئېيـتىڭالر، ئانـدىن      هللاىدا دۇئـا قىلسـاڭالر، ئـاۋۋال ا   ئاخىر

نىڭ رەسـۇلىغا سـاالم يـولالڭالر، ئۇنىڭـدىن كېـيىن خالىغـان دۇئـانى        هللا
  . ②دېدى »!قىلىڭالر

  ) 3477: تىرمىزى(

 لَا َوالْأَْرضِ السََّماِء َبْيَن َمْوقُوٌف الدَُّعاَء إِنَّ قَالَ الَْخطَّابِ ْبنِ ُعَمَر َعْنـ  9247
  . َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َنبِيَِّك َعلَى ُتَصلَِّي َحتَّى َشْيٌء ِمْنُه َيْصَعُد

 وأَوَسطَُهÛ الدَُّعاِءÛ أوَّلَ َعلَيÛَّ َصلوا الرَّاِكبÛِ كَُغْمرِ َتْجَعلُوƆ فال: وزاد رزين
 .»وآِخَرُه

  :ـ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن 9247

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2766(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2767(ئهلبانى  ②
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ســـمان بىـــلهن يهرنىـــڭ ئارىســـىدا ســـاقالپ تۇرىـــدۇ، تـــاكى  دۇئـــا ئا«
ھېچبىـر نهرسـه   ) دۇئـادىن (پهيغهمبىرىڭگه دۇرۇد ۋە ساالم يوللىمىغىچه 

  . ①»كۆتۈرۈلمهيدۇ) نىڭ ھۇزۇرىغاهللا(
  ) 486: تىرمىزى(

ــداق    ــاالمنىڭ مۇنــ ــبهر ئهلهيهىسســ ــا يهنه پهيغهمــ ــن ئۇنىڭغــ رەزىــ
چىنىـڭ نوگىيىـدەك   مېنـى يولۇ «: دېگهنلىكى قوشۇپ رىـۋايهت قىلغـان  

ــاڭالر  ــپ،    (قىلىۋالم ــا ئېلى ــكهندە، يادىڭالرغ ــاجىڭالر چۈش ــى ئېهتىي يهن
ــا دۇئانىــڭ بېشــىدا، ئوتتۇرىســىدا ۋە  ). بولمىســا ئۇنتــۇپ كهتمهڭــالر  ماڭ

  .»ئاخىرىدا ساالم يولالڭالر
   

َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت أَبِي ُزَهْيرٍ النَُّمْيرِيِّ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ عن  9248
ِمُع ِمْنُه لَْيلٍَة فَأََتْيَنا َعلَى َرُجلٍ قَْد أَلَحَّ ِفي الَْمْسأَلَِة فََوقََف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَت

الْقَْومِ بِأَيِّ َشْيٍء َيْخِتُم قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْوَجَب إِنْ َخَتَم فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن 
ِه بِآِمَني فَإِنَُّه إِنْ َخَتَم بِآِمَني فَقَْد أَْوَجَب فَاْنَصَرَف الرَُّجلُ الَِّذي َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

 .َوَسلََّم فَأََتى الرَُّجلَ فَقَالَ اْخِتْم َيا فُلَانُ بِآِمَني َوأَْبِشْر
زۇھهير نۇمهيرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت      ـ ئهبۇ  9248

بىــر كېچىســى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  : قىلىنىــدۇ
ــرگه   ــلهن بى ــىرتقا(بى ــر     ) س ــان بى ــا قىلىۋاتق ــاتتىق دۇئ ــۇق ۋە ق چىقت

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . كىشىنىڭ يېنىغا كهلـدۇق 
  :ۈن توختىدى ۋەئۇنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالش ئۈچ

تۈگهتسه، سورىغان نهرسىسى بېرىلىـدۇ، ـ   ) ياخشى(ـ ئهگهر ئاخىرىنى  
  :جامائهت ئارىسىدىن بىر كىشى. دېدى
ــ نـېمه بىـلهن تۈگىتىشـى كېـرەك؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر          

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 403(ئهلبانى  ①
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ــ   ــامىن”ـ ــلهن “ئ ــۇ . بى ــامىن”ئهگهر ئ ــلهن تۈگهتســه دۇئاســى   “ئ بى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن     . ىجابهت بولىدۇ، ـ دېـدى  ئ

ســوئال ســورىغان كىشــى ئــۇ يهردىــن كېتىــپ، دۇئــا قىلغــان كىشــىنىڭ 
  :يېنىغا باردى ۋە

ــ  ! بىـلهن تـۈگهتكىن  “ ئامىن”ساڭا خۇشخهۋەر، دۇئانى ! ـ ئى پاالنچى 
  . ①دېدى

  )938: ئهبۇ داۋۇد(

ِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرـ  9249
لَا ُمكْرَِه  َيقُولَنَّ أََحُدكُْم اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي إِنْ ِشئَْت اللَُّهمَّ اْرَحْمنِي إِنْ ِشئَْت ِلَيْعزِْم الَْمْسأَلَةَ فَإِنَُّه

  .لَُه
يهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزى   9249

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــېچكىم  « ــدا ھ ــا قىلغان ــبىم ”: دۇئ ــى رەب ــۇ   ! ئ ــى ئهپ ــاڭ، مېن خالىس

دېمىســۇن،  “!خالىســاڭ، ماڭــا رەھىــم قىلغىــن ! ئــى رەبــبىم. قىلغىــن
ــۈنكى ھــېچكىم ا  ــدۇ، بهلكــى ا هللاچ ــى زورلىيالماي ــا هللان ــا يېلىنىــپ دۇئ  ق

   .»قىلسۇن
  )6339: بۇخارى(

َعْن اْبنٍ ِلَسْعٍد أَنَُّه قَالَ َسِمَعنِي أَبِي َوأََنا أَقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَْجنَّةَ ـ  9250
فَقَالَ َيا  َوَنِعيَمَها َوَبْهَجَتَها َوكَذَا َوكَذَا َوأَُعوذُ بَِك ِمْن النَّارِ َوَسلَاِسِلَها َوأَغْلَاِلَها َوكَذَا َوكَذَا

 ُبَنيَّ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َسَيكُونُ قَْوٌم َيْعَتُدونَ ِفي الدَُّعاِء
ِعذَْت ِمْن فَإِيَّاَك أَنْ َتكُونَ ِمْنُهْم إِنََّك إِنْ أُْعِطيَت الَْجنَّةَ أُْعِطيَتَها َوَما ِفيَها ِمْن الَْخْيرِ َوإِنْ أُ

 .النَّارِ أُِعذَْت ِمْنَها َوَما ِفيَها ِمْن الشَّرِّ
ـ سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ بىـر ئـوغلى       9250

  :دادام مېنىڭ: مۇنداق دەيدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 119(ئهلبانى  ①
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ــبىم   ــى رەبـ ــ ئـ ــى،  ! ــ ــڭ نېئمىتىنـ ــى، ئۇنىـ ــهندىن جهننهتنـ مهن سـ
ــمهن       ــۇنى تىلهي ــۇنى ـ ب ــادلىقىنى، ئ ــتىن،  . ش ــهندىن دوزاخ ــڭ(س ) ئۇنى

زەنجىرلىرىدىن، تاقاقلىرىدىن ۋە ئۇنىڭدىن ـ بۇنىڭدىن پاناھ تىلهيـمهن،   
  :ـ دەپ دۇئا قىلغىنىمنى ئاڭالپ

: مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    ! ـ ئـى ئوغلـۇم   
. كېيىنچه، دۇئادا چهكتىن ئېشىپ كېتىدىغان بىـر جامـائهت كېلىـدۇ   «

ئهگهر سـاڭا جهنـنهت بېرىلسـه،    . غىنسهن ھهرگىز ئۇالردىن بولۇپ قالمى
ئهگهر دوزاخــتىن . ئۇنىــڭ ئىچىــدىكى ھهمــمه نهرســه قوشــۇپ بېرىلىــدۇ 

» قۇتۇلساڭ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھهمـمه يامـانلىقتىن قۇتۇلغـان بولىسـهن    
  . ①ېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدىد

  )1480: ئهبۇ داۋۇد(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلًا َوُهَو َيقُولُ  َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ َسِمَع النَّبِيُّـ  9251
ُجلًا َيا ذَا الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ فَقَالَ قَْد اْسُتجِيَب لََك فََسلْ َوَسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َر

  .أَلَْت اللََّه الَْبلَاَء فََسلُْه الَْعاِفَيةََوُهَو َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الصَّْبَر فَقَالَ َس
ـ مۇئـاز ئىبنـى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت         9251
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر كىشىنىڭ: قىلىنىدۇ

ــرام     ــى ۋەلئىك ــا زەلجهالل ــ ي ــك ا  (ـ ــك ۋە كهرەملى ــى ئهزىمهتلى  “)هللائ
  :دېگىنىنى ئاڭالپ

ــ ســېنىڭ   ــ ! تىلىگىــن) خــالىغىنىڭنى(دۇئايىــڭ قوبــۇل بولــدى، ـ ـ
  :يهنه بىر كىشىنىڭ. دېدى
  :مهن سهندىن سهۋر تىلهيمهن، ـ دېگىنىنى ئاڭالپ! ـ ئى رەببىم 
ــ ســهن بــاال تىلىــدىڭ، ســهن ئۇنىڭــدىن ســاالمهتلىك تىلىگىــن   ــ ! ـ ـ
  . ②دېدى

  ) 3527: تىرمىزى(

                                                 
 .ېگهنھهسهن ۋە سهھىه، ـ د): 1313(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 706(ئهلبانى  ②
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الَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَـ  9252
 .َيْسَتِحبُّ الَْجَواِمَع ِمْن الدَُّعاِء َوَيَدُع َما ِسَوى ذَِلَك

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ  9252
) سـۆز ئۆزى ئىخچام، مهنىسى كهڭ (ئهلهيهى ۋەسهللهم جهۋامىئۇل كهلىم 

بىلهن دۇئا قىلىشنى ياخشى كۆرەتتى، ئۇنداق بولمىغـان سـۆزلهر بىـلهن    
  . ①دۇئا قىلمايتتى

  ) 1482: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُيْسَتَجاُب ـ  9253
 .فَلَْم ُيْسَتَجْب ِلي ِلأََحِدكُْم َما لَْم َيْعَجلْ َيقُولُ َدَعْوُت

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9253
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــا قىلــدىم، ئهممــا دۇئــايىم ئىجــابهت بولمىــدى ”« دەپ ئالــدىراپ  “دۇئ
  . »كهتمىگهنلىرىڭالرنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولىدۇ

  )6340: بۇخارى(

 َتْدُعوا لَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبنِ َجابِرِ َعْنـ  9254
 لَا أَْمَواِلكُْم َعلَى َتْدُعوا َولَا َخَدِمكُْم َعلَى َتْدُعوا َولَا أَْولَاِدكُْم َعلَى َتْدُعوا َولَا أَْنفُِسكُْم َعلَى

 .لَكُْم فََيْسَتجِيَب َعطَاٌء ِفيَها َنْيلٍ َساَعةَ َوَتَعالَى َتَباَرَك اللَِّه ِمْن ُتَواِفقُوا
ــۋايهت      9254 ــادىن رى ــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ـ جــابىر ئىبنــى ئاب

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــال  « ــارىڭالرنى، مـــ ــالىلىرىڭالرنى، خىزمهتكـــ ــۆزەڭالرنى، بـــ ـ        ئـــ

تهرىپىـدىن دۇئـا   هللا چـۈنكى ئـۇ قارغىشـالر ا   . دۇنيالىرىڭالرنى قارغىماڭالر
  . ②»قوبۇل بولىدىغان ۋاقىتقا توغرا كېلىپ قالسا، ئىجابهت بولۇپ قالىدۇ

  )1532: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1315(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1356(ئهلبانى  ②
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 َربَُّه ْمأََحُدكُ ِلَيْسأَلْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ أََنسٍ َعْنـ  9255
  .اْنقَطََع إِذَا َنْعِلِه ِشْسَع َيْسأَلَ َحتَّى كُلََّها َحاَجَتُه

ـ ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،      9255
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهتتــــا . رەبــــبىڭالردىن بــــارلىق كهم ـ كۇتــــاڭالرنى ســــوراڭالر     «
  . ①»ى ئۈزۈلۈپ كهتسىمۇ سوراڭالربهتىنكىنىڭ شوينىس

  ) 3973: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ  9256
  .َمْن لَْم َيْسأَلْ اللََّه َيْغَضْب َعلَْيِه

قىلىنىــدۇكى،  ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت   9256
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىڭغــــا غهزەب هللا تىــــن بىــــر نهرســــه سورىمىســــا، اهللاكىمكــــى ا«
   .②»قىلىدۇ

  )3373: تىرمىزى(

ِلِه َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسلُوا اللََّه ِمْن فَْضـ  9257
  .فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ أَنْ ُيْسأَلَ َوأَفَْضلُ الِْعَباَدِة اْنِتظَاُر الْفََرجِ

ــۋايهت       9257 ــۇدىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنه ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۆزىدىن بىـر نهرسـه   هللا چۈنكى ا. رنىڭ پهزلى كهرەمىدىن سوراڭالهللا«
ــدۇ  ــىنى ياخشــى كۆرى ــادەت  . سورىلىش ــا(ئهڭ ياخشــى ئىب ــپ، ) دۇئ قىلى

  . ③»تۇر)ئۈمىد قىلىش(قىيىنچىلىقىنىڭ كېتىشىنى كۈتۈش 
  )3571: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 735(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2686(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 720(ئهلبانى  ③
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َسلََّم َصلِّ َعلَيَّ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ اْمَرأَةً قَالَْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوـ  9258
 .َوَعلَى َزْوجِي فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِك َوَعلَى َزْوجِِك

ــداق      9258 ــادىن مۇن ــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ـ جــابىر ئىبنــى ئاب
بىـــر ئايـــال پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     : رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ 

  :همگهۋەسهلل
ـ دېگهنىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ! ـ ماڭا ۋە ئېرىمگه دۇئا قىلغىن 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ①ـ دېدى! ساڭا ۋە ئېرىڭگه رەھمهت قىلسۇنهللا ـ ا 

  ) 1533: ئهبۇ داۋۇد(

ى َمْن َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َدَعا َعلَـ  9259
  .șَلََمُه فَقَْد اْنَتَصَر

ــدۇكى،         9259 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بـۇ  (كىمكى ئۆزىگه زۇلۇم قىلغان كىشـىگه بهددۇئـا قىلغـان بولسـا،     «
  . ②»ئۇنىڭدىن ئىنتىقامىنى ئېلىپ بولغان بولىدۇ) دۇنيادا

  )3552: تىرمىزى(

 إذا«: العرب من لرجل قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أنس عنـ  9260
 من فإƂ أجابكمÛ فإذا«: قال اهللا إƂ: قالوا »تفزعون؟ من إƂ رهبةÛ أو رغبة بكم نزلت

 .ثالثا »تعلمون وال وتعملونÛ تعملونÛ وال تعلمون«: قال. تعلم ما إƂ: قالوا »تعودون؟
ــۋايهت قىلىنىــدۇ   9260 ــداق رى ــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن : ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئادەمدىن
ــاھلىق تىلهيســىلهر؟ ـ دەپ         ــدىن پان ــېغىڭالردا كىم ــان چ ــ قورقق ـ

  :سورىغانىدى، ئۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1357(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن: )710(ئهلبانى  ②
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ــ ا  ــن هللاـ ــز(تى ــدى   )تىلهيمى ــى  . ، ـ دې ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  : ۋەسهللهم

ــ تىلىكى  ــىلهر؟ ـ دەپ      ــ ــگه چوقۇنىسـ ــدا، كىمـ ــالر قوبـــۇل بولغانـ ڭـ
  :سورىغانىدى، ئۇ

پهيغهمـبهر  . ، ـ دەپ جـاۋاب بهردى  )يهنى بۇدقا(ـ سهن بىلگهن نهرسىگه  
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـ بىلگىنىڭالرغا چوقۇنماي، بىلمىگىنىڭالرغا چوقۇنىدىكهنسىلهر، ـ  
  . ①دەپ ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى

  )»هتئهلئهۋس«(

  .بنفِْسِه َبَدأَ َدَعا إِذَا كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنǎ أَيُّوَب أَبِي َعْنـ  9261
: ـ ئهبۇ ئهييۇب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ 9261

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دۇئا قىلغاندا، ئۆزىدىن 
  . ②باشاليتتى

  ) 4081: »ئهلكهبىر«(

 وتعاƂ تبارك اهللا ان قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن هريرة أŷ عنـ  9262
 .لك ولدك بدعاء فيقول هذه Ƃ أىن فيقول الدرجة للرجل لريفع

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9262
  :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

ئـۇ  ) ئاخىرى(بىر كىشىنىڭ دەرىجىسىنى شۇنداق كۆتۈرىدۇكى، هللا ا«
باالڭنىـڭ سـهن   ”: هللا. دەپ سـورايدۇ  “بۇالر ماڭا نهدىن كهلـدى؟ ”: كىشى

  . ③»دەيدۇ “)كهلدى(ئۈچۈن قىلغان دۇئاسىدىن 
  ) 3141: بهززار(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مهنســۇر ئىبنــى ســهقىر ): 17217(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .ـ دېگهن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر،): 17238(ھهيسهمى  ②
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئاسـىم ئىبنـى بهھـدەلهدىن    ): 17240(ھهيسهمى  ③

 .ئهمما ئۇنىڭ ھهدىسىمۇ ھهسهندۇر، ـ دېگهن. باشقا راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
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 يدك وىف تسأل فال اƪري ربك سألت إذا لرجل مسعود بن عبداهللا قالـ  9263
  .جرح

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بىـر كىشـىگه        9263
ئهگهر رەببىڭدىن ياخشى بىر نهرسه تىلىمهكچى بولساڭ، قولۇڭدا تـاش  ”

  . ①دېدى “!تۇتۇپ تۇرۇپ تىلىمىگىن
  )9217: »ئهلكهبىر«(

 فقال شيئا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سأل رجال أن موسى أŷ عنـ   9264
 يارسول إسرائيل بƖ عجوز وما أصحابه فقال إسرائيل بƖ عجوز مثل تكون أن أعجزت

 ماهـذا  إسرائيل بƖ فسأل الطريق ضل إسرائيل ببƖ يسري أن أمر حني موسى إن فقال اهللا
 Ƴـرج  ال أن اهللا من موثقا علينا أخذ املوت حضره ملا يوسف إن إسرائيل بƖ علماء فقال
 بنـو  لـه  فقال يوسف قرب أين يدرى وأيكم موسى مƬ فقال عظامه ننقل حƓ مصر من

 قرب على دليƗ فقال إليها فأرسل إسرائيل بƖ عجوز إال يوسف قرب أين يدرى ما إسرائيل
 اجلنـة  يف معك أكون قالت حكمك وما قال حكمي تعطيƗ حƓ واهللا ال فقالت يوسف
 فقالـت  ماء مستنقع ةƜري إŏ Ƃم فانطلقت حكمها اعطها له فقيل عليه ذلك ثقل فكأنه
 عظـام  أخرجوا احتفروا فلما املكان هذا يف احفروا قالت انضبوه فلما املكان هذا انضبوا
  .النهار مثل الطريق إذا االرض من استقلوها فلما وسلم عليه اهللا صلى يوسف

: ـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     9264
مبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن بىـر     ساھابىلهردىن بىرى پهيغه

  ):ئۇنىڭغا(نهرسه سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ئـۇ  . ــ دېـدى  ! ـ بهنـى ئىسـرائىللىق قېـرى ئايالـدەك بواللمىـدىڭمۇ؟      

  : ساھابه
بهنـى ئىسـرائىللىق ئـۇ قېـرى ئايـال كىـم؟ ـ دەپ        ! ـ ئى رەسـۇلۇلالھ  

  :م مۇنداق دېدىسورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال

                                                 
ئىسمى ئاتالمىغان بىرى بـار،   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە): 17242(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ـ مۇسا ئهلهيهىسساالمغا بهنى ئىسرائىلنى ئېلىپ چىقىپ كېـتىش   
شــۇنىڭ . ئــۇالر كېتىۋېتىــپ يولــدىن ئېزىــپ قالــدى . ئهمــرى بېرىلــدى

 “بـــۇ نـــېمه گهپ؟”: بىـــلهن، مۇســـا ئهلهيهىسســـاالم بهنـــى ئىســـرائىلغا 
يۈسـۈپ ئهلهيهىسسـاالم ۋاپـات بولـۇش     ”: دېگهنىدى، ئۇالرنىڭ ئالىملىرى

ــ ــىردىن    ئالدى ــۇرۇپ مىس ــاي ت ــتىخانلىرىنى ئالم ــڭ ئۇس ــزدىن ئۇنى دا بى
ــدى  ــان ئىــ ــلىكىمىزگه ۋەدە ئالغــ ــدى “چىقىــــپ كهتمهســ ــا . دېــ مۇســ

يۈســــــۈپنىڭ قهۋرىســــــىنىڭ قهيهردە ”: ئهلهيهىسســــــاالم ئــــــۇالردىن
بـۇنى  ”: ؟ دەپ سـورىغانىدى، ئـۇالر  “ئىكهنلىكىنى قايسىڭالر بىلىسـىلهر 

شۇنىڭ بىلهن، ئـۇ  . دېدى “لىدۇپهقهت بهنى ئىسرائىللىق قېرى ئايال بى
مېنــى يۈســۈپنىڭ ”: مۇســا ئهلهيهىسســاالم. ئايــال چاقىرىــپ كېلىنــدى
نىــڭ نــامى بىــلهن هللا”: ئــۇ ئايــال. دېــدى “!قهۋرىســىگه باشــالپ بــارغىن

 “قهسهمكى، ماڭا بىر ۋەدە بهرمىگىچه، سېنى ھهرگىز باشـالپ بارمـايمهن  
دەپ سورىغانىدى، ئـۇ   “نېمىگه ۋەدە بېرىمهن؟”: مۇسا ئهلهيهىساالم. دېدى
بــۇ شــهرت مۇســا . دېــدى “ســهن بىــلهن جهننهتــته بىلــله بولۇشــقا : ئايــال

ئۇنىڭغـا  ”: ئهلهيهىسساالمغا سهل ئېغىـر تۇيۇلـدى، ئهممـا ھهمراھلىـرى    
شۇنداق قىلىپ، ئۇ ئايال ئـۇالرنى سـۇيى ئـاز قالغـان     . دېدى “ۋەدە بهرگىن

. دېـدى  “!رتىڭالربۇنىـڭ سـۈيىنى تـا   ”: ئانـدىن . بىر كۆلگه ئېلىپ باردى
ئۇ يهر . دېدى “!بۇ يهرنى كوالڭالر”: كۆلنىڭ سۈيى تارتىلغاندىن كېيىن

ــدى   . كولىنىــپ، يۈســۈپ ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئۇســتىخانلىرى چىقىرىل
ئۇالر يۈسۈپ ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئۇسـتىخانلىرىنى يـۆتكهپ ماڭغانـدىن     

  . كېيىن، يولدا ئازماستىن يۈردى
  )هت قىلغانتهبهرانى ۋە مهۋسىلى رىۋاي(
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  نىڭ گۈزەل ئىسىملىرىهللائىسمى ئهزەم ۋە ا

َعْن ُبَرْيَدةَ الْأَْسلَِميِّ قَالَ َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلًا َيْدُعو َوُهَو ـ  9265
َه إِلَّا أَْنَت الْأََحُد الصََّمُد الَِّذي لَْم َيِلْد َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنِّي أَْشَهُد أَنََّك أَْنَت اللَُّه لَا إِلَ

أَْعظَمِ َولَْم ُيولَْد َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد قَالَ فَقَالَ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَقَْد َسأَلَ اللََّه بِاْسِمِه الْ
  .الَِّذي إِذَا ُدِعَي بِِه أََجاَب َوإِذَا ُسِئلَ بِِه أَْعطَى

پهيغهمـبهر  : ـ بۇرەيدە ئهسلهمى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ   9265
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر كىشىنىڭ

سېنىڭدىن باشقا ھېچ مهبۇدنىڭ ) مهن سهندىن! (ـ ئى پهرۋەردىگارىم 
يوقلۇقىغـــا، ســـېنىڭ يهكـــكه ـ يېگـــانه ئىكهنلىكىڭـــگه،         ) بهرھهق(

، سېنىڭ باال تاپقـانمۇ ئهمهس،  ھهممىنىڭ ساڭىال موھتاج ئىكهنلىكىگه
تۇغۇلغــانمۇ ئهمهس ئىكهنلىكىڭــگه ۋە ھــېچ كىشــىنىڭ ســاڭا تهڭــداش  
ــېپى     ــدىغانلىقىمنى ش ــي گۇۋاھلىــق بېرى ــدىغانلىقىغا ھهقىقى بواللماي

  :تىلهيمهن، ـ دەپ دۇئا قىلىۋاتقىنىنى ئاڭالپ) ھاجىتىمنى(كهلتۈرۈپ 
نىـڭ  هللاكى، ئۇ، اـ جېنىم ئىلكىدە بولغان زاتنىڭ نامى بىلهن قهسهم 

نى شـېپى كهلتـۈرۈپ تـۇرۇپ دۇئـا     )يهنى ئىسمى ئهزەم(ئهڭ كاتتا ئىسمى 
ــگهن       ــدۇ ۋە تىلى ــابهت بولى ــا، ئىج ــا قىلس ــداق دۇئ ــى بۇن ــدى، كىمك قىل

  . ①نهرسىسى بېرىلىدۇ، ـ دېدى
  )3475: تىرمىزى(

 َجاِلًسا َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع كُْنُت قَالَ َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْنـ  9266
 أَْسأَلَُك إِنِّي اللَُّهمَّ ُدَعاِئِه ِفي فَقَالَ َدَعا َوَتَشهََّد َوَسَجَد َركََع فَلَمَّا ُيَصلِّي قَاِئٌم َوَرُجلٌ َيْعنِي

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2763(ئهلبانى  ①
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 َيا َوالْإِكَْرامِ الَْجلَالِ ذَا َيا َوالْأَْرضِ السََّماَواِت َبِديُع الَْمنَّانُ أَْنَت إِلَّا إِلََه لَا الَْحْمَد لََك بِأَنَّ
 قَالُوا َدَعا بَِما َتْدُرونَ ِلأَْصَحابِِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ أَْسأَلَُك إِنِّي قَيُّوُم َيا َحيُّ
 بِِه ُدِعَي إِذَا الَِّذي الَْعِظيمِ ِمِهبِاْس اللََّه َدَعا لَقَْد بَِيِدِه َنفِْسي َوالَِّذي قَالَ أَْعلَُم َوَرُسولُُه اللَُّه

  .أَْعطَى بِِه ُسِئلَ َوإِذَا أََجاَب
ــدۇ       9266 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلالھ ــى مالى : ـ ئهنهس ئىبن

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىــرگه ئولتــۇراتتىم،   
ئـى  ”: ھهۇدتائۇ رۇكۇ، سـهجدە ۋە تهشـه  . باشقا بىر كىشى ناماز ئوقۇۋاتاتتى

ساڭا ھهمدۇ ساناالر بولسۇن، سهندىن باشـقا مهبـۇد بهرھهق   ! پهرۋەردىگارىم
ئـى  . يوقتۇر، سهن سېخىي، ئاسمان بىلهن يهرنى يوقتىن بـار قىلغانسـهن  

ئهزىمهتلىــك ۋە كهرەملىــك، مهڭگــۈ ھايــات تۇرغــۇچى، بــارلىق ئىشــالرنى  
. قىلـــدىدەپ دۇئـــا  “ســـهندىن تىلهيـــمهن! باشـــقۇرغۇچى پهرۋەردىگـــارىم

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىلىرىدىن
ــ   ــڭ(ـ ــىلهر؟ ـ دەپ       ) ئۇنى ــى بىلهمس ــا قىلغىنىن ــلهن دۇئ ــېمه بى ن

  :ساھابىلهر. سورىدى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلگۈچىـدۇر، ـ دېـدى   هللا ـ ا 

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
نىـڭ  هللاقهسهمكى، ئـۇ ا  ـ جېنىم ئىلكىدە بولغان زاتنىڭ نامى بىلهن 

بىــلهن دۇئــا قىلــدى، كىمكــى ) يهنــى ئىســمى ئهزەم(ئهڭ كاتتــا ئىســمى 
بۇنداق دۇئا قىلسا، ئىجـابهت بولىـدۇ ۋە تىلىـگهن نهرسىسـى بېرىلىـدۇ، ـ       

  . ①دېدى
  ) 1300: نهسائى(

 الْأَْعظَُم اللَِّه اْسُم الَقَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ َيزِيَد بِْنِت أَْسَماَء َعْنـ  9267
 آلِ ُسوَرِة َوفَاِتَحِة }الرَِّحيُم الرَّْحَمُن ُهَو إِلَّا إِلََه لَا َواِحٌد إِلٌَه َوإِلَُهكُْم{ الْآَيَتْينِ َهاَتْينِ ِفي

 . }الْقَيُّوُم الَْحيُّ ُهَو إِلَّا إِلََه لَا اللَُّه اƁ{ ِعْمَرانَ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1233(ئهلبانى  ①
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ــد رەز       9267 ــى يهزىـ ــما بىنتـ ــۋايهت   ـ ئهسـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ىيهلالھـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۋە ئىالھۇكــۇم ﴿): يهنــى ئىســمى ئهزەم(نىــڭ ئهڭ كاتتــا ئىســمى هللا«
ئهلىـف،  ﴿ :ۋە ①﴾ئىالھۇن ۋاھىد ال ئىالھه ئىلـال ھـۇۋەر رەھمـانۇر رەھىـم    

دېـگهن ئىككـى    ②﴾ييـۇم ال ئىالھه ئىلالھـۇ ۋەل ھهييـۇل قه  هللا ا. الم، مىم
  . ③ئايهتته

  )1496: ئهبۇ داۋۇد(

 عائشة على دخل أنه وسلمÛ عليه اهللا صلى النƑ عن مالكÛ بن أنس عنـ  9268
 أجابÛ به دعي إذا الذي اهللا اسم علمƗ اهللاÛ رسول يا وأمي بأيب: فقالت غداةÛ ذات
: فقالت فتوضأتÛ متفقا بوجههÛ وسلم عليه اهللا صلى النƑ فأعرض أعطىÛ به سئل وإذا
 إذا الذي العظيم وبامسك أعلمƁ Û وما منهÛ علمت ما كله اƪري من أسألك إƆ اللهم
 .»األمساء هذه لفي إŒا واهللا«: فقال. أعطيت به سئلت وإذا أجبتÛ به دعيت

ــۋايهت قىلىنىــدۇ    9268 : ـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رى
سـهللهم ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋە 

  :يېنىغا كىرگهن ئىدى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
نىڭ شېپى كهلتـۈرۈپ دۇئـا قىلىنسـا، ئىجـابهت     هللا! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

ــمىنى    ــا ئىسـ ــدىغان ئهڭ كاتتـ ــه بېرىلىـ ــاجىتى تىلهنسـ ــدىغان، ھـ بولىـ
لــېكىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . ـــ دېــدى! ئۆگىتىــپ قــويغىن

شــۇنىڭ بىــلهن، ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا     . ۋەســهللهم دەپ بهرمىــدى 
  :ئورنىدىن تۇرۇپ تاھارەت ئېلىپ كېلىپ مۇنداق دېدى

ــارىم    ــى پهرۋەردىگــ ــ ئــ ــارلىق   ! ـــ ــگهن بــ ــگهن ۋە بىلمىــ مهن بىلــ
ساڭا شېپى كهلتۈرۈپ دۇئا قىلىنسا، . ياخشىلىقالرنى سهندىن سورايمهن

بېرىلىــدىغان ئهشــۇ ئهڭ كاتتــا  ئىجــابهت بولىــدىغان، ھــاجىتى تىلهنســه

                                                 
  .ـ ئايهت 163سۈرە بهقهرە،  ①
  .ـ ئايهت 1سۈرە ئال ئىمران،  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1327(ئهلبانى  ③
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بىلهن سهندىن تىلهكلىرىمنى تىلهيمهن، ) يهنى ئىسمى ئهزەم(ئىسمىڭ 
  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدى

نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ئىسمى ئهزەم مانا بـۇ ئىسـىمالرنىڭ   هللاـ ا 
  . ①ئىچىدە، ـ دېدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

أَبِي أَُماَمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْسُم اللَِّه الْأَْعظَُم الَِّذي َعْن ـ  9269
 .إِذَا ُدِعَي بِِه أََجاَب ِفي ُسَورٍ ثَلَاٍث الَْبقََرِة َوآلِ ِعْمَرانَ َوطه

ـ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     9269
  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر س

نىڭ شېپى كهلتـۈرۈپ دۇئـا قىلىنسـا، ئىجـابهت بولىـدىغان ئهڭ      هللا«
بهقهرە، ئالى ئىمـران ۋە تاھـا قاتـارلىق    ) يهنى ئىسمى ئهزەم(كاتتا ئىسمى 
  . ②»ئۈچ سۈرىدە

  ) 3856: ئىبنى ماجه(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه ـ  9270
َت أَْسأَلَُك بِاْسِمَك الطَّاِهرِ الطَّيِّبِ الُْمَباَرِك الْأََحبِّ إِلَْيَك الَِّذي إِذَا ُدِعيَت بِِه أََجْبَت َوإِذَا ُسِئلْ

رَِجَت بِِه فَرَّْجَت قَالَْت َوقَالَ ذَاَت َيْومٍ َيا بِِه أَْعطَْيَت َوإِذَا اْسُتْرِحْمَت بِِه َرِحْمَت َوإِذَا اْسُتفْ
َعاِئَشةُ َهلْ َعِلْمِت أَنَّ اللََّه قَْد َدلَّنِي َعلَى اِلاْسمِ الَِّذي إِذَا ُدِعَي بِِه أََجاَب قَالَْت فَقُلُْت َيا 

ِغي لَِك َيا َعاِئَشةُ قَالَْت فََتَنحَّْيُت َوَجلَْسُت َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي فََعلِّْمنِيِه قَالَ إِنَُّه لَا َيْنَب
َعاِئَشةُ َساَعةً ثُمَّ قُْمُت فَقَبَّلُْت َرأَْسُه ثُمَّ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َعلِّْمنِيِه قَالَ إِنَُّه لَا َيْنَبِغي لَِك َيا 

َشْيئًا ِمْن الدُّْنَيا قَالَْت فَقُْمُت فََتَوضَّأُْت ثُمَّ َصلَّْيُت  أَنْ أَُعلَِّمِك إِنَُّه لَا َيْنَبِغي لَِك أَنْ َتْسأَِلَني بِِه
وَك َركَْعَتْينِ ثُمَّ قُلُْت اللَُّهمَّ إِنِّي أَْدُعوَك اللََّه َوأَْدُعوَك الرَّْحَمَن َوأَْدُعوَك الَْبرَّ الرَِّحيَم َوأَْدُع

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇلالھ    ): 17262(ھهيسهمى  ①

 .ئهسرى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3110(ئهلبانى  ②
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َوَما لَْم أَْعلَْم أَنْ َتْغِفَر ِلي َوَتْرَحَمنِي قَالَْت  بِأَْسَماِئَك الُْحْسَنى كُلَِّها َما َعِلْمُت ِمْنَها
 .فَاْسَتْضَحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ إِنَُّه لَِفي الْأَْسَماِء الَِّتي َدَعْوِت بَِها

: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    9270
سـهن  ! ئى پهرۋەردىگـارىم «: ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭپهيغهمبه

ئهڭ ياخشــى كۆرىــدىغان پــاك ۋە مۇبــارەك ئىســمىڭنى شــېپى كهلتــۈرۈپ 
ــا قىلســا     ــۈرۈپ دۇئ ــۇنى شــېپى كهلت ھــاجىتىمنى تىلهيمهنكــى، كىــم ئ
ئىجــابهت قىلىســهن، تىلىكىنــى تىلىســه بېرىســهن، رەھىــم ـ شــهپقهت    

يــولى سورىســا، چىقىــش يــولى ئاتــا  سورىســا، رەھىــم قىلىســهن، چىقىــش
  :يهنه بىر كۈنى. دەپ دۇئا قىلغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم »قىلىسهن

ــه    ــى ئائىش ــ ئ ــابهت     هللا! ـ ــا، ئىج ــا قىلس ــۈرۈپ دۇئ ــېپى كهلت ــڭ ش نى
ــمىنى   ــا ئىســ ــدىغان كاتتــ ــى (قىلىــ ــمى ئهزەمنــ ــى ئىســ ــا ) يهنــ ماڭــ

  :مهن. بىلدۈرگىنىدىن خهۋىرىڭ بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
ــى رەســۇلۇ   ــ ئ ــا      ! لالھـ ــۇنى ماڭ ــام ســاڭا پىــدا بولســۇنكى، ئ ــا ـ ئان ئات

ــــ دېگهنىـــدىم، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ! ئۆگىتىـــپ قـــويغىن
  :ۋەسهللهم

شۇنىڭ بىلهن، ئۇنىڭ . ئۇنداق قىلسام بولمايدۇ، ـ دېدى ! ـ ئى ئائىشه 
يېنىدىن كېتىپ، بىـر پهس ئولتۇرغانـدىن كېـيىن، ئورنۇمـدىن تـۇرۇپ،      

  :ۆيدۈم، ئاندىنئۇنىڭ بېشىنى س
ــى رەســۇلۇلالھ   ــ ئ ــويغىن  ! ـ ــا ئۆگىتىــپ ق ــۇنى ماڭ ــدىم،  ! ئ ــ دېگهنى ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ ئــى ئائىشــه  ســهن ئــۇنى شــېپى . ئــۇنى ســاڭا ئۆگهتســهم بولمايــدۇ ! ـ

شـۇنىڭ  . كهلتۈرۈپ دۇنياۋىي نهرسه تىلىسـهڭ، سـاڭا ياراشـمايدۇ، ـ دېـدى     
ئـى  ”: ككى رەكئهت ناماز ئوقۇغانـدىن كېـيىن  بىلهن، تاھارەت ئېلىپ، ئى

مهن سـاڭا مهن  ! ئى ئهل بهررەر رەھىـم ! ئى رەھمان! هللائى ا! پهرۋەردىگارىم
بىلگهن ۋە بىلمىگهن بارلىق گۈزەل ئىسـىملىرىڭنى شـېپى كهلتـۈرۈپ    

 “تۇرۇپ دۇئا قىلىۋاتىمهن، مېنى ئهپۇ قىلغىـن ۋە ماڭـا رەھىـم قىلغىـن    
، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى شـــۇنىڭ بىـــلهن. دەپ دۇئـــا قىلـــدىم

  : ۋەسهللهم كۈلۈپ قويۇپ
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ھازىر قىلغان دۇئايىڭنىـڭ ئىچىـدە، ـ    ) نىڭ كاتتا ئىسىملىرىهللا(ـ  
  . ①دېدى

 َوِتْسِعَني ِتْسَعةً ِللَِّه إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ  9271
 اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن َهمَّاٌم َوَزاَد الَْجنَّةَ َدَخلَ أَْحَصاَها َمْن َواِحًدا إِلَّا ةًِمائَ اْسًما
  .الْوِْتَر ُيِحبُّ وِْتٌر إِنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9271
  :ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھ

ئىســمى بــار بولــۇپ، كىمكــى ئــۇنى يادلىســا، جهنــنهتكه   99نىــڭ هللا«
  . »تاقنى ياخشى كۆرىدۇ) شۇڭا(تاقتۇر، هللا ا. كىرىدۇ

  )2677: مۇسلىم(

 َتَعـالَى  ِللَّـهِ  إِنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9272
 ُهـوَ  إِلَّا إِلََه لَا الَِّذي اللَُّه ُهَو الَْجنَّةَ َدَخلَ أَْحَصاَها َمْن َواِحٍد غَْيَر ِمائَةً اْسًما َوِتْسِعَني ِتْسَعةً

ـ  الَْجبَّاُر الَْعزِيُز الُْمَهْيِمُن الُْمْؤِمُن السَّلَاُم الْقُدُّوُس الَْمِلُك الرَِّحيُم الرَّْحَمُن  الَْخـاِلقُ  ُرالُْمَتكَبِّ
 الرَّاِفُع الَْخاِفُض الَْباِسطُ الْقَابُِض الَْعِليُم الْفَتَّاǳُ الرَّزَّاُق الَْوهَّاُب الْقَهَّاُر الَْغفَّاُر الُْمَصوُِّر الَْبارُِئ
 الشَّـكُورُ  الَْغفُوُر يُمالَْعِظ الَْحِليُم الَْخبُِري اللَِّطيُف الَْعْدلُ الَْحكَُم الَْبِصُري السَِّميُع الُْمِذلُّ الُْمِعزُّ
 الَْحِكـيمُ  الَْواِسُع الُْمجِيُب الرَِّقيُب الْكَرُِمي الَْجِليلُ الَْحِسيُب الُْمِقيُت الَْحِفيظُ الْكَبُِري الَْعِليُّ
 الُْمْبِدُئ الُْمْحِصي الَْحِميُد الَْوِليُّ الَْمِتُني الْقَوِيُّ الَْوِكيلُ الَْحقُّ الشَّهِيُد الَْباِعثُ الَْمجِيُد الَْوُدوُد
 الُْمقَدُِّم الُْمقَْتِدُر الْقَاِدُر الصََّمُد الَْواِحُد الَْماجُِد الَْواجُِد الْقَيُّوُم الَْحيُّ الُْمِميُت الُْمْحيِي الُْمِعيُد
 الـرَُّءوفُ  الَْعفُـوُّ  الُْمْنَتِقُم ُبالتَّوَّا الَْبرُّ الُْمَتَعاِلي الَْواِلَي الَْباِطُن الظَّاِهُر الْآِخُر الْأَوَّلُ الُْمَؤخُِّر
 النُّوُر النَّاِفُع الضَّارُّ الَْمانُِع الُْمْغنِي الَْغنِيُّ الَْجاِمُع الُْمقِْسطُ َوالْإِكَْرامِ الَْجلَالِ ذُو الُْملِْك َماِلُك
  .رواه الترمذي الصَُّبور الرَِّشيُد الَْوارِثُ الَْباِقي الَْبِديُع الَْهاِدي

 َمـنْ  الْـوِْترَ  ُيِحبُّ وِْتٌر إِنَُّه َواِحًدا إِلَّا ِمائَةً اْسًما َوِتْسِعَني ِتْسَعةً ِللَِّه إِنَّ: يƗ بلنيوللقزو
 الَْبـارِئُ  الَْخاِلُق الَْباِطُن الظَّاِهُر الْآِخُر الْأَوَّلُ الصََّمُد الَْواِحُد اللَُّه َوِهَي الَْجنَّةَ َدَخلَ َحِفظََها

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 841(ئهلبانى  ①

  )3859: ئىبنى ماجه(
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 الـرَِّحيمُ  الـرَّْحَمنُ  الُْمَتكَبُِّر الَْجبَّاُر الَْعزِيُز الُْمَهْيِمُن الُْمْؤِمُن السَّلَاُم الَْحقُّ لَْمِلُكا الُْمَصوُِّر
 الْقَيُّـومُ  الَْحـيُّ  الَْجِميلُ الَْجِليلُ الُْمْتَعالِ الَْبارُّ الَْعِظيُم الَْعِليُم الَْبِصُري السَِّميُع الَْخبُِري اللَِّطيُف
 الَْماجِـدُ  الشَّـكُورُ  الَْوُدوُد الَْوهَّاُب الَْغنِيُّ الُْمجِيُب الْقَرِيُب الَْحِكيُم الَْعِليُّ الْقَاِهُر ُرالْقَاِد
 الشَّـهِيدُ  الْـَوِليُّ  الَْمجِيُد الرَّبُّ التَّوَّاُب الْكَرُِمي الَْحِليُم الَْغفُوُر الَْعفُوُّ الرَّاِشُد الَْواِلي الَْواجُِد
 النَّاِفُع الضَّارُّ الشَِّديُد الْقَوِيُّ الَْوارِثُ الَْباِعثُ الُْمِعيُد الُْمْبِدُئ الرَِّحيُم الرَُّءوُف لُْبْرَهانُا الُْمبُِني
 الَْمِتُني الْقُوَِّة ذُو الرَّزَّاُق الُْمقِْسطُ الُْمِذلُّ الُْمِعزُّ الَْباِسطُ الْقَابُِض الرَّاِفُع الَْخاِفُض الَْواِقي الَْباِقي
 الَْجـاِمعُ  الَْمـانِعُ  الُْمِميـتُ  الُْمْحيِي الُْمْعِطي السَّاِمُع الْفَاِطُر الَْوِكيلُ الَْحاِفظُ الدَّاِئُم الْقَاِئُم
ـ  الَِّذي الصََّمُد الْأََحُد الْوِْتُر الْقَِدُمي التَّامُّ الُْمنُِري النُّوُر الصَّاِدُق الَْعاِلُم الْأََبُد الْكَاِفي الَْهاِدي  ْملَ
  .أََحٌد كُفًُوا لَُه َيكُْن َولَْم ُيولَْد َولَْم َيِلْد

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9272
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىســمى بــار بولــۇپ، كىمكــى ئــۇنى يادلىســا، جهنــنهتكه   99نىــڭ هللا«
، ئهررەھمـان  )ئـالالھتۇر (هللا ا: دىن ئىبـارەت ئـۇ ئىسـىمالر مۇنـۇالر   . كىرىدۇ

، ئهلمهلىك )ناھايىتى مېهرىباندۇر(، ئهررەھىم )ناھايىتى شهپقهتلىكتۇر(
، ئهسسـاالم  )ھهممه نۇقساندىن پاكتۇر(، ئهلقۇددۇس )مۇتلهق پادىشاھتۇر(
، )ئهمىــن قىلغۇچىــدۇر(، ئهلمــۇئمىن )ســاالمهتلىك بېغىشــلىغۇچىدۇر(

، )غـالىبتۇر (، ئهلئهزىـز  )تىپ تۇرغۇچىـدۇر ھهممىنى كۆزى(ئهلمۇھهيمىن 
ــار هئهلج ــدۇر   (ببـ ــزگىنلهپ تۇرغۇچىـ ــلهن تىـ ــرى بىـ ــى قهھـ ، )ھهممىنـ

ــۇتهكهببىر  ــىدۇر(ئهلمــ ــالىق )ئۇلۇغلــــۇق ئىگىســ ھهممىنــــى (، ئهلخــ
، ئهلمۇسـهۋۋىر  )يوقلـۇقتىن پهيـدا قىلغۇچىـدۇر   ( ئ، ئهلبـارى )ياراتقۇچىدۇر

بهكمۇ (، ئهلغهففار )بېغىشلىغۇچىدۇر› شهكىل‹ھهممه نهرسىگه سۈرەت (
، ئهلۋەھهـاب  )ھهممىـدىن غـالىبتۇر  (، ئهلقهھهار )مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر

، ئهررەززاق )بهندىلهرگه نازۇ نېئمهتنى، ئاتاالرنى كـۆپ بېغىشـلىغۇچىدۇر  (
ــدۇر ( ــق بهرگۈچىــ ــۇ رىزىــ ــاھ )بهكمــ ــۈم  (، ئهلفهتتــ ــلهن ھۆكــ ھهق بىــ

ــدۇر ــئهلىم )قىلغۇچى ــدۇر  (، ئهل ــپ تۇرغۇچى ــى بىلى ــابىز ، ئهل)ھهممىن ق
جانالرنى قهبزى روھ قىلغۇچىدۇر، خالىغـان بهندىسـىنىڭ رىزقىنـى تـار     (

ــدۇر ــىت )قىلغۇچىــ ــى كهڭ   (، ئهلباســ ــدىنىڭ رىزقىنــ ــان بهنــ خالىغــ
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ــ(، ئهلخـــافىز )قىلغۇچىـــدۇر يـــۇقىرى (، ئهررافىـــئ )دۇرتـــۆۋەن قىلغۇچىـ
ــ ــۇئىز )دۇركۆتۈرگۈچىـ ــ (، ئهلمـ ــز قىلغۇچىـ ــل )دۇرئهزىـ ــار (، ئهلمۇزىـ خـ
، ئهلبهســىر )ھهممىنــى ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر(مىئ ، ئهسســه)دۇرقىلغۇچىــ

ــ( ھهل قىلغـــۇچ ھۆكـــۈم (، ئهلـــههكهم )دۇرھهممىنـــى كـــۆرۈپ تۇرغۇچىـ
يهنــــــى ھــــــۆكمىنى رەت قىلغــــــۇچى بولمايــــــدىغان ۋە ‹قىلغــــــۇچى 

ئهڭ مۇكهممهل ئـادالهت  (، ئهلئهدل )زاتتۇر› كېچىكتۈرگىلى بولمايدىغان
ــداق ئىشــنىڭ يوشــۇرۇ (، ئهللهتىــف )ئىگىســىدۇر ن ـ ئىــنچىكه    ھهرقان

، ئهلخهبىـر  )تهرەپلىرىنى بىلىپ تۇرغـۇچى ۋە بهنـدىلهرگه كۆيۈنگۈچىـدۇر   
مۇاليىمـدۇر، يهنـى   (، ئهلههلىـم  )ھهممىدىن خهۋەردار بولـۇپ تۇرغۇچىـدۇر  (

، )ىگۈچىــدۇرئهمــرىگه خىالپلىــق قىلغــانالرنى جازاالشــقا ئالــدىراپ كهتم 
ــئهزىم  ــدۇر(ئهلـ ــدىن ئۇلۇغـ ــۇر )ھهممىـ ــايىتى مهغ(، ئهلغهفـ ــرەت ناھـ پىـ

، )ئــاز ياخشــىلىققا كــۆپ ســاۋاب بهرگۈچىــدۇر(، ئهششــهكۇر )قىلغۇچىــدۇر
ــتۈندۇر (ئهلئهلىـــي  ــىدىن ئۈسـ ــمه نهرسـ ــر )ھهمـ ــدىن (، ئهلكهبىـ ھهممىـ
، ئهلمۇقىيـت  )مۇھـاپىزەت قىلغۇچىـدۇر  ھهممىنى (، ئهلههفىز )بۈيۈكتۇر

، )مــاددىي ۋە مهنىــۋىي ئــوزۇقالرنى يــاراتقۇچى ھهممىــگه قــادىر زاتتــۇر      (
ھېســاب ئــالغۇچى ۋە بهنــدىلهرنىڭ پايــدا ـ مهنپهئهتلهرنــى    (ب ئهلههســىي

ــاي        ــىغا كۇپ ــن ساقلىنىش ــان ـ زەخمهتلهردى ــىگه، زىي ــا كهلتۈرۈش ه قولغ
، )ناھايىتى سېخىيدۇر(، ئهلكهرىيم )ئۇلۇغدۇر(، ئهلجهلىيل )دۇرقىلغۇچى

دۇئا (، ئهلمۇجىيب )پۈتۈن ئهھۋالالرنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر(ئهررەقىيب 
كهڭچىلىـك  (، ئهلۋاسىئ )دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغۇچىدۇرقىلغۇچىنىڭ 
، ئهلۋەدۇد )ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر(، ئهلههكىيم )قىلغۇچىدۇر

ــدۇر ( ــد )دوســت تۇتقۇچى ــق  (، ئهلمهجىي ــقا اليى ــيهگه ۋە ئۇلۇغالش  مهدھى
ــ   (، ئهلبــائىس )تــۇرزات ، )دۇرقهبرىــدىن ئۆلــۈكلهرنى قوزغــاپ چىقارغۇچى

بارلىقى مـۇتلهق  (، ئهلههققۇ )د بولغۇچىدۇرگه شاھىھهممى(ئهششهھىيد 
بهنـدىلهرنىڭ ھهمـمه ئىشـلىرىنى باشـقۇرۇپ     (، ئهلۋەكىيـل  )ھهقىقهتتۇر

، )ناھــايىتى قۇۋۋەتلىكتــۇر(، ئهلقهۋىــي )تۇرغــۇچى ۋە ھهممىــگه ھامىيــدۇر
مهخلۇقاتالرغــا (، ئهلــۋەلىي )قــۇۋۋىتى ھهممىــدىن ئــارتۇقتۇر(ئهلمهتىــين 

ــۇرزات ھهمــدىگه اليىــق(هلههمىيــد ، ئ)ئىگىــدارچىلىق قىلغۇچىــدۇر ، )ت
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ــىي  ــ   (ئهلمۇھس ــپ تۇرغۇچى ــانىنى ئېلى ــڭ س ــدىئ )دۇرھهممىنى ، ئهلمۇب
ــ  ( ــار قىلغۇچىــ ــوقتىن بــ ــد )دۇريــ ــيىن  (، ئهلمۇئىيــ ــدىن كېــ ئۆلگهنــ

ــ ــۇھيى )دۇرتىرىلدۈرگۈچىــ ــ(، ئهلمــ ــت )دۇرتىرىلدۈرگۈچىــ ، ئهلمۇمىيــ
مىنـى  ھهم(، ئهلقهييـۇم  )ھهمىشه تىرىكتـۇر (، ئهلههييۇ )دۇرئۆلتۈرگۈچى(

ــدۇر   ــپ تۇرغۇچىـ ــدارە قىلىـ ــد )ئىـ ــاجهتتۇر(، ئهلۋاجىـ ــد )بىهـ ، ئهلماجىـ
، )ھهممه ئۇنىڭغـا موھتاجـدۇر  (، ئهسسهمهد )بىردۇر(، ئهلۋاھىد )ئۇلۇغدۇر(

، )ناھــايىتى قۇدرەتلىكتــۇر(، ئهلمــۇقتهدىر )ھهممىــگه قــادىردۇر(ئهلقــادىر 
ــدا قويغۇچىــدۇر (ئهلمــۇقهددىم  ر ، ئهلمــۇئهخخى)خالىغــان نهرســىنى ئالدى

ھهممىـــدىن (، ئهلـــئهۋۋەل )خالىغـــان نهرســـىنى ئارقىـــدا قويغۇچىـــدۇر(
ئاشـكارىدۇر، يهنـى   (، ئهززاھىـر  )ئىنتىهاسى يوقتـۇر (، ئهلئاخىر )قهدىمدۇر

، )مهۋجۇتلۇقىنى كۆرسهتكۈچى دەلىللهر بىـلهن ئهقىلـلهرگه ئاشـكارىدۇر   
مهخپىيدۇر، يهنى ئۇنى كۆز بىلهن كۆرگىلى بولمايـدۇ، ئۇنىـڭ   (ئهلباتىن 

ئىــگه (، ئهلــۋالىي )يهتمهيــدۇاتىنىــڭ مــاھىيىتىنى تونۇشــقا ئهقىلــلهر  ز
كــۆپ (، ئهلــبهررۇ )ھهممىــدىن ئالىيــدۇر (، ئهلمۇتهئــالىي )دۇربولغۇچىــ

، )دۇرقوبـۇل قىلغۇچىـ   مـۇ تهۋبىنى بهك(، ئهتتهۋۋاب )ئېهسان قىلغۇچىدۇر
ــۇنتهقىم  ــاتتىق جازالىغۇچىـــدۇر(ئهلمـ ــۇۋ )قـ ــۇ (، ئهلئهفـ ــايىتى ئهپـ ناھـ
ــۇر(، ئهررەئـــۇف )قىلغۇچىـــدۇر ، مالىكۇلمۇلـــك )تولىمـــۇ مهرھهمهتلىكتـ

ــى ۋەلئىكــرام  )دۇرپادىشــاھالرنىڭ پادىشــاھى ( ئهزىمهتلىــك ۋە (، زۇلجهالل
كىشــــىلهرنى (، ئهلجــــامىئ )ئادىلــــدۇر(، ئهلمۇقســــىت )كهرەملىكتــــۇر

، )ھهممىـــدىن بىهـــاجهتتۇر(، ئهلغهنىـــي )غۇچىـــدۇرىمهھشـــهرگاھقا توپل
، ئهلمــانىئ )قىلغۇچىــدۇر ىهــاجهتبخالىغــان بهندىســىنى  (ئهلمــۇغنى 

، ئهززاررۇ )مىتىــدىن مهھــرۇم قىلغۇچىــدۇر  ئخالىغــان بهندىســىنى نې (
خالىغـان  (، ئهننـافىئ  )چىدۇرمۇبتىال قىلغۇخالىغان بهندىسىنى زىيانغا (

ــدۇر  ــپهئهت يهتكۈزگۈچىـ ــىگه مهنـ ــۇر )بهندىسـ ــۇردۇر(، ئهننـ ــادى )نـ ، ئهلهـ
ــدۇر( ــدايهت قىلغۇچىــ ــار ئۆرنهكســــى(، ئهلبهدىيــــئ )ھىــ ز، يــــوقتىن بــ

پۈتۈن مهخلۇقـاتالر  (، ئهلۋارىس )مهڭگۈ باقىيدۇر(، ئهلباقى ) دۇرقىلغۇچى
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تـوغرا  (، ئهررەشـىيد  )يوقىلىپ تۈگىگهندىن كېيىنمۇ بـاقى قالغۇچىـدۇر  
  . ①»)دۇرناھايىتى سهۋرچان(، ئهسسهبۇر )دۇريولغا يېتهكلىگۈچى

  )3507: تىرمىزى(

ئىسـمى   99نىـڭ  هللا«: ئىبنى ماجهنىڭ رىۋايىتىدە مۇنـداق كهلـگهن  
ــار، ا ــاقتۇر، هللا بـ ــۇڭا(تـ ــدۇ ) شـ ــى كۆرىـ ــاقنى ياخشـ ــڭ  . تـ ــى ئۇنىـ كىمكـ

ــا، جهنـــنهتكه كىرىـــدۇ  ، )ئـــالالھتۇر(هللا ا: ئـــۇالر. ئىســـىملىرىنى يادلىسـ
ئهلـئهۋۋەل  ، )ھهمـمه ئۇنىڭغـا موھتاجـدۇر   (، ئهسسهمهد )بىردۇر(ئهلۋاھىد 

ر ، ئهززاھىـــ)ئىنتىهاســـى يوقتـــۇر(، ئهلئـــاخىر )ھهممىـــدىن قهدىمـــدۇر(
ــلهن   ( ــلهر بىـ ــهتكۈچى دەلىلـ ــۇقىنى كۆرسـ ــى مهۋجۇتلـ ــكارىدۇر، يهنـ ئاشـ

مهخپىيدۇر، يهنـى ئـۇنى كـۆز بىـلهن     (، ئهلباتىن )ئهقىللهرگه ئاشكارىدۇر
كــۆرگىلى بولمايــدۇ، ئۇنىــڭ زاتىنىــڭ مــاھىيىتىنى تونۇشــقا ئهقىلــلهر  

يوقلــۇقتىن ( ئئهلبــارى، )ھهممىنــى ياراتقۇچىــدۇر(ئهلخــالىق  ،)يهتمهيــدۇ
› شــهكىل‹ھهمــمه نهرســىگه ســۈرەت (، ئهلمۇســهۋۋىر )لغۇچىــدۇرپهيــدا قى

بـارلىقى  (ئهلههققـۇ  ، )مۇتلهق پادىشاھتۇر(ئهلمهلىك ، )بېغىشلىغۇچىدۇر
ــۇر ــۇتلهق ھهقىقهتتـ ــاالم ، )مـ ــلىغۇچىدۇر(ئهسسـ ــاالمهتلىك بېغىشـ ، )سـ

ھهممىنـى كۆزىتىـپ   (، ئهلمـۇھهيمىن  )ئهمىن قىلغۇچىدۇر(ئهلمۇئمىن 
ھهممىنـى قهھـرى بىـلهن    (ببار ه، ئهلج)غالىبتۇر(، ئهلئهزىز )تۇرغۇچىدۇر

، )ئۇلۇغلـــۇق ئىگىســـىدۇر(، ئهلمـــۇتهكهببىر )تىـــزگىنلهپ تۇرغۇچىـــدۇر
ــان  ــهپقهتلىكتۇر (ئهررەھمـــ ــايىتى شـــ ــم )ناھـــ ــايىتى (، ئهررەھىـــ ناھـــ
ئىــنچىكه ـ    ھهرقانــداق ئىشــنىڭ يوشــۇرۇن(ئهللهتىــف  ،)مېهرىبانــدۇر

، ئهلخهبىـر  )ۆيۈنگۈچىـدۇر تهرەپلىرىنى بىلىپ تۇرغـۇچى ۋە بهنـدىلهرگه ك  
ھهممىنـــى (، ئهسســـهمىيئ )ھهممىـــدىن خهۋەردار بولـــۇپ تۇرغۇچىـــدۇر(

، )ھهممىنـــى كـــۆرۈپ تۇرغۇچىـــدۇر(، ئهلبهســـىير )ئـــاڭالپ تۇرغۇچىـــدۇر
ــيم )ھهممىنــى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر (ئهلئهلىــيم  ھهممىــدىن (، ئهلئهزى
ــدۇر ــبهررۇ ، )ئۇلۇغـ ــدۇر  (ئهلـ ــان قىلغۇچىـ ــۆپ ئېهسـ ــالىي  ،)كـ ئهلمۇتهئـ

ھهممىـدىن  (، ئهلجهمىيل )ئۇلۇغدۇر(ئهلجهلىيل  ،)هممىدىن ئالىيدۇرھ(

                                                 
 .نگۈزەل ئىسىمالرنىڭ رەت تهرتىۋى زەئىپ، ـ دېگه): 696(ئهلبانى  ①
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ھهممىنـى ئىـدارە   (، ئهلقهييـۇم  )ھهمىشه تىرىكتـۇر (، ئهلههييۇ )گۈزەلدۇر
ھهممىنى (، ئهلقاھىر )ھهممىگه قادىردۇر(، ئهلقادىر )قىلىپ تۇرغۇچىدۇر

ــدۇر  ــزگىنلهپ تۇرغۇچىــ ــي )تىــ ــتۈندۇر (، ئهلئهلىــ ــدىن ئۈســ ، )ھهممىــ
ھهممىـگه  (، ئهلقهرىيـب  )ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر(ئهلههكىيم 
ــاالرنى ئىجــابهت قىلغۇچىــدۇر (، ئهلمۇجىيــب )يېقىنــدۇر ، ئهلغهنىــي )دۇئ

بهنـــدىلهرگه نـــازۇ نېئمهتنـــى، (، ئهلۋەھهـــاب )ھهممىـــدىن بىهـــاجهتتۇر(
ــلىغۇچىدۇر  ــۆپ بېغىشـ ــاالرنى كـ ــۋەدۇد  ،)ئاتـ ــدۇر(ئهلـ ، )دوســـت تۇتقۇچىـ

ئهلماجىـــد ، )پ ســـاۋاب بهرگۈچىـــدۇرئـــاز ياخشـــىلىق كـــۆ(ئهششـــهكۇر 
، ئهرراشىد )ئىگه بولغۇچىدۇر(ئهلۋالى ، )بىهاجهتتۇر(، ئهلۋاجىد )ئۇلۇغدۇر(
، )ناھايىتى ئهپـۇ قىلغۇچىـدۇر  (ئهلئهفۇۋ ، )توغرا يولغا يېتهكلىگۈچىدۇر(

مۇاليىمــدۇر، (ئهلههلىــم ، )ناھــايىتى مهغپىــرەت قىلغۇچىــدۇر(ئهلغهفــۇر 
ــرىگه خىالپلىـــــق قىل  ــى ئهمـــ ــدىراپ  يهنـــ ــقا ئالـــ ــانالرنى جازاالشـــ غـــ

تـۆۋبىنى  (، ئهتتهۋۋاب )ناھايىتى سېخىيدۇر(، ئهلكهرىيم )ىگۈچىدۇركهتم
، ئهلمهجىيـــد )پهرۋەردىگـــاردۇر(، ئهررەببـــۇ )بهكمـــۇ قوبـــۇل قىلغۇچىـــدۇر

دوسـت تۇتقۇچىـدۇر،   (، ئهلـۋەلىي  )تۇرزات مهدھىيهگه ۋە ئۇلۇغالشقا اليىق(
ھهممىــــگه شــــاھىد (د ، ئهششــــهھىي)ئىگىــــدارچىلىق قىلغۇچىــــدۇر

، ئهلبۇرھـان  )ئوچۇق بايان قىلىپ بهرگۈچىدۇر(، ئهلمۇبىين )بولغۇچىدۇر
ــدۇر   ( ــب كهلگۈچىــ ــلهن غالىــ ــۆججىتى بىــ ــۇف )ھــ ــۇ (، ئهررەئــ تولىمــ

ــايىتى مېهرىبانـــدۇر(، ئهررەھىـــيم )مهرھهمهتلىكتـــۇر ، ئهلمۇبـــدىئ )ناھـ
، )قايتـــا تىرىلدۈرگىچىـــدۇر(، ئهلمۇئىيـــد )يـــوقتىن بـــار قىلغۇچىـــدۇر(
، ئهششـهھىيد  )دۇرقهبرىدىن ئۆلۈكلهرنى قوزغـاپ چىقارغۇچىـ  (لبائىس ئه
پۈتۈن مهخلۇقـاتالر يوقىلىـپ   (، ئهلۋارىس )گه شاھىد بولغۇچىدۇرھهممى(

ــدۇر  ــاقى قالغۇچىـ ــۇ بـ ــدىن كېيىنمـ ــدىن (، ئهلقهۋىـــي )تۈگىگهنـ ھهممىـ
خالىغـان  (، ئهززاررۇ )قـاتتىق ئازابلىغۇچىـدۇر  (، ئهششـهدىيد  )كۈچلۈكتۇر
خالىغان بهندىسىگه (، ئهننافىئ )چىدۇرمۇبتىال قىلغۇىيانغا بهندىسىنى ز

ئهلــۋاقىي  ،)مهڭگــۈ باقىيــدۇر (ئهلبــاقىي ، )مهنــپهئهت يهتكۈزگۈچىــدۇر 
تـــــۆۋەن (، ئهلخـــــافىز )مـــــۇئمىنلهرنى دوزاخـــــتىن ســـــاقلىغۇچىدۇر(

ــدۇر ــئ )قىلغۇچى ــدۇر (، ئهررافى ــۇقىرى قىلغۇچى ــابىز )ي ــان (، ئهلق خالىغ
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خالىغـــان (، ئهلباســـىت )لغۇچىـــدۇربهندىســـىنىڭ رىزقىنـــى تـــار قى  
ئهزىـــــز (، ئهلمـــــۇئىز )بهندىســـــىنىڭ رىزقىنـــــى كهڭ قىلغۇچىـــــدۇر

، )ئادىلــدۇر(، ئهلمۇقســىت )خــار قىلغۇچىــدۇر(، ئهلمۇزىــل )قىلغۇچىــدۇر
ناھـايىتى  (، زۇقـۇۋۋەتىلمهتىين  )ھهممىگه رىزىق بهرگۈچىدۇر(ئهرراززاق 

ــۇر ــائىم )قۇدرەتلىكت ــدارە قىلغۇچ (، ئهلق ــاتنى ئى ــدۇركائىن ــم )ى ، ئهددائى
، ئهلۋەكىيـل  )مۇھـاپىزەت قىلغۇچىـدۇر  (، ئهلهافىز )ھهمىشه مهۋجۇدتۇر(
بهنــدىلهرنىڭ ھهمــمه ئىشــلىرىنى باشــقۇرۇپ تۇرغــۇچى ۋە ھهممىــگه      (

ــدۇر ــاتىر ، )ھامىيـــ ــدۇر (ئهلفـــ ــىز ياراتقۇچىـــ ــامىئ )ئۆرنهكســـ ، ئهسســـ
ــدۇر( ــۇئتىي )ئاڭلىغۇچىــــــ ــدۇر(، ئهلمــــــ ــۇھيى )بهرگۈچىــــــ ، ئهلمــــــ
خالىغـان  (، ئهلمـانىئ  )ئۆلتۈرگۈچىـدۇر (، ئهلمۇمىيت )تىرىلدۈرگۈچىدۇر(

كىشـىلهرنى  (، ئهلجامىئ )مىتىدىن مهھرۇم قىلغۇچىدۇرئبهندىسىنى نې
ــهرگاھقا توپل ــدۇرىمهھشـ ــادى )غۇچىـ ــدۇر (، ئهلهـ ــدايهت قىلغۇچىـ ، )ھىـ

بىلىپ (، ئهلئالىم )مهڭگۈدۇر(، ئهلئهبهد )ھهممىگه كۇپايىدۇر(ئهلكافىي 
، )نـــۇردۇر(، ئهننـــۇر )راســـت ســـۆزلىگۈچىدۇر(، ئهسســـادىق )تۇرغۇچىـــدۇر
ــۇنىير  ــدۇر(ئهلمـ ــام )نۇرالندۇرغۇچىـ ــدۇر(، ئهتتـ ــيم )مۇكهممهلـ ، ئهلقهدىـ

ھهمـمه  (، ئهسسـهمهد  )بىـردۇر (، ئهلـئهھهد  )تـاقتۇر (، ئهلۋىتر )ئهزەلىيدۇر(
ۋە لهم ) ئۇ، بـاال تاپقـانمۇ ئهمهس  (، ئهللهزى لهم يهلىد )ئۇنىڭغا موھتاجدۇر

ئۇنىـڭ  (ۋە لهم يهكۇل لهھۇ كۇفۇۋەن ئهھهد ) مۇ ئهمهسئۇ، تۇغۇلغان(يۇلهد 
  . »)ھېچ تهڭدىشىمۇ يوقتۇر

  )3861: ئىبنى ماجه(
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  ناماز دۇئالىرى

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَبَّـَر ِفـي   ـ   9273
نْ َيقَْرأَ فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي أََرأَْيَت ُسكُوَتَك َبْيَن الصَّلَاِة َسكََت ُهَنيَّةً قَْبلَ أَ

التَّكْبِريِ َوالِْقَراَءِة َما َتقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَُّهمَّ َباِعْد َبْينِي َوَبْيَن َخطَاَياَي كََمـا َباَعـْدَت َبـْيَن    
قِّنِي ِمْن َخطَاَياَي كََما ُيَنقَّى الثَّْوُب الْأَْبَيُض ِمْن الـدََّنسِ اللَُّهـمَّ   الَْمْشرِقِ َوالَْمْغرِبِ اللَُّهمَّ َن

  . اغِْسلْنِي ِمْن َخطَاَياَي بِالثَّلْجِ َوالَْماِء َوالَْبَرِد
ــۇرەيرە ـ     9273 ــۇ ھـ ــۋايهت    ئهبـ ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
هكبىـر ئېيتىـپ   پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ت  : قىلىنىدۇ

نامازغا تۇرغانـدا، قىرائهتنـى باشالشـتىن بـۇرۇن ئـازراق سـۈكۈت قىلىـپ        
  :تۇراتتى، شۇنىڭ بىلهن، مهن

سهن تهكبىر بىلهن ! ئانام ساڭا پىدا بولسۇن –ئاتا ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
قىرائهتنىڭ ئارىلىقىدا سۈكۈت قىلىپ تۇرغان چېغىڭدا نـېمه دەيسـهن؟   

  :بهر ئهلهيهىسساالمـ دەپ سورىغانىدىم، پهيغهم
مهن بىـلهن گۇناھلىرىمنىـڭ ئارىسـىنى    ! هللائـى ا «: ـ مهن ئـۇ چاغـدا   

خۇددى مهشرىق بىلهن مهغرىبنىڭ ئارىسىنى يىراق قىلغاندەك يىـراق  
مېنــى گۇناھلىرىمــدىن خــۇددى ئــاق كىيىمنــى  ! هللاقىلىــۋەتكىن؛ ئــى ا

مېنىڭ گۇناھلىرىمنى قار، ! هللاكىردىن پاكلىغاندەك پاكلىۋەتكىن؛ ئى ا
  . دەيمهن، ـ دېدى »سۇ ۋە مۆلدۈر بىلهن يۇۋەتكىن

  )598: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ُنَصلِّي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   9274
ا َوُسْبَحانَ اللَِّه ُبكَْرةً َوأَِصيلًا فَقَالَ إِذْ قَالَ َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا َوالَْحْمُد ِللَِّه كَِثًري

ـ   ا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن الْقَاِئلُ كَِلَمةَ كَذَا َوكَذَا قَالَ َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ أََنـا َي
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اْبُن ُعَمَر فََمـا َتـَركُْتُهنَّ ُمْنـذُ     َرُسولَ اللَِّه قَالَ َعجِْبُت لََها فُِتَحْت لََها أَْبَواُب السََّماِء قَالَ
  . َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَك

ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت      ـ ئىبنــى    9274
بىــر كــۈنى، بىــز پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن نامــازدا   : قىلىنىــدۇ

  :ن بىرەيلهنتۇرغاندا، جامائهتتى
 هللا يهنـى (اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا َوالَْحْمُد ِللَِّه كَِثًريا َوُسـْبَحانَ اللَّـِه ُبكْـَرةً َوأَِصـيلًا     ــ   

قا كۆپلىگهن ھهمدىلهر بولسـۇن، مهن ئهتىـگهن ۋە   هللاناھايىتى بۈيۈكتۇر، ا
ــتىمهن   ــبىه ئېي ــا تهس ــامدا ئالالھق ــدى   )ئاخش ــيىن،  . ، ـ دې ــازدىن كې نام

  : لهيهىسساالمپهيغهمبهر ئه
ــورىدى         ــم؟ ـ دەپ س ــگهن كى ــۆزنى دې ــاتىنقى س ــ باي ــائهتتىن . ـ جام

  :بىرەيلهن
  :مهن دېدىم، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
ـ مهن ئۇ سۆزۈڭگه بهك ھهيران قالدىم، چـۈنكى ئۇنىڭغـا ئاسـماننىڭ     

  .دەرۋازىلىرى ئېچىلىپ كهتتى، ـ دېدى
مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ بـۇ    : داق دەيـدۇ ئىبنى ئۆمهر مۇن

  . سۆزىنى ئاڭلىغاندىن بېرى ئۇ كهلىمىنى دېيىشنى تهرك ئهتمىدىم
  )601: مۇسلىم(

َعْن أََنسٍ أَنَُّه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي بَِنا إِذْ َجاَء ـ   9275
جَِد َوقَْد َحفََزُه النَّفَُس فَقَالَ اللَُّه أَكَْبُر الَْحْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا َرُجلٌ فََدَخلَ الَْمْس

 فَأََرمَّ ِفيِه فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَاَتُه قَالَ أَيُّكُْم الَِّذي َتكَلََّم بِكَِلَماٍت
بِيُّ ُم قَالَ إِنَُّه لَْم َيقُلْ َبأًْسا قَالَ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه جِئُْت َوقَْد َحفََزنِي النَّفَُس فَقُلُْتَها قَالَ النَّالْقَْو

  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد َرأَْيُت اثَْنْي َعَشَر َملَكًا َيْبَتِدُروَنَها أَيُُّهْم َيْرفَُعَها
بىـز  : هس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهن  9275

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن نامـاز ئوقۇۋاتـاتتۇق، بىـرى ھاسـىراپ ـ        
  :ھۆمۈدىگهن ھالدا كېلىپ، مهسجىدكه كىرىپال

قـا  هللابۈيۈكتـۇر، ا  هللا(اللَُّه أَكَْبُر الَْحْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبـا ُمَباَركًـا ِفيـِه    ــ   
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ــدىلهر بولســۇن   ــارەك ھهم ــاك، مۇب ــان پ ــدى   )نۇرغۇنلىغ ــبهر . ، ـ دې پهيغهم
  : ئهلهيهىسساالم نامازدىن كېيىن

جامـائهتتىن  . ـ باياتىنقى كهلىمىلهرنى دېگهن كىـم؟ ـ دەپ سـورىدى    
  :شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئۈن چىقمىدى

ن، جامـائهتتىن  شۇنىڭ بىله. ـ ئۇنىڭ دېگهنلىرى خاتا ئهمهس، ـ دېدى  
  :بىرى
ئــۇنى دېــگهن مهن، كهلگىــچه نهپىســىم قىســتاپ ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 

بـۇنى  . كهتتى، شۇڭا مهسجىدكه كىـرىپال شـۇ سـۆزنى دېگهنىـدىم، ـ دېـدى      
  :ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئېلىــپ چىقىــش شــهرىپىنى ئهڭ ئــاۋۋال ـــ مهن ئــۇ ســۆزنى ئاســمانغا  
رىشــتىنىڭ بهس ـ بهســته يۈگــۈرۈپ      په 12قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن   

  . ①كهلگهنلىكىنى كۆردۈم، ـ دېدى
 )901: نهسائى(

َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َصلَاةً ـ   9276
ُر كَبًِريا اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا اللَُّه أَكَْبـُر كَـبًِريا   قَالَ َعْمٌرو لَا أَْدرِي أَيَّ َصلَاٍة ِهَي فَقَالَ اللَُّه أَكَْب

ا ثَلَاثًـا  َوالَْحْمُد ِللَِّه كَِثًريا َوالَْحْمُد ِللَِّه كَِثًريا َوالَْحْمُد ِللَِّه كَِثًريا َوُسْبَحانَ اللَِّه ُبكَْرةً َوأَِصـيلً 
ِثِه َوَهْمزِِه قَالَ َنفْثُُه الشِّْعُر َوَنفُْخـُه الِْكْبـُر َوَهْمـُزُه    أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن الشَّْيطَاِن ِمْن َنفِْخِه َوَنفْ

  . الُْموَتةُ
ـ جـــۇبهير ئىبنـــى مـــۇتئىم رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     9276

قىلىنىــدۇكى، ئــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ بىــر نامــازدا مۇنــداق   
  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

قــــا هللا. ئهڭ بۈيۈكتــــۇر هللاتــــۇر، ائهڭ بۈيۈك هللائهڭ بۈيۈكتــــۇر، ا هللا«
قـا  هللاقا كۆپلىگهن ھهمـدىلهر بولسـۇن، ا  هللاكۆپلىگهن ھهمدىلهر بولسۇن، ا
ئاخشـامدا تهسـبىه    –قـا ئهتىـگهن   هللامهن ا. كۆپلىگهن ھهمدىلهر بولسۇن

ئاخشــامدا تهســبىه ئېيــتىمهن، مهن   –قــا ئهتىــگهن هللائېيــتىمهن، مهن ا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 866(ئهلبانى  ①
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ېغىنىپ قـــا ســـهللا. ئاخشـــامدا تهســـبىه ئېيـــتىمهن –قـــا ئهتىـــگهن هللا
شـــهيتاننىڭ پۈۋلىشـــى، سۈپلىشـــى ۋە چېپىلىـــپ قويۇشـــىدىن پانـــاھ  

  . »تىلهيمهن
سۈپلىشـى ـ كىشـىلهرنى يامـان     ) شـهيتاننىڭ : (راۋىي مۇنـداق دەيـدۇ  

شېئىر توقۇشقا ئۈندىشـى؛ پۈۋلىشـى ـ تهكهببۇرلـۇق قىلىشـقا ئۈندىشـى؛       
  . ①چېپىلىپ قويۇشى بولسا، ساراڭ قىلىپ قويۇشىدۇر

 )764: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْسـَتفَْتَح  ـ   9277
الصَّلَاةَ كَبََّر ثُمَّ قَالَ إِنَّ َصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني لَا َشرِيَك لَـُه  

ْرُت َوأََنا ِمْن الُْمْسِلِمَني اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِلأَْحَسنِ الْأَْعَمالِ َوأَْحَسنِ الْأَْخلَاقِ لَا َيْهِدي َوبِذَِلَك أُِم
  . ِلأَْحَسنَِها إِلَّا أَْنَت َوِقنِي َسيِّئَ الْأَْعَمالِ َوَسيِّئَ الْأَْخلَاقِ لَا َيِقي َسيِّئََها إِلَّا أَْنَت

: ھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ    ـ جابىر ئىبنـى ئابـدۇلال    9277
دېگهندىن  »ئهكبهر هللا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازغا قۇالق قېقىپ

  : كېيىن
إِنَّ َصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني لَا َشرِيَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمـْرُت  «

ُهمَّ اْهِدنِي ِلأَْحَسنِ الْأَْعَمالِ َوأَْحَسنِ الْأَْخلَاقِ لَا َيْهِدي ِلأَْحَسنَِها إِلَّـا  َوأََنا ِمْن الُْمْسِلِمَني اللَّ
   »أَْنَت َوِقنِي َسيِّئَ الْأَْعَمالِ َوَسيِّئَ الْأَْخلَاقِ لَا َيِقي َسيِّئََها إِلَّا أَْنَت

مېنىــــڭ نــــامىزىم، «: تهرجىمىســــى. دېــــگهن دۇئــــانى ئوقــــۇيتتى
دۇنيــادا قىلغــان ياخشــىلىقلىرىم ۋە (ھايــاتىم ۋە مامــاتىم  قۇربــانلىقىم،

نىـڭ  هللا. ئۈچۈنـدۇر هللا ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگـارى ا  ) تائهت ـ ئىبادەتلىرىم 
قىـال خـالىس ئىبـادەت    هللايهنى يـالغۇز ا (شېرىكى يوقتۇر، مهن مۇشۇنىڭغا 

مېنــى ئهڭ ! هللائــى ا .دىندۇرمهنبۇيرۇلــدۇم، مهن مۇســۇلمانالر) قىلىشــقا
نى قىلىشقا مۇيهسسهر قىلغىن، ئهڭ گۈزەل ئهخالققا ئىـگه  گۈزەل ئىشالر

مېنـى  ! هللائـى ا . بۇ سهندىن باشقا بىرىنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ. قىلغىن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 160(ئهلبانى  ①
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يامــان ئىــش ۋە يامــان ئهخالقــتىن ســاقلىغىن، بۇمــۇ ســهندىن باشــقا       
  . ①»بىرىنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ

  )896: نهسائى(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْسَتفَْتَح الصَّلَاةَ  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُـ   9278
  . قَالَ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعالَى َجدَُّك َولَا إِلََه غَْيَرَك

ــدۇ      9278 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ ئائىشـ پهيغهمـ
ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك «: تۇرغاندا، قىرائهتتىن بۇرۇنئهلهيهىسساالم نامازغا 

سـهن  ! هللائى ا«: تهرجىمىسى .دەيتتى »َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعالَى َجدَُّك َولَا إِلََه غَْيرَك
پاكتۇرســهن، جىمــى ھهمــدۇ ســانا ســاڭا خاســتۇر، ئىســمىڭ مۇبــارەكتۇر،   

ــق     ــهندىن باش ــۇر، س ــدىن بۈيۈكت ــڭ ھهممى ــالھ   ئهزىمىتى ــر ئى ــېچ بى ا ھ
  . ②»يوقتۇر

  ) 776: ئهبۇ داۋۇد(

أن رجال جـاء إƂ الصـالة   : ـ   رضي اهللا عنهـ   سعد بن أيب وقاصـ   9279
اللـهم إƆ  : ورسولُ اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ُيَصلِّيÛ فقال حني انتهى إƂ الصف  

لى اهللا عليه وسلم ـ  أسألَُك أفضلَ ما ُتؤź عباَدك الصاƩنيÛ فلما سلَّم رسولُ اهللا ـ ص 
إذا ُيْعقَُر جواُدكÛ وُتْسَتْشَهُد يف : أنا يا رسول اهللاÛ قال: َمنِ املتكُِّم آنفا؟ قال الرجل: قال

   .سبيل اهللا
: ـ سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       9279

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ناماز ئوقۇۋاتاتتى، بىر كىشـى كېلىـپ، سـهپكه   
  :كىرىۋېتىپ

ماڭا سالىه بهندىلىرىڭگه ئاتا قىلغان ئىلتىپاتلىرىڭنىـڭ  ! هللاـ ئى ا 
ــ دېــدى! ئهڭ ئالىيســىنى ئاتــا قىلغايســهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . ـ

  : نامازنى ئوقۇپ بولۇپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 861(ئهلبانى  ①
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  :ئۇ. ـ باياتىن گهپ قىلغان كىم؟ ـ دېدى 
ــۇلۇلالھ    ــى رەسـ ــ ئـ ــبهر       ! ــ ــدى، پهيغهمـ ــان مهن، ـ دېۋىـ گهپ قىلغـ
  : يهىسساالمئهله
ــــ تىلىكىڭـــگه بىنـــائهن ئېتىـــڭ ئۆلتۈرۈلـــۈپ، ســـهن شـــېهىد        

  . قىلىنىسهن، ـ دېدى
 ) رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ إِذَا ـ   9280
َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماَواِت َوالْأَْرَض َحنِيفًا َوَما أََنـا ِمـْن    قَاَم إِلَى الصَّلَاِة قَالَ َوجَّْهُت

الُْمْشرِِكَني إِنَّ َصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني لَا َشرِيَك لَـُه َوبِـذَِلَك   
َمِلُك لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت أَْنَت َربِّي َوأََنا َعْبـُدَك șَلَْمـُت   أُِمْرُت َوأََنا ِمْن الُْمْسِلِمَني اللَُّهمَّ أَْنَت الْ

َنفِْسي َواْعَتَرفُْت بِذَْنبِي فَاغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َجِميًعا إِنَُّه لَا َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّـا أَْنـَت َواْهـِدنِي    
َواْصرِْف َعنِّي َسيِّئََها لَا َيْصرُِف َعنِّي َسيِّئََها إِلَّا  ِلأَْحَسنِ الْأَْخلَاقِ لَا َيْهِدي ِلأَْحَسنَِها إِلَّا أَْنَت

أَْنَت لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َوالَْخْيُر كُلُُّه ِفي َيَدْيَك َوالشَّرُّ لَْيَس إِلَْيَك أََنا بَِك َوإِلَْيـَك َتَباَركْـَت   
الَ اللَُّهمَّ لََك َركَْعُت َوبِـَك آَمْنـُت َولَـَك    َوَتَعالَْيَت أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيَك َوإِذَا َركََع قَ

أَْسلَْمُت َخَشَع لََك َسْمِعي َوَبَصرِي َوُمخِّي َوَعظِْمي َوَعَصبِي َوإِذَا َرفََع قَالَ اللَُّهمَّ َربََّنا لََك 
ئَْت ِمْن َشْيٍء َبْعـُد َوإِذَا  الَْحْمُد ِملَْء السََّماَواِت َوِملَْء الْأَْرضِ َوِملَْء َما َبْيَنُهَما َوِملَْء َما ِش

َسَجَد قَالَ اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت َوبَِك آَمْنُت َولََك أَْسلَْمُت َسَجَد َوْجهِي ِللَِّذي َخلَقَُه َوَصوََّرُه 
ْيَن التََّشـهُِّد  َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه َتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني ثُمَّ َيكُونُ ِمْن آِخرِ َما َيقُولُ َب

َوالتَّْسِليمِ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت َوَما أَْسَرفُْت َوَمـا  
  . أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنِّي أَْنَت الُْمقَدُِّم َوأَْنَت الُْمَؤخُِّر لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت

: نـى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       ئهلـى ئىب ـ   9280
  : نىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ناماز

َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماَواِت َوالْأَْرَض َحنِيفًا َوَما أََنا ِمـْن الُْمْشـرِِكَني إِنَّ   «
 لَا َشرِيَك لَُه َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأََنا ِمـْن  َصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني

فْـُت  الُْمْسِلِمَني اللَُّهمَّ أَْنَت الَْمِلُك لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت أَْنَت َربِّي َوأََنا َعْبُدَك șَلَْمُت َنفِْسي َواْعَتَر
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إِلَّا أَْنَت َواْهِدنِي ِلأَْحَسنِ الْأَْخلَـاقِ لَـا    بِذَْنبِي فَاغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َجِميًعا إِنَُّه لَا َيْغِفُر الذُُّنوَب
َيْهِدي ِلأَْحَسنَِها إِلَّا أَْنَت َواْصرِْف َعنِّي َسيِّئََها لَا َيْصرُِف َعنِّي َسـيِّئََها إِلَّـا أَْنـَت لَبَّْيـَك     

َوإِلَْيـَك َتَباَركْـَت َوَتَعالَْيـَت     َوَسْعَدْيَك َوالَْخْيُر كُلُُّه ِفي َيَدْيَك َوالشَّرُّ لَْيَس إِلَْيَك أََنا بَِك
مهن «: تهرجىمىسـى . بىـلهن باشـاليتتى  دېـگهن دۇئـا    »أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيَك

باتىل دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرۇلۇپ، ئاسمانالرنى، زېمىننى ياراتقان زاتقا 
ــدىم ــمهن . يۈزلهنــ ــرىكالردىن ئهمهســ ــامىزىم،  . ①مهن مۇشــ ــڭ نــ مېنىــ

دۇنيــادا قىلغــان ياخشــىلىقلىرىم ۋە (ايــاتىم ۋە مامــاتىم قۇربــانلىقىم، ھ
نىـڭ  هللا. ئۈچۈنـدۇر هللا ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگـارى ا  ) تائهت ـ ئىبادەتلىرىم 

قىـال خـالىس ئىبـادەت    هللايهنى يـالغۇز ا (شېرىكى يوقتۇر، مهن مۇشۇنىڭغا 
مـۇتلهق  سـهن  ! هللائى ا. دىندۇرمهنبۇيرۇلدۇم، مهن مۇسۇلمانالر) قىلىشقا

ســـهن مېنىـــڭ  . ســـهندىن باشـــقا ھـــېچ ئىـــالھ يـــوق    پادىشاھســـهن، 
مهن ئـۆزەمگه ئـۆزەم زۇلـۇم    . پهرۋەردىگارىمسهن، مهن سـېنىڭ بهنـدەڭمهن  

پۈتـــۈن گۇنـــاھلىرىمنى . قىلـــدىم، گۇنـــاھلىرىمنى ئېتىـــراپ قىلـــدىم
ــاھالرنى پهقهت ســهنال مهغپىــرەت قىلىســهن . مهغپىــرەت قىلغىــن . گۇن

ئىـگه  پهقهت سـهنال  خالققا گۈزەل ئه، گۈزەل ئهخالققا ئىگه قىلغىنمېنى 
يىـراق قىلغىـن، ناچـار ئهخالقـتىن      خالقـتىن ئه مېنى ناچـار ، قىلىسهن

ــهن  ــراق قىلىسـ ــهنال يىـ ــېنىڭ . پهقهت سـ ــر مهن سـ ــا –ئهمـ  پهرمانىڭغـ
ياخشىلىقنىڭ . قىلىشنى بهخت دەپ بىلىمهن ئىتائهتھازىرمهن، ساڭا 

 يامـــانلىق ســـاڭا مهنســـۇپ ئهمهس،. ھهممىســـى ســـېنىڭ قولۇڭدىـــدۇر
ســهن . نىــڭ ھايــاتلىقم ســېنىڭ بىلهنــدۇر، ئــاخىرى ســاڭا قــايتىمهنمې
ــهن، ئالىۈب ــهنييۈكس ــاڭا تهۋبه    . س ــمهن ۋە س ــرەت تىلهي ــهندىن مهغپى س

  .»قىلىمهن
   :رۇكۇ قىلغاندا

اللَُّهمَّ لََك َركَْعُت َوبَِك آَمْنُت َولََك أَْسلَْمُت َخَشَع لََك َسْمِعي َوَبَصـرِي َوُمخِّـي   «
   »يَوَعظِْمي َوَعَصبِ

                                                 
 .ـ ئايهت 79سۈرە ئهنئام،  ①
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ســهن ئۈچــۈن رۇكــۇ  هللائــى ا«: تهرجىمىســى. دېــگهن دۇئــانى ئوقــۇيتتى
قــۇلىقىم، . قىلــدىم، ســاڭا ئىمــان ئېيتــتىم، ئــۆزەمنى ســاڭا تاپشــۇردۇم  

ــپ      ــازىم قىلى ــاڭا ت ــرىم س ــتىخانلىرىم ۋە پهيلى ــم، ئۇس ــۆزۈم، يىلىكى ك
  . »ئېگىلدى

  : رۇكۇدىن بېشىنى كۆتۈرگهندە
ِملَْء السََّماَواِت َوِملَْء الْأَْرضِ َوِملَْء َما َبْيَنُهَما َوِملَْء َما ِشئَْت اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الَْحْمُد «

  » ِمْن َشْيٍء َبْعُد
 !پهرۋەردىگـارىمىز ئـى   !هللائى ا«: تهرجىمىسى. دېگهن دۇئانى ئوقۇيتتى

ئۇنـدىن   دۇرۇۋەتكۈدەك،تولـ نى ساڭا ئاسمانالر، زېمىن ۋە ئۇالرنىـڭ ئارىسـى  
ىلهر ھهمدن ھهرقانداق نهرسىنى تولدۇرۇۋەتكۈدەك باشقا يهنه سهن خالىغا

  »!بولسۇن
   :سهجدە قىلغاندا

اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت َوبَِك آَمْنُت َولََك أَْسلَْمُت َسَجَد َوْجهِي ِللَِّذي َخلَقَُه َوَصـوََّرُه  «
  » َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه َتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني

سـهن ئۈچـۈن سـهجدە    ! هللائى ا« :تهرجىمىسى. نى ئوقۇيتتىدېگهن دۇئا
يـۈزۈم ئـۇنى    قىلدىم، سـاڭا ئىمـان ئېيتـتىم، ئـۆزەمنى سـاڭا تاپشـۇردۇم،      

ئاجايىــپ گــۈزەل  ائۇنىڭــد ۋە ۋە گــۈزەل شــهكىلگه كىرگــۈزگهن ياراتقــان
 هللا، ئهڭ مـاھىر يـاراتقۇچى ا  زاتقـا سـهجدە قىلـدى   ياراتقان قۇالق ۋە كۆزنى 

  »!نېمىدېگهن بۈيۈك؟
  : ئهڭ ئاخىرىدا، ساالم بېرىشتىن بۇرۇن

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت َوَما أَْسَرفُْت َوَما أَْنَت «
 .ى ئوقـۇيتتى دېـگهن دۇئـان   »أَْعلَُم بِِه ِمنِّي أَْنَت الُْمقَدُِّم َوأَْنَت الُْمَؤخُِّر لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت

  : تهرجىمىسى
مېنىڭ بۇرۇن قىلغان، كېيىن قىلغـان، مهخپىـي قىلغـان،    ! هللائى ا«

ئاشــكارا قىلغــان، ھهددىــن ئاشــۇرۇپ قىلغــان ۋە ســهن مهنــدىنمۇ ئوبــدان  
ــاھلىرىمنى مهغپىـــرەت قىلغايســـهن  ــارلىق گۇنـ ســـهن . بىلىـــدىغان بـ



  دۇئالىرىناماز 

135 

خالىغان كىشىنى تائىتىڭگه مـۇۋەپپهق قىلىسـهن، خالىغـان كىشـىنى     
  . »سهندىن باشقا ئىالھ يوقتۇر. ئىتىڭدىن مهھرۇم قىلىسهنتا

  )771: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كََشَف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم السِّـَتاَرةَ   ـ   9281
ِمْن ُمَبشَِّراِت النُُّبوَِّة إِلَّا الرǗَُّْيـا  َوالنَّاُس ُصفُوٌف َخلَْف أَبِي َبكْرٍ فَقَالَ أَيَُّها النَّاُس إِنَُّه لَْم َيْبَق 

مَّـا  الصَّاِلَحةُ َيَراَها الُْمْسِلُم أَْو ُتَرى لَُه أَلَا َوإِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَقَْرأَ الْقُْرآنَ َراِكًعا أَْو َسـاجًِدا فَأَ 
َتهُِدوا ِفي الدَُّعاِء فَقَِمٌن أَنْ ُيْسَتَجاَب الرُّكُوُع فََعظُِّموا ِفيِه الرَّبَّ َعزَّ َوَجلَّ َوأَمَّا السُُّجوُد فَاْج

  . لَكُْم
جامـائهت  : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ      9281

ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ ئارقىسـىدا نامـاز ئۈچـۈن سـهپ بولـۇپ       
: تۇرغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھۇجرىسـىنىڭ پهردىسـىنى قايرىـپ   

يىق پهيغهمبهرلىكنىڭ بېشارەتلىرىدىن پهقهت ياخشـى چۈشـال   ئى خاال«
قالــدى، ئــۇنى مۇســۇلمان كىشــى يــا ئــۆزى كۆرىــدۇ يــاكى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن   

دىقــقهت قىلىڭالركــى، مهن رۇكــۇ ۋە ســهجدىدە قۇرئــان . باشــقىالر كۆرىــدۇ
شۇڭا رۇكۇدا رەببىڭالرنـى ئۇلـۇغالڭالر، سـهجدىدە    . ئوقۇشتىن چهكلهندىم
ر، چـۈنكى سـهجدىدىكى دۇئـا ئىجـابهت بولۇشـقا ئهڭ      دۇئانى كۆپ قىلىڭـال 

  . دېدى »يېقىندۇر
  ) 479: مۇسلىم(

قُْمُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَـةً   قالَعْوف ْبن َماِلٍك  ـ عن  9282
َحانَ ِذي الَْجَبُروِت َوالَْملَكُـوِت  فَلَمَّا َركََع َمكَثَ قَْدَر ُسوَرِة الَْبقََرِة َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه ُسْب

  . َوالِْكْبرَِياِء َوالَْعظََمِة
مهن : ـ ئهۋف ئىبنـى مالىـك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        9282

ــدىم،      ــاز ئوقۇغانى ــلهن نام ــاالم بى ــبهر ئهلهيهىسس ــر كېچىســى پهيغهم بى
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ نامازنىڭ رۇكۇسىدا

  » َجَبُروِت َوالَْملَكُوِت َوالِْكْبرَِياِء َوالَْعظََمِةُسْبَحانَ ِذي الْ«
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لىغان ھالـدا سـۈرە بهقهرەنـى ئوقـۇپ تۈگهتكـۈدەك      دېگهن دۇئانى تهكرار
قۇدرەت، سـهلتهنهت، كـاتتىلىق ۋە    –كۈچ «: تهرجىمىسى. تۇردى) ئۇزۇن(

  . ①»نى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمهنهللابۈيۈكلۈك ئىگىسى ا
  )1049: نهسائى(

ْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعـ   9283
لُ ُيكِْثُر أَنْ َيقُولَ ِفي ُركُوِعِه َوُسُجوِدِه ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َربََّنا َوبَِحْمِدَك اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َيَتـأَوَّ 

  . الْقُْرآنَ
پهيغهمـــبهر : رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ شـــهئائىـ   9283

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َربََّنـا َوبَِحْمـِدَك   «: ئهلهيهىسساالم رۇكۇ ۋە سهجدىدە كۆپىنچه
مهن سـاڭا تهسـبىه   ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  ! هللائـى ا «: يهنـى  »اللَُّهمَّ اغِْفـْر ِلـي  

مېنىـــڭ گۇنـــاھىمنى ! هللائـــى ا. ئېيـــتىمهن، ھهمـــدۇ ســـانا ئېيـــتىمهن
يهنــى ســۈرە (ئــۇ، بــۇ ئــارقىلىق قۇرئانغــا . دەيتتــى »مهغپىــرەت قىلغىــن

  . ئهمهل قىلماقچى ئىدى) ـ ئايىتىگه 3نهسرنىڭ 
  ) 817: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي ُركُوِعِه َوُسُجوِدِه ـ   9284
  . الَْملَاِئكَِة َوالرُّوǳِ ُسبُّوǳٌ قُدُّوٌس َربُّ

ــدۇ      9284 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ ئائىشـ پهيغهمـ
 »ُسبُّوǳٌ قُـدُّوٌس َربُّ الَْملَاِئكَـِة َوالـرُّوǳِ   «: ئهلهيهىسساالم رۇكـۇ ۋە سـهجدىدە  

لنىـــڭ ئىجىبرىۋە جىمـــى پهرىشـــتىلهرنىڭ «: تهرجىمىســـى. دەيتتـــى
  . ②»شهنى ئۇلۇغدۇر) ئۇنىڭ(پاكتۇر،  بارچه نۇقسانالردىنهللا اپهرۋەردىگارى 

 ) 872: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1004(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 775(ئهلبانى  ②
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َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ لَمَّا َنَزلَْت فََسبِّْح بِاْسمِ َربَِّك الَْعِظيمِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ   9285
اْسَم َربِّـَك الْـأَْعلَى قَـالَ     َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْجَعلُوَها ِفي ُركُوِعكُْم فَلَمَّا َنَزلَْت َسبِّْح

قَالَ فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َركََع قَالَ ُسْبَحانَ  .اْجَعلُوَها ِفي ُسُجوِدكُْم
  . ثَلَاثًا َربَِّي الَْعِظيمِ َوبَِحْمِدِه ثَلَاثًا َوإِذَا َسَجَد قَالَ ُسْبَحانَ َربَِّي الْأَْعلَى َوبَِحْمِدِه

ئۇلـۇغ  : ـ ئۇقبه ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    9285
ــارىڭنى ــدىن ( پهرۋەردىگـ ــرىكالرنىڭ ئىپتىرالىرىـ ــاد  ) مۇشـ ــاك ئېتىقـ پـ

ــدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم   ①قىلغىــن ــايهت نازىــل بولغان ــگهن ئ : دې
ڭنىڭ ھهممىدىن ئۈستۈن پهرۋەردىگارى. دېدى »!بۇنى رۇكۇدا قىلىڭالر«

دېگهن ئايهت نازىل بولغانـدا، پهيغهمـبهر    ②نامىنى پاك ئېتىقاد قىلغىن
  . دېدى »!بۇنى سهجدىدە قىلىڭالر«: ئهلهيهىسساالم

شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم رۇكـۇ قىلغانـدا،    : راۋىي مۇنداق دەيدۇ
بـارلىق   نـى ئۇلـۇغ رەببىم يهنـى  ( ُسْبَحانَ َربَِّي الَْعِظيمِ َوبَِحْمـِدهِ «: ئۈچ قېتىم

نۇقســـانالردىن پـــاك دەپ ئېتىقـــاد قىلىـــمهن ۋە ئۇنىڭغـــا ھهمـــدۇ ســـانا 
 ُسْبَحانَ َربَِّي الْـأَْعلَى َوبَِحْمـِدهِ  «: ؛ سهجدە قىلغاندا ئۈچ قېـتىم »)ئېيتىمهن

منى بـارلىق نۇقسـانالردىن پـاك    ھهممىـدىن ئۈسـتۈن پهرۋەردىگـارى    يهنى(
  . ③دەيتتى »)ىمهندەپ ئېتىقاد قىلىمهن ۋە ئۇنىڭغا ھهمدۇ سانا ئېيت

  )869: ئهبۇ داۋۇد(

 َيقُـولُ  كَانَ أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن أَْوفَى أَبِي ْبن اللَِّه َعْبد ـ عن  9286
 طَهِّْرنِـي  ُهمَّاللَّ َبْعُد َشْيٍء ِمْن ِشئَْت َما َوِملُْء الْأَْرضِ َوِملُْء السََّماِء ِملُْء الَْحْمُد لََك اللَُّهمَّ
 الْـأَْبَيضُ  الثَّْوُب ُيَنقَّى كََما َوالَْخطَاَيا الذُُّنوبِ ِمْن طَهِّْرنِي اللَُّهمَّ الَْبارِِد َوالَْماِء َوالَْبَرِد بِالثَّلْجِ
  . الدََّنسِ ِمْن َيزِيَد رَِواَيِة َوِفي الَْوَسǸِ ِمْن

: نهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ ئهۋفا رەزىيهلالھۇ ئه  9286
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دۇئا قىالتتى

                                                 
  .ئايهت -52سۈرە ھاققه،  ①
  .ئايهت -1سۈرە ئهئال،  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 184(ئهلبانى  ③
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 اللَُّهـمَّ  َبْعـدُ  َشْيٍء ِمْن ِشئَْت َما َوِملُْء الْأَْرضِ َوِملُْء السََّماِء ِملُْء الَْحْمُد لََك اللَُّهمَّ«
 الثَّـْوبُ  ُيَنقَّى كََما َوالَْخطَاَيا الذُُّنوبِ ِمْن طَهِّْرنِي اللَُّهمَّ الَْبارِِد َوالَْماِء َوالَْبَرِد بِالثَّلْجِ طَهِّْرنِي
  » الَْوَسǸِ ِمْن الْأَْبَيُض

 دۇرۇۋەتكۈدەك،تولــنــى زېمىنـ    ســاڭا ئاســمان! هللائــى ا« :تهرجىمىســى
ئۇندىن باشقا يهنه سهن خالىغـان ھهرقانـداق نهرسـىنى تولـدۇرۇۋەتكۈدەك     

ســۇ بىــلهن  مېنــى قــار، مۆلــدۈر ۋە ســوغۇق ! هللائــى ا. ىلهر بولســۇنھهمــد
مېنى گۇناھ ـ مهسىيهتلهردىن خۇددى ئاپئاق كىيىم  ! هللائى ا. پاكلىغىن

   »!كىردىن پاكالنغاندەك پاكلىغىن
 )476: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َرفََع ـ   9287
قَالَ َربََّنا لََك الَْحْمُد ِملُْء السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوِملُْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء  َرأَْسُه ِمْن الرُّكُوعِ

َت َولَـا  َبْعُد أَْهلَ الثََّناِء َوالَْمْجِد أََحقُّ َما قَالَ الَْعْبُد َوكُلَُّنا لََك َعْبٌد اللَُّهمَّ لَا َمانَِع ِلَما أَْعطَْي
  . لَا َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُُّمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت َو

 :ـ ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    9287
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رۇكۇدىن بېشىنى كۆتۈرگهندە مۇنداق دەيتتى

َبْعُد أَْهلَ الثََّنـاِء   َربََّنا لََك الَْحْمُد ِملُْء السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوِملُْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء«
َنْعَت َوالَْمْجِد أََحقُّ َما قَالَ الَْعْبُد َوكُلَُّنا لََك َعْبٌد اللَُّهمَّ لَا َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت َولَا ُمْعِطَي ِلَما َم

   .»َولَا َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّ
 ۋەتكۈدەك،دۇرۇتولــنــى زېمىنـ    ســاڭا ئاســمان! ئــى پهرۋەردىگــارىمىز«

ئۇندىن باشقا يهنه سهن خالىغـان ھهرقانـداق نهرسـىنى تولـدۇرۇۋەتكۈدەك     
ــى ماختاشــقا ۋە ئۇلۇغالشــقا ئهڭ اليىــق زات . ىلهر بولســۇنھهمــد بىــز ! ئ

ھهرقانـداق بهنـدە ئېيتقـان سـۆزنىڭ     . ھهممىمىز سېنىڭ بهندەڭدۇرمىز
ســهن بهرگهن نهرســىگه ھــېچكىم توســقۇنلۇق  ! هللائــى ”: ئهڭ توغرىســى

سـېنىڭ  . سـهن بهرمىـگهن نهرسـىنى ھـېچكىم بېرەلمهيـدۇ     . لمايدۇقىال
  . »دېگهن كهلىمىدۇر “ئالدىڭدا بايالرنىڭ بايلىقى ئهسقاتمايدۇ

  )477: مۇسلىم(
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َعْن رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ الزَُّرِقيِّ قَالَ كُنَّا َيْوًما ُنَصلِّي َوَراَء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   9288
َم فَلَمَّا َرفََع َرأَْسُه ِمْن الرَّكَْعِة قَالَ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه قَالَ َرُجلٌ َوَراَءُه َربََّنـا َولَـَك   َوَسلَّ

بِْضَعةً الَْحْمُد َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ َمْن الُْمَتكَلُِّم قَالَ أََنا قَالَ َرأَْيُت 
  . ثَلَاِثَني َملَكًا َيْبَتِدُروَنَها أَيُُّهْم َيكُْتُبَها أَوَّلَُو

ــدۇ      9288 ــداق دەي ــى مۇن ــئ زۇرەق ــى رافى ــائه ئىبن ــۈنى،  : ـ رىف ــر ك بى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇۋاتـاتتۇق، پهيغهمـبهر   

 »ِمـَدهُ َسـِمَع اللَّـُه ِلَمـْن حَ   «: ئهلهيهىسساالم رۇكۇدىن بېشىنى كۆتـۈرۈپ 
َربََّنا َولََك الَْحْمُد َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا «: دېگهنىدى، ئارقىسىدىكى بىر كىشى

ــِه ــارەك  ! ئــى پهرۋەردىگــارىمىز”: يهنــى »ِفي ــاك، مۇب ســاڭا نۇرغۇنلىغــان پ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم نامــازنى ئوقــۇپ . دېــدى “!ھهمــدىلهر بولســۇن
  :بولغاندىن كېيىن

  :ھېلىقى كىشى. نقى سۆزنى دېگهن كىم؟ ـ دەپ سورىدىـ باياتى 
  :ـ مهن، ـ دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
نهچــچه پهرىشــتىنىڭ ئــۇ ســۆزنى ئهڭ ئــاۋۋال يېزىــۋېلىش  30ـــ مهن  

ــۈن بهس    ــۇش ئۈچــ ــهر بولــ ــهرىپىگه مۇيهسســ ــۈرۈپ   –شــ ــته يۈگــ بهســ
  . كهلگهنلىكىنى كۆردۈم، ـ دېدى

  ) 799: بۇخارى(

قَالَ َصلَّْيُت َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعطَْسُت  :ايةـ ويف رو  9289
لَمَّـا  فَقُلُْت الَْحْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه ُمَباَركًا َعلَْيِه كََما ُيِحبُّ َربَُّنا َوَيْرَضى فَ

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنَصَرَف فَقَالَ َمْن الُْمَتكَلُِّم ِفي الصَّلَاِة فَلَْم َيـَتكَلَّْم  َصلَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ْن الُْمَتكَلُِّم ِفي أََحٌد ثُمَّ قَالََها الثَّانَِيةَ َمْن الُْمَتكَلُِّم ِفي الصَّلَاِة فَلَْم َيَتكَلَّْم أََحٌد ثُمَّ قَالََها الثَّاِلثَةَ َم

الَ رِفَاَعةُ ْبُن َراِفعٍ اْبُن َعفَْراَء أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ كَْيَف قُلَْت قَالَ قُلُْت الَْحْمـُد  الصَّلَاِة فَقَ
لَّى اللَُّه ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه ُمَباَركًا َعلَْيِه كََما ُيِحبُّ َربَُّنا َوَيْرَضى فَقَالَ النَّبِيُّ َص

  .ِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَقَْد اْبَتَدَرَها بِْضَعةٌ َوثَلَاثُونَ َملَكًا أَيُُّهْم َيْصَعُد بَِهاَعلَْي
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ــگهن  ـ      9289 ــداق كهلـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــبهر : يهنه بىـ مهن پهيغهمـ
ئهلهيهىسساالمغا ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇۋېتىپ چۈشـكۈردۈم، شـۇنىڭ   

 »ِه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه ُمَباَركًا َعلَْيِه كََما ُيِحبُّ َربَُّنا َوَيْرَضىالَْحْمُد ِللَّ«: بىـلهن 
سـاڭا ئـۆزەڭ ياقتۇرىـدىغان، ئـۆزەڭ مهمنـۇن      ! ئى پهرۋەردىگـارىمىز ”: يهنى

بولىــــدىغان شــــهكىلدە، بهرىــــكهت ئۈســــتىگه بهرىــــكهت قوشــــىدىغان، 
ــدىلهر ب    ــارەك ھهم ــاك، مۇب ــان پ ــۇننۇرغۇنلىغ ــدىم “!ولس ــبهر . دې پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم نامازدىن كېيىن
ــدى        ــم؟ ـ دې ــان كى ــازدا گهپ قىلغ ــ نام ــاۋاب   . ـ ــېچكىم ج ــراق ھ بى

  :يهنه. بهرمىدى
. يهنه ھېچكىم جـاۋاب بهرمىـدى  . ـ نامازدا گهپ قىلغان كىم؟ ـ دېدى  

  :ئۈچىنچى قېتىم
  ):فىئرىفائه ئىبنى را(ـ نامازدا گهپ قىلغان كىم؟ ـ دېدى، مهن  
  :ـ مهن، ـ دېۋىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
  :مهن. ـ نېمه دېگهنىدىڭ؟ ـ دېدى 
“ الَْحْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه ُمَباَركًا َعلَْيِه كََما ُيِحبُّ َربَُّنا َوَيْرَضـى ”ــ   
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ، ـ دېگهنىدىمدېدىم
نهچـچه   30نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى،  هللاىلكىدە بولغان اـ جېنىم ئ 

ــاۋۋال ئاســمانغا ئېلىــپ چىقىــش شــهرىپىگه     ــۇ ســۆزنى ئهڭ ئ پهرىشــته ئ
  . ①بهسته يۈگۈرۈپ كېلىشتى، ـ دېدى –مۇيهسسهر بولۇش ئۈچۈن بهس 

  )404: تىرمىزى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـ   9290
قَـْولَ  قَالَ الْإَِماُم َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه فَقُولُوا اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الَْحْمُد فَإِنَُّه َمْن َوافََق قَْولُـُه  

  . الَْملَاِئكَِة غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
زىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رە   9290

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 331(ئهلبانى  ①
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 “اللَُّهمَّ َربََّنـا لَـَك الَْحْمـدُ   ”: ، سىلهردېسه “َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه”: ئىمام«
كىمنىــڭ بــۇ ســۆزنى دېــگهن ۋاقتــى پهرىشــتىنىڭمۇ شــۇ  چــۈنكى .دەڭــالر

ه، ئۇنىــڭ ئىلگىرىكــى گۇنــاھلىرى ســۆزنى دېــگهن ۋاقتىغــا ئــۇدۇل كهلســ
  . »مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  )796: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي ُسُجوِدِه ـ   9291
  . َوَعلَانَِيَتُه َوِسرَُّهاللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي كُلَُّه ِدقَُّه َوجِلَُّه َوأَوَّلَُه َوآِخَرُه 

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9291
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلـي  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهجدىدە مۇنۇ دۇئانى قىالتتـى 

! هللائـى ا « :ىسـى تهرجىم .»ذَْنبِي كُلَُّه ِدقَُّه َوجِلَُّه َوأَوَّلَُه َوآِخـَرُه َوَعلَانَِيَتـُه َوِسـرَّهُ   
ــي              ــكارا ـ مهخپى ــك، ئاش ــوڭ ـ كىچى ــان چ ــيىن قىلغ ــرى ـ كې ئىلگى

  . »گۇناھلىرىمنىڭ ھهممىسىنى مهغپىرەت قىلغايسهن
  ) 483: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت فَقَْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةً ِمْن الِْفَراشِ ـ   9292
فََوقََعْت َيِدي َعلَى َبطْنِ قََدَمْيِه َوُهَو ِفي الَْمْسجِِد َوُهَما َمْنُصوَبَتاِن َوُهَو َيقُولُ اللَُّهمَّ  فَالَْتَمْسُتُه

أَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوبُِمَعافَاِتَك ِمْن ُعقُوَبِتَك َوأَُعوذُ بَِك ِمْنَك لَا أُْحِصي ثََناًء َعلَْيَك 
  .لَى َنفِْسَكأَْنَت كََما أَثَْنْيَت َع

بىـر  : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   9292
كېچىســى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ تۆشــهكته يوقلــۇقىنى ھــېس 

ئــۇ نامازگاھتــا ئىككــى پــۇتىنى تىكــلهپ . قىلــدىم ـ دە، ئــۇنى ئىزدىــدىم  
ۇنـداق  ئـۇ سـهجدىدە م  . سهجدە قىلىۋاتقان ئىكهن، قولۇم تاپىنىغا تهگدى

اللَُّهمَّ أَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوبُِمَعافَاِتَك ِمْن ُعقُوَبِتَك َوأَُعـوذُ  «: دۇئا قىلىۋاتاتتى
ئـى  « :تهرجىمىسـى . »بَِك ِمْنَك لَا أُْحِصي ثََناًء َعلَْيَك أَْنَت كََما أَثَْنْيَت َعلَى َنفِْسـكَ 

هپۇچانلىقىڭغـا  مهن سېنىڭ رازىلىقىڭغا سېغىنىپ غهزىپىڭدىن، ئ! هللا
ــاھ      ــدىن پانـ ــېغىنىپ قهھرىڭـ ــاڭا سـ ــىڭدىن، سـ ــېغىنىپ جازالىشـ سـ
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مهن سـېنى سـهن ئـۆزەڭنى مهدھىيىلىگهنـدەك سـاڭا اليىـق       . تىلهيمهن
  . »رەۋىشته مهدھىيىلهشتىن ئاجىزمهن

 ) 486: مۇسلىم(

ـ  ـ عن  9293 لََّم ذَاَت لَْيلَـٍة  َعاِئَشةَ قَالَْت افَْتقَْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
فَظََنْنُت أَنَُّه ذََهَب إِلَى َبْعضِ نَِساِئِه فََتَجسَّْسُت ثُمَّ َرَجْعُت فَإِذَا ُهَو َراِكٌع أَْو َساجٌِد َيقُـولُ  

  . َرُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدَك لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت فَقُلُْت بِأَبِي َوأُمِّي إِنََّك لَِفي َشأٍْن َوإِنِّي لَِفي آَخ
بىـر  : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ   9293

كېچىســى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىمــدا يوقلــۇقىنى ھــېس 
قىلــدىم ـ دە، ئــۇنى باشــقا ئاياللىرىنىــڭ ھۇجرىســىغا كىرىــپ كهتــكهن    

) ھۇجرامغـا . (ئوخشايدۇ دەپ ئويالپ، ئۇالرنىـڭ ھـۇجرىلىرىنى مارىلىـدىم   
يــاكى (رۇكــۇ ) ھۇجرامــدا(كىرســهم، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  قايتىــپ
سـېنى  ! هللائـى ا «: ، يهنـى »ُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدَك لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت«: تـۇرۇپ ) سهجدىدە

ــانالردىن پـــاك دەپ ئېتىقـــات قىلىـــمهن،  ــارلىق نۇقسـ ــدە  بـ ــاڭا ھهمـ سـ
ن، مهن دەۋاتقـان ئىـكه  » ئېيتىمهن، سهندىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر

  :بۇنى كۆرۈپ
ــا   ــ ئات ــدا بولســۇن  –ـ ــام ســاڭا پى ــدا  ! ئان ــدا، مهن نه كوي ســهن نه كوي

  . ①ـ دېدىم! ؟)يۈرۈپتىمهن(
  ) 3962: نهسائى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ َبْيَن السَّـْجَدَتْينِ  ـ   9294
  . ِلي َواْرَحْمنِي َواْجُبْرنِي َواْهِدنِي َواْرُزقْنِياللَُّهمَّ اغِْفْر 
پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ   9294

ئهلهيهىسســاالم ئىككــى ســهجدىنىڭ ئارىلىقىــدا ئولتۇرغانــدا مۇنــداق      
ئـى  «: تهرجىمىسى. »نِياللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْرَحْمنِي َواْجُبْرنِي َواْهِدنِي َواْرُزقْ«: دەيتتى

مېنــى مهغپىــرەت قىلغىــن، ماڭــا رەھىــم قىلغىــن، مېنىــڭ كهم ـ   ! هللا
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كۇتىلىرىمنى تولۇقالپ بهرگىـن، مېنـى ھىـدايهت يولىغـا باشـلىغىن ۋە      
  . ①»ماڭا رىزىق ئاتا قىلغىن

  )284: تىرمىزى(

 َتَشـهَّدَ  إِذَا َوَسـلَّمَ  لَْيـهِ َع اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9295
 َعـذَابِ  َوِمْن َجَهنََّم َعذَابِ ِمْن بَِك أَُعوذُ إِنِّي اللَُّهمَّ َيقُولُ أَْرَبعٍ ِمْن بِاللَِّه فَلَْيْسَتِعذْ أََحُدكُْم
  . الدَّجَّالِ الَْمِسيحِ ِفْتَنِة َشرِّ َوِمْن َوالَْمَماِت الَْمْحَيا ِفْتَنِة َوِمْن الْقَْبرِ

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9295
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــيىن، ا  « ــدىن كې ــۇپ بولغان ــۆت  هللاتهشــهھهۇدنى ئوق ــا ســېغىنىپ، ت ق
 الْقَْبـرِ  بَِعذَا َوِمْن َجَهنََّم َعذَابِ ِمْن بَِك أَُعوذُ إِنِّي اللَُّهمَّ”: نهرسىدىن پاناھ تىـلهپ 

. دېـگهن دۇئـانى ئوقـۇڭالر    “الدَّجَّالِ الَْمِسيحِ ِفْتَنِة َشرِّ َوِمْن َوالَْمَماِت الَْمْحَيا ِفْتَنِة َوِمْن
مهن ســاڭا ســېغىنىپ قهبــرە ئازابىــدىن، دوزاخ    ! هللائــى ا: تهرجىمىســى

ــات   ــدىن، ھاي ــاززاب دەججالنىــڭ    –ئازابى ماماتنىــڭ پىتنىســىدىن ۋە ك
   .»ىن پاناھ تىلهيمهنپىتنىسىنىڭ شهررىد

 ) 588: مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي َصلَاِتِه َبْعـَد  ـ   9296
  . َوَسلََّم التََّشهُِّد أَْحَسُن الْكَلَامِ كَلَاُم اللَِّه َوأَْحَسُن الَْهْديِ َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

ـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر   9296
تهشهھهۇدتىن كېـيىن مۇنـداق   ) نامىزىدا(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــوغرا ســۆز ا «: دەيتتــى ــۇھهممهد   هللائهڭ ت ــول م ــوغرا ي نىــڭ ســۆزى، ئهڭ ت
   .②»سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يولىدۇر

  ) 1311: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 233(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 1243(ئهلبانى  ②
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كانَ رسولُ اهللا ـ صـلى   : عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قال  ـ   9297
أَلِِّف اللهمَّ على اƪَْيرِ قُلوَبَناÛ َوأصـِلْح  : اهللا عليه وسلم ـ ُيَعلُِّمُهْم ِمَن الدَُّعاِء بعد التشهد 

رÛِ َوَجنِّبَنا الفَواِحَش والِفـَتَنÛ  ذَاَت َبينناÛ َواْهِدنا ُسُبلَ السَّالمÛِ َوَنجِّنا ِمَن الظلماِت إƂ النُّو
وُتـْب   وذُرِّيَّاِتنـا  ما șََهَر ِمنها وما َبطََنÛ وَبارِْك لََنا يف أَمساِعنا َوأبصارِنا وقُلُوبِنا وأْزَواجَِنا

  . »َعلَينا إِنََّك أَْنَت التَّواُب الرَّحيُمÛ واجَعلْنا شاكريَن ِلنْعَمِتَك قَابِِليهاÛ وأِتمََّها علينا
: ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       ئابدۇلالھـ   9297

ــۇ    پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســاھابىلهرگه تهشــهھهۇدتىن كېــيىن مۇن
بىزنىـڭ قهلبىمىزنـى ياخشـى    ! رەببىم ئى«: دۇئانى قىلىشنى ئۆگهتكهن

ئىشقا جهمئى قىلغىن، ئارىمىزنى ئىسالھ قىلغىـن، بىزنـى تـوغرا يولغـا     
بىزنى ئاشكارا . بىزنى قاراڭغۇ زۇلمهتتىن نۇرغا چىقارغىن يېتهكلىگىن،

ــنه    ــان ئىشــالردىن، پىت ــراق قىلغىــن  –ۋە يوشــۇرۇن يام . پاســاتتىن يى
ــالىلىرىمىزنى  –قــۇالقلىرىمىز، كــۆزلىرىمىز، دىللىرىمىــز ۋە خوتــۇن   ب

تهۋبىمىزنــى قوبــۇل قىلغىــن، ســهن تهۋبىلهرنــى . بهرىكهتلىــك قىلغىــن
ــۇل قىلغۇچىســه  ــايىتى مېهرىبانســهن بهكمــۇ قوب ــدىلىرىڭگه ناھ . ن، بهن

بىزنــى نېئمهتلىــرىڭگه شــۈكۈر قىلغــۇچىالردىن قىلغايســهن ۋە بىــزگه   
  . »نېئمهتلىرىڭنى مول قىلىپ بهرگهيسهن
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ِدِه َوقَالَ َيا َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ بَِيـ   9298
َصلَاٍة  ُمَعاذُ َواللَِّه إِنِّي لَأُِحبَُّك َواللَِّه إِنِّي لَأُِحبَُّك فَقَالَ أُوِصيَك َيا ُمَعاذُ لَا َتَدَعنَّ ِفي ُدُبرِ كُلِّ

  . َتقُولُ اللَُّهمَّ أَِعنِّي َعلَى ِذكْرَِك َوُشكْرَِك َوُحْسنِ ِعَباَدِتَك
: ىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇـ مۇئـــاز ئىبنـــى جهبهل رەز    9298

! ئـى مۇئـاز  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنىـڭ قولـۇمنى تۇتـۇپ تـۇرۇپ    
نىـڭ  هللا. نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، مهن سـېنى ياخشـى كـۆرىمهن      هللا

مهن سـاڭا تهۋسـىيه   . نامى بىلهن قهسهمكى، مهن سېنى ياخشى كۆرىمهن
ي َعلَى ِذكْـرَِك َوُشـكْرَِك َوُحْسـنِ    اللَُّهمَّ أَِعنِّ” :قىاليكى، ھهر نامازدىن كېيىن

مېنىڭ سېنى زىكرى قىلىشـىمغا، سـاڭا   ! هللائى ا: تهرجىمىسى( “ِعَباَدِتَك
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شــۇكرى قىلىشــىمغا، ئىبــادەتلىرىمنى جايىــدا ئــادا قىلىشــىمغا يــاردەم 
  . ①»دېگهن دۇئانى قىلىشنى تهرك ئهتمه) قىلغايسهن

  )1522: ئهبۇ داۋۇد(

ْوسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفـي  ـ َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَ  9299
 َصلَاِتِه اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الثََّباَت ِفي الْأَْمرِ َوالَْعزَِميةَ َعلَى الرُّْشِد َوأَْسـأَلَُك ُشـكَْر نِْعَمِتـكَ   

َوِلَساًنا َصاِدقًا َوأَْسأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َتْعلَُم َوأَُعوذُ بِـَك   َوُحْسَن ِعَباَدِتَك َوأَْسأَلَُك قَلًْبا َسِليًما
  . ِمْن َشرِّ َما َتْعلَُم َوأَْسَتْغِفُرَك ِلَما َتْعلَُم

: ـ شــهدداد ئىبنــى ئهۋس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ         9299
مېنـى  ! هللائى ا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامىزىدا مۇنداق دۇئا قىالتتى

ــا       ــرەت ئات ــقا غهي ــدا مېڭىش ــوغرا يول ــن، ت ــتهھكهم قىلغى ــدا مۇس ــۇ دىن ب
مېنــى بهرگهن نېئمهتلىــرىڭگه شــۇكرى قىلىــدىغان، ! هللائــى ا. قىلغىــن

! هللائــى ا. ئىبــادەتلهرنى جايىــدا ئــادا قىلىــدىغانالردىن قىلغىــن –ئهمهل 
ــن      ــا قىلغى ــل ئات ــتچىل تى ــل، راس ــاپ دى ــا س ــى ا. ماڭ ــهن  ! هللائ ــا س ماڭ

مېنـى سـهن   ! هللائـى ا . ردىن نېسىۋە ئاتـا قىلغىـن  بىلىدىغان ياخشىلىقال
مېنىـڭ سـهن   ! هللائى ا. بىلىدىغان يامانلىقالرنىڭ شهررىدىن ساقلىغىن

  . ②»بىلىدىغان گۇناھلىرىمنى كهچۈرگىن
  )1304: نهسائى(

نَُّهْم َعْن قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد قَالَ َصلَّى َعمَّاُر ْبُن َياِسرٍ بِالْقَْومِ َصلَاةً أََخفََّها فَكَـأَ ـ   9300
أَْنكَُروَها فَقَالَ أَلَْم أُِتمَّ الرُّكُوَع َوالسُُّجوَد قَالُوا َبلَى قَالَ أََما إِنِّي َدَعْوُت ِفيَها بُِدَعاٍء كَـانَ  

يِنِي َمـا  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو بِِه اللَُّهمَّ بِِعلِْمَك الَْغْيَب َوقُْدَرِتَك َعلَى الَْخلْقِ أَْح
َعِلْمَت الَْحَياةَ َخْيًرا ِلي َوَتَوفَّنِي إِذَا َعِلْمَت الَْوفَاةَ َخْيًرا ِلي َوأَْسأَلَُك َخْشَيَتَك ِفـي الَْغْيـبِ   

قَِطُع َوالشََّهاَدِة َوكَِلَمةَ الْإِْخلَاصِ ِفي الرَِّضا َوالَْغَضبِ َوأَْسأَلَُك َنِعيًما لَا َيْنفَُد َوقُرَّةَ َعْينٍ لَا َتْن
 َوأَْسأَلَُك الرَِّضاَء بِالْقََضاِء َوَبْرَد الَْعْيشِ َبْعَد الَْمْوِت َولَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى َوْجهَِك َوالشَّْوَق إِلَـى 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1347(ئهلبانى  ①
 . ېگهنزەئىپ، ـ د): 70(ئهلبانى  ②
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ـ   ا ُهـَداةً  ِلقَاِئَك َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َضرَّاَء ُمِضرٍَّة َوِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة اللَُّهمَّ َزيِّنَّا بِزِيَنِة الْإَِميـاِن َواْجَعلَْن
  . ُمْهَتِديَن

ئهممـار  : ـ قهيس ئىبنى ئۇباد رەزىيهلالھـۇ ئۇنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      9300
ئىبنــى ياســىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ جامــائهتكه ئىمــام بولــۇپ، نامــازنى بهك 

  :يېنىكال ئوقۇدى، ئاندىن جامائهتنىڭ بۇنىڭغا نارازىلىقىنى بايقاپ
ــدىممۇ؟ ـ         ــدا قىلمى ــهجدىنى جايى ــۇ ۋە س ــ رۇك ــورىغانىدى، ـ دەپ س

  :كىشىلهر
  : ـ جايىدا قىلدىڭ، ـ دېدى، ئۇ 
ـ بىلىپ قېلىڭالركى، مهن بۇ نامازدا شـۇنداق بىـر دۇئـا قىلـدىمكى،      

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ شۇ دۇئانى قىالتتى، ئۇ
َحَياةَ َخْيًرا ِلي َوَتَوفَّنِي اللَُّهمَّ بِِعلِْمَك الَْغْيَب َوقُْدَرِتَك َعلَى الَْخلْقِ أَْحيِنِي َما َعِلْمَت الْ«

إِذَا َعِلْمَت الَْوفَاةَ َخْيًرا ِلي َوأَْسأَلَُك َخْشَيَتَك ِفي الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة َوكَِلَمةَ الْإِْخلَـاصِ ِفـي   
َضاَء بِالْقََضاِء َوَبْرَد الرَِّضا َوالَْغَضبِ َوأَْسأَلَُك َنِعيًما لَا َيْنفَُد َوقُرَّةَ َعْينٍ لَا َتْنقَِطُع َوأَْسأَلَُك الرِّ

ٍة الَْعْيشِ َبْعَد الَْمْوِت َولَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى َوْجهَِك َوالشَّْوَق إِلَى ِلقَاِئَك َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َضرَّاَء ُمِضرَّ
   َوِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة اللَُّهمَّ َزيِّنَّا بِزِيَنِة الْإَِمياِن َواْجَعلَْنا ُهَداةً ُمْهَتِديَن

غهيبنى بىلىدىغان ئىلمىڭنى، يارىتىشقا قادىر قۇدرىتىڭنى ! هللائى ا(
شېپى كهلتۈرۈپ تۇرۇپ سهندىن سورايكى، ھاياتلىق مهن ئۈچۈن ياخشـى  

ئهگهر مهن ئۈچۈن ماماتلىق ياخشى بولسا، مېنى . بولسا، مېنى ياشاتقىن
ــاپقۇزغىن  ــات ت ــى ا. ۋاپ ــدىغان   ! هللائ ــدىغان، كۆرمهي ــىلهر كۆرى ــا كىش ماڭ

اق جايدا سـهندىن قورقۇشـنى، خۇشـاللىقتىمۇ، غهزەپلهنگهنـدىمۇ     ھهرقاند
ــا قىلغايســهن  ــوغرا سۆزلهشــنى ئات ــۈگىمهس نېــئمهت،  ! هللائــى ا. ت ماڭــا ت

مېنــى قــازايى قهدەرگه ! هللائــى ا. ئــۈزۈلمهس خۇشــاللىق ئاتــا قىلغايســهن
ئــــاخىرەتتىكى ! هللائــــى ا. رازى بولىــــدىغان بهنــــدىلهردىن قىلغايســــهن

ايسهن، ماڭا جامالىڭغا قاراش ھۇزۇرىنى، سـهن  تۇرمۇشۇمنى باياشات قىلغ
مېنـــى ! هللائـــى ا. بىـــلهن كۆرۈشـــۈش ئىشـــتىياقىنى ئاتـــا قىلغايســـهن

ــدىغان      ــپ بارىـ ــا ئېلىـ ــتىن ۋە ئازغۇنلۇققـ ــانلىق ئىشـ ــداق زىيـ ھهرقانـ
ئىچىمىزنـى  ! هللائـى ا . ھهرقانداق پىتنىدىن ئۆز پاناھىڭدا ساقلىغايسهن
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ــوغرا يــول  ! هللائــى ا. ئىمــان زىننىتــى بىــلهن زىننهتلىگهيســهن  بىزنــى ت
ئۈســتىدە قىلغايســهن، باشــقىالرنىمۇ تــوغرا يولغــا يېتهكلهشــنى بىــزگه  

  . ①دېگهن دۇئادۇر »)نېسىپ قىلغايسهن
  ) 1306: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبَرْتُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصـلَّى  ـ   9301
لَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْدُعو ِفي الصَّلَاِة اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ َوأَُعوذُ بَِك ِمْن اللَُّه َع

ِمـْن  ِفْتَنِة الَْمِسيحِ الدَّجَّالِ َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الَْمْحَيا َوِفْتَنِة الَْمَماِت اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك 
َحدَّثَ أْثَمِ َوالَْمْغَرمِ فَقَالَ لَُه قَاِئلٌ َما أَكْثََر َما َتْسَتِعيذُ ِمْن الَْمْغَرمِ فَقَالَ إِنَّ الرَُّجلَ إِذَا غَرَِم الَْم

  . فَكَذََب َوَوَعَد فَأَْخلََف
ــدۇ      9301 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ ئائىشـ پهيغهمـ

مهن ســـاڭا ! هللائـــى ا«: التتـــىئهلهيهىسســـاالم نامـــازدا مۇنـــداق دۇئـــا قى
 –سېغىنىپ قهبرە ئازابىدىن، كاززاب دەججالنىڭ پىتنىسىدىن، ھايـات  

مهســـىيهتتىن ۋە قهرزگه پېتىـــپ  –ماماتنىـــڭ پىتنىســـىدىن، گۇنـــاھ 
  :بىر كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن. »قېلىشتىن پاناھ تىلهيمهن

پانـاھ   قهرزگه پېتىـپ قېلىشـتىن نېمـانچه كـۆپ    ! ـ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
  : تىلهيسهن؟ ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ـ چۈنكى ئىنسـان قهرزگه پاتقانـدا، يالغـان ئېيتىـدىغان ۋە ۋەدىسـىدە       
  . تۇرمايدىغان بولۇپ قالىدۇ، ـ دېدى

  ) 833: بۇخارى(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَالَ ِلَرُسولِـ   9302
َوَسلََّم َعلِّْمنِي ُدَعاًء أَْدُعو بِِه ِفي َصلَاِتي قَالَ قُلْ اللَُّهمَّ إِنِّي șَلَْمُت َنفِْسي șُلًْما كَِثًريا َولَـا  

  . الَْغفُوُر الرَِّحيُم َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا أَْنَت فَاغِْفْر ِلي َمْغِفَرةً ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحْمنِي إِنَّك أَْنَت
مهن : ـ ئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      9302

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1237(ئهلبانى  ①
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ماڭـا بىـر دۇئـا ئۆگىتىـپ قويسـاڭ، نامىزىمـدا شـۇ        ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :دۇئانى قىلغان بولسام، ـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

مهن ئۆزەمگه بهك كۆپ زۇلۇم قىلدىم، ! هللائى ا« :ـ ئۇنداق بولسا، سهن 
ــى      ــلهن مېن ــۆز پهزلىــڭ بى ــهن، ئ ــرەت قىلىس ــهنال مهغپى ــاھالرنى س گۇن
مهغپىرەت قىلغىن ۋە ماڭا رەھىم قىلغىن، سهن ھهقىـقهتهن ناھـايىتى   

  . ـ دېدى! دەپ دۇئا قىلغىن »مهغپىرەت قىلغۇچى ۋە كۆيۈنگۈچىسهن
 ) 834: بۇخارى(

بَّاسٍ قَالَ َسِمْعُت َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَْيلَةً ِحَني َعْن اْبنِ َعـ   9303
لُمُّ فََرȟَ ِمْن َصلَاِتِه اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَك َتْهِدي بَِها قَلْبِي َوَتْجَمُع بَِها أَْمرِي َوَت

غَاِئبِي َوَتْرفَُع بَِها َشاِهِدي َوُتَزكِّي بَِها َعَمِلي َوُتلْهُِمنِي بَِها ُرْشـِدي   بَِها َشَعِثي َوُتْصِلُح بَِها
ـ   ٌر َوَتُردُّ بَِها أُلْفَِتي َوَتْعِصُمنِي بَِها ِمْن كُلِّ ُسوٍء اللَُّهمَّ أَْعِطنِي إَِمياًنا َوَيِقيًنا لَْيَس َبْعـَدُه كُفْ

ِتَك ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الْفَْوَز ِفـي الَْعطَـاِء   َوَرْحَمةً أََنالُ بَِها َشَرَف كََراَم
ُصَر َوُنُزلَ الشَُّهَداِء َوَعْيَش السَُّعَداِء َوالنَّْصَر َعلَى الْأَْعَداِء اللَُّهمَّ إِنِّي أُْنزِلُ بَِك َحاَجِتي َوإِنْ قَ

لَى َرْحَمِتَك فَأَْسأَلَُك َيا قَاِضَي الْأُُمورِ َوَيا َشاِفَي الصُُّدورِ كََما َرأْيِي َوَضُعَف َعَمِلي افَْتقَْرُت إِ
ُهمَّ َما ُتجُِري َبْيَن الُْبُحورِ أَنْ ُتجَِرينِي ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ َوِمْن َدْعَوِة الثُُّبورِ َوِمْن ِفْتَنِة الْقُُبورِ اللَّ

نِيَِّتي َولَْم َتْبلُْغُه َمْسأَلَِتي ِمْن َخْيرٍ َوَعْدَتُه أََحًدا ِمْن َخلِْقَك أَْو َخْيرٍ  قَُصَر َعْنُه َرأْيِي َولَْم َتْبلُْغُه
ُهمَّ أَْنَت ُمْعِطيِه أََحًدا ِمْن ِعَباِدَك فَإِنِّي أَْرغَُب إِلَْيَك ِفيِه َوأَْسأَلُكَُه بَِرْحَمِتَك َربَّ الَْعالَِمَني اللَّ

الْأَْمرِ الرَِّشيِد أَْسأَلَُك الْأَْمَن َيْوَم الَْوِعيِد َوالَْجنَّةَ َيْوَم الُْخلُوِد َمَع الُْمقَرَّبَِني ذَا الَْحْبلِ الشَِّديِد َو
الشُُّهوِد الرُّكَّعِ السُُّجوِد الُْموِفَني بِالُْعُهوِد إِنََّك َرِحيٌم َوُدوٌد َوأَْنَت َتفَْعلُ َما ُترِيـُد اللَُّهـمَّ   

ْهَتِديَن غَْيَر َضالَِّني َولَا ُمِضلَِّني ِسلًْما ِلأَْوِلَياِئَك َوَعُدوا ِلأَْعَداِئَك ُنِحبُّ بُِحبَِّك اْجَعلَْنا َهاِديَن ُم
َمْن أََحبََّك َوُنَعاِدي بَِعَداَوِتَك َمْن َخالَفََك اللَُّهمَّ َهذَا الدَُّعاُء َوَعلَْيَك الْإَِجاَبةُ َوَهذَا الُْجْهـُد  

انُ اللَُّهمَّ اْجَعلْ ِلي ُنوًرا ِفي قَلْبِي َوُنوًرا ِفي قَْبرِي َوُنوًرا ِمْن َبْينِ َيَديَّ َوُنـوًرا  َوَعلَْيَك التُّكْلَ
ِمْن َخلِْفي َوُنوًرا َعْن َيِمينِي َوُنوًرا َعْن ِشَماِلي َوُنوًرا ِمْن فَْوِقي َوُنوًرا ِمْن َتْحِتي َوُنوًرا ِفـي  

ًرا ِفي َشْعرِي َوُنوًرا ِفي َبَشرِي َوُنوًرا ِفي لَْحِمي َوُنوًرا ِفـي  َسْمِعي َوُنوًرا ِفي َبَصرِي َوُنو
َدِمي َوُنوًرا ِفي ِعظَاِمي اللَُّهمَّ أَْعِظْم ِلي ُنوًرا َوأَْعِطنِي ُنوًرا َواْجَعلْ ِلي ُنوًرا ُسْبَحانَ الَّـِذي  
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َتكَرََّم بِِه ُسْبَحانَ الَِّذي لَا َيْنَبِغي التَّْسـبِيُح  َتَعطََّف الِْعزَّ َوقَالَ بِِه ُسْبَحانَ الَِّذي لَبَِس الَْمْجَد َو
  . إِلَّا لَُه ُسْبَحانَ ِذي الْفَْضلِ َوالنَِّعمِ ُسْبَحانَ ِذي الَْمْجِد َوالْكََرمِ ُسْبَحانَ ِذي الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ

ــدۇ      9303 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب مهن : ـ ئىبن
هلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بىـر ئاخشـىمى نامـازدىن      پهيغهمبهر سـ 

مهن سـهندىن  ! هللائـى ا «: يېنىپ مۇنـداق دۇئـا قىلغـانلىقىنى ئاڭلىغـان    
ــى       ــلهن قهلبىمن ــمهت بى ــۇ رەھ ــى، ش ــمهت تىلهيمهنك ــر رەھ ــۇنداق بى ش
ــپ     ــهن، چېچىلىـ ــلهپ بهرگهيسـ ــلىرىمنى جهمـ ــهن، ئىشـ يېتهكلىگهيسـ

ىمنى ئىســــالھ ينيــــاكهتكهنلىرىنــــى بىرلهشتۈرگهيســــهن، ئىچكــــى دۇ
تاشقى مهرتىـۋەمنى يـۇقىرى كۆتۈرگهيسـهن، ئهمهللىرىمنـى      ،قىلغايسهن

خۇرسهن  ،تېخىمۇ ئىلهام بهرگهيسهنئىشلىرىمغا توغرا  ،پاكىزلىغايسهن
ــلىرىم  ــدىغان ئىش ــهن  بولى ــىپ قىلغايس ــرار نېس ــداق ۋە  نى تهك ھهرقان

ــهن  ــانلىقتىن ساقلىغايســ ــى ا. يامــ ــا ! هللائــ ــماڭــ ــهر كۇپرىــ دىن ئهســ
ھهقىقىـي ئىمـان بهرگىـن، دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته سـېنىڭ       مايدىغان قالدۇر

ئـى  . كارامىتىڭنىڭ شهرىپىگه ئېرىشـتۈرىدىغان رەھـمهت ئاتـا قىلغىـن    
ــول مهن ! هللا ــېنىڭ مـ ــتىڭگهمئنېسـ ــېهى ىـ ــنى، شـ لهرنىڭ دئېرىشىشـ

ــكۈچىلهرنىڭ         ــائادەتكه ئېرىشـ ــت ـ سـ ــنى، بهخـ ــىگه يېتىشـ مهرتىۋىسـ
ئـى  . ىبه قازىنىشـنى تىلهيـمهن  مهئىشىتىنى، دۈشمهنلهر ئۈستىدىن غهل

كــۆزۈم  .بــارلىق ھــاجىتىمنى راۋا قىلىشــىڭنى ئۆتۈنــۈپ ســورايمهن! هللا
هتمىگهن ۋە ئاجىز كهلگهن ئىشلىرىمدا سېنىڭ رەھمىتىڭگه ئىلتىجا ي

! هللا ئـى ئىشالرغا ھۆكۈم قىلغـۇچى، دىلالرغـا شـىپا بهرگـۈچى     . قىلىمهن
ــى   ــۇددى دېڭىزالرن ــرىگه ئارىلىشــىپ كېتىشــ     (خ ــر ـ بى ــۆزگه بى تىن ك

ــدىغان ــنهم    ) كۆرۈنمهي ــى جهھهن ــاقلىغىنىڭدەك، مېن ــلهن س ــاق بى توس
ــدىن     ــرە ئازابىـ ــدىن ۋە قهبـ ــڭ پهريادىـ ــاالك بولغۇچىالرنىـ ــدىن، ھـ ئازابىـ

هتمـــۇ ، نىيمېنىـــڭ ئهقلىمـــگه كهلمىـــگهن  ! هللائـــى ا. ساقلىغايســـهن
ياخشـىلىقالرنى مهخلۇقاتلىرىڭـدىن   قىلمىغان ۋە سهندىن تىلىمىـگهن  

ان يــاكى بهندىلىرىڭــدىن بىــرىگه بهرمهكچــى بولغــان  بىــرىگه ۋەدە قىلغــ
ــۆز    ــزىقىمهن ۋە ئـــ ــۇ قىـــ ــىلىقلىرىڭغا مهنمـــ ــۇ ياخشـــ ــاڭ، شـــ بولســـ

ئـى  . مهرھهمىتىڭنىڭ بهرىكىتى بىلهن ئۇنى سهندىن ئۆتۈنۈپ سورايمهن
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ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى، ئىسالم دىنىنىڭ ۋە تـوغرا يولنىـڭ ئىگىسـى    
قىلىشــىڭنى، مهڭگۈلــۈك   قىيــامهت كۈنىنىــڭ ئازابىــدىن ئامــان   ! هللا

جاي بولغان جهننىتىڭدە ساڭا يېقىن، جامالىڭنى كۆرەلهيدىغان،  ۇتۇرالغ
رۇكۇ ۋە سهجدە قىلغۇچى، ئهھدىلهرگه ۋاپا قىلغۇچى بهنـدىلىرىڭ بىـلهن   

بانسهن، ىسهن ھهقىقهتهن ناھايىتى مېهر. بىرگه قىلىشىڭنى سورايمهن
مېنـى  ! هللائـى ا . هنسهن خالىغىنىڭنى قىلىسـ . ناھايىتى كۆيۈمچانسهن

ئــازغۇچى ۋە ئــازدۇرغۇچى قىلمــاي، تــوغرا يولــدا مــاڭغۇچى ۋە تــوغرا يولغــا 
دوســـــتلىرىڭ بىـــــلهن چىقىشـــــقاق،    .يېتهكلىگـــــۈچى قىلغىـــــن 

ســېنى ياخشــى كــۆرگهن كىشــىنى  .دۈشــمهنلىرىڭگه دۈشــمهن قىلغىــن
بىزمۇ پهقهت سېنى ياخشى كۆرگهنلىكى ئۈچۈنال ياخشى كـۆرىمىز، سـاڭا   

ــان   ــانلىقى    قارشــى چىقق ــمهن تۇتق ــېنى دۈش ــۇ پهقهت س كىشــىنى بىزم
ــۇتىمىز  ــى ا. ئۈچــۈنال دۈشــمهن ت ــايىمىز، ئىجــابهت   ! هللائ ــۇ بىزنىــڭ دۇئ ب

بــۇ بىزنىــڭ تىرىشــچانلىقىمىز، پهقهت ســاڭىال    . قىلىــش ســهندىندۇر 
ــايىنىمىز ــۇر قىلغىــن،   ! هللائــى ا. ت ــۇر قىلغىــن، قهبرەمــدە ن قهلبىمــدە ن

غىن، ئوڭ تهرىپىمدە نۇر قىلغىـن،  ئالدىمدا نۇر قىلغىن، ئارقامدا نۇر قىل
ســول تهرىپىمــدە نــۇر قىلغىــن، ئۈســتۈمدە نــۇر قىلغىــن، ئاســتىمدا نــۇر  
قىلغىن، قۇلىقىمدا نۇر قىلغىن، كۆزۈمدە نۇر قىلغىن، چاچلىرىمدا نۇر 
قىلغىن، تېرىلىرىمدە نۇر قىلغىن، گۆشلىرىمدە نۇر قىلغىن، قېنىمدا 

ماڭا ناھـايىتى چـوڭ نـۇر    ! هللائى . نۇر قىلغىن، سۆڭىكىمدە نۇر قىلغىن
سـهن بـارلىق   ! هللائـى ا . ئاتا قىلغىن، ھهممه تهرىپىمنى نۇر قىلىۋەتكىن

ــهن، غالى ــانالردىن پاكتۇرســ ــۇنداق  بنۇقســ ــۆزەڭنى شــ ــهن ئــ ــهن، ســ ســ
مهت ئاتــا ئســۈپهتلىدىڭ، ســهن ھهممىــدىن ئۇلۇغســهن، بهنــدىلىرىڭگه نېــ

پهقهت ( قىلىسهن، سهندىن باشقا نهرسـىگه تهسـبىه ئېيتىشـقا بولمايـدۇ    
، ســــهن پهزل ئىگىسىســــهن، )ســــهنال تهســــبىه ئېيتىشــــقا اليىقســــهن

مهتلىرىڭنــى زىيــادە قىلىســهن، ســهن ئهزىمهتلىــك ۋە كهرەملىــك      ئنې
   .①»زاتسهن، بۈيۈكسهن، بۈيۈكلۈك ۋە ئۇلۇغلۇق ئىگىسىسهن

 )3419: تىرمىزى(
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اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َسـلََّم  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ـ   9304
  .قَالَ اللَُّهمَّ أَْنَت السَّلَاُم َوِمْنَك السَّلَاُم َتَباَركَْت َيا ذَا الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ

لَْيِه َوَسلََّم كَانَ َعْن ثَْوَبانَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع 
إِذَا أََراَد أَنْ َيْنَصرَِف ِمْن َصلَاِتِه اْسَتْغفََر ثَلَاثَ َمرَّاٍت ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ فَذَكََر َمْعَنـى َحـِديِث   

  . َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها
ــدۇ  ـ     9304 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر  :ئائىشـ پهيغهمـ

اللَُّهـمَّ أَْنـَت   «: بېرىپ نامازدىن چىققاندىن كېيىن ئهلهيهىسساالم ساالم
 –سـهن پۈتـۈن ئهيـب    ! هللائـى ا ( السَّلَاُم َوِمْنَك السَّلَاُم َتَباَركَْت َيا ذَا الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ

نۇقسانالردىن خالىي بولـۇش پهقهت   –نۇقسانالردىن خالىيدۇرسهن، ئهيب 
! هللاتلىــك ۋە كهرەملىــك ائــى ئهزىمه. ســېنىڭ ياردىمىــڭ بىــلهن بولىــدۇ
  .ېگهن زىكىرنى ئېيتاتتىد» )بهرىكىتىڭ نېمىدېگهن بۈيۈكتۇر

ــۋايهت    ــهۋباننىڭ رى ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئازادگهردىســى س پهيغهم
قىلىشــىچه، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم نامــازدىن كېــيىن، ئــۈچ قېــتىم  
ــۇقىرىقى ھهدىســته كهلــگهن زىكرىنــى    ــدىن ي ئىســتىغفار ئېيتــاتتى، ئان

  . ①تاتتىئېي
  ) 1512: ئهبۇ داۋۇاد(

َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ قَالَ كَانَ اْبُن الزَُّبْيرِ َيقُولُ ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصلَاٍة ِحَني ُيَسلُِّم لَـا  ـ   9305
لَا َحْولَ َولَا  إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

ثََّناُء الَْحَسُن لَا إِلََه إِلَّـا  قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َولَا َنْعُبُد إِلَّا إِيَّاُه لَُه النِّْعَمةُ َولَُه الْفَْضلُ َولَُه ال
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   اللَُّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ َوقَالَ كَانَ 

  . ُيَهلِّلُ بِهِنَّ ُدُبَر كُلِّ َصلَاٍة
ئىبنـى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     : ـ ئهبۇ زۇبهير مۇنـداق دەيـدۇ    9305

لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَـُه لَـُه   «: ھهر نامازدا ساالم بهرگهنـدىن كېيىـنال  
ا َنْعُبُد ُك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َولَالُْملْ
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ُه الدِّيَن َولَْو كَـرَِه  إِلَّا إِيَّاُه لَُه النِّْعَمةُ َولَُه الْفَْضلُ َولَُه الثََّناُء الَْحَسُن لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ُمْخِلِصَني لَ
تىــن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ يوقتــۇر، هللايېگــانه ا: تهرجىمىســى( الْكَــاِفُرونَ

ھهر هللا قـا خاسـتۇر، ا  هللامهنسۇپتۇر، جىمى ھهمدۇ سـانا ا  قاهللاپادىشاھلىق ا
ــادىردۇر ــىگه قـ ــۈچ  هللا .نهرسـ ــقا كـ ــر ئىشـ ــىز ھېچبىـ  –نىـــڭ ياردىمىسـ
بىـز پهقهت  . وقتـۇر تىن باشقا ھېچبىر ئىـالھ ي هللا. قۇۋۋىتىمىز يهتمهيدۇ

ــا      هللا. قىـــال ئىبـــادەت قىلىمىـــزهللا بهنـــدىلىرىگه نـــازۇ ـ نېـــئمهت ئاتـ
قــا هللائهڭ گــۈزەل مهدھىــيه ا . قىلغۇچىــدۇر ۋە مهرھهمهت قىلغۇچىــدۇر 

كـافىرالر ياقتۇرمىغـان   . تىـن باشـقا ھېچبىـر ئىـالھ يوقتـۇر     هللا. خاستۇر
» )مــايمىزشــېرىك قىلقــا ھېچنهرســىنى هللابىــز ئىبــادەتته ا تهقــدىردىمۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالممۇ   : ئىبنـى زۇبهيـر  . گهن زىكرىنى ئوقۇيتتىدې
  . ھهر نامازدىن كېيىن مۇشۇ زىكرىنى ئوقۇيتتى، ـ دېگهن

 ) 594: مۇسلىم(

َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُمَعقَِّباٌت لَا ـ   9306
نَّ أَْو فَاِعلُُهنَّ ُدُبَر كُلِّ َصلَاٍة َمكُْتوَبٍة ثَلَاثٌ َوثَلَاثُونَ َتْسبِيَحةً َوثَلَاثٌ َوثَلَـاثُونَ  َيِخيُب قَاِئلُُه

  . َتْحِميَدةً َوأَْرَبٌع َوثَلَاثُونَ َتكْبَِريةً
ــۋايهت        9306 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇجرە رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــب ئىبنـ ـ كهئـ

  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
قېــتىم  33، “ســۇبهانهلالھ”قېــتىم  33ھهر پهرز نامــازدىن كېــيىن «

ــدۇلىلالھ” ــتىم  34، “ئهلههمـ ــبهر ”قېـ ــالالھۇ ئهكـ ــى   “ئـ ــگهن كىشـ دېـ
  . »جهننهتتىن مهھرۇم قالمايدۇ

  ) 596: مۇسلىم(

َصـلَاٍة ثَلَاثًـا َوثَلَـاِثَني     َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ أُِمُروا أَنْ ُيَسبُِّحوا ُدُبَر كُلِّـ   9307
ـ  لَ لَـُه  َوَيْحَمُدوا ثَلَاثًا َوثَلَاِثَني َوُيكَبُِّروا أَْرَبًعا َوثَلَاِثَني فَأُِتَي َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ ِفي َمَناِمِه فَِقي

لَاٍة ثَلَاثًا َوثَلَاِثَني َوَتْحَمُدوا أََمَركُْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ ُتَسبُِّحوا ُدُبَر كُلِّ َص
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يَهـا  ثَلَاثًا َوثَلَاِثَني َوُتكَبُِّروا أَْرَبًعا َوثَلَاِثَني قَالَ َنَعْم قَالَ فَاْجَعلُوَها َخْمًسا َوِعْشرِيَن َواْجَعلُوا ِف
  . ذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ اْجَعلُوَها كَذَِلَكالتَّْهِليلَ فَلَمَّا أَْصَبَح أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَ

ــدۇ         9307 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــابىت رەزىيهلالھ ــى س ــد ئىبن : ـ زەي
قېـتىم   33، “سـۇبهانهلالھ ”قېـتىم   33ساھابىلهر ھهر نامازدىن كېيىن 

دېيىشكه بۇيرۇلغانىدى،  “ئالالھۇ ئهكبهر”قېتىم  34، “ئهلههمدۇلىلالھ”
  : ىن بىرى چۈش كۆرۈپتۇ، چۈشىدە بىرسى ئۇنىڭغابىر كۈنى، ئهنسارىالرد

قېـــتىم  33ــــ ســـىلهرنى پهيغهمبىـــرىڭالر ھهر نامـــازدىن كېـــيىن   
ئـــالالھۇ ”قېـــتىم  34، “ئهلههمـــدۇلىلالھ”قېـــتىم  33، “ســـۇبهانهلالھ”

  :دېيىشكه بۇيرىدىمۇ؟ ـ دەپتۇ، ئۇ “ئهكبهر
  :ـ ھهئه، ـ دېگهنىكهن، ئۇ 
دەڭـالر، ـ    “الئىـالھه ئىللهلـالھ  ”: تىـن دەڭـالر، قالغىنىغـا    25ـ ئۇنى  

ئــۇ كىشــى تــاڭ ئاتقانــدا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغــا  . دەپتــۇ
  : كېلىپ ئهھۋالنى يهتكۈزگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  . ①ـ ئۇنداقتا، شۇنداق قىلىڭالر، ـ دېدى 
 ) 1350: نهسائى(

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسبََّح ِفي ُدُبرِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اـ   9308
  . َبْحرَِصلَاِة الَْغَداِة ِمائَةَ َتْسبِيَحٍة َوَهلَّلَ ِمائَةَ َتْهِليلٍَة غُِفَرْت لَُه ذُُنوُبُه َولَْو كَاَنْت ِمثْلَ َزَبِد الْ

كى، دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   9308
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قېـتىم،   100نـى  “سـۇبهانهلالھ ”كىمكى بامدات نامىزىدىن كېيىن «
قېتىم دېسه، دېڭىزنىڭ كۆپۈكىدەك كـۆپ   100نى “الئىالھه ئىللهلالھ”

  . ②»گۇناھى بولسىمۇ، ھهممىسى مهغپىرەت قىلىنىدۇ
  )1354: نهسائى(
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َرْيَرةَ أَنَّ فُقََراَء الُْمَهاجِرِيَن أََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي ُهـ   9309
ا فَقَالُوا ذََهَب أَْهلُ الدُّثُورِ بِالدََّرَجاِت الُْعلَى َوالنَِّعيمِ الُْمِقيمِ فَقَالَ َوَما ذَاَك قَالُوا ُيَصلُّونَ كََم

ُصوُم َوَيَتَصدَّقُونَ َولَا َنَتَصدَُّق َوُيْعِتقُونَ َولَا ُنْعِتُق فَقَالَ َرُسولُ اللَّـِه  ُنَصلِّي َوَيُصوُمونَ كََما َن
ـ  َدكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفَلَا أَُعلُِّمكُْم َشْيئًا ُتْدرِكُونَ بِِه َمْن َسَبقَكُْم َوَتْسبِقُونَ بِِه َمْن َبْع

ِمْنكُْم إِلَّا َمْن َصَنَع ِمثْلَ َما َصَنْعُتْم قَالُوا َبلَى َيا َرُسـولَ اللَّـِه قَـالَ     َولَا َيكُونُ أََحٌد أَفَْضلَ
َراُء ُتَسبُِّحونَ َوُتكَبُِّرونَ َوَتْحَمُدونَ ُدُبَر كُلِّ َصلَاٍة ثَلَاثًا َوثَلَاِثَني َمرَّةً قَالَ أَُبو َصاِلحٍ فََرَجَع فُقَ

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا َسِمَع إِْخَواُنَنا أَْهلُ الْأَْمَوالِ بَِما فََعلَْنا الُْمَهاجِرِيَن إِلَى َرُسولِ اللَّ
  . فَفََعلُوا ِمثْلَُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتِه َمْن َيَشاُء

مۇھاجىرالرنىڭ : دەيدۇ مۇنداق الھۇ ئهنهۇھۇرەيرە رەزىيهل ئهبۇـ   9309
  :پېقىرلىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ

مهتلهرگه ئبـايالر يـۇقىرى دەرىـجه ۋە مهڭگۈلـۈك نېـ     ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
ــنهتكه( پهيغهمــــبهر  كهنىدى،ـ دېيىشــــ      ،ئېرىشــــىپ كهتتــــى ) جهنــ

  : ئهلهيهىسساالم
  :ئۇالر .ەپ سورىدى؟ ـ د)ئېرىشىپ كهتتى( قانداق قىلىپـ  
. بـايالر بىـز ئوقۇغـان نامـازنى ئوقۇيـدۇ، بىـز تۇتقـان روزىنـى تۇتىـدۇ         ـ  

 دئــۇالر قــۇلالرنى ئــازا .ئــۇالر ســهدىقه بېرىــدۇ، بىــز بېرەلمهيمىــز  لــېكىن
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قىاللمايمىز، ـ دېدى دبىز ئازا ،قىلىدۇ

ــ   ــۇ ئى ــ ــنىڭالردىكىلهردىن تېخىمـ ــىلهرگه كهيـ ــرىلهپ، مهن سـ لگىـ
ئالـــدىڭالردىكىلهرگه يېتىشـــۋالىدىغان، ســـىلهر قىلغـــاننى قىلغـــان     
ــر     ــدىغان بى ــارتۇق بواللماي ــقا ھــېچكىم ســىلهردىن ئ كىشــىلهردىن باش

  :پ قويايمۇ؟ ـ دېۋىدى، ئۇالرىتىئهمهلنى ئۆگ
پهيغهمــبهر . ـــ دېيىشــتى! رەســۇلۇلالھ شــۇنداق قىلغىــن، ئــى !ۋايـــ  

  :ئهلهيهىسساالم
ــ   ــازدىنـــ ــيىن  ھهر نامــ ــراقال كېــ ــۇبهانهلال  33بىــ ــتىم ســ ، ھقېــ

كېيىن مۇھاجىرالرنىـڭ  . دېدىـ ! دەڭالر ئهكبهرئالالھۇ ، ھئهلههمدۇلىلال
  :پېقىرلىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا يهنه كېلىپ
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ئۇالرمـۇ   ،بىزنىڭ پۇلدار قېرىنداشـلىرىمىز بىـز قىلغـاننى ئـاڭالپ    ـ  
ــ         ــىكايهت قىلىشــ ــۇردى، ـ دەپ شــ ــى تــ ــبهر قىلغىلــ ىۋېدى، پهيغهمــ

  : ئهلهيهىسساالم
ئـــۇنى خالىغـــان هللا نىـــڭ پهزلـــى ۋە مهرھهمىتـــى بولـــۇپ، اهللا ،بـــۇــــ  

   .ـ دېدى ،كىشىلهرگه بېرىدۇ
  ) 595: مۇسلىم(

ُتَسبُِّحونَ ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصلَاٍة َعْشًرا َوَتْحَمُدونَ َعْشًرا َوُتكَبُِّرونَ  :ـ ويف رواية  9310
  .َعْشًرا

نـى  “سـۇبهانهلالھ ”ھهر نامـازدىن كېـيىن   : رىـۋايهتته ـ يهنه بىر   9310
 10نـى  “ئـالالھۇ ئهكـبهر  ”قېـتىم،   10نـى  “ئهلههمـدۇلىلالھ ”قېتىم،  10

  . ـ دېيىلگهن! قېتىم دەڭالر
  ) 6329: بۇخارى(

  .َعْشَرةَ إِْحَدى َعْشَرةَ إِْحَدى :ـ ويف أخرى 9311
 . گهنـ دېيىل! قېتىمدىن دەڭالر 11: ـ يهنه بىر رىۋايهتته 9311
َمْن َسبََّح اللََّه ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصلَاٍة ثَلَاثًا َوثَلَاِثَني َوَحِمَد اللََّه ثَلَاثًـا   :ـ ويف رواية  9312

ْحَدُه لَا ا اللَُّه َوَوثَلَاِثَني َوكَبََّر اللََّه ثَلَاثًا َوثَلَاِثَني فَْتِلَك ِتْسَعةٌ َوِتْسُعونَ َوقَالَ َتَماَم الِْمائَِة لَا إِلََه إِلَّ
َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر غُِفَرْت َخطَاَياُه َوإِنْ كَاَنْت ِمثْلَ 

  . َزَبِد الَْبْحرِ
ــۋايهتته     9312 ــر رىـ ــيىن  : ـ يهنه بىـ ــازدىن كېـ ــتىم  33ھهر نامـ قېـ

ئـــالالھۇ ” قېـــتىم 33، “ئهلههمـــدۇلىلالھ”قېـــتىم  33، “ســـۇبهانهلالھ”
لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَـُه  ”نـى  99دېسه، ئاندىن بـۇ   “ئهكبهر

تىن باشقا ھېچ بىـر ئىـالھ يوقتـۇر،    هللايېگانه ا( الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
ھهر هللا اا خاسـتۇر،  قـ هللاا مهنسۇپتۇر، جىمى ھهمدۇ سـانا ا قهللاپادىشاھلىق ا

ــادىردۇر  ــىگه ق ــگهن “)نهرس ــلهن   دې ــمه بى ــڭ   100كهلى ــا، دېڭىزنى قىلس
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 »كۆپۈكىدەك كۆپ گۇناھى بولسـىمۇ، ھهممىسـى مهغپىـرەت قىلىنىـدۇ    
  . دېيىلگهن

  )597: مۇسلىم(

ـ ـ   9313 الَ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ َسِمْعُت َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َوقَ
كُـلِّ  ُسلَْيَمانُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي ُدُبرِ َصلَاِتِه اللَُّهمَّ َربََّنا َوَربَّ 

هِيٌد َشْيٍء أََنا َشهِيٌد أَنََّك أَْنَت الرَّبُّ َوْحَدَك لَا َشرِيَك لََك اللَُّهمَّ َربََّنا َوَربَّ كُلِّ َشْيٍء أََنا َش
ةٌ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك اللَُّهمَّ َربََّنا َوَربَّ كُلِّ َشْيٍء أََنا َشهِيٌد أَنَّ الِْعَباَد كُلَُّهـْم إِْخـوَ  
َيا  اللَُّهمَّ َربََّنا َوَربَّ كُلِّ َشْيٍء اْجَعلْنِي ُمْخِلًصا لََك َوأَْهِلي ِفي كُلِّ َساَعٍة ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة

 ذَا الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ اْسَمْع َواْسَتجِْب اللَُّه أَكَْبُر الْأَكَْبُر اللَُّهمَّ ُنوَر السََّمَواِت َوالْأَْرضِ قَـالَ 
للَّـُه  ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد َربَّ السََّمَواِت َوالْأَْرضِ اللَُّه أَكَْبُر الْأَكَْبُر َحْسبَِي اللَُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ ا

  . أَكَْبُر الْأَكَْبُر
: ـ زەيـــد ئىبنـــى ئهرقهم رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ     9313

ئـى  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر نامـازدىن كېـيىن مۇنـداق دەيتتـى    
مهن سېنىڭ يېگـانه  ! هللابىزنىڭ ۋە بارلىق مهۋۇجۇداتنىڭ پهرۋەردىگارى ا
ئـى بىزنىـڭ ۋە بـارلىق    . پهرۋەردىگار ئىكهنلىكىڭگه گۇۋاھلىق بېرىمهن

مهن مۇھهممهدنىڭ سـېنىڭ بهنـدەڭ ۋە   ! هللامهۋۇجۇداتنىڭ پهرۋەردىگارى ا
ئى بىزنىڭ ۋە بـارلىق  . پهيغهمبىرىڭ ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهن

مهن بـارلىق بهنـدىلهرنىڭ قېرىنـداش    ! هللامهۋۇجۇداتنىڭ پهرۋەردىگـارى ا 
مهۋۇجۇداتنىڭ ئى بىزنىڭ ۋە بارلىق . ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهن

مېنى ۋە ئائىلهمنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ھهر زامان سـاڭا  ! هللاپهرۋەردىگارى ا
ئـى ئهزىمهتلىـك ۋە   . ئىخالس بىلهن ئىبادەت قىلىـدىغانالردىن قىلغىـن  

ئــى . دۇئــايىمنى ئىلىــك ئېلىــپ، ئىجــابهت قىلغايســهن! هللاكهرەملىــك ا
  .»!هللائى ئاسمان ۋە زېمىننىڭ نۇرى ا! هللابۈيۈكلهرنىڭمۇ بۈيۈكى ا

سۇاليمان ئىبنى داۋۇد يۇقىرىقى دۇئانىڭ ئـاخىرىنى مۇنـداق رىـۋايهت    
ئى بۈيۈكلهرنىڭمـۇ  ! هللائى ئاسمان ۋە زېمىننىڭ پهرۋەردىگارى ا«: قىلغان
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سـهن  ! سهن ماڭـا كۇپـايه، سـهن نېمىـدېگهن ياخشـى ھـامىي      ! هللابۈيۈكى ا
  . ①»!هللابۈيۈكلهرنىڭمۇ بۈيۈكىدۇرسهن، ئى ا

  )1508: ئهبۇ داۋۇد(

ْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ أََمَرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَقْـَرأَ  َعـ   9314
  . بِالُْمَعوِّذَاِت ُدُبَر كُلِّ َصلَاٍة

ــدۇ         9314 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــامىر رەزىيهلالھ ــى ئ ــۇقبه ئىبن : ـ ئ
بىلهن ناس  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنى ھهرنامازدىن كېيىن فهلهق

  . ②سۈرىسىنى ئوقۇشقا بۇيرىغان
 )1523: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الَْبَراِء قَالَ كُنَّا إِذَا َصلَّْيَنا َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَبْبَنا ـ   9315
َيقُولُ َربِّ ِقنِي َعذَاَبَك َيْوَم َتْبَعـثُ أَْو   أَنْ َنكُونَ َعْن َيِمينِِه ُيقْبِلُ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه قَالَ فََسِمْعُتُه

  . َتْجَمُع ِعَباَدَك
بىـــز پهيغهمـــبهر : ـ بهرا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    9315

سـاالم بهرگهنـدە   (ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسـىدا تـۇرۇپ نامـاز ئوقۇسـاق،     
شـنى  بىز تهرەپكه قارىشى ئۈچـۈن ئۇنىـڭ ئـوڭ تهرىپىـدە تۇرۇ    ) ئهڭ ئاۋۋال

ــۇق  ــى كۆرەتت ــاالمنىڭ    . ياخش ــبهر ئهلهيهىسس ــتىم پهيغهم ــر قې مهن بى
مېنـى  ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  «: مۇنداق دەپ دۇئـا قىلغـانلىقىنى ئاڭلىـدىم   

  . »بهندىلىرىڭنى قايتا تىرىلدۈرىدىغان كۈندىكى ئازابىڭدىن ساقلىغىن
  )709: مۇسلىم(

 الَْبْحَر فَلََق الَِّذي بِاللَِّه لَُه َحلََف كَْعًبا أَنَّ أَبِيِه َعْن َمْرَوانَ أَبِي ْبنِ َعطَاِء َعْنـ   9316
 ِمـنْ  اْنَصَرَف إِذَا كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيَّ َداُوَد أَنَّ التَّْوَراِة ِفي لََنجُِد إِنَّا ِلُموَسى
 َجَعلْـتَ  الَِّتي ُدْنَياَي ِلي َوأَْصِلْح ِعْصَمةً ِلي َتُهَجَعلْ الَِّذي ِدينِي ِلي أَْصِلْح اللَُّهمَّ قَالَ َصلَاِتِه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 325(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1348(ئهلبانى  ②
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 بِـكَ  َوأَُعوذُ نِقَْمِتَك ِمْن بَِعفْوَِك َوأَُعوذُ َسَخِطَك ِمْن بِرَِضاَك أَُعوذُ إِنِّي اللَُّهمَّ َمَعاِشي ِفيَها
 َوَحدَّثَنِي قَالَ الَْجدُّ ِمْنَك الَْجدِّ ذَا ُعَيْنفَ َولَا َمَنْعَت ِلَما ُمْعِطَي َولَا أَْعطَْيَت ِلَما َمانَِع لَا ِمْنَك
 ِمـنْ  اْنِصـَراِفهِ  ِعْنَد َيقُولُُهنَّ كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمًَّدا أَنَّ َحدَّثَُه ُصَهْيًبا أَنَّ كَْعٌب
  . َصلَاِتِه

ـ ئهتـا ئىبنـى ئهبـۇ مهرۋان دادىسـىنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى         9316
مۇسـاغا دېڭىزنـى يېرىـپ    : كهئـب ماڭـا مۇنـداق دېـدى    : ت قىلىـدۇ رىۋايه

نىــڭ پهيغهمبىــرى هللانىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، تهۋراتتــا ا هللابهرگهن ا
مېنىـڭ نىجـاتلىق يولـۇم بولغـان     ! هللائى ا”: مۇسانىڭ نامازدىن كېيىن

دىيـــانىتىمنى ياخشـــى قىلغايســـهن، مېنىـــڭ ياشـــاش يولـــۇم بولغـــان  
مهن ســېنىڭ رازىلىقىڭغــا ! هللائــى ا .دۇنيــالىقىمنى ياخشــى قىلغايســهن

ســېغىنىپ غهزىپىڭــدىن، ئهپۇچانلىقىڭغــا ســېغىنىپ جازالىشــىڭدىن، 
ــمهن   ــاھ تىلهي ــى  .ســاڭا ســېغىنىپ قهھرىڭــدىن پان ســهن بهرگهن ! هللائ

ســهن بهرمىــگهن نهرســىنى . نهرســىگه ھــېچكىم توســقۇنلۇق قىاللمايــدۇ
 “سـقاتمايدۇ سېنىڭ ئالدىڭدا بايالرنىڭ بايلىقى ئه. ھېچكىم بېرەلمهيدۇ

سۇھهيب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ماڭا . دەپ دۇئا قىلىدىغانلىقى يېزىلغان
ــيىن     ــازدىن كې ــاالممۇ نام ــبهر ئهلهيهىسس ــىچه، پهيغهم ئېيتىــپ بېرىش

  . ①مۇشۇنداق دۇئا قىالتتىكهن
 )1346: نهسائى(

الصَّلَاِة اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ قَالَ كَانَ أَبِي َيقُولُ ِفي ُدُبرِ ـ  9317
بَِك ِمْن الْكُفْرِ َوالْفَقْرِ َوَعذَابِ الْقَْبرِ فَكُْنُت أَقُولُُهنَّ فَقَالَ أَبِي أَْي ُبَنيَّ َعمَّْن أََخـذَْت َهـذَا   

  . ِفي ُدُبرِ الصَّلَاِةقُلُْت َعْنَك قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُُهنَّ 
دادام ئهبـۇ بهكـرە   : دەيـدۇ  ـ مۇسلىم ئىبنى ئهبـۇ بهكـرە مۇنـداق     9317

مهن ســاڭا ســېغىنىپ ! هللائــى ا”: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ نامــازدىن كېــيىن 
دەپ  “كۇپرىدىن، كهمبهغهللىكتىن ۋە قهبـرە ئازابىـدىن پانـاھ تىلهيـمهن    

  :اممهنمۇ شۇنداق دۇئا قىلغانىدىم، داد. دۇئا قىالتتى

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 73(ئهلبانى  ①
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  :مهن. سهن بۇنى نهدىن ئۆگهندىڭ؟ ـ دەپ سورىدى! ـ ئوغلۇم 
   :ـ سهندىن ئۆگهندىم، ـ دېۋىدىم، دادام 
ـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر نامازدىن كېيىن مۇشۇنداق دەيتتى،  

  . ①ـ دېدى
  ) 1347: نهسائى(

 قبـل  قال من«: قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن مالكÛ بن أنس عنـ   9318
 غفـرت  إليهÛ وأتوب هو إال إله ال الذي اهللا أستغفر: مرار ثالث اجلمعة يوم الغداة الةص

  . »البحر زبد من أكثر كانت وإن ذنوبه
ــۋايهت         9318 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ـ ئهنهس ئىبنـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۆزىدىن ”: ات نامىزىدىن بۇرۇن ئۈچ قېتىمكىمكى جۈمه كۈنى بامد«

تىن مهغپىرەت تىلهيـمهن ۋە ئۇنىڭغـا   هللاباشقا ھېچبىر ئىالھ بولمىغان ا
دېسه، دېڭىزنىـڭ كۆپۈكىـدىن كـۆپ گۇنـاھى بولسـىمۇ،       “تهۋبه قىلىمهن

  . ②»ھهممىسى مهغپىرەت قىلىنىدۇ
  ) »ئهلئهۋسهت«(

 َصلَاِة ُدُبرِ ِفي قَالَ َمْن قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ذَرٍّ أَبِي َعْنـ   9319
 الَْحْمُد َولَُه الُْملُْك لَُه لَُه َشرِيَك لَا َوْحَدُه اللَُّه إِلَّا إِلََه لَا َيَتكَلََّم أَنْ قَْبلَ رِْجلَْيِه ثَاٍن َوُهَو الْفَْجرِ
 َعْنُه َوُمِحَيْت َحَسَناٍت َعْشُر لَُه كُِتَبْت َمرَّاٍت َعْشَر يٌرقَِد َشْيٍء كُلِّ َعلَى َوُهَو َوُيِميُت ُيْحيِي
 َمكْـُروهٍ  كُـلِّ  ِمْن ِحْرزٍ ِفي كُلَُّه ذَِلَك َيْوَمُه َوكَانَ َدَرَجاٍت َعْشُر لَُه َوُرِفَع َسيِّئَاٍت َعْشُر

   .بِاللَِّه الشِّْرَك إِلَّا الَْيْومِ ِلَكذَ ِفي ُيْدرِكَُه أَنْ ِلذَْنبٍ َيْنَبغِ َولَْم الشَّْيطَاِن ِمْن َوُحرَِس
ــدۇكى،       9319 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالھـ ـ ئهبـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيىهىسساالم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 1276(ئهلبانى  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئابــدۇلئهزىز ئىبنــى        ): 3019(ھهيســهمى  ②

 .ئابدۇرراھمان بالىسىي ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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كىمكى بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولغانـدىن كېـيىن، گهپ قىلمـاي    «
 لَـا  َوْحَدُه اللَُّه إِلَّا إِلََه لَا” :تۇرۇپ، پۇتىنى قاتالپ ئولتۇرغان پېتى ئون قېتىم

 دېسـه،  ①“قَـِديرٌ  َشـْيءٍ  كُـلِّ  َعلَى َوُهَو َوُيِميُت ُيْحيِي الَْحْمُد َولَُه الُْملُْك لَُه لَُه َشرِيَك
ــدۇ،      ــونى ئۆچۈرۈلى ــدىن ئ ــدۇ، گۇناھى ــاۋاب يېزىلى ــون س ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئ
ــداق خېــيىم ـ        ــجه كۆتۈرۈلىــدۇ، شــۇ كــۈنى ھهرقان ــون دەرى دەرىجىســى ئ

ــقا     خهتهر ــېرىكتىن باش ــدۇ، ش ــهيتاندىن قوغدىلى ــدۇ، ش ــان قالى ــن ئام دى
  . ②»ھېچقانداق گۇناھ ئۇنىڭ ئهمىلىنى بىكار قىلىۋېتهلمهيدۇ

  ) 3474: تىرمىزى(

 وسـلم  عليه اهللا صلىـ   اهللا رسولَ أنَّ: ـ   عنها اهللا رضيـ   سلمة أمـ   9320
   .»طَيًِّبا َورِْزقًا ُمَتقَبَّالً َوَعَمالً َناِفًعا ِعلًْما َكأَْسأَلُ إِنِّى اللَُّهمَّ«: الفجرِ ُدُبرِ يف يقول كانَـ 

پهيغهمـبهر  : ـ ئۇممۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ       9320
مهن ! هللائـى ا «: ئهلهيهىسساالم بامداتتىن كېيىن مۇنداق دۇئـا قىالتتـى  

ســهندىن مهنپهئهتلىــك ئىلىــم، مهقبــۇل ئهمهل ۋە پــاك رىزىــق تهلهپ      
  . »قىلىمهن

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ الَْحارِِث التَِّميِميِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّـُه  ـ   9321
َمرَّاٍت فَإِنََّك  أََسرَّ إِلَْيِه فَقَالَ إِذَا اْنَصَرفَْت ِمْن َصلَاِة الَْمْغرِبِ فَقُلْ اللَُّهمَّ أَجِْرنِي ِمْن النَّارِ َسْبَع

إِذَا قُلَْت ذَِلَك ثُمَّ ِمتَّ ِفي لَْيلَِتَك كُِتَب لََك جَِواٌر ِمْنَها َوإِذَا َصلَّْيَت الصُّْبَح فَقُـلْ كَـذَِلَك   
 فَإِنََّك إِنْ ِمتَّ ِفي َيْوِمَك كُِتَب لََك جَِواٌر ِمْنَها أَْخَبَرنِي أَُبو َسِعيٍد َعْن الَْحارِِث أَنَّـُه قَـالَ  

  . أََسرََّها إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنْحُن َنُخȌُّ بَِها إِْخَواَنَنا
پهيغهمـبهر  : ـ مۇسلىم ئىبنـى ھـارىس تهمىمـى مۇنـداق دەيـدۇ       9321

ناماز شامنى ئوقۇپ «: ئهلهيهىسساالم ماڭا پىچىرالپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى

                                                 
قـا مهنسـۇپتۇر، جىمـى ھهمـدۇ     هللاتىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر، پادىشاھلىق اهللانه ايېگا: تهرجىمىسى ①
 .ھهر نهرسىگه قادىردۇرهللا تىرىلدۈرەلهيدۇ، ئۆلتۈرەلهيدۇ، اهللا قا خاستۇر، اهللاسانا ا
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 688(ئهلبانى  ②
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مېنــى دوزاخ ئازابىــدىن  ! هللائــى ا”: ېــتىمبولغانــدىن كېــيىن يهتــته ق  
دېگىــن، شــۇنداق قىلســاڭ، ئانــدىن شــۇ كېچىســى ئۆلــۈپ    “ســاقلىغىن

بامـدات نـامىزىنى ئوقـۇپ    . كېتىپ قالساڭ، دوزاخ ئازابىدىن قۇتۇلىسـهن 
بولغاندىن كېـيىن يهنه يهتـته قېـتىم شـۇنى دېسـهڭ، ئانـدىن شـۇ كـۈنى         

  . »تۇلىسهنئۆلۈپ كېتىپ قالساڭ، يهنه دوزاخ ئازابىدىن قۇ
بۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه پىچىـرالپ  : راۋى مۇنداق دەيدۇ

تۇرۇپ دەپ بهرگهچكه، بىزمـۇ ئـۇنى ئۆزىمىزنىـڭ قېرىنداشـلىرىغىال دەپ     
  . ①بېرىمىز

  )5079: ئهبۇ داۋۇد(

َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ َشبِيبٍ السََّبِأيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّهـ   9322
كُلِّ  َمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى

شَّْيطَاِن َحتَّـى  َشْيٍء قَِديٌر َعْشَر َمرَّاٍت َعلَى إِثْرِ الَْمْغرِبِ َبَعثَ اللَُّه َمْسلََحةً َيْحفَظُوَنُه ِمْن ال
ُيْصبَِح َوكََتَب اللَُّه لَُه بَِها َعْشَر َحَسَناٍت ُموجَِباٍت َوَمَحا َعْنُه َعْشَر َسيِّئَاٍت ُموبِقَاٍت َوكَاَنْت 

  . لَُه بَِعْدلِ َعْشرِ رِقَابٍ ُمْؤِمَناٍت
ـ ئۇمـارە ئىبنـى شـهبىيب سـهبهئىدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         9322

  :ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھ
 إِلََه لَا”: كىمكى ناماز شامنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىنال ئـون قېـتىم  «
 “قَِديٌر َشْيٍء كُلِّ َعلَى َوُهَو َوُيِميُت ُيْحيِي الَْحْمُد َولَُه الُْملُْك لَُه لَُه َشرِيَك لَا َوْحَدُه اللَُّه إِلَّا

شـــهيتاندىن قوغـــداپ تۇرىـــدىغان تـــاكى تـــاڭ ئـــاتقۇچه ئـــۇنى  هللا دېســـه،
پهرىشتىلهرنى ئهۋەتىدۇ، ئۇنىڭ جهننهتكه كىرىشـىگه سـهۋەب بولىـدىغان    
ئون ساۋاب يازىدۇ، ئۇنى ھاالك قىلىدىغان گۇناھلىرىدىن ئوننى ئۆچۈرىدۇ 

  . ②»ۋە ئۇنىڭغا مۇئمىن قۇلدىن ئوننى ئازاد قىلغاننىڭ ساۋابىنى بېرىدۇ
  )3534: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1083(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2800(ئهلبانى  ②
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 آَيـةَ  قََرأَ َمْن” :َوَسلَّْم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قال َماَمةÛَأُ ـ عن ايب  9323
  .“الَْمْوُت إِال الَْجنَِّةÛ ُدُخولِ ِمْن َيْمَنْعُه لَْم َمكُْتوَبٍة َصالٍة كُلِّ ُدُبَر الْكُْرِسيِّ

ـ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     9323
  :همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغ

كىمكى ھهر پهرز نامازدىن كېيىن ئايهتۇلكۇرسىنى ئوقۇسا، ئـۆلگهن  «
  . ①»ھامان جهننهتكه كىرىدۇ

  )7532: »ئهلكهبىر«(

  .“أََحٌد اللَُّه ُهَو َوقُلُ”: ـ ويف رواية 9324
  . ②لگهندېيى »سۈرە ئىخالسنى ئوقۇسا«: بىر رىۋايهتته يهنهـ  9324

  )7532: »ئهلكهبىر«(

 قََرأَ َمْن”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ـ عن حسن بن علي  9325
   .“اُألْخَرى الصَّالِة إِلَى اللَِّه ِذمَِّة ِفي كَانَ الَْمكُْتوَبِة الصَّالِة ُدُبرِ ِفي الْكُْرِسيِّ آَيةَ

ــى ئه     9325 ــهن ئىبنـ ــۋايهت   ـ ھهسـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى رەزىيهلالھـ لـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــر     « ــادەم يهنه بى ــان ئ ــىنى ئوقۇغ ــيىن ئايهتۇلكۇرس ــازدىن كې پهرز نام
  . ③»نىڭ ھىمايىسىدە بولىدۇهللانامازغىچه ا

  )2733: »ئهلكهبىر«(

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول كتفي بني مقامي كان قال مالك بن أنس عنـ   9326
 عملـي  خـواتيم  اجعـل  اللهم آخره عمرى خري اجعل اللهم قال سلم إذا فكان وسلم

   .ألقاك يوم أيامى خيار اجعل اللهم رضوانك

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى بىر قانچه سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهدى     ): 16922(سهمى ھهي ①

 .خېلى ياخشى، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى بىر قانچه سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهدى     ): 16923(ھهيسهمى  ②

 .خېلى ياخشى، ـ دېگهن
 .هبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ت): 16924(ھهيسهمى  ③
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مهن : ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      9326
همـبهر  سهپته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئارقىسـىدىال تـۇراتتىم، پهيغ  

ــداق دەيتتــى   ــدىن كېــيىن مۇن ــى ا«: ئهلهيهىسســاالم ســاالم بهرگهن ! هللائ
ــاخىرىنى    ــاخىرىنى خهيرلىــك قىلغىــن، ئهمىلىمنىــڭ ئ ئۆمرۈمنىــڭ ئ
سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن قىلىنغان ئهمهللهر بىلهن ئاخىرالشتۇرۇشنى 
ــۈنلىرىم      ــۈمنى ك ــلهن ئۇچرىشــىدىغان كۈن ــن، ســهن بى نېســىپ قىلغى

  . ①»ۈن قىلغىنئىچىدىكى ئهڭ ياخشى ك
   )»ئهلئهۋسهت«(

 إِذَا َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ كَانَ قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبَن ـ عن  9327
 َولَـكَ  يهِنَِّف َوَمْن َوالْأَْرضِ السََّمَواِت قَيُِّم أَْنَت الَْحْمُد لََك اللَُّهمَّ قَالَ َيَتَهجَُّد اللَّْيلِ ِمْن قَاَم

 َوالْأَْرضِ السََّمَواِت ُنوُر أَْنَت الَْحْمُد َولََك ِفيهِنَّ َوَمْن َوالْأَْرضِ السََّمَواِت ُملُْك لََك الَْحْمُد
 َوَوْعـُدكَ  الَْحقُّ أَْنَت الَْحْمُد َولََك َوالْأَْرضِ السََّمَواِت َمِلُك أَْنَت الَْحْمُد َولََك ِفيهِنَّ َوَمْن
 اللَّـهُ  َصلَّى َوُمَحمٌَّد َحقٌّ َوالنَّبِيُّونَ َحقٌّ َوالنَّاُر َحقٌّ َوالَْجنَّةُ َحقٌّ َوقَْولَُك َحقٌّ َوِلقَاǗَُك الَْحقُّ
 أََنْبُت َوإِلَْيَك َتَوكَّلُْت َوَعلَْيَك آَمْنُت َوبَِك أَْسلَْمُت لََك اللَُّهمَّ َحقٌّ َوالسَّاَعةُ َحقٌّ َوَسلََّم َعلَْيِه
 أَْعلَْنُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَخَّْرُت َوَما قَدَّْمُت َما ِلي فَاغِْفْر َحاكَْمُت َوإِلَْيَك َخاَصْمُت َوبَِك
  . غَْيُرَك إِلََه لَا أَْو أَْنَت إِلَّا إِلََه لَا الُْمَؤخُِّر َوأَْنَت الُْمقَدُِّم أَْنَت

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ   9327
ــامىزى ئۈچــۈن     ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كېچىســى تهھهججــۇد ن

بارلىق ھهمدۇ سانا ساڭا خاستۇر، ! هللائى ا«: تۇرغاندا مۇنداق دۇئا قىالتتى
سهن بولساڭ ئاسمان، زېمىن ۋە ئۇ ئىككىسـىدىكى بـارلىق مهخلۇقـاتنى    

اسـتۇر،  بـارلىق ھهمـدۇ سـانا سـاڭا خ    ! هللائى ا. ئىدارە قىلغۇچى زاتتۇرسهن
ــارلىق      ــدىكى بــ ــۇ ئىككىســ ــن ۋە ئــ ــمان، زېمىــ ــاڭ ئاســ ــهن بولســ ســ

ــارلىق ھهمــدۇ ســانا ســاڭا  ! هللائــى ا. مهخلۇقاتالرنىــڭ ئىگىسىدۇرســهن ب
خاســتۇر، ســهن بولســاڭ ئاســمان، زېمىــن ۋە ئــۇ ئىككىســىدىكى بــارلىق  

                                                 
ــى     ): 16974(ھهيســهمى  ① ــۇ مالىــك نهخهئ ــۇپ، ســهنهدىدە ئهب ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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بارلىق ھهمدۇ سـانا سـاڭا خاسـتۇر،    ! هللائى ا. مهخلۇقاتالرنىڭ نۇرىدۇرسهن
بـارلىق  ! هللائـى ا . ۋە زېمىننىـڭ پادىشاھىدۇرسـهن  سهن بولساڭ ئاسـمان  

ھهمدۇ سانا ساڭا خاستۇر، سهن ھهقتۇرسهن، سېنىڭ ۋەدىلىرىڭ ھهقتۇر، 
سهن بىلهن ئۇچرىشىش ھهقتـۇر، سـېنىڭ سـۆزلىرىڭ ھهقتـۇر، جهنـنهت      
ــۇھهممهد     ــۇر، مـ ــبهرلهر ھهقتـ ــارلىق پهيغهمـ ــۇر، بـ ــۇر، دوزاخ ھهقتـ ھهقتـ

ســاڭا بويســۇندۇم، ! هللائــى ا. تــۇرئهلهيهىسســاالم ھهقتــۇر ۋە قىيــامهت ھهق
ھهقنـى  . بىـر سـاڭىال قـايتتىم   . ساڭا ئىشهندىم، ساڭا تهۋەككۈل قىلدىم

ئىنكار قىلغانالر بىـلهن سـهن ماڭـا بهرگهن دەلىـل ـ پاكىتقـا تايىنىـپ        
ـ   ئىلگىرى .ئارىمىزدا سېنى ھۆكۈمران قىلدىم. ىمتۇرۇپ مۇجادىله قىلد
گۇنــاھلىرىمنى مهغپىــرەت  ئاشــكارا ئۆتكــۈزگهنـ    كېــيىن ۋە يوشــۇرۇن

سهن خالىغـان كىشـىنى تـائىتىڭگه مـۇۋەففهق قىلىسـهن،       .قىلغايسهن
سهندىن باشـقا ئىـالھ    خالىغان كىشىنى تائىتىڭدىن مهھرۇم قىلىسهن،

  . »تۇريوق
  ) 1120: بۇخارى(

ِمْن اللَّْيلِ افَْتـَتَح   إِذَا قَاَم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَـ عن   9328
َصلَاَتُه اللَُّهمَّ َربَّ َجْبَراِئيلَ َوِميكَاِئيلَ َوإِْسَراِفيلَ فَاِطَر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َعـاِلَم الَْغْيـبِ   

ِفيِه ِمْن الَْحقِّ َوالشََّهاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ اْهِدنِي ِلَما اْخُتِلَف 
  .بِإِذْنَِك إِنََّك َتْهِدي َمْن َتَشاُء إِلَى ِصَراȓٍ ُمْسَتِقيمٍ

: ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    9328
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىسى تهھهججۇد ئوقۇغاندا، نامىزىنى مۇنـۇ  

ىكائىـــل ۋە ئـــى جىبرىئىـــل، م ! هللائـــى ا«: دۇئـــا بىـــلهن باشـــاليتتى  
ئى ئاسـمانالرنى ۋە زېمىننـى يـاراتقۇچى،     !هللائىسرافىلنىڭ پهرۋەردىگارى ا

سـهن بهنـدىلىرىڭنىڭ ئارىسـىدا    ! هللايوشۇرۇننى ۋە ئاشكارىنى بىلگـۈچى ا 
ئـى  . ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان نهرسىلهر ئۈسـتىدە ھۆكـۈم چىقىرىسـهن   

هتـكه  ئۆز ئىرادەڭ بـويىچه مېنـى ئـۇالر ئىخـتىالپ قىلىشـقان ھهقىق     ! هللا
  . »سهن خالىغان كىشىنى توغرا يولغا يېتهكلهيسهن. ھىدايهت قىلغىن

  )770: مۇسلىم(
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قَالَ َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فََسأَلُْتَها بِـَم   َشرِيق الَْهْوَزنِي ـ عن  9329
َهبَّ ِمْن اللَّْيلِ فَقَالَْت لَقَْد َسـأَلَْتنِي َعـْن    كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْتِتُح إِذَا

َشْيٍء َما َسأَلَنِي َعْنُه أََحٌد قَْبلََك كَانَ إِذَا َهبَّ ِمْن اللَّْيلِ كَبََّر َعْشًرا َوَحمََّد َعْشـًرا َوقَـالَ   
ْشًرا َواْسَتْغفََر َعْشـًرا َوَهلَّـلَ   ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه َعْشًرا َوقَالَ ُسْبَحانَ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ َع

 َعْشًرا ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِضيقِ الدُّْنَيا َوِضيقِ َيْومِ الِْقَياَمِة َعْشـًرا ثُـمَّ َيفَْتـِتحُ   
  . الصَّلَاةَ

ــدۇ    9329 ــداق دەي ــى مۇن مهن ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ : ـ شــهرىق ھهۋزەن
  :ئۇنىڭدىن ئهنهانىڭ يېنىغا كىرىپ

ـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىسى تهھهججۇدقـا تۇرغانـدا، نامـازنى     
  :قانداق باشاليتتى؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ مۇنداق دېدى

ــر        ــان بى ــۇرۇن ھــېچكىم ســوراپ باقمىغ ــدىن ب ــدىن بۇن ــ ســهن مهن ـ
سوئالنى سورىدىڭ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىسى نامازغـا تۇرغانـدا،   

نـــى ئـــون قېـــتىم “ئهلههمـــدۇلىلالھ”نـــى ئـــون قېـــتىم، “ئهكـــبهر هللا”
ــدىهى” ــۇبهانهلالھى ۋە بىههمـــــــ ــتىم،  “ســـــــ ــون قېـــــــ ــى ئـــــــ نـــــــ
نـى ئـون   “ئهسـتهغفىرۇلالھ ”نى ئون قېـتىم،  “سۇبهانهلمهلىكىلقۇددۇس”

: نى ئون قېتىم دەيتتى، ئاندىن ئون قېـتىم “الئىالھه ئىلاللالھ”قېتىم، 
ــا  ! هللائــى ا« هققىتىدىن ۋە مۇشــ –مهن ســاڭا ســېغىنىپ، دۇنيانىــڭ جاپ

دەيتتــى، » مۇشــهققهتتىن پانــاھ تىلهيــمهن –قىيــامهت كۈنىــدىكى جاپــا 
  . ①ئاندىن نامازنى باشاليتتى

 )1617: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُحَمْيٍد قَالَ َسأَلُْت َعاِئَشةَ بَِما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ   9330
َياَم اللَّْيلِ قَالَْت لَقَْد َسأَلَْتنِي َعْن َشْيٍء َما َسأَلَنِي َعْنُه أََحٌد قَْبلََك كَـانَ  َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتفِْتُح ِق

ا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكَبُِّر َعْشًرا َوَيْحَمُد َعْشًرا َوُيَسبُِّح َعْشًرا َوُيَهلِّـلُ َعْشـرً  

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 4242(ئهلبانى  ①
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اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْهِدنِي َواْرُزقْنِي َوَعاِفنِي أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن ِضيقِ الَْمقَامِ  َوَيْسَتْغِفُر َعْشًرا َوَيقُولُ
  . َيْوَم الِْقَياَمِة

مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ : ـ ئاسىم ئىبنى ھۇمهيد مۇنداق دەيدۇ  9330
  :ئهنهادىن

؟ ـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهھهججۇد نامىزىنى قانداق باشـاليتتى  
  :ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ ماڭا مۇنداق دېدى

ــر        ــان بى ــۇرۇن ھــېچكىم ســوراپ باقمىغ ــدىن ب ــدىن بۇن ــ ســهن مهن ـ
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىسى نامازغـا تۇرغانـدا   . سوئالنى سورىدىڭ

نـــى ئـــون قېـــتىم، “ئهلههمـــدۇلىلالھ”نـــى ئـــون قېـــتىم، “ئهكـــبهر هللا”
نــى ئــون قېــتىم، “لــالھالئىــالھه ئىلال”نــى ئــون قېــتىم، “ســۇبهانالالھ”
مېنىـڭ  ! هللائـى ا «: نـى ئـون قېـتىم دەيتتـى، ئانـدىن     “ئهستهغفىرۇلالھ”

گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىن، مېنى توغرا يولغـا باشـلىغىن، ماڭـا    
ــا قىلغىــن، تېنىمنــى ســاغالم قىلغىــن   مهن ســاڭا ! هللائــى ا. رىزىــق ئات

 »مۇشـهققهتتىن پانـاھ تىلهيـمهن    –سېغىنىپ، مهھشـهرگاھتىكى جاپـا   
  . ①دەيتتى

  )1617: نهسائى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَاَم ـ   9331
َجدَُّك َولَا  إِلَى الصَّلَاِة بِاللَّْيلِ كَبََّر ثُمَّ َيقُولُ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعالَى
ِن الرَّجِيمِ إِلََه غَْيُرَك ثُمَّ َيقُولُ اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا ثُمَّ َيقُولُ أَُعوذُ بِاللَِّه السَِّميعِ الَْعِليمِ ِمْن الشَّْيطَا

  . ِمْن َهْمزِِه َوَنفِْخِه َوَنفِْثِه
: بـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇئهـ     9331
ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېچىسى تهھهججۇدقا تۇرغانـدا،  پهيغهمبه

): قىـرائهتتىن بـۇرۇن  (تهكبىر ئېيتىـپ نامـازنى باشـلىغاندىن كېـيىن     
سـهن  ! هللائـى ا ( ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعالَى َجدَُّك َولَا إِلََه غَْيرَك«

ڭا خاســتۇر، ئىســمىڭ مۇبــارەكتۇر، پاكتۇرســهن، جىمــى ھهمــدۇ ســانا ســا 

                                                 
 .هھىه، ـ دېگهنھهسهن ۋە س): 1525(ئهلبانى  ①
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ئهزىمىتىـــڭ ھهممىـــدىن بۈيۈكتـــۇر، ســـهندىن باشـــقا ھېچبىـــر ئىـــالھ 
أَُعـوذُ بِاللَّـِه   « :ئانـدىن  .دەيتتى »اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا« :ئاندىن. دەيتتى» )يوقتۇر

ـ  ھهممىنـى ئـاڭالپ ۋە   ( ِهالسَِّميعِ الَْعِليمِ ِمْن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ ِمْن َهْمزِِه َوَنفِْخِه َوَنفِْث
ــدى شــهيتاننىڭ پۈۋلىشــى،   هللابىلىــپ تۇرغــۇچى ا ــا ســېغىنىپ، قوغالن ق

  . ①دەيتتى» )سۈپلىشى ۋە چېپىلىپ قويۇشىدىن پاناھ تىلهيمهن
  )242: تىرمىزى(

 يف يـدعو  وهو بأعرايب مر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أنسÛ عنـ   9332
Ûالعيو تراه ال من يا: يقول وهو صالتهÛالطه وال نơ Ûيصفه وال الظنون  Ûوال الواصـفون 
 قطـر  وعـدد  البحارÛ ومكاييل اجلبالÛ مثاقيل يعلم الدوائرƸ Ûشى وال اƩوادثÛ تغريه

Ûورق وعدد األمطار Ûلم ما وعدد األشجارșعليه أ Ûعليه وأشرق الليل Ûتواري ال النهار 
 خـري  اجعل وعرهÛ يف ما جبل وال قعرهÛ يف ما Ɯر وال أرضاÛ أرض وال مساءÛ مساء منه

 اهللا صلى اهللا رسول فوكل فيهÛ ألقاك يوم أيامى وخري خواƢهÛ عملي وخري آخرهÛ عمري
 أهدي كان وقد أتاهÛ صلى فلما »به فائتƗ صلى إذا«: فقال رجالÛ باألعرايب وسلم عليه

 لـه  وهـب  األعرايب أتاه فلما املعادنÛ بعض من ذهب وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول
Ûن«: وقال الذهبư من: قال »أعرايب؟ يا أنت Ɨقال اهللا رسول يا صعصعة بن عامر ب :

 إن«: فقـال  اهللاÛ رسول يا وبينك بيننا للرحم: قال »الذهب؟ لك وهبت Ɓ تدري هل«
  . »وجل عز اهللا على ثنائك Ʃسن الذهب لك وهبت ولكن حقاÛ للرحم

ــدا    9332 ــۋايهت قىلىنىــدۇـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇن : ق رى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم نامــاز ئوقۇۋاتقــان بىــر ئهئرابىنىــڭ يېنىــدىن 

ئــى كــۆزلهر كۆرەلمهيــدىغان، خىيــالالر    ”: ئۆتــۈپ قالــدى، ئــۇ نامىزىــدا   
يېتهلمهيدىغان، سۈپهتلىگۈچىلهر سۈپهتلهپ بېرەلمهيـدىغان، ھادىسـىلهر   

ــدىغان،  ــاپهتتىن قورقماي ــدىغان، بااليىئ ــاغ ۋە دەرياالرنىــڭ   ئۆزگهرتهلمهي ت
ئېغىرلىق ئۆلچىمىنى، يامغۇر تامچىلىرىنىڭ، دەرەخ يۇپۇرماقلىرىنىڭ 

ئــى ! ۋە يهر يۈزىــدىكى بــارلىق مهخلۇقاتالرنىــڭ ســانىنى بىلىــدىغان زات

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 201(ئهلبانى  ①
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ــدىكى     ــاغ قاتالملىرى ــدىكى، دېڭىــز ئاســتىدىكى ۋە ت ئاســماندىكى، زېمىن
نى خهيرلىـك  ئۆمرۈمنىـڭ ئـاخىرى  ! بارلىق شهيئىلهرنى بىلىـدىغان زات 

قىلغىن، ئهمىلىمنىڭ ئاخىرىنى سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن قىلىنغـان  
ــلهن       ــهن بى ــن، س ــىپ قىلغى ــنى نېس ــلهن ئاخىرالشتۇرۇش ــلهر بى ئهمهل
ــۈنلىرىم ئىچىـــدىكى ئهڭ ياخشـــى كـــۈن   ئۇچرىشـــىدىغان كۈنـــۈمنى كـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كىشىگه. دەپ دۇئا قىلدى “قىلغىن
زىنى ئوقــۇپ بولغانــدا، مېنىــڭ يېنىمغــا ئېلىــپ ـــ بــۇ ئهئرابــى نــامى 

ئهئرابــى نــامىزىنى ئوقــۇپ   . ـــ دەپ تــاپىالپ قويــۇپ كهتتــى   ! كهلگىــن
ــاالمنىڭ       ــبهر ئهلهيهىسس ــۇنى پهيغهم ــى ئ ــۇ كىش ــيىن، ئ ــدىن كې بولغان

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا بهزى كــانالردىن  . يېنىغــا ئېلىــپ كهلــدى 
ــالتۇن ســوۋغا قىلىنغانىــدى  بهر ئهلهيهىسســاالم شــۇ پهيغهمــ. چىققــان ئ

  :ئالتۇننى ھېلىقى ئهئرابىغا بهردى ۋە
  :ئهئرابى. ـ ئى ئهئرابى سهن قايسى قهبىلىدىن؟ ـ دەپ سورىدى 
پهيغهمبهر . ـ مهن بهنى ئامىر ئىبنى سهئسهئه قهبىلىسىدىن، ـ دېدى  

  :ئهلهيهىسساالم
ـ مېنىڭ بۇ ئالتۇننى ساڭا نېمه ئۈچۈن بهرگهنلىكىمنى بىلهمسهن؟  

  :دەپ سورىغانىدى، ئهئرابىـ 
تۇغقـانلىق يۈزىسـىدىن، ـ     –ـ بىز بىلهن سېنىڭ ئاراڭدىكى ئـۇرۇق   
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى
تۇغقانلىقنىڭمۇ ئادا قىلىشـقا تېگىشـلىك ھهققـى     –ـ توغرا، ئۇرۇق  

قــا گــۈزەل ھهمــدۇ ســانا هللابــار، ئهممــا مهن ســاڭا بــۇ ئــالتۇننى دۇئايىڭــدا ا
  . ①چۈن بهردىم، ـ دېدىئېيتقانلىقىڭ ئۈ

  )»ئهلئهۋسهت«(

  

                                                 
ــدۇلالھ ئىبنــى     ): 17267(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدىكى ئاب ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

مۇھهممهد ئىبنى ئهبۇ ئابدۇرراھمان ئهزرەمىدىن باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ئهممـا       
 .نئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگه
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ئاخشامدا، ئۇخالشتىن بۇرۇن ۋە ئۇيقۇدىن قوپقاندا  –ئهتىگهن 
  ئېيتىلىدىغان دۇئا ۋە زىكرىلهر

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ أَُبو َبكْرٍ َيا َرُسولَ اللَِّه ُمْرنِي بَِشْيٍء ـ   9333
ْصَبْحُت َوإِذَا أَْمَسْيُت قَالَ قُلْ اللَُّهمَّ َعاِلَم الَْغْيبِ َوالشَّـَهاَدِة فَـاِطَر السَّـَمَواِت    أَقُولُُه إِذَا أَ

 َوالْأَْرضِ َربَّ كُلِّ َشْيٍء َوَمِليكَُه أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َنفِْسي َوِمْن َشرِّ
  . قَالَ قُلُْه إِذَا أَْصَبْحَت َوإِذَا أَْمَسْيَت َوإِذَا أََخذَْت َمْضَجَعَكالشَّْيطَاِن َوِشْرِكِه 

ــۋايهت        9333 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ـ ئهبـ
  :ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ: قىلىنىدۇ

ئاخشـامدا ئوقۇيـدىغان بىـر دۇئـا      –ماڭـا ئهتىـگهن   ! ـ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
ېگهنىـــدى، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ــــ د! ئۆگىتىـــپ قـــويغىن

  :ۋەسهللهم
ــدە        ــا كىرگهن ــامدا ۋە يوتقانغ ــگهن ـ ئاخش ــ ئهتى ــۇرۇن ۋە  ”: ـ ــى يوش ئ

ــمه    ــاراتقۇچى، ھهمـ ــى يـ ــمانالرنى ۋە زېمىننـ ــۈچى، ئاسـ ــكارىنى بىلگـ ئاشـ
گۇۋاھلىــق بېرىمهنكــى، ! هللاشــهيئىلهرنىڭ پهرۋەردىگــارى ۋە پادىشــاھى ا 

تــۇر، ســاڭا ســېغىنىپ نهپســىمنىڭ ســهندىن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ يوق
يامانلىقىدىن، شهيتاننىڭ شـهررىدىن ۋە ئۇنىـڭ مېنـى شـېرىككه دەۋەت     

   .دېدىـ ! دېگىن “قىلىشىدىن پاناھ تىلهيمهن
  )3392: تىرمىزى(

َبَح َعْن أَبِي َعيَّاشٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ إِذَا أَْصـ   9334
ـ  ُه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر كَانَ لَ

ِعْدلَ َرقََبٍة ِمْن َولَِد إِْسَمِعيلَ َوكُِتَب لَُه َعْشُر َحَسَناٍت َوُحطَّ َعْنُه َعْشُر َسيِّئَاٍت َوُرِفـَع لَـُه   
ُر َدَرَجاٍت َوكَانَ ِفي ِحْرزٍ ِمْن الشَّْيطَاِن َحتَّى ُيْمِسَي َوإِنْ قَالََها إِذَا أَْمَسى كَانَ لَُه ِمثْـلُ  َعْش
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ذَِلَك َحتَّى ُيْصبَِح قَالَ ِفي َحِديِث َحمَّاٍد فََرأَى َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما 
قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ أََبا َعيَّاشٍ ُيَحدِّثُ َعْنَك بِكَذَا َوكَذَا قَالَ َصـَدَق أَُبـو   َيَرى النَّاِئُم فَ

  . َعيَّاشٍ
ـ ئهبــۇ ئهييــاش رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9334

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو لَا إِلََه إِلَّ”: كىمكى ئهتىگهندە«

تىــن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ يوقتــۇر، هللايېگــانه ا( َعلَــى كُــلِّ َشــْيٍء قَــِديٌر
ھهر هللا ا خاسـتۇر، ا قـ هللاا مهنسۇپتۇر، جىمى ھهمدۇ سـانا ا قهللاپادىشاھلىق ا

ڭ ئهۋالدىدىن بىر دېسه، ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنى “)نهرسىگه قادىردۇر
ئۇندىن باشـقا، ئۇنىڭغـا ئـون    . قۇلنى ئازاد قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ

ســاۋاب يېزىلىــدۇ ۋە گۇناھلىرىــدىن ئــونى ئۆچۈرۈلىــدۇ، مهرتىۋىســى ئــون 
. دەرىجه كۆتۈرۈلىدۇ، تاكى كهچ كىرگۈچه شهيتان ئۇنىڭغـا چېقىاللمايـدۇ  

رىشــىدۇ ۋە شــهيتان بــۇ زىكىرنــى كهچــته دېســه، يۇقىرىقىــدەك ســاۋابقا ئې
  .تاكى تاڭ ئاتقانغا قهدەر ئۇنىڭغا چېقىاللمايدۇ

ــيىلگهن  ــداق دې بىــر كىشــى چۈشــىدە  : ھهممادنىــڭ رىۋايىتىــدە مۇن
ئهبـۇ  ! ئى رەسۇلۇلالھ”: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى كۆرۈپتۇ، ئۇ چۈشىدە

 “ئهيياش سېنىڭ مۇنداق ـ مۇنداق دېگهنلىكىڭنى رىـۋايهت قىلىۋاتىـدۇ   
» ئهبۇ ئهيياشنىڭ دېگىنى توغرا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دېگهنىكهن،

  . ①دەپتۇ
  )5077: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ ِحَني ـ   9335
َوأُْشهُِد َحَملَةَ َعْرِشَك َوَملَاِئكََتـَك َوَجِميـَع    ُيْصبُِح أَْو ُيْمِسي اللَُّهمَّ إِنِّي أَْصَبْحُت أُْشهُِدَك

ْن النَّـارِ  َخلِْقَك أَنََّك أَْنَت اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك أَْعَتَق اللَُّه ُرُبَعُه ِم
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الََها ثَلَاثًا أَْعَتَق اللَُّه ثَلَاثَةَ أَْرَباِعِه فَإِنْ قَالََهـا أَْرَبًعـا   فََمْن قَالََها َمرََّتْينِ أَْعَتَق اللَُّه نِْصفَُه َوَمْن قَ
  . أَْعَتقَُه اللَُّه ِمْن النَّارِ

ــۋايهت         9335 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن سـېنى ۋە سـېنىڭ   ! هللائـى ا ”: خشامداكىمكى ئهتىگهن ياكى ئا«
ــارلىق پهرىشــتىلهرنى،    ــۈرۈپ تۇرغــۇچى پهرىشــتىلهرنى، ب ئهرشــىڭنى كۆت

ــۇقلىرىڭنى، ســېنىڭ ا  ئىكهنلىكىڭــگه، ســهندىن باشــقا   هللاجىمــى مهخل
ھېچبىر ئىالھنىڭ يوقلۇقىغا، مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ سـېنىڭ   

 “تـاڭ ئـاتقۇزدۇم   بهندەڭ ۋە ئهلچىڭ ئىكهنلىكىـگه گـۇۋاھ قىلغـان ھالـدا    
بۇ . ئۇنىڭ جىسمىنىڭ تۆتتىن بىرىنى دوزاختىن ئازاد قىلىدۇ هللادېسه، ا

كهلىمىنى ئىككى قېتىم دېسه، دوزاختىن جىسمىنىڭ يېرىمىنى ئـازاد  
ئۈچ قېتىم دېسه، دوزاختىن جىسمىنىڭ تۆتتىن ئۈچىنى ئـازاد  . قىلىدۇ
ــدۇ ــه، ا . قىلىـ ــتىم دېسـ ــۆت قېـ ــازا  هللاتـ ــۈنلهي ئـ ــتىن پۈتـ ــۇنى دوزاخـ د ئـ

  . ①»قىلىۋېتىدۇ
  )5069: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّم أَْصـَحاَبُه  ـ   9336
َوبِـَك َنُمـوُت   َيقُولُ إِذَا أَْصَبَح أََحُدكُْم فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ بَِك أَْصَبْحَنا َوبَِك أَْمَسْيَنا َوبَِك َنْحَيا 

 َوإِلَْيَك الَْمِصُري َوإِذَا أَْمَسى فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ بَِك أَْمَسْيَنا َوبَِك أَْصَبْحَنا َوبَِك َنْحَيا َوبَِك َنُمـوتُ 
  . َوإِلَْيَك النُُّشوُر

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9336
ەسـهللهم سـاھابىلىرىگه تهلىـم بېرىـپ     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋ 

  :مۇنداق دېگهن
ســېنىڭ ياردىمىــڭ بىــلهن تــاڭ ئــاتقۇزدۇق، ! هللائــى ا”: تــاڭ ئاتقانــدا«

سېنىڭ ياردىمىڭ بىلهن كهچلىدۇق، سېنىڭ ياردىمىـڭ بىـلهن ھايـات    
ــېنىڭ       ــاخىرى س ــۆلىمىز، ئ ــلهن ئ ــڭ بى ــېنىڭ ياردىمى ــۈرىمىز، س كهچ
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ســـېنىڭ ! هللائـــى ا”: نـــدەدەڭـــالر؛ كهچ كىرگه “دەرگاھىڭغـــا قـــايتىمىز
ياردىمىڭ بىلهن كهچلىدۇق، سېنىڭ ياردىمىڭ بىـلهن تـاڭ ئـاتقۇزدۇق،    
سېنىڭ ياردىمىڭ بىلهن ھايات كهچۈرىمىز، سـېنىڭ ياردىمىـڭ بىـلهن    

  . ①»دەڭالر “ئۆلىمىز، ئاخىرى سېنىڭ دەرگاھىڭغا قايتىمىز
  ) 3391: تىرمىزى(

 أَْمَسْيَنا قَالَ أَْمَسى إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيُّ كَانَ قَالَ اللَِّه َعْبِد َعْنـ   9337
 لَـهُ  ِفـيهِنَّ  قَالَ أَُراُه قَالَ لَُه َشرِيَك لَا َوْحَدُه اللَُّه إِلَّا إِلََه لَا ِللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه الُْملُْك َوأَْمَسى
 َمـا  َوَخْيَر اللَّْيلَِة َهِذِه ِفي َما َخْيَر أَْسأَلَُك َربِّ قَِديٌر ْيٍءَش كُلِّ َعلَى َوُهَو الَْحْمُد َولَُه الُْملُْك
 الْكََسـلِ  ِمـنْ  بَِك أَُعوذُ َربِّ َبْعَدَها َما َوَشرِّ اللَّْيلَِة َهِذِه ِفي َما َشرِّ ِمْن بَِك َوأَُعوذُ َبْعَدَها
 ذَِلـكَ  قَـالَ  أَْصَبَح َوإِذَا الْقَْبرِ ِفي َوَعذَابٍ ارِالنَّ ِفي َعذَابٍ ِمْن بَِك أَُعوذُ َربِّ الِْكَبرِ َوُسوِء
  . ِللَِّه الُْملُْك َوأَْصَبَح أَْصَبْحَنا أَْيًضا

پهيغهمــبهر : ـ ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ        9337
بىز كهچلىـدۇق، پۈتكـۈل   «: ئهلهيهىسساالم كهچ بولغاندا مۇنداق دەيتتى

ولغان ھالدا كهچ بولدى، جىمى ھهمـدۇ سـانا   قا مهنسۇپ بهللاپادىشاھلىق ا
يهكـكه   هللاتىـن باشـقا ھېچبىـر ئىـالھ يوقتـۇر، ا     هللابىـر ا . قا مهنسۇپتۇرهللا

ــداق شــېرىكى يوقتــۇر  ــا هللاپۈتكــۈل پادىشــاھلىق ا. يېگانىــدۇر، ھېچقان ق
. ھهرنهرسـىگه قـادىردۇر   هللاقـا خاسـتۇر، ا  هللامهنسۇپتۇر، جىمى ھهمدۇ سانا ا

ى ۋە ئۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى  ســـهندىن بـــۇ كېچىـــدىك  ! پهرۋەردىگـــارىم
ــورايمهن  ــىلىقالرنى ســ ــى ياخشــ ــارىم. كېچىلهردىكــ ــاڭا ! پهرۋەردىگــ ســ

ســـېغىنىپ بـــۇ كېچىـــدىكى ۋە ئۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى كېچىلهردىكـــى 
ــمهن  ــاھ تىلهيـ ــانلىقالردىن پانـ ــارىم. يامـ ــېغىنىپ ! پهرۋەردىگـ ــاڭا سـ سـ

! پهرۋەردىگـارىم . ھورۇنلۇقتىن، بهك قېرىپ كېتىشتىن پاناھ تىلهيـمهن 
 .»سېغىنىپ دوزاخ ئازابىـدىن ۋە قهبـرە ئازابىـدىن پانـاھ تىلهيـمهن      ساڭا

: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئهتىگهنــدىمۇ مۇشــۇ دۇئــانى قىالتتــى، ئهممــا 
قا مهنسۇپ بولغـان ھالـدا كهچ   هللابىز كهچلىدۇق، پۈتكۈل پادىشاھلىق ا«
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بىــز تــاڭ ئــاتقۇزدۇق، پۈتكــۈل «: ئالماشــتۇرۇپ دېــگهن ســۆزنى» ...بولــدى
  . دەيتتى »...قا مهنسۇپ بولغان ھالدا تاڭ ئاتتىهللالىق اپادىشاھ

  ) 2723: مۇسلىم(

َعْبد الَْحِميِد َمْولَى َبنِي َهاِشمٍ َحدَّثَُه أَنَّ أُمَُّه َحدَّثَْتُه َوكَاَنـْت َتْخـِدُم    عنـ   9338
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَْتَها أَنَّ النَّبِيَّ  َبْعَض َبَناِت النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ اْبَنةَ النَّبِيِّ

وَّةَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَعلُِّمَها فََيقُولُ قُوِلي ِحَني ُتْصبِِحَني ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه لَا قُ
ْم َيكُْن فَإِنَُّه َمْن قَالَُهنَّ ِحَني ُيْصبُِح ُحِفظَ َحتَّى ُيْمِسَي إِلَّا بِاللَِّه َما َشاَء اللَُّه كَانَ َوَما لَْم َيَشأْ لَ

  . َوَمْن قَالَُهنَّ ِحَني ُيْمِسي ُحِفظَ َحتَّى ُيْصبَِح
: بهنى ھاشىمنىڭ ئازادگهردىسـى ئابدۇلههمىـد مۇنـداق دەيـدۇ    ـ   9338

ئانام پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزلىرىدىن بىرىنىڭ خىزمىتىنى 
بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ شــۇ قىــزى ئانامغــا . التتــىقى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ماڭــا تهلىــم بېرىــپ مۇنــداق : مۇنــداق دەپتــۇ
ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه لَا قُوَّةَ إِلَّا ” :تـاڭ ئاتقۇزغـان ۋاقتىڭـدا   ! ئى قىزىم«: دېگهن

نى ھهرقانـداق ئهيـب ـ نۇقسـاندىن     هللا( ْم َيَشأْ لَْم َيكُْنبِاللَِّه َما َشاَء اللَُّه كَانَ َوَما لَ
نىــڭ هللاقــا ھهمــدۇ ســانا ئېيــتىمهن، ا هللاپــاك دەپ ئېتىقــاد قىلىــمهن ۋە ا

خالىغـان ئىـش ۋۇجۇدقـا     هللاياردىمىسىز ھېچ ئىشقا كۈچىمىز يهتمهيدۇ، ا
دېگىـن، بـۇ سـۆزنى     “)خالىمىغـان ئىـش ۋۇجۇدقـا چىقمايـدۇ     هللاچىقىدۇ، ا

ــى   ــگهن كىش ــدە دې ــۇچه   ئهتىگهن ــاكى كهچ بولغ ــاھ  (ت ــاپهت، گۇن  –بااليىئ
كهچــته دېــگهن كىشــى تــاكى تــاڭ ئاتقانغــا . ســاقلىنىدۇ) مهئســىيهتتىن

   .①»ساقلىنىدۇ) مهئسىيهتتىن –بااليىئاپهت، گۇناھ (قهدەر 
 )5075: ئهبۇ داۋۇد(

لََّم َيقُولُ َمْن قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس نس بن مالكَعْن أَـ   9339
قŕا َعلَى قَالَ إِذَا أَْصَبَح َوإِذَا أَْمَسى َرِضيَنا بِاللَِّه َربا َوبِالْإِْسلَامِ ِديًنا َوبُِمَحمٍَّد َرُسولًا إِلَّا كَانَ َح

  . اللَِّه أَنْ ُيْرِضَيُه
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1080(ئهلبانى  ①
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مهن : ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      9339
: هيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان ئىـدىم   پهيغهمبهر ئهل

نىـڭ ئىسـالم ۋە   ىز، دىنىمهللانىڭ اىزمىئىگ”: ئاخشامدا –ئهتىگهن  هللا «
 مـــــۇھهممهد ئهلهيهىسســـــاالم بولغانلىقىـــــدىن نىـــــڭىزپهيغهمبىرىم

ھهقىــقهتهن ) ئــاخىرەتته(دېــگهن كىشــىنى   “ىزھهقىــقهتهن مهمنــۇنم 
  . ①»مهمنۇن قىلىدۇ

  ) 5072: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ ِحـَني  ـ   9340
ـ  ِدَك ُيْصبُِح أَْو ِحَني ُيْمِسي اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّي لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت َخلَقَْتنِي َوأََنا َعْبُدَك َوأََنا َعلَى َعْه

َك َما اْسَتطَْعُت أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت أَُبوُء بِنِْعَمِتَك َوأَُبوُء بِذَْنبِي فَاغِْفْر ِلي إِنَُّه َوَوْعِد
  . لَا َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا أَْنَت فََماَت ِمْن َيْوِمِه أَْو ِمْن لَْيلَِتِه َدَخلَ الَْجنَّةَ

هت قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر ـ ئىبنــى بۇرەيــدە دادىســىدىن رىــۋاي   9340
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــامدا  « ــاكى ئاخشـ ــگهن يـ ــى ئهتىـ ــى ا” :كىمكـ ــڭ   !هللائـ ــهن مېنىـ سـ
سـهن مېنـى    .تـۇر ئىـالھ يوق  بىـر پهرۋەردىگارىمسهن، سـهندىن باشـقا ھېچ  

