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ياردهمنى پهقهت بىر . سانا ئېيتىمىز –بىز ئالالھقا چهكسىز ھهمدۇ . سانا ئالالھقا خاستۇر –بارلىق ھهمدۇ 

ئالالھقا شهكسىز ئىشهنگهن . ىن گۇناھلىرىمىزنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىنى سورايمىزدئالالھ. ىنال سورايمىزدئالالھ

ئالالھ بۇ بهنده ئازغۇن . ھ ھىدايهت قىلغان كىشىنى ھېچكىشى ئازدۇرالمايدۇئالال. ھالدا تهۋهككۈل قىلىمىز

. دهپ ھۆكۈم قىلسا، يول قويسا، شارائىت، پۇرسهت بهرسه، ھېچكىشى ئۇ بهندىنى ھىدايهت قىاللمايدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئالالھدىن ھىدايهت، توغرا يول سوراپال قالماستىن، نهپسىمىزنىڭ ئهمهللىرىمىزنىڭ 

شهيتاندىنمۇ ۋه ئۇنىڭ قوشۇنلىرىدىن، جىننى، ئىنسى . نلىقلىرىدىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىزياما

  .شهيتانالردىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز

ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئالالھنىڭ ئهلچىسى  سهللهلالھۇئالالھنىڭ بارلىق بىرلىكىگه، مۇھهممهد 

رىشتىلهرگه، پهيغهمبهرلهرگه، ساماۋى كىتابالرغا، ئۆلگهندىن كېيىن روھ ئىكهنلىكىگه، قىيامهت كۈنىگه، په

ئالالھتائاال، رهسۇلۇلالھ . ۋه تهن جىسىم بىلهن تېرىلىشىمىزگه شهكسىز ئىشىنىمىز، ئىمان كهلتۈرىمىز

شكهن بارلىق ، ساھابىالر، تابىئىنالرغا، ئۇالرغا ئهگه تاۋابىئاتلىرىغا –سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه، ئائىله 

  !ئامىن. مۇسۇلمان مۆئمىنلهرگه رهھمهت قىلسۇن، رازى بولسۇن، جهننهتته جامالىنى ئاتا قىلسۇن

بارلىق ئىشلىرىمىزنى، خىزمهتلىرىمىزنى ئوڭۇشلۇق قىلسۇن، ئۆز رازىلىقى ئۈچۈن، جامالى ئۈچۈن خالىس 

  !ئامىن. قوبۇل قىلسۇن بېرىپقىلىپ 

ۇپمۇ، زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان ئاجىز، بىچاره مۇسۇلمانالرغا ئالالھ ئۆزى ئىگه پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا، بول

بولۇپ رهھىم قىلسۇن، بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھ، خاتالىق، مهئسىيهتلىرىنى كهچۈرۈپ، ئهپۇ قىلىپ، ئىككى 

لىپ سائادهتمهنلىك ئاتا قىلىپ، ياردهم بهرسۇن، قهلبىنى ھىدايهت قىلىپ، ئىسالھ قى –ئالهملىك بهخت 

  !ئامىن. ئىتتىپاقالشتۇرۇپ، تهقۋا مۆئمىنلهردىن قىلسۇن
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  كىرىش سۆز

ئهسهرلهرنى  دېگهن» مىشكاتۇلمهسابىھنىڭ زهئىپ ھهدىسلىرى«، »يالغان ھهدىسلهر توپلىمى«مهن 

قىلدىم، دوستلىرىم،  ھېسغا كهلگىنىنى »سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى«دا، ئهمدى نۆۋهتنىڭ يېزىپ بولغىنىم
ۋه ئىلھام بهردى، ئالالھنىڭ ياردىمى،  قىلىپ، ماڭا مهدهت ھېسشۇنى  ئوقۇغۇچىالرمۇ –ئوقۇتقۇچى 

، ، مۇھهددىس شهيخ. شارائىت، ياخشى پۇرسهت يارىتىپ بېرىشى بىلهن مهن بۇ خىزمهتنى داۋام قىلدىم

مۇھهممهد ناسىرۇددىن ئهلبانى رهھمهھۇلالھنىڭ ،ئىمام جااللۇددىن سۇيۇتىنىڭ جامىئۇسسهغىير ناملىق 
سهھىھ ھهدىسلهر توپالنغان سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمىنى تهرجىمه قىلىشقا  8200كىتابىغا ئاساسهن تۈزگهن

  .ئاتالندىم

، ئۆزۈمنىڭ شۇنداقال  ىۋهتمهرهتتىكى ئالى ئالالھنىڭ جامالى، جهنن: ، نىيهت، ئارزۇيۇم، مۇرادىم مهقسهت

ھهق يول تېپىشى، قۇرئاننى -مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھىدايىتى، توغرا ئۇيغۇرجۈملىدىن  ،دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ

يالغانغا، زهئىپكه ئهمهس، . پهقهت  مۇشۇ سهھىھ ھهدىسلهر بىلهن ئىزاھالش، شهرھىيلهش، تهپسىرلهش
  .ئهمهل قىلىش ۋه قىلدۇرۇشتۇرسهھىھ، ھهسهن، راست، توغرىسىغا 

 ئالالھ. ئۇيغۇر مۇسۇلمانالردىكى زور بوشلۇقنى تولدۇرۇشتۇر، بىر ئايهت، بىر ھهدىس بولسىمۇ يهتكۈزۈشتۇر
  !يهتكۈزسۇن، ئامىن مهقسىتىمىزگه –مۇراد 

كهچۈرۈشىنى مهن  ،، خاتالىقالرنى ئهپۇ قىلىپ، ئالالھنىڭ ئهپۇ قىلىشىنىسهۋهنلىكمهندىن كۆرۈلگهن 
  ئهبۇ مۇھهممهد. تهكلىپ، تهنقىد، تهربىيه بېرىشىڭالرنى سورايمهن –ئوقۇپ، پىكىر  تۈزىتىپئۈچۈن سوراپ، 

 

  قۇرئان، ھهدىسنى تهرجىمه قىلىش مۇمكىن ئهمهس،

  بايان قىلۇر ھهممىنى ئهمهس، مهنىسىنىتهرجىمه ، بهزى 

  ھهدىس لهبزىنىڭ تهفسىرى،ئۇنىڭ بهزىسىدۇر،-قۇرئان

  .،توپالمدىدۇر،بىردىال ئهمهسنىسىمهبهزى ئايهتنىڭ 
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  مۇقهددىمه
ھهدىس . سهھىھ ھهدىسلهرنى تهرجىمه قىلىشىمدىن بۇرۇن سهھىھ ھهدىس توغرىسىدا توختىلىمهن

تهتقىقاتى، ھهدىس ئىلمى، كىتابلىرىدىن  سۆز تالالپ يېزىپ، قانداق ھهدىسنىڭ سهھىھ ھهدىس 

  .چۈشهندۈرىمهن ئىكهنلىكىنى

  :ھهدىس ئىلمى تهتقىقات توغرىسىدا تۈزۈلگهن كىتابالر

بۇ كىتابنى قازى ئهبۇ مۇھهممهد  :»بىلهن راۋىيسى ئارىسىنى ئايرىغۇچى مۇھهددىس يادلىغۇچى«. 1

  . ھىجرىيهيىلى  – 360ۋاپاتى  .ھهسهن رامھورموز يازغان

 .ىم ئهھمهد ئىبنى ئابدۇلالھ ئهسبىھانى يازغانبۇ كىتابنى ئهبۇ نۇئهي: »ھهدىس ئىلىملىرىنى تونۇش«. 2
  .يىلى – 43 ھىجرىيهۋاپاتى 

يىلى،  - 405ۋاپاتى  .بۇ كىتابنى مۇھهممهد ھاكىم نىسابورى يازغان :»ھهدىس ئىلىملىرىدىن مهرىپهت«. 3

  . ھىجرىيه

ۋاپاتى  .نبۇ كىتابنى ئهھمهد ئىبنى ئهلى خهتىيبولبهغداد يازغا :»راۋىيهت ئىلمىدىكى كۇپايهت«. 4

  .يىلى – 463 ھىجرىيه

بۇ  :»ئهخالقالر توپلىمى –ئهخالقى بىلهن ئاڭلىغۇچىدىكى ئهدهب  راۋىينىڭھهدىس سۆزلىگۈچى «. 5

  .خهتىيبۇلبهغداد يازغان كىتابنىمۇ

  .يىلى – 544 ھىجرىيهۋاپاتى . كىتابنى قازى ئىياز يازغان دېگهن :»راۋاىيهتنىڭ ئۇسۇللىرىنى تونۇتقان نۇر«. 6

  يىلى – 643ۋاپاتى، . ئوسمان ئىبنى ئابدۇرهھمان شهھرهزورى يازغان» كىتابنى دېگهنھهدىس ئىلىملىرى « .7

  . ھىجرىيهيىلى،  – 676ناملىق كىتابنى يهھيا ئىبنى شهرپى ننهۋهۋى يازغان، ۋاپاتى » تهقرىيب«. 8

بۇ مۇھهددىس، . ازغانناملىق شهرھىنى جااللۇددىن ئابدۇرهھمان سۇيۇتى ي» بۇ كىتابقا تهدرىيب«. 9
  . ئاپتورىدۇرئهسلى  كىتابنىڭ بۇكىشى  مۇشۇدهل . ھىجرىيهيىلى،  – 911مۇپهسسىرنىڭ ۋاپاتى، 

  .يىلى – 806 ھىجرىيهئهسهر ئىلمىدىكى گۆھهرلهر تىزىقى، بۇ كىتابنى زهينوددىن ئابدۇرهھىيم يازغان، ۋاپاتى، . 10

  .يىلى – 902 ھىجرىيهپاتى، نى ئىمام ساخاۋى يازغان، ۋا»پهتھۇلمۇغىيس«. 11

كىتابنى ھاپىز ئىبنى ھهجهر ئهسقاالنى يازغان،  دېگهن» ئهسهر ئىلمىدىكى ئاتالغۇالرنىڭ تالالنمىسى«. 12

  .يىلى – 852 ھىجرىيهبۇخارىنىڭ شارھى، ۋاپاتى 

  .يىلى – 1080 ھىجرىيهئۆمهر ئىبنى مۇھهممهد يازغان، ۋاپاتى » بهيقونىييه نهزمسنى«. 13

كىتابنى مۇھهممهد جامالۇددىن قاسىمى يازغان، ۋاپاتى،  دېگهن» دىس سۆزلهش قائىدىلىرىھه«. 14

  .يىلى – 1332 ھىجرىيه

ھهدىس ئاتالغۇلىرى : ئۇندىن باشقا ھازىرقى ئالىمالردىنمۇ نۇرغۇن ئهسهرلهر يېزىلغان، مهسىلهن. 15
  يىلى  – 2001ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ يازغان، ۋاپاتى، مىالدى 

دهرسلىك قىلىنىدىغان بارلىق ھهدىس  ئۇنىۋېرسىتېتىداناملىق مهدىينه  ئاتالغۇلىرىھهدىس  يهنه

ئىلىملىرىنىڭ خۇالسىسى توپالنغان كىتابنى مهھمۇد ئىبنى ئهھمهد تهھان يازغان، كىتابالر ئىنتايىن كۆپ 

ماتېرىيالالر تولۇق  بولۇپ، ئىسمىنىمۇ يېزىپ بواللمايمهن، بولۇپمۇ ھازىرقى تهرهققىي قىلغان پۇرسهت ۋه
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ئىككى  ماتېرىيالالرنىبولغان، كومپيۇتېر دهۋرىده، كومپيۇتېر دىسكىسى، پالستىنكىسى ۋه تور بهتلىرىدىكى 
مهن ھازىر ئهنه شۇنداق كىتابالردىن سهھىھ ھهدىسلهر . بواللمايمىز، ئالالھقا چهكسىز شۈكرىئۈچ ئۆمۈردىمۇ ئوقۇپ  –

  .توغرىسىدا سۆز تالالپ يازىمهن

هڭ ئىشهنچىلىك سهھىھ، توغرا بولغىنى، ھهقىقى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆز ئاغزى ئ
يهنى بىزگه؛ قۇرئان كهرىمگه . ، قىلىقى بىلهن قىلغان، ئىشهنچىلىك ھهدىس مۇتىۋاتىردۇر دېگهنبىلهن 

ئوخشاش سۆزلىگهن،  كۆپ جايالردىكى كۆپ كىشىلهر. ئوخشاش ئىشهنچىلىك ھالدا يېتىپ كهلگهن ھهدىس

زادى مۇمكىن  دېيىشىۋېلىشى، ئۇالرنىڭ يالغانغا ئىتتىپاققا كېلىۋېلىشى، ئالدىن خاتىرىلىگهنئوخشاش 
ئهمهس، خۇددى پۈتۈن مهملىكهتلهرده بىردهك بهرگهن خهۋهردهك، بارلىق مۇسۇلمان، غهيرى مۇسۇلمانالر 

يهھۇدىيالرنى قىرغان  گىتلېر. ىلىپ قىرغان زالىمبىردهك، چىڭگىزخان، مۇسۇلمانالرنى باغداتقىچه تاجاۋۇز ق

  .خهۋهر دېگهندهك

  : مۇتىۋاتىر ھهدىسكه بىر مىسال يۇقىرىقى 

 رهھمهھۇلالھھهسهن بهسهرى » رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىككى ئۆتۈككه مهسىھ قىلغان« 

مۇتىۋاتىر . ردهك سۆزلهنگهن دېدىساھابىنىڭ ئاغزىدىن ئوخشاش، بى 70بۇ خهۋهر بۇ ئهسهر، بۇ ھهدىس 

ھهدىس، قۇرئان ئايىتىگه ئوخشاش بولۇپ، تانغۇچى كاپىر بولىدۇ، بۇنداق ھهدىسلهر سۇيۇتىنىڭ 
.  كىتابالردا توپالنغان دېگهنقۇتۇپۇلئهزھار، ئىمام كهتتانىنىڭ نهزمۇلمۇتهناسىر مىن ھهدىسى مۇتىۋاتىر 

ۇتىۋاتىر دهرىجىسىگه يهتمىگهن، ئهمما، ئۈچدىن كۆپ ئاندىن قالسا، مهشھۇر ھهدىس، بۇ خىل ھهدىس م

  . كىشىلهر بىردهك ئوخشاش سۆزلهيدۇ

لېكىن، بۇ مهشھۇر ھهدىستىن، ئىككىال كىشى ئىككى ئىسناد، ئىككى راۋىيدىن سۆزلهنگهن ئهزىز 

ئاخىرى بىرال بولغان غهرىيپ ھهدىسلهردىن، سهھىھ ھهم ھهسهن، ھهم  –باشتىن  راۋىيسىھهدىستىن، 

  .ئىپ، ھهتتا يالغانلىرىمۇ بولىدۇزه

تىلغا كۆچۈپ يۈرسه، مهشھۇر بولىۋىردۇ، خۇددى مهشھۇر  –مهلۇم يالغان سۆز، كهڭ تارقاپ كهتسه، تىلدىن 

، پهيغهمبهر، ساھابه، تابىئىن، ئهۋلىياالر، شۇنداقال كاپىر، دىنسىز زالىمالرمۇ بولغاندهك،  شهخسلهرده

ئهمهل  سهھىيسىگهنىڭ ئۈچۈن، مهشھۇر، ئهزىز غهرىيپ ھهدىسلهرنىڭ شهيتانمۇ ھهممه كىشىگه مهشھۇر، شۇ

 دېگهنكىتابى، شهيبانىنىڭ تهمىييىز  دېگهنقىلىنىدۇ، مهشھۇر ھهدىسلهرگه ساخاۋىينىڭ مهقاسىد 
  .كىتابلىرى بار

ى ياكى ئۆز دېگهنھهقىقى سهھىھ ھهدىس، يهنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆز ئاغزى بىلهن 

، ئىسنادى تۇتاشقان بولۇش، يهنى ھهدىسنى يازغان،  دېگهنقىلغان، راست، توغرا، سهھىھ ھهدىس 
ئۇستازى ئاندىن ئهتىبائ، ئاندىن  شهيخنىڭ، ئاندىن  شهيخبۇخارى، مۇسلىمدهك، كاتىپدىن باشالپ ئۇنىڭ 

، مۇنداق قىلغان  دېگهناق تابىئىن، ئاندىن ساھابه، ئاندىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇند

ھهدىس، كاتىپدىن باشالپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگىچه يۆلهنگهن يول، ئىسناد  دېگهن
. تۇتاشقان بولۇش الزىم، ئهگهر ئىسناددىن ساھابه ئۈزۈلۈپ قالسا، ئۇ چاغدا ھهدىس مۇرسهل زهئىپ بولىدۇ

ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهدىس .  دېيىلىدۇمۇنىقهتىئ مۇئزهل زهئىپ تابىئىن ياكى كېيىنكى راۋى ئۈزۈلۈپ قالسا، 

. ئىشهنچىلىك ئىتېماتلىق كىشىلهرگه زىت، خىالپ رىۋايهت قىلىنسا، بۇ ھهدىسنى شاز زهئىپ دهيمىز
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ھهدىسنىڭ سهھىلىكى توغرىىسدا ئىللهت، ئهيىب بولماسلىقى، سۆز قىلىنماسلىقى الزىم، ھهدىسنىڭ 
تكه يهتكهن، ئهقىللىق بۇلىشى، پاسىق، پاجىر ئهمهس، ئادىل، تهقۋا بولۇشى راۋىيلىرى، مۇسۇلمان باالغه

ھهدىسنىڭ . ، قابىلىيىتى بولۇش، ئېلىشىپ قالماسلىق الزىميادالش ، مۇكهممهل، كامىل، پۇختا  شهرت

  .الزىم شهرتسهھىھ بولۇشى ئۈچۈن، بهش 

  .چه ئىسناد يولى تۇتاشقان بولۇشكاتىبدىن باشالپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگى. 1

  .راۋىيالر ئىشهنچىلىك، تهقۋا، ئادىل بولۇش. 2

  .يادالش پۇختا، مۇكهممهل . 3

  .ئىللهت، تهنه تېپىلماسلىق. 4

بىرهرسى تېپىلمىسا، ئۇ چاغدا  شهرتنىڭئىشهنچىلىك كىشىلهرگه زىت، خىالپ بولماسلىق، مۇشۇ بهش . 5

  .ھهدىس، سهھىھ بولمايدۇ

بىزگه ئابدۇلالھ ئىبنى يۈسۈپ، ھهدىس : اتىپ، مۇھهددىس ئىمام بۇخارى مۇنداق دهيدۇك: مهسىلهن

بىزگه مالىك ئىبنى شىھابىددىن خهۋهر قىلدى، ئۇ جۇبهيىر ئىبنى مۇتىئىمدىن : سۆزلهپ بهردى، ئۇ دهيدۇكى
هسهللهمنىڭ شام دادىسى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ

مانا بۇ ھهدىس سهھىھ، چۈنكى، كاتىپ بۇخارى . نامىزىدا سۈره تۇرنى ئوقۇغىنىنى ئالغان ئىدىم

باشالپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگىچه يۆلهنگهن، تۇتاشقان، يول ئۈزۈك  رهھمهھۇلالھدىن

، سهھىھ، يادىاليدۇھ مۇكهممهل، پۇختا ئهمهس، راۋىيلىرى ئادىل، تهقۋا، ئىشهنچىلىك، بۇخارى رهھمهھۇلال

  .ياكى كىشىلهرگه زىت، خىالپ ئهمهس ھهدىسكهئىشهنچىلىك 

ئىسپات قىلىش، بارلىق ھهدىس  –مانا مۇشۇنداق سهھىھ ھهدىسكه ئهمهل قىلىش، ھۆججهت، دهلىل 

، پرىنسىپ  –ئۇ شهرىئهت، ئىسالم قانۇن . ئالىملىرىنىڭ ئىجمائقا، ئىتتىپاققا كېلىشى بىلهن ۋاجىپتۇر

 –ھارام مهسىلىلىرىده ھۆججهت، دهلىل  –، ئهھكام، ھاالل ئهقىدهمهنبهلىرىدىن بىرسى ھېسابلىنىدۇ، 

  .ئىسپات قىلىنىدۇ

مۇكهممهل، توشقان بولىدۇ،  شهرتلىرى يۇقىرىقىبولسا، ئۇ ھهدىسنىڭ  دېگهنئالىمالر، بۇ ھهدىس سهھىھ 

  .سهھىھ ئهمهسلىكىگه ھېچبىر ئىللهت يوق

بارلىق ھهدىس . توشمىغان بولىدۇ شهرتبهش  يۇقىرىقى، دېسهۇ ھهدىس، سهھىھ ئهمهس ئهگهر ب

ئىماملىرى، فىقھى ئىماملىرى ۋه پۈتۈن مۇسۇلمان مۆئمىنلهر، ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندىن قالسا، 

ت، دهلىل ئهڭ ئىشهنچىلىك، سهھىھ دهپ ئىتتىپاققا كهلدى ۋه قوبۇل قىلىپ، ھۆججهسهھىھۇلبۇخارى بىلهن مۇسلىم 

  .ئىسپات قىلىپ، ئهمهل قىلدى –

بۇخارى رهھمهھۇلالھنىڭ، مهن بۇ كىتابىمغا سهھىھ بولغانلىرىنى كىرگۈزدۈم، نۇرغۇن سهھىھ ھهدىسلهرنى 
  .سۆزى دېگهنكىتابنىڭ ئۇزىراپ كېتىشىدىن ئهنسىرهپ قالدۇرۇپ قويدۇم 

لغىنىنى ئهمهس، بارلىق كىشىلهر سهھىھ مۇسلىم رهھمهھۇلالھنىڭ، مهن كىتابىمغا مىنىڭ نهزلىمده سهھىھ بو
، مهن قالدۇرغان سهھىھ رهھمهھۇلالھسۆزىگه، شۇنداقال، بۇخارى  دېگهندهپ ئىتتىپاققا كهلگىنىنى يازدىم 

 دېگهننى يادا ئالدىم 200000نى سهھىھ بولمىغاندىن 100000ھهدىسلهر نۇرغۇن، مهن سهھىھ ھهدىستىن 

  .بۇ ئىككى كىتاب بىلهن تۈگهپ كهتمىگهن، يهنه باردۇر ، سۆزىگه قارىغاندا، سهھىھ ھهدىسلهر
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ھهدىس قالىدۇ،  4000ھهدىس بولۇپ، تهكرارنى ئېلىپ تاشلىغاندا،  7275بۇخارىدا تهكرار بىلهن 
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگىال ئىسنادى يۆلهنگهن سهھىھ ھئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلال

سهھىھ ھهدىسلهر بار 2602، يهنى بۇخارىدا تهكرارسىز  دېگهنهدىس ھ – 2602ھهدىسلهرنى تهكرارسىز 

  . دېگهن

ھهدىس باردۇر، بۇخارى، مۇسلىمدىن قېلىپ قالغان  4000تهكرارسىز   12000مۇسلىمدا تهكرار بىلهن 

  . سهھىھ ھهدىسلهر مۇنۇ كىتابالردا باردۇر

زى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئىبنى خوزهيمه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم مۇستهدرهك، نهسهئى، تىرمى
دارىقۇتنى، بهيھهقى، ئهھمهد، مالىك مۇئهتتا، مۇسنهد شافىئى، مۇسنهد ئهبۇ ھهنىيفه رهھمهھۇلالھ 

  .قاتارلىقالر

  .ئهمما، بۇ كىتابالرنى قهدىمدىن تارتىپ تا ھازىرغىچه قاتتىق تهكشۈرۈۋاتىدۇ

هكشۈرۈپ، ھهربىر ھهدىسكه ئۆزىگه اليىق، باھا ھاكىم مۇستهدرهكنى ئىمام زهھهبى رهھمهھۇلالھ ت: مهسىلهن
  . دېگهنيالغان ھهدىس بار  100نى زهئىپ دهپ 4/1ھۆكۈملهرنى بهرگهن، 

 يۇقىرىقى، بۇ سهھىيرهك، ئاندىن كهمرهكھاكىم مۇستهدرهككه قارىغاندا، ئىبنى ھهبباننىڭ سهل قارىشى 

  .اتتىق قويغاچقا، سهھىيرهك ھېسابلىنىدۇئىبنى خۇزهيمه، بۇ كىشى قاتتىق تهكشۈرگهچكه، شهرتنى چىڭ، ق

مالىكدىن ناپىئدىن، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ : ئهڭ سهھىھ، ئىسناد؛ سهھىھ سهھىيدىن كهلگىنى، مهسىلهن

ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى كهلگهن ھهدىس، چۈنكى، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ساھابه، ناپىئ 

، ئاندىن قالسا، ھهمماددىن، سهلمهددىن، سابىتدىن، ئهنهس  هيخىدۇرشئۇنىڭ خادىمى ئىمام مالىكنىڭ 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى سۆزلهنگهن، تۆت كىشى سۆزلىنىدۇ، ئاندىن سۇھهيلىدىن، ئهبۇ 

سالىھدىن دادىسىدىن، ئهبۇ ھۈرهيرهدىن سۆزلهنگهن ھهدىس، ئاندىن كېيىنكىسى بولسا، ئىسناد، راۋىيلىرى 

  .توشقانلىرىدۇر شهرتكهبولسىمۇ كۆپ 

ئهڭ ئىشهنچىلىك مۇتىۋاتىر ھالدا كهلگهن ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندىن قالسا، بۇخارى رهھمهھۇلالھ بىلهن 

  .دۇر1906بۇ،  . مارجانالرنىڭ ھهدىسىدۇر –مۇسلىم ئىتتىپاققا كهلگهن ئۈنچه 

ى كىشىنىڭ شهرتىگه ئاساسهن تۈزۈلگهن ئاندىن قالسا، بۇخارىينىڭ، ئاندىن مۇسلىمنىڭ، ئاندىن بۇ ئىكك

» سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى«ئىمامالر، سهھىھ ھهدىسلهرنى توپالپ،  شهيخسهھىھ كىتابالر، ھازىر ئالىمالر 
مانا ھازىر بىز بۇخارى، مۇسلىمدهك سهھىھ ھهدىسلهر توپالنغان . ، نام بىلهن بىرىنچى ئورۇنغا قويدى دېگهن

 ئومۇمىي. ز ئىچىگه ئالغان، سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمىنى تهرجىمه قىلىۋاتىمىزبارلىق سهھىھ ھهدىسلهرنى ئۆ

  .دىن ئاشىدۇ8200سانى 

سهھىھ ھهدىسنىڭ يهنه بىر ئاتالغۇسى، ھهسهن، بۇ خىل ھهدىسنى ئىمام خهتتابى مۇنداق تونۇشتۇرىدۇ، 

ئالىملىرى قوبۇل قىلغان، كېلىش ئورنى ئېنىق بولغان، راۋىيسى، ئهرلىرى، مهشھۇر بولغان، كۆپىنچه ھهدىس 
  بارلىق فىقھى ئالىملىرى ئىستېمال قىلىپ، دهلىل قىلغان، ھهدىسلهر ھهسهن بولىدۇ، 

  :تىرمىزى مۇنداق تونۇشتۇرىدۇ

ئىسنادى تۇتاش ھالدا سۆزلهنگهن، راۋىيلىرى ئارىسىدا يالغانچى دهپ ئهيىبلهنگهن كىشى بولمىغان، 

ھهدىس  خاتىرىلهنگهنزىت بولمىغان، باشقا يولالردىنمۇ شۇنداق ئىشهنچىلىك، ئادىل، تهقۋاالرغا خىالپ، 
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  .ھهسهندۇر

قابىلىيىتى كامىل، يادالش ئىسناد يولى تۇتاش، ئادىل، تهقۋا، : ئىبنى ھهجهر ئهسقهالنى مۇنداق دهيدۇ

ئۇيغۇن  شهرتكهبهش  يۇقىرىقىيهنى . راۋىيالر سۆزلىگهن، ئىللهت يوق، خىالپلىق، زىتلىق بولمىغان
قابىلىيىتى سهل تۆۋهن بولسا، ئۇ چاغدا ھهدىس يادالش ئهگهر . هن، ھهدىسلهر سهھىھ لىزاتى بولىدۇكهلگ

  . دېيىلىدۇھهسهنۇللىزاتى 

قابىلىيىتى سهل يادالش ھهسهن ھهدىسنى تونۇشتۇرۇشدا، ئىبنى ھهجهرنىڭ سۆزى تالالندى، يهنى 

  .غان ھهدىستۇرسهھىھ ھهدىسكه ئۇيغۇن بول شهرتلهرتۆۋهنرهك بولغان، قالغان 

ئىسپات قىلىنىدۇ،  –ھهسهن ھهدىسنىڭ ھۆكمى سهھىھ ھهدىسكه ئوخشاشتۇر، ئهمهل ۋه ھۆججهت، دهلىل 
  .ئالىمالر بۇ خىل ھهدىسنى دهلىل، ھۆججهت قىلدى فىقھىشۇناسبارلىق 

تۆت .  دېگهنھهدىسنى تىرمىزى ھهسهن  دېگهن»جهننهتنىڭ ئىشىك ئاچقۇچى قىلىچ سايىسى ئاستىدا «
كىشىنىڭ ھهدىسى، ھهسهن  دېگهنئىبنى سۇلهيمان  جهئفهر،  دېگهنيسى ئىشهنچىلىك، كامىل، ھاپىز راۋى

ئهگهر تىرمىزى . ھهسهنگه چۈشكهن مهردىبىسىدىندهرىجىلىك ئىكهن، شۇنىڭ ئۈچۈن، سهھىھ 

  بولسا، بۇ خىل ئاتالغۇنى قانداق چۈشىنىمىز؟ دېگهنرهھمهھۇلالھ، بىر ھهدىسنى ھهسهن ھهم سهھىھى 

ئهڭ ياخشى جاۋاب، ئىبنى ھهجهرنىڭ جاۋابى، بۇ جاۋابقا ئىمام سۇيۇتى رازى بولغان، ئۇ بولسىمۇ، 

ھهدىسنىڭ ئىككى ئىسنادى بولۇپ، بىرسى سهھىھ بولسا، يهنه بىرسى ھهسهن دهرىجىلىك، ئهگهر بىرال 

  . دېگهنن بولىدۇ نهزلىده ھهسه قهۋمنىڭنهزلىده سهھىھ بولسا، يهنه بىر  قهۋمنىڭئىسنادى بولسا، بهزى 

، بۇخارى مۇسلىمنىڭ ھهدىسلىرىنى  دېگهنبهغۋىي مهسابىھنىڭ ھهدىسلىرىنى تهقسىم قىلىشتا مۇنداق 
نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهنىڭ ھهدىسلىرىنى ھهسهن دهۋهتكهن، بۇ بارلىق .  دېگهنسهھىھ 

ۇ بولغان، چۈنكى، بۇ تۆت كىتابدا سهھىھ ھهم مۇھهددىس، ئىمامالرنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان، خاتا ئاتالغ

  .توال يالغان ھهدىسلهرمۇ باردۇر –ھهسهن، زهئىپ، مۇنكهر، ھهتتا ئاز 

كىتابنى  دېگهنمهسابىھ  :دېگهنشۇنىڭ ئۈچۈن، ئىبنى سىالھ بىلهن ئىمام نهۋهۋى ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق 

پهندىن خهۋىرى بولۇشى  دېگهناتالغۇلىرى ھهدىس ئ. ئوقۇغان ئادهم چوقۇم ھهدىس ئىلمىنى بىلىشى الزىم

، مۇھهددىس، دىھلىۋنىڭ  شهيخشۇنىڭ ئۈچۈن، مىشكاتۇلمهسابىھنىڭ باش تهرىپىگه .  دېگهنالزىم 

ھهدىس ئىلىملىرى كىرگۈزۈلگهن، لېكىن، بىزنىڭ تۈرۈك، جاھىل، موللىلىرىمىز بۇ ئىلىمدىن خهۋىرى يوق، 

زهئىپ ھهدىس، يالغان  ئوقۇغۇچىالرنهخ ھهدىسنىال ئوقۇتىدۇ، مۇقهددىمىسىنىمۇ قويۇپ،  كىتابنىڭھهتتا 

شۇنىڭ ئۈچۈن، . ئېتىقاد ۋه ئهمهل قىلىپ ئازىدۇ دهپالھهدىسلهرنى ئايرىيالماي گاڭگىرايدۇ، ھهدىسكهنغۇ 
ئهلبانى رهھمهھۇلالھ، مهخسۇس تهتقىق قىلىپ، تهكشۈرۈپ،  شهيخ. بۇ پهنگه كۆڭۈل بۆلۈشىمىز الزىم

  .دهيمهن قىلىندىغۇھهدىسلىرىنى ئايرىپ بهرگهن، مهن ئۇ ئهسهرنى تهرجىمه قىلىپ بولغان، نهشىر  مىشكاتنىڭ زهئىپ

ھهتتا، مهخسۇس مىشكاتۇلمهسابىھنىڭ يالغان ھهدىسلىرى ناملىق كىتابالر بار، بۇ خىل يالغان ھهدىسلهرنى 

اتتا زهئىپ، مۇنكهر، يالغان مىشك. دىن ئاشىدىغۇ دهيمهن20بىز يالغان ھهدىسلهر توپلىمىدا يېزىپ بولغان، 

ھهدىسنى زهئىپ ھهدىسلهر قاتارىدا تهرجىمه قىلىپ بولغان ئىدۇق، مانا ئهمدى، خاتىرجهم  830بولۇپ، 

  .ئوقۇڭالر، لېكىن، شۇ كىتابنى ھهمراھ قىلىش شهرتتۇر

ھهسهن ھهدىسلهر توپلىمىغا مهخسۇس كىتاب تۈزۈلمىگهن، چۈنكى، بۇ خىل ھهدىس، سهھىھ ھهدىسلهر 
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وپلىمىغا كىرىپ كېتىدۇ، لېكىن، تىرمىزىيدا بۇ خىل ھهدىس كۆپتۇر، تىرمىزى رهھمهھۇلالھ ئاالھىده ھهسهن ت
  .دهپ ھۆكۈم قىلغان

ئهبۇ داۋۇد، دارىقۇتنىالردا ھهسهن دهرىجىلىك ھهدىسلهر كۆپتۇر، قالغان ھهسهن دهرىجىلىك ھهدىسلهر 

  .مۇشۇ كىتابىدا سۆزلىنىدۇ

، ئۆزىدىن كۈچلۈك يهنه بىر يولدىن خاتىرىلىنىپ، باشقا كۈچلىنىپيىپ، ھهسهن ھهدىس يوللىرى كۆپى

، بۇ خىل ھهدىس، ھهسهن ھهدىسدىن يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇنامغا  دېگهنھهدىسنىڭ ياردىمىده سهھىھۇلغهيرى 

  .تۇرىدۇ

، زهئىپلىك سهۋهب، كۈچلىنىپزهئىپ ھهدىسلهر يوللىرى ئىسنادى كۆپىيىپ،  دېگهنمۇرسهل، مۇئهللهق 

كۆتۈرۈلىدۇ، بۇ خىل ھهدىس، سهھىھ، ھهسهن  ئۇنۋانغا دېگهنللهتلىرى يوقاپ، ھهسهنۇللىغهيرى ئى
  .ھهدىسلهردىن تۆۋهن تۇرىدۇ، ئهمما، يهنىال مهقبۇل، قوبۇل قىلىنىپ ئهمهل ۋه ھۆججهت قىلىنىدۇ

  .شۇنىڭ بىلهن سهھىھ، ھهسهن ھهدىسلهرنىڭ تونۇشتۇرۇلۇشى تامام بولدى

، مۇھهددىس، مۇھهممهد ئىبنى سالىھ، ئۇسهيمىيىن  شهيخهنسۇخ ھهدىسلهرنى سۆزلهپ ئاندىن ئهمدى بىز ناسىخ، م 
  .رهھمهھۇلالھنىڭ، ھهدىس ئىلمى تهتقىقات كىتابىدىن سهھىھ، ھهسهن ھهدىسلهر توغرىسىدا سۆز تالالپ يازىمىز

ۈمنى ئهمهلدىن ئىلگىرىكى ھۆك ھېكمهتتىنئالالھ ۋه رهسۇلۇلالھ مهلۇم :  دېگىنىمىزناسىخ، مهنسۇخ 
  . دېيىلىدۇقالدۇرۇپ، يهنه بىر ھۆكۈم چىقىرىدۇ، ئهمهلدىن قالغىنى مهنسۇخ، كۈچكه ئىگه، ھۆكۈم، ناسىخ 

بۇ خىل ئهھۋال، قۇرئان، ھهدىسلهرده بار بولۇپ، بارلىق ئالىمالر ئىتتىپاققا كهلگهن، مهخسۇس قۇرئان 

بۇ كىتابالر . خلىرى ئۈچۈن كىتابالر يېزىلغانكهرىمنىڭ ناسىخ، مهنسۇخلىرى، ھهدىسلهرنىڭ ناسىخ، مهنسۇ

  .مهۋجۇتتۇرتهپسىر، ھهدىس پالستىنكىلىرى ۋه شۇ كىتابالردا 

  .ھهدىسنىڭ ناسىخ، مهنسۇخلىرى مۇنداق تونۇلىدۇ

 50مىئراج ھهدىسىده : مهسىلهن. رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ سۆزى بىلهن تونۇلىدۇ. 1

توسۇپ، كېيىن  يېيىشتىننامازغا چۈشۈرۈلگهن، قۇربانلىقنى ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ساقالپ ۋاخ ناماز، بهش ۋاخ 

ئىچىملىك، سۇ ئىچىشدىن توسۇپ، كىيىن رۇخسهت قىلغان،  كۆزىالردارۇخسهت قىلغان، بىر قىسىم قاچا، 
 ىشئۆزگهرتقهبرىنى زىيارهت قىلىشدىن توسۇپ، كېيىن  ئهرلهرگه رۇخسهت قىلغان، قىبلىنى مهككىگه 

  .قاتارلىقالر

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، : مهسىلهن. سۆزى بىلهن تونۇلىدۇ ساھابىلهر. 2

، تاھارهت يېسهرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم تۇنجى قېتىم ئوت تهگكهن كاۋابدهك نهرسىنى 

، بۇ خىل ئهھۋالالردا بىز كېيىنكى  ېگهندهكدتاھارهت ئالمىغان  كېيىنئهتتى، يهنى  تهركئاالتتى، كېيىن، 
  .ئىشالرغا ئهمهل قىلىمىز

شهدداد ئىبنى ئهۋس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ : تارىخ بىلهن تونۇلىدۇ، كېيىنكىسى كۈچكه ئىگه، مهسىلهن. 3

  . دېگهنھهدىسىده قان ئالغان، قان ئالدۇرغان كىشى ئىپتار قىلغان بولۇپ، روزىسى سۇنىدۇ 

ئېيىدا رامزان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسىده، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئابباس 

باغالقلىق ھالدا قان ئالدۇرغان، شهدداد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهدىسى، مهككىنى ئىشغال قىلغان ۋاخ  ئېھرام

ڭ بىلهن بۇرۇنقى ئىدى، شۇنى دېيىلگهنبولۇپ، ئىبنى ئابباسنىڭ ھهدىسى، ھهججهتۇل ۋىدادا كېيىن 
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ھهدىسنى، بۇخارى، مۇسلىمنىڭ مۇتتهپهقۇن  دېگهنتوسقان  يېيىشتىنمهنسۇخ بولىدۇ، خۇددى ئات گۆشىنى 
  . دېگهندهكرۇخسهت قىلغان ھهدىسى بىلهن ئهبۇ داۋۇد مهنسۇخ  يېيىشكهھهدىسى بىلهن يهنى 

 دېگهنىچكهن كىشىنى ئۆلتۈرۈڭالر تۆتىنچى قېتىم ھاراق ئ: مهسىلهن. ئىجمائ بىلهنمۇ مهنسۇخ ئايرىلىدۇ. 4
، تابىئىنالر ئىجماسى بىلهن مهنسۇخ قىلىنىپ ھېچبىر ھاكىم بۇ ھهدىس بىلهن ھۆكۈم ساھابىلهر، ھهدىس 

لېكىن، ناسىخقا . ، ئىجمائ، ناسىخ، مهنسۇخ بولمايدۇ دېگهنقىلمىغان، نهۋهۋى رهھمهھۇلالھ بۇ مهنسۇخ 

  .بىرىدۇ ناسىخ  مهنسۇخنى ئايرىپ.كۆرسىتىپ بېرىدۇ

  :دېگهنكىتابىدا مۇنداق  دېگهنشهيخ مۇھهممهد سالىھ ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ ھهدىس ئاتالغۇسى 

مۇمكىن بولمىغان،  دېيىشىۋېلىشمۇتىۋاتىر ھهدىس، يالغانچىلىققا ئىتتىپاقلىشىۋېلىشى مۇمكىن بولمىغان، 

  .ن ھهدىستۇرئىسناد بىلهن يهنى ئاڭلىدىم، كۆردۈم بىلهن سۆزلىگه ھېسسىيجامائهت 

ھهدىس، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،  دېگهنھهدىس قۇددۇس، ھهدىس ئىالھى، رهببانى 

  .ھهدىستۇر دېگهن دېدىئالالھ مۇنداق 

قۇرئان كهرىمدىن تۆۋهن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ  مهردىبىسىبۇ خىل ھهدىسنىڭ 

هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ھهدىسلىرى لهۋزهن، مهئنهن ھهدىسلىرىدىن يۇقىرى تۇرىدۇ، ر

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه مهنسۇپ قىلىنىدۇ، ھهدىس قۇددۇس بولسا، مهنىسى ئالالھقا 
نىسبهت بېرىلىدۇ، لهۋزنى بولسا، يهنىال رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۆزلىگهن، شۇنىڭ 

. ۈن، ھهدىس قۇددۇس لهۋزى بىلهن تىالۋهت قىلىنىپ، ئىبادهت قىلىنمايدۇ، نامازدا قىرائهت قىلىنمايدۇئۈچ

، بهلكى،ئۇنىڭدىن مۇتىۋاتىر، سهھىھ، ھهسهن، زهئىپ، مۇنكهر، خاتىرىلهنمهيقۇرئاندهك مۇتىۋاتىر ھالدا 
تىۋاتىر ھالدا، سۆزلهنسه، بۇ ھهتتا يالغانلىرىمۇ بولىدۇ، ھهدىسنىڭ لهۋزى، مهنىسى كۆپ جامائهتتىن مۇ

. لهۋزهن ۋه مهئنهن مۇتىۋاتىر بولىدۇ، ئهگهر مهنىسى بىر لهۋزى ھهرخىل بولسا، مۇتىۋار مهئنىۋى ھېسابلىنىدۇ

 دېگهنئۆتۈككه مهسىھ قىلىش، ھهدىسى، ماڭا يالغاننى توقۇغان، ئادهم دوۋزاخدىن ئورۇن ئالسۇن : مهسىلهن

ىچه كىشى سۆزلىگهن، دۇئادا قول كۆتۈرۈش بولسا، مۇتىۋاتىر، مهئنهن گ 70دىن 60، ھهدىسلهر مۇتىۋاتىر 

  .بولىدۇ، مهنىسى بىر خىل لهۋزى ھهرخىلدۇر

 دېگهنئوخشاش تونۇشتۇرغان، ئهمهللهر، نىيهت بىلهن  يۇقىرىقىغاھهدىسلهرنى  غهربمهشھۇر، ئهزىز،  

دۇكى، ئهلقهمهتدىن، مۇھهممهد ئىبنى ھهدىسنى ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى

ئاخىر بىرال راۋىيى سۆزلىگهن بولغاچقا،  –ئىبراھىم تهيمىدىن، يهھيا قاتارلىقالر سۆزلىگهن بولۇپ، باشتىن 
  .، مانا بۇ غهرىيپ، سهھىھ دېگهن، لېكىن، ئۆزى سهھىھ  غهرب

ىرىمۇ بولىدۇ، بۇنى بىز ھهدىسلهردىن سهھىھ، زهئىپ، ھهسهن، ھهتتا يالغانل غهربمهشھۇر، ئهزىز، 
  . سۆزلهپ بولدۇق

  سهھىھ لىزاتى، سهھىھ لىغهير

ئوخشاش بايان قىلغان، زهئىپ ھهدىسنى  يۇقىرىقىغاھهدىسلهرنى  دېگهنھهسهن لىزاتى، ھهسهن لىغهير  

  . دېگهنتوشمىغان ھهدىس  شهرتلىرىبولسا، سهھىھ، ھهسهن ھهدىسلهرنىڭ 

، ئىبنى ئهساكىر، دهيلىمى پىردهۋىس، ھاكىم مۇستهدرهك، ئىبنى ئوقهيلى، ئىبنى ئهدى، خهتىيبولبهغداد

  . دېگهنجارۇد قاتارلىق كىتابالرنى زهئىپ 
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 زهئىپ ھهدىسلهر توغرىسىدا
  

كىتابىمدا تهپسىلى سۆزلىگهنمهن، ئالدى بىلهن يالغان  دېگهن» مىشكاتۇلمهسابىھنىڭ زهئىپ ھهدىسلىرى«

  .ن سهھىھ ھهدىسلهر توغرىسىدا سۆزلىدىمھهدىسلهر توغرىسىدا ئاندىن زهئىپ، ئاندى

بۇ ئۈچ مۇقهددىمىنى بىرلهشتۈرسه، ھهدىس ئىلمى تهتقىقات كىتابى، ھهدىس ئاتالغۇلىرى تولۇق سۆزلىنىپ 

  :دېگهنئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ، كىتابىنىڭ ئىككىنچى قىسمىدا مۇنداق . بولىدۇ

هسهللهمگه سۆزى، قىلىقى، جىم تۇرۇپ ئىقرار ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ دېگهنمهرپوئ ھهدىس 

، مۇنداق قىلغان، مۇنداق قىلساق، جىسىم  دېگهنمۇنداق . قىلىنغان ھهدىستۇر مهنسۇپقىلىشى بىلهن 
بۇنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىلگهن، بىلىپ . تۇرغان ياكى بىز شۇ زاماندا مۇنداق قىالتتۇق

، ياكى بىز مۇنداق بۇيرۇلغان،  دېيىشىساھابىالرنىڭ بۇ ئىش سۈننهت . سلهرھهدى دېگهندهكتوسىمىغان 

سۆزى ياكى ھهدىسنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه مهرپوئ  دېگهنبۇنىڭدىن چهكلهنگهن 
  . دېيىلىدۇمهرپوئ  ھۆكمهنقىلىپ ئۆزى سۆزلهپ كېتىشى، 

قىلغان ئىشى، تهپسىرلىرى ھهدىس مهۋقۇپ دېيىلىدۇ،  ساھابىالرنىڭ ئۆزى ئۆز كۆز قارىشىدىن سۆزلىگهن،
  .بىر قىسىم تهپسىرلهر مهرپوئلۇق ھۆكمىده بولىدۇ

  .  دېيىلىدۇتابىئىنالرنىڭ سۆزى، قىلىقى ھهدىس مهقتۇئ 

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى مۇسۇلمان ھالدا تاپقان، بىرلهشكهن،  دېگهن ساھابه
  .دا كۆرۈپ ئىمان ئۈستىده ئۆلگهن كىشىدۇركۆرۈشكهن، مۆئمىن ھال

چۈنكى، ھهمراھ بواللمىغان، لېكىن، . نهججاشىيدهك كۆرمهي تۇرۇپ، ئىمان كهلتۈرسه، ساھابه بواللمايدۇ

سۆزلهر  دېگهنسۆزلىرى ئهۋهتكهن ئهلچىلىرى  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئۇنىڭغا 

ئىماندىن قايتىۋالغان كىشىلهر ساھابه ھېسابالنمايدۇ، ساھابىلهر تهخمىنهن  مۇرتهد بولۇپ،. ھهدىس بولىدۇ

ساھابىالرنىڭ ئهڭ ئاخىرىدا ئۆلۈپ . دىن ئاشىدۇ، ھهممىسى ئادىل، ئىشهنچىلىك كىشىلهردۇر 114000

يىلى ئۆلۈپ كهتكهن،  – 110 ھىجرىيهكهتكىنى بولسا، ئامىر ئىبنى ۋاسىلهت لهيسى بولۇپ، مهككىده 

يىلى ئۆلۈپ  – 99 ھىجرىيهمهھمۇد ئىبنى رهبىيئۇلئهنسارى،  هده ئهڭ ئاخىرىدا ئۆلۈپ كهتكهن ساھابمهدىينى

يىلى ئۆلۈپ كهتكهن،  – 86 ھىجرىيهكهتكهن، ۋاسىلهت ئىبنى ئهسقهئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، شامدا ئهڭ ئاخىرىدا 
  .لۈپ كهتكهنيىلى ھىمسىدا ئۆ – 96 ھىجرىيهئابدۇلال ئىبنى بۇسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

يىلى ئۆلۈپ كهتكهن، بۇ چاغدا ئهبۇ  – 93 ھىجرىيهئهنهس ئىبنى مالىك ئهنسارى بهسرهده ئهڭ ئاخىرىدا 

،  دېيىشىدۇبهزىلهر ئهبۇ ھهنىيفه ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى كۆرگهن، تابىئىن . ياشتا ئىدى 13ھهنىيفه 

يىلى تۇغۇلغان، ئابدۇلال  – 94 ھىجرىيهچۈنكى ئۇ، ئىمام مالىك رهھمهھۇلالھ بولسا،ئۇچاغدا بىر ياشتا ئىدى، 

  .يىلى كۈپىده ئاخىرىدا ئۆلۈپ كهتكهن ساھابه – 87 ھىجرىيهئىبنى ئهبۇ ئهۋپارهز 

  .يىلى مىسىردا ئۆلۈپ كهتكهن، ئاخىرقى ساھابه – 89 ھىجرىيهئابدۇلال ئىبنى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، 

قالمىغان، شۇ يىلى ئاخىرالشقان، كىم ئۇندىن  هپ ساھابيىلدىن باشال -  110خۇالسه كاالم شۇكى، 

كىيىن ساھابىلىق داۋاسى قىلسا، ياكى مهن ساھابىدىن ئاڭلىغان دېسه، ئۇ كاززاپ، يالغانچى 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

10 

  . ھهدىس دهلىلدۇر سهھىھھېسابلىنىدۇ،خۇددى روتنى كاززاپدهك، بۇنىڭغا 

يىل توشقاندا، يهر يۈزىده ھايات  100ي بۇرۇن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋاپاتىدىن بىر ئا
بۇ ھهدىسنىڭ دهلىلى . ، سهھىھ ھهدىستۇرخاتىرىلىگهنمۇسلىم .  دېگهنتۇرغان كىشىدىن بىرسىمۇ قالمايدۇ 

ھهدىسلهر يالغان توغرىلىق ، ۋه ئۇ  بېرىلگهنقاتتىق رهددىيه  دېگهنلهرگهبىلهن، خىزىر ئهلهيھىسساالم ھايات 

  ،  دېگهن

  .اھابىنى تىلغا ئالمىسا، ھهدىس ئىسنادى، يولى ئۈزۈك، زهئىپ بولىدۇراۋىي س

  .ئهڭ كۆپ ھهدىس سۆزلىگهن ساھابىلهر

  .5374ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھهدىسى . 1

  .2630ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھهدىسى . 2

  .2286ئهنهس ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھهدىسى . 3

  .2210ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، ھهدىسى . 4

  .1660ئابدۇلال ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھهدىسى . 5

  .1540جابىر ئىبنى ئابدۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھهدىسى . 6

  .1170ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھهدىسى . 7

مزى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدهك، ياكى خهلىپه ھهدىسى ئاز بولۇشنىڭ سهۋهبى، بۇرۇن ئۆلۈپ كېتىش، ھه

ئهبۇ بهكرى  بولۇشئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولۇش، ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدهك، ياكى ھهر ئىككى سهۋهب 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇرۇن ئۆلۈپ كهتكهن، يهنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن ئىككى يىل 
  .شۇنىڭ ئۈچۈن ھهدىسلىرى ناھايىتى ئازدۇر. كۆپ ئىدى ، شۇنداقال مهشغۇللىقىكېيىنال

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه ئىمان كهلتۈرۈپ ئۇچقاشمىغان، كۆرۈشمىگهن كىشى مۇخىزهرىم 

ساھابه بىلهن تابىئىن ئارىسىدا تۇرىدۇ، بهلكى، چوڭ تابىئىنالر قاتارىدا تۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ سانى .  دېيىلىدۇ

  .ىدۇ، ھهدىسلىرى مۇرسهل قاتارىدا ھېسابلىنىدۇدىن ئاش40

تابىئىن بولسا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه ئىمان كهلتۈرگهن مۆئمىن ھالدا، ساھابىلهر  

تابىئىنالر .  دېيىلىدۇبىلهن كۆرۈشكهن ھهم ئىمان ئۈستىده ئۆلگهن كىشىدۇر، ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى ئهتبائ 

. ، سانى ئېنىق ئهمهس، بۇالر چوڭ، ئوتتۇرا، كىچىك دهپ ئۈچ تهبىقىگه بۆلۈنىدۇئىنتايىن كۆپ بولۇپ

سهئىيد ئىبنى مۇسهييىب رهھمهھۇلالھ، ئۇرۋهت، ئهلقهمهت، ئىبنى قهيىسالر چوڭ، ھهسهن : مهسىلهن

بهسرى، مۇھهممهد ئىبنى سىيرىين، مۇجاھىد ئىكرىمهت، قهتاده، شۇئىبى، زۇھهيرى، ئهتائ، ئومهر ئىبنى 
ئىبراھىم نهخئى يهنى ئهبۇ . بدۇلئهزىز، سالىم ئىبنى ئابدۇلالئىبنى ئۆمهرلهر ئوتتۇرانجى تابىئىنالردۇرئا

. ئهنه شۇالر سهلهپ  سالىھالردۇر. ، ئهبۇ زهناد يهھيا ئىبنى سهئىدلهر كىچىك تابىئىنالر شهيخىھهنىيفهنىڭ 

ار كىشىلهر، ۋهھى زامانىسىغا يېقىن ئهھلى سۈننى ۋهلجامائهلهر ئهقىدىسىده ئىشهنچىلىك ئادىل تهقۋاد
، لهقهم،  نهسهبھهدىسنى تهتقىق قىلماقچى بولسىڭىز، . ۇئاتىلىد دهپمۇ هتۇممهنسۇرتائىپ ئۇالر .كىشىلهردۇر

 شهرتسۈپهت، ئىسىم، كىنايه، ۋهتهن، جاي، قهبىلىسىنى بىلىشدىن باشقا، مۇنداق تارىخالرنى بىلىشىڭىز 

  :، ئاددىي بىر مىسال

كۈنى  – 12يىلى رهبىئولئهۋۋهلنىڭ  – 11 ھىجرىيهيېشىدا  63لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇ. 1
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شۇنىڭدىن كېيىن، مهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . بىلهن ۋاپات بولغان ۋاقتىدۈشهنبه، چاشكا 
  .اپ، يالغانچى بولىدۇۋهسهللهمنى  ئوڭۇمدا، ئهمهلىيهتته كۆردۈم دهپ ساھابىلىق داۋاسى قىلغان كىشى كازز

  .يىلى ۋاپات بولغان – 13 ھىجرىيهيېىشدا،   63ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، . 2

  .يىلى ھهج ئېيىدا قهستلهپ ئۆلتۈرۈلگهن – 23 ھىجرىيهئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، . 3

  .قىلىنغان شېھىتيېشىدا  90، يهنه بىر خاتىرىده  82يىلى  – 35 ھىجرىيهئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، . 4

  .بولغان شېھىتئېيىدا قهستلهپ ئۆلتۈرۈلۈپ رامزان يېشىدا    63يىلى  – 40 ھىجرىيهرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ،  ئهلى. 5

يىل ئىسالمدا  60يىل جاھالىيهتته،  60ھهكىيم ئىبنى ھىزام، ھهسسان ئىبنى سابىتالر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالر، 

  .يىلى مهدىنىده ۋاپات بولغان – 54 ھىجرىيهاھابه، يىل ئۆمۈر كۆرگهن، ئىككى س 120ياشاپ، 

  .يىلى ۋاپات بولغان – 150 -  80 ھىجرىيهئهبۇ ھهنىيفه رهھمهھۇلالھ، 

  .يىلى ۋاپات بولغان – 179 - 93 ھىجرىيهمالىك ئىبنى ئهنهس رهھمهھۇلالھ،  

  .ۋاپات بولغان  204 -150 ھىجرىيهمۇھهممهد ئىبنى ئىدرىس شافىئى رهھمهھۇلالھ، 

  .ۋاپات بولغان 241 – 164 ھىجرىيههھمهد ئىبنى ھهمبهل رهھمهھۇلالھ، ئ

  .بۇ تۆت ئىمامنىڭ تارىخىي تهپسىالتى تۆت فىقھى كىتابالردا بار

  . ھىجرىيه -  256 – 194مۇھهممهد ئىبنى ئىسمائىل بۇخارى 

  . ھىجرىيه - 261 – 204مۇسلىم ئىبنى ھهججاج نىيسابورى رهھمهھۇلالھ، 

  . ھىجرىيه  - 275 – 202سهتانى رهھمهھۇلالھ ئهبۇ داۋۇد سهج

  . ھىجرىيه - 279 – 209ئهبۇ ئهيسا تىرمىزى رهھمهھۇلالھ 

  . ھىجرىيه - 303 – 2124ئهھمهد ئىبنى شۇئهيىب نهسهئى رهھمهھۇلالھ 

   ھىجرىيه – 275 – 207ئىبنى ماجه قوزۋىينى رهھمهھۇلالھ 

بۇالر مۇھهددىسلهرنىڭ . اش، سهمهرقهنتته تۇغۇلغاني 75،  ھىجرىيه – 255 – 181دارمىي رهھمهھۇلالھ 

تۇغۇلغان، ۋاپات بولغان تارىخى، تهپسىالتى تارىخ كىتابلىرىدا ھهدىس كىتابلىرىدا فىقھى كىتابلىرىدا 

  .مهۋجۇتتۇر

  :دېگهنئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ، ھهدىس كىتابلىرى توغرىسىدا مۇنداق 

مۇشهققهت تارتىپ،  –يىل جهريانىدا ئىزدىنىپ كۆپ جاپا  16سهھىھۇلبۇخارى بۇ كىتابنى مۇھهددىس . 1

ناماز ئوقۇپ  رهكهتتاھارهت ئېلىپ، ئىككى  –ھهدىستىن تالالپ، ھهربىر سهھىھ ھهدىسنى، غۇسلى  600000
كىتابى پۈتكهنده، ئۇنى ئىمام ئهھمهدكه، يهھيا ئىبنى . يازغان، پهقهت سهھىھ ھهدىسلهرنى يازغاندۇر

مهيدهنى ۋه باشقىالرغا سۇنغان، ئۇالر ناھايىتى ياخشى بولۇپتۇ دهپ ماختاپ، سهھىھ مهئىين، ئهلى ئىبنى 

بارلىق ئالىمالر، قوبۇل قىلىپ، ئهمهل قىلغان، بۇ ئهھۋال ھهربىر . ئىكهنلىكىگه شاھىد، گۇۋاھچى بولغان

  .زاماندا يۈز بهرگهن

ڭ كىتابى قۇرئاندىن قالسا، ھاپىز ئىبنى ھهجهر بىلهن زهھهبي رهھمهھۇلالھ ۋه باشقىالر ئالالھنى

  . دېگهنسهھىھۇلبۇخارى، ئىسالم دىنىنىڭ ئهڭ ئېسىل، كاتتا، ئهۋزهل كىتابى 

بۇ ھاپىز ئىبنى ھهجهرنىڭ . ھهدىس باردۇر  2602، تهكرارنى ئېلىۋهتكهنده  7397ھهدىسى  ئومۇمىي

  .رىمۇ باردۇر، تابىئىنالر سۆزلىساھابىلهربهلكى .  دېگهن 4000باشقىالر .  تهھرىررلىشىدۇر
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سهھىھۇلمۇسلىم ئهڭ سهھىھ ھهدىسلهر توپالنغان، ئىمام نهۋهۋى مهدھىيلهپ، ماختاپ سۆز يازغان، ۋه . 2
  .ھهدىس بار 4000، تهكرارسىز  7275شهرھى يازغان، تهكرار بىلهن 

ندا تۇرىدۇ، ئىككىنچى ئورۇ بۇخارىدىن قالسا،. سهھىھ مۇسلىمنى بارلىق ئالىمالر سهھىھ دهپ ئىتتىپاققا كهلگهن
  .ياكى يېقىن تۇرىدۇ

بۇخارى رهھمهھۇلالھ، سهھىيلىكته ئۈستۈن بولسا، مۇسلىم سانائىتىنىڭ، : ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ

  .ھهدىسلىرى ئوخشاشال سهھىدۇر دېگهنتهسسىنىپنىڭ گۈزهل، ياخشىلىقىدا ئۈستۈن 

دىسنى شۇنداقال، ئىللىتى بار كىتابنى يېزىپ، سهھىھ ھه دېگهننهسهئى ئالدى بىلهن سۇنهنۇلكۇبرا . 3

ھهدىسلهرنى توپلىغان، كىيىن، بۇ كىتابنى قىسقارتىپ، مۇجتهبا، تالالنغان ھهدىسلهر دهپ ئاتىغان، ئۆز 
نهزلىده سهھىھ دهپ قارىغان ھهدىسلهرنى توپلىغان، ئۇنىڭ بۇ كىتابى بۇخارى، مۇسلىمدىن قالسا، ئۈچىنچى 

يىن ئازدۇر، قاتتىق تهكشۈرۈپ قاتتىق شهرت قويغاچقا، ئهبۇ داۋۇد، زهئىپ ھهدىسلىرى ئىنتا. ئورۇندا تۇرىدۇ

ئهبۇ داۋۇد بىلهن تىرمىزى ھهدىسلىرىنى  :دېگهنتىرمىزىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ، چۈنكى، ئىبنى ھهجهر مۇنداق 
ھهدىس بار،  5758نهسهئىيدا تهكرار بىلهن قوشۇپ، . يازغان، نۇرغۇن كىشىلهردىن نهسهئى ھهزهر قىلغان

  .ھهدىستۇر 2358، قىسقارتىلغىنى 120خۇالسىسى . ھهدىس باردۇر 2525تهكرارسىز .  دېگهن 5662هر بهزىل

ھهدىسدىن تاللىغان، مهخسۇس فىقھى ھۆكۈم ھهدىسلىرى باردۇر،  500000ھهدىسنى  4800ئهبۇ داۋۇد، . 4
ئهبۇ داۋۇدنىڭ  ئىمام سۇيۇتى،. سهھىھ ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش ھهدىسلهرنى يازغان، كۆپىنچىسى مهشھۇردۇر

، ئىبرهت ئۈچۈن ئهمهلىيهتته ئۇ زهئىپ  ئېتىبارسۆزى ھۆججهت، دهلىل ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى،  دېگهنسالىھ 

  . دېگهنھهدىسلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، ئۇ سۆز قىلمىغان ھهدىسلهر ھهسهن،  

زهئىپ ھهدىسلهرنى يازغان،  ئالىم، ئهبۇ داۋۇد بىرهر بابقا سهھىھ ھهدىسنى تاپالمىسا، دېگهنئىبنى مۇندىھ 

  . دېگهنچۈنكى، ئۇنىڭ قارىشىدا زهئىپ ھهدىس كۆز قارىشىدىن ياخشى ئىكهن 

ئهبۇ داۋۇدتا پۈتۈنلهي فىقھى ھهدىسلىرى بولغاچقا، فىقھى ئالىملىرىنىڭ نهزلىده مهشھۇردۇر، ئۇ كىتابنى 

شى دهپ باھا بېرىدۇ، كاتتا يېزىپ بولۇپ، ئىمام ئهھمهدكه سۇنىدۇ، ئىمام ئهھمهد رهھمهھۇلالھ، ياخ

  .، بۇ كىتابتا سهھىھ، ھهسهن، زهئىپ ھهدىسلهر باردۇرمهدھىيىلهيدۇسانايدۇ، ئىبنى قهيۇممۇ 

تىرمىزى بۇ مۇھهددىس كىتابىغا سهھىھ، ھهسهن، زهئىپ ھهدىسلهرنى يازغان بولۇپ، ھهربىر . 5

ىڭ ئاخىرىدا ئىلهل ئىسىملىك مهزمۇن ھهدىسنىڭ ئورنىنى ھۆكمىنى بىرمۇ بىر بايان قىلىپ قويغان، كىتابن
ھىجاز، ئىراق، خاراسان . قويۇپ، نۇرغۇن پايدىالرنى يازغان، بۇ كىتابتىكى ھهدىسلهرگه ئهمهل قىلىنغاندۇر

، تىرمىزى  دېگهنئىبنى رهجهب بۇ كىتاب توغرىسىدا مۇنداق . مهدھىيىلىگهنئهھلى بۇ كىتابنى ياخشى ساناپ 

ھهدىس بار، ئهھمهد شاكىر  3891تىرمىزىدا . ، مۇنكهر ھهدىسلهرنى يازغان غهربكىتابىدا سهھىھ، ھهسهن، 
  .ھهدىس 2549، قىسقارتىلغىنى 90ھهدىس، خۇالسىسى   3367تهكرارسىز .  دېگهن 3956

، ئۇسهيمىيىن  دېگهن 4397ئهئزهمى .  دېگهن 4341، ئابدۇلباقى 4332ھهدىسى  ئومۇمىيئىبنى ماجه، . 6

 3858، قىسقارتمىسى 198خۇالسىسى . ھهدىس بار 3978يازغان، تهكرارسىز  ننىدېگه 4341رهھمهھۇلالھ 
ئىبنى . بۇ كىتاب ھهدىس كىتابلىرىنىڭ  ئالتىنجىسى، لېكىن، ھهممىدىن تۆۋهن ئورۇندا تۇرىدۇ. ھهدىس

. ر، ھهدىسلهرنىڭ كۆپىنچىسى زهئىپ، ھهتتا، مۇنكهر ئىكهنلىكى مهشھۇردۇخاتىرىلىگهنماجه تهنھا، يالغۇزال 

، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهرنى  دېگهنھهدىسنى زهئىپ  948ئهلبانى رهھمهھۇلالھ ئۇنىڭ
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ھهدىسته يالغۇز قالغان، تهنھا ئۆزىال  1339ئىبنى ماجه . تهكشۈرۈپ، تهتقىق قىلىپ، ھۆكۈم چىقارغان
  . ، دهل مۇشۇالردا زهئىپ، مۇنكهر ھهدىسلهر بار بولۇپ، بۇ مهشھۇردۇرخاتىرىلىگهن

 40000ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهمبهل رهھمهھۇلالھنىڭ مۇسنهد ناملىق ھهدىس كىتابى تهكرار بىلهن . 7
 27100كومپيۇتېر پالستىنكىسىدا . ھهدىس بولۇپ، ئوغلى ئابدۇلال زىياده قىلىۋهتكهن 30000تهكرارسىز، 

مۇھهددىس بۇ . دىسھه  7275، قىسقارتىلمىسى  دېيىلىدۇبار  ھهدىس 9339ھهدىس بار، تهكرارسىز 

ھهدىسدىن تالالپ يازغان بولۇپ، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن، دىن، دۇنيالىقتا زور پايدىلىقتۇر،  75000ھهدىسلهرنى 
  .ھهربىر مهسىلىگه مهخسۇس ھهدىس يازغاندۇر

  .ئالىمالر بۇ كىتاب ئۈستىده مۇنداق قارىدى

  .بۇ كىتابدىكى بارلىق ھهدىسلهر ھۆججهت بوالاليدۇ. 1

ئهمهس، بۇ كىتابدا سهھىھ، ھهسهن، زهئىپ، ھهتتا يالغان ھهدىسلهر بار ، بولۇپمۇ ئوغلى  ئۇنداق. 2
، ئىراقى  دېدىھهدىسنى يالغان  29ئابدۇلال زىياده قىلغىنى كۆپىنچىسى زهئىپ، يالغان، ئىبنى جهۋزى 

  .دېيىلدىيالغان ھهدىس بار  38ئۇنىڭ ئۈستىگه يانا توققۇز ھهدىسنى قوشۇپ، 

بۇ خىل . دا سهھىھ، ھهسهن، زهئىپ ھهدىس بار بولسىمۇ، يالغان ھهدىس يوق دېدىبۇ كىتاب. 3

ئىبنى تهيمىييه، ئىمام زهھهبى، ئىبنى ھهجهر، ئىمام سۇيۇتىالر يۈرۈپ كهتتى،  پېشۋاسىكۆزقاراشقا ئىسالم 

ۇ داۋۇد چۈنكى، ئهب. ، بۇ مۇسنهد كىتاب، ئهبۇ داۋۇددىن ئۈستۈن تۇرىدۇ دېگهنئىبنى تهيمىييه مۇنداق 

،  شهرتلىرىلىگهن، نۇرغۇن كىشىلهردىن ئىمام ئهھمهد رهھمهھۇلالھ يۈز ئۆرىگهن، قويغان ىھهدىس خاتىر

تهلهپلىرى قاتتىقتۇر، زهئىپ، ھهتتا يالغىنى ئۇنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھنىڭ زىياده ئارتۇق قوشۇپ قويغىنىدا 

بۇ كۆز قاراشالرنى .  دېگهنىلىپ قالغان باردۇر، بۇنى ئىلىمسىز كىشىلهر ئهھمهدنىڭ ھهدىسى دهپ گۇمان ق

 ھهدىسلهرخۇالسىلىغاندا، بۇ كىتابدا سهھىھ ھهدىسلهر بار، زهئىپ ھهدىسلهرمۇ بار، لېكىن، بۇ زهئىپ 

كۆتۈرۈلىدۇ، خۇددى، ئىمام سۇيۇتى  مهردىۋىسىگه، چۈنكى، ئۇ ھهسهن دېيىلمهيدۇھۆججهت بواللمايدۇ 

  .ىڭ زىيادىلىرىده باردۇريالغانلىرى بولسا، ئوغلىن ، دېگهندهك

، دېيىلگهنئاقالپ، يالغان  ئادۋۇكاتتهكبۇ كىتاب توغرىسىدا ئىبنى ھهجهر بىلهن ئىمام سۇيۇتى 

بۇ كىتابنى يهتته قىسىملىق قىلىپ، بابالشتۇرۇپ، . ھهدىسلىرىگه بىرمۇ بىر باھا بېرىپ، چۈشهنچه بهرگهن
ىسمى ئهھمهد ئىبنى ئابدۇرهھمان، كىتاب ئىسمى، مۇندهرىجىلىك قىلىپ تۈزگهن، شهرھى يازغان كىشىنىڭ ئ

  .پهتھۇررهببانىدۇر

، تهكرارسىز 3367ھهدىسى  ئومۇمىيدارمى سهھىھ كىتابالر قاتارىدا توققۇز كىتاب پروگراممىسىدا بار، . 8

بۇ كىتابدا سهھىھ، ھهسهن، زهئىپ ھهدىسلهر بار بولۇپ، ئهمهل قىلىنىدۇ، زهئىپلىرى . ھهدىس باردۇر 1668

  .كشۈرۈلىدۇ، مۇشۇ سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمىغا سهھىھ ھهدىسلىرى كىرگۈزۈلگهنته

، بىز ئهمدى، ئىمام  دېگهن 1594ھهدىس، بهزىلهر  – 1891مالىك مۇئهتتا، ئومۇمىي ھهدىسى . 9

بۇ سۆزلهر جامىئۇسسهغىير ناملىق ھهدىس كىتابىدىن . سۇيۇتىينىڭ كىتابالرغا بهرگهن باھاسىنى يازىمىز

  »يىلى – 911 ھىجرىيه ۋاپاتى«،  دېگهنن ئىمام سۇيۇتى مۇنداق ئېلىنغا

بۇخارى، مۇسلىم زادى سهھىھ، ئىبنى ھهببان، ھاكىم مۇستهدرهك، ئىبنى خۇزهيمه، زىيائولمهقدهسى، ئهبۇ 

ھهدىسلهر بار، لېكىن، ھاكىم مۇستهدرهككه سۆز  سهھىھئهۋانه، ئىبنى سهكهن، مالىك مۇئهتتا، بۇالردا 
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  .دېيىلگهنيالغان ھهدىس بار  100زهئىپ ،  1/4يېزىپ بولدۇق،  يۇقىرىداغرا، بىز بۇ سۆزنى قىلىندى، تو

ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئهھمهد، ئۇنىڭ ئوغلىنىڭ زىيادىلىرى، ئابدۇرهززاقنىڭ 

اتارلىق بۇ كىتابالردا كىتابى ئىبنى مهنسۇر، ئهبۇ شهيبه، ئهبۇ يهئال، تهبرانى ئهۋسهت، دارىقۇتنى، بهيھهقى ق
سهھىھ ھهدىسمۇ، ھهسهن، زهئىپ ھهدىسلهرمۇ باردۇر، ئهھمهدنىڭ ئوغلىدىن باشقا ئۆزى چىقارغان 

ھهدىسلىرى مهقبۇل، قوبۇل قىلىندى، ھۆججهت بولىدۇ، ئۇنىڭدىكى زهئىپ، ھهسهن دهرىجىسىگه 

  . دېگهنكۆتۈرۈلىدۇ 

، ھاكىم پىردهۋسكىر، ئىبنى جارۇد، دهيلىمى ئۇقهيلى، ئىبنى ئهدى، خهتىيبۇلبهغداد، ئىبنى ئهسا

، مانا بۇ ئىمام  دېگهنتىرمىزىالر زهئىپتۇر  ئهبۇ ئهيسا تىرمىزىدىن باشقا ھهكىيىم دېگهن يۇقىرىداتارىخى، بىز 

   .سۇيۇتىنىڭ باھاسى

  .بىلهن قىلىنغان ئىشارهتلهر ، مۇنداق ئىسىمالرنى كۆرسىتىدۇ ھهرپلهر تۆۋهندىكى :ئهسكهرتىش
 :نهسهئي، ت :بۇخارى ئهدهپته، ن :بۇخارىي تارىخىدا، خد :مۇسلىم، تخ :خارىي، مبۇ :خ

ئىبنى ماجهدىن : 3، كىتاب ت ۆت يۇقىرىقى : 4ئىبنى ماجه ،    :ئهبۇداۋۇد ، ھ ، ه :تىرمىزي، د 
 :ھاكىم  ،  زاد ھهرفي  :ئىبنى ھهببان، ك  :ھهب . كۆرسىتىدۇكىتابنى باشقا، ن، ت، د، ئۈچ 

ڭ ئوغلى ىئۇن :ئهھمهد ئىبنى ھهمبهل  ، ئهيىن بىلهن م :ھاممىم  :هقدهسى  ، ھهم زىيائۇلم
. تهيالىسىي،  ئهيىن بىلهن به ھهرپى  ئابدۇررهززاقىدۇر  :ئىتقىي ته ھهرپي.ئابدۇلالنى كۆرسىتىدۇ

 ئىبنى ئهبۇ شهيبه ، ئهيىن بولسا  ئهبۇيهئال :سهئىد ئىبنى مهنسۇر نى كۆرسىتىدۇ ، ش  :ساد ھهرپى 
بهيھهقىي  :تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان ، ق  :ئىتقي ته بىلهن س.تهبراني :، ئىتقىي تهسي بىلهن ب 
بهيھهقي شوئبىلئىماندا  :ئۇقهيلى ، ھب  :دارىقۈتني ،ئهيىن بىلهن  ق   :،  ق  بىلهن ئىتقىي ته 

 فىردهۋستهيلىمي ده: خهتىيبولباغداد ، فر :خ  بىلهن ئىتقي ته .ئىبنى ئهدي  :، ئهيىن بىلهن د 
بۇالردىن باشقا  ئىبنى خۇزهيمه ، خهرائىتي ، ئىبنى . ئىبنى ئهساكىر :كر .توپلىغاننى كۆرسىتىدۇ

يهنى ئهبۇ  :سهئىد ، سهمۋىيھ  ، ئىبنى قانىئ  ،باۋرۇدي  جارۇد ،ئىبنى جهرىر تهبرىي ، ھهل 
  .كۆپتۇر كىتابلىرى ھهدىس .نۇئهيىم  قاتارلىقالر  باردۇر

ئىزاھاتى تىرناق ئىچىگه -قىسمىدىكى ھهدىسلهرنىڭ ، شهرھىئىككىنچى ۋه بىرىنچى ڭ بۇكىتاپنى(
  )ئېلىندى
» سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى«، ئىمام مۇھهددىس، مۇھهممهد ناسرۇددىن ئهلبانى رهھمهھۇلالھ، بۇ  شهيخ
 زۈلگهنكىرگۈدىن ئارتۇق ھهدىس 10000 دېگهن» هغيىرسجامىئۇس« نى ئىمام سۇيۇتىينىڭىكىتاب دېگهن

 كىرگۈزۈپ تولۇقالپ،سهھىھ  ھهسهن  ھهدىسلهرنى   شاللىۋېتىپ ھهدىسلىرىنىكىتابىنىڭ  زهئىپ 

  .تۈزگهن

  .قالىدۇ،بۇنى توغرا چۈشىنىڭالر كۆرۈلۈپئۈچۈن تهكرار  شۇنىڭ.ئۇلۇغ ئىككى ئىمامنىڭ  ئهسىردۇر هسهرئ بۇ

 28. بىلهن باشالنغان قىلىپ تۈزگهن ئىمام سۇيۇتىينىڭ كىتابىغا ئوخشاش، ھهرپلهر كىتابنىمۇ بۇشهيخ 
بۇنداق قىلغاندا، تهكرارسىز بولىدۇ، باب، پهسله، . بىلهن باشالنغان ھهدىسلهرنى تىزغان ھهرپشۇ  ھهرپكه

بويىچه ئىزدهپ تاپىمىز، ئهرهبچه بىلگهنلهرگه بۇ ئاسان،  ھهرپكىتاب قىلىنمايدۇ، بهلكى، ھهربىر ھهدىسنى 

 ھهرپىڭ يوقلۇقىدىن، بىزمۇ شۇ كىتابنىڭ تهرتىپ، تۈزۈلۈشىگه بويسۇنۇپ، لېكىن، بىز ھازىر ئامالىمىزن
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بىلهن باشالنغان  ھهرپىپ ياكى ي . بىلهن باشالنغان ھهدىسلهر ھهرپىب به : مهسىلهن. بويىچه يازىمىز
ياكى ئىسىم ياكى  ھهرپھهدىس باشالنغان . ، مۇندهرىجىمۇ دهل شۇنداق تۈزۈلىدۇ دېگهندهكھهدىسلهر 

  .بولسا، بىز ئۇنى ئۇيغۇرچه تهرجىمه قىلىپ قويىمىز پېئىل

نهھا بىلهن باشالنغان ھهدىسلهرنى چهكلىدى، توستى، مهنىسى بىلهن باشالنغان  ھهرپىدهنۇن : مهسىلهن

سۆز بىلهن باشالنغان ھهدىسلهر  دېگهنئىننه، ئىننه بولسا، مهنىسى ھهقىقهتهن . ھهدىسلهر دهپ قويىمىز
  .بولىدۇ

 پېئىلنىڭ، شۇ ئىسىم، شۇ  ھهرپبىلهن باشالنغان بولىدۇ، بىز پهقهت، شۇ  ھهرپ 28 ھهدىس، ئهرهبچه

  .يېزىپ قويىمىز خاالس مهنىسىنى

ھهدىسنى ئىزدهپ تاپماق تهس، قىيىنغا توختايدىغان بولدى، بولۇپمۇ، ئۇيغۇر مۇسۇلمانالرغا ! ئهپسۇس

بىلهنال ئىزدهپ تاپسۇن،  ھهرپبىلگهنلهر  چۈنكى، ئاپتور بۇ كىتابنى شۇنداق يازغان، ئهرهبچه. ئامال يوق

ئهرهبچه بىلمىگهنلهر مهنىسى بىلهن تهرجىمىسى بىلهن ئىزدهپ تاپسۇن، . چۈنكى، ئهرهبچىسى كىرگۈزۈلگهن
  بولمىغاندا، رهقهم سانى، ھهدىسنىڭ نومۇرى بار، بۇ بهك مۇھىم ھېچ

 ھېكمهتلىرىمۇنداق  تۈزۈلۈشىنىڭ بويىچهتهرتىپى  ھهرپ كىتابنىڭ، بولساقمۇگهرچه بىز ئهپسۇسالنغان 

  .بار

  .الزىم تۈزىلىشىكىتاب ئۇيغۇر تارىخىدىمۇ مۇشۇنداق ئۇسلۇب بىلهن   -1

 .ئىزدىلىپ  ئاسان تېپىلىدۇ بويىچهتهرتىپى  ھهرپھهدىس   -2

 .جهھهتتىن پايدا مهنپهئهت بىرىدۇ لۇغهتئىزدىلىپ،ئاسان تېپىلىپ ، لۇغهت، سۆزلۈكھهربىر  -3

 .شقا ئىنتايىن پايدىلىقتۇربۇ ئۇسلۇب  ھهدىس يادال -4

 . بولىدۇتهكراردىن ساقالنغىلى  -5

 .مهئنهن مۇتىۋاتىر بولۇپمۇ.ھهدىسلهر ئاسان ئېنىقلىنىدۇ مۇتىۋاتىر -6

 . بولىدۇھهدىسنى دهلىل ئىسپات  قىلىشتا ئاسان ئهسكه ئالغىلى  -7

 .تىزىلغان بۇنىڭدا ئاسانلىق قۇاليلىق باردۇر بويىچهھهدىس رهقهملىك سانالر  -8

 .پىراگىراممائىشلهشكهقۇاليلىقتۇر كىرگۈزۈپ هدىسلهرنىھ پالستىنكىسىغا كومپيۇتېرل ئۇسلۇب ،بۇ خى -9

 پهسىللىكبابلىق ،كىتاب  بۇ،بولىدۇنۇرغۇن ھاجهتتىن چىققىلى  ئوقۇپالئاز مىقداردا كىتابتىن  بۇ - 10
 ئوقۇپالى قىلمىسىمۇ بىر ئىككى مىڭن دهرسلىكچىقىش ئۈچۈن ئاخىرغىچه  تولۇقبولمىغاچقا ھاجهتتىن 

تالالنغان   پهيتتهچهكلىنىۋاتقان مۇشۇنداق  دهرسلىكدىننى  بولۇپمۇ. بولىدۇيهتكىلى  مهقسهتكه ئۇنىۋېرسال

 ئۇباردۇر  ېكمهتمۇھ باشقابۇنىڭدىن .قىلىشىمىز  الزىم دهرسلىك»سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمىنى«مۇشۇ 
  .  رھهدىسلهر باردۇ................ ھهدىسلهر ئارىسىدا  ۇبولسىم

تهرجىمه ۋه خهت ئىماللىرىدا . ئۇنداق بولسا، بىز سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمىنى تهرجىمه قىلىشنى باشاليمىز 
تهكلىپ، تهنقىد، تهربىيه بېرىشىڭالرنى سورايمهن، مهن  –ئوقۇپ، پىكىر  تۈزىتىپخاتا كهتكهن جايالردا 

ئهپۇ قىلىپ  مېنىقويارسىلهر، ئالالھ ئۈچۈن، ئالالھقا دۇئا قىلىپ، مهغپىرهت، ئهپۇ، كهچۈرۈم سوراپ 

  !، مهندىن رازى بولغاي، ئامىنكهچۈرۈپ

مۇھىم بىر سۆزنى ئهسكهرتىمهنكى، خۇددى قۇرئان ئايىتىنىڭ تهرجىمىسى ۋه تهپسىرى قۇرئان 
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، ھۆكۈم پهقهت تهرجىمه تهپسىردىن ئهمهس، بهلكى، قۇرئان ئايىتىنىڭ ئۆزىدىن  ھېسابالنمىغاندهك
سهھىھ ھهدىسلهرنىڭ ئهسلى ئهرهب تىلى بولغان نۇسخىسىدىن ھۆكۈم ئېلىنىدۇ، بولۇپمۇ  ئېلىنغاندهك، بۇ

. تهرجىمىسىدىن ھۆكۈم ئېلىشىدىن ھهزهر قىلىڭالر. شۇنداقتۇر مهسىلىلىرىدهھارام  –ئهقىده، ئهھكام، ھاالل 

يهنه نۇرغۇن  ئايهت، ھهدىسلهرنى تهرجىمه قىلساق، بىر مهناسىنى بهرسهك،. تهرجىمه دېگهنچۈنكى، ئۇ 
يىل  30، 20ئۇنىڭ ئۈستىگه كهڭ خهلق ئاممىسى، ھهدىس ئىلمى، فىقھى ئىلمىدىن . مهناسى قېلىپ قالىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن، . تهتقىقاتتىن، تىل تهتقىقاتتىن مهنا بايان ئىلىملىرىدىن،ئۇسۇل ئىلمىدىن خهۋهرسىزدۇر

شۇناسالر ئالسۇن، سىلهر پهقهت تهرجىمىدىن تهپسىر ھۆكۈمنى يهنىال مولال، ئالىم، مۇھهددىس، فىقھىشۇناس،
  پايدىلىنىپ، ھۆكۈمدىن باشقا مهسىلىلهرنى ھهل قىلىڭالر، 

  .ئىسپات قىلىڭالر–ھهدىسلهرنى دهلىل  ھۆكۈملهرگهئالىمالر  ئېلىپ بهرگهن 

 ئۆز ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ لالھۇسهلله رهسۇلۇلالھمهن تهرجىمه قىلماقچى بولغان ھازىرقى ھهدىسلهر پهقهت 

  . ت،تهقرىراتى ئهمهس بهلكى سۆزىالمدۇرۈكۈ، سھهرىكىتى - ئىش  .گهن ھهدىسلىرىدۇرېئاغزىدىن د

 هغىچ 1000دىن 500بولغاندهك، ھۆكۈم ھهدىسلىرىمۇ  هگىچ 170دىن  150خۇددى ھۆكۈم ئايهتلىرى 

انلىرىمۇ ئوخشاش ئۇيغۇر مۇسۇلم ئهرهپلهرگه .ۋهردۇقىزۈبولۇشى مۇمكىن،شۇڭا بىز تهرجىمىسىنى يهتك

ئالالھ ھهممىمىزنى ھىدايهت قىلسۇن، توغرا يولغا سېلىپ، ئاخىرهتته جامالىنى . دۇقېپايدىالنسۇن د
  !بهرسۇن، ئامىن
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 ئهلىف ھهمزه ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر>> ئ <<
  

 ) ���� )  . ( � �� ( ��� �  . ) !  ("#$%	 &'(�) �*+*,-) ./$�(�	 �'0 .12	 3$� 456 7$� �� 89  �  : 9; &'<-) = >�� �/
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ئهنهس، ئهدىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1
تنىڭ ئىشىكى يېنىغا بېرىپ، ئىشىكنى ئېچىشنى تهلهپ قىيامهت كۈنى جهننه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. مهن مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دهيمهن. كىم سهن؟ دهيدۇ :باشقۇرغۇچى خازىن. قىلىمهن
مهن سهندىن بۇرۇن ھېچبىر كىشىگه ئىشىكنى ئاچماسلىققا، پهقهت ساڭىال ئېچىپ بېرىشكه : ئاندىن ئۇ

 .سهھىھ ھهدىس. لىم، تىرمىزى، ئهھمهد خاتىرىلىگهنمۇس. بۇيرۇلغان ئىدىم دهيدۇ
ئىمام سۇيۇتى بىلهن ئىمام ئهلبانى رهھمهھۇلالھ ھهدىسلهرنى تهكشۈرۈپ يۇقىرىقى شهرتلهرگه، 

قانۇنالرغا چۈشكهچكه، سهھىھ ياكى ھهسهن دهپ ھۆكۈم چىقارغان، بىز شۇ ھۆكۈمنى ئۆز ئهينى -قائىده
  .يېزىپ قويىمىز

 )C ���() �D$�  ��	EF/G H0I$5 J (KLA	 M'@1�	 �ND �/ O$1�	 PIG� $/ �Q6 8I9@�	 G'R�/ S� T09� �/ :>UV$/ W1�$) �*�5 X 	YZ 
ئهبۇ مهسئۇدىلبهدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2

: كىشىلهر تاپقان ئاخىرقى سۆز مۇنۇ سۆزدۇربۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ سۆزلىرىدىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  . ئىبنى دهمشهق تارىخىدا خاتىرىلىگهن، سهھىھ! ھايا قىلمىساڭ، خالىغىنىڭنى قىلغىن

  .مهقسهت ھايا قىلىپ يامان ئىش قىلمىغىن
 ) ���� )  ( P ( M�0�[ \� �  :�L $]	9^�) $_1`� "$(R10 .109a	 "	90�0 .10b/ �/ "$� 	I �Fc �/ �Q6 d	G'�	 .�1e $`�� 	YZ f� $F

$_['gL 4�  	�Q 
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 3

مهھشهرگاھقا توپلىنىدىغان كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرى ياكى ئوت ئارقىلىق توپلىنىدىغان : مۇنداق دېگهن
ئۇالر قويلىرىنى ۋارقىراپ ھهيدىشىپ، . قهبىلىسىدىن بولغان ئىككى پادىچىدۇركىشىنىڭ ئاخىرى مۇزهينهت 

سهنىيهتۇلۋهدائ دېگهن . مهدىينىنى مهقسهت قىلىپ كېلىدۇ، ئۇالر مهدىينىنى ھېچبىر كىشى يوق خالىي تاپىدۇ
  .ھاكىم مۇستهدرهك، سهھىھ. جايغا كهلگهنده، يۈزىچه يىقىلىپ، يهر چىشلهيدۇ

 ) ���� )  ( � �� ( 	Yh) M�/ I$1�	 �R+�5 L M�/ '@i0 L M�/ jFk '_) l	�m�	 4�  jFk ngI .12	 nQ90 �/ �Q6 G'R�/ ��	 � 
I 8� &'(�) M�^V �� W)�*) �0�Qo	 L p�LA	 �/ 	9�� q$r � $/ $U�V �	 s$r � 9(� ?1/ s$t 8u�	 PI$@5 &$() $_��Z >+*�	 $[#L$g v�G� 3

� nw*,x) M�^F�	 qu[ �/ B "� q9[$R0 L 3I $0 B &'(�) = $[yz v*�-, $_i*�r � "Z j�R� �G6 ��	 $0 �	 &'(�) $_{$/ �/ 3�V� L $_�w
 �/ ���� j[ |�Q� M�^V �� W)�5 } $_{$/ �/ 3�F0 L $_�w� nw*��) $_1/ ���9�) ���  �� ~� B $/ |�0 ��A qIuR0 ��I L $[yz ��-�0

�/ v�G� 3I 8� &'(�) KLA	  &'(�) = $[yz v�-�5 B� s9[$R5 X� �G6 ��	 $0 &'(�) $[yz ?�-,� B $_�w� nw*,� L $_{$/ �/ 3�VA qu[
 $_�w� nw*��) $_1/ ���9�) ���  �� ~� B $/ |�0 ��A qIuR0 ��I L $[yz ��-�0 B "� q9[$R�) = $[yz v�-�5 $_1/ ?*��G� "Z j�R� 3�F0 L

V �� W)�5 } $_{$/ �/ ?�-,� B $_{$/ �/ 3�V� L $_�w� nw*,x) qu[ �/ v�G� 3I 8� &'(�) p��LA	 �/ ���� j[ L .12	 3$� 91  M�^
 B $/ |�0 ��A qIuR0 ��I L $[yz ?�-,� B qu[ �/ v�G� 3I $0 4�� &$< = $[yz v�-�5 B "� s9[$R5 X� �G6 ��	 $0 &'(�) $[yz �� ~�

Yh) $_1/ ���9�) ��� &'(�) .12	 n[� !	'�� W� $_1/ q$�G� 	: L $��9�	 ?�r � "� ?���0� =?1/ v0�R0 $/ �G6 ��	 $0 ?�'(�) $_�1�QG� 3I 8�
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&'(�) =$_R/ $_��/:&'(�)=pa$R�	 3I >��L v/ �b_*�5� 3I 8�:IG$< �$V� $/ 4�  vi�L ?1/ �b_*,� B sZ 
قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 4

جهننهتكه ئهڭ ئاخىرىدا كىرىدىغان كىشى بولسا، سىرات كۆۋرۈكى ئۈستىده گاھ تۈز : مۇنداق دېگهن
ئۇ . ماڭااليدۇ، گاھ يىقىلىپ توختاپ قالىدۇ، گاھ ئۇنىڭغا دوۋزاخ ئوتى يېتىپ بهلگه سېلىپ قويىدۇ

مېنى سهندىن قۇتقۇزغان ئالالھنىڭ : قاراپ مۇنداق دهيدۇ) دوۋزاخقا(ه، ئۇنىڭغا دوۋزاختىن ساالمهت ئۆتكهند
ئاخىر ھېچ كىشىگه بهرمىگهن نېئمهتنى -ماڭا ئالالھتائاال ئهۋۋهل! ئۇ كاتتا، ئۇلۇغ زاتتۇر! بهرىكىتى بۈيۈكتۇر

مېنى بۇ دهرهخكه ! الھئهي رهببىم ئال: ئۇ. ئاندىن ئۇنىڭغا بىر تۈپ دهرهخ كۆتۈرۈلۈپ كۆرۈنىدۇ. ئاتا قىلدى
ئى ئادهم بالىسى، ئهگهر : ئالالھ. يېقىن قىلىپ قويساڭ، سايىسىدا سايىدىۋالسام، سۈيىدىن ئىچىۋالسام دهيدۇ

ياق ئى رهببىم، سورىمايمهن، : ئۇ. مهن ئۇنى ساڭا بهرسهم، ئۇنىڭدىن باشقىنىمۇ سورىشىڭ مۇمكىن دهيدۇ
 نىڭدىن باشقىنى زادى سورىماسلىققا ئهھده، توختام ۋهدىلهرئۇنىڭدىن باشقىنى زادى سورىمايمهن دهپ ئۇنى

چۈنكى ئالالھ ئۇنىڭ سهۋر . ئالالھ ئۇنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، ياكى ئالدىن ھۆججهت تۇرغۇزىدۇ. بېرىدۇ
ئۇ سايىداپ، سۈيىدىن . ئالالھ ئۇنى دهرهخكه يېقىن قىلىپ قويىدۇ. قىاللمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ

ئى رهببىم، مېنى : ئۇ بهنده. ئاندىن ئۇنىڭغا ئالدىدىكىدىن ياخشىراق، گۈزهل بىر دهرهخ كۆرۈنىدۇ. ئىچىدۇ
بۇ دهرهخكه يېقىن قىلىپ قويساڭ، سايىدىسام، سۈيىدىن ئىچسهم، ئهمدى بۇنىڭدىن باشقىنى سورىمايمهن 

هھده، توختام، ھهتتا قهسهم ئى ئادهم بالىسى، ئۇنىڭدىن باشقىنى سورىماسلىققا ماڭا ئ: ئالالھتائاال. دهيدۇ
ئۇ باشقىنى سورىماسلىققا قهسهم . بهرمىگهنمىدىڭ؟ ئهگهر ساڭا بۇنى بهرسهم، يهنه باشقىنى سورايسهن دهيدۇ

ئالالھ ئۇنىڭ سهۋرسىزلىكىنى كۆرۈپ تۇرغاچقا، ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلىپ، يېقىن قىلىپ . ئهھده بېرىدۇ
ئاندىن ئۇنىڭغا جهننهتنىڭ ئىشىكى يېنىدا بىر دهرهخ ئاشكارا . ۇئۇ سايىدا سايىداپ، سۈيىدىن ئىچىد. قويىدۇ
ئى رهببىم، مېنى بۇ دهرهخكه يېقىن قىلىپ : ئۇ. بۇ ئهۋۋهلقى ئىككىسىدىن گۈزهل ياخشىراق ئىدى. بولىدۇ

ئالالھ تۇنجى . قويساڭ، سايىدىۋالسام، سۈيىدىن ئىچىۋالسام، ئهمدى قهتئىي باشقىسىنى سورىمايمهن دهيدۇ
ئالالھ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلىپ يېقىن . ئۇمۇ يهنه شۇ سۆزىنى قىلىپ قهسهم بېرىدۇ. قى سۆزنى دهيدۇقېتىم

ئى رهببىم، مېنى جهننهتكه : ئاندىن ئۇ جهننهت ئهھلىنىڭ ئاۋازلىرىنى ئاڭالپ مۇنداق دهيدۇ. قىلىپ قويىدۇ
داق قىلىپ بهرسهم بولىدۇ؟ دۇنيا، ئى ئادهم بالىسى، مهن ساڭا قان: ئالالھتائاال. كىرگۈزىۋهتسهڭ بوپتىكهن

ئى رهببىم، سىلى : بهنده. ھهسسه بهرسهم رازى بوالمسهن؟ دهيدۇ دۇنيانىڭ ئوخشىشىدهك يهنه بىر
مهن سېنى زاڭلىق : ئالالھ. ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى تۇرۇپ، مېنى زاڭلىق، مهسخىره قىلىۋاتامدىال؟ دهيدۇ

بۇخارى، مۇسلىم، ئهھمهد ۋه باشقىالر .  دهيدۇ ،ىڭغا قادىرقىلمىدىم، لېكىن مهن نېمىنى خالىسام شۇن
  .سهھىھ. توپلىدى

  ) ���� )  ( " ( G'R�/ ��	 �  . .<9m�	 8LB L ����� ./'V'a	 L .�	'�	 L ?�Y 	'�  	YZ q	9[$V L �@5$D L ��D'/ L $���	 nD6
./$�(�	 �'0 9; "$�� 4�  "'�'R�/ M�^�	 9R� $��	� � 95�a	 L 

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 5
بىلىپ تۇرۇپ گۇۋاھچى بولغۇچىالر،  ۋه ۋهكىل بولغۇچى ، ئۇنىڭغائۆسۈم يېگۈچى-جازانه: مۇنداق دېگهن

ىن كېيىن ئهئرابى ھالدا گۈزهللىك ئۈچۈن مهڭ ئويغۇچى، ئويدۇرغۇچى، زاكاتنى كېچىكتۈرگۈچى، ھىجرهتت
مۇرتهد بولۇپ دىندىن قايتقۇچى قىيامهت كۈنى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ تىلىدا لهنهت 

  .سهھىھ. نهسهئى ۋه باشقىالر توپلىغان. قىلىنىدۇ

	�)$D $_1/ 4(, $/ .�'R� �$1g �	 91  "b5 $��9�	 >�$D '� q9�� j�+� 8u�	') 9@R�	 nD-0 $D nD6  $,-D 
ئهمرۇ ئىبنى مۇررهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 6

مېنىڭ جېنىم ئۆز ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن . مهن قۇل يىگهندهك يهيمهن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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بولسا، شۇنچىلىك مىيزاندا بولغان  قهسهمكى، ئهگهر دۇنيا ئالالھنىڭ نهزلىده پاشىنىڭ قانىتىغا ئهرزىگهن
  .سهھىھ .توپلىغان دئىبىن ماجه، تىرمىزى، ھهننا. بولسا، دۇنيادىن كافىرنى بىر قهدهھ سۇ بىلهنمۇ سۇغارمايتتى

 ) ���� ( 9@R�	 ���$D ��g� L 9@R�	 nD-0 $D nD6 ) �� d 9R, ��	 ( .F{$  � . 
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق نىدۇكىرىۋايهت قىلى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 7

ئىبنى سهئىد، ئهبۇ . مهن قۇل يېگهندهك يهيمهن، قۇل خوجايىن ئالدىدا ئولتۇرغاندهك ئولتۇرىمهن: دېگهن
  .يهئال، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( 9@  $�� $�h) 9@R�	 ��� $D ��g� L 9@R�	 nD-0 $D nD6 )  .	 �[ 9R, �� (N,�/ y�D \� �� �c �  
يهھيا ئىبنى ئهبۇ كهسىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 8

مهن قۇل خوجايىن ئالدىدا يېگهندهك ھالهتته تائام يهيمهن ۋه قۇل ئولتۇرغاندهك : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
. ئىبنى سهئىد، بهيھهقى شۇئىبلىئماندا توپلىغان. هن قۇل، ئالالھنىڭ بهندىسىھهقىقهتهن م. ئولتۇرىمهن

  .سهھىھ
 n�/ 4�  �i*D�5 9(� �	 �	 L j[ BZ �z	#� "Z �D9�� ��< �0b0 B f� $@� $��9�	 �i��  �m*� q9�� j�+� 8u�	 L = "')$� �(+�6

 �	', $[I$]L $_��� �$��@�	 ) q ( �	GI9�	 \� � . 
هبۇ دهردائ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئ. 9

سىلهر پېقىرلىقتىن قورقىۋاتامسىلهر؟ ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىلهرگه دۇنيا شۇنداق كهڭرى : مۇنداق دېگهن
يهنى دۇنيانىال ياخشى كۆرۈپ (. ۇتۆكۈلۈپ كېتىدۇكى، قهلبىڭالرنى پهقهت شۇ دۇنيا ھهقدىن مايىل قىلىۋېتىد

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن سىلهرنى ھازىر كېچىسى كۈندۈز بىلهن  )ئۇمۇ كهڭرىپ كېتىدۇ. كېتىسىلهر
ئىبنى ماجه توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن . ئوخشاش بولغان، نۇرلۇق ئاپئاق كۈننىڭ ئۈستىده قالدۇرۇپ كهتتىم

  .دېگهن
 ) ���� (  �D$]� L W�I-� �D�/6 	9; "� L �	 BZ ��Z B "� MG$_V = q9�L �$� "$k�	 $/ "LI95� q9�L �$� "$k�$� �D�/6 W�I� �
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 10
سىلهرنى يالغۇز . مهن سىلهرنى تۆت ئىشقا بۇيرۇپ، تۆت ئىشتىن توسىمهن: بىر ئهلچىلهرگه مۇنداق دېگهن

ھقا تهنھا بىر دهپ ئىمان كهلتۈرۈشىڭالرنىڭ نېمىلىكىنى ئالال. ئالالھقىال ئىمان كهلتۈرۈشىڭالرغا بۇيرۇيمهن
بىلهمسىلهر؟ ھهقىقهتهن بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئالالھنىڭ 

ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، رامزان ئېيىدا روزا تۇتۇش، ئالغان . ئهلچىسى دهپ گۇۋاھلىق بېرىشتۇر
مهن سىلهرنى قاپاقتا ياسالغان قاچىدىن، دهرهخ كۆتىكىدىن . نى تاپشۇرۇشتۇر 5/1الرنىڭ غهنىيمهتلىرىڭ

بهيھهقى، . ياسالغان تۇلۇمدىن، الي بىلهن يۇڭدىن، قاندىن ياسالغان قاچىدىن، رومكىالردىن توسىمهن
 . مۇسلىم، بۇخارى قاتارلىقالر خاتىرىلىگهن، سهھىھ ھهدىستۇر

تۆتنى ۋهده : ن دهپ بهشنى بۇيرۇغان مهسىلىگه ئالىمالر مۇنداق دېگهنبۇ ھهدىسته، تۆتكه بۇيرۇيمه
چۈنكى ئۇالر ئۇرۇش ۋاقتىدا، ئۇنىڭ ئۈستىگه مۇزهر . بويىچه بۇيرۇغان، بهشىنچىسىنى قوشۇپ قويغان

 .ھهج تېخى پهرز بولمىغاچقا تىلغا ئالمىغان. قهبىلىسىنىڭ كافىرلىرى بىلهن بىرگه ياشايتتى
ئهبۇ ھۇرهيرهت . تاۋاقالرنىڭ چهكلىنىشى مهنسۇخ قىلىنغان -، تۇلۇم، قاچايۇقىرىقى ئىچىملىك

مهن سىلهرنى نۇرغۇن : رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
مهس نهرسىلهرگه ئىچىملىك چىالشتىن توسقان، ئهمدى ھهرقانداق نهرسه بولسا چىالپ ئىچىڭالر، ئهمما 

جۇمھۇر ئالىمالر بۇ ھهدىس بىلهن  .بۇ ھهدىسنى مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. قىلغۇچىنى ئىچمهڭالر دېگهن
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  . يۇقىرىقى قاچا مهسىلىسى مهنسۇخ دېدى، يهنى ئهمهلدىن قالغان
 ) ���� ( M$Db�	 	'56 L MNm�	 	'�<� L $U�V �� 	'D�F5 B L �	 	L9@ 	 W�I� �  �D$]� L W�I-� �D�/6 	'r � L "$�/I 	'/'� L
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 11

بۇ ھهدىسته، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرمهي ئىبادهت يۇقىرىقىغا ئوخشاش تۆتكه بۇيرۇپ، تۆتتىن توسقان 
نى بېرىڭالر دېگهن  1\5قىلىڭالر، ناماز ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر، روزا تۇتۇڭالر، ئالغان غهنىيمهتلىرىڭالرنىڭ 

ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، ئهلبانى . بۇيرۇقىدىن كىيىن، يۇقىرىقى تۆت خىل قاچا، تاۋاقالر سۆزلىنىدۇ
  .سهھىھ دېگهن
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ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 12
ئالالھقا ھېچنېمىنى شېرىك  :ئۈچ ئىشتىن توسىمهن ،مهن سىلهرنى ئۈچ ئىشقا بۇيرۇپ: مۇنداق دېگهن

كهلتۈرمهي ئىبادهت قىلىشىڭالرغا، مۇتهپهررىق بولۇپ، بۆلۈنۈپ كهتمهستىن ئالالھنىڭ ئارغامچىسى بولغان 
لىشىڭالرغا، ئالالھ سىلهرنىڭ ئىشىڭالرغا ئىگه قىلغان، سىلهردىن  بولغان قۇرئانغا بىرلىكته مهھكهم ئېسى

مالنى زايه قىلىۋېتىشتىن، كۆپ سوئال . كىشىنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، ئىتائهت قىلىشىڭالرغا بۇيرۇيمهن
ئهبۇ . سۆزنى قىلىشتىن توسىمهن) ئۇ مۇنۇ دهپتۇ، بۇ بۇنى دهپتۇ دېگهندهك( سوراشتىن، قىيىل قالدىن 

  .يىم ھىلىيهت دېگهن كىتابىدا توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېدىنۇئه
 $_*� �i@�	 "YZ L $_�+� �  3�R5 ����	 "h) �_�+�� � �$�1�	 	L�/6 ) E[ �� ( M�0�[ \� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 13
ئايالالردىن توي قىلىش توغرىسىدا مهسلىھهت قىلىپ، ئىزنى ئېلىڭالر، ھهقىقهتهن بىرهر  :مۇنداق دېگهن

قېتىم توي قىلغان جۇۋان بولسا ئۆزى توغرىسىدا روشهن، ئوچۇق قىلىپ سۆزلهيدۇ، توي قىلمىغان قىزچاقنىڭ 
  . ان، ئهلبانى سهھىھ دېگهنتهبرانى، بهيھهقى توپلىغ .ماقۇللۇق بىلهن جىم تۇرۇشتۇر )يهنى رۇخسهت بېرىشى( ئىزنى
 ) ���� ( $�$� $]YZ L $_�+� � .�*��	 	L�/6 ) �� (4,'/ \� �  

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 14
 .ۇرۇشتۇرجىم ت ۇللۇقىماق ۇنىڭئ. ېلىڭالرئ ۇللۇقىنىماق ېلىپ،س هسلىھهتم ۇقىزچاققىم يېتىم: مۇنداق دېگهن

  . تهبرانى توپلىدى، سهھىھ دېدى
 ) ���� ( I$m�A	 �`� �$+1�	 .06 L I$m�A	 �� "$k�	 .06 ) " � �� (��� �  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 15
. ئهنسارىالرنى ياخشى كۆرۈش، مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتى ئۇالرنى ئۆچ كۆرۈشئىماننىڭ ئاالمىتى : دېگهن

  .نهسهئى، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن
 ) ���� (�Ne E)$1a	 .06 : "$Q �*{	 	YZ L ��Q� 9 L 	YZ L 3uD �9� 	YZ ) " ! � (M�0�[ S� �  

ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 16
سۆزلىسه يالغان سۆزلهيدۇ، ۋهده قىلسا خىالپلىق قىلىدۇ،  : مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچتۇر: مۇنداق دېگهن

 . نهسهئى، تىرمىزى، بهيھهقى توپلىغان . ئامانهت قويسا خىيانهت قىلىدۇ
بهلگىدۇر، ھهقىقى مۇناپىق دهپ ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن، قۇرئاندىكى يۇقىرىقى خىسلهتلهر پهقهت ئاالمهت 

نهچچه خىل ئاالمهت بهلگىلهرگه قاراپ،  20بولۇپمۇ سۈره تهۋبه، سۈره مۇناپىق قاتارلىق ئايهتلهرگه قاراپ، 
بولۇپمۇ ئهڭ چوڭ بولغان ئىسالم دىنىنىڭ، مۆئمىنلهرنىڭ زىيىنىغا، كاپىرالرنىڭ مهنپهئهتىگه ھهرىكهت 
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ا، تىلىدا ئىمان كهلتۈرۈپ، دىلىدا، قهلبىده ئىنكار قىلسا، شهك قىلسا، ئاندىن مۇناپىق دهپ ھۆكۈم قىلس
ئهڭ ياخشىسى ھۆكۈمنى ھاكىم، ئالىمالر قىلسۇن، سىز پهقهت مۇشۇ ھهدىستىكى مۇناپىقنىڭ . قىلىڭ

  .ئاالمهتلىرىدىن ھهزهر قىلىڭ
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بوۋىسى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  ، دادىسىبهھز ئىبنى ھهكىم دادىسىدىن. 17
زىرائىتىڭگه يهنى ئايالىڭغا خالىغانچه كهل، تائام : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كېچهك ئېتىپ بهر، يۈزىگه ئۇرما، -يېگهنده ئۇنىڭغىمۇ تائام بهر، كىيىم كىيگىنىڭده ئۇنىڭغىمۇ كىيىم
يهنى سهھىھ ھهدىسكه ئوخشاش ئهمهل . ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن دېگهن. سهتلهشتۈرمه

  . قىلىنىدۇ، ھهسهن مهرتىۋىسىنى بىز مۇقهددىمىده سۆزلىگهن
 ) ��� (0b�$� 	'/9*{	 .DI$@/ M�^V �/ ��  ��h) �� 	'1[G	 L > ) �[ P q (�  ��	 �  

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 18
چۈنكى ئۇ . زهيتۇن يېغى بىلهن چاي قىلىڭالر، تائام قىلىڭالر، ئۇنىڭ بىلهن ياغالڭالر: مۇنداق دېگهن

بهيھهقى شۇئىبلئىماندا توپلىغان، ئهلبانى  ،ھاكىم مۇستهدرهكته ،ئىبنى ماجه. هك دهرهختىن چىقىدۇمۇبار
  .ھهسهن دېگهن
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ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 19

مۇشۇ دهرهختىن يهنى زهيتۇن يېغى بىلهن چاي قىلىڭالر، كىمگه خۇش پۇراق ئهتىردهك : مۇنداق دېگهن
ئهۋسهت دېگهن كىتابتا توپالنغان، ئهلبانى رهھمهھۇلالھ . نهرسه تهڭلهنسه ئۇنى قوبۇل قىلىپ ئالسۇن

  .ھهسهن دېگهن
 ) ���� (�*� G 	YZ M' 9�	 	'*{	  ) � (�  ��	 �  

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 20
  .مۇسلىم. چاقىرىلغان يهرگه بېرىڭالر: مۇنداق دېگهن

 ) ���� ( 9^�a	 � n���$� p�m0 "� �$�1�� 	'�u{	 ) 4��$�r�	 ( �  ��	 �  
ىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهز. 21

تهيالىسى توپلىغان، . ئايالالرغا كېچىدىمۇ مهسچىتته ناماز ئوقۇشى ئۈچۈن رۇخسهت بېرىڭالر: مۇنداق دېگهن
 . ئهلبانى سهھىھ دېگهن

دىن ئهنسىرىگهن، ھازىر مهسجىد كېيىنكى دهۋرلهرده ئايالالر مهسچىتتىن چهكلهنگهن، چۈنكى پىتنى
چىقىش ئېغىزلىرى -ئايرىم بولسا، ئهرلهر بىرىنچى قهۋهتته، ئايالالر ئىككىنچى قهۋهتته بولسا، كىرىش

  .پاسات بولمىسا  رۇخسهت- باشقا، ئايرىم بولسا، خۇالسه پىتنه-باشقا
 ) ���� ( 9g$�a	 KZ n���$� �$�1�� 	'�u{	 ) ! G � �� (�  ��	 �  

هنىال ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ي. 22
مۇسلىم، . ئايالالرغا كېچىدىمۇ مهسچىتته ناماز ئوقۇشى ئۈچۈن رۇخسهت بېرىڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .سهھىھ. تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهدلهر توپلىغان
 ) ���� (� "� �	 S� .�'5 �/�a	 n5$(� nR ) MI$*£a	 J �$���	 �� ( ��� �  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 23
تهبرانى زىيائولمۇقدهسى . ۇنىمايدۇئ هرگىزقىلىشىغا ھ هۋبهت ڭقاتىلنى ۆلتۈرگهنئ ۆئمىننىم ئالالھتائاال :دېگهن

 . توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېدى
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بۇ ھهدىس ئهنهس، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالرنىڭ مهزھىپى بولۇپ، ئۇالر مۆئمىننى قهستهن 
ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق ئالىمالر بۇ ھهدىس ۋه بۇ . ئۆلتۈرگهن كىشىگه تهۋبه يوق، قوبۇل ئهمهس دهيدۇ

پۇ قىلىدىغان ئايهت كىيىن چۈشكهن، يهنىال تهۋبه قىلسا ئهپۇ مهنىدىكى ئايهتتىن، شېرىكتىن باشقىسىنى ئه
  . قىلىنىدۇ دېگهن

 ) ���� ( �i� $�� $0 ?��  ��*  "� "'1/�a	 L �	 S� ) �� (.F{$  �  
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇكى  ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 24
ئالالھ ۋه ئۇنىڭغا ئىشهنگهن مۆئمىنلهر ساڭا قارشى ئىختىالپ قىلىنىشىغا ھهرگىز ! ۇبهكرىئى ئهب: دېگهن

  . ئهھمهد توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن. ئۇنىمايدۇ، يول قويمايدۇ
 P�F�	 �/ �~5 L ���/ ni� �m15 L M$Db�	 ¤�5 L .�'*ia	 MNm�	 ��(5 L $U�V �� P�F5 B �	 9@R5 "� 4�  ?R0$�� ) " �� (�0�g �  

جهرير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 25
مهن سىنى ئالالھقا ھېچنېمىنى شېرىك قىلماي ئىبادهت قىلىشىڭغا، پهرز ناماز ئوقۇشۇڭغا، زاكات : دېگهن

، شېرىك ئهقىدىدىن پۈتۈنلهي قۇتۇلۇپ چىقىشىڭغا، بېرىشىڭگه، ھهر بىر مۇسۇلمانغا نهسىھهت قىلىشىڭغا
  .نهسهئى، ئهھمهد خاتىرىلىگهن، سهھىھ. بىزار بولۇپ پاكلىنىشىڭغا بهيئهت قىلدۇرىمهنئۇنىڭدىن 
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئوبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 26
مهن سىلهرنى تۆۋهندىكى ئىشالرغا بهيئهت قىلدۇرىمهن، ئالالھقا ھېچ نهرسىنى :  ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئوغرىلىق قىلماڭالر، زىنا قىلماڭالر، ) ئىبادهتتىال ئهمهس، ھاكىمىيهتتىمۇ شۇنداق(شېرىك كهلتۈرمهڭالر 
 )يهنى باال مهسىلىسىده بۆھتان قىلماڭالر( لۇڭالر بىلهن بۆھتان قىلماڭالروق-ئۆلتۈرمهڭالر، پۇت بالىلىرىڭالرنى

سىلهردىن كىم ۋاپا قىلسا، ئۇنىڭ ئهجىرى ئالالھقىدۇر، كىم ۋاپا  .ياخشىلىققا بۇيرۇسام ماڭا ئاسىي بولماڭالر
سا بۇ ئۇنىڭ گۇناھىغا كهفارهت بولۇپ ئۇنى قىلماي يۇقىرىقى ئىشالرنى قىلىپ قالسا، ئاندىن بۇ دۇنيادا جازاالن

خالىسا ئازاباليدۇ، خالىسا . پاكاليدۇ، ئهگهر ئالالھ ئۇنى يېپىپ ئۇ جازاالنمىسا، ئۇنىڭ ئىشى ئالالھقىدۇر
  .نهسهئى، تىرمىزى، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇر. مهغپىرهت قىلىدۇ

 ) ���� ( &'R5 �¦ �9�	 ) �� (�� ��i� �  �	b�  
ھهكىيىم، ئىبنى ھىزام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 27

تهبرانى توپلىدى، . ئېھسانىڭنى سهن ئىگه بولغان ئائىلهڭدىن باشلىغىن-سهدىقه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئهلبانى سهھىھ دېگهن
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 28
ئېشىپ قالسا، ئهھلى ئېھسان، ھهدىيه، سهدىقىنى ئالدى بىلهن ئۆزۈڭدىن باشالپ قىلغىن، : دېگهن
تۇغقانلىرىڭغا قىلغىن، ئۇالردىنمۇ ئېشىپ -قىلغىن، ئۇالردىنمۇ ئېشىپ قالسا، ئۇرۇقتاۋابىئاتلىرىڭغا -ئائىله

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. قوشنىالرغا قىلغىن-قالسا ئاۋۇالر، ماۋۇالرغا يهنى ئهتراپتىكى قولۇم
 ) ���� ( �_w�$� 	LG��� ) q ( �  ��	 �  ) ��( .eI$� �� ����	9@  �  

ئىبنى ئۆمهر ئابدۇرهھمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 29
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ئىبنى ماجه، تهبرانى خاتىرىلىگهن، ئهلبانى . پېشىن نامىزىنى سوۋۇتۇپ ئوقۇڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .سهھىھ دېگهن
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ھاۋا قىزىپ كهتسه پىشىننى سوۋۇتۇپ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 30
بۇ ھهدىسنى بۇخارى ئهبۇ . قىزىقىدۇرتهن كۈچلۈك ھارارهت بولسا جهھهننهمنىڭ ئوقۇڭالر، ھهقىقه

سهئىددىن، ئهھمهد، ھاكىم سهپۋانىدىن، نهسهئى مۇسادىن، تهبرانى ئىبنى مهسئۇددىن، ئىبنى ئهدى 
جابرىدىن، ئىبنى ماجه مۇغهيرهت ئىبنى شۇئىبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن توپلىغان بولۇپ، بهكمۇ سهھىھ 

  .هدىستۇر، لېكىن ھارارهتتىن ئهنسىرىمىسه پىشىننى بالدۇر ئوقۇشقىمۇ ھهدىس باردۇرھ
 ) ���� ( I$  �F�� ! .�z$@�	 .U+�	 ?�*(5 ) ! ( M�0�[ S� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 31
ار، خوش بېشارهت ئالغىنكى، سىنى باغى ھهددىدىن ئاشقان، خاتاالشقانالر ئى ئهمم: مۇنداق دېگهن

ئهممار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىلهن . تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ دېدى. ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ
اۋىيهگه بىز مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئارىسىدىكى جهڭده مۇئاۋىيهنىڭ قوشۇنىدىكىلهر ئۆلتۈرىۋېتىدۇ، مۇئ

باغى يهنى ئىمامغا، خهلىپىگه قىلىچ كۆتۈرۈپ خاتا قىلىپتۇق دېيىلسه، ئۇ ئهممارنى ئېلىپ كهلگهنلهر 
توغرىسىنى ئالالھ . ئهمهلىيهتته قىلىچنى چاپقان كىشى ئۆلتۈرگهن بولىدۇ. ئۆلتۈرگهن بولىدۇ دهپ تۇرىۋالىدۇ

  .بىلىدۇ، ھهر ئىككى كىشى سالىھ، تهقۋا، مۆئمىن ئىدى
�&'(0 K$R5 �	 "h) �F� : ./$�(�	 �'0 I$1�	 �/ �w� "'i*� $��9�	 � �/�a	 89@  4�  $_r�,� 8I$� j[ 

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 32
ئالالھ مۇنداق دهيدۇ، قىزىتما كېسهل  خوش بېشارهت ئالغىنكى،: قىزىتما كېسىلى توغرىسىدا  مۇنداق دېگهن

بۇ  قىيامهت كۈنىدىكى دوۋزاخ ئوتىدىن نېسىۋىسى بولسۇن ئۈچۈن،ىنىڭ مىنىڭ ئوتۇم بولۇپ، مۆئمىن بهند
ھاكىم . كېسهلنى مۇشۇ دۇنيادىال مۆئمىن بهندهمگه سالىمهن، يهنى بۇ كېسهل ئاخىرهتتىكى ئوتتىن بهدهلدۇر

  .هھىھئىبنى ماجه، ئهھمهد توپلىغان، س
 �Dyz . $��	 qu[ j�m0 O$1�	 �/ 9�� ��� ��� �i��  �	 .R� �/ "Z 	L�F�� ) § (4,'/ S� �  

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 33
ىپى ئالالھنىڭ قولىدا، يهنه بىر خوش بېشارهت ئېلىڭالركى، ھهقىقهتهن قۇرئاننىڭ بىر تهر: مۇنداق دېگهن

ئۇنىڭغا مۇستهھكهم ئېسىلىڭالر، مۇندىن كىيىن مهڭگۈ ھاالك . تهرىپى بولسا سىلهرنىڭ قولۇڭالردا
  .تهبرانى توپلىدى، ئهلبانى سهھىھ دېدى. بولمايسىلهر، ئېزىپمۇ كهتمهيسىلهر
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جۇبهير ئىبنى مۇتىئىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 34
خۇش بېشارهت ئېلىڭالركى، ھهقىقهتهن قۇرئاننىڭ بىر تهرىپى ئالالھنىڭ قولىدا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىڭغا مۇستهھكهم ئېسىلىڭالر، مۇندىن كىيىن مهڭگۈ ھاالك . ىر تهرىپى بولسا سىلهرنىڭ قولۇڭالردايهنه ب
 . تهبرانى توپلىدى، ئهلبانى سهھىھ دېدى. بولمايسىلهر، ئېزىپمۇ كهتمهيسىلهر

 .12	 nQG $� $<G$� �	 BZ ��Z B "� 9_V �/ ��� �D�	IL �/ 	L�F� L 	L�F�� ) �� �� ( S� � 4,'/  
ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 35

خۇش بېشارهت ئېلىڭالر، سىلهردىن كېيىنكىلهرگه بېشارهت بېرىڭالركى، ھهقىقهتهن كىم : مۇنداق دېگهن
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ھ يوق دهپ گۇۋاھلىق بهرسه، چىن قهلبىدىن سهمىمىيلىك بىلهن تهستىقالپ، ئالالھدىن باشقا ھهق ئىال
 . ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن. جهننهتكه كىرىدۇ

ئالىمالر بۇ ھهدىس توغرىسىدا مۇنداق دېگهن، بۇ ھېچبىر پهرز پهرز قىلىنىشتىن بۇرۇن دېيىلگهن 
بۇ ئاساس دېگهن  ھهدىستۇر، ياكى ئىشنىڭ بېشى شۇ، بۇ ئاچقۇچسىز مۇسۇلمان مۆئمىن بولغىلى بولمايدۇ،