مهن كۈچۈمنىـڭ يېتىشـىچه سـاڭا     .مهنمهن سېنىڭ بهنـدەڭ  ،ياراتتىڭ
ــ  يامــان  ســاڭا ســېغىنىپ  نمه ،دە تــۇرىمهنبهرگهن ئهھدەمــدە ۋە ۋەدەم

 ىرىڭنــىمهتلئنې ســېنىڭ بهرگهن .قىلمىشــلىرىمدىن پانــاھ تىلهيــمهن
ــمهن،  ــراپ قىلى ــولىمهن،  گۇناھ ئېتى ــرار ب ــا ئىق ــاھلىرىمنى  لىرىمغ گۇن
دىن باشــقا ھــېچكىم مهغپىــرەت ســهن ، گۇنــاھالرنىمهغپىــرەت قىلغىــن

ئۆلـۈپ كهتسـه،    دېسه، ئاندىن شۇ كـۈنى يـاكى شـۇ كېچىسـى     “قىاللمايدۇ
  . ②»جهننهتكه كىرىدۇ

  ) 5070: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1078(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4237(ئهلبانى  ②
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ غَنَّامٍ الَْبَياِضيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن ـ   9341
لَا َشرِيَك لََك فَلَـَك الَْحْمـُد    قَالَ ِحَني ُيْصبُِح اللَُّهمَّ َما أَْصَبَح بِي ِمْن نِْعَمٍة فَِمْنَك َوْحَدَك

  . َولََك الشُّكُْر فَقَْد أَدَّى ُشكَْر َيْوِمِه َوَمْن قَالَ ِمثْلَ ذَِلَك ِحَني ُيْمِسي فَقَْد أَدَّى ُشكَْر لَْيلَِتِه
ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى غهننــام بهيازىــدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9341

  :ۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م
بۈگـــۈن ماڭـــا ئاتـــا قىلىنىـــدىغان ! هللائـــى ا”: كىمكـــى ئهتىگهنـــدە«

ھهرقانداق نېئمهت يـالغۇز سـېنىڭال تهرىپىڭـدىن بولـۇپ، ئـۇ نېئمهتنـى       
ساڭىال ھهمـدە ئېيـتىمهن،   . يارىتىشتا ساڭا ھېچكىم شېرىك ئهمهستۇر

ــتىمهن  ــۈكۈر ئېيــ ــاڭىال شــ ــۈك نېئمهتنىــــڭ   “ســ ــۇ كۈنلــ ــه، شــ دېســ
كىمكـى بـۇ سـۆزنى كهچ كىرگهنـدە     . قىلغـان بولىـدۇ  شۈكرانىسىنى ئادا 

  . ①»دېسه، شۇ كېچىلىك نېئمهتنىڭ شۈكرانىسىنى ئادا قىلغان بولىدۇ
  ) 5073: ئهبۇ داۋۇد(

لَْم َيكُْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُع َهُؤلَـاِء   قالاْبن ُعَمَر  عنـ   9342
َوِحَني ُيْصبُِح اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة اللَُّهمَّ إِنِّـي   الدََّعَواِت ِحَني ُيْمِسي

أَْسأَلَُك الَْعفَْو َوالَْعاِفَيةَ ِفي ِدينِي َوُدْنَياَي َوأَْهِلي َوَماِلي اللَُّهمَّ اْسُتْر َعْوَرِتي َوقَـالَ ُعثَْمـانُ   
اِتي اللَُّهمَّ اْحفَظْنِي ِمْن َبْينِ َيَديَّ َوِمْن َخلِْفي َوَعْن َيِمينِي َوَعْن ِشـَماِلي  َعْوَراِتي َوآِمْن َرْوَع

  . َوِمْن فَْوِقي َوأَُعوذُ بَِعظََمِتَك أَنْ أُغَْتالَ ِمْن َتْحِتي
پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     9342

ــهللهم ئهت   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــگهن س ــاالرنى    –ى ــۇ دۇئ ــامدا مۇن ئاخش
مهن سـهندىن دۇنيـا ۋە   ! هللائـى ا «: قىلىشنى ھېچقاچان تهرك ئهتمهيتتـى 

مهن ســهندىن دىيــانىتىمگه، ! هللائــى ا. ئاخىرەتلىــك ئامــانلىق تىلهيــمهن
مۈلكۈمگه ئامان ـ ئېسهنلىك   –چاقىلىرىمغا ۋە مال  –دۇنيالىقىمغا باال 
ىرىمنـى ياپقايسـهن، كۆڭلـۈمنى    مېنىڭ ئهيبل! هللائى ا. ۋە ئهپۇ تىلهيمهن

ــهن ــاتىرجهم قىلغايســ ــدىن،   !هللائــــى ا. خــ ــدىن، ئارقامــ مېنــــى ئالدىمــ
مهن ! هللائــى ا. ئۈســتۈمدىن، ئــوڭ ۋە ســول تهرىپىمــدىن قوغدىغايســهن    

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1079(ئهلبانى  ①
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ــىز      ــدىن تۇيۇقس ــتى تهرىپىم ــېغىنىپ، ئاس ــۈكىڭگه س ــېنىڭ بۈيۈكل س
  . ①»ھۇجۇمغا ئۇچراپ ھاالك بولۇشتىن پاناھ تىلهيمهن

  )5074: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن قَالَ ِحَني ـ   9343
ُيْصبُِح فَُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتْصبُِحونَ َولَُه الَْحْمُد ِفي السَّـَمَواِت َوالْـأَْرضِ   

نَ إِلَى َوكَذَِلَك ُتْخَرُجونَ أَْدَرَك َما فَاَتُه ِفي َيْوِمِه ذَِلَك َوَمْن قَالَُهنَّ ِحَني َوَعِشيا َوِحَني ُتظْهُِرو
  . ُيْمِسي أَْدَرَك َما فَاَتُه ِفي لَْيلَِتِه

ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   9343
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 الَْحْمـدُ  َولَُه .ُتْصبُِحونَ َوِحَني ُتْمُسونَ ِحَني اللَِّه فَُسْبَحانَ”: كىمكى ئهتىگهندە«
 الَْميِّـتَ  َوُيْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيَّ ُيْخرُِج .ُتظْهُِرونَ َوِحَني َوَعِشيا َوالْأَْرضِ السََّماَواِت ِفي
سـىلهر ئاخشـامدا ۋە   ﴿ “ُتْخَرُجـونَ  َوكَـذَِلكَ  ْوِتَهاَم َبْعَد الْأَْرَض َوُيْحيِي الَْحيِّ ِمَن

ــدە ا ــهللائهتىگهنـ ــتىڭالر قـ ــبىه ئېيـ ــدىكى   .ا تهسـ ــمانالردىكى، زېمىنـ ئاسـ
ھهمدۇسانا، كهچ ۋە پېشىن ۋاقىتلىرىدىكى ھهمدۇساناالرنىڭ ھهممىسى 

جانسىز نهرسىلهردىن جانلىق نهرسىلهرنى چىقىرىـدۇ،  هللا ا .قا خاستۇرهللا
يهنــى قۇرغــاق زېمىننــى ئۆســۈملۈكلهر (رىــدۇ ئــۆلگهن زېمىننــى تىرىلدۈ

دېـگهن   ②﴾، سـىلهرمۇ مۇشـۇنداق تىرىلدۈرۈلىسـىلهر   )بىلهن كۆكهرتىـدۇ 
ــا، شــ  ــايهتنى ئوقۇس ــۈنىئ ــاۋابىغا    ۇ ك ــان ئهمهللهرنىــڭ س ــاي قالغ قىاللم

ــۇنى كهچــته ئوقۇســا، شــۇ كېچىســى قىاللمــاي   . ئېرىشــهلهيدۇ كىمكــى ئ
  . ③»قالغان ئهمهللهرنىڭ ساۋابىغا ئېرىشهلهيدۇ

  ) 5076: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4239(ئهلبانى  ①
  .ـ ئايهت 18سۈرە رۇم،  ②
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 1081(ئهلبانى  ③
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 أَْصـَبْحَنا  إِذَا َنقُولَُها بِكَِلَمٍة َحدِّثَْنا اللَِّه َرُسولَ َيا قَالُوا قَالَ َماِلٍك أَبِي َعْنـ   9344
 الشََّهاَدِةَو الَْغْيبِ َعاِلَم َوالْأَْرضِ السََّمَواِت فَاِطَر اللَُّهمَّ َيقُولُوا أَنْ فَأََمَرُهْم َواْضطََجْعَنا َوأَْمَسْيَنا
 أَْنفُِسـَنا  َشرِّ ِمْن بَِك َنُعوذُ فَإِنَّا أَْنَت إِلَّا إِلََه لَا أَنََّك َيْشَهُدونَ َوالَْملَاِئكَةُ َشْيٍء كُلِّ َربُّ أَْنَت
  . ُمْسِلمٍ ىإِلَ َنُجرَُّه أَْو أَْنفُِسَنا َعلَى ُسوًءا َنقَْترَِف َوأَنْ َوِشْرِكِه الرَّجِيمِ الشَّْيطَاِن َشرِّ َوِمْن

ــدۇ      9344 ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــالىكتىن مۇن ــۇ م ــاھابىلهر : ـ ئهب س
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ئاخشــامدا ۋە يېــتىش ئالدىــدا  –بىــزگه ئهتىــگهن ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
ئوقۇيدىغان بىرەر دۇئا ئۆگىتىپ قويغان بولساڭ، ـ دېگهنىدى، پهيغهمـبهر   

  :ئهلهھىسساالم
ئى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننـى يـاراتقۇچى،   ! ئى رەببىم”: نداق بولساـ ئۇ 

ــۈچى ا  ــارلىق شــهيئىلهرنىڭ   !هللايوشــۇرۇننى ۋە ئاشــكارىنى بىلگ ســهن ب
ــر ئىالھنىــڭ   . پهرۋەردىگارىســهن ــقا ھېچبى پهرىشــتىلهرمۇ ســهندىن باش

بىــــز ســــاڭا ســــېغىنىپ ! هللائــــى ا. يوقلۇقىغــــا گۇۋاھلىــــق بېرىــــدۇ
وغالندى شهيتاننىڭ شهررىدىن ۋە ئۇنىـڭ  نهپسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن، ق

ــاھ تىلهيمىــز  يهنه بىــز ســاڭا . بىزنــى شــېرىككه دەۋەت قىلىشــىدىن پان
سېغىنىپ ئۆزىمىزگه ياكى بىرەر مۇسـۇلمانغا زىيـان سـالىدىغان بىـرەر     

ــ  ! دېگهن دۇئـانى ئوقـۇڭالر   “ئىشنى قىلىپ سېلىشتىن پاناھ تىلهيمىز
  . ①دېدى

  ) 5083: ئهبۇ داۋۇد(

 إِذَا قَـالَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ الْإِْسَناِد َوبَِهذَا َداُود أَُبو الَقَـ   9345
 َهذَا َخْيَر أَْسأَلَُك إِنِّي اللَُّهمَّ الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه الُْملُْك َوأَْصَبَح أَْصَبْحَنا فَلَْيقُلْ أََحُدكُْم أَْصَبَح
 إِذَا ثُـمَّ  َبْعَدُه َما َوَشرِّ ِفيِه َما َشرِّ ِمْن بَِك َوأَُعوذُ َوُهَداُه َوَبَركََتُه َوُنوَرُه َوَنْصَرُه َحُهفَْت الَْيْومِ
  . ذَِلَك ِمثْلَ فَلَْيقُلْ أَْمَسى

ــبهر       9345 ــهنهد بىــــلهن پهيغهمــ ــۇقىرىقى ســ ــۇ داۋۇد يهنه يــ ـ ئهبــ
: ئهتىگهنـدە «: انئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغ
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بىز تـاڭ ئـاتقۇزدۇق، مـۇتلهق پادىشـاھلىق ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگـارى       ”
ــاتتى    هللا ــاڭ ئـ ــدا تـ ــان ھالـ ــاس بولغـ ــا خـ ــى ا. قـ ــڭ ! هللائـ مهن بۈگۈننىـ

ياخشـــىلىقىنى، غهلىبىســـىنى، نۇســـرىتىنى، نـــۇرىنى، بهرىكىتىنـــى ۋە 
ســاڭا ســېغىنىپ، بۈگۈننىــڭ ۋە بۈگۈنــدىن    . ھىــدايىتىنى ســورايمهن 

كهچ بولغانـدا،  . دەڭـالر  “نلهرنىڭ شهررىدىن پاناھ تىلهيمهنكېيىنكى كۈ
  . ①»يهنه شۇنداق دەڭالر

  ) 5084: ئهبۇ داۋۇد(

الْقَاِسم قَالَ كَانَ أَُبو ذَرٍّ َيقُولُ َمْن قَالَ ِحَني ُيْصبُِح اللَُّهمَّ َما َحلَفْـُت   عنـ   9346
ذْرٍ فََمِشيئَُتَك َبْيَن َيَدْي ذَِلَك كُلِِّه َما ِشئَْت كَانَ ِمْن َحِلٍف أَْو قُلُْت ِمْن قَْولٍ أَْو َنذَْرُت ِمْن َن

ـ  لَاِتي َوَما لَْم َتَشأْ لَْم َيكُْن اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َوَتَجاَوْز ِلي َعْنُه اللَُّهمَّ فََمْن َصلَّْيَت َعلَْيِه فََعلَْيِه َص
  . ٍء َيْوَمُه ذَِلَك أَْو قَالَ ذَِلَك الَْيْوَمَوَمْن لََعْنَت فََعلَْيِه لَْعَنِتي كَانَ ِفي اْسِتثَْنا

ئهبــۇ زەر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق : ـ قاســىم مۇنــداق دەيــدۇ   9346
مهن بىـرەر قهسـهم قىلسـام يـاكى     ! هللائـى ا ”: كىمكى ئهتىگهنـدە : دەيتتى

بىرەر سۆز قىلسام ۋەياكى بىرەر ئىشنى قىلىشنى ئاتاپ نهزر قىلسام، بـۇ  
ئېشىشـى سـېنىڭ ئىـرادەڭگه بـاغلىقتۇر، سـهن       سۆزلىرىمنىڭ ئهمهلـگه 

ئىــرادە قىلغــان ئىــش ۋۇجۇدقــا چىقىــدۇ، ســهن ئىــرادە قىلمىغــان ئىــش  
ــا چىقمايـــدۇ مېنـــى مهغپىـــرەت قىلغىـــن، مېنىـــڭ  ! هللائـــى ا. ۋۇجۇدقـ

سـهن كىمـگه رەھىـم قىلىشـنى ئىـرادە      ! هللائـى ا . گۇناھىمدىن كهچكىن
ن كىمـگه  سـه . قىلغان بولساڭ، مېنىـڭ تىلىكىممـۇ شـۇنىڭغا بولسـۇن    

دېسـه،   “لهنهت ئېيتقان بولساڭ، مهن ئېيتقان لهنهتمۇ شـۇنىڭغا بولسـۇن  
  . ②شۇ كۈنى ئۆتكۈزۈپ سالغان خاتالىقلىرىدىن جاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ

  )5087: ئهبۇ داۋۇد(

ُه َعلَْيـِه  ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ عنـ   9347
َوَسلََّم َما ِمْن َعْبٍد َيقُولُ ِفي َصَباǳِ كُلِّ َيْومٍ َوَمَساِء كُلِّ لَْيلٍَة بِْسمِ اللَِّه الَِّذي لَا َيُضـرُّ َمـَع   
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اْسِمِه َشْيٌء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ثَلَاثَ َمرَّاٍت لَْم َيُضـرَُّه َشـْيٌء   
 كَانَ أََبانُ قَْد أََصاَبُه طََرُف فَاِلجٍ فََجَعلَ الرَُّجلُ َيْنظُُر إِلَْيِه فَقَالَ لَُه أََبانُ َما َتْنظُـُر أََمـا إِنَّ  َو

  . الَْحِديثَ كََما َحدَّثُْتَك َولَِكنِّي لَْم أَقُلُْه َيْوَمِئٍذ ِلُيْمِضَي اللَُّه َعلَيَّ قََدَرُه
ن رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت ـ ئوســـمان ئىبنـــى ئهففـــا    9347

: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېـگهن   
بِْسمِ اللَِّه الَّـِذي لَـا   ” :كىمكى، ھهركۈنى ئهتىگهن ۋە ئاخشامدا ئۈچ قېتىم«

ئىسـمىنى تىلغـا   ( ِليُمَيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َوُهَو السَِّميُع الَْع
ــداق زىيانداشــنىڭ     ــدىكى ھهرقان ــلهن ئاســماندىكى ۋە زېمىن ــېلىش بى ئ

نىڭ ئىسمى بىلهن قوغـدىنىمهن،  هللازىيىنىدىن قوغدانغىلى بولىدىغان ا
دېـــگهن دۇئـــانى ئوقۇســـا،  “)ھهممىنـــى ئـــاڭلىغۇچى ۋە بىلگۈچىـــدۇر هللا

   .»زەخمهت يهتمهيدۇ –ئۇنىڭغا ھېچقانداق زىيان 
سـمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلغـان ئهبـان       بۇ ھهدىسـنى ئو 

ئىبنى ئوسمان يېرىم پالهچ بولۇپ قالغان ئىدى، ئۇ بۇ ھهدىسنى سـۆزلهپ  
ــارىغىلى    ــقىچه قـ ــا باشـ ــرى ئۇنىڭغـ ــاڭلىغۇچىالردىن بىـ ــدا، ئـ بېرىۋاتقانـ

بۇ ھهدىسنى ئـۆز ئهينـى   ! قارايسهن؟) بۇنداق(نېمىگه ”: تۇرغانىدى، ئهبان
ئهممـا مهن ئـۇ كـۈنى بـۇ     ). نى راستلىقىدا شـهك يـوق  يه(ئېيتىپ بهردىم 

  . ①دېدى “نىڭ تهقدىرى مۇشۇنداق ئىكهنهللادۇئانى ئوقۇمىغان ئىدىم، ا
  ) 3388: تىرمىزى(

قَالَ َخَرْجَنا ِفي لَْيلٍَة َمِطَريٍة َوșُلَْمٍة َشِديَدٍة َنطْلُـُب   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُخَبْيبٍـ   9348
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي لََنا قَالَ فَأَْدَركُْتُه فَقَالَ قُلْ فَلَْم أَقُلْ َشْيئًا ثُمَّ قَالَ قُلْ  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

فَلَْم أَقُلْ َشْيئًا قَالَ قُلْ فَقُلُْت َما أَقُولُ قَالَ قُلْ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد َوالُْمَعوِّذََتْينِ ِحـَني ُتْمِسـي   
  . اثَ َمرَّاٍت َتكِْفيَك ِمْن كُلِّ َشْيٍءَوُتْصبُِح ثَلَ

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى خۇبهيـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       9348
بىز يامغۇرلۇق، قاپقاراڭغۇ بىر كېچىـدە پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    
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ــزدەپ      ــۇنى ئى ــۈن ئ ــۇپ بېرىشــىنى تهلهپ قىلىــش ئۈچ ــاز ئوق ــزگه نام بى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ن تاپتىمچىقتۇق، ئۇنى ھهممىدىن بۇرۇن مه

  : ماڭا
  :يهنه. ـ دېدى، مهن ھېچنېمه دېمىدىم! ـ ئوقۇغىن 
پهيغهمــبهر . ـــ دېــدى، مهن يهنه ھېچنــېمه دېمىــدىم   ! ـــ ئوقــۇغىن  

  :ئهلهيهىسساالم يهنه
  : مهن. دېدى –! ـ ئوقۇغىن 
  :ـ نېمىنى ئوقۇيمهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ئاخشــامدا ئــۈچ  –ئىخــالس، فهلهق ۋە نــاس ســۈرىلىرىنى ئهتىــگهن  ـــ 

بۇ، سهندىن ھهر قانـداق يامـانلىقنى دەپئـى قىلىـدۇ، ـ      ! قېتىم ئوقۇغىن
  . ①دېدى

  ) 3575: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ ِحَني ُيْصـبُِح  ـ   9349
بِـِه   َوِحَني ُيْمِسي ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه ِمائَةَ َمرٍَّة لَْم َيأِْت أََحٌد َيْوَم الِْقَياَمِة بِأَفَْضلَ ِممَّا َجاَء

  . إِلَّا أََحٌد قَالَ ِمثْلَ َما قَالَ أَْو َزاَد َعلَْيِه
ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهبــۇـ    9349

  :مبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغه
 ُسـْبَحانَ اللَّـِه َوبَِحْمـِدهِ   ” ئاخشـامدا يـۈز قېـتىم    –كىمكى ئهتىـگهن  «

ــ “)ســــۇبهانهلالھ ۋەبىههمــــدىهى( قىيــــامهت كــــۈنى ھــــېچكىم  ه،دېســ
پهقهت شــۇنىڭغا ئوخشــاش . ئۇنىڭكىــدىن ئهۋزەل ســاۋابقا ئېرىشــهلمهيدۇ 

ئۇنىڭكىــدەك يــاكى دېــگهن يــاكى ئۇنىڭــدىن ئاشــۇرۇپ دېــگهن كىشــىال   
  . ②»ئۇنىڭكىدىن ئهۋزەلرەك ساۋابقا ئېرىشىشى مۇمكىن

  )3469: تىرمىزى(
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َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ قُـوِلي   ـ   9350
أَْصَواُت ُدَعاِتَك َوُحُضوُر َصلََواِتَك أَْسأَلَُك أَنْ اللَُّهمَّ َهذَا اْسِتقَْبالُ لَْيِلَك َواْسِتْدَباُر َنَهارَِك َو

  . َتْغِفَر ِلي
پهيغهمـبهر  : ـ ئۇممۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ       9350

مانـا بـۇ، سـېنىڭ كـېچهڭ     ! هللائى ا”«: ئهلهيهىسساالم ماڭا تهلىم بېرىپ
ان ئالدىنى قىلىپ كېلىۋاتقان، كۈندۈزىڭ ئارقىسىنى قىلىپ كېتىۋاتقـ 

ۋاقتى، مانا بۇ سېنىڭ ئىسمىڭنى ئاتاپ توۋالۋاتقان ) چاغدىكى ئهزاننىڭ(
مۇشـۇ ئۇلـۇغ   ! (هللامۇئهززىنلهرنىڭ ئـاۋازى، مانـا بـۇ نامازنىـڭ ۋاقتـى، ئـى ا      

 “مېنىڭ گۇنـاھىمنى مهغپىـرەت قىلغايسـهن   ) ۋاقىتنىڭ ھۆرمىتىدىن
  . ①دېدى »!دەپ دۇئا قىلغىن

  ) 3589: تىرمىزى(

 إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ أَْبَزى ْبنِ لرَّْحَمنِا َعْبِد َعْنـ   9351
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد َنبِيَِّنا َوِدينِ الْإِْخلَاصِ َوكَِلَمِة الْإِْسلَامِ ِفطَْرِة َعلَى أَْصَبْحَنا َيقُولُ أَْصَبَح
  . الُْمْشرِِكَني ِمْن كَانَ َوَما َحنِيفًا ْبَراِهيَمإِ أَبِيَنا َوِملَِّة َوَسلََّم

: ـ ئابدۇراھمان ئىبنـى ئهبـزا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        9351
ئىسـالم دىنـى،   «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاڭ ئاتقانـدا مۇنـداق دەيتتـى   

ئىخــالس كهلىمىســى، پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ  
ــوۋىمىز ئىبراھىمنىــڭ مىللىتــى  دىنــى ۋە مۇشــرىكال ردىن بولمىغــان ب

   .»ئۈستىدە بولغان ھالدا تاڭ ئاتقۇزدۇق
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمُه ُدَعاًء َوأََمـَرُه  ـ   9352
َيْومٍ قَالَ قُلْ كُلَّ َيْومٍ ِحَني ُتْصبُِح لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َوالَْخْيُر  أَنْ َيَتَعاَهَد بِِه أَْهلَُه كُلَّ

ِفي َيَدْيَك َوِمْنَك َوبَِك َوإِلَْيَك اللَُّهمَّ َما قُلُْت ِمْن قَْولٍ أَْو َنذَْرُت ِمْن َنذْرٍ أَْو َحلَفْـُت ِمـْن   
ِه َما ِشئَْت كَانَ َوَما لَْم َتَشأْ لَْم َيكُْن َولَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بَِك إِنََّك َحِلٍف فََمِشيئَُتَك َبْيَن َيَدْي

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 724(ئهلبانى  ①
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ى َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر اللَُّهمَّ َوَما َصلَّْيُت ِمْن َصلَاٍة فََعلَى َمْن َصلَّْيَت َوَما لََعْنُت ِمْن لَْعَنٍة فََعلَ
يِّي ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َتَوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني أَْسـأَلَُك  َمْن لََعْنَت إِنََّك أَْنَت َوِل

قَاِئَك اللَُّهمَّ الرَِّضا َبْعَد الْقََضاِء َوَبْرَد الَْعْيشِ َبْعَد الَْمَماِت َولَذَّةَ َنظَرٍ إِلَى َوْجهَِك َوَشْوقًا إِلَى ِل
ٍة َولَا ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة أَُعوذُ بَِك اللَُّهمَّ أَنْ أșَِْلَم أَْو أșُْلََم أَْو أَْعَتِدَي أَْو ُيْعَتَدى ِمْن غَْيرِ َضرَّاَء ُمِضرَّ

َغْيبِ َعلَيَّ أَْو أَكَْتِسَب َخِطيئَةً ُمْحبِطَةً أَْو ذَْنًبا لَا ُيْغفَُر اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َوالْأَْرضِ َعاِلَم الْ
ِة ذَا الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ فَإِنِّي أَْعَهُد إِلَْيَك ِفي َهِذِه الَْحَياِة الدُّْنَيا َوأُْشهُِدَك َوكَفَى بَِك َوالشََّهاَد

َشهِيًدا أَنِّي أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت َوْحَدَك لَا َشرِيَك لََك لََك الُْملُْك َولََك الَْحْمُد َوأَْنـَت  
ْيٍء قَِديٌر َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسولَُك َوأَْشَهُد أَنَّ َوْعَدَك َحقٌّ َوِلقَـاَءَك  َعلَى كُلِّ َش

 َحقٌّ َوالَْجنَّةَ َحقٌّ َوالسَّاَعةَ آِتَيةٌ لَا َرْيَب ِفيَها َوأَْنَت َتْبَعثُ َمْن ِفي الْقُُبورِ َوأَْشـَهُد أَنَّـَك إِنْ  
َتِكلْنِي إِلَى َضْيَعٍة َوَعْوَرٍة َوذَْنبٍ َوَخِطيئٍَة َوإِنِّي لَا أَِثُق إِلَّا بَِرْحَمِتَك فَاغِْفْر َتِكلْنِي إِلَى َنفِْسي 

  . ِلي ذَْنبِي كُلَُّه إِنَُّه لَا َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا أَْنَت َوُتْب َعلَيَّ إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم
ــابىت رەزى      9352 ــى س ــد ئىبن ــدۇ   ـ زەي ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : يهلالھ

پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا بىر دۇئانى ئـۆگهتتى، ئـۇنى   
: ھهر كۈنى ئائىلهمدىكىلهر بىلهن بىلله ئوقۇشقا بـۇيرۇپ مۇنـداق دېـدى   

مهن سـېنىڭ  ! ئى ئـالالھىم ”: ھهر كۈنى ئهتىگهن مۇنۇ دۇئانى ئوقۇغىن«
ــر  ــا –ئهم ــاڭا   پهرمانىڭغ ــازىرمهن، س ــائهتھ قىلىشــنى بهخــت دەپ   ئىت

ــمهن ــدۇر  . بىلىـــ ــېنىڭ قولۇڭدىـــ ــى ســـ ــىلىقنىڭ ھهممىســـ ، ياخشـــ
ــدۇر ۋە ســاڭا مهنســۇپتۇر   ئــى . ســېنىڭدىندۇر، ســېنىڭ ياردىمىــڭ بىلهن

مهن بىرەر سۆز قىلسام يـاكى بىـرەر ئىشـنى قىلىشـنى ئاتـاپ      ! ئالالھىم
نهزر قىلسام ۋەيـاكى بىـرەر قهسـهم قىلسـام، بـۇ سـۆزلىرىمنىڭ ئهمهلـگه        

ــاغلىقتۇر ئ ســهن ئىــرادە قىلغــان ئىــش  . ېشىشــى ســېنىڭ ئىــرادەڭگه ب
ــدۇ     ــا چىقماي ــان ئىــش ۋۇجۇدق ــرداە قىلمىغ ــدۇ، ســهن ئى ــا چىقى . ۋۇجۇدق

سـهن  . سېنىڭ ياردىمىڭسىز بىزنىـڭ ھـېچ ئىشـقا كـۈچىمىز يهتمهيـدۇ     
مهن بىرەرسىگه رەھمهت تىلىگهن ! ئى ئالالھىم. ھهر نهرسىگه قادىرسهن

رەھـمهت قىلىشـنى ئىـرادە قىلغـان كىشـىگه       بولسام، ئۇ تىلىكىم سـهن 
مهن بىرەرسىگه لهنهت ئېيتقان بولسام، ئۇ، سهن لهنهت ئېيتقان . بولسۇن

سهن مېنىـڭ دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته ئىگهمسـهن،     ! هللائى ا. كىشىگه بولسۇن
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مېنى مۇسۇلمان ھالدا ۋاپات تاپقۇزغىن ۋە مېنى سالىه بهنـدىلىرىڭنىڭ  
مېنـى قـازايى قهدەرگه رازى بولىـدىغان    ! ئـى ئـالالھىم  . قاتارىغا قوشـقىن 

ئــاخىرەتتىكى تۇرمۇشــۇمنى باياشــات ! هللابهنــدىلهردىن قىلغايســهن، ئــى ا
قىلغايسهن، ماڭا جامالىڭغـا قـاراش ھـۇزۇرىنى، سـهن بىـلهن كۆرۈشـۈش       

ــى ا  ــا قىلغايســهن، ئ ــداق زىيــانلىق  ! هللائىشــتىياقىنى ئات مېنــى ھهرقان
هرقانــداق پىتنىــدىن ئــۆز ئىشــتىن ۋە ئازغۇنلۇققــا ئېلىــپ بارىــدىغان ھ 

مهن ساڭا سېغىنىپ باشـقىالرغا  ! ئى ئالالھىم. پاناھىڭدا ساقلىغايسهن
زۇلۇم قىلىشتىن يـاكى زۇلـۇم قىلىنىشـتىن، باشـقىالرنىڭ ھۇقۇقىغـا      
تاجاۋۇز قىلىشتىن يـاكى تاجاۋۇزغـا ئۇچراشـتىن، ئهمهللىرىمنـى بىكـار      
ــۈرۈم    ــاكى كهچــ ــتىن يــ ــادىر قىلىشــ ــالىق ســ ــدىغان خاتــ  قىلىۋېتىــ

ئـى  ! ئـى ئـالالھىم  . قىلىنمايدىغان گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىن پاناھ تىلهيـمهن 
 ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يـاراتقۇچى، يوشـۇرۇننى ۋە ئاشـكارىنى بىلگـۈچى    

مهن سهندىن باشقا ئىالھنىڭ يوقلۇقىغـا،  ! هللائهزىمهتلىك ۋە كهرەملىك ا
يېگـانه ئىكهنلىكىڭـگه، ھـېچ شـېرىكىڭ يوقلۇقىغـا،       –سېنىڭ يهكـكه  

لهق پادىشاھلىقنىڭ ساڭا مهنسـۇپلىقىغا، بـارلىق ھهمـدۇ سـانانىڭ     مۇت
ــگه      ــادىر ئىكهنلىكىڭـ ــىگه قـ ــېنىڭ ھهرنهرسـ ــلىقىغا ۋە سـ ــاڭا خاسـ سـ

مهن بۇنىڭغا بۇ دۇنيادا سېنى گۇۋاھلىققا تارتىمهن، . گۇۋاھلىق بېرىمهن
مهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ . سېنىڭ گۇۋاھلىقىڭ يېتهرلىكتۇر

ــدەڭ ۋە پ  ــېنىڭ بهن ــان    س ــهن ۋەدە قىلغ ــگه، س ــڭ ئىكهنلىكى هيغهمبىرى
ئىشـــالرنىڭ ھهقلىقىـــگه، ســـهن بىـــلهن ئۇچرىشىشـــنىڭ ھهقلىقىـــگه، 
ــدىغانلىقىغا ۋە     ــىز بولى ــڭ شهكس ــگه، قىيامهتنى ــڭ ھهقلىقى جهننهتنى
سېنىڭ قهبرىدىكى ئۆلۈكلهرنى قايتا تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭغا گۇۋاھلىق 

قويسـاڭ، جهزمهنكـى مهن   سهن مېنى ئـۆزەمگه تاشـالپ   ! هللائى ا. بېرىمهن
ــب   ــازىمهن، ئهيـ ــاھ    –ئـ ــاليدۇ ۋە گۇنـ ــقا باشـ ــانلىرىم ئېچىلىشـ  –نۇقسـ

مېنــــى ســــېنىڭ رەھمىتىڭــــدىن باشــــقا . مهئســــىيهتلىرىم ئاشــــىدۇ
ھېچنهرســىنىڭ قۇتۇلدۇرالمايــدىغانلىقىغا ئىشــهنچىم كامىــل، شــۇنىڭ 
ئۈچۈن مېنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىـن، گۇنـاھالرنى   

مېنىڭ تهۋبهمنى قوبـۇل  . باشقا ھېچكىم مهغپىرەت قىاللمايدۇسهندىن 
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قىلغىن، سهن تهۋبىلهرنى بهكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇرسهن، بهنـدىلىرىڭگه  
   .①»ناھايىتى مېهرىباندۇرسهن

  ) »ئهلكهبىر«؛ 21158: ئهھمهد(

لَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ إِذَا َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعـ   9353
أََخذَ َمْضَجَعُه الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي كَفَانِي َوآَوانِي َوأَطَْعَمنِي َوَسقَانِي َوالَِّذي َمنَّ َعلَيَّ فَأَفَْضـلَ  

ٍء َوَمِليكَُه َوإِلََه كُـلِّ  َوالَِّذي أَْعطَانِي فَأَْجَزلَ الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ َحالٍ اللَُّهمَّ َربَّ كُلِّ َشْي
  . َشْيٍء أَُعوذُ بَِك ِمْن النَّارِ

پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ   ـ   9353
مېنـى كىشـىلهردىن   «: ئهلهيهىسساالم ياتىدىغان چاغدا مۇنداق دەيتتـى 

بىهاجهت قىلغـان، ياتىـدىغانغا جـاي بهرگهن، يهيـدىغانغا يـېمهك بهرگهن،      
نېئمهتلهرنــى ئاتــا  –ئىچىــدىغانغا ئۇسســۇلۇق بهرگهن ۋە ماڭــا مــول نــازۇ 

. قـا ھهمـدىلهر بولسـۇن   هللاھهر ئهھۋالـدا ا . قا ھهمدىلهر بولسۇنهللاقىلغان ا
ئـى  ! ئـى بـارلىق شـهيئىلهرنىڭ پهرۋەردىگـارى ۋە ئىگىسـى     ! ئى ئـالالھىم 

مهن سـاڭا سـېغىنىپ دوزاخـتىن پانـاھ     ! بارلىق شهيئىلهرنىڭ ئىالھـى 
   .②»نتىلهيمه

  )5058: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه أََمَر َرُجلًا إِذَا أََخذَ َمْضَجَعُه قَالَ اللَُّهمَّ َخلَقْـَت  ـ   9354
َها اللَُّهـمَّ  َنفِْسي َوأَْنَت َتَوفَّاَها لََك َمَماُتَها َوَمْحَياَها إِنْ أَْحَيْيَتَها فَاْحفَظَْها َوإِنْ أََمتََّها فَاغِْفْر لَ

إِنِّي أَْسأَلَُك الَْعاِفَيةَ فَقَالَ لَُه َرُجلٌ أََسِمْعَت َهذَا ِمْن ُعَمَر فَقَالَ ِمْن َخْيرٍ ِمْن ُعَمَر ِمْن َرُسولِ 
  . اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  :گهكىشى بىر مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهرـ  9354

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، تهبهرانىنىـڭ بىـر         ): 16988(ھهيسهمى  ①

هبــۇ مهريهم ئىســىملىك ســهنهدىنىڭ راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر، قالغــان ســهنهدلهردە ئهبــۇ بهكــرى ئىبنــى ئ 
 .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن

 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4229(ئهلبانى  ②
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ئـۇنى   ،مېنىڭ جېنىمنى سـهن ياراتتىـڭ  ! هللائى ا”: دائالدىئۇخالش ـ  
. ئۇنىــڭ ئۆلــۈمى ۋە ھايــاتى ســېنىڭ ئىلكىڭــدە ۋاپــات تاپقۇزىســهن،ســهن 

، ئـۇنى  ۋاپـات تاپقۇزسـاڭ   .ئهگهر ئۇنى تىرىك قويساڭ، ئۆز پاناھىڭدا سـاقال 
دېـگهن   “مهن سـهندىن سـاالمهتلىك تىلهيـمهن   ! هللائـى ا  .ىرەت قىلپمهغ

  :ئۇنىڭدىن بىر ئادەمدېدى، يېنىدىكى ـ ! دۇئانى ئوقۇغىن
ئابــدۇلالھ ـ دەپ ســورىغانىدى،    ســهن بــۇنى ئــۆمهردىن ئاڭلىغــانمۇ؟ـــ  

  :ئىبنى ئۆمهر
، ـ  يهنـى رەسـۇلۇلالھتىن ئاڭلىغـان   ، ياخشـى كىشـىدىن   مۇئۆمهردىنـ  
   .دېدى

  ) 2712: مۇسلىم(

َوَسلََّم كَانَ إِذَا أََوى إِلَى ِفَراِشِه قَالَ  َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ   9355
  . الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَمَنا َوَسقَاَنا َوكَفَاَنا َوآَواَنا فَكَْم ِممَّْن لَا كَاِفَي لَُه َولَا ُمْؤوَِي

پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق دەيـــدۇ  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ئهنهسـ      9355
ســانا بىــزگه تائــام  جىمــى ھهمــدۇ«: ئهلهيهىسســاالم يوتقانغــا كىرگهنــدە

ــۇلۇق ــدىغان ، بهرگهن بهرگهن، ئۇسسـ ــاجىمىزنى قامـ ــى ۋە  ئېهتىيـ بىزنـ
ئېهتىيــاجىنى قانچىلىغــان كىشــىلهر . قــا خاســتۇرهللائورۇنالشــتۇرغان ا

 »!؟يـــوق يۈرىۋاتمامـــدۇ ىدىغان كىشىســـىئورۇنالشـــتۇرۋە  قامدايـــدىغان
   .دەيتتى

  ) 2715: مۇسلىم(

َبنِي َحْنظَلَةَ قَالَ َصِحْبُت َشدَّاَد ْبَن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي  َعْن َرُجلٍ َمْنـ   9356
مَّ إِنِّي َسفَرٍ فَقَالَ أَلَا أَُعلُِّمَك َما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا أَنْ َنقُولَ اللَُّه

ْسأَلَُك َعزَِميةَ الرُّْشِد َوأَْسأَلَُك ُشكَْر نِْعَمِتَك َوُحْسـَن ِعَباَدِتـَك   أَْسأَلَُك الثََّباَت ِفي الْأَْمرِ َوأَ
 َوأَْسأَلَُك ِلَساًنا َصاِدقًا َوقَلًْبا َسِليًما َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َتْعلَُم َوأَْسأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َتْعلَـمُ 

َعلَّاُم الُْغُيوبِ قَالَ َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َوأَْسَتْغِفُرَك ِممَّا َتْعلَُم إِنََّك أَْنَت
َيقَْرُبُه  َيقُولُ َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيأُْخذُ َمْضَجَعُه َيقَْرأُ ُسوَرةً ِمْن ِكَتابِ اللَِّه إِلَّا َوكَّلَ اللَُّه بِِه َملَكًا فَلَا

  . َتى َهبََّشْيٌء ُيْؤِذيِه َحتَّى َيُهبَّ َم
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مهن بىـر  : بهنى ھهنزەله قهۋمىدىن بىر كىشى مۇنـداق دەيـدۇ  ـ   9356
ســهپهر گه بىــرشــهدداد ئىبنــى ئهۋس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن   قېــتىم

  :ئۇ ماڭا قىلغانىدىم،
ــ    پ قويغــانمهن ســاڭا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــزگه ئۆگىتىــ ـ

) ۋاب كۈتمهسـتىنال دېـدى ۋە مهنـدىن جـا   (دۇئاالردىن ئۆگىتىپ قويـايمۇ؟  
مېنـى بـۇ دىنـدا مۇسـتهھكهم     ! هللائى ا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه

مېنــى ! هللائــى ا. قىلغىــن، تــوغرا يولــدا مېڭىشــقا غهيــرەت ئاتــا قىلغىــن
ــادەتلهرنى  –بهرگهن نېئمهتلىـــرىڭگه شـــۈكرى قىلىـــدىغان، ئهمهل  ئىبـ

ىل، سـاپ  ماڭا راستچىل ت! هللائى ا. جايىدا ئادا قىلىدىغانالردىن قىلغىن
ــا قىلغىــن  ــل ئات ــى ا. دى ــدىغان يامانلىقالرنىــڭ   ! هللائ ــى ســهن بىلى مېن

ماڭـا سـهن بىلىـدىغان ياخشـىلىقالردىن     ! هللائـى ا . شهررىدىن ساقلىغىن
مېنىـڭ سـهن بىلىـدىغان گۇنـاھلىرىمنى     ! هللائى ا. نېسىۋە ئاتا قىلغىن

 »شۈبهىســىزكى، ســهن غهيىبلهرنــى بىلگــۈچى زاتتۇرســهن  كهچــۈرگىن،
  :گهپ باشالپيهنه ئاندىن ئۇ . ۆگىتىپ قويغان، ـ دېدىدېگهن دۇئانى ئ

ــ   ــاالم ـ ــبهر ئهلهيهىسس ــار    «: پهيغهم ــۇلمان يات ــر مۇس ــداق بى ھهرقان
ئۇنىڭغـا چوقـۇم   هللا نىڭ كىتابىدىن بىرەر سۈرە ئوقۇيـدىكهن، ا هللاچېغىدا ا

ــدۇ   ــۇئهككهل قىلى ــر پهرىشــتىنى م ــلهن . بى ــاكى  ،شــۇنىڭ بى ــا ت  ئۇنىڭغ
ــدىغان بىــر نهرســه يېقىنلىشــالمايدۇ زىيــان يهتك ئويغانغانغــا قهدەر  »ۈزى
  . ①دەيتتى، ـ دېدى

  )3407: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ـ   9357
بِالُْمَعوِّذََتْينِ َجِميًعا ثُمَّ َيْمَسُح بِهَِما َوْجَهُه أََوى إِلَى ِفَراِشِه َنفَثَ ِفي كَفَّْيِه بِقُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد َو

  . َوَما َبلََغْت َيَداُه ِمْن َجَسِدِه قَالَْت َعاِئَشةُ فَلَمَّا اْشَتكَى كَانَ َيأُْمُرنِي أَنْ أَفَْعلَ ذَِلَك بِِه
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئائىشــهـ    9357

نى قىنىىيهىسســاالم يوتقانغــا كىرگهنــدە، ئىككــى ئــال    پهيغهمــبهر ئهله

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 675(ئهلبانى  ①
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ــۇرۇپ،   ــپ ت ــۇ   ئېچى ــنى ئوق ــۈرە ناس ــۈرە فهلهق ۋە س ــالس، س ــۈرە ئىخ پ، س
 ىبىــلهن يــۈزىنى ۋە بهدىنىنــ انلىرىقــىئال ئانــدىن. ئالىقىنىغــا ھــۈرەتتى

 ن چېغىـدا، اغـ ئاغرىپ قالكېيىن . سىاليتتى) يهرگىچهئالقىنى يهتكهن (
  . نى تهلهپ قىلغانپ قويۇششۇنداق قىلى هندىنم

  ) 5748: بۇخارى(

َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََوى إِلَى ِفَراِشِه قَـالَ  ـ   9358
ا أََماَتَنـا َوإِلَْيـِه   اللَُّهمَّ بِاْسِمَك أَْحَيا َوأَُموُت َوإِذَا أَْصَبَح قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْحَياَنا َبْعَد َم

  . النُُّشوُر
پهيغهمـــبهر : رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ زەيفهۇھــــ     9358

سـېنىڭ ئىسـمىڭ بىـلهن    ! هللائـى ا «: ئهلهيهىسساالم يوتقانغا كىرگهنـدە 
ــۆلىمهن    دەســهھهر. دەيتتــى» ياشــايمهن ۋە ســېنىڭ ئىســمىڭ بىــلهن ئ

ــدىن تۇر ــدائورنى ــانا جىمــى «: غان ــدۇ س ــى  ھهم ــابىزن ــدىنۋاپ  ت تاپقۇزغان
 نىــڭ دەرگاھىغــاهللاۇ ائــاخىرى شــ. قــا خاســتۇرهللاكېــيىن تىرىلــدۈرگهن ا

   .دەيتتى »قايتىمىز
  ) 7394: بۇخارى(

َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا فُلَانُ إِذَا ـ   9359
للَُّهمَّ أَْسلَْمُت َنفِْسي إِلَْيَك َوَوجَّْهُت َوْجهِي إِلَْيَك َوفَوَّْضُت أَْمرِي أََوْيَت إِلَى ِفَراِشَك فَقُلْ ا

 إِلَْيَك َوأَلَْجأُْت șَْهرِي إِلَْيَك َرغَْبةً َوَرْهَبةً إِلَْيَك لَا َملَْجأَ َولَا َمْنَجا ِمْنَك إِلَّا إِلَْيـَك آَمْنـتُ  
الَِّذي أَْرَسلَْت فَإِنََّك إِنْ ُمتَّ ِفي لَْيلَِتَك ُمتَّ َعلَى الِْفطَْرِة َوإِنْ  بِِكَتابَِك الَِّذي أَْنَزلَْت َوبَِنبِيَِّك

  . أَْصَبْحَت أََصْبَت أَْجًرا
ــازى ـ     9359 ــى ئ ــدۇكى، بهرا ئىبن ــۋايهت قىلىنى ــبهر  بتىن رى پهيغهم

  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ئۈمىـد قىلغـان ۋە   ! هللاى ائـ ”: ئۇخالش ئۈچۈن ياتقىنىڭـدا ! ئى پاالنى«

ــدىم،       ــاڭا يۈزلهن ــۇردۇم، س ــاڭا تاپش ــۆزۈمنى س ــدا ئ ــان ھال ــهندىن قورقق س
ــدىم  ــاۋاله قىل ــدىم ئىشــلىرىمنى ســاڭا ھ ســهندىن باشــقا . ۋە ســاڭا تايان

ســهن نازىــل قىلغــان مهن . يــوق ممۇقۇتۇلــدۇرغۇچى وق،يــ ىممۇپاناھگــاھ
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هڭ، ئانـدىن  سـ دې “ئىمـان ئېيتـتىم   هرگهئهۋەتكهن پهيغهمبسهن ا، قكىتاب
قالسـاڭ،  ئـۆلمهي   ،سهنكېتى بىلهن ئىمان ۈپ كهتسهڭ،ئۆل ىسىكېچ شۇ

  . »ئهجىر ئالىسهن
  ) 7488: بۇخارى(

الَْبَراء ْبن َعازِبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   عنـ   9360
َوضَّأْ َوُضوَءَك ِللصَّلَاِة ثُمَّ اْضطَجِْع َعلَى ِشقَِّك الْأَْيَمنِ َوقُلْ َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََتْيَت َمْضَجَعَك فََت

 اللَُّهمَّ أَْسلَْمُت َنفِْسي إِلَْيَك َوفَوَّْضُت أَْمرِي إِلَْيَك َوأَلَْجأُْت șَْهرِي إِلَْيَك َرْهَبةً َوَرغَْبةً إِلَْيَك
آَمْنُت بِِكَتابَِك الَِّذي أَْنَزلَْت َوبَِنبِيَِّك الَِّذي أَْرَسلَْت فَـإِنْ   لَا َملَْجأَ َولَا َمْنَجا ِمْنَك إِلَّا إِلَْيَك

فَقُلُْت أَْسَتذِْكُرُهنَّ َوبَِرُسوِلَك الَِّذي أَْرَسلَْت  .ُمتَّ ُمتَّ َعلَى الِْفطَْرِة فَاْجَعلُْهنَّ آِخَر َما َتقُولُ
  . قَالَ لَا َوبَِنبِيَِّك الَِّذي أَْرَسلَْت

: مۇنـــداق دەيـــدۇ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا بهرا ئىبنـــى ئازىـــبـ     9360
ئـــۇخالش ئۈچـــۈن «: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ماڭـــا

ئانـدىن   غىن،، نامازغا تاھارەت ئالغاندەك تاھارەت ئالماقچى بولغىنىڭدايات
ئۈمىـد قىلغـان ۋە سـهندىن    ! هللائى ا” :ئوڭ تهرىپىڭنى بېسىپ ياتقىن ۋە

ۆزۈمنى سـاڭا تاپشـۇردۇم، سـاڭا يۈزلهنـدىم، ئىشـلىرىمنى      قورققان ھالدا ئ
 وق،يـ  ىممۇسهندىن باشقا پاناھگـاھ . ۋە ساڭا تاياندىم ساڭا ھاۋاله قىلدىم

ئهۋەتـكهن  سهن ا، قسهن نازىل قىلغان كىتابمهن . يوق ممۇقۇتۇلدۇرغۇچى
ــب ــتىم  هرگهپهيغهم ــان ئېيت ــن “ئىم ــهن   !دېگى ــلهن، س ــۇنىڭ بى ــۇ  ش ش

سـېنىڭ   بـۇ سـۆزلهر  . بىلهن كېتىسهنئىمان  ۈپ كهتسهڭ،ئۆلكېچىسى 
  .دېدى »شۇ كۈندىكى ئهڭ ئاخىرقى سۆزۈڭ بولسۇن

ــۇ: )راۋى( مهن ــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ    ب ــانى بهرا ئىبنــى ئازى دۇئ
ــايتىالپ ــدا قــ ــكهن ئهلچــــى « :ئالدىــ ــهن ئهۋەتــ ــۇل(ســ ەپ د »...گه)رەســ

  :ئۇ. ئوقۇغانىدىم
   .دېدىـ ! دەپ ئوقۇ »...گه)ينهبى(هرسهن ئهۋەتكهن پهيغهمب« ،ياقـ  

  )6311: بۇخارى(
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َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   9361
ْوَم َتْجَمُع أَْو َتْبَعثُ كَانَ إِذَا أََراَد أَنْ َيَناَم َوَضَع َيَدُه َتْحَت َرأِْسِه ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ ِقنِي َعذَاَبَك َي

  . ِعَباَدَك
: مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا   زەيفه ئىبنـى يهمـانى  ۇھـ ـ   9361

ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۇخل  ــدا پهيغهم ــاقچى بولغان ــولىنى بېشــىنىڭ   ىم ق
يهنـى  (بهنـدىلىرىڭنى ھهشـىر قىلىـدىغان    ! هللائى ا«: ئاستىغا قوياتتى ۋە

   .①دەيتتى» !اقلىغىنئازابىڭدىن سمېنى  ىكۈن) قىيامهت
  ) 3398: تىرمىزى(

َعْن فَْرَوةَ ْبنِ َنْوفَلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ـ   9362
لْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ فَإِنََّهـا  َيا َرُسولَ اللَِّه َعلِّْمنِي َشْيئًا أَقُولُُه إِذَا أََوْيُت إِلَى ِفَراِشي قَالَ اقَْرأْ قُ

  . َبَراَءةٌ ِمْن الشِّْرِك
 مهن :مۇنـداق دەيـدۇ   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   رۋە ئىبنـى نهۋفهل هفـ   9362

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ
ــ   ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــدا   ! رەس ــۇخالش ۋاقتى ــا ئ ــدىغانماڭ ــر  ئوقۇي ــابى  دۇئ

  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمىدىمدېگهنـ ! ئۆگىتىپ قويغىن
، ـ  جۇدا بولۇشتۇرـ   رىكتىن ئاداېچۈنكى ئۇ ش! سۈرە كافىرۇننى ئوقۇـ  
  . ②دىېد

  ) 3403: تىرمىزى(

َعْن ِعْرَباضِ ْبنِ َسارَِيةَ أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقْـَرأُ  ـ   363
  .ْبلَ أَنْ َيْرقَُد َوَيقُولُ إِنَّ ِفيهِنَّ آَيةً َخْيٌر ِمْن أَلِْف آَيٍةالُْمَسبَِّحاِت قَ
ــاز ئىبنــى ســارىيه ـ    9363 ــۇ  ئىرب ــدۇ  رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــداق دەي : مۇن

سـهببهھه  ( پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇخالشتىن ئىلگىرى مۇسهببىهات

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2705(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2709(ئهلبانى  ②
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 ەدئىچىـ  ڭنىالربۇ«: ئوقۇيتتى ۋە نى)ۋە سۇبهانه بىلهن باشالنغان سۈرىلهر
   .①دەيتتى» بىر ئايهت باربولغان مىڭ ئايهتتىن ئهۋزەل 

قَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيَناُم َحتَّى ـ   9364
  . َيقَْرأَ الزَُّمَر َوَبنِي إِْسَراِئيلَ

ــهـ     9364 ــا  ئائىشـ ــۇ ئهنهـ ــ رەزىيهلالھـ ــدۇمۇنـ ــبهر : داق دەيـ پهيغهمـ
ــتىن      ــرائىلنى ئوقۇماس ــى ئىس ــۈرە بهن ــۈرە زۇمهر ۋە س ــاالم س ئهلهيهىسس

  . ②ئۇخلىمايتتى
  )3405: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َجاَء أََحُدكُْم ِفَراَشُه ـ   9365
ثَْوبِِه ثَلَاثَ َمرَّاٍت َولَْيقُلْ بِاْسِمَك َربِّ َوَضْعُت َجْنبِـي َوبِـَك أَْرفَُعـُه إِنْ    فَلَْيْنفُْضُه بَِصنِفَِة 

  . أَْمَسكَْت َنفِْسي فَاغِْفْر لََها َوإِنْ أَْرَسلَْتَها فَاْحفَظَْها بَِما َتْحفَظُ بِِه ِعَباَدَك الصَّاِلِحَني
قىلىنىــدۇكى،  رىــۋايهترەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  رەيرەۇئهبــۇ ھـــ    9365

  :ېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق د
ــرىڭالر « ــۈن (بىــ ــۇخالش ئۈچــ ــىگه كهل) ئــ ــدە،كۆرپىســ ــۇنى  گهنــ ئــ

ئــى ”: ۋە سۈپۈرىۋەتســۇنبىــلهن ئــۈچ قېــتىم  نىــڭ بىــر تهرىپــىكىيىمى
 ،قويـدۇم  نى زىكـرى قىلىـپ تـۇرۇپ   سېنىڭ ئىسـمىڭ  يېنىمنى! رەببىم

يهنـى ئورنۇمـدىن   ( هنرىمۈكۆت ىڭ ئىسمىڭنى زىكرى قىلىپ تۇرۇپنېس
نــى مې، مۇشــۇ ئۇيقۇمــدا ۋاپــات تاپقۇزســاڭ مېنــى! ئــى رەبــبىم .)تــۇرىمهن

ى ســـالىه بهنـــدىلىرىڭنى مېنـــھايـــات قالدۇرســـاڭ،  .ىـــرەت قىـــلپمهغ
  . »دېسۇن “ىغىنقوغد دەكقوغدىغان

  ) 7393: بۇخارى(

  . ثُمَّ ِلَيْضطَجِْع َعلَى ِشقِِّه الْأَْيَمنِ :ويف روايةـ  9366

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2712(ئهلبانى  ①
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 2711(ئهلبانى  ②
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» ئوڭ تهرىپىنى بېسـىپ ياتسـۇن  ئاندىن «: هنه بىر رىۋايهتتهيـ   9366
   .①لگهنېيىد

  ) 5050: ئهبۇ داۋۇد(

 أََراَد إِذَا َيأُْمُرَنـا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9367
 الْأَْرضِ َوَربَّ السََّماَواِت َربَّ اللَُّهمَّ َيقُولُ ثُمَّ الْأَْيَمنِ ِشقِِّه َعلَى َيْضطَجَِع أَنْ َيَناَم أَنْ أََحُدَنا
 َوالْإِْنجِيـلِ  التَّـْوَراةِ  َوُمْنزِلَ َوالنََّوى الَْحبِّ فَاِلَق َشْيٍء كُلِّ َوَربَّ َربََّنا الَْعِظيمِ الَْعْرشِ َوَربَّ

 َشْيٌء قَْبلََك فَلَْيَس الْأَوَّلُ أَْنَت اللَُّهمَّ بَِناِصَيِتِه آِخذٌ َتأَْن َشْيٍء كُلِّ َشرِّ ِمْن بَِك أَُعوذُ َوالْفُْرقَاِن
 ُدوَنَك فَلَْيَس الَْباِطُن َوأَْنَت َشْيٌء فَْوقََك فَلَْيَس الظَّاِهُر َوأَْنَت َشْيٌء َبْعَدَك فَلَْيَس الْآِخُر َوأَْنَت
  . رِالْفَقْ ِمْن َوأَغْنَِنا الدَّْيَن َعنَّا اقْضِ َشْيٌء

پهيغهمــبهر : مۇنــداق دەيــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رەيرەۇـ ئهبــۇ ھــ   9367
ــاالم ئۇخ ــدا ئهلهيهىسسـ ــاقچى بولغانـ ــوڭ تهرىپىلىمـ نـــى بېســـىپ مىزئـ

ــى ”: يېتىشــقا ۋە ــالالھىمئ ــى ! ئ ــۈك، زېمىننىــڭ ۋە الرنىڭئاســمانئ  بۈي
بــــارلىق شــــهيئىلهرنىڭ ۋە  بىزنىــــڭئــــى ! پهرۋەردىگــــارىئهرشــــنىڭ 

، تهۋرات، ئىنجىـــل ۋە بىخالنـــدۇرغۇچىۋە ئـــۇرۇقالرنى  دان !پهرۋەردىگـــارى
نىپ بـارلىق نهرسـىلهرنىڭ   سېغىساڭا ! هللاۇچى فۇرقانالرنى نازىل قىلغ

ئى . سېنىڭ قولۇڭدىدۇركۇلىسى وئۇالرنىڭ ك. پاناھ تىلهيمهن شهررىدىن
سـهن ئاخىرسـهن،   . سهن ئهۋۋەلسـهن، سـهندىن ئىلگىـرى بىـرى يـوق     ! هللا

يهنــى مهۋجۇتلۇقــۇڭ ( هن ئاشكارىســهنســ. ســهندىن كېــيىن بىــرى يــوق
دەك ، سـېنىڭ )پاكىتالر بىلهن ئهقىل ئىگىلىـرىگه ئاشـكارىدۇر   –دەلىل 
يهنى سېنى كۆز بىلهن كۆرگىلى ( مهخپىيسهنسهن . بىرى يوق ئاشكارا

بولمايــــدۇ، ســــېنىڭ زاتىڭنىــــڭ مــــاھىيىتىنى تونۇشــــقا ئهقىلــــلهر  
دىـن خـاالس   زقهر ىبىزنـ . بىـرى يـوق  مهخپىـي   دەكسېنىڭ ،)يېتهلمهيدۇ
   .بۇيرۇيتتىدەپ دۇئا قىلىشقا  »غىنۇتقاز، نامراتلىقتىن ققىلغىن

  ) 2713: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4223(ئهلبانى  ①
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَـانَ إِذَا  ـ   9368
َت ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ أَْسَتْغِفُرَك ِلذَْنبِي َوأَْسـأَلَُك َرْحَمَتـَك   اْسَتْيقَظَ ِمْن اللَّْيلِ قَالَ لَا إِلََه إِلَّا أَْن

اللَُّهمَّ زِْدنِي ِعلًْما َولَا ُتزȟِْ قَلْبِي َبْعَد إِذْ َهَدْيَتنِي َوَهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنَّـَك أَْنـَت   
  . الَْوهَّاُب

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ  9368
سـهندىن باشـقا ھـېچ    «: ائهلهيهى ۋەسهللهم ئۇيقۇسىدىن ئويغانغـان چاغـد  

. ئىالھ يوقتۇر، سېنى بارلىق نۇقسـانالردىن پـاك دەپ ئېتىقـاد قىلىـمهن    
ــى ا ــمهن، رەھــمهت   ! هللائ ــاھلىرىمنى مهغپىــرەت قىلىشــىڭنى تىلهي گۇن

ە قىلغىـن،  ئىلمىمنى زىياد! هللائى ا. بېغىشلىشىڭنى ئۆتۈنۈپ سورايمهن
مېنـــى ھىـــدايهت قىلغىنىڭـــدىن كېـــيىن دىلىمنـــى تـــوغرا يولـــدىن  
ــلىغىن،     ــمهت بېغىشـــ ــدىن رەھـــ ــا دەرگاھىڭـــ ــۋەتمىگىن، ماڭـــ بۇرىـــ

ــهن   ــىزكى، ســـــ ــاالرنى (شۈبهىســـــ ــدىلىرىڭگه ئاتـــــ ــۇ ) بهنـــــ بهكمـــــ
   .①دەيتتى »بېغىشلىغۇچىسهن

   )5061: ئهبۇ داۋۇد(

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ  َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْنـ   9369
لَْيِه ثَلَاثَ ِحَني َيأْوِي إِلَى ِفَراِشِه أَْسَتْغِفُر اللََّه الَْعِظيَم الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيَّ الْقَيُّوَم َوأَُتوُب إِ

ْت ِمثْلَ َزَبِد الَْبْحرِ َوإِنْ كَاَنْت َعـَدَد َوَرقِ الشَّـَجرِ َوإِنْ   َمرَّاٍت غَفََر اللَُّه لَُه ذُُنوَبُه َوإِنْ كَاَن
  . كَاَنْت َعَدَد َرْملِ َعاِلجٍ َوإِنْ كَاَنْت َعَدَد أَيَّامِ الدُّْنَيا

ـ ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت           9369
  :دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

تىـن مهغپىـرەت   هللائۇلـۇغ ا ”: كىمكى ياتىدىغان چاغـدا ئـۈچ قېـتىم   «
ــقا ھېچ   ــدىن باش ــى، ئۇنىڭ ــرتىلهيمهنك ــۇر  بى ــالھ يوقت ــه هللا ا .ئى ھهمىش

تىرىكتۇر، مهخلۇقاتالرنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىـدۇر، مهن ئۇنىڭغـا تهۋبه   
دېســـه، گهرچه ئۇنىـــڭ گۇنـــاھلىرى خـــۇددى دېڭىزنىـــڭ     “ قىلىـــمهن

ــدەك، د ــۇم       كۆپۈكلىرى ــانىدەك، ق ــڭ س ــڭ ياپراقلىرىنى ەل ـ دەرەخلهرنى
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بارخانلىرىدىكى قۇمالرنىڭ سانىدەك، دۇنيانىڭ كۈنلىرىنىـڭ سـانىدەك   
  . ①»مهغپىرەت قىلىدۇ ھهممىسىنىهللا كۆپ بولسىمۇ، ا

   )3397: تىرمىزى(

لَ َمْن َتَعارَّ ِمـْن  ُعَباَدة ْبن الصَّاِمِت َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا عنـ   9370
ٍء قَِديٌر اللَّْيلِ فَقَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْي

َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ الَْحْمُد ِللَِّه َوُسْبَحانَ اللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر َولَا َحْولَ 
  . اغِْفْر ِلي أَْو َدَعا اْسُتجِيَب لَُه فَإِنْ َتَوضَّأَ َوَصلَّى قُبِلَْت َصلَاُتُه

ــۋايهت  ۇـ ئ    9370 ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ ــامىت رەزىيهلالھـ ــادە ئىبنـــى سـ بـ
  :نقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگه

ھېچ شـېرىكى يـوق يېگـانه    ”: كېچىسى ئويغىنىپ كهتكهن كىشى«
ىــن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ بهرھهق يوقتــۇر، پادىشــاھلىق ۋە جىمــى  تهللا

ھهمدۇسانا ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ ھهر نهرسىگه قادىردۇر، جىمـى ھهمدۇسـانا   
ــا خاســتۇر، ا هللا ــاكتۇر، اهللا ق ــرتىــن باشــقا ھېچ هللاپ ــۇر، ا  بى هللا ئىــالھ يوقت

: دېسه، ئانـدىن “ ياردىمىسىز ھېچ كۈچ ـ قۇدرەت يوقتۇر  نىڭهللا .بۈيۈكتۇر
دېسـه يـاكى دۇئـا قىلسـا، دۇئاسـى      “ !مهغپىرەت قىلغىـن  ېنىم! هللائى ا”

ئهگهر تاھــارەت ئېلىــپ نامــاز ئوقۇســا، نــامىزى قوبــۇل  . ئىجــابهت بولىــدۇ
  . »بولىدۇ

  ) 1154: بۇخارى(

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَـانَ إِذَا  َعْن أَبِي الْأَْزَهرِ الْأَْنَمارِيِّ أَنَّ َرُسـ   9371
أََخذَ َمْضَجَعُه ِمْن اللَّْيلِ قَالَ بِْسمِ اللَِّه َوَضْعُت َجْنبِي اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي َوأَْخِسئْ َشْيطَانِي 

  . َوفُكَّ رَِهانِي َواْجَعلْنِي ِفي النَِّديِّ الْأَْعلَى
: هر ئهنمـــارى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇـ ئهبـــۇ ئهزھ    9371

ئـى  «: ئۇخالش ئالدىداپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاخشىمى 
يېنىمنــى ســېنىڭ ئىســمىڭ بىــلهن قــويىمهن، گۇنــاھلىرىمنى      ! هللا
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مهغپىرەت قىلغىن، شـهيتىنىمنى قوغلىـۋەتكىن، ئۈسـتۈمدىكى ھهق ـ     
يهنى (كى ئالهمنىڭ جامائىتى ھوقۇقالرنى خاالس قىلغىن، مېنى ئۈستۈن

  . ①دەيتتى» !ئىچىدە قىلغىن) پهرىشتىلهر
   )5054: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعِليٍّ َرِحَمُه اللَُّه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيقُـولُ  ـ   9372
كَرِميِ َوكَِلَماِتَك التَّامَِّة ِمْن َشرِّ َما أَْنَت آِخذٌ بَِناِصَيِتِه ِعْنَد َمْضَجِعِه اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِوْجهَِك الْ

ذَا اللَُّهمَّ أَْنَت َتكِْشُف الَْمْغَرَم َوالَْمأْثََم اللَُّهمَّ لَا ُيْهَزُم ُجْنُدَك َولَا ُيْخلَُف َوْعُدَك َولَـا َيْنفَـُع   
   .الَْجدِّ ِمْنَك الَْجدُّ ُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدَك

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇـ   9372
ئۇلۇغ زاتىـڭ ۋە مـۇكهممهل   ! هللائى ا«: ئهلهيهى ۋەسهللهم ياتىدىغان چاغدا

ــېغىنىپ  ــۆزلىرىڭگه سـ ــىلهرنىڭ   ،سـ ــارلىق نهرسـ ــهررىدىنبـ ــاھ  شـ پانـ
ــمهن ــدۇركۇلىســى وئۇالرنىــڭ ك. تىلهي ســهن ! هللائــى ا. ســېنىڭ قولۇڭدى

! هللائــى ا. تۈرۈۋېتىســهن، گۇنــاھالرنى مهغپىــرەت قىلىســهنقهرزلهرنــى كۆ
ــ  بســېنىڭ قوشــۇنۇڭ ھهرگىــز مهغلــۇ    خىالپلىــق  گهبولمايــدۇ، ۋەدەڭ

ــىگه      ــېچ نهرسـ ــدا ھـ ــېنىڭ ئالدىڭـ ــايلىقى سـ ــڭ بـ ــدۇ، باينىـ قىلىنمايـ
ــقاتمايدۇ  ــدۇ  (ئهس ــال قۇتقۇزاالي ــۇنى پهقهت ياخشــى ئهمهل ــى ئ ، ســېنى )يهن

ــاد   ــاك دەپ ئېتىق ــارلىق نۇقســانالردىن پ ــۈزەل   ب ــارلىق گ ــمهن ۋە ب قىلى
  . ②دەيتتى» مهدھىيهلهر بىلهن مهدھىيهلهيمهن

   )5052: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َشكَا َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد الَْمْخُزوِميُّ إِلَـى  ـ   9373
ُسولَ اللَِّه َما أََناُم اللَّْيلَ ِمْن الْأََرقِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َر

َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََوْيَت إِلَى ِفَراِشَك فَقُلْ اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت السَّـْبعِ َوَمـا أșََلَّـْت َوَربَّ    
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َوَما أََضلَّْت كُْن ِلي َجاًرا ِمْن َشرِّ َخلِْقَك كُلِّهِْم َجِميًعا  الْأََرِضَني َوَما أَقَلَّْت َوَربَّ الشََّياِطنيِ
  . ا أَْنَتأَنْ َيفُْرȓَ َعلَيَّ أََحٌد ِمْنُهْم أَْو أَنْ َيْبِغَي َعزَّ َجاُرَك َوَجلَّ ثََناǗَُك َولَا إِلََه غَْيُرَك لَا إِلََه إِلَّ

ق دېگهنلىكىنـى  سۇاليمان ئىبنى بۇرەيدە ئاتىسـىنىڭ مۇنـدا  ـ   9373
ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــۇ    : رى ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ــد مهخزۇم ــد ئىبنــى ۋەلى خالى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا شىكايهت قىلىـپ  
  : كېلىپ

ــى   ــ ئــ ــۇلۇلالھ ـــ ــپ    ! رەســ ــپ كېتىــ ــۇم قېچىــ ــى ئۇيقــ كېچىســ
دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ـ    ئۇخلىيالمايــدىغان بولــۇپ قالــدىم،

  : يهى ۋەسهللهمئهله
يهتـته قـات ئاسـماننىڭ ۋە ئۇنىـڭ     ئـى  ”: ياتقـان چېغىڭـدا   ،ـ ئۇنداقتا 

ئاســتىدىكى نهرســىلهرنىڭ، قاتمۇقــات زېمىننىــڭ ۋە ئۇنىــڭ ئىچىــدىكى 
ــۇالر ئازدۇرغانالرنىــڭ       ــۈن جىــن ـ شــهيتانالرنىڭ ۋە ئ نهرســىلهرنىڭ، پۈت

ــارى ا ــهن ! هللاپهرۋەردىگــ ــپ ســ ــا ئېلىــ ــى پاناھلىقىڭغــ ــارلىق مېنــ ، بــ
ۇقاتلىرىڭــدىن بىرەرســىنىڭ ماڭــا يامــانلىق قىلىشــىدىن يــاكى   مهخل

لىقىــڭ پاناھزىيانكهشــلىك قىلىشــىدىن مېنــى ســاقلىغىن، ســېنىڭ  
بۈيۈكتۇر، شـهنىڭ كاتتىـدۇر، سـهندىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر، پهقهت        

  . ①ـ دېدى !دېگىن“ سهنال بهرھهق مهبۇدسهن
  )3523: تىرمىزى(

بٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيـ   9374
ابِـِه  َوَسلََّم قَالَ إِذَا فَزَِع أََحُدكُْم ِفي النَّْومِ فَلَْيقُلْ أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن غََضبِِه َوِعقَ

َوأَنْ َيْحُضُروِن فَإِنََّها لَْن َتُضرَُّه َوكَانَ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر  َوَشرِّ ِعَباِدِه َوِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطنيِ
  . ُيلَقُِّنَها َمْن َبلَغَ ِمْن َولَِدِه َوَمْن لَْم َيْبلُغْ ِمْنُهْم كََتَبَها ِفي َصكٍّ ثُمَّ َعلَّقََها ِفي ُعُنِقِه

 دىنـ ئهمـــر ئىبنـــى شـــۇئهيب ئاتىســـى ئـــارقىلىق بوۋىســـى     9374
غهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   پهي

سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۇيقۇسىدىن چۆچـۈپ ئويغىنىـپ   «: رىۋايهت قىلىدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 704(ئهلبانى  ①
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نىــڭ مــۇكهممهل كهلىمىلىــرىگه ســېغىنىپ ئۇنىــڭ     هللا” :كهنــدەكهت
غهزىپىــدىن، جازاســىدىن، بهنــدىلهرنىڭ يامانلىقىــدىن، شــهيتانالرنىڭ     

ــىلىرىدىن ۋە ئۇالرن ــېرىك   ۋەسۋەســ ــرىمگه شــ ــڭ ئهمهللىــ ــڭ مېنىــ ىــ
دېسه، شهيتانالرنىڭ ۋەسۋەسىلىرى ئۇنىڭغـا  “ بولۇشىدىن پاناھ تىلهيمهن
  . »ھهرگىز زىيان سااللمايدۇ

ــالىلىرى ئىچىــدىن     ــا ب ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب
ــاالغهتكه يهتكهنلىــرىگه ــۇ ب ــۆگىتهتتى ب ــانى ئ ــ يــاكى دۇئ ــارچه ۇنى بىــر ب پ

ــپ، ــاالغهتكه يهتمىــگهن بالىلىرىنىــڭ بوينىغــا ئېســىپ    قهغهزگه يېزى ب
  . ①قوياتتى

   )3528: تىرمىزى(

 إƂ الرجـل  آوى إذا قـال  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن جابر عنـ   9375
 ذكـر  فان بشر اختم الشيطان ويقول خبري اختم امللك فيقول وشيطان ملك ابتدره فراشه
 فان بشر افتح الشيطان وقال خبري افتح امللك قال يقظاست وإذا يكلؤه امللك بات نام Ż اهللا
 السـموات  ميسك الذى هللا اƩمد منامها يف ميتها وƁ نفسي على رد الذى هللا اƩمد قال

 إال االرض علـى  تقع أن السماء ميسك الذى هللا اƩمد اɇية آخر إƂ تزوال أن واالرض
   .اجلنة دخل فمات سريره عن وقع فان باذنه

بىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ـ جا  9375
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىــڭ يېنىغــا بىــر پهرىشــته ۋە بىــر   ،كىشــى ئۇخاليــدىغان چاغــدا «
ــدۇ  ــهيتان كېلى ــا . ش ــته ئۇنىڭغ ــلهن  ”: پهرىش ــۈنىڭنى ياخشــىلىق بى ك

ــاملىغىن ــهيتان “ !تامــ ــه، شــ ــانلىق ب ”: دېســ ــۈنىڭنى يامــ ــلهن كــ ىــ
نـى يـاد ئېتىـپ ئـۇخالپ قالسـا،      هللائهگهر ئۇ كىشى ا. دەيدۇ“ !تاماملىغىن

ئـۇ كىشـى ئويغانغـان چاغـدا پهرىشـته      . وغدايـدۇ قپهرىشته كېچىچه ئـۇنى  
: دېســه، شــهيتان“ !لىغىنباشــكــۈنىڭنى ياخشــىلىق بىــلهن ” :ئۇنىڭغــا

ــلىغىن  ” ــلهن باش ــانلىق بى ــۈنىڭنى يام ــدۇ“ !ك ــى . دەي ــۇ كىش : ئهگهر ئ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2793(ئهلبانى  ①
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قـا چهكسـىز   هللاېنىمنى ئالماي، ئۇنى ماڭا قايتۇرۇپ بهرگهن ائۇيقۇمدا ج”
ھهقىقهتهن ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى هللا ا﴿: دېسه ۋە“ ھهمدۇساناالر بولسۇن

چۈشۈپ كېتىشـتىن توختىتىـپ   ) قۇدرىتى ۋە گۈزەل ھېكمىتى بىلهن(
ئهگهر ئــۇالر چۈشــۈپ كهتســه، ئــۇالرنى ھــېچ ئهھهدى توختىتىــپ   . تۇرىــدۇ

يهنى كۇففارالر ئازابقـا تېگىشـلىك   (ىقهتهن ھهلىمدۇر ھهقهللا ا. تۇرالمايدۇ
، ناھــايىتى مهغپىــرەت )بولســىمۇ، ئــۇالرنى جازاالشــقا ئالــدىراپ كهتمهيــدۇ

زېمىنغا چۈشۈپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن،   ) ئاسماننىڭ(﴿ ؛①﴾قىلغۇچىدۇر
نىــــڭ ئىزنــــى بىــــلهن هللائاســــماننى توختىتىــــپ تۇرىــــدۇ، پهقهت اهللا ا
ــد  ( ــان چاغ ــامهت بولغ ــماننىڭ قىي ــدىن   ) ائاس ــى بۇنىڭ ــۈپ كېتىش چۈش

نى ئوقۇسـا، كارۋىتىـدىن چۈشـۈپ كېتىـپ     لهردېگهن ئـايهت  ②﴾مۇستهسنا
  . ③»ئۆلۈپ قالغان تهقدىردىمۇ جهننهتكه كىرىدۇ

  )1791: رەزىن؛ مهۋسىلى(

                                                 
 .ئايهت -41سۈرە فاتىر،  ①
 .ئايهت -65سۈرە ھهج،  ②
بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ يهئــال رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئىبــراھىم ئىبنــى ): 17028(ھهيســهمى  ③

 .ھهججاج شامىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  چىققاندا ئوقۇيدىغان دۇئاالرـ  گهنمهسجىدكه كىرۋە ئۆيگه 

َمةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َخَرَج ِمْن َبْيِتِه قَـالَ  َعْن أُمِّ َسلَـ   9376
لَـَم أَْو  بِْسمِ اللَِّه َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه اللَُّهمَّ إِنَّا َنُعوذُ بَِك ِمْن أَنْ َنزِلَّ أَْو َنِضلَّ أَْو َنظِْلَم أَْو ُنظْ

  . لَْيَناَنْجَهلَ أَْو ُيْجَهلَ َع
پهيغهمـبهر  : ئۇممۇ سـهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ     ـ   9376

نىڭ ئىسمى هللا«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆيدىن سىرتقا چىققاندا
ســاڭا ! هللائــى ا. ل قىلغــان ھالــدا چىقىــمهن  ۈقــا تهۋەككــ هللابىــلهن ۋە ا

ســـېغىنىپ ھهقـــتىن بۇرۇلـــۇپ كېتىشـــتىن، تـــوغرا يولـــدىن ئېزىـــپ 
ــتىن،  ــادانلىق    كېتىشـ ــتىن، نـ ــا ئۇچراشـ ــتىن، زۇلۇمغـ ــۇم قىلىشـ زۇلـ

  . ①دەيتتى» !قىلىشتىن ۋە نادانالر قاتارىدا كۆرۈلۈشتىن پاناھ تىلهيمىز
  )3427: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َخَرَج الرَُّجلُ ِمْن ـ   9377
قَالَ بِْسمِ اللَِّه َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه قَالَ ُيقَالُ ِحيَنِئـٍذ ُهـِديَت   َبْيِتِه فَ

  . َوكُِفيَت َوُوِقيَت فََتَتَنحَّى لَُه الشََّياِطُني
ــۋايهت         9377 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ـ ئهنهس ئىبنـ

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلال
قـــا هللانىـــڭ ئىســـمى بىـــلهن ۋە اهللا”: كىشـــى ئۆيىـــدىن چىققانـــدا«

نىـڭ ياردىمىسـىز ھـېچ كـۈچ ـ       هللال قىلغـان ھالـدا چىقىـمهن، ا   ۈتهۋەككـ 
يېتهكلهنـدىڭ،  ) تـوغرا يولغـا  (”: دېسه، شۇ چاغدا ئۇنىڭغا“ قۇدرەت يوقتۇر

دۈشـمهنلىرىڭنىڭ  (، )يهنـى ھاجهتلىرىـڭ راۋا بولـدى   (كۇپايه قىلىندىڭ 
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ــدىن ــاقالندىڭ) يامانلىقلىرىـ ــهيتانالر   “ سـ ــدۇ ۋە شـ ــدا قىلىنىـ دەپ نىـ
  . ①»لىدۇۇئۇنىڭدىن يىراقالشتۇر

  ) 5095: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـْن   ـ   9378
لَى الصَّلَاِة فَقَالَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بَِحقِّ السَّاِئِلَني َعلَْيَك َوأَْسـأَلَُك بَِحـقِّ   َخَرَج ِمْن َبْيِتِه إِ

َمْمَشاَي َهذَا فَإِنِّي لَْم أَْخُرْج أََشًرا َولَا َبطًَرا َولَا رَِياًء َولَا ُسْمَعةً َوَخَرْجُت اتِّقَاَء ُسـْخِطَك  
أَلَُك أَنْ ُتِعيذَنِي ِمْن النَّارِ َوأَنْ َتْغِفَر ِلي ذُُنوبِي إِنَُّه لَا َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّـا  َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك فَأَْس

  . أَْنَت أَقَْبلَ اللَُّه َعلَْيِه بَِوْجهِِه َواْسَتْغفََر لَُه َسْبُعونَ أَلِْف َملٍَك
ـ ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت           9378

  :ى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇك
سـهندىن نهرسـه   ! هللائـى ا ”: چىققانـدا  ناماز ئۈچـۈن ئۆيىـدىن  كىمكى «

تىلىگۈچىلهرنىـڭ ھهققـى ـ ھـۆرمىتى بىـلهن تىلهكلىرىمنـى سـهندىن        
تىلهيمهن، نامازغا كېتىۋاتقان مۇشۇ قهدەملىرىمنىڭ ھهققى ـ ھـۆرمىتى   

مهن ھهرگىزمـــۇ . ا قىلىشـــىڭنى ســـورايمهنبىـــلهن ھـــاجهتلىرىمنى راۋ
ھهددىدىن ئاشقان، چوڭچىلىق قىلغان، رىيا ۋە كۆز ـ كۆز قىلغـان ھالـدا    
ــى     ــۇپ، رازىلىقىڭن ــدىن قورق ــېنىڭ غهزىپىڭ ــدىم، مهن پهقهت س چىقمى

ــتىم  ــلهپ چىق ــدا ساقلىشــىڭنى ۋە     . تى ــۆز پاناھىڭ ــتىن ئ ــى دوزاخ مېن
ۇنــاھالرنى پهقهت گ. گۇنــاھلىرىمنى مهغپىــرەت قىلىشــىڭنى تىلهيــمهن

ئۇنىڭغا جامالى بىلهن يۈزلىنىدۇ، هللا دېسه، ا“ سهنال مهغپىرەت قىلىسهن
  . ②»مىڭ پهرىشته ئۇنىڭغا مهغپىرەت تىلهيدۇ 70

  )778: ئىبنى ماجه(

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولَ مسعُت: قال عنه اهللا رضي ةهرير يبعن أـ   9379
 مـن  القـدميÛ  وسلطانِه العظيمÛ باهللا أعوذ: فقال املسجدÛ إƂ بيته من خرج َمن«: يقول

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4249(بانى ئهل ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 168(ئهلبانى  ②
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 إال قوة وال حول ال اهللاÛ إƂ أمري وفَوَّضُت اهللاÛ على توكلُت اُهللاÛ َربَِّي الرجيمÛ الشيطان
Ûاملَلك له قال باهللا :Ûكُِفيَت Ûَوُوِقيَت وُهِديت« .  

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ    9379
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــداگكىمكــى ئۆيىــدىن مهســجىد « ــا ۋە ئۇنىــڭ هللائۇلــۇغ ا”: ه چىققان ق
ــاھ     ــهيتاندىن پانـ ــدى شـ ــېغىنىپ قوغالنـ ــاھلىقىغا سـ ــي پادىشـ قهدىمىـ

ــمهن ــارىم ا. تىلهيـ ــدىم،  هللاپهرۋەردىگـ ــۈل قىلـ ــا تهۋەككـ ــۇر، مهن ئۇنىڭغـ تـ
دىن باشـقا ھـېچ كـۈچ ـ     نىڭ ياردىمىـ هللائىشلىرىمنى ئۇنىڭغا تاپشۇردۇم، ا

ــا خاســتۇر   ــۇر، پادىشــاھلىق ئۇنىڭغ ــۇدرەت يوقت دېســه، بىــر پهرىشــته  “ ق
تــوغرا (، )يهنــى ھاجهتلىرىــڭ راۋا بولــدى(كۇپــايه قىلىنــدىڭ ”: ئۇنىڭغــا

“ ساقالندىڭ) دۈشمهنلىرىڭنىڭ يامانلىقلىرىدىن(يېتهكلهندىڭ، ) يولغا
  . »دەپ نىدا قىلىدۇ

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َدَخلَ أََحُدكُْم  ـ  9380
َمِتَك َوإِذَا الَْمْسجَِد فَلُْيَسلِّْم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْيقُلْ اللَُّهمَّ افَْتْح ِلي أَْبَواَب َرْح

  . فَلُْيَسلِّْم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْيقُلْ اللَُّهمَّ اْعِصْمنِي ِمْن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمَِخَرَج 
ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـ    9380

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــدەمهســجىدكه كىرگ« يهنــى ( ڭالرســاالم يــولال نىــڭ رەســۇلىغاهللا، اهن
ماڭـا رەھمىتىڭنىـڭ   ! هللائى ا”: ۋە) ڭالرنى ئوقۇ... ممه سهللى ئهالۇئالالھ

نىـڭ  هللامهسجىدتىن چىقسـا، يهنه ا . ەڭالرد“ !دەرۋازىلىرىنى ئېچىۋەتكىن
ــولالڭالر   ــاالم ي ــۇلىغا س ــى ا”: ۋە رەس ــهيتاندىن   ! هللائ ــدى ش ــى قوغالن مېن

  . ①»دەڭالر“ !ساقلىغىن
   )773: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 627(ئهلبانى  ①
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ ـ   9381
ـ   ْيطَاِن إِذَا َدَخلَ الَْمْسجَِد قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه الَْعِظيمِ َوبَِوْجهِِه الْكَرِميِ َوُسلْطَانِِه الْقَِدميِ ِمـْن الشَّ

  . الرَّجِيمِ قَالَ أَقَطْ قُلُْت َنَعْم قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَِلَك قَالَ الشَّْيطَانُ ُحِفظَ ِمنِّي َساِئَر الَْيْومِ
ــا       9381 ــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئ ـ ئاب

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهســجىدكه  : مۇنــداق دەيــدۇ
قــــا، ئۇنىــــڭ كهرەملىــــك جامالىغــــا، قهدىمىــــي هللاۇغ ائۇلــــ«: كىرســــه

 »پادىشــاھلىقىغا ســېغىنىپ قوغالنــدى شــهيتاندىن پانــاھ تىلهيــمهن     
  . دەيتتى
  ):يۇمۇ راۋىئ( ەدىنھهيۋ) يراۋى(قبه ۇئ
ــۇ؟ ـ           ــمى يهتتىم ــۇنچىلىك قىس ــنىڭ مۇش ــۇ ھهدىس ــاڭا ب ــ س دەپ ـ

  :ھهيۋە سورىغانىدى،
  : پقبه سۆزىنى داۋام قىلىۇئ. ـ ھهئه، ـ دېدى 
بـۇ بهنـدە   ”: ـ مهسجىدكه كىرگهن كىشى بۇ دۇئانى ئوقۇسـا، شـهيتان   

  . ①، ـ دېدىدەيدۇ “كهچ كىرگىچه مهندىن قوغدىلىدۇبۈگۈن 
  )466: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُحَمْيٍد أَْو َعْن أَبِي أَُسْيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   9382
َخلَ أََحُدكُْم الَْمْسجَِد فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ افَْتْح ِلي أَْبَواَب َرْحَمِتَك َوإِذَا َخَرَج فَلَْيقُلْ اللَُّهـمَّ  إِذَا َد

  . إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك
ـ ئهبۇ ھۇمهيد ياكى ئهبۇ ئۇسهيد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت     9382

  : هيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل
ماڭا رەھمىتىڭنىڭ دەرۋازىلىرىنى ! هللائى ا” :مهسجىدكه كىرگهندە«

پهزلـى ـ   ! هللائـى ا ”: مهسـجىدتىن چىققانـدا بولسـا    .دەڭالر “!ئېچىۋەتكىن
   .»دەڭالر “مهرھهمىتىڭنى تىلهيمهن

   )713: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 441(ئهلبانى  ①
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للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ ِلَيقُلْ اللَُّهمَّ افَْتْح ِلي فَلُْيَسلِّْم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى ا :ويف روايةـ   9383
  . أَْبَواَب َرْحَمِتَك فَإِذَا َخَرَج فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك

ــيىلگهن        9383 ــداق دېـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــجىدكه «: ـ يهنه بىـ مهسـ
ماڭـا  ! هللائـى ا ”: اندىن، ئڭالرساالم يولال نىڭ پهيغهمبىرىگههللاكىرگهندە، 

ــۋەتكىن   ــى ئېچى ــڭ دەرۋازىلىرىن ــالر “!رەھمىتىڭنى ــجىدتىن . دەڭ مهس
   .①»دەڭالر“ پهزلى ـ مهرھهمىتىڭنى تىلهيمهن! هللائى ا” :ىققاندا بولساچ

  )465: ئهبۇ داۋۇد(

إِذَا َدَخلَ  َعْن فَاِطَمةَ الْكُْبَرى قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ   9384
الَْمْسجَِد َصلَّى َعلَى ُمَحمٍَّد َوَسلََّم َوقَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َوافَْتْح ِلي أَْبَواَب َرْحَمِتـَك  

  . َوإِذَا َخَرَج َصلَّى َعلَى ُمَحمٍَّد َوَسلََّم َوقَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي ذُُنوبِي َوافَْتْح ِلي أَْبَواَب فَْضِلَك
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : اتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇفـ   9384

، ئالدى بىلهن ئۆزىگه رەھمهت ۋە ندەهگئهلهيهى ۋەسهللهم مهسجىدكه كىر
گۇنــاھلىرىمنى مهغپىــرەت ! پهرۋەردىگــارىم«: ســاالم يــولاليتتى، ئانــدىن

. دەيتتـى  »!قىلغىن، ماڭـا رەھمىتىڭنىـڭ دەرۋازىلىرىنـى ئېچىـۋەتكىن    
چىققانـــدىمۇ ئالـــدى بىـــلهن ئـــۆزىگه رەھـــمهت ۋە ســـاالم   مهســـجىدتىن

گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىـن،  ! پهرۋەردىگارىم«: يولاليتتى، ئاندىن
  . ②دەيتتى »!ماڭا پهزلىڭنىڭ دەرۋازىلىرىنى ئېچىۋەتكىن

   )314: تىرمىزى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َولََج َعْن أَبِي َماِلٍك الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ـ   9385
بِْسمِ اللَِّه الرَُّجلُ َبْيَتُه فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َخْيَر الَْمْولَجِ َوَخْيَر الَْمْخَرجِ بِْسمِ اللَِّه َولَْجَنا َو

  . ِلِهَخَرْجَنا َوَعلَى اللَِّه َربَِّنا َتَوكَّلَْنا ثُمَّ ِلُيَسلِّْم َعلَى أَْه
ــۋايهت       9385 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــۇ مالىـــك ئهشـ ـ ئهبـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 440(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 259(ئهلبانى  ②
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ســهندىن ياخشــىلىق بىــلهن ! هللائــى ا”: كىشــى ئــۆيىگه كىرگهنــدە«
 .كىرىپ، ياخشىلىق بىلهن چىققىلى نېسـىپ قىلىشـىڭنى تىلهيـمهن   

ئـى   .نىـڭ ئىسـمى بىـلهن چىقىمىـز    هللارىـپ، ا نىڭ ئىسمى بىـلهن كى هللا
ــارىمىز ا دېســـۇن، ئانـــدىن “ ســـاڭىال تهۋەككـــۈل قىلـــدۇق! هللاپهرۋەردىگـ

  . ①»ئائىلىسىدىكىلهرگه ساالم قىلسۇن
  )5096: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َجلََس ِفـي  ـ   9386
 ْجِلسٍ فَكَثَُر ِفيِه لََغطُُه فَقَالَ قَْبلَ أَنْ َيقُوَم ِمْن َمْجِلِسِه ذَِلَك ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك أَْشَهُدَم

  . أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيَك إِلَّا غُِفَر لَُه َما كَانَ ِفي َمْجِلِسِه ذَِلَك
ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ـ    9386

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۆزلهرنى      « ــۇدە س ــۇ يهردە بىه ــىپ، ئ ــورۇنغا قاتنىش ــرەر س ــى بى كىمك

ئـى  ”: جىقراق قىلىپ سالغان بولسا، شۇ سورۇندىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن
ۋە سـاڭا ھهمـدى ئېيـتىمهن،    مهن سېنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمهن ! هللا

قىغا گۇۋاھلىـق بېـرىمهن، سـهندىن    ۇسهندىن باشقا ھېچ ئىالھنىڭ يوقل
دېسه، ئۇنىـڭ شـۇ سـورۇندا    “ مهغپىرەت تىلهيمهن ۋە ساڭا تهۋبه قىلىمهن
  . ②»ئۆتكۈزگهن گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  )3433: تىرمىزى(

اصِ أَنَُّه قَالَ كَِلَماٌت لَا َيَتكَلَُّم بِهِنَّ أََحٌد ِفي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعـ   3877
ِذكْرٍ َمْجِلِسِه ِعْنَد ِقَياِمِه ثَلَاثَ َمرَّاٍت إِلَّا كُفَِّر بِهِنَّ َعْنُه َولَا َيقُولُُهنَّ ِفي َمْجِلسِ َخْيرٍ َوَمْجِلسِ 

مِ َعلَى الصَِّحيفَِة ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك لَا إِلََه إِلَّا إِلَّا ُخِتَم لَُه بِهِنَّ َعلَْيِه كََما ُيْخَتُم بِالَْخاَت
  . أَْنَت أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيَك

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1091(ئهلبانى  ①
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 2730(ئهلبانى  ②
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ــا       9387 ــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئ ـ ئاب
ــدۇ ــداق دەي ــار بىرقــانچه كهلىــمه : مۇن ــادەم بىــرەر  ب ــداق ئ بولــۇپ، ھهرقان

ــايرىلســورۇندىن  ــدائ ــۈچ قېــتىم ئېيتســا،    ىش ئالدى ــى ئ ــۇ كهلىمىلهرن ئ
ئهگهر ئـۇ كهلىمىلهرنـى ھهرقانـداق بىـر     . گۇناھلىرى مهغپىرەت بولىـدۇ 

ــا     ــا، ئۇنىڭغـ ــورۇنلىرىدا ئېيتسـ ــرى سـ ــورۇندا ۋە زىكـ ــى سـ ــى (ياخشـ يهنـ
خــۇددى قهغهزگه مۆھــۈر بېســىلغاندەك مۆھــۈر  ) ياخشــىلىق دەپتىــرىگه

ى بـارلىق نۇقسـانالردىن پـاك    سـېن ! هللائـى ا ”: ئۇ كهلىمىـلهر . بېسىلىدۇ
ــتىمهن، ســهندىن باشــقا ھــېچ ئىــالھ      ــمهن، ســاڭا ھهمــدى ئېي دەپ بىلى

ــمهن     ــاڭا تهۋبه قىلىـ ــمهن ۋە سـ ــرەت تىلهيـ ــهندىن مهغپىـ ــۇر، سـ “ يوقتـ
  . ①دېگهنلهردىن ئىبارەتتۇر

  )4857: ئهبۇ داۋۇد(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِفـي   َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ إِنْ كُنَّا لََنُعدُّ ِلَرُسولِ اللَِّه َصـ   9388
  . الَْمْجِلسِ الَْواِحِد ِمائَةَ َمرٍَّة َربِّ اغِْفْر ِلي َوُتْب َعلَيَّ إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     9388
: قېـتىم  100ئولتۇرسا،  سورۇندا ەرسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىر

ماڭا مهغپىرەت قىلغىن، تهۋبهمنى قوبـۇل قىلغىـن،   ! ئى پهرۋەردىگارىم«
 »ســهن تهۋبىنــى بهكمــۇ قوبــۇل قىلغۇچىســهن، ناھــايىتى مېهرىبانســهن 

  . ②ەيتتىد
  ) 1516: ئهبۇ داۋۇد(

َوَسلََّم َيقُوُم ِمـْن   اْبَن ُعَمَر قَالَ قَلََّما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه عنـ   9389
ـ  ا َمْجِلسٍ َحتَّى َيْدُعَو بَِهُؤلَاِء الدََّعَواِت ِلأَْصَحابِِه اللَُّهمَّ اقِْسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َيُحولُ َبْيَنَن

َعلَْيَنـا ُمِصـيَباِت    َوَبْيَن َمَعاِصيَك َوِمْن طَاَعِتَك َما ُتَبلُِّغَنا بِِه َجنََّتَك َوِمْن الَْيِقنيِ َما ُتَهوِّنُ بِِه
ثَأَْرَنا َعلَى َمْن الدُّْنَيا َوَمتِّْعَنا بِأَْسَماِعَنا َوأَْبَصارَِنا َوقُوَِّتَنا َما أَْحَيْيَتَنا َواْجَعلُْه الَْوارِثَ ِمنَّا َواْجَعلْ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4066(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1342(ئهلبانى  ②
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لَا َتْجَعلْ الدُّْنَيا أَكَْبَر َهمَِّنا َولَا șَلََمَنا َواْنُصْرَنا َعلَى َمْن َعاَداَنا َولَا َتْجَعلْ ُمِصيَبَتَنا ِفي ِدينَِنا َو
  . َمْبلَغَ ِعلِْمَنا َولَا ُتَسلِّطْ َعلَْيَنا َمْن لَا َيْرَحُمَنا

پهيغهمـبهر  : ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ   ـ   9389
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قانـداقلىكى بىـر سـورۇندىن ئايرىلمـاقچى     

! هللائـى ا «: دۇئا قىلماي تۇرۇپ ئايرىلمايتتى داقلىرىگه مۇنبولسا، ساھابى
بىزگه بىزنى ساڭا ئاسـىيلىق قىلىشـتىن توسـۇپ قالىـدىغان قورقـۇنچ      

ــائهت   ــدىغان ت ــا قىلغىــن، جهننىــتىڭگه يهتكۈزى ئىبــادەت نېســىپ ـ    ئات
قىلغىن، دۇنيـادىكى مۇسـىبهتلىرىمىزنى يهڭگىللىتىـدىغان ئىشـهنچ ـ      

ايـات قالغـان مـۇددەتكىچه قـۇالقلىرىمىزدىن،     ئىمان ئاتا قىلغىن، بىـز ھ 
كۆزلىرىمىزدىن، كۈچ ـ قۇۋۋەتلىرىمىزدىن بىزنى بهھرىمهن قىلغىـن ۋە   

بىــزگه زۇلــۇم  ! بــۇالرنى بىــز ئــۆلگهنگه قهدەر بىــزدىن ئــايرىۋەتمىگىن    
! قىلغىــــنىمىزنى ئېلىشــــنى مۇيهسســــهر قىلغــــانالردىن ئىنتىقــــام

سـىبهتلىرىمىزنى  ۇىـن، م دۈشمهنلىرىمىزگه قارشـى بىـزگه يـاردەم بهرگ   
دىنىمىزدا قىلمىغىن، مال ـ دۇنياغا ئېرىشىشـنى ئهڭ چـوڭ غېمىمىـز      

قىلىـپ قــويمىغىن، بىــزگه رەھىــم   ۋە ئىلىـم ئۆگىنىشــتىكى غــايىمىز 
   .①»قىلمايدىغان زالىمالرنى مۇسهللهت قىلمىغىن
   )3507: تىرمىزى(

ْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعـ   9390
َوَسلََّم كَانَ إِذَا قَفَلَ ِمْن غَْزوٍ أَْو َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة ُيكَبُِّر َعلَى كُلِّ َشَرٍف ِمْن الْـأَْرضِ ثَلَـاثَ   

الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُـلِّ  َتكْبَِرياٍت ثُمَّ َيقُولُ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه 
َشْيٍء قَِديٌر آيُِبونَ َتاِئُبونَ َعابُِدونَ َساجُِدونَ ِلَربَِّنا َحاِمُدونَ َصَدَق اللَُّه َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبـَدُه  

  . َوَهَزَم الْأَْحَزاَب َوْحَدُه
: دەيـدۇ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق      ـ   9390

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــرەر غــازاتتىن يــاكى ھهج   
سهپىرىدىن ۋەياكى ئۆمرە سهپىرىدىن قايتىپ كهلسه، يول بويى چىققـان  

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2783(ئهلبانى  ①
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شـېرىكى  «: ھهر بىر تۆپىلىكته ئـۈچ قېـتىم تهكبىـر ئېيتـاتتى، ئانـدىن     
ــانه ا ــوق يېگـ ــۈل   هللايـ ــۇر، پۈتكـ ــالھ بهرھهق يوقتـ ــېچ ئىـ ــقا ھـ ــن باشـ تىـ

. ىق ۋە ھهمدۇسانا ئۇنىڭغـا خاسـتۇر، ئـۇ ھهر نهرسـىگه قـادىردۇر     پادىشاھل
قا قايتقۇچى، تهۋبه قىلغۇچى، ئىبادەت قىلغـۇچى،  هللابىز پهرۋەردىگارىمىز ا

ۋەدىســىنى ئهمهلــگه هللا ا. ســهجدە قىلغــۇچى ۋە ھهمــدى ئېيتقــۇچىالرمىز
يهنـــى ئىتتىپاقـــداش (ئاشـــۇردى، بهندىســـىگه يـــاردەم بهردى، ئهھزابنـــى 

  . دەيتتى »يالغۇز مهغلۇپ قىلدى ئۆزى) قوشۇننى
  )1797: بۇخارى(

اْبن ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اْسَتَوى َعلَـى   عنـ   9391
كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني َوإِنَّا َبِعريِِه َخارًِجا إِلَى َسفَرٍ كَبََّر ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ ُسْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا َوَما 

ْرَضى اللَُّهمَّ إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَلَُك ِفي َسفَرَِنا َهذَا الْبِرَّ َوالتَّقَْوى َوِمْن الَْعَملِ َما َت
اِحُب ِفي السَّفَرِ َوالَْخِليفَةُ ِفي الْأَْهـلِ  َهوِّنْ َعلَْيَنا َسفََرَنا َهذَا َواطْوِ َعنَّا ُبْعَدُه اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّ

َوإِذَا اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّفَرِ َوكَآَبِة الَْمْنظَرِ َوُسوِء الُْمْنقَلَبِ ِفي الَْمالِ َوالْأَْهلِ 
  . ا َحاِمُدونََرَجَع قَالَُهنَّ َوَزاَد ِفيهِنَّ آيُِبونَ َتاِئُبونَ َعابُِدونَ ِلَربَِّن

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     9391
 ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهپهرگه ئاتلىنىپ تۆگىسـىگه مىنگهنـدە  

ــدىن   ــاتتى، ئان ــۈچ قېــتىم تهكبىــر ئېيت ــۇنى بويســۇندۇرۇپ  ﴿: ئ بىــزگه ب
ىـدۇق، بىـز   قـادىر ئهمهس ئ ) مىنىشـكه (بهرگهن زات پاكتۇر، بىز ئۇنىڭغا 

 ①﴾ھهقىـــقهتهن پهرۋەردىگارىمىزنىـــڭ دەرگاھىغـــا قـــايتۇرۇلغۇچىالرمىز
بىـز بـۇ سـهپىرىمىزدە سـهندىن     ! هللائـى ا «: دېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇيتتى ۋە

. ياخشىلىق ۋە تهقۋادارلىقنى، سـهن رازى بولىـدىغان ئهمهلنـى تىلهيمىـز    
ــن، يىراقلىقىنـــى   ! هللائـــى ا ــان قىلىـــپ بهرگىـ ــهپىرىمىزنى ئاسـ ــۇ سـ بـ
ـ    ســهپهردە ســهن ھهمراھىمىزســهن، بــاال! هللائــى ا! ارتىپ بهرگىــنقىســق

غىنىپ ېســاڭا ســ! هللائــى ا. قىلغۇچىســهن مۇھــاپىزەتچــاقىلىرىمىزنى 
مــال ۋە ـ    ســهپهرنىڭ جاپــا ـ مۇشــهققهتلىرىدىن، چۈشــكۈنلۈكتىن، پــۇل  

                                                 
 .ئايهت -13سۈرە زۇخرۇف،  ①



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 208

دەپ » بالىالرنىڭ يامان ئاقىۋەتكه قېلىشـىدىن پانـاھ تىلهيـمهن   ـ   خوتۇن
ىن قايتىــپ كهلگهنــدىمۇ يۇقىرىــدىكى دۇئــانى    ســهپهرد. دۇئــا قىالتتــى 

قـا قايتقـان، گۇنـاھلىرىمىزدىن تهۋبه قىلغـان،     هللا«: قىالتتى ۋە ئاخىرىدا
پهرۋەردىگارىمىزغــا ئىبــادەت قىلغــان ۋە ئــۇنى مهدھىــيىلىگهن ھالــدا      

  . دېگهن دۇئانى قوشۇپ ئوقۇيتتى» قايتىپ كهلدۇق
  )1342: مۇسلىم(

 َوَضـعَ  إِذَا كَـانَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَبلََغ أَنَُّه َماِلك عنـ   9392
 َوالَْخِليفَةُ السَّفَرِ ِفي الصَّاِحُب أَْنَت اللَُّهمَّ اللَِّه بِاْسمِ َيقُولُ السَّفََر ُيرِيُد َوُهَو الَْغْرزِ ِفي رِْجلَُه
 السَّـفَرِ  َوْعثَاِء ِمْن بَِك أَُعوذُ إِنِّي اللَُّهمَّ السَّفََر َعلَْيَنا َهوِّنَْو الْأَْرَض لََنا اْزوِ اللَُّهمَّ الْأَْهلِ ِفي
  . َوالْأَْهلِ الَْمالِ ِفي الَْمْنظَرِ ُسوِء َوِمْن الُْمْنقَلَبِ كَآَبِة َوِمْن

ئىمام مالىكنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ـ   9392
ئـى  «: ىنىپ پۇتىنى ئۈزەڭگىگه قويغانـدا ئهلهيهى ۋەسهللهم سهپهرگه ئاتل

 مۇھـاپىزەت چـاقىلىرىمىزنى  ـ   سهپهردە سهن ھهمراھىمىزسـهن، بـاال  ! هللا
ــهن ــى ا. قىلغۇچىســ ــهپىرىمىزنى  ! هللائــ ــقارتىپ، ســ ــولىمىزنى قىســ يــ

ــاېســاڭا ســ! هللائاسانالشــتۇرۇپ بهرگىــن، ئــى ا  ـ    غىنىپ ســهپهرنىڭ جاپ
ن ـ بالىالرنىـڭ   مـال ۋە خوتـۇ  ـ   مۇشهققهتلىرىدىن، چۈشكۈنلۈكتىن، پـۇل 

  . دەپ دۇئا قىالتتى» يامان ئاقىۋەتكه قېلىشىدىن پاناھ تىلهيمهن
   )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا كَانَ ِفـي َسـفَرٍ   ـ   9393
اللَِّه َوُحْسنِ َبلَاِئِه َعلَْيَنا َربََّنا َصاِحْبَنا َوأَفِْضلْ َعلَْيَنا َعاِئـذًا   َوأَْسَحَر َيقُولُ َسِمَع َساِمٌع بَِحْمِد

  . بِاللَِّه ِمْن النَّارِ
پهيغهمــبهر : ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇـ    9393

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســهپهر ئۈســتىدە بولــۇپ، تــاڭ ســهھهردە   
قــا ھهمــدى هللابــۇ يهرگه ھــازىر بولغــانالر بىزنىــڭ ا « :غانــدائورنىــدىن تۇر

نىڭ بىزنـى ياخشـى سـىناقالر بىـلهن     هللائېيتقانلىقىمىزنى ئاڭلىدى ۋە ا
بىزنـى ھىمـايه قىلغىـن،    ! ئى پهرۋەردىگـارىمىز . سىنىغانلىقىنى كۆردى
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پهزلى ـ مهرھهمىتىڭنى ئاتا قىلغىـن، بىـز سـاڭا سـېغىنىپ دوزاخـتىن       
  . دەيتتى» پاناھ تىلهيمىز

  )2718: سلىممۇ(

َعْن أََنسٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسـولَ  ـ   9394
ْدنِـي  اللَِّه إِنِّي أُرِيُد َسفًَرا فََزوِّْدنِي قَالَ َزوََّدَك اللَُّه التَّقَْوى قَالَ زِْدنِي قَالَ َوغَفََر ذَْنَبَك قَالَ زِ

  . بِي أَْنَت َوأُمِّي قَالَ َوَيسََّر لََك الَْخْيَر َحْيثَُما كُْنَتبِأَ

بىر ئـادەم پهيغهمـبهر   : ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇـ   9394
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

ۋاتىمهن، ماڭـا دۇئـا   ۇمهن سـهپهرگه چىقمـاقچى بولـ   ! ـ ئى رەسـۇلۇلالھ  
  :ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىپ قويساڭ،

  : ئۇ. ـ دېدى! قىلسۇن يارساڭا تهقۋادارلىقنى هللا ـ ا 

قىلســاڭ، ـ دېگهنىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى     دۇئــا ـــ يهنه 
  : ۋەسهللهم

  :ئۇ. ـ دېدى! گۇناھلىرىڭنى مهغپىرەت قىلسۇنهللا ـ ا 

قىلســاڭ، ـ دېگهنىــدى،    دۇئــايهنه  ـــ ئاتــا ـ ئانــام ســاڭا پىــدا بولســۇن،   
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ســـاڭا ياخشـــىلىقنى مۇيهسســـهر هللا قهيهردە بـــولمىغىن، امهيلـــى ــــ  
  . ①ـ دېدى! قىلسۇن

  ) 3444: تىرمىزى(

َما كَانَ اْبَن ُعَمَر كَانَ َيقُولُ ِللرَُّجلِ إِذَا أََراَد َسفًَرا اْدنُ ِمنِّي أَُودِّْعَك كَ عنـ   9395
يَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَودُِّعَنا فََيقُولُ أَْسَتْوِدُع اللََّه ِديَنَك َوأََماَنَتـَك َوَخـَواتِ  

  . َعَمِلَك

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2739(ئهلبانى  ①
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ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا سـهپهر قىلمـاقچى بولغـان      ـ   9395
  : ھهرقانداق ئادەمگه مۇنداق دەيتتى

ــ ماڭــا يــې  قىن كهلگىــن، مهن ســېنىڭ بىــلهن خــۇددى پهيغهمــبهر  ـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىز بىلهن خوشالشقاندەك خوشلىشىۋاالي، 

ـ    دىنىڭنــى، مــال«: ئــۇ ســهپهرگه ماڭغــان كىشــى بىــلهن خوشالشــقاندا 
  . ①دەيتتى» قا تاپشۇردۇمهللامۈلكىڭنى ۋە ئهمىلىڭنىڭ خاتىمىسىنى ا

   )3443: تىرمىزى(

اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َودََّع َرُجلًـا  َعْن ـ   9396
  . أََخذَ بَِيِدِه فَلَا َيَدُعَها َحتَّى َيكُونَ الرَُّجلُ ُهَو َيَدُع َيَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا    9396
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـرى بىـلهن خوشالشسـا، ئۇنىـڭ قـولىنى      

ئـۇ قـولىنى تـارتمىغىچه پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       . چىڭ تۇتـاتتى 
  . ②ۋەسهللهم قولىنى تارتمايتتى

  ) 3442: تىرمىزى(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسافََر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمرٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ ـ   9397
ِلـَق  فَأَقَْبلَ اللَّْيلُ قَالَ َيا أَْرُض َربِّي َوَربُِّك اللَُّه أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َشرِِّك َوَشرِّ َما ِفيِك َوَشرِّ َما ُخ

ٍد َوأَْسَوَد َوِمْن الَْحيَِّة َوالَْعقْـَربِ َوِمـْن   ِفيِك َوِمْن َشرِّ َما َيِدبُّ َعلَْيِك َوأَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن أََس
  . َساِكنِ الَْبلَِد َوِمْن َواِلٍد َوَما َولََد

: ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ      ـ   9397
ــهپهرگه چىق    ــهللهم سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــا،پهيغهمـ كهچ  سـ

تـۇر، مهن  هللاپهرۋەردىگارىـڭ ا  مېنىـڭ ۋە سـېنىڭ  ! ئى زېمىن«: گهندەكىر
ــىلهرنىڭ     هللا ــهندىكى نهرس ــدىن، س ــېنىڭ يامانلىقىڭ ــېغىنىپ س ــا س ق

يامانلىقىدىن، سهندە يارىتىلغان نهرسىلهرنىڭ يامانلىقىـدىن، سـېنىڭ   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2738(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2738(ئهلبانى  ②
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ئۈســـتۈڭدە ئـــۆمىلهپ يـــۈرگهن نهرســـىلهرنىڭ يامانلىقىـــدىن پانـــاھ      
ــمهن ــى ا. تىلهي ــدىن،    ! هللائ ــارا يىالن ــاڭا ســېغىنىپ شــىردىن، چــوڭ ق س

ىالنــدىن، چايانــدىن، زېمىنــدا ئولتۇراقالشــقانالرنىڭ يامانلىقلىرىــدىن،  ي
يامانلىقىــدىن ۋە ئۇنىــڭ بالىلىرىنىــڭ  ) يهنــى ئىبلىســنىڭ(ئاتىنىــڭ 

  . ①دەيتتى» يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن) يهنى شهيتانالرنىڭ(
  )2603: ئهبۇ داۋۇد(

َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   َعْن َخْولَةَ بِْنِت َحِكيمٍ السُّلَِميَِّة َعْنـ   9398
 َمْن َنَزلَ َمْنزِلًا ثُمَّ قَالَ أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َيُضرَُّه َشـْيٌء َحتَّـى  

  . َيْرَتِحلَ ِمْن َمْنزِِلِه ذَِلَك
ن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   خهۋله بىنتى ھهكىم سۇلهمىييهدىـ   9398

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــيىن    « ــدىن كې ــكۈن قىلغان ــا چۈش ــرەر جايغ ــى بى ــڭ هللا”: كىمك نى

ئۇ ياراتقان بارلىق نهرسـىلهرنىڭ   ،مۇكهممهل كهلىمىلىرىگه سېغىنىپ
 ،غـۇچه بولدېسـه، ئـۇ شـۇ يهردىـن كېتىـپ      “ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن

  . ②»ه ئۇنىڭغا زىيان ـ زەخمهت يهتكۈزەلمهيدۇھېچنهرس
  ) 3437: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسْرجَِس قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسـافََر  ـ   9399
ُهمَّ اْصَحْبَنا ِفي َسفَرَِنا َواْخلُفَْنا َيقُولُ اللَُّهمَّ أَْنَت الصَّاِحُب ِفي السَّفَرِ َوالَْخِليفَةُ ِفي الْأَْهلِ اللَّ

ِن َوِمْن ِفي أَْهِلَنا اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّفََر َوكَآَبِة الُْمْنقَلَبِ َوِمْن الَْحْورِ َبْعَد الْكَْو
  . َدْعَوِة الَْمظْلُومِ َوِمْن ُسوِء الَْمْنظَرِ ِفي الْأَْهلِ َوالَْمالِ

: رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    سئابدۇلالھ ئىبنى سهرجىـ   9399
سـهن  ! هللائى ا«: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهپهرگه چىقسا

 مۇھــــاپىزەتســــهپهردە ھهمراھىمىزســــهن، بــــاال ـ چــــاقىلىرىمىزنى      

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 560(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2733(ئهلبانى  ②
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ــهن ــى ا. قىلغۇچىسـ ــاال ـ       ! هللائـ ــولغىن، بـ ــراھ بـ ــزگه ھهمـ ــهپهردە بىـ سـ
ــۆزەڭ ھى  ــاقىلىرىمىزنى ئ ــن چ ــايه قىلغى ــى ا .م ــېغىنىپ  ! هللائ ــاڭا س س

ــكۈنلۈكتىن،            ــهققهتلىرىدىن، چۈشــــ ــا ـ مۇشــــ ــهپهرنىڭ جاپــــ ســــ
ــڭمهتلىرىمىزئنې ــدىن ( نىــــ ــيىنكۆپهيگهنــــ ــكه  )كېــــ كېمىيىشــــ

، پـۇل ـ مـال ۋە    ندۇئاسـىدى دىن، زۇلۇمغـا ئۇچرىغۇچىنىـڭ به  ىديۈزلىنىش
دەپ » خوتۇن ـ بالىالرنىڭ يامان ئاقىۋەتكه قېلىشـىدىن پانـاھ تىلهيـمهن    

  . ①ئا قىالتتىدۇ
  )3437: تىرمىزى(

َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   9400
ِه آَمْنـُت  َوَسلََّم َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيْخُرُج ِمْن َبْيِتِه ُيرِيُد َسفًَرا أَْو غَْيَرُه فَقَالَ ِحَني َيْخُرُج بِْسمِ اللَّ
َك الَْمْخَرجِ بِاللَِّه اْعَتَصْمُت بِاللَِّه َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه إِلَّا ُرزَِق َخْيَر ذَِل

  . َوُصرَِف َعْنُه َشرُّ ذَِلَك الَْمْخَرجِ
ئوســـمان ئىبنـــى ئهففـــان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت ـ     9400
  :دۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنى

ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان سهپهر ياكى بىرەر ئىـش ئۈچـۈن ئۆيىـدىن    «
قـا ئىمـان   هللانىـڭ ئىسـمى بىـلهن يولغـا چىقىـمهن، ا     هللا”: چىققان چاغدا

ــا تهۋەككــۈل قىلــدىم،  هللائېيتــتىم، كىتابىغــا مهھــكهم ئېســىلىمهن، ا  ق
دېسه، شۇ قېـتىم  “ كۈچ ـ قۇۋۋەت يوقتۇر  نداققانىڭ ياردىمىسىز ھېچهللا

مهقسهت قىلىپ چىققان ئىشىدا ياخشىلىققا ئېرىشىدۇ ۋە يامانلىقتىن 
  . ②»ساقلىنىدۇ

  ) 473: ئهھمهد(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أََراَد ـ   9401
  . ا قَالَ اللَُّهمَّ بَِك أَُصولُ َوبَِك أَُحولُ َوبَِك أَِسُريَسفًَر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2735(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمى ئاتالمىغـان        ): 17077(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بىرى بار
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇـ   9401
ــا     ــا چىقس ــۈن يولغ ــهپهر ئۈچ ــهللهم س ــى ۋەس ــى ا« :ئهلهيه ــېنىڭ ! هللائ س

ھۇجــۇم قىلىــمهن، ســېنىڭ ياردىمىــڭ  ) دۈشــمهنگه(ياردىمىــڭ بىلهنــال 
ھىـيله ـ مىكرىسـتىدىن سـاقلىنىمهن، سـېنىڭ      ) هننىڭدۈشم(بىلهنال 
  . ①دەيتتى »يۈرۈش قىلىمهن) ھهربىي(بىلهنال  ىڭياردىم

  )1298: ئهھمهد(

 أميت أمان: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال علي بن اƩسني عنـ   9402
 قدروا وما Ûرحيم لغفور ريب إن ومرساها ƭراها اهللا بسم: (يقولوا أن ركبوا إذا الغرق من
  . قدره حق اهللا

ـ ھهســـهن ئىبنـــى ئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــادىن رىـــۋايهت     9402
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كېمىنىڭ مېڭىشـى ۋە  ﴿: دېڭىز سهپىرى قىلغانالر نئۈممىتىمدى«
ــى ا ــڭ   هللاتوختىشــ ــىزكى، مېنىــ ــدۇر، شۈبهىســ ــمى بىلهنــ ــڭ ئىســ نىــ

ھهقىـقهتهن مهغپىـرەت   ) تهۋبه قىلغۇچىالرنىڭ گۇناھىنى(دىگارىم پهرۋەر
نـى  هللائۇالر ا﴿: ۋە ②﴾رناھايىتى مېهرىباندۇ) مۇئمىنلهرگه(قىلغۇچىدۇر، 

نىـڭ  هللاقىيـامهت كـۈنى زېمىـن پۈتـۈنلهي ا    . ھهقىقىي رەۋىشته تونۇمىدى
هللا نىڭ ئوڭ قولىـدا قاتلىنىـپ تۇرىـدۇ، ا   هللاچاڭگىلىدا بولىدۇ، ئاسمانالر ا

نىڭ شېرىك كهلتـۈرگهن نهرسـىلىرىدىن پـاكتۇر    )هنى مۇشرىكالري(ئۇالر 
ــتۈندۇ ــايهت ③﴾رۋە ئۈسـ ــگهن ئـ ــۇپ  لهردېـ ــا غهرق بولـ ــا، دېڭىزغـ نى ئوقۇسـ

  . ④»كېتىشتىن ساقلىنىدۇ
  )6781: مهۋسىلى(

                                                 
ىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ھهر ئىككىلىسـىنىڭ    بۇ ھهد): 17088(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 41سۈرە ھۇد،  ②
 .ـ ئايهت 67سۈرە زۇمهر،  ③
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە جهببـارە ئىبنـى مـۇغلىس      ): 17101(ھهيسهمى  ④

 .سى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئىسىملىك ھهدى
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 أََضلَّ إِذَا” :قَالَ َوَسلََّمÛ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َنبِيِّ َعْن غَْزَوانÛَ بن ُعْتَبةَ ْنعـ   9403
 اللَّـهِ  ِعَبـادَ  َيا” :فَلَْيقُلْ أَنِيٌسÛ بَِها لَْيَس بِأَْرضٍ َوُهَو َعْوًنا أََحُدكُْم أََراَد أَْو َشْيئًا أََحُدكُْم
Ûاللَِّه ِعَباَد َيا أَِغيثُونِي Ûَنَراُهْم ال ِعَباًدا ِللَِّه فَإِنَّ أَِغيثُونِي“Û ذَِلَك َجرََّب َوقَْد.   

نـــى غهزۋان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت    ـ ئـــۇتبه ئىب     9493
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ،سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئىنسى ـ جىـن يـوق بىـر چۆلـدە كېتىۋېتىـپ      «
يۈتتۈرۈپ قويسا ياكى بىرەر يـاردەمگه موھتـاج بولـۇپ     بىرەر نهرسىسىنى

ــى ا”: قالســا ــدىلىرىهللائ ــا! نىــڭ بهن ــى ا  ماڭ ــاردەم قىلىڭــالر، ئ نىــڭ هللاي
چـۈنكى زېمىنـدا    .دەپ نىـدا قىلسـۇن  “ ماڭا ياردەم قىلىڭالر! بهندىلىرى

ــار  هللا ــاتلىرى ب ــدىغان مهخلۇق ــۇ مهســىله ســىناق  . »نىــڭ بىــز كۆرمهي ب
  . ①قىلىپ تهجرىبىدىن ئۆتكهن

  ) 118ـ ـ  17/117: »ئهلكهبىر«(

 يف مالئكـة  هللا ان قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عباس ابن عنـ   9404
 بأرض عرجة أحدكم أصاب فإذا الشجر ورق من يسقط ما يكتبون اƩفظة سوى االرض
   .اهللا عباد أعينوا فليناد فالة

كى، ۇدىـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىن  9404
  :للهم مۇنداق دېگهنهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس

ــدە  هللا« ــامه نىــڭ يهر يۈزى ــدىلهرنىڭ ن ــدىغان  ـ    بهن ــاللىرىنى يازى ئهم
ــال يوپۇرمــاق     پهرىشــتىلىرىدىن باشــقا يهنه دەرەخــتىن چۈشــكهن بىــر ت
. چــاغلىق نهرســىنىمۇ قالــدۇرماي يېزىــپ تۇرىــدىغان پهرىشــتىلىرى بــار

نىـڭ  هللائـى ا ” :بېشىغا كۈن چۈشسه ،چۆل ـ باياۋاندا كېتىۋېتىپ  كىمكى
   .②»ەپ توۋلىسۇند“ !ماڭا ياردەم قىلىڭالر! بهندىلىرى

  ) 3128: بهززار(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئۆلىمـاالر ئۇنىـڭ سـهنهدىدە ھهدىسـى        ): 17103(ھهيسهمى  ①

 .زەئىپرەك كىشىلهر بار ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن
 .كتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلى): 17104(ھهيسهمى  ②
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 إذا وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال أنه مسعود ابن عبداهللا عنـ   9405
 هللا فـان  احبسـوا  اهللا عباد يا احسبوا اهللا عباد يا فليناد فالة بارض أحدكم دابة انفلتت
   .سيحبسه االرض يف حاصرا

ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئه  ـ    9405 ــۋايهت  ئاب ــۇدىن رى نه
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ئـى ” :غى قېچىـپ كهتسـه  ىئۇل ،چۆل ـ باياۋاندا كېتىۋېتىپ  كىمكى«
! نىـڭ بهنـدىلىرى  هللائـى ا  .غىمنى توسـۇۋېلىڭالر ىئۇل! نىڭ بهندىلىرىهللا

ــۇل ــدا قىلســۇن“ !غىمنى توســۇۋېلىڭالرىئ نىــڭ شــۇ هللاچــۈنكى ا! دەپ نى
  . ①»ۋالىدۇۇتوس ڭ ئۇلىغىنىزېمىنغا قاراۋاتقان پهرىشتىسى ئۇنى

  ) »ئهلكهبىر«؛ 5269: مهۋسىلى(

 :َيقُـولُ  كَانَ أَنَُّه الضَّالَِّة ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ ُعَمَر اْبنِ َعنِـ   9406
 َوُسلْطَانَِك بِقُْدَرِتِك َضالَِّتي َعلَيَّ اْرُدْد الضَّاللَِة ِمَن ْهِديَت الضَّاللَِة َوَهاِدَي الضَّالَِّة َرادَّ اللَُّهمَّ
   .َوفَْضِلَك َعطَاِئَك ِمْن فَإِنََّها

ــۋايهت    ـ    9406 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ئاب
قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يۈتـۈپ كهتـكهن     

  :اق دېگهنئۇالغ ھهققىدە مۇند
يۈتۈپ كهتكهننى ئىگىسىگه قـايتۇرغۇچى، ئېزىـپ كهتكهننـى تـوغرا     «

غىمنى قۇدرىتىـڭ ۋە  ىيۈتـۈپ كهتـكهن ئـۇل   ! هللائـى ا يولغا يېتهكلىگـۈچى  
ھۆكۈمرانلىقىڭنىڭ بهرىكىتىدىن ماڭـا قـايتۇرۇپ بهرگىـن، چـۈنكى ئـۇ      

  . ②»مهرھهمىتىڭدۇرـ  مهتتۇر ۋە سېنىڭ پهزلىئسهن بهرگهن نې
  )13289 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهئـرۇف ئىبنـى   ): 17105(ھهيسهمى  ①

 .ھهسسان ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇرراھمان ئىبنـى يهئقـۇب   ): 17106(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىبنى ئهبۇ ئۇبادە مهككى ئىسىملىك ماڭا ناتونۇش بىرى بار



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 216

َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َعلَا َنْشًزا  أََنس ْبن عنـ   9407
  . ِمْن الْأَْرضِ قَالَ اللَُّهمَّ لََك الشََّرُف َعلَى كُلِّ َشَرٍف َولََك الَْحْمُد َعلَى كُلِّ َحالٍ

ــك رەزىيهلالھــ     9407 ــى مالى ــدۇ  ـ ئهنهس ئىبن ــداق دەي ــۇ مۇن : ۇ ئهنه
 يهرگه گىـز ېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم قانـداقلىكى بىـر ئ   

ھهرقانداق ئۈسـتۈنلۈك ئۈسـتىدىكى ئۈسـتۈنلۈك سـاڭا     ! هللائى ا«: چىقسا
  . ①دەيتتى» خاستۇر، جىمى ھهمدۇسانا ھهر زامان ساڭا مهنسۇپتۇر

  ) ؛ مهۋسىلى13092: ئهھمهد(

 يـا  أƠب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول Ƃ قال الق مطعم بن جبري عنـ   9408
 بأŷ نعم فقلت زادا وأكثرهم هيئة أصحابك أمثل من تكون أن سفر يف خرجت إذا جبري
 والفـتح  اهللا نصر جاء وإذا الكافرون أيها يا قل اƪمس السور هذه فاقرأ قَالَ وأمى أنت
 اهللا ببسم سورة كل وافتتح اسالن برب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ وقل أحد اهللا هو وقل

 املـال  كثري غنيا وكنت جبري قال الرحيم الرƥن اهللا ببسم قراءتك واختم الرحيم الرƥن
 اهللا رسـول  علمنيهن منذ زلت فما زادا وأقلهم هيئة أبذهم فأكون سفر يف أخرج فكنت
ـ  رجع حƓ زادا وأكثرهم هيئة أحسنهم من أكون ŏن وقرأت وسلم عليه اهللا صلى  نم
   .سفري

: ـ جــۇبهير ئىبنــى مــۇتئىم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    9408
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

ســهپهرگه چىقســـاڭ، ھهمراھلىرىــڭ ئىچىـــدە ئهڭ   ! ـــ ئــى جـــۇبهير   
ســـۆلهتلىك ۋە ئهڭ كـــۆپ پايـــدىغا ئېرىشـــىدىغان كىشـــى بولۇشـــنى      

  : خاالمسهن؟ ـ دېگهنىدى، مهن
  : ئۇ ماڭا. ـ دېدىم ئانام ساڭا پىدا بولسۇن، ئهلۋەتته خااليمهن، اتا ــ ئ 
ـ ئۇنداق بولسـا، سـهن كـافىرۇن، نهسـر، ئىخـالس، فهلهق ۋە ناسـتىن        

ئىبـــــارەت بـــــۇ بهش ســـــۈرىنى ئوقـــــۇغىن، ھهر بىرىنـــــى ئوقۇغانـــــدا  
ــمىلالھىررەھمانىررەھىم” ــى يهنه  “ بىسـ ــالپ، قىرائىتىڭنـ ــلهن باشـ بىـ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە زىيـاد          ): 17111(ھهيسهمى  ①

 .ىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئىبنى نهمىرى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپرەك بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئ
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مهن مېلـى  . ـ دېـدى   !بىلهن تـۈگهتكىن “ ىمبىسمىلالھىررەھمانىررەھ”
ــايالردىن بىـــرى ئىـــدىم، بىـــراق ســـهپهرگه چىقســـام ئهڭ    ئهڭ جىـــق بـ

ــوالتتىم   ــى مهن بـ ــاز كىشـ ــىمۇ ئهڭ ئـ ــىز، پايدىسـ ــبهر . كۆرۈمسـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۇ سـۈرىلهرنى ئۆگىتىـپ قويغـان ۋە مهن      

تىـــپ كهلگـــۈچه يقا نئـــۇالرنى ئوقۇغـــان كۈنـــدىن تارتىـــپ ســـهپىرىمدى
ھهمراھلىــــرىم ئىچىــــدىكى ئهڭ كېلىشــــكهن ۋە پايــــدىغا ئهڭ كــــۆپ 

  . ①ئېرىشكهن كىشى مهن بولۇپ كهلدىم
  )7419: مهۋسىلى(

 رأى فإذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع نسافر كنا قال عمر ابن عنـ   9409
 إƂ وحببنـا  ياهاح ارزقنا اللهم مرات ثالث فيها لنا بارك اللهم قال يدخلها أن يريد قرية
  . إلينا أهلها صاƩي وحبب أهلها

بىز : ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ  9409
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن بىـــرگه ســـهپهرگه  

ئۇنىڭغـا كىرمهكچـى بولسـا، ئـۈچ      ۈپ،، ئۇ بىرەر مهھهللىنى كـۆر قانداچىق
! هللائـۇ مهھهللىـدە بهرىـكهت ئاتـا قىلغىـن، ئـى ا       بىـزگه ! هللائى ا«: قېتىم

بىـزگه ئۇنىـڭ جانلىقلىرىـدىن رىزىـق قىلىـپ بهرگىـن، بىزنـى ئۇنىــڭ        
ــىلىرىنى      ــى كىش ــڭ ياخش ــهتكىن، ئۇنى ــۆيۈملۈك كۆرس ــىگه س ئاھالىس

  . ②دەپ دۇئا قىالتتى» !بىزگىمۇ سۆيۈملۈك كۆرسهتكىن
  ) »ئهلئهۋسهت«(

الَ قُلَْنا َيْوَم الَْخْنَدقِ َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ ِمْن َشْيٍء أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَ عنـ   9410
ـ  َرَب َنقُولُُه فَقَْد َبلََغْت الْقُلُوُب الَْحَناجَِر قَالَ َنَعْم اللَُّهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتَنا َوآِمْن َرْوَعاِتَنا قَالَ فََض

  . َزَمُهْم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِالرِّيحِاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُوُجوَه أَْعَداِئِه بِالرِّيحِ فََه

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ماڭـا نـاتونۇش بىـر قـانچه        ): 17112(ھهيسهمى  ①

 .كىشى بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى خېلى ياخشى، ـ دېگهن): 17115(ھهيسهمى  ②
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خهنـدەك  : ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    9410
  : ئۇرۇشى بولغان كۈنى

جـان ھهلقۇمغـا يېتىـپ    ) ئـۇرۇش ۋەھىمىسـىدىن  ! (رەسـۇلۇلالھ ـ ئى  
، ەپ سـورىغانىدۇق قالدى، بىز قىلىشقا تېگىشلىك بىرەر دۇئـا بـارمۇ؟ ـ د   

  : مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغه
ئهۋرەتلىرىمىزنــــى يــــاپقىن، بىزنــــى ! هللائــــى ا”ـــــ ئهلــــۋەتته بــــار،  

. ـ دېــدى   !دەپ دۇئــا قىلىڭــالر “!قورقــۇنچلىرىمىزدىن ئهمىــن قىلغىــن
تائاال دۈشمهنلىرىگه قارشى بـوران چىقـاردى ۋە ئـۇالرنى    هللا ا ،شۇنىڭ بىلهن

  . ①قىلدى بشۇ بوران بىلهن مهغلۇ
  )؛ بهززار10613 :ئهھمهد(

                                                 
ىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ھهر ئىككىلىسـىنىڭ    بۇ ھهدىسنى ئ): 17128(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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دۇئا، ئىستىخارە  ئوقۇلىدىغانباشقا كۈن چۈشكهندە 
دۇئاسى، ياد ئېلىش قابىلىيىتىنى ) ياخشىلىق تىلهش(

ئاشۇرىدىغان دۇئا، تاماق يېگهن، بىر نهرسه ئىچكهن، كىيىم 
  دۇئاالر ئوقۇلىدىغانكىيگهن ۋە باشقا ئىشالرنى قىلغاندا 

  
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِعْنَد الْكَْربِ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّـ   9411

 َربُّ السَّـَمَواِت  لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه الَْعِظيُم الَْحِليُم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َربُّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه
  . لَْعْرشِ الْكَرِميَِوَربُّ الْأَْرضِ َوَربُّ ا

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ   9411
تىـن  هللابىـر ا «: سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بېشـىغا كـۈن چۈشـكهندە     

ئۇلۇغدۇر، ناھايىتى كۆيۈمچاندۇر، ئۇنىڭـدىن  هللا باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ا
ــۇر، بۈيـــۈك ئهرشـــن  ــۇد بهرھهق يوقتـ ــقا ھـــېچ مهبـ ىڭ ئىگىســـىدۇر، باشـ

ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتـۇر، ئاسـمانالرنىڭ، زېمىننىـڭ ۋە ئۇلـۇغ     
  . دەپ دۇئا قىالتتى» ئهرشنىڭ پهرۋەردىگارىدۇر

  ) 6346: بۇخارى(

  . مبثلهَعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْدُعو ـ  9412
 ىمۇئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ يهنه بىر رىۋايىتىد ئىبنىـ   9412

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يۇقىرىـدىكىگه ئوخشـاش     
  . دۇئا قىلغانلىقى نهقىل قىلىنغان

  ) 3435: تىرمىزى(
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َوَسلََّم ذَاَت َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   9413
َراَك َيْومٍ الَْمْسجَِد فَإِذَا ُهَو بَِرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ ُيقَالُ لَُه أَُبو أَُماَمةَ فَقَالَ َيا أََبا أَُماَمةَ َما ِلـي أَ 

قَالَ أَفَلَا  َجاِلًسا ِفي الَْمْسجِِد ِفي غَْيرِ َوقِْت الصَّلَاِة قَالَ ُهُموٌم لَزَِمْتنِي َوُدُيونٌ َيا َرُسولَ اللَِّه
َيا أَُعلُِّمَك كَلَاًما إِذَا أَْنَت قُلَْتُه أَذَْهَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهمََّك َوقََضى َعْنَك َدْيَنَك قَالَ قُلُْت َبلَى 

لَْحَزِن َوأَُعوذُ َرُسولَ اللَِّه قَالَ قُلْ إِذَا أَْصَبْحَت َوإِذَا أَْمَسْيَت اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن الَْهمِّ َوا
بَِك ِمْن الَْعْجزِ َوالْكََسلِ َوأَُعوذُ بَِك ِمْن الُْجْبنِ َوالُْبْخلِ َوأَُعوذُ بَِك ِمْن غَلََبِة الدَّْينِ َوقَْهـرِ  

  . الرَِّجالِ قَالَ فَفََعلُْت ذَِلَك فَأَذَْهَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهمِّي َوقََضى َعنِّي َدْينِي
بىــر : ىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇـ ئهبــۇ ســهئ   9413

كىرسـه، ئهبـۇ    كهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهسجىد ،كۈنى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . انىكهنئۇمــامه ئىســىملىك بىــر ئهنســارى تۇرغــ 

  :دىنئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ
ــامه   ــۇ ئۇمـ ــ ئـــى ئهبـ ــا، مهســـجىدته  ! ــ ــاز ۋاقتـــى بولمىسـ ــازىر نامـ ھـ
  : ، ئۇەپ سورىدىتۇرۇپسهنغۇ؟ ـ دئول

. ـ دېدى  ،مېنى غهم بېسىۋالدى، قهرزلىرىم بار ئىدى! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

مهن ســاڭا بىــر دۇئــا ئۆگىتىــپ قويــايمۇ؟ ئهگهر ســهن ئــۇ  ،ـــ ئۇنــداقتا 
لىرىڭنـى  تائاال سېنى غهمدىن خاالس قىلىدۇ ۋە قهرزهللا دۇئانى ئوقۇساڭ، ا

  : ئادا قىلىدۇ، ـ دېگهنىدى، ئۇ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ دېـدى  ! ئى رەسـۇلۇلالھ  ،ـ شۇنداق قىلغىن 

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
غىنىپ ېسـاڭا سـ  ! هللائـى ا «: ـ سهن ھهر كـۈنى ئهتىـگهن ۋە ئاخشـامدا    

ــاقلىقتىن،      ــايغۇدىن، ئـــاجىزلىقتىن، ھورۇنلـــۇقتىن، قورقۇنچـ غهم ـ قـ
لىقـــتىن ۋە كىشـــىلهرنىڭ غهزىپىـــدىن پانـــاھ  بېخىللىقـــتىن، قهرزدار

  .ـ دېدى !دېگهن دۇئانى ئوقۇغىن» تىلهيمهن



  ... كۈن چۈشكهندە ئوقۇلىدىغان دۇئا، ئىستىخارە دۇئاسى، ياد ئېلىش قابىلىيىتىنى ئاشۇرىدىغان دۇئاباشقا 
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مهن شـۇنداق  : مۇنـداق دېـگهن  كېـيىن  ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
ــدىم، ا ــدى ۋە   هللا قىلغانىــ ــاالس قىلــ ــدىن خــ ــى غهملىرىمــ ــاال مېنــ تائــ

  . ①قهرزلىرىمنى ئادا قىلدى
  )1555: ئهبۇ داۋۇد(

ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كََرَبُه أَْمٌر قَالَ َعْن أََنسِ ـ   9414
  . َيا َحيُّ َيا قَيُّوُم بَِرْحَمِتَك أَْسَتِغيثُ

ــدۇ       9414 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــك رەزىيهلالھ ــى مالى : ـ ئهنهس ئىبن
 :ىـيىن كهلسـه  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بىرەر ئىـش ق 

! هللا، پۈتۈن مهخلۇقاتالرنى ئىدارە قىلغۇچى اتۇرغۇچى ھهمىشه تىرىكئى «
  . ②دەيتتى» سېنىڭ رەھمىتىڭگه يېلىنىپ ياردەم تىلهيمهن

  ) 3524: تىرمىزى(

ا َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ قَالَْت قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَـ   9415
  . أَُعلُِّمِك كَِلَماٍت َتقُوِليَنُهنَّ ِعْنَد الْكَْربِ أَْو ِفي الْكَْربِ أَللَُّه أَللَُّه َربِّي لَا أُْشرُِك بِِه َشْيئًا

: ئۇمهيسنىڭ قىـزى ئهسـما رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ      ـ   9415
بىــــرەر  ســــاڭا«: پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ماڭــــا

ئهگهر (ئوقۇيدىغان بىـر دۇئـا ئۆگىتىـپ قويـاي      قانداا يولۇققىيىنچىلىقق
مېنىـڭ پهرۋەردىگارىمـدۇر،   هللا بىردۇر، اهللا ا” :)اڭشۇنداق ئهھۋالغا يولۇقس

  . ③دېدى »!دېگىن “مهن ئۇنىڭغا ھېچ نهرسىنى شېرىك قىلمايمهن
  ) 1525: ئهبۇ داۋۇد(

ِلأَبِيِه َيا أََبِت إِنِّي أَْسَمُعَك َتـْدُعو   أَبِي َبكَْرةَ أَنَُّه قَالَ َعْبد الرَّْحَمنِ ْبن عنـ   9416
ـ  ا كُلَّ غََداٍة اللَُّهمَّ َعاِفنِي ِفي َبَدنِي اللَُّهمَّ َعاِفنِي ِفي َسْمِعي اللَُّهمَّ َعاِفنِي ِفي َبَصرِي لَا إِلََه إِلَّ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 333(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2796(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1349(ئهلبانى  ③



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 222

ي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  أَْنَت ُتِعيُدَها ثَلَاثًا ِحَني ُتْصبُِح َوثَلَاثًا ِحَني ُتْمِسي فَقَالَ إِنِّ
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو بِهِنَّ فَأََنا أُِحبُّ أَنْ أَْسَتنَّ بُِسنَِّتِه

  : مهن ئاتامدىن: مۇنداق دەيدۇ ەـ ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهبۇ بهكر 9416
ــا  ــ ئــى ئات تېنىمنــى ســاالمهت ! هللائــى ا”: مهن ســېنىڭ ھهر كــۈنى! ـ

ــى   ــن، ئ ــى ا  ! هللاقىلغى ــن، ئ ــاالمهت قىلغى ــۇلىقىمنى س ــۆزۈمنى ! هللاق ك
دەپ دۇئا قىلغانلىقىڭنى ئاڭاليمهن، سهن بـۇ دۇئـانى   “ !ساالمهت قىلغىن

ھهر ئهتىگهندە ئۈچ قېتىم، كهچته ئۈچ قېتىم ئوقۇيسـهن، بۇنىـڭ سـىرى    
  : نېمه؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ

اق دۇئـا  ـ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇشـۇند  
قىلغـــانلىقىنى ئاڭلىغانىـــدىم، شـــۇڭا مهن ئۇنىـــڭ ســـۈننىتىگه ئهمهل 

  . ①قىلىشنى ياخشى كۆرىمهن، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  ) 5090: ئهبۇ داۋۇد(

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولَ أن: عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبدعن ـ   9417
 قبَضـِتكÛ  ويف أَمتـكÛ  وابُن عبدَكÛ وابن بُدكÛَع إƆِ اللَّهمَّ: فَلَيقُل َهمُُّه كَثُر َمن«: قال

 به َسمَّيَت لَكÛ هو اسمٍ بكلِّ أسأَلُك قضاǗُكÛ يفَّ عدلٌ حكُمكÛ يفَّ ماضٍ بيِدكÛ ناِصييت
Ûيف أْنَزلَته أو نفسك Ûعـلَ  أن: عنَدك الغيب مكُنون يف به اسَتأثَْرَت أَو كتابكƟ  القـرآن 
   .»فرحا به وأبدله غَمَّهÛ اهللا أذَْهَب إال قطُّ عبٌد قاƬا ما وغَمِّيÛ َهمِّي وَجالَء قلÛƑ ربيَع

ــۋايهت    ـ    9417 ــۇدىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنه ئاب
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن سـېنىڭ بهنـدەڭ،   ! هللائـى ا ” :كىمنىڭ غېمى كۆپىيىپ كهتسه«
ــدەڭ ــد نىڭبهن ــدىمهن،  ۋە دې ــېنىڭ چاڭگىلىڭ ــوغلى، مهن س ىكىڭنىڭ ئ

كوكــۇالم ســېنىڭ قولۇڭدىــدۇر، ھهققىمــدە چىقارغــان ھۆكمىــڭ ئىجــرا  
! هللائــى ا. قىلىنىــدۇ ۋە بــۇ ھۆكــۈم ئــادىللىق بىــلهن چىقىرىلغانــدۇر     

ئاتىغان، كىتابىڭدا نازىـل قىلغـان ۋە ئـۆز دەرگاھىڭـدا      ېنىڭ ئۆزەڭنىس
ارلىق ئىســىملىرىڭنى ھــېچكىمگه بىلــدۈرمهي يوشــۇرۇن ســاقلىغان بــ
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پى كهلتۈرۈپ سورايمهنكى، قۇرئان كهرىمنى قهلبىمنىڭ باھارى، غهم ېش
كىمكـى بـۇ دۇئـانى    . دېسۇن “!ـ قايغۇلىرىمنىڭ ئىالجى قىلىپ بهرگىن

ئاتـا  ئۇنى غهم ـ قايغۇلىرىدىن خاالس قىلىـپ، چىقىـش يـولى     هللا ئوقۇسا، ا
  . »قىلىدۇ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا أََراَد أَْمًرا قَالَ َعْن أَبِـ   9418
  . اللَُّهمَّ ِخْر ِلي َواْخَتْر ِلي

ــدۇ      9418 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇ بهكــرى ســىددىق رەزىيهلالھ : ـ ئهب
 :ى بولساپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىرەر ئىشنى قىلماقچ

ماڭا ياخشى ئىشنى مۇيهسسهر قىلغىن ۋە پايـدىلىقىنى ئـۆزەڭ   ! هللائى ا«
  . ①دەپ دۇئا قىالتتى» !تالالپ بهرگىن

  ) 3516: تىرمىزى(

أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعْن َشدَّاد ْبنـ   9419
َنقُولَ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الثََّباَت ِفي الْأَْمرِ َوأَْسأَلَُك َعزَِميةَ الرُّْشِد َوأَْسـأَلَُك   َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا أَنْ

ُشكَْر نِْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَباَدِتَك َوأَْسأَلَُك ِلَساًنا َصاِدقًا َوقَلًْبا َسِليًما َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َمـا  
  . ْيرِ َما َتْعلَُم َوأَْسَتْغِفُرَك ِممَّا َتْعلَُم إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوبَِتْعلَُم َوأَْسأَلَُك ِمْن َخ

: ـ شــهدداد ئىبنــى ئهۋس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ         9419
دىنـــدا ! هللائـــى ا«: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــزگه 

مىتىڭگه ئنېمۇستهھكهم، توغرا ئىشتا قهتئىي ئىرادىلىك قىلىشىڭنى، 
شـــۈكرى قىلىشـــىمغا ۋە ســـاڭا ئهڭ چىرايلىـــق رەۋىشـــته ئىبـــادەت      
قىلىشــىمغا مــۇۋەپپهق قىلىشــىڭنى، تىلىمنــى راســتچىل، قهلبىمنــى 

سـهن   ،ساڭا سـېغىنىپ . ساغالم قىلىشىڭنى سهندىن ئۆتۈنۈپ سورايمهن
بىلىـــدىغان يامـــانلىقالردىن پانـــاھ تىلهيـــمهن ۋە ســـهن بىلىـــدىغان      

شـــۇنداقال ســـهن بىلىـــدىغان بـــارلىق    . يمهنياخشـــىلىقالردىن ســـورا 

                                                 
 .ىپ، ـ دېگهنزەئ): 699(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 224

ــمهن    ــرەت تىلهيـ ــهندىن مهغپىـ ــا سـ ــقهتهن  . گۇناھلىرىمغـ ــهن ھهقىـ سـ
ــهن   ــپ تۇرغۇچىسـ ــايىتى بهك بىلىـ ــى ناھـ ــانى  » !غهيبلهرنـ ــگهن دۇئـ دېـ

  . ①ئۆگىتهتتى
  ) 3407: تىرمىزى(

 اهللا صـلى  اهللا رسولُ علََّمƗ«: قال عنه اهللا رضي الصديق بكر أيبعن ـ   9421
 خليلـكَ  وبـإبراهيم  نبيِّـكÛ  مبحمد أسألك إƆ اللَّهمَّ: قل: قال الدعاءÛ هذا وسلم عليه

 داوَدÛ وزبور عيسىÛ وإƱيل موسىÛ وبتوراة وكلمِتكÛ ُروِحك وبعيسى ƱيِّكÛ ومبوسى
 يف أَْنَزلَته لكÛ هو اسمٍ بكلِّ وأسأَلك قََضْيَتُهÛ وقضاٍء أوَحْيَتُهÛ َوحيٍّ وكلِّ ُمحمٍدÛ وفُرقَان
 الـوْترÛِ  الصَّمد باَألَحد الطَّاهرÛ املطَهَّرِ بامسك وأسأَلك غيبكÛ يف به استأْثَرت أو كÛكتاب

 بِلْحمـيÛ  َتْخِلطَُه وأَنْ والعلَمÛ القرآنÛ ترُزقƗَ أن: وجهك وبُِنور وِكْبريائكÛ وبعظََمِتك
Ûودمي Ûومسعي Ûبه وَتسَتعمل وبصري Ûولك جسديƜ Ûإال قوة وال حول ال فإنه وقوتك 
  . »بك

پهيغهمــبهر : ـ ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    9421
ــا    ــهللهم ماڭـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۆگهتتى ۋە  سـ ــا ئـ ــى ا«: دۇئـ ! هللائـ

پهيغهمبىرىــڭ مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى، خهلىلىــڭ 
ئىبراھىم ئهلهيهىسسـاالمنى، سـهن بىۋاسـىته مۇناجاتالشـقان     ) دوستۇڭ(

ھ ۋە وىڭ مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنى، سـهن تهرەپـتىن كهلـگهن ر     پهيغهمبىر
ســېنىڭ كهلىــمهڭ بىــلهن يارىتىلغــان ئىســا ئهلهيهىسســاالمنى، مۇســا  

ن گهنـى، ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا بېـرىل    تئهلهيهىسساالمغا بېرىلگهن تهۋرا
ــۇھهممهد     ــۇرنى، مـ ــرىلگهن زەبـ ــاالمغا بېـ ــى، داۋۇد ئهلهيهىسسـ ئىنجىلنـ

ــى ۋەســ   ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــى    س ــهن ۋەھي ــاننى، س ــرىلگهن قۇرئ هللهمگه بې
قىلغان پۈتكـۈل ۋەھيىنـى ۋە سـهن ھۆكـۈم قىلغـان پۈتكـۈل ھۆكـۈمنى        

پى كهلتۈرۈپ تۇرۇپ، شۇنداقال، سهن كىتابىڭـدا نازىـل قىلغـان يـاكى     ېش
ھــــېچكىمگه بىلــــدۈرمهي ئــــۆز ئىلمىڭــــدە يوشــــۇرۇن ســــاقلىغان      

ــىملىرىڭنى شــ  ــۈزەل ۋە    ېئىس ــارلىق گ ــېنىڭ ب ــۈرۈپ، س ــاك پى كهلت پ
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ــى،    ــانه ئىكهنلىكىڭنـ ــاج ۋە يېگـ ــمه موھتـ ــر، ھهمـ ــىملىرىڭنى، بىـ ئىسـ
پى كهلتـۈرۈپ  ېئۇلۇغلۇقىڭنى، بۈيۈكلىكىڭنى، جامالىڭنىڭ نـۇرىنى شـ  

ــۇرۇپ،  ــا ت ــانماڭ ــقا ۋە نى قۇرئ ــا قىلىشــىڭنى ئىلىمباش ــى ئات ــۇنى لهرن ، ئ
ــۆزلىرىمگه   ــا ۋە كــــــــ ــا، قۇالقلىرىمغــــــــ ــنىمگه، قېنىمغــــــــ تېــــــــ

ىڭ كۈچ ـ قۇدرىتىڭنىـڭ يـاردىمى    مۇجهسسهملهشتۈرۈۋېتىشىڭنى، سېن
بىلهن جىسمىمنى ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلدۇرۇشـىڭنى ئۆتۈنـۈپ سـورايمهن،     

  . دېدى» !دېگىن“ سېنىڭ ياردىمىڭسىز ھېچ كۈچ ـ قۇۋۋەت يوقتۇر
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَكَلَ َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه ـ   9422
  . أَْو َشرَِب قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَمَنا َوَسقَاَنا َوَجَعلََنا ُمْسِلِمَني

: ـ ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    9422
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاماق يېگهندە ياكى بىـر نهرسـه   

بىــزگه يېگــۈزگهن، ئىچكــۈزگهن ۋە بىزنــى مۇســۇلمانالردىن «: ئىچكهنــدە
  . ①دەپ دۇئا قىالتتى» !قا چهكسىز ھهمدۇساناالر بولسۇنهللاقىلغان ا

  )3457: تىرمىزى(

َعْن أَبِي أَيُّوَب الْأَْنَصارِيِّ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا  ـ   9423
  . َب قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَم َوَسقَى َوَسوَّغَُه َوَجَعلَ لَُه َمْخَرًجاأَكَلَ أَْو َشرِ
ــدۇ       9423 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــارى رەزىيهلالھ ــۇب ئهنس ــۇ ئهيي : ـ ئهب

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاماق يېگهندە ياكى بىـر نهرسـه   
ڭىشــلىك قىلغــان ۋە  يېگــۈزگهن، ئىچكــۈزگهن، ئــۇنى سى  «: ئىچكهنــدە

ــولى    ــش ي ــا چىقى ــولى (ئۇنىڭغ ــى تهرەت ي ــان ا) يهن ــىز  هللاقىلغ ــا چهكس ق
  . ②دەپ دۇئا قىالتتى» !ھهمدۇساناالر بولسۇن

  )3851: ئهبۇ داۋۇد(
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َعْن أَبِي أَُماَمةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َرفََع َماِئَدَتـُه قَـالَ   ـ   9424
  . ُد ِللَِّه كَِثًريا طَيًِّبا ُمَباَركًا ِفيِه غَْيَر َمكِْفيٍّ َولَا ُمَودَّعٍ َولَا ُمْسَتْغًنى َعْنُه َربََّناالَْحْم

ــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ     9424 پهيغهمــبهر : ـ ئهب
سانسىزلىغان، پـاك  «: اندىن تۇرساتىخسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم داس

دىن بىهـاجهت  مىتىئقا خاستۇركى، ئۇنىڭ نېهللادۇساناالر اۋە مۇبارەك ھهم
، توختاپ قالمايـدۇ مهتكه بولغان تىلهكلىرىمىز ئ، ئۇ نېبولغىلى بولمايدۇ

دەپ » بىزنىڭ پهرۋەردىگـارىمىزدۇر هللا بىز ئۇنىڭغا ھهمىشه موھتاجمىز، ا
  . دۇئا قىالتتى

  )5458: بۇخارى(

ْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ َعـ   9425
لَـا  َوَسلََّم َمْن أَكَلَ طََعاًما فَقَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَمنِي َهذَا َوَرَزقَنِيِه ِمْن غَْيرِ َحْولٍ ِمنِّي َو

  . قُوٍَّة غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه
ــهھل ئ   9425 ــۋايهت    ـ س ــىدىن رى ــى ئهنهس ئاتىس ــاز ئىبن ــى مۇئ ىبن

  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بــۇ تامــاقنى ماڭــا يېگــۈزگهن ۋە ئــۇنى ”: كىمكــى تامــاق يهپ بولــۇپ«

قـا ھهمدۇسـاناالر   هللامېنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋىتىمسىز رىزىق قىلىـپ بهرگهن ا  
زگهن گۇنــاھلىرى مهغپىــرەت دېســه، ئۇنىــڭ ئىلگىــرى ئۆتكــۈ “!بولســۇن

  . ①»قىلىنىدۇ
  )3458: تىرمىزى(

َوَمْن لَبَِس ثَْوًبا فَقَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي كََسانِي َهـذَا الثَّـْوَب    :ويف زيادةـ   9426
  . خََّرَوَرَزقَنِيِه ِمْن غَْيرِ َحْولٍ ِمنِّي َولَا قُوٍَّة غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه َوَما َتأَ

: ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــۇالر قوشــۇپ رىــۋايهت قىلىنغــان         9426
بـۇ كىيىمنـى ماڭـا كىيگـۈزگهن ۋە     ”: ىيگهندەكىمكى يېڭى كىيىم ك«

قـــا هللائـــۇنى مېنىـــڭ كـــۈچ ـ قۇۋۋىتىمســـىز رىزىـــق قىلىـــپ بهرگهن ا   
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دېســه، ئۇنىــڭ ئىلگىــرى ۋە كېــيىن ئۆتكــۈزگهن “ ھهمدۇســاناالر بولســۇن
  . ①»قىلىنىدۇگۇناھلىرى مهغپىرەت 

  )4023: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنَُّه كَانَ لَا ُيْؤَتى أََبًدا بِطََعامٍ َولَا َشَرابٍ َحتَّى ـ   9427
َوَنعََّمَنا اللَُّه أَكَْبـُر   َيْشَرَبُه إِلَّا قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا َوأَطَْعَمَنا َوَسقَاَنا الدََّواُء فََيطَْعَمُه أَْو

ُشكَْرَها لَا اللَُّهمَّ أَلْفَْتَنا نِْعَمُتَك بِكُلِّ َشرٍّ فَأَْصَبْحَنا ِمْنَها َوأَْمَسْيَنا بِكُلِّ َخْيرٍ فََنْسأَلَُك َتَماَمَها َو
الَْحْمُد ِللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َما َشاَء  َخْيَر إِلَّا َخْيُرَك َولَا إِلََه غَْيُرَك إِلََه الصَّاِلِحَني َوَربَّ الَْعالَِمَني

  . اللَُّه َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفيَما َرَزقَْتَنا َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ
ـ ھىشــام ئىبنــى ئــۇرۋە ئاتىســىدىن رىــۋايهت قىلىــپ مۇنــداق    9427

يـاكى ئىچىـدىغان نهرسـه كهلتۈرۈلسـه،     ئاتامغا قانداقلىكى تامـاق  : دەيدۇ
بىزنـى  ”: ھهتتا دورا بولسىمۇ، ئۇنى يهپ ياكى ئىچىپ بولغاندىن كېيىن

مهت ئ، بىــزگه يېگــۈزگهن، ئىچكــۈزگهن ۋە نېــ كه ئېرىشــتۈرگهنھىــدايهت
! هللائــى ا. ھهممىــدىن بۈيۈكتــۇرهللا ا! قــا ھهمدۇســاناالر بولســۇنهللابهرگهن ا

ســاقالپ قالــدى، شــۇ   مىتىــڭ بىزنــى پۈتــۈن يامــانلىقتىن ئســېنىڭ نې
مهت بىــلهن تــاڭ ئــاتقۇزدۇق ۋە نۇرغــۇن ياخشــىلىق بىــلهن كهچ      ئنېــ

مهت ئمىتىڭنىڭ داۋامىنى ۋە بىزنىـڭ شـۇ نېـ   ئسهندىن شۇ نې. قىلدۇق
ــاڭا شــ  ــۈن س ــز ۈئۈچ ــان  ! كرى قىلىشــىمىزنى تىلهيمى ــا قىلغ ــهن ئات س

 بىــرياخشــىلىقتىن باشــقا ھــېچ ياخشــىلىق يــوق، ســهندىن باشــقا ھېچ
يـــوق، ســـهن ياخشـــى كىشـــىلهرنىڭ ۋە پۈتـــۈن ئهھلـــى   ئىـــالھ بهرھهق

تىـن  هللاقا خاستۇر، بىر اهللاجىمى ھهمدۇسانا ا. جاھاننىڭ پهرۋەردىگارىسهن
قـا كېلىـدۇ، بـارلىق    دخالىغـان نهرسـه ۋۇجۇ  هللا باشقا ھېچ ئىالھ يوقتـۇر، ا 

بىـزگه رىزىـق قىلىـپ بهرگهن    ! هللائـى ا . قـا مهنسـۇپتۇر  هللاكۈچ ـ قۇۋۋەت ا 
دەپ “ !غىن ۋە بىزنى دوزاختىن ساقلىغىننهرسىلهرنى بهرىكهتلىك قىل

  . دۇئا قىالتتى
  )1740: مالىك(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َدَخلُْت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا َوَخاِلُد ـ   9428
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنـا   ْبُن الَْوِليِد َعلَى َمْيُموَنةَ فََجاَءْتَنا بِإَِناٍء ِفيِه لََبٌن فََشرَِب

َعلَى َيِمينِِه َوَخاِلٌد َعلَى ِشَماِلِه فَقَالَ ِلي الشَّْرَبةُ لََك فَإِنْ ِشئَْت آثَْرَت بَِها َخاِلًدا فَقُلُْت َمـا  
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَطَْعَمـُه اللَّـُه   كُْنُت أُوِثُر َعلَى ُسْؤرَِك أََحًدا ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال

للَُّهمَّ َبارِْك لََنا الطََّعاَم فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفيِه َوأَطِْعْمَنا َخْيًرا ِمْنُه َوَمْن َسقَاُه اللَُّه لََبًنا فَلَْيقُلْ ا
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس َشْيٌء ُيْجزُِئ َمكَـانَ الطََّعـامِ   ِفيِه َوزِْدَنا ِمْنُه َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  . َوالشََّرابِ غَْيُر اللََّبنِ
ــدۇ      9428 ــداق دەي ــا مۇن  ،مهن: ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ۋە خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــد 
ــۇنه رەزىيهل    ــۈچىمىز مهيم ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــۆيىگه   رەزىيهلالھ ــڭ ئ ــۇ ئهنهانى الھ

سۈتتىن ئالدى بىـلهن  . ئۇ بىزگه بىر قاچا سۈت ئېلىپ كهلدى. كىردۇق
ــى    ــهللهم ئىچت ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــوڭ  . پهيغهم ــڭ ئ مهن ئۇنى

پهيغهمـــبهر . تهرىپىـــدە، خالىـــد ئىبنـــى ۋەلىـــد ســـول تهرىپىـــدە ئىـــدى
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭا

خالىــد ئالدىــدا  ،نىڭ، ئهممــا خالىســاڭـــ ســۈت ئىچىــش نــۆۋىتى ســې 
  : ئىچىۋالسۇن، ـ دېگهنىدى، مهن

ــ ســېنىڭ ئاغزىــڭ ته   كهن ســۈتنى باشــقىالرغا ھهرگىــز ئۆتۈنــۈپ  گـــ
: پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ،كېيىن. بهرمهيمهن، ـ دېدىم 

تــامىقىمىزنى بهرىكهتلىــك ! هللائــى ا”: كىمــگه تامــاق يېگۈزســه، ئــۇهللا ا«
هللا ا! دەپ دۇئـا قىلسـۇن  “ !ۇنىڭدىنمۇ ياخشى تاماق بهرگىـن قىلغىن ۋە ئ

سۈتىمىزنى بهرىكهتلىك قىلغىـن،  ! هللائى ا”: كىمگه سۈت ئىچكۈزسه، ئۇ
ئــۇ . دېــدى» !دەپ دۇئــا قىلســۇن“ !يهنه ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ ســۈت بهرگىــن

ــورنىنى  يېمهكلىــك ۋە ئىچىملىكنىــڭســۈتتىن باشــقا نهرســه  «: يهنه ئ
  . ①دېدى» ئااللمايدۇ

  )3455: زىتىرمى(
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َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء إِلَى َسْعِد ْبنِ ُعَبـاَدةَ فََجـاَء   ـ   9429
 بُِخْبزٍ َوَزْيٍت فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفْطََر ِعْنَدكُْم الصَّـاِئُمونَ َوأَكَـلَ  

  . كُْم الْأَْبَراُر َوَصلَّْت َعلَْيكُْم الَْملَاِئكَةُطََعاَم
پهيغهمـــبهر : ـ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ        9429

بـادە رەزىـيهلالھ ئهنهۇنىـڭ    ۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سـهئد ئىبنـى ئ  
پهيغهمـبهر  . ئۆيىگه بارغانىدى، ئۇ داستىخانغا نان ۋە يـاغ ئېلىـپ كهلـدى   

ڭالردا روزا ۈئۆيـ «: لهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن يېـدى، ئانـدىن  سهلاللالھۇ ئه
ــدى،    ــىلهر يېـ ــى كىشـ ــامىقىڭالرنى ياخشـ ــدى، تـ ــار قىلـ ــانالر ئىپتـ تۇتقـ

  . ①دېدى» پهرىشتىلهر سىلهرگه رەھمهت تىلهپ دۇئا قىلدى
  )3854: ئهبۇ داۋۇد(

ُن التَّْيَهاِن ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َصَنَع أَُبو الَْهْيثَمِ ْبـ   9430
كُْم قَالُوا َوَسلََّم طََعاًما فََدَعا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاَبُه فَلَمَّا فََرغُوا قَالَ أَِثيُبوا أََخا

ُدِخلَ َبْيُتُه فَأُِكلَ طََعاُمُه َوُشرَِب َشَراُبُه فََدَعْوا لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما إِثَاَبُتُه قَالَ إِنَّ الرَُّجلَ إِذَا 
  . فَذَِلَك إِثَاَبُتُه
: ـ جابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ        9430

ئهبــۇ ھهيســهم ئىبنــى تهيهــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ 
ئانـدىن ئـۇنى ۋە سـاھابىلىرىنى     ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئاتاپ تاماق ئهتتـى، 

تامــاقتىن كېــيىن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . تاماققــا چــاقىردى
  : ۋەسهللهم

  : ـ دېگهنىدى، ساھابىلهر! ـ قېرىندىشىڭالرغا ساۋاب تىلهڭالر 
. ساۋاب تىلهش قانـداق بولىـدۇ؟ ـ دەپ سـورىدى    ! نىڭ رەسۇلىهللاـ ئى ا 

  : لهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل
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ــى       ــامىقىنى ۋە چېيىنـ ــڭ تـ ــپ، ئۇنىـ ــۆيىگه كىرىـ ــڭ ئـ ــ بىراۋنىـ ــ
ســــاۋاب  )ئۇنىڭغــــا(ئىچكهنــــدىن كېــــيىن، ئۇنىڭغــــا دۇئــــا قىلىــــش 

  . ①تىلىگهنلىكتۇر، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )3853: ئهبۇ داۋۇد(

َسـلََّم إِذَا  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوـ   9431
يِه اْسَتَجدَّ ثَْوًبا َسمَّاُه بِاْسِمِه إِمَّا قَِميًصا أَْو ِعَماَمةً ثُمَّ َيقُولُ اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد أَْنَت كََسـْوَتنِ 

  . أَْسأَلَُك ِمْن َخْيرِِه َوَخْيرِ َما ُصنَِع لَُه َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِِّه َوَشرِّ َما ُصنَِع لَُه
: ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇـ     9431

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يېڭـى كـۆينهك كىيسـه يـاكى       
ــهلله  ــهس ــاالتتى ۋە  يۆگىس ــا ئ ــمىنى تىلغ ــڭ ئىس ــى ا«: ، ئۇنى ــاڭا ! هللائ س

ۇ كىيىمنى ماڭـا سـهن كىيگـۈزدۈڭ،    بچهكسىز ھهمدۇساناالر بولسۇنكى، 
ياخشـى ئىشـالرغا ئىشلىتىشـنى    ە ئـۇنى  سهندىن ئۇنىڭ ياخشىلىقىنى ۋ

ئىشالرغا  ساڭا سېغىنىپ ئۇنىڭ يامانلىقىدىن ۋە ئۇنى يامان. تىلهيمهن
  . ②دەپ دۇئا قىالتتى» پاناھ تىلهيمهن ئىشلىتىشتىن

  )4020: ئهبۇ داۋۇد(
  

 فَقَالَ َجِديًدا ًباثَْو َعْنُه اللَُّه َرِضَي الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر لَبَِس قَالَ أَُماَمةَ أَبِي َعْنـ   9432
 الثَّـْوبِ  إِلَى َعَمَد ثُمَّ َحَياِتي ِفي بِِه َوأََتَجمَّلُ َعْوَرِتي بِِه أَُوارِي َما كََسانِي الَِّذي ِللَِّه الَْحْمُد
 لَـبِسَ  َمْن لَُيقُو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَ ثُمَّ بِِه فََتَصدََّق أَْخلََق الَِّذي
 ثُـمَّ  َحَياِتي ِفي بِِه َوأََتَجمَّلُ َعْوَرِتي بِِه أَُوارِي َما كََسانِي الَِّذي ِللَِّه الَْحْمُد فَقَالَ َجِديًدا ثَْوًبا
 اللَّـهِ  َسْترِ َوِفي اللَِّه ِحفِْظ َوِفي اللَِّه كََنِف ِفي كَانَ بِِه فََتَصدََّق أَْخلََق الَِّذي الثَّْوبِ إِلَى َعَمَد
  . َوَميًِّتا َحيا

ـ ئهبۇ ئۇمامهدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب      9432
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن   

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 830(انى ئهلب ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3393(ئهلبانى  ②



  ... كۈن چۈشكهندە ئوقۇلىدىغان دۇئا، ئىستىخارە دۇئاسى، ياد ئېلىش قابىلىيىتىنى ئاشۇرىدىغان دۇئاباشقا 
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ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم  يېڭــى كىــيىم «: ۋەســهللهمنىڭ مۇن
ياسـىنىش ئۈچـۈن   ئهۋرىتىمنى يېـپىش ۋە ھاياتىمـدا   ”: كىيگهن كىشى

دېگهنـدىن كېـيىن،   “ !قـا ھهمدۇسـاناالر بولسـۇن   هللاماڭا كىـيىم بهرگهن ا 
ئـــۇنى دۇنيـــا ۋە ئـــاخىرەتته هللا كونـــا كىيىمىنـــى ســـهدىقه قىلىۋەتســـه، ا

  . ①»ساقاليدۇ) يامان ئىشالردىن(ھىمايىسىگه ئالىدۇ، قوغدايدۇ ۋە 
  ) 3560: تىرمىزى(

 أُذُنُ طَنَّـتْ  إِذَا: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ولَُرُس قَالَ: قَالَ َراِفعٍ أَبِي َعْنـ   9433
   .ذَكََرنِي َمْن بَِخْيرٍ اللَُّه ذَكََر: َولَْيقُلْ َعلَيÛَّ َولُْيَصلِّ فَلَْيذْكُْرنِيÛ أََحِدكُْم

ــدۇكى،       9433 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئ رەزىيهلالھ ــۇ رافى ـ ئهب
  :ى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه

كىمنىڭ قۇلىقى غوڭۇلدىسـا، مېنىـڭ ئىسـمىمنى تىلغـا ئېلىـپ،      «
مېنىڭ گېپىمنى قىلغان كىشـىنىڭ ياخشـى    هللا”: دۇرۇد يوللىسۇن ۋە
  . ②»دېسۇن “گېپىنى قىلغاي

  )958: »ئهلكهبىر«(

 قـال  املرآة يف نظر إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان قال أنس عنـ   9434
Ʃوأحسن خلقي سوى الذى هللا مدا źوزان صور Ɩغريى من ماشان م.   

پهيغهمـــبهر : ـ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ        9434
مېنـــى «: ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئهيـــنهككه قارىغـــان چاغـــدا 

ئهڭ چىرايلىــق شــهكىلدە ياراتقــان ۋە باشــقىالردىن ئاالھىــدە   بېجىــرىم،
  . ③دەيتتى» !ولسۇنقا ھهمدىلهر بهللاقىلغان ا

  )3124: بهززار(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 713(ئهلبانى  ①
دىكى »ئهلكهبىر«بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، تهبهرانىنىڭ ): 17142(ھهيسهمى  ②

 .سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن
ــهمى  ③ ــۇ ھهدىســنى بهززار ر ): 17143(ھهيس ــۇھهببهر    ب ــى م ــهنهدىدە داۋۇد ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ى

 .ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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يېڭى ئاينى كۆرگهندە، چاقماق چاققاندا، بۇلۇت قاپلىغاندا، 
بوران چىققاندا، چۈشكۈرگهندە، ئهرافات ۋە قهدىر كېچىسىدە 

  ئوقۇلىدىغان دۇئاالر

اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كَـانَ إِذَا َرأَى   َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ـ   9435
  . ُهالْهِلَالَ قَالَ اللَُّهمَّ أَْهِللُْه َعلَْيَنا بِالُْيْمنِ َوالْإَِمياِن َوالسَّلَاَمِة َوالْإِْسلَامِ َربِّي َوَربَُّك اللَّ

ــداق       9435 ــۇدىن مۇن ــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــهه ئىبنــى ئۇبهي ـ تهل
 گهنــدەيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يېڭــى ئــاينى كۆرپه: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــى   ــا قىالتت ــداق دۇئ ــى ا«: مۇن ــان،    ! هللائ ــكهت، ئىم ــزگه بهرى ــاينى بى ــۇ ئ ب
مېنىڭمـۇ، سـېنىڭمۇ   !) ئـى ئـاي  . (ساالمهتلىك ۋە ئىسالم ئېيى قىلغىن

  . ①»تۇرهللارەببىڭ ا
  )3451: تىرمىزى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َرأَى الْهِلَالَ قَالَ قََتاَدة أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  عنـ   9436
ِهلَالُ َخْيرٍ َوُرْشٍد ِهلَالُ َخْيرٍ َوُرْشٍد ِهلَالُ َخْيرٍ َوُرْشٍد آَمْنُت بِالَِّذي َخلَقََك ثَلَاثَ َمرَّاٍت ثُمَّ 

 . كَذَا َيقُولُ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي ذََهَب بَِشْهرِ كَذَا َوَجاَء بَِشْهرِ
ــۋايهت قىلىنىــدۇ    9436 ــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رى : ـ قهت

ــاالم   ــبهر ئهلهيهىسسـ ــدە، پهيغهمـ ــاينى كۆرگهنـ ــى ئـ ــتىم  يېڭـ ــۈچ قېـ : ئـ
ــى،     « ــدايهت ئېيـ ــىلىق ۋە ھىـ ــى، ياخشـ ــدايهت ئېيـ ــىلىق ۋە ھىـ ياخشـ

. ياخشىلىق ۋە ھىدايهت ئېيـى، سـېنى ياراتقـان زاتقـا ئىمـان كهلتـۈردۈم      
قا ھهمـدۇ سـانا   هللالىپ كېتىپ، بۇ ئاينى ئېلىپ كهلگهن اپاالنى ئاينى ئې

  . ②دەيتتى »بولسۇن
   )5092: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2745(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 1089(ئهلبناى  ②



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َسـِمَع  ـ   9437
  . لَْنا بَِغَضبَِك َولَا ُتْهِلكَْنا بَِعذَابَِك َوَعاِفَنا قَْبلَ ذَِلَكَصْوَت الرَّْعِد َوالصََّواِعقِ قَالَ اللَُّهمَّ لَا َتقُْت

: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ئىبنـى ئـۆمهر   ـ ئابدۇلالھ   9437
ئـى  «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   ،چاقماق چېقىـپ ھـاۋا گۈلدۈرلىگهنـدە   

 غهزىپىــڭ بىــلهن بىزنــى ئۆلتــۈرمىگىن، ئازابىــڭ بىــلهن ھــاالك      ! هللا
ــۇرۇن بىز ئازابىــڭ چۈشۈشــتىنقىلمىغىــن،  ــا ئېلىــپ  ب ــى دەرگاھىڭغ ن

  . ①دەيتتى» !كهت

  )3450: تىرمىزى(

 َصـلَّى  النَّبِيُّ كَانَ قَالَْت أَنََّها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َزْوجِ َعاِئَشةَ َعْنـ   9438
 َمـا  َوَخْيـرَ  ِفيَها َما َوَخْيَر َخْيَرَها أَْسأَلَُك إِنِّي اللَُّهمَّ الَقَ الرِّيُح َعَصفَْت إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 . بِِه أُْرِسلَْت َما َوَشرِّ ِفيَها َما َوَشرِّ َشرَِّها ِمْن بَِك َوأَُعوذُ بِِه أُْرِسلَْت

ــدۇ     9438 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنه ــوران  : ـ ئائىشــه رەزىيهلالھ ــاتتىق ب ق
ــبهر ئهلهيه  ــدا، پهيغهم ــى  چىققان ــداق دەيتت ــاالم مۇن ــى ا«: ىسس مهن ! هللائ

ياخشــىلىقىنى ۋە ئۇنىڭــدىكى ياخشــىلىقنى ھهمــدە ) بوراننىــڭ(بۇنىــڭ 
ئۇنىـڭ  . ئۇنىڭ بىلهن ئهۋەتىلگهن نهرسىنىڭ ياخشـىلىقىنى تىلهيـمهن  

ــلهن     ــڭ بىـ ــدە ئۇنىـ ــانلىقتىن ھهمـ ــدىكى يامـ ــدىن ۋە ئۇنىڭـ يامانلىقىـ
  . »نئهۋەتىلگهن نهرسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمه

 ) 899: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَـانَ إِذَا َرأَى  ـ   9439
 َناِشئًا ِفي أُفُقِ السََّماِء َتَرَك الَْعَملَ َوإِنْ كَانَ ِفي َصلَاٍة ثُمَّ َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِـَك ِمـنْ  

 . َشرَِّها فَإِنْ ُمِطَر قَالَ اللَُّهمَّ َصيًِّبا َهنِيئًا
ــدۇ      9439 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ـ ئائىشـ پهيغهمـ

ئىشــىنى  دە،ئهلهيهىسســاالم ئاســمان ئۇپۇقلىرىــدا بىــر بۇلــۇتنى كۆرگهنــ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 680(ئهلبانى  ①
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: مۇنـداق دەيتتـى  ئانـدىن  پ، ۇقئو ىالقىسقئوقۇۋاتقان بولسا،  تاشالپ، ناماز
ئهگهر . »ساڭا سېغىنىپ ئۇنىڭ يامانلىقىدىن پانـاھ تىلهيـمهن  ! هللائى ا«

بهرىــكهت ئېلىــپ كېلىــدىغان يــامغۇر ! هللائــى ا«: يــامغۇر يىغىــپ قالســا
  . ①دەيتتى» !ئهۋەتكىن

  )5099: ئهبۇ داۋۇد(

يُح ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الـرِّ  عن ايبـ   9440
َتُسبُّوَها  ِمْن َرْوǳِ اللَِّه قَالَ َسلََمةُ فََرْوǳُ اللَِّه َتأِْتي بِالرَّْحَمِة َوَتأِْتي بِالَْعذَابِ فَإِذَا َرأَْيُتُموَها فَلَا

 . َوَسلُوا اللََّه َخْيَرَها َواْسَتِعيذُوا بِاللَِّه ِمْن َشرَِّها

مهن پهيغهمـبهر  : دەيدۇـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق   9440
ــاالمنىڭ ــامال ا«: ئهلهيهىسس ــمهت   هللا ش ــدە رەھ ــۇپ، بهزى ــدىن بول تهرىپى

ــازاب ئېلىــپ كېلىــدۇ  ) شــامالنى(شــۇڭا . ئېلىــپ كهلســه، يهنه بهزىــدە ئ
تىـن  هللاھهممىڭـالر بىـرلىكته ا  ! كۆرگهن چىغىڭالردا، ئۇنى تىللىمـاڭالر 

ــاھ تىلهڭــالر   ــگهن » ئۇنىــڭ ياخشــىلىقىنى ســوراپ، يامانلىقىــدىن پان دې
  . ②سۆزىنى ئاڭلىغانىدىم

  )5097: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َعطَـَس أََحـُدكُْم   ـ   9441
َوَيقُولُ ُهَو َيْهـِديكُُم   فَلَْيقُلْ الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ َحالٍ َولَْيقُلْ أَُخوُه أَْو َصاِحُبُه َيْرَحُمَك اللَُّه

 . اللَُّه َوُيْصِلُح َبالَكُْم

ـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    9441
  : م مۇنداق دېگهنللهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه

يهنــى (“ كــۇللى ھــال الئهلههمــدۇلىلالھى ئه”: كىمكــى چۈشكۈرســه«
يېنىدىكى بۇرادىرى . دېسۇن) همدە ئېيتىمهنقا ھهللاھهر قانداق ئهھۋالدا ا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن: )4252(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4250(ئهلبانى  ②
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) ساڭا رەھمهت قىلسۇنهللا يهنى ا(“ لالهيهرھهمۇك”: ياكى دوستى ئۇنىڭغا
): چۈشـــــكۈرگۈچى(بـــــۇ ســـــۆزنى ئاڭلىغانـــــدىن كېـــــيىن  . ســـــۇنېد
ــالهكۇم  ” ــلىه ب ــدىكۇمۇلالھ ۋە يۇس ــى ا(“ يهھ ــدايهت  هللا يهن ــىلهرنى ھى س

  . ①»ۇرسۇندەپ جاۋاب قايت) قىلسۇن ۋە ئىشىڭالرنى ئوڭلىسۇن

  )5033: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ِهلَالِ ْبنِ َيَساٍف قَالَ كُنَّا َمَع َساِلمِ ْبنِ ُعَبْيٍد فََعطََس َرُجلٌ ِمْن الْقَـْومِ  ـ   9442
 فَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيكُْم فَقَالَ َساِلٌم َوَعلَْيَك َوَعلَى أُمَِّك ثُمَّ قَالَ َبْعُد لََعلََّك َوَجْدَت ِممَّا قُلْـتُ 
ِه لََك قَالَ لََوِدْدُت أَنََّك لَْم َتذْكُْر أُمِّي بَِخْيرٍ َولَا بَِشرٍّ قَالَ إِنََّما قُلُْت لََك كََما قَالَ َرُسولُ اللَّ

َرُجلٌ ِمْن َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّا َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َعطََس 
ثُـمَّ  الْقَْومِ فَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيكُْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيَك َوَعلَى أُمَِّك 

ُه َيْرَحُمَك قَالَ إِذَا َعطََس أََحُدكُْم فَلَْيْحَمْد اللََّه قَالَ فَذَكََر َبْعَض الَْمَحاِمِد َولَْيقُلْ لَُه َمْن ِعْنَد
  . اللَُّه َولَْيُردَّ َيْعنِي َعلَْيهِْم َيْغِفُر اللَُّه لََنا َولَكُْم

مهن : ھىالل ئىبنى يهسـافتىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ     – 9442
سالىم ئىبنى ئۇبهيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىـدا تـۇراتتىم، بىـر ئـادەم     

  :چۈشكۈرۈپ) نىداېئۇنىڭ ي(
  :سالىم ئۇنىڭغا. دىېـ د! مـ ئهسساالمۇ ئهلهيكۇ 
بىر ئازدىن كېيىن، . ـ دەپ جاۋاب قايتۇردى! ـ ساڭا ۋە ئاناڭغا بولسۇن 

  :سالىم ئۇ كىشىگه
  :ئۇ. ـ مېنىڭ سۆزۈمدىن رەنجىپ قالدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىدى 
ـ نـېمه بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزەر ئانـامنى تىلغـا ئالمىغـان بولسـاڭ         
  :ۇنداق دېدىنهتتىم، ـ دېگهنىدى، ئۇنىڭغا مۈسۆي
. ـ مهن ساڭا ئهينهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دېگىنىنى دېدىم 

بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىـرگه ئىـدۇق، ئـادەملهردىن بىـرى     
دېگهنىـــــدى، پهيغهمـــــبهر  “ ئهسســـــاالمۇ ئهلهيكـــــۇم ”: چۈشـــــكۈرۈپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4209(ئهلبانى  ①
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سـىلهردىن  «: كېـيىن . دېـدى » ساڭا ۋە ئاناڭغا بولسـۇن «: ئهلهيهىسساالم
. دېسـۇن ) قا ھهمدۇسانا بولسـۇن هللا(“ ئهلههمدۇلىلالھ”: چۈشكۈرسهكىم 

) ساڭا رەھمهت قىلسـۇن هللا ا(“ لالھهيهرھهمۇك”: يېنىدىكى ئادەم ئۇنىڭغا
يهنـى  (“ يهغفىرۇلالھۇ لهنا ۋە لهكۇم”: چۈشكۈرگهن ئادەم ئۇنىڭغا. دېسۇن

  . ①»دېدى“ دېسۇن) بىزنى ۋە سىلهرنى مهغپىرەت قىلسۇنهللا ا
  )5031: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر كَانَ إِذَا َعطََس فَِقيلَ لَُه َيْرَحُمَك اللَُّه قَـالَ  ـ   9443
  . َيْرَحُمَنا اللَُّه َوإِيَّاكُْم َوَيْغِفُر لََنا َولَكُْم

مهر ۆئابدۇلالھ ئىبنى ئ: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ئـ نافى  9443
  :ئۇنىڭغا ىتتا، باشقىالرچۈشكۈرگهن ۋاق

  :جاۋابهن ئۇ ېسه،دـ ! لالھهيهرھهمۇكـ  
  . تىتـ دەي !بىزگه ۋە سىلهرگه مهرھهمهت ۋە مهغپىرەت قىلسۇنهللا اـ  

  )1800: مالىك(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ أَكْثَُر َما َدَعا بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   9444
َم َعِشيَّةَ َعَرفَةَ ِفي الَْمْوِقِف اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد كَالَِّذي َنقُولُ َوَخْيًرا ِممَّا َنقُولُ اللَُّهمَّ لََك َوَسلَّ

َصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي َوإِلَْيَك َمآبِي َولََك َربِّ ُتَراِثي اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمـْن  
رِ َوَوْسَوَسِة الصَّْدرِ َوَشَتاِت الْأَْمرِ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َتجِـيُء بِـِه   َعذَابِ الْقَْب

  .الرِّيُح
ـــ     9444 ــدۇ  ىئهلـ ــداق دەيـ ــۇ تالىـــب مۇنـ ــبهر : ئىبنـــى ئهبـ پهيغهمـ

دۇئـاالرنى ئهڭ كـۆپ    مۇنـۇ  تۇرغـان كـۈنى كهچـته    اتتاافئهلهيهىسساالم ئهر
ــانقىل ــى ا«: غ ــز ئ! هللائ ــان ۋە ئېبى ــۆپر ېيتىۋاتق ــۇ ك  ەكيتقىنىمىزدىنم

نـامىزىم، ئىبـادەتلىرىم، ھايـاتىم ۋە    ! هللائـى ا . ھهمدۇ ساناالر ساڭا بولسۇن
ــهن ئ   ــى سـ ــاتىم ھهممىسـ ــدۇرۈچۈمامـ ــېنىڭ   . نـ ــايىم سـ ــدىغان جـ بارىـ

ــايلىقىم ســېنىڭدۇر پ ،دەرگاھىڭــدۇر ــۈن ب ــى ا. ۈت ــرەقه! هللائ ىــدىن، ابئاز ب

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1067(ئهلبانى  ①
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تىشـىدىن  ېىلىنىـپ ك ۋەسۋەسىسىدىن، ئىشـىمنىڭ پارچ  نىڭسىمپنه
ــېغىنىپ  ــاڭا س ــمهن  س ــاھ تىلهي ــى ا. پان ــامال ئ! هللائ ــگهن  ېش ــپ كهل لى

  . ①»پاناھ تىلهيمهن ساڭا سېغىنىپئاپهتنىڭ يامانلىقىدىن 
 )3520: تىرمىزى(

لَ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاـ   9445
ْحـَدُه لَـا   َخْيُر الدَُّعاِء ُدَعاُء َيْومِ َعَرفَةَ َوَخْيُر َما قُلُْت أََنا َوالنَّبِيُّونَ ِمْن قَْبِلي لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َو

 . َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
دادىسـى چـوڭ دادىسـىدىن     ـ ئهمىر ئىبنى شۇئهيب دادىسىدىن،  9445

مۇنـداق   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمـبهر   رىۋايهت قىلىـدۇكى، 
  : ېگهند

مهن ۋە . نى قىلىنغـان دۇئـادۇر  ۈات كافدۇئاالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئهر«
ــدىن ئ ــىمهنــ ــان   ىلگىرىكــ ــڭ قىلغــ ــۆزىنىڭپهيغهمبهرلهرنىــ ئهڭ  ســ
نىــڭ شــېرىكى ىــن باشــقا ئىــالھ يــوق، ئــۇ يــالغۇزدۇر، ئۇتهللا”: ياخشىســى

سانا ئۇنىڭغا خاسـتۇر ۋە ئـۇ    ۇيوقتۇر، پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، ھهمد
   .②»دېگهن سۆزدۇر “ھهممه نهرسىگه قادىردۇر

  )3585: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت إِنْ َعِلْمُت أَيُّ لَْيلٍَة لَْيلَةُ الْقَْدرِ ـ   9446
 . أَقُولُ ِفيَها قَالَ قُوِلي اللَُّهمَّ إِنََّك ُعفُوٌّ كَرٌِمي ُتِحبُّ الَْعفَْو فَاْعُف َعنِّيَما 

ــدۇ  ـ    9446 ــداق دەي ــا مۇن مهن پهيغهمــبهر : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنه
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

مه دەيـمهن؟ ـ دەپ   ېن ،چىسىنى تاپسامېقهدىر ك! نىڭ رەسۇلىهللائى ـ  
  :غانىدىم، ئۇ مۇنداق دېدىىسور

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 702(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2837(ئهلبانى  ②
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ــ   چى كهرەملىــك زاتســهن، ئهپــۇ قىلىشــنى  ۈســهن كهچۈرگــ! هللائــى اـ
  . ①گىنېـ د !نى كهچۈرگىنېياخشى كۆرىسهن، م

  )3513: تىرمىزى(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2789(ئهلبانى  ①
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  مۇئهييهن ۋاقىتقا بهلگىلهنمىگهن دۇئاالر

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْعَوةُ ِذي النُّـوِن إِذْ  َعْن َسْعٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـ   9447
بَِها َدَعا َوُهَو ِفي َبطْنِ الُْحوِت لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمْن الظَّاِلِمَني فَإِنَُّه لَْم َيْدُع 

   .َرُجلٌ ُمْسِلٌم ِفي َشْيٍء قَطُّ إِلَّا اْسَتَجاَب اللَُّه لَُه
پهيغهمـبهر  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ سه  9447

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاالم ب « ــۇس ئهلهيهىسس ــڭ قوېيۇن ــرلىقنى ــۇرۇپىس ــى ا”: قىدا ت  !هللائ

سهندىن باشقا ئىالھ يوق، سهن كهمچىلىكلهردىـن پاكسـهن، ھهقىـقهتهن    
قانـداق بىـر مۇسـۇلمان     .ەپ دۇئا قىلغانىـدى د“ مهن زالىمالردىن بولدۇم

ئۇنىـڭ دۇئاسـىنى ئهلـۋەتته    هللا دۇئـا بىـلهن ئىلتىجـا قىلسـا، ا     مۇشـۇ مانا 
   .①»ل قىلىدۇۇقوب

 )3505: تىرمىزى(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِمْن ُدَعاِء ـ   9448
نِّي أَْسأَلَُك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن ُيِحبَُّك َوالَْعَملَ الَِّذي ُيَبلُِّغنِي ُحبََّك اللَُّهـمَّ  َداُوَد َيقُولُ اللَُّهمَّ إِ

 اْجَعلْ ُحبََّك أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن َنفِْسي َوأَْهِلي َوِمْن الَْماِء الَْبارِِد قَالَ َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
 . َر َداُوَد ُيَحدِّثُ َعْنُه قَالَ كَانَ أَْعَبَد الَْبَشرَِعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذَكَ

 دىن رىــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، دەردا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهــۇ  ۇئهبــ ـ     9448
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ــى ا”: داۋۇد ئهلهيهىسســاالم« ــۇھهببىتىڭنى، ســېنى  ! هللائ ســېنىڭ م
ېنىڭ مـــــــۇھهببىتىڭگه ســـــــۆيگهنلهرنىڭ مـــــــۇھهببىتىنى ۋە ســـــــ
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ئـۆز  ماڭـا  مـۇھهببىتىڭنى  ! هللائـى ا . يېتهكلهيدىغان ئهمهلنـى تىلهيـمهن  
ــدىن ۋە  پنه ــىمدىن، ئهھلىم ــگهن  س ــا ئىچىل ــان ۋاقىتت ــوغ چاڭقىغ ق ۇس

پهيغهمـــبهر . »دەپ دۇئـــا قىالتتـــى  “ك قىلغىـــنۈســـۆيۈمل مۇســـۇدىن
ئـــۇ ئىنســـانالر «: ئهلهيهىسســـاالم داۋۇد ئهلهيهىسســـاالمنى ئهســـلىگهندە

  . ①دەيتتى »كىشى ئىدى گۈيئهڭ ئىبادەت ىكىىچىدئ
  )3490 :تىرمىزى(

 يا قيومÛ يا َحيُّ يا: يونس قوم دعاَء أَن«: يرفعه عنه اهللا رضي هريرة أبوـ   9449
 .»واɋكرام اجلالل ذا يا ُمِميتÛ يا ُمْحييÛ يا حيÛَّ ال حَني حيُّ

 ۇكى،ۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدـ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ   9449
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئـى  ”: مۇنداق ئىـدى س ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمىنىڭ دۇئاسى ۇنۇي«
 ىســهن،تۇر ھهممىنــى ئىــدارە قىلىــپ   ســهن،ھاياتســهن ھهمىشــه  ! هللا

ســـــهن ، ئىـــــدىڭھايــــات  ســـــهن چكىم ھايـــــات ئهمهس چاغــــدا  ېھــــ 
  . »سهنسى، ئۇلۇغلۇق ۋە كهرەم ئىگىسهنچىۈلتۈرگۆ، ئسهنچىۈۈرگدتىرىل

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

 إƂ آدم اهللا أهـبط  ملا«: قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن عائشةÛ عنـ   9450
 سريرÛź تعلم إنك اللهم: الدعاء هذا اهللا فأƬمه ركعتنيÛ فصلى الكعبةÛ وجاه قام األرض
. ذنƃ Ƒ فرفاغ نفسي يف ما وتعلم سؤÛƃ فأعطƗ حاجيت وتعلم معذرÛź فاقبل وعالنييت
 Ûƃ كتبت ما إال يصيبƗ ال أنه أعلم حƓ صادقا ويقينا قلÛƑ يباشر إميانا أسألك إƆ اللهم
 ذنبـكÛ  لك وغفرت توبتكÛ قبلت قد إƆ آدمÛ يا: إليه اهللا فأوحى. ƃ قسمت مبا ورضا
 عنـه  وزجـرت  أمرهÛ من املهم وكفيته ذنبهÛ له غفرت إال الدعاء ŏذا أحد يدعوƆ ولن
 . »يردها Ɓ وإن راغمةÛ الدنيا إليه وأقبلت تاجرÛ كل وراء من له واƟرت يطانÛالش

ــا       9450 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى، ـ ئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ  دىن رىـ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 691(ئهلبانى  ①
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 ،ندەۈرۈلگهشـ ۈزىگه چۈيهر يـ تهرىپىدىن ئاال اتهللا ائادەم ئهلهيهىسساالم «
ۇ مۇنـ ئۇنىڭغا تائاال هللا ا .دىۇى رەكئهت ناماز ئوقزلىنىپ ئىككۈگه يىبئكه

ۋە ئاشكارا ھهمـمه   يسهن مېنىڭ مهخپى! هللائى ا” :دۇئانى ئىلهام قىلدى
ھـاجىتىمنى بىلىسـهن،    .ئىشىمنى بىلىسهن، ئۆزرىمنى قوبۇل قىلغىن

ئىچىمــــدىكىنى بىلىســــهن، گۇنــــاھىمنى . تىلىگىنىمنــــى بهرگىــــن
ــۈرگىن ــى ا. كهچ ــى  ! هللائ ــهندىن قهلبىمن ــان،  مهن س ــدىغان ئىم تولدۇرى

نچ تىلهيمهنكـى، سـهن ماڭـا تهقـدىر قىلغـان نهرسـىدىن       هىشـ ئ يھهقىقى
ن تهقســىم قىلغــان نهرســهڭگه رازى ۈچــۈمهن ئ ،ئهســال ئــارتۇقى بولمايــدۇ

بهڭنى قوبـۇل  ۆۋتـ ! ئـى ئـادەم  ”: ىـپ قىل ىـي ئۇنىڭغـا ۋەھ تائـاال  هللا ا. “قىل
اڭـا  بىـلهن م قانداق بىر كىشـى بـۇ دۇئـا    . مۈقىلدىم، گۇناھىڭنى كهچۈرد

ــا قىلســا ــاھىنى مهغپىــرەت قىلىــمهن، ئۇنىــڭ مــۇھىم   دۇئ ، ئۇنىــڭ گۇن
شـــــهيتاننى ئۇنىڭـــــدىن  ،لىـــــمهنقى كېپىللىـــــكئىشـــــىغا ئـــــۆزەم 

ئـۇ ئـادەم    .رىمهنېـ لكىنى كۆپهيتىپ بۈئۇنىڭ مال ـ م . قالشتۇرىمهنيىرا
  . ①»، ـ دېدىزلىنىدۇۈدۇنيا ئۇنىڭغا ي ،دۇنيانى خالىمىسىمۇ

 )»ئهۋسهتئهل«(

 أال«: وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال مسعود بن اهللا عبد عنـ  9451
 »إسـرائيل؟  بـبƗ  البحر جاوز حني السالم عليه موسى ŏا تكلم اليت الكلمات أعلمكم
 املستعانÛ وأنت املشتكىÛ وإليك اƩمدÛ لك اللهم: قولوا«: قال اهللا رسول يا بلىÛ: فقلنا
: شقيق وقال شقيق من مسعتهن منذ تركتهن فما: قال »ظيمالع باهللا إال قوة وال حول وال
 اهللا رسول من مسعتهن منذ تركتهن ما: اهللا عبد وقال اهللاÛ عبد من مسعتهن منذ تركتهن ما

 هؤالء يف زد سليمانÛ يا«: فقال مناميÛ يف آت فأتاƆ: األعمش قال وسلم عليه اهللا صلى
  . »كله أمرنا صالǳ كونسأل فيناÛ هو فساد على ونستعينك: الكلمات

مۇنــداق رىــۋايهت  ـ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن        9451
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

                                                 
ــهمى  ① ــاھىر        ): 17426(ھهيس ــى ت ــهنهدىدە نهزر ئىبن ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 244

بىـلهن   قهۋمى بهنـى ئىسـرائىل  سىلهرگه مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ـ  
  .دىېگىتهيمۇ؟ ـ دۆغان دۇئانى ئا ئوقۇڭىزدىن ئۆتكهن چاغدېد

پهيغهمـــبهر  .دۇقېـــدــــ ! ىـــڭ پهيغهمبىـــرى نهللائـــى ا ،مـــاقۇلــــ  
  :ئهلهيهىسساالم

ىمىـز،  ئېيتسـاڭا  دەردىمىزنـى  ساڭا ھهمدۇ سـانا بولسـۇن،   ! هللائى ا”ـ  
ــۇغ ا   ــۈك ۋە ئۇل ــز، بۈي ــاردەم تىلهيمى ــدىن باشــقا  ۈنىــڭ كهللاســهندىن ي چى

ئابـدۇلالھ ئىبنـى   . دىېـ ـ د  !دەڭـالر “ چ ۋە قـۇدرەت يوقتـۇر  ۈانداق كـ قچېھ
  :مۇنداق دەيدۇ مهسئۇد

رى ېـ نى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن ئاڭلىغانـدىن ب   دۇئـا مهن بۇ  ـ 
  :شهقىق .تاشلىمىدىم

، چ تاشلىمىدىمېرى ھېىن ئاڭلىغاندىن بتنى ئابدۇلالھدۇئامهن بۇ ـ  
  :مهشئئه. دىېدـ 

، رى تاشــلىمىدىمېــنى شــهقىقتىن ئاڭلىغانــدىن ب دۇئــامهن بــۇ ـــ  
ــۈچ ــرۈشـ ــامدە بىـ ــۇاليمان ” :ى ماڭـ ــى سـ ــۇ ! ئـ ــابـ ــارىمىزدىكى  :دۇئاغـ ئـ

ئىشلىرىمىزنىڭ  بارلىقبۇزغۇنچىالرغا قارشى سهندىن ياردەم تىلهيمىز، 
ــز  ــهندىن تىلهيمى ــا    ، ـ  تۇزىلىشــىنى س ــۆزلهرنىمۇ قوشــۇپ دۇئ ــگهن س دې

  . ①دېدىدەپ تهۋسىيه قىلدى، ـ  “!قىلغىن
 )339: »سهغىرئهل« ؛»ئهۋسهتئهل«(

 َبلَـاءٍ  َصاِحَب َرأَى َمْن قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُعَمَر َعْنـ   9452
 ُعوِفَي إِلَّا َتفِْضيلًا َخلََق ِممَّْن كَِثريٍ َعلَى َوفَضَّلَنِي بِِه اْبَتلَاَك ِممَّا َعافَانِي الَِّذي ِللَِّه الَْحْمُد فَقَالَ
 . َعاَش َما كَانَ َما كَاِئًنا الَْبلَاِء ذَِلَك ِمْن

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمـبهر  ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ـ ئۆمه  9452
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بـۇ  يولۇقتۇرغـان   ېنىس: كىمكى باالغا يولۇققان كىشىنى كۆرگهندە«
بىـــر مـــۇنچه ) خـــاتىرجهملىكته(مېنـــى بـــاالدىن مېنـــى ســـاقلىغان ۋە 

                                                 
 بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن تونۇمايدىغان بىر قـانچه ): 17427(ھهيسهمى  ①
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ئـۇ  سـه،  ېد، ـ  ولسـۇن قا ھهمـدۇ سـانا ب  هللان قىلغان اۈستۈدىن ئىرىمهخلۇقل
   .①»ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچه بۇ باالدىن ساقلىنىپ قالىدۇ

  )3431: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَُّهمَّ أَْصِلْح ـ    9453
ِلي ُدْنَياَي الَِّتي ِفيَها َمَعاِشي َوأَْصِلْح ِلي آِخَرِتـي   ِلي ِدينِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمةُ أَْمرِي َوأَْصِلْح

الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي َواْجَعلْ الَْحَياةَ زَِياَدةً ِلي ِفي كُلِّ َخْيرٍ َواْجَعلْ الَْمْوَت َراَحةً ِلي ِمْن كُـلِّ  
 . َشرٍّ

 نىــدۇكى،ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلى_  9453
  :دۇئا قىالتتى مۇنداق سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهممبهر پهيغه
منى يـانىتى ۈتۈن ئىشلىرىمنىڭ ھىمايىچىسـى بولغـان دى  پ! هللائى ا«

ــالھ  ــن، ياشئىس ــۈن ك ىقىلغى ــىم ئۈچ ــش ــا ې ــان دۇني منى لىقىرەك بولغ
 داقىلغىـن، ھاياتىمـ   ياخشىتىمنى ىجايىم بولغان ئاخىر اربار ،زەتكىنۈت

ئۆلـۈم ئـارقىلىق   قىلغىـن،  مـۇۋەپپهق   كـۆپ قىلىشـقا   نىياخشى ئىشالر
  . »خاتىرجهم قىلغىندىن ىرىيامانلىقل مېنى دۇنيانىڭ پۈتكۈل

 ) 2720: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   9454
ي َوَعلِّْمنِي َما َيْنفَُعنِي َوزِْدنِي ِعلًْما الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ َحالٍ َوأَُعوذُ اللَُّهمَّ اْنفَْعنِي بَِما َعلَّْمَتنِ
 . بِاللَِّه ِمْن َحالِ أَْهلِ النَّارِ

 ىــدۇكى،ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9454
! هللاى ائـ «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دۇئـا قىلغـان  پهيغهمبهر 

ــا پايــــد ۋە ئــــۆگهنگهن ئىلمىمنــــى  ئــــۆگهتكىن ىلىق ئىلىمنــــىماڭــ
ھهر قانداق ھالهتته  .بىلىمىمنى زىيادە قىلغىن .مهنپهئهتلىك قىلغىن
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ــهللا ــانا بولســۇن ق ــدۇ س ــا ســېغىنىپ،  هللا ا .ا ھهم دوزاخ ئهھلىنىــڭ تائاالغ
  . ①»ھالىدىن پاناھ تىلهيمهن

  )3599 :تىرمىزى(

ْمِصيِّ قَالَ َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ ُدَعاٌء َحِفظُْتـُه ِمـْن   َعنِ أَبِي َسْعٍد الِْحـ   9455
 َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا أََدُعُه اللَُّهمَّ اْجَعلْنِي أُْعِظُم ُشكَْرَك َوأَتَّبِـُع َنِصـيَحَتكَ  

 . َوأُكِْثُر ِذكَْرَك َوأَْحفَظُ َوِصيََّتَك
ھـۇرەيرە  سهئد ھىمسىيدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبـۇ  ئهبۇ _  9455

ــداق د  هرەزىي ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــگهنلالھـ ــانى  مهن  :ېـ ــۇ دۇئـ ــبهر مۇنـ پهيغهمـ
! هللائى ا«: ېلىۋالغاندىن بېرى تاشلىماي ئوقۇدۇمئهلهيهىسساالمدىن ياد ئ

تىڭگه قـۇالق سـالىدىغان،   ىر قىلىـدىغان، نهسـىه  ۈكۈمېنى ساڭا كۆپ ش
ە ۋەسـىيىتىڭنى ئهڭ ياخشـى سـاقاليدىغان    تىـدىغان ۋ ېسېنى كۆپ ياد ئ
   .»كىشى قىلغىن

 )9823 :ئهھمهد(

 فََيقُـولُ  َيْدُعو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9456
 ِمْنُه َوُخذْ َيظِْلُمنِي َمْن َعلَى ْرنِيَواْنُص ِمنِّي الَْوارِثَ َواْجَعلُْهَما َوَبَصرِي بَِسْمِعي َمتِّْعنِي اللَُّهمَّ
 . بِثَأْرِي

پهيغهمــبهر : لالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇهئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىي_  9456
مېنــى ! هللائــى ا«: ىتتــمۇنــداق دۇئــا قىال ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

تاكى ئۆلگىچه مېنى كۆز ، بهھرىمهن قىلغىن مدىنۈقۇلىقىمدىن ۋە كۆز
ــايرىۋەتمىگىن ۋە قۇلىقىمــدىن ــاردەم    .ئ ــا قارشــى ي ــۇم قىلغانغ ــا زۇل ماڭ

  . ②»لىپ بهرگىنېمنى ئۈبهرگىن ۋە ئۇنىڭدىن ئۆچ
  )3972: تىرمىزى(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُجلًا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َسِمْعُت ُدَعاَءَك اللَّْيلَةَ فَكَـانَ  ـ   9457
قُولُ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي َوَوسِّْع ِلي ِفي َدارِي َوَبارِْك ِلي ِفيَمـا  الَِّذي َوَصلَ إِلَيَّ ِمْنُه أَنََّك َت

 . َرَزقَْتنِي قَالَ فََهلْ َتَراُهنَّ َتَركَْن َشْيئًا
بىـر كىشـى   : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    _  9457

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا
بارسـام، دۇئـا قىلىۋاتقـان    ) يېنىڭغـا ( چهېبـۇ كـ  ! نىڭ رەسۇلىهللاـ ئى  

، ئۆيـۈمنى  نرەت قىلغىىگۇناھىمنى مهغپ! هللائى ا« :ئىكهنسهن، سېنىڭ
ــا بهر  ــا بهرگهن رىزقىڭغـ ــن، ماڭـ ــكهڭ قىلغىـ ــنىـ ــگهن » كهت بهرگىـ دېـ

  :بهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغامپهيغه دۇئالىرىڭنى ئاڭلىدىم، ـ دېگهنىدى،
 بىـــرەر تىـــلهك ــــ ســـېنىڭچه بـــۇ دۇئـــاالر ئـــۆز ئىچىـــگه ئالمىغـــان  

  . ①دىېـ د !قالغانمىدۇ؟
 ) 3500: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَُر ُدَعاِء النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ َربََّنا آِتَنـا  ـ   9458
 . ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ

ــۇ مۇنــــداق _ 9458 ــۇ ئهنهــ  پهيغهمــــبهر: دەيــــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــ
: ھـالالردا مۇنـداق دۇئـا قىالتتـى    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كـۆپىنچه  

ــى « ــارىمىزئ ــن،     ! پهرۋەردىگ ــا قىلغى ــىلىق ئات ــادا ياخش ــۇ دۇني ــزگه ب بى
ئــــاخىرەتتىمۇ ياخشــــىلىق ئاتــــا قىلغىــــن، بىزنــــى دوزاخ ئازابىــــدىن 

  . »ساقلىغىن
  )6389: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُجلًا َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيـا  ـ   9459
َتاُه ِفي َرُسولَ اللَِّه أَيُّ الدَُّعاِء أَفَْضلُ قَالَ َسلْ َربََّك الَْعاِفَيةَ َوالُْمَعافَاةَ ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة ثُمَّ أَ

الثَّاِلِث  َيْومِ الثَّانِي فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ الدَُّعاِء أَفَْضلُ فَقَالَ لَُه ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ أََتاُه ِفي الَْيْومِالْ
 . فْلَْحَتفَقَالَ لَُه ِمثْلَ ذَِلَك قَالَ فَإِذَا أُْعِطيَت الَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا َوأُْعِطيَتَها ِفي الْآِخَرِة فَقَْد أَ
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بىر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9459
  :نىغا كېلىپېي سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭكىشى پهيغهمبهر 

 غانىدى،دەپ سـورى ـ   دۇئـا قايسـى؟  ئهۋزەل  ئهڭ! نىـڭ رەسـۇلى  هللائـى ا ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

! اخىرەت سائادىتىنى سـورىغىن دۇنيا ـ ئ  ساالمهتلىك ۋەرەببىڭدىن ـ  
  :كېلىپ هنهنى يۈئىككىنچى كئۇ ئادەم . دىېدـ 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . دەپ سورىدىـ   دۇئا قايسى؟ئهۋزەل  ـ ئهڭ 
ــاۋاب بهردى  ــپ، ئوخشــاش   . يهنه ئوخشــاش ج ــۈنى يهنه كېلى ــۈچىنچى ك ئ

مۇ ئوخشــاش جــاۋابنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســوئالنى ســورىغانىدى،
  :هندىن كېيىن، مۇنداق دېدىبهرگ
ــا قىلىنســا    ــ ســاڭا دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك ســائادەت ئات ھهقىــقهتهن ، ـ

  . ①نىجات تاپقان بولىسهن، ـ دېدى
  ) 3512: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَد َرُجلًا ِمْن الُْمْسِلِمَني قَْد ـ   9460
فََصاَر ِمثْلَ الْفَْرǷِ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ كُْنَت َتْدُعو بَِشـْيٍء  َخفََت 

الدُّْنَيا  أَْو َتْسأَلُُه إِيَّاُه قَالَ َنَعْم كُْنُت أَقُولُ اللَُّهمَّ َما كُْنَت ُمَعاِقبِي بِِه ِفي الْآِخَرِة فََعجِّلُْه ِلي ِفي
اللَُّهمَّ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسْبَحانَ اللَِّه لَا ُتِطيقُُه أَْو لَا َتْسَتِطيُعُه أَفَلَا قُلَْتفَ

  .آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ قَالَ فََدَعا اللََّه لَُه فََشفَاُه
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9460 ــداق رى : دىن مۇن

قۇشنىڭ بالىسىدەك ئـاجىزالپ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  :ۋە ئۇنىڭدىن بىر مۇسۇلماننى يوقلىدىكهتكهن 

  :ئۇ. ـ دەپ سورىدى تىن بىرەر نهرسه تىلهپ دۇئا قىلغانمىدىڭ؟هللاـ ا 
بـۇ   ا ئاخىرەتته بهرمهكچـى بولغـان ئـازابنى   ماڭ! هللائى ا”: مهن. ـ ھهئه 

بــۇنى . دېــدىدەپ دۇئــا قىلغانىــدىم، ـ    “!بېرىــۋەتكىندۇنيانىــڭ ئۆزىــدىال 
  :ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
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ــ   ــا ! ســۇبهانالالھـ ــداق يېتىــدۇ؟ ئۇنىــڭ ئازابىغ ــداق  كۈچــۈڭ قان ئۇن
 بىــزگه دۇنيــادا ياخشــىلىق ئاتــا قىلغىــن،    ! پهرۋەردىگــارىم”: دېگىــچه

ئــــاخىرەتتىمۇ ياخشــــىلىق ئاتــــا قىلغىــــن، بىزنــــى دوزاخ ئازابىــــدىن 
ئـــۇ ئـــادەم  .ــــ دېـــدى! دەپ دۇئـــا قىلســـاڭ بولماســـمىدى؟ »ســـاقلىغىن

هللا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆگهتكىنى بـويىچه دۇئـا قىلغانىـدى، ا   
   .تائاال ئۇنىڭغا دەرھال شىپالىق بهردى

 )2688: مۇسلىم(

ِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسأَلَ اللََّه َعْن أََنسِ ْبنِ َماـ   9461
اٍت قَالَْت الَْجنَّةَ ثَلَاثَ َمرَّاٍت قَالَْت الَْجنَّةُ اللَُّهمَّ أَْدِخلُْه الَْجنَّةَ َوَمْن اْسَتَجاَر ِمْن النَّارِ ثَلَاثَ َمرَّ

 . النَّارِ النَّاُر اللَُّهمَّ أَجِْرُه ِمْن

ــۇدىن  _  9461 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،  ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ رىــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ئـۇنى  ! هللائى ا”: چ قېتىم سورىسا، جهننهتۈتىن جهننهتنى ئهللاكىم ا«
ــنهتكه كىرگــ  ــدۇ“ !زگىنۈجهن ــ . دەي ــاھ  ۈكىــم دوزاخــتىن ئ چ قېــتىم پان

  . ①»دەيدۇ “!ئۇنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن! هللائى ا”: تىلىسه، دوزاخ
  )2572: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو َيقُولُ َربِّ أَِعنِّي ـ   9462
كُْر َعلَيَّ َواْهِدنِي َوَيسِّْر الُْهَدى ِلي َولَا ُتِعْن َعلَيَّ َواْنُصْرنِي َولَا َتْنُصْر َعلَيَّ َواْمكُْر ِلي َولَا َتْم

َواْنُصْرنِي َعلَى َمْن َبَغى َعلَيَّ َربِّ اْجَعلْنِي لََك َشكَّاًرا لََك ذَكَّاًرا لََك َرهَّاًبا لََك ِمطَْواًعا لََك 
جِْب َدْعَوِتي َوثَبِّـْت ُحجَِّتـي   ُمْخبًِتا إِلَْيَك أَوَّاًها ُمنِيًبا َربِّ َتقَبَّلْ َتْوَبِتي َواغِْسلْ َحْوَبِتي َوأَ

  .َوَسدِّْد ِلَسانِي َواْهِد قَلْبِي َواْسلُلْ َسِخيَمةَ َصْدرِي
ــۇ ئهنهۇ _  9462 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــۋايهت ئىبنـــ ــادىن رىـــ مـــ

دۇئــا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق پهيغهمــبهر  قىلىنىــدۇكى،
 ،ىشالردا ياردەمچى بـولغىن ماڭا پايدىلىق ئ! ئى پهرۋەردىگارىم« :قىالتتى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2079(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 250

ــولمىغىن   ــاردەمچى بـ ــالردا يـ ــانلىق ئىشـ ــن  .زىيـ ــاردەم بهرگىـ ــا يـ  ،ماڭـ
يله ئىشـلهتكهن ئـادەملهرگه   ىـ ماڭـا ھ  .دۈشمهنلىرىمگه ياردەم بهرمىگىن

يله ىـ قۇۋۋەت بهرگىـن ۋە باشـقىالرنىڭ ماڭـا قارشـى ھ    ـ   قارشى ماڭا كۈچ
شـلىغىن، تـوغرا   مېنـى تـوغرا يولغـا با    .ئىشلىتىشىگه ياردەم بهرمىگىن
ماڭــا تاجــاۋۇز قىلغانالرغــا قارشــى ماڭــا  .يــولنى ئاسانالشــتۇرۇپ بهرگىــن

مېنى سېنى كۆپ زىكرى قىلىـدىغان،  ! ئى پهرۋەردىگارىم .ياردەم بهرگىن
ــدىغان، ســـاڭا       ــهندىن بهك قورقىـ ــدىغان، سـ ــۈكۈر ئېيتىـ ــاڭا بهك شـ سـ

ان بويســۇنىدىغان، ســاڭا كهمتهرلىــك قىلىــدىغان ۋە بهك تهۋبه قىلىــدىغ
تهۋبهمنـى قوبـۇل قىلغىـن، گۇنـاھلىرىمنى     ! ئى پهرۋەردىگـارىم  .قىلغىن

 مۇسـتهھكهم ە ئۈسـتىد  يۇغىن، دۇئايىمنى ئىجابهت قىلغىن، مېنى ھهق
قهلبىمنـى ھىـدايهتكه    .قىلغىن، تىلىمنى توغرا سۆزلهيدىغان قىلغىـن 

  . ①»باشلىغىن، كۆڭلۈمدىكى ئاداۋەتلهرنى چىقىرىپ تاشلىغىن
  )3551: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ أَُعـوذُ بِِعزَِّتـَك   ـ   9463
 . الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت الَِّذي لَا َيُموُت َوالْجِنُّ َوالْإِْنُس َيُموُتونَ

ــۇ ئهنهۇ _  9463 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــۋايهت ئىبنـــ ــادىن رىـــ مـــ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دۇئــا  پهيغهمــبهر  لىنىــدۇكى،قى

كى، غىنىپ پاناھ تىلهيمهنېسېنىڭ ئىززەت ـ ھۆرمىتىڭگه س «: قىالتتى
  . »ئىنسان ۋە جىنالر ئۆلىدۇ ئۆلمهيدۇ،هللا ا .سهندىن باشقا ئىالھ يوقتۇر

  )7383: بۇخارى(

يُق َعلَى الِْمْنَبرِ ثُمَّ َبكَى فَقَالَ قَاَم َرُسولُ رِفَاَعةَ قَالَ قَاَم أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّ عنـ   9464
َوالَْعاِفَيةَ فَإِنَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم الْأَوَّلِ َعلَى الِْمْنَبرِ ثُمَّ َبكَى فَقَالَ اْسأَلُوا اللََّه الَْعفَْو 

 . الَْعاِفَيِة أََحًدا لَْم ُيْعطَ َبْعَد الَْيِقنيِ َخْيًرا ِمْن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2816(ئهلبانى  ①
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نبهرگه ۇمـ  لالھۇ ئهنهۇهرەزىي رىئهبۇ بهك: مۇنداق دەيدۇرىفائه _  9464
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر  :تۇرۇپ مۇنداق دېـگهن يىغالپ  ،چىقىپ

ىــن تهللا«: تــۇرۇپيىغــالپ  ،نبهرگه چىقىــپۇئــۆتكهن يىلــى مــۋەســهللهم 
 قالسـىال  چكىمگه ئىمانـدىن ېچـۈنكى ھـ   .م ۋە ئامانلىق سوراڭالرۈرۈچهك

   .①ىدىگهنېد »مهيدۇرىلېياخشىراق نهرسه ب مۇئامانلىقتىن
  )3558: تىرمىزى(

َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ َعلََّمنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  ـ   9465
لْ َعلَانَِيِتي َصاِلَحةً اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمـْن  قُلْ اللَُّهمَّ اْجَعلْ َسرِيَرِتي َخْيًرا ِمْن َعلَانَِيِتي َواْجَع

 . َصاِلحِ َما ُتْؤِتي النَّاَس ِمْن الَْمالِ َوالْأَْهلِ َوالَْولَِد غَْيرِ الضَّالِّ َولَا الُْمِضلِّ

ــۇ  _  9465 ــۇ ئهنهـ ــاب رەزىيهلالھـ ــى خهتتـ ــۆمهر ئىبنـ ــۋايهت ئـ دىن رىـ
هــى ۋەســهللهم ئۇنىڭغــا دۇئــا ســهلاللالھۇ ئهلهيپهيغهمــبهر  قىلىنىــدۇكى،

   :ئۆگىتىپ مۇنداق دېگهن

ئىشـىمنى ئاشـكارا ئىشـىمدىن ياخشـى قىلغىـن،       يمهخپىـ ! هللائى ا«
ماڭــا ئازمايــدىغان ۋە  ! هللائــى ا. ئاشــكارا ئىشــىمنى دۇرۇســت قىلغىــن   

رىشــىڭنى ېب بــاال ياخشــىۋە  يــالئا ياخشــىمــال، ياخشــى  ئازدۇرمايــدىغان
  . ②»سورايمهن

 )3586: تىرمىزى(

َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلْ اللَُّهمَّ اْهـِدنِي  ـ  9466
  .َوَسدِّْدنِي

ــ_  9466 ــۇ  ىئهل ــۇ ئهنه ــدۇ رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى  :دىن مۇن
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا

هرگىـن، مېنـى ھهق   ماڭا ھىـدايهت ب ! هللائى ا” :تائاالغاهللا ا !ىئى ئهلـ  
  . دەپ دۇئا قىلغىن “قىلغىنيولغا مۇۋەپپهق 

 ) 2725: مۇسلىم(
                                                 

 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2821(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   9467
ِلي َخِطيئَِتي َوَجْهِلي َوإِْسَراِفي ِفي أَْمرِي َوَما َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيْدُعو بَِهذَا الدَُّعاِء اللَُّهمَّ اغِْفْر 

أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنِّي اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي جِدِّي َوَهْزِلي َوَخطَِئي َوَعْمِدي َوكُلُّ ذَِلَك ِعْنِدي اللَُّهمَّ 
َما أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنِّي أَْنَت الُْمقَدُِّم اغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت َو

 . َوأَْنَت الُْمَؤخُِّر َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
دىن رىــــۋايهت ئهبــــۇ مۇســــا ئهشــــئهرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ_  9467

قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دۇئــا  
، ئىشىمدىكى ە نادانلىقىمنى كهچۈرگىنۋگۇناھىمنى ! هللائى ا« :قىالتتى

ــدە    ــڭ ھهققىمـ ــراپچىلىقىمنى ۋە مېنىـ ــهن ئىسـ ــى  سـ ــدىن ياخشـ مهنـ
مېنىـڭ راسـتىن   ! هللائى ا. بىلىدىغان كهمچىلىكلىرىمنى ئهپۇ قىلغىن

سـادىر بولـۇپ قالغـان     سهۋەنلىك بىلهن ياكى قهستهنياكى چاقچاقتىن، 
ــن  ــرەت قىلغىـ ــاھلىرىمنى مهغپىـ ــى ا. گۇنـ ــڭ ! هللائـ ــۇرۇمېنىـ ى ۋە نقبـ

مهندىن سهن مېنىڭ ھهققىمدە شۇنداقال  ۋە ئاشكارا، ييىنكى، مهخپىېك
! هللائــى ا. ياخشــى بىلىــدىغان كهمچىلىكلىرىمنــى مهغپىــرەت قىلغىــن

ــان      ــهن، خالىغ ــۇۋەپپهق قىلىس ــائىتىڭگه م ــان كىشــىنى ت ــهن خالىغ س
ســـهن ھهممىـــگه قـــادىر  .كىشـــىنى تائىتىڭـــدىن مهھـــرۇم قىلىســـهن

  . »زاتسهن
 )2719: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َيزِيَد الَْخطِْميِّ الْأَْنَصارِيِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   9468
مَّ َما َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِفي ُدَعاِئِه اللَُّهمَّ اْرُزقْنِي ُحبََّك َوُحبَّ َمْن َيْنفَُعنِي ُحبُُّه ِعْنَدَك اللَُّه

ي ِممَّا أُِحبُّ فَاْجَعلُْه قُوَّةً ِلي ِفيَما ُتِحبُّ اللَُّهمَّ َوَما َزَوْيَت َعنِّي ِممَّا أُِحـبُّ فَاْجَعلْـُه   َرَزقَْتنِ
 . فََراغًا ِلي ِفيَما ُتِحبُّ

 ئابدۇلالھ ئىبنـى يهزىـد خهتمـى ئهنسـارى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      _  9468
مۇنداق دۇئا  ەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋپهيغهمبهر  رىۋايهت قىلىدۇكى،

ســېنىڭ ۋە ماڭــا مــۇھهببىتىڭنى ئاتــا قىلغىــن    ! هللائــى ا«: قىالتتــى
ــدا ب  ــدىغانالرنىڭ مۇھهببىتىنىېدەرگاھىڭــدا مــۇھهببىتى پاي ــا  مــۇرى ئات

ــى ا .قىلغىــن ــازۇنېمهتلهرنى ســهن ! هللائ ــا قىلغــان ن ــا ئات رازى  ســهن ماڭ
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 .قىلىـپ بهرگىـن   ەتۋكـۈچ ـ قـۇۋ    بولىدىغان ئىشالرنى قىلىشىم ئۈچـۈن 
ــارزۇ قىلغــان، ئهممــا ســهن مېنــى مهھــرۇم قىلغــان نهرســىلهرنى    مهن  ئ

قهلبىمــدىن يىــراق قىلىــپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا ســهن ياخشــى كۆرىــدىغان  
   .①»ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇشنى نېسىپ قىلغىن

   )3491: تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم ِلأَبِي َيا ُحَصْيُن َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَـ   9469
 كَْم َتْعُبُد الَْيْوَم إِلًَها قَالَ أَبِي َسْبَعةً ِستَّةً ِفي الْأَْرضِ َوَواِحًدا ِفي السََّماِء قَالَ فَـأَيُُّهْم َتُعـدُّ  

أَْسلَْمَت َعلَّْمُتَك كَِلَمَتْينِ  ِلَرغَْبِتَك َوَرْهَبِتَك قَالَ الَِّذي ِفي السََّماِء قَالَ َيا ُحَصْيُن أََما إِنََّك لَْو
فَقَالَ قُلْ َتْنفََعانَِك قَالَ فَلَمَّا أَْسلََم ُحَصْيٌن قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َعلِّْمنَِي الْكَِلَمَتْينِ اللََّتْينِ َوَعْدَتنِي 

  .اللَُّهمَّ أَلْهِْمنِي ُرْشِدي َوأَِعذْنِي ِمْن َشرِّ َنفِْسي
ــران ئىب_  9469 ــۇ   ئىم ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلالھ ــى ھۇس ــداق ن دىن مۇن

دادام  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ 
  :ھۇسهينگه

دەپ ـ   ندە نهچـچه ئىالھقـا ئىبـادەت قىلىۋاتىسـهن؟    ۈك! ئى ھۇسهينـ  
  :دادام. سورىدى

دەپ ، ـ  زىـدە، بىـرى ئاسـماندا   ۈبۇالرنىڭ ئالتىسى يهر ي. يهتته ئىالھقاـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. بهردى بۋاجا

ـــ ئــارزۇ ۋە ئامانلىقىــڭ ئۈچــۈن قايسىســىغا بهكــرەك ئهھمىــيهت        
  .دىغانىـ دەپ سورى بېرىسهن؟

  .دىې، ـ دكىسىگهئاسماندىـ  
سـاڭا پايـدا يهتكۈزىـدىغان     ،ئهگهر مۇسـۇلمان بولسـاڭ  ! ئى ھۇسـهين ـ  

مۇسۇلمان  يىن ھۇسهينېك .دىېمهن، ـ د پ قويىئىككى كهلىمه ئۆگىتى
  :دى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىپبول

نــى ىماڭــا ۋەدە قىلغــان ھېلىقــى ئىككــى كهلىم! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
  :، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمڭپ قويسائۆگىتى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 692(ئهلبانى  ①
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سىمنىڭ يامانلىقىـدىن  پرگىن، نهۈھهق يولنى بىلد ماڭا !هللائى ا”ـ  
   .①ـ دېدى !قىلغىندەپ دۇئا  “!مېنى ساقلىغىن

 )3483: تىرمىزى(

أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كَانَ أَكْثَُر ُدَعاِئِه َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِـي َعلَـى    عنـ   9470
ينِـَك  ِدينَِك قَالَْت فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما أَكْثََر ُدَعاَءَك َيا ُمقَلَِّب الْقُلُوبِ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِد

قَاَم َوَمْن َشاَء قَالَ َيا أُمَّ َسلََمةَ إِنَُّه لَْيَس آَدِميٌّ إِلَّا َوقَلُْبُه َبْيَن أُْصُبَعْينِ ِمْن أََصابِعِ اللَِّه فََمْن َشاَء أَ
َȟأََزا.  

پهيغهمـبه ر  : ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ   _  9470
قهلبىمنـى  ! چىۈلهرنى ئۆزگهرتكبقهلئى «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :مهن. دېگهن دۇئانى كۆپ قىالتتى »قىلغىن مۇستهھكهمدىنىڭدا 
دەپ ئوقۇيســهن؟ ـ   مــانچه كــۆپ ېدۇئــانى ن بــۇ! رەســۇلىنىــڭ هللائــى اـــ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىمغانىسورى
نىـڭ ئىككـى   هللاقانداق ئىنساننىڭ قهلبـى ا ھهر ! ئى ئۇممۇ سهلهمهـ  
 .ھىـدايهتكه باشـاليدۇ  شـۇنى   ،كىمنـى خالىسـا   هللا. سـىدىدۇر ى ئارىقبارمى

  . ②دىېد، ـ ئازدۇرىدۇ ، شۇنىكىمنى خالىسا
  )3522: تىرمىزى(

َماِلٍك الْأَْشَجِعيُّ َعْن أَبِيِه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    عن ايبـ   9471
 . ُهمَّ اغِْفْر ِلي َواْرَحْمنِي َواْهِدنِي َواْرُزقْنِيَوَسلََّم ُيَعلُِّم َمْن أَْسلََم َيقُولُ اللَّ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ىمالىك ئهشجهئ ۇئهب_  9471
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم يېڭـى مۇسـۇلمان      : قىلىنىدۇ

بولغــان بىــرىگه ئــاۋۋال نامــاز ئوقۇشــنى، ئانــدىن مۇنــداق دۇئــا قىلىشــنى 
ــۆگىتهتتى ــى ا« :ئ ــن،    ! هللائ ــم قىلغى ــن، رەھى ــرەت قىلغى ــى مهغپى مېن

  . »بهرگىن ۋە مېنى رىزىقالندۇرغىن ساالمهتلىكھىدايهتكه باشلىغىن، 
  )2697: مۇسلىم(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 690(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2792(ئهلبانى  ②
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َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَُّهمَّ َعاِفنِي ـ   9472
نِي ِفي َبَصرِي َواْجَعلُْه الَْوارِثَ ِمنِّي لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه الَْحِليُم الْكَرُِمي ُسـْبَحانَ  ِفي َجَسِدي َوَعاِف

 . اللَِّه َربِّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني
دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــا_  9472

! هللائـى ا «: ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتـى سهلاللالھپهيغهمبهر 
نى ساالمهت قىلغىن، تـاكى ۋاپـات تاپقانغـا قهدەر مېنـى     مۈ، كۆزنىمنىېت

ــايرىمىغىن  ــۇ   هللا .كۆزۈمــدىن ئ ــوق، ئ ۋە  كۆيۈمچــانتىــن باشــقا ئىــالھ ي
ھهمـــمه هللا بۈيـــۈك ئهرشـــنىڭ رەببـــى بولغـــان ا   . كهرەملىـــك زاتتـــۇر 

 نىــــڭدۇ ســــاناالر ئالهملهرۈتــــۈن ھهمــــپكهمچىلىكلهردىــــن پــــاكتۇر، 
  . ①»قا خاستۇرهللاپهرۋەردىگارى ا

  )3480: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَُّهـمَّ اغِْسـلْ   ـ   9473
 . َنقَّْيَت الثَّْوَب الْأَْبَيَض ِمْن الدََّنسِ َخطَاَياَي بَِماِء الثَّلْجِ َوالَْبَرِد َوَنقِّ قَلْبِي ِمْن الَْخطَاَيا كََما

 دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــا_  9473
! هللائـى ا « :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتـى پهيغهمبهر 

يى بىـــلهن يـــۇغىن، ئـــاق ۈر ســـۈمېنىـــڭ گۇنـــاھلىرىمنى قـــار ۋە مۆلـــد
، مېنىـــــڭ قهلبىمنـــــى  كىيىمنـــــى كىـــــردىن تازىلىغىنىڭـــــدەك  

  . ②»گۇناھلىرىمدىن تازىلىغىن
 )61: ىسائهن(

 ŏـؤالء  يدعو كان أنه وسلمÛ عليه اهللا صلى اهللا رسول عن سلمة أم عنـ   9474
 من بك أعوذ بعدكÛ شيء فال اɇخر وأنت قبلكÛ شيء فال األول أنت اللهم«: الكلمات

 الغÛƖ وفتنة القربÛ عذاب ومن والكسلÛ اŻɋ من بك وأعوذ بيدكÛ ناصيتها دابة كل شر
 الثـوب  نقيت كما اƪطايا من قلƑ نق اللهم واملغرمÛ املأÛŻ من بك وأعوذ الفقرÛ وفتنة

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 689(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 60(ئهلبانى  ②
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 هذا »واملغرب املشرق بني باعدت كما خطيئيت وبني بيÛƗ باعد اللهم الدنسÛ من األبيض
 وخـري  النجاÛǳ وخري الدعاءÛ وخري املسألةÛ خري أسألك إƆ اللهم«: ربه Ʈمد سأل ما

Ûوخري العمل Ûوخري الثواب Ûياǂوخري ا Ûاملمات ÛƗوثقل وثبت ÛƗوارفع موازي  Ûدرجـيت 
 أسالك إƆ اللهم آمنيÛ. اجلنة من العلى الدرجات وأسألك خطيئيتÛ واغفر صالÛź وتقبل
 șهـرÛ  ما وخري بطن ما وخري عملÛ ما وخري فعل ما خري أسألك إƆ اللهم. آمني. اجلنة
 وزريÛ وتضـع  ذكـريÛ  ترفع أن أسألك إƆ اللهم. آمني. اجلنة من العلى رجاتوالد

 وأسـألك  ذنـÛƑ  وتغفـر  قلـƃ  ÛƑ وتنور فرجيÛ وƠفظ قلÛƑ وتطهر أمريÛ وتصلح
  . »النار من ƗƱ اللهم. آمني. اجلنة من العلى الدرجات

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا  _  9474
! هللائـى ا «: مۇنداق دۇئا قىالتتـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهمبهر پهيغ

سهن ئاخىر سـهن،   .سهن ئاۋۋال سهن، سهندىن بۇرۇن ھېچنېمه يوق ئىدى
ھايۋانالرنىــڭ  بــارلىق .بــارلىق مهۋجــۇداتتىن كېــيىن ســهنال قالىســهن 

ئۇالرنىـڭ كوكۇلىسـى   . پانـاھ تىلهيـمهن   سـاڭا سـېغىنىپ  يامانلىقىدىن 
 ىدىن، بايلىقبئازا رەگۇناھتىن، ھورۇنلۇقتىن، قهب .دىدۇرسېنىڭ قولۇڭ

 .پاناھ تىلهيمهن ساڭا سېغىنىپپىتنىسىدىن  نىڭكهمبهغهللىك ياكى
پانـاھ   ساڭا سېغىنىپلىشتىن ېۋە قهرزدار بولۇپ ق ئۆتكۈزۈشتىنگۇناھ 

مېنــى  ،ئــاق كىيىمنــى كىــردىن تازىلىغىنىڭــدەك ! هللائــى ا .تىلهيــمهن
ــازىلىغى  نىـــڭمهن بىـــلهن گۇناھلىرىم! هللائـــى ا .نگۇناھلىرىمـــدىن تـ

ــ   ــلهن مهغرى ــرىق بى ــىنى مهش ــىدەك  بئارىس ــرئارىس ــنيى . »اق قىلغى
ــاالم  ــبهر ئهلهيهىسس ــداق دەپ  پهيغهم ــايهنه مۇن ــى دۇئ ــى ا« :قىالتت ! هللائ

ــى      ــانى، ئهڭ ياخشـ ــى دۇئـ ــىنى، ئهڭ ياخشـ ــى نهرسـ ــهندىن ئهڭ ياخشـ سـ
ــاۋا   ىبىغهل ــى س ــى، ئهڭ ياخش ــى ئهمهلن ــى، ئهڭ ياخش ــى نى، ئهڭ بن ياخش

ــ   ــى ئۆلـ ــاتنى، ئهڭ ياخشـ ــمهنۈھايـ ــتىن  . منى تىلهيـ ــايىغىمنى ھهقـ ئـ
ــدۇرمىغىن ــاراز .تېيىل ــ ېمنى ئات ــر، مهرتى ــۇقۋغى ــنىەمنى ي  .رى قىلغى

نـــامىزىمنى قوبـــۇل قىلغىـــن، گۇنـــاھلىرىمنى مهغپىـــرەت قىلغىـــن،  
سـهندىن جهننهتنـى   ! هللائى ا! ئامىن .ماقامنى سورايمهن ىجهننهتتىن ئال

سـهندىن قىلىنغـان ئىشـنىڭ ياخشىسـىنى،     ! هللائـى ا ! سورايمهن، ئامىن
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ۋە ئاشـكارا قىلىنغاننىـڭ    يقىلىنغان ئهمهلنىڭ ياخشىسـىنى، مهخپىـ  
! هللائـى ا ! ياخشىسىنى، جهننهتتىن يـۇقىرى ماقـامنى تىلهيـمهن، ئـامىن    

شهنىمنى يۇقىرى، يۈكۈمنى يهڭگىل، ئىشىمنى تـوغرا، قهلبىمنـى پـاك    
 !هللائــى ا. رالنــدۇرغىنئهۋرىتىمنــى ســاقلىغىن، قهلبىمنــى نۇ .قىلغىــن

 نىــڭســهندىن جهننهت. گۇنــاھىمنى مهغپىــرەت قىلىشــىڭنى ســورايمهن
ــال ــام ىيئ ــامىن ىماق ــمهن، ئ ــى ا! نى تىلهي ــدىن  ! هللائ ــى دوزاخ ئازابى مېن

   ①»!ساقلىغىن
 ) »ئهۋسهتئهل«(

نَُّه كَانَ َيـْدُعو  َعْبد اللَِّه ْبن أَبِي أَْوفَى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ عنـ   9475
َنسِ اللَُّهمَّ طَهِّْرنِي ِمْن الذُُّنوبِ َوالَْخطَاَيا اللَُّهمَّ َنقِّنِي ِمْنَها كََما ُيَنقَّى الثَّْوُب الْأَْبَيُض ِمْن الـدَّ 

 . اللَُّهمَّ طَهِّْرنِي بِالثَّلْجِ َوالَْبَرِد َوالَْماِء الَْبارِِد
دىن رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ائهۋفــ ۇئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــ_  9475

مۇنــداق دۇئــا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر  قىلىنىــدۇكى،
ــى ــى ا«: قىالتتـ ــى ! هللائـ ــاكلىغىن  مېنـ ــاالردىن پـ ــاھ ۋە خاتـ ــاق  .گۇنـ ئـ

ئـى   .كىيىمدىن كىرلهرنى تازىلىغاندەك، مېنى گۇناھالردىن پـاكلىغىن 
  . ②»ق سۇ بىلهن پاكلىغىنۇمۇز ۋە سوغـ  مېنى قار! هللا

 )402: ىسائهن(

َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  قالَعْبد اللَِّه ْبن أَبِي أَْوفَى َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  عنـ   9476
 َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الْأَْحَزابِ فَقَالَ اللَُّهمَّ ُمْنزِلَ الِْكَتابِ َسرِيَع الِْحَسابِ اْهزِْم الْأَْحَزاَب اللَُّهـمَّ 

 . زِْمُهْم َوَزلْزِلُْهْماْه
ادىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ئهۋفــ ۇئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهبــ  _  9476

شـــمهن ۈدئىتتىپاقـــداش  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر 

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى مۇھهممهد ئىبنى زەمبـۇر  ): 17380(ى ھهيسهم ①

ئهمما . ۋە ئاسىم ئىبنى ئۇبهيد ئىسىملىك ئىككى كىشىدىن باشقا راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
 .ئۇ ئىككىسىمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 390(ئهلبانى  ②
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 نازىل قىلغۇچى بئى كىتا«: دىېگهنىدۇئا قىلىپ مۇنداق دبهدنىغا ۇقوش
ئـۇالرنى يهر   قىلغىـن،  بدۈشمهنلهرنى مهغلۇ! هللائالغۇچى ا بساېھ تېز ۋە

  » !بىلهن يهكسان قىلغىن
 )4115: بۇخارى(

 فََيقُولُ َيْدُعو كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْنـ   9477
 النَّـاسِ  ِفي أََرْدَت َوإِذَا ِكنيِالَْمَسا َوُحبَّ الُْمْنكََراِت َوَتْرَك الَْخْيَراِت ِفْعلَ أَْسأَلَُك إِنِّي اللَُّهمَّ
 . َمفُْتوٍن غَْيَر إِلَْيَك فَاقْبِْضنِي ِفْتَنةً

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  _  9477
! هللائـى ا «: مۇنداق دۇئا قىالتتـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

تاشالشـنى،   مهن سهندىن ياخشـى ئىشـالرنى قىلىشـنى، يامـان ئىشـالرنى     
ۋەتىشـنى  هشنى تىلهيمهن، ئىنسانالرغا بىر بـاالنى ئ ۈرنى سۆيللهكهمبهغه

 ىھىمنــى قهبــز ور ىن،تىال قىلماســتپمېنــى ئۇنىڭغــا مــۇ   ،خالىســاڭ
  . »قىلغىن

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

 كَـانَ  َوَسلََّم ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َسِعيٍد ْبنِ َيْحَيى َعْنـ   9478
 َعنِّـي  اقْضِ ُحْسَباًنا َوالْقََمرِ َوالشَّْمسِ َسكًَنا اللَّْيلِ َوَجاِعلَ الْإِْصَباǳِ فَاِلَق اللَُّهمَّ فََيقُولُ َيْدُعو
 . َسبِيِلَك ِفي َوقُوَِّتي َوَبَصرِي بَِسْمِعي َوأَْمِتْعنِي الْفَقْرِ ِمْن َوأَغْنِنِي الدَّْيَن

ــا_  9478 ــهئ  يهھي ــى س ــدۇ  ىئىبن ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه : د رەزىيهلالھ
ئـى تـاڭ ئـاتقۇزغۇچى،    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنـداق دۇئـا قىالتتـى   

قىلغـۇچى، قۇيـاش بىـلهن ئـاينى ئـۆز ئـوقى        ئارام ئېلىش ۋاقتىچىنى ېك
ــدۇرغۇچى ا  ــدا ئايالنـ ــن،   ! هللائهتراپىـ ــاالس قىلغىـ ــدىن خـ ــى قهرزىمـ مېنـ

يهنـى  م ۋە قـۇۋۋىتىم  ۈقـۇلىقىم، كـۆز   .ق قىلغىنيىراكهمبهغهللىكتىن 
  . »سېنىڭ يولۇڭدا خىزمهت قىلدۇرغىن پۈتۈن ئهزايىمنى

  )493: مالىك(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَْت أُمُّ َحبِيَبةَ َزْوُج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهـمَّ  ـ   9479
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِأَبِي أَبِي ُسفَْيانَ َوبِأَِخي ُمَعاوَِيةَ قَالَ فَقَالَ أَْمِتْعنِي بَِزْوجِي َرُسولِ اللَِّه َص
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قُْسوَمٍة النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َسأَلِْت اللََّه ِلآَجالٍ َمْضُروَبٍة َوأَيَّامٍ َمْعُدوَدٍة َوأَْرَزاقٍ َم
لَ ِحلِِّه أَْو ُيَؤخَِّر َشْيئًا َعْن ِحلِِّه َولَْو كُْنِت َسأَلِْت اللََّه أَنْ ُيِعيذَِك ِمْن َعذَابٍ لَْن ُيَعجِّلَ َشْيئًا قَْب

 .ِفي النَّارِ أَْو َعذَابٍ ِفي الْقَْبرِ كَانَ َخْيًرا َوأَفَْضلَ
هللا ا مهن: دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇئۇممـــۇ ھهبىـــبه_  9479
يان ۋە ۇفهمبهر ئهلهيهىسسـاالم، دادام ئهبـۇ سـ   رىم پهيغېئ! هللائى ا”: تائاالغا

ســـىپ ېبىـــرگه ياشاشـــنى ن زۇن مهزگىـــلئاكـــام مۇئـــاۋىيه بىـــلهن ئـــۇ
ــن ــدىم “ !قىلغى ــا قىلغانى ــاالم  ،دەپ دۇئ ــبهر ئهلهيهىسس ــهن «: پهيغهم س

نلهرنى، ۈتىن تهقدىر قىلىنغان ئهجهلنى، بهلگىلهنـگهن كـ  هللاھهقىقهتهن ا
 نمـۇ بۇرۇتىـدىن  قى بـۇالر ۋا نكۈچـ  .دىڭىتهقسىم قىلىنغان رىزىقنى سـور 

ئازابىــدىن پانــاھ  ەتىــن دوزاخ ۋە قهبــرهللا .يىنمــۇ قالمايــدۇېك كهلمهيــدۇ،
  . دىېد» زەل بوالر ئىدىۋياخشى ۋە ئه هن بولساڭ،تىلىگ

 )2663: مۇسلىم(

ِكَتاَبِتي  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ ُمكَاَتًبا َجاَءُه فَقَالَ إِنِّي قَْد َعَجْزُت َعْنـ   9480
ْيـَك  فَأَِعنِّي قَالَ أَلَا أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت َعلََّمنِيهِنَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو كَانَ َعلَ
غْنِنِـي  ِمثْلُ َجَبلِ ِصريٍ َدْيًنا أَدَّاُه اللَُّه َعْنَك قَالَ قُلْ اللَُّهمَّ اكِْفنِي بَِحلَاِلَك َعْن َحَراِمـَك َوأَ 

 . بِفَْضِلَك َعمَّْن ِسَواَك
ئۇنىــڭ دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ىئهلــ_  9480

يهنـى خوجايىنىغـا مهلـۇم مىقـداردا پـۇل تېپىـپ       (ب هنىغا بىـر مۇكـات  ېي
  :لىپېك) بېرىپ، ئازاد بولۇشقا پۈتۈشكهن قۇل

ئهلـى   ــ دېگهنىـدى،  ! ياردەم بهرگىـن ئازادلىققا چىقىشىمغا مېنىڭ ـ  
  :مۇنداق دېدى ئۇنىڭغا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ماڭا ئۆگهتكهن دۇئاسىنى  ـ مهن ساڭا 
 ،غىـدەك قهرزىـڭ بولسـىمۇ   ېساڭ، سـىر ت ۇدۇئانى ئوقشۇ  تىپ قوياي،ئۆگى

: مۇنداق دۇئا قىلغىنمانا  .ساڭا ياردەم بېرىپ، قهرزىڭنى ئادا قىلىدۇهللا ا
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 .رگىنۈبىلهن مېنى قانائهتلهند ھارامدىن ساقالپ، ھاالل رىزىق! هللائى ا«
  . ①»!ھتاج قىلمىغىنوچكىمگه مېهزلى كهرەمىڭ بىلهن مېنى ھپ

 ) 3563: تىرمىزى(

 َيـْومَ  افَْتقَـَدهُ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنǎ َجَبلÛٍ بن ُمَعاِذ َعْنـ   9481
Ûَيا” :لَُه فَقَالَ ُمَعاذًا أََتى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولُ َصلَّى فَلَمَّا الُْجُمَعِة Ûُِلي َما ُمَعاذ 

 فََحَبَسـنِي  إِلَْيـكَ  فََخَرْجُت ِتْبرÛٍ ِمْن أُوِقيَّةٌ َعلَيَّ ِلَيُهوِديٍّ اللَِّهÛ َرُسولَ َيا: قَالَ Û“أََرَك؟ لَْم
Ûَيا” :َوَسلََّم ْيِهَعلَ اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لَُه فَقَالَ َعْنَك Ûُفَلَْو بِِه؟ َتْدُعو ُدَعاًء أَُعلُِّمَك أَال ُمَعاذ 
 ُمَعـاذُ  َيا بِِه فَاْدُع بِالَْيَمنÛِ َجَبلٌ َوَصبٌِر َعْنَك اللَُّه أَدَّاُه َصبِرٍ َجَبلِ ِمثْلُ الدِّينِ ِمَن َعلَْيَك كَانَ
 َتَشاُءÛ َمْن َوُتِعزُّ َتَشاُءÛ ِممَّْن الُْملَْك َوَتْنزُِع َتَشاُءÛ َمْن الُْملَْك ُتْؤِتي الُْملِْك َماِلَك اللَُّهمَّ: قُلِ

 النََّهاَر وُتوِلُج النََّهارÛِ ِفي اللَّْيلَ ُتوِلُج قَِديٌرÛ َشْيٍء كُلِّ َعلَى إِنََّك الَْخْيُر بَِيِدِك َتَشاُء َمْن َوُتِذلُّ
 بَِغْيـرِ  َتَشـاءُ  َمْن َوَتْرُزُق الَْحيÛِّ ِمَن الَْميَِّت َوُتْخرُِج ِتÛالَْميِّ ِمَن الَْحيَّ َوُتْخرُِج اللَّْيلÛِ ِفي

 َتَشـاُءÛ  َمـنْ  وَتْمَنُع ِمْنُهَماÛ َتَشاُء َمْن ُتْعِطي َوَرِحيَمُهَماÛ َواɇِخَرِة الدُّْنَيا َرْحَمَن ِحَسابٍ
 . “ِسَواَك َمْن َرْحَمِة َعْن بَِها ُتْغنِيƗ َرْحَمةً اْرَحْمنِي

ــۇ _  9481 ــۇ ئهنه ــاز رەزىيهلالھ ــدۇ مۇئ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن
 ،نۈچــۈكــۆرمىگىنى ئ مېنــىنى ۈمه كــۈپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم جــ  

  :لىپېك يېنىمغايىن ېنامازدىن ك
  :مهن. كۆرمىدىمغۇ؟ ـ دەپ سورىدىبۈگۈن سېنى ! ئى مۇئازـ  
بـار   قىيه ئـالتۇن قهرزىـم  ۇغا بىـر ئـ  يبىر يهھۇدى! رەسۇلى نىڭهللائى اـ  

سېنىڭ يېنىڭغـا ماڭسـام، ئـۇ كېلىـپ مېنـى مهشـغۇل قىلىـپ        ئىدى، 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدىممىدىم، ـ لن چىقاۈچۈشۇنىڭ ئقويدى، 

 ،ئهگهر ئـۇ دۇئـانى قىلسـاڭ    .يىـپ قويـا  ساڭا بىر دۇئا ئۆگىت! ئى مۇئاز
هللا ا ،غىدەك قهرزىڭ بولسىمۇېت) يهمهندىكى بىر تاغنىڭ ئىسمى(سۇبهير 

! هللائـى ا ﴿ :مۇئـاز مۇنـداق دۇئـا قىـل     ئـى  .ياردەم قىلىدۇه گتۆلىشىڭئۇنى 
رىســــهن، خالىغــــان ئادەمــــدىن ېشــــاھلىقنى بىخالىغــــان ئــــادەمگه پاد

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2822(انى ئهلب ①
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ــز قىلىســهن،    .پادشــاھلىقنى تارتىــپ ئالىســهن  ــادەمنى ئهزى ــان ئ خالىغ
ــهن   ــار قىلىسـ ــادەمنى خـ ــان ئـ ــېنىڭ    .خالىغـ ــىلىق سـ ــمه ياخشـ ھهمـ

چىنـى كۈنـدۈزگه   ېك. قادىرسـهن  ڭدىدۇر، سهن ھهقىقهتهن ھهممىـگه ۇقول
جـانلىقنى جانسـىزدىن    .چىگه كىرگۈزىسهنېكىرگۈزىسهن، كۈندۈزنى ك

ئــۆزەڭ خالىغــان   .چىقىرىســهن، جانســىزنى جــانلىقتىن چىقىرىســهن   
دۇنيـا ۋە ئاخىرەتنىـڭ   ! هللائـى ا . ①﴾نرىسهېسىز رىزىق ببساېكىشىگه ھ

، رىســهنېبــۇ ئىككىســىدىن خــالىغىنىڭنى ب. هنســ رەھمــان ۋە رەھىمــى
ھتــاج ومىــتىگه ممهرھهباشــقىالرنىڭ ماڭــا  .خــالىغىنىڭنى بهرمهيســهن

  . ②»قىلغىنئاتا رەھمهت قىلمايدىغان 
 ) 20154/ :»كهبىرئهل«(

َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُحَنْيٍف أَنَّ َرُجلًا َضرِيَر الَْبَصرِ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ   9482
َه أَنْ ُيَعاِفَينِي قَالَ إِنْ ِشئَْت َدَعْوُت َوإِنْ ِشئَْت َصَبْرَت فَُهَو َخْيٌر لََك قَالَ َوَسلََّم فَقَالَ اْدُع اللَّ

أََتَوجَُّه فَاْدُعْه قَالَ فَأََمَرُه أَنْ َيَتَوضَّأَ فَُيْحِسَن ُوُضوَءُه َوَيْدُعَو بَِهذَا الدَُّعاِء اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َو
َحمٍَّد َنبِيِّ الرَّْحَمِة إِنِّي َتَوجَّْهُت بَِك إِلَى َربِّي ِفي َحاَجِتي َهِذِه ِلُتقَْضى ِلـَي  إِلَْيَك بَِنبِيَِّك ُم
  . اللَُّهمَّ فََشفِّْعُه ِفيَّ

دىن مۇنــداق ســمان ئىبنــى ھۇنهيــف رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    وئ_  9482
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ــادەم پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  :رى  نىڭبىــر قــارىغۇ ئ

  :كېلىپنىغا ېي
پهيغهمبهر  ېگهنىدى،دـ ! ماڭا شىپالىق بهرسۇن ،دۇئا قىلغىن قاهللاـ ا 

  :ئهلهيهىسساالم
ن ۈچۈبۇ سهن ئ .ر قىلغىنۋخالىساڭ ساڭا دۇئا قىالي، خالىساڭ سهـ  

  :ئادەم ئۇ. دىېد، ـ ياخشىتېخىمۇ 
پهيغهمــبهر شــۇنىڭ بىــلهن،   .ـــ دېــدى ! ـــ دۇئــا قىلىــپ قــويغىن    

ــۇنى   ــاالم ئ ــئهلهيهىسس ــپ، كامى ــارەت ئېلى ــۇ  ل تاھ ــانى ئوقمۇن ــۇدۇئ  قاش

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 27ـ ۋە  26سۈرە ئال ئىمران،  ①
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدلىرىدە مهن تونۇمايــدىغان   ): 17441(ھهيســهمى  ② ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ب
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ــدى ــى ا«: بۇيرىــ ــۇھهممهد    مهرھهمهت! هللائــ ــان مــ ــرى بولغــ پهيغهمبىــ
مهن ! نىـڭ رەسـۇلى  هللائـى ا  .زلىنىـۋاتىمهن ۈئهلهيهىسساالم بىلهن سـاڭا ي 

! هللائـــى ا .قـــا مۇناجـــات قىلىـــۋاتىمهنهللاســـېنىڭ ھۆرمىتىـــڭ بىـــلهن ا
  . ①»مهن ئۈچۈن شاپائهتچى قىلغىن پهيغهمبىرىڭنى

  )3578: ىزىتىرم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أََتْت فَاِطَمةُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْسأَلُُه َخاِدًمـا  ـ   9483
فَقَالَ لََها َما ِعْنِدي َما أُْعِطيِك فََرَجَعْت فَأََتاَها َبْعَد ذَِلَك فَقَالَ الَِّذي َسأَلِْت أََحبُّ إِلَْيِك أَْو 

َو َخْيٌر ِمْنُه فَقَالَ لََها َعِليٌّ قُوِلي لَا َبلْ َما ُهَو َخْيٌر ِمْنُه فَقَالَْت فَقَالَ قُـوِلي اللَُّهـمَّ َربَّ   َما ُه
قُْرآِن السََّماَواِت السَّْبعِ َوَربَّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِ َربََّنا َوَربَّ كُلِّ َشْيٍء ُمْنزِلَ التَّْوَراِة َوالْإِْنجِيلِ َوالْ

َعِظيمِ أَْنَت الْأَوَّلُ فَلَْيَس قَْبلََك َشْيٌء َوأَْنَت الْآِخُر فَلَْيَس َبْعَدَك َشْيٌء َوأَْنَت الظَّاِهُر فَلَـْيَس  الْ
 . فَْوقََك َشْيٌء َوأَْنَت الَْباِطُن فَلَْيَس ُدوَنَك َشْيٌء اقْضِ َعنَّا الدَّْيَن َوأَغْنَِنا ِمْن الْفَقْرِ

ــۇرەيرە  _  9483 ــۇ ھـ ــۇ ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  رەزىيهلالھـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
بىـر   دىنفاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  : قىلىنىدۇ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهنىدى،خىزمهتچى سوراپ كهل
شـۇنىڭ بىـلهن، فـاتىمه     .دىدېـ ، ـ  خىزمهتچىم يـوق هرگۈدەك ساڭا بـ  

ــ .قايتىــپ كهتتــى  ــبهر ئهلهيهىسســاال  ،يىنكې ــا ېم ئۇنىــڭ يپهيغهم نىغ
  :ىپبېر

ــ   ــورىغان نهرســ  ـ ــدىن س ــاڭا مهن ــدىنمۇ   ېنى بىس ــاكى ئۇنىڭ ــۇ ي رەيم
ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    . رەيمـۇ؟ ـ دەپ سـورىدى   ېياخشـىراق نهرسـىنى ب  

  :گهپكه ئارىلىشىپ
ــ تېخىمــۇ  ــ ! ياخشــى بولغــان نهرســىنى ســورىغىن  ـ ــدىـ ــاتىمه . دى ف

  :رەزىيهلالھۇ ئهنها
پهيغهمـبهر  شۇنىڭ بىـلهن،  . دىېمهن، ـ د ياخشىسىنى خااليـ تېخىمۇ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا
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ئـى يهتـته قهۋەت ئاسـمان ۋە بۈيـۈك     «: ـ دېدى! ـ مۇنۇ دۇئانى ئوقۇغىن 
تهۋرات، ) سهن( !بىزنىڭ ۋە بارلىق نهرسىلهرنىڭ رەببى !ئهرشنىڭ رەببى

هندىن سـهن ئـاۋۋال سـهن، سـ    . چى زاتسـهن ۈرگۈشـ ۈئىنجىل ۋە قۇرئاننى چ
سـهن ئـاخىر سـهن، بـارلىق مهۋجـۇداتتىن       .بۇرۇن ھېچنـېمه يـوق ئىـدى   

يهنـى مهۋجۇتلىقىـڭ دەلىـل    ( سهن ئاشكارىسهن. كېيىن سهنال قالىسهن
 دەك ئاشـكارا ، سـېنىڭ )پاكىتالر بىلهن ئهقىل ئىگىلىرىگه ئاشكارىدۇر –

ــوق  ــۆرگىلى   (ســهن يوشۇرۇنســهن  . بىــرى ي ــلهن ك ــۆز بى ــى ســېنى ك يهن
ڭ زاتىڭنىــــڭ مــــاھىيىتىنى تونۇشــــقا ئهقىلــــلهر بولمايــــدۇ، ســــېنى

بىزنــى !) هللائــى ا(. بىرســى يــوق يوشــۇرۇن  دەك، ســېنىڭ)يېتهلمهيــدۇ
  . ①»زغىن ۋە كهمبهغهللىكتىن ساقلىغىنۇقهرزدىن قۇتق

  )3831: هجئىبنى ما(

ُدَعاٍء كَِثريٍ لَـْم  َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ َدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِـ   9484
لُّكُـْم  َنْحفَظْ ِمْنُه َشْيئًا قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه َدَعْوَت بُِدَعاٍء كَِثريِ لَْم َنْحفَظْ ِمْنُه َشْيئًا فَقَالَ أَلَا أَُد

َنبِيَُّك ُمَحمٌَّد َصلَّى  َعلَى َما َيْجَمُع ذَِلَك كُلَُّه َتقُولُ اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َسأَلََك ِمْنُه
َم َوأَْنَت اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما اْسَتَعاذَ ِمْنُه َنبِيَُّك ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

 . الُْمْسَتَعانُ َوَعلَْيَك الَْبلَاȟُ َولَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ _ 9484

، ناھـايىتى كـۆپ دۇئـا قىلـدى     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر 
  :شۇنىڭ بىلهن. مىدۇقلتۇتۇۋااليادىمىزدا چنهرسىنى ېبىز ھ لېكىن

كىن بىــز ېلــ ،كــۆپ دۇئــا قىلــدىڭ  ! نىــڭ پهيغهمبىــرى هللائــى اـــ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۇق، ـ دېگهنىدۇق،ھېچبىرىنى يادا ئااللمىد

ــ   ــداق   ـ ــايمۇ؟ مۇن ــۇ دۇئانىــڭ خۇالسىســىنى ئاڭلىت مهن ســىلهرگه ئ
بىز سـهندىن پهيغهمبىرىـڭ مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم     ! هللائى ا«: دەڭالر

ــورىغان  ــىســـ ــورايمىزلىقياخشـــ ــۇھهممهد  .نى ســـ پهيغهمبىرىـــــڭ مـــ
هن بولسـا، بىزمـۇ   مىدىن پانـاھ تىلىـگ  ېن اڭا سېغىنىپئهلهيهىسساالم س
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ــېغىنىپ  ــاڭا س ــز   س ــاھ تىلهيمى ــانلىقتىن پان ــۇ يام ــهندىن   .ئ ــاردەم س ي
سورىلىدۇ، بارىدىغان جاي سېنىڭ دەرگاھىڭـدۇر، كـۈچ ۋە قـۇۋۋەت پهقهت    

  . ①»سېنىڭ ئىلكىڭدىدۇر
  )3521: تىرمىزى(

ي َسبِيِلَك َواْجَعلْ َمْوِتي َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اللَُّهمَّ اْرُزقْنِي َشَهاَدةً ِفـ   9485
 . ِفي َبلَِد َرُسوِلَك َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

مېنى ! هللائى ا«: غانمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دۇئا قىلۆئ_  9485
ــدا   ــېنىڭ يولىڭــ ــســ ــۈم ېشــ ــن ۋە ئۆلــ ــبهر ىهىد قىلغىــ منى پهيغهمــ

  . »ئهلهيهىسساالمنىڭ يۇرتىدا قىلغىن
  )1890: بۇخارى(

كَانَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قالأََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه  عنـ   9486
َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن الَْعْجزِ َوالْكََسلِ َوالُْجْبنِ َوالُْبْخلِ َوالَْهَرمِ َوأَُعوذُ بِـَك ِمـْن   

 . ذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الَْمْحَيا َوالَْمَماِتَعذَابِ الْقَْبرِ َوأَُعو
 رىـۋايهت قىلىـدۇكى،   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9486

! هللائـى ا «: مۇنداق دۇئا قىالتتـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
ئـــاجىزلىقتىن، ھورۇنلـــۇقتىن، قورقۇنچـــاقلىقتىن،  ســـاڭا ســـېغىنىپ

 ماماتىدىن، ھايات ـ  بئازا ەتىشتىن، قهبرېرىپ كېخىللىقتىن، بهك قېب
  . »پىتنىسىدىن پاناھ تىلهيمهن

  )6367: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِـَك  ـ   9487
 . الْأَْسقَامِِمْن الَْبَرصِ َوالُْجُنوِن َوالُْجذَامِ َوِمْن َسيِّئْ 

ــۇ ئهن_  9487 ــدۇكى،  ئهنهس رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلى ــۇ رى ــبهر  ه پهيغهم
ــا قىلغــان   ــداق دۇئ ــى ا« :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇن ســاڭا ! هللائ
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باشـقا يامـان   سـىلى ۋە  ېك اۋخـ ام لىق،سـاراڭ  ،سـىلى ېكئـاق   سېغىنىپ
  . ①»سهللىكلهردىن پاناھ تىلهيمهنېك

 ) 1554: ئهبۇ داۋۇد(

ْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك َعـ   9488
رِ َوِفْتَنـِة  ِمْن الْكََسلِ َوالَْهَرمِ َوالَْمْغَرمِ َوالَْمأْثَمِ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ النَّارِ َوِفْتَنِة النَّا

ـ  الْقَْبرِ مَّ َوَعذَابِ الْقَْبرِ َوَشرِّ ِفْتَنِة الِْغَنى َوَشرِّ ِفْتَنِة الْفَقْرِ َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة الَْمِسيحِ الدَّجَّالِ اللَُّه
اغِْسلْ َخطَاَياَي بَِماِء الثَّلْجِ َوالَْبَرِد َوَنقِّ قَلْبِي ِمْن الَْخطَاَيا كََما ُيَنقَّى الثَّْوُب الْـأَْبَيُض ِمـْن   

 . لدََّنسِ َوَباِعْد َبْينِي َوَبْيَن َخطَاَياَي كََما َباَعْدَت َبْيَن الَْمْشرِقِ َوالَْمْغرِبِا
 دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى،ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــا_  9488

! هللائـى ا «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتـى پهيغهمبهر 
ــېغىنىپ   ــاڭا ســـ ــۇقتىن، ســـ ــپ ېقبهك ھورۇنلـــ ــتىن، ېكرىـــ تىشـــ

ــدىن، دوزاخ ۋە قهبر   ــاھتىن، دوزاخ ئازابىــ ــتىن، گۇنــ ــڭ قهرزدارلىقــ ىنىــ
ــ ــىدىن، قهبــ ــايلىبئازا رەپىتنىســ ــدىن، بــ ــاكى  قىــ كهمبهغهللىــــك يــ

ــدىن     ــال پىتنىســىنىڭ يامانلىقى ــدىن، دەجج پىتنىســىنىڭ يامانلىقى
يى بىـلهن يـۇغىن،   ۈگۇناھلىرىمنى قار ۋە مۇز سـ ! هللائى ا. پاناھ تىلهيمهن

قهلبىمنـى گۇنــاھالردىن   ،كىــرلهردىن پاكلىغىنىڭـدەك ئـاق كىيىمنـى   
ــاكلىغىن ئارىســىنى مهشــرىق بىــلهن   نىــڭمهن بىــلهن گۇناھلىرىم .پ

  . »اق قىلغىنيىرئارىسىدەك  بنىڭمهغرى
  )6375 :بۇخارى(

َصلَّى  َعْن فَْرَوةَ ْبنِ َنْوفَلٍ الْأَْشَجِعيِّ قَالَ َسأَلُْت َعاِئَشةَ َعمَّا كَانَ َرُسولُ اللَِّهـ   9489
َوِمْن اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُعو بِِه اللََّه قَالَْت كَانَ َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َعِملُْت 

 . َشرِّ َما لَْم أَْعَملْ
ىدىن مۇنـــــداق رىـــــۋايهت ئىبنـــــى نهۋفهل ئهشـــــجهئ فهرۋە_  9489
  :ادىنمهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنه: قىلىنىدۇ
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مه دەپ دۇئـا  ېنـ  تائاالغـا هللا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم اپهيغهمبهر ـ  
  :ئۇ مۇنداق دېدى. دىمغانىقىالتتى؟ ـ دەپ سورى

قىلغـان ۋە  اڭا سـېغىنىپ  سـ ! هللائـى ا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ـ  
دەپ » ىشلىرىمنىڭ يامانلىقىـدىن پانـاھ تىلهيـمهن   بارلىق ئقىلمىغان 
  . دۇئا قىالتتى

  )2716: لىممۇس(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمَها َهذَا الدَُّعاَء اللَُّهـمَّ  ـ   9490
ـ   رِّإِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن الَْخْيرِ كُلِِّه َعاجِِلِه َوآجِِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَْم َوأَُعوذُ بَِك ِمْن الشَّ
ُدَك كُلِِّه َعاجِِلِه َوآجِِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَْم اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن َخْيرِ َما َسأَلََك َعْب

رََّب إِلَْيَها َوَنبِيَُّك َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َعاذَ بِِه َعْبُدَك َوَنبِيَُّك اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَْجنَّةَ َوَما قَ
لَ ِمْن قَْولٍ أَْو َعَملٍ َوأَُعوذُ بَِك ِمْن النَّارِ َوَما قَرََّب إِلَْيَها ِمْن قَْولٍ أَْو َعَملٍ َوأَْسأَلَُك أَنْ َتْجَع

 . كُلَّ قََضاٍء قََضْيَتُه ِلي َخْيًرا
دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــا_  9490

: ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا مۇنۇ دۇئانى ئـۆگهتكهن سهلاللالپهيغهمبهر 
يىنكى، مهن بىلگهن ۋە بىلمىـگهن  ېمهن سهندىن ھازىرقى ۋە ك! هللائى ا«

يىنكى، مهن بىلگهن ۋە ېھازىرقى ۋە ك. ھهممه ياخشىلىقالرنى سورايمهن
ئـى  . پانـاھ تىلهيـمهن   ساڭا سـېغىنىپ  بىلمىگهن ھهممه يامانلىقالردىن

ڭ ۋە پهيغهمبىرىـــــڭ ســـــهندىن ســـــورىغان مهن ســـــېنىڭ قۇلـــــۇ! هللا
قۇلـــۇڭ ۋە پهيغهمبىرىـــڭ ســـهندىن پانـــاھ  .ياخشـــىلىقالرنى ســـورايمهن

مهن سـهندىن  ! هللائـى ا . تىلىگهن يامـانلىقالردىن مهنمـۇ پانـاھ تىلهيـمهن    
 .تهكلهيـــدىغان ســـۆز ۋە ئهمهلنـــى ســـورايمهن ېجهننهتنـــى ۋە ئۇنىڭغـــا ي

ۆز ۋە ئهمهلـدىن پانـاھ   جهھهننهم ئوتى ۋە ئۇنىڭغـا يېقىنالشـتۇرىدىغان سـ   
ن خهيرلىـك  ۈچۈملىرىڭنى مهن ئۈماڭا چىقارغان ھهممه ھۆك .تىلهيمهن

  . ①»قىلىشىڭنى سورايمهن
  )3846: ئىبنى ماجه(
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ـ   وسـلم  عليه اهللا صلىـ   اللَِّه َرُسولُ كَانَ قَالَ َعْمرٍو ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْنـ   9491
 َوِمـنْ  َتْشَبُع الَ َنفْسٍ َوِمْن ُيْسَمُع الَ َوُدَعاٍء َيْخَشُع الَ قَلْبٍ ْنِم بَِك أَُعوذُ إِنِّى اللَُّهمَّ« َيقُولُ
  .»اَألْرَبعِ َهُؤالَِء ِمْن بَِك أَُعوذُ َيْنفَُع الَ ِعلْمٍ

: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   _  9491
ــبهر  ــهللهم پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــ! هللائـــى ا«: سـ هندىن مهن سـ

ىن، قوبـــۇل بولمايـــدىغان دۇئـــادىن، تويمايـــدىغان بـــتقورقمايـــدىغان قهل
مانــا بــۇ تــۆت  ،دەپ» ســتىن ۋە پايدىســىز ئىلىمــدىن پانــاھ تىلهيــمهنپنه

  . ①نهرسىدىن پاناھ تىلهيتتى
  )3482: تىرمىزى(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولِ ُدَعاِء ِمْن كَانَ قَالَ ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْنـ    9492
  . َسَخِطَك َوَجِميعِ نِقَْمِتَك َوفَُجاَءِة َعاِفَيِتَك َوَتَحوُّلِ نِْعَمِتَك َزَوالِ ِمْن بَِك أَُعوذُ إِنِّي اللَُّهمَّ

ــۋايهت       9492 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ـ ئاب
ســهللهم مۇنــداق دۇئــا قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە

ــىدىن،  ! هللائـــــى ا«: قىالتتـــــى نېئمىتىڭنىـــــڭ يوقىلىـــــپ كېتىشـــ
، تۇيۇقسىز ئازابتىن ۋە بـارلىق  خاتىرجهملىكنىڭ بۇزۇلۇپ كېتىشىدىن

  . »غهزىپىڭدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن
  )2839: مۇسلىم(

 أَُعوذُ إِنِّي اللَُّهمَّ َيقُولُ كَانَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9493
 . أșُْلََم أَْو أșَِْلَم أَنْ ِمْن بَِك َوأَُعوذُ َوالذِّلَِّة َوالِْقلَِّة الْفَقْرِ ِمْن بَِك

ــۇ   _  9493 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــدۇكى،  ئهبـ ــۋايهت قىلىـ  رىـ
! هللائـى ا «: تتـى مۇنداق دۇئا قىال سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

لۇقتىن، خـــارلىقتىن، باشـــقىالرغا زۇلـــۇم لتىن، يوقســـۇققىـــرلىپېمهن 
   .②»پاناھ تىلهيمهن ساڭا سېغىنىپقىلىشتىن ۋە زۇلۇمغا ئۇچراشتىن 

 ) 1544: ئهبۇ داۋۇد(
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قُولُ اللَُّهمَّ قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْدُعو َيـ   9494
 . إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن الشِّقَاقِ َوالنِّفَاقِ َوُسوِء الْأَْخلَاقِ

 دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   _  9494
! هللائـى ا «: مۇنداق دۇئا قىالتتـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــ ــۈز ئۆرۈشــتىنىن تھهق ــاپىقلىقتىن ۋە ي ســاڭا يامــان ئهخالقــتىن ، مۇن
  . ①»پاناھ تىلهيمهن سېغىنىپ

   )1546: ئهبۇ داۋۇد(

أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ ـ     9495
 . لِْخَياَنِة فَإِنََّها بِئَْسِت الْبِطَاَنةبَِك ِمْن الُْجوعِ فَإِنَُّه بِئَْس الضَّجِيُع َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ا

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9495
! هللائـى ا «: مۇنداق دۇئا قىالتتـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

نكى ئــۇ بهك يامــان ۈچــ .ئــاچلىقتىن پانــاھ تىلهيــمهن ســاڭا ســېغىنىپ
ــۇر ــانهتتىن پا .ھهمراھتـ ــمهن، چـــ خىيـ ــاھ تىلهيـ ــان ۈنـ ــۇ بهك يامـ نكى ئـ

   .②»تتۇرللهئى
 )1547: ئهبۇ داۋۇد(

 الَْبلَاِء َجْهِد ِمْن َيَتَعوَّذُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9496
 . الْأَْعَداِء َوَشَماَتِة الْقََضاِء َوُسوِء الشَّقَاِء َوَدَرِك

 دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9496
غىــــر بــــاالدىن،  ېئ«: ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم  پهيغهمــــبهر 

شــىدىن ۈبهختســىزلىكتىن، يامــان مۇســىبهتتىن ۋە دۈشــمهننىڭ سۆيۈن
  . دەپ دۇئا قىالتتى» پاناھ تىلهيمهنقا سېغىنىپ هللا

  )6347: بۇخارى(
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ِه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن َعْبِد اللَّـ   9497
ِة كَانَ َيْدُعو بَِهُؤلَاِء الْكَِلَماِت اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن غَلََبِة الدَّْينِ َوغَلََبِة الَْعـُدوِّ َوَشـَماتَ  

 . الْأَْعَداِء
دىن ر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــ_  9497

مۇنـداق   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پهيغهمبهر  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
تىشـــىدىن، ېمهن قهرزىمنىـــڭ كۆپىيىـــپ ك! هللائـــى ا«: دۇئـــا قىالتتـــى

نىشىدىن ۈلىشىدىن ۋە دۈشمىنىمنىڭ سۆيېن كۈستۈدۈشمىنىمنىڭ ئ
  . ①»پاناھ تىلهيمهن اڭا سېغىنىپس

 )5475: سائىهن(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن ـ   9498
 . َجارِ السَّْوِء ِفي َدارِ الُْمقَامِ فَإِنَّ َجاَر الَْباِدَيِة َيَتَحوَّلُ َعْنَك

نىــدۇكى، رىــۋايهت قىلىئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن _  9498
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

 قا سـېغىنىپ هللاوشنىدىن اقجايدىكى يامان مۇقىم ئولتۇراقالشقان «
يهنى ئـۇزۇن  ( وشنا ئالمىشىپ تۇرىدۇقپاناھ تىلهڭالر، چۈنكى يايالقتىكى 

   .②»)تۇرماستىن كۆچۈپ كېتىدۇ
  )5502: سائىهن(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْدُعو اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعـوذُ   َعْن أَبِي الَْيَسرِـ   9499
 بَِك ِمْن الَْهْدمِ َوأَُعوذُ بَِك ِمْن التََّردِّي َوأَُعوذُ بَِك ِمْن الَْغَرقِ َوالَْحَرقِ َوالَْهَرمِ َوأَُعـوذُ بِـَك أَنْ  

الَْمْوِت َوأَُعوذُ بَِك أَنْ أَُموَت ِفي َسبِيِلَك ُمْدبًِرا َوأَُعوذُ بِـَك أَنْ أَُمـوَت    َيَتَخبَّطَنِي الشَّْيطَانُ ِعْنَد
 . لَِديًغا

ــ_  9499 ــۇ  ۇئهب ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، يهســهر رەزىيهلالھــۇ ئهنه دىن رى
! هللائـى ا «: مۇنداق دۇئا قىالتتـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

                                                 
 .دېگهن سهھىه، ـ): 5055(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 5076(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 270

شــتىن، كۆيــۈپ  ۇىشــتىن، غهرق بولتېلىشــتىن، غــۇالپ ك ېسىۋېتــام ب
تىشـــتىن، ئۆلـــۈم ئالدىـــدا شـــهيتاننىڭ ېرىـــپ كېقبهك ىشـــتىن، كېت
شىدىن، سېنىڭ يولۇڭدىكى جىهاد مهيدانىدا كهينىمنى قىلىـپ  ۇئازدۇر

ــانلىقالر ئۆلۈشـــتىن ۋە  ــاڭا ئۆلۈشـــتىن  ۋېلىـــپقىېچزەھهرلىـــك جـ سـ
  . ①»پاناھ تىلهيمهن سېغىنىپ

 )1552: ئهبۇ داۋۇد(

اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَعوَّذُ ِمْن َخْمسٍ ِمْن َعْن ـ   9500
 . الُْبْخلِ َوالُْجْبنِ َوُسوِء الُْعُمرِ َوِفْتَنِة الصَّْدرِ َوَعذَابِ الْقَْبرِ

غهمـبهر  يپه: ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ  _  9500
بهك قېرىـپ  قلىق، ۇنچـا خىللىـق، قورق ېبۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلاللالھ
قـا  هللابهش نهرسـىدىن ا  بى قاتارلىقئازا ەۋە قهبر ئېزىپ كېتىش، كېتىش

   .②پاناھ تىلهيتتىسېغىنىپ 
  )5446: سائىهن(

اللَُّهمَّ  أََنَس ْبَن َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ عنـ   9501
 . إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َصلَاٍة لَا َتْنفَُع َوذَكََر ُدَعاًء آَخَر

ــۇ _  9501 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،  ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ دىن رىــ
مهن ! هللائـى ا «: مۇنداق دەيتتـى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ۋە باشـقا  ( »پاناھ تىلهيـمهن  اڭا سېغىنىپپايدىسى بولمىغان نامازدىن س
  . ③)بىر دۇئانى زىكىر قىلدى

  )1549: ئهبۇ داۋۇد(

ـ   وسـلم  عليه اهللا صلىـ   النَّبِىُّ كَانَ قَالَ َعمِِّه َعْن ِعالَقَةَ ْبنِ زَِياِد َعْنـ   9502
  .»َواَألْهَواِء َواَألْعَمالِ اَألْخالَقِ ُمْنكََراِت ِمْن بَِك أَُعوذُ إِنِّى اللَُّهمَّ« َيقُولُ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1373(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 412(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1370(ئهلبانى  ③
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ــاد ئىبنــى  – 9502 ــداق دېگهنلىكىنــى  ئىــالقه زىي تاغىســىنىڭ مۇن
مۇنـداق دۇئـا    سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىدۇ

ۋە يامـان خىيـالالردىن    مهن يامان ئهخالق، يامان ئىش! هللائى ا«: قىالتتى
  . ①»پاناھ تىلهيمهن اڭا سېغىنىپس

  )3591: تىرمىزى(

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَُعـوذُ   قالَسِعيٍد  عن ايبـ   9503
 َصلَّى بِاللَِّه ِمْن الْكُفْرِ َوالدَّْينِ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه أََتْعِدلُ الدَّْيَن بِالْكُفْرِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه

 . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعْم
ــۇ_  9503 پهيغهمــبهر  :هــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهن ئهب

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  ــ! هللائـــى اــ قهرزدىـــن پانـــاھ  ۋە دىنفرىـــكۇ اڭا ســـېغىنىپمهن سـ

  :دېدى، بىر كىشى، ـ تىلهيمهن
؟ ـ  هنمسئورۇنغا قوياتهڭ ى بىلهن رفقهرزنى كۇ !رەسۇلىنىڭ هللائى اـ  

  :ساالمپهيغهمبهر ئهلهيهىس ىغانىدى،دەپ سور
  . ②بهردى بدەپ جاۋا، ـ ھهئهـ  

  )5473: سائىهن(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَعوَّذُ ِمْن َعـْينِ  ـ   9504
 . ا ِسَوى ذَِلَكالَْجانِّ َوَعْينِ الْإِْنسِ فَلَمَّا َنَزلَْت الُْمَعوِّذََتاِن أََخذَ بِهَِما َوَتَرَك َم

ــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  _  9504 پهيغهمــبهر : ئهب
ــهللهم  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۆزىگه  س ــۆز ئ ــانالرنىڭ ك ــن ۋە ئىنس  ىجى

يهنـــى فهلهق ۋە نـــاس (مـــۇئهۋۋىزەتهين . گىشـــىدىن پانـــاھ تىلهيتتـــىېت
لىرىنى بۇرۇنقى پاناھ تىـلهپ قىلىـدىغان دۇئـا    ،نازىل بولغاندا) سۈرىلىرى

   .③تاشالپ، شۇ ئىككى سۈرىنىال ئوقۇيدىغان بولدى
 )5494: نهسائى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2840(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 417(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 5069(ئهلبانى  ③
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َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ َدَخلُْت الَْمْسجَِد َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيـِه  ـ   9505
رِّ َشَياِطنيِ الْجِنِّ َوالْـإِْنسِ قُلْـُت أََو   فَجِئُْت فََجلَْسُت إِلَْيِه فَقَالَ َيا أََبا ذَرٍّ َتَعوَّذْ بِاللَِّه ِمْن َش

 . ِللْإِْنسِ َشَياِطُني قَالَ َنَعْم
مهن مهسـجىدگه  : ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    _  9505

ــۇ يهردە ئىــكهن   ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئ ــدى  .كىرســهم، پهيغهم غا ئۇنىــڭ ئال
  :بېرىپ ئولتۇرغانىدىم

قــا  هللاۋە جىنالرنىــڭ شــهيتانلىرىدىن ا ئىنســانالر ! ئــى ئهبــۇ زەر ـــ  
  :مهن .دىېدـ ! پاناھ تىلىگىن سېغىنىپ

  :دىمغانىئىنسانالرنىڭمۇ شهيتانلىرى بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورىـ  
  . ①بهردى بدەپ جاۋا، ـ ھهئهـ  

 ) 5507: نهسائى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه أَنَّ النَّبِيَّـ   9506
 . كَانَ إِذَا َخاَف قَْوًما قَالَ اللَُّهمَّ إِنَّا َنْجَعلَُك ِفي ُنُحورِِهْم َوَنُعوذُ بَِك ِمْن ُشُرورِِهْم

پهيغهمــبهر : ئهبــۇ بــۇردە ئىبنــى ئابــدۇلالھ مۇنــداق دەيــدۇ     _  9506
بىـز  ! هللائـى ا «: تتىئهلهيهىسساالم دۈشمهنگه يولۇققاندا مۇنداق دۇئا قىال

 اڭا سېغىنىپۋە ئۇالرنىڭ يامانلىقىدىن س نى ساڭا ھاۋاله قىلىمىزئۇالر
  . ②»اھ تىلهيمىزنپا

 )1537: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَُّه قَالَ أُْسرَِي بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَى ـ   9507
جِنِّ َيطْلُُبُه بُِشْعلٍَة ِمْن َنارٍ كُلََّما الَْتفََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َرآُه  ِعفْرِيًتا ِمْن الْ

لَ َرُسولُ فَقَالَ لَُه جِْبرِيلُ أَفَلَا أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت َتقُولُُهنَّ إِذَا قُلَْتُهنَّ طَِفئَْت ُشْعلَُتُه َوَخرَّ ِلِفيِه فَقَا
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبلَى فَقَالَ جِْبرِيلُ فَقُلْ أَُعوذُ بَِوْجِه اللَِّه الْكَرِميِ َوبِكَِلَمـاِت اللَّـِه    اللَِّه

يَهـا  التَّامَّاِت اللَّاِتي لَا ُيَجاوُِزُهنَّ َبرٌّ َولَا فَاجٌِر ِمْن َشرِّ َما َيْنزِلُ ِمْن السََّماِء َوَشرِّ َما َيْعُرُج ِف
                                                 

 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 424(هلبانى ئ ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1360(ئهلبانى  ②
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َشرِّ َما ذََرأَ ِفي الْأَْرضِ َوَشرِّ َما َيْخُرُج ِمْنَها َوِمْن ِفَتنِ اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوِمْن طَـَوارِقِ اللَّْيـلِ   َو
 . َوالنََّهارِ إِلَّا طَارِقًا َيطُْرُق بَِخْيرٍ َيا َرْحَمُن

ــۇ   _  9507 ــۇ ئهنهـ ــهئىد رەزىيهلالھـ ــى سـ ــا ئىبنـ ــۋايهت يهھيـ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنغهمبهر پهيقىلىنىدۇكى، 

ــممهن « ــنالردىن ئىفرىتنىــڭ  چىســى ېراج كى ــدا جى مهشــئهل قولى
ھهر قېـتىم  . مۈكـۆرد  كۆتۈرۈۋالغان ھالـدا ئارقامـدىن كېلىۋاتقـانلىقىنى   

  :ماڭا ئىلىبرىجئارقامغا قارىسام، ئۇنى كۆرەتتىم، 
ئىفرىتنىـڭ  ، ۇسـاڭ ق، ئـۇنى ئو ىـپ قويـاي  ئۆگىت دۇئـا مهن ساڭا بىر ـ  

. شـىدۇ ۈچ ئىفرىت دۈم قالىدۇ، شۇنىڭ بىلهن، ئۆچۈپ مهشئهل قولىدىكى
 ۋە نىڭ ھهققـى ـ ھـۆرمىتى   هللاكهرەملىك ا” :دىېغىن دۇبۇ دۇئانى ئوقمانا 

ل ئېيتالمايدىغان كامى ، ھېچكىمگۇناھكار بولسۇن ياكىتهقۋادار مهيلى 
شـكهن  ۈبولـۇپ چ  ئاسماندىن باال ئۈچۈن، سۆزلىرىنىڭ ھهققى ـ ھۆرمىتى 

ــ  ــ ۈرۈۋە ئاســمانغا كۆت ۋە يهر  تېرىلغــان زىگهۈلگهن يامــانلىقالردىن، يهر ي
پىتنىلىرىدىن،  نىڭزۈئاستىدىن چىققان يامانلىقالردىن، كېچه ۋە كۈند

. پاناھ تىلهيمهن قا سېغىنىپهللامۇسىبهتلىرىدىن ا نىڭزۈچه ۋە كۈندېك
ۇر، ئــى لىــپ كهلــگهن ھادىســىلهر بۇنىڭــدىن مۇستهســنادېياخشــىلىق ئ

  . »“!رەھمان
 )1773: مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا ـ   9508
َت أَُعـوذُ  َرُسولَ اللَِّه َما لَِقيُت ِمْن َعقَْربٍ لََدغَْتنِي الَْبارَِحةَ قَالَ أََما لَْو قُلَْت ِحـَني أَْمَسـيْ  

  . بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َتُضرََّك
ــۇ   _  9508 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ،بىر ئادەم كېلىپ :قىلىنىدۇ

چايان چېقىۋالغانىـدى، بهكمـۇ   تۈنۈگۈن ئاخشام ! رەسۇلىنىڭ هللائى اـ  
  :ېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغاـ د قىينىلىپ كهتتىم،
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 بىـلهن  ل سـۆزلىرى مـۇكهممه  نىـڭ هللا” :ۋاقتىـدا تۈنۈگـۈن ئاخشـام   ـ  
ــۇ هللا ــېغىنىپ ئـ ــا سـ ــاھ    قـ ــدىن پانـ ــىلهرنىڭ يامانلىقىـ ــان نهرسـ ياراتقـ

  . دىېى، ـ دتمهيتلساڭا زىيان يهتكۈزە چايان دېگهن بولساڭ، “تىلهيمهن
  )2790: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَـالَ إِذَا أَْمَسـى   ـ   9509
 ثَلَاثَ َمرَّاٍت أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َتُضرَُّه ُحَمةٌ ِتلَْك اللَّْيلَةَ قَـالَ 

 . قَْد َتَعلَُّموَها فَكَاُنوا َيقُولُوَنَها فَلُِدغَْت َجارَِيةٌ ِمْنُهْم فَلَْم َتجِْد لََها َوَجًعافَكَانَ أَْهلَُنا 
 دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9509

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 
 ل ســۆزلىرىهمــۇكهمم نىــڭهللا” :تىمېــچ قۈكهچقــۇرۇن ئــى كىمكــ«
ياراتقـان نهرسـىلهرنىڭ يامانلىقىـدىن پانـاھ      قا سـېغىنىپ ئـۇ  هللا بىلهن

ه ئۇنى يىالن ياكى چايـان چېقىۋالسـىمۇ، زىيـان    چېدېسه، ئۇ ك“ تىلهيمهن
  .»يهتكۈزەلمهيدۇ

ۋە ھهر  ۇقلهرنى ئۆگهندىكهلىم ز بۇبى: سۇھهيل مۇنداق دەيدۇ) راۋى(
ــدۇق  كېچىســى ــدىغان بول ــچه كۈ ( .ئوقۇي ــر نهچ ــدىن كبى ــن ــر ) يىنې بى
لــېكىن ئــۇ ھېچقانــداق ئــاغرىق ھــېس  ېقىۋالــدى،ن چچايــا چــۆرىمىزنى
   .قىلمىدى

 )7838: ئهھمهد(

َعْن َشكَلِ ْبنِ ُحَمْيٍد قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ ـ   9510
ِه قَالَ فَأََخذَ بِكَِتِفي فَقَالَ قُلْ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َسـْمِعي  اللَِّه َعلِّْمنِي َتَعوُّذًا أََتَعوَّذُ بِ

 . َوِمْن َشرِّ َبَصرِي َوِمْن َشرِّ ِلَسانِي َوِمْن َشرِّ قَلْبِي َوِمْن َشرِّ َمنِيِّي َيْعنِي فَْرَجُه
ن مه: شهكهل ئىبنى ھۇمهيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ_  9510

  :نىغا كېلىپېپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ي
، پ قويسـاڭ ماڭا پاناھ تىلهيدىغان بىر دۇئا ئۆگىتىـ ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :تۇرۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دوالمدىن تۇتۇپ ،دىمگهنىـ دې
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قۇلىقىمنىـڭ، كۆزۈمنىـڭ، تىلىمنىـڭ، قهلبىمنىـڭ ۋە     ! هللائـى ا ”ـ  
دەپ دۇئـا   “پاناھ تىلهيـمهن  ىنىپساڭا سېغتىمنىڭ يامانلىقىدىن ىئهۋر

  . ①دىېدـ ! قىلغىن
 )3492: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعوِّذُ ـ   9511
إِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن َوَيقُولُ إِنَّ أََباكَُما كَانَ ُيَعوِّذُ بَِها 

 . التَّامَِّة ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة َوِمْن كُلِّ َعْينٍ لَامٍَّة
ــۇ ئهنهۇ _  9511 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــۋايهت  ئىبن ــداق رى ــادىن مۇن م

 :گهپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ھهســـهن بىـــلهن ھۇســـهين : قىلىنىـــدۇ
ــڭهللا” ــۇكهممه نى ــۆزلىرىم ــلهن ل س ــداق   هللا بى ــېغىنىپ ھهرقان ــا س ق

شـــهيتاندىن، زەھهرلىـــك ھاشـــارەتتىن ۋە يامـــان كـــۆزدىن ســـىلهرنى      
 چــوڭ داداڭــالر«: دەپ، دۇئــا ئوقــۇپ قويــاتتى ۋە“ تىلهيــمهنساقلىشــىنى 

ئۈچۈن مۇشـۇنداق دۇئـا    بالىلىرى ئىسمائىل بىلهن ئىسهاق) ئىبراھىم(
  . دەيتتى »قىلىپ قوياتتى

  )3371: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَعلُِّمُهـْم َهـذَا   ـ   9512
َم الدَُّعاَء كََما ُيَعلُِّمُهْم السُّوَرةَ ِمْن الْقُْرآِن َيقُولُ قُولُوا اللَُّهمَّ إِنَّا َنُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ َجَهـنَّ 

َعذَابِ الْقَْبرِ َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الَْمِسيحِ الدَّجَّالِ َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الَْمْحَيا  َوأَُعوذُ بَِك ِمْن
 . َوالَْمَماِت

ــۇ ئهنهۇ _  9512 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــۋايهت  ئىبن ــداق رى ــادىن مۇن م
ئى «: ساھابىلىرىگه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

 نىـڭ ىـدىن، دەججال بئازا ەجهھهننهم ئازابىدىن، قهبر اڭا سېغىنىپس! هللا
» پىتنىسـىدىن پانـاھ تىلهيمىـز    نىـڭ پىتنىسىدىن، ھاياتلىق ۋە ئۆلۈم

   .قۇرئان سۈرىلىرىنى ئۆگهتكىنىدەك ئۆگىتهتتىدېگهن دۇئانى خۇددى 
 )590: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2775(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 276

ا كََما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ لَا أَقُولُ لَكُْم إِلَّـ   9513
 َوَسلََّم َيقُولُ كَانَ َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن الَْعْجزِ َوالْكََسلِ َوالُْجْبنِ َوالُْبْخلِ َوالَْهـَرمِ 

ْيُر َمْن َزكَّاَها أَْنَت َوِليَُّهـا َوَمْولَاَهـا   َوَعذَابِ الْقَْبرِ اللَُّهمَّ آِت َنفِْسي َتقَْواَها َوَزكَِّها أَْنَت َخ
لَا  اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِعلْمٍ لَا َيْنفَُع َوِمْن قَلْبٍ لَا َيْخَشُع َوِمْن َنفْسٍ لَا َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة

 . ُيْسَتَجاُب لََها
مهن : زەيــد ئىبنــى ئهرقهم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ_  9513

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم نـېمه دېـگهن بولسـا،       سىلهرگه پهيغهمبهر 
! هللائـى ا «: شۇنى دەيـمهن، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دېگهنىـدى     

قلىقتىن، بېخىللىقــتىن، ۇنچــاقتىن، قورقۇمهن ئــاجىزلىقتىن، ھورۇنلــ
ــپ كېقبهك  ــر ېرى ــمهن  ەتىشــتىن، قهب ــاھ تىلهي ــدىن پان ــى ا. ئازابى ! هللائ

 الۋە ئــۇنى پــاكلىغىن، ئــۇنى يــالغۇز ســهن    ا قىلغىــن منى تهقــۋنهپســى
ئىلىمـدىن،   دىسـىز پاي! هللائـى ا . ئۇنىـڭ ئىگىسـى سـهن   سـهن   ،پاكاليسهن

ــدىغان قهلبــ  ــدىغان   تقورقماي ــۇل بولماي ــدىغان نهپســتىن، قوب ىن، تويماي
  . »پاناھ تىلهيمهن ساڭا سېغىنىپدۇئادىن 

 )2722: مۇسلىم(

َحِكيمٍ أَنَّ كَْعَب الْأَْحَبارِ قَالَ لَْولَـا كَِلَمـاٌت أَقُـولُُهنَّ     َعْن الْقَْعقَاعِ ْبنِـ   9514
ظََم لََجَعلَْتنِي َيُهوُد ِحَماًرا فَِقيلَ لَُه َوَما ُهنَّ فَقَالَ أَُعوذُ بَِوْجِه اللَِّه الَْعِظيمِ الَِّذي لَْيَس َشْيٌء أَْع

ُيَجاوُِزُهنَّ َبرٌّ َولَا فَاجٌِر َوبِأَْسَماِء اللَِّه الُْحْسَنى كُلَِّها َمـا   ِمْنُه َوبِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت الَِّتي لَا
 . َعِلْمُت ِمْنَها َوَما لَْم أَْعلَْم ِمْن َشرِّ َما َخلََق َوَبَرأَ َوذََرأَ

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  مــىئىبنــى ھهك ائقــئقه_  9514
  :ھبارهبۇل ئئكه

شـهك  ېالر مېنـى ئ ييهھـۇدى مىغـان بولسـا،   ـ مهن ئوقۇيدىغان دۇئـا بول  
  :نىڭدىنئۇ. دىې، ـ دغان بوالتتىقىل
  :الغانىدى، مۇنداق دەپ جاۋاب بهردىدۇئا؟ ـ دەپ سورـ ئۇ قايسى  
قــا، ئۇنىــڭ مهيلــى گۇناھكــار يــاكى تهقــۋادار هللاـــ ھهممىــدىن بۈيــۈك ا 

نىــڭ مهن هللا بولســۇن، ھــېچكىم يېتهلمهيــدىغان كامىــل ســۆزلىرىگه ۋە
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ــگهن ۋە ــۈزەل ئىســىملىر   بىل ــارلىق گ ــگهن ب ــۇ بىلمى  ىگه ســېغىنىپ، ئ
  . نهرسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهنبارلىق ياراتقان 

 )1775: مالىك(

: فَقُلْ بَِكÛ َيْسطَُو أَنْ َتَخاُف َمهِيًبا ُسلْطَاًنا أََتْيَت إِذَا :قَالَ َعبَّاسÛٍ اْبنِ َعنِـ   9515
 إِلََه ال الَِّذي بِاللَِّه أَُعوذُ َوأَْحذَُرÛ أََخاُف ِممَّا أََعزُّ اللَُّه َجِميًعاÛ َخلِْقِه ِمْن أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُرÛ اللَُّه
 فُـالنٍ  َعْبِدَك َشرِّ ِمْن بِإِذْنِِهÛ إِال اَألْرضِ َعلَى َتقَْعَن أَنْ السَّْبَع السََّماَواِت الُْمْمِسِك ُهَوÛ إِال

Ûالْجِنِّ ِمَن َياِعِهَوأَْش َوأَْتَباِعِه َوُجُنوِدِه Ûِْنسɋِِمْن َجاًرا ِلي كُْن إِلَهِي َوا Ûَجلَّ َشرِِّهْم ÛَكǗُثََنا 
  .َمرَّاٍت ثَالثَ غَْيُرَك إِلََه َوال اْسُمَكÛ َوَتَباَرَك َجاُرَكÛ َوَعزَّ

ئهگهر سهن  :ەيدۇمۇنداق د مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9515
ۋە ئۇنىـڭ سـاڭا    ېنىغـا كىرمهكچـى بولسـاڭ   سۈرلۈك بىر پادىشـاھنىڭ ي 

ــاڭ،   ــىدىن قورقس ــچېقىلىش ــۇغىن    ۇمۇن ــتىم ئوق ــۈچ قې ــانى ئ  هللا” :دۇئ
مهن  ئـۇ  .مهخلۇقاتلىرىنىڭ ھهممىسـىدىن بۈيۈكتـۇر   ياراتقان، كاتتىدۇر

يهتــته قهۋەت . كۈچلۈكتــۇر نهرســىلهردىن نهھهزەر ئهيلىــگقورققــان ۋە 
قــا هللارغــۇچى يېگــانه كېتىشــتىن تۇتــۇپ تۇچۈشــۈپ  زېمىنغــا نىئاســمان

تهركىـپ  جىـنالردىن  ى ـ  ئىنسپاالنى بهندىسىنىڭ ۋە ئۇنىڭ ، سېغىنىپ
مېنـى   !رەببىمئى . يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهنتاپقان قوشۇنلىرىنىڭ 

، ھىمــايهڭ غمهدھىــيهڭ نهقهدەر ئۇلــۇ .شــهررىدىن ســاقلىغىنئۇالرنىــڭ 
سهندىن ! هللاى ائ !؟كهتلىكى، ئىسمىڭ نهقهدەر پاك ۋە بهركنهقهدەر كۈچلۈ

  . ①“چبىر ئىالھ يوقتۇرېباشقا ھ
 )»ئهلكهبىر«(

 َتَخوََّف إِذَا :قَالَ َوَسلََّمÛ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ َمْسُعوٍدÛ بن اللَِّه َعْبِد َعْنـ   9516
 َجاًرا ِلي كُْن الَْعِظيمÛِ الَْعْرشِ َوَربَّ السَّْبعÛِ السََّماَواِت َربَّ اللَُّهمَّ: فَلَْيقُلِ السُّلْطَانÛَ أََحُدكُُم

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 17447(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 أََحٌد َعلَيَّ َيفُْرȓَ أَنْ َوأَْتَباِعهِْمÛ َواɋِْنسِ الْجِنِّ َوَشرِّ ُيرِيُدÛ الَِّذي َيْعنِي فُالٍن بن فُالِن َشرِّ ِمْن
Ûَعزَّ ِمْنُهْم Ûَوَجلَّ َجاُرَك ÛَكǗُغَْيُرَك إِلََه َوال ثََنا.  

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  زىيهلالھۇ ئهنهۇئىبنى مهسئۇد رە_  9516
بىـرەر   كىمكـى : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېـگهن پهيغهمبهر 

ئى يهتته قهۋەت ئاسـمان ۋە بۈيـۈك   «: مۇنداق دېسۇن ،ىن قورقساتپادىشاھ
مېنـــى پاالنچىنىـــڭ يامانلىقىـــدىن   ! هللابولغـــان ا ئهرشـــنىڭ رەببـــى 

ــاقلىغىن ــانالرنىڭ   .ســ ــڭ، ئىنســ ــكۈچىلىرىجىنالرنىــ  دىنۋە ئهگهشــ
 سېنىڭ ھىمايهڭ .ماڭا يامانلىق قىلىشىدىن قوغدىغىنرسىنىڭ ەبىر

ــۇغ  ــيهڭ نهقهدەر ئۇل ــۈك، مهدھى ــى ا! ؟نهقهدەر كۈچل ــقا   !هللائ ــهندىن باش س
  . ①»چبىر ئىالھ يوقتۇرېھ

  )»ئهلكهبىر«(

                                                 
ايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى جهنـادا ئىبنـى سـىلدىن      بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋ): 17446(ھهيسهمى  ①

 .باشقا راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما ئۇنىڭغا ھهرخىل باھا بېرىلگهن، ـ دېگهن
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ئىستىغفار، تهسبىه، تهھلىل، تهكبىر، تهھمىد، ھهۋقهله 
تىش ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يېئ) الھهۋله ۋەال قۇۋۋەته(

  ۋە ساالم يولالش تدۇرۇ

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ   9517
َوُهَما َيِسٌري َوَمْن َيْعَملُ بِهَِما  َعلَْيِه َوَسلََّم َخلََّتاِن لَا ُيْحِصيهَِما َرُجلٌ ُمْسِلٌم إِلَّا َدَخلَ الَْجنَّةَ أَلَا

قَِليلٌ ُيَسبُِّح اللََّه ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصلَاٍة َعْشًرا َوَيْحَمُدُه َعْشًرا َوُيكَبُِّرُه َعْشًرا قَالَ فَأََنـا َرأَْيـُت   
ُسونَ َوِمائَةٌ بِاللَِّساِن َوأَلْـٌف  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْعِقُدَها بَِيِدِه قَالَ فَِتلَْك َخْم

َوَخْمُس ِمائٍَة ِفي الِْميَزاِن َوإِذَا أََخذَْت َمْضَجَعَك ُتَسبُِّحُه َوُتكَبُِّرُه َوَتْحَمُدُه ِمائَةً فَِتلَْك ِمائَـةٌ  
ْينِ َوَخْمَس ِمائَِة َسـيِّئٍَة قَـالُوا   بِاللَِّساِن َوأَلٌْف ِفي الِْميَزاِن فَأَيُّكُْم َيْعَملُ ِفي الَْيْومِ َواللَّْيلَِة أَلْفَ

فَكَْيَف لَا ُيْحِصيَها قَالَ َيأِْتي أََحَدكُْم الشَّْيطَانُ َوُهَو ِفي َصلَاِتِه فََيقُولُ اذْكُْر كَذَا اذْكُْر كَذَا 
  . وُِّمُه َحتَّى َيَناَمَحتَّى َيْنفَِتلَ فَلََعلَُّه لَا َيفَْعلُ َوَيأِْتيِه َوُهَو ِفي َمْضَجِعِه فَلَا َيَزالُ ُيَن

ــ _  9517 ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــا  ۆمهرئاب ــۇ ئهنهۇم ــداق رەزىيهلالھ دىن مۇن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىنىدۇ

بـۇالرنى   .كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزىـدىغان ئىككـى خىسـلهت بـار    ـ  
ــاز  بولســىمۇ، قىلىــش ئاســان  ــدىغانالر ئ ــمھهر .ئهمهل قىلى ــر ھهر ب كى ى

ــازدىن  ــيىن نامــ ــكېــ ــن قوئــ ــۇبهانهلالھ”تىم ېــ ــ ،“ســ ــن قوئــ تىم ېــ
مهن پهيغهمــبهر ( دېســۇن“ ئهكــبهرهللا ا”تىم ېــن قوئــ ،“ئهلههمــدۇلىلالھ”

بهش (تىلـدا   ،بـۇ . )ئهلهيهىسساالمنىڭ قولى بىلهن سانىغىنىنى كۆردۈم
ــازدا ــۈز ئهللىــك، ئ ) ۋاخ نام ــدۇ   هي ــۈز بولى ــدا بىــر مىــڭ بهش ي ــا تارازى  .مم

تىم ېــغىڭــدا يــۈز ق ېئۇخاليــدىغان چ) شــۇكى تئىككىنچــى خىســله (
ممــا هتىم، ئېــتىلــدا يــۈز ق ،بــۇ. يتىســهنېئ ىتهســبىه، تهكبىــر ۋە ھهمــد

چه ـ كۈندۈزدە ئىككى مىـڭ   ېقايسى بىرىڭالر بىر ك .تارازىدا مىڭ بولىدۇ
  :ساھابىلهر. گۇناھ قىالاليدۇ؟ ـ دېدىقېتىم بهش يۈز 
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ــ   ــۇن ــ ــداق قىاللىسـ ــدۇ، ـ دې    لقىال ؟قانـ ــمايـ ــبهر  ،دىگهنىـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

بۇنى ئـويلىغىن، ئـۇنى   ”: ا تۇرغاندا، شهيتان كېلىپغبىرىڭالر نامازـ  
شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ ئـادەم ئـۆزى سـهزمىگهن ھالـدىال        . دەيـدۇ “ ئهسلىگىن

شـهيتان يهنه كېلىـپ،   ئۇخاليدىغان چېغىـدا   .نامىزىنى ئوقۇپ تۈگىتىدۇ
زىكىــر، (ن، ئــۇ ئــادەم بــۇالر شــۇنىڭ بىــله. ئــۇنى تېــز ئۇخالشــقا ئۈندەيــدۇ 

  . ①نىڭ ھېچبىرىنى ئادا قىلمايال ئۇخالپ قالىدۇ)تهسبىه
 )3410: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي أَْوفَى قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   9518
الْقُْرآِن َشْيئًا فََعلِّْمنِي َما ُيْجزِئُنِي ِمْنُه قَالَ قُلْ ُسْبَحانَ اللَّـِه   فَقَالَ إِنِّي لَا أَْسَتِطيُع أَنْ آُخذَ ِمْن

َعِظيمِ قَالَ َيا َرُسولَ َوالَْحْمُد ِللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر َولَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه الَْعِليِّ الْ
َعزَّ َوَجلَّ فََما ِلي قَالَ قُلْ اللَُّهمَّ اْرَحْمنِي َواْرُزقْنِي َوَعاِفنِي َواْهِدنِي فَلَمَّا قَاَم قَالَ  اللَِّه َهذَا ِللَِّه

  .َهكَذَا بَِيِدِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا َهذَا فَقَْد َملَأَ َيَدُه ِمْن الَْخْيرِ
: ئهۋفا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ۇئىبنى ئهب ئابدۇلالھ_  9518

  :بىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ
ــ  ! مهن قۇرئاننى يـاد ئااللمـايۋاتىمهن، ماڭـا بىـر نهرسـه ئـۆگهتكىن      ـ  
  :ئۇنىڭغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىېگهنىد

تىـن  هللا .سـتۇر ھهمدۇ سانا سـاڭا خا بارلىق سهن پاكسهن، ! هللائى ا”ـ  
چقانــداق كــۈچ ـ قــۇۋۋەت    ېبىــزدە ھ .بۈيۈكتــۇرهللا باشــقا ئىــالھ يوقتــۇر، ا

  :ئۇ ئادەم. دىېـ د !دېگىن“ ۋە بۈيۈك زاتتۇر يئالىهللا ا .يوقتۇر
ــۇلۇلالھ   ــى رەسـ ــ ئـ ــۇ دېگهنلىرىـــڭ ا! ــ ــدۇرۈچۈئهللا بـ ــۈمهن ئ .نـ ن ۈچـ

دەپ ســـورىغانىدى، پهيغهمـــبهر  ئېيتقـــۇدەك بىـــر نهرســـه يوقمـــۇ؟ ـ         
  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2714(ئهلبانى  ①



  ...پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت تهسبىه، تهھلىل، تهكبىر، تهھمىد، ھهۋقهله ئېيتىش ۋە  ئىستىغفار،
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مېنـى سـاالمهت   ماڭا رەھىم قىلغىن، رىزىق بهرگىـن  ! هللائى ا”ـ بار،  
كىشـى قـولىنى   ئـۇ   .دىېـ ـ د  !دېگىن“ باشلىغىنتوغرا يولغا ۋە قىلغىن 

  :يۇمۇپ تۇرۇپ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىېد، ـ مانا ئهمدى بولدىـ  
  . ①دىېى، ـ ددقولى ياخشىلىققا تول نىڭبۇ ئادەمـ  

 )832: ئهبۇ داۋۇد(

 ما ƪمس بÛǸ بǸ«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال سفينة عنـ   9519
 يفرȓ صاſ وفرȓ أكربÛ واهللا اهللاÛ إال إله وال اهللاÛ واƩمد اهللاÛ سبحان: امليزان يف أثقلهن
 .»الرجل

ــ _  9519 ــۇ ئهنهـ ــهفىنه رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنۇسـ ــدۇكى، دىن رىـ ىـ
  : سهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە

ــدا ئ« ــۇ كېلىــدىغانغىــر ېتارازى ــرانمهن مۇن هللا ا” :بهش نهرســىگه ھهي
هللا ا”، “ىـن باشـقا ئىـالھ يـوق    تهللا”، “قا خاستۇرهللاسانا ا ھهمدۇ”، “پاكتۇر

ئۇچرىغان ياخشى ئادەمنىڭ سـهۋر  ئازارغا دېگهن كهلىمىلهر ۋە  “بۈيۈكتۇر
  . ②»ـ تاقىتى

  )»ئهۋسهتئهل«(

 أََما” :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ الُْحَصْينِ بن انَِعْمَر َعْنـ   9520
 َيْسَتِطيُع َوَمْن اللَِّهÛ َرُسولَ َيا: قَالُوا Û“َعَمال؟ أُُحٍد ِمثْلَ َيْومٍ كُلَّ َيْعَملَ أَنْ أََحُدكُْم َيْسَتِطيُع

 َمـاذَا؟  اللَِّه َرُسولَ َيا: قَالُوا Û“َيْسَتِطيُعُه كُلُّكُْم” :قَالَ َمال؟َع أُُحٍد ِمثْلَ َيْومٍ كُلَّ َيْعَملَ أَنْ
 ِمْن أَْعظَُم ِللَِّه َوالَْحْمُد أُُحٍدÛ ِمْن أَْعظَُم اللَُّه إِال إِلََه َوال أُُحٍدÛ ِمْن أَْعظَُم اللَِّه ُسْبَحانَ” :قَالَ
Ûأُُحٍد ِمْن أَْعظَُم أَكَْبُر َواللَُّه أُُحٍد“. 

ــۇدىن   _  9520 ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلالھ ــى ھۇس ــران ئىبن ــداق  ئىم مۇن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 742(ئهلبانى  ①
غــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ  بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىل ): 16846(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــش        ــاۋابلىق ئىـ ــدەك سـ ــۇد تېغىـ ــدە ئۇھـ ــر كۈنـ ــىڭالر بىـ ــ قايسـ ــ
  :ساھابىلهر. قىالاليسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى

بۇنىڭغــا كىمنىــڭ كــۈچى يېتىــدۇ؟ ـ   ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللاـــ ئــى ا 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .يىشتىېد

  :ساھابىلهر .ـ ھهممىڭالرنىڭ كۈچى يېتىدۇ، ـ دېدى 
 ەپ سـورىغانىدى، ئـۇ قانـداق ئهمهل؟ ـ د    ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  هللاــ ئـى ا   

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
تىـن  هللا”. دېگهن كهلىمه ئۇھۇد تېغىدىنمۇ بۈيۈكتـۇر “ پاكتۇرهللا ا”ـ  

قـا  هللا”. ئۇھـۇد تېغىـدىنمۇ بۈيۈكتـۇر    دېـگهن كهلىـمه  “ باشقا ئىالھ يـوق 
هللا ا”. دېگهن كهلىـمه ئۇھـۇد تېغىـدىنمۇ بۈيۈكتـۇر    “ !ھهمدۇ سانا بولسۇن

  . ①دېگهن كهلىمىمۇ ئۇھۇد تېغىدىنمۇ بۈيۈكتۇر، ـ دېدى“ بۈيۈكتۇر
  )؛ بهززار18/175: »ئهلكهبىر«(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ أَنَُّه َدَخلَ َمَع َرُسولِ اللَّـ   9521
أَْو  َعلَى اْمَرأٍَة َوَبْيَن َيَدْيَها َنًوى أَْو َحًصى ُتَسبُِّح بِِه فَقَالَ أُْخبُِرِك بَِما ُهَو أَْيَسُر َعلَْيِك ِمْن َهذَا

َعَدَد َما َخلََق ِفي الْـأَْرضِ   أَفَْضلُ فَقَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه َعَدَد َما َخلََق ِفي السََّماِء َوُسْبَحانَ اللَِّه
َك َوُسْبَحانَ اللَِّه َعَدَد َما َخلََق َبْيَن ذَِلَك َوُسْبَحانَ اللَِّه َعَدَد َما ُهَو َخاِلٌق َواللَُّه أَكَْبُر ِمثْلُ ذَِل

  . ا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه ِمثْلُ ذَِلَكَوالَْحْمُد ِللَِّه ِمثْلُ ذَِلَك َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ِمثْلُ ذَِلَك َولَا َحْولَ َولَ
ــۇ ئســه_  9521 ــدۇ د رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن

 .ئـۆيىگه كىـردۇق  بىـر ئايالنىـڭ    ئىككىمىـز پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  
تـاش يـاكى    ىش ئۈچۈن ئىشـلىتىلىدىغان يتېئايالنىڭ قولىدا تهسبىه ئ

  :ساالم ئۇنىڭغاپهيغهمبهر ئهلهيهىس. ئۇرۇغ بار ئىدى
 يمۇ؟ىپ قوياساڭا بۇنىڭدىنمۇ ئاسان ۋە ياخشىراق نهرسىنى ئۆگىتـ  

ــانىچه  ــڭ ســ ــماندىكى مهخلۇقاتالرنىــ ــۇبهانهلالھ” ئاســ ــى  ،“ســ يهردىكــ
ئـۇ ئىككىسـىنىڭ ئارىسـىدىكى     ،“سۇبهانهلالھ”مهخلۇقاتالرنىڭ سانىچه 

                                                 
ــۇپ، ھهر ئىككىلىســىنىڭ     ): 16859(ھهيســهمى  ① ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى ۋە بهززار رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــانىچه   ــڭ ســ ــۇبهانهلالھ”مهخلۇقاتلىرىنىــ ــان ، يار“ســ ــاقچى بولغــ  اتمــ
 ،“ئالالھۇ ئهكبهر”يهنه شۇنچىلىك ، “سۇبهانهلالھ”لهرنىڭ سانىچه نهرسى

ال ئىـــــالھه ”يهنه شـــــۇنچىلىك “ئهلههمـــــدۇلىلالھ”يهنه شـــــۇنچىلىك 
   .①ـ دېدى! دېگىن “ال ھهۋله ۋەال قۇۋۋەته”، يهنه شۇنچىلىك “ئىللهلالھ

  )1500: ئهبۇ داۋۇد(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفَْضـلُ  َعْن أَبِي ذَرٍّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اـ   9522
 . قَالَ َما اْصطَفَى اللَُّه ِلَملَاِئكَِتِه أَْو ِلِعَباِدِه ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  _  9522
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنپهيغهمبهر 

پهيغهمــــبهر . دىغانىئهۋزەل؟ ـ دەپ ســــورال    ئهڭ قايســــى ســــۆز ـــــ  
  :ئهلهيهىسساالم

ــ   ــدىلىرى ئهللا اـ ــاكتۇر، هللا ا”: ن تاللىغــانۈچــۈپهرىشــتىلىرى ۋە بهن پ
  . بهردى بدېگهن سۆزدۇر، ـ دەپ جاۋا“ ھهمدۇ سانا ئۇنىڭغا خاستۇربارلىق 

  )2731: مۇسلىم(

ْشَهُد َعلَى أَبِي َسِعيٍد َوأَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّهَما َشـهَِدا  َعْن الْأَغَرِّ أَبِي ُمْسِلمٍ قَالَ أَـ   9523
قَُه َربُُّه فَقَالَ لَا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر َصدَّ

إِذَا قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه قَالَ َيقُولُ اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا َوْحـِدي َوإِذَا  إِلََه إِلَّا أََنا َوأََنا أَكَْبُر َو
ا قَالَ لَا قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه قَالَ اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا َوْحِدي لَا َشرِيَك ِلي َوإِذَ

الَ لَا إِلََه لَّا اللَُّه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد قَالَ اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا ِلَي الُْملُْك َوِلَي الَْحْمُد َوإِذَا قَإِلََه إِ
إِلَّا بِي َوكَانَ َيقُولُ َمْن إِلَّا اللَُّه َولَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه قَالَ لَا إِلََه إِلَّا أََنا َولَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ 

  . قَالََها ِفي َمَرِضِه ثُمَّ َماَت لَْم َتطَْعْمُه النَّاُر
ئهبۇ ھۇرەيرە ۋە ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالردىن رىۋايهت _  9523
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 323(ئهلبانى  ①
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ئـۇنى  هللا دېسـه، ا “ بۈيۈكتـۇر هللا ا تىن باشقا ئىـالھ يـوق،  هللا” :كىمكى«
 :بهنـدە . دەيدۇ“ مهندىن باشقا ئىالھ يوق، مهن بۈيۈكتۇرمهن”: تهستىقالپ

، مهندىن باشقا ئىـالھ يـوق  ”: هللادېسه، ا“ تىن باشقا ئىالھ يوقهللا ېگانهي”
تىــن باشــقا ئىــالھ يــوق، ئــۇ     هللا” :بهنــدە. دەيــدۇ“ مهن يېگانىــدۇرمهن

مهندىن باشـقا ئىـالھ يـوق، مهن    ”: هللادېسه، ا“ رىكى يوقتۇرېش يېگانىدۇر،
تىـن باشـقا   هللا” :بهنـدە . دەيدۇ“ نىڭ شېرىكىم يوقتۇرېمهن، ميېگانىدۇر

ھهمـدۇ سـانا ئۇنىڭغـا    بـارلىق  ئىالھ يوق، پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاسـتۇر،  
ــتۇر ــه، ا“ خاس ــا    ”: هللادېس ــاھلىق ماڭ ــوق، پادىش ــالھ ي ــقا ئى ــدىن باش مهن
تىـن باشـقا   هللا” :بهنـدە . يدۇدە“ ھهمدۇ سانا ماڭا خاستۇربارلىق خاستۇر، 
مهنـدىن  ”: هللادېسـه، ا “ قـا خاسـتۇر  هللاكـۈچ ـ قـۇۋۋەت ا   بـارلىق   ،ئىالھ يوق

ىمكى ك. دەيدۇ“ بارلىق كۈچ ـ قۇۋۋەت ماڭا خاستۇر باشقا ئىالھ يوقتۇر ۋە 
دوزاخ ئـوتى ئـۇنى   ئۆلـۈپ كهتسـه،   دېسـه، ئانـدىن   نى سـۆزلهر  بـۇ  ىدەلىسېك

  . ①»كۆيدۈرمهيدۇ
 )3430: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِشَجَرٍة َيابَِسِة الْـَوَرقِ   ـ  9524
اللَُّه أَكَْبـُر  فََضَرَبَها بَِعَصاُه فََتَناثََر الَْوَرُق فَقَالَ إِنَّ الَْحْمد ِللَِّه َوُسْبَحانَ اللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َو

 . طُ ِمْن ذُُنوبِ الَْعْبِد كََما َتَساقَطَ َوَرُق َهِذِه الشََّجَرِةلَُتَساِق
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ _  9524 ــداق رى  :ئهنهــۇدىن مۇن

يوپۇرمىقى قۇرۇپ كهتـكهن بىـر    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
ھاسىسـى بىـلهن ئۇرغـان     تۈپ دەرەخنىڭ يېنىدىن ئۆتـۈپ كېتىۋېتىـپ،  

ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .غازاڭالر يهرگه تۆكۈلۈپ چۈشتىى، ئىد
تىـن باشـقا   هللاپـاكتۇر، ا هللا قـا خاسـتۇر، ا  هللاھهمـدۇ سـانا ا  ”«: مۇنداق دېـدى 
بهنـدىنىڭ گۇنـاھلىرىنى    دېگهن كهلىمىلهر “بۈيۈكتۇرهللا ئىالھ يوقتۇر، ا

   .②»خۇددى مۇشۇ دەرەخنىڭ غازاڭلىرى تۆكۈلگهندەك تۆكۈۋېتىدۇ
  )3533 :تىرمىزى(

                                                 
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 2727(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2799(ئهلبانى  ②
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َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَِقيُت إِْبـَراِهيَم  ـ   9525
ذَْبةُ تُّْرَبِة َعلَْيلَةَ أُْسرَِي بِي فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد أَقْرِْئ أُمََّتَك ِمنِّي السَّلَاَم َوأَْخبِْرُهْم أَنَّ الَْجنَّةَ طَيَِّبةُ ال

   .كَْبُرالَْماِء َوأَنََّها ِقيَعانٌ َوأَنَّ ِغَراَسَها ُسْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَ
رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن_  9525

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىبــــراھىم ئهلهيهىسســــاالم بىــــلهن    ،چىققىنىمــــدا غــــاراجىم«

! ممىتىڭگه مهنـدىن سـاالم دېگىـن   ۈئ: دىېماڭا مۇنداق دئۇ . ئۇچراشتىم
ئۇالرغــا جهننهتنىــڭ بهكمــۇ چىرايلىــق ئىكهنلىكىنــى، توپىســىنىڭ      

بهر، سۈيىنىڭ بهكمۇ تاتلىق، يېرىنىڭ تۈپتـۈز، تىكىلـگهن   نئهى ـ  مۇشك
تىـن باشـقا   هللاا خاسـتۇر، ا قـ هللاھهمـدۇ سـانا ا   پـاكتۇر، هللا ا”: دەرەخلىرىنىڭ

دېـگهن سـۆزدىن ئىبـارەت ئىكهنلىكىنـى     “ بۈيۈكتـۇر هللا ئىالھ يوقتـۇر ۋە ا 
  . ①»دىېدـ ! رگىنۈبىلد

  )3462: تىرمىزى(

  . وال حول وال قوة إال باهللا: وزاد األوسط والصغريـ  9526
مۇنۇ سـۆزلهر قوشـۇپ رىـۋايهت     دە»سهغىرئهل«هۋسهت ۋە هلئئ«_  9526

ــۇۋۋەت    ېنىــڭ ياردىمىســىز بىــزدە ھ هللا«: ىنغــانقىل ــداق كــۈچ ـ ق چقان
  .②»يوقتۇر

َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه الَْعِظيمِ ـ   9527
 . َوبَِحْمِدِه غُرَِسْت لَُه َنْخلَةٌ ِفي الَْجنَِّة

ىــــدۇكى، ھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنجــــابىر رەزىيهلال_  9527
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2755(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇرراھمان ئىبنى ئىسهاق ): 16863(ھهيسهمى  ②

 .ئهبۇ شهيبه كۇفىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 286

ســـانا ئۇنىڭغـــا بـــارلىق ھهمـــدۇ  پـــاك ۋە ئۇلۇغـــدۇر،هللا ا” :كىمكـــى«
خورمــا دەرىخــى  تــۈپ بىــر ئۇنىــڭ ئۈچــۈن  دېســه، جهننهتــته  “ خاســتۇر
  . ①»تىكىلىدۇ

   )3464: تىرمىزى(

بٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيـ   9528
للَّـَه  َوَسلََّم َمْن َسبََّح اللََّه ِمائَةً بِالَْغَداِة َوِمائَةً بِالَْعِشيِّ كَانَ كََمْن َحجَّ ِمائَةَ َمرٍَّة َوَمْن َحِمَد ا

كَانَ كََمْن َحَملَ َعلَى ِمائَِة فََرسٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو قَالَ غََزا ِمائَةَ  ِمائَةً بِالَْغَداِة َوِمائَةً بِالَْعِشيِّ
 إِْسَمِعيلَ غَْزَوٍة َوَمْن َهلَّلَ اللََّه ِمائَةً بِالَْغَداِة َوِمائَةً بِالَْعِشيِّ كَانَ كََمْن أَْعَتَق ِمائَةَ َرقََبٍة ِمْن َولَِد

بِالَْغَداِة َوِمائَةً بِالَْعِشيِّ لَْم َيأِْت ِفي ذَِلَك الَْيْومِ أََحٌد بِأَكْثََر ِممَّا أََتى بِِه إِلَّا  َوَمْن كَبََّر اللََّه ِمائَةً
 . َمْن قَالَ ِمثْلَ َما قَالَ أَْو َزاَد َعلَى َما قَالَ

ــۋايهت    _  9528 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇئهيب رەزىيهلالھـ ــى شـ ــر ئىبنـ ئهمـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

تهسـبىه  قـا ئهتىگهنـدە يـۈز قېـتىم، كهچـته يـۈز قېـتىم        هللاكىمكى «
سـاۋاب   دەكتىم ھهج قىلغانـ ېز قۈ، ي)دېسه “سۇبهانهلالھ”: يهنى( يتساېئ

 يتساېئ ىھهمد كهچته يۈز قېتىم ،تىمېز قۈيئهتىگهندە كىمكى  .ئالىدۇ
ئـات  تۇيـاق  ز ۈيـ ) جىهادقـا (ا يولىـد هللا ، ا)دېسـه  “ئهلههمـدۇلىلالھ ”: يهنى(

ــ ــ  دەكجابدۇغان ــاكى ي ــز قۈي ــاتىم ې ــ جىهادق ــدۇ چىققان ــاۋاب ئالى . دەك س
 يتسـا ېئ تهھلىـل تىم ېـ قكهچته يۈز تىم، ېز قۈئهتىگهندە يقا هللاكىمكى 

ز قـۇلنى  ۈ، ئىسـمائىل ئهۋالدىـدىن يـ   )دېسـه  “ال ئىالھه ئىلاللـالھ ”: يهنى(
تىم، ېــز قۈتىگهنــدە يــئهقــا هللاكىمكــى . ســاۋاب ئالىــدۇ دەكقىلغانــ دئــازا

، ئـۇ  )دېسـه  “ئـالالھۇ ئهكـبهر  ”: يهنـى ( يتسـا ېتىم تهكبىر ئېق كهچته يۈز
ئهممـا   .لمايـدۇ وئىش قىلغان ب بلىقساۋاكۆپ چكىم ئۇنىڭدەك ېنى ھۈك

  . ②»يتقان كىشى بۇنىڭدىن مۇستهسناېكۆپ ئ تېخىمۇتهكبىرنى 
  )3471: تىرمىزى(

                                                 
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 2757(ئهلبانى  ①
 .مۇنكهر، ـ دېگهن): 685(ئهلبانى  ②
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الَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َعلَى َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَـ   9529
ـ   َرْت َعْنـُه  الْأَْرضِ أََحٌد َيقُولُ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر َولَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه إِلَّـا كُفِّ

  .رَِخطَاَياُه َولَْو كَاَنْت ِمثْلَ َزَبِد الَْبْح
ــۋايهت   _  9529 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـ ئابـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ىــن باشــقا ئىــالھ تهللا”: زىــدىكى ئىنســانالرنىڭ قايســى بىــرىۈيهر ي«

ــوق، ا ــۇر، اهللا ي ــۇۋۋەت     ېنىــڭ ياردىمىســىز ھ هللابۈيۈكت ــداق كــۈچ ـ ق چقان
  . ①»لىدۇۈگۇناھى بولسىمۇ كهچۈر ىدەك كۆپدېڭىز كۆپۈكدېسه، “ يوقتۇر

 )3460: تىرمىزى(

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  قالَجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  عنـ   9530
  .دَُّعاِء الَْحْمُد ِللَِّهَعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَفَْضلُ الذِّكْرِ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَفَْضلُ ال

ىــــدۇكى، جــــابىر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىن_  9530
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــڭ ئهڭ « ــزىۋهئزىكىرنى ــلهھه ئىلال ال”: ىل ــۇئى ــڭ ئهڭ  ،“لالھ دۇئانى
  . ②»ۇرت“ئهلههمدۇلىلالھ”: ياخشىسى

  )3383: تىرمىزى(

أُمِّ َهانٍِئ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه لَـا  َعْن ـ   9531
  . َيْسبِقَُها َعَملٌ َولَا َتْتُرُك ذَْنًبا

ىـدۇكى،  ئۇممۇ ھـانىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىن    _  9531
  :دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

نىــڭ )دېــگهن كهلىــمه( “ئىــالھه ئىلاللالھــۇ ال”: ھېچقانــداق ئهمهل«
ي رمهۈچـ ۆگۇنـاھنى ئ ھهرقانـداق   بۇ كهلىمه شۇنداقال،. ئالدىغا ئۆتهلمهيدۇ

  . ③»قالمايدۇ
  )3797: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2753(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2694(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 827(ئهلبانى  ③



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 288

َصلَّى اللَّـُه   َعْن ُيَسْيَرةَ َوكَاَنْت ِمْن الُْمَهاجَِراِت قَالَْت قَالَ لََنا َرُسولُ اللَِّهـ   9532
اٌت َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيكُنَّ بِالتَّْسبِيحِ َوالتَّْهِليلِ َوالتَّقِْديسِ َواْعِقْدنَ بِالْأََناِمـلِ فَـإِنَُّهنَّ َمْسـئُولَ   

 . ُمْسَتْنطَقَاٌت َولَا َتْغفُلَْن فََتْنَسْيَن الرَّْحَمةَ
الھـۇ ئهنهـا   يۇسـهيرە رەزىيهل دەسلهپكى مۇھاجىر ئايـالالردىن  _  9532

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇالرغــا پهيغهمــبهر رىــۋايهت قىلىــدۇكى، 
  :مۇنداق دېگهن

ۋە  )ئىــالھه ئىلاللــالھ ال( تهســبىه، تهھلىــلتائاالغــا هللا ا! ئــى ئايــالالر«
بـۇالرنى بـارمىقىڭالردا سـاناپ     .يتىشـىڭالر الزىـم  ېئ) ئۇلـۇغالش ( تهقدىس

 شـۇڭا . سـۆزلىتىلىدۇ ئـۇالر  دۇ ۋە سورىلى دىنيتىڭالر، چۈنكى بارماقالرېئ
  . ①»ئۇنتۇپ قالىسىلهررەھمهتنى بولمىسا، ! ھهرگىز غهپلهتته قالماڭالر

  )3583: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َبكْرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أََصرَّ َمْن اْسَتْغفََر ـ   9533
 . َسْبِعَني َمرَّةً َولَْو فََعلَُه ِفي الَْيْومِ

ىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن ىئهبــۇ بهكــر_  9533
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تىم ېـ بىسـىدىن يهتمىـش ق  ۋيتقـان كىشـى كۈنـدە تۆ   ېار ئفئىستىغ«
  . ②»النمايدۇبساېھچىڭ تۇرغان  تاقايتسىمۇ، گۇناھ

 )3559: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقُولُ اللَُّهمَّ اْجَعلْنِي ِمـْن   ـ  9534
 . الَِّذيَن إِذَا أَْحَسُنوا اْسَتْبَشُروا َوإِذَا أََساُءوا اْسَتْغفَُروا

دىن رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇكى، ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــا_  9534
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللال

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2835(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 712(ئهلبانى  ②
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نىدىغان، يامـان ئهمهل  ۈمېنـى ياخشـى ئهمهل قىلغانـدا سـۆي    ! هللائى ا«
  . ①»قىلغاندا مهغپىرەت تىلهيدىغانالردىن قىلغىن

  )3820: ئىبنى ماجه(

َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن الْأَغَرِّ الُْمَزنِيِّ َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ   9535
  . قَالَ إِنَُّه لَُيَغانُ َعلَى قَلْبِي َوإِنِّي لَأَْسَتْغِفُر اللََّه ِفي الَْيْومِ ِمائَةَ َمرٍَّة

ىـدۇكى،  ئهغهر مۇزەنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   _ 9535
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ،ئهلـۋەتته  .زىدە قهلبىمنى غهپلهت قاپاليـدۇ به كى،بهىسىزۈشهك ـ ش «
  . »يتىمهنېار ئفتىم ئىستىغېقا كۈندە يۈز قهللامهن ا

 )2702: مۇسلىم(

 . َمرٍَّة ِمائَةَ إِلَْيِه الَْيْومِ ِفي أَُتوُب فَإِنِّي اللَِّه إِلَى ُتوُبوا النَّاُس أَيَُّها َيا: ويف روايةـ  9536
ــداق _  9536 ــۋايهتته مۇن ــد باشــقا بىــر رى ! ئــى ئىنســانالر«: يىلگهنې

تىم ېـ كۈندە يۈز قئۇنىڭغا نكى مهن ۈبه قىلىڭالر، چۋپهرۋەردىگارىڭالرغا تۆ
  . »به قىلىمهنۋتۆ

  )2702: مۇسلىم(

َشدَّاُد ْبُن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسـيُِّد   ـ عن  9537
نْ َتقُولَ اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّي لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت َخلَقَْتنِي َوأََنا َعْبُدَك َوأََنا َعلَـى َعْهـِدَك   اِلاْسِتْغفَارِ أَ

َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت أَُبوُء لََك بِنِْعَمِتَك َعلَيَّ َوأَُبوُء لََك بِذَْنبِي 
ُه لَا َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا أَْنَت قَالَ َوَمْن قَالََها ِمْن النََّهارِ ُموِقًنا بَِها فََماَت ِمْن َيْوِمِه فَاغِْفْر ِلي فَإِنَّ

ْصبَِح قَْبلَ أَنْ ُيْمِسَي فَُهَو ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة َوَمْن قَالََها ِمْن اللَّْيلِ َوُهَو ُموِقٌن بَِها فََماَت قَْبلَ أَنْ ُي
 . ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة فَُهَو

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 835(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 290

ــۋايهت  _  9537 شــــهدداد ئىبنــــى ئهۋس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
سـهن مېنىـڭ   ! هللائـى ا ” :تۆۋەندىكى دۇئا دۇئاالرنىڭ ئهڭ بۈيۈكىـدۇر «

تتىـڭ، مهن  سـهن مېنـى يارا   .تـۇر سـهندىن باشـقا ئىـالھ يوق    ،رەببىم سهن
ــۇڭمهن  ــېنىڭ قۇلـ ــدى ـ       .سـ ــېنىڭ ئهھـ ــىچه سـ ــڭ يېتىشـ كۈچۈمنىـ

ــدىمهن ــدىن   .پهرمانىڭــ ــان گۇناھلىرىمنىــــڭ يامانلىقىــ ــاڭا قىلغــ ســ
تىـراپ  ېمهتلىرىڭنـى ئ ېئپاناھ تىلهيمهن، ماڭا ئاتا قىلغـان ن  سېغىنىپ

تىــراپ قىلىــمهن، مېنىــڭ گۇنــاھلىرىمنى ېقىلىــمهن، گۇنــاھىمنىمۇ ئ
ــقا ھـــــمهغپىـــــرەت قىلغىـــــن، ســـــهندىن  چكىم گۇنـــــاھالرنى ېباشـــ

ــدۇ ــۇ  ،ئىشــىنىپ يدىن ھهقىقىــىــكىمكــى چىــن كۆڭل .“كهچۈرەلمهي ب
كهچ كىرىشـتىن بـۇرۇن ئۆلسـه، ئـۇ      )شۇ كۈنى(كۈندۈزى ئوقۇسا ۋە دۇئانى 

 يدىن ھهقىقىـــلىـــكىمكـــى چىـــن كۆڭ .جهنـــنهت ئهھلىـــدىن بولىـــدۇ
تىشـتىن  ېتـاڭ ئ ) شـۇ كـېچه  ( ئوقۇسا ۋەكهچقۇرۇن  ، بۇ دۇئانىئىشىنىپ

  . »ئۆلسه، ئۇ جهننهت ئهھلىدىن بولىدۇ رۇنبۇ
  )6306: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه َحدَّثَُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَزَِم ـ   9538
فََرًجا َوَرَزقَُه ِمْن َحْيـثُ لَـا   اِلاْسِتْغفَاَر َجَعلَ اللَُّه لَُه ِمْن كُلِّ ِضيقٍ َمْخَرًجا َوِمْن كُلِّ َهمٍّ 

 . َيْحَتِسُب
ــۇ ئهنهۇ _  9538 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــائىبنـــ ــۋايهت مـــ دىن رىـــ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ئۇنىــڭ ھهر بىــر هللا يتســا، اېار ئفداۋاملىــق ئىســتىغقــا هللاكىمكــى «

خۇرسهنلىك  ـ غۇسسىسىگه  چىقىش يولى، ھهر بىر غهم ىغاقىيىنچىلىق
  . ①»ئويلىمىغان يهردىن رىزىقالندۇرىدۇ )ئۇ(نى ئاتا قىلىدۇ ۋە ئۇ

 )1518: ئهبۇ داۋۇد(
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بِلَال ْبن َيَسارِ ْبنِ َزْيٍد َمْولَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَنِي أَبِـي   عنـ   9539
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن قَالَ أَْسَتْغِفُر اللََّه الَْعِظيَم الَِّذي لَا إِلََه َعْن َجدِّي َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  . إِلَّا ُهَو الَْحيَّ الْقَيُّوَم َوأَُتوُب إِلَْيِه غُِفَر لَُه َوإِنْ كَانَ فَرَّ ِمْن الزَّْحِف
بىــــالل ئىبنــــى يهســــار رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت _  9539
  :ى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكقىلىن
، ئۇنىڭــدىن باشــقا ئىــالھ تىــن مهغپىــرەت تىلهيــمهنهللا” :كىمكــى«
ئۇنىڭغـا  ھهممىنـى ئىـدارە قىلغۇچىـدۇر،    ، تىرىكتـۇر ، ئۇ ھهمىشـه  يوقتۇر

ۇناھى مهغپىـرەت  گ ،ىن قاچسىمۇمهيدانىد سه، ئۇرۇشېد“ ۋبه قىلىمهنۆت
  . ①»قىلىنىدۇ

 )3577: ىتىرمىز(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا ـ   9540
 اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ِفي َيْومٍ ِمائَةَ َمـرَّةٍ 
ا كَاَنْت لَُه َعْدلَ َعْشرِ رِقَابٍ َوكُِتَبْت لَُه ِمائَةُ َحَسَنٍة َوُمِحَيْت َعْنُه ِمائَةُ َسيِّئٍَة َوكَاَنْت لَُه ِحْرًز
َر ِمْن الشَّْيطَاِن َيْوَمُه ذَِلَك َحتَّى ُيْمِسَي َولَْم َيأِْت أََحٌد أَفَْضلَ ِممَّا َجاَء بِِه إِلَّا أََحٌد َعِملَ أَكْثَ

ْن ذَِلَك َوَمْن قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه ِفي َيْومٍ ِمائَةَ َمرٍَّة ُحطَّْت َخطَاَياُه َولَْو كَاَنْت ِمثْلَ ِم
 . َزَبِد الَْبْحرِ

ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنغـــان _  9540
دە يـۈز  كىمكـى كۈنـ  «: ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيـدۇ 

ــق ــالغۇز ا” :تىمې ــوق،      هللاي ــېرىكى ي ــڭ ش ــوق، ئۇنى ــالھ ي ــقا ئى ــن باش تى
سـانا ئۇنىڭغـا خاسـتۇر، ئـۇ      ھهمـدۇ بارلىق پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، 

يۈز ياخشىلىق  ن ۋەقىلغا دن قۇل ئازاودېسه، ئ“ ھهممه نهرسىگه قادىردۇر
چ كه) شـۇ كـۈنى  (لىـدۇ،  ۈرىلىدۇ، يۈز گۇنـاھى ئۆچۈر ېى ببقىلغاننىڭ ساۋا

ــرگىچه  ــكىـ ــاقلىنىدۇشـ ــدىن سـ ــۇ كهلىمىنـــى .هيتاننىڭ يامانلىقىـ  ئـ
) شۇ كۈن ئىچىدە( مۇ كۆپ زىكرى قىلغانالردىن باشقا ھېچكىمئۇنىڭدىن
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پـاكتۇر،  هللا ا” :كىمكى .ئۇنىڭچىلىك ساۋابلىق ئىش قىاللمىغان بولىدۇ
يتسـا،  ېتىم ئېـ دېگهن سۆزنى يـۈز ق “ سانا ئۇنىڭغا خاستۇر بارلىق ھهمدۇ

  . »لىدۇۈرۈبولسىمۇ كهچدەك كۆپ گۇناھى ىڭىز كۆپۆكېد
 )2691: مۇسلىم(

أَبِي أَيُّوَب الْأَْنَصارِيِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـْن   عنـ   9541
َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َعْشَر  قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو

 . ِمَرارٍ كَانَ كََمْن أَْعَتَق أَْرَبَعةَ أَْنفُسٍ ِمْن َولَِد إِْسَمِعيلَ
ــۋايهت     _  9541 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــارى رەزىيهلالھـ ــۇب ئهنسـ ــۇ ئهييـ ئهبـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
تىــن باشــقا ئىــالھ يــوق، ئۇنىــڭ  هللا يــالغۇز” :ئــون قېــتىم كىمكــى«

ھهمدۇ سانا ئۇنىڭغا بارلىق شېرىكى يوق، پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، 
ن ودېسه، ئىسمائىل ئهۋالدىدىن ئـ  “خاستۇر ۋە ئۇ ھهممه نهرسىگه قادىردۇر

  . »نى ئالىدۇبىساۋا نىڭقىلغان دقۇلنى ئازا
 )2693: مۇسلىم(

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن قَـالَ  َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ َعْن َرـ   9542
لَـا  أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه إِلًَها َواِحًدا أََحًدا َصَمًدا لَْم َيتَِّخذْ َصاِحَبةً َو

  . اٍت كََتَب اللَُّه لَُه أَْرَبِعَني أَلَْف أَلِْف َحَسَنٍةَولًَدا َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد َعْشَر َمرَّ
ــۋايهت قىلىن _  9542 ىــدۇكى، تهمىــم دارى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تىــن باشــقا ئىــالھ يــوق، ئۇنىــڭ  هللايــالغۇز ا” :تىمېــن قوكىمكــى ئــ«

ۇر، ئۇنىـڭ  داجتھه ئۇنىڭغا موانىدۇر، ھهممگېشېرىكى يوقتۇر، ئۇ يهككه ي
چقانـــداق تهڭدىشـــى يـــوق دەپ ېئايـــالى ۋە بالىســـى يوقتـــۇر، ئۇنىـــڭ ھ 

  . ①»زىلىدۇېي بقىرىق مىليون ساۋائۇنىڭغا سه، ېد“ رىمهنېگۇۋاھلىق ب
 )3473: تىرمىزى(
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 اللَّـهُ  إِال إِلََه ال: الَقَ َمْن:قال َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ عن ُعَمَر اْبن عنـ   9543
 َعلَى َوُهَو الَْخْيُر بَِيِدِه َيُموُت ال الَِّذي الَْحيُّ َوُهَو الَْحْمُد َولَُه الُْملُْك لَُه لَُه َشرِيَك ال َوْحَدُه
   .النَِّعيمِ َجنَّاِت بَِها اللَُّه أَْدَخلَُه َوْجَهُه إِال بَِها ُيرِيُد ال,  قَِديٌر َشْيٍء كُلِّ

ــ_  9543 ــۋايهت قىلىنۆئــ ــۇ ئهنهــــۇدىن رىــ ىــــدۇكى، مهر رەزىيهلالھــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تىن باشقا ئىالھ يـوق،  هللايالغۇز ا” :رىزاسى ئۈچۈنهللا كىمكى پهقهت ا«
ھهمـدۇ سـانا   بارلىق ئۇنىڭ شېرىكى يوق، پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، 

ھهممه ياخشـىلىق ئۇنىڭدىنـدۇر    .ئۆلمهيدۇ ،ئۇنىڭغا خاستۇر، ئۇ ھاياتتۇر
ــادىردۇر    ــىگه قـ ــمه نهرسـ ــۇ ھهمـ ــه، ا“ ۋە ئـ ــۇنى نهللا دېسـ ــكئـ  ازۇنېمهتلىـ

  . ①»ه كىرگۈزىدۇلهرگجهننهت
  )13311: »ئهلكهبىر«(

 اىن اللـهم  قال من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال سلمان عنـ   9544
 إال إله ال اهللا أنت أنك لسمواتا يف من وأشهد عرشك وƥلة مالئكتك وأشهد أشهدك
 النار من ثلثه اهللا أعتق مرة قاƬا من ورسولك عبدك Ʈمدا وأن لك شريك ال وحدك أنت
  .النار من كله عتق ثالثا قاƬا ومن النار من ثلثاه أعتق مرتني قاƬا ومن

ــۋايهت قىلىن  _  9544 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهلمان رەزىيهلالھـ ــدۇكى، سـ ىـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

ــ! هللائــــى ا” :كىمكــــى« ، ئهرشــــنى كۆتــــۈرۈپ تۇرغــــان ېنىمهن ســ
، قىلىمهنكـى  گـۇۋاھ  هرنىۋە ئاسماندىكى بارلىق پهرىشتىلپهرىشتىلهرنى 

 ،، سـېنىڭ شـېرىكىڭ يوقتـۇر   يېگانىسهن سهن سهندىن باشقا ئىالھ يوق،
دېـگهن  “ رمۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم سـېنىڭ قۇلـۇڭ ۋە پهيغهمبىرىڭـدۇ    

ن بىـر قىسـمىنى دوزاخـتىن    ىئۇنىـڭ ئـۈچت  هللا تىم دېسه، اېسۆزنى بىر ق
ن ىئۇنىڭ ئـۈچت هللا تىم دېسه، اېقىلىدۇ، كىمكى بۇ سۆزنى ئىككى ق دئازا

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى ئابـدۇلالھ           ): 16825(ھهيسهمى  ①

 .بابىلىتى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىر بار، ـ دېگهن
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تىم ېـ قىلىـدۇ، كىمكـى بـۇ سـۆزنى ئـۈچ ق      دئىككىسىنى دوزاخـتىن ئـازا  
  . ①»قىلىدۇ دئازا ئۇنى دوزاختىن پۈتۈنلهيدېسه، 

 )نرىۋايهت قىلغا بهززار(

 اهللا إال إلـه  ال قال من قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن الدرداء أŷ عنـ   9545
 قاƬـا  وإن النار من شطره اهللا أعتق إال اثنتني يقوƬا وال النار من ربعه اهللا أعتق أكرب واهللا
  .النار من اهللا أعتقه أربعا

، ىـــدۇكىئهبـــۇ دەردا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىن_  9545
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىـڭ  هللا دېسـه، ا “ بۈيۈكتـۇر هللا تىن باشقا ئىالھ يوق، اهللا” :كىمكى«
تىم ېـ قىلىدۇ، كىمكـى ئىككـى ق   دتىن بىر قىسمىنى دوزاختىن ئازاتتۆ

  . ②»قىلىدۇ دۈتۈنلهي ئازاپتىم دېسه، ېكىمكى تۆت ق ؛رىمىنىېدېسه، ي
  )20/160» ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ـ   9546
شِ َمـا  قَالَ َعْبٌد لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه قَطُّ ُمْخِلًصا إِلَّا فُِتَحْت لَُه أَْبَواُب السََّماِء َحتَّى ُتفِْضَي إِلَى الَْعْر

 . َنَب الْكََباِئَراْجَت
رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن _  9546

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تىـن  هللا” :چىـن قهلبىـدىن   ،ئىنسان چوڭ گۇناھالردىن ساقلىنىپ«

ئىشـىكلىرى   بـارلىق ئاسـماننىڭ   كهلىمىگه دېسه، ئۇ“ باشقا ئىالھ يوق
  . ③»ىچه يېتىپ بارىدۇكتاكى ئهرش ۋە ئۇ ىدۇچىلېئ

 )3590: تىرمىزى(

                                                 
ــۇ ھهدىســنى ): 16828(ھهيســهمى  ① ــۇ ئهلقهمهنىــڭ ئازادگهردىســى   ب ــۋايهت قىلغــان، ســهنهدىدە ئهب بهززار رى

 .ھۇمهيد بار بولۇپ، ئۇ ھهدىسى زەئىپ كىشىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهبـۇ بهكـرى ئىبنـى ئهبـۇ          ): 16833(ھهيسهمى  ②

 . مهريهم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2839(ئهلبانى  ③
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 يا:  موسى قال«: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن سعيدÛ أيب عنـ   9547
Ûرب Ɨوأدعوك أذكرك شيئا علم Ûإال إله ال: موسى يا قل: قال به Ûعبادك كل: قال اهللا 
 يا: قال بهơ ÛصƗ شيئا أريد إƴا أنتÛ إال إله ال: قال اهللاÛ إال إله ال: قل: قال هذاÛ يقول

Ûيف السبع واألرضني غريي وعامرهن السبع السماوات أن لو موسى Ûاهللا إال إله وال كفة 
  . »اهللا إال إله ال ŏن مالت كفة يف

ــۋايهت قىلىن _  9547 ىــدۇكى، ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
  :ۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهھيى ۋەسهللهم م

ــبىم : مۇســا ئهلهيهىسســاالم « ــى رەب ــا ســېنى ئهســلهيدىغان ۋە  ! ئ ماڭ
! ئى مۇسـا : ئاالاتهللا ا ،دىېگهنىدـ ! سېنى چاقىرىدىغان بىر دۇئا ئۆگهتكىن

بـۇنى  : مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم  . دىېـ دـ ! دېگىن“ تىن باشقا ئىالھ يوقهللا”
“ ا ئىـالھ يـوق  تىـن باشـق  هللا”: ئاالاتهللا ا ،دىېگهنىھهممه بهندەڭ دەيدۇ، ـ د 

 .سهندىن باشقا ئىـالھ يـوق  ! هللائى ا: مۇسا ئهلهيهىسساالم. دىېـ د  !دېگىن
! ئـى مۇسـا  : ئـاال اتهللا دېگهنىـدى، ا ، ـ  مهن سهندىن خاس بىر دۇئـا خـااليمهن  

نـى ئـاۋات   )يهتـته قهۋەت ئاسـمان  (، مهنـدىن باشـقا ئـۇ    يهتته قهۋەت ئاسمان
ــات    ــارلىق مهخلۇق ــۇچى ب ــ قىلغ ــته ق ــنت اۋە يهت ــر  مىز زېمى ــڭ بى اننى

 كهلىمىســى يهنه بىــر تهرىــپىگه “تىــن باشــقا ئىــالھ يــوقهللا”، تهرىــپىگه
ئـۇالردىن  كهلىمىسى “ تىن باشقا ئىالھ يوقهللا”شۈبهىسىزكى، لسا، قويۇ

  . ①»دىېد، ـ غىر كېلىدۇېئ
  )1393: سىلىهۋم(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَـا  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ـ   9548
 الَْعِليُّ أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت إِذَا قُلَْتُهنَّ غَفََر اللَُّه لََك َوإِنْ كُْنَت َمْغفُوًرا لََك قَالَ قُلْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه

  .ُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعْرشِ الَْعِظيمِالَْعِظيُم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه الَْحِليُم الْكَرُِمي لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه 
ــ_  9548 ــۇ  ىئهل ــۇ ئهنه ــدۇ رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن
  :ماڭا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

                                                 
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھهدىســى زەئىپــرەك    ): 16802(ھهيســهمى  ① ــۇ يهئــال رى ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
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گهرچه  ،تسـاڭ يساڭا بىر نهچچه كهلىمه ئۆگىتهيمـۇ؟ ئهگهر ئـۇنى ئې  «
ئۇنىــڭ هللا ا، تهقــدىردىمۇ ۈپ بولغــانگۇناھىــڭ كهچۈرۈلــ) چــوڭ(ســېنىڭ 

 ۋە بۈيـۈك ”. گۇنـاھىڭنى مهغپىـرەت قىلىـدۇ   ) كىچىـك (بىلهن سېنىڭ 
تىــن باشــقا هللا كۆيۈمچــانتىــن باشــقا ئىــالھ يــوق، كهرەملىــك، هللائۇلــۇغ ا

ئىالھ يـوق، بـارلىق نۇقسـان كهمچىلىكلهردىـن پـاك، بۈيـۈك ئهرشـنىڭ        
  . ①دېدى» !دېگىن “تىن باشقا ئىالھ يوقتۇرهللارەببى بولغان ا

  )3504: تىرمىزى(

َعْن ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َدَخلَ السُّوَق فَقَالَ ـ   9549
 لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْحَدُه لَا َشرِيَك لَُه لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َحيٌّ لَا َيُمـوتُ 

َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر كََتَب اللَُّه لَُه أَلَْف أَلِْف َحَسَنٍة َوَمَحا َعْنُه أَلَْف أَلْـِف   بَِيِدِه الَْخْيُر
 . َسيِّئٍَة َوَرفََع لَُه أَلَْف أَلِْف َدَرَجٍة

ــ_  9549 ــۋايهت قىلىنۆئــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ىــــدۇكى، مهر رەزىيهلالھــ
  :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

تىن باشقا ئىالھ يـوق، ئۇنىـڭ   هللايالغۇز ا”: كىمكى بازارغا كىرگهندە«
ھهمــدۇ ســانا بــارلىق . شــېرىكى يوقتــۇر، پادىشــاھلىق ئۇنىڭغــا خاســتۇر

تىرىكتــۇر، ھهمىشــه ئــۇ  .ۈرىــدۇدئۇنىڭغــا خاســتۇر، ئــۇ ئۆلتۈرىــدۇ ۋە تىرىل
 ھهممه ياخشىلىق ئۇنىڭ ئىلكىدىدۇر ۋە ئۇ ھهممه .چقاچان ئۆلمهيدۇېھ

بىـر   ېزىـپ، ي بئۇنىڭغـا بىـر مىليـون سـاۋا    هللا دېسه، ا“ نهرسىگه قادىردۇر
مىليــون گۇنــاھىنى ئۆچــۈرۈپ تاشــاليدۇ ۋە مهرتىۋىســىنى بىــر مىليــون  

  . ②»كۆتۈرىدۇدەرىجه يۇقىرى 
 ) 3428: تىرمىزى(

ْنِدَها ُبكَْرةً ِحـَني  َعْن ُجَوْيرَِيةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمْن ِعـ   9550
َصلَّى الصُّْبَح َوِهَي ِفي َمْسجِِدَها ثُمَّ َرَجَع َبْعَد أَنْ أَْضَحى َوِهَي َجاِلَسةٌ فَقَالَ َما زِلِْت َعلَى 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 965(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2726(ئهلبانى  ②
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َبْعَدِك أَْرَبَع  الَْحالِ الَِّتي فَاَرقُْتِك َعلَْيَها قَالَْت َنَعْم قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد قُلُْت
كَِلَماٍت ثَلَاثَ َمرَّاٍت لَْو ُوزَِنْت بَِما قُلِْت ُمْنذُ الَْيْومِ لََوَزَنْتُهنَّ ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمـِدِه َعـَدَد   

  . َخلِْقِه َورَِضا َنفِْسِه َوزَِنةَ َعْرِشِه َوِمَداَد كَِلَماِتِه
پهيغهمــبهر  :ەيــدۇجــۇۋەيرىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق د   _  9550

 ،يىنېــك ئوقۇغانــدىنبامــدات نــامىزىنى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ــدىم    ــۇرۇپ قال ــجىدته ئولت ــى، مهن مهس ــپ كهتت ــى   .چىقى ــگاھ ۋاقت چاش

بولغانــدا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهســجىدكه كىــردى ۋە مېنىــڭ      
  :تېخىچه ئولتۇرغىنىمنى كۆرۈپ

  :مهن. ورىدىـ سهن تېخىچه ئولتۇرۇپسهنغۇ؟ ـ دەپ س 
  :ـ ھهئه، ـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ــ   ــدىن كـ ــاكتۇر، هللا ا”: يىنېــمهن ســهندىن ئايرىلغان ئۇنىڭغــا مهن پ

غىــرلىقىچه، كهلىمهلىرىنىــڭ ېنىڭ ئىئهرشــ، مهخلۇقاتىنىــڭ ســانىچه
ــۇچه  ســانىچه ــۆزى رازى بولغ ــانا   ۋە ئ ــدۇ س ــتىمهنھهم ــۆت   “ئېي ــگهن ت دې

ئهگهر بـۇ تـۆت كهلىـمه بىـلهن سـېنىڭ      . دۇمكهلىمىنى ئۈچ قېتىم ئوقۇ
بىــر كــۈن كهچكىــچه ئوقۇغانلىرىــڭ تارتىلســا، بــۇ تــۆت كهلىــمه چوقــۇم  

   .ئېغىر كېلىدۇ، ـ دېدى
 )2726: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِلَمَتاِن َخِفيفََتاِن ـ   9551
اللَِّساِن ثَِقيلََتاِن ِفي الِْميَزاِن َحبِيَبَتاِن إِلَى الرَّْحَمنِ ُسْبَحانَ اللَِّه َوبَِحْمِدِه ُسْبَحانَ اللَّـِه  َعلَى 
 . الَْعِظيمِ

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9551
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قا ئهڭ سـۆيۈملۈك  هللاغىر، اېا ئغيهڭگىل، تارازى) يتىلىشىېئ( ا غتىل«
ــار بولغــان ئىككــى كهلىــمه  ــۇالر. ب ــارلىق  ،پــاكتۇرهللا ا”: ئ ھهمــدۇ ســانا ب

  . »دېگهن كهلىمىلهردۇر “پاكتۇر ۋە بۈيۈكتۇرهللا ئۇنىڭغا خاستۇر، ا
  )6682: بۇخارى(
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 أَُحرُِّك َجاِلٌس َوأََنا َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى النَّبِيُّ َخَرَج: قَالَ أَُماَمةÛَ أَبِي َعْنـ   9552
Ûََّرُسولَ َيا اللََّه أَذْكُُر: قُلُْت “َشفََتْيَك؟ ُتَحرُِّك بَِم” :فَقَالَ َشفََتي Ûأُْخبِـُركَ  أَال” :فَقَالَ اللَِّه 
 ِللَّـهِ  الَْحْمُد: َتقُولُ” :فَقَالَ َبلَىÛ: قُلُْت “َتْبلُْغُه؟ لَْم َوالنََّهاَر اللَّْيلَ َدأَْبَت ثُمَّ قُلَْتُهÛ إِذَا بَِشْيٍء
 َخلْقُُهÛ أَْحَصى َما َعَدَد ِللَِّه َوالَْحْمُد ِكَتابِِهÛ ِفي َما َعَدَد ِللَِّه َوالَْحْمُد ِكَتاُبُهÛ أَْحَصى َما َعَدَد

 كُـلِّ  َعَدَد ِللَِّه َوالَْحْمُد َوأَْرِضِهÛ َسَماَواِتِه ِملَْء ِللَِّه َوالَْحْمُد َخلِْقِهÛ ِفي َما َعلَى ِللَِّه َوالَْحْمُد
Ûكُلِّ ِملَْء ِللَِّه َوالَْحْمُد َشْيٍء Ûذَِلَك ِمثْلَ َوُتكَبُِّر ذَِلَك ِمثْلَ َوُتَسبُِّح َشْيٍء“.  

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9552
ــاغزىمنى مىــدىرلىتىپ ئولتــۇراتتىم، پهيغه  مــبهر ئهلهيهىسســاالم مهن ئ

  :كېلىپ
  .دەپ سورىدى؟ ـ پ ئولتۇرىسهنمىشقا مىدىرلىتىېئاغزىڭنى نـ  
  :، ـ دېگهنىدىمنى زىكىر قىلىۋاتىمهنهللا !ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
ئۇنىـــڭ ، ئوقۇســـاڭئـــۇنى ــــ ســـاڭا بىـــر دۇئـــا ئۆگىتىـــپ قويـــايمۇ؟  

 ئارقىسىدىن كېچه ـ كۈندۈز يۈگۈرسىمۇ، ھېچكىم ئۇنىڭغا يېتهلمهيدۇ، ـ  
  :مهن. دېدى
شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      . ــ مـاقۇل، ـ دېـدىم     

  :ۋەسهللهم مۇنداق دېدى
قـــا هللا ؛لىرىنىـــڭ ســـانىچه ھهمـــدۇ ســـانا بولســـۇنبقـــا كىتاهللا”ــــ  
 ؛سـانا بولسـۇن   لهرنىڭ سـانىچه ھهمـدۇ  )ھهرپ(لىرنىڭ ئىچىدىكى بكىتا

قــــا هللا ؛ســــانا بولســــۇن ۇقــــا مهخلۇقاتلىرىنىــــڭ ســــانىچه ھهمــــد هللا
زېمىـن  قـا ئاسـمان ۋە   هللا ؛ھهمـدۇ سـانا بولسـۇن    تـولغىچه مهخلۇقاتلىرى 

قا بارلىق نهرسىلهرنىڭ سانىچه ھهمـدۇ  هللا ؛ھهمدۇ سانا بولسۇن تولغىچه
ئانـــدىن مۇشـــۇ بـــويىچه تهســـبىه ۋە تهكبىـــر  !دېگىـــن “ســـانا بولســـۇن

   ①!ئېيتقىن
 )7930: »ئهلكهبىر«(

                                                 
نهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهدى       بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككـى سـه  ): 16870(ھهيسهمى  ①

 .ھهسهندۇر، ـ دېگهن
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نَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َبْيَنَمـا أََنـا   َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَمانٍِ أَـ    9553
ـ  ُه أَُصلِّي إِذْ َسِمْعُت ُمَتكَلًِّما َيقُولُ اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد كُلُُّه َولََك الُْملُْك كُلُُّه بَِيِدَك الَْخْيُر كُلُّ

ُتُه َوِسرُُّه فَأَْهلٌ أَنْ ُتْحَمَد إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر اللَُّهمَّ اغِْفْر إِلَْيَك ُيْرَجُع الْأَْمُر كُلُُّه َعلَانَِي
ِلي َجِميَع َما َمَضى ِمْن ذَْنبِي َواْعِصْمنِي ِفيَما َبِقَي ِمْن ُعْمرِي َواْرُزقْنِي َعَملًا َزاِكًيا َتْرَضى بِِه 

 . ْيِه َوَسلََّم ذَاَك َملٌَك أََتاَك ُيَعلُِّمَك َتْحِميَد َربَِّكَعنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
دىن مۇنداق رىۋايهت زەيفه ئىبنى يهمانى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇۇھ_  9553

يېنىغـــا ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ پهيغهمـــبهر : قىلىنىـــدۇ
  :كېلىپ

 :نامـاز ئوقۇۋاتـاتتىم، بىرىنىـڭ يېنىمغـا كېلىـپ     ! ـ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
ۈتـۈن پادىشـاھلىق سـاڭا    پبـارلىق ھهمـدۇ سـانا سـاڭا بولسـۇن،      ! هللائى ا”

ۈتـۈن ياخشـىلىق سـېنىڭ ئىلكىڭدىـدۇر، بـارلىق ئاشـكارا ۋە       پ .بولسۇن
ئىشالر ساڭا قايتىدۇ، سـهن ماختاشـقا اليىقسـهن، سـهن ھهمـمه       يمهخپى

شـته قىلغـان بـارلىق گۇنـاھلىرىمنى     ۈئۆتم! هللائـى ا  .نهرسىگه قادىرسهن
منىــڭ قالغــان قىســمىدا مېنــى گۇنــاھتىن ۈئۆمر .لغىــنمهغپىــرەت قى
ــاقلىغىن،  ــهن  س ــا س ــر ئهمهل  ماڭ ــاك بى ــدىغان پ ــىپ  رازى بولى ــى نېس ن

  :دېگىنىنى ئاڭلىدىم، ـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم “قىلغىن
ـ ئۇ كىشى پهرىشـته ئىـكهن، رەبـبىڭگه قانـداق ھهمـدى ئېيتىشـنى        

  . ①دىئۆگىتىش ئۈچۈن يېنىڭغا كهپتۇ، ـ دې
  )22846: ئهھمهد(

َعْن َسْهلٍ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ آَيةُ الِْعزِّ الَْحْمُد ـ   9554
 . ِللَِّه الَِّذي لَْم َيتَِّخذْ َولًَدا الْآَيةَ كُلََّها

ــهھل _  9554 ــبهر   ســ ــدۇكى، پهيغهمــ ــۋايهت قىلىــ ــىدىن رىــ دادىســ
  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهل

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمى ئاتالمىغـان        ): 16888(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بىرى بار
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جىمى ھهمدۇ سانا بالىسـى بولۇشـتىن پـاك    ﴿: ئىززەت ئايىتى بۇدۇر«
بولغان، سهلتهنىتىدە شېرىكى بولمىغـان، خـارلىقتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن     

يهنــى خــار بولمىغــان، يــاردەمچىگه موھتــاج (ا موھتــاج بولمىغــان قدوســت
   .②»①﴾رەۋىشته ئۇلۇغلىغىن نى مۇكهممهلهللا! ا خاستۇرقهللا) بولمىغان

 )15207: ئهھمهد( 

 َمـنْ  :َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت: قال ُعَمَر اْبَن عنـ   9555
 ِلِعزَِّتـهِ  ٍءَشـيْ  كُلُّ ذَلَّ الَِّذي ِللَِّه َوالَْحْمُد لََعظََمِتِه َشْيٍء كُلُّ َتَواَضَع الَِّذي ِللَِّه الَْحْمُد: قَالَ

 ِلقُْدَرِتـهِ  َشْيٍء كُلُّ اْسَتْسلََم الَِّذي ِللَِّه َوالَْحْمُد ِلُملِْكِه َشْيٍء كُلُّ َخَضَع الَِّذي ِللَِّه َوالَْحْمُد
 َوَوكَّلَ َجٍةَدَر أَلَْف بَِها لَُه َوَرفََع َحَسَنٍة أَلَْف بَِها لَُه اللَُّه كََتَب ِعْنَدُه َما بَِها َيطْلُُب َما فَقَالََها
   .الِْقَياَمِة َيْومِ إِلَى لَُه َيْسَتْغِفُرونَ َملٍَك أَلَْف َسْبِعَني بِِه

 ىـدۇكى، دىن رىـۋايهت قىلىن مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9555
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهمـمه  ”: تهلهپ قىلىـپ  دەرگاھىدىكى نهرسـىدىن نىڭ هللا كىمكى«
قا ھهمدۇسانا بولسۇن، ھهممه نهرسـه  هللاكهن اگكىگه باش ئهۈنهرسه بۈيۈكل

قـا ھهمدۇسـانا بولسـۇن، ھۆكۈمرانلىقىغـا     هللائىززىتى ئالدىدا خار بولغـان ا 
تىگه ھهمــمه ىقــا ھهمدۇســانا بولســۇن، قــۇدرهللاھهر نهرســه بويســۇنىدىغان ا
ڭغـا  ئۇنىهللا دېسـه، ا “ قـا ھهمدۇسـانا بولسـۇن   هللانهرسه تهسلىم بولىدىغان ا

ــاۋا  ــڭ س ــدۇ،     ېب بمى ــۇقىرى قىلى ــه ي ــڭ ھهسس ــىنى مى ــدۇ، دەرىجىس رى
مىـڭ   70يتىـدىغان  ېار ئفقىيامهت كۈنىگه قهدەر ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىسـتىغ 

  . ③»پهرىشتىنى تهيىنلهپ قويىدۇ
 )13562: »ئهلكهبىر«(

                                                 
  .ـ ئايهت 111سۈرە ئىسرا،  ①
سنى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھهدىسـى زەئىپـرەك        بۇ ھهدى): 16890(ھهيسهمى  ②

 .بهزى راۋىيالر بار، ـ دېگهن
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى ئابـدۇلالھ           ): 16891(ھهيسهمى  ③

 .بابىلىتى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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َم َحدَّثَُهْم أَنَّ َعْبًدا َعْبد اللَِّه ْبن ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ عنـ   9556
ِمْن ِعَباِد اللَِّه قَالَ َيا َربِّ لََك الَْحْمُد كََما َيْنَبِغي ِلَجلَالِ َوْجهَِك َوِلَعِظيمِ ُسلْطَانَِك فََعضَّلَْت 

إِنَّ َعْبَدَك قَْد قَالَ َمقَالَةً  بِالَْملَكَْينِ فَلَْم َيْدرَِيا كَْيَف َيكُْتَبانَِها فََصِعَدا إِلَى السََّماِء َوقَالَا َيا َربََّنا
ـ  ا لَا َنْدرِي كَْيَف َنكُْتُبَها قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو أَْعلَُم بَِما قَالَ َعْبُدُه َماذَا قَالَ َعْبِدي قَالَا َي

لْطَانَِك فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َربِّ إِنَُّه قَالَ َيا َربِّ لََك الَْحْمُد كََما َيْنَبِغي ِلَجلَالِ َوْجهَِك َوَعِظيمِ ُس
 . َوَجلَّ لَُهَما اكُْتَباَها كََما قَالَ َعْبِدي َحتَّى َيلْقَانِي فَأَْجزَِيُه بَِها

ــۇ ئهنهۇ  _  9556 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــائاب ــۋايهت م دىن رى
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ــڭ بهندىهللا« ــرى نىـ ــدىن بىـ ــبىم ”: لىرىـ ــى رەبـ ــېنىڭ  ! ئـ ــاڭا سـ سـ

ــانا    ــدە ھهمدۇس ــاتتىلىقى باراۋىرى ئۇلۇغلىقىــڭ ۋە پادىشــاھلىقىڭنىڭ ك
زىشــىنى ېمه دەپ يېنــپهرىشــته ئىككــى پۈتــۈكچى  دېگهنىــدى، “بولســۇن

ــدى ۋە  بىله ــرەپ قال ــمهي، تهمتى ــپ  ل ــمانغا چىقى ــز ” :ئاس ــى رەببىمى ! ئ
مه دەپ ېبىـز ئـۇنى نـ    ،يتتىكـى ېسۆز ئ بهندىلىرىڭدىن بىرى شۇنداق بىر

بهندىســـــىنىڭ نـــــېمه . ىېيىشـــــتد“ مىـــــدۇقلزىشـــــىمىزنى بىلهېي
: تائـــاال پهرىشـــتىلهردىنهللا دېگهنلىكىنـــى بهكمـــۇ ئوبـــدان بىلىـــدىغان ا

ئـى  : ئـۇ ! ئـى رەبـبىم  ”: پهرىشـتىلهر . دەپ سـورىدى  “دى؟ېمه دېنبهندەم ”
ــاتتىلىقى  ! هللا ســـاڭا ســـېنىڭ ئۇلۇغلىقىـــڭ ۋە پادىشـــاھلىقىڭنىڭ كـ

هللا ا شـۇنىڭ بىـلهن،   .دېيىشـتى  “دىېـ ـ د  !ە ھهمدۇسـانا بولسـۇن  باراۋىرىـد 
 ،زىڭالرېــســۆزىنى ئهيــنهن يبهنــدەمنىڭ ”: ئــاال ئــۇ ئىككــى پهرىشــتىگهات

  . ①دىېد» رىمهنېمۇكاپاتىنى ئۆزەم ب ،دەرگاھىمغا كهلگهندە
  )3801: ئىبنى ماجه(

َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َرأَى َما ُيِحبُّ  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّهـ  9557
  . لِّ َحالقَالَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي بِنِْعَمِتِه َتِتمُّ الصَّاِلَحاُت َوإِذَا َرأَى َما َيكَْرُه قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُ

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا_  9557
ــبهر ئهلهي ــه     پهيغهم ــر نهرس ــدىغان بى ــهن بولى ــانكى خۇرس ــاالم قاچ هىسس

                                                 
 .، ـ دېگهنزەئىپ): 829(ئهلبانى  ①
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قـــا هللا تاماملىنىـــدىغانتـــى بىـــلهن ياخشـــى ئىشـــالر ىمېئن« :كۆرســـه
بىـر نهرسـه    ئـۆزى ياقتۇرمايـدىغان  قاچانكى . دەيتتى »ھهمدۇسانا بولسۇن

  . ①دەيتتى »قا ھهمدۇسانا بولسۇنهللاھهر قانداق ھالهتته ا« :كۆرسه
   )3803: ئىبنى ماجه(

بِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ َعْن أَـ   9558
لَـا  ْنفُِسكُْم فَإِنَّكُْم فَكُنَّا إِذَا َعلَْوَنا كَبَّْرَنا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَُّها النَّاُس اْرَبُعوا َعلَى أَ

لَ َولَا َتْدُعونَ أََصمَّ َولَا غَاِئًبا َولَِكْن َتْدُعونَ َسِميًعا َبِصًريا ثُمَّ أََتى َعلَيَّ َوأََنا أَقُولُ ِفي َنفِْسي لَا َحْو
َها كَْنٌز ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة أَْو قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه فَقَالَ َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن قَْيسٍ قُلْ لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه فَإِنَّ

  . قَالَ أَلَا أَُدلَُّك َعلَى كَِلَمٍة ِهَي كَْنٌز ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه
: دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9558

بىلـــله ســـهپهرگه بىـــلهن  همســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهلل پهيغهمـــبهر
ــۇق ــۆپىلىككه  .چىقت ــر ت ــدا بى ــر ئ ،چىققان ــۇقېتهكبى ــبهر . يتت پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم
 يـاكى سىلهر گـاس   .نىڭالرغا ئىچىڭالر ئاغرىسۇنېج! ئى ئىنسانالرـ  

سـىلهرنى ھهر دائىـم ئـاڭالپ، كـۆرۈپ تۇرىـدىغان       ئهمهس، بهلكـى  گاچىنى
مهن . مېنىڭ يېنىمغـا كهلـدى  ندىن ئا. دىېزاتقا دۇئا قىلىۋاتىسىلهر، ـ د 

“ چقانــداق كــۈچ ـ قــۇۋۋەت يوقتــۇر   ېنىــڭ ياردىمىســىز ھهللا”: ئىچىمــدە
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دەۋاتاتتىم

چقانداق كـۈچ  ېنىڭ ياردىمىسىز ھهللا”! ئى ئابدۇلالھ ئىبنى قهيسـ  
ــۇر  ــۇۋۋەت يوقت ــ ق ــۇ جهننهتنىــڭ خهزىن ! دېگىــن“ ـ ــۈنكى ئ ــدىن چ ىلىرى

  .ىدې، ـ دبىرىدۇر
ــۋايهتته  ــر رى ــس  « :يهنه بى ــدۇلالھ ئىبنــى قهي ــى ئاب ــاڭا ! ئ ــنهت س جهن
كــۈچ ـ قــۇۋۋەت   ”: كهلىــمه ئۆگىتهيمــۇ؟ ئــۇ بولســا خهزىنىلىرىــدىن بىــر

  . دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان» دېگهن كهلىمه “ خاستۇرىالقهللاپهقهت ا
 )6384: بۇخارى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3066(ئهلبانى  ①
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 غَـَزاةٍ  ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِهاللَّ َرُسولِ َمَع كُنَّا قَالَ ُموَسى أَبِي َعْنـ   9559
 َولَْيَس أََحِدكُْم َراِحلَِة ُعُنقِ ِمْن أََحِدكُْم إِلَى أَقَْرُب َتْدُعوَنُه َوالَِّذي ِفيِه َوقَالَ الَْحِديثَ فَذَكََر
 . بِاللَِّه إِلَّا قُوَّةَ َولَا َحْولَ لَا ِذكُْر َحِديِثِه ِفي

ســهلاللالھۇ بىــز پهيغهمــبهر : ەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهبــۇ مۇســا ر_  9559
دىكى ىـ رىدەپ يۇققـا چىقتـۇق، ـ    ىر غازاتئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلله ب

 الررەبـبىڭ  )دۇئـا قىلغـان  (« :بـۇ ھهدىسـته يهنه   .ھهدىسنى بايـان قىلغـان  
ــيىلگهن، » هڭالرنىــڭ بوينىــدىنمۇ يېقىنــدۇر مىــنگهن تۆگســىلهرگه  دې

دېــگهن ســۆز » قىــال خاســتۇرهللاۋەت پهقهت اكــۈچ ـ قــۇۋ  «: ئهممــا ئۇنىڭــدا
  . غانىقىلىنم رىۋايهت

 )2704: مۇسلىم(

َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ أَنَّ أََباُه َدفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   9560
َوَسلََّم َوقَْد َصلَّْيُت فََضَرَبنِي بِرِْجِلِه َوقَالَ أَلَا أَُدلَُّك َيْخُدُمُه قَالَ فََمرَّ بَِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

 . َعلَى َبابٍ ِمْن أَْبَوابِ الَْجنَِّة قُلُْت َبلَى قَالَ لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه
قهيــس ئىبنــى ســهئىد ئىبنــى ئۇبــادە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  _  9560

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   نـى پهيغهمـبهر   مې دادام: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
ازنى ئوقـۇپ  مهن نامـ  .خىزمىتىگه ئاپىرىپ بهرگهن ئىـدى  ۋەسهللهمنىڭ

 ۈپ كېتىۋېتىــپ،پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يېنىمــدىن ئۆتــتۇرۇشــۇمغا، 
  :پۇتۇمغا تېپىپ قويۇپ

. دىېـ ؟ ـ د قويـايمۇ  گه باشـالپ ىدەرۋازىلىرىـدىن بىـر  جهنـنهت   ېنىسـ  
  :مهن
  :، ـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمقۇلماـ  
  . ①دىېد، ـ  خاستۇرىالقهللاكۈچ ـ قۇۋۋەت پهقهت اـ  

 )3581: تىرمىزى(
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 وال حـول  ال«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أيب عنـ   9561
 . »اƬم أيسرها داء وتسعني تسعة من دواء باهللاÛ إال قوة

رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، هلالھــۇ ئهنهــۇدىن ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىي_  9561
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دېگهن بـۇ كهلىـمه   “ نىڭ ياردىمى بىلهندۇرهللاچ ـ قۇۋۋەت پهقهت ا ۈك«”
سـهلگه قارشـى ئهڭ ياخشـى    ېك 99جهمئىي  تارتىپ،غهمدىن  تۆۋىنىئهڭ 

  . ①»ۋادۇرەد
  )»ئهۋسهتئهل«(

َرْيَرةَ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكِْثْر ِمْن قَْولِ َعْن أَبِي ُهـ   9562
لَا قُوَّةَ لَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه فَإِنََّها كَْنٌز ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة قَالَ َمكُْحولٌ فََمْن قَالَ لَا َحْولَ َو

 . َمْنَجأَ ِمْن اللَِّه إِلَّا إِلَْيِه كََشَف َعْنُه َسْبِعَني َباًبا ِمْن الضُّرِّ أَْدَناُهنَّ الْفَقُْر إِلَّا بِاللَِّه َولَا
ــۇ   _  9562 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ

قــۇۋۋەت پهقهت ۈچ ـ   كــ”« :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ماڭــا: قىلىنىــدۇ
سـۆز  چـۈنكى ئـۇ    ،سـۆزنى كـۆپ دېگىـن   دېـگهن  “ نىڭ ياردىمى بىلهندۇرهللا

  .دىېد »جهننهت خهزىنىلىرىدىن بىرىدۇر
كۈچ ـ قۇۋۋەت پهقهت  ” :كىمكى :مۇنداق دەيدۇ مهكهۇل )يالردىنراۋى(

نىـڭ دەرگاھىـدىن باشـقا قاچىـدىغان جـاي      هللانىڭ ياردىمى بىلهنـدۇر، ا هللا
ــۇر ــه، ئهڭ “ يوقت ــۆۋىنىدېس ــتىن  ت ــي كهمبهغهللىك ــپ، جهمئى  70 تارتى

  . ②يانلىق ئىشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇتۈرلۈك زى
  )3601: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َمْسُعوٍد الْأَْنَصارِيِّ قَالَ أََتاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   9563
الَى أَنَّ ُنَصلَِّي َعلَْيَك َيا َوَنْحُن ِفي َمْجِلسِ َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ فَقَالَ لَُه َبِشُري ْبُن َسْعٍد أََمَرَنا اللَُّه َتَع

ا َرُسولَ اللَِّه فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك قَالَ فََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َتَمنَّْيَن

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە بىشر ئىبنـى رافىـئ ھارىسـى    ): 16901(ھهيسهمى  ①

 .گهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دې
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2847(ئهلبانى  ②
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اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَـى   أَنَُّه لَْم َيْسأَلُْه ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُولُوا
آلِ ُمَحمٍَّد كََما َصلَّْيَت َعلَى آلِ إِْبَراِهيَم َوَبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َباَركَْت 

 . ْمَعلَى آلِ إِْبَراِهيَم ِفي الَْعالَِمَني إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد َوالسَّلَاُم كََما قَْد َعِلْمُت
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ مهسئۇد ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9563
د ئىبنى ئۇبادەنىڭ مهجلىسـىدە ئىـدۇق، پهيغهمـبهر    ئبىز سه: قىلىنىدۇ

  :دىند ئۇنىڭئبهشىر ئىبنى سه. ئهلهيهىسساالم كىرىپ كهلدى
ــ   ــى ـ ــاال بىزاتهللا ا! رەســۇلۇلالھئ ــىئ ــاڭا دۇرۇد ۋە ســاالم يولالشــقا   ن س

پهيغهمــبهر . ەپ ســورىدىبىــز ئــۇنى قانــداق قىلىمىــز؟ ـ د      دى، بۇيرىــ
كاشــكى ســورىمىغان ”: بىــز. جىــم تــۇردىجــاۋاب بهرمهي ئهلهيهىسســاالم 

 مۇنـداق  ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  يىنېـ ك. ئويلىـدۇق دەپ “ ىچۇبولس
  :دېدى
ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسـىگه رەھـمهت   ! هللائى ا”ـ  

ئائىلىسىگه رەھمهت ئۇنىڭ هد ئهلهيهىسساالم ۋە مۇھهممقىلغىنىڭدەك، 
ئائىلىســىگه  ۋە ئۇنىــڭ ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم ! هللائــى ا .قىلغىــن

ــا قىلغىنىڭـــدەك، مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم ۋە ئۇنىـــڭ   بهرىـــكهت ئاتـ
ھهقىـقهتهن سـهن ماختاشـقا اليىـق      !ئائىلىسىگه بهرىكهت ئاتـا قىلغىـن  

يهنــى ( ســىلهر بىلگىــنىڭالردەك ،ســاالم بولســا !دەڭــالر “بۈيــۈك زاتســهن
   .)لىدىغان دۇئادۇرۇتهشهشهۇدتا ئولتۇرغاندا ئوق

  )405: مۇسلىم(

 إِْبَراِهيَم َعلَى َباَركَْت كََما ُمَحمٍَّد آلِ َوَعلَى ُمَحمٍَّد َعلَى َوَبارِْك :ويف روايةـ  9564
 النَّبِيِّ ُمَحمٍَّد َعلَى َصلِّ اللَُّهمَّ: ويف أخرى .َمجِيٌد َحِميٌد إِنََّك الَْعالَِمَني ِفي إِْبَراِهيَم آلِ َوَعلَى
 . ُمَحمٍَّد آلِ َوَعلَى الْأُمِّيِّ

ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ «: بىــر رىــۋايهتته باشــقا_  9564
ئۇنىـڭ  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە ئائىلىسىگه بهرىكهت بهرگىنىڭدەك، 
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ماختاشـقا اليىـق بۈيـۈك     ھهقىقهتهن سهن .ئائىلىسىگه بهرىكهت بهرگىن
  . ①دېيىلگهن »زاتسهن

  )3220 :تىرمىزى(

ــۋايهتته  ــر رىـ ــى ا«: يهنه بىـ ــۇھهممهد  ! هللائـ ــبهر مـ ــىز پهيغهمـ ساۋاتسـ
 .دېيىلگهن »نىڭ ئائىلىسىگه رەھمهت قىلغىنئۇ غا ۋەئهلهيهىسساالم

فَقَالَ أَلَا أُْهِدي  أَبِي لَْيلَى قَالَ لَِقَينِي كَْعُب ْبُن ُعْجَرةَ َعْبد الرَّْحَمنِ ْبن عنـ   9565
ا كَْيـَف  لََك َهِديَّةً إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعلَْيَنا فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد َعِلْمَن

َعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما ُنَسلُِّم َعلَْيَك فَكَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك قَالَ فَقُولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َو
َصلَّْيَت َعلَى آلِ إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََمـا  

 . َباَركَْت َعلَى آلِ إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد
ب ئىبنـى  ئـ هك :مۇنـداق دەيـدۇ  لهيال  ۇئابدۇراھمان ئىبنى ئهب_  9565

  :قېلىپ مۇنداق دېدىئۇچراپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇجرە 
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   رەيمــۇ؟ پهيغهمــبهر ېســاڭا بىــر ھهدىــيه ب  ـــ  

سـاڭا قانـداق سـاالم    ! رەسۇلۇلالھئى ” :دى، بىزيېنىمىزغا كهل ۋەسهللهم
ەپ دئېيتىمىــز؟ ـ      رۇتممــا ســاڭا قانــداق دۇ  هقىلىشــنى بىلىمىــز، ئ 

  :همبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدىسورىغانىدۇق، پهيغ
ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىـڭ ئائىلىسـىگه رەھـمهت    ! هللائى ا“ـ  

ئائىلىسىگه رەھمهت ئۇنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە قىلغىنىڭدەك، 
ــۇغ زاتســهن   .قىلغىــن  !هللائــى ا. ھهقىــقهتهن ســهن ماختاشــقا اليىــق ئۇل

ه بهرىــــكهت ئاتــــا ئىبــــراھىم ئهلهيهىسســــاالم ۋە ئۇنىــــڭ ئائىلىســــىگ 
ــدەك،  ــاالم ۋە  قىلغىنىڭـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ ــڭ مـ ــىگه ئۇنىـ ئائىلىسـ
 “ھهقىــقهتهن ســهن ماختاشــقا اليىــق بۈيــۈك زاتســهن !بهرىــكهت بهرگىــن

  . ـ دېدى! دەڭالر
 )6357: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2572(ئهلبانى  ①
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ُه أَنْ َيكَْتـالَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َسـرَّ ـ   9566
مََّهاِت بِالِْمكَْيالِ الْأَْوفَى إِذَا َصلَّى َعلَْيَنا أَْهلَ الَْبْيِت فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْزَواجِِه أُ

 . َمجِيٌد الُْمْؤِمنَِني َوذُرِّيَِّتِه َوأَْهلِ َبْيِتِه كََما َصلَّْيَت َعلَى آلِ إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد
نىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلى_  9566

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قا ئىـگه  بتولۇق ساۋا ئارقىلىق كىمكى ئهھلى بهيتكه ساالم يولالش«
ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىـڭ  ! هللائى ا”: مۇنداق دېسۇن ي دېسه،بوال
، غامـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمىســـىگه رەھـــمهت قىلغىنىڭـــدەك، ئائىل

ــا،    ــانىلىرى بولغــان ئاياللىرىغ ۋە ئهھلــى ئائىلىســىگه مۇئمىنلهرنىــڭ ئ
ھهقىــقهتهن ســهن ماختاشــقا اليىــق بۈيــۈك  .بهيــتىگه رەھــمهت قىلغىــن

  . ①“»زاتسهن
  )982: ئهبۇ داۋۇد(

َيا َرُسولَ اللَِّه َهذَا السَّلَاُم َعلَْيَك فَكَْيـَف  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قُلَْنا ـ   9567
ُنَصلِّي قَالَ قُولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَبارِْك 

  . إِْبَراِهيَمَعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َباَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم َوآلِ 
دىن مۇنــداق رىــۋايهت ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9567
  :بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: قىلىنىدۇ

ممــا قانــداق هســاڭا ســاالم يولالشــنى بىلىمىــز، ئ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم  ەپ ســـورىغانىدۇق،ـ د    ؟مىـــزئېيتى دۇرۇت
  :دېدى مۇنداق

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسـىگه رەھـمهت   ! هللائى ا”ـ  
پهيغهمبىرىـــڭ، قۇلـــۇڭ مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمغا قىلغىنىڭـــدەك، 

ئىبـــراھىم ئهلهيهىسســـاالم ۋە ئۇنىـــڭ   ! هللائـــى ا .رەھـــمهت قىلغىـــن 
مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ۋە   ئائىلىسىگه بهرىـكهت ئاتـا قىلغىنىڭـدەك،    

   .دەڭالر “!ئاتا قىلغىنگه بهرىكهت ئۇنىڭ ئائىلىسى
 ) 6358: بۇخارى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 207(ئهلبانى  ①
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َعْن طَلَْحةَ أَنَّ َرُجلًا أََتى َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ كَْيَف ُنَصلِّي ـ   9568
مٍَّد كََما َصـلَّْيَت َعلَـى   َعلَْيَك َيا َنبِيَّ اللَِّه قَالَ قُولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَح

إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد َوَبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َباَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم 
 . إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد

بىـر  : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ تهلهه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9568
  :ىپيېنىغا كېل نىڭهيهىسساالمكىشى پهيغهمبهر ئهل

 ەپ سـورىغانىدى، ـ د  ؟مىزئېيتى دۇرۇت قانداقساڭا ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسـىگه رەھـمهت   ! هللائى ا”ـ  
ئائىلىسىگه رەھمهت ئۇنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە قىلغىنىڭدەك، 

ــۇغ زاتســهن  ھهقىــقهت ،قىلغىــن ــى ا. هن ســهن ماختاشــقا اليىــق ئۇل  !هللائ
ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىگه بهرىكهت بهرگىنىڭـدەك،  

ئائىلىســىگه بهرىــكهت بهرگىــن،   ئۇنىــڭ مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ۋە  
  . ①دېدىـ  !دەڭالر “ھهقىقهتهن سهن ماختاشقا اليىق بۈيۈك زاتسهن

  )1291: نهسائى(

قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيـَف   :قَالََرِضَي اللَُّه َعْنُه  ُحَمْيٍد السَّاِعِدي عن ايبـ   9569
اجِِه ُنَصلِّي َعلَْيَك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُولُوا اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْزَو

إِْبَراِهيَم َوَبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَْزَواجِِه َوذُرِّيَِّتِه كََما َباَركَْت َعلَى  َوذُرِّيَِّتِه كََما َصلَّْيَت َعلَى آلِ
  . آلِ إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد

ــدۇ    _  9569 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــائىدى رەزىيهلالھ ــد س ــۇ ھۇمهي : ئهب
  :ساھابىلهر

ــ نىــڭ پهيغهمبىــرى ســاڭا قانــداق ســاالم يــولاليمىز؟ هللائــى اــــ  دەپ  ـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. رىدىوس

ـــ  ــدى ـ ــداق دەڭــالر دې ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ ! هللائــى ا«: مۇن
مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمغا،  ئائىلىســـىگه رەھـــمهت قىلغىنىڭـــدەك،

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1224(ئهلبانى  ①



  ...پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت تهسبىه، تهھلىل، تهكبىر، تهھمىد، ھهۋقهله ئېيتىش ۋە  ئىستىغفار،

309 

ــا ــرىگه ۋە ئاياللىرىغـــ ــن  پهرزەنتلىـــ ــمهت قىلغىـــ ــراھىم  .رەھـــ ئىبـــ
ــدەك،   ــكهت بهرگىنىڭ ــىگه بهرى ــاالمنىڭ ئائىلىس ــ ئهلهيهىسس ۇھهممهد م

ــا   ــاالمغا، ئاياللىرىغـ ــرىگهئهلهيهىسسـ ــن،   ۋە پهرزەنتلىـ ــكهت بهرگىـ بهرىـ
  . »ئهلۋەتته سهن ماختاشقا اليىق بۈيۈك زاتسهن

 )3369: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ إِذَا َصلَّْيُتْم َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   9570
ِسُنوا الصَّلَاةَ َعلَْيِه فَإِنَّكُْم لَا َتْدُرونَ لََعلَّ ذَِلَك ُيْعَرُض َعلَْيِه قَالَ فَقَالُوا لَُه فََعلِّْمَنـا  َوَسلََّم فَأَْح

إƂ قَالَ قُولُوا اللَُّهمَّ اْجَعلْ َصلَاَتَك َوَرْحَمَتَك َوَبَركَاِتَك َعلَى َسيِِّد الُْمْرَسِلَني َوإَِمامِ الُْمتَِّقَني 
 . آخرها

قاچـــانكى : ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ_  9570
ــاالمغا   ــبهر ئهلهيهىسس ــاڭالرپهيغهم ــته  ، دۇرۇت ئېيتس ــق رەۋىش چىرايلى

 غـــائۇنىڭدۇرۇت  بهلكـــى بـــۇ ،بىلمهيســـىلهرســـىلهر ! دۇرۇت ئېيـــتىڭالر
  :، ـ دېگهنىدى، جامائهت ئۇنىڭغالىشى مۇمكىنسىتىكۆر
ېدى، دـ ! پ قويغىنئۆگىتىېيتىشنى دۇرۇت ئبىزگه  ،ئۇنداق بولساـ  

  :شۇنىڭ بىلهن، ئۇ مۇنداق دېدى
ــ   ــى، بهرىكىتىڭنــــــى ! هللائــــــى ا”ـــــ ــاالمىڭنى، رەھمىتىڭنــــ ســــ

ــامى ئ   ــڭ ئىمــ ــهييىدى، تهقۋادارالرنىــ ــڭ ســ ــتىگه ۈپهيغهمبهرلهرنىــ ســ
   .①ـ دەڭالر “!ياغدۇرغىن

 )906: ئىبنى ماجه(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َصـلَّى  ْبن َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ ال َعْن أََنسـ   9571
َعلَيَّ َصلَاةً َواِحَدةً َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْشَر َصلََواٍت َوُحطَّْت َعْنُه َعْشُر َخِطيئَاٍت َوُرِفَعْت لَـُه  

 . َعْشُر َدَرَجاٍت
ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت _  9571

  :هيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىنىدۇكى، پقىل

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 191(ئهلبانى  ①
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تىم ېـ ئۇنىڭغـا ئـون ق  هللا تىم سـاالم يوللىسـا، ا  ېـ كىمكى ماڭا بىر ق«
مهرتىۋىسـىنى ئـون    ۋە ساالم يولاليدۇ، ئون گۇنـاھىنى ئۆچـۈرۈپ تاشـاليدۇ   

  . ①»دۇكۆتۈرىدەرىجه يۇقىرى 
   )1297: نهسائى(

لَْحةَ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي طَـ   9572
َجاَء ذَاَت َيْومٍ َوالُْبْشَرى ِفي َوْجهِِه فَقُلَْنا إِنَّا لََنَرى الُْبْشَرى ِفي َوْجهَِك فَقَالَ إِنَّـُه أََتـانِي   

ُيْرِضيَك أَنَُّه لَا ُيَصلِّي َعلَْيَك أََحٌد إِلَّا َصلَّْيُت َعلَْيِه الَْملَُك فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد إِنَّ َربََّك َيقُولُ أََما 
 . َعْشًرا َولَا ُيَسلُِّم َعلَْيَك أََحٌد إِلَّا َسلَّْمُت َعلَْيِه َعْشًرا

دىن مۇنـداق  ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهبـۇ تهلـهه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     _  9572
خۇشـال ـ خـۇرام    سساالم پهيغهمبهر ئهلهيهى ،بىر كۈنى: رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :ئۇنىڭغا .يېتىپ كهلدى
يۈزۈڭدىن خۇشاللىق ئىپادىسـى چىقىـپ تۇرىـدۇ، ـ     ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :دېگهنىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
 !ئـى مـۇھهممهد  ”: ـ يېنىمغـا بىـر پهرىشـته كېلىـپ مۇنـداق دېـدى       

ــدى ۋە   ــاالم يوللى ــاڭا س ــڭ س ــت  : رەببى ــر قې ــاڭا بى ــى س ىم دۇرۇت كىمك
سـاڭا بىـر قېـتىم    . ئېيتسا، مهن ئۇنىڭغا ئون قېتىم رەھمهت ئېيتىمهن

بــۇ ســېنى  .تىم ســاالم يــولاليمهنېــمهن ئۇنىڭغــا ئــون قســاالم يوللىســا، 
   .②“دېدىـ  خۇرسهن قىلمامدۇ؟

 )1283: نهسائى(

لَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْولَـى  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعـ   9573
 . النَّاسِ بِي َيْوَم الِْقَياَمِة أَكْثَُرُهْم َعلَيَّ َصلَاةً

ــۋايهت    _  9573 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1230(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1228(ئهلبانى  ②
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 تن كىشى ماڭا كۆپ دۇرۇقىيامهت كۈنى ماڭا ئهڭ يېقىن بولىدىغا«
  . ①»غان كىشىدۇرىساالم يوللۋە 

  )484: تىرمىزى(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبِخيلُ ـ   9574
  .الَِّذي َمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَيَّ

ــى ئه _  9574 ــى ئىبن ــۋايهت    ئهل ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلالھ ــۇ تالى ب
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ۋە ســـاالم  تماڭـــا دۇرۇ ،مېنىـــڭ ئىســـمىم زىكىـــر قىلىنغانـــدا   «

  . ②»خىلدۇرېب ييوللىمىغان كىشى ھهقىقى
  )3546: تىرمىزى(

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِللَّـِه َملَاِئكَـةً   َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اـ   9575
  . َسيَّاِحَني ِفي الْأَْرضِ ُيَبلُِّغونِي ِمْن أُمَِّتي السَّلَاَم

ىـــدۇكى، ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىن_  9575
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۈزىــدە ئايلىنىــپ تۇرىــدىغان پهرىشــتىلىرى بــار، ئــۇالر  نىــڭ يهر يهللا«
  . ③»ئۈممىتىمنىڭ ساالمىنى ماڭا يهتكۈزۈپ تۇرىدۇ

 )1282: نهسائى(

 النَّبِـيِّ  قَْبرِ َعلَى َيِقُف ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد َرأَْيُت قَالَ ِديَنارٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْنـ   9576
 . َوُعَمَر َبكْرٍ أَبِي َوَعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعلَى فَُيَصلِّي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

: ئابــدۇلالھ ئىبنــى دىنــار رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  _  9576
 ە بېشـىدا ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبر

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن ):74(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2811(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1215(ئهلبانى  ③



  بۆلۈمى ۋە دۇئاالر زىكىرخاسىيهتلىك 

 312

ــاالمغا، ئ  ــبهر ئهلهيهىسس ــۇرۇپ، پهيغهم ــر ت ــۇ بهك ــاالم   ىگههب ــۆمهرگه س ۋە ئ
  . يوللىغىنىنى كۆردۈم

 )رىۋايهت قىلغان مالىك(

 أَنَّ ُمْنِقـذٍ  بـن  َحبَّانَ َجدِِّه َعْن أَبِيِهÛ َعْن َحبَّانÛَ بن َيْحَيى بن ُمَحمَِّد َعْنـ   9577
Ûَرُسولَ َيا: قَالَ َرُجال Ûِشـئْتَ  إِنْ َنَعْم”: قَالَ َعلَْيَك؟ َصالِتي ثُلُثَ أَْجَعلُ اللَِّه ”Û  َقَـال :
 إِذَنْ”: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ كُلََّها؟ فََصالِتي: قَالَ Û” َنَعْم”: قَالَ الثُّلُثَْينِ؟
  .“َوآِخَرِتَك ُدْنَياَك أَْمرِ ِمْن أََهمََّك َما اللَُّه َيكِْفيَك

ى ئـارقىلىق  ان دادىسـ ببـ همۇھهممهد ئىبنى يهھيا ئىبنـى ھ _  9577
  :بىر ئادەم: چوڭ دادىسىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ

دەپ ن بىرىنى ساڭا قىاليمـۇ؟ ـ   ىدۇئايىمنىڭ ئۈچت! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .دېدىـ ! ـ خالىساڭ، شۇنداق قىلغىن 
  :دەپ سورىغانىدى؟ ـ ى قىلسامچۇن ئىككى قىسمىنىئۈچتـ  
  .دېدى، ـ ماقۇل ـ 
  :چۇ؟ ـ دېگهنىدىقىلسام ھهممىسىنىـ  
ھهر ئىككـى ھاياتتـا    ،دۇنيا ۋە ئاخىرەت سائادىتىڭ ئۈچـۈن  ،ئۇنداقتاـ  

  . ①دىېدـ  تهرلىكتۇر،ېساڭا يهللا ا) مۇۋەپپىقىيهت قازىنىشىڭ ئۈچۈن(
 )3574: »ئهلكهبىر«(

 وكل اهللا إن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال ياسر بن عمار عنـ   9578
 بامسـه  أبلغـƗ  إال القيامة يوم إƂ أحد على يصلى فال اƪالئق أمساع أعطاه ملكا بقربي
  .عليك صلى قد فالن بن فالن هذا أبيه واسم

ــۋايهت    _  9578 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــىر رەزىيهلالھـ ــى ياسـ ــار ئىبنـ ئهممـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 17281(ھهيسهمى  ①
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ۈتۈن مهخلۇقاتالرنىڭ پئۇنىڭغا  ،قهبرەمدە بىر پهرىشته تهيىنلهپهللا ا«
قىيامهتكه قهدەر كىم ماڭـا   .تىنى ئاتا قىلغانىئاۋازىنى ئاڭالش قابىلىي

پاالنچىنىڭ ئـوغلى پـاالنچى سـاڭا    ” :، ئۇ پهرىشتهساالم يوللىساۋە  تدۇرۇ
ئۇنىــڭ ۋە دادىســىنىڭ ئىســمىنى قوشــۇپ ماڭــا   دەپ،  “ســاالم يوللىــدى

  . ①»تكۈزىدۇيه
   )31629: بهززار(

 على صلى من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال مالك بن أنس عنـ   9579
 صلى ومن مائة عليه اهللا صلى عشرا على صلى ومن عشرا ŏا عليه اهللا صلى واحدة صالة
 مع القيامة يوم اهللا وأنزله النار من وبراءة عينيه بني النفاق من براءة له اهللا كتب مائة على

 . الشهداء
ــۋايهت قىلىن  _  9579 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــ ىــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تىم سـاالم  ېـ ئۇنىڭغا ئون قهللا تىم ساالم يوللىسا، اېكىم ماڭا بىر ق«

تىم ېـ ئۇنىڭغـا يـۈز ق  هللا تىم سـاالم يوللىسـا، ا  ېكىم ماڭا ئون ق .يولاليدۇ
ئۇنىــڭ هللا تىم ســاالم يوللىســا، ا قېــكىــم ماڭــا يــۈز   . الم يولاليــدۇســا

 ،ۇتۇر دەپ پۈتىۋېتىدنىفاقتىن ۋە دوزاختىن خاالسبۇ بهندە  :پېشانىسىگه
   .②»قىلىدۇهىدلهر بىلهن بىرگه ېقىيامهت كۈنى ئۇنى ش

  )899: »سهغىرئهل«؛ »هۋسهتهلئئ«(

 على الصالة الناس ميعل عنه اهللا رضى على كان قال الكندى سالمة عنـ   9580
Ɛوجبـار  املسـوكات  وبـارئ  املدحوات داحى اللهم يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا ن 

 ورأفـة  بركاتـك  ونوامى صلواتك شرائف اجعل وسعيدها شقيها فطراőا على القلوب

                                                 
نـۇئهين   بۇ ھهدىسنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىبنـى ھـۇمهيرى ۋە      ): 17291(ھهيسهمى  ①

قالغـان راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ     . ئىبنى زەمزەم ئىسىملىك ھهدىسـى زەئىپـرەك ئىككـى كىشـى بـار     
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىبـراھىم ئىبنـى سـالىم        ): 17298(ھهيسهمى  ②
تونۇمـايمهن، قالغـان راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ      مهن ئـۇنى  . ئىبنى شهبهل ھۇجهيمى ئىسىملىك بىرى بـار 

 .دېگهن
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 باƩق اƩق على واملعني أغلق ملا والفاتح سبق ملا اƪاŹ ورسولك عبدك Ʈمد على Ơيتك
 بغـري  مرضاتك يف مستوفزا لطاعتك بأمرك فاضطلع ƥل كما االباطيل شاتجي والدامغ
 حـƓ  أمرك نفاذ على ماضيا لعهدك حافظا لوحيك داعيا عزم يف وهن وال قدم عن نكل
 االعـالم  مبوضـحات  واالŻ الفـƒ  خوضان بعد القلوب هديت به لقابس تبسما أورى

 وشهيدك املخزون علمك وخازن وناملأم أمينك فهو االحكام ونائرات االسالم ومنريات
 واجزه عدلك يف مفسحا له افسح اللهم رƥة باƩق ورسولك نعمة له وبعثتك الدين يوم

 عطائـك  وجزيل املعلوم ثوابك فوز من مكدرات غري مهنئات فضلك من اƪري مضاعفة
   .اŎزول

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  لالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر   هئهلــى رەزىي_  9580
ــدى   تدۇرۇ هۋەســهللهمگ ــداق دې ــى : ۋە ســاالم يولالشــنى ئۆگىتىــپ مۇن ئ

ــان، بهختلىــك ۋە بهختســىز     ــان، ئاســمانالرنى ياراتق ــاالرنى كهڭ يايغ دۇني
رنىـــــڭ ئهڭ دۇرۇتال! رەبـــــبىم ئالـــــدىن بېكىتىـــــۋەتكهنلهرنـــــى بقهل

تىڭنى قۇلــۇڭ ۋە ىنــى، رەھــمهت ۋە شــهپقىڭتىبهرىكمــول ئۇلــۇغلىرىنى، 
ئـۇ  ! سسـاالمنىڭ ئۈسـتىگه ياغـدۇرغىن   پهيغهمبىرىڭ مۇھهممهد ئهلهيهى

ئۆزىدىن ئالدىن كهلگهنلهرنىڭ ئاخىرقىسـى،  ) مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم(
ــ    ــلهن ئـ ــى ھهق بىـ ــى، ھهقنـ ــڭ ئاچقۇچىسـ ــپ قالغانالرنىـ الن ېقامىلىـ

سېنىڭ بۇيرۇقۇڭ ئۇ  .قىلغۇچى، باتىل قوشۇنالرنى مهغلۇپ قىلغۇچىدۇر
نـدى ۋە ئهسـال   روھال، سـېنىڭ رازىلىقىـڭ بىـلهن    ۇپبىلهن سـاڭا بويسـۇن  

ۋەھـيىگه بهكمـۇ ئهھمىـيهت بهردى    . زەئىپلهشمهي، داۋاملىق كۈچلهندى
ۋە ئۆتمۈشته سېنىڭ ئهمرىڭگه ئىتـائهت ھهققىـدە بهرگهن ئهھـدىگه ۋاپـا     

پىتنه ۋە گۇناھقا پاتقان قهلـبلهر ئۇنىـڭ ۋاسىتىسـى ئـارقىلىق     . قىلدى
ى ئاسـتىدا  ئوچۇق ئىشارەت، ئىسـالمىي يوليـورۇق ۋە ھۆكۈملهرنىـڭ نـۇر    

ــۇ ســېنىڭ ئهمىــن ۋە ئىشــهنچلىك بهندەڭــدۇر . ھىــدايهتكه ئېرىشــتى . ئ
مهخپىي ئىلمىڭنىڭ قاراۋۇلى، قىيـامهت كۈنىنىـڭ گۇۋاھچىسـى، ھهق    

ــدۇر  ــكهن نېئمىتىڭ ــى ا. ۋە مهرھهمهت قىلىــپ ئهۋەت ــا ئهدن ! هللائ ئۇنىڭغ
ئۇنىڭغـا پهزىلىتىڭـدىن   . جهننىتىڭدىن بۈيۈك بىر ماكان ئاتـا قىلغىـن  
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ئـۇنى مۇشهققهتسـىز، غهم ـ    . ھهسسـىلهپ ياخشـىلىق بهرگىـن   ھهسسـه ـ   
   ①!غۇسسىسىز، كهڭ مهرھهمىتىڭ بىلهن مۇكاپاتلىغىن

 )»تهئهلئهۋس«(

 َيْوًمـا  َخَرَج َوَسلََّمÛ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنǎ ُعْجَرةÛَ بن كَْعبِ َعْنـ   9581
 اْرَتقَـى  ثُمَّ آِمَنيÛ: فَقَالَ اُألْخَرىÛ اْرَتقَى ثُمَّ آِمَنيÛ“:َدَرَجةً اْرَتقَى ِحَني فَقَالَ الِْمْنَبرÛِ إِلَى
 ِمْنـكَ  َسـِمْعَنا  لَقَْد اللَِّهÛ َرُسولَ َيا: قُلَْنا َوفََرÛَȟ الِْمْنَبرِ َعنِ َنَزلَ فَلَمَّا Û“آِمَني: فَقَالَ الثَّاِلثَةَ
 إِنَّ” :قَـالَ  َنَعـْمÛ : قَالُوا Û“َوَسِمْعُتُموُه؟” :قَالَ ْومِ؟Ûالَْي قَْبلَ َنْسَمُعُه كُنَّا َما الَْيْوَم كَالًما
 الِْكْبرِ ِعْنَد أََبَوْيِه أَْدَرَك َمْن َبُعَدÛ: فَقَالَ َدَرَجةÛً اْرَتقَْيُت ِحَني ِلي َعَرَض الََسالَمÛ َعلَْيِه جِْبرِيلَ
 ُيَصـلِّ  َولَْم ِعْنَدُه ذُِكْرُت َمْن َبُعَد: َوقَالَ َنيÛآِم: قُلُْت: قَالَ الَْجنَّةÛَ ُيْدِخالُه لَْم أََحَدُهَما أَْو

Ûفَقُلُْت َعلَْيَك :Ûأَْدَرَك َمْن َبُعَد: قَالَ ثُمَّ آِمَني Ûَُيْغفَْر فَلَْم َرَمَضان Ûآِمَني: فَقُلُْت لَُه“ .  
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   جرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ۇب ئىبنى ئئكه_  9581
چىقمـاقچى  نبهرگه ۇيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مـ   په ،بىر كـۈنى : قىلىنىدۇ

ىن ئانـد . دېـدى  »!ئـامىن « :قويغانـدا  پـۇتىنى بىرىنچـى پهشـتاققا    بولۇپ،
ــىگهئىككىنچى ــدا ىســـ ــامىن« :يهنه چىققانـــ ــدى »!ئـــ ــدىن . دېـــ ئانـــ

ئۇ مۇنبهردىن چۈشـكهندىن  . دېدى »!ئامىن« :ئۈچىنچىسىگه چىققاندىمۇ
  :كېيىن، بىز

ــۇلۇلالھ   ــى رەس ــ ئ ــز  ! ـ ــۈن بى ــدۇق، ـ      بۈگ ــۆز ئاڭلى ــر س ــهندىن بى س
  :دېگهنىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :ـ ئاڭلىدىڭالرمۇ؟ ـ دەپ سورىدى، بىز 
ـــ ھهئه، ئاڭلىــدۇق، ـ دېۋىــدۇق، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق     
  :دېدى
ـــ بىرىنچــى پهشــتاققا ئايــاغ باســقىنىمدا، جىبرىئىــل يېنىمغــا        

ھهر ئىككىلىسى ھايـات تـۇرۇپ،    ئاتا ـ ئانىسىنىڭ بىرى ياكى ”: كېلىپ

                                                 
ــهمى  ① ــدى       ): 16306(ھهيس ــهالمه كىن ــهنهدىدىكى س ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ئىسىملىك كىشى ئهلىدىن مۇرسهل رىـۋايهت قىلغـان، قالغـان راۋىـيالر سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ         
 .دېگهن
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ــۈپهيلى   ــۇالر تـ ــاي  (ئـ ــى قىلمـ ــڭ خىزمىتىنـ ــى ئۇالرنىـ ــنهتكه ) يهنـ جهنـ
ــۇنى تهســتىقالپ  “!كىــرمىگهنلهر بهدبهخــت بولســۇن  : دېگهنىــدى، مهن ئ

ــامىن« ــدىم» !ئ ــقىنىمدا،     . دې ــاغ باس ــتاققا ئاي ــى پهش ــدىن ئىككىنچ ئان
اڭا ئىسـمىڭنىڭ تىلغـا ئېلىنغىنىنـى ئـاڭالپ تـۇرۇپ، سـ      ”: جىبرىئىل

ــۇن    ــت بولسـ ــى بهدبهخـ ــان كىشـ ــاالم يوللىمىغـ ــدى، مهن “!سـ : دېگهنىـ
ــامىن« ــتاقتا .دېـــدىم» !ئـ ئېيـــى يېتىـــپ  رامىـــزان”: ئـــۈچىنچى پهشـ

“ !بهدبهخـت بولسـۇن  كىشى  مهغپىرەت بولمىغانگۇناھلىرى كىرسىمۇ، 
  . ①دېدىم »!ئامىن«: يهنه مهن. دىگهنىدې

   )19/144 »ئهلكهبىر«(

قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َنِسَي الصَّلَاةَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍـ   9582
  . َعلَيَّ َخِطئَ طَرِيَق الَْجنَِّة

ــۇ ئهنهۇ _  9582 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــۋايهت ئىبنـــ ــادىن رىـــ مـــ
   :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــا دۇرۇ« ــنهت يولىــد   ۋە تكىــم ماڭ ىن ســاالم يولالشــنى ئۇنۇتســا، جهن
   .②»ئاداشقان بولىدۇ

 )908: ئىبنى ماجه(

 

 

                                                 
 .ۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنب): 17317(ھهيسهمى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 740(ئهلبانى  ②
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 مهنلىكرىسېۋە ھ ىدئۈمـ  زاھىدلىق، كهمبهغهللىك، ئارزۇ
مىۈبۆل  

ـ  الدُّْنَيا ِفي الزََّهاَدةُ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ذَرٍّ أَبِي َعْنـ   9583  ْتلَْيَس
 أَْوثَـقَ  َيَدْيَك ِفي بَِما َتكُونَ لَا أَنْ الدُّْنَيا ِفي الزََّهاَدةَ َولَِكنَّ الَْمالِ إَِضاَعِة َولَا الَْحلَالِ بَِتْحرِميِ
ـ  لَْو ِفيَها أَْرغََب بَِها أُِصْبَت أَْنَت إِذَا الُْمِصيَبِة ثََوابِ ِفي َتكُونَ َوأَنْ اللَِّه َيَدْي ِفي ِممَّا  اأَنََّه

  . لََك أُْبِقَيْت
ــۇ زەر رەزىي_  9583 ــۋايهت   هئهبـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، لالھـ قىلىنىـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

گه ھاالل قىلىنغان نهرسىنى ھارام قىلىش ەڭئۆز قدۇنيادا زاھىدلى«
ئـۆز ئىلكىڭـدىكى   بهلكـى   ئهمهس،ۋە مال ـ دۇنيادىن ۋاز كـېچىش بىـلهن    

بىـر باالغـا   ؛ ئىشـىنىش  نىڭ ئىلكىدىكى نهرسىگه بهكـرەك هللاىدىن انهرس
نى كـۆزلهپ، ئـۇ   بغىڭـدا، ئۇنىڭـدىن قولغـا كېلىـدىغان سـاۋا     ېيولۇققان چ

ىڭ بىلهن لىشىنى بهك ئارزۇ قىلىشېق) داۋاملىق(مۇسىبهتنىڭ سهندە 
  . ①»بولىدۇ

  )2340 :تىرمىزى(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا أََرْدِت   َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ ِلي َرُسولُ الـ   9584
ْوًبـا  اللُُّحوَق بِي فَلَْيكِْفِك ِمْن الدُّْنَيا كََزاِد الرَّاِكبِ َوإِيَّاِك َوُمَجالََسةَ الْأَغْنَِياِء َولَا َتْسَتْخِلِقي ثَ

  . َحتَّى ُتَرقِِّعيِه
ىــــدۇكى، لالھــــۇ ئهنهــــادىن رىــــۋايهت قىلىنهئائىشــــه رەزىي_  9584

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 405(ئهلبانى  ①
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ــه « ــى ئائىش ــنى    ! ئ ــا قوشۇلۇش ــدىن ماڭ ــڭ ئارقام ــى (ئهگهر مېنى يهن
دۇنيــادىن ســاڭا   ،خالىســاڭ )ئــاخىرەتته مهن بىــلهن بىــرگه بولۇشــنى   

ھهرگىــز بــايالر بىــلهن . هتــكهيئوزۇقلــۇق ي ئۇزۇقلۇقىــدەك يولۇچىنىــڭ
 “كونىرىــدى”يامــاق چۈشــمىگىچه   گهكىــيىم ،ئولتــۇرمىغىنبىــرگه 
   ①»!دېمىگىن

  )1780: تىرمىزى(

 حـƓ  ثوبا َتسَتجِدُّ عائشة كانت فما«: عروة قال: كتابه يف رزين وزادـ   9585
 عندها أَمسى فما ألفاƣ Ûانون معاوية عند من يوما جاءها ولقد: قال وُتَنكَِّسُهÛ ثوَبهاÛ ُتَرقَِّع
Ûا قالت َدرهمƬ ما منه لنا ْشَتَريِتا فهال: جاريتهاƩ لو: قالت بدرهم؟ Ɨلفعلُت ذكَّرتي«.  