. ياكى بۇ كهلىمه شوئار بايراقتۇر، ئۇ كىشى بۇ شوئار بايراق ئاستىدا تهلهپكه اليىق ياشىشى الزىم دېگهن
  .سهييىد قۇتۇپ
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ئابدۇلال ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 36
خۇش بېشارهت ئېلىڭالر، مانا بۇ سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر : ۋهسهللهم شام نامىزىدىن كىيىن مۇنداق دېگهن

سىلهرنى پهرىشتىلهرگه ماختاپ، داڭالپ، باھاالپ ئالالھ ھازىر ئاسمان ئىشىكلىرىدىن بىر ئىشىكنى ئېچىپ 
. قاراڭالر، بۇ بهندىلىرىم بىر پهرزنى ئادا قىلىپ، يهنه بىر پهرزگه ئىنتىزار بولۇپ تۇرىۋاتىدۇ :مۇنداق دهيدۇ

  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن) يهنى خۇپتهن نامىزى(
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، رىۋايهت قىلىنىدۇكى  ئۇممه ئىالئى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 37
ئى ئۇممه ئىالئى، خۇش بېشارهت ئالغىنكى، مۇسۇلمان كىشى كېسهل بولسا، بۇ كېسهل ئۇنىڭ خاتالىقلىرىنى 

تهبرانى خاتىرىلىگهن، ئهلبانى . ئوت تۆمۈرنىڭ كىرىنى تازىالپ يوقاتقاندهك، تازىالپ يوقىتىۋېتىدۇخۇددى 
  .سهھىھ دېگهن

 ) ���� ( .F{$  $0 8�F�� ! P��� 9() �	 $/� ) � (.F{$  �  
مۇنداق ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى  ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 38
ئى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، خۇش بېشارهت ئالغىنكى، ئالالھ سىنى بۇ بۆھتاندىن ئاقالپ، پاك : دېگهن
 .ئايهتمۇ گۇۋاھ. بهيھهقى خاتىرىلىگهن، ئهلبانى سهھىھ  دېگهن. دېدى
 ) ����  (�	 KZ &$g��	 �`�� : �m%	 9�A	 ) " ! �� � (.F{$  �   

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇكى  هنھادىنئائىشه رهزىيهلالھۇ ئ .39
نهسهئى، تىرمىزى، . كىشىلهرنىڭ ئالالھقا ئهڭ ئۆچمهنرهكى داۋالىشىشتا قاتتىق، چىڭ تۇرغاقراقى: دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 40
 :ركىشى ئۈچتۇكۆرۈدىغان كىشىلهرنىڭ  ئالالھقا ئهڭ ئۆچرهكى، يهنى ئالالھ ئهڭ ئۆچ : مۇنداق دېگهن

بىرىنچى، ھهرهمده ھهقتىن بۇرۇلۇپ زۇلۇم قىلغۇچى، ئىككىنچى، ئىسالم دىنىدا جاھىلىيهت يوللىرىنى، 
ئىشلىرىنى تهلهپ قىلغۇچى، ئۈچىنچى، قان تۆكۈش ئۈچۈن بىرهر ئىنساننىڭ قېنىنى ھهقسىز تهلهپ 

  .بۇخارى. قىلغۇچى
 �i{$+R�� "L�m15 L "'<#�5 $�h) �$+R��	 s'`�	 )9g �� � ��  P (�	GI9�	 \� �  

ئهبۇدهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 41
مېنى ئاجىزالر ئىچىدىن ئىزدهڭالر، سىلهرگه ئاجىز يهنى بالىالر، ئايالالر، قېرىالر، : مۇنداق دېگهن

، مىسكىنلهر سهۋهبىدىن رىزق بېرىلىدۇ، ياردهم يېسىر، مېيىپ -غۇرباالر سهۋهبىدىن، يىتىم-غېرىب
  .مۇسلىم، ئىبنى ھهببان، ئهھمهد، ھاكىم ئىبنى جارۇد توپلىغان، سهھىھ. بېرىلىدۇ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 42
ه قىلىش بار بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهر كۈنى سهدىق) بوغۇم( مهفسهل 360ئادهم بالىسىدا : مۇنداق دېگهن
كىشى سۆزلهيدىغان ياخشى سۆزمۇ سهدىقه، قېرىندىشىغا ياردهم بېرىشمۇ سهدىقه، سۇغارغان . ۋاجىپ بولىدۇ

تهبرانى خاتىرىلىدى، . بىر ئوتالم سۇمۇ سهدىقه، يولدىن ئهزىيهتنى، تىكهنلهرنى يوقىتىشىڭمۇ سهدىقه
  .ئهلبانى سهھىھ دېگهن
 �_1/ �'(�	 >Q� ��	 ) " ! � �� ( ��� �  ) G ( 4,'/ S� �  ) �� ( |�RVA	 ?�$/ S� �  L O$@  ��	 � L �Rr/ �� y@g �  

بىرهر قهۋمنىڭ ھهمشىرىسىنىڭ بالىسى شۇ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 43
ۇدىن رىۋايهت رهزىيهلالھۇ ئهنھبۇ ھهدىسنى نهسهئى، تىرمىزى، ئهھمهد، بهيھهقىالر ئهنهس . قهۋمدىن بولىدۇ

ئهبۇ داۋۇت ئهبۇ مۇسادىن، تهبرانى جۇبهير ئىبنى مۇتىئىمدىن، ئىبنى ئابباسدىن، ئهبۇ مالىك  قىلىنىدۇكى،
  .ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن توپلىدى، سهھىھ

 ) ���� (  �b/# �/ vR0 3I$V &L� n�@��	 ��	 ) «� (M�0�[ S� �  
ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 44

تهبرانىينىڭ ئهۋسهتته بار بولۇپ، . مۇساپىر كىشى زهمزهم سۈيىدىن ئالدى بىلهن ئىچىدۇ: مۇنداق دېگهن
  .ئهلبانى سهھىھ دېگهن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 45

ھىشام، ئهمرۇدىن ئىبارهت ئاسنىڭ ئىككى ئوغلى يهنى ھىشام ئىبنى ئاس، ئهمرۇ ئىبنى ئاس : مۇنداق دېگهن
 .سهھىھ. لىگهنئهھمهد ھاكىم تهبرانى، ئىبنى سهئىد خاتىرى. ھهر ئىككىلىسى مۆئمىندۇر

 ) ���� ( �+15 } ?�) �  �9(�	 ��� ) �[ q9{	') � �0'� (9�R, S� �   
ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 46

بهيھهقى . هنشاراب ئىچكۈچىگه، سۇ ئىچكۈچىگه قهدهھنى ئاغزىڭدىن نېرى قىلىپ، ئاندىن تىنىۋال دېگ
  .شۇئىبىلئىماندا سهمۋهيھى پهۋائىدتا خاتىرىلىگهن، ئهلبانى تهكشۈرۈپ سهھىھ دېگهن

"	u[ 8$1�	 :p��	 L ���	 : $_1/ yQ $¬'�� L .12	 n[� 3$@V 	9�, ) �D$�  ��	 (�  ��	 � L j�  �  
هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ئىبنى ئۆمهر رهزىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 47

نىڭ ئىككى ئوغلۇم يهنى ېم: قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن
جهننهت ئهھلىنىڭ ياشلىرىنىڭ خوجىسى، دادىسى ئۇ ئىككىسىدىن  الرھۈسهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇما-ھهسهن
  .ئىبنى ئهساكىر توپلىدى، ئهلبانى سهھىھ دېگهن. ياخشى
 ) ���� ( $_1/ 9VIA	 I$*Q	 BZ < "	�/� ���  ¢�  $/ .�� ��	 ) P �� (G'R�/ ��	 �  

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 48
. ئهڭ توغرىسىنى تالاليدۇ ئهگهر ئىبنى سۇمهييهگه ئىككى ئىش بىراقال تهڭلىنىپ قالسىال، ئۇ: مۇنداق دېگهن

 .ھاكىم ئهھمهد توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن
 ) ���� ( v�� ! �F�	 W�r5 f� .@(R�	 M�� 	'/�5 B ) ��4  (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 49
 )يهنى شهيتانغا ئاتىدىغان تاشنى( به تېشىنىهئى ئوغلۇم، ئهق: غرىسىدا مۇنداق دېگهنھهج پائالىيىتى تو

  .ئهھمهد، بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇدالر توپلىغان، سهھىھ .كۈن چىقمىغۇچه ئاتماڭالر
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ  سهئىيد ئىبنى زهيد ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 50

ئهبۇ بهكرى جهننهتته، ئۆمهر جهننهتته، ئوسمان جهننهتته، : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن
ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف جهننهتته، سهئد ئىبنى ئهبۇ ئهلى جهننهتته، تهلھه جهننهتته، زۇبهير جهننهتته، 

تىرمىزى، ئهھمهد، . ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھ جهننهتتههتته، ۋهققاس جهننهتته، سهئىد ئىبنى زهيد جهنن
 . زىيائولمهقدهس توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن

جهننهتكه كىرىدۇ دهپ ھايات چېغىدا ) رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالرنى(كىشىنى 10بۇ ھهدىسته يۇقىرىقى 
 .بېشارهت بېرىلگهن، بىز شهكسىز ئىشىنىمىز، بۇ بىزنىڭ ئهقىدىمىز
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هزىيهلالھۇ ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهر ر: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن. 51
ئاخىر بارلىق جهننهت ئهھلىنىڭ ئوتتۇرا ياشلىرىنىڭ -ئهنھۇماالر، نهبى مۇرسهل پهيغهمبهرلهردىن باشقا ئهۋۋهل

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇ ھهدىسنى تىرمىزى، ئهھمهد ئهلى . خوجىسىدۇر، كاتتىسىدۇر
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت هقدهسى ئهنهس ئىبنى ماجه ئهبۇ جۇھهيپىدىن، ئهبۇ بهئال، زىيائۇلم

 . ئهۋسهت جابىر، ئهبۇ سهئىده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن توپلىغان، سهھىھ قىلىنىدۇكى،
 ) ��� ( j�[� yQ �I$�	 �� "$�+, '�� ) P �� (8I9@�	 .@� \� �   

لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھوببهتۇلبهردى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 52
ھاكىم تهبرانى . نىڭ ئهھلىمنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇرېئهبۇ سهفيان ئىبنى ھارىس م: ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن

 . توپلىدى، ھهسهن
 
كهلدى، : مهنىسى. ئهلىف ئاندىن كىيىن ت بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر》ئهتا《

 ا جىبرىئىل كېلىپ دېگهن ھهدىسلهركېلىدۇ، ماڭ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 53
ئىمان يهمهنده، . يۇمشاق، قهلبى مۇاليىم ھالدا كېلىدۇ دىللىرىسىلهرگه يهمهن ئهھلى : داق دېگهنمۇن

پهخىرلىنىش، مۇتهكهببىرلىك تۆگه ئهھلىده، خاتىرجهملىك، كاتتا ئۇلۇغلۇق قوي  .ھېكمهت يهمهنده
 .بهيھهقى توپلىدى، سهھىھ. ئهھلىده
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 54

فىقھى . سىلهرگه يهمهن ئهھلى قهلبى زهئىپ، ئاجىز، يۈرهكلىرى يۇمشاق ھالدا كېلىدۇ :مۇنداق دېگهن
ھهدىسنىڭ  سهھىھۇلبۇخارى، مۇسلىمدا بۇ. تىرمىزى، بهيھهقى توپلىدى. هيهمهنده، ھېكمهت يهمهند

 .ئوخشىشى بار، يېقىندا كېلىدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 55

سىلهرگه مۇبارهك ئاي، رامزان ئېيى يېتىپ كهلدى، ئالالھ سىلهرگه بۇ ئايدا روزا تۇتۇشنى : مۇنداق دېگهن
شهيتانالرنىڭ -جىن. ىشىكلىرى ئېچىلىپ، دوزاخ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇبۇ ئايدا جهننهتنىڭ ئ. پهرز قىلدى

ئايدىن  1000چه بولۇپ ېك قول، بويۇنلىرىغا تاقاق سېلىنىدۇ، بۇ ئايدا بىر-ھهددىدىن ئاشقانلىرىنىڭ پۇت
نهسهئى، ئهھمهد، . ياخشىدۇر، ئۇ كېچىنىڭ ياخشىلىقىدىن مهھرۇم قالغان كىشى ھهممىدىن مهھرۇم قالىدۇ

  .ى خاتىرىلىگهن، سهھىھبهيھهق
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ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ ئهبۇ مۇسا، ئهۋف ئىبنى مالىك، ئهسجهئى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رى. 56

ماڭا رهببىمدىن بىر ئهلچى كېلىپ، ئۈممىتىمنىڭ يېرىمىنىڭ : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن
جهننهتكه كىرىشى بىلهن شاپائهت ئوتتۇرىسىدا تاللىشىمغا ئهركىنلىك بهردى، مهن شاپائهت قىلىشنى 

تىرمىزى، . نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهي ئۆلگهن كىشىگه يېتىدۇ تاللىدىم، مىنىڭ شاپائىتىم ئالالھقا بىرهر
 .ئهھمهد، ئىبنى ھهببانالر توپلىدى، سهھىھ
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يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ تهلھهت رهزى. 57
ماڭا رهببىم تهرهپتىن بىر ئهلچى كېلىپ مۇنداق دېدى، ئۈممىتىڭدىن كىم ساڭا بىرقېتىم : مۇنداق دېگهن
ئۆچۈرىدۇ،  ساالم يوللىسىا، ئالالھ ئۇنىڭغا ئون ياخشىلىق يېزىپ، ئون خاتالىق گۇناھىنى- دۇرۇت، دۇئايى
يهنه ) يهنى ساۋابىنى(ساالمنىڭ ئوخشىشىنى -شۇ دۇرۇت، دۇئايى. دهرىجه كۆتۈرىدۇ10ئۇنىڭ ئۈچۈن 

 . ئهھمهد توپلىدى، ئهلبانى سهھىھ دېگهن. ئۇنىڭغا قايتۇرىدۇ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق . 58
ماڭا بۈگۈن كېچه رهببىمنىڭ نهزلىدىن بىر ئهلچى كېلىپ مۇنداق دېدى، بۇ مۇبارهك جايدا، يهنى : دېگهن

بۇخارى، ئهبۇ داۋۇت، ئهھمهد . ڭ ئىچىده دېگىنئهقىيق دېگهن جايدا ناماز ئوقۇغىن، ئۆمره ھهج پهرز ھهجنى
 .توپلىدى، سهھىھ
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ىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئ. 59
ماڭا بۈگۈن كېچه رهببىم تهبارهك ۋهتهئاال ئهڭ گۈزهل سۈرهتته كېلىپ مۇنداق دېدى، ئى : مۇنداق دېگهن

نېمه توغرىسىدا دهتاالش  ئۈستۈنكى جامائهت، پهرىشتىلهرنىڭ! مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
ئاندىن رهببىم ئالالھ قولىنى ئىككى تاغىقىم ئارىسىدا . قىلىۋاتقىنىنى بىلهمسهن؟ مهن، ياق بىلمهيمهن دېدىم

زېمىن ئارىسىدىكى بارلىق -قويدى، ئۇ سوغۇق لهززهتنى كۆكسۈم ئارىسىدا تاپتىم، شۇنىڭ بىلهن ئاسمان
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مهن، . ئهمدى بىلدىڭمۇ؟ دېدى! ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنهرسىلهرنى بىلدىم، ئاندىن، ئى رهسۇلۇلال
ھهئه بىلدىم، ئۇالرنىڭ دهتاالش قىلىپ داۋاالشقانلىرى گۇناھالرنى ئۆچۈرىدىغان كهفارهت توغرىسىدا، 

گۇناھقا كهفارهت بولىدىغان ئىشالر بولسا مهسچىتته نامازدىن كىيىن ئولتۇرۇش، . دهرىجىلهر توغرىسىدا ئىكهن
ئالالھ، راست دېدىڭ، . لهر بىلهن جامائهتكه مېڭىش، قىيىنچىلىقتىمۇ تاھارهتنى كامىل ئېلىش دېدىمقهدهم

كىم يۇقىرىقى ئىشالرنى قىلسا ياخشىلىق بىلهن ياشاپ، ! ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
ئى مۇھهممهد . دۇياخشىلىق بىلهن ئۆلىدۇ، خاتالىقىدىن ئانىسى تۇغقان كۈندىكىدهك پاك بولۇپ كېتى

مهن سىلىدىن تۆۋهندىكى ! ئى ئالالھ: ناماز ئوقۇغان چېغىڭدا مۇنداق دۇئا قىل! سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
ئىشالرنى سورايمهن، ياخشىلىقالرنى قىلىشنى، يامانلىقالرنى تهرك ئېتىشنى، مىسكىنلهرنى ياخشى كۆرۈشنى، 

بهندىلىرىگه . تهۋبهمنى قوبۇل قىلىشلىرىنى سورايمهن، ىنىماڭا مهغپىرهت قىلىشلىرىنى، رهھمهت قىلىشلىر
بىرهر پىتنه، سىناق ئىراده قىلسىال مېنى پىتنىگه قويماستىن سىلى تهرهپكه ئېلىپ كهتسىله، بۇ مىنىڭ 

ساالمنى كهڭرى قىلىش، تائام بېرىش، كىشىلهر : يۇقىرى مهرتىۋىلهر بولسا سىدهرىجى. سورايدىغىنىم
ئهھمهد ئابدۇرهززاق، ئابدۇ ئىبنى ھۈمهيدهتلهر خاتىرىلىگهن، . رده ناماز ئوقۇشتۇر دېدىئۇخالۋاتقان كېچىله

 .سهھىھ ھهدىستۇر
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ئهبۇ ئۇسهيىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 60

جىبرىئىل ماڭا قىزىتما كېسهل بىلهن ۋابا كېسىلىنى ئېلىپ كهلدى، مهن قىزىتما كېسىلىنى : مۇنداق دېگهن
بولسا ئۈممىتىم ئۈچۈن شهھىدلىك ۋه  مهدىينىده ئېلىپ قېلىپ، ۋابا كېسهلنى شامغا ئهۋهتتىم، ۋابا كېسىلى

  .ئهھمهد، ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ. ئۇالرغا رهھمهتتۇر، كاپىرالرغا بولسا ئازابتۇر
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ارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئۇممه پهزلى بىنتى ھ. 61
ماڭا جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ مۇنداق خهۋهر قىلدى، ھهقىقهتهن : ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن

يهنى مىنىڭ ئۈممىتىم ئۇلۇغ ھۈسهيىننى ئۆلتۈرىدىكهن، جىبرىئىل ماڭا قىزىل تۇپراقنى ئهكىلىپ كۆرسهتتى، 
 . ھاكىم مۇستهدرهكته توپلىغان، سهھىھ. بۇ تۇپراق ئۇنىڭ شهھىدلىك جايىدۇر
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للهلالھۇ ئهلهيھى سائىب ئىبنى خهلالد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 62

مهن بىلهن بىرگه بولغان (ساھابىلىرىمنى ، ماڭا جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ: ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن
نهسهئى، ئهبۇ . ھهجدىكى تهلبىيىده ئاۋازلىرىنى ئۈستۈن كۆتۈرۈشكه بۇيرۇشۇمنى بۇيرىدى) كىشىلهرنى

ئهلبانى . ان، ھاكىم، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھداۋۇد، ئىبنى ماجه، ئهھمهد، مالىك، دارمى، ئىبنى ھهبب
ئۈچ راۋىي كىتابالرنىڭ ئىسمىنى يېزىپ قويغان نۇرغۇن ھهدىسلهرنى تهكشۈرسهك بارلىق -رهھمهھۇلالھ ئىككى

 . ھهدىس كىتابالردا چىقىدىكهن
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ۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھ. 63
ھۈسهن - ماڭا جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ مۇنداق بېشارهت بهردى، ھهقىقهتهن ھهسهن: مۇنداق دېگهن

 . ئىبنى سهئىد توپلىدى، سهھىھ. جهننهت ئهھلىنىڭ ياشلىرىنىڭ خوجىسى، كاتتىسىدۇر
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 64
لهيھىسساالم كېلىپ مۇنداق بېشارهت بهردى، ھهقىقهتهن ئۈممىتىڭدىن كىم ماڭا جىبرىئىل ئه: مۇنداق دېگهن

مهن ئۇنىڭغا گهرچه زىنا قىلىپ، . ئالالھقا ھېچنېمىنى شېرىك كهلتۈرمهي ئۆلسه، ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ
بهيھهقى . ئوغرىلىق قىلسىمۇ شۇنداقمۇ؟ دېدىم، ئۇ گهرچه زىنا قىلىپ، ئوغرىلىق قىلسىمۇ شۇنداق دېدى

  .ىلىگهن، سهھىھ ھهدىستۇرخاتىر
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ئۇبهي ئىبنى كهئبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 65
ماڭا جىبرىئىل كېلىپ مۇنداق دېدى، ھهقىقهتهن ئالالھ سىنى ئۈممىتىڭگه : ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن

هپۇ قىلىپ ساقلىشىنى ۋه مهغپىرهت قۇرئاننى بىر ھهرپ بىلهن ئوقۇپ بېرىشىڭگه بۇيرۇدى، مهن ئالالھدىن ئ
ئاندىن ئىككىنچى قېتىم كېلىپ، . قىلىشنى سورايمهنكى، ئۈممىتىم ئۇنىڭغا تاقهت قىاللمايدۇ دېدىم

ھهقىقهتهن ئالالھ سىنى ئۈممىتىڭگه قۇرئاننى ئىككى ھهرپكه ئاساسهن ئوقۇپ بېرىشىڭگه بۇيرىدى دېدى، 
ىاللمايدۇ دېدىم، ئۈچىنچى قېتىم كېلىپ، ئۈچ ھهرپكه مهن يهنه شۇ دۇئانى قىلىپ سورىدىم، تاقهت ق

ئاساسهن ئوقۇپ بېرىشكه بۇيرىدى دېدى، مهن يهنه ئالالھدىن ئهپۇ قىلىپ، ساقلىشىنى، مهغپىرهت قىلىشنى 
سورايمهنكى، ئۈممىتىم ئۇنىڭغىمۇ تاقهت قىاللمايدۇ دېدىم، تۆتىنچى قېتىم كېلىپ، ھهقىقهتهن ئالالھ ئهززه 

ئۈممىتىڭگه قۇرئاننى يهتته  ھهرپكه ئاساسهن ئوقۇپ بېرىشىڭگه بۇيرىدى دېدى، ئۇالر قايسى  ۋه جهلله سىنى
 . مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىدى، سهھىھ. ھهرپ بىلهن ئوقۇسا توغرا ئوقۇغان بولىدۇ دېدى

ه خىل ئىئراپ، ئالىمالر بۇ يهتته ھهرپ دېگهننى يهتته قهبىله لۇغىتى، يهتته خىل ئهرهب تىلى ياكى يهتت
. ز قىلمايدۇ، ياكى يهتته تۈرلۈك مهسىله بارۇتهر- تاۋۇش بهلگىسى قويۇش، ئهمهلىيهتته مهنىگه دهخلى

. ھارام، مىسال، ئىبرهت، تارىخ ۋه ئىز، قورقۇتۇش، قىزىقتۇرۇش دېگهندهك تهپسىرلهرنى بهردى-ھاالل
چۈنكى رهسۇلۇلالھ . ارام دېسه خاتالىشىدۇھ-مۇھهممهد ئىبنى جهرىير ئۆز تهپسىرىده بۇ يهتته ھهرپنى ھاالل

ئۇنداقتا بىرنى ھاالل قىلدىڭ، . ھهر ئىككى خىل ئوقۇغان ساھابىنى توغرا قىلدىڭ، ياخشى قىلدىڭ دېگهن
بىرنى ھارام قىلدىڭ دهپ ھاالل ۋه ھارام قىلىشقا يول قويغان بولمايدۇ، بۇ مۇمكىن ئهمهس، ھهدىسنىڭ 

ئهمهلىيهتته ئوسمان رهزىيهلالھۇ . ى خاالس، زىر زهۋهر مهسىلىلىرىدۇرچۈشهنچىسىدىن ئۇ تاۋۇش بهلگىلىر
بىرىنى - ماجىراالرنى، بىر-ئهنھۇالر قۇرئاننى توپالپ، بىرال ھهرپ بىلهن تارقاتتى، بۇ ئىختىالپنى، جېدهل

همدى ئىسالم پېشۋاسى ئىبنى تهيمىييه، مانا ئ. ئهيىبلهپ، سهن كاپىر، سهن كاپىر دېيىشلهرنى تۈگهتتى دېدى
بارلىق مۇسۇلمانالر، ئىمامالر، شۇ بىر ھهرپ بىلهن ئوقۇۋاتىدۇ ھهم شۇنداق ئوقۇشى الزىم، پىتنه، ئىختىالپ 

 .تهپسىر كىتابلىرىدا بۇ يهتته خىل ئىئراپ تېپىلىدۇ. تېرىشقا قهتئىي رۇخسهت قىلىنمايدۇ دېگهن
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 66
ماڭا جىبرىئىل كېلىپ، ئۈممىتىڭگه مۇنداق بېشارهت بهرگىن دېدى، ھهقىقهتهن كىم ئالالھقا : دېگهنمۇنداق 

مهن ئى جىبرىئىل، گهرچه ئۇ زىنا . ھېچ نېمىنى شېرىك كهلتۈرمهي، مۆئمىن ھالدا ئۆلسه، جهننهتكه كىرىدۇ
ىم شۇنداق، گهرچه ئۇ زىنا قىلىپ، ئوغرىلىق قىلسىمۇ شۇنداقمۇ؟ دهپ ئۈچ قېتىم سورىسام، ئۇ ئۈچىلى قېت

. قىلىپ، ئوغرىلىق قىلسىمۇ جهننهتكه كىرىدۇ، ھهتتا، ھاراق ئىچسىمۇ شۇنداق دېگهننى زىياده قىلدى
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ھهدىستىن يۇقىرىقى گۇناھالرنى قىلغان . نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان، ئهھمهد توپلىدى، بۇ سهھىھ
زىناخور توي : يره بولۇپ، مۇنداق جازاالرغا تارتىلىدۇكىشى كاپىر بولۇپ كهتمهيدۇ، ئهمما ئۇ گۇناھى كهبى

قامچا يهيدۇ، بۇ دۇنيادا  80قىلغان بولسا رىجىم قىلىنىدۇ، ئوغرىنىڭ قولى كېسىلىدۇ، ھاراق ئىچكۈچى 
جازاالنمىغان بولسا، ئاخىرهتته ئالالھ خالىسا جازاالپ خالىسا ئهپۇ قىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن تهۋبه قىلىش 

 .پهرزدۇر
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زهيد ئىبنى خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 67

مۇنداق دېدى، ھهقىقهتهن ئالالھ سىنى مۇنداق بۇيرىدى، ماڭا جىبرىئىل كېلىپ : ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن
سهن ساھابىلىرىڭنى بۇيرۇغىن، ئۇالر ھهجدىكى تهلبىيىده يهنى لهببهيكه دېگهن دۇئادا ئاۋازلىرىنى ئۈستۈن 

ھاكىم ئىبنى ھهببان، . كۆتۈرسۇن، چۈنكى، ئۇ ھهجنىڭ شوئارى ، ھهج پائالىيىتىنىڭ رهسمىيهتلىرى دېدى
  .يۇقىرىقى ھهدىسكه ئاخىرقى سۆزلهر زىياده قىلىندى. اجه توپلىدى، سهھىھئهھمهد ئىبنى م
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 68
ئىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ مۇنداق دېدى، مهن ئۆتكهن كېچه قېشىڭغا كهلگهن ماڭا جىبرى: مۇنداق دېگهن

ئىدىم، مېنى سهن بار ئۆيگه كىرىشتىن مۇشۇ ئىشالر توسۇپ قويدى، ئىشىك ئۈستىده سۈرهت بار ئىكهن، 
ىڭ ئۆيدىكى سۈرهتن. ئۆيده قىرام پهرده بولۇپ، ئۇنىڭدا سۈرهت بار ئىكهن، شۇنداقال ئۇ ئۆيده ئىت بار ئىكهن

پهردىنى كېسىپ . بېشىنى كېسىۋېتىشكه بۇيرۇغىن، شۇنداق قىلغاندا ئۇ سۈرهت دهرهخنىڭ تۇرقىغا ئۆزگىرىدۇ
. ياستۇق قىلىشقا، تاشالپ ئولتۇرىدىغان نهرسه قىلىشقا بۇيرۇغىن، ئىتنى بولسا چىقىرىۋېتىشكه بۇيرۇغىن

 .تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىدى، سهھىھ
تهپسىرىدىكى سۈرهتلهرگه ۋه ئىسالمى مۆجىزه فىلىملىرىگه رۇخسهت قىلىنغان بولسىمۇ، تهنتاۋى 

. سهۋهبسىز، ئورۇنسىز، ئۆزرىسىز خاتىره قالدۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ سۈرهتكه چۈشۈش دۇرۇس ئهمهس
هت چۈنكى، بۇددا دىنى سۈرهت ئارقىلىق مهيدانغا كهلگهن، قىيام. بولۇپمۇ ھهيكهل، بۇت ھارام قىلىنغان

  .كۈنى شۇنىڭ ئۈچۈن سۈرهت سىزغۇچىالر قاتتىق ئازابلىنىدۇ، بۇ ھهدىس كىيىن كېلىدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 69

ماڭا جىبرىئىل كېلىپ مۇنداق دېدى، ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى، مانا بۇ خهدىيچه رهزىيهلالھۇ : مۇنداق دېگهن
ئهگهر ئۇ قېشىڭغا ) يهنى ھازىر كېلىدۇ(ئام، شاراب ئېلىپ كهلدى ئهنھا سېنىڭ قېشىڭغا قاچىدا چاي، تا

كهلسه، ئۇنىڭ رهببى ئالالھ ۋه مهندىن ساالم يوللىغىن، شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۇنىڭغا جهننهتتىكى ئىچى 
چۇرۇڭ يوق، -ئۇ ئۆيده ئاۋاز، ۋاراڭ. كاۋاك گۆھهر مارجان، جهۋھهردىن بولغان ئۆي بىلهن بېشارهت بهرگىن

بۇخارى، مۇسلىمغا سهھىھ دېيىشنىڭ ھاجىتى يوق، . (مۇسلىم توپلىدى، سهھىھ. هت يوق دېدىمۇشهقق
 )چۈنكى بۇ ئىككى كىتاب سهھىھدۇر
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ولۇپ، بۇ ھهدىسنى مۇسلىم، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان ھاكىمالر توپلىغان ب. 70

  .يۇقىرىقىغا ئوخشاش
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لھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ته. 71
ماڭا جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ مۇنداق دېدى، ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى : مۇنداق دېگهن

شى بىرال قېتىم ھهقىقهتهن رهببىڭ ئهززه ۋه جهلله مۇنداق دېدى، ساڭا ئۈممىتىڭدىن بىرهر كى! ۋهسهللهم
رهھمهت يوللىنىدۇ، ئهگهر ساڭا بىرال قېتىم ساالم يوللىسا، ئۇ  10دۇرۇت، دۇئايى رهھمهت يوللىسا، ئۇنىڭغا 

قېتىم ساالم يوللىنىدۇ، سهن بۇنىڭغا رازى بولمامسهن؟ مهن، ئى رهببىم مهن رازى، مهن رازى  10كىشىگه 
  .يائۇلمهقدهسىلهر توپلىدى، سهھىھنهسهئى، ئىبنى ھهببان، ئهھمهد، ھاكىم، زى. دېدىم
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 72
ماڭا جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ مۇنداق دېدى، ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى : مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ھاراققا، ئۇنى سىقىپ چىقارغۇچىغا ۋه ئىشلهپ بېرىشنى تهلهپ قىلغۇچىغا، ! ۋهسهللهم
كىشىگه، ساتقۇچىغا، سېتىۋالغۇچىغا، ئۇنى قۇيۇپ بهرگهن ئاپىرىلغان ۈپ ئاپارغۇچىغا ۋه ئىچكۈچىگه، كۆتۈر

. ساقىيغا، سۇغارغۇچى ساھىبخانغا لهنهت قىلدى، يهنى رهھمىتىدىن يىراق قىلدى، ئازابقا يېقىن قىلدى
  .ھاكىم، تهبرانى، بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىدى، سهھىھ
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، رهسۇلۇلالھ رىۋايهت قىلىنىدۇكى االردىنسهھلى ئىبنى سهئىد، جابىر ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇم. 73
ماڭا جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ مۇنداق دېدى، ئى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن

خالىغانچه ياشا، سهنمۇ ئۆلىسهن، خالىغان كىشىنى ياخشى ! مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
. كۆرىسهنمۇكاپاتىنى -يرىلىسهن، خالىغانچه ئهمهل قىل، ئۇنىڭ جازاكۆرگىن، سهن ئۇنىڭدىن بۇ دۇنيادا ئا

بىلگىنكى، مۆئمىننىڭ ئۇلۇغلۇقى، شهرىپى كېچىده قىيامده تۇرۇشتۇر، ئىززىتى بولسا كىشىلهردىن ئۆزىنى 
  .ھاكىم، بهيھهقى، شىيرازى، ئهبۇ نۇئهيىملهر توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن دېگهن. بىھاجهت تۇتۇشتۇر
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ئابدۇرهھمان ئىبنى خهنبهش رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 74

 :ماڭا جىبرىئىل كېلىپ دېگىن دېدى، مهن نېمه دهيمهن دېسهم، ئۇ: ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن
يامانالر تاجاۋۇز قىاللمايدىغان كامىل سۆزى بىلهن ئالالھ ياراتقان، كهڭ تارقىتىپ -ئالالھنىڭ ياخشى

ساق، كامىل سۈرهت ئاتا قىلىپ ياراتقان نهرسىلهرنىڭ يامانلىقىدىن، ئاسماندىن چۈشىدىغان -ياراتقان، ساپ
ىگه ياراتقان ۋه زېمىندىن چىقىدىغان ۋه ئاسمانغا چىقىدىغان نهرسىلهرنىڭ يامانلىقىدىن، ئالالھ زېمىن ئىچ

كۈندۈزنىڭ پىتنىسىنىڭ يامانلىقىدىن، كېچىده يول يۈرگۈچىنىڭ -نهرسىلهرنىڭ يامانلىقىدىن، كېچه
. يا رهھمان دېگىن دېدى) ياخشىلىق بىلهن يول يۈرگۈچى بۇنىڭدىن مۇستهسنا(يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن 

  .ئهھمهد، تهبرانى خاتىرىلىگهن، سهھىھ
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جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 75

! ماڭا جىبرىئىل كېلىپ مۇنداق دېدى، ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
تېپىپ ياخشىلىق قىاللماي ئۆلۈپ، دوۋزاخقا كىرسه، ئالالھ ئۇنى  ئانىسىنىڭ بىرهرسىنى - كىم ئاتا 

رهھمىتىدىن يىراق قىلسۇن، ئامىن دېگىن دېدى، مهن ئامىن دېدىم؛ كىم رامزان ئېيىنى تېپىپ مهغپىرهت 
قىلىنماي ئۆلۈپ دوۋزاخقا كىرسه، ئالالھ ئۇنىمۇ رهھمىتىدىن يىراق قىلسۇن، ئامىن دېگىن دېدى، مهن ئامىن 

؛ كىم ئالدىدا سهن تىلغا ئېلىنىپ ساڭا رهھمهت، دۇرۇت، ساالم يوللىماي ئۆلۈپ دوۋزاخقا كىرسه، ئالالھ دېدىم
تهبرانى توپلىغان، ئهلبانى . ئۇنىمۇ رهھمىتىدىن يىراق قىلسۇن، ئامىن دېگىن دېدى، مهن ئامىن دېدىم

 .سهھىھ دېگهن
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ئوسامهتتىن، دادىسى زهئىد ئىبنى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 76

ن كۈنلهرده جىبرىئىل ماڭا تۇنجى قېتىم ۋهھىي كهلگه: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
تاھارهت ئېلىشدىن پارىغ . ئهلهيھىسساالم كېلىپ، ماڭا تاھارهت ئېلىشنى، ناماز ئوقۇشنى ئۆگىتىپ قويغان

ئهھمهد، ھاكىم، . بولغاندا، بىر چاڭگال سۇنى ئېلىپ ئېغىغا سېپىپ قويدى، يهنى بۇ ئىشنى ماڭا ئۆگهتتى
 . دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ

ن ئاغنى يۇيۇپ تۇرۇش چىقىپ تۇرىدۇ، شهك، گۇمان يوقايدۇ، چۈنكى، ئهۋرهت بۇ ھهدىستىن ئىشتا
 .تۇرغان جاي يۇيۇلىدۇ
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هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئوبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 77

ماڭا جىبرىئىل ئالالھتائاالنىڭ نهزلىدىن كېلىپ مۇنداق دېدى، ئى مۇھهممهد : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ، مهن ئۈممىتىڭگه بهش ۋاخ نامازنى پهرز ! سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

رۇكۇ، سهجدىلىرىگه ۋاپا قىلسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ  ،هت ۋاقىتلىرىغاقىلدىم، كىم بۇ نامازالرنىڭ تاھار
كىم ماڭا يۇقىرىقىالردىن بىرهر . نهزلىمده مهن ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزىدىغان بىر ئهھده، ۋهده بولىدۇ

نهرسىنى كام قىلىپ قويۇپ، ۋاپا قىاللماي ئۇچراشسا ئۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ نهزلىمده ئهھده يوق، خالىسام 
تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى، تهيالىسى، مۇھهممهد ئىبنى نهسرلهر . اليمهن، خالىسام رهھىم قىلىمهنجازا

 .توپلىغان، سهھىھ
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ىئىل بىلهن مىيكائىل قېشىمغا جىبر: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 78
جىبرىئىل، ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ . كېلىپ، جىبرىئىل ئوڭ تهرىپىمده، مىيكائىل سول تهرىپىمده ئولتۇردى

قۇرئاننى بىر ھهرپكه ئاساسهن ئوقۇغىن دېدى، مىيكائىل يهنىمۇ زىياده قىلىپ بېرىشنى ! ئهلهيھى ۋهسهللهم
ئۇ ئۈچ ھهرپ بىلهن ئوقۇغىن دېدى، مىيكائىل يهنه . گىن دېدىمسورىغىن دېدى، مهن زىياده قىلىپ بهر

ئۇ يهتته ھهرپ بىلهن ئوقۇشقىچه يهتتى، ئاندىن يهتته ھهرپكه . شۇنداق دېدى، مهن زىيادىلىقنى سورىدىم
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بۇ ھهدىسنى نهسهئى، ئهھمهد، ئابدۇ ئىبنى . ئاساسهن ئوقۇغىن، ھهممىسى شىپا ۋه كۇپايىدۇر دېدى
ىبنى كهئبدىن، ئهھمهد تهبرانى ئهبۇ بۇكرهتتىن، ئىبنى زهريس، ئوبادهت ئىبنى سامىتتىن ھۇمهيده، ئۇبهي ئ
 .توپلىغان، سهھىھ
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھۇزهيفه. 79
ماڭا ئاسماندىن بۇرۇن چۈشۈپ باقمىغان بىر پهرىشته چۈشۈپ ساالم قىلىپ مۇنداق بېشارهت : مۇنداق دېگهن

وجىسى، پاتىمه ھۈسهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالر جهننهت ئهھلىنىڭ ياشلىرىنىڭ خ-بهردى، ھهقىقهتهن ھهسهن
ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، . رهزىيهلالھۇ ئهنھا جهننهت ئهھلىنىڭ ئاياللىرىنىڭ سهييىدى، خوجىسى دېدى

  .ئهلبانى رهھمهھۇلالھ سهھىھ دېگهن، بۇنىڭ ئوخشىشى يۇقىرىدا ئۆتتى
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ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 80
قهلبىڭنىڭ يۇمشىشىنى، ھاجىتىڭگه يېتىشنى ياخشى كۆرهمسهن؟ يېتىملهرگه رهھىم قىلىپ، : مۇنداق دېگهن

شۇنداق قىلساڭ، قهلبىڭ يۇمشايدۇ، . ن يېگهن تائامدىن بهرگىنبېشىنى سىال، يهنى ياخشىلىق قىل، سه
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ ھهدىس. ھاجىتىڭگىمۇ يېتىسهن
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 81

ئى كىشىلهر، دۇئادا تېرىشچانلىق كۆرسىتىشنى ياخشى كۆرهمسىلهر؟ ئۇنداق بولسا، ئى : دېگهنمۇنداق 
ئالالھ، بىزگه سىلىگه شۈكرى قىلىشقا، سىلىنى ئهسلهپ زىكرى ئېيتىشقا، ئىبادهتلىرىنى ياخشى قىلىشقا 

  .ھاكىم مۇستهدرهكته، ئهبۇ نۇئهيىم ھىلىيهتته توپلىغان، سهھىھ. ىله دهڭالرياردهم بهرس
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئۇممه ھانئى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 82
ئىبنى ماجه، تهبرانى، خهتىيبولبهغداد توپلىغان، سهھىھ . قوي بېقىڭالر، ئۇ بهرىكهتتۇر: اق دېگهنمۇند

  .ھهدىستۇر
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: گهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېرىۋايهت قىلىنىدۇكى، يهنه شۇ ئايالدىن . 83
ئاخشام ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدۇ، ياخشىلىق بىلهن چىقىپ ياخشىلىق بىلهن - قوي باققىن، ئۇ ئهتىگهن

  .بۇ ھهدىسنى ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن. قايتىدۇ
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 84
قارارگاھقا  ئاستىدىكىبۇ قۇياشنىڭ قهيهرگه بارىدىغىنىنى بىلهمسىلهر؟ ھهقىقهتهن بۇ ئهرش : ق دېگهنمۇندا

ئاندىن ئۇ بېرىپ سهجده قىلىپ يىقىلىدۇ، ئۇ سهجدىده بېشىڭنى كۆتۈر، كهلگهن . بارغانغا قهدهر ماڭىدۇ
يهنه . ىغان جايدىن چىقىدۇئاندىن ئۇ قايتىپ يهنه چىقىد. دېيىلگهنگه قهدهر تۇرىدۇ! يېرىڭگه قايتقىن
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. ئۇ يهنه قايتىپ، چىقىدىغان جايدىن چىقىدۇ. مېڭىپ، يهنه شۇنداق قىلىدۇ، ئۇنىڭغا يهنه شۇ سۆز قىلىنىدۇ
كىشىلهر ئۇنىڭدىن ھېچنېمىنى ئىنكار قىلمايدۇ، يهنى بۇ خىل ئىشالر قىيامهت كۈنىگىچه داۋام قىلىدۇ، 

يهنه سهجده قىلىپ تۇرىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا بېشىڭنى  ئاستىدا ئاخىرىدا ئۇ ئهرش. كىشىلهر بۇنى بىلمهيدۇ
بۇ ئىشنىڭ . دېيىلىدۇ، ئاندىن ئۇ ئهتىسى كىرگهن جايدىن چىقىدۇ! كۆتۈر، ئهته كىرگهن جايىڭدىن چىق

بولسا بۇرۇن ئىمان كهلتۈرمىگهن بولسا، ئىماندا ياخشىلىق قىلمىغان كۈن قاچان بولىدىغىنىنى بىلهمسىلهر؟ ئۇ 
  . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) بۇ قىيامهت ئاالمىتى. (نهپسىگه ئىمانى مهنپهئهت بهرمهيدىغان چاغدا يۈز بېرىدۇ بولسا،

قۇياش . بۇنىڭ ئوخشىشى بۇخارىيدىمۇ بار بولۇپ، بۇ سهھىھ ھهدىس مهڭگۈ مۆجىزه ئورۇندا تۇرماقتا
كىرگهن جايدىن قانداق چىقىدۇ؟ ئۇنداق بولمىسا، . زېمىنغا كىرمهستىن ماڭىدىكهن، زېمىن بىلله ماڭىدۇ

. مىڭ كىلومېتىر ماڭىدۇ دېگهن 28مىليون  17كۈندۈزده -ئالىمالر قۇياش ئۆز ھهمراھلىرى بىلهن بىر كېچه
  .، ئۆز پهلىكىده سهيره قىلىدۇ دېيىلگهنبۇ توغرىسىدا سۈره ياسىندا ئوچۇق قىلىپ قۇياش ماڭىدۇ. ئالالھ ئالىم
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ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهس. 85
پاسات تېرىش ئۈچۈن -ئۇ بولسا كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا پىتنه ئىزهھ دېگهن نېمه بىلهمسىلهر؟: دېگهن

  .بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى ۋه باشقىالر توپلىغان، سهھىھ. بهزىلهرگه يۆتكهپ گهپ توشۇشتۇربهزىلهرنىڭ سۆزىنى 
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لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 86

غهيۋهتنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسىلهر؟ قېرىندىشىڭنى ئۇ ياقتۇرمايدىغان نهرسه بىلهن تىلغا : مۇنداق دېگهن
ئهگهر سهن دېگهن شۇ نهرسه ئۇنىڭدا بولسا غهيۋهت بولىدۇ، ئهگهر بولماي قالسا، سهن . ئالساڭ، بۇ غهيۋهت

  .مۇسلىم، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهدلهر توپلىغان، سهھىھ. چاپلىغان بولىسهن ئۇنىڭغا بوھتان
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 87
س ئىپالس كىشى دېگهن مۇنداق مۇپلىسنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسىلهر؟ ھهقىقهتهن مۇپلى: مۇنداق دېگهن

كىشى بولۇپ، قىيامهت كۈنى نۇرغۇن ناماز، روزا، زاكاتالر بىلهن كېلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه، بىرنى تىلالپ 
بىرگه بۆھتان قىلىپ، ئۇنىڭ مېلىنى يهۋېلىپ، بۇنىڭ قېنىنى تۆكۈپ، ئۇنى ئۇرۇپ، بۇنى قىلىپ 

ئهگهر باشقىالرنىڭ ئۇنىڭ ئۈستىدىكى . ئېلىپ بېرىلىدۇبۇنىڭغا -ده، ئۇنىڭ ياخشىلىقلىرى ئۇنىڭ-كېلىدۇ
ھهققى تۈگىمهستىن ياخشىلىقى تۈگهپ كهتسه، باشقىالرنىڭ خاتالىق گۇناھلىرى ئۇنىڭ ئۈستىگه تاشلىنىپ 

  .تىرمىزى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. دوۋزاخقا تاشلىنىدۇ، مانا بۇ مۇپلىس، ئىپالس ئادهم دېدى
= "$�$*i�	 "	u[ $/ "LI95� ¿��	 q90 � 8u�� &$() : 4�  n�� } �_�{$@< L �_{$�6 �$�� L .12	 n[� �$�� ��) pa$R�	 3I �/ 3$*D 	u[

��$� � 8u�� &$< } 	9�� �_1/ «(10 B L �_�) G	b0 N) �[�Q6 : } �_�{$@< L �_{$�6 �$�� L I$1�	 n[� �$�� ��) pa$R�	 3I �/ 3$*D 	u[
 �[�Q6 4�  n�� "Z L n  8� n  "Z L .12	 n[� nR� �� �*  .12	 ��$� "h) 	'�I$< L 	LG9, 	9�� �_1/ «(10 B L �_�) G	b0 N)

 G$@R�	 �/ �i�I °�) n  8� n  "Z L I$1�	 n[� nR� �� �*  I$1�	 ��$� ) " ! ��  jR��	 � E0�) L .12	 � E0�) (L�  ��	 �  
ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلال. 88

بۇ ئىككى كىتابنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسىلهر؟ ئاندىن ئوڭ قولىدىكى كىتابقا مۇنداق دېدى، : مۇنداق دېگهن
بۇ ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن بولغان كىتاب بولۇپ، بۇنىڭدا بارلىق جهننهت ئهھلىنىڭ 
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ئاندىن ئاخىرىغىچه قىسقىچه تامامالپ، . ئىسىملىرى، دادىلىرىنىڭ، قهبىلىلىرىنىڭ ئىسىملىرىمۇ باردۇر
ئاندىن سول قولىدىكىگه، بۇمۇ ئالالھ تهرىپىدىن بولغان . كام قىلىنمايدۇ-ئىجمالى پۈتتۈرۈلگهن، زىياده

بۇ . ى، قهبىلىلىرىنىڭ ئىسمىمۇ باركىتاب، بۇ كىتابتا دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئىسىملىرى ھهتتا ئۇالرنىڭ ئاتىلىر
توغرا يول تۇتۇڭالر، . كىتابمۇ ئاخىرغىچه پۈتتۈرۈلدى، زىياده ئارتۇق كهم قىلىنمايدۇ، مهڭگۈ شۇنداق

ھهقىقهتهن جهننهت ئهھلى . لۇڭالروئىبادهت بىلهن يېقىن ب-يېقىنچىلىق ئىزدهڭالر، يهنى ئالالھقا تائهت
ئۇنىڭ ئهمىلى جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمىلى بىلهن تامام قىلىنىدۇ، دوۋزاخ قانداق ئهمهل قىلىشدىن قهتئىينهزهر 

ئهھلىنىڭ بولسا قانداق ئهمهل قىلىپ كېتىشىدىن قهتئىينهزهر، دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئهمىلى بىلهن تامام 
ئاخىرغىچه، ئاداققىچه چىڭ تۇرۇڭالر، رهببىڭالر مۇنداق . يهنى، ئهمهللهرنىڭ ئاخىرقىسى ھېساب. قىلىنىدۇ

ئىنسانالرنىڭ جىنالرنىڭ بىر پىرقىسى جهننهتته، يهنه « ) يهنى ئىشنى تۈگهتتى(يىش بىلهن پارىغ بولدى دې
 .نهسهئى، تىرمىزى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ» بىر پىرقىسى دوۋزاختا بولىدۇ

 n[� �rV 	'�'i5 "� "'��5� = .12	 n[� T�e 	'�'i5 "� "'��5� = .12	 n[� W�I 	'�'i5 "� "'��5� BZ $_�Q90 B .12	 "Z = .12	
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G'R�/  
لهم ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهل. 89

بولۇشقىچۇ؟ ھهتتا  3/1ى بولۇشىڭالرغا رازى بوالمسىلهر؟ 4/1سىلهر جهننهت ئهھلىنىڭ : مۇنداق دېگهن
. جهننهت ئهھلىنىڭ يېرىمى بولۇشۇڭالرغا رازى بوالمسىلهر؟ ھهقىقهتهن جهننهتكه پهقهت مۇسۇلمانالر كىرىدۇ

بىر تال ئاق تۈكچىلىك ياكى تۇم قىزىل سىلهر مۇشرىك دىنسىزالرغا نىسبهتهن تۇم قارا كالىنىڭ تېرىسىدىكى 
. تىرمىزى، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. كالىنىڭ تېرىسىدىكى بىر تال قارا تۈكچىلىك كېلىسىلهر

  .يهنه بىر ھهدىسته ساھابىلهر خۇشاللىقتىن تهكبىر ئېيتىدۇ
/ p*(0'��	 LY BZ .@Ri�	 ºD ��£*�0 B ��h) �D'D�5 $/ .F@�	 	'D�5	 .F@�	 � ) P G (�  ��	 �  

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 90
ھهبهشىستانلىق قارا تهنلىكلهر سىلهر بىلهن ئۇرۇشماي سىلهرنى جىم قويسىال، سىلهرمۇ ئۇالر : مۇنداق دېگهن

لىرىنى پهقهت ھهبهشىستانلىق كىچىك، ئىنچىكه پاچاقالر نىنىڭ كابىلهن ئۇرۇشماي جىم قويۇڭالر، كهئب
ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى مىشكاتتا زهئىپ دېگهن بولسىمۇ، بۇ . چىقىرىۋېتىدۇ

  .كىتابدا ھهسهن دېگهن
N*Q	 L ��	�, M��i� �i�@< "$D �/ ?�[ $�h) v  	Lu£) �i*e9� 	Yh) �i*D�5 $/ s'D�5	 �_{$�@�� 4�  �_) ) ! (M�0�[ \� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 91
. مهن سىلهرنى جىم قالدۇرسام، سىلهرمۇ مهندىن سوئال سورىماي، مېنى جىم قويۇڭالر: مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇنقىالر كۆپ سوئال . نى مهندىن ئېلىڭالرسىلهرگه سۆزلهپ بهرسهم، ئاندىن ئۇ
تىرمىزى توپلىغان، . سوراش بىلهن پهيغهمبهرلهرگه قارشى ئىختىالپ قىلىشىپ، ھاالك بولۇپ كهتكهن

  .سهھىھدۇر
 3 ��<$) O$1�$� >��� 	YZ = Y$R/ $0 $�$*) "'i5 "� 90�5� ) L $[$�� L �F�	 ) 4� A	 ?�I �,	 �@, ( L ) 4F`0 	YZ n���	 ( L ) ��<	

 ?�I �,$� )  . ( q (��$g �  
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىر قېتىم مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ خۇپتهن نامىزىدا . 92

ئى مۇئاز، سهن : سۈره بهقهرنى ئوقۇغاندا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ى پىتنىگه قوياي دهمسهن؟ كىشىلهرگه ناماز ئوقۇپ بهرسهڭ، سۈره شهمسى، سۈره ئهئال، سۈره كىشىلهرن

� L $[$�� L ( لهيلى، سۈره ئهلهق، ئىقرائ الرنى ئوقۇغىنF�	 ) 4� A	 ?�I �,	 �@, ( L ) 4F`0 	YZ n���	 ( L ) �,$� ��<	
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 ?�I( ئىبنى ماجه ۋه  باشقىالر توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇر. 
5� $_R^�5 "� n@< ?5�+V !G9� N[ = !$5'/ $_*�´ "� 90� ) P (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 93
سىشتىن ئۆلتۈرهي دهمسهن؟ ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه بېقىيناپ سهن ئۇ جاندارنى بىر نهچچه ئۆلۈمده : مۇنداق دېگهن

 .بۇرۇن پىچىقىڭنى بېلىسهڭ بولمامدۇ؟ ھاكىم مۇستهدرهكته توپلىغان، سهھىھ
 $�R� �i�R� n*(0 	G$1)� s'R@*5 L M$)L �i�L� �/ sZ L B� = M$)L �D�Q6 �/ s� "' b5� ) �� (.�e	L �   

ھى ۋهسهللهم ۋاسلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 94
، بولۇڭالركىمېنى سىلهردىن كېيىن ئاخىردا ئۆلۈپ كېتىدۇ دهپ گۇمان قىالمسىلهر؟ ئاگاھ : مۇنداق دېگهن

بىرلهپ تۈگىگهن، يوقىغان -مهن سىلهردىن بۇرۇن ۋاپات بولىمهن، سىلهر بهزىڭالر بهزىڭالرنى ئۆلتۈرۈپ بىر
 . ئهھمهد توپلىدى، سهھىھ. ھالدا ماڭا ئهگىشىسىلهر

�5� �{$< L� 9g$, ?�/ ���  L BZ ~V W�'/ $_�) $/ L U5 "� �N5 $/ L �$��	 ��� W�A sZ = W�� $/ "'R ) �$���	 �� ( � 
�	b� �� ��i�  

ھهكىيىم ئىبنى ھىزام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 95
ن ئاڭلىغان ئاۋازنى ئاڭلىدىڭالرمۇ؟ ھهقىقهتهن مهن ئاسماننىڭ غىچىرالپ سىلهر مه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئاۋاز چىقارغىنىنى ئاڭلىدىم، ئاسمان نېمىشقا ئۇنداق قىلمىغۇدهك؟ ئۇ شۇنداق قىلىشقا اليىق، چۈنكى ئاسماندا 
رانى، تهب. ھهربىر غېرىچ ئورۇن بولىدىكهن، قىيامدا تۇرغان، سهجده قىلىپ تۇرغان پهرىشتىلهر باردۇر

  .سهھىھ. زىيائولمهقدهسى توپلىدى
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 96
بىلهمسهن؟ جهننهتكه تۇنجى قېتىم كىرىدىغان جامائهت مىنىڭ ئۈممىتىمدىن پېقىر، : مۇنداق دېگهن

قىيامهت كۈنى ئۇالر جهننهتنىڭ ئىشىكى يېنىغا كېلىپ، ئىشىكنى ئېچىشنى تهلهپ قىلىدۇ، . ھاجىرالردۇرمۇ
بىز : ئۇالرغا جهننهتنى باشقۇرغۇچى خهزىنىچىلهر، سىلهر ھېساب بېرىپ بولدۇڭالرمۇ؟ دهپ سورايدۇ، ئۇالر

ق يۈردۇق، ھهتتا شۇنىڭ ئۈستىده نېمىدىن ھېساب بېرىمىز؟ قىلىچلىرىمىز ئالالھ يولىدا مۈرىمىزگه ئېسىقلى
يىل بۇرۇن ئۇالر جهننهتكه  40ئۆلدۇق دهيدۇ، ئۇالرغا ئىشىك ئېچىپ بېرىلىدۇ، كىشىلهر جهننهتكه كىرىشدىن 

 . ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھدۇر. كىرىپ ئورۇنلىشىپ ئارام ئېلىپ بولىدۇ
لهم جهننهتكه كىرىپ ئاندىن بولىدۇ، ئىككى ئهلۋهتته، بۇ ئهھۋال رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهل

  .بىرىگه زىت ئهمهس -ھهدىس بىر 
 ��� E�± O$1�	 E�$Q L $_�´ .1��	 .U���	 W@5� L >1D $��� �	 E5	 ) �[ P ! �� G ( IY \� �  ) �[ ! �� ( Y$R/ �  ) ��	
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قهيهرده بولساڭ، ئالالھقا تهقۋالىق قىلىپ، : ېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق د. 97

ياخشى  ىشىلهرگهئالالھدىن قورققىن، ھهربىر يامانلىققا ئۇنى ئۆچۈرىدىغان بىر ياخشىلىقنى ئهگهشتۈرگىن، ك
بۇ ھهدىسنى تىرمىزى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، بهيھهقى ئهبۇ زهردىن، . قىلغىن ۇئامىلهم هنبىل هخالقئ

 .توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن دېگهن ننى ئهساكىر ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىمۇئازدىن؛ ئىب
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 تهقۋالىق قىل، قورققىن دېيىلىدىغان ھهدىسلهر
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لۇلالھ سهللهلالھۇ جابىر ئىبنى سۇلهيىم ھوجهيمى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 98

، گه سهل قاراپئالالھدىن قورققىن، تهقۋالىق قىل، ياخشىلىقتىن ھېچنېمى: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ياكى  بولسۇن، سۇ سورىغان كىشىنىڭ قاچىسىغا چېلىكىڭدىن سۇ قۇيۇپ بېرىشمهيلى . كىچىك سانىما

ئىشتاننى ئۇزۇن . كىچىك سانىماش بولسۇن، قېرىندىشىڭ بىلهن خۇشال، كۈلۈمسىرهپ ئۇچرىشىپ ساالم قىلى
ئهگهر بىرسى سىنى سهنده يوق . كىيىشتىن ھهزهر قىل، ئۇ تهكهببۇرلۇق بولۇپ، ئۇنى ئالالھ ياخشى كۆرمهيدۇ

ا بار ئىشالر بىلهنمۇ ئهيىبلىمه، ئۇنى قويىۋهت، ۋابالى دئىشالر بىلهن تىلالپ ئهيىبلىسه، سهن ئۇنى ئۇنىڭ
  .ئىبنى ھهببان تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ. ساڭا بولىدۇ، ھېچكىشىنى تىللىمائۆزىگه بولىدۇ، ئهجىر 

 �	�e $� M$V L� I	'Q $� M�(� L� �$zI �� L ��» yR@� ./$�(�	 �'0 ¤-5 B 9��'�	 $�� $0 �	 E5	 ) �� (>/$m�	 �� MG$@  �  
كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئوبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 99

ئالالھدىن قورقۇپ، تهقۋالىق قىل، قىيامهت كۈنى بوزالپ ! ئى ئهبا ۋهلىيد: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
. ھۆركىرىگهن تۆگىنى، مۆرىگهن كالىنى، مهرىگهن قوينى كۆتۈرۈپ كهلمه، يهنى زاكىتىنى ئادا قىلىۋهت

  .ر دېگهنتهبرانى توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ ھهدىستۇ
 �i5 ?�+1� �» $/ O$1�� ��� L $1/�/ �i5 PI$g KZ ���� L O$1�	 ¿z� �i5 ?� �	 ��< $¦ ¢I	 L O$1�	 9@ � �i5 �I$µ	 E5	
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كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 100

ھارامدىن ساقالن، كىشىلهرنىڭ ئابىدراقى بولىسهن؛ ئالالھ ساڭا تهقسىم قىلغانغا رازى : مۇنداق دېگهن
بولساڭ، كىشىلهرنىڭ بايراقى بولىسهن؛ قوشناڭغا ياخشىلىق قىلساڭ، مۆئمىن، ئهمىن بولىسهن؛ ئۆز نهپسىڭ 

شقا كىشىلهرگىمۇ ياخشى كۆرسهڭ، مۇسۇلمان بولىسهن؛ توال كۈلمه، توال كۈلۈش ئۈچۈن ياخشى كۆرگهننى با
  .تىرمىزى، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. قهلبنى ئۆلتۈرىدۇ

 ./$�(�	 �'0 !$�Á ��w�	 "h) ��w�	 	'(5	 ) �[ �� �� (�  ��	 �   
ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهس. 101

زۇلۇمدىن ھهزهر قىلىپ ساقلىنىڭالر، ھهقىقهتهن بۇ دۇنيادا زۇلۇم قىلىش، قىيامهت : مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ ھهدىس. كۈنىدىكى زۇلمهتتۇر
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 102
ىن ئاچكۆزلۈكت. زۇلمهتتۇر زۇلۇمدىن ھهزهر قىلىپ، ساقلىنىڭالر، ھهقىقهتهن زۇلۇم قىيامهت كۈنىدىكى: دېگهن

ئارا قان -سىلهردىن بۇرۇنقىالرنى ھاالك قىلىۋهتتى، ئۇالرنى ئۆز ئاچكۆزلۈكساقلىنىڭالر، ھهقىقهتهن 
بۇخارى، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهدلهر توپلىدى، . چېچىشقا، ھارامنى ھاالل ساناشقا ئاپىرىپ قويدى

  .سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 103
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ئالالھدىن قورقۇڭالر، ھهقىقهتهن بىزنىڭ نهزلىمىزده خىيانهت قىلغاقراقىڭالر، : مۇنداق دېگهن
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 .ئهھمهد، ئىبنى خۇزهيمه، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ
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ناماز توغرىسىدا، قول ئاستىڭالردىكى قۇللىرىڭالر توغرىسىدا قورقۇڭالر، تهقۋادار : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ ىلبهغدادۇخهتىيب. بۇلۇڭالر
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 106
بۇخارى، ئهبۇ . قول ئاستىڭالردىكى قۇللىرىڭالر، چۆرىلىرىڭالر توغرىسىدا ئالالھدىن قورقۇڭالر: دېگهن

 .داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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نۇئمان ئىبنى بهشىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 107
  .بهيھهقى توپلىدى، سهھىھ. رىسىدا ئادىل بۇلۇڭالرئائالالھدىن قورقۇڭالر، بالىلىرىڭالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 108

رهھىم قىلىپ، تۇغقانلىرىڭالرغا -ئالالھدىن قورقۇپ تهقۋادار بۇلۇڭالر، سىيله: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھگه يېقىن ھهسهن .ياخشىلىق قىلىڭالر
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئومامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 109

ئالالھدىن قورقۇڭالر، بهش ۋاخ نامىزىڭالرنى ئوقۇڭالر، رامزاندا روزا تۇتۇڭالر، ماللىرىڭالرنىڭ : مۇنداق دېگهن
زاكىتىنى چىن قهلبىڭالردىن رازى بولۇپ، پاكالپ بېرىڭالر، نېمىگه بۇيرۇلساڭالر، يهنى ئىسالم خهلىپىسى 

تىرمىزى ھاكىم ئىبنى ھهببان . ۇندا سىلهر جهننهتكه كىرىسىلهرنېمىگه بۇيرۇسا ئىتائهت قىلىڭالر، ش
  .توپلىدى، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 110

كىشىلهرنىڭ يولىدىكى خالىي جاي ۋه سايىالردىن ئىبارهت ئاسانال لهنهت قىلىنىشقا سهۋهب : ېگهنمۇنداق د
  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهد توپلىدى، سهھىھ .بولىدىغان جايدىن ھهزهر قىلىپ، ئۇ جايالرغا تهرهت قىلماڭالر

 9,A	 4(*0 $D �LuÂ	 	'(5	 ) H5 (M�0�[ \� �  
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. جوزام دېگهن تىره كېسىلىدىن خۇددى شىر، يولۋاسدىن ھهزهر قىلغاندهك ھهزهر قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن
 .بۇخارى، تىرمىزى توپلىدى، سهھىھ
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روب، ۋىرۇسىنى تهكشۈرسه، راستتىنال شىر، بۇ ھهدىسمۇ مۆجىزه بولۇپ، ئالىمالر بۇ كېسهلنىڭ مىك
 .يولۋاسقا ئوخشاش چىققان، شۇنىڭ ئۈچۈن يىالن، چاياندىن دېمىگهن
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ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 112

كۆلگه، يول بويىغا، قۇيۇلىدىغان ئۈچ جايدا لهنهتكه ئۇچراشتىن ھهزهر قىلىڭالر، ئۇ بولسىمۇ سۇ : دېگهن
  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ھاكىم، بهيھهقى توپلىدى، ھهسهن. كىچىك تهرهت قىلىش-سايىالرغا چوڭ
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بۇ ھهدىسنى ئهھمهد رهھمهھۇلالھ، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن توپلىغان بولۇپ، . 113

 .يۇقىرىقىغا ئوخشاشتۇر
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ورمىنىڭ يېرىمى بىلهن گهرچه بىر تال خ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 114
بۇ ھهدىسنى نهسهئى، بهيھهقى ئهدى ئىبنى ھاتهمدىن، ئهھمهد . بولسىمۇ دوۋزاخ ئوتىدىن ساقلىنىڭالر

 ۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىنئائىشهدىن، ئهۋسهت، زىيائولمهقدهس ئهنهسدىن، بهزار، نۇئمان ئهبۇ ھ
  .سهھىھ. توپلىدى
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ئهدى ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 115

يېرىم خورما چاغلىق نهرسه بىلهن بولسىمۇ دوۋزاخ ئوتىدىن ساقلىنىڭالر، ئهگهر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىدى، سهھىھ. لهن ساقلىنىڭالرتاپالمىساڭالر، ياخشى سۆز قىلىش بى
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 116
ى ئاممىۋى مۇنچىالردىن ھهزهر قىلىڭالر، كىم ئۇ جايغا كىرىپ مۇنچا دېيىلىدىغان ئۆيدىن يهن: مۇنداق دېگهن

 .ھاكىم، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. قالسا، ئهۋرىتىنى يېپىپ پهردىلهنسۇن
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خۇزهيمهت ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 117
مهزلۇم يهنى زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىنىڭ دۇئاسىدىن ھهزهر قىلىڭالر، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئالالھ مۇنداق دهيدۇ، . دۇھهقىقهتهن ئۇنىڭ دۇئاسى بۇلۇتالر ئۈستىدىنمۇ ئۆرلهپ كېتىدۇ، يهنى ئىجابهت بولى
ئىززىتىم بىلهن، كاتتىلىقىم بىلهن قهسهمكى، گهرچه بىر ئازدىن كېيىن بولسىمۇ مهن ساڭا چوقۇم ياردهم 

 .تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىدى، سهھىھ. بىرىمهن
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر . 118
مهزلۇمنىڭ دۇئاسىدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىنىڭ دۇئاسى : مۇنداق دېگهن

  .ھىھھاكىم توپلىدى، سه. ئاسمانغا تىز ئۆرلهيدۇ، گوياكى ئۇ ئوت ئۇچقۇندىسى ياكى ئۆتكۈر پىچاق
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 119
ۇمنىڭ دۇئاسىنى زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى كافىر بولسىمۇ، ئۇنىڭ دۇئاسىدىن ھهزهر قىلىڭالر، مهزل: مۇنداق دېگهن

 . ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، زىيائۇلمهقدهسى توپلىدى، ئهلبانى ھهسهن دېگهن. توسىدىغان پهرده يوقتۇر
گهرچه كاپىرنىڭ دۇئاسى ئىجابهت بولمايدىغان ئايهت بولسىمۇ، بۇ دۇنياغىال تۇرغاننىڭ دۇئاسى، 
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  .، ئهھۋال ئوخشاش ئهمهسشهيتاننىڭ سورىغىنى بېرىلگهن ئايهتمۇ باردۇر، بۇ ھهدىس كۈچكه ئىگه
 ��	ua	 qu[ 	'(5	 ¡  �0I$µ	 vR0 ¡  ) E[ �� (L�  ��	 �  

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 120
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 121
جېنىم قولىدا بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سهجده، . رۇكۇ، سهجدىلهرنى كامىل قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن
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  .زه، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ خۇسۇسىيىتىسهھىھ ھهدىس بولۇپ، مۆجى
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ. 127
ماڭا بۇراق كهلتۈرۈلدى، ئۇ ئېشهكتىن چوڭراق قېچىردىن كىچىكرهك ئۇزۇن ئاق ھايۋان : مۇنداق دېگهن

يۈگۈرسه قهدىمىنى، تۇۋىقىنى كۆزى يهتكهن جايغا قوياتتى، يهنى بىر كۆز يېتىم مىقدارىغا بىر . ئىدى
مهن ئۇنىڭغا مىنىپ بهيتۇلمۇقهددهسكه كهلدىم، ئۇنى پهيغهمبهرلهر ئۇلىغىنى باغاليدىغان ھالقىغا . ئاتاليتتى

ئاندىن چىقسام، ماڭا جىبرىئىل بىر قاچىدا . باغالپ قويۇپ، مهسچىتكه كىرىپ، ئىككى رهكهت ناماز ئوقۇدۇم
هيھىسساالم  مۇنداق دېدى، سهن جىبرىئىل ئهل. ، بىر قاچىدا سۈت ئېلىپ كهپتۇ، مهن سۈتنى تاللىدىمشاراب

. پىترهتنى يهنى دىننى قوبۇل قىلىدىغان تهبىئهتنى، ئىسالم دىنىنى، سۈننهتنى، توغرا يولنى تاللىدىڭ
ئاندىن بىز ئاسمانغا كۆتۈرۈلدۇق، جىبرىئىل ئىشىكنى ئىچىشنى تهلهپ قىلدى، كىم سهن؟ دېيىلدى، ئۇ، 

ئۇ ئۈستىگه . ، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دېدىسهن بىلهن كىم بار؟ دېيىلدى. جىبرىئىل دېدى
ئالىمالر ئۇالر پهيغهمبهرلىكنى بىلگهچكه ئۇنى سورىمىغان، پهقهت چاقىرىلغانلىقىنى سورىغان (چاقىرىلغانمۇ؟ 

ناگاھان مهن ئادهم . بىزگه ئىشىك ئېچىپ بېرىلدى. جىبرىئىل، ھهئه چاقىرىلغان دېدى) دېدى
يېنىدا تۇرىمهن، ئۇ، مهرھابا، خۇش كهپسىز دهپ ماڭا ياخشىلىق بىلهن دۇئا قىلدى، يهنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ

ئاندىن بىز ئىككىنچى ئاسمانغا كۆتۈرۈلدۇق، جىبرىئىل ئىشىكنى ئېچىپ بېرىشنى . ياخشىلىقنى سورىدى
. هسهللهمسهن بىلهن كىم بار؟ مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ. كىم سهن دېيىلدى؟ جىبرىئىل. سورىدى

سىڭىلالرنىڭ ئىككى -ناگاھان مهن ئاچا. بىزگه ئىشىك ئېچىپ بېرىلدى. ئۈستىگه چاقىرىلدىمۇ؟ ھهئه
ئۇالر بىر نهۋره (بالىسى، مهريهم ئوغلى ئهيسا ئهلهيھىسساالم بىلهن زهكهرىيا ئوغلى يهھيانىڭ يېنىدا تۇرىمهن 

خۇش كهپسىز دهپ مهن ئۈچۈن ياخشىلىقنى  ئۇالرمۇ مېنى قارشى ئېلىپ،) بولۇپ، ھاممىالرنىڭ ئوغۇللىرى
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جاۋابالردىن -ئاندىن بىز ئۈچىنچى قهۋهت ئاسمانغا كۆتۈرۈلدۇق، يۇقىرىقىدهك سوئال. سوراپ دۇئا قىلدى
ئۇ جايدا يۈسۈف ئهلهيھىسساالم بار ئىكهن، ئۇنىڭغا بارلىق گۈزهللىكنىڭ يېرىمى . كىيىن ئىشىك ئېچىلدى

ئاندىن بىز تۆتىنچى قهۋهت ئاسمانغا كۆتۈرۈلدۇق، . ن ئۈچۈن دۇئا قىلدىبېرىلىپتۇ، ئۇمۇ مهرھابا دهپ مه
سهن بىلهن بىلله كىم بار؟ مۇھهممهد . كىم سهن؟ جىبرىئىل. جىبرىئىل ئىشىكنىڭ ئېچىلىشىنى تهلهپ قىلدى

ھان ناگا. ئاندىن بىزگه ئىشىك ئېچىلدى. ئۇ يۇقىرىغا چاقىرىلغانمۇ؟ شۇنداق. سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
مهن ئىدرىيس ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا تۇرىمهن، ئۇمۇ مېنى قارشى ئېلىپ، مهن ئۈچۈن ياخشىلىقنى سوراپ 

ئاندىن بىز ). ئالالھ بۇ پهيغهمبهر توغرىسىدا بىز ئۇنى ئۈستۈن، ئالى ئورۇنغا كۆتۈردۇق دېگهن. (دۇئا قىلدى
الردىن كېيىن ئىشىك ئېچىلدى، ئۇ جايدا جاۋاب-بهشىنچى قهۋهت ئاسمانغا ئۆرلىدۇق، يۇقىرىقىدهك سوئال

ئاندىن بىز ئالتىنچى قهۋهت . ھارۇن ئهلهيھىسساالم بار بولۇپ، ئۇمۇ مهرھابا، خۇش كهپسىز دهپ دۇئا قىلدى
جاۋابالردىن كىيىن ئىشىك ئېچىلدى، ئۇ جايدا مۇسا ئهلهيھىسساالم بولۇپ، - ئاسمانغا كۆتۈرۈلدۇق، سوئال

ئاندىن بىز يهتتىنچى ئاسمانغا كۆتۈرۈلدۇق، يۇقىرىقىدهك . ىمېنى قارشى ئېلىپ دۇئا قىلد
ناگاھان مهن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىدا تۇرىمهن، ئۇ . جاۋابالردىن كېيىن ئىشىك ئېچىلدى- سوئال

پهرىشته كىرىپ  70000چىسىنى بهيتۇلمهئمۇرغا يۆلىۋاپتۇ، بۇ ئۆيگه ئىبادهت، زىيارهت ئۈچۈن ھهر كۈنى ۇئ
 ئاپىرىلدىمئاندىن مهن سىدرهتۇلمۇنتهھاغا . ن، ئۇالر ئىككىنچى قېتىم قايتىپ كهلمهيدىكهنتۇرىدىكه

ئۆرلىگهن نهرسىمۇ شۇنداق، بۇ - بۇنداق ئاتىلىش پهرىشتىلهر ئىلمى، شۇ جايدا توختايدۇ، چۈشكهن(
لىقىغا ئۇنىڭ قۇلىقى پىلنىڭ قۇ) جايدىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمال ئۆرلىيهلىگهن

چوڭ تاۋاقالرغا ئوخشايدىكهن، ئالالھنىڭ ئهمرىدىن ئۇنى قورشاشقا -ئوخشايدىكهن، مېۋىسى بولسا چوڭ
تېگىشلىك نهرسه قورشىغان چاغدا، ئۇ ئۆزگىرىپ كهتتى، ئالالھنىڭ مهخلۇقلىرىدىن ھېچبىر كىشى ئۇنىڭ 

ىلىشقا تېگىشلىك، ۋهھىي قىلماقچى ئالالھ ماڭا ۋهھىي ق. گۈزهللىكىنى سۈپهتلهپ بېرىشكه قادىر بواللمايدۇ
ئۈممىتىممۇ شۇنىڭ (ۋاخ نامازنى پهرز قىلدى  50كۈندۈزده -بولغان نهرسىنى ۋهھىي قىلدى، ماڭا بىر كېچه

ئۇ، رهببىڭ ئۈممىتىڭگه نېمىنى پهرز قىلدى؟ . ئاندىن مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغىچه چۈشتۈم) ئىچىده
ببىڭگه قايتىپ، يهڭگىللىتىشنى سورىغىن، ئۈممىتىڭ ھهرگىز قادىر ئۇ، ره. نامازنى دېدىم 50دېدى، مهن 

مهن رهببىمنىڭ يېنىغا قايتىپ كهلدىم، يهنى . سىناپ كۆرگهن دېدى قهۋمىنى بواللمايدۇ، مهن بهنى ئىسرائىل
رز ئالالھ ھهممىگه قادىر، خالىسا زېمىندا په. (مۇناجاتالشقان جايغا كېلىپ، ئىككىنچى قېتىم مۇناجات قىلدىم

يۇقىرىقى ھهربىر ئاسماندىكى . قىالتتى، لېكىن ناماز  كاتتا ئىبادهت بولغاچقا، ئاسماندا پهرز قىلىندى
پهيغهمبهرلهر ئهھۋالى ۋه بۇ مۇناجات ئهھۋالىنىڭ قانداقلىقى، كهيپىياتى بىزگه مهلۇم ئهمهس، بىز ئۇنى 

م، ئۈممىتىمدىن يهڭگىللهتسىله دهپ مهن كېلىپ، ئى رهببى) بىلمهيمىز، ئهمما شهكسىز ئىمان كهلتۈرىمىز
ئاندىن مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ بهشنى ئېلىپ . سورىدىم، مهندىن بهشنى ئېلىپ تاشلىدى

تاشالپ يهڭگىللهتتى دېدىم، ئۈممىتىڭ قادىر بواللمايدۇ، يهنه قايتىپ بېرىپ سورىغىن، يهڭگىللىتىشنى 
ئاخىرى ئالالھتائاال، ئى . چىقىپ يۈردۈم-رىلىقىدا چۈشۈپمهن رهببىم بىلهن مۇسا ئا. سورىغىن دېدى

كۈندۈزدىكى بهش ۋاخ نامازدۇر، ھهربىر - ھهقىقهتهن بۇ بىر كېچه! مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
كىم بىر ياخشىلىقنى مهقسهت، نىيهت قىلىپ، ئهمهل . ۋاخ بولىدۇ 50ۋاخ نامازغا ئونى بېرىلىدۇ، ئۇ بهش ناماز 

ىسا، بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ، ئهگهر ئهمهل قىلسا، ئون ياخشىلىق بىرنىڭ باراۋىرىگه يېزىلىدۇ؛ ئهگهر قىاللم
يامانلىققا مهقسهت قىلىپ ئهمهل قىلمىسا، ھېچنېمه يېزىلمايدۇ، ئهگهر ئۇ يامانلىقنى قىلىپ سالسا، بىر گۇناھ 

ئۇ، يهنه قايتقىن، . نى خهۋهر قىلدىممهن مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا چۈشۈپ، بۇالر. يېزىلىدۇ دېدى
رهببىڭدىن يهڭگىللىتىشنى سورىغىن دېدى، مهن رهببىمنىڭ قېشىغا بېرىۋېرىپ خىجىل بولۇپ، ھايا قىلىپ، 

 .مۇسلىم، ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇدالر توپلىدى، سهھىھ. تارتىنىپ قالدىم دېدىم
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چىقىش، ۋهھىي -كېتىش، چۈشۈپ-ىپبۇ ھهدىستىكى روھانىي ئىشالر، مۇناجات ئىشلىرى، كېل
بىز ئۇنىڭ كهيپىياتىنى ھهرگىز بىلمهيمىز، بىزنىڭ ئهقلىمىز، قىياس . ئهھۋاللىرى ئالالھقىال مهلۇم ئىشالردۇر

بۇ ھهدىس مۆجىزه . بىز پهقهت ئىمان كهلتۈرىمىز، ئهقىده قىلىمىز خاالس. قىلىشىمىز بۇ ئىشالرغا يهتمهيدۇ
  .چۈنكى، بۇ ئاسمانغا چىقىش ئىشىدۇر. دا تۇرىدۇبولۇپ، ھازىرمۇ مۆجىزه ئورۇن
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 128
ماڭا بۇراق كهلتۈرۈلدى، ئۇ ئاق، ئۇزۇنراق ھايۋان بولۇپ، يۈگۈرگهنده تۇۋىقىنى كۆزى : مۇنداق دېگهن

جىبرىئىل بىلهن مهن ئۇنىڭ ئۈستىده بهيتۇلمۇقهددهسكه كهلدۇق، ئاندىن ماڭا . يهتكهن جايغا قوياتتى
ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم ئهبۇ يهئال، . كلىرى ئېچىلدى، مهن جهننهت، دوۋزاخنىمۇ كۆردۈمئاسمان ئىشى

  .، يۇقىرىقى ھهدىستىكى ئىشالردۇر، ۋهقه بىر قېتىم بولغانبۇ ھهدىس ھهسهن بولۇپ .زىيائۇلمهقدهسىلهر توپلىدى
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 129

منىڭ ئۈستىگه كهلدىم، ئۇالر لهۋلىرىنى ئوتتىن مهن سهيره قىلدۇرۇلغان كېچىسى بىر قهۋ: مۇنداق دېگهن
بولغان قايچىدا كېسىۋېتىپتۇ، ھهر قېتىم كېسىپ بولسا، لهۋلىرى يهنه ئهسلىگه كېلىۋاتىدۇ، ئۇالر يهنه 

ئى جىبرىئىل، بۇالر كىملهر؟ دېدىم، ئۇ، بۇالر ئۈممىتىڭنىڭ ئۆزلىرى ئهمهل قىلمايدىغان : مهن. كېسىۋاتىدۇ
ان، ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاننى تىالۋهت قىلىپ ئوقۇپ، ئهمهل قىلمايدىغان خهتىپلىرى، ئىشالرنى سۆزلهيدىغ

بهيھهقى توپلىغان، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى مىشكاتتا زهئىپ دېگهن بولسىمۇ، بۇ جايدا . ئىماملىرى دېدى
  .ھهسهن دېگهن، ھۆججهتتۇر

$¦ n�z } 8I9� �  ��F) �b/# KZ \ E�r�$) \ 8�,� .��� >�5� &b�� } �b/# � ) � (��� �  
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 130

مېنى سهيره قىلدۇرۇلغان كېچىسى، يهنى مىئراج كېچىسى زهمزهم قېشىغا ئېلىپ كېلىندىم، : مۇنداق دېگهن
مۇسلىم توپلىغان، . يۇلدى، ئاندىن ۋهھىي نازىل قىلىندىكۆكسۈم يېرىلىپ، قهلبىم زهمزهم سۈيى بىلهن يۇ

  .سهھىھ
 9�� >@e	 ! "	9�_V L E09� L Å� ?��  $�h) ) ! � § ( ��� �  ) ! ( "$�  �  ) �� d �� (9R, ��	 n_, �  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر قېتىم ئوھۇد تېغى ئۈستىده ئهبۇ بهكرى، ئوسمان، . 131
ئى ئوھۇد تېغى، جىم تۇرغىن، : ى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالر بىلهن بىلله ئىدى، تاغ تهۋرىدى، ئاندىنئهل

بۇ ھهدىسنى بۇخارى، مۇسلىم، . ھهقىقهتهن ئۈستۈڭده پهيغهمبهر، سىددىق، ئىككى شهھىد بار دېگهن
ئىبنى سهئىددىن  تىرمىزى ئهنهسدىن، تىرمىزى ھهم ئوسماندىن، ئهھمهد ئهبۇ يهئال، ئىبنى ھهببان سهھلى

  .توپلىغان، سهھىھ
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بۇ سهھىھ ھهدىسته تۆت خهلىپه، تهلھه زۇبهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالر بار ئىدى، رهسۇلۇلالھ .132
ئۈستۈڭده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، ! ئى ھىرا تېغى، جىم تۇر: هسهللهم بىر قېتىمسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه سهئىددىن، . سىددىق ياكى شهھىد بار دېگهن
 .سهھىھ ،توپلىغانئهھمهد ھهم ئهنهس ئهبۇ ھۈرهيرهتتىن، تهبرانى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 133

مۇناپىقالرغا نامازنىڭ ئېغىر كېلىدىغىنى خۇپتهن نامىزى بىلهن بامدات نامىزىدۇر، ئهگهر ئۇالر : مۇنداق دېگهن
ھهقىقهتهن مهن مۇنداق مهقسهت . ىلهپمۇ بولسا كېلهتتىبۇ ئىككى نامازدىكى پهزىلهتنى بىلسه ئىدى، ئۆم

قىلىۋاتىمهن، نامازغا بۇيرۇسام، تهكبىر ئېيتىلسا، بىر كىشىنى بۇيرۇسام كىشىلهرگه ناماز ئوقۇپ بهرسه، 
ئاندىن مهن نۇرغۇن كىشىلهر بىلهن ئوتۇن ئاپىرىپ، نامازغا جامائهتكه چىقمىغان كىشىلهرنى ئۆيلىرى بىلهن 

  .ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهد، ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. رۈۋهتسهمقوشۇپ كۆيدۈ
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ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 134
ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ . ېغىر كېلىدىغان نهرسه ياخشى ئهخالقتۇرمىيزاندا ئهڭ ئ: مۇنداق دېگهن

  .ھهدىستۇر
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هسهللهم ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ. 135
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال . مۆئمىننىڭ مىيزانىدا ئهڭ ئېغىر كېلىدىغان نهرسه ياخشى ئهخالقتۇر: مۇنداق دېگهن

پاھىشه سۆزلهيدىغان ھهم پاھىشه، قېلىن سۆز قىلىشنى تهلهپ قىلىدىغان، ئېغىزى بېزهپ كىشىلهرنى ئۆچ 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ، دۈشمهن بىلىدۇكۆرىدۇ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 136

بىرسى، . وبۇل بولمايدۇئىككى خىل كىشىنىڭ نامىزى بېشىدىن ئۆتمهيدۇ، يهنى ق: مۇنداق دېگهن
خوجايىندىن قاچقان قۇل قايتىپ كهلمىگۈچه شۇنداق بولىدۇ، يهنه بىرسى، ئېرىگه ئاسىي بولغان ئايال 

ھاكىم مۇستهدرهكته توپلىغان، ئهلبانى بۇ سهھىھ . بولۇپ، بۇمۇ ئاسىيلىقدىن قايتمىغۇچه شۇنداق بولىدۇ
  .ھهدىس دېدى
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ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 137

ئىككى كىشىگه ئالالھ مۇشۇ دۇنيادىال تىز ئازاب بېرىدۇ، بىرسى ئۆز ئىمامىغا، خهلىپىسگه : مۇنداق دېگهن
ئانىسىغا  -ن ئاشقان زومىگهر باغي تاجاۋۇزچى، يهنه بىرسى بولسا، ئاتا قىلىچ كۆتۈرگهن، ھهددىدى

  .بۇخارى، تىرمىزى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ۋارقىرىغۇچى
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 138
كىشىلهردىكى ئىككى ئىش كۇپۇرلۇقتۇر، بىرى نهسهبلهرده تهنه قىلىش، يهنه بىرسى بولسا، : مۇنداق دېگهن

ئالىمالر بۇ ئىشنى كۇپۇر . مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ ھهدىس. مېيىتكه ئاۋاز قىلىپ يىغالشتۇر
  .قىلىقى، ياكى ھاالل ساناش ياكى كۇپۇر نېئمهتتۇر دېگهندېيىش، كاپىرالر 
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى مهھمۇد ئىبنى لوبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 139

ئادهم بالىسى ئىككى ئىشنى ياقتۇرمايدۇ، ئۇ ئۆلۈمنى ياقتۇرمايدۇ، ئهمهلىيهتته ئۆلۈم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
دۇنيانىڭ ئاز بولۇشىنى ياقتۇرمايدۇ، ئهمهلىيهتته مالنىڭ ئازلىقى  -پىتنىگه قېلىشدىن ياخشىدۇر، ئۇ مال 

  .ىبنى مهنسۇر توپلىغان، سهھىھئهھمهد، سهئىد ئ. ھېسابنىڭ ئازلىقىدۇر
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 140
ۈزىدۇ، ئۇ بولسىمۇ ئىككى زاڭاق، ئېڭهك ئارىسىنى، ئىككى پۇت ئىككى ئىش جهننهتكه كىرگ: مۇنداق دېگهن

ئارىسىنى ساقالش، يهنى ئىككى ئېغىزنى، سۆز قىلىش ئېغىزى بىلهن ئهۋرهت ئېغىزىنى ساقلىغان كىشى 
  .خهرائىتى توپلىغان، سهھىھ. جهننهتكه كىرىدۇ
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ئايال بىرلىشىپ، ئۆزئارا  11جاھىلىيهت دهۋرىده ، رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 141
. راست سۆزلهشكه، ئهرلىرىنىڭ ئىشلىرىدىن ھېچ نېمىنى يوشۇرماسلىققا ۋهدىلىشىپ مۇنداق دېيىشىپتۇ

مىنىڭ ئېرىم خۇددى ئورۇق تۆگىنىڭ گۆشى، بۇ تۆگه چىققىلى بولماس ئېگىز تاغ : ىرىنچىسى مۇنداق دهپتۇب
بۇ سۆز كىنايه بولۇپ، مهنىسى مهنپهئهتسىز، . (ئۈستىده، كىشىلهر ئۆيلىرىگه ئېلىپ كهتكۈدهك سېمىز ئهمهس

مهن ئېرىمنىڭ : سى مۇنداق دهپتۇئىككىنچى) ياخشىلىقى كام، مۇتهكهببۇر، ناچار ئهخالقلىق دېگهن بولىدۇ
نۇقسانلىرىنى -بۈجۈرگىچه يهنى بارلىق ئهيىب-ئهھۋالىنى ئاشكارىلىمايمهن، ئهگهر سۆزلهپ قالسام، ئۈجۈر

سۆزلىۋېتىمهن، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خهۋهرنى توختىتىپ بواللماسلىقىمدىن ئهنسىرهيمهن، ياكى ئۇنىڭ مېنى 
مىنىڭ ئېرىم : ئۈچىنچىسى مۇنداق دهپتۇ. ى بولدى قىلىمهنتاالق قىلىۋېتىشىدىن ئهنسىرهپ، بۇ خهۋهرن

ئهخالقسىز، مهنپهئهتسىز ئادهم بولۇپ، ئېغىزىمنى ئېچىپ سۆز قىلسام، مېنى تاالق قىلىۋېتىدۇ، ئهگهر جىم 
: تۆتىنچىسى مۇنداق دهپتۇ. تۇرسام، ئېرىم باردهكمۇ ئهمهس، ئېرىم يوق تۇل ئايالمۇ ئهمهس بولۇپ قالىمهن

ىم تهھامه كېچىسىدهك ئىسسىقمۇ ئهمهس، سوغۇقمۇ ئهمهس، يهنى ئازار بېرىشى يوق، ياخشى، مىنىڭ ئېر
ئهخالقى ياخشى بولغاچقا، ئۇنىڭدىن قورقمايمهن، مىنىمۇ . راھهت، لهززهتلىك ئهر، مۆئتىدىل ئهر

دهك مىنىڭ ئېرىم ئۆيگه كىرسه، يىلپىز: بهشىنچىسى مۇنداق دهپتۇ. زېرىكتۈرمهيدۇ، مهقسهت ئۇ ياخشى
مۈلۈك ئىشلىرىدىن ئانچه سۈرۈشته قىلىپ -يولۋاستهك باتۇر، ئۆيدىكى مال-ئۇخاليدۇ، سىرتقا چىقسا، شىر

ئىرىم تاماق يېسه يالماپ كۆپ يهيدۇ، شاراب ئىچسه غۇرتۇلدىتىپ ئاۋاز : ئالتىنچىسى مۇنداق دهپتۇ. كهتمهيدۇ
يهنى كۆيۈنمهيدۇ، (چۈن قولنى سالمايدۇ قايغۇنى بىلىش ئۈ-چىقىرىپ ئىچىدۇ، ياتسا يۆگىنىپ ياتىدۇ، غهم
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يهتتىنچىسى مۇنداق ) مۇھهببهتسىز ياكى بهدىنىده كېسهل بولۇپ ئهخالقلىق، خىجىل بولۇپ شۇنداق قىلىدۇ
ئېرىم بهكمۇ ئوسال، ئهخمهق ياكى پهرزهنت كۆرهلمهيدۇ، ھهرقانداق ناچار ئىللهت ئۇنىڭدا تېپىلىدۇ، : دهپتۇ

مىنىڭ : سهككىزىنچىسى مۇنداق دهپتۇ. الندۇرىدۇ ياكى ھهممىنى قىلىدۇبېشىڭىزنى يارىدۇ ياكى يارى
ئېرىمنىڭ پۇرىقى زهرنهپ دېگهن خۇشپۇراق ئۆسۈملۈكنىڭ پۇرىقىدهك مىزىلىك، سىالشلىرى بولسا 

مىنىڭ ئېرىم ئاتاقلىق مهشھۇر، قامهتلىك، : توققۇزىنچىسى مۇنداق دهپتۇ. توشقاندهك، شۇنداق ئهخالقلىق
مىنىڭ ئېرىم : ئونىنچىسى مۇنداق دهپتۇ. ، ئۆيى بولسا، مهجلىسخانىغا يېقىنمهرد نى سېخىي، كۈلى توال يه

خوجايىن دېگهن نېمه؟ ئۇ ھهممىدىن ياخشى، باي، ياخشىلىقتا ئىگه بولغۇچى، ئۇنىڭ مۇبارهك . خوجايىن
ڭلىغان ھامان سۈتى بهرىكهتلىك تۆگىلىرى بولۇپ، يايالققا ئاز چىقىدۇ، پادا تايىقىنىڭ ئاۋازىنى ئا

ئون بىرىنچىسى مۇنداق . ئۆلىدىغانلىقىغا شهكسىز ئىشىنىدۇ، يهنى شۇنداق سېخى، گۆشته مېھمان قىلىدۇ
مۇنچاقلىرىمنى تهۋرهتكهن، يهنى ھهدىيهسى كۆپ، -نىڭ زىرېئۇ م. مېنىڭ ئېرىم ئهبۇ زهرئدۇر: دهپتۇ

ن، چوڭ قىلغان، ئۇلۇغلىغان، مهنمۇ بىلىكىمنىڭ يېغىنى توشقۇزۇپ، مېنى سهمرىتكهن، مېنى خۇشال قىلغا
ئۇ مېنى تاغنىڭ بىر چېتىدىكى بىر نهچچه قويال بار ئۆيدىن ئېلىپ چىقىپ، . ئۆزۈمنى شۇنداق ھېس قىلدىم

ئاتالر كىشنهيدىغان، تۆگىلهر بوزاليدىغان، ئاشلىق ئاقالپ، خامان يۇمشىتىدىغان باي بىر ئائىلىگه ئېلىپ 
ھاقارهتلهنمهيمهن، ئۇخلىسام تاڭ ئاتقىچه ئۇخاليمهن، ئىچىملىك ئىچسهم  كىردى، ئۇنىڭ ئالدىدا سۆزلىسهم،

ئۇنىڭ چوڭ بوغچىسى ! قېنىپ ئىچىمهن، ئهبۇ زهرئىنىڭ ئانىسى ئۇممه ئهبۇ زهرئى نېمىدېگهن كاتتا ئايال ھه
لسا قىزى بو. ئهبۇ زهرئىنىڭ ئوغلى بولسا، باتۇر، كېلىشكهن ئوغۇلدۇر. لىق تولغان، ئۆيلىرىمۇ كهڭرىدۇر

ئانىسىغا ئىتائهتمهن، بهدهنلىرى توشقان، كۈندىشىنىڭ ھهسىتىنى قوزغاپ ئاچچىقىنى كهلتۈرگۈدهك - ئاتا
ئۇنىڭ دېدىكى، چۆرىسى بولسا، ئۆينىڭ گېپىنى سىرتقا توشمايدىغان ئۆينى پاكىز تۇتۇپ، ئهخلهت . قىز

هرئى يىلىنلهر سۈتكه تولغان چاغدا، ئهبۇ ز: ئايال گېپىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دېدى-11. قالدۇرمايدىغان قىز
سهھراغا چىقىپ كېتىۋېتىپ، كۆكسى ئاناردهك تولغان بىر ئايالغا ئۇچراپ قېلىپ، مېنى تاالق قىلىۋېتىپ، ئۇ 

مهنمۇ كېيىن باي بىر كىشىگه تهگدىم، ئۇمۇ نهيزه تۇتقان ھالدا ئاتنى تىز مىنهتتى، ئۇ ماڭا . ئايالنى ئالدى
دۇنياسىنىڭ ئىختىيارىنى ماڭا تاپشۇرۇپ، ئى ئۇممه -ىپ كهلدى، ھهرقانداق مالپاراۋان، مول تۇرمۇش ئېل

ئانىڭىزغىمۇ ئاپىرىڭ دېدى، لېكىن مهن ئۇنىڭ قىلغىنىنىڭ ھهممىنى -زهرئى، يهڭ، ئىچىڭ، ئاتا
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق . بىرلهشتۈرسهممۇ، ئهبۇ زهرئىنىڭ كىچىك بىر تال تاۋىقىغىمۇ يهتمهيتتى

بۇ سۆزلهرنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئاڭالپ، ئى ئائىشه، مهن سىزگه نىسبهتهن، : دىدې
ئۇممه زهرئىگه نىسبهتهن ئهبۇ زهرئىدهك بولىمهن، لېكىن ئهبۇ زهرئى تاالق قىلىپتۇ، مهن تاالق قىلمايمهن 

زىدۇر، قالغىنى ئائىشه رهزىيهلالھۇ مانا مۇشۇ سۆز رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ سۆ. دېدى
لېكىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئاڭالپ . ئهنھانىڭ سۆزى بولۇپ، ھهدىسى مهۋقۇپ بولىدۇ

بۇ ھهدىستىن ئايالالرغا ياخشىلىق قىلىش، كۆيۈنۈش، ئائىشه . تۇرغان، ئاخىرىدا شۇ سۆزنى قىلغان
 .بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ .رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ پهزىلىتى باردۇر

 ��) �i� PI$@0 �	 �,	 	L�DY	 L �i/$R� 4�  	'R*g	 ) P �� q G �� (3�� �� jF�L �   

ۋهھشى ئىبنى ھهرىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 142
شۇنىڭدا سىلهر ئۈچۈن . ڭالرنى بىرلىشىپ ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئهسلهپ يهڭالرتامىقى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان، ئىبنى ماجه، ھاكىمالر توپلىغان، سهھىھ. تائامدا بهرىكهت بېرىلىدۇ
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بىر ئهردىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ساھابىالردىن . 143
ئىبنى ئهبىد دۇنيا، ئىبنى ئهساكىر . غهزهپ قىلىشتىن نېرى، يىراق بول: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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  .توپلىدى، ھهسهن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 144

بىرىنچىسى، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈشتىن يىراق  .ۇلۇڭالربيهتته ھاالك قىلغۇچىدىن يىراق : مۇنداق دېگهن
. ، ئىككىنچىسى، سېھرىگهرلىك، ئۈچىنچىسى، ئالالھ ھارام قىلغان جاننى ئۆلتۈرۈش، قاتىللىقبۇلۇڭالر

ئۆسۈم يىيىش، بهشىنچى، يىتىمنىڭ مېلىنى يىيىش،  - تۆتىنچىسى، جازانه) ھهقلىق بىلهن بولسا مهيلى(
دىن قېچىش، يهتتىنچى، ھېچ ئىشدىن خهۋىرى يوق، مۆئمىن، ئىپپهتلىك، جهڭ ئالتىنچىسى، جهڭ كۈنى

  .سهھىھ. نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقىالر توپلىغان. ئېرى بار ئايالغا بۆھتان چاپالش
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دىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ۇسهھلى ئىبنى ئهبۇ ھهسمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 145

ئىشالرنى ساناپ كېلىپ، يۇقىرىقى . يهتته گۇناھى كهبىيردىن يىراق بولۇپ، ھهزهر قىلىڭالر: دېگهن
ئۇالر بۇ  .بۇلۇڭالر دېگهنجرهتتىن كېيىن يېزىدا ئهئرابى بولۇپ ياشاشتىن يىراق سېھرىگهرلىكنىڭ ئورنىدا ھى

  .تهبرانى توپلىدى، ھهسهن. لهتتىىبئىشنى دىندىن يېنىۋېلىش دهپ 
 	L�F�� L 	LG9, L �{$@i�	 	'@1*g	 ) �0�g ��	 (N,�/ MG$*< �  

الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 146
. ئېلىڭالربېشارهت ، توغرا، ئوتتۇرھال يول تۇتۇڭالر، بۇلۇڭالر گۇناھى كهبىيرلهردىن يىراق : مۇنداق دېگهن

  .مۇپهسسىر ئىبنى جهرىير تهپسىرده يازغان، ھهسهن
 �i�/ nD 	'@1*g	 ) �� (n+`/ �� �	9@  �   

لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهپپهل رهزىيه. 147
 .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ .بۇلۇڭالر دېگهنھهرقانداق مهست قىلغۇچىدىن يىراق : ئهلهيھى ۋهسهللهم
 �i,� $/ 	'@1*g	 ) s	'��	 (j�  �  

: ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ. 148 
ھهدىسنى ھهلۋانى توپلىغان،  .دېگهنھهزهر قىلىڭالر بۇلۇڭالر، مهست قىلىدىغان نهرسىلهردىن يىراق 

  .دېگهن ئهلبانى سهھىھ 
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 149

كىم بۇ ئىشالردىن  .بۇلۇڭالرئالالھ توسقان، چهكلىگهن بۇ نىجىس، قهبىھ گۇناھالردىن يىراق : مۇنداق دېگهن
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ئهبۇ يهئال، ) يهنى كۆپ كىشى قاتناشقان. (ملۈكرهكى قولالر كۆپ بولغىنىدۇرتائامنىڭ ئالالھقا سۆيۈ: دېگهن

  .ئىبنى ھهببان، بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، ھهسهن
 ��$�R� �_R+�� K$R5 �	 KZ G$@R�	 ��� ) 9[b�	 9{	L# � �	9@  (N,�/ ���	 �  

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ىرىۋايهت قىلىنىدۇك ھهسهن بهسرى رهھمهھۇلالھدىن. 172
ئابدۇلالھ . بهندىلهرنىڭ ئالالھقا دوستراقى ئاياللىرىغا، ئهھلى بالىلىرىغا مهنپهئهتلىكرهكىدۇر: مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ئهھمهد زىيادىلىرىده توپلىغان، ھهسهن
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سۇمرهت ئىبنى جۇندۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 173
سۆزلهرنىڭ ئالالھقا سۆيۈملۈك، دوستراقى سۇبھانهلالھ ۋهلھهمدۇلىلالھ ۋهال : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سانا ئالالھقا خاستۇر، ئالالھدىن باشقا - يهنى ئالالھ پاكتۇر، بارلىق ھهمدۇ(ھه ئىللهلالھ ۋهالالھ ئهكبهر ئىال
  .مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. قايسى بىلهن باشلىساڭ ساڭا زهرهر يوق) ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ بۈيۈكتۇر
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 174

ھ ۋهبىھهمدىھى سۇبھانهلال. دېيىشىدۇركاالم سۆزلهرنىڭ ئالالھقا دوستراقى، بهندىنىڭ مۇنداق : مۇنداق دېگهن
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  .م، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىدى، سهھىھمۇسلى) ئالالھ پاك، ئۇنىڭغا ھهمده ئېيتىمهن(
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 175
. سۆزلهرنىڭ ئالالھقا سۆيۈملۈك بولغىنى، ئالالھ پهرىشتىلىرىگه تالالپ بهرگهن مۇنۇ سۆزدۇر: ۇنداق دېگهنم

نۇقساندىن  -ئالالھقا ھهمده ئېيتىش بىلهن بىرگه ئۇنى پاك، بارلىق ئهيىب(سۇبھانه رهببىي ۋهبىھهمدىھى 
  .يھهقى توپلىغان، سهھىھھاكىم، تىرمىزى، به. نى ئۈچ قېتىم دېدى) پاك دهپ ئېتىقاد قىلىمىز
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر . 176
. مهنپهئهت بهرگىنى-كىشىلهرنىڭ ئالالھقا ئهڭ سۆيۈملۈك، دوستراقى كىشىلهرگه پايدا: مۇنداق دېگهن

قىلىشىڭ  ئهمهللهرنىڭ ئالالھقا سۆيۈملۈكرهكى تۆۋهندىكىدهك بولىدۇ، ئۇ بولسىمۇ، قېرىندىشىڭنى خۇشال
مۇسۇلمان قېرىندىشىم بىلهن ئۇنىڭ . ياكى ئۇنىڭ قهرزىنى تۈگىتىپ قويۇشۇڭ ياكى ئاچلىقتىن قۇتقۇزۇشۇڭ

كىم . ھاجىتىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن بىلله مېڭىشىم مهسجىدده بىر ئاي ئېتىكاپ قىلىشىمدىن ياخشىدۇر
كىم راۋان قىلىشقا، . لىقىنى ياپىدۇغهزىپىنى بېسىۋالسا، ئالالھ ئۇنىڭ ئهۋرىتىنى ياپىدۇ، يهنى رهسۋاچى

كىم . يۇرتىشكه قادىر تۇرۇپ ئاچچىقىنى بېسىۋالسا، ئالالھ قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ قهلبىگه رازىلىقىنى تولاليدۇ
مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ ھاجىتىنى ئادا قىلىشىپ بېرىش ئۈچۈن، شۇ ھاجهتنى ئادا قىلىپ، مۇقىم قىلغانغا 

هشسه، ئالالھ قىيامهت كۈنى قهدهملهر تېيىلىپ كېتىدىغان چاغدا، ئۇنىڭ قهدهر بىلله ماڭسا، ياردهمل
ھهقىقهتهن ناچار، يامان ئهخالق خۇددى سىركه ھهسهلنى بۇزۇپ قويغاندهك . قهدىمىنى مۇقىم قىلىدۇ

  .تهبرانى، ئىبنى ئهبۇددۇنيا توپلىغان، ھهسهن ھهدىس. ئهمهللهرنى بۇزۇۋېتىدۇ
g��	 �/ L .F{$  ³Z O$1�	 ��� $['�� &$ ) ! � ( C$R�	 �� L�  �  ) q ! (��� �   

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ الرئهمرۇ ئىبنى ئاس، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ. 177
ماڭا كىشىلهرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكرهكى، دوستراقى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى، بهيھهقى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ. ىڭ دادىسىئهرلهردىن ئۇن
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دوستۇڭنى بهك قاتتىق ياخشى كۆرۈپ، : ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهس. 178

كۈنلهردىن بىر كۈن ئۇ . ئىچ باغرىڭنى، سىرلىرىڭنى تۆكۈپ كهتمهي، ئوتتۇرھال، مۆتىدىل ياخشى كۆرگىن
قىلماي،  دۈشمىنىڭنىمۇ قاتتىق دۈشمهن تۇتۇپ، زومىگهرلىك. سېنىڭ دۈشمىنىڭ بولۇپ قېلىشى مۇمكىن
بۇ . كۈنلهردىن بىر كۈن ئۇمۇ دوستۇڭ بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. مۆتىدىل، ئوتتۇرھال ھالدا دۈشمهن تۇت

ھهدىسنى تىرمىزى، بهيھهقى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، تهبرانى ئىبنى 
قىلىنىدۇكى، خهتىبۇلبهغداد بىلهن ئهمرۇدىن، دارىقۇتنى، بهيھهقى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت 

  .دېگهنبهيھهقى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى خاتىرىلىگهن بولۇپ، ئهلبانى سهھىھ 
 $(�Q �_1��� �	 KZ �	 G$@  ��� ) �� (?0�V �� ./$,� � « 

ۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئوسامهت ئىبنى شهرىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇل. 179
ئالالھنىڭ بهندىلىرىنىڭ ئالالھقا ئهڭ سۆيۈملۈك، دوستراق بولغىنى ئهخالقى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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 .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ياخشى بولغىنىدۇر
 ?�+1� �» $/ O$1�� ��� ) �[ P �� d H5 (9�,� �� 90b0 �   

نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى يهزىيد ئىبنى ئوسهيد رهزىيهلالھۇ ئه. 180
بۇخارى، . ئۆز نهپسىڭ ئۈچۈن ياخشى كۆرگهننى كىشىلهر ئۈچۈنمۇ ياخشى كۆرگىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 .تىرمىزى، تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
 $��ª n@, L $_��� �@�	 ) q " (�  ��	 �  

نېسىۋهمنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهن ماڭا خهيبهرده يهتكهن  ئىبنى. 181
ئهسلىنى، مهنبهسىنى : سهدىقه قىلماقچى بولسام، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ىغان، سهھىھنهسهئى، ئىبنى ماجه توپل. په قىلغىن، مىۋىلىرىنى ئالالھ يولىدا سهدىقه قىلغىنخۋه
 p�$�F�	 $_�) ��*� . $, $]h) �$FR�	 . ') �[u5 f� �i�$�@� 	'�@�	 ) P (��$g �  

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 182
. غا، سىرتقا چىقارماي تۇتۇپ تۇرۇڭالركهتكهنگه قهدهر تاالۋاقتى بالىلىرىڭالرنى كېچىنىڭ دهسلهپكى : دېگهن

ھاكىم مۇستهدرهكته . شهيتانالر يامراپ، يالغانچىلىق قىلىپ يۈرىدۇ، كهڭ تارقايدۇ-ئاشۇ بىر سائهتته جىن
  .توپلىدى، سهھىھ

 4,'/ �G6 ¯�) 4,'/ L �G6 ¯*�	 ) Q (��� �  
: هللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ س. 183

. دېگهنئادهم يېڭىۋالدى مۇنازىرىلىشىپ، ئادهم ئاتا بىلهن مۇسا ئهلهيھىسساالم ھۆججهت قويۇپ 
  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ
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ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهس. 184

مۇسا ئهلهيھىسساالم . ئادهم ئاتا بىلهن مۇسا ئهلهيھىسساالم ھۆججهت قويۇشۇپ مۇنازىرىلهشتى: مۇنداق دېگهن
پهرىشتىلهرنى ساڭا - ، ماالئىكهدېگهنسهن بولساڭ ئالالھ ئۆز قولى بىلهن ياراتقان، روھنى ساڭا پۈۋ: دېدى

گۇناھىڭ ۋه ئۇالرنىڭ شهقىلىقى سهۋهبلىك . ده تۇرغۇزغان ئادهم ئاتا بولىسهنسهجده قىلدۇرغان، جهننىتى
ئى مۇسا ئهلهيھىسساالم، سىنى ئالالھ : ئادهم ئهلهيھىسساالم. بارلىق ئىنسانالرنى جهننهتتىن چىقاردىڭ، دېدى

ىن بۇرۇنال ماڭا ئالالھ مېنى يارىتىشت. ئهلچىلىككه تاللىدى، سۆز قىلىشقا تاللىدى، ساڭا تهۋراتنى چۈشۈردى
ئهھمهد، . ده، مۇسا ئهلهيھىسساالمنى يېڭىۋالدى-پۈتۈۋهتكهن ئىشقا ماڭا تاپا قىلىپ ماالمهت قىالمسهن؟ دېدى

  .سهھىھ. بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان
. غىنى يوقئادهم ئۆز گۇناھىنى تهقدىرگه ئارتىپ قوي: ئىبنى كهسىير بۇ ھهدىسنى مۇنداق چۈشهندۈرگهن

ئهمما، ئۇنىڭ . ئۇ قۇرئاندا ئاسىي، گۇناھكار دېيىلدى، جىنايىتى سهۋهبىدىن جهننهتتىن قوغالندى، بۇ راست
تهۋبه ئىككىنچىدىن، . دېمهكچىمهقسىتى بىرىنچىدىن ئۆتكهن ئىشقا، بولۇپ بولغان ئىشقا ئهمدى تاپا قىلما 

ئۈچىنچىدىن، ئالالھنىڭ مېنى بۇنداق . ۇس ئهمهستهنه، ماالمهت دۇر- قىلسا گۇناھ قالمايدۇ، ئاندىن تاپا
لېكىن، ھهممىمىزنى مۇشۇ جىنايهت . جازالىشىنى مهن بىلمهيتتىم، ئالالھ خالىسا باشقىچه جازااليتتى

. ئىدىدېگهن بۇ ئالالھنىڭ ئىرادىسى، پۈتكهن ئىشى، بۇنىڭغا ئامال يوق، . سهۋهبلىك جهننهتتىن قوغلىدى
ىنكى جازانى ئۇ بىلمهيتتى، ئالالھ شۇنى پۈتتى، خالىدى، ئىراده قىلدى، بۇنىڭدا راستتىنال ئاسىيلىقتىن كېي

بىز تهقدىرگه ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرىمىز، ئىنكار قىلمايمىز، . ئالالھ ئالىمدۇر. بار ئىدىھېكمهت زور 
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 .تهقدىرگىمۇ ئارتىپ قويمايمىز
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الھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىيد، ئهنهس رهزىيهل. 851
. ، داۋالىشىپ قالدىمۇنازىرىلىشىپ جهننهت بىلهن دوۋزاخ : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، ماڭا زۇلۇمكهش، زومىگهر، دېدىكىدوۋزاخ . ماڭا ئاجىزالر، مىسكىنلهر كىرىدۇ دېدىكى،جهننهت 
سهن مىنىڭ ئازابىم، سهن بىلهن خالىغان كىشىدىن ئىنتىقام : دىن  ئالالھ دوۋزاخقائان. مۇتهكهببىرلهر كىرىدۇ

جهننهتكه بولسا، سهن مىنىڭ رهھمىتىم، سهن بىلهن ئۆزۈم خالىغان كىشىگه رهھمهت . ئالىمهن دېدى
  .مۇسلىم، تىرمىزى، ئىبنى خۇزهيمىلهر توپلىغان، سهھىھ. قىلىمهن، ھهر ئىككىڭالر لىق تولىسىلهر دېدى
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ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 186

دى، ئهبۇ تىرمىزى، ئىبنى ئه! مهدداھالرنىڭ يهنى مهدھىيىچىلهرنىڭ يۈزىگه توپا چېچىڭالر: مۇنداق دېگهن
  .دېگهن نۇئهيىملهر توپلىغان، ئهلبانى رهھمهھۇلالھ بۇ سهھىھ ھهدىس 
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ىغا توپا مهدھىيىچىلهرنىڭ ئاغز: يهنه رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 187

بۇ ھهدىسنى ئىبنى ماجه مىقداد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ھهببان ئىبنى ! چېچىڭالر
  .، سهھىھ ھهدىستۇرتوپلىغانئۆمهردىن، ئىبنى ئهساكىر ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 
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ئهبۇ رهزىين رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 188

ئهبۇ داۋۇد . داداڭ ھهققىدىنمۇ پهرز ھهجنى قىلغىن، شۇنداقال ئۆمره ھهجنىمۇ قىلغىن: مۇنداق دېگهن
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره، سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 189

! بىرنى قىل، بىر بارمىقىڭنى قىل: ۋهسهللهم بىر ئهر ئىككى بارمىقى بىلهن ئىشارهت قىلىپ دۇئا قىلغاندا
بولۇپمۇ، تهشهھھۇد، . ھىھ ھهدىستۇرنهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىملهر توپلىغان، سه. دېگهن

 .ئهتتهھىيياتۇدا ئولتۇرغاندا، بىر بارماق بىلهن ئىشارهت قىلىش تهكىتلهندى
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىككى بارمىقى بىلهن . 190
ئهھمهد . دېگهنبىرده قىل : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىشارهت قىلىپ دۇئا قىلىۋاتقاندا

  .توپلىغان، سهھىھ
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تاغ، كۆرۈدىغان بىزنى ياخشى ئۇھۇد : هلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهلل. 191

بۇ ھهدىسنى بۇخارى سهھلىدىن، تىرمىزى ئهنهستىن، ئهھمهد، تهبرانى، . كۆرىمىزبىزمۇ ئۇنى ياخشى 
زىيائولمهقدهسى سوۋهيد ئىبنى ئامىر ئهنسارىدىن، ئهبۇلقاسىم، ئىبنى بهشهر ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ 

  . ، سهھىھتوپلىغانهنھۇدىن ئ
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  .بۇ ھهدىسته يهرشارىنى، مۇھىتنى، ئىسالمى ۋهتهننى ياخشى كۆرۈش چىقىپ تۇرىدۇ
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: نمۇسئهب ئىبنى سهئىد رهھمهھۇلالھدىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگه. 192
  . ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. دۇنيادىن ھهزهر قىلىڭالر، ئۇ ھهقىقهتهن يېشىل ئاتلىقتۇر
 .ھهقىقى مۆئمىنگه ئالالھ ئاخىرهت، جهننهت تاتلىقتۇر
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ىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن. 193

قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ نهزلىده ئهڭ قهبىھ، ھاقارهتلىك ئىسىم بولسا مهلىكۇلئهمالك، : مۇنداق دېگهن
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. دېگهن ئىسىمدۇر) يهنى پادىشاھالر پادىشاھى(شاھىنشاھ 
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قۇرئان قىرائىتى ئهڭ ياخشى كىشى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 194
ئۇ قىرائهت قىلغاندا ئالالھدىن قورقىۋاتقىنىنى . بولسا، ئالالھتىن قورقۇپ تۇرۇپ قىرائهت قىلغان كىشىدۇر

، بهيھهقى، خهتىيبۇلبهغداد ئىبنى ئابباسدىن، سهجىزىييه، نهسر بۇ ھهدىسنى ئىبنى  .كۆرىسهن
  .توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇر ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىنفىردهۋس خهتىيبۇلبهغداد ئىبنى ئۆمهردىن، 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 195

  .ئهھمهد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ! نامازدا سهپلهرنى تۈز قىلىشنى ياخشى قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن
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سهھلى ئىبنى سهئىد، ئابدۇلال ئىبنى جهئپهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 196
ئهنسارىالرنىڭ ياخشىلىق قىلغۇچىلىرىغا ياخشىلىق : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ق قىلغانلىرىنى ئهپۇ قىلىڭالرقىلىڭالر، يامانلى
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يھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله. 197
. نى قىرائهت قىلىپ، ئوقۇپ بېرىمهن3/1مهن سىلهرگه يېقىندا قۇرئاننىڭ ! يىغىلىڭالر: مۇنداق دېگهن

، بۇ سۈره قۇرئاننىڭ بولۇڭالركىنى ئوقۇپ بېرىپ، ئاگاھ ) يهنى سۈره ئىخالس(ئاندىن قۇلھۇۋهلالھۇ ئهھهد 
   .ھمۇسلىم، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھى. گه تهڭ دېدى3/1
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 198
تىرمىزى، ھاكىم . رامزان ئېيىنى بىلىش ئۈچۈن شهئباننىڭ ئېيىنى ھېسابلىغاچ تۇرۇڭالر: دېگهنمۇنداق 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 199
رامزان روزىسىغا باشقا روزىنى . رامزان ئېيىنى بىلىش ئۈچۈن، شهئباننىڭ ئېيىنى ھېسابالڭالر: دېگهنمۇنداق 

لېكىن، بىرهرسىڭالرنىڭ تۇتۇپ كېلىۋاتقان روزىسى مۇۋاپىق كېلىپ قالسا، بۇ . ئارىالشتۇرۇپ تۇتماڭالر
) يهنى روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇڭالر(ى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر، ئاينى كۆرۈپ يهڭالر ئاين. ئۇنىڭدىن مۇستهسنا
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كۈن تولۇق قىلىڭالر، سىلهرگه سان  30ئهگهر سىلهرگه ھاۋا تۇتۇق بولۇپ ئاينى كۆرهلمىسهڭالر، سانىنى 
  .غان، سهھىھدارىقۇتنى، بهيھهقى توپلى. تۇتۇق بولمايدۇ، يهنى شهئبان ئېيىنى، رامىزان ئېيىنى ساناڭالر

مهنىده بولۇپ، كىشىلهر دائىم  دېگهنيۇقىرقى بىر سۆز، ئاينى كۆرۈپ ياكى كۆرۈش جهھهتتىن 
ھهدىسنىڭ كېيىنكى مهنىسىده يهنى ئاي ھاۋا . پهس تۇرۇپ ھېيت نامىزى ئوقۇيدۇ-ئاخىر، ئىگىز-ئىلگىر

از ئوقۇشنى ئېنىق مهنىسى، ئاينى كۆرۈپ تۇتۇش، كۆرۈپ يىيش، نام دېگهنتۇتۇق بولۇپ كۆرۈنمىسه 
 !مهدىينىگه بويسۇنۇڭالر- ئىككىلهنمهستىن قورقماي، ئاينى ئۆلچهم، مىيزان قىلىڭالر، مهككه. كۆرسىتىدۇ
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ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدى. 200
ھهقىقهتهن جۈمئهگه كېچىكىپ . جۈمئه نامىزىغا بالدۇر كېلىڭالر، ئىمامغا يېقىن ئولتۇرۇڭالر: دېگهنمۇنداق 

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى، . بارغان كىشى گهرچه جهننهتكه كىرسىمۇ، كېچىكىپ ئاخىرىدا كىرىدۇ
  .هر توپلىغان، سهھىھھاكىمل
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سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 201
ھهقىقهتهن كىشى جهننهت ئهھلى . بالدۇر كېلىپ، ئىمامغا يېقىن ئولتۇرۇڭالر جۈمئهگه: دېگهنمۇنداق 

ئهھمهد، . بولسىمۇ، جۈمئه نامىزىغا كېچىكىپ، ئاخىرىدا كېلىپ، جهننهتتىنمۇ كېچىكىپ ئارقىسىدا قالىدۇ
  .بهيھهقى، زىيائولمهقدهسىلهر توپلىغان، بۇ ھهدىس ھهسهن
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ھىشام ئىبنى ئامر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 202

چوڭقۇر، كهڭرى، ياخشى كوالپ، : ۋهسهللهم، ئوھۇد كۈنى قهبره كوالشنىڭ قېيىنلىقىدىن مۇنداق دېگهن
قايسىسى قۇرئاننى كۆپ يادا ئالغان بولسا، شۇ قارىيراقنى بالدۇر . ئۈچنى قويۇڭالر-ىر قهبرىگه ئىككىب

ئهھمهد، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، بهيھهقىلهر توپلىغان، . قويۇڭالر، ئىلگىرى قىلىڭالر
  .سهھىھ ھهدىستۇر
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وۋىسىدىن، بهھزى ئىبنى ھهكىيىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، دادىسىدىن، ب. 203
پهقهت ئايالىڭ، ! ئهۋرىتىڭنى ساقال: دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئاندىن مۇنداق سۇئال . چۆرىلىرىڭ بۇنىڭدىن مۇستهسنا، يهنى ئۇالردىن ساقالش ھاجهتسىز-دېدهك
ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهگهر كىشىلهر كۆپ بولۇپ، بىرسى بىرسىنىڭ قېشىدا بولسىچۇ؟ رهسۇلۇلال: سورالدى
خالى، يالغۇز . ئهۋرىتىڭنى بىرهر كىشىگه كۆرسهتمهسلىككه قادىر بولساڭ، كۆرسهتمه دېدى: ۋهسهللهم

ئهھمهد، ھاكىم، بهيھهقى، ئهبۇ . بولساقچۇ؟ دىيىلىۋىدى، كىشىلهرنىڭ ھايا قىلىشىغا ئالالھ ئهڭ اليىق دېدى
 .يهئال توپلىغان، ھهسهن
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مالىك ئىبنى يوخامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 204

  .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ! تىلىڭنى ساقال: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 Y$R/ ?/� ?*�ie ?�$�� ¾+�	 ! = �_*1��� BZ �_['gL 4�  O$1�	 �i0 n[ L )	 �NQA	 �I$i/ � jr{	�% (N,�/ ���	 �  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھهسهن بهسرى . 205
كىشىلهرنى پهقهت تىللىرىال ! تىلىڭنى ساقال! ئاناڭ سىنى يوقىتىپ قويسۇن، ئى مۇئاز: دېگهنمۇنداق 
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  .هرائىتى مهكارىمۇلئهخالقتا توپلىغان، سهھىھخ. دوۋزاخقا يۈزىچه دۈم تاشاليدۇ
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م مۇنداق ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 206
مىنى ساھابىلىرىمنىڭ، ئۇالرغا يېقىن بولغان تابىئىنالرنىڭ، ئۇالرغا يېقىن بولغان ئهتبائ، : دېگهن

ئاندىن كېيىنكى ). يهنى سۈننىتىمنى، ھهدىس سۆزلىرىمنى يادىالڭالر(ئهگهشكۈچىلهرنىڭ ئىچىده ساقالڭالر 
تهلهپ قىلىنمىسىمۇ گۇۋاھچى بولۇپ، قهسهم  ھهتتا كىشى. زامانالردا يالغانچىلىق يامىراپ، كۆپىيىپ كېتىدۇ

  . ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇر. قىلىپ كېتىدۇ
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هيھى ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلرىۋايهت قىلىنىدۇكى ئىبنى ئۆمهر، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلال ئهنھۇدىن. 207
. قويۇڭالر) يهنى ئۇزۇن(بۇرۇتنى قىرقىپ، ئېلىپ تۇرۇڭالر، ساقالنى كامىل : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .سهھىھ. مۇسلىم، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ئهدىلهر توپلىغان
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 208
يا ھهر ئىككى پاي كهشنى سېلىۋېتىپ ياالڭ ئاياق مېڭىڭالر، يا ھهر ئىككىسىنى كىيىۋېلىپ، : مۇنداق دېگهن

ئىبنى . تهرهپ بىلهن باشالڭالر كىيگهنده ئوڭ تهرهپ بىلهن، سالغاندا بولسا سول. كهش بىلهن مېڭىڭالر
  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 209

ىمنىڭ ئايال كىشىلىرىگه ھاالل قىلىندى، ئهر كىشىلىرىگه ھارام ئالتۇن بىلهن يىپهك ئۈممىت: مۇنداق دېگهن
   .نهسهئى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. قىلىندى
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 210

ئىككى ئۆلۈك . بىزگه ئىككى دانه ئۆزى ئۆلگهن ئۆلۈك بىلهن ئىككى دانه قان ھاالل قىلىندى: مۇنداق دېگهن
ئىبنى ماجه، ھاكىم، بهيھهقىلهر . بولسا بېلىق بىلهن چېكهتكه، ئىككى قان بولسا جىگهر بىلهن تالدۇر

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 211
تچىل راسياخشىلىق قىلىپ، سهمىمىي، . قهسهم قىلساڭالر ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىپ، ۋاپا قىلىڭالر: دېگهن

ئهبۇ نۇئهيىم ھىلىيهتته . كۆرىدۇئالالھتائاال ئۆزى بىلهن قهسهم قىلىنىپ، ۋاپا قىلىنىشنى ياخشى . بۇلۇڭالر
 .دېگهنئهلبانى تهكشۈرۈپ سهھىھ شهيخ . توپلىغان، سهھىھ
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كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 212

بۇ يىرىگه چېكه، مۈڭگۈز چاچ قويماستىن، يا پۈتۈنلهي -كىچىك بالىنىڭ چېچىنى ئۇ يهر: مۇنداق دېگهن
  .نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. چۈشۈرۈۋېتىڭالر، ياكى بىراقال چېچىنى قويۇڭالر

 v�5-0 $�$���¡  j�'�	 vR0 ¡ m�� n�/ � NgI ?�a	 ³ n�*0 $�$��� L &$< $/ >� L 9< L v  �m+�) j�  q9V� '[ L O�2	 .�
 &'(0 $/ j -) v�i�) ) " ! � �� ?�$/ (G	# .F{$  � )��(q�Q6 � :j�  ��'[� '[L 

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 213
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ماڭا ۋهھىي بهزى چاغالردا كولدۇرما جىرىڭلىغان ئاۋازغا ئوخشاش كېلىدۇ، ئۇ بولسا ماڭا ئهڭ : دېگهنمۇنداق 
بهزى . سۆزلهرنى يادا ئېلىۋالىمهندېگهن ده، مهن ئۇ -پهرىشته مهندىن ئايرىلىدۇ. ئېغىر، قاتتىق تۇيۇلىدۇ

دېگهن ۇ، بۇ ماڭا ئاساندۇر، مهن ئۇ چاغالردا بولسا، پهرىشته ماڭا ئهر كىشىنىڭ سىياقىدا كېلىپ سۆز قىلىد
  .مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئىلهر توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇر. سۆزلهرنى يادا ئېلىۋالىمهن
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ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مىھجهن رهزىيهلالھ. 214

قىلىشى، ئۇالر بولسا، ئىمامالرنىڭ زۇلۇم . ئۈممىتىمگه مهندىن كېيىن ئۈچ ئىشتىن ئهنسىرهيمهن: مۇنداق دېگهن
  .ھىھىغان، سهئىبنى ئهساكىر توپل. دۇريۇلتۇزغا ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرۈپ كېتىشى، تهقدىرنى ئىنكار قىلىشى
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 215

بىرى تهقدىرنى ئىنكار قىلىش، . هيمهنمهندىن كېيىن ئۈممىتىمگه ئىككى ئىشدىن ئهنسىر: مۇنداق دېگهن
  .، خهتىبۇلبهغدادالر توپلىغان، سهھىھئهبۇ يهئال، ئىبنى ئهدى. تهستىقالشتۇرئىككىنچىسى، يۇلتۇزغا ئىشىنىپ 
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ئهۋف ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 216
جاھىل، نادان كىشىلهرنىڭ . مهن سىلهرگه ئالته ئىشدىن ئهنسىرهيمهن: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

تىجارهت قىلىپ باشلىق بولۇشىدىن، قان تۆكۈلۈشىدىن، ھاكىمالرنىڭ ھۆكۈمنى سېتىپ، -ئهمىر
رهھىمنىڭ ئۈزۈلۈشىدىن، قۇرئاننى نهيدهك مۇڭلۇق ناخشا ئاھاڭىغا سېلىۋالىدىغان - كېتىشىدىن، سىيله

  .تهبرانى خاتىرىلىگهن، سهھىھ. جامائهتتىن، شهرتلهرنىڭ ياكى ساقچىالرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشىدىن-قهۋم
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 217

، ئهگهر ئۇ ئهمهلنى چىڭ تۇتساڭ، سهندىن بۇرۇنقىالرنىڭ بېرهي ى دهپ ساڭا بىر ئهمهلن: مۇنداق دېگهن
ئهمما، ساڭا ئوخشاش بۇ ئهمهلنى چىڭ تۇتقانالر ئۇنىڭدىن . ۋه بۇندىن كېيىنكىلهرنىڭ ساۋابىنى تاپااليسهن

ھ، تهسبى 33ئۇ ئهمهل بولسا، ھهربىر نامازنىڭ ئارقىسىدا . مۇستهسنا بولۇپ، ئۇمۇ ساڭا ئوخشاش تاپااليدۇ
  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ئىبنى خۇزهيمه، زىيائۇلمهقدهسىلهر توپلىغان، سهھىھ. ھهمد ئېيتىشىڭدۇر 33تهكبىر،  33
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ى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ. 218

ماڭا جىبرىئىل ھهقىقهتهن ئىنسانالر داۋالىنىدىغان نهرسىنىڭ ئهڭ مهنپهئهتلىكرهكى قان : مۇنداق دېگهن
 .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. قىلدى ئالدۇرۇشتۇر دهپ خهۋهر
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 219

ماڭا جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم ھهقىقهتهن ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ فۇرات دهرياسىنىڭ بىر تهرىپىده : دېگهن
  .ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ. خهۋهر قىلدىدېگهننى ئۆلتۈرۈلىدۇ 
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 220

دهرهخ؟ مۇسۇلمان ئهرگه ئوخشايدىغان دهرهخدىن ماڭا خهۋهر بېرىپ بېقىڭالر، ئۇ قايسى : مۇنداق دېگهن
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بۇخارى خاتىرىلىگهن، . ئۇ بولسا خورما. بېرىپ تۇرىدۇمېۋه ئۇنىڭ ھهرگىز قۇلىقى چۈشمهيدۇ، ھهر دائىم 
  .باردېگهن يهنه بىر خاتىرىده، خورما دهي دهپ بولۇپ، تارتىنىپ قالدىم . سهھىھ
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ره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهي. 221

ئهھمهد، . ياشقا كىرگهنده ئۆزىنى ئۆزى پالتىدا خهتنه قىلغان 80ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم : مۇنداق دېگهن
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئۇ كۆپ خوتۇنلۇق (ھارىس ئىبنى زهيىدىلئهسهدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى . 222

. دېگهنتۆتنى ئىختىيار قىلىپ تالال، قالغىنىنى قويىۋهت : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم) ئىدى
  .دېگهنئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ئهلبانى بۇ ھهدىس سهھىھ 
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هيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهل. 223
بايراقنى زهيد ئالدى، ئۇنىڭغا مۇسىبهت يېتىپ شهھىد : يىراقتىكى بىر ئۇرۇشنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋهر بېرىپ

. ئاندىن ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھ ئېلىپ، ئۇمۇ شهھىد بولدى. ئاندىن جهئپهر ئېلىپ، ئۇ شهھىد بولدى. بولدى
الىد ئېلىپ، ئالالھ ئۇنىڭغا غهلىبه ئاتا قىلىپ، ئۇنىڭ پهرمانسىزال بايراقنى خ- ئاندىن مهسلىھهتسىز، ئهمىر
ھهقىقهتهن ئۇ شهھىد بولغانالرنىڭ مىنىڭ ئالدىمدا بولۇشى مېنى ياكى ئۇالرنى . قولى بىلهن ئىشغال قىلدى

بۇ ھهدىسنى بۇخارى، نهسهئى، . دېگهن) يهنى شهھىدلىك ياخشى بولدى(خۇرسهن قىلىپ كهتمهيدۇ 
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇ مهريهم غهسسانى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 224
مىيساق ئالغاندهك، - ئالالھ ئهززه ۋه جهلله بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهردىن ئهھده: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بېشارهت مهن بىلهن مهريهم ئوغلى ئهيسا ئهلهيھىسساالم . توختام ئالدى- مىيساق، ۋهده-مهندىنمۇ ئهھده
پتۇ، چۈشىده ئىككى پۇتى ئارىلىقىدىن بىر چىراغ، نۇر چىقىپ، شامنىڭ يهنى بهردى ۋه ئانام بىر چۈش كۆرۈ

تهبرانى، ئهبۇ نۇئهيىم، ئىبنى مهردىۋىييهلهر توپلىغان، . ئهتراپىنىڭ قهسىرلىرىنى يورىتىۋېتىپتۇسۇرىيه 
  .دېگهن ئهلبانى رهھمهھۇلالھ بۇ ھهدىس ھهسهن 

 ?�) �/ ?�-) $�uQ� ) G ( M�0�[ \� �  )��	 ��	 �r�	 � $R/ ��R� '�� v ( q9g �  ���� �  �	9@  �� y�D �  ) �) (�  ��	 �  
ئهبۇ ھۈرهيره كهسىيربىن ئابدۇلالھنىڭ بوۋىسىدىن ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 225

ز ياخشى پالنى بى: قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم خۇشال قىالرلىق بىر سۆزنى ئاڭالپ
  .توپلىدى، سهھىھفىردهۋسلهر ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى سهنا، ئهبۇ نۇئهيىم،  .دېگهنسېنىڭ ئاغزىڭدىن ئالدۇق 

 "$/b�	 �Q6 � ®/� I	�F� I9(�	 � �Ni�	 �Q� ) P �� (M�0�[ \� �  
ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 226

تهقدىر توغرىلىق سۆز قىلىش مىنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ئاخىر زاماندىكى يامان كىشىلىرىگه : مۇنداق دېگهن
  .ھاكىم، تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، ھهسهن دېيىلدى. كېچىكتۈرۈلۈپ قالدۇرۇلدى
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىر قېتىم ئىبنى ئۇبهيگه رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 227
ئاندىن رهسۇلۇلالھ . ھۇ ئهنھۇ توسۇۋالىدۇئهلهيھى ۋهسهللهم جىنازا نامىزى چۈشۈرگىلى تۇرسا، ئۆمهر رهزىيهلال

ماڭا ئىختىيارلىق بېرىلدى، مهن شۇنى ! ئى ئۆمهر، سهن مهندىن يىراق تۇر: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
قېتىم  70ھهقىقهتهن ماڭا، سهن ئۇنىڭغا مهغپىرهت سورامسهن ياكى سورىمامسهن؟ گهرچه ئۇالرغا . تاللىدىم

دىن زىياده، ئوشۇق 70ئهگهر مهن . ھ ئۇالرنى ھهرگىز مهغپىرهت قىلمايدۇ دېيىلدىمهغپىرهت سورىساڭمۇ، ئالال
. مهغپىرهت سورىسام، ئۇالرنىڭ گۇناھى مهغپىرهت بولىدىغىنىنى بىلسهم، ئهلۋهتته زىياده قىالتتىم دېدى

  .لېكىن، كاپىر، مۇناپىققا مهغپىرهت سوراش چهكلهندى . نهسهئى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
�Q� .(e'/ ngIA	 L .(�`/ 890A	 "h) &$�A	 	L ) ���,	�/ � G ( ���LL 8�[b�	 �  ) �� d I	b@�	 ( \� �  ���a	 �� 9�R, � 
q'À M�0�[ 
زۇھهيرى سهئىد ئىبنى مۇسهييب، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 228

چۈنكى، كۈنلهردىن بىر كۈن . ېغىر يۈكلهرنى نېرى قىلىپ، تاشلىۋېتىڭالرئ: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهبۇ داۋۇد، بهزار، ئهبۇ يهئال، ئهۋسهتلهر توپلىغان، ئهلبانى . قولالرغا تاقاق، پۇتالرغا كىشهن سېلىنىدۇ

  .دېگهن سهھىھ 
O$1�	 � G$1) ��Q	 : .12	 �� >@gL �	 BZ ��Z B "� 9_V �/ ) d (�i� \� � M 

ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 229
چىقىپ ئىنسانالرغا مۇنداق نىدا قىلغىن، كىم ئالالھدىن باشقا ئىالھ يوق دهپ گۇۋاھلىق : مۇنداق دېگهن

  . ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ! بهرسه، ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ
ىده باشقا سهھىھ ھهدىس كىتابلىرىدىمۇ بار بولۇپ، بىز بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسىنى يۇقىرىدا بۇ مهن

  .چۈشهندۈردۇق
 �i5'�� �/ p�1£a	 	'g�Q� ) § �� ( O$@  ��	 �  ) q G § (.�, �� �  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 230
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهرمۇ ئهمهس، ئايالمۇ ئهمهس خۇناساالرنىڭ 

ئۆيۈڭالردىن ) كىشىلهرنىجىنسلىق يهنى ئىككى (خۇناساالرنى : ئاغزىدىن بىر قىسىم سۆزلهرنى ئاڭالپ
  .لىغان، سهھىھبۇخارى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپ. چىقىرىۋېتىڭالر دېدى

 �[b�g� >1D $/ '�1� 9)'�	 	Lb�g� L 3�R�	 M�0bg �/ pD�Fa	 	'g�Q� ) G § (O$@  ��	 �  
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 231

ئهلچىلهرگه مهن ئىجازهت . چىقىرىڭالر مۇشرىك، دىنسىزالرنى ئهرهب ئاراللىرىدىن قوغالپ: مۇنداق دېگهن
  .بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. بهرگهندهك ئىجازهت، رۇخسهت بېرىڭالر
 3�R�	 M�0bg �/ |I$m1�	 L G'_��	 	'g�Q� ) � (�  �  

ق ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇندا. 232
ئهرهب ئاراللىرىدىن قوغالپ ) يهنى ئهھلى كىتابالرنى(يهھۇدىيالرنى، ناسارا، خىرىستىئانالرنى : دېگهن

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ! چىقىرىڭالر
 9g$�/ �_{$�@�� I'@< 	Lu�	 �0u�	 O$1�	 �V "� 	'� 	 L 3�R�	 M�0bg �/ "	�t n[� L #$^�	 G'_0 	'g�Q� ) �$���	 n� d �� ( � 
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ئهبۇ ئۇبهيده، ئىبنى جهرراھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 233

بىلىپ . ھىجاز يهھۇدىيلىرىنى، نهجران ئهھلىنى ئهرهب ئاراللىرىدىن قوغالپ چىقىرىڭالر: مۇنداق دېگهن
ى پهيغهمبهرلىرىنىڭ قهبرىلىرىنى مهسجىد قىلىۋالغان قويۇڭالركى، ھهقىقهتهن ئىنسانالرنىڭ  ئهڭ يامىن
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  .ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، ئهبۇ نۇئهيىم، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ. كىشىلهردۇر
�� ³'() "	uU*,B	 ��c B ��h) ���Z jg�Q	 :n(��) : = nQG�� �i��  �N��	 ) �� (�/$  v� �/ ngI �  

ھهقىقهتهن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن بهنى ئامرۇدىن بىر  ئهردىن،. 234
ئۇ ئىزنى، رۇخسهت سوراشنى ياخشى قىاللمايدىكهن، چىقىپ ئۇنىڭغا دهڭ، ئالدى بىلهن ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم 

  .دېگهن ئهھمهد توپلىغان، بۇ ھهدىسنى ئهلبانى سهھىھ . دىيىۋىتىپ، ئاندىن كىرسهم بوالمدۇ؟ دېسۇن
jg�Q	  	yQ j�R+5 L� �1/ j<9m5 "� ?�R� ?�Ë 8u^) ) P q " G (��$g �  
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىددهت تۇتۇۋېتىپ، زۆرۈرىيهتتىن سىرتقا . 235

سهن چىقىپ : چىقىشقا رۇخسهت سورىغان بىر ئايالغا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
. ڭنى ئۈزىۋهرگىن، سهن ئۇنىڭدىن سهدىقه قىلىشىڭ ياكى بىرهر ياخشىلىق قىلىشىڭ  مۇمكىنخورما

  .نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ھاكىمالر توپلىغان، سهھىھ
 �Lb�	 91  4w�� L �g'�� ���� ��h) ji_15 B L j�+Q	 ) P �� (��< �� P$���	 �  

ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى زهھھاك ئىبنى قىيس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 236
لېكىن بهك يېتهرلىك . پهسرهك كهسكىن: دېگهنۋهسهللهم خهتنه قىلىدىغان ئايال كىشىگه مۇنداق 

. شۇنداق خهتنه قىلىش يۈزلهرنى خۇرسهن، نۇرلۇق قىلىدۇ، ئهر كىشىنىڭ نهزلىده لهززهتلىكتۇر. كېسىۋهتمه
ئهبۇ داۋۇتتىمۇ بۇ ھهدىسنىڭ ئوخشىشىدا ھهسهن بولىدىغان مۇرسهل، . ان، سهھىھھاكىم، تهبرانى توپلىغ
  .زهئىپ ھهدىس باردۇر

 �	 BZ ?�$/ B PN/A	 ?�/ 4�5 ngI ./$�(�	 �'0 �	 91  �$�A	 W1Q� ) ! G � (M�0�[ \� �  
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 237

قىيامهت كۈنى ئىسىمالرنىڭ ئالالھنىڭ نهزلىده ئهڭ قهبىھرهكى پادىشاھالر پادىشاھى دهپ : مۇنداق دېگهن
ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، . ئالالھدىن باشقا ھهقىقى ھهق ئىككى ئالهملىك پادىشاھ يوقتۇر. ئاتالغان كىشىدۇر

  .بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
�i�	'QZ  "h) �@�`0 $/ �+�i0 B L �,$@� �/ ��@��� L �/$R� �/ �Rr��) q90 >» q'Q� "$D �) �i090� >» .�1< �	 �_�Rg �i�'Q
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 238

قىلىپ، قول نېئمهت قۇل، چۆره، قېرىندىشىڭالرنى ئالالھ سىلهرگه ئهتراپىڭالردىكى : نداق دېگهنمۇ
كىمنىڭ قول ئاستىدا قۇل، چۆره، قېرىندىشى بولۇپ قالسا، تائامدىن . ئاستىڭالردا ئىتائهتچان قىلىپ بهردى

لمىسۇن، تهكلىپ قىلىپ قالسا تاقهت قىاللمايدىغان ئهمهللهرگه تهكلىپ قى. تائام، كىيىمدىن كىيىم بهرسۇن
  .ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ. ئۆزى ياردهملهشسۇن

 "$���	 ���  E)$1/ nD ®/� 4�  ¥$Q� $/ ¥'Q� ) 9  (�  �  
سهللهم مۇنداق ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه. 239

ئۈممىتىمگه مهن قورقىدىغان نهرسىنىڭ ئهڭ قورقۇنۇچلۇقراقى، ھهرقانداق تىلى ئالىم، تىلى راۋان، : دېگهن
  .ئىبنى ئهدى توپلىغان، سهھىھ. سۆزى ئۆتكۈر مۇناپىقتۇر

 ?�$Q �/ �� BL ?1*{	 �/ K� .�$/A	G� ) P ! G H5 ( M�0�[ \� �  ) �$���	 < ( ��� �  ) ��(  ./$/� \� �  ) G ( ngI � 
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ساڭا ئامانهت قويغان كىشىگه ئامانىتىنى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 240

بۇ ھهدىسنى بۇخارى تارىخىدا، ! تاپشۇر، ئادا قىل، ساڭا خىيانهت قىلغان كىشىگىمۇ سهن خىيانهت قىلما
ۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، دارىقۇتنى، زىيائۇلمهقدهسى ئهنهسدىن، تهبرانى ئهبۇ ئهبۇ دا
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) رهزىيهلالھۇ ئهنھۇم(ئۇمامهتتىن، ئهبۇ داۋۇد بىر ساھابه ئهردىن، دارىقۇتنى ئۇبهي ئىبنى كهئبىدىن 
  .توپلىغان، سهھىھ

 �/ $ $� L� �´ �/ $ $� L� p1e	 p� �< L� �� �/ $ $� 	LG� y@D L y`� 9@  L �� nD 4�  yRV ) �$���	 < �� (��Re �� �	9@  �  
ئابدۇلال ئىبنى سوئلهبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 241

ى بىر سا ياكى خورمىدىن بىر سا ياكبۇغدايدىن : ئهلهيھى ۋهسهللهم سهدىقه پىتىر توغرىسىدا مۇنداق دېگهن
) جىڭ 6-5بىر سا . (ئارپىدىن بىر سا، ھهربىر ھۆر ياكى قۇل، چوڭ ياكى كىچىك كىشىدىن ئادا قىلىڭالر

 . ئهھمهد، دارىقۇتنى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
 �r+�	 � �$R� �/ $ $� 	LG� ) E[ n� (O$@  ��	 �   

هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 242
ئهبۇ نۇئهيىم ھلىيهتته، بهيھهقى . سهدىقه پىتىرگه تائامدىن بىر سا بېرىپ، ئادا قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) $��*(/ L $��$< L $R{$� L $0�*F/ N_, "$D NgI .12	 �	 nQG� ($�  �  �[ q " �� 

لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئوسمان رهزىيه. 243
قايتۇرۇپ ئادا قىلغاندا ئاسان قهرزنى سېتىۋالغاندا، ساتقاندا، قهرزنى تهلهپ قىلغاندا، : مۇنداق دېگهن

ن، ئهلبانى ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغا. قىلغۇچى كىشىنى ئالالھ جهننهتكه كىرگۈزىدۇ
  .دېگهن ، ئىمام سۇيۇتى سهھىھ دېگهن ھهسهن 
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لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ جهراسى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 244
سهن دۇئا قىلماقچى بولساڭ، ساڭا زهرهر يهتسه، دۇئا قىلساڭ سهندىن زهرهرنى : مۇنداق دېگهن

ئېزىپ قېلىپ، ئۇلۇغىڭنى يىتتۈرۈپ قويساڭ ئاندىن دۇئا قىلساڭ زېمىندا كۆتۈرۈۋېتىدىغان؛ بىپايان چۆل 
ىك يهتسه، دۇئا قىلساڭ زىرائهت، ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈرۈپ ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ بېرىدىغان؛ ساڭا قهھهتچىل

  . ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. بېرىدىغان پهرۋهردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن
  .دۇئاغا شۇنداق زات اليىقتۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 245

بىلىپ قويۇڭالركى، ھهقىقهتهن ئالالھ . سىلهر ئالالھقا شهكسىز ئىشهنگهن ھالدا دۇئا قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن
تىرمىزى، . قىلمايدۇئىجابهت دۇئاسىنى قهلبنىڭ ولىدىغان غاپىل، سهھۋه قىلىدىغان، سهھۋه ئويۇن بىلهن ب

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 246
بېرىپ، بېشارهت . ىشىلهرنى ئىسالمغا، ھهقىقهتكه دهۋهت قىلىڭالر، چاقىرىڭالرك: مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ئاسان قىلىپ، قىيىنالشتۇرماڭالر. نهپرهتلهندۈرمهڭالر، قاچۇرۇۋهتمهڭالر
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 247

. داداڭ ئهبۇ بهكرىنى ۋه قېرىندىشىڭنى چاقىرغىن، مهن بىر مهكتۇپ يېزىپ بېرهي: مۇنداق دېگهن
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ئارزۇ قىلىشىدىن ئهنسىرهپ قالدىم ) خهلىپىلىكنى(رشى ئارزۇ قىلغۇچىنىڭ ھهقىقهتهن مهن ئهبۇ بهكرىگه قا
ئالالھ ۋه مۆئمىنلهر ئهبۇ بهكرىدىن باشقىسىغا . ئهنسىرىدىمدېيىشىدىنمۇ ۋه بىرهرسىنىڭ بۇ ئىشقا مهن اليىق 

  .مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئۇنىمايدۇ، پهقهت ئهبۇ بهكرىگىال ئۇنايدۇ
�$Q KZ $['R)G	 �� .�$%	 "h) $_* ) P (j�  �   

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇالرغا . 248
ئۇ قىزچاقنى ھامما ئانىسىغا بېرىڭالر، ھامما : ئهگهشكهن قىزچاق توغرىسىدا مۇنداق ھۆكۈم قىلغان

  .توپلىدى، سهھىھھاكىم . ئانىسىنىڭ ئورنىدا بولىدۇ- ئاتا
 �_ I$m/ � 4�*(�	 	'1)G	 )4  (��$g �  

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 249
نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ . ئالالھ يولىدا قۇربان بولغان شهھىدلهرنى يىقىلغان جايغا دهپنه قىلىڭالر: دېگهن

  . د، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇرداۋۇ
  .غا شۇ جاينى تاللىغان، ئۇالرنى سىلهر يۆتكىۋهتمهڭالرئۇالرچۈنكى، ئالالھ 
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ئهبۇ داردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 250
بىلهن كۆيۈنگىن، بېشىنى سىالپ، تائامىڭدىن تائام مېھرىبانلىق يىتىمگه يېقىن تۇر، ئۇنىڭغا : مۇنداق دېگهن

خهرائىتى، . يتۇرىدۇ، ئادا قىلىدۇھهقىقهتهن شۇنداق قىلىش قهلبىڭنى يۇمشىتىدۇ، ھاجىتىڭنى قا. بهرگىن
  .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، ھهسهن

 ?��0 $É nD L ?1��� nD L �	 ��) v� $0 "G� ) �� ! G (.�, \� �� �  �  
ئۆمهر ئىبنى ئهبۇ سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 251

، ئوڭ قۇلۇڭدا ئالدىڭدىن دېگىنئى باالم، يېقىن كهلگىن، بىسمىلالھ : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  . ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. يىگىن

  . بۇ باال رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئۆگهي بالىسىدۇر
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 252
. دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئازابتا ئهڭ تۆۋهن دهرىجىده تۇرىدىغىنى ئوتتىن ئىككى كهشنى كىيىدۇ: مۇنداق دېگهن

مۇسلىم توپلىغان، . ، دىمىقى قاينايدۇمېڭىسىۇ كىشىنىڭ ئقىزىقلىقىدىن بۇ ئىككى كهشنىڭ ھارارهت، 
   .يهنه بىر خاتىرىده ئهبۇ تالىپ شۇنداق تىلغا ئېلىنىدۇ. سهھىھ
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ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 253

چۈنكى، ھهقىقهتهن بۇ ئىككى ھهج خۇددى . پهرز ھهج بىلهن ئۆمره ھهجنى دائىم قىلىپ تۇرۇڭالر: دېگهن
دارىقۇتنى، . كورهك ئوتى تۆمۈرنىڭ كىرىنى تازىالپ يوق قىلغاندهك، گۇناھالرنى، پېقىرلىقنى يوق قىلىدۇ

  . وپلىغان، سهھىھئهۋسهت ت
بۇ ھهدىسته پېقىرلىقتىن قورقماي ھهج قىلغان كىشىنىڭ گۇناھى يوقۇلۇپ، يهنه باي بولۇشى 

  .كۆرسىتىلىدۇ
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سه، سا يهنى ۋاقتىدا، بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر، مهنىسى چاغدا، » ئىزا«
 سۆزىشهرت 

  
 ) ���� (	�D L ?��  �	 .R� �e� y�) B$/ �	 P$56 	YZ �*/ )3  P (C'�A	 \� 9�	L �   

ۋالىد ئهبۇلئهھۋهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 254
دۇنيا بهرسه، ئۈستۈڭده ئالالھنىڭ نىئمىتىنىڭ ئهسىرى -ئالالھ ساڭا مال: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

) باشقىالر بىلىپ سورىيااليدۇ. (كۆرۈلسۇن) يهنى سېخىيلىق(دۇنيانىڭ كارامىتى - شۇنداقال، مال. كۆرۈلسۇن
  .ھاكىم، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ

 ) O¸$@*�	 B L O�@�	 �c B L $1�� q9@  4�  q�e� |�0 "� �c �	 "h) ?��  y�) B$/ �	 P$56 	YZ (.(�  \� �� y[# �  �$���	 �� H5 
هير ئىبنى ئهبۇ ئهلقهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ زوھ. 255

ئالالھ . ئالالھ ساڭا مال بهرسه، ئۇنىڭ ئهسىرى سهنده كۆرۈلسۇن: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ېرىشىپ تۇرۇپمۇ، نىئمهتكه ئ. كۆرىدۇنىئمىتىنىڭ ئهسىرىنىڭ بهندىسىده ياخشى، گۈزهل كۆرۈنۈشىنى ياخشى 

. كۆرىدۇ، سۇنۇق كۆرسهتكۈچىنى ۋه شۇنداق قىلىشنى ئالالھ ياخشى كۆرمهي، ئۆچ غېرىپئۆزىنى غهمكىن، 
  .بۇخارى تارىخىدا، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، ھهسهن
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 256

ئالالھ ساڭا مال بهرسه، سهن سورىماستىن، نهپسىڭنى يامان قىلماستىن، ئاچكۆز بولماستىن ئۇنى : دېگهن
بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، باشقا . هن رىزقتۇرھهقىقهتهن ئۇ ئالالھ ساڭا يورۇتۇپ بهرگ. قوبۇل قىلغىن

  .كىتابالردىمۇ باردۇر
 ) ���� ( ��)'*�5 f� �R@5 N) $/$R� >R*�	 	YZ ) � (��$g �  

جامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 257
  . مۇسلىم، سهھىھ. ڭغا تولۇق تاپشۇرۇپ ئالمىغۇچه ساتماتائام سېتىۋالساڭ، ئۇنى قولۇ: دېگهن

ng L b  �	 &$< q9�g � �N@� ���a	 9@R�	 �	 4�*�	 	YZ : ��I L �� �+z ��@< "Z L q�_� L ���z q$+V "h) ��  Ì$� �� �*D�
 ) �� (��� �  

هلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 258
ئۇ : ئالالھ مۇسۇلمان بهندىسىنى ئۇنىڭ جهسىتىگه باال بېرىش بىلهن سىنىسا مۇنداق دهيدۇ: مۇنداق دېگهن

ئهگهر شىپالىق، داۋا ئاتا قىلسا، ئۇنى گۇناھتىن يۇيۇپ ! بهنده ئۈچۈن سالىھ، ياخشى ئهمهللىرىنى يېزىڭالر
  .ئهھمهد توپلىغان، بۇ ھهدىس ھهسهن. پ، رهھىم قىلىدۇپاكاليدۇ، جېنىنى ئالسا، مهغپىرهت قىلى

 �,B	 ��� �g'�	 ��� q'�R�$) 	90�� ³Z 7G��� 	YZ ) I	b@�	 (M90�� �  
بۇرهيرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 259

بهزار  .سهڭالر، يۈزى گۈزهل، ئىسمى گۈزهلنى ئهۋهتىڭالرماڭا ئاالقىچى، پوچتىكهش ئهۋهت: مۇنداق دېگهن
  .دېگهن توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ 
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جهرىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 260
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ئۇنىڭ نامىزى قوبۇل بولمايدۇقۇل خوجايىندىن قاچسا، : مۇنداق دېگهن
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: ئهلى، مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 261
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يهنى رۇكۇدا بولسا . (بارسا، ئىمام نېمه ئىش قىلىۋاتقان بولسا شۇ ئىشنى قىلسۇنسىلهردىن بىر كىشى نامازغا 
  .تىرمىزي توپلىغان، سهھىھ) رۇكۇ، سهجدىده بولسا سهجده قىلسۇن

 	'��z L� 	'<�V �i� L q�_Á $�'0 B L .�@(�	 n@(*�0 N) {$`�	 �D9�� 45� 	YZ ) � ��4  (3'0� \� �  
لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئهييۇب رهزىيه. 262

ھاجهتخانىغا ھاجهتكه بارسا، قىبلىگه يهنى كهئبىگه ئالدىنىمۇ، بىرىڭالر سىلهرنىڭ : مۇنداق دېگهن
ۇن قارىسشهرققه، غهربكه لېكىن ئۇ كىشى قىبلىنىڭ شىمالىدا، جهنۇبىدا بولسا، . ئارقىسىنىمۇ قىلمىسۇن

ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ) بولسا، جهنۇب، شىمالىغا قارىسۇنغهربىده ، شهرقيهنى كهئبىنىڭ (
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قېرىندىشىنى، بۇرادىرىنى ياخشى كۆرۈپ بىرىڭالر : ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلال

ئهھمهد، بۇخارى، ئهدهپته، ئهبۇ داۋۇد، . قالسا، ئۇنىڭغا ئۇنى ياخشى كۆرگهنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويسۇن
  .تىرمىزى، ئىبنى ھهببان، ھاكىملهر توپلىغان، سهھىھ
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇكى مۇجاھىد رهھمهھۇلالھدىن. 280

شۇنداق قىلىش . نقېرىندىشىنى ئالالھ يولىدا ياخشى كۆرۈپ قالسا، بىلدۈرۈپ قويسۇ بىرىڭالر: دېگهن
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  .ئىبنى ئهبۇددۇنيا توپلىغان ھهسهن. ئۈلپهتنى داۋامالشتۇرىدۇ، دوستلۇقنى چىڭىتىدۇ-ئونسى
 � �@c ��� q~£��) ��º/ � �5-��) �@�$� �D9�� ��� 	YZ ) �$���	 �� (IY \� �  

ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ. 281
ھهمراھىنى ياخشى كۆرۈپ قالسا، ئۇنىڭ جايىغا، ئۆيىگه بېرىپ، ھهقىقهتهن ئۇنى بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ. ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ياخشى كۆرگهنلىكىنى خهۋهر قىلىپ قويسۇن
jc $D $��9�	 � q$� 	9@  �	 ��� 	YZ  �$a	 ��(, �D9�� ) �[ P ! ("$R1�	 �� MG$*< �  

قهتاده ئىبنى نۇئمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 282
كېسهل كىشىنى بىرىڭالر ئالالھ بىرهر بهندىنى ياخشى كۆرۈپ قالسا، ئۇنى خۇددى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى، ھاكىم، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ. ىلىپ، ساقلىغاندهك ھىمايه قىلىپ ساقاليدۇسۇدىن ھىمايه ق
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 283
ئالالھ بىرهر بهندىسىنى ياخشى كۆرسه، جىبرىئىلغا ھهقىقهتهن ئالالھ پاالنىنى ياخشى : مۇنداق دېگهن

دىنى جىبرىئىلمۇ ياخشى كۆرۈپ، ئاسمان ئاندىن ئۇ بهن. ، سهنمۇ ياخشى كۆر دهپ نىدا قىلىدۇكۆرىدۇ
. دهپ نىدا قىلىدۇ! ، سىلهرمۇ ئۇنى ياخشى كۆرۈڭالركۆرىدۇئهھلىگه ھهقىقهتهن ئالالھ پاالنى بهندىنى ياخشى 

مۇھهببىتىنى قوبۇل قىلىش زېمىندىمۇ ئاندىن ئۇ كىشى ئۈچۈن  .كۆرىدۇئۇنى ئاسمان ئهھلى ياخشى 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. قويۇلىدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 284

ئالالھ بىرهر بهندىنى ياخشى كۆرسه، جىبرىئىلغا، مهن پاالنىنى ياخشى كۆردۈم، سهنمۇ : مۇنداق دېگهن
ىن جىبرىئىل ئاسماندا نىدا قىلىدۇ، ئاندىن ئۇ كىشى ئۈچۈن بولغان ئاند. ياخشى كۆر دهپ نىدا قىلىدۇ

ھهقىقهتهن ئىمان «: ئۇنىڭ دهلىلى بولسا، سۈره مهريهمدىكى مۇنۇ ئايهتتۇر. مۇھهببهت زىمىنغا چۈشىدۇ
» ئېيتقان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان كىشىلهر ئۈچۈن، ئالالھ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا مۇھهببهت پهيدا قىلىدۇ

ئالالھ بىرهر بهندىنى ئۆچ كۆرۈپ، دۈشمهن تۇتسا، جىبرىئىلغا مهن پاالنىنى ) ئايهت – 96ه مهريهم سۈر(
ئاندىن ئۇ ئاسماندا نىدا قىلىدۇ، ئاندىن ئۇ كىشى . دۈشمهن تۇتتۇم، سهنمۇ دۈشمهن تۇت دهپ نىدا قىلىدۇ

  .، سهھىھتىرمىزى توپلىغان. چۈشىدۇزېمىنغا ئۈچۈن بولغان ئۆچمهنلىك، دۈشمهن تۇتۇش 
 �[N*�	 $/'< �	 ��� 	YZ ) �$���	 �[ �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 285
) شۇنداقشهخسنىمۇ بىرهر . (ياخشى كۆرسه، باالالر بىلهن سىنايدۇقهۋمنى ئالالھ بىرهر : مۇنداق دېگهن
  .هقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھئهۋسهت، بهيھ

 ¥�m1�� } �+�-� uQ-��) �5N� � �D9�� �9�� 	YZ ) E[ �� P q (  .F{$  �   
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 286

هتسه، بۇرنىنى تۇتۇپ قايتسۇن، ئىبنى ماجه، ناماز ئىچىده تاھارىتى سۇنۇپ كبىرىڭالرنىڭ : مۇنداق دېگهن
  .ھاكىم، ئىبنى ھهببان، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
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لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيه. 287

ئىسالمنى، دىننى ياخشى قىلسا، يهنى ياخشى مۇسۇلمان بولسا، ئۇنىڭ قىلغان بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
ىلىدۇ، ئۇ قىلغان ھهربىر يامان ئهمهل بولسا بىرال يېز. گىچه يېزىلىدۇ700دىن 10ھهربىر ياخشى ئهمىلىگه 
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. بۇ ئالالھقا ئۇچراشقانغا قهدهر شۇنداق بولىدۇ. يهنى بىرگه بىر يېزىلىدۇ

 I$�%$� d$*@a	 L W{$@�	 &'< &'(�$) "$R�@�	 ��*Q	 	YZ ) E[ ! (G'R�/ ��	 �   
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 288

ئېلىپ ساتقۇچى ئىككى كىشى ئىختىالپ قىلىشىپ قالسا، سۆز ساتقۇچىنىڭ بولىدۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
. سېتىۋالغۇچى ئىختىيارلىقتا بولىدۇ، خالىسا سېتىۋالىدۇ، خالىسا ئالمايدۇ) يهنى شۇنىڭ گېپى ھېساب بولىدۇ(

شهيخلهر ، دوكتور ندىن، ھهدىستىن، ئهڭ ياخشىسى ھۆكۈمنى قۇرئا. تىرمىزى، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
  .چىقارسۇن، فىقھى كىتابلىرىغا مۇراجىئهت قىلىڭ

 "$DI$**0 L� .R���	 3I &'(0 $/ '_) .1�� $_1�� ��� L "$R�@�	 ��*Q	 	YZ ) E[ P " G (G'R�/ ��	 �   
ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهس. 289

ئالغۇچى بىلهن ساتقۇچى ئىختىالپ قىلىشىپ قالسا، ھهر ئىككىسىنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
تهرك ئىسپات، ھۆججىتى بولمىسا، ئۇ چاغدا مال ئىگىسىنىڭ سۆزى ھېساب بولىدۇ ياكى ئۇالر سودىنى -دهلىل
ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم،  )يداندا باردۇرمال ئىگىسىنىڭ سۆزى ھېساب بولۇشىدا، مال مه(. ئېتىدۇ

  .بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
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ىلهنگهن بولۇپ، بۇ ھهدىسمۇ ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى خاتىر. 290
. سۆز زىياده قىلىنغاندېگهن پهقهت مال، نهخ مهيداندا ئۆز ئهينى بولسا . ھهدىسكه ئوخشاشتۇريۇقىرىقى 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى ئ. 291
مېتىر  4-3يولغا سىغماي سوقۇشۇپ كهتكۈدهك بولساڭالر، يولنى يهتته گهز قىلىڭالر، يهنى : مۇنداق دېگهن

  . ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ. قىلىڭالر
  .ئىش ياخشى بولىدۇدېگهن يهنه سىغىشمىسا يهنه كهڭرى قىلسا بولىدۇ، مۇسۇلمانالر ياخشى 
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كېچىده ئۇخالش ئۈچۈن ئورۇن تۇتقاندا، : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 292
بۇ ھهدىسنى . قۇتقۇزىدۇشېرىكدىن سۈره قۇل يا ئهييۇھهل كافىرۇننى ئوقۇپ تۈگىتىپ ئۇخال، ھهقىقهتهن ئۇ 
ۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم، بهيھهقىلهر نهۋپهل ئىبنى مۇئا

  .، زىيائۇلمهقدهسى جهبلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن توپلىغان، ھهسهنقىلىنىدۇكى، نهسهئى، بهغهۋى، ئىبنى قانىئ
 ��(�� $/'0 L �)$��� $eNe $_��  ����) "$5�[$� $¬ L ��+Q � ���gI �D9�� nQG� 	YZ ) ² (M�0�[ \� �   

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ھۈرهيره. 293
ئۆتۈك كىيسه، مۇساپىر ) ئىككى پۇتى پاك ھالدا(ئىككى پۇتىغا تاھارهت ئالغان ھالدا بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

  .ۇ شهيبه توپلىغان، سهھىھئهب. قىلسا بولىدۇمهسىھ كۈندۈز -كۈندۈز، مۇقىم تۇرغان كىشى بىر كېچه-ئۈچ كېچه
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ھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 294

تاپسا، رهكهت سىلهردىن بىر  كىشى كۈن كىرىشتىن بۇرۇن ئهسىر نامىزىدىن بىر سهجده بىر : مۇنداق دېگهن
كۈن چىقىشتىن بۇرۇن بامدات نامىزىدىن بىر سهجده تاپسا، بۇ . نامىزىنى كامىل، تولۇق قىلىۋالسۇن

  .سهھىھبۇخارى بىلهن نهسهئى توپلىغان، . نامىزىنىمۇ كامىل قىلىۋالسۇن
 "	�g� �� "$D ���	'/ E� L �	 E� 9@R�	 |G� 	YZ ) � �� (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 295
لسا، ئۇنىڭغا ھهر قانداق بىر قۇل، ئالالھنىڭ ھهققىنى ۋه خوجايىنىنىڭ ھهققىنى ئادا قى: مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئىككى ئهجىر بولىدۇ
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سهللهلالھۇ  ئهنىيسهت ئىبنى خهبىيب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 296
ئابدۇلال ئىبنى ئۇممه مهكتۇم ئهزان توۋلىغان چاغدا، سوھۇرلۇق : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئهزان ) چۈنكى، بۇ سۈبھى تېخى يورۇمىغان چاغ(تامىقىڭالرنى يهپ ئىچىۋېرىڭالر 
ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى خۇزهيمه، ). غان چاغچۈنكى، بۇ سۈبھى يورۇپ بول(توۋلىغاندا يېمهڭالر، ئىچمهڭالر 

بهزى خاتىرىده دهل بۇنىڭ ئهكسى يهنى ئىبنى ئۇممه مهكتۇم توۋلىغاندا . ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ
  .توۋاليدۇ دېيىلگهندېگهنده يورىدى سۈبھى يهڭالر، ئۇ 

 j�m0 f� 9�� ��  N) "Y�a	 "Y� 	YZ ) �[ (M�0�[ \� �   
ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ. 297

! مۇئهززىن ئهزان توۋلىغان چاغدا، مهسجىدتىن ناماز ئوقۇمىغىچه ھېچ كىشى چىقمىسۇن: مۇنداق دېگهن
  .بهيھهقى شۇئىبلئىماندا توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مهھزۇره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 298

شام نامىزىغا ئهزان توۋلىغان چېغىڭدا، قۇياش كىرىشكه ئالدىرىغاندهك، سهنمۇ ئۇ نامازغا : مۇنداق دېگهن
  .وپلىغان، سهھىھتهبرانى ت. ئوقۇغىنتهكبىر ئالدىراپ، تېز 
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ئابدۇلال ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 299

انىغا بېرىشنى ئىراده قىلغان چاغدا، نامازغا تهكبىر ئېيتىلىپ ھاجهتخبىرىڭالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
مىس -كېلىپ تاھارهت ئېلىپ ئوقۇسا بولىدۇ، لېكىن مۆئمىن كىشى مىس(قالسا، ھاجهتخانىغا بېرىۋهرسۇن 

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم )  بولماي، ئالدىن تهييارلىق قىلىدۇ
  .هھىھتوپلىغان، س

 $[�/-*���) �*1�	 �Lb0 "� �D9�� G	I� 	YZ ) �� (4,'/ \� �   
ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 300

سىلهردىن بىر كىشى قىزىنى ئهرگه بهرمهكچى بولسا، قىزى بىلهن مهسلىھهت قىلىشىپ، : مۇنداق دېگهن
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. رۇخسهت، رازىلىقنى ئالسۇن ئىزنى،

 I'15 4�  >�$D "Z L $�-��) �*g$� �5��/	 �/ �D9�� G	I� 	YZ ) �� �� (j�  �� E�� �   
تهلهق ئىبنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 301

ئايالىدىن ھاجىتىنى ئادا قىلماقچى، ھېسسىياتى قاندۇرماقچى بولسا، ر بىرىڭال: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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. گهرچه ئۇ ئايال تونۇر ئۈستىده نان يېپىۋاتقان بولسىمۇ دهرھال كهلسۇن، يهنى ھاجىتىنى ئادا قىلسۇن
  .ھاكىم، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 �DY "Z L q�DY j�� "Z �9� �0#L �� nRg 	yQ y/A$� �	 G	I� 	YZ q�Du0 X j�� "Z �', �0#L �� nRg ?�Y yz �� G	I� 	YZ L ��$ �
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 302
ۇنىڭغا سهمىمىي، سادىق، ئالالھ بىرهر ئهمىر، خهلىپىگه ياخشىلىقنى ئىراده قىلسا، ئ: مۇنداق دېگهن

خهلىپه ئۇنتۇپ قالسا، ۋهزىر ئهسلىتىدۇ؛ ئهسلىسه، ئىسىگه كهلسه، . ئىشهنچىلىك ۋهزىرنى قىلىپ بېرىدۇ
ئالالھ ئۇنىڭدىن باشقىنى ئىراده قىلسا، يهنى ياخشىلىقنى ئىراده قىلمىسا، ئۇ خهلىپىگه يامان، . ياردهم بېرىدۇ

ئهبۇ داۋۇد، . قالسا، ئهسلهتمهيدۇ؛ ئىسىگه ئالسا، ياردهم بهرمهيدۇئۇنتۇپ . ئوسال ۋهزىرنى قىلىپ بېرىدۇ
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 E)��	 �_��  nQG� 	yQ >�� n[-� �	 G	I� 	YZ ) �[ H5 �� ( .F{$  �  ) I	b@�	 (��$g �   
ۋايهت جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 303

ئالالھ بىرهر ئۆي ئهھلىگه ياخشىلىقنى : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
كىتابىدا، بهيھهقى، دېگهن ئهھمهد، بۇخارى ئهدهب  .، كۆيۈنۈشنى كىرگۈزىدۇمېھرىبانلىقنىئىراده قىلسا، ئۇالرغا 
  .بهزار توپلىغان، سهھىھ
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ئهمرۇ ئىبنى ھهمهق رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 304

. شىلىقنى ئىراده قىلسا، ئۇ كىشىنى ئهمهل قىلدۇرىدۇئالالھ بىرهر بهندىسىگه ياخ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئالالھ ئۇ كىشى ئۈچۈن ياخشى : قانداق ئهمهل قىلدۇرىدۇ؟ دېيىلدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

. بولۇپمۇ ئۆلۈمى ئالدىدا ھهتتا ئۇ كىشىدىن ئهتراپدىكى كىشىلهرمۇ رازى بولىدۇ. ئهمهلنى ئېچىپ بېرىدۇ
  .ىم توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ھاك
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 305

قانداق ئهمهل قىلدۇرىدۇ؟  .ا، ئهمهل قىلدۇرىدۇهندىگه ياخشىلىقنى ئىراده قىلسئالالھ بىرهر ب: مۇنداق دېگهن
ئالالھ ئۇ كىشىگه ئۆلۈش ئالدىدا تهۋپىق ئاتا قىلىپ، : دېيىلدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

ىڭ جېنىنى ياخشى، سالىھ ئهمهلنى ئاسان، مۇۋهپپهقىيهتلىك قىلىپ بېرىپ، ئاندىن شۇ ئهمهل ئۈستىده ئۇن
  .ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ئالىدۇ دېدى
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ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 306

. ئالالھ بىرهر بهندىسىگه ياخشىلىقنى ئىراده قىلىپ قالسا، ئۇنى ئۇ ئۆلۈشتىن بۇرۇن پاكاليدۇ: مۇنداق دېگهن
ئالالھ ئۇ كىشىگه ياخشى ئهمهلنى : ئۇالر قانداق پاكاليدۇ؟ دېۋىدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. دۇ، ئاندىن شۇ ئهمهلنىڭ ئۈستىده جېنىنى ئالىدۇئىلھام قىلى
n�< ���  	yQ 9@R� �	 G	I� 	YZ :&$< = ���  $/ L :\� �  �� �� n  ��@(0 } �5'/ n@< $�$� N  �� �*+0  

يۇقىرىقى بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، تهبرانى ئهبۇ ئهنبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن توپلىغان بولۇپ، . 307
  !ئالالھ بىزنى شۇ بهندىدىن قىلسۇن ئامىن. بۇ ھهدىسته يۇيىدۇ دېيىلگهن، مهنىسى ئوخشاشتۇر. ھهدىسكه ئوخشاش
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ئالالھ، بىرهر بهندىسىگه ياخشىلىقنى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 308
يامانلىقنى ئىراده قىلىپ قالسا، ئۇ بهندىنىڭ . ئىراده قىلىپ قالسا، ئۇنىڭغا مۇشۇ دۇنيادا ئازابنى تېز بېرىدۇ

بۇ ھهدىسنى تىرمىزى، . اھلىرى بىلهن بىرگه مهھكهم ساقالپ، قىيامهت كۈنى جازاسىنى تولۇق بېرىدۇگۇن
ھاكىم ئهنهسدىن، تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقى ئابدۇلال ئىبنى مۇغهپپهلدىن، تهبرانى ئهمماردىن، ئىبنى ئهدى 

  .ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن توپلىغان، سهھىھ
�	 G	I� 	YZ  ��$ � 4�  	'�R� } �_�) "$D �/ 3	uR�	 3$�� $�	u  �'(� ) � (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 309
ياخشى ئازابالشنى ئىراده قىلسا، ئازابنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى قهۋمنى ئالالھ بىرهر : مۇنداق دېگهن

يهنه بىر خاتىرىده نىيهتلىرى، . كىشىلهرگىمۇ يهتكۈزىدۇ، ئاندىن ئۇالر ئهمهللىرى ئۈستىده تېرىلدۈرۈلىدۇ
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئهمهللىرى ئۈستىده تېرىلىدۇ دېيىلگهن

 �jV �R1k X �jV E�Q �	 G	I� 	YZ ) � (9�R, \� �   
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 310

مۇسلىم . ئالالھ بىرهر نهرسىنى يارىتىشنى ئىراده قىلسا، ئالالھنى ھېچنهرسه توسالمايدۇ: مۇنداق دېگهن
  .توپلىغان، سهھىھ

 .g$� $_�) �� nRg ¢I-� 9@  �@< �	 G	I� 	YZ ) n� �� �� (M�0�[ \� �   
يره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈره. 311

زېمىندا ئېلىشنى ئىراده قىلسا، شۇ بهنده ئۈچۈن ئاشۇ زىمىندا ئالالھ بهندىنىڭ جېنىنى بىرهر : مۇنداق دېگهن
  .ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ تهبرانى، ئهھمهد،. ده، جېنىنى شۇ جايدا ئالىدۇ-بىرهر ھاجهتنى قىلىپ قويىدۇ
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تارىق ئىبنى ئابدۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 312
نامازدا بهلغهم تۈكۈرۈشنى ئىراده قىلساڭ، ئوڭ تهرىپىڭگه تۈكۈرمهي، بىكار بولسا : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

  .بهزار توپلىغان، سهھىھ. سول تهرىپىڭگه تۈكۈرگىن، بىكار پارىغ بولمىسا پۇتۇڭنىڭ ئاستىغا تۈكۈرگىن
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ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهدى ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھ. 313
ئۆگىتىلگهن ئوۋ ئىتىڭنى ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئهسلهپ قويۇپ بهرسهڭ، گهرچه ئۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

لېكىن ئىت يهپ قويسا يىمىگىن، ھهقىقهتهن مهن ئىتنىڭ ئوۋنى ئۆزى . ئوۋنى ئۆلتۈرۈپ قويسىمۇ، يىگىن
ئهگهر سهن قويۇپ بهرگهن ئىتقا باشقا ئىتالر ئارىلىشىپ قالسا، . الپ قېلىشىدىن ئهنسىرهيمهنئۈچۈن ساق

ئهگهر سهن بىرهر ئوۋغا ئوقيا ئوقىنى . يهنه يىمىگىن، چۈنكى، سهن قايسىنىڭ ئۆلتۈرگىنىنى بىلهلمهيسهن
سىرى بولسا يىگىن، ئىككى كۈندىن كېيىن ئۇنى تاپساڭ، ئۇنىڭدا پهقهت سېنىڭ ئوقۇڭنىڭ ئه-ئاتساڭ، بىر

بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ . يىمىگىن) سېسىپ كېتىش ئېھتىماللىقى بولغاچقا(سۇغا چۈشۈپ كهتسه 
  .داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئهدى ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 314
. ئۆگىتىلگهن ئىتىڭنى قويۇپ بهرسهڭ، ئۇ ئۆلتۈرۈۋهتسىمۇ ئوۋلىغان نهرسىنى يىگىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئىتىڭ بىلهن . سا يىمىگىن، ھهقىقهتهن ئۇ ئوۋنى ساڭا ئهمهس، ئۆزىگه تۇتۇپ قالغان بولىدۇئىت يهپ قوي
باشقا بىر ئىتنى تاپساڭ، يىمىگىن، چۈنكى سهن ئۆزۈڭنىڭ ئىتىغا بىسمىلالھ دهپ ئالالھنىڭ ئىسمىنى تىلغان 

  .بهيھهقى خاتىرىلىگهن، سهھىھ. ئالغان، يهنه بىر ئىتقا بولسا تىلغا ئالمىغان
YZ L ��i¦ ��� 8u�	 ?@�D >�,I� "Z L n*< "Z L ��ia	 ?@�D ?��  ?�/� $/ ni) >�� L !�DY L ��ia	 ?@�D >�,I� 	
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇ سۇئىلهبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 315

ئۆگىتىلگهن ئىتىڭنى قويۇپ بهرسهڭ، ئالالھنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىپ، بىسمىلال : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
. بولساڭ، ئۇ تۇتۇپ ساقالپ ئېلىپ كهلگهن نهرسىنى يىگىن، گهرچه ئۇ ئۆلتۈرۈپ قويسىمۇ شۇنداقدېگهن 

ئوقيادا ئۆلتۈرگهن نهرسه بولسىمۇ ئۇ ئوۋنى ئۆلتۈرۈپ . ئهگهر سهن بوغۇزالشقا ئۈلگۈرسهڭ، بوغۇزالپ يىگىن
ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ) قاپقانمۇ مۇشۇنىڭ ئىچىده(دېگىن  ھقويسىمۇ يهۋهرگىن، بىسمىلال

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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مهنىده . ھهدىسلهرگه ئوخشاشيۇقىرىقى بۇ ھهدىسنى مۇسلىم بىلهن نهسهئى توپلىغان بولۇپ، . 316
ئۆلۈك تاپساڭ، ئىت يىمىگهن بولسا يىگىن، سۇدا غهرق بولغاننى يىمىگىن، . تېرىك تاپساڭ، بوغۇزالپ يىگىن

  .خاتىرىلهنگهن، سهھىھسۆزلهر دېگهن چۈنكى سهن ئوق بىلهن ئۆلتۈردۈڭمۇ ياكى سۇمۇ؟ ئۇقمايسهن 
 ) ��� ( ���-) !-,� 	YZ ) �[ P (L�  ��	 �   

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 317
 بىر يامانلىق قىلساڭ، بىر ياخشىلىق قىل، ياكى ساڭا يامانلىق قىلىنسىمۇ سهن ياخشىلىق: مۇنداق دېگهن

  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. قىل
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سىلهردىن بىر كىشى ئۈچ قېتىم ئىزنى، : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 318
بۇ ھهدىسنى مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ . ا، رۇخسهت بېرىلمىسه، قايتىپ كهتسۇنرۇخسهت سورىس

داۋۇد، ئهبۇ مۇسا ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى، 
  . جۇندۇبدىن توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 319

ئهھمهد، . ئايالى مهسجىدكه چىقىپ ناماز ئوقۇشقا رۇخسهت سورىسا، توسمىسۇنبىرىڭالرنىڭ : مۇنداق دېگهن
  .بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 320

، ئۇنىڭ ئىزنى قىلىشى سۇبھانهلالھ ئهر كىشى ناماز ئوقۇۋاتقاندا، رۇخسهت، ئىزنى سورالسا: مۇنداق دېگهن
بهيھهقى . ئايال كىشى ناماز ئوقۇۋاتقاندا، ئىزنى سورالسا، ئۇنىڭ ئىزنى قىلىشى چاۋاكتۇر. تهسبىھدۇردېگهن 

  .خاتىرىلىگهن، سهھىھ
 ) ���� ( �5'��) �D9�� �^*,	 	YZ ) � �� (��$g �   

هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 321
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  . مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئىستىنجا قىلسا، ئهتىر ئىشلهتسه، تاق قىلسۇنبىرىڭالر : دېگهن
  .ھهدىسنىڭ مهنىسى ئىستىنجادا تاق چالما تۇتۇش، تاق تازىالش

 ��$F� ¯1*��� �1��� �r*�0 N) �D9�� 3$r*,	 	YZ ) q ( \� � M�0�[  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 322

ئىستىنجا قىلىش بىلهن پاكالنماقچى بولسا، ئوڭ قولى بىلهن قىلماي، سول قولى بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
  .هۋرهتنى تازىالشبىلهن ئىستىنجا قىلسۇن، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، يهنى ئ

 .��	# j_) $_cI 	L9^�� �'(�	 4�  !�) M��a	 !�rR*,	 	YZ )3  (4,'/ \� �   
ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 323

ىن ئۆتسه، ئۇالر ئۇ ئايالنىڭ قانداق بىر ئايال ئهتىر ئىشلىتىپ، بىرهر جامائهتنىڭ يېنىد: مۇنداق دېگهن
  .ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. خۇشپۇراقلىرىنى تاپسا، ئۇ ئايال زىنا قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ
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هلالھۇ رۇپائهت ئىبنى راپىئوززورهقى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 324

ناماز ئوقۇش ئۈچۈن  قىبلىگه ئالدىڭنى قىلغاندا، تهكبىر ئېيتىپ، ئالالھۇ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئاندىن رۇكۇ . ئاندىن سۈره فاتىھهنى ئوقۇغىن، ئاندىن سهن خالىغان بىر سۈرىنى ئوقۇغىن .دېگىنئهكبهر 

ۇس تۇر، رۇكۇنى ئىمكان قهدهر ياخشى قىل، قىلغاندا قولۇڭنى تىزىڭ ئۈستىده قويغىن، ئۇچاڭنى يېيىپ ر
سهجده . ئاندىن بېشىڭنى كۆتۈرۈپ، سۇلبىڭنى تۈزله، سۆڭهكلهر، مهسپهللىرىگه قايتسۇن. راۋۇرۇس قىلغىن

. ئولتۇرغاندا بولسا سول يوتاڭ ئۈستىده ئولتۇرغىن. قىلساڭ رۇس قىلىپ، سهجدىده ئىمكان قهدهر ياخشى تۇر
  .ئهھمهد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. هرده شۇنداق قىلغىنئاندىن ھهربىر رۇكۇ، سهجدىل

 $� �/� ®�	 MI$+i�	 �/ �	 91  �� }6 ��h) p��	 � �D9�� ¯�*,	 	YZ ) q (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 325

ئۇنىڭ ئۈچۈن . قهسهمنى داۋام قىلىۋهرسه، بۇزىۋهرسه ھهقىقهتهن ئۇ گۇناھكاردۇر بىرىڭالر: هنمۇنداق دېگ
  .ئىبنى ماجه ۋه باشقىالر توپلىغان، سهھىھ. ئالالھنىڭ نهزلىده ئۇ كىشى بۇيرۇلغان كهفارهتال بار

 |�QA	 4�  ���gI |9�Z W�0 N) q$+< 4�  �D9�� 4(�*,	 	YZ ) ! ( �	~�	 �  ) �� ( ��$g �  ) I	b@�	 (O$@  ��	 �   
بىرىڭالر ئوڭدىسىغا ياتسا، بىر پۇتىنى : دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 326

تىرمىزى بهررائىدىن، ئهھمهد جابىردىن، بهزار ئىبنى ئابباس . يهنه بىر پۇتىنىڭ ئۈستىگه قويمىسۇن
ھ مۇسلىمدا بولىدىغانلىق توغرىسىدا ھهدىس بار، يۇقىرىقى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن توپلىغان، سهھى

  .ئهمهلدىن قالىدۇ
 �5L-) !�^*,	 	YZ L ��1*,$) >(F1*,	 	YZ ) �� (��< �� .�, �   

سهلهمهت ئىبنى قهيس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 327
. ڭغا سۇ ئالساڭ پۈركۈپ تېشىغا چىقارغىن، ئىستىنجا قىلساڭ تاق قىلغىنبۇرنۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 �IL G'�'a	 n_*,	 	YZ ) E[ G (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 328
  .ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ز قىلىپ چۈشسه، ۋارىس بوالاليدۇباال ئاۋا: مۇنداق دېگهن
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ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 329
ساناالر ماڭا -بارلىق ھهمدۇ«: سىلهردىن بىر كىشى ئۇيقۇسىدىن ئويغانسا، مۇنداق دېسۇن: مۇنداق دېگهن

روھىمنى، جېنىمنى قايتۇرغان، جهسىتىمنى ساقلىغان، مهن ئۈچۈن ئۆزىنى زىكرى قىلىپ ئهسلهشكه 
  .ئىبنى سهنا توپلىغان، ھهسهن» رۇخسهت قىلغان ئالالھقىال خاستۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 330

. ھارهت ئېلىپ، بۇرنىغا ئۈچ قېتىم سۇ ئالسۇنئۇيقۇسىدىن ئويغانغاندا، كىچىك تابىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
  .نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. چۈنكى، شهيتان ئۇنىڭ بۇرنىدا قونىدۇ
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى الھۇ ئهنھادىنئائىشه رهزىيهل. 331

بولمىسىمۇ ھۆللۈكنى، مهنىينى كۆرسه، غۇسلى ئېھتىالم ئۇيقۇسىدىن ئويغانغاندا، بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
. ۇنمايدۇچۈشىده ئېھتىالم بولسىمۇ، ھۆللۈكنى، مهنىنى كۆرمىسه، غۇسلى قىلمايدۇ، يۇي. قىلىپ يۇيىنىدۇ

  .ئىبنى سهئىد، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
 q90 >5$� �0� 8I90 B �D9�� "h) $eNe $_��`0 f� �$��	 � q90 nQ90 N) �/'� �/ �D9�� ¾(�*,	 	YZ ) � �� jR)$F�	 ?�$/4  (M�0�[ \� �   

لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 332
. ئۇيقۇسىدىن ئويغانغان چاغدا، قولىنى ئۈچ قېتىم يۇمىغىچه قاچىغا سالمىسۇنبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

مالىك، شافىئى، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، . چۈنكى، ئۇ قولىنىڭ كېچىسى نهده تۇرغىنىنى بىلمهيدۇ
  .ھىھتىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سه
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ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 333

ئهر كىشى ئايالىنى كېچىده ئويغىتىپ ھهر ئىككىلىسى ناماز ئوقۇسا، ئۇالر : اق دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇند
ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، . ئايالالر دهپ يېزىلىدۇ- ئالالھنى كۆپ ئهسلىگۈچى ئهر

  .ھاكىمالر توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 334
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ. ئويغانغان چېغىڭدا ناماز ئوقۇغىن: دېگهن
 ) ���( ��$/ L ��I-� E�� '_) ng��	 ��,� 	YZ ) �� ( �£� � .�@  ��  

سهخر ئىبنى ئهبلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 335
يهنى مۇسۇلمان (، ئۆز مېلىغا ئۆزى ئهڭ اليىقتۇر زېمىنىغاكىشى مۇسۇلمان بولسا ئۆز : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد رهھمهھۇلالھ توپلىغان، ھهسهن) رىدۇقايتۇرۇپ بېمۈلكىنى -بولغان كىشىگه ئىسالم خهلىپىسى مال
 .1��	 C$m(�	 ?�Y 9R� "$D } $_+�#� "$D .U�, nD �1  >�; L $_+�,� "$D .1�� nD �� �	 �*D �/N,Z ���) 9@R�	 ��,� 	YZ

 $_1  �	 #L$^*0 "� BZ $_��¦ .U���	 L �R� .{$R@, KZ $�$�/� �FR� ) �[ " ?�$/ (9�R, \� �   
ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 336

بهنده مۇسۇلمان بولۇپ، ئىسالمى ياخشى بولۇپ كهتسه، ئالالھ ئۇنىڭ بۇرۇن قىلغان بارلىق : مۇنداق دېگهن
ئاندىن كېيىنكىسى ئادىللىق مىيزان  ياخشىلىقلىرىنى يېزىپ، يېقىندا قىلغان بارلىق گۇناھلىرىنى ئۆچۈرىدۇ،

گىچه يېزىلىدۇ، بىر يامانلىققا بولسا، بىرال گۇناھ  700دىن 10بولسا، مۇنداق بولىدۇ، بىر ياخشىلىققا 
  .ئۇنىڭ ئۈستىگه ئالالھ ئۆتۈۋېتىدۇ، مالىك، نهسهئى، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ. يېزىلىدۇ
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�1  �	 �+i0 �/N,Z ���) 9@R�	 ��,� 	YZ  L �R� .{$R@, KZ $�$�/� �FR� .1��	 C$m(�	 ?�Y 9R� "$D L $_+�# "$D .U�, nD
 $_1  �	 #L$^*0 "� BZ $_��¦ .U���	 ) " § (9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 337
لمان بولۇپ، ئىسالمى ياخشى بولسا، ئالالھ ئۇنىڭ بۇرۇنقى بارلىق گۇناھلىرىنى بهنده مۇسۇ: مۇنداق دېگهن

گىچه، بىر  700دىن 10بىر ياخشىلىققا ) يهنى ئادىل تهڭشهش(ئاندىن كېيىن قىساس . ئۆچۈرۈۋېتىدۇ
  .سهھىھبۇخارى، نهسهئى توپلىغان، . ئالالھنىڭ ئۆتۈۋېتىشى تېخى بۇنىڭدىن مۇستهسنا. يامانلىققا بىر يېزىلىدۇ

 $R�� ��) $R<L ��*< 	Yh) �1_g ¥�g 4�  $_) �N��$� ��Q� 4�  ng��	 I$V� 	YZ ) " j��$�r�	 (M�i� \� �   
ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 338

رهت قىلسا، ھهر ئىككىلىسى دوۋزاخنىڭ گىرۋىكىده كىشى قېرىندىشىغا قۇرال تهڭلىسه، ئىشا: مۇنداق دېگهن
  . تهيالىسى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ئهگهر ئۆلتۈرۈۋهتسه، ھهر ئىككىلىسى دوۋزاخقا كىرىدۇ. بولىدۇ

  .چۈنكى، ئۆلگۈچىمۇ قۇرال تهڭلهگلىك، يا بۇ ئۆلتۈرهتتى
 �1_g ��) �/ ��	 M9V "h) MNm�$� 	LG��-) ��	 9*V	 	YZ ) � ��3 (  M�0�[ \� �  ) ! G � �� ( IY \� �  ) � (�  ��	 �   

ھاۋا بهك قىززىپ كهتسه، نامازنى يهنى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 339
ئهھمهد، بهيھهقى، . ھارارهت، دوۋزاخنىڭ زهھىرىقىزىق ھهقىقهتهن . پىشىننى ھاۋا سوۋۇغاندا ئوقۇڭالر

اۋۇد، ئىبنى ماجهلهر ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، ئهبۇ زهردىن، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن تىرمىزى، ئهبۇ د
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (�<�� �9(5L :30  ) q ( M�0�[ \� �  .�1_g ��) �/ ��	 M9V "h) �_w�$� 	LG��-) ��	 9*V	 	YZ  
ننى تىلغا ئالغان، شۇنداقال بۇ ھهدىسنىڭ ئوخشاش بولۇپ، پىشىيۇقىرىقىغا بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى . 340

  .سهھىھتوپلىغان،  ئهنھۇدىن قاتارلىقالر ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ، ئىبنى ماجه ھهدىسته ئۆتكهن -30ئوخشىشى 
n(��) .0I$2	 �D9�� |�*V	 	YZ :� L ���  $_*�@g $/ �V L $[�V �/ ?� Y' � L ���  $_*�@g $/ yQ L $[yQ ?�-,� sZ �_��	 d9�

 ?�Y n�/ n(�� L .D~�$� d9�� L �/$1, MLIu� uQ-��) 	yR� �D9�� |�*V	 	YZ L .D~�$� ) q (L�  ��	 �   
ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 341

ئى ئالالھ، مهن سىلىدىن «: مۇنداق دېسۇن چۆرىلىككه دېدهك قىزچاق سېتىۋالسا،بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
ئۇنىڭ ياخشىلىقىنى سورايمهن، سىلى ئۇنىڭدا ياراتقان نهرسىنىڭ ياخشىلىقىنى سورايمهن، سىلىگه سېغىنىپ 

ئاندىن بهرىكهت » ئۇنىڭ يامانلىقىدىن سىلى ئۇنىڭدا ياراتقان نهرسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن
دۇئانى يۇقىرىقى ۋالسا، قولىنى لوكىسىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ بهرىكهت تىلهپ، تۆگه سېتىبىرىڭالر . تىلىسۇن
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئوقۇسۇن

 ��@(5 f� �R@5 N) $R�@/ >0�*V	 	YZ ) �� " �� (�	b� �� ��i� �   
ۇ ئهلهيھى ھهكىيىم ئىبنى ھىزام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ. 342

نهسهئى، ئهھمهد ئىبنى ! مال سېتىۋالساڭ، ئۇنى قولۇڭغا تاپشۇرۇپ ئالمىغۇچه ساتما: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  . ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇر

ئامبارغا سالغان قۇلۇپنىڭ ئاچقۇچىنى ئالماي، مالنى كۆرمهي تۇرۇپ، ھۆججهت، ئىسپات يوق تۇرۇپ 
  .رسىنى ساتماڭنېمىنى ساتىسىز؟ يوق نه

"'@*i0 �0u�� K$R5 �	 &$< ���a	 9@R�	 4i*V	 	YZ : �(��� f� $(�� "$D 	YZ nR0 "$D $/ n�)� �� 	'@*D	 ) n� (L�  ��	 �   
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 343

هنده كېسهل بولۇپ ئاغرىپ قالسا، ئالالھ ئهمهللهرنى يازىدىغان كاتىپالرغا مۇنداق مۇسۇلمان ب: مۇنداق دېگهن
بۇ ئهھۋال ئۇ ! ئۇ بهندهم ئۈچۈن ئۇ ساق چاغدا قىلغان ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزهللىرىنى يېزىڭالر: دهيدۇ
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  .ئهبۇ نۇئهيىم ھلىيهتته توپلىغان، سهھىھ. ساقىيىپ، ئهركىن بوشانغىچه شۇنداق بولىدۇ
 	YZ 909�	 T@Q yi�	 «�  $D 3'�u�	 �/ �m�Q� �/�a	 4i*V	 ) �� �� 9Q (.F{$  �   

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 344
ى مۆئمىن كىشى ئاغرىپ قالسا، كېسهل ئۇنى گۇناھلىرىدىن خۇددى كورهك ئوتى تۆمۈرن: مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى ئهدهبته، ئىبنى ھهببان ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ. كىرلهردىن سۈزۈپ تازىلىغاندهك، پاكىز تازىاليدۇ
 ~m�$� $¬9� ��; '[ L ��1�  4i*V	 	YZ ) � ("$�  �   

ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 345
يهنى بىر خىل داۋا بولىدىغان دهرهخنىڭ سىقىپ (م باغالقلىق تۇرۇپمۇ كۆزى ئاغرىپ قالسا، سهبوره ئېھرا

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. بىلهن ياغالپ تاڭاتتى) چىقىرىلغان سۈيى
n< } ji*F5 T�� P90 W�) >�i*V	 	YZ :90 W)I	 } 	u[ jRgL �/ 9g� $/ �V �/ �5I9< L �	 MbR� Y' � �	 ��� 	�5L ?�Y 9 � } P

 ) P ! (��� �   
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 346

 :دېگىنكېسهل بولۇپ، بىرهر ئهزايىڭ ئاغرىپ قالسا، شۇ جايغا قولۇڭنى قويۇپ، مۇنداق : مۇنداق دېگهن
: تهرجىمىسى(» رهتىھى مىن شهررىما ئهجدۇ مىن ۋهجئى ھازابىسمىلالھى ئهئۇزۇ بىئىززهتىلالھى ۋهقۇد«

، قۇدرىتى بىلهن مهن مۇشۇ كېسىلىمدىن غالىبلىقى ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن، ئالالھنىڭ ئىززىتى، 
ئاندىن قولۇڭنى كۆتۈرۈۋېتىپ، يهنه قايتا قويۇپ قايتا ) تاپقان نهرسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن

ئهلبانى سهھىھ شهيخ تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، بۇ ھهدىسنى ) 9، 7، 5، 3. (بۇنى تاق قىلىسهنقىلىسهن، 
شۇنداقال بىزمۇ تهجرىبىدىن ئۆتكۈزگهن، قىلچه شهك قىلماي ئالالھقا ئىشىنىپ تهۋهككۈل قىلسىڭىز،  دېگهن،

  .چوقۇم ئۈنۈم بېرىدۇ
	 �w � �/ $]h) \ �*@�m/ �Du��) .@�m/ �D9�� 3$�� 	YZ�{$ma  ) �[ 9  ( O$@  ��	 �  ) �� (j�2	 �$, �   

، رهسۇلۇلالھ رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئىبنى ئابباس، سابىت جهمھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 347
مۇسىبهت يهتسه، دهرھال مىنىڭ ۋاپات بولغىنىمنى، بىرىڭالرغا : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. ھهقىقهتهن ئۇنىڭدىن چوڭ مۇسىبهت يوق، ئۇ ئهڭ چوڭى. لغان مۇسىبهتنى ئهسلىسۇنمهندىن ئايرىلىپ قا
   .ئىبنى ئهدى، بهيھهقى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 )n(��) �	LA L� �[ �D9�� 3$�� 	YZ : $U�V �� P�V� B \I �	 �	 (.F{$  �  ��  
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ، رهرىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 348

ئالالھ، «: ، تار تۇرمۇش يهتسه، مۇنداق دېسۇنقىيىنچىلىقياكى ئهندىشه - غهم بىرىڭالرغا : مۇنداق دېگهن
  .ئهۋسهتته بار، ھهسهن» ئالالھ مىنىڭ رهببىم، مهن ئۇنىڭغا ھېچ نېمىنى شېرىك كهلتۈرمهيمهن

�h) $e	y/ �IL L� 	9� �5$ia	 3$�� 	YZ �1/ E*  $/ I9(� ���  �$(0 L E*  $/ I9< 4�  �I'0 � ) P ! G (O$@  ��	 �   
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 349

 مۇكاتهپدهپ خهت يېزىپ بېرىلگهن » مهلۇم مىقداردا پۇل بهرسهڭ ئازاد بولىسهن«قولىغا : مۇنداق دېگهن
قۇل جازاغا يىتىپ قالسا ياكى مىيراس مېلىغا ۋارىس بولماقچى بولسا، ئازاد قىلىنغان مىقداردا شۇ بويىچه 

ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، . ۋارىس بوالاليدۇ، شۇنىڭ بويىچه جازاغا تارتىلىپ ئۇنىڭ ئۈستىگه جازا تۇرغۇزۇلىدۇ
  .ھاكىمالر توپلىغان، سهھىھ
 �9�	 �D	9�Z 3'e 3$�� 	YZ ��) j�m*� } �$a$� ���1*� } ���(*�) .���	 �/ ) G � (�i� \� >1� �$�� �   

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئهبۇ بهكرىنىڭ قىزى ئهسما رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 350
تىگىپ ) قېنىئايالالر كېسىلىنىڭ (كىيىمىگه ھهيز بىرىڭالرنىڭ سىلهردىن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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بهيھهقى، . قالسا، ئۇنى تاتىالپ چىقىرىپ، سۇ بىلهن يۇيۇۋېتىپ، ئاندىن شۇ كىيىم بىلهن ناماز ئوقۇسۇن
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 )&'(*) "$���	 �+i5 $_�D �$� A	 "h) �G6 ��	 �@�� 	YZ : $1^g' 	 >^g' 	 "Z L $1(*,	 >(*,	 "h) ?� �À $�h) $1�) �	 E5	 (
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ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 351
ھهر كۈنى ئادهم بالىسى تاڭ ئاتقۇزسىال، بارلىق ئهزالىرى تىلىنى ئهيىبلهپ، تىلغا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بىزنىڭ ھهققىمىزده ئالالھدىن قورققىن، ھهقىقهتهن بىز ساڭا : دهيدۇ تۆۋهنچىلىك بىلهن يالۋۇرۇپ، مۇنداق
. سهن رۇس، تۈز بولساڭ، بىزمۇ شۇنداق بولىمىز، ئهگهر سهن ئهگرى بولساڭ، بىزمۇ ئهگرى بولىمىز. باغلىق

  .تىرمىزى، ئىبنى خۇزهيمه، بهيھهقىلهر توپلىغان، ھهسهن
 )n(��) �D9�� �@�� 	YZ : ?�a	 �@�� L $1�@�� L q	9[ L �*D�� L qI'� L q�m� L ��*) �'��	 	u[ yQ ?�-,� s� �_��	 pa$R�	 3I �

 ?�Y n�/ n(��) 4�/� 	YZ } q9R� $/ �V L ��@< $/ �V L ��) $/ �V �/ ?� Y' � (8�RVA	 ?�$/ \� �     G  
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ، رهرىۋايهت قىلىنىدۇكى ئهبۇ مالىك، ئهشئهرره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 352

بىز تاڭ : سىلهردىن بىر كىشى تاڭ ئاتقۇزغاندا، مۇنداق دېسۇن«: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن . ئاتقۇزدۇق، پادىشاھلىق، ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھ ئۈچۈن تاڭ ئاتقۇزدى

. بهرىكىتىنى، ھىدايهت، توغرا يولنى سورايمهن-ى، نۇرسىلىدىن بۇ كۈننىڭ ياخشىلىقىنى، ياردهم غهلىبىسىن
سىلىگه سېغىنىپ بۇ كۈندىكى نهرسىنىڭ يامانلىقىدىن، بۇ كۈندىن بۇرۇنقى ۋه كېيىنكى نهرسىلهرنىڭ 

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن. كهچ كىرگهندىمۇ شۇ دۇئانى قىلسۇن» .يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 353

بىلهن تاڭ نېئمهتلىرى ئى ئالالھ، سىلىنىڭ «: تاڭ ئاتقۇزغاندا مۇنداق دېسۇنبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
ئاقىۋهت . ئۆلىمىزقۇدرهتلىرى بىلهن تېرىلدۇق، يهنه شۇنداقال . ئاتقۇزدۇق، يهنه شۇنداق كهچ قىلىمىز

ئى ئالالھ، سىلىنىڭ «: نكهچ قىلغاندا مۇنداق دېسۇ» . قايتىدىغان جاي سىلىنىڭ دهرگاھلىرى بولىدۇ
قۇدرهتلىرى بىلهن تېرىلدۇق، شۇنداقال . بىلهن كهچ قىلدۇق، يهنه شۇنداق تاڭ ئاتقۇزىمىزنېئمهتلىرى 

  .تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن. »تېرىلىپ قوپىدىغان، قايتىدىغان جاي سىلىنىڭ دهرگاھلىرىدۇر. ئۆلىمىز
	'�'() �*�@�� 	YZ :L $1��/� ?� L $1�@�� ?� �_��	 M�0�[ \� �R�1��	 ��	 q yma	 ?��Z L !'� ?� L $�À ?�  

بۇ ھهدىسنى ئىبنى ماجه، ئىبنى سهناالر ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن توپلىغان بولۇپ، . 354
  .ئوخشاشتۇر، سهھىھيۇقىرىقىغا 
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ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 355

ئىككى مۇسۇلمان ئهر ھهمراھ بولۇپ قالسا، ئاندىن بۇالرنىڭ ئارىلىقىنى دهرهخ ياكى تاش : مۇنداق دېگهن
ساالمنى ئاشكارا . ىپ، قايتا كۆرۈشسه، بىرسى يهنه بىرسىگه يهنه ساالم قىلسۇنياكى چالما، تام ئايرىۋېت

  .بهيھهقى توپلىغان،  ھهسهن. كهڭرى تارقاتسۇن، ئايىمىسۇن
 ) ���� ( N�� ��[� ��r0 N) .@�`�	 �D9�� &$�� 	YZ ) � �� (��$g �   

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 356
. بولۇپ، باشقا جايدا تۇرۇشى ئۇزىراپ كهتسه، ئۆيىگه كېچىده كىرمىسۇنبىرىڭالرنىڭ غايىب : دېگهن

  . ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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بۇ ھهدىستىن ئۇالرنى قورقۇتماسلىق، ئاۋاره قىلماسلىق ياكى تهييارلىقسىز ھالدا كىرمهسلىك ياكى باشقا 
  .سهۋهبلهر چىقىپ تۇرىدۇ
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ئهمۇر ئىبنى ھهمهق رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 357

بىر كىشىگه قهلبى خاتىرجهم بولۇپ ئىشهنسه، ئاندىن كېيىن ئۇ بىر كىشى يهنه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ھاكىم . كىشى ئىشهنگۈچىنى ئۆلتۈرۈۋهتسه، قاتىل كىشى ئۈچۈن قىيامهت كۈنى خىيانهت بايرىقى قادىلىدۇ

  .قىلمىسا، دوۋزاختا بولىدۇتهۋبه ئهلۋهتته، بۇ خىيانهتچى قاتىل . توپلىغان، سهھىھ
��) 	yQ �D9�� �	 4r � 	YZ �*�� n[� L ��+1� �9@ ) � �� (M�� �� ��$g �   

جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 358
دۇنيا بهرسه، ئالدى بىلهن ئۆزىدىن، -ياخشىلىق، مالبىرىڭالرغا ئالالھ سىلهرنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. باشلىسۇنئۆي ئهھلىلىرىدىن 
 �9m5 L ni) &-�5 "� yz �/ $U�V >�r � 	YZ ) " G � (�  �   

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 359
مۇسلىم، . قىلىپ يىگىن، سهدىقه قىلغىن سهن سورىماستىن ساڭا بىرهر نهرسه بېرىلسه، ئۇنى قوبۇل: دېگهن

  !شۇنىڭ ئۈچۈن، سهن سورىما، بهرسه قايتۇرما. نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 360

ى بولسا، خىزمهتچىسىدىن ياكى بىرهر ھايۋاندىن پايدا كۆرمهكچ -ئايالىدىن، خادىمبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن «: ئۇنىڭ چېكىسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، بهرىكهت تىلهپ مۇنداق دۇئا قىلسۇن

سىلىگه . سىلىدىن بۇنىڭدىكى ياخشىلىقنى، سىلى بۇنىڭدا ياراتقان نهرسىنىڭ ياخشىلىقىنى سورايمهن
ئهگهر . »ىن پاناھ تىلهيمهنسېغىنىپ بۇنىڭ يامانلىقىدىن، سىلى بۇنىڭدا ياراتقان نهرسىنىڭ يامانلىقىد

ھهدىسمۇ  -341ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن، . تۆگه بولسا، لوكىسىنى تۇتۇپ تۇرۇپ شۇنداق قىلسۇن
  .شۇنداق

 -�'*��) �g�) KZ q9�� �D9�� 4�)� 	YZ ) " ("	'+� >1� M��� �   
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى بۇسرهت بىنتى سهفۋان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ره. 361

نهسهئى . قولى بىلهن ئهۋرىتىنى تۇتسا، سىيلىسا، كىچىك تاھارهت ئالسۇنبىرىڭالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 362

قولى بىلهن ئهۋرىتىنى سىيلىسا، قولى بىلهن ئهۋرىتى ئارىسىدا ھىجاپ، پهرده بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
شافىئى ئىبنى ھهببان، . سۇنىدۇبولمىسا، ئۇنىڭ ئۈستىگه تاھارهت ۋاجىپ بولىدۇ، يهنى تاھارىتى 

ئهبۇ داۋۇتتا رۇخسهت قىلىنغان ھهدىس بار، مهخسۇس باب  .دارىقۇتنى، ھاكىم بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
  .ئالالھ ئالىمدۇر. باردۇر
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سهلمان ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 363
روزا تۇتۇپ، ئىپتار قىلماقچى بولسا، خورما بىلهن قىلسۇن، ھهقىقهتهن بىرىڭالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئهھمهد، نهسهئى، تىرمىزى، . لهن قىلسۇن، ئۇ پاكلىغۇچىدۇرئهگهر خورما تاپالمىسا، سۇ بى. ئۇ بهرىكهتتۇر
ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئىبنى خۇزهيمه، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، ئهلبانى رهھمهھۇلالھ بۇ ھهدىسنى 

  .دېگهنزهئىپ دهپ بولۇپ، ھهسهن دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلىدۇ 
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 364
) كۈن كىرىپ بولسا(كېچه بۇ تهرهپتىن ئالدىنى قىلسا، كۈندۈز بۇ تهرهپتىن ئارقىنى قىلسا : دېگهن

بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزىالر توپلىغان، سهھىھ، سهھىھ . قىلىپ بولىدۇ ھهقىقهتهن روزا تۇتقۇچى ئىپتار
  .مۇسلىمدا بۇ ھهدىسنىڭ ئوخشىشى باردۇر

 $�09� �_<9�� $0¸I �_<9�� L 3ui5 ���a	 ng��	 $0¸I 9i5 X "$/b�	 3�*<	 	YZ ) q � (M�0�[ \� �   
ۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 365

زامان يېقىنالشقانسېرى يهنى قىيامهت يېقىن قالغاندا، مۇسۇلمان كىشىنىڭ چۈشى راست : مۇنداق دېگهن
بهيھهقى، ئىبنى . ئۇالرنىڭ چۈشى راستراقى سۆزىده سهمىمىي راستراقىدۇر. بولۇپ، يالغانغا يېقىنمۇ كهلمهيدۇ

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
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بهررا ئىبنى ئازىپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 366
سورايدىغان پهرىشته سوئال مۆئمىن قهبرىسىده ئولتۇرغۇزۇلغاندا، ئۇنىڭغا : گهنۋهسهللهم مۇنداق دې

ھهقىقهتهن ئالالھدىن باشقا ھهق  ئىالھ يوق، مۇھهممهد : كهلتۈرۈلىدۇ، ئاندىن ئۇ مۇنداق گۇۋاھلىق بېرىدۇ
ئالالھ «دۇر، ئاشۇنىڭغا ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزى دهلىل. سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئالالھنىڭ ئهلچىسىدۇر

  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ» ئىمان ئېيتقان مۆئمىنلهرگه مۇقىم سۆز كهلىمه تهييىبهنى مۇقىم ئىسپاتالپ بېرىدۇ
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ھۇ ئهلهيھى ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 367
ئېيتىلغاندا، سهن تۆگهڭنىڭ ئۈستىده كىشىلهرنىڭ ئارقىسىدىن تهكبىر نامازغا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. قىلىۋهرگىنتاۋاپىڭنى ھهج 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 368

، يهنى ئېھرام باغالپ، ئاندىن قۇرئان دېگىن، ئالالھۇ ئهكبهر ئېيتىلغانداتهكبىر نامازغا : مۇنداق دېگهن
ئاندىن رۇكۇ قىلىپ، رۇكۇدا قهلبىڭ ئارام تاپقان ھالدا رۇس . سۈرىلىرىنىڭ ئاسان بولغىنىنى ئوقۇغىن

ئاندىن سهجده قىلغىن، سهجدىده رۇس، مهزمۇت . ئاندىن بېشىڭنى كۆتۈرۈپ رۇس، تۈز تۇرغىن. تۇرغىن
ئولتۇرغانغا قهدهر بېشىڭنى كۆتۈرگىن، ئاندىن يهنه شۇنداق سهجده بېجىرىم اۋۇرۇس، ئاندىن ر. تۇرغىن
ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى . مانا شۇ ئىشالرنى بارلىق نامازلىرىڭدا قىلغىن. قىلغىن

  .ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ، بۇخارى، مۇسلىمدا ئوخشىشى بار
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 369
. سوكۇلداپ كهلمهي، ئالدىرىماي مېڭىپ كېلىڭالرئېيتىلسا، يۈگۈرۈپ، تهكبىر نامازغا : مۇنداق دېگهن

تاپقىنىڭالرنى ئوقۇڭالر، ئۆتۈپ كهتكىنىنى بولسا تولۇقالپ، . خاتىرجهملىكنى، تهمكىنلىكنى الزىم تۇتۇڭالر
  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ. كامىل قىلىۋېلىڭالر
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ئهۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 370

. ىن تۇرماڭالرنامازغا تهكبىر ئېيتىلسا، مهن چىقمىغۇچه، سىلهر مىنى كۆرمىگۈچه، ئورنۇڭالرد: مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئىيالر توپلىغان، سهھىھ

 .�'*ia	 BZ MN� N) MNm�	 >�<� 	YZ ) �4  (�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 371

يهنى نهپله، سۈننهتلهرنى . (ئېيتىلسا، پهرىز نامازدىن باشقا ناماز يوق نامازغا تهكبىر: مۇنداق دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ) توختىتىڭ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  .372

سىلهردىن بىر كىشى روزا تۇتۇقلۇق ھالهتته شام نامىزىغا تهكبىر ئېيتىلىپ قالسا، ئالدى بىلهن : مۇنداق دېگهن
  .بنى ھهببان توپلىغان، سهھىھئى. شام نامىزىدىن بۇرۇن تاماق يهۋالسۇن، تامىقىدىن ئالدىراپ كهتمىسۇن

 �N%$� �9@��) �N%	 ng��	 G	I� L MNm�	 >�<� 	YZ ) E[ P �� q " ! �� jR)$F�	 ?�$/ (�<I� �� �	9@  �   
ئابدۇلالھ ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 373

قىلسا، مهقسهت امازغا تهكبىر ئېيتىلغاندا، بىرهر كىشى ھاجهتخانىغا بېرىشنى ن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
يهنى ھاجهتخانىغا بېرىپ، ئاندىن تاھارهت ئېلىپ، نامازنى . (ھاجهتخانىغا بېرىش بىلهن باشلىسۇن

نى مالىك، شافىئى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىب) ئوقۇۋالسۇن، چۈنكى، تاھارهت قىستىغاندا ناماز ياخشى بولمايدۇ
  .ماجه، ئىبنى ھهببان، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
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ئېيتىلغاندا، تاماق ھازىر تهكبىر نامازغا : هنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگ. 374
بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه . بولۇپ قالسا، تائام بىلهن باشالڭالر

ئهنهسدىن، بهيھهقى بىلهن ئىبنى ماجه ئىبنى ئۆمهردىن، بۇخارى بىلهن ئىبنى ماجه ئائىشهدىن، ئهھمهد 
  .توپلىغان، سهھىھ هنه تهبرانى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىنبىلهن تهبرانى سهلهمهتتىن، ي

 ) 	�5L �^*���) �^*,	 	YZ L 	�5L n�*i��) �D9�� n�*D	 	YZ (M�0�[ \� �  ��  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 375

كۆزىگه سۈرمه تارتسا تاق تارتسۇن، ئىستىنجا قىلسا ياكى ئهتىر ئىشلهتسه تاق ىرىڭالر ب: مۇنداق دېگهن
  .ھهدىسيېقىن ئهھمهد توپلىغان، سهھىھگه . قىلسۇن

 �i�@� 	'(@*,	 L n@1�$� �['/I$) �D'@�D� 	YZ ) G § (9�,� \� �   
ۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهبۇ ئوسهيددىن، دادىسىدىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 376

ئۇالر سىلهرگه يوپۇرۇلۇپ، يېقىن كهلگهنده ئۇالرنى ئوقيا بىلهن ئېتىڭالر، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  . بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ئالدى بىلهن ئوقيا بىلهن ئېتىڭالر

ندىن قىلىچ، بهزىده مهنچاناق بىلهن ئالدى بىلهن ئوقيا، ئاندىن نهيزه، ئا: بۇرۇنقى جهڭ قائىدىسى
  .ئوق ئېتىش، قارغا ئېتىش بهكمۇ مۇھىم. تاش ئېتىشتۇر

 $¬9�� $� �$� 9() q$Q� ng��	 �+D	 	YZ ) � (�  ��	 �   
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 377

قېرىندىشىنى كاپىر دهپ كاپىرغا چىقارسا، كۇفرىلىق ئىككىسىنىڭ بىرسىگه قايتىدۇ، كىشى : مۇنداق دېگهن
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  . مۇسلىم،سهھىھ. كۇفرى بىلهن قايتىدۇدېگۈچى يهنى راست كاپىر بولسا، بولدى، كاپىر بولمىسا 
نى مۆئمىننى كاپىر دهپ ئېتىقاد قىلغۇچى كاپىر بولىدۇ، ياكى شۇ سۆز: ئالىمالر بۇ ھهدىسكه مۇنداق دېدى

  .نېئمهتتۇر چۈنكى، قېرىنداشلىق . ھاالل بىلگۈچى ياكى بۇ كۇفرى نېئمهت بولىدۇ
 "$r�F�� $_ 90 B L $_Rr�� } $_1/ ��	I $/ ��) �*(� >r(�) $/$R� �D9�� nD� 	YZ ) ! (��$g �   

سهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه. 378
تائام يهۋاتقاندا، بىر لوقما تاماق چۈشۈپ كهتسه، شۇ تاماقتىن ئۇنى شهكلهندۈرىدىغان بىرىڭالر : دېگهن

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. نهرسىنى تازىلىۋېتىپ، ئاندىن ئۇنى شهيتانغا قالدۇرماي يهۋهتسۇن
 �0 L� $_(R�0 f� n091a$� q90 ��k N) $/$R� �D9�� nD� 	YZ $_(R ) q G � �� ( O$@  ��	 �  ) q " � �� (MG$0b� ��$g �  : B ��h)

.D~�	 "'i5 �/$R� 8� � 8I90  
، قولىنى، يېگهندهتاماق رىڭالر ىب: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 379

ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه ئىبنى  بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى،. بارمىقىنى يالىۋهتمىگىچه لۆڭگىگه ئېرتمىسۇن
ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر جابىر 

  . ، سهھىھتوپلىغانرهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 
  .سۆز زىياده باردۇردېگهن يىنكى كىتابالردا بهرىكهتنىڭ قايسى تائامدا ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇ ېك

� 	YZn(��) ��L� � �	 �Du0 "� j�� "h) �	 �,	 �Du��) $/$R� �D9�� nD : q�Q6 L ��L� 4�  �	 ��� ) P ! G (.F{$  �   
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 380

ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئهسلىسۇن، ئهگهر باشتا ، بىسمىلالھ دهپ يېگهنده تائام بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىمالر . ئۇنتۇپ قالسا، بىسمىلالھى ئهال ئهۋۋهلىھى ۋه ئاخىرھى دېسۇندېيىشنى 

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 381

بۇ تائامدا بهرىكهت ئاتا قىلسىال، ئى ئالالھ، بىزگه : ، مۇنداق دېسۇنيېگهنده تائام بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
ئى ئالالھ، بىزگه بۇ شارابتا : شاراب ئىچكهنده بولسا. بىزگه ئۇنىڭدىن ياخشىسىنى ئالماشتۇرۇپ بهرسىله

. تائام، شارابقا سۈتتىن باشقىسى كۇپايه قىلمايدۇ. بهرىكهت بهرسىله، ئۇنى تېخىمۇ زىياده قىلىپ بهرسىله
ئىبنى ماجه، بهيھهقىلهر توپلىغان، ئهلبانى بۇ ھهدىسنى مىشكاتتا زهئىپ دهپ ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، 

  .دېگهن بۇ جايدا ھهسهن 
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تائام يېسه، بارماقلىرىنى بىرىڭالر : يھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله. 382

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، . چۈنكى، ئۇ بهرىكهتنىڭ تائامنىڭ قايسى يىرىده ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇ. يالىۋهتسۇن
مۇسلىم، تىرمىزى ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، تهبرانى زهيىد ئىبنى سابىتتىن، ئهۋسهت، ئهنهس رهزىيهلالھۇ 

  .، سهھىھتوپلىغانىن ئهنھۇمالرد
 ��$F� 3�F0 L ��$F� nD-0 "$r�F�	 "h) �1��� 3�F��) 3�V 	YZ L �1��� nD-��) �D9�� nD� 	YZ ) G � �� ( �  ��	 �  ) " (
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئىبنى ئۆمهر، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 383

تائام يېسه، ئوڭ قولى بىلهن يېسۇن، شاراب ئىچسىمۇ ئوڭ قولى بىرىڭالر : ى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنئهلهيھ
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بۇ ھهدىسنى مۇسلىم، ئهھمهد، ئهبۇ . ئىچىدۇ- چۈنكى، شهيتان سول قولى بىلهن يهپ. بىلهن ئىچسۇن
  .داۋۇد، نهسهئىلهر توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 384
ئوڭ قولى بىلهن يېسۇن، ئوڭ قولى بىلهن ئىچسۇن، ئوڭ قولى بىلهن يېگهنده تائام  بىرىڭالر: مۇنداق دېگهن

. ئىچىدۇ، ئالىدۇ، بېرىدۇ- چۈنكى، شهيتان سول قولى بىلهن يهپ. ئېلىپ، يهنه ئوڭ قولى بىلهن بهرسۇن
  .كىتابدا توپلىغان، سهھىھدېگهن بۇ ھهدىسنى ھهسهن، ئىبنى سوفيان، مۇسنهد 
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 385

ئىككى خهتنه قىلىدىغان جاي : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
يهنى ئهرنىڭ ئهۋرىتى بىلهن ئايالنىڭ . ىپ يۇيۇنۇش ۋاجىپ بولىدۇبىرىگه ئۇچراشسا، غۇسلى قىل-بىر

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئهۋرىتى ئۇچراشسا، مهنىي سۈيى چۈشمىسىمۇ غۇسلى ۋاجىپ بولىدۇ
 ) &º0 X �� &b�� n�`�	 �gL 9() .+F�	 >�$z L "$�$*%	 4(*�	 	YZ (L�  ��	 �  ��  

ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھ. 386
بولسا، غايىب بىرسىگه ئۇچراشسا، زهكهر بېشى -ئىككى خهتنه قىلىنىدىغان جاي بىرسى: مۇنداق دېگهن

. چۈشمىسۇن، غۇسلى قىلىش، يهنى چوڭ تاھارهت ئېلىپ يۇيۇنۇش ۋاجىپ بولىدۇ-مهنىي سۈيى چۈشسۇن
  .ۋسهتته توپلىغان، بۇ ھهدىس ھهسهنتهبرانى ئه
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رىۋايهت قىلىنىدۇكى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىنئهبۇ بۇكرهت، ئهبۇ مۇسا . 387
كۆتۈرۈپ ئۇچراشسا، بىرسى قېلىچ بىرىگه قۇرال، - ئىككى مۇسۇلمان بىر: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

لچىسى، ئى ئالالھنىڭ ئه. يهنه بىرسىنى ئۆلتۈرۈۋهتسه، ئۆلتۈرگۈچى قاتىل ۋه ئۆلتۈرۈلگۈچىمۇ دوۋزاختا بولىدۇ
قاتىلغۇ دوۋزاختا بولسۇن، ئۆلتۈرۈلگۈچى كىشىنىڭ ھالى نېمه ئۈچۈن شۇنداق بولىدۇ؟ دېيىلدى، رهسۇلۇلالھ 

ئىدى، يهنى جىم تۇرسا ھېرىسمهن چۈنكى، ئۇمۇ ھهمراھىنى ئۆلتۈرۈشكه : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
  . ماجهلهر توپلىغان، سهھىھئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى . ئۆلتۈرهتتى دېدى

  .ئىسالم دۆلىتى ئىسالم دۆلىتىگه قۇرال كۆتۈرمىسۇن
 $R�� $[NQG �@�$� $¬9�� n*< 	Yh) �1_g ¥�g 4�  $_) �N��	 ��Q� 4�  $¬9�� n� L "$��a	 4(*�	 	YZ ) q � �� (M�i� \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 388
بىرىگه قارشى قۇرال كۆتۈرۈپ ئۇچراشسا، ھهر ئىككىلىسى دوۋزاخنىڭ -ئىككى مۇسۇلمان بىر: مۇنداق دېگهن

مۇسلىم، . بىرسىنى ئۆلتۈرگهن ھامان ھهر ئىككىسى بىراقال دوۋزاخقا كىرىدۇ-بىرسى. گىرۋىكىده بولىدۇ
  .هھىھئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، س

  $_��Z �w10 "� O-� N) M��/	 .@rQ ��/	 ��< � �	 4(�� 	YZ ) E[ P q �� (.��/ �� 9; �   
مۇھهممهد ئىبنى مهسلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 389

ايالنى ئېلىشقا ئهلچى ئهۋهتىشنى ئالالھ بىر ئىنساننىڭ قهلبىگه بىرهر ئ: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ھاكىم بهيھهقىلهر توپلىغان، . تاشلىسا، ئۇ ئىنسان شۇ ئايالغا قاراپ باقسا گۇناھ يوق

  .سهھىھ
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 nm�� L -�'*�� } ������ L q�DY n�`��) $_�k X L �D9�� |u/� 	YZ ) �� �  (G',A	 �� G	9(a	 �   
د رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مىقداد ئىبنى ئهسۋه. 390

يهنى مهنىيدىن سۇيۇق، ھېسسىياتى (سىيلىمىغان ھالدا، مهزىي بىرىڭالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
نى ئاقتۇرسا، زهكىرىنى، ئىككى تۇخۇمنى يۇيۇۋېتىپ، كىچىك تاھارهت ئېلىپ، ) قوزغالغاندا چىقىدىغان سۇ

  .تهبرانى بىلهن ئابدۇراززاق توپلىغان، سهھىھ. ناماز ئوقۇسا بولىدۇ
�$V $/ &'r��) ��+1� 4�� 	YZ L .g$�	 	Y L �0�a	 L ��R��	 L y@i�	 L y`m�	 �_�) "h) �+£��) O$1�	 �D9�� �� 	YZ ) ! � �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 391
چۈنكى،  . كىشىلهرگه ئىمام بولۇپ قالسا، نامازنى يهڭگىل ئوقۇپ بهرسۇنبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

ئۆزى يالغۇز . جامائهتنىڭ ئىچىده بهك كىچىك، بهك چوڭ، ئاجىز، كېسهل، ھاجهت ئىگىلىرى باردۇر
  .هھمهد، تىرمىزى، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھئ. ئوقۇغاندا، خالىغانچه ئۇزۇن ئوقۇۋالسۇن

 �_/$(/ �/ W)I� "$i/ � �(0 N) �'(�	 ng��	 �� 	YZ ) E[ G (.+0u� �   
ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 392

ئهبۇ . ئۇالرنىڭ ئورنىدىن ئۈستۈن ماكاندا تۇرمىسۇن بىرهر كىشى قهۋمىگه ئىمام بولۇپ قالسا،: مۇنداق دېگهن
  .داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

O$1�	 >É� 	YZ : 3 ��<$) ) $[$�� L �F�	 ) L ) 4� A	 ?�I �,	 �@, ) 4F`0 	YZ n���	 L )  . )��$g �  �  
ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 393

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. كىشىلهرگه ئىمام بولساڭ، سۈره شهمسى، سۈره ئهئال، سۈره لهيلىلهرنى ئوقۇغىن :دېگهن
 MNm�	 �� �Q-) $/'< >É� 	YZ ) q � (C$R�	 \� �� "$�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 394
بىرهر قهۋمگه ئىمام بولۇپ  قالساڭ، ئۇالرغا نامازنى يهڭگىل ئوقۇپ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) ئىللىتى يۇقىرىدا ئۆتتى. (بهرگىن
�9(5 $/ �� �+z .i{Na	 p/-5 �1�/-5 E)	L �/ ��h) 	'1/-) �$/�	 �/� 	YZ  �@�Y �/ ) � �� ?�$/4  (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 395
ھهقىقهتهن كىمنىڭ ئامن دىيىشى . دهڭالر! ده سىلهرمۇ ئامندېگهن! ئىمام، ئامن: مۇنداق دېگهن

ۋاپىق كېلىپ قالسا، ئۇنىڭ بۇرۇنقى بارلىق گۇناھلىرى مهغپىرهت بىلهن مۇدېيىشى پهرىشتىلهرنىڭ ئامن 
  .مالىك ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ. قىلىنىدۇ

0�[ \� q " ��Y �/ �9(5 $/ �� �+z .i{Na	 p/-5 �1�/-5 E)	L �) �/�5 .i{Na	 "h) 	'1/-) �I$(�	 �/� 	YZM�  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 396

) يهنى نامازدا سۈره فاتىھهدىن كېيىنكى ئامن. (، سىلهرمۇ ئامن دهڭالردېگهنده قارى ئامن : مۇنداق دېگهن
. ا، بۇرۇنقى گۇناھلىرى مهغپىرهت قىلىنىدۇچۈنكى، پهرىشتىلهرمۇ ئامن دهيدۇ، كىمنىڭ مۇۋاپىق كېلىپ قالس

  .نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇخارى، مۇسلىمدىمۇ شۇنداق ھهدىسلهر باردۇر
 "$�/I "'i0 f� 	'/'m5 N) "$@RV �m*�	 	YZ ) ��4  (M�0�[ \� �   

لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 397
ئهھمهد، نهسهئى، . شهئبان ئېيى تهڭ بولغاندا، رامزان ئېيى كىرمىگۈچه، روزا تۇتماڭالر: دېگهنمۇنداق 

سان قويۇشى، سهھىھ  دېگهن 4-3ئهلبانىينىڭ . تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئبىنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
  .تۆت، ئۈچ كىتابنى كۆرسىتىدۇ

 �D9�� nR*�	 	YZ dº5 $¬�Q6 L nR15 $�L� ¿��	 "'i*� |����$� �9@��) W�Q 	YZ L ¿��$� �9@��) ) q ! G � �� (M�0�[ \� �   
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 398
. لىسۇن، سالغاندا بولسا، سول پۇتىدىن باشلىسۇنئاياغنى كىيگهنده، ئوڭدىن باشبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى . چۈنكى، ئوڭ پاي كىيگهنده باشتا، سالغاندا ئاخىرىدا بولىدۇ
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ��) ��^��) q	�0 "$i/ W,L� KZ �w1��) BZ L ��^��) �� W,L "h) ��Â	 KZ �D9�� 4_*�	 	YZ)  �[ �� 8'`@�	 ("$�  �� .@�V �   
شهيبهت ئىبنى ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 399

سىلهردىن بىر كىشى مهجلىسكه بارسا، ئهگهر ئورۇن كهڭرى بولسا، شۇ جايدا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
گۇمان قىلغان كهڭرى بىر جايغا قاراپ، شۇ جاينى تېپىپ  ئهگهر كهڭرى بولمىسا، ئۆزى. ئولتۇرسۇن
  .تهبرانى، بهيھهقى، بهغۋى توپلىغان، ھهسهن. ئولتۇرسۇن

 M�Qo	 �/ E�� KLA	 >���) �����) �$< 	YZ } ��^��) ��� "� �� 	9� "h) �����) ��Â	 KZ �D9�� 4_*�	 	YZ ) P �� ! G �� (M�0�[ \� �   
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره . 400

ئاندىن . ئهگهر ئولتۇرغۇسى كهلسه، ئولتۇرسۇن. مهجلىسكه بارسا، ساالم قىلسۇنبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
قراق ئهمهس، تۇنجى قېتىمقى ساالم ئاخىرقىدىن ھهقلى. قوپۇپ كهتمهكچى بولسا، يهنه بىر ساالم قىلسۇن

خوشالشقاندا ساالم قىلىپ . يهنى  ھهر ئىككىلىسى باراۋهر، ئوخشاشتۇر، ئاخىرقىسىمۇ ھهقلىقتۇر
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ. خوشلىشىڭالر

 ��$ � 4�  	'�R� } �_�) "$D �/ 3	uR�	 3$�� $�	u  �'(� �	 &b�� 	YZ ) �� § (�  ��	 �   
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 401

چۈشۈرسه، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ياخشى كىشىگىمۇ ئازابنى قهۋمگه ئازاب ئالالھ بىرهر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ، بۇ . ستىده تىرىلىدۇيهتكۈزىدۇ، ئاندىن ئۇالر نىيىتى، ئهمهللىرى ئۈ

  .يۇقىرىدا ئۆتتى
 .<9� �� >�$D $_@�*c '[ L .(+� ��[� 4�  ng��	 E+�� 	YZ ) " � �� (G'R�/ \� �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 402
ئهر كىشى  ئۆز ئهھلىلىرىگه نهفىقه، خىراجهت قىلسىمۇ، ساۋاب ئۈمىد قىلسىال، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. سهدىقه ھېسابلىنىدۇ
 q�g� �m� $_�) q�/� yz �  $_gL# >�� �/ M��a	 >(+�� 	YZ ) G � (M�0�[ \� �   

هت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاي. 403
ئايال كىشى ئېرىنىڭ ئۆيىدىكى مالدىن ئېرىنىڭ بۇيرۇقىسىز، نهفىقه خىراجهت قىلسا، : مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ئېرىنىڭ ئهجرىنىڭ يېرىمى بېرىلىدۇ، گۇناھكار ئهسال بولمايدۇ
��a	 >(+�� 	YZ �/ �_�R� «(10 B ?�Y n�/ "#$£�� L ��D $¦ q�g� $_gLb� L >(+�� $¦ $[�g� $� "$D M9�+/ yz $_gL# >�� �/ M

 $U�V �R� �g� ) �4  (.F{$  �   
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 404

ئېھسان قىلسا، مالنى بۇزمىسا، بۇ ئايالغا سهدىقىنىڭ -نىڭ ئۆيىدىن سهدىقهئايال كىشى ئېرى: مۇنداق دېگهن
ساۋاب -ساۋابى، ئېرىگه كهسىپ قىلغاننىڭ ساۋابى، مالنى ساقلىغۇچى خهزىنىچىگه شۇنىڭغا ئوخشاش ئهجىر

  .ن، سهھىھبهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، تىرمىزى توپلىغا. بار، زادى كاملىمايدۇ، ھهممىسى ئوخشاش
 9�	'�	 3'��$� �*c B L ��$F� nD-0 B L 9�	L �Q � jFk B L �R�V ��m0 f� M9�	L nR� � ·k N) �D9�� W�V Wr(�	 	YZ

 �$m�	 ��*�0 B L ) G � (��$g �   
اق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇند. 405
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ئاياغ  شوينىسى ئۈزۈلۈپ كهتسه، ئۇنى ئوڭشىمىغىچه بىر ئاياغ بىلهن ماڭمىسۇن، بىر بىرىڭالرنىڭ : دېگهن
بېشىنى -سول قولىدا تائام يىمىسۇن، بىرال كىيىم بىلهن يۆگهنمىسۇن، ئۈستى. ئۆتۈك بىلهنمۇ ماڭمىسۇن

  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. گاستهك پۈتۈنلهي يۆگىۋالمىسۇن
 $_��m0 f� |�QA	 � ·k N) �D9�� nR� W�V Wr(�	 	YZ ) " � 9Q ( M�0�[ \� �  ) �� (OL� �� G	9V �   

ئهبۇ ھۈرهيره، شهدداد ئىبنى ئهۋس  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 406
سى ئۈزۈلۈپ كهتسه، ئوڭشىمىغىچه ئاياغ شوينىبىرىڭالرنىڭ : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى ئهدهبته، مۇسلىم، نهسهئى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. يهنه بىر ئاياغ بىلهن ماڭمىسۇن
n(�� } �kA	 �(V 4�  W^r��� } ���  �+�Q $/ 8I90 B ��h) qI	#Z .�Q	9� ��+1��) �V	�) KZ �D9�� |L� 	YZ : >R�L \I ?�$�

"Z �R)I� ?� L Å1g  p�$m�	 PG$@  �� ¾+» $¦ $_w+�$) $_*�,I� "Z L $_�I$) j�+� >i�/� ) G � (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 407

. بىلهن قېقىپ سۈرتىۋهتسۇن سىلهردىن بىر كىشى كۆرپىسىگه بارسا، ئۇنى ئىشتىنىنىڭ ئىچى: مۇنداق دېگهن
ئاندىن ئوڭ يېنىنى قويۇپ يېتىپ مۇنداق . چۈنكى، ئۇ ئورنىدا نېمىنىڭ ئىز باسار بولۇپ قالغىنىنى بىلمهيدۇ

ئى رهببىم، سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن يېنىمنى قويدۇم، سېنىڭ رهھمىتىڭ بىلهن كۆتۈرىمهن، ئهگهر « : دېسۇن
ڭغا رهھىم قىلغىن، ئهگهر ئۇنى ماڭا ئهۋهتسهڭ، يهنى مېنى جېنىمنى دهرگاھىڭدا ساقالپ قالساڭ، ئۇنى

بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد » .ئويغاتساڭ، سالىھ بهندىلىرىڭنى ساقلىغاندهك، ئۇنى مۇھاپىزهت قىلىپ ساقلىغىن
  .توپلىغان، سهھىھ

 �@m5 f� .i{Na	 $_*1R� $_gL# ²	�) M�g$[ M��a	 >5$� 	YZ ) � �� (M�0�[ \� �   
ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ . 408

ئانىسىنىڭ ئۆيده قونۇپ -ئېتىپ، ئاتاتهرك ئايال كىشى ئېرىنىڭ كۆرپىسىنى ئاداۋهت بىلهن : مۇنداق دېگهن
. ه پهرىشتىلهر لهنهت قىلىدۇقالسا ياكى ئېرىنىڭ تهلىپىنى رهت قىلىپ قونۇپ قالسا، بۇ ئايالغا تاڭ ئاتقىچ

 .باشقىالردىمۇ بار. ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ )چۈنكى ئۇ ئىتائهت قىلمىدى، ھهققىنى ئادا قىلمىدى(
 ) ���� ( $_�+c N) .�(��	 L� M$F�	 �D9�� d$� 	YZ ) " (M�0�[ \� �   

هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 409
قوينى ساتسا ياكى سېغىن تۆگه، كالىنى ياكى تۇغۇش ئالدىدىكى چارۋىنى ساتسا، بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، نهسهئى خاتىرىلىگهن، سهھىھ، . خېرىدارنى ئالداش ئۈچۈن، مالنىڭ يېلىنىغا سۈت يىغمىسۇن
  .بۇخارىدىمۇ بار

 N) �D9�� &$� 	YZ �$��	 � �+1*0 N) 3�V 	YZ L �1��� ��*0 N) �N%	 nQG 	YZ L �1��� q�DY �k ) � ��4  (MG$*< \� �  
ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 410

لى بىلهن تۇتمىسۇن، ھاجهتخانىغا كىرگهنده، تهرهت قىلغاندا، ئهۋرىتىنى ئوڭ قوبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
ئهھمهد، . شاراب ئىچكهنده، قاچىنىڭ ئىچىگه تىنمىسۇن. ئوڭ قولى بىلهن سىلىمىسۇن، تازىلىمىسۇن

  .مۇشۇ تۆت كىتاب شۇدۇردېگىنى  4. ، سهھىھبهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان
 ) ���� (�NQ B n() >R0$� 	YZ . ) " G � �� ?�$/ ( �  ��	 �  )4  (��� �  

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئىبنى ئۆمهر، ئهنهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 411
بىرهر نهرسه سېتىپ قالساڭ، : ۋهسهللهم، سودىدا ساختىلىققا، ئالدىنىشقا ئۇچرىغان بىر ئهرگه مۇنداق دېگهن

دهپ قويغىن، مالىك ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، ! مىكىر بولمىسۇن جۇمۇ-داش، ھىيلهساختىلىق، ئال
  .نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ��`5 f� MNm�	 	L�Q-) �F�	 �g$� 3$z 	YZ L #~5 f� MNm�	 	L�Q-) �F�	 �g$� 	9� 	YZ ) � (�  ��	 �  
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ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ . 412
قۇياشنىڭ بىر تهرىپى گىرۋىكى ئاشكارا بولغاندا، كۈن رهسمىي چىقىپ بولغۇچه، بامدات : مۇنداق دېگهن

هي قۇياشنىڭ بىر تهرىپى كىرىشكه باشلىغاندا بولسا، يهنىال پۈتۈنل. نامىزىنى تهخىر قىلىپ كېچىكتۈرۈڭالر
. كىرىپ بولغاندا، ئاندىن ئوقۇڭالر-يهنى ھهقىقى چىقىپ. بولغۇچه نامازنى كېچىكتۈرۈپ تۇرۇڭالرغايىب 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 �,B	 ��� �g'�	 ��� q'�R�$) NgI KZ �*�R� 	YZ ) �� I	b@�	 (M�0�[ \� �   

سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ره. 413
ماڭا بىرهر كىشىنى ئهۋهتمهكچى بولساڭالر، يۈزى، ئىسمى گۈزهل كىشىنى ئهۋهتىڭالر، يهنى : مۇنداق دېگهن

  .بهزار ئهۋسهت توپلىغان، سهھىھ. ياخشى پال بار، خۇرسهنلىك بار
 �R�	 � ���Z �	 Iu � 9() .1, p*, ®/� �/ ng��	 ��� 	YZ ) P (M�0�[ \� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 414
ياشقا يهتسه، ھهقىقهتهن، ئالالھ ئۇ كىشىگه ئۆمۈر بېرىشته  60مىنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر كىشى : مۇنداق دېگهن

 .دېيىشتۇرئۇ بولسا، مهن ساڭا ئۆمۈر بهرمىگهنمۇ؟ . لىدۇتولۇق ئۆزره قويمايدۇ، يهنى سهۋهب كۆرسىتىپ بو
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 �R�	 � ���Z ���� L ���Z Iu � 9() .1, p*, 9@R�	 �	 ��� 	YZ ) 9�� �� 9@  (9R, �� n_, �  
هلهيھى سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ. 415

ياشقا يهتكۈزهلىسه، ھهقىقهتهن ئۇ بهندىگه تولۇق ئۆزره  60ئالالھ بىرهر بهندىسىنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇنىڭغا ئۆمۈرنى ۋايىغا يهتكىچه بهرگهن بولىدۇ، يهنى بهندىنىڭ ئۆمۈر توغرىسىدا ئۆزرىسى . ئېيتىپ بولىدۇ

 .ئابدۇ ئىبنى ھهمىيد توپلىغان، سهھىھ. قالمايدۇ
	YZ  T@%	 nc X p*�< �$a	 ��� ) ��3  E[ P < �� (�  ��	 � «  

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 416
 قىللهت لۇغهتته تاغدىكى. (سۇ ئىككى قىللهت بولسا، نىجىسنى كۆتۈرمهيدۇ، قوبۇل قىلمايدۇ: مۇنداق دېگهن

ئالىمالر بۇ ھهدىستىكى سۇنىڭ مىقدارى بهش تولۇن سۇ . سۇ يىغىلىپ قالىدىغان كۆلچهك، يا چوڭ تۇڭ
ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، دارمى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، .) نىجىس بولمايدۇ: مهنىسى .دېگهن

  .دارىقۇتنى، بهيھهقى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (10 X p*�< �$a	 ��� 	YZ �jV ��^ ) q (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 417
ئىبنى ماجه توپلىغان، . سۇ ئىككى چوڭ  تۇڭ مىقدارىغا يهتسه، ھېچنېمه نىجىس قىاللمايدۇ: مۇنداق دېگهن

  .دېگهنزگهرمىسه شۇنداق ئالىمالر رهڭگى، پۇرىقى، تهمى ئۆ. سهھىھ
 MNm�	 4�  �['���$) p1, �F  	'`�� 	YZ L �_V�) p� 	'<�+) p1, W@, �DGBL� ��� 	YZ ) P < (M~, �   

ئىبنى مهئبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى سهۋرهت . 418
ئۇالر ئون ياشقا . هتته ياشقا يهتكهنده، ئۇالر بىلهن ياتاق ئايرىڭالربالىلىرىڭالر ي: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دارىقۇتنى، ھاكىم . يهتكهنده، ناماز ئوقۇغىلى ئۇنىمىسا، ناماز ئوقۇغىن دهپ، يهنه ئۇنىمىسا ئۇرۇڭالر
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (G �	 &$/ L B'Q �	 G$@  	Lu�	 NgI peNe C$R�	 \� 	'1� ��� 	YZ NzG �	 3$*D L BL ) P d �� ( 9�R, \� �  ) P (Y \� �  
ئهبۇ سهئىد، ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 419