ــدۇ   _  9585 ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــۇدىن مۇن ــۇ ئهنه ــۇرۋە رەزىيهلالھ : ئ
راسـا  شىغا ئۆرۈپ، ېئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها كىيىمىنى ياماپ، ئىچىنى ت

 ، مۇئـاۋىيهدىن بىـر كـۈنى   .كونىراتماي تۇرۇپ يېڭى كىـيىم كىيمهيتتـى  
كهچكىــچه ئۇنىــڭ لــېكىن شــۇ كــۈنى  .مىــڭ تىلــال كهلــدى 80ئۇنىڭغــا 

  : رىسى ئۇنىڭغاۆچ. مۇ قالمىدىتىلالنىدا بىر ېي
تىلالغـا بىـز ئۈچـۈن گـۆش سېتىۋالسـاڭ، ياخشـى       ئـۇ پۇلـدىن بىـر    ـ  

  :دېگهنىدى، ئۇ؟ ـ بولماسمىدى
  . بهردى بدەپ جاۋاـ بالدۇرراق ئېيتقان بولساڭ، شۇنداق قىالتتىم، ـ  

 )قىلغانرەزىن رىۋايهت (

 رِْزَق اْجَعلْ اللَُّهمَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9586
  . قُوًتا ُمَحمٍَّد آلِ

ىــدۇكى، لالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنهئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىي_  9586
  :گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې

ىـپ  قىلئۇتتۇرلـۇق  مۇھهممهد ئائىلىسىنىڭ رىزقىنـى  ! ئى رەببىم«
  . »بهرگىن

  )1055: مۇسلىم(
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  . كَفَافًاوقال : ويف روايةـ  9587
ــۋايهتته _  9587 ــر رى ــۈدەك قىلىــپ بهرگىــن  «: يهنه بى ــاران يهتك  »!ئ
  . دېيىلگهن

  )1055: مۇسلىم(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَُّهمَّ أَْحيِنِي ِمْسـِكيًنا  َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اـ   9588
ِه َوأَِمْتنِي ِمْسِكيًنا َواْحُشْرنِي ِفي ُزْمَرِة الَْمَساِكنيِ َيْوَم الِْقَياَمِة فَقَالَْت َعاِئَشةُ ِلَم َيا َرُسولَ اللَّ

أَْرَبِعَني َخرِيفًا َيا َعاِئَشةُ لَا َتُردِّي الِْمْسِكَني َولَْو بِِشقِّ قَالَ إِنَُّهْم َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ أَغْنَِياِئهِْم بِ
  . َتْمَرٍة َيا َعاِئَشةُ أَِحبِّي الَْمَساِكَني َوقَرِّبِيهِْم فَإِنَّ اللََّه ُيقَرُِّبِك َيْوَم الِْقَياَمِة

ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن _  9589 ــداق رى : مۇن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

مېنــى مىســكىن ھــالهتته ياشــاتقىن، مىســكىن ھــالهتته ! هللائــى اـــ  
ــن  ــزى روھ قىلغى ــدا     .قهب ــكىنلهر قاتارى ــى مىس ــۇ مېن ــامهت كۈنىم قىي

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. دەپ دۇئا قىلدىـ ! ۈرگىندتىرىل
ــۇلۇلالھ    ــى رەس ــ ئ ــهن؟ ـ دەپ       ! ـ ــا قىلىس ــداق دۇئ ــۈن بۇن ــېمه ئۈچ ن
  :رىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدىسو

ــ   ــۇالر ـ ــنهتكه چــۈنكى ئ ــايالردىن جهن ــۇرۇن 40ب ــدۇ يىــل ب ئــى . كىرى
يېرىم خورمـا بولسـىمۇ    ، ئۇالرغاقايتۇرماقول يوقسۇلالرنى قۇرۇق ! ئائىشه
قىلغىـن ۋە ئـۇالرنى   ياخشـى مۇئـامىله   يوقسـۇلالرغا  ! ئى ئائىشه .بهرگىن

ېنى سـ هللا ا قىيـامهت كـۈنى  ) شـۇنداق قىلسـاڭ  ( .نتقىۇت قىنېڭگه يەئۆز
  . ①قىنالشتۇرىدۇېئۆزىگه ي

  )2352: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْدُخلُ الْفُقَـَراُء  ـ   9589
  . َيْومٍ الَْجنَّةَ قَْبلَ الْأَغْنَِياِء بَِخْمسِ ِمائَِة َعامٍ نِْصِف
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ىــدۇكى، لالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنهئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىي_  9589
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــبهغهللهر « ــايالردىن  كهم ــنهتكه ب ــۇرۇيىــل  500جهن ــدۇب ــۇ . ن كىرى ب
   .①»يېرىم كۈندۇر) نىڭ نهزەرىدەهللا(

  )2353: تىرمىزى(

 الَْعـاصِ  ْبنِ َعْمرِو ْبَن اللَِّه َعْبَد َسِمْعُتقَالَ  الُْحُبِليَّ ْحَمنِالرَّ َعْبِد عن ايب – 9590
 قَـالَ  إِلَْيَها َتأْوِي اْمَرأَةٌ أَلََك اللَِّه َعْبُد لَُه فَقَالَ الُْمَهاجِرِيَن فُقََراِء ِمْن أَلَْسَنا فَقَالَ َرُجلٌ َوَسأَلَُه
 فَأَْنَت قَالَ َخاِدًما ِلي فَإِنَّ قَالَ الْأَغْنَِياِء ِمْن فَأَْنَت قَالَ َنَعْم الَقَ َتْسكُُنُه َمْسكٌَن أَلََك قَالَ َنَعْم
 َوأََنـا  الَْعاصِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ اللَِّه َعْبِد إِلَى َنفَرٍ ثَلَاثَةُ َوَجاَء الرَّْحَمنِ َعْبِد أَُبو قَالَ الُْملُوِك ِمْن
 لَُهـمْ  فَقَالَ َمَتاعٍ َولَا َدابٍَّة َولَا َنفَقٍَة لَا َشْيٍء َعلَى َنقِْدُر َما َواللَِّه إِنَّا ُمَحمٍَّد أََبا َيا فَقَالُوا ِعْنَدُه
 أَْمـَركُمْ  ذَكَْرَنـا  ِشـئُْتمْ  َوإِنْ لَكُْم اللَُّه َيسََّر َما فَأَْعطَْيَناكُْم إِلَْيَنا َرَجْعُتْم ِشئُْتْم إِنْ ِشئُْتْم َما

 فُقََراَء إِنَّ َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت فَإِنِّي َصَبْرُتْم ْمِشئُْت َوإِنْ ِللسُّلْطَاِن
 َنْسـأَلُ  لَا َنْصبُِر فَإِنَّا قَالُوا َخرِيفًا بِأَْرَبِعَني الَْجنَِّة إِلَى الِْقَياَمِة َيْوَم الْأَغْنَِياَء َيْسبِقُونَ الُْمَهاجِرِيَن

  . َشْيئًا
: ئهبۇ ئابـدۇرراھمان ھۇبۇلىـدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      _ 9590
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن بىر كىشى

  :ئۇ ،دىغانىردىن ئهمهسمۇ؟ ـ دەپ سورىللهبىز مۇھاجىرالر كهمبهغهـ  
  :ئۇ. ئايالىڭ يوقمۇ؟ ـ دەپ سورىدى ـ سېنىڭ 
  .بار، ـ دېدىـ  
  :ەپ سورىغانىدىئۆيۈڭ يوقمۇ؟ ـ د دەكىغۇياشـ  
  .بار، ـ دېدىـ ئۆيۈممۇ  
  :ئۇ كىشى. ـ دېدى ھېسابلىنىسهن، سهن بايالردىن ،ئۇنداقتاـ  
ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر    مېنىـڭ خىزمهتكـارىممۇ بـار، ـ دېگهنىـدى،      ـ  

  :ئىبنى ئاس
  . ، ـ دېدىئىكهنسهن سهن پادىشاھالردىن ،ئۇنداقتاـ  
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ئــۈچ كىشــى  :دىن يهنه مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهبــۇ ئابدۇرراھمانــ
 .نىغا كهلـدى ېئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ي

  : ئۇالر. نىدا ئىدىمېي ئىبنى ئاسنىڭمهن  ،ئۇ چاغدا
 –بىزنىـــڭ نه پـــۇلىمىز، نه مـــال ! ــــ ئـــى ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر 

  :ئۇالرغاهمر مۈلكىمىز يوق، ـ دېگهنىدى ئابدۇلالھ ئىبنى ئ
ــ   ــــ ــاڭالر ېنـ ــىلهر؟ ئهگهر خالىسـ ــڭ ي ،مه خااليسـ ــا ېبىزنىـ نىمىزغـ

. رەيلـى ېنىـڭ بىـزگه ئاتـا قىلغانلىرىـدىن ب    هللالهرگه اىكېلىڭالر، بىز سـ 
 .قىيىنچىلىقىڭالرنـــــى ســـــۇلتانغا يهتكـــــۈزەيلى ،ئهگهر خالىســـــاڭالر

ــاڭالر ــالر  ،خالىســـــ ــهۋر قىلىڭـــــ ــبهر  ! ســـــ ــۈنكى مهن پهيغهمـــــ چـــــ
اجىرالرنىـڭ كهمبهغهللىـرى قىيـامهت كـۈنى     مۇھ«: ئهلهيهىسساالمنىڭ
، نى ئاڭلىغان ئىدىمىنىدېگ »كىرىدۇ يىل بۇرۇن 40جهننهتكه بايالردىن 

  :ئۇالر ـ دېگهنىدى،
   .يىشتىچنهرسه سورىمايمىز، ـ دېېئۇنداقتا بىز سهۋر قىلىمىز، ھـ  

   )2979: مۇسلىم(

ي ِعَصاَبٍة ِمْن ُضَعفَاِء الُْمَهـاجِرِيَن  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َجلَْسُت ِفـ   9591
 َعلَْيِه َوإِنَّ َبْعَضُهْم لََيْسَتِتُر بَِبْعضٍ ِمْن الُْعْريِ َوقَارٌِئ َيقَْرأُ َعلَْيَنا إِذْ َجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

ْيِه َوَسلََّم َسكََت الْقَارُِئ فََسلََّم ثُمَّ قَالَ َما َوَسلََّم فَقَاَم َعلَْيَنا فَلَمَّا قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ
ابِ اللَّـِه  كُْنُتْم َتْصَنُعونَ قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّه كَانَ قَارٌِئ لََنا َيقَْرأُ َعلَْيَنا فَكُنَّا َنْسَتِمُع إِلَى ِكَت

لََّم الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَعلَ ِمْن أُمَِّتي َمْن أُِمـْرُت أَنْ  قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
يَنـا  أَْصبَِر َنفِْسي َمَعُهْم قَالَ فََجلََس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوْسطََنا ِلَيْعِدلَ بَِنفِْسِه ِف

ُوُجوُهُهْم لَُه قَالَ فََما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ بَِيِدِه َهكَذَا فََتَحلَّقُوا َوَبَرَزْت 
َوَسلََّم َعَرَف ِمْنُهْم أََحًدا غَْيرِي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبِشُروا َيـا َمْعَشـَر   

الِْقَياَمِة َتْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ أَغْنَِياِء النَّاسِ بِنِْصِف َيـْومٍ   َصَعاِليِك الُْمَهاجِرِيَن بِالنُّورِ التَّامِّ َيْوَم
  . َوذَاَك َخْمُس ِمائَِة َسَنٍة

دىن مۇنــداق رىــۋايهت لالھــۇ ئهنهــۇهئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىي_  9591
 ئولتـۇراتتىم، يوقسۇل مۇھاجىرنىڭ ئارىسـىدا   قانچهمهن بىر : قىلىنىدۇ
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ــلهر بهزىل ــارى  .يالىڭــاچ يهرلىرىنــى توســۇۋالغانىدى  ىرىنىــڭبهزى بىــر ق
ــۇپ ب  ــان ئوق ــزگه قۇرئ ــاتتىېبى ــبهر  داشــۇ چاغــ . رىۋات ســهلاللالھۇ پهيغهم

ــان  هلــدى، شــۇنىڭ بىــلهن، ك ئهلهيهــى ۋەســهللهم يېنىمىزغــا  قــارى قۇرئ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـزگه     پهيغهمـبهر   ئوقۇشتىن توختىدى،

  :ساالم بهرگهندىن كېيىن
  :بىز .دەپ سورىدىئىش قىلىۋاتاتتىڭالر؟ ـ  مهېنـ  
نىـڭ  هللارىۋاتـاتتى، بىـز ا  ېقۇرئـان ئوقـۇپ ب   ىقـار  ۇبـ ! رەسـۇلۇلالھ ئى ـ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدۇقـ  كىتابىنى ئاڭالۋاتاتتۇق،
ــ   ــۇالر    ـ ــان ۋە مېنــى ئ ئۈممىتىمــدىن مۇشــۇنداق كىشــىلهرنى ياراتق

يـتىمهن، ـ   ېئ ىقـا ھهمـد  هللابىلهن بىـرلىكته سـهۋر قىلىشـقا بۇيرىغـان ا    
 قـاق  ئۈچـۈن ئۆزىنى بىـز بىـلهن ئوخشـاش ئورۇنـدا قويـۇش       ئاندىن. دېدى

ــا ك ــئوتتۇرىمىزغ ــۇرىرى ــارەت قىل   ۇپ،پ ئولت ــلهن ئىش ــولى بى ــق دى، ىۋى
ــۇرۇپ،  ــدەپ ئولت ــلهن چۆرى ــۈزىگه قاراشــتى  ھهممهي ــبهر . ئۇنىــڭ ي پهيغهم
ــدىن   ــاالمنىڭ مهنــ ــقا ھ) راۋى(ئهلهيهىسســ ــى  ېباشــ ــى ياخشــ چكىمنــ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ىمايدىغانلىقىنى بىلهتتىمتون
نۇرغــا ئىــگه  كامىــلقىيــامهت كــۈنى ! ئــى مۇھــاجىر يوقســۇللىرىـــ  

ــۇڭالر  ــهن بولـــ ــدىغانلىقىڭالردىن خۇرســـ ــنهتكه ! بولىـــ ــىلهر جهنـــ ســـ
رىم كـۈن  ېۇ يئكىرىسىلهر، بۇرۇن رىم كۈن ېئىنسانالرنىڭ بايلىرىدىن ي

  . ①دېدى، ـ ا تهڭدۇريىلغ 500) دۇنيا كۈنىگه نىسبهتهن(
   )3666: ئهبۇ داۋۇد(

  . سائال كان لو يود الغƖ إن حƓ: وزاد البزار يف آخرهـ  9592
كاشـكى   :اي كىشـى ھهتتا بـ «: بۇ ھهدىسنىڭ ئاخىرىغابهززار _  9592

دېگهننـى قوشـۇپ   » ــ دەپ كېتىـدۇ  ! غـان بولسـامچۇ؟  تىلهمچـى بول  مۇمهن
   .رىۋايهت قىلغان

 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 792(ئهلبانى  ①
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ةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قُْمُت َعلَى َبـابِ الَْجنَّـِة   َعْن أَُساَمـ   9593
فَكَانَ َعامَّةَ َمْن َدَخلََها الَْمَساِكُني َوأَْصَحاُب الَْجدِّ َمْحُبوُسونَ غَْيَر أَنَّ أَْصَحاَب النَّارِ قَْد أُِمَر 

  . النَّارِ فَإِذَا َعامَّةُ َمْن َدَخلََها النَِّساُءبِهِْم إِلَى النَّارِ َوقُْمُت َعلَى َبابِ 
ىـــدۇكى، ئۇســـامه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىن   _  9593

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــداىئم(« ــۇردۇم  ) راجـ ــدا تـ ــى ئالدىـ ــڭ دەرۋازىسـ ــپ . جهننهتنىـ كىرىـ

ــۇيوقســۇلالر  ۆپىنچىســىك كېتىۋاتقانالرنىــڭ ــايالر توختىتىــپ  پبول ، ب
ــدىن . لغانىــدىۇقوي ــا كىرىشــ هھلــىدوزاخ ئئان ــ كهدوزاخق ، مهن دىبۇيرۇل
 ىنچىسـى رنىـڭ كۆپ ىـپ كېتىۋاتقانال دەرۋازىسى ئالدىدا تۇردۇم، كىر خدوزا

  . »ئايالالر ئىدى
  )5196: بۇخارى(

َعلَى َمْن ُدوَنـُه ِمـْن    َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه أَنَُّه șَنَّ أَنَّ لَُه فَْضلًاـ   9594
ُصُر اللَّـُه  أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما َيْن

  . َهِذِه الْأُمَّةَ بَِضِعيِفَها بَِدْعَوِتهِْم َوَصلَاِتهِْم َوإِْخلَاِصهِم
ــئهب ئ_  9594 ــهئد مۇس ــى س ــداق ىنتىبن ــدۇ  مۇن ــۋايهت قىلىنى : رى

ســهئد ئــۆزىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ باشــقا كهمــبهغهل  ) دادام(
ــ ئۈســتۈن ئىكهنلىكىنــى ســاھابىلىرىگه نىســبهتهن  غانىــدى،س قىلېھ

  :دىېمۇنداق د سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغاپهيغهمبهر 
ىرى ۋە ئىخالســلىرى رنىــڭ نــامىزى، دۇئــالبــۇ ئــۈممهتكه ئاجىزالهللا ا«

  . ①»رىدۇېياردەم ب سايىسىدا
 )3178: نهسائى(

َعْن َسْهلٍ قَالَ َمرَّ َرُجلٌ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َمـا  ـ   9595
َوإِنْ قَالَ أَنْ ُيْسـَتَمَع   َتقُولُونَ ِفي َهذَا قَالُوا َحرِيٌّ إِنْ َخطََب أَنْ ُيْنكََح َوإِنْ َشفََع أَنْ ُيَشفََّع

قَالَ ثُمَّ َسكََت فََمرَّ َرُجلٌ ِمْن فُقََراِء الُْمْسِلِمَني فَقَالَ َما َتقُولُونَ ِفي َهذَا قَـالُوا َحـرِيٌّ إِنْ   
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2978(ئهلبانى  ①
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اللَِّه َصلَّى اللَُّه َخطََب أَنْ لَا ُيْنكََح َوإِنْ َشفََع أَنْ لَا ُيَشفََّع َوإِنْ قَالَ أَنْ لَا ُيْسَتَمَع فَقَالَ َرُسولُ 
 . َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا َخْيٌر ِمْن ِملِْء الْأَْرضِ ِمثْلَ َهذَا

بىر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇلالھۇ ئهنهۇهسهھل رەزىي_  9595
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىــدىن ئــۆتتى، ئــادەم پهيغهمــبهر 

  :الردىنئهتراپىدا تۇرغانپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
  :ـ بۇ كىشىگه قانداق قارايسىلهر؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇالر 
ــ   ــ ئـ ــىدۇر، ۇ ــ ــازاۋەر كىشـ ــۆرمهتكه سـ ــلهن   ھـ ــزى بىـ ــڭ قىـ بىرىنىـ

بىــرىگه كېپىــل بولســا،   .ئۆيلىنىشــنى تهلهپ قىلســا، رەت قىلىنمايــدۇ 
، ـ  بىرەر ئىشقا ئارىالشسا، گېپـى ئۆتىـدۇ  . كېپىللىكى بىجا كهلتۈرۈلىدۇ

يىن ئــۇ ېــك. مــبهر ئهلهيهىسســاالم ھېچنــېمه دېمىــدىپهيغه. دېيىشــتى
پهيغهمــــبهر . كىشــــى ئــــۆتتى يهردىــــن بىــــر كهمــــبهغهل مۇســــۇلمان

  :ئهلهيهىسساالم
  :دەپ سورىغانىدى، ئۇالر؟ ـ گه قانداق قارايسىلهربۇ كىشىـ  
بىرىنىڭ قىزى بىلهن ئۆيلىنىشـنى   .بۇ بىر كهمبهغهل مۇسۇلمانـ  

ــا قىــ   ــېچكىم ئۇنىڭغ ــا، ھ ــدۇ تهلهپ قىلس ــنى خالىماي ــرىگه  .ز بېرىش بى
كېپىــل بولســا، كېپىللىكــى رەت قىلىنىــدۇ، بىــرەر ئىشــقا ئارىالشســا،   

بـــۇنى ئاڭلىغـــان  .گېـــپىگه ھـــېچكىم قـــۇالق ســـالمايدۇ، ـ دېيىشـــتى   
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى

ــان        ــدىغان كۈرمىڭلىغ ــادەمگه ئوخشــاپ كېتى ــايىقى ئ ــادەم ب ــۇ ئ ــ ب ـ
  . دېدىردىن ياخشىدۇر، ـ كىشىله

 )5091: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ ُربَّ أَْشـَعثَ   ـ   9596
  . َمْدفُوعٍ بِالْأَْبَوابِ لَْو أَقَْسَم َعلَى اللَِّه لَأََبرَُّه

 ايهت قىلىنىــدۇكى،دىن رىــۋلالھــۇ ئهنهــۇهئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىي_  9596
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 
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 قانچىلىغـان  ي ۋە ئىشـىك ئالدىـدىن ھهيـدىۋېتىلگهن   چى پاخپـا چې«
قهســهم  تائاالغــاهللا ان ۈچــۈشــى ئۇنهرســىنىڭ بول ەرئىنســانالر بــاركى، بىــر

   .»وياپقا چىقىرىدۇنىڭ قهسىمىنى رالرئۇهللا ا قىلسا،
 )2622: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما َبَعثَ ـ  9597
 . لِ َمكَّةَاللَُّه َنبِيا إِلَّا َرَعى الَْغَنَم فَقَالَ أَْصَحاُبُه َوأَْنَت فَقَالَ َنَعْم كُْنُت أَْرَعاَها َعلَى قََرارِيطَ ِلأَْه

ــۇرەيرە رەزى _  9597 ــۇ ھـ ــۋايهت    ئهبـ ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ يهلالھـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

تائاال ئهۋەتـكهن پهيغهمـبهرلهر ئىچىـدە قـوي بـاقمىغىنى يـوق، ـ        هللا ـ ا 
  :ساھابىلهر. دېدى
ــ ئــى رەســۇلۇلالھ  ســهنمۇ قــوي باققانمىــدىڭ؟ ـ دەپ ســورىغانىدى،    ! ـ

  :سساالمپهيغهمبهر ئهلهيهى
ـ ھهئه، مهنمۇ مهككه خهلقىنىڭ قويلىرىنى ئازغىنا تهڭگه بهدىلىـگه   

   .بېقىپ بېرەتتىم، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )2262: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمَغفَّلٍ قَالَ قَالَ َرُجلٌ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َرُسولَ ـ   9598
ِه إِنِّي لَأُِحبَُّك فَقَالَ اْنظُْر َماذَا َتقُولُ قَالَ َواللَِّه إِنِّي لَأُِحبَُّك فَقَالَ اْنظُْر َماذَا َتقُولُ قَالَ اللَِّه َواللَّ

ـ َواللَِّه إِنِّي لَأُِحبَُّك ثَلَاثَ َمرَّاٍت فَقَالَ إِنْ كُْنَت ُتِحبُّنِي فَأَِعدَّ ِللْفَقْرِ ِتْجفَافًا فَإِنَّ الْفَقَْر َرُع  أَْس
  .إِلَى َمْن ُيِحبُّنِي ِمْن السَّْيلِ إِلَى ُمْنَتَهاُه

دىن مۇنــداق لالھــۇ ئهنهــۇهئابــدۇلالھ ئىبنــى مــۇغهففهل رەزىي_  9598
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  بىـــر ئـــادەم پهيغهمـــبهر   : رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ 

  :ۋەسهللهمگه
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، مهن سـېنى ياخشـى   هللا! رەسۇلۇلالھئى ـ  

  :ن، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمكۆرىمه
  :ئۇ ئادەم يهنه. ـ دېدى !ڭگه دىققهت قىلغىنۈيتقان سۆزېئـ  
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نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، مهن ســېنى ياخشــى كــۆرىمهن، ـ   هللاـــ ا 
بۇ سۆزنى ئۈچىنچى قېـتىم تهكرارلىغانـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر     . دېدى

  :ئهلهيهىسساالم
ــ   ــ ېئهگهر ســهن مـ ــى ياخشــى كۆرى كهمبهغهللىــك  دىغان بولســاڭ،ن

). يهنى يوقسۇللۇققا سـهۋر قىـل  ( ڭگه بىر قالقان ھازىرلىغىنەئۈچۈن ئۆز
سهل سـۈيىدىنمۇ   چۈنكى كهمبهغهللىك مېنى ياخشى كۆرگهن كىشىگه

  . ①دېدىتېز يېتىپ بارىدۇ، ـ 
  )2350: تىرمىزى(

َسِمَع َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َيقُولُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقَُرșِيِّ َحدَّثَنِي َمْن ـ   9599
ا إِنَّا لَُجلُوٌس َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد إِذْ طَلََع ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيرٍ َم

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبكَى ِللَِّذي كَـانَ  َعلَْيِه إِلَّا ُبْرَدةٌ لَُه َمْرقُوَعةٌ بِفَْروٍ فَلَمَّا َرآُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
كُْم إِذَا ِفيِه ِمْن النِّْعَمِة َوالَِّذي ُهَو الَْيْوَم ِفيِه ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف بِ

ْيِه َصْحفَةٌ َوُرِفَعْت أُْخَرى َوَسـَتْرُتْم  غََدا أََحُدكُْم ِفي ُحلٍَّة َوَراǳَ ِفي ُحلٍَّة َوُوِضَعْت َبْيَن َيَد
ِعَبـاَدِة  ُبُيوَتكُْم كََما ُتْسَتُر الْكَْعَبةُ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َنْحُن َيْوَمِئٍذ َخْيٌر ِمنَّا الَْيْوَم َنَتفَـرȟَُّ ِللْ 

  . لََّم لَأَْنُتْم الَْيْوَم َخْيٌر ِمْنكُْم َيْوَمِئٍذَوُنكْفَى الُْمْؤَنةَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ــۇ _  9599 ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ــدۇ ئهل ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن

ــجىدته       ــله مهس ــلهن بىل ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
ە دئۈسـتى  ئۇنىـڭ . ئولتۇراتتۇق، مۇسئهب ئىبنى ئـۇمهير كىرىـپ كهلـدى   

ېلىنغان يهكتىكىـدىن باشـقا كىـيىم يـوق     سـ چىسىدىن ياماق ررە پاېت
) مهككىــدىكى(ئۇنىــڭ  ۈپ،پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇنى كــۆر. ئىــدى

ــدى     ــلهپ يىغلى ــاتىنى ئهس ــهمهتلىك ھاي ــدەبىلىك ۋە ھهش ــۇرۇنقى دەب  .ب
  : يىنېك

يىن باشقا چىرايلىق كىيىم ېشتىن كۈئهتىگهندە باشقا، چـ سىلهر  
ىــــدىن ھهر تۈرلــــۈك تامــــاق ئارقــــا ـ ئارق    غا ڭالر، ئالــــدىكىيىــــدىغان

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 409(ئهلبانى  ①



  ىك كهمبهغهللىك، ئارزۇ ـ ئۈمىد ۋە ھېرىسمهنل زاھىدلىق،

327 

ايـدىغان  بىنـى ئورىغانـدەك ئور  ئكه خۇددى ڭالرنىۈئۆي كهلتۈرۈلىدىغان ۋە
  :بىز .ـ دېدى! ھالىڭالر قانداق بولۇپ كېتهر چاغ كهلگهندە) بېزەيدىغان(

ئۇ چاغدا بىزنىڭ ئهھۋالىمىز بۈگۈنكىـدىن ياخشـى   ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
ــۈنلهي ئىبــا  بولــۇپ كهتكــۈدەك، ــۆزىمىزنى پۈت ، ئاتىيــالىغۇدەكمىزدەتكه ئ

پهيغهمــبهر  ـ دېگهنىــدۇق،   ،ىغــۇدەكقىيىنچىلىــق بولم تۇرمۇشــىمىزدا
  :ئهلهيهىسساالم

كى ھـالىڭالر ئـۇ كۈنكىـدىن كـۆپ ئهۋزەل، ـ      گـۈن ۈبـ ياق، سـىلهرنىڭ   
   .①دېدى

  )2476: تىرمىزى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًمـا   َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ ذَكََر أَْصَحاُب َرُسولِ اللَِّه َصلَّىـ   9600
ذَاذَةَ ِمْن ِعْنَدُه الدُّْنَيا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا َتْسَمُعونَ أَلَا َتْسَمُعونَ إِنَّ الَْب

  .الْإَِمياِن إِنَّ الَْبذَاذَةَ ِمْن الْإَِمياِن َيْعنِي التَّقَحُّلَ
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇلالھۇ ئهنهۇهزىيەئۇمامه ر ئهبۇ_  9600

، ســاھابىلهر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  بىــر كــۈنى
دۇنيـــا ئۈســـتىدە پـــاراڭ سسېلىشـــقانىدى، پهيغهمـــبهر  –يېنىـــدا مـــال 
ڭالرمۇ، ئاڭلىمىــدىڭالرمۇ؟ ئــاددىي ـ ســاددا   دىئاڭلىمىــ«: ئهلهيهىسســاالم

   .②دېدى» ، ئاددىي ـ ساددا كىيىنىش ئىماندىندۇركىيىنىش ئىماندىندۇر
  )4161: ئهبۇ داۋۇد(

ـ   عنـه  اهللا رضيـ   اƪطاب بن عمُر يوما اْسَتقَى«: قال أسلم بن زيدـ   9601
 قـومٍ  علـى  َنَعى وجل عز اهللا أمسع لكƗ لَطيٌِّبÛ إِنه: فقال بعسلÛٍ ِشيَب قد مباٍء فجيء

Ûتكونَ أن فأَخاف }بَِها َواْسَتْمَتْعُتْم الدُّْنَيا َحَياِتكُْم ِفي َباِتكُْمطَيِّ أَذَْهْبُتم{: فقال َشَهواِتهم 
  .»َيْشَرْبُه فلم لناÛ ُعجِّلَت حسناُتنا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 440(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3507(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى ىككهمبهغهللىك، ئارزۇ ـ ئۈمىد ۋە ھېرىسمهنل زاھىدلىق،

 328

بىــر : رىــۋايهت قىلىنىــدۇمۇنــداق ـ زەيــد ئىبنــى ئهســلهمدىن    9601
ــۈن ــۆمهر رەزىي ى،كـ ــۇ   هئـ ــۇ سـ ــۇ ئهنهـ ــورىلالھـ ــا  .دىسـ ــهل ھئۇنىڭغـ هسـ
  :ۈلگهنىدى، ھهزرىتى ئۆمهرسۇ كهلتۈرلغان ۇالشتۇرىئار

ئارمانلىرىغـا   –قۇرئانـدا ئـارزۇ    تائـاال  هللالـېكىن   ،بـۇ ياخشـى نهرسـه   ـ  
دا الردۇنيــــا ھايــــاتىڭ﴿: ئېرىشــــىپ بولغــــان كىشــــىلهرنى ئهيىــــپلهپ

ــازۇن ــۈنى يهپ الرمهتلىرىڭېئن ــۋە ئۇن الرگهتتىڭت ــدىڭىڭ  ﴾الردىن پايدىالن
ئېلىـپ   دۇنيـادىال ئهمهللىرىنىڭ مۇكاپىتىنى مهن ياخشى دېگهن، شۇڭا 

هسـهل  ھ ۋە بولغان كىشـىلهردىن بولـۇپ قېلىشـتىن قـورقىمهن، ـ دېـدى      
  . لغان سۇنى ئىچمىدىۇئارىالشتۇر

   )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 رسـولِ  عند رجلٌ ذُِكَر«: قالـ   عنهما اهللا رضيـ   اهللا عبد بن جابرـ   9602
ـ   اهللا رسـول  فقال بورعÛٍ آخُر وذُكر واجتهاٍدÛ بعبادٍةـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   اهللا
 .»بشيٍء الَوَرُع ُيعَدلُ ال: ـ  وسلم عليه اهللا صلى

ــۋايهت قىلىنىــدۇ لالھــۇ ئهنهــۇدىنهجــابىر رەزىي_  9602  :مۇنــداق رى
بىـلهن تهقـۋادار    كىشـى بىلهن نـامى چىققـان بىـر     قىلىش ئىبادەتكۆپ 

ىلغا ت) سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىداپهيغهمبهر (بىر كىشى 
تهڭ چنهرسـه  ېھ لىققاتهقۋادار« :ئېلىنغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .دىېد» بواللمايدۇ
  ) رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن َعِطيَّةَ السَّْعِديِّ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  ـ   9603
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْبلُغُ الَْعْبُد أَنْ َيكُونَ ِمْن الُْمتَِّقَني َحتَّى َيَدَع َما لَـا  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  . َبأَْس بِِه َحذًَرا ِلَما بِِه الَْبأُْس

 دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هۇنلالھۇ ئههدى رەزىيئئهتىييه سه_  9603
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 
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 “گۇنـاھ بولـۇپ قـاالرمىكىن   ”ئىنسان گۇناھ بولمايدىغان ئىشنىمۇ «
  . ①»تهلمهيدۇېلىق دەرىجىسىگه يدارتهقۋا هرك ئهتمىگىچه،ت دەپ

  )2451: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ َيأِْتي َعلَْيَنا الشَّْهُر َما ُنوِقُد ِفيِه َنـاًرا  ـ   9604
  . َو التَّْمُر َوالَْماُء إِلَّا أَنْ ُنْؤَتى بِاللَُّحْيمِإِنََّما ُه

 :هلالھــۇ ئهنهــادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ئائىشــه رەزىي_  9604
بىــــرەر ئــــايغىچه قــــازان ) پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ دەۋرىــــدە(

سوۋغا سۈپىتىدە كېلىپ قالغـان  . قايناتمايدىغان ۋاقىتلىرىمىز بوالتتى
گۆشلهرنى ھېسابقا ئالمىغاندا خورما بىـلهن سـۇدىن باشـقا     ئانچه ـ مۇنچه 

  . نهرسه يېمهيتتۇق
  )6458: بۇخارى(

 ثَلَاثًـا  الُْبرِّ ُخْبزِ ِمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد آلُ َشبَِع َما َعاِئَشةُ قَالَْتـ   9605
  . ِلَسبِيِلِه َمَضى َحتَّى

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇهــالالھــۇ ئهنهئائىشــه رەزىي_  9605
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولغانغـا قهدەر ئائىلىسـى   

  . مىدىغىچه يهپ باقچ كۈن تويۈئ) ئۇدا(بۇغداي نېنىنى 
   )2970: مۇسلىم(

ْن ُخْبزِ الشَِّعريِ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َشبَِع آلُ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمـ   9606
  . َحتَّى قُبَِض

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇلالھــۇ ئهنهــاهئائىشــه رەزىي_  9606
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولغانغـا قهدەر ئائىلىسـى   

  . ②ئارپا نېنىنى تويغىچه يهپ باقمىدى
 )3346: ئىبنى ماجه(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 435(ئهلبانى  ①
 .دېگهنسهھىه، ـ ): 2702(ئهلبانى  ②
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َعْنَها قَالَْت َما أَكَلَ آلُ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّهـ   9607
  . أَكْلََتْينِ ِفي َيْومٍ إِلَّا إِْحَداُهَما َتْمٌر

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇلالھــۇ ئهنهــاهئائىشــه رەزىي_  9607
ــدە ئائىلىســى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  بىــر كۈن

   .ۋاق تاماق يېسه، بىر ۋاقىت تامىقى چوقۇم خورما بوالتتىئىككى 
 )6455: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها قَالَْت ِلُعْرَوةَ اْبَن أُْخِتي إِنْ كُنَّا لََنْنظُُر إِلَـى  ـ   9608
وِقَدْت ِفي أَْبَياِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَِهلٍَّة ِفي َشْهَرْينِ َوَما أُ

ـ   انَ َوَسلََّم َناٌر فَقُلُْت َيا َخالَةُ َما كَانَ ُيِعيُشكُْم قَالَْت الْأَْسَوَداِن التَّْمُر َوالَْماُء إِلَّا أَنَُّه قَـْد كَ
الْأَْنَصارِ كَاَنْت لَُهْم َمَناِئُح َوكَاُنوا َيْمَنُحـونَ   ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَِريانٌ ِمْن

  . َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَلَْبانِهِْم فََيْسِقيَنا
  :لالھۇ ئهنها ئۇرۋەگههئائىشه رەزىي_  9608

ئـۇدا  ) پهيغهمبهرنىـڭ ئايـاللىرى  ( بىـز ! منىڭ ئـوغلى ھهمشـىرە ئى ـ  
  :ى قازان قايناتماي ئۆتكۈزەتتۇق، ـ دېدى، ئۇرۋەئىككى ئاين

نـېمه يهپ ـ ئىچهتـتىڭالر؟ ـ دەپ سـورىغانىدى، ھهزرىتـى        !ھاممائى ـ  
  :ئائىشه

ئهممـا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     .يهپ، سـۇ ئىچهتتـۇق  خورما ـ  
ئهنسار قوشنىلىرى مال ـ چارۋىلىرىنىڭ سۈتىدىن يوللىغـان كـۈنلىرى    

  . ېدىشۇنى ئىچهتتۇق، ـ د
  )2567: بۇخارى(

 َشـبِْعَنا  ِحَني َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ ُتُوفَِّي َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْنـ   9609
  . َوالَْماِء التَّْمرِ ْينِدالْأَْسَو ِمْن

: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇلالھــۇ ئهنهــادىن هئائىشــه رەزىي_  9609
لالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم خورمـا بىـلهن سـۇغا تويغـۇدەك      پهيغهمبهر سهلال

   .زامان كهلگهندە ۋاپات بولدى
  )5383: بۇخارى(
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 النَّاُس َشبَِع ِحَني َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ُتُوفَِّي قَالَْت َعاِئَشةَ َعْنـ   9610
  . َوالَْماِء التَّْمرِ الْأَْسَوَدْينِ ِمْن

: ىيهلالھۇ ئهنهـادىن قىلىنغـان يهنه بىـر رىـۋايهتته    ئائىشه رەز _ 9610
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم كىشـىلهر خورمـا بىـلهن سـۇغا      

  . تويغۇدەك زامان كهلگهندە ۋاپات بولغانىدى، ـ دەپ كهلگهن
  )2957: مۇسلىم(

َوَسلََّم قَالَْت لَقَْد َماَت َرُسولُ اللَّـِه  َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   9611
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما َشبَِع ِمْن ُخْبزٍ َوَزْيٍت ِفي َيْومٍ َواِحٍد َمرََّتْينِ

ــگهنئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا  _  9611 ــداق دې پهيغهمــبهر : يهنه مۇن
يتــۇن يېغىغــا تىم نــان بىـلهن زە ېـ ئهلهيهىسسـاالم بىــر كۈنـدە ئىككــى ق  

   .دىبولۋاپات  تويماستىن
 )2974: مۇسلىم(

 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيبِيُت اللََّيـاِلي  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُـ   9612
  .ِعريِالُْمَتَتابَِعةَ طَاوًِيا َوأَْهلُُه لَا َيجُِدونَ َعَشاًء َوكَانَ أَكْثَُر ُخْبزِهْم ُخْبَز الشَّ

ــاس رەزىي _  9612 ــى ئابب ــۇ ئهنهۇهئىبن ــۋايهت  لالھ ــداق رى ــادىن مۇن م
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئائىلىســـى بىـــلهن بىرقـــانچه : قىلىنىـــدۇ

چـۈنكى كهچلىـك تاماققـا يېگـۈدەك بىـر      ئۆتكۈزەتتى، تائامسىز كېچىنى 
دىن ئىبـارەت  ا نېنىئارپ ىنچىسىكۆپ ىنىنىڭيهيدىغ. نهرسه تاپالمايتتى

   .①ئىدى
  )2360: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ لَبَِس َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الصُّـوَف  ـ   9613
  . َواْحَتذَى الَْمْخُصوَف َوقَالَ أَكَلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبِشًعا َولَبَِس َخِشًنا
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   لالھۇ ئهنهۇهمالىك رەزىي ئهنهس ئىبنى_  9613
يامـاق   ،ىميۇڭ كىيسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

  . ①ۋە قاتتىق قۇرۇق نانالرنى يهيتتى كىيهتتى غ، يىرىك كىيىمئايا
 )3348: ئىبنى ماجه(

قَالَ ذَكََر ُعَمـُر َمـا    َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ قَالَ َسِمْعُت النُّْعَمانَ َيْخطُُبـ   9615
َيلَْتوِي أََصاَب النَّاُس ِمْن الدُّْنَيا فَقَالَ لَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيظَلُّ الَْيْوَم 

  . َما َيجُِد َدقَلًا َيْملَأُ بِِه َبطَْنُه
تۇرمۇشــقا  باياشــاتئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئىنســانالرنىڭ  _  9615

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر  : ئېرىشكهنلىكىنى تىلغا ئالدى ۋە مۇنداق دېـدى 
خورمىمـۇ  ناچـار  قى تويغـۇدەك  ىسـ رقو بـويى ن ۈنىڭ كـ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  . ىمىدتاپالمىغانلىقىنى كۆرگهن
  )2978: مۇسلىم(

َعْنُه َوَخبَّاُزُه قَاِئٌم قَـالَ   َعْن قََتاَدةَ قَالَ كُنَّا َنأِْتي أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّهـ   9616
أَى َشاةً كُلُوا فََما أَْعلَُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرِغيفًا ُمَرقَّقًا َحتَّى لَِحَق بِاللَِّه َولَا َر

  . َسِميطًا بَِعْينِِه قَطُّ
نهس ئه: تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇقهتادە رەھىمهھۇلالھ_  9616

ئهنهس . رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ يېنىغـا كهلسـهك، نـاۋىيى يېنىـدا بـوالتتى     
  :بىزگه نان بېرىپ، مۇنداق دەيتتى

نېپىـز   تـاكى ۋاپـات بولغانغـا قهدەر    نىڭپهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  ـ  
يهنه ئۇنىـڭ تـاكى ۋاپـات     .قىلىپ يېقىلغان نان كۆرگىنىنى بىلمهيمهن

ــۈن كــاۋاپ قىلى  كۆرگىنىنىمــۇ ) گۆشــى(نغــان قــوي بولغانغــا قهدەر پۈت
   .بىلمهيمهن

 )5421: بۇخارى(
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َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد أُِخفُْت ِفي اللَّـِه  ـ   9617
يَّ ثَلَاثُونَ ِمْن َبْينِ َيْومٍ َوَما ُيَخاُف أََحٌد َولَقَْد أُوِذيُت ِفي اللَِّه َوَما ُيْؤذَى أََحٌد َولَقَْد أََتْت َعلَ

ا َولَْيلٍَة َوَما ِلي َوِلبِلَالٍ طََعاٌم َيأْكُلُُه ذُو كَبٍِد إِلَّا َشْيٌء ُيَوارِيِه إِْبطُ بِلَالٍ قَالَ أَُبو ِعيَسـى َهـذَ  
ِه َوَسلََّم َهارًِبـا  َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح َوَمْعَنى َهذَا الَْحِديِث ِحَني َخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
  . ِمْن َمكَّةَ َوَمَعُه بِلَالٌ إِنََّما كَانَ َمَع بِلَالٍ ِمْن الطََّعامِ َما َيْحِملُُه َتْحَت إِْبِطِه

ــۇدىن _  9617 ــۇ ئهنهــ ــدۇ  ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ  كى،رىــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

مهنــدىن بــۇرۇن  .دىنچىلىــك قورقىتىلمىــيولىــدا مههللا اھــېچكىم «
ز ۈكۈنــدـ    چهېكــ .تارتمىــدىيولىــدا مهنچىلىــك ئهزىــيهت هللا اھــېچكىم 

ئــازغىنه بىاللنىــڭ قولتۇقىــدىكى  بىــالل ئىككىمىــزدەتولــۇق بىــر ئــاي 
  . ①»ئوزۇقلۇقتىن باشقا يېمىكىمىز يوق ئىدى

  )2472 :تىرمىزى(

 ،سى شـۇكى ىبۇنىڭ مهن: شهرھىلىگهنتىرمىزى بۇ ھهدىسنى مۇنداق 
بـار  غىدا يېنىدا بىـالل  ېپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىدىن چىققان چ

قولتۇقىغـا قىسـىۋالغان ئـازغىنه ئوزۇقلـۇقتىن باشـقا      بىاللنىـڭ   بولۇپ،
  .يېمهكلىك يوق ئىدى

  
 ِمـنْ  ُعَنْشـبَ  الْآنَ قُلَْنا َخْيَبُر فُِتَحْت لَمَّا قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْنـ   9618

  . التَّْمرِ
ــداق  _  9618 ــا مۇن ــگهنئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــبهر : دې فهتىــه خهي

   .دېدۇق“ دىغان بولدۇقئهمدى خورمىغا تويى” :قىلىنغاندا
   )2424: بۇخارى(

  . َخْيَبَر فََتْحَنا َحتَّى َشبِْعَنا َما قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبنِ َعْنـ  9619
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 خهيــبهر: مــا مۇنــداق دېــگهننــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئىب_  9619
  . فهتىه بولغىچه، خورمىنى تويغۇدەك يهپ باقمىغانىدۇق

 )رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما ِفي َبْيِتي ِمْن ـ   9620
  . ذُو كَبٍِد إِلَّا َشطُْر َشِعريٍ ِفي َرفٍّ ِلي فَأَكَلُْت ِمْنُه َحتَّى طَالَ َعلَيَّ فَِكلُْتُه فَفَنَِيَشْيٍء َيأْكُلُُه 
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا_  9620

ئۆيۈمـدە  ۋاپـات بولغـان چاغـدا،     سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر 
ئارپىدىن باشقا، ئادەم زاتـى يېگـۈدەك بىـر نهرسـه     ئويۇقتىكى يېرىم خالتا 

: كېـيىن ( .يېـدىم ) تارتماسـتىن (ئۇزۇن مهزگىلگىچه شـۇنى  . يوق ئىدى
تارتقـان ئىـدىم، بهرىكىتـى كېتىـپ، تـۈگهپ      ) دەپ “قانچىلىك قالغاندۇ”

   .كهتتى
  )3097 :بۇخارى(

  . ثََر ِمْن ذَِلَكفَلَْو كُنَّا َتَركَْناُه لَأَكَلَْنا ِمْنُه أَكْ :ويف روايةـ  9621
) تارتماسـتىن (ئهگهر : باشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق دېـيىلگهن _  9621

يهنه خېلـــى بىـــر ۋاقىـــتالرغىچه يـــېگهن ، پېتـــى قويغـــان بولســـاقئـــۆز 
   .①بوالتتۇق

  )2467: تىرمىزى(

لَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى الـ   9622
  . َوِدْرُعُه َمْرُهوَنةٌ ِعْنَد َيُهوِديٍّ بِثَلَاِثَني َصاًعا ِمْن َشِعريٍ

 :ادىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ_  9622
ئۇنىــڭ  ،ۋاپــات بولغــان چاغــداســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 

ەدە ئىـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    گۆربىر يهھۇدىنىڭ قولىدا ساۋۇتى 
   .ىغانىدرەگه قويۆسا ئارپىغا گ 30ئۇنى 

  )2916: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2011(ئهلبانى  ①
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َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُسبُّ أََحـًدا  ـ   9623
  . َولَا ُيطَْوى لَُه ثَْوٌب

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇائائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ_  9623
ــبهر  ــهللهمنىڭ پهيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــىنى  ســ ــر كىشــ بىــ

ــدىم  ــڭئ .تىللىغىنىنــى كۆرمى ــدىغان  ۇنى ــاتالپ ئېلىــپ قويى ــاس  ق زاپ
  . ①ى بولۇپ باقمىغانكىيىم

 )3554: ئىبنى ماجه(

يَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َيقُولُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقَُرșِيِّ َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع َعِلـ   9624
َخَرْجُت ِفي َيْومٍ َشاٍت ِمْن َبْيِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَْد أََخذُْت إَِهاًبا َمْعطُوًبا 

ـ  ي لََشـِديُد  فََحوَّلُْت َوَسطَُه فَأَْدَخلُْتُه ُعُنِقي َوَشَدْدُت َوَسِطي فََحَزْمُتُه بُِخوصِ النَّْخلِ َوإِنِّ
الُْجوعِ َولَْو كَانَ ِفي َبْيِت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم طََعاٌم لَطَِعْمُت ِمْنُه فََخَرْجـُت  

ِفـي   أَلَْتِمُس َشْيئًا فََمَرْرُت بَِيُهوِديٍّ ِفي َمالٍ لَُه َوُهَو َيْسِقي بَِبكََرٍة لَُه فَاطَّلَْعُت َعلَْيِه ِمْن ثُلَْمٍة
الَْحاِئِط فَقَالَ َما لََك َيا أَْعَرابِيُّ َهلْ لََك ِفي كُلِّ َدلْوٍ بَِتْمَرٍة قُلُْت َنَعْم فَافَْتْح الَْبـاَب َحتَّـى   
ي فِّأَْدُخلَ فَفََتَح فََدَخلُْت فَأَْعطَانِي َدلَْوُه فَكُلََّما َنَزْعُت َدلًْوا أَْعطَانِي َتْمَرةً َحتَّى إِذَا اْمَتلَأَْت كَ

أَْرَسلُْت َدلَْوُه َوقُلُْت َحْسبِي فَأَكَلُْتَها ثُمَّ َجَرْعُت ِمْن الَْماِء فََشرِْبُت ثُمَّ جِئْـُت الَْمْسـجَِد   
 . فََوَجْدُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيِه

بىـر  : دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9624
ــا تېرىنىـــڭ ئوتتۇرىســـىدىن بېشـــىمنى  نىۈقىـــش كـــ ، ئاشـــالنغان كونـ

چىقىرىپ، بېلىمنى خورما تااللىرى بىـلهن باغلىغـان ھالـدا پهيغهمـبهر     
قورسـىقىم بهكمـۇ    .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۆيىدىن چىقتىم

ئېچىپ كهتكهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىدە يېگۈدەك بىر 
يېگــۈدەك بىــر نهرســه ئىــزدەپ . يــېگهن بــوالتتىم )چوقــۇم(نهرســه بولســا، 

ــر        ــان بى ــۇ تارتىۋاتق ــۇدۇقتىن س ــلهن ق ــوغا بى ــدا س ــپ، بېغى كېتىۋېتى
يهھۇدىي . يهھۇدىينى كۆردۈم ۋە تامنىڭ يېرىقىدىن ئۇنىڭغا قاراپ تۇردۇم

  ):مېنى كۆرۈپ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 780(ئهلبانى  ①
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نېمىگه قاراپ تۇرىسهن؟ بىر تـال خورمـا بهدىلىـگه بىـر     ! ـ ئى ئهئرابى 
  :مهن. امسهن؟ ـ دەپ سورىدىسوغا سۇ تارت

ئىشـىكنى   .ئىچىگه كىرەي، ـ دېـدىم  ! ـ تارتىمهن، ئىشىكنى ئاچقىن 
ھهر بىر سوغا سۇ تارتقىنىمـدا بىـر   . ېچىپ، قولۇمغا بىر سوغا تۇتقۇزدىئ

  :تال خورما بهردى، ئالقىنىم توشقاندا، سۇ تارتىشتىن توختىدىم ۋە
يهپ، سـۇ ئىچكهنـدىن    ئانـدىن خورمـا  . ـ مۇشۇ ماڭـا يېتىـدۇ، ـ دېـدىم     

قارىســام، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . كېــيىن، مهســجىدكه بــاردىم
   .①ۋەسهللهم مهسجىدته ئىكهن

  )2473 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيـْومٍ أَْو  ـ   9625
بِأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر فَقَالَ َما أَْخَرَجكَُما ِمْن ُبُيوِتكَُما َهِذِه السَّاَعةَ قَالَا الُْجوُع َيـا   لَْيلٍَة فَإِذَا ُهَو

 َرُسولَ اللَِّه قَالَ َوأََنا َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَأَْخَرَجنِي الَِّذي أَْخَرَجكَُما قُوُموا فَقَاُموا َمَعُه فَأََتى
رِ فَإِذَا ُهَو لَْيَس ِفي َبْيِتِه فَلَمَّا َرأَْتُه الَْمْرأَةُ قَالَْت َمْرَحًبا َوأَْهلًا فَقَالَ لََها َرُسولُ َرُجلًا ِمْن الْأَْنَصا

ـ  ارِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْيَن فُلَانٌ قَالَْت ذََهَب َيْسَتْعِذُب لََنا ِمْن الَْماِء إِذْ َجاَء الْأَْنَص
َرَم إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَصاِحَبْيِه ثُمَّ قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه َما أََحٌد الَْيْوَم أَكْ فََنظََر

أَْضَيافًا ِمنِّي قَالَ فَاْنطَلََق فََجاَءُهْم بِِعذْقٍ ِفيِه ُبْسٌر َوَتْمٌر َوُرطٌَب فَقَالَ كُلُوا ِمْن َهِذِه َوأََخـذَ  
ـ  ا ْن لُْمْدَيةَ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِيَّاَك َوالَْحلُوَب فَذََبَح لَُهْم فَـأَكَلُوا ِم

َم لَّالشَّاِة َوِمْن ذَِلَك الِْعذْقِ َوَشرُِبوا فَلَمَّا أَنْ َشبُِعوا َوَرُووا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ُبُيوِتكُْم ِلأَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَُتْسأَلُنَّ َعْن َهذَا النَِّعيمِ َيْوَم الِْقَياَمِة أَْخَرَجكُْم ِمْن 

  . الُْجوُع ثُمَّ لَْم َتْرجُِعوا َحتَّى أََصاَبكُْم َهذَا النَِّعيُم
ــۇ   _  9625 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــدائهبـ ــۋايهت دىن مۇنـ ق رىـ

ــاكى بىــر ( بىــر كــۈنى: قىلىنىــدۇ ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر  )ئاخشــىمىي
ئـــۆمهر  رى بىـــلهنئهبـــۇ بهكـــ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۆيىـــدىن چىقتـــى ۋە

  :ئۇالردىن .غا ئۇچرىشىپ قالدىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇماالر

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 438(ئهلبانى  ①
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بولــدى؟ ـ دەپ    بمه ســهۋەېبــۇ ۋاقىتتــا كوچىغــا چىقىشــىڭالرغا نـــــ  
  :ئۇالر .دىغانىسورى
. ئاچلىق سـهۋەبىدىن چىقتـۇق، ـ دەپ جـاۋاب بهردى    ! ئى رەسۇلۇلالھ ـ 

  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
سـىلهرنى  بىـلهن قهسـهمكى،    نىڭ نامىبولغان زاتئىلكىدە نىم ېجـ  

. دېـدى ــ  ! قېنـى يـۈرۈڭالر  . كوچىغا چىقارغان سـهۋەب مېنىمـۇ چىقـاردى   
لـېكىن ئهنسـارى ئۆيىـدە    . رىنىڭ ئۆيىگه باردىئۈچى بىرلىكته بىر ئهنسا

  : ۇنىڭ ئايالىئيوق بولۇپ، 
ــا، خــۇش كهپســىلهر   ــ مهرھاب ــ ! ـ ــدىـ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . دې

  :ئۇنىڭدىن
  :ئايال ،دىغانىپاالنچى نهدە؟ ـ دەپ سورى) يولدىشىڭ(ـ  
ئارىـدىن  . ، ـ دېـدى  كهنىـدى ن كهتۈچـ ۈلىش ئېلىـپ كـ  ېبىزگه سـۇ ئ ـ  

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇ  .ئهنســارى يېتىــپ كهلــدى كــۆپ ئــۆتمهي،
  :پۈبىلهن ئىككى دوستىنى كۆر

ــ   ــهللاــ ــانا بقـ ــۈن  وا ھهمدۇسـ ــۇن، بۈگـ ــىلهردەك لسـ ــك سـ قىممهتلىـ
دەك ھـېچكىم يـوق، ـ دېـدى ۋە      مهنـ نالرغا ساھىبخانلىق قىلغـان  هماېم

ئـۇ شـاختا    .لىـپ كهلـدى  ېخىدىن بىرنـى سـۇندۇرۇپ ئ  ېبېرىپ خورمـا شـ  
  :ئاندىن .ئىدىبار خورما  قۇرۇق ۋە ھۆل

ــ   ــ ، قېنــىمهرھهمهتـ ئانــدىن قولىغــا پىچــاقنى   .ـ دېــدى   !قىڭالرېب
  :ئالغانىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئـۇ  . ۇردىدـ دەپ ئاگاھالنـ   !ۋەتمىگىنۇسـوي  مـالنى رىـدىغان  ېسۈت بـ  
ــ ــىقوي ــويدى دىن بىرن ــۇدىن    .س ــۇدەك يهپ، س ــانالر گۆشــتىن تويغ مېهم
 ىئهبــۇ بهكــرپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  دەك ئىچكهنــدىن كېــيىن،قــانغۇ

  :بىلهن ئۆمهرگه
قىيـامهت   ،قهسـهمكى  ئىلكىدە بولغان زاتنىڭ نامى بىـلهن جېنىم ـ  

ئــاچلىق  ســىلهرچــۈنكى  .مهتــتىن سورىلىســىلهرېئكــۈنى ئهلــۋەتته بــۇ ن
ئانــدىن بــۇ نېــئمهتكه ئېرىشــتىڭالر، ـ    تىڭالر،ئۆيــدىن چىقــســهۋەبىدىن 

   .دېدى
 )2038 :مۇسلىم(
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 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمَع َسْبَعٍة َسابَِع َرأَْيُتنِي لَقَْدقال  غَْزَوانَ ْبَن ُعْتَبةَ عنـ   9626
 . أَْشَداقَُنا قَرَِحْت َحتَّى الُْحْبلَِة َوَرُق إِلَّا طََعاُمَنا َما َوَسلََّم َعلَْيِه

بىـر  : (ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ئۇتبه ئىبنى غهزۋان رەزىيهلالھۇ _  9626
ــهپهردە ــى   ) سـ ــته كىشـ ــرگه يهتـ ــلهن بىـ ــاالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

يهيـدىغىنىمىز  ) ئـۇ كـۈنلهردە  ( .ئېنىـق يادىمـدا تۇرۇپتـۇ    ئىكهنلىكىمىز
يوپۇرماقنى يهۋېرىپ قـوۋۇزلىرىمىز  خ يوپۇرمىقىدىن ئىبارەت بولۇپ، ەدەر

  . يارا بولۇپ كهتكهنىدى
  )2967: مۇسلىم(

ْن أَبِي طَلَْحةَ قَالَ َشكَْوَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْجـوَع  َعـ   9627
 . َوَرفَْعَنا َعْن ُبطُونَِنا َعْن َحَجرٍ َحَجرٍ فََرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َحَجَرْينِ

ــۇ ئه _  9627 ــهه رەزىيهلالھ ــۇ تهل ــدۇ ئهب ــداق دەي ــۇ مۇن ــبهر : نه پهيغهم
قىمىزغا ىســرقو ۋە ئهلهيهىسســاالمغا ئــاچلىقتىن شــىكايهت قىلــدۇق   

پهيغهمـبهر   ،قارىسـاق . بىـرلهپ كۆرسـهتتۇق  ـ   تاشـالرنى بىـر   تېڭىۋالغـان 
ــاچلىقتىن قو ــاالم ئـ ــرئهلهيهىسسـ ــاش ىسـ ــى تـ ــانقىغا ئىككـ  تېڭىۋالغـ

  . ①ئىكهن
   )2371: تىرمىزى(

لَُّه َعْنُه قَالَ َهاَجْرَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َخبَّاب َرِضَي ال عنـ   9628
ْصَعُب َنلَْتِمُس َوْجَه اللَِّه فََوقََع أَْجُرَنا َعلَى اللَِّه فَِمنَّا َمْن َماَت لَْم َيأْكُلْ ِمْن أَْجرِِه َشْيئًا ِمْنُهْم ُم

ثََمَرُتُه فَُهَو َيْهِدُبَها قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد فَلَْم َنجِْد َما ُنكَفُِّنُه إِلَّا ُبْرَدةً إِذَا  ْبُن ُعَمْيرٍ َوِمنَّا َمْن أَْيَنَعْت لَُه
ُه َعلَْيِه غَطَّْيَنا بَِها َرأَْسُه َخَرَجْت رِْجلَاُه َوإِذَا غَطَّْيَنا رِْجلَْيِه َخَرَج َرأُْسُه فَأََمَرَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

  . ُنَغطَِّي َرأَْسُه َوأَنْ َنْجَعلَ َعلَى رِْجلَْيِه ِمْن الْإِذِْخر َوَسلََّم أَنْ
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   خهبباب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  _  9628

ــبهر  ــلهن پهقهت ا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهم ــى هللا بى رازىلىق
ئـارىمىزدا   .بهرگهنـدۇر هللا بهلكىم ئهجرىمىزنى ا .ئۈچۈن ھىجرەت قىلدۇق

ھېچنـېمه يـېمهي ئۆلـۈپ كهتكهنـلهر     ) ئهجرىدىن(غازاتنىڭ مېۋىسىدىن 
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 413(ئهلبانى  ①
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مۇسئهب ئىبنى ئۇمهير شۇالردىن بىرى بولۇپ، ئۇ ئۇھۇد غازىتىـدا  . بولدى
قىلغـۇدەك بىـر   پهنلىـك  ېباشقا ك تىنيهكتهكئۇنىڭغا بىر . ئۆلتۈرۈلدى

شى ېياپساق ب پۇتىغا پۇتى،شىغا ياپساق ېيهكتهكنى ب .تاپالمىدۇقنېمه 
شـىغا  ېبئۇنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهكتهكنى  .ىلىپ قاالتتىچېئ
   .چىغ بىلهن يېپىشقا بۇيرىدى پۇتىنى )ئوچۇق قالغان( ،پىپېي

   )1276: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لَقَْد َرأَْيُت َسْبِعَني ِمْن أَْصَحابِ الصُّفَِّة َما ِمْنُهْم َرُجـلٌ  ـ   9629
إِمَّا إَِزاٌر َوإِمَّا ِكَساٌء قَْد َرَبطُوا ِفي أَْعَناِقهِْم فَِمْنَها َما َيْبلُغُ نِْصَف السَّاقَْينِ َوِمْنَها َما  َعلَْيِه رَِداٌء

 . َيْبلُغُ الْكَْعَبْينِ فََيْجَمُعُه بَِيِدِه كََراِهَيةَ أَنْ ُتَرى َعْوَرُتُه
ــۇ   _  9629 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋاي ئهبـ ــداق رىـ هت دىن مۇنـ

چقايسىســىنىڭ ېھ .كىشـىنى كــۆردۈم  70ســۇپا ئهھلىــدىن  :قىلىنىـدۇ 
ئـۇالر  . كىيىم يوق ئىدى) اپ تۇرغۇدەكبېلىنىڭ ئۈستىنى ئور( ئۈستىدە

 .يهلكىسـىگه ئـارتىۋاالتتى  نـى  تياكى بىر پـارچه رەخ  تامبال كىيىۋاالتتى
ئوشۇقىغا يهتسـه، بهزىلهرنىـڭ    بهزىلهرنىڭيهلكىسىگه ئارتىۋالغان رەخت 

چىلىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن   ېئهۋرىتــى ئ. قىغــا ئــاران يېتهتتــى  پاچى
  . پهشلىرىنى قامالالپ تۇتۇۋاالتتى

  )442: بۇخارى(

قَالَ أََنُس ْبُن َماِلٍك َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َوُهَو َيْوَمِئٍذ أَِمُري الَْمِديَنِة َوقَْد ـ   9630
 . بََّد َبْعَضَها فَْوَق َبْعضٍَرقََع َبْيَن كَِتفَْيِه بِرِقَاعٍ ثَلَاٍث لَ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9630
مىنلهرنىـڭ ئهمىـرى ئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ       ئمۇ: قىلىنىدۇ

لىنغان كىــيىم ېچ قــات يامــاق ســۈم، ئــۇ يهلكىســىگه ئــۈئهنهــۇنى كــۆرد
  . ئارتىۋالغانىدى

  )1706 :مالىك(
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َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف قَالَ اْبُتِليَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْنـ   9631
  .بِالضَّرَّاِء فََصَبْرَنا ثُمَّ اْبُتِليَنا بِالسَّرَّاِء َبْعَدُه فَلَْم َنْصبِْر

: ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    _  9631
ئېغىر سـىناقالرغا دۇچ كهلـگهن   همبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه پهيغ

يىن راھهت ـ  ېـ ئۇنىـڭ ۋاپاتىـدىن ك  ئهممـا  . دۇقغانىـ ، سهۋر قىلبولساقمۇ
  . ①سهۋر قىاللمىدۇق بىلهن سىنالدۇق ۋە پاراغهت

   )2464: تىرمىزى(

ْوَباِن ُمَمشَّقَاِن ِمـْن كَتَّـاٍن   َعْن ُمَحمٍَّد قَالَ كُنَّا ِعْنَد أَبِي ُهَرْيَرةَ َوَعلَْيِه ثَـ   9632
 ِمْنَبـرِ  فََتَمخَّطَ فَقَالَ َبǸْ َبǸْ أَُبو ُهَرْيَرةَ َيَتَمخَّطُ ِفي الْكَتَّاِن لَقَْد َرأَْيُتنِي َوإِنِّي لَأَِخرُّ ِفيَما َبْيَن

ا َعلَيَّ فََيجِيُء الَْجاِئي فََيَضْع رِْجلَُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ُحْجَرِة َعاِئَشةَ َمْغِشي
 . َعلَى ُعُنِقي َوُيَرى أَنِّي َمْجُنونٌ َوَما بِي ِمْن ُجُنوٍن َما بِي إِلَّا الُْجوُع

ــۋايهت قىلىنىــدۇ مــۇھهممهد_  9632 ــداق رى ــۇ ھــۇرەيرە : تىن مۇن ئهب
غىزرەڭ ېســتىدە ســۈئئۇنىــڭ بىــلهن بىــرگه ئىــدۇق،  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ

ئـۇ كىـيىمىگه    .كىـيىم بـار ئىـدى   قۇر تىن توقۇلغان ئىككى ته رەخچىگ
  :بۇرنىنى سۈرتكهندىن كېيىن

ــ   ــاـ ــا ھ،پ ــۇ ھــۇرەيرە  !ھپ ــۇرنىنى كىــيىمىگه ســۈرتۈۋاتىدۇ ئهب بىــر  .ب
ۋاقىـــــــتالر شـــــــۇنچىلىك كهمـــــــبهغهل ئىـــــــدىمكى، پهيغهمـــــــبهر  

رى بىــلهن ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ    ىئهلهيهىسســاالمنىڭ مــۇنب 
سـاراڭ بولـۇپ   ”مېنـى   رىنىڭبى .سىدا يىقىلىپ قاالتتىمىئارسى ىجرۇھ
مهن  ،ھـالبۇكى  .بوينۇمغـا دەسسـىگىنىنى بىلىـمهن   دەپ ئويالپ،  “پتۇقا

ئــاچ ۋە ماغدۇرســىزلىقتىن يىقىلىــپ  ســاراڭ بولــۇپ قالمىغــان، بهلكــى 
   .چۈشكهنىدىم، ـ دېدى

 ) 7324: بۇخارى(

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 2004(ئهلبانى  ①
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ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َصـلَّى  َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد أَنَّ َرُسـ   9633
بِالنَّاسِ َيِخرُّ رَِجالٌ ِمْن قَاَمِتهِْم ِفي الصَّلَاِة ِمْن الَْخَصاَصِة َوُهْم أَْصَحاُب الصُّفَِّة َحتَّى َيقُـولَ  

لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنَصـَرَف  الْأَْعَراُب َهُؤلَاِء َمَجانُِني أَْو َمَجاُنونَ فَإِذَا َصلَّى َرُسو
 . إِلَْيهِْم فَقَالَ لَْو َتْعلَُمونَ َما لَكُْم ِعْنَد اللَِّه لَأَْحَبْبُتْم أَنْ َتْزَداُدوا فَاقَةً َوَحاَجةً

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   فهزاله ئىبنى ئۇبهيد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  _  9633
لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جامــائهتكه نامــاز ســهلالپهيغهمــبهر : قىلىنىــدۇ

ئوقۇپ بېرىۋاتقاندا، ئارقىدا تۇرغـان كىشـىلهردىن بهزىلىـرى ئـاچلىقتىن     
ــدى    ــدىن ئى ــۇپا ئهھلى ــۇالر س ــهتتى، ئ ــيلهر . يهرگه يىقىلىــپ چۈش بهدەۋى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  .دەپمۇ قوياتتى “ساراڭ”ئۇالرنى 
ــدى   ــۇپ بولغان ــازنى ئوق ــۇپ  نام ــا بۇرۇل ــيىن، ئۇالرغ ــڭ هللائهگهر ا«: ن كې نى

ــاۋابنىڭ  ــدىكى ســ ــۇ     نهزىرىــ ــاڭالر، بــ ــگهن بولســ ــاتتىلىقىنى بىلــ كــ
» پېقىرلىقنىـــڭ تېخىمـــۇ ئېشـــىپ كېتىشـــىنى ئۈمىـــد قىالتـــتىڭالر

   .①دەيتتى
  )2368: تىرمىزى(

ُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   قَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـ   9634
ـ  ى َيـْومِ  َيقُولُ لَا ُتفَْتُح الدُّْنَيا َعلَى أََحٍد إِلَّا أَلْقَى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبْيَنُهْم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَ

 . الِْقَياَمِة
 دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئـــۇئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ_  9634

مۇنـــداق دېگىنىنـــى هـــى ۋەســـهللهمنىڭ ســـهلاللالھۇ ئهلهيپهيغهمـــبهر 
ئۇالرنىــڭ هللا ا ،ئهلــۋەتته گهن بولســا،دۇنيــا كىمــلهرگه بېــرىل«: غــانئاڭلى
دۈشــمهنلىك ۋە ئــاداۋەت  داۋاملىشــىدىغان كىچهقىيــامهتتــاكى ســىغا ىئار
   .②»قىنى تېرىۋېتىدۇئۇرۇ

 )94: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1930(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، بهززار ۋە ئهبۇ يهئال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهھمهدنىـڭ     ): 17741(ھهيسهمى  ②

 .سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن
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 َتقُولُ ذَر أََبا َيا: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قال ذَرÛ عن ايبـ  9635
 ثُمَّ ثَالثًاÛ ذَِلَك قَالَ َنَعْمÛ: قُلُْت الْفَقُْر؟ الَْمالِ ِقلَّةُ َتقُولُ: قَالَ َنَعْمÛ: قُلُْت الِْغَنى؟ الَْمالِ كَثَْرةُ
 الِْغَنى كَانَ َمْن الْقَلْبÛِ ِفي َوالْفَقُْر الْقَلْبÛِ ِفي الِْغَنى: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ
 ِفي لَُه أَكْثََر َما ُيْغنِيِه فَال قَلْبِِهÛ ِفي الْفَقُْر كَانَ َوَمْن الدُّْنَياÛ ِمَن لَِقَي َما َيُضرُُّه ال قَلْبِِه ِفي

Ûُشحُّها َنفَْسُه َيُضرُّ َوإِنََّما الدُّْنَيا.  
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   نهـۇدىن  ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئه _  9635

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهندىنپهيغهمبهر 
؟ ـ دەپ  ەپ قارامسـهن كىنى بـايلىق د ۈمالنىـڭ كۆپلـ  ! ئـى ئهبـۇ زەر  ـ  

  :مهن. سورىدى
  :يهنه. دېدىم، ـ ھهئهـ  
  .؟ ـ دەپ سورىدىپ قارامسهنمالنىڭ ئازلىقىنى كهمبهغهللىك دەـ  
غهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ سـوئالنى ئـۈچ قېـتىم       پهي. ، ـ دېدىم ھهئهـ  

  :تهكرارلىغاندىن كېيىن
قهلبـى بـاي    .ته بولىدۇبكهمبهغهللىكمۇ قهل بايلىقمۇ،! ـ ئى ئهبۇ زەر 
 –مال شى ىقهلبى كهمبهغهل ك .مايدۇقىل غا پىسهنتدۇنيامال ـ  شى ىك

  . ①ئۆزىنى ئۆزى قىينايدۇ، ـ دېدى كىشى خىلېب .غا تويمايدۇدۇنيا
  )1643: »كهبىرلئه«(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َوُهـَو   ـ   9636
َساِهُم الَْوْجِه قَالَْت فََحِسْبُت أَنَّ ذَِلَك ِمْن َوَجعٍ فَقُلُْت َيا َنبِيَّ اللَِّه َما لََك َساِهُم الَْوْجِه قَالَ 

 . الدََّنانِريِ السَّْبَعِة الَِّتي أََتْتَنا أَْمسِ أَْمَسْيَنا َوِهَي ِفي ُخْصمِ الِْفَراشِ ِمْن أَْجلِ
ــا _  9636 ــۇ ئهنهـ ــهلهمه رەزىيهلالھـ ــۇ سـ ــۋايهت ئۇممـ ــداق رىـ دىن مۇنـ

ــدۇ ــبهر : قىلىنى ــۈپ     پهيغهم ــۈزى ئۆڭ ــهللهم ي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :دەپ ئويالپ “خشايدۇئاغرىپ قالغان ئو”. كهتكهن ھالدا يېنىمغا كىردى

                                                 
ن تونۇمايدىغان بىرى بار، بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مه): 17749(ھهيىسهمى  ①

 .ـ دېگهن
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يــۈزۈڭ نــېمىگه بۇنچىــۋاال ئۆڭــۈپ كهتتــى؟ ـ دەپ   ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
  :سورىغانىدىم

ـ تۈنۈگۈن بىزگه كهلگهن يهتته دىنار تۈپهيلىـدىن مۇشـۇنداق بولـۇپ     
ئـــۇ پـــۇلنى تـــېخىچه ســـهدىقه  كهچ كىرىـــپ كهتتـــى،نكى ۈچـــ. قالـــدىم

   .①جاۋاب بهردى قىلىۋېتهلمهي، كۆرپه ئاستىدا ساقالۋاتىمىز، ـ دەپ
  )25975 :ئهھمهد(

َعْن ُبَرْيِد ْبنِ أَْصَرَم قَالَ َسِمْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ َماَت َرُجلٌ ِمـْن  ـ     9637
كَيََّتاِن َصلُّوا أَْهلِ الصُّفَِّة َوَتَرَك ِديَناَرْينِ أَْو ِدْرَهَمْينِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

 . َعلَى َصاِحبِكُْم
سـۇپا  : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9637

ىككـى دىنـار   ئۆلۈپ قالغانىدى، ئۇنىڭ يېنىـدىن ئ شى ىئهھلىدىن بىر ك
بۇنىڭــدىن خهۋەر تاپقــان پهيغهمــبهر   . چىقتــى )رھهمەيــاكى ئىككــى د (

ئۇنداق بولسا،  !دىن پۇل چىقتىمۇ؟يېنى« :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②دېدى» !چۈشۈرۈڭالرسىلهر رىندىشىڭالرنىڭ نامىزىنى ېق

 )790: ئهھمهد(

 َوِعْنـَدهُ  بِاللٍ َعلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ َدَخلَ: قَالَ اللَِّهÛ َعْبِد َعْنـ   9638
 أََما: قَالَ َوِلِضيفَانَِكÛ لََك ذََخْرُتُه اللَِّهÛ َرُسولَ َيا: قَالَ لُ؟بِال َيا َهذَا َما: فَقَالَ َتْمرÛٍ ِمْن ُصْبٌر

   .إِقْالال الَْعْرشِ ِذي ِمْن َتْخَش َوال بِاللُ َيا أَْنِفْق َجَهنََّم؟ ِمْن ُبَخاٌر لََها يفوَز أَنْ َتْخَشى
ــ_  9638 ــۋايهت  ۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهئئىبنــى مهس ــداق رى ــادىن مۇن ۇم
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـالل رەزىيهلالھـۇ    پهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

تـۇرغىنىنى   شىدا بىر خالتا خورماېئۇنىڭ ق ئهنهۇنىڭ يېنىغا كىردى ۋە
  :كۆرۈپ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، ھهر ئىككىسـىنىڭ   ): 17752(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
لغــان بولــۇپ، بــۇ ھهدىســنى بهززار، ئىمــام ئهھــمهد ۋە ئــوغلى ئابــدۇلالھ رىــۋايهت قى ): 17764(ھهيســهمى  ②

 .سهنهدىدە ئۇتهيبه زەرىر ئىسىملىك كىملىكى نامهلۇم بىرى بار، قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  :غانىدى، بىاللمه؟ ـ دەپ سورىېبۇ ن !ئى بىاللـ  
ـ   غىـۋاتىمهن، ىبـۇالرنى سـاڭا ۋە مېهمانلىرىڭغـا ي   ! رەسـۇلۇلالھ ئـى  ــ   
  :ن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمبۇنى ئاڭلىغا. دېدى
بـۇنى   ؟شـىدىن قورقمامسـهن  ۇبۇنىـڭ دوزاختـا تۈتـۈن بول   ! ـ ئى بىالل 
ــهد ــۋەتكىن ۋە قه ىس ــىىئهرش ئقىلى ــاچ قوي  نىڭگىس ــېنى ئ ــىدىن ۇس ش

  . ①دېدىـ ! ىغىنئهندىشه قىلم
  )1020: »كهبىرئهل«(

 فقال الظاÛƁ من أعذر الشحيح: يقول رجال عمرÛ ابن مسع: قال نافع عنـ   9639
 يـدخل  ال الشـحيح «: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت كذبتÛ: عمر ابن
  . »اجلنة

بىـر  : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ نهۇدىن هرەزىيهلالھۇ ئ ئنافى_  9639
   :كىشى

 گهنىــدى،دېـــ زالىمغــا قارىغانــدا بېخىلنىــڭ ئۆزرىســى مهقبۇلــدۇر، ـ    
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمائىبنى ئۆمهر 

ــ   ــان يالـــ ــڭغــ ــبهر  .ئېيتتىــ ــى  مهن پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ســ
ــهللهم ــدۇ  « :نىڭۋەسـ ــنهتكه كىرمهيـ ــل جهنـ ــۆزىنى   »بېخىـ ــگهن سـ دېـ

  . ②ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى
 )»ئهلئهۋسهت«(

 مـن «: وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عازب بن الرباء عنـ   9640
 كان املترفني زينة إƂ عينه مد منو اɇخرةÛ يف شهوته وبني بينه حيل الدنيا يف Œمته قضى
 مـن  اهللا أسـكنه  Ƥـيال  صربا الشديد القوت على صرب ومن الدنياÛ ملكوت يف مهينا

  . »شاء حيث الفردوس

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ھهر ئىككىلىسىنىڭ سهنهدى ): 17777(ھهيسهمى  ①

 .ھهسهندۇر، ـ دېگهن
هرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى مهسـلهمه         بـۇ ھهدىسـنى تهب  ): 17784(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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پهيغهمـبهر   كى،بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇ _  9640
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئـارزۇ ـ   ئۇنىـڭ  ۇشـتا ياشىسـا، ئـاخىرەتته    كىـم دۇنيـادا باياشـات تۇرم   «
مال ـ دۇنياسـىغا   كىم كۆزىنى بايالرنىڭ  .لىدۇۇئىستهكلىرىگه چهك قوي

ئـۆزىگه بېـرىلگهن   كىمكـى   .ر تهرىپىـدىن خورلىنىـدۇ  هلىپهرىشت تىكسه،
ئـــۇنى فىـــردەۋس  هللا ئـــازغىنه رىزىققـــا چىـــرايلىقچه ســـهۋر قىلســـا، ا    

  . ①»ۇجهننىتىدىن خالىغان يېرىگه ئورۇنالشتۇرىد
 )1071: »رىسهغئهل« ؛»ئهۋسهتئهل«(

 يف ضاريان ذئبان ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمر ابن عنـ   9641
   .املسلم املرء دين يف املال وحب الشرف حب من بأضرفيها ويفسدان يأكالن حظرية

 كى،دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9641
مهنسهپ سهۋداسىنىڭ مال ۋە «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمر پهيغهمبه

 قوتانغـا ئىككى بۆرىنىڭ بىـر   بىر مۇسۇلماننىڭ دىنىغا بهرگهن زىيىنى،
سالغان ) مال ئىگىسىگه(يېگىنىنى يهپ، قالغىنىنى ئۆلتۈرۈپ  ،كىرىپ

  . ②دېگهن »زىيىنىدىن تېخىمۇ چوڭدۇر
  )3608 :بهززار(

 مقتصـد  عال ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عباس ابن عنـ   9642
   .قط

 مادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ   9642
ھهرگىـز   تېجهشـلىك ئـادەم  «: سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر 

  . ③دېگهن »كهمبهغهل بولمايدۇ
  )12656: »كهبىرئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمائىل ئىبنـى ئهمـر          ): 17820(ھهيسهمى  ①

كهنلىكىنـى ئىلگىـرى   ئىبنى ھىببان ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئى   . ئىبنى باجىلى ئىسىملىك بىرى بار
سۈرسه، كۆپچىلىك ئۆلىماالر ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان، قالغـان راۋىيلىـرى         

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە قـۇتبه ئىبنـى ئهال ئىسـىملىك    ): 17830(ھهيسهمى  ②

 .بىرى بار، قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن ھهدىسى زەئىپرەك
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 17849(ھهيسهمى  ③
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 َما فَقَالَ َيْبِكي فََوَجَدُه َعلَْيِه َدَخلَ َمْن ذَكََر قَالَ الَْجرَّاǳِ نِْب ُعَبْيَدةَ أَبِي َعْنـ  9643
 َعلَى اللَُّه َيفَْتُح َما َيْوًما ذَكََر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َنْبِكي فَقَالَ ُعَبْيَدةَ أََبا َيا ُيْبِكيَك

 ِمْن فََحْسُبَك ُعَبْيَدةَ أََبا َيا أََجِلَك ِفي ُيْنَسأْ إِنْ فَقَالَ الشَّاَم ذَكََر َحتَّى هِْمَعلَْي َوُيِفيُء الُْمْسِلِمَني
 ِمْن َوَحْسُبَك َعلَْيهِْم َوَيُردُّ أَْهلََك َيْخُدُم َوَخاِدٌم َمَعَك ُيَساِفُر َوَخاِدٌم َيْخُدُمَك َخاِدٌم ثَلَاثَةٌ الَْخَدمِ
 َرِقيقًا اْمَتلَأَ قَْد َبْيِتي إِلَى أَْنظُُر أََنا َهذَا ثُمَّ ِلُغلَاِمَك َوَدابَّةٌ ِلثَقَِلَك َوَدابَّةٌ ِلَرْحِلَك بَّةٌَدا ثَلَاثَةٌ الدََّوابِّ
 َهذَا ْعَدَب َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَلْقَى فَكَْيَف َوَخْيلًا َدَوابَّ اْمَتلَأَ قَْد ِمْرَبِطي إِلَى َوأَْنظُُر
 ِمثْلِ َعلَى لَِقَينِي َمْن ِمنِّي َوأَقَْرَبكُْم إِلَيَّ أََحبَّكُْم إِنَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَْوَصاَنا َوقَْد
  . َعلَْيَها فَاَرقَنِي الَِّذي الَْحالِ

ئهبــۇ ئۇبهيــدە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ يېنىغــا كىــرگهن بىــر  _  9643
  :ڭ يىغالۋاتقىنىنى كۆرۈپى ئۇنىىشك

ـــ نــېمىگه يىغاليســهن؟ ـ دەپ ســورىغانىدى، ئــۇ مۇنــداق دەپ جــاۋاب     
  :بهردى
ئاالنىڭ مۇسۇلمانالرغا كـۆپ  اتهللا نكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم اۈچـ  

شــامنىمۇ قولغــا مۇســۇلمانالرنىڭ ھهتتــا  ،فهتىــه ئاتــا قىلىــدىغانلىقىنى
ــدىن خهۋەر ب ــپېكىرگۈزىدىغانلىقى ــدە «: رى ــۇ ئۇبهي ــى ئهب ــۇ ! ئ ئهگهر ئاش

ئـۇالردىن بىـرى سـاڭا     .كۇپـايه قىچه ياشىساڭ، ساڭا ئـۈچ خىزمهتچـى   غچا
بىرى سهن بىلهن سهپهر قىلىدۇ، يهنه بىرى ئائىلهڭگه  خىزمهت قىلىدۇ،
بىـرى، مىنىشـىڭ   . ساڭا يهنه ئـۈچ تۇيـاغ ئـۇالغ كۇپـايه     .خىزمهت قىلىدۇ

خىزمهتچىڭنىــڭ  نه بىــرى،ئۈچــۈن، بىــرى، يۈكــۈڭنى توشــۇش ئۈچــۈن، يه
ھازىر قارىغۇدەك بولسام، ئۆيـۈم خىزمهتچـى   . دېگهنىدى» مىنىشى ئۈچۈن

پهيغهمـبهر   هنم. بىلهن، قـوتىنىم ئـات ـ ئـۇالغ بىـلهن توشـۇپ كېتىپتـۇ       
ــارايمهن    ــداق ق ــۈزىگه قان ــاالمنىڭ ي ــالبۇكى .ئهلهيهىسس ــزگه ھ ــۇ بى  :، ئ

مهن  ،نىڭالرقىن بولىـدىغى ېيۈملۈك ۋە ئهڭ يـ ۆردىن ماڭـا ئهڭ سـ  هسىل«
مهن بىــلهن شــۇ پېتــى ) كېــيىن(ۋاپــات بولغانــدا قانــداق قالغــان بولســا، 

   .①دېگهنىدى» ئۇچرىشىدىغىنىڭالردۇر
  )1698: ئهھمهد(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىر ): 17853(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن راۋىي بار، قالغان



  ىك كهمبهغهللىك، ئارزۇ ـ ئۈمىد ۋە ھېرىسمهنل زاھىدلىق،

347 

 َرثŕاÛ َبْيَتُه فََرأَْيُت َسلَْمانَ َعلَى َدَخلُْت: قَالَ َعْنُهÛ َتَعالَى اللَُّه َرِضَي أََنسٍ َعْنـ   9644
 َزاُدكُْم َيكُونَ أَنْ إِلَيَّ َعهَِد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ” :فَقَالَ َكÛذَِل ِفي لَُه فَقَالَ
   .“الرَّاِكبِ كََزاِد الدُّْنَياÛ ِفي

ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9644 ــداق رى : دىن مۇن
  :ئۇنىڭدىن. ئىدى هۋەيرانبهكمۇ ئۆيلىرى  ،لماننىڭ ئۆيىگه كىردىمهس

  :غانىدىم، مۇنداق دەپ جاۋاب بهردىمه ئهھۋال؟ ـ دەپ سورىېبۇ نـ  
دۇنيالىق ئـوزۇق ـ   «: ماڭا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر ـ  

  . ①دېگهنىدى» !بولسۇنچىلىك ئوزۇق ـ تۈلۈكىيولۇچىنىڭ تۈلۈكىڭ 
  )6069: »كهبىرئهل«(

لَ َرُجلٌ َعلَى أَْهِلِه فَلَمَّا َرأَى َما بِهِْم ِمْن الَْحاَجـِة  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َدَخـ   9645
مَّ قَالَْت َخَرَج إِلَى الَْبرِيَِّة فَلَمَّا َرأَْت اْمَرأَُتُه قَاَمْت إِلَى الرََّحى فََوَضَعْتَها َوإِلَى التَّنُّورِ فََسَجَرْتُه ثُ

قَْد اْمَتلَأَْت قَالَ َوذََهَبْت إِلَى التَّنُّورِ فََوَجَدْتُه ُمْمَتِلئًـا قَـالَ    اللَُّهمَّ اْرُزقَْنا فََنظََرْت فَإِذَا الَْجفَْنةُ
ِلـَك  فََرَجَع الزَّْوُج قَالَ أََصْبُتْم َبْعِدي َشْيئًا قَالَْت اْمَرأَُتُه َنَعْم ِمْن َربَِّنا قَاَم إِلَى الرََّحى فَذُِكَر ذَ

  . َم فَقَالَ أََما إِنَُّه لَْو لَْم َيْرفَْعَها لَْم َتَزلْ َتُدوُر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ــۇ   _  9645 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ

ئــاچ  ۋە ئائىلىســىدىكىلهرنىڭ بىــر كىشــى ئــۆيىگه كهلــدى : قىلىنىــدۇ
. تقا چىقىـپ كهتتـى  ئۇالرنى تاشـالپ سـىر  كۆرۈپ، ئىكهنلىكىنى ھالهتته 

ئى ”: بۇنى كۆرگهن ئايالى يارغۇنچاقنى چۆرىدى، تونۇرنى قىزىتتى، ئاندىن
قارىغۇدەك بولسا، قاچىسـى   .دەپ دۇئا قىلدى “!بىزگه رىزىق بهرگىن! هللا

  :شۇ ئهسنادا ئېرى قايتىپ كېلىپ. ئۇنغا، تونۇر نانغا تولۇپ كېتىپتۇ
ــدىن كېــيىن يېگــۈدەك بىــر ن    ــ مهن چىقىــپ كهتكهن هرســه تاپقــان ـ

  :ئوخشىمامسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى، ئايالى

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ھهسـهن ئىبنـى يهھيـا        ): 17855(ھهيسهمى  ①

 .ئىبنى جهئدتىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ئـۇ ئـادەم   . ــ شـۇنداق، پهرۋەردىگـارىمىز بىـزگه رىزىـق بهردى، ـ دېـدى        
كېيىن، بۇ ئىش پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى . يارغۇنچاقنى ئېلىۋەتتى

  :ۋەسهللهمگه سۆزلهپ بېرىلگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
تاكى ) يارغۇنچاق(ۇنچاقنى ئېلىۋەتمىگهن بولسا، ـ ئهگهر ئۇ ئادەم يارغ 

  . ①قىيامهتكىچه توختىماي ئۇن تارتقان بوالتتى، ـ دېدى
  )10280 :ئهھمهد(

 إذا يقـول  كـان  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن مرعا بن عقبة عنـ   9646
   .ليشفى املاء مريضه أحدكم Ʒمى كما الدنيا ƥاه عبدا اهللا أحب

دىن رىــــۋايهت ئىبنــــى ئــــامىر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇئــــۇقبه _  9646
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كېســهل قېرىندىشــىنىڭ تېــزراق ساقىيىشــىنى ئۈمىــد بىــرىڭالر «
تائـاال ئـۆزى ياخشـى كۆرىـدىغان     هللا قىلىپ، ئۇنى سۇدىن قوغدىغىنىدەك، ا
  . ②»دايدۇبهندىسىنى مال ـ دۇنيادىن شۇنداق قوغ

  )6865: سىلىهۋم(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعجُِبُه ِمْن الـدُّْنَيا  ـ   9647
يَب َولَْم ثَلَاثَةٌ الطََّعاُم َوالنَِّساُء َوالطِّيُب فَأََصاَب ِثْنَتْينِ َولَْم ُيِصْب َواِحَدةً أََصاَب النَِّساَء َوالطِّ

  . ُيِصْب الطََّعاَم
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا_  9647

 ىنىئــۈچ نهرســ لىقتىندۇنيــاســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 
رىشـتى،  ېئايالغـا ئ ئـۇ   .، ئايـال ۋە خۇشـپۇراق  ئـام تا: ئـۇالر ، ياخشى كۆرەتتى

   .③ېرىشهلمىدىئامغا ئمما تاهئ ،رىشتىئېخۇشپۇراققا 
   )23919 :ئهھمهد(

                                                 
مهد، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بهززارنىـڭ      بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـ   ): 17873(ھهيسهمى  ①

ئۇستازى بىلهن تهبهرانىنىڭ ئۇستازىدىن باشقا ھهممىسىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر،   
 .ئهمما ئۇ ئىككىسىمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .نهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سه): 18054(ھهيسهمى  ②
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمى ئاتالمىغـان        ): 18255(ھهيسهمى  ③

 .بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 لـƏ  فيـه  بقدǳ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أź: قالت عائشةÛ عنـ   9648
Û؟ يف وأدمني شربة؟ يف شربتني: فقال وعسلǳحاجة ال قد ƃ Ûأما به Ɔأنـه  أزعم ال إ 
Ûأن أكره حرام Ɨالقيامة يوم الدنيا فضول عن اهللا يسأل .  

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇھــۇ ئهنهــائائىشــه رەزىيهلال_  9648
هســـهل بىـــر قاچىـــدا ھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگهپهيغهمـــبهر 

قـــان «: ئارىالشـــتۇرۇلغان ســـۈت كهلتۈرۈلگهنىـــدى، ئـــۇ مۇنـــداق دېـــدى 
 !بولىدىغان بۇ ئىككى ماددىنى ئارىالشتۇرۇپ، بىر قاچىدا ئهكهلدىڭالرمۇ؟

ممـا  هئ دېمهيـمهن،  ى ھـارام مهن بـۇن  .هتىيـاجىم يـوق  ېمېنىڭ بۇنىڭغـا ئ 
ھېسـابقا   قئـارتۇ  دىنمهتلىرىـ ېئدۇنيـا ن ئالدىـدا   نىـڭ هللاقىيامهت كۈنى ا

  . ①»شنى خالىمايمهنقېلى
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخطَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َخطŕـا   ـ   9649
طŕا ِفي الَْوَسِط َخارًِجا ِمْنُه َوَخطَّ ُخطَطًا ِصَغاًرا إِلَى َهذَا الَِّذي ِفي الَْوَسـِط  ُمَربًَّعا َوَخطَّ َخ

ِمْن َجانِبِِه الَِّذي ِفي الَْوَسِط َوقَالَ َهذَا الْإِْنَسانُ َوَهذَا أََجلُُه ُمِحيطٌ بِِه أَْو قَْد أََحاȓَ بِِه َوَهـذَا  
ِه الُْخطَطُ الصَِّغاُر الْأَْعَراُض فَإِنْ أَْخطَأَُه َهذَا َنَهَشـُه َهـذَا َوإِنْ   الَِّذي ُهَو َخارٌِج أََملُُه َوَهِذ

  . أَْخطَأَُه َهذَا َنَهَشُه َهذَا
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9649

شــهكىل تــۆت چاســا  )يهرگه(ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 
ۇنىڭ ئوتتۇرىسىغا بىـر ئـۇچى سـىرتقا چىقىـپ تۇرغـان      ئاندىن ئ. سىزدى

ئانـدىن چاسـا ئوتتۇرىسـىدىكى سـىزىققا قارىتىـپ      . بىر سىزىق سـىزدى 
مانا بۇ «: كىچىك ـ كىچىك سىزىقالر سىزغاندىن كېيىن، مۇنداق دېدى 

ئۇنىـڭ ئهتراپىنـى ئـوراپ تۇرغـان ئهجىلـى       چاسـا سـىزىق  ئىنسان بولۇپ، 
ان بۇ سـىزىق ئۇنىـڭ ئارزۇسـى، كىچىـك     تاشقىرىغا چىقىپ تۇرغ .بولىدۇ

بـۇ مۇسـىبهت ئـوقى يولىـدىن چىقىـپ      . سىزىقالر بولسا، مۇسـىبهتلهردۇر 

                                                 
ئىبنـى مـۇۋەررىئ    بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە نـۇئهيم        ): 18294(ھهيسهمى  ①

 .ئهنبهرى ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ئهگهر ئۇمۇ . كېتىپ، ئىنسانغا تهگمهي قالسا، يهنه بىرى كېلىپ تېگىدۇ
   .»تهگمهي قالسا، ئهجهل ئوقى تېگىدۇ

  )6417: بۇخارى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخطُوطًا فَقَالَ َهذَا الْأََمـلُ  َعْن أََنسٍ قَالَ َخطَّ النَّبِيُّ َصلَّـ   9650
  . َوَهذَا أََجلُُه فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك إِذْ َجاَءُه الَْخطُّ الْأَقَْرُب

ــۇ _  9650 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،  ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ دىن رىــ
ــداق    پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســىزىقالر ســىزىپ مۇن

  :ېگهند
ئىنسـان مانـا بـۇ ئارىلىقتـا      .لىـدۇر ىبـۇ ئهج ، ىڭ ئارزۇسىىنساننبۇ ئ«

تىـپ كهلـگهن   ېي ئهجىلـى ) ئۇنىڭ(يېقىنالشقاندا،  ارزۇسىغائ پ،تىرىشى
   .»بولىدۇ

 )6418: بۇخارى(

للَُّه َعلَْيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أََخذَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اـ   9651
َوَسلََّم بَِمْنِكبِي فَقَالَ كُْن ِفي الدُّْنَيا كَأَنََّك غَرِيٌب أَْو َعابُِر َسبِيلٍ َوكَانَ اْبُن ُعَمَر َيقُـولُ إِذَا  

َك َوِمْن أَْمَسْيَت فَلَا َتْنَتِظْر الصََّباǳَ َوإِذَا أَْصَبْحَت فَلَا َتْنَتِظْر الَْمَساَء َوُخذْ ِمْن ِصحَِّتَك ِلَمَرِض
  . الْقُُبورِ أَْهلِ ِفي َنفَْسَك َوُعدَّ :َسبِيلٍ َعابُِر أَْوللخاريÛ وللترمذي وزاد بعد  َحَياِتَك ِلَمْوِتَك

پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ   مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9651
: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم دوالمــدىن تۇتــۇپ تــۇرۇپ مۇنــداق دېــدى 

  .»ياشىغىنچىغا ئوخشاش ۇساپىر ياكى يولدۇنيادا مۇ«
ــدا تــاڭ ئ: ئىبنــى ئــۆمهر مۇنــداق دەيتتــى  تىشــنى، تــاڭ ېكهچ بولغان

ھايـات   سـهللىككه، ېك چېغىڭـدا سـاغالم   .دا كهچ بولۇشنى ساقلىمانئاتقا
  ! چېغىڭدا ئۆلۈمگه تهييار تۇر

  )6416: بۇخارى(

ــزى ــتىكى   :تىرمى ــۇ ھهدىس ــ”ب ــگهن “ چىۇيول ــۆزدىن كدې ــس : يىنې
رىـۋايهت  دېـگهن سـۆزنى قوشـۇپ     »ئهھلىـدىن سـانىغىن   ەڭنى قهبـر ەئۆز«

  . قىلغان
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْعذََر اللَُّه إِلَى اْمـرِئٍ  ـ   9652
  .أَخََّر أََجلَُه َحتَّى َبلََّغُه ِستَِّني َسَنةً

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، هلالھــۇ ئهنهــۇئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىي_  9652
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاال هللا ا« ــۈر بهرگهن كىشــىدىن ھهر ت  60تائ ــۈيىــل ئۆم ــۈرل ۋە  رەزۆك ئ
   .»قوبۇل قىلمايدۇباھانىنى 

  )6419: بۇخارى(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَلُْب الشَّْيǸِ َشـابٌّ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َيْبلُغُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـ     9653
  . َعلَى ُحبِّ اثَْنَتْينِ ُحبِّ الَْعْيشِ َوالَْمالِ

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9653
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 – مـال قىلىـش ۋە   ئـارزۇ ئىنسان قېرىسىمۇ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشنى «
  . »قېرىمايدۇ كۆڭلىدۇنيانى ياخشى كۆرۈشته 

  )1046: مۇسلىم(

َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْهَرُم اْبُن آَدَم َوَتِشبُّ ـ   9654
  . ُمرِِمْنُه اثَْنَتاِن الِْحْرُص َعلَى الَْمالِ َوالِْحْرُص َعلَى الُْع

ــۇ _  9654 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،  ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ دىن رىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ۋە ئــۇزۇن ئۆمــۈر كۆرۈشــكهمالغــا ســىمۇ، ئۇنىــڭ رىېئــادەم بالىســى ق«
  . »بولغان ھېرىسمهنلىكى قېرىمايدۇ

  )1048 :مۇسلىم(

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو كَـانَ ِلـاْبنِ آَدَم   َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسـ   9655
ى َمـْن  َواِدَياِن ِمْن َمالٍ لَاْبَتَغى َواِدًيا ثَاِلثًا َولَا َيْملَأُ َجْوَف اْبنِ آَدَم إِلَّا التَُّراُب َوَيُتوُب اللَُّه َعلَ

  . َتاَب
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ــۇ _  9655 ــۇ ئهنهــ ــۋايهت قىلئهنهس رەزىيهلالھــ ــدۇكى، دىن رىــ ىنىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 نچىسـى ىغلىنىڭ ئىككى تـاغ ئـالتۇنى بولسـا، ئۈچ   وئهگهر ئىنسان ئ«
قىنى پهقهتــال توپــا ىســرئــادەم بالىســىنىڭ قو .ئــارزۇ قىلىــدۇ بولۇشــىنى
   .»بىسىنى قوبۇل قىلىدۇۋبه قىلغۇچىنىڭ تۆۋتۆتائاال هللا ا. تولدۇرىدۇ

  )1048: مۇسلىم(
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  قورقۇش، مۇاليىملىق ۋە نهسىههت بۆلۈمى

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي النَّْضرِ َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ الثَّقَِفـيُّ  ـ   9656
ُروَز قَال َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن التَِّميِميُّ َحدَّثَنِي ُبكَْيُر ْبُن فَْي

ـ  لَْعةَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َخاَف أَْدلََج َوَمْن أَْدلََج َبلَغَ الَْمْنزِلَ أَلَا إِنَّ ِس
ذَا َحِديثٌ َحَسٌن غَرِيٌب لَا َنْعرِفُُه إِلَّا ِمْن اللَِّه غَاِلَيةٌ أَلَا إِنَّ ِسلَْعةَ اللَِّه الَْجنَّةُ قَالَ أَُبو ِعيَسى َه

  . َحِديِث أَبِي النَّْضر
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9656

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
) كېچىنىڭ ئاخىرىدا دۈشمهننىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراشـتىن ( كىكىم«

 ىنىيــــول كــــىكىم .ىنى داۋامالشــــتۇرىدۇيــــولقونماســــتىن  ،قورقســــا
لـى  ېنىـڭ م هللا كى،ڭالرويـۇ ق بىلىـپ . تىـدۇ ېمهنزىلىگه ي داۋامالشتۇرسا،

  . ①»لى جهننهتتۇرېنىڭ مهللا كى،ڭالرويۇق بىلىپقىممهتتۇر، 
 )2450: تىرمىزى(

لَى َشابٍّ َوُهَو ِفي الَْمْوِت َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعـ   9657
فَقَالَ كَْيَف َتجُِدَك قَالَ َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه أَنِّي أَْرُجو اللََّه َوإِنِّي أََخاُف ذُُنوبِي فَقَالَ َرُسولُ 

َمْوِطنِ إِلَّا أَْعطَاُه اللَُّه َما اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْجَتِمَعاِن ِفي قَلْبِ َعْبٍد ِفي ِمثْلِ َهذَا الْ
َيْرُجو َوآَمَنُه ِممَّا َيَخاُف قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن غَرِيٌب َوقَْد َرَوى َبْعُضُهْم َهذَا 

  . زالَْحِديثَ َعْن ثَابٍِت َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْرَسلًا
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ــۋايهت قىلىنىــدۇ ھــۇ ئهنهــۇئهنهس رەزىيهلال_  9657 ــداق رى : دىن مۇن
ئالدىـدا تۇرغـان بىـر     سـهكرات  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر 

  :يىگىتنىڭ يېنىغا كىرىپ
  :ئۇ. س قىلىۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىدىېڭنى قانداق ھەئۆزـ  
ــ   ىــن تهللاممــا اهئ ،گۇناھلىرىمــدىن قورقىــۋاتىمهن! رەســۇلۇلالھئــى ـ

  :دېگهن ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا، ـ ۋاتىمهنۈكۈتئۈمىد 
ئۈمىـد بىـلهن قورقـۇنچ    ە دمىننىـڭ قهلبىـ  ۇئبۇنداق بىر ھالهتته مـ  

 ان ئىشـىدىن رىـدۇ، قورققـ  ېقىلغىنىنـى ب  مىـد ئۇنىڭغا ئۈهللا ا جهم بولسا،
  . ①دېدى، ـ ساقاليدۇ

  )983 :تىرمىزى(

َما َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت ـ   9658
  . ُمْسَتْجِمًعا قَطُّ َضاِحكًا َحتَّى أََرى ِمْنُه لََهَواِتِه إِنََّما كَانَ َيَتَبسَُّم

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا_  9658
پ كــۈلگىنىنى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قاقــاقال پهيغهمــبهر 

   .كۆرۈپ باقمىدىم، ئۇ پهقهت كۈلۈمسىرەپال قوياتتى
  )6092: بۇخارى(

 النَّبِـىُّ  كَانَ قَالَْت أَنََّهاـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   النَّبِىِّ َزْوجِ َعاِئَشةَ َعْنـ   9659
 ِفيَها َما َوَخْيَر ْيَرَهاَخ أَْسأَلَُك إِنِّى اللَُّهمَّ« قَالَ الرِّيُح َعَصفَِت إِذَاـ   وسلم عليه اهللا صلىـ 
 َوإِذَا قَالَـتْ . »بِِه أُْرِسلَْت َما َوَشرِّ ِفيَها َما َوَشرِّ َشرَِّها ِمْن بَِك َوأَُعوذُ بِِه أُْرِسلَْت َما َوَخْيَر
 ذَِلـكَ  فََعَرفُْت َعْنُه َىُسرِّ َمطََرْت فَإِذَا َوأَْدَبَر َوأَقَْبلَ َوَدَخلَ َوَخَرَج لَْوُنُه َتَغيََّر السََّماُء َتَخيَّلَِت
 َعارًِضا َرأَْوُه فَلَمَّا( َعاٍد قَْوُم قَالَ كََما َعاِئَشةُ َيا لََعلَُّه« فَقَالَ فََسأَلُْتُه َعاِئَشةُ قَالَْت. َوْجهِِه ِفى

  .»)ُمْمِطُرَنا َعارٌِض َهذَا قَالُوا أَْوِدَيِتهِْم ُمْسَتقْبِلَ
: ىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇدئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا_  9659

مهن بۇ ! هللائى ا« :شامال چىقسا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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 نىـڭ ئۇنىڭـدىكى ياخشـىلىقنى ۋە ئۇ   .شامالدىن ياخشىلىقنى تىلهيـمهن 
ئۇنىڭ يامانلىقىـدىن،   .ۋەتىلگهن ياخشىلىقنى تىلهيمهنهبىلهن بىرگه ئ

ــانلىقتىن ۋە ئۇ ۋەتىلــــگهن هبىــــرگه ئبىــــلهن  نىــــڭئۇنىڭــــدىكى يامــ
پ كۈنــدۈزى قــارا بۇلــۇت قــاپال . دەيتتــى» يامــانلىقتىن پانــاھ تىلهيــمهن

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ رەڭگــى ئۆزگىرىــپ، ئــۆيگه بىــر   كهتســه،
يــامغۇر  .كىرىــپ، بىــر چىقــاتتى ۋە بىــر ئالــدىغا، بىــر كهيــنىگه ماڭــاتتى

ۆرۈپ، مهن بـۇ ئهھـۋالنى كـ   . چىرايى ئېچىلىپ كېتهتتىغىشى بىلهن ېي
  :سورىغانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

كىــم بىلســۇن؟ بهلكىــم ئــۇ بۇلــۇت ئهينــى چاغــدا ئــاد ! ئــى ئائىشــهـــ  
ئــۆز ۋاقتىــدا ئــۇالر  .دەك بولــۇپ قېلىشــى مــۇمكىنقهۋمىنىــڭ دېگىنىــ

مانــا بــۇ بىــزگه ”: ئۆزلىرىنىــڭ ۋادىســىغا ســۈرۈلۈۋاتقان بۇلــۇتنى كــۆرۈپ
ئۇالرنىڭ بېشىغا تاش كىن ېل( كهندېيىش “يامغۇر ياغدۇرغۇچى بۇلۇتتۇر

  . ، ـ دېدى)ياغقان
 )899: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي أََرى َما لَا َتَرْونَ ـ   9660
َما ِفيَها َمْوِضُع أَْرَبعِ أََصابَِع إِلَّا َوَملٌَك َوأَْسَمُع َما لَا َتْسَمُعونَ أَطَّْت السََّماُء َوُحقَّ لََها أَنْ َتِئطَّ 

ا َتلَذَّذُْتْم َواِضٌع َجْبَهَتُه َساجًِدا ِللَِّه َواللَِّه لَْو َتْعلَُمونَ َما أَْعلَُم لََضِحكُْتْم قَِليلًا َولََبكَْيُتْم كَِثًريا َوَم
  . اِت َتْجأَُرونَبِالنَِّساِء َعلَى الْفُُرشِ َولََخَرْجُتْم إِلَى الصُُّعَد

ــۇ  _  9660 ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ئهبـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاننى  .هنمىمهن ســــىلهر كــــۆرمىگهننى كــــۆر« ســــىلهر ئاڭلىمىغــ
ئۇنىڭ ئىنجىقلىشى  ،ئاسمان ئىنجىقالپ كهتتىھهقىقهتهن، . ئاڭاليمهن
شـــىنى ېئۈچـــۈن بهللا ئـــۇ يهردە پهرىشـــتىلهر اكى چـــۈن .ئىـــدى قھهقلىـــ

ــى   ــاق سـ ــۆت بارمـ ــۇپ، تـ ــان بولـ ــهجدىگه قويغـ ــاي  مۇقىدەكغسـ ــوش جـ بـ
ــدى ــهمكى،  هللا .قالمىغانىـ ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــڭ نـ ــىلهر مهن ئهگهر  نىـ سـ
 .كـۆپ يىغلىغـان بـوالتتىڭالر    ،ئـاز كۈلـۈپ   گهن بولسـاڭالر، بىلگهننى بىل
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 قــاهللا ،رگه چىقىــپللهچــۆ .بىــرگه بولمــايتتىڭالرئايــاللىرىڭالر بىــلهن 
   .①»ن بوالتتىڭالرغارۇلىنىپ يالۋېيـ  لىنىپېي

  )2312: تىرمىزى(

  . أَنَّ أََبا ذَرٍّ قَالَ لََوِدْدُت أَنِّي كُْنُت َشَجَرةً ُتْعَضُدـ  9661
ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بـۇ ھهدىسـنى رىـۋايهت قىلغانـدىن     _  9661
ەخ بولـۇپ كهتـكهن   كاشـكى مهن كېسـىۋېتىلگهن بىـر تـۈپ دەر    : كېيىن

   .②بولسامچۇ، ـ دېگهن
  )2312: تىرمىزى(

َعْن َحْنظَلَةَ الْأَُسيِِّديِّ قَالَ َوكَانَ ِمْن كُتَّابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ   9662
َحْنظَلَةُ قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه  َوَسلََّم قَالَ لَِقَينِي أَُبو َبكْرٍ فَقَالَ كَْيَف أَْنَت َيا َحْنظَلَةُ قَالَ قُلُْت َنافََق

 َحتَّى َما َتقُولُ قَالَ قُلُْت َنكُونُ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيذَكُِّرَنا بِالنَّارِ َوالَْجنَِّة
لَْيِه َوَسلََّم َعافَْسـَنا الْـأَْزَواَج   كَأَنَّا َرأُْي َعْينٍ فَإِذَا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

أََنا َوأَُبـو  َوالْأَْولَاَد َوالضَّْيَعاِت فََنِسيَنا كَِثًريا قَالَ أَُبو َبكْرٍ فََواللَِّه إِنَّا لََنلْقَى ِمثْلَ َهذَا فَاْنطَلَقُْت 
َم قُلُْت َنافََق َحْنظَلَةُ َيا َرُسـولَ اللَّـِه   َبكْرٍ َحتَّى َدَخلَْنا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما ذَاَك قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َنكُونُ ِعْنَدَك ُتـذَكُِّرنَ 
ْنـِدَك َعافَْسـَنا الْـأَْزَواَج َوالْأَْولَـاَد     بِالنَّارِ َوالَْجنَِّة َحتَّى كَأَنَّا َرأُْي َعْينٍ فَإِذَا َخَرْجَنا ِمْن ِع

ـ  ْو َوالضَّْيَعاِت َنِسيَنا كَِثًريا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنْ لَ
كَةُ َعلَـى فُُرِشـكُْم َوِفـي    َتُدوُمونَ َعلَى َما َتكُوُنونَ ِعْنِدي َوِفي الذِّكْرِ لََصافََحْتكُْم الَْملَاِئ

  . طُُرِقكُْم َولَِكْن َيا َحْنظَلَةُ َساَعةً َوَساَعةً ثَلَاثَ َمرَّاٍت
 ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهمنىڭ  پهيغهمــــــبهر _  9662

ئهبـۇ  : مۇنـداق دەيـدۇ   لىرىدىن بولغـان ھهنـزەله رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    بكاتى
  :قېلىپ ماڭا ئۇچراپ ىبهكر
  :مهن ئۇنىڭغا. داق ئهھۋالىڭ؟ ـ دەپ سورىدىقان !ئى ھهنزەلهـ  

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1882(ئهلبانى  ①
 .هسهن، ـ دېگهندېگهن سۆزدىن باشقىسى ھ” ...كاشكى“): 1882(ئهلبانى  ②
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  :ئۇ. دەپ جاۋاب بهردىمھهنزەله مۇناپىق بولدى، ـ ـ  
  :مهن. ؟ ـ دەپ سورىدىمه دەۋاتىسهنېن! سۇبهانهلالھـ  
ــهللهم     ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــ پهيغهم ــزگه دوزاخ  ـ ــلهنبى  بى

 .مىزدەك بـولى ۋاتقانۈجهننهتنى ئاڭالتقىنىدا، ئۇالرنى كۆزىمىز بىلهن كۆر
 ،ممــــا پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ يېنىــــدىن چىققىنىمىــــزداهئ

لىرىمىز بىـــلهن مهشـــغۇل بولـــۇپ ىئايـــاللىرىمىز، مـــاللىرىمىز ۋە بـــال
بۇنى ئاڭلىغان ئهبـۇ   .، ـ دېدىم ىمىزالكۆپ نهرسىلهرنى ئۇنتۇپ قكېتىپ، 
  :بهكرى

 ئهھــۋال يــۈزبىزدىمــۇ مۇشــۇنداق  نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى،هللاـــ ا 
ئىككىمىـز بىـرلىكته    رىئهبـۇ بهكـ   نىڭ بىـلهن، شـۇ  .بېرىۋاتىدۇ، ـ دېـدى  

  :مهن سۆزۈمنى باشالپ. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كهلدۇق
دېگهنىـدىم، پهيغهمـبهر   لـدى، ـ   وھهنـزەله مۇنـاپىق ب  ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :ئهلهيهىسساالم
  :مهن. ـ ساڭا نېمه بولدى؟ ـ دەپ سورىدى 
يېنىڭدا ئولتۇرغىنىمىزدا جهننهت بىلهن دوزاخنى  !الھـ ئى رەسۇلۇل 

ــۇالرنى كــۆزلىرىمىز بىــلهن كــۆرۈپ تۇرۇۋاتقانــدەك    ئاڭالتســاڭ، خــۇددى ئ
ــولىمىز ــا. ب ــزدا   ئهمم ــدىن چىققىنىمى ــېنىڭ يېنىڭ ــاللىرىمىز،  ،س ئاي

ــال  ــاللىرىمىز ۋە ب ــ  ىم ــغۇل بول ــلهن مهش ــپ، پ ۇلىرىمىز بى ــۆپ كېتى ك
ــ   ــۇپ ق ــىلهرنى ئۇنت ــدىمىمىز، ـ د   النهرس ــبهر   . ې ــان پهيغهم ــۇنى ئاڭلىغ ب

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
تائاالنىـــڭ نـــامى بىـــلهن قهســـهم هللا ــــ جېـــنىم ئىلكىـــدە بولغـــان ا 

ئهگهر سـىلهر داۋاملىـق مېنىـڭ يېنىمدىكىـدەك زىكىـردە       قىلىمهنكى،
ســىلهر بىــلهن  ،لىــپېا كغــڭالر ۋە يولۇڭالرۈئۆيــپهرىشــتىلهر بولســاڭالر، 

ئىنسـان بهزىـدە ئۇنـداق، بهزىـدە     ئهممـا  ! نـزەله هھ ئـى  .شكهن بوالتتىۈكۆر
   .، ـ دېدى ۋە بۇ سۆزىنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىدىبۇنداق بولىدۇ

   )2750: مۇسلىم(
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َعْن أَبِي ذَرٍّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما َرَوى َعْن اللَّـِه َتَبـاَرَك   ـ   9663
ا ِعَباِدي إِنِّي َحرَّْمُت الظُّلَْم َعلَى َنفِْسي َوَجَعلُْتُه َبْيَنكُْم ُمَحرًَّما فَلَا َتظَالَُموا َوَتَعالَى أَنَُّه قَالَ َي

َيا ِعَباِدي كُلُّكُْم َضالƉ إِلَّا َمْن َهَدْيُتُه فَاْسَتْهُدونِي أَْهِدكُْم َيا ِعَباِدي كُلُّكُْم َجاِئٌع إِلَّـا َمـْن   
ِعُمونِي أُطِْعْمكُْم َيا ِعَباِدي كُلُّكُْم َعارٍ إِلَّا َمْن كََسْوُتُه فَاْسَتكُْسونِي أَكُْسكُْم أَطَْعْمُتُه فَاْسَتطْ

كُْم َيا َيا ِعَباِدي إِنَّكُْم ُتْخِطئُونَ بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوأََنا أَغِْفُر الذُُّنوَب َجِميًعا فَاْسَتْغِفُرونِي أَغِْفْر لَ
ْن َتْبلُُغوا َضرِّي فََتُضرُّونِي َولَْن َتْبلُُغوا َنفِْعي فََتْنفَُعونِي َيا ِعَباِدي لَْو أَنَّ أَوَّلَكُْم ِعَباِدي إِنَّكُْم لَ

َوآِخَركُْم َوإِْنَسكُْم َوجِنَّكُْم كَاُنوا َعلَى أَْتقَى قَلْبِ َرُجلٍ َواِحٍد ِمْنكُْم َما َزاَد ذَِلَك ِفي ُملِْكي 
أَنَّ أَوَّلَكُْم َوآِخَركُْم َوإِْنَسكُْم َوجِنَّكُْم كَاُنوا َعلَى أَفَْجرِ قَلْبِ َرُجلٍ َواِحٍد  َشْيئًا َيا ِعَباِدي لَْو

َما َنقȌََ ذَِلَك ِمْن ُملِْكي َشْيئًا َيا ِعَباِدي لَْو أَنَّ أَوَّلَكُْم َوآِخَركُْم َوإِْنَسكُْم َوجِنَّكُْم قَاُموا ِفي 
أَْعطَْيُت كُلَّ إِْنَساٍن َمْسأَلََتُه َما َنقȌََ ذَِلَك ِممَّا ِعْنِدي إِلَّـا كََمـا   َصِعيٍد َواِحٍد فََسأَلُونِي فَ

يَّاَها َيْنقȌُُ الِْمْخَيطُ إِذَا أُْدِخلَ الَْبْحَر َيا ِعَباِدي إِنََّما ِهَي أَْعَمالُكُْم أُْحِصيَها لَكُْم ثُمَّ أَُوفِّيكُْم إِ
  .اللََّه َوَمْن َوَجَد غَْيَر ذَِلَك فَلَا َيلُوَمنَّ إِلَّا َنفَْسُهفََمْن َوَجَد َخْيًرا فَلَْيْحَمْد 

ــۇ  _  9663 ــۇ زەر رەزىيهلالھـ ــدۇكى،   ئهبـ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ئهنهـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ھهدىسى قۇددۇسىدا مۇنداق 

  :دېگهن
گه ھـارام  مۈمهن زۇلۇمنى ئۆز! ئى بهندىلىرىم: ئاال مۇنداق دېدىاتهللا ا«

ـ   ھهرگىز بىـر  ، شۇڭاھارام قىلدىم ىمۇئاراڭالرد ئۇنى سىلهرنىڭ قىلدىم،
مهن ھىـدايهتكه باشـلىغان   ! ئى بهنـدىلىرىم . بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلماڭالر

كىشىلهردىن باشقا ھهممىڭالر يولـدىن ئازغانسـىلهر، مهنـدىن ھىـدايهت     
مهن ! هنـدىلىرىم ئى ب. يولغا باشالي امهن سىلهرنى توغر ،تهلهپ قىلىڭالر

مهن  ،تويغازغاندىن باشقا ھهممىڭالر ئاچسىلهر، مهندىن رىزىـق تىلهڭـالر  
رگهنـدىن باشـقا   ۈمهن كىيىند! ئـى بهنـدىلىرىم  . رەيېـ سىلهرگه رىزىق ب
ــالر يال ــىلهرڭاچىھهممىڭـ ــۆزەڭالرنى، مسـ ــدىن ئـ ــۈرۈكىيىند هنـ منى ۈشـ

ـ   چهسـىلهر كـې  ! ئـى بهنـدىلىرىم  . رەيۈمهن سىلهرنى كىيىنـد  ،سوراڭالر
مهن گۇناھالرنىـڭ ھهممىسـىنى مهغپىـرەت     كۈندۈز گۇنـاھ قىلىسـىلهر،  

ــمهن ــالر   .قىلى ــرەت تهلهپ قىلىڭ ــدىن مهغپى ــۇ   ،مهن ــىلهرنى ئهپ مهن س
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پايـدىمۇ   ،زەلمهيسـىلهر ۈسـىلهر ماڭـا زىيـان يهتك   ! ئى بهنـدىلىرىم . قىالي
 سـىلهردىن ئىلگىـرى ئـۆتكهن،   ئهگهر ! ئى بهندىلىرىم. زەلمهيسىلهرۈيهتك
ــۋادار بىــر   ھهممىڭــالر ئىنســان ۋە جىــن  ،دىغانلىــېك يىنېــك ئهڭ تهق

 ىنىچنهرسـ ېمېنىـڭ پادىشـاھلىقىمغا ھ   ،تهقـدىردىمۇ  بولغـان  ئادەمدەك
ســىلهردىن ئىلگىــرى  ئهگهر ! ئــى بهنــدىلىرىم . ســىلهرمايلزىيــادە قىال

 گۇناھكـار ئهڭ  ھهممىڭالر ئىنسان ۋە جىن ،دىغانلىېك يىنېك ئۆتكهن،
مېنىــــڭ پادىشــــاھلىقىمدىن  ،هقــــدىردىمۇت بولغــــان ئادەمــــدەكبىــــر 

ســىلهردىن ئهگهر ! ئــى بهنــدىلىرىم. ســىلهرمهيلمهيتهېچنهرســىنى كېھ
بىـر   ھهممىڭالر ئىنسان ۋە جىن ،دىغانلىېك يىنېك ئىلگىرى ئۆتكهن،

مهن ھهر  ڭالر،سورىسـا تىلهكلىرىڭالرنـى  تۈزلهڭلىككه چىقىـپ مهنـدىن   
ڭىزغـا  ېبىـر يىڭنىنـى د  سورىغىنىنى بهرسهممۇ، بۇ خۇددى  ڭالرنىڭبىرى

 ،مهيتمىگهنــدەكېچنهرســىنى كېڭىــز ســۈيىدىن ھ ېد ،تىقىــپ تارتســا 
! ئـى بهنـدىلىرىم  . مهيـدۇ هلمهيتېچنهرسـىنى ك ېدىن ھخهزىنهمـ مېنىڭ 

 ھېســـابالپ قـــويىمهن،بىرمـــۇ بىـــر نـــى ڭالررىىلئهمهلمهن ســـىلهرنىڭ 
كىمكـــى  .رىمهنېـــب يـــاكى جـــازا يىن شـــۇنىڭغا يارىشـــا مۇكاپـــاتېـــك

 .ا ھهمدۇســانا ئېيتســۇنقــهللا ىلىشــقا مۇيهسســهر بولســا،ياخشــىلىقنى ق
مـاالمهت   گهئۆزىـدىن باشـقا ھـېچكىم    ،يامان بىر ئىشـنى قىلغـان بولسـا   

  . »قىلمىسۇن
  )2577: مۇسلىم(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ذََهـَب  ـ   9664
اَء ْيلِ قَاَم فَقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس اذْكُُروا اللََّه اذْكُُروا اللََّه َجاَءْت الرَّاجِفَةُ َتْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ َجثُلُثَا اللَّ

  . الَْمْوُت بَِما ِفيِه َجاَء الَْمْوُت بَِما ِفيِه
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   نهـۇ هب رەزىيهلالھـۇ ئ ئـ ئۇبهي ئىبنى كه_  9664
ن ىچىنىڭ ئۈچتېكمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغه: قىلىنىدۇ

ئــى « :ئىككــى قىســمى ئۆتكهنــدە ئورنىــدىن تــۇرۇپ مۇنــداق دەيتتــى      
بىرىنچى سـۇر   !نى زىكىر قىلىڭالرهللانى زىكىر قىلىڭالر، اهللا! ئىنسانالر
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ئۆلـۈم  ۋەھىمىلىـك   .چېلىنىدۇ، ئارقىدىنال ئىككىنچى سـۇر چېلىنىـدۇ  
  . ①»يېقىنلىشىپ كهلمهكته

 )2457: مىزىتىر(

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى الْأَْزِديُّ الَْبْصرِيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبـُن َعْبـِد   ـ   9665
 الَْوارِِث َحدَّثََنا َهاِشٌم َوُهَو اْبُن َسِعيٍد الْكُوِفيُّ َحدَّثَنِي َزْيٌد الَْخثَْعِميُّ َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ

يَِّة قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ بِئَْس الَْعْبُد َعْبـٌد َتَخيَّـلَ   الَْخثَْعِم
َس َواْخَتالَ َوَنِسَي الْكَبَِري الُْمَتَعالِ بِئَْس الَْعْبُد َعْبٌد َتَجبََّر َواْعَتَدى َوَنِسَي الَْجبَّاَر الْأَْعلَى بِـئْ 

ْبٌد َسَها َولََها َوَنِسَي الَْمقَابَِر َوالْبِلَى بِئَْس الَْعْبُد َعْبٌد َعَتا َوطََغـى َوَنِسـَي الُْمْبَتـَدا    الَْعْبُد َع
 بِـئَْس  َوالُْمْنَتَهى بِئَْس الَْعْبُد َعْبٌد َيْخِتلُ الدُّْنَيا بِالدِّينِ بِئَْس الَْعْبُد َعْبٌد َيْخِتلُ الدِّيَن بِالشُُّبَهاِت

َعْبٌد طََمٌع َيقُوُدُه بِئَْس الَْعْبُد َعْبٌد َهًوى ُيِضلُُّه بِئَْس الَْعْبُد َعْبٌد َرغٌَب ُيِذلُُّه قَـالَ أَُبـو   الَْعْبُد 
  . ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب لَا َنْعرِفُُه إِلَّا ِمْن َهذَا الَْوْجِه َولَْيَس إِْسَناُدُه بِالْقَوِيِّ

ــئه   _  9665 ــۇمهيس خهس ــى ئ ــما بىنت ــا ئهس ــۇ ئهنه دىن مى رەزىيهلالھ
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    

پ ۋە رىلىــېخىيالالرغــا بقــۇرۇق «: مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان  
دېگهن ىــمېنــى ئۇنۇتقــان بهنــدە نهللابۈيــۈك ۋە ئۇلــۇغ ا كۆرەڭلىــك قىلىــپ،

 قهھىرلىـك شـىپ،  ېمۇشـتۇمزورلۇق قىلىـپ، ھهددىـدىن ئ    !ـ ھه؟يامـان   
ـ   مـۈپ، ئويـۇن  ۆغهپلهتـكه چ  !ـ ھه؟دېگهن يامان  ىمېنى ئۇنۇتقان بهندە نهللا

چىرىشــنى ئۇنۇتقــان ) يهر ئاســتىدا(لهرنــى ۋە ى، قهبرىگه بېرىلىــپكــۈلك
 ،كىبىرلىـق قىلىـپ  ھهددىـدىن ئاشـقان،    !ـ ھه؟دېگهن يامان  ىمېبهندە ن

ن دېگهىـ مېسـىدىن چىقارغـان بهنـدە ن   ېئ ئاخىرلىشىشـنى باشلىنىش ۋە 
بهنـدە   ىرىپ قويغـان دىنىنى قولدىن چىق ،رىلىپېدۇنياغا ب !ـ ھه؟  يامان

ــمېن ــانى ــۈبه !ـ ھه؟    دېگهن يام ــپېلهرگه بىش ــدىن   ،رىلى ــى قول دىنىن
نهفسىگه بويسۇنىدىغان  !ـ ھه؟دېگهن يامان  ىمېغان بهندە نىرىپ قويچىق

ــدە ن ــمېبهنـ ــان     ىـ ــكه       !ـ ھه؟دېگهن يامـ ــارزۇ ـ ھهۋەسـ ــازدۇرغۇچى ئـ  ئـ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1999(ئهلبانى  ①
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خورلۇققـا يېتهكلىگـۈچى    !ـ ھه؟دېگهن يامـان   ىـ مېبهندە ن ئهگىشىدىغان
   .①»!ـ ھه؟دېگهن يامان ىمېبهندە ن ھهۋەسكه بېرىلگۈچى

 )2448: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن كَاَنـْت  ـ   9666
ُه ِغَناُه ِفي قَلْبِِه َوَجَمَع لَُه َشْملَُه َوأََتْتُه الدُّْنَيا َوِهَي َراِغَمةٌ َوَمْن كَاَنـْت  الْآِخَرةُ َهمَُّه َجَعلَ اللَّ

  . ا َما قُدَِّر لَُهالدُّْنَيا َهمَُّه َجَعلَ اللَُّه فَقَْرُه َبْيَن َعْيَنْيِه َوفَرََّق َعلَْيِه َشْملَُه َولَْم َيأِْتِه ِمْن الدُّْنَيا إِلَّ
دىن رىــــۋايهت هنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇئ_  9666

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇنىـڭ قهلبىنــى بــاي  هللا ا ،بولســا تهئــاخىرەتئهس ـ يـادى    كىمنىـڭ  «

ــدۇ،  ــدۇ قىلى ــاتىرىنى جهم قىلى ــدە (، خ ــۇ بهن ــال ـ    ) ئ ــان  دۇنيام ــا ئاس غ
هللا ا ،بولســا تىالپىشــېدۇنيــا تال ـ   مــ ئهس ـ يــادى  كىمنىــڭ  .ئېرىشــىدۇ

ــڭ  ــۇ  ئۇنى ــۋىيىتىنى تېخىم ــهكهمبهغهللمهنى ــاتىرىنى ، تۈرۈۋېتىدۇش خ
دۇنيـادىن پهقهت تهقـدىر   شۇنچه جاپـا تارتسـىمۇ،   ) ئۇ بهندە( .چېچىۋېتىدۇ

  . ②»گىال ئېرىشىدۇقىلىنغان نهرسى
  )2465: تىرمىزى(

 عبـد  أقَْبلَ وما فقرياÛ إال ُحُيْصبِ وال فقرياÛ إال ُيمسي فال« :رواية يف زادـ   9667
Ƃاهللا ا Ûبالُودِّ إليه تنقاد املؤمنني قُلُوَب اهللا جَعلَ إال بِقَلْبِِه Ûةƥإليه خري بكل اهللا وكان والر 

  .»أْسَرع
ئۇ ئـادەم كهمـبهغهل   «: يىلگهنېباشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق د_  9667
دى بىـلهن  ۇجـ ۇۋ ا پۈتۈنقهللاقانداق بىر قۇل ا .وپىدۇ، كهمبهغهل قيېتىپ

ىنى تىئۇنىـڭ سـۆيگۈ ـ مـۇھهبب    دىللىرىغـا  مىنلهرنىـڭ  ئمۇهللا يۈزلهنسه، ا
   .»ئۇنىڭغا ئاسانال مۇيهسسهر قىلىدۇياخشىلىقنى  رقانداقھهۋە  سالىدۇ

 )تىرمىزى رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 433(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2005(ئهلبانى  ②
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اللََّه َتَعالَى َيقُولُ َيا  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّـ   9668
ْم أَُسدَّ اْبَن آَدَم َتفَرȟَّْ ِلِعَباَدِتي أَْملَأْ َصْدَرَك ِغًنى َوأَُسدَّ فَقَْرَك َوإِلَّا َتفَْعلْ َملَأُْت َيَدْيَك ُشْغلًا َولَ

  . فَقَْرَك
قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت _  9668

  : الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلالل
ڭنى مېنىـــڭ ەئـــۆز! ئهۋالدى ئـــى ئـــادەم: ئـــاال مۇنـــداق دەيـــدۇاتهللا ا«

ــادىتىمگه ب ــال،ېئىب ــ    مهن غىش ــا تول ــى بايلىقق ــېنىڭ قهلبىڭن  .ايرۇدس
ڭنى ۇئهگهر بۇنى قىلمىساڭ، قول .ڭنىڭ ئالدىنى ئااليۇشۇكهمبهغهل بول

كهمـــبهغهل  ۋە نھهر دائىـــم ئىـــش بىـــلهن مهشـــغۇل قىلىـــپ قـــويىمه 
   .①»ڭغا يول ئاچىمهنۇشۇبول

  )2466: تىرمىزى(

َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الْكَيُِّس َمـْن َدانَ  ـ   9669
  . َمنَّى َعلَى اللَِّهَنفَْسُه َوَعِملَ ِلَما َبْعَد الَْمْوِت َوالَْعاجُِز َمْن أَْتَبَع َنفَْسُه َهَواَها َوَت

ــۋايهت شــــهدداد ئىبنــــى ئهۋس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ _  9669 دىن رىــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈچۈن  ئاخىرەت ،لىپېئ بساېسىدىن ھپئۆز نهــ  كىشى قئهقىللى«
 پ،بېرىلىــھــاۋايى ـ ھهۋەســكه    بولســا، ئــاجىز كىشــى ئهمهل قىلغــۇچى؛ 

  . ②»ئۈمىد كۈتۈپ ياتقۇچىدۇرىن تهللا
  )2459: تىرمىزى(

 َبـاِدُروا « قَالَـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِى َعْنـ   9670
 ُمفَنِّـًدا  َهَرًما أَْو ُمفِْسًدا َمَرًضا أَْو ُمطِْغًيا ِغًنى أَْو ُمْنِسًيا فَقًْرا إِالَّ َتْنظُُرونَ َهلْ َسْبًعا بِاَألْعَمالِ

وزاد رزيـن   .»َوأََمرُّ أَْدَهى فَالسَّاَعةُ أَوِالسَّاَعةَ ُيْنَتظَُر غَاِئبٍ فََشرُّ الدَّجَّالَ أَوِ ُمْجهًِزا َمْوًتا أَْو
  .»اللذات هادم ذكر من أكثروا«

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2006(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 436(ئهلبانى  ②
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ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ    – 9670
  :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

ــىڭالېب« ــغا رشـ ــه ك مۇنـ ــته نهرسـ ــتىن ېۇ يهتـ ــۇرۇلىشـ ــگه بـ ن ئهمهلـ
ــدىراڭالر ــىنى ئۇنتۇلد :ئال ــدىغان   ۇكىش ــك، ئازدۇرى ــدىغان كهمبهغهللى رى
ــايلىق،  ــدىغان بـــ ــاقلىقىنى بۇزىـــ ــدىن ېكتهن ســـ ــهللىك، ئهقىلـــ ســـ

ئــۇ (م، دەججــال ۈئۆلــ ېلىــدىغانقســىز كۇيۇرىلىــق، تېۇرىدىغان قداشــتئا
ــان ئهڭ   ــانكېلىشــى كۈتۈلۈۋاتق ــاپهتتۇر يام ــامهت )ئ ــۇ ناھــايىتى  (، قىي ب

  . ①»)ۇرېغىر كۈندقاتتىق ۋە ئ
  )2306: تىرمىزى(

ــنەر ــۈنلهر « :زىـ ــات كـ ــوقنى باياشـ ــدىقىل يـ ــۈمنى(غان ىـ بهك ) ئۆلـ
 . رىۋايهت قىلغانقوشۇپ  ئىبارىنىدېگهن » !رئهسلهڭال
ِلإِْنَساٍن إِنََّك ِفي َزَماٍن كَِثٌري فُقََهـاǗُُه قَِليـلٌ    َعْن َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد قَالَـ   9671

 قُرَّاǗُُه ُتْحفَظُ ِفيِه ُحُدوُد الْقُْرآِن َوُتَضيَُّع ُحُروفُُه قَِليلٌ َمْن َيْسأَلُ كَِثٌري َمْن ُيْعِطي ُيِطيلُونَ ِفيـهِ 
أَْهَواِئهِْم َوَسَيأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمـانٌ قَِليـلٌ    الصَّلَاةَ َوَيقُْصُرونَ الُْخطَْبةَ ُيَبدُّونَ أَْعَمالَُهْم قَْبلَ

فُقََهاǗُُه كَِثٌري قُرَّاǗُُه ُيْحفَظُ ِفيِه ُحُروُف الْقُْرآِن َوُتَضيَُّع ُحُدوُدُه كَِثٌري َمْن َيْسأَلُ قَِليـلٌ َمـْن   
  . ِه أَْهَواَءُهْم قَْبلَ أَْعَماِلهِْمُيْعِطي ُيِطيلُونَ ِفيِه الُْخطَْبةَ َوَيقُْصُرونَ الصَّلَاةَ ُيَبدُّونَ ِفي

ۇ بىــر ئــادەمگه ۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــئئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســ_  9671
ــگهن  ــداق دې ــۆپ،  : مۇن ــالىملىرى ك ــهن ئ ــالىبلىرىس ــاز ت قۇرئاننىــڭ  ؛ئ

ــدىغان؛   ــيهت بېرىلىــ ــۈملىرىگه ئهھمىــ ــرەك ھۆكــ ــدىن بهكــ  تىالۋىتىــ
، خۇتبىنى نزۇئۇازنى نام ؛كۆپ ىرىلكىشى رىدىغانې، بئاز ھاجهتمهنلىرى

ىدىن ســـىھـــاۋايى ـ ھهۋ   ئىبـــادەتنى دەپ  –ئهمهل  ئوقۇيـــدىغان؛قىســـقا 
شــۇنداق بىــر زامــان  .كىشــىلهرنىڭ زامانىــدا ياشاۋاتىســهنكېچىــدىغان 

قۇرئاننىـــڭ  ؛كـــۆپ بولىـــدۇ تـــالىبلىرىئـــالىملىرى ئـــاز،  ،كىۇلىـــدېك
 ھـاجهتمهنلىرى  تهرك ئېتىلىـدۇ؛ ھۆكـۈملىرى   پ،لىنىېھهرپلىرى ياد ئ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 400(ئهلبان  ①
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نامازنى قىسقا، خـۇتبىنى ئـۇزۇن   ؛ بولىدۇ ئاز ىرىلكىشى رىدىغانې، بكۆپ
  . »ئىبادەتنى تهرك ئېتىدۇ –ئهمهل  نى دەپھهۋەسـ  ھاۋايى ؛دۇئوقۇي

   )419: مالىك(

 فيهـا  ليس قراءة يف خري ال أال«: قال عنه اهللا رضي طالب أيب بن عليـ   9672
Ûفيها ليس عبادة يف وال تدبُّر Ûمن: الفقيه كلُّ الفقيُه ِفقْه Ɓ ة ِمْن النَّاَس ُيقَنِّطƥر Ûاهللا Ɓو 
  .»سواه ما إƂ عنه رغبة القرآن َيَدعِ وƁ اهللاÛ َمكْرِ من ُيؤِمنُهْم

! دىقـقهت قىلىڭـالر  «: ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ  _  9672
 .يوقتــۇر تهپهككــۇر قىلمــاي تــۇرۇپ ئوقۇغــان تىالۋەتــته خهيــرســىنى ىمهن

 .خهيــر يوقتــۇر  ىمۇغــان ئىبــادەتت ىنئىلىمســىز قىلكۇرســىز ۋە تهپهك
 ھهم ئـۇالرنى غان ايـدى سىز قىلمىدنىڭ رەھمىتىدىن ئىنسانالرنى ئۈمهللا
خـاتىرجهم قىلمايـدىغان، قۇرئـاننى تاشـالپ باشـقا      نىڭ جازاسـىدىنمۇ  هللا

  . »نهرسىگه بېرىلىپ كهتمهيدىغان كىشى ھهقىقىي ئالىمدۇر
 ) رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَـالَ َيـا   ـ   9673
ةٌ ِمـْنُهنَّ  َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّقَْن َوأَكِْثْرنَ اِلاْسِتْغفَاَر فَإِنِّي َرأَْيُتكُنَّ أَكْثََر أَْهلِ النَّارِ فَقَالَْت اْمَرأَ

ْن َوَما لََنا َيا َرُسولَ اللَِّه أَكْثََر أَْهلِ النَّارِ قَالَ ُتكِْثْرنَ اللَّْعَن َوَتكْفُْرنَ الَْعِشَري َوَما َرأَْيُت ِم َجْزلَةٌ
َناِقَصاِت َعقْلٍ َوِدينٍ أَغْلََب ِلِذي لُبٍّ ِمْنكُنَّ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما ُنقَْصانُ الَْعقْلِ َوالدِّينِ 

أَمَّا ُنقَْصانُ الَْعقْلِ فََشَهاَدةُ اْمَرأََتْينِ َتْعِدلُ َشَهاَدةَ َرُجلٍ فََهذَا ُنقَْصانُ الَْعقْـلِ َوَتْمكُـثُ    قَالَ
  . اللََّياِلي َما ُتَصلِّي َوُتفِْطُر ِفي َرَمَضانَ فََهذَا ُنقَْصانُ الدِّينِ

ــۇ ئهنهۇ  _  9673 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــدا ئاب ــادىن مۇن ق م
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ

رىڭالر، كـــۆپ ئىســـتىغپار ېـــقه بىســـهد! ئايـــالالر جامائهســـى ــــ ئـــى 
ــتىڭالرېئ ــىلهرنى  !يـــ ــۈنكى مهن ســـ ــنهم ڭچـــ ــڭ جهھهنـــ  ئهھلىنىـــ

 ئارىدىن. دېدىۈم، ـ   كۆرد قىلىدىغانلىقىڭالرنىى تهشكىل چىسىنكۆپىن
  :ئايالبىر ئهقىللىق 
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جهھهنـنهم ئهھلىنىـڭ   ) ئايـالالر (نېمه ئۈچـۈن بىـز   ! لۇلالھـ ئى رەسۇ 
ــبهر        ــورىغانىدى، پهيغهم ــز؟ ـ دەپ س ــكىل قىلىمى ــىنى تهش كۆپىنچىس

  :ئهلهيهىسساالم
چــــۈنكى ســــىلهر بهك كــــۆپ يامــــان ســــۆز قىلىســــىلهر ۋە      ـــــ  

ئـاراڭالردىكى  . قىلىسـىلهر  تۇزكورلـۇق ياخشـىلىقىغا  ) ئهرلىرىڭالرنىڭ(
ــالالرنىڭ  ــق ئاي ــارلىقىنى    ئهڭ ئهقىللى ــانى ب ــدا نۇقس ــل ۋە دىنى مۇ ئهقى
  :ئۇ ئايال. كۆردۈم، ـ دەپ جاۋاب بهردى

ەپ قانـداق بولىـدۇ؟ ـ د    اننۇقسـ  دىكىئهقىل ۋە دىنـ ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دىسورى
 بىـر ئهرنىـڭ گۇۋاھلىقىغـا تهڭ    نىـڭ ئىككى ئايالنىـڭ گۇۋاھلىقى ـ  
ئايــالالر ھهيــزدار   .انىدۇردىكى نۇقســىــئهقل) ئايالالرنىــڭ(لىكــى ئىكهن

دىنـدىكى   )ئايالالرنىـڭ (مانـا بـۇ،   . مايـدۇ، روزا تۇتمايـدۇ  ۇۋاقتىدا نامـاز ئوق 
  . نۇقسانىدۇر، ـ دېدى

  )80: مۇسلىم(

 ِذكْرِ بَِغْيرِ الْكَالََم ُتكِْثُروا الَ َيقُولُ كَانَ َمْرَيَم اْبَن ِعيَسى أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلٌكـ   9674
 ذُُنوبِ ِفى َتْنظُُروا َوالَ َتْعلَُمونَ الَ َولَِكْن اللَِّه ِمَن َبِعيٌد الْقَاِسَى الْقَلَْب فَإِنَّ قُلُوُبكُْم فََتقُْسَو اللَِّه
 اْرَحُموافَ َوُمَعافًى ُمْبَتلًى النَّاُس فَإِنََّما َعبِيٌد كَأَنَّكُْم ذُُنوبِكُْم ِفى َواْنظُُروا أَْرَباٌب كَأَنَّكُْم النَّاسِ
  .الَْعاِفَيِة َعلَى اللََّه َواْحَمُدوا الَْبالَِء أَْهلَ

مهريهم ئـوغلى  : ېـگهن مۇنـداق د  هـى مالىك رەھمهتۇلالھ ئهلهي_  9674
ــا  ــى  ئىيس ــداق دەيتت ــاالم مۇن ــهللا”: ئهلهيهىسس ــقا  زىكىر ڭنى ــدىن باش ى
تىــپ ېقهلــبىڭالر قبولمىســا ، ر بىــلهن كــۆپ مهشــغۇل بولمــاڭالرگهپــله

ممـا سـىلهر بـۇنى    هئ يىراقلىشىدۇ،ىن تهللالبى قاتقان كىشى اقه .تىدۇېك
ئىنســــانالرنىڭ  ،الپبســــاېھ خوجــــايىنڭالرنى ەئــــۆز .مهيســــىلهرلبىله

ــاڭالر  ــاھىنى باھالىمـ ــى  .گۇنـ ــۆزبهلكـ ــۇل ھەئـ ــاېڭالرنى قـ ــۆزالپبسـ  ، ئـ
بهزىلىـــــرى ھهر خىـــــل   نىڭئىنســـــانالر .گۇناھىڭالرغـــــا قـــــاراڭالر 

 .زىلىرىنىڭ تېنى ساغالم بولىـدۇ كېسهللىكلهرگه مۇپتىال بولسا، يهنه به
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ئاغرىتىــــپ،  ئىــــچكېســــهللىكلهرگه مــــۇپتىال بولغــــان كىشــــىلهرگه 
   “!يتىڭالرېا ھهمدۇسانا ئقهللائۈچۈن االر بولغانلىقىڭ غالمسا ئۆزەڭالرنىڭ

  )رىۋايهت قىلغان مالىك(

 الطََمـعَ  أنَّ: الناُس أيُّها تعلمون«: ُخطَْبِتِه يف يوما قال اƪطاب بن عمرـ   9675
Ûاليأَس وأن فَقْر ÛƖالدنيا أمور من شيء من يئس إذا املرَء وأن ِغ Ɩعنه استغ«.  

: دىئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىر كـۇنى خۇتبىـدە مۇنـداق دېـ    _  9675 
ك كهمبهغهللىـك، كـۆزى توقلـۇق    ۈئـاچكۆزل  ،بىلىڭالركـى ! ئى ئىنسانالر

ۇنىڭغـا  چۈنكى ئىنسـان دۇنيـا ئىشـىدىن كـۆزى تـوق بولسـا، ئ       .رتۇبايلىق
   .هتىياجى قالمايدۇېئ) دۇنياغايهنى (

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 قد الناَس إن ُبَنيَّ يا«: البنه قال لقمان أنـ   اهللا رƥهـ   أنس بن مالكـ   9676
 منذ الدنيا استدبرَت قد وإنَّك يذَهُبونÛ ِسَراعا اɇخرِة إƂ ُيوَعُدونÛ وهم ما عليهم تطاول
Ûواسَتقَْبلَت كنَت ɇاÛَرج دار من إليك إليها أقرُب َتِسُري دارا وإن خرةơ عنها«.  

ــۇلالھ ئه _  9676 ــك رەھمهت ــدۇكى،  مالى ــۋايهت قىلىنى ــدىن رى  لهيهى
ئىنسـانالر ئـۆزىگه   ! ئـى ئوغلـۇم  ”: گهنلوقمان ھهكىم ئوغلىغا مۇنداق دې

ئۇالر ئاخىرەت  ،ھالبۇكى .ۋەدە قىلىنغان ئاخىرەتنى بهك يىراق چاغاليدۇ
سـهن تۇغۇلغىنىڭـدىن تارتىـپ     .تىپ بارماقتـا ېز كېھايىتى تتهرەپكه نا

بارىـدىغان ئۆيـۈڭ   ڭنى، ئاخىرەتكه ئالدىڭنى قىلدىڭ، چۈنكى ادۇنياغا ئارق
   .“چىققان ئۆيۈڭگه قارىغاندا تېخىمۇ يېقىندۇر

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ابِيَح الُْهَدى أَْحلَـاَس الُْبُيـوِت   َوبَِهذَا الْإِْسَناِد قَالَ كُوُنوا َيَنابِيَع الِْعلْمِ َمَصـ   9677
ُسُرَج اللَّْيلِ ُجُدَد الْقُلُوبِ ُخلْقَانَ الثَِّيابِ ُتْعَرفُونَ ِفي أَْهلِ السََّماِء َوَتْخفَـْونَ َعلَـى أَْهـلِ    

  . الْأَْرضِ
ئىلىــم  :مۇنــداق دېــگهنۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئئىبنــى مهســ_  9677

چىنىـــڭ ېنىـــڭ پاالســـلىرى، كبـــۇالقلىرى، ھىـــدايهت چىراقلىـــرى، ئۆي
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كىيىملهرگه  ـ تۈسكى  ئهسكى ۋە لهرگهبڭى قهلېييېپ .نۇرلىرى بولۇڭالر
ــۇڭال  ــگه بولـ ــمان ئهھل ركى،ئىـ ــگه    ئاسـ ــن ئهھلىـ ــۇپ، زېمىـ ــگه تونۇلـ ىـ

   .بىلىنمىگهيسىلهر
  )256: مىىدار(

الَْعزِيزِ إِلَى أَْهلِ الَْمِديَنِة َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ كََتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد ـ  9678
كَلَاُمـُه   إِنَُّه َمْن َتَعبََّد بَِغْيرِ ِعلْمٍ كَانَ َما ُيفِْسُد أَكْثََر ِممَّا ُيْصِلُح َوَمْن َعدَّ كَلَاَمُه ِمْن َعَمِلِه قَلَّ

  . ُهإِلَّا ِفيَما َيْعنِيِه َوَمْن َجَعلَ ِديَنُه غََرًضا ِللُْخُصوَمِة كَثَُر َتَنقُّلُ
: سهئىد ئىبنى ئابدۇلئهزىز رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   _  9678

ــازدى    ــداق دەپ خهت ي ــنه ئهھلىــگه مۇن ــدۇلئهزىز مهدى ــۆمهر ئىبنــى ئاب : ئ
كىمكى ئىلىمسىز ئىبادەت قىلسا، بۇزغانلىرى تۈزەتكهنلىرىدىن كـۆپ  ”
 كىم سۆز قىلىشنى ئهمهل قاتارىـدا سانىسـا، ئـۇ ھالـدا پايدىسـىز      .لىدۇوب

، نىڭ نىشانى قىلسـا كىم دىنىنى تاالش ـ تارتىش  .سۆزلهرنى كهم قىلىدۇ
   .تىدۇېكۆز قارىشى خىلمۇخىللىشىپ ك

   )305: مىىدار(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َرأَْيُت ِمثْـلَ  ـ   9679
  . ِمثْلَ الَْجنَِّة َناَم طَاِلُبَها النَّارِ َناَم َهارُِبَها َولَا

 دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9679
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۇچى اچقئۇنىڭدىن قـ ) لېكىن( نى كۆرمىدىم،ىنىدوزاخقا ئوخشايدىغ«
ئۇنىڭغا ) لېكىن(، كۆرمىدىم مۇنىىنىجهننهتكه ئوخشايدىغ .ئۇخلىماقتا
   .①»ئۇخلىماقتا مۇئىنتىلگۈچى

  )2601: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َبكْرٍ أَنَّ أََبا طَلَْحةَ الْأَْنَصارِيَّ كَانَ ُيَصلِّي ِفي َحاِئِطـِه  ـ   9680
َجَعلَ ُيْتبُِعُه َبَصَرُه َساَعةً ثُمَّ َرَجـَع  فَطَاَر ُدْبِسيٌّ فَطَِفَق َيَتَردَُّد َيلَْتِمُس َمْخَرًجا فَأَْعَجَبُه ذَِلَك فَ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2097(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى مۇاليىملىق ۋە نهسىههت قورقۇش،

 368

إِلَى َصلَاِتِه فَإِذَا ُهَو لَا َيْدرِي كَْم َصلَّى فَقَالَ لَقَْد أََصاَبْتنِي ِفي َماِلي َهذَا ِفْتَنةٌ فََجـاَء إِلَـى   
اِئِطِه ِمْن الِْفْتَنِة َوقَالَ َيا َرُسولَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر لَُه الَِّذي أََصاَبُه ِفي َح

  . اللَِّه ُهَو َصَدقَةٌ ِللَِّه فََضْعُه َحْيثُ ِشئَْت
مادىن مۇنـداق  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ىبهكر ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئهب_  9680

ۋاتـاتتى، بىـر   ۇغىـدا نامـاز ئوق  ېئهبـۇ تهلـهه ئهنسـارى ب   : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 
يهر چىقىـــپ كېتىـــدىغان  قېلىـــپ،باغنىـــڭ ئىچىـــگه كىرىـــپ قـــۇش 

باغنىڭ بۈك ـ باراقسانلىقىدىن چىقىدىغان  كىن ېئىزدەشكه باشلىدى، ل
بـۇ ئىشـتىن خۇرسـهن بولغـان ئهبـۇ تهلـهه قۇشـقا بىـردەم          .مىدىلتاپايهر 

ئهممــا قــانچه رەكــئهت . قــاراپ قالــدى، ئانــدىن نــامىزىنى داۋامالشــتۇردى 
 دىنلىم تۈپهيلىــېۇ مــبــ” :بىــلهن شــۇنىڭ .ئوقــۇغىنىنى ئۇنتــۇپ قالــدى

ئويلىــدى ۋە پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  دەپ “ پىتــنىگه يولۇقتــۇم
ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ، يـــۈز بهرگهن ئهھـــۋالنى ئېيتقانـــدىن 

  :كېيىن
يولىــدا ســهدىقه هللا نــى ا)يهنــى بــېغىم(ئــۇ مــېلىم ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 

   .ـ دېدى! قىلىۋەتتىم، خالىغان ئىشقا ئىشلهتكىن
  )222: مالىك(

َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْو أَنَّ َرُجلًا ـ   9681
 ُيَجرُّ َعلَى َوْجهِِه ِمْن َيْومِ ُوِلَد إِلَى َيْومِ َيُموُت َهَرًما ِفي َمْرَضاِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ لََحقََّرُه َيـْومَ 

  . ِقَياَمِةالْ
ــۇ  _  9681 ــۇ ئهنهــ ــد رەزىيهلالھــ ــى ئهبــ ــۇتبه ئىبنــ ــۋايهت ئــ دىن رىــ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
رىپ ئـۆلگهن كـۈنىگه قهدەر   ېبىر ئادەم تۇغۇلغان كۈنىدىن تارتىپ، ق«

نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن يـۈزىنى يهرگه سـۇۋاپ كهلـگهن بولسـا، قىيـامهت      هللا
ــۈ ــب(نى كـ ــان ېـ ــدا قىلغـ ــ )رىلگهن ئىنئامالرنىـــڭ ئالدىـ ڭ ئهمهللىرىنىـ

   .①»ھېچنهرسىگه ئهرزىگۈچىلىكى يوق ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ
  )17197: ئهھمهد(

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى خېلى ياخشى، ـ دېگهن): 17680(مى ھهيسه ①
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: الشقاء من أربعة” :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أنس عنـ   9682
  .“الدنيا على واƩرص األمل وطول القلب وقسوة العني Ƥود

ــۇ _  9682 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،  ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ دىن رىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

: مۇنــــداق تــــۆت تۈرلــــۈك ئىــــش بهدبهختلىكنىــــڭ ئاالمىتىــــدۇر«
ــلىق  ،بىرىنچىســى ــاش چىقماس ــۆزدىن ي ــى،ك ــڭقهل ؛ ئىككىنچىس  بنى

ــارزۇ  ئۈچىنچىســى، قېتىــپ كېتىشــى؛  ــا ؛ تۆتىنچىســى دۇچهكســىز ئ ني
   .①»ھېرىسمهنلىكى

 )3230: بهززار(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َيأُْخذُ َعنِّـي  ـ   9683
لُْت أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه َهُؤلَاِء الْكَِلَماِت فََيْعَملُ بِهِنَّ أَْو ُيَعلُِّم َمْن َيْعَملُ بِهِنَّ فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فَقُ

 فَأََخذَ بَِيِدي فََعدَّ َخْمًسا َوقَالَ اتَّقِ الَْمَحارَِم َتكُْن أَْعَبَد النَّاسِ َواْرَض بَِما قََسَم اللَُّه لََك َتكُْن
َك َتكُْن ُمْسـِلًما  أَغَْنى النَّاسِ َوأَْحِسْن إِلَى َجارَِك َتكُْن ُمْؤِمًنا َوأَِحبَّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ ِلَنفِْس

  . َولَا ُتكِْثْر الضَِّحَك فَإِنَّ كَثَْرةَ الضَِّحِك ُتِميُت الْقَلَْب
ــۇ   _  9683 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

 دۇگىنىـپ، ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلىـ   ۆكىـم مهنـدىن بهش كهلىمهنـى ئ   ـ  
 ەپ ســورىغانىدى،گىتىـدۇ؟ ـ د   ۆاكى ئهمهل قىلىـدىغان بىـر كىشــىگه ئ  يـ 

  :مهن
شــۇنىڭ بىــلهن،  . ، ـ دېــدىم    گىنىمهنۆمهن ئــ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ   

  :مۇنداق دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنىڭ قولۇمدىن تۇتۇپ
 .ئىنسانالر ئىچىدە ئهڭ ئىبادەتگۇي بولىسهن ،ھارامدىن ساقالنغىنـ  

يى ېئىنسانالرنىڭ ئهڭ ب ،ىم قىلغىنىغا رازى بولغىننىڭ ساڭا تهقسهللا
ڭگه ەئـۆز . مىن بولىسـهن مـۇئ  ،وشناڭغا ياخشـىلىق قىلغىـن  ق .بولىسهن

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھـانىئ ئىبنـى مۇتهۋۋەككىـل       ): 17685(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 ىمۇ شـــۇنى ياخشـــى كـــۆرگىن،باشـــقىالرغ ،مىنـــى ياخشـــى كۆرســـهڭېن
نــى بقهل ۈلكهچــۈنكى كــۆپ كــ ،كــۆپ كــۈلمىگىن .مۇســۇلمان بولىســهن

   .①ئۆلتۈرىدۇ
  )2305: تىرمىزى(

 عليـه  اهللا صلىـ   اهللا رسولَ أَنَّ: ـ   عنه اهللا رضيـ   أيب هريرةَعْن ـ   9684
 الغضب يف العدل وكلمة والعالنيةÛ السِّرِّ يف اهللا َخْشَيِة: بِِتْسع َربِّي أََمَرنِي«: قالـ   وسلم

Ûالفقر يف والقصد والرضى ÛƖَمْن أَِصلَ وأن والغ Ûَمْن وأعطي قَطََعنِي  Ûوأْعفُـوَ  َحَرَمنِـي 
: وقيل بالُعْرفÛ وآمُر عربةÛ ونظري ِذكْراÛ وُنطِْقي ِفكْراÛ َصْميت يكون وأن șَلََمنِيÛ َعمَّْن

  .»باملعروف
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9684

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ىـن  تهللا ،بىرىنچـى : توققۇز نهرسـىنى بۇيرىـدى  مۇنداق ئاال ماڭا اتهللا ا«

شــال ۇخ ،ئىككىنچــى ؛يوشــۇرۇن ھــالهتته قورقــۇشيــاكى ئاشــكارا مهيلــى 
 ،نچىىئــــۈچ ؛ھهق ســــۆزنى ســــۆزلهش ىمۇ، ئاچچىقالنغانــــدىمۇبولغانــــد

سـىله ـ    ،تـۆتىنچى  ؛بىر خىل ياشـاش  ي بولغاندىمۇبا ىمۇ،كهمبهغهللىكت
بهرمىگهنـگه   ،بهشـىنچى  سـىله ـ رەھىـم قىلىـش؛     لهرگهئـۈزگهن رەھىمنى 

تهپهككـۇر   ،يهتتىنچـى  ؛زۇلۇم قىلغاننى ئهپـۇ قىلىـش   ،ئالتىنچى ؛رىشېب
زىكىــر ئۈچــۈن ســۆز قىلىــپ،   ،ســهككىزىنچى ئۈچــۈن ســۈكۈت قىلىــش؛

  . »ياخشىلىققا بۇيرۇش ،زىنچىۇتوقق ئىبرەت ئۈچۈن نهزەر سېلىش؛
 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتَّقِ اللَِّه َحْيثَُمـا  َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصـ   9685
  . كُْنَت َوأَْتبِْع السَّيِّئَةَ الَْحَسَنةَ َتْمُحَها َوَخاِلقِ النَّاَس بُِخلُقٍ َحَسنٍ

ــۇ  _  9685 ــۇ ئهنهـ ــۇ زەر رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ئهبـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1876(ئهلبانى  ①
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يامانلىقنىـڭ   ،ىـن قـورققىن  تهللانهزەر اىيشىڭدىن قهتئۇقهيهردە بول«
ئىنســانالرغا  ،ئارقىســىدىن ئــۇنى يۇيىــدىغان بىــر ياخشــىلىق قىلغىــن 

   ①»!ياخشى مۇئامىله قىلغىن
  )1987 :ىزىمتىر(

َمْن طَـالَ  َعْن أَبِي َبكَْرةَ أَنَّ َرُجلًا قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ النَّاسِ َخْيٌر قَالَ ـ   9686
ُعُمُرُه َوَحُسَن َعَملُُه قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ َشرٌّ قَالَ َمْن طَالَ ُعُمُرُه َوَساَء َعَملُُه قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا 

  . َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ەئهبۇ بهكر_  9686
  :هلهيهى ۋەسهللهمدىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ بىر ئادەم

 ،دىغانىئىنسانالرنىڭ ياخشىسى كىم؟ ـ دەپ سـورى  ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

. بهردى ب، ـ دەپ جـاۋا  كىشـى  بولغان ياخشىئهمهلى  ۋە ئۆمرى ئۇزۇنـ  
  :ئۇ ئادەم

، پهيغهمــبهر ئىنســانالرنىڭ يــامىنى كىــم؟ ـ دەپ ســورىغانىدى      ـــ  
  :ئهلهيهىسساالم

  . ②بهردى ب، ـ دەپ جاۋاان كىشىلى يامان بولغهئهم ،مرى ئۇزۇنئۆـ  

  )2330: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ـ   9687
َمْن لَْم َتكُوَنا ِفيِه لَْم َيكُْتْبُه اللَُّه َشاِكًرا َولَـا  َخْصلََتاِن َمْن كَاَنَتا ِفيِه كََتَبُه اللَُّه َشاِكًرا َصابًِرا َو

 َصابًِرا َمْن َنظََر ِفي ِدينِِه إِلَى َمْن ُهَو فَْوقَُه فَاقَْتَدى بِِه َوَمْن َنظََر ِفي ُدْنَياُه إِلَى َمْن ُهَو ُدوَنـهُ 
َشاِكًرا َصابًِرا َوَمْن َنظََر ِفي ِدينِِه إِلَى َمـْن ُهـَو    فََحِمَد اللََّه َعلَى َما فَضَّلَُه بِِه َعلَْيِه كََتَبُه اللَُّه

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1618(هلبانى ئ ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1899(ئهلبانى  ②
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لَـا  ُدوَنُه َوَنظََر ِفي ُدْنَياُه إِلَى َمْن ُهَو فَْوقَُه فَأَِسَف َعلَى َما فَاَتُه ِمْنُه لَْم َيكُْتْبُه اللَُّه َشـاِكًرا وَ 
  .َصابًِرا أَْخَبَرَنا ُموَسى ْبُن ِحَزامٍ الرَُّجلُ الصَّاِلُح

ــۇ _  9687 ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـ ــۋايهت ئابـ دىن رىـ
قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    

  : دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
ئــۇنى هللا پىلســا، اېتكىمــدە  خىســلهتبــۇ  ،ئىككــى خىســلهت بــاركى«

ت كىمـدە بـۇ خىسـله    .شۈكۈر قىلغۇچى ۋە سهۋر قىلغۇچى قاتارىدا يازىـدۇ 
ئــۇنى شــۈكۈر قىلغــۇچى ۋە ســهۋر قىلغــۇچى قاتارىــدا      هللا پىلمىســا، اېت

 ۋە كىمكى دىنى ھهققىدە ئۆزىدىن يۇقىرى كىشـىگه ئهگهشسـه   .يازمايدۇ
ــدىن   ــۆۋەندۇنياســى ھهققىــدە ئۆزى ــاراپ،  ىتهب ت قىــدە بولغــان كىشــىگه ق

ئـۇنى شـۈكۈر   هللا يتسا، اېا ھهمدە ئقهللادىن ئۈستۈن قىلغان اىڭئۆزىنى ئۇن
كىمكــى دىنــى ھهققىــدە  .ۇچى قاتارىــدا يازىــدۇغــســهۋر قىلقىلغــۇچى ۋە 

دۇنياســى ھهققىــدە   ۋە قىــدىكى كىشــىگه قارىســا  ىتهب تــۆۋەنئۆزىــدىن 
قىــدىكى كىشــىگه قــاراپ، قولغــا كهلتــۈرەلمىگهن ىئۆزىــدىن يــۇقىرى تهب

ئــۇنى شــۈكۈر قىلغــۇچى ۋە ســهۋر  هللا سۇسالنســا، اپئه ىلىرى ئۈچــۈننهرســ
  . ①»قىلغۇچى قاتارىدا يازمايدۇ

   )2512: تىرمىزى(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما النََّجاةُ قَالَ أَْمِسْك َعلَْيـَك  ـ   9688
  . ِلَساَنَك َولَْيَسْعَك َبْيُتَك َواْبِك َعلَى َخِطيئَِتَك قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن

ۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت   ھـۇ ئهنهـ  ئۇقبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلال _  9688
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه مهن :قىلىنىدۇ

نىجاتلىق نېمىدۇر؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، پهيغهمبهر  ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :ئهلهيهىسساالم

مانـا بـۇ   ( ، گۇناھىـڭ ئۈچـۈن يىغـال   ئولتـۇر  دە، ئۆيۈڭـ يىـغ تىلىڭنـى  ـ  
   .②ەپ جاۋاب بهردىدـ  !)نىجاتلىق

  )2406: تىرمىزى(
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 451(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1961(ئهلبانى  ②
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 َحِليَم الَ«ـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َسِعيٍد أَبِى َعْنـ   9689
  .»َتْجرَِبٍة ذُو إِالَّ َحِكيَم َوالَ َعثَْرٍة ذُو إِالَّ

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ _  9689 دىن رى
  :للهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه

كىشــى مايــدۇ، تهجرىبىســى يــوق لبوال يىقىلىــپ قــوپمىغىچه ئــادەم«
  . ①»مايدۇلبوال) كمهت ئىگىسىېھ(ھهكىم 

  )2033: تىرمىزى(

َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتكُوُنـوا إِمََّعـةً   ـ   9690
ْحَسَن النَّاُس أَْحَسنَّا َوإِنْ șَلَُموا șَلَْمَنا َولَِكْن َوطُِّنوا أَْنفَُسكُْم إِنْ أَْحَسَن النَّاُس َتقُولُونَ إِنْ أَ

  . أَنْ ُتْحِسُنوا َوإِنْ أََساُءوا فَلَا َتظِْلُموا
ــ_  9690 ــۇ ۇھـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى،  زەيفه رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ

  :نداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇ
يامــانلىق  .ياخشــىلىق قىلىمىــز ،ياخشــىلىق قىلســا باشــقىالر«”
 .مچـــۇقالردىن بولمـــاڭالرادەيـــدىغان دور“ يامـــانلىق قىلىمىـــز ،قىلســـا

لهڭالركـى، ئىنسـانالر ياخشـىلىق    ىھتا تهربىيور شۇنداق بىرڭالرنى ەئۆز
   ②»!زۇلۇم قىلماڭالر ،يامانلىق قىلسا .ياخشىلىق قىلىڭالر ،قىلسا

  )2007: مىزىتىر(

َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْنَبِغي ِللُْمْؤِمنِ أَنْ ـ   9691
  . ُيِذلَّ َنفَْسُه قَالُوا َوكَْيَف ُيِذلُّ َنفَْسُه قَالَ َيَتَعرَُّض ِمْن الَْبلَاِء ِلَما لَا ُيِطيُق

: نهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    لالھـۇ ئه زەيفه رەزىيهۇھ_  9691
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  .دېدى، ـ مىن كىشى ئۆزىنى خار قىلماسلىقى الزىمۇئمـ  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 349(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 345(ئهلبانى  ②
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مۇئمىن ئـۆزىنى ئـۆزى قانـداق خـار قىلىـدۇ؟ ـ دەپ       ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :سورالغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

، ـ  )خـار قىلىـدۇ  (ئـۆزىنى ئـۇرۇش بىـلهن     ـ كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا 
   .①دەپ جاۋاب بهردى

  )2254: تىرمىزى(

َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة قَالَ كََتَب ُمَعاوَِيةُ إِلَى َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َرِضَي ـ   9692
كِْثرِي َعلَيَّ فَكََتَبْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها اللَُّه َعْنَها أَنْ اكُْتبِي إِلَيَّ ِكَتاًبا ُتوِصينِي ِفيِه َولَا ُت

َمـْن  إِلَى ُمَعاوَِيةَ َسلَاٌم َعلَْيَك أَمَّا َبْعُد فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ 
النَّاسِ َوَمْن الَْتَمَس رَِضا النَّاسِ بَِسَخِط اللَّـِه   الَْتَمَس رَِضا اللَِّه بَِسَخِط النَّاسِ كَفَاُه اللَُّه ُمْؤَنةَ

  . َوكَلَُه اللَُّه إِلَى النَّاسِ َوالسَّلَاُم َعلَْيَك
دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  مهدىـــنه ئهھلىـــدىن بىـــر كىشـــى   _  9692
ئانىسـى ئائىشـه    نىـڭ مىنلهرۇئمۇئـاۋىيه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ م   : قىلىنىدۇ

بىــر پــارچه نهســىههت خېتــى  ماڭــا ”: ىــپزېرەزىيهلالھــۇ ئهنهاغــا خهت ي
نلهرنىڭ ۇئمىهن مجاۋاببۇنىڭغا  .دېدى “!ئۇزۇن بولمىسۇن ، ئهممايازغىن

مهن ! ســاڭا ســاالم بولســۇن”: دەپ خهت يــازدىئانىســى ئۇنىڭغــا مۇنــداق 
ــى ئاڭلى   ــداق دېگىنىنـ ــاالمنىڭ مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــپهيغهمـ : دىمغانىـ

ئـۇنى  هللا غهزىپىگه يولۇقسـا، ا رازىلىقى يولىدا ئىنسانالرنىڭ هللا كىمكى ا«
ــانالر ــدۇ ئىنسـ ــهررىدىن قوغدايـ ــى ا .نىڭ شـ ــى  هللاكىمكـ ــڭ غهزىپىنـ نىـ

ــۈرۈپ، ئىنســانالرنى خ  ــا، ا ۇكهلت ــاۋاله  هللا شــال قىلس ــۇنى ئىنســانالرغا ھ ئ
   ②“!ساڭا ساالم بولسۇن »قىلىپ قويىدۇ

 )2414: تىرمىزى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْؤِمُن ِغرٌّ كَرٌِمي  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّىـ   9693
  . َوالْفَاجُِر ِخبٌّ لَِئيٌم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1838(ئهلبانى  ①
 .ـ دېگهن سهھىه،): 1967(ئهلبانى  ②
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دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9693
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ« ــگهن ئېســىل ئهخالقلىــق  مىن ۇئم ــاجبولىــدۇ،  يخىېۋە ســدې ىر ف
   .①»بولىدۇرەزىل ۋە الدامچى دېگهن ئ

  )1964: تىرمىزى(

أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ أَْخَبَرُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَـا ُيلْـَدȟُ   ـ   9694
  . الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحرٍ َمرََّتْينِ

كى، دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9694
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»تىم چۈشمهيدۇېزاققا ئىككى قوبىر تدېگهن مىن ۇئم«
  )3982: ئىبنى ماجه(

 فَقَـالَ . الْفَْضلَ ُيرِيُدونَ َنَرى َما بَِك َبلَغَ َما ِللُقَْمانَ ِقيلَ أَنَُّه َبلََغُه أَنَُّه َماِلٌك_  9695
  .َيْعنِينِى الَ َما َوَتْرُك اَألَماَنِة َوأََداُء الَْحِديِث ِصْدُق لُقَْمانُ

: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇمالىــك _  9695
  :قمان ھهكىمدىنۇل شىچه،تىېماڭا ي

  :، ئۇرىشتىڭ؟ ـ دەپ سورالغانداېىۋىگه قانداق ئتبۇ مهرـ  
ــ   ــانهت قىلماســلىق، ك  تراســـ ــانهتكه خىي رەكســىز ېســۆزلهش، ئام

  . ئىكهن بهرگهن بدەپ جاۋاـ  ق تۇرۇش ئارقىلىق،يىرائىشالردىن 
   )مالىك رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَةٌ لَا َيْنظُُر اللَّـُه  ـ   9696َ
الَْعاقُّ ِلَواِلَدْيِه َوالَْمْرأَةُ الُْمَتَرجِّلَةُ َوالدَّيُّوثُ َوثَلَاثَةٌ لَـا َيـْدُخلُونَ   َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة 

  . الَْجنَّةَ الَْعاقُّ ِلَواِلَدْيِه َوالُْمْدِمُن َعلَى الَْخْمرِ َوالَْمنَّانُ بَِما أَْعطَى

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1599(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3217(ئهلبانى  ②
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دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ_  9696
  :بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهم

ــۈنى « ــامهت ك ــداق هللا ،قىي ــدۇ   مۇن ــۈزىگه قارىماي ــۈچ كىشــىنىڭ ي : ئ
ــا بىرىنچىســــى،  كىشــــى؛ ئانىســــىنىڭ قارغىشــــىنى ئالغــــانـ      ئاتــ
هر كىشــىگه ئوخشــىۋالغان ئايــال؛ ئۈچىنچىســى، دۆيــۈز  ئ ئىككىنچىســى،

شـــى جهنـــنهتكه ئـــۈچ كىمۇنـــداق  ).خوتـــۇنىنى كۈنلىمهيـــدىغان ئـــادەم(
ــى،: كىرمهيـــدۇ ــا بىرىنچىسـ ــان ـ     ئاتـ  ؛ئانىســـىنىڭ قارغىشـــىنى ئالغـ

ــى، ــاراقكهش ئىككىنچىســ ــى، ؛ھــ ــنهت   ئۈچىنچىســ ــنىگه مىنــ بهرگىــ
  . ①»قىلىدىغان كىشى

  )2562: نهسائى(

الَ قَالَ اللَُّه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـ   9697
لٌ ثَلَاثَةٌ أََنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َرُجلٌ أَْعطَى بِي ثُمَّ غََدَر َوَرُجلٌ َباَع ُحرا فَأَكَلَ ثََمَنُه َوَرُج

  . اْسَتأَْجَر أَجًِريا فَاْسَتْوفَى ِمْنُه َولَْم ُيْعِط أَْجَرُه
ىنىــدۇكى، ايهت قىلرىــۋ دىننهــۇهئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئ_  9697

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قىيامهت كۈنى، مهن مۇنداق ئۈچ كىشىنىڭ : مۇنداق دەيدۇ ئاالاتهللا ا«

نـامىمنى شـېپى كهلتـۈرۈپ     مېنىـڭ  بىرىنچىسـى، : دەۋاگىرى بـولىمهن 
 ھۆددىســـــىدىن چىقمىغـــــان كىشـــــى؛) ۋەدىســـــىنىڭ(بېرىـــــپ، ۋەدە 

 ؛تىپ پـۇلىنى يـېگهن كىشـى   ېسـ ) ئالـداپ ( ادەمنىھۆر ئ ئىككىنچىسى،
ــى، ــلىتىپ   ئۈچىنچىس ــىنى ئىش ــر كىش ــى  ،بى ــا(ھهققىن  )تهلهپ قىلس

  . »بهرمىگهن كىشى
 ) 2227: بۇخارى(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َيْضـَمْن  ـ   9698
  . ِه َوَما َبْيَن رِْجلَْيِه أَْضَمْن لَُه الَْجنَّةَِلي َما َبْيَن لَْحَيْي

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2402(ئهلبانى  ①
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دىن رىـــۋايهت نهـــۇهســـهھل ئىبنـــى ســـهئد رەزىيهلالھـــۇ ئ   _  9698
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىككــى لېــۋى بىــلهن ئىككــى پاچىقىنىــڭ ئارىســىنى       كــىكىم«
ئۇنىڭ جهنـنهتكه كىرىشـىگه   ، مهن قىلساكېپىللىك  قامهھكهم ساقالش

  . »ىمهنقىلكېپىللىك 
  )6474: بۇخارى(

َعْن أَيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َشرُّ َما ـ   9699
  . ِفي َرُجلٍ ُشحٌّ َهاِلٌع َوُجْبٌن َخاِلٌع

رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ    دىنئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9699
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :ئاڭلىغان
ھهددىــدىن زىيــادە قورقۇنچــاقلىق  ۋە خىللىــقېھهددىــدىن زىيــادە ب«

  . ①»تتۇرئىللهئىنساندىكى ئهڭ يامان 
  )2511: ئهبۇ داۋۇد(

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َعْن النَّبِـ   9700
  . ِخبٌّ َولَا َمنَّانٌ َولَا َبِخيلٌ

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رىئهبــۇ بهكــ_  9700
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ②»نهتكه كىرمهيدۇجهن) كىشى(خىل ېۋە ب خورلىگهر، مىننهتيھى«
  )1963: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2193(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 336(ئهلبانى  ②
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ـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ أَنَُّه ِحَمارٍ ْبنِ ِعَياضِ َعْنـ   9701
 َعلَـى  أََحـدٌ  َيفَْخـرَ  َوالَ أََحٍد َعلَى أََحٌد َيْبِغَى الَ َحتَّى َتَواَضُعوا أَنْ إِلَىَّ أَْوَحى اللََّه إِنَّ«: 
  .»أََحٍد

ــار  _  9701  ــى ھىمـ ــاز ئىبنـ ــۋايهت    ئىيـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاال ماڭــااتهللا ا« ــۇڭالر كهمــتهر” :ئ ــ !بول ــۇم ېچكىم ھــېھ چكىمگه زۇل
 “ھېچكىم ھېچكىمنىـڭ ئالدىـدا چوڭچىلىـق قىلمىسـۇن     ىسۇن،قىلم

  . ①»دەپ ۋەھيى قىلدى
   )4895: ۋۇدئهبۇ دا(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْبَغُض النَّاسِ إِلَى اللَّـِه  ـ   9702
َهرِيَق ِلُيثَلَاثَةٌ ُملِْحٌد ِفي الَْحَرمِ َوُمْبَتغٍ ِفي الْإِْسلَامِ ُسنَّةَ الَْجاِهِليَِّة َوُمطَِّلُب َدمِ اْمرِئٍ بَِغْيرِ َحقٍّ 

  . َدَمُه
ــۇ ئهنهۇ _  9702 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــۋايهت ئىبنـــ ــادىن رىـــ مـــ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
: مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك كىشىنى يامان كۆرىـدۇ ئىنسانالردىن تائاال هللا ا«

 ؛ ئىككىنچىســى،ھهرەمــدە زۇلــۇم ۋە ھهقســىزلىق قىلغــان بىرىنچىســى،
دەۋرىدىكى ئۇسۇل بـويىچه تهلهپ  جاھىلىيهت ھهققىنى تۇرۇپ  سۇلمانمۇ

ــان؛ ــى، قىلغـ ــكه     ئۈچىنچىسـ ــى تۆكۈشـ ــاننىڭ قېنىنـ ــاھ ئىنسـ بىگۇنـ
  . »تىرىشقان

 )6882: بۇخارى(

 َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللَّـَه َحـرَّمَ  ـ   9703
َعلَْيكُْم ُعقُوَق الْأُمََّهاِت َوَوأَْد الَْبَناِت َوَمَنَع َوَهاِت َوكَرَِه لَكُْم ِقيلَ َوقَالَ َوكَثْـَرةَ السُّـَؤالِ   

  َوإَِضاَعةَ الَْمالِ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4093(ئهلبانى  ①
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ــى شـــ _  9703 ــۇغىرە ئىبنـ ــۋايهت  مـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ۇئبه رەزىيهلالھـ
  :دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

نــى ر، قىزلىرىڭالىتىششــخئانــاڭالرنى قاـ    ئاتــا گهئــاال ســىلهراتهللا ا«
ــك كۆمــ ىت ) باشــقىالردىن(ۈش، ۋە باشــقىالرغا بهرمهســتىن، ھهردائىــم  رى

ئۇندىن باشقا قۇرۇق پاراڭ قىلىش، كـۆپ سـوئال   . تىلهشنى ھارام قىلدى
  . »سوراش ۋە پۇل ـ مالنى بوزۇپ چېچىشنى مهكرۇھ قىلدى

  )2408: بۇخارى(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُحبَُّك الشَّْيَء ُيْعِمـي  ـ   9704
  .َوُيِصمُّ

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ردا رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇەئهبـــۇ د_  9704
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىنى بهك ي « ــر نهرسـ ــېنى   بىـ ــتىش سـ ــۆرۈپ كېـ ــى كـ ــقا (اخشـ باشـ
  . ①»دۇپ قويىقارىغۇ ۋە گاس قىلى) نهرسىلهرگه نىسبهتهن

  )5130: ئهبۇ داۋۇد(

: قالـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   النƑَّ أنـ   عنه اهللا رضيـ   هريرة أبوـ   9705
  .»رِفْده ومينع عبدهÛ وَيْجِلُد وحدهÛ يأكل الذي بشراركم؟ أُنبئكم أَال«

پهيغهمــبهر : ۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇئهبــۇ ھــ_  9705
  : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

ــامىنىڭالر! ئاڭــاھ بولــۇڭالركى« ـــ ســىلهرنىڭ ئهڭ ي ــالغۇز تامــاق  ـ ي
ــدىغان،    ــۇلىنى قامچىاليـ ــدىغان، قـ ــقىالرغا(يهيـ ــولىنى  ) باشـ ــاردەم قـ يـ

  . »سۇنمايدىغان كىشىلهردۇر
 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1097(ئهلبانى  ①
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أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَْصَبَح اْبُن آَدَم َعْن ـ   9706
اْسَتقَْمَنا فَإِنَّ الْأَْعَضاَء كُلََّها ُتكَفُِّر اللَِّسانَ فََتقُولُ اتَّقِ اللََّه ِفيَنا فَإِنََّما َنْحُن بَِك فَإِنْ اْسَتقَْمَت 

  . ْجَت اْعَوَجْجَناَوإِنْ اْعَوَج
هنهــــۇدىن رىــــۋايهت ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئ _  9706

   :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهزالىـــرى تىلغـــا بـــارلىق شـــى بىـــلهن زۇۇقئـــادەم ئهۋالدى تـــاڭ ئات«

چـۈنكى بىـز سـهن    ! تىـن قـورققىن  هللابىزنىـڭ ھهققىمىـزدە ا  ”: يالۋۇرۇپ
سـهن   .بىزمۇ توغرا بولىمىز ،توغرا بولساڭ ئهگهر سهن. مىزىلهن بىرگبى

  . ①»دەيدۇ “ئېزىقساڭ، بىزمۇ ئېزىقىمىز
  )2407: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ قَالَ ُتُوفَِّي َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه فَقَالَ َيْعنِي َرُجلًا أَْبِشْر بِالَْجنَِّة فَقَالَ ـ   9707
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم أََولَا َتْدرِي فَلََعلَُّه َتكَلََّم ِفيَما لَا َيْعنِيِه أَْو َبِخلَ بَِما لَا َيْنقُُصُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  . قَالَ َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9707 ــداق رى  :دىن مۇن

المنىڭ يېنىـدا  ساھابىلهردىن بىرىنىڭ ۋاپاتىدا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـا 
  :تۇرغان بىر كىشى

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنهتته بولىدۇ، ـ هنـ بۇ ئادەم ج 
بهلكى ئـۇ ئـۆزىگه ئاالقىسـى يـوق سـۆزلهرنى       ؟سهن نهدىن بىلىسهنـ  

خىللىق قىلىـپ  ېرەك بولمىغان نهرسىگه بېسۆزلىگهندۇ ياكى ئۆزىگه ك
  . ②دېدىـ ! ؟باشقىالرغا بهرمىگهندۇ

  )2316: مىزىتىر(

َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   9708
   .اللَِّه َوَسلََّم قَالَ كُلُّ كَلَامِ اْبنِ آَدَم َعلَْيِه لَا لَُه إِلَّا أَْمٌر بَِمْعُروٍف أَْو َنْهٌي َعْن ُمْنكَرٍ أَْو ِذكُْر

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1962(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 402(ئهلبانى  ②
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ادىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئۇممۇ ھهبىبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ  _  9708
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 توسـۇش ۋە يامـانلىقتىن   ،ياخشىلىققا بـۇيرۇپ  ئىنسان بالىسىنىڭ«
ــر قىل هللا ــى زىكى ــۆزىنىڭ   ن ــارلىق س ــقا ب ــۆزىگه(ىشــتىن باش ــچه ) ئ قىل

  . ①»پايدىسى يوق
  )2412: ىرمىزىت(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ الَْعْبـَد لََيـَتكَلَُّم    ـ   9709
ُم بِالْكَِلَمِة بِالْكَِلَمِة ِمْن رِْضَواِن اللَِّه لَا ُيلِْقي لََها َبالًا َيْرفَُعُه اللَُّه بَِها َدَرَجاٍت َوإِنَّ الَْعْبَد لََيَتكَلَّ

  . ِمْن َسَخِط اللَِّه لَا ُيلِْقي لََها َبالًا َيْهوِي بَِها ِفي َجَهنََّم
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9709

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سـۆزنى  نـى رازى قىلىـدىغان بىـر    هللا بىلىپ ـ بىلـمهي  بىر ئىنسان «

ــدۇ ــۆز  ۋە قىلى ــۇ س ــهۋەبىدىن ا ىب ــامىنى   هللا س ــى ماق ــڭ جهننهتتىك ئۇنى
پىنـى  ىنىـڭ غهز هللا بىلىـپ ـ بىلمهيـال   بىـر ئىنسـان    .رىـدۇ ۈيۇقىرى كۆت

ــدىغان بىــر ســۆزنى قىلىــدۇ  ــۇ ســۆز ۋە كهلتۈرى ــۇنى هللا ســهۋەبىدىن ا ىب ئ
  . »جهھهننهمگه تاشاليدۇ

 )6478: بۇخارى(

الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتَعلََّم َصْرَف َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَـ   9710
  . ْدلًاالْكَلَامِ ِلَيْسبَِي بِِه قُلُوَب الرَِّجالِ أَْو النَّاسِ لَْم َيقَْبلْ اللَُّه ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة َصْرفًا َولَا َع

هت قىلىنىــدۇكى، دىن رىــۋايرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇيئهبــۇ ھــۇرە_  9710
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈچۈن گهپتانلىقنى  قايمۇقتۇرۇش ئهقلىنىئىنسانالرنىڭ تائاال هللا ا«
  . ②»قوبۇل قىلمايدۇ ، نه نهفله ئىبادىتىنىپهرزنه گهنگهن كىشىنىڭ ۆئ

  )5006: ئهبۇ داۋۇد(
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 424(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1065(ئهلبانى  ②
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َسى اْبَن َمْرَيَم لَِقَي ِخْنزِيًرا بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَُه اْنفُذْ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ ِعيـ   9711
ِطَق بَِسلَامٍ فَِقيلَ لَُه َتقُولُ َهذَا ِلِخْنزِيرٍ فَقَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم إِنِّي أََخاُف أَنْ أَُعوَِّد ِلَسانِي الَْمْن

  . بِالسُّوِء
ئىيسـا  : قىلىنىـدۇ  تىن مۇنداق رىۋايهتيهھيا ئىبنى سهئىد_  9711

ــدا بىــر چوشــقىغا يولۇقــۇپ قېلىــپ،    ئىبنــى مهريهم ئهلهيهىسســاالم يول
  :ئۇنىڭغا

  :ئهتراپىدىكىلهر. ـ دېدى! ـ ساالمهت ئۆتۈپ كهتكىن 
ــــ ســـهن چوشـــقىغىمۇ شـــۇنداق گهپ قىالمســـهن؟ ـ دەپ ئېتىـــراز     

  :بىلدۈرگهنىدى، ئىيسا ئهلهيهىسساالم
ــۆزلهرگه ئادە     ــان سـ ــى يامـ ــ مهن تىلىمنـ ــتىن  ــ ــدۈرۈپ قويۇشـ تلهنـ

   .قورقىمهن، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )1847: مالىك(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُجلًا اْسَتأْذَنَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َرآُه قَالَ ـ   9712
طَلََّق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِفـي   بِئَْس أَُخو الَْعِشَريِة َوبِئَْس اْبُن الَْعِشَريِة فَلَمَّا َجلََس َت

 َوْجهِِه َواْنَبَسطَ إِلَْيِه فَلَمَّا اْنطَلََق الرَُّجلُ قَالَْت لَُه َعاِئَشةُ َيا َرُسولَ اللَِّه ِحَني َرأَْيَت الرَُّجـلَ 
لَْيِه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  قُلَْت لَُه كَذَا َوكَذَا ثُمَّ َتطَلَّقَْت ِفي َوْجهِِه َواْنَبَسطَْت إِ

َركَـُه  َوَسلََّم َيا َعاِئَشةُ َمَتى َعهِْدِتنِي فَحَّاًشا إِنَّ َشرَّ النَّاسِ ِعْنَد اللَِّه َمْنزِلَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َمـْن تَ 
  . النَّاُس اتِّقَاَء َشرِِّه

بىر : داق رىۋايهت قىلىنىدۇدىن مۇنئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها_  9712
ــادەم  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا كىــرىش  ئ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى كۆرۈپال. ئۈچۈن رۇخسهت سورىدى
لېكىن ئۇ ئادەم كىرگهندىن كېيىن، . ـ دېدى! ـ بۇ ئهجهپ ناچار ئادەم 

ئۇ ئـادەم  . ە بولدىناھايىتى خۇش چىراي كۈتۈۋېلىپ، قىزغىن مۇئامىلىد
  :چىقىپ كهتكهندىن كېيىن، مهن

ئــۇ ئــادەم تېخــى ئىشــىكتىن كىــرمىگهن چاغــدا، ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
ــۇ؟     ــايىقى ســۆزنى ئېيتتىــڭ ـ ي ــايىتى   ! ب ــدىن كېــيىن ناھ ــۇ كىرگهن ئ
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ــبهر          ــورىغانىدىم، پهيغهمـــ ــدىڭغۇ؟ ـ دەپ ســـ ــپېئىل كۈتۈۋالـــ خۇشـــ
  :ئهلهيهىسساالم

ــه   ــى ئائىش ــ ئ ــڭ  ! ـ ــان مېنى ــهن قاچ ــقىالرغا ئهخالقســىزلىق  س باش
ــدىن    ــكىلىكى تۈپهيلىـ ــڭ ئهسـ ــدىڭ؟ خۇيىنىـ ــى كۆرگهنىـ قىلغىنىمنـ

نىـڭ نهزىرىـدە ئهڭ ناچـار    هللاباشقىالر تهرىپىدىن تهرك ئېتىلگهن كىشى ا
  . يهردىن ئورۇن ئالىدىغان كىشىدۇر، ـ دەپ جاۋاب بهردى

  ) 6032: بۇخارى(

  .اتِّقَاَء فُْحِشِه :ةو يف روايـ  9713
ــۋايهتته هيهن_  9713 ــال ســۆزلىرى تۈپهيلىــدىن  : بىــر رى ســهت ۋە قوپ

  .، ـ دەپ كهلگهن)باشقىالر تهرىپىدىن تهرك ئېتىلگهن كىشى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَا قَـالَ   ـ   9714
 فهـو . بغريه ُمْزرِيا بَِنفِْسِهÛ ُمْعجِبا قال إِذا: مالك فّسره .ْمالرَُّجلُ َهلََك النَّاُس فَُهَو أَْهلَكُُه

 معهمÛ نفسه يرى وهو قالهÛ إِذا وأما. َخلِْقِه يف اهللا سرائر يدري ال ألنه منهمÜ هالكا أشّد
   .به بأس فال. لغريه منه احتقارا أشّد لنفسه وهو

نىــدۇكى، ۇدىن رىــۋايهت قىلىئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ_  9714
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ،ىنى ئاڭلىسـاڭالر ىندېگ“ ئىنسانالر ھاالك بولدى” :بىر كىشىنىڭ«
  . »ھاالك بولغۇچىدۇرچوڭ ئهڭ  نىڭ ئۆزىئۇ كىشى ،بىلىڭالركى

  )2623: مۇسلىم(

ئــۆزىنى بــۇ ســۆزنى  كىشــى : لىدىيمالىــك بــۇنى مۇنــداق شــهرھى   
يتقان بولسـا، ئـۇ   ېۈستۈن كۆرۈپ، ئۇالرنى كۆزگه ئىلماي ئئىنسانالردىن ئ

 ،مما ئۇالرغـا ئىچـى ئاغرىـپ   هئ .ئۇالردىن بهتتهر ھالهتته ھاالك بولغۇچىدۇر
يتقان بولسا، ئۇنىڭغـا  ېئ ىغان ھالدالبساېدەپ ھ دىن بىرىئۇالر مۇئۆزىنى

  . چقانداق گۇناھ بولمايدۇېھ
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أَُبو َمْسُعوٍد ِلأَبِي َعْبِد اللَِّه أَْو قَالَ أَُبو َعْبِد اللَِّه ِلأَبِي َعْن أَبِي ِقلَاَبةَ قَالَ قَالَ ـ   9715
َمْسُعوٍد َما َسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي َزَعُموا قَالَ َسِمْعُت َرُسـولَ  

يَّةُ الرَُّجلِ َزَعُموا قَالَ أَُبو َداُود أَُبو َعْبِد اللَِّه َهـذَا  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ بِئَْس َمِط
  .ُحذَْيفَةُ

ۇد ئئهبــۇ مهســ: دىــن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهبــۇ قىالبه_  9715
ــۇ  ــۇ ئهنهـ ــدۇلالھرەزىيهلالھـ ــۇ ئابـ ــۇ   تىنئهبـ ــدۇلالھ ئهبـ ــۇ ئابـ ــاكى ئهبـ يـ

  :تىنمهسئۇد
دەپـــتىمىش، ”ىڭ ــــ پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمن 

دېگهن سۆز ھهققىدە نېمه دېگهنلىكىنـى ئاڭلىـدىڭمۇ؟ ـ    “ ئىتىپتىمىش
  :دەپ سورىغانىدى، ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى

كىشـىنىڭ دەلىلسـىز   بىـر  «: ـ مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  
   .①دېگىنىنى ئاڭلىدىم» !يامان؟دېگهن ىمېنسۆزلهرنى ئېيتىپ يۈرۈشى 

 )4972: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ كُـلُّ  ـ   9717
َح َوقَْد أُمَِّتي ُمَعافًى إِلَّا الُْمَجاِهرِيَن َوإِنَّ ِمْن الُْمَجاَهَرِة أَنْ َيْعَملَ الرَُّجلُ بِاللَّْيلِ َعَملًا ثُمَّ ُيْصبِ

لَُّه َعلَْيِه فََيقُولَ َيا فُلَانُ َعِملُْت الَْبارَِحةَ كَذَا َوكَذَا َوقَْد َباَت َيْسُتُرُه َربُّـُه َوُيْصـبُِح   َسَتَرُه ال
  . َيكِْشُف ِسْتَر اللَِّه َعْنُه

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9717
نــداق دېگهنلىكىنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇ 

   :ئاڭلىغان
 ھهممىسىدىن ئۆز گۇناھىنى جار سالىدىغانالردىن باشقا تىمىممۈئ«

چىسى ېىش شۇكى، ئىنسان كسېل ىنى جارگۇناھ .مهغپىرەت قىلىنىدۇ
 .ئۇنىــڭ گۇنــاھىنى يوشــۇرىدۇهللا ا قۇزىــدۇ،بىــر گۇنــاھنى قىلىــپ تــاڭ ئات

ــۇهئ ــاالنچى” :ممــا ئ ــداق ـ    هچېمهن بۈگــۈن كــ! ئــى پ ــداق ئىــش مۇمۇن ن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4158(ئهلبانى  ①
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شۇرغان گۇنـاھنى  يو ىسىچېكتائاال هللا ائۇ  شۇنىڭ بىلهن، .دەيدۇ“ قىلدىم
  . »تاڭ ئاتقاندا ئېچىپ تاشاليدۇ

 )6069: بۇخارى(

َعْن ُبَرْيَدةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ إِنَّ ِمـْن   ـ   9718
ْن الِْعلْمِ َجْهلًا َوإِنَّ ِمْن الشِّْعرِ ُحكًْما َوإِنَّ ِمْن الْقَْولِ ِعَيالًا فَقَالَ َصْعَصَعةُ الَْبَياِن ِسْحًرا َوإِنَّ ِم

ـ   لُ ْبُن ُصوَحانَ َصَدَق َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا قَْولُُه إِنَّ ِمْن الَْبَياِن ِسـْحًرا فَالرَُّج
َوُهَو أَلَْحُن بِالُْحَججِ ِمْن َصاِحبِ الَْحقِّ فََيْسَحُر الْقَْوَم بَِبَيانِـِه فََيـذَْهُب    َيكُونُ َعلَْيِه الَْحقُّ

ُه ذَِلَك َوأَمَّا بِالَْحقِّ َوأَمَّا قَْولُُه إِنَّ ِمْن الِْعلْمِ َجْهلًا فََيَتكَلَُّف الَْعاِلُم إِلَى ِعلِْمِه َما لَا َيْعلَُم فَُيَجهِّلُ
ِمْن الشِّْعرِ ُحكًْما فَهَِي َهِذِه الَْمَواِعظُ َوالْأَْمثَالُ الَِّتي َيتَِّعظُ بَِها النَّاُس َوأَمَّا قَْولُـُه إِنَّ  قَْولُُه إِنَّ 

  . ِمْن الْقَْولِ ِعَيالًا فََعْرُضَك كَلَاَمَك َوَحِديثََك َعلَى َمْن لَْيَس ِمْن َشأْنِِه َولَا ُيرِيُدُه
ــدە رەزىيهلالھــۇ _  9718 مهن پهيغهمــبهر : ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ بۇرەي

ــدىم  ــى ئاڭلىـ ــداق دېگهنلىكىنـ ــاالمنىڭ مۇنـ ــاتىقلىق«: ئهلهيهىسسـ  نـ
ۋەز  بهزى شـېئىرالر ، ى كۈچكه ئىگىدۇر، بىلهرمهنلىـك نـادانلىقتۇر  سېهر

 .»نهسىههتتۇر، ئۇدۇل كهلگهن يهردە سـۆزلهش ئـۆزىنى خارلىغـانلىقتۇر    –
، ـ  ئېيتقـان  تسسـاالم راسـ  پهيغهمـبهر ئهلهيهى : سـهئه ئىبنـى سـۇھان   ئسه

  .دېدى
ى كـۈچكه  رهسـې  نـاتىقلىق « :)پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ(ئهمما 
دېــگهن ســۆزى ھهققىــدە توختىلىــدىغان بولســاق، بىراۋنىــڭ   »ئىگىــدۇر

كىن ئـــۇ ســـۆز قىلىـــش ېئۈســـتىدە باشـــقىالرنىڭ ھهققـــى بولىـــدۇ، لـــ 
ۈن ھهق سـاھىبىدىن ئۈسـت   دىنقابىلىيىتىگه ئىگه بولغانلىقى تۈپهيلى

ئاجايىپ نۇتۇقلىرى بىلهن قهۋمنى ئۆزىگه قارىتىۋالىـدۇ،   .بولۇپ چىقىدۇ
 :)پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ . (ۋالىدۇۇشۇ ئارقىلىق ھهقكه ئىگه بول

ــادانلىقتۇر « ــك ن ــدىغان    »بىلهرمهنلى ــدە توختىلى ــۆزى ھهققى ــگهن س دې
كىشىنىڭ بىلمىگهن نهرسىسى ھهققىدە بىلهرمهنلىـك  بىر  ،بولساق، بۇ

ــۇپ ىشــىقىل ــ، بول ــۇ، ب ــارقىلىق ئ ــۇ ســاھهدە  ۇ ئ ــادانلىقئۆزىنىــڭ ب  ىنىن
 بهزى شـېئىرالر « :)پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  . (ئاشكارىالپ قويىدۇ



  بۆلۈمى مۇاليىملىق ۋە نهسىههت قورقۇش،

 386

ۋەز  ،دېگهن سۆزى ھهققىدە توختىلىدىغان بولساق، بۇ »نهسىههتتۇر –ۋەز 
ــ نهســىههتلهر ۋە ئۈلگ ــۇپ، ئۇنىڭــدىن   ىلىــكـ مىســالالردىن ئىبــارەت بول

ــادەملهر ــدۇ  ئ ــرەت ئالى ــاالمنىڭ . (ئىب ــبهر ئهلهيهىسس ــۇدۇل « :)پهيغهم ئ
دېـگهن سـۆزى ھهققىـدە     »كهلگهن يهردە سۆزلهش ئۆزىنى خارلىغانلىقتۇر

توختىلىـــدىغان بولســـاق، خالىمايـــدىغان ۋە قىزىقمايـــدىغان كىشـــىگه 
  . ①دېمهكتۇر هپ يۈرۈشسۆزل

 )5012: ئهبۇ داۋۇد(

اِشِعيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن ِعَياضِ ْبنِ ِحَمارٍ الُْمَجـ   9719
ـ  لُّ ذَاَت َيْومٍ ِفي ُخطَْبِتِه أَلَا إِنَّ َربِّي أََمَرنِي أَنْ أَُعلَِّمكُْم َما َجهِلُْتْم ِممَّا َعلََّمنِي َيْوِمي َهذَا كُ

اِدي ُحَنفَاَء كُلَُّهْم َوإِنَُّهْم أََتْتُهْم الشََّياِطُني فَاْجَتالَْتُهْم َمالٍ َنَحلُْتُه َعْبًدا َحلَالٌ َوإِنِّي َخلَقُْت ِعَب
ًنا َعْن ِدينِهِْم َوَحرََّمْت َعلَْيهِْم َما أَْحلَلُْت لَُهْم َوأََمَرْتُهْم أَنْ ُيْشرِكُوا بِي َما لَْم أُْنزِلْ بِِه ُسـلْطَا 

َمقََتُهْم َعَرَبُهْم َوَعَجَمُهْم إِلَّا َبقَاَيا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوقَالَ إِنََّما َوإِنَّ اللََّه َنظََر إِلَى أَْهلِ الْأَْرضِ فَ
ظَـانَ َوإِنَّ  َبَعثُْتَك ِلأَْبَتِلَيَك َوأَْبَتِلَي بَِك َوأَْنَزلُْت َعلَْيَك ِكَتاًبا لَا َيْغِسلُُه الَْماُء َتقَْرǗُُه َناِئًما َوَيقْ

رَِّق قَُرْيًشا فَقُلُْت َربِّ إِذًا َيثْلَُغوا َرأِْسي فََيَدُعوُه ُخْبَزةً قَالَ اْسَتْخرِْجُهْم كََما اللََّه أََمَرنِي أَنْ أَُح
اْسَتْخَرُجوَك َواغُْزُهْم ُنْغزَِك َوأَْنِفْق فََسُنْنِفَق َعلَْيَك َواْبَعثْ َجْيًشا َنْبَعثْ َخْمَسةً ِمثْلَُه َوقَاِتـلْ  

اَك قَالَ َوأَْهلُ الَْجنَِّة ثَلَاثَةٌ ذُو ُسلْطَاٍن ُمقِْسطٌ ُمَتَصدٌِّق ُمَوفٌَّق َوَرُجـلٌ  بَِمْن أَطَاَعَك َمْن َعَص
َرِحيٌم َرِقيُق الْقَلْبِ ِلكُلِّ ِذي قُْرَبى َوُمْسِلمٍ َوَعِفيٌف ُمَتَعفٌِّف ذُو ِعَيالٍ قَالَ َوأَْهلُ النَّارِ َخْمَسةٌ 

ِذيَن ُهْم ِفيكُْم َتَبًعا لَا َيْبَتُغونَ أَْهلًا َولَا َمالًا َوالَْخاِئُن الَّـِذي لَـا   الضَِّعيُف الَِّذي لَا َزْبَر لَُه الَّ
َيْخفَى لَُه طََمٌع َوإِنْ َدقَّ إِلَّا َخاَنُه َوَرُجلٌ لَا ُيْصبُِح َولَا ُيْمِسي إِلَّا َوُهَو ُيَخاِدُعَك َعْن أَْهِلَك 

  . َوالشِّْنِظُري الْفَحَّاُش َوَماِلَك َوذَكََر الُْبْخلَ أَْو الْكَِذَب
ــىئ  _  9719 ــار مۇجاش ــى ھىم ــاز ئىبن ــۇ  ىيئىي ــۇ ئهنه دىن رەزىيهلالھ

رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر  
  :كۈنى خۇتبىسىدە مۇنداق دېگهن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1066(ئهلبانى  ①
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سـىلهرگه   لىرىنىبۈگۈن رەببىم ماڭـا بىلـدۈرگهن  ! لىڭالرېقۇالق س«
هسـان  ېئ بهنـدىلىرىمگه ”: ۋە مۇنـداق دېـدى  لدى ئۆگىتىشىمنى ئهمر قى

ىرىمنىڭ ھهممىسىنى تـوغرا  بهندىلقىلغان ھهممه نهرسه ھااللدۇر، مهن 
 ،كېلىــپ يېنىغــايىن شــهيتانالر ئۇالرنىــڭ ېــك .يــول ئۈســتىدە يــاراتتىم
ئۇالرغـا ھـاالل قىلىـپ بهرگىنىمنـى شـهيتان       ،ئۇالرنى دىنىدىن ئازدۇردى

ــدى، ھ  ــارام قىلـ ــداق ئاساېھـ ــىزچقانـ ــېرىك    السسـ ــا شـ ــڭ ماڭـ ئۇالرنىـ
ــدى  ــر قىل ــنهللا ا. كهلتۈرىشــىنى ئهم ــالدى،   زېمى ــگه نهزەر س ــر ئهھلى بى

   .“ھهممىگه غهزەپ قىلدى باشقاتىن بئهھلى كىتاقىسىم 
ــبىم يهنه ــتىم، ســهن همهن ســېنى پهقهت ســىناش ئۈچــۈن ئ ”: رەب ۋەت

نى نازىل قىلدىم، ئۇنى سـۇ  بساڭا كىتا ئارقىلىق باشقىالرنى سىنايمهن،
“ ئــۇنى ئۇخالۋاتقانــدا ۋە ئويغانغــان چېغىڭــدا ئوقۇيســهن .ۇيىۋېتهلمهيــدۇي

ئـۇ  ! ئـى رەبـبىم  ”: مهن. قۇرەيشنى كۆيدۈرۈشۈمنى ئهمر قىلـدى ۋە  دېدى
 “نـاننى پارچىلىغانـدەك پارچىلىۋېتىـدۇ   ئۇالر مېنىـڭ بېشـىمنى    ،چاغدا
ڭدىن ھهيدەپ چىقارغاندەك، سهنمۇ ئۇالرنى ۇئۇالر سېنى يۇرت”: هللا. دېدىم

. رىمىـز ېھهيدەپ چىقارغىن، ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلغىن، سـاڭا يـاردەم ب  
ۋەتكىـن،  هقوشـۇن ئ  .مول رىزىق بېرىمىـز  ، بىز ساڭاخهجلىگىن ئايىماي
ــۇ  ــاردەمچى قوشــۇن   بىزم ــدىغان ي ئۇنىــڭ بهش ھهسسىســىگه تهڭ كېلى

لىق يســـاڭا بويســـۇنغانالر بىـــلهن بىـــرلىكته ســـاڭا ئاســـى .ئهۋەتىمىـــز
جهنــنهت ” ،دېــدىكىيهنه . دېــدى “!ئــۇرۇش قىلغىــن قىلغانالرغــا قارشــى

رىپ تۇرىـدىغان، غالىـب   ېقه بىـ ئادالهتلىك، سهد  1 :كتۇرۈئهھلى ئۈچ تۈرل
ــاھ ــارلىق ق     ېـ م     2 ؛پادىشـ ــهپقهتلىك، بـ ــرى ـ شـ ــلىرى ېهـ ۋە رىنداشـ

، بـاال  ـ ئىپپهتلىك  3 ؛كىشى مۇئامىله قىلىدىغان يۇمشاقمۇسۇلمانالرغا 
ــ چــاقىلىق ــدىغان مــۇۋە موھتــاج تۇرۇپ ـ  .كىشــى باشــقىالردىن تىلىمهي

جېنىنــــى  ،ئــــاجىز، دۆت: بىرىنچىســــى :جهھهنــــنهم ئهھلــــى بهشــــتۇر
ــى    ــوق كىش ــى ي ــقا غېم ــتىن باش ــى. بېقىش ــگهن : ئىككىنچىس ئهرزىمى

: ئۈچىنچىسـى . نهرسىلهرگىمۇ خىيانهت قىلىدىغان ئـاچكۆز خىيـانهتچى  
. كىشى قىزارتىدىغانلىڭغا كۆز ېچه ۋە كۈندۈز سېنىڭ ئائىلهڭ ۋە مېك

  . “»ھاياسىز :بهشىنچىسى) يالغانچىياكى (خىل ېب: تۆتىنچىسى
 )2865: مۇسلىم(
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َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّما النَّاُس كَإِبِـلٍ  ـ   9720
  . ِمائٍَة لَا َيجُِد الرَُّجلُ ِفيَها َراِحلَةً

: مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   ئابدۇلالھ_  9720
نىنـى  ىمۇنـداق دېگ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    مهن پهيغهمبهر 

  : ئاڭلىدىم
ــۈز« ــۆگه  لهرچهيــ ــى    تــ ــدىغان بىرســ ــكه يارايــ ــدىن مىنىشــ ئىچىــ

يــۈزلهرچه ئىنســان ئىچىــدىن كېــرەككه كېلىــدىغان     ، چىقمىغانــدەك
  . »بىرەرسى چىقماي قالىدۇ

  )6498: بۇخارى(

  . َوقَالَ لَا َتجُِد ِفيَها َراِحلَةً أَْو قَالَ لَا َتجُِد ِفيَها إِلَّا َراِحلَةً_  9721
 ئارىســـىدىن«: باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېـــيىلگهن ـ     9721

مىنىشـكه   ئارىسـىدا  يـاكى  تاپالمايسـهن  مـۇ مىنىشكه يارايدىغان بىرىنى
  . ①»تاپىسهن اليارايدىغان پهقهت بىرىنى

  )2872: مىزىتىر(

أَنَّ أُمَّ الَْعلَاِء اْمَرأَةً ِمْن الْأَْنَصارِ َباَيَعْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْخَبَرْتـُه  ـ   9722
َوجِـَع َوَجَعـُه   أَنَُّه اقُْتِسَم الُْمَهاجُِرونَ قُْرَعةً فَطَاَر لََنا ُعثَْمانُ ْبُن َمظُْعوٍن فَأَْنَزلَْناُه ِفي أَْبَياِتَنا فَ

َوَسلََّم  الَِّذي ُتُوفَِّي ِفيِه فَلَمَّا ُتُوفَِّي َوغُسِّلَ َوكُفَِّن ِفي أَثَْوابِِه َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
الَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه فَقُلُْت َرْحَمةُ اللَِّه َعلَْيَك أََبا السَّاِئبِ فََشَهاَدِتي َعلَْيَك لَقَْد أَكَْرَمَك اللَُّه فَقَ

 اللَّـُه  َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما ُيْدرِيِك أَنَّ اللََّه قَْد أَكَْرَمُه فَقُلُْت بِأَبِي أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه فََمْن ُيكْرُِمُه
للَِّه َما أَْدرِي َوأََنا َرُسولُ اللَِّه َما فَقَالَ أَمَّا ُهَو فَقَْد َجاَءُه الَْيِقُني َواللَِّه إِنِّي لَأَْرُجو لَُه الَْخْيَر َوا

  . ُيفَْعلُ بِي قَالَْت فََواللَِّه لَا أَُزكِّي أََحًدا َبْعَدُه أََبًدا
ــدى   _  9722 ــداق دېـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــارى رەزىيهلالھـ ــۇ ئهال ئهنسـ : ئۇممـ

مۇھاجىرالرنى تهقسىملهش ئۈچۈن چهك تاشـالندى،  ) الر ئارىسىداىئهنسار(
 ئېلىـپ بـاردۇق،  ئـۇنى ئـۆيىمىزگه   . ىبنى مهزئۇن تهگدىبىزگه ئوسمان ئ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2303(ئهلبانى  ①
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ىدىن بسـهللىك سـهۋە  ېسهلگه گىرىپتار بولـۇپ، شـۇ ك  ېغىر كېئئۇ مما هئ
پهيغهمـبهر   .ۇقپهنلىـد ېئۆزىنىڭ كىيىمىگه ك پ،ۇيۇئۇنى ي .بولدىۋاپات 

ئــۆلگهن ئوســمانغا (مهن . ئىچكىــرىگه كىــردى ،لىــپېئهلهيهىسســاالم ك
  ):قاراپ
مهن ڭگه بولسۇن، ۈنىڭ رەھمىتى سېنىڭ ئۈستهللا! ئى ئهبۇ سائىبـ  

 بــۇنى. دېــدىمـ    ســېنى ئۇلۇغلىــدى،هللا اشــۇنداق گۇۋاھلىــق بېرىمهنكــى، 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاڭلىغان

. دەپ سـورىدى نىڭ ئۇنى ئۇلۇغلىغىنىنى قهيهردىن بىلىسـهن؟ ـ   هللاـ  
  :مهن
ۇنى بـــ(هللا ا! ئانـــام ســـاڭا پىـــدا بولســـۇنـ     ئاتـــاــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ،  

ــا ــدۇ؟ ـ دې      ) ئۇلۇغلىمىســ ــى ئۇلۇغاليــ ــدىم،كىمنــ ــبهر  گهنىــ پهيغهمــ
  :ئهلهيهىسساالم

ىـن  تهللامهن ئۇنىڭغا ا ھهقىقهتهنھهقىقهتهن ئۇنىڭغا ئۆلۈم كهلدى، ـ  
ــامى بىــلهن قهســهمكى، هللا .قىلىــمهن ىــدياخشــىلىقنى ئۈم مهن  نىــڭ ن

ـ    ماڭــا قانــداق مۇئــامىله قىلىنىشــىنى بىلمهيــمهن، تــۇرۇپپهيغهمــبهر 
  :شۇنىڭ بىلهن، مهن. دېدى
  . چكىمگه باھا بهرمهيمهن، ـ دېدىمېيىن ھېبۇنىڭدىن كـ  

  )1243: بۇخارى(

قَالَْت فَنِْمُت فَأُرِيُت ِلُعثَْمانَ َعْيًنا َتْجرِي فَجِئُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ   9723
  . َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه فَقَالَ ذَاِك َعَملُُه

مهن چۈشــۈمدە : باشــقا بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن    _  9723
ــۇل  ــر بـ ــان بىـ ــماننىڭ ئېقىۋاتقـ ــۆردىئوسـ ــبهر  .مۈقىنى كـ ــۇنى پهيغهمـ بـ

) كۆرگىنىــڭ(هىسســاالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ ئاڭالتقىنىمــدا، ئــۇ  يئهله
  . دېدىـ  لىدۇر،ىئۇنىڭ ئهم

  )2687: بۇخارى(
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 كانـت  إِذا«: قالـ   وسلم ليهع اهللا صلىـ   النƑَّ أن: واقد بن عيسىـ   9724
  .»اجلبال رǗوس يف والترهُّب العزوَبةÛ ألميت أحللُت فقد ومائةƣ Ûانني سنة

ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت ئىبنــــى ۋاقىــــد رەزىيهلالھــــۇ  ئىســــا_  9724
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

ياشىشـى ۋە   يتـاق بو ڭممىتىمنىـ ۈئ ،يىنېـ يىل ئۆتكهندىن ك 180«
زاھىـــدلىق قىلىـــپ ئۆتكۈزىشـــىگه رۇخســـهت تـــاغ باغرىـــدا ھايـــاتىنى 
  . »قىلىمهن

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َسكََن الَْباِدَيةَ َجفَـا  ـ   9725
  . أََتى أَْبَواَب السُّلْطَاِن افَْتَتَن َوَمْن اتََّبَع الصَّْيَد غَفَلَ َوَمْن

ــۇ ئهنهۇ _  9725 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــۋايهت ئىبنـــ ــادىن رىـــ مـــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر  قىلىنىدۇكى،

 كىمكى ئوۋ .، باغرى قاتتىق بولۇپ قالىدۇياشىسا جاڭگالداكىمكى «
ھقا كىمكــى پادىشــا .ســىدۇباغهپــلهت قهلبىنــى  بىــلهن مهشــغۇل بولســا،

  . ①»پىتنىگه يولۇقىدۇ يېقىنالشسا،
  )2257: تىرمىزى(

  . َوَما اْزَداَد َعْبٌد ِمْن السُّلْطَاِن ُدُنوا إِلَّا اْزَداَد ِمْن اللَِّه ُبْعًدا_  9726
بهنــدە پادىشــاھقا «: باشــقا بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن_  9726

  . ②»قلىشىدۇيىرانچىلىك شۇتىن هللاقىنالشسا، ېيقانچىلىك 
 )2859: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِصْنفَاِن ِمْن أَْهلِ ـ   9727
َساٌء كَاِسَياٌت َعارَِياٌت النَّارِ لَْم أََرُهَما قَْوٌم َمَعُهْم ِسَياȓٌ كَأَذَْنابِ الَْبقَرِ َيْضرُِبونَ بَِها النَّاَس َونِ

                                                 
 .ھىه، ـ دېگهنسه): 1840(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 612(ئهلبانى  ②
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نَّ ُمِميلَاٌت َماِئلَاٌت ُرُءوُسُهنَّ كَأَْسنَِمِة الُْبْخِت الَْماِئلَِة لَا َيْدُخلَْن الَْجنَّةَ َولَا َيجِْدنَ رƷََِهـا َوإِ 
  . رƷََِها لَُيوَجُد ِمْن َمِسَريِة كَذَا َوكَذَا

قىلىنىــدۇكى، دىن رىــۋايهت ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9727
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بار بولۇپ، ئۇالر تېخى دۇنياغا ) ئىنسان(ئىككى تۈرلۈك دوزاخ ئهھلى «
ىالرنى قىـدەك قـامچ  ۇكالىنىـڭ قۇير  لىرىغـا قول :بىرىنچىسىكهلمىدى، 
ئهممـا  كىيىنگهن  :ئىككىنچىسى. قامچىاليدۇ، ئىنسانالرنى ئېلىۋېلىپ

تۈگـۈپ، ناينـاقالپ   اش چاچلىرىنى تۆگىنىڭ لوككىسىغا ئوخشـ اچ، يالىڭ
 .دۇرئايـالالر مېڭىشلىرى بىلهن كىشىلهرنى ئـۆزىگه جهلـپ قىلىـدىغان    

 ،ھــــالبۇكى .دۇلمايــــايپۇرى ھىــــدىنىمۇجهنــــنهتكه كىرمهيــــدۇ، ئــــۇالر 
مۇ پـۇراپ  مۇسـاپىدىن يىـراق  نچىلىك ۇمـ نچىلىك  ۇم ھىدىنىڭ جهننهت
  . »تۇرىدۇ

 )2128: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الشِّخِّريِ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُمثِّلَ اْبُن آَدَم ـ   9728
  . َوإِلَى َجْنبِِه ِتْسٌع َوِتْسُعونَ َمنِيَّةً إِنْ أَْخطَأَْتُه الَْمَناَيا َوقََع ِفي الَْهَرمِ َحتَّى َيُموَت

ىن رىــۋايهت دنــى شــىخخىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئابــدۇلالھ ئىب_  9728
  :ېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق د ىدۇكى،قىلىن
ــادەم ئهۋالدى« ــلهن  ئـ ــڭ مۈئۆلبىـ ــهۋەبلىرى 99نىـ ــل سـ ــله  خىـ بىلـ

يارىتىلغــان بولــۇپ، پۈتــۈن ســهۋەبلهردىن قۇتۇلــۇپ كهتــكهن تهقــدىردىمۇ، 
   .①»ئۆلىدۇقېرىپ كېتىپ  نىهايهت

 )2150: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   9729
ُȟنِْعَمَتاِن َمْغُبونٌ ِفيهَِما كَِثٌري ِمْن النَّاسِ الصِّحَّةُ َوالْفََرا .  

ــۇ ئهنهۇ _  9729 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــائىبنـــ ــۋايهت مـــ دىن رىـــ
  :دېگهنمۇنداق  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر ىدۇكى،قىلىن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1747(ئهلبانى  ①
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كۆپىنچه ئىنسانالر ئۇنىڭ قهدرىنى  ،بولۇپبار مهت ېئئىككى چوڭ ن«
  . »ۋاقىتبىكار  ،ئىككىنچىسى ؛ساالمهتلىك ،بىرى. بىلمهيدۇ

  )6412: بۇخارى(

 فُونََيْعرِ ِعَباًدا ِللَِّه إِنَّ«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أنس عنـ   9730
  .»بِالتََّوسُّمِ النَّاَس

ــۋايهت قىلىن  _  9730 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،ئهنهس رەزىيهلالھــ  ىــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

 پاراســهت بىــلهن كىشــىلهرنى ،نىــڭ شــۇنداق بهنــدىلىرى بــاركى هللا«
  . ①»ۋالىدۇتونۇ

  )بهززار رىۋايهت قىلغان(

 ِفَراَسـةَ  اتَّقُـوا “:قَـالَ  َوَسلَّْمÛ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ َمةÛَأَُما أَبِي َعْنـ   9731
Ûِاللَِّه بنورِ َيْنظُُر فَإِنَُّه الُْمْؤِمن“.  

ــۋايهت قىلىن _  9731 ــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ىــدۇكى، ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

رى ۇنىــڭ نــهللاچــۈنكى ئــۇ ا !راســىتىدىن ســاقالنغىنمىننىــڭ پاۇئم«
  . ②»بىلهن قارايدۇ

  )7497: »ئهلكهبىر«(

 َيـا ”: قَالَْت الَِّتي ُموَسى َصاِحَبةُ: ثَالثَةٌ النَّاسِ أَفَْرُس” :قَالَ اللَِّه َعْبِد َعْنـ   9732
: َحْيـثُ قَـالَ   ُيوُسـفَ  َوَصاِحُب Û“اَألِمُني الْقَوِيُّ اْسَتأَْجْرَت َمنِ َخْيَر إِنَّ اْسَتأْجِْرُه أََبِت

  .“ُعَمَر اْسَتْخلََف ِحَني َبكْرٍ َوأَُبو Û“َولًَدا أَْوَنتَِّخذَُه َيْنفََعَنا أَنْ َعَسى َمثَْواُه أَكْرِِمي”
پاراسهتلىك : ەيدۇئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق د_  9732

ئـۇ  ايالى بولۇپ، مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئ ،بىرىنچىسى. ئىنسان ئۈچتۇر
ــا، ” :ســـىغايـــاتلىق بولۇشـــتىن بـــۇرۇن ئاتى ــئـــى ئاتـ نـــى )يىگىـــت( ۇبـ

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 17939(ھهيسهمى  ①
 .ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ): 17940(ھهيسهمى  ②
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ــۇ ســهن ئىشــلهتكهنلهرنىڭ ئهڭ ياخشىســى، كۈچلــۈك    ۋە ئىشــلهتكىن، ب
يۈســۈپ ئهلهيهىسســاالمنىڭ  ،ئىككىنچىســى. دېــگهن “!ئىشــهنچلىكتۇر

بۇنىڭغـا ياخشـى قـارىغىن، بهلكـى بىـزگه      ”: ئايالىغـا ئۇ بولۇپ،  خوجىسى
ــى  ــۋاال   پايدىسـ ــاال قىلىـ ــۇنى بـ ــاكى ئـ ــاالر ۋە يـ ــۇپ قـ ــگهن“ مىزربولـ . دېـ

ــىىئۈچ ــر ،نچىسـ ــۇ بهكـ ــۇپ ىئهبـ ــۇ  ،بولـ ــدىن كئـ ــئۆزىـ ــۆمهرنى ېـ يىن ئـ
  . ①خهلىپىلىككه نامزات قىلىپ كۆرسهتكهن

  )»ئهلكهبىر«(

 األمصـارÛ  أهـل  لنا صف: العاص بن لعمرو قيل: قال زيد بن علي عنـ   9733
 علم على أحرصه العراق وأهل عنهاÛ وأعجزهم ةفتن على الناس أحرص اƩجاز أهل: قال

 أكـيس  مصـر  وأهل اƪالقÛ معصية يف للمخلوق الناس أطوع الشام وأهل منهÛ وأبعده
  .كبرياً وأƥقه صغرياً الناس

ئهمـر  ئهلى ئىبنى زەيدتىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، كىشـىلهر  _  9733
  :قائىبنى ئاس

ــ   ــزگه ــ ــۇرتالردىكى بىـ ــانالرنىھهرقايســـى يـ ــۈپهتلىرىنى ئىنسـ ڭ سـ
  :ـ دېگهندە، ئۇ مۇنداق دېگهن! ئېيتىپ بهرگىن

ئىـراق  . غهلىبه قازىنالمايـدۇ ھىجاز ئهھلى پىتنىگه ئامراق، ئهمما ـ  
قــا هللاشــام ئهھلــى . قيىــرائهھلــى ئىلىمــگه ئــامراق، ئهممــا ئۇنىڭــدىن  

مىسـىر  . ئاسىيلىق بولىدىغان ئىشالردا مهخلۇققا بهك ئىتائهت قىلىـدۇ 
  . ②كېلىدۇ چوڭلىرى ئهخمهق ،كلىرى ھۇشيار بولۇپكىچى نىڭئهھلى

  )13185: »ئهلكهبىر«(

َمْعِدنٌ  َشْيٍء ِلكُلِّ :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ اللَِّه َعْبِد َعْنـ   9734
  .الَْعارِِفَني قُلُوُب التَّقَْوى َوَمْعِدنُ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بىر سـهنهدىدىكى  ): 17941(ھهيسهمى  ①

 .مۇھهممهد ئىبنى كهسىردىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ئـۇمهيييه ئىبنـى يهئـال    بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئهبـۇ   ): 17943(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن



  بۆلۈمى مۇاليىملىق ۋە نهسىههت قورقۇش،

 394

ــدۇلالھ _  9734 ــۆمهر رە ئاب ــى ئ ــۇ ئهنهۇئىبن ــازىيهلالھ ــۋايهت م دىن رى
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ــانى ئالىمالرنىـــڭ   « ــار، تهقۋانىـــڭ كـ ــانى بـ ــىنىڭ كـ ــر نهرسـ ھهر بىـ

  . ①»قهلبىدۇر
  )»ئهلكهبىر«(

 ناشـئ  من ما«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أمامة أيب عنـ   9735
  .»صديقا وتسعني تسعة أجر اهللا أعطاه إال املوتÛ يدركه حƓ ادةالعب يف ينشأ

ــۋايهت قىلىن _  9735 ــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ىــدۇكى، ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 99تائاال هللا غىشلىغان كىشىگه اېنگه قهدەر ئىبادەتكه بهئۆلگئۆزىنى «
  . ②»رىدۇېىنى ببساۋانىڭ )چىلتراس(سىددىق 

  )»ئهۋسهتئهل«(

 َتَشبََّه َمْن َشَبابِكُْم َخْيُر :َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسِمَع أَنَُّه َواِثلَةÛَ َعْنـ   9735
Ûبَِشَبابِكُْم َتَشبََّه َمْن كُُهوِلكُْم َوَشرُّ بِكُُهوِلكُْم.  

ــىله_  9736 ــۇ  ۋاسـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت قىلىنرەزىيهلالھـ ــدۇكى، دىن رىـ ىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ياشـلىقالرغا   تتـۇرا ئو) خۇلقتـا  –مىـجهز  (ياشالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى «
ــۇرائو ىغانلىرى،ئوخشــ ــۆ  تت ــامىنى ئ ىنى ياشــالرغا زياشــلىقالرنىڭ ئهڭ ي
  . ③»دۇرىۋالغىنىتىئوخش

 )بهززار ؛»ئهۋسهتئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى رەجـائ          ): 17944(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بولـۇپ، سـهنهدىدە يۇسـۇف ئىبنـى ئهتىيـيه       بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان    ): 17955(ھهيسهمى  ②

 .سهففار ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
ــۇپ، ھهر ئىككىلىســىنىڭ     ): 17957(ھهيســهمى  ③ ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى ۋە بهززار رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .سهنهدىدە ھهسهن ئىبنى ئهبۇ جهئفهر ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َسـ   9737
  . الُْمْؤِمُن َمأْلَفَةٌ َولَا َخْيَر ِفيَمْن لَا َيأْلَُف َولَا ُيْؤلَُف

د سائىدى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    ئسهھل ئىبنى سه_  9737
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالقىلىن
باشـقىالر بىـلهن چىقىشـالمايدىغان،    . چىقىشقاق كېلىـدۇ مىن مۇئ«

باشـــقىالرمۇ ئۇنىـــڭ بىـــلهن چىقىشـــالمايدىغان كىشـــىدە ياخشـــىلىق 
  . ①»يوق

  )22333: ئهھمهد(

 مـن ” :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قالت سلمة أم عنـ   9738
Ɓ جزه تقوى: عمل من بشيء يعتد فال ثالث نم واحدة فيه تكنƠ عن Ûارمǂحلم أو ا 

  .“الناس يف به يعيش خلق أو السفيهÛ به يكف
ىـدۇكى،  ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىن   _  9738

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ـ   كىشـىنىڭ قهدر  پىلمىغانېئۈچ نهرسىدىن بىرى ئۆزىدە تمۇنداق «

ئـــۆزىنى ھارامـــدىن ســـاقاليدىغان  ،بىرىنچىســـى :قىممىتـــى بولمايـــدۇ
جـاھىللىقتىن سـاقالپ قالىـدىغان ئهقىـل ـ       ،ئىككىنچىسـى  لىق؛تهقۋا

ــدراك ــدە    ،نچىســىىئۈچ ؛ئى ــىيالىغىدەك دەرىجى ــدە ياش ــانالر ئىچى ئىنس
  . ②»ئهخالقئهدەب ـ 

  )23395: /»ئهلكهبىر«(

 ؟ الْبِـرِّ  َتَمـامُ  َما اللَِّهÛ َرُسولَ َيا َيا: قُلُْت: قَالَ اَألْشَعرِيÛِّ َماِلٍك أَبِي َعْنـ   9739
  .“الَْعالنَِيِة َعَملَ السِّرِّ ِفي َتْعَملَ أَنْ” :قَالَ

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدى خېلــى ): 17976(ھهيســهمى  ①

 .ياخشى، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى مۇسـلىم       ): 18039(ھهيسهمى  ②

 .ىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئىبنى ھۇرمۇز ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، قالغان راۋىيل
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ مالىك ئهشئهرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ _  9739
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنمهن پهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

ــ كامىـــل  ــ ــ ــبهر مه؟ ـ دەپ    ېياخشـــىلىق نـ ــورىغانىدىم، پهيغهمـ سـ
  :ئهلهيهىساالم

ــالهتتىمۇ      ــان ئهمهلنــى مهخپىــي ھ ــالهتته قىلغ ــ ئاشــكارا ھ ــى (ـ يهن
   .①قىلىش، ـ دەپ جاۋاب بهردى) ھېچكىم كۆرمهيدىغان يهردىمۇ

  )»ئهلكهبىر«(

 :َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُحَصْينÛٍ بن ِعْمَرانَ َعْنـ   9740
 :قَالَ َخْيًرا؟ كَانَ َوإِنْ اللَِّهÛ َرُسولَ َيا: ِقيلَ “بِاَألَصابِعِ إِلَْيِه ُيَشاَر أَنْ اɋِثْمِ ِمَن بِالَْمْرِء كَفَى”
  .“له رٌَّش فَُهَو َشرا كَانَ َوإِنْ اللَُّهÛ َرِحَم َمْن إِال لَُه َشرٌّ فَُهَو َخْيًرا كَانَ َوإِنْ”

ــۇ   _  9740 ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلالھ ــى ھۇس ــران ئىبن ــداق ئىم دىن مۇن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ـ بىرىنى ماختاپ كۆككه كۆتۈرىۋېتىش، ئۇنىڭغا يېتهرلىك دەرىجىدە  
  :ساھابىلهر. دېدىيامانلىق قىلىش ھېسابلىنىدۇ، ـ 

ىدى، پهيغهمــبهر دەپ ســورىغانـ    ؟ولســىچۇـــ ئهگهر ئــۇ ياخشــى ئــادەم ب 
  :ئهلهيهىسساالم

ـ گهرچه ئۇ ياخشى ئادەم بولسىمۇ، ئۇنى ماختاپ كۆككه كۆتۈرۋېتىش،  
رەھىــم قىلغــان كىشــىال بــۇ  هللائۇنىڭغــا قىلىنغــان يامــانلىقتۇر، پهقهت ا

ئهگهر ئۇ يامان ئادەم بولسا، ماختاش ئۇنى . يامانلىقتىن قۇتۇلۇپ قاالاليدۇ
  . ②دېدىسكىلهشتۈرۈۋېتىدۇ، ـ تېخىمۇ ئه

  )»ئهلكهبىر«(

 فََجـاءَ  َعَشَرٍة َعاِشَر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أََتْيُت: قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعنِـ   9741
 ِذكْـًرا  أَكْثَُرُهْم :قَالَ النَّاسِ؟ َوأَْحَزُم النَّاسِ؟ أَكَْيُس َمْن اللَِّه َنبِيَّ َيا: اَألْنَصارِ فَقَالَ ِمَن َرُجلٌ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇرراھمان ئىبنـى زىيـاد      ): 18089(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئاساسهن ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بولــۇپ، ســهنهدىدە كهســىر ئىبنــى مهرۋان بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان ): 18132(ھهيســهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 بَِشـَرفِ  ذََهُبـوا  اَألكَْياُس ُهُم الَْمْوِت أُولَِئَك ُنُزولِ قَْبلَ ِللَْمْوِت اْسِتْعَداًد َوأََشدُُّهُم ِللَْمْوِت
  .َواɇِخَرِة الدُّْنَيا

مهن : مـــا مۇنـــداق دەيـــدۇئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ_  9741
ــا   ــون كىشــىنىڭ ئونىنچىســى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغ ئ

ــپ،      ــرى كېلى ــارىالردىن بى ــيىن ئهنس ــدىن كې ــدىم، مهن ــۇپ كهلگهنى بول
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

كىم؟ پۇختىسى ۋە ئهڭ  زېرىكىئىنسانالرنىڭ ئهڭ ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :غانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمـ دەپ سورى

ــ   ــــ ــلهيدىغان ۋە  ۈئۆلـ ــۆپ ئهسـ ــا منى كـ ــا ئۇنىڭغـ ــارلىپۇختـ ق تهييـ
شـان ـ    ۋە ئـاخىرەتته  دۇنيـا  ئهنه شۇنداق كىشىلهر .قىلىدىغان كىشىدۇر

  . ①بهردى بدەپ جاۋاقازىنىدىغانالردۇر، ـ شهرەپ 
  )1008: »سهغىرلئه«(

 الُْحْزِنبِ َعلَْيكُْم :قَالَ َوَسلََّمÛ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنǎ َعبَّاسÛٍ اْبنِ َعنِـ   9742
 بِـالُْجوعِ  أَْنفَُسـكُمْ  أَجِيُعوا :قَالَ الُْحْزنُ؟ كَْيَف اللَِّهÛ َرُسولَ َيا: قَالُوا الْقَلْبÛِ ِمفَْتاǳُ فَإِنَُّه

  .وأșَِْمئُوها
ــۇ ئهنهۇ  _  9742 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــائىبن ــداق دىن م ــۋايهت مۇن رى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: ىدۇقىلىن

. ، ـ دېــدى  نىــڭ ئاچقۇســىدۇربچــۈنكى غهم قهل! ڭالرۇبولــنــاك همغـــ  
  :ساھابىلهر

قانداق قىلغانـدا غهمنـاك بـولغىلى بولىـدۇ؟ ـ دەپ      ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  . ②بهردى بدەپ جاۋاـ  !قويۇڭالر ۋە ئۇسسۇز ئاچ ـ نهپسىڭالرنى 
  )11694: »ئهلكهبىر«(

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 18214( ھهيسهمى  ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 18216(ھهيسهمى  ②
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 جِلْـدُ  اقَْشَعرَّ إِذَا: وسلم عليه اهللا صلى اِهللا َرُسولُ قَالَ: قَالَ الَْعبَّاسِ َعْنـ   9743
  .َوَرقَُها الَْباِلَيِة الشََّجَرِة َعنِ َتَحاتُّ كََما َخطَاَياُه َعْنُه َتَحاتَّْت اِهللاÛ َخْشَيِة ِمْن الَْعْبِد

ــۇ ئهنهۇ _  9743 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــائىبنـــ ــۋايهت مـــ دىن رىـــ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ــاننىڭ ت « ــر ئىنس ــى اېبى ــىدىنقورقهللا ن ــڭ  ۈشۈرك ۇنچىس ــه، ئۇنى نس

لگهنـدەك  ۈتۆكقـۇرۇپ قالغـان دەرەخنىـڭ غـازاڭلىرى     گۇناھلىرى خۇددى 
  . ①»تىدۇېتۆكۈلۈپ ك

   )1231: بهززار(

 

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئۇممۇ كۇلسـۇم بىنتـى ئاببـاس    ): 18217(سهمى ھهي ①

ئىسـىملىك بىـر ئايـال بـار، مهن ئۇنىـڭ تهرجىمىهـالىنى بىلمهيـمهن، قالغـان راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ            
 .دېگهن
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مىۈتهۋبه، ئهپۇ ۋە مهغپىرەت تىلهش بۆل  

ْن الَْحارِِث ْبنِ ُسَوْيٍد قَالَ َدَخلُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه أَُعوُدُه َوُهَو َمرِيٌض فََحـدَّثََنا  َعـ   9744
اللَِّه  بَِحِديثَْينِ َحِديثًا َعْن َنفِْسِه َوَحِديثًا َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ

ْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَلَُّه أََشدُّ فََرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه الُْمْؤِمنِ ِمْن َرُجلٍ ِفي أَْرضٍ َدوِّيٍَّة َمْهِلكَـٍة  َصلَّى اللَُّه َعلَ
قَـالَ   ُش ثُمََّمَعُه َراِحلَُتُه َعلَْيَها طََعاُمُه َوَشَراُبُه فََناَم فَاْسَتْيقَظَ َوقَْد ذََهَبْت فَطَلََبَها َحتَّى أَْدَركَُه الَْعطَ

ظَ أَْرجُِع إِلَى َمكَانَِي الَِّذي كُْنُت ِفيِه فَأََناُم َحتَّى أَُموَت فََوَضَع َرأَْسُه َعلَى َساِعِدِه ِلَيُموَت فَاْسـَتْيقَ 
ْؤِمنِ ِمْن َهذَا بَِراِحلَِتـِه  َوِعْنَدُه َراِحلَُتُه َوَعلَْيَها َزاُدُه َوطََعاُمُه َوَشَراُبُه فَاللَُّه أََشدُّ فََرًحا بَِتْوَبِة الَْعْبِد الُْم

  . َوَزاِدِه
ــارىس ئىبنــى ســ _  9744 ــدۇ  ۋەيدۇھ ــداق دەي ــدۇلالھ ئىبنــى  : مۇن ئاب
ئىككىمىـز   .نى يـوقالپ بـاردىم  كېسهل بولۇپ قالغانىدى، مهن ئۇ مهسئۇد

 ئـۇ  .پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ھهققىـدە سۆھبهتلهشـتۇق   
  :مۇنداق دېدى

ئهلهيهىسســـاالمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى    پهيغهمـــبهرــــ مهن  
بىسىدىن ناھـايىتى بهك  ۋمىن بهندىنىڭ تۆۇئمتائاال هللا ا«: دىمغانىئاڭلى

ــدۇ  ــهن بولى ــېمهك ـ        .خۇرس ــپ، ي ــۇخالپ قېلى ــىدا ئ ــڭ ئوتتۇرىس چۆلنى
ھهر قـانچه ئىزدەپمـۇ    ئىچمىكى ئارتىلغان ئۇلىغىنى يۈتتۈرۈپ قويغان ۋە

كهلـگهن جايىمغـا   ” :ئـۆزىگه ـ   ئـۆز  ھېچبىـر يهردىـن تاپالمىغـان، ئانـدىن    
ــاراي، ــۇخالپ يېتىــپ ئۆلــۈپ قــاالرمهن   قايتىــپ ب ــگهن ۋە “شــۇ يهردە ئ  دې

قويـــۇپ ئۇخلىغـــان، ئارىـــدىن كـــۆپ ئـــۆتمهي شـــىنى ېئۆلـــۈش ئۈچـــۈن ب
ئۇيقۇســىدىن ئويغىنىــپ، يــېمهك ـ ئىچمىكــى ئارتىلغــان ئۇلىغىنىــڭ     

ائــاال تهللا يېنىــدا تــۇرغىنىنى كــۆرگهن كىشــى قانــداق خۇرســهن بولســا، ا 
   .»مۇئمىن بهندىسىنىڭ تۆۋبىسىگه ئۇنىڭدىنمۇ بهكرەك خۇرسهن بولىدۇ

 )2744: مۇسلىم(
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فَأََخذَ بِِخطَاِمَها ثُمَّ قَالَ ِمْن ِشدَِّة الْفََرǳِ اللَُّهمَّ أَْنـَت   :ـ عن أنسÛ حنوه وفيه  9745
ِǳَعْبِدي َوأََنا َربَُّك أَْخطَأَ ِمْن ِشدَِّة الْفََر .  

ــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهنهس _  9745 مۇشــۇنىڭ ئوخشىشــىنى رى
ــيىلگهن   ــداق دې ــۇپ، ئۇنىــڭ رىۋايىتىــدە يهنه مۇن ــادەم: قىلغــان بول ــۇ ئ  ئ
 !هللائـى ا ”: ئۇلىغىنىڭ نۇقتىسىدىن تۇتقىنىچه قاتتىق خۇشاللىقىدىن

يهنـى  . دەپ سـالىدۇ  “سهن مېنىڭ قۇلۇم، مهن سېنىڭ رەببىڭ بـولىمهن 
  . لىدۇئۇ خۇشاللىقىدىن خاتا سۆزلهپ سا

 ) 2747: مۇسلىم(

النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    قال َماَزالَ َصفَْوانَ ْبَن َعسَّالٍ الُْمَراِديَّ ـ عن  9746
َباًبا ِمْن ِقَبلِ الَْمْغرِبِ َمِسَريةُ َسْبِعَني َعاًما َعْرُضُه أَْو َيِسُري الرَّاِكـُب ِفـي    ذَكََر َحتَّى ُيَحدِّثَُنا
ِه أَْرَبِعَني أَْو َسْبِعَني َعاًما قَالَ ُسفَْيانُ ِقَبلَ الشَّامِ َخلَقَُه اللَُّه َيْوَم َخلََق السََّمَواِت َوالْأَْرَض َعْرِض

  . َمفُْتوًحا َيْعنِي ِللتَّْوَبِة لَا ُيْغلَُق َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْنُه
ــ     _  9746 ۋايهت ســهفۋان ئىبنــى ئهسســال رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ئـاتلىق  ته بىر دەرۋازا بار بولۇپ، ئۇنىـڭ كهڭلىكىنـى   ىب تهرەپغرمه«
ئاسمان بىـلهن  هللا ا .سىپ ئۆتىدۇېيىلدا ب )ياكى يهتمىش(قىرىق  كىشى

ــدە   ــان كۈن ــى ياراتق ــۇ يهرن ــۆ  ش ــۇپ، ت ــان بول ــۇ ياراتق ــۈنۋدەرۋازىنىم  به ئۈچ
ــۇ  ،قۇيــاش ئۇنىڭــدىن چىقمىغىــچه  .چىــپ قويغــانېداۋاملىــق ئ  دەرۋازائ
  . ①»تاقالمايدۇ

 )3535: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتاَب قَْبلَ أَنْ ـ   9747
  .َعلَْيِهَتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها َتاَب اللَُّه 

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9747
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئۇنىـڭ  هللا به قىلسا، اۋتۆ بۇرۇنىن تتىن چىقىشىبكىم قۇياش مهغر«
  . »بىسىنى قوبۇل قىلىدۇۋتۆ

 ) 2703: مۇسلىم(

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ اللََّه َيقَْبلُ َتْوَبةَ الَْعْبـِد  َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّـ   9748
  . َما لَْم ُيَغْرِغْر
ىـدۇكى،  دىن رىـۋايهت قىلىن مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9748

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يېتىــپ قالغانغــا  ھهلقۇمىغــانــى ېبىســىنى جۋبهندىســىنىڭ تۆهللا ا«
   .①»قوبۇل قىلىدۇ قهدەر

  )3537: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ اللََّه َعـزَّ َوَجـلَّ   ـ   9749
َهارِ ِلَيُتوَب ُمِسيُء اللَّْيلِ َحتَّى َتطْلُـَع  َيْبُسطُ َيَدُه بِاللَّْيلِ ِلَيُتوَب ُمِسيُء النََّهارِ َوَيْبُسطُ َيَدُه بِالنَّ

   .الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها
ــۋايهت قىلىن   _  9749 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ــدۇكى، ئهب ى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كۈنـــدۈزى گۇنـــاھ  تائـــاال هللا ،غـــا قهدەرانتىن چىققىبغـــرمهقۇيـــاش «

ــانالرن ــۈن ك قىلغ ــرەت قىلىــش ئۈچ ــدۇ ېى مهغپى ــولىنى ئاچى  .چىســى ق
ــدۈزى      ېك ــۈن كۈن ــش ئۈچ ــرەت قىلى ــانالرنى مهغپى ــاھ قىلغ ــى گۇن چىس

  . »قولىنى ئاچىدۇ
 )2759: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَانَ ِفيَمْن ـ   9750
لَكُْم َرُجلٌ قََتلَ ِتْسَعةً َوِتْسِعَني َنفًْسا فََسأَلَ َعْن أَْعلَمِ أَْهلِ الْأَْرضِ فَُدلَّ َعلَى َراِهـبٍ  كَانَ قَْب

ِمائَةً ثُـمَّ   فَأََتاُه فَقَالَ إِنَُّه قََتلَ ِتْسَعةً َوِتْسِعَني َنفًْسا فََهلْ لَُه ِمْن َتْوَبٍة فَقَالَ لَا فَقََتلَُه فَكَمَّلَ بِِه
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 لَ َعْن أَْعلَمِ أَْهلِ الْأَْرضِ فَُدلَّ َعلَى َرُجلٍ َعاِلمٍ فَقَالَ إِنَُّه قََتلَ ِمائَةَ َنفْسٍ فََهلْ لَُه ِمْن َتْوَبٍةَسأَ
ـ  نَ ُدوفَقَالَ َنَعْم َوَمْن َيُحولُ َبْيَنُه َوَبْيَن التَّْوَبِة اْنطَِلْق إِلَى أَْرضِ كَذَا َوكَذَا فَإِنَّ بَِها أَُناًسا َيْعُب
رِيَق اللََّه فَاْعُبْد اللََّه َمَعُهْم َولَا َتْرجِْع إِلَى أَْرِضَك فَإِنََّها أَْرُض َسْوٍء فَاْنطَلََق َحتَّى إِذَا َنَصَف الطَّ
َجـاَء   أََتاُه الَْمْوُت فَاْخَتَصَمْت ِفيِه َملَاِئكَةُ الرَّْحَمِة َوَملَاِئكَةُ الَْعذَابِ فَقَالَْت َملَاِئكَةُ الرَّْحَمِة

َملَـٌك ِفـي   َتاِئًبا ُمقْبِلًا بِقَلْبِِه إِلَى اللَِّه َوقَالَْت َملَاِئكَةُ الَْعذَابِ إِنَُّه لَْم َيْعَملْ َخْيًرا قَطُّ فَأََتاُهْم 
ى فَُهـَو لَـُه   ُصوَرِة آَدِميٍّ فََجَعلُوُه َبْيَنُهْم فَقَالَ ِقيُسوا َما َبْيَن الْأَْرَضْينِ فَإِلَى أَيَِّتهَِما كَانَ أَْدَن

  . فَقَاُسوُه فََوَجُدوُه أَْدَنى إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي أََراَد فَقََبَضْتُه َملَاِئكَةُ الرَّْحَمِة
دىن رىــــۋايهت ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ _  9750

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ۈرگهن تـ كىشـىنى ئۆل  99لهرنىـڭ ئىچىـدە   ئۆتكهن بـۇرۇن سىلهردىن «

يهر يۈزىـدىكى ئهڭ ئىلىملىـك   ) به قىلىش ئۈچۈنۋتۆ(ئۇ  .بىرى بار ئىدى
ــدىغابراھى نى ســورىغانىدى، ئۇنىڭغــاكىشــى بېــرىش تهۋســىيه  نىــڭ ئال

 ،ۈمۈردتـ كىشىنى ئۆل 99 مهن”: بېرىپ نىڭ قېشىغااھىبئۇ ر قىلىندى،
شـۇنىڭ  . دىدېـ “ يـوق ” :ىـب ىدى، راھدەپ سـورىغان “ يول بـارمۇ؟  ىگهبۋتۆ

يهر يۈزىـدىكى   ئانـدىن . ساننى يـۈزگه يهتكـۈزدى   تۈرۈپ،ئۇنىمۇ ئۆل بىلهن،
نىغـا  ېبىـر ئـالىم كىشـىنىڭ ي    ىدى،سـورىغان  نىئهڭ ئىلىملىك كىشـى 

 مهن”: بــاردى ۋە ئۇنىڭــدىنبېــرىش تهۋســىيه قىلىنــدى، ئۇنىــڭ يېنىغــا 
: ئـۇ ئـالىم  . ىدەپ سـورىد “ يـول بـارمۇ؟   ىگهبۋ، تۆۈمۈردتكىشىنى ئۆل 100

جايغـا   ىپـاالن  .مايـدۇ لچكىم بـۇنى توسـۇپ قاال  ېھـ  .به يـولى بـار  ۋتۆ ،ھهئه”
ا ئىبادەت قىلىۋاتىدۇ، سهنمۇ ئۇالر بىـلهن  قهللائۇ يهردە ئىنسانالر ا! بارغىن

كى ئۇ يامان جايدۇر، ـ  نچۈ .جايىڭغا قايتمىغىن ،بىرگه ئىبادەت قىلغىن
ئۇنىڭغـا ئهجهل   ،كهلگهنـدە  رىم يولغـا ېـ ي .ئۇ كىشى يولغا ئاتالنـدى . دېدى

رەھمهت پهرىشتىسى بىـلهن ئـازاب پهرىشتىسـى ئـۇنى تالىشـىپ      . كهلدى
 .نــى بىزنىڭكــىېئۇنىــڭ ج”: رەھــمهت پهرىشتىســى .تارتىشــىپ قالــدى

“ قـا يۈزلىنىۋاتـاتتى  هللاۈتـۈن ۋۇجـۇدى بىـلهن ا   پ به قىلىـپ، ۋچۈنكى ئـۇ تـۆ  
ئـــۇ  چـــۈنكى. نـــى بىزنىڭكـــىېئۇنىـــڭ ج”: پهرىشتىســـى بئـــازا ســـه،دې
ــدى ېھ ــداق ياخشــى ئهمهل قىلمى ــدى“ چقان ــته، . دې ــۇ پهيت ــادەم  دەل ش ئ
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ئىككـــى پهرىشـــته بـــۇ  .بىـــر پهرىشـــته كهلـــدىكىـــرگهن ه گقىيـــاپىتى
مهسىلىنى ئايرىش ئۈچۈن، ئۇ پهرىشتىنىڭ ھۆكۈم چىقىرىپ قويۇشىنى 

ســىلهر بــۇ ئىككــى شــهھهر ئارىســىنى     ” :ئــۇ پهرىشــته . تهلهپ قىلــدى
قىن بولسـا، بـۇ ئـادەم    ېي قايسى شهھهرگه ئۇنىڭ ئۆلگهن يېرى .ئۆلچهڭالر
ــا ت ــلىكتۇرېئۇنىڭغ ــدى“ گىش ــۇالر . دې ــىنى   ئ ــهھهرنىڭ ئارىس ــى ش ئىكك

ماقچى بولغان شهھهرگه بىر غېرىچ يېقىن يهردە ئادەمنىڭ بارئۆلچهپ، ئۇ 
شـــۇنىڭ بىـــلهن، ئۇنىـــڭ جېنىنـــى رەھـــمهت . ئـــۆلگهنلىكىنى بىلـــدى

   .»پهرىشتىسى ئالدى
  )2766: مۇسلىم(

فَأَْدَركَُه الَْمْوُت فََناَء بَِصْدرِِه َنْحَوَها فَاْخَتَصَمْت ِفيِه َملَاِئكَـةُ   : روايةويفـ   9751
َعِدي الرَّْحَمِة َوَملَاِئكَةُ الَْعذَابِ فَأَْوَحى اللَُّه إِلَى َهِذِه أَنْ َتقَرَّبِي َوأَْوَحى اللَُّه إِلَى َهِذِه أَنْ َتَبا

  . فَُوجَِد إِلَى َهِذِه أَقَْرَب بِِشْبرٍ فَُغِفَر لَُهَوقَالَ ِقيُسوا َما َبْيَنُهَما 
يولنىـڭ ئوتتۇرىغـا   : باشقا بىـر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    _  9751
لهشـــكه ىبىـــلهن ئىلگىر كۆكســـىكهلـــدى،  هجهلئئۇنىڭغـــا  ،كهلگهنـــدە

ــدا. ھهرىـــكهت قىلـــدى ــۇ چاغـ ــازا  ،بـ ــلهن ئـ  برەھـــمهت پهرىشتىســـى بىـ
ــدى  ــىپ قالــ ــى تارتىشــ ــهھهرگه  هللا. پهرىشتىســ ــان شــ ــۇ كېتىۋاتقــ : ئــ

ــقىن” ــرىگه“!يېقىنالش ــقىن”: ، يهنه بى ــيىن   “!يىراقالش ــدىن كې دېگهن
ئـۇ  . دېـدى  “!ئىككى شهھهرنىڭ ئـارىلىقىنى ئـۆلچهڭالر  ”: پهرىشتىلهرگه

ئادەمگه ئهجهل كهلـگهن يهر ھىجـرەت قىلمـاقچى بولغـان شـهھهرگه بىـر       
   .ئۇ مهغپىرەت قىلىندى ،تىنبشۇ سهۋە .غېرىچ يېقىن چىقتى

  )3470: بۇخارى(

 أَنْ َهـِذهِ  َوإِلَـى  َتَباَعِدي أَنْ َهِذِه إِلَى اللَُّه فَأَْوَحى :ويف أخرى وزاد فيهـ   9752
  . َتقَرَّبِي

ــيىلگهن   _  9752 ــداق دېـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــقا بىـ ــرىگههللا ا: باشـ : بىـ
   .دېدى “!يېقىنالشقىن”: ، يهنه بىرىگه“!يىراقالشقىن”

 ) 2766: مۇسلىم(
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أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كُلُّ اْبنِ آَدَم َخطَّـاٌء َوَخْيـُر    َعْنـ   9753
  الَْخطَّاِئَني التَّوَّاُبونَ 

ــۋايهت قىلىن  _  9753 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــ ىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لىق خاتــائهممــا ، لىق ئۆتكۈزىــدۇھهممىســى خاتــا ئــادەم ئهۋالدىنىــڭ«
  . ①»به قىلغۇچىالردۇرۆۋئهڭ ياخشىسى ت ئۆتكۈزگۈچىلهرنىڭ

 )2499: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْسـي  ـ   9754
  . َب اللَُّه بِكُْم َولََجاَء بِقَْومٍ ُيذْنُِبونَ فََيْسَتْغِفُرونَ اللََّه فََيْغِفُر لَُهْمبَِيِدِه لَْو لَْم ُتذْنُِبوا لَذََه

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9754
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لهر گۇنـاھ  ئهگهر سـى  ،قهسـهمكى  بىـلهن  هللانىم ئىلكىدە بولغان اېج«
ــوق قىهللا دا ارقىلمىغىــنىڭال ــا باشــقا بىــر  ۇ، ئورنلىــپســىلهرنى ي ڭالرغ

به قىالتتى، ۋتۆ ئۆتكۈزۈپ، ئاندىن ئۇالر گۇناھ .كهلتۈرگهن بوالتتىقهۋمنى 
  . »ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىالتتىهللا ا

  )2749: مۇسلىم(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَما َيْحِكي َعْن َربِِّه َعـزَّ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـ   9755
ْنًبـا  َوَجلَّ قَالَ أَذَْنَب َعْبٌد ذَْنًبا فَقَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي فَقَالَ َتَباَرَك َوَتَعالَى أَذَْنَب َعْبِدي ذَ

ثُمَّ َعاَد فَأَذَْنَب فَقَالَ أَْي َربِّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِـي   فََعِلَم أَنَّ لَُه َربا َيْغِفُر الذَّْنَب َوَيأُْخذُ بِالذَّْنبِ
مَّ َعـاَد  فَقَالَ َتَباَرَك َوَتَعالَى َعْبِدي أَذَْنَب ذَْنًبا فََعِلَم أَنَّ لَُه َربا َيْغِفُر الذَّْنَب َوَيأُْخذُ بِالذَّْنبِ ثُ

َتَباَرَك َوَتَعالَى أَذَْنَب َعْبِدي ذَْنًبا فََعِلَم أَنَّ لَُه َربـا  فَأَذَْنَب فَقَالَ أَْي َربِّ اغِْفْر ِلي ذَْنبِي فَقَالَ 
  . َيْغِفُر الذَّْنَب َوَيأُْخذُ بِالذَّْنبِ اْعَملْ َما ِشئَْت فَقَْد غَفَْرُت لََك

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9755
  :مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
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گۇنــاھىمنى مهغپىــرەت ! ئــى رەبــبىم: بىــر بهنــدە گۇنــاھ قىلــدى ۋە«
بهندەم گۇناھ قىلدى، گۇنـاھالرنى مهغپىـرەت    :ئاالاتهللا ا. دېدىـ ! قىلغىن

نىـڭ  ىقىلىدىغان، قىلغان گۇناھتىن سوراق قىلىدىغان بىر پهرۋەردىگار
ئــى  :پگۇنــاھ قىلىــ هنهي ىنيېــكئــۇ بهنــدە . بــارلىقىنى بىلــدى، ـ دېــدى  

بهندەم : ئاالاتهللا ا. ـ دېدى  !گۇناھىمنى مهغپىرەت قىلغىن! پهرۋەردىگارىم
ھتىن اگۇناھالرنى مهغپىرەت قىلىـدىغان، قىلغـان گۇنـ    ۋە گۇناھ قىلدى

ئـۇ   .نىـڭ بـارلىقىنى بىلـدى، ـ دېـدى     ىسوراق قىلىدىغان بىر پهرۋەردىگار
ى گۇنـــاھىمن! ئـــى پهرۋەردىگـــارىم :گۇنـــاھ قىلىـــپ هنهيىن يېـــك بهنـــدە

 ۋە بهنـــدەم گۇنـــاھ قىلـــدى: ئـــاالتاهللا ا. ـ دېـــدى    !مهغپىـــرەت قىلغىـــن
گۇنـــاھالرنى مهغپىـــرەت قىلىـــدىغان، قىلغـــان گۇنـــاھتىن ســــوراق      

خالىغـان  ! ئى بهندەم .نىڭ بارلىقىنى بىلدىىقىلىدىغان بىر پهرۋەردىگار
  . »ېدىدـ  م،ۈمهن سېنىڭ گۇناھىڭنى كهچۈرد ،ئىشىڭنى قىلغىن

  )2758: مۇسلىم(

َماِلٍك قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ   أََنس ْبن عنـ  9756
قَالَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َيا اْبَن آَدَم إِنََّك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي غَفَْرُت لََك َعلَى َما كَانَ ِفيَك 

َبلََغْت ذُُنوُبَك َعَنانَ السََّماِء ثُمَّ اْسَتْغفَْرَتنِي غَفَْرُت لََك َولَا أَُباِلي َيـا   َولَا أَُباِلي َيا اْبَن آَدَم لَْو
َرابَِهـا  اْبَن آَدَم إِنََّك لَْو أََتْيَتنِي بِقَُرابِ الْأَْرضِ َخطَاَيا ثُمَّ لَِقيَتنِي لَا ُتْشرُِك بِي َشْيئًا لَأََتْيُتَك بِقُ

  . َمْغِفَرةً
ــۋايهت قىلىن  ئهنهس ر_  9756 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، ەزىيهلالھــ ىــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سهن قاچان ماڭا دۇئا قىلساڭ ۋە مهندىن ! ئى ئادەم ئهۋالدى: تائاالهللا ا«

سـهندىن سـادىر بولغـان گۇنـاھالرنى ئهپـۇ       ،قىلسـاڭ  ىـد بىر نهرسىنى ئۈم
ــا. چ پهرۋا قىلمـــايمهنېقىلىـــمهن، ھـــ گۇناھلىرىـــڭ ! دەم ئهۋالدىئـــى ئـ

يىن مهنـــدىن مهغپىـــرەت تهلهپ قىلســـاڭ، ېـــئاســـمانغا تاقاشســـىمۇ، ك
! ئـــى ئـــادەم ئهۋالدى. چ پهرۋا قىلمـــايمهنېگۇنـــاھىڭنى كهچـــۈرىمهن، ھـــ

ــدىمغا  ــڭ ئالـ ــۆپمېنىـ ــايىتى كـ ــاھ  ناھـ ــانگۇنـ ــېكىن ، قىلغـ ــا لـ ماڭـ
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مهنمۇ ساڭا بهكمۇ كۆپ ، كهلسهڭرىك قىلمىغان ھالدا ېنى شنېمىچېھ
  . ①»، ـ دېدىپىرەت بىلهن كېلىمهنمهغ

 )3540: تىرمىزى(

َعْن ُجْنَدبٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحدَّثَ أَنَّ َرُجلًا قَالَ َواللَِّه ـ   9757
يَّ أَنْ لَا أَغِْفَر ِلفُلَاٍن فَـإِنِّي قَـْد   لَا َيْغِفُر اللَُّه ِلفُلَاٍن َوإِنَّ اللََّه َتَعالَى قَالَ َمْن ذَا الَِّذي َيَتأَلَّى َعلَ

  . غَفَْرُت ِلفُلَاٍن َوأَْحَبطُْت َعَملََك
ــدۇج_  9757 ــۋايهت قىلىن ۇنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، ب رەزىيهلالھـ ىـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
پـاالنچى  هللا نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، ا     هللا: بىر كىشـى «
مېنىـڭ پـاالنچىنى   : تائـاال  هللا گهنىدى،دېەمنى ھهرگىز كهچۈرمهيدۇ، ـ  ئاد

ــۋەتته  مهن  ،كهچۈرمهســـلىكىمگه قهســـهم ئىچـــكهن كىشـــى كىـــم؟ ئهلـ
سېنىڭ قىلغـان ئهمهلىڭنـى بىكـار     ۋە مۈپاالنچىنىڭ گۇناھىنى كهچۈرد

  . »، ـ دېدىقىلدىم
  )2621: مۇسلىم(

 َرُجلَاِن كَانَ َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت ُهَرْيَرةَ أَُبو قَالَـ   9758
 َيـَزالُ  لَا فَكَانَ الِْعَباَدِة ِفي ُمْجَتهٌِد َوالْآَخُر ُيذْنُِب أََحُدُهَما فَكَانَ ُمَتَواِخَيْينِ إِْسَراِئيلَ َبنِي ِفي

 فَقَالَ أَقِْصْر لَُه فَقَالَ ذَْنبٍ َعلَى َيْوًما فََوَجَدُه ْرأَقِْص فََيقُولُ الذَّْنبِ َعلَى الْآَخَر َيَرى الُْمْجَتهُِد
 فَقَـَبضَ  الَْجنَّةَ اللَُّه ُيْدِخلَُك لَا أَْو لََك اللَُّه َيْغِفُر لَا َواللَِّه فَقَالَ َرِقيًبا َعلَيَّ أَُبِعثَْت َوَربِّي َخلِّنِي

 َعلَـى  كُْنَت أَْو َعاِلًما بِي أَكُْنَت الُْمْجَتهِِد ِلَهذَا فَقَالَ الَْعالَِمَني َربِّ ِعْنَد فَاْجَتَمَعا أَْرَواَحُهَما
 إِلَـى  بِِه اذَْهُبوا ِللْآَخرِ َوقَالَ بَِرْحَمِتي الَْجنَّةَ فَاْدُخلْ اذَْهْب ِللُْمذْنِبِ َوقَالَ قَاِدًرا َيِدي ِفي َما
  . َوآِخَرَتُه ُدْنَياُه أَْوَبقَْت بِكَِلَمٍة َتكَلََّملَ بَِيِدِه َنفِْسي َوالَِّذي ُهَرْيَرةَ أَُبو قَالَ النَّارِ

دىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9758
ــداق دېگهنلىكىنــى    ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلالمنىڭ مۇن پهيغهم

  :ئاڭلىغان
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رىنـداش تۇتقـان ئىككـى    ېبىـر ـ بىرىنـى ق   بهنى ئىسرائىل قهۋمىـدە  «
بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىـرى گۇناھكـار، يهنه بىـرى ناھـايىتى دىنـدار      ر كىشى با

دىندار كىشى قېرىندىشىنى ھهر دائىم گۇناھ قىلىۋاتقان ھالهتته  .ئىدى
بىـر كـۈنى،   . ــ دەيتتـى  ! بـۇ ئىشـنى قىلمىغىـن   : ئۇچرىتاتتى ۋە ئۇنىڭغـا 

. ــ دېـدى  ! بۇ ئىشـنى قىلمىغىـن  : ئۇنىڭ يهنه گۇناھ قىلغىنىنى كۆرۈپ
ــى ــڭ      : قېرىندىشـ ــويغىن ۋە مېنىـ ــالغۇز قـ ــلهن يـ ــبىم بىـ ــى رەبـ مېنـ

چــۈنكى ســهن ماڭــا كۆزەتكــۈچى قىلىــپ  ! ئىشــلىرىمغا ئارىالشــمىغىن
سـېنى  هللا نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، اهللا: دىندار. ئهۋەتىلمىدىڭ، ـ دېدى 
. دېـدى ، ـ  )سېنى جهننهتكه كىرگۈزمهيـدۇ هللا ياكى ا(مهغپىرەت قىلمايدۇ 

ئـــۇ ئىككىســـى  .قىلـــدى ىقهبـــز ئۇالرنىـــڭ روھىنـــىهللا ا ،شـــۇ ئهســـنادا
سـهن  : دىنـدارغا هللا ا .كهلتۈرۈلـدى ا غئالـدى نىڭ پهرۋەردىگارىنىـڭ  ئالهملهر
مه قىلىشىمنى بىلهمتىـڭ ۋەيـاكى مېنىـڭ ئىلكىمـدىكىگه     ېمېنىڭ ن

رەھمىـتىم بىـلهن   ! مـاڭ : گۇناھكارغـا ئاندىن . دېدىـ   ڭ يېتهمتى؟ۈكۈچ
بۇنى جهھهنـنهمگه  : ئاندىن دىندارغا بۇرۇلۇپ. ـ دېدى! جهننهتكه كىرگىن

  .»دېدىـ ! تاشالڭالر
نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، دىنـدار     هللا« :مۇنداق دەيدۇ ئهبۇ ھۇرەيرە

بـۇ سـۆزى بىـلهن ھهم دۇنياسـىنى      ،ىكىقىلـد شۇنداق بىر سۆزنى  كىشى
  . ①»تىنى ۋەيران قىلدىىھهم ئاخىر

  )4901: ئهبۇ داۋۇد(

ْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَـانَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعـ   9759
 َرُجلٌ ُيْسرُِف َعلَى َنفِْسِه فَلَمَّا َحَضَرُه الَْمْوُت قَالَ ِلَبنِيِه إِذَا أََنا ُمتُّ فَأَْحرِقُونِي ثُمَّ اطَْحُنونِي

َربِّي لَُيَعذَِّبنِّي َعذَاًبا َما َعذََّبُه أََحًدا فَلَمَّا َماَت فُِعلَ ثُمَّ ذَرُّونِي ِفي الرِّيحِ فََواللَِّه لَِئْن قََدَر َعلَيَّ 
 بِِه ذَِلَك فَأََمَر اللَُّه الْأَْرَض فَقَالَ اْجَمِعي َما ِفيِك ِمْنُه فَفََعلَْت فَإِذَا ُهَو قَاِئٌم فَقَالَ َما َحَملَـكَ 

  . لَُه َعلَى َما َصَنْعَت قَالَ َيا َربِّ َخْشَيُتَك فََغفََر
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ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9759
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدا    « ــۈش ئالدى ــدىن ئاشــقان بىــر كىشــى، ئۆل ــاھ قىلىشــتا ھهددى گۇن
كېــيىن، جهســىتىمنى كۆيــدۈرۈپ، ئانــدىن مهن ئۆلگهنــدىن : بالىلىرىغــا

نىـڭ نـامى بىـلهن    هللا !ى شـامالغا سـورۇۋېتىڭالر  ئۇندەك ئېزىپ، كۈلـۈمن 
ــ مېنــى تىرىلــدۈرپ قالســا، هللا قهســهمكى، ا ــا ھ چكىمگه بهرمىــگهن ېماڭ

ئـۇ ئۆلگىنىـدە، بـالىلىرى ئۇنىـڭ ۋەسـىيىتىنى      . رىدۇ، ـ دېـدى  ېنى ببئازا
دەپ بۇيرۇق ـ ! قىنغئۇنىڭ كۈلىنى يى: يهرگههللا ئهمما ا .بىجا كهلتۈردى

هللا ا .قـارىغۇدەك بولسـا، ئـۇ تىـك تـۇراتتى     . يهر بۇيرۇقنى ئورۇنلىدى .بهردى
ئـى   :، ئـۇ بولدى؟ ـ دەپ سـورىدى   بمه سهۋەېبۇنى قىلىشىڭغا ن :ئۇنىڭدىن

هللا دېگهنىــدى، ا، ـ   ســهندىن قــورققىنىم ئۈچــۈن قىلــدىم ! پهرۋەردىگــارىم
   .»ئۇنىڭ گۇناھىنى مهغپىرەت قىلدى

  )3481: بۇخارى(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ َرُجـلٌ لَـْم   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ الـ   9760
اللَّـِه  َيْعَملْ َحَسَنةً قَطُّ ِلأَْهِلِه إِذَا َماَت فََحرِّقُوُه ثُمَّ اذُْروا نِْصفَُه ِفي الَْبرِّ َونِْصفَُه ِفي الَْبْحرِ فََو

ا ُيَعذُِّبُه أََحًدا ِمْن الَْعالَِمَني فَلَمَّا َماَت الرَُّجلُ فََعلُـوا َمـا   لَِئْن قََدَر اللَُّه َعلَْيِه لَُيَعذَِّبنَُّه َعذَاًبا لَ
قَالَ ِمْن  أََمَرُهْم فَأََمَر اللَُّه الَْبرَّ فََجَمَع َما ِفيِه َوأََمَر الَْبْحَر فََجَمَع َما ِفيِه ثُمَّ قَالَ ِلَم فََعلَْت َهذَا

  . َغفََر اللَُّه لَُهَخْشَيِتَك َيا َربِّ َوأَْنَت أَْعلَُم فَ
چقانداق ېھاياتىدا ھ«: باشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن_  9760

مېنـى   ،ئهگهر ئۆلسـهم : ياخشىلىق قىلمىغـان بىـر كىشـى ئائىلىسـىگه    
يېرىمىنــى قۇرۇغلۇققــا، يېرىمىنــى   ) كۈلنىــڭ( ، ئانــدىنڭالرۈكۆيــدۈر

ېنــى مهللا نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، ا   هللا! تىڭالرېۋورۇدېڭىزغــا ســ 
ئـۇ  . رىدۇ، ـ دېـدى  ېنى ببچكىمگه بهرمىگهن ئازاېماڭا ھ تىرىلدۈرپ قالسا،
هللا ا .ۋەسـىيىتىنى بىجـا كهلتـۈردى   ئۇنىـڭ  ) ئائىلىسى( ،كىشى ئۆلگهندە

 ئانــدىن. دىئۇنىــڭ كــۈلىنى يىغــ) زېمىــن( قىلغانىــدى،ئهمــر  زېمىنغــا
ــ  ) مــۇدېڭىز(، ىلغانىــدىدېڭىزغــا ئهمــر ق  هللا ا .دىئۇنىــڭ كــۈلىنى يىغ

ئــى : ئــۇ ىغانىدى،قىلــدىڭ؟ ـ دەپ ســور   بۇنــداق مه ئۈچــۈنېنــ :ئۇنىڭــدىن
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ــارىم ــۇنى    ! پهرۋەردىگـ ــهن بـ ــدىم، سـ ــۈن قىلـ ــورققىنىم ئۈچـ ــهندىن قـ سـ
   .»دىئۇنى مهغپىرەت قىلهللا اشۇنىڭ بىلهن،  ى،دېد، ـ بىلگۈچىسهن

  )2756: مۇسلىم(

لَُه ُعَمُر فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه قَالَ ِهْي قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَاْسَتأْذَنَ الُْحرُّ ِلُعَيْيَنةَ فَأَِذنَ ـ   9761
أَنْ َيا اْبَن الَْخطَّابِ فََواللَِّه َما ُتْعِطيَنا الَْجْزلَ َولَا َتْحكُُم َبْيَنَنا بِالَْعْدلِ فََغِضَب ُعَمُر َحتَّى َهـمَّ  

َعالَى قَالَ ِلَنبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخـذْ  ُيوِقَع بِِه فَقَالَ لَُه الُْحرُّ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني إِنَّ اللََّه َت
 الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَْعرِْض َعْن الَْجاِهِلَني َوإِنَّ َهذَا ِمْن الَْجاِهِلَني َواللَِّه َما َجاَوَزَها ُعَمـرُ 

   .ِحَني َتلَاَها َعلَْيِه َوكَانَ َوقَّافًا ِعْنَد ِكَتابِ اللَِّه
ــۇ ئهنهۇ _  9761 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــا مۇئىبن ــدۇ م ــداق دەي ــ: ن ر ۇھ

نىغـــا ېگه ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ يهيهينۇرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئـــ
نىغا ېئۇ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ي .لىپ بهردىېئ رۇخسهتكىرىشكه 

  :پالكىرى
بىــلهن  نىــڭ نــامىهللاخىجىــل بولمامســهن؟ ا !بئــى ئىبنــى خهتتــاـــ  

ــهمكى ــزگه  ،قهس ــتىگه،   بى ــڭ ئۈس ــال بهرمىگهننى ــۆپرەك م ــارىمىزدا  ك ئ
 ،ئۇنىڭغـا ئـاچچىغى كهلـدى    نىڭئۆمهر. ىسهن، ـ دېدى ىللىق قىلمايۋاتئاد

  :ر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇۇ، ھىدىتىلماقچى بولغانېھهتتا ئ
تائــاال پهيغهمبىــرىگه قۇرئــان   هللا ا! مىنلهرنىــڭ ئهمىــرى ۇئئــى مـــ  

ىلىققا بۇيرىغىن، نـادانالر بىـلهن   ياخش ئهپۇنى دوست تۇتقىن،﴿: كهرىمدە
نــادان ) يهنــى ئۇيهينىــڭ (بــۇ كىشــىنىڭ  . دېــگهن ①﴾تهڭ بــولمىغىن
 ،بىــلهن قهســهمكى نىــڭ نــامىهللا. دېــدىـــ ! ؟بىلىســهنغۇ ئىكهنلىكىنــى

نكى ئــۇ ۈچــ .چقانــداق ئــاۋاز چىقارمىــدىېئــۆمهر بــۇنى ئــاڭالش بىــلهن ھ 
  . تىھۆكمىنى ئاڭلىغان ھامان توختايتنىڭ هللا

  )4642: بۇخارى(
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بۆلۈمىنه پىت  

  پىتنىدىن ئاگاھالندۇرۇش

أَيب ثَْعلََبةَ الُْخَشنِّي قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيَف  عنـ   9762
ْوا َعْن الُْمْنكَرِ َحتَّى فَقَالَ َبلْ ائَْتِمُروا بِالَْمْعُروِف َوَتَناَه .َتقُولُ ِفي َهِذِه الْآَيِة َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم

نِي إِذَا َرأَْيَت ُشحا ُمطَاًعا َوَهًوى ُمتََّبًعا َوُدْنَيا ُمْؤثََرةً َوإِْعَجاَب كُلِّ ِذي َرأْيٍ بَِرأْيِِه فََعلَْيَك َيْع
ِمثْلُ قَْبضٍ َعلَـى الَْجْمـرِ   بَِنفِْسَك َوَدْع َعْنَك الَْعَوامَّ فَإِنَّ ِمْن َوَراِئكُْم أَيَّاَم الصَّْبرِ الصَّْبُر ِفيِه 

 ِللَْعاِملِ ِفيهِْم ِمثْلُ أَْجرِ َخْمِسَني َرُجلًا َيْعَملُونَ ِمثْلَ َعَمِلِه َوَزاَدنِي غَْيُرُه قَالَ َيا َرُسولَ اللَّـهِ 
  . أَْجُر َخْمِسَني ِمْنُهْم قَالَ أَْجُر َخْمِسَني ِمْنكُْم

 مهن: ايهت قىلىنىـدۇ مۇنـداق رىـۋ   لهبه خۇشـهنىدىن ئئهبۇ سه_  9762
ئـۆزەڭالرنى گۇنـاھتىن   ﴿: سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن    پهيغهمبهر
ــاقالڭال ــورىغان    ①﴾رس ــىنى س ــڭ مهنىس ــگهن ئايهتنى ــبهر ىدىم، دې پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم
ــ ي  ــىلىققا دەۋەت قىلــ ــپاخشـ ــانلىقتىن  ،ىـ ــراقيامـ ــۇرۇڭالر يىـ  .تـ

پهرەسـلىك ۋە   دۇنيا ،بېرىلىشھاۋايى ـ ھهۋەسكه   لىق،بېخىلكىشىلهردە 
ھهر كىشـــى ئۆزىنىـــڭ پىكرىنـــى قـــالتىس چاغاليـــدىغان ئهھـــۋالالر      

ئـاۋام خهلـق    قىلغىـن ۋە  دىقـقهت ڭگه ەسهن ئـۆز ئومۇملىشىپ كهتكهندە، 
ــۇن   ــڭ بولمىس ــلهن كارى ــىلهردىن ك .بى ــس ــان   ې ــر زام ــۇنداق بى يىن ش

چىڭ تـۇرۇش ـ ئالىقانـدا چـوغ     ) ئىبادەتته –تائهت (لىدۇكى، ئۇ زاماندا ېك
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كىشـى   بىـر ئهمهلنـى قىلغـان   ئۇ زاماندا  .ۇتۇپ تۇرغانغا ئوخشاش بولىدۇت
  :ساھابىلهر .دېدىكىشىنىڭ ئهجرىنى ئالىدۇ، ـ  50شۇ ئهمهلنى قىلغان 

كىشــىنىڭ ئهجرىنــى ئاالمــدۇ يــاكى  50دىن بىــز !ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
ــۇالردىن  ــبهر        50ئــ ــدى، پهيغهمــ ــورىغان ئىــ ــىنىڭمۇ؟ ـ دەپ ســ كىشــ

  :ئهلهيهىسساالم
   .①كىشىنىڭ ئهجرىنى ئالىدۇ، ـ دېدى 50سىلهردىن ـ  

  )4341: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّكُْم ِفي َزَماٍن َمْن َتَرَك ـ   9763
  . ِمْنكُْم بُِعْشرِ َما أُِمَر بِِه َنَجا ِمْنكُْم ُعْشَر َما أُِمَر بِِه َهلََك ثُمَّ َيأِْتي َزَمانٌ َمْن َعِملَ

ۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ_  9763
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ىــڭ ىنىنبۇيرۇلغئىنســان  ،كىنشــۇنداق بىــر زامانــدا ياشاۋاتىســه   «
ۇنداق بىــر زامــان يىن شــېــك .ھــاالك بولىــدۇ ،ئونــدىن بىرىنــى تاشلىســا

جــات ىن ،نىــڭ ئونــدىن بىرىنــى قىلســاىنىئىنســان بۇيرۇلغ ،كېلىــدۇكى
  . ②»تاپىدۇ

 )2267: تىرمىزى(

َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َبْيَنَما َنْحُن َحْولَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    عنـ   9764
ُتْم النَّاَس قَْد َمرَِجْت ُعُهوُدُهْم َوَخفَّْت أََماَناُتُهْم َوكَـاُنوا  َوَسلََّم إِذْ ذَكََر الِْفْتَنةَ فَقَالَ إِذَا َرأَْي

 َهكَذَا َوَشبََّك َبْيَن أََصابِِعِه قَالَ فَقُْمُت إِلَْيِه فَقُلُْت كَْيَف أَفَْعلُ ِعْنَد ذَِلَك َجَعلَنِي اللَُّه ِفـَداكَ 
ُخذْ بَِما َتْعرُِف َوَدْع َما ُتْنِكُر َوَعلَْيَك بِأَْمرِ َخاصَّـِة  قَالَ الَْزْم َبْيَتَك َواْمِلْك َعلَْيَك ِلَساَنَك َو

  .َنفِْسَك َوَدْع َعْنَك أَْمَر الَْعامَِّة
ــۋايهت ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ _  9764 دىن مۇنــداق رى
 ئـۇ . چۆرىـدەپ ئولتۇراتتـۇق   بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنى : قىلىنىدۇ
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ــدە  ــنه ھهققىـ ــۆزلهپ كپىتـ ــر ېلىـــپ،سـ ــاقلىرىنى بىـ ــرىگه ـ     بارمـ بىـ
  :گهن ھالداگىرەلهشتۈر

 ، ئامـانهتكه سـهل قارايـدىغان   قىلمايـدىغان  ئىنسانالر ۋەدىسىگه ۋاپـا ـ  
  :مهن. دىېدـ  ؟بولۇپ كهتكهندە، ھالىڭالر نېمه بولۇپ كېتهر

پهيغهمـبهر   دېگهنىـدىم، ئـۇ چاغـدا قانـداق قىـالي؟ ـ      ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
  : ئهلهيهىسساالم

بىلگىـــنىڭگه ئهمهل، ! تـــۇت چىـــڭئـــاغزىڭنى  ،ئۆيۈڭـــدە ئولتـــۇر ــــ 
ئۆزەڭنىــڭ دىنىغــا پۇختــا بــول، ئــاۋام خهلــق  !قــارىغۇالرچه ئهمهل قىلمــا
  . ①دېدىـ ! بىلهن كارىڭ بولمىسۇن

  )4343: ئهبۇ داۋۇد(

َيا أََبا ذَرٍّ قُلْـُت   َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ   9765
لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اللَِّه َوَسْعَدْيَك فَذَكََر الَْحِديثَ قَالَ ِفيِه كَْيَف أَْنَت إِذَا أََصاَب النَّاَس َمـْوٌت  

اللَّـُه ِلـي   َيكُونُ الَْبْيُت ِفيِه بِالَْوِصيِف َيْعنِي الْقَْبَر قُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم أَْو قَالَ َما َخاَر 
 َوَرُسولُُه قَالَ َعلَْيَك بِالصَّْبرِ أَْو قَالَ َتْصبُِر ثُمَّ قَالَ ِلي َيا أََبا ذَرٍّ قُلُْت لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك قَـالَ 
لَ كَْيَف أَْنَت إِذَا َرأَْيَت أَْحَجاَر الزَّْيِت قَْد غَرِقَْت بِالدَّمِ قُلُْت َما َخاَر اللَُّه ِلي َوَرُسـولُُه قَـا  

َعلَْيَك بَِمْن أَْنَت ِمْنُه قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَفَلَا آُخذُ َسْيِفي َوأََضُعُه َعلَى َعاِتِقي قَالَ َشاَركَْت 
نْ الْقَْوَم إِذَنْ قُلُْت فََما َتأُْمُرنِي قَالَ َتلَْزُم َبْيَتَك قُلُْت فَإِنْ ُدِخلَ َعلَيَّ َبْيِتي قَالَ فَإِنْ َخِشـيَت أَ 

  .َهَرَك ُشَعاُع السَّْيِف فَأَلْقِ ثَْوَبَك َعلَى َوْجهَِك َيُبوُء بِإِثِْمَك َوإِثِْمِهَيْب
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  _  9765

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  :ېگهنىدى، مهنـ د! ئى ئهبۇ زەرـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىمـ دې !رەسۇلۇلالھئى ـ لهببهيكه،  
قهبـرە   تـوپ ئۆلـۈپ،   –تـوپ   ىنسـانالر ئـ كىشىلهرگه ئـاپهت كېلىـپ،    

ـ   ؟كواليدىغانالر يېتىشمهي قالغاندا، سېنىڭ ھالىڭ نېمه بولـۇپ كېـتهر  
  :مهن .دېدى
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 ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى هللا ياكى ا( ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى بىلگۈچىدۇرهللا اـ  
  :دىمگهنىدې، ـ )قىلىمهن بۇيرىغاننى

  :ئاندىن يهنه. ـ دېدى !سهۋىر قىلىشىڭ الزىم، سهۋىر قىلـ  
  :مهن. ـ دەپ چاقىردى! ئى ئهبۇ زەرـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدىم! ـ لهببهيكه، ئى رەسۇلۇلالھ 
مه ېنـ  ،قانغـا بويالغـانلىقىنى كۆرسـهڭ    نىـڭ كهنتى ـ ئهھجـارۇ زەيـت   

  :مهن .؟ ـ دەپ سورىدىقىلىسهن
  :گهنىدىمقىلىمهن، ـ دې بۇيرىغاننىۇنىڭ پهيغهمبىرى ۋە ئهللا اـ  
. دېـدى ــ  ! قىنلىرىڭ بىلهن بىـرگه بـولغىن  ېئۆزەڭنىڭ ي ،ئۇ چاغداـ  
  :مهن
دەپ سـىپ چىقـايمۇ؟ ـ    ېقىلىچىمنـى بوينۇمغـا ئ  ! رەسـۇلۇلالھ ئـى  ــ   

  :سورىغانىدىم
  :مهن. سهنمۇ ئۇالرغا قوشۇلغان بولىسهن، ـ دېدى ،ئۇ چاغداـ  
مېنـى نـېمه قىلىشـقا بۇيرۇيسـهن؟ ـ دەپ سـورىغانىدىم،        ،ئۇنـداقتا ــ   

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  .ـ دېدى! ئۆيۈڭدە ئولتۇرغىنـ  
ــ  ــــ   ، پهيغهمـــبهر دېگهنىـــدىمىچۇ؟ ـ     ئۆيـــۈمگه باســـتۇرۇپ كىرسـ

  :ئهلهيهىسساالم
ــ   شــىدىن قورقســاڭ، كىيىمىــڭ بىــلهن  يالتىرىئهگهر قىلىچنىــڭ ـ
قاتىـل سـېنى   چـۈنكى   ،)ل يانـدۇرما يهنـى سـهن قـو   ( ڭنى ئورىۋالغىنۈيۈز

، ـ  ئۈسـتىگه ئالىـدۇ  ھهمدە ئۆزىنىڭ گۇناھىنى  نىگۇناھىئۆلتۈرگهننىڭ 
  . ①دېدى

  )4261: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُعَدْيَسةَ بِْنِت أُْهَبانَ ْبنِ َصْيِفيٍّ الِْغفَارِيِّ قَالَْت َجاَء َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ـ   9766
ى الُْخُروجِ َمَعُه فَقَالَ لَُه أَبِي إِنَّ َخِليِلي َواْبَن َعمَِّك َعهَِد إِلَيَّ إِذَا اْخَتلَـَف  إِلَى أَبِي فََدَعاُه إِلَ

   .النَّاُس أَنْ أَتَِّخذَ َسْيفًا ِمْن َخَشبٍ فَقَْد اتََّخذُْتُه فَإِنْ ِشئَْت َخَرْجُت بِِه َمَعَك قَالَْت فََتَركَُه
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دىن مۇنداق رىۋايهت الھۇ ئهنهائۇدەيسه بىنتى ئۇھبان رەزىيهل_  9766
ئۆزى ئۇنى  ،لىپېنىغا كېدادامنىڭ ي بتالى ۇئهلى ئىبنى ئهب :قىلىنىدۇ
  :دادام ئۇنىڭغا .قا چاقىردىئۇرۇشقا چىقىش للهبىلهن بى

ماڭا ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم(سېنىڭ تاغاڭ ۋە مېنىڭ دوستۇم ـ  
ــا چۈشـــكهندە ــانالر ئىختىالپقـ سىشـــىمنى قىلىـــچ يا ياغـــاچتىن ،ئىنسـ

ئـۇنى   ،ئهگهر خالىسـاڭ  .مهن ئۇنى ياسـاپ قويغـان ئىـدىم    .بۇيرىغان ئىدى
ئهلـى   شـۇنىڭ بىـلهن،  . دېـدى  ، ـ سـهن بىـلهن بىـرلىكته چىقـاي    ئېلىـپ،  

  . ①رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى تاشالپ كهتتى
  )2203: تىرمىزى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َبْيَن َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـ   9767
َيَدْي السَّاَعِة ِفَتًنا كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ُيْصبُِح الرَُّجلُ ِفيَها ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي كَـاِفًرا َوُيْمِسـي   

ا َخْيٌر ِمْن السَّاِعي فَكَسِّـُروا  ُمْؤِمًنا َوُيْصبُِح كَاِفًرا الْقَاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمْن الْقَاِئمِ َوالَْماِشي ِفيَه
ِقِسيَّكُْم َوقَطُِّعوا أَْوَتاَركُْم َواْضرُِبوا ُسُيوفَكُْم بِالِْحَجاَرِة فَإِنْ ُدِخلَ َيْعنِي َعلَى أََحـٍد ِمـْنكُْم   

  . فَلَْيكُْن كََخْيرِ اْبَنْي آَدَم
ئهبــــۇ مۇســــا ئهشــــئهرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت _  9767
  :ى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكقىلىن
ــامهتتىن « ــۇرۇنقىي ــاپ ـ     ب ــېچى ق ــاراڭغۇ ك ــلهن ( لهردەكق ھهق بى

ئــۇ  .لىــدۇېپىتــنىلهر مهيــدانغا ك) بــاتىلنى پهرق ئهتكىلــى بولمايــدىغان
كـاپىر  كهچـته  ، قۇزسـا مىن بولـۇپ تـاڭ ئات  ۇئمـ ئهتىگىنـى  ئادەملهر  ،چاغدا

، ئهتىگىنــى كــاپىر ھــالهتته ياتســا مىنۇئى مــئاخشــىم .كېتىــدۇبولــۇپ 
تۇرغاندىن، ماڭغان يۈگۈرگهندىن  ئۆرەئولتۇرغان  ،دازامانئۇ  .پ قوپىدۇبولۇ

ســۇندۇرۇپ قىلىچىڭالرنــى ۋە ياچــاق  ،دازامانــئــۇ  .ياخشــىراق بولىــدۇ 
ئــــادەم  ،بــــۇ پىتــــنه بىرىڭالرنىــــڭ ئــــۆيىگه كىرســــه، ئــــۇ .تاشــــالڭالر
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قــول يهنــى (ڭ ئهڭ ياخشىســى ئوغلىنىــئهلهيهىسســاالمنىڭ ئىككــى  
   .①»!بولسۇن) نىىئۆلگياندۇرماي 

  )4259: ئهبۇ داۋۇد(

  . قَالُوا فََما َتأُْمُرَنا قَالَ كُوُنوا أَْحلَاَس ُبُيوِتكُْم :ويف روايةـ  9768
ــيىلگهن  _  9768 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــر رى ــ : باشــقا بى ــۇ كۈن ــ دەئ مه ېن

پهيغهمــــبهر ، ؟ ـ دەپ ســــورىغان ئىــــدى     هنقىلىشــــىمىزغا بۇيرۇيســــ
  :ئهلهيهىسساالم

ــ   ــ ـ ــۇ كۈن ــۇڭالر پاالســلىرىنىــڭ الرئۆيلىرىڭ دەئ ــدىن  ( بول ــى ئۆي يهن
   .②ـ دېدى)! ئايرىلماڭالر

 )4262: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ الُْمَسيَّبِ َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ـ   9769
لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسَتكُونُ ِفَتٌن الْقَاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمْن الْقَاِئمِ َوالْقَاِئُم قَالَ قَا

ِفيَها َخْيٌر ِمْن الَْماِشي َوالَْماِشي ِفيَها َخْيٌر ِمْن السَّاِعي َوَمْن ُيْشرِْف لََها َتْسَتْشرِفُْه َوَمْن َوَجَد 
  . ْو َمَعاذًا فَلَْيُعذْ بِِهَملَْجأً أَ

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9769
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئولتۇرغان تىـك   چاغدا،ئۇ  .يۈز بېرىدۇپىتنىلهر كهلگۈسىدە نۇرغۇن «
ن ياخشــىراق تۇرغانــدىن، تىــك تۇرغــان ماڭغانــدىن، ماڭغــان يۈگۈرگهنــدى

كىـــم  .كىـــم ئۇنىڭغـــا يۈزلهنســـه، ئۇمـــۇ ئۇنىڭغـــا يۈزلىنىـــدۇ  .بولىـــدۇ
   .»ساقلىنىدىغان بىر پاناھ جاي تاپالىسا، ئۇنىڭدىن ساقالنسۇن

 )3602: بۇخارى(
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َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ   9770
لَْيِه َوَسلََّم ُيوِشُك أَنْ َيكُونَ َخْيَر َمالِ الُْمْسِلمِ غََنٌم َيْتَبُع بَِها َشَعَف الْجَِبالِ َوَمَواِقَع الْقَطْـرِ  َع

  . َيِفرُّ بِِدينِِه ِمْن الِْفَتنِ
ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  _  9770
  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋقىلىن
لــى قــوي ېمۇســۇلماننىڭ ئهڭ ياخشــى م) بىــر زامــان كېلىــدۇكى («

 ،چىــپېىدە پىتنىــدىن قىتدىنىنــى ســاقالش مهقســ   .بولــۇپ قالىــدۇ 
 ،قهيهردە يـامغۇر بولسـا   .تىـدۇ ېقويلىرىنى تاغ باغرىغا ھهيدەپ چىقىپ ك

  . »شۇ يهردە ئوتلىتىدۇ
   )19: بۇخارى(

الَْبْهزِيَِّة قَالَْت ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ِفْتَنـةً   َعْن أُمِّ َماِلٍك ـ   9771
فَقَرََّبَها قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن َخْيُر النَّاسِ ِفيَها قَالَ َرُجلٌ ِفي َماِشَيِتِه ُيـَؤدِّي َحقََّهـا   

  . َرِسِه ُيِخيُف الَْعُدوَّ َوُيِخيفُوَنُهَوَيْعُبُد َربَُّه َوَرُجلٌ آِخذٌ بَِرأْسِ فَ
ــدۇ  _  9771 ــداق دەي : ئۇممــۇ مالىــك بهھــزىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇن

قىنلىشىپ ېئۇنىڭ ي لهپ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پىتنه ھهققىدە سۆز
  :مهن. قالغانلىقىنى بايان قىلدى

ــ   ــى ـ ــدا ئىنســانالرنىڭ ئهڭ ياخشىســى كىــم   ! رەســۇلۇلالھئ ــۇ چاغ ئ
  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىمغانىىدۇ؟ ـ دەپ سورىبول

ش بىلهن مهشغۇل رەببىگه ئىبادەت قىلى چارۋىسى بىلهن ۋە –ـ مال  
گه قارشـى  دۈشمهنبولغان، مېلىنىڭ زاكىتىنى جايىدا ئادا قىلىدىغان ۋە 

  . ①دېدىھهرزامان تهييار ھالهتته تۇرىدىغان كىشى، ـ 
  )2177: تىرمىزى(

َملَةَ َمْولَى أَُساَمةَ أَْخَبَرُه قَالَ َعْمٌرو قَْد َرأَْيُت َحْرَملَةَ قَالَ أَْرَسـلَنِي  َحْر عنـ   9772
أَُساَمةُ إِلَى َعِليٍّ َوقَالَ إِنَُّه َسَيْسأَلَُك الْآنَ فََيقُولُ َما َخلََّف َصاِحَبَك فَقُلْ لَُه َيقُولُ لَـَك لَـْو   
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أَنْ أَكُونَ َمَعَك ِفيِه َولَِكنَّ َهذَا أَْمٌر لَْم أََرُه فَلَْم ُيْعِطنِي َشْيئًا كُْنَت ِفي ِشْدقِ الْأََسِد لَأَْحَبْبُت 
  . فَذََهْبُت إِلَى َحَسنٍ َوُحَسْينٍ َواْبنِ َجْعفَرٍ فَأَْوقَُروا ِلي َراِحلَِتي

ــى (_  9772 ــامهنىڭ ئازادگهردىسـ ــۇ  ) ئۇسـ ــۇ ئهنهـ ھهرمهله رەزىيهلالھـ
بىـر  (رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا     ئۇسامه مېنـى ئهلـى  : مۇنداق دەيدۇ

  :ۋەتتى ۋەهئ) لىش ئۈچۈنېلىپ كېنهرسه ئ
 “قاتناشـمىدى؟ ) ئۇرۇشـقا (مه ئۈچـۈن  ېخوجايىنىڭ نـ ” :ئۇ سهندىنـ  

ئهگهر ســهن ” :ئۇنىڭغــامېنىــڭ نامىمــدىن   ،دەپ ســورايدۇ، شــۇ چاغــدا  
ئهممـا   بولۇشنى خااليتتى،سهن بىلهن بىرگه  ،رنىڭ ئاغزىدا بولساڭمۇىش

دەرۋەقه، ئهلى رەزىيهلالھـۇ  . ـ دېدى  !دېگىن “بۇ ئۇرۇشنى توغرا تاپمىدىئۇ 
ئهنهۇ مهندىن ئۇ سوئالنى سورىدى، مهنمۇ ئۇسامهنىڭ ئېيتقىنـى بـويىچه   

مهن . شــۇنىڭ بىــلهن، ئهلــى ماڭــا ھېچنهرســه بهرمىــدى  . جــاۋاب بهردىــم
ئىبنـى جهئفهرلهرنىـڭ يېنىغـا    ) ئابـدۇلالھ (دەرھال ھهسهن ـ ھۇسهين ۋە  

غانىدىم، ئۇالر مېنىڭ تۆگهمگه كۆتۈرەلمىگۈدەك دەرىجىدە كۆپ نهرسـه  بار
   .ـ كېرەك ئارتىپ بهردى

  )7110: بۇخارى(

قَالَ ُحذَْيفَةُ َما أََحٌد ِمْن النَّاسِ ُتْدرِكُُه الِْفْتَنةُ إِلَّا أََنا أََخافَُها َعلَْيِه إِلَّا ُمَحمَّـُد  ـ   9773
  . َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َتُضرَُّك الِْفْتَنةُ ْبُن َمْسلََمةَ فَإِنِّي َسِمْعُت

مـۇھهممهد ئىبنـى   : ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ _  9773
ھهر بىـــر ئىنســـاننىڭ پىتـــنىگه يولۇقىشـــىدىن  باشـــقامهســـلهمهدىن 

سـاڭا  «: ىڭغـا چۈنكى مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئۇن  .قورقاتتىم
  . ①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم »مهيدۇەلپىتنه زىيان يهتكۈز

 )4663: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الِْعَباَدةُ ِفـي  ـ   9774
   .الَْهْرجِ كَهِْجَرٍة إِلَيَّ
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ــا ئمه_  9774 ــى يهسـ ــل ئىبنـ ــۋايهت  قىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ر رەزىيهلالھـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
دا ئىبــادەت قىلىــش، ماڭــا ھىجــرەت قىلىــش بىــلهن ىــپىتــنه زامان«

  . »باراۋەردۇر
  )2948: مۇسلىم(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن الِْمقَْداِد ْبنِ الْأَْسَوِد قَالَ اْيُم اللَِّه لَقَْد َسِمْعُتـ   9775
ُجنَِّب  َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ السَِّعيَد لََمْن ُجنَِّب الِْفَتَن إِنَّ السَِّعيَد لََمْن ُجنَِّب الِْفَتنِ إِنَّ السَِّعيَد لََمْن

  . الِْفَتُن َولََمْن اْبُتِلَي فََصَبَر فََواًها
ــۋەد رەزى _  9775 ــى ئهسـ ــداد ئىبنـ ــۋايهت  مىقـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ يهلالھـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
 قۇتۇلغـــانالر بهختىيـــاردۇر، پىتنىـــدىن   قۇتۇلغـــانالرپىتنىـــدىن «

ــاردۇر، پىتنىــدىن  ــانالربهختىي ــاردۇر قۇتۇلغ ــۇبتىال . بهختىي پىتــنىگه م
   ①»!؟دېگهن بهختلىكىمېن ئىنسان سهۋر قىلغان ،بولۇپ

  )4263: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي ُعَبْيٍد قَالَ لَمَّا قُِتلَ ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َخَرَج َسـلََمةُ ْبـُن   ـ   9776
وَت َيُم الْأَكَْوعِ إِلَى الرََّبذَِة َوَتَزوََّج ُهَناَك اْمَرأَةً َوَولََدْت لَُه أَْولَاًدا فَلَْم َيَزلْ بَِها َحتَّى قَْبلَ أَنْ

  . بِلََيالٍ فََنَزلَ الَْمِديَنةَ
: ئۇبهيـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      ۇيهزىد ئىبنى ئهبـ _  9776

گه ەرەبز ئۈرۈلگهن چاغدا، سهلهمه ئىبنى ئهكۋەتان ئۆلفئوسمان ئىبنى ئهف
 .ىســى بولــدىنهچــچه بال بىــر ۋە بىــر ئايالغــا ئۆيلهنــدى ئــۇ يهردە .كهتتــى

يهردە ۋاپـات   ۇمۇشـ ۋە  كهلـدى مهدىنىگه  بۇرۇنقانچه كۈن  ئۆلۈمىدىن بىر
  . لدىبو

 )7087: بۇخارى(
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َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي ُعَبْيٍد َعْن َسلََمةَ ْبنِ الْأَكَْوعِ أَنَُّه َدَخلَ َعلَى الَْحجَّاجِ فَقَالَ ـ   9777
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َيا اْبَن الْأَكَْوعِ اْرَتَدْدَت َعلَى َعِقَبْيَك َتَعرَّْبَت قَالَ لَا َولَِكْن

  .أَِذنَ ِلي ِفي الَْبْدوِ
ــيىلگهن   – 9777 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ســهلهمه ئىبنــى : باشــقا بىــر رى

  :ھهججاج ئۇنىڭغا .ھهججاجنىڭ يېنىغا كىردى ئئهكۋە
مهدىنىنــى تهرك ؟ ھىجىرىتىڭــدىن يانــدىڭمۇ! ئئــى ئىبنــى ئهكــۋەـــ  

  :ئۇ دېگهنىدى،؟ ـ غۇبولۇپ كهتتىڭ بهرەرالىق ئھسهئېتىپ، 
ــ   ــاقـ ــداق بولــۇپ كهتمىــدىم ( ي ســهلاللالھۇ ئهممــا پهيغهمــبهر  ).ئۇن

ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنىڭ سـهھرادا ياشىشـىمغا رۇخسـهت بهرگهن، ـ دەپ     
   .جاۋاب بهردى

 ) 1862: مۇسلىم(

َوَسلََّم قَالَ َوْيلٌ ِللَْعَربِ ِمْن َشرٍّ قَْد  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ   9778
  . اقَْتَرَب أَفْلََح َمْن كَفَّ َيَدُه

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9778
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

اغـدىكى  ئـۇ چ  .پ كېلىۋاتىـدۇ يېقىـنال پىتنه  !نىڭ ھالىغا ۋايبئهرە«
  . ①»ۇسىجات تاپقىن الرقولىنى تارتقانئىچكى ئۇرۇشتىن 

 )4249: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َسِعيِد ْبنِ َزْيٍد قَالَ كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَـذَكََر ِفْتَنـةً   ـ   9779
ِئْن أَْدَركَْتَنا َهِذِه لَُتْهِلكَنَّا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى  فََعظََّم أَْمَرَها فَقُلَْنا أَْو قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه لَ

  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَلَّا إِنَّ بَِحْسبِكُْم الْقَْتلَ قَالَ َسِعيٌد فََرأَْيُت إِْخَوانِي قُِتلُوا
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   د رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ەيـ سهئىد ئىبنـى ز _  9779
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا ئىـدۇق، پىتـنه ۋە    بىز: قىلىنىدۇ
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ــدى   ېئۇنىڭــدىن ك ــان قىل ــۋالالرنى باي ــدىغان ئاجايىــپ ئهھ . لىــپ چىقى
  :شۇنىڭ بىلهن، بىز

بىزنــى ھــاالك  ،تىــپ كهلســهېبىــزگه يپىتــنه بــۇ ! رەســۇلۇلالھئــى ـــ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەپ سورىغانىدۇق،قىالمدۇ؟ ـ 

ەپ جـاۋاب  ده، ـ  پـاي ۇك نىڭ ئـۆزى شـ ۈلتۈرۈيهردە ئۆل سىلهرگه ئۇ .ياقـ  
  .بهردى

ــهئىد ــدۇ  س ــداق دەي ــدا  مهن : مۇن ــنه زامانى ــلىرىمنىڭ ېقپىت رىنداش
  . ①مۈلگىنىنى كۆردۈۈرتئۆل

  )4277: ئهبۇ داۋۇد(

َعلَـى  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أُمَِّتي ـ   9780
أَْهلُ بِرٍّ َوَتقَْوى ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم إِلَى ِعْشرِيَن َوِمائَِة َسَنٍة أَْهلُ  َخْمسِ طََبقَاٍت فَأَْرَبُعونَ َسَنة

ْرُج الَْهْرُج َتَراُحمٍ َوَتَواُصلٍ ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم إِلَى ِستَِّني َوِمائَِة َسَنٍة أَْهلُ َتَداُبرٍ َوَتقَاطُعٍ ثُمَّ الَْه
   .النََّجا النََّجا
ــۋايهت قىلىن  _  9780 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــ ىــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ياخشــىلىق ۋە  غىــچهـ يىل   40: بولىــدۇ باســقۇچتاتىم بهش ىئــۈمم«

بىـرىگه   –بىـر  قهدەر  غاـ يىل  120 ئۇنىڭدىن كېيىن،. تهقۋا يىلى بولىدۇ
ئۇنىڭـدىن كېـيىن،    .سـىله ـ رەھىـم قىلىـش يىلـى بولىـدۇ      ۋە كۆيۈنۈش 

ۋە سىله ـ رەھىمنـى ئـۈزۈش     شـ يىلغا قهدەر بىر ـ بىرىدىن يۈز ئۆرۈ   160
ــدا . لىــدۇېپىتــنه زامــانى ك ،يىنېــئۇنىڭــدىن ك .يىلــى بولىــدۇ ــۇ چاغ ب

   .②»ئۆزەڭالرنى قۇتۇلدۇرۇشقا ئالدىراڭالر
  )4058: ئىبنى ماجه(
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 .زەئىپ، ـ دېگهن): 880(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى پىتنه

 422

 َنفِْسـي  َوالَِّذي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن ـ  9781
 ِفـيمَ  الَْمقُْتولُ َولَا قََتلَ ِفيَم الْقَاِتلُ َيْدرِي لَا َيْوٌم النَّاسِ َعلَى َيأِْتَي َحتَّى الدُّْنَيا َتذَْهُب لَا بَِيِدِه
  . النَّارِ ِفي َوالَْمقُْتولُ الْقَاِتلُ الَْهْرُج قَالَ ذَِلَك َيكُونُ كَْيَف فَِقيلَ قُِتلَ

ــۇ   _  9781 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ــ   ــامىبولغـــان زات ئىلكىـــدەجېـــنىم ــ  ،بىـــلهن قهســـهمكى نىـــڭ نـ
مه ئۈچـۈن  ېگـۈچى نـ  ۈرتلئۆ ،ن كېلىـدۇكى ئىنسانالرغا شـۇنداق بىـر زامـا   

  .دېدى، ـ مه ئۈچۈن ئۆلگىنىنى بىلمهيدۇېن مۇئۆلتۈرگىنىنى، ئۆلگۈچى
سـورالغانىدى، پهيغهمـبهر   بۇ قانـداق بولىـدۇ؟ ـ دەپ    ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :ئهلهيهىسساالم
ىدىن بولىدۇ، ئۆلتۈرگۈچى ۋە ئۆلگۈچى ھهر ئىككىسـى  بپىتنه سهۋەـ  

   .دەپ جاۋاب بهردى، ـ دوزاخقا چۈشىدۇ
  )2908: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنََّهـا   ـ   9782
   .ِفَسَتكُونُ ِفْتَنةٌ َتْسَتْنِظُف الَْعَرَب قَْتلَاَها ِفي النَّارِ اللَِّسانُ ِفيَها أََشدُّ ِمْن َوقْعِ السَّْي

ــۇ _  9782 ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـ ــۋايهت ئابـ دىن رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇ پىتــنه كهلگۈســىدە بىــر پىتــنه بولىــدۇ « ــۈنلهي ئهرە، ئ ــى پۈت بلهرن
تىــل  ،ئــۇ چاغــدا  .گهنلهر دوزاخقــا كىرىــدۇ ئــۆلئۇنىڭــدا  .تۈگهشــتۈرىدۇ
  . ①»ر بولىدۇۈئۆتكقىلىچتىنمۇ 

  )4265: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أَْشَرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ   9783
ِفَتنِ ِخلَـالَ  َوَسلََّم َعلَى أُطُمٍ ِمْن آطَامِ الَْمِديَنِة ثُمَّ قَالَ َهلْ َتَرْونَ َما أََرى إِنِّي أََرى َمَواِقَع الْ

  . ُبُيوِتكُْم كََمَواِقعِ الْقَطْرِ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 918(ئهلبانى  ①
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: ئۇســامه ئىبنــى زەيــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ      _  9783
بىـرىگه  سېپىللىرىدىن مهدىنه  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
كۆرەۋاتامسـىلهر؟ مهن ئۆيۈڭالرنىـڭ   سـىلهرمۇ  ننى همهن كۆرگ« :چىقىپ
هرلهرنــى چۈشــكهن ي) تامچىســى(نــى يــامغۇر ىرىپىتــنه يهرل ىكىئارىســىد

  . دېدى »ۋاتىمهنۈكۆر كۆرگهندەك
 )2467: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََتتَّبُِعنَّ ـ   9784
اًعا بِِذَراعٍ َحتَّى لَْو َدَخلُوا ِفي ُجْحرِ َضبٍّ لَاتََّبْعُتُموُهْم َسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم ِشْبًرا بِِشْبرٍ َوِذَر

  . قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه آلَْيُهوَد َوالنََّصاَرى قَالَ فََمْن
: ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ _  9784

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
رىچ ـ   ېــنالرنىڭ يوللىرىغــا غئىنســا ئــۆزەڭالردىن بــۇرۇنقىســىلهر ـــ  
تۆشـىكىگه   كېلهرنىـڭ ھهتتـا ئـۇالر    ،رىچ، غۇالچ ـ غۇالچ ئهگىشىسىلهر ېغ

  .دېدى، ـ تىسىلهرېيهرگه كىرىپ ك سىلهرمۇ ئۇ ه،كىرس
ۋە  ييهھــۇدى) يهنــى بىــزدىن بــۇرۇنقىالر  (ئــۇالر ! رەســۇلۇلالھئــى ـــ  

  :مپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالانالرمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدۇق، ئخرىستى
   .دىېدبوالتتى؟ ـ  باشقا كىمـ ئۇالردىن  

  )2669: مۇسلىم(

 َيذَْهُب لَا َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قَالَْت َعاِئَشةَ َعْنـ   9785
 اللَُّه أَْنَزلَ ِحَني لَأșَُنُّ كُْنُت إِنْ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقُلُْت َوالُْعزَّى اللَّاُت ُتْعَبَد َحتَّى َوالنََّهاُر اللَّْيلُ
 كَـرِهَ  َولَـوْ  كُلِّـهِ  الـدِّينِ  َعلَى ِلُيظْهَِرُه الَْحقِّ َوِدينِ بِالُْهَدى َرُسولَُه أَْرَسلَ الَِّذي ُهَو﴿

 طَيَِّبـةً  رƷًِا اللَُّه ْبَعثَُي ثُمَّ اللَُّه َشاَء َما ذَِلَك ِمْن َسَيكُونُ إِنَُّه قَالَ َتاما ذَِلَك أَنَّ ﴾الُْمْشرِكُونَ
 ِدينِ إِلَى فََيْرجُِعونَ ِفيِه َخْيَر لَا َمْن فََيْبقَى إَِمياٍن ِمْن َخْرَدلٍ َحبَِّة ِمثْقَالُ قَلْبِِه ِفي َمْن كُلَّ فََتَوفَّى
  . آَباِئهِْم
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: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا_  9785
  :لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭسه مهن پهيغهمبهر

، ـ  قىيامهت قـائىم بولمايـدۇ   ،الت ۋە ئۇززاغا چوقۇنمىغىچهـ ئىنسانالر  
  :ۋە نىنى ئاڭلىدىمىدېگ

مۇشـرىكالر يامـان كـۆرگهن    ﴿: كىتابىـدا  تائـاال  هللا !ـ ئـى رەسـۇلۇلالھ   
قىلىـش   بھهق دىننى بـارلىق دىـنالر ئۈسـتىدىن غالىـ    هللا تهقدىردىمۇ، ا

 ①﴾ىنى ھىـدايهت بىـلهن ۋە ھهق دىـن بىـلهن ئهۋەتتـى     ئۈچۈن پهيغهمبىر
دەپ  دىننـــى تاماملىـــدى بـــۇىـــش بىـــلهن دېـــگهن ئـــايهتنى نازىـــل قىل

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهنىدىم،ىم، ـ دېتئوياليت
 مهيىنهللا ا ،يىنېك ئۇندىن. ـ شۇنداق، بىر زامانغىچه شۇنداق بولىدۇ 

چىلىك ئىمانى بـار ھهمـمه   قهلبىدە زەررى شۇنىڭ بىلهن، ۋەتىدۇ،هشامال ئ
 يــوقئهســهر قىلــچه ياخشــىلىقتىن قهلبىــدە  .ۋاپــات تاپىــدۇ كىشــى 

ــا، شــۇنىڭ بىــلهن، قالىــدۇكىشــىلهر  ــۇالر ئات ــا ـ    ئ بوۋىلىرىنىــڭ دىنىغ
  . دېدىۇ، ـ قايتىد

 )2907: مۇسلىم(

قَالَ َسـَتكُونُ ِفْتَنـةٌ    َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ   9786
  . َصمَّاُء َبكَْماُء َعْمَياُء َمْن أَْشَرَف لََها اْسَتْشَرفَْت لَُه َوإِْشَراُف اللَِّساِن ِفيَها كَُوقُوعِ السَّْيِف

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9786
  :نپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگه

ــىدە « ــىلهرنى(كهلگۈسـ ــدىغان  كىشـ ــى ئاڭلىمايـ ــاس، ) ھهقىقهتنـ گـ
قــارىغۇ ) ھهقىقهتنــى كۆرمهيــدىغان (گاچــا، ) ھهقنــى ســۆزلىمهيدىغان (

ئۇمـۇ   ،كىم ئۇنىڭغا يۈزلهنسـه  .بولىدۇپهيدا پىتنىلهر قىلىپ قويىدىغان 
نىڭ تهسىرى كهسـكىن قىلىچـتهك   تىلئۇ پىتنىدە . ئۇنىڭغا يۈزلىنىدۇ

   .②»ئۆتكۈر بولىدۇ
 )4264: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .ئايهت -9سۈرە سهپ،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 917(ئهلبانى  ②
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َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َمَشْت أُمَِّتـي  ـ   9787
  . بِالُْمطَْيِطَياِء َوَخَدَمَها أَْبَناُء الُْملُوِك أَْبَناُء فَارَِس َوالرُّومِ ُسلِّطَ ِشَراُرَها َعلَى ِخَيارَِها

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   دىن مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9787
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇالرغا خىـزمهت  لۇقالر پارس ۋە رۇم ئۆتۈپ،تىم مۇتهيتىيادىن ىئۈمم«
ــدا،قىل ــانلىرى ياخشــــىلىرى ئۈســــتىدىن ) ئۈممىتىمنىــــڭ( غانــ يامــ

  . ①»ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ
  )2261: تىرمىزى(

قَالَ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ َيْوًما إِنَّ ِمْن َوَراِئكُْم ِفَتًنا َيكْثُُر ِفيَها الَْمالُ َوُيفَْتُح ِفيَهـا  ـ   9788
ُحـرُّ  الْقُْرآنُ َحتَّى َيأُْخذَُه الُْمْؤِمُن َوالُْمَناِفُق َوالرَُّجلُ َوالَْمْرأَةُ َوالصَِّغُري َوالْكَبُِري َوالَْعْبـُد َوالْ 

َع وِشُك قَاِئلٌ أَنْ َيقُولَ َما ِللنَّاسِ لَا َيتَّبُِعونِي َوقَْد قََرأُْت الْقُْرآنَ َما ُهْم بُِمتَّبِِعيَّ َحتَّى أَْبَتـدِ فَُي
طَانَ قَْد ْيلَُهْم غَْيَرُه فَإِيَّاكُْم َوَما اْبُتِدَع فَإِنَّ َما اْبُتِدَع َضلَالَةٌ َوأَُحذُِّركُْم َزْيَغةَ الَْحِكيمِ فَإِنَّ الشَّ

ا َيقُولُ كَِلَمةَ الضَّلَالَِة َعلَى ِلَساِن الَْحِكيمِ َوقَْد َيقُولُ الُْمَناِفُق كَِلَمةَ الَْحقِّ قَالَ قُلُْت ِلُمَعاٍذ َم
ِلَمةَ الَْحقِّ ُيْدرِينِي َرِحَمَك اللَُّه أَنَّ الَْحِكيَم قَْد َيقُولُ كَِلَمةَ الضَّلَالَِة َوأَنَّ الُْمَناِفَق قَْد َيقُولُ كَ

ْنُه قَالَ َبلَى اْجَتنِْب ِمْن كَلَامِ الَْحِكيمِ الُْمْشَتهَِراِت الَِّتي ُيقَالُ لََها َما َهِذِه َولَا ُيثْنَِينََّك ذَِلَك َع
  .فَإِنَُّه لََعلَُّه أَنْ ُيَراجَِع َوَتلَقَّ الَْحقَّ إِذَا َسِمْعَتُه فَإِنَّ َعلَى الَْحقِّ ُنوًرا

 :مۇنـــداق دېـــدىۇئـــاز ئىبنـــى جهبهل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  م_  9788
ــدۇ  ــنه بولىـ ــىدە پىتـ ــان   .كهلگۈسـ ــدۇ، قۇرئـ ــال كۆپىيىـ ــدا مـ ــۇ چاغـ نى ئـ
مىن، مۇناپىق، ئهر ـ ئايال، چـوڭ ـ    ۇئمھهتتا . ئوقۇيدىغانالرمۇ كۆپ بولىدۇ

ئارىــدىن  .ۋە قــۇل ھهممىســىنىڭ قولىــدا قۇرئــان بولىــدۇ ھــۆركىچىــك، 
  :بىرسى چىقىپ

مه ئۈچۈن ئۇالر ماڭا ئهگهشـمهيدۇ؟ مهن  ېمه بولدى؟ نېرغا نئىنسانالـ  
مهن ئۇالرغا قۇرئاندىن باشـقا نهرسـه ئويـدۇرۇپ     تقان تۇرسام؟ۋاۇقۇرئان ئوق

ئۇنىـڭ ئويـدۇرۇپ   . دەيـدۇ ىگۈدەك، ـ   ئـۇالر ماڭـا ئهگهشـم    ،چىقـارمىغىمچه 
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ــدىن ســاقلىنىڭالر  ــۈنكى ! چىقارغىنى ــدا چ ــدۇرۇپ چىقدىن ــان ىئوي رىلغ
خاتـا كهتـكهن سـۆزلىرىگه     نىـڭ ئالىم .گۇمراھلىقتـۇر هرسـه  نھهرقانداق 

ــدە چــۈنكى شــهيتان  ! ئهگىشىشــتىن ســاقلىنىڭالر  ــالىمنى بهزى ــا،ئ  خات
  . كىنممۇ تىپ قويۇشىسۆزلى توغرا نىمۇناپىق

  :مۇئازغا) راۋى(مهن 
ــ مهن   ـــ ــا، ڭئالىمنى ــوغرا نىــڭمۇناپىق خات ــالغىنىنى ســۆزل ت هپ س

  :قانداق بىلهلهيمهن؟ ـ دېسهم، ئۇ
ــهن، ئالىمنىـــڭ كىشـــىلهر   ــ بىلهلهيسـ ــۇ”: ــ دەپ  “!قانـــداق گهپ بـ

قالىدىغان سۆزلىرىدىن يىراق تۇر، ئۇنىڭ بۇ سۆزى سېنىڭ ھهقتىن يۈز 
ئۆرۈشىڭگه سـهۋەبچى بولـۇپ قالمىسـۇن، چـۈنكى ئـۇ ئـالىم بـۇ سـۆزىدىن         

ــۇمكىن  ــى مـ ــىدىن    . يېنىشـ ــم بولىشـ ــاڭ، كىـ ــى ئاڭلىسـ ــهن ھهقنـ سـ
كى ھهقنىڭ ھهق ئىكهنلىكى سۆزنىڭ قهتئىينهزەر قوبۇل قىلغىن، چۈن

   .①ئۆزىدىنال ئايان بولىدۇ
 )4611: ئهبۇ داۋۇد(

كَانَ النَّاُس َيْسأَلُونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قَالَُحذَْيفَةَ ْبَن الَْيَماِن  عنـ   9789
نْ ُيْدرِكَنِي فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا كُنَّا ِفي َوَسلََّم َعْن الَْخْيرِ َوكُْنُت أَْسأَلُُه َعْن الشَّرِّ َمَخافَةَ أَ

َبْعـَد   َجاِهِليٍَّة َوَشرٍّ فََجاَءَنا اللَُّه بَِهذَا الَْخْيرِ فََهلْ َبْعَد َهذَا الَْخْيرِ ِمْن َشرٍّ قَالَ َنَعْم قُلُْت َوَهلْ
ُت َوَما َدَخُنُه قَالَ قَْوٌم َيْهُدونَ بَِغْيرِ َهْديِي َتْعرُِف ذَِلَك الشَّرِّ ِمْن َخْيرٍ قَالَ َنَعْم َوِفيِه َدَخٌن قُلْ

اَبُهْم ِمْنُهْم َوُتْنِكُر قُلُْت فََهلْ َبْعَد ذَِلَك الَْخْيرِ ِمْن َشرٍّ قَالَ َنَعْم ُدَعاةٌ إِلَى أَْبَوابِ َجَهنََّم َمْن أََج
فُْهْم لََنا فَقَالَ ُهْم ِمْن جِلَْدِتَنا َوَيَتكَلَُّمـونَ بِأَلِْسـَنِتَنا   إِلَْيَها قَذَفُوُه ِفيَها قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ِص

ْن قُلُْت فََما َتأُْمُرنِي إِنْ أَْدَركَنِي ذَِلَك قَالَ َتلَْزُم َجَماَعةَ الُْمْسِلِمَني َوإَِماَمُهْم قُلُْت فَإِنْ لَْم َيكُ
لَْك الِْفَرَق كُلََّها َولَْو أَنْ َتَعضَّ بِأَْصـلِ َشـَجَرٍة َحتَّـى    لَُهْم َجَماَعةٌ َولَا إَِماٌم قَالَ فَاْعَتزِلْ ِت
  . ُيْدرِكََك الَْمْوُت َوأَْنَت َعلَى ذَِلَك

دىن مۇنداق رىۋايهت زەيفه ئىبنى يهمانى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇۇھ_  9789
ئىنســانالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن ھهمىشــه ياخشــى : قىلىنىــدۇ
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مــۇبتىال بولــۇپ قېلىشــتىن  ،مهن بولســام .تىتايســورئىشــالر ھهققىــدە 
  :بىر قېتىم. ىمتسورايت ئىشالر ھهققىدەيامان ئهنسىرەپ 

 .ئىشالرنى قىالتتۇقبىز جاھىلىيهت دەۋرىدە يامان ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
بــۇ ياخشــىلىقتىن . دىننــى ئاتــا قىلــدى بــۇ ياخشــىبىــزگه هللا يىن اېــك
  :هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمپ. ؟ ـ دەپ سورىدىمكېلهمدۇيىن يامانلىق ېك

  .دېدى، كېلىدۇ، ـ ھهئهـ  
دەپ ؟ ـ    كېلهمـــدۇياخشـــىلىق يهنه يىن ېـــئـــۇ يامـــانلىقتىن كــــ  

  :سورىغانىدىم
  .ېدىد، ـ لېكىن ئۇ چاغدا ساپلىق قالمايدۇ ،هئهـ ھ 
  :غانىدىم؟ ـ دەپ سورىـ ساپلىقنىڭ قالماسلىقى قانداق بولىدۇ 
ىغان كىشـىلهر  تىـد ېهپ كننىتىمدىن چهتـن ۈمېنىـڭ سـ  ـ ئۇ چاغـدا   

  .، ـ دېدىيامان ، بهزى ئىشلىرىياخشى ، ئۇالرنىڭ بهزى ئىشلىرىبولىدۇ
؟ ـ دەپ    كېلهمـــدۇيامـــانلىق يهنه يىن ېـــئـــۇ ياخشـــىلىقتىن كــــ  
  .رىدىموس

ــ   ــنهم  ،ھهئهـ ــاجهھهن ــاقىرغۇچىال دەرۋازىلىرىغ ــدۇ، كىمچ ــىر بولى  ك
  .دېدىـ  تىدۇ،ئۇالر ئۇنى جهھهننهمگه ئا سۆزىنى تىڭشىسا، ئۇالرنىڭ

  :گهنىدىمدېـ ! هپ بهرگىنتهرىپلئۇالرنى بىزگه ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
دا بىزنىـــڭ تىلىمىـــزبولـــۇپ، مىـــزدىن مىللىتىئـــۇالر بىزنىـــڭ ــــ  

  .گهپلىشىدۇ، ـ دېدى
  .دەپ سورىدىمـ ئۇالرنى كۆرگىنىمدە نېمه قىلىشىم كېرەك؟ ـ  
  .ـ دېدى !نتى ۋە ئىماملىرىدىن ئايرىلمىغىىجامائ الرمۇسۇلمانـ  
ــۇلمانالرنىڭ   ــ مۇسـ ــائ ــ ــىچۇ؟ ـ دەپ      ىجامـ ــامى بولمىسـ تى ۋە ئىمـ
  :دىمغانىسورى
دەرەخنىڭ  ئايرىلغىن،پىرقىلهرنىڭ ھهممىسىدىن باشقا  ،ئۇ چاغداـ  

ــ  ! ئـايرىم ياشـىغىن  چه ىئـۆلگ  توغرا كهلسـىمۇ،  يىلتىزىنى يهپ ياشاشقا
  . دېدى

  )3606: بۇخارى(
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 بُِسـنَِّتي  َيْسـَتنُّونَ  َولَـا  بُِهَداَي َيْهَتُدونَ لَا أَِئمَّةٌ يَبْعِد َيكُونُ :ويف روايةـ   9790
 َيـا  أَْصـَنعُ  كَْيَف قُلُْت قَالَ إِْنسٍ ُجثَْماِن ِفي الشََّياِطنيِ قُلُوُب قُلُوُبُهْم رَِجالٌ ِفيهِْم َوَسَيقُوُم
 َمالُـكَ  َوأُِخـذَ  șَْهُرَك ُضرَِب َوإِنْ ريِِللْأَِم َوُتِطيُع َتْسَمُع قَالَ ذَِلَك أَْدَركُْت إِنْ اللَِّه َرُسولَ
  .َوأَِطْع فَاْسَمْع

پهيغهمـــبهر : باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېـــيىلگهن    _  9790
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ننىتىمگه ۈكهلگۈســـىدە مېنىـــڭ يولۇمـــدا ماڭمايـــدىغان، ســـ    ــــ  
 نىىــدىچئۇالرنىــڭ ئ .بولىــدۇقىســىم باشــلىقالر ئهگهشــمهيدىغان بىــر 

 تۈركـۈم ئهممـا قهلبلىـرى شـهيتان قهلبـى بولغـان بىـر        ،شهكلى ئىنسان
  .، ـ دېدىچىقىدۇئىنسانالر 

؟ ـ  ىچه ياشـاپ قالسـام، قانـداق قىلىـمهن    ئـۇ زامـانغ  ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :دەپ سورىغانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

! ئىتـائهت قىلغىـن  ئۇنىڭغـا  نىڭ سۆزىگه قۇالق سالغىن ۋە ـ باشلىق 
ــ ــۇرۇپ، مدۈم ــۇالق ســ  ېبهڭگه ئ ــائهت  ،لىپېلىڭنــى ئالســىمۇ، يهنه ق ئىت

  . ـ دېدى! قىلغىن
  )1847: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد َربِّ الْكَْعَبِة قَالَ َدَخلُْت الَْمْسجَِد فَإِذَا َعْبُد اللَّـِه  ـ   9791
َوالنَّاُس ُمْجَتِمُعونَ َعلَْيِه فَأََتْيُتُهْم فََجلَْسُت إِلَْيـِه   ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َجاِلٌس ِفي șِلِّ الْكَْعَبِة

ِخَباَءُه  فَقَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فََنَزلَْنا َمْنزِلًا فَِمنَّا َمْن ُيْصِلُح
َشرِِه إِذْ َناَدى ُمَناِدي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َوِمنَّا َمْن َيْنَتِضلُ َوِمنَّا َمْن ُهَو ِفي َج

 قَْبِلي إِلَّا الصَّلَاةَ َجاِمَعةً فَاْجَتَمْعَنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنَُّه لَْم َيكُْن َنبِيٌّ
أُمََّتُه َعلَى َخْيرِ َما َيْعلَُمُه لَُهْم َوُيْنِذَرُهْم َشرَّ َما َيْعلَُمُه لَُهْم َوإِنَّ أُمََّتكُْم كَانَ َحقŕا َعلَْيِه أَنْ َيُدلَّ 

 َهِذِه ُجِعلَ َعاِفَيُتَها ِفي أَوَِّلَها َوَسُيِصيُب آِخَرَها َبلَاٌء َوأُُموٌر ُتْنِكُروَنَها َوَتجِيُء ِفْتَنـةٌ فَُيَرقِّـقُ  
جِيُء الِْفْتَنةُ فََيقُولُ الُْمْؤِمُن َهِذِه ُمْهِلكَِتي ثُمَّ َتْنكَِشُف َوَتجِيُء الِْفْتَنةُ فََيقُولُ َبْعُضَها َبْعًضا َوَت

ُيـْؤِمُن  الُْمْؤِمُن َهِذِه َهِذِه فََمْن أََحبَّ أَنْ ُيَزْحَزǳَ َعْن النَّارِ َوُيْدَخلَ الَْجنَّةَ فَلَْتأِْتِه َمنِيَُّتُه َوُهَو 



   ئاگاھالندۇرۇشپىتنىدىن 

429 

 لَْيْومِ الْآِخرِ َولَْيأِْت إِلَى النَّاسِ الَِّذي ُيِحبُّ أَنْ ُيْؤَتى إِلَْيِه َوَمْن َباَيَع إَِماًما فَأَْعطَاُه َصفْقَةَبِاللَِّه َوا
  . َيِدِه َوثََمَرةَ قَلْبِِه فَلُْيِطْعُه إِنْ اْسَتطَاَع فَإِنْ َجاَء آَخُر ُيَنازُِعُه فَاْضرُِبوا ُعُنَق الْآَخر

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ئـبه كهلاھمان ئىبنـى ئهبـدى رەببى  رۇئابد – 9791
ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر  قارىســام،. مهســجىدكه كىــردىم: مۇنــداق دەيــدۇ
نىـڭ سايىسـىدا ئولتۇرغـان بولـۇپ، ئىنسـانالر ئۇنىـڭ       ىبئئىبنى ئاس كه

ئۇنىــڭ  ،رىــپېمهنمــۇ ئۇالرنىــڭ يېنىغــا ب .چۆرىــدىۋالغانىكهنئهتراپىنــى 
  :ئۇ. ئالدىدا ئولتۇردۇم

 .ئىـدۇق  لـله سـهپهردە بى بىـر  بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ـ  
 هر، بهزىــلاشــقاكىيىملىرىنــى يام هربهزىــل. چۈشــتۇقبېرىــپ بىــر جايغــا 

ىتىشـقا  لىرىنى ئوتلغيايالقتـا ئـۇال  يهنه بهزىـلهر   هشكه،ئوقدانلىرىنى رەتل
چىســـى جاكارپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  ،شـــۇ چاغـــدا .باشـــلىدى

بىـز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     .شقا چـاقىردى ۇناماز ئوق نىجامائهت
مهنــدىن بــۇرۇن ئــۆتكهن   «: مۇنــداق دېــدى  ،غىلغىنىمىــزداىيېنىغــا ي

تىنى ئـــۆزى بىلـــگهن  ىئۆزىنىـــڭ ئـــۈمم پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئىچىـــدە  
ياخشىلىققا چاقىرىشنى ھهق دەپ بىلمىـگهن ۋە ئـۇالرنى ئـۆزى بىلـگهن     

بــۇ ئــۈممهتكه كهلســهك،  .ىرىمــۇ يــوقبيامــانلىقتىن ئاگاھالنــدۇرمىغان 
ــا     ــانلىق، ئاخىرىغ ــگه ئام ــڭ ئهۋۋىلى ــدۇ ئۇنى ــاپهت يېتى ــىلهر  .بااليىئ س

پىتـنىلهر   دىن ئېغىـر بىـر ـ بىرىـ   يۈز بېرىدۇ، يدىغان بهزى ئىشالر همبىل
بـۇ مېنىـڭ   ”: مىن كىشـى ۇئمـ  ،پىتـنه كهلگهنـدە  بىـر   .لىدۇېمهيدانغا ك
 بىـر يهنه ئۇنـدىن كېـيىن    .تۈگهيـدۇ يىن پىتـنه  ېـ ك. دەيدۇ“ ھاالكىتىم

ــدە  ــنه كهلگهن ــ ،پىت ــىۇئم ــۇ  ”: مىن كىش ــا ب ــۇ، مان ــا ب ــدۇ“ مان ــم . دەي كى
ــدىن  ــىپيىراجهھهننهمـ ــا، ا   ،قلىشـ ــنى خالىسـ ــنهتكه كىرىشـ ۋە هللا جهنـ

ڭگه قانــداق ەئــۆز .ئــاخىرەت كــۈنىگه ئىمــان كهلتــۈرگهن ھالــدا ئۆلســۇن 
 .نباشقىالرغا شۇنداق مۇئامىله قىلغىـ  ،مۇئامىله قىلىنىشنى خالىساڭ

 ،بولســـا ىلـــدۈرگهنتىنى بىســـاداق ،رىـــپېقـــول بئهمىـــرگه كىـــم بىـــر 
دىن ئۇنىڭـ  ،لىـپ ېباشقىسـى ك  .مۇمكىنقهدەر ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلسـۇن 

  . »ئۇنىڭ بوينىنى ئۈزۈپ تاشالڭالرئهمىرلىكنى تاالشسا، 
  )1844: مۇسلىم(
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 َعْرَشُه َيَضُع إِْبِليَس إِنَّ َوَسلََّم ِهَعلَْي اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َجابِرٍ َعْنـ   9792
 فََعلْـتُ  فََيقُولُ أََحُدُهْم َيجِيُء ِفْتَنةً أَْعظَُمُهْم َمْنزِلَةً ِمْنُه فَأَْدَناُهْم َسَراَياُه َيْبَعثُ ثُمَّ الَْماِء َعلَى
 َبْيَنُه فَرَّقُْت َحتَّى َتَركُْتُه َما َيقُولُفَ أََحُدُهْم َيجِيُء ثُمَّ قَالَ َشْيئًا َصَنْعَت َما فََيقُولُ َوكَذَا كَذَا
  . أَْنَت نِْعَم َوَيقُولُ ِمْنُه فَُيْدنِيِه قَالَ اْمَرأَِتِه َوَبْيَن

ىــــدۇكى، جــــابىر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىن_  9792
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇرۇپ،  تهختىنــى ســۇنىڭ ئۈســتىگه  ئىــبلىس« ــۇرۇپ ئولت ــدىن  ق ئان
تهرەپـكه   –تهرەپ لىرىنى ئىنسانالرنى يولدىن چىقىرىش ئۈچـۈن لهشـكهر  

ئهڭ ئىبلىســنىڭ ئالدىــدا مهرتىۋىســى ئهڭ يــۇقىرى بــولغىنى  .ۋەتىــدۇئه
ــ”: ى كېلىــپبىــرلهشــكهرلىرىدىن  .پىتــنه چىقارغىنىــدۇر چــوڭ نى ۇئ

ــدىم،  ــۇقىل ــدىمب ــائىــبلىس  ېســه،د“ نى قىل ــانچه چېھ”: ئۇنىڭغ ئىــش ق
مهن بىر ئهر ـ خوتۇننى بىـر ـ    ”: لىپېبىرسى ك يهنه .دۇەيد “قىلماپسهن

ئـــۆز  ۇنىڭغـــائ ئىـــبلىس ېســـه،د“ ۋېتىپ كهلـــدىمبىرىـــدىن ئاجراشـــتۇر
  . »دەيدۇ“ ىپسهنئىش قىلقالتىس سهن مانا ” :يېنىدىن ئورۇن بېرىپ

  )2813: مۇسلىم(

َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َحَملَ َعلَْيَنا السِّلَاǳَ  َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّهـ   9793
  . فَلَْيَس ِمنَّا

ــۋايهت قىلىن   _  9793 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــا رەزىيهلالھ ــۇ مۇس ــدۇكى، ئهب ى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . »رسه، ئۇ بىزدىن ئهمهسۈرال كۆتوكىم بىزگه قارشى ق«
 )7071: بۇخارى(

َعْن اْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َشَهَر َسْيفَُه ثُمَّ ـ   9794
  . َوَضَعُه فََدُمُه َهَدٌر

ىـدۇكى،  ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   _  9794
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئـۇنى  ، كىشىلهرگه ئۇرۇش ئـېالن قىلسـا   ،كىم قىلىچىنى سۇغۇرۇپ«
  . ①»ئۆلتۈرگهن كىشىگه قىساس كهلمهيدۇ

 )4097: ىنهسائ(

َعْن ُجْنُدبِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـْن   ـ   9795
  . لُ َعَصبِيَّةً َوَيْغَضُب ِلَعَصبِيٍَّة فَِقْتلَُتُه َجاِهِليَّةٌقَاَتلَ َتْحَت َراَيٍة ُعمِّيٍَّة ُيقَاِت

ــد – 9795 ــۋايهت   ۇجۇن ــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ب ئىبنــى ئاب
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
يۇرتۋازلىق ياكى مىللهتچىلىك قىلىپ ئوتتۇرىغا چىققان،  كىمكى«
ئـۇرۇش قىلىـپ ئۆلسـه،     نىشانى ئېنىق بولمىغان بايراق ئاسـتىدا  ئهمما

  . ②»جاھىلىيهت ئۈستىدە ئۆلگهن بولىدۇ
 )4115: ىنهسائ(

 أَْبَرǳَ فَلَْن﴿ َوَجلَّ َعزَّ قَْوِلِه َعْن َجابًِرا َسأَلَ َرُجلًا َسِمْعُت قَالَ ُسفَْيان عنـ   9796
 َيجِـئْ  لَْم َجابٌِر فَقَالَ ﴾الَْحاِكِمَني َخْيُر َوُهَو ِلي اللَُّه كَُمَيْح أَْو أَبِي ِلي َيأْذَنَ َحتَّى الْأَْرَض
 َعِليا إِنَّ َتقُولُ الرَّاِفَضةَ إِنَّ فَقَالَ بَِهذَا أََراَد َوَما ِلُسفَْيانَ فَقُلَْنا َوكَذََب ُسفَْيانُ قَالَ َهِذِه َتأْوِيلُ
 أَنَُّه َعِليا ُيرِيُد السََّماِء ِمْن ُمَناٍد ُيَناِدَي َحتَّى َولَِدِه ِمْن َخَرَج َمْن َمَع َنْخُرُج فَلَا السََّحابِ ِفي

 ُيوُسَف إِْخَوِة ِفي كَاَنْت َوكَذََب الْآَيِة َهِذِه َتأْوِيلُ فَذَا َجابٌِر َيقُولُ فُلَاٍن َمَع اْخُرُجوا ُيَناِدي
  . َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

ــداق  _  9796 ــۇفيان مۇنـ ــدۇسـ ــابىر   : دەيـ ــىنىڭ جـ ــر كىشـ مهن بىـ
ئاتـام ماڭـا رۇخسـهت قىلمىغىـچه     ﴿ :ئاالنىـڭ اتهللا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن ا 

ــاكى ا ــز    هللا يـ ــن ھهرگىـ ــۇ يهردىـ ــارمىغىچه بـ ــۈم چىقـ ــۈن ھۆكـ مهن ئۈچـ
تىنىـڭ  ىدېـگهن ئاي  ③﴾رئهڭ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىدۇهللا ئايرىلمايمهن، ا

  :ئۇنىڭغا جابىر. سىنى سورىغىنىنى ئاڭلىدىمىمهن

                                                 
 .شاز، ـ دېگهن): 277(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3835(ئهلبانى  ②
  .ـ ئايهت 80سۈرە يۇسۇف،  ③
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رافىزىلهر چۈشهنگهندەك ئهمهس، ئـۇالر يالغـان   سى ىبۇ ئايهتنىڭ مهنـ  
  :فياندىنۇبىز س. دېدىئېيتىدۇ، ـ 

، دۇقغانىدەپ سـورى ـ جابىر بۇ سۆزىدىن نېمىنى مهقسهت قىلغان؟ ـ   
  :ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى

پاالنچى كىشى بىـلهن  : ا، ئۇ ئاسماندىنبۇلۇتتبىر ئهلى ” :ـ رافىزىلهر 
ـ دەپ نىدا قىلمىغۇچه، بىز ئۇنىڭ ھېچبىـر بالىسـى   ! ىقىڭالرئۇرۇشقا چ

ۋە يــۇقىرىقى ئــايهتنى شــۇنداق  دېيىشــىدۇ “بىــلهن ئۇرۇشــقا چىقمــايمىز
 “يالغـان ”شـۇڭا جـابىر ئۇالرنىـڭ مۇشـۇ چۈشهنچىسـىنى      . چۈشىنىشىدۇ

چۈنكى بۇ ئايهت ھهزرىتى يۇسۇفنىڭ قېرىنداشلىرى ھهققىدە . دېمهكچى
   .نازىل بولغان

 )ىم رىۋايهت قىلغانمۇسل(

َعْبد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  عنـ   9797
ـ َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ أَلَا إِنَّ الِْفْتَنةَ َها ُهَنا ُيِشُري إِلَى الَْمْشرِقِ ِمْن َحْيثُ َي ُع طْلُ

  . قَْرنُ الشَّْيطَاِن
مـــادىن مۇنـــداق رىـــۋايهت ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ_  9797

ــ  : قىلىنىـــدۇ ، نبهردە تـــۇرۇپۇمهن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ مـ
 :مهشرىق تهرەپكه، يهنى كۈن چىقىـش تهرەپـكه ئىشـارەت قىلىـپ تـۇرۇپ     

ــۇڭالر « ــاھ بول ــنه  كى،ئاگ ــدۇ پىت ــتىن چىقى ــۇ تهرەپ ــ» ئهنه ش ى دېگىنىن
   .ئاڭلىغانىدىم

 )3511: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ ذَكََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ َبارِْك لََنـا ِفـي   ـ   9798
ارِْك لََنا ِفي َشأِْمَنا َشأِْمَنا اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفي َيَمنَِنا قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوِفي َنْجِدَنا قَالَ اللَُّهمَّ َب

الزَّلَازِلُ  اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفي َيَمنَِنا قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوِفي َنْجِدَنا فَأșَُنُُّه قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة ُهَناَك
  . َوالِْفَتُن َوبَِها َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن
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پهيغهمـبهر  : ۇنـداق دەيـدۇ  م رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئىبنى ئۆمهر_  9798
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىزنىـڭ  ! رەبـبىم ئى ! كهت بهرگىنىبىزنىڭ شامغا بهر! رەببىمئى ـ  
  :بىز. ـ دەپ دۇئا قىلدى! كهت بهرگىنىيهمهنگه بهر

ېگهنىـدۇق، پهيغهمـبهر   ـ د  )بهرىـكهت بهرسـۇن  ( ىمۇكنهجـد ـ بىزنىـڭ   
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه

بىزنىـڭ  ! رەبـبىم ئى ! كهت بهرگىنىبىزنىڭ شامغا بهر !ئى رەببىمـ  
  :بىز يهنه. ـ دېدى! كهت بهرگىنىيهمهنگه بهر

ئـۈچىنچى  . ــ دېگهنىـدۇق  ) بهرىـكهت بهرسـۇن  (ـ بىزنىـڭ نهجـدكىمۇ    
  :قېتىمدا بولسا كېرەك، مۇنداق دېدى

شـهيتاننىڭ مۈڭگۈزىمـۇ    ،يهردە بولىـدۇ  ۇشپىتنىلهر  ـ يهر تهۋرەش ۋە 
   .يهردىن چىقىدۇ شۇ

 )7094: بۇخارى(

 الصَِّغَريِة َعْن أَْسأَلَكُْم َما الِْعَراقِ أَْهلَ َيا :قَالَ ُعَمَر ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبن َساِلم عنـ   9799
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت َيقُولُا ُعَمَر ْبَن اللَِّه َعْبَد أَبِي َسِمْعُت ِللْكَبَِريِة َوأَْركََبكُْم
 قَْرَنـا  َيطْلُـعُ  َحْيثُ ِمْن الَْمْشرِقِ َنْحَو بَِيِدِه َوأَْوَمأَ َهاُهَنا ِمْن َتجِيُء الِْفْتَنةَ إِنَّ َيقُولُ َوَسلََّم

ـ  آلِ ِمْن قََتلَ الَِّذي ُموَسى قََتلَ َوإِنََّما َبْعضٍ رِقَاَب َبْعُضكُْم َيْضرُِب َوأَْنُتْم الشَّْيطَاِن  ْونَِفْرَع
  . ﴾فُُتوًنا َوفََتنَّاَك الَْغمِّ ِمْن فََنجَّْيَناَك َنفًْسا َوقََتلَْت﴿ لَُه َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَقَالَ َخطَأً

ئــى : ېــدىســالىم ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر مۇنــداق د_  9799
ىسلهر دېگهن چـوڭ گۇنـاھالرنى تهپ تارتمـاي قىلىـدىغان،      !ئىراق ئهھلى

دادام ! نىــڭ ھــۆكمىنى ســوراپ يۈرىــدىغان خهلقســىلهركىچىــك گۇناھالر
پهيغهمــــبهر  نىــــڭ ئېيتىشــــىچه، ئــــۇ  )ئابــــدۇلالھ ئىبنــــى ئــــۆمهر  (

ــكه ئىشــارەت   ئهلهيهىسســاالمنىڭ  ــى كــۈن چىقىــش تهرەپ مهشــرىققه يهن
دېگىنىنـــى  »ئـــاۋۇ تهرەپـــتىن چىقىـــدۇ ئهنه پىتـــنه«: قىلىـــپ تـــۇرۇپ
 .چېپىۋاتىسـىلهر ىنى ـ بىرىڭالرنىڭ بوين بىر سىلهرمانا  .ئاڭلىغانىكهن

سهۋەنلىك بىـلهن  رئهۋن ئائىلىسىدىن بولغان ئادەمنى ھهزرىتى مۇسا فى
ســهن بىــر ئــادەمنى ئۆلتــۈرۈپ  ﴿ :تائــاالهللا ئۆلتــۈرۈپ قويغــان بولســىمۇ، ا
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قويدۇڭ، سېنى بىز غهمدىن خاالس قىلدۇق، سېنى تۈرلۈك باالالر بىلهن 
  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلغانىدى ﴾قسىنىدۇ

 )2905: مۇسلىم(

َعْن الْأَْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ قَالَ َخَرْجُت َوأََنا أُرِيُد َهذَا الرَُّجلَ فَلَِقَينِي أَُبو َبكَْرةَ ـ   9800
َيْعنِي  فَقَالَ أَْيَن ُترِيُد َيا أَْحَنُف قَالَ قُلُْت أُرِيُد َنْصَر اْبنِ َعمِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

 يا قَالَ فَقَالَ ِلي َيا أَْحَنُف اْرجِْع فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَاَعِل
ذَا ِه َهَتَواَجَه الُْمْسِلَماِن بَِسْيفَْيهَِما فَالْقَاِتلُ َوالَْمقُْتولُ ِفي النَّارِ قَالَ فَقُلُْت أَْو ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَّ

  .الْقَاِتلُ فََما َبالُ الَْمقُْتولِ قَالَ إِنَُّه قَْد أََراَد قَْتلَ َصاِحبِِه
مهن : ئهھنهف ئىبنى قهيس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ _  9800

يولۇقۇپ  ەئهبۇ بهكريولدا يولغا چىقتىم،  ڭ يېنىغا بېرىش ئۈچۈننىئهلى
  :قېلىپ

  :مهن. سورىدى تىۋاتىسهن؟ ـ دەپېنهگه ك !ئى ئهھنهفـ  
 )ئهلىگهيهنى (غا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلىـ  

  :گهنىدىم، ئۇ ماڭادې، ـ تىۋاتىمهنېئۈچۈن ك ېرىشياردەم ب
ــ   ــنهف ـ ــى ئهھ ــايت ! ئ ــا ق ــهلاللالھۇ  مهن  .قىنئارقىڭغ ــبهر س پهيغهم

قىلىـچ  قارشـى  ئىككى مۇسۇلمان بىر ـ بىرىگه  « :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
ــهۈكۆت ــدۇ   رس ــا بولى ــۇ دوزاخت ــۇ، ئۆلتۈرۈلگىنىم ــى  »، ئۆلگىنىم دېگىنىن

ئۆلتۈرگۈچىغـۇ دوزاختـا   ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ”: ئۇنىڭـدىن  .ئاڭلىغان ئىـدىم 
دەپ سـورىغانىدىم، پهيغهمـبهر    “بوالر، ئهمما ئۆلگۈچىنىڭ گۇنـاھى نـېمه؟  

ــۈرمهكچى   «: ئهلهيهىسســاالم ــى ئۆلت ــۇ رەقىبىن ــۈنكى ئۇم ــدىچ دەپ » ئى
   .ـ دېدىجاۋاب بهرگهنىدى، 

  )2888: مۇسلىم(

َعْبد اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِسَباُب الُْمْسـِلمِ فُُسـوٌق    َعْن – 9801
  . َوِقَتالُُه كُفٌْر

ىـــدۇكى، ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىن_  9801
  :اق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇند
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ــ« ــىقلىق،  ۇئمـ ــالش پاسـ ــلهن (مىننى تىلـ ــڭ بىـ ــ )ئۇنىـ ش ۇئۇرۇشـ
  . »قتۇرۇكۇپۇرل

  )48: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َتْرجُِعوا َبْعِدي ـ   9802
  . كُفَّاًرا َيْضرُِب َبْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍ

مهن : مۇنـــداق دەيـــدۇ مـــائىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ_  9802
نىنـــى ىمۇنـــداق دېگ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭپهيغهمـــبهر 
يىن بىـر ـ بىـرىڭالر بىـلهن ئۇرۇشـۇش تـۈپهيلى       ېـ مهندىن ك«: ئاڭلىدىم
   .»ۇپ كهتمهڭالركاپىر بول

  )7077: بۇخارى(

َسُمَرةَ قَالَ كُْنُت آِخذًا بَِيِد اْبنِ ُعَمـَر قَـالَ   َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َيْعنِي اْبَن ـ   9803
ـ  لْ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َمَشى إِلَى َرُجلٍ ِمْن أُمَِّتي ِلَيقُْتلَُه فَلَْيقُ

  . َهكَذَا فَالْقَاِتلُ ِفي النَّارِ َوالَْمقُْتولُ ِفي الَْجنَِّة
: رە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ ۇئابدۇراھمان ئىبنى سهم _ 9803

تىۋاتـاتتىم، ئـۇ ماڭـا پهيغهمـبهر     ېمهن ئىبنى ئۆمهرنىڭ قولىنى تۇتۇپ ك
ــۇ ھهدىســنى ئهلهيهىسســاالمدىن  كىــم «: ئېيتىــپ بهردى ئاڭلىغــان مۇن

: ئۇنىڭغـا ئۆلتۈرۈلگـۈچى  ئۈممىتىمدىن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈشكه ماڭسا، 
   .①»دېسۇن “)بولىدۇ( گۈچى جهننهتتهتۈرۈلدوزاختا، ئۆلئۆلتۈرگۈچى ”

  )4260: ئهبۇ داۋۇد(

 لَْيَس فَإِنَُّه الِْفْتَنِة ِمَن بَِك أَُعوذُ إِنِّي اللَُّهمَّ: أََحُدكُْم َيقُلْ ال” :اللَِّه َعْبُد قَالَـ   9804
 َعـزَّ  اللَّـهَ  فَإِنَّ ُمْعِضالِتَها ِمْن فَلَْيْسَتِعذْ اذَاْسَتَع َمنِ َولَِكْن ِفْتَنٍةÛ َعلَى َيْشَتِملُ إِال أََحٌد ِمْنكُْم
  . “ِفْتَنةٌ َوأَْوالُدكُْم أَْمَوالُكُْمÛ إِنََّما”: َيقُولُ َوَجلَّ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 916(ئهلبانى  ①
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سـىلهردىن  : ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دېـدى  _  9804
ــ ــى ا” :چكىمېھ ــېغىنىپ، ! هللائ ــاڭا س ــمهن   س ــاھ تىلهي ــدىن پان “ پىتنى

 .چكىم يــوقېنكى ئــاراڭالردا پىتــنىگه يولۇقمايــدىغان ھــچــۈ! دېمىســۇن
ــه    ــاھ تىلىس ــى پان ــا كىمك ــتىن    ،ئهمم ــپ كېتىش ــدە ئېزى ــاھ پىتنى پان

چاقـاڭالر  ـ   ئهلـۋەتته مـاللىرىڭالر ۋە بـاال   ﴿: قۇرئانداهللا چۈنكى ا .تىلىسۇن
  . ②دەيدۇ ①﴾پىتنىدۇر

  )8931: ئهلكهبىر(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َرأَْيُت َما َتلْقَى أُمَِّتي َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ َعْن النَّبِيِّ َصـ   9805
 َبْعِدي َوَسفَْك َبْعِضهِْم ِدَماَء َبْعضٍ َوَسَبَق ذَِلَك ِمْن اللَِّه َتَعالَى كََما َسَبَق ِفي الْأَُممِ فََسأَلُْتُه أَنْ

  . َعلَُيَولَِّينِي َشفَاَعةً َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيهِْم فَفَ
ىـدۇكى،  ئۇممۇ ھهبىبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىن   _  9805

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
شـكه دۇچـار   ۈنىنـى تۆك ېئـارا ق  ۆزتىمنىڭ ئـ ىيىن ئۈممېمهندىن ك«

ــۆرد  ــدىغانلىقىنى كـ ــۈنكى  .مۈبولىـ ــۈممهتلهردە  هللا اچـ ــۇرۇنقى ئـ ــۇنى بـ بـ
قىيـامهتته   ،بۇنىـڭ ئۈچـۈن   .تكىمۇ تهقدىر قىلدىكۆرۈلگهندەك، بۇ ئۈممه

ــائۇالر ــاپائهت قىلىــش ھوقــ  غ ــورىۇش ــاالهللا ، ادىمغانىقىنى س ــۇ   تائ ــا ئ ماڭ
  . ③»قنى بهردىۇھوق

 )26864: ئهھمهد(

 من«: قالـ   وسلم عليه اهللا صلى النƑ إƂ رفعهـ   مالكÛ بن أنس عنـ   9806
 يظهـر  وأن طرقاÛ املساجد تتخذ وأن Ûلليلتني: فيقال قبالÛ اƬالل يرى أن الساعة اقتراب
   .الفجاءة موت

                                                 
  .ئايهت -15سۈرە تهغابۇن،  ①
نهدىدە بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى مۇنقهتىئتۇر، ئۇنىڭ سـه ): 11959(ھهيسهمى  ②

 .يهنه مهسئۇدىي ئىسىملىك ھهدىس ئېلىشتۇرۇپ قويىدىغان بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ھهر ئىككىلىسىنىڭ ): 11983(ھهيسهمى  ③

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــۋايهت قىلىن  _  9806 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــ ىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بـۇ ئىككـى كۈنلـۈك    ” :ۋە ىشـ لۈن كۆرۈبـۇرۇ ) تىـدىن ىمۇدد( ڭئاينى«
تىشــى، ېيلىنىــپ كشــى، مهســجىدلهرنىڭ ئــۆتهر يولغــا ئالىدېيى“ )ئــاي(
قىيامهتنىـــڭ قاتـــارلىقالر  كـــۆپ كۆرۈلۈشـــىقســـىز ئۆلۈملهرنىـــڭ ۇيۇت

   .①»شقانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇريېقىنال
 )»سهغىرئهل«ۋە  »ئهسهتئهل«(

 تقـوم  ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمرو بن اهللا عبد عنـ   9807
 اهللا رسـول  يـا  قيل االمني وƸون راجلا وسوء الرحم وقطيعة الفحش يظهر حƓ الساعة
   .طيبا ووضعت تكسر فلم وأكلت تفسد فلم وقعت كالنخلة قال يومئذ املؤمن فيكف

ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ئابــدۇلالھ ئىبنــى _  9807
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــ   ــۇرۇق ـ تۇ  ئاشــكارا قىلىــنئوچــۇق ـ   زىنــا ـ قــانچىلىق غمىغىچه، ئ
ــۈزۈلمىگىچه،  ــارا وشــنىالر قئ ــۆز ئ ــدار كىشــى   ئ يامانالشــمىغىچه، ئامانهت

  .، ـ دېدىخىيانهت قىلمىغىچه قىيامهت قوپمايدۇ
مىن قانـــداق بولىـــدۇ؟ ـ دەپ    ۇئئـــۇ چاغـــدا مـــ! ــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسورالغانىدى، 
ۇندۇرۇلماي يېـيىلگهن ۋە چىرايلىـق   يهرگه چۈشۈپ بۇزۇلمىغان، سـ  

  . ②دېدى، ـ تىزىلغان خورما دەرىخىگه ئوخشايدۇ
 )3409: بهززار(

َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـْدُرُس  ـ   9808
ُيْدَرى َما ِصَياٌم َولَا َصلَاةٌ َولَا ُنُسٌك َولَا َصـَدقَةٌ   الْإِْسلَاُم كََما َيْدُرُس َوْشُي الثَّْوبِ َحتَّى لَا

                                                 
ىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھهيسـهمى ئىبنـى خالىـد       بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت ق  ): 12441(ھهيسهمى  ①

 .مهسىسى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسـنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇرراھمان ئىبنـى مهغـرا         ): 12451(ھهيسهمى  ②

 .اۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ ر
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 َولَُيْسَرى َعلَى ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي لَْيلٍَة فَلَا َيْبقَى ِفي الْأَْرضِ ِمْنُه آَيةٌ َوَتْبقَى طََواِئُف ِمْن
آَباَءَنا َعلَى َهِذِه الْكَِلَمِة لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فَـَنْحُن  النَّاسِ الشَّْيǸُ الْكَبُِري َوالَْعُجوُز َيقُولُونَ أَْدَركَْنا 

َولَـا  َنقُولَُها فَقَالَ لَُه ِصلَةُ َما ُتْغنِي َعْنُهْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوُهْم لَا َيْدُرونَ َما َصلَاةٌ َولَا ِصـَياٌم  
َردََّها َعلَْيِه ثَلَاثًا كُلَّ ذَِلَك ُيْعرُِض َعْنُه ُحذَْيفَةُ ثُـمَّ   ُنُسٌك َولَا َصَدقَةٌ فَأَْعَرَض َعْنُه ُحذَْيفَةُ ثُمَّ

  . أَقَْبلَ َعلَْيِه ِفي الثَّاِلثَِة فَقَالَ َيا ِصلَةُ ُتْنجِيهِْم ِمْن النَّارِ ثَلَاثًا
ــ_  9808 زەيفه ئىبنـــى يهمـــانى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ۇھـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ قىلىن

 .تىـدۇ كې مۇ نۇرىئىسالمنىڭ ،كهتكىنىدەك قىقىرىركىيىمنىڭ پا«
 .نىـڭ نېمىلىكـى بىلىـنمهي قالىـدۇ    قۇربـانلىق، زاكات  ،، نامـاز اھهتتا روز

يهر يۈزىـدە ئۇنىڭـدىن   ۋە  لىدۇۇنىڭ كىتابى يوقهللاچىنىڭ ئۆزىدە اېبىر ك
 الرى كىشـىلهر ۋە ئايـالالر  ېت قئىنسانالردىن پهقه .بىرمۇ ئايهت قالمايدۇ

“ لالھـۇ ال ئىـالھه ئىلال ”ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزدىن ئـۆگهنگهن   ”: ئۇالر .قالىدۇ
  .»دەيدۇ“ ۇيلىئوقبولسىمۇ كهلىمىسىنى 

ــي( ــىله) راۋى ــى   : س ــڭ نېمىلىكىن ــانلىق ۋە زاكاتنى ــاز، روزا، قۇرب نام
ــىگه  ــدىغان كىش ــ   بىلمهي ــڭ ن ــۇ كهلىمىنى ــار ېب ــى ب ؟ ـ دەپ    مه پايدىس

سـىله بـۇ سـوئالنى     .انىدى، ھۇزەيفه ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ تۇرۇۋالدىسورىغ
ئـۈچىنچى قېتىمـدىن كېـيىن، ھـۇزەيفه ئۇنىڭغـا      . ئۈچ قېـتىم سـورىدى  
  :بۇرۇلۇپ، ئۈچ قېتىم

   .①ئۇ كهلىمه ئۇالرنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدۇ، ـ دېدى! هئى سىلـ  
 )4049: ئىبنى ماجه(

 َيكُونُ“:َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َماِلٍكÛ بن َعْوِف َعْنـ   9809
 الصَّـاِدُقÛ  ِفيَها َوُيكَذَُّب النَّْبُتÛ ِفيَها َوَيِقلُّ الَْمطَُرÛ ِفيَها َيكْثُُر َخَواِدٌعÛ ِسُنونَ الدَّجَّالِ أََماَم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3273(ئهلبانى  ①
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, “الرَُّوْيبَِضةُ ِفيَها وَتْنِطُق اَألِمُنيÛ ِفيَها ُيَخوَّنَُو الَْخاِئُنÛ ِفيَها َوُيْؤَتَمُن الْكَاِذُبÛ ِفيَها َوُيَصدُِّق
   .“لَُه ُيْؤَبُه ال َمْن“:قَالَ الرَُّوْيبَِضةُ؟ َوَما اللَِّهÛ َرُسولَ َيا: ِقيلَ

مۇنـداق رىـۋايهت   ئهۋف ئىبنى مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   _  9809
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ئالـدامچى يىلـالر بولىـدۇ، يـامغۇر كـۆپ ياغىـدۇ،        بـۇرۇن دەججالدىن ـ  
ــاز بولىــدۇ  چىل كىشــىلهر يالغانچىغــا، يالغــانچى  تراســ .ئۆســۈملۈكلهر ئ

 كه ئېرىشـــىدۇ،خـــائىن ئىشـــهنچ .لىـــدۇىچىلغا چىقىرتكىشـــىلهر راســـ
ــا چىقىر، ئىشــهنچلىك كىشــى بولســا  ــدۇىخائىنغ ــۇق   .لى ــزە نۇت رۇۋەيبى

  .ىئىگىسى بولىدۇ، ـ دېد
پهيغهمـبهر  غانىدى، ل؟ ـ دەپ سـورا  كىـم رۇۋەيبىـزە  ! رەسـۇلۇلالھ ئـى  ــ   

  :ئهلهيهىسساالم
  . ①بهردى بدەپ جاۋا، ـ باشقىالر كۆزگه ئىلمايدىغان كىشىـ  

  )18/68: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى بىر قانچه سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدلهرنىڭ   ): 12469(ھهيسهمى  ①

ئهڭ ياخشــى بىرىــدە ئىبنــى ئىســهاق ئىســىملىك ھهدىســى مــۇدەللهس بىــرى بــار، قالغــان راۋىيلىــرى           
 .ـ دېگهن. ئىشهنچلىكتۇر
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ابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَيُّكُْم َيْحفَظُ قَـْولَ  َعْن ُحذَْيفَةَ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّـ   9810
نََّك َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الِْفْتَنِة فَقَالَ ُحذَْيفَةُ أََنا أَْحفَظُ كََما قَالَ قَالَ َهاِت إِ

ِفْتَنةُ الرَُّجلِ ِفي أَْهِلِه َوَماِلِه َوَجارِِه ُتكَفُِّرَهـا   لََجرِيٌء قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُج الصَّلَاةُ َوالصََّدقَةُ َوالْأَْمُر بِالَْمْعُروِف َوالنَّْهُي َعْن الُْمْنكَرِ قَالَ لَْيَسْت َهِذِه َولَِكْن الَِّتي َتُمـو 

َعلَْيَك ِمْنَها إِنَّ َبْيَنَك َوَبْيَنَها َباًبا ُمْغلَقًا قَالَ ُيفَْتُح  كََمْوجِ الَْبْحرِ قَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني لَا َبأَْس
ْم الَْباُب أَْو ُيكَْسُر قَالَ لَا َبلْ ُيكَْسُر قَالَ ذَاَك أَْحَرى أَنْ لَا ُيْغلََق قُلَْنا َعِلَم ُعَمُر الَْباَب قَالَ َنَع

ُتُه َحِديثًا لَْيَس بِالْأَغَاِليِط فَهِْبَنا أَنْ َنْسأَلَُه َوأََمْرَنا َمْسـُروقًا  كََما أَنَّ ُدونَ غٍَد اللَّْيلَةَ إِنِّي َحدَّثْ
  فََسأَلَُه فَقَالَ َمْن الَْباُب قَالَ ُعَمُر

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   زەيفه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ۇھ_  9810
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــ   ــاالمنى ـ ــبهر ئهلهيهىسس ــىڭالر پهيغهم ــدىكى  قايس ــنه ھهققى ڭ پىت
  :مهن. دېدىـ  هر؟ىسىلبىلقا ھهدىسىنى ياد

  :ئۆمهر. مدېدىقا بىلىمهن، ـ مهن يادـ  
  :مهن. دېدىجۈرئهتلىك ئىكهنسهن، ـ  ـ قېنى دېگىن، 
كىشـىنىڭ ئائىلىسـى،   « :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر ـ  

نامـاز،   نىىپىتنىسـ ھهققىدە مۇبتىال بولغـان  وشنىسى قمال دۇنياسى ۋە 
. دېـدىم دى، ـ  گهنىدې »ف، نهھى ـ مۇنكهر يۇيۇپ تاشاليدۇ ۇمهرـ   ، ئهمرزاكات

  :ئۆمهرلېكىن 
مهن بۇنى مهقسـهت قىلمـايۋاتىمهن، مېنىـڭ مهقسـهت قىلغىـنىم      ـ  
  :مهن. دېدى، ـ ڭىز دولقۇنلىرىدەك ئۆرلهيدىغان پىتنهېد
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ڭ هاالقمه ئـ ېنسېنىڭ ۇ پىتنه بىلهن ئ! مىنلهرنىڭ ئهمىرىۇئئى مـ  
. بىلهن سېنىڭ ئاراڭـدا بىـر تاقـاقلىق ئىشـىك بـار، ـ دېـدىم        نىڭبار؟ ئۇ
  :ئۆمهر
  :مهن .چېقىالمدۇ؟ ـ دەپ سورىدىچىالمدۇ ياكى ېبۇ ئىشىك ئـ  
  :ئۆمهر. ـ ئېچىلمايدۇ، بهلكى چېقىلىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىدىم 
. دىدېـ ىغۇدەك، ـ  تاقـالم  ئۇندىن كېـيىن پهقهت بۇ ئىشىك  ،ئۇنداقتاـ  
  :ھۇزەيفهدىن بىز

ــ   ــۆمهرــ ــۇ؟ ـ دەپ       ئـ ئىشـــىكنىڭ كىـــم ئىكهنلىكىنـــى بىلهتتىمـ
  :سورىغانىدۇق، ھۇزەيفه

ـ ھهئه، خـۇددى كۈنـدۈزدىن كېـيىن كېچىنىـڭ كېلىـدىغانلىقىنى       
بىلگهنــدەك ئېنىــق بىلهتتــى، مېنىــڭ ئۇنىڭغــا ســۆزلهپ بهرگهنلىــرىم   

   .بىهۇدە سۆزلهر ئهمهس، ـ دېدى
ئۇنىڭـدىن ئىشـىكنىڭ كىـم ئىكهنلىكىنـى     ىز ب: مۇنداق دەيدۇ راۋى

  :نى سوراپ بېقىشقا بۇيرىدۇق، مهسرۇقمهسرۇق سوراشقا پېتىنالماي،
  :ھۇزەيفه ئىشىك كىم؟ ـ دەپ سورىغان ئىدى،ـ  
  . بهردى بدەپ جاۋا، ـ ئۆمهرـ  

 )3586: بۇخارى(

ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  قَالَ أَْنَت ِللَِّه أَُبوَك قَالَ ُحذَْيفَةُ َسِمْع :ويف روايةـ   9811
َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ُتْعَرُض الِْفَتُن َعلَى الْقُلُوبِ كَالَْحِصريِ ُعوًدا ُعوًدا فَأَيُّ قَلْبٍ أُْشرَِبَها ُنِكَت 

َعلَى قَلَْبْينِ َعلَى أَْبَيَض  ِفيِه ُنكَْتةٌ َسْوَداُء َوأَيُّ قَلْبٍ أَْنكََرَها ُنِكَت ِفيِه ُنكَْتةٌ َبْيَضاُء َحتَّى َتِصَري
ِمثْلِ الصَّفَا فَلَا َتُضرُُّه ِفْتَنةٌ َما َداَمْت السََّماَواُت َوالْأَْرُض َوالْآَخُر أَْسَوُد ُمْرَبـادا كَـالْكُوزِ   

ذَْيفَةُ َوَحدَّثُْتـُه أَنَّ  ُمَجخًِّيا لَا َيْعرُِف َمْعُروفًا َولَا ُيْنِكُر ُمْنكًَرا إِلَّا َما أُْشرَِب ِمْن َهَواُه قَالَ ُح
ُه كَـانَ  َبْيَنَك َوَبْيَنَها َباًبا ُمْغلَقًا ُيوِشُك أَنْ ُيكَْسَر قَالَ ُعَمُر أَكَْسًرا لَا أََبا لََك فَلَْو أَنَُّه فُِتَح لََعلَّ

ُموُت َحِديثًا لَْيَس بِالْأَغَاِليِط ُيَعاُد قُلُْت لَا َبلْ ُيكَْسُر َوَحدَّثُْتُه أَنَّ ذَِلَك الَْباَب َرُجلٌ ُيقَْتلُ أَْو َي
لُْت قَالَ أَُبو َخاِلٍد فَقُلُْت ِلَسْعٍد َيا أََبا َماِلٍك َما أَْسَوُد ُمْرَبادا قَالَ ِشدَّةُ الَْبَياضِ ِفي َسَواٍد قَالَ قُ

  . فََما الْكُوُز ُمَجخًِّيا قَالَ َمْنكُوًسا
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ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   : نباشقا بىـر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگه    _  9811
  :غازەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇۇھ ئهنهۇ
  :زەيفه مۇنداق دېدىۇھ. ـ دېدى !ـ شۇنداق، ئۇنى سهن بىلىسهن 
ــ   پىتــنه ـ    « :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مهن پهيغهمــبهر ـ

قايســى قهلــبكه  .پاســات قهلــبلهرگه خــۇددى بــورا توقۇلغانــدەك توقۇلىــدۇ
قايسـى قهلـب    .نىڭغـا بىـر قـارا نوقتـا قويۇلىـدۇ     تىلسه، ئۇېبهكرەك توقۇۋ

 ،شــۇنداق قىلىــپ .لىــدۇۇئــۇنى رەت قىلســا، ئۇنىڭغــا بىــر ئــاق نوقتــا قوي
ئــاق قهلــب ياقۇتقــا ئوخشــاش نۇرلــۇق  .لىــدۇېئىككــى قهلــب مهيــدانغا ك

قهدەر پىتـنه ئۇنىڭغـا    انغـا ت بولـۇپ تۇرغ ۇمهۋجـ  ئاسـمان ـ زېمىـن    ،بولۇپ
دۈم  ، خـۇددى ى قاپقـارا بولغـانلىقى ئۈچـۈن   يهنه بىـر  .زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

يامـــانلىقنىمۇ  ،ۇ ياخشـــىلىقنىمۇئـــ .يدۇئوخشـــا قازانغـــالگهن ۈرۈكۆمتـــ
ھهقنـــى يهنـــى (ســـىگىال ئهگىشـــىدۇ ىپهقهت ھـــاۋايى ـ ھهۋ    .بىلمهيـــدۇ

سـهن بىـلهن ئـۇ پىتـنه     ! ئـى ئـۆمهر   .دېگىنىنـى ئاڭلىـدىم  » )مهيدۇلبىله
، ـ  قـاقلىق ئىشـىك بـار   قالغـان بىـر تا  دەپ  چېقىلىـپ كېـتهي  ئارىسـىدا  

  :ئۆمهر .دېدى
كاشـكى چېقىلمـاي ئېچىلغـان    ! ئىشىك چېقىالمدۇ؟ئۇ ! ـ ۋاي ساڭا 

. ـــ دېــدى! بولســا، قايتــا ئــۆز ھالىغــا كهلتــۈرۈش مــۇمكىن بــوالتتى ـ ھه؟  
  :ھۇزەيفه

  .، بهلكى چېقىلىدۇ، ـ دېدى)ئېچىلمايدۇ(ـ ياق  
ش ى بايان قىلىـ يالغان بولمىغان بىر ھهدىسن: ھۇزەيفه مۇنداق دەيدۇ

لىـــدىغان يـــاكى ئۆلىـــدىغان بىـــر  ۈرتۈئـــۇ ئىشـــىكنىڭ ئۆل ئـــارقىلىق
   .چۈشهندۈردۈمىنى كئىكهنلى نىڭ سىمۋولىئادەم

  )144: مۇسلىم(

َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َهانٍِئ الَْعْنِسيِّ قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َيقُولُ كُنَّا قُُعوًدا ـ   9812
للَِّه فَذَكََر الِْفَتَن فَأَكْثََر ِفي ِذكْرَِها َحتَّى ذَكََر ِفْتَنةَ الْأَْحلَاسِ فَقَالَ قَاِئلٌ َيا َرُسولَ ِعْنَد َرُسولِ ا

لٍ اللَِّه َوَما ِفْتَنةُ الْأَْحلَاسِ قَالَ ِهَي َهَرٌب َوَحْرٌب ثُمَّ ِفْتَنةُ السَّرَّاِء َدَخُنَها ِمْن َتْحِت قََدَمْي َرُج
ْيِتي َيْزُعُم أَنَُّه ِمنِّي َولَْيَس ِمنِّي َوإِنََّما أَْوِلَياِئي الُْمتَّقُونَ ثُمَّ َيْصطَِلُح النَّاُس َعلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ َب
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ـ كََورٍِك َعلَى ِضلَعٍ ثُمَّ ِفْتَنةُ الدَُّهْيَماِء لَا َتَدُع أََحًدا ِمْن َهِذِه الْأُمَِّة إِلَّا لَطََمْتُه لَطَْمةً فَإِ لَ ذَا ِقي
اْنقََضْت َتَماَدْت ُيْصبُِح الرَُّجلُ ِفيَها ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي كَاِفًرا َحتَّى َيِصَري النَّاُس إِلَى فُْسـطَاطَْينِ  
ْن فُْسطَاȓِ إَِمياٍن لَا نِفَاَق ِفيِه َوفُْسطَاȓِ نِفَاقٍ لَا إَِميانَ ِفيِه فَإِذَا كَانَ ذَاكُْم فَاْنَتِظُروا الدَّجَّالَ ِم

  . ِه أَْو ِمْن غَِدِهَيْوِم
بىـــز : مۇنــداق دەيــدۇ  مــا  ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   _  9812

 ئـۇ . اتتـۇق يېنىـدا ئولتۇر  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  پهيغهمبهر 
ھهتتا ئهھالس پىتنىسـىنىمۇ  الدى، پىتنه ھهققىدە ناھايىتى كۆپ توخت

  :ەيلهنئارىمىزدىن بىر. تىلغا ئالدى
 ،دىغانىمه؟ ـ دەپ سورى ېندېگهن ئهھالس پىتنىسى ! رەسۇلۇلالھ ئىـ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 .دېـدى پىتنىسـى، ـ    ئـۇرۇش ئىچكـى  چىش ۋە ېقبىرىدىن  –بىر  ،ئۇـ  

  :ىپپىتنىسىدىن سۆز قىل باياشات تۇرمۇشنىڭ ئاندىن
 .بولىـدۇ  ئهھلى بهيتىمدىن بىر كىشـى  سهۋەبچىسىبۇ پىتنىنىڭ ـ  

ۋا قىلىـدۇ، ئهممـا ئـۇ    ەلىمـدىن ئىكهنلىكىنـى د  مېنىـڭ ئهھ  ڭئۇ ئۆزىنى
يىن ېــك .لىرىم تهقــۋادارالردۇرتدوسـ  يمهنـدىن ئهمهس، مېنىــڭ ھهقىقىــ 

ئـۆز ئالـدىغا ئىـش قىاللمايـدىغان، قورچـاق بىرىنىـڭ ئهتراپىغـا        ئادەملهر 
زۇلمهتلىـك بىـر پىتـنه چىقىـدۇ، بـۇ پىتـنىگه دۇچـار        ئاندىن  .ئۇيۇشىدۇ

هيـدىغۇ دەپ  تۈگئهمـدى  پىتـنه  بـۇ   .مايـدۇ بولمايدىغان بىرمۇ ئىنسـان قال 
مىن بولـۇپ  ۇئئۇ پىتنه ئىچىـدە مـ  ئىنسانالر  .تۇرسا، تېخىمۇ ئهۋج ئالىدۇ

ئىنسـانالر ئىككـى    ،ئاخىرىـدا  .كـاپىر بولـۇپ كهچ قىلىـدۇ    قۇزۇپ،تاڭ ئـات 
ئۇنىڭـدا نىپـاق    ،رۇھى بولـۇپ ۇئىمان گئۇنىڭ بىرى،  .رۇھقا ئايرىلىدۇۇگ

ئـۇ   .ئۇنىڭدا ئىمـان بولمايـدۇ   ،رۇھى بولۇپۇق گنىپايهنه بىرى، . بولمايدۇ
ـ   !ياكى ئهتىسى دەججـالنى كۈتـۈڭالر   نىڭ ئۆزىدەزامان كهلگهندە، شۇ كۈن

  . ①دېدى
 ) 4242: ئهبۇ داۋۇد(
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ُمْسِلم ْبن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  عنـ   9813
َم قَالَ َيْنزِلُ َناٌس ِمْن أُمَِّتي بَِغاِئٍط ُيَسمُّوَنُه الَْبْصَرةَ ِعْنَد َنْهرٍ ُيقَالُ لَُه ِدْجلَةُ َيكُـونُ  َعلَْيِه َوَسلَّ

  . َعلَْيِه جِْسٌر َيكْثُُر أَْهلَُها َوَتكُونُ ِمْن أَْمَصارِ الُْمَهاجِرِيَن
انَ ِفي آِخرِ الزََّماِن َجاَء َبُنو قَْنطُـوَراَء  َوَتكُونُ ِمْن أَْمَصارِ الُْمْسِلِمَني فَإِذَا كَ ويف رواية

 ِعَراُض الُْوُجوِه ِصَغاُر الْأَْعُينِ َحتَّى َيْنزِلُوا َعلَى َشطِّ النَّْهرِ فََيَتفَرَُّق أَْهلَُها ثَلَاثَ ِفـَرقٍ ِفْرقَـةٌ  
ونَ ِلأَْنفُِسهِْم َوكَفَُروا َوِفْرقَـةٌ َيْجَعلُـونَ   َيأُْخذُونَ أَذَْناَب الَْبقَرِ َوالَْبرِّيَِّة َوَهلَكُوا َوِفْرقَةٌ َيأُْخذُ
  . ذََرارِيَُّهْم َخلَْف șُُهورِِهْم َوُيقَاِتلُوَنُهْم َوُهْم الشَُّهَداُء

: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ رىبهك ۇمۇسلىم ئىبنى ئهب_  9813
ــى     ــداق دېگهنلىكىن ــاالمنىڭ مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــدىن پهيغهم مهن دادام

ه كـــۆرۈك گرۇھ ئىنســـان ئۈســـتىۇئۈممىتىمـــدىن بىـــر گـــ«: ىمئاڭلىـــد
غــان دەريــا بويىــدىكى بهســرە دېــگهن جايغــا  ئاتالدىجــله دەپ ۋە قۇرۇلغــان 
ــى ــدۇۇنوپ پ،يهرلىشـ ــى كۆپىيىـ ــهھ  ۋە سـ ــڭ شـ ــۇ مۇھاجىرالرنىـ رىگه ىئـ
  .»ئايلىنىدۇ

ئـۇ شـهھهر مۇسـۇلمانالرنىڭ    «: باشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق دېـيىلگهن 
ك ۈك، كىچىك كۆزلـ ۈكهڭ يۈزل ئاخىر زامان بولغاندا،ىدۇ، دىيارىغا ئايلىن

بۇ چاغدا شهھهر ئهھلى ئۈچ . پ، ئۇ يهرنى باسىدۇلىېنتۇرا ئهۋالتلىرى كهق
چـارۋا ـ مـاللىرىنى ھهيـدەپ     بىـر پىرقىسـى   پىرقىگه بۆلۈنـۈپ كېتىـدۇ،   

بىـر  يهنه  .ھـاالك بولىـدۇ   دۇ ۋە شۇ يهردەتىېچىقىپ كيېزا ـ قىشالقالرغا  
تىلهپ كاپىر  ئامانلىقئۆزلىرى ئۈچۈن قهنتۇرا ئهۋالتلىرىدىن پىرقىسى 
 چـاقىلىرى بىـلهن بىـرلىكته    – يهنه بىر پىرقىسـى بـاال   .تىدۇېبولۇپ ك

  . ①»مانا بۇالر شېهىدلهردۇر .ئۇرۇش قىلىدۇقارشى  غائۇالر
  )4306: ئهبۇ داۋۇد(

اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َيقُـولُ     َعْن ِذي ِمْخَبرٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّىـ   9814
َسُتَصاِلُحونَ الرُّوَم ُصلًْحا آِمًنا فََتْغُزونَ أَْنُتْم َوُهْم َعُدوا ِمْن َوَراِئكُْم فَُتْنَصـُرونَ َوَتْغَنُمـونَ   

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3618(ئهلبانى  ①
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النَّْصَرانِيَِّة الصَِّليَب  َوَتْسلَُمونَ ثُمَّ َتْرجُِعونَ َحتَّى َتْنزِلُوا بَِمْرجٍ ِذي ُتلُولٍ فََيْرفَُع َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ
فََيقُولُ غَلََب الصَِّليُب فََيْغَضُب َرُجلٌ ِمْن الُْمْسِلِمَني فََيُدقُُّه فَِعْنَد ذَِلَك َتْغِدُر الرُّوُم َوَتْجَمـُع  

  . ِللَْملَْحَمِة
ــۇ  _  9814 ــۇ ئهنه ــبهر رەزىيهلالھ ــدۇكى،  زۇ مىخ ــۋايهت قىلىنى دىن رى

  :ى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيه
ئانـدىن   .شهرتنامىسى تۈزىسىلهر ققالر بىلهن تىنچلىۇسىلهر رۇمل«

غهلىــبه   ۋە دۈشــمهنگه قارشــى ئــۇالر بىــلهن بىــرلىكته ئۇرۇشىســىلهر     
 سـاق سـاالمهت قايتىـپ،    .نى قولغا كىرگۈزىسـىلهر هرقازىنىپ، غهنىمهتل

نى تكرىســتســاراالردىن بىــر كىشــى ابىــر تــۆپىلىككه كهلگىــنىڭالردا، ن
بىـر مۇسـۇلمان دەرغهزەپ    .دەيـدۇ “ غهلىـبه قىلـدى   تكرىست”: كۆتۈرۈپ

ئهنه شۇ چاغدا، رۇملۇقالر سىلهرگه خىيانهت قىلىـپ،  . بولۇپ، ئۇنى ئۇرىدۇ
  . ①»قوللىرىغا قورال ئالىدۇ

  )4292: ئهبۇ داۋۇد(

قَْتِتلُونَ فَُيكْرُِم اللَُّه ِتلَْك َوَيثُوُر الُْمْسِلُمونَ إِلَى أَْسِلَحِتهِْم فََي: وزاد يف روايةـ   9815
  . الِْعَصاَبةَ بِالشََّهاَدِة

ئــۇالر «: قىلىنغــان مۇنــداق قوشــۇمچهباشــقا بىــر رىــۋايهتته _  9815
رال وقوللىرىغـا قـ  ئۇرۇشۇشقا مهجبـۇر بولـۇپ،   قوزغىلىدۇ، مۇسۇلمانالرمۇ 

ــدۇ ــاال هللا ا .ئالىـ ــائهتنى  تائـ ــۇ جامـ ــېهىدلىكئـ ــلهن   شـ ــى بىـ مهرتىۋىسـ
  . ②»يدۇمۇكاپاتال

 )4292: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   9816
ا إِلَى َمكَّةَ َوَسلََّم قَالَ َيكُونُ اْخِتلَاٌف ِعْنَد َمْوِت َخِليفٍَة فََيْخُرُج َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َهارًِب

 إِلَْيـِه  فََيأِْتيِه َناٌس ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ فَُيْخرُِجوَنُه َوُهَو كَارٌِه فَُيَبايُِعوَنُه َبْيَن الرُّكْنِ َوالَْمقَامِ َوُيْبَعثُ
النَّاُس ذَِلـَك أََتـاُه    َبْعثٌ ِمْن أَْهلِ الشَّامِ فَُيْخَسُف بِهِْم بِالَْبْيَداِء َبْيَن َمكَّةَ َوالَْمِديَنِة فَإِذَا َرأَى

                                                 
 سهھىه، ـ دېگهن): 3607(ئهلبانى  ①
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ـ  َرْيشٍ أَْبَدالُ الشَّامِ َوَعَصاِئُب أَْهلِ الِْعَراقِ فَُيَبايُِعوَنُه َبْيَن الرُّكْنِ َوالَْمقَامِ ثُمَّ َيْنَشأُ َرُجلٌ ِمْن قُ
الَْخْيَبةُ ِلَمْن لَْم َيْشَهْد أَْخَوالُُه كَلٌْب فََيْبَعثُ إِلَْيهِْم َبْعثًا فََيظَْهُرونَ َعلَْيهِْم َوذَِلَك َبْعثُ كَلْبٍ َو

ـ    ي غَنِيَمةَ كَلْبٍ فََيقِْسُم الَْمالَ َوَيْعَملُ ِفي النَّاسِ بُِسنَِّة َنبِيِّهِْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َوُيلِْق
  . ْيِه الُْمْسِلُمونَالْإِْسلَاُم بِجَِرانِِه ِفي الْأَْرضِ فََيلَْبثُ َسْبَع ِسنَِني ثُمَّ ُيَتَوفَّى َوُيَصلِّي َعلَ

ىـدۇكى،  ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن رىـۋايهت قىلىن   _  9816
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) خهلىپىلىك ھهققىدە(مۇسۇلمانالر ئارىسىدا  گهندە،ئۆل هخهلىپبىر «
 چىــپ مهدىنىــدىنېقبــۇ ئىختىالپــتىن ئىخــتىالپ چىقىــدۇ، بىــر ئــادەم 

ــگه ك ــدۇېمهككى ــۇرى    .لى ــۇنى مهجب ــبىگه مهككىلىــك كىشــىلهر ئ كهئ
ئارىســىدا  ى ئىبــراھىمبىــلهن ماقــام ئېلىــپ چىقىــپ، ھىجــرى ئهســۋەد

ــا  ــدۇ ئۇنىڭغ ــئهت قىلى ــدىن  .بهي ــكهر   ئان ــامدىن لهش ــى ش ــا قارش ئۇنىڭغ
مهكــكه بىــلهن مهدىــنه ئارىســىدىكى بهيــدا ) بــۇ لهشــكهرلهر( .ۋەتىلىــدۇهئ

رگهنـدىن  ئىنسـانالر بـۇنى كۆ   .تىـدۇ ېهر يۇتۇپ كي، دېگهن جايغا كهلگهندە
ى ماقـام  ،لىـپ ېك ياخشـى كىشـىلهر  ۋە ئىـراق ئهھلىـدىن    شـام  كېيىن،

 .ئارىســىدا ئۇنىڭغــا بهيــئهت قىلىــدۇ ھىجــرى ئهســۋەدبىــلهن  ئىبــراھىم
يىن تاغىلىرى كهلب قهبىلىسىدىن بولغـان قۇرەيشـلىك بىـر ئـادەم     ېك

 مۇئۇالرنىــڭ ئۈســتىدىنئــۇ،  .ۋەتىــدۇهلهشــكهر ئقارشــى ، ئۇنىڭغــا پچىقىــ
ــدۇ  ــبه قىلى ــب .غهلى ــۇ    كهل ــان ب ــىدىن ئېلىنغ ــهغهنىمقهبىلىس تىن ت

ــى   !نېسىۋىســىنى ئااللمىغانالرنىــڭ ھالىغــا ۋاي  ــۇ ئالغــان غهنىمهتلهرن ئ
پهيغهمــبهر كىشــىلهر ئارىســىدا  .دۇىــرېپ بقىلىــ تهقســىمكىشــىلهرگه 

ــدۇ   ننىتىۈئهلهيهىسســاالمنىڭ ســ  ــويىچه ئىــش ئېلىــپ بارى شــۇنىڭ  .ب
 هيهتت) ئۇ كىشى(. زېمىندا ئىسالم ئهھكاملىرى ئىجرا قىلىنىدۇ، بىلهن

يىن ئۆلىــــدۇ، مۇســــۇلمانالر ئۇنىــــڭ نــــامىزىنى ېــــ، كياشــــايدۇيىــــل 
  . ①»رىدۇۈچۈش

 )4286: ئهبۇ داۋۇد(
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لُْت َيا َعْن أُمِّ َسلََمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِقصَِّة َجْيشِ الَْخْسِف قُـ   9817
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَْيَف بَِمْن كَانَ كَارًِها قَالَ ُيْخَسُف بِهِْم َولَِكْن ُيْبَعـثُ  

  . َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى نِيَِّتِه
مهككىــــگه مهجبــــۇرى : ئۇممــــۇ ھهبىــــبه مۇنــــداق دەيــــدۇ_  9817

ــپهئ ــۇ ،ۋەتىلى ــ تكههپ كيهر يۇت ــڭ تهق ــبهر  نلهرنى ــدە پهيغهم دىرى ھهققى
 نىمـۇ ئۇالر« :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم دىمغانىئهلهيهىسساالمدىن سورى

، ئهممـا قىيـامهت كـۈنى نىيىـتىگه     ىدۇيۇت ر بىلهن بىرلىكته يهرالىباشق
   .①دېدى» لىدۇۈردۈيارىشا تىرىل

 )4289: ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِشـُك الْـأَُمُم أَنْ   َعْن ثَْوَبانَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّـ   9818
أَْنُتْم َتَداَعى َعلَْيكُْم كََما َتَداَعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَْصَعِتَها فَقَالَ قَاِئلٌ َوِمْن ِقلٍَّة َنْحُن َيْوَمِئٍذ قَالَ َبلْ 

َزَعنَّ اللَُّه ِمْن ُصُدورِ َعُدوِّكُْم الَْمَهاَبـةَ ِمـْنكُْم   َيْوَمِئٍذ كَِثٌري َولَِكنَّكُْم غُثَاٌء كَُغثَاِء السَّْيلِ َولََيْن
َولََيقِْذفَنَّ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُْم الَْوْهَن فَقَالَ قَاِئلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما الَْوْهُن قَـالَ ُحـبُّ الـدُّْنَيا    

  . َوكََراِهَيةُ الَْمْوِت
: رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  دىن مۇنـداق  سهۋبان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  _  9818

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ   ــانالرــ ــۇددىئىنسـ ــدىكى نىڭ خـ ــكهندەك   قاچىـ ــا دۈم چۈشـ تاماققـ

ــدى، ـ       ــاز قال ــۇپ كېلىشــىگه ئ ــدىســىلهرنىڭ ئۈســتۈڭالرغا يوپۇرۇل . دې
  :ەيلهنبىر

، پهيغهمبهر دىۋىبىزنىڭ سانىمىز ئاز بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورى  ،ئۇ چاغداـ  
  :المئهلهيهىسسا

تىۋاتقـان  ېقىتىـپ ك ېئهمما كهلكـۈن ئ  .، سانىڭالر كۆپ بولىدۇـ ياق 
نىڭ الردۈشــمهنلىرىڭهللا ا .چســىز بولىســىلهر ۈدەك كرئهخــلهت ـ چــاۋا     

قهلبىدىن سـىلهرنىڭ ھهيـۋىتىڭالرنى چىقىرىـپ تاشـاليدۇ، سـىلهرنىڭ      
  :ئۇ ئادەم. لىپ قويىدۇ، ـ دېدىېقهلبىڭالرغا ۋەھن س
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ىدى، پهيغهمـبهر  مه؟ ـ دەپ سـورىغان  ېنـ گهن دېۋەھن ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :ئهلهيهىسساالم

ــ    بدەپ جــاۋا، ـ   ، ئۆلــۈمنى يامــان كــۆرۈش پدۇنيــانى ياخشــى كــۆرۈ ـ
  . ①بهردى

 )4297: ئهبۇ داۋۇد(

 ْينِيَب ِفيَما كَاِئَنةٌ ِهَي ِفْتَنٍة بِكُلِّ النَّاسِ لَأَْعلَُم إِنِّي َواللَِّه الَْيَماِن ْبُن ُحذَْيفَةُ قَالَـ   9819
 َشْيئًا ذَِلَك ِفي إِلَيَّ أََسرَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َيكُونَ أَنْ إِلَّا بِي َوَما السَّاَعِة َوَبْيَن
 ِفيـهِ  أََنا اَمْجِلًس ُيَحدِّثُ َوُهَو قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َولَِكْن غَْيرِي ُيَحدِّثُْه لَْم
 َيذَْرنَ َيكَْدنَ لَا ثَلَاثٌ ِمْنُهنَّ الِْفَتَن َيُعدُّ َوُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ الِْفَتنِ َعْن
 الرَّْهطُ أُولَِئَك َبفَذََه ُحذَْيفَةُ قَالَ ِكَباٌر َوِمْنَها ِصَغاٌر ِمْنَها الصَّْيِف كَرَِياǳِ ِفَتٌن َوِمْنُهنَّ َشْيئًا
  . غَْيرِي كُلُُّهْم

: زەيفه ئىبنــى يهمــانى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ۇھــ_  9819
لىـدىغان  ېمهيـدانغا ك كىچه مهن قىيـامهت  نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى،هللا

بۇنـداق بولۇشـى   ك پىتنىلهرنى ھهممىـدىن ياخشـى بىلىـمهن،    ۈھهر تۈرل
ھـــېچكىمگه دەپ بهرمهي، ماڭـــا نىڭ ئـــۇنى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم

پهيغهمــــبهر مهخپىــــي ئېيتىــــپ بهرگهنلىكىــــدىن ئهمهس، بهلكــــى    
مهنمۇ  غاندا،سۆز قىل لهر توغرۇلۇقئهلهيهىسساالم بىر مهجلىسته پىتنى

نى سـاناپ  لهرپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم پىتنى .بار ئىدىم) ئۇ مهجلىسته(
 ئـۇ  .رمايـدۇ چبىـر نهرسـىنى قالدۇ  ېھ ىئـۈچ ئـۇ پىتـنىلهردىن   «: كېلىپ

اش ھهمـمه ئـادەمگه تېگىـدۇ؛    ياز شـامىلىغا ئوخشـ  پىتنىلهرنىڭ بهزىسى 
ــدۇ  ،كىچىــكئۇنىــڭ بهزىلىــرى   شــۇ  .دېگهنىــدى »بهزىلىــرى چــوڭ بولى

ۈپ كىشـىلهرنىڭ ھهممىسـى ئۆلـ    ىلـله بولغـان  مهن بىـلهن ب مهجلىسته 
  . قالدىم الپهقهت مهن ،دىتۈگى

  )2891: مۇسلىم(
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ُن الَْيَماِن َواللَِّه َما أَْدرِي أََنِسَي أَْصَحابِي أَْم َتَناَسْوا َواللَِّه َمـا  قَالَ ُحذَْيفَةُ ْبـ   9820
َمَعُه ثَلَاثَ  َتَرَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن قَاِئِد ِفْتَنٍة إِلَى أَنْ َتْنقَِضَي الدُّْنَيا َيْبلُغُ َمْن

  . َسمَّاُه لََنا بِاْسِمِه َواْسمِ أَبِيِه َواْسمِ قَبِيلَِتِه ِمائٍَة فََصاِعًدا إِلَّا قَْد
: ەيفه ئىبنــى يهمــانى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ ۇزھــ_  9820

بـۇ ھهقـته   لىرىم ئۇنۇتتىمـۇ يـاكى   تدوسـ  نىڭ نامى بىـلهن قهسـهمكى،  هللا
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىيامهتكه  .ىدىمبىلمسۆزلهشنى خالىمىدىمۇ 

لىــــدىغان پىتــــنىلهرگه باشــــچىلىق قىلىــــدىغان ېهيــــدانغا كقهدەر م
 كىشـىنىڭ زدىن كـۆپ  ۈئۇالر بىلهن بىرگه بولىدىغان ئۈچ يـ  ۋەكىشىلهر 

كىملىكىنــى، دادىســىنىڭ ئىســىملىرىنى ۋە قهبىــله ئىســىملىرىنى     
   .①گهنىدىبىزگه سۆزلهپ بهر

  )4243: ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوِشُك الُْمْسِلُمونَ َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ ـ   9821
ِǳو .أَنْ ُيَحاَصُروا إِلَى الَْمِديَنِة َحتَّى َيكُونَ أَْبَعَد َمَساِلِحهِْم َسلَا  ِǳَعْن الزُّْهرِيِّ قَالَ َوَسـلَا

  . قَرِيٌب ِمْن َخْيَبَر
قىلىنىـدۇكى،   مادىن رىـۋايهت ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9821

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
دىغان زامـان كېلىشـكه   لىنىېمۇسۇلمانالر مهدىنىدە مۇھاسىرىگه ئ«

   .»بولىدۇ الھهس چېگرىسىق يىرائهڭ ئۇ چاغدا ئۇالنىڭ ، ئاز قالدى
  . ②قىن بىر جاينىڭ ئىسمى، ـ دېدىېخهيبهرگه ي“ الھهس”: زۇھرى

  )4250 :ئهبۇ داۋۇد(

 لََيكُـوَننَّ  َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسِمَع انه الْأَْشَعرِي َماِلٍك يبأَعن ـ   9822
 َعلَـمٍ  َجْنبِ إِلَى أَقَْواٌم َولََيْنزِلَنَّ َوالَْمَعازَِف َوالَْخْمَر َوالَْحرِيَر الِْحَر َيْسَتِحلُّونَ أَقَْواٌم أُمَِّتي ِمْن

                                                 
 .ىپ، ـ دېگهنزەئ): 913(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2575(ئهلبانى  ②
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 اللَّـهُ  فَُيَبيُِّتُهْم غًَدا إِلَْيَنا اْرجِْع فََيقُولُونَ ِلَحاَجٍة الْفَِقَري َيْعنِي َيأِْتيهِْم لَُهْم بَِسارَِحٍة َعلَْيهِْم وǳَُيُر
  . الِْقَياَمِة َيْومِ إِلَى َوَخَنازِيَر ِقَرَدةً آَخرِيَن َوَيْمَسǸُ الَْعلََم َوَيَضُع

ــئهرى رەزى _  9822 ــك ئهشـ ــۇ مالىـ ــۇ ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت يهلالھـ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، 

زىنــانى، ئــۇالر  .لىــدۇېك قىســىم كىشــىلهر ممىتىمــدىن بىــر  ۈئ«
 قىســىمبىــر يهنه  .دەپ قارايــدۇيىپهكنــى، ھــاراقنى ۋە چــالغۇالرنى ھــاالل 

يچىسـى ئۇالرنىـڭ   بىر تاغنىڭ باغرىغا يهرلىشىدۇ، ئۇالرنىڭ قو لهركىشى
بىـر كهمـبهغهل ئـادەم    ماللىرىنى شۇ ئهتراپتا باقىـدۇ، ئۇالرنىـڭ يېنىغـا    

. دەيـدۇ “ كه كهلك، ئهتىگهنلىېتىپماڭ ك” :كهلگىنىدە ئۈچۈن ىتىھاج
تـاغنى ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىگه دۈم     .ھـاالك قىلىـدۇ  ئۇالرنى هللا ا كېچىسىۇ ش

  . »تىدۇېۋۇمايمۇن ۋە توڭگۇزغا ئايالندۇر باشقىالرنى كۆمتۈرىدۇ،
 )رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

َعْبُد اللَِّه ْبُن زَِياٍد الْأََسِديُّ قَالَ لَمَّا َساَر طَلَْحةُ َوالزَُّبْيُر َوَعاِئَشةُ إِلَى الَْبْصَرِة _  9823
ْنَبَر فَكَانَ الَْحَسُن َبَعثَ َعِليٌّ َعمَّاَر ْبَن َياِسرٍ َوَحَسَن ْبَن َعِليٍّ فَقَِدَما َعلَْيَنا الْكُوفَةَ فََصِعَدا الِْم

ـ  اًرا ْبُن َعِليٍّ فَْوَق الِْمْنَبرِ ِفي أَْعلَاُه َوقَاَم َعمَّاٌر أَْسفَلَ ِمْن الَْحَسنِ فَاْجَتَمْعَنا إِلَْيِه فََسِمْعُت َعمَّ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي  َيقُولُ إِنَّ َعاِئَشةَ قَْد َساَرْت إِلَى الَْبْصَرِة َوَواللَِّه إِنََّها لََزْوَجةُ َنبِيِّكُْم

 . الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َولَِكنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى اْبَتلَاكُْم ِلَيْعلََم إِيَّاُه ُتِطيُعونَ أَْم ِهَي
تهلـهه، زۇبهيـر   : مۇنداق دەيـدۇ ئابدۇلالھ ئىبنى زىياد ئهسهدى _  9823
گه ەبهسـر ) ى ھهرىكهت قىلىش ئۈچـۈن ئهلىگه قارش(قاتارلىقالر ۋە ئائىشه 

 بىــلهن ئۆزىنىــڭتــى ئهلــى ئهممــار ئىبنــى ياســىر ىيولغــا چىققانــدا، ھهزر
ــوغلى ھهســهننى ــۇالر يېتىــپ كېلىــپ،  .ۋەتتــىهئ كــۇفهگه ئ ــ ئ نبهرگه ۇم

ئۈستى تهرىپىدە، ئهممار ئىبنـى  ھهسهن ئىبنى ئهلى مۇنبهرنىڭ  .چىقتى
شـۇ  . هتراپىغـا يىغىلـدۇق  بىـز ئۇالرنىـڭ ئ   .ياسىر ئاستى تهرىپىدە تـۇردى 

ھهزرىتى ”: ئهممار ئىبنى ياسىرنىڭ مۇنداق دېگىنىنى ئاڭلىدىم چاغدا،
 .يۈرۈپ كهتتـى گه ەبهسر) ئهلىگه قارشى ھهرىكهت قىلىش ئۈچۈن(ئائىشه 

ــهمكى،  هللا ــلهن قهسـ ــامى بىـ ــا ۋە  نىـــڭ نـ ــۇ پهيغهمبىرىڭالرنىـــڭ دۇنيـ ئـ
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ئائىشــهگه قــا يــاكى هللاڭ اســىلهرنى هللاكىن ېلــ .ئــاخىرەتتىكى ئايالىــدۇر
ئىتــائهت قىلىــدىغانلىقىڭالرنى بىلىــش ئۈچــۈن ســىلهرنى بــۇ ســىناققا   

   .دېدى  “مۇبتىال قىلدى
 ) 7100: بۇخارى(

َدَخلَ أَُبو ُموَسى َوأَُبو َمْسُعوٍد َعلَى َعمَّارٍ َحْيثُ َبَعثَُه َعِليٌّ  :قَالَعن شقيق ـ   9824
َما َرأَْيَناَك أََتْيَت أَْمًرا أَكَْرَه ِعْنَدَنا ِمْن إِْسَراِعَك ِفـي َهـذَا   إِلَى أَْهلِ الْكُوفَِة َيْسَتْنِفُرُهْم فَقَالَا 

اِئكَُما الْأَْمرِ ُمْنذُ أَْسلَْمَت فَقَالَ َعمَّاٌر َما َرأَْيُت ِمْنكَُما ُمْنذُ أَْسلَْمُتَما أَْمًرا أَكَْرَه ِعْنِدي ِمْن إِْبطَ
  . لَّةً ثُمَّ َراُحوا إِلَى الَْمْسجِِدَعْن َهذَا الْأَْمرِ َوكََساُهَما ُحلَّةً ُح

ئهلـى رەزىيهلالھـۇ   : شهقىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ  _  9824
ئۈچـۈن  ئۇرۇشـقا قوشـۇن تـوپالش    ئهنهۇ ئهلچىسى ئهممار ئىبنى ياسىرنى 

  :ئۇنىڭ ئالدىغا كىرىپ ئهبۇ مۇسا ۋە ئهبۇ مهسئۇد ،ۋەتكهندەهكۇفهگه ئ
بۇ ئىشقا بۇنچىلىك  ،ىنىڭدىن تارتىپمۇسۇلمان بولغـ بىز سېنىڭ  

، ـ  نى كۆرمىـدۇق ىڭكهت قىلىشىڭدىن باشقا بىر يامـانلىق ىئالدىراپ ھهر
  :دېگهنىدى، ئهممار ئىبنى ياسىرمۇ ئۇالرغا

بۇ ئىشـقا   ،دىن تارتىپۈڭالرمۇسۇلمان بولغان كۈنسىلهرنىڭ مهنمۇ ـ  
. دېـدى ــ   نى كۆرمىـدىم، ىڭالردىن باشـقا بىـر يامـانلىق   غىنىڭالرسهل قارى
ــدىن ــۇ ئان ــون ك ئهممــار ئ بىــرلىكته  ،يىنېــك .ردىۈيــدىئىككىســىگه ت
   .چىقتىه كمهسجىد

 )7104: بۇخارى(

  . أن أبا مسعود هو كسا عمارا أو أبا موسى حلة حلة: ويف رواية_  9825
 غاممارهئهبۇ مهسئۇد ئ: باشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن_  9825

  . ىردۈئهبۇ مۇساغا تون كىيدياكى 
 
سِ ْبنِ َعبَّاٍد قَالَ قُلُْت ِلَعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْخبِْرَنا َعْن َمِسريَِك َهذَا قيَعْن ـ   9826 

 َرُسولُ أََعْهٌد َعهَِدُه إِلَْيَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْم َرأٌْي َرأَْيَتُه فَقَالَ َما َعهَِد إِلَيَّ
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشْيٍء َولَِكنَُّه َرأٌْي َرأَْيُتُه اللَِّه
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مهن : ببـاد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     هقهيس ئىبنى ئ_  9826
  :تى ئهلىدىنىھهزر
ــ   ــقا ســـېنىڭ بـــۇ ــ نىـــڭ هللاچىقىشـــىڭ ا )تـــۆگه ئۇرۇشـــىغا(ئۇرۇشـ

ىـڭ پىكرىـڭ   يـاكى ئۆزەڭن  ن بولـدىمۇ پهيغهمبىرىنىڭ بۇيرىقىغا ئاساسه
  :ئۇ ،دىمغانىبويىچه يۈرۈش قىلىۋاتامسهن؟ ـ دەپ سورى

مهن  .ه بۇيرىغىنى يوقتماڭا بۇ ھهق ـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
  . ①بهردى بئۆزەمنىڭ پىكرىم بويىچه يۈرۈش قىلىۋاتىمهن، ـ دەپ جاۋا

  )4666: ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َعْن أَبِي َراِفعٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّـ   9827
الَ فَأََنا إِنَُّه َسَيكُونُ َبْيَنَك َوَبْيَن َعاِئَشةَ أَْمٌر قَالَ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َنَعْم قَالَ أََنا قَالَ َنَعْم قَ

  . ذَا كَانَ ذَِلَك فَاْرُدْدَها إِلَى َمأَْمنَِهاأَْشقَاُهْم َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ لَا َولَِكْن إِ
ــۇ رافىــ _  9827 ــدۇ   ئئهب ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــبهر : رەزىيهلالھ پهيغهم

  :قائهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
) ئـۇرۇش ( ئىـش ئارىسـىدا بىـر    ئائىشـه ئىككىڭالرنىـڭ  كهلگۈسىدە ـ  

  :ھۇ ئهنهۇئهلى رەزىيهلال. سادىر بولىدۇ، ـ دېدى
ــ   ــى ــ ــۇلۇلالھئـ ــۇ؟ ـ د    ! رەسـ ــورىدىمهن بىلهنمـ ــبهر . ەپ سـ پهيغهمـ

  :ئهلهيهىسساالم
  :ھهزرىتى ئهلى يهنه. سهن بىلهن، ـ دېدى ،ھهئهـ  
  :ەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممهنمۇ؟ ـ دـ  
  :ئهلى. دېدىـ  ھهئه،ـ  
، پهيغهمـبهر  دېگهنىـدى مهن ئۇالرنىڭ ئهڭ بهختسـىزىمۇ؟ ـ    ،ئۇنداقتاـ  

  :ئهلهيهىسساالم
ئامان كهلگهن يېرىگه ) ئائىشهنى(ئۇنى ۋاقىتتا سهن  ۇشئهمما  .ياقـ  

  . ②ـ دېدى! قايتۇرغىنـ ئېسهن 
 )»كهبىرئهل« ؛بهززار ؛26657: ئهھمهد(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3900(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى        ): 12024(ھهيسهمى  ②

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َباǳَ قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ أَنَّ َعاِئَشةَ قَالَْت لَمَّا أََتْت َعلَى الَْحْوأَبِ َسِمَعْت ُنـ   9828
ُتكُنَّ َتْنَبُح الِْكلَابِ فَقَالَْت َما أșَُنُّنِي إِلَّا َراجَِعةٌ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََنا أَيَّ

َح بِـِك َبـْيَن   َعلَْيَها ِكلَاُب الَْحْوأَبِ فَقَالَ لََها الزَُّبْيُر َتْرجِِعَني َعَسى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ُيْصِل
  . النَّاسِ

: ھـازىم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      ۇقهيس ئىبنى ئهبـ _  9828
ىغان شـ يهردە ئىتالرنىـڭ ھاۋ  ئـۇ  ،ب دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە   هئهۋئائىشه ھ

  :ئاۋازىنى ئاڭالپ
رەك، چـــۈنكى مهن پهيغهمـــبهر  ېـــتىشـــىم كېمهن قايتىـــپ كــــ  

ــزگه ــاالمنىڭ بىـ ــرهۋئهھ« :ئهلهيهىسسـ ــا ب ئىتلىـ ى قايســـى بىرىڭالرغـ
 شۇنىڭ بىـلهن، . دېدىـ   دېگهن سۆزىنى ئاڭلىغان ئىدىم، »...قاۋايدىكهن؟

  :زۇبهير ئۇنىڭغا
ئىنسـانالرنىڭ   ئـارقىلىق سـهن  هللا تهمسـهن؟ بهلكىـم ا  ېقايتىپ كـ  

   .①ئارىسىنى ئىسالھ قىالر، ـ دېدى
  )24133: ئهھمهد(

 شـعرى  ليت لنسائه سلمو عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عباس ابنـ   9829
 يسـارها  وعن ميينها عن يقتل اƩوأب كالب فينبحها ơرج االدبب اجلمل ةصاحب أيتكن
  . كادت ما بعد تنجو Ż كثري قتلى

پهيغهمـبهر  : مۇنداق دەيدۇ مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9829
گه مىنىپ چىقىـدىغىنىڭالر  يۇڭلۇق تۆگى«: ئهلهيهىسساالم ئاياللىرىغا

ۋە  ئۇنىڭغـا قاۋايـدۇ  ب ئىتلىرى هۋئهھئۇ چىققاندا  !ايسىڭالر بوالرسىلهرق
ــوڭ ـ ســول تهرىپىــدە قانچىلىغــان ئىنســان ئۆل      ــۇ ۈۈرتئونىــڭ ئ لىــدۇ، ئ

   .②دېدى» ۈرۈلۈشكه ئاز قالغاندا قۇتۇلۇپ قالىدۇتئۆل
  )3274 :بهززار(

                                                 
هئال ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهھمهدنىـڭ     بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ ي): 12025(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 12026(ھهيسهمى  ②
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 وقـد  أنتم كيف: قال إذ حذيفة حول حنن بينا: قال وهب بن زيد عنـ   9830
 بالسيف؟ بعض وجوه بعضهم يضرب فرقتني وسلم عليه اهللا صلى نبيكم بيت أهل خرج
 إن نصنع فكيف اهللا عبد أبا يا: أصحابه بعض فقال لكائن؟ ذلك وإن اهللا عبد أبا يا: فقلنا
  .اƬدى على فإŒا فالزموها علي أمر إƂ تدعوا اليت الفرقة انظروا: قال زمان؟ ذلك أدركنا

زەيفه ۇھـ بىـز بىـر كـۈنى    : بنى ۋەھـب مۇنـداق دەيـدۇ   زەيد ئى_  9830
  :نىڭ ئهتراپىدا تۇراتتۇق، ئۇ بىزگهرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــ   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهھلــى بهيتــى ئىككــى پىــرقىگه  ـ
ھـالىڭالر   ،ئۇرغانداقىلىچ بىلهن بىر ـ بىرىنىڭ يۈزىگه  ، بۆلۈنۈپ چىقىپ

  :ئۇنىڭدىن. ؟ ـ دېدىنېمه بولۇپ كېتهر
مه قىلىشـىمىز  ېنـ  ىچه ياشاپ قالسـاق، ئۇ زامانغ! ئى ئهبۇ ئابدۇلالھ ـ 
  :ىدى، ئۇرەك؟ ـ دەپ سورالغانېك

چۈنكى  .ئهلىنىڭ بۇيرىقىدا بولغانالرغا قاراڭالر، ئۇالرغا ئهگىشىڭالرـ  
   .①ئۇ پىرقه ھىدايهت ئۈستىدە بولىدۇ، ـ دېدى

 )3283: بهززار(

 أَْهلَ أَنَّ الَْبْصَرِة إِلَى َساُروا ِحَني َعِليٍّ أَْصَحاَب َبلَغَ الَمَّ:قَالَ َعبَّاسÛٍ اْبنِ َعنِـ   9831
 إِلََه ال َوالَِّذي: َعِليٌّ فَقَالَ قُلُوبِهِْمÛ ِفي َوَوقََع َعلَْيهِْم َشقَّ َوالزَُّبْيرِ ِلطَلَْحةَ اْجَتَمُعوا قَِد الَْبْصَرِة
 ِسـتَّةُ  الْكُوفَِة ِمَن إِلَْيكُْم َولَْيْخُرَجنَّ َوالزَُّبْيُرÛ طَلَْحةُ َولَُيقَْتلَنَّ الَْبْصَرِةÛ أَْهلِ َعلَى لَُيظَْهَرنَّ غَْيُرُه
 َشكَّ َرُجالÛ َوَخْمُسونَ َوَخْمُسِمائٍَة آالٍف َخْمَسةُ أَْو َرُجالÛ َوَخْمُسونَ َوَخْمُسِمائٍَة آالٍف

Ûَنفِْس ِفي ذَِلَك فََوقََع: َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ اَألْجلَُحÛالْكُوفَِة أَْهلُ أََتى فَلَمَّا ي Ûفَقُلْـتُ  َخَرْجُت :
Ûَّأَْمٌر فَُهَو َتقُولُ كََما كَانَ فَإِنْ َألْنظَُرن Ûَخِديَعةُ فَهَِي َوإِال َسِمَعُه Ûِِمَن َرُجال فَلَِقيُت الَْحْرب 
  . َعِليٌّ قَالَ َما قَالَ أَنْ َعتََّم َما فََواللَِّه فََسأَلُْتُهÛ الَْجْيشِ

ــۇ ئهنهۇ _  9831 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــۋايهت  ئىبن ــداق رى ــادىن مۇن م
، گه يــۈرۈش قىلــدىەتــى ئهلىنىــڭ قوشــۇنلىرى بهســر ىھهزر: قىلىنىــدۇ
ئهتراپىغـــا نىـــڭ بهســـرە خهلقىنىـــڭ تهلـــهه بىـــلهن زۇبهير    لـــېكىن

                                                 
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ): 12032(ھهيسهمى  ①
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غىر كهلـدى ۋە قهلبلىـرى   ېخهۋەر ئۇالرغا ئبۇ . ىدىيىغىلغانلىقىنى ئاڭل
  :بۇ چاغدا ئهلى. زىلدىېئ

ــ   قهســهم قىلىمهنكــى، بىــلهن هللا ئۆزىــدىن باشــقا ئىــالھ بولمىغــان ا ـ
كـۇفهدىن   .ۈرىمىزتـ بهيرنـى ئۆل ۇ، تهلـهه بىـلهن ز  پبهسرە خهلقىنى يېڭىـ 

  .، ـ دېدىچىقىمىزبىلهن  لىك قوشۇنكىشى 6550
ىنى ئــاڭالپ باشــقىچه بولــۇپ بــۇ ســۆز: مۇنــداق دەيــدۇئىبنــى ئاببــاس 

ئهگهر ” :مگهەقارىدىم ۋە ئـۆز ـ ئـۆز    چىقىپ ،كۇفه ئهھلى كهلگهندە قالدىم،
ۇ ســـۆزىنى پهيغهمـــبهر يتقىنىـــدەك بولســـا، دېـــمهك ئـــۇ بـــېئهلىنىـــڭ ئ

ــدا ىئهكســ .ئهلهيهىسســاالمدىن ئاڭلىغــان بولىــدۇ  ــۇرۇش   ،ھال ــۇ بىــر ئ ب
 ۈپ،ئهســـكهرلهردىن بىرىنـــى كـــۆر ،شـــۇ چاغـــدا .دېـــدىم“ لىســـىدۇريھى

ى دېگهننىـڭ  ئـۇ ئهلـ   ،سـورىغىنىمدا ) ئهسـكهرلهرنىڭ سـانىنى  (ئۇنىڭدىن 
   .①ئوخشىشىنى دېدى

  )10738: »ئهلكهبىر«(

 ِمْن كَانَ قَْد قُلُْت َتْنطُُف َوَنْسَواُتَها َحفَْصةَ َعلَى َدَخلُْت قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعْنـ   9832
 أَنْ َوأَْخَشى َتِظُروَنَكَيْن فَإِنَُّهْم الَْحْق فَقَالَْت َشْيٌء الْأَْمرِ ِمْن ِلي ُيْجَعلْ فَلَْم َتَرْيَن َما النَّاسِ أَْمرِ

 قَالَ ُمَعاوَِيةُ َخطََب النَّاُس َتفَرََّق فَلَمَّا ذََهَب َحتَّى َتَدْعُه فَلَْم فُْرقَةٌ َعْنُهْم اْحِتَباِسَك ِفي َيكُونَ
 قَـالَ  أَبِيـهِ  َوِمْن ِمْنُه بِِه أََحقُّ فَلََنْحُن قَْرَنُه لََنا فَلُْيطِْلْع الْأَْمرِ َهذَا ِفي َيَتكَلََّم أَنْ ُيرِيُد كَانَ َمْن

 بَِهـذَا  أََحقُّ أَقُولَ أَنْ َوَهَمْمُت ُحْبَوِتي فََحلَلُْت اللَِّه َعْبُد قَالَ أََجْبَتُه فََهلَّا َمْسلََمةَ ْبُن َحبِيُب
ـ  كَِلَمةً أَقُولَ أَنْ فََخِشيُت الْإِْسلَامِ َعلَى َوأََباَك قَاَتلََك َمْن ِمْنَك الْأَْمرِ  الَْجْمـعِ  َبـْينَ  رُِّقُتفَ

 ُحِفظَْت َحبِيٌب قَالَ الْجَِناِن ِفي اللَُّه أََعدَّ َما فَذَكَْرُت ذَِلَك غَْيُر َعنِّي َوُيْحَملُ الدََّم َوَتْسِفُك
  . َوُعِصْمَت

مـــادىن مۇنـــداق رىـــۋايهت ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ_  9832
چلىرىــدىن ســۇ  مه چاۈنىڭ يېنىغــا كىــردىم، ئــۆر  هھهفســ: قىلىنىــدۇ

  : ئۇنىڭغا. تامچىالپ تۇراتتى

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمائىل ئىبنـى ئهمـر          ): 12034(ھهيسهمى  ①

 .بهجهلى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن



   ئاتالغان پىتنىلهر ھهققىدە كهلگهن ھهدىسلهرئىسمى 

457 

ئارىسـىدا بولغـان ئىشـالرنى    ) ئهلى بىـلهن مۇئـاۋىيه  (ـ كىشىلهرنىڭ  
، رولۇم يوق بۇ ئىشالرنىڭ ھېچبىرىدە ھېچقانداق ېنىڭ، مكۆرۈۋاتىسهن

  :ھهفسه ،دىمگهنىـ دې
! قوشـۇلغىن ئـۇ كىشـىلهرگه   ) مهسلىههت ئۈچۈن يىغىلغـان (ـ سهن  

لىــپ ېڭنى چهتــكه ئەۋاتىــدۇ، ســېنىڭ ئــۆز  ۈكۈت چــۈنكى ئــۇالر ســېنى  
 بتىشـــىگه ســـهۋەېپىـــرقىلهرگه بۆلۈنـــۈپ ك ، ئىنســـانالرنىڭتۇرىشـــىڭ

ــدا، ئىنســانالر. بولىــدۇ، ـ دەپ مهجبۇرلىــدى    ــاۋىيه  تارقىلىــپ بولغان مۇئ
  :قىلىپ مۇنداق دېدى بخىتا
شـىنى  ېب ،خۇسۇستا كىم سۆز قىلىشنى خالىسـا ) خهلىپىلىك(بۇ ـ  

ۋە ئۇنىـڭ  ) دېمهكچـى  ئىبنى ئۆمهرنى(ۇنىڭغا ئۇنىڭدىن بىز ب .نۇكۆتهرس
  :ھهبىب ئىبنى مهسلهمه. ھهقلىقمىز، ـ دېدى نمۇ بهكدادىسىدى

  :ئابدۇلالھ دەپ سورىغانىدى،قايتۇرمىدىڭمۇ؟ ـ  بئۇنىڭغا جاۋاــ 
 ئۈچـۈن  بۇ ئىشقا سهندىن ھهقلىـق بولغـان كىشـى ئىسـالم    ”: ــ مهن

يهنـى  ( ارشى ئـۇرۇش قىلغـان كىشـىدۇر   ق )فيانغاۇئهبۇ س(ساڭا ۋە داداڭغا 
ئهممــا جامائهتنىــڭ بۆلۈنــۈپ، قــان . دېيىشــكه ئىــرادە قىلــدىم “)دۇرئهلىــ
ــۇپ، ئۇنىڭــدىن ۋاز ۈلۈتۆك ــنهتلهردە  هللا .كهچــتىم شــىدىن قورق نىــڭ جهن

بۇنى ئاڭلىغان . مۇسۇلمانالرغا تهييارالپ قويغانلىرىنى ئهسلىدىم، ـ دېدى 
  :ھهبىب

  . دېدى ـ ،سېنى ساقالپ قاپتۇ هللاــ 
 ) 4108: بۇخارى(

 صلى النƑ إƃ عهد يقول هذا منربكم على عليا مسعت قال ربيعة بن علىـ   9833
   .واملارقني والقاسطني الناكثني أقاتل أن وسلم عليه اهللا

ــۇ _  9833 ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ــدۇ ئهل ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن
ۋە  غـــا، زالىمالرارغـــپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ماڭـــا ئهھـــدىنى بۇزغانال
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ــدىن ب  ئىســيانكارالرغا ــۇرۇش قىلىدىغانلىقىم ــارەت بهرگهن ېقارشــى ئ ش
  . ①ئىدى

  )3269: بهززار(

 مـع  الباغية الفئة أقاتل Ɓ أىن إال شئ على آسى أجدƁ Ɔ قال عمر ابنـ   9834
   .على

ھېچبىـر  : مۇنـداق دەيـدۇ   مـا ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ _  9834
بىــرلىكته ئىســيانچى قوشــۇنغا قارشــى ئــۇرۇش      ئهلــى بىــلهن ئىشــقا 

   .②»ىدىمسۇسالنمپندەك ئهاسۇسالنغپقىلمىغىنىمغا ئه
  )»ئهلكهبىر«(  

 قـد  عثمان املؤمنني أمري إن Ʃذيفة عبس بنو قالت قال اƩكم أŷ سيارـ   9835
 اƩسـد  ان قال عليا يفارق ال عمارا ان قالوا عمارا تلزموا أن آمركم قال تأمرنا فما قتل
 ماÛ أبعد عمار من أفضل لعلى فواهللا على من قربه عمار من ينفركم واƴا اجلسد أهلك هو
 مـع  كـانوا  عمارا لزموا ان أŒم يعلم وهو األخيار ملن عمارا وان والسحاب التراب بني
   .على

بهنــۇ ئهبــس قهبىلىســى : ـ ســهييار ئهبــۇلههكهم مۇنــداق دەيــدۇ   9835
  :غازەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇۇھ

ه قىلىشـقا  مېن نىلدى، بىزۈۈرتمىنلهرنىڭ ئهمىرى ئوسمان ئۆلۇئم ـ 
  :ېگهنىدى، ھۇزەيفه؟ ـ دبۇيرۇيسهن

  :ئۇالر. دېدى، ـ ماردىن ئايرىلماڭالرـ ئهم 
 بمۇنـداق جـاۋا  ئـۇ  ، ىدىـ دېگهن، ـ  ئهمما ئهممار ئهلىدىن ئايرىلمايـدۇ ـ  
  :بهردى

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بهززارنىـڭ سـهنهدلىرىدىن         ): 12042(ھهيسهمى  ①

ىرىــدىكى رەبىــئ ئىبنــى ســهئىدتىن باشــقا راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ راۋىيلىرىــدۇر، لــېكىن ئىبنــى   ب
 .ھىببان ئۇنىڭمۇ ھهدىسى ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

ــۇپ، بىــر      ): 12054(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــانچه ســهنهد بىــلهن رى ــى بىــر ق ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب
 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن سهنهدىنىڭ
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ئهممـــاردىن ســـىلهرنى  .نى ھـــاالك قىلىـــدۇ تجهســـه تھهســـهــــ  
نىـڭ  هللا. لغانلىقىـدۇر يـېقىن بو  گهاقالشتۇرىۋاتقان نهرسه ئۇنىڭ ئهلىريى

ــهمكى،   ــلهن قهس ــامى بى ــى ن ــارئ ئهل ــىنىڭ   دىنهمم ــدۇر، ئىككىس ئهۋزەل
ــار پهرق ئاســمان ـ زېمىــن   ئارىســىدا  شــهك ـ شۈبهىســىزكى، ئهممــار    . ب

   .ياخشىالردىندۇر
ە نىـڭ سـېپىد  ئۇالر ئهممـاردىن ئايرىلمىسـا، ئهلى  : راۋى مۇنداق دەيدۇ

   .①ياخشى بىلهتتى ھۇزەيفه بولىدىغانلىقىنى
  )»ئهلكهبىر«(

َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ ُخَوْيِلٍد الَْعْنزِيِّ قَالَ َبْيَنَما أََنا ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ إِذْ َجاَءُه َرُجلَـاِن  ـ   9836
فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرٍو ِلَيِطـْب  َيْخَتِصَماِن ِفي َرأْسِ َعمَّارٍ َيقُولُ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما أََنا قََتلُْتُه 

لِْفئَةُ بِِه أََحُدكَُما َنفًْسا ِلَصاِحبِِه فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َتقُْتلُُه ا
ي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْباِغَيةُ قَالَ ُمَعاوَِيةُ فََما َبالَُك َمَعَنا قَالَ إِنَّ أَبِي َشكَانِ

  . فَقَالَ أَِطْع أََباَك َما َداَم َحيا َولَا َتْعِصِه فَأََنا َمَعكُْم َولَْسُت أُقَاِتلُ
ــدۇ  _  9836 ــداق دەيـ ــد ئهنـــزى مۇنـ ــزەله ئىبنـــى خۇۋەيلىـ مهن : ھهنـ

االش ـ تـارتىش   مۇئاۋىيهنىڭ يېنىدا ئىدىم، ئهممارنىڭ بېشى ھهققىـدە تـ  
ــدى    ــپ كهل ــى كىرى ــى كىش ــان ئىكك ــى .قىلغ ــۇنى مهن ”: ئىككىلىس ئ

  :ئۇالرغا همىرئابدۇلالھ ئىبنى ئ .دەپ غهۋغا قىلىشتى “ئۆلتۈردۈم
ــ   ــۈنكى مهن    ـ ــۈپ بهرســۇن، چ ــرى دوســتىغا ئۆتۈن ئىككىڭالرنىــڭ بى

 نىـڭ ئىسـيانچى گۇرۇھ ) ئهممـارنى ( پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن ئـۇنى  
  :ۇئاۋىيه ئۇنىڭغا، ـ دېگهنىدى، مىقىنى ئاڭلىغان ئىدىمدىغانلىئۆلتۈر

  :ئۇ. مه ئىشىڭ بار؟ ـ دېدىېسېنىڭ بىز بىلهن ن ،ئۇنداقتاـ  
ــ   ــاس (دادام ـ ــى ئ ــر ئىبن ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا  ) ئهمى ــى پهيغهم مېن

ــاالم  ــدا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسسـ ــائهت ”: شـــىكايهت قىلغانـ ــا ئىتـ داداڭغـ
دېـگهن  “ !لىق قىلمىغىـن ينىڭغـا ئاسـى  ئۇ ،قىلغىن، ھاياتال بولىـدىكهن 

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 12058(ھهيسهمى  ①
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ــدى ــۈن  مهن  .ئىـ ــۇنىڭ ئۈچـ ــىلهرشـ ــۇرۇۋاتىمهن، سـ ــنىڭالردا تـ  نىڭ يېـ
  . ①دېدىـ  ،سىلهرنىڭ سېپىڭالردا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئهمهس

  )6502: ئهھمهد(

ـ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ أَْوفَى أَبِي اْبنِ َعْنـ   9837  َوارُِجالَْخ
  . النَّارِ ِكلَاُب

ــ _  9837 ــى ئهبــ ــۋايهت    ۇئىبنــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــا رەزىيهلالھــ ئهۋفــ
ۋارىجالر اخــ«: ىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قىلىن

  . ②دېگهن »ئىتلىرىدۇرنىڭ زاخود
 )173: ئىبنى ماجه(

 َعِلـيٍّ  َمـعَ  كَاُنوا الَِّذيَن الَْجْيشِ ِفي كَانَ أَنَُّه الُْجَهنِي َوْهبٍ ْبن َزْيد عنـ   9838
 َسِمْعُت إِنِّي النَّاُس أَيَُّها َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٌّ فَقَالَ الَْخَوارِجِ إِلَى َساُروا الَِّذيَن َعْنُه اللَُّه َرِضَي
 ِقَراَءُتكُْم لَْيَس الْقُْرآنَ َرُءونََيقْ أُمَِّتي ِمْن قَْوٌم َيْخُرُج َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ
 بَِشـْيءٍ  ِصـَياِمهِمْ  إِلَى ِصَياُمكُْم َولَا بَِشْيٍء َصلَاِتهِْم إِلَى َصلَاُتكُْم َولَا بَِشْيٍء ِقَراَءِتهِْم إِلَى

 الْإِْسلَامِ ِمْن َيْمُرقُونَ اِقَيُهْمَتَر َصلَاُتُهْم ُتَجاوُِز لَا َعلَْيهِْم َوُهَو لَُهْم أَنَُّه َيْحِسُبونَ الْقُْرآنَ َيقَْرُءونَ
 ِلَسـانِ  َعلَـى  لَُهْم قُِضَي َما ُيِصيُبوَنُهْم الَِّذيَن الَْجْيُش َيْعلَُم لَْو الرَِّميَِّة ِمْن السَّْهُم َيْمُرُق كََما
 لَُه َولَْيَس َعُضٌد لَُه َرُجلًا ِفيهِْم نَّأَ ذَِلَك َوآَيةُ الَْعَملِ َعْن لَاتَّكَلُوا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َنبِيِّهِْم
 َوأَْهـلِ  ُمَعاوَِيةَ إِلَى فََتذَْهُبونَ بِيٌض َشَعَراٌت َعلَْيِه الثَّْديِ َحلََمِة ِمثْلُ َعُضِدِه َرأْسِ َعلَى ِذَراٌع
 َهُؤلَاِء َيكُوُنوا أَنْ لَأَْرُجو إِنِّي لَِّهَوال َوأَْمَواِلكُْم ذََرارِيِّكُْم ِفي َيْخلُفُوَنكُْم َهُؤلَاِء َوَتْتُركُونَ الشَّامِ
 قَـالَ  اللَّـهِ  اْسمِ َعلَى فَِسُريوا النَّاسِ َسْرǳِ ِفي َوأَغَاُروا الَْحَراَم الدََّم َسفَكُوا قَْد فَإِنَُّهْم الْقَْوَم
 َوَعلَـى  الَْتقَْيَنا فَلَمَّا قَْنطََرٍة َعلَى اَمَرْرَن قَالَ َحتَّى َمْنزِلًا َوْهبٍ ْبُن َزْيُد فََنزَّلَنِي كَُهْيلٍ ْبُن َسلََمةُ

 ِمـنْ  ُسـُيوفَكُمْ  َوُسلُّوا الرَِّماǳَ أَلْقُوا لَُهْم فَقَالَ الرَّاِسبِيُّ َوْهبٍ ْبُن اللَِّه َعْبُد َيْوَمِئٍذ الَْخَوارِجِ

                                                 
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى، ئهھـمهد، ئهبـۇ يهئـال ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام          ): 12048(ھهيسهمى  ①

 .هئالنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئهھمهد ۋە ئهبۇ ي
 .سهھىه، ـ دېگهن): 143(ئهلبانى  ②
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 بِرَِماِحهِْم فََوحَُّشوا فََرَجُعوا َراَءَحُرو َيْوَم َناَشُدوكُْم كََما ُيَناِشُدوكُْم أَنْ أََخاُف فَإِنِّي ُجفُونَِها
 ِمـنْ  أُِصيَب َوَما َبْعضٍ َعلَى َبْعُضُهْم َوقُِتلَ قَالَ بِرَِماِحهِْم النَّاُس َوَشَجَرُهْم السُُّيوَف َوَسلُّوا
 فَلَـمْ  فَالَْتَمُسـوهُ  ُمْخَدَجالْ ِفيهِْم الَْتِمُسوا َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٌّ فَقَالَ َرُجلَاِن إِلَّا َيْوَمِئٍذ النَّاسِ
 قَـالَ  َبْعـضٍ  َعلَى َبْعُضُهْم قُِتلَ قَْد َناًسا أََتى َحتَّى بَِنفِْسِه َعْنُه اللَُّه َرِضَي َعِليٌّ فَقَاَم َيجُِدوُه
 َعبِيَدةُ إِلَْيِه فَقَاَم قَالَ َرُسولُُه َوَبلَّغَ اللَُّه َصَدَق قَالَ ثُمَّ فَكَبََّر الْأَْرَض َيِلي ِممَّا فََوَجُدوُه أَخُِّروُهْم
 َرُسـولِ  ِمْن الَْحِديثَ َهذَا لََسِمْعَت ُهَو إِلَّا إِلََه لَا الَِّذي أَِللََّه الُْمْؤِمنَِني أَِمَري َيا فَقَالَ السَّلَْمانِيُّ

 َيْحِلُف َوُهَو ثَلَاثًا اْسَتْحلَفَُه َحتَّى ُهَو إِلَّا إِلََه لَا الَِّذي َواللَِّه إِي فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه
  . لَُه

ــ   _  9838 مهن ئهلــى : ھهنى مۇنــداق دەيــدۇ ۇزەيــد ئىبنــى ۋەھــب ج
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن بىــرگه خاۋارىجالرغــا قارشــى يــۈرۈش قىلغــان   

  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ .قوشۇننىڭ ئىچىدە ئىدىم
كهلگۈســىدە « :ىسســاالمنىڭمهن پهيغهمــبهر ئهلهيه! خــااليىقئــى ـــ  

ســىلهرنىڭ قۇرئــان  .قۇرئــان ئوقۇيــدۇئــۇالر بىــر قهۋم ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ، 
شىغا، نـامىزىڭالر ئۇالرنىـڭ نامىزىغـا، روزاڭـالر     ۇڭالر ئۇالرنىڭ ئوقىشۇئوق

ــان  .چنهرســه ئهمهسېلىشــتۇرغاندا ھېئۇالرنىــڭ روزىســىغا س ــۇالر قۇرئ ئ
ــۇنى ئۆزىنىــڭ پايدىســى ئۈچــۈن دە  ئهممــا قۇرئــان  .پ ئوياليــدۇئوقۇيــدۇ، ب

ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھ بولىدۇ، نامازلىرى قوبۇل بولمايدۇ، خۇددى ئـوق  
غـا  ئۇالر. تىـدۇ ېئـۇالر ئىسـالمدىن چىقىـپ ك    ،يادىن چىقىپ كهتكهنـدەك 

ــارقىلىق   قارشــى  ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئ ــاد قىلغــان قوشــۇن پهيغهم جىه
ىدى، شۇنىڭدىن باشـقا  شخهۋەرنى بىلگهن بولسا ئۇرىلگهن خېئۆزلىرىگه ب

ــوالتتى  ئۇالرنىــڭ  ،نىــڭ بهلگىســى شــۇكى الرئۇ. بىــر ئهمهل قىلمىغــان ب
 قولسـىز جهينىكىـدە ئهمـچهك   ئۇنىـڭ  ئىچىدە بىر چوالق كىشى بولىدۇ، 

بىـر قـانچه تـال ئـاق تـۈك       ، مونهكنىڭ ئۈستىدەبىر مونهك وپچىسىدەكت
ــدۇ ــى ئاڭلى» بولى ــاندېگهنلىكىن ــىلهر . غ ــازىر س ــاۋىيهگه ۋەھ ــام  مۇئ ش

ىلهر، ئـۇالر بىـلهن كـارىڭالر    پ كېتىۋاتىسـ يۈرۈش قىلىـ قارشى ئهھلىگه 
سىلهرنىڭ بـاال ـ چاقـا    ) دىن پايدىلىنىپرڭالۇقۇيوقل(ئۇالر  .ۋاتىدۇبولماي

 نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،    هللا .ۋالىـدۇ ۇۋە مال ـ مۈلكۈڭالرغا ئىـگه بول  
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دەپ  قهۋممىكىــن شــۇهئ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم دېــگهنۇالرنى بــمهن 
 ج، چۈنكى ئـۇالر ھـارام قـان تـۆكتى، ئـاددى خهلقنـى تـاالن ـ تـارا         ئوياليمهن
  .دېدىـ  !نىڭ ئىسمى بىلهن ئۇالرغا ھۇجۇم باشالڭالرهللا ڭاشۇ .قىلدى

نـى بىـر   ېزەيد ئىبنى ۋەھب م: سهلهمه ئىبنى كۇھهيل مۇنداق دېدى
) ئـۇرۇش مهيدانىـدا  ( ۈپ،كۆرۈكنىڭ ئۈسـتىدىن ئۆتـ   بىرجايغا چۈشۈردى، 

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ۋەھــب راســىبى  .لــدۇقىــر ـ بىرىمىــزگه روبىــرو كه   ب
يهنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ۋەھـب     (ئۇ  ،خاۋارىجالرغا رەھبهرلىك قىلىۋاتاتتى

  : ئۇالرغا) راسىبى
ــ   . ڭالرۇرۇنىـــدىن ســـۇغېنـــى قرقىلىچىڭال پ،نهيزەڭالرنـــى تاشـــالــ
 پ قىلىشــىدىنهدەك ســۈلىه تهلىكىــرۇرا كۈنىدهھ دىنســىلهر نىــڭئۇالر

بۇنىڭغا بىنائهن ئۇالر ئارقىغـا قايتىـپ، نهيزىلىرىنـى     .، ـ دېدى قورقىمهن
ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ     .سۇغاردىقېنىدىن تاشالپ، قىلىچلىرىنى 

ئۇالرغـا نهيـزە ياغـدۇردى، ئۆلـۈكلهر     ) بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ(قوشۇنى 
ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ    .بىرىنىــڭ ئۈســتىگه يىقىلــدى  ـ     بىــر

  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. وشۇنىدىن ئاران ئىككى كىشى ئۆلدىق
ــ   ــ ! لىڭالرېپىــپ كــېئۆلۈكلهرنىــڭ ئارىســىدىن چــوالق بىرىنــى ت ـ ـ
ئهلـى   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ئۇالر ئىزدەپ تاپالماستىن قايتىپ كهلـدى . دېدى

تاغــدەك ئــاخىرى  .رىــپ ئىزدەشــكه باشــلىدىېرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۆزى ب
  :لۈكلهرنىڭ يېنىغا كهلگهندەكهتكهن ئۆدۆۋىلىنىپ 

ئـۇنى ئهڭ ئاسـتىدا توپىغـا مىلىنىـپ ياتقـان      . ـ دېدى! ئاختۇرۇڭالرـ  
  :ئاندىن. توۋلىدىتهكبىر ) خۇشاللىقىدىن(ھالدا تاپتى ۋە 

. ، ـ دېـدى  ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى تـوغرا يهتكـۈزدى    ئېيتتىتوغرا هللا اـ  
  :پكېلىيدە سهلمانى ئۇنىڭ ئالدىغا بىئه

نىڭ هللائۆزىدىن باشقا ئىالھ بولمىغان ! لهرنىڭ ئهمىرىمىنۇئئى مـ  
ــلهن  ــامى بى ــى، ن ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ    ئېيتقىنك ــى پهيغهم ــۇ ۋەقهن ب

  :مىدىڭ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆزىدىن ئاڭلىغان
 نىـڭ نـامى بىـلهن ئېيتىمهنكـى،    هللائۆزىدىن باشقا ئىالھ بولمىغان اـ  

، ـ  )همـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن ئاڭلىغـان ئىـدىم    مهن بـۇنى پهيغ (شـۇنداق  
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قىلىشـنى  تىم قهسـهم  ېـ ئۈچ ق دىنئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهبىيدە . دېدى
  . قىلدىتىم قهسهم ېئۈچ قئۇ ، تهلهپ قىلغانىدى

 )1066: مۇسلىم(

َمْسـجِِد  َعْن أَبِي َمْرَيَم قَالَ إِنْ كَانَ ذَِلَك الُْمْخَدُج لََمَعَنا َيْوَمِئـٍذ ِفـي الْ  ـ   9839
لَام َمَع ُنَجاِلُسُه بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوكَانَ فَِقًريا َوَرأَْيُتُه َمَع الَْمَساِكنيِ َيْشَهُد طََعاَم َعِليٍّ َعلَْيِه السَّ

ِة َوكَانَ ِفي النَّاسِ َوقَْد كََسْوُتُه ُبْرُنًسا ِلي قَالَ أَُبو َمْرَيَم َوكَانَ الُْمْخَدُج ُيَسمَّى َناِفًعا ذَا الثَُّديَّ
  . نَّْورَِيِدِه ِمثْلُ ثَْديِ الَْمْرأَِة َعلَى َرأِْسِه َحلََمةٌ ِمثْلُ َحلََمِة الثَّْديِ َعلَْيِه ُشَعْيَراٌت ِمثْلُ ِسَبالَِة السِّ

ه بىـز بىـلهن   تئۇ چـوالق مهسـجىد  : ئهبۇ مهريهم مۇنداق دېدى_  9839
. كهمـبهغهل ئىـدى   ئـۇ . ئولتۇراتتـۇق  ىلـله چه ـ كۈنـدۈز ب  ېك ،بىرگه ئىدى

ئهلىنىـڭ مىسـكىنلهرگه   ھهزرىتـى   مىسكىنلهر بىلهن بىلله ئۇنى شۇڭا
يـدۈرۈپ  ىنى كۇممنىـڭ تونـ  ەئۆزئۇنىڭغـا   .دۈمسالغان داستىخىنىدا كـۆر 

قولىـــدا ئايالالرنىـــڭ  ئ بولـــۇپ،چوالقنىـــڭ ئىســـمى نـــافى ئـــۇ. مۇقويـــد
 توپچىسـىدەك  كهئهمـچ  ئۆسـمىنىڭ ئۈسـتىدە  ، بىر ئۆسمه ئهمچىكىدەك

خۇددى ) تۈك(بۇ  .بىر مونهك بولۇپ، ئۈستىدە بىر قانچه تال تۈك بار ئىدى
  . ①تىتبۇرىتىغا ئوخشايمۈشۈكنىڭ 

  )4770: ئهبۇ داۋۇد(

 أَنَّ َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َمْولَى َراِفعٍ أَبِي ْبنِ اللَِّه ُعَبْيِد َعْنـ   9840
 قَالَ ِللَِّه إِلَّا ُحكَْم لَا قَالُوا َعْنُه اللَُّه َرِضَي طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ َمَع َوُهَو َرَجْتَخ لَمَّا الَْحُرورِيَّةَ

 إِنِّـي  َناًسـا  َوَصـفَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ َباِطلٌ بَِها أُرِيَد َحقٍّ كَِلَمةُ َعِليٌّ
 ِمْن َحلِْقِه إِلَى َوأََشاَر ِمْنُهْم َهذَا َيُجوُز لَا بِأَلِْسَنِتهِْم الَْحقَّ َيقُولُونَ َهُؤلَاِء ِفي ِصفََتُهْم لَأَْعرُِف
 ْبُن َعِليُّ قََتلَُهْم فَلَمَّا ثَْديٍ َحلََمةُ أَْو َشاٍة طُْبُي َيَدْيِه إِْحَدى أَْسَوُد ِمْنُهْم إِلَْيِه اللَِّه َخلْقِ أَْبَغضِ
 َمـا  فََواللَّـهِ  اْرجُِعوا فَقَالَ َشْيئًا َيجُِدوا فَلَْم فََنظَُروا اْنظُُروا قَالَ َعْنُه اللَُّه َيَرِض طَاِلبٍ أَبِي

  . َيَدْيِه َبْيَن َوَضُعوُه َحتَّى بِِه فَأََتْوا َخرَِبٍة ِفي َوَجُدوُه ثُمَّ ثَلَاثًا أَْو َمرََّتْينِ كُِذْبُت َولَا كَذَْبُت

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 1021(ئهلبانى  ①
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دىن مۇنـداق  رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ئرافى ۇى ئهبئۇبهيدۇلالھ ئىبن_  9840
بــاش قارشــى  غــاخــاۋارىجالر ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

  :خاۋارىجالر. بىلهن بىرگه ئىدىمھهزرىتى ئهلى مهن  ،پ چىققانداۈرۈكۆت
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى، ـ خاستۇر قىالهللاھۆكۈم پهقهت اـ  
 .بۇنىڭـدىن باتىـل مهقسـهت قىلىنىۋاتىـدۇ     بۇ ھهق سۆزدۇر، ئهممـا ـ  

ك ئىنســانالرنى ئاڭالتقــان ۈپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــزگه بىــر تۈرلــ 
تىللىـرى   ئـۇالر . ۋاتىمهنۈپهتلىرىنى كـۆر ۈئىدى، مهن بۇالردا ئۇالرنىڭ سـ 

مانـا بـۇالر   . ئۆتمهيـدۇ زىـدىن  ۇبوغسـۆز  بىلهن ھهقنى سۆزلهيدۇ، ئهممـا بـۇ   
ــدۇرنىــڭ ئهڭ يامــان مهخلۇقاتهللا ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا بىــر قولىــدا   .لىرى

كى بار كىشى ىقارا مونتوپچىسىدەك ياكى ئهمچهك  يېلىنىدەك قوينىڭ
  .دېدىـ  پىلىدۇ،ېت

  :ئۇالر ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن، ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــۇنى تېــپىڭالر   ــاختۇرۇپ، ئ ــ ئهتراپنــى ئ ــ ! ـ ــدىـ ــۇنى . دې لهشــكهرلهر ئ
  :يهلالھۇ ئهنهۇئهلى رەزى .ئىزدەپ تاپالمىدى

ــزدەڭالر   ــ يهنه ئى ــى، مهن   هللا! ـ ــلهن قهســهم قىلىمهنك ــامى بى نىــڭ ن
يالغـــــان ئېيتمىـــــدىم، ماڭـــــا بـــــۇنى ســـــۆزلهپ بهرگهن پهيغهمـــــبهر  
ئهلهيهىسساالممۇ يالغان ئېيتمىدى، ـ دېدى ۋە بۇ سـۆزىنى ئىككـى ـ ئـۈچ      

پىـپ  ېبىر يهردىـن ت  هئۇنى خارابئهسكهرلهر  ،يىنېك. قېتىم تهكرارلىدى
  . نىڭ ئالدىغا قويدىھهزرىتى ئهلىىپ، لېك

  )1066: مۇسلىم(

ُسَوْيد ْبن غَفَلَةَ قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِذَا َحدَّثُْتكُْم َعْن َرُسولِ اللَّـِه   عنـ   9841
لَيَّ ِمْن أَنْ أَكِْذَب َعلَْيِه َوإِذَا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحِديثًا فََواللَِّه لَأَنْ أَِخرَّ ِمْن السََّماِء أََحبُّ إِ

 َحدَّثُْتكُْم ِفيَما َبْينِي َوَبْيَنكُْم فَإِنَّ الَْحْرَب ِخْدَعةٌ َوإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـهِ 
ُء الْأَْحلَامِ َيقُولُونَ ِمْن َخْيرِ َوَسلََّم َيقُولُ َسَيْخُرُج قَْوٌم ِفي آِخرِ الزََّماِن أَْحَداثُ الْأَْسَناِن ُسفََها
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ـ   ِة قَْولِ الَْبرِيَِّة لَا ُيَجاوُِز إَِمياُنُهْم َحَناجَِرُهْم َيْمُرقُونَ ِمْن الدِّينِ كََما َيْمُرُق السَّْهُم ِمـْن الرَِّميَّ
  . ْم َيْوَم الِْقَياَمِةفَأَْيَنَما لَِقيُتُموُهْم فَاقُْتلُوُهْم فَإِنَّ ِفي قَْتِلهِْم أَْجًرا ِلَمْن قََتلَُه

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  : له مۇنداق دەيدۇهۋەيد ئىبنى غهفۇس_  9841
ئهگهر مهن ســىلهرگه پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن بىــر  :ســۆز قىلىــپ

يىقىلىـپ  ئاسـماندىن يهرگه   ،قهسـهمكى بىلهن هللا ھهدىسنى سۆزلىسهم، ا
 .يهڭگىلرەكتـۇر تىن شـ يالغـان سۆزله نامىدا  چۈشۈش مهن ئۈچۈن ئۇنىڭ

بىلىڭالركـى   ئۆزەمنىڭ نامىدىن بىـرەر سـۆزنى قىلسـام،    گهئهمما سىلهر
ــۇرۇش تاكتىكــا : مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ .بىــلهن بولىــدۇ ئ

ــدا،  « ــاخىر زامان ــالته پهم ئ ــۆدەك، ك ــا     گ ــىلهر ئوتتۇرىغ ــۈك كىش ــر بۆل بى
رى ، ئهممــا ئىمــانلىـ يــۇ   ئهڭ ياخشــى ســۆزلهرنى قىلىــدۇچىقىــدۇ، ئــۇالر 

ــدىن  ــدۇبوغىزى ــۇددى ، ئۆتمهي ــۇالر   خ ــدەك ئ ــادىن چىقىــپ كهتكهن ــوق ي ئ
ــۈرۈڭالر،   ېدىنــدىن چىقىــپ ك  ــۇالرنى قهيهردە ئۇچراتســاڭالر ئۆلت ــدۇ، ئ تى
دېگهنلىكىنـى   »ۇساۋاب بېرىلىـد گه قىيامهت كۈنى لهرئۇالرنى ئۆلتۈرگهن
   .دېدىـ  ئاڭلىغان ئىدىم،

 ) 6930: بۇخارى(

 َعـنْ  فََسأَلَاُه الُْخْدرِيَّ َسِعيٍد أََبا أََتَيا أَنَُّهَما َيَسارٍ ْبنِ َوَعطَاِء َسلََمةَ أَبِي َعْنـ   9842
 الَْحُرورِيَّةُ َمْن أَْدرِي لَا قَالَ َيذْكُُرَها َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعَت َهلْ الَْحُرورِيَِّة
 ِمْنَها َيقُلْ َولَْم الْأُمَِّة َهِذِه ِفي َيْخُرُج َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت َولَِكنِّي
 َحَنـاجَِرُهمْ  أَْو ُحلُـوقَُهمْ  ُيَجـاوِزُ  لَا الْقُْرآنَ فََيقَْرُءونَ َصلَاِتهِْم َمَع َصلَاَتكُْم َتْحِقُرونَ قَْوٌم

 رَِصـاِفهِ  إِلَى َنْصِلِه إِلَى َسْهِمِه إِلَى الرَّاِمي فََيْنظُُر الرَِّميَِّة ْنِم السَّْهمِ ُمُروَق الدِّينِ ِمْن َيْمُرقُونَ
  . َشْيٌء الدَّمِ ِمْن بَِها َعِلَق َهلْ الْفُوقَِة ِفي فََيَتَماَرى

ئهبـۇ  بىـز  : مۇنـداق دەيـدۇ  ئهبۇ سـهلهمه ۋە ئهتـا ئىبنـى يهسـار     _  9842
  :پىكېل ىڭ يېنىغاسهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇن

ــ ســهن   خــاۋارىجالر  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن پهيغهمــبهر ـ
  :سورىغانىدۇق، ئۇ؟ ـ دەپ غانمىدىڭھهققىدە بىر نهرسه ئاڭلى
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ــ   ــمهن ــ ــى بىلمهيـ ــڭ كىملىكىنـ ــبهر  ،خاۋارىجالرنىـ ــا پهيغهمـ ئهممـ
بىــر قهۋم چىقىــدۇ، ســىلهر بــۇ ئــۈممهت ئىچىــدە «: ئهلهيهىسســاالمنىڭ

لـېكىن   سانايسـىلهر،  نى ئازنامىزىئۆزەڭالرنىڭ ئۇالرنىڭ نامىزى ئالدىدا 
ئۇالر دىنـدىن خـۇددى   ، دىن ئۆتمهيدۇغان قۇرئانلىرى بوغىزىۇئوقئۇالرنىڭ 

چىقىــپ كهتكهنــدەك چىقىــپ ئوۋغــا تېگىــپ، ھــېچ نــېمه يۇقمــاي ئــوق 
  . دېدىغانىدىم، ـ دېگهنلىكىنى ئاڭلى» ۇتىدېك

 )1064: مۇسلىم(

 َيقِْسـمُ  َوُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِعْنَد َنْحُن َبْيَنَما: ويف روايةـ   9843
 َوْيلَـكَ  فَقَالَ اْعِدلْ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ َتِميمٍ َبنِي ِمْن َرُجلٌ َوُهَو الُْخَوْيِصَرِة ذُو أََتاُه ِقْسًما
  . أَْعِدلْ لَْم إِذَا َيْعِدلُ َوَمْن

ــۋ _  9843  ــيىلگهنباشــقا بىــر رى ــداق دې بىــز پهيغهمــبهر : ايهتته مۇن
نىــــدا ئىــــدۇق، ئــــۇ غهنىمهتلهرنــــى تهقســــىم ېئهلهيهىسســــاالمنىڭ ي

ــاتتى ــىرە .قىلىۋاتـ ــر   ( زۇ خۇۋەيسـ ــۇپ بىـ ــا مهنسـ ــم ئهۋالدىغـ ــى تهمىـ بهنـ
  :نىڭ نۆۋىتى كهلگهندە)كىشى

ــ   ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــن  !رەس ــادىللىق قىلغى ــ ! ئ ــدېـ ــبهر  ،دىگهنى پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

مهن ئـادىللىق قىلمىسـام، كىـم ئـادىللىق      !ڭ ھالىڭغا ۋايـ سېنى 
  . دېدىـ ! ۇ؟قىلىد

 )رىۋايهت قىلغان بۇخارى(

  . قَْد ِخْبَت َوَخِسْرَت إِنْ لَْم أَكُْن أَْعِدلُ :ويف أخرىـ  9844
ــيىلگهن  _  9844 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــادىللىق «: باشــقا بىــر رى مهن ئ

  . دېدى» ان بوالتتىڭتارتق ۋە زىيان هشكهنتۈگسهن قىلمىسام، 
 )3610: بۇخارى(

 َصـلَّى  اللَِّه َرُسولِ ِمْن َهذَا َسِمْعُت أَنِّي فَأَْشَهُد َسِعيٍد أَُبو قَالَ :ويف رواية – 9845
 بِـذَِلكَ  أََمَرفَ َمَعُه َوأََنا قَاَتلَُهْم َعْنُه اللَُّه َرِضَي طَاِلبٍ أَبِي ْبَن َعِليَّ أَنَّ َوأَْشَهُد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
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 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َنْعِت َعلَى إِلَْيِه َنظَْرُت َحتَّى بِِه فَأُِتَي فَُوجَِد فَالُْتِمَس الرَُّجلِ
  . َنَعَت الَِّذي

ئهبـۇ سـهئىد مۇنـداق    : باشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق دېـيىلگهن _  9845
ــدى ــبهر ئهل : دېـ ــۇنى پهيغهمـ ــا  مهن بـ ــاالمدىن ئاڭلىغانلىقىمغـ هيهىسسـ

ــق ب ــگۇۋاھلىـ ــۇنداق يهنه  .رىمهنېـ ــق بشـ ــىېگۇۋاھلىـ ــى  ،رىمهنكـ ئهلـ
 .بىـلهن بىـرگه ئىـدىم    ئهلىمهن  .رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇالر بىلهن ئۇرۇشتى

ئـۇ ئـادەم    .پىشـقا بـۇيرۇق قىلـدى   ېئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئـۇ ئـادەمنى ت   
ــدىم،  ــدە شــۇنداق قارىۋى ــ تېپىــپ كېلىنگهن ــدا پهيغهمــبهر ئۇنى ڭ ۋۇجۇدى

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تهسۋىرلهپ بهرگهن سۈپهتلهرنى بىرمۇ بىـر  
  . كۆردۈم

 )1064: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبَعثَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى ـ  9846
َهْيَبٍة فَقََسَمَها َبْيَن الْأَْرَبَعِة الْأَقَْرعِ ْبنِ َحابِسٍ الَْحْنظَِليِّ ثُـمَّ الُْمَجاِشـِعيِّ   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِذُ

رِيِّ ثُمَّ أََحِد َوُعَيْيَنةَ ْبنِ َبْدرٍ الْفََزارِيِّ َوَزْيٍد الطَّاِئيِّ ثُمَّ أََحِد َبنِي َنْبَهانَ َوَعلْقََمةَ ْبنِ ُعلَاثَةَ الَْعاِم
لَابٍ فََغِضَبْت قَُرْيٌش َوالْأَْنَصاُر قَالُوا ُيْعِطي َصَناِديَد أَْهلِ َنْجٍد َوَيَدُعَنا قَالَ إِنََّما أََتأَلَّفُُهْم َبنِي ِك

َه  اللَّفَأَقَْبلَ َرُجلٌ غَاِئُر الَْعْيَنْينِ ُمْشرُِف الَْوْجَنَتْينِ َناِتئُ الَْجبِنيِ كَثُّ اللِّْحَيِة َمْحلُوٌق فَقَالَ اتَّقِ
ـ  أَلَُه َيا ُمَحمَُّد فَقَالَ َمْن ُيِطْع اللََّه إِذَا َعَصْيُت أََيأَْمُننِي اللَُّه َعلَى أَْهلِ الْأَْرضِ فَلَا َتأَْمُنونِي فََس

َعِقـبِ  َرُجلٌ قَْتلَُه أَْحِسُبُه َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد فََمَنَعُه فَلَمَّا َولَّى قَالَ إِنَّ ِمْن ِضئِْضِئ َهذَا أَْو ِفي 
 َهذَا قَْوًما َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ لَا ُيَجاوُِز َحَناجَِرُهْم َيْمُرقُونَ ِمْن الدِّينِ ُمُروَق السَّْهمِ ِمْن الرَِّميَّـةِ 

  . َيقُْتلُونَ أَْهلَ الْإِْسلَامِ َوَيَدُعونَ أَْهلَ الْأَْوثَاِن لَِئْن أََنا أَْدَركُْتُهْم لَأَقُْتلَنَُّهْم قَْتلَ َعاٍد
ــدى    – 9846 ــداق دېـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــهئىد رەزىيهلالھـ ــۇ سـ ــى : ئهبـ ئهلـ

ــدىكى چ(رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ) غىــداېيهمهن
ئهقرە ئىبنى ھابىس نى ئالتۇن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ۋەتتىهئالتۇن ئ

 ھهنزەلى، ئۇيهينه ئىبنى بهدر فهزارى، زەيد تائى ۋە ئهلـقهمه ئىبنـى ئۇالسـه   
ش يقــۇرەبــۇنى كــۆرگهن . ئــامىرى قاتــارلىق تــۆت كىشــىگه بۆلــۈپ بهردى

  :الرىخهلقى بىلهن ئهنسار
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دەپ كاتتىلىرىغـا بهردى ـ يـۇ، بىـزگه بهرمىـدى ـ       خهلقىنىـڭ   نهجدـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قالنغانىدى،ئاچچى

ئالتۇننى ئۇالرغا بېرىش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ دىلىنى ئىسالمغا مهن ـ  
ئىككـى مهڭـزى    شۇ ئهسنادا، ئورا كۆزلـۈك، . ل قىلماقچىمهن، ـ دېدى مايى

ــان،   ــدىغا چىقىــپ تۇرغ ــانىلىېكهڭ پ ســهل ئال ــاقاللىق،  كش ــۇق س ، قوي
  :ۋە بىر كىشى كىرىپ كهلدى چېچىنى چۈشۈرۈۋەتكهن

بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر . ـ دېدى! تىن قورققىنهللا! ئى مۇھهممهدـ  
  :ئهلهيهىسساالم

لىق قىلســام، ئۇنىڭغــا كىــم ئىتــائهت    يا ئاســىقــهللائهگهر مهن اـــ  
، هنگهن تۇرسـا ماڭـا ئىشـ  تائاال پۈتـۈن دۇنيـا خهلقـى ھهققىـدە     هللا قىلىدۇ؟ ا

مهنــچه، (ســاھابىلهردىن بىــرى . دېــدىـ    ؟ىلهرئىشهنمهمســماڭــا  ىلهرســ
ئۇ ئادەمنى ئۆلتۈرمهكچى بولغانىـدى،   )خالىد ئىبنى ۋەلىد بولسا كېرەك

ــۇن  ــنىگه   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئ ــادەم كهي ــۇ ئ ــدى ۋە ئ ى توســۇپ قوي
  :بۇرۇلۇپ چىقىپ كهتكهندىن كېيىن

ــ   ــۇالرلىــدۇكىېشــۇنداق بىــر قهۋم ك ئهۋالدىــدىنبۇنىــڭ ـ قۇرئــان  ، ئ
ئـۇالر خـۇددى    .دىن ئۆتمهيـدۇ زىـ ۇغـان قۇرئـانلىرى بوغ  ۇئوقۇيدۇ، ئهممـا ئوق 

ــدىن چىقىــــپ ك   ــدەك دىنــ ــادىن چىقىــــپ كهتكهنــ ــوق يــ ــدۇېئــ . تىــ
ــ ئهگهر مهن . مۇســـۇلمانالر بىـــلهن ئۇرۇشـــىدۇ ،پلهرنى تاشـــالتبۇتپهرەسـ

ــۈس       ــى تهلتۆك ــاد قهۋم ــۇددى ئ ــام، خ ــاپ قالس ــانىغىچه ياش ــڭ زام ئۇالرنى
، ـ  )ئۆلتۈرۈۋېتهتتىم(يوقىتىلغاندەك بىرىنىمۇ قويماي يوقىتىۋېتهتتىم 

  . دېدى
  )3344: بۇخارى(

 َصَباًحا السََّماِء َخَبُر َيأِْتينِي َماِءالسَّ ِفي َمْن أَِمُني َوأََنا َتأَْمُنونِي أَلَا: ويف روايةـ   9847
 َمْحلُـوقُ  اللِّْحَيِة كَثُّ الَْجْبَهِة َناِشُز الَْوْجَنَتْينِ ُمْشرُِف الَْعْيَنْينِ غَاِئُر َرُجلٌ فَقَاَم قَالَ َوَمَساًء
 أَنْ الْـأَْرضِ  أَْهلِ أََحقَّ أََولَْسُت َكَوْيلَ قَالَ اللََّه اتَّقِ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ الْإَِزارِ ُمَشمَُّر الرَّأْسِ
 لََعلَُّه لَا قَالَ ُعُنقَُه أَْضرُِب أَلَا اللَِّه َرُسولَ َيا الَْوِليِد ْبُن َخاِلُد قَالَ الرَُّجلُ َولَّى ثُمَّ قَالَ اللََّه َيتَِّقَي
 اللَّـهِ  َرُسولُ قَالَ قَلْبِِه ِفي لَْيَس َما انِِهبِِلَس َيقُولُ ُمَصلƊ ِمْن َوكَْم َخاِلٌد فَقَالَ ُيَصلِّي َيكُونَ أَنْ
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 َنظََر ثُمَّ قَالَ ُبطُوَنُهْم أَُشقَّ َولَا النَّاسِ قُلُوبِ َعْن أَْنقَُب أَنْ أُوَمْر لَْم إِنِّي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
  . َرطًْبا اللَِّه ِكَتاَب َيْتلُونَ قَْوٌم َهذَا ِضئِْضِئ ِمْن َيْخُرُج إِنَُّه فَقَالَ ُمقَفٍّ َوُهَو إِلَْيِه

پهيغهمـــبهر : باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېـــيىلگهن    _  9847
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــا    ــىلهر ماڭــ ــ ســ ـــــ ــماندىكىلهرنىڭمۇ مهن  ىلهر؟ئىشهنمهمســ ئاســ
ئاسـماندىن ماڭـا كـېچه ـ كۈنـدۈز      . مهنپهيغهمبهر ئىشهنچىگه ئېرىشكهن

ئىككــى  شــۇ ئهســنادا، ئــورا كۆزلــۈك،  .تۇرىــدۇ، ـ دېــدى  خهۋەرلهر كېلىــپ 
ــان،    ــدىغا چىقىـــپ تۇرغـ ــهل ئالـ ــزى سـ ــانىلىېكهڭ پمهڭـ ــۇق كشـ ، قويـ

چېچىنى چۈشۈرۈۋەتكهن، ئىشـتىنىنى تۈرۈۋالغـان بىـر ئـادەم     ساقاللىق، 
  :ئورنىدىن تۇرۇپ

تىـــن قـــورققىن، ـ دېگهنىـــدى، پهيغهمـــبهر    هللا! ــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ 
  :ئهلهيهىسساالم

تىــن قورقۇشــقا ئهڭ ھهقلىــق كىشــى هللايهر يۈزىــدە ا! غــا ۋايـــ ھالىڭ 
 ئانــدىن ئــۇ ئــادەم ئارقىغــا بۇرۇلــۇپ ماڭغانىــدى،. مهن ئهمهســمۇ؟ ـ دېــدى  

  :خالىد ئىبنى ۋەلىد
ــ   ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــپ    ! رەس ــوينىنى چېپى ــڭ ب ــهڭ، ئۇنى ــهت بهرس رۇخس

  :تاشلىسام، ـ دېدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :خالىد ئىبنى ۋەلىد. ۇيدىغاندۇ، ـ دېدىناماز ئوقئۇ ياق، بهلكىم ـ  
قهلبىــدە يــوق نهرســىنى  ،قانچىلىغــان نامــاز ئوقۇيــدىغانالر بــاركىـــ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. تىلىدا سۆزلهيدۇ، ـ دېدى
تهكشــۈرۈپ قهلبىنــى يېرىــپ قىنى ىســرمهن ئىنســانالرنىڭ قوـــ  

ــقا  ــدى     ۇبۇيربېقىشـ ــدىم، ـ دېـ ــپ   . لمىـ ــڭ چىقىـ ــۇ ئادەمنىـ ــدىن ئـ ئانـ
  :كېتىۋاتقىنىنى كۆرۈپ

ــ   نىــڭ هللا ، ئــۇالرشــۇنداق بىــر قهۋم چىقىــدۇكى ئهۋالدىــدىنبۇنىــڭ ـ
   .داۋامى يۇقىرىقى ھهدىسكه ئوخشاش. دېدى ...كىتابىنى ئوقۇيدۇ

 )4351: بۇخارى(
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 لَِّهال َرُسولَ َيا فَقَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي الَْخطَّابِ ْبُن ُعَمُر إِلَْيِه فَقَاَم: وىف رواية – 9848
 أَْضرُِب أَلَا اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ اللَِّه َسْيُف َخاِلٌد إِلَْيِه فَقَاَم أَْدَبَر ثُمَّ قَالَ لَا قَالَ ُعُنقَُه أَْضرُِب أَلَا

  . لَا قَالَ ُعُنقَُه
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   : باشقا بىـر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن    _  9848

  :ىڭ ئالدىغا بېرىپپهيغهمبهر ئهلهيهىساالمنئهنهۇ 
. رۇخسهت بهرسهڭ، ئۇنىڭ كاللىسىنى ئاالي، ـ دېدى ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :ئاندىن خالىد ئىبنى ۋەلىد كېلىپ. ـ ياق، ـ دېدى 
رۇخســهت بهرســهڭ، ئۇنىــڭ كاللىســىنى ئــاالي، ـ    ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 

  :ىڭغىمۇدېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇن
   .ـ ياق، ـ دېدى 

   )1064: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَكََر قَْوًما َيكُوُنونَ ِفي أُمَِّتِه ـ   9849
أََشرِّ الَْخلْقِ َيقُْتلُُهْم  َيْخُرُجونَ ِفي فُْرقٍَة ِمْن النَّاسِ ِسيَماُهْم التََّحالُُق قَالَ ُهْم َشرُّ الَْخلْقِ أَْو ِمْن

  . أَْدَنى الطَّاِئفََتْينِ إِلَى الَْحقِّ
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9849

كهلگۈســـىدە مهيـــدانغا  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم   پهيغهمـــبهر 
  :دىن بىر گۇرۇھنى تهسۋىرلهپ مۇنداق دېدىلىدىغان ئىنسانالرېك

 ئــۇالر. نــى چۈشــۈرۈپ تۇرىــدۇچىېچ ئــاالمهتلىرى شــۇكى،ۇالرنىــڭ ئ ـــ 
په ئىچىــدىن ئــۇالرنى ئىككــى تــائى بولــۇپ، مهخلۇقاتالرنىــڭ ئهڭ يــامىنى

  . رىدۇۈئۆلت ىنىقىن بولغېيئهڭ  ھهقكه
 )1065: مۇسلىم(

تَّـى  ِسيَماُهْم التَّْحِليُق لَا َيَزالُونَ َيْخُرُجـونَ حَ  :ايب برزة بنحوه وفيهَعْن ـ   9850
  . َيْخُرَج آِخُرُهْم َمَع الَْمِسيحِ الدَّجَّالِ

 ئهبۇ بهرزەمۇ شـۇنىڭغا ئوخشـاش ھهدىسـنى رىـۋايهت قىلغـان     _  9850
چېچىنـى چۈشـۈرۈش ئۇالرنىـڭ    « :بولۇپ، ئۇنىڭدا يهنه مۇنداق دېـيىلگهن 
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ھهتتــا ئهڭ . ئــاالمىتى بولــۇپ، ئــۇالر داۋاملىــق ئوتتۇرىغــا چىقىــپ تۇرىــدۇ
  . ①»دەججال بىلهن بىلله چىقىدۇ ئاخىرقىسى مهسىهۇد

  )4103: ىنهسائ(

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول عهد على رجل كان قال مالك بن أنس عنـ   9851
 عمـد  راحلته عن وحط عجر فإذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رسول مع يغزو وسلم
Ƃالصالة فيطيل فيه يصلى فجعل الرسول مسجد إ Ɠصـلى  اهللا رسول أصحاب جعل ح 
 قاعـد  وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول يوما فمر عليهم فضال له أن يرون وسلم عليه اهللا
 اهللا نـƐ  إليـه  أرسل فاما الرجل ذاك هو اهللا رسول يا أصحابه بعض له فقال أصحابه يف

 وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول رآه فلما نفسه قبل من جاء وإما وسلم عليه اهللا صلى
 قال اŎلس على وقف فلما الشيطان من سفعة عينيه بني إن بيده فسين والذى قال مقبال
 القوم يف ليس اŎلس على وقفت حني نفسك يف أقلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له
 فقام كعبيه صف Ż برجله خطا فخط املسجد من ناحية فأتى انصرف Ż نعم قال مƖ خري
 فقال بكر أبو فقام فيقتله هذا إƂ يقوم أيكم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال يصلى
 اهللا رسـول  فقال فهبته يصلى وجدته فقال الرجل أقتلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 يصلى فوجده السيف وأخذ أنا عمر فقال فيقتله هذا إƂ يقوم أيكم وسلم عليه اهللا صلى
 وجدته اهللا رسول يا فقال الرجل أقتلت لعمر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال فرجع
 أنـا  على قال فيقتله هذا إƂ يقوم أيكم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال فهبته يصلى
 رسول قال ƶده فلم على فذهب أدركته إن له أنت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 اهللا رسـول  فقال االرض من سلك أين أدر Ɓ قال الرجل أقتلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال أمƓ يف خرج قرن أول هذا إن وسلم عليه اهللا صلى
  . اثنان أمƓ يف اختلف ما قتله أو قتلته لو

ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9851 ــداق رى : دىن مۇن
ــبهر  ــهللهم پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــلهن  سـ ــله بىـ ــقا بىلـ ئۇرۇشـ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 278(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى پىتنه

 472

ه كمهسـجىد  ھامـان ئۇرۇشـتىن قايتقـان    .ر ئادەم بار ئىدىبى ىدىغانچىق
ئۇنى شۇ سهۋەبتىن ساھابىلهر  .تىتۇيناماز ئوق خېلى ئۇزۇنغىچه كىرىپ،

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ، بىــر كــۈنى .ئۆزلىرىــدىن ئۈســتۈن كــۆرەتتى
ۆتــۈپ ۇالرنىــڭ ئالدىــدىن ئســاھابىلىرى بىــلهن ئولتــۇراتتى، ئــۇ كىشــى ئ

  :بىرى ساھابىلهردىن .قالدى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . بـۇ ئـادەم شـۇ، ـ دېـدى     ! ـ ئـى رەسـۇلۇلالھ   

ــادەم ئ  ڭپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۇنىــ  تىــپ چــاقىرتتى،ۋەهئۇنىڭغــا ئ
  :كۆرۈپ ېلىۋاتقانلىقىنىك

بۇنىـڭ   ،بىـلهن قهسـهمكى  نـامى   نىـڭ بولغـان زات  ئىلكىـدە نىم ـ جې 
ئۇ  .بار ئىكهن، ـ دېدى شهيتاننىڭ زەھىرى  نىڭ ئوتتۇرىسىدائىككى كۆزى

  :دىنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭئادەم يېتىپ كهلگهندە، 
ــ   ــۇ يهرگه كېلىــپ ئىچىڭــدە  ســهنـ ــۇ ”: ب ســورۇندىكىلهر ئىچىــدە ب

  :غانىدى، ئۇ ئادەمدېدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورى “يوق بىرى مهندىن ياخشى
نىڭ بىـر  مهسجىدبهردى، ئاندىن قايتىپ بېرىپ،  بھهئه، ـ دەپ جاۋا ـ  

پۇتى بىلهن سىزىق تارتىۋېتىپ، پـۇتلىرىنى رۇسـالپ،    بۇلۇڭىغا كىرىپ،
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .نامازغا تۇردى

رەزىيهلالھـۇ   ىئهبۇ بهكر گهنىدى،دېدۇ؟ ـ  ۇنى ئۆلتۈرىئ) رىپېب( ـ كىم 
  :ئهنهۇ
مهن ئۆلتۈرىمهن، ـ دېدى ۋە ئورنىدىن تـۇرۇپ يـۈرۈپ    ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىنهلگهندە، قايتىپ ك .كهتتى
  :ئهبۇ بهكرىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ىئۆلتۈردـ  
ۋاتقــان ۇنامــاز ئوق ـــ ئــۇنى ئۆلتــۈرمهكچى بولــۇپ بارغانىــدىم، قارىســام، 

  :يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قايتىپ كهلدىم، ـ دېدىشۇڭا ئىكهن، 
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   . ـ دېـدى   ۇنى ئۆلتۈرىسىلهر؟ئ ،رىپېقايسىڭالر بـ  

  :ئورنىدىن تۇرۇپئهنهۇ 
 .قىلىچىنى يالىڭـاچالپ يـۈرۈپ كهتتـى    ئۆلتۈرىمهن، ـ دېدى ۋە  مهنـ  

ــۇۋاتقىنىنى كــۆرۈپ قايتىــپ     ــۇ ئادەمنىــڭ نامــاز ئوق ــېكىن ئۆمهرمــۇ ئ ل
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .كهلدى
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  :الم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسادىغانىئۆلتۈردىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىـ  
ــۇلۇلالھ   ــى رەس ــ ئ ــۆرۈپ قايتىــپ    ! ـ ــۇۋاتقىنىنى ك ــاز ئوق ــڭ نام ئۇنى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. كهلدىم، ـ دېدى
ئهلـى رەزىيهلالھـۇ   . ئـۇنى ئۆلتۈرىـدۇ؟ ـ دەپ سـورىدى    ) بېرىـپ (ـ كىم  

  :ئهنهۇ ئورنىدىن تۇرۇپ
پهيغهمـــبهر . ئـــۇنى مهن ئۆلتـــۈرىمهن، ـ دېـــدى   ! ــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ 

  :سساالمئهلهيهى
. ـ ئۇنى پهقهت سهنال ئۆلتۈرەلهيسهن، لېكىن ئۇنى تاپالىسـاڭ، ـ دېـدى    

پهيغهمـبهر   .ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بېرىپ، ئۇنى تاپالماي قايتىپ كهلدى
  :ئهلهيهىسساالم

  :غانىدى، ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئۆلتۈردىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىـ  
ى ئاڭلىغـان پهيغهمـبهر   بـۇن  .ــ ئـۇنى تاپالمىـدىم، ـ دەپ جـاۋاب بهردى      

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئهگهر ئـۇنى  . چىققـان بىرىنچـى مۈڭگـۈزدۇر    مـدىن ۈممىتىـ مانا بـۇ، ئ  

ــۈرگ ــتىالپ    ئۆلتـ ــىمۇ ئىخـ ــى كىشـ ــدىن ئىككـ ــاڭ، ئۈممىتىمـ هن بولسـ
  . ①قىلىشمىغان بوالتتى، ـ دېدى

   )90: سىلىهۋم(

ا أََتاُه َرُجلَاِن ِفي ِفْتَنِة اْبنِ الزَُّبْيـرِ فَقَالَـا إِنَّ   َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَمـ   9852
 النَّاَس َصَنُعوا َوأَْنَت اْبُن ُعَمَر َوَصاِحُب النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََما َيْمَنُعَك أَنْ َتْخـُرجَ 

لَْم َيقُلْ اللَُّه َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ فَقَـالَ  فَقَالَ َيْمَنُعنِي أَنَّ اللََّه َحرََّم َدَم أَِخي فَقَالَا أَ
 َوَيكُونَ قَاَتلَْنا َحتَّى لَْم َتكُْن ِفْتَنةٌ َوكَانَ الدِّيُن ِللَِّه َوأَْنُتْم ُترِيُدونَ أَنْ ُتقَاِتلُوا َحتَّى َتكُونَ ِفْتَنةٌ

  . الدِّيُن ِلَغْيرِ اللَِّه

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە يهزىد رەققاشـى ئىسـىملىك   ): 10401(ھهيسهمى  ①

 .ەك بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنھهدىسى زەئىپر
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مۇنـــداق رىـــۋايهت دىن مـــاەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇئىبنـــى ئـــۆمهر ر_  9852
بهيرنىـڭ  ۇئىبنـى ز ئىككى كىشـى ئۇنىـڭ يېنىغـا كېلىـپ،     : قىلىنىدۇ
  : ھهققىدە سۆز قىلدى ۋەپىتنىسى 

ــ   ــاردى، ســهن ئىبنــى ئۆمهرســهن   ـ ــنه چىق ــادەملهر پىت ــبهر  ،ئ پهيغهم
سېنى كوچىغـا چىقىـپ، پىتنىنـى     .ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىسىسهن

  :، ئىبنى ئۆمهردىغانى؟ ـ دەپ سورىتوستىتوختىتىشتىن نېمه 
ــ   ــۇلماننىڭ ق هللاـ ــڭ مۇس ــى تۆكېنى ــانلىقى  ۈنىن ــارام قىلغ ــنى ھ ش
  :ئۇالر. بهردى بدەپ جاۋاتى، ـ توس
نىڭ هللاتاكى زىيانكهشلىك تۈگىگهن ۋە ا﴿: قۇرئان كهرىمدەتائاال هللا اـ  

 دېمىـدىمۇ؟ ـ دەپ   ①﴾دىنى يولغا قويۇلغانغا قهدەر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر
  :مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ،دىغانىسورى
 .نىڭ دىنى يولغا قويۇلـۇپ، پىتـنه قـالمىغىچه ئـۇرۇش قىلـدۇق     هللاـ  

 ىغا بولۇشـ سـى ىن باشقىتهللا نىڭۋە دىن لىشىئهمدى سىلهر پىتنه تارقى
   .ـ دېدى !ماقچى بولىۋاتىسىلهرئۈچۈن ئۇرۇش قىل

 )4515: بۇخارى(

ْيُت َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ َعلَى َعقََبِة الَْمِديَنِة قَالَ فََجَعلَـْت  َعْن أَبِي َنْوفَلٍ َرأَـ   9853
لَْيَك أََبا قَُرْيٌش َتُمرُّ َعلَْيِه َوالنَّاُس َحتَّى َمرَّ َعلَْيِه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر فََوقََف َعلَْيِه فَقَالَ السَّلَاُم َع

ُخَبْيبٍ السَّلَاُم َعلَْيَك أََبا ُخَبْيبٍ أََما َواللَِّه لَقَْد كُْنُت أَْنَهاَك َعْن َهذَا ُخَبْيبٍ السَّلَاُم َعلَْيَك أََبا 
ْنَت َما أََما َواللَِّه لَقَْد كُْنُت أَْنَهاَك َعْن َهذَا أََما َواللَِّه لَقَْد كُْنُت أَْنَهاَك َعْن َهذَا أََما َواللَِّه إِنْ كُ

ا َوُصولًا ِللرَِّحمِ أََما َواللَِّه لَأُمَّةٌ أَْنَت أََشرَُّها لَأُمَّةٌ َخْيٌر ثُمَّ َنفَذَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َعِلْمُت َصوَّاًما قَوَّاًم
ُبـورِ  ُعَمَر فََبلَغَ الَْحجَّاَج َمْوِقُف َعْبِد اللَِّه َوقَْولُُه فَأَْرَسلَ إِلَْيِه فَأُْنزِلَ َعْن جِذِْعِه فَأُلِْقَي ِفـي قُ 

نِّي أَْو ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى أُمِِّه أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ فَأََبْت أَنْ َتأِْتَيُه فَأََعاَد َعلَْيَها الرَُّسولَ لََتأِْتَي الَْيُهوِد
َمـْن   لَأَْبَعثَنَّ إِلَْيِك َمْن َيْسَحُبِك بِقُُرونِِك قَالَ فَأََبْت َوقَالَْت َواللَِّه لَا آِتيَك َحتَّى َتْبَعثَ إِلَـيَّ 

ـ  ا َيْسَحُبنِي بِقُُرونِي قَالَ فَقَالَ أَُرونِي ِسْبَتيَّ فَأََخذَ َنْعلَْيِه ثُمَّ اْنطَلََق َيَتَوذَُّف َحتَّى َدَخلَ َعلَْيَه

                                                 
  .ئايهت -193سۈرە بهقهرە،  ①
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 فَقَالَ كَْيَف َرأَْيِتنِي َصَنْعُت بَِعُدوِّ اللَِّه قَالَْت َرأَْيُتَك أَفَْسْدَت َعلَْيِه ُدْنَيـاُه َوأَفَْسـَد َعلَْيـكَ   
ا آِخَرَتَك َبلََغنِي أَنََّك َتقُولُ لَُه َيا اْبَن ذَاِت النِّطَاقَْينِ أََنا َواللَِّه ذَاُت النِّطَاقَْينِ أَمَّـا أََحـُدُهمَ  
ـ فَكُْنُت أَْرفَُع بِِه طََعاَم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوطََعاَم أَبِي َبكْرٍ ِمْن الدََّوابِّ َوأَ ا مَّ
دَّثََنا أَنَّ الْآَخُر فَنِطَاُق الَْمْرأَِة الَِّتي لَا َتْسَتْغنِي َعْنُه أََما إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َح

إِيَّاُه قَالَ فَقَاَم َعْنَهـا  ِفي ثَِقيٍف كَذَّاًبا َوُمبًِريا فَأَمَّا الْكَذَّاُب فََرأَْيَناُه َوأَمَّا الُْمبُِري فَلَا إَِخالَُك إِلَّا 
  َولَْم ُيَراجِْعَها
ڭ بهيرنىـ ۇمهن ئابدۇلالھ ئىبنى ز: ئهبۇ نهۋفهل مۇنداق دەيدۇ_  9853

دېــگهن يهردە ئېســىپ  “بهتــۇل مهدىــنههئهق”مهككىــدىكى  جهســىتىنىڭ
ــۆردۈم  ــانلىقىنى ك ــقا كىشــىلهر ئۇنىــڭ    .قويۇلغ ــى ۋە باش ــۇرەيش خهلق ق

ئـۇ يهردىـن ئـۆتتى ۋە    بـدۇلالھ ئىبنـى ئۆمهرمـۇ    ئا .ۋاتـاتتى ۈئهتراپىدىن ئۆت
  :تىمېئۇنىڭغا قاراپ ئۈچ ق

بىلهن قهسهمكى،  نىڭ نامىهللا !ئى ئهبۇ خۇبهيب ،ئهسساالمۇ ئهلهيكهـ  
چـــۈنكى ســـېنىڭ كـــۆپ روزا  .مهن ســـېنى بۇنىڭـــدىن توســـقان ئىـــدىم

ــدىغتۇت ــرى ىنىڭنى، ى ــاز ئوق كېچىلى ــدىكــۆپ نام ــۇرۇغ ـ     غىنىڭنى،ۇي ئ
 نىـڭ نـامى  هللا .غىنىڭنى بىلهتـتىم ىـدى له ـ رەھىم قىل كۆپ سى تۇغقانغا

يــامىنى ســهندەك بولغــان بىــر ئــۈممهت شــهك ـ    ئهڭ  ،بىــلهن قهســهمكى
ئىبنــى  .ئهڭ ياخشــى ئۈممهتتــۇر، ـ دەپ كېتىــپ قالــدى    كىســىزىشۈبه

ئىبنى ئۇ ئادەم ئهۋەتىپ ، ھهججاجغا يهتكۈزۈلگهنىدىئۆمهرنىڭ سۆزلىرى 
ــۇدى ردى ۋەچۈشـــــۈســـــىپ قويۇلغـــــان يهردىـــــن ېئ نـــــىبهيرۇز  ييهھـــ

رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ    ىئهبۇ بهكرئاندىن . تاشلىۋەتتىىغا لىققهبرىستان
ئهســما  .ۋەتتــىهئهســماغا ئــادەم ئ )ئىبنــى زۇبهيرنىــڭ ئانىســى(قىــزى ۋە 

قايتا ئـادەم  ھهججاج  .بېرىشقا ئۇنىمىدى نىغاېئۇنىڭ ي رەزىيهلالھۇ ئهنها
  :ۋەتىپهئ

ــ   ــۆز  ـ ــا ئ ــلهن كئايىغىــڭ ي ــدىن ســۆرەپ   لىســهنېبى ــاكى چېچىڭ ي
ــادەم ئېك ــدىـ    ۋەتىــمهن،هلىــدىغان ئ ــا  . دې يهنه ئهســما رەزىيهلالھــۇ ئهنه

  :ۋە كهلمىدى
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لىـپ  ېمېنىڭ چېچىمدىن سۆرەپ ئ بىلهن قهسهمكى، نىڭ نامىهللاـ  
بــۇنى . شــىڭغا بارمــايمهن، ـ دېــدى  ېۋەتمىگىــچه، قهبارىــدىغان كىشــىنى ئ

  :ھهججاجئاڭلىغان 
ئاندىن ئـايىغىنى   .ـ دېدى! ئېلىپ كېلىڭالرـ قورال ـ ياراقلىرىمنى   

كىيىپ، تېز ـ تېز قهدەملهر بىلهن ئهسما رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ يېنىغـا    
  :كىرىپ كهلدى ۋە ئۇنىڭدىن

قىلغــان ) بهيــرگهۇيهنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ز( نىــڭ دۈشــمىنىگههللاـــ  
ئهسـما رەزىيهلالھـۇ    ،دىغانى؟ ـ دەپ سـورى  مۇئـامىلهمگه قانـداق قارايسـهن   

  :نها مۇنداق دەپ جاۋاب بهردىئه
سـهن ئۇنىـڭ دۇنياسـىنى ۋەيـران قىلـدىڭ، ئـۇ       ـ قانـداق قـارايتتىم؟    

ــاخىر  ــېنىڭ ئ ــدى ىس ــران قىل ــ .تىڭنى ۋەي ــا ېنىڭس ــى ” :ئۇنىڭغ ئىكك
نـامى   نىـڭ هللا .دېگهنلىكىڭنـى ئاڭلىـدىم  “ بهلۋاغلىق ئايالنىـڭ ئـوغلى  

 .ئىككـــى بهلۋاغلىـــق ئايـــالمهن) ھهقىـــقهتهن(مهن  ،بىـــلهن قهســـهمكى
ئهبـــۇ  دادامغىمنىـــڭ بىرىـــدە پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن  ېبهلۋ
ھهر بىـر   يهنه بىـرى بولسـا،   .ئوزۇق خالتىسىنى توشىغانىدىمنىڭ ىبهكر

پهيغهمـبهر   ،ساڭا شۇنى ئهسلىتهيكى .رەك بولىدىغان بهلۋاغدۇرېئايالغا ك
 »قىـدۇ ىچجالالت ۋە بىر  كاززاببىر  ىنسهقىفت«: ئهلهيهىسساالم بىزگه

بىــرى ســهندىن باشــقا  جالالتنىــڭنى كــۆردۇق، ئهممــا كــاززاب .نىــدىدېگه
ــدى     ۇبول ــايمهن، ـ دې ــهۋۋۇر قىلم ــىنى تهس ــاج  . ش ــلهن، ھهجج ــۇنىڭ بى ش

  . نىدىن چىقىپ كهتتىېئۇنىڭ ي التاكالالشماستىن
  )2545: مۇسلىم(

فََسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ  قَالَ كُْنُت َمَع َمْرَوانَ َوأَبِي ُهَرْيَرةَ َموِيأُلْأَبن َسِعيٍد  عنـ   9854
َيقُولُ َسِمْعُت الصَّاِدَق الَْمْصُدوُق َيقُولُ َهلَاُك أُمَِّتي َعلَى َيَدْي ِغلَْمٍة ِمْن قَُرْيشٍ فَقَالَ َمْرَوانُ 

  . ِغلَْمةٌ قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ إِنْ ِشئَْت أَنْ أَُسمَِّيُهْم َبنِي فُلَاٍن َوَبنِي فُلَاٍن
مهن مهرۋان ۋە ئهبــۇ : مۇنــداق دەيــدۇ يئــۇمهۋىئىبنــى د ســهئى_  9854

  :ئهبۇ ھۇرەيرە .ئىدىمىلله ھۇرەيرە بىلهن ب
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ئۈممىتىمنىـڭ ھـاالكىتى   «: مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  ـ  
ــى  ــۇرەيش قهبىلىس ــد   دىنق ــنىڭ قولى ــانچه ياش ــر ق ــى » ابى دېگهنلىكىن

  :مهرۋان ،شۇ چاغدا. دېدى، ـ ئاڭلىدىم

ئهبـۇ ھـۇرەيرە    دەپ سـورىغانىدى، ىڭ قولىـدىمۇ؟ ـ   بىـر قـانچه ياشـن   ــ   
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

دەپ “ نچىنىڭ ئوغلىپوكۇ”، “پاالنچىنىڭ ئوغلى”ئهگهر خالىساڭ، ـ  
  . رەلهيمهن، ـ دېدىېيتىپ بېئىسىملىرىنى ئ

  )3605: بۇخارى(

كَْوَنا إِلَْيِه َما َنلْقَـى ِمـْن   َعْن الزَُّبْيرِ ْبنِ َعِديٍّ قَالَ أََتْيَنا أََنَس ْبَن َماِلٍك فََشـ   9855
َربَّكُـْم  الَْحجَّاجِ فَقَالَ اْصبُِروا فَإِنَُّه لَا َيأِْتي َعلَْيكُْم َزَمانٌ إِلَّا الَِّذي َبْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه َحتَّى َتلْقَْوا 

  . َسِمْعُتُه ِمْن َنبِيِّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
بىـز  : دى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    زۇبهير ئىبنـى ئه  – 9855

ــڭ ي ــى مالىكنىـ ــا كېئهنهس ئىبنـ ــان  ېنىغـ ــدىن تارتقـ ــپ، ھهججاجـ لىـ
ــدە شــىكايهت قىل  ئهنهس رەزىيهلالھــۇ  غانىــدۇق،ئهزىيهتلىرىمىــز ھهققى

  :ئهنهۇ بىزگه
چـۈنكى   !قهدەر سـهۋر قىلىڭـالر   نىـڭ دەرگاھىغـا بارغانغـا   رەببىڭالرـ  

مهن بــۇنى پهيغهمــبهر  پ كېتىــدۇ، زامــان كۈنــدىن كــۈنگه يامانلىشــى   
   .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆزىدىن ئاڭلىغان ئىدىم، ـ دېدى

  )7068: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي ثَِقيٍف كَذَّاٌب ـ   9856
  . ْخَتاُر ْبُن أَبِي ُعَبْيٍد َوالُْمبُِري الَْحجَّاُج ْبُن ُيوُسَفَوُمبٌِري قَالَ أَُبو ِعيَسى ُيقَالُ الْكَذَّاُب الُْم

پهيغهمـبهر  : مۇنـداق دەيـدۇ   مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9856
 جـالالت ۋە بىـر   كـاززاب بىـر   ىنسهقىفت«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  .دېدى» ىدۇچىق
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ھهججـاج  الالت ـ  جـ ئۇبهيـد،   ۇمۇختـار ئىبنـى ئهبـ   كاززاب ـ  ”: تىرمىزى
   .①دېدى“ دەپ قارىلىدۇف ۇسۇئىبنى ي

  ) 2220: تىرمىزى(

ِمائَةَ أَلٍْف  وجتهَما قََتلَ الَْحجَّاُج َصْبًرا فَ يَعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ قَالَ أْحصـ   9857
  . َوِعْشرِيَن أَلْف

: ھىشام ئىبنـى ھهسسـان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـدى      _  9857
 120سـاپمۇ سـاق   ۆلتۈرگهن ئادەملهرنى ساناپ چىقتىم، ھهججاج ناھهق ئ
  . ②مىڭ كىشى ئىدى

  )2220: تىرمىزى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ َوقََعْت الِْفْتَنةُ الْأُولَى َيْعنِي َمقَْتلَ ُعثَْمانَ فَلَْم ُتْبقِ ِمْن ـ   9858
َيةُ َيْعنِي الَْحرَّةَ فَلَْم ُتْبقِ ِمْن أَْصَحابِ الُْحَدْيبَِيِة أََحًدا أَْصَحابِ َبْدرٍ أََحًدا ثُمَّ َوقََعْت الِْفْتَنةُ الثَّانِ
Ƿٌثُمَّ َوقََعْت الثَّاِلثَةُ فَلَْم َتْرَتِفْع َوِللنَّاسِ طََبا .  

: سهئىد ئىبنى مۇسهييهب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    _  9858
ت بىرىنچــى لىشــىدىن ئىبــارەۈئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئۆلتۈر ”

. چكىم قالمىدىېپىتنه سادىر بولغاندا، بهدر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالردىن ھ
قهسىدىن ئىبارەت ئىككىنچى پىتـنه يـۈز بهرگهنـدە، ھـۇدەيبىيه     ەھهررە ۋ

نچى ىئـۈچ  ،يىنېـ ك. چكىم قالمىـدى ېكېلىشىمىگه قاتناشقانالردىن ھـ 
ــدانغا ك  ــنه مهيـ ــىقمىدى پىتـ ــال بېسـ ــپ، پهقهتـ ــلهن،  . ېلىـ ــۇنىڭ بىـ شـ

   .“سانالردا ئهقىل ۋە كۈچ قالمىدىئىن
 )4024: بۇخارى(

َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْحُصوا ِلي ـ   9859
َبْيَن السِّتِّ ِمائٍَة إِلَى السَّْبعِ كَْم َيلِْفظُ الْإِْسلَاَم قَالَ فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه أََتَخاُف َعلَْيَنا َوَنْحُن َما 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1808(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه ۋە مهقتۇئ، ـ دېگهن): 1808(ئهلبانى  ②
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َصلِّي إِلَّـا  ِمائٍَة قَالَ إِنَّكُْم لَا َتْدُرونَ لََعلَّكُْم أَنْ ُتْبَتلَْوا قَالَ فَاْبُتِلَيَنا َحتَّى َجَعلَ الرَُّجلُ ِمنَّا لَا ُي
  . ِسرا

بىــز پهيغهمــبهر : زەيفه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇۇھــ_  9859
ــهلاللال ــهللهم سـ ــرگه ئىـــدۇق ھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــلهن بىـ ــبهر . بىـ پهيغهمـ

  :ئهلهيهىسساالم
  :بىز. دېدىـ ! ڭالرۈقانچه كىشى ئىسالمغا كىردى، ساناپ كۆرـ  
 ،ھېلىمـۇھهم ئهندىشـه قىلىۋاتامسـهن؟ ۋاھـالهنكى    ! رەسـۇلۇلالھ ئى ـ  

ــانىمىز   ــڭ س ــلهن  600بىزنى ــدۇق     700بى ــىدا، ـ دې ــبهر . ئارىس پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

بىز . بىلمهيسىلهر، ـ دېدى  ىدىغانلىقىڭالرنىسىلهر بىر باالغا يولۇقـ  
رەۋىشته  ينامازنى مهخپى بهزىلىرىمىز ھهقىقهتهن باالغا يولۇقتۇق، ھهتتا

   .بولۇپ قالدۇقئوقۇيدىغان 
 )149: مۇسلىم(

 الِْفَتنِ ِعْنَد الْأَْبَياِت ِذِهبَِه َيَتَمثَّلُوا أَنْ َيْسَتِحبُّونَ كَاُنوا َحْوَشبٍ ْبنِ َخلَِف َعْنـ   9860
  .الْقَْيسِ اْمُرǗُ قَالَ

  َجُهولِ ِلكُلِّ بِزِيَنِتَها َتْسَعى    فَِتيَّةً َتكُونُ َما أَوَّلُ الَْحْرُب
  َحِليلِ ذَاِت غَْيَر َعُجوًزا َولَّْت   ِضَراُمَها َوَشبَّ اْشَتَعلَْت إِذَا َحتَّى
  .َوالتَّقْبِيلِ ِللشَّمِّ َمكُْروَهةً     يََّرْتَوَتَغ لَْوُنَها ُيْنكَُر َشْمطَاَء

ــدۇ _  9860 ــداق دەي پىتــنه كىشــىلهر : خهلهف ئىبنــى ھهۋشــهب مۇن
شـــنى ياخشـــى ۇرىنى ئوقئىشـــې مۇنـــۇۇل قهيســـنىڭ ىئـــمرىزامانىـــدا ئ
  :كۆرەتتى

  ئوخشايدۇ ياش قىزغا،شى ېئۇرۇشنىڭ ب
  .ئۆزىنى ئاتقان ئهر قۇچىقىغا بوياپيۈزىنى 

  ئهرسىز قايتار ئۇ كېلىن، ،ئۇرۇش قاينىغاندا
   .سولغۇن، بهدبۇي، بهدبهشرە، ئاق كىرگهن ھهم چاچلىرىغا

 )رىۋايهت قىلغان بۇخارى(
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َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُوِلَد ِلأَِخي أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ ـ   9861
فََسمَّْوُه الَْوِليَد فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسمَّْيُتُموُه بِأَْسَماِء  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غُلَاٌم

ْرَعـْونَ  فََراِعَنِتكُْم لََيكُوَننَّ ِفي َهِذِه الْأُمَِّة َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه الَْوِليُد لَُهَو َشرٌّ َعلَى َهِذِه الْأُمَِّة ِمْن ِف
  . ِلقَْوِمِه

پهيغهمــــبهر : ئــــۆمهر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق دەيــــدۇ_  9861
ــهلهمهنىڭ    ــۇ س ــالى ئۇمم ــاالمنىڭ ئاي ــىنىڭئهلهيهىسس ــر  قېرىندىش بى

ــوغلى تۇغ ــدىۇئـ ــدى  . لـ ــىم قويـ ــد دەپ ئىسـ ــا ۋەلىـ ــبهر  .ئۇنىڭغـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

بــۇ ئــۈممهت  .ڭالرۇنىــڭ ئىســمىنى قويــدالرئۇنىڭغــا پىرئهۋنلىرىڭـــ  
لىـدۇ، ئۇنىـڭ زۇلمـى    ېلىك بىـر كىشـى دۇنياغـا ك   ئىسـىم  ۋەلىدئىچىدە 

   .①دېدىئېشىپ كېتىدۇ، ـ  پىرئهۋننىڭ خهلقىگه قىلغان زۇلمىدىن
  )110: ئهھمهد(

 يوحى أنه يزعم املختار إن: عمر بن اهللا لعبد قلت: قال إسحاق أيب عنـ   9862
  . »أوليائهم إƂ ليوحون الشياطني وإن صدق« :فقال. إليه

مهن ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ    : اق مۇنداق دەيـدۇ ئهبۇ ئىسه_  9862
  :غامائهنهۇ
  :، ـ دېگهنىدىم، ئۇۋا قىلىۋاتىدۇەكهلگىنىنى د يمۇختار ئۆزىگه ۋەھىـ  
قىلىـدۇ،   يلىرىغا ۋەھىت، چۈنكى شهيتانالر ئۆز دوسـ توغرا ئېيتىپتۇ 

  . ②ـ دېدى
   )928: »ئهۋسهتئهل«(

                                                 
ىشـهنچلىكتۇر، ـ   بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئ      ): 12392(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 12488(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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  بۆلۈمى چوڭ ئۇرۇشالر ۋە قىيامهت ئاالمهتلىرى

 َوالسَّـاَعةُ  أََنـا  ُبِعثُْت قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9863
  . إِْصَبَعْينِ َيْعنِي كََهاَتْينِ

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، يهلالھــۇ ئهنهــۇىئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزـ    9863
  :ۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م

پ ئهۋەتىلىشـــىم بىـــلهن قىيامهتنىـــڭ ۇمېنىـــڭ پهيغهمـــبهر بولـــ«
ــى بارما  ــى ئىككـ ــۇنچىلىك، يهنـ ــارىلىقى مۇشـ ــىچىلىك ئـ ــڭ ئارىسـ قنىـ

   .»)قالدى(
 )4936: بۇخارى(

قَالَ َعْن الُْمْسَتْورِِد ْبنِ َشدَّاٍد الِْفْهرِيِّ َرَوى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   9864
  . ُبِعثُْت ِفي َنفَسِ السَّاَعِة فََسَبقُْتَها كََما َسَبقَْت َهِذِه َهِذِه ِلأُْصُبَعْيِه السَّبَّاَبِة َوالُْوْسطَى

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   دداد فىهرىـ هرد ئىبنـى شـ  ۋـ مۇسته  9864
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــامهت « ــد مهن قىيـ ــر زامانـ ــقان بىـ ــپ  ا يېقىنالشـ ــبهر قىلىـ پهيغهمـ
دەپ، » قىيــامهت بولۇشــتىن مۇشــۇنچىلىك بــۇرۇن كهلــدىم  ،تىلــدىمەئهۋ
   .①ى بارمىقىنى كۆرسهتتىچانتۇربارمىقى بىلهن ئوت ۈچرسهتكۆك

 )2213: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 388(ئهلبانى  ①
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لَْيـِه  قَالَ َسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ أَْخَبَرنِي أَُبو ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعـ   9865
  . َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َتْخُرَج َناٌر ِمْن أَْرضِ الِْحَجازِ ُتِضيُء أَْعَناَق الْإِبِلِ بُِبْصَرى

ـ ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهبــۇ ھــۇرەيرە    9865
ــۇ  ــبهر  دىنرەزىيهلالھــۇ ئهنه ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  پهيغهم

  :داق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇمۇن
ــوت چىقىــپ ېھىجــاز ز« لهرنىــڭ ىبۇســرادىكى تۆگ ،مىنىــدىن بىــر ئ

  . »بولمايدۇقايىم قىيامهت  تمىغىچهۇبوينىنى يور
  )7118: بۇخارى(

لَْيِه َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعـ   9866
َوَسلََّم َسَتْخُرُج َناٌر ِمْن َحْضَرَمْوَت أَْو ِمْن َنْحوِ َبْحرِ َحْضَرَمْوَت قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمـِة َتْحُشـُر   

  . النَّاَس قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه فََما َتأُْمُرَنا قَالَ َعلَْيكُْم بِالشَّامِ
اق رىـــۋايهت مـــادىن مۇنـــدئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ_  9866
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ

ڭىزىغـا  ېقىيامهتتىن ئىلگىرى ھهزرەمهۋتـتىن يـاكى ھهزرەمهۋت د  ـ  
بارلىق ئىنساننى بىر يهرگه يىغىـدۇ، ـ   قىن جايدىن بىر ئوت چىقىپ، ېي

  :دېدى، ساھابىلهر
ىدى، مه ئىش قىلىشىمىز كېـرەك؟ ـ دەپ سـورىغان   ېبىز ن ،ئۇ چاغداـ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  . ①دېدىـ  !تىڭالرېشامغا كـ  

 ) 2217: تىرمىزى(

فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا  ...َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَـ   9867
  . ْشرِقِ إِلَى الَْمْغرِبِأَوَّلُ أَْشَراȓِ السَّاَعِة فََناٌر َتْحُشُر النَّاَس ِمْن الَْم

ــۇ _  9867 ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،  ئهنهس رەزىيهلالھــ ــۋايهت قىلىنىــ دىن رىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئىنسـانالرنى مهشـرىقتىن   شـۇكى،   ئـاالمىتى قىيامهتنىڭ ئالدىنقى «
   .»چىقىدۇ بىر ئوت يىغىدىغانكه بمهغرى

  )3329: بۇخارى(
  

أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُـوُم  َعْن ـ   9868
السَّاَعةُ َحتَّى ُتقَاِتلُوا ُخوًزا َوكَْرَمانَ ِمْن الْأََعاجِمِ ُحْمَر الُْوُجوِه فُطَْس الْأُُنوِف ِصَغاَر الْأَْعُينِ 

  . لُْمطَْرقَةُ نَِعالُُهْم الشََّعُرُوُجوُهُهْم الَْمَجانُّ ا
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9868

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كهڭ ۋە  نى پاناق، كۆزى كىچىك، يۈزلىرىرك، بۇۈسىلهر قىزىل يۈزل«

ز ۋە كهرمـــان خـــو كىيىـــدىغانئايـــاق  يـــۇمىالق، چۇپـــۇردىن توقۇلغـــان
   .»رى بىلهن ئۇرۇش قىلمىغىچه قىيامهت بولمايدۇىئهجهمل

 )3590: بۇخارى(

  . يعƗ أهل فارس الَْبازِرِ أَْهلُ َوُهْم: ويف روايةـ  9869
ــيىلگهن  _  9869 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــر رى ــازىر  : يهنه بى ــۇالر ب ــى (ئ يهن
  . ئهھلىدۇر) فارىس

  )3591: بۇخارى(

 السَّـاَعةُ  َتقُوُم لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َرةَُهَرْي أَبِي َعْنـ   9870
 ِفي َوَيْمُشونَ الشََّعَر َيلَْبُسونَ الُْمطَْرقَِة كَالَْمَجانِّ ُوُجوُهُهْم قَْوًما التُّْرَك الُْمْسِلُمونَ ُيقَاِتلَ َحتَّى
  . الشََّعرِ

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، هلالھــۇ ئهنهــۇئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىي_  9870
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چۇپـۇردىن   يـۇڭ كىـيىم ۋە  ، كهڭ ۋە يـۇمىالق  ۇسۇلمانالر يـۈزلىرى م«
تــۈركلهر بىــلهن ئۇرۇشــمىغىچه قىيــامهت   توقۇلغــان ئايــاق كىيىــدىغان

   .»بولمايدۇ
 )2912: مۇسلىم(
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ْبن ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحِديِث  َعْبد اللَِّه عنـ   9871
ِة ُيقَاِتلُكُْم قَْوٌم ِصَغاُر الْأَْعُينِ َيْعنِي التُّْرَك قَالَ َتُسوقُوَنُهْم ثَلَاثَ ِمَرارٍ َحتَّى ُتلِْحقُوُهْم بَِجزِيـرَ 

الْأُولَى فََيْنُجو َمْن َهَرَب ِمْنُهْم َوأَمَّا ِفي الثَّانَِيِة فََيْنُجو َبْعٌض َوَيْهلَـُك  الَْعَربِ فَأَمَّا ِفي السَِّياقَِة 
  . َبْعٌض َوأَمَّا ِفي الثَّاِلثَِة فَُيْصطَلَُمونَ أَْو كََما قَالَ

رىــۋايهت قىلىــدۇكى، ئابــدۇلالھ ئىبنــى بۇرەيــدە دادىســىدىن  _  9871
  :لهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهل

يهنـى  ( ئـۇالرنى سـىلهر،  ئۇرۇش قىلىبىلهن ك تۈركلهر ۈكىچىك كۆزل«
 بىـلهن  ئـۇالر  ھهيدىۋېتىسـىلهر ۋە تىم ېـ ئـۈچ ق دىيارىڭالردىن ) تۈركلهرنى

ھهيدەشـته،  قېتىملىـق  بىرىنچى  .ئۇچرىشىسىلهرلىدا ىئاريېرىم  بئهرە
ەشـته، بىـر   ھهيدقېتىملىق ئىككىنچى  .لىدۇۇقۇتىرى قاچقانل نىڭئۇالر

قېتىملىــق ئــۈچىنچى  .، بىــر قىســمى ھــاالك بولىــدۇۇلــۇپقىســمى قۇت
   .①»تۈگهيدۇقىرىلىپ تامامهن ئۇالر ھهيدەشته، 

 )4305: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُوُم السَّـاَعةُ  ـ   9872
لَ الرُّوُم بِالْأَْعَماقِ أَْو بَِدابِقٍ فََيْخُرُج إِلَْيهِْم َجْيٌش ِمْن الَْمِديَنِة ِمْن ِخَيارِ أَْهلِ الْأَْرضِ َحتَّى َيْنزِ

لَا  ُمْسِلُمونََيْوَمِئٍذ فَإِذَا َتَصافُّوا قَالَْت الرُّوُم َخلُّوا َبْيَنَنا َوَبْيَن الَِّذيَن َسَبْوا ِمنَّا ُنقَاِتلُْهْم فََيقُولُ الْ
أََبًدا َوُيقَْتـلُ   َواللَِّه لَا ُنَخلِّي َبْيَنكُْم َوَبْيَن إِْخَوانَِنا فَُيقَاِتلُوَنُهْم فََيْنَهزُِم ثُلُثٌ لَا َيُتوُب اللَُّه َعلَْيهِْم

ونَ قُْسطَْنِطينِيَّةَ فََبْيَنَما ُهْم ثُلُثُُهْم أَفَْضلُ الشَُّهَداِء ِعْنَد اللَِّه َوَيفَْتِتُح الثُّلُثُ لَا ُيفَْتُنونَ أََبًدا فََيفَْتِتُح
َيقَْتِسُمونَ الَْغَناِئَم قَْد َعلَّقُوا ُسُيوفَُهْم بِالزَّْيُتوِن إِذْ َصاǳَ ِفيهِْم الشَّـْيطَانُ إِنَّ الَْمِسـيَح قَـْد    

َبْيَنَما ُهـْم ُيِعـدُّونَ   َخلَفَكُْم ِفي أَْهِليكُْم فََيْخُرُجونَ َوذَِلَك َباِطلٌ فَإِذَا َجاُءوا الشَّأَْم َخَرَج فَ
 ِللِْقَتالِ ُيَسوُّونَ الصُّفُوَف إِذْ أُِقيَمْت الصَّلَاةُ فََيْنزِلُ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ 

اْنذَاَب َحتَّى َيْهِلـَك  فَأَمَُّهْم فَإِذَا َرآُه َعُدوُّ اللَِّه ذَاَب كََما َيذُوُب الِْملُْح ِفي الَْماِء فَلَْو َتَركَُه لَ
  . َولَِكْن َيقُْتلُُه اللَُّه بَِيِدِه فَُيرِيهِْم َدَمُه ِفي َحْرَبِتِه
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ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9872
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ« ــاقهئقالر ئۇرۇملـ ــاكى( مـ ــگهن يهرگه ) دابىـــق يـ ــمىگىچه چدېـ ۈشـ
ســهرخىل يهر يۈزىنىــڭ ئهڭ مهدىنىــدىن  ،چاغــدا ئــۇ .قىيــامهت بولمايــدۇ

 قــارىمۇ قارشــى كېلىــپ، ســهپ تــۈزۈپ تۇرغانــدا، ئــۇالر  .چىقىــدۇقوشــۇنى 
  :قالرۇرۇمل
بىزنىڭ يولىمىزنى توسماڭالر، بىـز ئـادىمىمىزنى ئهسـىر ئالغـانالر     ـ  

  :مۇسۇلمانالرلېكىن . ەيدۇدـ  بىلهن ئۇرۇشىمىز،
رىنداشــلىرىمىزنى ســىلهرگه ېق ،بىــلهن قهســهمكىنــامى  ىــڭنهللاـــ  

شۇنىڭ بىلهن، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا  .دەپ تۇرۇۋالىدۇتاپشۇرۇپ بهرمهيمىز، ـ  
ئــۈچتىن بىــر قىســمى ئــۇرۇش  ) مۇســۇلمانالرنىڭ( .ئــۇرۇش باشــلىنىدۇ

ئۇالرنىــڭ تهۋبىلىرىنــى ھهرگىــز قوبــۇل هللا مهيــدانىنى تاشــالپ قاچىــدۇ، ا
نىـڭ نهزىرىـدە   هللاهىد بولىـدۇ، بـۇالر ا  ېر قىسمى شـ ئۈچتىن بى .قىلمايدۇ

ئۈچتىن بىـر قىسـمى غهلىـبه    قالغان . لىنىدۇبساېهىد ھېئهڭ ئۇلۇغ ش
دۇچ  ققــاچقانــداق قىيىنچىلىېيىن ئــۇالر ھېــۇنىڭدىن كشــقىلىــدۇ، 
نـى ئـازاد قىلىـدۇ،    )ھـازىرقى ئىسـتانبۇل  ( قۇستانتىنىيه ئۇالر. كهلمهيدۇ

پ قويۇپ، غهنىمهتلهرنـى تهقسـىم   سىېقىلىچلىرىنى زەيتۇن دەرىخىگه ئ
  :قىلىۋاتقىنىدا، بىر شهيتان چىقىپ

ئــۇالر يۈگــۈرۈپ . اليــدۇۋســىۋالدى، ـ دەپ تو  ېڭالرنى دەججــال بـــ يۇرتــۇ 
تىـپ  ېشـامغا ي . ، لېكىن بۇنىـڭ يالغـان ئىكهنلىكىنـى بىلىـدۇ    چىقىدۇ

ئۇالر سهپنى تـۈزەپ، ئۇرۇشـقا   . چىقىدۇ ھهقىقهتهندەججال كهلگهنلىرىدە، 
ــدا، نامازغــا تهييــار شــۇ ۋاقىتنىــڭ  .يتىلىــدۇېئ تهكبىــرلىق قىلىۋاتقان

نىــڭ هللا .ئۇالرغــا ئىمــام بولىــدۇ ۈپ،ئۆزىــدە ئىيســا ئهلهيهىسســاالم چۈشــ 
ــۇنى كۆرگىنىــدە، ) دەججــال(دۈشــمىنى ــۇز ســۇدا ئېرىگهنــدەك  ئ خــۇددى ت

 ، ئــۇىمۇچېقىلمىســئىيســا ئهلهيهىسســاالم ئۇنىڭغــا  .ئېرىشــكه باشــاليدۇ
ئۇنى ئىيسا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  هللا ئهمما ا ،تهتتىېكئېرىپ ھاالك بولۇپ 

ئىيسا ئهلهيهىسساالم ئىنسـانالرغا نهيزىسـىنىڭ    .قولى بىلهن ئۆلتۈرىدۇ
   .»ئۇچىدىكى قاننى كۆرسىتىدۇ

 )2897: مۇسلىم(
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 َعْن ُيَسْيرِ ْبنِ َجابِرٍ قَالَ َهاَجْت رِيٌح َحْمَراُء بِالْكُوفَِة فََجاَء َرُجلٌ لَْيَس لَـهُ ـ   9873
ةَ لَا ِهجَِّريى إِلَّا َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد َجاَءْت السَّاَعةُ قَالَ فَقََعَد َوكَانَ ُمتَِّكئًا فَقَالَ إِنَّ السَّاَع
فَقَـالَ   َتقُوُم َحتَّى لَا ُيقَْسَم ِمَرياثٌ َولَا ُيفَْرǳَ بَِغنِيَمٍة ثُمَّ قَالَ بَِيِدِه َهكَذَا َوَنحَّاَها َنْحَو الشَّأْمِ

 َعُدوٌّ َيْجَمُعونَ ِلأَْهلِ الْإِْسلَامِ َوَيْجَمُع لَُهْم أَْهلُ الْإِْسلَامِ قُلُْت الرُّوَم َتْعنِي قَالَ َنَعْم َوَتكُـونُ 
فََيقَْتِتلُونَ  ِعْنَد ذَاكُْم الِْقَتالِ َردَّةٌ َشِديَدةٌ فََيْشَترȓُِ الُْمْسِلُمونَ ُشْرطَةً ِللَْمْوِت لَا َتْرجُِع إِلَّا غَاِلَبةً

ȓُ َحتَّى َيْحُجَز َبْيَنُهْم اللَّْيلُ فََيِفيُء َهُؤلَاِء َوَهُؤلَاِء كُلƉ غَْيُر غَاِلبٍ َوَتفَْنى الشُّْرطَةُ ثُمَّ َيْشـَترِ 
للَّْيلُ فََيِفيُء َهُؤلَاِء الُْمْسِلُمونَ ُشْرطَةً ِللَْمْوِت لَا َتْرجُِع إِلَّا غَاِلَبةً فََيقَْتِتلُونَ َحتَّى َيْحُجَز َبْيَنُهْم ا

ـ  ا َوَهُؤلَاِء كُلƉ غَْيُر غَاِلبٍ َوَتفَْنى الشُّْرطَةُ ثُمَّ َيْشَترȓُِ الُْمْسِلُمونَ ُشْرطَةً ِللَْمْوِت لَا َتْرجُِع إِلَّ
َنى الشُّْرطَةُ فَإِذَا كَـانَ  غَاِلَبةً فََيقَْتِتلُونَ َحتَّى ُيْمُسوا فََيِفيُء َهُؤلَاِء َوَهُؤلَاِء كُلƉ غَْيُر غَاِلبٍ َوَتفْ

َتلَةً إِمَّا قَالَ لَـا  َيْوُم الرَّابِعِ َنَهَد إِلَْيهِْم َبِقيَّةُ أَْهلِ الْإِْسلَامِ فََيْجَعلُ اللَُّه الدَّْبَرةَ َعلَْيهِْم فََيقُْتلُونَ َمقْ
لََيُمرُّ بَِجَنَباِتهِْم فََما ُيَخلِّفُُهْم َحتَّى َيِخرَّ َمْيًتا ُيَرى ِمثْلَُها َوإِمَّا قَالَ لَْم ُيَر ِمثْلَُها َحتَّى إِنَّ الطَّاِئَر 

ُيفْـَرǳُ أَْو  فََيَتَعادُّ َبُنو الْأَبِ كَاُنوا ِمائَةً فَلَا َيجُِدوَنُه َبِقَي ِمْنُهْم إِلَّا الرَُّجلُ الَْواِحُد فَبِأَيِّ غَنِيَمٍة 
َك إِذْ َسِمُعوا بَِبأْسٍ ُهَو أَكَْبُر ِمْن ذَِلَك فََجاَءُهْم الصَّرِيǸُ إِنَّ أَيُّ ِمَرياٍث ُيقَاَسُم فََبْيَنَما ُهْم كَذَِل

َس الدَّجَّالَ قَْد َخلَفَُهْم ِفي ذََرارِيِّهِْم فََيْرفُُضونَ َما ِفي أَْيِديهِْم َوُيقْبِلُونَ فََيْبَعثُونَ َعَشَرةَ فَـَوارِ 
َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَأَْعرُِف أَْسَماَءُهْم َوأَْسَماَء آَباِئهِْم َوأَلْـَوانَ  طَِليَعةً قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ُخُيوِلهِْم ُهْم َخْيُر فََوارَِس َعلَى șَْهرِ الْأَْرضِ َيْوَمِئٍذ أَْو ِمْن َخْيرِ فََوارَِس َعلَى șَْهرِ الْـأَْرضِ  
  . َيْوَمِئٍذ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   هنهۇسهير ئىبنى جابىر رەزىيهلالھۇ ئۇي_  9873
  :بىر كىشى كېلىپ قانىدى،قىزىل شامال چىق ەدهكۇف: قىلىنىدۇ

ئابـدۇلالھ  . قىيـامهت بولـدى، ـ دېـدى     !ئى ئابدۇلالھ ئىبنى مهسـئۇد ـ  
  :ئولتۇرۇپ يېرىدىن ئىبنى مهسئۇد يانپاشالپ ياتقان

ــ   شـــال ۇ، غهنىـــمهت بىـــلهن خايـــدىغانمىـــراس تهقســـىم قىلىنمــ
 بىـلهن  دەپ، قـولى ، ـ  ىچه قىيـامهت بولمايـدۇ  گمىىت كهلمايدىغان ۋاقبول

  :ئاندىن سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ. ئىشارەت قىلدى نىشام تهرەپ
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ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن تهييـارلىق   دۈشمهنلهر مۇسۇلمانالرغا قارشىـ  
ــادەم توپاليــدۇ، ـ دېــدى    كۆرىــدۇ . ، مۇســۇلمانالرمۇ دۈشــمهنلهرگه قارشــى ئ

  :ئۇنىڭدىن
ــ   ـــ ــداق هزەردە تۇتۇۋاتامســهن؟ ـ دەپ ســورىغانىدى،    قالرنى نۇرۇمل مۇن

  :جاۋاب بهردى
قهتئىـي   ئۇ ئۇرۇشـتا ناھـايىتى قـاتتىق جهڭ بولىـدۇ، مۇسـۇلمانالر     ـ  

. چېكىنمهيدىغان پىدائىي قوشۇن تهشكىللهپ ئالدىنقى سهپكه ئهۋەتىدۇ
قــاراڭغۇ چۈشۈشــى بىــلهن . ئــۇالر دۈشــمهنلهر بىــلهن قــاتتىق ئېلىشــىدۇ

پىـدائىي  . ھهر ئىككى تهرەپ بىر ـ بىرىنـى يېڭهلمهيـدۇ    ۇ،ئۇرۇش توختايد
يهنه پىـــدائىي قوشـــۇن مۇســـۇلمانالر  ئانـــدىن .قوشـــۇن ئۆلـــۈپ تۈگهيـــدۇ

دۈشــمهنلهرگه قارشــى  مــۇئۇالر .تهشــكىللهپ ئالــدىنقى ســهپكه ئهۋەتىــدۇ 
ــاتتىق ئېلىشــىدۇ ــدۇ، ھهر   . ق ــۇرۇش توختاي ــاراڭغۇ چۈشۈشــى بىــلهن ئ ق

بۇ قېتىمقى پىـدائىي قوشـۇنمۇ   . ېڭهلمهيدۇئىككى تهرەپ بىر ـ بىرىنى ي 
ئانـدىن مۇسـۇلمانالر يهنه پىـدائىي قوشـۇن تهشـكىللهپ      . ئۆلۈپ تۈگهيـدۇ 

ئۇالرمۇ دۈشمهنگه قارشى جان ـ جهھلى بىـلهن   . ئالدىنقى سهپكه ئهۋەتىدۇ
يهنه قاراڭغۇ چۈشۈشـى بىـلهن ئـۇرۇش توختايـدۇ، ھهر ئىككـى      . ئۇرۇشىدۇ

. بـۇ پىـدائىي قوشـۇنمۇ ئۆلـۈپ تۈگهيـدۇ     . دۇتهرەپ بىر ـ بىرىنى يېڭهلمهيـ  
غهيـرەت ـ جاسـارەت ۋە    قالغـانالر  ھايـات  مۇسـۇلمانالردىن  تۆتىنچى كـۈنى،  

هللا ئهنه شۇ چاغـدا، ا . چىدامچانلىق بىلهن ئومۇمىيۈزلۈك ھۇجۇم باشاليدۇ
ئۇرۇش شۇنداق شىددەتلىك . تائاال دۈشمهننى ئېغىر تاالپهتكه ئۇچرىتىدۇ

ىــڭ يېنىــدىن ئۇچــۇپ ئۆتــۈپ قالغــان قۇشــالرمۇ بولىــدۇكى، ھهتتــا ئۇالرن
بىــر دادىنىــڭ يــۈز بالىســى بولســىمۇ، ئــۇالردىن . يهرگه چۈشــۈپ كېتىــدۇ

شـال  ۇقايسـى غهنىمهتـكه خ   نداق ئهھۋال ئاسـتىدا بۇ .پهقهت بىرى قالىدۇ
ىــدۇ؟ شــۇنداق تۇرغــان   يــاكى قايســى مىراســنى تهقســىم قىل    ىــدۇبول

. تنىڭ كهلگهنلىكىنى ئاڭاليدۇۋاقىتلىرىدا، بۇنىڭدىنمۇ چوڭ بىر پاالكه
دەججال سىلهرنىڭ بـاال ـ چاقىلىرىڭالرغـا    : شۇ ئارىدا بىر كىشى كېلىپ

قوللىرىـدىكى  شۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر   . مۇسهللهت بولۇۋالدى، ـ دەپ توۋاليدۇ 
ــۇ  ــدۇ نهرســىلهرنى تاشــالپ، ئ ــاتلىق كىشــىدىن   يهرگه ئاتلىنى ــون ئ ۋە ئ
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ــدۇ   ــاۋۇل قىســمى ئهۋەتى ــان تۇرش ــبهر ســهلاللالھۇ  . تهشــكىل تاپق پهيغهم
دادىلىرىنىـڭ   ۋە مهن ئۇالرنىـڭ «: ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق دېگهنىـدى   

ــىملىرىنى ــا  ،ئىس ــمهن  ھهتت ــۇ بىلى ــڭ رەڭگىنىم ــۆز   .ئاتلىرىنى ــۇالر ئ ئ
   .»زامانىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك ئاتلىق قوشۇنى بولىدۇ
   )2899: مۇسلىم(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسِمْعُتْم بَِمِديَنٍة َجانِـٌب  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّـ   9874
ِمْنَها ِفي الَْبرِّ َوَجانٌِب ِمْنَها ِفي الَْبْحرِ قَالُوا َنَعْم َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ لَا َتقُوُم السَّـاَعةُ َحتَّـى   

ا َنَزلُوا فَلَْم ُيقَاِتلُوا بِِسلَاǳٍ َولَْم َيْرُموا بَِسْهمٍ َيْغُزَوَها َسْبُعونَ أَلْفًا ِمْن َبنِي إِْسَحَق فَإِذَا َجاُءوَه
الَِّذي ِفي الَْبْحرِ قَالُوا لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر فََيْسقُطُ أََحُد َجانَِبْيَها قَالَ ثَْوٌر لَا أَْعلَُمُه إِلَّا قَالَ 

ا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر فََيْسقُطُ َجانُِبَها الْآَخُر ثُمَّ َيقُولُوا الثَّاِلثَةَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ثُمَّ َيقُولُوا الثَّانَِيةَ لَا إِلََه إِلَّ
الصَّـرِيǸُ  َواللَُّه أَكَْبُر فَُيفَرَُّج لَُهْم فََيْدُخلُوَها فََيْغَنُموا فََبْيَنَما ُهْم َيقَْتِسُمونَ الَْمَغانَِم إِذْ َجاَءُهْم 

  . الَ إِنَّ الدَّجَّالَ قَْد َخَرَج فََيْتُركُونَ كُلَّ َشْيٍء َوَيْرجُِعونَفَقَ
ــۇدىن    _  9874 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

ڭىز بولغان بىر شـهھهرنى  ېبىر تهرىپى ديهنه لۇق، غبىر تهرىپى قۇرۇـ  
  :ساھابىلهر. ؟ ـ دەپ سورىدىرمۇالئاڭلىدىڭ

ــ   ــى ــ ــۇلۇلالھھهئه، ئـ ــاۋا! رەسـ ــ دەپ جـ ــبهر بــ ــبهر ، دىگهنىـ پهيغهمـ
  : ئهلهيهىسساالم

لىش ئۈچـۈن  ېيهرنـى ئـ   مىڭ كىشـى ئـۇ   70ئىسهاق ئوغۇللىرىدىن ـ  
يېتىـپ بېرىـپ، بىـر    يهرگه  ئـۇ  .ئۇرۇشقا چىقمىغىچه قىيامهت بولمايـدۇ 

ال ” :پهقهت .نهيزە ـ قىلىچ ئىشـلهتمهيدۇ  ئۇالر نه ئوقيا، نه  .جايغا چۈشىدۇ
بىرىنچــى قېــتىم شــۇنداق  .دەيــدۇ“ لالھــۇ ئهكــبهرالالھــۇ ۋھه ئىلالئىــال

: دســهۋر ئىبنــى زىيــا. (دېگهنــدە، شــهھهرنىڭ بىــر تهرىپــى پهتهــى بولىــدۇ
بىرىنچى قېتىمـدا شـهھهرنىڭ دېڭىـز    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

ــگهن   دېگىنــى ئېنىــق » تهرىپــى پهتهــى بولىــدۇ   ).يادىمــدا تۇرۇپتــۇ، ـ دې
ــى ق ــئىككىنچ ــال” :تىمې ــۇ ھه ئىلالال ئى ــبهر ۋالالھ ــۇ ئهك ــدۇ“ لالھ . دەي
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نچى ىئـۈچ  .شۇنىڭ بىلهن، شهھهرنىڭ يهنه بىر تهرىپىمـۇ پهتهـى بولىـدۇ   
ــق ــال”: تىمې ــبهر ھه ئىلالال ئى ــۇ ئهك ــۇ ۋالالھ ــدە“ لالھ ــا دېگهنلىرى ، بولس

پ، گه كىرىـ ئـۇالر شـهھهر  شۇنىڭ بىـلهن،   .پۈتۈنلهي پهتهى بولىدۇشهھهر 
ئـۇالر غهنىمهتلهرنـى تهقسـىم     .قولغا كىرگۈزىدۇ نىغهنىمهتنۇرغۇنلىغان 

 ـ دە،  دەپ چاقىرغان ئاۋازنى ئاڭاليـدۇ “ دەججال چىقتى”، قىلىۋاتقانلىرىدا
  . تاشالپ، ئارقىغا قايتىدۇدەرھال نهرسىلىرىنى  قوللىرىدىكى

  )2920: مۇسلىم(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُوُم السَّـاَعةُ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَـ   9875
ـ  رِ َحتَّى ُيقَاِتلَ الُْمْسِلُمونَ الَْيُهوَد فََيقُْتلُُهْم الُْمْسِلُمونَ َحتَّى َيْخَتبِئَ الَْيُهوِديُّ ِمْن َوَراِء الَْحَج

َجُر َيا ُمْسِلُم َيا َعْبَد اللَِّه َهذَا َيُهوِديٌّ َخلِْفي فََتَعالَ فَاقُْتلُْه إِلَّـا  َوالشََّجرِ فََيقُولُ الَْحَجُر أَْو الشَّ
  . الَْغْرقََد فَإِنَُّه ِمْن َشَجرِ الَْيُهوِد

ىــدۇكى، لالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنهئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىي_  9875
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 .ر بىـلهن ئۇرۇشـمىغىچه قىيـامهت بولمايـدۇ    اليلمانالر يهھـۇدى مۇسۇ«
نىـڭ  لهردەرەخ ۋەتـاش   يالرمۇسۇلمانالر ئـۇالرنى ئۆلتۈرىـدۇ، ھهتتـا يهھـۇدى    

! ئـى مۇسـۇلمان  ”: لېكىن تاش بىـلهن دەرەخ . الىدۇىۋئارقىسىغا يوشۇرۇن
ــار،! نىـــڭ قـــۇلىهللائـــى ا ــدا يهھـــۇدىي بـ ــا ك ئارقامـ ئـــۇنى  ېلىـــپ،بۇياققـ

 ال ئۇنــداق دېمهيــدۇ، غهرقهد دېــگهن دەرەخــ پهقهت . يــدۇدە “!گىنئۆلتــۈر
  . »نىڭ دەرىخىدۇريالرچۈنكى ئۇ يهھۇدى

 )2922: مۇسلىم(

َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ َوالَّـِذي   ـ   9876
َتقُْتلُوا إَِماَمكُْم َوَتْجَتِلُدوا بِأَْسـَياِفكُْم َوَيـرِثَ ُدْنَيـاكُْم     َنفِْسي بَِيِدِه لَا َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى

  . ِشَراُركُْم
ــ_  9876 زەيفه ئىبنـــى يهمـــانى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ۇھـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
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ســىلهر  ،كىبىــلهن قهســهم نىــڭ نــامىبولغــان زات ئىلكىــدەنىم ېــج«
ۋە مــــال ـ      ئۇرۇشــــمىغىچهئۆزئــــارا نى ئۆلتــــۈرمىگىچه، رباشــــلىقىڭال

   .①»ئىگه بولمىغىچه قىيامهت بولمايدۇ ئهسكىلىرىڭالر دۇنيالىرىڭالرغا
  )2170: تىرمىزى(

قُـوُم  َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتـ   9877
  . السَّاَعةُ َحتَّى َيكُونَ أَْسَعَد النَّاسِ بِالدُّْنَيا لُكَُع اْبُن لُكَعٍ

ــ_  9877 زەيفه ئىبنـــى يهمـــانى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ۇھـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
يــى بېدۇنيانىــڭ ئهڭ پهسكهشــنىڭ پۇشــتىدىن بولغــان پهســكهش  «

   .②»بولمىغىچه قىيامهت بولمايدۇ
 )2209: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي ـ   9878
الرَُّجلَ َعذََبـةُ َسـْوِطِه    َنفِْسي بَِيِدِه لَا َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى ُتكَلَِّم السَِّباُع الْإِْنَس َوَحتَّى ُتكَلَِّم

  . َوِشَراُك َنْعِلِه َوُتْخبَِرُه فَِخذُُه بَِما أَْحَدثَ أَْهلُُه ِمْن َبْعِدِه
ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  _  9878
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن

چ ۇيىرتقـ  ،بىـلهن قهسـهمكى   نـامى  نىـڭ بولغان زات ئىلكىدەنىم ېج«
ھايۋان ئىنسانالر بىلهن سۆزلهشمىگىچه، ئىنسـان قامچىسـىنىڭ ئـۇچى    

ــىنىڭ  ــۇچى ۋە كهشــ ــدىن  بوغقــ ــۆز ئۆيىــ ــمىگىچه، ئــ ــلهن سۆزلهشــ بىــ
ــئايرىلغانـــدىن ك ــ ،يىنېـ  يوتىســـىمه قىلغىنىنـــى ېئائىلىســـىنىڭ نـ

  . ③»ئاڭالتمىغىچه قىيامهت بولمايدۇ
  )2181: تىرمىزى(

                                                 
 .دېگهن زەئىپ، ـ): 383(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1799(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1772(ئهلبانى  ③
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َسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ أَْخَبَرنِي أَُبو ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَّـِه   قَالَـ   9879
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َتْضطَرَِب أَلََياُت نَِسـاِء َدْوسٍ َعلَـى ِذي   

  . َدْوسٍ الَِّتي كَاُنوا َيْعُبُدونَ ِفي الَْجاِهِليَِّة الَْخلََصِة َوذُو الَْخلََصِة طَاِغَيةُ
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9879

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
خهلهســه بۇتخانىســى ئهتراپىــدا لزۇ ئايــاللىرى نىڭدەۋس قهبىلىســى«

 خهلهسهلزۇ .»شمىگىچه قىيامهت بولمايدۇئويۇنغا چۈقوڭلىرىنى تولغاپ 
  . ت دەۋرىدە چوقۇنغان بۇتنىڭ ئىسمىدەۋس قهبىلىسى جاھىلىيهـ 

  )7116: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُوُم ـ   9881
  .َرُجلٌ ِمْن قَْحطَانَ َيُسوُق النَّاَس بَِعَصاُهالسَّاَعةُ َحتَّى َيْخُرَج 

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9881
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قهھتـــان ئوغۇللىرىـــدىن بىـــر ئـــادەم چىقىـــپ، ھاسىســـى بىـــلهن  «
) دىشــاھ بــولمىغىچه يهنــى كىشــىلهرگه پا (ئــادەملهرنى ھهيــدىمىگىچه  

   .»قىيامهت بولمايدۇ
  )3517: بۇخارى(

َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى لَا ـ   9882
  . ُيقَالَ ِفي الْأَْرضِ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه

ــۋا  _  9882 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى،يهت قىلىنئهنهس رەزىيهلالھــ  ىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دەيـــدىغان ئـــادەم قالمىغانـــدا “ لالھـــۇھه ئىلالئىـــال ال”يهر يۈزىـــدە «
  . »قىيامهت بولىدۇ

  )13421: ئهھمهد(
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لَـا َتقُـوُم    َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ   9883
السَّاَعةُ َحتَّى َيَتقَاَرَب الزََّمانُ فََتكُونُ السََّنةُ كَالشَّْهرِ َوالشَّْهُر كَالُْجُمَعِة َوَتكُـونُ الُْجُمَعـةُ   

  . كَالَْيْومِ َوَيكُونُ الَْيْوُم كَالسَّاَعِة َوَتكُونُ السَّاَعةُ كَالضََّرَمِة بِالنَّارِ
ىـدۇكى، پهيغهمـبهر   رىۋايهت قىلىنئهنهس ئىبنى مالىكتىن _  9883

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يىـل  ، بىر )بهرىكهت كۆتۈرۈلۈپ( قىنلىشىپيېۋاقىت بىر ـ بىرىگه  «

ھهپـته بىـر كۈنـدەك، بىـر كـۈن      بىر ئاي بىر ھهپتىدەك، بىر بىر ئايدەك، 
هت كهتمىگىچه قىيـام  نىدەك بولۇپۇسائهت ئوت ئۇچقبىر بىر سائهتتهك، 

  . ①»بولمايدۇ
  )2332: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُوُم السَّاَعةُ إِلَّا َعلَـى  ـ   9884
  . ِشَرارِ النَّاسِ
نىـــدۇكى، ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلى_  9884

ياخشـى ئىنسـان قالمىغانـدا    « :ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى
   .دېگهن» لىدۇوقىيامهت ب

  )2949: مۇسلىم(

 السَّـاَعةُ  َتقُوُم لَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9885
 ِتْسـَعةٌ  ِمائَـةٍ  كُـلِّ  ِمْن فَُيقَْتلُ َعلَْيِه اُسالنَّ َيقَْتِتلُ ذََهبٍ ِمْن َجَبلٍ َعْن الْفَُراُت َيْحِسَر َحتَّى

  . أَْنُجو الَِّذي أََنا أَكُونُ لََعلِّي ِمْنُهْم َرُجلٍ كُلُّ َوَيقُولُ َوِتْسُعونَ
ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9885

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
لىپ، ئىنسانالر بىـر ـ   ېچىلىپ قېىكى ئالتۇن تاغ ئسىدت دەرياراىف«

 100ھهر  بــۇ ئۇرۇشــتا .بىــرى بىــلهن ئۇرۇشــمىغىچه قىيــامهت بولمايــدۇ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1901(ئهلبانى  ①
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مهن ”: ئۇالرنىــڭ ھهر بىــرى. لىــدۇۈئۆلتۈر توقســان توققــۇزىكىشــىدىن 
   .»دېگهن ئۈمىدته ئۇرۇشىدۇ“ لىمهنقۇتۇلۇپ قا

   )2894: مۇسلىم(

 َنفِْسـي  َوالَِّذي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ْيَرةَُهَر أَبِي َعْنـ   9886
 َمكَانَ كُْنُت لَْيَتنِي َيا َوَيقُولُ َعلَْيِه فََيَتَمرȟَُّ الْقَْبرِ َعلَى الرَُّجلُ َيُمرَّ َحتَّى الدُّْنَيا َتذَْهُب لَا بَِيِدِه

  . الَْبلَاُء إِلَّا الدِّيُن بِِه َولَْيَس الْقَْبرِ َهذَا َصاِحبِ
ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9886

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تـاكى بىـر    ،بىـلهن قهسـهمكى  نىڭ نامى بولغان زات ئىلكىدەنىم ېج«

كاشــكى بــۇ ”: هنگهن ھالــدالىــپ، ئۇنىڭغــا يــۆلېك ە بېشــىغاكىشــى قهبــر
 .دېمىگىـــچه قىيـــامهت بولمايـــدۇ“ چۇبولســـام مهنكىشـــى  ىـــدىكىقهبر

شـىغا  ېبۇ سۆزنى سۆزلهتكهن نهرسه دىن ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭ ب ،ھالبۇكى
  . »كهلگهن بااليى ئاپهتتۇر

 )158: مۇسلىم(

 َواللََّياِلي الْأَيَّاُم َتذَْهُب الَ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9887
  . الَْجْهَجاُه لَُه ُيقَالُ َرُجلٌ َحتَّى َيْمِلَك
ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9887

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
لهر چىېشاھ بولمىغىچه، كۈندۈز ۋە كىبىرى پادئىسىملىك جهھجاھ «

  . »)يهنى قىيامهت قايىم بولمايدۇ(ئاخىرالشمايدۇ 
  )2911: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتِقيُء الْـأَْرُض  ـ   9888
ُء الْقَاِتلُ فََيقُولُ ِفي َهـذَا قََتلْـُت   أَفْلَاذَ كَبِِدَها أَْمثَالَ الْأُْسطَُواِن ِمْن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة فََيجِي

َوَيجِيُء الْقَاِطُع فََيقُولُ ِفي َهذَا قَطَْعُت َرِحِمي َوَيجِيُء السَّارُِق فََيقُولُ ِفي َهذَا قُِطَعْت َيِدي 
  . ثُمَّ َيَدُعوَنُه فَلَا َيأُْخذُونَ ِمْنُه َشْيئًا
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ىــدۇكى، هت قىلىنئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋاي_  9888
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

شـلهرنى قۇسـۇپ، ئۈسـتىگه    مۈۈكـ   يهر ئۆزىنىـڭ باغرىـدىكى ئـالتۇن   «
 مۇشــــــۇنى دەپ ئــــــادەممهن ”: لىــــــپېقاتىــــــل ك .چىقىرىۋېتىــــــدۇ

مهن ”: لىـپ ېك كىشـى  ئۈزگهن سىله ـ رەھىمنى . دەيدۇ“ گهنىدىمئۆلتۈر
: لىــپېئــوغرى ك. دەيــدۇ “مىدگهنىــئۈز ىمنــىســىله ـ رەھ   مۇشــۇنى دەپ

ئـۇنى  ئۇالر يىن ېك. دەيدۇ“ گهنىدىم كېسىلۇقول بىدىنسهۋە شۇنىڭۇم”
  . »تىپ قالىدۇېچ نهرسه ئالماستىن كېتاشالپ، ھ

 ) 1013: مۇسلىم(

َرُسولَ  َعْن َسلَاَمةَ بِْنِت الُْحرِّ أُْخِت َخَرَشةَ ْبنِ الُْحرِّ الْفََزارِيِّ قَالَْت َسِمْعُتـ   9889
ُدونَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ ِمْن أَْشَراȓِ السَّاَعِة أَنْ َيَتَدافََع أَْهلُ الَْمْسجِِد لَا َيجِ

  . إَِماًما ُيَصلِّي بِهِْم
ــى ھــــ _  9889 ــاالمه بىنتــ ــۋايهت  ۇســ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهــ ر رەزىيهلالھــ
  :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئقىلىن
ــۇكى  « ــرى شـ ــدىن بىـ ــامهت ئاالمهتلىرىـ ــائ  ،قىيـ ــجىد جامـ تى ىمهسـ

  . ①»دۇلىقىينىتېپىشتا رىدىغان ئىمام ېئۆزلىرىگه ناماز ئوقۇپ ب
  )581: ئهبۇ داۋۇد(

لِْخلَافَةَ قَْد قَالَ قَالَ َيا اْبَن َحَوالَةَ إِذَا َرأَْيَت ا َعْبد اللَِّه ْبن َحَوالَةَ الْأَْزِدي عنـ   9890
َرُب ِمْن َنَزلَْت أَْرَض الُْمقَدََّسِة فَقَْد َدَنْت الزَّلَازِلُ َوالَْبلَابِلُ َوالْأُُموُر الِْعظَاُم َوالسَّاَعةُ َيْوَمِئٍذ أَقْ

  . النَّاسِ ِمْن َيِدي َهِذِه ِمْن َرأِْسَك
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ھـــاۋاله رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت _  9890

  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنلىنقى
تهرەپــكه  بهيتــۇل مــۇقهددەس نىــڭخهلىپىلىك! ئــى ئىبنــى ھــاۋاله «

ۋە چــــوڭ  يىئــــاپهت، بااليهر تهۋرەشكۆرگىنىڭــــدە،  يــــۆتكهلگهنلىكىنى
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قىيـامهت ئىسـانالرغا بـۇ     ،چاغدائهنه شۇ  .بولىدۇ قىنالشقانېھادىسىلهر ي
   .①»قىنراق بولىدۇېقىنلىقىدىنمۇ يېڭغا بولغان يشىېقولۇمنىڭ ب

   )2535: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتقُوُم السَّـاَعةُ  ـ   9891
يَمةٌ َدْعَوُتُهَما َواِحـَدةٌ َوَحتَّـى ُيْبَعـثَ    َحتَّى َتقَْتِتلَ ِفئََتاِن َعِظيَمَتاِن َيكُونُ َبْيَنُهَما َمقَْتلَةٌ َعِظ

ثُـَر  َدجَّالُونَ كَذَّاُبونَ قَرِيٌب ِمْن ثَلَاِثَني كُلُُّهْم َيْزُعُم أَنَُّه َرُسولُ اللَِّه َوَحتَّى ُيقَْبَض الِْعلُْم َوَتكْ
َوُهَو الْقَْتلُ َوَحتَّى َيكْثَُر ِفيكُْم الَْمـالُ   الزَّلَازِلُ َوَيَتقَاَرَب الزََّمانُ َوَتظَْهَر الِْفَتُن َوَيكْثَُر الَْهْرُج

لَْيِه فََيِفيَض َحتَّى ُيهِمَّ َربَّ الَْمالِ َمْن َيقَْبلُ َصَدقََتُه َوَحتَّى َيْعرَِضُه َعلَْيِه فََيقُولَ الَِّذي َيْعرُِضُه َع
تَّى َيُمرَّ الرَُّجلُ بِقَْبرِ الرَُّجلِ فََيقُـولُ َيـا   لَا أََرَب ِلي بِِه َوَحتَّى َيَتطَاَولَ النَّاُس ِفي الُْبْنَياِن َوَح

نَ لَْيَتنِي َمكَاَنُه َوَحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِبَِها فَإِذَا طَلََعْت َوَرآَها النَّاُس َيْعنِي آَمُنوا أَْجَمُعو
قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخْيًرا َولََتقُوَمنَّ  فَذَِلَك ِحَني لَا َيْنفَُع َنفًْسا إَِمياُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن

ـ  اَعةُ َوقَـْد  السَّاَعةُ َوقَْد َنَشَر الرَُّجلَاِن ثَْوَبُهَما َبْيَنُهَما فَلَا َيَتَباَيَعانِِه َولَا َيطْوَِيانِِه َولََتقُوَمنَّ السَّ
َولََتقُوَمنَّ السَّاَعةُ َوُهَو ُيِليطُ َحْوَضُه فَلَا َيْسِقي ِفيـِه   اْنَصَرَف الرَُّجلُ بِلََبنِ ِلقَْحِتِه فَلَا َيطَْعُمُه

  . َولََتقُوَمنَّ السَّاَعةُ َوقَْد َرفََع أُكْلََتُه إِلَى ِفيِه فَلَا َيطَْعُمَها
ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9891

  :داق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇن
ــۇرۇش  گه قارشــىبىــر ـ بىــرى   ئىككــى چــوڭ مۇســۇلمان قوشــۇنى  « ئ

، گهرچه ئۇالرنىڭ دەۋالىرى بىـر بولسـىمۇ،   قىلمىغىچه قىيامهت بولمايدۇ
نىـــڭ پهيغهمبىـــرى هللاھهر بىـــرى ا .ىـــدۇچىقئارىلىرىـــدا چـــوڭ ئـــۇرۇش 

قىن يالغـــانچى دەججـــال ېغان ئوتتۇزغـــا يـــىـــدىۋا قىلەئىكهنلىكىنـــى د
ــام  ــچه قىي ــدۇچىقمىغى ــ  .هت بولماي ــم كۆت  يهر تهۋرەشلمىگىچه، ۈرۈئىلى

قىنلىشـــىپ كهتمىگىـــچه، ېكـــۆپهيمىگىچه، ۋاقىـــت بىـــر ـ بىـــرىگه ي    
ڭالردا مـال ـ    ئـارا كـۆپهيمىگىچه،   ئـۇرۇش بـولمىغىچه،   اپىتـنىلهر ئاشـكار  

ــا  ــىپ    دۇنيـ ــىپ ـ تېشـ ــات بئېشـ ــايالر زاكـ ــىلهرنى ې، بـ ــدىغان كىشـ رىـ
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ىلىك كۆپىيىــــپ مــــال شــــۇنچ( .تاپــــالمىغىچه قىيــــامهت بولمايــــدۇ
كىشــى ، ئــۇ تهڭلىســهكىمــگه زاكىتىنــى  ىــڭلىنېبــايالر م) كىۇتىــدېك

گىــز ېئىنســانالر ئ. دەيــدۇ“ هتىيــاجىم يــوقېمېنىــڭ بۇنىڭغــا ئ” :بايغــا
 دىن ئۆتـۈپ سـى بىناالرنى قۇرمىغىچه، ھهتتا بىـر كىشـى بىرىنىـڭ قهبرى   

دېمىگىچه، قۇياش “ چۇكاشكى بۇنىڭ ئورنىدا مهن بولسام” :كېتىۋېتىپ
تىن چىققانــدا، بــقۇيــاش غهر .تىن چىقمىغىــچه قىيــامهت بولمايــدۇبــرغه

ــان ئ ــدۇ  ېئىم ــان كىشــى قالماي ــدا  .يتمىغ ــۇ چاغ ــان  ېئ( ئ ــان ئىم يتىلغ
پهرۋەردىگارىنىـڭ بهزى  ﴿:) پايدىسىز بولىدۇ، قۇرئاندا مۇنـداق دېـيىلگهن  

يتمىغانالرنىـڭ يـاكى   ېئاالمهتلىرى كهلگهن كۈنىـدە ئىلگىـرى ئىمـان ئ   
يتقان ئىمانى پايدىسىز ېاخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئيتىپ يېئىمان ئ
يىـپ،  ېلىرىنـى ي تئۈچـۈن رەخ  ىشـىش ئىككـى كىشـى سودىل  . ①﴾ۇبولىد

ــا ېت ــى سودىلىش ــا ماي، لخ ــى(ھهتت ــۈرمهي  ) رەختلىرىن ــقىمۇ ئۈلگ قاتالش
تۆگىسـىنىڭ سـۈتىنى سـاغقان كىشـى،     . قىيـامهت قـائىم بولىـدۇ    تۇرۇپ

ــ     ــامهت ق ــتىن قىي ــكه ئۈلگۈرمهس ــۈتنى ئىچىش ــدۇس ــى . ائىم بولى كىش
تـۇرۇپ  مهي ەل، ئۇنىڭـدىن پايدىلىنىشـقا ئۈلگـۈر   نى رېمونت قىلىپكۆلى

 قاشـ ۇتۇلىپ، يېبىر كىشى لوقمىسىنى ئاغزىغا ئ. قىيامهت قائىم بولىدۇ
  . »قىيامهت قائىم بولىدۇتۇرۇپ ئۈلگۈرمهي 

 )7121: بۇخارى(

  . َوأَْنَهاًرا اُمُروًج الَْعَربِ أَْرُض َتُعوَد َوَحتَّى :ويف روايةـ  9892
 –باغۇ  دىيارى بئهرە«: باشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن_  9892

ــق   ــتان ۋە ئېرى ــايتمىغىچه   –بوس ــالىتىگه ق ــتهڭلىك ھ ــامهت ئۆس قىي
  . »قائىم بولمايدۇ

  )158: مۇسلىم(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيَنـا  َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ أَِسيٍد الِْغفَارِيِّ قَالَ اطَّلََع النَّبِيُّ َصلَّى اـ   9893
ـ  ا َوَنْحُن َنَتذَاكَُر فَقَالَ َما َتذَاكَُرونَ قَالُوا َنذْكُُر السَّاَعةَ قَالَ إِنََّها لَْن َتقُوَم َحتَّى َتَرْونَ قَْبلََه
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بَِها َوُنُزولَ ِعيَسى اْبنِ َعْشَر آَياٍت فَذَكََر الدَُّخانَ َوالدَّجَّالَ َوالدَّابَّةَ َوطُلُوَع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِ
َمْرَيَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَيأَُجوَج َوَمأُْجوَج َوثَلَاثَةَ ُخُسوٍف َخْسٌف بِالَْمْشرِقِ َوَخْسٌف 

لَـى  بِالَْمْغرِبِ َوَخْسٌف بَِجزِيَرِة الَْعَربِ َوآِخُر ذَِلَك َناٌر َتْخُرُج ِمْن الَْيَمنِ َتطْـُرُد النَّـاَس إِ  
  . َمْحَشرِِهْم

زەيفه ئىبنــى ئهســىد غىفــارى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق ۇھــ_  9893
ــدۇ ــاتتۇق، بىــز : دەي ــالىئه قىلىۋات ــارىمىزدا مۇت ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر  ئ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم كىرىپ كهلدى ۋە
  :بىز. مۇزاكىرە قىلىۋاتىسىلهر؟ ـ دەپ سورىدىتوغرىسىدا مه ېنـ  
سۆزلىشــىۋاتاتتۇق، ـ دېگهنىــدۇق، پهيغهمــبهر    ـــ قىيــامهت ھهققىــدە 

  :ئهلهيهىسساالم
ئــاالمهتنى كــۆرمىگىچه قىيــامهت خىــل ن ئــون بــۇرۇقىيــامهتتىن ـــ  

ــۇالر. قــائىم بولمايــدۇ ــۈن، دەججــال، : ئ ، قۇياشــنىڭ غهلىــته مهخلــۇقتۈت
تىن چىقىشى، مهريهم ئوغلى ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ چۈشۈشـى،    بغهر

يېـرىم   بته ۋە ئهرەىبقته، مهغـر ىقىشـى، مهشـر  يهئجۇج ۋە مهئجۇجنىڭ چى
ئاخىرىــدا  ئهڭ. ش بولىــدۇۇتــۇيهر يھهربىرىــدە بىــردىن ئــۈچ   لىــدا ىئار

   .، ـ دېدىيهمهندىن بىر ئوت چىقىپ، ئىنسانالرنى مهھشهرگاھقا ھهيدەيدۇ
  )2901: مۇسلىم(

 َورِيـحٌ : ويف أخرى. النَّاَس َتْرَحلُ َعَدٍن قُْعَرِة ِمْن َتْخُرُج َوَناٌر :ويف روايةـ   9894
  . الَْبْحرِ ِفي النَّاَس ُتلِْقي

ئهدەن زېمىنىنىـڭ  : باشقا بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   _  9894
  . ئاستىدىن بىر ئوت چىقىپ، ئىنسانالرنى كۆچۈرۈۋېتىدۇ

ڭىزغــا ېئىنســانالرنى د ،شــامال چىقىــپ: باشــقا بىــر رىــۋايهتته بولســا
   .تاشاليدۇ، ـ دەپ كهلگهن

 )2901: مۇسلىم(

 النَّـاسَ  َتْحُشـرُ  أَْو النَّاَس َتُسوُق َعَدنَ قَْعرِ ِمْن َتْخُرُج َوَناٌر: ويف أخرىـ   9895
  .قَالُوا َحْيثُ َمَعُهْم َوَتِقيلُ َباُتوا َحْيثُ َمَعُهْم فََتبِيُت
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ەن زېمىنىنىـڭ  ئهد: باشقا بىر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   _  9895
ئـۇالر ياتقـان يهردە    .سـانالرنى ھهيدەيـدۇ  بىر ئـوت چىقىـپ ئىن  ئاستىدىن 

  . ①ئۇالر ئارام ئالغان يهردە ئارام ئالىدۇ ياتىدۇ،
  )2183: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اتُِّخذَ الْفَْيُء ـ   9896
لزَّكَاةُ َمْغَرًما َوُتُعلَِّم ِلَغْيرِ الدِّينِ َوأَطَاَع الرَُّجلُ اْمَرأََتُه َوَعقَّ أُمَُّه َوأَْدَنى ُدَولًا َوالْأََماَنةُ َمْغَنًما َوا

َصِديقَُه َوأَقَْصى أََباُه َوșََهَرْت الْأَْصَواُت ِفي الَْمَساجِِد َوَساَد الْقَبِيلَةَ فَاِسقُُهْم َوكَانَ َزِعـيُم  
َم الرَُّجلُ َمَخافَةَ َشرِِّه َوșََهَرْت الْقَْيَناُت َوالَْمَعازُِف َوُشـرَِبْت الُْخُمـوُر   الْقَْومِ أَْرذَلَُهْم َوأُكْرِ

َوقَذْفًا َولََعَن آِخُر َهِذِه الْأُمَِّة أَوَّلََها فَلَْيْرَتِقُبوا ِعْنَد ذَِلَك رƷًِا َحْمَراَء َوَزلَْزلَةً َوَخْسفًا َوَمْسًخا 
  . َبالٍ قُِطَع ِسلْكُُه فََتَتاَبَع َوآَياٍت َتَتاَبُع كَنِظَامٍ

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9896
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىنســانالر ئارىســىدا قولــدىن قولغــا ئۆتــۈپ تۇرىــدىغان مــال ـ    الجــوئ«
ــات قهرز   ــمهت، زاك ــانهت غهنى ــايلىق، ئام ــان،دەپ قارال ب ــقا   غ ــدىن باش دىن

ــم   ــۈن ئىلى ــهت ئۈچ ــۆگىنىلگهن مهقس ــائهت   ئ ــا ئىت ــى ئايالىغ ، ئهر كىش
ــانقىل ــىنى قاغـ ــخ، ئانىسـ ــۆزىگه يـــ اتقانشـ ــتىنى ئـ ــۇپ،ې، دوسـ  قىن تۇتـ

قهبىلىـگه   ڭ ـ چۇڭ كـۆپهيگهن،  مهسجىدلهردە ۋا قالشقان،ايىردادىسىدىن 
كىشى باشـلىق بولغـان، قهبىلىنىـڭ باشـلىقى ئۇالرنىـڭ       سكهشئهڭ په

ان كىشـىگه  ۇلغـ كىشىسىگه ئايالنغان، يامـانلىق قىلىشـىدىن قورق   خار
الر بئىززەت ـ ئىكـرام كۆرسـىتىلگهن، ناخشـىچى ئايـالالر ۋە چـالغۇ ئهسـۋا       

ــۇ ئۈممهتنىــڭ    ــگهن، ب ــاراقالر ئىچىل ــان، ھ ــكهڭ تارقالغ رى كېيىنكىلى
، يهر يهر تهۋرەشـنى قىزىل شـامالنى،   چاغدا، لىگهنبنى ئهيىىرىئالدىنقىل

تىشـىنى،  ېپ كىـ ئۆزگىر مايمۇن ۋە چوشقىالرغائىنسانالرنىڭ شنى، ۇتۇي

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1774(ئهلبانى  ①
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تاش يېغىشنى ۋە قىيامهت ئاالمهتلىرىنىڭ يىپـى ئـۈزۈلگهن مارجانـدەك    
  . ①»ڭالرۈكۈت ئارقا ـ ئارقىدىن كېلىشىنى

  )2211: تىرمىزى(

َم ِفي غَْزَوِة َتُبوَك َعْوَف ْبَن َماِلٍك قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ عنـ   9897
ُمْوَتانٌ َوُهَو ِفي قُبٍَّة ِمْن أََدمٍ فَقَالَ اْعُدْد ِستا َبْيَن َيَدْي السَّاَعِة َمْوِتي ثُمَّ فَْتُح َبْيِت الَْمقِْدسِ ثُمَّ 

ةَ ِديَنارٍ فََيظَلُّ َساِخطًا َيأُْخذُ ِفيكُْم كَقَُعاصِ الَْغَنمِ ثُمَّ اْسِتفَاَضةُ الَْمالِ َحتَّى ُيْعطَى الرَُّجلُ ِمائَ
رِ فََيْغِدُرونَ ثُمَّ ِفْتَنةٌ لَا َيْبقَى َبْيٌت ِمْن الَْعَربِ إِلَّا َدَخلَْتُه ثُمَّ ُهْدَنةٌ َتكُونُ َبْيَنكُْم َوَبْيَن َبنِي الْأَْصفَ

  . افََيأُْتوَنكُْم َتْحَت ثََمانَِني غَاَيةً َتْحَت كُلِّ غَاَيٍة اثَْنا َعَشَر أَلْفً
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهۋف ئىبنى مالىك رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  _  9897
نىغـا  ېپهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ي  تهبۇك غازىتىدا مهن : قىلىنىدۇ

مۇنـداق  ئـۇ  كهلدىم، ئۇ تېرىدىن ياسالغان بىر چېدىرنىڭ ئىچىدە ئىـدى،  
  :دېدى
 ؛مېنىـڭ ئۆلـۈمىم  : سـانىغىن  ئىشـنى بـۇ ئـالته    بۇرۇنقىيامهتتىن «
خــۇددى قــوي ۋاباســىدەك بىــر  ؛قىلىنىشــى ديتــۇل مۇقهددەســنىڭ ئــازابه

مـال  ( ـ دۇنيـا كۆپىيىـپ كېتىشـى،     مـال  ۋابانىڭ ئاراڭالردا پهيدا بولۇشى؛
 رىلسـه، ېبىـر كىشـىگه يـۈز دىنـار ب    ) شۇ دەرىجىدە كۆپىيىپ كېتىدۇكى

نىمـۇ  ىبىر نىـڭ ئۆيلىرى بئهرە .لىپ قارايـدۇ ېئاچچىغى ك) رازى بولماي(
ــدۇرماي ــىگه( قالـ ــنه )ھهممىسـ ــدىغان پىتـ ــۇللىرى ؛كىرىـ ــفهر ئوغـ  ئهسـ

يىن ېـ ك كېلىشـىمى؛ بىلهن ئاراڭالردا بولىدىغان تىنچلىق ) قالرۇرۇمل(
 ســانجاق ئهســكهر 80خىيــانهت قىلىــپ، ئالــدىڭالرغا  كېلىشــىمگهئــۇالر 

مىــڭ  12ئاســتىدا  ھهر بىــر ســانجاق .لىــدۇېبىــلهن ھۇجــۇم قىلىــپ ك
  . »ئهسكهر بولىدۇ

   )3176: بۇخارى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 387(ئهلبانى  ①
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َحِفظُْت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   9898
وًجا َحِديثًا لَْم أَْنَسُه َبْعُد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الْآَياِت ُخُر

سِ ِمْن َمْغرِبَِها َوُخُروُج الدَّابَِّة َعلَى النَّاسِ ُضًحى َوأَيُُّهَما َمـا كَاَنـْت قَْبـلَ    طُلُوُع الشَّْم
  . َصاِحَبِتَها فَالْأُْخَرى َعلَى إِثْرَِها قَرِيًبا

دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئىبنـى ئـاس   ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىـر  _  9898
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــداق رىـ ــبهر  :مۇنـ ــهلاللالمهن پهيغهمـ ــى سـ ھۇ ئهلهيهـ

  :ۋەسهللهمنىڭ مۇنۇ ھهدىسىنى يادلىۋالغانىدىم
قۇياشـنىڭ پاتقـان    ،ى ئاالمهتلىرىـدىن بىـرى  كقىيامهتنىڭ دەسـلهپ «

، بولـۇپ  نىنىـڭ چىقىشـى  ىچاشكا ۋاقتىـدا يهر ھايۋ  ۋە دىن چىقىشىىرېي
يىنكىسـى ئۇنىـڭ   ېن چىقسـا، ك بۇرۇ يهنه بىرىدىنبۇالرنىڭ قايسىبىرى 

   .»چىقىدۇارقىسىدىنال ئ
  )2941: مۇسلىم(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ َيْرفَُعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتْخـُرُج الدَّابَّـةُ   ـ   9899
فََتِسُم النَّاَس َعلَى َخَراِطيِمهِْم ثُمَّ َيْغُمُرونَ ِفيكُْم َحتَّى َيْشَترَِي الرَُّجلُ الَْبِعَري فََيقُـولُ ِممَّـْن   

  . اْشَتَرْيَتُه فََيقُولُ اْشَتَرْيُتُه ِمْن أََحِد الُْمَخطَِّمَني
ــۋايهت قىلىن _  9899 ــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ىــدۇكى، ئهب

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بهلــگه  بۇرنىغــاڭ لهرنىىبىــر قىســىم كىشــ نى چىقىــپ، ىيهر ھــايۋ«

ھهتتـا   .ئاراڭالردا ياشـايدۇ ) يهنى بهلگه سېلىنغانالر(ئاندىن ئۇالر . دۇالىس
كىمــدىن ) تــۆگىنى(” :دىنتىۋالغان بىــر كىشــىېتــۆگه ســبىــر كىشــى 

 بۇرنىغـــا بهلـــگه ســـېلىنغانالرنىڭ”: دەپ سورىســـا، ئـــۇ “تىۋالدىڭ؟ېســـ
   .①دەپ جاۋاب بېرىدۇ “تىۋالدىمېبىرىدىن س

  )21805: ئهھمهد(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئــۆمهر ئىبنــى ): 12573(ھهيســهمى  ①

ئابـــدۇرراھمان ئىبنـــى ئهتىيـــيهدىن باشـــقا راۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ راۋىيلىرىـــدۇر، ئهممـــا ئۇمـــۇ   
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 الشعب بئس«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال هريرة أيب عنـ   9900
 فتصـرǷ  الدابـةơ  Ûرج«: قال اهللا؟ رسول يا ذاك فيم: قالوا أوثالثةÛ مرتني قاƬا »جياد
  . »اƪافقني بني ما فيسمعها صرخاتÛ ثالث

ــۇدىن    _  9900 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  :للهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه: قىلىنىدۇ

دېـدى ۋە بـۇ سـۆزىنى ئىككـى ـ      دېگهن يامـان ۋادىـدۇر؟ ـ    ىمېىياد نـ ج 
  :ساھابىلهر. ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى

ــۇلۇلالھ     ــى رەس ــۈن؟ ئ ــېمه ئۈچ ــ ن ــ ! ـ ــورىـ ــبهر  ،دىغانىدەپ س پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

 .كىرەيـدۇ رتىم ھۆېـ نى چىقىـپ، ئـۈچ ق  ىيهردىن يهر ھايۋ چۈنكى ئۇـ  
، كىچه ھهممه كىشى ئاڭاليدۇبىقتىن مهغرىكىرىشىنى مهشررئۇنىڭ ھۆ

  . ①دېدىـ 
   )1657: »ئهۋسهتئهل«(

. حرمـة  املساجد أعظم من الدابة ơرج«: قال رفعه أسيد بن حذيفة عنـ   9901
  .»تصدعت إذ كذلكÛ هم فبينا األرضÛ رنت إذ قعودÛ هم فبينا

ــ_  9901 زەيفه ئىبنـــى ئهســـىد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  ۇھـ
  :ۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدقىلىن

ــۇالر .نى مهســجىدنىڭ ئهڭ كاتتىســىدىن چىقىــدۇ ىيهر ھــايۋ« شــۇ  ئ
  . ②»رىلىدۇېيدۇ، ئاندىن ھالهتته تۇرغانلىرىدا يهر سىلكىنى

  )»ۋسهتلئهئه«(
  

                                                 
يهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە رەبـاھ ئىبنـى ئۇبهيـدۇلالھ       بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋا ): 12577(ھهيسهمى  ①

 .ئىبنى ئۆمهر ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 12578(ھهيسهمى  ②
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 طَلََعِت إِذَا” :َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ َعْمرٍو بن اللَِّه َعْبِد َعْنـ   9902
 ِشـئَْتÛ  ِلَمـنْ  أَْسـُجدَ  أَنْ ُمْرنِي إِلَهِيÛ: ُيَناِدي َساجًِدا إِْبِليُس َيِخرُّ َمْغرِبَِهاÛ ِمْن الشَّْمُس
 أَنْ َربِّـي  َسأَلُْت نََّماإِ: فََيقُولُ التََّضرَُّع؟ َهذَا َما َسيُِّدُهْمÛ َيا: فََيقُولُونَ َزَبانَِيُتُهÛ إِلَْيِه فََتْجَتِمُع
 ِفـي  َصْدعٍ ِمْن اَألْرضِ َدابَّةُ َتْخُرُج ثُمَّ الَْمْعلُوُمÛ الَْوقُْت َوَهذَا الَْمْعلُومÛِ الَْوقِْت إِلَى ُيْنِظَرنِي
Ûَتَضُعَها َخطَْوٍة فَأَوَّلُ الصَّفَا Ûَفََتلِْطُمُه إِْبِليَس َتأِْتي ثُمَّ بِأَْنطَاِكيَّة“ .  

ــدۇلالھ ئىبنـــى ئ_  9902 ــۋايهت  ابـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــر رەزىيهلالھـ ئهمـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
شهيتان سـهجدە قىلىـش ئۈچـۈن     ۋاقىتتا،ىن چىققان ىبتقۇياش غهر«

ــۆزىنى  ــدۇيهرگه ئ ــى ”: ۋە ئاتى ــبىمئ ــن، ســهن   ! رەب ــۇيرۇق قىلغى ــا ب ماڭ
ــالي   ــهجدە قى ــان كىشــىگه س ــدۇ “!خالىغ ــانىيالرەز .دەپ يالۋۇرى ــى( ب  يهن

دەرھال ئۇنىڭ ئهتراپىغـا  ) جهھهننهمگه مۇئهككهل قىلىنغان پهرىشتىلهر
مه ئۈچۈن بۇنداق ېن! كاتتىسىنىڭ )يهنى ئازغۇنالر(ئۇالر ئى ”: يىغىلىپ

رەببىمدىن مېنـى مهلـۇم بىـر    ”: شهيتان. دەپ سورايدۇ“ رىۋاتىسهن؟ۇيالۋ
ۇ كېچىكتــۈرۈلگهن شــىــگهن ئىــدىم، ىچه كېچىكتۈرۈشــىنى تىلقۋاقىــت

انىڭ يېرىلغـان  سـهف يىن ېك. بېرىدۇ بدەپ جاۋا“ ۋاقىت يېتىپ كهلدى
 قويىـدۇ  ①ياغـا مىنـى ئانتاك ىبىرىنچى قهد پ،نى چىقىىجايىدىن يهر ھايۋ

   .②»ئۇنى كاچاتاليدۇ ،شهيتاننىڭ ئالدىغا كېلىپ ۋە
   )»ئهۋسهتئهل«ۋە  »ئهلكهبىر«(

َبلٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُعْمَرانُ َبْيِت َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجـ   9903
الَْمقِْدسِ َخَراُب َيثْرَِب َوَخَراُب َيثْرَِب ُخُروُج الَْملَْحَمِة َوُخُروُج الَْملَْحَمِة فَْتُح قُْسـطَْنِطينِيَّةَ  

مَّ َضَرَب بَِيِدِه َعلَى فَِخِذ الَِّذي َحدَّثَُه أَْو َمْنِكبِِه ثُمَّ قَالَ َوفَْتُح الْقُْسطَْنِطينِيَِّة ُخُروُج الدَّجَّالِ ثُ
  . إِنَّ َهذَا لََحقٌّ كََما أَنََّك َهاُهَنا أَْو كََما أَنََّك قَاِعٌد َيْعنِي ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ

                                                 
 .بىر رايوننىڭ ئىسمىئانتاكيا ـ ھازىرقى تۈركىيهنىڭ ھاتاي ۋىاليىتىگه قاراشلىق  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئىسـهاق ئىبنـى ئىبـراھىم     ): 12578(ھهيسهمى  ②

 .ئىبنى زەبرىق ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ــۋايهت   _  9903 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــى جهبهل رەزىيهلالھــ ــاز ئىبنــ مۇئــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر قىلىن
لىشــىپ بخارا) مهدىــنه(بهيتــۇل مــۇقهددەس ئاۋاتلىشــىپ، يهســرىب «

تىشى، كاتتا ئۇرۇشنىڭ چىقىشى ېلىشىپ كبيهسرىبنىڭ خارا .تىدۇېك
ھـــازىرقى (نپول ســـتانتىنكاتتـــا ئۇرۇشـــنىڭ چىقىشـــى، قۇ .دېمهكتـــۇر
نىڭ ئـازاد  پولتانتىنسـ نقۇ .قىلىنىشـى دېمهكتـۇر   دنىڭ ئازا)ئىستانبۇل

ئانـــدىن پهيغهمـــبهر . »قىلىنىشـــى، دەججالنىـــڭ چىقىشـــى دېمهكتـــۇر
يـاكى  ( يوتىسـىغا  ئهلهيهىسساالم سۆزىنى ئاڭالپ ئولتۇرغـان كىشـىنىڭ  

  :مۇنداق دېدىقويۇپ ئۇرۇپ قولى بىلهن  )دولىسىغا
يهردە  بـــۇ) لماقتـــامۇئـــاز ئىبنـــى جهبهل نهزەردە تۇتۇ(ســـېنىڭ  ،بـــۇ«

   .①»ھهقىقهتتۇر الئولتۇرغىنىڭدەك
  )4294: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم الَْملَْحَمـةُ   ـ   9904
  . الْكُْبَرى َوفَْتُح الْقُْسطَْنِطينِيَِّة َوُخُروُج الدَّجَّالِ ِفي َسْبَعِة أَْشُهرٍ

ــى جهبهل  _  9904 ــاز ئىبنــ ــۋايهت  مۇئــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ رەزىيهلالھــ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
نىـڭ  )يهنى ئىستانبۇل(نستانتىنپول كاتتا ئۇرۇشنىڭ چىقىشى، قۇ«
يــۈز دەججالنىــڭ چىقىشــى يهتــته ئــاي ئىچىــدە     ۋە قىلىنىشــى  دئــازا
  . ②»دۇبېرى

 )4295: ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه ْبنِ ُبْسرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ َبـْيَن    َعْن َعْبِد ـ   9905
  . الَْملَْحَمِة َوفَْتحِ الَْمِديَنِة ِستُّ ِسنَِني َوَيْخُرُج الَْمِسيُح الدَّجَّالُ ِفي السَّابَِعِة

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى بۇســـر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  _  9905
  :ۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدقىلىن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3609(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 925(ئهلبانى  ②
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نىڭ فهتىــه قىلىنىشــى ئارىســىدا ئىســتانبۇلكاتتــا ئــۇرۇش بىــلهن «
  . ①»دا دەججال چىقىدۇىئالته يىل بار، يهتتىنچى يىل

  )4296: ئهبۇ داۋۇد(

 عليه اهللا صلىـ   اللَِّه ولَِرُس َحْولَ َنْحُن َبْيَنَما: قَالَ َعْمرٍو ْبَن اللَِّه َعْبد َعْنـ   9906
 أَوَّالً ُتفْـَتحُ  الَْمِديَنَتْينِ أَىُّـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   اللَِّه َرُسولُ ُسِئلَ إِذْ َنكُْتُبـ   وسلم

  . »أَوَّالً ِهَرقْلَ َمِديَنةُ َبلْ الÛَ«:ـ  وسلم عليه اهللا صلىـ  النَّبِىُّ فَقَالَ ُروِميَّةُ؟ أَْو قُْسطَْنِطينِيَّةُ
ۇدىن ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــئابــدۇلالھ ئىبنــى _  9906

بىـز پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىـدا     : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
پهيغهمــــبهر  ەيلهنيېزىۋاتقــــان ئىــــدۇق، بىــــر) ئۇنىــــڭ ســــۆزلىرىنى(

  :ئهلهيهىسساالمدىن
؟ ـ دەپ    ــــ قۇنســـتانتىنىيه بـــۇرۇن فهتىـــه قىلىنامـــدۇ، رۇمىيهمـــۇ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانىسورى
فهتىـــه ) رۇمىـــيه(ــــ ھهممىـــدىن بـــۇرۇن ھىرەقلىنىـــڭ شـــهھىرى  

   .قىلىنىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )486: مىىدار(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكُونُ ِفي آِخـرِ  ـ   9907
Ǹٌ َوقَذٌْف قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََنْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ قَالَ َنَعْم إِذَا الْأُمَِّة َخْسٌف َوَمْس

  . șََهَر الُْخْبثُ
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن _  9907

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ايمۇن ۋە توڭگۇزغا ئايلىنىش، ش، مۇتۇبۇ ئۈممهتنىڭ ئاخىرىدا يهر يـ  

يهنـى  (مهن . دېدى، ـ  لىدۇېھادىسىلىرى مهيدانغا كبېشىغا تاش يېغىش 
  :)ئائىشه

                                                 
 .ـ دېگهن زەئىپ،): 926(ئهلبانى  ①
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ــ   ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــارىمىزدا ! رەس ــاالك  بولســىمۇ،ياخشــى ئىنســانالر  ئ ھ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىمغانىبوالمدۇق؟ ـ دەپ سورى

  . ①دەپ جاۋاب بهردى ، ـ)شۇنداق بولىدۇ(زىنا كۆپهيگهندە ھهئه، ـ  
  )2185: تىرمىزى(
  

َعْن َناِفعِ ْبنِ ُعْتَبةَ قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة ـ   9908
اُب الصُّوِف فََوافَقُـوُه  قَالَ فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْوٌم ِمْن ِقَبلِ الَْمْغرِبِ َعلَْيهِْم ِثَي

ائِْتهِْم  ِعْنَد أَكََمٍة فَإِنَُّهْم لَِقَياٌم َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِعٌد قَالَ فَقَالَْت ِلي َنفِْسي
فَأََتْيُتُهْم فَقُْمُت َبْيَنُهْم َوَبْيَنُه قَـالَ   فَقُْم َبْيَنُهْم َوَبْيَنُه لَا َيْغَتالُوَنُه قَالَ ثُمَّ قُلُْت لََعلَُّه َنجِيٌّ َمَعُهْم

فََحِفظُْت ِمْنُه أَْرَبَع كَِلَماٍت أَُعدُُّهنَّ ِفي َيِدي قَالَ َتْغُزونَ َجزِيَرةَ الَْعَربِ فََيفَْتُحَها اللَّـُه ثُـمَّ   
  . مَّ َتْغُزونَ الدَّجَّالَ فََيفَْتُحُه اللَُّهفَارَِس فََيفَْتُحَها اللَُّه ثُمَّ َتْغُزونَ الرُّوَم فََيفَْتُحَها اللَُّه ثُ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   تبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ۇئىبنـى ئـ   ئنافى_  9908
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله بىـر      : قىلىنىدۇ

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغــا    ئــۇ ئارىــدا،  .غازاتقــا چىقتــۇق 
ئـۇالر ئۈسـتىگه يۇڭـدىن توقۇلغـان      .هۋم كهلـدى تهرەپتىن بىر ق بمهغرى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ئهكهمه  كىــيىم كىيىۋالغــان بولــۇپ،
ئـۇالر تىـك تـۇراتتى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم       .دېگهن جايدا ئۇچراشـتى 

ــا  ــدىبولســ ــان ئىــ ــاپنه. ئولتۇرغــ ــىم ماڭــ ــپ،ب”: ســ ــبهر  ېرىــ پهيغهمــ
ر پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا   ئـۇال  !ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا تـۇرغىن 
بهلكىم ئۇالر ” :ئىچىمدەئۆز . ىتدەيت “زىيانكهشلىك قىلىپ قويمىسۇن

دەپ “ رەكېبىلهن بىر پايدىلىق ئىشنى مهسلىههت قىلىۋاتقان بولسا ك
ــدىم ـ دە،    ــلهن ئۇالرنىــڭ ئارىســىغا    ئويلى ــبهر ئهلهيهىسســاالم بى پهيغهم

ــۇردۇم ېك ــپ تـ ــاالمنىڭ . لىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــان   پهيغهمـ ــا ئېيتقـ ئۇالرغـ
بىــر ـ   (مــدا ۇئــۇالرنى قول. ســۆزلىرىدىن تــۆت ئېغىزنــى يادقــا ئېلىۋالــدىم

 فهتىـه ئـۇنى   ،ىـپ ئېچا ئـۇرۇش  غـ لىىئار بئهرە«: رىمهنېساناپ ب) بىرلهپ
فهتىهنـــى ســـىلهرگه هللا فارســـالر بىـــلهن ئۇرۇشىســـىلهر، ا .قىلىســـىلهر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1776(ئهلبانى  ①
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يهنه رگه سـىله هللا ئۇرۇشىسـىلهر، ا  مـۇ قالر بىلهنۇرۇمل .مۇيهسسهر قىلىدۇ
هللا يىن دەججـال بىـلهن ئۇرۇشىسـىلهر، ا   ېك .مۇيهسسهر قىلىدۇفهتىهنى 

  . »قىلىدۇ بۇنىڭدىمۇ سىلهرگه زەپهر ئاتا
   )2900: مۇسلىم(

 قَْبـلَ  َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسِمْعُت قَالَ اللَِّه َعْبِد ْبن َجابِر عنـ   9909
 ِمْن الْأَْرضِ َعلَى َما بِاللَِّه َوأُقِْسُم اللَِّه ِعْنَد ِعلُْمَها َوإِنََّما السَّاَعِة َعْن َتْسأَلُونِي بَِشْهرٍ َيُموَت أَنْ

  . َسَنٍة ِمائَةُ َعلَْيَها َتأِْتي َمْنفُوَسٍة َنفْسٍ
مهن : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇجابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9909

مۇنـــداق بـــۇرۇن ۋاپاتىـــدىن بىـــر ئـــاي پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ 
ســــىلهر مهنــــدىن قىيــــامهت ھهققىــــدە « :دېگهنلىكىنــــى ئاڭلىــــدىم

چكىم ېىن باشقا ھتهللاشىنى اۇسورايسىلهر، ئهمما قىيامهتنىڭ قاچان بول
لىۋاتقــان ېنهپهس ئ ھــازىركــى، قىلىمهنقهســهم بىــلهن  هللا .بىلمهيــدۇ

   .»اشىمايدۇالرنىڭ ھېچ بىرى يۈز يىلدىن كۆپ يئىنسان) ياشاۋاتقان(
  )2538: مۇسلىم(

  . ُيرِيُد بِذَِلَك أَنََّها َتْخرُِم ذَِلَك الْقَْرنَ :عن ابن عمر بنحوهÛ وفيهـ  9910
يۇقىرىقىنىـڭ  دىن مـا بۇخارى ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9910

 :ئوخشىشــىنى نهقىــل قىلغــان بولــۇپ، ئۇنىڭــدا يهنه مۇنــداق دېــيىلگهن
ــاالم  ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۆزىدىن   پهيغهمـ ــتىكى سـ ــۇقىرىقى ھهدىسـ ــ يـ ۇ شـ

   .دىكى ئىنسانالرنى مهقسهت قىلغانئهسىر
  )601: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ رَِجالٌ ِمْن الْأَْعَرابِ ُجفَاةً َيأُْتونَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه  ـ   9911
ُر إِلَى أَْصَغرِِهْم فََيقُولُ إِنْ َيِعْش َهذَا لَا ُيْدرِكْـُه  َعلَْيِه َوَسلََّم فََيْسأَلُوَنُه َمَتى السَّاَعةُ فَكَانَ َيْنظُ

  . الَْهَرُم َحتَّى َتقُوَم َعلَْيكُْم َساَعُتكُْم قَالَ ِهَشاٌم َيْعنِي َمْوَتُهْم
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: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا_  9911
ا كهلـــگهن لىـــرى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ يېنىغـــبســـهھرا ئهرە
  :چاغلىرىدا

پهيغهمــــبهر  ىشــــاتتى،؟ ـ دەپ سور    بولىــــدۇ قىيــــامهت قاچــــانـــــ  
  :تۇرۇپ چىكىگه قاراپىئهلهيهىسساالممۇ ئۇالرنىڭ ئهڭ ك

ــ   ــۇ ــ ــاال ئهگهر بـ ــا، بـ ــۇ ياشىسـ ــتىنرىېقئـ ــۇرۇن  شـ ــىلهرنىڭ بـ سـ
، يهنى سىلهر ئۆلۈپ بولىسىلهر، ـ دەپ جـاۋاب   قىيامىتىڭالر قائىم بولىدۇ

  . بېرەتتى
  )6511: ارىبۇخ(

 اهللا صلىـ   اهللا رسولُ قال: قالـ   عنه اهللا رضيـ   اƪدري سعيد أبوـ   9912
  .»الَْيْوَم َمْنفُوَسةٌ َنفٌْس اَألْرضِ َوَعلَى َسَنٍة ِمائَةُ َتأِْتى الَ«: ـ  وسلم عليه

ــۋايهت قىلىن _  9912 ىــدۇكى، ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
  :يهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله

ــالپ « ــدىن باشــ ــدە 100بۈگۈنــ ــدە ،يىــــل ئۆتكهنــ ــازىر ( يهر يۈزىــ ھــ
  . »بىرمۇ كىشى قالمايدۇ) ياشاۋاتقانالردىن

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َيا إِلَّـا  َعْن َعْبِد اللَِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْو لَْم َيْبَق ِمْن الدُّْنـ   9913
أَْو ِمْن  َيْوٌم قَالَ َزاِئَدةُ ِفي َحِديِثِه لَطَوَّلَ اللَُّه ذَِلَك الَْيْوَم ثُمَّ اتَّفَقُوا َحتَّى َيْبَعثَ ِفيِه َرُجلًا ِمنِّي

َض ِقْسـطًا  أَْهلِ َبْيِتي ُيَواِطئُ اْسُمُه اْسِمي َواْسُم أَبِيِه اْسُم أَبِي َزاَد ِفي َحِديِث ِفطْرٍ َيْملَأُ الْأَْر
  . َوَعْدلًا كََما ُمِلئَْت șُلًْما َوَجْوًرا

ىـــدۇكى، ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىن_  9913
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــادا « ــامهتكه(دۇني ــان بولســىمۇ  ) قىي ــۈن قالغ ــر ك ــۈننى  هللا ا ،بى ــۇ ك ئ
ۋە ياكى مېنىڭ ئهھلىمدىن ئىسمى  يىن ئۇ كۈندە مهندىنېك .تىدۇرئۇزا

بىـر   ئوخشـايدىغان دادامنىڭ ئىسمىغا  مۇئىسمىمغا، دادىسىنىڭ ئىسمى
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زۇلـۇم ۋە ھهقسـىزلىك بىـلهن تولغـان يهر     ئۇ كىشـى   .ۋەتىدۇهكىشىنى ئ
  . ①»تولدۇرىدۇ پقايۈزىنى ئادالهت ۋە ئىنسا

  )4282: ئهبۇ داۋۇد(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َيقُـولُ     َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َسِمْعُتـ   9914
  . الَْمْهِديُّ ِمْن ِعْتَرِتي ِمْن َولَِد فَاِطَمةَ

ــا  _  9914 ــۇ ئهنهـ ــهلهمه رەزىيهلالھـ ــۇ سـ ــدۇئۇممـ ــداق دەيـ مهن : مۇنـ
ــهللهمنىڭپهيغهمـــبهر  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ مهھـــدى مېنىـــڭ «: سـ

ــ   ــڭ ئهۋالدىدىنـ ــلىمدىن، فاتىمهنىـ ــان  » ردۇنهسـ ــى ئاڭلىغـ دېگهنلىكىنـ
  . ②ئىدىم

 )4284: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْهِديُّ ـ   9915
ِلئَْت َجْوًرا َوșُلًْما َيْمِلـُك  ِمنِّي أَْجلَى الَْجْبَهِة أَقَْنى الْأَْنِف َيْملَأُ الْأَْرَض ِقْسطًا َوَعْدلًا كََما ُم

  . َسْبَع ِسنَِني
ئهبــــۇ ســــهئىد خــــۇدرى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  _  9915
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
، ئۇنىـڭ ماڭلىيىنىـڭ چېچـى ئـاز     .دۇرمهھدى مېنىڭ نهسـلىمدىن «

زۇلۇم ۋە ھهقسىزلىك ۈم سۈرۈپ، ئۇ يهتته يىل ھۆك .قاڭشارلىق كېلىدۇ
  . ③»بىلهن تولغان يهر يۈزىنى ئادالهت ۋە ئىنساپ بىلهن تولدۇرىدۇ

  )4285: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3601(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3603(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3604(ئهلبانى  ③
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قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَنظََر إِلَى اْبنِِه الَْحَسنِ فَقَالَ إِنَّ اْبنِي َهذَا َسـيٌِّد  ـ   9916
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسَيْخُرُج ِمْن ُصلْبِِه َرُجلٌ ُيَسمَّى بِاْسمِ َنبِيِّكُْم ُيْشبُِهُه كََما َسمَّاُه النَّبِيُّ َصلَّى ا

  . ِفي الُْخلُقِ َولَا ُيْشبُِهُه ِفي الَْخلْقِ
ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئـوغلى ھهسـهن رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا      _  9916

  : قاراپ
ــ م  ــۇم ــ ــۇ ئوغلـ ــا ېنىـــڭ بـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــدەكالم پهيغهمـ  ئېيتقانـ

ــهييىد ــدۇ،      .ۇرتس ــادەم چىقى ــر ئ ــلىدىن بى ــڭ نهس ــڭ ئۇنى ــمى ئۇنى ئىس
بولىدۇ، ئهخالقتا ئۇنىڭغـا   )بىلهن ئوخشاش( پهيغهمبىرىڭالرنىڭ ئىسمى

  . ①دېدى، ـ ئوخشىمايدۇ ئهمما تهن قۇرۇلۇشىئوخشايدۇ، 
  )4290: ئهبۇ داۋۇد(

  
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْهِديُّ ِمنَّا أَْهلَ الَْبْيِت َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـ   9917

  . ُيْصِلُحُه اللَُّه ِفي لَْيلٍَة
ىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىن_  9917

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
شـۇ  چىـدە  ېك ئۇنى بىرهللا ا .مهھدى بىزدىن، ئهھلى بهيتتىن بولىدۇ«

  . ②»ماقامغا كۆتۈرىدۇ
  )4085: ئىبنى ماجه(

 اللَّـهِ  َرُسـولِ  ُمَناِدي الُْمَناِدي نَِداَء َسِمْعُت: قالت قَْيسٍ بِْنَت فَاِطَمةَ عنـ   9918
 اللَِّه َرُسولِ َمَع فََصلَّْيُت الَْمْسجِِد إِلَى فََخَرْجُت َجاِمَعةً الصَّلَاةَ ُيَناِدي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 اللَِّه َرُسولُ قََضى فَلَمَّا الْقَْومِ șُُهوَر َتِلي الَِّتي النَِّساِء َصفِّ ِفي فَكُْنُت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 ُمَصلَّاُه َساٍنإِْن كُلُّ ِلَيلَْزْم فَقَالَ َيْضَحُك َوُهَو الِْمْنَبرِ َعلَى َجلََس َصلَاَتُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى
 َولَـا  ِلَرغَْبٍة َجَمْعُتكُْم َما َواللَِّه إِنِّي قَالَ أَْعلَُم َوَرُسولُُه اللَُّه قَالُوا َجَمْعُتكُْم ِلَم أََتْدُرونَ قَالَ ثُمَّ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 924(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3300(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى ئۇرۇشالردا ۋە قىيامهت ئاالمهتلىرىچوڭ 

 510

 َوَحـدَّثَنِي  َوأَْسلََم اَيَعفََب فََجاَء َنْصَرانِيا َرُجلًا كَانَ الدَّارِيَّ َتِميًما ِلأَنَّ َجَمْعُتكُْم َولَِكْن ِلَرْهَبٍة
 َبْحرِيَّـةٍ  َسِفيَنٍة ِفي َرِكَب أَنَُّه َحدَّثَنِي الدَّجَّالِ َمِسيحِ َعْن أَُحدِّثُكُْم كُْنُت الَِّذي َوافََق َحِديثًا
 َجزِيـَرةٍ  إِلَى فَئُواأَْر ثُمَّ الَْبْحرِ ِفي َشْهًرا الَْمْوُج بِهِْم فَلَِعَب َوُجذَاَم لَْخمٍ ِمْن َرُجلًا ثَلَاِثَني َمَع
 َدابَّـةٌ  فَلَِقَيْتُهْم الَْجزِيَرةَ فََدَخلُوا السَِّفيَنِة أَقُْرْب ِفي فََجلَُسوا الشَّْمسِ َمْغرِبِ َحتَّى الَْبْحرِ ِفي

 فَقَالَْت أَْنِت َما ِكَوْيلَ فَقَالُوا الشََّعرِ كَثَْرِة ِمْن ُدُبرِِه ِمْن قُُبلُُه َما َيْدُرونَ لَا الشََّعرِ كَِثُري أَْهلَُب
 إِلَى فَإِنَُّه الدَّْيرِ ِفي الرَُّجلِ َهذَا إِلَى اْنطَِلقُوا الْقَْوُم أَيَُّها قَالَْت الَْجسَّاَسةُ َوَما قَالُوا الَْجسَّاَسةُ أََنا

 ِسَراًعا فَاْنطَلَقَْنا قَالَ َشْيطَاَنةً َتكُونَ أَنْ ِمْنَها فَرِقَْنا َرُجلًا لََنا َسمَّْت لَمَّا قَالَ بِالْأَْشَواقِ َخَبرِكُْم
 إِلَـى  َيَداُه َمْجُموَعةٌ وِثَاقًا َوأََشدُُّه َخلْقًا قَطُّ َرأَْيَناُه إِْنَساٍن أَْعظَُم ِفيِه فَإِذَا الدَّْيَر َدَخلَْنا َحتَّى
 َخَبـرِي  َعلَـى  قََدْرُتْم قَْد قَالَ أَْنَت اَم َوْيلََك قُلَْنا بِالَْحِديِد كَْعَبْيِه إِلَى ُركَْبَتْيِه َبْيَن َما ُعُنِقِه

 ِحَني الَْبْحَر فََصاَدفَْنا َبْحرِيٍَّة َسِفيَنٍة ِفي َرِكْبَنا الَْعَربِ ِمْن أَُناٌس َنْحُن قَالُوا أَْنُتْم َما فَأَْخبُِرونِي
 فَـَدَخلَْنا  أَقُْربَِهـا  ِفـي  فََجلَْسَنا َهِذِه َجزِيَرِتَك إِلَى أَْرفَأَْنا ثُمَّ َشْهًرا الَْمْوُج بَِنا فَلَِعَب اغَْتلََم

 فَقُلَْنـا  الشَّـَعرِ  كَثَْرِة ِمْن ُدُبرِِه ِمْن قُُبلُُه َما ُيْدَرى لَا الشََّعرِ كَِثُري أَْهلَُب َدابَّةٌ فَلَِقَيْتَنا الَْجزِيَرةَ
 ِفـي  الرَُّجلِ َهذَا إِلَى اْعِمُدوا قَالَْت َسةُالَْجسَّا َوَما قُلَْنا الَْجسَّاَسةُ أََنا فَقَالَْت أَْنِت َما َوْيلَِك
 َتكُـونَ  أَنْ َنـأَْمنْ  َولَـمْ  ِمْنَها َوفَزِْعَنا ِسَراًعا إِلَْيَك فَأَقَْبلَْنا بِالْأَْشَواقِ َخَبرِكُْم إِلَى فَإِنَُّه الدَّْيرِ
 َنْخِلَها َعْن أَْسأَلُكُْم قَالَ َتْسَتْخبُِر َشأْنَِها أَيِّ َعْن قُلَْنا َبْيَسانَ َنْخلِ َعْن أَْخبُِرونِي فَقَالَ َشْيطَاَنةً
 َعْن قُلَْنا الطََّبرِيَِّة ُبَحْيَرِة َعْن أَْخبُِرونِي قَالَ ُتثِْمَر لَا أَنْ ُيوِشُك إِنَُّه أََما قَالَ َنَعْم لَُه قُلَْنا ُيثِْمُر َهلْ
 أَنْ ُيوِشـكُ  َماَءَهـا  إِنَّ أََما قَالَ الَْماِء كَِثَريةُ ِهَي لُواقَا َماٌء ِفيَها َهلْ قَالَ َتْسَتْخبُِر َشأْنَِها أَيِّ

 َوَهلْ َماٌء الَْعْينِ ِفي َهلْ قَالَ َتْسَتْخبُِر َشأْنَِها أَيِّ َعْن قَالُوا ُزغََر َعْينِ َعْن أَْخبُِرونِي قَالَ َيذَْهَب
 أَْخبُِرونِي قَالَ َماِئَها ِمْن َيْزَرُعونَ َوأَْهلَُها الَْماِء كَِثَريةُ ِهَي َنَعْم لَُه قُلَْنا الَْعْينِ بَِماِء أَْهلَُها َيْزَرُع
 قَالَ َنَعْم قُلَْنا الَْعَرُب أَقَاَتلَُه قَالَ َيثْرَِب َوَنَزلَ َمكَّةَ ِمْن َخَرَج قَْد قَالُوا فََعلَ َما الْأُمِّيَِّني َنبِيِّ َعْن
 كَـانَ  قَْد لَُهْم قَالَ َوأَطَاُعوُه الَْعَربِ ِمْن َيِليِه َمْن َعلَى șََهَر قَْد نَُّهأَ فَأَْخَبْرَناُه بِهِْم َصَنَع كَْيَف
 الَْمِسـيحُ  أََنـا  إِنِّي َعنِّي ُمْخبُِركُْم َوإِنِّي ُيِطيُعوُه أَنْ لَُهْم َخْيٌر ذَاَك إِنَّ أََما قَالَ َنَعْم قُلَْنا ذَِلَك
 َهَبطُْتَهـا  إِلَّا قَْرَيةً أََدَع فَلَا الْأَْرضِ ِفي فَأَِسَري فَأَْخُرَج الُْخُروجِ ِفي ِلي ُيْؤذَنَ أَنْ أُوِشُك َوإِنِّي
 َواِحَدةً أَْدُخلَ أَنْ أََرْدُت كُلََّما ِكلَْتاُهَما َعلَيَّ ُمَحرََّمَتاِن فَُهَما َوطَْيَبةَ َمكَّةَ غَْيَر لَْيلَةً أَْرَبِعَني ِفي



  ئۇرۇشالردا ۋە قىيامهت ئاالمهتلىرىچوڭ 

511 

 ِمْنَهـا  َنقْبٍ كُلِّ َعلَى َوإِنَّ َعْنَها َيُصدُّنِي َصلًْتا السَّْيُف بَِيِدِه َملٌَك َبلَنِياْسَتقْ ِمْنُهَما َواِحًدا أَْو
 الِْمْنَبرِ ِفي بِِمْخَصَرِتِه َوطََعَن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَْت َيْحُرُسوَنَها َملَاِئكَةً
 َنَعـمْ  النَّاُس فَقَالَ ذَِلَك َحدَّثُْتكُْم كُْنُت َهلْ أَلَا الَْمِديَنةَ َيْعنِي طَْيَبةُ َهِذِه ةُطَْيَب َهِذِه طَْيَبةُ َهِذِه
 ِفي إِنَُّه أَلَا َوَمكَّةَ الَْمِديَنِة َوَعْن َعْنُه أَُحدِّثُكُْم كُْنُت الَِّذي َوافََق أَنَُّه َتِميمٍ َحِديثُ أَْعَجَبنِي فَإِنَُّه
 ِقَبـلِ  ِمْن ُهَو َما الَْمْشرِقِ ِقَبلِ ِمْن ُهَو َما الَْمْشرِقِ ِقَبلِ ِمْن َبلْ لَا الَْيَمنِ َبْحرِ أَْو الشَّأْمِ َبْحرِ

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِمْن َهذَا فََحِفظُْت قَالَْت الَْمْشرِقِ إِلَى بَِيِدِه َوأَْوَمأَ ُهَو َما الَْمْشرِقِ
  . َوَسلََّم

ادىن مۇنـداق رىـۋايهت   فاتىمه بىنتى قهيس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ  _  9918
ــدۇ ــىنىڭ : قىلىنىـ ــاالمنىڭ جاكارچىسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ئهي ”: پهيغهمـ

، ېرىـپ ه بكمهسجىدپ، دېگهن ئاۋازىنى ئاڭال “!جامائهت، نامازغا كېلىڭالر
ــ      ــاز ئوق ــرگه نام ــلهن بى ــاالم بى ــبهر ئهلهيهىسس ــڭ  .مۇدۇپهيغهم ئهرلهرنى

پهيغهمــبهر . قاتارىــدا ئىــدىم نىــڭئايالالر ۇتــۇپ تۇرغــانســهپ تئارقىســىدا 
ــامىزىنى ئوقــۇپ بولغانــدىن ك  كۈلۈمســىرىگهن  ،يىنېــئهلهيهىسســاالم ن

  :پۇنبهردە ئولتۇرۇھالدا م
ــ ھــېچكىم   ــ ! يېرىــدىن قىمىرلىمىســۇن) نامــاز ئوقۇغــان(ـ . دېــدىـ

  :ئاندىن
 .دەپ سـورىدى مه ئۈچۈن يىغقىنىمنـى بىلهمسـىلهر؟ ـ    ېسىلهرنى نـ  

  :جامائهت
پهيغهمــبهر . ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى بىلگۈچىــدۇر، ـ دېيىشــتى  هللا اـــ  

  :ئهلهيهىسساالم
ئىشـقا  مهن سـىلهرنى بىـر    نىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى،هللاـ  

 ،ئۈچـۈن چاقىرمىـدىم   ئۇنىڭـدىن ئاگاھالنـدۇرۇش   يـاكى  رىغبهتلهندۈرۈش
ئــۇ  ،ئىــدى بىــر ناســاراشــۇنىڭ ئۈچــۈن چــاقىردىمكى، تهمىــم دارى  بهلكــى

ــدى   ،لىــپېك ــئهت قىلىــپ مۇســۇلمان بول ــا بهي ــا  . ماڭ ــۇ ماڭ مېنىــڭ ئ
 سىلهرگه دەججال ھهققىدە سۆزلهپ بهرگهنلىرىمگه ئوخشاپ كېتىـدىغان 

م ۋە جـۇزام قهبىلىسـىدىن   خـ له مهن: مۇنداق بىر ۋەقهنـى سـۆزلهپ بهردى  
ڭىـز  ېمىـدە بىـر ئـاي د   ېك .تىممىگه چىقېكىشى بىلهن بىرلىكته ك 30
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 كۈن پېتىش تهرەپتىكى نىبىزدولقۇنالر  .تۇقلىشېبىلهن ئ دولقۇنلىرى
تـۇرۇپ، ئارالغـا   ليىقالرغا ئوېيىن كىچىك قېك .اردىلىپ بېلغا ئرابىر ئا
ئۇنىـڭ  . ئالدىمىزغا ئاجايىپ تۈكلـۈك بىـر مهخلـۇق ئۇچرىـدى    . دۇقكىر

تــۈكى شــۇنداق كــۆپ ئىكهنكــى، ئارقــا تهرىپىــدىن قارىســا، ئالــدى تهرىپــى 
مهن : سـهن كىـم؟ ـ دەپ سـورىغانىدۇق، ئـۇ     : ئۇنىڭـدىن  .كۆرۈنمهيـدىكهن 

ئـى  : ئـۇ . ىدۇقمه؟ ـ دەپ سـور  ېندېگهن جهسساسه : بىز. ېدىدـ   جهسساسه،
رىڭالر، ئـۇ سـىلهرنى   ېـ ب نىـڭ يېنىغـا  چېركاۋدىكى پاالنى ئادەم! جامائهت

ئۇنىـڭ سـۆزىنى ئـاڭالپ قورقتـۇق ۋە      .ېدىۋاتىدۇ، ـ د ۈتۆت كۆز بىلهن كۈت
ــۇ  ــدۇقئۇنىــڭ شــهيتان بول ــا  .پ قېلىشــىدىن گۇمانالن دەرھــال چېركاۋغ

ھايـاتىمىزدا بۇنـداق   . بېرىپ، قامىتى بهكمۇ يوغان بىر ئادەمنى كۆردۇق
 چىڭقوللىرى بوينىغا ئۇنىڭ . قامهتلىك ئادەمنى كۆرۈپ باقمىغانىدۇق

: ئۇنىڭغـا . بولۇپ، تىزىنىڭ تـۆۋىنىگه ئىشـكهل سـېلىنغانىدى    باغالنغان
ــارە ــۋ ! ۋاي بىچ ــېمه ئهھ ــۇ ن ــۇ .ەپ ســورىدۇق؟ ـ د  الب مېنىــڭ ســىلهر : ئ

. دېـدى ــ  ! ھالىمدىن خهۋەر تاپتىڭالر، ئهمـدى ئـۆزەڭالرنى تونۇشـتۇرۇڭالر   
ڭىزغـا يـول   ېمىگه چىقىـپ د ېلهردىن بىـر جامـائهتمىز، كـ   ببىز ئهرە: بىز

ئــاخىرى لىشــتى، ېڭىــز دولقــۇنلىرى بىــز بىــلهن بىــر ئــاي ئ ېد .ئالــدۇق
ىقالرغـا ئولتـۇرۇپ ئارالغـا    قېي .هلـدى لىـپ ك ېدولقۇنالر بىزنى بۇ ئارالغا ئ

ئانـدىن پۈتـۈن بهدىنىنـى تـۈك بېسـىپ كهتـكهن بىـر         .كىرىپ كهلـدۇق 
ئۇنىڭ بهدىنىدىكى تۈكنىڭ كۆپلۈكىدىن ئالـدى  . مهخلۇقنى ئۇچراتتۇق

ــايتتى    ــى بولم ــىنى پهرق ئهتكىل ــلهن ئارقىس ــى  .بى ــڭ كىملىكىن  ئۇنى
ــورى ــى ئېيت  . دۇقغانىس ــه ئىكهنلىكىن ــڭ جهسساس ــۇ ئۆزىنى ــىئ ــز . ت بى

بىزنىـڭ مۇشـۇ چېركاۋغـا     جهسساسهنىڭ نېمىلىكىنى سورىغانىدۇق، ئۇ
مۇشــتاق  مىــزگهخهۋىرى ۋە ۋاتقــانۈكۈتكېلىشــىمىزنى، بــۇ يهردە بىزنــى 

بــۇ ئۇنىــڭ ســۆزىگه ئاساســهن  .بىرىنىــڭ بــارلىقىنى ئېيتتــىۋاتقــان ۇبول
ئۇنىـــڭ شـــهيتان ئىكهنلىكىـــدىن  .يهرگه كهلـــدۇق ۋە ســـېنى كـــۆردۇق

رىڭالر؟ ېـ خهۋەر ب ىلىقىـدىن ماڭا بهيسان خورم: ئۇ. ـ دېدۇق  گۇمانالندۇق،
ئۇنىـڭ   :ئـۇنى نـېمه ئۈچـۈن سـوراپ قالـدىڭ؟ ـ دېۋىـدۇق، ئـۇ        : بىز. دىېـ د

خورمىســىنى ســورىماقچىمهن، ئــۇ خورمــا دەرەخلىــرى ھــازىرمۇ مېــۋە       
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ئهممـا ئۇنىـڭ خورمـا    : ئۇ. دېدۇقـ   ھهئه، :بىز. بېرىۋاتامدۇ؟ ـ دەپ سورىدى 
تهبهرىـــيه كـــۆلى ھهققىـــدە خهۋەر  ئهمـــدى. ئـــاز قالـــدى بهرمهســـلىكىگه

: ېگهنىـدۇق، ئـۇ  سـهن؟ ـ د  يمىسىنى سوراېئۇنىڭ ن: بىز. دىېدـ ! رىڭالرېب
ئهممـا   :ئـۇ . يى كـۆپ، ـ دېـدۇق   ۈسـ : بىز. ئۇنىڭدا سۇ بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى 

قى ھهققىـدە  ىزۇغهر بـۇل ئهمـدى   .شىگه ئـاز قالـدى  ىيىنىڭ تۈگۈئۇنىڭ س
دەپ سـهن؟ ـ   يمىسىنى سوراېئۇنىڭ ن: ئۇنىڭدىن. ېدىدرىڭالر؟ ـ  ېخهۋەر ب

ئـادەملهر ئۇنىـڭ سـۈيى    ؟ ئۇ بۇالقتـا ھـازىرمۇ سـۇ بـارمۇ     :سورىغانىدۇق، ئۇ
ئۇنىـڭ   ،ھهئه: بىـز . رىدىودەپ سـ بىلهن ئېتىزلىرىنـى سـۇغۇرىۋاتامدۇ؟ ـ    

ۋاتىدۇ، ـ  ىتىزلىرىنـى سـۇغىر  ېيىدىن ئـادەملهر ئ ۈيى كـۆپ، ئۇنىـڭ سـ   ۈسـ 
مه ئىــش قىلغــانلىقى ېاۋاتســىز پهيغهمبهرنىــڭ نــسئهمــدى : ئــۇ. دېــدۇق

مهدىـنهگه   ىپ،مهككىدىن چىقئۇ : بىز. دىېـ د  !رىڭالرېھهققىدە خهۋەر ب
. ۇرۇشتىمۇ؟ ـ دەپ سـورىدى  قارشى ئ غائۇنىڭ بلهرئهرە: ئۇ. كهلدى، ـ دېدۇق 

ئۇالرنى : بىز. مه قىلدى؟ ـ دەپ سورىدى ېئۇالرنى ن :ئۇ. دېدۇقھهئه، ـ  : بىز
ھهقىــقهتهن : ئــۇ. ى ۋە ئـۇالر ئۇنىڭغــا بويســۇندى، ـ دېـدۇق    قىلــد بمهغلـۇ 

ئۇالرنىــڭ : ئــۇ. ھهئه، ـ دېــدۇق  : بىــز. دەپ ســورىدىشــۇنداق بولــدىمۇ؟ ـ   
منى ەئۇنىڭغــــا بويسۇنىشــــى بهكمــــۇ ياخشــــىدۇر، مهن ســــىلهرگه ئــــۆز

يهر يـــۈزىگه چىقىشـــىم ئۈچـــۈن  .مهنبـــولى مهن دەججـــال .تونۇشـــتۇراي
ىدىن مهدىن بىلهن مهككهمهن . قالدى رۇخسهت بېرىلىدىغانغا ئاز ۋاقىت

ــدە  ــپ، يهر يۈزى ــۇرىمهنچه ېكــ 40 باشــقا ھهمــمه يهرنــى كېزى مېنىــڭ  .ت
چـۈنكى ئۇالرنىـڭ   . گه كىرىشـىم ھـارام قىلىنغـان   ىمهدىـن مهككه بىلهن 

بىـر پهرىشـته    لىـچ تۇتقـان  قايسىبىرىگه كىرىشنى خالىسـام، قولىـدا قى  
ھهر بىـر ئىشـىكىنى    چـۈنكى ئۇنىـڭ   .اقالشـتۇرىدۇ يىريهردىـن   مېنى ئـۇ 

  .قوغداشقا مهسئۇل پهرىشتىلهر بار، ـ دېدى
يىن، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم ېــــنــــى ئاڭالتقانــــدىن كۋەقهبــــۇ 

  :تۇرۇپ نبهرگه ئۇرۇپۇھاسىسىنى م
ــ   ــبه   ـ ــۇ تهي ــبه، ب ــۇ تهي ــبه، ب ــۇ تهي ــنه ( ب ــى مهدى ــىلهرگه  )يهن ــۇنى س ، ب

  :جامائهت بىردەك. دېدى؟ ـ ىمدئاڭالتمىغانمى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىنىدىڭ، ـ ـ ئاڭالتقا 
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ئۇنىـڭ   چـۈنكى . مېنى ھهيـران قالـدۇردى   ئېيتقانلىرىتهمىمنىڭ ـ  
مهككه بىلهن مهدىنه ھهققىـدە ئېيتقـان   ى مېنىڭ سىلهرگه ئېيتقانلىر

ئـۇ شـام يـاكى يهمهن     كى،ڭالرۇئاگـاھ بولـ  . سۆزلىرىمگه بهكمـۇ ئوخشـايدۇ  
ئۇ شهرق تهرەپتىن زاھىر بولىدۇ،  ق،شۇندا .ياق، شهرق تهرەپته .داڭىزىېد

دېـدى ۋە قـولى بىـلهن شـهرق تهرەپنـى      شهرق تهرەپتىن زاھىـر بولىـدۇ، ـ    
  .كۆرسهتتى

ــا   ــۇ ئهنهـ ــاتىمه رەزىيهلالھـ ــاالمدىن  : فـ ــبهر ئهلهيهىسسـ مهن پهيغهمـ
  . ئېلىۋالغانىدىم، ـ دېگهنمۇشۇنداق ئاڭالپ ياد 

   )2942: مۇسلىم(

 الِْمْنَبـرِ  َعلَـى  َوُهـوَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ فََسِمْعُت :ومن رواياتهـ   9919
  . الَْحِديثَ َوَساَق الَْبْحرِ ِفي َرِكُبوا الدَّارِيِّ ِلَتِميمٍ َعمٍّ َبنِي إِنَّ فَقَالَ َيْخطُُب

پهيغهمــبهر : رىۋايهتلىرىــدە مۇنــداق دېــيىلگهنباشــقا ئۇنىــڭ _  9919
تهمىـم  «: مۇنداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىـدىم  ئهلهيهىسساالمنىڭ خۇتبىدە 

داۋامــى يــۇقىرىقى ... »مىگه چىقتــىېئوغــۇللىرى كــتهرەپ دارىنىــڭ تاغــا 
  .ھهدىسكه ئوخشاش

  . فََحدَّثَُهْم النَّاسِ إِلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَأَْخَرَجُه :ومنهـ  9920
 :ىــــدە مۇنــــداق دېــــيىلگهنرىۋايهتلىريهنه باشــــقا ئۇنىــــڭ _  9920

ئېلىپ چىقىپ،  غانىڭ ئالدىجامائهتپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهمىمنى 
 . ۋەقهلىكنى ئۇالرغا سۆزلهتتى

 ِفي كَاُنوا قَْوِمِه ِمْن أَُناًسا أَنَّ الدَّارِيُّ َتِميٌم َحدَّثَنِي النَّاُس أَيَُّها فَقَالَ :ومنهاـ   9921
 فََخَرُجوا السَِّفيَنِة أَلَْواǳِ ِمْن لَْوǳٍ َعلَى َبْعُضُهْم فََرِكَب بِهِْم فَاْنكََسَرْت لَُهْم َسِفيَنٍة ِفي الَْبْحرِ
  . الَْحِديثَ َوَساَق الَْبْحرِ ِفي َجزِيَرٍة إِلَى

: رىۋايهتلىرىــــدە مۇنــــداق دېــــيىلگهنيهنه باشــــقا ئۇنىــــڭ _  9921
تهمىـم   !جامـائهت  ئى«: قىلدى بپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق خىتا

دارى ماڭا بـۇنى ئـاڭالتتى، قهۋمىـدىن بىـر گـۇرۇھ ئىنسـان ئۆزلىرىنىـڭ        
مىسـى  ېرىگه چىققـان ئىـدى، ئۇالرنىـڭ ك   ىڭىـز سـهپ  ېمىسى بىـلهن د ېك
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سـىلىپ، ئارالغـا   ېمه تاختىلىرىغـا ئ ېبهزىلىـرى كـ   .پارچىلىنىپ كهتتى
 .ئاخىرى يۇقىرىقىدىكىگه ئوخشاش »...يېتىپ باردى

  . الِْمْنَبَر َصِعَد ثُمَّ ظُّْهَرال َصلَّى: ومنهاـ  9922
پهيغهمــــبهر  :بىــــر رىــــۋايهتته مۇنــــداق دېــــيىلگهن   يهنه _  9922

 ...ىـپ نبهرگه چىقۇمـ  ئانـدىن ، دىئهلهيهىسساالم پېشىن نـامىزىنى ئوقـۇ  
  . داۋامى يۇقىرىدىكىگه ئوخشاش

  )2942: مۇسلىم(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَخََّر الِْعَشـاَء  َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّـ   9923
 الْآِخَرةَ ذَاَت لَْيلٍَة ثُمَّ َخَرَج فَقَالَ إِنَُّه َحَبَسنِي َحِديثٌ كَانَ ُيَحدِّثُنِيِه َتِميٌم الدَّارِيُّ َعْن َرُجلٍ

ْعَرَها قَالَ َما أَْنِت قَالَْت أََنا الَْجسَّاَسةُ كَانَ ِفي َجزِيَرٍة ِمْن َجَزاِئرِ الَْبْحرِ فَإِذَا أََنا بِاْمَرأٍَة َتُجرُّ َش
 اذَْهْب إِلَى ذَِلَك الْقَْصرِ فَأََتْيُتُه فَإِذَا َرُجلٌ َيُجرُّ َشْعَرُه ُمَسلَْسلٌ ِفي الْأَغْلَالِ َيْنُزو ِفيَمـا َبـْينَ  

  . السََّماِء َوالْأَْرضِ
ر پهيغهمــــبه: يهنه بىــــر رىــــۋايهتته مۇنــــداق دېــــيىلگهن   _  9923

ردى، ۈچىكتــېن نــامىزىنى بىــر ئــاز كهئهلهيهىسســاالم بىــر كــېچه خــۇپت
رگهن نهرسـه تهمىـم   ۈمېنـى كېچىكتـ  « :يىن چىقىـپ مۇنـداق دېـدى   ېك

 ...كايىســىدۇرېدارىنىــڭ ئارالــدا ئۇچراشــقان ئــادەم ھهققىــدە ئاڭالتقــان ھ
ــيىلگهن  ــداق دې ــولى مهن جهسساســه: ئۇنىڭــدا مۇن ــاۋۇ قهســىرگه ب مهن، ئ

چېچـى يهرگه سـۆرىلىپ    ،قارىسـام  .مهن ئـۇيهرگه بـاردىم  . ـ دېدى! بارغىن
توختىمـاي  مىـن ئارىسـىدا   ېزـ   ئاسـمان ، باغالنغـان  بىلهن زەنجىرقالغان، 

   .①»...سهكرەۋاتقان بىر ئادەمنى كۆردۈم
  )4325: ئهبۇ داۋۇد(

َجالَـْت بِهِـْم   أَنَّ َناًسا ِمْن أَْهلِ ِفلَْسِطَني َرِكُبوا َسِفيَنةً ِفي الَْبْحرِ فَ :ومنهاـ   9924
ا أَْنِت َحتَّى قَذَفَْتُهْم ِفي َجزِيَرٍة ِمْن َجَزاِئرِ الَْبْحرِ فَإِذَا ُهْم بَِدابٍَّة لَبَّاَسٍة َناِشَرٍة َشْعَرَها فَقَالُوا َم

ْن ائُْتوا أَقَْصى الْقَْرَيِة قَالَْت أََنا الَْجسَّاَسةُ قَالُوا فَأَْخبِرِيَنا قَالَْت لَا أُْخبُِركُْم َولَا أَْسَتْخبُِركُْم َولَِك
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 3636(ئهلبانى  ①
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 فَإِنَّ ثَمَّ َمْن ُيْخبُِركُْم َوَيْسَتْخبُِركُْم فَأََتْيَنا أَقَْصى الْقَْرَيِة فَإِذَا َرُجلٌ ُموثَـٌق بِِسلِْسـلٍَة فَقَـالَ   
َنا َملْأَى َتـْدفُُق قَـالَ   أَْخبُِرونِي َعْن َعْينِ ُزغََر قُلَْنا َملْأَى َتْدفُُق قَالَ أَْخبُِرونِي َعْن الُْبَحْيَرِة قُلْ

  . أَْخبُِرونِي َعْن َنْخلِ َبْيَسانَ الَِّذي َبْيَن الْأُْرُدنِّ َوِفلَْسِطَني َهلْ أَطَْعَم قُلَْنا َنَعْم
: مۇنـــداق دېـــيىلگهنيهنه دە ىـــتىرىۋايباشـــقا بىـــر ئۇنىـــڭ _  9924

ــتىن ئ ــى كــ   هپهلهس ــۇرۇھ كىش ــر گ ــدىن بى ــا  ېھلى ــپ، يولغ مىگه چىقى
چىقىرىــپ ئــۇالرنى ئــارالالردىن بىــرىگه  لىرىڭىــز دولقــۇنېد ىنىپتۇ،ئــاتل

ئۇالرغــا پۈتــۈن ئهزايىنــى تــۈك بېســىپ كهتــكهن بىــر مهخلــۇق  .قويۇپتــۇ
  :ئۇنىڭدىن. يولۇقۇپتۇ

  :ىغانىكهن، ئۇـ دەپ سور ؟سهن كىمـ  
  :ئۇالر .پ جاۋاب بېرىپتۇمهن جهسساسه، ـ دەـ  
  :ۇـ دېگهنىكهن، ئ! ـ بىزگه ئهھۋالىڭنى ئېيتقىن 

ــ  بــۇ  .ھېچنــېمه ئېيتمــايمهن، ســىلهردىنمۇ ســورىمايمهن ســىلهرگه ـ
ــۋال      ــىلهرگه ئهھـ ــۇ يهردە سـ ــاڭالر، شـ ــىغا بارسـ ــۇ بېشـ ــڭ ئـ مهھهللىنىـ
بىلدۈرىــدىغان ۋە ســىلهردىن ســوئال ســورايدىغان بىرىنــى تاپىســىلهر، ـ    

زەنجىـرگه   شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر مهھهللىنىڭ ئۇ بېشىغا بېرىتۇ ۋە. دەپتۇ
  :ئۇ .ىتىپتۇئادەمنى ئۇچر باغالنغان بىر

  :ئۇالر. دەپتۇـ  !رىڭالرېھهققىدە خهۋەر ب ىقىزۇغهر بۇلـ  
. دەپ جـاۋاب بېرىپتـۇ  تىلىـپ چىقىۋاتىـدۇ، ـ    ېسـۇلىرى ئ ـ بۇالقنىڭ  
  :ئۇ

  :ئۇالر. ەپتۇدـ ! رىڭالرېكۆل ھهققىدە خهۋەر بـ  
  :ئاندىن ئۇ. تېشىپ تۇرىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بېرىپتۇ ـ كۆلنىڭ سۈيى 
ىئوردانىيه ئارىسىدىكى بهيسـان خـورمىزارلىقى   پهلهستىن بىلهن ئـ  

  :ئۇالر. مېۋە بېرىۋاتامدۇ؟ ـ دەپ سوراپتۇ
   .①ـ شۇنداق، مېۋە بېرىۋاتىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بېرىپتۇ 

 )2253: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1837(ئهلبانى  ①
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 قَْد نَُّهفَإِ قُلُْت َصيَّاٍد اْبُن ُهَو أَنَُّه َجابٌِر َشهَِد قَالَ: وله عن جابر حنوهÛ وفيهـ   9925
 َوإِنْ قَـالَ  الَْمِديَنةَ َدَخلَ قَْد فَإِنَُّه قُلُْت أَْسلََم َوإِنْ قَالَ أَْسلََم فَإِنَُّه قُلُْت َماَت َوإِنْ قَالَ َماَت
  . الَْمِديَنةَ َدَخلَ

ئهبۇ داۋۇد جابىردىنمۇ بۇنىڭ ئوخشىشـىنى رىـۋايهت قىلغـان    _  9925
ئىبنــى ســهيياد ) دەججالنىــڭ يهنــى(بولــۇپ، ئۇنىڭــدا جابىرنىــڭ ئۇنىــڭ 

  :ئۇنىڭغا. ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهرگهنلىكى نهقىل قىلىنغان
  :ئۆلدى، ـ دېگهنىدىم، جابىر) ئىبنى سهيياد(ـ ئهمما ئۇ  
  :مهن. ، ـ دېدى)دەججالدۇر(ـ ئۇ ئۆلگهن بولسىمۇ  
  :مۇسۇلمان بولغان، ـ دېگهنىدىم، جابىر) ئىبنى سهيياد(ـ ئۇ  
  :مهن. ، ـ دېدى)دەججالدۇر(غان بولسىمۇ ـ مۇسۇلمان بول 
  :مهدىنىگه كىردى، ـ دېگهنىدىم، جابىر) ئىبنى سهيياد(ـ ئۇ  
  . ، ـ دېدى)دەججالدۇر(ـ مهدىنىگه كىرگهن بولسىمۇ  

 َعْن النَّوَّاسِ ْبنِ َسْمَعانَ قَالَ ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الدَّجَّالَـ   9926
َنـا  ذَاَت غََداٍة فََخفََّض ِفيِه َوَرفََّع َحتَّى șََننَّاُه ِفي طَاِئفَِة النَّْخلِ فَلَمَّا ُرْحَنا إِلَْيِه َعَرَف ذَِلَك ِفي

ُه فَقَالَ َما َشأُْنكُْم قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه ذَكَْرَت الدَّجَّالَ غََداةً فََخفَّْضَت ِفيِه َوَرفَّْعَت َحتَّى șََننَّا
ِفي طَاِئفَِة النَّْخلِ فَقَالَ غَْيُر الدَّجَّالِ أَْخَوفُنِي َعلَْيكُْم إِنْ َيْخُرْج َوأََنا ِفيكُْم فَأََنـا َحجِيُجـُه   
ُدوَنكُْم َوإِنْ َيْخُرْج َولَْسُت ِفيكُْم فَاْمُرǗٌ َحجِيُج َنفِْسِه َواللَُّه َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ إِنَّـُه  

طٌ َعْيُنُه طَاِفئَةٌ كَأَنِّي أَُشبُِّهُه بَِعْبِد الُْعزَّى ْبنِ قَطَنٍ فََمْن أَْدَركَُه ِمْنكُْم فَلَْيقَْرأْ َعلَْيـِه  َشابٌّ قَطَ
َد فََواِتَح ُسوَرِة الْكَْهِف إِنَُّه َخارٌِج َخلَّةً َبْيَن الشَّأْمِ َوالِْعَراقِ فََعاثَ َيِميًنا َوَعاثَ ِشَمالًا َيا ِعَبا

َشْهرٍ ِه فَاثُْبُتوا قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما لَْبثُُه ِفي الْأَْرضِ قَالَ أَْرَبُعونَ َيْوًما َيْوٌم كََسَنٍة َوَيْوٌم كَاللَّ
كِْفيَنا ِفيِه َوَيْوٌم كَُجُمَعٍة َوَساِئُر أَيَّاِمِه كَأَيَّاِمكُْم قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه فَذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي كََسَنٍة أََت

 َصلَاةُ َيْومٍ قَالَ لَا اقُْدُروا لَُه قَْدَرُه قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما إِْسَراُعُه ِفي الْأَْرضِ قَالَ كَالَْغْيـثِ 
ُر السََّماَء فَُتْمِطُر اْسَتْدَبَرْتُه الرِّيُح فََيأِْتي َعلَى الْقَْومِ فََيْدُعوُهْم فَُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتجِيُبونَ لَُه فََيأُْم

َوالْأَْرَض فَُتْنبُِت فََتُروǳُ َعلَْيهِْم َسارَِحُتُهْم أَطَْولَ َما كَاَنْت ذًُرا َوأَْسـَبَغُه ُضـُروًعا َوأََمـدَُّه    
نَ ُمْمِحِلَني لَْيَس َخَواِصَر ثُمَّ َيأِْتي الْقَْوَم فََيْدُعوُهْم فََيُردُّونَ َعلَْيِه قَْولَُه فََيْنَصرُِف َعْنُهْم فَُيْصبُِحو

بِأَْيِديهِْم َشْيٌء ِمْن أَْمَواِلهِْم َوَيُمرُّ بِالَْخرَِبِة فََيقُولُ لََها أَْخرِجِي كُُنـوَزِك فََتْتَبُعـُه كُُنوُزَهـا    
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َتْينِ َرْمَيةَ الَْغَرضِ كََيَعاِسيبِ النَّْحلِ ثُمَّ َيْدُعو َرُجلًا ُمْمَتِلئًا َشَباًبا فََيْضرُِبُه بِالسَّْيِف فََيقْطَُعُه َجْزلَ
َيَم ثُمَّ َيْدُعوُه فَُيقْبِلُ َوَيَتَهلَّلُ َوْجُهُه َيْضَحُك فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك إِذْ َبَعثَ اللَُّه الَْمِسيَح اْبَن َمـرْ 

ْيِه َعلَى أَْجنَِحِة َملَكَْينِ إِذَا فََيْنزِلُ ِعْنَد الَْمَناَرِة الَْبْيَضاِء َشْرِقيَّ ِدَمْشَق َبْيَن َمْهُروَدَتْينِ َواِضًعا كَفَّ
 إِلَّـا  طَأْطَأَ َرأَْسُه قَطََر َوإِذَا َرفََعُه َتَحدََّر ِمْنُه ُجَمانٌ كَاللُّْؤلُؤِ فَلَا َيِحلُّ ِلكَاِفرٍ َيجُِد رِيَح َنفَِسِه

بَِبابِ لُدٍّ فََيقُْتلُُه ثُمَّ َيأِْتي ِعيَسـى   َماَت َوَنفَُسُه َيْنَتهِي َحْيثُ َيْنَتهِي طَْرفُُه فََيطْلُُبُه َحتَّى ُيْدرِكَُه
ـ  ِة اْبَن َمْرَيَم قَْوٌم قَْد َعَصَمُهْم اللَُّه ِمْنُه فََيْمَسُح َعْن ُوُجوِههِْم َوُيَحدِّثُُهْم بَِدَرَجاِتهِْم ِفي الَْجنَّ

ْجُت ِعَباًدا ِلي لَا َيَداِن ِلأََحٍد بِِقَتاِلهِْم فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك إِذْ أَْوَحى اللَُّه إِلَى ِعيَسى إِنِّي قَْد أَْخَر
فََحرِّْز ِعَباِدي إِلَى الطُّورِ َوَيْبَعثُ اللَُّه َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ فََيُمـرُّ  

ُرُهْم فََيقُولُونَ لَقَْد كَانَ بَِهِذِه َمرَّةً َماٌء أََواِئلُُهْم َعلَى ُبَحْيَرِة طََبرِيَّةَ فََيْشَرُبونَ َما ِفيَها َوَيُمرُّ آِخ
َوُيْحَصُر َنبِيُّ اللَِّه ِعيَسى َوأَْصَحاُبُه َحتَّى َيكُونَ َرأُْس الثَّْورِ ِلأََحِدِهْم َخْيًرا ِمْن ِمائَـِة ِديَنـارٍ   

ِسلُ اللَُّه َعلَْيهِْم النََّغَف ِفـي رِقَـابِهِْم   ِلأََحِدكُْم الَْيْوَم فََيْرغَُب َنبِيُّ اللَِّه ِعيَسى َوأَْصَحاُبُه فَُيْر
فَُيْصبُِحونَ فَْرَسى كََمْوِت َنفْسٍ َواِحَدٍة ثُمَّ َيْهبِطُ َنبِيُّ اللَِّه ِعيَسى َوأَْصَحاُبُه إِلَى الْأَْرضِ فَلَـا  

ْرغَُب َنبِيُّ اللَِّه ِعيَسى َوأَْصـَحاُبُه  َيجُِدونَ ِفي الْأَْرضِ َمْوِضَع ِشْبرٍ إِلَّا َملَأَُه َزَهُمُهْم َوَنْتُنُهْم فََي
لُ اللَُّه إِلَى اللَِّه فَُيْرِسلُ اللَُّه طَْيًرا كَأَْعَناقِ الُْبْخِت فََتْحِملُُهْم فََتطَْرُحُهْم َحْيثُ َشاَء اللَُّه ثُمَّ ُيْرِس

َحتَّى َيْتُركََها كَالزَّلَفَِة ثُمَّ ُيقَالُ ِللْـأَْرضِ  َمطًَرا لَا َيكُنُّ ِمْنُه َبْيُت َمَدرٍ َولَا َوَبرٍ فََيْغِسلُ الْأَْرَض 
ُيَباَرُك أَْنبِِتي ثََمَرَتِك َوُردِّي َبَركََتِك فََيْوَمِئٍذ َتأْكُلُ الِْعَصاَبةُ ِمْن الرُّمَّاَنِة َوَيْسَتِظلُّونَ بِِقْحِفَها َو

ي الِْفئَاَم ِمْن النَّاسِ َواللِّقَْحةَ ِمْن الَْبقَـرِ لََتكِْفـي   ِفي الرِّْسلِ َحتَّى أَنَّ اللِّقَْحةَ ِمْن الْإِبِلِ لََتكِْف
ثَ اللَُّه الْقَبِيلَةَ ِمْن النَّاسِ َواللِّقَْحةَ ِمْن الَْغَنمِ لََتكِْفي الْفَِخذَ ِمْن النَّاسِ فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك إِذْ َبَع

قْبُِض ُروǳَ كُلِّ ُمْؤِمنٍ َوكُلِّ ُمْسِلمٍ َوَيْبقَى ِشَراُر النَّاسِ رƷًِا طَيَِّبةً فََتأُْخذُُهْم َتْحَت آَباِطهِْم فََت
َنا َيَتَهاَرُجونَ ِفيَها َتَهاُرَج الُْحُمرِ فََعلَْيهِْم َتقُوُم السَّاَعةُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ السَّْعِديُّ َحـدَّثَ 

َجابِرٍ َوالَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ قَالَ اْبُن ُحْجرٍ َدَخلَ َحِديثُ  َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ
أََحِدِهَما ِفي َحِديِث الْآَخرِ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ َجابِرٍ بَِهذَا الْإِْسَناِد َنْحَو َما ذَكَْرَنا 

ثُمَّ َيِسُريونَ َحتَّى َيْنَتُهوا إِلَى َجَبلِ الَْخَمرِ َوُهَو َجَبلُ َوَزاَد َبْعَد قَْوِلِه لَقَْد كَانَ بَِهِذِه َمرَّةً َماٌء 
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شَّابِهِْم َبْيِت الَْمقِْدسِ فََيقُولُونَ لَقَْد قََتلَْنا َمْن ِفي الْأَْرضِ َهلُمَّ فَلَْنقُْتلْ َمْن ِفي السََّماِء فََيْرُمونَ بُِن
  . شَّاَبُهْم َمْخُضوَبةً َدًماإِلَى السََّماِء فََيُردُّ اللَُّه َعلَْيهِْم ُن

ــۇ ئهنهـــ _  9926 ــهمئان رەزىيهلالھـ ــى سـ ــداق نهۋۋاس ئىبنـ ۇدىن مۇنـ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهر  ىنى،بىر كۈنى ئهتىگ: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــۇنى بىــردە ئهرزىــمهس نهرســه  دەججــال ھهققىــدە  ۋەســهللهم ســۆزلىدى، ئ
 .كۆرســىتهتتىقىلىــپ كۆرسهتســه، بىــردە قورقۇنچلــۇق نهرســه قىلىــپ  

كېــيىن  .ى خورمىلىقتــا بــاردەك ھــېس قىلىــپ قالــدۇقئــۇنھهتتــا بىــز 
ــبهر   ــزدە، پهيغهمـ ــدىغا كهلگىنىمىـ ــاالمنىڭ ئالـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
ئهلهيهىسساالم بىزنىڭ بىـر خىـل ئهنسـىزلىك ئىچىـدە تـۇرغىنىمىزنى      

  :سېزىپ
  :بىز. ؟ ـ دەپ سورىدىبولدۇڭالرمه ېنـ  
ھهققىـدە سـۆزلهپ، ئـۇنى بىـردە      ن دەججـال ئهتىـگه ! رەسـۇلۇلالھ  ئىـ  

ئهرزىمهس نهرسه قىلىپ كۆرسهتسهڭ، بىردە قورقۇنچلۇق نهرسه قىلىـپ  
 ورمىلىقتــا بــاردەكبىــز ئــۇنى خكۆرســىتىپ، شــۇنداق تهســۋىرلىدىڭكى، 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدۇقھېس قىلىپ قالدۇق، ـ 
 اشـقا بىـر  ب دىندەججالـ  سـىلهر ئۈچـۈن ئهنسـىرەيدىغىنىم   مېنىڭ ـ  
دەججال مهن ۋاپات بولماي تۇرۇپ چىقسا، سىلهرنى ئۇنىڭدىن مهن  .نهرسه

 ركىــمھه ،ا مهن بولمىســامىتتــچىققــان ۋاقئــۇ  .ئــۆزەم ھىمــايه قىلىــمهن
ــايه قىلســۇن  ــۆزى ھىم ــۆزىنى ئ ــاالهللا ا. ئ ھهر بىــر مۇســۇلمان ئۈچــۈن   تائ

ۆزى تومپىيىـپ  ، كـ بـۈدۈر چـاچلىق  ) دەججـال (ئـۇ  . مېنىڭ ۋەكىلىمـدۇر 
ــ  بهئهينــى ، يــاش يىگىــت بولــۇپ   انقــچىق  گهئابــدۇلئۇززا ئىبنــى قهتهن
رىسىنىڭ بـاش  ۈكىم ئۇنى ئۇچراتسا، ئۇنىڭغا قارشى كهھف س .شايدۇئوخ

ئۇ شـام بىـلهن ئىـراق ئارىسـىدىن چىقىـدۇ، ئـوڭ ۋە        .ئوقىسۇن تهرىپىنى
ئـۇ  ! (نىـڭ بهنـدىلىرى  هللائـى ا  .يېنىغا بۇزۇقچىلىق تېرىپ ماڭىـدۇ  سول
  :بىز. ـ دېدى !تۇرۇڭالرمۇستهھكهم ) چاغدا
؟ ـ دەپ   ئــۇ يهر يۈزىــدە قانچىلىــك ۋاقىــت تۇرىــدۇ !ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دۇقغانىسورى
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بىـر كـۈنى   يهنه  ،ئهمما ئۇنىڭ بىر كۈنى بىر يىلغـا  .تۇرىدۇكۈن  40ـ  
سـىلهرنىڭ   ،نى بىر ھهپتىگه، باشقا كۈنلىرى بولساۈبىر كيهنه  ،بىر ئايغا

  :بىز. ڭالرغا ئوخشايدۇ، ـ دېدىلىرىزىرقى كۈنھا
بىــر يىلغــا ئوخشــاش بولغــان كۈنــدە، بىــزگه بىــر ! رەســۇلۇلالھئــى ـــ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دۇقىغانىك ناماز يېتهمدۇ؟ ـ دەپ سورۈكۈنل
ــ   مــۆلچهرلهپ ئــۇ ئــۇزۇن كۈنــدە، ئۇنىــڭ ۋاقتىنــى   .)يهتمهيــدۇ( يــاقـ

  :بىز. دېدىـ ! ئوقۇڭالر
؟ ـ دەپ  ىلىـك زلىكـى قانچ ېئۇنىـڭ يهر يۈزىـدىكى ت  ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دۇقىسور
بىـر قهۋمنىـڭ ئالـدىغا     .شـامال ئۇچۇرتقـان يامغۇرغـا ئوخشـايدۇ    ئـۇ  ـ  

چــاقىرىقىنى ىپ، بارىــدۇ، ئــۇالرنى دەۋەت قىلىــدۇ، ئــۇالر ئۇنىڭغــا ئىشــىن 
ئهمىر  زېمىنغا .مغۇر ياغىدۇيادۇ، ئۇ ئاسمانغا ئهمىر قىلى .قوبۇل قىلىدۇ

يېلىنلىـرى   لىرىكهچقـۇرۇن  مال ـ چارۋىالر  .ك ئۆسىدۇۈسۈملۆئ دۇ،قىلى
 ، ئـۇ يىنېـ كئانـدىن   .سۈتكه تولغان، قوساقلىرىمۇ تويغان ھالدا قايتىـدۇ 

ئهممـا ئـۇالر    ،، ئـۇالرنى دەۋەت قىلىـدۇ  ېرىـپ باشقا بىر قهۋمنىڭ ئالـدىغا ب 
ئهتىسـى   .ئۇالردىن ئايرىلىدۇ هن،شۇنىڭ بىل .ئۇنىڭ سۆزىنى رەت قىلىدۇ

ئۇ . سهھهردە، ئۇ قهۋم قوللىرىدا ھېچقانداق مال قالمىغانلىقىنى كۆرىدۇ
  :بىر خاراب جايدىن ئۆتكهندە

ل هسھهخۇددى يهرنىڭ خهزىنىلىرى  ئۇ .ـ دەيدۇ! خهزىنهڭنى چىقارـ  
ــىدىن    ــكهندەك دەججالنىــــڭ ئارقىســ ــلىقىغا ئهگهشــ ــرى باشــ ھهرىلىــ

ئـۇنى   .شوخ بىر يىگىتنى چاقىرىـدۇ  ۋە ياش ،يىنېك .ئهگىشىپ ماڭىدۇ
ــلهن  ــقىلىـــچ بىـ ــگه بۆلۈچېپىـ ــكه  پ ئىككىـ ــدۇ ۋە ئىككـــى تهرەپـ ۋېتىـ

پېرقىرىتىپ تاشلىۋېتىدۇ، ئاندىن ئۇنى چاقىرسا، يۈزىـدىن نـۇر يېغىـپ    
دەل شــۇ . تۇرغــان ھالــدا تىرىلىــپ، ناھــايىتى خۇرســهن يېتىــپ كېلىــدۇ

ئهلهيهىسســاالمنى ئاســماندىن  تائــاال مهريهم ئــوغلى ئىيســا   هللا ا چاغــدا،
كىـــيگهن ۋە ئىككـــى قـــولىنى ئىككـــى    رەڭلىـــك ئىككـــى كىـــيىم   

ــاق      ــهرقىدىكى ئ ــامنىڭ ش ــدا ش ــان ھال ــا قويغ ــتىنىڭ قاناتلىرىغ پهرىش
 ،رسـه ۈكۆت بېشىنى. سۇ تامچىاليدۇ، شىنى ئهگسهېبئۇ  .مۇنارغا چۈشۈرىدۇ
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ر بىـر  ھه ھېدىنى ئالغانئۇنىڭ  .خۇددى مارجاندەك تۆكۈلۈپ تۇرىدۇ) سۇ(
تىـپ  ېئۆزىنىـڭ كـۆزى يهتـكهن جـايغىچه ي     ھېـدى كاپىر ئۆلىدۇ، ئۇنىڭ 

ــدۇ ــوغالپ،   .بارىـ ــالنى قـ ــۇ دەججـ ــۇد ئـ ــىغالـ ــدا  دەرۋازىسـ ــا بارغانـ ئۇنىڭغـ
ــۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىــدۇ  ــوغلى ئىيســا ېــك .يېتىشــىۋالىدۇ ۋە ئ يىن مهريهم ئ

ىنىپ نىغــا دەججالنىــڭ پىتنىســىدىن ســاقل   ېئهلهيهىسســاالمنىڭ ي
ئۇالرنىـڭ يـۈزلىرىنى   ) ئىيسا ئهلهيهىسسـاالم ( .لىدۇېك قالغان بىر قهۋم

گه قارىتـــا خىتـــاب جهننهتتىكـــى دەرىجىلىـــرى ھهر بىـــرىگهۋە  ســـىاليدۇ
: قىلىــپ يئىيســا ئهلهيهىسســاالمغا ۋەھىــهللا شــۇ چاغــدا، ا ئهنه .قىلىــدۇ

ــاردىمكى، ھــ  ” ــدىلىرىمنى چىق ــائىپه بهن ــر ت ــا تهڭ چكىم ئۇالرېمهن بى غ
لىـپ  ېتـۇر تېغىغـا ئ  دىكى مـۇئمىنلهرنى  شۇڭا سهن يېنىڭ .كېلهلمهيدۇ

 .ۋەتىــدۇهيهئجــۇج ۋە مهئجــۇجنى ئهللا ا ،يىنېــشــۇنىڭدىن ك. دەيــدۇ“ !كهل
لىـدۇ، ئۇالرنىـڭ دەسـلهپكى    ېقىـپ ك ېئۇالر ھهر قايسى تـۆپىلىكلهردىن ئ 

 ۈيىنى بىـــراقالپىرقىلىـــرى تهبهرىـــيه كۆلىـــدىن ئۆتكهنـــدە، ئۇنىـــڭ ســـ
ۇ كۆلـدە سـۇ بـار ئىـدى،     بـ ”: يىنكى پىـرقىلهر ئۆتكهنـدە  ېك .ۋېتىدۇئىچى

نىڭ پهيغهمبىرى ئىيسا ئهلهيهىسساالم هللا. ېيىشىدۇد“ قهيهرگه كهتتى؟
شـى ئـۇالر   ېھهتتـا بىـر ئۆكۈزنىـڭ ب   . لىنىدۇېقورشاۋغا ئ ھهمراھلىرىۋە 

ــۈز دىنــار  ىڭالردىنمۇ قىممهتلىــك بولــۇپ ئۈچــۈن ســىلهرنىڭ ھــازىرقى ي
تائاالغـــا  هللاھهمراھلىــرى ا ئىيســا ئهلهيهىسســـاالم ۋە ئۇنىــڭ    .كېتىــدۇ 
ت للهيهئجۇج ۋە مهئجۇجنىـڭ بويۇنلىرىغـا قـۇرتالرنى مۇسـه    هللا ا .يالۋۇرىدۇ

ــدۇ ۋە ھهممىســى   ــۇددىقىلىــپ قويى ــر  خ ــادەم بى ــدەكئۆلئ ــراقال  گهن بى
ــۆپى ھهمراھلىــرىئىيســا ئهلهيهىسســاالم ۋە  .ۆلىــدۇئ پهســكه  لىكتىنت

چ ېچۈشكهنلىرىدە، ئۇالرنىڭ ئۆلۈكلىرى ۋە بهدبۇي پۇراقلىرىدىن باشقا ھـ 
بــۇ ئۆلۈكلهرنىــڭ ۋە بهدبــۇي پۇراقالرنىــڭ ( قــاهللا ئــۇالر .نهرســه تاپالمايــدۇ

ينىـدەك يوغـان   وئـۇ يهرگه تـۆگه ب  هللا ا .دۇئا قىلىـدۇ ) يوقىلىشىنى تىلهپ
 .تىـدۇ ېلىـپ ك ېخالىغـان يهرگه ئ هللا قۇشالر ئـۇالرنى ا  ،ۋەتىدۇهقۇشالرنى ئ

ىز يهرنــى ئهينهكــتهك پــاك ـ پــاك   ، ئــۇۇپمــول يــامغۇر ياغــدۇرهللا ا ئانــدىن
كىتىڭنـى  ى، بهرۈپۋىلىرىڭنى ئۆستۈرېم”: زېمىنغا ئاندىن .تىدۇېقىلىۋ
ئانـار يهيـدۇ ۋە    شـۇنىڭ بىـلهن، جامـائهت ئـۇ كـۈنى     . دېيىلىـدۇ “ !بهرگىن
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ــت ئ ــڭ پوس ــاي انارنى ــتىدا س ــىگه بهر هللا ا .ىدايدۇى ئاس ــمه نهرس ــھهم كهت ى
پۈتــۈن تى بىــر ۈســبوتىالقلىغــان بىــر تۆگىنىــڭ ڭــى ېھهتتــا ي ،رىــدۇېب

ڭـى  ېۈتى بىـر قهبىلىـگه، ي  موزايلىغـان بىـر كالىنىـڭ سـ    ى ېڭـ خهلققه، ي
، ئهنه شـۇ چاغـدا   .تىدۇېيتوپ كىشىگه  قوينىڭ سۈتى بىرقوزىلىغان بىر 

بۇ شامال ئۇالرنىـڭ قولتـۇق ئاسـتىلىرىدىن     .ۋەتىدۇهشامال ئ مهيىنهللا ا
ــ  ۈپ،ئۆتــ  .ھىنــى قهبــز قىلىــدۇ  ومىن ۋە مۇســۇلماننىڭ رۇئھهر بىــر م

ك ئاشــكارا جىنســىي  هتشــهكېئ ېلىــپ،ق ىئهســكىلىرئىنســانالرنىڭ 
  .ىم بولىدۇيئۈستىگه قا قىيامهت ئهنه شۇالرنىڭ. مۇناسىۋەت ئۆتكۈزىدۇ
يىن ېـ دېگهن سۆزدىن ك“ بۇ كۆلدە سۇ بار ئىدى” :باشقا بىر رىۋايهتته

ــدۇ   ــان قىلىنى ــداق باي ــك: مۇن ــەدهدقۇيىن بهيتۇلمې ــا س ــر تاغق  تىكى بى
ــۈرمىگهن كى ”: رىـــپېب ــدە ئۆلتـ ــدى، ئهمـــدى  بىـــز يهر يۈزىـ شـــى قالمىـ

ــوق ئ ېيىشــىدۇ ۋەد“ ئاســماندىكىلهرنى ئۆلتــۈرىمىز تىشــقا ېئاســمانغا ئ
ئۇالرنىڭ ئوقلىرىنى قانغا بويالغان ھالـدا ئارقىسـىغا   هللا ئهمما ا .باشاليدۇ
  . قايتۇرىدۇ

 )2937: مۇسلىم(

أَْعَرابِيٍّ أََرأَْيَت إِنْ َبَعثُْت لََك َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْ َيقُولَ ِلـ   9927
َيقُولَاِن َيا أََباَك َوأُمََّك أََتْشَهُد أَنِّي َربَُّك فََيقُولُ َنَعْم فََيَتَمثَّلُ لَُه َشْيطَاَناِن ِفي ُصوَرِة أَبِيِه َوأُمِِّه فَ

طَ َعلَى َنفْسٍ َواِحَدٍة فََيقُْتلََها َوَيْنُشَرَها بِالِْمْنَشـارِ  ُبَنيَّ اتَّبِْعُه فَإِنَُّه َربَُّك َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْ ُيَسلَّ
با غَْيرِي َحتَّى ُيلْقَى ِشقََّتْينِ ثُمَّ َيقُولَ اْنظُُروا إِلَى َعْبِدي َهذَا فَإِنِّي أَْبَعثُُه الْآنَ ثُمَّ َيْزُعُم أَنَّ لَُه َر

ْن َربَُّك فََيقُولُ َربَِّي اللَُّه َوأَْنَت َعُدوُّ اللَِّه أَْنَت الدَّجَّالُ َواللَّـِه  فََيْبَعثُُه اللَُّه َوَيقُولُ لَُه الَْخبِيثُ َم
َحدَّثََنا َما كُْنُت َبْعُد أََشدَّ َبِصَريةً بَِك ِمنِّي الَْيْوَم قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الطََّناِفِسيُّ فََحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ 

يِد الَْوصَّاِفيُّ َعْن َعِطيَّةَ َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن الَْوِل
ـ  َك َوَسلََّم ذَِلَك الرَُّجلُ أَْرفَُع أُمَِّتي َدَرَجةً ِفي الَْجنَِّة قَالَ قَالَ أَُبو َسِعيٍد َواللَِّه َما كُنَّا ُنَرى ذَِل

َر ْبَن الَْخطَّابِ َحتَّى َمَضى ِلَسبِيِلِه قَالَ الُْمَحارِبِيُّ ثُمَّ َرَجْعَنا إِلَى َحِديِث أَبِـي  الرَُّجلَ إِلَّا ُعَم
ُتْنبَِت َوإِنَّ َراِفعٍ قَالَ َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْ َيأُْمَر السََّماَء أَنْ ُتْمِطَر فَُتْمِطَر َوَيأُْمَر الْأَْرَض أَنْ ُتْنبَِت فَ

ـ  ِمْن ِفْتَن رَّ ِتِه أَنْ َيُمرَّ بِالَْحيِّ فَُيكَذُِّبوَنُه فَلَا َتْبقَى لَُهْم َساِئَمةٌ إِلَّا َهلَكَْت َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتـِه أَنْ َيُم
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ى َتُروǳَ بِالَْحيِّ فَُيَصدِّقُوَنُه فََيأُْمَر السََّماَء أَنْ ُتْمِطَر فَُتْمِطَر َوَيأُْمَر الْأَْرَض أَنْ ُتْنبَِت فَُتْنبَِت َحتَّ
ـ  ا َمَواِشيهِْم ِمْن َيْوِمهِْم ذَِلَك أَْسَمَن َما كَاَنْت َوأَْعظََمُه َوأََمدَُّه َخَواِصَر َوأََدرَُّه ُضُروًعا َوإِنَُّه لَ

ـ   بٍ ِمـْن  َيْبقَى َشْيٌء ِمْن الْأَْرضِ إِلَّا َوِطئَُه َوșََهَر َعلَْيِه إِلَّا َمكَّةَ َوالَْمِديَنةَ لَا َيأِْتيهَِما ِمـْن َنقْ
قَطَـعِ  نِقَابِهَِما إِلَّا لَِقَيْتُه الَْملَاِئكَةُ بِالسُُّيوِف َصلَْتةً َحتَّى َيْنزِلَ ِعْنَد الظَُّرْيبِ الْأَْحَمرِ ِعْنـَد ُمنْ 

َخـَرَج إِلَْيـِه    السََّبَخِة فََتْرُجُف الَْمِديَنةُ بِأَْهِلَها ثَلَاثَ َرَجفَاٍت فَلَا َيْبقَى ُمَناِفٌق َولَا ُمَناِفقَةٌ إِلَّا
فََتْنِفي الَْخَبثَ ِمْنَها كََما َيْنِفي الِْكُري َخَبثَ الَْحِديِد َوُيْدَعى ذَِلَك الَْيْوُم َيْوَم الَْخلَاصِ فَقَالَْت 

َوُجلُُّهـْم   أُمُّ َشرِيٍك بِْنُت أَبِي الَْعكَرِ َيا َرُسولَ اللَِّه فَأَْيَن الَْعَرُب َيْوَمِئٍذ قَالَ ُهْم َيْوَمِئٍذ قَِليلٌ
 بَِبْيِت الَْمقِْدسِ َوإَِماُمُهْم َرُجلٌ َصاِلٌح فََبْيَنَما إَِماُمُهْم قَْد َتقَدََّم ُيَصلِّي بِهِْم الصُّـْبَح إِذْ َنـَزلَ  

يَسـى  َعلَْيهِْم ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم الصُّْبَح فََرَجَع ذَِلَك الْإَِماُم َيْنكȌُُ َيْمِشي الْقَْهقََرى ِلَيَتقَدََّم ِع
ُيَصلِّي ُيَصلِّي بِالنَّاسِ فََيَضُع ِعيَسى َيَدُه َبْيَن كَِتفَْيِه ثُمَّ َيقُولُ لَُه َتقَدَّْم فََصلِّ فَإِنََّها لََك أُِقيَمْت فَ
جَّالُ َمَعُه بِهِْم إَِماُمُهْم فَإِذَا اْنَصَرَف قَالَ ِعيَسى َعلَْيِه السَّلَام افَْتُحوا الَْباَب فَُيفَْتُح َوَوَراَءُه الدَّ

َسْبُعونَ أَلَْف َيُهوِديٍّ كُلُُّهْم ذُو َسْيٍف ُمَحلŕى َوَساجٍ فَإِذَا َنظََر إِلَْيِه الدَّجَّالُ ذَاَب كََما َيذُوُب 
نِي بَِها الِْملُْح ِفي الَْماِء َوَيْنطَِلُق َهارًِبا َوَيقُولُ ِعيَسى َعلَْيِه السَّلَام إِنَّ ِلي ِفيَك َضْرَبةً لَْن َتْسبِقَ

اللَُّه َيَتَواَرى  فَُيْدرِكُُه ِعْنَد َبابِ اللُّدِّ الشَّْرِقيِّ فََيقُْتلُُه فََيْهزُِم اللَُّه الَْيُهوَد فَلَا َيْبقَى َشْيٌء ِممَّا َخلََق
َدابَّةَ إِلَّا الَْغْرقََدةَ فَإِنََّها بِِه َيُهوِديٌّ إِلَّا أَْنطََق اللَُّه ذَِلَك الشَّْيَء لَا َحَجَر َولَا َشَجَر َولَا َحاِئطَ َولَا 

للَّـِه  ِمْن َشَجرِِهْم لَا َتْنِطُق إِلَّا قَالَ َيا َعْبَد اللَِّه الُْمْسِلَم َهذَا َيُهوِديٌّ فََتَعالَ اقُْتلُْه قَالَ َرُسولُ ا
نِْصِف السََّنِة َوالسََّنةُ كَالشَّْهرِ َوالشَّْهُر َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَّ أَيَّاَمُه أَْرَبُعونَ َسَنةً السََّنةُ كَ

َحتَّى كَالُْجُمَعِة َوآِخُر أَيَّاِمِه كَالشََّرَرِة ُيْصبُِح أََحُدكُْم َعلَى َبابِ الَْمِديَنِة فَلَا َيْبلُغُ َباَبَها الْآَخَر 
لْأَيَّامِ الِْقَصارِ قَالَ َتقُْدُرونَ ِفيَها الصَّلَاةَ ُيْمِسَي فَِقيلَ لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه كَْيَف ُنَصلِّي ِفي ِتلَْك ا

فََيكُونُ كََما َتقُْدُروَنَها ِفي َهِذِه الْأَيَّامِ الطَِّوالِ ثُمَّ َصلُّوا قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْدلًا َوإَِماًما ُمقِْسطًا َيُدقُّ الصَّـِليَب َوَيـذَْبُح   ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعلَْيِه السَّلَام ِفي أُمَِّتي َحكًَما َع

الِْخْنزِيَر َوَيَضُع الْجِْزَيةَ َوَيْتُرُك الصََّدقَةَ فَلَا ُيْسَعى َعلَى َشاٍة َولَـا َبِعـريٍ َوُتْرفَـُع الشَّـْحَناُء     
َيَدُه ِفي ِفي الَْحيَِّة فَلَا َتُضرَُّه َوُتِفرَّ  َوالتََّباغُُض َوُتْنَزُع ُحَمةُ كُلِّ ذَاِت ُحَمٍة َحتَّى ُيْدِخلَ الَْوِليُد

لْمِ كََما الَْوِليَدةُ الْأََسَد فَلَا َيُضرَُّها َوَيكُونَ الذِّئُْب ِفي الَْغَنمِ كَأَنَُّه كَلُْبَها َوُتْملَأُ الْأَْرُض ِمْن السِّ
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فَلَا ُيْعَبُد إِلَّا اللَُّه َوَتَضُع الَْحْرُب أَْوَزاَرَها َوُتْسلَُب ُيْملَأُ الْإَِناُء ِمْن الَْماِء َوَتكُونُ الْكَِلَمةُ َواِحَدةً 
لَى قَُرْيٌش ُملْكََها َوَتكُونُ الْأَْرُض كَفَاثُورِ الِْفضَِّة ُتْنبُِت َنَباَتَها بَِعْهِد آَدَم َحتَّى َيْجَتِمَع النَّفَُر َع

النَّفَُر َعلَى الرُّمَّاَنِة فَُتْشبَِعُهْم َوَيكُونَ الثَّْوُر بِكَذَا َوكَذَا الِْقطِْف ِمْن الِْعَنبِ فَُيْشبَِعُهْم َوَيْجَتِمَع 
ِمْن الَْمالِ َوَتكُونَ الْفََرُس بِالدَُّرْيهَِماِت قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما ُيْرِخȌُ الْفََرَس قَالَ لَا ُتْركَُب 

قَالَ ُتْحَرثُ الْأَْرُض كُلَُّها َوإِنَّ قَْبلَ ُخُروجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ  ِلَحْربٍ أََبًدا ِقيلَ لَُه فََما ُيْغِلي الثَّْوَر
َسَنَواٍت ِشَداٍد ُيِصيُب النَّاَس ِفيَها ُجوٌع َشِديٌد َيأُْمُر اللَُّه السََّماَء ِفي السََّنِة الْأُولَى أَنْ َتْحبَِس 

َنَباِتَها ثُمَّ َيأُْمُر السََّماَء ِفي الثَّانَِيِة فََتْحـبُِس ثُلُثَـْي    ثُلُثَ َمطَرَِها َوَيأُْمُر الْأَْرَض فََتْحبُِس ثُلُثَ
َتْحـبُِس  َمطَرَِها َوَيأُْمُر الْأَْرَض فََتْحبُِس ثُلُثَْي َنَباِتَها ثُمَّ َيأُْمُر اللَُّه السََّماَء ِفي السََّنِة الثَّاِلثَـِة فَ 

ُمُر الْأَْرَض فََتْحبُِس َنَباَتَها كُلَُّه فَلَا ُتْنبُِت َخْضَراَء فَلَـا َتْبقَـى   َمطََرَها كُلَُّه فَلَا ُتقِْطُر قَطَْرةً َوَيأْ
ذَاُت șِلٍْف إِلَّا َهلَكَْت إِلَّا َما َشاَء اللَُّه ِقيلَ فََما ُيِعيُش النَّاُس ِفي ذَِلَك الزََّماِن قَالَ التَّْهِليـلُ  

ُيْجَرى ذَِلَك َعلَْيهِْم ُمْجَرى الطََّعامِ قَالَ أَُبو َعْبد اللَِّه َسِمْعت َوالتَّكْبُِري َوالتَّْسبِيُح َوالتَّْحِميُد َو
أََبا الَْحَسنِ الطََّناِفِسيَّ َيقُولُ َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيَّ َيقُولُ َيْنَبِغي أَنْ ُيـْدفََع َهـذَا   

  . َيانَ ِفي الْكُتَّابِالَْحِديثُ إِلَى الُْمَؤدِّبِ َحتَّى ُيَعلَِّمُه الصِّْب
ئهبۇ ئۇمـامه بـاھىلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت       _  9927
رالىق ھبىر سـه ، ئۇ ىدىن بىرى شۇكىلىرپىتنى دەججالنىڭ: قىلىنىدۇ

  :كهبئهرە
 مېنىـڭ سـهن  ۈرسـهم،  درىلىمهن سـېنىڭ ئانـاڭ بىـلهن داداڭنـى ت    ـ  

ــېنىڭ( ــه   )سـ ــگه ئىشىنهمسـ ــڭ ئىكهنلىكىمـ ــدۇدە؟ ـ     نرەببىـ ــۇ. يـ  ئـ
  ):سهھرالىق ئهرەب(

ــ   ــدۇ، ـ   ھهئهـ ــلهن، . دەي ــا   شــۇنىڭ بى ــهيتان ئۇنىــڭ ئات ـ    ئىككــى ش
ئۇنىڭغـا ئهگهشـكىن،   ! ئـى ئوغلـۇم  ” :ئانىسىنىڭ قىياپىتىگه كىرىدۇ ۋە

: ئۇنىڭ پىتنلىرىـدىن يهنه بىـرى مۇنـداق   . دەيدۇ“ ئۇ سېنىڭ رەببىڭدۇر
 .يدۇه بۆلـۈپ تاشـال  ئۇنى ھهرە بىلهن ئىككىـگ  ،بىر ئىنساننى ئۆلتۈرۈپئۇ 

  :ئاندىن
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 لـېكىن . ۈرىمهندرىلـ ىمهن ئۇنى ھـازىر ت  !مانا بۇ بهندەمگه قاراڭالرـ  
 ئـۇ هللا ا ،شـۇ چاغـدا  . ۋا قىلىـدۇ، ـ دەيـدۇ   ەد پهرۋەردىگـارنى ئۇ مهنـدىن باشـقا   

  :ۈرىدۇ، دەججال ئۇنىڭدىندرىلىنى تئىنسان
  :ئۇ. رەببىڭ كىم؟ ـ دەپ سورايدۇـ  
نامى  نىڭهللا .دۈشمىنى، سهن دەججالسهننىڭ هللا، سهن اهللارەببىم اـ  

بۈگـــۈن ســـېنىڭ كىملىكىڭنـــى بهكمـــۇ ياخشـــى   ،بىـــلهن قهســـهمكى
ئـۇ كىشـى جهننهتتىكـى    «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ۋالدىم، ـ دەيدۇ ۇتون

: ئهبـۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    . دېـدى  »ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ ياخشىسـى 
هتتـاب رەزىيهلالھـۇ   بىـز ئـۆمهر ئىبنـى خ    ،بىلهن قهسهمكىنىڭ نامى هللا”

  . دېدى “ئهنهۇ ئۆلگهنگه قهدەر ئۇنى شۇ كىشىمىكىن دەپ ئوياليتتۇق
ىـدۇ،  ئـۇ ئاسـمانغا ئهمىـر قىل    دەججالنىڭ يهنه بىر پىتنىسى شـۇكى، 

  .ئۆسۈملۈكلهر ئۆسۈپ چىقىدۇ ،يهرگه ئهمىر قىلىدۇ .يامغۇر ياغىدۇ
 ئــۇ بىــر مهھهللىــدىن ئۆتكهنــدە، ئۇنىــڭ يهنه بىــر پىتنىســى شــۇكى،

ــلهمهھه ــدۇ   ل ــا چىقىرى ــۇنى يالغانغ ــلهننىڭ شــۇ .ئهھلــى ئ ئۇالرنىــڭ  ،بى
  .تىدۇېپ كۈقالماي ئۆلبىرىمۇ  دىنچارۋىلىرى

ئهھلـى   لـله ئۇ بىـر مهھهللىـدىن ئۆتكهنـدە، مهھه   : يهنه بىر پىتنىسى
يهرگه  .يــامغۇر ياغىــدۇ ،ئاســمانغا ئهمىــر قىلىــدۇ ئــۇ. ئــۇنى تهســتىقاليدۇ

ــدۇ  ــر قىلى ــۈملۈكلهر ئۆســ  ،ئهمى ــدۇئۆس ــۈنى . ۈپ چىقى ــۇ ك ــڭ  ،ئ ئۇالرنى
سـاقلىرى تويغـان، يېلىنلىـرى    رغـان، قو ىنىچارۋىلىرى سېمىرگهن، يوغ
يهر يۈزىدە ئۇنىڭ قهدىمـى تهگمىـگهن جـاي     .سۈتكه تولغان ھالدا قايتىدۇ

قايسـى   الرغائۇ .مايدۇلگه قهدەم باساىمهككه بىلهن مهدىنئهمما . قالمايدۇ
للىرىدا قىلىچ تۇتقان پهرىشـتىگه  بىر دوقمۇشتىن كىرىشكه ئۇرۇنسا، قو

دەل  .شـورلۇققا جايلىشـىدۇ  زۇرەيب ئهھمهر دېـگهن   ، ئۇئاخىرى .قىدۇۇيول
شـۇنىڭ بىـلهن، مهدىنىـدە     .يهر تهۋرەيـدۇ تىم ېئۈچ ق ىدەمهدىنشۇ چاغدا، 

ھهممىسـى دەججالنىـڭ ئالـدىغا     ،ئايـال مۇنـاپىق بولسـا   ـ   قانچىلىـك ئهر 
ــنه .تىــدۇېك تۆمــۈر داتــتىن تازىالنغانــدەك   خــۇددى ئوتقــا كىــرگهن  مهدى

 “پـاكلىق كـۈنى  ”شۇڭا ئـۇ كـۈن   . مۇناپىقالردىن پاك ـ پاكىز تازىلىنىدۇ 
  .دەپ ئاتىلىدۇ
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ــ   ــۇ شــهرىك بىنتــى ئهب ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ئهكهر ۇئۇمم پهيغهم
  :ۋەسهللهمدىن

ــۇلۇلالھ   ــ ئـــى رەسـ ــدا ئهرە! ــ ــۇ چاغـ ــئـ ــدۇلهر قهيهردە بـ ؟ ـ دەپ    بولىـ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر غانىدى،سورى
 .ئۇالر ئۇ چاغدا ئاز قالىـدۇ، كـۆپچىلىكى بهيتۇلمۇقهددەسـته بولىـدۇ    ـ  

بامـدات نـامىزىنى    ئۇ ئىمام .سالىه بىر كىشى ئۇالرغا ئىماملىق قىلىدۇ
 .چۈشـىدۇ رىش ئۈچۈن ئالدىغا چىققانـدا، ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالم    ېئوقۇپ ب

رىشـى ئۈچـۈن، ئـۇ    ېب بولۇپئىنسانالرغا ئىمام  نىڭئىيسا ئهلهيهىسساالم
ئهممــا ئىيســا  .رىــدۇېتىپ بىئىمــام ئارقىغــا چېكىنىــپ، جــايىنى بوشــ 

 الـدىغا ئۆتـۈپ،  سـهن ئ ” :ئهلهيهىسساالم قولىنى ئۇنىڭ مۈرىسىگه قويـۇپ 
شـۇنىڭ بىـلهن، ئىمـام    . دەيـدۇ “ چۈنكى بۇ سـېنىڭ  .ناماز ئوقۇپ بهرگىن

ــدۇ    ــۇپ بېرى ــازنى ئوق ــۈپ، نام ــدىغا ئۆت ــ . ئال ــازدىن تارقالغان ــا نام دا، ئىيس
  :ئهلهيهىسساالم

 ئـۇالر . چىلىـدۇ ېئىشـىك ئ  .يـدۇ ۇــ دەپ بۇير ! چىڭالرېئىشـىكنى ئـ  ـ  
 70 ئىشىكنىڭ ئارقىسىدا دەججـال ۋە قولىـدا يـالتىراق قىلىـچ تۇتقـان     

دەججال ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالمغا    .ينىڭ تۇرغىنىنى كۆرىدۇمىڭ يهھۇدى
ئورنىدىن ئۇ شۇڭا  .كېتىدۇتۇز سۇدا ئېرىگهندەك ئېرىپ خۇددى  ىالقارىس

سېنى ” :ئهمما ئىيسا ئهلهيهىسساالم. چاچراپ چىقىپ، قېچىپ كېتىدۇ
ــۈئۆلتۈر ــم كۈش ــز قېچىــپ قۇتۇال ې ــدىن ھهرگى دەپ، “ مايســهنلرەك، مهن

پىــدە ىتهر يلــۇد ئىشــىكىنىڭ شــهرقى يــدۇ ۋەئۇنىــڭ ئارقىســىدىن قوغال
ىــدە قىلىــدۇ، يهر يۈز بالرنى مهغلــۇييهھــۇدىهللا ا .رىــدۇۈتۇتــۇپ، ئــۇنى ئۆلت

قالغـان  . بىرمۇ مهخلۇق قالمايـدۇ  دالدىسىغا ئالىدىغانالرنى ئۆز ييهھۇدى
مهيلى ئۇ تاش، دەرەخ، تام ۋە ياكى ھـايۋان  (ئۇ مهخلۇقاتنى  هللاىمۇ، اتهقدىرد
 .دۇبولىغا باشپاناھ ييهھۇدى الپهقهت غهرقهد دەرىخى .سۆزلىتىدۇ) بولسۇن

 :باشـقا مهخلۇقـات   .الرنىڭ دەرىخى بولۇپ، سـۆزلىمهيدۇ يچۈنكى ئۇ يهھۇدى
ئارقامـدا يهھـۇدىي بـار، كېلىـپ ئـۇنى      ! نىڭ مۇسـۇلمان بهندىسـى  هللائى ا”

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دەيدۇ “!ئۆلتۈرگىن
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يهنه بىـر يىلـى يېـرىم يىلغـا،      ئۇنىـڭ . تۇرىدۇيىل  40) دەججال(ئۇ ـ  
بىر يىلى بىر ئايغا، بىـر ئېيـى بىـر ھهپـتىگه، ئـاخىرقى كـۈنلىرى ئـوت        

سىلهردىن كىمكـى ئهتىگهنـدە مهدىنهنىـڭ بىـر      .ىرىغا ئوخشايدۇئۇچقۇنل
يېتىـپ   بىـر دەرۋازىسـىغا  بولسا، كهچ كىرگىچه ئىككىنچـى   دەرۋازىسىدا
  :ساھابىلهر. دېدى، ـ بارالمايدۇ

دەپ ـ   شۇ قىسقا كۈندە نامازنى قانداق ئوقـۇيمىز؟ هئ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانىسورى
 )نامازنىــڭ ۋاقتىنــى (زىرقى ئــۇزۇن كۈنــدە بهلگىلىگهنــدەك   ھــاـــ  

ــىلهر  ــۆلچهرلهپ ئوقۇيســ ــاالم    .مــ ــا ئهلهيهىسســ ــوغلى ئىيســ مهريهم ئــ
 ئـۇ . ئادىل پادىشاھ بولىدۇ الهت بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغانئۈممىتىمدە ئاد

 ۋە زاكـــاتنى يهنـــىىجىز .قىنى ئۆلتۈرىـــدۇشـــچو ۇپ،كرىســـتنى ســـۇندۇر
زاكـات مهمـۇرى   تۆگىنىڭ زاكىتى ئۈچۈن نه  ،قوينه  .ۇىدئهمهلدىن قالدۇر

لـۈپ  ۈئىنسانالرنىڭ ئارىسىدا دۈشمهنلىك ۋە ئاداۋەت كۆتۈر .ئهۋەتىلمهيدۇ
 .لىپ تاشلىنىدۇېزەھىرى ئجانلىقنىڭ  ھهرقانداق زەھهرلىك .تىدۇېك

ئـۇنى  بىر كىچىـك بـاال قـولىنى يىالننىـڭ ئاغزىغـا تىقسـا، يىـالن         ھهتتا
ــدۇ ــز   .چاقماي ــر قى ــاال(بى ــ )ب ــدۇ، ىش ــېكىن رنى قوغالي ــل ــاىش  ر ئۇنىڭغ

پادىچىنىـڭ ئىتىـدەك قويالرنىـڭ ئارىسـىدا     خۇددى بۆرىلهر  .چېقىلمايدۇ
بىـلهن   قئامـانلى چ ـ  نه سـۇ بىـلهن تولغانـدەك، يهر يـۈزى تىـن     ىچ .يۈرىدۇ
ــۇپ، ا  .تولىــدۇ ــن بىرلىكــى بول ــدە دى چكىمگه ېىــن باشــقا ھــ تهللايهر يۈزى

ەيش ھـاكىمىيهتنى قولـدىن   ئـۇرۇش تۈگهيـدۇ، قـۇر    .ئىبادەت قىلىنمايدۇ
ئۆســـــۈملۈكلهر ئـــــادەم  .يهر يـــــۈزى كۈمۈشـــــتهك بولىـــــدۇ .رىـــــدۇېب

ھهتتا بىـر سـاپاق ئـۈزۈمگه     .ىدەك ئۆسىدۇدىكئهلهيهىسساالمنىڭ زامانى
كالىنىـڭ   .ئـادەم تويىـدۇ   تـوپ بىر ئانـارغىمۇ بىـر    .ئادەم تويىدۇ توپبىر 

  :ابىلهرساھ .دېدىئاتنىڭ نهرقى چۈشۈپ كېتىدۇ، ـ  ئۆرلهپ،نهرقى 
دەپ ـ   ؟ئۈچۈن چۈشۈپ كېتىـدۇ مه ېئاتنىڭ نهرقى ن !رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانىسورى
، ـ  ـ چۈنكى ھېچقانداق ئۇرۇش بولمىغاچقا، ئاتقـا ئېهتىيـاج قالمايـدۇ    
  :ساھابىلهر. دېدى
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ــ   ــداقتاـ ــاال ،ئۇن ــ ك ــدۇ  ن ــىپ كېتى ــۈن قىممهتلىش دەپ ـ     ؟ېمه ئۈچ
  :هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمپ ،دىغانىسورى
ـ پۈتۈن زېمىنغـا زىـرائهت تېرىلىـدىغانلىقى ئۈچـۈن، كالىغـا بولغـان        

ئـۈچ  ئىنسـانالر  بـۇرۇن،  دەججال چىقىشتىن  .ئېهتىياج ئېشىپ كېتىدۇ
 ئاسـمانغا هللا بىرىنچـى يىلـى ا  . لىـدۇ ېقـاتتىق ئاچارچىلىققـا دۇچ ك  يىل 

سـۈملۈكنىڭ  ئۆ ىمـۇ شـنى، يهرگ ۇپ قېلىن بىرىنى تۇتىيامغۇرنىڭ ئۈچت
ئىككىنچـى يىلـى ئاسـمانغا     .يدۇۇشنى بۇيرۇپ قېلىن بىرىنى تۇتىئۈچت

ــۈچت  ــڭ ئ ــ ىيامغۇرنى ــمىنى تۇت ــى قىس ــنى، يهرگۇپ قېلىن ئىكك ــۇش  ىم
 .يـدۇ ۇبۇير شـنى ۇپ قېلىن ئىككى قىسـمىنى تۇتـ  ىئۆسۈملۈكنىڭ ئۈچت

، بىـر  پلىـ ېئۈچىنچى يىلى ئاسمانغا يامغۇرنىـڭ ھهممىسـىنى تۇتـۇپ ق   
ــامچىمۇ ياغدۇرم ــلىقنى، يهرگتــــ ــۇاســــ ــال ىمــــ ــۈملۈك  پهقهتــــ ئۆســــ

ــلىكنى بۇير ــدۇۇئۆستۈرمهســ ــاقلىق   هللا ا .يــ ــقا تۇيــ ــدىن باشــ خالىغانــ
  :ساھابىلهر. ھايۋانالرنىڭ ھهممىسى ئۆلۈپ تۈگهيدۇ، ـ دېدى

دەپ ـ   مىدىن بولىدۇ؟ېئىچمىكى نـ   ئۇ چاغدا ئىنسانالرنىڭ يېمهكـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانىسورى
بـۇ   .كبىر، تهسبىه ۋە تهھمىد ئېيـتىش بىـلهن بولىـدۇ   تهھلىل، تهـ  

  :مۇھارىبى. دېدىـ  رنىڭ ھهممىسى تاماقنىڭ ئورنىغا ئۆتىدۇ،هزىكىرل
پ، مهكـــتهپلهردە بالىالرغـــا لىـــرىېغا بۇســـتازبـــۇ ھهدىـــس بىـــر ئــــ  

  . ①گهنشى الزىم، ـ دېلىئۆگىتى
  )4077: ئىبنى ماجه(

 يـأجوج  إن قـال  وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن عمرو بن اهللا عبد عنـ   9928
 إال رجل منهم ميوت ولن معايشهم الناس على الفسدوا أرسلوا ولو آدم ولد من ومأجوج

   .ومسك وتاريس تأول أمم ثالث ورائهم من وإن فصاعدا ألفا ذريته من ترك

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 884(ئهلبانى  ①
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ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن _  9928
هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   ىدۇكى، پهيغهمبرىۋايهت قىلىن

  :دېگهن
ئـۇالر   .ريهئجۇج ۋە مهئجۇج ئـادەم نهسـلىدىندۇ   كى،شهك ـ شۈبهىسىز «

 .ئىنسانالرنىڭ تۇرمۇشـىنى ۋەيـران قىلىۋېتىـدۇ    ۋەتىلسه،هئىنسانالرغا ئ
ئۇالرنىـڭ   .لىـدۇ ېى كدئۇالردىن بىرسى ئۆلسه، ئارقىسىدىن مىڭالپ ئهۋال

   .①ل، تارنىس ۋە مهنسهكەۋئته: ئۇالر. لىدۇېت كئارقىسىدىن ئۈچ ئۈممه
  )»ئهۋسهتئهل«ۋە  »ئهلكهبىر«(

 عـن  وسلمÛ عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت: قال اليمان بن حذيفة عنـ   9929
 ميوت ال أمةÛ ألف أربعمائة أمة كل أمةÛ ومأجوج أمةÛ يأجوج«: قال ومأجوج؟ يأجوج
 يا: قلت »السالƥ ǳل قد واحد كل صلبهÛ من يديه بني ذكر ألف إƂ ينظر حƓ الرجل
 ومـا : قلت »األرز أمثال منهم صنف: أصناف ثالثة هم«: قال لنا؟ صفهم اهللاÛ رسول
 رسول فقال Û»السماء يف ذراع ومائة عشرون الشجرة طول بالشام شجر«: قال األرز؟
 يفترش نهمم وصنف حديدÛ وال حيل Ƭم يقوم ال الذين هؤالء«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا

Ûويلتحف بأذنه Ûل وال وحش وال بفيل ميرون ال باألخرىƤ ير والƕإال خ Ûومن أكلوه 
 وƜـرية  املشـرقÛ  أŒار يشربون خبراسانÛ وساقتهم بالشامÛ مقدمتهم أكلوهÛ منهم مات
  . »طربية

: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   زەيفه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   ۇھ_  9929
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ 

، ھهر بىـر ئـۈممهت   بولۇپ يهئجۇج بىر ئۈممهت، مهئجۇج بىر ئۈممهتـ  
بىـلهن   گهنئۇالردىن بىر ئادەم ئـۆل  .كىشىدىن تهركىپ تاپىدۇمىڭ  400

تىدۇ، ـ  ېرەلهيدىغان مىڭالپ ئىنساننى قالدۇرۇپ كۈرال كۆتونهسلىدىن ق
  :مهن. دېدى

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 12571(ھهيسهمى  ①
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 گهنىــدىم،پ بهرگىــن؟ ـ دې  ئــۇالر ھهققىــدە ســۆزله! رەســۇلۇلالھئــى ـــ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :مهن. دېدىـ  ، بىر گۇرۇھى ئهرزگه ئوخشاش،بولۇپ ئۇالر ئۈچ گۇرۇھـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىمىمه؟ ـ دەپ سورېندېگهن ئهرز ـ  
گۇرۇھقـا   ۇبـ . گهز ئۆسـىدۇ مىـڭ   120شامدىكى بىر دەرەخ بولۇپ، ـ ئۇ  

ئىككىنچـى گـۇرۇھى بىـر قـۇلىقىنى     . كېلهلمهيـدۇ نه تاغ، نه تۆمـۈر تهڭ  
ئالـدىغا   .يهنه بىر قۇلىقىنى يوتقان قىلىـپ ياپىـدۇ   ياتسا، لىپېيهرگه س

دېگهنلهرنىـڭ ھهممىسـىنى   قا شايۋان، تۆگه ۋە چوھ ياۋايىل، ىئۇچرىغان پ
ئۇالرنىـڭ بىـر ئـۇچى     .ئۇنىمۇ يهيـدۇ ئىچىدىن بىرى ئۆلۈپ كهتسه،  .يهيدۇ

يىنى ۋە ۈشـهرق دەرياسـىنىڭ سـ    .ى خۇراساندا بولىدۇئۇچ يهنه بىرشامدا، 
ۈيىنى بىــر ئىچىــپال، پۈتــۈنلهي قۇرۇتىۋېتىــدۇ، ـ    تهبهرىــيه كۆلىنىــڭ ســ

   .①دېدى
  )»ئهلئهۋسهت«(

 َحـِديثًا  َيْوًماـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   اللَِّه َرُسولُ َسِعيٍد َحدَّثََنا أَيب عنـ   9930
 أَنْ َعلَْيـهِ  ُمَحـرَّمٌ  َوُهَو الدَّجَّالُ َيأِْتى« قَالَ أَنَُّه بِِه ُيَحدِّثَُنا يَماِف فَكَانَ الدَّجَّالÛِ َعنِ طَوِيالً
 َوْهَو َرُجلٌ َيْوَمِئٍذ إِلَْيِه فََيْخُرُج الَْمِديَنةÛَ َتِلى الَِّتى السَِّباǷِ َبْعَض فََيْنزِلُ الَْمِديَنِةÛ نِقَاَب َيْدُخلَ
 صلىـ   اللَِّه َرُسولُ َحدَّثََنا الَِّذى الدَّجَّالُ أَنََّك أَْشَهُد فََيقُولُ النَّاسÛِ ِخَيارِ ِمْن أَْو النَّاسِ َخْيُر
 ِفى َتُشكُّونَ َهلْ أَْحَيْيُتُهÛ ثُمَّ َهذَا قََتلُْت إِنْ أََرأَْيُتْم الدَّجَّالُ فََيقُولُ َحِديثَهÛـ   وسلم عليه اهللا
 فَُيرِيُد. الَْيْوَم ِمنِّى َبِصَريةً أََشدَّ ِفيَك كُْنُت َما َواللَِّه فََيقُولُ ُيْحيِيِه ثُمَّ فََيقُْتلُُه. الَ فََيقُولُونَ اَألْمرِ

  . »َعلَْيِه ُيَسلَّطُ فَالَ َيقُْتلَُه أَنْ الدَّجَّالُ
ئهنهــۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ _  9930

بىــزگه دەججــال  لهمســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهلپهيغهمــبهر : قىلىنىــدۇ
ئهممـا   چىقىـدۇ، دەججال «: ۋە مۇنداق دېدى ھهققىدە كۆپ سۆزلهپ بهردى

شــۇنىڭ ئۈچــۈن مهدىنىنىــڭ . چهكلىنىــدۇ ىگه كىرىشــىمهدىــنئۇنىــڭ 

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى سـهئىد ئهتتـار     ): 12572(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ئىنسـانالرنىڭ ئهڭ   ى،ئـۇ كـۈن   .ئهتراپىدىكى شورلۇق بىر يهرگه چۈشـىدۇ 
گۇۋاھلىــق بىرىمهنكــى، ســهن   ”: ياخشىســى ئۇنىــڭ ئالــدىغا چىقىــپ   

. دەيـدۇ  “دەججالسـهن  سـۆزلهپ بهرگهن همبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـزگه   پهيغ
، پۈبـۇ ئـادەمنى ئۆلتـۈر   نېمه دەيسـىلهر؟ مهن  ”: باشقىالرغا قاراپ دەججال

. دەپ سـورايدۇ “ بـۇ ئىشـتىن شۈبهىلىنهمسـىلهر؟    ئاندىن تىرىلدۈرسـهم، 
ۈپ، ئانــدىن ئــۇنى ئۆلتــۈر ، دەججــالبىــلهن نىڭشــۇ. دەيــدۇ“ يــاق”: ئــۇالر

 قهسـهم  بىـلهن  هللا”: )قايتا تىرىلگهندىن كېـيىن (ئۇ ئادەم . دۇتىرىلدۈرى
ئهپـت ـ بهشـىرەڭنى تونـۇپ      يبۈگۈن مهن سـېنىڭ ھهقىقىـ   ،كىقىلىمهن
دەيـدۇ، ئهممـا   “ ئـۇنى ئۆلتـۈرىمهن  ”: بۇنى ئـاڭالپ  دەججال. دەيدۇ “يهتتىم
  . مهيدۇلئۆلتۈرە

  )1882: بۇخارى(

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ذَكََر الَِّذي الدَّجَّالُ َهذَا النَّاُس أَيَُّها َيا :ويف رواية – 9931
 قَـالَ  َضْرًبا َوَبطُْنُه șَْهُرُه فَُيوَسُع َوُشجُّوُه ُخذُوُه فََيقُولُ فَُيَشبَُّح بِِه الدَّجَّالُ فََيأُْمُر قَالَ َوَسلََّم
 ِمْن بِالِْمئَْشارِ فَُيْؤَشُر بِِه فَُيْؤَمُر قَالَ الْكَذَّاُب ِسيُحالَْم أَْنَت فََيقُولُ قَالَ بِي ُتْؤِمُن َما أََو فََيقُولُ
 فََيْسَتوِي قُْم لَُه َيقُولُ ثُمَّ الِْقطَْعَتْينِ َبْيَن الدَّجَّالُ َيْمِشي ثُمَّ قَالَ رِْجلَْيِه َبْيَن ُيفَرََّق َحتَّى َمفْرِِقِه
 أَيَُّهـا  َيـا  َيقُولُ ثُمَّ قَالَ َبِصَريةً إِلَّا ِفيَك اْزَدْدُت َما فََيقُولُ يبِ أَُتْؤِمُن لَُه َيقُولُ ثُمَّ قَالَ قَاِئًما
 َرقََبِتِه َبْيَن َما فَُيْجَعلَ ِلَيذَْبَحُه الدَّجَّالُ فََيأُْخذُُه قَالَ النَّاسِ ِمْن بِأََحٍد َبْعِدي َيفَْعلُ لَا إِنَُّه النَّاُس
 فََيْحِسـبُ  بِـهِ  فََيقِْذُف َورِْجلَْيِه بَِيَدْيِه فََيأُْخذُ قَالَ َسبِيلًا إِلَْيِه ْسَتِطيُعَي فَلَا ُنَحاًسا َتْرقَُوِتِه إِلَى
 َهذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ الَْجنَِّة ِفي أُلِْقَي َوإِنََّما النَّارِ إِلَى قَذَفَُه أَنََّما النَّاُس
  . الَْعالَِمَني َربِّ ِعْنَد َهاَدةًَش النَّاسِ أَْعظَُم

  :مىن ئادەمۇئمبىر  :باشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن_  9931
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم سـۆزلهپ بهرگهن دەججـال     ! خـااليىق ئى ـ  

  :دەججال) بۇنى ئاڭلىغان( .، ـ دەيدۇمانا بۇدۇر
ــ   ــۇنىــ ــۇپ، بـ ــاتقۇزۇپ،  تۇتـ ــرىڭالرېبيهرگه يـ ــدۇـ د    !شـــىنى يېـ . ەيـ

ــرقو) مۇئمىننىــڭ( ــدۇ قى ۋە دۈمبىســىىس ــىغا ئۇرۇلى ــدىن . گه بولۇش ئان
  :دەججال
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  :مۇئمىن. شىنهمسهن؟ ـ دەيدۇىئهمدى ماڭا ئ ،قانداقـ  
بــۇيرۇق يهنه دەججــال  .دەيــدۇ، ـ   يــاق، ســهن يالغــانچى دەججالســهنـــ  

دەججـال   .لـۈپ تاشـاليدۇ  ۆتىم ھهرە بىلهن ئـۇنى ئىككىـگه ب  ېبۇ ق .رىدۇېب
، يىنېـ ك ىن مېڭىپ ئۆتكهنـدىن بۇ ئىككى پارچىنىڭ ئارىسىد لۈنگهنۆب

  :جهسهتكه
 .بېجىـرىم ھـالهتته ئورنىـدىن تۇرىـدۇ    ئـۇ  . دەيـدۇ ــ  ! ئورنىڭدىن تـۇر ـ  

  : دەججال يهنه
  :مۇئمىن .دەپ سورايدۇ؟ ـ هندىڭمۇشىماڭا ئ) ئهمدى(ـ  
  :ئاندىن ئىنسانالرغا قاراپ. ـ سېنى تېخىمۇ ياخشى تونىدىم، ـ دەيدۇ 
ھـېچكىمگه  يىن ېـ مهنـدىن ك ) دەججـال (ئهمـدى بـۇ   ! خـااليىق ئـى   ـ 

دەججـال ئـۇنى   بـۇنى ئاڭلىغـان   . زىيان ـ زەخـمهت يهتكۈزەلمهيـدۇ، ـ دەيـدۇ     
 .بوينى مىسقا ئايلىنىدۇ لېكىن مۇئمىننىڭ .ىۋەتمهكچى بولىدۇزلۇبوغ

ئانـدىن ئۇنىـڭ    .مايـدۇ لچنهرسـه قىال ېئۇنىڭغـا ھ دەججـال  تىن بشۇ سهۋە
 )يهنـى مـۇئمىن ئـادەمنى   (ئىنسـانالر ئـۇنى   . تۇتۇپ ئاتىـدۇ پۇت ـ قولىدىن  

 ئهممـــا ئـــۇ جهنـــنهتكه .دەپ ئوياليـــدۇ “چۈشـــۈپ كهتتـــىجهھهنـــنهمگه ”
ــداق د  .چۈشــىدۇ ــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇن ــگهنپهيغهم ــۇ «: ې ــۇئمىن(ب ) م

  . »تۇرهىدېئهڭ ئۇلۇغ ش ىكىئالهملهرنىڭ رەببى نهزىرىد
  )2938: مۇسلىم(

 َمـعَ  بَِما أَْعلَُم لَأََنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُحذَْيفَةَ َعْنـ   9932
 َتأَجَُّج َناٌر الَْعْينِ َرأَْي َوالْآَخُر أَْبَيُض َماٌء الَْعْينِ َرأَْي أََحُدُهَما َيْجرَِياِن َنْهَراِن َمَعُه ِمْنُه الدَّجَّالِ
 فَإِنَّـهُ  ِمْنُه فََيْشَرَب َرأَْسُه لُْيطَأِْطئْ ثُمَّ َولُْيَغمِّْض َناًرا َيَراُه الَِّذي النَّْهَر لَْيأِْتفَ أََحٌد أَْدَركَنَّ فَإِمَّا
 كُلُّ َيقَْرǗُُه كَاِفٌر َعْيَنْيِه َبْيَن َمكُْتوٌب غَِليظَةٌ șَفََرةٌ َعلَْيَها الَْعْينِ َمْمُسوǳُ الدَّجَّالَ َوإِنَّ َبارٌِد َماٌء

  . كَاِتبٍ َوغَْيرِ كَاِتبٍ ُمْؤِمنٍ
ــ_  9932 ــۋايهت قىلىن ۇھـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇكى، زەيفه رەزىيهلالھـ ىـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇنىڭــدىنمۇ ياخشــى  ئىلكىــدىكى نهرســىلهرنى  مهن دەججالنىــڭ «

 ،اق سـۇغا ئـ شته ئاپۈنۈرى كۆرسى بولۇپ، بىئۇنىڭ ئىككى دەريا .بىلىمهن
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ئۇنىڭ بىلهن بىر زاماندا  .اپ تۇرغان ئوتقا ئوخشايدۇدكىنچىسى الۋۇلئىك
 قورقماسـتىن  ۋە اپ تۇرغان دەريـا بويىغـا كهلسـۇن   دالۋۇلياشىغان كىشى 

ق ۇسـوغ ) ئـوت ئهمهس (چـۈنكى ئـۇ    .ئۇنىڭدىن ئىچسۇن ،شىنى ئېگىپېب
ــۇدۇر ــۋ   .س ــۆزى قۇيى ــر ك ــڭ بى ــوق (تىلگهن ېدەججالنى ــى ي ــۇپ، ) يهن بول

ئىككـى كۆزىنىـڭ    .لىن بىر تېرە بارېق ورنىداۆزىنىڭ ئكقۇيۇۋېتىلگهن 
دەپ يېزىلغان بولۇپ، سـاۋاتلىق يـاكى ساۋاتسـىز ھهر    “ كاپىر”ئارىسىدا 
  . »يااليدۇۇمىن كىشى ئۇنى ئوقۇئقانداق م

  )2934: مۇسلىم(

جَّالُ أَْعَوُر الَْعْينِ َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الدَّـ   9933
 . الُْيْسَرى ُجفَالُ الشََّعرِ َمَعُه َجنَّةٌ َوَناٌر فََناُرُه َجنَّةٌ َوَجنَُّتُه َناٌر

دەججالنىـڭ سـول   «: باشقا بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن  _  9933
دوزىخــى بــار ۋە  ىتــىجهننئۇنىــڭ  .بولىــدۇ كــۆزى قــارىغۇ، چېچــى قويــۇق

  . »دوزاختۇر دېگىنى تهجهننهت، جهنن دوزاخ دېگىنى، بولۇپ
  )2934: مۇسلىم(

قَالَ الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ َما َسأَلَ أََحٌد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الدَّجَّالِ ـ   9934
قُولُونَ إِنَّ َمَعُه َجَبلَ ُخْبزٍ َوَنَهَر َمـاٍء  أَكْثََر َما َسأَلُْتُه َوإِنَُّه قَالَ ِلي َما َيُضرَُّك ِمْنُه قُلُْت ِلأَنَُّهْم َي

  . قَالَ ُهَو أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن ذَِلَك
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   به رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ۇئـ مۇغىرە ئىبنى ش  9934
دەججـال ھهققىـدە   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن   ھـېچكىم  : قىلىنىدۇ

  :ر ئهلهيهىسساالم ماڭاپهيغهمبه .ئال سورىمىغانوەك كۆپ سدمهن
  :مهن. دېدى، ـ چقانداق زىيىنى تهگمهيدۇېۇنىڭ ساڭا ھـ ئ 
بىـر   بىـلهن  ېنـى يتىشالرغا قارىغاندا، ئۇنىـڭ يېنىـدا بىـر تـاغ ن    ېئـ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ، ـ دېگهنىدىم،يى بار ئىكهنۈدەريا س
  . ىدېدھېچنېمىگه ئهرزىمهيدىغان نهرسه، ـ نىڭ نهزىرىدە هللا ،بۇـ  

  )7122: بۇخارى(
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أُمُّ َشرِيٍك أَنََّها َسِمَعْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لََيِفرَّنَّ النَّاُس ِمْن  عنـ   9935
  . لٌالدَّجَّالِ ِفي الْجَِبالِ قَالَْت أُمُّ َشرِيٍك َيا َرُسولَ اللَِّه فَأَْيَن الَْعَرُب َيْوَمِئٍذ قَالَ ُهْم قَِلي

ــا  _  9935 ــۇ ئهنهـ ــهرىك رەزىيهلالھـ ــۇ شـ ــۋايهت  ئۇممـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

  :مهن. ، ـ دېدىقا قاچىدۇغئىنسانالر دەججالدىن تاـ  
ــ   ــئهرە ،ئـــۇ چاغـــدا! رەســـۇلۇلالھئـــى ــ لهر قهيهردە بولىـــدۇ؟ ـ دەپ    بـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دىمغانىسورى
   .دېدى، ـ ئۇالر بهك ئاز قالىدۇ ،ئۇ چاغداـ  

   )2945: مۇسلىم(

َعْن أَبِي الدَّْهَماِء قَالَ َسِمْعُت ِعْمَرانَ ْبَن ُحَصْينٍ ُيَحدِّثُ قَالَ قَالَ َرُسـولُ  _  9936
إِنَّ الرَُّجلَ لََيأِْتيِه َوُهَو َيْحِسُب  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسِمَع بِالدَّجَّالِ فَلَْيْنأَ َعْنُه فََواللَِّه

  . أَنَُّه ُمْؤِمٌن فََيتَّبُِعُه ِممَّا َيْبَعثُ بِِه ِمْن الشُُّبَهاِت أَْو ِلَما َيْبَعثُ بِِه ِمْن الشُُّبَهاِت َهكَذَا قَالَ
ــۋايهت      – 9936 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلالھ ــى ھۇس ــران ئىبن ئىم
  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلقىلىن
 !يىـراق تۇرسـۇن  ئۇنىڭـدىن   الرئاڭلىغانڭ چىققانلىقىنى دەججالنى«

ئۇنىـڭ ئالـدىغا    الپ،بسـا ېمىن ھئۆزىنى مـۇئ  كىشى ،قهسهمكىبىلهن هللا ا
دىن تۈپهيلىــ ســۆزلىرىلىك ىشــۈبه ئېيتقــانئۇنىــڭ كېــيىن لىــدۇ، ېك

  . ①»تىدۇېئۇنىڭغا ئهگىشىپ ك
 ) 4319: ئهبۇ داۋۇد(

 َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت قال ُحَصْينٍ ْبَن ِعْمَرانَ عنـ   9937
  . الدَّجَّالِ ِمْن أَكَْبُر َخلٌْق السَّاَعِة ِقَيامِ إِلَى آَدَم َخلْقِ َبْيَن َما

ــى ھ _  9937 ــران ئىبن ــۇ  ۇئىم ــۇ ئهنه ــهين رەزىيهلالھ ــۋايهت س دىن رى
ىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    قىلىن
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ئهلهيهىسســـاالمدىن تارتىـــپ تـــاكى ئـــادەم «: دېگهنلىكىنـــى ئاڭلىغـــان
  . »يارىتىلمايدۇچوڭ مهخلۇق  قىيامهتكىچه دەججالدىن

  . قَالَ أَْمٌر أَكَْبُر ِمْن الدَّجَّالِ :ويف رواية_  9938
 بىـــر ھادىســـه چـــوڭالـــدىنمۇ دەجج«: ىـــۋايهتتهـ يهنه بىـــر ر    9938
  . دەپ كهلگهن» بولمايدۇ

  )2946: مۇسلىم(

 َبـْينَ  َيْوًمـا  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ذَكََر ُعَمَر ْبُن اللَِّه َعْبُد قَالَ_  9939
 الَْمِسـيحَ  إِنَّ أَلَـا  بِأَْعَوَر لَْيَس لَىَوَتَعا َتَباَرَك اللََّه إِنَّ فَقَالَ الدَّجَّالَ الَْمِسيَح النَّاسِ șَْهَراَنْي
  . طَاِفَيةٌ ِعَنَبةٌ َعْيَنُه كَأَنَّ الُْيْمَنى َعْينِ أَْعَوُر الدَّجَّالَ

ــۇ ئهنهۇ  _  9939 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــداق  ئاب ــادىن مۇن م
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر بىر كۈنى، : رىۋايهت قىلىنىدۇ

  : دەججال ھهققىدە سۆزلهپ مۇنداق دېدى جامائهتكه
ك ۈدەججال بىر كۆزلـ بهلكى ك ئهمهس، ۈبىر كۆزلهللا ا كى،سىزىشۈبه«

ئۇنىـڭ كـۆزى خـۇددى پولتىيىـپ چىققـان      . بولۇپ، ئوڭ كـۆزى قـارىغۇدۇر  
  . »ئۈزۈمگىال ئوخشايدۇ

   )169: مۇسلىم(

قَْرǗُُه َمْن كَرَِه َعَملَُه أَْو َيقَْرǗُُه كُلُّ إِنَُّه َمكُْتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه كَاِفٌر َي :ويف رواية_  9940
  . ُمْؤِمنٍ َوقَالَ َتَعلَُّموا أَنَُّه لَْن َيَرى أََحٌد ِمْنكُْم َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى َيُموَت

ــيىلگهن _  9940 ــۋايهتته مۇنــداق دې ئۇنىــڭ ئىككــى «: باشــقا بىــر رى
ــ دېــگهن ســۆز يېزىلغــان “ كــاپىر”كــۆزى ئارىســىدا  ــۇنى ئۇنىــڭ  ۇپ،بول ب

يــاكى ھهرقانــداق (ھهرقانــداق كىشــى قىلمىشــلىرىدىن نــارازى بولغــان 
رەببىنــى  كىم ئــۆلمهي تــۇرۇپچېھــ ،بىلىڭالركــى .يااليــدۇۇئوق )مــۇئمىن
  . »دۇكۆرەلمهي

 )2931: مۇسلىم(
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اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن قََتاَدةَ قَالَ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى _  9941
لَـْيَس بِـأَْعَوَر   َوَسلََّم َما ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا َوقَْد أَْنذََر أُمََّتُه الْأَْعَوَر الْكَذَّاَب أَلَا إِنَُّه أَْعَوُر َوإِنَّ َربَّكُْم 

  . َوَمكُْتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه ك ف ر
ىـدۇكى، پهيغهمـبهر   ئهنهس ئىبنى مالىكتىن رىۋايهت قىلىن_  9941

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــر كۆزلـــــ « ــۈممىتىنى بىـــ ــى  ۈئـــ ــا قارشـــ ــانچى دەججالغـــ ك يالغـــ