ئهرگه يهتكهنده، ئۇالر ئالالھنىڭ بهندىلىرىنى خادىم،  30ئهبۇلئاسنىڭ بالىلىرى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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. مىكىر، خىيانهت قىلىۋالىدۇ، سهۋهبمۇ قىلىدۇ-ئالالھنىڭ دىنىنى، كىتابىنى ھىيله. ل قىلىۋالىدۇقۇ
ئهھمهد، . قولغا ئۆتۈپ تۇرىدىغان دۆلهت قىلىۋالىدۇ، باشقىالرغا بهرمهيدۇ-ئالالھنىڭ مېلىنى ئۆزئارا قولدىن

  .لله كهلگهن، باشقا خاتىرىده كىتابى ئىكهنبىدېگهن بىلهن كىتابنى دېگهن ، دىينى ئهبۇ يهئال، ھاكىمالر توپلىغان
n() �N+�	 4�  j� >`�� 	YZ : �'1�	 �/ yQ MNm�	 ) "	YA	 3$*D � H�F�	 '�� (MILu; \� �  

ئهبۇ مهھزۇره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 420
جايغا كهلگهنده، ئهسساالتۇ خهيرۇممىنهننهۋىم دېگهن ! زىنىدا، ھهييهئهلهلپهالھبامداتنىڭ ئه: مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇششهيىخ توپلىغان، سهھىھ .دېگىنقوشۇپ دېگهننى ) يهنى ناماز ئۇيقۇدىن ياخشى(
 ) ���� ( $_1/ �Qo	 	'�*<$) "$*+��Q W0'� 	YZ ) � �� (9�R, \� �  

ىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ر. 421
ئىككى خهلىپىگه بهيئهت قىلىنىپ قالسا، يهنه بىرنى يهنى ئىككىنچى ئاسىينى : مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر
$R�� $�$D L $<�+*0 X $/ I$�%$� $_1/ 9�	L ni) "Ng��	 W0$@5 	YZ  �gL 9() ?�Y 4�  $R0$@*) �Qo	 $¬9�� yQ "h) �Qo	 $¬9�� y  L�

 W�@�	 �gL 9() W�@�	 $_1/ 9�	L P�*0 X L $R0$@5 "� 9R� $<�+5 "Z L W�@�	 ) q " � (�  ��	 �  
 ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. 422

سېتىمدا -بىرىدىن ئايرىلىپ كهتمىسىال، ئېلىم-ئىككى كىشى سودا قىلىشقاندا، بىر: مۇنداق دېگهن
ئايرىلىپ كهتسىمۇ ئىختىيارلىق شهرتىنى قويسا، بىرسى يهنه بىرسىگه ئىختىيارلىق .  ئىختىيارلىقتا بولىدۇ

سېتىم ۋاجىپ بولۇپ -ودا ئېلىم، بهيئى يهنى سبولىدۇبهرسه، سودىنى شۇ بويىچه قىلىدۇ، يهنه ئىختىيارلىق 
تهرك بىرىدىن ئايرىلىپ كهتسه، بىرسى تېخى سودىنى، بهيئىنى -سودىدىن كېيىن ئۇالر بىر. مۇقىملىشىدۇ

  .نهسهئى، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئهتمىسه، يهنىال سودا سودا بولۇپ ۋاجىپ بولىدۇ، مۇقىملىشىدۇ
�Y� 7uQ� L .1�R�$� �*R0$@5 	YZ �i10G KZ 	'Rg�5 f� � º0 B BY �i��  �	 �, G$_2	 �*D�5 L dIb�$� �*��I L �(@�	 3$ ) G (�  ��	 �  

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 423
دىن ئۇنى ئاز بولسىمۇ نهخ سېتىپ تىجارهت مالنى مۇددهتلىك سېتىپ ھهم سېتىۋېلىپ، ئان: مۇنداق دېگهن

) يهنى دۇنيا بىلهن مهشغۇل بولساڭالر(بىلهن شۇغۇلالنساڭالر، كالىنىڭ قۇيرۇقىغا ئېسىلىۋالساڭالر 
ئېتىپ تاشلىۋهتسهڭالر، ئالالھ تهرك زىرائهتلهرگه رازى بولۇپ، ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلىشنى دېھقانچىلىق 

سىلهر دىنىڭالرغا قايتىپ كهلمىگۈچه ئۇ خارلىقنى سىلهردىن ھهرگىز . ىپ قويىدۇقىلغالىب سىلهرگه خارلىقنى 
  .ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئېلىۋهتمهيدۇ

 W�'5 f� 	'��¼ N) M#$12	 �*R@5 	YZ ) � (9�R, \� �  
ھۇ ئهلهيھى ئهبۇ سهئىدده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 424

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ، ئۇ قويۇلمىغۇچه ئولتۇرماڭالرجىنازىغا ئهگىشىپ ماڭساڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
&$< 	YZ �D9�� "h) d$r*,	 $/ qGy�) �D9�� 3�$�5 	YZ : "$r�F�	 �1/ ?�� $[ ) § (M�0�[ \� �  

ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 425
دېسه، شهيتان ! ئهگهر ئۇ ھا. سىلهردىن بىر كىشى ئهسنىسه، قادىر بولىشىچه قايتۇرسۇن: مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. ئۇنىڭدىن كۈلۈپ كېتىدۇ
 3¸$�*�	 W/ nQ90 "$r�F�	 "h) ��) 4�  q90 W���) �D9�� 3�$�5 	YZ )� ��  G (9�R, \� �  

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 426
چۈنكى، شهيتان ئهسنهش بىلهن . ئهسنهپ قالسا، قولىنى ئاغزىغا قويىۋالسۇنبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

  .ھىھئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سه. كىرىۋالىدۇ
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 427

چۈنكى، شهيتان  .نامازدا ئهسنىسه، قادىر بولىشىچه بېسىۋېلىپ توختىۋالسۇنبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. شۇنىڭ بىلهن كىرىۋالىدۇ
�� n(��) �D9�� �Lb5 	YZ : ?��  PI$� L ?� �	 PI$� ) �� �I$�	 (��$� \� �� n�(  �  

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ تالىپ ئۇقهيىل ئىبنى ئهبۇ . 428
بارهكهلالھۇ لهكه بارهكهلالھۇ ئهلهيكه : توي قىلسا، مۇنداق دهڭالربىرىڭالر : يھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنئهله

  .ھارىس، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ). يهنى، ئالالھ ساڭا بهرىكهت ئاتا قىلسۇن(
$eNe $[91  �$<� �i@�	 4�  ����	 �Lb5 	YZ L $R@, $[91  �$<� ����	 4�  �i@�	 �Lb5 	YZ  ) E[ (��� �  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 429
قىزنى جۇۋان، چوكاننىڭ ئۈستىگه ئالغان كىشى قىزنىڭ يېنىدا تۇنجى قېتىم يهتته كۈن : مۇنداق دېگهن

بهيھهقى . ىسىدا ئۈچ كۈن تۇرسا بولىدۇتۇرىدۇ؛ جۇۋان، چوكاننى قىزنىڭ ئۈستىگه ئالسا، چوكاننىڭ ھۇجر
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) j<$@�	 �m1�	 � �	 E*��) �09�	 �m� ni*,	 9() 9@R�	 �Lb5 	YZ (��� �  �[ 
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 430

نىڭ يېرىمىنى مۇكهممهل قىلغان بولىدۇ، قالغان يېرىمىدا ئالالھدىن توي قىلغان بهنده دىن:  مۇنداق دېگهن
  .بهيھهقى، شۇئبلئىماندا توپلىغان، بۇ ھهدىس ھهسهن. قورقۇپ، تهقۋا بولسۇن

 ) ���� ( \ 	'1i5 N) \ �*�� 	YZ ) ! (��$g �  
ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 431

تىرمىزى . مىنىڭ ئىسمىمنى ئىسىم قويساڭالر، كىنايه ئىسمىم بىلهن ئىسىم قويۇپ ئاتىماڭالر: دېگهن
  .توپلىغان، سهھىھ

W�I� �/ Y'R*��) �D9�� 9_F5 	YZ :	9� $¦ ��+1� ' 90 } &$g9�	 ���a	 �V �/ L !$a	 L $�µ	 .1*) L ~(�	 3	u  L �1_g 3	u  �/ 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 432
ئهتتهھىيياتۇدا، تهشهھھۇد ئوقۇسا، مۇنۇ تۆت ئىشتىن، نهرسىدىن پاناھ تىلىسۇن، بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

) يهنى سىناق ئازابلىرىدىن(ماماتلىقنىڭ پىتنىسىدىن -اياتلىقجهھهننهم ئازابىدىن، قهبره ئازابىدىن، ھ
دهججالنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهپ، ئاندىن ئۆزى ئۈچۈن خالىغان شهرىئهت رۇخسهت قىلغان دۇئانى 

  . نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. قىلىۋالسۇن
  .ھهزهر قىلىڭيهنىال ئالالھ ئۇنىڭ ئهلچىسى، ساھابىالر، تابىئىنالر ئالىمدۇر، بىدئهتتىن 

 $� �+`0 f� $_+D� ��+5 X "$��a	 �)$m5 	YZ ) �� (./$/� \� �  
ئهبۇ ئومامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 433

نماي تۇرۇپ قوللىرى ئىككى مۇسۇلمان ساالمالشقاندا، قول ئېلىشىپ كۆرۈشسه، مهغپىرهت قىلى: مۇنداق دېگهن
تهبرانى توپلىغان، ) بىرىدىن ئايرىلماي تۇرۇپ مهغپىرهت قىلىنىدۇ- قوللىرى بىر. (بىرىدىن ئايرىلمايدۇ-بىر

  .سهھىھ دېيىلدى
 MNm�	 4 �0 9 $(�	 L !$1�� �F  9^�a	 KZ $['r  M'rQ ni� �@5$D �� �*D MNm�	 4 �0 9^�a	 KZ �/ } ng��	 �_r5 	YZ
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ئوقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 434
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ىئايه قىلغان ھالدا كىشى تاھارهت ئېلىپ، نامازنى مۇھاپىزهت قىلغان، ئۇنىڭغا ر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ياخشىلىق  10مهسجىدكه ماڭسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن كاتىپى مهسجىدكه ماڭغان ھهربىر قهدىمىنىڭ باراۋىرىگه 

نامازنى ساقالپ، رىئايه قىلىپ ئولتۇرغان كىشى، ئالالھقا بويسۇنغۇچى، قىيامدا تۇرغۇچى، ئىتائهت . يازىدۇ
. باشالپ تا قايتقانغا قهدهر ناماز ئوقۇغۇچىالردىن يېزىلىدۇئۇ ئۆيدىن چىققان ۋاقىتتىن . قىلغۇچىغا ئوخشاشتۇر

  . ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
بۇ ھهدىستىن تاھارهتنى كامىل ئېلىش، مهسجىدكه چىقىش، نامازغا ئوبدان رىئايه قىلىپ، مۇھاپىزهت 

  .رىدۇقىلىش، نامازنى ساقالپ ئولتۇرۇشنىڭ پهزىلىتى چىقىپ تۇ
 j�(5 ��D 8I95 ¥'�) �Qo	 �ND W�5 f� &Lx� �(5 N) "NgI ?��Z 4�$(5 	YZ ) ! (j�  �  

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 435
ئاڭلىماي تۇرۇپ، بىرىنچىسى  ئىككى كىشى ساڭا ھۆكۈم تهلهپ قىلىپ كهلسه، يهنه بىرىنىڭ سۆزنى: دېگهن

. شۇنداق قىلساڭ، بىر ئازدىن كېيىنال قانداق ھۆكۈم قىلىشىڭنى بىلىۋالىسهن. ئۈچۈن ھۆكۈم قىلىۋهتمه
  .تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن

n0~g �_�5-0 f� ?�uD "'�	b0 N) "'(Rm�) $+m�	 4�  .�����	 �^D .�m�� $��9�	 �$��	 n[� W� 4�'�$� �	 ��i5 	YZ  	YZ f�
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 436
سا، بىزگه يېقىن ئاسمان ئهھلى خۇددى تاش ئۈستىده ئالالھ ۋهھىي بىلهن سۆز قىل: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

جۇرۇڭ ئاۋازنى ئاڭالپ، ھوشىدىن كېتىدۇ، ئۇالرغا جىبرىئىل كهلگهنگه قهدهر -زهنجىر سۆرىگهندهك جاراڭ
ئى جىبرىئىل، رهببىڭ نېمه : جىبرىئىل كهلگهنده قهلبلىرى چۆچۈپ، قورقۇپ مۇنداق دهيدۇ. ھوشسىز تۇرىدۇ

ئهبۇ . دېيىشىپ كېتىدۇ! ھهق ھهق: ئۇالر ئاندىن. ى، ھهقىقهتنى سۆزلىدى دهيدۇھهقن: دېدى؟ جىبرىئىل
  .داۋۇد، سهھىھ

 ) ���� ( ��I &-�0 $�h) ��i��) �D9�� ¿´ 	YZ ) �� (.F{$  �   
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 437

چۈنكى، ئۇ ئۆزىنىڭ رهببى . ئارمانلىرىنى كۆپ قىلسا بولىدۇ-لهردىن ھهربىر كىشى ئارزۇسى: مۇنداق دېگهن
  .تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ. ئالالھتىنال سورايدۇ

 |����	 �/9< >» L� qI$�0 �  �(m@�� L �1�k �  B L �_gL n@< �£1*0 N) �D9�� �£15 	YZ ) q § (9�R, \�L M�0�[ \� �  
رهسۇلۇلالھ  ،رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد خۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن .438

بهلغهم تۈكۈرمهكچى بولسا، ئالدى  تهرهپكه ياكى ئوڭ بىرىڭالر : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ۇخارى، ئىبنى ماجه توپلىغان، ب. تهرىپىگه تۈكۈرمهي، سول تهرهپكه ياكى سول پۇتىنىڭ ئاستىغا تۈكۈرسۇن

  .يهنى نامازدا. سهھىھ
 �0Y�*) ��'e L� �/�/ 9�g ��m5 B �*/$Ë ��`��) 9^�a	 � '[ L �D9�� �£15 	YZ ) �$���	 �[ .kbQ ��	 d �� (9R, �  

سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 439
قىلىپ يوقاتسۇن، غايىب مهسجىد ئىچىده بهلغهم تۈكۈرمهكچى بولسا، بهلغهملىرىنى بىرىڭالر : اق دېگهنمۇند

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، . ، ئازار بېرىپ قويىدۇتهگكۈزمىسۇن ئۇنى بىرهر مۆئمىننىڭ بهدىنىگه ياكى كىيىمىگه 
  .سهھىھ ئهبۇ يهئال، ئىبنى خۇزهيمه، بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان بولۇپ،

 BZ |����	 �/9< W�0 X L .1�� �� ng L b  �	 �*D BZ ¿��	 �/9< W)�0 X MNm�	 KZ ��Q } �'�'�	 ���-) �D9�� -�'5 	YZ
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ئهنسارىالردىن بىر ئهردىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 440
چىقسا، ئوڭ پۇتىنى تاھارهتنى ياخشى، كامىل ئېلىپ مهسجىدكه بىرىڭالر : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كۆتۈرگهن ھامان ئالالھ ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ياخشىلىق يازىدۇ، سول پۇتىنى قويغان ھامان ئالالھ ئۇنىڭدىن 
ئهمدى بىرىڭالر خالىسا يېقىن بولسۇن، خالىسا يىراق ياكى خالىسا يېقىن، ئۇششاق . بىر گۇناھنى ئۆچۈرىدۇ

ن بولسۇن، خالىسا يىراق، ئهگهر مهسجىدكه كېلىپ، ماڭسۇن، خالىسا يىراق ياكى خالىسا مهسجىدكه يېقى
ئهگهر مهسجىدكه كهلسه، جامائهت نامازنىڭ بىر . جامائهت ئىچىده ناماز ئوقۇسا، ئۇنىڭغا مهغپىرهت قىلىنىدۇ

قىسمىنى ئوقۇپ بولۇپ، بىر قىسمى قالغان بولسا، ئۇ تاپقىنىنى ئوقۇپ قالغىنىنى تولۇقلىسا ياكى مهسجىدكه 
ئوخشاش مۇكاپات، مهغپىرهتكه يۇقىرىقىغا نامازنى ئوقۇپ بولسا، ئاندىن ئۇ ئۆزى ئوقىسىمۇ، كهلسه، ئۇالر 
  .ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئېرىشىۋېرىدۇ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 441
سا، ئۇنى پهقهت نامازال ئېلىپ تاھارهتنى كامىل، ياخشى ئېلىپ، مهسجىدكه چىقبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

چىققان بولسا، سول پۇتىنىڭ قهدىمى ئۈچۈن گۇناھى ئۆچۈرۈلۈپ، ئوڭ پۇتى ئۈچۈن بىر ياخشىلىق يېزىلىپ 
ئهگهر ئىنسانالر خۇپتهن نامىزى بىلهن بامدات . مهسجىدكه كىرگهنگه قهدهر شۇنداق بولىدۇ. تۇرىدۇ

تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقى . نامازغا ئۆمىلهپمۇ بولسا كېلهتتى نامىزىدىكى پهزىلهتلهرنى بىلسه ئىدى، بۇ ئىككى
  .توپلىغان، سهھىھ

 MN� � ��h) �090 p� �i@F0 N) 9^�a	 KZ 	9/$  ��Q } q�'�L ���-) �D9�� -�'5 	YZ ) ! G �� (M�^  �� �RD �  
الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى كهئبى ئىبنى ئوجرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 442

بىرىڭالر تاھارهتنى ياخشى ئېلىپ، مهسجىدنى قهست قىلغان ھالدا چىقسا، قول : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد . چۈنكى ئۇ ناماز ئىچىده بولىدۇ. بىرىگه كىرىشتۈرمىسۇن-بارماقلىرىنى بىر

  .توپلىغان، سهھىھ
� � nR^��) �D9�� -�'5 	YZ �5'��) �^*,	 	YZ L ��1*�0 } �$/ �+� ) " G � �� ?�$/ (M�0�[ \� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 443
ىستىنجا ئ. بىرىڭالر تاھارهت ئالغاندا، بۇرنىغا سۇ ئېلىپ، سۇنى تېشىغا پۈركۈپ چىقارسۇن: مۇنداق دېگهن

مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، . تاق قىلسۇن) يهنى ھاجهتتىن كېيىن ئهۋرىتىنى تازىلىسا(قىلسا 
  .بۇخارى، مۇسلىمدا ئوخشىشى باردۇر. نهسهئىلهر توپلىغان، سهھىھ

 	�5L ��1*���) ��1*,	 	YZ L ��*1�� } �$/ �+�� � nR^��) �D9�� -�'5 	YZ )��£*�a	 � ��R� '�� (M�0�[ \� �  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 444

ئهبۇ نۇئهيىم، مۇستهخرهجده توپلىغان، . بىرىڭالر تاھارهت ئالغاندا، بۇرنىغا تاق سۇ ئالسۇن: مۇنداق دېگهن
  .سهھىھ

9^�a	 45� } �*�� � �D9�� -�'5 	YZ 	ui[ n(0 N) Wg�0 f� MN� � "$D:�R�$�� p� ?@VL )M�0�[ �  P 
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 445

نداق ئۇ. بىرىڭالر تاھارهت ئېلىپ، مهسجىدكه ماڭسا، ئۇ ناماز ئىچىده تۇرغاندهك ھېسابلىنىدۇ: مۇنداق دېگهن
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. بولغان ئىكهن، مۇنداق قىلمىسۇن دهپ بارماقلىرىنى كىرىشتۈردى

 �R�$�� p� ?@F0 N) MNm�� �D9�� -�'5 	YZ ) �� (M�0�[ \� �  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 446
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) ئىللىتى يۇقىرىدا ئۆتتى. (بىرىڭالر ناماز ئۈچۈن تاھارهت ئالسا، بارماقلىرىنى كىرىشتۈرمىسۇن: گهنمۇنداق دې
  .بۇ ھهدىس ئهۋسهتته بار بولۇپ، سهھىھ ھهدىس

 .�$1g �/ BZ �$V "Z $_R�  B } $_��  ���� L $_�) nm��) ��+Q �@� L �D9�� -�'5 	YZ ) P < (��� �  
لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيه. 447

بىرىڭالر تاھارهت ئېلىپ، ئاندىن ئىككى ئۆتىكىنى كىيسه، شۇ ئۆتۈك بىلهن ناماز ئوقۇسۇن : مۇنداق دېگهن
داقال شۇن. (لېكىن، جۇنۇپ بولغاندا سېلىپ يۇيۇنسۇن. ۋه ئۇ ئۆتۈككه مهسھ قىلسۇن، خالىسا سالمىسۇن

  .دارىقۇتنى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) مۇددهت توشسا سالىدۇ
 �� 	I'+`/ 9R< 9R< "h) ���gI L �090 L q�m� L �R� �/ q$0$rQ >g�Q ���a	 ng��	 -�'5 	YZ ) �� �� (./$/� \� �  

ھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 448
مۇسۇلمان كىشى تاھارهت ئالسا، ئۇنىڭ خاتالىقلىرى قۇلىقىدىن، كۆزىدىن، ئىككى قولى، : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، تهبرانى . ئهگهر ئولتۇرسا، مهغپىرهت قىلىنغان ھالدا ئولتۇرىدۇ. ئىككى پۇتىدىن چىقىپ كېتىدۇ
  .توپلىغان، ھهسهن

$r%	 >g�Q ��*) �/�a	 9@R�	 -�'5 	YZ �_gL �/ $0$r%	 >g�Q �_gL n�z 	Yh) �+�� �/ $0$r%	 >g�Q ��1*,	 	Yh) ��) �/ $0
 �/ $0$r%	 >g�Q �,��� ��/ 	Yh) �090 I$+�� >» �/ ��� f� �090 �/ $0$r%	 >g�Q �090 n�z 	Yh) ��1�  I$+V� >» �/ ��� f�

�gI �/ $0$r%	 >g�Q ���gI n�z 	Yh) ���Y� �/ ��� f� �,�I �� �5N� L 9^�a	 KZ ��F/ "$D } ���gI I$+�� >» �/ ��� f� ��
 .�)$� ) P q " �� ?�$/ (j�$1m�	 �	9@  �  

ئابدۇلالھ سۇنابىھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 449
اغزىغا سۇ ئالسا، خاتالىقلىرى ئاغزىدىن چىقىپ مۇئمىن بهنده تاھارهت ئېلىپ، ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كېتىدۇ؛ بۇرنىغا سۇ ئالغاندا بۇرنىدىن، يۈزىنى يۇغاندا خاتالىقالر يۈزىدىن، ھهتتا، كۆزىنىڭ كىرپىكلىرى 
ئاستىدىنمۇ چىقىپ كېتىدۇ؛ ئىككى قولىنى يۇسا، خاتالىقالر ئىككى قولىدىن ھهتتا بارماق، تىرناقلىرى 

ېتىدۇ؛ بېشىغا مهسىھ قىلسا، خاتالىقالر قۇلىقىدىن تارتىپ چىقىپ كېتىدۇ؛ ئىككى ئارىسىدىنمۇ چىقىپ ك
ئاندىن ئۇنىڭ نامازغا، . پۇتىنى يۇسا، خاتالىقالر پۇتىنىڭ تىرناقلىرى ئاستىدىن تارتىپ چىقىپ كېتىدۇ

، ئهھمهد، مالىك. مهسجىدكه مېڭىشى ۋه ناماز ئوقۇشى بولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن نهپله، زىياده مۇكاپات بولىدۇ
  .نهسهئى، ئىبنى ماجه، ھاكىمالر توپلىغان، سهھىھ

 �090 n�z 	Yh) �$a	 �r< �Q6 W/ L� �$a	 W/ ��1�R� $_��Z �w� .U�rQ nD �_gL �/ ��Q �_gL n�`) �/�a	 L� ���a	 9@R�	 -�'5 	YZ
I n�z 	Yh) �$a	 �r< �Q6 W/ L� �$a	 W/ q	90 $_*Fr� "$D .U�rQ nD �090 �/ >g�Q W/ L� �$a	 W/ qNgI $_*F/ .U�rQ nD >g�Q ���g

 3'�u�	 �/ $�(� ��  f� �$a	 �r< �Q6 ) ! � jR)$F�	 ?�$/ (M�0�[ \� �  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 450

تاھارهت ئېلىپ يۈزىنى يۇسا، يۈزىدىن كۆزى بىلهن قارىغان  مۇسۇلمان ياكى مۆئمىن بهنده: مۇنداق دېگهن
ھهرقانداق خاتالىق سۇ بىلهن ياكى ئاخىرقى بىر تامچه سۇ بىلهن چىقىپ كېتىدۇ؛ ئىككى قولىنى يۇسا، ئۇ 
قولى بىلهن تۇتقان ھهربىر خاتالىقالر قولىدىن ئاخىرقى بىر تامچه سۇ بىلهن بىلله چىقىپ كېتىدۇ؛ ئىككى 

تاكى  ئۇ . سا، ئىككى پۇتى بىلهن ماڭغان بارلىق خاتالىقلىرى سۇ بىلهن بىلله چىقىپ كېتىدۇپۇتىنى يۇ
  . مالىك، شافئى، مۇسلىم، تىرمىزىالر توپلىغان، سهھىھ. گۇناھىدىن پاكالنغانغا قهدهر شۇنداق بولىدۇ

گۇناھ،  خاتالىق بىلهن چوڭ. چىقىپ كېتىدىغىنى بولسا، خاتالىق. لېكىن، شهرتى مۆئمىن بولۇش
  .ئاسىيلىق، مهئسىيهت ئارىسىدا، قهستهنلىك ئارىسىدا پهرىق بار

 �5L-) !�^*,	 	YZ L ��*�$) !-�'5 	YZ ) �� q " ! �� (jR^VA	 ��< �� .�, �  
سهلهمهت ئىبنى قهيس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 451
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ئهھمهد، . ئىستىنجا قىلساڭ تاق قىلغىن. تاھارهت ئالساڭ، بۇرنۇڭغا سۇ ئالغىن: گهنۋهسهللهم مۇنداق دې
  .تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

ھهدىسنىڭ تهكرار كېلىش سهۋهبى بولسا، مهلۇم مهنىسى ئوخشىماسلىق، راۋىيسى ئوخشىماسلىق، 
ئوخشىماسلىق، بىرسى سهھىھ بولسا، بىرسى ھهسهن بولۇش  كام سۆزلهر بولۇش، كاتىپ، شهيىخ-زىياده

بۇنىڭ زىيىنى يوق، . ياكى ھهرپ تهرتىپىگه كېلىپ قېلىش ياكى ئاپتۇر تهكرار كهلتۈرۈپ سېلىشالردۇر
ئۇنىڭ . قېتىم تهكرار كهلتۈرگهن 31ئالالھتائاالمۇ سۈره ئهررهھماندا مهلۇم ھىكمهت سهۋهبلهردىن بىر ئايهتنى 

دىن ئارتۇق نىئمهتلهر سۆزلهنگهن، ئۇنىڭ ئۈستىگه بىز ئىنسانالر جاھىل، نادان، 31، سهۋهبى بولسا
  .ئۇنۇتقاق، غهپلهتته يۈرىمىز

 ?��gI L ?090 W�$�� n�£) !-�'5 	YZ ) P ! (O$@  ��	 �  
م ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 452

قوللىرىڭنىڭ بارماق ئارىسىغا خالل قىلغىن، يهنى سۇنى -تاھارهت ئالغاندا، پۇت: مۇنداق دېگهن
 .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. كىرگۈزگىن

 W�$�A	 n�£) !-�'5 	YZ ) P ! (M~� �� �(� �   
سهللهلالھۇ ئهلهيھى لهقىيت ئىبنى سهبۇره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 453
. تاھارهت ئالساڭ، بارماقالرغا خالل قىلىپ، ئارىلىقلىرىغا سۇنى كىرگۈزگىن: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

  .سهھىھ. تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان
 ) ���� ( �i1/$�¦ 	L�9�$) 7-�'5 	YZ ) q (M�0�[ \� �   

ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 454
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. تاھارهت ئالساڭالر، ئوڭ تهرىپىڭالر بىلهن باشالڭالر: مۇنداق دېگهن

 ) ���� ( M~� 3'e � �+i��) $U�V 9g') �D9�� �'5 	YZ ) �$���	 G (��$g �  
ۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 455

ئهبۇ . بىرىڭالر ۋاپات تاپقاندا، نهرسه تېپىلسا ھىبرىيگه مهنسۇپ تون، كىيىمگه كىپهنلهنىسۇن: دېگهن
  .داۋۇد، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (3 �9(5 : W/$2	 ���� �w�	 >�<	 	YZ )369  (5 N) MNm�� 3'e 	YZ $) .1�i��	 �i��  L $['5� L "'R�5 �*�� L $['5-
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 456
تاپقاننى . امازغا تهكبىر ئېيتىلغاندا يۈگۈرۈپ كهلمهي، ئالدىرىماي، خاتىرجهم كېلىڭالرن: مۇنداق دېگهن

مۇسلىم . بىرىڭالر نامازنى قهست قىلسىال، ئۇ ناماز ئىچىده ھېسابلىنىدۇ. ئوقۇپ ئۆتۈپ كهتكىنىنى تولۇقالڭالر
  .توپلىغان، سهھىھ

بىرسى، ئۇ ھهدىسته ئۇقىيمهت . ئوخشىمايدىغان يېرى ئىككى. ھهدىسته ئۆتكهن –369بۇ ھهدىس  
يهنى (لهۋزى ئىككى خىل، مهنىسى بىر خىل بولغان . دىيىلگهن بولسا، بۇ ھهدىسته سوۋۋىبه دىيىلگهن

  .ئهنه شۇنداق مهلۇم سهۋهبلهردىن تهكرار كېلىپ قالىدۇ. ئىككىنچى، ئاخىرى ئوخشىمايدۇ) تهكبىر ئېيتىلسا
/ �/ 	9�� ��(0 N) .R2	 �D9�� �$g 	YZ ��) 9R(0 } q9R( ) �NQA	 �I$i/ � jr{	�%	 (��$g �  

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 457
سىلهردىن بىركىشى جۈمئهگه كهلسه، ئۆزى ئولتۇرۇش ئۈچۈن بىرهر كىشىنى ئورنىدىن : دېگهن

  .تى ئهخالقتا توپلىغان، سهھىھخهرائى. قوپۇرىۋهتمىسۇن
 ) ���� ( n�*`��) .R2	 �D9�� �$g 	YZ ) " � ?�$/ (�  ��	 �   
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 458
الىك، بهيھهقى، نهسهئى م. بىرىڭالر جۈمئه نامىزىغا كهلسه، غۇسلى قىلىپ يۇيۇنسۇن: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
 �(@, $/ �(�� L PIG� $/ nm��) .1�[ 4�  ·��) MNm�	 KZ �D9�� �$g 	YZ ) �$���	 E[ G �� (��� �  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 459
تاپقىنىنى ئوقۇپ، ئۆتۈپ . كهلگهنده ئالدرىماي، تهمكىن ماڭسۇنبىرىڭالر نامازغا : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، . كهتكىنىنىڭ قازاسىنى قىلىپ تولۇقلىسۇن
  .سهھىھ، بۇ ھهدىسمۇ يۇقىرىدا ئۆتتى

 L� �$V "Z 9R� 9R(�� } ��� "� n@< �/ p59^, nm��) 9^�a	 �D9�� �$g 	YZ �*g$� �[u�� ) G (MG$*< \� �  
ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 460

ئاندىن . بىرىڭالر مهسجىدكه كهلسه، ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇسۇن: مۇنداق دېگهن
ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ئۇندىن باشقا بۇخارى، . ه يۈرۈپ كهتسۇنكېيىن خالىسا ئولتۇرسۇن ياكى ھاجىتىگ

مۇسلىم قاتارلىق سهھىھ ھهدىس كىتابلىرىدا بۇ ئىككى رهكئهت ناماز سۆزلهنگهن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 
بۇ ناماز يالغۇز جۈمئه كۈنىگه خاس بولماستىن، ھهرقانداق ۋاقىتتا، . ئهلهيھى ۋهسهللهممۇ ئۆزى ھهم ئوقۇغان

  .قانداق مهسجىدكه كىرگهن ھامان ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇش سۈننهتھهر
 $_�) nm�� L �����) |Y� L� 	Iu< ���R� � |�I "h) �w1��) 9^�a	 KZ �D9�� �$g 	YZ ) G (9�R, \� �  

م ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 461
بىرىڭالر مهسجىدكه كهلگهنده، ئايىغىغا قاراپ باقسۇن، ئهگهر نىجاسهتنى ياكى ئهزىيهتنى : مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇت توپلىغان، . كۆرسه، ئۇنى سۈرتۈپ چىقىرىۋېتىپ، ئاندىن پاكىز ئاياغ بىلهن ناماز ئوقۇسۇن
  .سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 462
قىقهتهن ئۇ ئالالھ ھه. بىرىڭالر مهجلىسكه كهلسه، كهڭرى جاي بولسا شۇجايدا ئولتۇرسۇن: مۇنداق دېگهن

كهڭرى . ئۇ كىشىنى ھۆرمهتلىگهن كارامهتتۇر، شۇنداقال مۇسۇلمان قېرىندىشىمۇ ئۇنى ھۆرمهتلىگهنلىكتۇر
  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، ھهسهن. ئورۇن بولمىسا، كهڭرى جايغا قاراپ بېقىپ، شۇ جايدا ئولتۇرسۇن
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مۇسئهب ئىبنى شهيبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 463

بىرىڭالر كهلگهنده ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان قېرىندىشى ئورۇننى كهڭرىتىپ بهرسه، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
بۇخارى تارىخدا بهيھهقى شۇئىبىلئىماندا . نىمۇ شۇ سهۋهبلىك ھۆرمهتلهيدۇبۇ بىر ھۆرمهتلهش بولۇپ، ئالالھ ئۇ

  .توپىلغان، ھهسهن
 $_�) #'^*�� L p*RDI nm��) �r  �$/�	 L .R2	 �'0 �D9�� �$g 	YZ ) q " G � �� (��$g �  

ۋهسهللهم مۇنداق  جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى. 464
بىرىڭالر جۈمئه كۈنى جۈمئهگه كهلسه، ئىمام خۇتبه ئوقۇۋاتقان بولسىمۇ، قىسقا، يهڭگىل قىلىپ : دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر . ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇسۇن
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 465
ئهبۇ داۋۇد، . بىر كىشى ئىتنىڭ پۇلىنى تهلهپ قىلىپ كهلسه، ئۇنىڭ قولىغا لىق توپا بېرىڭالر: مۇنداق دېگهن

  .ئالىمالر ئىتنى سېتىش ھارام دېگهن بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
n(��) $�0�/ G'R0 ng��	 �$g 	YZ : MNm�	 KZ ?� ·k L� 	L9  ?� -i10 $�N) P9@  �V	 �_��	 ) P �� v��	 ��	 G �� (L�  ��	 �  

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 466
بىر كىشى كېسهل يوقالپ كهلسه، مۇنداق دېسۇن، ئى ئالالھ، پاالنى بهندهڭگه شىپالىق ئاتا : ۇنداق دېگهنم

. قىلغىن، ئۇ سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن دۈشمهننى جاراھهتلهندۈرىدۇ، كۆپ ئۆلتۈرىدۇ ياكى نامازغا بارىدۇ
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى سهنا، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن

Z >��� 9< >1D "Z L O$1�	 W/ nm) >Ug 	Y ) �� " jR)$F�	 ?�$/ (�^; �  
مىھجهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 467

جامائهت بار جايغا كهلگهنده گهرچه سهن ناماز ئوقۇپ بولغان بولساڭمۇ، كىشىلهر بىلهن : مۇنداق دېگهن
  .مالىك، شاپىئى، نهسهئى، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ. گه يهنه ناماز ئوقۇغىنبىر
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الھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل. 468

بۇ . سىلهر نامازغا كهلگهنده، بىز سهجده قىلۋاتقان بولساق، سىلهرمۇ سهجده قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن
ئهبۇ . سهجدىنى نامازدىن بىرهر نهرسه سانىماڭالر، كىم بىر رهكئهت تاپسا، ھهقىقهتهن نامازنى تاپقان بولىدۇ

  . داۋۇد، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
بۇ ھهدىستىن، ئىمام نېمه قىلىۋاتقان بولسا شۇنى قىلىش، ئهمما، رۇكۇغا ئۈلگۈرهلمهي، سهجدىگه 

بىر رۇكۇ ئىككى سهجده . ئۈلگۈرسه، ئۇنى ھېسابلىماي، ئۆزى بىر رهكئهتنى باشتىن باشالپ تولۇقالش الزىم
  .بولمىسا، بىر رهكئهت ھېسابالنمايدۇ
�R/ q9R(��) �/$Rr� �D9�� �G$Q �$g 	YZ  ��$QG L q�� ³L 8u�	 '[ ��h) �1/ ��L$1�� L� ) q �� (G'R�/ ��	 �  

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 469
بىرهرسىڭالرنىڭ خادىمى، قۇلى تائام ئېلىپ كهلسه، ئۆزى بىلهن ئولتۇرغۇزسۇن، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. چۈنكى، ئۇ تائامنىڭ ھارارهت، قىززىقلىرىغا، تۈتۈنلىرىگه ئىگه بولغاندۇر. تائامدىن سۇنۇپ بهرسۇنياكى 
  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 p�$�F�	 !9+� L I$1�	 3	'�� >(�z L .12	 3	'�� >�*) "$�/I �$g 	YZ ) " (M�0�[ \� �  
ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 470

رامزان كهلگهنده رهھمهت ئىشىكلىرى ئېچىلىپ، جهھهننهمنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ، : مۇنداق دېگهن
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. كىشهن سېلىنىدۇ-شهيتانالرغا زهنجىر

, L �1_g 3	'�� >(�z L .���	 3	'�� >�*) "$�/I �$g 	YZ p�$�F�	 >��� ) " (M�0�[ \� �  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 471

رامزان كهلگهنده رهھمهت ئىشىكلىرى ئېچىلىپ، جهھهننهمنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ، : مۇنداق دېگهن
  .سهئى توپلىغان، سهھىھنه. كىشهن سېلىنىدۇ-شهيتانالرغا زهنجىر
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ئهدى ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 472

ر، ئۇنىڭدىن بۇرۇن يېڭى ئاينى كۈن روزا تۇتۇڭال 30رامىزان ئېيى يېتىپ كهلسه، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  . تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. كۆرۈشۈڭالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا
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  .كۈن تۇتساڭالرمۇ بولىۋېرىدۇ، ناماز ئوقۇۋېرىڭالر 29كۈن تۇتۇشتىن بۇرۇن ئاينى كۆرسهڭالر،  30يهنى 
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 473
ساڭا بۇ مالدىن بىرهر نهرسه كهلسه، سهن ئۇنى كۈتۈپ تۇرمىغان ھهم سورىمىغان بولساڭ، قوبۇل : دېگهن

يهنى . (ئاچكۆز بولساڭ، مالغا نهپسىڭنى ئهگهشتۈرمهئۇنداق بولماي سورىساڭ، تاما قىلساڭ، . قىلىپ ئال
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ) تاماخور، سائىل بولما

 -�'*�� } �1/ M��a	 3$�� $/ n�`��) n�D� } �5��/	 ng��	 W/$g 	YZ ) � �� (�RD �� \� �  
سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئۇبهي ئىبن كهئبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 474

ئهر كىشى ئايالى بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت قىلىپ، ئاندىن مهقسهتكه يېتهلمهي : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
. سولۇشۇپ، مهنىي چىقمىسا، ئايال كىشىدىن يهتكهن نىجاسهتنى يۇيۇۋېتىپ، كىچىك تاھارهت ئالسا بولىدۇ

هنىي چىقمىسا يۇيۇنماسلىق توغرىسىدا سهھىھ ھهدىس بۇخارى، مۇسلىمالردىمۇ م. ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان
  .بولۇپ، كىيىن مهنسۇخ قىلىنغان، يهنى كۈچكه ئىگه ئهمهس، كۈچكه ئىگه ھهدىس بولسا، تۆۋهندىكى مۇنۇ ھهدىستۇر

 n�`�	 �gL 9() "$*%	 "$*%	 #L$g 	YZ ) ! �� ( .F{$  �  ) �� ( ¯09Q �� W)	IL ./$/� \� �  )�A	 � 8#	yF�	 3$( (Y$R/ �  
ئهرنىڭ ئهۋرىتىنىڭ خهتنه قىلىنىدىغان : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 475

جايى ئايال ئهۋرىتىنىڭ خهتنه قىلىنىدىغان جايىدىن ئۆتۈپ كهتسه، يهنى زهكهر بېشى ئايال ئهۋرىتىده غايىپ 
ۋاجىپ پهرز مهنىسىده . پ بولىدۇ، يهنى پهرزدۇرغۇسلى قىلىش، يۇيۇنۇش ۋاجى) مهنىي چىقمىسىمۇ(بولسا 

تهبرانى، ئهبۇ ئۇمامهت، راپىئ رهزىيهلالھۇ  ،رهزىيهلالھۇ ئهنھادىنبۇ ھهدىسنى ئهھمهد، تىرمىزى ئائىشه 
  .بولۇپ، سهھىھ ھهدىستۇر توپلىغانئهنھۇماالردىن، شىيرازىي مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 
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تهلھهت ئىبنى ئۇبهيدۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 476

ناماز ئوقۇغاندا ئالدىڭالرغا تۆگىنىڭ ئۈستىگه قويۇپ ئولتۇرىدىغان كاجو، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهبۇ . هنچۈكىدهك نهرسه قويساڭالر، ئالدىڭالردىن ئۆتكهن كىشى نامازغا زهرهر يهتكۈزهلمهيدۇئىگهرنىڭ يۆل

بۇ ھهدىسنىڭ ئوخشىشى باشقا كىتابالردا بولۇپ، بۇ نهرسىنىڭ مىقدارى بىر گهز . (داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
  )سانتىمتېر 50-40يهنى 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 477
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ، ئارقىسىنىمۇ قىلمىسۇنبىرىڭالر ھاجهتكه ئولتۇرسا، قىبلىگه ئالدىنىمۇ: دېگهن
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 478

ئولتۇرسا، بىرسىدىن سۆز ئاڭالپال يهنه بىرسىدىن سۆز  ئىككى دهۋاگهر ھۆكۈم تهلهپ قىلىپ، يېنىڭدا: دېگهن
ئىككىنچسىدىن سۆز ئاڭالپ كۆرسهڭ، قانداق ھۆكۈم . ئاڭلىمىغۇچه بىرىنچىسىنىڭ مهنپهئهتىگه ھۆكۈم قىلما

  .ئهھمهد، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. قىلىش، ساڭا ئاشكارا نامايهن بولىدۇ
 $[9_g } W�IA	 $_@RV p� ��g 	YZ &º0 X "Z L n�`�	 ���  �gL 9() ) q " � �� (M�0�[ \� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 479
ئارىسىدا ئولتۇرۇپ، جىددى ) قوللىرى- يهنى پۇت(ئهر كىشى ئايال كىشىنىڭ تۆت شاخچىسى : مۇنداق دېگهن

. كه كېلىپ، تىرىشچانلىق كۆرسهتسه، گهرچه مهنىي چىقمىسىمۇ غۇسلى تاھارهت ۋاجىپ بولىدۇھهرىكهت
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  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( n�`�	 �gL 9() "$*%	 "$*%	 �/ L W�IA	 $_@RV p� ��g 	YZ ) � (.F{$  �  

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ت قىلىنىدۇكىرىۋايه ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 480
قوللىرى، چاتىرقى ئارىسىدا ئولتۇرسا، زهكهرنىڭ خهتنه -ئهر كىشى ئايال كىشىنىڭ پۇت: مۇنداق دېگهن

بىرىگه تېگىشسه، ھهقىقهتهن غۇسلى تاھارهت پهرز -جايى ئايالنىڭ ئهۋرىتىدىكى خهتنه جايىدىن ئۆتسه، بىر
  .توپلىغان، سهھىھمۇسلىم . بولىدۇ
 ) ���� ( 	L�5L-) >�a	 7�� 	YZ ) P �� (��$g �  

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 481
  .ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. مىيتكه خۇشپۇراق ئهتىر چاچساڭالر تاق قىلىڭالر: دېگهن
) G$1/ |G$� ��) �0I B �'�� �0�Qo	 L p�LA	 �	 W� 	YZ : ¿z� �	 "h) q91  �/ ��	'e ��r��) 	9�� � ��  n  � P�V� "$D �/

 P�F�	 �  �$D�F�	 (.�$�) \� �� 9�R, \� �  q ! �� 
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهبۇ سهئىد ئىبنى ئهبۇ پوزالهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ره. 482

ئاخىر بارلىق كىشىلهرنى -ئالالھ تهئاال شهك يوق قىيامهت كۈنى ئهۋۋهل: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
كىم ئالالھ ئۈچۈن قىلغان ئهمهللىرىده بىرهر : توپلىغاندا، بىر توۋلىغۇچى جاكارچى مۇنداق نىدا قىلىدۇ

ئالالھ . ت، ساۋابىنى شۇ كىشىدىن تهلهپ قىلسۇنكىشىنى شېرىك قىلسا، رىيا قىلسا، ئۇنىڭ مۇكاپا
  .ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن. شېرىكلهردىن بىھاجهت

n�() �	'� IG$z ni� W)�0 ./$�(�	 �'0 �0�Qo	 L p�LA	 �	 W� 	YZ : "N) ��	 "N) MI9z qu[ ) � (�  ��	 �  
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 483

ئاخىر بارلىق كىشىلهرنى توپلىغاندا، ھهربىر خىيانهتچىگه -ئالالھ قىيامهت كۈنى ئهۋۋهل: مۇنداق دېگهن
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. بىردىن بايراق تىكلىنىپ، بۇ پاالنىنىڭ بالىسى، پاالنىنىڭ خىيانىتى دىيىلىدۇ

 )�� �� ( � 9) �jV ?�+� � P$� 	YZ ) P �� �� (./$/� \� �   
ئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 484

قهلبىڭده، كۆڭلۈڭده بىرهر نهرسه شهكلهندۈرسه، گۇناھمىكى دهپ ئىككىلهندۈرسه، ئۇنى : مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. تهرك ئهتكىن

 |�Q� .^� ���R) �g$[ 	Yh) .^� �� j_) \	� A	 ¯� 	YZ L |�Q� .^� ���  n(  	Yh) n(R0 f� .^� �� j_) Åm�	 ¯� 	YZ ) P (O$@  ��	 �  
ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 485

. كىچىك باال ھهج قىلسا، بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهقلىگه كهلگهنگه قهدهر ھهج بولۇپ تۇرىدۇ: مۇنداق دېگهن
ئهئرابى ). يهنى پهرزنى قىلىدۇ(ئهقلىگه كهلسه، بالىغ بولسا، يهنه بىر ھهج ئۇنىڭ ئۈستىگه پهرز بولىدۇ 

ئۇ ھىجرهت قىلسا، شهھهرگه كهلسه، ئۇنىڭ . ىدۇھهج قىلسا، بۇمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهج بول) يېزىلىق كىشى(
  .ھاكىم توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن. ئۈستىگه يهنه بىر قېتىم ھهج قىلىش پهرز بولىدۇ

 ) .�$/� j_) >+*�	 } T09� ng��	 �9� 	YZ ( ��$g �  �$���	 ! G �� ) d (��� �  
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى قىلىنىدۇكىرىۋايهت  جابىر، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 486

كىشى بىر سۆزنى قىلسا، ئاندىن ئۇ قايتسا، ئۇ سۆز ئاڭلىغانالرغا ئامانهت بولىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، زىيائۇلمهقدهسى، ئهبۇ يهئال . يهنى ئۇ سۆزنى ئاشكارا قىلماسلىق الزىم

  .توپلىغان، ھهسهن
 ) MNm�	 qu[ nm��) �5	') 4F  �/A	 �D9�� ��� 	YZ¡  p5Nm�	 p� W2	 vR0¡  (�  ��	 �  " 

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 487
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كېتىشىدىن ئهنسىرىسه، مۇنۇ  بىرىڭالرغا بىرهر ئىش ھازىر بولۇپ قېلىپ، نامازنىڭ ئۆتۈپ: مۇنداق دېگهن
سهپهرده، قورقۇنجتا، جىددىي ۋاقىتالردا پىشىن . (نامازنى ئوقىسۇن، يهنى ئىككى نامازنى جۈپلهپ ئوقۇسۇن

نهسهئى توپلىغان، بۇ ) بىلهن ئهسىر، شام بىلهن خۇپتهن جۈپلهپ ئوقۇلسا بولىدۇ، جۈپلىمىسىمۇ بولىدۇ
  .ھهدىس ھهسهن

�/ � MNm�	 �D9�� ��� 	YZ 	yQ �5N� �/ �*�� � n $g �	 "h) �5N� �/ $@�m� �*�@� nR^��) q9^ ) � �� (��$g �  
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 488

ۋه يهنى سۈننهت، بىرىڭالر نامازغا مهسجىدكه كهلسه، نامازدىن ئۆيده ئوقۇش ئۈچۈنمۇ نىسى: دېگهن
مۇسلىم، ئهھمهد . ھهقىقهتهن ئالالھ ئۆيدىكى نامازدىمۇ ياخشىلىقنى قىلىدۇ. نهپلىلىرىنى ئېلىپ قويسۇن

  .توپلىغان، سهھىھ
 �^� .)u(� �_090� p� n@g �� Y$R/ "$D ./$�(�	 �'0 ��I �$�R�	 ��� 	YZ ) �D$�  ��	 (�  �  

هت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاي. 489
ئالىمالر قىيامهت كۈنى پهرۋهردىگارىغا ھازىر بولغاندا، مۇئاز ئىبنى جهبهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بىر تاش : دېگهن

نى ئهساكىر ئىب) يهنى بۇ مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ پهزىلىتى. (ئېتىم مىقدارى ئۇالرنىڭ ئالدىدىراق تۇرىدۇ
  .توپلىغان، سهھىھ

"'�'(�) �$��� M�0�� .���	 .i{N/ �*5� �/�a	 ��� 	YZ : ���-D ��£�) "$@�z yz 3I L "$cI L �LI KZ ?1  $���/ .��	I jg�Q	
"'�'(�) �$��	 3$� �� 	'5-0 f� $�R� �_�R� ��L$1�� ��Z f� ?�a	 �0I :IA	 �/ �i5�$g ®�	 �0��	 	u[ ���� $/ ¢ ! �	LI� �� "'5-�)

��'�-��) ���  �9(0 �@{$`� �D9�� �/ �� $��) 9V� �_�) p1/�a	 :"'�'(�) = "N) nR) 	Y$/ = "N) nR) 	Y$/ : 	Yh) $��9�	 �z � "$D ��h) q' G
&$< :	'�$< = �D$5� $/� :"'�'(�) ��¦ 3	uR�	 .i{N/ �*5� ��� 	YZ �)$i�	 "Z L .0L$�	 �/� KZ �� �[Y :	 KZ ?��  $�'£�/ .rQ$, jg�Q

"'�'(�) ¢IA	 3$� $� 	'5-0 f� .+�g �0I ¹�-D ��£�) �	 3	u  :I$+i�	 �	LI� $� 	'5-0 f� = �0��	 qu[ ¹�� $/ ) P " (M�0�[ \� �  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 490

مۆئمىنگه ۋاپات ھازىر بولغاندا، ئۇنىڭغا رهھمهت پهرىشتىلىرى كېپهن ئۈچۈن ئاق يىپهك : مۇنداق دېگهن
رازى بولغان ھهم رازى بولۇنغان رهب تائاال غهزهپ قىلمىغان ھالدا ! ئى جان: ئېلىپ كېلىپ، مۇنداق دهيدۇ

) ئايهتته بار –89ان سۈره ۋاقىئه بۇ ئىككى سۆز يهنى روھ رهيھ! (پاراغهتكه، ياخشى رىزققا چىققىن-راھهت
قولغا - بىرسىدىن، قولدىن-ئاندىن ئۇ جان مىسكىدىنمۇ خۇشپۇراقراق ھالهتته چىقىدۇ، ھهتتا ئۇنى بىرسى

سىلهرگه زىمىندىن كهلگهن بۇ پۇراق نېمىدېگهن : ئۇالر. سۇنۇۋېلىپ ئاسمان ئىشىكىگه ئېلىپ كېلىدۇ
ئۇالر بۇنى . بۇ روھنى مۆئمىنلهر روھلىرىنىڭ يېنىغا ئاپىرىدۇ ئاندىن ئۇالر. دىيىشىپ كېتىدۇ! خۇشپۇراق ھه

ئاندىن . كۆرۈپ، بىرىڭالر يىراققا كهتكهن ئادىمى كهلگهنده خۇشال بولغاندىن بهكرهك خۇشال بولۇپ كېتىدۇ
ئۇنى : ئۇالرنىڭ بهزىسى. پاالنى، پوكۇنى نىمه ئىش قىلىۋاتىدۇ؟ دهپ سورايدۇ: مۆئمىنلهر روھلىرى ئۇ روھدىن

ئۇ سىلهرگه كهلمىدىمۇ؟ : ئاندىن بارغان روھ. ھهقىچان ئۇ دۇنيا غېمىده قالدى دهپ كېتىدۇ! قويۇڭالر
. دهيدۇ! ده–ئهمدى بىلدۇق، ئۇ ئهسلى ھاۋىيه دېگهن دوۋزاختىكى جايغا ئاپرىلىپتۇ! ھه: دېگهنده، ئۇالر

ۈن ئهسكى كېگىزدهك، تاشالندۇق كاپىر كىشىگه ۋاپات ھازىر بولغاندا بولسا، ئازاب پهرىشتىلىرى كېپهن ئۈچ
خاپا بولغان، ئاچچىقالنغان، ! ئى نىجىس جان: پاالزدهك يۇڭ پارچىلىرىنى ئىلىپ كېلىپ، مۇنداق دهيدۇ
ئاندىن ئۇ تاپنىڭ پۇرىقىدىنمۇ سېسىق ھالهتته ! ساڭىمۇ غهزهپ قىلىنغان ھالدا ئالالھنىڭ ئازابىغا چىققىن

. دهپ كېتىدۇ! بۇ نېمىدېگهن سېسىق پۇراق ھه: كهلسه، ئۇالرئۇنى زىمىننىڭ ئىشكىگه ئېلىپ . چىقىدۇ
  .نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ئاندىن ئۇنى كاپىرالر روھلىرىغا ئاپىرىۋېتىدۇ

  :ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى
  .روھ، جان مهۋجۇد. 1
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  .ئۇنى پهرىشتىلهر ئالىدۇ. 2
  .مۆئمىنگه رهھمهت، كاپىرغا ئازاب. 3
  .ق، كاپىر سېسىقمۆئمىن خۇشپۇرا. 4
  .زىيارهت باردۇر. روھالرمۇ ئۇچرىشىدۇ، سۇئال سورىشىدۇ، خۇشال بولۇشىدۇ. 5
  .ئۆلگهنلهر روھلىرى بۇ دۇنيادىكى ئىشالرنى ئۆلگهنلهردىن سوراپ بىلىدىكهن. 6
  .لېكىن، كهيپىياتى بىزگه نامهلۇم. روھ كىرگۈزۈلىدۇ، پۈۋدىلىدۇ، چىقىرىلىدۇ. 7
  .ىمىنغا يهنى تۆۋهنگه كىرگۈزۈلىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه قهبرىده ئازاب بار تېخىكاپىرالر روھلىرى ز. 8

 "'�'(5 $/ 4�  "'1/�0 .i{Na	 "h) 	yQ 	'�'() >�a	 7��� 	YZ ) ��4  P �� (.�, �� �  
ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 491
. مىيىتكه يهنى ئۆلۈش ئالدىدىكى كىشىگه ھازىر بولساڭالر، ياخشى سۆز قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

بۇخارى، (ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم . چۈنكى، پهرىشتىلهر سىلهر دېگهن سۆزگه ئامن دهپ تۇرىدۇ
  .باشقا تۆت سهھىھ كىتاب توپلىغان، سهھىھ) مۇسلىمدىن

 )	 	'�z-) �D$5'/ 7��� 	YZ >�@�	 n[� &'(0 $/ 4�  �/�5 .i{Na	 "h) 	yQ 	'�'< L �L��	 W@*0 �m@�	 "h) �m@� (OL� �� G	9V �  P q �� 
شهدداد ئىبنى ئهۋس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 492

ھهقىقهتهن كۆز روھقا . دۇرۇپ قويۇڭالرمىيىتكه ھازىر بولساڭالر، كۆزىنى يۇم:  ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ياخشى سۆزلهرنى دهڭالر، ھهقىقهتهن پهرىشتىلهر ئۆي ئهھلى دېگهن سۆزگه ئامن . ئهگىشىپ ئېچىلىپ قالىدۇ

  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. دهيدۇ
 9�	L �g� ��) -rQ-) 9_*g$) �i� 	YZ L "	�g� ��) 3$�-) 9_*g$) �D$�	 �i� 	YZ)  q " G � �� ( C$R�	 �� L�  �  ) � ��4  (M�0�[ \� �  

ھاكىم ھۆكۈم چىقارغاندا، ئىجتىھاد : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 493
ھۆكۈم قىلغاندا ئىجتىھاد قىلىپ، خاتا ھۆكۈم . قىلىپ، تىرىشىپ توغرا ھۆكۈم چىقارسا، ئىككى ئهجىر ئالىدۇ

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ). خاتالىق ئهپۇدۇر. ( بىر ئهجىر ئالىدۇقىلسا، يهنىال
ئىبنى ماجه ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، 

  .، سهھىھتوپلىغانهنھۇدىن تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئهبۇ داۋۇد يهنى بۇ تۆت كىتاب ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئ
 ) p1�µ	 �c ��; �	 "h) 	'1��-) �*�*< 	YZ L 	'�9 $) �*i� 	YZ (��� �  �� 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 494
ياخشى سۆز قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ  ھۆكۈم چىقارساڭالر ئادىل بولۇڭالر، سۆز قىلساڭالر: مۇنداق دېگهن

تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، بۇ . ياخشىلىق قىلغۇچى بولۇپ، ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ
  .ھهدىسنى ئهلبانى ھهسهن دېگهن

 ) >UV } �	 �$V $/ n(�� �i� L >UV L �	 �$V $/ n(0 N) �D9�� ��� 	YZ (O$@  ��	 �  q 
ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى . 495

لىكىن، . بىرىڭالر قهسهم قىلسا، ئالالھ خالىسا ۋه مهن خالىسام ياكى سهن خالىساڭ دېمىسۇن: مۇنداق دېگهن
  .ىغان، ھهسهنئىبنى ماجه توپل. ئالالھ خالىسا، ئاندىن قالسا مهن ياكى سهن خالىساڭ دېسۇن

 �$1a	 � "$r�F�	 �R�*� O$1�	 �9c N) �D9�� ��� 	YZ ) q � (��$g �  
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 496

داق شهيتاننىڭ بىرىڭالر ئىھتىالم بولۇپ قالسا، يهنى چۈشىده جىنسى مۇناسىۋهت قىلسا، بۇن: دېگهن
  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. چۈشىدىكى ئوينىشىنى كىشىلهرگه سۆزلهپ يۈرمىسۇن

 ����	 �/ &$�� �Ne GI$@�	 �$a	 ���  ����) �D9�� �� 	YZ ) �$���	 P d " (��� �  
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ى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ. 497
نهسهئى، . بىرىڭالر قىزىتىپ قالسا، ئۈستىگه ئۈچ كۈن سهھهرده سوغۇق، مۇزلۇق سۇ قۇيسۇن: مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ يهئال، ھاكىم، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
 ) nR@�	 KZ ��� L M���� 4w�� ?�Y "h) ji_15 N) >1*Q 	YZ (.�r  �� �  E[ 

لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۈممه ئهتىييهت رهزىيه. 498
شۇنداق . قىزالرنى خهتنه قىلساڭ، بهك ھهددىدىن ئارتۇق، يېتهرلىك كېسىۋهتمه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ه قىزالرمۇ خهتن. بهيھهقى توپلىغان، بۇ ھهدىس ھهسهن. خهتنه قىلىش ئايالالرغا لهززهت، ئهرگه سۆيۈملۈكتۇر
  .قىلىنىشى كېرهك

&$() �*�� �/ ng��	 ��Q 	YZ :�� &$(�) �$� BZ M'< B L &'� B �	 4�  >�D'5 �	 ��� : 4�1*�) >�<L L >�+D L >09[ 9< ?@��
�Q6 "$r�V �� &'(�) "$r�F�	 �� : = j<L L j+D L 89[ 9< ng�� ?� ��D ) �� " G (��� �  

ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 499
كىشى ئۆيدىن چىققاندا، بىسمىلالھ، ئالالھنىڭ ئسمى بىلهن باشاليمهن، ئالالھقا تهۋهككۈل : مۇنداق دېگهن

ساڭا كۇپايه بولدى، : قۇۋۋهت ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن بولىدۇ دېسه، ئۇ كىشىگه-قىلىمهن، بارچه كۈچ
بۇ شهيتانغا يهنه . اپتىڭ، كۇپايه قىلىندىڭ، ساقالندىڭ دىيىلىدۇ، ئۇنىڭ شهيتىنى يىراقلىشىدۇھىدايهت ت

ھىدايهت قىلىنغان، كۇپايه قىلىنغان، ساقالنغان كىشى بىلهن سېنىڭ ھالىڭ : بىر شهيتان مۇنداق دهيدۇ
  .ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ! نېمه بولۇپ كېتهر ھه

 	YZ �[9�� 	L�/���) �+, � .eNe ��Q ) �$���	 G (9�R, \�L M�0�[ \� �  
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 500

ئۈچ كىشى سهپهرگه چىقىپ قالسا، بىرىنى ئۆزىگه ئهمىير، باشلىق : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئهبۇ داۋۇد، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ. قىلسۇن

 $@�� ���(5 N) 9^�a	 KZ �D	9�Z >g�Q 	YZ ) �� (.�+(��	 �10# �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، زهينهپ سوقهپىييه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 501

ىرسى مهسجىدكه چىقىپ قالسا، خۇشپۇراق نهرسه، ئى ئايالالر، سىلهردىن ب: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئهتىرلهرنى يېقىن كهلتۈرمىسۇن، ئىستېمال قىلمىسۇن

 ) �1/ >g�Q 8u�	 KZ !G$  BZ L ���Z >_gL 8u�	 � $i��/ !9gL "h) !�w� $_@�$� � �/ .1R��	 >g�Q 	YZ (�	9@  �  �[ 
ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ. 502

بىرهر يول، ئورۇن . بۇياققا قارايدۇ- بىرهر كىشىنىڭ ئاغزىدىن لهنهت چىقسا، لهنهت ئۇياققا: مۇنداق دېگهن
ت قىلىنغان يهنى، لهنه. ئهگهر ھېچبىر ئورۇن تاپالمىسا، چىققان جايغا قايتىدۇ. تاپالىسا، شۇ جايغا بارىدۇ

بهيھهقى، شۇئىبىلئىماندا . نهرسه راستتىنال شۇنداق بولسا، ئىش تامام، ئۇنداق بولمىسا دىگۈچىگه قايتىدۇ
  .توپلىغان، سهھىھگه ئوخشاش ھهسهن

 .�$12	 �/ n�*`5 $D ��r�	 �/ n�*`*�) 9^�a	 KZ M��a	 >g�Q 	YZ ) " (M�0�[ \� �  
هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئ. 503

ئايال كىشى مهسجىدكه چىقىپ قالسا، ئىشلهتكهن خۇشپۇراق ئهتىرلىرىنى خۇددى : مۇنداق دېگهن
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. جۇنۇبلۇقتىن يۇيۇنغاندهك يۇيۇنۇپ تازىلىۋهتسۇن

�/ $[$(�5 �/�a	 9@R�	 �LI >g�Q 	YZ $� "	9Rm0 "$i¡  $_@�� �0I �/ �Du) ¡ �$��	 n[� &'(0 L : ¢IA	 n@< �/ !�$g .@�� �LI
&'(0 } ��I KZ �� E�r1�) �10�R5 >1D 9�g 4�  L ?��  �	 4�� : ��LI >g�Q 	YZ �)$i�	 "Z L ngA	 �Q6 KZ �� 	'(�r�	¡  �/ �Du)

 $_1*�¡ �$��	 n[� &'(0 L : n@< �/ !�$g .��@Q �LI&$(�) ¢IA	 : ngA	 �Q6 KZ �� 	'(�r�	 ) � (M�0�[ \� �  
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 504
ئۇ شۇنداق . مۆئمىننىڭ جېنى چىققاندا، ئۇنى پهرىشتىلهر ئېلىپ يۇقىرىغا ئۆرلهيدۇ: مۇنداق دېگهن

بۇ پاك، خۇشپۇراق جان زىمىن تهرهپتىن كهلگهن، ساڭا ئالالھ : ئاسمان ئهھلى مۇنداق دهيدۇ خۇشپۇراقكى،
ئاندىن ئۇ ئۆز . رهھمهت قىلدى، شۇنىڭ بىلهن بىرگه سهن گۈللهندۈرگهن جهسهدكىمۇ رهھمهت قىلدى

! ىلگه ئاپىرىڭالرئۇنى ئاخىرقى مۇددهت ئهڭ ئاخىرقى مهنز: رهببىنىڭ يېنىغا ئاپىرىلىدۇ، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ
بۇ نىجىس، سېسىق جان زىمىن : ئهگهر كاپىرنىڭ جېنى چىقسا، ئۇ شۇنداق سېسىقكى، ئاسمان ئهھلى

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ئۇنى ئاخىرقى مهنزىلگه ئاپىرىڭالر: بۇ جانغىمۇ مۇنداق دىيىلىدۇ. تهرهپتىن كهلدى
 )L �'��	 ��¨ ?�$R1´ p*RDI nm) ?�º/ �/ >g�Q 	YZ  �'��	 nQ9/ ?�$R1´ p*RDI nm) ?�º/ KZ >�QG 	YZ (M�0�[ \� �  �[ I	b@�	 

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 505
كى يامان ئۆيۈڭدىن چىققاندا، ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇغىن، بۇ ناماز سېنى چىققاندى: مۇنداق دېگهن

ئۆيۈڭگه كىرگهندىمۇ ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇغىن، بۇ ناماز سېنى كىرگهندىكى . ئاقىۋهتتىن ساقاليدۇ
  .بهزار، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. يامانلىقتىن ساقاليدۇ

 ) nR+��) $_�$i� KZ q' 90 $/ KZ $_1/ �w10 "� d$r*,	 "h) M��a	 �D9�� �rQ 	YZ (��$g �  E[ P G 
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 506

بىرىڭالر بىرهر ئايالغا ئهلچى ئهۋهتكهن بولسا، ئۇنى، شۇ ئايالنى نىكاھىغا ئېلىشقا قىزىقتۇرغان : دېگهن
ئهبۇ داۋۇد، . ان نهرسىگه قاراپ باقسۇنئىشالرغا قاراپ بېقىشقا قادىر بواللىسا، شۇنداق قىلسۇن، يهنى قىزىقق

  . بهيھهقى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
  .يۇقىرىدا قاراپ باقسا بولىدىغانلىق توغرىسىدا ئۆتتى

 ��R5 B >�$D "Z L �*@r% $_��Z �w10 $�Z "$D 	YZ $_��Z �w10 "� ���  �$1g N) M��a	 �D9�� �rQ 	YZ ) �� �� (89 $��	 9�� \� �  
بۇ ھۇمهيد سائىدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئه. 507

بىرىڭالر بىرهر ئايالغا ئهلچى ئهۋهتكهن بولسا ياكى ئهۋهتمهكچى بولسا، ئهلچى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
. رنى بىلمىسىمۇ شۇنداقئهۋهتىش ئۈچۈنال قارىسا، قارىغانغا گۇناھ بولمايدۇ، گهرچه ئۇ ئايال بۇ ئىشال

  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 ) �Lb�� 4�I� L �g'�� ���� ��h) ji_15 B L j�-) >�+Q 	YZ (j�  �  Q 

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم خهتنه . 508
شۇنداق . الرنى خهتنه قىلغىنىڭدا، بوشراق كهس، بهك كېسىۋهتمهقىز: قىلىدىغان ئايالغا مۇنداق دېگهن

  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، ھهسهن. قىلىش يۈزنى گۈزهل قىلىدۇ، ئهرنى رازى قىلىدۇ
 ) �Lb�	 91  4w�� L �g'�� |�,� ��h) ji_15 B L j�-) >�+Q 	YZ (��� �  �� 

ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 509
بۇ ھهدىسته قىزالرنى خهتنه قىلىش ئهرگه لهززهتلىك دىيىلىدۇ، بۇ خىل ھهدىسنىڭ : مۇنداق دېگهن

ھازىرمۇ بهزى دۆلهتته خهتنه . ئوخشىشى يۇقىرىدا ئۆتتى، ئايالالرنى ئۇممه ئهتىييه خهتنه قىلغانلىق مهشھۇردۇر
چۈنكى يۇقىرىدا ئهۋسهت توپلىغان بۇ ھهدىسنى قولاليدىغان سهھىھ ھهدىسلهر  .قىلىدۇ، بۇ ھهدىس ھهسهن

  .ئېسىڭىزده بولسۇن، سهھىھ، ھهسهن دىگىنى ئىمام مۇھهددىس شهيىخ ئهلبانى رهھمهھۇلالھدۇر. ئۆتتى
f� $��9�	 � �_1�� >�$D X$w/ "'�$(*�) I$1�	 L .12	 p� M�r1(� 	'�@� I$1�	 �/ "'1/�a	 «�Q 	YZ  &'Q9� �� "Y� 	'�u[ L 	'(� 	YZ

 $��9�	 � "$D �1i�¦ �1/ &G� .12	 � �1i�¦ �[9�A q9�� 9; �+� 8u�	') .12	 ) § �� (9�R, \� �  
ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 510

زاختىن قۇتۇلغاندا، جهننهت بىلهن دوۋزاخ ئوتتۇرىدىكى كهڭرى بىر مهيداندا مۆئمىنلهر دوۋ: مۇنداق دېگهن
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بىرىگه قىساس ئېلىپ بېرىلىپ، -ئارا دۇنيادىكى چاغدا يۈز بېرىپ قالغان زۇلۇمالرغا بىر-توختىتىلىپ، ئۆز
ه ئهخالق بېرىلگهنده، ئاندىن ئۇالرغا جهننهتكه كىرىشك-گۇناھدىن پاكلىنىپ، جهننهتكه اليىق ئهدهپ

مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ جېنى ئۆز قولىدا بولغان ئالالھ بىلهن . رۇخسهت قىلىنىدۇ
قهسهمكى، ئهلۋهتته ئۇالرنىڭ ھهر بىرسى دۇنيادىكى جاينى تونۇغاندىن بهكرهك جهننهتتىكى ئورۇن، 

  .بۇخارى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. جايلىرىنى تونۇيااليدۇ
 ) ���� ( ��G 	YZ �_� 9() 3$[�	 ) G � (O$@  ��	 �  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 511
  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ.  تېره ئاشالنسا جهزمهن پاك بولىدۇ: مۇنداق دېگهن

 ) ���� (*1��) �@��) .*�a	 9�g ��G 	YZ �� W+ ) �  (N,�/ �$r  �  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ،رىۋايهت قىلىنىدۇكى مۇرسهل ھالدا ئهتائ رهھمهھۇلالدىن. 512

. ئۆزى ئۆلگهن ئۆلۈكنىڭ تېرىسى ئاشالنسا، ئۇنىڭ بىلهن مهنپهئهتلهنسه بولىدۇ، شۇ كۇپايه: مۇنداق دېگهن
  .بۇ ھهدىسنى ئابدۇراززاق توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن) .ىققا كۇپايهيهنى ئاشالش، پىششىقالپ ئىشلهش پاكل(

 p*RDI j�m0 f� ��� N) 9^�a	 �D9�� nQG 	YZ ) � ��4  ( MG$*< \� �  ) q (M�0�[ \� �  
ئهبۇ قهتاده، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 513

بىرىڭالر مهسجىدكه كىرگهنده، ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇماي ھهرگىز : ھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنئهلهي
ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، بۇ ھهدىس سهھىھ . ئولتۇرمىسۇن

  .دۇ دېدىبولغاچقا، ئالىمالر ھهرقانداق ۋاقىتتا كىرسه چوقۇم ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇي
n(�� L Å1�	 4�  �����) 9^�a	 �D9�� nQG 	YZ :n(�� L Å1�	 4�  �����) ��Q 	YZ L ?*�I 3	'�� ³ �*)	 �_��	 : �/ vm 	 �_��	

 "$r�F�	 ) P �� q " (M�0�[ \� �  
هسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ. 514

بىرىڭالر مهسجىدكه كىرسه، پهيغهمبهرگه يهنى ماڭا ساالم يوللىسۇن ۋه مۇنداق دۇئا قىلسۇن، : مۇنداق دېگهن
چىققاندا بولسا، يهنه ماڭا ساالم يولالپ، . ئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن رهھمىتىڭنىڭ ئىشىكلىرىنى ئېچىپ بهرگىن

  .ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھنهسهئى، . ئى ئالالھ، مىنى شهيتاندىن ساقلىغىن دېسۇن
n(�� L Å1�	 4�  �����) 9^�a	 �D9�� nQG 	YZ :n(�� L Å1�	 4�  �����) ��Q 	YZ L ?*�I 3	'�� ³ �*)	 �_��	 : ?�-,� sZ �_��	

 ?��) �/ ) G ( 9�,� \� L� 9�� \� �  ) q (9�� \� �   
، رهسۇلۇلالھ رىۋايهت قىلىنىدۇكى يد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىنئهبۇ ھۇمهيدى، ئهبۇ سهئى. 515

بىرىڭالر مهسجىدكه كىرگهنده، پهيغهمبىرىگه ساالم يولالپ : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
چىققاندىمۇ ساالم . مۇنداق دېسۇن، ئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن رهھمىتىڭنىڭ ئىشىكلىرىنى ئېچىپ بهرگىن

ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه . ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىدىن پهزلىلىرىنى سورايمهن دېسۇن يولالپ، ئى
  .توپلىغان، سهھىھ

n(�� L ��,L ���  �	 4�� Å1�	 4�  nm��) 9^�a	 �D9�� nQG 	YZ : L Å1�	 4�  �����) ��Q 	YZ L ?*�I 3	'�� ³ �*)	 �_��	
n(�� : ?��) �/ ?�-,� sZ �_��	 ) � ��(  9�,� \� L� 9�� \� �  ) E[ �� " �� ($R/ 9�,� \�L 9�� \� �  

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئهبۇ ھهمىيد، ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالدىن. 516
بىرىڭالر مهسجىدكه كىرگهنده، پهيغهمبىرىگه ساالم يولالپ مۇنداق : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

چىققاندا يهنه ساالم يولالپ، ئى . ېسۇن، ئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن رهھمهتلىرىنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ بهرسىلهد
ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ھهببان، بهيھهقى . ئالالھ، مهن سىلىنىڭ پهزلىلىرىنى سورايمهن دېسۇن

  .هھىھتوپلىغان، ھهرپلهر، راۋىيالر، كاتىپالر ئوخشىمىغاچقا تهكرار كهلدى، س
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 ) $�$i/ $_R,L� �w1��) �� W,'0 X "h) ���a	 q'Q� $� �/�D� �	 �/ ./	�D j[ $�h) ��^��) �� W,L-) �'(�	 KZ �D9�� nQG 	YZ
 ��) ��^��) (8I9%	 .@�V \� �  �I$�	 
 بۇ ھهدىسنى ھارىسى ئهبۇ شهيبىدىن خاتىرلىگهن بولۇپ، مهرتىۋىسى ھهسهن، بۇ يۇقىرىدا ئۆتۈپ. 517

  .بۇ ئالالھنىڭ ھۆرمهتلىشى. كهڭرىتىپ بېرىشتۇر مهزمۇنى مهجلىسكه كهلگهنده كهڭرى جايدا ئولتۇرۇش،. بولدى
 �1  &-�0 B L 3�F��) ��	�V �/ q$(, "Z L �1  &-�0 B L nD-��) �/$R� �/ �R�-) ���a	 ��Q� 4�  �D9�� nQG 	YZ ) P ��

 �[ (M�0�[ \� �  
لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيه. 518

بىرىڭالر مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ قېشىغا كىرسه، ئۇ تائامدىن بهرسه يىسۇن، لېكىن : مۇنداق دېگهن
  . ئۇ شارابتىن سۇغارسا ئىچسۇن، لېكىن سورىمىسۇن. سورىمىسۇن

ىسى بولۇپ، بهرسه يىسۇن، بهرمىسه سورىمىسۇن ھهم خاپا بۇ تاماق ئۈستىگه كىرىپ قېلىش مهسىل(
لىكىن، . ئېھسان خالىسا قىلىدىغان نهرسه-سهدىقه. چۈنكى، ھهققى يوق. بولمىسۇن، ئهيىبلىمىسۇن

ھاكىم، ) مۇسۇلمانالر بېرىپ تهڭ يهيدۇ، تائام ئۇستىگه كېلىپ قالغان كىشىگه بېرىپ يىيىشكه ھهدىس ئۆتتى
  .غان، سهھىھئهۋسهت، بهيھهقى توپلى

"$r�F�	 &$< �Rr0 p� L nQ90 p� K$R5 �	 �,	 �Du) �*�� ng��	 nQG 	YZ : �,	 �Du0 ��) nQG "Z L $1[$[ �$F  B L �i� >�@/ B
"$r�F�	 &$< ��'QG 91  �	 :&$< �Rr/ 91  �	 �,	 �Du0 X "Z L >�@a	 �*DIG� : �$FR�	 L >�@a	 �*DIG� ) q G � �� (��$g �  

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 519
كىشى ئۆيگه كىرگهنده ئالالھنى ئهسلىسه، تائام يىگهندىمۇ ئالالھنى ئهسلىسه، بىسمىلالھ دېسه، : دېگهن

ئهگهر ئۆيگه كىرگهنده، . اماق يوق دهيدۇسىلهرگه بۇ جايدا قونالغۇ ھهم ت: شهيتان بالىلىرىغا، قوشۇنلىرىغا
قونالغۇ تاپتىڭالر دهيدۇ، تائام يىگهنده ئالالھنى ئهسلىمىسه، : بىسمىلالھ دهپ ئالالھنى ئهسلىمىسه، شهيتان

  .مۇسلىم، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئهمدى قونالغۇ ھهم تائام تاپتىڭالر دهيدۇ! ھه: شهيتان
 nQG 	YZ $U�V q�F� �/ B L q�RV �/ �k N) j��0 "� �D9�� G	I� L �FR�	 ) q " � (.�, �� �  

ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 520
ىن يهنى بىرىنچى كۈند(قۇربانلىق ئېيىنىڭ تۇنجى ئون كۈنى كىرگهنده، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ساقىلىنى، -قۇربانلىق قىلىشنى ئىراده قىلغان كىشى چاچ) قۇربانلىق قىلىنىدىغان ئونىنچى كۈنىگىچه
مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، . تېرىسىدىن بىر نهرسىنى يهنى تىرناق، تۈكلىرىنى ئالمىسۇن

  . دىس بارمۇسلىمدا بۇ ھهدىسنىڭ ئاخىرىدىال چاچ، تىرناقنى ئېلىشنى توسقان ھه. سهھىھ
سهئىد ئىبنى مۇسهييىب، رهببىيئ، ئهھمهد، : ئىمام نهۋهۋى بۇ ھهدىسنىڭ شهرھىيسىده مۇنداق دېگهن

تۈكلهرنى بۇ ئون كۈن ئىچىده ئېلىش ھارام -ساقالنى، تىرناق-ئىسھاق، داۋۇد، بىر قىسىم ئالىمالر چاچ
ئهبۇ ھهنىيفه . لكى مهكرۇھ دېگهنشافىئى رهھمهھۇلالھ ۋه ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ھارام ئهمهس، به. دېگهن

لىكىن، مالىكىييه مهزھىپىده مهكرۇھ دېگهن ھۆكۈممۇ . مهكرۇھمۇ ئهمهس دېگهن، مالىكمۇ شۇنداق دېگهن
نهۋهۋى ئاخىرىدا بۇ ھۆكۈم ھاجىالردىن باشقا بارلىق دۇنيا . ھهر قايسىسى دهلىل كهلتۈرگهن. بار

ئهۋرهت، قولتۇق، بۇرۇن (قىلىدىغان كىشى چاچ، تىرناق، تۈك مۇسۇلمانلىرىغا ئامىدۇر، ھهرقانداق قۇربانلىق 
قاتارلىقالرنى ھهرقانداق ئۇسۇلالر بىلهن ئالسا بولمايدۇ، سهھىھ ھهدىسته ئېنىق كهلگهچكه، بىز ) تۈكلىرى

ھاراممىدۇ، ! بۇنى كوچىلىماي، ھهدىسكه سهللهمنا دهپ ئهمهل قىاليلى- ئۇنى.  بۇنى مهكرۇھ دهيمىز دېگهن
ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ، ساڭا ئايهت، ھهدىستىن بىرهر ! بۇ دىمهي، ئهمهل قىل- ا مۇباھمىدۇ، ئۇمهكرۇھ ي

ھۆكۈم كهلسه، بۇ ھاراممىدۇ، مهكرۇھمىدۇ، مۇباھمىدۇ، پهرزمىدۇ، ۋاجىپ، سۈننهتمىدۇ دىمهي، سهللهمنا 
دهلىلنىمۇ شۇالردهك  . ىلغىنساھابىالرنى، تابىئىنالرنى ئۈلگه قىلغىن، شۇالردهك ئهمهل ق. دهپ ئهمهل قىلغىن
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  .چۈشهنگىن دېگهن
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سۇھهيىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 521
پ بولغاندا، بىر نىدا قىلغۇچى جهننهت ئهھلى جهننهتكه، دوۋزاخ ئهھلى دوۋزاخقا كىرى: مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن سىلهر ئۈچۈن ئالالھنىڭ نهزلىده بىر ياخشى ۋهده ! ئى جهننهت ئهھلى: جاكارچى مۇنداق توۋاليدۇ
ئۇ نېمه؟ ئالالھ بىزنىڭ مىيزانلىرىمىزنى : ئۇالر. بار، ئالالھ ئۇنى سىلهرگه ھازىر ئىجرا قىلىشنى ئىراده قىلدى

ىزنى ئاق، نۇرلۇق قىلمىدىمۇ؟ بىزنى ئۇ دوۋزاختىن قۇتقۇزۇپ، جهننهتكه ئېغىر قىلمىدىمۇ؟ يۈزلىرىم
كىرگۈزمىدىمۇ؟ يهنى شۇالرنى ئالالھ قىلىپ بهرگهن تۇرسا، يهنه قايسى ئىش قالدى؟ دېگهنده، ئالالھ 

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، .  ئۇالر ئالالھقا قارايدۇ، ئالالھنىڭ جامالىنى كۆرىدۇ. ھىجاپنى كۆتۈرىدۇ-پهرده
ئالالھ ئۇالرغا ئۆزىگه قاراشتىنمۇ سۆيۈملۈكرهك، كۆزلىرى قارار ئالغۇدهك، قهلبى خاتىرجهم بولغۇدهك 

ئهھمهد، . خۇشاللىق، لهززهتلىك مۇكاپاتنى بهرمهيدۇ، يهنى ئالالھنى كۆرۈش ھهممىدىن ئالى مۇكاپاتتۇر
ۇنداقال بۇخارى، مۇسلىمدىمۇ ئىبنى  ماجه، ئىبنى ھهببان، ئىبنى خۇزهيمه توپلىغان، بۇ ھهدىس سهھىھ، ش

مانا بۇ بىزنىڭ ئهقىدىمىز، ئالالھنىڭ جامالىنى كۆرۈش ئهڭ يۇقىرى، . شۇنداق ھهدىسلهر بار، كېيىن كېلىدۇ
  .مهقسىتىمىزدۇر-ئالى غايىمىز، مۇراد

$(�) I$1�	 L .12	 p� �<'�) ��/� ·@D ��-D !'a$� �$� I$1�	 I$1�	 n[� L .12	 .12	 n[� nQG 	YZ& : = 	u[ "')�R5 n[ .12	 n[� $0
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ئهبۇ سهئىيدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 522

جهننهت ئهھلى جهننهتكه، دوۋزاخ ئهھلى دوۋزاخقا كىرىپ بولغاندا، ئۆلۈم ئاال : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئاندىنم ئى . هن دوۋزاخ ئوتتۇرىدا توختىتىلىدۇ، تۇرغۇزۇلىدۇقوچقار سۈرىتىده كهلتۈرۈلۈپ، جهننهت بىل

ئۇالر باشلىرىنى كۆتۈرۈپ، بويۇنلىرىنى سوزۇشۇپ قاراپ، . بۇنى تونۇدۇڭالرمۇ؟ دىيىلىدۇ! جهننهت ئهھلى
ئاندىن، ئى دوۋزاخ ئهھلى، . ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆلۈمنى كۆرىدۇ. شۇنداق، بىز تونۇدۇق، ئۇ ئۆلۈمكهن دهيدۇ

ئۇالرمۇ باشلىرىنى كۆتۈرۈپ، بويۇنلىرىنى سوزۇشۇپ قاراپ، تونۇدۇق، بۇ . ونۇدۇڭالرمۇ؟ دهپ توۋاليدۇبۇنى ت
ئاندىن ئۆلۈمنى بوغۇزلىنىشىغا بۇيرۇلىدۇ، يهنى . ئۇالرنىڭمۇ ھهممىسى ئۆلۈمنى كۆرىدۇ. ئۆلۈمكهن دهيدۇ

ئى دوۋزاخ ئهھلى، مهڭگۈ . يوق ئى جهننهت ئهھلى، مهڭگۈ قالىسىلهر، ئۆلۈم. ئۆلۈممۇ ئۆلتۈرۈلۈپ تۈگهيدۇ
  . ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، بۇ ھهدىس سهھىھ. قالىسىلهر، ئۆلۈش يوق دىيىلىدۇ

  !نىمانا بۇمۇ بىزنىڭ ئهقىدىمىز، ئالالھ بىزنى مهڭگۈلۈك جهننهت ئهھلىدىن قىلسۇن، جامالىنى بهرسۇن، ئام
 �	 &'(0 .12	 .12	 n[� nQG 	YZK$R5 :"'�'(�) = �D90#� $U�V "L90�5 : �Fi�) = I$1�	 �/ $1^15 L .12	 $1�Q95 X� = $1['gL ��@5 X�

 ��I KZ �w1�	 �/ �_��Z ��� $U�V 	'r � $) 3$^�	 ) ! � (��_� �  
سۇھهيىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 523

سىلهرگه بىرهر نهرسىنى زىياده، : جهننهت ئهھلى جهننهتكه كىرىپ بولغاندا، ئالالھ ئۇالرغا: مۇنداق دېگهن
ئۇالر يۈزلىرىمىزنى ئاق، نۇرلۇق قىلمىدىلىمۇ؟ دوۋزاختىن قۇتقۇزۇپ . ئارتۇق بېرىشمنى خاالمسىلهر؟ دهيدۇ

ىن ئالالھ پهردىنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ، ئۇالرغا ئاند. جهننهتكه كىرگۈزمىدىلىمۇ؟ يهنه قانداق مۇكاپات ئۇ؟ دهيدۇ
  .مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. پهرۋهردىگارى ئالالھقا قاراشتىنمۇ سۆيۈملۈكرهك بىرهر نهرسه بېرىلمهيدۇ

ng L b  �	 &'(0 .12	 .12	 n[� nQG 	YZ :"'�'(�) = �D90#-) $U�V "'_*F5 n[ :&'(�) = $1*�r � $/ �') $/ L $1�I :'�I ~D� s	
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 524

جهننهت ئهھلى جهننهتكه كىرىپ بولغاندا، ئالالھ ئۇالردىن بىرهر نهرسىنى زىياده ئارتۇق مۇكاپات : دېگهن
ئى رهببىمىز، سىلى بىزگه بهرگهندىنمۇ : ئۇالر. لهر؟ دهپ سورايدۇقىلىپ بېرىشىمنى ئارزۇ، ئىشتىھا قىالمسى

بۇ توغرىسىدا ئايهتته . (مىنىڭ رازىلىقىم ھهممىدىن بۈيۈكتۇر دهيدۇ: ئالالھ. ئارتۇق يهنه نېمه باردۇ؟ دهيدۇ
  !نىئالالھ بىزدىن رازى بولغاي، ئام. ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) شۇنداق بار

  nQ95 N) N�� >�QG 	YZ .�RF�	 F*´ L .@�`a	 9�*�5 f� ?�[� 4� ) § (��$g �  
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 525

ئۇ سهن يوق چاغالردىكى ئهھۋالغا تهييارلىق . كېچىده كېلىپ قالساڭ، ئهھلىڭگه كېچىده كىرمىگىن: دېگهن
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. ۇن، چاچلىرىنى تارىۋالسۇنقىلىۋالس

 ) �N�� ��[� 	' GL-) �*g�Q 	Yh) ��[� 4�  	'��) $*�� �*�QG 	YZ (N,�/ MG$*< �  �[ 
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رىۋايهت قىلىنىدۇكى قهتاده رهھمهھۇلالھدىن مۇرسهل ھالدا. 526

هڭالر ئۆي ئهھلىگه ساالم قىلىڭالر، چىققاندا بولسا ساالم بىلهن ئۆيگه كىرس: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .بهيھهقى شۇئىبىلئىماندا توپلىغان، ھهسهن. خوشلىشىڭالر

 >��� 9< >1D "Z L O$1�	 W/ nm) 	9^�/ >�QG 	YZ ) C (j�09�	 �^; �   
الھۇ ئهلهيھى مىھجهن دىيلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل. 527

مهسجىدكه كىرگهنده گهرچه سهن ناماز ئوقۇپ بولساڭمۇ، يهنه كىشىلهر بىلهن ناماز : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .سهئىد ئىبنى مهنسۇر توپلىغان، سهھىھ. ئوقۇغىن

 p�$�F�	 >���, L �1_g 3	'�� >(�z L .12	 3	'�� >�*) "$�/I �_V nQG 	YZ ) � �� (M�0�[ \� �  
ۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهب. 528

. رامىزان ئېيى كىرگهنده، جهننهت ئىشىكلىرى ئېچىلىپ، دوۋزاخ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ: مۇنداق دېگهن
  . ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. كىشهن سېلىنىدۇ- شهيتانالرغا تاقاق، زهنجىر

  .كىشىلهر يهنىال ئادىتى، نهپسى، كۆنۈپ كېتىشى بىلهن گۇناھ قىلىۋېرىدۇ ياكى ئۇ ئىنسىي شهيتان
 q'À L� "$D $,�  �^��) q$Q� �D9�� $ G 	YZ ) G �� (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 529
بىرىڭالر قېرىندىشىنى چاقىرسا، توي تامىقى بولسۇن ياكى ئۇنىڭغا ئوخشاش ئىش بولسۇن، : ېگهنمۇنداق د

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ئۇ جايغا بارسۇن
n(0 N) �D9�� $ G 	YZ : q$r � �jV ���  �wR0 B �	 "h) .@z��	 �wR�� L .�-�a	 �bR�� L >UV "Z ³ �+z	 �_��	 ) 9Q ( �  9�R, \�

 ) � (M�0�[ \� �  
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئهبۇ سهئىد، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 530

بىرىڭالر دۇئا قىلسا، ئى ئالالھ، ئهگهر خالىسىال مىنى مهغپىرهت قىلسىال : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
. رىغبهتنى، قىزىقىشنى كاتتا قىلسۇن. هكسىز ئىشىنىپ سورىسۇنقهتئى ئىراده قىلىپ، ش. دىمىسۇن

بۇخارى، مۇسلىم . ھهقىقهتهن ئالالھقا ئۇنىڭغا بهرگهن نهرسه چوڭ بىلىنمهيدۇ، كاتتا، ئۇلۇغ بىلىنمهيدۇ
  .توپلىغان، سهھىھ

n(0 B L .�-�a	 �bR��) �D9�� $ G 	YZ : �� q�i*�/ B �	 "h) vr -) >UV "Z �_��	 ) �� " � (��� �   
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 531

ئى ئالالھ، ئهگهر خالىسىال . بىرىڭالر دۇئا قىلغاندا، قهتئى ئىراده قىلىپ، ئىشىنىپ سورىسۇن: مۇنداق دېگهن
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ئهھمهد، بهيھهقى، . مايدۇ، ئۇنى مهجبۇرلىغۇچى يوقچۈنكى، ئالالھتائاال مهجبۇرالن. ماڭا بهرسىله دىمىسۇن
  . نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

  .غاپىل قهلب بىلهن ئهمهس، چىن دىلدىن سورىسا، ئالالھ بېرىدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھنى تونۇش كېرهك
�@m5 f� .i{Na	 $_*1R� $_��  "$@�z !$@) >�-) �V	�) KZ �5��/	 ng��	 $ G 	YZ ) G � �� (� � M�0�[ \ 

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 532
ئهر كىشى ئايالىنى كۆرپىگه چاقىرسا، ئايالى ئۇنىمىسا، ئهر ئۇ ئايالغا غهزهپ قىلىپ يېتىپ : مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ىدۇقالسا، پهرىشتىلهر ئۇ ئايالغا تاڭ ئاتقىچه لهنهت قىل
 �*< �_Á 4�  >�$D "Z L �^*�) �V	�) KZ �5��/	 ng��	 $ G 	YZ ) I	b@�	 (�<I� �� 90# �  

زهيىد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 533
كىشى ئايالىنى كۆرپىگه چاقىرسا، گهرچه ئۇ ئايال تۆگه ئۈستىده كېتىۋاتقان  ئهر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بهزار توپلىغان، سهھىھ. بولسىمۇ، چاقىرىققا ئاۋاز قوشسۇن، يهنى بۇ ئىتائهت قىلىشقا بۇيرۇشتۇر
 I'1*�	 4�  >�$D "Z L �5-*�) �*g$� �*gL# ng��	 $ G 	YZ ) ! " (j�  �� E�� �  

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى تهلقى ئىبنى . 534
ئهر كىشى ئايالىنى ھاجىتىگه چاقىرسا، گهرچه ئۇ ئايال تونۇر ئۈستىده بولسىمۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .نهسهئى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. كهلسۇن
?�a	 �� &$< �{$`� �{$`�	 $ G :?�Y n�/ ?� L  )  9 (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 535
غايىب كىشى يىراقتىكى يهنه بىر كىشى ئۈچۈن دۇئا قىلسا، پهرىشته ئۇنىڭغا ساڭىمۇ شۇنىڭ : مۇنداق دېگهن

  . لىغان، سهھىھئىبنى ئهدى توپ. ئوخشىشى بولسۇن دهپ تۇرىدۇ
  .بۇ ھهدىسته پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا دۇئا قىلىش تهكىتلىنىدۇ

     ) ���� ( $�-��) .��'�	 KZ �D9�� j G 	YZ ) G � �� ?�$/ (�  ��	 �   
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 536

مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، . بىرىڭالر توي تامىقىغا چاقىرىلسا بارسۇن: ېگهنمۇنداق د
  .لىكىن يهنىال ئىسالم دىنى چهكلىگهن ئىشالردىنمۇ يانسۇن. سهھىھ

 �Rr0 X �$V "Z L �R� �$V "h) �^��) �$R� KZ �D9�� j G 	YZ ) G � (��$g �  
ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدى. 537

  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ، بېرىپ خالىسا يىسۇن خالىسا يىمىسۇنبىرىڭالر تائامغا چاقىرىلسا: دېگهن
 .D~�$� d9��) ${$� "$D "Z L nD-��) 	�r+/ "$D "h) �^��) �$R� KZ �D9�� j G 	YZ )� � (G'R�/ ��	 �  

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 538
روزا تۇتمىغان بولسا يىسۇن، روزا تۇتقان بولسا، . بىرىڭالر تائامغا چاقىرىلسا بارسۇن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .غان، سهھىھتهبرانى توپلى. بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلىپ قويسۇن
 nm��) ${$� "$D "Z L nD-��) 	�r+/ "$D "h) �^��) �$R� KZ �D9�� j G 	YZ ) q ! G � �� (M�0�[ \� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 539
روزا تۇتمىغان بولسا يىسۇن، روزا تۇتۇقلۇق بولسا، بىر . بىرىڭالر تائامغا چاقىرىلسا بارسۇن: مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. چهتته ناماز ئوقۇسۇن
n(��) �{$� '[ L �$R� KZ �D9�� j G 	YZ :�{$� sZ ) q ! G � (M�0�[ \� �   

يهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋا. 540
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بىرىڭالر تائامغا چاقىرىلسا، ئۇ روزا تۇتقان بولسا، ھهقىقهتهن مهن بۈگۈن روزا تۇتقان : مۇنداق دېگهن
  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. دېسۇن
 ) ���� (^��) O�  .��L KZ �D9�� j G 	YZ � ) q � (�  ��	 �  

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 541
  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇ ئۆتتى. بىرىڭالر توي تامىقىغا چاقىرىلسا بارسۇن: مۇنداق دېگهن

"$D "Z L �^��) .��L KZ �D9�� j G 	YZ  ${$� ) W�1/ ��	 (3'0� \� �   
ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 542

ئىبنى مۇنيىئ . بىرىڭالر توي تامىقىغا چاقىرىلسا، گهرچه ئۇ روزا تۇتقان بولسىمۇ بارسۇن: مۇنداق دېگهن
  .توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن

&',��	 W/ �$^) �D9�� j G 	YZ : "YZ �� ?�Y "h) ) �[ G 9Q (�0�[ \� �  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 543

ۈن ئىزنى، بىرىڭالر چاقىرىلسا، ئۇ ئهلچى بىلهن بىلله كهلسه، ئاشۇ بىلله كېلىش ئۇنىڭ ئۈچ: مۇنداق دېگهن
بېرىش . بۇخارى ئهدهپته، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. رۇخسهت بولىدۇ، كىرىۋهرسۇن

  .توغرىسىدىكى يۇقىرىقى ھهدىسلهردىكى ئىشالرنىڭ ھهممىسى مۇباھ، ئىختىياردۇر
 ) ���� ( 	'@�g-) d	�D KZ �*� G 	YZ ) � (�  ��	 �  

ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 544
يهنى چوقا، پاچاق بىلهن . (قوينىڭ پاقالچاقلىرىغا چاقىرىلساڭالرمۇ بېرىڭالر-سىلهر كاال: مۇنداق دېگهن
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) مىھمان قىلىش

 �DY 	YZ L 	'i�/-) �'^1�	 !�DY 	YZ L 	'i�/-) \$��� �DY 	YZ 	'i�/-) I9(�	 ) �� ( G'R�/ ��	 �  ) 9  ( G'R�/ ��	 � 
 "$�'eL ) 9  (�  �  

مىنىڭ ساھابىلىرىم تىلغا ئېلىنسا، سۆز : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 545
ڭالر، تهقدىر تىلغا ، يۇلتۇز تىلغا ئېلىنسىمۇ جىم تۇرۇ)يهنى ئۇالرنى ئهيىبلىمهڭالر(قىلماي، جىم تۇرىۋېلىڭالر 

بۇ ھهدىسنى تهبرانى ئىبنى مهسئۇددىن، ئىبنى ئهدى ئىبنى مهسئۇد، . ئېلىنسىمۇ سۆز قىلماي جىم تۇرۇڭالر
  .، سهھىھتوپلىغانسهۋبان، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 

 ) ��� )  ) 	'_*�$) �$� 7�DY 	YZ (N,�/ 8~(a	 9�R, \� �  I	b@�	 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، د مهقبهرى رهھمهھۇلالھدىن مۇرسهل ھالدائهبۇ سهئىي. 546

نهسىھهت قىلىنسا، يامانلىقتىن دهرھال - سىلهرگه ئالالھ بىلهن ۋهز: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .بهزار توپلىغان، ھهسهن. يېنىڭالر

�0 I$^�� .eN�� �R/ �[u��) {$`�	 KZ �D9�� �[Y 	YZ �1  8b¼ $]h) �� ��r* ) " G �� (.F{$  �  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 547

بىرىڭالر ھاجهتخانىغا ماڭسا، ئۈچ تال تاش ئېلىۋالسۇن، ئۇنىڭ بىلهن پاكلىنىدۇ، شۇ كۇپايه : مۇنداق دېگهن
ئهھمهد، ئهبۇ ) قا تازىلىق ئېلىۋالسا بولىدۇ، ئهمما تاق قىلسۇن دېگهن ھهدىس ئۆتتىچالما ۋه باش. (بولىدۇ

  .داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
$� ~  B L $[��+0 N) .��@(�	 $0¸��	 |�I 	YZ L $� ~£�� L $[��+��) .1��	 $0¸��	 �D9�� |�I 	YZ.M�0�[ ! 

ىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ر. 548
بىرىڭالر ياخشى چۈش كۆرسه، ئۇنى تهپسىر قىلىپ، يهنى تهبىر بېرىپ، خهۋهر قىلسا : مۇنداق دېگهن

. ئهگهر يامان، قهبىھ چۈش كۆرسه، ئۇنى خهۋهر قىلمىسۇن، دېمىسۇن، تهبىر، تهپسىر قىلمىسۇن. بولىدۇ
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  .سهھىھ تىرمىزى توپلىغان،
���) "$r�F�	 �/ j[ $�h) q�i0 $É ?�Y yz |�I 	YZ L $� �9��� L $_��  �	 9���) �	 �/ j[ $�h) $_@c $0¸��	 �D9�� |�I 	YZ uR*

 q��5 B $]h) 9�A $[�Du0 B L �$� ) ! § �� (9�R, \� �  
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ره. 549

بىرىڭالر ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان چۈشنى كۆرسه، ھهقىقهتهن ئۇ ئالالھ تهرهپتىندۇر، ئالالھقا : مۇنداق دېگهن
ئۇنىڭدىن باشقىراق يامان كۆرىدىغان چۈشنى . سانا ئېيتىسۇن، ئۇ چۈشنى سۆزلهپ بهرسه بولىدۇ-ھهمدۇ

رهپتىندۇر، ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلىسۇن، ئۇ چۈشنى ھېچ كىمگه كۆرسه، ھهقىقهتهن ئۇ شهيتان ته
  .بۇخارى، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. دېمىسۇن، چۈش ئۇنىڭغا زهرهر قىاللمايدۇ

بۇ نهچچه خىل بولىدۇ، راست، توغرا تهبىرلىك . چۈش توغرىسىدا بىز تهنتاۋىدا سۈره يۈسۈفده توختالغان
  !ئهھمىيهت بېرىڭالر) ئويغاق ۋاختىڭالرغا( ه كۆڭۈل بۆلمهي، چۈشكه ئهمهس ئوڭۇڭالرغاچۈشدىن باشقا چۈشلهرگ

���) "$r�F�	 �/ j[ $�h) q�i0 $É ?�Y yz |�I 	YZ L $� �9��� L $_��  �	 9���) �	 �/ j[ $�h) $_@c $0¸��	 �D9�� |�I 	YZ uR*
 q��5 B $]h) 9�A $[�Du0 B L $[�V �/ �$� )� q § � (9�R, \� �  

ھهدىسكه ئوخشاش بولۇپ، كاتىب، راۋىيالرمۇ ئوخشاش، پهقهت  –549بۇ ھهدىس يۇقىرقى . 550
  سهھىھ. تىرمىزى ئىبنى ماجهگه ئالماشقان

 ���  "$D 8u�	 �@1g �  &'�*�� L $eNe "$r�F�	 �/ �$� uR*��� L $eNe qI$�0 �  Em@��) $_[�i0 $0¸��	 �D9�� |�I 	YZ ) � q G (��$g �  
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 551

بىرىڭالر يامان كۆرىدىغان چۈش كۆرۈپ قالسا، سول تهرىپىگه ئۈچ قېتىم تۈكۈرىۋهتسۇن، ئالالھقا : دېگهن
مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى . جايدىن يۆتكهلسۇن سېغىنىپ شهيتاندىن ئۈچ قېتىم پاناھ تىلىسۇن، ياتقان

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
 �_R/ ?�Y "h) �� W(0 f� ��[� KZ Wgy�) �@^R5 ®�	 M��a	 �D9�� |�I 	YZ ) �� (��$g �  

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 552
بىرىڭالر ھهيران قالدۇرىدىغان گۈزهل ئايالنى كۆرۈپ قالغاندا، دهرھال ئايالىغا قايتىپ بىلله بولسۇن، : هندېگ

  . ئىبنى ھهببان خاتىرىلىگهن، سهھىھ. ئايالى بىلهنمۇ شۇ باردۇر
ئهمما، . بۇ ھهدىستىن ئايالالر خۇددى ھهرخىل رهڭده بويالغان تۇخۇمدهك ئوخشاشتۇر، يىسه بىر خىل

مهنىۋىي ئىشتۇر، ئىددىيىگه باغلىقتۇر، -كۆرگهن مهھبۇب باشقىچه بولىدۇ، بهخت، لهززهت روھىيياخشى 
مۇھهببهتنى ئالالھ ياراتقان، ئىبنى تهيمىييه ئهر كىشى ياخشى كۆرگهن ئايالى بىلهن بىلله بولسا، كۈچلۈنۈپ 

  .كېتىدۇ دېگهن، بۇ مهنىۋى قۇۋۋهتتۇر
�V$/ �i0 X "h) M#$1g �D9�� |�I 	YZ �+�� "� n@< �/ W�'5 L� �+�� L� $_+�  f� �(��) $_R/ $ ) " � (.R��I �� �/$  �  

ئامىر ئىبنى رهبىيئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 553
ىسا، جىنازا بىرىڭالر جىنازىنى كۆرسه، جىنازا بىلهن بىلله ماڭغۇچى بولم: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بهيھهقى، نهسهئى خاتىرىلىگهن، . يىراقالشقان ياكى يهرگه قويۇلغانغا قهدهر دهس تۇرۇپ، ئۆره تۇرسۇن
بۇ خىل ھهدىس، مۇسلىمدىمۇ جىنازا توغرىسدا سۆزلهنگهن بولۇپ، بۇ توغرىلىق ھهدىسنى كهلتۈرۈپ . سهھىھ

س دهپ، يهنه بىر سهھىھ ھهدىسنى ئارقىسىدىن  بۇ ئىش مهنسۇخ ئهمهلدىن قالدى، كۈچكه ئىگه ئهمه
ئىمام مالىك، ئىمام ئهبۇ ھهنىيفه، شافىئى رهھمهھۇلالھالر جىنازىنى كۆرگهنده ئورنىدىن تۇرۇش . سۆزلىگهن

ئهھمهد رهھمهھۇلالھالر، ئىسھاق، ئىبنى ھهبىب، . مهنسۇخ، ئهمهلدىن قالدى، كۈچكه ئىگه ئهمهس دىدى
تۇرىدىن ئۆتسه، كۆرسه شۇنداق، لېكىن، قهبرىستاندا بولسا، يهرگه ئهمما، بۇ ئۇت. ماجىشۇن ئىختىيار دېگهن

  .، ئۆره تۇرۇش مۇستهھهپ دېدى، بۇئىشنى تهرىك ئهتسه، گۇناھكار بولۇپ كهتمهيدۇقويۇلمىغۇچه ئولتۇرسا بولمايدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 554

بىرىڭالر ياقتۇرمايدىغان چۈشنى كۆرسه، ئورنىدىن يۆتكىلىپ سول تهرىپىگه ئۈچ قېتىم : مۇنداق دېگهن
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ىقىنى سوراپ يامانلىقىدىن پاناھ تىلىسۇن، ئالالھتىن چۈشنىڭ ياخشىلتۈكۈرۈۋهتسۇن

 )&$() 4�*@/ �D9�� |�I 	YZ : .R1�	 ?�5 �iV "$D N��+5 qG$@  �/ y�D 4�  L ?��  v��) L �� PN*�	 $É s$)$  8u�	 � 9�	 (
M�0�[ \� �  �[ 

قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 555
كۆرگهنده،  ) ئهغىر كېسهل، مىيىپنى: مهسىلهن(بىرىڭالر باالغا گىرىپتار بولغان كىشىنى : مۇنداق دېگهن

ئالالھ مىنى سېنىڭ ۋه نۇرغۇن . سانا مىنى ساڭا بهرگهن باالدىن ساقلىغان ئالالھقا خاستۇر-بارلىق ھهمدۇ
بهيھهقى . ئۈستىگه پهزىلهتلىك ئارتۇق قىلىپتۇ دېسه، مانا بۇ شۇ نېئمهتنىڭ شۈكرىسى بولىدۇبهندىلىرنىڭ 

  .شۇئىىلئىماندا توپلىغان، ھهسهن
 E� pR�	 "h) .D~�$� �� d9��) �@^R0 $/ ��Q� �/ L� ��$/ L� ��+� �/ �D9�� |�I 	YZ ) P �� d (�� �/$  �  

ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئامىر ئىبنى رهبىيئهت رهزىيهلالھۇ . 556
بىرىڭالر ئۆزىدىن، مېلىدىن، قېرىندىشىدىن ئۇنى ھهيران قالدۇرغۇدهك ياخشى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. چۈنكى، كۆز تېگىش ھهق، ھهقىقهتتۇر. ئىشنى كۆرسه، ھهسهت قىلماي، بهرىكهت تىلهپ دۇئا قىلسۇن
  .ئهبۇيهئال توپلىغان، سهھىھھاكىم، تهبرانى، 

&'(�) q~< � �� ��) $/ �/�a	 |�I 	YZ :�� &$(�) j�[� �F�� s' G : �i,	 ) �$���	 �� (��$g �  
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 557

مهن بۇ خۇشاللىق بىلهن ! ىنى كۆرگهنده، مېنى قويۇپ بېرىڭالرمۆئمىن كىشى قهبرىسىنىڭ كهڭرىلىك: دېگهن
ئهھمهد، . ئاندىن ئۇنىڭغا جىم تۇرغىن دېيىلىدۇ. دهپ كېتىدۇ! ئهھلىلىرىمگه بىشارهت بېرىۋاالي
  .زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( n�`�	 $_��R) >�b�-) !�I 	YZ ) q (��� �  
ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 558

ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھا ئېھتىالم بولغان ئايال توغرىسىدا سورىغاندا، ئايال كىشى چۈش كۆرۈپ 
ئىبنى . ئېھتىالم بولسا، ئاندىن سۇ، مهنى چۈشسه، ئۇنىڭغا غۇسلى قىلىپ، يۇيۇنۇش ۋاجىپ بولىدۇ دېگهن

  .مۇسلىم، نهسهئىيدىمۇ بار. اجه توپلىغان، سهھىھم
 ) ���� ( n�*`��) .R2	 KZ �D9�� �	I 	YZ ) § (�  �  

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 559
  . بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. نسۇنبىرىڭالر جۈمئه نامىزىغا ماڭغاندا، غۇسلى قىلىپ يۇيۇ: دېگهن

  ).ڭ غهرىبۇلھهدىس دېگهن كىتابىدىنراھه دېگهن سۆز مهشا، زهھهبى يهنى ماڭسا دېگهن مهنىده، ئىبنى ئهسىيرنى(
 X$R/ �/ ?�u) O$1�	 OL�I 	'�$D .�$R�	 d$�2	 M$+�	 >0�I L "$�1@�$� "'�L$r*0 "$�1@�	 3$��� >0�I L $_*�I !9�L ./A	 >0�I 	YZ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 560

دېدهك ئۆز خوجايىنىنى تۇغقىنىنى، بىناكارلىق، قۇرۇلۇش ئىگىلىرىنىڭ بىنانى ئىگىز سېلىشتا : مۇنداق دېگهن
اغ، ئاچ قورساق، پېقىر، كهمبهغهللهر كىشىلهرگه باش، رهئىس بولغىنىنى كۆرسهڭ، بهسلهشكىنىنى، ياالڭ ئاي

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئهنه شۇ ئىشالر قىيامهتنىڭ بهلگىسى ۋه ئاالمهتلىرىدۇر
 �	I9*,	 �1/ ?�Y $�h) ���$R/ 4�  ��(/ '[ L �c $/ $��9�	 �/ 9@R�	 jrR0 K$R5 �	 >0�I 	YZ ) �[ �� �� ( �/$  �� .@(  � 
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ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 561
مهئسىيهتته مۇقىم تۇرسىمۇ، ئالالھنىڭ ئۇ بهندىگه ئۇ ياخشى - بهنده گۇناھ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. تهرهپتىن تهدرىجىي باپالپ ھاالك قىلىشتۇر كۆرىدىغان دۇنيانى بهرگىنىنى كۆرسهڭ، ھهقىقهتهن بۇ ئالالھ
   .ئهھمهد، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 n�*z$) �$a	 >��� 	YZ L MNm�� P�'�L -�'5 L P�DY n�z$) 8ua	 >0�I 	YZ ) �� " G (j�  �  
سهللهم مۇنداق ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه. 562

) يهنى شهھۋهت، ھېسسىيات قوزغالغاندا چىقىدىغان ئېقىش سۇنى كۆرسهڭ(مهزىينى كۆرسهڭ : دېگهن
سۇنى يهنى مهنىينى ئېتىپ چىقارغاندا . ئهۋرىتىڭنى يۇيۇۋېتىپ، نامازغا ئالغاندهك كىچىك تاھارهت ئالغىن

  .ى ھهببان توپلىغان، سهھىھئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبن. بولسا، يۇيۇنۇپ، غۇسلى تاھارهت ئال
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ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدى. 563

قااليمىقان ئارىلىشىپ، بۇزۇلغىنىنى كۆرسهڭ، ئامانهتلىرىنىڭ  ئهھدىلىرىنىڭكىشىلهرنىڭ : مۇنداق دېگهن
يهنى ئۇالر پهرىقسىز ) بارماقلىرىنى كىرىشتۈردى(خىيانهت بولۇشىدىن قورقساڭ، ئۇالر مۇشۇنداق بولۇپ كهتسه 

بىرىگه ئارىىلشىپ كهتسه، ئۆيۈڭنى الزىم تۇت، تىلىڭغا ئوبدان ئىگه بول، بىلگىنىڭنى چىڭ تۇت، -بىر
ئىنكار قىلغىنىڭنى تهرىك ئهت، خۇسۇسهن پهقهت ئۆزۈڭنىال چىڭ تۇت، ئۆزۈڭدىن ئاۋام خهلقنىڭ ئىشىنى 

  .ھاكىم مۇستهدرهكته توپلىغان، سهھىھ. تهرىك ئېتىپ تۇرغىن
 ) ��� )  )�I 	YZ 	L9^,$) .06 �*0 (O$@  ��	 �  ! G  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 564
  .ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى خاتىرلىگهن، ھهسهن. بىرهر مۆجىزه ئاالمهت كۆرسهڭالر سهجده قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن
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ئهبۇ سهئىد جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 565

كىم جىنازىغا ئهگهشسه، جىنازا . جىنازىنى كۆرسهڭالر ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
بۇخارى، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، . ۇلمىغۇچه ئولتۇرمىسۇنقوي

   .ئهمما بۇ ئىشنى بىز يۇقىرىدا ئهمهلدىن قالدى دىدۇق. سهھىھ
 W�'5 L� �i+�� f� $� 	'/'() M#$12	 �*0�I 	YZ ) � ��4  (.R��I �� �/$  �   

يهنى ئالته سهھىھ كىتابتىن بۇخارى، مۇسلىمدىن باشقا (قى تۆت كىتاب بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھه. 566
بىز بۇ توغرىلىق . ئامىر ئىبنى رهبىيئهتدىن توپلىغان بولۇپ، يۇقىرىقىغا ئوخشاش، سهھىھ) تۆت كىتاب

  .توختىلىپ بولغان
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ئۇبهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 567
بىرهر كىشىنىڭ ئۆزىنى جاھىلىيهتكه مهنسۇپ قىلىپ، پهخىرلهنگىنىنى كۆرسهڭالر، ئۇنىڭغا : مۇنداق دېگهن

ھالىيهتنى ئوچۇق دادىسىنى يهنى جا. داداڭنىڭ ئىشىنى، قېرىندىشىنى چىڭ تۇت، چىڭ چىشله دهڭالر
  .ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئهيىبلهڭالر، ئهمما كىنايه قىلماڭالر
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ھۇ ئابدۇلال ئىبنى ئهبۇ ئهۋپا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 568

كېچىنىڭ بۇ تهرهپتىن ئالدىنى قىلىپ كهلگىنىنى كۆرسهڭالر، يهنى كۈن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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  .بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. كىرسه، جهزمهن روزا تۇتقۇچى ئىپتار قىلىپ بولىدۇ
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مهدھىيىچىلهرنى كۆرسهڭالر يۈزىگه توپا چېچىڭالر دېگهن ھهدىسنى ئهھمهد، بۇخارى، مۇسلىم، . 569

نهس ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، تهبرانى، بهيھهقى، ھاكىمالر توپلىغان، مىقداد ئىبنى ئۆمهر، ئىبنى ئهمرۇ، ئه
  .توپالنغان، سهھىھ، بۇ يۇقىرىدا ئۆتتى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن
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ھهدىس بىلهن ئوخشاش، پهقهت ئۇ جايدا ھاكىم توپلىغان دېگهن، بۇ جايدا  –563بۇ ھهدىس . 570
  .بولسا، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 571

ئاخىرىدا يهنه يېڭى ئاينى كۆرسهڭالر، . رامزاننىڭ يېڭى ئېيىنى كۆرسهڭالر، روزا تۇتۇڭالر: مۇنداق دېگهن
بهيھهقى، نهسهئى، . سىلهرگه ھاۋا تۇتۇق بولسا، مۆلچهرلهپ ھېسابالڭالر. يهڭالر، ھېيت نامىزى ئوقۇڭالر

  .ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى . ئۈستىگه يۇقىرىدا ئۆتتىبۇ ھهدىسمۇ يۇقىرىقىغا ئوخشاش، ئۇنىڭ . 572

جابىردىن، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، نهسهئى ئىبنى ئابباسدىن، ئهبۇ داۋۇد 
كۈننى  30، بۇ ھهدىسته توپلىغانھۈزهيفهدىن، يهنه ئهھمهد تهلق ئىبنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 

  .دۇساناش سۆزلىنى
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 573

بىرهر كىشىنىڭ مهسجىد ئىچىده نهرسه سېتىۋاتقان ياكى سېتىۋېلىۋاتقىنىنى كۆرسهڭالر، : گهنمۇنداق دې
يۈتۈپ كهتكهن نهرسىنى تهلهپ قىلىپ، ئىزدىگىنىنى كۆرسهڭالر، . ئالالھ تىجارىتىڭگه پايدا بهرمىگهي دهڭالر

  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىدى، سهھىھ. ئالالھ نهرسهڭنى قايتۇرۇپ بهرمىگهي دهڭالر
 qI$+Á� L q�RV �  ?���) j��0 "� �D9�� G	I� L .^�	 8Y &N[ �*0�I 	YZ ) � (.�, �� �  

ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 574
ر، قۇربانلىق ئاينىڭ يېڭى ئېيىنى كۆرسهڭال –12زۇلھهججىنىڭ يهنى ھهج ئېيى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ، . ئالمىسۇن) ھېيت كۈنگىچه(تىرناقلىرىنى - قىلىشنى ئىراده قىلغان كىشى چاچ
  .يۇقىردا ئۆتتى

 .�$�	 qu[ n�/ 4�  v*0�I 	YZ¡  &'@�	 vR0 ¡ ?��  GI� X ?�Y >�R) "Z ?�h) j�  ���5 N) ) q (��$g �  
ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 575

ئهگهر . سهن مېنى مۇشۇ ھالهتته كۆرسهڭ، يهنى تهرهت قىلىۋاتقان ھالهتته كۆرسهڭ، ماڭا ساالم قىلما: دېگهن
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. سهن ساالم قىلساڭمۇ مهن ساالم قايتۇرمايمهن
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ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهپپهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 576
ۇنى تېز مېنىپ، قىسقا ۋاقىت بۇ زۇۋانسىز، تىلسىز ھايۋانالرغا مىنسهڭالر، ئ: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كېچىده يول . بولۇپمۇ قهھهتچىلىك، قۇرغاق جايالردا تېز مېنىپ ئۆتۈپ كېتىڭالر. ئىچىده ھاجهتتىن چىقىڭالر
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. يۈرۈشنى الزىم تۇتۇڭالر، ھهقىقهت ئالالھ كېچىده يولنى قاتالپ قىسقارتىپ بېرىدۇ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 577

ىككى تىزىڭنىڭ رۇكۇ قىلغاندا، ئىككى قولۇڭنى رۇكۇدا رۇس، مهزمۇت تۇرغانغا قهدهر ئ: مۇنداق دېگهن
سهجده قىلغاندا بولسا، سهن زىمىننىڭ ھهجىمىنى، قاتتىقلىقىنى تاپقانغا قهدهر پىشانهڭنى . ئۈستىگه قويغىن

  .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن. زىمىنغا ئىمكانقهدهر رۇس، مهزمۇت قويغىن
 �$�1�	 BZ �jV nD �� n� 9() .@(R�	 M�� �D9�� 4/I 	YZ ) G (.F{$  �  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىنئائىش. 578
بىرىڭالر ھهج پائالىيىتىده ئهقبه تېشىنى ئېتىپ بولسا، ئايال كىشىدىن باشقا بارلىق نهرسىلهر : مۇنداق دېگهن

  .داۋۇد توپلىغان، سهھىھئهبۇ ) ئايالالر بولسا ئىھرامدىن چىقىپ بولسا، ھاالل بولىدۇ. (ھاالل بولىدۇ
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ئهبۇ سۇئلهبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 579
كۈندىن كېيىن تاپساڭ، سېنىڭ ئوقيارىڭ ئۇنىڭدا  بىرهر ئوۋغا ئوقيا ئاتساڭ، ئۇنى سهن ئۈچ: مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، بۇ ھهدىسنى ئهلبانى . تېخىچه بولسا، ئۇ نهرسه سېسىپ كهتمىگهن بولسىال يهۋهرگىن
  .سهھىھ دېگهن، ئوقيانى بىسمىلالھ دهپ ئېتىش شهرت
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ئهدىي ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 580

ئوۋغا ئوقيانى ئاتساڭ، ئوقيا توغرىسىغا تهگسىمۇ يىرتىۋهتسه، تېشىپ ئۆتۈپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇ چاغدا ئۇ سوقۇلۇپ، ئۆرۈلۈپ ئۆلگهن نهرسه بولىدۇ، . سه يىمىگىنتوغرىسىغا تىگىپ ئۆلتۈر. كهتسه، يىگىن

مۇسلىم، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه ) قۇرئاندا بۇنى ھارام دېگهن بار. (ئۇنى يىيىش ھارام
  .توپلىغان، سهھىھ

 ¹10 X $/ ��i) �*DIG� L �$0� .eNe 3$z L ?_�� >�/I 	YZ ) � �� (.@�Re \� �  
ئهبۇ سۇئلهبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 581

سهن ئوقيارىڭنى ئاتساڭ، ئۇ ئۈچ كۈن غايىپ بولۇپ كهتسه، ئاندىن شۇ پېتى تاپساڭ، : مۇنداق دېگهن
  . مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. سېسىپ كهتمىسىال يىگىن