رەبـبىڭالر بىـر   ! ئاگاھ بولۇڭالر. ئاگاھالندۇرمىغان بىرمۇ پهيغهمبهر يوق
) يهنـى بىـر كـۆزى قـارىغۇ    (كۆزلۈك ئهمهس، بهلكى دەججـال بىـر كۆزلـۈك    

دەپ ) يهنـــى كـــافىر( رئۇنىـــڭ ئىككـــى كـــۆزى ئارىســـىدا ك، ف، بولـــۇپ، 
   .»يېزىلغان

  )2933: مۇسلىم(

َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت أَنَُّه َحدَّثَُهْم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ _  9942
َح الدَّجَّالِ َرُجـلٌ قَِصـٌري   إِنِّي قَْد َحدَّثُْتكُْم َعْن الدَّجَّالِ َحتَّى َخِشيُت أَنْ لَا َتْعِقلُوا إِنَّ َمِسي

َربَّكُْم أَفَْحُج َجْعٌد أَْعَوُر َمطُْموُس الَْعْينِ لَْيَس بَِناِتئٍَة َولَا َحْجَراَء فَإِنْ أُلْبَِس َعلَْيكُْم فَاْعلَُموا أَنَّ 
  . لَْيَس بِأَْعَوَر
ىـدۇكى، پهيغهمـبهر   ئۇبادە ئىبنى سامىتتىن رىـۋايهت قىلىن _  9942

  :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئ
ــم،    « ــۆزلهپ بهردى ــۆپ س ــىلهرگه ك ــدە س ــال ھهققى ــۈنكى مهن دەجج چ

ــىنه ــ ېمهي قلچۈشـ ــىڭالردىن قورقتـ ــال  .مۇلىشـ ــۇق دەججـ ــار بويلـ ، پاكـ
، چــاچلىرى بــۈدۈر، يهكچهشــمه، كــۆزى پولتىيىــپ ماڭىــدىغان ئالچــاڭالپ

 ، بهلكـى سـۇۋۇۋېتىلگهندەكال  كىرىپمـۇ كهتمىـگهن   ،چىقىپمۇ كهتمىگهن
ــۇپ،  ــدىغان بىـــرى بولـ ــۇنى پهرق قىال كۆرۈنىـ ــاڭالر، لئهگهر ئـ ــاي قالسـ مـ

  . ①»ئهمهس يهكچهشمهرەببىڭالر  ،بىلىڭالركى
 )4320: ئهبۇ داۋۇد(
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َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الَْجرَّاǳِ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ  _  9943
َنبِيٌّ َبْعَد ُنوǳٍ إِلَّا َوقَْد أَْنذََر الدَّجَّالَ قَْوَمُه َوإِنِّي أُْنِذُركُُموُه فََوَصفَُه لََنا َرُسولُ اللَِّه إِنَُّه لَْم َيكُْن 

ـ  ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ لََعلَُّه َسُيْدرِكُُه َمْن قَْد َرآنِي َوَسِمَع كَلَاِمي قَالُوا َيا َرُسولَ اللَّ
  . قُلُوُبَنا َيْوَمِئٍذ أَِمثْلَُها الَْيْوَم قَالَ أَْو َخْيٌر كَْيَف

دىن مۇنــداق ئۇبهيــدە ئىبنــى جهرراھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهبــۇ _  9943
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــ   ــاالمدىن ك ـ ــۇھ ئهلهيهىسس ــن ــبهر   ې ــر پهيغهم ــگهن ھهر بى يىن كهل
ــدىن  ــى دەججالـ ــدىن    قهۋمىنـ ــىلهرنى ئۇنىڭـ ــۇ سـ ــدۇردى، مهنمـ ئاگاھالنـ
ــدۇرىۋاتىمهن ــان   . ئاگاھالن ــۆرگهن ۋە ســۆزۈمنى ئاڭلىغ بهلكىــم مېنــى ك

ۋە ئــۇنى بىــزگه تهســۋىرلهپ  ، ـ دېــدى  كۆرۈشــىمۇ مــۇمكىن كىشــى ئــۇنى
  :ساھابىلهر. بهردى
ــ ئــى رەســۇلۇلالھ  ئــۇ كــۈنى قهلبلىرىمىــز قانــداق بولىــدۇ؟ ـ دەپ    ! ـ
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  ،دىغانىسورى
ــ   ، ـ   ۇنىڭــدىنمۇ ياخشــىراق بولىــدۇبھــازىرقى كۈندىكىــدەك يــاكى ـ
  . ①دېدى

   )4756: ئهبۇ داۋۇد(

 صلىـ   اهللا رسولَ سأَلَ أنه: ـ   عنه اهللا رضيـ   اƪدري سعيد َعْن أَبِيـ   9944
 فيه مإِليك أَْعهُد وإƆِ الطعامÛ أكل قد هذا يومه هو«: فقال الدجال عنـ   وسلم عليه اهللا
 يف ُنخاعة كأŒا ƬاÛ حدقةَ ال جاحظةư Ûسوحة اليمƖ عينه إِنَّ أُمَّتهÛ إƂِ نƑ يعهده Ɓ عهدا
Ûوعينه حائط Ûا اليسرىŒكوكب كأ Ûِمثلُ ومعه ُدرِّّي Ûاجلنة Ûفناره والنار Ûه  َجنَّةǗومـا 
Ûأهلَ ُيْنِذَران رجالن يديه وبني أَال نار Ûأصحاب أول دخلها القرية من خرجا فإِذا القرى 

  .»الدجال
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سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر _  9944
ۋەسهللهمدىن دەججال ھهققىدە سـورىغانىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    

  :مۇنداق دېدى
ــۇ « ــۇ ھــازىرمۇ ياشــاۋاتىدۇ  ئ ــام يهۋاتىــدۇ، يهنــى ئ ئۇنىــڭ  .بۈگۈنمــۇ تائ

ــدە ھ ــبهر بىــرچېھهققى ــۆز پهيغهم ــۈمم ئ ــاتنى ىئ تىگه بهرمىــگهن مهلۇم
 نىڭ ئـورنى خـۇددى  كۆزىئوڭ تىلگهن، ېۋۇئۇنىڭ ئوڭ كۆزى قۇي .رىمهنېب

ان ماڭقىغـا  لىشىپ قالغـ ، گوياكى تامغا چاپسۇۋۇۋېتىلگهندەك تۈز بولۇپ
ئۇنىڭ جهننهتكه  .يۇلتۇزغا ئوخشايدۇ پارالق ،سول كۆزى بولسا .ئوخشايدۇ

ئۇنىـڭ ئـوتى   ئهممـا   .تى بولىـدۇ ئوخشاش بېغى، جهھهننهمگه ئوخشاش ئـو 
دەججالـدىن بـۇرۇن،   ! ئاگـاھ بولـۇڭالر   .بولسا جهھهننهمدۇر بېغىجهننهت، 

ئۇ ئىككىسـىنىڭ  . ئىككى كىشى كېزىپ يۈرۈپ خهلقنى ئاگاھالندۇرىدۇ
دەججالنىــــڭ  )ئــــۇ يهرگه(تهڭ يېزىــــدىن چىقىشــــى بىــــلهن   بىــــر 

   .»ھهمراھلىرىنىڭ ئالدى كىرىشكه باشاليدۇ
  )ت قىلغانرىۋايه رەزىن(

َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ َحدَّثََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  ـ   9945
الدَّجَّالُ َيْخُرُج ِمْن أَْرضٍ بِالَْمْشرِقِ ُيقَالُ لََها ُخَراَسانُ َيْتَبُعُه أَقَْواٌم كَأَنَّ ُوُجوَهُهْم الَْمَجـانُّ  

  . ةُالُْمطَْرقَ
ىــدۇكى، رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن ىئهبــۇ بهكــر_  9945

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
دەپ ئاتالغــان جايــدىن چىقىــدۇ، “ خۇراســان” ،دەججــال مهشــرىقتىن«

قالقانغـا ئوخشـايدىغان بىـر قهۋم     ىـدىن قىلىنغـان  ئۇنىڭغا يـۈزلىرى تېر 
  . ①»ئهگىشىدۇ

  )2237: زىتىرمى(
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أَبِي َبكَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمكُـثُ أَُبـو    عنـ   9946
 قَلُُّه َمْنفََعةًالدَّجَّالِ َوأُمُُّه ثَلَاِثَني َعاًما لَا ُيولَُد لَُهَما َولٌَد ثُمَّ ُيولَُد لَُهَما غُلَاٌم أَْعَوُر أََضرُّ َشْيٍء َوأَ

الَ أَُبوُه ِطَوالٌ َتَناُم َعْيَناُه َولَا َيَناُم قَلُْبُه ثُمَّ َنَعَت لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبَوْيِه فَقَ
ةَ فََسِمْعَنا بَِمْولُوٍد َضْرُب اللَّْحمِ كَأَنَّ أَْنفَُه ِمْنقَاٌر َوأُمُُّه ِفْرَضاِخيَّةٌ طَوِيلَةُ الَْيَدْينِ فَقَالَ أَُبو َبكَْر

 َرُسـولِ  ِفي الَْيُهوِد بِالَْمِديَنِة فَذََهْبُت أََنا َوالزَُّبْيُر ْبُن الَْعوَّامِ َحتَّى َدَخلَْنا َعلَى أََبَوْيِه فَإِذَا َنْعُت
ثَْنا ثَلَاِثَني َعاًما لَا ُيولَُد لََنا َولٌَد اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيهَِما فَقُلَْنا َهلْ لَكَُما َولٌَد فَقَالَا َمكَ

َرْجَنـا ِمـْن   ثُمَّ ُوِلَد لََنا غُلَاٌم أَْعَوُر أََضرُّ َشْيٍء َوأَقَلُُّه َمْنفََعةً َتَناُم َعْيَناُه َولَا َيَناُم قَلُْبُه قَالَ فََخ
َولَُه َهْمَهَمةٌ فََتكَشََّف َعْن َرأِْسِه فَقَالَ َما  ِعْنِدِهَما فَإِذَا ُهَو ُمْنَجِدلٌ ِفي الشَّْمسِ ِفي قَِطيفٍَة لَُه

  . قُلُْتَما قُلَْنا َوَهلْ َسِمْعَت َما قُلَْنا قَالَ َنَعْم َتَناُم َعْيَناَي َولَا َيَناُم قَلْبِي
: ىـدۇ رىۋايهت قىلىنمۇنداق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ەئهبۇ بهكر_  9946

دەججالنىـڭ ئانىسـى بىـلهن    «: لهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهل 
پايدىسـىدىن   ،يىنېـ ئۇنىڭـدىن ك  .كۆرمهيـدۇ يـۈزى  يىـل بـاال    30دادىسى 

ئۇنىـڭ   .يهكچهشـمه بىـر بالىسـى دۇنياغـا كېلىـدۇ     ، بولغان زىيىنى كۆپ
بىــزگه  ئانــدىن. دېــدى» ئۇخلىمايــدۇئهممــا قهلبــى كــۆزلىرى ئۇخاليــدۇ، 

تېنـى  گىـز،  ېبـويى ئ  ىڭندادىسى«: ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ھهققىدە سۆزلهپ 
 »، قـوللىرى ئـۇزۇن  جىسمى چـوڭ  نىڭئانىسى بۇرنى قاڭشارلىق؛، ئۇرۇق
ۇنداق بىــــر بالىنىــــڭ شــــلىرى ئارىســــىدا يمهدىــــنه يهھــــۇدى. دېــــدى

بالىنىـڭ ئاتـا ـ    ئىككىمىـز  ۋام اۋتۇغۇلغانلىقىنى ئاڭالپ، زۇبهير ئىبنى ئ
ئهلهيهـى   ق ۋە ئۇالرنىـڭ پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   نىغا باردۇيېئانىسىنىڭ 

ۋەسهللهم بىزگه تهسۋىرلهپ بهرگىـنىگه ئوپمـۇ ئوخشـاش ئىكهنلىكىنـى     
  :ئۇالردىن. كۆردۇق

  :ئۇالر ،دۇقغانىبارمۇ؟ ـ دەپ سورىـ باالڭالر  
يىن بىــزگه پايدىســىدىن ېــك پهرزەنتلىــك بواللمىــدۇق،يىــل  30ـــ  

ئۇنىـڭ كـۆزلىرى    .ۋە يهكچهشمه بىر بالىمىز بولدى زىيىنى كۆپ بولغان
چىقىـپ  نىـدىن  ېئۇالرنىڭ ي. ئۇخلىمايدۇ، ـ دېدى ئهمما قهلبى يدۇ، ئۇخال

نغــان ھالــدا غۇدۇڭشــىپ ئۈســتىدە قۇياشــقا قاقالكېتىۋېتىــپ، مهخــمهل 
  :چىپېيۈزىنى ئئۇ باال  .ياتقان بىر بالىنى كۆردۇق
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  :بىز. مه دېدىڭالر؟ ـ دەپ سورىدىېنـ  
  : ئۇ ىدۇق،انزنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىغبىزنىڭ سۆزلىرىمىسهن ـ  
قهلـبىم ئۇخلىمايـدۇ، ـ    ئهممـا  كـۆزلىرىم ئۇخاليـدۇ،    مېنىـڭ  ھهئه،ــ   
  . ①دېدى

  )2248: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْتَبُع الدَّجَّالَ ـ   9947
  . لَْيهِْم الطََّياِلَسةُِمْن َيُهوِد أَْصَبَهانَ َسْبُعونَ أَلْفًا َع

ئهنهس ئىبنــــى مالىــــك رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت _  9947
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
 70يېشىل كىـيىم كىـيگهن   لىرىدىن يدەججالغا ئىسپاھان يهھۇدى«
  . »ئهگىشىدۇ كىشىمىڭ 

  )2944: مۇسلىم(

ِد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ قَالَ َرأَْيُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َيْحِلُف بِاللَِّه أَنَّ اْبَن َعْن ُمَحمَّـ   9948
الصَّاِئِد الدَّجَّالُ قُلُْت َتْحِلُف بِاللَِّه قَالَ إِنِّي َسِمْعُت ُعَمَر َيْحِلُف َعلَى ذَِلَك ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى 

  . ُيْنِكْرُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّماللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم 
: مۇھهممهد ئىبنـى مـۇنكهدىر رەھىمهھـۇلالھ مۇنـداق دەيـدۇ     _  9948

دەججـال ئىكهنلىكىـگه   نىڭ ئىبنـى سـهيياد  نىڭ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ
  :ـ دە مۈقهسهم ئىچكىنىنى كۆرد

  :ئۇ ،دىمغانىقهسهم ئىچىۋاتامسهن؟ ـ دەپ سورىـ  
نىڭ نىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ن ئـۆمهر مهـ  

ــدا  ــۇ ھهقــ (ھۇزۇرى ــدىم،قهســهم ئىچكىنىنــى ئاڭلى ) هتب ــبهر  غانى پهيغهم
  . ، ـ دېدىئېتىراز بىلدۈرمىگهنىدىچقانداق ېئهلهيهىسساالم بۇنىڭغا ھ

  )7355: بۇخارى(
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 اللَّـهُ  َصلَّى النَّبِيِّ َمَع اْنطَلََق ُعَمَر نَّأَ أَْخَبَرُه َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبَن ـ عن  9949
 َمَغالَـةَ  َبنِي أُطُمِ ِعْنَد الصِّْبَياِن َمَع َيلَْعُب َوَجُدوُه َحتَّى َصيَّاٍد اْبنِ ِقَبلَ َرْهٍط ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه
 قَالَ ثُمَّ بَِيِدِه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى يُّالنَّبِ َضَرَب َحتَّى َيْشُعْر فَلَْم الُْحلَُم َصيَّاٍد اْبُن قَاَرَب َوقَْد
 فَقَالَ الْأُمِّيَِّني َرُسولُ أَنََّك أَْشَهُد فَقَالَ َصيَّاٍد اْبُن إِلَْيِه فََنظََر اللَِّه َرُسولُ أَنِّي َتْشَهُد َصيَّاٍد ِلاْبنِ
 بِاللَّـهِ  آَمْنـتُ  َوقَالَ فََرفََضُه اللَِّه َرُسولُ أَنِّي أََتْشَهُد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِللنَّبِيِّ َصيَّاٍد اْبُن

 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َوكَاِذٌب َصاِدٌق َيأِْتينِي َصيَّاٍد اْبُن قَالَ َتَرى َماذَا لَُه فَقَالَ َوبُِرُسِلِه
 َخبِيئًـا  لََك َخَبأُْت قَْد إِنِّي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ ُهلَ قَالَ ثُمَّ الْأَْمُر َعلَْيَك ُخلِّطَ َوَسلََّم
 َيـا  َدْعنِي َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمُر فَقَالَ قَْدَرَك َتْعُدَو فَلَْن اْخَسأْ فَقَالَ الدǷُُّّ ُهَو َصيَّاٍد اْبُن فَقَالَ
 لَْم َوإِنْ َعلَْيِه ُتَسلَّطَ فَلَْن َيكُْنُه إِنْ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى بِيُّالنَّ فَقَالَ ُعُنقَُه أَْضرِْب اللَِّه َرُسولَ
 َبْعَد اْنطَلََق َيقُولُ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر اْبَن َسِمْعُت َساِلٌم َوقَالَ قَْتِلِه ِفي لََك َخْيَر فَلَا َيكُْنُه
 َوُهَو َصيَّاٍد اْبُن ِفيَها الَِّتي النَّْخلِ إِلَى كَْعبٍ ْبُن َوأَُبيُّ َوَسلََّم َعلَْيِه ُهاللَّ َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ذَِلَك
 َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فََرآُه َصيَّاٍد اْبُن َيَراُه أَنْ قَْبلَ َشْيئًا َصيَّاٍد اْبنِ ِمْن َيْسَمَع أَنْ َيْخِتلُ
 َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َصّياٍد اْبنِ أمُّ فََرأَْت َزْمَرةٌ أَْو َرْمَزةٌ ِفيَها لَُه قَِطيفٍَة ِفي ْعنِيَي ُمْضطَجٌِع َوُهَو
 َصيَّاٍد اْبنِ اْسُم َوُهَو َصاِف َيا َصيَّاٍد ِلاْبنِ فَقَالَْت النَّْخلِ بُِجذُوعِ َيتَِّقي َوُهَو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
 َتَركَْتُه لَْو َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ َصيَّاٍد اْبُن فَثَاَر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٌَّد َهذَا
  .َبيََّن

 أَْهلُُه ُهَو بَِما اللَِّه َعلَى فَأَثَْنى النَّاسِ ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَاَم ثُمَّ: قَالَ ابن عمر
 قَْوَمُه ُنوǳٌ أَْنذََرُه لَقَْد قَْوَمُه أَْنذََرُه قَْد إِلَّا َنبِيٍّ ِمْن َوَما أُْنِذُركُُموُه إِنِّي فَقَالَ الدَّجَّالَ ذَكََر ثُمَّ

  . بِأَْعَوَر لَْيَس َهاللَّ َوأَنَّ أَْعَوُر أَنَُّه َتْعلَُمونَ ِلقَْوِمِه َنبِيٌّ َيقُلُْه لَْم قَْولًا ِفيِه لَكُْم َسأَقُولُ َولَِكْن
مۇنـــداق رىـــۋايهت ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــادىن _  9949
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهزرىتـى ئـۆمهر ۋە     : قىلىنىدۇ

ېنىغـا بـاردى ۋە   ئىبنـى سـهييادنىڭ ي   باشقا بىر قانچه ساھابىسى بىـلهن 
ــڭ  ــىنىڭ ي  ئۇنى ــاله قهلئهس ــى مهغ ــداېبهن ــك نى ــالىال كىچى ــلهن ب ر بى
تىـپ  ېئىبنـى سـهيياد بـاالغهتكه ي    ،ئـۇ كـۈنلهردە   .تقىنىنى كـۆردى ئويناۋا
مۈرىسىگه يهڭگىل ئۇرغانغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ . دىىقالغان
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. ســـهزمىدى قهدەر ئـــۇ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ كهلگهنلىكىنـــى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىبنى سهييادقا ئاندىن

ىـــڭ پهيغهمبىـــرى ئىكهنلىكىمـــگه گۇۋاھلىـــق    نهللا ــــ مېنىـــڭ  
ئىبنـــــى ســـــهيياد پهيغهمـــــبهر  ەپ ســـــورىغانىدى،رەمســـــهن؟ ـ د     ېب

  :ئهلهيهىسساالمغا قاراپ
ــ   ــــ پهيغهمبىـــرى ) يهنـــى ئهرەبلهرنىـــڭ(نىڭ ساۋاتســـىزالر ېنىڭسـ

نىـڭ پهيغهمبىـرى   هللا سهن مېنىڭ. رىمهنېئىكهنلىكىڭگه گۇۋاھلىق ب
پهيغهمــــبهر  .دېــــدىئىكهنلىكىمــــگه گۇۋاھلىــــق بىرەمســــهن؟ ـ         

  :ئهلهيهىسساالم ئۇنى رەت قىلىپ
ــ   . م، ـ دېــدى  دۈۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبهرلىــرىگه ئىمــان كهلتــۈرهللا مهن اـ

  :ئاندىن
ئىبنـى   ،دىغانى؟ ـ دەپ سـورى  ــ ئۇنىڭـدىن نېمىلهرنـى كۆرۈۋاتىسـهن     

  :سهيياد
پهيغهمـبهر  . مۇ كېلىۋاتىدۇ، يالغانمۇ كېلىۋاتىدۇ، ـ دېـدى  تماڭا راسـ  

  :االمئهلهيهىسس
ــ   ــداقتاـ ســهن راســت ـ يالغــاننى بىــر ـ بىــرىگه ئارىالشــتۇرۇپ         ،ئۇن

  :ئاندىن. دېدى، ـ قويۇۋېتىپسهن
ــ   ئىبنــى  گهنىــدى،، ـ دې  )تــاپقىنئــۇنى ( مهن بىــر نهرســه يوشــۇردۇمـ

  :سهيياد
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئۇ تۈتۈن، ـ دېدىـ  
ۆرگهن ئـۆمهر  بـۇنى كـ  . ــ دېـدى  ! ااشـم ئ ھهددىڭـدىن  ـ ئـاغزىڭنى يـۇم،   

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئاچچىغى كېلىپ
رۇخســهت بهرگىــن، ئۇنىــڭ كاللىســىنى چېپىــپ ! رەســۇلۇلالھئــى ـــ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهنىدى،دېتاشالي، ـ 
 ئهگهر. كۈچـۈڭ يهتمهيـدۇ  بولسـا، ئۇنىڭغـا   ) الجـ دەج(ئهگهر ئـۇ  ـ ياق،  

  .ـ دېدىيوق،  ۈشنىڭ ھاجىتىئۆلتۈرئۇنى بولمىسا،  دەججال
ــدۇ ئىبنــى  ــداق دەي ــۆمهر يهنه مۇن ــئۇنىڭــدىن ك: ئ ــبهر  ،يىنې پهيغهم

ئىبنـى ســهيياد   م بىـلهن ئـۇبهي ئىبنــى كهئـب ئىككىسـى    ئهلهيهىسسـاال 
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ئـۇالر ئىبنـى سـهييادقا كۆرۈنمهسـلىك     . ىبـارد زارلىققـا  ىرموتۇرىدىغان خ
. ئۈچۈن خورمـا شـاخلىرىنىڭ دالدىسـىغا ئۆتـۈپ، يوشۇرۇنۇشـقا تىرىشـتى      

ر ئهلهيهىسساالم ئىبنى سـهييادنىڭ مهخـمهل كـۆرپه ئۈسـتىدە     پهيغهمبه
دەل شــۇ پهيتــته، . يېتىــپ، بىــر نهرســىلهرنى غودۇڭشــىۋاتقنىنى كــۆردى

ئىبنى سهييادنىڭ ئانىسى خورمـا شـاخلىرىنىڭ ئارقىسـىدا يوشـۇرۇنۇپ     
ئىبنـى سـهييادقا    تۇرغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى كۆرۈپ قالدى ـ دە، 

  :)ئىدىئۇنىڭ ئىسمى ساف (
بـۇنى  . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئاۋۇ يهردە تۇرىدۇ، ـ دېـدى  ! ئى سافـ  

پهيغهمـبهر  . تـۇرۇپ كهتتـى  سـهكرەپ  ئىبنى سهيياد ئورنىـدىن  ئاڭلىغان 
  :ئهلهيهىسساالم

) ئۇنىڭ مـاھىيىتى (غان بولسا، ئۇنى ئۆز ھالىغا قوي) ئانىسى(ئهگهر ـ  
  . ئاشكارا بوالتتى، ـ دېدى

  ) 1355بۇخارى (

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ئ ــا يهنه ىبنــى ئ ــدۇم ــداق دەي پهيغهمــبهر : مۇن
گىشلىك دەرىجىدە ھهمـدۇ سـانا   ېقا تهللائهلهيهىسساالم ئورنىدىن تۇرۇپ، ا

ــدىن كېئ ــدى ئې تىلغــايىن، دەججــالنى ېــيتقان ــداق دې مهن «: لىــپ مۇن
قهۋمىنـــى ئۇنىڭـــدىن  ئـــۆز. لهرنى ئۇنىڭـــدىن ئاگاھالنـــدۇرىۋاتىمهنىســـ

نــۇھ ئهلهيهىسســاالممۇ  .رچبىــر پهيغهمــبهر يوقتــۇېھ ئاگاھالنــدۇرمىغان
كىن مهن ئۇنىـڭ  ېلـ . ئاگاھالندۇرغان ئىدىئۇنىڭدىن ئۆزىنىڭ قهۋمىنى 

ــدە ھ ــبهر  ېھهققىـ ــر پهيغهمـ ــۆز چبىـ ــگه ئـ ــانقهۋمىـ ــۆزنى  ئېيتمىغـ سـ
يهكچهشـمه  هللا ئهممـا ا  يهكچهشـمىدۇر،  دەججـال  ،بىلىڭالركى .يتىمهنېئ

   .»ئهمهس
  ) 3337: بۇخارى(

   .إِنِّي َخَبأُْت لََك َخبِيئًا َوَخَبأَ لَُه َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ :رواية ـ ويف 9950
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مهن «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغاباشقا بىر رىۋايهتته _  9950
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . دېــگهن »ســهندىن بىــر نهرســه يوشــۇردۇم   

  . ①يوشۇرغان ئىدى سۈرە دۇخاننى دىنئۇنىڭ
  )2249: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ لَِقَيُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ـ   9951
ًشـا  ِفي َبْعضِ طُُرقِ الَْمِديَنِة فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َتَرى قَالَ أََرى َعْر

  . َعلَى الَْماِء فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَرى َعْرَش إِْبِليَس َعلَى الَْبْحرِ
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇسهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۇئهب_  9951

ــبهر  ــهللهم، پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــر  سـ ــۇ بهكـ ــۆمهر  ىئهبـ ۋە ئـ
ــۇ ئهن ــنه ك رەزىيهلالھ ــاالر مهدى ــدە وهۇم ــڭ بىرى ــپ، چىلىرىنى  كېتىۋېتى

 پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم .يولــۇقتى) قاهيياديهنــى ئىبنــى ســ(ئۇنىڭغــا 
  :ئۇنىڭدىن

  :ئۇ. ۋاتىسهن؟ ـ دەپ سورىدىۈمه كۆرېنـ  
پهيغهمـــبهر  ،ىگهنىـــدۋاتىمهن، ـ دې   ۈســـۇ ئۈســـتىدە تهخـــت كـــۆرــــ  

  :ئهلهيهىسساالم
  . سهن، ـ دېدىۈپتىنى كۆرتهخ ىكىڭىزدېسهن شهيتاننىڭ دـ  

 )2926: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلاْبنِ َصاِئٍد َمـا  ـ   9952
  . ُتْرَبةُ الَْجنَِّة قَالَ َدْرَمكَةٌ َبْيَضاُء ِمْسٌك َيا أََبا الْقَاِسمِ قَالَ َصَدقَْت

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ سهئىد_  9952
  :دىنهييادئىبنى س سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

  :هييادسئىبنى . دەپ سورىدىـ  مه؟ېجهننهتنىڭ توپىسى نـ  
، ـ  مىسـكتۇر پـۇرىقى   ،اقئـ ئاپدەك ئۇن ئۇنىڭ رەڭگى! ـ ئى ئهبۇلقاسىم 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېگهنىدى، 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1832(ئهلبانى  ①
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  . ىڭ، ـ دېدىئېيتتتوغرا  ـ 
  )2928: مۇسلىم(

 ُتْرَبـةِ  َعـنْ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسأَلَ َصيَّاٍد اْبَن أَنَّ َسِعيٍد أَبِي َعْنـ   9953
  . َخاِلȌٌ ِمْسٌك َبْيَضاُء َدْرَمكَةٌ فَقَالَ الَْجنَِّة

ــيىلگهن   _  9953 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــر رى ــقا بى ــهيياد  ئ: باش ــى س ىبن
ى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن جهننهتنىــڭ توپىســ    پهيغهمــبهر 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانىھهققىدە سورى
  . ـ دېدى ،مىسكتۇرپۇرىقى ساپ  ،اقئئاپدەك ئۇن ـ ئۇنىڭ رەڭگى 

 )2928: مۇسلىم(

ْو ُعمَّاًرا َوَمَعَنا اْبُن َصـاِئٍد  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َخَرْجَنا ُحجَّاًجا أَـ   9954
ـ  الُ قَالَ فََنَزلَْنا َمْنزِلًا فََتفَرََّق النَّاُس َوَبِقيُت أََنا َوُهَو فَاْسَتْوَحْشُت ِمْنُه َوْحَشةً َشِديَدةً ِممَّا ُيقَ

فَلَْو َوَضْعَتُه َتْحَت ِتلْـَك   َعلَْيِه قَالَ َوَجاَء بَِمَتاِعِه فََوَضَعُه َمَع َمَتاِعي فَقُلُْت إِنَّ الَْحرَّ َشِديٌد
نَّ الشََّجَرِة قَالَ فَفََعلَ قَالَ فَُرِفَعْت لََنا غََنٌم فَاْنطَلََق فََجاَء بُِعسٍّ فَقَالَ اْشَرْب أََبا َسِعيٍد فَقُلُْت إِ

أَْو قَالَ آُخذَ َعْن َيِدِه فَقَالَ  الَْحرَّ َشِديٌد َواللََّبُن َحارٌّ َما بِي إِلَّا أَنِّي أَكَْرُه أَنْ أَْشَرَب َعْن َيِدِه
َبـا  أََبا َسِعيٍد لَقَْد َهَمْمُت أَنْ آُخذَ َحْبلًا فَأَُعلِّقَُه بَِشَجَرٍة ثُمَّ أَْخَتنَِق ِممَّا َيقُولُ ِلي النَّاُس َيا أَ

ا َخِفَي َعلَـْيكُْم َمْعَشـَر   َسِعيٍد َمْن َخِفَي َعلَْيِه َحِديثُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َم
الْأَْنَصارِ أَلَْسَت ِمْن أَْعلَمِ النَّاسِ بَِحِديِث َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَْيَس قَـْد قَـالَ   

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَو كَاِفٌر َوأََنا ُمْسِلٌم أََولَْيَس قَْد قَالَ 
 َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَو َعِقيٌم لَا ُيولَُد لَُه َوقَْد َتَركُْت َولَِدي بِالَْمِديَنِة أََولَْيَس قَْد قَالَ َرُسـولُ اللَّـهِ  

َمِديَنِة َوأََنا أُرِيُد َمكَّةَ قَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْدُخلُ الَْمِديَنةَ َولَا َمكَّةَ َوقَْد أَقَْبلُْت ِمْن الْ
 َوأَْيَن أَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ َحتَّى ِكْدُت أَنْ أَْعِذَرُه ثُمَّ قَالَ أََما َواللَِّه إِنِّي لَأَْعرِفُُه َوأَْعرُِف َمْوِلَدُه

  ُهَو الْآنَ قَالَ قُلُْت لَُه َتبا لََك َساِئَر الَْيْومِ
دىن مۇنــداق رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇۇدرى خــئهبــۇ ســهئىد _  9954

، ئىبنـــى ھهج ۋە ئـــۆمرە قىلىـــش ئۈچـــۈن يولغـــا چىقتـــۇق: قىلىنىـــدۇ
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بىــر جايــدا توختىــدۇق، ئىنســانالر . ســهييادمۇ بىــز بىــلهن بىلــله ئىــدى
ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىن   . يـالغۇز قالـدۇق  ئىككىمىـز   سهييادئىبنى  ،تارقالدى

يـۈك   ئۇ. بهكمۇ چۆچۈپ تۇراتتىمتارقالغان گهپلهر تۈپهيلىدىن ئۇنىڭدىن 
  :مهن. نىغا قويدىېي نىڭمېنىڭ يۈك ـ تاقلىرىم ،لىپېـ تاقلىرىنى ئ

ھاۋا بهك ئىسسىق، نهرسـىلهرنى ئـاۋۇ دەرەخنىـڭ ئاسـتىغا قويغـان      ـ  
دەل شۇ . پ دەرەخنىڭ ئاستىغا قويدىبولۇماقۇل ئۇ  دېگهنىدىم،، ـ  بولساڭ

لىـپ  ېئۇنىـڭ سـۈتىدىن ئ   ،ىـپ ئـۇ بېر  .بىر قوي كۆرۈنـدى  پهيتته، نېرىدا
  :ماڭا كهلدى ۋە

ئۇنىــڭ قولىــدىن ئىچىشــنى . ـــ دېــدى! ئىچكىــنـــ ئــى ئهبــۇ ســهئىد،  
  :خالىمىغانلىقىم ئۈچۈن

ــ   ــدۇ،     ـ ــۈم تارتمايۋاتى ــىق، كۆڭل ــۈتمۇ ئىسس ــىق، س ــاۋا بهك ئىسس ھ
  :گهنىدىم، ئۇ، ـ دېچكۈم يوقئى

ىرى ئۈسـتۈمدىن تارقاتقـان سـۆز ـ چـۆچهكل     ئىنسانالرنىڭ مېنىـڭ  ـ  
ــۈۋالغىم      ــكه ئېســىپ، ئۆل ــلهن دەرەخ ــا بى ــۆزەمنى ئارغامچ ــهۋەبىدىن، ئ س

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     !ئى ئهبۇ سهئىد. كېلىدۇ
ھهدىسى باشقىالرغا مهخپىي قالغان بولسىمۇ، سىلهر ئهنسار جامـائىتىگه  

سهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسىنى . مهخپىي قالغان ئهمهس
پهيغهمـــــبهر  .ســـــهنبىرى دىنممىـــــدىن ياخشـــــى بىلىـــــدىغانالر  ھه

مهن  ،دېمىـــدىمۇ؟ ھـــالبۇكى »كـــاپىر) دەججـــال(ئـــۇ «: ئهلهيهىسســـاالم
يهنـى  (تۇغمـاس  ) دەججـال (ئۇ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .مۇسۇلمانمهن

ــدۇ ــن ،دېمىــدىمۇ؟ ھــالبۇكى »)پهرزەنــت كۆرەلمهي ــاالمنى مهدى گه ىمهن ب
 بىـلهن مهكـكه  ) دەججـال (ئۇ «: هلهيهىسساالمپهيغهمبهر ئ .كهلدىم ۇپقوي

ــن ــدۇلگه كىرەىمهدىــ ــالبۇكى  »مهيــ ــدىمۇ؟ ھــ ــنهدىن  ،دېمىــ مهن مهدىــ
  .تىۋاتىمهن، ـ دېدىېلىۋاتىمهن ۋە مهككىگه قاراپ كېك

، دەپ قــاراپســىز بهتتــا مهن ئــۇنى ئهيىھ: ئهبــۇ ســهئىد مۇنــداق دەيــدۇ
ــۆزرە  ــدىم  قايتىشــئېئ ــاس قال ــۇ  .ت ــدا ئ ــامى  نىــڭهللا”: شــۇ ئارى ــلهن ن بى

ــهمكى، مهن  ــڭقهسـ ــ دەججالنىـ ــازىر قهيهردە انلىقىنهدە تۇغۇلغـ نى ۋە ھـ
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 “!قۇرۇپ كهت” :شۇنىڭ بىلهن، ئۇنىڭغا. دېدى “ئىكهنلىكىنى بىلىمهن
  . دېدىم

   )2927: مۇسلىم(

 َمـا  َعلَيَّ ُعرَِض لَْو فَقَالَ قَالَ الرَُّجلُ ذَاَك أَنََّك أََيُسرَُّك لَُه َوِقيلَ: ويف روايةـ   9955
  . كَرِْهُت

  :سهييادتىنئىبنى : باشقا بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن_  9955
ـ سېنىڭ دەججال بولۇپ قېلىشىڭ سـېنى خۇشـال قىالمـدۇ؟ ـ دەپ      

  :ئۇسورالغانىدى، 
  . دېدىدېمهيمهن، ـ  “ياق”دېيىلسه،  “سهن دەججال بولغىن”: ـ ماڭا 

 )2927: مۇسلىم(

اْبُن ُعَمَر اْبَن َصاِئٍد ِفي َبْعضِ طُُرقِ الَْمِديَنِة فَقَالَ لَُه قَْولًا  َعْن َناِفعٍ قَالَ لَِقَيـ   9956
 أَغَْضَبُه فَاْنَتفǸََ َحتَّى َملَأَ السِّكَّةَ فََدَخلَ اْبُن ُعَمَر َعلَى َحفَْصةَ َوقَْد َبلََغَها فَقَالَْت لَُه َرِحَمـكَ 

ْمَت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنََّمـا   اللَُّه َما أََرْدَت ِمْن اْبنِ َصاِئٍد أََما َعِل
  . َيْخُرُج ِمْن غَْضَبٍة َيْغَضُبَها

ــافى_  9956 ــۋايهت قىلىنىــدۇ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئن ــداق رى : دىن مۇن
ئىبنـى  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مهدىـنه كوچىلىرىـدىن بىرىـدە    ئىبنى ئۆمهر 

لىـدىغان بىـر   ېۋە ئۇنىـڭ ئـاچچىغى ك  پ قالـدى  سهيياد بىلهن ئۇچرىشـى 
ئىبنــى ســهيياد ۋارقىــراپ ـ جــارقىراپ كــوچىنى بېشــىغا     .دىقىلــ ســۆز

ــۆمهر ھهفســهنىڭ ي كېــيىن . كىيــدى  ھهفســه .ىــردىنىغــا كېئىبنــى ئ
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا بولغــان ۋەقهدىــن خهۋەر تاپقــان ئىــدى، شــۇڭا ئىبنــى    

  :ئۆمهرگه
هيياد بىلهن نېمه ئىشـىڭ بـار   سئىبنى  !ساڭا رەھمهت قىلسۇنهللا اـ  

) دەججــال(ۇ ئــ«: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭپهيغهمــبهر  ئىــدى؟
ــدا ئوتتۇر  ــۈرۈلگهن چاغـ ــاچچىغى كهلتـ ــدۇىئـ ــا چىقىـ دېگهنلىكىنـــى  »غـ

  . دېدى؟ ـ ئاڭلىمىغانمىدىڭ
  )2932: مۇسلىم(
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 َهـلْ  ِلَبْعِضـهِمْ  فَقُلْـتُ  يُتُهفَلَِق قَالَ َمرََّتْينِ لَِقيُتُه ُعَمَر اْبُن قَالَ: ويف روايةـ   9957
 َيُمـوتَ  لَْن أَنَُّه َبْعُضكُْم أَْخَبَرنِي لَقَْد َواللَِّه كَذَْبَتنِي قُلُْت قَالَ َواللَِّه لَا قَالَ ُهَو أَنَُّه َتَحدَّثُونَ
 فَلَِقيُتُه قَالَ فَاَرقُْتُه ثُمَّ َحدَّثَْنافََت قَالَ الَْيْوَم َزَعُموا ُهَو فَكَذَِلَك َوَولًَدا َمالًا أَكْثََركُْم َيكُونَ َحتَّى
 لَا قُلُْت قَالَ أَْدرِي لَا قَالَ أََرى َما َعْيُنَك فََعلَْت َمَتى فَقُلُْت قَالَ َعْيُنُه َنفََرْت َوقَْد أُْخَرى لَقَْيةً
 َنِخـريِ  كَأََشـدِّ  فََنَخَر الَقَ َهِذِه َعَصاَك ِفي َخلَقََها اللَُّه َشاَء إِنْ قَالَ َرأِْسَك ِفي َوِهَي َتْدرِي
 َوأَمَّا َتكَسََّرْت َحتَّى َمِعَي كَاَنْت بَِعًصا َضَرْبُتُه أَنِّي أَْصَحابِي َبْعُض فََزَعَم قَالَ َسِمْعُت ِحَمارٍ
 أَلَْم إِلَْيِه ُترِيُد َما ْتفَقَالَ فََحدَّثََها الُْمْؤِمنَِني أُمِّ َعلَى َدَخلَ َحتَّى َوَجاَء قَالَ َشَعْرُت َما فََواللَِّه أََنا
  . َيْغَضُبُه غََضٌب النَّاسِ َعلَى َيْبَعثُُه َما أَوَّلَ إِنَّ قَالَ قَْد أَنَُّه َتْعلَْم

كېلىشـىچه، ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ     باشقا بىـر رىـۋايهتته   _  9957
ــگهن  ــداق دېـ ــا مۇنـ ــهيياد :ئهنهۇمـ ــى سـ ــى ق ئىبنـ ــلهن ئىككـ ــبىـ تىم ېـ

  :قېتىم ئۇچراشقاندىن كېيىن، بىرىگه بىرىنچى. ئۇچراشتىم
  :ـ بۇنىڭ دەججال ئىكهنلىكىنى دېيىشىۋاتامسىلهر؟ ـ دېگهنىدىم، ئۇ 
  :مهن. نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ياق، ـ دېدىهللاـ ا 

ئـاراڭالردىن بىرسـى   ، قهسـهمكى بىـلهن  هللا ڭا يالغان سۆزلىدىڭ، اـ ما 
ردىـن كـۆپ   ماڭا ئۇنىـڭ مـال ـ دۇنياسـىنىڭ ۋە بالىلىرىنىـڭ ھهممىڭال     

ئۇ ئېيتقان سۆز بۈگۈن ئهيـنهن  . ئېيتتىبولمىغىچه ئۆلمهيدىغانلىقىنى 
يهنه بىــردەم پاراڭالشــقاندىن كېــيىن، ئۇالرنىــڭ . دېــدىمكۆرۈلۈۋاتىــدۇ، ـ   

ئۇنىڭ بىلهن يهنه بىر قېتىم ئۇچراشقاندا، قارىسام،  .يېنىدىن ئايرىلدىم
  :ئۇنىڭدىن. بىر كۆزى پولتىيىپ چىقىپ قاپتۇ

  :ڭ قاچان بۇنداق بولۇپ قالدى؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇـ كۆزۈ 

  :مهن. ـ بىلمهيمهن، ـ دېدى 

  :دېگهنىدىم، ئۇسهن؟ ـ مبىلمه مۇڭنىۈكۆز ىكىشىڭدېبـ  

 ئانـدىن . دېـدى خالىسـا، ئـۇنى سـېنىڭ ھاسـاڭدىمۇ يارىتىـدۇ، ـ       هللا ــ ا  
بهزى  .ئاۋازدا ۋارقىرىغىلـى تـۇردى  شهكنىڭ ھاڭرىشىدىنمۇ قاتتىقراق ېئ

ــ ــلهن   تدوسـ ــام بىـ ــۇنى ھاسـ ــڭ ئـ ــاتتىق لىرىم مېنىـ ــۇرغىنىمنى قـ ئـ
  .لېكىن مهن ئۇنى ئۇرغىنىمنى بىلمهيمهن .ئېيتىشتى
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ــدۇ  ــداق دەي ــي مۇن ــۇ : راۋى ــۆمهر(كېــيىن ئ مىنلهرنىــڭ ۇئم )ئىبنــى ئ
 .قهنـى ئـاڭالتتى  ەبولغـان ۋ  ،رىـپ ېنىغـا ب ېئانىسى ھهفسـه ئانىمىزنىـڭ ي  

  :ھهفسه ئانىمىز ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى

ــ   ــڭـ ــدى     ئۇنى ــار ئى ــىڭ ب ــېمه ئىش ــلهن ن ــانالرغا  بى ــڭ ئىنس ؟ ئۇنى
ئۇنىــــڭ  ىنىڭبولىــــدىغان بىرىنچــــى نهرســــ بۋەتىلىشــــىگه ســــهۋەهئ

   .نى كهلتۈرۈش ئىكهنلىكىنى بىلمهمسهن؟ ـ دېدىئاچچىغى

   )2932: مۇسلىم(

  . َعْن َجابِرٍ قَالَ فَقَْدَنا اْبَن َصيَّاٍد َيْوَم الَْحرَِّةـ  9958
ھهررە  ئىبنى سـهيياد : الھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇجابىر رەزىيهل_  9958

  . ①اپ كهتتىئۇرۇشىدا يوق
 )4332: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َراِشِد ْبنِ َسْعٍد قَالَ لَمَّا فُِتَحْت إِْصطَْخُر َناَدى ُمَناٍد أَلَا إِنَّ الدَّجَّالَ قَْد ـ   9959
قَالَ لَْولَا َما َتقُولُونَ لَأَْخَبْرُتكُْم أَنِّـي َسـِمْعُت   َخَرَج قَالَ فَلَِقَيُهْم الصَّْعُب ْبُن َجثَّاَمةَ قَالَ فَ

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َيْخُرُج الدَّجَّالُ َحتَّى َيذَْهلَ النَّاُس َعـْن ِذكْـرِِه   
  . َوَحتَّى َتْتُرَك الْأَِئمَّةُ ِذكَْرُه َعلَى الَْمَنابِرِ

: د رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   ئد ئىبنــى ســه راشــى_  9959
  :جاكارچىقىلىنغاندا، بىر  دئىستهخرۇ ئازا

ب ئىبنـى جهسسـامه   ئسـه . دەججال چىقتى، ـ دېـدى  ! ئاگاھ بولۇڭالرـ  
  :چىقىپ مۇنداق دېدىئۇالرنىڭ ئالدىغا 

چـۈنكى   .تتىمامهن ئېيتـ  ئېيتمىغـان بولسـاڭالر،  سـىلهر  ـ بۇ سۆزنى  
 ئـادەملهر دەججـال،  «: هلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  سپهيغهمبهر مهن 

ــۇ توغرۇلــۇق    ــدىغان، ئىمــامالرمۇ مــۇنبهرلهردە ئ ئۇنىــڭ گېپىنــى قىلماي

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3641(ئهلبانى  ①
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گهنلىكىنــــــى دې» ســــــۆزلىمهيدىغان بولــــــۇپ كهتكهنــــــدە چىقىــــــدۇ
   .①ئاڭلىغانىدىم

 )16231: ئهھمهد(

: فقال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عند الدجال ذكر«: قال هريرة أيب عنـ   9960
  . »باƪطائني النساء ƥلت ولدته فإذا قربهاÛ يف منبوذة وهي أمهÛ تلده

ــۇ   _  9960 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
نىـــدا ېنىڭ يســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر : قىلىنىـــدۇ

: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مۇنـداق دېـدى     تىلغا ئېلىنغانىـدى،  دەججال
ئۆلــۈپ قهبرىســىگه ئانىســى يهنــى ( دە تۇغىــدۇىــقهبرالنى ئانىســى دەججــ«

ھايـــات ئىكهنلىكـــى  قويۇلغانـــدىن كېـــيىن، قورســـىقىدىكى بالىنىـــڭ
ئـۇ تۇغۇلغانـدىن   ). بايقىلىدۇ، ئانـدىن قورسـاقنى يېرىـپ بـالىنى ئالىـدۇ     

   .②»كېيىن، ھامىلدار بولغان ئايالالرنىڭ ھهممىسى پاسىق باال تۇغىدۇ
 ) »ئهلئهۋسهت«(

َعْن اْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ   9961
ا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَُيوِشكَنَّ أَنْ َيْنزِلَ ِفيكُْم اْبُن َمْرَيَم َحكًَما ُمقْسطً

  .ِليَب َوَيقُْتلَ الِْخْنزِيَر َوَيَضَع الْجِْزَيةَ َوَيِفيَض الَْمالُ َحتَّى لَا َيقَْبلَُه أََحٌدفََيكِْسَر الصَّ
ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9961

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مهريهم  ،هســهمكىبىــلهن ق نىــڭ نــامىبولغــان زات ئىلكىــدەنىم ېــج«

ئــۇ  .گه ئــاز قالــدىشــىىبولــۇپ چۈش ىــل ھۆكــۈمرانئــوغلى ئىيســانىڭ ئاد
ــت  ــۈپ كرىسـ ــدۇ، جىز تچۈشـ ــۇزنى ئۆلتۈرىـ ــۇندۇرىدۇ، توڭگـ ــىىنى سـ  يهنـ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، تهبهرانىنىڭ سهنهدىدە ): 12554(ھهيسهمى  ①

 .مهسئۇدى ئىسىملىك ھهدىسنى ئېلىشتۇرۇپ قويىدىغان بىرى بار، ـ دېگهن
ىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئوسـمان     بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت ق   ): 12556(ھهيسهمى  ②

 .ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى جۇمهھى ئىسىملىك تهرجىمىهالى مهجهۇل بىرى بار، ـ دېگهن
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يــاكى (زاكــات  پ،تىــېمــال ـ دۇنيــا كۆپىيىــپ ك    .ئهمهلــدىن قالدۇرىــدۇ
  . »پىلمايدۇېچكىم تېقوبۇل قىلىدىغان ھ) قهىسهد

  )2222: بۇخارى(

َوَحتَّى َتكُونَ السَّْجَدةُ الَْواِحَدةُ َخْيًرا ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها ثُـمَّ   :ويف روايةـ   9962
  . َيةََيقُولُ أَُبو ُهَرْيَرةَ اقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِلَّا لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه الْآ

ئـــۇ چاغـــدا  : ۇنـــداق دېـــيىلگهن باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته م  _  9962
قىلىنىــدىغان بىــر ســهجدە پۈتــۈن دۇنيــا ۋە ئۇنىــڭ ئىچىــدىكى بــارلىق  

بـــۇ ھهدىســـنى ســـۆزلهپ  ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە .هۋزەل بولىـــدۇنهرســـىلهردىن ئ
ئهھلـــى ﴿: ئهگهر خالىســـاڭالر :بهرگهنـــدىن كېـــيىن مۇنـــداق دېـــدى   

ۈزۈش ھهر قانـدىقى جـان ئـ   ) سـاراالردىن االر ۋە نييهنى يهھـۇدى (تىن بكىتا
نىـــڭ هللاســـانىڭ ھهق پهيغهمبهرلىكـــى ۋە اييهنـــى ئى(ئالدىـــدا ئۇنىڭغـــا 

  ! دېگهن ئايهتنى ئوقۇڭالر ①﴾ۇئىمان ئېيتىد) بهندىسى ئىكهنلىكىگه
 )155: مۇسلىم(

  . كَْيَف أَْنُتْم إِذَا َنَزلَ اْبُن َمْرَيَم ِفيكُْم َوإَِماُمكُْم ِمْنكُْم :ويف روايةـ  9963
مهريهم ئـوغلى ئىيسـا   : تته مۇنداق دېـيىلگهن بىر رىۋايه يهنه_  9963

نىـــڭ ئـــۆز ئىمامىڭالر تۇرۇقلـــۇق، ئهلهيهىسســـاالم ســـىلهرگه چۈشـــكهن
  ! ئىچىڭالردىن بولۇشى نېمىدېگهن ياخشى؟

   )3449: بۇخارى(

 قُلْـتُ  ِمْنكُْم أَمَّكُْم َما َتْدرِي ِذئْبٍ أَبِي اْبُن قَالَ ِمْنكُْم فَأَمَّكُْم: ويف روايةـ   9964
  . َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َنبِيِّكُْم َوُسنَِّة َوَتَعالَى َتَباَرَك َربِّكُْم بِِكَتابِ فَأَمَّكُْم قَالَ بُِرنِيُتْخ

ئىچىڭالردىـــن  :بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېـــيىلگهن    يهنه_  9964
  ...،اسئىماملىق قىل) بىرسى(

                                                 
  .ـ ئايهت 159سۈرە نىسا،  ①
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 ىگارىڭالرنىـڭ ئىچىڭالردىـن بىرسـى پهرۋەرد  ”: ب بۇنىئزى ۇئىبنى ئهب
ــويىچه ئىمــام بولســا، كىتــابى، پهيغهمبىرىڭالرنىــڭ ســۈننىتى   دەپ “ ...ب

  . سىر قىلغانپته
   )155: مۇسلىم(

 َولََيقُْتلَنَّ الصَِّليَب فَلََيكِْسَرنَّ َعاِدلًا َحكًَما َمْرَيَم اْبُن لََيْنزِلَنَّ َواللَِّه: ويف رواية – 9965
 َوالتََّبـاغُضُ  الشَّْحَناُء َولََتذَْهَبنَّ َعلَْيَها ُيْسَعى فَلَا الِْقلَاُص َولَُتْتَركَنَّ َيةَالْجِْز َولََيَضَعنَّ الِْخْنزِيَر

  . َوالتََّحاُسُد
ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9965

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
مهريهم ئوغلى ئىيسا ئهلهيهىسسـاالم   ،بىلهن قهسهمكىنىڭ نامى هللا«
ــئاد ــۈمرانل ھى ــۇپ چۈشــ  ۆك ــۇزنى  ت، كرىســتۈپبول ــۇندۇرىدۇ، توڭگ نى س

ــدۇ، جىز ــدۇ ىئۆلتۈرىـ ــدىن قالدۇرىـ ــى ئهمهلـ ــدا . (يهنـ ــۇ چاغـ ــۆگىلهر ) ئـ تـ
ــدۇ  ــلىنىپ قالىـ ــ  ،تاشـ ــا ھـ ــدۇېئۇنىڭغـ ــمهنلىك،  .چكىم قىزىقمايـ دۈشـ

  . »ئۆچمهنلىك، ھهسهتخورلۇق بولمايدۇ
 )221: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْيَس َبْينِي َوَبْيَنُه َنبِـيٌّ  ـ   9966
َيْعنِي ِعيَسى َوإِنَُّه َنازِلٌ فَإِذَا َرأَْيُتُموُه فَاْعرِفُوُه َرُجلٌ َمْرُبوٌع إِلَى الُْحْمـَرِة َوالَْبَيـاضِ َبـْيَن    

كَأَنَّ َرأَْسُه َيقْطُُر َوإِنْ لَْم ُيِصْبُه َبلَلٌ فَُيقَاِتلُ النَّاَس َعلَى الْإِْسلَامِ فََيـُدقُّ الصَّـِليَب    ُمَمصََّرَتْينِ
ُك الَْمِسيَح َوَيقُْتلُ الِْخْنزِيَر َوَيَضُع الْجِْزَيةَ َوُيْهِلُك اللَُّه ِفي َزَمانِِه الِْملَلَ كُلََّها إِلَّا الْإِْسلَاَم َوُيْهِل

  . الدَّجَّالَ فََيْمكُثُ ِفي الْأَْرضِ أَْرَبِعَني َسَنةً ثُمَّ ُيَتَوفَّى فَُيَصلِّي َعلَْيِه الُْمْسِلُمونَ
ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9966

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــلهن ئۇنىــڭ  « ــا ئهله (مهن بى ــى ئىيس ــاالمنىڭيهن ــىدا ) يهىسس ئارىس

ســىز چۈشــىدۇ، ئــۇنى ىئــۇ شــهك ـ شۈبه   .چقانــداق پهيغهمــبهر يوقتــۇرېھ
رەڭگــى ئــاق بويلــۇق،  تتــۇرائــۇ ئو كى،ڭالرۋېلىكــۆرگهن چــېغىڭالردا تونــۇ

 .ئۈستىگه سارغۇچ رەڭلىك ئىككى قۇر كىيىم كىيىـدۇ  .قىزىل كېلىدۇ
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 ئـۇ . راپ تۇرىدۇۋاتقاندەك پارقىتامچىالبېشى ھۆل بولمىسىمۇ، خۇددى سۇ 
ــۈن ئۇرۇشــ    ــالم ئۈچ ــلهن ئىس ــانالر بى ــتۇپئىنس ــۇندۇرىدۇ، ت، كرىس نى س

ئۇنىـڭ زامانىـدا   هللا ا .ئهمهلدىن قالدۇرىـدۇ يهنى ىتوڭگۇزنى ئۆلتۈرىدۇ، جىز
، دەججـالنى ھـاالك   ىـپ ئىسالم دىنىدىن باشقا بارلىق دىنالرنى يوق قىل

ئۇنىڭ . ت بولىدۇيىل ياشاپ، ئاندىن ۋاپا 40ئۇ يهر يۈزىدە تولۇق  .قىلىدۇ
  . ①»نامىزىنى مۇسۇلمانالر چۈشۈرىدۇ

  )4324: ئهبۇ داۋۇد(

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَـا   قالَجابَِر ْبَن َعْبِد اللَِّه  عنـ   9967
ْومِ الِْقَياَمِة قَالَ فََيْنزِلُ ِعيَسـى اْبـُن   َتَزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي ُيقَاِتلُونَ َعلَى الَْحقِّ șَاِهرِيَن إِلَى َي

ـ  ضٍ َمْرَيَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيقُولُ أَِمُريُهْم َتَعالَ َصلِّ لََنا فََيقُولُ لَا إِنَّ َبْعَضكُْم َعلَى َبْع
  . أَُمَراُء َتكْرَِمةَ اللَِّه َهِذِه الْأُمَّة

ــدۇلالھ ر _  9967 ــابىر ئىبنــى ئاب ــۇ ئهنهۇج ــۋايهت  ەزىيهلالھ ــادىن رى م
قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    

   :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
قىيامهتكىچه  كى، تاتۇرۇپئۈممىتىمدىن بىر تائىپه ھهق ئۈستىدە «

مهريهم ئـوغلى ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالم    ئانـدىن   .داۋاملىق جىهاد قىلىـدۇ 
بىـزگه ئىمـام بولـۇپ    ”: ئهمىرلىـرى ئۇنىڭغـا  رنىڭ مۇسـۇلمانال  .چۈشىدۇ

بهزىڭـالر بهزىڭالرنىـڭ   ”: ۇنىڭغـا قارىتـا  ئۇ ب .دەيدۇ “!ناماز ئوقۇپ بهرگىن
“ نى ئىززەتلىگهنلىكىدىنـدۇر نىـڭ بـۇ ئـۈممهت   هللا ،بـۇ  مانـا . ئهمىرىسىلهر

  . »دەيدۇ
 )156: مۇسلىم(

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخـُرُج  َعْبد اللَِّه ْبن َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ ا عنـ   9968
ًمـا  الدَّجَّالُ ِفي أُمَِّتي فََيْمكُثُ أَْرَبِعَني لَا أَْدرِي أَْرَبِعَني َيْوًما أَْو أَْرَبِعَني َشْهًرا أَْو أَْرَبِعـَني َعا 

َيطْلُُبُه فَُيْهِلكُُه ثُمَّ َيْمكُثُ النَّاُس َسـْبَع  فََيْبَعثُ اللَُّه ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم كَأَنَُّه ُعْرَوةُ ْبُن َمْسُعوٍد فَ
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ْجـِه  ِسنَِني لَْيَس َبْيَن اثَْنْينِ َعَداَوةٌ ثُمَّ ُيْرِسلُ اللَُّه رƷًِا َبارَِدةً ِمْن ِقَبلِ الشَّأْمِ فَلَا َيْبقَى َعلَـى وَ 
اٍن إِلَّا قََبَضْتُه َحتَّى لَْو أَنَّ أََحَدكُْم َدَخلَ ِفـي  الْأَْرضِ أََحٌد ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِمْن َخْيرٍ أَْو إَِمي

 قَالَ كَبِِد َجَبلٍ لََدَخلَْتُه َعلَْيِه َحتَّى َتقْبَِضُه قَالَ َسِمْعُتَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
السَِّباعِ لَا َيْعرِفُونَ َمْعُروفًا َولَا ُيْنِكـُرونَ ُمْنكَـًرا   فََيْبقَى ِشَراُر النَّاسِ ِفي ِخفَِّة الطَّْيرِ َوأَْحلَامِ 

أَْوثَاِن َوُهْم فََيَتَمثَّلُ لَُهْم الشَّْيطَانُ فََيقُولُ أَلَا َتْسَتجِيُبونَ فََيقُولُونَ فََما َتأُْمُرَنا فََيأُْمُرُهْم بِِعَباَدِة الْ
ثُمَّ ُيْنفǸَُ ِفي الصُّورِ فَلَا َيْسَمُعُه أََحٌد إِلَّا أَْصَغى ِليًتا َوَرفََع ِفي ذَِلَك َدارٌّ رِْزقُُهْم َحَسٌن َعْيُشُهْم 

ُه ِليًتا قَالَ َوأَوَّلُ َمْن َيْسَمُعُه َرُجلٌ َيلُوȓُ َحْوَض إِبِِلِه قَالَ فََيْصَعُق َوَيْصَعُق النَّاُس ثُمَّ ُيْرِسلُ اللَّ
ُه الطَّلُّ أَْو الظِّلُّ ُنْعَمانُ الشَّاكُّ فََتْنُبُت ِمْنُه أَْجَساُد النَّاسِ ثُمَّ ُيْنفǸَُ أَْو قَالَ ُيْنزِلُ اللَُّه َمطًَرا كَأَنَّ

ـ    ْم ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َيْنظُُرونَ ثُمَّ ُيقَالُ َيا أَيَُّها النَّاُس َهلُمَّ إِلَى َربِّكُـْم َوِقفُـوُهْم إِنَُّه
الُ أَْخرُِجوا َبْعثَ النَّارِ فَُيقَالُ ِمْن كَْم فَُيقَالُ ِمْن كُلِّ أَلٍْف ِتْسَع ِمائَـٍة  َمْسئُولُونَ قَالَ ثُمَّ ُيقَ

  . َوِتْسَعةً َوِتْسِعَني قَالَ فَذَاَك َيْوَم َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيًبا َوذَِلَك َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ
رىــۋايهت دىن مــائابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   _  9968
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ۋاقىـت تۇرىـدۇ    40ۋە  چىقىـدۇ  ىـدىن دەججال ئۈممىتىمنىڭ ئىچىد«

 )دېگىنىنـى بىلهلمىـدىم، ـ دەيـدۇ    يىل  40ئاي ياكى  40كۈن،  40 :يراۋى(
ــدا  ــۇ چاغ ــاالمنى هللا ا ،ش ــا ئهلهيهىسس ــدئه ئىيس ــۇ ( ۇۋەتى ــى  ئ ــۇرۋە ئىبن ئ

. پىـپ ئۆلتۈرىـدۇ  ېججـالنى ئىـزدەپ ت  دەئـۇ   ).قا ئوخشاپ كېتىدۇئۇدمهس
شـام  هللا ا ئاندىن. ياشايدۇ ئىناق ـ ئىتتىپاق ئىنسانالر يهتته يىل  ئاندىن

ياخشـىلىق   چـاغلىق قهلبىـدە زەررە   .ۋەتىـدۇ هق شامال ئۇتهرەپتىن سوغ
 .ئۆلىـدۇ ) ھهممىسـى (چكىم قالمـاي  ېئىمـانى بـار ھـ    چاغلىقزەررە ياكى 

 ،يهرگه كىرىـپ  غارغـا كىرىۋالسـىمۇ، شـامال ئـۇ     دىكىتاغـ  كىمھهتتا بىـر 
يامـان ئىشـقا ئـوتتهك ئالدىرايـدىغان، يىرتقـۇچ       ،بۇ چاغـدا  .ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ

 ۇمايـدۇ، نه ياخشىلىققا بۇير ئۇالر. قالىدۇ ئىنسانالرھايۋانالردەك ۋەھشىي 
ــانلىقتىن  ــمايدۇنه يام ــۈپ   .توس ــا كۆرۈن ــهيتان ئۇالرغ ــدىن ش ــا ”: ئان ماڭ

 “يســهن؟ۇمىگه بۇيرېبىزنــى نــ”: ئــۇالر. دەيــدۇ“ ائهت قىلمامســىلهر؟ئىتــ
ئـۇ   .يـدۇ ۇشـهيتان ئـۇالرنى بۇتقـا ئىبـادەت قىلىشـقا بۇير      دېيىشى بىلهنال،

 .ھاياتى راھهت ـ پاراغهتته بولىدۇ ، مول ئۇالرنىڭ رىزىقلىرىمهزگىللهردە، 
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ڭغـا  ھهمـمه ئۇنى ھامان لىنىدۇ، ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ېچ ۇرس ئاندىن
تۆگىسىنى كۆل بويىغا سۇغۇرۇشقا ئېلىپ بارغان كىشـى   .قۇالق سالىدۇ

اشــقا ئانــدىن ب. دەرھــال ئۆلىــدۇســۇر ئــاۋازىنى تــۇنجى بولــۇپ ئاڭاليــدۇ ۋە 
 ئـۇ يـامغۇر   .يامغۇر ياغدۇرىدۇشهبنهمدەك هللا ا ئاندىن .ئىنسانالرمۇ ئۆلىدۇ

ى ئىككىنچـ  ئانـدىن  .ئىنسـانالرنىڭ جهسـهتلىرى ئۈنـۈپ چىقىـدۇ     بىلهن
 ئانــدىن .ھهممهيــلهن تىرىلىــپ، تىــك تۇرىــدۇ  .لىنىــدۇېر چۇتىم ســېــق

ــا ــى ئىنســانالر ”: ئۇالرغ ــا كــ ! ئ ــۇالرنى ! لىڭالرېرەببىڭالرنىــڭ ھۇزۇرىغ ب
 :ئاندىن. دېيىلىدۇ “ۇڭالر، چۈنكى ئۇالر سوراققا تارتىلىدپ قويۇتوختىتى

 ىــدىن قــانچهقانچ” .دېيىلىــدۇ“ !دوزاخقــا كىرىــدىغانالرنى چــاقىرىڭالر”
“ كىشـــــى 999كىشـــــىدىن  1000ھهر ” .لىدۇدەپ ســـــورى“ ىشـــــى؟ك

 .دۇركۈنبېشىنى ئاقارتىۋېتىدىغان  نىڭبالىالردەھشىتىن  ،ئۇ .دېيىلىدۇ
   .ئىش قىيىنلىشىدۇھهممه ) يهنى قىيامهت كۈنىدە( ئۇ كۈندە

 )2940: مۇسلىم(
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، ھهۋزى بكىتاـ  بساېقىيامهت، مهھشهرگاھتىكى ھالهت، ھ
  رۈكى، مىزان ۋە شاپائهت بۆلۈملىرىۋلسىرات كۆى، پكهۋسهر

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَْيـَف  ـ   9969
أَنْ ُيْؤَمَر أَنْ َيْنفǸَُ  أَْنَعُم َوقَْد الَْتقََم َصاِحُب الْقَْرِن الْقَْرنَ َوَحَنى َجْبَهَتُه َوأَْصَغى َسْمَعُه َيْنَتِظُر

كَّلَْنا فََيْنفǸَُ قَالَ الُْمْسِلُمونَ فَكَْيَف َنقُولُ َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ قُولُوا َحْسُبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ َتَو
  . َعلَى اللَِّه َربَِّنا
مۇنــداق رىــۋايهت ئهبــۇ ســهئىد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن _  9969
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: ۇقىلىنىد

رنى ئاغزىغـا قويـۇپ،   ۇسـ ) ئهلهيهىسسـاالم  ئىسـرافىل ( ر ئىگىسىۇسـ  
رنى پـۈۋلهش ئۈچـۈن ئـۆزىگه    ۇتۇتـۇپ، سـ   دىڭقىنى لى، قۇبېشىنى ئېگىپ

لىدىغان بۇيرۇقنى كۈتۈپ تۇرىۋاتقان تۇرسـا، مهن قانـداقمۇ خـاتىرجهم    ېك
  :مۇسۇلمانالر. دېدىـ ! ؟بوالي
 ،دىغانى؟ ـ دەپ سـورى  مىـز مه دەيېبىـز نـ   ،ئۇنـداقتا ! رەسـۇلۇلالھ ئـى  ــ   

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
رەببىمىـز   .ياخشـى ۋەكىـل   ېمىـدېگهن ئـۇ ن لىـك  بىزگه يېتهرهللا ا”ـ  

  . ①دېدىـ ! دەڭالر“ ل قىلدۇقۈقا تهۋەككهللا
  )3243: تىرمىزى(

الَ َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَـ   9970
  . َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما الصُّوُر قَالَ قَْرنٌ ُيْنفǸَُ ِفيِه
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دىن ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  9970
سـهلاللالھۇ  پهيغهمبهر  ببىر سهھرالىق ئهرە: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

  : لىپېھۇزۇرىغا ك ۋەسهللهمنىڭئهلهيهى 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانى؟ ـ دەپ سورىدېگهن نېمهسۇر ـ  
  . ①بهردى بدۇر، ـ دەپ جاۋابۇرغىپۈۋلىنىدىغان ـ ئۇ  

  )2430: تىرمىزى(

َن النَّفَْخَتْينِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبْيـ   9971
ا أَْرَبُعونَ أَْرَبُعونَ قَالُوا َيا أََبا ُهَرْيَرةَ أَْرَبُعونَ َيْوًما قَالَ أََبْيُت قَالُوا أَْرَبُعونَ َشْهًرا قَالَ أََبْيُت قَالُو

َبقْلُ قَالَ َولَْيَس ِمْن الْإِْنَساِن َسَنةً قَالَ أََبْيُت ثُمَّ ُيْنزِلُ اللَُّه ِمْن السََّماِء َماًء فََيْنُبُتونَ كََما َيْنُبُت الْ
  .َشْيٌء إِلَّا َيْبلَى إِلَّا َعظًْما َواِحًدا َوُهَو َعْجُب الذََّنبِ َوِمْنُه ُيَركَُّب الَْخلُْق َيْوَم الِْقَياَمِة

ــۇدىن    _  9971 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
ر ۇئىككــى ســ«: ۋەســهللهمپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  : قىلىنىــدۇ

  :دىنەساھابىلهر ئهبۇ ھۇرەير. دېدى »بار 40ئارىسىدا 

  :ئهبۇ ھۇرەيرە ىدى،كۈنمۇ؟ ـ دەپ سورىغان 40ـ  

  :ساھابىلهر. بىر نهرسه دېيهلمهيمهن، ـ دېدىـ  

  :ئهبۇ ھۇرەيرە، ىدىئايمۇ؟ ـ دەپ سورىغان 40ـ  

  :ساھابىلهر يهنه. بىر نهرسه دېيهلمهيمهن، ـ دېدىـ  

  :ىدى، ئهبۇ ھۇرەيرەمۇ يهنهيىلمۇ؟ ـ دەپ سورىغان 40ـ  

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم يهنه   . بىـر نهرسـه دېـيهلمهيمهن، ـ دېـدى     ـ  
شـــۇنىڭ بىـــلهن، ئاســـماندىن يـــامغۇر ياغدۇرىـــدۇ، هللا ا«: مۇنـــداق دېـــدى

. ئۈنــۈپ چىققانــدەك ئۈنــۈپ چىقىــدۇ   يــاش  –ئــوت يهردىــن  ئىنســانالر
ئهزاسـى  ىمهيـدىغان بىرمـۇ   ىرباشـقا چ  قۇيرۇق سـۆڭىكىدىن  ئىنساننىڭ

   .»قايتا تىرىلدۈرۈلىدۇشۇ سۆڭهكتىن ئه قىيامهت كۈنىئىنسان  .يوق
 )2955: مۇسلىم(
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 َيأْكُلُُه آَدَم اْبنِ كُلُّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   9972
  .ُيَركَُّب َوِفيِه ُخِلَق ِمْنُه لذََّنبِا َعْجَب إِلَّا التَُّراُب

ئـادەم بالىسـىنىڭ   «: باشقا بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   _ 9972
 .قالىـدۇ  الھهممه ئهزاسىنى توپا يهپ تۈگىتىدۇ، پهقهت قۇيرۇق سـۆڭىكى 

ئهشـــۇ ســـۆڭهكتىن يارىتىلغـــان، قىيـــامهت كـــۈنى يهنه شـــۇ ) ئىنســـان(
  . »لىدۇۈۈردرىلىقايتا ت سۆڭهكتىن

  )2955: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك الْأَْنَصارِيِّ أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ أََباُه كَْعـَب  ـ   9973
ـ  ٌر ْبَن َماِلٍك كَانَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنََّما َنَسَمةُ الُْمْؤِمنِ طَْي

  . ْعلَُق ِفي َشَجرِ الَْجنَِّة َحتَّى َيْرجَِعُه اللَُّه إِلَى َجَسِدِه َيْوَم َيْبَعثُُهَي
ــكه_  9973 ــۋايهت    ئـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ب ئىبنـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ۈرىـدىغان  دلرىىقايتا تئۇنى هللا ابىر قۇش بولۇپ،  جېنىمىننىڭ ۇئم«

  .»ىدۇتۇرجهننهت دەرىخىگه قونۇپ  )ئۇ قۇش( كۈنگه قهدەر
  )566: مالىك(
   

 كيـف  اهللا رسولَ يا: قلت :قالـ   عنه اهللا رضيـ   العقبلي رزين أبوـ   9974
 به مررَت Ż جدباÛ قومك بوادي مررت أما: قال خلقه؟ يف ذلك آية وما اƪلَقÛ اهللا ُيعيُد
  .املوتى اهللا Ʒيي كذلك خلقه يف اهللا آيةُ فتلك: قال نعمÛ: قلت َخِضرا؟ يّهتزُّ

ۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت   يلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ  هقۇئهبۇ رەزىـن ئـ  _  9974
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مهن: قىلىنىدۇ

ۈرىـدۇ؟ بۇنىـڭ   دىلىرمهخلۇقـاتلىرىنى قانـداق ت  هللا ا! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 
پهيغهمـبهر   ،دىمغانىمه؟ ـ دەپ سـورى  ېلىرى نـ مهخلۇقاتلىرىـدىكى ئـاالمهت  

  :ئهلهيهىسساالم
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ــ قهۋمىڭنىــڭ  زېمىنىــدىن ئۆتكىنىڭــدە، ئــۇ يهرنــى بهزىــدە قاقــاس   ـ
ــۈركهنگىنىنى    ــىللىققا پـــ ــدە يېشـــ ــى ۋە بهزىـــ ــىپ كهتكىنىنـــ بېســـ

  :مهن. كۆرمىگهنمىدىڭ؟ ـ دېدى

  :ـ شۇنداق، كۆردۈم، ـ دېگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ئۆلـۈكنى  هللا ا. ىكى ئاالمهتلىرىـدۇر لىرىـد نىـڭ مهخلۇقات هللا ۇـ ئهنه شـ  
  . دېدىخۇددى شۇنىڭدەك قايتا تىرىلدۈرىدۇ، ـ 

 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 النَّاُس ُيْحَشُر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َسْعٍد ْبنِ َسْهلِ َعْنـ   9975
  . ِلأََحٍد َعلٌَم ِفيَها لَْيَس النَِّقيِّ كَقُْرَصِة َعفَْراَء َبْيَضاَء ْرضٍأَ َعلَى الِْقَياَمِة َيْوَم

ســـهھل ئىبنـــى ســـهئد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      _  9975
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

، ئــاق ناننىــڭ رەڭگىــدەك قىزغــۇچراق قىيــامهت كــۈنى ئىنســانالر  «
ــات بىــــر تــــۈزلهڭلىككه لىقتىن ھېچقانــــداق ئهســــهر بولمىغــــان ھايــ

   .»يىغىلىدۇ
 )2790: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة ُعَراةً ـ   9976
  . َعلَْيِه السَّلَام ثُمَّ قََرأَ كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيُدُهغُْرلًا َوأَوَّلُ الَْخلَاِئقِ ُيكَْسى إِْبَراِهيُم 

ــۇ ئهنه _  9976 ــاس رەزىيهلالھـــ ــى ئاببـــ ــۋايهت ئىبنـــ ــادىن رىـــ ۇمـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدا    « ــىز ھالــ ــاچ ۋە سۈننهتســ ــانالر يالىڭــ ــۈنى ئىنســ ــامهت كــ قىيــ
ــۈردرىلىت ــدىغان  .دۇۈلى ــلهپ كىيىندۈرۈلى ــراھىم   ئهڭ دەس ــى ئىب كىش

ــدۇ ــاالم بولىـــ ــاالم . »ئهلهيهىسســـ ــبهر ئهلهيهىسســـ ــدىن پهيغهمـــ : ئانـــ
مهخلۇقــاتالرنى دەســلهپته قانــداق ياراتقــان بولســاق، شــۇ ھالىتىــدە       ﴿

  . ②دىۇنى ئوقئايهتدېگهن  ①﴾ئهسلىگه قايتۇرىمىز
 )2082: ىنهسائ(

                                                 
  .ـ ئايهت 104سۈرە ئهنبىيا،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1969(ئهلبانى  ②
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يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُتْحَشُرونَ ُحفَاةً ُعـَراةً  َعْن اْبَن َعبَّاسٍ َعْن النَّبِـ   9977
َمِئـٍذ  غُْرلًا فَقَالَْت اْمَرأَةٌ أَُيْبِصُر أَْو َيَرى َبْعُضَنا َعْوَرةَ َبْعضٍ قَالَ َيا فُلَاَنةُ ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمْنُهْم َيْو

  . َشأْنٌ ُيْغنِيِه
پهيغهمـــبهر : دېـــيىلگهن باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق   _  9977

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ــ   ــۈنى (ـ ــامهت ك ــاق، يال ) قىي ــاالڭ ئاي ــي ــدا  ىڭ ــىز ھال اچ ۋە سۈننهتس

  :بىر ئايال. ـ دېدى لىسىلهر،ۈۈردرىلىت
؟ ـ دەپ  پ قالمامدۇقتىمىزگه قاراىبىر ـ بىرىمىزنىڭ ئهۋر  نداقتائۇـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،ىغانىدسورى
ئۇ كۈندە ھهر ئادەمنىڭ بىر ھـالى بولىـدۇكى،   ﴿! )ئايال(نچى ئى پاالـ  

   .②دېدى ①﴾يار بهرمهيدۇ) شۇ ھالى(باشقىالرغا قارىشىغا  ئۇنىڭ
 )3332: تىرمىزى(

َعْن أََنس ْبن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجلًا قَالَ َيا َنبِيَّ اللَِّه كَْيَف ُيْحَشـُر  ـ   9978
َوْجهِِه قَالَ أَلَْيَس الَِّذي أَْمَشاُه َعلَى الرِّْجلَْينِ ِفي الدُّْنَيا قَاِدًرا َعلَى أَنْ ُيْمِشَيُه َعلَى الْكَاِفُر َعلَى 

  . َوْجهِِه َيْوَم الِْقَياَمِة
ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ _  9978
  :ەسهللهمدىنبىر ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ: قىلىنىدۇ

ــ   ــى ــ ــۇلۇلالھئـ ــداق   !رەسـ ــلهن قانـ ــۈزى بىـ ــنهمگه يـ ــاپىر جهھهنـ كـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانىلىدۇ؟ ـ دەپ سورىۇماڭدۇر

 ىقىيـامهت كـۈن  هللا غان ارۇدئۈسـتىدە ماڭـ   پۇتىدۇنيادا ئىككى ـ ئۇنى  
  . دېدىـ ! ۇشقا قادىر ئهمهسمۇ؟رۇدماڭ بىلهن يۈزى

  )6523: بۇخارى(

                                                 
  .ـ ئايهت 37سۈرە ئهبهسه،  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2652(ئهلبانى  ②
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أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم  َعْنـ   9979
الِْقَياَمِة ثَلَاثَةَ أَْصَناٍف ِصْنفًا ُمَشاةً َوِصْنفًا ُركَْباًنا َوِصْنفًا َعلَى ُوُجوِههِْم ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَّـِه  

ُجوِههِْم قَالَ إِنَّ الَِّذي أَْمَشاُهْم َعلَى أَقَْداِمهِْم قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُيْمِشَيُهْم َوكَْيَف َيْمُشونَ َعلَى ُو
  . َعلَى ُوُجوِههِْم أََما إِنَُّهْم َيتَّقُونَ بُِوُجوِههِْم كُلَّ َحَدبٍ َوَشْوٍك

ــۇدىن   _  9979 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت   ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلهيغهمبهر پ :قىلىنىدۇ

 .ھهشـىر قىلىنىـدۇ  بۆلـۈپ   گۇرۇھقائىنسانالر ئۈچ  ،قىيامهت كۈنىـ  
ــۈزى بىــلهن  ئۈچىنچىســى، غلىــق؛ئۇال ئىككىنچىســى، ە؛پىيــادى، بىــر ي

  :بىرى ئۇنىڭدىن. دېدى، ـ لىدۇۇماڭدۇر
يــۈزى بىــلهن قانــداق ماڭىــدۇ؟ ـ دەپ   ) ئىنســان(! رەســۇلۇلالھئــى ـــ  
  :همبهر ئهلهيهىسساالمپهيغ ،دىغانىسورى
يۈزى بىلهنمـۇ ماڭدۇرۇشـقا   هللا غان ارۇدئۈستىدە ماڭ پۇتىنى ىنسانئـ  

يـۈزى بىـلهن   ھهر خىل توسـۇق ۋە تىكهنـدىن    ئۇ كۈنى كاپىرالر .قادىردۇر
  . ①دېدىقوغدىنىدۇ، ـ 

  )3142: تىرمىزى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُيْحَشُر َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّـ   9980
َبِعـريٍ  النَّاُس َعلَى ثَلَاِث طََراِئَق َراِغبَِني َراِهبَِني َواثَْناِن َعلَى َبِعريٍ َوثَلَاثَةٌ َعلَى َبِعريٍ َوأَْرَبَعةٌ َعلَى 

ْيثُ قَالُوا َوَتبِيُت َمَعُهْم َحْيثُ َبـاُتوا  َوَعَشَرةٌ َعلَى َبِعريٍ َوَيْحُشُر َبِقيََّتُهْم النَّاُر َتِقيلُ َمَعُهْم َح
  . َوُتْصبُِح َمَعُهْم َحْيثُ أَْصَبُحوا َوُتْمِسي َمَعُهْم َحْيثُ أَْمَسْوا

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9980
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 .ھهشـىر قىلىنىـدۇ   شـهكىلدە نالر ئۈچ خىـل  ئىنسا ،قىيامهت كۈنى«
مهرتىۋىسـى  (، ئۈمىد ۋە ۋەھىمه ئىچىدىكى ئومـۇمىي مۇسـۇلمانالر بىـرگه   

ــۇقىرى مۇســۇلمانالر بىــر تۆگىنىــڭ ئۈســتىدە ئىككــى كىشــى، بىــر   )  ي
تۆگىنىڭ ئۈستىدە ئۈچ كىشى، بىر تۆگىنىڭ ئۈستىدە تۆت كىشى، بىـر  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 612(ئهلبانى  ①
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ھهشـــىر بىـــرگه  بولغـــان ھـــالهتته تۆگىنىـــڭ ئۈســـتىدە ئـــون كىشـــى 
. لىپ ھهيدەيـدۇ ېئـوت ئالـدىغا سـ   ) بىـر پـارچه  (قالغانلىرىنى  .ۇقىلىنىد

غـان  زۇقتـاڭ ئات  ياتقان يهردە ياتىـدۇ، ئۇالر دەم ئالغان يهردە دەم ئالىدۇ، ئوت 
  . »ىدۇ، كهچ قىلغان يهردە كهچ قىلىدۇقۇزيهردە تاڭ ئات

 )6522: بۇخارى(

ُه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَّـ   9981
غَ َيْعَرُق النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة َحتَّى َيذَْهَب َعَرقُُهْم ِفي الْأَْرضِ َسْبِعَني ِذَراًعا َوُيلْجُِمُهْم َحتَّى َيْبلُ

  . آذَاَنُهْم
ىــدۇكى، رىــۋايهت قىلىن ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن_  9981

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تهرلىـرى يهر  تهرلهيدۇكى، ) كۆپ(شۇنداق ئىنسانالر ، قىيامهت كۈنى«
  . »دۇيېتىقۇلىقىغىچه  ئاندىن يۇقىرى ئۆرلهپ ىپ،گهز كىر 70 غائاستى

  )6532: بۇخارى(

ْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َيقُـوُم  َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعـ   9982
  . النَّاُس ِلَربِّ الَْعالَِمَني قَالَ َيقُوُم أََحُدُهْم ِفي َرْشِحِه إِلَى أَْنَصاِف أُذَُنْيِه

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   دىن مائىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9982
ــهلاللالھۇ ئ ــبهر سـ ــهللهمپهيغهمـ ــانالر  ﴿ :هلهيهـــى ۋەسـ ــدە ئىنسـ ــۇ كۈنـ ئـ

نى دېـگهن ئـايهت   ①﴾ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ ھۇزۇرىـدا تىـك تۇرىـدۇ   
كېلىـدىغان   ىچهرىمىغېـ ىـڭ ي قلىرىنقۇال ئـۇالر «: نداق دېگهنمۇ، ئوقۇپ

  . »تهر ئىچىدە تۇرىدۇ
 )6531: بۇخارى(

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   الْأَْسَوِد قَالَ َسِمْعُت َرُس ْبن الِْمقَْداد عنـ   9983
َيقُولُ ُتْدَنى الشَّْمُس َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن الَْخلْقِ َحتَّى َتكُونَ ِمْنُهْم كَِمقَْدارِ ِميلٍ قَالَ ُسلَْيُم ْبـُن  

                                                 
  .ـ ئايهت 6سۈرە مۇتهففىفىن،  ①
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يلَ الَِّذي ُتكَْتَحلُ بِِه الَْعْيُن قَـالَ  َعاِمرٍ فََواللَِّه َما أَْدرِي َما َيْعنِي بِالِْميلِ أََمَسافَةَ الْأَْرضِ أَْم الِْم
فََيكُونُ النَّاُس َعلَى قَْدرِ أَْعَماِلهِْم ِفي الَْعَرقِ فَِمْنُهْم َمْن َيكُونُ إِلَى كَْعَبْيِه َوِمْنُهْم َمْن َيكُـونُ  

الَْعَرُق إِلَْجاًما قَالَ َوأََشاَر َرُسولُ إِلَى ُركَْبَتْيِه َوِمْنُهْم َمْن َيكُونُ إِلَى َحقَْوْيِه َوِمْنُهْم َمْن ُيلْجُِمُه 
  . اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه إِلَى ِفيِه

ــۇدىن   _  9983 ــۇ ئهنهـ ــۋەد رەزىيهلالھـ ــى ئهسـ ــداد ئىبنـ ــۋايهت مىقـ رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــامهت كـــۈنى« ــا ،قىيـ ــدارغىچه قۇيـــاش ئىنسـ نالرغا بىـــر مىـــل مىقـ
ــتۇرېي ــۇلهيم( لىدۇۇقىنالشـ ــامىر سـ ــلهن هللا :ئىبنـــى ئـ ــامى بىـ  نىـــڭ نـ

ــهمكى ــدىن يهر مۇساپىســى  ،قهس ــاكى كــ  مىل ــدىغان  ي ــۈرمه تارتى ۆزگه س
). تىن قايسىسـىنى كـۆزدە تۇتقـانلىقىنى بىلهلمىـدىم، ـ دېـگهن      پهلكـۈچ 

، قىغىچهئوشـۇ  بهزىـلهر  .قىلغـان ئهمهللىـرىگه قـاراپ تهرلهيـدۇ    ىنسانالر ئ
 .»تهرلهيـدۇ ئـاغزىغىچه   يهنه بهزىلهرچه، بېلىگى بهزىلهرتىزىغىچه، بهزىلهر 

تهرنىــڭ كۆپلــۈكىنى بىلــدۈرۈش   (پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  ئانــدىن 
  . قىلدى تقولى بىلهن ئاغزىغا ئىشارە) ئۈچۈن

 ) 2864: مۇسلىم(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى للَِّها َرُسولَ َسِمْعُت: قَالَ اَألْسَوِدÛ بن الِْمقَْداد عنـ   9984
 آَدَمÛ َخلْـقِ  ِفي َوثَالِثَني ثَالٍث أَْبَناَء الْفَانِي الشَّْيǸِ إِلَى السِّقِْط َبْيَن َما النَّاُس ُيْحَشُر :َيقُولُ
  . أَفَانَِني ذَوِي ُمكَحَِّلَني أَيُّوَبÛ قلبَو ُيوُسَفÛ َوُحْسنِ

ــۋەد ر _  9984 ــى ئهسـ ــداد ئىبنـ ــۋايهت  مىقـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ەزىيهلالھـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
چۈشۈپ كهتكهن بالىدىن تارتىپ، دۇنيادا قېـرىغىچه  ئهڭ كىچىكى  «

ــۆتكهن  ــاپ ئـ ــادەم     ياشـ ــۈنى ئـ ــامهت كـ ــى قىيـ ــانالرنىڭ ھهممىسـ ئىنسـ
 رى ۋەيۇســۇف ئهلهيهىسســاالمنىڭ چېهــ، ئهلهيهىسســاالمنىڭ گهۋدىســى
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 سۈرمه تارتىلغان ،ياشلىق 33 ئهييۇب ئهلهيهىسساالمنىڭ قهلبى بىلهن،
  . ①»ھهشىر قىلىنىدۇ ۋە چاچلىرى قويۇق ھالهتته

   )20/256ئهلكهبىر (

 املتكـربون  Ʒشر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أŷ عنـ   9985
  .الذر صور يف القيامة يوم

ىــدۇكى، لالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيه_  9985
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۈن « ــامهت ك ــۇتهكهببىرلهر قىي ــىر   ىم ــدەك ھهش ــك زەررى ئهڭ كىچى
  . ②»قىلىنىدۇ

 )3430: بهززار(

ْيِه َوَسلََّم َيْوًما كَـانَ  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ ِقيلَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَـ   9986
الَّـِذي  ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة َما أَطَْولَ َهذَا الَْيْوَم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم وَ 

  . لَاٍة َمكُْتوَبٍة ُيَصلِّيَها ِفيَّ الدُّْنَياَنفِْسي بَِيِدِه إِنَُّه لَُيَخفَُّف َعلَى الُْمْؤِمنِ َحتَّى َيكُونَ أََخفَّ َعلَْيِه ِمْن َص
: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9986
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ساھابىلهر

 مىـڭ يىـل   50ئۇزۇنلـۇقى  ) قىيـامهت كۈنىـدىكى  (! رەسـۇلۇلالھ ئى ـ  
پهيغهمـبهر   غانىدى،ـ دەپ سـورى ئهمهسـمۇ؟    ۇنكـۈن بهك ئـۇز  كېلىـدىغان  

  :ئهلهيهىسساالم
 كـۈن  ئـۇ  ،بىـلهن قهسـهمكى  نـامى   نىـڭ بولغان زات ئىلكىدەنىم ېجـ  
ۋاقىـت   دىنمۇ ئـاز قىلغانـ  ئادا مىن ئۈچۈن دۇنيادا بىر ۋاخ پهرز نامازنىۇئم

  . ③دېدى» قىلىپ بېرىلىدۇ
 )11320: ئهھمهد(

                                                 
ى سـىنان ئهبـۇ   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهزىـد ئىبنـ     ): 18326(ھهيسهمى  ①

 .فهرۋە رەھاۋىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ماڭا ناتونۇش بىرى بار، ـ دېگهن): 18328(ھهيسهمى  ②
ساسـهن  بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدى ئا    ): 18347(ھهيسهمى  ③

 .ھهسهندۇر، ـ دېگهن
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 لـرب  الناس يقوم يوم قال موسل عليه اهللا صلى النƑ عن هريرة أŷ عنـ   9987
 الشـمس  كتدƂ املؤمن على ذلك فيهون سنة ألف Ʀسني من يوم نصف مقدار العاملني
  . تغرب أن إƂ للغروب

ىــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9987
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

هرۋەردىگارىنىـڭ ھۇزۇرىـدا تىـك تۇرىـدىغان     ئىنسانالر ئالهملهرنىڭ پ«
رىمىغـا تهڭ  ېكۈننىـڭ ي كېلىـدىغان   مىڭ يىـل  50كۈن، شۇ ئۇزۇنلۇقى 

مىنلهر ئۈچۈن پېتىشقا يۈزلىنىۋاتقان قۇياشـنىڭ  ۇئم ،ۇئئهمما  .كېلىدۇ
   .①»ئازايتىپ بېرىلىدۇپېتىشىغا كهتكهن ۋاقىتچىلىك 

  )6025: سىلىهۋم(

 اƩشـر  سورة أول فليقرأ بالشام اǂشر أن شك من قال عباس ابن عنـ   9988
 عليـه  اهللا صـلى  النƑ فقال قال) اƩشر الول ديارهم من كفروا الذين أخرج الذى هو(

  . اǂشر أرض فهى وسلم
كىمكـى  : يـدۇ مۇنـداق دە مـا  ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  9988

ــامدا بول  ــهرنىڭ ش ــىدىنۇمهھش ــه ش ــىنىڭ  شۈبهىلهنس ــىر سۈرىس ، ھهش
يهنى بهنـى نهزىـر   (تىن بولغان كاپىرالرنى بئهھلى كىتاهللا ا﴿ :ىدىكىشېب

ــۇنجى ق) يهھــۇدىيلىرىنى ــدەپ  ېت ــدىن ھهي تىملىــق ســۈرگۈندە ئۆيلىرى
يهر  ئـۇ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ۇنۇسدېگهن ئايهتنى ئوق ②﴾ىچىقارد

  . ③دېگهن» دۇرمهھشهر يېرى
  )3426: بهززار(

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ئىسـمائىل ئىبنـى           ): 18348(ھهيسهمى  ①

ئابدۇلالھ ئىبنى خالىدتىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهممـا ئۇمـۇ ئىشـهنچلىكتۇر، ـ     
 .دېگهن

  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 2سۈرە ھهشىر،  ②
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهبۇ سـهئد بهققـال ئىسـىملىك    ): 18355(ھهيسهمى  ③

 .ھهدىسى زەئىپرەك بىرى بار، ـ دېگهن
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ُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ُيْبَعثُ كُلُّ َعْبـٍد  َعْن َجابِرٍ قَالَ َسِمْعـ   9989
  .َعلَى َما َماَت َعلَْيِه

ىــــدۇكى، جــــابىر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىن_  9989
ھهر بىر بهنـدە  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .»رىلىدۇىه تشۇ ھالهتتبولسا، ئۆلگهن نېمه ئىش ئۈستىدە 
  )2878: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   9990
لَ أَنْ لَا َيكُونَ ِديَناٌر َولَا َمْن كَاَنْت لَُه َمظْلََمةٌ ِلأَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه أَْو َشْيٍء فَلَْيَتَحلَّلُْه ِمْنُه الَْيْوَم قَْب

ِدْرَهٌم إِنْ كَانَ لَُه َعَملٌ َصاِلٌح أُِخذَ ِمْنُه بِقَْدرِ َمظْلََمِتِه َوإِنْ لَْم َتكُْن لَُه َحَسَناٌت أُِخذَ ِمـْن  
  . َسيِّئَاِت َصاِحبِِه فَُحِملَ َعلَْيِه

ى، ىــدۇكئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىن_  9990
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 –يــاكى مــال  تىگه ىــرىندىشــىنىڭ ئىپپېكىمكــى مۇســۇلمان ق «
، ئــالتۇن ۋە كۈمۈشــلهر پــۇل مــۈلكىگه دەخلــى ـ تهرۇز يهتكــۈزگهن بولســا   

ئـــۇ (بـــۇ دۇنيـــادا   بـــۇرۇنرنىـــدا ئۆتمهيـــدىغان كـــۈن كېلىشـــتىن    وئ
 )قىيــامهت كــۈنى( چــۈنكى .رازىلىقىنــى ئېلىۋالســۇن) قېرىندىشــىنىڭ

) ئهگهر بولســـا(ئۇنىـــڭ قىلغـــان زۇلۇمىغـــا يارىشـــا ســـالىه ئهمهلىـــدىن 
ــدۇېئ ــدۇ   ( لىنىـ ــىغا بېرىلىـ ــان قېرىندىشـ ــا ئۇچرىغـ ، ئهگهر )ۋە زۇلۇمغـ

ئۇنىڭغـا   )پنىلىېئ(گۇناھى  قېرىندىشىنىڭئىشى بولمىسا،  بلىقساۋا
  . »يۈكلىنىدۇ

 )2449: بۇخارى(

ةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ أََتـْدُرونَ َمـا    َعْن أَبِي ُهَرْيَرـ   9991
ـ  ْوَم الُْمفِْلُس قَالُوا الُْمفِْلُس ِفيَنا َمْن لَا ِدْرَهَم لَُه َولَا َمَتاَع فَقَالَ إِنَّ الُْمفِْلَس ِمْن أُمَِّتي َيأِْتي َي

َيأِْتي قَْد َشَتَم َهذَا َوقَذََف َهذَا َوأَكَلَ َمالَ َهذَا َوَسـفََك َدَم  الِْقَياَمِة بَِصلَاٍة َوِصَيامٍ َوَزكَاٍة َو
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َهذَا َوَضَرَب َهذَا فَُيْعطَى َهذَا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهذَا ِمْن َحَسَناِتِه فَإِنْ فَنَِيْت َحَسـَناُتُه قَْبـلَ أَنْ   
  . ْيِه ثُمَّ طُرǳَِ ِفي النَّارُِيقَْضى َما َعلَْيِه أُِخذَ ِمْن َخطَاَياُهْم فَطُرَِحْت َعلَ

ــۇدىن    _  9991 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  : قىلىنىدۇ

ــ مــۇنقهرز بولغۇچىنىــڭ كىــم ئىكهنلىكىنــى بىلهمســىلهر   ؟ ـ دەپ   ـ
  :ساھابىلهر. سورىدى

دىن پۈتـۈنلهي  لىـ ېپۇلى ۋە ممۇنقهرز بولغۇچى بىزنىڭ نهزىرىمىزدە ـ  
بهرگهنىـــدى، پهيغهمـــبهر  بدەپ جـــاۋاىشـــىدۇر، ـ    ئايرىلىـــپ قالغـــان ك

  :ئهلهيهىسساالم
ــ   قىيــامهت  مــۇنقهرز بولغــۇچى يمېنىــڭ ئۈممىتىمــدىكى ھهقىقىـــ

يهنه بىــر  دىغان، ئهممــاكــۈنى نــامىزى، روزىســى ۋە زاكىتــى بىــلهن كېلىــ
بۇنىـڭ  ”، “نىڭغـا تـۆھمهت قىلغـان   ئۇ”، “لىگهنببـۇنى ئهيىـ  ” :تهرەپتىن

ــېگهن ېم ــى ي ــڭپاالنچى”، “لىن ــۆككهن ېق نى ــى ت ــتانچىنى”، “نىن  پۇس
كىشــى بولــۇپ، ئۇنىــڭ  دېگهنــدەك شــىكايهتلهرگه ئۇچرايــدىغان“ ئۇرغــان

ى قهرزئهگهر  .دۇلىـ قىلغـان ياخشـىلىقلىرى ئۇنىڭغـا ـ بۇنىڭغـا تارقىتى     
ــۇرۇپ ــۈگىمهي تـ ــاۋا تـ ــا  بسـ ــاھلىرى ئۇنىڭغـ ــڭ گۈنـ ــه، ئۇالرنىـ ى تۈگىسـ

  . دېدى، ـ دۇجهھهننهمگه تاشلىنى ، شۇنىڭ بىلهن، ئۇيۈكلىنىدۇ
  )2581: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُتَؤدُّنَّ الُْحقُـوَق  ـ   9992
  . إِلَى أَْهِلَها َيْوَم الِْقَياَمِة َحتَّى ُيقَاَد ِللشَّاِة الَْجلَْحاِء ِمْن الشَّاِة الْقَْرَناِء

نىــدۇكى، بــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىئه_  9992
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لىــدۇ، ھهتتــا ۇئىگىســىگه قايتۇر بــارلىق ھهق ئــۆز ،قىيــامهت كــۈنى«
  . »رىلىدۇېلىپ بېئمۈڭگۈزسىز قوينىڭ ھهققى ك قويدىن ۈمۈڭگۈزل

  )2582: مۇسلىم(
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 بالرجلِ يتعلق الرجلَ أن نسمع كنَّا« :قالـ   عنه اهللا يرضـ   هريرة أبوـ   9992
 تراƆ كنَت: فيقول معرفة؟ وبينك بيƗ وما إƃَّ مالك: له فيقول يعرفهÛ ال وهو القيامة يوم
  .»تنهاƆ وال املنكرِ وعلى اƪطأ على

بىـز مۇنـداق   : مۇنـداق دەيـدۇ  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  _  9993
  :ئاڭاليتتۇق

ــ   ــامهت كــۈنى قـ ــادەم   ،ىي ــاتونۇشبىــر ئ بىــر ئادەمنىــڭ ياقىســىغا   ن
  : ئادەمئۇ  .سىلىدۇېئ

ئـۇ  . ـ دەيدۇ  ،مايمهنۇ؟ مهن سېنى تونتهلهپ قىلىسهنمه ېمهندىن نـ  
  : كىشى

 نى قىلىـۋاتقىنىمنى گۇناھ ۋە يامـان ئىشـالر  مېنىڭ ) دۇنيادا( سهنـ  
  . دەيدۇ، ـ ئۇنىڭدىن توسمىغان ئىدىڭ )مېنى(كۆرۈپ، 

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   9994
 لَْيَس أََحٌد ُيَحاَسُب إِلَّا َهلََك قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك أَلَْيَس َيقُولُ اللَّـهُ 
َعزَّ َوَجلَّ فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسـًريا قَـالَ ذَاَك الَْعـْرُض    

  . ُيْعَرُضونَ َوَمْن ُنوِقَش الِْحَساَب َهلََك
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن_  9994

  :ەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ
ــ   قــا دۇچــار بئازا چوقــۇملىنســا، ېئ بســاېھئىــنچىكىلهپ كىمــدىن ـ

  :مهن. ، ـ دېدىبولىدۇ
نـامه ـ   ﴿ :قۇرئانـدا هللا ا .پىدا قىلسۇن ساڭامېنى هللا ا! رەسۇلۇلالھئى ـ  

 ①﴾ۇلىنىـد ېئ بسـا ېئهمالى ئوڭ تهرىپىدىن بېرىلگهن ئادەمدىن ئاسان ھ
  :المپهيغهمبهر ئهلهيهىسسا ېگهنىدىم،دېمىدىمۇ؟ ـ د

                                                 
  .ـ ئايهتكىچه 9ـ دىن  7سۈرە ئىنشىقاق،  ①
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قىلمىشـلىرىنى كۆرسـىتىپ   ) ، بهلكـى ئهمهس سـوئال ـ سـوراق   ( ـ ئۇ 
چوقـۇم  لىنسـا،  ېئب سـا ېھئىـنچىكىلهپ  كىمـدىن   .قويۇشتىن ئىبارەت

  . دېدى، ـ ھاالك بولىدۇ
  )4939: بۇخارى(

  . َولَْيَس أََحٌد ُيَناقَُش الِْحَساَب َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَّا ُعذَِّب :ويف روايةـ  9995
قىيــامهت كــۈنى «: باشــقا بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن _ 9995

قــا بئازاچوقــۇم ، قانــداقال بىــر ئادەمــدىن ئىــنچىكىلهپ ھېســاب ئېلىنســا
  . »تارتىلىدۇ

  )6537: بۇخارى(

 َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلُ َما ُيَحاَسُب بِِهـ   9996
  .الَْعْبُد الصَّلَاةُ َوأَوَّلُ َما ُيقَْضى َبْيَن النَّاسِ ِفي الدَِّماِء

ــى _  9996 ــدۇلالھ ئىبن ــۋايهت    ئاب ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ مهس
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ــۈنى  « ــامهت ك ــدىن قىي ــورىلىدىغىنى   بهندى ــۇپ س ــۇنجى بول ــازت  ؛نام

ــىدا  ئ ــانالر ئارىس ــۇنجىىنس ــدىغىنى  ت ــۈم چىقىرىلى ــۇپ ھۆك ــاھهق  بول ن
  . ①»تۆكۈلگهن قاندۇر

  )3991: ىنهسائ(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتُزولُ قََدُم اْبنِ آَدَم ـ   9997
ْسأَلَ َعْن َخْمسٍ َعْن ُعُمرِِه ِفيَم أَفَْناُه َوَعْن َشَبابِِه ِفيَم أَْبلَـاُه  َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّه َحتَّى ُي

  . َوَماِلِه ِمْن أَْيَن اكَْتَسَبُه َوِفيَم أَْنفَقَُه َوَماذَا َعِملَ ِفيَما َعِلَم
ــۋايهت    _  9997 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالقىلىن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3726(ئهلبانى  ①



  مهھشهرگاھتىكى ھالهت، ھېساب ـ كىتاب، ھهۋزى كهۋسهر، پىلسىرات كۆۋرۈكى، مىزان ۋە شاپائهت ت،قىيامه

571 

ە رەببىنىــڭ ھۇزۇرىــدا مۇنــۇ بهش نهرســىنىڭ بهنــد ،قىيــامهت كــۈنى«
ئۆمرىنى نـېمىگه سـهرپ    :جايىدىن مىدىرلىمايدۇ سورىقىنى بهرمىگىچه

لىنى نهدىن تـاپقىنى ۋە  ېمىگه زايا قىلغىنى، مېىنى نقياشلى قىلغىنى،
   .①»ئهمهل قىلغىنى ، بىلگىنىگه قانداقخىراجهت قىلغىنىمىگه ېن

  )2416: تىرمىزى(

 الِْقَياَمـةِ  َيْوَم آَدَم بِاْبنِ ُيَجاُء قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن أََنسٍ َعْنـ   9998
 فََمـاذَا  َعلَْيـكَ  ْنَعْمُتَوأَ َوَخوَّلُْتَك أَْعطَْيُتَك لَُه اللَُّه فََيقُولُ اللَِّه َيَدْي َبْيَن فَُيوقَُف َبذٌَج كَأَنَُّه

 أَرِنِي لَُه فََيقُولُ بِِه آِتَك فَاْرجِْعنِي كَانَ َما أَكْثََر فََتَركُْتُه َوثَمَّْرُتُه َجَمْعُتُه َربِّ َيا فََيقُولُ َصَنْعَت
 فَـإِذَا  كُلِِّه بِِه آِتَك جِْعنِيفَاْر كَانَ َما أَكْثََر فََتَركُْتُه َوثَمَّْرُتُه َجَمْعُتُه َربِّ َيا فََيقُولُ قَدَّْمَت َما
  . النَّار إِلَى بِِه فَُيْمَضى َخْيًرا ُيقَدِّْم لَْم َعْبٌد

ــۋايهت قىلىن  _  9998 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــ ىــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لىـپ  ېنىـڭ ھۇزۇرىغـا پاقالنـدەك ئ   هللا قىيامهت كۈنى، ئادەم بالىسـى «
مهت بهردىــم، ېــئســاڭا كــۆپ ن”: دىنئۇنىڭــهللا ا. لىــدۇۇلىنىــپ تۇرغۇزېك

. دەپ سـورايدۇ “ مه ئىش قىلـدىڭ؟ ېنسهن باشقىالردىن ئۈستۈن قىلدىم، 
تاشالپ  هيتىپ قويۇپۋە كۆپ ئۇالرنى يىغدىم، كۆپهيتتىم! ئى رەببىم” :ئۇ

“ لىـپ كـېلهي  ېۋەتكىـن، ئـۇنى سـاڭا ئ   هقايتـا ئ ) دۇنياغـا (مېنى  .كهلدىم
ــدۇد ــدىن ئ”: ئۇنىڭغــاهللا ا. ەي ــا ئال ــى ياخشــىلىق (ۋەتكىنىڭنــى هماڭ يهن

! ئى رەبـبىم ”: يهنه ئۇ. دەيدۇ“ !كۆرسهتكىن) يوللىرىغا ئىشلهتكىنىڭنى
مېنـى   .كهلـدىم تاشالپ  هيتىپ قويۇپۋە كۆپ يىغدىم، كۆپهيتتىمنى الرئۇ

ئهگهر . دەيـدۇ  “لىپ كېلهيېۋەتكىن، ئۇنىڭ ھهممىسىنى ساڭا ئهقايتا ئ
يولىغـا   چقانـداق ياخشـىلىق  ېھماللىرىنى –پۇل ) ھايات ۋاقتىدا( بهندە

  . ②»جهھهننهمگه تاشلىنىدۇ ،ئىشلهتمىگهن بولسا
   )2427: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1969(ئهلبانى  ①
 .ئىپ، ـ دېگهنزە): 427(ئهلبانى  ②
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 َهـلْ  قَالَ الِْقَياَمِة َيْوَم َربََّنا َنَرى َهلْ اللَِّه َرُسولَ َيا قَالُوا قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن _ 9999
 ِفـي  ُتَضارُّونَ فََهلْ قَالَ لَا قَالُوا َسَحاَبٍة ِفي لَْيَسْت الظَّهَِريِة ِفي الشَّْمسِ ُرǗَْيِة ِفي ُتَضارُّونَ
 ُرǗَْيِة ِفي ُتَضارُّونَ لَا بَِيِدِه َنفِْسي فََوالَِّذي قَالَ لَا قَالُوا َسَحاَبٍة ِفي لَْيَس الَْبْدرِ لَْيلَةَ الْقََمرِ ُرǗَْيِة
 أُكْرِْمـكَ  أَلَـمْ  فُلْ أَْي فََيقُولُ الَْعْبَد فََيلْقَى قَالَ أََحِدِهَما ُرǗَْيِة ِفي رُّونَُتَضا كََما إِلَّا َربِّكُْم

 فََيقُـولُ  قَالَ َبلَى فََيقُولُ َوَتْرَبُع َتْرأَُس َوأَذَْرَك َوالْإِبِلَ الَْخْيلَ لََك َوأَُسخِّْر َوأَُزوِّْجَك َوأَُسوِّْدَك
 فُلْ أَْي فََيقُولُ الثَّانَِي َيلْقَى ثُمَّ َنِسيَتنِي كََما أَْنَساَك فَإِنِّي فََيقُولُ لَا فََيقُولُ ُملَاِقيَّ أَنََّك أَفَظََنْنَت

 َبلَى فََيقُولُ َوَتْرَبُع َتْرأَُس َوأَذَْرَك َوالْإِبِلَ الَْخْيلَ لََك َوأَُسخِّْر َوأَُزوِّْجَك َوأَُسوِّْدَك أُكْرِْمَك أَلَْم
 َيلْقَـى  ثُـمَّ  َنِسيَتنِي كََما أَْنَساَك فَإِنِّي فََيقُولُ لَا فََيقُولُ ُملَاِقيَّ أَنََّك أَفَظََنْنَت ولُفََيقُ َربِّ أَْي

 َوُصْمُت َوَصلَّْيُت َوبُِرُسِلَك َوبِِكَتابَِك بَِك آَمْنُت َربِّ َيا فََيقُولُ ذَِلَك ِمثْلَ لَُه فََيقُولُ الثَّاِلثَ
 َشـاِهَدَنا  َنْبَعـثُ  الْآنَ لَُه ُيقَالُ ثُمَّ قَالَ إِذًا َهاُهَنا فََيقُولُ اْسَتطَاَع َما َخْيرٍبِ َوُيثْنِي َوَتَصدَّقُْت
 َولَْحِمـهِ  ِلفَِخـِذهِ  َوُيقَالُ ِفيِه َعلَى فَُيْخَتُم َعلَيَّ َيْشَهُد الَِّذي ذَا َمْن َنفِْسِه ِفي َوَيَتفَكَُّر َعلَْيَك
 الُْمَناِفُق َوذَِلَك َنفِْسِه ِمْن ِلُيْعِذَر َوذَِلَك بَِعَمِلِه َوِعظَاُمُه َولَْحُمُه فَِخذُُه فََتْنِطُق اْنِطِقي َوِعظَاِمِه
  . َعلَْيِه اللَُّه َيْسَخطُ الَِّذي َوذَِلَك

ــۇدىن   _  9999 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت   ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  :همدىنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل ساھابىلهر: قىلىنىدۇ

؟ ـ  ەمـدۇق قىيـامهت كـۈنى پهرۋەردىگـارىمىزنى كۆر   ! رەسـۇلۇلالھ ئى ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دەپ سورىدى

شـــتىن ۈقۇياشـــنى كۆر ــــ چـــۈش ۋاقتىـــدا بۇلۇتســـىز ئاســـماندىكى 
  :ساھابىلهر ېگهنىدى،قىينىالمسىلهر؟ ـ د

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ياق، ـ دېدىـ  
شـتىن  ۈئـاينى كۆر تولـۇن   ۇتسـىز ئاسـماندىكى  ـ ئايدىڭ كېچىـدە بۇل  

  :يهنه ساھابىلهردېگهنىدى، قىينىالمسىلهر؟ ـ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ياق، ـ دېدىـ  
خـۇددى   ،بىـلهن قهسـهمكى  نىـڭ نـامى   بولغـان زات  ئىلكىـدە نىم ېجـ  

ــۆرگىنىڭالردەك،     ــايال كـ ــنى قىينالمـ ــلهن قۇياشـ ــاي بىـ ــماندىكى ئـ ئاسـ
  .داق قىينالمايال كۆرىسىلهر، ـ دېدىمۇ ھېچقانرەببىڭالرنى
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ــدى    ــداق دې ــهللهم يهنه مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س هللا ا: پهيغهم
  :بهندىسىنى ئالدىغا كهلتۈرۈپ

قىلمىـدىممۇ، باشـقىالردىن    ھۆرمهتلىـك مهن سـېنى  ! ئـى پـاالنچى  ـ  
، سـاڭا  ئوچـاقلىق قىلمىـدىممۇ   –ۆيلـۈك  ئۈستۈن قىلمىدىممۇ، سېنى ئ

ــۆگىنى   ــلهن تـ ــات بىـ ــلىق   ئـ ــېنى باشـ ــدىممۇ، سـ ــۇندۇرۇپ بهرمىـ بويسـ
. دەيـدۇ قىلمىدىممۇ، ئۇالردىن تۆتتىن بىرىنـى غهنىـمهت ئالمىـدىڭمۇ؟ ـ     

  :بهندە
  :هللا. بېرىدۇ بدەپ جاۋا، ـ شۇنداقـ  
ــ   ــدىڭ؟ ـ دەپ ســورايدۇ    ـ ــلهن ئۇچرىشىشــنى ئويلىمىغانمى . مهن بى
  :بهندە
  :هللا. بېرىدۇ بياق، ـ دەپ جاۋاـ  
هللا ا ،يىنېـ ك. دەيـدۇ ـ   مهن،تـۇي مهنمـۇ سـېنى ئۇن   ،مېنى ئۇنۇتقاندەكـ  

  :كهلتۈرۈپ ئىككىنچىسىنى ئالدىغا
قىلمىـدىممۇ، باشـقىالردىن    ھۆرمهتلىـك مهن سـېنى  ! ئـى پـاالنچى  ـ  

، سـاڭا  ئوچـاقلىق قىلمىـدىممۇ   –ۆيلـۈك  سېنى ئ ئۈستۈن قىلمىدىممۇ،
ــلىق     ــېنى باشـ ــدىممۇ، سـ ــۇندۇرۇپ بهرمىـ ــۆگىنى بويسـ ــلهن تـ ــات بىـ ئـ

. ئۇالردىن تۆتتىن بىرىنـى غهنىـمهت ئالمىـدىڭمۇ؟ ـ دەيـدۇ     قىلمىدىممۇ، 
  :بهندە

  :هللا. بېرىدۇ بدەپ جاۋا، ـ شۇنداقـ  

ــ   ــدىڭ؟ ـ دەپ ســورايدۇ     ـ ــلهن ئۇچرىشىشــنى ئويلىمىغانمى . مهن بى
  :بهندە

  :هللا. بېرىدۇ بياق، ـ دەپ جاۋاـ  

 ،يىنېـ ك. دەيـدۇ ـ   مهن،تۇيمهنمۇ سېنى ئۇن ،مېنى ئۇنۇتقاندەكـ سهن  
ئـۇ  . ۈچىنچىسىنى كهلتۈرۈپ، ئۇنىڭدىن ئوخشاش سوئالنى سـورايدۇ ئهللا ا

  :بهندە
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 .مۈسـاڭا، كىتابىڭغـا، پهيغهمبىـرىڭگه ئىمـان كهلتـۈرد     ! ئى رەببىمـ  
 ، ـ دەيدۇ ۋە چامىنىڭ يهتكىـنىچه  م، روزا تۇتتۇم، زاكات بهردىمۇدۇناماز ئوق

  :هللا .قا ھهمدۇ سانا ئېيتىدۇهللا

تــۇرغىن، مهن ســاڭا گــۇۋاھچى   ، ســهن بىــردەم كۈتــۈپ   ئۇنــداقتاـــ  
  :بهندە ئۆز ئىچىدە. ـ دەيدۇ! كهلتۈرەي

ـ ئهجىبا، ماڭا كىمنـى گـۇۋاھچى قىلىـپ كهلتـۈرەر، ـ دەپ ئويالشـقا        
ــاليدۇ ــدۇ   . باشـ ــاغزى مۈھۈرلىنىـ ــڭ ئـ ــته، ئۇنىـ ــۇ پهيتـ ــدىن . دەل شـ ئانـ

  :پاقالچىقىغا

شۇنىڭ بىـلهن، ئۇنىـڭ پاقـالچىقى،    . ـ دېيىلىدۇ! ـ قېنى سهن سۆزله 
. شى ۋە سۆڭىكى تىلغا كېلىپ، ئۇنىڭ زىيىنىغـا گۇۋاھلىـق بېرىـدۇ   گۆ

ئېيتىش ئۈچۈن قوللىنىدىغان بارچه يـوللىرىنى   رەزۆنىڭ ئبهندى ،مانا بۇ
نىـڭ  هللابولـۇپ، ئـۇ ا   مۇنـاپىق  بهنـدە ئۈچىنچى چۈنكى . كېسىش ئۈچۈندۇر

  . غهزىپىگه يولۇقىدىغان كىشىنىڭ دەل ئۆزىدۇر

   )2968: مۇسلىم(

أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َناًسا ِفي َزَمنِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن ـ   10000
َسـلََّم  َوَسلََّم قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ َنَرى َربََّنا َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ي ُرǗَْيِة الشَّْمسِ بِالظَّهَِريِة َصْحًوا لَْيَس َمَعَها َسَحاٌب َوَهلْ ُتَضارُّونَ َنَعْم قَالَ َهلْ ُتَضارُّونَ ِف
 ِفي ُرǗَْيِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ َصْحًوا لَْيَس ِفيَها َسَحاٌب قَالُوا لَا َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َما ُتَضـارُّونَ 

ْوَم الِْقَياَمِة إِلَّا كََما ُتَضارُّونَ ِفي ُرǗَْيِة أََحِدِهَما إِذَا كَانَ َيـْوُم  ِفي ُرǗَْيِة اللَِّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َي
ِه ُسـْبَحاَنُه  الِْقَياَمِة أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ ِلَيتَّبِْع كُلُّ أُمٍَّة َما كَاَنْت َتْعُبُد فَلَا َيْبقَى أََحٌد كَانَ َيْعُبُد غَْيَر اللَّ

َصابِ إِلَّا َيَتَساقَطُونَ ِفي النَّارِ َحتَّى إِذَا لَْم َيْبَق إِلَّا َمْن كَانَ َيْعُبُد اللََّه ِمْن َبرٍّ ِمْن الْأَْصَنامِ َوالْأَْن
ُعَزْيـَر  َوفَاجِرٍ َوغُبَّرِ أَْهلِ الِْكَتابِ فَُيْدَعى الَْيُهوُد فَُيقَالُ لَُهْم َما كُْنُتْم َتْعُبُدونَ قَالُوا كُنَّا َنْعُبُد 

ِه فَُيقَالُ كَذَْبُتْم َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َصاِحَبٍة َولَا َولٍَد فََماذَا َتْبُغونَ قَالُوا َعِطْشَنا َيا َربََّنـا  اْبَن اللَّ
فَاْسِقَنا فَُيَشاُر إِلَْيهِْم أَلَا َترُِدونَ فَُيْحَشُرونَ إِلَى النَّارِ كَأَنََّها َسَراٌب َيْحِطُم َبْعُضـَها َبْعًضـا   

قَطُونَ ِفي النَّارِ ثُمَّ ُيْدَعى النََّصاَرى فَُيقَالُ لَُهْم َما كُْنُتْم َتْعُبُدونَ قَالُوا كُنَّا َنْعُبُد الَْمِسيَح فََيَتَسا
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لُونَ فََيقُواْبَن اللَِّه فَُيقَالُ لَُهْم كَذَْبُتْم َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َصاِحَبٍة َولَا َولٍَد فَُيقَالُ لَُهْم َماذَا َتْبُغونَ 
 َعِطْشَنا َيا َربََّنا فَاْسِقَنا قَالَ فَُيَشاُر إِلَْيهِْم أَلَا َترُِدونَ فَُيْحَشُرونَ إِلَى َجَهنََّم كَأَنََّهـا َسـَرابٌ  

ى ِمـْن  َيْحِطُم َبْعُضَها َبْعًضا فََيَتَساقَطُونَ ِفي النَّارِ َحتَّى إِذَا لَْم َيْبَق إِلَّا َمْن كَانَ َيْعُبُد اللََّه َتَعالَ
َما َبرٍّ َوفَاجِرٍ أََتاُهْم َربُّ الَْعالَِمَني ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى ِفي أَْدَنى ُصوَرٍة ِمْن الَِّتي َرأَْوُه ِفيَها قَالَ فَ

َر َما كُنَّا إِلَْيهِْم َتْنَتِظُرونَ َتْتَبُع كُلُّ أُمٍَّة َما كَاَنْت َتْعُبُد قَالُوا َيا َربََّنا فَاَرقَْنا النَّاَس ِفي الدُّْنَيا أَفْقَ
نِ أَْو ثَلَاثًا َولَْم ُنَصاِحْبُهْم فََيقُولُ أََنا َربُّكُْم فََيقُولُونَ َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْنَك لَا ُنْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا َمرََّتْي

َيةٌ فََتْعرِفُوَنُه بَِها فََيقُولُونَ َنَعـْم  َحتَّى إِنَّ َبْعَضُهْم لََيكَاُد أَنْ َيْنقَِلَب فََيقُولُ َهلْ َبْيَنكُْم َوَبْيَنُه آ
ِد فَُيكَْشُف َعْن َساقٍ فَلَا َيْبقَى َمْن كَانَ َيْسُجُد ِللَِّه ِمْن ِتلْقَاِء َنفِْسِه إِلَّا أَِذنَ اللَُّه لَُه بِالسُّـُجو 

ُه طََبقَةً َواِحَدةً كُلََّما أََراَد أَنْ َيْسُجَد َولَا َيْبقَى َمْن كَانَ َيْسُجُد اتِّقَاًء َورَِياًء إِلَّا َجَعلَ اللَُّه șَْهَر
الَ أََنا َخرَّ َعلَى قَفَاُه ثُمَّ َيْرفَُعونَ ُرُءوَسُهْم َوقَْد َتَحوَّلَ ِفي ُصوَرِتِه الَِّتي َرأَْوُه ِفيَها أَوَّلَ َمرٍَّة فَقَ

ى َجَهنََّم َوَتِحلُّ الشَّفَاَعةُ َوَيقُولُونَ اللَُّهمَّ َسلِّْم َربُّكُْم فََيقُولُونَ أَْنَت َربَُّنا ثُمَّ ُيْضَرُب الْجِْسُر َعلَ
َسلِّْم ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما الْجِْسُر قَالَ َدْحٌض َمزِلَّةٌ ِفيِه َخطَاِطيُف َوكَلَاِليـُب َوَحَسـٌك   

ْؤِمُنونَ كَطَـْرِف الَْعـْينِ َوكَـالَْبْرقِ    َتكُونُ بَِنْجٍد ِفيَها ُشَوْيكَةٌ ُيقَالُ لََها السَّْعَدانُ فََيُمرُّ الُْم
َوكَالرِّيحِ َوكَالطَّْيرِ َوكَأََجاوِيِد الَْخْيلِ َوالرِّكَابِ فََناجٍ ُمَسلٌَّم َوَمْخُدوٌش ُمْرَسلٌ َوَمكْـُدوٌس  

َما ِمْنكُْم ِمْن أََحـٍد   ِفي َنارِ َجَهنََّم َحتَّى إِذَا َخلȌََ الُْمْؤِمُنونَ ِمْن النَّارِ فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه
يَن ِفي النَّارِ بِأََشدَّ ُمَناَشَدةً ِللَِّه ِفي اْسِتقَْصاِء الَْحقِّ ِمْن الُْمْؤِمنَِني ِللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة ِلإِْخَوانِهِْم الَِّذ

ْم أَْخرُِجوا َمْن َعَرفُْتْم فَُتَحرَُّم َيقُولُونَ َربََّنا كَاُنوا َيُصوُمونَ َمَعَنا َوُيَصلُّونَ َوَيُحجُّونَ فَُيقَالُ لَُه
مَّ ُصَوُرُهْم َعلَى النَّارِ فَُيْخرُِجونَ َخلْقًا كَِثًريا قَْد أََخذَْت النَّاُر إِلَى نِْصِف َساقَْيِه َوإِلَى ُركَْبَتْيِه ثُ

جُِعوا فََمْن َوَجْدُتْم ِفي قَلْبِِه ِمثْقَـالَ  َيقُولُونَ َربََّنا َما َبِقَي ِفيَها أََحٌد ِممَّْن أََمْرَتَنا بِِه فََيقُولُ اْر
 ِديَنارٍ ِمْن َخْيرٍ فَأَْخرُِجوُه فَُيْخرُِجونَ َخلْقًا كَِثًريا ثُمَّ َيقُولُونَ َربََّنا لَْم َنذَْر ِفيَها أََحـًدا ِممَّـنْ  

ِف ِديَنارٍ ِمـْن َخْيـرٍ فَـأَْخرُِجوُه    أََمْرَتَنا ثُمَّ َيقُولُ اْرجُِعوا فََمْن َوَجْدُتْم ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالَ نِْص
وا فََمْن فَُيْخرُِجونَ َخلْقًا كَِثًريا ثُمَّ َيقُولُونَ َربََّنا لَْم َنذَْر ِفيَها ِممَّْن أََمْرَتَنا أََحًدا ثُمَّ َيقُولُ اْرجُِع

لْقًا كَِثًريا ثُمَّ َيقُولُونَ َربََّنا لَـْم  َوَجْدُتْم ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِمْن َخْيرٍ فَأَْخرُِجوُه فَُيْخرُِجونَ َخ
َنذَْر ِفيَها َخْيًرا َوكَانَ أَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ َيقُولُ إِنْ لَْم ُتَصدِّقُونِي بَِهذَا الَْحِديِث فَاقَْرُءوا إِنْ 
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َها َوُيْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجـًرا َعِظيًمـا   ِشئُْتْم إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفْ
ْرَحـُم  فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َشفََعْت الَْملَاِئكَةُ َوَشفََع النَّبِيُّونَ َوَشفََع الُْمْؤِمُنونَ َولَْم َيْبَق إِلَّا أَ

َيْعَملُوا َخْيًرا قَطُّ قَْد َعاُدوا ُحَمًمـا   الرَّاِحِمَني فََيقْبُِض قَْبَضةً ِمْن النَّارِ فَُيْخرُِج ِمْنَها قَْوًما لَْم
َحِميلِ فَُيلِْقيهِْم ِفي َنَهرٍ ِفي أَفَْواِه الَْجنَِّة ُيقَالُ لَُه َنَهُر الَْحَياِة فََيْخُرُجونَ كََما َتْخُرُج الِْحبَّةُ ِفي 

َيكُونُ إِلَى الشَّْمسِ أَُصْيِفُر َوأَُخْيِضـُر   السَّْيلِ أَلَا َتَرْوَنَها َتكُونُ إِلَى الَْحَجرِ أَْو إِلَى الشََّجرِ َما
الَ َوَما َيكُونُ ِمْنَها إِلَى الظِّلِّ َيكُونُ أَْبَيَض فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه كَأَنََّك كُْنَت َتْرَعى بِالَْباِدَيِة قَ

الَْجنَِّة َهُؤلَاِء ُعَتقَاُء اللَِّه الَِّذيَن أَْدَخلَُهْم فََيْخُرُجونَ كَاللُّْؤلُؤِ ِفي رِقَابِهِْم الَْخَواِتُم َيْعرِفُُهْم أَْهلُ 
ُهَو لَكُـْم  اللَُّه الَْجنَّةَ بَِغْيرِ َعَملٍ َعِملُوُه َولَا َخْيرٍ قَدَُّموُه ثُمَّ َيقُولُ اْدُخلُوا الَْجنَّةَ فََما َرأَْيُتُموُه فَ

ًدا ِمْن الَْعالَِمَني فََيقُولُ لَكُْم ِعْنِدي أَفَْضلُ ِمـْن َهـذَا   فََيقُولُونَ َربََّنا أَْعطَْيَتَنا َما لَْم ُتْعِط أََح
  . فََيقُولُونَ َيا َربََّنا أَيُّ َشْيٍء أَفَْضلُ ِمْن َهذَا فََيقُولُ رَِضاَي فَلَا أَْسَخطُ َعلَْيكُْم َبْعَدُه أََبًدا

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  _  10000
زامانىـدا بىـر   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    پهيغهمبهر : ىدۇقىلىن

  :توپ كىشى
بىز رەببىمىزنـى كۆرەلهيمىزمـۇ؟ ـ     ،قىيامهت كۈنى! رەسۇلۇلالھئى ـ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دەپ سورىدى
شـتىن  ۈقۇياشـنى كۆر ئاسـماندىكى   چۈش ۋاقتىـدا، بۇلۇتسـىز   .ھهئهـ  

ئـاينى  ، بۇلۇتسـىز ئاسـماندىكى تولـۇن    ئايدىڭ كېچىـدە قىينىالمسىلهر؟ 
  :ساھابىلهر. ـ دېدى شتىن قىينىالمسىلهر؟ۈكۆر
پهيغهمـبهر  . قىينالمـايمىز، ـ دەپ جـاۋاب بېرىشـتى    ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :ئهلهيهىسساالم
 مىغىنىڭالردەكقىينــالھــېچ  ۈشــتهئــاينى كۆر بىــلهنقۇيــاش ـــ  

قىيامهت كـۈنى  . چ قىينالمايسىلهرېھ مۇشتىۈنى كۆرهللاقىيامهت كۈنى ا
  :چىجاكاربىر  ،بولغاندا

 .جاكاراليـدۇ ـ دەپ   !ھهر ئۈممهت ئۆزىنىڭ چوقۇنغىنىغا ئهگهشسۇنـ  
گهن تاشــالرغا ئىبــادەت قىلغــانالر بىــر ـ    هنــبۇتالرغــا، تىكل نــى قويــۇپهللا

جهھهنــنهمگه تاشــالنمىغان  ، ئــۇالردىنبىــرلهپ جهھهنــنهمگه تاشــلىنىدۇ
قــا هللابولســۇن، پهقهت ايامــان  يــاكىياخشــى مهيلــى . چكىم قالمايــدۇېھــ
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بىرىنچـى بولـۇپ   ئانـدىن  . قالىـدۇ  الربئهھلـى كىتـا  ئىبادەت قىلغانالر ۋە 
  :دىنئۇالر ۋە الر چاقىرىلىدۇييهھۇدى

  :رالييهھۇدى. مىگه ئىبادەت قىالتتىڭالر؟ ـ دەپ سورىلىدۇېنـ  
ــ    بنىــڭ ئــوغلى ئــۇزەيرگه ئىبــادەت قىالتتــۇق، ـ دەپ جــاۋا    هللابىــز اـ

  : غائۇالر. رىدۇېب
. دېيىلىـدۇ يـوق، ـ   نىڭ نه ئايالى، نه بالىسى هللا .ئېيتتىڭالريالغان ـ  

  : ئۇالردىن
  :ئۇالر. مه خااليسىلهر؟ ـ دەپ سورىلىدۇېنـ  
بهكمۇ ئۇسساپ كهتتۇق، بىزگه سـۇ بهرسـهڭ، ـ    ! ـ ئى پهرۋەردىگارىمىز 
  :ئۇالرغاشۇنىڭ بىلهن، . دەيدۇ
ــ قېنــى ئىچىڭــالر   ــداپ كۆيۈۋ! ـ ــ دەپ، الۋۇل ــوتتىن ھاســىل  ـ اتقــان ئ

ن هيۈگـۈرگ نهتىجىـدە ئـۇالر   . ئىشـارەت قىلىنىـدۇ  تهرەپـكه   راپهسـ بولغان 
انالر ئخرىسـتى  ،يىنېـ ئۇنىڭـدىن ك . جهھهنـنهمگه چۈشـىدۇ  ئـۇدۇل   پېتى
  : دىنلىدۇ ۋە ئۇالرىچاقىر

  :ئۇالر. مىگه ئىبادەت قىالتتىڭالر؟ ـ دېيىلىدۇېنـ  
. تــۇق، ـ دەيــدۇ    ئىبــادەت قىالت كهنىــڭ ئــوغلى مهســىه  هللابىــز اـــ  

  :ئۇالرغىمۇ
. ، ـ دېيىلىـدۇ  يـوق نىڭ نه ئايالى، نه بالىسى هللا .ئېيتتىڭالريالغان ـ  

  :ئۇالردىنئاندىن 
  :ئۇالر. مه خااليسىلهر؟ ـ دەپ سورىلىدۇېنـ  
ــ ئــى پهرۋەردىگــارىمىز  بهكمــۇ ئۇسســۇدۇق، بىــزگه ســۇ بهرســهڭ، ـ     ! ـ
  :ئۇالرغاشۇنىڭ بىلهن،  .ېيىشىدۇد

ــ قېنــى ئىچىڭــال   ــوتتىن ھاســىل   ! رـ ــداپ كۆيۈۋاتقــان ئ ــ دەپ، الۋۇل ـ
ن هيۈگـۈرگ نهتىجىـدە ئـۇالر   . ئىشـارەت قىلىنىـدۇ  تهرەپـكه   راپهسـ بولغان 
ــى ــۇدۇل  پېت ــىدۇ ئ ــنهمگه چۈش ــدىن پهقهت ا. جهھهن ــادەت  هللائان ــال ئىب قى

هللا چكىم قالمىغانـدا، ا ېيامـان كىشـىلهردىن باشـقا ھـ    ـ    ياخشـى قىلغـان  
ــا  ــان ســ  ئۇالرغ ــادا ئاڭلىغ ــۇالر دۇني ــهكىلدە   ئ ــر ش ــېقىن بى ۈپهتكه ئهڭ ي
  :ۋە قىلىدۇ يتهجهللى
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ــ   ر ئــۈممهت ئــۆزى چوقۇنغــان ھه مىنــى ساقالۋاتىســىلهر؟ېســىلهر نـ
  :ئۇالر. دۇەي، ـ دتىنهرسىسىنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ كهت

ــ   بولســاقمۇ، ئــۇالردىن ھتــاج وغــا ما ئۇالربىــز دۇنيــاد! ئــى رەببىمىــزـ
  :هللا. الشمىغان ئىدۇق، ـ دەيدۇتسالر بىلهن دوئايرىلىپ كهتكهنىدۇق، ئۇ

  :ئۇالر. مهن سىلهرنىڭ رەببىڭالرمهن، ـ دەيدۇـ  
چكىمنـى  ېقـا ھ هللا. غىنىپ سـهندىن پانـاھ تىلهيمىـز   ېقا سهللابىز اـ  

، ـ دەيــدۇ ۋە بــۇ ســۆزنى ئىككــى ـ ئــۈچ قېــتىم            شــېرىك قىلمــايمىز 
هللا چـۈنكى ا (تاس قالىدۇ  كهينىگه قايتقىلىھهتتا بهزىلىرى  .تهكراراليدۇ

  :هللا .)ئۆزىنى تونۇتمىغان ئىدى ۇڭغىچهش
بـارمۇ؟ ـ    ئاالمهت ەردىغان بىرىتىتونـ سىلهردە رەببىڭالرنى سىلهرگه  

  :ئۇالر رايدۇ،دەپ سو
ئارىسـىدىكى پهردە   نىڭبىلهن ئۇالرهللا ا دەل شۇ چاغدا،. ھهئه، ـ دەيدۇ ـ  
ن سهجدە قىلغانالرغا سهجدە ىقا چىن يۈرەكتهللاھهقىقهتهن ا .لىدۇۈكۆتۈر
جېنىنـى سـاقالپ قـېلىش     رىيـا ۋە  .رىلىـدۇ ېب جـازەت ىش ئۈچـۈن ئى قىل

ئۈچــۈن ) ماســلىقىلىــپ قالېيامــانلىق ك ەريهنــى مۇســۇلمانالردىن بىــر(
ئۇالرنىـڭ   قا سهجدە قىلىشقا تهمشىلىدۇ، لېكىنهللا مۇسهجدە قىلغانالر

ئـۇالر  . باشلىرى ئالدىغا ئېگىلمهيدۇ ۋە ئۇالر ئارقىسـىغا ئۇچـۇپ چۈشـىدۇ   
ئۇچـۇپ  ئۈچۈن ھهر تهمشهلگىنىدە، ئوخشاشال ئارقىسـىغا  سهجدە قىلىش 

ئۇالرغـا  هللا رىـدۇ، ا ۈباشـلىرىنى كۆت ) سـهجدە قىلغـانالر  (يىن ېك. دۇچۈشى
  :ئالدىنقى قېتىمقىدىن باشقا سۈرەتته تهجهللى قىلىدۇ ۋە

  :ئۇالرمۇ. دەيدۇدۇرمهن، ـ مهن سىلهرنىڭ رەببىڭالرـ مانا  
  .سهن بىزنىڭ رەببىمىزسهن، ـ دەيدۇـ  

رۇخسـهت  هتكه ئشـاپا  لىـدۇ ۋە ۇرۈك قۇرۋجهھهننهم ئۈستىگه كۆ ئاندىن
  :ئۇالر .قىلىنىدۇ

ـ ! بىزنى ساالمهت قىلغىن، بىزنى ساالمهت قىلغىن! رەببىمىزئى ـ  
  .دېيىشىدۇ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
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كـۆۋرۈك دېـگهن نـېمه، ئـۇ قانـداق بولىـدۇ؟ ـ دەپ        ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ    
  :الغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسور
ــ   ــۇپ كــۆـ ئۈســتىدە نهجــدته  ، ئۇنىــڭۋرۈك ناھــايىتى تېيىلغــاق بول

تىكهنـگه ئوخشـايدىغان كانـارالر،    ئۆسىدىغان ۋە سهئدان دەپ ئاتىلىدىغان 
ــلهر ــۈر  ئىلمهكـ ــلهرۋە تۆمـ ــدۇ تىكهنـ ــرى   .بولىـ ــڭ بهزىلىـ مۇئمىنلهرنىـ
ــاچقىچه، بهزىلىــرى چا  ئۇنىڭــدىن  ــۇپ ئ ــۆزنى يۇم ــاقتهك، بهزىلىــرى  ك قم

 ئهڭ يۈگۈرۈك ئاتقـا مىنگهنـدەك  شامالدەك، بهزىلىرى قۇشتهك، بهزىلىرى 
ــ   ــ  .دەك ئۆتىـــدۇۋە بهزىلىـــرى تـــۆگىگه مىنگهنـ چ نهرســـه ېبهزىـــلهر ھـ

يـۈز ـ كـۆزلىرى تاتىالنغـان      بهزىـلهر . بولمىغاندەك ساق ـ ساالمهت ئۆتىدۇ 
 ق ئېتىــپمــولالبهزىلىــرى جهھهنــنهمگه . ھالــدا ئــاران ئۆتــۈپ قۇتۇلىــدۇ

 دىن كېـيىن، دىن قۇتۇلغانـ ئوتى جهھهننهم نىهايهت، مۇئمىنلهر .چۈشىدۇ
ــى،       ــهم قىلىمهنك ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن ــان زاتنى ــدە بولغ ــنىم ئىلكى جې

 نىرىندىشـــىېدوزاختـــا قالغـــان ق، ســـىلهردىن بىـــرى قىيـــامهت كـــۈنى
ــۈن   ــۇزۇش ئۈچ ــۇ   هللاقۇتق ــدۇكى، ئ ــاتتىق يالۋۇرى ــۇنداق ق ــا ش ــاتىي (ق ھاي

. الردىكى ھهققىنى ئېلىش ئۈچۈنمۇ ئۇنچىلىك يالۋۇرمايدۇباشقى) دۇنيادا
  :ئۇالر
ى، تئۇالر بىز بىلهن بىرگه روزا تۇتاتتى، نامـاز ئوقـۇيت  ! ئى رەببىمىزـ  

  :بۇنىڭغا ئاساسهن ئۇالرغا. ھهج قىالتتى، ـ دەيدۇ
 ۋە ــ دېيىلىـدۇ  ! لىـپ چىقىڭـالر  ېئۇالردىن تونۇيـدىغانلىرىڭالرنى ئ ـ  

ئـۇالر  شـۇنىڭ بىـلهن،   . دوزاخقـا ھـارام قىلىنىـدۇ   ئۇالرنىڭ جىسىملىرى 
 الرنىئىنسـان نۇرغـۇن  يهتـكهن   ىچهۋە تىـزىغ  غىچهپـاچىقى ئوت  تىندوزاخ

  :ئاندىن .لىپ چىقىدۇېئ
چكىم قالمىـدى،  ېكىشـىلهردىن ھـ  بىـز تونۇيـدىغان   ! ئى رەببىمىزـ  

  :ئۇالرغاهللا ا. ، ـ دەيدۇئېلىپ چىقتۇقھهممىسىنى 
بـار   قدىنارچىلىك ياخشىلى بىرهلبىدە ق !پ قاراپ بېقىڭالركىرىـ  

ــدۇ   !لىــپ چىقىڭــالرېئ ،كىشــىنى تاپســاڭالر ــۇالر كىرىــپ. ـ دەي ، يهنه ئ
  :ئاندىن يهنه. نۇرغۇن ئىنساننى ئېلىپ چىقىدۇ
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چكىمنـى  ېچىقىشـىنى بۇيرۇغـان كىشـىلهردىن ھ   ! ئـى رەببىمىـز  ـ  
  :تائاالهللا ا. دەيدۇماي، ھهممىسىنى ئېلىپ چىقتۇق، ـ قالدۇر

دىنارچىلىـــك  قهلبىـــدە يېـــرىم! كىرىـــپ قـــاراپ بـــېقىڭالرــــ يهنه  
ئـۇالر  . ــ دەيـدۇ  ! لىـپ چىقىڭـالر  ېئ ،بـار كىشـىنى تاپسـاڭالر    قياخشىلى
  :، يهنه نۇرغۇن ئىنساننى ئېلىپ چىقىدۇ ۋەكىرىپ

 اي،نىمـۇ قالـدۇرم  ىسهن بۇيرۇغـان كىشـىلهردىن بىر  ! ئى رەببىمىزـ  
  :يهنه تائاالهللا ا. لىپ چىقتۇق، ـ دەيدۇېھهممىسىنى ئ

قهلبىدە زەررىچىلىك ياخشىلىق بـار  ! ـ يهنه كىرىپ قاراپ بېقىڭالر 
ــدۇ   !لىــپ چىقىڭــالرېئ ،كىشــىنى تاپســاڭالر ــۇالر كىرىــپ. ـ دەي ، يهنه ئ

  :شۇنداق كۆپ ئىنساننى ئېلىپ چىقىدۇ ۋە
قهلبىدە ياخشىلىق بار بىرمۇ كىشـىنى قالـدۇرماي   ! ى رەببىمىزـ ئ 

  .دەيدۇئېلىپ چىقتۇق، ـ 
ئهگهر سىلهر بۇ : تىتهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيئهبۇ س

ــڭتائاال هللاھهدىســنى تهستىقلمىســاڭالر، ا  ــچه  هللا ا﴿: نى ــقهتهن زەررى ھهقى
ئـۇنى  هللا زۇلۇم قىلمايدۇ، ئهگهر كىشىنىڭ زەررىـچه ياخشـىلىقى بولسـا، ا   

ــر       ــۈك ئهجى ــدىن بۈي ــۆز دەرگاھى ــدۇ، ئ ــادە قىلى ــىلهپ زىي ــى (ھهسس يهن
  !دېگهن ئايىتىنى ئوقۇڭالر ①﴾ۇىدئاتا قىل) جهننهت

مىنلهر شــاپائهت ۇئپهرىشــتىلهر، پهيغهمــبهرلهر ۋە مــ: تائــاالهللا ئانــدىن ا
مهرھهمهتلىكىال قالـدى،  مهرھهمهت قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ  پهقهت .قىلدى

پهقهتـال ياخشـى ئىـش قىلىـپ     ) ھاياتىـدا (جهھهننهم ئوتىـدىن   ـ دەيدۇ ۋە
ــۈردەك   ــدا كۆم ــنهم ئوتى ــان ۋە جهھهن ــوپ    باقمىغ ــر ت ــكهن بى ــۈپ كهت كۆي

 لىقھايـات ”جامائهتنى ئېلىپ چىقىپ، جهنـنهت دەرۋازلىـرى ئالدىـدىكى    
ئۇالر دەريادىن خۇددى سهل سۈيى ئېقىتىـپ كهلـگهن    .غا ئاتىدۇ“دەرياسى

سـىلهرگه مهلـۇمكى، ئـۇ     .دانالرغا ئوخشاش ناھايىتى تېـز ئۈنـۈپ چىقىـدۇ   
كۈنگهيـدە ئۆسـكهنلىرى    .ئۆسـىدۇ دەرەخ تۈۋىـدە   ىـدە تـاش، بهز ىدە بهزدانالر 

  .اق بولىدۇئئۆسكهنلىرى ئاپ ؛ تهسكهيدەسېرىق ياكى يېشىل
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ساھابىلهر

                                                 
  .ـ ئايهت 39سۈرە نىسا،  ①
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يايالقتـــا مـــال باققانـــدەك گهپ  خـــۇددىســـهن ! رەســـۇلۇلالھئـــى ــــ  
سـۆزىنى داۋام قىلىـپ    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ۋاتىسهن، ـ دېدى قىلى

  :مۇنداق دېدى
ۇ ۋە بويۇنلىرىدا جهنـنهت ئهھلىـگه   چىقىدئۈنۈپ ئۇالر مهرۋايىتتهك ـ  

مانـا  : شۇنىڭ بىلهن، جهننهت ئهھلـى . تونۇشلۇق بولغان بهلگىلهر بولىدۇ
ئـۇالر دۇنيـادا نه بىـر ئهمهل، نه بىـرەر     . ئـازادگهردىلىرى  تائاالنىـڭ  هللابۇالر ا

زۈلـدى،  تهرىپىدىن جهننهتكه كىرگۈهللا ياخشىلىق قىلمىغان بولسىمۇ، ا
  :تائاال ئۇالرغاهللا ئاندىن ا. ـ دېيىشىدۇ

، ـ  شـۇ سـىلهرنىڭ  ، مىنـى كۆرسـهڭالر  ېن !جهننهتكه كىرىڭالرـ قېنى  
  :ئۇالر. دەيدۇ
چكىمگه بهرمىـــگهن ېھـــ ىكىبىـــزگه ئـــالهملهرد! ئـــى رەببىمىـــزــــ  

  :تائاال هللا. نهرسىلهرنى بهردىڭ، ـ دەيدۇ
  :ئۇالر. بار، ـ دەيدۇدەرگاھىمدا سىلهر ئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ ياخشىسى ـ  
 .دەپ سـورايدۇ دۇر؟ ـ  ىمېبۇنىڭدىنمۇ ياخشى بولغان ن! ئى رەببىمىزـ  

  : تائاال هللا
غهزەپ  ھهرگىـز يىن سىلهرگه ېبۇنىڭدىن ك .مېنىڭ رازىلىقىمـ ئۇ،  

  . قىلمايمهن، ـ دەيدۇ
 )183: مۇسلىم(

أََدقُّ ِمْن الشَّْعَرِة َوأََحدُّ ِمـْن   قَالَ أَُبو َسِعيٍد َبلََغنِي أَنَّ الْجِْسَر :ويف روايةـ   10001
  . السَّْيِف

: كېلىشىچه، ئهبۇ سهئىد مۇنـداق دېـگهن  بىر رىۋايهتته  يهنه _ 10001
ــىمچه،  ــۆئاڭلىشـ ــى ( رۈكۋكـ ــىراتىپيهنـ ــاچتىن) لسـ ــنچ مۇچـ كه، ىئىـ

  . ئىكهن ئۆتكۈر مۇقىلىچتىن
 ) 183: مۇسلىم(

َر ْبَن َعْبِد اللَِّه ُيْسأَلُ َعْن الُْوُروِد فَقَالَ َنجِيُء الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسِمَع َجابِ يبأَعن ـ   10002
َمـا  َنْحُن َيْوَم الِْقَياَمِة َعْن كَذَا َوكَذَا اْنظُْر أَْي ذَِلَك فَْوَق النَّاسِ قَالَ فَُتْدَعى الْأَُمُم بِأَْوثَانَِها َو
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َنا َبْعَد ذَِلَك فََيقُولُ َمْن َتْنظُُرونَ فََيقُولُونَ َنْنظُُر َربََّنـا  كَاَنْت َتْعُبُد الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ثُمَّ َيأِْتيَنا َربُّ
بُِعوَنـُه  فََيقُولُ أََنا َربُّكُْم فََيقُولُونَ َحتَّى َنْنظَُر إِلَْيَك فََيَتَجلَّى لَُهْم َيْضَحُك قَالَ فََيْنطَِلُق بِهِْم َوَيتَّ

أَْو ُمْؤِمنٍ ُنوًرا ثُمَّ َيتَّبُِعوَنُه َوَعلَى جِْسـرِ َجَهـنََّم كَلَاِليـُب     َوُيْعطَى كُلُّ إِْنَساٍن ِمْنُهْم ُمَناِفقٍ
ـ  َرٍة َوَحَسٌك َتأُْخذُ َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ ُيطْفَأُ ُنوُر الُْمَناِفِقَني ثُمَّ َيْنُجو الُْمْؤِمُنونَ فََتْنُجو أَوَّلُ ُزْم

ُعونَ أَلْفًا لَا ُيَحاَسُبونَ ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم كَأَْضَوإِ َنْجمٍ ِفـي  ُوُجوُهُهْم كَالْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ َسْب
اللَُّه  السََّماِء ثُمَّ كَذَِلَك ثُمَّ َتِحلُّ الشَّفَاَعةُ َوَيْشفَُعونَ َحتَّى َيْخُرَج ِمْن النَّارِ َمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا

َيزِنُ َشِعَريةً فَُيْجَعلُونَ بِِفَناِء الَْجنَِّة َوَيْجَعلُ أَْهلُ الَْجنَِّة َيُرشُّـونَ  َوكَانَ ِفي قَلْبِِه ِمْن الَْخْيرِ َما 
 َعلَْيهِْم الَْماَء َحتَّى َيْنُبُتوا َنَباَت الشَّْيِء ِفي السَّْيلِ َوَيذَْهُب ُحَراقُُه ثُمَّ َيْسأَلُ َحتَّى ُتْجَعلَ لَـهُ 

  .َعَهاالدُّْنَيا َوَعَشَرةُ أَْمثَاِلَها َم
بىـرى جـابىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ     : ئهبۇ زۇبهير مۇنـداق دەيـدۇ  _  10002

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن پىلسىراتتىن ئۆتۈش ھهققىدە سورىغانىدى، ئۇ
ــ بىـز ئىنســانالر قىيـامهت كــۈنى، بىـر تــۆپىلىككه يىغىلىمىـز، ئــۇ       

ــدا ــۇن   ”: جاي ــىگه ئهگهشس ــان نهرسىس ــۆزى چوقۇنغ ــۈممهت ئ دەپ  “ھهر ئ
دۇ، شـــۇنىڭ بىـــلهن، ھهر ئـــۈممهت چوقۇنغـــان نهرسىســـىگه جاكارلىنىـــ

  : ۋە لىدۇېرەببىمىز كئهگىشىپ ماڭىدۇ، ئاندىن 
  :ئۇالر. دۇدەپ سورايكىمنى ساقالۋاتىسىلهر؟ ـ ـ  
  :هللا. رەببىمىزنى ساقالۋاتىمىز، ـ دەيدۇـ  
  :ئۇالر. مهن سىلهرنىڭ رەببىڭالرمهن، ـ دەيدۇـ  
هللا ا. دەيــدۇمــالىڭنى كــۆرەيلى، ـ     اڭا قــارايلى ۋە جاســ ،ئۇنــداقتاـــ  

تهبهسسۇم قىلغان ھالدا ئۇالرغا تهجهللـى قىلىـدۇ، ئۇالرغـا خـۇش چىـراي      
ــا ئهگىشــىدۇ   ــۇالر ئۇنىڭغ ــدۇ، ئ ــ .ئاچى ــۇر   ،مىنۇئم ــگه ن ــاپىق ھهممى مۇن

الر ررۈكى ئۈستىدە كاناۋجهھهننهم كۆ .ئۇنىڭغا ئهگىشىدۇ ئۇالررىلىدۇ، ېب
ــۈرلهرۋە تىكهن ــېئ لىـــك تۆمـ ــۇالر ۇپســـىلغان بولـ نىـــڭ خالىغـــان هللا، ئـ

 ىــدۇ،مۇناپىقالرنىــڭ نــۇرلىرى ئۆچ ئانــدىن. بهنــدىلىرىنى ئــۆزىگه تارتىــدۇ
 70) نۇرلـۇق بولغـان  (لۇن ئايـدەك  ويۈزلىرى ت .لىدۇۇمىنلهر بولسا قۇتۇئم

الرنىـڭ  ئۇ .رىشـىدۇ ېسـىز نىجاتلىققـا ئ  بساېمىڭ كىشىلىك جامـائهت ھ 
 .كېلىـدۇ ئىنسـانالر   قنۇرلۇ ئاسماندىكى يۇلتۇزدەككهينىدىن، يۈزلىرى 
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شـاپائهتكه   ئانـدىن  .مۇشۇ بـويىچه، باشـقىالر رەت ـ رېتـى بىـلهن كېلىـدۇ      
“ ھه ئىلاللالھـــۇال ئىـــال”. دۇۋە شـــاپائهت قىلىنىـــ رىلىـــدۇېب رۇخســـهت

قهلبىـدە بىـر ئارپـا     ،شـۇنىڭدەك . لهردىن ھېچكىم دوزاختا قالمايدۇدېگهن
تنىـڭ ھويلىسـىدا   جهننه رىلىـپ، غىرلىقىدا ئىمانى بولغانالرمۇ چىقىېئ

كهلكـۈن  خۇددى پىدۇ، ئۇالر ېجهننهت ئهھلى ئۇالرغا سۇ س .توختىتىلىدۇ
ئۇالرنىـڭ   ئۆسـۈملۈكلهردەك ئۈنـۈپ چىقىـدۇ ۋە    كهلـگهن پ تىقىېسۈيى ئ

 ئانـدىن ئۇالرنىـڭ  . يوقىلىـدۇ  ىرىجاراھهتل دوزاخ ئوتىنىڭ جىسمىدىكى
  . بېرىلىدۇئۇالرغا دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئون ھهسسىسى سورىلىدۇ،  تىلهكلىرى

 ) 191: مۇسلىم(

َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمْحرِزٍ قَالَ َبْيَنا اْبُن ُعَمَر َيطُوُف إِذْ َعَرَض َرُجلٌ فَقَالَ َيا ـ   10003
ـ  لَ اأََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْو قَالَ َيا اْبَن ُعَمَر َسِمْعَت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي النَّْجَوى فَقَ
ِمُن َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ُيْدَنى الُْمْؤِمُن ِمْن َربِِّه َوقَالَ ِهَشاٌم َيْدُنو الُْمـؤْ 

كََنفَُه فَُيقَرُِّرُه بِذُُنوبِِه َتْعرُِف ذَْنَب كَذَا َيقُولُ أَْعرُِف َيقُـولُ َربِّ أَْعـرُِف    َحتَّى َيَضَع َعلَْيِه
َخُرونَ رََّتْينِ فََيقُولُ َسَتْرُتَها ِفي الدُّْنَيا َوأَغِْفُرَها لََك الَْيْوَم ثُمَّ ُتطَْوى َصِحيفَةُ َحَسَناِتِه َوأَمَّا الْآَم

َعلَـى  أَْو الْكُفَّاُر فَُيَناَدى َعلَى ُرُءوسِ الْأَْشَهاِد َهُؤلَاِء الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى َربِّهِْم أَلَا لَْعَنةُ اللَّـِه  
  . الظَّاِلِمَني

ــۇ   _  10003 ــۇ ئهنه ــۇھرىز رەزىيهلالھ ــى م ــهفۋان ئىبن ــداق س دىن مۇن
 ببىـز بىـلهن تـاۋا   ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا   : رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :كېلىپئۇنىڭ ئالدىغا قىلىۋاتاتتى، بىر كىشى 
نىڭ بهندىسىگه هللاسهن  )!ياكى ئىبنى ئۆمهر(ئى ئهبۇ ئابدۇرراھمان ـ  

ــدە پىچىر ــاالملىشـــى ھهققىـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــه پهيغهمـ ــر نهرسـ نىڭ بىـ
  :ئىبنى ئۆمهر. گهنىدىدېدېگهنلىكىنى ئاڭلىغانمىدىڭ؟ ـ 

قىن ېمىن رەبــبىگه يــۇئمــ« :مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭـــ  
ــدىن  ــدۇ، ئانـ ــۇنى هللا اكېلىـ ــپئـ ــىغا ئېلىـ ــاھلىرىنى پهردە ئارقىسـ ، گۇنـ
“ نى بىلهمسهن؟ىڭاالنى گۇناھپاالنى، پ”: ئۇنىڭدىن. ئېتىراپ قىلدۇرىدۇ

 .جـاۋاب بېرىـدۇ  دەپ “ بىلىـمهن، بىلىـمهن  ! ئى رەببىم” :ەپ سورىسا، ئۇد
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ــهن ا ــا ئاساســ ــادا  ”: هللابۇنىڭغــ ــاھىڭنى دۇنيــ ــۇ گۇنــ ــۇردۇممهن بــ  يوشــ
ــدى  ېھ( ــرى بولمىـ ــدىن خهۋىـ ــڭ ئۇنىڭـ ــۇبۈگۈن. )چكىمنىـ ــېنىڭ  مـ سـ

 شـــۇنىڭ بىـــلهن، ئۇنىـــڭ .دەيـــدۇ“ گۇنـــاھىڭنى مهغپىـــرەت قىلىـــمهن
مما مۇناپىقالر ۋە كاپىرالرغا كهلسهك، هئ. يېپىلىدۇدەپتىرى لىق ياخشى

بــۇالر پهرۋەردىگــارى ھهققىــدە ”: بــارلىق گۇۋاھچىالرنىــڭ كــۆزى ئالدىــدا 
“ نىڭ لهنىتى زالىمالرغـا بولىـدۇ  هللا ھهقىقهتهن يالغان سۆزلىگهنلهردۇر، 

  . »دەپ نىدا قىلىنىدۇ
  )4685: بۇخارى(

ُجلًا قََعَد َبْيَن َيَدْي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيـا  َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرـ   10004
َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِلي َمْملُوِكَني ُيكَذُِّبوَننِي َوَيُخوُنوَننِي َوَيْعُصوَننِي َوأَْشُتُمُهْم َوأَْضرُِبُهْم فَكَْيَف 

َصْوَك َوكَذَُّبوَك َوِعقَاُبَك إِيَّاُهْم فَإِنْ كَانَ ِعقَاُبَك إِيَّاُهْم أََنا ِمْنُهْم قَالَ ُيْحَسُب َما َخاُنوَك َوَع
 بِقَْدرِ ذُُنوبِهِْم كَانَ كَفَافًا لَا لََك َولَا َعلَْيَك َوإِنْ كَانَ ِعقَاُبَك إِيَّاُهْم ُدونَ ذُُنوبِهِْم كَانَ فَْضلًا

هِْم اقُْتȌَّ لَُهْم ِمْنَك الْفَْضلُ قَالَ فََتَنحَّى الرَُّجلُ فََجَعلَ لََك َوإِنْ كَانَ ِعقَاُبَك إِيَّاُهْم فَْوَق ذُُنوبِ
زِيَن َيْبِكي َوَيْهِتُف فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما َتقَْرأُ ِكَتاَب اللَِّه َوَنَضُع الَْمـَوا 

ٌس َشْيئًا َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ الْآَيةَ فَقَالَ الرَُّجلُ َواللَِّه َيا َرُسولَ الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمِة فَلَا ُتظْلَُم َنفْ
  . اللَِّه َما أَجُِد ِلي َوِلَهُؤلَاِء َشْيئًا َخْيًرا ِمْن ُمفَاَرقَِتهِْم أُْشهُِدكُْم أَنَُّهْم أَْحَراٌر كُلُُّهْم

: لىنىـدۇ ادىن مۇنـداق رىـۋايهت قى  ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ  _  10004
نىغـا كېلىـپ   ېيسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىر ئادەم پهيغهمبهر 

  :ئولتۇردى ۋە

ماڭـا يالغـان سـۆزلهيدۇ،    ئۇالر مېنىڭ قۇللىرىم بار، ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
ــدۇ، ئاســى  ــانهت قىلى ــدۇيخىي ــۇمهن. لىق قىلى ــمهن ۋە   م ــۇالرنى تىلالي ئ

پهيغهمـبهر  انىدى، دەپ سـورىغ مه بولىـدۇ؟ ـ   ېمېنىـڭ ھـالىم نـ    .ئـۇرىمهن 
  :ئهلهيهىسساالم

لىقى ۋە يالغانچىلىقلىرى يئۇالرنىڭ ساڭا قىلغان خىيانىتى، ئاسىـ  
 .قىلىنىـدۇ  بـ كىتـا   بسـا ېبىـلهن سـېنىڭ ئۇالرغـا بهرگهن جازايىـڭ ھ    
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ــا تهڭ بولســا، ســاڭا    ئهگهر ســېنىڭ بهرگهن جازايىــڭ ئۇالرنىــڭ گۇناھىغ
ناھلىرىـدىن ئـاز بولسـا، بـۇ     ئۇالرنىـڭ گۇ  ئهگهر جـازا  .چنهرسه بولمايدۇېھ

ــۈن   ــهن ئۈچـ ــدىن   .ئهۋزەلسـ ــڭ گۇناھىـ ــڭ ئۇالرنىـ ئهگهر بهرگهن جازايىـ
ۇ، ـ  پ بېرىلىـد لىـ ېقىسـاس ئ  ئـارتۇقى ئۈچـۈن سـهندىن   ئېشـىپ كهتسـه،   

ۋە ھـۆڭرەپ يىغالشـقا   بىر تهرەپكه سۈرۈلدى  بۇنى ئاڭالپئۇ كىشى . دېدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. باشلىدى

ــ   ــاال هللا اـ ــداقۇرتائ ــۈنى ﴿: ئان ــامهت ك ــلهئهمه( قىي ــدىغانل ) ر تارتىلى
ــ ئــــادالهت تارازىســــىنى ئــــورنىتىمىز، چ ئــــادەمگه قىلــــچه ئــــۇۋال ېھــ

  :بۇنى ئاڭلىغان ئۇ ئادەم .دېگهن، ـ دېدى ①﴾قىلىنمايدۇ
ھهم ئۆزەم ھهم ئـۇالر  ! ئى رەسۇلۇلالھ ،قهسهمكى نىڭ نامى بىلهنهللاـ  

لهرنى ىســ .اپتۇول قالمــئايرىلىشــتىن باشــقا ياخشــى يــئــۇالردىن  ئۈچــۈن
تۇر، ـ   دئۇالرنىــڭ ھهممىســى ھــازىردىن باشــالپ ئــازا  ،گــۇۋاھ قىلىمهنكــى

   .②دېدى
 )3165: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    ـ   10005
قَالَ قُلَْنا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ ِمْن ُمَخاطََبِة الَْعْبـِد   فََضِحَك فَقَالَ َهلْ َتْدُرونَ ِممَّ أَْضَحُك

ِسي َربَُّه َيقُولُ َيا َربِّ أَلَْم ُتجِْرنِي ِمْن الظُّلْمِ قَالَ َيقُولُ َبلَى قَالَ فََيقُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيُز َعلَى َنفْ
ِسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َشهِيًدا َوبِالِْكَرامِ الْكَاِتبَِني ُشُهوًدا قَالَ إِلَّا َشاِهًدا ِمنِّي قَالَ فََيقُولُ كَفَى بَِنفْ

الْكَلَـامِ   فَُيْخَتُم َعلَى ِفيِه فَُيقَالُ ِلأَْركَانِِه اْنِطِقي قَالَ فََتْنِطُق بِأَْعَماِلِه قَالَ ثُمَّ ُيَخلَّى َبْيَنُه َوَبْيَن
  . فََعْنكُنَّ كُْنُت أَُناِضلُ قَالَ فََيقُولُ ُبْعًدا لَكُنَّ َوُسْحقًا

ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ _  10005
ــدۇ ــاالمنىڭ ي  : قىلىنى ــبهر ئهلهيهىسس ــز پهيغهم ــدۇق ېبى ــدا ئى ــۇ. نى  ئ

  :بىردىنال كۈلۈپ كهتتى، ئاندىن

                                                 
  .ئايهت -47سۈەرە ئهنبىيا،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2531(ئهلبانى  ②
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. ۋاتقىنىمنى بىلهمسـىلهر؟ ـ دەپ سـورىدى    ۈتىن كۈلـ بمه سـهۋە ېنـ ــ   
  :بىز

پهيغهمـبهر   ېگهنىـدۇق، نىـڭ پهيغهمبىـرى بىلگۈچىـدۇر، ـ د    ۋە ئۇهللا اـ  
  : مۇنداق دېدى ئهلهيهىسساالم

ئـى  ”: بهنـدە  .ۋاتىمهنۈقىلغىنىدىن كۈل ببهندىنىڭ رەببىگه خىتاـ  
ئهلـۋەتته  ”: هللا دەپ سـورايدۇ، “ مېنى زۇلۇمدىن قۇتقازمىـدىڭمۇ؟ ! رەببىم
شقىســىنىڭ ئــۆز نهپســىمدىن بامهن بۈگــۈن ”: بهنــدە. دەيــدۇ“ ىمدقۇتقــاز

بۈگــۈن ســاڭا ســېنىڭ ”: هللا. دەيــدۇ“ ايمهنقوبــۇل قىلمــگــۇۋاھلىقىنى 
شــۇنىڭ . دەيــدۇ“ رىــدۇېگۇۋاھلىــق ب پۈتــۈكچى پهرىشــتىلهر ۋەســىڭ پنه

“ !گهپ قىـل ”: لىنىپ، ئهزالىرىغـا ېچهت سـ ېئاغزىغا پبىلهن، بهندىنىڭ 
بىـرلهپ  ـ   ئهزالىـرى ئۇنىـڭ ئهمهللىرىنـى بىـر     .دېگهن بۇيرۇق بېرىلىدۇ

ئــۇ ، لىشــىگه رۇخســهت بېرىلىــدۇسۆز نىــڭئۇ ئانــدىن .پ بېرىــدۇئېيتىــ
ــاراپ  ــا قـ ــا ۋاي”: ئهزالىرىغـ ــانلىقالردىن  ! ھالىڭالرغـ ــىلهرنى يامـ مهن سـ

   .دەيدۇ“ غانىدىمساقالش ئۈچۈن كۆرەش قىل
  )2969: مۇسلىم(

 يغفره ال فظلم ثالثة الظلم قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن أنس عنـ   10006
 إن( اهللا قـال  فالشـرك  اهللا يغفره ال الذى الظلم فأما اهللا يتركه ال وșلم رهيغف وșلم اهللا

 رŏم وبني بينهم فيما النفسهم العباد فظلم اهللا يغفره الذى الظلم وأما) عظيم لظلم الشرك
   .بعض من لبعضهم يدين حƓ بعضا بعضهم العباد فظلم اهللا يتركه ال الذى الظلم وأما

ــى م_  10006 ــۇدىن  ئهنهس ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــۋايهت الىـ رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ؛كهچۈرمهيـدىغان زۇلـۇم  هللا ا ،بىرىنچىسـى  .زۇلۇم ئـۈچ خىـل بولىـدۇ   «
ۆتمهيــدىغان ئهللا ا ،ئۈچىنچىســى ؛كهچۈرىــدىغان زۇلـۇم هللا ا ،ئىككىنچىسـى 

ــۇم ــۇم هللا ا .زۇل ــدىغان زۇل ــېرىكتۇرـ    كهچۈرمهي ــۈنكى ا .ش ــداهللا چ : قۇرئان
بهنـدىنىڭ  ـ   كهچۈرىـدىغان زۇلـۇم  هللا ا. دېـگهن  “شېرىك چـوڭ زۇلۇمـدۇر  ”

تمهيـدىغان  ۆئهللا ا. دا سادىر بولغان زۇلۇمـدۇر تتۇرىسىئۆزى بىلهن رەببى ئو
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ســالغان زۇلمــى بهنــدىلهرنىڭ بىــر ـ بىــرىگه    ـزۇلــۇم   ) كهچۈرمهيــدىغان(
   .①»يدۇهمئۆت قىساسىنى ئېلىپ بهرمىگىچه ڭبۇ زۇلۇمنى هللا، بولۇپ

  )3439 :بهززار(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم أَوَّلُ    ـ   10007
  .َخْصَمْينِ َيْوَم الِْقَياَمِة َجاَراِن

ىـدۇكى، پهيغهمـبهر   قبه ئىبنى ئامىردىن رىـۋايهت قىلىن ۇئ_  10007
  :هللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس

   .②»ئهڭ ئاۋۋال قوشنىالر دەۋالىشىدۇ ،قىيامهت كۈنى«
  )16921: ئهھمهد(

 التقـى  إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال مالك بن أنس عنـ   10008
ـ ت اجلمع أهل يا مناد نادى النار النار وأهل اجلنة أهل فأدخل القيامة يوم اƪالئق  اركوات
Ɓعلى ثوابكمو بينكم املظا.  

ــۋايهت   _  10008 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
جهنــنهت  پۈتــۈن خــااليىق بىــر يهرگه توپلىنىــپ،  ،قىيــامهت كــۈنى«

ئـى  ” :جاكـارچى هننهتكه، دوزاخ ئهھلـى دوزاخقـا كىرگهنـدە، بىـر     جئهھلى 
، دىن ئۆتـۈپ كېـتىڭالر  بىر ـ بىرىڭالرغـا قىلغـان زۇلۇمـ    ! جامائهتئهھلى 

  . ③»دەپ جاكاراليدۇ “نى مهن بېرىمهنساۋابىڭالر
  )»ئهۋسهتئهل«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ئۇستازى ئهھـمهد ئىبنـى مالىـك قۇشـهيرىدىن رىـۋايهت قىلغـان       ): 18379(ھهيسهمى  ①

 .اسهن ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبولۇپ، مهن ئۇنىڭ كىملىكىنى بىلمهيمهن، قالغان راۋىيلىرى ئاس
 .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 18387(ھهيسهمى  ②
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ھهكهم ئىبنـى سـىنان ئهبـۇ     ): 18326(ھهيسهمى  ③

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن ئهۋن ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار،
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َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَأَْعلَُم آِخـَر  ـ   10009
الَْجنَّةَ َوآِخَر أَْهلِ النَّارِ ُخُروًجا ِمْنَها َرُجلٌ ُيْؤَتى بِِه َيْوَم الِْقَياَمـِة فَُيقَـالُ   أَْهلِ الَْجنَِّة ُدُخولًا 

ْوَم اْعرُِضوا َعلَْيِه ِصَغاَر ذُُنوبِِه َواْرفَُعوا َعْنُه ِكَباَرَها فَُتْعَرُض َعلَْيِه ِصَغاُر ذُُنوبِِه فَُيقَالُ َعِملَْت َي
ذَا َوَعِملَْت َيْوَم كَذَا َوكَذَا كَذَا َوكَذَا فََيقُولُ َنَعْم لَا َيْسَتِطيُع أَنْ ُيْنِكـَر  كَذَا َوكَذَا كَذَا َوكَ

َيقُولُ َوُهَو ُمْشِفٌق ِمْن ِكَبارِ ذُُنوبِِه أَنْ ُتْعَرَض َعلَْيِه فَُيقَالُ لَُه فَإِنَّ لََك َمكَانَ كُلِّ َسيِّئٍَة َحَسَنةً فَ
اَء لَا أََراَها َها ُهَنا فَلَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضِحَك َربِّ قَْد َعِملُْت أَْشَي
  . َحتَّى َبَدْت َنَواجِذُُه

ىـــدۇكى، ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىن _  10009
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدا مهن جهنــنهتكه  كى،ســىزىشــهك ـ شۈبه  « كىرىــدىغان ئهڭ ئاخىرى
 .دا چىقىدىغان كىشـىنى بىلىـمهن  ىئهڭ ئاخىردوزاختىن كىشى بىلهن، 

ــۈنى  ــامهت ك ــى ئ  ،قىي ــر كىش ــپ كېبى ــدۇ ۋەېلى ــڭ ”: لىنى ــوڭ ئۇنى چ
“ ۇڭالرغا قويىكىچىك گۇناھلىرىنى ئوتتۇرگۇناھلىرىنى ئېلىپ تاشالپ، 

غـــا ىھلىرى ئوتتۇرئۇنىـــڭ كىچىـــك گۇنـــا شـــۇنىڭ بىـــلهن،. دېيىلىـــدۇ
ئىشـالرنى   مۇنـداق ـ مۇنـداق    ىسهن پـاالنى كـۈن  ”: لىدۇ ۋە ئۇنىڭدىنۇقوي

“ ؟پوكۇنى كۈنى مۇنداق ـ مۇنداق قىلمىشالرنى ئۆتكۈزدىڭمـۇ  قىلدىڭمۇ؟ 
كۆرسىتىلىشــىدىن قورققــانلىقى  مۇچــوڭ گۇنــاھالرنىڭ. دەپ ســورىلىدۇ

ــۈن ــاي  ،ئۈچ ــار قىاللم ــۇالرنى ئىنك ــدۇ“ ھهئه”: ب ــا. دەي ــهن بۇنىڭغ  ،ئاساس
قىلغـــان ھهر بىـــر يامانلىقىـــڭ ئورنىغـــا بىـــر ياخشـــىلىق ”: ئۇنىڭغـــا

كــۆپ گۇنــاھالرنى ! ئــى رەبــبىم” :شــۇ چاغــدا ئــۇ. دېيىلىــدۇ“ ېرىلىــدۇب
  .دەپ سورايدۇ“ غۇ؟يهردە كۆرمىدىم نى بۇالرئهمما ئۇ ،قىلغان ئىدىم

ــدۇ راۋى ــداق دەي ــۇ  پهيغهمــبهر : مۇن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ب
   .ى سۆزلهپ بېرىپ كۈلۈپ كهتتىھهدىسن

 ) 190: مۇسلىم(



  مهھشهرگاھتىكى ھالهت، ھېساب ـ كىتاب، ھهۋزى كهۋسهر، پىلسىرات كۆۋرۈكى، مىزان ۋە شاپائهت ت،قىيامه

589 

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه أَُنَؤاَخذُ بَِما ـ   10010
اِهِليَِّة َوَمْن أََساَء َعِملَْنا ِفي الَْجاِهِليَِّة قَالَ َمْن أَْحَسَن ِفي الْإِْسلَامِ لَْم ُيَؤاَخذْ بَِما َعِملَ ِفي الَْج

  . ِفي الْإِْسلَامِ أُِخذَ بِالْأَوَّلِ َوالْآِخرِ
ــۇ  _  10010 ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــۋايهت  ئىبن ــداق رى دىن مۇن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنبىر كىشى : قىلىنىدۇ

جاھىلىيهت دەۋرىدە قىلغان قىلمىشـلىرىمىزدىن  ! رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غانىدى،؟ ـ دەپ سورىاققا تارتىالمدۇقرسو

قىلغان كىشـى جـاھىلىيهت    للهرنىئهمه ، ياخشىئىسالمغا كىرىپـ  
ــورالمايدۇ    ــلىرىدىن سـ ــان قىلمىشـ ــدە قىلغـ ــالم  .دەۋرىـ ــا ئىسـ غا ئهممـ

ياخشــى ئهمهل قىلمىغــان كىشــى ئالــدىنقى ۋە     كىرگهنــدىن كېــيىن 
  . دېدى، ـ رىدۇېب بساېيىنكى قىلمىشلىرىدىن ھېك

 ) 6921: بۇخارى(

َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما آنَِيةُ الَْحْوضِ قَالَ َوالَِّذي َنفْـُس  ـ   10011
ِة الُْمْصـِحَيِة  ُمَحمٍَّد بَِيِدِه لَآنَِيُتُه أَكْثَُر ِمْن َعَدِد ُنُجومِ السََّماِء َوكََواِكبَِها أَلَا ِفي اللَّْيلَِة الُْمظِْلَم

 آنَِيةُ الَْجنَِّة َمْن َشرَِب ِمْنَها لَْم َيظَْمأْ آِخَر َما َعلَْيِه َيْشَخُب ِفيِه ِميَزاَباِن ِمْن الَْجنَِّة َمْن َشـرِبَ 
للََّبنِ َوأَْحلَى ِمْن ِمْنُه لَْم َيظَْمأْ َعْرُضُه ِمثْلُ طُوِلِه َما َبْيَن َعمَّانَ إِلَى أَْيلَةَ َماǗُُه أََشدُّ َبَياًضا ِمْن ا

  . الَْعَسلِ
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ_  10011

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مهن
ــ ئــى رەســۇلۇلالھ  دەپ ـ    مىــدىن؟ېھهۋزى كهۋســهرنىڭ قاچىســى ن! ـ
  :هردىمۇنداق دەپ جاۋاب ب پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غانىدىم،سورى
ئۇنىـڭ   ،بىـلهن قهسـهمكى   نىـڭ نـامى  بولغـان زات ېنىم ئىلكىـدە  جـ  

ــاچىلىرى  ــۇق ق ــاراڭغۇ كېچىنىــڭ ئوچ ــم ق دىكى يۇلتۇزالرنىــڭ ىنىئاس
) ئۇسسۇلۇق(تىم ېبىر ق اكىم ئۇنىڭ قاچىسىد .بولىدۇ سانىدىنمۇ كۆپ

ــۇ  ،ئىچســه ــتىن   .چقاچــان ئۇسســىمايدۇ ېھئ ھهۋزى كهۋســهرنىڭ جهننهت
، كىــم ئۇنىڭــدىن ئىچســه .ككــى ئېرىقــى بولىــدۇئېقىــپ چىقىــدىغان ئى
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بولـۇپ، ئوممـان    غـا تهڭ قىۇكهڭلىكـى ئۇزۇنل ئۇنىڭ  .ئۇسسىمايدۇ مهڭگۈ
سـۈيى سـۈتتىنمۇ ئـاق،    ئۇنىـڭ   .كېلىدۇ ئارىسىچىلىك نىڭبىلهن ئهيله

   .بولىدۇ هسهلدىنمۇ تاتلىقھ
 )2300: مۇسلىم(

 َنـاِحَيَتيْ  َبْيَن َما قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ النَّبِيِّ َعْن َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْنـ   10012
  . َوالَْمِديَنِة َصْنَعاَء َبْيَن كََما َحْوِضي

ــۋايهت   _  10012 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :نىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلى
ئارىســى ســهنئا بىــلهن  نىــڭ قىرغىقىھهۋزى كهۋســهرنىڭ ئىككــى «

  . »نىڭ ئارىسىدەك كېلىدۇمهدىنه
 )2303: مۇسلىم(

  . َوَعمَّانَ الَْمِديَنِة َبْيَن َما ِمثْلَ أَْو :ويف روايةـ  10013
 نىـــڭمهدىـــنه بىـــلهن ئوممان «: باشـــقا بىـــر رىـــۋايهتته  _  10013

  . دېيىلگهن» ئارىسىدەك كېلىدۇ
  )2303: مۇسلىم(

   .ا َبْيَن أَْيلَةَ َوَصْنَعاَء ِمْن الَْيَمنِكََم :ويف أخرىـ  10014
نىـڭ ئارىسـىدەك   ئهيله بىـلهن يهمهن «: باشقا بىر رىۋايهتته_  10014

  . دېيىلگهن» كېلىدۇ
              

  )2303: مۇسلىم(  

  . السََّماِء ُنُجومِ كََعَدِد َوالِْفضَِّة الذََّهبِ أََبارِيُق ِفيِه ُتَرى: ويف روايةـ  10015
ــ_  10015 ــۋايهتته باش ــر رى ــۇ«: قا بى ــۈش    ئ ــالتۇن ۋە كۈم ــى ئ يهردىك

   .دېيىلگهن» نىدۇۈقاچىالر ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنىڭ سانىدەك كۆر
 )2303: مۇسلىم(
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قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   10016
  . رٍَحْوِضي َمِسَريةُ َشْه

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      _  10016
ھهۋزى «: ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمرىۋايهت قىلىن

  . دېگهن »بىر ئايلىق مۇساپىغا تهڭدۇر كهۋسىرىم
  )2292: مۇسلىم(

الَ َشهِْدُت أََبا َبْرَزةَ َدَخـلَ  َعْبد السَّلَامِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ أَُبو طَالُوَت قَ عنـ   10017
ـ  ِه َعلَى ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ زَِياٍد فََحدَّثَنِي فُلَانٌ َسمَّاُه ُمْسِلٌم َوكَانَ ِفي السَِّماȓِ فَلَمَّا َرآُه ُعَبْيُد اللَّ

ْحَسُب أَنِّي أَْبقَى ِفي قَْومٍ قَالَ إِنَّ ُمَحمَِّديَّكُْم َهذَا الدَّْحَداǳُ فَفَهَِمَها الشَّْيǸُ فَقَالَ َما كُْنُت أَ
لَّى اللَُّه ُيَعيُِّرونِي بُِصْحَبِة ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه ُعَبْيُد اللَِّه إِنَّ ُصْحَبةَ ُمَحمٍَّد َص

أَلََك َعْن الَْحْوضِ َسِمْعَت َرُسـولَ  َعلَْيِه َوَسلََّم لََك َزْيٌن غَْيُر َشْينٍ قَالَ إِنََّما َبَعثُْت إِلَْيَك ِلأَْس
نِ َولَا ثَلَاثًا َولَا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُر ِفيِه َشْيئًا فَقَالَ لَُه أَُبو َبْرَزةَ َنَعْم لَا َمرَّةً َولَا ِثْنَتْي

  . ْنُه ثُمَّ َخَرَج ُمْغَضًباأَْرَبًعا َولَا َخْمًسا فََمْن كَذََّب بِِه فَلَا َسقَاُه اللَُّه ِم
ئهبـــۇ بهرزە : ئهبـــۇ تـــالۇتتىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ_  10017

ئهســلهمى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئۇبهيــدۇلالھ ئىبنــى زىيادنىــڭ يېنىغــا       
  :بارغانىدى، ئۇبهيدۇلالھۇ ئۇنى كۆرۈپال

ــــ مۇشـــۇ پاكـــار، ســـېمىز ئـــادەم مـــۇھهممهد ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   
ئهبـۇ بهرزە ئۇنىـڭ نـېمه دېمهكچـى     . ھابىسىمۇ؟ ـ دېـدى  ۋەسهللهمنىڭ سا

  :بولغانلىقىنى چۈشىنىپ
 ساھابىسـى مـۇھهممهد سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ      ىنـ ېـ م 
ــ ــانلىقىمبولـ ــۈن ئهيىبل ۇپ قالغـ ــدىغانئۈچـ ــچه   هيـ ــرەر قهۋم چىققىـ بىـ

  :ئۇبهيدۇلالھ. ياشىماسمهن دەپ ئويلىغانىدىم، ـ دېدى
بولـۇش   اھابىسـى ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ س   ـ مۇھهممهد سـهلاللالھۇ  

مهن سـېنى  . ئهيب ئهمهس، بهلكى سىلهر ئۈچۈن شـهرەپلىك ئىـش ئىـدى   
. پهقهت ھهۋزى كهۋسهر توغرۇلۇق سـوئال سـوراش ئۈچـۈن چاقىرتقانىـدىم    
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پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بۇ ھهقته بىرەر ئېغىز سـۆز  
  :ئهبۇ بهرزە. ئاڭلىغانمىدىڭ؟ ـ دېدى

بـۇ ھهقـته ئۇنىڭـدىن بىـر، ئىككـى، ئـۈچ، تـۆت يـاكى بهش          ،ـ شۇنداق 
كىـم  «: ئـۇ . قېتىم ئهمهس، بهلكـى بۇنىڭـدىنمۇ كـۆپ قېـتىم ئاڭلىـدىم     

ھهۋزى (ئۇنىڭغــــا ئۇنىڭــــدىن هللا ھهۋزى كهۋســــهرنى ئىنكــــار قىلســــا، ا
نغــان القئاچچى دېــگهن، ـ دېــدى، ئانــدىن   » !ئىچكۈزمىســۇن) كهۋســهردىن

  . ①چىقىپ كهتتى ھالدا
 )4749: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َسُمَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِلكُلِّ َنبِيٍّ َحْوًضا ـ   10018
  . َوإِنَُّهْم َيَتَباَهْونَ أَيُُّهْم أَكْثَُر َوارَِدةً َوإِنِّي أَْرُجو أَنْ أَكُونَ أَكْثََرُهْم َوارَِدةً

ــهمۇرە_  10018 ــۋايهت قىلىن سـ ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ ىـــدۇكى، رەزىيهلالھـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

: پهيغهمـــــبهرلهر .كـــــۆلى بولىـــــدۇ  نىـــــڭھهر بىـــــر پهيغهمبهر«
ــلهكســۇ ئىچىــش ئۈچــۈن  قايســىمىزنىڭ كــۆلىگه ” دەپ “ ر جىــقهلگهن

ــۈن     ــش ئۈچــ ــۇ ئىچىــ ــۈمگه ســ ــڭ كۆلــ ــىدۇ، مهن مېنىــ پهخىرلىنىشــ
  . ②»ئۈمىد قىلىمهنشىنى ۇبولڭ ئهڭ كۆپ كهلگهنلهرنى

  )2443: تىرمىزى(

 اجلنة بني هل :وسلم عليه اهللا صلى النƑ سأل أنه عمرو بن اهللا عبد عنـ   10019
  . النار على شرفاته وتضرب اجلنة على شرفاته حوضى بينهما: قال ؟مƕل والنار

ــبهر     _  10019 ــاس پهيغهمــ ــى ئــ ــر ئىبنــ ــى ئهمــ ــدۇلالھ ئىبنــ ئابــ
   :ىسساالمدىنئهلهيه

 ،ىغانىدجهننهت بىلهن دوزاخ ئارىسىدا بىر جـاي بـارمۇ؟ ـ دەپ سـورى    ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3975(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1988(ئهلبانى  ②
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ــ   ــ  ــ ــڭ ھهۋزى كهۋسـ ــىدا مېنىـ ــڭ ئارىسـ ــارىئۇالرنىـ ــڭ. رىم بـ  ئۇنىـ
نـى كـۆرگىلى   جهھهننهمئۇنىڭدىن  ئۈستىدە بولۇپ، جهننهتبالكونلىرى 

   .دېدىبولىدۇ، ـ 
 ) »ئهلئهۋسهت«(

 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قاال اهللاÛ عبد بن وجابر هريرةÛ أيب عنـ   10020
  . »القيامة يوم حوضي صاحب طالب أيب بن علي«: وسلم

ئهبۇ ھـۇرەيرە ۋە جـابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـاالردىن رىـۋايهت      _  10020
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ىدۇكى،قىلىن
 ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــب مېنىــڭ كۆلــۈمنى       ،قىيــامهت كــۈنى  «

  . ①»باشقۇرىدۇ
  )190: »ئهۋسهتئهل«(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ أََنـا   ـ   10021
لَُيْخَتلَُجنَّ ُدونِـي فَـأَقُولُ َيـا َربِّ    فََرطُكُْم َعلَى الَْحْوضِ َولَُيْرفََعنَّ َمِعي رَِجالٌ ِمْنكُْم ثُمَّ 

  . أَْصَحابِي فَُيقَالُ إِنََّك لَا َتْدرِي َما أَْحَدثُوا َبْعَدَك
ــۋايهت   _  10021 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــدۇكى،ئاب  قىلىنى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

رۇن بــارىمهن، ســىلهردىن مهن ھهۋزى كهۋســهرگه ھهممىڭالردىــن بــۇ«
ۇپ، ئانـــــدىن لۇقىنالشـــــتۇرېيئـــــاۋۋال بىـــــر تـــــوپ ئىنســـــان ماڭـــــا 

ــتۇرۇلىدۇ ــبىم : مهن .يىراقالش ــى رەب ــاھابىلىرىم، ـ     ! ئ ــۇالر مېنىــڭ س ب
ــمهن ــا. دەيـ ــهندىن ك: ماڭـ ــسـ ــڭ ېـ ــدا(يىن ئۇالرنىـ ــ) دىنـ ــش ېنـ مه ئىـ
   .»ىنى بىلمهيسهن، ـ دېيىلىدۇىققىلغانل

 )6576: بۇخارى(

  . فَأَقُولُ ُسْحقًا ُسْحقًا ِلَمْن َبدَّلَ َبْعِدي :ةويف روايـ  10022
                                                 

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ھهدىسى زەئىپ كىشىلهر بار، ): 18485(ھهيسهمى  ①
 .ـ دېگهن
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يىن ېـ مهنـدىن ك «: باشقا بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن  _  10022
   .»دەيمهنـ ! اق تۇرسۇنيىر) مهندىن( ئۆزگهرتكهنلهر ىنىدىن

  )7051: بۇخارى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه كَانَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُسولَ اللَّـ   10023
َيرُِد َعلَيَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َرْهطٌ ِمْن أَْصَحابِي فَُيَحلَّئُونَ َعْن الَْحْوضِ فَأَقُولُ َيـا َربِّ أَْصـَحابِي   

  . ارِِهْم الْقَْهقََرىفََيقُولُ إِنََّك لَا ِعلَْم لََك بَِما أَْحَدثُوا َبْعَدَك إِنَُّهْم اْرَتدُّوا َعلَى أَْدَب
ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   _  10023

   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۈنى « ــامهت ك ــوپ كىشــى كۆل   ،قىي ــر ت ــاھابىلىرىمدىن بى ــدىن ۈس م
ــتۇريىرا ــبىم : مهن .لىدۇۇقالش ــى رەب ــاھابىلىرىم، ـ     ! ئ ــۇالر مېنىــڭ س ب

ــم ــا. هندەيـ ــهندىن ك: ماڭـ ــسـ ــڭ ېـ ــدا(يىن ئۇالرنىـ ــ) دىنـ ــش ېنـ مه ئىـ
   .»يېنىۋالدى، ـ دېيىلىدۇقىلغانلىقىنى بىلمهيسهن، ئۇالر دىندىن 

 )6585: بۇخارى(

 أُمَِّتي َعلَيَّ َترُِد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   10024
 أََتْعرِفَُنا اللَِّه َنبِيَّ َيا قَالُوا إِبِِلِه َعْن الرَُّجلِ إِبِلَ الرَُّجلُ َيذُوُد كََما َعْنُه النَّاَس أَذُوُد َناَوأَ الَْحْوَض
 الُْوُضـوءِ  آثَـارِ  ِمـنْ  ُمَحجَِّلَني غُرا َعلَيَّ َترُِدونَ غَْيرِكُْم ِلأََحٍد لَْيَسْت ِسيَما لَكُْم َنَعْم قَالَ

 َملَـكٌ  فَُيجِيُبنِـي  أَْصَحابِي ِمْن َهُؤلَاِء َربِّ َيا فَأَقُولُ َيِصلُونَ فَلَا ِمْنكُْم طَاِئفَةٌ َعنِّي َولَُيَصدَّنَّ
  . َبْعَدَك أَْحَدثُوا َما َتْدرِي َوَهلْ فََيقُولُ

ــۇدىن _  10024 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــداق ئهبـ ــۋايهت  مۇنـ رىـ
  :ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : ىدۇقىلىن

 .لىـدۇ ېك نىـڭ بويىغـا  مۈئـۈممىتىم مېنىـڭ كۆل   ،قىيامهت كـۈنى ـ  
نىڭ رىۋاتقاندا، باشـــقا كىشـــىۇخـــۇددى بىـــر كىشـــى تۆگىســـىنى ســـۇغ 
ــقاندەك   ــىنى توسـ ــىنىڭ كېلىشـ ــۇ تۆگىسـ ــڭ  ، مهنمـ ــقا ئۈممهتنىـ باشـ

  :ساھابىلهر. دېدى، ـ قا ھهرىكهت قىلىمهنكېلىشىنى توسۇش
 ،دىغانىدەپ ســورىـ    ىياالمســهن؟ســهن بىزنــى تون! رەســۇلۇلالھئــى ـــ  

  :مۇنداق جاۋاب بهردى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
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ــ   ــار  ـ ــۇ .ھهئه، چــۈنكى ســىلهرنىڭ بىــر بهلگهڭــالر ب ــگه باشــقا( ئ  )بهل
ــدۇ ېھ ــدە بولماي ــا ســىلهر  .چكىم ــول ۋە  نىــڭ ئىزناســىدىن تاھارەتماڭ ق
ئىچىڭالردىـن   .لىسـىلهر ېنۇر چېچىـپ تۇرغـان ھالـدا ك    لىرىڭالرشانىېپ

ــر ــدىن   بىـ ــائىپه مهنـ ــتۇريىراتـ ــۇالرلىدۇۇقالشـ ــم ، ئـ ــا ڭ ېنىـ يېنىمغـ
بىر . بۇالر مېنىڭ ساھابىلىرىم، ـ دەيمهن ! ئى رەببىم: مهن .كېلهلمهيدۇ

ــا  ــته ماڭـ ــهندىن ك: پهرىشـ ــسـ ــڭ ېـ ــدا(يىن ئۇالرنىـ ــ) دىنـ ــش ېنـ مه ئىـ
   .دەيدۇـ  قىلغانلىقىنى بىلهمسهن؟

  )248: مۇسلىم(

َماِلٍك َعْن أَبِيِه قَالَ َسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   النَّْضر ْبن أََنسِ ْبنِ عنـ   10025
ـ   الَ َوَسلََّم أَنْ َيْشفََع ِلي َيْوَم الِْقَياَمِة فَقَالَ أََنا فَاِعلٌ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه فَأَْيَن أَطْلُُبـَك قَ

لَ قُلُْت فَإِنْ لَْم أَلْقََك َعلَى الصَِّراȓِ قَالَ فَاطْلُْبنِي ِعْنَد اطْلُْبنِي أَوَّلَ َما َتطْلُُبنِي َعلَى الصَِّراȓِ قَا
الِْميَزاِن قُلُْت فَإِنْ لَْم أَلْقََك ِعْنَد الِْميَزاِن قَالَ فَاطْلُْبنِي ِعْنَد الَْحْوضِ فَإِنِّي لَا أُْخِطـئُ َهـِذِه   

  . الثَّلَاثَ الَْمَواِطَن
دىن مۇنداق رىۋايهت لالھۇ ئهنهۇئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيه_  10025
قىيـامهت  مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن  : قىلىنىدۇ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غانىدىم،كۈنى ماڭا شاپائهت قىلىشىنى سورى
  :مهنقىلىمهن، ـ دېدى، ) شاپائهت(ـ  
ــ ئــى رەســۇلۇلالھ   .دەپ ســورىدىمســېنى قهيهردىــن ئىــزدەيمهن؟ ـ    ! ـ
  :مبهر ئهلهيهىسساالمپهيغه
  :مهن. ـ دېدى !تا ئىزدىگىنسىراتئالدى بىلهن، پىلمېنى ـ  
  .سىراتتا تاپالمىسامچۇ؟ ـ دەپ سورىدىمپىلسېنى ـ  
  .پىسهن، ـ دېدىـ تارازىنىڭ يېنىدا تا 
  :دىمغانىتاپالمىسامچۇ؟ ـ دەپ سورى ـ ئۇ يهردىمۇ 
ينىـڭ بىرىـدە   ھهۋزى كهۋسهردە تاپىسـهن، مهن ئهلـۋەتته بـۇ ئـۈچ جا    ـ  

   .①دېدى، ـ بولىمهن
  )2433: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1981(ئهلبانى  ①
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َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِشـَعاُر  ـ   10026
  . الُْمْؤِمنِ َعلَى الصَِّراȓِ َربِّ َسلِّْم َسلِّْم

ىن رىـــۋايهت به رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدۇئمـــۇغىرە ئىبنـــى شـــ_  10026
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
رەبـبىم  : دە ئېيتىـدىغان سـۆزى  كۆۋرۈكى نىڭ پىلسىراتمۇئمىنلهر«

دېيىشــتىن ـــ ! رەبــبىم ســاالمهت ئــۆتكهزگىن  ! ســاالمهت ئۆتكــۈزگىن 
  . ①»ئىبارەتتۇر

   )2432: تىرمىزى(

 النَّـارُ  َتقُـولُ  :قَالَ َوَسلََّمÛ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ نَِع ُمْنَيةÛَ بن َيْعِلي َعْنـ   10027
  . لََهبِي ُنوُرَك أَطْفَأَ فَقَْد ُمْؤِمُن َيا ُجْز الِْقَياَمِة َيْوَم ِللُْمْؤِمنِ

ــ ئـــيه_  10027 رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت    ۇنيهال ئىبنـــى مـ
  :سهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەقىلىن
. ئـۆتكىن ) تېـز ! (ئى مـۇئمىن : مىنگهۇئجهھهننهم م ،قىيامهت كۈنى«

  . ②»دەيدۇ، ـ پ قويىدۇۈرۈمنى ئۆچۇڭ مېنىڭ ئوتۇسېنىڭ نۇر) بولمىسا(
  )»ئهلكهبىر«(

َعلَْيـِه  َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها ذَكََرْت النَّاَر فََبكَْت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ   10028
لُ َوَسلََّم َما ُيْبِكيِك قَالَْت ذَكَْرُت النَّاَر فََبكَْيُت فََهلْ َتذْكُُرونَ أَْهِليكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة فَقَالَ َرُسو

ِن َحتَّى َيْعلََم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا ِفي ثَلَاثَِة َمَواِطَن فَلَا َيذْكُُر أََحٌد أََحًدا ِعْنَد الِْميَزا
ـ   ُع أََيِخفُّ ِميَزاُنُه أَْو َيثْقُلُ َوِعْنَد الِْكَتابِ ِحَني ُيقَالُ َهاǗُُم اقَْرُءوا ِكَتابَِيْه َحتَّى َيْعلََم أَْيـَن َيقَ

  . َن șَْهَرْي َجَهنََّمِكَتاُبُه أَِفي َيِمينِِه أَْم ِفي ِشَماِلِه أَْم ِمْن َوَراِء șَْهرِِه َوِعْنَد الصَِّراȓِ إِذَا ُوِضَع َبْي
. ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها جهھهننهمنى ئهسـلهپ يىغلىـدى  _  10028

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 429(ى ئهلبان ①
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە سـۇلهيم ئىبنـى مهنسـۇر           ): 18446(ھهيسهمى  ②

 .ئىبنى ئهممار ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها. دىغانى؟ ـ دەپ سورىـ نېمىگه يىغاليسهن 
نى هڭقىيـامهت كـۈنى ئـائىل    سـهن جهھهننهمنى ئويالپ يىغلىـدىم،  ـ  

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ؟ ـ دەپ سورىدىهنئهسلهمس
ــدا    ــۈچ ئورۇن ــ ئ ــ ـ ــدۇ ېچكىم ھېھ ــى ئويلىماي ــى، . چكىمن بىرىنچىس

ئىنســان تارازىســىنىڭ يهڭگىــل يــاكى ئېغىــر ئىكهنلىكىنــى بىلگهنــگه 
ــۇپ    قهدەر ــغۇل بولـ ــلهن مهشـ ــۆزى بىـ ــپ، ئـ ــقا ھكېتىـ ــى ېباشـ چكىمنـ

ئىككىنچىسى، ئىنسان ئهمهل دەپتىرىنىڭ ئوڭ، سول ياكى  .ئويلىمايدۇ
ھېچكىمنــى ) ئــۇ يهردە(رقــا تهرىپىــدىن بېرىلىشــىنى بىلگهنــگه قهدەر ئا

رۈكتىن ۋجهھهنــنهم ئۈســتىگه قۇرۇلغــان كــۆئۈچىنچىســى،  .ئويلىمايــدۇ
  . ①دېدى، ـ چكىمنى ئويلىمايدۇېھھېچكىم  ،ساالمهت ئۆتۈپ كهتمىگىچه

  )4755: ئهبۇ داۋۇد(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلكُلِّ َنبِيٍّ َدْعَوةٌ َعْن أََنس ْبن َماِلٍك أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصـ   10029
  . َدَعاَها ِلأُمَِّتِه َوإِنِّي اْخَتَبأُْت َدْعَوِتي َشفَاَعةً ِلأُمَِّتي َيْوَم الِْقَياَمِة

ــۋايهت   _  10029 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋقىلىن
بىـر  ئىجـابهت بولىـدىغان    ئۈچـۈن  ھهر بىر پهيغهمبهرنىڭ ئـۈممىتى «

ــۈممىتىم      ــۈنى ئ ــامهت ك ــايىمنى قىي ــار، مهن دۇئ ــى ب ــاپائهت  گهدۇئاس ش
   .»قىلىش ئۈچۈن ساقالپ قويدۇم

  )200: مۇسلىم(

 أَكْثَـرُ  أََنا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْنـ   10030
  . الَْجنَِّة َباَب َيقَْرُع َمْن أَوَّلُ َوأََنا الِْقَياَمِة َيْوَم َتَبًعا الْأَْنبَِياِء

ــۋايهت   _  10030 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
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ــا« ــدىغان  مهن قىيــ ــۆپ بولىــ ــى ئهڭ كــ ــۈنى ئهگهشكۈچىســ مهت كــ
كىشــى  قاقىــدىغانجهننهتنىــڭ دەرۋازىســىنى بىرىنچــى  .پهيغهمــبهرمهن
  . »مهن بولىمهن

 )196: مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشفَاَعِتي ـ   10031
اِئرِ ِمْن أُمَِّتي قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ فَقَالَ ِلي َجابٌِر َيا ُمَحمَُّد َمْن لَْم َيكُْن ِمْن أَْهـلِ  ِلأَْهلِ الْكََب

  . الْكََباِئرِ فََما لَُه َوِللشَّفَاَعِة
ــۋايهت قىلى  _  10031 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇكى، جـ نىـ

  :ېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د
رگه هچوڭ گۇنـاھ سـادىر قىلغـان كىشـىل     دىنتىم ئۈممىتىمىشاپائ«

ــتۇر ــۇ . »خاسـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــا  : جـ ــاھ قىلمىغانالرغـ ــوڭ گۇنـ چـ
   .①دېدى؟ ـ كى بارىرېمه كېشاپائهتنىڭ ن

  )2436: تىرمىزى(

َبْصَرِة فَذََهْبَنا إِلَى َمْعَبد ْبن ِهلَالٍ الَْعَنزِي قَالَ اْجَتَمْعَنا َناٌس ِمْن أَْهلِ الْ عنـ   10032
َو ِفـي  أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َوذََهْبَنا َمَعَنا بِثَابٍِت الُْبَنانِيِّ إِلَْيِه َيْسأَلُُه لََنا َعْن َحِديِث الشَّفَاَعِة فَإِذَا ُه

َراِشِه فَقُلَْنا ِلثَابٍِت لَا َتْسأَلُْه قَْصرِِه فََوافَقَْناُه ُيَصلِّي الضَُّحى فَاْسَتأْذَنَّا فَأَِذنَ لََنا َوُهَو قَاِعٌد َعلَى ِف
َعْن َشْيٍء أَوَّلَ ِمْن َحِديِث الشَّفَاَعِة فَقَالَ َيا أََبا َحْمَزةَ َهُؤلَاِء إِْخَواُنَك ِمْن أَْهـلِ الَْبْصـَرِة   

َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَا  َجاُءوَك َيْسأَلُوَنَك َعْن َحِديِث الشَّفَاَعِة فَقَالَ َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه 
كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َماَج النَّاُس َبْعُضُهْم ِفي َبْعضٍ فََيأُْتونَ آَدَم فََيقُولُونَ اْشفَْع لََنا إِلَـى َربِّـَك   

َراِهيَم فََيقُولُ لَْسُت لََها فََيقُولُ لَْسُت لََها َولَِكْن َعلَْيكُْم بِإِْبَراِهيَم فَإِنَُّه َخِليلُ الرَّْحَمنِ فََيأُْتونَ إِْب
 َولَِكْن َعلَْيكُْم بُِموَسى فَإِنَُّه كَِليُم اللَِّه فََيأُْتونَ ُموَسى فََيقُولُ لَْسُت لََها َولَِكْن َعلَْيكُْم بِِعيَسى

بُِمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  فَإِنَُّه ُروǳُ اللَِّه َوكَِلَمُتُه فََيأُْتونَ ِعيَسى فََيقُولُ لَْسُت لََها َولَِكْن َعلَْيكُْم
َها لَـا  َوَسلََّم فََيأُْتونِي فَأَقُولُ أََنا لََها فَأَْسَتأِْذنُ َعلَى َربِّي فَُيْؤذَنُ ِلي َوُيلْهُِمنِي َمَحاِمَد أَْحَمُدُه بِ
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لُ َيا ُمَحمَُّد اْرفَْع َرأَْسَك َوقُلْ َتْحُضُرنِي الْآنَ فَأَْحَمُدُه بِِتلَْك الَْمَحاِمِد َوأَِخرُّ لَُه َساجًِدا فََيقُو
َمْن ُيْسَمْع لََك َوَسلْ ُتْعطَ َواْشفَْع ُتَشفَّْع فَأَقُولُ َيا َربِّ أُمَِّتي أُمَِّتي فََيقُولُ اْنطَِلْق فَأَْخرِْج ِمْنَها 

ُعوُد فَأَْحَمُدُه بِِتلَْك الَْمَحاِمِد ثُمَّ أَِخرُّ كَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َشِعَريٍة ِمْن إَِمياٍن فَأَْنطَِلُق فَأَفَْعلُ ثُمَّ أَ
لَُه َساجًِدا فَُيقَالُ َيا ُمَحمَُّد اْرفَْع َرأَْسَك َوقُلْ ُيْسَمْع لََك َوَسلْ ُتْعطَ َواْشفَْع ُتَشفَّْع فَأَقُولُ َيا 

قَلْبِِه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة أَْو َخْرَدلٍَة ِمْن إَِمياٍن  َربِّ أُمَِّتي أُمَِّتي فََيقُولُ اْنطَِلْق فَأَْخرِْج ِمْنَها َمْن كَانَ ِفي
ا ُمَحمَُّد فَأَْخرِْجُه فَأَْنطَِلُق فَأَفَْعلُ ثُمَّ أَُعوُد فَأَْحَمُدُه بِِتلَْك الَْمَحاِمِد ثُمَّ أَِخرُّ لَُه َساجًِدا فََيقُولُ َي

ُتَشفَّْع فَأَقُولُ َيا َربِّ أُمَِّتي أُمَِّتـي فََيقُـولُ    اْرفَْع َرأَْسَك َوقُلْ ُيْسَمْع لََك َوَسلْ ُتْعطَ َواْشفَْع
ـ  ْن اْنطَِلْق فَأَْخرِْج َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه أَْدَنى أَْدَنى أَْدَنى ِمثْقَالِ َحبَِّة َخْرَدلٍ ِمْن إَِمياٍن فَأَْخرِْجُه ِم

سٍ قُلُْت ِلَبْعضِ أَْصَحابَِنا لَْو َمَرْرَنا بِالَْحَسنِ َوُهَو النَّارِ فَأَْنطَِلُق فَأَفَْعلُ فَلَمَّا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد أََن
 فَأَِذنَ لََنا ُمَتَوارٍ ِفي َمْنزِلِ أَبِي َخِليفَةَ فََحدَّثَْناُه بَِما َحدَّثََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك فَأََتْيَناُه فََسلَّْمَنا َعلَْيِه

ِعْنِد أَِخيَك أََنسِ ْبنِ َماِلٍك فَلَْم َنَر ِمثْلَ َما َحدَّثََنا ِفي الشَّفَاَعِة فَقُلَْنا لَُه َيا أََبا َسِعيٍد جِئَْناَك ِمْن 
َهـذَا  فَقَالَ ِهيْه فََحدَّثَْناُه بِالَْحِديِث فَاْنَتَهى إِلَى َهذَا الَْمْوِضعِ فَقَالَ ِهيْه فَقُلَْنا لَْم َيزِْد لََنا َعلَى 

ُمْنذُ ِعْشرِيَن َسَنةً فَلَا أَْدرِي أََنِسَي أَْم كَرَِه أَنْ َتتَِّكلُوا قُلَْنا َيا أََبا  فَقَالَ لَقَْد َحدَّثَنِي َوُهَو َجِميٌع
َسِعيٍد فََحدِّثَْنا فََضِحَك َوقَالَ ُخِلَق الْإِْنَسانُ َعُجولًا َما ذَكَْرُتُه إِلَّا َوأََنا أُرِيـُد أَنْ أَُحـدِّثَكُْم   

الَ ثُمَّ أَُعوُد الرَّابَِعةَ فَأَْحَمُدُه بِِتلَْك الَْمَحاِمِد ثُمَّ أَِخرُّ لَُه َسـاجًِدا  َحدَّثَنِي كََما َحدَّثَكُْم بِِه قَ
فَُيقَالُ َيا ُمَحمَُّد اْرفَْع َرأَْسَك َوقُلْ ُيْسَمْع َوَسلْ ُتْعطَْه َواْشفَْع ُتَشفَّْع فَأَقُولُ َيا َربِّ ائْذَنْ ِلي 

ُه فََيقُولُ َوِعزَِّتي َوَجلَاِلي َوِكْبرَِياِئي َوَعظََمِتي لَأُْخرَِجنَّ ِمْنَها َمْن قَالَ لَا ِفيَمْن قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَّ
  . إِلََه إِلَّا اللَُّه

دىن مۇنـداق  بهد ئىبنى ھىالل ئهنهزى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئمه_  10032
ئىبنــى بهســرە ئهھلىــدىن بىــر تــوپ كىشــى ئهنهس : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
بىــزگه ســابىت بۇنــانى  .ۇقرىش ئۈچــۈن يىغىلــدېــغــا بمالىكنىــڭ يېنى

ئۇنىڭدىن شاپائهت ھهدىسىنى سوراپ بېرىش ئۈچـۈن بىـز بىـلهن بىـرگه     
 ھاگئـۇ ئۆيىـدە بولـۇپ، چاشـ     ئۇنىڭ يېنىغا يېتىپ بـارغىنىمىزدا، . باردى

ــامىزىنى ئوق ــكهن ۇن ــان ئى ــورىدۇق   .ۋاتق ــازەت س ــكه ئىج ــزگه  .كىرىش بى
بىـز   .ئىـكهن كۆرپىسـىدە ئولتۇرغـان   ۇ بىـز كىرگهنـدە ئـ    .بهردى رۇخسهت
  :سابىتقا
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 .ـ دېـدۇق   !چنهرسـه سـورىمىغىن  ېھ بـۇرۇن شـاپائهت ھهدىسـىدىن   ــ   
  :سابىت

رىنداشلىرىڭ سهندىن شاپائهت ېبۇ بهسرەدىن كهلگهن ق! نهسئى ئهـ  
سـۆز   ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ . ئۈچۈن كهلدى، ـ دېدى  اشھهدىسىنى سور

  :باشالپ مۇنداق دېدى
ــ   ــبهر پهيغهـ ــدى   م ــداق دېگهنى ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه : س

ئــــــادەم  ، ســــــهلدەك ئېقىۋاتقــــــان ئىنســــــانالرقىيــــــامهت كــــــۈنى«
رەببىڭــدىن بىــزگه شــاپائهت   ”: ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالــدىغا كېلىــپ  

، داق قىاللمــايمهنۇنــئ هنم”: ئــادەم ئهلهيهىسســاالم. دەيــدۇ“ !تىلىگىــن
نىڭ هللارىڭالر، چۈنكى ئۇ اېغا بسىلهر ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدى

ئـۇالر ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا بارىـدۇ،      . دەيـدۇ “ دوستىدۇر
ــۇئۇ ــئ هنم” :م ــايمهنۇن ــاالمنىڭ   داق قىاللم ــا ئهلهيهىسس ــىلهر مۇس ، س

. دەيـدۇ “ بىۋاسته سـۆز قىلغـان كىشـىدۇر    هللائۇ چۈنكى  .رىڭالرېئالدىغا ب
ــدىغا بار    ــاالمنىڭ ئال ــا ئهلهيهىسس ــۇالر مۇس ــدۇئ ــۇئۇ .ى ــئ هنم”: م داق ۇن

ــايمهن ــىلهر ئىقىاللمـ ــدىغا بي، سـ ــانىڭ ئالـ ــسـ ــۇ اېـ ــۈنكى ئـ هللا رىڭالر، چـ
ئــۇالر ئىيســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ . دەيــدۇ“ رتــۇھورتهرىپىــدىن كهلــگهن 

ــدۇ  ــدىغا بارى ــۇئۇ .ئال ــئ هنم”: م ــايمهنۇن ــۇھهممهد  داق قىاللم ــىلهر م ، س
مېنىــڭ  ۇالر، ئــئــاخىرى. دەيــدۇ“ !رىڭالرېــئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالــدىغا ب

رەببىمـدىن  . دەيـمهن  “مهن شاپائهت ئهھلىمهن” :مهن .لىدۇېئالدىمغا ك
مهن شـۇنداق بىـر ھهمـدۇ ـ     . رىلىدۇېبماڭا رۇخسهت  رۇخسهت سورايمهن،

 .رىلىـدۇ ېب ەدنىـڭ ئۆزىـ  يتىمهنكى، بۇنىڭ ئىلهامى ماڭـا شـۇ چاغ  ېسانا ئ
ى بېشـىڭن  !ئـى مـۇھهممهد  ” :ماڭـا  .رەبـبىمگه سـهجدە قىلىـمهن   ئاندىن 
خـــالىغىنىڭنى . ڭگه قـــۇالق ســـېلىنىدۇۈســـۆز ىگىن،ســـۆزل ۈرۈپكۆتـــ

، شــاپائهت ىگىــنشــاپائهت تىل .رىلىــدۇېســورىغان نهرســهڭ ب ســورىغىن،
ــ  ــش ھوق ــدۇېقى بۇقىلى ــدۇ“ رىلى ــبىم ” :مهن. دەي ــى رەب ــۈممىتىم، ! ئ ئ

ىـدەك  ېند ئارپـا قهلبىـدە  ! بـارغىن ”: ماڭـا . دەپ يـالۋۇرىمهن “ !ئۈممىتىم
مهن بـــارىمهن ۋە . دەيـــدۇ“ !چىقـــارغىنخـــتىن دوزائىمـــانى بـــارالرنى  

 ئاۋۋالقىـدەك  ئاندىن جايىمغا قايتىپ كېلىپ،. ئېيتقىنىدەك قىلىمهن
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ئــى ”: ماڭــا .ســانا ئېيــتىمهن ۋە بېشــىمنى ســهجدىگه قــويىمهن  ھهمــدۇ
. ڭگه قۇالق سـېلىنىدۇ ۈسۆز ىگىن،سۆزل ۈرۈپبېشىڭنى كۆت !مۇھهممهد

ــورىغىن،  ــالىغىنىڭنى سـ ــهڭ ب  خـ ــورىغان نهرسـ ــدۇېسـ ــاپائهت  .رىلىـ شـ
ــ  ىگىــنتىل ئــى ” :مهن. دەيــدۇ“ رىلىــدۇېقى بۇ، شــاپائهت قىلىــش ھوق

ــبىم ــۈممىتىم ! رەب ــۈممىتىم، ئ ــالۋۇرىمهن“ !ئ ــا. دەپ ي ــارغىن”: ماڭ ! ب
. دەيـدۇ “ !چىقـارغىن  دوزاخـتىن  ئىمـانى بـارالرنى   تېرىقچىلىـك قهلبىدە 

ــمهن   ــدەك قىلى ــارىمهن ۋە ئېيتقىنى ــپ   . مهن ب ــا قايتى ــدىن جايىمغ ئان
ئاۋۋالقىــدەك ھهمــدۇ ســانا ئېيتىــپ، بېشــىمنى ســهجدىگه  پ، يهنهكېلىــ

ــ  !ئــى مــۇھهممهد ”: ماڭــا .قــويىمهن  ىگىن،ســۆزل ۈرۈپبېشــىڭنى كۆت
سـورىغان نهرسـهڭ    خالىغىنىڭنى سورىغىن،. ڭگه قۇالق سېلىنىدۇۈسۆز
 “رىلىــدۇېقى بۇ، شــاپائهت قىلىــش ھوقــ ىگىــنشــاپائهت تىل .رىلىــدۇېب

: ماڭا. دەپ يالۋۇرىمهن“ !ىتىم، ئۈممىتىمئۈمم! ئى رەببىم” :مهن .دەيدۇ
ــارغىن” ــدە ! ب ــۇ    قهلبى ــانالرنى ئ ــانى بولغ ــاز ئىم ــۇ ئ ــن تېرىقتىنم يهردى

  .»مهن بارىمهن ۋە ئېيتقىنىدەك قىلىمهن. دەيدۇ“ !چىقارغىن
ئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ يېنىــــدىن چىققانــــدىن كېــــيىن، 

  :ھهمراھلىرىمغا
ــ   هنهس ئىبنــى مــالىكتىن ھهســهن بىــلهن ئۇچرىشــىپ، ئۇنىڭغــا ئ ـ

ئـۇ ھـازىر ئهبـۇ خهلىپهنىـڭ      .ئېيتىپ بېرەيلـى ئاڭلىغان ھهدىسىمىزنى 
سـاالم   شۇنىڭ بىلهن، ئۇنىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ،   . ئۆيىدە تۇرىۋاتىدۇ، ـ دېدىم 

  :كىرىشكه رۇخسهت بهرگهندىن كېيىن. دۇققىل
رىندىشىڭ ئهنهس ئىبنى مالىكنىـڭ  ېبىز ھازىر ق! ئى ئهبۇ سهئىدـ  

بىـزگه شـاپائهت ھهققىـدە ئـاڭالپ باقمىغـان       ئۇ. لىۋاتىمىزېك يېنىدىن
  :ئۇ. بىر ھهدىسنى ئاڭالتتى، ـ دېدۇق

مىزنى لىرىنابىـــز ئاڭلىغـــ .دەپ ســـورىدى_ مىنـــى ئـــاڭالتتى؟ ېنــــ  
  :ئۇ. سۆزلهپ بهردۇق

  .مه دېدى؟ ـ دەپ سورىدىېباشقا نـ  
  :ئۇ. بىزگه بۇنىڭدىن باشقا نهرسه دېمىدى، ـ دېدۇقـ  
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ئۇنىـڭ   ،ئـۇ چاغـدا   .ن ئاڭالتقانىـدى بـۇرۇ يىل  20بىزگه هس بۇنى ـ ئهن 
ش قـابىلىيىتى يـۇقىرى ئىـدى، ھـازىر ئۇنۇتتىمـۇ يـاكى       ۋېلىئهسته تۇتـۇ 

ئىبـــــادەتتىن  –ئهمهل (شـــــۇ ســـــۆزگه ئېســـــىلىۋېلىپ ســـــىلهرنىڭ 
ــىڭالردىن  ــورققىنى ئۈچۈن) سۇسلىشــىپ قېلىش ــدىم  ق ــۇ بىلمى بهزى (م

  :ىزب .، ـ دېدى)نهرسىلهرنى ئېيتماپتۇ
جايىنى بىزگه ئېيتىـپ  ئۇنۇتقان ياكى دېمىگهن ئۇ ! ئى ئهبۇ سهئىدـ  

  :ئۇ كۈلۈپ قويۇپ مۇنداق دېدى ـ دېگهنىدۇق،! بهرگىن
ئېيتىــپ نى بــۇمهن ســىلهرگه  .تىلغــانىســان ئالدىراقســان يارنئىـــ  

پهيغهمـبهر  ئهنهسنىڭ بىزگه ئېيتىـپ بېرىشـىچه،    .بېرىش ئۈچۈن دېدىم
تىم رەبــبىمگه ېــتــۆتىنچى ق«: نــداق دېگهنىــكهنيهنه مۇئهلهيهىسســاالم 

ئاۋۋالقىدەك ھهمدۇ سـانا ئېيـتىمهن ۋە بېشـىمنى سـهجدىگه      ،يۈزلىنىپ
ــ  !ئــى مــۇھهممهد ”: ماڭــا .قــويىمهن  ىگىن،ســۆزل ۈرۈپبېشــىڭنى كۆت

سـورىغان نهرسـهڭ    خالىغىنىڭنى سورىغىن،. ڭگه قۇالق سېلىنىدۇۈسۆز
ــ ، شــاپائهت قىلىــشىگىــنشــاپائهت تىل .رىلىــدۇېب  “رىلىــدۇېقى بۇھوق

رگىمــۇ شــاپائهت ال ئىــالھه ئىلاللــالھ دېگهنله! ئــى رەبــبىم”: مهن .دەيــدۇ
ئىــززىتىم، ”: تائــاال هللا. دەيــمهن“ !هرگىــنرۇخســهت ب قىلىشــىم ئۈچــۈن

 ئۈچـۈن  ھهققى ـ ھـۆرمىتى   نىڭۋە ئهزىمىتىم كاتتىلىقىمبۈيۈكلىكىم، 
“ ىقىـرىمهن چدوزاخـتىن  رنىڭ ھهممىسـىنى  هال ئىالھه ئىلاللالھ دېگهنل

  . »دەيدۇ
 )7510: بۇخارى(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   10033
ُمْؤِمُنـونَ قَـْد   َيقُولُ إِذَا َجَمَع اللَُّه الْأَوَِّلَني َوالْآِخرِيَن فَقََضى َبْيَنُهْم َوفََرȟَ ِمْن الْقََضاِء قَالَ الْ

َيِدِه َوكَلََّمُه قََضى َبْيَنَنا َربَُّنا فََمْن َيْشفَُع لََنا إِلَى َربَِّنا فََيقُولُونَ اْنطَِلقُوا إِلَى آَدَم فَإِنَّ اللََّه َخلَقَُه بِ
وǳٍ فََيأُْتونَ ُنوًحا فََيُدلُُّهْم َعلَـى  فََيأُْتوَنُه فََيقُولُونَ قُْم فَاْشفَْع لََنا إِلَى َربَِّنا فََيقُولُ آَدُم َعلَْيكُْم بُِن

يَسى إِْبَراِهيَم فََيأُْتونَ إِْبَراِهيَم فََيُدلُُّهْم َعلَى ُموَسى فََيأُْتونَ ُموَسى فََيُدلُُّهْم َعلَى ِعيَسى فََيأُْتونَ ِع
للَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلي أَنْ أَقُوَم إِلَْيـِه فََيثُـوُر   فََيقُولُ أَُدلُّكُْم َعلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ قَالَ فََيأُْتونِي فََيأْذَنُ ا
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َمْجِلِسي أَطَْيَب رِيحٍ َشمََّها أََحٌد قَطُّ َحتَّى آِتَي َربِّي فَُيَشفَِّعنِي َوَيْجَعلَ ِلي ُنوًرا ِمـْن َشـْعرِ   
َوَجَد الُْمْؤِمُنونَ َمْن َيْشفَُع لَُهْم  َرأِْسي إِلَى șُفْرِ قََدِمي فََيقُولُ الْكَاِفُرونَ ِعْنَد ذَِلَك ِلإِْبِليَس قَْد

 َشمََّها فَقُْم أَْنَت فَاْشفَْع لََنا إِلَى َربَِّك فَإِنََّك أَْنَت أَْضلَلَْتَنا قَالَ فََيقُوُم فََيثُوُر َمْجِلُسُه أَْنَتَن رِيحٍ
ْيطَانُ لَمَّا قُِضَي الْأَْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم أََحٌد قَطُّ ثُمَّ َيْعظُُم ِلَجَهنََّم فََيقُولُ ِعْنَد ذَِلَك َوقَالَ الشَّ

  . َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم إِلَى آِخرِ الْآَيِة
ىــدۇكى، ئــۇقبه ئىبنــى ئــامىر جۇھهنىــدىن رىــۋايهت قىلىن _  10033

بـۇرۇنقى ۋە  هللا ا« :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئارىســـىدا ھۆكـــۈم  نىـــڭبـــارلىق ئىنســـاننى يىغىـــپ، ئۇالر نكـــىكېيى

رەببىمىــز بىــزگه ھۆكــۈم ”: مىنلهرۇئيىن، مــېــچىقىرىــپ بولغانــدىن ك
. دەيـدۇ “ ؟رەببىمىـزدىن شـاپائهت تىلهيـدۇ   كىم بىـزگه  ئهمدى  .چىقاردى
ئۇنى ئـۆز  هللا چۈنكى ا! رىڭالرېئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا ب”: ئۇالرغا