نىڭ ئوخشىشى كۆپ ئۆتتى، شهرتى بىسمىلالھ دىيىش، قان چىقىش، ئوقيا سوقۇلۇپ، بۇ خىل ھهدىس
توغرىسىغا تهگمهسلىك، سۇدا غهرق بولماسلىق، سېسىپ كهتمهسلىك، ئوۋ ئىتى بولسا، ئۆزى يىۋالماسلىق، 

قان  باشقا بىر ئىت شېرىك بولماسلىك، قاپقان بولسا، بىسمىلالھ دهپ قۇرسا يىسه بولىدۇ، تور، قاپقاندا
  .چىقسىمۇ بولىدۇ، سېسىپ كهتمىسىال يهڭالر

 .*�/ �/ �1  �	 4] $/ �1*g$) $<'@z ���	 �/ ?�[� >0LI 	YZ ) E[ P (M�� �  
سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 582

ئاخشىمى سۈتكه قاندۇرالىساڭ، ئالالھ توسقان ئۆزى ئۆلگهن  سهن ئهھلىڭنى كهچ تهرهپته ھهر: مۇنداق دېگهن
يهنى سهن سۈت بىلهن زۆرۈرىيهتتىن قۇتۇلدۇڭ، ساڭا ئۆزى ئۆلگهن . (ئۆلۈكتىن ھهزهر قىلىپ يىراق تۇرغىن

  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ئۆلۈك ياكى ھارام نهرسه ھاالل بولمايدۇ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 583

بىرىڭالر قېرىندىشىنى زىيارهت قىلىپ، ئۇنىڭ قېشىدا ئولتۇرسا، ئىزنى، رۇخسهت : مۇنداق دېگهن
ئىمام سۇيۇتى، . دهۋىسته توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهندهيلىمى فىر. سورىمىغىچه قوپۇپ كهتمىسۇن

  .ئوتتۇرھال ھۆكۈم قىلغاندا، بۇ ھهدىس ھهسهن بولۇشى مۇمكىن. جامىئۇسسهغىيردا زهئىپ دېگهن
 �_1/ ngI �� nm�� L �� nm0 N) $/'< �D9�� I	# 	YZ ) ��3  (��0'�	 �� ?�$/ �  

نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مالىك ئىبنى ھۇۋهيرس رهزىيهلالھۇ ئه. 584
بىرىڭالر بىرهر قهۋىمنى زىيارهت قىلىپ بارسا، ئۇالرغا ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇمىسۇن، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 ئهھمهد ئۈچ كىتاب يهنى ئهبۇ. ئۇالرغا شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن بىر كىشى ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇپ بهرسۇن
  .داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 ) �i��  I$/9�$) �i+�$m/ �*��� L �D9g$�/ �*)�Q# 	YZ (�	GI9�	 \� �  ��i�	  
ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 585

ش بىلهن زىينهتلىگهن، قۇرئان كىتابقىمۇ زىينهت، ھهل كۈمۈ- مهسجىدلىرىڭالرنى ئالتۇن: مۇنداق دېگهن
ھهكىيىم توپلىغان، ئىمام سۇيۇتى زهئىپ دېگهن، ئهلبانى . بهرگهن چاغدا، ھاالكهت سىلهرگه يۈزلىنىدۇ

  .ھهسهن دهرىجىسىگه كۆتۈرۇلگهن دېگهن
 ���Z WgI W�<� 	Yh) .�w�$D �,�I 4�  "$i) "$k�	 �1/ ��Q 9@R�	 �# 	YZ ) P G (M�0�[ \� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 586
ئۇ . بهنده زىنا قىلغاندا، ئىمان ئۇنىڭدىن چىقىپ، بېشى ئۈستىده سايىدهك تۇرۇپ تۇرىدۇ: مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد، . ئىمان ئۇنىڭغا قايتىپ كېلىدۇ) قىلسايهنى قهتئىي قىلماسلىققا تۆۋبه (زىنادىن قول ئۈزسه، 
  .ھاكىم توپلىغان، بۇ ھهدىسنى ئهلبانى، شۇنداقال ئىمام سۇيۇتىيمۇ سهھىھ دېگهن

 �RV �/ n@� '� L $_R@��) .��$��	 >�# "Z } 3��0 B L $[9�^��) >�# "Z } 3��0 B L $[9�^��) $[$�# p@*) �D9�� ./� >�# 	YZ ) ��
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ئهبۇ ھۈرهيره، زهيىد ئىبنى خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 587
بىرىڭالرنىڭ دېدىكى زىنا قىلسا، زىنا قىلغانلىقى ئېنىق، : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئاندىن يهنه . دائىم بېشىغا قويۇپ ئهيىبلىمىسۇن. قامچىلىسۇن ئاشكارا بولسا، ئۇنى قامچىلىسۇن، يهنى قازى
ئۈچىنچى قېتىم يهنه زىنا قىلسا، گهرچه چۇپۇردىن بولغان، . زىنا قىلسا، يهنه قامچىلىسۇن، ئهيىبلىمىسۇن

ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر . يۇڭدىن بولغان ئارغامچىغىمۇ بولسا سېتىۋهتسۇن
  .غان، سهھىھتوپلى

 $D~D� $i/��� L $�<� L $�Y-) $´�)$, 	YZ ) �� " ! (��0'�	 �� ?�$/ �   
مالىك ئىبنى ھۇۋهيرس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 588

. ېيتىپ ناماز ئوقۇڭالرئىككىڭالر سهپهرگه چىقساڭالر، ئهزان توۋالپ، تهكبىر ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. چوڭراقىڭالر ئىمام بولسۇن

 E0�r�	 	'@1*g$) n���$� �*,�  	YZ L y��	 $_��  	' �,-) .1��	 � 7�)$, 	YZ L ¢IA	 �/ $_w� n��	 	'r -) �m%	 � 7�)$, 	YZ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 589
تۇرمۇش مول چاغدا سهپهر قىلىپ قالساڭالر، تۆگىلهرنىڭ زىمىندىن بولغان نىسىۋىسىنى : مۇنداق دېگهن

قىلىپ قالساڭالر، تۆگىنى تېزراق ھهيدهپ قىسقا ۋاقىتتا ئىشنى قهھهتچىلىك، قۇرغاقچىلىقتا سهپهر . بېرىڭالر
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ھهقىقهتهن يول . كېچىده يول ئۈستىده قونۇپ قالساڭالر، يولدىن يىراقراق يېتىڭالر. تۈگىتىڭالر
مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، . ھايۋانالرنىڭمۇ يولىدۇر، زهھهرلىك ھايۋان، ھاشارهتلهرنىڭ جايىدۇر، بولۇپمۇ كېچىده

  .پلىغان، سهھىھتىرمىزى تو
 �D$r � �	 "h) qu£) �+� ¥	�VZ B L .�-�/ yz �/ $<#I ?��Z �	 �$, 	YZ ) �� (�  �  

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 590
، تاماخور بولماستىن، ئالالھ ساڭا سهن سورىماستىن، نهپسىڭنى تهقهززا قىلماستىن، يهنى ئاچكۆز: ئۇنىڭغا

ئىبنى . رىزقىنى يهتكۈزۈپ بهرسه، ئۇنى قوبۇل قىلىپ ئال، ھهقىقهتهن ئۇنى ساڭا ئالالھ بهرگهندۇر دېگهن
  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس كۆپ ئۆتتى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، نئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادى. 591

ھهقىقهتهن ئۇ ئالالھتىن . بىرىڭالر سورىماقچى بولسا، يهنى دۇئادا، كۆپ سوراۋهرسۇن: مۇنداق دېگهن
  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. سورايدۇ

  .12	 �, ��h) OLG�+�	 q'�-,$) K$R5 �	 �*�-, 	YZ ) �� (	 � ¢$��R�  
ئىرباز ئىبنى سارىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 592

ئالالھدىن سورىساڭالر فىردهۋىس دېگهن جهننهتنى سوراڭالر، ھهقىقهتهن ئۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .لىغان، سهھىھتهبرانى توپ. جهننهتلهرنىڭ سىرىدۇر، يهنى ئهڭ ئهۋزهل، ئۈستۈنىدۇر
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ئالالھدىن سورىساڭالر قولۇڭالرنىڭ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 593
يهنى قولۇڭالرنىڭ ئىچى، (ن تهتۈر قىلىپ سورىماي، ئالقىنى بىلهن ئوڭ تۇتۇپ سوراڭالر دۈمبىسى بىله

بۇ ھهدىسنى ئهبۇ داۋۇد . يهنه بىر خاتىرىده يۈزۈڭالرغا سۇۋاڭالر دېگهن بار) ئالقىنى يۈزۈڭالرغا بولسۇن
  . ، سهھىھنتوپلىغامالىكدىن، ئىبنى ماجه، تهبرانى، ھاكىم ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 

  .ھهدىس بار بولۇپ، بۇ مهنىۋى مۇتىۋاتىردۇر، ئهڭ ئىشهنچىلىك 100دۇئادا قول كۆتۈرۈشكه 
 ���  ��$�L L ?� ?�Y �g� "'i�) �1/ ��R5 $¦ �@�5 N) ?1/ ��R0 $¦ ngI ?@, 	YZ ) W�1/ ��	 (�  ��	 �  

لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 594
بىرسى سىنى سهندىن بىلىدىغان نهرسىسى بىلهن تىلالپ ئهيىبلىسه، سهن ئۇنى ئۇنىڭدىن : مۇنداق دېگهن

يهنى ساۋاب، . (ئۇنىڭ ئهجرى ساڭا، ۋابالى ئۇنىڭغا بولىدۇ. بىلىدىغان نهرسهڭ بىلهن تىللىما، ئهيىبلىمه
  .ئىبنى مۇنىيئ توپلىغان، سهھىھ) بۇ ئهخالقتا كامالهتكه يېتىشتۇر. تارتىدۇپايدىنى سهن ئالىسهن، زىياننى ئۇ 

 ��*@DI n@< �090 W��� L yR@�	 P~0 $D P~0 N) �D9�� 9^, 	YZ ) " G (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 595

تىزنى ) تىزنى بۇرۇن قويۇپ چوكالنغاندهك(بىرىڭالر سهجده قىلغاندا، تۆگىگه ئوخشاش : اق دېگهنمۇند
. ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ.  بۇرۇن قويماي، ئىككى قولنى ئىككى تىزدىن بۇرۇن قويسۇن

. بۇرۇن قويۇش مهخسهت ئىككى قولنى ئىككى تىزىدىن. تۆگىنىڭ تىزى ئالدىدا ئىنساننىڭ بولسا پۇتىدا(
  )تۆگىنىڭ ئالدى تىزى ئىنساننىڭ تىزى ئورنىدا
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 596

الر سهجده قىلغاندا، رۇس، مۆئتىدىل، تۈز تۇرسۇن، ئىت پاچىقىنى چاپلىغاندهك ئىككى بىرىڭ: دېگهن
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ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى خۇزهيمه، زىيائۇلمهقدهسى . بىلىكىنى يهرگه چاپلىۋالمىسۇن
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 597

بهنده سهجده قىلسا، ئۇنىڭ بىلهن : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهھمهد، مۇسلىم . ، ئىككى ئالقان، ئىككى تىز، ئىككى قهدهمبىلله يهتته ئهزايى سهجده قىلىدۇ، پىشانىسى

  .تۆت كىتاب يهنى نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئابدۇ ئىبنى ھۇمهيىدلهر توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( ?�()�/ W)I	 L ?�+D W�) !9^, 	YZ ) � �� ( �	~�	 �   

لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 598
ئهھمهد، . سهجده قىلغاندا ئىككى ئالقىنىڭنى قويۇپ ئىككى جهينىكىڭنى كۆتۈرۈپ قىلغىن: مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 599

قۇرغاق زىمىندا . تۇرمۇش مول زىمىندا سهيره قىلساڭالر، ھايۋانالرنىڭ نىسىۋىسىنى بېرىڭالر: مۇنداق دېگهن
كېچىده قونماقچى بولساڭالر، يول ئۈستىده ياتماڭالر، يول بارلىق . يره قىلساڭالر، تېز مېڭىڭالرسه

  .بهزار توپلىغان، سهھىھ. ھايۋانالرنىڭ جايىدۇر
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هت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاي. 600
سىنى ياخشىلىقىڭ خۇرسهن، خۇشال قىلسا، يامانلىق، گۇناھىڭ، خاپا قىلىپ غهمگه : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقى، . سالسا، سهن ھهقىقى مۆئمىن ھېسابلىنىسهن
  .ھزىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھى
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 601
ىڭالرنىڭ بىر لوقما تامىقى چۈشۈپ كهتسه، ئۇنىڭدىن ئهزىيهت، مهينهت نهرسىنى بىر: مۇنداق دېگهن

قاچىنىڭ تېگىدىكى تائامنىمۇ پاكىز يهپ، بارماقلىرى . تازىلىۋېتىپ، شهيتانغا تاشالپ بهرمهي يهۋهتسۇن
مۇسلىم، . بىلهن سۈرتۈپ يالىۋهتسۇن، سىلهر بهرىكهتنىڭ تائامنىڭ قايسى يېرىده ئىكهنلىكىنى بىلمهيسىلهر

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئىيلهر توپلىغان، سهھىھ
90 B ��h) $_(R�0 L� $_(R�0 f� n091a$� q90 ��k B L "$r�F�� $_ 90 B L $_�D-�� L |YA	 �/ $� $/ ��) �D9�� .(� >r(, 	YZ 8I
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هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئ. 602

بىرىڭالرنىڭ بىر لوقما تامىقى چۈشۈپ كهتسه، پاكىز تازىالپ يهۋهتسۇن، ئۇنى شهيتانغا : دېگهن
ىده بارماقلىرىنى يالىمىغۇچه ياكى يالىتىۋهتمىگىچه لۆڭگىگه سۈرتمىسۇن، تائامنىڭ قايسي يىر. قالدۇرمىسۇن

  سهھىھ.مۇسلىم، ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان. بهرىكهت بارلىقىنى ئۇ بىلمهيدۇ
 �g� �$a	 �5��/	 ng��	 4(, 	YZ ) �� H5 (¢$��R�	 �  

ئىرباز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 603
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تهبرانى ، بۇخارى تارىخىدا توپلىغان، . لىنى سۇ بىلهن سۇغارسىمۇ ئهجىر بېرىلىدۇئهر كىشى ئايا: دېگهن
  .ساندا تهكرار كهلگهن، ئهرهبچىسى شۇنداق ئىكهن –603بۇ ھهدىس يهنىال  .ھهسهن

 q'�*<$) .R�	��	 G$  "h) qL9�g$) �i, "Z } qL9�g$) �i, "Z } qL9�g$) �D9�� �i, 	YZ ) q G (M�0�[ \� �  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  .603

ئىككىنچى قېتىم، ئۈچىنچى قېتىم . سىلهردىن بىر كىشى مهست بولسا، ئۇنى قامچىالڭالر: مۇنداق دېگهن
ۋۇد، ئىبنى ماجه، تىرمىزى ئهبۇ دا. مهست بولسا، يهنه قامچىالڭالر، تۆتىنچى قېتىمدا ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر

ئىمام نهۋهۋى بۇ ھۆكۈمنىڭ مهنسۇخ يهنى كۈچكه ئىگه ئهمهس، . توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهنگه قايتقان
ئهمهلدىن قالغانلىقىغا ئىجمائ دهلىل بوالاليدۇ، ئىجمائ ناسخ، مهنسۇخ يهنى ئهمهلدىن قالدۇرغۇچى ھهم 

ساھابىالر، تابىئىنالر . الغانلىقىغا دهلىل بولىدۇ دېگهنقالغۇچى بولمىسىمۇ بۇ ھهدىسنىڭ ئهمهلدىن ق
  .ئۆلتۈرمىگهن، بۇ ئىجمائ

 q$0Z ��L$10 } q9`��) q$Q� ��L$10 "� G	I-) ���Z �w1�� $+�, �D9�� n, 	YZ ) P �� �� (M�i� \� �   
هلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ. 604

غىالپتىن سۇغارسا، ئاندىن ئۇنى قېرىندىشىغا قىلىچنى كۆرۈپ بېقىش ئۈچۈن، بىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
شهيخ ئهھمهد، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، . سۇنۇپ بهرمهكچى بولسا، غىالپقا سېلىپ ئاندىن سۇنۇپ بهرسۇن

  .ئهلبانى بۇ ھهدىس ھهسهن دېگهن
[� �/ 9�� �i��  ��, 	YZ	'�'() 3$*i�	 n : �i��  L ) q ! � �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 605
بىر كىشى ساالم قىلسا، ۋه ) يهنى يهھۇدىي، ناساراالردىن(سىلهرگه ئهھلى كىتابتىن : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئىبنى . دېمهڭالرشۇ سۆزنىال قىلىپ ئاخىرىنى ئهلهيكۇم  دهپ قويۇڭالر، يهنى 
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ

�[9�� &'(0 $�h) G'_��	 �i��  ��, 	YZ :n() ?��  �$��	 : ?��  L ) � �� ?�$/ ( �  ��	 �   
ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ. 606

يهنى سام دېگهن ئۆلۈم (سىلهرگه يهھۇدىيالر ساالم قىلسا، مۇنداق دهيدۇ، ئهسسامۇ ئهلهيكۇم : مۇنداق دېگهن
. دهڭالر) يهنى سىلهرگىمۇ شۇ بولسۇن(سىلهرمۇ ۋهئهلهيكۇم ) دېگهن بولىدۇ، سىلهرگه ئۆلۈم بولسۇن دهيدۇ
  . مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

Z �1/ �*g$� j�(0 f� �R�0 N) q90 4�  �$��	 L �	91�	 �D9�� W� 	Y ) G P �� (M�0�[ \� � «  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 607

بولسا، تاماقتىن ھاجىتىنى ئادا  ئهزاننى ئاڭلىسا، قولىدا تاماق يهۋاتقان قاچىسىبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد، ھاكىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. قىلمىغۇچه قاچىنى قويمىسۇن، يهنى يهۋېلىپ نامازغا بارسۇن

&'(0 ng��	 >R� 	YZ : �_i�[� '_) O$1�	 ?�[ ) G � 9Q �� ?�$/ (M�0�[ \� �   
ىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن. 608

دېگىنىنى » ئىنسانالر ھاالك بولدى، تۈگهشتى، ئىنسانالر ھاالك بولسۇن«بىر كىشىنىڭ : مۇنداق دېگهن
مالىك، مۇسلىم، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ). چۈنكى ئۇمۇ ئىنسان(ئاڭلىساڭ، دهل شۇ كىشى بالدۇر ھاالك بولىدۇ 

  .غانبۇخارى ئهدهبته توپلى
 �	 j 	G �g-) �	91�	 >R� 	YZ ) �� (M�^  �� �RD �   

كهئبى ئىبنى ئوجرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 609
ئهزان نىداسىنى ئاڭلىساڭ، ئالالھنىڭ چاقىرىقچىسىغا ئاۋاز قوشقىن، يهنى نامازغا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ىنچىقق
"'�'(0 ?�	yg >R� 	YZ :"'�'(0 �_*R� 	YZ L >1��� 9() >1��� 9< : !-,� 9() !-,� 9< ) �� q �� ( G'R�/ ��	 �  ) q ( � 
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ئىبنى مهسئۇد، گولسوم خوزائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى رهسۇلۇلالھ . 610

قوشنىلىرىڭنىڭ ساڭا، سىلى ياخشى ئادهم، ياخشىلىق : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ
قىلغۇچى دىگىنىنى ئاڭلىساڭ، سهن ياخشىلىق قىلغۇچى، ياخشى كىشى ھىساپلىنىسهن؛ يامان قىلدىال، 

ماجه ئهھمهد، تهبرانى، ئىبنى . سىلى يامان كىشى دىگىنىنى ئاڭلىساڭ، سهن يامان ئادهم ھېسابلىنىسهن
يهنى شۇ سۆزلهرنى قوشنىالرنىڭ ئاغزىدىن ئاڭالپ بېقىڭالر، مهخپى ھالهتته تىڭشاڭالر، . توپلىغان، سهھىھ

  .بۇ دېگهن گۇۋاھلىقتۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 611

. خورازنىڭ قىچقىرغان ئاۋازلىرىنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا، ئالالھتىن پهزلىنى سوراڭالر: مۇنداق دېگهن
غىنىنى ئاڭلىساڭالر، ئالالھقا سېغىنىپ، شهيتاندىن ئېشهكنىڭ ھاڭرى. چۈنكى، خوراز پهرىشتىنى كۆرهلهيدۇ

ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد قاتارلىقالر . چۈنكى، ئېشهك شهيتاننى كۆرىدۇ. پاناھ تىلهڭالر
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ئوسهيد، ئهبۇ ھومهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 612
هرهپتىن بىرهر ھهدىس ئاڭلىساڭالر ئۇ ھهدىسنى قهلبىڭالر تونىسا، ئېتىراپ سىلهر مهن ت: مۇنداق دېگهن

تۇيغۇلىرىڭالر، تهنلىرىڭالر يۇمشىسا، سىلهر ئۇ ھهدىسنى سىلهرگه يېقىن دهپ قارىساڭالر، مهن - قىلسا، ھېس
مهن ). يهنى ئۇنى قوبۇل قىلىپ، ئهمهل قىلساڭالر بولىدۇ(شۇ ھهدىسنى سىلهرگه سۆزلهشكه اليىقتۇرمهن 

تۇيغۇڭالر، تهنلىرىڭالر يىرگىنىپ، -توغرىلىق بىرهر ھهدىسنى ئاڭلىساڭالر قهلبىڭالر ئىنكار قىلسا، ھېس
نهپرهتلهنسه، ئۇ ھهدىسنى ئۆزۈڭالردىن يىراق كۆرسهڭالر، مهن ئۇنداق ھهدىستىن سىلهردىنمۇ بهكرهك 

  .، ئهلبانى ھهسهن دېگهنئهھمهد، ئهبۇ يهئال توپلىغان). يهنى ئۇنى قوبۇل قىلماڭالر(يىراقمهن 
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 613

مۇئهززىننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭالر ئۇ دېگهننىڭ ئوخشىشىنى دهڭالر، ئاندىن ماڭا : مۇنداق دېگهن
ئاندىن مهن . رهھمهت يولاليدۇ 10سا، ئالالھ ئۇنىڭغا كىم ماڭا بىر قېتىم ساالم يوللى. ساالم يولالڭالر-دۇرۇت

ئۇ جهننهتتىكى بىر ئورۇن، ئالىي مهرتىۋه بولۇپ، پهقهت . ئۈچۈن ئالالھدىن ۋهسىيله، يېقىنلىق سوراڭالر
ئالالھنىڭ بهندىلىرىنىڭ ئىچىده بىرال بهندىگه اليىقتۇر، شۇ بهنده مهن بولۇپ قىلىشىمنى بهكمۇ ئۈمىد 

ن ئۈچۈن ئاشۇ ۋهسىيلىنى، يېقىنچىلىقنى سورىسا، ئۇ كىشىگه شاپائىتىم ھاالل بولۇپ كىم مه. قىلىمهن
  مۇسلىم، ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئىيالر توپلىغان، سهھىھ )مهقاممهھمۇد بولۇشى مۇمكىن. (يېتىدۇ

 &'(0 $D 	'�'() MNm�$� 3'�0 "Y�a	 �*R� 	YZ ) �� (��� �� Y$R/ �   
ئىبنى ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مۇئاز . 614

مۇئهززىننىڭ نامازغا چاقىرغىنىنى يهنى ئهزاننى ئاڭلىساڭالر، سىلهرمۇ ئۇ دېگهندهك : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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  . ئهھمهد توپلىغان، بۇ ھهدىس ھهسهن. دهڭالر
فهالھ دېگهنده ال ھهۋله ۋهال قۇۋۋهته ئىلال بىلالھ دىيىش، باشقا ھهييه ئهلهسساالت، ھهييه ئهلهل 

  .ھهدىسته چىقىدۇ
 ) ���� ( "Y�a	 &'(0 $/ n�/ 	'�'() �	91�	 �*R� 	YZ ) � �� ?�$/4  ( 9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 615
مالىك، . نىدانى يهنى ئهزاننى ئاڭلىساڭالر، مۇئهززىن دېگهننىڭ ئوخشىشىنى سىلهرمۇ دهڭالر: ۇنداق دېگهنم

  . ئهھمهد، ھاكىم، تۆت كىتاب توپلىغان، سهھىھ
ئۈچ كىتاب بولسا، . ئىېسىڭىزده بولسۇن، تۆت كىتاب بولسا، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه

  .ۇرئىبنى ماجهدىن باشقىسىد
 �1/ 	I	�) 	'g�� N) ¢I-� �*�� L W<L 	YZ L ���  	'�Q95 N) ¢I-� "' $r�$� �*R� 	YZ ) " � �� ( 90# �� ./$,� �  ) � �� ( � 
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ى بىرهر زىمىندا ۋابا كېسىلىنىڭ بارلىقىن: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 616

سىلهر بار زىمىندا ۋابا كېسىلى يۈز بهرسه، ئۇنىڭدىن قېچىپ چىقىپ . ئاڭلىساڭالر، ئۇ جايغا كىرمهڭالر
بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى ئۇسامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . كهتمهڭالر

  . ، سهھىھتوپلىغانھۇ ئهنھۇدىن ئهھمهد، بهيھهقى ئابدۇرهھماندىن، ئهبۇ داۋۇد ئىبنى ئابباس رهزىيهلال
شۇنىڭ ئۈچۈن، . ۋابا كېسىلى تېز يۇقىدىغان كېسهل بولۇپ، سائىتىگه نهچچه مىڭ ئادهم ئۆلىدۇ

  .ئالالھقا تهۋهككۈل قىلىپ تهۋبه بىلهن شهھىدلىكنى كۈتۈڭ. كىرمهڭ، چىقماڭ
g�� N) ¢I-� �*�� L W<L 	YZ L ���  	'�Q95 N) ¢I-� "' $r�$� �*R� 	YZ �1/ 	I	�) $_1/ 	' ) " � �� ( 90# �� ./$,� �   

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئىالر ئۇسامهت ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن توپلىغان . 617
  .ھهدىسكه ئوخشاشتۇر –616بولۇپ، ئۈستىدىكى 
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بهقىيرهتۇلىھاللىييه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 618

ئاشۇ تهرهپتىكى قهۋملهرنىڭ : ۋهسهللهم سول قولى بىلهن شهرققه ئىشارهت قىلىپ تۇرۇپ مۇنداق دېگهن
. ىيامهت يېقىن قالغان بولىدۇ، ئارقىدىنال يۈز بېرىدۇئىچىده يهر يۈتۈپ كېتىشنى ئاڭلىساڭالر، جهزمهن ق

  .ئهھمهد، ھاكىم، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
 	'1i5 B L q'� -) .��[$2	 �	bR� 8b*R0 �/ �*R� 	YZ ) �$���	 �� �� " �� ( \� �   

هسهللهم ئۇبهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ. 619
بىرهر كىشىنىڭ ئۆزىنى جاھىلىيهتكه نىسبهت بېرىپ، پهخىرلهنگىنىنى كۆرسهڭالر، ئۇنى : مۇنداق دېگهن

سهن جاھىلىيهتنى مهھكهم چىشله، داداڭغا، بوۋاڭغا ئېسىل دهڭالر، يهنى :  كىنايه قىلماي، بهلكى ئوچۇقال
  .، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ھهببان. جاھالىيهتكه نىسبهتهن بىرىڭالر
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 620

ىغىنىنى ئاڭلىساڭالر، ئالالھقا سېغىنىپ شهيتاندىن كېچىده ئىتنىڭ قاۋىغىنىنى، ئىشهكنىڭ ھاڭر: دېگهن
كىشىلهر تىنچلىنىپ، جىمىققاندا سىرتقا ئاز چىقىڭالر، . ئۇالر سىلهر كۆرمىگهننى كۆرهلهيدۇ. پاناھ تىلهڭالر

ئىشىكلهرنى تاقىغاندا، . ھهقىقهتهن ئالالھ ئهززه ۋه جهلله كېچىده ئۆزى خالىغان مهخلۇقلىرىنى تارقىتىۋېتىدۇ
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. ھنىڭ ئىسمىنى ئهسلهپ، بىسمىلال دهپ تاقاڭالر، شۇنداق تاقالغان ئىشىكنى شهيتان ئاچالمايدۇئالال
ئهھمهد، ) يهنىال بىسمىلال دهپ(تولۇنالرنى يېپىپ، ئاغزىنى مهھكهم ئىتىڭالر -تاۋاقالرنى، چېلهك-قاچا

   .بۇخارى ئهدهپته، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ
 )��� � ( ��i) n�i�	 >�� 	YZ ) q ("$�  �   

ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 621
يهنى . (كهمچهنده بېرىدىغانلىقىڭنى ئېنىق دهپ قويغان بولساڭ، كهمچهنلهپ بېرىۋهر: مۇنداق دېگهن

  .سهھىھ. ىبنى ماجه، ئهھمهد توپلىغانئ) خورمىنى كهمچهنلهپ سېتىش مهسىلىسى
 9^��� L �Ne 4�  ���) $R�I� L� 4�� $eNe I90 X "h) M9�	L 4�  ���) p*1e	 L� 4�� M9�	L I90 ��) �5N� � �D9�� $_, 	YZ
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ئابدۇرهھمان ئىبنى ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 622

رهكئهت ياكى ئىككى رهكئهت نامىزىدا سهۋهنلىك ئۆتكۈزۈپ بىر بېرىڭالر : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئوقۇغىنىنى بىلهلمىسه رهكئهت ياكى تۆت رهكئهت باشالپ ئوقۇسۇن، ئۈچ رهكئهتتىن ئوقۇغىنىنى بىلهلمىسه بىر 

تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، . بېرىشتىن بۇرۇن ئىككى سهجده قىلىۋهتسۇن ئۈچتىن باشالپ ئوقۇپ، ساالم
  .باشقا كىتابالردىمۇ بار

 ���  '_, N) ${$< �**�0 X 	YZ L '_��	 $59^, ���R) ${$< �**,$) �$/�	 $_, 	YZ ) �� (My`a	 �   
هلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇغهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 623

ئىمام سهۋهنلىك ئۆتكۈزۈپ، نامازنى ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىپ تامام قىلسا ياكى تهشهھھۇدتا : مۇنداق دېگهن
ئۇنداق قىلمىسا سهۋهنلىك . ئولتۇرماي ئورنىدىن قوپۇپ كهتسه، سهۋهنلىكنىڭ ئىككى سهجدىسىنى قىلىدۇ

ئۇنداق قىلماي سهۋهنلىك بىلهن قوپۇپ . ىككى سهجده قىلىدۇياكى نامازنى ئۇالپ ئوقۇپ تامام قىلسا، ئ. يوق
تهبرانى . ئاخىرى قايتا ئوقۇيدۇ- كهتسه، كارى بولمىسا، سهھۋه يوق بولىدۇ، لىكىن نامازنى باشتىن

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 624
سۇ ئىچىپ يهنه ئىچمهكچى بولسا، قاچىنى . بىرىڭالر سۇ ئىچسه، قاچىنىڭ ئىچىگه تىنمىسۇن: مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن. چسۇنئاغزىدىن يىراق قىلىپ تۇرۇپ تىنىۋېلىپ، ئاندىن قايتا ئى
�1��� ��*0 B L �1��� q�DY �k N) �N%	 45� 	YZ L �$��	 � �+1*0 N) �D9�� 3�V 	YZ)! § (MG$*< \� �   

ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 625
ھاجهتخانىغا بارسا، ئهۋرىتىنى ئوڭ قولى . ڭالر سۇ ئىچسه، قاچىنىڭ ئىچىگه تىنمىسۇنبىرى: مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. بىلهن تۇتمىسۇن، شۇنداقال ئوڭ قولى بىلهن تازىلىمىسۇن
 ) ���� ( 9�	L �+1� 3�F0 N) �D9�� 3�V 	YZ ) P (MG$*< \� �   

نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئه. 626
بىرىڭالر سۇ ئىچكهنده بىر تىنىق بىلهنال ئىچمىسۇن يهنى قاچىنى يىراق قىلىپ تۇرۇپ : مۇنداق دېگهن

  . ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. تىنىۋېلىپ، ئاندىن قايتا ئىچسۇن
  .بىلهن قىلغانالر ساۋاب تاپىدۇ، قىاللمىغاننى ئهيىبلىمهڭمهزكۇر ئىشالر سۈننهت، مۇستهھهپتۇر، ئىخالس 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 627

مالىك، . سىدا ئىت سۇ ئىچىپ قويسا، قاچىنى يهتته قېتىم يۇيىۋهتسۇنبىرىڭالرنىڭ قاچى: مۇنداق دېگهن
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  .بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( $�G �� "h) �1/ 	'��*) ���	 �*��V 	YZ ) q (.�, �� �   

ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه سهلهمهت . 628
ھهقىقهتهن ئۇنىڭ . غهر قىلىپ ئېغىزىڭالرنى چايقىۋېتىڭالر-سۈت ئىچسهڭالر، غهر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. يېغى، قۇۋۋىتى بار ئىكهن
 بارلىق كىتابالردا بۇ ئىشنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆزى شۇنداق قىلغان، بۇ ئىش يهنى

بهزى ھهدىسلهرده ئۇنداق قىلمىغان بولغاچقا، . سۈت ئىچسه ئاغزىنى چايقاش مۇستهھهپ دېگهنلهر بار
  .مۇستهھهپمۇ ئهمهس دېگهن بار
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ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ . 629

ئۇالر ھاراق ئىچسه قامچىالڭالر، يهنه ئىچسه يهنه شۇنداق، يهنه ئىچسه يهنه قامچىالڭالر، : مۇنداق دېگهن
  . ھىھئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سه. تۆتىنچى قېتىمدا ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر

ئۆمهر، . قامچا ئۇرۇش كۈچكه ئېگه دېدۇق 80لېكىن، بۇنى بىز يۇقىرىدا ئۆلتۈرۈش ئهمهلدىن قالغان، 
  .قامچا ئۇرغان 80ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالر 
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ئابدۇرهھمان ئىبنى ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 630

بىرىڭالر نامىزىدا بىر رهكئهتمىدۇ، ئىككىمىدۇ؟ دهپ شهك قىلسا، ئۇنى : ۇنداق دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم م
ئۈچمىدۇ، تۆتمىدۇ؟ دېسه، ئۈچ رهكئهت . ئىككىمىدۇ، ئۈچمىدۇ؟ دېسه، ئىككى قىلسۇن. بىر رهكئهت قىلسۇن

الغىنىنى گۇمان زىيادىگه، ئىشهنچ ئازراقىغا بولسۇن، ئازراقتىن باشالپ نامىزىنىڭ ق. قىلىپ ئوقۇسۇن
ئهھمهد، ھاكىم، . تولۇقالپ ئوقۇۋېتىپ، ساالم بېرىشتىن بۇرۇن ئولتۇرغان ھالدا ئىككى سهجده قىلىۋهتسۇن

  .ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھ. 631
بىرىڭالر نامىزىدا شهك قىلىپ، ئىككى رهكئهت ياكى ئۈچ رهكئهت ئوقۇغىنىنى بىلهلمىسه، : مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. شهكنى نېرى تاشالپ شهكسىز ئىشهنچ ئۈستىگه ئۇالپ ئوقۇسۇن
�D9�� ?V 	YZ  "h) ���0 "� n@< p59^, 9^��� } �(�*,	 $/ 4�  ��� L ?F�	 ��r��) = $R�I� �� $eNe 4�� �D I90 ��) �5N� �
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 632

بىرىڭالر نامىزىدا شهك قىلىپ ئۈچ رهكئهت ياكى تۆت رهكئهت ئوقۇغىنىنى بىلهلمىسه، شهكنى : مۇنداق دېگهن
. ئاندىن ساالمدىن بۇرۇن ئىككى سهجده قىلىۋهتسۇن. تاشلىۋېتىپ، شهكسىز ئىشهنگىنىگه ئۇالپ ئوقۇسۇن

قۇۋهتكهن بولسا، ئۇنىڭ نامىزى جۈپلىنىدۇ، ئهگهر تۆت رهكئهت نامازنى كامىل ئوقۇغان ئهگهر بهش رهكئهت ئو
ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى . بولسىمۇ، بۇ ئىككى سهجده شهيتاننى قوغاليدۇ، بۇرنىغا قۇم تىقىدۇ

  .ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
 "h) p(��	 4�  ��� L ?F�	 E���) �5N� � �D9�� ?V 	YZ L .�)$� .RD��	 >�$D ./$5 �5N� >�$D "h) p59^, 9^, �$*�	 �(�*,	
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ى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ. 633
بىرىڭالر نامىزىدا شهك قىلسا، شهكنى  تاشالپ ئىشهنچ ئۈستىده يهنى ئازدىن باشالپ ئۇالپ : مۇنداق دېگهن

ئهگهر نامىزى . كامىل، تولۇق ئوقۇپ، سهھۋهنلىككه، ئۇلىغانلىقىغا ئىككى سهجده قىلىۋهتسۇن. ئوقۇسۇن
ئهگهر نامىزى . پله، ئىككى سهجدىمۇ نهپله بولىدۇكامىل، تولۇق بولۇپ بولغان بولسا، بۇ بىر رهكئهت ناماز نه

كام بولغان بولسا، بۇ بىر رهكئهت ناماز نامازنى كامىل تولۇقاليدۇ، ئىككى سهجده بولسا شهيتاننىڭ بۇرنىغا 
  . ئىبنى ھهببان، ھاكىمالر توپلىغان، ھهسهن. قۇم تىقىدۇ

ھۋهنلىك كۆرۈلسه، ئىككى سهجدىنى سه. پهرز كام بولۇپ قالسا، سهجده سهھۋه بىلهن ئادا تاپمايدۇ
  .ساالمدىن بۇرۇنال قىلىۋېتىڭ، ئاندىن ساالم بېرىسىز

 $@�� �´ N) �$FR�	 �D	9�Z !9_V 	YZ ) " � �� (.�+(��	 �10# �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، زهينهپ سوقهپى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 634

ئايالالرنىڭ بىرهرسى خۇپتهن نامىزىغا چىقىپ قالسا، خۇشپۇراق ئهتىر  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .مۇسلىم، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ئىشلهتمىسۇن

 �1  ��F0 f� �1R�5 �	 .i{N/ &	b5 N) $�N, ��Q� 4�  ���a	 �_V 	YZ ) I	b@�	 (M�i� \� �   
ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 635

مۇسۇلمان كىشى قېرىندىشىغا قۇرال كۆتۈرۈپ قۇرالىنى ئاشكارىلىسا، قۇرالنى ئۇنىڭدىن نېرى : مۇنداق دېگهن
.  بهزار توپلىغان، ھهسهن. قىلىپ، غىالپقا سېلىپ قايتۇرمىغىچه ئالالھنىڭ پهرىشتىلىرى لهنهت قىلىدۇ

  .ھهزهر قىلسۇن ئىككى دۆلهت
G$1/ 8G$10 } ��u0 } I$1�	 L .12	 p� nR� f� !'a$� �jg I$1�	 KZ I$1�	 n[� L .12	 KZ .12	 n[� I$� 	YZ : B G'�Q .12	 n[� $0
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 636

جهننهت ئهھلى جهننهتكه، دوۋزاخ ئهھلى دوۋزاخقا كىرىپ بولغاندا، ئۆلۈم كهلتۈرۈلۈپ، : مۇنداق دېگهن
ئاندىن بىر ) ر سۈرهتته بوغۇزلىنىدۇيهنى قوچقا(جهننهت بىلهن دوۋزاخ ئوتتۇرىدا قويۇلۇپ بوغۇزلىنىدۇ 

ئهي، دوۋزاخ . ئهمدى ئۆلۈش يوق، مهڭگۈ قالىسىلهر! ئهي، جهننهت ئهھلى: جاكارچى مۇنداق توۋاليدۇ
جهننهت ئهھلىگه خۇشاللىققا خۇشاللىق زىياده بولىدۇ، دوۋزاخ . ئهمدى ئۆلۈم يوق، مهڭگۈ قالىسىلهر! ئهھلى

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ده بولىدۇقايغۇ زىيا- قايغۇغا غهم- غهمئهھلىگه 
  

  يىلىدىغان سهھىھ ھهدىسلهرېناماز ئوقۇسا د
  

 $_1�� L �1�� "$r�F�	 �k B $_1/ "9��) M�*, KZ �D9�� 4�� 	YZ ) �$���	 �� (�Rr/ �� y@g � .  
سهللهلالھۇ ئهلهيھى جۇبهير ئىبنى مۇتئىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 637

بىرىڭالر ئالدىدا قويغان سۇترىگه قاراپ ناماز ئوقۇسا ئۇنىڭغا يېقىن تۇرسۇن، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان سهھىھ. شهيتان ئۇنىڭ بىلهن سۇتره ئارىسىدىن ئۆتهلمهيدۇ
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 638

قۇۋاتسا بىرهر بىرىڭالر كىشىلهرنى توسۇپ تۇرىدىغان نهرسىگه يهنى سۇترىگه قاراپ ناماز ئو: مۇنداق دېگهن
يهنه ئۇنىمىسا ئۇنى ئۆلتۈرسۇن، يهنى . كىشى ئالدىدىن ئۆتۈشنى ئىراده قىلسا، ئۇنى توسىسۇن، ئىتتىرسۇن

  .ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. قاتتىق ئۇرسۇن، ئۇ دېگهن شهيتاندۇر
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ئهسمهت ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 639

بىرىڭالر جۈمئه نامىزىنى ئوقۇسا، سۆز قىلىۋهتمىگىچه ياكى سىرتقا چىقىمىغۇچه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ۇن، يهنى ئارىلىقنى بىر ئېغىز سۆز بىلهن بولسىمۇ ئايرىۋېتىپ جۈمئهدىن كېيىن ئۇالپال نهپله ناماز ئوقۇمىس

  . تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ئوقۇسۇن
  .يۆتىلىشكه بۇ ھهدىسنى دهلىل قىلىدۇ

 $R�I� $[9R� nm��) .R2	 �D9�� 4�� 	YZ ) " � �� (M�0�[ \� �   
لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 640

. بىرىڭالر جۈمئه نامىزىدىن كېيىن ناماز ئوقۇماقچى بولسا، تۆت رهكئهت ناماز ئوقۇسۇن: مۇنداق دېگهن
  .مۇسلىم، ئهھمهد، نهسهئىلهر توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 641
بىرىڭالر ناماز ئوقۇسا، ئالدىغا سۇتره قويۇپ ئوقۇسۇن، يهنى نهرسه سانجىپ قويۇپ : مۇنداق دېگهن

يېقىن تۇرسۇن، ئالدىدىن بىرهر كىشىنى ئۆتكىلى قويمىسۇن، ئهگهر ئۆتىمهن دهپ كهلسه  ئوقۇسۇن، ئۇنىڭغا
ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، ئبىنى ماجه، ئىبنى . ئۇنى ئۆلتۈرسۇن، يهنى قاتتىق ئۇرسۇن، ئۇ شهيتان

  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 642
بىرىڭالر بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رهكئهت سۈننهت نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ، ئوڭ يېنىچه : مۇنداق دېگهن

  .بان توپلىغان، سهھىھئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ھهب. ئازراق يېتىۋالسۇن
 $_�) nm�� L� ���gI p� $_�R^�� 	9�� $� Y�0 N) ���R� W�£) �D9�� 4�� 	YZ ) E[ P �� G (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 643
ئۇ ئىككى . اندا ئىككى ئايىغىنى سېلىپ، باشقىالرغا ئازار بهرمىسۇنبىرىڭالر ناماز ئوقۇغ: مۇنداق دېگهن

ئهبۇ . ئاياغنى ئىككى پۇتىنىڭ ئارىسىدا قويۇپ قويسۇن ياكى پاكىز بولسا ئۇنىڭ بىلهن ناماز ئوقىۋهرسۇن
  .داۋۇد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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جابىر، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 644

ئاستىغا  بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا ئالدىغا، ئوڭ تهرىپىگه تۈكۈرمىسۇن، سول تهرىپىگه ياكى قهدىمى: دېگهن
  . ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، نهسهئى خاتىرلىگهن، سهھىھ. تۈكۈرسۇن

بۇ ھهدىستىن ناماز ئوقۇۋاتقاندا، بهلغهمنى ھهدىسته دېيىلگهن جايغا تۈكۈرسه ياكى يېڭى، پىشىگه 
  .تۈكۈرسه بولىدۇ، دۇرۇس
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 645
. ۇنبىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا ئايىغىنى ئوڭ تهرىپىگه قويمىسۇن، سول تهرىپىگىمۇ قويمىس: مۇنداق دېگهن

ئىككى پۇتى ئارىسىدا قويسۇن، سول تهرىپىده كىشى بولمىسا، . چۈنكى ئۇ باشقىالرنىڭ ئوڭ تهرىپى بولىدۇ
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  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم مۇستهدرهكته، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. سول تهرىپىگه قويسا بولىدۇ
 ��$g '[ L p59^, 9^���) 4�� ��D 8I90 ��) �D9�� 4�� 	YZ ) q ! (9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 646
بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا قانچىلىك ئوقۇغىنىنى بىلهلمىسه، ئولتۇرغان ھالدا ئىككى سهجده : مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن. قىلىۋهتسۇن
 ) ���� (	YZ  95y� L Ib5-��) �D9�� 4�� ) E[ �� (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 647
ئىبنى ھهببان، . كۆڭلهك، رىدالىرىنى كىيىپ ئوقۇسۇن- بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا ئىشتان: مۇنداق دېگهن

  .سهھىھ بهيھهقى توپلىغان،
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پوزالهت ئىبنى ئۇبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 648
سانا - ىڭالر ناماز ئوقۇغاندا، بولۇپمۇ تهشهھھۇددا ئالدى بىلهن ئالالھقا ھهمدۇبىر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد، . ساالم يولالپ، ئاندىن خالىغانچه دۇئا قىلىۋالسۇن- ئوقۇپ، ئاندىن پهيغهمبهرگه دۇرۇت، دۇئايى
  . تىرمىزى، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇر

ھىيياتۇدا خالىغانچه دۇئا قىلىش چىقىپ تۇرسىمۇ، لېكىن بىدئهتنى قىلماي، بۇ ھهدىستىن ئهتته
  .ساھابىالر، تابىئىنالردهك سهلهف، سالىھالر قىلغان دۇئاالرنى قىلسۇن
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ئهبۇ ئابدۇلالھ ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 649
بىرىڭالر ناماز ئوقۇسا، رۇكۇسىنى كامىل قىلسۇن، سهجدىلىرىده قاغا، توخۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ئوخشىشى ئاچ قالغان كىشىگه ئوخشايدۇ، . ۇنتوك سهجده قىلمىس-چوقىغاندهك توك
ئىككى تال خورمىنى تېرىپ يىسه، ئۇنىڭدىن نېمىنى بىھاجهت قىالاليدۇ؟ تهمام، ئىبنى ئهساكىر -بىر

  .توپلىغان، ھهسهن
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سهھلى ئىبنى ئهبۇ ھهسهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 650
بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا ئالدىدىكى سۇترىگه يېقىن تۇرۇپ ناماز ئوقۇسۇن، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ۇد، نهسهئى، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ئهبۇ داۋ. شهيتان نامىزىنى ئۈزىۋىتهلمهيدۇ

 "$r�V ��h) ��5$(��) �k 9�� �$g "h) �090 p� �k 	9�� d90 B L $_1/ "9�� L M�*, KZ nm��) �D9�� 4�� 	YZ ) E[ �� q G (9�R, \� � .  
ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 651

بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا ئالدىغا سانجىپ قويغان سۇترىگه يېقىن تۇرۇپ ئوقىسۇن، بىرهر : مۇنداق دېگهن
ئهبۇ . ئۆتىمهن دهپ كېلىۋهرسه، ئۇنى ئۆلتۈرسۇن، ھهقىقهتهن ئۇ شهيتان. كىشىنى ئۆتكىلى قويمىسۇن

  .، يۇقىرىدا ئۆتكهنداۋۇد، ئىبنى ماجه، ھهببان، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 652
ھهقىقهتهن . تونلىرىنى كىيىۋالسۇنبىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا ئىككى كىيىم، يهنى ئىشتان، : مۇنداق دېگهن

  .ئهۋسهتته بار بولۇپ، ئهلبانى سهھىھ دېدى. سهن زىننهتلىنىشكه ئالالھ ئهڭ اليىقتۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 653
بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا، ئىككى ئايىغىنى كىيىۋالسۇن ياكى ئىككى پۇتى ئارىسىغا سېلىپ : مۇنداق دېگهن

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. قويسۇن، باشقىالرغا ئازار بهرمىسۇن
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ئابدۇلالھ ئىبنى سهرجهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 654
بىرىڭالر ئۆيىده ناماز ئوقۇپ بولغان بولسا، ئاندىن مهسجىدكه كىرسه، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
. بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن نهپله بولىدۇ. ئۇالر بىلهن بىلله يهنه ناماز ئوقۇسۇن جامائهت ناماز ئوقۇۋاتقان بولسا،

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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ىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهبۇ ھۈرهيره ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىن. 655
بىرىڭالر بىرال كىيىمده ناماز ئوقۇسا، كىيىمنىڭ ئىككى تهرىپىنى ئىككى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. مۈرىسىگه ئالماش ئارتىپ، ئهۋرىتىنى يېپىپ ناماز ئوقۇسۇن
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 656
ۇن، بىرىڭالر ناماز ئوقۇغاندا بىر كىيىم بىلهن ئوقۇپ قالسا، ئۇنى بېلىگه چىڭ چېگىۋالس: مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ. يهھۇدىيالر يۆگهنگهندهك پۈتۈنلهي يۆگىنىۋالمىسۇن
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى يهزىيد ئىبنى ئهسۋهد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 657
بىرىڭالر ئۆيده ناماز  ئوقۇپ بولسا، ئاندىن ئىمامنى ناماز ئوقۇپ بولمىغان ھالدا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد، . بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن نهپله، زىياده مۇكاپات بولىدۇ. تاپسا، ئىمام بىلهنمۇ يهنه ناماز ئوقۇسۇن
  .ىغان، سهھىھھاكىم، بهيھهقى توپل

��R��	 �_�) "h) �+£��) O$1�� �D9�� 4�� 	YZ  �$V $/ &'r��) ��+1� �D9�� 4�� 	YZ L y@i�	 L ��(��	 L ) " G � �� ?�$/ (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 658

چۈنكى، . ىڭالر كىشىلهرگه ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇپ بهرسه يهڭگىل ئوقۇپ بهرسۇنبىر: مۇنداق دېگهن
مالىك، . يالغۇز ئوقۇغاندا خالىغانچه ئۇزۇن ئوقۇۋالسۇن. ئۇالرنىڭ ئىچىده ئاجىز، كېسهل، قېرى كشىلهر باردۇر

  . ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئىالر توپلىغان، سهھىھ
  .ئوقۇسىمۇ يهڭگىل ئوقۇغان بولىدۇ، سۈره شهمسى، سۈره لهيلىدهك شام نامىزىدا سۈره تۇرنى
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مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 659 

ئهبۇ شهيبه . پ ناماز ئوقۇسا، سىلهرمۇ ئولتۇرۇپ ئوقۇڭالرئهمىير، خهلىپه، ئىمام ئولتۇرۇ: مۇنداق دېگهن
ئىمام . توپلىغان، ئۇندىن باشقا سهھىھ كىتابالردا، ھهتتا بۇخارى، مۇسلىمالردىمۇ بۇنداق ھهدىسلهر كۆپ

بۇ ھهدىس رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ . ئولتۇرۇپ ئوقۇسا، ئولتۇرۇپ ئوقۇڭالر دېگهن
رىدا ئۆزى ئولتۇرۇپ، باشقىالر ئۆره تۇرۇپ ناماز ئوقۇغان ھهدىس بىلهن ئهمهلدىن قالغان، ئۆمرىنىڭ ئاخى

  .كۈچكه ئىگه ئهمهس دېيىلدى، بارلىق كىتابالردا بار
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 660
ئايال كىشى بهش نامىزىنى ئوقۇسا، رامىزان ئېيىدا روزا تۇتسا، ئهۋرىتىنى ھارامدىن ساقلىسا، : مۇنداق دېگهن
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رىدىن قايسىسىدىن كىرىشنى خالىساڭ ئېرىگه ئىتائهت قىلسا، ئۇنىڭغا، جهننهتكه جهننهتنىڭ ئىشىكلى
  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. كىرگىن، دېيىلىدۇ
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ئايال كىشى بهش نامازنى ئوقۇپ، يىلدا : هلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ. 661
بىر ئاي روزا تۇتسا، ئهۋرىتىنى ساقالپ، ئېرىگه ئىتائهت قىلسا، جهننهتكه كىرىدۇ، بۇ ھهدىسنى بهزار، 

  .ئهنهسدىن، ئهھمهد ئابدۇرهھمان زهھهيىردىن، تهبرانى ئابدۇرهھمان ئىبنى ھهسهنهتدىن توپلىغان، سهھىھ
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهبىي ئىبنى مۇئهۋۋهز. 662
ئالالھ مۇنداق . ساڭالر، مىيىتكه ياخشى مهدھىيىلهرنى ئوقۇڭالرجىنازا نامىزىنى ئوقى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن ئۇالر بىلىدىغان نهرسىلهر توغرىسىدا ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقلىرىنى ئىجرا قىلىشقا ئىجازهت بهردىم، : دهيدۇ
  .بۇخارى تارىخىدا توپلىغان، سهھىھ. ئۇالرنىڭ بىلمىگهنلىرىنى بولسا مهغپىرهت قىلدىم
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سهفۋان ئىبنى مۇئهتتهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 663

قهدهر ناماز ئوقۇشنى  بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندا، كۈن چىققانغا: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
كۈن چىقىپ بېشىڭدا . ھهقىقهتهن كۈن شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزى ئارىسىدىن چىقىدۇ. توختىتىپ تۇرغىن

نهيزه تىكلهشكهندهك تىك تۇرغانغا قهدهر يهنى چىڭ چۈشكه قهدهر ناماز ئوقۇغىن، ناماز ھازىر قىلىنىدۇ، 
كهن چىڭ چۈشته بولسا، ناماز ئوقۇشتىن توختاپ كۈن تىكلهش. قوبۇل بولىدۇ، يهنى پهرىشتىلهر چۈشىدۇ

كۈن ئوڭ . دوۋزاخنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدىغان، دوۋزاخقا ئوت يېقىلىدىغان ۋاقىتتۇر-تۇر، ئۇ جهھهننهم
كۈن قايرىلغاندا بولسا، . يېنىڭ تهرهپگه ئۆتكهنگه قهدهر توختاپ تۇرىسهن، يهنى كۈن قايرىلغانغا قهدهر

. قهدهر ناماز ئوقۇساڭ بولىدۇ، نامازغا پهرىشتىلهر ھازىر بولىدۇ، ئۇ قوبۇل قىلىنىدۇ ئهسىر نامىزىنى ئوقىغانغا
ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ھاكىم . ئهسىرنى ئوقۇپ بولۇپ، كۈن كىرمىگۈچه ناماز ئوقۇشتىن توختاپ تۇرغىن

  .توپلىغان، سهھىھ
شهيتان شۇ تهرهپكه  چىقىش ۋاقتىدا-بۇ ھهدىستىكى شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزى بولسا، كۈن كىرىش

. ئۆتۈپ تۇرىدۇ، قۇياشقا چوقۇنغان كۇپپارالر سهجده قىلىدۇ، دهل مانا شۇ ئىشنى كۆرسىتىدۇ دېيىلدى
مهغرىپنى ئىگىلهپ ئازدۇرغاچقا شۇنداق ئاتالغان، خۇددى -شهيتان مهشرىق: ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ

) ئۇنىڭ تهپسىرىدىن. (ئاتالغاندهك، دېگهن مهغرىپنى ئىشغال قىلىپ ئالغاچقا شۇنداق-زۇلقهرنهين مهشرىق
لىكىن، مهسجىدكه كىرگهن ھامان ئوقۇلىدىغان ئىككى . بۇ ئۈچ ۋاقىتتا ناماز ئوقۇش چهكلهنگهن ۋاقىتتۇر

. ئۇ ناماز بۇ چهكلهشتىن چىقىرىۋىلىنغان، بۇنى ئامدىن خاسنى چىقىرىش دهيمىز. رهكئهت ناماز چهكلهنمهيدۇ
  .ئۇسهيمىيىن سۆزى
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تارىق ئىبنى ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 664
لىكىن، سول تهرىپىڭ . ناماز ئوقۇۋاتقان چاغدا ئالدىڭغا، ئوڭ تهرىپىڭگه تۈكۈرمه: ق دېگهنۋهسهللهم مۇندا

ئهگهر ئادهم بولۇپ قالسا، پۇتۇڭنىڭ ئاستىغا، يهنى سول . بىكار بولسا، ئادهم بولمىسا شۇ تهرهپته تۈكۈر
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  .ھىھ كىتاب توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى ھهببان، تۆت سه. پۇتنىڭ ئاستىغا تۈكۈرگىن، ئۇنى سۈركىۋهت
?�R@� �  ?�()�/ ¥$g L ?�*�	I 4�  � G	 L W@��	 �� ?� 	IY �@5 N) >��� 	YZ ) �� (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 665
كىڭنى خۇددى گۆشخور ھايۋانالر پاچىقىنى چاپالپ، يېيىپ ناماز ئوقۇغاندا ئىككى بېلى: مۇنداق دېگهن

رۇكۇدا ئىكى قولۇڭنى ئىككى تىزىڭغا قويۇپ يۆلهنگىن، جهينىكىڭ بىلهن . تۇرغاندهك زىمىنغا چاپلىۋالما
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. قوۋۇرغاڭ ئارىلىقىنى كاۋاك، بوش قويغىن

 $��m) �$/�	 $*�5� } $i�$�I � $*��� 	YZ.�0�) $i�$�I � ®�	 L .�)$� $i� "'i*) �R/)�) (L�  ��	 �   
ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 666

اماز ئۆيۈڭالردا ناماز ئوقۇپ بولۇپ، ئاندىن ئىمامنىڭ قېشىغا كهلسهڭالر، ئۇنىڭ بىلهنمۇ يهنه ن: مۇنداق دېگهن
  .دهيلىمى فىردهۋىسته توپلىغان، سهھىھ. بۇ سىلهرگه نهپله بولىدۇ، ئۆيۈڭالردىكى بولسا پهرز بولىدۇ. ئوقۇڭالر

 .�)$� $i� $]h) �_R/ $��m) . $� 9^�/ $*�5� } $i�$�I � $*��� 	YZ ) E[ " ! �� (G',A	 �� 90b0 �   
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  يهزىيد ئىبنى ئهسۋهد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 667

ئۆيۈڭالردا ناماز ئوقۇپ، ئاندىن جامائهت بار مهسجىدكه كهلسهڭالر، ئۇالر بىلهنمۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. بۇ سىلهرگه نهپله بولىدۇ. ناماز ئوقۇڭالر

 ) ���� (� 	YZ $R�I� $[9R� 	'�m) .R2	 �*�� ) q G (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 668

ئهبۇ داۋۇد، . جۈمئه نامىزىنى ئوقۇپ بولساڭالر ئۇنىڭ كهينىدىن تۆت رهكئهت ناماز ئوقۇڭالر: مۇنداق دېگهن
  .جه توپلىغان، سهھىھئىبنى ما

 �$ 9�	 �� 	'm�Q-) >�a	 4�  �*��� 	YZ ) �� q G (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 669

ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى . ڭالرمىيىتكه ناماز چۈشۈرۈپ بولساڭالر ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئادا ئىخالس قىلى: مۇنداق دېگهن
  .ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 670
تۈرۈك، ساۋاتىسز ! ئى ئالالھ«:ساالم يوللىماقچى بولساڭالر مۇنداق دهڭالر-ماڭا دۇرۇت: مۇنداق دېگهن

ئىبراھىمغا، ئۇنىڭ ئائىلىسىگه رهھىم . لهيھى ۋهسهللهمگه رهھىم قىلسىالپهيغهمبهر مۇھهممهد  سهللهلالھۇ ئه
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىلىسىگه بهرىكهت بهرگهندهك . قىلغاندهك ئۇنىڭ ئائىلىسىگىمۇ رهھمهت قىلسىال

ق تىلالردا سىلى ھهقىقهتهن  بارلى. مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه، ئائىلىسىگه بهرىكهت بهرسىله
ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، دارىقۇتنى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھگه . »مهدھىيلهنگۈچى ئۇلۇغ، كاتتا زات

  .يېقىن ھهسهن
 ) ���� ( G'_��$� 	'_@F5 B L 	L95I	 L 	LIb5$) �*��� 	YZ ) 9  (�  ��	 �   

ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 671
كۆڭلهك، رىدالىرىڭالرنى كىيىۋېلىڭالر، يهھۇدىيالرغا -ناماز ئوقۇساڭالر ئىشتان: مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ئهدى توپلىغان، سهھىھ. ئوخشىۋالماڭالر
 &$< 	YZ L 	'*m�-) ��< 	YZ L 	L~i) ~D 	Yh) �D9�� �i/��� } �i)'+� 	'�<-) �*��� 	YZ )a	 yz	'�'() p�$��	 B L �_��  3'�` :
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 672

ئىمام . ئاندىن سىلهرگه بىرسى ئىمام بولسۇن. ناماز ئوقۇغاندا سهپلهرنى رۇس تۈزلهڭالر: مۇنداق دېگهن
ئىمام سۈره فاتىھهنى . جىم تۇرۇڭالر تهكبىر ئېيتسا، سىلهرمۇ تهكبىر ئېيتىڭالر، ئۇ قىرائهت قىلغاندا سىلهر

ئىمام تهكبىر ئېيتىپ . دهڭالر،  ئالالھ سىلهرنى ياخشى كۆرىدۇ! ئاخىرالشتۇرۇپ، ۋهلهززاللىيىن دېسه، ئامن
ئىمام سىلهردىن بۇرۇنراق رۇكۇ قىلىدۇ، بېشىنى . رۇكۇ قىلسا، سىلهرمۇ تهكبىر ئېيتىپ رۇكۇ قىلىڭالر

ئىمام سهمىئهلالھۇ . ق بولسۇن، يهنى سىلهر كېيىنرهك قىلىڭالر، ئهگىشىڭالرنه-بۇ ئىككىسى نهقمۇ. كۆتۈرىدۇ
دېسه، سىلهر، رهببهنا ) يهنى، ئالالھ ھهمد ئېيتقان كىشىگه قۇالق سالدى، ئاڭلىدى(لىمهن ھهمىده 

. دۇدېسهڭالر، ئالالھ سىلهر ئۈچۈن ئاڭالي) سانا سىلىگه خاس-بارلىق ھهمدۇ! يهنى، ئى رهببىمىز(لهكهلھهمدۇ 
ئىمام سىلهردىن بۇرۇنراق . ئىمام تهكبىر ئېيتىپ سهجده قىلسا، سىلهرمۇ تهكبىر ئېيتىپ سهجده قىلىڭالر

ئهتتهھىيياتۇدا ئولتۇرغاندا، . قىلىپ، بۇرۇنراق بېشىنى كۆتۈرىدۇ، سىلهر شۇنى باراۋهر قىلىپ ئهگىشىڭالر
ۇ، ئهسساالمۇ ئهلهيكه، ئهييۇھهننهبىييۇ ئهتتهھىيياتۇ لىلالھى ۋهسسهلۋاتۇ ۋهتتهييىبات«: مۇنداق دهڭالر

ئىبادىلالھىسسالىھىين، ئهشھهدۇئهلال ئىالھه ئىلاللالھۇ ۋهرهھمهھۇتۇلالھى ۋهبهرهكاتۇھۇ، ئهسساالمۇ ئهلهينه ۋهئهال 
ئىقتىسادىي، جىسمانىي، ئىددىيىۋىي : تهرجىمىسى(» ۋه ئهشھهدۇئهننه مۇھهممهدهن ئهبدۇھۇ ۋه رهسۇلۇھۇ

ئالالھنىڭ ! ساالم ساڭا ئى پهيغهمبهر. ، دىلدىكى، بهدهندىكى ئىبادهت بىر ئالالھقا خاستۇرئىبادهت، مالدىكى
ساالمهتچىلىك، تېنچلىق بىزگه ۋه ئالالھنىڭ سالىھ، ياخشى بهندىلىرىگه . رهھمىتى، بهرىكىتى ساڭا بولسۇن

لالھنىڭ بهندىسى ۋه ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئا. بولسۇن
  .، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھمۇسلىم، ئهھمهد، نهسهئى) ئهلچىسى دهپ گۇۋاھلىق بېرىمهن

 M�F  �� L M�F  W�I� L M�F  �Ne �m) $eNe �_F�	 �/ >� 	YZ ) �� " ! �� (IY \� �   
هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 673

ئهھمهد، . كۈنلىرى تۇت -15 -14 -13ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتماقچى بولساڭ، : مۇنداق دېگهن
  .تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( �g'�	 E*��) �/G$Q �D9�� 3�� 	YZ ) G (M�0�[ \� �   
لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيه. 674

  . ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن. بىرىڭالر خادىمنى، قۇلنى ئۇرسا، يۈزىدىن ھهزهر قىلسۇن: مۇنداق دېگهن
شۇنىڭ ئۈچۈن بوكس، بوكستا . باشقا سهھىھ ھهدىسلهرده يۈزىگه ئۇرۇش قاتتىق مهنئىي قىلىنىدۇ

  .ۇشلىشىش دۇرۇس ئهمهسم
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى. 675

كۈمۈشكه بېخىللىق قىلغاندا، تىجارهت بىلهن -كىشىلهر دىينار، دهرھهم، ئالتۇن: مۇنداق دېگهن
ئۆسۈم -شۇغۇللىنىپ، مالنى نېسىي، ئهرزان ئېلىپ، نهقكه، قىممهت سېتىپ، يهنى شۇ ئۇسۇلدا جازانه

هنى دۇنيا بىلهن مهشغۇل بولۇپ، زىرائهت، دىھقانچىلىق تۆگىنىڭ قۇيرۇقىغا ئهگىشىپ، ي-قىلىپ، كاال
ئۇالر ئۆز . قىلىپ ئالالھ يولىدىكى جىھادنى تهرك ئهتسه، ئالالھ ئۇالرغا خارلىق، ھاقارهتلىكنى سېلىپ قويىدۇ

ئهھمهد، تهبرانى، بهيھهقى . دىنىغا قايتىپ كهلمىگۈچه، بۇ خارلىقنى ئۇالردىن ھهرگىز كۆتۈرۈۋهتمهيدۇ
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  .سهھىھ توپلىغان،
 ) ���� ( $_1/ qI$g &L$1�� } $_<�/ ��i��) 	I9< �D9�� H@� 	YZ ) «� (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 676
. چىقىپ بهرسۇن بىرىڭالر قازاندا گۆش پىشۇرسا شورپىسىنى كۆپ قىلىپ، قوشنىسىغىمۇ ئېلىپ: دېگهن

  .ئهۋسهتته بار بولۇپ، سهھىھ
 "	y^�� ���� L W,L� ��h) ��a	 	L��D-) ����	 �*£@� 	YZ ) ² (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 677
  .ئهبۇ شهيبه توپلىغان، سهھىھ. قوشنىالرغىمۇ كهڭرى يېتىدۇ ئۇ. گۆش پىشۇرساڭالر شورپىنى كۆپ قىلىڭالر: دېگهن
 ) ���� ( �^+�	 ®RDI BZ MN� N) �^+�	 W�� 	YZ ) �� (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 678
اندا، بامداتنىڭ ئىككى رهكئهت سۈننىتىدىن باشقا ناماز يوق، يهنى ئهتىگىنى سۈبھى يورۇغ: مۇنداق دېگهن

  ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ. سۈننهتنى ئوقۇپال پهرزگه تۇرۇڭالر
 �	 3	u  �_�+�-� 	'��� 9() .0�< � $���	 L $�b�	 �_Á 	YZ ) P �� (O$@  ��	 �   

ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 679
ئۆسۈم ئاشكاره بولسا، جهزمهن ئۇالر -يېزىالردا زىنا بىلهن رىيا، جازانه-بىرهر شهھهر: مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ئالالھنىڭ ئازابىنى ئۆزلىرىگه ھاالل قىلىپ چۈشۈرۈۋالىدۇ
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ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 680

سىيهت ئاشكارا بولسا، ئالالھ ئازابنى بارلىق زىمىن مهئ-زىمىندا يامانلىق، گۇناھ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
گهرچه ئۇالرنىڭ ئىچىده ياخشى كىشىلهر بولسىمۇ، يامان كىشىلهرگه يهتكۈزگهن ئازابنى . ئهھلىگه چۈشۈرىدۇ

تهبرانى، ئهبۇ . ئاندىن ئىنسانالر ئالالھنىڭ رهھمىتىگه، مهغپىرهت قىلىشىغا قايتىدۇ. ئۇالرغىمۇ يهتكۈزىدۇ
  .ياخشى كىشىلهر نىيىتى، ئهمهللىرى ئۈستىده تېرىلىدۇ. بۇنىڭ مىسالى ۋابا كېسىلىدۇر. پلىغان، سهھىھنۇئهيىم تو

n(��) $�0�/ �D9�� G$  	YZ : MN� KZ ?� jFk L� 	L9  ?� -i10 P9@  �V	 �_��	 ) P (�  ��	 �   
هللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ س. 681

بۇ بهندهڭگه شىپالىق ئاتا قىلغىن، ئۇ ! ئى ئالالھ: بىرىڭالر كېسهل يوقلىسا مۇنداق دېسۇن: مۇنداق دېگهن
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. سهن ئۈچۈن دۈشمهننى يوقىتىدۇ، ئۆلتۈرىدۇ، سهن ئۈچۈن نامازغا چىقىدۇ

2	 .)	�Q � 4F/ ���a	 q$Q� ng��	 G$  	YZ f� ?�/ ��� "'R@, ���  4�� ML9z "$D "h) .���	 �5�z ��g 	Yh) ��� f� .1
 �@m0 f� ?�/ ��� "'R@, ���  4�� $�F  "$D "Z L j�k ) E[ d �� (j�  �   

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 682
مۇسۇلمان قېرىندىشىنى كېسهل بولغاندا يوقلىسا، بارغۇچه جهننهتنىڭ باغلىرىدا ماڭىدۇ،  بىر كىشى: دېگهن

پهرىشته  70000ئۇ چاغ ئهتىگىنى بولسا، كهچ كىرگۈچه ئۇنىڭغا . ئولتۇرغاندا بولسا ئۇنى رهھمهت قورشايدۇ
ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، . پهرىشته رهھمهت يولاليدۇ 70000رهھمهت يولاليدۇ؛ كهچ تهرهپ بولسا، تاڭ ئاتقۇچه 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
q'*F5 N) �	 9c X 	YZ L q'*F) �	 9�) �D9�� �r  	YZ ) � 9Q �� (4,'/ \� �   

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 683
ئالالھقا ھهمدۇ ئېيتسا، ئالالھ ساڭا رهھمهت قىلسۇن دهپ جاۋاب  بىرىڭالر چۈشكۈرۈپ،: مۇنداق دېگهن
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  .مۇسلىم، ئهھمهد، بۇخارى ئهدهبته توپلىغان، سهھىھ. سانا ئېيتمىسا، جاۋاب بهرمهڭالر-ئهگهر ھهمدۇ. بېرىڭالر
�Ne 9R� >F0 B L �'Db/ '_) �Ne 4�  G	# "h) ����g �*F��) �D9�� �r  	YZ ) G (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 684
ئهگهر ئۈچ قېتىمدىن زىياده . بىرىڭالر چۈشكۈرسه، بىلله ئولتۇرغان كىشى جاۋاب قايتۇرسۇن: مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد . ۇرمىسىمۇ بولىدۇچۈشكۈرسه، ئۇ زۇكام كېسىلى بولىدۇ، ئۈچ قېتىمدىن كېيىن جاۋاب قايت
  .توپلىغان، سهھىھ

 �5'� �+£�� L �_gL 4�  ��+D W���) �D9�� �r  	YZ ) �[ P (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 685

. القىنىنى يۈزىگه، ئاغزىغا قويۇپ، ئاۋازىنى پهس قىلسۇنبىرىڭالر چۈشكۈرگهنده قولىنى، ئ: مۇنداق دېگهن
  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

n(��) �D9�� �r  	YZ :�� n(�� L pa$R�	 3I � 9�	 :'[ n(�� L �	 ?��0 : �i� L $1� �	 �+`0 ) �[ P �� ( G'R�/ ��	 � 
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سانا -بىرىڭالر چۈشكۈرسه، بارلىق ھهمدۇ: الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇل. 686
ئاندىن ئۇ جاۋابهن، . يېنىدىكىلهر ئۇنىڭغا، ئالالھ ساڭا رهھمهت قىلسۇن دېسۇن. ئالالھقا خاستۇر دېسۇن

ھهقى ئىبنى بۇ ھهدىسنى تهبرانى، ھاكىم، بهي. ئالالھ بىزگه ۋه سىلهرگه مهغپىرهت قىلسۇن دېسۇن
  .مهسئۇدتىن، ئهھمهد، ھاكىم، بهيھهقى، ئۈچ كىتاب سالىم ئىبنى ئۇبهيدتىن توپلىغان، سهھىھ

n(��) �D9�� �r  	YZ :��'� �/ �� n(�� L &$� nD 4�  � 9�	 :��'� �a '[ n(�� L �	 ?��0 : �i�$� ��m0 L �	 �i09_0 ) ��
 P " ! ( 3'0� \� �  ) �[ P q (j�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ئهييۇپ، ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 687
سانا ئالالھقا خاستۇر دېسۇن، -بىرىڭالر چۈشكۈرسه، ھهرھالدا بارلىق ھهمدۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

راپىدىكىلهرگه، ئالالھ سىلهرنى ئاندىن ئۇ ئهت. ئهتراپىدىكى كىشىلهر ئالالھ ساڭا رهھمهت قىلسۇن دېسۇن
ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ماجه، . ھىدايهت قىلسۇن، ئىشىڭالرنى ئوڭشىسۇن دېسۇن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
n(��) �D9�� �r  	YZ :�@�$� L� q'Q� �� n(��) &$< 	Yh) � 9�	 :�� &$< 	Yh) �	 ?��0 :n(��) �	 ?��0 :	 �i09_0 ��m0 L �

 �i�$� ) q § �� (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 688

شۇنداق دېسه، قېرىندىشى ياكى ھهمراھى . بىرىڭالر چۈشكۈرسه، ئهلھهمدۇلىلالھ دېسۇن: مۇنداق دېگهن
. ن شۇنداق دېسه، چۈشكۈرگۈچى، يهھدىيكۇمۇلال ۋهيۇسلىھ، بالهكۇم دېسۇنئاندى. ھ دېسۇنيهرھهمۇكهلال

   .ئهھمهد، بۇخارى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 $[9_V �D "$D $_���) $_1  3$z �/ L $_1  3$z �D $_[�i) $[9_V �/ "$D ¢IA	 � .U�r%	 >�  	YZ ) G (My  �� O�R�	 �   

زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهرس ئىبنى ئۇمهيرهت ره. 689
مهئسىيهت قىلىنسا، ئۇ جايغا ھازىر بولۇپ تۆپىده -زىمىندا بىر خاتالىق، گۇناھ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇ، شۇ بىرهر كىشى غايىپ بولسى. تۇرغانالر ئۇنى ئىنكار قىلىپ ياقتۇرمىسا، يوق، غايىپ بولغاندهك بولىدۇ
گۇناھنىڭ ئۈستىده بولمىسىمۇ ئۇ خاتالىققا رازى بولسا، بىلله خاتاالشقاندهك بولىدۇ، يهنى گۇناھقا شېرىك 

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن. بولىدۇ
 ) ���� ( $_�´ .1�� $_R@5-) .U�, >�  	YZ ) �� (IY \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 690
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بىرهر يامانلىق گۇناھنى قىلىپ قالساڭ، ئۇنىڭغا ئۇنى ئۆچۈرىدىغان ياخشىلىقنى : مۇنداق دېگهن
  . ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئهگهشتۈرگىن

  .شۇنداق قىلغاندىمۇ نۇرغۇن مهرتىۋىدىن قۇرۇق قالىدۇ، ياخشىسى ياخشىلىقنىال قىلغىن
 ) ���� ( 	YZ $_1/ ?�	y2 ¥�z	 L $[�$/ ��D-) .<�/ >�  ) q (IY \� �   

ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 691
ئىبنى . ئۇنىڭدىن قوشناڭغىمۇ ئېلىپ چىقىپ بهرگىن. شورپا قىلساڭ سۈيىنى كۆپ قىلغىن: مۇنداق دېگهن

  .ن، سهھىھماجه توپلىغا
 p�$�F�	 $_�) �F*10 . $, $]h) �i�$�@� 	'+i) �F�	 >�$z 	YZ ) �� (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 692
ھهقىقهتهن . توسۇپ قېلىڭالركۈن كىرگهن چاغدا، كىچىك بالىلىرىڭالرنى سىرتقا چىقارماي : مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ئۇ شهيتانالر تارقايدىغان سائهتتۇر
 ) ���� ( >i���) �D9�� ��z 	YZ ) �� (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 693
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ، سۆز قىلماي ئاچچىقىنى بېسىۋالسۇنغهزهپلهنسه، جىم تۇرۇپبىرىڭالر : مۇنداق دېگهن

 W^r���) BZ L ��`�	 �1  �[Y "h) ��^��) �{$< '[ L �D9�� ��z 	YZ ) �� G �� (IY \� �   
هم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل. 694

غهزىپى كهتسه . بىرىڭالر ئاچچىقى كېلىپ غهزهپلهنسه، ئۆره تۇرغان بولسا ئولتۇرۇۋالسۇن: مۇنداق دېگهن
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان . كهتتى، ئهگهر يهنه كهتمىسه، ئاچچىقى بېسىقمىسا، ئوڭدا يېتىۋالسۇن

  .توپلىغان، سهھىھ
&$() ng��	 ��z 	YZ : �@�z �i, �$� Y' � )9   (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 695
) ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن(بىر كىشى غهزهپ قىلىپ قالسا، ئاندىن ئهئۇزۇبىلالھ : مۇنداق دېگهن

  .ن، سهھىھئىبنى ئهدى توپلىغا. دېسه، غهزىپى توختاپ قالىدۇ
 ) ���� ( ��g$) >@�z 	YZ ) �NQA	 �L$�/ � jr{	�%	 (pm� �� "	�  �   

ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 696
  .ھىھخهرائىتى توپلىغان، سه. غهزهپ قىلىپ قالساڭ ئولتۇرۇۋالغىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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نىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلى. 697
سىلهرگه پارس، رۇمالر ئىشغال قىلىنسا، قانداق قهۋم بولۇپ كېتهرسىلهر؟ ئۇالر، ئالالھ : مۇنداق دېگهن

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . بۇيرۇغاندهك بولىمىز دىيىشتى ياكى ئۇنىڭدىن باشقا سۆزلهر دېيىلدى
ئارا ھهسهت قىلىشىسىلهر، ئاندىن - دۇنياغا قىزىقىپ كېتسىلهر، ئاندىن ئۆز-سىلهر مال: ۋهسهللهم

بىرىڭالرغا ئارقاڭالرنى قىلىسىلهر، ئاندىن غهزهپ قىلىشىسىلهر، ئاندىن مۇھاجىرالرنىڭ جايىغا -بىر
 بارىسىلهر، ئۇالرنىڭ بىر قىسىمىنى يهنه بىر قىسمىنىڭ گهردىنىگه ئارتىپ قويىسىلهر، يهنى جهڭ قىلىشىپ،

  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئارا قىرغىنچىلىق قىلىشسىلهر-ئۆز
 $�I L ./Y �� "h) 	yQ @(�$� 	'�'*,$) �m/ >�*) 	YZ ) P �� (?�$/ �� �RD �   

كهئبى ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 698
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. مىسىر دۆلىتى ئىشغال قىلىنسا، قىبىتلهرگه ياخشىلىقنى ۋهسىيهت قىلىڭالر: دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق
تهبرانى، ھاكىم . شهپقهت قىلىش، ۋهدىسىگه ۋاپا قىلىدىغان ئهھده باردۇر-ھهقىقهتهن ئۇالردا رهھىم

  .توپلىغان، سهھىھ
&'(0 W�I� �/ �$� Y'R*��) yQA	 9_F*�	 �/ �D9�� °�) 	YZ : � sZ �_��	 L $�µ	 .1*) �/ L ~(�	 3	u  �/ L �1_g 3	u  �/ ?� Y'
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 699

اندا، يهنى ئاخىرقى ئهتتهھىيياتۇدىن كېيىن ئالالھقا ئاخىرقى تهشهھھۇدتىن پارىغ بولغ: مۇنداق دېگهن
سىلىگه سېغىنىپ، دوۋزاخ ئازابىدىن، قهبره ئازابىدىن، ! ئى ئالالھ. سېغىنىپ تۆت نهرسىدىن پاناھ تىلهڭالر

ماماتلىقنىڭ پىتنىسىدىن، مهسىھ دهججالنىڭ پىتنىسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن دېسۇن، -ھاياتلىق
  .مۇسلىم، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. دهڭالريهنى شۇنداق 
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ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھ. 700
بىرىڭالر نامىزىنى ئاخىرالشتۇرغاندا، تۆت نهرسىگه دۇئا قىلىۋېتىپ، ئاندىن خالىغان : مۇنداق دېگهن

ىقنىڭ ماماتل-سىلىگه سېغىنىپ دوۋزاخ ئازابىدىن، قهبره ئازابىدىن، ھاياتلىق! ئى ئالالھ. نهرسىنى سورىسۇن
  . بهيھهقى توپلىغان. پىتنىسىدىن، مهسىھ دهججالنىڭ پىتنىسىدىن پاناھ تىلهيمهن دېسۇن

سىيلىۋهتكهندهك يوق بولغانلىقىدىن ياكى دۇنيانى تېز ساياھهت دهججالنىڭ مهسىھ دهپ ئاتىلىشى، بىر كۆزى 
  .قىلغانلىقىدىن
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 701
كهممهل سۆزلىرى بىلهن بىرىڭالر ئۇيقۇسىدىن چۆچۈپ كهتسه مۇنداق دېسۇن، ئالالھنىڭ مۇ: مۇنداق دېگهن

شهيتانالرنىڭ ماڭا ھازىر شهيتانالرنىڭ ۋهسۋهسىلىرىدىن،  غهزىپىدىن، ئازابىدىن، بهندىلىرىنىڭ يامانلىقىدىن،
تىرمىزى . شۇنداق دېسه ئۇ كىشىگه ھېچنېمه زهرهر يهتكۈزهلمهيدۇ. بولۇپ قېلىشىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن دېگهن
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قۇررهت ئىبنى ئىياس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 702

مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تائىپه، بىر . ه ياخشىلىق يوقشام ئهھلى بۇزۇلسا، سىلهرگ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
تا قىيامهت قايىم بولغۇچه ئۇالرنى خارلىماقچى بولغانالر، . بۆلهك كىشىلهر دائىم ياردهمگه ئېرىشىپ تۇرىدۇ

  .ئهھمهد تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. ئاسىيالر ئۇالرغا زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 703
ئهھمهد . بىرىڭالر قېرىندىشى بىلهن ئۇرۇشۇپ قالسا، ئۇنىڭ يۈزىدىن ھهزهر قىلسۇن: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 704
ئىككىسىنىڭ بىرسى يهنه . سه، پهرىشتىلهرمۇ ئاسماندا ئامن دهيدۇبىرىڭالر نامىزىدا ئامن دې: مۇنداق دېگهن
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مالىك، نهسهئى، . بىرىگه مۇۋاپىق كېلىپ قالسا، ئۇ كىشىنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى مهغپىرهت قىلىنىدۇ
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 705

. ئىمام سهمىئهلالھۇ لىمهن ھهمىده دېسه، سىلهر ئالالھۇممه رهببهنا لهكهلھهمدۇ دهڭالر: مۇنداق دېگهن
هقىقهتهن كىمنىڭ شۇ سۆزى پهرىشتلهرنىڭ سۆزىگه مۇۋاپىق كېلىپ قالسا، ئۇ كىشىنىڭ بۇرۇنقى بارلىق ھ

مالىك، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، . گۇناھلىرى مهغپىرهت قىلىنىدۇ، يهنى كهچۈرۈلىدۇ، ئۆتىۋېتىلىدۇ
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ سهئىد، ئهنهس، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 706

ئىمام سهمىئهلالھۇ لىمهن ھهمىده دېسه، سىلهر ئالالھۇممه : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ھاكىم، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ. هنا ۋهلهكهلھهمدۇ دهڭالررهبب
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ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ . 707
كىمنىڭ ئامن . دهڭالر! ئىمام غهرىيلمهغزۇبى ئهلهيھىم ۋهلهززالىين دېگهنده، سىلهر ئامن: مۇنداق دېگهن

دېگهن سۆزى پهرىشتىلهرنىڭ ئامن دېگهن سۆزىگه مۇۋاپىق كهلسه، ئۇنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى مهغپىرهت 
  بۇخارى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، مالىك توپلىغان، سهھىھ. ىلىنىدۇق
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ۋايهت ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 708

ھهرقانداق بىر كىشى قېرىندىشىغا : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
دېسه، قېرىندىشىنى مهدھىيلهشته، ) يهنى، ئالالھ ساڭا ياخشى مۇكاپات بهرسۇن(خهيرا  ھۇجازاكهلال

  . نىئ خهتىبۇلبهغداد خاتىرلىگهن، سهھىھئىبنى مۇ. ياخشىلىقىغا تهشهككۈر بىلدۈرۈشته يېتهرلىك قىلغان بولىدۇ
  اخهيرۇ ھلالتتا مۇشۇ سۆزنى قىلىڭالر، جازاكهسىلهرگه ياخشىلىق قىلغۇچىغا شۇ ۋاقى
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ۇكى، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 709

ھهر قانداق بىر كىشى قېرىندىشىغا :  قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
يهنى، راست كاپىر بولسا . ئى كاپىر، دىنسىز دېسه، جهزمهن ئۇ كۇفرىلىق بىلهن ئىككىسىنىڭ بىرسى قايتىدۇ

  . بۇ ھهدىسنى بۇخارى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ق بولمىسا، دېگۈچى كۇفرى بىلهن قايتىدۇبولدى، ئۇ ئۇندا
ئالىمالر مۆئمىننى كاپىر دهپ ئېتىقاد قىلسا ئۇ كاپىر بولىدۇ، ياكى ھاالل سانىسا كاپىر بولىدۇ، ياكى ئۇ 

ىندىن چىققۇچى، دوۋزاختا كاپىرالرنىڭ ئهخالقى، قىلىقىدۇر، ياكى بۇ قىلمىش كۇفرىغا ئاپىرىدۇ، ياكى بۇ د
مهڭگۈ قالغۇچى، كاپىر بولماستىن، بهلكى كىچىك كۇفرىلىق، كۇفرى نىئمهت بولىدۇ، يهنى قېرىنداشلىق 

  .بهزىلهر كاپىرغا يېقىن بولىدۇ دېدى. نىئمىتىگه كۇفرىلىق قىلىشتۇر دېدى
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ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 710
. بىر كىشى قېرىندىشىغا ئى كاپىر دېسه، ئۇ قېرىندىشىنى ئۆلتۈرگهندهك بولىدۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىستىن . تهبرانى توپلىغان، سهھىھ .مۆئمىن كىشىگه لهنهت قىلىش ئۇنى ئۆلتۈرگهنگه ئوخشاشتۇر
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  .مۆئمىنگه لهنهت قىلىش، كاپىر دىيىش گۇناھ كهبىيردۇر
 ) ��� (E)$1�� ng��	 &$< 	YZ : ��I ��z� 9() 89�, $0 ) �[ P (M90�� �   

بۇرهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 711
دېسه، جهزمهن ئۇ ) يهنى، ئى خوجايىن، خوجا(بىر كىشى مۇناپىقنى  ئى سهييىدى : داق دېگهنمۇن

  .ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن. رهببىنىڭ غهزىپىنى كهلتۈرىدۇ، غهزهپلهندۈرىدۇ
  .پاالنى شاڭجاڭ، شۇجى، رهئىس دېيىش خهتهرلىك
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 712

بۇ . بىر كىشى ئىنسانالر ھاالك بولدى ياكى ھاالك بولغاي دېسه، ئۆزى بالدۇر ھاالك بولىدۇ: مۇنداق دېگهن
  .ىھھهدىسنى مۇسلىم، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھ

  .، ئۆزى بالدۇر تۈگىشىدۇ، ھاالك بولىدۇبۇ ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىسى، بىرهر كىشى مۇسۇلمانالر تۈگهشتى دېسه
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 713
: ھ يوق دهپ تهكبىر ئېيتسا، ئالالھبهنده، ئالالھتىن باشقا ھهق ئىال: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بهنده، ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، ئۇ . بهندهم راست دېدى، مهندىن باشقا ئىالھ يوق، مهن بۈيۈك دهيدۇ
بهندهم راست دېدى، مهندىن باشقا ئىالھ يوق، مهن بىر، مهن يالغۇز، تهنھا : يالغۇز، بىردۇر دېسه، ئالالھ

بهندهم راست دېدى، مهندىن : ا ئىالھ يوق، ئۇنىڭ شېرىكى يوق دېسه، ئالالھبهنده، ئالالھدىن باشق. دهيدۇ
ساناالر - بهنده، ئالالھ بىردۇر، پادىشاھلىق، بارلىق ھهمدۇ. باشقا ئىالھ يوق، مىنىڭ شېرىكىم يوق دهيدۇ

ئىالھ بهنده، ئالالھدىن باشقا . بهندهم راست دېدى، راست شۇنداق دهيدۇ: ئالالھقا خاستۇر دېسه، ئالالھ
قۇۋۋهت يوق، پهقهت ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهنال -ئىبادهتكه، گۇناھدىن يېنىشقا ھېچبىر كۈچ-يوق، تائهت

بهندهم راست دېدى، مهندىن باشقا ھهق ئىالھ يوق، مىنىڭ ياردىمىمسىز ھېچبىر : بار دېسه، ئالالھ
ئۇنى ) مۇشۇنداق دهپ ئۆلسه يهنى(كىمگه بۇ سۆز ئۆلۈش ئالدىدا رىزق بېرىلسه . قۇۋۋهت يوق دهيدۇ-كۈچ

  .تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. دوۋزاخ تۇتمايدۇ، ئۇ دوۋزاخقا كىرمهيدۇ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 714
مۇئهززىن ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر دېگهنده، بىرىڭالر مۇشۇنداق دېسه؛ ئۇ ئهشھهدۇئهلال ئىالھه : دېگهن
ھ دېگهنده، بىرىڭالرمۇ شۇنداق دېسه؛ ئۇ ئهشھهدۇئهننه مۇھهممهدهن رهسۇلۇلالھ دېگهنده، يهنه ئىللهلال

شۇنداق دېسه؛ ھهييه ئهلهسساالھ دېگهنده، الھهۋله ۋهال قۇۋۋهته ئىلال بىلالھ دېسه؛ ھهييه ئهلهلپهالھ 
دېسه؛ الئىالھه ئىللهلالھ  دېگهنده، يهنه شۇنداق دېسه؛ ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر دېگهنده، شۇنداق

  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ، چىن دىلىدىن دېسه جهننهتكه كىرىدۇدېگهنده، بىرىڭالرمۇ شۇنداق دېسه
m@�� L $i�/ �1�k �  "h) �1�k �  B L qNm/ � �	G $/ K$R5 L PI$@5 �	 jg$10 $�h) �/$/� �b@0 N) MNm�	 KZ �D9�� �$< 	YZ E � 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 715
ھهقىقهتهن ئۇ ئالالھ تهبارهك ۋهتهئاال بىلهن . بىرىڭالر نامازغا تۇرغاندا ئالدىغا تۈكۈرمىسۇن: مۇنداق دېگهن

ئوڭ تهرىپىگىمۇ تۈكۈرمىسۇن، ھهقىقهتهن ئوڭ . جات قىلىپ سۆزلىشىدۇ، پهقهت نامىزىدا بولسىال شۇنداقمۇنا
. ئۇ سول تهرىپىگه ياكى قهدىمى ئاستىغا تۈكۈرسۇن، ئۇنى دهپنه قىلىپ كۆمۈۋهتسۇن. تهرىپىده پهرىشته بار

  . بۇخارى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
شۇنىڭ ئۈچۈن پۇتى ئاستىغا ياكى . شۇ كىشىنىڭ ئوڭ تهرىپى بولىدۇسول تهرىپىده كىشى بولسا، ئۇ يهنه 

يهڭ، پېشىگه تۈكۈرۈپ يوقىتىۋهتسۇن، كۆمۈۋهتسۇن دېگىنى كېسهل يۇقۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، ئازار 
  .بېرىشتىن، كىشىنى بىزار قىلىشتىن ساقالپ قالىدۇ

 �Ne qI	#Z .+1m� ��+1��) ���Z WgI } �V	�) �  �D9�� �$< 	YZn(��) W^r�	 	YZ L q9R� ���  �+�Q $/ 8I90 B ��h) !	�/ : ?�$�
n(��) ¾(�*,	 	Yh) p�$m�	 PG$@  �� ¾+» $¦ $_w+�$) $_*�,I� "Z L $_�I$) j�+� >i�/� "h) �R)I� ?� L Å1g >R�L \I : � 9�	

 q�Du� ³ "Y� L j�LI 4�  GI L 89�g � s$)$  8u�	 ) ! (M�0�[ \� �   
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 716

بىرىڭالر كۆرپىدىن قوپۇپ كېتىپ، ئاندىن قايتىپ كهلسه، كۆرپىنى ئىشتىنىنىڭ بىر تهرىپى : مۇنداق دېگهن
. ېمىنىڭ ئىز باسار بولغىنىنى بىلمهيدۇھهقىقهتهن ئۇ ئۆزىدىن كىيىن كۆرپىده ن. بىلهن ئۈچ قېتىم قېقىۋهتسۇن

ئى رهببىم، ئىسمىڭ بىلهن باشالپ ياتىمهن، يېنىمنى قويىمهن ۋه سېنىڭ : ياتقاندا بولسا مۇنداق دېسۇن
ئهگهر جېنىمنى ئالساڭ ئۇنىڭغا رهھىم قىلغىن، ئهگهر ئۇنى ماڭا قايتۇرۇپ . ياردىمىڭ بىلهن كۆتۈرىمهن

ئۇيقۇسىدىن ئويغانغاندا . نى قوغدىغاندهك مۇھاپىزهت قىلىپ قوغدىغىنبهرسهڭ، سالىھ، ياخشى بهندىلىرىڭ
سانا مېنىڭ جهسىتىمنى ساقلىغان، ماڭا روھىمنى، جېنىمنى قايتۇرۇپ -بارلىق ھهمدۇ: مۇنداق دېسۇن

  .تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن. بهرگهن ۋه يهنه ئۆزىنى ئهسلهشكه پۇرسهت، رۇخسهت بهرگهن ئالالھقا خاستۇر
 �$< 	YZ W^r���) &'(0 $/ I90 ��) ��$�� 4�  "6�(�	 �^R*,$) n���	 �/ �D9�� ) q G � �� (M�0�[ \� �   
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 717

ته كېلىپ، ئهجهم تىلىدهك بولۇپ بىرىڭالر كېچىده قىيامدا تۇرۇپ، قۇرئان ئۇنىڭ تىلىغا تهس: مۇنداق دېگهن
مۇسلىم، ئهھمهد، ئهبۇ . قالسا، نېمه دهۋاتقىنىنى بىلهلمىسه يېتىۋالسۇن، يهنى ئازراق يېتىۋېلىپ تۇرسۇن

  .داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 >5$� �0� 8I90 B ��h) $_��`0 f� �$��	 � q90 nQ90 N) -�'*0 "� G	I-) �'1�	 �/ �D9�� �$< 	YZ $_R�L $/ 4�  B L q90 ) < q

 �$���	 (��$g �   
مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 718

بىرىڭالر ئۇيقۇسىدىن ئويغىنىپ تاھارهت ئالماقچى بولسا، قولىنى يۇيىۋهتمىگىچه قاچىسىغا : دېگهن
لىنىڭ ئۇخلىغاندا قهيهرده ئىكهنلىكىنى ۋه نېمىنىڭ ئۈستىگه قويغانلىقىنى چۈنكى، ئۇ قو. سالمىسۇن
  .ئىبنى ماجه، دارىقۇتنى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ. بىلمهيدۇ

L I$�	 �5N� Wr(0 ��h) n���	 M�Q6 n�/ �090 p� �i0 X 	Yh) n���	 M�Q6 n�/ �090 p� "$D 	YZ q�*�0 ��h) j�m0 �D9�� �$< 	YZ 
n�< G',A	 ��i�	 L M��a	 :&$< = ��A	 ��i�	 �/ G',A	 ��i�	 &$� $/ : "$r�V G',A	 ��i�	 ) " � (IY \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 719
ىدا تۆگه ئۈستىگه سالىدىغان كاجۇۋ يۆلهنچۈكى بىرىڭالر ناماز ئوقۇشقا تۇرسا، ئۇنىڭ ئالد: مۇنداق دېگهن

ئهگهر ئۇنچىلىك نهرسه . مىقداردا نهرسه بولسا، يهنى بىر گهز مىقدارىدا نهرسه بولسا، سۇتره بولۇپ توسااليدۇ
قىزىل ياكى باشقا ئىتتىن قارا ئىت . بولمىسا، ئۇنىڭ نامىزىنى ئېشهك، ئايال كىشى، قارا ئىت ئۈزۈپ قويىدۇ

. قارا ئىت شهيتاندۇر دېدى :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهممىسى؟ دىيىلدى، دېگهنلىرى نې
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  .مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 ?�a	 �) nQG BZ �jV ��) �/ ��  B L ��) 4�  q$) ?�/ W�L �5N� � ��< 	YZ �D9�� "h) ?*���) n���	 �/ j�m0 �D9�� �$< 	YZ

 ) �$���	 �$´ �[ ($g � ��  
مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 720

ھهقىقهتهن بىرىڭالر نامىزىدا قىرائهت . بىرىڭالر كېچىده ناماز ئوقۇشقا تۇرسا مىسۋاك سالسۇن: دېگهن
اغزىدىن چىققان نهرسه پهرىشتىنىڭ ئاغزىغا ئۇنىڭ ئ. قىلغاندا، پهرىشته ئاغزىنى ئۇنىڭ ئاغزى ئۈستىگه قويىدۇ

  .بهيھهقى، تهمام، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ. كىرىپ كېتىدۇ
 '_��	 ¤9^, 9^�0 L ��� N) ${$< |'*,	 "h) ��^��) ${$< 8'*�0 "� n@< �DY "h) p*RD��	 � �$/�	 �$< 	YZ ) E[ q G �� (My`a	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مۇغهيرهت رهزىيهلالھ. 721
ئىمام تۆت رهكئهتلىك نامازنىڭ ئىككىنچى رهكئهتته ياكى ئىككى رهكئهتلىك بولسىمۇ : مۇنداق دېگهن

. نئىككىنچى رهكئهتته ئولتۇرماي قوپۇپ كهتسه، ئهگهر رۇس، تۈز تۇرۇشتىن بۇرۇن ئېسىگه ئالسا ئولتۇرۇۋالسۇ
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، . ئهگهر رۇس، تۈز تۇرۇپ بولغان بولسا، ئولتۇرماي ئىككى سهجده قىلىۋهتسۇن

  . بهيھهقى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
  .بۇ ھهدىستىن نېمه ئۈچۈن سهھۋه سهجدىنى قىلىش، قانداق قىلىش چىقىپ تۇرىدۇ

 �� E�� '_) ���Z WgI } ���¶ �/ ng��	 �$< 	YZ )Q �� q G � 9 ( M�0�[ \� �  ) �� ( .+0u� �� �[L � ..  
رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهيره، ۋهھى ئىبنى ھۈزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 722

بىر كىشى مهجلىستىكى ئورنىدىن قوپۇپ كېتىپ، ئاندىن يهنه : مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
ئهھمهد، بۇخارى ئهدهبته، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه . ئورۇنغا ئۆزى اليىقتۇر قايتىپ كهلسه، ئۇ
  .توپلىغان، سهھىھ

بۇ ھهدىستىن مهجلىس، ئىلىم ھالقىسى، چوڭ سورۇن، زىياپهت، ماشىنا، قاتناشالردا ئورنىدىن قوپۇپ 
  .كېتىپ، قايتىپ كهلگهن كىشى يهنىال ئۆز جايىدا ئولتۇرۇشنىڭ ھهقلىقى چىقىدۇ

� BZ ��(0 $) ��) 4�  q$) W�0 f� �1/ $�G L ?�a	 �� ¥$�� 4�m) �$< } ¹,	 L �'�'�	 ���-) 	I$] L� N�� -�'*0 ng��	 �$< 	YZ  ��)
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  يهت قىلىنىدۇكى،رىۋا ئىبنى شىھاب رهھمهھۇلالھتىن مۇرسهل ھالدا. 723
بىر كىشى كېچه ياكى كۈندۈز قوپۇپ تاھارهتنى ياخشى ئېلىپ، مىسۋاك سالسا، : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

يېقىن كېلىپ، ئاغزىنى ئۇنىڭ . ئاندىن تۇرۇپ ناماز ئوقۇسا، ئۇنى پهرىشته تاۋاپ قىلىپ، زىيارهت قىلىدۇ
ئهگهر مىسۋاك سالمىسا، تاۋاپ، . ى پهقهت قىرائهتنى پهرىشتىنىڭ ئاغزىدا قىلىدۇئۇ كىش. ئاغزىغا قويىدۇ

  .بۇ ھهدىسنى مۇھهممهد ئىبنى نهسىر توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ بولىدۇ دېگهن. زىيارهت قىلسىمۇ ئاغزىنى قويمايدۇ
'(�) yi1�	 �QÎ� L �i1a	 $¬9�A &$(0 "$<I#� "	G',� "$i�/ q$5� >�a	 ~< 	YZ"B :&'(�) = ng��	 	u[ � &'(5 >1D $/ : "$D $/
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 �	 ��R@0 f� $�uR/ $_�) &	b0 N) � N�� ��*£*) ���  �U*�*) ���  jU*�	 ?�Y �R^�/ �/ ) ! (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 724
بىرى مۇنكهر، . مىيىت قهبرىگه قويۇلغاندا، ئۇنىڭغا قاپقارا، كۆك كۆز ئىككى پهرىشته كېلىدۇ: مۇنداق دېگهن

سهن بۇ كىشى توغرىسىدا نېمه : نهكىير ئىككى پهرىشته مۇنداق دهيدۇ-بۇ مۇنكهر .يهنه بىرى نهكىير دىيىلىدۇ
ئۇ ئالالھنىڭ بهندىسى ۋه ئهلچىسى، ئالالھدىن باشقا ئىالھ يوق، : دهيسهن؟ ئۇ بهنده ئادىتى بويىچه
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ېنىڭ بىز س: پهرىشتىلهر. ھهقىقهتهن مۇھهممهد ئالالھنىڭ ئهلچىسى، بهندىسى دهپ گۇۋاھلىق بېرىمهن دهيدۇ
گهز كهڭرى قىلىنىپ،  70گهزده  70ئاندىن ئۇنىڭ قهبرىسى . شۇنداق دىيىشىڭنى بۇرۇنال بىلهتتۇق دهيدۇ

ئۇخال : ئۇالر. مهن قايتىپ ئهھلى بالىلىرىمغا خهۋهر قىلىمهن دهيدۇ: ئۇ. دېيىلىدۇ! نۇرلىنىدۇ، ئاندىن ئۇخال
ئۇنى پهقهت ئهھلىدىن ئهڭ ! ئۇخالدېگهندىكىن يېڭىدىن توي قىلغان، بهختلىك كىشى ئۇخلىغاندهك 

ياخشى كۆرىدىغان كىشى ئويغىتىدۇ، ئالالھ سېنى بۇ جايىڭدىن تېرىلدۈرۈپ قوپۇرغانغا قهدهر شۇنداق 
  .دىيىلىدۇ! بهختلىك ھالهتته ئۇخال

ئهگهر ئۇ كىشى مۇناپىق بولسا، مهن كىشىلهرنىڭ بىر سۆزىنى دهۋاتقىنىنى ئاڭالپ شۇنداق دهپ قويغان، 
ئاندىن . بىز سېنىڭ شۇنداق دېيىشىڭنى بىلهتتۇق دهيدۇ: ئۇ ئىككى پهرىشتىلهر. هيمهن دهيدۇمهن بىلم

ئۇنىڭ قهبرىسىدىن ئىبارهت زىمىن شۇنداق تارىيىدۇكى، . زىمىنغا تارايغىن، گىرهلهشكىن دىيىلىدۇ
امهت كۈنىگه ئالالھ ئۇنى شۇ جايدىن تېرىلدۈرگهنگه، يهنى قىي. بىرىگه كىرىشپ كېتىدۇ- قوۋۇرغىلىرى بىر

  تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن. قهدهر ئۇ شۇنداق ئازابلىنىدۇ

 .�RF�	 F*´ L .@�`a	 9�*�5 f� $<L�� ��[� p5-0 N) N�� �D9�� �9< 	YZ ) � (��$g �   

  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 725
ئۇ چاچلىرىنى تاراپ تهييارلىق . بىرىڭالر كېچىده كېلىپ قالسا، ئهھلىگه كېچىسى كىرمىسۇن: مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم توپلىغان سهھىھ، يۇقىردىمۇ ئۆتتى. قىلىۋالسۇن
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنهس رهزىيهلال. 726
كهچلىك تاماق كهلتۈرۈلگهنده، شام ناماز ھازىر بولۇپ قالسا، شام نامىزىنى ئوقۇشتىن بۇرۇن : مۇنداق دېگهن

هقى توپلىغان، بهيھ .تاماقتىن ئالدىراپ كهتمهڭالر، يهنى يهۋىلىپ ئوقۇڭالر. تاماق يىيىش بىلهن باشالڭالر
 .سهھىھ، بولۇپمۇ رامزاندا
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 الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 727
ئادهم بالىسى سهجده ئايىتىنى ئوقۇپ، سهجده قىلسا، شهيتان ئۇنىڭدىن يىغلىغان ھالهتته : مۇنداق دېگهن

ئادهم بالىسى سهجدىگه بۇيرۇلۇپ، سهجده ! پاھ-ئاھ! ۋايهي-ۋايجان! ئىسىت: ئايرىلىپ مۇنداق دهپ كېتىدۇ
. ىگه بۇيرۇلۇپ، سهجده قىلماي ئاسىي بولۇپ، ماڭا دوۋزاخ بولدىده، ئۇنىڭغا جهننهت؛ مهن سهجد-قىلدى

  . ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

  .بۇ ھهدىستىن ناماز سهجدىسىنى قىلمىسا، يهنىال دوۋزاخقا كىرىدۇ دېگهن چىقىدۇ

 ) ���� ( 	'*m�-) �$/�	 ��< 	YZ ) � (4,'/ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئ. 728
  . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ئىمام قىرائهت قىلغاندا، سىلهر جىم تۇرۇڭالر: مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىستىن ۋه مۇشۇ مهنىدىكى ئايهتتىن ئىمام قىرائهت قىلغاندا جىم تۇرۇپ ئاڭالش، مهخپى قىرائهت 
ئهكسىي چۈشهنچىسى بىز . ا، سۈره فاتىھهنى ئوقۇش چىقىپ تۇرىدۇ، بۇ جهھرىگه دهلىلدۇرقىلغاندا بولس

  .دېگهندهك
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 729
نى قوشۇپ ئوقۇڭالر، ھهقىقهتهن بۇ ىلالھىر رهھمانىر رهھىيمسۈره فاتىھهنى ئوقىغاندا بسم: هنمۇنداق دېگ

يهنى تهكرار ئوقۇلىدىغان يهتته (ولمهسانى ، سهبئ)ئاساسى قۇرئاننىڭ يهنى(سۈره ئۇممۇلقۇرئان، ئۇممۇلكىتاب 
  . دارىقۇتنى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. بىسىمىلالھ بولسا، ئۇنىڭ ئايهتلىرىدىن بىر ئايهتتۇر) ئايهت

جهھرى، مهخپى ئوقۇش مهسىلىسى بولسا، گهرچه . شۇنىڭ ئۈچۈن، بىسىملالھ قوشۇپ ئوقۇلىدۇ
نلهر بولسىمۇ، لېكىن بىسمىلالھ دېگهن بۇ ئايهتنى مهخپى بىسمىلالھنىمۇ نامازدا جهھرى ئوقۇيمىز دېگه

  .دىن تارتىپ جهھرى ئوقۇش مهشھۇر ھهم سهھىھراق....ئوقۇپ، ئارقىدىن ئهلھهمدۇلىلالھ
 ) ���� ( $_�) .R+V N) !9� L ¢IA	 >�< 	YZ ) G (M�0�[ \� �    

 سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 730
يهنى (چېگرا بىكىتىلىپ بولسا، شۇپئهت ھوقۇقى -زىمىن تهقسىم قىلىنىپ قالسا، چهك: مۇنداق دېگهن

قالمايدۇ، يهنى ھوقۇق ) خوشنىالرنىڭ، شېرىكلهرنىڭ باشقىالردىن بۇرۇن ئهرزانراق سېتىۋىلىش ھوقۇقى
  .سهھىھ ئهبۇ داۋۇد توپلىغان،. ئىگىسىنىڭ بولىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، جابىر، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 731
بىرىڭالر مهسجىدتىكى نامىزىنى ئادا قىلىپ بولسا، ئۆيىگىمۇ نامىزىدىن نىسىۋه : مۇنداق دېگهن هللهمۋهس

مۇسلىم، ئهھمهد، . ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئۇنىڭ ئۆيىدىكى نامىزىدىمۇ ياخشىلىقنى قىلىدۇ. ئېلىپ قويسۇن
  .ئىبنى ماجه، دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ

	 n^R��) �^� �D9�� 4�< 	YZ q�gA �w � ��h) ��[� KZ d'g�� ) E[ P (.F{$  �   

مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 732
ھهقىقهتهن . بىرىڭالر ھهج قىلىشنى ئادا قىلىپ، تۈگىتىپ بولسا، ئهھلىگه، ئۆيىگه تېز قايتسۇن: دېگهن

  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. ئهجرى كاتتا بولىدۇ شۇنداق قىلىشتا
5N� �/ �*�� � n $g �	 "h) �5N� �/ $@�m� �*�@� nR^�� L p*RDI �*�� � nm��) �*�� KZ WgI } 9^�a	 � �5N� �D9�� 4�< 	YZ �
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىدۇكى، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلى. 733

بىرىڭالر مهسجىدته نامىزىنى ئادا قىلىپ ئاندىن ئۆيگه قايتسا، ئۆيده ئىككى رهكئهت ناماز : مۇنداق دېگهن
، ئالالھ )يهنى سۈننهت، نهپلىنى ئۆيده قىلسۇن(نامىزىدىن ئۆيىگىمۇ نىسىۋه ئېلىپ قويسۇن . ئوقۇسۇن

  .ئهھمهد، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ. اخشىلىقنى قىلىدۇئۆيدىكى نامازدىمۇ ي
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 734
تىلهر قانات ئالالھ ئاسماندا بىرهر ئىشقا ھۆكۈم قىلسا، ئالالھنىڭ سۆزىگه بويسۇنۇپ، پهرىش: مۇنداق دېگهن
ئۇالرنىڭ قهلبى . سۆز گوياكى تاش ئۈستىدىكى زهنجىر سۆرهلگهندهك جاراڭلىق بولىدۇ. قېقىپ كېتىدۇ

ئۇالر، ئالالھ ھهقنى . چۆچۈپ ھۇشىدىن كېتىپ، يهنه ھۇشىغا كهلگهنده، رهببىڭالر بايا نېمه دېدى؟ دهيدۇ
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هرنى ئوغۇرلۇقچه سۆز تىڭشىغۇچىالر بۇ سۆزل. دېدى، ئۇ ھهممىدىن بۈيۈك، ھهممىدىن ئۈستۈندۇر دهيدۇ
كۆپىنچه بۇ سۆز ئوغرىسى ھهمراھىغا يهنى . قهۋهتتۇر-بىرسىنىڭ ئۈستىده، قهۋهت-ئاڭاليدۇ، ئۇالر بىرسى

كۆپىنچىسى . ئاقار يۇلتۇزالر تېپىپ، كۆيدۈرىدۇ) سۆزنى دهپ بېرىشتىن بۇرۇن(جىنكهشكه كېلىشتىن بۇرۇن 
ه دهپ بېرىدۇ، ئۇ ئاستىدىكىگه دهپ بېرىدۇ، شۇنداق قىلىپ ئۇالر كۆيۈشتىن ساقلىنىپ قېلىپ، يېنىدىكىگ
بولۇپمۇ سىھرىگهر، جىنكهشلهر قوبۇل قىلىپ، بۇ بىر سۆز بىلهن . ئوغۇرلىغان بىر سۆزنى زىمىنغا تاشاليدۇ

كىشىلهر، پاالنى كۈنى مۇنداق دىمىگهنمىدىڭ؟ مۇنداق بولىدۇ دېگهنغۇ؟ . يالغاننى سۆزلهيدۇ 100قوشۇپ 
ئهسلى ئۇ ئاسماندىن چۈشكهن، ئوغۇرلىقچه .  شۇنداق بولدى، بىز بۇنى ئۆز ئهينى تاپتۇق دىيىشىدۇراستال

بۇخارى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه . جىنالر ئاڭلىغان، ئاشۇ بىر ئېغىز سۆزنىڭ جهھتىدىن بولغان ئىدى
  . توپلىغان، سهھىھ

  .الر مۇناسىۋىتىنى كۆرىسىتىدۇئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ، مانا بۇ ھهدىس جىنكهش كاھىن ۋه جىن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مۇتهررىپ، ئهبۇ ئىززه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 735
ھ بىر بهندىنىڭ بىرهر زىمىندا ئۆلۈشىگه ھۆكۈم قىلسا، شۇ بهنده ئالال: مۇنداق دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم

  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ئۈچۈن شۇ زىمىندا بىرهر ھاجهت قىلىپ قويىدۇ

 n�`�	 �gL 9() "$*%$� "$*%	 �b�� L W�IA	 $_@RV p� 9R< 	YZ ) �� ( .F{$  �  ) G (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىنئائىشه، ئهبۇ ھۈرهير. 736
) يهنى چاتىرقىدا(ئهر كىشى ئايال كىشىنىڭ تۆت شاخچىسى ئارىسىدا : مۇنداق دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم

) سۇ، مهنىي چىقمىسىمۇ( ئولتۇرسا، خهتنه جايى خهتنه جايىغا چاپالشسا، يهنى جىنسى مۇناسىۋهت بولسا
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ۇسلى قىلىپ، يۇيۇنۇش ۋاجىپ بولىدۇغ
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 737
دىسهڭ، ! جۈمئهده ئىمام خۇتبه سۆزلهۋاتقاندا، سۆز قىلغان ھهمراھىڭغا سۆز قىلماي جىم تۇر: مۇنداق دېگهن

مالىك ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه . جهزمهن سهنمۇ جۈمئهنى بۇزغان بولىسهن
  .توپلىغان، سهھىھ
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 ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 738
ئاندىن قىبلىگه ئالدىڭنى قىلىپ، تهكبىر . نامازغا تۇرماقچى بولساڭ، تاھارهتنى كامىل ئال: مۇنداق دېگهن

ئاندىن راۋۇرۇس، مهزمۇت . ئاندىن سهنده بار بولغان قۇرئاننىڭ ساڭا ئاسان سۈرىلىرىنى ئوقۇغىن. ئېيتقىن
ئاندىن رۇس، مهزمۇت، قهلبىڭ . ر بېشىڭنى كۆتۈرگىنئاندىن رۇس، تۈز تۇرغانغا قهده. رۇكۇ قىلغىن

ئاندىن رۇس، تۈز ئولتۇرغانغا قهدهر بېشىڭنى كۆتۈرۈپ يهنه سهجده . خاتىرجهم ئارام تاپقۇدهك سهجده قىلغىن
  .بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. قىل، بارلىق نامازلىرىڭدا شۇنداق قىلغىن
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 739
قوللىرىڭنىڭ بارماقلىرى ئارىسىغا سۇ -نامازغا تۇرساڭ، تاھارهتنى كامىل ئال، پۇت: مۇنداق دېگهن

  .ى ماجه توپلىغان، سهھىھئىبن. يهتكۈزگىن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رۇپائهتۇلبهدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 740
ئاندىن قىبلىگه . بۇيرىغاندهك كامىل تاھارهت ئال نامازغا تۇرساڭ، ئالالھ سېنى: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

ئهگهر سهن قۇرئان سۈرىلىرىنى بىلسهڭ، ئۇنى ئوقۇغىن؛ ئهگهر . ئالدىڭنى قىلىپ، تهكبىر ئېيتقىن
رۇكۇ قىلغاندا، مهزمۇت، رۇس رۇكۇ . سانا ئوقۇغىن، تهكبىر، تهھليىل ئوقۇغىن-بىلمىسهڭ، ئالالھقا ھهمدۇ

ئاندىن سهجده قىلىپ، سهجدىده رۇس، مهزمۇت تۇرغىن، . ۈرۈپ، تۈز تۇرغىنقىلىپ، ئاندىن بېشىڭنى كۆت
. بۇ ئهھۋال نامىزىڭ تۈگهپ ئادا تاپقانغا قهدهر شۇنداق بولىدۇ. ئاندىن بېشىڭنى كۆتۈرۈپ تۈز ئولتۇرغىن

ئهگهر ئۇنىڭدىن بىرهر نهرسىنى كام قىلىپ قويساڭ، . شۇنداق قىلساڭ، نامىزىڭ كامىل تامام بۇلىدۇ
  .تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ىقهتهن نامازنى كام، ناقىس قىلىپ قويىسهنھهق

 �Ur5 f� 9^,	 } ${$< &9*R5 f� W)I	 } $RD	I �Ur5 f� WDI	 } "6�(�	 �/ ?R/ ���5 $/ ��<	 } ~i) MNm�	 KZ >< 	YZ
$, �Ur5 f� 9^,	 } $��$g �Ur5 f� W)I	 } 	9g$, $_�D ?5N� � ?�Y nR)	 } 	9g ) � ��3  (M�0�[ \� �   

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، يۇقىرىقى ئۈچ كىتاپ، ئهبۇ ھۈرهيرهدىن توپلىغان بولۇپ، . 741
  .يۇقىرىقى ھهدىسلهرگه ئوخشاشتۇر، ئۆزى سهھىھ

$É O$0�	 W�	 L �1/ Iu*R5 �Ni� ��i5 B L dG'/ MN� nm) ?5N� � >< 	YZ  O$1�	 890� � ) q �� (3'0� \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ئهييۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 742
سهن . نامازغا تۇرساڭ، نامازنى ئىتائهت بىلهن، ۋىداالشقاندهك، چىدىماي قالغاندهك ئوقۇغىن: مۇنداق دېگهن

كىشىلهرنىڭ قولىدىكى نهرسىدىن ئۈمىد ئۈزۈشكه . رىغىدهك بىرهر ئېغىز سۆز قىلمائۆزره ئېيتىپ، كهچۈرۈم سو
  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئىراده باغال، يهنى تاما قىلما

 �i(@�0 '[ �i� L G'^��	 L d'D��$� �i{I$< 	'(@�5 N) MNm�	 � �*< 	YZ ) I	b@�	 ( M�� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئ. 743
لېكىن، ئۇ . ناماز ئوقۇغاندا، ئىمام بولغان قارىيدىن رۇكۇ، سهجدىلهرنى بۇرۇن قىلماڭالر: مۇنداق دېگهن

  .بهزار توپلىغان، سهھىھ. سىلهردىن بۇرۇن قىلىدۇ
 ) ���� (_1�� nQ95 N) "$�g$1*0 "$1e	 "$D 	YZ $ ) �D$�  ��	 (�  ��	 �    

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 744
. ئىككى كىشى مهخپى مۇناجات قىلىپ مۇڭدىشىۋاتسا، سهن ئۇالرنىڭ ئارىسىغا كىرىۋالما: مۇنداق دېگهن

  . ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
تۆت كىشىدىن ئايرىلىپ، ئىككى كىشىنى مهخپى سۆزلىشىشتىن توسقاندهك، مهخپى -ۈچخۇددى ئ

  .سۆزلىشىۋاتقانالر ئارىسىغا كىرىشتىنمۇ توسىدۇ
 v* G'*,	 $/ 	u[ 3I ./$�(�	 �'0 ¢IA	 &'(*) ���Z �	 ��@< q�e� 4m<� ��� 	Yh) $_��Z .g$� �� 45� ¢I-� �D9�� ng� "$D 	YZ ) q

 P ��i�	 (	 � G'R�/ ��   
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 745

. بولسا، ئۇ شۇ جايغا بىرهر ھاجهت بىلهن كېلىدۇ  بىرىڭالرنىڭ ئۆلۈم ئهجىلى بىرهر زىمىندا: مۇنداق دېگهن
ئالالھ ئۇنىڭ جېنىنى شۇ جايدا . كىگه يېتىپ بولىدۇيېتىپ بارغاندا بولسا، ئۇنىڭ ئىزى، ئهسىرى يىراق چې

ئىبنى ماجه، ھاكىم، . قىيامهت كۈنى بۇ زىمىن، ئى رهببىم، مانا بۇ سهن ماڭا قويغان ئامانهت دهيدۇ. ئالىدۇ
  .ھهكىيىملهر توپلىغان، سهھىھ
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 I'_� �$a	 "h) �$a	 4�R) �*�	 9� X "h) �*�	 4�  �r+��) ${$� �D9�� "$D 	YZ ) E[ P G (�� "$�, �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى سهلمان ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 746
خورما تاپالمىسا سۇ بىلهن . بىرىڭالر روزا تۇتقان بولسا، خورمىدا ئىپتار قىلسۇن: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. زدۇرقىلسۇن، ھهقىقهتهن سۇ پاكلىغۇچىدۇر، پاكى

 $1[$[ L $1[$_) n�) "$D "h) �*�	�< 8Y 4�R) n�) "$D "h) ��$�  4�R) n�) "$D "h) ��+1� �9@��) 	y() �D9�� "$D 	YZ ) G " � �� (��$g �   

مۇنداق  هلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 747
ئېشىپ . خىراجهتلهرنى ئۆزى بىلهن باشلىسۇن-بىرىڭالر پېقىر، يوقسۇز بولۇپ قالسا، نهپىقه چىقىم: دېگهن

تۇغقانلىرىغا، يهنه ئېشىپ قالغاندا ئاندىن ئاۋۇ تهرهپ، ماۋۇ -قالسا ئائىلىسىگه، يهنه ئېشىپ قالسا ئۇرۇق
  .ھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھئه. تهرهپلهرگه يهنى قوشنىلىرىغا قىلسۇن

�(��) �F�	 � ��R� L nw�	 � ��R� I$� L nw�	 �1  «�() �F�	 � �D9�� "$D 	YZ ) G (M�0�[ \� �   

م رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 748
بىرىڭالر قۇياش سايىسىدا بولسا، سايه تارتىلىپ، كۆتۈرۈلۈپ كهتسه، بىر قىسمى سايىدا بىر : مۇنداق دېگهن

  . ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. قىسمى ئاپتاپتا بولۇپ قالسا قوپۇپ كهتسۇن

بۇ ھهدىسنى . بۇنىڭ ئوخشىشىنى زهئىپ دېگهن، ئۇ ھهدىسته ئۇنداق جاي شهيتاننىڭ جايىدۇر دىيىلىدۇ
  .ھ دېدىبولسا سهھى

q�m� W*�0 "� �$��	 KZ q�m� W)�0 N) MNm�	 � �D9�� "$D 	YZ ) " �� (.�$�m�	 �/ ngI �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ساھابىالرنىڭ بىرسىدىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 749
پ كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئاسمانغا بىرىڭالر نامازدا تۇرغاندا، كۆزى قۇيۇلۇ: مۇنداق دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم

  .نهسهئى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. قارىمىسۇن

$cI 9� L� $5'� W�0 f� ¥�m10 N) ���  niV-) = �9c X L� �9�� q��G � .D�� 9g') MNm�	 � �D9�� "$D 	YZ  ) G (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 750
ھهرىكهتنى، مىدىرالشنى ) يهنى مهقئهتته(بىرىڭالر ناماز ئىچىده تۇرۇپ، ئارقا تهرىپىده : مۇنداق دېگهن

سهزسه، تاھارىتى سۇنغان ياكى سۇنمىغانلىقىنى بىلهلمىسه، قانداق قىلىش مۈشكۈل بولۇپ قالسا، ئاۋازنى 
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ، نامازدىن قايتمىسۇنۇرىمىغىچه نامىزىنى داۋام قىلىپئاڭلىمىغىچه ياكى پۇراقنى پ

 $cI 9� L� $5'� W�0 f� ��  N) ��*��� p� $cI 9g') 9^�a	 � �D9�� "$D 	YZ ) ! (M�0�[ \� �   

 ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 751
بىرىڭالر مهسجىد ئىچىده تۇرۇپ، ئىككى ساغرا، كاسسى ئارىسىدىن يهلنى ھىس قىلسا، يهنى : مۇنداق دېگهن

  . تىرمىزى خاتىرلىگهن، سهھىھ. ، پۇرىقىنى تاپمىغىچه مهسجىدتىن چىقمىسۇنگۇمان قىلسا، ئاۋازنى ئاڭلىمىغىچه

  .سا مهسجىد ئىچىيۇقىرىقى ھهدىس ناماز ئىچى، بۇ ھهدىس بول

 p1/�a	 	LY�*) �i5	'�� 	'R)�5 B L �5N� � &'(0 $/ �D9�� �w1��) ��I jg$10 ��h) MN� � �D9�� "$D 	YZ ) 8'`@�	 (.�$�� v� �/ ngI �   

رهسۇلۇلالھ رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  )رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ(بهنى بىيازهت قهبىلىسىدىكى بىر ئهردىن . 752
سىلهر نامازدىكى چاغدا، رهببىڭالر بىلهن مۇناجات قىلىپ : مۇنداق دېگهن لهيھى ۋهسهللهمسهللهلالھۇ ئه

ئاۋازىڭالرنى ئۈستۈن . سۆزلىشىسىلهر، شۇنىڭ ئۈچۈن بىرىڭالر نامىزىدا نېمه دهۋاتقىنىغا قاراپ باقسۇن
  .بهغۋى توپلىغان، سهھىھ. كۆتۈرمهڭالر، مۆئمىنلهرگه ئازار بېرىپ قويىسىلهر

 "$D 	YZ 4�� 	YZ �_gL n@< �	 "h) �_gL n@< Em@0 N) j�m0 �D9�� ) " � ?�$/ (�  ��	 �   
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 753
بهنده ناماز  چۈنكى،. بىرىڭالر ناماز ئوقۇۋېتىپ، ئالدىغا، يۈزى تهرهپكه تۈكۈرمىسۇن: مۇنداق دېگهن

  .مالىك، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ئوقۇغاندا ئالالھ ئۇنىڭ ئالدىدا، يۈزى تهرىپىده بولىدۇ
 "$r�V '[ $�h) ��5$(��) S� "h) d$r*,	 $/ q�I9�� L �090 p� �k 	9�� d90 N) j�m0 �D9�� "$D 	YZ ) " G � (9�R, \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهن. 754
بىرىڭالر ناماز ئوقۇۋاتقاندا، ئالدىدىن بىرهر كىشىنى ئۆتكىلى قويمىسۇن، قادىر بولىشىچه : مۇنداق دېگهن

يهنى ئۇنىڭ قىلىقى شهيتاننىڭ (ئهگهر ئۇنىمىسا ئۇنى ئۆلتۈرسۇن، ھهقىقهتهن ئۇ شهيتاندۇر . توسسۇن
  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ). لىقىدۇرقى
 ) ���� ( �0�(�	 �R/ "h) ��5$(��) S� "h) d$r*,	 $/ q�I9�� L �090 p� �k 	9�� d90 N) j�m0 �D9�� "$D 	YZ ) q � �� (�  ��	 �   

، يۇقىرقى لىغانتوپبۇنى ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ماجهلهر ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن .755
شهيتان - لېكىن، بۇ ھهدىسته ئۇنىڭ بىلهن يهنى ئۆتىمهن دېگهن كىشى بىلهن جىن. ھهدىسكه ئوخشاشتۇر

  .بىلله ئىكهن دېگهن، سهھىھ
 W*�0 B �$��	 KZ q�m� W)�0 N) j�m0 �D9�� "$D 	YZ ) �� (9�R, \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمكى، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 756
بىرىڭالر ناماز ئوقۇۋېتىپ، كۆزى قۇيۇلۇپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئاسمانغا قارىمىسۇن، كۆزىنى : مۇنداق دېگهن

  .بۇ ھهدىس ئهۋسهتته بار بولۇپ، سهھىھ دېگهن. ئاسمانغا كۆتۈرمىسۇن
 ) ���� ( W,$*�	 �'0 $1� n@(a	 �$R�	 "$D 	YZ ) G ( O$@  ��	 �  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 757
كۈنى روزا تۇتىمىز -9روزا تۇتۇپ، كىلهر يىلى بولغاندا ) كۈنى-10يهنى مۇھهررهم ئېيىنىڭ (ئاشۇرا : ۋهسهللهم

  .كۈنى بولىدۇ-9نى مۇھهررهمنىڭ بۇھهدىستىن ئاشۇرا كۈ .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. دېگهن
 ) ���� ( �^10 B ��h) p*�< �$a	 "$D 	YZ ) P q G (�  ��	 �    

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 758
نهرسه چۈشۈپ كهتسه ) ايهنى چوڭ ئىككى تۇڭ، بهش تۇلۇن بولس(سۇ ئىككى قىللهت : مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ). يهنى تهمى، پۇرىقى، رهڭگى ئۆزگهرمىسه(نىجىس بولمايدۇ 
 E�`0 ��) .12	 3	'�� >�*) L 3$� $_1/ �*+0 ��) I$1�	 3	'�� >(�z L �2	 MG�/ L p�$�F�	 !9+� "$�/I �_V �/ .��� &L� "$D 	YZ
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 759
چىسىال شهيتانالر، جىنالرنىڭ ھهددىدىن ئاشقانلىرى تاقاق رامىزان ئېيىنىڭ تۇنجى كې: مۇنداق دېگهن

جهننهت ئىشىكلىرى . دوۋزاخنىڭ ئىشىكلىرىگه قۇلۇپ سېلىنىپ، بىرسىمۇ ئېچىلمايدۇ. سېلىنىپ باغلىنىدۇ
ھهر كېچىسى جاكارچى مۇنداق توۋاليدۇ، ئى ياخشىلىقنى . ئېچىلىپ، بىرسىمۇ يېپىلمايدۇ، قۇلۇپ سېلىنمايدۇ

ئالالھ دوۋزاختىن . ى، ئالدىڭنى قىل؛ ئى يامانلىقنى تهلهپ قىلغۇچى، بولدى قىل دهيدۇتهلهپ قىلغۇچ
تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، . نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازاد قىلىدۇ، بۇ ئىش ھهر كېچىسى بولىدۇ

  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 �FQ �/ $+�, u�$) p��a	 p� .1*+�	 >�$D 	YZ ) q( "$@[� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهھبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 760
  ).پاساتقا قاتناشما- يهنى پىتنه( مۇسۇلمانالر ئارىسىدا پىتنه يۈز بهرسه، ياغاچتىن قىلىچ تۇتقىن: مۇنداق دېگهن
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ۆيده ئىبادهت، ئىلىم بىلهن ئولتۇرغىن دېگهن ھهر ئىككى تهرهپ مۇسۇلمان بولغاچقا جهڭگه چىقماي، ئ
ئىبنى ماجه توپلىغان، . بولۇپ بىر قىسىم ساھابىالر راستىنال قىلىچنى ياغاچتىن ياساپ، تامغا ئېسىپ قويغان

  .ھهسهن
 <$, �(V L ./$�(�	 �'0 �$g $_1�� &9R0 ��) "$5��/	 ng��	 91  >�$D 	YZ ) P ! (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهير. 761
بىر ئهرنىڭ ئىككى ئايالى بولسا، ئۇ كىشى بۇ ئىككى ئايال ئارىسىدا ئادىللىق قىلمىسا، يهنى : مۇنداق دېگهن

. ۈنى يېرىمى يوق كېلىدۇكېچهك، ئۆزىنى تهقسىم قىلىشتا ئادىل بولمىسا، قىيامهت ك –نهپىقه، ئۆي، كىيىم 
  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) بۇنداق يېرىمى يوق كىشى جهننهتكه اليىق بواللمايدۇ(

 ) ���� ( T�$��	 "LG "$1e	 4g$1*0 N) $R�� .eNe "$D 	YZ ) �� (M�0�[ \� �   

 لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهلئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 762
ئۈچ كىشى بىر بولۇپ قالسا، ئارىدىن ئىككى كىشى يهنه بىر كىشىنى ئايرىپ قويۇپ، مهخپى : مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. مۇڭداشمىسۇن

 ) ���� ( �[9�� 	L�/���) �+, � .eNe "$D 	YZ ) E[ (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھ ئهبۇ. 763
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ، ئۇالر بىرىنى ئۆزىگه باشلىق قىلسۇنئۈچ كىشى سهپهرده بولۇپ قالسا: مۇنداق دېگهن
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 �i���$m/ ) " G � �� (��$g �   

توپلىغان بولۇپ،  ىيهلالھۇ ئهنھۇدىنبۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى جابىر رهز. 764
مهزمۇنى بولسا، كهچته بالىالرنى چىقارماسلىق، . يۇقىرىدا ئوخشىشى ئۆتكهن، ئۆزى سهھىھ ھهدىستۇر

  .قاچا، قازانالرنىڭ ئاغزىنى، ئۈستىنى يېپىپ قويۇش- دهپ تاقاش، چىنه ھئىشىكلهرنى بىسمىلال
?�Y "$D 	Yh) ¥�R0 G',� �G ��h) ���	 �G "$D 	YZ  ��  '[ $�h) j�� L jU�'*) �Qo	 "$D 	YZ L MNm�	 �  ji�/-) ) P " G (

 ·�@� \� >1� .�$) �  ) " (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پاتىمه بىنتى ئهبۇ ھۈبهيىن، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 765
قاپقارا بولۇپ ) يهنى ئايالالر كېسىلىنىڭ قېنى(ھهيز : ئۇ ئايالغا مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

ئۇ ئاخىرلىشىپ ئىستىھاز، خۇن كېسىلىنىڭ قېنى . شۇنداق قان تۆكۈلگهنده، نامازدىن توختاپ تۇر. تونۇلىدۇ
ئهبۇ داۋۇد، . ھهقىقهتهن ئۇ تومۇرنىڭ ئىشى. كهلگهنده بولسا، كىچىك تاھارهت ئېلىپ ناماز ئوقۇساڭ بولىدۇ

  . ىمالر توپلىغان، سهھىھنهسهئى، ھاك
يىرىڭ توختىماسلىق، سۈيدۈك -بۇ ھۆكۈم ئام بولۇپ، خۇن كېسىلى بولغانالر، شۇنداقال قان

توختىماسلىق قاتارلىقالر ھهربىر نامازغا بىر قېتىم تاھارهت ئېلىپ ئوقۇيدۇ، ناماز ئىچىده بۇ ئىشالر تاھارىتىنى 
  .سۇندۇرمايدۇ

  "h) ��) 8�* $) "$�/I "$D 	YZ .^� &9R5 ��) M� ) " (O$@  ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 766
نهسهئى . رامىزان بولغاندا ئۆمره ھهج قىلغىن، بۇ ئايدىكى ئۆمره ھهج پهرز ھهجگه تهڭ: مۇنداق دېگهن

  .كۈندۈز ئۆمره ھهج قىلىنىۋاتىدۇ-ه كېچهھازىر مهككىد. خاتىرلىگهن، سهھىھ
 ³h) �i10G �/� �/ �jV "$D 	YZ L �� �� � �*�-) �D$��G �/� �/ �jV "$D 	YZ ) � �� (��� � )q (.F{$  ��� �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنهس، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 767
يهنى دىنغا ئاالقىدار بولمىسا، (دۇنيا ئىشىڭالردىن بىرهر ئىش بولۇپ قالسا : هنمۇنداق دېگ ۋهسهللهم

. ئۇنىڭغا سىلهر ئالىم) ھارامغا، داۋا ئىشلىرىغا مۇناسىۋهتسىز بولسا-ئىبادهت، ئهقىده، ئهخالق، ئهھكام، ھاالل
ھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ماجه ئه. دىن ئىشىڭالردىن بىرهر ئىش بولسا، ئۇنى ماڭا تاپشۇرۇڭالر، ئۇنىڭغا مهن ئالىم

  .توپلىغان، سهھىھ

 G'_��	 &$*V	 n*F0 B L Ib5-��) 3'e BZ �i0 X "h) $_�) nm��) "$�'e �D9�A "$D 	YZ ) G (�  ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 768
يهنى ئىشتان بىلهن (ىرىڭالرنىڭ ئىككى كىيىمى بولسا، ئۇ ئىككى كىيىمده ناماز ئوقۇسۇن ب: مۇنداق دېگهن

ئهگهر بىرال كىيىم بولسا، ئۇنى ئىشتان قىلىپ ئهۋرىتىنى يېپىپ ناماز ئوقۇسۇن، يهھۇدىيالردهك ). تون
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، يۇقىرىدا ئۆتتى). يهنى پۈتۈنلهي(يۆگىنىۋالمىسۇن 

D 	YZ .(��	 ��L$1��) nR+0 X "h) �Rr��) .(Fa	 q$+D 9< �G$Q �D9�A "$ ) «� (��$g �    
مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 769

بىرهلمىسه، ھېچ . هرسۇنبىرىڭالرنىڭ مۇشهققىتىگه كۇپايه بولغۇدهك خادىم، خىزمهتچى بولسا تائام ب: دېگهن
  .ئهۋسهت توپلىغان، سهھىھ. بولمىغاندا تائامدىن بىر لوقما سۇنۇپ بهرسۇن

 �/�i��) �RV �D9�A "$D 	YZ ) G ( M�0�[ \� �  ) �[ (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهيره، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 770
تاراپ، پاكىز -بىرىڭالرنىڭ چىچى بولسا ئۇنى ھۆرمهتلىسۇن، يۇيۇپ: مۇنداق دېگهن سهللهمئهلهيھى ۋه

  .ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن، يهنى ھهسهن بولۇشى مۇمكىن. تۇتسۇن

�	 n[� d90 L �0�)$i�� j�k L p1/��� �+`�) �(�Q KZ �	 W��	 "$@RV �/ �m1�	 .��� "$D 	YZ q' 90 f� �[9(� 9( ) �[ ( \� � 
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ سۇئلهبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 771
كېچىسى ئالالھ بارلىق مهخلۇقلىرىنى تهكشۈرۈپ قاراپ - 15شهئبان ئېيى تهڭ بولغان : مۇنداق دېگهن

ھهسهتته بولغانالرنى  -ئاداۋهتته، ھىقده. هغپىرهت قىلىدۇ، كاپىرالرغا مۆھلهت بېرىدۇچىقىدۇ، مۆئمىنلهرگه م
بهيھهقى، شۇئىبىلئىماندا . مهغپىرهت قىلماي قويۇپ قويىدۇ، ئۇالر بۇ ئىشنى تهرك ئهتكىچه شۇنداق بولىدۇ

  .توپلىغان، ھهسهن

 ) ���� ( T�$��	 "LG "$1e	 �$1*0 N) .eNe 	'�$D 	YZ ) � ?�$/( �  ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 772
مالىك، . ئۈچ كىشى بولۇپ قالسا، ئارىدىن ئىككىسى يهنه بىرنى قويۇپ مهخپى مۇڭداشمىسۇن: مۇنداق دېگهن

  .بۇ ھهدىس يۇقىرىدا ئۆتكهن. بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

Z �[¸�<� ./$/�$� �_(�� L �[9�� �_/���) .eNe 	'�$D 	Y ) " � �� (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 773
غا ئالىم بولغان ئىماملىققا اليىقراقى قۇرئان. ئۈچ كىشى بولسا، بىرسى ئىمام بولسۇن: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

  .بۇ ھهدىستىن ئۈچ كىشى جامائهت ھېسابلىنىدۇ . مۇسلىم، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. قارىيراقىدۇر

 L M�(� �9< ngI L 	ILbg �9< ng�) ��#$1/ I9< 4�  O$1�	 �/ �$g �/ "'@*i0 9^�a	 3	'�� 4�  .i{Na	 !9R< .R2	 �'0 "$D 	YZ
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 774
مئه كۈنىسى پهرىشتىلهر مهسجىد ئىشىكلىرى ئۈستىده ئولتۇرۇپ، كهلگهن كىشىلهرنى جۈ: مۇنداق دېگهن

بهزى ئهر بىر تۆگه، بهزىسى بىر كاال، بهزىسى بىر قوي، بهزىسى . مهرتىۋىسى، مهنزىلى بويىچه خاتىرىلهيدۇ
ابىنى بىر توخۇ، بهزىسى بىر قۇشقاچ، ھهتتا بىر تال تۇخۇم تهقدىم قىلغان، سهدىقه قىلغاننىڭ ساۋ

مۇئهززىن ئهزان توۋالپ، ئىمام مۇنبهر ئۈستىده خۇتبه ئوقۇش ئۈچۈن ئولتۇرغاندا، پهرىشتىلهر . ئالىدىغانالر بار
ئهھمهد، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، . دهپتهرلهرنى قاتالپ مهسجىدكه كىرىپ، خۇتبه، زىكرىنى ئاڭاليدۇ

ۇ مۇكاپاتنى ئالسىمۇ، يۇقىرىقى مۇكاپاتالردىن ئاندىن كېيىن كهلگهنلهر جۈمئه نامىزىنى ئوقۇپ، ش. سهھىھ
  .مهھرۇم قالىدۇ
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 775
ئىشىكىده پهرىشتىلهر  جۈمئه كۈنىسى بولغاندا، مهسجىدلهرنىڭ ئىشىكلىرىنىڭ ھهربىر: مۇنداق دېگهن

تۇنجى بولۇپ كهلگهن كىشىنى، ئاندىن . تۇرۇپ، ئىنسانالرنى ئۆز مهرتىۋىسى بويىچه خاتىرىلهيدۇ
تۇنجى . ئىمام مۇنبهرده ئولتۇرغاندا، پهرىشتىلهر دهپتهرلهرنى قاتالپ، خۇتبه تىڭشايدۇ. كېيىنكىسىنى يازىدۇ

ر كاال، ئاندىن كېيىنكىسى بىر قوچقار، ئاندىن بىر بولۇپ كهلگهن كىشى بىر تۆگه، ئاندىن كېيىنكىسى بى
نهسهئى، ئىبنى ماجه، بهيھهقى . توخۇ، ئاندىن كىيىنكىسى بىر تۇخۇم ھهدىيه قىلغاننىڭ ساۋابىنى ئالىدۇ

  .توپلىغان، سهھىھ

 j�  MNm�	 	L��D-) .R2	 .��� L .R2	 �'0 "$D 	YZ ) jR)$F�	 (N,�/ ���, �� "	'+� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ان ئىبنى سهلىيىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سهفۋ. 776
ساالم -جۈمئه كۈنىده، جۈمئه كېچىسىده ماڭا ناھايىتى كۆپ دۇرۇت، دۇئايى: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم
  .شافىئى توپلىغان، ھهسهن. يولالڭالر

� G$@R�	 �/ �F�	 >��G� ./$�(�	 �'0 "$D 	YZ �/ �_1) ��$ � I9(D ��R�	 � "'�'i�) �F�	 �[�_m*) p1e	 L� n�/ 9�< "'i5 f
 $/$2Z �^�0 �/ �_1/ L �0'(� KZ quQ-0 �/ �_1/ L ��*@DI KZ quQ-0 �/ �_1/ L ��@(  KZ quQ-0 ) ! �� (G	9(a	 �   

 للهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهمىقداد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 777
قىيامهت كۈنى بولغاندا، قۇياش كىشىلهرگه شۇنداق يېقىن قىلىنىدۇكى، بىر ياكى ئىككى : مۇنداق دېگهن

قۇياش نۇرى ئىنسانالرنى شۇنداق ئىسسىتىدۇكى، ئۇالر . مىيىل يهنى ئىككى ئۈچ كىلومېتىر مىقداردا تۇرىدۇ
ىسى ئوشۇقىغىچه، بهزىسى تىزىغىچه، بهزىسى بىلىگىچه تهرده بهز. ئهمهللىرىنىڭ مىقدارىدا تهرگه چۆمىدۇ

  .ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ، يهنى ئاغزىغىچه تهرگه چۆكۈپ تۇرىدۇبولۇپ، بهزىسىنى تهر يۈگهن سالىدۇ

�� &$(�) I$+i�	 �/ NgI ./A	 qu[ �/ ngI nD K$R5 �	 4r � ./$�(�	 �'0 "$D 	YZ :I$1�	 �/ P¸	9) 	u[  ) � (4,'/ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 778
قىيامهت كۈنى بولغاندا، ئالالھتائاال بۇ ئۇممهتنىڭ ھهربىر مۆئمىن كىشىسىگه بىردىن كاپىرنى : مۇنداق دېگهن

سېنىڭ دوۋزاختىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن بېرىدىغان فىدىيهڭ بولىدۇ، ئۇنىڭغا مۇنداق دېيىلىدۇ، مانا بۇ . بېرىدۇ
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. يهنى كاپىرنى بېرىپ، ئۆزى قۇتۇلىدۇ

�/��� ?�a	 &'(�) �)$D �R/ $i�/ �/�/ nD KZ �	 TR� ./$�(�	 �'0 "$D 	YZ : I$1�	 �/ P¸	9) 	u_) �)$i�	 	u[ P$[ �/�/ $0 ) ��
 ¿i�	 � �D$�	 (4,'/ \� �   
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 779
ئۇ پهرىشته . قىيامهت كۈنى بولغاندا، ئالالھتائاال ھهربىر مۆئمىنگه بىردىن پهرىشتىنى ئهۋهتىدۇ: مۇنداق دېگهن

مانا ! نگه مۇنداق دهيدۇ، ئى مۆئمىن، سهن بۇ كاپىرنى ئالبىلهن بىردىن كاپىر بىلله بولۇپ، پهرىشته مۆئمى
. بۇ سېنىڭ دوۋزاخدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن بىرىدىغان فىدىيهڭ، يهنى بۇنى بېرىپ، سهن قۇتۇل دهيدۇ

  .تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
>�() >R+V ./$�(�	 �'0 "$D 	YZ :'�Q9�) "$kZ �/ .�G�Q �@�< � "$D �/ .12	 nQG� 3I $0&'(0 } " : �G� �@�< � "$D �/ .12	 nQG�

 �jV ) § (��� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 780
قىيامهت كۈنى بولغاندا، مهن شاپائهت قىلىمهن، مۇنداق دهيمهن، ئى رهببىم ئالالھ، قهلىبده : مۇنداق دېگهن

. ئاندىن ئۇالر جهننهتكه كىرىدۇ. قىچا چاغلىق ئىمان بار كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزسهم دهيمهن بىر تال
، قهلبىده ئهڭ تۆۋهن كىچىك سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئاندىن ئالالھ مۇنداق دهيدۇ، ئى مۇھهممهد

  .غان، سهھىھبۇخارى توپلى. نهرسىدىنمۇ ئهڭ تۆۋهن كىچىك ئىمان بار كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزگىن
 �£) yz �_* $+V ��$� L �_@�rQ L p�@1�	 �$/Z >1D ./$�(�	 �'0 "$D 	YZ ) P q ! �� (�RD �� \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇبهي ئىبنى كهئبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 781
مبهرلهرگه ئىمام، خهتىيپ بولىمهن، ئۇالرنىڭ قىيامهت كۈنىده مهن بارلىق پهيغه: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

  .، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، ھهسهنئهھمهد، تىرمىزى. شاپائهت ئىگىسى بولىمهن، لېكىن پهخىرلهنمهيمهن
G$1/ |G$� ./$�(�	 �'0 "$D 	YZ : �� ��  �É ��	'e ��r��) �	 y`� N  n  �/ ) 9R, ��	 (�� 9R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى هبۇ پۇزالهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئ. 782
قىيامهت كۈنىسى بىر جاكارچى مۇنداق توۋاليدۇ، كىم بىرهر ئهمهلنى ئالالھنىڭ : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

بىھاجهت، رىيا  يهنى ئالالھ شېرىكتىن(غهيرى ئۈچۈن قىلغان بولسا، ساۋابىنى شۇنىڭدىن تهلهپ قىلسۇن 
  .ئىبنى سهئىد توپلىغان، ھهسهن). بىلهن قىلىنغان ئهمهل قوبۇل ئهمهس

n(��) ��5$< L� �´$V ��/	 "h) n_� B L T)�0 N) �D9�� �'� �'0 "$D 	YZ : �{$� sZ �{$� sZ ) q G � ?�$/ (M�0�[ \� �    
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 783

ئهگهر . بىرىڭالر روزا تۇتقان كۈنده، قهبىھ پاھىشه، سهت سۆز قىلمىسۇن، نادانلىق قىلمىسۇن: مۇنداق دېگهن
. ئۇنى بىر ئىنسان تىلالپ، ئهيىبلىسه، ئۇرۇشسا، ھهقىقهتهن مهن روزا تۇتقۇچى، مهن روزا تۇتقان دېسۇن

  .اۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھمالىك، بهيھهقى، ئهبۇ د
 $,'�g 	'�m) $��$g 4�� 	YZ L 	'R)I$) d'D��	 �/ �,�I W)I 	YZ L 	L9^,$) 9^, 	YZ L 	'RDI$) WDI 	YZ L 	L~i) �$/�	 ~D 	YZ

 pR�� ) �� (./$/� \� �   

 الھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 784
ئىمام تهكبىر ئېيتىپ رۇكۇ قىلسا سىلهرمۇ شۇنداق قىلىڭالر، سهجده قىلسا سهجده قىلىڭالر، : مۇنداق دېگهن

تهبرانى . بېشىنى كۆتۈرسه كۆتۈرۈڭالر، ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا سىلهرمۇ ھهممىڭالر ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇڭالر
  .توپلىغان، سهھىھ

ئولتۇرسا ئولتۇرۇپ ئۇقۇڭالر دېگىنى بىز يۇقىرىدا دېگهندهك مهنسۇخ، يهنى بىراق بۇ ھهدىستىكى 
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمكېيىن ئىمام، يهنى . ئهمهلدىن قالغان، كۈچكه ئىگه ئهمهس

خۇددى  .ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا، كهينىدىكى جامائهتلهر، ساھابىلهر ئۆره تۇرۇپ ناماز ئوقۇغان، بۇ كۈچكه ئىگه
  .ئايهتتىمۇ مهنسۇخ، ئهمهلدىن قالغىنى بولغاندهك، سهھىھ ھهدىستىنمۇ ئهمهلدىن قالغىنى بولىدۇ

 ) ���� ( $_��  $_*���) $[$@�*,	 L� p��	 "$1eB	 q�D 	YZ ) G (M�0�[ \� �   
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 لهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 785
ھهر ئىككى كىشى، يهنى دهۋاگهر بىلهن جاۋابكار قهسهم قىلىشنى تهڭال ياقتۇرمىسا ياكى : مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. بىراقال ياخشى كۆرسه، قهسهم قىلىشقا چهك تاشالشسۇن
c ?�Y "h) O$1�$� 	'r�*� f� �Qo	 "LG "NgI �$1*0 N) .eNe �*1D 	YZ ��b ) q ! � �� (G'R�/ ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 786
ئۈچ كىشى بولساڭالر، كىشىلهرگه ئارىالشمىغىچه بىرسىنى قويۇپ ئىككىسى مهخپى : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه . ه سېلىپ قويىدۇئۇنداق قىلسا، ئۇ كىشىنى غهمگ. مۇڭداشمىسۇن
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �i1/$�¦ 	L�9�$) 7-�'5 	YZ L �*�@� 	YZ ) �� G (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 787
ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى . ىم كىيسهڭالر، تاھارهت ئالساڭالر ئوڭ تهرىپىڭالر بىلهن باشالڭالركىي: مۇنداق دېگهن

  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( O$1�	 �� �9c N) �/$1/ � �D9�-� "$r�F�	 �R� 	YZ ) q � (��$g �   

مۇنداق  هلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 788
شهيتان بىرىڭالر بىلهن چۈشىده ئوينىسا، يهنى ئىھتىالم بولۇپ قالسا، بۇ چۈشنى كىشىلهرگه سۆزلهپ : دېگهن

  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. يۈرمىسۇن
 G ���  �����) ��(� } �^� L� {$� L� M�^V $_1�� >�$� "h) ���  �����) q$Q� �D9�� j(� 	YZ M�0�[ �  �[ q  

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 789
ئهگهر ئارىلىقىنى بىرهر دهرهخ ياكى تام، باغ . بىرىڭالر قېرىندىشىغا ئۇچراشسا ساالم قىلسۇن: مۇنداق دېگهن

يهنى، ساالم قىلىشىپ، ئارقىنى . (ۇچراشسا يهنه ساالم قىلسۇنياكى چوڭ بىر تاش ئايرىۋېتىپ، ئاندىن يهنه ئ
  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ئايلىنىپ كىرسه، يهنه ساالم قىلسۇن

n(��) ���a	 q$Q� ng��	 j(� 	YZ : �	 .�I L �i��  �N��	 ) ! (.�$�m�	 �/ ngI �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى الھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ساھابىالردىن بىر ئهر رهزىيهل. 790
بىر كىشى مۇسۇلمان قېرىندىشىغا ئۇچراشسا مۇنداق دهپ ساالم قىلسۇن، ئهسساالمۇ : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئهلهيكۇم ۋه رهھمهتۇلالھ
��$� �[L�9@5 N) E0�r�	 � pD�Fa	 �*�(� 	YZ $_(��� KZ �[L�r�	 L �N ) v��	 ��	 (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 791
يولدا مۇشرىك، دىنسىزالرغا ئۇچراشساڭالر ئۇالرغا باشتا ساالم قىلماڭالر، ئۇالرنى يولنىڭ تار : مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى سهنا توپلىغان، سهھىھ. ىگه قىستاڭالرچېت
بۇ قانۇنىمىزنى چۈشهنگهن دىنسىزالر ھازىر بىزنى چهتكه قىستاۋاتىدۇ، ئالالھ بىزلهرگه ئاسان   بىزنىڭ

  !قىلسۇن، ئامىن
) I$1�	 n[� �/ "$D "Z L .12	 n[� �) .12	 n[� �/ "$D "Z jFR�	 L M	9`�$� q9R(/ ���  ¢�  �D9�� !$/ 	YZ�� &$(0 I$1�	 n[� � :

 ./$�(�	 �'0 ���Z �	 ?�R@0 f� P9R(/ 	u[ ) q ! � (�  ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 792
. م تهڭلىنىپ تۇرىدۇئاخشا-بىرىڭالر ۋاپات تاپسا، ئۇنىڭغا ئاخىرهتتىكى ئورنى ئهتىگهن: مۇنداق دېگهن

ئۇنىڭغا مۇنداق دېيىلىدۇ، مانا بۇ . جهننهت ئهھلى بولسا جهننهت، دوۋزاخ ئهھلى بولسا دوۋزاخ تهڭلىنىدۇ
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بهيھهقى، تىرمىزى، . ئالالھ سېنى قىيامهت كۈنى تېرىلدۈرۈپ قوپۇرىدىغان جايىڭدۇر، مهڭگۈلۈك جايىڭدۇر
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

	 "$���	 !$/ 	YZ � 9Q �� ' 90 Ì$� 9�L L� �� W+*10 ��  L� .0I$g .<9� �Ne �/ BZ ��  Wr(�3M�0�[ �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 793
بىرسى، سهدىقه . قالىدۇ ئىنسان ئۆلسه بارلىق ئهمهللىرى ئۈزۈلىدۇ، پهقهت ئۈچ خىل ئهمىلى: مۇنداق دېگهن

ئىككىنچىسى، ئۇ ئىنسان ) يهنى ساۋابى يورۇپ تۇرىدىغان، ئومۇمنىڭ مهنپهئىتىگه قىلىنغان سهدىقه(جارىيه 
ئۈچىنچىسى، سالىھ، . مهنپهئهت بهرگهن، باشقىالر مهنپهئهت ئالغان ئىلىم، يهنى ئوقوغۇچى بىلهن ئهسهرلهر

  . خارى ئهدهپته، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھمۇسلىم، بۇ. ياخشى باال دۇئا قىلىپ تۇرسا
بۇ ھهدىستىن ئىسالم دىنى يولغا قويغان، رۇخسهت قىلغان، قانۇنلۇق ئىشالر بىلهن دۇئا قىلسا، مهغپىرهت 

ا ئۆلۈمگه تهييارلىق قىلىپ، ئۆزۈڭالرغ  .سورىسا، مىيىتكه يېتىپ بارىدۇ، بولۇپمۇ بالىسى، تۇغقانلىرى سورىسا
  .ئۆزۈڭالر نهرسه تهييارالڭالر
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مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 794
لالپ، ئهيىبلهپ، غهيۋىتىنى تى. قېرىندىشىڭالر، ھهمراھىڭالر ئۆلۈپ كهتسه، ئۇنى جىم قويۇڭالر: دېگهن

  ..ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) يهنى ئۇنى تىللىماڭالر، غهيۋىتىنى قىلماڭالر، بۇ ھارام ئىشتۇر. (قىلىپ كهتمهڭالر
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 795
بهنده مىنىڭ، بالىسىنىڭ جېنىنى : الھ پهرىشتىلهرگهبىرهر كىشىنىڭ بالىسى ئۆلسه، ئال: مۇنداق دېگهن

يۈرىكىنىڭ مېۋىسىنى ئالدىڭالرمۇ؟ : ئالالھ. ئالدىڭالرمۇ؟ دهپ بىلىپ تۇرۇپ سورايدۇ، ئۇالر شۇنداق دهيدۇ
سىلىگه ھهمد ئېيتتى، بىز ئالالھنىڭ، : بهندهم نېمه دېدى؟ دهيدۇ، ئۇالر: ئالالھ. دهيدۇ، ئۇالر شۇنداق دهيدۇ

بهندهم ئۈچۈن جهننهتته بىر ئۆي سېلىڭالر، : ئالالھ. ڭ دهرگاھىغا قايتىمىز دهپ سهۋر قىلدى دهيدۇئالالھنى
  . تىرمىزى توپلىغان، بۇ ھهدىس ھهسهن. ئۇ ئۆينى ھهمد ئۆيى دهپ ئاتاڭالر دهيدۇ

سه، ئانىالر، يېقىن تۇغقانالر، ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان مهھبۇبالر ئۆلۈپ كهت-بۇ ھهدىستىن بالىالر، ئاتا
  .يهنىال ئالالھقا شۈكرى قىلىش، ھهمد ئېيتىش الزىم دېگهن چىقىدۇ
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 هللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسئهبۇ مۇسۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 796
بىرىڭالر مهسجىدىمىزدىن، بازارلىرىمىزدىن ئۆتۈپ قالسا، ئۇنىڭ بىلهن ئوقيا بولسا، : مۇنداق دېگهن

بهيھهقى، ئهبۇ . ئوقياسىنىڭ ئۇچىنى قولى بىلهن تۇتىۋالسۇن، مۇسۇلمان كىشىنى جاراھهتلهندۈرمىسۇن
  .ۇ باردۇرداۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسنىڭ ئوخشىشى بۇخارىدىم
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھۇزهيفه ئىبنى ئۇسهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 797
كۈن ئۆتكهنده، ئالالھ بىر  42) پىرمىغايهنى ئىس(بهچچىدانغا تۈگۈلگهن مهنىي : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

ئاندىن . ئۇنى سۈرهتكه كهلتۈرۈپ، كۆز، قۇالق، تېره، گۆش، سۆڭهكلىرىنى يارىتىدۇ. پهرىشتىنى ئهۋهتىدۇ
ده، پهرىشته ئۇنى -رهببىڭ خالىغانچه ھۆكۈم قىلىدۇ. پهرىشته، ئى رهببىم، بۇ ئوغۇلمۇ،قىزمۇ؟ دهيدۇ
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ۇنىڭ ئهجىلى، ئۆمرى قانچىلىك؟ دهپ سورايدۇ، رهببىڭ خالىغاننى ھۆكۈم ئاندىن، ئى رهببىم، ئ. يېزىۋالىدۇ
ئاندىن رىزقى قانچىلىك دهپ سورايدۇ، رهببىڭ خالىغانچه ھۆكۈم . ده، پهرىشته يېزىۋالىدۇ- قىلىدۇ
ئاندىن قولىدا بىر سهھىيفه، ۋاراق بار ھالدا چىقىپ كېتىدۇ، ھېچ . ده، پهرىشته ئۇنىمۇ يېزىۋالىدۇ–قىلىدۇ

مانا بۇمۇ بىز ئىمان كهلتۈرىدىغان، ئهقىيده . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. قا زىياده، كام قىلىنمايدۇئىش
  .قىلىدىغان تهقدىر
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئه. 798 
بىر توپ كىشىلهر بىرهر قهۋىمنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ، ئۆتكۈچىلهر ئارىسىدىن بىرال كىشى : مۇنداق دېگهن

يه ئولتۇرغانالرغا ساالم قىلسا، ئولتۇرغانالردىنمۇ بىر كىشى ساالم قايتۇرسا، ھهر ئىككى جامائهتلهرگه كۇپا
  .ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ. قىلىدۇ

  .بۇ ھهدىستىن جامائهت ھهققىدىن بىر كىشى ساالم قىلسا، يا قايتۇرىسا كۇپايه بولىدۇ
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 799
بهنده كېسهل بولسا ياكى سهپهر قىلسا، ئالالھ ئۇنىڭ ئۈچۈن ساق ۋاقتىدا، مۇقىم تۇرغان : مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ۋاقتىدا ئهمهل قىلغاندهك ئهجىر، ساۋاب يازىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهتائ ئىبنى يهسار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 800
بهندهم : ىنالرغا مۇنداق دهيدۇبهنده كېسهل بولۇپ قالسا، ئالالھ، كىرامهن، كاتىب: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

ئۈچۈن مهن ئۇنى ساقايتقانغا ياكى دهرگاھىمغا ئېلىپ كهتكهنگه قهدهر ساق ۋاقتىدا ئهمهل قىلغاننىڭ 
ئهبۇ شهيبه توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىستىن كېسهل، مىيىپ كىشىلهرمۇ ئهمهل قىلسا، . ئوخشىشىنى يېزىڭالر

  .خشاش مۇكاپات ساۋاب ئالىدۇقادىر بولۇشىچه تېرىشسا، ساق كىشىلهرگه ئو
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 801
پ، كىبىر قىلىپ ماڭغان چاغدا، ئۇالرغا پادىشاھنىڭ بالىلىرى، پارىس، ئۈممىتىم پهخىرلىنى: مۇنداق دېگهن

رۇملۇقالرنىڭ بالىلىرى خادىم بولۇپ خىزمهت قىلغان چاغدا، ئۈممىتىمنىڭ يامان كىشىلىرى ياخشى كىشلىرى 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئۈستىدىن غالىپ كېلىدۇ، ھاكىم بۆلىۋالىدۇ
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 802
قالغاندا ئالالھ دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشۈپ، تاڭ  3/1قىسمى ئۆتۈپ  3/2رىمى ياكى كېچىنىڭ يې: مۇنداق دېگهن

سورىغۇچى بارمۇ؟ بېرىلىدۇ؛ دۇئا قىلغۇچى بارمۇ؟ ئىجابهت قىلىنىدۇ؛ مهغپىرهت : ئاتقىچه مۇنداق دهپ تۇرىدۇ
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. سورىغۇچى بارمۇ؟ ئۇنىڭغا مهغپىرهت قىلىنىدۇ

ده ئالالھ قهتئىي مهخلۇققا ئوخشىمىغاچقا، ئهرشى ئۈستىده تۇرۇپ، دۇنيا ئاسمىنىدا بىزنىڭ ئهقىدىمىز
چۈشۈۋېتىپ ئۈستىدىن يوقاپ . ھهم تۇرۇپ، بىزلهر بىلهنمۇ بىلله تۇرۇپ، يهنىال ئۆزىگه اليىق رهۋىشته چۈشىدۇ

كېتىدۇ، يهنىال  شۇنداقتىمۇ چۈشىدۇ، چىقىپ. كهتمهيدۇ، شۇنداقال چۈشىۋاتقاندا ئاسماندا ھهم بار ئىدى
  .بىرىگه زىت ئهمهس، ئوخشىشى يوق-بۇ ئهھۋالالر بىر. ئاسماندىن يوقاپ كهتمهيدۇ
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جىبرىئىل ئۇنداق قىاللمايدۇ، چۈشسه ئۈستىدىن يوقايدۇ، چۈشۈشتىن بۇرۇن . ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوق
ۇچى، ئوخشىشى يوق بۇ مهخلۇقنىڭ سۈپىتى، ئهمما ئالالھ خالىق، ياراتق. يوق ئىدى، كهتسه ھهم يوقايدۇ

زات بولۇپ، ئهرشى ئۈستىده بولۇشى بىلهن بىز بىلهن بىلله بولۇشى، ئاسمانغا چۈشۈشى زىت كهلمهيدۇ، 
. ئۇ ھهممه جايدا بار، بىرال ۋاقىتتا ئهرشىده، ئاسماندا ھهم بىز بىلهن بىلله بوالاليدۇ. تاقىشىپ قالمايدۇ

ئهرشىده، . ، چۈشكهندىن بۇرۇنمۇ بار ئىدىئهرشىدىن يوقاپ كهتمهي تۇرۇپ ئاسمانغا چۈشهلهيدۇ
قايانغا قارىساڭالر ئالالھ . چۈشۈش ئارىلىقىدا بىز بىلهن بىلله بولۇشىدا بىرال ۋاقىتتا بىلله بوالاليدۇ  ئاسماندا

ئۇ خالىق، ھهممىگه قادىردۇر، ئۇ ھهممىدىن ئۈستۈن، بىلله تۇرۇپ چۈشىدۇ، . شۇ تهرهپته، ئوخشىشى يوق
سىز ئالالھنى مهخلۇققا ئوخشاتماڭ، ئالالھ ۋه ئهلچىسى، . دۇ، كېتهلهيدۇ، يوقاپ كهتمهيدۇچىقىدۇ، كېلهلهي

چۈشۈش مهلۇم، كهيپىياتى نامهلۇم، . ساھابىالر، تابىئىنالر دېگهندهك دهڭ، سۈكۈت قىلسا سۈكۈت قىلىڭ
  .ئىمان كهلتۈرۈش ۋاجىپ، كهيپىياتتىن سۇئال سوراش بىدئهتتۇر
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 803
ھاكىم، ئهبۇ . مۇئهززىن ئهزان توۋلىغاندا، ئاسمان ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، دۇئا ئىجابهت بولىدۇ: مۇنداق دېگهن

  .پلىغان، سهھىھيهئال تو
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 804
رسىلهرنىڭ يۇقى بار، كىر ھالهتته ئۇخالپ قالسا، مۇنداق دېگهن؛ بىرىڭالر قولىدا گۆشنىڭ ياكى باشقا نه

يۇمىغاندىكىن ئۇنىڭغا بىرهر باال، كېسهل يېتىپ قالسا، باشقىالرنى ئهمهس ئۆزىنى ئهيىبلهپ، ئۆزىگه 
  .ئىبنى ماجه، تىرمىزى، دارمى توپلىغان، سهھىھ. تهنه، ماالمهت قىلسۇن-تاپا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى خهۋلهت بىنتى ھهكىيىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 805
نى قۇرئان ئالالھنىڭ كامىل سۆزلىرى بىلهن يه«بىرىڭالر بىرهر جايغا چۈشكهنده : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

دېسه، شۇ جايدىن يۆتكىلىپ كهتمىگىچه » ياراتقان نهرسىلهرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن ئالالھبىلهن 
  . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ئۇ كىشىگه ھېچ نهرسه زهرهر يهتكۈزهلمهيدۇ

ۇ ئهمهس، خالقم. چۈنكى، مهخلۇق بىلهن پاناھ تىلهنمهيدۇ. بۇ سهھىھ ھهدىستىن قۇرئان مهخلۇق ئهمهس
  .خالق، ياراتقۇچى پهقهت بىر ئالالھدۇر، ئۇ پهقهت ئالالھنىڭ سۈپىتىدۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مهلۇم بىر ئايال رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 806
بىرىڭالر تاماق يىگهنده، بىسمىلالھ دىيىشنى ئۇنتۇپ قالسا، ئىسىگه كهلگهنده : مۇنداق دېگهن هللهمۋهس

) ئاخىر ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن يهيمهن- يهنى، باشتىن(مۇنداق دېسۇن، بىسمىلالھ ئهۋۋهلهھۇ ۋه ئاخىرهھۇ 
  .ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ

 $_��m��) $_1  �$� L� MN� �D9�� j�� 	YZ $[�DY 	YZ ) ! (MG$*< \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 807
بىرىڭالر نامازنى ئۇنتۇپ قالسا ياكى ئۇنىڭدىن ئۇخالپ قالسا، ئىسىگه كهلگهندىال : مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى خاتىرلىگهن، سهھىھ. ئوقىۋالسۇن

Z �1/ n+,� '[ �/ KZ �w1��) E�%	 L &$a	 �/ ���  n�) �/ KZ �D9�� �w� 	Y ) � �� (M�0�[ \� �   
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 808
هتتىن ئۆزىدىن يۇقىرى كىشىگه بىرىڭالر مال جهھهتتىن، چىراي، گۈزهللىك، ئهخالق جهھ: مۇنداق دېگهن

  . ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. قارىغاندا، دهرھال ئۆزىدىن تۆۋهن كىشىگه قارىسۇن
  )شۇنداق قىلسا، تۇزكور بولماستىن شۈكرى قىلىدۇ(

 qyz KZ ?�Y ���¶ �/ &'�*��) 9^�a	 � '[ L �D9�� �R� 	YZ ) ! G (�  ��	 �    
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهميهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئۆمهر رهزى. 809

بىرىڭالر مهسجىدته ئولتۇرۇپ مۈگدهپ قالسا، دهرھال ئۇ جايدىن باشقا جايغا يۆتكىلىپ : مۇنداق دېگهن
  .ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. كهتسۇن

1  �[u0 f� 9<y�) j�m0 '[ L �D9�� �R� 	YZ ��+� ���) �+`*�0 �[u0 ��R� 8I90 B � $� '[ L 4�� 	YZ �D9�� "h) �'1�	 �
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مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 810
. ه قهدهر ئۇخلىۋېلىپ، ئاندىن ئوقۇسۇنبىرىڭالر ناماز ئوقۇۋېتىپ مۈگدهپ قالسا، ئۇيقۇسى كهتكهنگ: دېگهن

ھالهتته ناماز ئوقۇسا، بىلمهستىن مهغپىرهت سورايمهن دهپ، ئۆزىنى تىلالپ،  دېگهنچۈنكى، بىرىڭالر مۈگ
  .مالىك، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ. ئهيىبلهپ سېلىشى مۇمكىن

) ¥�m1��) j�m0 '[ L �D9�� �R� 	YZ &'(0 $/ ��R0 f� �1�� ) " § �� (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 811
بىرىڭالر ناماز ئوقۇۋېتىپ مۈگدهپ قالسا، قايتىپ بېرىپ، نېمه دېگىنىنى : مۇنداق دېگهن  ۋهسهللهم

  .بۇخارى، نهسهئى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئوقىسۇن بىلگىدهك بولغانغا قهدهر ئۇخلىۋالسۇن، ئاندىن
 q9R(/ KZ �@�$� &'�*�� L �@�$� 9R(/ KZ &'�*��) .R2	 �'0 �D9�� �R� 	YZ ) �$���	 E[ (M�� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمسۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 812
الر جۈمئه كۈنى مۈگدهپ قالسا، يېنىدا ئولتۇرغان ھهمراھىنىڭ ئورنىغا يۆتكهلسۇن، ئۇ بىرىڭ: مۇنداق دېگهن

كىتابنىڭ . بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ ھهدىستۇر. ھهمراھى بۇنىڭ ئورنىغا يۆتكهلسۇن
  .شۇنداقال سهھىھ، ھهسهن دېگىنىمۇ ئهلبانى. ئاپتورى ئىمام سۇيۇتى بىلهن ئهلبانى

	 �R� 	YZ 8I90 B '[ L ��+� 4�  ' 90 ��R� ¥�m1��) j�m0 '[ L ng�� ) �� " ( .F{$  �   

مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 813
هستىن ئۆزىگه ئۇ بىلم. بىرىڭالر ناماز ئوقۇۋېتىپ مۈگدهپ قالسا، نامىزىدىن قايتسۇن، توختاتسۇن: دېگهن

يۇقىرىقى ۋه بۇ ھهدىستىكى . نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. قارشى دۇئا قىلىپ سېلىشى مۇمكىن
  .ناماز كىچىدىكى نهپله نامازدۇر

 n�$� ��$i1) qB'/ "Y� y`� 9@R�	 �i� 	YZ ) G (�  ��	 �   

 هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 814
ئهبۇ داۋۇد . قۇل خوجايىنىنىڭ ئىزنىسىز، رۇخسىتىسىز توي قىلسا، ئۇنىڭ نىكاھى باتىلدۇر: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
L�� L .�(,A	 	'UDL� L 3	'�A	 	'(�z� L >�@�	 n[� ���*) .��*+�	 uQ-5 MI-+�	 "h) �$@ma	 	'U+�-) �*� 	YZ 3	�F�	 	 ) P �� ( � 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى سىرجهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 815
چۈنكى، چاشقان پىلىكنى ئېلىپ . ئۇخلىغاندا چىراقنى ئۆچۈرۈپ يېتىڭالر: مۇنداق دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم

ئىشىكلهرنى بىسمىلالھ دهپ تاقاڭالر، تۇلۇن، چىلهك، . دۈرۈۋېتىدۇئوتنى يۇمۇلىتىپ، ئۆي ئهھلىنى كۆي
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تهبرانى، . شارابالرنى، سۇالرنى، ھهتتا يىمهكلىكلهرنىمۇ يېپىپ قويۇڭالر. قاچا، قازانالرنىڭ ئاغزىنى يېپىڭالر
  . ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

  .شتۇربۇ كېسهللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تازىلىق ھهر جهھهتتىن پاكىزلىككه بۇيرۇ
 �i<���) 	u[ 4�  qu[ n�/ &90 "$r�F�	 "h) �ig�, 	'U+�-) �*� 	YZ ) �[ P �� G (O$@  ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 816
، شهيتان ئۇنىڭ ئوخشىشىنى بۇنىڭغا چۈنكى. ئۇخلىساڭالر چىرىقىڭالرنى ئۆچۈرۈپ ئۇخالڭالر: مۇنداق دېگهن

). يهنى چاشقان ۋه باشقىالرنى ئىشقا سېلىپ ئوتقا كۆرسىتىپ قويىدۇ(كۆرسىتىپ، سىلهرنى كۆيدۈرۈۋېتىدۇ 
  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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 سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 817
. نامازغا ئهزان ئېيتىلغاندا، شهيتان ئوسۇرۇپ قويغان ھالدا، ئهزاننى ئاڭلىمىغىچه قاچىدۇ: مۇنداق دېگهن

تهكبىر ئاخىرالشقاندا يهنه كېلىپ، . ئهزان تۈگىگهنده، يهنه كېلىدۇ، تهكبىر ئېيتىلغاندا يهنه قاچىدۇ
پ باقمىغان نهرسىلهر ئۈچۈن ئۇنى ئهسله، بۇنى ئهسله دهپ خۇتىر ئىنساننىڭ نهپسىگه، كۆڭلىگه ئۇ ئهسله

مالىك، بهيھهقى، ئهبۇ . ۋهسۋهسه قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن كىشى نهچچه رهكئهت ناماز ئوقۇغىنىنى بىلهلمهيدۇ
  . داۋۇد، نهسهئى توپلىغان

هرسىلهرنى بۇ سهھىھ ھهدىستىن شهيتان پهقهت نامازدىال چىڭ تۇرۇپ، ۋهسۋهسه قىلىشى، بارلىق ن
  .بىز يۇقىرىدا بۇ خىل ئهھۋالدا ئىككى سهجده قىلىشنى سۆزلىدۇق. ئهسلىتىپ، ئازدۇرۇشى چىقىپ تۇرىدۇ

 �$ 9�	 ��^*,	 L �$��	 3	'�� >�*) MNm�$� 8G'� 	YZ ) �$���	 d j��$�r�	 (��� �   

 ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 818
تهيالىسى . نامازغا ئهزان ئېيتىلغاندا، ئاسمان ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، دۇئاالر ئىجابهت بولىدۇ: مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ يهئال، زىيائۇلمهقدهسىلهر توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( ��g��	 "$r�F�	 �/ �$� 	Y'R*) I$�	 E] 	YZ ) �� (��_� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سۇھهيىپ رهزىيهل. 819
يهنى لهنهت قىلىنغان، رهھمهتتىن (ئىشهك ھاڭرىغاندا، ئالالھقا سېغىنىپ شهيتان رهجىمدىن : مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. پاناھ تىلهڭالر) يىراق قوغالنغان شهيتاندىن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى كهئبى ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 820
زابىنى، ئهلهمنى تاپسا، شۇ جايغا قولىنى قويۇپ بىرىڭالر بهدىنىده كېسهل ئا: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

ئهئۇزۇبىئززهتىلالھى ۋه قۇدرهتىھى ئهال كۇللى شهيئىن مىن شهررى ما «تۇرۇپ، يهتته قېتىم مۇنداق دېسۇن، 
ئالالھنىڭ ئىززىتى، غالىپلىقى، ھهر نهرسىگه قادىرلىقى، قۇدرىتى بىلهن مهن تاپقان، : تهرجىمىسى» ئهجدۇ

يهتته قېتىم دېسه، بۇ ( . نىڭ يهنى مۇشۇ كېسىلىمنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهنھېس قىلغان نهرسى
  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، تهجرىبىدىن ئۆتتى) ئىشنى ھهم تاق قىلسا، شىپا تاپقۇسى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مىقداد ئىبنى ئهسۋهد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 821
بىرىڭالر سۇنى، يهنى شهھۋهتته كېلىدىغان مهزىي سۇنى تاپسا، ئهۋرىتىنى : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم
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د، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان مالىك، ئهھمه. يۇيۇۋېتىپ، نامازغا ئالغاندهك كىچىك تاھارهت ئالسۇن
  .توپلىغان، سهھىھ
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 ھى ۋهسهللهمرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 822
بىرىڭالر قورسىقىدا بىرهر نهرسه تاپسا، يهنى كوركىرىغان ئاۋازنى ھىس قىلسا، بىرهر نهرسه : مۇنداق دېگهن

چىققان ياكى چىقمىغانلىقىنى بىلىشته مۈشكۈل بولسا، ئاۋازنى ئاڭلىمىغىچه، پۇراقنى پۇرىمىغىچه مهسجىدتىن 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. چىقىپ كهتمىسۇن

 )����  ( -�'*��) ¥�m1��) 	#I �5N� � �D9�� 9gL 	YZ ) �� (�  ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 823
اڭلىسا، يهنى، قورسىقىنىڭ غولدۇرلىغان ئاۋازىنى ئ(بىرىڭالر نامىزىدا تۇرۇپ، ئاۋازنى ئاڭلىسا : مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ. نامازدىن قايتىپ بېرىپ، تاھارهت ئالسۇن) تاھارىتى قىستىسا

بۇ ھهدىستىن گهرچه تاھارهت سۇنمىسمۇ، بىرهر نهرسه چىقمىسمۇ، تاھارهت ئېلىش ۋاجىپ بولمىسىمۇ، 
  .تاھارهتنىڭ قىستىشى ياخشى ئهمهس

 ) ���� (/ �$1a	 � M��a	 !9gL 	YZ n�*`*�) ng��	 9� $ ) �0'� (��� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 824
) يهنى ئىھتىالم بولۇپ، مهنىي سۈيىنى كۆرسه(ئايال كىشى چۈشىده ئهر كىشى تاپقاننى تاپسا، : مۇنداق دېگهن

  .يھ توپلىغان، سهھىھسهمۋى. غۇسلى قىلسۇن، يۇيۇنسۇن
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مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 825
  .ھىھئىبنى ماجه، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سه. جىڭالپ بهرسهڭالر ۋهزنىده ئېغىرراق بېرىڭالر: دېگهن

 ) ���� ( . $��	 �w*�$) ��[� yz KZ �/A	 9,L 	YZ ) § (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 826
ىق، يهنى ئىلىم، خهلىپىلىك، ھاكىمل(ئىش ئىش ئهھلىنىڭ غهيرىگه تاپشۇرۇلغاندا، : مۇنداق دېگهن

قىيامهتكه ئىنتىزار بول، ) ۋالىيلىق، قازىيلىق، بۇ ئىشالرنىڭ ئهھلى بولمىغان كىشىلهرگه تاپشۇرۇلغاندا
  .ئىمام بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. قىيامهتنى كۈتكىن

 ?�Y �	IL �/ �/ &$@0 B L nm��) n���	 M�Q�/ n�/ �090 p� �D9�� W�L 	YZ ) ! � (.��� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، تهلھهت رهزىيهلال. 827
بىرىڭالر ئالدىغا جابدۇق، كاجۇ، ئىگهرنىڭ يۆلهنچۈكىچىلىك نهرسه قويۇپ ناماز : مۇنداق دېگهن

مۇسلىم، . شۇ نهرسىنىڭ ئارقىسىدىن ئۆتكهن كىشىگه پهرۋا قىلمىسۇن، يهنى نامازنى بۇزالمايدۇ. ئوقۇۋهرسۇن
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( ./$�(�	 �'0 KZ $_1  W+5�0 X ®/� � ����	 W�L 	YZ ) ! ("$�'e �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمسهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 828
يهنى ئۆزئارا جهڭ بولسا، قىيامهت ئۈممىتىمنىڭ ئىچىده ئارىسىغا قىلىچ قويۇلۇپ قالسا، : مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. كۈنىگىچه كۆتۈرۈلمهيدۇ، يهنى ئۆزئارا جهڭ توختىمايدۇ

 �r,L � &º5 .D~�	 "h) �r,L 	LIY L �*)$� �/ 	Lu£) �$Rr�	 W�L 	YZ ) q (O$@  ��	 �   
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 لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمرهسۇئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 829
چۈنكى، بهرىكهت . تائام قويۇلسا چۆرىسىدىن، ئهتراپىدىن يهڭالر، ئوتتۇرىنى قالدۇرۇڭالر: مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئوتتۇرىغا چۈشىدۇ
>�$< .�$� >�$D "h) �_<$1 � 4�  &$g��	 $_�*�	 L M#$12	 >R�L 	YZ : "Z L s'/9<$_�[A >�$< .�$� yz >�$D : �0� $_�0L $0

 ERm� "$���	 $_R� '� L "$���	 BZ �jV nD $�'� W�0 = $� "'@[u5 ) " § �� (9�R, \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 830
ئۇنى ئهرلهر مۈرىلىرىده كۆتۈرۈپ ماڭغاندا، مىيىت ياخشى كىشى بولسا  جىنازا قويۇلۇپ،: مۇنداق دېگهن

ئهگهر ئۇنداق بولمىسا، ئهھلىگه ۋاي، ماڭا ۋايجان، قهيهرگه . مۇنداق دهيدۇ، مىنى تېزىراق ئاپىرىڭالر
قالسا  ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئىنساندىن باشقا بارلىق نهرسىلهر ئاڭاليدۇ، ئهگهر ئىنسان ئاڭالپ. ئاپىرىسىلهر؟ دهيدۇ

  . ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. شۇ جايدا دهرھالال ئۆلىدۇ
  !ئالالھ بىزلهرنى ئۆلۈمگه تهييارلىق قىلىدىغان، ياخشى كىشىلهردىن قىلسۇن، ئامىن

 �1/ °�+0 f� n^R0 B L �$FR�$� 	L�9�$) MNm�	 >�<� L �D9�� �$F  W�L 	YZ ) G � �� (�  ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  ئىبنى. 831
كهچلىك تائام قويۇلغاندا نامازغا تهكبىر ئېيتىلىپ قالسا، تائام بىلهن باشالڭالر، تائامدىن : مۇنداق دېگهن

  .ىغان، سهھىھئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد توپل. بىكار بولمىغۇچه ئالدىراپ كهتمهڭالر
	'�'() �[I'@< � �D$5'/ �*R�L 	YZ : �	 &',I .1, 4�  L �	 ��� ) E[ P �� �� �� (�  ��	 �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 832
» بىسمىلالھى ۋهئهال سۈننهتى رهسۇلۇلالھ«دهڭالر مىيىتالرنى قهبرىلىرىده قويغاندا مۇنداق : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئىبنى . دېسۇن) يهنى، ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن رهسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىگه ئاساسهن قويىمهن(
  .ھهببان، تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 I'_� �� 3	�*�	 "h) ��R1� �D9�� |YA	 ½�L 	YZ ) G (.F{$ L M�0�[ \� �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 833
بىرىڭالر ئايىغى بىلهن نىجاسهتكه : مۇنداق دېگهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمقىلىنىدۇكى، 

) ركىۋهتسۇن، ئاستى تۈز بولساشۇنداقيهنى توپىغا سۈ. (دهسسهپ سالسا، ھهقىقهتهن توپا ئۇنى پاكلىغۇچىدۇر
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( 3	�*�	 $¬I'_r) ��+± |YA	 ½�L 	YZ ) P G (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 834
. ن نىجاسهتكه دهسسهپ سالسا، ئۇ ئۆتۈكنى تۇپراق، توپا پاكلىغۇچىدۇرئىككى ئۆتۈك بىله: مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 } ��D ��`��) �	9�	 ��) 8u�	 ��$1Æ j(*0 ��Z L �$+V �Qo	 � L �	G ���$1g 9�� � "h) ��`��) �D9�� �$�Z � 3$�u�	 W<L 	YZ

� º�� ) �� G (M�0�[ \� �   

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئ. 835
چۈنكى، ئۇنىڭ . بىرىڭالرنىڭ قاچىسىغا چىۋىن چۈشۈپ كهتسه، چىۋىننى چۆمدۈرۈۋهتسۇن: مۇنداق دېگهن

پۈتۈنلهي . غدىنىدۇبىر قانىتىدا كېسهل، بىر قانىتىدا شىپالىق بار، ئۇ كېسهل بار قانىتى بىلهن قو
  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. چۆمدۈرۈۋېتىپ، ئاندىن تاشلىۋهتسۇن

 �$+F�	 �Q�0 L ���	 �9(0 ��Z L �$+V �Qo	 � L $� ���$1g 9�� � "h) ��) ��(��) �D9�� �$�Z � 3$�u�	 W<L 	YZ ) P " �� (9�R, \� �   
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئه. 836
چۈنكى، ئۇنىڭ بىر . بىرىڭالرنىڭ قاچىسىغا چىۋىن چۈشۈپ كهتسه، ئۇنى چۆكتۈرۈۋهتسۇن: مۇنداق دېگهن

 ئهھمهد،. ئۇ زهھهرنى بۇرۇن قىلىپ، شىپانى كىيىن قىلىدۇ. قانىتىدا زهھهر، يهنه بىر قانىتىدا شىپالىق بار
  .نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

�$+V �Qo	 � L �	G ���$1g 9�� � "h) � º�� } ��`��) �D9�� 3	�V � 3$�u�	 W<L 	YZ)M�0�[ \� �  q §  

 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 837
ڭ شارابقا، ئىچىملىكىگه چىۋىن چۈشۈپ كهتسه، ئۇنى چۆمدۈرۈۋېتىپ، ئاندىن بىرىڭالرنى: مۇنداق دېگهن

بۇخارى، ئىبنى . ھهقىقهتهن ئۇنىڭ بىر قانىتىدا كېسهل، يهنه بىر قانىتىدا شىپا باردۇر. ئېلىپ تاشلىۋهتسۇن
  . ماجه توپلىغان، بهكال سهھىھ

چىۋىننىڭ ئهقلى، پهمى ۋه . چىقتىبۇ ھهدىس ھازىر مۆجىزه بولۇپ قالدى، راستال زهھهر بىلهن شىپا 
  .كۆز قاتارلىقالر بايقالدى 4000ئۇنىڭغا بولغان ئىلھام 

 ) ���� ( .R+V N) ��r�	 >)�� L GL9�	 >R<L 	YZ ) ! (��$g �    
مۇنداق  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 838

چېگرا چۈشسه، يولالر سهرپ ئېتىلسه، يهنى تهقسىم قىلىنىپ بولسا، شۇپئهت -لىمه، چهكبهلگى: دېگهن
تۇغقانالرنىڭ بۇرۇن سېتىۋېلىش، باھادا ئهرزان ئېلىۋېلىش -يهنى، يېقىن قوشنا، شېرىك، ئۇرۇق. (بولمايدۇ

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ھوقۇقلىرى تۈگهيدۇ
n(��) �*�� ng��	 ÇL 	YZ :� sZ �_��	 ���0 } $1�D'5 $1�I �	 4�  L $1g�Q �	 �,$� L $12L �	 �,$� ��£a	 yQ L Ç'a	 yQ ?�-,
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ مالىك ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 839
شى ئۆيگه كىرسه مۇنداق دېسۇن، ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىدىن بىر كى: مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

كىرىدىغان، چىقىدىغان جاينىڭ ئهڭ ياخشىسىنى سورايمهن، ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن كىردۇق، ئالالھنىڭ 
. ئىسمى بىلهن چىقىمىز، پهرۋهردىگارىمىز بىر ئالالھقىال تهۋهككۈل قىلدۇق دهپ ئاندىن ئهھلىگه ساالم قىلسۇن

  .هبۇ داۋۇد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھئ
 3	�*�$� .1/$��	 qL�+  L !	�/ W@, q'��z$) �$��	 � ��i�	 ��L 	YZ ) q " G � �� (n+`/ �� �	9@  �    

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئىبنى مۇغهپپهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   ئابدۇلالھ. 840
ئىت قاچىنى ياالپ قويسا ياكى بىر تهرىپىدىن تىلى بىلهن سۇ ئىچىپ : گهنمۇنداق دې ئهلهيھى ۋهسهللهم

ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، . قويسا، يهتته قېتىم يۇيۇپ، سهككىزىنچىسىده توپا بىلهن تاتىالپ يۇيۇڭالر
  .نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (, ���`�� } �<y�) �D9�� �$�Z � ��i�	 ��L 	YZ !	�/ W@ ) " � (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم .841
بىرىڭالرنىڭ قاچىسىدا ئىت سۇ ئىچىپ قويسا، ئۇنى تۆكۈۋېتىپ، ئاندىن قاچىنى يهتته قېتىم : مۇنداق دېگهن

  .سهھىھمۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، . يۇيسۇن
 !	�/ W@, ���`��) �D9�� �$�Z � ��i�	 ��L 	YZ ) q " ( M�0�[ \� �  ) q (�  ��	 � )O$@  ��	 �  I	b@�	   

بۇ ھهدىسنى نهسهئى، ئىبنى ماجه ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، ئىبنى ماجه ھهم ئىبنى ئۆمهردىن، بهزار ئىبنى . 842
  .ىرىقىسىغا ئوخشاشتۇر، ئۆزى سهھىھتوپلىغان بولۇپ، يۇق ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 843
ئهالراقى، . پ قويسا، سۇ ئىچىپ قويسا، يهتته قېتىم يۇيسۇنبىرىڭالرنىڭ قاچىسىنى ئىت ياال: مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. توپا بىلهن قۇمالپ يۇيسۇن

 �1+D �����) q$Q� �D9�� ³L 	YZ ) " G � �� ( ��$g �  ) q ! (MG$*< \� �   
لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى جابىر ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 844

مۇسلىم، . بىرىڭالر قېرىندىشىغا ئىگه بولسا، ئۇنىڭ كېپهنلىكىنى ياخشى قىلسۇن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 845
چۈنكى، . بىرىڭالر قېرىندىشىغا ئىگه بولسا، ئۇ ئۆلگهنده ئۇنىڭ كېپهنلىكىنى ياخشى قىلسۇن: مۇنداق دېگهن

سهمۋىيھ ئۇقهيلى، . وپىدۇ، كېپهنلىكلىرى بىلهن زىيارهت قىلىشىدۇئۇالر كېپهنلىكلىرى ئىچىده تېرىلىپ ق
  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن، بهلكىم، ھهسهن سهھىيدۇر
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جابىر ئىبنى سۇمرهت، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 846
كىسرا ھاالك بولۇپ تۈگهشسه، ئۇنىڭدىن كېيىن كىسرا بولمايدۇ؛ قهيسهر ھاالك : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

م ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇ ئىككىسىنىڭ جېنى. بولسا، ئۇنىڭدىن كېيىن قهيسهر بولمايدۇ
ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى . كۈمۈشلىرىنى سىلهر چوقۇم نهفىقه، خىراجهت قىلىپ خهجلهيسىلهر-ئالتۇن

  . توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىس، مۆجىزه ھېسابلىنىدۇ
خان، . ىڭ پادىشاھىنىڭ لهقىمىكىسرا دېگهن پارىسالرنىڭ پادىشاھىنىڭ لهقىمى؛ قهيسهر بولسا، رۇمالرن

  .خاقان، تۈركلهرنىڭ بۇنداق تارىخى مۆجىزىلىك ھهدىسلهر كۆپ بولۇپ، مهڭگۈ مۆجىزه بولۇۋاتىدۇ
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 847
بىرىڭالر بىرهر ئىشقا مهقسهت قىلسا، پهرزدىن باشقا ئىككى رهكئهت ناماز ئوقۇپ، مۇنداق دېسۇن، : دېگهن

ڭ ئىلىملىرى بىلهن ياخشىلىق سورايمهن، قۇدرهتلىرى بىلهن ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىنى«
. ھهقىقهتهن سىلى قادىر، مهن قادىر ئهمهس، ئاجىز. قۇۋۋهت سورايمهن، ئۇلۇغ پهزلىلىرىنى سورايمهن-كۈچ

ئاندىن شۇ ئىشنى ئېنىق ئىسمىنى ئاتاپ يهنه » .سىلى بىلىال، مهن بىلمهيمهن، سىلى غهيىبنى بىلگۈچى
هقىقهتهن سىلى بىلىپ تۇرىال، بۇ ئىش مهن ئۈچۈن دىنىمدا، دۇنيادىكى، تۇرمۇشۇمدىكى ھ«مۇنداق دېسۇن 

. ئىشىمنىڭ ئاقىۋىتىده ياخشى بولسا، بۇ ئىشنى مهن ئۈچۈن تهقدىر قىلىپ، ئاسان قىلىپ، بهرىكهت بهرسىله
ىتىده يامان ئى ئالالھ، سىلى بىلىپ تۇرىال، بۇ ئىش مهن ئۈچۈن دىنىمدا، تۇرمۇشۇمدا، ئىشىمنىڭ ئاقىۋ

مهن ئۈچۈن ياخشىلىق قهيهرده بولسا، تهقدىر . بولسا، مىنى بۇ ئىشتىن، بۇ ئىشنى مهندىن يىراق چۆرىۋهتسىله
ئهھمهد، بۇخارى، تۆت كىتاب . دېسۇن» قىلىپ، ئاندىن شۇ ياخشىلىق سهۋهبىدىن مهندىن رازى بولسىال

  .مانا بۇ ئىستىخاره نامىزى. ن، سهھىھيهنى نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغا
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نهبىيشهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 848
بوغۇزالڭالر، ئالالھ يولىدا ياخشىلىق قىلىپ  قايسى ئاي بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ئالالھ ئۈچۈنال: مۇنداق دېگهن
  .ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ. تائام بېرىڭالر

  .نىڭ غهيرىگه بوغۇزالش، قان قىلىشالر شېرىك ئهقىيدىدۇر ئالالھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 849
چۈنكى، كىشى نامىزىدا ئۆلۈمنى ئهسلىسه، نامىزىنى ياخشى . ۈمنى ئهسلىگىننامىزىڭدىمۇ ئۆل: مۇنداق دېگهن

سهن شۇنداق بىر كىشىنىڭ نامىزىنى ئوقۇغىنكى، ئۇ ئۆز نامىزىدىن باشقا بىر . ئوقۇشقا ئىشهنچ قىالاليدۇ
نچه ناماز يهنى نامىزىڭغا كۆڭۈل بۆلۈپ، جهزم قىلىپ ئوقۇغىن، ھېچقا(نامازنى ئوقۇغانلىقىنى گۇمان قىلمايدۇ، 

دهيلىمى پىردهۋىس . ئۆزره ئېيتقىلى سالىدىغان ئىشالردىن ھهزهر قىلغىن) ئوقۇمىغاندهك نامازنى كۆپ ئوقۇغىن
چۈنكى، ئۇ كىتابنىڭ كۆپىنچه . دېگهن كىتابىدا توپلىغان، ئىبنى ھهجهر بۇ ھهدىسنىال ھهسهن دېگهن

  .نىيمۇ ھهسهن دېگهنھهدىسلىرى زهئىپ بولۇپ، بۇ ھهدىس ئهڭ ياخشىسى ئىكهن، ئهلبا
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ھۇ سهلهمهت ئىبنى ئهكۋهئ، رهبىيئ نىبتى مۇئهۋۋهز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 850
كىشىلهرگه مۇنداق ئىالن قىل، كىم بۈگۈن روزا تۇتماي يىگهن بولسا، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

چۈنكى، . كۈنىنىڭ قالغىنىدا يىمهي تۇرسۇن؛ كىم بۈگۈن يىمهي روزا تۇتقان بولسا، ئۇ روزىسىنى تۇتىۋهرسۇن
  ) كۈنىدۇر -10يهنى، مۇھهررهمنىڭ (بۈگۈن ئاشۇرا 

ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ) ۇندىن كىيىن توققۇزىنچى كۈنى تۇتۇشنى سۆزلىدۇقبىز يۇقىرىدا ب(
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 851
كىشىلهرگه مۇنداق جاكارلىغىنكى، كىم ئالالھدىن باشقا ئىالھ يوق، ئۇ يالغۇز بىرال، شېرىكى يوق : دېگهن

  .بهزار، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ. دهپ ئىخالس قىلىپ گۇۋاھلىق بهرسه، جهننهتكه كىرىدۇ
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 852
، سېنىڭ مهندىن ئىزنى، رۇخسهت سورىشىڭ ئىشىك پهردىسىنى كۆتۈرۈشىڭدۇر، يهنى :مۇنداق دېگهن

. ى ئاڭالۋهرگىن، بۇ ئىش مهن سېنى توسقانغا قهدهر شۇنداقشۇنداقال مىنىڭ مهخپى سىرلىرىمن. كىرىۋهر
  .مۇسلىم، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ماڭا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 853
ئۇ پهرىشتىنىڭ ئىككى پۇتى . ئهرشىنى كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان پهرىشته توغرىسىدا سۆز قىلىشىمغا رۇخسهت قىلدى

ئىككى قۇلىقىنىڭ يۇمشىقى بىلهن . ۇرىدۇت  ئهڭ تۆۋهندىكى زىمىندا، ئهرش ئۇنىڭ مۈڭگۈزى ئۈستىده
شۇ پهرىشته مۇنداق دهپ تۇرىدۇ، . يىل ئۇچقان مۇساپىسىدهك كېلىدۇ 700مۈرىسىنىڭ ئارىلىقى بىر قۇشنىڭ 
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. قهيهرده بولۇشلىرىدىن قهتئىينهزهر سىلى پاك، ياكى قهيهرده بولۇشۇمدىن قهتئىينهزهر سىلى ھهممىدىن پاك
  .ئهۋسهت توپلىغان، سهھىھ
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ماڭا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم .854
لىرىدىن بىر پهرىشته توغرىسىدا سۆز قىلىشىمغا رۇخسهت ئالالھنىڭ ئهرشىنى كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان پهرىشتى

ئهبۇ . يىللىق مۇساپه كېلىدۇ 700ئۇنىڭ ئىككى قۇلىقىنىڭ يۇمشىقى بىلهن مۈرىسىنىڭ ئارىلىقى . قىلدى
  .داۋۇد، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى مهسئۇد، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 855
ئهلهملهرنى يوق قىلسىال، شىپالىق -ئى ئىنسانالرنىڭ رهببى، ئازاب«: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتى

پىي، شىپالىق ئاتا قىلغۇچى، سىلىنىڭ شىپالىرىدىن باشقا شىپا يوق، سىلىنىڭ ئاتا قىلسىال، سىلى شا
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ» .شىپالىقلىرى ھېچبىر كېسهلنى قويماي ساقايتىۋېتىدۇ
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ممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇ. 856
ئىككىڭالر بېرىپ ھهقنى ئىزدهڭالر، ئاندىن چهك تاشالڭالر، ئاندىن قهسهم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ سۆزنى ئىككى ( .قىلىشىڭالر، تهقسىم قىلىشىڭالر، ئاندىن ھهربىرىڭالر ھهمراھىدىن رازىلىق تهلهپ قىلسۇن
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) دهۋاگهرگه دېگهن
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ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 857
بۇ ئىككى ئايىغىمنى ئېلىپ بېرىپ ئىسپات قىلغىنكى، مۇشۇ باغنىڭ ئارقىسىدا ئالالھتىن : مۇنداق دېگهن

باشقا ھهق ئىالھ يوق دهپ چىن قهلبىدىن شهكسىز ئىشىنىپ، گۇۋاھلىق بېرىدىغان كىشىگه ئۇچراشساڭ، 
مۇسلىم توپلىغان، ) ىن ئېلىنغان ھهدىستۇربۇ ئۇزۇن ھهدىست. (ئۇ كىشىگه جهننهت بىلهن بىشارهت بهرگىن

  .ھهدىسنىڭ ئاخىرىدا كىشىلهرنى ئهمهل قىلىشقا يۆلىنىۋالماسلىققا ماقۇل كهلگهن. سهھىھ
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هلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋاسىلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 858
بېرىپ سۇ بىلهن سهدرى دېگهن دهرهخنىڭ كىر ئالىدىغان : ئۇنىڭغا ھهج پائالىيىتى توغرىسىدا مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. بىلهن يۇيۇنۇپ، بۇ جۇۋاڭنى سېلىۋهتكىن) يهنى سوپۇن(قۇلىقى 
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ئهنهس مۇغهيرهت ئىبنى سۇئبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 859
نىكاھالپ ئالىدىغان ئايالغا بېرىپ قاراپ باققىن، شۇنداق : ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇ كىشىگه مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، دارىقۇتنى، ھاكىم، . هببهتكه، ئىتتىپاقلىققا، ئۇنسى ئۈلپهتكه پايدىلىققىلىش ئاراڭالردىكى مۇھ
  .بهيھهقى، ئىبنى ماجه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلال. 860
بارغىن، بۇ ئۆيده ئۈچ كىشى بار، بىرسى ناماز ئوقۇيدىغان غوالم، ئۇنى تۇتۇپ كهل، لېكىن : مۇنداق دېگهن

  .ىن، ھهسهنبهيھهقى توپلىغان، سهھىھكه يېق. بىز ناماز ئوقۇيدىغان كىشىلهرنى ئۇرۇشتىن چهكلهنگهن. ئۇرما
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سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر ئايالنى . 861
غان قۇرئاننىڭ بارغىن، سىنى مهن بۇ ئايالغا سهنده بار بولغان يهنى سهن يادا بىلىدى: دېگهنبېرىپ، مۇنداق 

نهسهئى، بهيھهقى . يهنى، قۇرئان سۈرىسى ئۆگىتىپ قويۇش تويلۇق مىھرى بولدى. باراۋىرىگه ئىگه قىلدىم
  .توپلىغان، سهھىھ
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى دىھىيهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 862
ساھىبىڭالرنىڭ يهنى ۋالى، : پارىسالر پادىشاھى كىسرانىڭ ئهلچىلىرىگه مۇنداق دېگهن  ۋهسهللهم

ئۇنىڭغا مىنىڭ رهببىم ئالالھ خوجايىنىڭالر كىسرانى بۈگۈن كېچه . باشلىقىڭالرنىڭ قېشىغا بېرىڭالر
  .هيىم توپلىغان، بۇ ھهدىس مۆجىزه بولۇپ چىققان، سهھىھئهبۇ نۇئ. ئۆلتۈرگىنىنى خهۋهر قىلىڭالر
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هلهيھى تهلق ئىبنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ. 863
بۇ سۇنى ئېلىپ بېرىپ شهھرىڭالرغا بارغاندا چىركاۋ، : ۋهسهللهم كهلگهن بىر ئهلچىلهرگه مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، . ئىبادهتخاناڭالرنى چېقىۋېتىپ، ئورنىغا بۇ سۇنى سېپىڭالر، ئاندىن ئۇ جاينى مهسجىد قىلىڭالر
  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

g \� KZ .m�%	 qu� 	'@[Y	 q " G � ¤N� � $+�6 v*�� $]h) �*��$^@�-� s'5� L .+0u� �� �_ (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 864
ۆڭلىكىنى ئهكىلىپ بۇ كۆڭلهكنى ئهبۇ جۇھمىگه ئاپىرىپ بېرىپ، ماڭا ئۇنىڭ بهلگىلىرى يوق كاسايا ك: دېگهن

بهيھهقى، . بۇ كۆڭلهك باياتىن مېنى نامازدىن مهشغۇل قىلىپ قويدى، يهنى دىققىتىمنى چېچىۋهتتى. بېرىڭالر
  . ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

  .ئهسلى ئهبۇ جۇھمى ئۇ كۆڭلهكنى ھهدىيه قىلغان، شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىسىغا ئالماشتۇردى
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 865
ى ئازراق نهرسه ساقاللىرىن-ئهبۇ قهھاپنى ئاياللىرىنىڭ بهزىسىنىڭ قېشىغا ئاپىرىڭالر، ئۇنىڭ چاچ: دېگهن

  . مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. كىن، قارا نهرسه بىلهن بوياشتىن ھهزهر قىلسۇنېل. بىلهن ئۆزگهرتىۋهتسۇن

قارىدا . ساقالنى تاراپ تۇرۇش ھهتتا بوياش، لېكىن قارىدا ئهمهس دېگهن چىقىدۇ-بۇ ھهدىسته چاچ
  .بوياش ھارامدۇر

 ) ���� ( p��<A	 � $_�R¼ "� |I� ) � (��� �    
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 866

مهن ئۇ باغنى يېقىن : بېغىنى ئالالھ يولىدا سهدىقه قىلماقچى بولغان بىر كىشىگه مۇنداق دېگهن
نىڭ بىلهن ئۇ تۇغقانلىرىغا بۆلۈپ شۇ. (تۇغقانلىرىڭنىڭ ئارىسىدا قىلىپ بېرىشىڭنى ياخشى دهپ قارايمهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) بېرىدۇ
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سهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه. 867
كىم قهدىر كېچىسىنى . مهن چۈشۈڭالرنىڭ ئاخىرقى يهتتىسىگه مۇۋاپىق كهلگىنىنى كۆردۈم: مۇنداق دېگهن

  .مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئىزدىمهكچى بولسا، رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرقى يهتتىسىده ئىزدىسۇن
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ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 868
ئۈممىتىم ئىچىده ئۈممىتىمگه مېھرىبانراقى ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئۇالرنىڭ ئىچىده : مۇنداق دېگهن

ئالالھنىڭ دىنىدا قاتتىق چىڭ تۇرىدىغىنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھايادا سهمىمىيرهكى ئوسمان رهزىيهلالھۇ 
ئىلمىغا ئالىمراقى زهيىد   لى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، پهرزگه پارائىز مىيراسئهنھۇ، قازىراقى، ھۆكۈمگه ئالىمراقى ئه

ھارامغا ئالىمراقى مۇئاز ئىبنى -ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، قارىيراقى ئۇبهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھاالل
دۇ، بۇ ئاگاھ بولۇڭالركى، ھهربىر ئۈممهتنىڭ بىر ئىشهنچلىك كىشىسى بولى. جهبهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

  .ئهبۇ يهئالى توپلىغان، سهھىھ. ئۈممهتنىڭ ئهڭ ئىشهنچلىك كىشىسى ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 869
بۇغداي ئۆڭلۈك بىر كىشىنى كۆردۈم، . مهن بۈگۈن كېچه ئۆزۈمنى كهئبىنىڭ يېنىدا كۆردۈم: ق دېگهنمۇندا

ئۇنىڭ مۈرىسىگىچه چېچى باركهن، ئۇ ئهڭ . بۇ سهن كۆرگهن بۇغداي ئۆڭلۈك كىشىلهرنىڭ ئهڭ گۈزهلرهكى
لىنىپ بهيتۇلالھنى تاۋاپ ئۇ ئىككى كىشىگه يۆ. ئۇ چېچىنى تارىۋاپتۇ، چاچ سۇ تېمىتىپ تۇرىدۇ. گۈزهل چاچتۇر

ئاندىن قاتتىق بۈدره چاچ، ئوڭ كۆزى كور، . بۇ كىم؟ دهپ سورىسام، مهريهم ئوغلى ئهيسا دىيىلدى. قىلىۋاتىدۇ
مالىك، . بۇ كىم؟ دهپ سورىسام، مهسھ دهججال دىيىلدى. كۆزى سوقا ئۈزۈمدهك، ئۆلهڭگۈ بىر كىشىنى كۆردۈم

  . ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

ھهدىسته بىر چۈش ئارقىلىق ئهيسا ئهلهيھىسساالم بىلهن دهججال سۈرهتلهپ بېرىلدى، دهججالنى  بۇ
  .ئهيسا ئهلهيھىسساالم چۈشۈپ ئۆلتۈرۈشى سهھىھ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   ئىبنى. 870
ماڭا بىرسى چوڭ، بىرى كىچىك . مهن بۈگۈن ئۇيقۇمدا مىسۋاك سېلىپ چۈش كۆرۈپتىمهن: مۇنداق دېگهن

ماڭا چوڭىغا بهرگىن دىيىلدى، مهن مىسۋاكنى مهن مىسۋاكنى كىچىكىگه سۇنۇپ بهرسهم، . ئىككى ئهر كهلدى
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. چوڭراقىغا بهردىم
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للهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 871
بۈگۈنكى بۇ كېچهڭلهرگه قانداق قارايسىلهر؟ ھهقىقهتهن : ۋاپاتىدىن بىر ئاي بۇرۇن مۇنداق دېگهن  ۋهسهللهم

ئهھمهد، . يىل توشقاندا يهر يۈزىده بار بولغان كىشىدىن ھېچكىشى قالمايدۇ 100بۇ كېچىدىن باشالپ 
يىل توشقاندا ھېچبىر  100ھهدىس مۆجىزه بولۇپ، بۇ . بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

  .ساھابه قالمىغان، شۇنداقال خىزىرمۇ ھايات ئهمهس
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ھالدا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   ئهمرۇ ئىبنى ئوسمان رهھمهھۇلالھدىن مۇرسهل. 872
ئهڭ قاتتىق . (ئابروينى تۆكۈش، سهت تىلالشتۇر-جازانىدىنمۇ ئېغىر گۇناھ بولسا، يۈز: مۇنداق دېگهن

ش بولسا، ئوخشاشال تىلالشنى، ئهيىبلهشنى سۆزلهپ بېرى. تىلالش بولسا ھهجۋى شېئىر ئوقۇش
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ئهلبانى ئىككى . ئابدۇرهززاق، بهيھهقى توپلىغان، باش تهرىپى سهھىھ) تىللىغۇچىدهك گۇناھكار بولىدۇ
  .ھهدىسىده بار –745تىرناق ئارىسىنى زهئىپ دېگهن، زهئىپ ھهدىسلهر توپلىمىنىڭ 
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تۆت خىسلهت ئىش سهنده بولسا، پۈتۈن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 873
نچى، ئامانهتنى مۇھاپىزهت ئىككى. بىرىنچى، راست سۆزلهش. دۇنيا قولۇڭدىن كهتسىمۇ ساڭا ھېچ زهرهر يوق

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، تهبرانى، . تۆتىنچى، تائامدا ئىپپهتلىك بولۇش. ئۈچىنچى، ياخشى ئهخالق. قىلىش
ھاكىم، بهيھهقىلهر ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، يهنه تهبرانى ئىبنى ئهمرۇ 

بنى ئهدى، ئىبنى ئهساكىر ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئى
  .، سهھھتوپلىغان
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هيھى ۋهسهللهم سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهل. 874
ئۇالر بولسا، . سۆزلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى تۆت بولۇپ، قايسى بىلهن باشلىساڭ، ساڭا زهرهر يوق: مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. سۇبھانهلال ۋهلھهمدۇلىلال ۋهال ئىالھه ئىللهلالھۇ ئالالھۇ ئهكبهر
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كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ مالىك ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 875
بۇ   ئۈممىتىم ئىچىده جاھىلىيهتنىڭ ئىشىدىن تۆت ئىش قېلىپ قالدى، ئۇالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىككىنچىسى، . بوۋا، ئهجدادالر بىلهن پهخىرلىنىش- بىرىنچىسى، ئاتا. ئىشالرنى تهرك ئېتهلمىدى
. ئۈچىنچىسى، يۇلتۇزالر بىلهن سۇ تهلهپ قىلىش. نهسهبلهرده تهنه قىلىپ ھاقارهتلهش، كهمسىتىش

ھهقىقهتهن مىيىتكه ئاۋاز قىلىپ يىغلىغۇچى ئايال ئۆلۈشتىن بۇرۇن . تۆتىنچىسى، مىيىتكه ئاۋاز قىلىپ يىغالش
تهۋبه قىلمىسا، قىيامهت كۈنى ئۈستىده قوغۇشۇن تامچىلىرىدىن، ئېرىتمىلهردىن، ئوت يالقۇنلىرىدىن 

  . ئهھمهد، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. تته كېلىدۇكۆڭلهك بار ھاله-ئىشتان
  .ئىچ ئاغرىتىش، ئازابلىنىش، كۆز يىشى ئامال يوق ئىشالر بولسىمۇ، ئاۋاز قىلىپ يىغالش قهتئىي چهكلىنىدۇ
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ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ . 876
. سهيھان، جهيھان، نىيل، فۇرات قاتارلىق. تۆت دهريا ئۆستهڭ جهننهت ئۆستهڭلىرىدىن: مۇنداق دېگهن

  . شىيرازى توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن
ېگهن شهھهرلهرگه يېقىن ئهۋاسىم دېگهن جايدىكى ئىككى سهيھان بىلهن جهيھان تورسوس، مهسىيهت د

ھهدىسته جهننهتتىن . فۇرات بولسا كۈفىدىكى دهريادۇر. نىيل مىسىردىكى مهشھۇر دهريادۇر. دهريادۇر
دىيىلدى، راستىنال جهننهتتىن كهلگهنمۇ ياكى ھازىرمۇ مهنىۋى جهھهتتىن بىزگه كۆرۈنمهي كهلدىمۇ ياكى 

  .هڭگه ئوخشاتتىمۇ؟ توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ، بىز ئىشىنىمىز خاالسجهننهتتىكى بۇالق ئۆست
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ئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 877
بىرىنچى، ئالالھ . تۆت تۈرلۈك كىشىگه ئۆلگهندىن كېيىنمۇ ئهجىر، ساۋابى يېتىپ تۇرىدۇ: مۇنداق دېگهن

تكهن كىشى بولۇپ، شۇ ئىلىمغا ئهمهل ئىككىنچى، ئىلىم ئۈگه. يولىدا ئات توقۇپ تهييار تۇرۇپ ئۆلگهن كىشى
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ئۈچىنچى، سهدىقه جارىيه قىلغان كىشى بولۇپ، شۇ نهرسه مهۋجۇد بولۇپ تۇرسىال . قىلىنسىال ساۋاب بولىدۇ
ئهھمهد، . تۆتىنچىسى، ياخشى باال قالدۇرغان بولسا، دۇئا قىلىپ تۇرسا يېتىپ تۇرىدۇ. ئهجرى يېتىپ تۇرىدۇ

  .لىمغا ئهسهرمۇ كىرىدۇ، يهنى كىتاب يېزىشئى . تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 878
سهن مىسكىنگه بهرگهن دىينار، قۇل . تۆت تۈرلۈك سهدىقه قىلىنىدۇ) يهنى ئالتۇن(دىينار : مۇنداق دېگهن

ئازاد قىلىشقا بهرگهن دىينار، ئالالھ يولىدا يهنى جىھادقا بهرگهن دىينار، ئهھلى بالىلىرىڭغا بهرگهن 
بۇخارى ئهدهب دېگهن كىتابىدا . ئهڭ ئهۋزهلرهكى ئهھلىڭگه بهرگىنىڭدۇريۇقىرىقىالرنىڭ . دىيناردۇر

  .توپىلغان، سهھىھ
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م ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 879
يهنى بېشى، (تۆت ھايۋان ئۆلتۈرۈلمهيدۇ، چۈمۈله، ھهسهل ھهرىسى، ھۆپۈپ، سهرهد : مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) تۇمشۇقى يوغان، يېرىمى ئاق، يېرىمى قارا قۇش

. چۈمۈله زهرهرى ئاز، ئۆزى ئىبرهت، مۆجىزىلىك ھايۋان، تهتقىقات قىلىنىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلمهيدۇ
ھۆپۈپ بىلهن سهرهد، . ھهسهل ھهرىسى بىزگه مهلۇم. گهر قاتتىق ئاپهت بولسا، يامراپ كهتسه ئۆلتۇرسه بوالرئه

  .گۆشى ھارام بولغانلىقتىن ھهم قوغدالغانلىقتىن ئۆلتۈرۈلمهيدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 880
قهسهم قىلىپ ساتىدىغان تىجارهتچى، كىبىر قىلىدىغان . تۆت كىشىگه ئالالھ غهزهپ قىلىدۇ: مۇنداق دېگهن

  .نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. باشلىققېرى زىناخور، زالىم ئىمام يهنى خهلىپه، . پهخىرخور پېقىر

./$�(�	 �'0 "'^*c .R�I� :M�*) � !$/ ngI L ��[ ngI L E�� ngI L $U�V W�0 B ��� ngI :&'(�) ��A	 $/-) : �$g 9(� 3I
&'(�) E�A	 $/� L $U�V W�� $/ L �N,�	 : �R@�$� v�')uc "$�@m�	 L $U�V n( � $/ L �N,�	 �$g 3I&'(�) ���	 $/� L : �$g 9(� 3I

&'(�) M�*+�	 � !$/ 8u�	 $/� L $U�V n( � $/ L �N,�	 : �) I$1�	 	'�QG	 "� �_��Z n,y) �1R�r�� �_(�e	'/ uQ-�) &',I ?� s$5� $/ 3I
 $_��Z ��, $_�Q90 X �/ L $/N, L 	G�� ���  >�$D $_�QG ) �� �� (M�0�[ \�L W0�, �� G',A	 �   

ئهسۋهد ئىبنى سهرىئ، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 881
. تۆت تۈرلۈك كشى قىيامهت كۈنى ھۆججهت قويۇپ دهۋالىشىدۇ: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ۈزۈلۈپ قالغاندا ھىچ نېمىنى ئاڭلىماس گاس كىشى، ئهخمهق، دۆت كىشى، بهك قېرى كىشى، پهيغهمبهر ئ
. گاس مۇنداق دهيدۇ، ئى رهببىم، ئىسالم دىنى كهپتۇ، مهن ھېچ نېمىنى ئاڭلىمىدىم دهيدۇ. ياشىغان كىشى

ئهخمهق بولسا، ئى رهببىم، ئىسالم كهپتۇ، مهن ھېچنېمىنى ئهقىل قىلىپ چۈشىنهلمىدىم، كىچىك بالىالر ماڭا 
ولسا، ئى رهببىم، جهزمهن ئىسالم دىنى كهپتۇ، مهنمۇ بىرهر بهك قېرى ب. تۆگه مايىقىنى ئېتىپ ئوينايتتى دهيدۇ

پهيغهمبهر كهلمىگهن ۋاقىتتا ياشىغان كىشى بولسا، رهببىم، ماڭا ئهلچى . نهرسىنى چۈشىنهلمىدىم دهيدۇ
ئاندىن ئالالھ ئۇالردىن ئهگهر ئۇالرغا ئهلچى ئهۋهتىپ بۇيرۇق قىلسا ئىتائهت قىلىش . كېلىپ باقمىدى دهيدۇ

ئىتائهت قىلىپ . ا ئهھده، توختام ئېلىپ، دوۋزاخقا كىرىڭالر دېگهن بۇيرۇق بىلهن ئهلچى ئهۋهتىدۇتوغرىسىد
ۋهدىسىده تۇرۇپ دوۋزاخقا كىرگهنلهرگه دوۋزاخ ئوتى سوغۇق، ساالمهت بولۇپ بېرىدۇ؛ ئىتائهت قىلماي 

  .ان توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ئىبنى ھهبب. دوۋزاخقا كىرمىگهنلهر بولسا، دوۋزاخقا سۆرۈلۈپ تاشلىنىدۇ
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: بهزىلهر بۇ ھهدىسته تاقهت، قۇدرهت يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلشى چىقىپ قالدى دېسه، جاۋاب
ئۇ دېگهن قىيامهت كۈن تېرىلگهن كۈن، ئالالھنى شهكسىز بىلگهن كۈن، دوۋزاخنى، جهننهتنى كۆرگهن 

  .ۈك كىشىلهرنى بىر تهرهپ قىلىشمانا بۇ يۇقىرقىدهك تۆت تۈرل. كۈن، بۇ تهكلىپ ئېغىر ئهمهستۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مۇرسهل ھالدا ئهبۇ سالىھ رهھمهھۇلالدىن. 882
رنىڭ نامىزىغا تهڭدۇر، يهنى بامدات پىشىندىن بۇرۇنقى تۆت رهكئهت سۈننهت سهھه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ شهيبه توپلىغان، ھهسهن. نامىزىغا تهڭ
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ولۇپ، يۇقىرىدا ئۆتتى، جاھالىيهتتىكى تۆت ئىشتۇر، بۇ ھهدىسنى مۇسلىم ئهبۇ مالىكتىن توپلىغان ب. 883
  .تۆۋهندىكىمۇ شۇدۇر. پهخىر، تهئنه، سۇ سوراش، مىيىتكه يىغالش، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 884
ئۈممىتىم ئىچىده جاھالىيهت ئىشىدىن تۆت ئىش بولۇپ، كىشىلهر بۇ ئىشالرنى تهرىك : مۇنداق دېگهن

ته تهنه قىلىش، مىيتكه ئاۋازلىق يىغالش، يامغۇرىمىز پاالنى يۇلتۇز بىلهن ياغدى دىيىش، ئىتهلمىدى، نهسهپ
تۆگه تهمرهتكه بولدى دهپ ئېتىقاد قىلىش،  100كېسهل يۇقتۇرۇش، يهنى بىر تۆگه تهمرهتكه بولۇپ، 

  .ئۇنداقتا، تۇنجى تۆگىنى كىم تهمرهتكه قىلدى؟ ئهھمهد، تىرمىزي توپلىغان، ھهسهن
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ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 885
ساالم بېرىپ ئوقۇلغان تۆت رهكئهت پىشىندىن بۇرۇن ئارىلىقتا ساالم قىلماي، ئاخىرىدا بىرال : مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، خۇزهيمه توپلىغان، ھهسهن. نامازغا ئاسمان ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ
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بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 886
. بىرىنچى، كورلۇقى ئاشكاره، قارىغۇ قوي. تۆت تۈرلۈك قوي قۇربانلىققا دۇرۇس بولمايدۇ: مۇنداق دېگهن

ۇتى سۇنۇق، يىلىكى يوق قوي، تۆتىنچى، پ. ئۈچىنچى، پالهچ قوي. ئىككىنچى، كېسىلى ئاشكاره كېسهل قوي
تىرمىزى، ئهبۇ (مالىك، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى، تۆت كىتاب . تهمرهتكىلىك قويمۇ بار

  .توپلىغان، سهھىھ) داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه
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سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 887
. بىرىنچى، سالىھ، ياخشى ئايال. تۆت ئىش سائادهتمهنلىك، بهختنىڭ جۈملىسىدىن: مۇنداق دېگهن

تۆتىنچى، خاتىرىجهم، يۇۋاش . ئۈچىنچى، ياخشى، ئىشهنچلىك قوشنا. ئىككىنچى، كهڭرى جاي، ئۆي
. بىرىنچى، يامان خوتۇن. تۆت ئىش شهقىيلىق، جاپادىندۇر). يهنى مىنىدىغان ئۇالغ(ماڭىدىغان مهركهب 

، تار بولغان تۇرالغۇ تۆتىنچى، تار جاي. ئۈچىنچى، يامان ئۇالغ، مهركهب. ئىككىنچى، يامان، ئوسال قوشنا
  .ھاكىم، ئهبۇ نۇئهيىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئۆي
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سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 888
بىر كىشى ياخشى باال . تېرىكلهرنىڭ ئهمهللىرىدىن تۆت ئىش ئۆلۈكلهر ئۈچۈن يېتىپ تۇرىدۇ: مۇنداق دېگهن

ال دۇئا قىلسا، مهنپهئهت قىلىدۇ؛ بىر كىشى سهدىقه جارىيه يهنى ساۋابى يېتىپ قالدۇرغان بولسا، ئۇ با
تۇرىدىغان، ئومۇمنىڭ مهنپهئىتىگه سهدىقه قىلغان بولسا، ئهجىر يېتىپ تۇرىدۇ؛ ئىلىم ئۈگهتكهن بولسا، 

غا بۇ ھهدىسته تۆتىنچىسى تىل. ئهمهل قىلغانالرنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسه كاملىماستىن يېتىپ تۇرىدۇ
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن ھهدىستۇر. ئۇ بولسا، ئالالھ يولىدا ئۆلۈش، ئاساس سېلىپ بېرىشتۇر. ئېلىنمىغان
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 889
ئهگهر بىر خىسلهت . كىمده تۆۋهندىكى تۆت خىسلهت ئىش تېپىلسا، خالىس مۇناپىق بولىدۇ: مۇنداق دېگهن

ئۇالر بولسا، بىرىنچى، . قتىن بىر خىسلهت بولىدۇبولسا، شۇ خىسلهتنى تهرىك ئهتمىگىچه ئۇ كىشىده مۇناپىقلى
ئۈچىنچى، ئهھده، ۋهده قىلسا . ئىككىنچى، سۆز قىلسا يالغان سۆزلهيدۇ. ئامانهت قويۇلسا خىيانهت قىلىدۇ

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. تۆتىنچى، دهۋاالشسا گۇناھكار بولۇپ، قهبىھ سۆزلهيدۇ. بۇزىۋېتىدۇ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 890
تۆت خىسلهت ئىش تېپىلغان كىشى خالىس مۇناپىق بولىدۇ، ئهگهر بۇ خىسلهتلهردىن بىرسى : مۇنداق دېگهن

ئۇالر بولسا، بىرىنچى، سۆزلىسه يالغان . تېپىلسا، تهرك ئهتمىگىچه مۇناپىقلىقتىن بىر خىسلهت بولغان بولىدۇ
تۆتىنچى، . بۇزىۋېتىدۇ ئۈچىنچى، ئهھده، توختام تۈزسه. ئىككىنچى، ۋهده قىلسا خىالپلىق قىلىدۇ. سۆزلهيدۇ

بۇ ھهدىسنىڭ يۇقىرىقى بىلهن بولغان . داۋاالشسا پاجىر بولىدۇ، يهنى ھارام ئىشنى قىلىپ ئاسىي بولىدۇ
ئهھمهد، بهيھهقى، ئۈچ كىتاب يهنى تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ . پهرقى شۇكى، ئامانهت ئورنىغا ۋهده سۆزلهنگهن

  .داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

هسكهرتىشنى سۆزلهپ قوياي، ئۇ بولسىمۇ مۇناپىق دىيىش ئۈچۈن چوقۇم قۇرئان، لېكىن، مۇھىم بىر ئ
كىچه  15دىن  10ئۇ كىشى شۇ شهرتكه چۈشسه، ھهتتا . سهھىھ ھهدىستىن ئېلىنغان ھۆكۈم بولۇشى كېرهك

هت، ئاي 13سۈپهتلهر قۇرئاندا تىلغا ئېلىنىدۇ، بولۇپمۇ سۈره مۇناپىقتا ۋه سۈره بهقهرهنىڭ باش تهرىپىدىكى 
. ئهنه شۇ سۈپهتكه ۋه سۈره تهۋبىگه، مۇشۇنداق ھهدىسلهرگه چۈشسه، ئاندىن مۇناپىق دهپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ

  .بولۇپمۇ، ئهقىيدىده، قهلبىده چاتاق بولسا
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 891
خىسلهت  40شۇ . قىرىق خىسلهت ئىش بار، يۇقىرىسى سىېغىن ھايۋاننى ئۆتنه بېرىپ تۇرۇش: مۇنداق دېگهن

ىلگهن ۋهدىسىگه ئىشىنىپ ئهمهل قىلغان بهنده، يهنى ئىشتىن بىرنى ساۋابىنى ئۈمىد قىلىپ، ساۋابقا بېر
بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهد توپلىغان، بۇخارى . بىرىگه ئهمهل قىلغان بهندىنى ئالالھ جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

  .ھهدىس، سهھىھ –6537-6200ھهدىس، ئهھمهد  –1433ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  –2438
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 892
ئهگهر ئۇالر . ئاناڭنىڭ قېشىغا بېرىپ رۇخسهت سورا-ئاتا: جىھادقا رۇخسهت سورىغان كىشىگه مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئهبۇ . ساڭ بولىدۇ؛ رۇخسهت قىلمىسا، ئۇالرغا ياخشىلىق قىل دېدىرۇخسهت قىلسا، جىھاد قىل
  . داۋۇد، ھاكىم توپلىغان

لېكىن، ئالىمالر بۇنى ھۇجۇم خاراكتېرلىك ئۇرۇش ئىدى، ئهگهر دۈشمهن ئىسالم دۆلىتىگه، ئىسالم 
ئانىسىدىن رۇخسهت، -زىمىنىغا بىر غېرىچ باستۇرۇپ كىرسه، ئايال ئېرىدىن، قۇل خوجايىندىن، باال ئاتا

  .ئىزنى سورىماستىن ھۇجۇمغا ئاتلىنىدۇ، مۇداپىئه قىلىدۇ دېدى
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زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مالىك ئىبنى ھۇۋهيرىس ره. 893
ئهھلىڭالرغا قايتىپ، ئۇالر بىلهن بىلله بولۇپ، ئۇالرغىمۇ ئۆگىتىڭالر، ئۇالرنىمۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كهلسه بىرىڭالر ناماز ۋاقتى . مېنى كۆرگهندهك، مهن قانداق ناماز ئوقۇسام شۇنداق ناماز ئوقۇڭالر. بۇيرۇڭالر
  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ئهزان توۋالپ، چوڭراقىڭالر ئىمام بولسۇن، يهنى قارىيراقى
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 894
ئىبنى ھهببان . رهھىم قىلىشنى ئۈزىۋهتمهڭالر-رهھىم قىلىشنى چىڭ تۇتۇڭالر، سىيله- سىيله: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 895
، ئالالھنىڭ ئۈممىتىمگه رهھىم قىلغاقراق، مىھرىبان كىشى ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ: مۇنداق دېگهن

ئىشىدا قاتتىق چىڭ تۇرىدىغىنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھايالىقراقى ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئالالھنىڭ 
ئۇبهي ئىبنى كهئبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، پهرزگه ياكى مىيراس ئىلمىغا ئالىمراقى زهيىد ئىبنى   كىتابىغا قارىيراقى

غا ئالىمراقى مۇئاز ئىبنى جهبهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، بۇ ئۈممهتنىڭ ئهڭ ھارام-سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ھاالل
ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى . ئىشهنچلىك كىشىسى ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهررهھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدۇر

     .ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى   جهرىي. 896
شهپقهت قىلساڭ، ئاسماندىكى زات، يهنى ئالالھ -زىمىندىكى كىشىلهرگه رهھىم: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ .شهپقهت قىلىدۇ-ساڭا رهھىم
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 897
سۆزنى ئاڭالپ، . رهھىم قىلساڭالر رهھىم قىلىنىسىلهر، كهچۈرۈلىسىلهر، مهغپىرهت قىلىنسىلهر: داق دېگهنمۇن

بىلىپ تۇرۇپ قىلغان گۇناھلىرىدا دائىم . قۇالق سېلىپ قويۇپ، ئهمهل قىلمايدىغانالرغا ۋايدۇر
  .ئهھمهد، بهيھهقى، بۇخارى، ئهدهپته توپلىان، سهھىھ. داۋامالشقۇچىالرغا ۋايدۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 898
ئۇ كهلگهنده، مۇسا ئهلهيھىسساالم بىرنى . مغا ئهۋهتىلدىئۆلۈم پهرىشتىسى مۇسا ئهلهيھىسساال: مۇنداق دېگهن

پهرىشته ئالالھنىڭ دهرگاھىغا قايتىپ، مىنى ئۆلۈمنى خالىمايدىغان بهندىگه . ئۇرۇپ، كۆزىنى قۇيىۋهتتى
ئاندىن ئالالھ ئۇنىڭ كۆزىنى ئهسلىگه قايتۇرۇپ بېرىپ مۇنداق دېدى، قايتىپ بېرىپ . ئهۋهتىپال دېدى

يھىسساالم قولىنى كالىنىڭ دۈمبىسىگه قويسۇن، ئۇنىڭ قولى ياپقان بارلىق تۈكلهرنىڭ دېگىن، مۇسا ئهله
پهرىشته كېلىپ شۇنداق دېدى، ئاندىن مۇسا . ئۆمۈر بېرهي  ھهربىرىنىڭ باراۋىرىده بىر يىلدىن

ازىر مۇسا ئهلهيھىسساالم، ئۇنداق بولسا ھ. ئهلهيھىسساالم، كېيىنچۇ؟ دىۋىدى، ئاندىن يهنه ئۆلىسهن دېدى
رهسۇلۇلالھ . ئۆلهي دهپ ئالالھتىن بهيتۇلمۇقهددهسكه بىر تاش ئېتىم مىقدارى يېقىن قىلىپ بېرىشنى سورىدى

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دېدىكى، ئهگهر مهن شۇ يهرده بولسام، يولنىڭ بىر تهرىپىدىكى قىزىل دۆۋىنىڭ 
  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. تتىمئاستىدىكى ئۇنىڭ قهبرىسىنى سىلهرگه كۆرسىتىپ قويغان بوال
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 899
  .ئهبۇششهيىخ توپلىغان، سهھىھ. ى ناندهك تۈز، گۈزهلدۇرجهننهتنىڭ زىمىنى تۇپرىقى ئاق، نۇرلۇق، خۇدد :دېگهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قىزى ئهسمادىن. 900
ىشىڭچه سېخيلىق قىلغىن، توال ھېسابلىۋالما، ئالالھمۇ ساڭا قادىر بول: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .پىششىق بولسىڭىزمۇ پىخسىق بولماڭ. مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ھېسابلىۋالىدۇ
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ئهلهيھى ۋهسهللهم جهرىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 901

ئهھمهد، . زاكات يىغقۇچى خادىمالرنى ئوبدان رازى قىلىڭالر، يهنى زاكاتنى بېرىڭالر- ئۆشره: مۇنداق دېگهن
  .مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى شهرىيد ئىبنى سۇۋهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 902
. كۆتۈرگىن، ئالالھتىن قورقۇپ تهقۋادار بولغىن) يهنى ئايىغىنى(ئىشتىنىڭنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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ىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئابباس رهز. 903
ھهج پائالىيىتى جهريانىدا بهتنى ئهرنهت، بهتنى مۇھهسسهر دېگهن جايالردىن تۆگىنى تېز : مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئۆتكۈزۈپ كېتىڭالر
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 904
تاشنى باش بارماق بىلهن كۆرسهتكۈچ . بهتنى مۇھهسسهر دېگهن جايدىن تېز ئۆتۈپ كېتىڭالر: مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ۇتۇڭالر، يهنى بارماق ئارىسىدا ئېتىڭالربارماق ئارىسىدا ئېتىشنى الزىم ت



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

165 

 �['�uR5 B L �	 G$@  	'R�@) qL�+`5 "� "L90�5 B ��u� 	L�$g "Z L "'�@�5 $É �['�@�� L "'�D-5 $É �['R�-) �D�$<I� �D�$<I� ) ��
 9R, ��	 (3$r%	 �� 90# �   

هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى زهيد ئىبنى خهتتاپ رهزىي. 905
ئۇالرغىمۇ سىلهر يىگهن . قۇللىرىڭالرنى الزىم تۇتۇڭالر، ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

لسا، ئۇالر بىرهر گۇناھنى قىلىپ قا. كېچهك بېرىڭالر-تائامدىن تائام، سىلهر كىيگهن كىيىمدىن كىيىم
ئهھمهد، ئىبنى . كهچۈرۈۋېتىشنى خالىمىساڭالر، ئۇالرنى سېتىۋېتىڭالر، لېكىن سىلهر ئۆزۈڭالر ئازابلىماڭالر

  .سهئىد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  شىپا نىبتى ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 906
ئالالھقا شېرىك كهلتۈرىدىغان ئىشالر بولمىسال، رۇقى قىلساڭ، يهنى ئايىتى شىپا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ئوقۇساڭ بولىدۇ
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ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 907
مىنىدىغان نهرسه تاپقىچه، قۇربانلىققا ئاتاپ ئهكهلگهن ھهدىيىلهرگه يهنى تۆگه، كالىالرغا : دېگهن

  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. ياخشىلىقچه مىنسهڭالر بولىدۇ

 ) ���� (A	 91  ��R� p,'< p� $/�<I W/$2	 ��R� �w�	 s$@� :783  ) . P �� d �� ( ��� �� Y$R/ �  . qu[ 	'@DI	
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لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 908
ساالمهت مىنىپ يهنه ساالمهت قويۇڭالر، ئۇنى كوسا ئورۇندۇقتهك قىلىۋالماڭالر -بۇ ھايۋانالرنى تېنچ: دېگهن

ئالالھنى كۆپ ئهسلىگهنلىكتىن . سۆزلىشىشىڭالر ئۈچۈن ئورۇندۇق قىلماڭالر) يهنى يولالردا، بازارالردا(
ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، ئهلبانى . يۋان مىنگۈچىدىن ياخشىكۆپىنچه مىنىلگۈچى ھا

  .باش تهرىپى سهھىھ، ئاخىرى يهنى ئىككى تىرناق ئارىلىقى زهئىپ دېگهن، ئۇ بولسىمۇ ھايۋان ياخشى دېگهن جايدۇر
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راپىئ ئىبنى خهدىچه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  .909
. شام نامىزىدىن كېيىنكى مۇنۇ ئىككى رهكئهت سۈننهت نامىزىنى ئۆيۈڭالردا ئوقۇڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، دىنساھابىالردىن بىر ئهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ. 910
جهمره تېشىنى باش بارماق بىلهن كۆرسهتكۈچ بارماق ئارىسىدا ئېتىڭالر، يهنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بنى خۇزهيمه، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ئى. شهيتانغا تاش ئاتقاندا

 $�/	I "$D �D$�� "h) n� $�Z v� 	'/I	 ) § �� ( d'DA	 �� .�, �  ) P (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سهلهمهت ئىبنى ئهكۋهئ، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 911
ئېتىڭالر، ! ئى ئىسمائىلنىڭ بالىلىرى: قيا ئېتىپ مۇسابىقه قىلىۋاتقانالرغاسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئو

  .ئهھمهد، بۇخارى، ھاكىمالر توپلىغان، سهھىھ. ھهقىقهتهن داداڭالرمۇ، بوۋاڭالرمۇ ئوقيا ئاتاتتى
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كهئبى ئىبنى مالىك، ئۇممه بهشهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 912
مۆئمىنلهرنىڭ روھلىرى ئالالھ ئۇالرنى جهسهتلهرگه قايتۇرغانغا : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. هننهت دهرهخلىرىگه ئېسىلىپ يۈرىدۇقهدهر، يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا ج
 &N� 	Yh) j/$/� .F£FQ >R� } .��� \� M��/	 >0��) .12	 >0I� ) � (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 913
شىپ قىلغان ھهرىكهت -ۇ تهلھهنىڭ ئايالىنى كۆردۈم، ئاندىن ئالدىم تهرهپته شىپمهن جهننهتته ئهب: دېگهن

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ بىر بىشارهتتۇر. ئاۋازنى ئاڭالپ قارىسام، بىالل تۇرىدۇ
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ئهنھۇنىڭ ھاممىسى ئۇممه ھهرام رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  ئهنهس رهزىيهلالھۇ. 914
. ماڭا ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم قهۋم كۆرسىتىلدى: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ىز ئۈستىده ئۇالر دېڭىزغا خۇددى پادىشاھالر تهختى، كارىۋىتى ئۈستىده ئولتۇرغاندهكال سهپهر قىلىدۇ، دېڭ
كېيىن بۇ ئايال دۇئانىڭ . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. شۇنداق خاتىرجهم، تىنچ سهپهر قىلىپ جىھاد قىلىدۇ

  .بهرىكاتىدىن شهھىد بولدى
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 915
سىنى پهرىشته يىپهك رهختنىڭ پارچىسى ئىچىده . سهن ماڭا چۈشۈمده ئىككى قېتىم كۆرسىتىلدىڭ: دېگهن

مهن ئهگهر بۇ ئالالھ . قارىسام، سهن ئىكهنسهنپهردىنى ئېچىپ . كۆتۈرۈپ، بۇ سېنىڭ ئايالىڭ دېدى
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ، ئوڭۇمدا بولىدۇ دېدىمتهرىپىدىن بولسا، چوقۇم ئىجرا قىلىپ يورىتىدۇ

 p� L �$/ � 9^,� $_*��@� s	I� L $_*���� } I9(�	 .��� >0I� ) � (���� �� �	9@  �    
س رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنهي. 916

مهن . ماڭا چۈشۈمده قهدىر كېچىسى كۆرسىتىلىپ، ئاندىن ئۇنتۇلدۇرۇلدۇم: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ئۆزۈمنى قهدىر كېچىسىنىڭ ئهتىگىنى سۇغا، اليغا سهجده قىلىپ كۆردۈم

  .الر بۇ ھهدىستىن قهدىر كېچىسى قار ياكى يامغۇر ياغىدۇ دېگهنئالىم
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 917
ماڭا چۈشۈمده قهدىر كېچىسى كۆرسىتىلىپ، ئاندىن ئهھلىمنىڭ بهزىسى مىنى ئويغىتىۋېتىپ، : دېگهنمۇنداق 

مۇسلىم، ئهھمهد . قهدىر كېچىسىنى رامزان ئېيىنىڭ قېلىپ قالغان ئون كۈنىدىن ئىزدهڭالر. ئۇنتۇپ قالدىم
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئۇممه ھهبىيبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 918
ىن يولۇقىدىغان ئىشلىرى ۋه ئۇالرنىڭ ماڭا چۈشۈمده ئۈممىتىمنىڭ مهندىن كېي: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ ئىشالر ئالالھ تهرهپتىن خۇددى ئۇالردىن بۇرۇنقىالرغا . بهزىسى بهزىسىنىڭ قېنىنى چېچىشلىرى كۆرسىتىلدى
مهن ئالالھتىن مىنى شاپائهتكه ئىگه . بۇرۇنال پۈتۈلگهن) ئالدىن بىلگهچكه ئالالھ(بۇرۇنال پۈتۈلگهندهك 

  .ئهھمهد، ھاكىم، ئهۋسهت توپلىغان، سهھىھ. شۇنداق قىلىپ بهردىقىلىشنى سورىدۇم، ئالالھ 
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ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد، ئىبنى ئۆمهر، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 919
مۆئمىننىڭ ئىشتىنى پاچىقىنىڭ يېمىرىغىچه بولىدۇ، : ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلال

  .نهسهئى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ. يهنى لىپىكىگىچه قىسقا كىيىدۇ
 I$1�	 j+) ?�Y �/ n+,� "$D $) p@Ri�	 KZ } ��<$, .��  KZ �/�a	 MI#Z ) �� (M�0�[ \� �   

رهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈ. 920
مۆئمىننىڭ ئىشتىنى پاچىقىنىڭ لىپىكىگىچه بولىدۇ، ئاندىن قالسا ئىككى ئوشۇققىچه بولىدۇ، : مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئوشۇقنىڭ ئاستىدىكى دوۋزاختا بولىدۇ، يهنى ئىگىسى
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ۋهسهللهم  ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى. 921
مۆئمىننىڭ ئىشتىنى پاچىقىنىڭ يېرىمىغىچه بولىدۇ، ئۇنىڭغا پاچاق بىلهن ئوشۇق ئارىلىقىدا : مۇنداق دېگهن

كىم ئىشتىنىنى كىبره قىلىپ . كىيسه گۇناھ يوق، ئوشۇقتىن ئاستىن بولۇپ قالسا، ئۇ دوۋزاختا بولىدۇ
مالىك، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، . ن قارىمايدۇكۆرهڭلهپ، سۆرهپ يۈرسه، ئالالھ ئۇنىڭغا رهھمهت نهزىرى بىله

  . ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ
ئالىمالر بۇ توغرىسىدا توختىلىپ، ئىشتاننى ئۇزۇن يهرگه سۆرىلىپ تۇرغىدهك كىيىشنىڭ ئۆزىال كىبىرگه 

ئۇنى دورىماي، ئىشتاننى . لىنغانئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بۇ ئازاب ۋهدىسىدىن مۇستهسنا قى. كىرىدۇ
پاچاقنىڭ يېرىمىغىچه كىيىش مۇستهھهپ، ئوشۇققىچه كىيىش دۇرۇس، ئوشۇقدىن ئېشىپ كهتسه ھارام 

بۇ مهسىلىگه كىبرى، رىيا ئارىالشسا . چۈنكى، ئازاب ۋهده قىلىنغان دېدى، بهزىلهر مهكرۇھ دېدى. بولىدۇ
ئادهتنىڭ ئۈستىگه زىياده، ئۇزۇن قىلىش، . ن سۆز بولدىھارام، ئۇنداق بولمىسا مهكرۇھ دىيىش تالالنغا

  .سۆرهپ يۈرۈش مهكرۇھ، كىبىر بىلهن رىيا ئارىالشسىال ھارام بولىدۇ
. ئىشتاننى كىبىر قىلىپ سۆرهپ ئوشۇقتىن ئۇزۇن كىيىش گۇناھى كهبىيره: ئىبنى ھهجهر ئهسقهالنى