ئىنسـانالر  . دېيىلىـدۇ “ ى ۋە ئۇنىڭ بىـلهن سۆزلهشـتى  قولى بىلهن ياراتت
رەببىمىزدىن بىـزگه شـاپائهت    ۇپ،تۇرئورنۇڭدىن ”: رىپېئۇنىڭ ئالدىغا ب

“ !رىڭالرېـ نۇھنىـڭ ئالـدىغا ب  ” :ئادەم ئهلهيهىسسـاالم . دەيدۇ“ !تىلىگىن
ــدۇ ــۇالر . دەي ــدۇ  ئ ــدىغا بارى ــاالمنىڭ ئال ــۇھ ئهلهيهىسس ــۇ. ن ــراھىم ، ئ ئىب

ــاالمنىڭ ــدۇ  ئهلهيهىسســ ــالپ قويىــ ــدىغا باشــ ــۇالر .ئالــ ــراھىم  ئــ ئىبــ
ئۇ، مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا    . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا بارىدۇ

ئـۇ، ئىيسـا   . مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا بارىـدۇ ئۇالر . باشالپ قويىدۇ
ــدۇ   ــالپ قويىـــ ــدىغا باشـــ ــاالمنىڭ ئالـــ ــۇالر . ئهلهيهىسســـ ــا ئـــ ئىيســـ

ــ ــۇ .دۇئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئالـــدىغا بارىـ مهن ســـىلهرنى ساۋاتســـىز ” :ئـ
ئـۇالر مېنىـڭ ئالـدىمغا     ۋە دەيـدۇ “ پهيغهمبهرنىڭ ئالدىغا باشالپ بارىمهن

 .رۇخسـهت بېرىـدۇ  ھۇزۇرىـدا تۇرىشـىمغا    ئۆزىنىـڭ  رەببىم ماڭـا  .لىدۇېك
تۇرغان يېرىمدە ئۇ كـۈنگىچه پۇرالمىغـان بىـر خۇشـپۇراق پهيـدا بولىـدۇ،       

ــ   ما ،ھۇزۇرىغــا بارغىنىمــدا  نىــڭرەببىم قى ۇڭــا شــاپائهت قىلىــش ھوق
ــدۇېب ــۇر    . رىلى ــر ن ــۈلمىگهن بى ــى كۈت ــرنىقىمغىچه مېن ــىمدىن تى بېش
مىنلهر ئۆزلىرىگه شاپائهت ۇئم”: كاپىرالر شهيتانغا ،شۇ چاغدا. الىدۇىۋروئ

رەببىڭـدىن   ئورنۇڭـدىن تـۇرۇپ،   قىلىدىغان بىرىنى تاپتى، ئهمدى سـهنمۇ 
ئـۇ  . دەيـدۇ “ ئـازدۇردۇڭ چۈنكى سهن بىزنـى يولـدىن   ! شاپائهت تىلهبىزگه 
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ئانــدىن . پــۇراق قاپاليــدۇسېســىق  مــۇبهك ۇشــىغا ئهتراپنــىتۇرئورنىــدىن 
هللا ا﴿: چاغــدا مۇنــداق دەيــدۇشــۇ ئــۇ . دۇلىجهھهنــنهم كۆرســىتى ئۇنىڭغــا

لىق يئىتــائهت قىلغــۇچىنى مۇكاپــاتالش، ئاســى (ھهقىــقهتهن ســىلهرگه 
راســـت ۋەدىنـــى قىلغـــان ئىـــدى ) قىلغـــۇچىنى جازاالشـــتىن ئىبـــارەت

يىن تىـرىلىش،  ېـ ئۆلگهنـدىن ك (سـىلهرگه   ، مهن)ۋەدىسىگه ۋاپا قىلـدى (
) ۋەدەمـگه (ۋەدە قىلغـان ئىـدىم،   ) دەپ يالغـان  ، جـازا دېگهنـلهر يـوق   بساۋا

   .»دەيدۇ ①﴾مخىالپلىق قىلدى
  )2804: مىىدار(

لََّم َيْوًمـا بِلَْحـمٍ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـ   10034
 َوَهـلْ  فَُرِفَع إِلَْيِه الذَِّراُع َوكَاَنْت ُتْعجُِبُه فََنَهَس ِمْنَها َنْهَسةً فَقَالَ أََنا َسيُِّد النَّاسِ َيْوَم الِْقَياَمِة

اِحٍد فَُيْسِمُعُهْم الدَّاِعي َتْدُرونَ بَِم ذَاَك َيْجَمُع اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة الْأَوَِّلَني َوالْآِخرِيَن ِفي َصِعيٍد َو
َوَيْنفُذُُهْم الَْبَصُر َوَتْدُنو الشَّْمُس فََيْبلُغُ النَّاَس ِمْن الَْغمِّ َوالْكَْربِ َما لَا ُيِطيقُـونَ َوَمـا لَـا    

ْد َبلََغكُْم أَلَا َتْنظُُرونَ َيْحَتِملُونَ فََيقُولُ َبْعُض النَّاسِ ِلَبْعضٍ أَلَا َتَرْونَ َما أَْنُتْم ِفيِه أَلَا َتَرْونَ َما قَ
 َمْن َيْشفَُع لَكُْم إِلَى َربِّكُْم فََيقُولُ َبْعُض النَّاسِ ِلَبْعضٍ ائُْتوا آَدَم فََيأُْتونَ آَدَم فََيقُولُونَ َيـا آَدمُ 

ةَ فََسَجُدوا لََك اْشفَْع لََنا أَْنَت أَُبو الَْبَشرِ َخلَقََك اللَُّه بَِيِدِه َوَنفǸََ ِفيَك ِمْن ُروِحِه َوأََمَر الَْملَاِئكَ
َيْوَم إِلَى َربَِّك أَلَا َتَرى إِلَى َما َنْحُن ِفيِه أَلَا َتَرى إِلَى َما قَْد َبلََغَنا فََيقُولُ آَدُم إِنَّ َربِّي غَِضَب الْ

ي َعْن الشََّجَرِة فََعَصْيُتُه َنفِْسـي  غََضًبا لَْم َيْغَضْب قَْبلَُه ِمثْلَُه َولَْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمثْلَُه َوإِنَُّه َنَهانِ
ى َنفِْسي اذَْهُبوا إِلَى غَْيرِي اذَْهُبوا إِلَى ُنوǳٍ فََيأُْتونَ ُنوًحا فََيقُولُونَ َيا ُنوǳُ أَْنَت أَوَّلُ الرُُّسلِ إِلَ

ا َنْحُن ِفيِه أَلَا َتَرى َما قَـْد  الْأَْرضِ َوَسمَّاَك اللَُّه َعْبًدا َشكُوًرا اْشفَْع لََنا إِلَى َربَِّك أَلَا َتَرى َم
 ِمثْلَُه َبلََغَنا فََيقُولُ لَُهْم إِنَّ َربِّي قَْد غَِضَب الَْيْوَم غََضًبا لَْم َيْغَضْب قَْبلَُه ِمثْلَُه َولَْن َيْغَضَب َبْعَدُه

َهُبوا إِلَى إِْبَراِهيَم َصلَّى اللَُّه َوإِنَُّه قَْد كَاَنْت ِلي َدْعَوةٌ َدَعْوُت بَِها َعلَى قَْوِمي َنفِْسي َنفِْسي اذْ
ـ  ا إِلَـى  َعلَْيِه َوَسلََّم فََيأُْتونَ إِْبَراِهيَم فََيقُولُونَ أَْنَت َنبِيُّ اللَِّه َوَخِليلُُه ِمْن أَْهلِ الْأَْرضِ اْشفَْع لََن

َيقُولُ لَُهْم إِْبَراِهيُم إِنَّ َربِّـي قَـْد   َربَِّك أَلَا َتَرى إِلَى َما َنْحُن ِفيِه أَلَا َتَرى إِلَى َما قَْد َبلََغَنا فَ
ي غَِضَب الَْيْوَم غََضًبا لَْم َيْغَضْب قَْبلَُه ِمثْلَُه َولَا َيْغَضُب َبْعَدُه ِمثْلَُه َوذَكََر كَذََباِتِه َنفِْسي َنفِْس

                                                 
  .ـ ئايهت 22سۈرە ئىبراھىم،  ①
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لَْيِه َوَسلََّم فََيقُولُونَ َيا ُموَسى اذَْهُبوا إِلَى غَْيرِي اذَْهُبوا إِلَى ُموَسى فََيأُْتونَ ُموَسى َصلَّى اللَُّه َع
ى إِلَى أَْنَت َرُسولُ اللَِّه فَضَّلََك اللَُّه بِرَِسالَاِتِه َوبَِتكِْليِمِه َعلَى النَّاسِ اْشفَْع لََنا إِلَى َربَِّك أَلَا َتَر

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َربِّي قَْد غَِضَب َما َنْحُن ِفيِه أَلَا َتَرى َما قَْد َبلََغَنا فََيقُولُ لَُهْم ُموَسى َصلَّى ال
قَْتِلَهـا  الَْيْوَم غََضًبا لَْم َيْغَضْب قَْبلَُه ِمثْلَُه َولَْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمثْلَُه َوإِنِّي قََتلُْت َنفًْسا لَْم أُوَمْر بِ

فََيأُْتونَ ِعيَسى فََيقُولُونَ َيا ِعيَسى أَْنَت  َنفِْسي َنفِْسي اذَْهُبوا إِلَى ِعيَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
إِلَى  َرُسولُ اللَِّه َوكَلَّْمَت النَّاَس ِفي الَْمْهِد َوكَِلَمةٌ ِمْنُه أَلْقَاَها إِلَى َمْرَيَم َوُروǳٌ ِمْنُه فَاْشفَْع لََنا

قُولُ لَُهْم ِعيَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ َربَِّك أَلَا َتَرى َما َنْحُن ِفيِه أَلَا َتَرى َما قَْد َبلََغَنا فََي
ْنًبـا  َربِّي قَْد غَِضَب الَْيْوَم غََضًبا لَْم َيْغَضْب قَْبلَُه ِمثْلَُه َولَْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمثْلَُه َولَْم َيذْكُْر لَُه ذَ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيأُْتونِّي فََيقُولُونَ َيا  َنفِْسي َنفِْسي اذَْهُبوا إِلَى غَْيرِي اذَْهُبوا إِلَى ُمَحمٍَّد
ْشفَْع لََنا ُمَحمَُّد أَْنَت َرُسولُ اللَِّه َوَخاَتُم الْأَْنبَِياِء َوغَفََر اللَُّه لََك َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر ا

َرى َما قَْد َبلََغَنا فَأَْنطَِلُق فَآِتي َتْحَت الَْعْرشِ فَأَقَُع َساجًِدا إِلَى َربَِّك أَلَا َتَرى َما َنْحُن ِفيِه أَلَا َت
أََحٍد قَْبِلي ِلَربِّي ثُمَّ َيفَْتُح اللَُّه َعلَيَّ َوُيلْهُِمنِي ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسنِ الثََّناِء َعلَْيِه َشْيئًا لَْم َيفَْتْحُه ِل

أَْسَك َسلْ ُتْعطَْه اْشفَْع ُتَشفَّْع فَأَْرفَُع َرأِْسي فَأَقُولُ َيـا َربِّ أُمَِّتـي   ثُمَّ ُيقَالُ َيا ُمَحمَُّد اْرفَْع َر
أُمَِّتي فَُيقَالُ َيا ُمَحمَُّد أَْدِخلْ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتَك َمْن لَا ِحَساَب َعلَْيِه ِمْن الَْبابِ الْـأَْيَمنِ ِمـْن   

اسِ ِفيَما ِسَوى ذَِلَك ِمْن الْأَْبَوابِ َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه إِنَّ أَْبَوابِ الَْجنَِّة َوُهْم ُشَركَاُء النَّ
  .َما َبْيَن الِْمْصَراَعْينِ ِمْن َمَصارِيعِ الَْجنَِّة لَكََما َبْيَن َمكَّةَ َوَهَجرٍ أَْو كََما َبْيَن َمكَّةَ َوُبْصَرى

ــۇ _  10034 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــداقئهبـ ــۋايهت  دىن مۇنـ رىـ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن     پهيغهمـبهر   ،بىر كۈنى: قىلىنىدۇ

ــدۇق ــله ئىـ ــدىغائۇنىـــڭ  .بىلـ ــولى   ئالـ ــان قـ ــاۋاب قىلىنغـ قوينىـــڭ كـ
. كهلتۈرۈلــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇنى بهكمــۇ ياخشــى كــۆرەتتى

  :مۇنداق دېدى م يېگهندىن كېيىنئۇنىڭدىن بىر چىشله
مه ېنــ .مهنبــولى ىنســانالرنىڭ ســهييىدى مهن قىيــامهت كــۈنى ئ «
قىيامهت كـۈنى  هللا بىلهمسىلهر؟ ا) شۇنداق بولىدىغانلىقىنى(تىن بسهۋە

ــۆپىلىككه توپاليــدۇ   ــارلىق ئىنســاننى بىــر ت پۈتــۈن  .دۇنياغــا كهلــگهن ب
ھهرقانــداق كىشــى . خــااليىق بىــر جاكارچىنىــڭ ئــاۋازىنى ئاڭلىيااليــدۇ

قۇيـــاش ئۇالرغـــا . رەلهيـــدۇمهھشـــهرگاھتىكى ئاالمـــاننى بىـــر قـــاراپال كۆ
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غهم ۋە بــاالالر ئــۇالرنى  بهرداشــلىق بهرگۈســىزقىن بولىــدۇ، ېناھــايىتى يــ
قانـــداق ئهھۋالـــدا ”: نىهـــايهت، كىشـــىلهر بىـــر ـ بىـــرىگه   . لىـــدۇىۋائور

ــۋاتقىنىڭالرنى،  ــۈن  تۇرىــــ ــېمه كــــ ــىڭالرغا نــــ ــى  بېشــــ كهلگىنىنــــ
ئهت سىلهر ئۈچۈن رەبـبىڭالردىن شـاپا  ئهڭ ياخشىسى بىلمهيۋاتامسىلهر؟ 

بـۇ  ”: شۇنىڭ بىلهن، بهزىـلهر . دېيىشىدۇ “!ىنى تېپىڭالرتىلهيدىغان بىر
ــارايلى   ــادەم ئهلهيهىسســاالم ھهل قىالاليــدۇ، ئۇنىــڭ ئالــدىغا ب “ ئىشــنى ئ

سـهن  ! ئـى ئـادەم  ”: رىـپ ېئۇالر ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالـدىغا ب . دەيدۇ
ئــۆز  ســېنى ئــۆز قــولى بىــلهن يــاراتتى، ســاڭاهللا ئىنســانالرنىڭ ئاتىســى، ا

ەببىڭـدىن  ر .ىدى، پهرىشتىلهرنى سـاڭا سـهجدە قىلـدۇردى   ۋلھىدىن پۈور
قانـداق ئهھۋالـدا ئىكهنلىكىمىزنـى،     نىـڭ بىز! شاپائهت تىلىگىنبىزگه 

ــ  ئـــادەم . دەيـــدۇ“ ۋاتقىنىنى بىلمهيۋاتامســـهن؟ۇمىلهر بولـــېبىـــزگه نـ
ــ   ”: ئهلهيهىسســاالم دىن بــۇرۇن رەبــبىم بۈگــۈن بهك غهزەپ قىلــدى، بۇن

ــداق غهزە ــداق  ېن كدىپ قىلىــپ باقمىغــان، بۇنــ بۇن يىنمــۇ ھهرگىــز بۇن
دەرەخـكه يېقىنلىشىشـتىن توسـقان     تۈپئۇ مېنى بىر  .غهزەپ قىلمايدۇ

ھالىمغــا ۋاي، ھالىمغــا  .لىق قىلــدىميئهممــا مهن ئۇنىڭغــا ئاســى ،ئىــدى
ــىغا ب ! ۋاي ــدىن باشقىس ــمهن ــدىغا    ،رىڭالرې ــاالمنىڭ ئال ــۇھ ئهلهيهىسس ن
! ئى نۇھ”: ىپبېرۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئۇالر ن. دەيدۇ“ !رىڭالرېب

شـۈكۈر  ‹سـېنى  هللا ا .سـهن پهيغهمبهر تـۇنجى ۋەتىلـگهن  هسهن يهر يۈزىگه ئ
 !رەببىڭــدىن بىــزگه شــاپائهت تىلىگىــن .دەپ ئاتىــدى ›قىلغــۇچى بهنــدە

ــڭبىز ــ    نىــ ــزگه نــ ــى، بىــ ــدا ئىكهنلىكىمىزنــ ــداق ئهھۋالــ مىلهر ېقانــ
ــۇھ ئهلهيهىسســاالم ئۇالرغــا . دەيــدۇ“ ۋاتقىنىنى بىلمهيۋاتامســهن؟ۇبولــ : ن

ن بۇنداق غهزەپ قىلىـپ  بۇرۇرەببىم بۈگۈن بهك غهزەپ قىلدى، بۇندىن ”
مېنىـڭ   .يىنمۇ ھهرگىـز بۇنـداق غهزەپ قىلمايـدۇ   ېباقمىغان، بۇندىن ك

ئـۇ  ئهممـا مهن   ،ئىجابهت بولىدىغان بىر دۇئايىم بار ئىـدى قهۋمىم ئۈچۈن 
بىــلهن  ـ ئــۆزەم   ئهمــدى ئــۆز .دۇئــايىم بىــلهن قهۋمىمــگه بهددۇئــا قىلــدىم

ئىبـراھىم ئهلهيهىسسسـاالمنىڭ    !ھالىمغـا ۋاي، ھالىمغـا ۋاي  . ئاۋارىمهن
ئـۇالر ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئالـدىغا     . دەيـدۇ “ !رىڭالرېـ ئالدىغا ب
ــپ ــراھىم ”: بېرى ــى ئىب ــهن ا! ئ ــدىكى   هللاس ــرى، يهر يۈزى ــڭ پهيغهمبى نى
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قانــداق  نىــڭبىز! رەببىڭــدىن بىــزگه شــاپائهت تىلىگىــن  .دوستىســهن
ــ   ــزگه نـــ ــى، بىـــ ــدا ئىكهنلىكىمىزنـــ ــېئهھۋالـــ ۋاتقىنىنى ۇمىلهر بولـــ

رەبــبىم ”: ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم ئۇالرغــا. دەيــدۇ“ بىلمهيۋاتامســهن؟
ــدىن   ــدى، بۇنـ ــۈن بهك غهزەپ قىلـ ــۇرۇبۈگـ ــپ  بـ ــداق غهزەپ قىلىـ ن بۇنـ

سـىلهرمۇ  . يىنمۇ ھهرگىز بۇنداق غهزەپ قىلمايـدۇ ېباقمىغان، بۇندىن ك
ئـۆز ـ   ھـازىر   .ئېيتقانىـدىم يالغـان  مهن ئۈچ قېتىم ) دۇنيادا( بىلىسىلهر،

ــۆزەم ــلهن  ئــ ــاۋارىمهنبىــ ــا ۋاي  .ئــ ــا ۋاي، ھالىمغــ ــدىن  !ھالىمغــ مهنــ
ئۇالر . دەيدۇ“ !رىڭالرېمۇسانىڭ ئالدىغا ب! رىڭالرېنىڭ ئالدىغا بسىباشقى

ــدىغا   نىــڭ هللاســهن ا! ئــى مۇســا” :بېرىــپمۇســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئال
ــۇلى، ا ــبهر قىلىـــش ۋە ســـهن بىـــلهن بىۋاســـىته  ســـېنى پهللا رەسـ هيغهمـ

ــارقىلىق   ــىش ئـ ــېنى(سۆزلىشـ ــدى ) سـ ــتۈن قىلـ ــانالردىن ئۈسـ  .ئىنسـ
قانـــداق ئهھۋالـــدا  نىـــڭبىز! رەببىڭـــدىن بىـــزگه شـــاپائهت تىلىگىـــن 

ــى، بىــزگه نــ  ــېئىكهنلىكىمىزن “ ۋاتقىنىنى بىلمهيۋاتامســهن؟ۇمىلهر بول
هك غهزەپ قىلـدى،  رەبـبىم بۈگـۈن ب  ”: مۇسا ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا. دەيدۇ

يىنمــۇ ېن بۇنــداق غهزەپ قىلىــپ باقمىغــان، بۇنــدىن ك   بــۇرۇدىن نــبۇ
ئۆلتـۈرۈپ  نـاھهق  بىـر ئىنسـاننى   مهن  .ھهرگىز بۇنداق غهزەپ قىلمايدۇ

ھالىمغـا ۋاي، ھالىمغـا    .ئـاۋارىمهن  ـ ئـۆزەم بىـلهن    ھازىر ئـۆز  .ىدىمقويغان
ئــــــۇالر ئىيســــــا . دەيــــــدۇ“ !رىڭالرېــــــئىيســــــانىڭ ئالــــــدىغا ب !ۋاي
نىـڭ رەسـۇلى،   هللاسـهن ا ! ئى ئىيسـا ”: بېرىپهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ئ
ــگه هللا ــلىغاننىـــڭ مهريهمـ ــىكهلىم تاشـ ــگهن هللا ، اىسـ ــدىن كهلـ تهرىپىـ

غىڭــدا گهپ قىلغانســهن، رەببىڭــدىن بىــزگه ېبۆشــۈكتىكى چروھســهن، 
قانـداق ئهھۋالـدا ئىكهنلىكىمىزنـى، بىـزگه     نىڭ بىز! شاپائهت تىلىگىن

ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالم   . دەيدۇ“ ىلمهيۋاتامسهن؟ۋاتقىنىنى بۇمىلهر بولېن
ن بۇنـداق غهزەپ  بـۇرۇ رەببىم بۈگۈن بهك غهزەپ قىلدى، بۇندىن ”: ئۇالرغا

، يىنمـۇ ھهرگىـز بۇنـداق غهزەپ قىلمايـدۇ    ېقىلىپ باقمىغان، بۇنـدىن ك 
 !ھالىمغــا ۋاي، ھالىمغــا ۋاي. ئــاۋارىمهن ئــۆزەم بىــلهنھــازىر ئــۆز ـ    مهن 

“ !مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا بېـرىڭالر    ،دىغانىڭ ئالـ سىمهندىن باشقى
ــاپائهت  . دەيـــدۇ ــا ئهلهيهىسســـاالم بـــۇ يهردە ئۆزىنىـــڭ شـ لـــېكىن ئىيسـ
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. نى تىلغـا ئالمايـدۇ  چقانـداق گۇنـاھ  ېھقىلماسلىقىغا ئـۆزرە بولىـدىغان   
ئـــى مـــۇھهممهد ”: لىـــپېغا كمنىـــڭ ئالـــدىمېئـــۇالر شـــۇنىڭ بىـــلهن، 
ــاالم ــۇلى، پهيغهمهللاســــــهن ا! ئهلهيهىسســــ بهرلهرنىــــــڭ نىــــــڭ رەســــ

يىنكى گۇنـاھلىرىڭنى ئهپـۇ   ېۋە ك بۇرۇنقىسېنىڭ هللا ا .سهنىقىسئاخىر
قانـداق  نىـڭ  بىز! رەببىڭـدىن بىـزگه شـاپائهت تىلىگىـن     شۇڭا. قىلغان

ــ   ــزگه نـــ ــى، بىـــ ــدا ئىكهنلىكىمىزنـــ ــېئهھۋالـــ ۋاتقىنىنى ۇمىلهر بولـــ
ــدۇ“ بىلمهيۋاتامســهن؟ ــدىن مهن . دەي ــېگىگه  ئورنۇم ــۇرۇپ، ئهرشــنىڭ ت ت

چكىمگه ېھـ  بـۇرۇن هللا ا .يهردە رەبـبىمگه سـهجدە قىلىـمهن    ئـۇ  ۋە بارىمهن
ئــۇ  .ىــدۇقىلســىپ قىلمىغــان ھهمــدۇ ســانا دۇئــالىرىنى ماڭــا ئىلهــام ېن

بېشـىڭنى  ! ئـى مـۇھهممهد  ”: ماڭا ئاندىن. قا يالۋۇرىمهنهللادۇئاالر بىلهن ا
خـــالىغىنىڭنى  .ڭگه قـــۇالق ســـېلىنىدۇۈســـۆز ۈرۈپ ســـۆزلىگىن،كۆتـــ

، شــاپائهت ىگىــنشــاپائهت تىل .ىلىــدۇســورىغىن، ســورىغان نهرســهڭ بېر 
ئـۈممىتىم،  ! ئـى رەبـبىم  ” :مهن. دەيدۇ“ رىلىدۇېقى ساڭا بۇقىلىش ھوق
ــۈممىتىم ــالۋۇرىمهن“ ئ ــا. دەپ ي ــۇھهممهد ”: ماڭ ــى م ــدىن ! ئ ئۈممىتىڭ

نىڭ ئـوڭ تهرىپىـدىن   دەرۋازىسـى قا تارتىلمايدىغانلىرىنى جهننهت بساېھ
ــنهتكه( ــۈزگىن )جهن ــۇالر جهن! كىرگ ــقا دەرۋازهتنىــڭ باشــ نئ دىنمۇ ىلىرى

 نىڭ نـامى بولغان زات ئىلكىدە نىمېج. دېيىلىدۇ“ تۇرقكىرىشكه ھهقلى
نىڭ ئىككـى قانىتىنىـڭ ئارىسـى    دەرۋازىسـى جهنـنهت   ،بىلهن قهسـهمكى 

   .»ېلىدۇسرا ئارىسىدەك كۇمهككه بىلهن ھهجهر ۋەياكى مهككه بىلهن ب
 )194: مۇسلىم(

  .َوِحْمَيَر َمكَّةَ َبْيَن كََما: وللبخاريـ  10035
ــارى_  10035 ــنهت «: بۇخ نىڭ ئىككــى قانىتىنىــڭ  دەرۋازىســىجهن

دەپ رىـۋايهت  » كېلىـدۇ ك دەئارىسـى  نىـڭ ئارىسى مهكـكه بىـلهن ھىميهر  
  .قىلغان

َيْجَمُع اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى النَّاَس فََيقُوُم الُْمْؤِمُنونَ َحتَّى ُتْزلََف  :ويف روايةـ   10036
 فََيأُْتونَ آَدَم فََيقُولُونَ َيا أََباَنا اْسَتفِْتْح لََنا الَْجنَّةَ فََيقُولُ َوَهلْ أَْخَرَجكُْم ِمْن الَْجنَِّة إِلَّا لَُهْم الَْجنَّةُ

َخِطيئَةُ أَبِيكُْم آَدَم لَْسُت بَِصاِحبِ ذَِلَك اذَْهُبوا إِلَى اْبنِي إِْبَراِهيَم َخِليلِ اللَِّه قَـالَ فََيقُـولُ   
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لَْسُت بَِصاِحبِ ذَِلَك إِنََّما كُْنُت َخِليلًا ِمْن َوَراَء َوَراَء اْعِمُدوا إِلَى ُموَسى َصلَّى اللَُّه  إِْبَراِهيُم
 َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّذي كَلََّمُه اللَُّه َتكِْليًما فََيأُْتونَ ُموَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيقُـولُ لَْسـتُ  

َهُبوا إِلَى ِعيَسى كَِلَمِة اللَِّه َوُروِحِه فََيقُولُ ِعيَسى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  بَِصاِحبِ ذَِلَك اذْ
اَنـةُ  لَْسُت بَِصاِحبِ ذَِلَك فََيأُْتونَ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيقُوُم فَُيْؤذَنُ لَُه َوُتْرَسلُ الْأََم

َنَبَتْي الصَِّراȓِ َيِميًنا َوِشَمالًا فََيُمرُّ أَوَّلُكُْم كَالَْبْرقِ قَالَ قُلُْت بِأَبِي أَْنـَت  َوالرَِّحُم فََتقُوَماِن َج
ـ  مَّ َوأُمِّي أَيُّ َشْيٍء كََمرِّ الَْبْرقِ قَالَ أَلَْم َتَرْوا إِلَى الَْبْرقِ كَْيَف َيُمرُّ َوَيْرجُِع ِفي طَْرفَِة َعْينٍ ثُ

َمرِّ الطَّْيرِ َوَشدِّ الرَِّجالِ َتْجرِي بِهِْم أَْعَمالُُهْم َوَنبِيُّكُْم قَاِئٌم َعلَى الصِّـَراȓِ  كََمرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَ
ـ  ا َيقُولُ َربِّ َسلِّْم َسلِّْم َحتَّى َتْعجَِز أَْعَمالُ الِْعَباِد َحتَّى َيجِيَء الرَُّجلُ فَلَا َيْسَتِطيُع السَّْيَر إِلَّ

  . َزْحفًا
 ،قىيـامهت كـۈنى  «: ر رىـۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   باشقا بى_  10036

ــدۇ  هللا ا ــا يىغى ــر جايغ ــ .ئىنســانالرنى بى ــۆرە مىنلهر ۇئم ــا  ئ ــدۇ، ئۇالرغ تۇرى
ــنهت ي ــتۇرېجهن ــدىغا    .لىدۇۇقىنالش ــاالمنىڭ ئال ــادەم ئهلهيهىسس ــۇالر ئ ئ

“ !چىلىشىنى سورىغىنېىنىڭ ئدەرۋازىسجهننهت ! ئى ئاتىمىز”: بېرىپ
ســىلهرنى جهننهتــتىن هللا ا ،بىلهمســىلهر”: مئــادەم ئهلهيهىسســاال. دەيــدۇ

 .مهن بۇ ئىشنىڭ ئهھلى ئهمهسئاتاڭالرنىڭ خاتالىقى تۈپهيلى چىقاردى، 
نىــڭ دوســتى بولغــان ئوغلــۇم ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئالــدىغا هللا
مهن بـۇ ئىشـنىڭ   ” :ئىبراھىم ئهلهيهىسسـاالم ئۇالرغـا  . دەيدۇ“ !رىڭالرېب

ــۇقىرى  گهرچه مهن ئۇنىــڭ ، ئهھلــى ئهمهس ــداق ي دوســتى بولســاممۇ، بۇن
ســــىلهر مۇســــا  ،شــــۇنىڭ ئۈچــــۈن مهرتىــــۋىگه ســــاھىب ئهمهســــمهن،

داۋامـى يۇقىرىقىغـا ئوخشـاش    ... »“!رىڭالرېئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا ب
ــۇپ، ــيىلگهن  بول ــداق دې ــدا يهنه مۇن ــلهن ســىله ـ     هللا ا: ئۇنىڭ ــانهت بى ئام

ئوڭ ۋە سول  رۈكىنىڭۋكۆ پىلسىرات) ئۇ ئىككىسى(رەھىمنى ئهۋەتىدۇ، 
زلىكىــدە ېتهرىپىــدە تۇرىــدۇ، ئهڭ باشــتا ئــۆتكهنلهر ئۇنىڭــدىن چاقمــاق ت

  ):يهنى ئهبۇ ھۇرەيرە( ئۆتىدۇ، مهن
 زلىكـى ېچاقمـاق ت  !ئاتا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا بولسـۇن     ! ـ ئى رەسۇلۇلالھ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غانىدىم،؟ ـ دەپ سورىقانداق بولىدۇ
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 ىچهكـۆزنى يۇمـۇپ ئـاچق   رمىگهنمـۇ؟ ئـۇ   نىڭ چاققىنىنى كۆچاقماقـ  
ــۈپ ك ــدۇېئۆتـ ــلهر  .تىـ ــيىن كهلگهنـ ــدىن كېـ ــامالدەك ئۇنـ ــدىن شـ ، ئۇنـ

ئۇنىڭـــدىن  .كېيىـــنكىلهر قۇشـــنىڭ ئۇچۇشـــىدەك تېـــزلىكته ئۆتىـــدۇ
. كېيىنكى ئىنسـانالرنىڭ تېزلىكىمـۇ ئـۆز ئهمهللىـرىگه يارىشـا بولىـدۇ      

م سـاالمهت  رەبـبى «: رۈكى ئۈستىدە تۇرۇپۋكۆ پىلسىراتپهيغهمبىرىڭالر 
ئـاز  ھهتتا ئهمهللىـرى   .دەيدۇ »!زگىنۈرەببىم ساالمهت ئۆتك! زگىنۈئۆتك

ــىراتتىن   ــانالر پىلس ــپ قالغ ــاي،     كېلى ــادىر بواللم ــكه ق ــپ ئۆتۈش مېڭى
  . ، ـ دېدىئۆمىلهپ ئۆتىدۇ

  )195: مۇسلىم(

لََّم أََنا َسيُِّد َولَـِد  َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـ   10037
َواُه إِلَّا آَدَم َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا فَْخَر َوبَِيِدي ِلَواُء الَْحْمِد َولَا فَْخَر َوَما ِمْن َنبِيٍّ َيْوَمِئٍذ آَدَم فََمْن ِس

ُع النَّاُس ثَلَـاثَ فََزَعـاٍت   َتْحَت ِلَواِئي َوأََنا أَوَّلُ َمْن َتْنَشقُّ َعْنُه الْأَْرُض َولَا فَْخَر قَالَ فََيفَْز
فََيأُْتونَ ِعيَسى فََيقُولُ إِنِّي ُعبِْدُت ِمْن  :إال أن فيه. بنحوهفََيأُْتونَ آَدَم فََيقُولُونَ أَْنَت أَُبوَنا آَدُم 

  . ُدوِن اللَِّه الَْحِديثَ بِطُوِلِه
قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت     _  10037
   :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمب

 .مهنبــولى مهن ئــادەم بالىســىنىڭ ئهڭ ئۇلــۇغى   ،قىيــامهت كــۈنى «
بايرىقى بولىدۇ، مـاختىنىش يـوق،    ۇ ساناقولۇمدا ھهمد ،ماختىنىش يوق

 .ئــادەم ئهۋالدىنىــڭ ھهممىســى مېنىــڭ بايرىقىمنىــڭ ئاســتىدا بولىــدۇ 
 .ن كىشـــى مهن بـــولىمهن تىرىلىـــدىغابولـــۇپ دىن بىرىنچـــى ىـــقهبر

لىـدۇ ۋە ئـادەم   ېماختىنىش يوق، ئىنسـانالر ئـۈچ چـوڭ قورقۇنچقـا دۇچ ك    
داۋامى يۇقىرىقىغا ئوخشـاش بولـۇپ،    .»دۇبارىئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا 

ئىيســـــا ، ئـــــۇالر ئـــــاخىرى«: ئۇنىڭـــــدا يهنه مۇنـــــداق دېـــــيىلگهن  
ممىتىم ۈئـ ”: ئىيسـا ئهلهيهىسسـاالم   .دۇبارىـ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا 

   .①..»دەيدۇ“ تۇرسا نى قويۇپ ماڭا چوقۇنغانهللا
  )3148: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2859(ئهلبانى  ①
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َعنِ ُبَرْيَدةَ قَالَ َدَخلَ َعلَى ُمَعاوَِيةَ فَإِذَا َرُجلٌ َيَتكَلَُّم فَقَالَ ُبَرْيَدةُ َيا ُمَعاوَِيةُ ـ   10038
كَلَُّم بِِمثْلِ َما قَالَ الْـآَخُر فَقَـالَ ُبَرْيـَدةُ    فَائْذَنْ ِلي ِفي الْكَلَامِ فَقَالَ َنَعْم َوُهَو َيَرى أَنَُّه َسَيَت

َمـا  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنِّي لَأَْرُجو أَنْ أَْشفََع َيْوَم الِْقَياَمِة َعَدَد 
ُمَعاوَِيةُ َولَا َيْرُجوَها َعِليُّ ْبـُن أَبِـي    َعلَى الْأَْرضِ ِمْن َشَجَرٍة َوَمَدَرٍة قَالَ أَفََتْرُجوَها أَْنَت َيا

  . طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
: بۇرەيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    _  10038

  :مهن .، بىر ئادەم سۆز قىلىۋاتاتتىمنىغا كىردىېمۇئاۋىيهنىڭ يمهن 
. مـ دېـدى   !گىـن مېنىڭ سۆز قىلىشىمغا رۇخسهت بهر! ئى مۇئاۋىيهـ  

  :نى ئويالپمسۆز قىلىشى شئادەمگه ئوخشائۇ  مېنىڭمۇئاۋىيه 
  :سۆز باشالپ مهن. ـ دېدى! رۇخسهتـ  
ــۇلۇلالھنىڭ   ــ رەس ــۈن «: ـ ــامهت ك ــدىكى ى، قىي ــارلىق مهن يهر يۈزى ب

» ئــارزۇ قىلىــمهنشــاپائهت قىلىشــنى  نهرســىلهرنىڭ ســانى بىــلهن تهڭ
ئۈمىد قىلىۋاتامسـهن؟   ۇنىسهن ئ !ئى مۇئاۋىيه. دېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم

تـالىبمۇ ئۈمىـد قىلمىغـان ئىـدى، ـ       ۇئـۇنى ئهلـى ئىبنـى ئهبـ     ،ۋاھـالهنكى 
   ①.مدېدى

  )22434: ئهھمهد(

: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال األنصاري أنيس عنـ   10039
»Ɔا شيء كل يف القيامة يوم ألشفع إư وجه على Ûومدر حجر من األرض« .  

ــۋايهت   _ 10039 ــۇدىن رىـــ ــۇ ئهنهـــ ــارى رەزىيهلالھـــ ئهنىـــــس ئهنســـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
قىيــامهت كــۈنى يهر يۈزىــدىكى تــاش ۋە ئىنســانالردىن تارتىــپ   مهن«

  . ②»ۇچىمهنھهممه نهرسىگه شاپائهت قىلغ
  )»ئهۋسهتئهل«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھهدىســى زەئىــپ  ): 18525(ھهيســهمى  ①

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئهھــمهد ئىبنــى ئهمــر    ): 18527(ھهيســهمى  ② ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ب

 .لمهيدىغان بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئاساسهن ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئىسىملىك مهن بى
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 آź إƆ«: وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة عن ايب – 10040
Ûفأضرب جهنم Ûاŏفيفتح با Ûƃ Ûد فأدخلƥامد اهللا فأƮ ده ماƥ قبلي أحد  Ûوال مثلـه 
 قريش من ناس إƃ فيقوم ƯلصاÛ اهللا إال إله ال: قال من منها أخرج Ż بعدي أحد Ʒمده
  . »النار يف وأتركهم وجوههمÛ أعرف وال نسبهمÛ فأعرف Ûƃ فينسبون

ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   _  10040
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىغا  نىـــڭزاخومهن د« ــى بېرىـــپ،ئالـ ــاقىمهن، دەرۋازىسـ دەرۋازا نى قـ
ــدۇېئ ــگه كىرىـــ  .چىلىـ ــانا  هللا پ،ئۇنىـــڭ ئىچىـ ــدۇ سـ ــۇنداق ھهمـ ــا شـ قـ

چكىم ئېيتمىغــان، ېهمــدىنى ھــن ئۇنــداق ھبــۇرۇمهنــدىن  ،ئېيتىمهنكــى
ال ئىـالھه  ” :چىـن كۆڭلىـدىن   .چكىم ئېيتمايـدۇ ېيىنمـۇ ھـ  ېمهندىن ك

قـــۇرەيش  .يهردىـــن چىقىـــرىمهن دېـــگهن كىشـــىلهرنى ئـــۇ“ ئىلاللالھـــۇ
ئهمما يۈزلىرىنى تونىمايدىغان  ،لىرىنى بىلىدىغانبنهسهمهن خهلقىدىن 

قويــۇپ ۋالىدۇ، مهن ئــۇالرنى دوزاختــا  ىشــئهگىبىــر تــوپ كىشــى ماڭــا    
  . ①»چىقىمهن

  )»ئهۋسهتئهل«(

 أَْشفَُع َمْن أَوَّلُ :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ ُعَمَر اْبنِ َعنِـ   10041
 َواتََّبَعنِي بِي آَمَن َمْن ثُمَّ اَألْنَصاُر ثُمَّ قَُرْيشٍ ِمْن فَاَألقَْرُب اَألقَْرُب ثُمَّ َبْيِتي أَْهلُ الِْقَياَمِة َيْوَم لَُه
   .الْفَْضلِ أُولُو لَُه أَْشفَُع َمْن َوأَوَّلُ اَألَعاجِمِ ثُمَّ الَْعَربِ َساِئرِ ِمْن ثُمَّ الَْيَمنِ ِمَن

ــۇ ئهنهۇ _  10041 ــۆمهر رەزىيهلالھـــ ــى ئـــ ــائىبنـــ ــۋايهت مـــ دىن رىـــ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
شــاپائهت قىلىــدىغىنىم ئهھلــى بولــۇپ بىرىنچــى  ،مهت كــۈنىقىيــا«

 ئانــدىن ،قــۇرەيش ۋە ئهنســارالر ئانــدىن ئانــدىن يېقىنلىــرىم، .بهيتىمــدۇر
بـارلىق   ئاندىن .يهمهنلىكلهردىن ماڭا ئىمان كهلتۈرۈپ ئهگهشكهنلهردۇر

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن بىلمهيدىغان كىشى بار، ): 18528(ھهيسهمى  ①

 .ـ دېگهن
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ــئهرە ــدىن لهر، ب دەســلهپته شــاپائهت  .گه شــاپائهت قىلىــمهنئهجهمــلهرئان
  . ①»پهزىلهت ئىگىلىرىدۇر قىلىدىغانلىرىم

  )13550: »ئهلكهبىر«(

 أول يقول اهللا صلى اهللا رسول مسع أنه جعفر بن عباد بن امللك عبد عنـ   10042
  . الطائف وأهل مكة وأهل املدينة أهل أمƓ من له أشفع من

ــى جه  _  10042 ــاد ئىبن ــى ئابب ــدۇلمهلىك ئىبن ــئاب ــۇ ئ فهر رەزىيهلالھ
كى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ىدۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىن

  : مۇنداق دېگهن
: ئېرىشــىدىغانالربىرىنچــى بولــۇپ  ئۈممىتىمــدىن شــاپائىتىمگه  «

  . ②»دۇرقالرمهدىنىلىكلهر، مهككىلىكلهر ۋە تائىفلى
 )3470: بهززار(

 مـن  أول قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن عفان ابن يعƖ عثمان عنـ   10043
  . املؤذنون Ż الشهداء Ż االنبياء قيامةال يوم يشفع

ــۋايهت     _  10043 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــان رەزىيهلالھ ــى ئهفف ــمان ئىبن ئوس
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ــۈنى« ــامهت كــ ــى  ،قىيــ ــۇپ بىرىنچــ ــدىغانالربولــ ــاپائهت قىلىــ : شــ

  . ③»رمۇئهززىنلهردۇئاندىن  ،رههىدلېپهيغهمبهرلهر، ش
  )3471: بهززار(

                                                 
ان كىشـىلهر  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن بىلمهيدىغ): 18538(ھهيسهمى  ①

 .بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مهن بىلمهيـدىغان     ): 18539(ھهيسهمى  ②

 .كىشىلهر بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئهنبهسـه ئىبنـى ئابـدۇرراھمان     ): 18542(ھهيسهمى  ③

 .هدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئۇمهۋىي ئىسىملىك ھ
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َعْن أَبِي َسِعيٍد َيْرفَُعُه قَالَ إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة أُِتَي بِـالَْمْوِت كَـالْكَْبشِ   ـ   10044
ـ الْأَْملَحِ فَُيوقَُف َبْيَن الَْجنَِّة َوالنَّارِ فَُيذَْبُح َوُهْم َيْنظُُرونَ فَلَْو أَنَّ أََحًدا َماَت فََرًحا لََماَت أَ لُ ْه

  . الَْجنَِّة َولَْو أَنَّ أََحًدا َماَت ُحْزًنا لََماَت أَْهلُ النَّارِ
ىـدۇكى،  ئهبۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن    _  10044

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
لىـپ  ېئۆلـۈم بىـر ئـاال قوچقـار شـهكلىدە ئ      ،قىيامهت كۈنى بولغانـدا «

 ۋە ، جهنـــــنهت بىـــــلهن دوزاخ ئارىســـــىدا توختىتىلىـــــدۇ لىنىـــــپېك
نـاۋادا خۇشـاللىقتىن    .ئالدىدا بوغـۇزالپ تاشـلىنىدۇ   ىئىنسانالرنىڭ كۆز

ئۆلۈپ كېتىدىغان ئىش بولسا ئىـدى، شـۇ چاغـدا جهنـنهت ئهھلـى ئۆلـۈپ       
ھهسـرەتتىن ئۆلـۈپ كېتىـدىغان ئىـش بولسـا       –كهتكهن بوالتتى، قـايغۇ  

  . ①»تكهن بوالتتىئىدى، دوزاخ ئهھلى ئۆلۈپ كه
   )2558: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ   10045
بُّونَ َوَيْنظُُرونَ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْؤَتى بِالَْمْوِت كََهْيئَِة كَْبشٍ أَْملََح فَُيَناِدي ُمَناٍد َيا أَْهلَ الَْجنَِّة فََيْشَرِئ

 فََيقُولُ َهلْ َتْعرِفُونَ َهذَا فََيقُولُونَ َنَعْم َهذَا الَْمْوُت َوكُلُُّهْم قَْد َرآُه ثُمَّ ُيَناِدي َيا أَْهلَ النَّـارِ 
ْم قَْد َرآُه فَُيذَْبُح فََيْشَرِئبُّونَ َوَيْنظُُرونَ فََيقُولُ َهلْ َتْعرِفُونَ َهذَا فََيقُولُونَ َنَعْم َهذَا الَْمْوُت َوكُلُُّه

ْم َيـْوَم  ثُمَّ َيقُولُ َيا أَْهلَ الَْجنَِّة ُخلُوٌد فَلَا َمْوَت َوَيا أَْهلَ النَّارِ ُخلُوٌد فَلَا َمْوَت ثُمَّ قََرأَ َوأَْنِذْرُه
  . ا َوُهْم لَا ُيْؤِمُنونَالَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلٍَة َوَهُؤلَاِء ِفي غَفْلٍَة أَْهلُ الدُّْنَي

ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      _  10045
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
لىـپ  ېئۆلـۈم بىـر ئـاال قوچقـار شـهكلىدە ئ      ،قىيامهت كۈنى بولغانـدا «

دەپ “ ؟سـىلهر بۇنى تونۇم !ئى جهننهت ئهھلى”: چىجاكاربىر  .لىنىدۇېك
ۋە ئـــۇنى بـــۇرۇن  تىـــك تـــۇرۇپ قارايـــدۇ يـــلهن دەرھـــالھهممهســـورايدۇ، 

يىن جهھهنـنهم  ېك .ېيىشىدۇد“ ھهئه، بۇ ئۆلۈمدۇر” :كۆرگهنلىكى ئۈچۈن

                                                 
دېگهن ئىبارىدىن باشقىسى سهھىه، ـ  ” ...خۇشالىقتىن ئۆلۈپ كېتىدىغان ئىش بولسا“): 2073(ئهلبانى  ①

 .دېگهن
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. سـورىلىدۇ دەپ “ ؟بـۇنى تونۇمسـىلهر  ! ئى جهھهننهم ئهھلـى ”: دىنئهھلى
 ئــۇنى بــۇرۇنئۇالرنىــڭ ھهممىســى  .تىــك تــۇرۇپ قارايــدۇ ئۇالرمــۇ دەرھــال

) قوچقار(ئاندىن ئۇ . ېيىشىدۇد“ ھهئه، بۇ ئۆلۈمدۇر”: كۆرگهنلىكى ئۈچۈن
ئهمــدى باشــقا ! ئــى جهنــنهت ئهھلــى” :يىنېــئۇنىڭــدىن ك. بوغۇزلىنىــدۇ

ئهمـدى باشـقا   ! ئـى جهھهنـنهم ئهھلـى    .سـىلهر ئۆلۈم يوقتۇر، ئهبهدى ياشاي
ئانـــدىن پهيغهمـــبهر . »دېيىلىـــدۇ“ ىلهرئۆلـــۈم يوقتـــۇر، ئهبهدى ياشايســـ

ئۇالرنى ھهسرەت كۈنىـدىن ئاگاھالنـدۇرغىن، ئـۇ چاغـدا     ﴿ :يهىسساالمئهله
دۇر، ىـ لهتتپھهممه ئىش بىر تهرەپ قىلىنغان بولىـدۇ، ھـالبۇكى ئـۇالر غه   

  . دىۇئايهتنى ئوق دېگهن ①﴾رئىنكار قىلماقتىدۇ) قىيامهتنى(
 ) 4730: بۇخارى(

 

                                                 
  .ـ ئايهت 39سۈرە مهريهم،  ①
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بۆلۈمىدوزاخ ۋە جهننهت   

نَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَمَّا َخلََق اللَّـُه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَـ   10046
َك لَـا  الَْجنَّةَ قَالَ ِلجِْبرِيلَ اذَْهْب فَاْنظُْر إِلَْيَها فَذََهَب فََنظََر إِلَْيَها ثُمَّ َجاَء فَقَالَ أَْي َربِّ َوِعزَِّت

َحفََّها بِالَْمكَارِِه ثُمَّ قَالَ َيا جِْبرِيلُ اذَْهْب فَاْنظُْر إِلَْيَها فَـذََهَب   َيْسَمُع بَِها أََحٌد إِلَّا َدَخلََها ثُمَّ
 فََنظََر إِلَْيَها ثُمَّ َجاَء فَقَالَ أَْي َربِّ َوِعزَِّتَك لَقَْد َخِشيُت أَنْ لَا َيْدُخلََها أََحٌد قَالَ فَلَمَّا َخلَـقَ 

َهْب فَاْنظُْر إِلَْيَها فَذََهَب فََنظََر إِلَْيَها ثُمَّ َجاَء فَقَالَ أَْي َربِّ َوِعزَِّتَك اللَُّه النَّاَر قَالَ َيا جِْبرِيلُ اذْ
َب لَا َيْسَمُع بَِها أََحٌد فََيْدُخلَُها فََحفََّها بِالشََّهَواِت ثُمَّ قَالَ َيا جِْبرِيلُ اذَْهْب فَاْنظُْر إِلَْيَها فَذََه

  .فَقَالَ أَْي َربِّ َوِعزَِّتَك لَقَْد َخِشيُت أَنْ لَا َيْبقَى أََحٌد إِلَّا َدَخلََها فََنظََر إِلَْيَها ثُمَّ َجاَء
ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   _  10046

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
: ئىـــل ئهلهيهىسســـاالمغا ىبرىجهننهتنـــى ياراتقـــان چاغـــدا، ج  هللا ا«

! ئـى رەبـبىم  ”: لىپېرىپ، قاراپ كېئۇ ب. دېدى“ !باققىنقاراپ  بېرىپ،”
ــلهن قهســهمكى، ئىزز ــمه  ىتىــڭ بى ــان ھهم ــۇنى ئاڭلىغ ــادەم ب ــۇ ئ يهرگه  ئ

بىــلهن جاپــالىق ئىشــالر ئۇنىــڭ ئهتراپىنــى  هللائانــدىن ا. دېــدى “كىرىــدۇ
. دېـــدى“ !بـــاققىنرىـــپ، قـــاراپ ېئهمـــدى ب! ئىـــلىبرىئـــى ج” :ئـــوراپ

! ئــى رەبــبىم ”رىــپ، قــاراپ كهلــدى ۋە   ېىسســاالم بئىــل ئهلهيهىبرىج
ھـېچكىم ئـۇ يهرگه كىرەلمهسـمىكىن دەپ     ىتىڭ بىلهن قهسهمكى،ئىزز

ــدىم  ــىرەپ قال ــدى “ئهنس ــد  هللا ا .دې ــان چاغ ــى ياراتق ــى ” :ىمۇجهھهننهمن ئ
هلگهنـدىن  رىپ، قـاراپ ك ېئۇ ب. دېدى “!بېرىپ، قاراپ باققىن! ئىلىبرىج

بــۇنى ئاڭلىغــان  قهســهمكى، ىتىــڭ بىــلهنئىزز! ئــى رەبــبىم”: كېــيىن
ئۇنىــڭ هللا ، ايىنېــك. دېــدى“ دۇمهيــكىر كىشــى ھهرگىزمــۇ بــۇ يهرگه  
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بېرىــپ، ! ئىــلىبرىئــى ج” :اپبىــلهن ئــور ھــاۋايى ھهۋەســلهرئهتراپىنــى 
رىـپ، قـاراپ   ېئىل ئهلهيهىسسـاالم ب ىبرىج. دېدى“ !ئهمدى قاراپ باققىن

ېچكىم ھ ىتىڭ بىلهن قهسهمكى،ئىزز! ئى رەببىم”: هلگهندىن كېيىنك
  . ①»دېدى“ قالماي بۇ يهرگه كىرىپ كهتكۈدەك دەپ ئهنسىرەپ قالدىم

 )4744: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُحفَّـْت   ـ   10047
  . الَْجنَّةُ بِالَْمكَارِِه َوُحفَّْت النَّاُر بِالشََّهَواِت

ــۇدىن  _  10047 ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت  ئهنهس ئىبنـ رىـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھـاۋايى ھهۋەسـلهر   ، بولسـا  بىـلهن، دوزاخ  ـ جاپـالىق ئىشـالر    جهننهت«
   .»بىلهن ئورالغان

  )2823: مۇسلىم(

ُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْجنَّـةُ  َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنـ   10048
  . أَقَْرُب إِلَى أََحِدكُْم ِمْن ِشَراِك َنْعِلِه َوالنَّاُر ِمثْلُ ذَِلَك

ــۋايهت   _  10048 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــدۇكى، ئاب قىلىنى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىن، ېئايىغىڭالرنىــــڭ شوينىســــىدىنمۇ يــــ گهجهنــــنهت ســــىلهر«
  . »شۇنداقھهم جهھهننهممۇ 

  )6488: بۇخارى(

 َجَهنَُّم َتَزالُ لَا قَالَ أَنَُّه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َماِلٍك ْبنِ أََنسِ َعْنـ   10049
 َبْعضٍ إِلَى َبْعُضَها فََيْنَزوِي قََدَمُه ِفيَها الِْعزَِّة َربُّ َيَضَع تَّىَح َمزِيٍد ِمْن َهلْ َوَتقُولُ ِفيَها ُيلْقَى
 َخلْقًـا  لََهـا  اللَّـهُ  ُيْنِشئَ َحتَّى فَْضلٌ الَْجنَِّة ِفي َيَزالُ َولَا َوكََرِمَك بِِعزَِّتَك قَطْ قَطْ َوَتقُولُ

  . الَْجنَِّة فَْضلَ فَُيْسِكَنُهْم

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3970(ئهلبانى  ①
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ــ _  10049 ــى مالىـ ــۋايهت  ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ك رەزىيهلالھـ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
يهنه ” :جهھهنـنهم . ئادەملهر جهھهننهمگه توختىماستىن تاشلىنىدۇ«

ــارمۇ؟ ــدۇســوراپ دەپ “ ب ــاخىرى. تۇرى ئۇنىــڭ ئۈســتىگه مىنــى ىقهدهللا ا ،ئ
رىگه كىرىشـىپ كېتىـدۇ   بى –شۇنىڭ بىلهن، ئۇ تارلىشىپ بىر ، ىدۇقوي
پ دە“ ىتىــڭ ۋە ئۇلۇغلۇقىــڭ بىــلهن قهســهمكى، بولــدى، بولــدىئىزز”: ۋە

ــدۇ ــا . كېتى ــنهت ئهمم ــلهن،    جهن ــۇنىڭ بى ــدۇ، ش ــاي قالى ــقا هللا اتولم باش
  . »ئورۇنالشتۇرىدۇبوش جايالرغا  ،ئىنسانالرنى يارىتىپ

   )2848: مۇسلىم(

ُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنـ   10050
ا ِلي لَـا  َتَحاجَّْت الَْجنَّةُ َوالنَّاُر فَقَالَْت النَّاُر أُوِثْرُت بِالُْمَتكَبِّرِيَن َوالُْمَتَجبِّرِيَن َوقَالَْت الَْجنَّةُ َم

ُه َتَباَرَك َوَتَعالَى ِللَْجنَِّة أَْنِت َرْحَمِتي أَْرَحُم بِـِك  َيْدُخلُنِي إِلَّا ُضَعفَاُء النَّاسِ َوَسقَطُُهْم قَالَ اللَّ
َمْن أََشاُء ِمْن ِعَباِدي َوقَالَ ِللنَّارِ إِنََّما أَْنِت َعذَابِي أَُعذُِّب بِِك َمْن أََشاُء ِمْن ِعَباِدي َوِلكُـلِّ  

تَّى َيَضَع رِْجلَُه فََتقُولُ قَطْ قَطْ فَُهَناِلَك َتْمَتِلـئُ  َواِحَدٍة ِمْنُهَما ِملُْؤَها فَأَمَّا النَّاُر فَلَا َتْمَتِلئُ َح
َه َعـزَّ  َوُيْزَوى َبْعُضَها إِلَى َبْعضٍ َولَا َيظِْلُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َخلِْقِه أََحًدا َوأَمَّا الَْجنَّةُ فَإِنَّ اللَّ

  . َوَجلَّ ُيْنِشئُ لََها َخلْقًا
ىـدۇكى،  ىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   ئهبۇ ھۇرەيرە رەز_  10050

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــنهم مۇنازىر  « ــلهن جهھهن ــنهت بى ــدى ىجهن ــىپ قال ــنهم .لىش : جهھهن

ــ” ــڭ   مـ ــدۇرۇلغانلىقىم مېنىـ ــلهن تولـ ــگهرلهر بىـ ۇتهكهببىرلهر ۋە زومىـ
ــدۇر  ــهندىن ئۈســتۈن قىلىنغانلىقىم ــدى“ س ــنهت. دې ــ ”: جهن ــا ن مه ېماڭ

ئۈچـــۈن ئىنســـانالرنىڭ ئـــاجىزلىرى ۋە ئۇالرنىـــڭ نهزىرىـــدىن چۈشـــۈپ  
ســـهن مېنىـــڭ  ”: جهنـــنهتكههللا دېگهنىـــدى، ا“ قالغـــانلىرى كىرىـــدۇ 

رەھمىتىمســــهن، ســــېنىڭ بىــــلهن بهندىلىرىمــــدىن خــــالىغىنىمنى 
سـهن مېنىـڭ   ”: دوزاخقـا كهلسـهك  . دەيـدۇ “ رەھمىتىمگه ئېرىشتۈرىمهن

ــلهن مهن بهندى   ــېنىڭ بىـ ــهن، سـ ــالىغىنىمنى  ئازابىمسـ ــدىن خـ لىرىمـ
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ئهممـــا دوزاخ . دەيـــدۇ“ تولىســـىلهرلىـــق اليمهن، ھهر ئىككىڭـــالر بئـــازا
“ بولدى، بولدى” :ئۇنىڭ ئۈستىگه ئاياق باسقاندىالهللا ا ،ئاخىرى .تويمايدۇ

ـ   تويىـدۇ ھهمـدە بىـر    ھهمتولىدۇ ھهم يىن ېشۇنىڭدىن ك .دەپ ۋايسايدۇ
ىمگه زۇلـــۇم چكېبهندىلىرىـــدىن ھـــهللا ا .ېتىـــدۇبىـــرىگه كىرىشـــىپ ك

ــدۇ ــهك، ا  .قىلماي ــنهتكه كهلس ــته هللا جهن ــان يهر جهننهت ــىپ قالغ  لهرئېش
  . »ئۈچۈن باشقا ئىنسانالرنى يارىتىدۇ

 )4850: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا أَْهلُ النَّـارِ  ـ   10051
ا فَإِنَُّهْم لَا َيُموُتونَ ِفيَها َولَا َيْحَيْونَ َولَِكْن َناٌس أََصاَبْتُهْم النَّاُر بِذُُنوبِهِْم أَْو قَالَ الَِّذيَن ُهْم أَْهلَُه

فَُبثُّوا بَِخطَاَياُهْم فَأََماَتُهْم إَِماَتةً َحتَّى إِذَا كَاُنوا فَْحًما أُِذنَ بِالشَّفَاَعِة فَجِيَء بِهِْم َضَباِئَر َضَباِئَر 
يلِ أَْنَهارِ الَْجنَِّة ثُمَّ ِقيلَ َيا أَْهلَ الَْجنَِّة أَِفيُضوا َعلَْيهِْم فََيْنُبُتونَ َنَباَت الِْحبَِّة َتكُونُ ِفي َحِم َعلَى

  .السَّْيلِ فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن الْقَْومِ كَأَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد كَانَ بِالَْباِدَيِة
ىـدۇكى،  ئهبۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن    _  10051

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كى جهھهننهمــدە يــا ئۆلمهيــدۇ يــا دە مهڭگــۈ قالىــدىغانالرجهھهننهمــ«

لىرى ســـهۋەبىدىن لىقخاتـــا ئهممـــا گۇنـــاھلىرى ۋە يـــاكى .تىرىلمهيـــدۇ
كۆمۈر ھالىغا كهلگهنـدە،  ئۇالر ، ۈلۈپۆلتۈرئ الجهھهننهمگه كىرگهنلهر بىر

ئـۇالر تـوپ ـ    شـۇنىڭ بىـلهن،   . شاپائهت قىلىش ئۈچۈن رۇخسهت بېرىلىدۇ
يىن جهنــنهت ېــك. جهنــنهت دەريالىرىغــا تاشــلىنىدۇ كهلتۈرۈلــۈپ،تــوپ 

ــگه ــۇ ســېپىڭالر  ”: ئهھلى ــۇنداق  “ !ئۇالرنىــڭ ئۈســتىگه س ــدۇ، ش دېيىلى
ــپ ــۈن  ،قىلىـ ــۇالر كهلكـ ــ ئـ ــپ بېرىـ ــۈيىدە ئېقىـ ــان سـ ــۈپ چىققـ پ ئۈنـ

پهيغهمـبهر  : جامائهتتىن بىر كىشى .»مايسىالردەك تىرىلىشكه باشاليدۇ
   .ىغاندەك تهسۋىرلهپ بهردى، ـ دېدىگويا چۆلدە ياشبۇنى ئهلهيهىسساالم 

 )185: مۇسلىم(

ْنُه قَالَ قَالَ َعْن أَبِي الُْمَتَوكِّلِ النَّاجِيِّ أَنَّ أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعـ   10052
 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخلȌُُ الُْمْؤِمُنونَ ِمْن النَّارِ فَُيْحَبُسونَ َعلَى قَْنطَـَرٍة َبـْينَ  
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ُهذُِّبوا َوُنقُّوا  الَْجنَِّة َوالنَّارِ فَُيقȌَُّ ِلَبْعِضهِْم ِمْن َبْعضٍ َمظَاِلُم كَاَنْت َبْيَنُهْم ِفي الدُّْنَيا َحتَّى إِذَا
ْنـُه  أُِذنَ لَُهْم ِفي ُدُخولِ الَْجنَِّة فََوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه لَأََحُدُهْم أَْهَدى بَِمْنزِِلِه ِفي الَْجنَِّة ِم

  . بَِمْنزِِلِه كَانَ ِفي الدُّْنَيا
ىـدۇكى،  ئهبۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن    _  10052
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبه

، جهنـنهت بىـلهن دوزاخ ئارىسـىدىكى    ۇپلـ ۇمىنلهر دوزاختىن قۇتۇئم«
دۇنيــادا قىلغــان ھهقســىزلىكلىرىنىڭ   .رۈكته توختىتىلىــدۇۋبىــر كــۆ

ئۇچرىغانالرنىـڭ ھهققـى    غـا زۇلۇمزالىمالردىـن  يهردە كۆرۈلـۈپ،   ۋاسى ئۇەد
 نىــڭولــۇپ پاكالنغانلىرىــدا، ئۇالر پــاك ـ پــاكىز ب      .ئېلىــپ بېرىلىــدۇ 
نــى ېمۇھهممهدنىــڭ ج .رىلىــدۇېب رۇخســهت ى ئۈچــۈنجهنــنهتكه كىرىشــ
ئۇالرنىــڭ ھهر بىــرى  ،قهســهمكىبىــلهن  نىــڭ نــامىهللائىلكىــدە بولغــان ا

  . »نمۇ ياخشى بىلىدۇئورنىدىنى دۇنيادىكى نىرئوجهننهتتىكى 
  )6535: بۇخارى(

ْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْخُرُج ِمـْن  َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعـ   10053
  . النَّارِ بِالشَّفَاَعِة كَأَنَُّهْم الثََّعارِيُر قُلُْت َما الثََّعارِيُر قَالَ الضََّغابِيُس

: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   جابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   _  10053
  :لهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

 ھـالهتته جهھهننهمدىن بىر توپ ئىنسـان شـاپائهت بىـلهن سـهئارىر     ـ  
  :مهن. دېدى، ـ چىقىدۇ

ــ   ــهئارىر ـــ ــگهن ســ ــدېــ ــورى     ېنــ ــبهر دىمغانىمه؟ ـ دەپ ســ ، پهيغهمــ
  :ئهلهيهىسساالم

  . بهردى بنىمجان كىشىلهر، ـ دەپ جاۋاـ  
  )6558: بۇخارى(

ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ َرُجلَْينِ ِممَّْن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرـ   10054
َدَخلَ النَّاَر اْشَتدَّ ِصَياُحُهَما فَقَالَ الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ أَْخرُِجوُهَما فَلَمَّا أُْخرَِجا قَالَ لَُهَما ِلـأَيِّ  

ِلَتْرَحَمَنا قَالَ إِنَّ َرْحَمِتي لَكَُما أَنْ َتْنطَِلقَـا فَُتلِْقَيـا    َشْيٍء اْشَتدَّ ِصَياُحكَُما قَالَا فََعلَْنا ذَِلَك
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َسـلَاًما  أَْنفَُسكَُما َحْيثُ كُْنُتَما ِمْن النَّارِ فََيْنطَِلقَاِن فَُيلِْقي أََحُدُهَما َنفَْسُه فََيْجَعلَُها َعلَْيِه َبْرًدا َو
ولُ لَُه الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ َما َمَنَعَك أَنْ ُتلِْقَي َنفَْسَك كََما أَلْقَى َوَيقُوُم الْآَخُر فَلَا ُيلِْقي َنفَْسُه فََيقُ

َك َصاِحُبَك فََيقُولُ َيا َربِّ إِنِّي لَأَْرُجو أَنْ لَا ُتِعيَدنِي ِفيَها َبْعَد َما أَْخَرْجَتنِي فََيقُولُ لَُه الرَّبُّ لَ
  . َرْحَمِة اللَِّهَرَجاǗَُك فََيْدُخلَاِن َجِميًعا الَْجنَّةَ بِ

ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   _  10054
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىـراپ  رئىككى كىشى ناھـايىتى قـاتتىق ۋا   لهردىندوزاخقا كىرگهن«
 :ئۇ ئىككىسى چىقىرىلغاندا. دەيدۇ“ !ئۇالرنى چىقىرىڭالر”: هللا .تىدۇېك
ــ” . دەپ ســورايدۇ“ مه ســهۋەبتىن بۇنچىلىــك پهريــات قىلىۋاتىســىلهر؟ ېن

مېنىـڭ سـىلهرگه   ”: هللا. دەيـدۇ “ بىزگه رەھىم قىلىشىڭ ئۈچۈن”: ئۇالر
ڭالرغــا ئورنۇڭالرنى جهھهننهمــدىكى ەئــۆز پچىقىــ ،رەھمىــتىم شــۇكى 

 .ئۆزىنى تاشاليدۇبىرى  ۋە تىدۇېئىككىسى چىقىپ ك. دەيدۇ“ !تاشالڭالر
لېكىن يهنه بىـرى  . رىدۇېئۇنىڭغا سالقىن ۋە تىنچ قىلىپ بيهرنى  ئۇهللا ا

ــ”: ئۇنىڭـــدىنهللا ا .ئـــۆزىنى تاشـــلىمايدۇ ڭنى ەمه ئۈچـــۈن ئـــۆزېســـهن نـ
! ئـى رەبـبىم  ”: ئـۇ . دۇپ سـوراي دە“ ؟ايسهنيهرگه تاشلىم ئۇ ڭدەكشېرىكى

 ئهۋەتمهســلىكىڭنىيىن، قايتــا ېــيهردىــن چىقارغىنىڭــدىن ك مېنــى ئــۇ
. دەيدۇ“ سهن ئارزۇيۇڭغا يهتتىڭ”: ئۇنىڭغاهللا ا. دەيدۇ“ ئۆتۈنۈپ سورايمهن

   .①»ئۆزىنىڭ رەھمىتى بىلهن ھهر ئىككىسىنى جهننهتكه سالىدۇهللا ا
 )2599: تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْؤَتى بِأَْنَعمِ ـ   10055
ْهلِ النَّارِ َيْوَم الِْقَياَمِة فَُيْصَبغُ ِفي النَّارِ َصْبَغةً ثُمَّ ُيقَالُ َيا اْبَن آَدَم َهلْ َرأَْيـَت  أَْهلِ الدُّْنَيا ِمْن أَ

َيا ِمْن َخْيًرا قَطُّ َهلْ َمرَّ بَِك َنِعيٌم قَطُّ فََيقُولُ لَا َواللَِّه َيا َربِّ َوُيْؤَتى بِأََشدِّ النَّاسِ ُبْؤًسا ِفي الدُّْن
َجنَِّة فَُيْصَبغُ َصْبَغةً ِفي الَْجنَِّة فَُيقَالُ لَُه َيا اْبَن آَدَم َهلْ َرأَْيَت ُبْؤًسا قَطُّ َهلْ َمـرَّ بِـَك   أَْهلِ الْ

  . ِشدَّةٌ قَطُّ فََيقُولُ لَا َواللَِّه َيا َربِّ َما َمرَّ بِي ُبْؤٌس قَطُّ َولَا َرأَْيُت ِشدَّةً قَطُّ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 487(ئهلبانى  ①
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ىــــدۇكى، ىن رىــــۋايهت قىلىنئهنهس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇد_  10055
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دوزاخ دىكى چېغىــدا ئهڭ باياشــات ياشــىغان  دۇنيــا ،قىيــامهت كــۈنى«
ــدىن  ــپ، ئهھلىـ ــپ كىلىنىـ ــرى ئېلىـ ــر ق  بىـ ــنهمگه بىـ ــجهھهنـ تىم ېـ

دۇنيـادا ياشـىغان   ! (ئـى ئـادەم ئـوغلى   ”: ئاندىن ئۇنىڭـدىن . لىدۇۈچۆكتۈر
دەپ “ رىشـتىڭمۇ؟ ېمهتكه ئېـئ ڭمـۇ، ن ۈياخشـىلىق كۆرد بىرەر ) غىڭداېچ

دۇنيـادا ئهڭ   ،يىنېـ ئۇنىڭدىن ك. دەيدۇ“ ياق! ئى رەببىم” :ئۇ. سورىلىدۇ
 پ،لىنىـ ېلىـپ ك ېكىشـى ئ بىـر  جهنـنهت ئهھلىـدىن   جاپا تارتقـان  كۆپ 

 !ئـــى ئـــادەم ئـــوغلى” :ئانـــدىن. لىـــدۇۈتىم چۆكتۈرېـــجهنـــنهتكه بىـــر ق
ئـى  ”: ئـۇ . دېيىلىـدۇ “ ڭمـۇ؟ ۈسۇللۇق كۆردقىيىنچىلىق تارتتىڭمۇ، يوق

قىيىنچىلىــــق تارتمىــــدىم ۋە يوقســــۇللۇقمۇ  ھېچقانــــداق! رەبــــبىم
  . »دەيدۇ“ كۆرمىدىم

 ) 2807: مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّـي  ـ   10056
ْهلِ النَّارِ ُخُروًجا ِمْنَها َوآِخَر أَْهلِ الَْجنَِّة ُدُخولًا الَْجنَّةَ َرُجلٌ َيْخُرُج ِمْن النَّـارِ  لَأَْعلَُم آِخَر أَ

لْأَى فََيْرجُِع َحْبًوا فََيقُولُ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى لَُه اذَْهْب فَاْدُخلْ الَْجنَّةَ فََيأِْتيَها فَُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنََّها َم
 ولُ َيا َربِّ َوَجْدُتَها َملْأَى فََيقُولُ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى لَُه اذَْهْب فَاْدُخلْ الَْجنَّةَ قَالَ فََيأِْتيَهـا فََيقُ

ُخـلْ  فَُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنََّها َملْأَى فََيْرجُِع فََيقُولُ َيا َربِّ َوَجْدُتَها َملْأَى فََيقُولُ اللَُّه لَُه اذَْهـْب فَادْ 
لُ أََتْسـَخُر  الَْجنَّةَ فَإِنَّ لََك ِمثْلَ الدُّْنَيا َوَعَشَرةَ أَْمثَاِلَها أَْو إِنَّ لََك َعَشَرةَ أَْمثَالِ الدُّْنَيا قَالَ فََيقُو

ِحَك بِي أَْو أََتْضَحُك بِي َوأَْنَت الَْمِلُك قَالَ لَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َض
  . َحتَّى َبَدْت َنَواجِذُُه قَالَ فَكَانَ ُيقَالُ ذَاَك أَْدَنى أَْهلِ الَْجنَِّة َمْنزِلَةً

ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  _  10056
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
قىــدىغان ۋە ھهممىنىــڭ دا دوزاخــتىن چىىــمهن ھهممىنىــڭ ئاخىر«
ئـۆمىلهپ   كىشـى  ئـۇ . دا جهننهتكه كىرىدىغان كىشىنى بىلىمهنىئاخىر

“ !بــارغىن، جهنــنهتكه كىــرگىن”: ئۇنىڭغــاهللا ا .جهھهننهمــدىن چىقىــدۇ
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ــدۇ ــۇ . دەي ــدا،  ئ ــنهتكه كىــرىش ئۈچــۈن ماڭغان ــۇكــۆزىگه جهن ــۇپ  ئ يهر تول
ــهكهتك ــۇ ن ــلهن، ئ ــدۇ، شــۇنىڭ بى ــېقايتىــپ ك دەك كۆرۈنى ــ” :دۇ ۋەلى ى ئ

بـــارغىن، ”: ئۇنىڭغـــاهللا ا. دەيـــدۇ“ تىپتـــۇېتولـــۇپ كجهنـــنهت ! رەبـــبىم
ــنهتكه كىــرگىن  ــدۇ“ !جهن ــدۇ ۋە  . دەي ــۇ بارى ــۇكــۆزىگه ئ ــۇپ يهنه يهر  ئ تول

! ئـى رەبـبىم  ” :لىـپ ېقايتىـپ ك دەك كۆرۈنىدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن،   نهكهتك
بـارغىن، جهنـنهتكه   ”: يهنه ئۇنىڭغـا هللا ا. دەيـدۇ “ تىپتۇېتولۇپ كجهننهت 
 ئــون ھهسسىســىدەك يهردە دۇنيــا ۋە ئۇنىــڭ ن ئۈچــۈن ئــۇســه! كىــرگىن

مېنـى   تـۇرۇپ، سـهن پادىشـاھ   ”: ئۇ كىشى. دېيىلىدۇ“ لىدىغان يهر بارېك
  .»دەيدۇ“ مهسخىرە قىلىۋاتامسهن؟

سـۆزلهپ مۇشـۇ يهرگه    پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم : ي مۇنداق دەيدۇراۋى
نىـڭ ئهڭ  جهنـنهت ئهھلى  ئهنه شـۇ : سـاھابىالر  .كهلگهندە كۈلـۈپ كهتتـى  

  . ېيىشهتتى، ـ ددەرىجىسىدۇر تۆۋەن
 )186: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ آِخُر َمْن َيْدُخلُ ـ   10057
إِذَا َما َجاَوَزَها الَْتفََت إِلَْيَها فَقَالَ الَْجنَّةَ َرُجلٌ فَْهَو َيْمِشي َمرَّةً َوَيكُْبو َمرَّةً َوَتْسفَُعُه النَّاُر َمرَّةً فَ

ُتْرفَُع َتَباَرَك الَِّذي َنجَّانِي ِمْنِك لَقَْد أَْعطَانِي اللَُّه َشْيئًا َما أَْعطَاُه أََحًدا ِمْن الْأَوَِّلَني َوالْآِخرِيَن فَ
ِلأَْسَتِظلَّ بِِظلَِّها َوأَْشَرَب ِمْن َماِئَها فََيقُولُ لَُه َشَجَرةٌ فََيقُولُ أَْي َربِّ أَْدنِنِي ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة فَ

ُه أَنْ لَا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيا اْبَن آَدَم لََعلِّي إِنَّ أَْعطَْيُتكََها َسأَلَْتنِي غَْيَرَها فََيقُولُ لَا َيا َربِّ َوُيَعاِهُد
َما لَا َصْبَر لَُه َعلَْيِه فَُيْدنِيِه ِمْنَها فََيْسَتِظلُّ بِِظلَِّها َوَيْشـَرُب  َيْسأَلَُه غَْيَرَها َوَربُُّه َيْعِذُرُه ِلأَنَُّه َيَرى 

 ِمْن َماِئَها ثُمَّ ُتْرفَُع لَُه َشَجَرةٌ ِهَي أَْحَسُن ِمْن الْأُولَى فََيقُولُ أَْي َربِّ أَْدنِنِي ِمْن َهِذِه ِلأَْشَرَب
ْسأَلَُك غَْيَرَها فََيقُولُ َيا اْبَن آَدَم أَلَْم ُتَعاِهْدنِي أَنْ لَـا َتْسـأَلَنِي   ِمْن َماِئَها َوأَْسَتِظلَّ بِِظلَِّها لَا أَ

بُُّه َيْعـِذُرُه  غَْيَرَها فََيقُولُ لََعلِّي إِنْ أَْدَنْيُتَك ِمْنَها َتْسأَلُنِي غَْيَرَها فَُيَعاِهُدُه أَنْ لَا َيْسأَلَُه غَْيَرَها َوَر
َر لَُه َعلَْيِه فَُيْدنِيِه ِمْنَها فََيْسَتِظلُّ بِِظلَِّها َوَيْشَرُب ِمْن َماِئَها ثُمَّ ُتْرفَـُع لَـُه   ِلأَنَُّه َيَرى َما لَا َصْب

َشَجَرةٌ ِعْنَد َبابِ الَْجنَِّة ِهَي أَْحَسُن ِمْن الْأُولََيْينِ فََيقُولُ أَْي َربِّ أَْدنِنِي ِمْن َهـِذِه ِلأَْسـَتِظلَّ   
َماِئَها لَا أَْسأَلَُك غَْيَرَها فََيقُولُ َيا اْبَن آَدَم أَلَْم ُتَعاِهْدنِي أَنْ لَـا َتْسـأَلَنِي    بِِظلَِّها َوأَْشَرَب ِمْن

ْيَهـا  غَْيَرَها قَالَ َبلَى َيا َربِّ َهِذِه لَا أَْسأَلَُك غَْيَرَها َوَربُُّه َيْعِذُرُه ِلأَنَُّه َيَرى َما لَا َصْبَر لَـُه َعلَ 
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إِذَا أَْدَناُه ِمْنَها فََيْسَمُع أَْصَواَت أَْهلِ الَْجنَِّة فََيقُولُ أَْي َربِّ أَْدِخلْنِيَها فََيقُولُ َيـا  فَُيْدنِيِه ِمْنَها فَ
نِّي اْبَن آَدَم َما َيْصرِينِي ِمْنَك أَُيْرِضيَك أَنْ أُْعِطَيَك الدُّْنَيا َوِمثْلََها َمَعَها قَالَ َيا َربِّ أََتْسَتْهزُِئ ِم

الَْعالَِمَني فََضِحَك اْبُن َمْسُعوٍد فَقَالَ أَلَا َتْسأَلُونِي ِممَّ أَْضَحُك فَقَالُوا ِممَّ َتْضَحُك  َوأَْنَت َربُّ
قَالَ َهكَذَا َضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا ِممَّ َتْضَحُك َيا َرُسولَ اللَِّه قَـالَ  

ِمَني ِحَني قَالَ أََتْسَتْهزُِئ ِمنِّي َوأَْنَت َربُّ الَْعالَِمَني فََيقُـولُ إِنِّـي لَـا    ِمْن ِضْحِك َربِّ الَْعالَ
  . أَْسَتْهزُِئ ِمْنَك َولَِكنِّي َعلَى َما أََشاُء قَاِدٌر

ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  _  10057
  :لهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلقىلىن
مېڭىـپ،   گـاھ  ھهممىنىڭ ئاخىرىدا جهنـنهتكه كىرىـدىغان كىشـى   «
ــاھ ــۆمىلهپ،  گ ــدۇ    ئ ــۈرۈپ ئۆتى ــپ ي ــدا پۇچۇلىنى ــۈزى دوزاخ ئوتى ــاھ ي . گ

مېنـى سـهندىن   ”: ئارقىسىغا قـاراپ  بولغاندىن كېيىن،ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ 
ــدۇرقۇت ــمېنهللا غان اۇلـــ ــۇغېدىـــ ــاهللا ا !؟گهن ئۇلـــ ــۇرۇنقىالر ۋە  ماڭـــ بـــ

دەل . دەيـدۇ “ دىچكىمگه بهرمىگهن نهرسـىلهرنى بهر ېھ هردىنكېيىنكىل
كىشـى دەرەخنـى    ئـۇ  .پهيـدا بولىـدۇ   بىـر دەرەخ  ائۇنىـڭ ئالدىـد  شۇ چاغـدا،  

ــۆرۈپ ــبىم ”: ك ــى رەب ــكه ي ! ئ ــۇ دەرەخ ــى ب ــتۇرغىنېمېن ئۇنىــڭ . قىنالش
ئى ئـادەم  ”: هللا. دەيدۇ “قىنىڭ سۈيىدىن ئىچهيى، بۇلا سايىدايسايىسىد
. دەيـدۇ “ ارسهن؟سور مۇباشقىسىنىھهقىچان  ،بهرسهمبۇنى ساڭا ! بالىسى

ــۇ ــبىم”: ئ ــدۇېدەپ ۋەدە ب“ ســورىمايمهنباشــقىنى  !ئــى رەب هللا ئهممــا ا .رى
نى قوبۇل سىرىۆزئۇنىڭ سهۋر قىاللمايدىغانلىقىنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن ئ

دەرەخ تۈۋىــدە ســايىدايدۇ،  ئــۇ. ىدۇتۇرشــقىنالېدەرەخــكه ي نىقىلىــدۇ ۋە ئــۇ
ــدۇ  ــۈيىدىن ئىچى ــك .س ــا ې ــيىن ئۇنىڭغ ــر دەرەخ  تېخىم ــق بى ۇ چىرايلى

 .قىنالشـتۇرغىن ېۇنىڭغـا ي ئمېنـى  ! ئى رەببىم”: ۆرۈپبۇنى ك .دۇۈنىكۆر
 نهرســه ، بۇنىڭــدىن باشــقاا ســايىدايۇنىــڭ ســۈيىدىن ئىــچهي، سايىســىدئ

 بـۇرۇن بۇنىڭـدىن  ! ئـى ئـادەم بالىسـى   ”: ئۇنىڭغـا هللا ا .دەيدۇ“ سورىمايمهن
ۋەدە بهرمىگهنمىـــدىڭ؟ ئهگهر مهن  يدىغانلىقىڭغاســـورىمانهرســـه باشـــقا 

 “ئۇنىڭـدىنمۇ باشقىسـىنى سورايسـهن   قىنالشتۇرسـام،  ېسېنى ئۇنىڭغـا ي 
ئۇنىـڭ  هللا ئهممـا ا . ئۇنىڭدىن باشقىنى سورىماسلىققا ۋەدە ئالىدۇ دەيدۇ ۋە
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نى قوبــۇل ســىىۆزرســهۋر قىاللمايــدىغانلىقىنى بىلگهنلىكــى ئۈچــۈن ئ   
دەرەخ تۈۋىدە سايىداپ، ئۇنىـڭ  ئۇ،  .شتۇرىدۇقىنالېدەرەخكه ي پ، ئۇنىقىلى

ــدۇ ــۈيىدىن ئىچىـ ــك. سـ ــنهت ېـ ــا جهنـ ــيىن ئۇنىڭغـ ــددەرۋازىسـ  اى ئالدىـ
ئــۇ دەرەخنــى  .ىــدۇۈندەرەخ كۆرتــۈپ ئالدىنقىلىرىــدىنمۇ چىرايلىــق بىــر 

نىـڭ  ئۇ .قىنالشـتۇرغىن ېۇنىڭغـا ي ئمېنى ! ئى رەببىم”: كۆرگهن كىشى
ــىد ــايىداي اسايىس ــچهي س ــۈيىدىن ئى ــقا   .، س ــدىن باش ــېمه ھېچبۇنىڭ ن
 نهرسه باشقا بۇرۇنبۇنىڭدىن ! ئى ئادەم بالىسى”: هللا. دەيدۇ“ سورىمايمهن

! ھهئه، ئى رەبـبىم ”: ئۇ. دەيدۇ“ سورىماسلىققا ماڭا ۋەدە بهرمىگهنمىدىڭ؟
ئۇنىـڭ سـهۋر   هللا ئهممـا ا . دەيـدۇ “ ورىمايمهنبىر نهرسه سـ بۇنىڭدىن باشقا 

پ، ل قىلىــنى قوبــۇســىىۆزرقىاللمايــدىغانلىقىنى بىلگهنلىكــى ئۈچــۈن ئ
ــتۇرىدۇ   ــكه يېقىنالش ــۇنى دەرەخ ــدا،   . ئ ــقان ۋاقتى ــكه يېقىنالش ــۇ، دەرەخ  ئ

 مېنـى ئـۇ  ! ئـى رەبـبىم  ” :ـ دە  جهننهت ئهھلىنىـڭ ئـاۋازلىرىنى ئاڭاليـدۇ   
سـاڭا نـېمه بهرسـهم،    ! ئى ئادەم بالىسى”: هللا. دەيدۇ“ !يهرگه كىرگۈزگىن

ــۇلىمهن  ــهندىن قۇت ــا ۋە س ــهم، ر   ؟ دۇني ــاراۋىرىنى بهرس ــر ب ــۇنىڭ بى ازى ش
ســهن ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ! ئــى رەبــبىم”: ئــۇ. دەيــدۇ“ ؟بوالمســهن

  .»دەيدۇ“ مېنى مهسخىرە قىلىۋاتامسهن؟ تۇرۇپ
  :ئىبنى مهسئۇد كۈلدى ۋەمۇشۇ يهرگه كهلگهندە، 

ــ   ــ ـ ــدىن ن ــدى     ېمهن ــۈلگىنىمنى سورىمامســىلهر؟ ـ دې ــۈن ك . مه ئۈچ
  :ئۇنىڭدىن

  :، ئۇ مۇنداق دېدىالغانىدىدەپ سور ـ ڭ؟ۈمه ئۈچۈن كۈلدېنـ  
ــ   ــبهر ئهلهيهىسســاالم ـ ــدى،  پهيغهم ــدە كۈلۈۋى مۇ مۇشــۇ يهرگه كهلگهن

. دەپ سوراشــتى“ ڭ؟ۈمه ئۈچــۈن كۈلــدېنــ! ئــى رەســۇلۇلالھ” :ســاھابىلهر
ــدە« :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ــبىم” :بهن ــى رەب ســهن ئالهملهرنىــڭ ! ئ

 هللادېگهنــدە، ا“ مېنــى مهســخىرە قىلىۋاتامســهن؟   تــۇرۇپ،پهرۋەردىگــارى 
ــپ  ــۈپ كېتىـ ــخى ”: كۈلـ ــېنى مهسـ ــايۋاتىمهن، رسـ ــىە قىلمـ مهن  بهلكـ

مــۇ شــۇنىڭ ئۈچــۈن   ، مهندېــگهن “خــالىغىنىمنى قىلىشــقا قــادىرمهن  
  . دېدى »ۋاتىمهنۈكۈل

  )187: مۇسلىم(
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 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ ـ   10058
ْت َناُركُْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمْن َنارِ َجَهنََّم ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنْ كَاَنْت لَكَاِفَيةً قَالَ فُضِّلَ

  .َعلَْيهِنَّ بِِتْسَعٍة َوِستَِّني ُجْزًءا كُلُُّهنَّ ِمثْلُ َحرَِّها
ــۇدىن  _  10058 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ھهسسىسـىنىڭ   70قىۋاتقان بۇ ئوت جهھهننهم ئوتىنىـڭ  ېسىلهر يـ  
  :ئۇنىڭغا .، ـ دېدىپارچىسىدۇربىر 
ــ   ــى ــ ــۇلۇلالھئـ ــۇ ! رەسـ ــۇ ئوتمۇشـ ــقا(مـ ــۇ؟) ئازابالشـ ـ     يېتهرلىكقـ

  :دېيىلگهنىدى، ئۇ
، ھهر بىــر بولــۇپھهسســه ئــارتۇق  69بــۇ ئــوتتىن جهھهنــنهم ئــوتى ـــ  

  . دېدىھارارىتى مۇشۇ ئوتنىڭ ھارارىتى بىلهن تهڭدۇر، ـ  ىنىڭھهسس
  )3265: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أُوِقَد َعلَى النَّارِ أَلَْف ـ   10059
ا أَلَْف َسَنٍة َحتَّى اْبَيضَّْت ثُمَّ أُوِقَد َعلَْيَها أَلَْف َسَنٍة َحتَّـى  َسَنٍة َحتَّى اْحَمرَّْت ثُمَّ أُوِقَد َعلَْيَه

  . اْسَودَّْت فَهَِي َسْوَداُء ُمظِْلَمةٌ
ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  _  10059

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــوتى قىپقىزىــ « ــنهم ئ ــدى يىــل 1000غىچه ل قىــزارجهھهن يهنه . كۆي

ــاق يىــل  1000 ــۈپ ئاپئ ــدى  كۆي ــالهتكه كهل ــدىن. ھ يىــل  1000يهنه  ئان
   .①»ئۇ قاپقاراڭغۇ زۇلمهتتۇر) ھازىر. (قارا ھالهتكه كهلدىقاپ، كۆيۈپ

  )2591: تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم إِذْ َسـِمَع  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَـ   10060
قَالَ َهذَا َوْجَبةً فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْدُرونَ َما َهذَا قَالَ قُلَْنا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم 

  . َحتَّى اْنَتَهى إِلَى قَْعرَِها َحَجٌر ُرِمَي بِِه ِفي النَّارِ ُمْنذُ َسْبِعَني َخرِيفًا فَُهَو َيْهوِي ِفي النَّارِ الْآنَ
                                                 

 .، ـ دېگهنزەئىپ): 485(ئهلبانى  ①
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ــۇ _  10060 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ــدۇ ــبهر : قىلىنى ــلهن  پهيغهم ــهللهم بى ــى ۋەس ــرگه  ســهلاللالھۇ ئهلهيه بى

  :نغانىدى، ئۇبىر نهرسىنىڭ چۈشكهن ئاۋازى ئاڭال تۇيۇقسىزال. ئىدۇق
  :بىز. ورىدىنېمىنىڭ ئاۋازى بىلهمسىلهر؟ ـ دەپ س بۇـ  
پهيغهمـــبهر . ۋە ئۇنىـــڭ رەســـۇلى بىلگۈچىـــدۇر، ـ دېـــدۇق       هللا ــــ ا 

  :ئهلهيهىسساالم
مانـا   .ئىـدى  تىلغـان بىـر تـاش   ېن ئبـۇرۇ يىـل   70جهھهنـنهمگه  ـ بۇ،  

  . دېدىرىگه يېتىپ باردى، ـ ئۇنىڭ قهئهمدى 
 ) 2844: مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاِصي قَالَـ   10061
َوَسلََّم لَْو أَنَّ َرَصاَصةً ِمثْلَ َهِذِه َوأََشاَر إِلَى ِمثْلِ الُْجْمُجَمِة أُْرِسلَْت ِمْن السََّماِء إِلَى الْـأَْرضِ  

نََّها أُْرِسلَْت ِمْن َرأْسِ السِّلِْسـلَِة  ِهَي َمِسَريةُ َخْمسِ ِمائَِة َسَنٍة لََبلََغْت الْأَْرَض قَْبلَ اللَّْيلِ َولَْو أَ
   .لََساَرْت أَْرَبِعَني َخرِيفًا اللَّْيلَ َوالنََّهاَر قَْبلَ أَنْ َتْبلُغَ أَْصلََها أَْو قَْعَرَها

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      _  10061
ــۋايهت قىلىن ــى   رىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدۇكى، پهيغهمـ ــهللهم ىـ ۋەسـ

  :مۇنداق دېگهن) كاللىدەك بىر نهرسىنى ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپ(
تاشالنســــا ئاســــماندىن يهرگه  قوغۇشــــۇن چىلىكىڭئهگهر مۇشــــۇن«

، كهچ )سـىمۇ يىللىـق مۇسـاپه بول   500ئاسمان بىـلهن يهرنىـڭ ئارىسـى    (
ئهگهر ئۇنىڭغـا ئوخشـاش بىـر     .لىـدۇ ېبۇرۇن يهرگه يېتىپ ك ىشتىنكىر

نجىرلىرىنىـڭ تۈۋىـدىن تاشالنسـا، تـېگىگه يېتىشـى      نهرسه جهھهننهم زە
  . ①»يىل چۈشۈشى كېرەك 40ساق ) كېچه ـ كۈندۈز دېمهي(ئۈچۈن، 

 ) 2588: تىرمىزى(

 أَْرَبَعـةُ  النَّارِ ِلُسَراِدقِ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن الْإِْسَناِد َوبَِهذَاـ   10062
  . َسَنةً أَْرَبِعَني َمِسَريِة ِمثْلُ جَِدارٍ كُلِّ ِكثَُف ُجُدرٍ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 484(ئهلبانى  ①
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ىـدۇكى،  ئهبۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن    _  10062
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــنهم « ــام بىــلهن قورشــالغان جهھهن ــۆت ت ــۇپ،  ت نىــڭ تام ھهر بىــربول
  . ①»گه تهڭىساپۇيىللىق م 40 لىنلىقىېق

   )9998: مىزىتىر(

َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْوْيلُ َواٍد ِفي َجَهنََّم ـ   10063
  . َيْهوِي ِفيِه الْكَاِفُر أَْرَبِعَني َخرِيفًا قَْبلَ أَنْ َيْبلُغَ قَْعَرُه

ىـدۇكى،  نئهبۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلى    _  10063
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تاشالنسـا،   غـا جهھهننهمـدىكى بىـر ۋادى بولـۇپ، كـاپىر ئۇنىڭ     ۋەيـل ـ  «
  . ②»يىل كېتىدۇ 40يېتىشى ئۈچۈن قهرىگه 

  )3164: تىرمىزى(

 غَسَّاقٍ ِمْن َدلًْوا أَنَّ لَْو قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن الْإِْسَناِد َوبَِهذَاـ   10064
  . الدُّْنَيا أَْهلَ لَأَْنَتَن الدُّْنَيا ِفي ُيَهَراُق

ىـدۇكى،  ئهبۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن    _  10064
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ىۇنىڭ بهدبـۇي ، ئتۆكۈلسهلهك ېدۇنياغا جهھهننهم يىرىڭىدىن بىر چ«
   .③»نى قاپالپ كېتىدۇدۇنيا

  )2584: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ َهِذِه الْآَيةَ اتَّقُـوا  ـ   10065
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـْو أَنَّ   اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َولَا َتُموُتنَّ إِلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ قَالَ َرُسولُ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 479(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 617(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 480(ئهلبانى  ③
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قَطَْرةً ِمْن الزَّقُّومِ قُِطَرْت ِفي َدارِ الدُّْنَيا لَأَفَْسَدْت َعلَى أَْهلِ الدُّْنَيا َمَعايَِشُهْم فَكَْيـَف بَِمـْن   
  . َيكُونُ طََعاَمُه
مۇنــداق رىــۋايهت دىن مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ_  10065
تىـن قانـداق   هللا﴿: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  : قىلىنىدۇ
شـۇنداق قورقـۇڭالر ۋە پهقهت مۇسـۇلمان بولغـان      ،رەك بولسـا ېقورقۇش ك

: مۇنـداق دېـدى   ، ئانـدىن دېگهن ئـايهتنى ئوقـۇپ   ①﴾!ئۆلۈڭالر چهتىڭالرېپ
دۇنيـا خهلقىنىـڭ   ئـۇ،  ، ېمىتىلسـه ئهگهر دۇنياغا زەققۇمدىن بىر تامچه ت«
ــران قىلىــپ تاشــاليدۇ  ھا ــاتىنى ۋەي ــېگهن   ،شــۇنداق ئىــكهن  .ي ــۇم ي زەقق

  . ②»!ڭ ھالى قانداق بولۇپ كېتهركىشىنى
 )2585: تىرمىزى(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َواِسعٍ قَالَ َدَخلُْت َعلَى بِلَالِ ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ فَقُلُْت إِنَّ أََباَك ـ   10066
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِفي َجَهنََّم َواِدًيا ُيقَالُ لَـُه َهْبَهـُب    َحدَّثَنِي َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ

  . َيْسكُُنُه كُلُّ َجبَّارٍ فَإِيَّاَك أَنْ َتكُونَ ِمْنُهْم
ــۋايهت    _  10066 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــى ۋاســى رەزىيهلالھ ــۇھهممهد ئىبن م

  :للهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهقىلىن
ــار   « ــر ۋادى بــ ــان بىــ ــههب دەپ ئاتالغــ ــدە ھهبــ ــۇپ،  جهھهننهمــ بولــ

دۇ، سهن ھهرگىز ئـۇالردىن  لىنىاشته گيهرشۇ  زومىگهرلهرنىڭ ھهممىسى
  » !بولۇپ قالمىغىن

 )2816: مىىدار(

ا اْشـَتدَّ الَْحـرُّ   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَ ـ   10067
بِّ أَكَلَ فَأَْبرُِدوا بِالصَّلَاِة فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم َواْشَتكَْت النَّاُر إِلَى َربَِّها فَقَالَْت َيا َر

دُّ َما َتجُِدونَ ِمْن َبْعِضي َبْعًضا فَأَِذنَ لََها بَِنفََسْينِ َنفَسٍ ِفي الشَِّتاِء َوَنفَسٍ ِفي الصَّْيِف فَُهَو أََش
  . الَْحرِّ َوأََشدُّ َما َتجُِدونَ ِمْن الزَّْمَهرِيرِ

                                                 
  .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 132سۈرە بهقهرە،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 481(ئهلبانى  ②
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ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   _  10067
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سهل كېچىكتۈرۈپ  ىنىزىنامپېشىن  ،ئىسسىپ كهتكهندە بهك ھاۋا«
 تىشــــى جهھهننهمنىــــڭېئىسســــىپ ك ھاۋانىــــڭ ر، چــــۈنكىئوقــــۇڭال

يهنه بىـر قىسـمىم   ”: جهھهننهم رەببىگه شىكايهت قىلىپ .تهپتىدىندۇر
، قىشتا بىـر ئۇنىڭ  شۇنىڭ بىلهن،. دېدى“ يهپ تۈگهتتىبىر قىسمىمنى 
ئۇ نهپهسكه توغرا كهلـگهن  . بېرىلدىا رۇخسهت ىغلىشېيازدا بىر نهپهس ئ

ــڭ ئهڭ ئىس  ــتىڭالر يازنىـ ــوغ  ۋاقـ ــنىڭ ئهڭ سـ ــلهن قىشـ ــىقى بىـ ق ۇسـ
  . »كۈنىدۇر

  )537: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْخُرُج ُعُنٌق ِمْن ـ   10068
َيْنِطُق َيقُولُ إِنِّي ُوكِّلُْت بِثَلَاثَـٍة   النَّارِ َيْوَم الِْقَياَمِة لََها َعْيَناِن ُتْبِصَراِن َوأُذَُناِن َتْسَمَعاِن َوِلَسانٌ

  . بِكُلِّ َجبَّارٍ َعنِيٍد َوبِكُلِّ َمْن َدَعا َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوبِالُْمَصوِّرِيَن
ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  _  10068

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كۆرىــــدىغان ئىككــــى كــــۆزى، جهھهننهمــــدىن  ،قىيــــامهت كــــۈنى«

چىقىـدۇ   بـاش تىلى بـار   بىر ئاڭاليدىغان ئىككى قۇلىقى ۋە سۆزلهيدىغان
ئـــۆزەمگه تارتىشـــقا ئـــۈچ كىشـــىنى  مۇنـــداقمهن ”: ۋە مۇنـــداق دەيـــدۇ

قــا شــېرىك كهلتــۈرگهن مۇشــرىك؛ يهنه بىــرى،     هللابىــرى، ا :بۇيرۇلــدۇم
  . ①»رەسسامن؛ ئۈچىنچىسى، زالىملىقتا چىڭ تۇرغان زوراۋا

  )2574: تىرمىزى(

 من«: قالـ   وسلم عليه اهللا صلىـ   اهللا رسولَ أنَّ: رزين رواية ويفـ   10069
 أما: قال عينان؟ وƬا اهللاÛ رسولَ يا: قيل مقْعداÛ جهنم عيƗ بني فلْيَتبوَّأ مَتعمِّدا عليَّ كذب

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2083(ئهلبانى  ①
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 من عنق Ƹرج} وزفريا َتَغيُّظا Ƭا َسِمُعوا يدبع مكان من رأőَُّم إذا{: تعاƂ اهللا قول َسِمعتم
Ûتبصران عينان له النار...  

پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق كهلـــگهن  ىـــدەتىرىۋاي ىـــڭرەزىنن_  10069
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

قهسـتهن  ) دېمىگهننى دېـدى، قىلمىغـاننى قىلـدى دەپ   (كىم ماڭا ـ  
! ىدىن جاي تۇتسۇنجهھهننهمنىڭ ئىككى كۆزى ئارىس چاپلىسا،تۆھمهت 

  :ساھابىلهر. دېدىـ 
 غانىدى،كـۆزى بـارمۇ؟ ـ دەپ سـورى    جهھهننهمنىـڭ  ! ـ ئـى رەسـۇلۇلالھ   

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
دوزاخ ئۇالرنى يىراقتىن كۆرگهن چاغدا، ئۇالر ﴿: نىڭتائاال هللاسىلهر اـ  

ــان ۋە    ــتىن قاينىغ ــڭ غهزەپ ــهكتهك(دوزاخنى ــاۋازىنى  ) ئېش ــان ئ ھاڭرىغ
 اشدوزاخـــتىن بىـــر بـــ نىنـــى ئاڭلىمىغانمىـــدىڭالر؟ىدېگ ①﴾ئاڭاليـــدۇ

داۋامــى يــۇقىرىقى  ...چىقىــدۇ، ئۇنىــڭ كۆرىــدىغان ئىككــى كــۆزى بولىــدۇ
  . ھهدىسكه ئوخشاش

 )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َم َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيـْؤَتى بَِجَهـنَّ  ـ   10070
  . َيْوَمِئٍذ لََها َسْبُعونَ أَلَْف زَِمامٍ َمَع كُلِّ زَِمامٍ َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك َيُجرُّوَنَها

ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  _  10070
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ھهر بىـر   .كهلتۈرۈلىـدۇ  بىـلهن  انئارقـ مىـڭ   70ئۇ كۈن جهھهنـنهم  «
   .»رەيدۇمىڭ پهرىشته سۆ 70نى ئارقان

  )2842: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ  ـ    10071
  . َيْغِلي ِدَماغُُه ِمْن َحَراَرِة َنْعلَْيِه أَْدَنى أَْهلِ النَّارِ َعذَاًبا َيْنَتِعلُ بَِنْعلَْينِ ِمْن َنارٍ

                                                 
  .ـ ئايهت 12ە فۇرقان، سۈر ①
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ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      _  10071
  :نىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلى
ئـوتتىن   دە ئهڭ يېنىك ئازابقا دۇچار بولىـدىغان كىشـىگه  جهھهننهم«

شـۇ ئاياقنىـڭ ھارارىتىـدىن ئۇنىـڭ     ، ۈپ قويۇلىـدۇ يـدۈر ىئىككى ئايـاغ ك 
   .»پ كېتىدۇمېڭىسى قاينا

 ) 211: مۇسلىم(

 َمـنْ  ِمـْنُهمْ  قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَنَّ ُجْنَدبٍ ْبنِ َسُمَرةَ َعْنـ   10072
 إِلَـى  النَّـارُ  َتأُْخذُُه َمْن َوِمْنُهْم كَْبَتْيِهُر إِلَى النَّاُر َتأُْخذُُه َمْن َوِمْنُهْم كَْعَبْيِه إِلَى النَّاُر َتأُْخذُُه
  .َتْرقَُوِتِه إِلَى النَّاُر َتأُْخذُُه َمْن َوِمْنُهْم ُحْجَزِتِه

ــۋايهت     _  10072 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدەب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن س
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
نىـڭ  ىرىقىغىچه، بهزىلۇنىڭ ھوشىرىبهزىل دىنئۇالر جهھهننهم ئوتى«

بـــوينىغىچه نىـــڭ ىرىبهزىليهنه لىگىچه، ېنىـــڭ بـــىرىتىـــزىغىچه، بهزىل
   .»كۆيدۈرىدۇ

  )2845: مۇسلىم(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيلْقَى َعلَـى  ـ   10073
الُْجوُع فََيْعِدلُ َما ُهْم ِفيِه ِمْن الَْعذَابِ فََيْسَتِغيثُونَ فَُيَغاثُونَ بِطََعامٍ ِمْن َضـرِيعٍ لَـا    أَْهلِ النَّارِ

ُيْسِمُن َولَا ُيْغنِي ِمْن ُجوعٍ فََيْسَتِغيثُونَ بِالطََّعامِ فَُيَغاثُونَ بِطََعامٍ ِذي غُصٍَّة فََيـذْكُُرونَ أَنَُّهـْم   
َصȌَ ِفي الدُّْنَيا بِالشََّرابِ فََيْسَتِغيثُونَ بِالشََّرابِ فَُيْرفَُع إِلَـْيهِْم الَْحِمـيُم   كَاُنوا ُيجِيُزونَ الَْغ

بِكَلَاِليبِ الَْحِديِد فَإِذَا َدَنْت ِمْن ُوُجوِههِْم َشَوْت ُوُجوَهُهْم فَإِذَا َدَخلَْت ُبطُوَنُهْم قَطََّعْت َما 
َنةَ َجَهنََّم فََيقُولُونَ أَلَْم َتُك َتأِْتيكُْم ُرُسلُكُْم بِالَْبيَِّناِت قَالُوا َبلَى ِفي ُبطُونِهِْم فََيقُولُونَ اْدُعوا َخَز

 قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ قَالَ فََيقُولُونَ اْدُعوا َماِلكًا فََيقُولُونَ َيا َماِلـكُ 
جِيُبُهْم إِنَّكُْم َماِكثُونَ قَالَ الْأَْعَمُش ُنبِّئُْت أَنَّ َبْيَن ُدَعـاِئهِْم َوَبـْيَن   ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك قَالَ فَُي

 َربََّنا إَِجاَبِة َماِلٍك إِيَّاُهْم أَلَْف َعامٍ قَالَ فََيقُولُونَ اْدُعوا َربَّكُْم فَلَا أََحَد َخْيٌر ِمْن َربِّكُْم فََيقُولُونَ
َنا َوكُنَّا قَْوًما َضالَِّني َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّـا șَـاِلُمونَ قَـالَ    غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُت
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 فَُيجِيُبُهْم اْخَسئُوا ِفيَها َولَا ُتكَلُِّموِن قَالَ فَِعْنَد ذَِلَك َيِئُسوا ِمْن كُلِّ َخْيرٍ َوِعْنَد ذَِلَك َيأُْخذُونَ
  . َوالَْوْيلِ ِفي الزَِّفريِ َوالَْحْسَرِة

ــ_  10073 ــۋايهت قىلىن   ۇئهب ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇكى، دەردا رەزىيهلالھ ى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 بىغـا ئـازا  بئۇالرنىـڭ ئازا  ،بـۇ  .قىـدۇ ۇھلـى ئاچلىققـا يول  هجهھهننهم ئ«
ــىدۇ ــۇالر .قوشـ ــاچ”: ئـ ــدۇق ئـ ــدۇ دەپ“ قالـ ــا . زارلىنىـ ــىنى ئۇالرغـ كىشـ
يدىغان، بهتبـۇي، ئـاچچىق تىكهنـدىن    باسـما يدىغان، ئاچلىقنى سهمرىتمه

تىم ېبۇ ق .زارلىنىدۇدەپ “ يهنه ئاچمىز”: ئۇالر. رىلىدۇېب ئىبارەت تاماق
دۇنيـادا بۇنـداق   ئـۇالر   .رىلىدۇېدىغان تاماق بۇرۇپ قالىئۇالرغا كانىيىغا ت

ئهســلهپ،  ئۆتكــۈزگهنلىكىنىئىچىملىــك بىــلهن كانىيىــدىن تامــاقنى 
بىـلهن   لهرر ئىلمهكـ ۈتىم ئۇالرغـا تۆمـ  ېـ بـۇ ق  .ىك تهلهپ قىلىدۇئىچىمل

قىنالشـقاندا، ئۇالرنىـڭ   ېيـۈزلىرىگه ي قاينـاق سـۇ    .ناق سـۇ بېرىلىـدۇ  قاي
سـاقلىرىغا كىرگهنـدە، ئاشـقازانلىرىنى    رقو .شۇرۇپ قويىـدۇ ىيۈزلىرىنى پ

! چــاقىرىڭالرمــۇئهككهللىرىنى جهھهنــنهم ”: رئــۇال .پــارچىالپ تاشــاليدۇ
نـنهم  هجهھ .دېيىشىدۇ “)ۇالر ئازابىمىزنى يهڭگىللىتىپ قويارئ مبهلكى(

پهيغهمبىـــــرىڭالر ســـــىلهرگه روشـــــهن ”: كېلىـــــپ مـــــۇئهككهللىرى
): يهنـى كۇففـارالر  (ئـۇالر  . دەيـدۇ “ مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلمىگهنمىدى؟

سـىلهر  ﴿): يهنى پهرىشـتىلهر (ئۇالر . دەيدۇ“ ھهئه، ئېلىپ كهلگهن ئىدى”
. دەيـدۇ  ①﴾كاپىرالرنىـڭ دۇئاسـى پايدىسـىزدۇر   ) كىنېلـ (دۇئا قىلىڭـالر،  

ــۇالر ــداقتا”: ئ ــالىكنى چــاقىرىڭالر  ،ئۇن ــنهم باشــلىقى م ــدۇ“ !جهھهن . دەي
. دەيــدۇ“ !ۈرســۇنترەببىــڭ بىزنــى ئۆل! ئــى مالىــك” :مالىــك كهلگهنــدە

قىلىـدۇ   بدەپ جـاۋا “ يهردە ئهبهدى قالىسـىلهر  سىلهر بۇ”: مالىك ئۇالرغا
ــئه( ــدۇ ئ ــداق دەي ــ :مهش مۇن ــىمچه، مېنى ــالىكنى  ڭ ئاڭلىش ــڭ م ئۇالرنى

ــاۋا   ــڭ ج ــلهن مالىكنى ــى بى ــىدا  ېب بچاقىرىش ــى ئارىس ــل  1000رىش يى
سـىلهر ئۈچـۈن    !رەببىڭالرغـا دۇئـا قىلىڭـالر   ”: پهرىشـتىلهر  ).كهنئۆتىدى

ئـى  ”: شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر   . دەيدۇ “چكىم يوقېئۇنىڭدىن ياخشىراق ھ
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 ،الىــپ كېلىــپ بهدبهختلىكىمىــز ئۈســتىمىزدىن غ ! پهرۋەردىگــارىمىز
بىزنـى دوزاخـتىن   ! پهرۋەردىگـارىمىز  .گۇمراھ قهۋم بولۇپ قالغان ئىـدۇق 

) يىنېـ شۇنىڭدىن ك(ئهگهر بىز  ،)ئاندىن دۇنياغا قايتۇرغىن(چىقارغىن 
دەپ دۇئـا  “ يهنه گۇناھ قىلسـاق، بىـز ھهقىـقهتهن زالىـم بولـۇپ قـالىمىز      

ە خـار ھالـدا   جهھهننهمـد ”: قايتۇرىـدۇ  بئۇالرغا مۇنـداق جـاۋا  هللا ا. قىلىدۇ
ماڭـا  ) نىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ھهققىدەبئۈستۈڭالردىن ئازا(لىڭالر، ېق

ىن تھهمــــمه ياخشــــىلىقئــــۇالر  ،شــــۇ چاغــــدائهنه . “ســــۆز ئاچمــــاڭالر
ھهسـرەت ـ نـادامهت     د ۋەـ پهريـا   ددا ئهنه شـۇ چاغـدا،  . لىرىنى ئۈزىـدۇ ىدئۈم

  . ①»تارتىدۇ ببىلهن جهھهننهمدە ئازا
  )2586: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الَْحِميَم لَُيَصـبُّ  ـ   10074
َعلَى ُرُءوِسهِْم فََيْنفُذُ الَْحِميُم َحتَّى َيْخلȌَُ إِلَى َجْوِفِه فََيْسِلُت َما ِفي َجْوِفِه َحتَّى َيْمُرَق ِمْن 

  . ثُمَّ ُيَعاُد كََما كَانَقََدَمْيِه َوُهَو الصَّْهُر 
ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   _  10074

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇالرنىـــڭ باشـــلىرى ئۈســـتىدىن يـــۇقىرى ھارارەتلىـــك قايناقســـۇ «

ئانـدىن  قايناقسۇ ئۇالرنىڭ ئىچ ـ باغرىنى ئېرىتىـپ تاشـاليدۇ،    . قۇيۇلىدۇ
  . ②»يهنه ئهسلىگه قايتۇرۇلىدۇ

 ) 2582: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِضْرُس الْكَاِفرِ ـ   10075
  . أَْو َناُب الْكَاِفرِ ِمثْلُ أُُحٍد َوِغلَظُ جِلِْدِه َمِسَريةُ ثَلَاٍث

ىـدۇكى،  ە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  ئهبۇ ھۇرەير_  10075
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 482(ئهلبانى  ①
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  بۆلۈمى ۋە دوزاخجهننهت 

 636

ھـۇد  ۇئ قوزۇق چىشـى چىشى ياكى ئېزىق كاپىرنىڭ ) ەجهھهننهمد(«
لىنلىقــى ئــۈچ كۈنلــۈك ېغىــدەك يوغانلىقتــا بولىــدۇ، تېرىســىنىڭ ق ېت

  . »كېلىدۇ تهڭ ىگهمۇساپ
  )2851: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِضْرُس الْكَاِفرِ ـ   10076
  . ِةَيْوَم الِْقَياَمِة ِمثْلُ أُُحٍد َوفَِخذُُه ِمثْلُ الَْبْيَضاِء َوَمقَْعُدُه ِمْن النَّارِ َمِسَريةُ ثَلَاٍث ِمثْلُ الرََّبذَ

ىـدۇكى،  زىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن   ئهبۇ ھۇرەيرە رە_  10076
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بهيـزا  غىـدەك، يوتىسـى   ېھـۇد ت ۇكاپىرنىڭ چىشـى ئ  ،قىيامهت كۈنى«
ــدۇ  ــدەك بولىـ ــڭ  .تېغىـ ــدىكى ئۇنىـ ــدىغان(جهھهننهمـ ــرى  )ئولتۇرىـ يېـ

  . ①»ىدۇەك كېلدىگىچه بولغان ئۈچ كۈنلۈك مۇساپەرەبز) مهدىنهدىن(
 )2578: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِغلَظَ جِلِْد الْكَاِفرِ ـ   10077
  . ةَ َوالَْمِديَنِةاثَْناِن َوأَْرَبُعونَ ِذَراًعا َوإِنَّ ِضْرَسُه ِمثْلُ أُُحٍد َوإِنَّ َمْجِلَسُه ِمْن َجَهنََّم كََما َبْيَن َمكَّ

ىدۇكى، ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىن_ _  10077
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھـۇد  ۇچىشـى ئ  گهز بولـۇپ،  42لىنلىقـى  ېكاپىرنىڭ تېرىسىنىڭ ق«
ىنىـڭ  غىدەك، جهھهننهمدە ئولتۇرىـدىغان يېـرى مهكـكه بىـلهن مهدىن    ېت

  . ②»ىدەك كېلىدۇئارىس
  )2577: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َيْرفَُعُه قَالَ َما َبْيَن َمْنِكَبْي الْكَاِفرِ ِفي النَّارِ َمِسَريةُ ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ـ   10078
  . ِللرَّاِكبِ الُْمْسرِعِ
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ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  _  10078
  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهل

ــۈر  نىڭكاپىرنىــڭ ئىككــى مۈرىســى « ــلهن  ۈئارىســى يۈگ ــۇالغ بى ك ئ
  . »مۇساپىگه تهڭ كېلىدۇقىلىنىدىغان ئۈچ كۈنلۈك 

  )2852: مۇسلىم(

َر َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِنَّ الْكَـافِ   ـ   10079
  . لَُيْسَحُب ِلَساُنُه الْفَْرَسǸَ َوالْفَْرَسَخْينِ َيَتَوطَُّؤُه النَّاُس

ــۇ ئهنهۇ _  10079 ــۆمهر رەزىيهلالھـــ ــى ئـــ ــائىبنـــ ــۋايهت مـــ دىن رىـــ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
بىر فهرسهخ ئۈچ مىلغـا  ( تىلى بىر ياكى ئىككى فهرسهخ نىڭكاپىر«
   .①»دەسسهپ ماڭىدۇ ، ئىنسانالر ئۇنىۈلۈپ قالىدۇسۆريهرگىچه ) تهڭ

 )2580: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيلْقَى ـ   10080
َر قََتَرةٌ َوغََبَرةٌ فََيقُولُ لَُه إِْبَراِهيُم أَلَْم أَقُلْ لََك لَـا  إِْبَراِهيُم أََباُه آَزَر َيْوَم الِْقَياَمِة َوَعلَى َوْجِه آَز

ي َيْوَم َتْعِصنِي فََيقُولُ أَُبوُه فَالَْيْوَم لَا أَْعِصيَك فََيقُولُ إِْبَراِهيُم َيا َربِّ إِنََّك َوَعْدَتنِي أَنْ لَا ُتْخزَِينِ
لْأَْبَعِد فََيقُولُ اللَُّه َتَعالَى إِنِّي َحرَّْمُت الَْجنَّةَ َعلَى الْكَاِفرِيَن ُيْبَعثُونَ فَأَيُّ ِخْزيٍ أَْخَزى ِمْن أَبِي ا

لْقَى ِفي ثُمَّ ُيقَالُ َيا إِْبَراِهيُم َما َتْحَت رِْجلَْيَك فََيْنظُُر فَإِذَا ُهَو بِِذيǸٍ ُملَْتِطǸٍ فَُيْؤَخذُ بِقََواِئِمِه فَُي
  . النَّارِ

ىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ئهبۇ ھۇرەيرە رەز_  10080
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىبراھىم ئهلهيهىسسـاالم دادىسـى ئـازەرنى قارىـداپ      ،قىيامهت كۈنى«
ــكهن،  ــوزا   ) ئۈســتى ـ بېشــىنى   (كهت ــدۇ  نچــاڭ ـ ت ــدا كۆرى . باســقان ھال

ــا   ــاالم ئۇنىڭغ ــراھىم ئهلهيهىسس ــا ”: ئىب ــېنىڭ ماڭ ــىيلىق  مهن س ئاس
بۈگــۈن ” :دادىســى. پ ســورايدۇدە“ قىلماســلىقىڭنى ئېيتمىغانمىــدىم؟
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ئــى ”: ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم. دەيــدۇ“ لىق قىلمــايمهنيســاڭا ئاســى
سهن ماڭا قىيامهت كۈنى مېنى رەسۋا قىلماسلىققا ۋەدە بهرگهن ! رەببىم

 “ئىدىڭ، مانا ئهمدى دادامنىڭ رەسـۋالىقىدىنمۇ چـوڭ رەسـۋالىق بـارمۇ؟    
: يىنېـ ك. دەيـدۇ “ مهن جهننهتنى كاپىرالرغا ھـارام قىلـدىم  ”: هللا. دۇيدە
. دېيىلىـدۇ “ مه بـار؟ ېقارىغىن، ئايىغىڭنىڭ ئاسـتىدا نـ  ! ئى ئىبراھىم”

ــا ئىبــراھىم  ــگهنقانغ ــدۇ نىبىــر ســىرتالن مىلهن ــى ئازەرنىــڭ ( كۆرى يهن
نىـڭ  )سـىرتالن ( ئـۇ  ئانـدىن . )تى ھايۋان شهكلىگه ئايالنغان بولىـدۇ ىسۈر
  . »تۇتۇپ، دوزاخقا تاشلىنىدۇ ىرىدىنپۇتل

 )3350: بۇخارى(

 الشـمس «: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال مالكÛ بن أنس حدثناـ   10081
  . »النار يف عقريان ثوران والقمر

ــۋايهت   _  10081 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :ۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مقىلىن
 ئۆكـۈز ئىككـى  پېيـى كېسـىلگهن   قۇياش بىـلهن ئـاي جهھهننهمـدە    «

   .①»ھالىتىدە بولىدۇ
 )4116: مهۋسىلى(

 الذباب عمر«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال مالكÛ بن أنس عنـ   10082
  . »النحل إال النار يف كله والذباب ليلةÛ أربعون

ــ _  10082 ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت  ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ۇ ئهنهـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دىن باشــقا ســىھهرىھهســهل ، بولــۇپ چهېكــ 40چىۋىننىــڭ ئــۆمرى «
   .②»چىۋىنلهرنىڭ ھهممىسى جهھهننهمدە بولىدۇ

  )4231: سىلىهۋم(

                                                 
رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ھهدىسـى زەئىـپ كىشـىلهر     بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال): 18599(ھهيسهمى  ①

 .بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 13387(ھهيسهمى  ②
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 هـذا  يف نكا لو«: قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن هريرةÛ أيب عنـ   10083
 ومن املسجد الحترق نفسه فأصاب فتنفس النار من رجل وفيه يزيدونÛ أو مائة املسجد
  . »فيه

ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  _  10083
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇ مهســجىد« ــاكى ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ كىشــى  تئهگهر ب ــۈز ي  لســا،بو ه ي
 تىنىقــى، ئۇنىــڭ تىنىۋەتســهبىــر  ،چىقىــپبىــر كىشــى دىن جهھهننهمــ

  . ①»دۈرۈپ تاشاليدۇكۆي نىمهسجىد ۋە ئۇنىڭدىكى ھهممه كىشى
  )6670: سىلىهۋم(

 أَنَّ لَْو قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعْن الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْنـ   10084
  . الْأَْرضِ ِمْن أَقَلُّوُه َما الثَّقَلَاِن لَُه فَاْجَتَمَع الْأَْرضِ ِفي ُوِضَع َحِديٍد ْنِم ِمقَْمًعا

قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت     _  10084
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــڭ(ئهگهر « ــۆت) جهھهننهمنى ــرى  ر ۈم ــدىن بى ــۈزىگه  يهرتوقماقلىرى ي
يهردىـن  ئـۇنى  لىشـىپمۇ  قويۇلسا، ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ ھهممىسى بىر

  . ②»قوزغىتالمايدۇ
 )27623: ئهھمهد(

 حني يف وسلم عليه اهللا صلى النƑ إƂ جربيل جاء: اƪطاب بن عمر عنـ   10085
 جربيل يا«: فقال وسلمÛ عليه اهللا صلى اهللا رسول إليه فقام فيهÛ يأتيه كان الذي حينه غري
 فقـال  »النـار  مبفاتيح وجل عز اهللا أمر حƓ جئتك ما«: فقال »اللون؟ متغري أراك ƃ ما

 فقـال  »جهـنم  ƃ وانعت النارƃ Û صف جربيلÛ يا«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئىسـهاق ئىسـىملىك مهن    ): 18602(ھهيسهمى  ①

 .ىلمهيدىغان بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنب
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھهدىسـى     ): 18583(ھهيسهمى  ②

 .زەئىپ كىشىلهر بار، ـ دېگهن
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 فأوقد أمر Ż ابيضتÛ حƓ عام ألف عليها فأوقد ƛهنم أمر وتعاƂ تبارك اهللا إن«: جربيل
 سـوداء  فهـي  اسودتÛ حƓ عام ألف عليها فأوقد أمر Ż اƥرتÛ حƓ عام ألف عليها
  .»Ƭبها يطفأ وال شررهاÛ يضيء ال مظلمة

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ_  10085
ــر   ىبرىج ــۈلمىگهن بىـ ــاالم كۈتـ ــل ئهلهيهىسسـ ــتهئىـ ــبهر  پهيتـ پهيغهمـ

بهر ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـ . نىغـا كهلـگهن ئىـدى   ېئهلهيهىسساالمنىڭ ي
  :تىك تۇرۇپ

ــ   ــ! ئىــلىبرىئــى جـ ــبۇنچىلىــك ئۆزگىر چىرايىــڭمه ئۈچــۈن ېن پ ى
  :ئىل ئهلهيهىسساالمىبرىج .ەپ سورىدىد؟ ـ كهتتى

جهھهننهمنىـــڭ هللا اــــ ســـېنىڭ يېنىڭغـــا كېلىشـــتىن بـــۇرۇن      
، )شۇڭا چىرايىم ئۆزگىرىپ كهتتى(دى بۇيرىغانىدەرۋازىلىرىنى ئېچىشقا 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. ـ دېدى
. ـ دېـدى   !جهھهننهمنـى تهسـۋىرلهپ بهرگىـن   ىـل ماڭـا   ىبرىئئـى ج ـ  
  :ل ئهلهيهىسساالمىبرىئىج

يىلغا قهدەر كۆيۈپ،  1000جهھهننهمگه ئهمر قىلدى، جهھهننهم  هللاـ  
 1000يهنه جهھهنــنهم  ئانــدىن يهنه ئهمــر قىلغانىــدى، .تــىئاقىرىــپ كهت

ئاندىن يهنه ئهمر قىلـدى،  . هتتىقىپقىزىل بولۇپ كيىلغا يېقىن كۆيۈپ، 
) ھـازىر . (قاپقارا بولۇپ كهتتىيىلغا يېقىن كۆيۈپ،  1000يهنه جهھهننهم 

ــۇر  ــاراڭغۇ زۇلمهتتـ ــۇ قاپقـ ــۇنى   ،ئـ ــۇنلىرى ئـ ــوت ئۇچقـ ــى(ئـ ) جهھهننهمنـ
  . ①دېدى، ـ يورۇتمايدۇ ھهمدە ئۇنىڭ يالقۇنى ئۆچمهيدۇ

 )»ئهلئهۋسهت«(

قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ِممَّ ُخِلَق الَْخلُْق قَالَ ِمْن الَْماِء قُلَْنا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ ـ   10086
ا اللُّْؤلُُؤ الَْجنَّةُ َما بَِناǗَُها قَالَ لَبَِنةٌ ِمْن ِفضٍَّة َولَبَِنةٌ ِمْن ذََهبٍ َوِملَاطَُها الِْمْسُك الْأَذْفَُر َوَحْصَباǗَُه

                                                 
ۇپ، سـهنهدىدە سـاالم تهۋىـل ئىسـىملىك     بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـ   ): 18573(ھهيسهمى  ①

 .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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انُ َمْن َدَخلََها َيْنَعُم لَا َيْبأَُس َوَيْخلُُد لَا َيُموُت لَا َتْبلَى ِثَياُبُهْم َولَـا  َوالَْياقُوُت َوُتْرَبُتَها الزَّْعفََر
  . َيفَْنى َشَباُبُهْم
ــۇ _  10086 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: قىلىنىدۇ

. تىلغان؟ ـ دەپ سـورىدىم  ىمىدىن يارېر نمهخلۇقاتال! رەسۇلۇلالھئى ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .سۇدىن، ـ دېدىـ  

  :ـ دەپ سورىغانىدىم مىدىن ياسالغان؟ېن نىڭ بىنالىرىجهننهتـ  

بىـــر خىشـــى كۈمۈشـــتىن، بىـــر خىشـــى ئالتۇنـــدىن، لېيـــى       ــــ  
خۇشــپۇراقلىق ئىپــاردىن، دەسســهيدىغان يېــرى مهرۋايىــت ۋە يــاقۇتتىن، 

رىشـىدۇ،  ېمهتكه ئېـئ ن ،يهرگه كىرسه كىم ئۇ .ياسالغان دىنرەپهتوپىسى ز
ئۇالرنىـــــڭ كىيىملىـــــرى  .ســـــىز بولمايـــــدۇ، ئهبهدى ياشـــــايدۇدئۈمى

  . ①، ـ دەپ جاۋاب بهردىرىدۇېتى تۇرىۋېرىماي ياش پېكونىرىمايدۇ، ق

  )2525: تىرمىزى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الرَُّجـلَ  قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  قَالَأَْرقََم  َزْيد ْبن عنـ   10087
ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة لَُيْعطَى قُوَّةَ ِمائَِة َرُجلٍ ِفي الْأَكْلِ َوالشُّْربِ َوالْجَِماعِ َوالشَّْهَوِة فَقَالَ َرُجـلٌ  

ِمْن جِلِْدِه َعَرٌق فَإِذَا َبطُْنُه  ِمْن الَْيُهوِد إِنَّ الَِّذي َيأْكُلُ َوَيْشَرُب َتكُونُ ِمْنُه الَْحاَجةُ قَالَ َيِفيُض
  . قَْد َضَمَر

مۇنـداق رىـۋايهت   زەيد ئىبنى ئهرقهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   _  10087
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ــ   ــنهت ئهھلىــدىن بىــر كىشــىگه، يېــيىش، ئىچىــش، جىنســى    ـ جهن
ۇ، رىلىـد ېىشىنىڭ كۈچى بمۇناسىۋەتته بولۇش ۋە شهھۋەتته تولۇق يۈز ك

  :الردىن بىرىييهھۇدى .ـ دېدى

                                                 
 .دېگهن ئىبارىدىن باشقىسى سهھىه، ـ دېگهن” مهخلۇقاتالر نېمىدىن يارىتىلغان“): 2050(ئهلبانى  ①
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پهيغهمـبهر   ،دىگهنىـ يېگهن، ئىچـكهن كىشـى ھـاجهت قىلىـدۇ، ـ دې     ـ  
  : ئهلهيهىسساالم

خــۇددى  (ســىقى  رقوشــۇنىڭ بىــلهن،  رىســىدىن تهر چىقىــدۇ،  ېتـــ  
   .دېدىئىچىگه كىرىپ كېتىدۇ، ـ  )چنهرسه يېمىگهندەكېھ

 )2825: مىىدار(

َعْبِد اللَِّه ْبنِ قَْيسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َجنََّتاِن ِمـْن  َعْن ـ   10088
َيْنظُُروا  ِفضٍَّة آنَِيُتُهَما َوَما ِفيهَِما َوَجنََّتاِن ِمْن ذََهبٍ آنَِيُتُهَما َوَما ِفيهَِما َوَما َبْيَن الْقَْومِ َوَبْيَن أَنْ

  . ا رَِداُء الِْكْبرِ َعلَى َوْجهِِه ِفي َجنَِّة َعْدٍنإِلَى َربِّهِْم إِلَّ
ــۋايهت     _  10088 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــس رەزىيهلالھ ــى قهي ــدۇلالھ ئىبن ئاب

   :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
 ؛بولغان ئىككى جهنـنهت  تىنمۈشۈقاچىلىرى ۋە ئىچىدىكىلىرى ك«

 .بولغــان ئىككــى جهنــنهت بــار دىنلىرى ئالتۇنــقــاچىلىرى ۋە ئىچىــدىكى
ــدە   ــن جهننىتىـ ــانالرئهدىـ ــڭ  ئىنسـ ــلهن رەببىنىـ ــىنى پهقهت  بىـ ئارىسـ
  . »توسۇپ تۇرىدۇ الكىبرىيا پهردىسىرەببىنىڭ يۈزىدىكى 

  )7444: بۇخارى(

 لََخْيَمـةً  الَْجنَِّة ِفي ِللُْمْؤِمنِ إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْنوعنه ـ   10089
  . ِميلًا ِستُّونَ طُولَُها ُمَجوَّفٍَة َواِحَدٍة لُْؤلَُؤٍة ِمْن

ــۋايهت     _  10089 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــس رەزىيهلالھ ــى قهي ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  : ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
كــاۋاك  كېلىــدىغانمىــل  60ئېگىزلىكــى مىننىــڭ جهننهتــته ۇئم«

  . »بولىدۇدىرى ېچبىر مهرۋايىتتىن ياسالغان 
  )2838: مۇسلىم(

ِللُْمْؤِمنِ ِفيَها أَْهلُونَ َيطُوُف َعلَْيهِْم الُْمْؤِمُن فَلَا َيَرى َبْعُضُهْم  :ويف روايةـ   10090
  . َبْعًضا



  ۋە دوزاخ جهننهت 

643 

ــيىلگهن  يهنه_  10090 ــداق دېـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــۇ «: بىـ ــدىردا ئـ چېـ
ئايلىنىـپ   لهپمىن ئۇالرنى بىر ـ بىر ۇئلىدۇ، مبو ياللىرىمىننىڭ ئاۇئم

چېـــدىرنىڭ (ئـــۇالر  ،)بولىـــدۇ يهنـــى جىنســـىي مۇناســـىۋەتته(چىقىـــدۇ 
   .»بىر ـ بىرىنى كۆرمهيدۇ) كهڭلىكىدىن

  )2838: مۇسلىم(

الَ إِنَّ ِفي َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـ   10091
ْوسِ الَْجنَِّة لََشَجَرةً َيِسُري الرَّاِكُب ِفي șِلَِّها ِمائَةَ َسَنٍة َواقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم َوșِلƊ َمْمُدوٍد َولَقَاُب قَ

  . أََحِدكُْم ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِممَّا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمُس أَْو َتْغُرُب
ىـدۇكى،  لالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيه_  10091

جهننهتـته بىـر   «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كىشـى ئۇنىـڭ سايىسـىدا     سهپهر قىلغـان  ئۇالغلىق تۈپ دەرەخ بار بولۇپ،

ھهمىشــه تۇرىــدىغان ﴿: اللهنىــڭ ،ئهگهر خالىســاڭالر .يىــل ماڭىــدۇ 100
 هنىـــڭ جهننهتـــتالربىرىڭ. »!رتىنى ئوقـــۇڭالىدېـــگهن ئـــاي ①﴾نســـايىدى

ــرى يائوق ــك يې ــولغىنى، چىلى ــان     ب ــكهن ۋە پاتق ــاش چۈش ــتىگه قۇي ئۈس
  . »ياخشىراقتۇر) يادىنندۇيهنى پۈتۈن (نهرسىلهردىن 

  )3253: بۇخارى(

َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ ِفـي   ـ   10092
 َجنَِّة ِمائَةُ َدَرَجٍة َما َبْيَن كُلِّ َدَرَجَتْينِ كََما َبْيَن الْأَْرضِ َوالسََّماِء َوالِْفْرَدْوُس أَْعلَاَها َدَرَجـةً الْ

  . ِفْرَدْوَس الَْوِمْنَها ُتفَجَُّر أَْنَهاُر الَْجنَِّة الْأَْرَبَعةُ َوِمْن فَْوِقَها َيكُونُ الَْعْرُش فَإِذَا َسأَلُْتُم اللََّه فََسلُوُه
ئۇبـــادە ئىبنـــى ســـامىت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  _  10092

  :نىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلى
نىـڭ ئارىسـى يهر   ىھهر بىـر دەرىج  بولـۇپ،  دەرىـجه بـار   100جهننهتته «

ئـالىي  بۇالرنىـڭ ئهڭ  جهننىتـى  س ەۋىردف كېلىدۇ، بىلهن ئاسمانچىلىك
ــۇ ) چــۈنكى( .دەرىجىســىدۇر فىــردەۋس ( يهر جهننهتنىــڭ تــۆت دەرياســى ئ

                                                 
  .ـ ئايهت 33سۈرە ۋاقىئه،  ①
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) شـۇڭا ( .ئۇنىڭ ئۈسـتىدە مۇ ھهم ئهرش ،تىلىپ چىقىدۇېدىن ئ)جهننىتى
   .①»!تىنى سوراڭالرىس جهننفىردەۋ ،غىڭالرداېىن سورىغان چتهللا

  )2530: تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم قَالَ لََغْدَوةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَـ   10093
 أَْو َرْوَحةٌ َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها َولَقَاُب قَْوسِ أََحِدكُْم أَْو َمْوِضُع َيِدِه ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمـنْ 

اطَّلََعْت إِلَى الْأَْرضِ لَأََضاَءْت َما َبْيَنُهَمـا  الدُّْنَيا َوَما ِفيَها َولَْو أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة 
  . َولََملَأَْت َما َبْيَنُهَما رƷًِا َولََنِصيفَُها َعلَى َرأِْسَها َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها

ــۋايهت   _  10093 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى قىلىن
دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ىدا سهپهرگه ئاتلىنىش، يول هللا كهچتهياكى  ئهتىگهن«

ــىلهردىن   ــارلىق نهرس ــدىكى ب ــدۇرئىچى ــت بىرىڭالر .ئهۋزەل ــڭ جهننهت ه نى
ــاكى قولىنىــڭ ئورنىچىلىــك   ياچىلىــكئوق ــولغىنى،ي دۇنيــا ۋە  يېــرى ب

جهنــنهت  ئهگهر .ىراقتۇرئۇنىــڭ ئىچىــدىكى بــارلىق نهرســىلهردىن ياخشــ
دۇنيـا ۋە  پۈتۈن  ايدىغان بولسا،قار ى زېمىنغائاياللىرىدىن بىر نىڭئهھلى

ئاسـمان بىـلهن    ،تىـدۇ ېئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نهرسىلهرنى نۇرالندۇرىۋ
ئۇنىـڭ   .تىـدۇ ېخۇشـپۇراققا تولـۇپ ك   ئېسـىل ئارىسـى ناھـايىتى    نىڭيهر
ق دۇنيـــا ۋە ئۇنىـــڭ ئىچىـــدىكى بـــارلىيـــاغلىقى  ارتىۋالغـــانشـــىغا ئېب

  . ②»دۇرنهرسىلهردىن ياخشى
  )1651: تىرمىزى(

 َمـا  أَنَّ لَْو قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َوقَّاصٍ أَبِي ْبنِ َسْعِد َعْنـ   10094
 َرُجلًـا  أَنَّ َولَْو أَْرضَِوالْ السََّمَواِت َخَواِفقِ َبْيَن َما لَُه لََتَزْخَرفَْت َبَدا الَْجنَِّة ِفي ِممَّا șُفٌُر ُيِقلُّ
  . النُُّجومِ َضْوَء الشَّْمُس َتطِْمُس كََما الشَّْمسِ َضْوَء لَطََمَس أََساوُِرُه فََبَدا اطَّلََع الَْجنَِّة أَْهلِ ِمْن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2056(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1345(ئهلبانى  ②



  ۋە دوزاخ جهننهت 

645 

د ئىبنـى ئهبـۇ ۋەققـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت       ئسه_  10094
  :هللهم مۇنداق دېگهنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسقىلىن
تىرناقچىلىــك نهرســه كۆرۈنســه ئىــدى، ئاســمان  ىكــىهتتنئهگهر جهن«

ئهگهر جهنـنهت   .ىتتئارىسى گـۈزەللىككه پـۈركهنگهن بـوال    نىڭبىلهن يهر
خۇددى قۇياش كىنى كۆرسهتسه ئىدى، ۈزيكۆرۈنۈپ، بىله ىئهھلىدىن بىر

قۇيــاش ) بىلهيــزۈك(نــۇرى يۇلتۇزالرنىــڭ نــۇرىنى توســۇپ قويغانــدەك، ئــۇ 
  . ①»نۇرىنى توسۇپ قويغان بوالتتى

  )2538: تىرمىزى(

َعْن ُمَعاوَِيةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِفي الَْجنَِّة َبْحَر الَْماِء ـ   10095
  . اُر َبْعُدَوَبْحَر الَْعَسلِ َوَبْحَر اللََّبنِ َوَبْحَر الَْخْمرِ ثُمَّ ُتَشقَُّق الْأَْنَه

قىلىنىـــدۇكى، مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  _  10095
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 بڭىــزى ۋە شــاراېڭىــزى، ســۈت دېهســهل دھڭىــزى، ېجهننهتــته ســۇ د«
   .②»بولۇپ، دەرياالر بۇالردىن شاخالپ چىقىدۇ ڭىزى بارېد

 )2571: تىرمىزى(

َعْن أَبِي أَيُّوَب قَالَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعَرابِيٌّ فَقَـالَ َيـا    ـ  10096
 َرُسولَ اللَِّه إِنِّي أُِحبُّ الَْخْيلَ أَِفي الَْجنَِّة َخْيلٌ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِنْ  

  . َت بِفََرسٍ ِمْن َياقُوَتٍة لَُه َجَناَحاِن فَُحِملَْت َعلَْيِه ثُمَّ طَاَر بَِك َحْيثُ ِشئَْتأُْدِخلَْت الَْجنَّةَ أُِتي
ــۇ  _  10096 ــۇ ئهنهـ ــۇب رەزىيهلالھـ ــۇ ئهييـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ســـهھرالىق بىـــر ئهرەب پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  :قىلىنىـــدۇ

  :لىپېزۇرىغا كۇھۋەسهللهمنىڭ 
مهن ئاتنى ياخشى كۆرىمهن، جهننهتته ئـات بـارمۇ؟ ـ     !رەسۇلۇلالھئى ـ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانىدەپ سورى

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2061(لبانى ئه ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2078(ئهلبانى  ②
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جهننهتكه كىرسهڭ، ساڭا ياقۇتتىن بولغان ئىككـى قانـاتلىق بىـر    ـ  
ئۇنىـــڭ بىـــلهن  ئانـــدىن ،لىســـهنۈلىـــدۇ، ئۇنىڭغـــا مىندۈرۈئـــات كهلتۈر

   .①دېدىن، ـ خالىغان يېرىڭگه ئۇچىسه
  )2544: تىرمىزى(

َعْن َعِليٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ ِفـي الَْجنَّـِة    ـ   10097
اُت لَُمْجَتَمًعا ِللُْحورِ الِْعنيِ ُيَرفِّْعَن بِأَْصَواٍت لَْم َيْسَمْع الَْخلَاِئُق ِمثْلََها قَالَ َيقُلَْن َنْحُن الَْخاِلـدَ 

ُن النَّاِعَماُت فَلَا َنْبُؤُس َوَنْحُن الرَّاِضَياُت فَلَا َنْسَخطُ طُوَبى ِلَمْن كَانَ لََنا َوكُنَّا فَلَا َنبِيُد َوَنْح
  . لَُه

قىلىنىــــدۇكى، ئهلــــى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت _  10097
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

: ئـۇ جايـدا  ئـۇالر   بولۇپ، ارب بىر جاييىغىلىدىغان  جهننهت ھۆرلىرى«
ــۆلمهيمىزېمىز، ھالربىـــز مهڭگـــۈ ياشـــىغۇچى” بهختلىـــك  .چقاچـــان ئـ

مهمنــۇنمىز، ئهســال   .چقاچــان بهختســىز بولمــايمىز  ېكىشــىلهرمىز، ھ
دېگهن ىــمېكىشــىلهر نبولغــان ) ھهمــراھ(جۈپــت بىــزگه  .قايغۇرمــايمىز
 .اليـــــدۇۋتويـــــۇقىرى كۆتـــــۈرۈپ  ئـــــاۋازلىرىنى دەپ » !؟بهختلىـــــك

ئــاۋازنى ئــاڭالپ  ھــېچكىم شــۇ كهمگىــچه ئۇنىڭــدەك    تالردىن مهخلۇقــا
   .②»باقمىغان

  ) 2564: تىرمىزى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه لَِقَي أََبا ُهَرْيَرةَ فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ أَْسأَلُ اللَّـَه أَنْ  ـ   10098
ِعيٌد أَِفيَها ُسوٌق قَالَ َنَعْم أَْخَبَرنِي َرُسولُ اللَّـِه  َيْجَمَع َبْينِي َوَبْيَنَك ِفي ُسوقِ الَْجنَِّة فَقَالَ َس

نُ ِفـي  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة إِذَا َدَخلُوَها َنَزلُوا ِفيَها بِفَْضلِ أَْعَماِلهِْم ثُمَّ ُيْؤذَ
وُرونَ َربَُّهْم َوُيْبرُِز لَُهْم َعْرَشُه َوَيَتَبدَّى لَُهْم ِفي َرْوَضٍة ِمقَْدارِ َيْومِ الُْجُمَعِة ِمْن أَيَّامِ الدُّْنَيا فََيُز

ِمـْن   ِمْن رَِياضِ الَْجنَِّة فَُتوَضُع لَُهْم َمَنابُِر ِمْن ُنورٍ َوَمَنابُِر ِمْن لُْؤلُؤٍ َوَمَنابُِر ِمْن َياقُوٍت َوَمَنابُِر

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 460(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 469(ئهلبانى  ②
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ْن ِفضٍَّة َوَيْجِلُس أَْدَناُهْم َوَما ِفيهِْم ِمْن َدنِيٍّ َعلَى كُثَْبـاِن  َزَبْرَجٍد َوَمَنابُِر ِمْن ذََهبٍ َوَمَنابُِر ِم
الِْمْسِك َوالْكَافُورِ َوَما َيَرْونَ أَنَّ أَْصَحاَب الْكََراِسيِّ بِأَفَْضلَ ِمْنُهْم َمْجِلًسا قَالَ أَُبو ُهَرْيـَرةَ  

َعْم قَالَ َهلْ َتَتَماَرْونَ ِفي ُرǗَْيِة الشَّْمسِ َوالْقََمرِ لَْيلَةَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َوَهلْ َنَرى َربََّنا قَالَ َن
ـ  ا الَْبْدرِ قُلَْنا لَا قَالَ كَذَِلَك لَا ُتَماَرْونَ ِفي ُرǗَْيِة َربِّكُْم َولَا َيْبقَى ِفي ذَِلَك الَْمْجِلسِ َرُجلٌ إِلَّ

ِمْنُهْم َيا فُلَانُ ْبَن فُلَاٍن أََتذْكُُر َيْوَم قُلَْت كَذَا َوكَذَا  َحاَضَرُه اللَُّه ُمَحاَضَرةً َحتَّى َيقُولَ ِللرَُّجلِ
ي َبلََغْت فَُيذَكَُّر بَِبْعضِ غَْدَراِتِه ِفي الدُّْنَيا فََيقُولُ َيا َربِّ أَفَلَْم َتْغِفْر ِلي فََيقُولُ َبلَى فََسَعةُ َمْغِفَرِت

ى ذَِلَك غَِشَيْتُهْم َسَحاَبةٌ ِمْن فَْوِقهِْم فَأَْمطََرْت َعلَْيهِْم ِطيًبا لَْم بَِك َمْنزِلََتَك َهِذِه فََبْيَنَما ُهْم َعلَ
اَمِة َيجُِدوا ِمثْلَ رƷِِِه َشْيئًا قَطُّ َوَيقُولُ َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعالَى قُوُموا إِلَى َما أَْعَدْدُت لَكُْم ِمْن الْكََر

وقًا قَْد َحفَّْت بِِه الَْملَاِئكَةُ ِفيِه َما لَْم َتْنظُْر الُْعُيونُ إِلَى ِمثِْلِه َولَـْم  فَُخذُوا َما اْشَتَهْيُتْم فََنأِْتي ُس
َتْسَمْع الْآذَانُ َولَْم َيْخطُْر َعلَى الْقُلُوبِ فَُيْحَملُ لََنا َما اْشَتَهْيَنا لَْيَس ُيَباُع ِفيَها َولَا ُيْشـَتَرى  

الَْجنَِّة َبْعُضُهْم َبْعًضا قَالَ فَُيقْبِلُ الرَُّجلُ ذُو الَْمْنزِلَِة الُْمْرَتِفَعـِة  َوِفي ذَِلَك السُّوقِ َيلْقَى أَْهلُ 
ِه فََيلْقَى َمْن ُهَو ُدوَنُه َوَما ِفيهِْم َدنِيٌّ فََيُروُعُه َما َيَرى َعلَْيِه ِمْن اللَِّباسِ فََما َيْنقَِضي آِخُر َحِديِث

أَْحَسُن ِمْنُه َوذَِلَك أَنَُّه لَا َيْنَبِغي ِلأََحٍد أَنْ َيْحَزنَ ِفيَها ثُمَّ َنْنَصرُِف إِلَى  َحتَّى َيَتَخيَّلَ إِلَْيِه َما ُهَو
ِممَّـا  َمَنازِِلَنا فََيَتلَقَّاَنا أَْزَواُجَنا فََيقُلَْن َمْرَحًبا َوأَْهلًا لَقَْد جِئَْت َوإِنَّ بَِك ِمْن الَْجَمالِ أَفَْضـلَ  

  . َيقُولُ إِنَّا َجالَْسَنا الَْيْوَم َربََّنا الَْجبَّاَر َوَيِحقَُّنا أَنْ َنْنقَِلَب بِِمثْلِ َما اْنقَلَْبَنافَاَرقَْتَنا َعلَْيِه فَ
دىن مۇنـداق  سهئىد ئىبنـى مۇسـهييهب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    _  10098 

  :ئۇ. مهن ئهبۇ ھۇرەيرە بىلهن ئۇچرىشىپ قالدىم: رىۋايهت قىلىنىدۇ
، ـ  شـىمنى تىلهيـمهن  ننهت بازىرىدا ئۇچرىشىىن سهن بىلهن جهتهللاـ  
  : مهن. دېدى
  :، ئۇ مۇنداق دېدىدىمغانىبازار بارمۇ؟ ـ دەپ سورى ـ جهننهتته 
جهنـنهت  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ماڭـا . ، بارھهئهـ  

ئهھلــى جهنــنهتكه كىرگهنلىرىــدە، ئهمهللىرىنىــڭ دەرىجىلىــرىگه قــاراپ 
دىكىـدەك  مه كۈنىۈدۇنيـا كۈنلىرىـدىن جـ    رنىڭئۇال نئاندى .ئورۇنلىشىدۇ

 .بىر كۈندە پهرۋەردىگارىنى زىيارەت قىلىشـى ئۈچـۈن رۇخسـهت بېرىلىـدۇ    
 .كۆرسـىتىلىدۇ  نىـڭ ئهرشـى  هللاجهننهت باغچىلىرىـدىن بىرىـدە ئۇالرغـا    

ۋە  دىن، ئالتۇنـ ىندگۆھهر، تىن، ياقۇتتىن، مهرۋايىتدىننۇر ىمۇ ھهمئۇالرغ



  بۆلۈمى ۋە دوزاخجهننهت 

 648

دەرىجىســـى ئهڭ تـــۆۋەن . ر قويۇلىـــدۇهنبهرلمـــۇ تىن ياســـالغانمۈشـــۈك
تۇرغـان   .كىشىمۇ مۇشكى ـ ئهنبهر ۋە كافۇر دۆۋىسـى ئۈسـتىدە ئولتۇرىـدۇ    

ــدا ئولتۇرغانالر جايىنىــڭ ئېســىللىكىدىن   ــنهت ئورۇندۇقلىرى  نىــڭجهن
  .دېگهن» ئورۇندا ئىكهنلىكىنىمۇ ھېس قىلمايدۇ يئالىئۆزلىرىدىن 

دەپ “ رەببىمىزنـى كۆرەمـدۇق؟  ! رەسۇلۇلالھئى ” :)ئهبۇ ھۇرەيرە( مهن
ھهئه، ســىلهر قۇياشــنى ۋە  «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  غانىدىم،ســورى

 .دىمدېـ “ يـاق ”: مهن. دېـدى  »؟شـهك قىالمسـىلهر  تولۇن ئاينى كۆرۈشته 
شهكسـىز   رەببىڭالرنـى  ،خـۇددى شـۇنىڭدەك  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم 

لمايدىغان بىرمۇ ئادەم تائاال خىتاب قى هللانىڭ ھۇزۇىدا اهللا ئۇ .كۆرىسىلهر
ئى پاالنچىنىـڭ ئـوغلى   ”: ئۇالردىن بىر كىشىگه تائاال هللا ھهتتا .قالمايدۇ
 دەپ “يادىڭـدىمۇ؟ نداق ئىش قىلغىنىڭ ۇنداق، مۇپاالنى كۈنى م! پاالنچى

! ئـى رەبـبىم  ”: ئـۇ ئـادەم  . سىگه سـالىدۇ ېئۇنىڭ بهزى سهت ئىشلىرىنى ئ
ئهلــۋەتته ”: هللا .يدۇەپ ســوراد“ مېنىــڭ گۇنــاھىمنى كهچۈرمىــدىڭمۇ؟  

تىمنىــڭ بهكمــۇ كهڭلىكىــدىن ســهن شــۇ  ىم، مېنىــڭ مهغپىرۈكهچــۈرد
ئـۇالر شـۇنداق سـۆھبهت قىلىۋاتقـان چاغـدا،      . دەيـدۇ “ رىشتىڭېماقامغا ئ
خۇشـپۇراق   ناھـايىتى ئېسـىل  ئۇالرغـا   ۋە بىر بۇلـۇت قاپاليـدۇ   دىنئۈستى

. ئىـدى  پـۇراپ باقمىغـان   ېچكىمھ ئۇندىن بۇرۇنپۇراقنى  نداقبۇ .دۇىياغ
نــازۇنېمهتتىن مهن ســىلهرگه تهييــارالپ قويغــان بۈيــۈك ”: هللارەببىمىــز ا

ــ  قــاپالپ ئهتراپىنــى پهرىشــتىلهر  . دەيــدۇ “!لىڭالرېخــالىغىنىڭالرنى ئ
خالىغـان نهرسـىلىرىمىزنى يـۈكلهپ    ئـۇالر  بىـر بازارغـا بـارىمىز،     كهتكهن

ۇ خىيـال  قهلبلهرمپ، قۇالقالر ئاڭالپ، ۈئۇنداق بازارنى كۆزلهر كۆر .رىدۇېب
 .لىنمايدۇېتىۋېتىلمايدۇ ۋە سـ ېيهردە نهرسىلهر سـ  ئۇ .قىلىپ باقمىغان

ــنهت ئهھلــى بىــر ـ بىــرى بىــلهن ئۇچرىشــىدۇ       ــازاردا جهن ــۇ ب ــۇقىرى  .ئ ي
 .قىــدۇۇكىشــىگه يولتــۆۋەن مهرتىۋىلىــك ئۆزىــدىن  مهرتىۋىلىــك كىشــى
ئۈستىدىكى كۆزنى قاماشتۇرىدىغان لىباسـنى   نىڭئۇ تۆۋەن مهرتىۋىلىك

، ي تـۇرۇپ سـۆزىنىڭ ئـاخىرى تـۈگىمه   قالىدۇ، لـېكىن  ندە، ھهيران كۆرگه
 .ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى كىيىممۇ ئۇنىڭكىدىن ئېسىل كۆرۈنۈپ كېتىـدۇ 

ھــېچ كىمنىــڭ كــۆڭلى يېــرىم بولىــدىغان ئىــش       جهننهتــتهچــۈنكى 
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ئايـاللىرىمىز   .قـايتىمىز  تۇرالغۇلىرىمىزغـا  ئاندىن ئۇ يهردىـن  .بولمايدۇ
هن كهتـك بـۇ يهردىـن   ! خۇش كېلىپسـىلهر ”: قىزغىن كۈتۈۋېلىپبىزنى 
بىـز  . دەيـدۇ  “كېلىشكهن بولۇپ قايتىپ كهپسىلهرنمۇ كىدىىڭالردىۋاقت

شــۇ ســهۋەبتىن ببــارنى زىيــارەت قىلــدۇق، ابۈگــۈن رەببىمىــز ج”: ئۇالرغــا
   .①دېدى» دەيمىز“ بولۇپ كهتتۇق) كېلىشكهن(مۇشۇنداق 

 ) 2549: تىرمىزى(

الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِفي الَْجنَِّة لَُسوقًا َعْن َعِليٍّ قَالَ قَـ   10099
  . اَما ِفيَها ِشَراٌء َولَا َبْيٌع إِلَّا الصَُّوَر ِمْن الرَِّجالِ َوالنَِّساِء فَإِذَا اْشَتَهى الرَُّجلُ ُصوَرةً َدَخلَ ِفيَه

ىــــدۇكى، ىلىنئهلــــى رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت ق_  10099
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــار،   « ــازار ب ــر ب ــته بى ــېكىن(جهننهت ــۇ) ل تىش ېلىــپ ـ ســ    ېيهردە ئ ئ
ــدۇ ــار  پهقهت . بولماي ــۈرەتلىرى ب ــڭ س ــۇپ، ئهركهك ۋە ئايالالرنى ــم  بول كى

   .②»قايسى سۈرەتنى ياقتۇرۇپ قالسا، شۇ سۈرەتكه كىرىدۇ
 )2550: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ  10100
ابَِر ِفي قَالَ إِنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة َيَتَراَءْونَ أَْهلَ الُْغَرِف ِمْن فَْوِقهِْم كََما َيَتَراَءْونَ الْكَْوكََب الدُّرِّيَّ الَْغ

الَْمْشرِقِ أَْو الَْمْغرِبِ ِلَتفَاُضلِ َما َبْيَنُهْم قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه ِتلَْك َمَنازِلُ الْأَْنبَِياِء لَـا   الْأُفُقِ ِمْن
  . َيْبلُُغَها غَْيُرُهْم قَالَ َبلَى َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه رَِجالٌ آَمُنوا بِاللَِّه َوَصدَّقُوا الُْمْرَسِلَني

رىـــۋايهت  خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن   ئهبـــۇ ســـهئىد _  10100
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنىدۇكى،

) ئارىلىرىــدىكى دەرىــجه پهرقىنىــڭ تۈپهيلىــدىن(جهنــنهت ئهھلــى ـــ  
خـۇددى مهشـرىق    غانالرنىايدىئۈستىدىكى قهسـىرلهردە ياشـ  ئۆزلىرىنىڭ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 462(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 463(ئهلبانى  ②
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ــۇ    ــۇق يۇلتـ ــدىكى نۇرلـ ــۈش ئالدىـ ــى ئۆچـ ــب تهرەپتىكـ ــاكى مهغرىـ زنى يـ
  :ساھابىلهر. كۆرىدۇ، ـ دېدى) ئاران(كۆرگهندەك 

پهيغهمبهرلهرنىـڭ   )تهلمهيـدىغان ېباشـقىالر ي (ئـۇ  ! رەسـۇلۇلالھ ئـى  ـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىغانىمهرتىۋىسىمۇ؟ ـ دەپ سورى

ئـۇ   ،قهسـهمكى  نىـڭ نـامى بىـلهن   هللائىلكىدە بولغـان ا  سىمپ، نهـ ياق 
 گه ئىشـهنگهن پهيغهمبهرلهر قان ۋەن ئېيتقا ئىماهللا تۇرىدىغانالرقهسىردە 

   .دېدى، ـ كىشىلهردۇر) راستچىل(
  ) 3256: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   10101
الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ثُمَّ الَِّذيَن َيلُـوَنُهْم َعلَـى أََشـدِّ     إِنَّ أَوَّلَ ُزْمَرٍة َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َعلَى ُصوَرِة

كَْوكَبٍ ُدرِّيٍّ ِفي السََّماِء إَِضاَءةً لَا َيُبولُونَ َولَا َيَتَغوَّطُونَ َولَا َيْتِفلُـونَ َولَـا َيْمَتِخطُـونَ    
أَلُوَّةُ الْأَْنُجوُج ُعوُد الطِّيبِ َوأَْزَواُجُهـْم  أَْمَشاطُُهْم الذََّهُب َوَرْشُحُهْم الِْمْسُك َوَمَجاِمُرُهْم الْ

  . الُْحوُر الِْعُني َعلَى َخلْقِ َرُجلٍ َواِحٍد َعلَى ُصوَرِة أَبِيهِْم آَدَم ِستُّونَ ِذَراًعا ِفي السََّماِء
ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  _  10101

  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
 ڭئهتنىڭ يۈزلىرى ئايـدى اماكىرىدىغان جبولۇپ جهننهتكه بىرىنچى «

يىن كىرىـدىغانالرنىڭ يـۈزلىرى   ېـ ك؛ ئۇنـدىن  لۇن ئايـدەك وچىدىكى تېك
ئــۇالر چــوڭ ـ كىچىــك    .ئاســماندىكى پــارالپ تۇرغــان يۇلتــۇزدەك بولىــدۇ

ــدۇ ۋە مىشــقىرمايدۇ   ــدۇ، تۈكۈرمهي ــارەت قىلماي ــاقلى .تاھ ــالتۇن، تاغ رى ئ
 .بولىــدۇ ئايــاللىرى ھــۆرلهردىن ئــۇد،تهرلىــرى مىســك، ئىســرىقدانلىرى 

ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ بوي ـ تۇرقى ئوخشاش بىر خىل بولـۇپ، شـهكلى    
گهز  60كىگه ئوخشــايدۇ، ئېگىزلىكــى ئــادەم ئهلهيهىسســاالمنىڭ مىزئــاتى

  . »بولىدۇ
  )3327: بۇخارى(
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ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن ُيَرى ُمǸُّ ُسـوِقهَِما ِمـْن َوَراِء    َوِلكُلِّ َواِحٍد :ويف روايةـ   10102
اللَّْحمِ ِمْن الُْحْسنِ لَا اْخِتلَاَف َبْيَنُهْم َولَا َتَباغَُض قُلُوُبُهْم قَلٌْب َواِحٌد ُيَسبُِّحونَ اللَّـَه ُبكْـَرةً   

  . َوَعِشيا
ــيىلگهن   يهنه_  10102 ــداق دې ــۋايهتته مۇن ــر رى ھهر  )ئۇالرنىــڭ(« :بى

ــالىىرىنىـــڭ ئىككـــى ب ــار ئايـ گۈزەللىكىـــدىن پاچىقىنىـــڭ بولـــۇپ،  بـ
 ئهھلــى جهننىتــى .ىــدۇۈنــۈپ تۇرشــىنىڭ ئىچىــدىن كۆرۆىلىكلىــرى گي

قهلبـتهك  قهلبلىـرى بىـر    .ئارىسىدا ئىختىالپ ۋە دۈشـمهنلىك بولمايـدۇ  
   .»قا تهسبىه ئېيتىدۇهللادا ائاخشامسهھهر ۋە ئۇالر  بولۇپ كېتىدۇ،

  )3245: بۇخارى(

 الَْجنَّـةِ  أَْهلَ إِنَّ َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َسِمْعُت قَالَ َجابِرٍ َعْن ـ  10103
 َبـالُ  فََما قَالُوا َيْمَتِخطُونَ َولَا َيَتَغوَّطُونَ َولَا َيُبولُونَ َولَا َيْتفُلُونَ َولَا َوَيْشَرُبونَ ِفيَها َيأْكُلُونَ
  . النَّفََس ُتلَْهُمونَ كََما َوالتَّْحِميَد التَّْسبِيَح ُيلَْهُمونَ الِْمْسِك كََرْشحِ َوَرْشٌح اٌءُجَش قَالَ الطََّعامِ

: قىلىنىـدۇ رىـۋايهت  مۇنـداق  جابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   _  10103
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ   ـ    يهيــدۇ، ئىچىــدۇ، تۈكۈرمهيــدۇ، چــوڭ  جهننهتــتهجهنــنهت ئهھلــى ـ
  :ساھابىلهر .، ـ دېدىكىچىك تاھارەت قىلمايدۇ، مىشقىرمايدۇ

 ،دىغانى؟ ـ دەپ سـورى  ـ ئۇنداقتا، يېگهن ـ ئىچكهنلىرى قانداق بولىدۇ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــ   ــرىش ۋە ــ ــدەك  ۇم(كېكىـ ــبهر پۇرىقىـ ــكى ئهنـ ــلهن ) شـ تهرلهش بىـ
اي ئــۇالر خــۇددى توختىمــاي نهپهس ئالغانــدەك توختىمــ    . لىــدۇىچىقىر

   .دۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردىئېيتى دىتهسبىه ۋە ھهم
  )2835: مۇسلىم(

  . اƩمد: بدل التحميد: ويف روايةـ  10104 
 »ھهمـد «سـۆزىنىڭ ئورنىغـا   » تهھمىد«: بىر رىۋايهتتهيهنه _  10104

  .كهلگهنسۆزى 
  . التكبري: ويف أخرىـ  10105



  بۆلۈمى ۋە دوزاخجهننهت 

 652

  . دەپ كهلگهن »تهكبىر«: بىر رىۋايهتتهيهنه _  10105
 )2835: مۇسلىم(

 أَْهـلِ  ِمـنْ  َماَت َمْن قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن الْإِْسَناِد َوبَِهذَاـ   10106
ـ  َوكَذَِلَك أََبًدا َعلَْيَها َيزِيُدونَ لَا الَْجنَِّة ِفي ثَلَاِثَني أَْبَناَء ُيَردُّونَ كَبِريٍ أَْو َصِغريٍ ِمْن الَْجنَِّة  لُأَْه
 لُْؤلُـَؤةٍ  أَْدَنى إِنَّ التِّيَجانَ َعلَْيهِْم إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن الْإِْسَناِد َوبَِهذَا النَّارِ
  . َوالَْمْغرِبِ الَْمْشرِقِ َبْيَن َما لَُتِضيُء ِمْنَها

ىـــم ك«: ېـــگهنمۇنـــداق ديهنه پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم _  10106
بولسـا،  ئۆلسه، مهيلى ئۇ كىچىك ياكى چوڭ بولسۇن، جهننهت ئهھلىـدىن  

دوزاخ ئهھلىـدىن بولسـىمۇ، دوزاخقـا     .ياش ھالهتته كىرىـدۇ  30 جهننهتكه
ــۇ يــاش مهڭگــۈ ئۆزگهرمهيــدۇ . يــاش ھــالهتته كىرىــدۇ  30 پهيغهمــبهر  .»ب

باشــلىرىدا ) جهنــنهت ئهھلىنىــڭ(«: ئهلهيهىسســاالم يهنه مۇنــداق دېــدى
ئهڭ كىچىـك بىـر مهرۋايىـت مهشـرىق      دىكىئۇنىڭـ  بار بولـۇپ، ى تاجلىر

  . ①»دۇۋېتىئارىسىنى يورۇتى بنىڭبىلهن مهغرى
 )2562: تىرمىزى(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْدُخلُ أَْهلُ الَْجنَِّة ـ   10107
  . كَحَِّلَني أَْبَناَء ثَلَاِثَني أَْو ثَلَاٍث َوثَلَاِثَني َسَنةًالَْجنَّةَ ُجْرًدا ُمْرًدا ُم

مۇئــــاز ئىبنــــى جهبهل رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت _  10107
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ساقالسـىز،   ،يـاش ھالىتىـدە   33يـاكى   30جهننهت ئهھلى جهننهتكه «
   .②»ھالدا كىرىدۇ تارتىلغانۆزلىرىگه سۈرمه تۈكسىز ۋە ك

  )2545: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 467(ئهلبانى  ①
 .دېگهنھهسهن، ـ ): 2064(ئهلبانى  ②
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َعْن أََنسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُيْعطَى الُْمْؤِمُن ِفي الَْجنَّـِة  ـ   10108
  . الَ ُيْعطَى قُوَّةَ ِمائٍَةقُوَّةَ كَذَا َوكَذَا ِمْن الْجَِماعِ ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََو ُيِطيُق ذَِلَك قَ

مۇنداق رىۋايهت ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن _  10108
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

ــ ـــ    مۇنچىلىــك ـ مۇنچىلىــك جىمــا كــۈچى      مىنگه ۇئجهننهتــته م
  :ساھابىلهر. ، ـ دېدىرىلىدۇېب

 ،ىغانىدتهمــدۇ؟ ـ دەپ ســورى  ېي تــاقىتىبۇنىڭغــا ! ـــ ئــى رەســۇلۇلالھ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــ   ــا ـ ــۇۋۋەت كىشــىلىك جىنســى  100ھهئه، ئۇنىڭغ ــدۇېبي ق ، ـ   رىلى
   .①دېدى

  )2536: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   10109
  . ى الَْولََد ِفي الَْجنَِّة كَانَ َحْملُُه َوَوْضُعُه َوِسنُُّه ِفي َساَعٍة كََما َيْشَتهِيالُْمْؤِمُن إِذَا اْشَتَه

ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      ۇئهبـــ_  10109
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ىسـا، ھامىلـدار   خال پهرزەنتلىك بولۇشـنى مىن كىشى جهننهتته ۇئم«
چوڭ بولۇش دېگهنلهر بىـر پهسـنىڭ ئىچىـدىال ئۇنىـڭ     ش ۋە ۇش، تۇغۇبول

   .②»خالىغىنىچه ۋۇجۇدقا چىقىدۇ
  )2563: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َيْنَعُم ـ   10110
  . ا َتْبلَى ِثَياُبُه َولَا َيفَْنى َشَباُبُهلَا َيْبأَُس لَ

ىـدۇكى،  ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  ۇ ئهب_  10110
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2059(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2077(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى ۋە دوزاخجهننهت 

 654

خاپـا بولمايـدۇ،    ۇ، پهقهتـال بهختلىـك بولىـد   ،كىم جهنـنهتكه كىرسـه  «
  . »كىيىمى كونىرىمايدۇ  ۋە رىمايدۇېق

  )2836: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتكُونُ الْـأَْرُض  ـ   10111
لًـا  ُنُز َيْوَم الِْقَياَمِة ُخْبَزةً َواِحَدةً َيَتكَفَُّؤَها الَْجبَّاُر بَِيِدِه كََما َيكْفَأُ أََحُدكُْم ُخْبَزَتُه ِفي السَّـفَرِ 
بُِنُزلِ  ِلأَْهلِ الَْجنَِّة فَأََتى َرُجلٌ ِمْن الَْيُهوِد فَقَالَ َباَرَك الرَّْحَمُن َعلَْيَك َيا أََبا الْقَاِسمِ أَلَا أُْخبُِرَك
لَّى اللَّـُه  أَْهلِ الَْجنَِّة َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ َبلَى قَالَ َتكُونُ الْأَْرُض ُخْبَزةً َواِحَدةً كََما قَالَ النَّبِيُّ َص
 قَالَ أَلَا َعلَْيِه َوَسلََّم فََنظََر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَْيَنا ثُمَّ َضِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواجِذُُه ثُمَّ

أْكُـلُ ِمـْن َزاِئـَدِة    أُْخبُِرَك بِإَِداِمهِْم قَالَ إَِداُمُهْم َبالَاٌم َوُنونٌ قَالُوا َوَما َهذَا قَالَ ثَْوٌر َوُنونٌ َي
  . كَبِِدِهَما َسْبُعونَ أَلْفًا

مۇنـداق رىـۋايهت   خۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    سهئىد ۇئهب_  10111
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: قىلىنىدۇ

سـىلهردىن   .بولىـدۇ  البىـر نانـدەك   پهقهت شـارى  يهر ،قىيامهت كۈنىـ  
ئـۇنى ئـۆز قـولى بىـلهن جهنـنهت      هللا ، اندەكانان قويغ غابىرىڭالر داستىخان

  :الردىن بىرى كېلىپييهھۇدى .، ـ دېدىئهھلىنىڭ ئالدىغا قويىدۇ
بولغـان  (رەھمـان   !)يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم( ئى ئهبۇلقاسىمـ  

ــۇن ) هللا ــكهت بهرسـ ــاڭا بهرىـ ــۈنى  !سـ ــامهت كـ ــ  ،قىيـ ــنهت ئهھلىـ گه جهنـ
ــدىەيمــۇ؟ ـ   بېرىلىــدىغان زىياپهتنىــڭ نېمىلىكىنــى ئېيتىــپ بېر  . دې

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :دېگهن ئىدى، ئۇـ ! ـ قېنى ئېيتقىن 
دەپ سـۆز  بولىـدۇ، ـ    البىـر نانـدەك  پهقهت  شـارى يهر  ،قىيامهت كـۈنى ـ  

باشلىدى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتىپ بهرگهن ھهدىسـنىڭ ئـۆز   
االم پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســ )بــۇنى ئاڭلىغــان. (ئهينىنــى ئېيتىــپ بهردى

  :كۈلۈپ كهتتى، ئاندىن ئۇ يهھۇدىيبىزگه قاراپ 
نىـــڭ ئارىالشـــتۇرۇپ يهيـــدىغان نهرسىســـىنى )جهنـــنهت ئهھلـــى(ــــ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ ـ دېدى
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  :ـ بولىدۇ، ـ دېگهنىدى، ئۇ 
مىـڭ   70ـ ئۇ، ئۆكۈز بىلهن بېلىـق بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ جىگهرلىرىنـى      

  . ىئادەم يهيدۇ، ـ دېد
 )6520: بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْدَنى ـ   10112
ـ    ؤٍأَْهلِ الَْجنَِّة الَِّذي لَُه ثََماُنونَ أَلَْف َخاِدمٍ َواثَْنَتاِن َوَسْبُعونَ َزْوَجةً َوُتْنَصُب لَُه قُبَّةٌ ِمـْن لُْؤلُ

  . َوَزَبْرَجٍد َوَياقُوٍت كََما َبْيَن الَْجابَِيِة إِلَى َصْنَعاَء
ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      ۇئهبـــ_  10112

  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ــڭ   « ــنهت ئهھلىنىـ ــان جهنـ ــۆۋەن بولغـ ــى ئهڭ تـ ــڭ  80دەرىجىسـ مىـ

ۋە  گــۆھهرئۇنىــڭ ئۈچــۈن مهرۋايىــت،  .الى بولىــدۇئايــ 72خىزمهتچىســى، 
جـابىيه   الرنىـڭ كهڭلىكـى  )چېـدىر (چېدىرالر ياسىلىدۇ ۋە بـۇ  ياقۇتتىن 

  . ①»لىدۇكېئارىسىچىلىك  نىڭبىلهن سهنئا
  )2562: تىرمىزى(

ْدَنى أَْهـلِ  َعْن اْبن ُعَمَر َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أَـ   10113
 الَْجنَِّة َمْنزِلَةً لََمْن َيْنظُُر إِلَى جَِنانِِه َوأَْزَواجِِه َوَنِعيِمِه َوَخَدِمِه َوُسُررِِه َمِسـَريةَ أَلْـِف َسـَنةٍ   

للَُّه َعلَْيـِه  َوأَكَْرَمُهْم َعلَى اللَِّه َمْن َيْنظُُر إِلَى َوْجهِِه غَْدَوةً َوَعِشيَّةً ثُمَّ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا
  . َوَسلََّم ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ إِلَى َربَِّها َناșَِرةٌ

ــۇ ئهنهۇ  _  10113 ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــداق دىنم ــۋايهت  مۇن رى
ــدۇقىلىن ــهللهم  : ىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــنهت «: پهيغهمـ جهنـ
 1000 )جهننهتنىــڭ(لىرىمۇ دەرىجىســى ئهڭ تــۆۋەن بولغــان  دىن ئهھلىــ

، ئايــــاللىرى، ىللىــــق مۇســــاپه ئىچىــــدىكى بــــاغۇ ـ بوســــتانلىرى      ي
ــازۇ ــرى ،مهتلىرىېننـ ــۇزۇر    خىزمهتچىلىـ ــاالل ھـ ــدىن بىمـ ۋە تهختلىرىـ

ئهڭ ياخشىسى ئهتىگهن ۋە  جهننهت ئهھلىنىڭنىڭ نهزىرىدە هللا .ئاالاليدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 466(ئهلبانى  ①
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بۇ ﴿: تائاالنىڭهللا ا ۋە دېدى» لهردۇرنىڭ جامالىنى كۆرەلىگهنهللائاخشامدا ا
پهرۋەردىگارىغـا  ) ئۇالر(يۈزلىرى نۇرلۇق بولىدۇ، ) هنلهرنىڭسائادەتم( كۈندە

   .②ئايىتىنى ئوقۇدىدېگهن  ①﴾قاراپ تۇرىدۇ
  )2553: تىرمىزى(

َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ َسِمْعُتُه َعلَى الِْمْنَبرِ َيْرفَُعُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ـ   10114
الَ َسأَلَ ُموَسى َربَُّه َما أَْدَنى أَْهلِ الَْجنَِّة َمْنزِلَةً قَالَ ُهَو َرُجلٌ َيجِيُء َبْعَد َما اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ

َنازِلَُهْم أُْدِخلَ أَْهلُ الَْجنَِّة الَْجنَّةَ فَُيقَالُ لَُه اْدُخلْ الَْجنَّةَ فََيقُولُ أَْي َربِّ كَْيَف َوقَْد َنَزلَ النَّاُس َم
ذَاِتهِْم فَُيقَالُ لَُه أََتْرَضى أَنْ َيكُونَ لََك ِمثْلُ ُملِْك َمِلٍك ِمْن ُملُوِك الدُّْنَيا فََيقُـولُ  َوأََخذُوا أََخ

َرِضيُت َربِّ فََيقُولُ لََك ذَِلَك َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه فَقَالَ ِفي الَْخاِمَسـِة َرِضـيُت َربِّ   
ةُ أَْمثَاِلِه َولََك َما اْشَتَهْت َنفُْسَك َولَذَّْت َعْيُنَك فََيقُولُ َرِضـيُت َربِّ  فََيقُولُ َهذَا لََك َوَعَشَر

قَالَ َربِّ فَأَْعلَاُهْم َمْنزِلَةً قَالَ أُولَِئَك الَِّذيَن أََرْدُت غََرْسُت كََراَمَتُهْم بَِيِدي َوَخَتْمُت َعلَْيَهـا  
لَْم َيْخطُْر َعلَى قَلْبِ َبَشرٍ قَالَ َوِمْصَداقُُه ِفي ِكَتابِ اللَِّه َعـزَّ  فَلَْم َتَر َعْيٌن َولَْم َتْسَمْع أُذُنٌ َو

  . َوَجلَّ فَلَا َتْعلَُم َنفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ الْآَيةَ
به رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت ۇئمـــۇغىرە ئىبنـــى شـــ_  10114

  :هيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهل
دەرىجىســـى ئهڭ تـــۆۋەن ”: مۇســـا ئهلهيهىسســـاالم پهرۋەردىگارىـــدىن«

پهرۋەردىگـارى مۇنـداق    ،دىغانىدەپ سـورى “ بولغان جهننهت ئهھلـى كىـم؟  
بىر كىشى  ،يىنېجهننهت ئهھلى جهننهتكه كىرىپ بولغاندىن ك”: دېدى

ــنهتكه كىــرگىن  :ئۇنىڭغــا .كېلىــدۇ ــ ! ســهنمۇ جهن ــۇ. دۇدېيىلىـــ ئــى : ئ
گهللهپ بولۇپتـۇ؟  ىكىرىپ جاي ئئادەم قانداق كىرىمهن؟ ھهممه ! رەببىم
زېمىنىــدەك نىــڭ ىســهن دۇنيــا پادىشــاھلىرىدىن بىر: ئۇنىڭغــا. ـــ دەيــدۇ

رازى ! ئــى رەبــبىم: ئــۇ. ؟ ـ دېيىلىــدۇ  چوڭلۇقتــا زېمىنغــا رازى بوالمســهن
ــول ــدۇىمهن، ـ    بـ ــۇ ب : هللا. دەيـ ــاڭا ئـ ــۇنچىلىك، ېسـ ــدى، يهنه شـ نه يه رىلـ

 :بهشىنچىسـىدە  .دەيـدۇ ... شۇنچىلىك، يهنه شۇنچىلىك، يهنه شۇنچىلىك

                                                 
  .ـ ئايهتلهر 23ـ ۋە  22سۈرە قىيامهت،  ①
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ــۇ ۋە : هللا. رازى بولــدۇم، ـ دەيــدۇ   ! ئــى رەبــبىم  ھهسسىســىئــون  بۇنىــڭب
ــېنىڭدۇر ــۆز   .سـ ــان ۋە كـ ــۈڭ خالىغـ ــكهن ڭ ۈكۆڭلـ ــىلهرمۇ چۈشـ نهرسـ

ــدۇ    ــۇ. ســېنىڭدۇر، ـ دەي ــبىم : ئ ــى رەب ــدۇ   ! ئ ــدۇم، ـ دەي ــا . “رازى بول مۇس
دەرىجىسـى ئهڭ يـۇقىرى بولغـان جهنـنهت     ! ئـى رەبـبىم  ” :ئهلهيهىسساالم
ئـۇالر شـۇنداق   ” :ېـدى مۇنـداق د تائاال هللا ا دەپ سورىغانىدى،“ ئهھلى كىم؟
 .ئۇالرنىـڭ زىيـاپهتلىرىنى ئـۆز قولـۇم بىـلهن تهييـاراليمهن       ،كىشىلهركى

ئۇالر ئۈچۈن كۆز كۆرمىگهن، قۇالق ئاڭلىمىغان ۋە ئىنسان ئهقلى خىيال 
ئۇالرنىـڭ قىلغـان   ﴿: نىـڭ تائاال هللا. “مهتلهر بـار ېـئ نباقمىغـان  مۇ قىلىپ

نىڭ ھۇزۇرىدا سـاقالنغان ۋە ئـۇالرنى   هللائهمهللىرىگه مۇكاپات يۈزىسىدىن ا
دېـگهن ئـايهت    ①﴾چكىم بىلمهيدۇېمهتنى ھئخۇشال قىلىدىغان كاتتا نې

   .»بۇنىڭ دەلىلىدۇر
  )189: مۇسلىم(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ أَقْـَواٌم  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصـ   10115
  . أَفِْئَدُتُهْم ِمثْلُ أَفِْئَدِة الطَّْيرِ

ىـدۇكى،  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىن  _  10115
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

رۇھ ۇبىــر گــ) يۇمشــاق(بىــدەك جهنــنهتكه قهلبلىــرى قۇشــنىڭ قهل«
  . »ئىنسان كىرىدۇ

  )2840: مۇسلىم(

َعْن َحارِثَةَ اْبنِ َوْهبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْدُخلُ ـ   10116
  . الَْجنَّةَ الَْجوَّاȗُ َولَا الَْجْعظَرِيُّ قَالَ َوالَْجوَّاȗُ الَْغِليظُ الْفَظُّ

ــ_  10116 ــۋايهت   هھارىسـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى ۋەھهب رەزىيهلالھـ ئىبنـ
قوپـال ۋە  «: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى مۇنداق دېـگهن 

   .②»جهننهتكه كىرمهيدۇ مۇتهكهببىر كىشى
  )4801: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .ـ ئايهت 16سۈرە سهجدە،  ①
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ُه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْوًما َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـ   10117
قَالَ لَُه ُيَحدِّثُ َوِعْنَدُه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة أَنَّ َرُجلًا ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة اْسَتأْذَنَ َربَُّه ِفي الزَّْرعِ فَ

فََباَدَر الطَّْرَف َنَباُتُه َواْسِتَواǗُُه  أَلَْسَت ِفيَما ِشئَْت قَالَ َبلَى َولَِكنِّي أُِحبُّ أَنْ أَْزَرَع قَالَ فََبذََر
لَ َواْسِتْحَصاُدُه فَكَانَ أَْمثَالَ الْجَِبالِ فََيقُولُ اللَُّه ُدوَنَك َيا اْبَن آَدَم فَإِنَُّه لَا ُيْشبُِعَك َشْيٌء فَقَـا 

ُهْم أَْصَحاُب َزْرعٍ َوأَمَّـا َنْحـُن فَلَْسـَنا    الْأَْعَرابِيُّ َواللَِّه لَا َتجُِدُه إِلَّا قَُرِشيا أَْو أَْنَصارِيا فَإِنَّ
  . بِأَْصَحابِ َزْرعٍ فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــۇ _  10117 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ســۆز  بىــر كــۈنى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم: قىلىنىــدۇ

، پهيغهمبهر بار ئىدى بنىدا بىر سهھرالىق ئهرەېيئۇنىڭ  .قىلىپ بهردى
جهننهت ئهھلىدىن بىر كىشى رەببىدىن «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

سـهن  ”: دىنئۇنىڭـ هللا ا .ايدۇسـور  رۇخسـهت هقانچىلىق قىلىش ئۈچـۈن  ېد
شـۇنداق،   ئهلـۋەتته ”: ئۇ دەپ سورىسا، “ه ئهمهسمۇ؟گخالىغان نهرسهڭگه ئى

شۇنىڭ  .دەپ جاۋاب بېرىدۇ“ ىلىقنى ياخشى كۆرىمهنهقانچېمما مهن دهئ
بىر پهسـته  ئۇرۇق . تېرىيدۇئۇرۇق  ئۇ. بىلهن، ئۇنىڭغا رۇخسهت بېرىلىدۇ

ــپ  ــۈپ چىقى ــدۇ ئۈن ــۇالت   . ، پىشــىپ يېتىلى ــدۇ، مهھس ــۇل يىغىلى ھوس
سـېنىڭ  ! ئـى ئـادەم بالىسـى   ”: ئۇنىڭغاهللا ا .تاغدەك دۈۋىلىنىپ كېتىدۇ

  .»دەيدۇ “!ىسىنى ئالغىنڭ تويمايدۇ، بۇالرنىڭ ھهممۈكۆز
ســـهھرالىق ) پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ يېنىـــدا ئولتۇرغـــان(
  :ئهرەب
سهن بۇنداق ئىكرامغا ئىگه بولغـان كىشـىلهرنى پهقهت قـۇرەيش ۋە    ـ  

هقان ېهقان، ئهمما بىز دېچۈنكى ئۇالر د .پىشىڭ مۇمكىنېئهنسارالردىن ت
ۈپ ر ئهلهيهىسساالم كۈلـ پهيغهمبه بۇ سۆزنى ئاڭلىغان .دېدىئهمهسمىز، ـ  

  . كهتتى
  )2348: بۇخارى(
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 ال“:َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ الْفَارِِسيÛِّ َسلَْمانَ َعْنـ   10118
 بـن  ِلفُـالنِ  ِهاللَّ ِمَن ِكَتاٌب َهذَا الرَِّحيمÛِ الرَّْحَمنِ اللَِّه بِْسمِ: بَِجَوازٍ إِال أََحٌد الَْجنَّةَ َيْدُخلُ
Ûَدانَِيةً قُطُوفَُها َعاِلَيةً َجنَّةً أَْدِخلُوُه فُالِن“ .  

ســـــهلمان فارىســـــى رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهـــــۇدىن رىـــــۋايهت  _  10118
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
تهرىپىـــدىن هللا ا ،بـــۇ. بىســـمىلالھىررەھمانىررەھىم”: ھـــېچكىم«

مېـــۋىلىرى ئـــۇنى رىلگهن خهتتـــۇر، ېـــئـــوغلى پاالنچىغـــا ب پاالنچىنىـــڭ
 رويىخهتنـى دېگهن  “!ڭالرۈجهننهتكه كىرگۈز يئالى ساڭگىالپ تۇرىدىغان

   .①»ي تۇرۇپ، جهننهتكه كىرەلمهيدۇئالما
  )»ئهلئهۋسهت« ؛6191 :»ئهلكهبىر«(

َعلَى َخاِلِد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ ُمَعاوَِيةَ  َعْن َعِليِّ ْبنِ َخاِلٍد أَنَّ أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ َمرَّـ   10119
للَِّه فََسأَلَُه َعْن أَلَْينِ كَِلَمٍة َسِمَعَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َسِمْعُت َرُسولَ ا

إِلَّا َمْن َشَرَد َعلَى اللَِّه ِشَراَد الَْبِعريِ َعلَـى   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَلَا كُلُّكُْم َيْدُخلُ الَْجنَّةَ
  . أَْهِلِه

ئهبــۇ ئۇمــامه بــاھىلى : مۇنــداق دەيــدۇئهلــى ئىبنــى خالىــد _  10119
يېنىــدىن  خالىــد ئىبنــى يهزىـد ئىبنــى مۇئاۋىيهنىــڭ  رەزىيهلالھـۇ ئهنهــۇ 

ئــۇ ئهبــۇ ئۇمــامهدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى       ئــۆتكهن ئىــدى، 
مهن : همنىڭ ئهڭ ئۈمىدلهندۈرىدىغان سۆزى ھهققىدە سورىدى، ئـۇ ۋەسهلل

تــۆگه ئىگىســىگه ) ئهســكى خۇيلــۇق(« :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ
قـــا بويســـۇنمىغانالردىن باشـــقا ھهمـــمه كىشـــى هللابويســـۇنمىغىنىدەك ا

   .②دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى »جهننهتكه كىرىدۇ
  ) 21723: ئهھمهد(

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن): 18654(مى ھهيسه ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئهلى ئىبنـى خالىـد   ): 18681(ھهيسهمى  ②

 .دۇئهلىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 إِال الَْجنَّـةÛَ  َدَخلَ إِال اُألمَِّة َهِذِه ِمْن أََحٌد َيْبقَى ال” :قَال أَُماَمةَ بِيأَ َعْنـ   10120
 َوَجـلَّ  َعـزَّ  اللََّه فَإِنَّ ُيَصدِّقنِيƁ Û فََمْن أَْهِلِهÛ َعلَى السُّوِء الَْبِعريِ كَِشَراِد اللَِّه َعلَى َشرَِد َمْن
 اللَُّه َصلَّى ُمَحمٌَّد بِِه َجاَء بَِما كَذََّب “َوَتَولَّى كَذََّب ِذيالَّ اَألْشقَى إِال َيْصالَها ال”: َيقُولُ
  . “َعْنُه َوَتَولَّى َوَسلَّْمÛ َعلَْيِه

ئهبۇ ئۇمـامه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      _  10120
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. المـاي ھهممىسـى جهنـنهتكه كىرىـدۇ    بۇ ئۈممهتتىن بىرمـۇ ئـادەم ق  «
قـــا هللا بويســـۇنمىغىنىدەكئىگىســـىگه  هئهســـكى خۇيلـــۇق تـــۆگ پهقهت

ئۇنىڭغـا   :مۇنداق دەيدۇ هللا. كىرمهيدۇ )جهننهتكه( بويسۇنمىغان كىشى
گهن ۈيۈز ئـۆر ) ئىماندىن(ئىنكار قىلغان، ) ھهقنى(پهقهت ) يهنى دوزاخقا(

ــدۇ  ــادەمال كىرى ــمهك، . ①ئ ــى مدې ــاكىمك ــهئىشه اڭ ــپ  مهن ،نمىس ئېلى
ــگهن  ــىكهل ــار قىل ھهقن ــانئىنك ــدىنۋە  غ ــۆر  ئىمان ــۈز ئ ــدۇ، ي ۈگهن بولى
   .②»قا بويسۇنمىغان بولىدۇهللانهتىجىدە ا

 )7730: »ئهلكهبىر«(

 إنـك  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال مسعود بن اهللا عبد عنـ   10121
   .يديك بني مشويا فيجئ فتشتهيه اجلنة يف الطري إƂ لتنظر

ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت  _  10121
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
يېگـۈڭ كهلسـه، ھايـال    ئـۇنى  نى كۆرسهڭ ۋە سهن جهننهتته بىر قۇش«

  . ③»پىشۇرۇلغان ھالهتته ئالدىڭغا كهلتۈرۈلىدۇ) قۇش(ئۇ  ئۆتمهي،
  )3532: بهززار(

                                                 
  .ئايهت ـ 15سۈرە لهيل،  ①
ــهن      ): 18682(ھهيســهمى  ② ــرى ئاساس ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــۇف رى ــى مهۋق ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھۇمهيـد ئىبنـى ئهتـا ئهئـرەج         ): 18734(ھهيسهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 أهل ثياب عن أخربنا اهللا رسول يا فقال آخر وقام قال عمرو بن اهللا عبد عنـ   10122
 مـم  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال القوم بعض فضحك ينسج نسج أم Ƹلق أخلق اجلنة

   .اجلنة ƣار عنها تنشق قال اهللا رسول يا أناذا قال السائل اين عاملا يسأل جاهل من تضحكون
ــۇ      _ 10122 ــۇ ئهنه ــاس رەزىيهلالھ ــى ئ ــر ئىبن ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن ئاب

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  بىــر كىشــى: ۇرىــۋايهت قىلىــدمۇنــداق 
  :ۋەسهللهمدىن

ــ   ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــڭ كىيىمى ! رەس ــنهت ئهھلىنى ــۋىرلهپ  جهن ــى تهس ن
ــهڭ ــۇ يار. بهرس ــىمۇ؟ ـ دەپ       ىئ ــان نهرس ــاكى توقۇلغ ــىمۇ ي ــان نهرس تىلغ
پهيغهمـــبهر . كۈلـــدى) بـــۇ گهپنـــى ئـــاڭالپ( بهزى كىشـــىلهر. ســـورىدى

  :ئهلهيهىسساالم
 بىلـگهن كىشـىدىن   بىلمىـگهن كىشـىنىڭ   ېمىگه كۈلىسـىلهر؟ نـ  
ئـۇ  . ؟ ـ دېـدى  ېنىئال سورىغۇچى قوس !؟كۈلهمسىلهر مۇغىئال سورىشىوس

  :كىشى
  :ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم! ـ مانا مهن، ئى رەسۇلۇلالھ 
   .①، ـ دېدىۋۇجۇتقا كېلىدۇ ىندۋىلىرىېجهننهت مـ  

 )3521: بهززار(

 أهل أينام اهللا رسول يا فقيل وسلم عليه اهللا صلى اهللا عبد بن جابر عنـ   10123
   .ينامون ال اجلنة وأهل املوت أخو النوم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال اجلنة

ق مــادىن مۇنــداجــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ_  10123
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــ   پهيغهمـــبهر  ،دىالغانىجهنـــنهت ئهھلـــى ئۇخالمـــدۇ؟ ـ دەپ ســـور    ــ
  : ئهلهيهىسساالم

ەپ د، ـ  رىندىشـى، جهنـنهت ئهھلـى ئۇخلىمايـدۇ    ېئۇيقۇ ئۆلۈمنىـڭ ق ـ  
  . ②جاۋاب بهردى

  )بهززار ؛923 :»ئهۋسهتئهل«(
                                                 

 .بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 18736(سهمى ھهي ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بهززارنىڭ راۋىيلىـرى سـهھىه   ): 18740(ھهيسهمى  ②

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 يف اهللا أذن لـو  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمر ابن عنـ   10124
   .والعطر البز يف الƟروا اجلنة الهل التجارة

ــۇ ئهنهۇ _  10124 ــۆمهر رەزىيهلالھـــ ــى ئـــ ــائىبنـــ ــۋايهت مـــ دىن رىـــ
  :ىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىن
ــقا   هللا ئهگهر ا« ــارەت قىلىش ــگه تىج ــنهت ئهھلى ــهتجهن بهرگهن  رۇخس
تىجارىتىنى قىلغان خۇشپۇراقلىق بۇيۇمالرنىڭ ز ۋە ۆئۇالر ب ئىدى، بولسا
  . ①»تتىبوال

  )699: »سهغىرئهل«(

 أَْهلُ َيَتَناكَُح َوَسلَّْمÛ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ُسِئلَ: قَالَ أَُماَمةÛَ أَبِي َعْنـ   10125
  . “َدْحًما َدْحًما َتْنقَِطُع ال َوَشْهَوٍة Ûَيَملُّ ال بِذَكَرٍ َنَعْمÛ” :فَقَالَ الَْجنَِّة؟

ــۇ  _  10125 ــۇ ئهنهـ ــامه رەزىيهلالھـ ــۇ ئۇمـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

 الغانىدى،دەپ سورـ   بوالمدۇ؟ مۇناسىۋەتته يجهننهت ئهھلى جىنسىـ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

جىنسـىي   مايدىغان زەكهر ۋە كۈچلۈك شـهھۋەت بىـلهن  ھهئه، بوشاشـ  
   .②مۇناسىۋەت قىلىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 )7674: »ئهلكهبىر«(

   .َمنِيَّةَ َوال َمنِيÛَّ ال َولَِكْن: ويف روايةـ  10126
مۇ، ئهر كىشــىدىن«: يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېــيىلگهن_  10126

   .③»چىقمايدۇ يمهنى ئايال كىشىدىنمۇ
 )7479: »ئهلكهبىر«(

                                                 
ىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهييـۇب  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ر): 18743(ھهيسهمى  ①

 .سۇكۇنى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
ــۇپ، بهزى     ): 18747(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــانچه ســهنهد بىــلهن رى ــى بىــر ق ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .سهنهدلىرىنىڭ بهزى راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بهزى راۋىيلىرىنىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر، ): 18747(ھهيسهمى  ③

 .ـ دېگهن
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 نى كۆرۈشهللاجهننهتته 

َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنظََر إِلَى ـ   10127
ا الْقََمَر لَا ُتَضامُّونَ ِفي ُرǗَْيِتِه الْقََمرِ لَْيلَةً َيْعنِي الَْبْدَر فَقَالَ إِنَّكُْم َسَتَرْونَ َربَّكُْم كََما َتَرْونَ َهذَ

َوَسبِّْح فَإِنْ اْسَتطَْعُتْم أَنْ لَا ُتْغلَُبوا َعلَى َصلَاٍة قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها فَافَْعلُوا ثُمَّ قََرأَ 
  . بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغُروبِ

ــر _  10127 ــۇ  جهرى ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــداق ئىبن دىن مۇن
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  ىر ئايدىڭ كېچىدە ب: رىۋايهت قىلىنىدۇ

سـىلهر رەببىڭالرنـى شـۇ    «: ئايغـا قـاراپ   ، ئۇئىدۇقۋەسهللهمنىڭ يېنىدا 
كـــۈن  .چ قىينالماســـتىن كۆرىســـىلهرېلـــۇن ئـــاينى كۆرگهنـــدەك ھـــوت

ئىمكان بـار  نامازنى  قىىشتىن بۇرۇنكۈن پېتۋە  كىچىقىشتىن ئىلگىرى
ــۇڭالر  ــدا ئوق ــدى» ۋاقتى ــدىن ا. دې ــڭ هللائان ــتىن  ﴿: تائاالنى ــۈن چىقىش ك

ئىلگىــرى، كــۈن پېتىشــتىن بــۇرۇن پهرۋەردىگارىڭغــا تهســبىه ئېيــتقىن 
  . ئايىتىنى ئوقۇدىدېگهن  ①﴾ۋە ھهمدە ئېيتقىن) غىنۇيهنى ناماز ئوق(

  )554: بۇخارى(

 الَْجنَّـةِ  أَْهلُ َدَخلَ إِذَا قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُصَهْيبٍ َعْنـ   10128
 أَلَـمْ  ُوُجوَهَنا ُتَبيِّْض أَلَْم فََيقُولُونَ أَزِيُدكُْم َشْيئًا ُترِيُدونَ َوَتَعالَى َتَباَرَك اللَُّه َيقُولُ قَالَ الَْجنَّةَ
 ِمـنْ  إِلَـْيهِمْ  أََحبَّ َشْيئًا أُْعطُوا فََما الِْحَجاَب فََيكِْشُف قَالَ النَّارِ ِمْن َوُتَنجَِّنا الَْجنَّةَ ُتْدِخلَْنا
  . َوَجلَّ َعزَّ َربِّهِْم إِلَى النَّظَرِ

ــۋايهت    _  10128 ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇھهيب رەزىيهلالھ ــدۇكى، س قىلىنى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
  .ـ ئايهت 13سۈرە تاھا،  ①



  بۆلۈمى ۋە دوزاخجهننهت 

 664

يهنه ”: تائـاال ئۇالرغـا  هللا ه كىـرگهن چاغـدا، ا  جهننهت ئهھلـى جهنـنهتك  «
سهن ”): يهنى جهننهت ئهھلى(ئۇالر . دەيدۇ “؟بىر نهرسه خاالمسىلهرباشقا 

ــنهتكه      ــۇزۇپ، جهن ــتىن قۇتق ــدىڭمۇ، دوزاخ ــۈزىمىزنى ئاقارتمى ــڭ ي بىزنى
“ ؟)بولسـۇن  رەكېـ مه كېبۇنىڭدىن باشقا بىزگه يهنه نـ ( كىرگۈزمىدىڭمۇ

رەببىنــى شــۇنىڭ بىــلهن، . ب كۆتۈرۈلىــدۇھىجــا ،شــۇ چاغــدادەل . دەيــدۇ
  . »بولىدۇ بهخت ـ سائادەتبېرىلگهن ئهڭ چوڭ  ئۇالرغاكۆرۈش 

  )181: مۇسلىم(

  . ثُمَّ َتلَا َهِذِه الْآَيةَ ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسَنى َوزَِياَدةٌ :يف رواية َوَزاَدـ  10129
ــداق  يهنه _  10129 ــۋايهتته مۇن ــر رى ــگهنبى ــدىن : كهل ــبهر ئان پهيغهم

نىـڭ جامـالىنى   هللاياخشى ئىش قىلغانالر جهننهتكه ۋە ا﴿: ئهلهيهىسساالم
خـــارلىق  ،لىقىكۆرۈشـــكه نائىـــل بولىـــدۇ، ئۇالرنىـــڭ يـــۈزلىرىنى قـــار 

ئهنه  .)يهنى ئۇالرغـا غهم ـ قـايغۇ ۋە پهرىشـانلىق يۈزلهنمهيـدۇ     (قاپلىمايدۇ 
دېـگهن   ①﴾قـالغۇچىالردۇر  ۈشۇالر ئهھلى جهننهت بولۇپ، جهننهتـته مهڭگـ  

   .ئايهتنى ئوقۇدى
 )181: مۇسلىم(

 جربيل اتاىن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال مالك بن أنس عنـ   10130
 اجلمعة هذه قال جربيل يا هذه ما فقلت سوداء نكتة فيها بيضاء مرآة يده وىف السالم عليه

 اليهود ونوتك االول انت تكون بعدك من ولقومك عيدا لك لتكون ربك عليك يعرضها
 فيهـا  ربه دعا من ساعة فيها لكم خري فيها لكم قال فيها مالنا قال بعدك من والنصارى

 فيها تعوذ أو منه اعظم هو ما له ودخر اال بقسم له وليس اياه اعطاه اال قسم له هو خبري
 هـذه  قـال  فيه السوداء النكتة هذه ما قلت منه اعظم من اعاذه اال مكتوب هو شر من

  . املزيد يوم االخرة يف ندعوه وحنن عندنا االيام سيد وهو اجلمعة يوم ومتق الساعة
ــۋايهت   _  10130 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئىچىگه بىر قارا چېكىت قويۇلغـان بىـر   ئهلهيهىسساالم ىبرىئىل ج«
بــۇ ! ئــى جىبرىئىــل” :مهن ئۇنىڭــدىن. كهلــدىكنــى ئېلىــپ ئــاق ئهينه

رەببىـڭ بـۇنى سـاڭا ۋە     .دۇركۈنىـ  مهۈبۇ ج” :دەپ سورىغانىدىم، ئۇ“ مه؟ېن
 .يىنكــى ئــۈممىتىڭگه بــايرام بولســۇن دەپ تهقــدىم قىلــدىېســهندىن ك

يىن ېــانالر ســهندىن كئۋە خرىســتى يســهن بىرىنچــى بولىســهن، يهھــۇدى
يىن ېــددەس كــۈنلىرى ســېنىڭكىدىن كيهنــى ئۇالرنىــڭ مــۇقه ( بولىــدۇ

ــ  ”: مهن. دېـــدى“ )كېلىـــدۇ دەپ  “مه پايـــدا بـــار؟ ېئۇنىڭـــدا بىـــزگه نـ
ئۇنىڭدا سـىلهر ئۈچـۈن كـۆپ    ”: ئىل ئهلهيهىسساالمىبرىجسورىغانىدىم، 

ئۇنىڭــدا يهنه شــۇنداق بىــر ســائهت بــاركى، كىمكــى ئــۇ   .ياخشــىلىق بــار
 لىـگهن نهرسىسـى  تىدۇئا قىلسا ۋە  لىق تىلهپياخشى دىنسائهتته رەببى
ــا تهقــ  ــائۇنىڭغ ــۋەتته ب دىر قىلىنغ ــا، ئهل ــدۇېن بولس ــ .رىلى دىر ئهگهر تهق
 ەككۈتكىنىـدىنمۇ كـۆپر  ئۈچـۈن ئـاخىرەتته    نىـڭ بولسا، ئۇ قىلىنمىغان

تهقــدىر قىلىنغــان بىــر يامــانلىقتىن پانــاھ  ئهگهر ئــۇ .نهرســه بېرىلىــدۇ
: مهن. دېدى “قۇتقۇزىدۇ) شۇ يامانلىقتىن(ئۇنى تىلىگهن بولسا، ئهلۋەتته 

بــۇ ”: ئــۇ. دەپ ســورىدىم“ مه؟ېنــ چېكىــتئىچىــدىكى بــۇ قــارا ئۇنــداقتا، ”
رىمىـزدە  ىبىزنىـڭ نهز  جـۈمه كـۈنى   .قوپىـدۇ  مه كۈنىۈجقىيامهت بولۇپ، 

يهۋمــۇل ‹بىــز ئــۇنى ئــاخىرەتته  .ھېســابلىنىدۇ كۈنلهرنىــڭ ئهڭ ئۇلــۇغى
  . ①دېدى» “ئاتايمىزدەپ  ›مهزىد

  )4228: ؛ مهۋسىلى3519: بهززار(

أَنَّ النَّاَس قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ َنَرى َربََّنا َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ : ـ عن ايب ُهَرْيَرةَ قَالَ  10131
نَ ِفـي  َهلْ ُتَماُرونَ ِفي الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ لَْيَس ُدوَنُه َسَحاٌب قَالُوا لَا َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ فََهلْ ُتَماُرو
قُولُ َمْن الشَّْمسِ لَْيَس ُدوَنَها َسَحاٌب قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُْم َتَرْوَنُه كَذَِلَك ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة فََي

َمْن َيتَّبُِع الطََّواِغيـَت   كَانَ َيْعُبُد َشْيئًا فَلَْيتَّبِْع فَِمْنُهْم َمْن َيتَّبُِع الشَّْمَس َوِمْنُهْم َمْن َيتَّبُِع الْقََمَر َوِمْنُهْم

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى بهززار، تهبهرانـى ۋە ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهبـۇ يهئالنىـڭ           ): 18771(ھهيسهمى  ①

تهبهرانىنىـڭ سـهنهدلىرىدىن بىرىـدىكى ئابـدۇرراھمان ئىبنـى      . ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر  راۋىيلىرى سهھىه 
سابىت ئىبنى سهۋباندىن باشقا راۋىيلىرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ئابـدۇرراھمانغا ھهرخىـل باھـا       

 .بهززارنىڭ سهنهدى ھهققىدە ئىختىالپ بار، ـ دېگهن. بېرىلگهن
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ا َحتَّى َيأِْتَيَنا َربَُّنا َوَتْبقَى َهِذِه الْأُمَّةُ ِفيَها ُمَناِفقُوَها فََيأِْتيهِْم اللَُّه فََيقُولُ أََنا َربُّكُْم فََيقُولُونَ َهذَا َمكَاُنَن
ا َربُّكُْم فََيقُولُونَ أَْنَت َربَُّنا فََيْدُعوُهْم فَُيْضَرُب الصِّـَراȓُ  فَإِذَا َجاَء َربَُّنا َعَرفَْناُه فََيأِْتيهِْم اللَُّه فََيقُولُ أََن

لَّا الرُُّسلُ َوكَلَاُم َبْيَن șَْهَراَنْي َجَهنََّم فَأَكُونُ أَوَّلَ َمْن َيُجوُز ِمْن الرُُّسلِ بِأُمَِّتِه َولَا َيَتكَلَُّم َيْوَمِئٍذ أََحٌد إِ
َسلِّْم َسلِّْم َوِفي َجَهنََّم كَلَاِليُب ِمثْلُ َشْوِك السَّْعَداِن َهلْ َرأَْيُتْم َشْوَك السَّـْعَداِن   الرُُّسلِ َيْوَمِئٍذ اللَُّهمَّ

ـ   ُف النَّـاَس  قَالُوا َنَعْم قَالَ فَإِنََّها ِمثْلُ َشْوِك السَّْعَداِن غَْيَر أَنَُّه لَا َيْعلَُم قَْدَر ِعظَِمَها إِلَّا اللَّـُه َتْخطَ
َراَد هِْم فَِمْنُهْم َمْن ُيوَبُق بَِعَمِلِه َوِمْنُهْم َمْن ُيَخْرَدلُ ثُمَّ َيْنُجو َحتَّى إِذَا أََراَد اللَُّه َرْحَمةَ َمـْن أَ بِأَْعَماِل

ـ  وَنُهْم بِآثَـارِ  ِمْن أَْهلِ النَّارِ أََمَر اللَُّه الَْملَاِئكَةَ أَنْ ُيْخرُِجوا َمْن كَانَ َيْعُبُد اللََّه فَُيْخرُِجوَنُهْم َوَيْعرِفُ
أْكُلُُه النَّاُر السُُّجوِد َوَحرََّم اللَُّه َعلَى النَّارِ أَنْ َتأْكُلَ أَثََر السُُّجوِد فََيْخُرُجونَ ِمْن النَّارِ فَكُلُّ اْبنِ آَدَم َت

الَْحَياِة فََيْنُبُتونَ كََمـا َتْنُبـُت    إِلَّا أَثََر السُُّجوِد فََيْخُرُجونَ ِمْن النَّارِ قَْد اْمَتَحُشوا فَُيَصبُّ َعلَْيهِْم َماُء
َوالنَّارِ َوُهـَو  الِْحبَّةُ ِفي َحِميلِ السَّْيلِ ثُمَّ َيفُْرȟُ اللَُّه ِمْن الْقََضاِء َبْيَن الِْعَباِد َوَيْبقَى َرُجلٌ َبْيَن الَْجنَِّة 

نَّارِ فََيقُولُ َيا َربِّ اْصرِْف َوْجهِي َعْن النَّارِ قَـْد  آِخُر أَْهلِ النَّارِ ُدُخولًا الَْجنَّةَ ُمقْبِلٌ بَِوْجهِِه ِقَبلَ ال
ولُ لَا قََشَبنِي رƷَُِها َوأَْحَرقَنِي ذَكَاǗَُها فََيقُولُ َهلْ َعَسْيَت إِنْ فُِعلَ ذَِلَك بَِك أَنْ َتْسأَلَ غَْيَر ذَِلَك فََيقُ

اقٍ فََيْصرُِف اللَُّه َوْجَهُه َعْن النَّارِ فَإِذَا أَقَْبلَ بِـِه َعلَـى   َوِعزَِّتَك فَُيْعِطي اللََّه َما َيَشاُء ِمْن َعْهٍد َوِميثَ
فََيقُولُ الَْجنَِّة َرأَى َبْهَجَتَها َسكََت َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيْسكَُت ثُمَّ قَالَ َيا َربِّ قَدِّْمنِي ِعْنَد َبابِ الَْجنَِّة 

َد َوالِْميثَاَق أَنْ لَا َتْسأَلَ غَْيَر الَِّذي كُْنَت َسأَلَْت فََيقُولُ َيا َربِّ لَـا  اللَُّه لَُه أَلَْيَس قَْد أَْعطَْيَت الُْعُهو
لَـا  أَكُونُ أَْشقَى َخلِْقَك فََيقُولُ فََما َعَسْيَت إِنْ أُْعِطيَت ذَِلَك أَنْ لَا َتْسأَلَ غَْيَرُه فََيقُولُ لَا َوِعزَِّتَك 

ُه َما َشاَء ِمْن َعْهٍد َوِميثَاقٍ فَُيقَدُِّمُه إِلَى َبابِ الَْجنَِّة فَإِذَا َبلَغَ َباَبَها فَـَرأَى  أَْسأَلُ غَْيَر ذَِلَك فَُيْعِطي َربَّ
نِـي  َزْهَرَتَها َوَما ِفيَها ِمْن النَّْضَرِة َوالسُُّرورِ فََيْسكُُت َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيْسكَُت فََيقُولُ َيا َربِّ أَْدِخلْ

اللَُّه َوْيَحَك َيا اْبَن آَدَم َما أَغَْدَرَك أَلَْيَس قَْد أَْعطَْيَت الُْعُهوَد َوالِْميثَاَق أَنْ لَا َتْسأَلَ غَْيَر  الَْجنَّةَ فََيقُولُ
ي لَُه ِف الَِّذي أُْعِطيَت فََيقُولُ َيا َربِّ لَا َتْجَعلْنِي أَْشقَى َخلِْقَك فََيْضَحُك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنُه ثُمَّ َيأْذَنُ

َوكَـذَا أَقَْبـلَ    ُدُخولِ الَْجنَِّة فََيقُولُ َتَمنَّ فََيَتَمنَّى َحتَّى إِذَا اْنقَطََع أُْمنِيَُّتُه قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن كَذَا
َعُه قَالَ أَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ ُيذَكُِّرُه َربُُّه َحتَّى إِذَا اْنَتَهْت بِِه الْأََمانِيُّ قَالَ اللَُّه َتَعالَى لََك ذَِلَك َوِمثْلُُه َم

ذَِلَك َوَعَشَرةُ ِلأَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ اللَُّه لََك 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَّا قَْولَُه لََك ذَِلَك َوِمثْلُُه َمَعُه أَْمثَاِلِه قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ لَْم أَْحفَظْ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

  . قَالَ أَُبو َسِعيٍد إِنِّي َسِمْعُتُه َيقُولُ ذَِلَك لََك َوَعَشَرةُ أَْمثَاِلِه

ــۋايهت   _  10131 ــداق رىـ ــۇدىن مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
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  :لهيهى ۋەسهللهمدىنكىشىلهر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه: قىلىنىدۇ

بىـز قىيـامهت كـۈنى رەببىمىزنـى كۆرەلهمـدۇق؟ ـ       ! ـ ئى رەسـۇلۇلالھ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دەپ سورىدى

ــــ بۇلۇتســـىز ئايـــدىڭ كېچىـــدە تولـــۇن ئـــاينى كۆرۈشـــتىن شـــهك   
  :ئۇالر. قىالمسىلهر؟ ـ دېدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېيىشتى! ـ ياق، ئى رەسۇلۇلالھ 

بۇلۇتسـىز بىـر كۈنـدە قۇياشـنى كۆرۈشـتىن شـهك قىالمسـىلهر؟ ـ         ـ  
  :ئۇالر يهنه. دېدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ ياق، ـ دېدى 

قىيـامهت كـۈنى   . كۆرىسـىلهر ) نـى هللا(ـ خۇددى شـۇنىڭدەك، ئهلـۋەتته    
ــدۇ، ا   ــا يىغىلى ــر جايغ ــانالر بى ــاالهللا ئىنس ــم ”: تائ ــادا(كى ــېمىگه ) دۇني ن

بۇنىڭغا بىنـائهن، بهزىـلهر   . دەيدۇ“ !غا ئهگهشسۇنچوقۇنغان بولسا، شۇنىڭ
ئاخىرىـدا، بـۇ   . قۇياشقا، بهزىـلهر ئايغـا، يهنه بهزىـلهر تاغۇتالرغـا ئهگىشـىدۇ     

تائــاال ئۇالرنىــڭ ئالــدىغا هللا ا. ئــۈممهت بىــلهن مۇنــاپىقالر قېلىــپ قالىــدۇ
رەببىمىـز بـۇ   ”: ئـۇالر . دەيـدۇ “ مهن سىلهرنىڭ رەبـبىڭالرمهن ”: كېلىپ

رەببىمىز كهلگهندە، بىز . ىچه، بىز بۇ يهردىن ئايرىلمايمىزيهرگه كهلمىگ
ئـۇالر بىلىـدىغان   (ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا   هللا ئاندىن ا. دەيدۇ“ ئۇنى تونۇيااليمىز

: ئـــۇالر. دەيـــدۇ“ مهن ســـىلهرنىڭ رەبـــبىڭالرمهن”: كېلىـــپ) ســـۈرەتته
ئــۇالرنى چاقىرىــدۇ، هللا ا. دەيــدۇ“ شــۇنداق، ســهن بىزنىــڭ رەببىمىزســهن”

ــدىن جهھه ــدۇ   ئانــ ــۆۋرۈكى قۇرۇلىــ ــىرات كــ ــتىگه پىلســ ــنهم ئۈســ . نــ
پهيغهمــبهرلهردىن ئــۈممىتى بىــلهن بىرىنچــى بولــۇپ ئۆتىــدىغىنى مهن  

. ئـــۇ يهردە پهيغهمـــبهرلهردىن باشـــقا ھـــېچكىم ســـۆزلىمهيدۇ. بـــولىمهن
سـاالمهت ئۆتكـۈزگىن،   ! ئـى رەبـبىم  ”: پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۇ كۈنكى سۆزى

جهھهننهمدە سهئدان . بولىدۇ دېيىشتىن ئىبارەت“ !ساالمهت ئۆتكۈزگىن
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سـىلهر سـهئدان تىكىنىنـى    . تىكىنىگه ئوخشاش تۆمۈر قامـاقالر بولىـدۇ  
  :ساھابىلهر. كۆردۈڭالرمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ. ـ ھهئه، ـ دېدى 

ــ ئــۇ تۆمــۈر قامــاقالر خــۇددى ســهئدان تىكىــنىگه ئوخشــايدۇ   ئهممــا . ـ
ئۇ قاماقالر ئىنسانالرنى قىلمىشلىرىغا . ال بىلىدۇهللاى پهقهت اچوڭلۇقىن

كۆرە ئىلىۋالىدۇ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئهمهللىرى تـۈپهيلى ھـاالك بولىـدۇ،    
ــدۇ        ــيىن قۇتۇلى ــدۇ، كې ــا قىلىنى ــا ـ چىيم ــرى قىيم ــاال هللا ا. بهزىلى تائ

جهھهننهم ئهھلىدىن كىمگه رەھىم ـ شهپقهت قىلىشـنى ئىـرادە قىلسـا،     
ــتىلهرن ــقا   هللاى اپهرىشـ ــتىن چىقىرىشـ ــانالرنى دوزاخـ ــادەت قىلغـ ــا ئىبـ قـ
ــدۇ ــتىلهر. (بۇيرۇيــ ــۇپ،   ) پهرىشــ ــىدىن تونــ ــهجدە ئىزناســ ــۇالرنى ســ ئــ

ــدۇ  ــدىن ئېلىــپ چىقى ــان  هللا چــۈنكى ا. جهھهننهم ــا ســهجدە قىلغ دوزاخق
ــان   ــارام قىلغ ــاينى كۆيدۈرۈشــنى ھ ــدۇ، دوزاخ  . ج ــتىن چىقى ــۇالر دوزاخ ئ

ــقا ھه    ــدىن باشـ ــان يېرىـ ــهجدە قىلغـ ــاننىڭ سـ ــىنى  ئىنسـ ــمه ئهزاسـ مـ
شۇڭا ئۇالر دوزاختىن كۆيگهن ۋە پىشىپ قالغان ھالهتته . كۆيدۈرۈۋېتىدۇ

ئاندىن ئۇالرنىڭ ئۈستىگه ھايات سۈيى سېپىلىدۇ، ئۇالر خـۇددى  . چىقىدۇ
ــىغا ئوخشــاش       ــان مايس ــۈپ چىقق ــدىن ئۈن ــگهن دان ــهل ئېقىتىــپ كهل س

ىن، بهندىلهر ئارىسـىدا ھۆكـۈم چىقىرىـپ بولغانـدىن كېـي     هللا ا. تىرىلىدۇ
ئـۇ، جهھهننهمـدىن   . جهننهت بىلهن جهھهننهم ئارىسىدا بىر ئادەم قالىـدۇ 

ئۇنىــڭ يــۈزى . چىقىــپ، جهنــنهتكه كىرىــدىغان ئهڭ ئــاخىرقى كىشــىدۇر
ــۇ   ــا، ئ ــكه قارىتىلغــان بولغاچق ــنهم تهرەپ ــبىم”: جهھهن ــى رەب ــۈزۈمنى ! ئ ي

دوزاختىن يىراق قىلغىن، ئۇنىڭ شامىلى مېنـى ئـازابالپ، ئۇچقـۇنلىرى    
بـۇنى قىلسـام، بهلكىـم ئۇنىڭـدىن     ”: هللا. دەيـدۇ “ نى كۆيدۈرىۋاتىدۇيۈزۈم

يـاق، ئىززەتىـڭ بىـلهن قهسـهمكى،     ”: ئۇ. دەيدۇ“ باشقىسىنى سورايسهن؟
ئۇنىــڭ يــۈزىنى هللا ا. قــا ۋەدە بېرىــدۇهللادەپ، ا“ باشــقا نهرســه تىلىمهيــمهن
ــنهتكه يېقىنالشــتۇرۇلغاندا، كــۆزنى  . دوزاخــتىن يىراقالشــتۇرىدۇ ــۇ جهن ئ

ــتۇرى ــدۇ قاماش ــۈزەللىكنى كۆرى ــۇ، ا. دىغان گ ــۇددەتكىچه  هللا ئ ــان م خالىغ
! ئـى رەبـبىم  ”: سۈكۈت قىلىپ تۇرغاندىن كېيىن، ئۆزىنى بېسىۋااللماي
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ــتۇرغىن   ــىغا يېقىنالش ــنهت دەرۋازىس ــى جهن ــدۇ“ !مېن ــاهللا ا. دەي : ئۇنىڭغ
“ سهن ماڭا مهندىن باشـقا نهرسـه سورىماسـلىققا ۋەدە بهرمىگهنمىـدىڭ؟    ”

: هللا. دەيدۇ“ ڭ ئهڭ بهدبهخت قۇلۇڭ بولۇپ قالمايمهن سېنى”: ئۇ. دەيدۇ
مهن سېنى جهننهتنىڭ دەرۋازىسىغا يېقىنالشتۇرسام، بهلكىـم مهنـدىن   ”

يـاق، ئىززىتىـڭ بىـلهن    ”: ئـۇ . دەيـدۇ “ يهنه باشقا بىر نهرسـه تىلهرسـهن؟  
دەپ، رەببىگه بىرمۇنچه ۋەدە “ قهسهمكى، بۇنىڭدىن باشقىنى سورىمايمهن

ئـۇ جهننهتنىـڭ   . هت دەرۋازىسـىغا يېقىنالشـتۇرىدۇ  ئۇنى جهنـن هللا ا. بېرىدۇ
چېچهكلهرنــــى،  –دەرۋازىســــى ئالــــدىغا كهلگهنــــدە، ئۇنىڭــــدىكى گــــۈل 

خالىغــان بىــر  هللا ئانــدىن ا. نــازۇنېمهتلهرنى ۋە خۇشــاللىقالرنى كۆرىــدۇ  
مۇددەتكىچه سۈكۈت قىلىپ تۇرىدۇ، كېيىن يهنه ئۆزىنى بېسـىۋااللمايدۇ  

. دەيـدۇ “ !مېنـى جهنـنهتكه كىرگـۈزگىن    نېمه بولىدۇ،! ئى رەببىم”: ـ دە
قانداق ئـادەم سـهن؟ نېمانـداق ۋەدەڭـدە تۇرمايـدىغان ئىنسانسـهن؟       ”: هللا

“ سهن ماڭـا مهنـدىن باشـقا نهرسـه سورىماسـلىققا ۋەدە بهرمىگهنمىـدىڭ؟      
“ مېنى ئهڭ بهدبهخت قۇلۇڭ قىلىپ قـويمىغىن ! ئى رەببىم”: ئۇ. دەيدۇ
ىن ئۇنىـڭ جهنـنهتكه كىرىشـىگه    ئۇنىڭ سـۆزىگه كۈلىـدۇ، ئانـد   هللا ا. دەيدۇ

ئـۇ تىلهكلىرىنـى   . دەيـدۇ “ مهندىن نېمه تىلهيسهن؟”رۇخسهت بېرىدۇ ۋە 
ــدۇ ــدە، ا . بىلدۈرىـ ــرى تۈگىگهنـ ــىلهرنىڭ هللا ئۇنىـــڭ تىلهكلىـ بهزى نهرسـ

“ !مـاۋۇ ـ مـاۋۇ نهرسـىلهرنى تىلىگىـن     ”: ئىسمىنى بايان قىلىـپ تـۇرۇپ  
ــدۇ ــدىن كېـــ     . دەيـ ــارزۇلىرى ئېيتىلغانـ ــلهك ـ ئـ ــارلىق تىـ : هللايىن، ابـ

  .دەيدۇ“ تىلىگهنلىرىڭ ۋە ئۇنىڭ يهنه بىر ھهسسىسى سېنىڭ بولسۇن”

  ):ئهبۇ ھۇرەيرەگه(ئهبۇ سهئىد 

ـــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم  ــون  : هللا«: ـ تىلىگهنلىرىــڭ ۋە ئۇنىــڭ ئ
دېـدى، ـ دېگهنىـدى، ئهبـۇ ھـۇرەيرە      » ھهسسىسى سېنىڭ بولسـۇن، ـ دەيـدۇ  

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

: ســــــهلاللالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهمنىڭـــــــ مهن پهيغهمــــــبهر  
» تىلىگهنلىرىــــڭ ۋە ئۇنىــــڭ بىــــر ھهسسىســــى ســــېنىڭ بولســــۇن«
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ئهبـۇ سـهئىد رەزىيهلالھـۇ    . دېگهنلىكىدىن باشـقىنى بىلمهيـمهن، ـ دېـدى    
  :ئهنهۇ

تىلىگهنلىرىـڭ ۋە  : هللا«: ـ ئهمما مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
ــدۇ       ــۇن، ـ دەيـ ــېنىڭ بولسـ ــى سـ ــون ھهسسىسـ ــى دې» ئۇنىـــڭ ئـ گىنىنـ

  . ئاڭلىغانىدىم، ـ دېدى

  ) 806: بۇخارى(
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