كىبىر، رىيا قىلماي، ئوشۇقتىن ئۇزۇن . هن بارچۈنكى، ئازاب ۋهدىسى بار، ھهتتا ناماز قوبۇل بولمايدۇ دېگ
ئهبۇ بهكرىنى بۇ مهسىلىگه ئارىالشتۇرماڭ، . كىيسىمۇ ھارام بولىدۇ، بۇ توغرىىسدا ھهدىسلهر كۆپ دېگهن

بهزىلهر كىبىر بولمىسا ھارام . ئۇنداق بولسا، نۇرغۇن سهھىھ ھهدىسلهر بىكاردىن دىيىلگهن بولۇپ قالىدۇ
كىبىر قىلىپ سۆرىسه، ئوشۇقتىن ئۇزۇن كىيسه، ئازاب ۋهدىسى : ىبنى ئابدۇلبهررىئ. بولماي مهكرۇھ دېگهن

كىبىر بىلهن، رىيا : ئىمام نهۋهۋى مۇنداق دېگهن. چۈشىدۇ، ئۇنداق بولمىسا يهنىال ئۇ خار ئىشتۇر دېگهن
، رىيا بۇ ھارام بولىدۇ، كىبىر، پهخىر) يهنى ئىشتاننى، تون، كۆڭلهكنى(بىلهن ئوشۇقتىن تۆۋهن كىيسه 

ئىشتاننى پاچاقنىڭ يېرىمىغىچه كىيىش مۇستهھهپ، : شافىئى رهھمهھۇلالھ. بولمىسا مهكرۇھ دېدى
ئوشۇققىچه كىيىش دۇرۇس، ئوشۇقتىن تۆۋهن كىيىش كىبىر قىلسا ھارام دهپ چهكلىنىدۇ، كىبىر، رىيا 

  .قىلمىسا مهكرۇھ، تهنزىيھ پاكلىقتا چهكلىنىدۇ دېگهن
ئىشتاننى سۆرهپ يۈرۈشتىن ھهزهر قىل، شۇنىڭ ئۆزىال كىبىر بولىدۇ : ئهنھۇئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 

بۇ سۆز رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه تۇتاش دېگۈچى بار . دېگهن، تهبرانى خاتىرىلىگهن
. دوۋزاخ ئوتى بىلهن ۋهده بهرگهن، ناماز قوبۇل بولمايدۇ دېگهنمۇ بار   نۇرغۇن سهھىھ ھهدىسلهرده. ئىكهن

ئهڭ ياخشىسى شۇ نۇرغۇن ھهدىسلهرگه ئهمهل قىلىڭالر، ئهبۇ بهكرىگه پهتىۋا بېرىلگهن دهپ بۇ ھهدىسلهرنى 
سىلهر ئالىممۇ؟ ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدهك ساھابىالر، تابىئىنالرمۇ؟ دهلىلىنى . يوققا چىقارماڭالر

زلهر بۇخارىنىڭ شهرھىيسى، پهتىھۇلبارىيدىن يۇقىرىقى سۆ. ساھابه، تابىئىنالردهك چۈشىنىڭ ۋه ئهمهل قىلىڭ
. ھاراممۇ مهكرۇھمۇ؟ سوراپ ئولتۇرمايلى. ھهدىس مۇتلهق كهلگهچكه، مۇتلهق ئهمهل قىاليلى. ئېلىندى
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ئاالھىده مۇستهسنا قىلىنغان ئىشتان مهسىلىسىده ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى دورىماڭ، سىز ئۇنىڭدهك 
  .ئهمهس، ھهدىسكه ئېسىلىڭ
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سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 922
رنىڭ قولىدىكى دۇنيادىن زاھىد بولساڭ ئالالھ سېنى ياخشى كۆرىدۇ؛ كىشىله: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىبنى ماجه، تهبرانى، ھاكىم، . نهرسىدىن زاھىد بولۇپ تهرك ئهتسهڭ، كىشلهرمۇ سېنى ياخشى كۆرىدۇ
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 P'@c 	u[ �_��Z u@�$) O$1�	 $/� L �	 ?@c $��9�	 � 9[#	 ) n� (��� �   

سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ره. 923
ئهمما، كىشىلهرگه كهلسهك، بۇنى . دۇنيادىن زاھىد بولساڭ، ئالالھ سېنى ياخشى كۆرىدۇ: مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ. شۇنداق قىلساڭ ئۇالر سېنى ياخشى كۆرىدۇ ئۇالرغا تاشالپ بهر،) يهنى بۇ دۇنيانى(
 ) ���� ( ��� ./$,� ³Z O$1�	 ) �� �� (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 924
ئهھمهد، تهبرانى . ئوسامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كىشىلهرنىڭ ماڭا ئهڭ سۆيۈملۈك، دوستراقىدۇر: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ مالىك ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ . 925
ئهلھهمدۇلىلالھ دىيىش مىيزاننى . تاھارهتنى كامىل ئېلىش ئىماننىڭ يېرىمى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ناماز نۇردۇر، زاكات ھۆججهتتۇر، سهۋر بولسا . زىمىننى تولاليدۇ-تولاليدۇ، تهسبىھ، تهكبىرلهر ئاسمان
بارلىق ئىنسانالر ئۆزىنى بازارغا سېلىپ . قۇرئان سېنىڭ مهنپهئهتىڭگه ياكى زهرهرىڭگه ھۆججهتتۇر. ريورۇقلۇقتۇ

يامان بولۇپ، ئىككى پىرقىگه -ساتىدۇ، يا ئۆزىنى ئازاد قىلىدۇ، يا ھاالك قىلىدۇ، يهنى ئهمهللهر ياخشى
  .ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. بولىدۇ
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 926
ل ئېلىش، مهسجىدلهرگه كۆپ مېڭىش، نامازدىن كېيىن مۇشهققهتلىك چاغالردىمۇ تاھارهتنى كامى: دېگهن

  .ئهبۇ يهئال، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. پاكىز يۇيىۋېتىدۇ- نامازنى ساقالپ ئىنتىزار بولۇش خاتالىقالرنى پاك
 ${$� "'i5 "� BZ �$F1*,B	 � ��$� L W�$�A	 p� n�Q L �'�'�	 �@,� ) �� jR)$F�	4  P �� (�(� �   

لهقىيت ئىبنى سهبرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 927
رامزان روزىسى . خالل قىلىپ سۇ يهتكۈز  تاھارهتنى كامىل ئېلىپ، بارماقالر ئارىسىغا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

شافىئى، ئهھمهد، ئىبنى . كامىل ئالغىنياكى مۇتلهق روزا تۇتقان ۋاقىتتىن باشقا چاغدا، بۇرنۇڭغا سۇنى 
  .ھهببان، ھاكىم، تۆت كىتاب يهنى تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �'�'�	 	'`@,� ) " (L�  ��	 �    
ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 928

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. مۇنداق دېگهن؛ تاھارهتنى كامىل ئېلىڭالر
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ئۇسهيدىلئهنسارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 929
يولنىڭ قاپ ئوتتۇرىدا مېڭىشىڭالر . ئى ئايالالر، ئهرلهردىن كېينرهك مېڭىڭالر: نداق دېگهنۋهسهللهم مۇ

) يهنى ئىپپهتلىك ھايالىق بولۇش. (دۇرۇس بولمايدۇ، سىلهر دېگهن يولنىڭ بىر چېتىده مېڭىشىڭالر الزىم
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 930
قىزنىڭ . (ئايالالردىن ئۆزلىرى توغرىلىق ئهرگه تېگىش مهسىلىسىده مهسلىھهت، ئىزنى ئېلىڭالر: دېگهن

  .نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ) سۈكۈت قىلىپ جىم تۇرۇشى ئىزنىسى، رۇخسىتى شۇدۇر
 ) ���� ( .��� �[L�~*,	 ¡  $0$@��	 vR0 ¡  ) �D$�  ��	 (9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 931
بىلهن پاكالپ مۇناسىۋهت قىلساڭالر ) ئايالالر كېسىلىيهنى (ئولجا ئالغان ئايالالرنى بىر ھهيز : مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ. بولىدۇ
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇممه خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 932
ئالالھقا سېغىنىپ ئالالھتىن قهبره ئازابىدىن قۇتقۇزۇشنى سوراڭالر، ئۇ ئازابتىن پاناھ : مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. تىلهڭالر، ھهقىقهتهن قهبره ئازابى ھهقتۇر
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خۇزهيمهت ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 933
ھايا قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ ھهقىقهتنى بايان قىلىشتىن تارتىنمايدۇ، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بهيھهقى ) بۇ قهتئىي ھارامدۇر. (ۋهت قىلماڭالرسىلهر ھهرگىز ئايالالرنىڭ ئارقا مهقئىتىگه جىنسى مۇناسى
  .توپلىغان، سهھىھ
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 934
ىڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ ھهقىقهتنى بايان قىلىشتىن تارتىنمايدۇ، ئايالالرنىڭ ئارقىغا كېلىش ھايا قىل: دېگهن

  .سهمۋىي توپلىغان، ھهسهن. يهنى مهقئىتى بىلهن مۇناسىۋهت قىلىش ھاالل ئهمهس، يهنى ھارامدۇر
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 935
كىم ئالالھتىن ھهقىقىي ھايا قىلسا، مېڭىسىنى، بېشىنى . ئالالھتىن ھهقىقىي ھايا قىلىڭالر: اق دېگهنمۇند

يهنى يامان ئىشالرنى، خاتا ئهقىده ئىددىيىنى . (ۋه ئۇ يادا ئالغان، ساقلىغان نهرسىنى ساقلىسۇن
كىم . ئهسلىسۇن قورسىقىنى ھارامدىن ساقلىسۇن، ئۆلۈمنى ۋه چىرىپ، سېسىپ تۈگهشنى) ساقلىمىسۇن

مانا شۇنداق قىلغان ئادهم ئالالھتىن . زىننهتلىرىنى تهرك ئېتىدۇ- ئاخىرهتنى مهقسهت قىلسا، بۇ دۇنيانىڭ زىبۇ
  .ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. ھهقىقىي ھايا قىلغان بولىدۇ
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 936
ئۇ ئهرلهر قهلبىدىن خۇددى باغالقتىن تۆگه . قۇرئاننى تهكرارالپ، ئهسلهپ تۇرۇڭالر: مۇنداق دېگهن

  .، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، بهيھهقى. قاچقاندىن بهكرهك قاچىدۇ
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ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 937
چۈنكى، ئۇنىڭغا كۆز . بۇ كېسهل بولغان ئايالغا رۇقىي يهنى ئايىتى شىپا قىلىڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. تېگىپتۇ
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 938
ئىبنى . ھهقىقهتهن كۆز تېگىش ھهق، ھهقىقهتتۇر. ناھ تىلهڭالرئالالھقا سېغىنىپ كۆز تېگىشتىن پا: دېگهن

  . ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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الھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهل رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇبادهت ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇو ئهنھۇدىن. 939
ئالالھقا سېغىنىپ پېقىرلىقتىن، يوقسىزلىقتىن، ھاجهتمهن بولۇپ قېلىشتىن، زۇلۇم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهسهن ھهدىسكه . تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. قىلىپ قېلىشتىن، زۇلۇمغا ئۇچراپ قېلىشتىن پاناھ تىلهڭالر
  .سهھىھ ھهدىسنىڭ ھۆكۈمى بېرىلىدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 940
نلىقىدىن پاناھ ئالالھقا سېغىنىپ مۇقىم تۇرىۋاتقان جايىڭالردىكى قوشنا، ھهمراھىڭالرنىڭ ياما: مۇنداق دېگهن

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. مۇساپىر ھهمراھ قوشنا دېگهن ئايرىلىشنى خالىغاندا ئايرىلىپ كېتىدۇ. تىلهڭالر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 941
ئالالھقا سېغىنىپ، قهبره ئازابىدىن، دوۋزاخ ئازابىدىن، دهججال پىتنىسىدىن، : مۇنداق دېگهن

  .ه، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھبۇخارى ئهدهپت. ماماتلىق پىتنىسىدىن پاناھ تىلهڭالر-ھاياتلىق
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ئۇممهت مۇبهششهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 942
ھهقىقهتهن كىشىلهر قهبرىلىرىده . نىپ قهبره ئازابىدىن پاناھ تىلهڭالرئالالھقا سېغى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ئازابلىنىدۇ، بۇ ئازابنى ھايۋانالر ئاڭلىيااليدۇ
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ھاجهتلهرنىڭ ئۇتۇقلۇق بولىشىغا، : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 943
ھهقىقهتهن ). يهنى مهخپى تۇتۇڭالر(ئۈنۈملۈك نهتىجه بېرىشىگه يوشۇرۇنلۇق بىلهن ياردهم تهلهپ قىلىڭالر 

يهنى نىئمهت بېرىلسه، ئىشىڭالر . (انداق نىئمهت ئىگىسى ھهسهت قىلىنىدۇ، ھهسهتكه ئۇچرايدۇھهرق
بۇ ھهدىسنى ئۇقهيلى، ) ئوڭۇشلۇق بولسا، ئۇنى داۋراڭ سېلىپ، ئاشكارا قىلماڭالر، ھهسهتكه ئۇچرايسىلهر

ئهنھۇدىن رىۋايهت رهزىيهلالھۇ ئىبنى ئهدى، تهبرانى، ئهبۇ نۇئهيىم، بهيھهقىلهر مۇئاز ئىبنى جهبهل 
خهتىبۇلبهغداد ئىبنى ئابباس  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،خهرائىتى ئۆمهر  قىلىنىدۇكى،

. خۇلهئى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن توپلىغان، سهھىھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
  .مهخپىيهتلىكنى ساقال
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ئهغهرره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 944
ھهقىقهتهن مهن . رهببىڭالر ئالالھتىن گۇناھىڭالرنىڭ كهچۈرۈلىشى ئۈچۈن مهغپىرهت سوراڭالر: مۇنداق دېگهن

  . بهغۋى توپلىغان، سهھىھ. قېتىم ئالالھتىن مهغپىرهت سورايمهن ۋه تهۋبه قىلىمهن 100ھهر كۈنى 
. ئىستىغفار ئېيتسا بولىدۇ 100قېتىم دېگهن، يهنى بىرال ۋاقىتتا  100بهزى خاتىرىده بىر مهجلىستىال 

  .ھىسنۇلمۇسلىم دېگهن دۇئا كىتابىدا بار، كۆرۈڭ
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ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 945
شۇنداقال، ئۇنىڭغا سۇباتلىقنى، . قهبره ئىچىدىكى قېرىندىشىڭالر ئۈچۈن مهغپىرهت سوراڭالر: مۇنداق دېگهن

ھاكىم . ازىر سوراققا تارتىلىۋاتىدۇ، يهنى رهببىڭ كىم؟ دېگهن سوراقالرھهقىقهتهن ئۇ ھ. ئىماننى سوراڭالر
  . توپلىغان، سهھىھ

راھهتنىڭ مۇقهددىمىسى بولۇپ تۇرىدۇ، ھهقىقىتى ئاخىرى قىيامهت كۈنى -قهبرىده سوراق بىلهن ئازاب
  .بولىدۇ، ئالالھ ئالىم
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بۇرهيرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 946
ھهقىقهتهن ئۇ شۇنداق بىر . مائىز ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۈچۈن مهغپىرهت سوراڭالر: مۇنداق دېگهن

مۇسلىم، نهسهئى، . ، بارلىق ئۈممهتكه يېتىپ ئېشىپ قاالتتىتهۋبه قىلدىكى، ئۇنىڭ تهۋبىسى تهقسىم قىلىنسا
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

  .بۇ ساھابه زىنادىن تهۋبه قىلىپ، ئۆزىنى مهلۇم قىلىپ، رىجىمغا تارتىلغان
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ىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ر. 947
يهنى مىسۋاك سالغاندا، چىشنىڭ قېتىدىن چىقىدىغان (مىسۋاك سېلىش بىلهن بولسىمۇ : مۇنداق دېگهن

  .بهزار، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. كىشىلهردىن بىھاجهت بولۇڭالر) نهرسه چاغلىق نهرسه بىلهن بولسىمۇ
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ۋاسىلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 948
بۇخارى تارىخدا . ساڭا پهتىۋاچىالر پهتىۋا بهرگهن تهقدىردىمۇ، قهلبىڭدىن پهتىۋا سورىغىن: مۇنداق دېگهن

. باشقا خاتىرىلهرده، قهلبىڭ ئىككىلىنىپ سىقىلسا، دېلىغۇل، بىئارام بولسا، ئۇ گۇناھ .توپلىغان، ھهسهن
  .قهلبىڭ خاتىرىجهم بولمىغان ئىشتىن ھهزهر قىل دېگهن بار
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ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهلى ئىبنى شهيبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 949
ئالدىدىكى سهپ بوش تۇرۇپ، كاۋاك تۇرسا . نامىزىڭدا قىبلىگه ئالدىڭنى قىلغىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهبۇ . ئارقىدا تۇرۇپ، بولۇپمۇ يالغۇز تۇرۇپ ناماز ئوقۇغان كىشى ئۈچۈن ناماز يوق، يهنى نامىزى كامىل ئهمهس
  .جه، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھشۇيبه، ئىبنى ما
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 950
. سىلهر قۇرئاننى تۆۋهندىكى تۆت كىشىدىن تهلهپ قىلىپ، شۇالردىن ئېلىپ ئوقۇڭالر: ېگهنمۇنداق د

قۇلى   بىرىنچىسى، ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئىككىنچىسى، ئهبۇ ھۈزهيفهنىڭ ئازادكهرده
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يهنى مۇشۇ تۆت . ئهنھۇ سالىم، ئۈچىنچىسى، ئۇبهي ئىبنى كهئبى، تۆتىنچىسى، مۇئاز ئىبنى جهبهل رهزىيهلالھۇ
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. كىشىنىڭ قىرائىتى بويىچه ئوقۇڭالر

 ) ��� ( O$1�� ?(�Q ����� L �(*,	 ) �[ P �� (L�  ��	 �    
ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 951

ا چىڭ تۇر، ئىبادهت بىلهن ئىستىقامهت قىل، توغرا يول تۇت، ئهخالقىڭنى كىشىلهرگه دىنىڭد: مۇنداق دېگهن
  .تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. ياخشى قىلغىن
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ئىستىقامهتته، توغرا يولدا چىڭ تۇرۇڭالر، : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 952
بىلىڭالركى، ئهمهللىرىڭالرنىڭ ياخشىسى ) ئالالھمۇ سىلهرگه ھېساباليدۇ. (ھهرگىز ھېسابالپ تۇرىۋالماڭالر

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، ئىبنى ماجه، . ىال مۇھاپىزهت قىلىپ ساقاليدۇتاھارهتنى پهقهت مۆئمىن كىش. ناماز
ھاكىم، بهيھهقى سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، تهبرانى، ئىبنى ئهمرۇ سهلهمهت ئىبنى 

  .، سهھىھتوپلىغانئهكۋه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ئۇمامهت، ئۇباده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 953
 .ئىستىقامهت قىلىڭالر، ھهقته مايىل بولۇپ كهتمهي، چىڭ تۇرۇڭالر: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهمهللىرىڭالرنىڭ ياخشىسى نامازدۇر، تاھارهتنى مۆئمىن كىشىال . شۇنداق قىلساڭالر بهك ياخشى بولىدۇ
  .ئىبنى ماجه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. مۇھاپىزهت قىلىپ ساقاليدۇ
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. كهشلهرنى كۆپ قىلىپ قويۇڭالر: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 954
ئهھمهد، بۇخارى تارىخدا، ). بولۇپمۇ ئۇرۇشقا(چۈنكى، كىشى ئايىغى بولسىال دائىم سهپهرگه چىقااليدۇ 
، توپلىغانبنى ئهمرۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن مۇسلىم، نهسهئى جابىردىن، تهبرانى ئىمراندىن، ئهۋسهت ئى

  .بۇ ھهدىس ئۇرۇش سهپىرىگه تهييارلىق قىلدۇرىدۇ . سهھىھ
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ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 955
ھهقىقهتهن ئۇ ئىككى قېتىم . سىلهر بۇ ئۆيدىن يهنى بهيتۇلالھتىن ئوبدان مهنپهئهتلىنىڭالر: مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. چېقىلدى، ئۈچىنچى قېتىم كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 956
روزا تۇتقۇچى بوشىراق (ئۈچ قېتىم سۇ ئېلىڭالر - بۇرنۇڭالرغا يېتهرلىك، قاتتىق ئىككى: مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ). ئالىدۇ
 ) ���� ( ?�  ��5	'Q L ?*�$/� L ?10G �	 dG'*,� ) ! G (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 957
يهنى ياخشى (دىنىڭنى، ئامانىتىڭنى، ئهمهللىرىڭنىڭ ئهڭ ئاخىرقىلىرىنى : خوشالشقاندا مۇنداق دهيتتى

  .ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئالالھقا تاپشۇردۇم، ئالالھقا ئامانهت قويدۇم) بولۇشىنى
 ) ���� ( �R{	GL W��5 B 8u�	 �	 ? G'*,� ) q (M�0�[ \� �   
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 958
يهنى ئالالھقا . سېنى قويۇلغان ئامانهت زايا كهتمهيدىغان ئالالھقا تاپشۇردۇم: ق دهپ خوشلىشاتتىمۇندا

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئامانهت، ئالالھ ئامانهتنى زايا قىلمايدۇ
 ) ���� ( 	yQ I$m�A$� 	'�'*,	 ) �� (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 959
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئهنسارىالرغا ياخشىلىقنى تهۋسىيه قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن

 �' � &b0 X �*D�5 "Z L �5��D ��(5 >@[Y "h) qN � W���	 � �jV �' � "Z L W�� �/ >(�Q M��a	 "h) 	yQ �$�1�$� 	'�'*,	
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 960
چۈنكى، ئايال كىشى قوۋۇرغىدىن . ئايالالرغا ياخشىلىقنى ۋهسىيهت، تهۋسىيه قىلىڭالر: مۇنداق دېگهن

تهرك . ئۇنى تۈزلهيمهن دېسهڭ سۇندۇرىسهن. قوۋۇرغىدۇر نهرسىلهرنىڭ ئهڭ ئهگرىرهكى ئۈستۈنكى. يارالغان
شۇنىڭ ئۈچۈن ئايالالرغا دائىم ياخشىلىقنى تهۋسىيه قىلىڭالر، . ئېتىپ جىم قويساڭ ئهگرى پېتى تۇرىۋېرىدۇ

شهخسهن، سهييد قۇتۇپ ئۆز تهپسىرىده بۇ ھهدىسته . بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. نهسىھهت قىلىڭالر-ۋهز
  .نمهسىله بار دېگه

 �]'�0 �0u�	 } �]'�0 �0u�	 } j_1�	 L �N�A	 '�L� �i1/ v��� L �i�'�< ��*£*) 	'+�*� B L 	L'*,	 ) " � �� (G'R�/ \� �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 961
. پهس تۇرماڭالر، قهلبىڭالر ئىختىالپ، مۇتهپهررىق بولۇپ كېتىدۇ-ر، ئىگىزسهپته تۈز تۇرۇڭال: مۇنداق دېگهن

ماڭا سىلهردىن ئهڭ ئالىم، مۆتىۋهر، پىشقهدهملهر يېقىن تۇرسۇن، ئهقىل، ئىلىم ئىگىلىرى يېقىن تۇرسۇن، 
  .مۇسلىم، نهسهئى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئاندىن ئۇالرغا يېقىنالر يېقىن تۇرسۇن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 962
يېقىندا بىرهر ئايال پات . ئهرهب قهبىلىلىرىدىن ئهڭ تېز يوقايدىغىنى قۇرهيش قهبىلىسىدۇر: مۇنداق دېگهن

يهنى، . بۇ قۇرهيشلهرگه مهنسۈپ ئاياغقۇ؟ دهپ قالىدۇ! كىشى كهش، ئاياغالرنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ، ئوھۇي
ئهھمهد . كېچهك ۋه ئۇنىڭ نۇسخىسى قېلىپ قالىدۇ، ئۆزلىرى يوقىلىدۇ-شۇالرغا مهنسۇپ بولغان كىيىم

  .توپلىغان، سهھىھ
 	90 �i�'�� \ $<$� �i �,� ) " � ( .F{$  �  

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ائائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 963
يهنى (سىلهردىن ماڭا تېز ئۇچرىشىدىغان، مهن بىلهن بىلله بولىدىغان كىشى بولسا، قولى ئۇزۇن : دېگهن

  .ان، سهھىھمۇسلىم، نهسهئى توپلىغ. ئايالدۇر) سهدىقه قىلىپ تۇرىدىغان
�i�$<I �  ��'R�5 �F) ?�Y |', ?5 "Z L ���Z $]'/9(5 y£) .�$� ?5 "h) M#$12$� 	' �,�) � ��4 M�0�[  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 964
. الىھ، ياخشى كىشى بولسا، تېز ئاپىرىشىڭالر ياخشىدۇرئهگهر ئۇ س. جىنازىنى تېز ئاپىرىڭالر: مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، . ئهگهر ئۇنداق بولماي، يامان كىشى بولسا، بۇ ياماندۇركى، ئۇنى مۈرهڭالردىن تېزراق قويىۋېتىڭالر
  .بهيھهقى، ئالته كىتابتىن تۆت كىتاب يهنى تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، نهسهئىلهر توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 965
ئۇنىڭغا . قهدىمقى زامانالردا بىر كىشى ئۆز نهپسىگه ئىسراپ قىلدى، يهنى ياخشىلىق قىلمىدى: مۇنداق دېگهن

مهن ئۆلسهم مېنى كۆيدۈرۈڭالر، ئاندىن كۈلىنى ئېزىپ : هسىيهت قىلدىئۆلۈم كهلگهنده، بالىلىرىغا مۇنداق ۋ
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهگهر رهببىم ئالالھ مىنى شۇ ھالهتتىن تېرىلدۈرۈشكه قادىر . دېڭىزغا سورىۋېتىڭالر

ئالالھ  ئۇالر شۇنداق قىلدى، ئاندىن. بولسا، مىنى ھېچ كىشىنى ئازاپالپ باقمىغاندهك ئازاپتا ئازاپلىۋېتىدۇ
ناگاھان ئۇ ) دېدى! يهنه بىر خاتىرىده ۋۇجۇدقا كهل(دېدى ! ئالغانلىرىڭنى ئادا قىل، بىرلهشتۈر: زىمىنغا

سېنى بۇ ئىشنى قىلىشىڭغا نېمه قىزىقتۇرۇپ، سهۋهب بولدى؟ دهيدۇ، : ئالالھ ئۇنىڭغا. تېرىلىپ دهس تۇردى
ئاندىن شۇ سهۋهبلىك مهغفىرهت . ش دهيدۇيا رهببىم، سىلىدىن قورقۇ: ئۇ. ئهمهلىيهتته بىلىپ تۇرىدۇ

  . ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. قىلىنىدۇ

. بۇ ھهدىستىكى كىشى بۇرۇنقى ئادهم بولۇپ، بىزنىڭ ھازىرقى دىنىمىزدا بۇنداق قىلىدىغان ئىش يوق
رقۇپ قهتاده رهھمهھۇلالھ، ئالالھتىن قو. شۇنداقال، ئۇ مۆئمىن كىشى ئىكهن، رهببىم دېدى، قورقتى

  .مهغفىرىتىگه ئېرىشتى، سهنمۇ شۇنداق قورق دېگهن
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ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهپپهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 966
كىشىلهرنىڭ ئوغرىراقى رۇكۇ، سهجدىلهرنى كامىل قىلمايدىغان ناماز : هللهم مۇنداق دېگهنئهلهيھى ۋهس

  .ئهۋسهتته بار، سهھىھ. كىشىلهرنىڭ بېخىلراقى ساالمغا بېخىل كىشىلهردۇر. ئوغرىسىدۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 967
قىيامهت كۈنى شاپائىتىم بىلهن بهختلىك بولىدىغان سائادهتمهن كىشى بولسا، چىن : مۇنداق دېگهن

دېگهن ) الھتىن باشقا ئىالھ يوقئال(قهلبىدىن ئىخالس قىلىپ، خالىس ھالدا، ساپ ھالدا، الئىالھه ئىللهلالھ 
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. كىشىدۇر

 ) ���� ( jR��	 �i��  �*D 9< �	 "h) 	'R,	 ) �� (M	�¼ \� >1� .@�@� �   

ھهبىيبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 968
مهرۋه تېغىنى تاۋاب قىلىپ -تىده، بولۇپمۇ، بهيتۇلالھنى تاۋاب قىلغاندا، سافاھهج پائالىيى: مۇنداق دېگهن

. ھهقىقهتهن ئالالھ بۇنى سىلهرگه پۈتتى، يهنى پهرز قىلدى. ماڭغاندا، ئويناقشىپ، نوچىلىق بىلهن مېڭىڭالر
  . ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

ىش ھازىرمۇ بېكىتىلدى، چۈنكى ھازىرمۇ ئۆز ۋاقتىدىكى كاپىرالر ئالدىدا ئويناقشىپ، نوچىلىق بىلهن مېڭ
  .دىنسىزالر كۆرۈپ تۇرىدۇ

 �_�@� W<	'/ �'(�	 |�0 f� �@m�	 MNm� �+,� ) j��$�r�	 (¯09Q �� W)	I �   

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى راپىئ ئىبنى خهدىچه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى. 969
نامىزىنى كىشىلهر ئاتقان ئوقيانىڭ چۈشكهن ئورنىنى كۆرۈپ بىلهلىگىدهك  بامدات: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ. يورۇقلۇقتا ئاقارتىپ ئوقۇغىن

ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ سهھىھ ھهدىسلهرنى . لېكىن، قاراڭغۇدا ئوقۇغانغىمۇ سهھىھ ھهدىس بار
  .ا ئوقۇلغىنى دېگهندهلىللهپ، ياخشىسى ئوتتۇرھال، نورمال، ئۆز ۋاقتىد
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ىئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق فرا. 970
تىرمىزى، . ۇئۇنىڭ ساۋابى، ئهجرى كاتتا بولىد. بامدات نامىزىنى سۈبھىنى ئاقارتىپ ئوقۇڭالر: دېگهن

  . نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
بىرىنى تونىيالمىغۇدهك -ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلالھ، قاراڭغۇدا، ھهتتا ئايالالر نامازدىن قايتقاندا بىر

سهھىھ ئىككى ھهدىس تاقىشىپ، زىتلىشىپ قالسا، سۆزلىگۈچىنىڭ . ھالهتته ئوقۇغان ھهدىس سهھىھراق
بولۇپمۇ تۆت خهلىپه، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئاياللىرى . زئىشهنچلىكرهكىنى ئالىمى

نهچچه يول  70ھهدىسلهرنى ياراشتۇرىدىغان . نىڭ ھهدىسلىرىنى ئالىمىز) مهسىلهن، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا(
  .بار، بۇ يولالرنى ھهدىس ئىلمى تهتقىقاتىنى ئوقۇغانالر ئوبدان بىلىدۇ دېگهن

 ) ��� ( C$R�	 �� L�  �/6 L O$1�	 ��,� ) ! �� (�/$  �� .@(  �   

ئوقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 971
. كىشىلهرنىڭ مۇسۇلمان مۆئمىنرهكى ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .زى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، تىرمى
 yQ �/ >+�,� $/ 4�  >�,� ) � �� (�	b� �� ��i� �   

ئىبنى ھىزام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ بۇرۇنقى جاھىلىيهت ۋاقتىدا   ھهكىيىم. 972
م مۇنداق قىلغان ياخشى ئىشلىرىنىڭ پايدىسى توغرىلىق سورىغاندا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله

ئهھمهد، . رهھىملىرىڭنىڭ سهۋهبىدىن مۇسۇلمان بولدۇڭ-سهن بۇرۇن قىلغان ياخشىلىق، سىيله: دېگهن
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( n5$< } ��,� ) § (�	~�	 �   

بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 973
. ئالدى بىلهن ئىسالم كهلتۈرۈپ مۇسۇلمان بولۇپ، ئاندىن ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلغىن: نداق دېگهنمۇ

  .بۇخارى، سهھىھ
 ) ���� ( $[I$D >1D "Z L ��,� ) �$���	 d �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 974
ئاندىن بىر كىشى مهن ياقتۇرمىدىم، مهجبۇرلىنىپ قالدىم . مۇسۇلمان بول، ئىسالم كهلتۈر: دېگهنمۇنداق 

ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، زىيائۇلمهقدهسى . دېگهن! دېگهنده، گهرچه سهن ياقتۇرمىساڭمۇ مۇسۇلمان بول
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سهلهمهت ئىبنى ئهكۋه، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 975
ئهسلهم قهبىلىسىنى ئالالھ ساالمهت قىلغاي، غهپپار قهبىلىسىنى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، . ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇ سۆزنى مهن دېمىدىم، ئالالھمۇ شۇنداق دېدى. ىلغايمهغپىرهت ق
  .تهبرانى، ھاكىم، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 �[B'/ ��',I L �	 L O$1�	 "LG ³	'/ �RD v� �/ "$D �/ L .1�_g L .10b/ L W^V� L I$+z L ��,� ) P (3'0� \� �   

الھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهل. 976
ئهسلهم، غهپپار، ئهشجهئ، مۇزهينهت، جۇھهينهت، بهنى كهئبىدىن بولغان كىشىلهر مىنىڭ : مۇنداق دېگهن

. ئىگىسى شۇالر مېنىڭ دوستلۇرۇم، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى ئۇالرنىڭ مهۋالسى. دوستلۇرۇم، باشقىالر ئهمهس
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 977
ار، مۇزهينهدىن ئازراق كىشىلهر، جۇھهينهت قهبىلىلىرى ئالالھنىڭ نهزلىده ئهسلهم، غهپپ: مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئهسهد، تهمىيىم، ھاۋازىن، غهتىقان قهبىلىسىدىن ياخشىراقتۇر

 .RmR� �� �/$  L "$+rz L 9,� L ��´ �/ yQ .10b/ L I$+z L ��,� ) ! (M�i� \� �   

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ بۇكرهت. 978
ئهسلهم، غهپپار، مۇزهينهت قهبىلىسى تهمىيىم، ئهسهد، غهتقان، ئامىر ئىبنى سهئسهت : مۇنداق دېگهن

رنىڭ بۇ ھهدىسلهردىكى مهقسهت شۇ قهبىلىله. تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. قهبىلىسىدىن ياخشىراقتۇر
  .پهزىلىتىدۇر
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ئهبۇ ئۇسامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 979
قۇرئاننىڭ ) ئهئزهم- يهنى ئىسم(ان ئالالھنىڭ ئۇلۇغ ئىسمى دۇئا قىلىنسا ئىجاۋهت بولىدىغ: مۇنداق دېگهن

ئىبنى ماجه، تهبرانى، . سۈره تاھا -3سۈره ئال ئىمران،  -2سۈره بهقهر،  -1. مۇنۇ ئۈچ سۈرىسىده باردۇر
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهسمائ بىنتى يهزىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 980
. ئايهتته باردۇر مۇشۇ ئىككى) ئهئزهم-يهنى ئىسم(ئالالھنىڭ ئۇلۇغ ئىسمى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر بىر : تهرجىمىسى(» ۋهئىالھۇكۇم ئىالھۇۋۋاھىد الئىالھه ئىلالھۇۋهررهھمانۇررهھىيم«-1
سۈره ئال  -2) ئالالھدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا مهئبۇد، بهرھهق يوقتۇر، ئۇ ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىباندۇر

: تهرجىمىسى(» ىيم، ئالالھۇ الئىالھه ئىلال ھۇۋهلھهييۇلقهييۇمئهلىف الم م«. ئىمراننىڭ بېشىدىكى ئايهتتۇر
ئهلىف، الم، مىيىمنى ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ، ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، ئۇ مهڭگۈ تېرىك، كامىل ھاياتلىق 

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ). ئىگىسى، ھاياتلىق ئاتا قىلغۇچى، ھهممىنى ئىداره قىلىپ تۇرغۇچى
  .جه توپلىغان، ھهسهنما

 ) ���� ( �i� ��0 	'��	 ) �  (N,�/ �$r  �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهتائ رهھمهھۇلالھدىن مۇرسهل ھالدا. 981

سىلهرگىمۇ كهڭ قورساق بولۇنۇپ، ئهپۇ . كهڭ قورساق بولۇپ، ئهپۇ قىلىڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئابدۇرهززاق توپلىغان، سهھىھ .قىلىنىدۇ

 ?� ��0 ��	 ) �[ �� �� (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 982
 ساڭىمۇ سېخىيلىق قىلىنىدۇ، ئاسان. كهڭ قورساق بولۇپ، سېخىيلىق قىلىپ، ئاسان قىل: مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. قىلىنىدۇ

 ) ���� ( ¥	��A	 d9¶ jF@� 9@R� '� L W�� L W�	 ) � �� (IY \� �   

ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 983
. ق بولغان كىشى ساڭا باش بولسىمۇ، ئاڭالپ ئىتائهت قىلگهرچه ئهزالىرى كېسىلىپ، چوال: مۇنداق دېگهن

                 .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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هم مۇنداق ۋائىل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل. 984
ئۇالرغىمۇ ئۆزلىرى . ئىمام، خهلىپه، مۇسۇلمان باشلىقالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ، ئىتائهت قىلىڭالر: دېگهن

تهكلىپ قىلىنغان ئىشالر يۈكلىنىدۇ، سىلهرگىمۇ سىلهر تهكلىپ قىلىنغان ئىشالر يۈكلىنىدۇ، يهنى، ھهركىم 
  .ى توپلىغان، سهھىھمۇسلىم، تىرمىز. ئۆز مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشى الزىم

 .@��# �,�I "-D jF@� 9@  �i��  nR*,	 "Z L 	'R��� L 	'R�	 ) q § �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 985
مۇسۇلمان قۇل سىلهرگه  بېشى يىمىشتهك قورۇلۇپ كهتكهن، ھهبهشىستانلىق، قارا تهنلىك: مۇنداق دېگهن

  . ئهھمهد، بۇخارى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ، سۆزىنى ئاڭالپ ئىتائهت قىلىڭالرباش بولسا، خىزمهتكه چۈشسه

ئهلۋهتته، بۇ ئىتائهت قىلىش ياخشىلىق ئىشالردا بولىدۇ، خالىققا ئاسىي بولۇپ تۇرۇپ مهخلۇققا ئىتائهت 
  .قىلىش يوق دېگهن ھهدىسمۇ سهھىھ
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ئهبۇ قهتادهت، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 986
يهنى ھهقىقى (امان ئوغرى نامازنىڭ رۇكۇ، سهجدىسىنى خۇشۇئ كىشىلهرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ي: مۇنداق دېگهن

. نى كامىل قىلمايدىغان ناماز ئوغرىسىدۇر) قورقۇپ، تىترهپ، چىن قهلبىدىن تۆۋهنلىك بىلهن ئوقۇش
  . ئهھمهد، ھاكىم، تهيالىسى، ئهبۇ يهئالالر توپلىغان، سهھىھ

  .بولمايدۇ؛ پهقهت قىلمىسا، ناماز پهقهت بولمايدۇ نامازنىڭ يۇقىرىقى ئىشلىرىنى كامىل قىلمىسا، ناماز كامىل

 ) ���� ( Å�i�	 .��G n0~Æ >0�I �/ �@V� ) 9R, ��	 (3$_V ��	 �   

ئىبنى شىماب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 987
ئىبنى . ئهڭ ئوخشاپ كېتىدىغىنى دىھيهتۇلكهلبىدۇر مهن كۆرگهن كىشىلهردىن جىبرىئىلغا: مۇنداق دېگهن

  . سهئىد توپلىغان، سهھىھ

  .يهنى، جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم كۆپىنچه مۇشۇ ساھابىنىڭ سۈرىتىده چۈشهتتى، بۇ بهك گۈزهل كىشى ئىدى
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 988
ئالالھنىڭ غهزىپى ئۆزىنى : رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئالالھتىن باشقا ئىككى ئالهملىك ھهق پادىشاھ . ۇپادىشاھالر پادىشاھى دهپ داۋا قىلغان كىشىگه قاتتىق بولىد
  .ئهھمهد، بهيھهقى، ھارىس توپلىغان، سهھىھ. يوقتۇر
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ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 989
زىمىننى سېتىۋالغىنى ئۇ جايدىن بىر كوزا . بىر كىشى يهنه بىر كىشىدىن زىمىن سېتىۋاپتۇ: مۇنداق دېگهن

مهن سهندىن زىمىننى سېتىۋالغان، ئالتۇننى سېتىۋالمىغان، : ئاندىن ئۇ زىمىن ئىگىسىگه. ئالتۇن تېپىۋاپتۇ
مهن ساڭا زىمىننى ۋه ئۇنىڭ ئىچىدىكى نهرسىلهرنى : زىمىن ئىگىسى ئۇنىڭغا. تۇننى سهن ئال دهپتۇبۇ ئال

بىرسىگه ئۆتۈنۈشۈپ، يهنه - شۇنداق قىلىپ، بۇالر ئالتۇننى بىرسى. ساتقان، ئالتۇننى سهن ئۆزۈڭ ئال دهپتۇ
. ڭالر بارمۇ؟ دهپ سوراپتۇباال: ھۆكۈم قىلغۇچى كىشى ئۇالردىن. بىر كىشىنىڭ قېشىغا داۋالىشىپ بېرىپتۇ

: ھۆكۈم قىلغۇچى كىشى. بىرسى، مېنىڭ ئوغلۇم بار دېسه، يهنه بىرسى مېنىڭ بىر قىزىم بار، دهپتۇ
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ھهببهللى، بۇ ئوغۇلغا بۇ قىزنى نىكاھالپ قويۇڭالر، بۇ ئالتۇننى ئۆزۈڭالرغا ۋه ئۇالرغا خىراجهت قىلىڭالر، 
  . ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھئهھمهد، بهيھهقى، . سهدىقه قىلىڭالر دهپتۇ

  .ئهنه شۇنداق پاك، ساپ نىيهتلىك سېخىي كىشىلهر ھازىرمۇ بارمىدۇ؟ ئالالھ خالىسا باردۇر! پاھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 990
ئالالھ . دوۋزاخ پهرۋهردىگارغا، بىر قىسمىم بىر قىسمىمنى يهپ كهتتى دهپ شىكايهت قىلىپتۇ: مۇنداق دېگهن

يازدىكى نهپهسلىنىشى بولسا، سىلهر تاپقان . ، ئىككى نهپهسنى قىلىپ بېرىپتۇئۇنىڭغا يازدا بىر، قىشتا بىر
مالىك، بهيھهقى، ئىبنى ماجه . ھارارهت، قىززىق شۇدۇر؛ قىشتىكى بولسا، سىلهر تاپقان قاتتىق سوغۇق شۇدۇر

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 991
ئالالھ . يهپ كهتتى دهپ شىكايهت، ئهرز قىلىپتۇدوۋزاخ رهببىگه، ئى رهببىم، بهزىم بهزىمنى : مۇنداق دېگهن

قىشتىكى نهپهس بولسا، قاتتىق سوغۇقتۇر؛ . ئۇنىڭغا يازدا بىر، قىشتا بىر، ئىككى نهپهس قىلىپ بېرىپتۇ
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. يازدىكى بولسا، زهھهرلىك قاتتىق ئىسسىقتۇر

زىنى قىلغان ئهلچىسى ئوبدان بىلىدۇ، بىز بۇ ھهدىسنىڭ ھهقىقى مهنىسنى ئالالھ ۋه ئۇنىڭ مۇشۇ سۆ
ئهمما، شۇ بىزگه . چۈنكى، بۇ ئىشالر غهيىپ ئىشالر بولۇپ، بىزنىڭ تهتقىقات دائىرىمىزده ئهمهس. بىلمهيمىز

دوۋزاخنىڭ بىز ياشاۋاتقان مۇشۇ . مهلۇمكى، دوۋزاخ قاتتىق قىززىق ئوتتۇر، ئۇنىڭدا سوغۇقمۇ يوق ئهمهستۇر
ئاسمانالر ئۈستىده جهننهت، . هسىرى بار ئىكهن، دوۋزاخ بىزدىن بهكمۇ يىراق ئهمهسكهندۇنياغا، يهرشارىغا ت

  ئاستىڭدا دوۋزاخ سېنى كۈتۈپ تۇرسا، سهن قاپ ئوتتۇرىدا قانداقمۇ خاتىرجهم ئۇخاليسهن؟
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سهئىدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 992
ا گىرىپتار بولىدىغىنى پهيغهمبهرلهر، ئاندىن قالسا شۇالرنىڭ كىشىلهرنىڭ قاتتىق باالغ: مۇنداق دېگهن

كىشى دىننىڭ ). يهنى، سىددىق، شهھىد، ئهۋلىياالر(ئوخشاشلىرى، ئاندىن قالسا شۇالرنىڭ ئوخشىشى 
ئهگهر ئۇ دىندا قاتتىق، چىڭ تۇرسا، باالسى قاتتىق، . ھېسابىدا، مىقدارىدا سىناق باالسىغا گىرىپتار قىلىنىدۇ

سىناق باالسى بهندىده . ئهگهر ئۇ دىندا يۇمشاق، سۇس بولسا، دىننىڭ مىقدارىدا سىنىلىدۇ. لىدۇچىڭ بو
ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى، ئىبنى . شۇنداق داۋاملىشىدۇكى، بهنده يهر يۈزىده خاتالىق يوق ھالدا ماڭىدۇ

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ

1�	 4�*@0 n�/A$) n�/A	 } �$�@�A	 �N� O$1�	 9V� "Z L q¸N� �R� �10G �R� �/ L q¸N� 9*V	 �10G �£e �) �_10G I9< 4�  O$
 .U�rQ ���  $/ O$1�	 � jFk f� �N@�	 �@�m�� ng��	 ) �� (9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 993
هرنىڭ سىناق باالسى قاتتىق بولىدىغىنى پهيغهمبهرلهردۇر، ئاندىن ئۇالرنىڭ كىشىل: مۇنداق دېگهن

. كىشىلهر دىننىڭ مىقدارىدا سىناق باالسىغا گىرىپتار قىلىنىدۇ. ئوخشاشلىرى، ئاندىن ئۇالرنىڭ ئوخشىشى
ئاجىز دىندا مۇستهھكهم، چىڭ تۇرىدىغان كىشىنىڭ باالسى قاتتىق بولىدۇ؛ دىندا ئاجىز كىشىنىڭ باالسىمۇ 
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كىشىگه مۇسىبهت ) ئالالھ خالىغىننى قىلىدۇ  ده؟–دىنى يوق كىشىنىڭ باالسى يوق بولىدىكهن. (بولىدۇ
  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. شۇنداق يېتىدۇكى، ئۇ كىشىلهر ئارىسىدا خاتالىقى يوق ھالدا ماڭىدۇ

 ) ���� ( n�/A$) n�/A	 } "'�$m�	 �$�@�A	 �N� O$1�	 9V� )��  (.+0u� >Q� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھهمشىرىسىدىن. 994
ئهلهملىرى قاتتىق كىشىلهر پهيغهمبهرلهر، ئاندىن -باالسى، دهرت: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ئوخشاشلىرى، ئاندىن ئوخشىشىدۇر
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 995
ھهقىقهتهن . باالسى قاتتىق كىشى، پهيغهمبهرلهردۇر، ئاندىن سالىھ، ياخشى كىشىلهردۇر: مۇنداق دېگهن

ئۇالرنىڭ بىرسى پېقىرلىق باالسى بىلهن سىنالدى، ئۇ پهقهت جۇۋىدىن باشقا نهرسه تاپالمىدى، ئۇ جۇۋا 
بهزىسى بولسا باش پىتى، سىكه بىلهن . پ، شۇنىال كىيهتتىسوغۇقتىن ساقلىنى-بىلهن ئسسىناتتى، ئىسسىق

ساالم، - سوۋغائۇالر سىناق باالسىغا سىلهردىن بىر كىشى . سىنالدى، ئۇ كىچىك جاندار بۇ كىشىنى ئۆلتۈرۈۋهتتى
  .ئىبنى ماجه، ئهبۇ يهئال، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ھهدىيىگه خۇشال بولغاندهك خۇشال بولۇپ كېتىدۇ

 O$1�	 9V� �]'�0 �0u�	 } �]'�0 �0u�	 } �$�@�A	 �N� ) �� �� ("$��	 >1� .�$) �   

پاتىمه بىنتى يهمان رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 996
ندىن ئۇالرغا يېقىن ئهڭ قاتتىق باالغا گىرىپتار بولىدىغان كىشىلهر پهيغهمبهرلهر، ئا: ۋهسهللهم مۇنداق د ىگهن

  . ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ). يهنى مهرتىۋىده(بولغانالر، ئاندىن ئۇالرغا يېقىن بولغانالر 

بولۇپمۇ، . بۇ ھهدىسلهردىن سىناق، باال ياخشى كىشىلهرگه كۆپ كېلىدۇ، تېخى قاتتىق كېلىدۇ
دىندا چىڭ تۇرسا، باالمۇ قاتتىق . كېلىدۇ پاسات، دىنسىزالر جهمئىيىتىده تېخىمۇ قاتتىق-ھازىرقىدهك پىتنه

. يهنىال ئالالھ خالىغىنىنى قىلىۋاتىدۇ. بولۇۋاتىدۇ؛ دىندىن چىقىپ كهتسه، بۇ دۇنيادا خاتىرجهم بولۇۋاتىدۇ
ئېتىقادتا، ھهقىقهتته قاتتىق چىڭ تۇرۇش، -ئۆرنهك بولغىدهك ئىسالم دىنىدا ئىمان-شۇنداقتىمۇ، ئۈلگه

باال، پهيغهمبهرلهرنىڭ مهرتىۋىسىنى زىياده قىلىدۇ، . چۈنكى، خاتالىق قالمايدۇ. زىمئاداققىچه چىڭ تۇرۇش ال
مۇناپىق، دىنسىزالرغا كهلگهن ئازاب باالسى . سىددىق، شهھىد، سالىھ كىشىلهرگه مهغپىرهت دهرىجه بولىدۇ

ئالالھنىڭ ! چىڭ تۇرايلىدىندا . ئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ. باال ئۈستىگه باال، ئازابنى ئازابقا ئۇالش بولىدۇ
  . ساقالپ قېلىشىغىمۇ ئايهت، سهھىھ ھهدىسلهر باردۇر
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ائائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 997
قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ دهرگاھىدا ئهڭ قاتتىق ئازابلىنىدىغانالر ئالالھنىڭ مهخلۇقلىرىغا ئوخشىتىپ : ندېگه

  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. رهسىم سىزىدىغان، ھهيكهل ياسايدىغان رهسسامالردۇر

 ./$�(�	 �'0 �	 91  $�	u  O$1�	 9V� $��9�	 � O$1�� $�	u  O$1�	 9V� ) �[ �� ( 9��'�	 �� 9�$Q �  ) P (��i� �� �$F[L �1z �� ¢$�  �   

خالىد ئىبنى ۋهلىيد، ئىياز ئىبنى غهنهم، ھېشام ئىبنى ھهكىيىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت . 998
بۇ دۇنيادا ئىنسانالرنى قاتتىق : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ر قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ دهرگاھىدا قاتتىق ئازابقا قالىدۇازابلىغانالئ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 999
. قىيامهت كۈنى ئهڭ قاتتىق ئازابقا قالىدىغان كىشىلهر بولسا سۈرهت سىزغۇچى رهسسامالردۇر: مۇنداق دېگهن

  . ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ئۇالرغا سىلهر ئىجاد قىلغان، ياراتماقچى بولغان نهرسىنى تېرىلدۈرۈپ بېقىڭالر دىيىلىدۇ

پهتىۋانى . ردىن جانلىق مهخلۇقالرنىڭ سۈرىتىنى سىزىش، ھهيكىلىنى ياساش ھارامدۇربۇ ھهدىسله
  .قويۇپ، مۇتلهق ھهدىسكه ئهمهل قىلىڭ، شهھۋانىي سۈرهتلهر تېخىمۇ ھارام

 n�e$*�	 I'm0 I'm/ L� ��  y`� O$1�	 n�0 ngI L� Å� ��*< L� $�@� n*< ngI ./$�(�	 �'0 $�	u  O$1�	 9V� ) �� (�	 � G'R�/ � .  

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1000
قىيامهت كۈنى ئهڭ قاتتىق ئازابلىنىدىغان كىشى پهيغهمبهرنى ئۆلتۈرگهن ياكى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ىز ئازدۇرغان كىشى ۋه شۇنداقال سۈرهت، يهنه بىرسى بولسا كىشىلهرنى ئىلىمس. پهيغهمبهر ئۆلتۈرگهن كىشىدۇر
  .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن. ھهيكهل سىزىدىغان رهسسامدۇر

 ) ��� ( �{$g �$/Z $�	u  ./$�(�	 �'0 O$1�	 9V� ) n� �� d (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 1001
. قىيامهت كۈنى ئهڭ قاتتىق ئازابلىنىدىغان كىشى زالىم ئىمامدۇر، يهنى زالىم خهلىپه، سۇلتان: مۇنداق دېگهن

  .نئهبۇ يهئال، ئهۋسهت، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، ھهسه

 ) ���� (�$�� ®/� 9V� : "$+  �� "$�  ) n� (�  ��	 �   

لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 1002
. ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ قاتتىق، بهك ھايا قىلىدىغىنى ئوسمان ئىبنى ئهففان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدۇر: مۇنداق دېگهن

  .يهنى خهلىپه. ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ

 L ��$/ L ��[� 9() ��� �[9�� G'0 89R� "'�'i0 �'< $@� ³ ®/� 9V�s6I ��� ) �� (IY \� � .  

ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1003
مىنىڭ ئۈممىتىمدىن مىنى ئهڭ قاتتىق ياخشى كۆرىدىغانالر مهندىن كىيىن بولىدىغان قهۋم : مۇنداق دېگهن

مۈلۈكلىرىنى يوقىتىپمۇ بولسا، شۇالرنىڭ بهدىلىگه -ىرىنى، مالبالىل-بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرسى بارلىق ئهھلى
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. مىنى كۆرۈشنى قاتتىق ئارزۇ قىلىپ، ياخشى كۆرىدۇ
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 1004
ئهرهبلهر سۆزلىگهن شېئىر سۆزىنىڭ ئهڭ ياخشىسى لۇبهيدهنىڭ سۆزىدۇر ئۇ بولسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بولۇپمۇ ئالالھتىن باشقا، ئۇالر ئۆزلىرى ئاتىۋالغان . ئاگاھ بولۇڭالركى، ئالالھتىن باشقا بارلىق نهرسه باتىلدۇر
  .مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. تالر باتىلدۇربۇ
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ئهنهس جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1005
خهتىبۇلبهغداد، دارىقۇتنى . تهكبىرنى تاق ئېيتقىنئهزاننى جۈپ توۋلىغىن، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . توپلىغان، سهھىھ

تاق ئېيتىش ئهزاننىڭ . تهكبىر ئهزانغا ئوخشاش بولۇپ، تاق ئېيتىلىدۇ، قهدىقامهتسساالت جۈپ ئېيتىلىدۇ
  .يېرىمىنى ئېيتىشتۇر
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نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئه. 1006
شۇنداق . شاپائهت قىلىڭالر، يهنى قېرىندىشىڭالرنى سۇراپ، تىلىۋېلىڭالر، ياردهم بېرىڭالر: مۇنداق دېگهن

  . ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ. قىلساڭالر سىلهرگه ئهجىر، ساۋاب بېرىلىدۇ
  .ت، ئىگه بولۇش، ياردهم قىلىش، سوراپ تىلىۋېلىش، يولىنى مېڭىپ بېرىشتۇربۇ دۇنيادىكى شاپائه
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1007
ئالالھ پهيغهمبهرنىڭ تىلى . شۇنداق قىلساڭالر سىلهرگه ئهجىر بېرىلىدۇ. لىڭالرشاپائهت قى: مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ئارقىلىق ئۆزى خالىغانچه ھۆكۈم قىلىدۇ
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ئالالھقا ئهڭ كۆپ شۈكرى قىلىدىغان : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1008
كىشىلهرگه تهشهككۈر . كىشى سىلهرگىمۇ تهشهككۈر بىلدۈرىدىغان، رهھمىتىنى بىلدۈرىدىغان كىشىدۇر

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، تهبرانى، . لىدۇبىلدۈرگهن، رهھمهت دېگهن كىشى ئالالھقىمۇ شۈكرىنى كۆپ قى
بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى ئهشئهسدىن، تهبرانى، بهيھهقى ئۇسامهدىن، ئىبنى ئهدى ئىبنى مهسئۇد 

  .، سهھىھتوپلىغانرهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1009
گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق، ھهقىقهتهن مهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ك قىلمىغان ھالدا ئالالھقا ئۇچراشسا، ھهرقانداق بىر بهنده مۇشۇ شاھادهت بىلهن شه. ئالالھنىڭ ئهلچىسى
  .مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. شهكسىز گۇۋاھلىق بهرسه، ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ
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سائىب ئىبنى يهزىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1010
نىكاھنى، نىكاھ ئىشىنى كهڭ تارقىتىڭالر، يهنى پۈتۈن كىشىلهر ئۇققىدهك ئېالن : هللهم مۇنداق دېگهنۋهس

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. قىلىپ جاكارالڭالر، مهخپى بولمىسۇن
 q'1� � L �$i1�	 	L9�V� ) �� "$�+, �� ���	 (G',A	 �� I$@[ �   

ھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھۇبار ئىبنى ئهسۋهد رهزىيهلالھۇ ئهن. 1011
. نىكاھنى ۋه ئۇنىڭ ئىشىنى كهڭ تارقىتىپ ئېالن قىلىڭالر، يهنى مهخپى بولمىسۇن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى سوپيان توپلىغان، سهھىھ. تهبرانى، ھهسهن
 ) ���� ( �	', p�g��	 L �09��	 W�$�� ) G (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1012
يهنى دىيهت، جازا، . (ئىككى قول، ئىككى پۇتنىڭ بارماقلىرى باراۋهر ئوخشاشتۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) تۆلهم مهسىلىلىرىده
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1013
. شائىر ئېيتقان سۆزنىڭ ئهڭ راستچىل، سهمىمىيرهكى شائىر لۇبهيدنىڭ سۆزىدۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بهيھهقى، ) ئالالھتىن باشقا بارلىق نهرسىلهر باتىلدۇر: تهرجىمىسى. (ھ باتىلشهيئىن ما خهلهلالئهال كۇللى 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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جهرىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن . 1014
يهنى، . (كۆزۈڭنى دهرھال باشقا ياققا بۇرىۋال: سىز قاراپ سېلىش توغرىسىدا سورىسام، مۇنداق دېگهنتۇيۇق

مۇسلىم، ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ) باشقا تهرهپكه قارىۋال ياكى كۆزۈڭنى يۇمىۋال دېگهن مهنىده
  .نهسهئى، دارمى توپلىغان، سهھىھ
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ئابدۇلالھ ئىبنى جهئپهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1015
جهئپهرنىڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم جهئپهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ شهھىد بولغاندا مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن ئۇالرغا ئۇالرنى مهشغۇل قىلىپ قويىدىغان مۇسىبهت . رتاۋابىئاتلىرىغا تائام قىلىپ بېرىڭال-ئائىله
بۇ سهھىھ ھهدىستىن مىيىت ئهھلىگه . ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان. كهلدى

سهۋهب، قۇرئان تامام - مىيىت چىقىرىلغان كۈنى ھهرخىل باھانه. ياردهم بېرىش، تاماق بېرىش كۆرسىتىلىدۇ
مىيراس تهقسىم قىلىنماي . سهۋهبلىرى بىلهن زىياپهت قىلىش، يىغىلىپ زىيان سېلىشالر بىدئهتتۇر قىلىش

مال يىتىمنىڭ ھهققى بولسا، غايىب، يوق كىشىنىڭ بولسا، يهنىال . تۇرۇپ يىيىش قهتئىي چهكلىنىدۇ
  .سهن دهلىلنى ساھابه، تابىئىنالردهك چۈشهنگىن. چهكلىنىدۇ
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1016
سىلهرگه : ۋهسهللهم، ئۈزلهت يهنى ئىسپىرما سۈيىنى تۆكۈۋېتىش توغرىسىدا سورالغاندا، مۇنداق دېگهن

. را بولغان ئىشنى قىلىڭالر، يهنى شۇنداق قىلساڭالرمۇ ئالالھ ھۆكۈم قىلغان ئىش چوقۇم يۈز بېرىۋېرىدۇئاشكا
  . ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. باال مهنىي، ئىسپىرما سۈيىنىڭ ھهممىسىدىن بولمايدۇ

بىر ئامال ئالالھنىڭ ئىلىكىده دېگهندىن سىرت، -بۇ ھهدىسته، باال كۆرمهسلىك ئۈچۈن قىلغان چاره
ئۇ بولسا، باال ئىسپىرمىنىڭ ھهممىسىدىن ئهمهس، ناھايىتى كىچىك بىر جۈزئىسىدىن . مۆجىزه سۆزلهنگهن

ھازىر بۇ ئىسپاتلىنىپ، باال ئانا تۇخۇمچىسىغا كىرىپ، چاڭلىشىدىغان بىر تال ئىسپىرما . بولىدۇ
يىل بۇرۇنال بۇ مهسىلىنى  1400بۇ ئېنىق مۆجىزه بولۇپ، . ھۈجهيرىسىدىن يارىلىدىغانلىقى مهلۇم بولدى

  .ئىسالم دىنى ھهقتۇر، ئالالھۇ ئهكبهر. قۇرئان، سهھىھ ھهدىسلهر ئوچۇق سۆزلهپ بولغان
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ھۈزهيفه، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1017
شهنبه . ن بۇرۇنقىالرنى جۈمئه توغرىسىدا ئازغۇن دهپ ھۆكۈم قىلدىئالالھ بىزدى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئالالھ بىزنى كهلتۈرۈپ، جۈمئه كۈنىگه ھىدايهت . كۈن يهھۇدىيالرنىڭ، يهكشهنبه كۈن ناساراالرنىڭ بولدى
. ئاندىن جۈمئه كۈنى مۇسۇلمانالرغا، شهنبه كۈن يهھۇدىيالرغا، يهكشهنبه كۈن ناساراالرغا قىلىندى. قىلدى

ئۇ بولسىمۇ، بىز دۇنياغا كېلىشته كىيىن كهلگهن، . هنه شۇنداق، ئۇالر قىيامهت كۈنىمۇ بىزگه ئهگىشىدۇئ
جهننهتكه  بارلىق خااليىقالردىن بۇرۇن بىزگه ھۆكۈم قىلىنىدۇ، يهنى. قىيامهت كۈنى بولسا، بىز بۇرۇن تۇرىمىز

  .ىھمۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھ. بىز بۇرۇن كىرىمىز
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للهلالھۇ ئهلهيھى ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 1018
سىلهر ماڭا ئالته ئىشقا كېپىل بولساڭالر، مهن سىلهرنىڭ جهننهتكه كىرىشىڭالرغا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سىلهرگه  -3. ۋهده قىلساڭالر ۋاپا قىلىڭالر -2. سۆزلىگهنده راست، سهمىمىي سۆزلهڭالر -1. كېپىل بولىمهن
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كۆزۈڭالرنى  - 5. ئهۋرىتىڭالرنى ھارامدىن ساقالڭالر -4. ىڭالرئامانهت قويۇلسا، خىيانهت قىلماستىن ئادا قىل
ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، . قولۇڭالرنى ھارامدىن ساقالڭالر -6. ھارامدىن يۇمۇڭالر

  .سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1019
رهھىم، ياخشىلىق -ياخشى سۆزلهرنى قىلساڭ، ساالمنى كهڭرى تارقاتساڭ، سىيله: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىبنى ھهببان، . مهت جهننهتكه كىرىسهنساال-قىلساڭ، كىشىلهر ئۇخلىغان كېچىلهرده ناماز ئوقۇساڭ، تىنچ
  .ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 1020
ئالالھ بىلهن . ئاسمان غىچىرالپ ئاۋاز چىقىرىپ كهتتى، ئۇنىڭ شۇنداق قىلىشى اليىقتۇر: مۇنداق دېگهن

قهسهمكى، ئاسمانالردا بىر غېرىچ ئورۇن بولسىال، ئۇ جايدا ئالالھقا سهجده قىلغان پهرىشتىنىڭ پىشانىسى 
  .ئىبنى مهردىۋىييه توپلىغان، سهھىھ. ىلهن بىرگه پاك دهپ تهسبىھ ئېيتىدۇسانا ئېيتىش ب- ئالالھقا ھهمدۇ. باردۇر
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ھهسهن ئىبنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1021
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. غا تائام بېرىڭالر، ياخشى سۆزلهرنى قىلىڭالرباشقىالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئابدۇلالھ ئىبنى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1022
تائام بېرىڭالر، ساالمنى كهڭ تارقىتىپ ئايىماي ساالم قىلىڭالر، جهننهتكه : ېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق د

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ۋارىس قىلىنىسىلهر
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنئهبۇ ھۈر. 1023
مۆئمىنلهرنىڭ كىچىك بالىلىرى يهنى روھلىرى جهننهتتىكى بىر تاغدا بولۇپ، ئۇالرغا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

انىسىغا تاپشۇرۇپ ئ-ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بىلهن ساره كېپىل بولۇپ تۇرۇپ، قىيامهت كۈنى ئۇالرنى ئاتا
  .ئهھمهد، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. بېرىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنهس ، سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1024
الرنىڭ سهبىي ھالهتته ئۆلۈپ كهتكهن كىچىك بالىلىرى جهننهت ئهھلىنىڭ مۇشرىك: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى مهنسۇر ، تهبراني ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ. خادىم، خىزمهتچىلىرىدۇر
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1025
ئۇخلىغاندا چىراقالرنى ئۆچۈرۈپ ئۇخالڭالر، ئىشىكلهرنى بىسمىلال دهپ تاقاڭالر، : مۇنداق دېگهن

ا تائام، شاراپالرنى يېپىپ تۇلۇمالرنى مهھكهم ئېتىپ قويۇڭالر، گهرچه بىرهر ياغاچ، شال قويۇپمۇ بولس-قاچا
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. قويۇڭالر
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مۇنداق رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مهكھۇل . 1026
مۇسۇلمان قوشۇنالر دىنسىزالر . دۇئاالرنىڭ ئىجاۋهت بولۇشىنى مۇنۇ ئۈچ ۋاقىتتا تهلهپ قىلىڭالر :دېگهن

  .شافىئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. قوشۇنى بىلهن ئۇچراشقاندا، ناماز ئوقۇغاندا، يامغۇر ياغقاندا
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1027
ئهگهر مهغلۇپ بولساڭالرمۇ . قهدىر كېچىسىنى رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرقى ئونىدىن تهلهپ قىلىڭالر: دېگهن

  .ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. پ بولماڭالرئاخىرقى قېلىپ قالغان يهتتىسىده مهغلۇ
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1028
قهدىر كېچىسىنى رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرقى ئونىدا قېلىپ قالغان توققۇزىدا، يهتتىسىده، : داق دېگهنمۇن

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. بهشىده، ئۈچىده ئىزدهڭالر
 ) ���� ( "$�/I �/ �Q	LA	 �FR�	 � I9(�	 .��� 	'@��	 ) �� (O$@  ��	 �   

ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 1029
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. قهدىر كېچىسىنى رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئىزدهڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر يىلدا . توغرا، سهھىھ سۆز شۇكى، بۇ مهخپى قىلىنغان. ئاخشىمى قهدىر كېچىسى دېدى -27ئالىمالر 
  .دا، بولۇپمۇ تاق كېچىلهرده بارلىقى سهھىھ10ئاخىرقى بار، رامىزاننىڭ 
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 ىلىنىدۇكى،رىۋايهت ق ئىبنى ئابباس، ئىمران ئىبنى ھۈسهيين رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1030
جهننهتكه قاراپ چىقتىم، جهننهت ئهھلىنىڭ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دوۋزاخقا قاراپ، دوۋزاخ ئهھلىنىڭ كۆپچىلىكى ئايالالر ئىكهنلىكىنى . كۆپچىلىكى پېقىرالر ئىكهنلىكىنى كۆردۈم
  . هھىھبۇخارى، مۇسلىم، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، س. كۆردۈم

ئايالالرنىڭ دىنى كام، ئهقلى كام ۋه باشقا ئىقتىدارلىرى، ھهتتا ئىككى ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى بىر ئهرگه 
  .ئايال كىشى باش بولسا، ئۈممهت ھاالك بولۇشى، پىتنه قاتارلىقالر باشقا ھهدىسلهرده خاتىرىلهنگهن. تهڭ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1031
قىيامهت كۈنى خېجىللىقتىن، قورقۇنچتىن ئهمىن ھالدا بويۇنلىرىنى ئۇزۇن سوزۇپ ماڭىدىغان : مۇنداق دېگهن

   .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. كىشىلهر مۇئهززىنلهردۇر
 ) ���� (��� ?�a	 ��r�	 � ) " G � �� (9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1032
ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى . خۇشپۇراق ئهتىرنىڭ ئهڭ ياخشىسى مىسكىدۇر: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
n  ��i�	 ����  IL~/ W�� nD L q9�� ng��	 ) P �� �� ( ¯09Q �� W)	I �  ) �� (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، راپئ ئىبى خهدىچه، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1033
هن كهسىپنىڭ ئهڭ پاك، ھااللراقى كىشىنىڭ ئۆز قولى بىل: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ، ياخشىلىق بىلهن قىلىنغان تىجارهتتۇرقىلغان ئهمىلىدۇر، خىزمىتىدۇر
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لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهۋف ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 1034
بولسامال ماڭا ئىتائهت قىلىڭالر، ئالالھنىڭ كىتابنى قۇرئاننى الزىم   مهن قېشىڭالردا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. تۇتۇڭالر، ئۇ كىتاب قۇرئان ھاالل قىلغان ھااللالرنى ھاالل بىلىڭالر، ھارام قىلغان ھارامالرنى ھارام بىلىڭالر
  .ى توپلىغان، سهھىھتهبران
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1035
پاساتالر داۋاملىشىپ - يېقىندا سىلهرگه زۇلمهتلىك كېچىنىڭ پارچىسىدهك پىتنه: سهللهم مۇنداق دېگهنۋه

بۇ پىتنىدىن نىجات تېپىپ قۇتۇلىدىغان كىشى بولسا، ئىگىز تاغنىڭ چوققىسىدا قوي بېقىپ قوينىڭ . كېلىدۇ
ياكى كۆندۈرۈلگهن جهڭ ) دۇيهنى ئۆمرىنى ئىبادهت، ئىلىم بىلهن ئۆتكۈزى. (سۈتىدىن يهيدىغان كىشىدۇر

ئېتىنىڭ يۈگىنىنى تۇتۇپ، رۇمغا قارىشى سهۋر قىلىپ ئۇرۇش قىلىپ، رىزقىنى قىلچ سايسىدىن يهنى 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. غهنىمهتتىن يهيدىغان كىشى پىتنىدىن قۇتۇالاليدۇ
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ئهلهيھى  ئهمرۇ ئىبنى ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 1036
مهن سىلهرنى ھهقىقهتهن ئهبۇ ئۇبهيده بهھرهيىندىن ئولجا، غهنىيمهت ئېلىپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بىشارهت ئېلىڭالركى، . سىلهر ئاڭلىغان بولۇشۇڭالر مۇمكىن. كهلگهنلىكىنى ئاڭلىدى، دهپ گۇمان قىلىمهن
ئۈمىد - قىلىدىغان نهرسىلهرنى ئارزۇ سىلهرنى خۇرسهن قىلىدىغان، سىلهرگه ئاسان. ئۇ راست ئېلىپ كهلدى

لىكىن، مهن دۇنيانىڭ . ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن سىلهرگه پېقىرلىقتىن ئهنسىرىمهيمهن. قىلساڭالر بولىدۇ
خۇددى سىلهردىن بۇرۇنقى كىشىلهرگه كهڭرى بۇلۇپ كهتكهندهك، سىلهرگىمۇ كهڭرى بۇلۇپ كېتىشىدىن 

ئاندىن دۇنيا بۇرۇنقىالرنى . ر قىززىققاندهك، دۇنياغا قىزىقىپ كېتىسىلهرئاندىن سىلهر بۇرۇنقىال. ئهنسىرهيمهن
ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، . ھاالك قىلغاندهك، سىلهرنىمۇ ھاالك قىلىۋېتىدۇ، مهن شۇنىڭدىن ئهنسىرهيمهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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زهيىد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1037
ئهگهر سهن ئالالھنى . سهن ئالالھنى كۆرۈپ تۇرغاندهك ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلغىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۆزۈڭنى ئۆلۈكلهر بىلهن بىرگه ھېسابال، يهنى . لمىگهن بولساڭمۇ، ئالالھ سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇكۆره
زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسىدىن ھهزهر قىلىپ ساقالن، ھهقىقهتهن ئۇ . ئاخىرهتنىڭ ئادىمى ھېسابال

  . ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، ھهسهن. ئىجابهت قىلىنىدۇ
قانداق ئىبادهت قىلىدىغان بولسا، كۆرمىسىمۇ شۇنداق ئىبادهت قىلىش  ئالالھنى كۆرسه. مانا بۇ ئىخالس

  .چۈنكى، ئۇ كۆرۈپ تۇرىۋاتىدۇ. الزىم
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ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1038

ئۆزۈڭنى بولسا ئۆلۈپ . سهن ئالالھقا ئۇنى كۆرۈپ تۇرغاندهك ئىبادهت قىلغىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ىنىڭ دۇئالىرىدىن قاتتىق ھهزهر قىل، چۈنكى ئۇ ئىجابهت زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىش. كهتكهنلهر قاتارىدا سانىغىن

ئهگهر . ئاخشامنىڭ نامازلىرىنى الزىم تۇت، بۇ ئىككى نامازغا جامائهتكه ھازىر بول-ئهتىگهن. بولۇپ كېتىدۇ
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تهبرانى توپلىغان، . سىلهر بۇ ئىككى نامازدىكى پهزىلهتلهرنى بىلسهڭالر، ئهلۋهتته ئۆمىلهپمۇ بولسا كېلهتتىڭالر
  .سهھىھىگه يېقىن ھهسهن
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇلمۇنتهپىق رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 1039
پهرز نامازنى ئوقۇغىن، . ئالالھقا ھېچنېمىنى شېرىك كهلتۈرمهي، ئىبادهت قىلغىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

قاراپ باق، سهن . پهرز زاكاتنى ئادا قىلغىن، ھهج قىلغىن، ئۆمره ھهجنىمۇ قىلغىن، رامىزان ئېيىدا روزا تۇتقىن
هرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن بىر ئىشنى ياخشى كۆرسهڭ، ئۇالر ئۇ ئىشنى سىنىڭ قېشىڭغا كىشىل

ئۇ ئىشنى ئۇالرغا قىلىپ بهرگىن؛ ئهگهر سهن ياقتۇرمايدىغان ئىشنى ساڭا ئېلىپ   ئېلىپ كهلسه، سهن
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. كهلسه، ئۇالرنى ئۇ ئىشتىن يىراق قىلغىن، تهرك ئهتكىن
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مۇئاز ئىبنى جهبهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 1040
سهن ئالالھ ئۈچۈن خۇددى . ئالالھقا ھېچنېمىنى شېرىك قىلماي ئىبادهت قىلغىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهربىر تاش ۋه . ئۆزۈڭنى، نهپسىڭنى ئۆلۈكلهر ئىچىده سانىغىن. ئۇنى كۆرۈپ تۇرغاندهك ئهمهل قىل
مهخپى . بىر يامانلىق قىلساڭ، ئۇنىڭغا يانداپ بىر ياخشىلىق قىلغىن. دهرهخنىڭ نهزلىده ئالالھنى ئهسلىگىن

مهخپىينىڭ، ئاشكارىسى ئاشكارىنىڭ باراۋىرىده بولسۇن، يهنى مهخپى ۋه ئاشكارا گۇناھ بولغاندهك، مهخپى 
  .تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ۋه ئاشكارا ياخشىلىق، ئىبادهت بولسۇن
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1041
ر، راھمانتائاالغا ئىبادهت قىلىڭالر، ساالمنى كهڭرى قىلىڭالر، ئومۇمالشتۇرۇپ ئاشكارا قىلىڭال: مۇنداق دېگهن

بۇخارى، ئهدهب دېگهن كىتابىدا، . شۇنداق قىلساڭالر جهننهتلهرگه كىرىسىلهر. كىشىلهرگه تائام بېرىڭالر
  .ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ
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ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 1042
بىرىڭالر ئىككى بېلىكىنى ئىت چاپالپ يېيىپ تۇرغاندهك . سهجدىده تۈز، مهزمۇت تۇرۇڭالر: مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، بهيھهقى، تۆت كىتاب توپلىغان، . چاپالپ سهجده قىلمىسۇن، يهنى جهينهك كۆتۈرلۈپ تۇرىدۇ
  .ۇق، تۆت كىتاب بولسا نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهدۇربىز توال دېد. سهھىھ
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مۇئاز ئىبنى جهبهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1043
يهنى كېچىكتۈرۈپ (قاراڭغۇدىراق ئوقۇڭالر ) يهنى خۇپتهن نامىزىنى(بۇ نامازنى : سهللهم مۇنداق دېگهنۋه

سىلهر باشقا ئۈممهتلهر ئۈستىگه مۇشۇ ناماز بىلهن پهزىلهتلىك قىلىندىڭالر، سىلهردىن بۇرۇنقى ) ئوقۇڭالر
  .، سهھىھئهبۇ داۋۇد توپلىغان. ئۈممهتلهر بۇ خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇپ باقمىغان
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1044
كىشىلهرنىڭ ئهڭ كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئاجىزراقى دۇئادىن ئاجىز كهلگهن كىشىدۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى، ئهۋسهتلهر توپلىغان، سهھىھ. بېخىلراقى ساالمغا بېخىللىق قىلغان كىشىدۇر
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ئهۋف ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1045
  .لدىدىكى ئالته ئىشنى سانىغىنقىيامهتنىڭ ئا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .كهڭ كۆلهملىك ئۆلۈم ۋهقهسى -1
  .بهيتۇلمۇقهددهسنىڭ ئىشغال قىلىنىشى -2
ئۇ سىلهرنى خۇددى قوينىڭ ۋابا كېسىلى تۇتقاندهك . يهنه بىر قېتىملىق قاتتىق ئۆلۈم ۋهقهسى بولىدۇ -3

  .قاتتىق تۇتۇپ، تېز سۈرئهتته نۇرغۇن كىشىنىڭ جېنىنى ئالىدۇ
دىينار سوۋغا، ھهدىيه بېرىلسىمۇ، يهنه  100ھهتتا، بىر كىشىگه . دۇنيا كۆپىيىپ كېتىدۇ- مال -4

  ) يۈهن كېلىدۇ 30000قىممىتى . (ئاچچىقاليدۇ
  .پاسات كىرىۋالىدۇ-پاسات يۈز بېرىپ، ئهرهبلهرنىڭ ئۆيلىرى قالماي بۇ پىتنه-ئاندىن پىتنه -5
. م ئارىسىدا ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى تۈزۈلىدۇئاندىن سىلهر بىلهن سېرىق تهنلىكلهر، يهنى رۇ -6

بايراق ئاستىدا قوشۇن تارتىپ كېلىدۇ، ھهربىر بايراق  80ئۇالر توختامغا خىالپلىق قىلىپ، كېلىشىمنى بۇزۇپ، 
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. قوشۇن باردۇر 12000ئاستىدا 
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نۇئمان ئىبنى بۇشهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1046
ئاراڭالردا ياخشىلىق ۋه مىھرىبانلىق توغرىسىدا ئادىللىقنى ياخشى   سىلهر ئۆز: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ئېھسان بېرىشته بالىلىرىڭالر ئارىسىدىمۇ ئادىل بولۇڭالرساالم، -كۆرگهندهك، سوۋغا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهيره رهززىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 1047
ياشقا كىرگىچه ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلغان بولسا، ئۇ بهندىگه  60ئالالھ بىرهر ئىنسانغا : نداق دېگهنمۇ   ۋهسهللهم

  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. تولۇق ئۆزره ئېيتىپ بولغان بولىدۇ، يهنى ئۆمۈر توغرىسىدا بهندىگه ئۆزره قويمايدۇ
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ئهۋف ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1048
مهن بىر كۆرۈپ باقاي، شېرىك ئىشالر . ئايىتى شىپالىرىڭالرنى ماڭا تهڭلهڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . سلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھمۇ. بولمىسىال، رۇقىي يهنى ئايىتى شىپا قىلساڭالر، چاتاق يوق
كاھىنالرچه قىلماي، ئالالھ ۋه ئهلچىسى كۆرسىتىپ بهرگهندهك قىلىش، -داخانالر، جىنكهش- باخشى

  .شېرىكتىن ساقلىنىش الزىم
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هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇئاۋى رهزىي. 1049
! ئى باش بولغانالر، كىشىلهردىن، يهنى تارقاپ يۈرگهن ئۆسهك سۆزلهردىن يۈز ئۆرۈڭالر: مۇنداق دېگهن

قويغىلى،  قارىمامسهن؟ كىشىلهر ئارىسىدا شهك، گۇماننى تهلهپ قىلساڭ ئۇالرنى بۇزۇپ قويىسهن، ياكى بۇزۇپ
  .تهبرانى توپلىغان سهھنھ. پاسات سالغىلى تاس قالىسهن-پىتنه
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لالھۇ ئهلهيھى ئۇبهي ئىبنى كهئبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلله. 1050
تېپىۋالغان نهرسىنىڭ سانىنى بوغۇچ، بوغچىلىرىنى ئىالن قىلىپ تونۇتقىن، ئاندىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئهگهر ئىگىسى كهلسه بهرگىن، ئهگهر كهلمىسه ئۇ سېنىڭ مېلىڭنىڭ يولىدهك بولىدۇ، . يهنه بىر يىل تونۇتقىن
مالىك، . خشىراقى ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىگه ئىشلىتىشئېھسان قىلساڭ، خهجلىسهڭ بولىدۇ، يا-يهنى سهدىقه

  .ئهھمهد، بهيھهقى، تۆت كىتاب يهنى تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
ئېالن . يۈهنلىك نهرسه بولسىمۇ، بىر يىل تونۇتۇشى الزىم دېگهن 30-20ئالىمالر بىر دهرھهم يهنى 

  .ئېھسان قىلسا، خهجلىسه بولىدۇ-ئىگىسى تېپىلمىسا، سهدىقه چىقىرىپ ئىزدىشى الزىم، پهقهت
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سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ره. 1051
رهھىمنى -شۇنداق قىلساڭالر سىيله. نهسهبلىرىڭالرنى تونۇڭالر، تونۇشتۇرۇڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

رهھىم ئۈزۈلسه، يېقىنلىق قالمايدۇ؛ گهرچه بهك يىراق -گهرچه بهك يېقىن بولسىمۇ سىيله. ياخشى قىالاليسىلهر
  .ھاكىم، تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ. ا، يىراقلىق قالمايدۇرهھىم قىلىش ئۇالنس-بولسىمۇ، سىيله
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1052
چوڭ بارلىق ئهزىيهتنى يوق -بۇ كىچىك. (وقاتقىنمۇسۇلمانالر يولىدىن ئهزىيهتنى ي: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ، شۇنداقال بارلىق يولالردىن
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،  جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 1053
ئهگهر خالىساڭ : نى تۆكۈۋهتمهكچى بولغان كىشىگه مۇنداق دېگهن)يهنى مهنىي، ئىسپىرما سۈيى(ئۈزلهت 

ھهقىقهتهن ئۇ ئايالغا تهقدىر قىلىنغان ئىش چوقۇم كېلىدۇ، يهنى . ئۈزلهت قىل، شۇنداق قىل
  . توپلىغان، سهھىھ مۇسلىم. تۇغماسلىق ئالالھنىڭ تهقدىرىگه باغلىق- تۇغۇش

  .لېكىن، دىنسىزالر پىالنلىق تۇغۇش پهتىۋاسىغا ئېرىشهلمهيدۇ
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ساھابىالرنىڭ بهزىسىدىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1054
سهجدىلىرىدىن ئىبارهت ھهققىنى، نىسىۋىسىنى - ھهربىر سۈرىنىڭ رۇكۇ: ق دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇندا

  . ئهبۇ شهيبه توپلىغان، سهھىھ. بهرگىن
  .سهجدىدىن ئىبادهت نىسىۋىسىنى بېرىش بىزگه مهلۇم، رۇكۇ دېگىنى بهلكىم نامازدا ئوقۇشتۇر
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سىلهر ئىشلهتكهن ئىشچى، ئىجارىچى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1055
بۇ . خادىمالرنىڭ يهنى مهدىكارنىڭ ئىش ھهققىنى ئۇالرنىڭ تهرلىرى قۇرۇپ بولۇشتىن بۇرۇن بېرىڭالر

ئهبۇ يهئال ئهبۇ ھۈرهيرهدىن،  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ھهدىسنى ئىبنى ماجه ئىبنى ئۆمهر 
  .، ھهسهنتوپلىغانئهۋسهت جابىردىن، ھهكىم ئهنهستىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1056
  .بهرلهرنىڭ ھېچقايسىسىغا بېرىلمىگهن بهش ئىش ماڭا بېرىلدىمهندىن بۇرۇنقى پهيغهم: مۇنداق دېگهن

  .ماڭا بىر ئايلىق مۇساپه يىراقتىن كاپىرالرنىڭ قهلبىگه قورقۇنج سېلىش بىلهن ياردهم بېرىلدى -1
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مهن ئۈچۈن، يهنى بارلىق ئۈممىتىم ئۈچۈن زىمىن مهسجىد قىلىندى ۋه تهيهممۇم قىلىش ئۈچۈن  -2
. ئۈممىتىمدىن كىمگه ناماز ۋاقتى كىرسه، شۇ جايدا ناماز ئوقۇۋهرسه بولىدۇ. پاكلىغۇچى پاكىز قىلىندى

  )بۇرۇنقىالر مهسجىدتىن باشقا جايدا ناماز ئوقۇيالمايتتى(
غهنىيمهتنى ئوت . (ماڭا غهنىيمهت ھاالل قىلىندى، مهندىن بۇرۇن ھېچ كىشىگه ھاالل قىلىنمىغان -3

  )چۈشۈپ كۆيدۈرۈۋېتهتتى
  .ېرىلدىماڭا شاپائهت ب -4
ھهربىر پهيغهمبهر ئۆز قهۋمىگه خاسال ئهۋهتىلگهن، مهن بولسام بارلىق كىشىلهرگه ئاممهتهن  -5

يهنى بىرهر ئىنسان مارىسقا چىقىۋالسىمۇ يهنىال رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇنىڭغا . (ئهۋهتىلدىم
  .نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ئهۋهتىلگهن
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ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1057
ئۇالرنىڭ يۈزلىرى . كىشىنىڭ ھېسابسىز جهننهتكه كىرىشى بېرىلدى 70000ماڭا ئۈممىتىمدىن : دېگهن مۇنداق

مهن رهببىم ئهززه . كۈنلۈك تۇلۇن ئايدهك نۇرلۇقتۇر، دىللىرى بولسا بىرال كىشىنىڭ قهلبىدهك پاك، ساپتۇر 14
كىشىدىن ھهربىر  70000ڭا يۇقىرىقى ۋه جهللهدىن يهنىمۇ زىياده قىلىپ بېرىشنى سورىدىم، ئاندىن ئالالھ ما

ئهھمهد توپلىغان، . ھېسابسىز كىرىشىنى بهردى  كىشىنىڭ جهننهتكه 70000كىشى بىلهن بىلله يهنه 
  )مىليون بۇلىدۇ 900تۆت مىليارت ( 4900000000=  70000× 70000   .سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1058
ماڭا كاالم سۆزلهرنىڭ ئاچقۇچلىرى ۋه ھهممىنى خۇالسىلهپ يىغىنچاقاليدىغان توپالملىرى ۋه : مۇنداق دېگهن

  .سهھىھ ئهبۇ شهيبه، ئهبۇ يهئال، تهبرانى توپلىغان،. خاتىمىلىرى بېرىلدى
  .بۇنىڭدىن مۇراد قۇرئان كهرىم، سهھىھ ھهدىس
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ى ۋهسهللهم ۋاسىلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ. 1059

ماڭا تهۋراتنىڭ ئورنىدا قۇرئاندىكى يهتته ئۇزۇن سۈره بېرىلدى، زهبۇرنىڭ ئورنىدا : مۇنداق دېگهن
بىسمىلالھ . ئايهتلىك سۈره، ئىنجىلنىڭ ئورنىدا تهكرار ئوقۇلىدىغان سۈره فاتىھه بېرىلدى 200قۇرئاندىكى 

. لىندىم، يهنى بۇ پهزىلهت زىياده بېرىلدىكۆپ كېلىدىغان قىسقا مۇپهسسهل سۈرىلهر بىلهن پهزىلهتلىك قى
  .تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ره رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ھۈزهيفه، ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1060
ماڭا سۈره بهقهرهنىڭ ئاخىرىدىكى مۇنۇ ئايهتلهر ئهرشى تهختىدىكى كاڭدىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇ بولسا، سۈره بهقهرهنىڭ . (بېرىلدى، بۇ ئايهتلهر مهندىن بۇرۇنقى ھېچبىر پهيغهمبهرگه بىرىلمىگهن
  .قى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، تهبرانى، بهيھه) ئاخىرىدىكى ئۈچ ئايهت
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ئهسمائ بىنتى ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1061
ىللىق كۆپ بهرگىن، ھېسابالپ چىڭ تۇتۇپ ساقالپ، چهكلهپ، بېخ: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. قىلىپ كهتمه، ساڭىمۇ ھېسابالپ چهكلىنىدۇ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1062
ئهبۇ شهيبه، ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، . ىكنىڭ يېرىمى بېرىلىپتۇيۈسۈف ئهلهيھىساالمغا گۈزهلل: مۇنداق دېگهن

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1063
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. گۈزهللىكنىڭ يېرىمى بېرىلىپتۇ ه ئۇنىڭ ئانىسىغايۈسۈف ئهلهيھىسساالمغا ۋ :مۇنداق دېگهن
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ئابدۇلالھ ئىبنى قۇرته رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1064
يهنى قۇربانلىق (ئالالھنىڭ نهزلىدىكى كۈنلهرنىڭ ئهڭ ئۇلۇغراقى نهھرى كۈن : دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق

بۇ كۈننى بۇنداق قىر . (كۈنى –11ئاندىن قالسا يهۋمۇلقىر، يهنى ئهتىسىدۇر، يهنى زۇلھهججىنىڭ ) كۈنىدۇر
ئهھمهد، ) چۈندۇردهپ ئاتاش بولسا، كىشىلهرنىڭ زىياپهت ئۈچۈن ئۆيده قارار ئېلىپ، جىم، مۇقىم تۇرۇشى ئۈ

  .ھاكىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنھۇماالردىنئهبۇ مۇسا، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ . 1065
نامازدا ئهجىر ساۋابنى ئهڭ كاتتا ئۇلۇغ ئالىدىغان كىشى نامازغا مهسجىدكه : دېگهنمۇنداق  ئهلهيھى ۋهسهللهم 

ا يهنىمۇ يىراق بولغىنى يهنىمۇ كاتت. كېلىدىغان ماڭىدىغان جايى يىراق، ئاندىن يهنه يىراق بولغان كىشىدۇر
ئىمام بىلهن بىلله ئوقۇغانغا قهدهر ئىنتىزار بولۇپ ساقالپ ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ   نامازنى. ئهجىر ئالىدۇ

بهيھهقى، ئىبنى . ئهجىرى نامازنى ئوقۇپال ئاندىن ئۇخالپ قالىدىغان كىشىنىڭ ئهجرىدىن كاتتا، ئۇلۇغ بولىدۇ
  .ماجه توپىلىغان، سهھىھ
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1066
بىرى، قهبىيلىگه چاال قويماي، . كىشىلهرنىڭ ئهڭ چوڭ تۆھمهتخور، بۆھتانچىسى ئىككى: مۇنداق دېگهن

ئىبنى ماجه، . يهنه بىرى بولسا، دادىسىغا تانغان كىشىدۇر. وميۈزلۈك ھهجۋى شېئىر ئوقۇغان شائىردۇرئوم
  .ئىبنى ئهبۇددۇنيا توپلىغان سهھىھ
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 1067
ئاق چاچالرنى، ساقالالرنى . بۇرۇتنى ئېلىپ، ساقالنى كامىل قويۇڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد توپلىغان، . قهتئىي ئوخشىۋالماڭالر) دىنسىزالرغا(ئۆزگهرتسهڭالر بولىدۇ، لېكىن يهھۇدىي، ناساراالرغا 
   .ده بوياشتىن ھهزهر قىلىش يۇقىرىدا ئۆتۈپ كهتتىقارا رهڭ. سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1068
  . لىگهن، ھهسهنتىرمىزى خاتىر. تۆگهڭنى باغالپ قويۇپ، ئاندىن ئالالھقا تهۋهككۈل قىلغىن: مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىسته سهۋهبنى قىلىپ قويۇپ، ئاندىن ئالالھقا تهۋهككۈل قىلىش، شۇنداقال قولدىن كېلىشىچه 
قىلىپ قويۇپ، ئاندىن زادى ئامال بولمىغان جايدا تهۋهككۈل قىلىش، ئامال بار جايدىمۇ يهنىال تهۋهككۈل 

  .قولالرنى بىكار ياراتمىغان-ئالالھ پۇت. قىلىش چىقىپ تۇرىدۇ
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1069
ىلساڭال، ئالالھ سهن ئۈچۈن بىر دهرىجه بىلگىنكى، ھهقىقهتهن سهن ئالالھقا بىر سهجده ق: مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئهبۇ ). يهنى ناماز، قۇرئان سهجدىسىنى كۆرسىتىدۇ(كۆتۈرۈپ، سهندىن بىر خاتالىقنى ئۆچۈرىۋېتىدۇ 
  .يهئال، تهبرانى، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، ھهسهن
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1070
. بىلىڭالركى، سىلهردىن ھهربىر كىشىگه ۋارىسنىڭ مېلى ئۆز مېلىدىن سۆيۈملۈكتۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سېنىڭ مېلىڭ سهن ئالالھ يولىدا تهقدىم قىلغان ) ىمهي قالدۇرۇپ قويىدۇيهنى، مالنى ئالالھ يولىدا خهجل(
نهسهئى ) ئۇنداقتا مالنى تهقدىم قىلىۋال. (مالدۇر؛ ۋارىسىڭنىڭ مېلى بولسا سهن كىيىن قالدۇرغان مالدۇر

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1071
ئى ئهبۇ مهسئۇد، بىلگىنكى، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ساڭا    :ئۇ كىشى بىر قۇلىنى ئۇرغاندا، مۇنداق دېگهن

مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، بۇندىن كېيىن ئاندىن ئهبۇ . سهن مۇشۇ قۇلغا قادىر بولغاندىنمۇ بهكرهك قادىردۇر
بۇ . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. قهتئىي قۇلنى ئۇرمايمهن دهپ ئۇ قۇلىنى ئالالھ يولىدا ئازاد قىلىۋهتكهن

  .ھهدىسلىرى –263 –261ھهدىس مۇسلىمنىڭ 
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ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى زۇبهيىر رهزىيهلالھ. 1072
بۇ ئېالن بىرهر قوينى . (ئايال توي قىلغاننى ئېالن قىلىڭالر-نىكاھنى، يهنى ئهر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ) سويۇپ، پىشۇرۇپ، گۆشنى تهقۋا مۇسۇلمانالرغا زىياپهت بېرىش بىلهن بولىدۇ
  .نى، ھاكىم، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، ھهسهنتهبرا
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 1073
 60مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ئۆمرى : ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال

دىن ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىغانالر ناھايىتى 70بۇنى بۆسۈپ ئۆتىدىغانالر، يهنى . ياشقىچه بولىدۇ 70ياشتىن 
  .تىرمىزى، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ. ئازدۇر
 ) ���� ( �� E�Q $a ���/ ni) 	'� 	 ) �� (O$@  ��	 �  pm� �� "	� L  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ . 1074
ئهمهل قىلىڭالر، : ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ىلىنىدۇھهربىر ئهمهل ئۆزى ئۈچۈن يارىتىلغان كىشىگه ئاسان ق
قولىمىزدىن . بۇ ھهدىسنى ئهمهل قىلماي، تهقدىرگه ئالدىن پۈتۈلگهن كىتابقا يۆلىنهيلى دېگهنده دېگهن

بۇنىمۇ ئالالھ ئالدىن بىلىپ يازدى، تهقدىرنى ئالدىن . كېلىدىغان ئىشالردا چوقۇم ئهمهل قىلىشىمىز الزىم
گهرچه بۇرۇن يازغان بولسىمۇ، بىز يازغاننى . نى ئالدىن بىلىپ يازدىلېكىن، بىزنىڭ قىلىشىمىز. يازدى

يوقنى يېزىپ قويمايدۇ، كائىنات . قىلغاندهك تۇرساقمۇ، بىزنىڭ ئهمهل قىلىشىمىزنى بىلىپ، شۇنى يازدى
  .ئىشلىرىنى ئالالھ ھىكمهت بىلهن ئۆزى يازدى، بىزگه بولسا ئهركىنلىك بېرىپ تۇرۇپ يازدى
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1075
لىبلىقلىرى بىلهن ئى ئالالھ، سىلىدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق، سىلىنىڭ ئىززهت غا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سىلى مهڭگۈ . مېنى زااللهتته قىلىپ قويۇشلىرىدىن، ئازغۇن دهپ ھۆكۈم قىلىشلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. ئۆلمهيدىغان كامىل ھاياتلىق ئىگىسى، ئىنسانالر، جىنالر ئۆلىدۇ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1076
بېشىڭالرنى، چېچىڭالرنى . گهرچه جۇنۇپ بولمىساڭالرمۇ جۈمئه كۈنى يۇيۇنۇڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن. يۇيۇڭالر، خۇشپۇراق ئهتىرلهرنى سېپىڭالر
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ىنىدۇكى، ئهمرۇ ئىبنى مهيمۇندىن، رهسۇلۇلالھ ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 1077
 - 1. بهش نهرسىنى بهش نهرسىدىن بۇرۇن غهنىيمهت بىل: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مهشغۇل بولۇشىڭدىن  -3كېسهل بولۇشۇڭدىن بۇرۇن ساقلىقىڭنى،  - 2ئۆلۈشىڭدىن بۇرۇن ھاياتىڭنى، 
پېقىر، يوقسىز بولۇشۇڭدىن بۇرۇن  - 5دىن بۇرۇن ياش ۋاقتىڭنى، قېرىشىڭ -4بۇرۇن پارىغ بوش ۋاقتىڭنى، 

  .ھاكىم، بهيھهقى، ئهھمهد، ئهبۇ نۇئهيىملهر توپلىغان، سهھىھ. بايلىقىڭنى غهنىيمهت بىل
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بۇرهيرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1078
ئالالھقا كاپىر بولغان، تانغان . شالپ غازات قىلئالالھنىڭ يولىدا ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن با: مۇنداق دېگهن

. غهنىيمهتكه خىيانهت قىلما، ئهھده، توختام، كېلىشىمنى بۇزما-غازات قىل، ئولجا. دىنسىزنى ئۆلتۈرگىن
مۇشرىك، دىنسىزالردىن . قۇالقالرنى، ئهزاالرنى كېسىپ قىينىما، كىچىك بالىالرنى ئۆلتۈرمه-ئۆلتۈرگهنده كۆز

ئهگهر ئۇالر بۇ ئۈچ خىسلهت . رگه ئۇچراشساڭ، تۆۋهندىكى ئۈچ خىسلهت ئىشقا چاقىرغىنبولغان دۈشمهنله
ئىشنىڭ قايسى بىرىگه ئاۋاز قوشسا، قوبۇل قىلسا، سهنمۇ قوبۇل قىلىپ، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىن قولۇڭنى 

ىن قوبۇل قىلىپ، ئهگهر ئۇالر بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشسا، ئۇالرد. ئۇالرنى ئىسالم دىنىغا چاقىر -1. تارتقىن
. ئاندىن ئۇالرنى ئۆز يۇرتلىرىدىن مۇھاجىرالر يۇرتىغا يۆتكىلىشكه چاقىر -2. ئۆلتۈرۈشتىن قولۇڭنى تارت

مۇنداق خهۋهر قىل، ئهگهر ئۇالر يۆتكهلسه مۇھاجىرالرنىڭ مهنپهئهتىگه بولغان ئىشالر ئۇالرنىڭمۇ مهنپهئهتىگه 
ئهگهر ئۇالر يۆتكىلىشكه ئۇنىمىسا مۇنداق خهۋهر . زىيىنىغا بولىدۇ بولىدۇ؛ زىيىنىغا بولغان ئىشالر ئۇالرنىڭمۇ

مۆئمىنلهرگه ئالالھنىڭ . قىل، ھهقىقهتهن ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئهئراب، يېزىدىكىلىرىگه ئوخشاش بولىدۇ
ئۇالرغا دۈشمهنلهردىن . ھۆكمى ئىجرا قىلىنغاندهك، ئۇالرغىمۇ ئالالھنىڭ ھۆكۈمى، قانۇنى ئىجرا قىلىنىدۇ

لېكىن، مۇسۇلمانالر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ جهڭ . غهنىيمهتلهردىن ھېچنېمه بېرىلمهيدۇ-ئېلىنغان ئولجا
ئۇالردىن جىزىيه، قان بېجى ئال، جان  -3ئهگهر ئۇالر يۇقىرىقى ئىككى ئىشقا ئۇنىمىسا، . قىلسا، بېرىلىدۇ
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ئهگهر . بۇل قىلىپ، ئۇالرنى ئۆلتۈرمىگىنئهگهر ئۇالر بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇپ ئۇنىسا، سهنمۇ قو. بېجى ئال
. بۇ ئۈچ خىسلهت ئىشقا ئۇنىمىسا، ئالالھتىنال ياردهم سوراپ، ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىپ، ئۇالرنى ئۆلتۈرگىن

قورغان، شهھهر ئهھلىنى مۇھاسىرىگه ئالساڭ، ئۇالر سېنىڭ ئۇالر ئۈچۈن ئالالھنىڭ ۋه ئهلچىسىنىڭ ئهھده، 
شىڭنى سورىسا، ھهرگىز ئۇنداق قىلىپ بهرمهي، ئۆزۈڭنىڭ ئهھده، كېلىشىم، كېپىللىكىنى قىلىپ بېرى

سىلهر . كېپىللىكىنى قىلىپ بهرگىن، ساھابىلىرىڭنىڭ، ھهمراھلىرىڭنىڭ كېپىللىكىنى قىلىپ بهرگىن
ئۆزۈڭالرنىڭ ئهھدىسىنى، كېپىللىكىنى، كېلىشىمىنى، ئهمىنلىكىنى بۇزۇشۇڭالر ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسىنىڭ 

بىرهر قورغان ئهھلىنى مۇھاسىرىگه ئالساڭ، ئۇالر . ھده، كېپىللىكىنى بۇزۇشتىن ئاسان، يهڭگىلرهكتۇرئه
. ئالالھنىڭ ھۆكمىگه چۈشۈرۈشىڭنى ئىراده قىلسا، ئۇنداق قىلماي، سهن ئۆزۈڭنىڭ ھۆكمىگه چۈشۈرگىن

مۇسلىم، . ى بىلهلمهيسهنسهن ئۇالر توغرىسىدا ئالالھنىڭ ھۆكمىنى توغرا قىلىشىڭنى ياكى قىاللماسلىقىڭن
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، نهسهئى توپلىغان، بۇ ھهدىس سهھىھ بولۇپ، ئۇرۇش قىلىشتا 

ھۆكۈمگه چۈشۈش ئىشى خۇددى مهلۇم قهبىيله، يهنى بهنۇ قۇرهيزه سهئىدنىڭ . مۇھىم يوليورۇققا ئىگه
سالمغا چاقىرىش، ئاندىن يۇقىرىقى چاقىرىققا بۇ ھهدىستىن ئاۋۋال ئى. ھۆكمىگه چۈشكهنگه ئوخشاشتۇر

ئىسالم دىنى . چاقىرىش، ئاندىن جىزىيه قويۇش، زادى ئۇنىمىسا ئۇرۇشۇش، ئۆلتۈرۈش مهقسهت قىلىنىدۇ
ئالالھنىڭ قانۇنى ھۆكۈمىگه قايتۇرۇش . ئۇرۇشنى ئالالھ ئۈچۈنال قىلىدۇ، ئىسالم دىنىغا مهجبۇرالپ، قىلمايدۇ

  .هملىكهتۇلالھدۇرئۈچۈن قىلىدۇ، مهقسهت م
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1079
ئۇنى سۇ : قىلىۋېتىپ ئىھرام باغالقلىق ھالدا ۋاپات تاپقان كىشى توغرىسىدا مۇنداق دېگهنۋهسهللهم ھهج 

بىلهن يۇيۇپ ئىككى كىيمگه كېپهنلهڭالر، خۇشپۇراق ئهتىر ) سوپۇن(بىلهن، كىر ئالىدىغان سىدرى قۇلىقى 
تهن ئالالھ ئۇنى ھهقىقه. ئىشلهتمهڭالر، بېشىنى يۆگهپ قويماڭالر، ھهنۇت دېگهن ئهتىرنى ئىشلهتمهڭالر

ئهھمهد، . ھالىتىده تېرىلدۈرىدۇ) يهنى، لهببهيكه ئالالھۇممه لهببهيكه دېگهن(قىيامهت كۈنى تهلبىي ئېيتقان 
  .بهيھهقى، ئالته كىتابتىن تۆت كىتاب يهنى يۇقىرىقى تۆت كىتاب توپلىغان، سهھىھ
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1080
قومۇچالر، تۇلۇنالرنى - قۇچىالرنى، قازان-چاقا. ئىشىكلهرنى يېپىپ، مهھكهم تاقاڭالر: مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن شهيتان قۇلۇپ سېلىپ، بىسمىلالھ دهپ تاقالغان ئىشىكنى . يېپىپ، ئاغزىنى مهھكهم ئېتىڭالر
ھهقىقهتهن پاسىق . ئاچالمايدۇ، يېپىلغان پهردىنى ئاچالمايدۇ، تۇلۇن ئاغزىدىكى بوغۇچنى يىشهلمهيدۇ

) چىراقنى ئۆچۈرۈڭ. (ئۆينى ئهھلى بىلهن قوشۇپ كۆيدۈرۈۋېتىدۇ چاشقان شهيتان ۋهسۋهسىسى بىلهن
  .ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 �	 BZ ?�/ B PN/A	 ?�/ 4�0 "$D ngI ���  �w�z� L ��@Q� L ./$�(�	 �'0 �	 4�  ngI ¾�z� ) � �� (M�0�[ \� �   

ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ . 1081
قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ غهزىپىنى كهلتۈرگهن، ئالالھقا ئهڭ ئۆچ، دۈشمهن كىشى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

نىجىس كىشى بولسا، ئالالھنىڭ ئهڭ قاتتىق غهزىپى چۈشىدىغان كىشى بولسا مهلىكۇلئهمالك، شاھىنشاھ 
مۇسلىم، ئهھمهد . ئالالھتىن باشقا ھهق پادىشاھ يوق. دهپ ئاتالغان كىشىدۇر) ىشاھالر پادىشاھىيهنى پاد(

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهۋف ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1082
پىرقىگه بۆلۈنۈپ كهتتى،  72گه بۆلۈنۈپ كهتتى؛ ناساراالر پىرقى 71يهھۇدىيالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ جېنى ئۆز . پىرقىسى دوۋزاختا، بىر پىرقىسى جهننهتته بولىدۇ 71
پىرقىگه بۆلۈنۈپ كېتىدۇ، بىر پىرقىسىال  73قولىدا بولغان زات ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مېنىڭ ئۈممىتىم 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. پىرقىسى دوۋزاختا بولىدۇ  72ه كىرىدۇ، جهننهتك
ھهرقايسى «ئهمهلىيهتتىمۇ نۇرغۇن پىرقىگه بۆلۈنۈپ كهتتى، مهن مۇسۇلمان دېگهن كىشىلهر بۆلۈندى، 

  .دېگهن كىتابتا بار» مىللهتلهر ۋه مهزھهپلهر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1083
 73پىرقىگه بۆلۈندى، مىنىڭ ئۈممىتىم  72پىرقىگه، ناساراالر  71يهھۇدىيالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تۆت كىتاب يهنى تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. پىرقىگه بۆلۈنىدۇ
 ) ���� ( >�$e �� 90# ®/� ¢�)� ) P (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1084
ھاكىم . رزگه ياكى پارائىز مىيراس ئىلمىغا ئالىمراقى زهيىد ئىبنى سابىتتۇرئۈممىتىمنىڭ په: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
 �N�� .12	 nQG	 L �$�� O$1�	 L n���$� �< L �$�IA	 n� L �$Rr�	 �R�� L �N��	 ·)� ) P �� �� (M�0�[ 3	  

ساالم : ۇلالھ مۇنداق دېگهنئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇل. 1085
رهھىم قىل، كىشىلهر ئۇخلىغاندا كېچىسى -قىلىشنى ئومۇمالشتۇرۇپ ئاشكارا قىل، تائام بهرگىن، سىيله

ئهھمهد، ئىبنى . شۇنداق قىلساڭ جهننهتكه تېنچلىق، ساالمهت ھالدا كىرىسهن. قوپۇپ ناماز ئوقۇغىن
  .ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (�	 	'F)� 	'�$» �i1�� �N� ) P (4,'/ \� �   

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1086
شۇنداق قىلساڭالر . ساالمنى كهڭ تارقىتىپ، ئاشكارا قىلىڭالر، ئاراڭالردا ئومۇمالشتۇرۇڭالر: مۇنداق دېگهن

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. بىرىڭالرنى ياخشى كۆرىشىسلهر- ئارا دوستلىشىپ، بىر-ئۆز
 ) ��� ( 	'��5 �N��	 	'F)� ) j��(R�	 �� d 9Q ( �	~�	 �   

بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1087
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال، . الر ساالمهت بولىسىلهرساالمنى ئومۇمالشتۇرۇپ، ئاشكارا قىلساڭ: مۇنداق دېگهن

  . ئىبنى ھهببان، ئۇقهيلى شۇنداقال بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، ھهسهن

  .چۈنكى ساالم، ساالمهتلىك تىلهشتۇر
 ) ���� ( 	'�R5 jD �N��	 	'F)� ) �� (�	GI9�	 \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 1088
مۇھهببهت، . (ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ساالمنى ئاشكارا قىلىڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. بۇ ساالم پۈتۈن دۇنياغا قىلىنغان ساالمدۇر. دوستلۇق، ئىتتىپاقلىق، ھهمكارلىق، غهلىبه، ئۈستۈنلۈكتۇر
                  .انى توپلىغان، سهھىھتهبر) بىرلىشىش، ھهمكارلىشىش ساالمىدۇر
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 �	 �D�/� $D $�	'QZ 	'�'D L �$Rr�	 	'R�� L �N��	 	'F)� ) q (�  ��	 �    
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1089

تائام بېرىڭالر، ئالالھ سىلهرنى . كۆپ قىلىڭالر ساالمنى كهڭرى، ئاشكارا قىلىڭالر،: مۇنداق دېگهن
  .ئبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئىنى، قېرىنداش بولۇڭالر-بۇيرىغاندهك ئاكا

  .سۈره ھۇجراتتا باردۇر  قېرىنداشلىق بۇيرۇقى
 ) ��� ( .���	 .�+�1�	 �N,�	 n�)� ) �� (O$@  ��	 �   

ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن؛ ئىسالمنىڭ ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 1090
ئهڭ ئهۋزىلى، مۇسۇلمانلىقنىڭ ئهۋزىلى بولسا، ھهقىقهتكه مايىل بولۇش، ھهقته چىڭ تۇرۇش، سېخىيالرچه، 

  .تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ. مهرتلهرچه ئاسان قىلىش، كهڭ قورساق بولۇشتۇر
9�L �$� "$k�	 &$ A	 n�)� $��`/ KZ �F�	 W�r/ p� $D &$ A	 �{$, n�+5 M�� .^� } G$_2	 } q ) �� (b $/ �   

مائىز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1091
يهنى ئىشىنىش، تىلى (ۈرۈش ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى يالغۇز، تهنھا بىر ئالالھقا ئىمان كهلت: دېگهن

، ئاندىن ئالالھ يولىدا جىھاد )بىلهن ئىقرار قىلىپ، دىلى بىلهن تهستىقالپ، ئهمهلىيهتته كۆرسىتىشتۇر
ئاندىن كېيىنكى باشقا ئهمهللهر خۇددى مهشرىق بىلهن . قىلىش، ئاندىن كېيىنكى بولسا مهقبۇل بولغان ھهج

تهبرانى . هزىلهتلىك قىلىنىدۇ، زىياده، ئارتۇق بېرىلىدۇمهغرىپ ئارىلىقىدهك شۇنداق چوڭ، ئهۋزهل، پ
  .توپلىغان، سهھىھ

 $��`/ KZ �F�	 W�r/ p� $D &$ A	 �{$, n�+5 MIL~/ .^� } G$_2	 } q9�L �$� "$k�	 &$ A	 n�)� ) �� �� (b $/ �   

بولۇپ،  توپلىغانهنھۇدىن بۇ ھهدىسنىمۇ ئىبنى ھهببان بىلهن ئهھمهد مائىز رهزىيهلالھۇ ئ. 1092
  .يۇقىرىقى ھهدىسكه ئوخشاش سهھىھ

 ) ���� ( $_*<L &L� � MNm�	 &$ A	 n�)� ) P ! G (ML�) �� �   

ئۈممه پۇرۋهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1093
ئهبۇ داۋۇد، . ۇنجى، بىرىنچى ۋاقتىدا ئوقۇلغان نامازدۇرئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ت: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
. بۇ ھهدىس ۋه كېيىنكى ھهدىسلهر نامازنى بىرىنچى ۋاقتىدا ئوقۇشقا، دهسلهپته بالدۇر ئوقۇشقا دهلىلدۇر

نامازدىن پهقهت  نامازدىن كېيىن قېلىۋېرىپ، جهننهتكىمۇ كېيىن قالىدۇ دېگهن ھهدىس بار، شۇنداقال
   .مۇناپىقالر كېيىن قالىدۇ دېگهن بار

 ) ���� ( �09�	'�	 �� L $_*<'� MNm�	 &$ A	 n�)� ) � (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1094
ئانىغا ياخشىلىق -رهكى ئۆز ۋاقتىدا ناماز ئوقۇش، ئاتائهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزهل: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

   .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. قىلىشتۇر
 ) ���� ( �	 n�@, � G$_2	 L �09�	'�	 �� L $_*<'� MNm�	 &$ A	 n�)� ) Q (��� �   

هسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ. 1095
ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، ئالالھ يولىدىكى -ئهمهللهرنىڭ ئهۋزىلى ئۆز ۋاقتىدىكى ناماز، ئاتا: مۇنداق دېگهن

  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ. جىھادتۇر
	b@Q �Rr5 L� $10G �1  j�(5 L� 	IL�, �/�a	 ?�Q� 4�  nQ95 "� &$ A	 n�)�   )[ ¯{	'�	 �$�< � $��9�	 \� ��	 � ( \� � 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1096
ئهمهللهرنىڭ ئهۋزهلرهكى مۆئمىن قېرىندىشىڭنى خۇشال، خۇرسهن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئىبنى . هپ تۈگىتىپ قويۇش ياكى ئۇنىڭغا نان بولسىمۇ تائام بېرىشىڭدۇرقىلىشىڭدۇر ياكى ئۇنىڭ قهرزىنى تۆل

  .ئهبۇددۇنيا، بهيھهقى، ئىبنى ئهدىيالر توپلىغان، ھهسهن
 .�$��	 L ~m�	 "$k�	 n�)� ) �) ( I$�0 �� n(R/ �  ) H5 (j����	 y  �   

ننىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى سهۋر ئىما: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1097
بۇ ھهدىسنى دهيلىمى فىردهۋسته مهئقهل . قىلىش، كهڭ قورساق بولۇپ، سېخىيلىق بىلهن ئاسان قىلىشتۇر

  .بۇخارى تارىخدا ئۇمهيرۇللهيسىدىن توپلىغان، سهھىھ ،ئىبنى يهسار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن
 ) ���� ( .R2	 �'0 �	 91  �$0A	 n�)� ) �[ ([ \� � M�0�  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1098
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. جۈمئه كۈنىدۇر ئالالھنىڭ نهزلىده كۈنلهرنىڭ ئهۋزهلرهكى: دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق

 ) ���� ( q	'[ L ��+� ng��	 9[$� "� G$_2	 n�)� )$^1�	 ��	 I (IY \� �   

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم    ئهبۇ زهر. 1099
ھهۋىسى بىلهن قىلغان -جىھادنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى بولسا كىشىنىڭ ئۆز نهپسى، ھاۋايى: مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى نهججار توپلىغان، سهھىھ. جىھادتۇر
.�D G$_2	 n�)� �{$g "$r�, 91  E�  ) q ( 9�R, \� �  ) �[ �� q �� ( ./$/� \� �  ) �[ " �� (3$_V �� �I$� �   

جىھادنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى زالىم : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1100
ماجه ئهبۇ  بۇ ھهدىسنى ئىبنى. سۇلتان، زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ قىلغان ھهق سۆزدۇر

سهئىدىلخۇدرىدىن، ئهھمهد، ئىبنى ماجه، تهبرانى، بهيھهقى ئهبۇ ئۇمامهتتىن، ئهھمهد، نهسهئى، بهيھهقى 
  .، ئهلبانى سهھىھ دېگهنتوپلىغانتارىق ئىبنى شىھاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 

 ¯��	 L ¯R�	 ¯�	 n�)� ) ! ( �  ��	 �  ) E[ P q ( �i� \� �  ) d (�/ ��	 � G'R  

ھهجنىڭ ئهۋزهلرهكى لهببهيكه : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1101
تىرمىزى ئىبنى ئۆمهردىن، ئىبنى ماجه، . ئالالھۇممه دهپ ئاۋاز قىلىش ۋه قۇربانلىق قىلىپ قان تۆكۈشتۇر

، ئهلبانى توپلىغانۇمالردىن ھاكىم، بهيھهقى ئهبۇ بهكرىدىن، ئهبۇ يهئال ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھ
  .ھهسهن دېگهن

j�@< �/ "'�@1�	 L $�� >�< $/ n�)� L .)�  �'0 �$ G �$ 9�	 n�)� : �� ?0�V B q9�L �	 BZ ��Z B ) ?�$/ (N,�/ b0�D �� 9�@  �� .��� �   

رهسۇلۇلالھ  دۇكى،رىۋايهت قىلىنى تهلھهت ئىبنى ئۇبهيده، ئىبنى كۇرهيىز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1102
دۇئانىڭ ئهڭ ئهۋزهل ۋاقتى ۋه ئورنى ئهراپات كۈنىدىكى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئالالھدىن باشقا «مهن ۋه مهندىن بۇرۇنقى بارلىق پهيغهمبهرلهر دهپ كهلگهن سۆزىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى . دۇئادۇر
  .مالىك توپلىغان، ھهسهن. سۆزدۇردېگهن » ئۇ بىردۇر، شېرىك يوقتۇر   ھهق ئىالھ يوق،

y�$�9�	 n�)� : �	 n�@, � ��$��� 4�  ng��	 �(+10 I$10G L �	 n�@, � �*�	G 4�  ng��	 �(+10 I$10G L ��$�  4�  ng��	 �(+10 I$10G
 ng L b  ) q " ! � �� ("$�'e �    

ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 1103
كۈمۈشلهرنىڭ ئهۋزهلرهكى كىشىنىڭ ئۆز ئهھلى، بالىلىرىغا - ئالالھ يولىدا خهجلهنگهن ئالتۇن: مۇنداق دېگهن

يهنى جهڭ، جىھاد، قاتناش (خهجلهنگهن دىيناردۇر، ئالالھ يولىدا ھايۋانلىرىغا خهجلهنگهن دىيناردۇر 
، ئالالھ يولىدا بۇرادهر، قېرىنداشلىرىغا خهجلهنگهن نهپىقه، چىقىم )رقوراللىرى ئۈچۈن خهجلهنگهن دىيناردۇ

  . مۇسلىم، ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. كۈمۈشتۇر-قىلغان ئالتۇن
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مۈلۈكنى ئالالھ يولىدا ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ئۆز ئهھلىگه بېرىشتىن سىرت، قېرىنداشلىرىغا -بۇ ھهدىستىن مال
  .مهرىپهت، مائارىپقا چىقىم قىلىش چىقىپ تۇرىدۇ، بۇمۇ جىھاد-نداقال ئالالھ يولىدا جىھادقا، ئىلىمشۇ

�Du�	 n�)� :�$ 9�	 n�)� L �	 BZ ��Z B : � 9�	 ) P �� q " ! (��$g �   

للهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه. 1104
دېگهن ) يهنى، ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق(زىكرىنىڭ ئهۋزىلى ال ئىالھه ئىللهلالھ : مۇنداق دېگهن

تىرمىزى، . بىلهن دۇئا قىلىشتۇر) يهنى سۈره فاتىھه(دۇئانىڭ ئهۋزىلى بولسا ئهلھهمدۇلىلالھ . شۇئاردۇر
  .ھهدىس ھهسهن دېگهن نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، ئهلبانى بۇ

 ��[� 91  $_�+�� L $1ª $[Nz� 3$<��	 n�)� ) q " � �� ( IY \� �  ) �� �� (./$/� \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ زهر، ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1105
ڭ ئهۋزهلرهكى پۇلى، باھاسى قىممهت يۇقىرى ئازاد قىلىدىغان قۇلنى: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بولغىنى، شۇنداقال ئهھلىنىڭ نهزلىده ھۆرمهتلىك، ئهتىۋارلىق، قىممهتلىك بولغىنىدۇر، يهنى مۇشۇنداق 
  . ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. قۇلنى ئازاد قىلسا ئهۋزهل بولىدۇ
  .ۇتقۇزۇڭھازىر تۈرمىدىكى مۆئمىننى ق
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ئهمرۇ ئىبنى ئهبهسهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1106
ىرقى دۇئا تىلهك، ئىبادهتنىڭ ئهڭ ئهۋزهل سائىتى، ۋاقتى بولسا كېچىنىڭ ئاخ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) يهنى كېچىسى تهڭ بولۇپ، سهل ئۆتكهن ۋاقىتتىن باشالپ ئهۋزهلدۇر. (يېرىمىدۇر
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نۇئهيىم ئىبنى ھهممار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1107
بۇياققا قارىماي، -شهھىدلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر ئۇياق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهنه شۇالر جهننهتنىڭ ئهڭ ئۈستۈن قهۋهتلىك مىھمانخانىلىرىدا، . كىشىلهردۇر بىرىنچى سهپته ئۇرۇش قىلغان
رهببىڭ بىرهر جايدا . ئۈستۈن دهرىجىلىك مهنزىللهرده كهڭتاشا يۇمىالپ يۈرىدۇ، ئۇالرغا رهببىڭ ئالالھ كۈلىدۇ

   .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان. بىرهر بهندىگه كۈلسه، ئۇنىڭ ئۈستىگه ھېساب ئېلىش بولمايدۇ
بۇ ھهدىسته شهھىدنىڭ يۇقىرى مهرتىۋىسى، ئالدىنقى دهرىجىسى سۆزلهندى، شۇنداقال ئالالھنىڭ كۈلۈش 

ئالالھ كۈلىدۇ، ئۆزىگه اليىق رهۋىشته كۈلىدۇ، ئوخشىشى يوقتۇر، كهيپىياتى بىزگه بۇ . سۈپىتى سۆزلهندى
ئالالھنىڭ . ئال سوراش بىدئهتتۇردۇنيادا نامهلۇمدۇر، ئىمان كهلتۈرۈپ ئىشىنىش ۋاجىپتۇر، كهيپىياتتىن سۇ

قولى، كۆزى، كۈلىشى، چۈشۈشى، كېلىشى قهتئىي ئوخشىشى يوق، ئۆزىگه اليىق رهۋىشته، ئۇ خالىق 
  .ياراتقۇچىدۇر
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هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 1108
شهھىدالرنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى ئېتى ئۆلتۈرۈلۈپ، ئۆزىمۇ ھهم قېنى تۆكۈلۈپ ئۆلتۈرۈلگهن : مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. كىشىدۇر، يهنى ھېچنېمىسى قالمايدۇ
	 n�@, � �G$Q .�1/ L� ng L b  �	 n�@, � l$r�) nÁ !$<9m�	 n�)� �	 n�@, � n�) .<L�� L� � ) ! �� ( ./$/� \� � 

 ) ! (7$� �� 89  �   

ئهدى ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 1109
چېدىر،  ئالالھ يولىدا: رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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كۈنلۈكلهرنىڭ سايىسىنى بېرىش، ئالالھ يولىدا خادىم، ئىشچى، قۇلىنى ئۆتنه بېرىپ تۇرۇش، ئالالھ يولىدا 
  .ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. سهدىقىنىڭ ئهۋزهللىرىدىن ھېسابلىنىدۇ ئهركهك تۆگىنى ئۆتنه بېرىپ تۇرۇشالر
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سهدىقىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1110
دوستقا شۇنداق قىلغاندا . (دۈشمهنلىكىنى، ئاداۋىتىنى مهخپى تۇتىدىغان يېقىن تۇغقانغا قىلىنغان سهدىقىدۇر

بۇ يامانلىققا ياخشىلىق قىلىش خىسلىتى بولۇپ، بۇ خىسلهتنى كامال تاپقانالر . ئايلىنىدۇ، ئاداۋهت يوقايدۇ
بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، تهبرانى ئهبۇ ئهييۇبتىن، ھهكىيمدىن، بۇخارى ئهدهپته، ئهبۇ داۋۇد، ) قىالاليدۇ

  .، سهھىھتوپلىغانيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن تىرمىزى ئهبۇ سهئىددىن، تهبرانى، ھاكىم، ئۇممه كۇلسۇم رهزى
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 1111
سهدىقىنىڭ ئهۋزىلى سهن ساق تۇرۇپ، ئاچ كۆز تۇرۇپ، بايلىقنى ئۈمىد قىلىۋاتقان، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سهدىقه قىلىشقا مۆھلهت بېرىپ . پېقىرلىقتىن قورقىۋاتقان، بېخىللىق ئازراق بار تۇرۇپ قىلغان سهدىقهڭدۇر
قۇمىغا كهلگهنده، پاالنىغا مانچىلىك، پاالنىغا مانچىلىك دهيسهن، ئاگاھ بولغىنكى، جان ھهل. ئۆتكۈزۈۋهتمه

ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، . ئۇ چاغدا مال پاالنىغا مۇنچىلىك بولۇپ بولىدۇ، يهنى ۋارىسنىڭ بولىدۇ
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1112
سهدىقىنىڭ ئهۋزىلى كهمبهغهل، يوقسىز تۇرۇپ، ئاز تۇرۇپ، ئاز بولسىمۇ يهنه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ىغان ئۆزۈڭنىڭ ئائىلىسىدىن سهن ئىگه بولغان، نهفىقىسى ساڭا ۋاجىپ بولىد. سهدىقه قىلغانلىقتۇر
  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. باشلىغىن
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سهئىد ئىبنى ئۇباده، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1113
ئهھمهد، ئهبۇ . سهدىقىنىڭ ئهۋزىلى سۇ بىلهن سۇغۇرۇش: هسهللهم مۇنداق دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ

  .داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، ئهبۇ يهئال توپلىغان، ھهسهن لىزاتى
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1114
). يهنى، ئائىلىسىدىن ئاشسا بهرگىنى(سهدىقىنىڭ ئهۋزىلى باينىڭ قالدۇرغىنى : داق دېگهنۋهسهللهم مۇن

سهن ئاۋۋال ). ئۈستۈن قول بهرگۈچى قول، تۆۋهن قول سورىغۇچى(  ئۈستۈن قول تۆۋهن قولدىن ياخشى
باشقىالرغا سهدىقه قىلىشنى نهفىقىسى ئۈستۈڭگه ۋاجىپ بولىدىغان ئائىلهڭدىن باشالپ قىلىپ، ئېشىپ قالسا 

ئايال كىشى بولسا، ماڭا تائام بهر، يا تاالق قىل دهيدۇ، قۇلمۇ شۇنداق دهيدۇ، باال تېخى ماڭا تائام . قىلغىن
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ، بولۇپمۇ باش تهرىپى. بهر، مېنى كىمگه قويىسهن؟ دهيدۇ
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ھهكىيىم ئىبنى ھىزام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1115
سهدىقىنىڭ ئهۋزىلى باي بولغانلىقتىن ئائىلىسىدىن ئېشىپ تۇرغاندا قىلغان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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يهنى ئۆزىنى پېقىر، (قىلغان سهدىقىدۇر ياكى باي تۇرۇپ قىلغىنىدۇر سهدىقه ياكى ئائىلىسىدىن ئاشسىال 
سهن ئالدى بىلهن . بهرگۈچى ئۈستۈن قول سورىغۇچى تۆۋهن قولدىن ياخشىدۇر). يوقسىز قويماي قىلغىنى

سهدىقىنى نهفىقه، خىراجهت ئۈستۈڭگه الزىم كېلىدىغان ئۆز ئائىلهڭدىن باشالپ، ئاندىن ئېشىپ قالسا 
  .مۇسلىم، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. قىلغىن يېقىنالرغا

  .بۇ ھهدىسلهردىكى مهقسهت ئالالھ يولىدا سهدىقه قىلدۇرۇش
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ھۈرهيره،،جۇندۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ئهبۇ. 1116
پهرز نامازدىن قالسا، نامازنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى يېرىم كېچىدىكى نامازدۇر : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهۋزىلى ئالالھنىڭ رامىزان ئېيىدىكى روزىدىن قالسا، روزىنىڭ ئهڭ ). يهنى، تهھهججۇد، نهپله نامىزى(
مۇسلىم، . روزىدۇر، يهنى ئاسماندىكى كونا ئاينىڭ ھىجرىيه ئاينىڭ بىرىنچى ئېيىدۇر   مۇھهررهم ئېيىدىكى

  .تۆت كىتاب يهنى تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه، رويانى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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زهيىد ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1117
نامازنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئىنساننىڭ ئۆز ئۆيىده ئوقىغان نامىزىدۇر، پهرز نامازالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .نهسهئى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ت بىلهن ئوقۇڭپهرز نامازنى مهسجىدته جامائه. (بۇنىڭدىن مۇستهسنا
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نامازنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى قۇنۇد، قىياملىرى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1118
ۇ ھهدىسنى ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى، ئىبنى ماجه جابىردىن، تهبرانى ئهبۇ مۇسا، ئهمرۇ ب. ئۇزۇن بولغىنىدۇر

  .، سهھىھتوپلىغانئىبنى ئهبهسهت، ئۇمهيىر ئىبنى قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 
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هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىي. 1119
ئالالھنىڭ نهزلىده بهش نامازنىڭ ئهۋزهلرهكى جۈمئه كۈنىدىكى جامائهت بىلهن ئوقۇغان : مۇنداق دېگهن

زهل، جۈمئه ئهلۋهتته جامائهت بىلهن ئوقۇغان بارلىق ناماز ئهۋزهل، بامدات تېخىمۇ ئهۋ. (بامدات نامىزىدۇر
  .ئهبۇ نۇئهيىم، بهيھهقى توپلىغان سهھىھ) كۈنىدىكى تېخىمۇ ئهۋزهل
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هم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل. 1120
ئۇ بىر كۈن روزا . روزىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى قېرىندىشىم داۋۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ روزىسىدۇر: مۇنداق دېگهن

. ئۇ روزىنى شۇنداق كۆپ تۇتسىمۇ، دۈشمهنگه ئۇچراشسا ھهرگىز قاچمايتتى. تۇتۇپ، بىر كۈن يهيتتى
  .نهسهئى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

، قىيام بىلهن، كۈندۈزى بولسا روزا تۇتۇش، ئىلىم ۋه ئالالھ يولىدا ھهقىقى ئهۋلىيا كېچىسى قىرائهت، ناماز
  .جهڭ قىلىش بىلهن بولىدۇ

 ) ���� ( ��µ	 ��' 95 8u�	 �_F�	 "$�/I 9R� �$�m�	 n�)� ) " (391g �   

جۇندۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1121
نهسهئى . رامزان ئېيىدىن قالسا روزىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى سىلهر مۇھهررهم دهپ ئاتايدىغان ئايدۇر: ق دېگهنمۇندا

  .توپلىغان، سهھىھ
 �$ 9�	 MG$@R�	 n�)� ) P ( O$@  ��	 �  ) 9  ( M�0�[ \� �  ) 9R, ��	 (yF� �� "$R1�	 �   
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بۇ . ئىبادهتنىڭ ئهۋزىلى دۇئادۇر: هنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگ. 1122
ھهدىسنى ھاكىم ئىبنى ئابباسدىن، ئىبنى ئهدى ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، ئىبنى سهئىد نۇئمان ئىبنى بۇشهير 

  .، سهھىھتوپلىغانرهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 
 ) ���� ( �	 n�@, � G$_2	 L $_*<'� MNm�	 nR�	 n�)� ) �[ (G'R�/ ��	 �   

مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى . 1123
. ئهمهلنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز، ئالالھ يولىدا قىلىنغان جىھادتۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (	 n�@, � G$_g L �$� "$kZ nR�	 n�)� � ) �� (IY \� �   

ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1124
يهنى، تىلىدا ئىقرار قىلىش، (ئهمهلنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئالالھقا ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرۈش : مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ھهببان توپلىغان. الالھ يولىدا ئۇرۇش قىلىشتۇر، ئ)دىلىدا تهستىقالش، ئهمهلىيهتته كۆرسىتىشتۇر
 ) ���� ( "6�(�	 n�)� ) pa$R�	 3I � 9�	.   ) �[ P (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1125
ھاكىم، . ھى رهببىلئالهمىيىن، يهنى سۈره فاتىھهدۇرقۇرئاننىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئهلھهمدۇلىلال: مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( q9�� ng��	 n  L IL~/ W�� ��i�	 n�)� ) �� �� (I$�� �� MG�� \� �   

ئهبۇ بۇردهت ئىبنى دىينار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1126
كهسىپنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ياخشىلىق بىلهن قىلىنغان بهيئى، سودا، : هللهم مۇنداق دېگهنئهلهيھى ۋهس

  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. تىجارهتتۇر ۋه كىشىنىڭ ئۆز قولى بىلهن قىلغان ئهمىلى، خىزمىتىدۇر
�Ni�	 n�)� : ~D� �	 L �	 BZ ��Z B L � 9�	 L �	 "$�@, ) �� (ngI �   

بىر ساھابه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1127
كاالم سۆزىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى سۇبھانهلال ۋهلھهمدۇلىلالھ ۋهال ئىالھه ئىللهلالھۇ ۋهلالھۇ ئهكبهر : مۇنداق دېگهن

ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ  سانا ئالالھقا خاستۇر،-يهنى، ئالالھ پاكتۇر، بارلىق ھهمدۇ(
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. دىيىش) بۈيۈكتۇر

 ) ���� ( $(�Q �_1��� p1/�a	 n�)� ) P q (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1128
  .ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ئهخالقى ياخشى بولغىنىدۇر هرنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكىمۆئمىنل: مۇنداق دېگهن

R5 �	 4] $/ �^[ �/ �0�g$_a	 n�)� L $(�Q �_1��� $�$kZ p1/�a	 n�)� L q90 L ��$�� �/ "'��a	 ��, �/ $/N,Z p1/�a	 n�)� K$
b  �	 !	Y � ��+� 9[$g �/ G$_2	 n�)� L �1  L�  ��	 �R@� ng L  

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1129
يهنى (مۆئمىنلهرنىڭ ئىسالمدا، مۇسۇلمانچىلىقتا ئهڭ ئهۋزىلى ئۇنىڭ قولىدىن، تىلىدىن : مۇنداق دېگهن

مۆئمىنلهرنىڭ ئىماندا ئهۋزىلى . ساالمهت قالغان كىشىدۇر مۇسۇلمانالر) قولىنىڭ، تىلىنىڭ ئهزىيهتلىرىدىن
ھىجرهت قىلغان مۇھاجىرالرنىڭ ئهۋزىلى ئالالھ چهكلىگهن، توسقان نهرسىنى . بولسا ئهخالقى ياخشىسىدۇر

جىھادنىڭ . تهرك ئهتكهن، شۇ نهھىي قىلىنغان نهرسىدىن ئۆزىنى يىراق قىلىپ ھىجرهت قىلغان كىشىدۇر
تهبرانى . الھنىڭ يولىدا ئالالھ ئۈچۈنال نهپسى، جېنى بىلهن جىھاد قىلغان كىشىدۇرئهۋزىلى بولسا ئال
  .توپلىغان، سهھىھ
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كهئبى ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1130
كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئىككى ھۆرمهتلىك ئۇلۇغ كىشىنىڭ ئارىسىدىكى : مۇنداق دېگهنۋهسهللهم 

. ئانىسىنىڭ ئارىسىدا چوڭ بولغان، ئاتىسى، ئانىسى، ئۆزىمۇ مۆئمىن كىشىدۇر-مۆئمىندۇر، يهنى مۆئمىن ئاتا
ئانىسى - ى ئاتائۈستىدىكى ئىككى مۆئمىننىڭ ئارىسىدىكى مۆئمىندۇر، يهن-ياكى ئىككى تهرىپىدىكى، ئاستى

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. مۆئمىن، بالىسى مۆئمىن، شۇنداقال ئۆزىمۇ مۆئمىن كىشىدۇر
q�V �/ O$1�	 d90 L �	 j(*0 3$RF�	 �/ �RV � �/�/ } ��$/ L ��+1� �	 n�@, � 9[$� �/�/ O$1�	 n�)�  ) q " ! � �� (9�R, \� �   

ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 1131
. كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئالالھ يولىدا مېلى بىلهن، جېنى بىلهن جهڭ قىلغان مۆئمىندۇر: مۇنداق دېگهن

ئۆڭكۈرده ئۆزىنىڭ يامانلىقىدىن كىشىلهرنى خاتىرىجهم، ئهمىن قىلىپ -ئاندىن قالسا، تاغالردىن بىر تاغ
ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، . الدۇرغان، ئالالھقا تهقۋالىق بىلهن ئىبادهت قىلىپ ئۆتكهن زاھىد مۆئمىندۇرق

  .نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
.�$@�	 M�^�	 L .�$@�	 M�^�	 p5�^�	 n�)� :.0G$@�	 M�^[ L �	 &',I W/ >@�5 "� :. $r�	 L W��	 ?��  L ?*0G$� KZ Wg�5 "�  �
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ۋاسلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1132
ھىجرهتۇلبانهت دېگهن ئالالھنىڭ ئهلچىسى . ئىككى ھىجرهتنىڭ ئهۋزىلى ھىجرهتۇلبانهتتۇر: مۇنداق دېگهن

شۇنىڭ بىلهن بىرگه . تهھكهم تۇرۇشۇڭدۇر؛ ھىجرهتۇلبادىيهت بولسا يۇرتۇڭغا قايتىشىڭالردۇربىلهن مۇس
قىيىن، تهس كۈنلىرىڭده، ئاسان كۈنلىرىڭده، مۇشهققهتلىك سهن ياقتۇرمايدىغان چاغدا ۋه سهن ياخشى 

الر ئۈستۈن كۆرىدىغان، خۇشال چاغدا، ھهتتا سېنىڭ ئۈستۈڭگه شهخسىيهتچىلىك قىلىنغان، سهندىن باشقى
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. قىلىنغان چاغالردىمۇ ھهقنى ئاڭالپ، ئىتائهت قىلىشنى الزىم تۇت

 ) ���� ( �FR�	 �$0� $��9�	 �$0� n�)� ) I	b@�	 (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1133
بۇ دۇنيانىڭ كۈنلىرىنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى زۇلھهججىنىڭ، يهنى ھهج ئېيىنىڭ دهسلهپكى ئون : نمۇنداق دېگه

  .بهزار توپلىغان، سهھىھ. كۈنىدۇر
 ) ���� ( .�'*ia	 BZ �i5'�� � �i5N� n�)� ) ! (>�$e �� 90# �   

سهللهلالھۇ ئهلهيھى  زهيىد ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 1134
يهنى سۈننهت، (نامىزىڭالرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى بولسا ئۆيۈڭالردا ئوقۇغان نامازالردۇر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، پهرىز نامازالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا، بۇنى مهسجىدته )نهپلى، تهھهججۇد، زۇھا، چاشكا نامازلىرىدۇر
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئوقۇڭالر
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1135
ئهڭ ئهۋزىلى خۇۋهيلىدنىڭ قىزى خهدىچه جهننهت ئهھلىنىڭ ئاياللىرىنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، مۇھهممهد سهللهلالھۇ )يهنى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ تۇنجى ئايالى(رهزىيهلالھۇ ئهنھا 
ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قىزى فاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، ئىمراننىڭ قىزى مهريهم، فىرئهۋىننىڭ ئىمان ئېيتقان 

   .ئهھمهد، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. قىزى ئاسىيهدۇرئايالى مهزاھىمنىڭ 
 ) ���� ( �'^µ	 L �g$�	 �r)� ) P �� q " G �� (�5	'*/ '[L "$�'e �   

سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1136
رغان كىشى ھهر ئىككىلىسى ئىپتار قىلغان بولۇپ، روزىسى سۇنۇپ قان ئالغان ۋه قان ئالدۇ: مۇنداق دېگهن
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ئهلبانى بۇ ھهدىس . ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، نهسهئى، ھاكىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. كېتىدۇ
مۇتىۋاتىر دېگهن، شۇنداق مهرتىۋىسى مۇتىۋاتىرغا يهتكهن يهنى ئهڭ ئىشهنچىلىك، قۇرئان بىلهن تهڭ 

تانسا كاپىر بولىدىغان، بارلىق جايالردىن بارلىق كىشىلهردىن، كۆپ كىشىلهردىن سۆزلهنگهن  تۇرىدىغان،
ئالىمالر بۇ ئىشنى مهكرۇھ دېدى، لېكىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى : تىرمىزى مۇنداق دېگهن. ھهدىستۇر

ن ھهدىسى بىلهن رۇخسهت ۋهسهللهمنىڭ ھهججهتۇل ۋىدادا ئىھرام باغالپ روزا تۇتقان ھالدا قان ئالدۇرغا
  .ئهبۇداۋۇتتىمۇ رۇخسهت قىلىنغان ھهدىس بار. ھهدىسته تهپسىالتى باردۇر –705تىرمىزى . قىلغانالر كۆپ

 .i{Na	 �i��  >�� L I	��A	 �i/$R� nD� L "'{$m�	 �D91  �r)� ) �� q (y�b�	 ��	 �   

ىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى زۇبهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن. 1137
روزا تۇتقانالر ئۆيۈڭالردا ئىپتار قىلسا، تائامىڭالرنى ياخشى كىشىلهر، تهقۋادارالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ھهببان، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. يىسه، سىلهرگه پهرىشتىلهر رهھمهت يولاليدۇ
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پۇزالهت ئىبنى ئۇبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1138
ئىسالمغا ھىدايهت قىلىنغان، تۇرمۇشى ئېشىپمۇ قالماي، كامالپمۇ قالماي : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
دىغان، شۇنىڭ بىلهن كۇپايىلىنىپ، قانائهت قىلىدىغان كىشى نىجاد تاپتى، ئهڭ ھاجىتىنىڭ مىقدارىدا بولى

  .تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. بهخىتلىكتۇر
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ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 1139
كۈن يامغۇر ياغقاندىن ئالالھنىڭ ھهد، جازا قانۇنىدىن بىرنى  40ئالالھنىڭ شهھهرلىرىده : مۇنداق دېگهن

مهئسىيهت مهۋجۇد -يهنى بهرىكهت، تېنچلىق ئاسىيالرنى جازالىغاندا، گۇناھ. بهرپا قىلغان ياخشىدۇر
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ياخشى بولغاندا بولىدۇبولمىغاندا، ئىلىم، ئىبادهت 
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1140
ى تويلۇق مىھرى بولغان باغنى قايتۇرۇپ يهن(ۋهسهللهم سابىت ئىبنى قهيىسنىڭ ئايالى خۇلئى سورىغاندا، 

ئى سابىت، باغنى قوبۇل قىلىپ ئېلىپ، بۇ ئايالنى بىر تاالق : مۇنداق دېگهن) بېرىپ ئاجراشماقچى بولغاندا
  .بۇخارى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. قىلىپ قويىۋهتكىن

بۇ ئىسالم دىنىدا . ىم بىر مهسىله بارباغنى قوبۇل قىلىپ، تاالق قىلغىن دېگهن بۇ ھهدىسته مۇنداق مۇھ
ئهگهر ئهر قويۇپ بهرسه، ئۆزى ئىختىيارى قويۇپ بهرسه، . ئايال كېلىشىشى دىيىلىدۇ- خۇلئى، يهنى ئهر

ئهگهر ئايال كىشى ئۆزى ئاجرىشىمهن دهپ تۇرىۋالسا، . تويلۇق مىھرىدىن ھېچنېمىنى قايتۇرۇپ ئااللمايدۇ
ئهر تويلۇقنى . ايتۇرۇشى الزىم، ئاندىن ئاجرىشىدۇ، بۇ خۇلئى دىيىلىدۇيامانالپ ئولتۇرىۋالسا، تويلۇقنى ق

  .مۇشۇ ھالهتته قايتۇرۇپ ئالسا ھااللدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا يانا تاالق قىل دېگهن سۆزمۇ باردۇر
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ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 1141
ئايالىڭ بىلهن ئالدى تهرهپتىن، ئارقا تهرهپتىن جىنسى مۇناسىۋهت قىلساڭ : دېگهن   ۋهسهللهم مۇنداق

لېكىن، نىشان، مۇناسىۋهت ئورنى ئۇرۇق تىكىلىدىغان، زىرائهت ئورنى بولغان ئالدى تهرهپ، ئهۋرهت . بولىدۇ
يهنى (ئارقا مهقئهتكه جىنسى مۇناسىۋهت قىلىشتىن، ھهيز مهزگىلىده . بولۇشى الزىم بولۇشى، جىنسى يولى

  . ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن. قاتتىق ھهزهر قىلىپ ساقالن مۇناسىۋهت قىلىشتىن) ئايالالر كېسىلى بولغان مهزگىلده
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ىلسا بولىدۇ، لېكىن بۇ ھهدىستىن قانداق ھالهتته، قانداق كهيپىياتتا ئۆزلىرى خالىغانچه مۇناسىۋهت ق
  .مهقئهتتىن، كېسهل چاغدىن ساقلىنىڭ
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ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1142
يهنى ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالرغا  مهندىن كېيىنكى ئىككى كىشىگه،: مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئىقتىدا قىلىپ ئهگىشىڭالر
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ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھۈزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 1143
مهندىن كېيىنكى ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن ئىبارهت ئىككى كىشىگه : مۇنداق دېگهن

ى ئىقتىدا قىلىپ ئهگىشىڭالر، ئهممار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ھىدايىتى بىلهن ھىدايهت يولىنى تېپىڭالر، ئىبن
  .ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ. مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ سۆزلهپ بهرگهن سۆزگه ئىشىنىپ قوبۇل قىلىڭالر
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دىسنى تىرمىزى ئىبنى مهسئۇددىن، رويانى ھۇزهيفهدىن، ئىبنى ئهدى ئهنهس رهزىيهلالھۇ بۇ ھه. 1144
ئاخىرىدا ئىبنى مهسئۇد . ، سهھىھ ھهدىس بولۇپ، يۇقىرىقى ھهدىسكه ئوخشاشتۇرتوپلىغانئهنھۇمالردىن 

  .رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئهھدىنى چىڭ تۇتۇڭالر دېگهن، ئۇ بولسا نهسىھهتتۇر
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1145
شۇنىڭ ئۈچۈن سهن . قىيامهت يېقىنالشقانسىرى كىشىلهر ئالالھتىن يىراقلىشىدۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. نى الزىم تۇتۇپ، ئالالھقا يېقىن بولئۇالردىن يىراق بولۇش
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1146
قىيامهت يېقىنالشقانسېرى كىشىلهر دۇنياغا بولغان ھىرىسمهنلىكنى زىياده قىلىپ، : لهم مۇنداق دېگهنۋهسهل

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) شۇنداق كىشىلهردىن يىراق تۇرغىن. (ئالالھتىن يىراقلىشىشنى زىياده قىلىدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1147
ئهبۇ . چاياندىن ئىبارهت بۇ ئىككى قارىنى ئۆلتۈرۈڭالر- نامازدا بولساڭالرمۇ، يىالن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

   .داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1148
ھهقىقهتهن بىز ئۇالر بىلهن ئۇرۇش، جهڭ قىلغاندىن باشالپ سۈلھى، . يىالنالرنى ئۆلتۈرۈڭالر: مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ېنچلىق تۈزهلمىدۇقت
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، جهرىيردىن ئوسمان رهزىيهلالھۇ . 1149
يىالنالرنىڭ : كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ

كىم ئۇالرنىڭ قايتا كېلىپ، قىساس، ئىنتىقام ئېلىشىدىن قورقسا، ئۇ بىزنىڭ . ھهممىسىنى ئۆلتۈرۈڭالر
  .ھئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، تهبرانى توپلىغان، سهھى. جۈملىمىزدىن ئهمهس، يهنى بىزنىڭ باتۇرلىمىزدىن ئهمهس
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1150
بولۇپمۇ قۇيرۇقى كېسىلگهندهك قىسقا يىالننى، ئىككى . ريىالنالرنى، ئىتالرنى ئۆلتۈرۈۋېتىڭال: مۇنداق دېگهن

بۇ يىالن سىزىقلىق بولۇپ قورقۇنۇشلۇقىدىن . چىكىتلىك يهنى كۆزهينهكلىك، زهھهرلىك يىالننى ئۆلتۈرۈڭالر
بىرنىڭ ئۈستىده ئاق ئىككى سىزىق بار . ھامىلدارنىڭ بالىسىنى چۈشۈرۈۋېتىدۇ، كۆزنى چېقىشنى ئىزدهيدۇ

. لسا، قۇيرۇقى بهك قىسقا، بۇالر كۆزنى قۇيۇۋېتىدۇ، ئايالالرنىڭ بالىسىنى چۈشۈرۈۋېتىدۇيهنه بىرسى بو
  .مۇسلىمدا ئۆي يىالنلىرىنى ئۆلتۈرمهسلىك خاتىرلهنگهن. بۇخارى، مۇسلىم، ئهھمهد قاتارلىقالر توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1151
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. چايانالرنى ئۆلتۈرۈڭالر-نامازدا بولساڭالرمۇ يىالن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1152
چۈنكى، بۇ يىالن كۆزنى . ئۈستىده ئاق ئىككى سىزىقى بار زهھهرلىك يىالننى ئۆلتۈرۈڭالر: مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ بۇخارى. قۇيۇۋېتىدۇ، ھامىلدارنىڭ بالىسىنى چۈشۈرۈۋېتىدۇ، مۇسىبهت يهتكۈزىدۇ
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 –150بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان بولۇپ، . 1153
  .ۋېتىدۇ دىيىلگهنبۇ ھهدىسته كۆزنى قارىغۇ قىلى. ھهدىس بىلهن ئوخشاش، ئۆزى سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1154
  .تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن. كۈنده بىر تامام قىلىپ ئوقۇغىن 40قۇرئاننى : مۇنداق دېگهن
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سهئىد ئىبنى مۇنزىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1155
ئهھمهد، . ئهگهر قادىر بواللىساڭ، قۇرئاننى ئۈچ كۈنده بىر تامام قىلىپ ئوقۇغىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھتهبرانى 
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1156
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. قۇرئاننى بهش كۈنده بىر تامام قىلىپ ئوقىساڭمۇ بولىدۇ: مۇنداق دېگهن
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1157
كۈنده، ھهتتا  10كۈنده،  15كۈنده،  25. ھهر ئايدا بىر قېتىم تامام قىلىپ ئوقۇغىن قۇرئاننى: مۇنداق دېگهن

قۇرئاننى ئۈچ كۈندىن ئاز ۋاقىتتا ئوقۇغان، تامام قىلغان كىشى فىقھى . كۈنده بىر قېتىم تامام قىلىپ ئوقۇغىن 7
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. قىلىپ يهنى قانۇن، ئهھكام چىقىرىپ چۈشىنهلمهيدۇ

  .ىن ئهجىر ساۋابنى ئېلىۋىرىدۇلىك
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1158
كۈنده، ھهتتا يهتته كۈنده بىر  10كۈنده،  20. ئايدا بىر ئوقۇپ تۈگهتقۇرئاننى ھهر : مۇنداق دېگهن
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بهيھهقى، ئهبۇ . ئۇنىڭ ئۈستىگه زىياده قىلما، يهنى يهتته كۈندىن ئاز ۋاقىتتا تامام قىلىپ ئوقۇما. ئوقۇغىن
  . داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

كۈندىن باشالپ  3سلهرده بولسا قۇرئاننى تىالۋهت قىلىپ ئوقۇش قۇرئاندا مۇتلهق سۆزلىنىدۇ، سهھىھ ھهدى
كۈندۈزده - ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بولسا ھهربىر كېچه. كۈنگىچه ئارىلىقتا تامام قىلسا بولىدۇ دېيىلدى 40

ئىمام نهۋهۋى ئهزكار دېگهن كىتابىدا بۇ سۆزلهرنى سۆزلهپ، ئاندىن . قۇرئاننى بىر تامام قىالتتى دىيىلگهن
ئالالھ ھهممىگه قادىردۇر، قادىر . تۆت قېتىم تامام قىلغان كىشىلهرنى يازىدۇكۈندۈزده قۇرئاننى -بىر كېچه

جهھرى، مهخپى، ئاشكارا، يوشۇرۇن ئوقۇش . كۈنگىچه تامام قىلىپ بولۇڭ 40كۈندىن  3بولۇشىچه ئوقۇڭ، 
رىياسىز ھالدا جهھرى . قۇرئاننى مهخپى، ئىچىده ئوقۇغۇچى مهخپى سهدىقه قىلغۇچىغا ئوخشايدۇ. دۇرۇس

  .ئوقۇش، تېشىدا ئوقۇش، نامازدا ئوقۇش، تاھارهت بىلهن قۇرئانغا قاراپ ئوقۇش ئهۋزهلدۇر
 ) ���� ( MN� nD ��G � !	Y'Ra	 ��<	 ) �� G (�/$  �� .@(  �   

ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1159
مۇئهۋۋىزات سۈرىسىنى، يهنى سۈره فهلهق، سۈره ناسنى ھهربىر نامازنىڭ ئارقىسىدا : دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق

   .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ. ئوقۇغىن
 ) ���� ( $_��¦ ��(5 �� ?�h) p5Y'Ra	 ��<	 ) �� (�/$  �� .@(  �   

قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئۇقبهت ئىبنى ئامرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 1160
چۈنكى، سهن بۇ ئىككى سۈرىنىڭ . سۈره فهلهق بىلهن سۈره ناسنى ئوقۇغىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تهبرانى ). ئوخشىشىنى ئوقۇيالمايسهن دېگىنى بۇ سۈرىلهر ئهۋزهل. (ئوخشىشىنى ھهرگىز ئوقۇيالمايسهن
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1161
چۈنكى، بۇ سۈره . قۇل يائهييۇھهلكافىرۇننى، يهنى سۈره كافىرۇننى ئۇخالش ئالدىدا ئوقۇغىن: مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. تىن قۇتقۇزىدۇ، بىزار قىلىدۇشېرىك
¥��� .R@, KZ 4_*�	 f� s90b�) q90b*,	 &#� ��) �*Rg	�) ¥�� 4�  "6�(�	 n0~g s��<�)O$@  ��$< ��  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1162
مهن . جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم ماڭا قۇرئاننى بىر ھهرپكه ئاساسهن ئوقۇپ بهردى: دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق

ھهتتا، قۇرئاننى يهتته ھهرپكه . قايتا مۇراجىئهت قىلىپ، زىياده، ئارتۇق قىلىپ بېرىشنى سوراۋهردىم-قايتا
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئاساسهن ئوقۇپ بهرگىچىلىك شۇنداق قىلدىم

�<	 �[�+D ��) �	�a	 "h) ��) 	LI$´ B L �*@�� 7��< $k-) ¥��� .R@, 4�  "6�(�	 	L� (C$R�	 �� L�  �   

ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1163
ايسىسى بىلهن ئوقۇساڭالر توغرا قۇرئاننى يهتته ھهرپكه ئاساسهن ئوقۇڭالر، ق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. ماجرا، ئىختىالپ قىلماڭالر، ئۇنداق قىلىش كۇفرىلىقتۇر-قۇرئان توغرىسىدا جىدهل. قىلغان بولىسىلهر
  . بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

ئۇ بولسا تهجۋىد قائىدىسى، تاۋۇش بهلگىلىرى، . بىز بۇ ھهدىسنى يۇقىرىدا چۈشهندۈرگهن، سهھىھ
ھازىر بولسا بىر خىلال ئوقۇلىدۇ، يهنى ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ نۇسخىسى . ئىدىزهۋهر، پىچلىرى - زىر

  .ئوقۇلىدۇ، ئىختىالپ قىلماڭ
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1164
مهن ئهلىف، . قۇرئاننى ئوقۇڭالر، سىلهرگه قۇرئان ئوقۇغانغا ئهجىر، ساۋاب بېرىلىدۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ساۋاب، ئهنه  10ساۋاب، مىمغا  10ساۋاب، المغا  10لېكىن ئهلىفكه نى ھهرپ دىمهيمهن، » الم«الم، مىم 
  . ئهبۇ جهئپهر نۇھاس سهجزى خهتبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ. ساۋاب، ئهجىر بولىدۇ 30شۇ 

ئهجىر،  10بىر ھهرپكه . ئهجىر، ساۋاب بېرىلىدىغان سهھىھ ھهدىس بار 10قۇرئاندىن ھهربىر ھهرپكه 
  .بولىدۇ 100قىيامهت كۈنى بۇ بىرسى 
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ئهبۇ ئومامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1165

نۇرغا . قۇرئاننى ئوقۇڭالر، قۇرئان قىيامهت كۈنى ئۇنى ئوقۇغانالرغا شاپائهتچى بولۇپ كېلىدۇ: مۇنداق دېگهن
سۈره بهقهره بىلهن سۈره ئال ئىمراننى ئوقۇڭالر، بۇ ئىككى سۈره بۇلۇتتهك  ئوخشاش ئىككى سۈرىنى، يهنى

ياكى سهپ تارتقان بىر توپ قۇشتهك كېلىپ، ئۆزىنى ئوقۇغانالر توغرىسىدا ھۆججهت قويۇپ، شاپائهت قىلىش 
سۈره بهقهرهنى ئوقۇڭالر، ھهقىقهتهن ئۇنى يادا ئېلىش بهرىكهتتۇر، تهرك ئېتىش . ئۈچۈن داۋالىشىدۇ

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ھهسرهتتۇر، ئۇنىڭغا باتىل ئهھلى قادىر بواللمايدۇ
 ) ���� ( 	'/'() ��) �*+�*Q	 	Yh) �i�'�< ���  >+�*{	 $/ "6�(�	 	L��<	 ) " � �� (391g �   

هللهم جۇندۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس. 1166
قهلبىڭالر بىرلهشكهن، ئىتتىپاقالشقان ھالدا قۇرئاننى ئوقۇڭالر، قۇرئان توغرىسىدا ياكى : مۇنداق دېگهن

  . ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. قۇرئاندا ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر دهرھال قوپۇپ كېتىڭالر

  .رانى يۇقىرىدا كۇفرىلىق دېدىماجى-چۈنكى، قۇرئان توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشنى، جىدهل
��'�g-*0 BL ��'�^R*0 �9(�	 ./$<Z ��'�(0 �'< ¤-0 "� n@< �/ K$R5 �	 �� 	'`*�	L "6�(�		L��<	)��$g �  G ��  

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1167
قۇڭالر، قۇرئان ئوقۇش بىلهن مهلۇم قهۋملهر كېلىشتىن بۇرۇن ئالالھ رازىلىقىنى قۇرئاننى ئو  :مۇنداق دېگهن

ياڭزا (ئۇالر كهلسه، قۇرئاننى قهدهھنى رۇسالپ تۈزلىگهندهك تۈزلهپ رۇسالپ كېتىدۇ . تهلهپ قىلىڭالر
دۇ، ئاخىرهتكه قۇرئاننىڭ باراۋىرىگه مۇكاپات ئېلىشقا بۇ دۇنيادىال ئالدىراپ كېتىشى). چىقىرىپ ياساپ ئۇقۇيدۇ

يهنى، ئۇالر قۇرئاننى ياڭزا چىقىرىپ، ياساپ ئوقۇيدۇ، ئهجىرنى مۇشۇ دۇنيادىال، بولۇپمۇ قۇرئان . قويمايدۇ
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ئوقۇغان جايدىال ئېلىۋالىدۇ

  .ئۇالر بولسا دۇنيا قارىيلىرى، دۇنيا مۆئمىنلىرىدۇر
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ئابدۇرهھمان ئىبنى شىبلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1168
چىڭ تۇتۇپ ئۇنىڭدىن يىراقلىشىپ قۇرئاننى ئوقۇپ ئهمهل قىلىڭالر، ئۇنى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. قهلبىڭالر قۇرئاندىن قېتىپ كهتمىسۇن، قۇرئاندا ھهددىڭالردىن ئاشماڭالر، خىيانهت قىلماڭالر. كهتمهڭالر
دۇنيانى كۆپهيتمهي، ئهجىرنى ئاخىرهتته -قۇرئاننىڭ باراۋىرىگه بىرهر نهرسه يىمهڭالر، قۇرئان سهۋهبلىك مال

  .ئهبۇ يهئال، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، تهبرانى، . ئېلىڭالر
O$1�	 �� "'�-��) "6�(�	 "L��(0 �'< ¤-0 "� n@< �� �	 	'�, L "6�(�	 	L��<	   ) �[ �� �� (pm� �� "	�  �   

ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1169
شۇنداق بىر قهۋم كېلىشتىن بۇرۇن، قۇرئان ئوقۇغاننىڭ . قۇرئان ئوقۇڭالر: دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق
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ئۇ شۇنداق قهۋمكى، قۇرئاننى ئوقۇپ، ئۇنىڭ بهدىلىگه . باراۋىرىگه ئالالھنى، دىدارىنى، رازىلىقىنى سوراڭالر
ئهھمهد، ) پدارالردۇرئهنه شۇالر ھازىرمۇ بار بولۇپ، بۇالر دىنىي كهسى. (پۈچهك سورايدۇ  ئىنسانالردىن پۇل

  .تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1170
ئۆيۈڭالردا سۈره بهقهرهنى ئوقۇڭالر، ھهقىقهتهن شهيتان سۈره بهقهره ئوقۇلغان : دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق
  .ئۇنداقتا بۇ سۈرىنى ئوقۇغان قهلبكه تېخىمۇ كىرهلمهيدۇ. ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئۆيگه كىرهلمهيدۇ
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1171
قۇرئاننى سىلهرگه ئۆگىتىلگهندهك ئوقۇڭالر، ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇنقىالرنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئىبنى جهرير تهبرى ئۆز . ى ھاالك قىلىۋهتكهنئۇالرنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه بولغان ئىختىالپلىر
بۇ ھهدىستىن قۇرئاننىڭ تاۋۇشلىرىنىمۇ ئۆزگهرتىشتىن چهكلهيدۇ ھهم . تهپسىرىده توپلىغان، ھهسهن

  .ئۆزگهرتهلمهيدۇ
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ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1172
سۈره بهقهرهنىڭ ئهڭ ئاخىرىدىكى ئاشۇ ئىككى ئايهتنى ئوقۇڭالر، ھهقىقهتهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ .بهرگهن) كاڭلىرىدىن( رهببىم بۇ ئىككى ئايهتنى ماڭا ئهرشنىڭ تهھتىدىن
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لهيھى ئهمرۇ ئىبنى ئهسبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئه. 1173
بهنده رهببىگه، رهببى بهندىگه ئهڭ يېقىن بولىدىغان ۋاقىت كېچىنىڭ ئاخىرىقى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. شۇ سائهتلهرده ئالالھنى ئهسلهيدىغان كىشىلهردىن بولۇشۇڭغا قادىر بواللىساڭ، شۇنداق بول. يېرىمىدۇر
    .تىرمىزى، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

  ) ���� ($/ 3�<�  9g$, '[ L �	 KZ 9@R�	 "'i0 ) I	b@�	 (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1174
بهندىنىڭ ئالالھقا ئهڭ يېقىن بولىدىغان ھالىتى ئۇ ئالالھقا سهجده قىلغان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .پلىغان، سهھىھبهزار تو. ھالهتتۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1175
الھقا سهجده قىلىۋاتقان، بهندىنىڭ ئۆز رهببىگه ئهڭ يېقىن بولىدىغان ھالىتى ئۇ ئال: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. بۇ چاغدا دۇئاالرنى كۆپ قىلىڭالر. سهجدىده تۇرغان ھالهتتۇر
 ) ��� ( $(�Q �i1��� ./$�(�	 �'0 $��¶ v/ �i��<� ) I$^1�	 ��	 (j�  �   

الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 1176
ئىبنى . سىلهردىن ماڭا قىيامهت كۈنى مهجلىسته ئهڭ يېقىن بولىدىغىنىڭالر ئهخالقتا ياخشىراقىڭالر: دېگهن

  .نهججار توپلىغان، سهھىھ
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هت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇممه كهرهز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاي. 1177
  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. قويۇڭالر  قۇشالرنى ئۆز ماكانلىرىدا ئورۇنالشتۇرۇپ: مۇنداق دېگهن
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1178
مىيراس مېلىنى مىيراس ئهھلىنىڭ ئارىسىغا ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئانغا ئاساسهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مال بولسا، مىيىتكه  ئالالھنىڭ كىتابىدىكى مىيراس تهقسىماتىدىن ئېشىپ قالغان. تهقسىم قىلىپ بېرىڭالر
ئالىمالر مىيراس تهقسىماتىدىن . مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان. يېقىن ئهر كىشىگه بېرىلىدۇ

ئېشىپ قالغان، ئارتۇق چىقىدىغان مال مىيىتنىڭ ئهڭ يېقىن كىشىسىگه، بولۇپمۇ ئهر كىشىگه بېرىلىدۇ 
زهكهرىن . (كىشى تۇغقىنىغا بېرىلىدۇ، ئهلۋهتته شۇنداق ئهر كىشى بولمىسا، ئايال. دېگهنگه ئىجمائقا كهلدى

  )دېگهن سۆز ئهر اليىق دېگهنگه تهكىت تهنبىھدۇر
 M�Qo	 � $ 'g �[��D� $��9�	 � $R@V O$1�	 ��D� "h) ?{$Fg �/ �m<� ) P (.+��g \� �   

للهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ جۇھهيفهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 1179
چۈنكى، . قورسىقىڭ تىكلهشكىچه كۆپ يىيىشتىن بولدى قىل، ئازراق يىگىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھاكىم . كىشىلهرنىڭ بۇ دۇنيادا كۆپ ھالالردا قورسىقى توق يۈرگىنى ئاخىرهتته كۆپ ھالالردا ئاچ قالىدۇ
  . توپلىغان، سهھىھ

ىنى كۆپ تويغۇزۇپ، لهززهت پهيزىنى سۈرۈپ بولسا، مهقسهت ئاخىرهتتىكى نىسىۋىسىدىن قورسىق
  .ئاخىرهتته كۆپ ئاچ قالىدۇ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1180
مهسىلىلهرده ئالالھقا قازاسىنى قىلىپ ئادا ) ھهج، رامىزاندهكناماز، زاكات، : (ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. قهرزنى بېرىشكه، ۋاپا قىلىشقا ئالالھ ئهڭ اليىقتۇر. قىلىڭالر
 ?�Y �/ �G� '[ $�) 	'Rr(5 B L I$109�	 W�I � 	'Rr<	 ) E[ �� (.F{$  �   

قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  دىن رىۋايهتئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1181
. گه قولنى كهسسهڭالر بولىدۇ، ئۇنىڭدىن ئاز ئوغرىلىسا قولىنى كهسمهڭالر4/1بىر دىينارنىڭ : مۇنداق دېگهن

  . ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
  .يۈهن بولىدۇ 75ى 4/1يۈهن بولسا،  300بىر دىينار بىر مىسقال ئالتۇن بولۇپ، 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1182
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ياشقا كىرىدىغىنى ئازراقتۇر 70ئۈممىتىمنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 ) ��� (�	 ®/� n<� pR@��	 "'`�@0 �0u ) �� (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1183
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. ياشقا يېتىدىغانالر ئازدۇر 70ئۈممىتىمدىن : مۇنداق دېگهن
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1184
چۈنكى، . تۇرۇشلىرى جىمىغاندىن كېيىن، سىرتقا ئازراق چىقىڭالر-كىشىلهرنىڭ يۈرۈش: مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى . يۋانلىرى بولۇپ، شۇ سائهتته زىمىنغا كهڭ تارقىتىۋېتىدۇئالالھنىڭ نۇرغۇن ھا
  .توپلىغان، سهھىھ



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

209 

 ) ���� ( GL9�	 BZ ��	��  !$U��	 8LY 	'��<� ) G 9Q �� (·{$  �   

م ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 1185
ئىسىل خىسلهتلىك، ئهخالقلىق كىشىلهردىن ئۇالرنىڭ كهمچىلىكلىرىنى، : مۇنداق دېگهن

چۈنكى، . (لىكىن، شهرىئهتته بهلگىلهنگهن جازاالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا. نۇقسانلىرىنى ئهپۇ قىلىڭالر- ئهيىب
يۇقىرقى ). دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم فاتىمه ئوغرىلىق قىلسىمۇ قولىنى كېسهتتىم 

   .ھهدىسنى ئهھمهد، بۇخارى، ئهدهبته، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
 79^, 	YZ L �*RDI 	YZ 8�_Á 9R� �/ �D	IA sZ �	') G'^��	 L d'D��	 	'�<� ) � (��� �   

م ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 1186
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن سىلهرنى . سهجدىلهرنى رۇس، مهزمۇت قىلىڭالر-رۇكۇ: مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. سهجده قىلغان چېغىڭالردا ئارقامدىنمۇ كۆرۈپ تۇرىمهن-رۇكۇ
n�%	 	L9,L �D$1a	 p� 	LY$�L .i{Na	 ¥'+m� "'+m5 $�h) ¥'+m�	 	'�<�   QZ 890-� 	'1�� �/ L "$r�F�� !$g�) 	LIu5 B L �i�	'

 ng L b  �	 �Rr< $+� Wr< �/ L �	 ���L $+� n�L ) �� G �� (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1187
پهرىشتىلهر سهپلهرده تۇرغاندهك سهپلهرده سهپلهرنى تۈزلهڭالر، ھهقىقهتهن سىلهر : مۇنداق دېگهن

مۈرىلهر ئارىسىنى يېقىن باراۋهر قىلىڭالر، بوشلۇقنى ئېتىڭالر، قېرىندىشىڭالرنىڭ قوللىرىغا . تۇرىسىلهر
يهنى، ئۇالر سهپكه كىرمهكچى بولغاندا، قولۇڭالرنى مۇاليىم تۇتۇپ، (قوللىرىڭالرنى يۇمشاق تۇتۇڭالر 

كىم سهپلهرنى ئۇالپ، تۈز تۇرسا، ئالالھ . شهيتانغا بوشلۇق قالدۇرماڭالر) رۇڭالرجهينهكلىرىڭالرنى يىغىپ تۇ
. ئۇنىڭغا رهھمىتىنى ئۇالپ يهتكۈزىدۇ؛ سهپلهرنى ئۈزۈپ، بوشلۇق قالدۇرسا، ئالالھمۇ رهھمىتىنى ئۈزۈۋېتىدۇ

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
�	 ./$<Z "h) MNm�	 � ¥'+m�	 	'�<� MNm�	 ��� �/ �m ) � (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1188
ھهقىقهتهن سهپنى تۈزلهش نامازنى ياخشى ئادا . نامازدا سهپلهرنى تۈزلهڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .پلىغان، سهھىھمۇسلىم تو. قىلغانلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر
 �i� �(*�0 	'�(*,	 L 	L�* 	 L 	'^� L M$Db�	 	'56 L MNm�	 	'�<� ) �� (M�� �   

سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1189
ھهج قىلىڭالر، ئىبادهت بىلهن  ناماز ئوقۇڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر، ھهج قىلىڭالر، ئۆمره: مۇنداق دېگهن

مۇستهھكهم تۇرۇڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى مۇستهھكهم قىلىدۇ، توغرا يولغا ھىدايهت . ئىستىقامهت قىلىڭالر
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. قىلىدۇ
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ئۇبادهت ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1190
يېقىن ھهممىسىده ئىجرا - ئالالھنىڭ ھهد، جازا، قانۇن بهلگىلىمىلىرىنى يىراق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئالالھ يولىدا ۋهزىپه ئىجرا . غۇزۇڭالرقىلىپ مۇستهھكهم بهرپا قىلىڭالر، يهنى يېقىن تۇغقان بولسىمۇ جازانى تۇر
ئىبنى ماجه . تهنه، ماالمهتلىرىگه پهرۋا قىلماڭالر، قورقماڭالر-قىلىشتا تاپا قىلغۇچى ماالمهتچىنىڭ تاپا

  .توپلىغان، سهھىھ
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نى بۇشهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى نۇئمان ئىب. 1191
ئالالھ بىلهن قهسهمكى، يا سىلهر سهپلىرىڭالرنى . سهپلىرىڭالرنى تۈزلهڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئهبۇ داۋۇد . بىرىگه زىت، مۇخالىپ، مۇتهپهررىق قىلىۋېتىدۇ-تۈزلهيسىلهر ياكى ئالالھ قهلبىڭالرنى بىر
  .توپلىغان، سهھىھ
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 بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. 1192
سهپلىرىڭالرنى تۈزلهڭالر، شهيتانالر خۇددى قوينىڭ قارا قوزىسىدهك قېتىڭالرغا : مۇنداق دېگهن

ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى، قوينىڭ بالىلىرى دېگهنلىرى نېمه ئۇ؟ دىيىلدى، رهسۇلۇلالھ . كىرىۋالمىسۇن
ئهھمهد، ئهبۇ شهيبه، . دىسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئۇ يهمهن زىمىنىدا بولىدىغان تۈكسىز قارا قوزا دې

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1193
. ، ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى ئارقامدىنمۇ كۆرۈپ تۇرىمهنسهپلىرىڭالرنى تۈزلهپ زىچ تۇرۇڭالر: مۇنداق دېگهن

  .بۇ مۆجىزىدۇر. بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 1194
جېنىم ئىلكىده بولغان زات ئالالھ بىلهن قهسهمكى، . سهپلىرىڭالرنى تۈزلهڭالر، زىچ تۇرۇڭالر: مۇنداق دېگهن

  . تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ. ھهقىقهتهن مهن سهپلىرىڭالر ئارىسىدا شهيتانالرنى خۇددى توپا رهڭ بوز قويدهك كۆردۈم

ته شهيتاننى قوغالپ چىقىرىش، ئىتتىپاقلىق، ناماز كامىللىقى، نامازنىڭ ياخشىلىقى، سهپلهرنى سۆزلهش
  .پهرىشتىلهردهك سهپ تۈزۈش، ھهتتا ئۇرۇشتىكى سهپلهرگىمۇ مۇناسىۋىتى باردۇر
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يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزى. 1195
، ئادهم )ئالالھ ساقلىسۇن(گۇناھى كهبىيرلهرنىڭ ئهڭ چوڭى ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش : مۇنداق دېگهن
  .هھىھبۇخارى توپلىغان، س. ئانىغا ۋارقىراش، يالغان گۇۋاھلىق بېرىش قاتارلىقالردۇر-ئۆلتۈرۈش، ئاتا
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1196
همكى، ئالالھ بىلهن قهس. يېزىۋهرگىن، پۈتكىن: ئاغزىغا ئىشارهت قىلىپ تۇرۇپ مۇنداق دېگهن  ۋهسهللهم

  . بۇنىڭدىن پهقهت ھهق، ھهقىقهتال چىقىدۇ

بۇ سۆز مۇنداق دېيىلگهن ئىدى، ئىبنى ئهمرۇ يادا ئېلىش ئۈچۈن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
بۇ ئىشنى قۇرهيشلهر ئهيىبلهپ توسقاندا، . ۋهسهللهمنىڭ ئاغزىدىن چىققان بارلىق سۆزلهرنى خاتىرىلهيدۇ

هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه دهيدۇ، دهل شۇ جايدا شۇنداق ده، بۇ ئىشنى ر–توختاپ قالىدۇ
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، دارمى توپلىغان، سهھىھ. دېگهن

 �RF�	 >@10 L �m@�	 	'�� ��h) 9ª�$� 	'��*D	 ) ! (O$@  ��	 �   

ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 1197
ھهقىقهتهن ئۇ كۆزنى روشهن قىلىدۇ، تۈك . ئىسمهد تاشلىرى بىلهن سۈرمه تارتىڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئۆستۈرىدۇ، يهنى كىرپىكنى ئۆستۈرىدۇ
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ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلال. 1198
يهنى، ئىككى ئالهملىك باالالردىن، . قىلغان دۇئاالرنىڭ كۆپىنچىسى ئاپىيهت ئىدى  ۋهسهللهمنىڭ

  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن. ساالمهت قىلىشنى سوراش ئىدى-مۇسىبهتلهردىن ساقلىنىش، ساق
 ) ��� ( � $R@V O$1�	 ��D� M�Qo	 � $ 'g ��'�� $��9�	 ) n� ("$�, �   

سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1199
كىشىلهرنىڭ بۇ دۇنيادا دائىم ھالدا كۆپ تويۇپ كهتكىنى ئاخىرهتته بهك ئۇزۇن مهزگىل ئاچ : مۇنداق دېگهن

  .شۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ روزا تۇتايلى .توپلىغان، ھهسهنئهبۇ نۇئهيىم . قالىدۇ
 ) ���� ( P	'��	 � �i��  !��D� ) " § �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1200
. سۋاكنى الزىم تۇتۇڭالرمهن سىلهرگه مىسۋاك توغرىلىق بهك كۆپ سۆزلىدىم، يهنى مى: دېگهن  مۇنداق

  .ئالىمالر بۇ ھهدىسكه مىسۋاكنى كۆپ سېلىش دهپ باب قويدى. نهسهئى، ئهھمهد، دارمى توپلىغان، سهھىھبۇخارى، 
 ) ��� ( ��$�� � �G6 ��	 $0$rQ ��D� ) �[ �� (G'R�/ ��	 �    

هللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ س. 1201
ئادهم بالىلىرىنىڭ خاتالىقلىرىنىڭ كۆپىنچىسى تىلىدا بولىدۇ، يهنى تىل ئارقىلىق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. كۆپ خاتالىشىدۇ
 ) ���� ( &'@�	 �/ ~(�	 3	u  ��D� ) P q �� (M�0�[ \� �   

ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ . 1202
چىقىشتا -ھاجهتخانىغا كىرىپ. (قهبره ئازابىنىڭ كۆپىنچىسى سۈيدۈكتىن بولىدۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) سۈيدۈكتىن قاتتىق ھهزهر قىلىڭ
$[¸	�< ®/� j()$1/ ��D� )�� ��  �[ ( L�  ��	 �  ) �� �� ( �/$  �� .@(  �  ) 9  �� (?�$/ �� .m  �   

ئۈممىتىمنىڭ مۇناپىقلىرىنىڭ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1203
بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، تهبرانى، بهيھهقى ئىبنى ئهمرۇدىن، ئۇقبهت ئىبنى ئامردىن، . كۆپىنچىسى قارىيلىرىدۇر

  . برانى ئىبنى ئهدى ئهسمهد ئىبن مالىكدىن توپلىغان، ئهلبانى تهكشۈرۈپ سهھىھ دېگهنته
  .ئهمهلىيهتتىمۇ كۆپىنچى قارىيالردىن مۇناپىق چىقتى، بولۇپمۇ دىندىن خهۋىرى يوق، خۇراپىي قارىيالر

.12	 � .gIG $� �	 �R)I BZ M9^, K$R5 � 9^�0 ���/ �/ ��� ��h) G'^��	 �/ ��D�  .U�rQ $� �1  � L ) �� 9R, ��	 (.�$) \� �   

ئهبۇ فاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1204
ھهقىقهتهن ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان ئالالھتائاالغا بىر . سهجدىنى كۆپ قىلىپ بهرگىن: مۇنداق دېگهن

ھ ئۇ كىشىنى شۇ سهجده باراۋىرىگه جهننهتته بىر دهرىجه كۆتۈرىدۇ، ئۇ كىشىدىن بىر سهجده قىلسىال ئالال
  . ئىبنى سهئىد بىلهن ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. خاتالىقنى ئۆچۈرىدۇ

  .نامازنى كۆپ ئوقۇڭالر، قۇرئان سهجدىسىنىمۇ كۆپ قىلىڭالر
 .12	 ºD �/ $]h) �$� BZ M'< B L &'� B �/ ��D� ) �� d �� (3'0� \� �   

ئهبۇ ئهييۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1205
ئىبادهتلهرگه، مهئسىيهتتىن يېنىشقا پهقهت  –يهنى تائهت (ال ھهۋله ۋهال قۇۋۋهته ئىلال بىلالھ : مۇنداق دېگهن

دېگهن بۇ ) قۇۋۋهت يوقتۇر –بار، ئالالھنىڭ ياردىمىسىز كۈچ  قۇۋۋهت –ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهنال كۈچ 
ئهبۇ يهئال، تهبرانى، ئىبنى ھهببان . چۈنكى، بۇ كهلىمه جهننهتنىڭ كاڭلىرىدىن. كهلىمىنى كۆپ دېگىن

  .توپلىغان، سهھىھ
 pR�$� qI9< L �	 �$�< 9R� ®/� �/ !'k �/ ��D� ) �$���	 I	b@�	 ��i�	 H5 j��$�r�	 ( � ��$g  
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1206
قهدىرىدىن قالسا، كۆز تېگىش بىلهن ئۆلۈپ -ئۈممىتىمنىڭ كۆپىنچىسى ئالالھنىڭ قازايى: مۇنداق دېگهن

  .ىغان، ھهسهنتهيالىسى، ھاكىم، بهزار، زىيائۇلمهقدهسى، بۇخارى تارىخدا توپل. كېتىدۇ
بۇ ھهدىستىن ئۆز ئهجىلى بىلهن ئۆلۈشتىن سىرت، كۆز . كۆز تېگىش ھهق دېگهننى يۇقىرىدا يازدۇق

قهدهر - ئهمما، قازايى. لېكىن ھهممىسى تهقدىر، ئالدىن يېزىلغان. تېگىش بىلهنمۇ ئۆلۈپ كېتىش چىقىدۇ
ئهركىنلىك بېرىپ يازغان، بۇمۇ تهقدىر ئالالھ ئۆزىال يازغىنىدۇر، بىزنىڭ قولىمىزدىن كېلىدىغان ئىشالرغا 

  .لېكىن، پهرقى بارده، نۇرغۇن ئىشنى ئۆزىمىز خاالپ قىلىمىز. ھهممىسى ئالدىن يېزىلدى
?�a	 ?�Y ³ &$< ®/� �/ ngI j�  4�� 	Yh) 8~< 91  $i�/ \ nDL �	 "h) j�  MNm�	 	L��D� : 4�� "N) �� "N) "Z 9; $0
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ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1207
ھهقىقهتهن ئالالھ قهبرهم يېنىدا بىر . ساالمالرنى كۆپ قىلىڭالر-ماڭا دۇرۇت، دۇئايى: مۇنداق دېگهن

شى ماڭا دۇرۇت ساالم يوللىسا، ئۇ پهرىشته ئۈممىتىمدىن بىر كى. پهرىشتىنى ماڭىال مۇئهككهل قىلىپ قويدى
ماڭا مۇنداق دهيدۇ، ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، پاالنىنىڭ بالىسى پاالنى مۇشۇ سائهتته ساڭا 

  .دهيلىمى فىردهۋىسته توپلىغان، ھهسهن. ساالم يوللىدى- دۇرۇت، دۇئايى
j�  j�m0 ��� ��h) .R2	 �'0 � j�  MNm�	 	L��D�  �5N� 4�  >��  BZ .R2	 �'0 9�� ) �[ P (8I$m�A	 G'R�/ \� �   

ئهبۇ مهسئۇدىلئهنسارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1208
چۈنكى، كىم ماڭا جۈمئه . ماڭا جۈمئه كۈنده كۆپ دۇرۇت، ساالم يولالڭالر: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھاكىم، بهيھهقى . نى دۇرۇت، ساالم يوللىسا، ئۇنىڭ دۇئايى ساالملىرى ماڭا تهڭلىنىدۇ، يهتكۈزىلىدۇكۈ
  .توپلىغان، سهھىھ
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هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 1209
كىم ماڭا . ساالمالرنى كۆپ يولالڭالر-ماڭا جۈمئه كۈنىده ۋه جۈمئه كېچىسى دۇرۇت، دۇئايى: مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. رهھمهت يولاليدۇ 10رهھمهت قىلىدۇ،  10، ئالالھ ئۇ كشىگه بىر قېتىم دۇرۇت يوللىسا
	 �Y$[ �DY 	L��D�!	u�� : !'a	 ) n� q " ! ( �  ��	 �  ) �[ P ( M�0�[ \� �  ) �[ n� �� (���  

لهززهتنى كېسىپ تاشلىغۇچى ئۆلۈمنى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1210
اكىم، بۇ ھهدىسنى تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئهبۇ نۇئهيىمالر ئىبنى ئۆمهردىن، ھ. كۆپ ئهسلهڭالر

  .، سهھىھتوپلىغانبهيھهقى ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن  بهيھهقى ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، ئهۋسهت، ئهبۇ نۇئهيىم،
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ئهبۇ ھۈرهيره، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1211
كىم ئۇنى تار، قىيىن تۇرمۇشتا . لهززهتنى ئۈزگۈچى ئۆلۈمنى كۆپ ئهسلهڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كىم !) ده–، ئۆلسه ھهممىسى قالىدۇچۈنكى(ئهسلىسه، ئۆلۈمنى ئهسلهش ئۇنىڭ تۇرمۇشىنى كهڭرى قىلىۋېتىدۇ 
چۈنكى، ئۆلۈم (ئۆلۈمنى كهڭرى تۇرمۇشتا ئهسلىسه، بۇ ئهسلهش ئۇنىڭ تۇرمۇشىنى تار، قىيىن قىلىۋېتىدۇ 

  .بهيھهقى، ئىبنى ھهببان، بهزار توپلىغان، سهھىھ). تهھدىد، تهييارلىق قىلغىلى سالىدۇ
MG$_V �/ 	L��D� :� &$c "� n@< �	 BZ ��Z B "� �D$5'/ $['1(� L $_1�� L �i1� ) 9  d (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1212
ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق دېگهن شاھادهت كهلىمىسىنى سىلهر بىلهن ئۇنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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بۇ شاھادهت كهلىمىسىنى ئۆلۈش ئالدىدىكى جان، . لىشتىن بۇرۇن كۆپ قىلىۋېلىڭالرئارىلىقى توسۇلۇپ قې
  .ئهبۇ يهئال ئىبنى ئهدى توپلىغان، ھهسهن. سهكراتقا چۈشكهن كىشىلهرگه تهلقىن قىلىپ، تاشالپ دىگۈزۈڭالر
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1213
. جهننهتنىڭ تۇپرىقى پاك، مۇنبهت، سۈيى تاتلىق، ئۇنىڭغا دهرهخلهرنى كۆپ تىكىۋېلىڭالر: مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. ه ئىلال بىلالھ دېگهن كهلىمىنى كۆپ دىيىشتۇرئۇ بولسا، ال ھهۋله ۋهال قۇۋۋهت
&'< �/ 	L��D� : .12	 #'1D �/ $]h) �$� BZ M'< B L &'� B ) 9  (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1214
چۈنكى، ئۇ . ال ھهۋله ۋهال قۇۋۋهته ئىلال بىلالھ دېگهن بۇ كهلىمىنى كۆپ دهڭالر: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

   .ئىبنى ئهدى توپلىغان، سهھىھ. جهننهتنىڭ كاڭلىرىدىندۇر
 ) ����( nR*�	 $/ $@D	I &	b0 B ng��	 "h) &$R1�	 qu[ �/ 	L��D� ) G (��$g �   

ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 1215
بولۇپمۇ (كىشى ئايىغى بولسىال، دائىم سهپهرگه چىقااليدۇ . ئاياغنى كۆپ قىلىپ قويۇڭالر: مۇنداق دېگهن

  ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ). ئۇرۇش سهپىرىگه ئاتىلىنااليدۇ
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بۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئه. 1216
. كىشىلهرنىڭ ئهڭ ھۆرمهتلىكى ئهڭ تهقۋاراقىدۇر، ئالالھدىن ئهڭ قورققىنىدۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1217
كىشىلهرنىڭ ئهڭ ھۆرمهتلىك، ئۇلۇغراقى ئىبراھىم ئوغلى ئىسھاق ئوغلى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى يۈسۈف ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ پهي  يهئقۇپ ئوغلى يۈسۈف ئهلهيھىسساالمدۇر،
  .بهيھهقى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. نهۋرىسى، بۇالرنىڭ ھهممىسى پهيغهمبهرلهردۇر
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لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلله. 1218
. يهنى ئۇنى يۇيۇپ، تاراپ، پاكىز تۇتقىن. چېچىڭنى ھۆرمهتلهپ ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىل: مۇنداق دېگهن

  .نهسهئى توپلىغان، ھهسهن
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لهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئه. 1219
  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن. ناننى ھۆرمهتلهڭالر، ئۇنى ئۇلۇغ بىلىڭالر: مۇنداق دېگهن

 ) ���� ( �RF�	 	'/�D� ) I	b@�	 (.F{$  �   

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1220
  . بهزار توپلىغان، سهھىھ. ھۆرمهتلهپ پاكىز تۇتۇڭالر چاچنى: مۇنداق دېگهن

  .چاچ قويۇش دىنسىزالرغا ئوخشىمىغان ھالهتته سۈننهتتۇر، قويمىسا گۇناھكار بولمايدۇ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1221
پاسات دهۋرىده ئوقيالىرىڭالرنى سۇندۇرۇۋېتىپ، ئۇنىڭ زهي تارىسىنى ئۈزۈۋېتىپ، -پىتنه: مۇنداق دېگهن
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ڭ ئىككى بالىسىنىڭ ياخشىسى بولۇڭالر، يهنى ئادهم ئاتىنى. ئۆيلىرىڭالرنىڭ ئىچكىرىسىنى الزىم تۇتۇڭالر
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. قابىلدهك قاتىل بولماي، ھابىلدهك زۇلۇم قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلگۈچى بولۇڭالر

 ) ���� ( O$1�	 3I O-@�	 �FD	 ) " G (O$� �� ��< �� >�$e �   

ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى سابىت ئىبنى قهيس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 1222
قايغۇ، كېسهل ئازابىنى، پېقىرلىقنى -ئى ئىنسانالرنىڭ پهرۋهردىگارى، بۇ غهم: ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتى

  .ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ئۆزۈڭ كۆتۈرۈۋهتكىن
 O$1�	 3I O-@�	 �FD	 ! O$1�	 ��Z ) q (¯09Q �� W)	I �   

ئىبنى خهدىچه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى راپىئ . 1223
قايغۇنى، -كىشىلهرنىڭ رهببى، ئىالھى ئى ئالالھ، بۇ پېقىرلىقنى، غهم: ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتى

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئهلهمنى ئۆزۈڭ كۆتۈرۈۋهتكىن-دهرت
1�	 3I O-@�	 �FD	 O$ ! Pyz 3�i�	 �Fi0 B ) �NQA	 �I$i/ � jr{	�%	 (·{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم يهنىال . 1224
ۈڭ ئهلهم، پېقىرلىقنى ئۆز- قايغۇ، دهرت- ئى كىشىلهرنىڭ پهرۋهردىگارى، بۇ غهم: يۇقىرىقىدهك دۇئا قىالتتى

  .خهرائتى توپلىغان، سهھىھ. ، قىيىنچىلىقالرنى سهندىن باشقىسى كۆتۈرۈۋېتهلمهيدۇباالالرنى-مۇشهققهت. كۆتۈرگىن
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1225
. ماڭا ئالته ئىشتا كېپىل بولساڭالر، مهن سىلهرگه جهننهتكه كىرىشىڭالرغا كېپىل بولىمهن: مۇنداق دېگهن

ۋهده قىلسا،  - 3. ئامانهت قويۇلسا، خىيانهت قىلمىسۇن -2. بىرىڭالر سۆز قىلسا، يالغان سۆزلىمىسۇن -1
 -6. قولۇڭالرنى ھارامدىن تارتىڭالر -5. كۆزۈڭالرنى ھارامدىن يۇمۇڭالر -4. خىالپلىق قىلمىسۇن

  .بهغۋى، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. ئهۋرىتىڭالرنى ھارامدىن ساقالڭالر
D91  �r)� L .i{Na	 �i��  >�� L I	��A	 �i/$R� nD� "'{$m�	 � ) " G �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر . 1226
تائامىڭالرنى ياخشى كىشىلهر يىدى، : قېتىم روزا تۇتقۇچىالرنى، ئىتپار قىلدۇرغانالرغا مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى . يۈڭالردا روزا تۇتقانالر ئىپتار قىلدىپهرىشتىلهر سىلهرگه رهھمهت يوللىدى، ئۆ
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1227
ئىبنى . قۇچ، گۆشخور ھايۋانالردىن ھهرقانداق مهگىنلىكىنى يىيىش ھارامدۇريىرت: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .شىر، يولۋاس، بۆره، يىلپىز، ئىت، مۈشۈك، تۈلكه، تىمساق قاتارلىقالر: مهسىلهن. ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1228
. ئۆزۈڭالرنى تاقهت قىالاليدىغان، قادىر بوالاليدىغان ئهمهللهرگه تهكلىپ قىلىڭالر  سىلهر: مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن ئهمهللهرنىڭ . چارچاپ قالىسىلهر- ىلهر ھېرىپچارچاپ قالمايدۇ، س-چۈنكى، ئالالھ ھېرىپ
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى . ئالالھقا ئهڭ سۆيۈملۈك، دوستراقى گهرچه ئاز بولسىمۇ، دائىم داۋام قىلغىنىدۇر

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1229
سىلهر ئۆزۈڭالرنى تاقهت قىالاليدىغان، قادىر بوالاليدىغان ئهمهللهرگه تهكلىپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ۇرداۋام قىلغىنىد ھهقىقهتهن ئهمهلنىڭ ئهڭ ياخشىسى گهرچه ئاز بولسىمۇ. قىلىڭالر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1230
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، . ياخشىراقىدۇرمۆئمىنلهرنىڭ ئىمانى ئهڭ كامىلراقى ئهخالقى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان

كهلدىده، -تۇغما ئىقتىدارلىق، ئهسلى ئهخالق ۋه كهسپى ئهخالقتا، كىشىلىك مۇناسىۋهتته، باردى
بېرىشته، مۇنازىرىده، ئائىلىده، قوشنىالر ئارىسىدا ھهتتا دۆلهتلهرگه خهلقئارالىق -تىجارهتته، ئىلىم ئېلىش

  .شى ئهخالقتا ياخشى ئهخالقلىق بولياخ
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1231
ئۇالر ئهخالقى ياخشى بولغانلىقتىن، . مۆئمىنلهرنىڭ ئىمانى كامىلراقى ئهخالقى ياخشىراقىدۇر: اق دېگهنمۇند

كىشىلهر بىلهن . كىشىلهردىن ئازار يهيدۇكى، ئازار بهرمهيدۇ. ئهتراپى دهسسىلىپ، كهمتهرلىك بىلهن ياشايدۇ
. ، ئۇالر بىلهنمۇ كېلىشكىلى بولىدۇئىتتىپاق ياشايدۇ، كېلىشىپ ياشايدۇ- ئۈلفهت بېرىشىپ، ئىناق- ئۈنسى

ئۈلفهت بهرمهيدىغان، كېلىشىپ ئۆتمهيدىغان، كىلىشكىلىمۇ بولمايدىغان بۇنداق كىشىده -كىشىلهرگه ئۈنسى
  .بۇ ھهدىس ئهۋسهتته بار بولۇپ، سهھىھ. ياخشىلىق يوقتۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1232
سىلهرنىڭ ئهڭ . مۆئمىنلهرنىڭ ئىمانى ئهڭ كامىلراقى ئهخالقى ئهڭ ياخشىراقىدۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ  .نى ھهببان توپلىغان، سهھىھتىرمىزى، ئىب. ياخشىڭالر ئاياللىرىغا ياخشىلىق قىلغان ياخشى كىشىدۇر
  .، ياخشى مۇئامىلىده بولۇش كۆرسىتىلىدۇھهدىسته ئهخالقتا ياخشى بولۇشتىن باشقا ئاياللىرىغا ياخشىلىق قىلىپ

 ) ���� ( �	G $_/'� L �	LG $_1� L �$+V �(@�	 "$@�� ) �� (L�  >1� .i��/ �    
ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مهلىيكهت بىنتى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدى .1233

بۇ ھهدىسنى . كالىنىڭ سۈتى شىپادۇر، يېغى داۋادۇر، گۆشىده كېسهل باردۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
تهبرانى توپلىغان، ھاكىم مۇستهدرهكته ئوخشىشى بولۇپ، ئىمام زهھهبى زهئىپ دېگهن ئىكهن، ئهمما ئهلبانى 

  .ېگهن، بۇ ھهدىسنى ھهسهن دېگهنلهرمۇ باردۇرتهكشۈرۈپ سهھىھ د
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 ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. 1234
. ماختالغان ھالدا ياشىغىن- يېڭى كىيىم كىيگىن، مهدھىيلهنگهن: ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا مۇنداق دېگهن

ئاخىرهتته ياخشى رىزق -ئالالھ ساڭا قهلبىڭ خۇشال، خۇرسهن بولغۇدهك رىزق بهرسۇن، يهنى دۇنيا
). بولغان مهدھىيىگه اليىقتۇرئۇ راستىنال شهھىد (بهرسۇن، دۇنيادا سالىھ باال ئاتا قىلسۇن دېگهن مهنىده 

  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
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سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1235
چۈنكى، كىر ئاسان بىلنىشىپ . (كىيىم كىيىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇ پاكتۇر، پاكىز تۇرىدۇئاق : مۇنداق دېگهن
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ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ھاكىم . ئاق كىيىملهرگه مىيىتلهرنى كىپهنلهڭالر) يۇيۇلىدۇ
  .توپلىغان، سهھىھ

 "Z L �D$5'/ $_�) 	'1+D L �i�$�e yQ �/ $]h) ¢$�@�	 �i�$�e �/ 	'�@�	 �RF�	 >@10 L �m@�	 	'�� 9ª�	 �i�$�D� yQ �/ ) ! G ��
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1236
ى چۈنكى، ئۇ كىيمىڭالرنىڭ ياخشىسىدۇر، مىيىتلهرن. ئاق كىيمىڭالرنى كىيىڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن سۈرمهڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئىسمهت دېگهن تاشتۇر، ئۇ كۆزنى . ئاق كىيىمگه كىپهنلهڭالر
  .، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد. روشهنلهشتۈرۈپ، كىرپىك تۈكىنى ئۆستۈرىدۇ

�F�	 .�'@�z KZ �mR�	 9R� .R2	 �'0 � 4g�5 ®�	 . $��	 	'�*�	  ) ! (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1237
جۈمئه كۈنىدىكى ئۈمىد قىلىنىدىغان دۇئاالر ئىجابهت بولىدىغان سائهتنى ئهسىردىن كېيىن : مۇنداق دېگهن

  .ن، ھهسهنتىرمىزى توپلىغا. كۈن كىرگۈچه ئىزدهڭالر، تهلهپ قىلىڭالر
 ) ���� ( "$�/I �/ .��� �Q6 I9(�	 .��� 	'�*�	 ) �m� ��	 (.0L$R/ �    

مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1238
  .وپلىغان، سهھىھئىبنى نهسىر ت. قهدىر كېچىسىنى رامزاننىڭ ئهڭ ئاخىرقى كېچىسى ئىزدهڭالر: مۇنداق دېگهن

 $_*��1) $_*0�I 9< sh) �5L � "$�/I �/ �Q	LA	 �FR�	 � I9(�	 .��� 	'�*�	 ) �$���	 �� �� (�� ��$g �   

جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1239
كۈندىن ئىزدهڭالر، بولۇپمۇ تاق  10ئاخىرقى زان ئېيىنىڭ قهدىر كېچىسىنى رام: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى چۈشىده كۆرگهن، بۇ توغرىسىدا (ھهقىقهتهن مهن ئۇ كېچىنى كۆرۈپ، ئۇنتۇپ قاپتىمهن . كۈنلىرىدىن
  ئهھمهد، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ). يۇقىرىدا ئۆتتى

 ) ���� ( �0�F  L W@, .��� I9(�	 .��� 	'�*�	 ) �� (.0L$R/ �   

مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1240
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. كېچىسى ئىزدهڭالر –27رامزاننىڭ قهدىر كېچىسىنى : مۇنداق دېگهن

 ) ���� ( 909� �/ $´$Q '� L �*�	 ) G � �� (9R, �� n_, �   

سهھل ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1241
. گهرچه بىر تال تۆمۈر ئۈزۈك بولسىمۇ ئىزدىگىن دېگهنمېھرىگه تويلۇق : ۋهسهللهم ئۇ خوتۇن ئالماقچى بولغاندا

  )زى بولسا شۇ كۇپايه ھهم دۇرۇس بولىدۇئايال كىشى را( .ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
 j<	'@�	 W@��	 4�  ��`0 N) b^  L� �D9�� �R� "h) �Q	LA	 �FR�	 � $['�*�	 ) � (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1242
ئهگهر بىرىڭالر ئاجىز كهلسه، رامزان ئېيىنىڭ . دا ئىزدهڭالر10ئاخىرقى قهدىر كېچىسىنى : مۇنداق دېگهن

  .كىچىسى - 27يهنى . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ئاخىرقى قېلىپ قالغان يهتتىسىده مهغلۇپ بولمىسۇن
�Q	LA	 �FR�	 � $['�*�	 : .��� �Q6 L� p(@5 �Ne L� p(@5 �� L� p(@5 W@, L� p(@5 W�5 � )P ! ��  �[ (M�i� \� �   

ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1243
قهدىر كېچىسىنى ئاخىرقى ئون كۈنده قالغان توققۇزىدا، يهتتىسىده، بهشىده، ئۈچىده ئهڭ : مۇنداق دېگهن

  .زى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، تىرمى. ئاخىرقى تاق كېچىلىرى ئىزدهڭالر
"$�/I �/ �Q	LA	 �FR�	 � $['�*�	 : 4(@5 .�/$Q � L 4(@5 .R�$, � L 4(@5 .R,$5 � ) G § �� (O$@   
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1244
ىسىنى رامزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئىزدهڭالر، قېلىپ قالغان توققۇزىنچى، قهدىر كېچ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. يهتتىنچى، بهشىنچى كېچىسى ئىزدهڭالر
 .�/$%	 L .R�$��	 L .R,$*�	 � $['�*�	 L "$�/I �/ �Q	LA	 �FR�	 � $['�*�	 ) G (9�R, \� �   

توپلىغان، بۇ ھهدىس   ۇد ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئهبۇ داۋ. 1245
  .يۇقىرىدىكىگه ئوخشاشتۇر

 ) ���� ( �DY ngI KLx) j(� $) $_�[-� �{	�+�	 	'(�� ) ! � �� (O$@  ��	 �   

ئهلهيھى  ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 1246
مالدىن ئېشىپ قالسا، مىيىتكه ئهڭ . مىيراس مېلىنى مىيراس ئهھلىگه تهككۈزۈڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. يېقىن ئهر كىشىگه بېرىلىدۇ، شۇ اليىقتۇر
 ) ���� ( ?*�� �b�	 ) �� (�  ��	 �   

هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئ. 1247
تهبرانى ) پاسات دهۋرىده شۇنداق-يهنى پىتنه(ئۆيۈڭنى الزىم تۇتقىن : ۋهسهللهم، ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ��� ( .12	 ��) $_�gI �b�	 ) q (.¬$g �� .0L$R/ �   

يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ مۇئاۋىيهئىبنى جاھىمهت رهزى. 1248
. جهننهت ئاناڭنىڭ پۇتى ئاستىدا، ئاناڭنى الزىم تۇتۇپ ياخشىلىق قىلغىن: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
 $_/	9<� >» .12	 "h) $_/b�	¡  M9�	'�	 vR0 ¡  ) " �� (.¬$g �   

اھمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ج. 1249
ئهھمهد، . ئاناڭغا ياخشىلىق قىل، ھهقىقهتهن جهننهت ئۇنىڭ قهدهملىرى ئاستىدىدۇر: مۇنداق دېگهن

  . نهسهئى توپلىغان، بۇ ھهدىس ھهسهن
  .هتكه كىرىدۇ، بۇ ئوچۇق سۆزلهنگهنئانىغا ياخشىلىق قىلسا جهنن-ھهدىستىن مهقسهت ئاتا

 ) ���� ( �	�D�	 L &N2	 	Y $�� 	'w�� ) ! ( ��� �  ) P " �� (�/$  �� .R��I �   

ئهنهس رهبىيئهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1250
يهنى، ئى كاتتا ئۇلۇغلۇق، سېخىيلىق (هلجهاللى ۋهلئىكرام سىلهر دۇئادا ياز: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. مۇشۇ سۆزنى دىيىش بىلهن دۇئادا چىڭ، مۇستهھكهم تۇرۇڭالر. دىيىشنى الزىم تۇتۇڭالر) ئىگىسى ئالالھ
   .تىرمىزى، ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( ¹*Q	 } �+i�	 �RV ?1  E�� ) G �� (���D �� ���  �   

ئۇسهيىم ئىبنى كۇلهيىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى دادىسىدىن، بوۋىسىدىن، ئۇ . 1251
كۇفرى : ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى، مهن مۇسۇلمان بولدۇم دېگهنده، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

يهنى، جىنسى ئهزانىڭ ئۇچىدىن . (ھالهتته ئۆسكهن بۇ چېچىڭنى چۈشۈرۈۋېتىپ، ئۆزۈڭنى خهتنه قىل دېگهن
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن) ئوشۇق جۈزئىسىنى كىسىۋېتىش خهتنه دىيىلىدۇ

 ) ���� ( ��@r�	 �	 ) G (.�/I \� �   

ئهبۇ رهسمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1252
ئهبۇ داۋۇد . ئالالھ تهبىبدۇر، يهنى ئهڭ ياخشى شىپالىق ئاتا قىلىپ، داۋالىغۇچىدۇر :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان سهھىھ
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ۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبى ئهۋپا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 1253
يهنى ئۇ توغرا، . (قازى زۇلۇم قىلمىسال، ئالالھ ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولىدۇ: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

قازى ھۆكۈمده زۇلۇم قىلىپ ،جهبر سالسا، ئالالھ ئۇنىڭدىن ) ئادىل ھۆكۈم قىالاليدۇ، ھهقته چىڭ تۇرااليدۇ
  .تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن. زىم تۇتىدۇده، ئۇنى شهيتان ال–خالىي بولىدۇ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1254
ىگه ئىگىدۇر، ئانا تهرهپ تاغا ۋارىسى يوق كىشىگه ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى ئىگىسى يوق كىش: مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ۋارىستۇر
   

  يهنى ئى ئالالھ دېگهن سۆز بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر )	��_�( ئالالھۇممه
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هلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىي. 1255
ئى ئالالھ، ماڭا رىزقلىرىنىڭ كهڭرىسىنى يېشىم چوڭىيىپ قېرىپ قالغاندا، ئۆمرۈم : قىالتتى  مۇنداق دۇئا

  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن. ئۈزۈلۈپ ئاخىرلىشاي دېگهنده قىلىپ بهرسىله
 ) ���� (nRg	 �_��	  .D~�	 �/ .i¦ >�Rg $/ j+R� .109a$� ) � �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1256
ئى ئالالھ، مهدىنىگه مهككىگه قىلىپ بهرگهن بهرىكهتلىرىدهك ئىككى ھهسسه ئارتۇق : مۇنداق دۇئا قىلغان

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. هرسىلهبهرىكهت قىلىپ ب
 ) ���� ( s$@�A	 91  ��R� p,'< p� $/L ) . q ! � ( M�0�[ \� � .  9; &6 �#I nRg	 �_��	 ) $5'< $��9�	 �(  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1257
ئى ئالالھ، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئائىلىسىنىڭ رىزقىنى : دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق

  .مۇسلىم، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. قۇۋۋهت قىلىپ بهرسىله-دۇنيادا كۈچ
 "' $r�	 L �Rr�$� ?��@, � N*< ®/� �$1) nRg	 �_��	 ) �� �� (8�RVA	 MG�� \� �   

ت ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ بهرده. 1258
ئى ئالالھ، ئۈممىتىمنىڭ تۈگهپ يوقىلىشىنى ئۆزلىرىنىڭ يولىدا ئۆلۈپ شهھىد : ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىلغان

شهھىد بولىدىغان قىلىپ بولىدىغان، ئۆزلىرىنىڭ يولىدا قىلچ، نهيزه يهپ شهھىد بولىدىغان، ۋابا كېسىلىده 
  . ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ). يهنى سىلىنىڭ يوللىرىدا ئۆلىدىغان قىلىپ بهرسىله. (بهرسىله

  .ۋابادا شهھىد بولغانالر ئاز ئهمهس
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1259
تىلىمدا نۇر، كۆزۈمده نۇر، قۇلىقىمدا نۇر، . لىپ بهرسىلهئى ئالالھ، قهلبىمده نۇر قى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئوڭ تهرىپىمده نۇر، سول تهرىپىمده نۇر، ئۈستۈمده نۇر، ئاستىمدا نۇر، ئالدىمدا نۇر، ئارقامدا نۇر قىلىپ 
مهن ئۈچۈن نهپسىمده نۇر، كۆڭلۈمده نۇر قىلىپ بېرىپ، مهن ئۈچۈن نۇرۇمنى ئۇلۇغ، كاتتا قىلىپ . بهرسىله
  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. بهرسىله
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هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد ر. 1260
ئى ئالالھ، مىنى ئۆره تۇرغان، ئولتۇرغان، ئۇخلىغان ھالىتىمده ئىسالم دىنى بىلهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ى مهن بىلهن دۈشمهننى، ھهسهت قىلغۇچىن. مۇھاپىزهت قىلىپ، ئىسالم دىنى بىلهن بىرگه ساقلىسىال
ئى ئالالھ، سىلىدىن ھهربىر ياخشىلىقنىڭ ئۆز قوللىرىدىكى خهزىنىسىنى . خۇشال، خۇرسهن قىلمىسىال

ھاكىم . سورايمهن، سىلىگه سېغىنىپ ھهربىر يامانلىقنىڭ ئۆز قوللىرىدىكى خهزىنىسىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .توپلىغان، ھهسهن

a	 M�/# � s�F�	 L $1�i�/ v*/� L $1�i�/ v��� �_��	pD$�  ) q 9�� �� 9@  ( 9�R, \� �  ) �$���	 �� (>/$m�	 �� MG$@  �   

رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ سهئىد، ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1261
ۆلتۈرۈپ، ئى ئالالھ، مىنى مىسكىن ياشىتىپ، مىسكىن ھالدا ئ: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق سورايتتى

قىيامهت كۈنى مىنى مىسكىنلهر جامائىتى . مىسكىن پېتى جېنىمنى ئېلىپ، مىسكىنلهر توپىدا تېرىلدۈرسىله
  .ئابدۇ ئىبنى ھۇمهيد، ئىبنى ماجه، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ. ئىچىده قوپۇرسىال

 ) ��� ( v0G v  �<	 L ® LI �/6 L ¤I'  �*,	 �_��	 ) �� (�  3$@Q  

خهبباب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1262
ئى ئالالھ، كىيىم ئارقىلىق ئهۋرىتىمنى ياپسىال، قورقۇنچتىن مىنى ئهمىن قىلسىال، مىنىڭ : مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. قهرزىمنى مهندىن تۈگىتىۋهتسىله

_��	 ³ MG$0# M$��	 nRg	 L 8G$R/ $_�) ®�	 ¤�Q6 ³ ���� L jV$R/ $_�) ®�	 8$��G ³ ���� L 8�/� .m  '[ 8u�	 v0G ³ ���� �
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الھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل. 1263
دىنىم بارلىق . ئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن دىنىمنى ئىسالھ قىلىپ بهرسىله: ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتى

مهن ئۈچۈن تۇرمۇشۇم ئۆزىده بولغان دۇنيانىمۇ . ئىشىمنىڭ ھىمايىچىسى، ساقلىغۇچىسى، قوغدىغۇچىسى
غان جايىم بولغان ئاخىرىتىمنى ئىسالھ ئىسالھ قىلىپ، ئوڭشاپ ياخشىالپ بهرسىله، ئاخىرى قايتىپ بارىدى

مهن ئۈچۈن ھهربىر ياخشىلىقتا ھاياتلىقنى زىياده قىلىپ بهرسىله، مهن ئۈچۈن ھهربىر . قىلىپ بهرسىله
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ). ئامىن(يامانلىقتىن ئۆلۈمنى راھهت قىلىپ بهرسىله 
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لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلله. 1264
ئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن مېنىڭ خاتالىقىمنى، ئىشىمدا ئىسراپ قىلىپ ھهددىدىن : مۇنداق دېگهن

ئى . ئاشقانلىقىمنى، مهندىن سادىر بولغان، سىلى بىلىپ تۇرغان بارلىق گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلسىال
. چاخچاق يا راست قىلغىنىمنى مهغپىرهت قىلسىالئالالھ، مهن ئۈچۈن خاتا قىلغىنىمنى، قهستهن قىلغىنىمنى، 

ئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن بۇرۇن قىلغان، كىيىن قىلىپ قالىدىغان، . يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى مهنده تېپىلىدۇ
سىلى ھهممىدىن بۇرۇن ئهزلىده . يوشۇرۇن قىلغان، ئاشكارا قىلغان گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلسىال-مهخپى

دىن كىيىن مهڭگۈ كامىل ھاياتلىق ئىگىسى، ئىنتىھالىرى يوق، سىلى ھهر نهرسىگه قادىر بار زات، سىلى ھهممى
   .بۇ ھهدىسنى بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ). بىز ئاجىز(
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ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 1265
ئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن گۇناھىمنى مهغپىرهت قىلىپ كهچۈرسىله، ھويالمنى ئۆيۈمنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن. كهڭرى قىلىپ بهرسىله، رىزقىمغا بهرىكهت ئاتا قىلسىال
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ئهبۇ ئۇمام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1266
مىنى . تالىقلىرىمنى، گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلسىالئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن بارلىق خا: مۇنداق دېگهن

بۇ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشتا . ياخشى ئهخالق، ياخشى ئهمهللهرگه ھىدايهت قىلىپ، مهجبۇرى قىلدۇرسىال
ياخشى ئهخالق، ياخشى ئهمهللهرگه سىلىال ھىدايهت قىالاليال، ئۇنىڭ يامانلىقىدىن پهقهت . كۈچ ئاتا قىلسىال

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. بۇرىۋىتهلهيال سىلىال چۆرۈپ
 ) ���� ( 4� A	 E�)��$� v(�� L v�I	 L ³ �+z	 �_��	 ) ! � (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1267
مىنى ئهڭ يۇقىرى مهرتىۋىدىكى . ، ماڭا رهھىم قىلسىالئى ئالالھ، مهن ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىپ: مۇنداق دېگهن

بهيھهقى، تىرمىزى . ھهمراھالر قاتارىغا، يهنى يۇقىرى مهرتىۋىلىك پهيغهمبهرلهر قاتارىغا قوشۇپ قويسىال
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1268
ئى ئالالھ، بىزگه بىز بىلهن سىلىگه ئاسىيلىق قىلىشنىڭ ئارىسىدا توسقۇنلۇق، پهرده : مۇنداق دېگهن

، سىلىدىن قورقۇپ، سىلىگه ئاسىي يهنى(بولغۇدهك سىلىدىن قورقىدىغان قورقۇنچ تهقسىم قىلىپ بهرسىله 
شۇ (ئىبادهت تهقسىم قىلىپ بهرسىله -بىزگه سىلىنىڭ جهننهتلىرىگه بىزنى يهتكۈزىدىغان تائهت). بولمايلى

ۋه بىزگه دۇنيانىڭ مۇسىبهتلىرىنى ئاسان قىلغۇدهك شهكسىز ) ئىبادهت بىلهن جهننهتكه كىرهيلى-تائهت
قۇۋۋهتلىرىمىز بىلهن -يات قويسىال، قۇالقلىرىمىز، كۆزلىرىمىز، كۈچبىزنى ھا. ئىشهنچ تهقسىم قىلىپ بهرسىله

قۇۋۋىتىمىزنى ھهق -يهنى ھهقنى ئاڭالپ، كۆرۈپ سۆزلهيدىغان، كۈچ(مهنپهئهت ئاتا قىلسىال -بىزگه پايدا
يۇقىرقى ئېسىل ئىشالرغا بىزدىن بىر ) ئۈچۈن تهقدىم قىلىدىغان، كۆپلهپ ئىبادهت قىلىدىغان قىلسىال

ئىنتىقام، قىساسىمىزنى بىزگه زۇلۇم قىلغانالرغا . قىلىپ بهرسىله، شۇ ئىشالرنى ۋارىسىمىزغىمۇ بهرسىله ۋارىسنى
مۇسىبىتىمىزنى دىنىمىزدا . قارشى قىلسىال، بىزگه تاجاۋۇز قىلغان زالىمالرغا قارشى بىزگه ياردهم بهرسىله

يهنى (مىمىزنىڭ يىتهر جايى قىلمىسىال قىلمىسىال، بۇ دۇنيانى غهملىرىمىزنىڭ ئهڭ چوڭى قىلمىسىال، ئىلى
بىزگه رهھىم ). ئاخىرهتنى كۆزلهيدىغان قىلسىال، دۇنيا ئالىملىرى ئهمهس، ئاخىرهت ئالىملىرى قىلسىال

تىرمىزى، ھاكىم ) ئامن. (قىلمايدىغانالرنى ئۈستىمىزدىن غالىپ قىلمىسىال، يهنى بىزنى غالىپ قىلسىال
  .توپلىغان، ھهسهن
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1269
). يهنى ھهق ئۈچۈن ئىشلىتهي(مهنپهئهت بهرسىله -ئى ئالالھ، ماڭا كۆز قۇلىقىم بىلهن پايدا: دۇئا قىالتتى
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دىنىمدا، . بهرسىله ھهم شۇ ۋارىسقىمۇ بهرسىله تاكى بۇ ئىككىسىنىڭ پايدىلىرىغا بىزدىن بىر ۋارىس قىلىپ
ساالمهت ساقلىسىال، ماڭا زۇلۇم قىلغان كىشىده مىنىڭ قىساس ئىنتىقامىمنى -جهسهت تهنلىرىمده مىنى ساق

ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن نهپسىمنى، . ماڭا كۆرسهتكهنگه قهدهر ئۇ زالىمغا قارشى ماڭا ياردهم بهرسىله
دۇم، بارلىق ئىشلىرىمنى سىلىگه تاپشۇردۇم، سىلىگىال تاياندىم، زاتىمنى، جېنىمنى سىلىگه تاپشۇر

سىلىنىڭ ئازابلىرىدىن سىلىدىن باشقا ئىلتىجا قىلىدىغان، نىجات . يۈزلىنىشىمنى سىلىگىال خالى قىلدىم
بىزگه ئهۋهتكهن ئهلچىلىرىگه ئىمان ). يهنى، ئىلتىجا، نىجاتلىق ئورنى سىلىدىال(تاپقىدهك جاي يوق 

  .كهلتۈرۈپ ئىشهندىم، بىزگه چۈشۈرگهن كىتابلىرىغىمۇ ئىمان كهلتۈرۈپ شهكسىز ئىشهندىم
ھاكىم . بۇ دۇئانى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆگىتىپ شۇنداق دۇئا قىلىشقا بۇيرىغان

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1270
زلىرى ھاياتىغا سىلى ئۆ-ئى ئالالھ، مىنى، جېنىمنى پهقهت سىلىال ياراتقان، ئۇنىڭ ماماتى: مۇنداق دېگهن

ئهگهر ھايات قويسىال مۇھاپىزهت قىلىپ ساقلىسىال؛ ئهگهر . ئىگه، دهرگاھلىرىغا يهنىال سىلى ئېلىپ كېتىال
ئى ئالالھ، ھهقىقهت مهن سىلىدىن ئىككى . ۋاپات تاپقۇزسىال مهن ئۈچۈن، جېنىم ئۈچۈن مهغپىرهت قىلسىال

  .هھىھمۇسلىم توپلىغان، س. ساالمهت قېلىشنى سورايمهن-ئالهملىك ساق
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ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1271
ساالم مهككىنى ھارام قىلىپ مهسجىد ھهرهم ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن ئىبراھىم ئهلهيھىس: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مهدىينىده . ھهقىقهتهن مهن مهدىينىنى ئۇنىڭ ئىككى چهتتىكى سايلىقى بىلهن بىرگه ھارام قىلدىم. قىلدى
گىياھلىرى كېسىلمهيدۇ، پهقهت -قان تۆكۈلمهيدۇ، ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن قورال كۆتۈرۈلمهيدۇ، دهرهخ، گۈل

بىز . ئى ئالالھ، بىز ئۈچۈن مهدىينىمىزگه بهرىكهت ئاتا قىلسىال. تهسناھايۋان ھهلهپلىرى بۇنىڭدىن مۇس
ئى ئالالھ، بىر بهرىكهت بىلهن قوشۇپ يهنه . ئۈچۈن جىڭ، تارازا، سهر، مىسقاللىرىمىزغا بهرىكهت ئاتا قىلسىال

ىڭ ھهربىر جېنىم ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهدىينىن. ئىككى بهرىكهتنى بىلله ئاتا قىلسىال
كوچا، يول ئېغىزلىرىدا ئىككىدىن پهرىشته تۇرۇپ، تاكى سىلهر مهدىينىگه كىرگهنگه قهدهر پوستتا تۇرۇپ 

  .مۇسلم توپلىغان، سهھىھ. ساقاليدۇ، قوغدايدۇ
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1272
وستلىرى، دۇئا قىلغان، ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم سىلىنىڭ بهندىلىرى، خهلىيل، د

مهن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالممۇ بهندىلىرى . مهككه ئهھلى ئۈچۈن بهرىكهت تىلهپ، سىلىگه دۇئا قىلغان ئىدى
ۋه ئهلچىلىرى، مهدىينه ئهھلى ئۈچۈن، ئۇالرغا جىڭ، تارازا، سهر، مىسقاللىرىدا مهككىگه ئاتا قىلغان 

بىلهن بىرگه يهنه ئىككى بهرىكهتنى ئاتا بهرىكهتكه ئوخشاش بهرىكهت ئاتا قىلىشىلىرىغا، بىر بهرىكهت 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. قىلىشلىرىغا سىلىگه سېغىنىپ دۇئا قىلىمهن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1273
ئى ئالالھ، مهن سىلىنىڭ نهزلىلىرىده سىلى ماڭا ھهرگىز : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق سورىغان

هرگىز خىالپلىق قىلمايال، ھهقىقهتهن مهن بىر خىالپلىق قىلمايدىغان بىر ئهھده ئېلىۋااليكى، سىلىغۇ ھ
ئىنسان، ئىنسان بولۇش سۈپىتىم بىلهن بىرهر مۆئمىنگه ئازار بېرىپ ياكى تىلالپ، ئهيىبلهپ ياكى قامچىالپ 
ياكى لهنهت قىلىپ قالغان بولسام، سىلى بۇ ئىشالرنى شۇ مۆئمىن ئۈچۈن رهھمهت، مهغپىرهت ۋه گۇناھدىن 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. سىلىگه يېقىنالشتۇرىدىغان يېقىنلىق مهرتىۋىسى قىلىپ بهرسىله، قىيامهت كۈنى پاكالش
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1274
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىدىن ئىپپهتلىك بولۇشۇمنى، دۇنيارىمدا، : ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتى

ئى . ساالمهت قېلىشىمنى سورايمهن-ئاپهتلهردىن ساق- اليىمۈلكۈمده ھهرخىل با- دىنىمدا، ئهھلىمده، مال
مىنى ئالدىم تهرهپتىن، ئارقىم . ئالالھ، ئهۋرىتىمنى ياپسىال، مىنى قورقۇنچتىن ئهمىن، خاتىرجهم قىلسىال

سىلىگه سېغىنىپ ئاستىم . تهرهپتىن، ئوڭ تهرىپىم، سول تهرىپىم، ئۈستى تهرىپىمدىن قوغداپ ساقلىسىال
  . بهزار توپلىغان، سهھىھ. يۇقسىز ھاالك قىلىنىشىمدىن، ئۆلتۈرۈرۈلۈشۈمدىن پاناھ تىلهيمهنتهرىپىمدىن تۇ

ئى ئالالھ، بىزلهر ئۈچۈن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ بارلىق دۇئالىرىنى ئىجابهت قىلىپ 
  !بهرسىله، ئامن
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ئى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1275
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىدىن ھىدايهتنى، تهقۋالىقنى، ئىپپهتلىك بولۇشنى، : مۇنداق سورايتتى

  .ىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھمۇسلىم، ت. بايلىقتىن بىھاجهت بولۇشۇمنى سورايمهن
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1276
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىدىن بارلىق ياخشىلىقنىڭ ھازىرقىسىنى ۋه : مۇنداق دۇئا ئۈگهتكهن

سىلىگه سېغىنىپ بارلىق يامانلىقالرنىڭ . كىيىنكىسىنى، مهن بىلىدىغان ۋه بىلمهيدىغانلىرىنى سورايمهن
 ئى ئالالھ،. ھازىرقىسىدىن ۋه كىيىنكىسىدىن، مهن بىلىدىغان ۋه بىلمهيدىغانلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن

. ھهقىقهتهن مهن سىلىدىن پهيغهمبهرلىرى، يېقىن بهندىلىرى سورىغان نهرسىنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى سورايمهن
ئى . سىلىگه سېغىنىپ بهندىلىرى ۋه ئهلچىلىرى پاناھ تىلىگهن نهرسىنىڭ يامانلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن

. خشى ئهمهللهرنى سورايمهنئالالھ، مهن سىلىدىن جهننهتنى ۋه ئۇنىڭغا يېقىنالشتۇرغۇچى سۆزلهرنى، يا
ئهمهللهردىن پاناھ تىلهيمهن ۋه سىلىدىن مهن - سىلىگه سېغىنىپ دوۋزاختىن ۋه ئۇنىڭغا يېقىن قىلغۇچى سۆز

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. قهدهر، ھۆكۈملىرىنى ياخشى قىلىپ بېرىشلىرىنى سورايمهن- ئۈچۈن قىلغان بارلىق قازايى
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جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1277
ن مهن بىلىدىغان ۋه بىلمهيدىغان بارلىق ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىدى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
سىلىگه سېغىنىپ مهن بىلىدىغان ۋه بىلمهيدىغان بارلىق يامانلىقالردىن پاناھ . ياخشىلىقالرنى سورايمهن

  .تهيالىسى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. تىلهيمهن
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1278
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىدىن سىلىنىڭ پهزلىلىرىنى، رهھمهتلىرىنى : ۋهسهللهم مۇنداق سورىغان

  .تهبرانى توپلىغان. سىلىال ئىگه بوالاليالھهقىقهتهن ئۇنىڭغا سىلىدىن باشقىسى ئىگه بواللمايدۇ، پهقهت . سورايمهن
قۇرئاندا . پهزلى دېگهن ئالالھنىڭ ھاجىتى بولمىغاچقا، ئالالھنىڭ دهرگاھىدىكى ھهممه نهرسه پهزلىدۇر

زىياده مۇكاپات پهيغهمبهرلهر بىلهن بىرگه قىلىپ قويۇش، يۇقىرى مهرتىۋىگه ئۆرلىتىش، ئالالھنىڭ جامالى، 
ئاتا قىلىش، شهھىدلىك، ئهۋلىيالىق، رهھمهت، مهغپىرهت، ئهپۇ قىلىشالر پهزلى  ھىكمهت ۋه ئىبادهت- ئىلىم

كىتاب سۈننهتمۇ پهزلى ھېسابلىنىدۇ، ئالالھ . دهپ ئاتالغان، ھهتتا ئهلچىلىك ۋهزىپىسىنىمۇ پهزلى دېگهن
  !بىزلهرگه پهزلىدىن بهرسۇن، ئامن
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ئوسمان ئىبنى ھهنىيپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1279
يسام دېگهنده، مۇنداق ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قېشىغا بىر ئهما كىشى كېلىپ، ئالالھقا دۇئا قىلساڭ، مهن ساقا

ئى ئالالھ، ) بهزى خاتىرىده تاھارهت ئېلىپ، ئىككى رهكئهت نامازدىن كىيىن قىلىدۇ: (دۇئا قىلىشقا بۇيرۇيدۇ
ھهقىقهتهن مهن سىلىدىنال سورايمهن، رهھمهت پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن 

ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . ىمهنئىبارهت پهيغهمبهرلىرىنى سىلىگه شىېپى كهلتۈر
ئى ئالالھىم، . ھهقىقهتهن مهن سېنى مۇشۇ ھاجىتىمنىڭ ئادا قىلىنىشى ئۈچۈن رهببىمگه شىپى كهلتۈردۈم

مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى مىنىڭ مۇشۇ كېسىلىم توغرىسىدا شاپائهتچى قىلىپ، شاپائىتىنى 
  .زى، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغانتىرمى. قوبۇل قىلسىال

بۇ سهھىھ ھهدىستىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھايات ۋاقتىدا شاپائهتچى قىلىپ شىپى 
ھاياتلىققا خاس قىلىشنىڭ دهلىلى، ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ . كهلتۈرۈپ، ئالالھتىن سورىسا بولىدىكهن

شقا رهسۇلۇلالھ ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇندىن با. ئهلهيھى ۋهسهللهم دېگهن خىتاپ
تاغىسى ئابباسنى ئېلىپ چىقىپ سۇ تهلهپ قىلدى، رهسۇلۇلالھ بىلهن تهلهپ قىلمىدى، بىز ئهنه شۇ خهلىپىگه 

  .ئهگىشىمىز، دهلىلنى ساھابىدهك چۈشهنگىن
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ئى ئالالھ، : ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ مۇنداق دۇئا قىالتتى. 1280
ھهقىقهتهن مهن رازىلىقلىرى بىلهن غهزهپلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن، ئهپۇ قىلىپ ساقالشلىرى بىلهن 

سىلى ئۆزلىرىنى مهدھىيلهپ . ىرىدىن، سىلىنىڭ رهھمهت پهزلىلىرى بىلهن ئازابلىرىدىن پاناھ تىلهيمهنئازابل
سانا، - يهنى، ھهمدۇ. (ماختىغاندهك مهن سىلىنى مهدھىيه، سانا بىلهن ماختاشقا قادىر بواللمايمهن

هبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى مۇسلىم، تۆت كىتاب يهنى تىرمىزى، ئ) مهدھىيلهشنى ئالالھ ئۆزى ئۆگىتىپ قويىدۇ
  .ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
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ئى ئالالھ، : ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ مۇنداق پاناھ تىلهيتتى. 1281
ساراڭلىقتىن، جوزام تىره كېسىلىدىن، -ئاق كېسهلدىن، مهجنۇن ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. كېسهللهرنىڭ يامانلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن
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ئهبۇليۇسرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1282
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ تاغ ئۈستىدىن ھاڭغا چۈشۈپ ياكى : مۇنداق پاناھ تىلىگهن

ۈپ كېتىپ ھاالك بولۇشتىن، بىنا ئۆرۈلۈپ ھاالك بولۇشتىن، سۇدا غهرق بولۇشتىن، ئوتتا ئىگىزدىن چۈش
سىلىگه سېغىنىپ ئۆلۈم ئالدىدا شهيتاننىڭ مېنى يېڭىۋېلىشىدىن، مهن . كۆيدۈرۈلۈشتىن پاناھ تىلهيمهن

رۇش قىلىش سىلىگه سېغىنىپ سىلىنىڭ يوللىرىدا ئۇ. بىلهن سۈيقهست ئويۇنى ئوينىشىدىن پاناھ تىلهيمهن
سىلىگه . جهريانىدا ئارقىغا بۇرۇلۇپ، دۈشمهندىن قېچىپ كېتىۋېتىپ ئۆلۈپ كېتىشتىن پاناھ تىلهيمهن

  . نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. چايان چېقىپ ئۆلۈپ كېتىشتىن پاناھ تىلهيمهن- سېغىنىپ يىالن

غهرق بولۇش، تام بېسىشقا بۇ ھهدىسته پاناھ تىلهنگهن غهرق بولۇش، تام بېسىش شهھىد قىلىنىدىغان 
ئاپهت، ئالالھنىڭ -بۇ پاناھ تىلىگىنى بولسا باال. چۈنكى، ئۇ مۇسۇلمان مۆئمىنگه رهھمهتتۇر. زىت، خىالپتۇر

  .نهپرىتىدۇر، ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ-غهزهپ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1283
. ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ ئاچلىقتىن پاناھ تىلهيمهن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

لىگه سېغىنىپ خىيانهتتىن پاناھ سى). يهنى ئۇيقۇسىز قويىدۇ(ھهقىقهتهن ئاچلىق يامان ھهمراھ، يامان ياتاق 
ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه . ھهقىقهتهن خىيانهت بولسا، يوشۇرۇن يامان خىسلهتتۇر. تىلهيمهن

  .توپلىغان، ھهسهن
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1284
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ ئاجىزلىقتىن، ھورۇنلۇقتىن، : مۇنداق پاناھ تىلىگهن

سىلىگه سېغىنىپ قهبره ئازابىدىن، دوۋزاخ . قېرىلىقتىن پاناھ تىلهيمهنقورقۇنچاقلىقتىن، بېخىللىقتىن، بهك 
ئهھمهد، بهيھهقى، ئۈچ كىتاب توپلىغان . پاساتلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن- ماماتلىق پىتنه- ئازابىدىن، ھاياتلىق

  .، سهھىھ)ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئى: ئۈچ كىتاب(
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ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 1285
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ ئاجىزلىقتىن، ھورۇنلۇقتىن، : مۇنداق پاناھ تىلهيتتى

قورقۇنچاقلىقتىن، بېخىللىقتىن، قېرىلىقتىن، قهلبىم قېتىپ كېتىشتىن، غهپلهتته قېلىشتىن، يوقسىزلىق، 
سىلىگه سېغىنىپ پېقىرلىقتىن، كۇفرىلىقتىن، . تىن، خارلىقتىن، مىسكىنلىكتىن پاناھ تىلهيمهنپېقىرلىق

سىلىگه . كۆرسهتمه رىيادىن پاناھ تىلهيمهن- پاسىقلىقتىن، خىالپلىق قىلىشتىن، مۇناپىقلىقتىن، ئاڭالتما
اق كېسهلدىن، ساراڭلىقتىن، جوزام تېره كېسىلىدىن، ئ-سېغىنىپ گاسلىقتىن، گاچىلىقتىن، مهجنۇن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ  ھاكىم،. كېسهللهرنىڭ ئهڭ يامانلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن
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زهيد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1286
تهن مهن سىلىگه سېغىنىپ ئاجىزلىق، ھورۇنلۇق، ئى ئالالھ، ھهقىقه: ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتى

ئى ئالالھ، . قورقۇنچاقلىق، قېرىلىقالردىن، قهبره ئازابىدىن، دهججال پىتنىسىدىن پاناھ تىلهيمهن
سىلى نهپسنى ئهڭ ياخشى پاكلىغۇچى، سىلى ئۇنىڭ . نهپسىمنىڭ تهقۋالىقىنى بېرىپ، ئۇنى پاكلىسىال

سېغىنىپ مهنپهئهت بهرمهس ئىلىمدىن، قورقماس قهلبتىن، تويماس  ئى ئالالھ، سىلىگه. ئىگىسى، خوجىسى
  .، ئهھمهد، ئابدۇالر توپلىغان، سهھىھمۇسلىم، نهسهئى. نهپستىن، ئىجابهت بولماس دۇئادىن پاناھ تىلهيمهن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  .1287
يهنى، ئىلىم، (ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن پېقىرلىقتىن، ئاز قېلىشتىن : ۋهسهللهم مۇنداق پاناھ تىلهيتتى

پ زۇلۇم قىلىپ سىلىگه سېغىنى. ، خارلىقتىن پاناھ تىلهيمهن)دۇنيانىڭ ئازلىقىدىن-ئىبادهت، مال
ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ماجه . قېلىشىمدىن ياكى زۇلۇمغا ئۇچراپ قېلىشىمدىن پاناھ تىلهيمهن

  .توپلىغان، سهھىھ
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هنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئ. 1288
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ ھورۇنلۇقتىن، قېرىلىقتىن، گۇناھ قىلىپ : مۇنداق دۇئا قىالتتى

زاخ قېلىشتىن، قهرزدار بولۇپ قېلىشتىن، قهبره پىتنىسىدىن، قهبره ئازابىدىن، دوۋزاخ پىتنىسىدىن، دوۋ
سىلىگه سېغىنىپ، پېقىرلىق پىتنىسىدىن، . ئازابىدىن، بايلىق پىتنىسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن

ئى ئالالھ، مىنىڭ خاتالىقلىرىمنى سۇ بىلهن، قار بىلهن، مۆلدۈر . مهسىھ دهججال پىتنىسىدىن پاناھ تىلهيمهن
پاكىز -ك، قهلبىمنى خاتالىقالردىن پاكبىلهن يۇيۇپ، خۇددى ئاق كىيىمنى قاپقارا كىردىن تازىلىغانده

. مهن بىلهن خاتالىقىم ئارىسىنى خۇددى مهشرىق بىلهن مهغرىپ ئارىسىدهك يىراق قىلىۋهتسىله. تازىلىۋهتسىله
  .بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( n£@�	 L n�i�	 L b^R�	 L "b�	 L ��	 �/ ?� Y' � sZ �_��	 &$g��	 .@�z L �09�	 W�� L �2	 L ) � ��3  (��� �    
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1289

قايغۇدىن، خاپىلىقتىن، - ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ غهم: مۇنداق پاناھ تىلىگهن
ن، بېخىللىقتىن، قورقۇنچاقلىقتىن، قهرزنىڭ ئېغىرالپ كېتىشىدىن، دۈشمهن ئاجىزلىقتىن، ھورۇنلۇقتى

ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، . كىشىلهرنىڭ ئۈستۈمدىن غالىب كېلىشىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1290
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ مۇقىم تۇرىدىغان جايدىكى : ۋهسهللهم مۇنداق پاناھ تىلىگهن

سهپهردىكى قوشنىالر يۆتكىلىپ كۆچۈپ چۈنكى، يايالق سهپىرىدىكى، . يامان قوشنىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن. كېتىدۇ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1291
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ نىئمهتلىرىنىڭ زاۋال تېپىپ يوقىلىپ : ۇنداق پاناھ تىلىگهنم
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ئاپهتتىن ساقالشلىرىنىڭ يۆتكىلىپ كېتىشىدىن، تۇيۇقسىزال ئىنتىقام ئېلىشلىرىدىن، -كېتىشىدىن، بااليى
  .مىزى توپلىغان، سهھىھمۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، تىر. نهپرهتلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن-بارلىق غهزهپ
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شهكىله رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1292
غىنىپ قۇلىقىمنىڭ يامانلىقىدىن، كۆزۈمنىڭ، ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سې: مۇنداق دېگهن

يهنى، يامان ئۆلۈمدىن پاناھ (تىلىمنىڭ، قهلبىمنىڭ يامانلىقىدىن، ئۆلۈمىمنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن 
  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ). تىلهپ، ياخشى ئۆلۈمنى سورىغان
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1293
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ مهن بىلىدىغان نهرسىنىڭ يامانلىقىدىن : مۇنداق پاناھ تىلىگهن

مۇسلىم، ئهبۇ ) بۇ ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. (پاناھ تىلهيمهنۋه مهن بىلمهيدىغان نهرسىنىڭ يامانلىقىدىن 
  .داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇ. 1294
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ، دوۋزاخ : ۋهسهللهم مۇنداق تۆت نهرسىدىن دائىم پاناھ تىلهيتتى

. ىدىن پاناھ تىلهيمهنماماتلىق پىتنىسىدىن، مهسىھ دهججال پىتنىس-ئازابىدىن، قهبره ئازابىدىن، ھاياتلىق
  .بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1295
مهنپهئهت بهرمهس ئىلىمدىن، - ھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ، پايدائى ئالال: مۇنداق پاناھ تىلهيتتى

. كۆتۈرۈلمهس، قوبۇل بولماس ئهمهلدىن، قۇالق سېلىنماس، ئىجابهت بولماس دۇئادىن پاناھ تىلهيمهن
  .ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1296
مۇنداق پاناھ تىلهيتتى، ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ، قهرىزنىڭ غالىپ كېلىشىدىن، 

رسهن، خۇشاللىقىدىن پاناھ تىلهيمهن، نهسهئى، ھاكىم دۈشمهننىڭ غالىپ كېلىشىدىن، دۈشمهنلهرنىڭ خۇ
  .توپلىغان، سهھىھ
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ھۈرهيره، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ  ئىبنى ئهمرۇ، ئهبۇ. 1297
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ قورقماس : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق پاناھ تىلىگهن

. مهنقهلىبتىن، ئىجابهت بولماس دۇئادىن، تويماس نهپستىن، مهنپهئهت بهرمهس ئىلىمدىن پاناھ تىلهي
تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ھاكىم . سىلىگه سېغىنىپ ئاشۇ تۆت نهرسىدىن پاناھ تىلهيمهن

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رى زهيياد ئىبنى ئهالقهنىڭ تاغىسىدىن. 1298
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگهن سېغىنىپ ئهخالقالرنىڭ، : ۋهسهللهم مۇنداق پاناھ تىلىگهن

شۇنداقال . ھهۋهسلهرنىڭ مۇنكهرلىرىدىن، ئهڭ قهبىھلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن- ئهمهللهرنىڭ، ھاۋايى
تىرمىزى، تهبرانى، ھاكىم . ن، رهت قىلىنىشىدىن پاناھ تىلهيمهنشىپاالرنىڭ ئىنكار قىلىنىشىدى-داۋا

  .توپلىغان، سهھىھ
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ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 1299
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه سېغىنىپ يامان كۈندىن، يامان : ۋهسهللهم مۇنداق پاناھ تىلهيتتى

تهبرانى . كېچىدىن، يامان سائهتتىن، يامان ھهمراھتىن، مۇقىم جايدىكى يامان قوشنىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .توپلىغان، ھهسهن
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الرنىڭ ئى ئالالھ، ئۈممىتىم ئۈچۈن ئۇ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1300
  . ئهتىگىنىگه بهرىكهت بهرسىله

يهنى بۇ ھهدىسنى ساھابىالر، تابىئىنالر، ھهتتا ھهرقايسى ھهدىس ئالىملىرى، كاتىبلىرى ئهتىگهن دهپ 
بهزى خاتىرىده پهيشهنبه ئهتىگىنى دېگهن بار، بهزى خاتىرىده قوشۇن ئهۋهتسه، ئهتىگهنده . چۈشهندى

ئىنالر مۇشۇ ھهدىستىن ئهتىگهنده مۇھىم ئىشنى ئېلىپ باراتتى، ھهتتا ساھابىالر، تابى. ئهۋهتهتتى دېگهن بار
تىجارهتچىلىرى ئهتىگهنده مالنى ئهۋهتهتتى، دهسلهپ قىالتتى، شۇنىڭ بىلهن مېلى كۆپىيىپ بهرىكهت 

 –2239ھهدىسته سۆزلهنگهن، ئهبۇ داۋۇدنىڭ  - 1133بۇ ئىشالر تىرمىزىدا مۇشۇ ھهدىسته يهنى . تاپقان
يهنى تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، (بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، تۆت كىتاب . زلهنگهنھهدىسىده سۆ

سهخرۇلغامىددىن، ئىبنى ماجه ئىبنى ئۆمهردىن، تهبرانى، ئىبنى ئابباس، ئىبنى ) نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر
  .، سهھىھتوپلىغاندىن ، كهئبى نهۋۋس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمهسئۇد، ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم، ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ. 1301
ئى ئالالھ، غهيىبكه بولغان ئىلىملىرى بىلهن، خهلققه بولغان قۇدرهتلىرى : ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتى

بىلهن مهن ئۈچۈن ھاياتلىقنى ياخشى دهپ بىلسىله مىنى ھايات قويسىال، مهن ئۈچۈن ۋاپات تېپىشىمنى 
يوشۇرۇن، كىشىلهر بار ياكى يوق -ئى ئالالھ، سىلىدىن ئاشكاره. سىله مىنى ۋاپات تاپقۇزسىالياخشى دهپ بىل

رازى بولغان، غهزهپ قىلغان چېغىمدا ئىخالس . جايدا ئوخشاش سىلىدىن قورقۇپ تۇرۇشۇمنى سورايمهن
رھال تۇرۇشۇمنى سىلىدىن باي بولغان، پېقىر، يوقسىز بولغىنىمدىمۇ بىر خىل، ئوتتۇ. كهلىمىسىنى سورايمهن

ئۈزۈلمهس بهخت، خۇرسهن، خۇشاللىق . مهن سىلىدىن تۈگىمهس نىئمهتنى سورايمهن. سورايمهن
ئۆلگهندىن كېيىنمۇ مول، بهختلىك تۇرمۇشۇمنى . قهدهرگه رازى بولۇشۇمنى سورايمهن-قازايى. سورايمهن

. راشنىڭ لهززىتىنى سورايمهنسىلىنىڭ يۈزلىرىگه، دىدارلىرىغا، جاماللىرىغا قا. بېرىشلىرىنى سورايمهن
ئى . زهرهرسىز ھالدا، ئازدۇرغۇچى پىتنىسىز ھالدا سىلىگه ئۇچرىشىشقا بولغان شهۋق ئىشتىياقنى سورايمهن
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ئالالھ، بىزگه ئىمان زىننىتى بىلهن زىننهت ئاتا قىلسىال، بىزنى توغرا يول تاپقان ھىدايهتچى، يول باشچى، 
   .پلىغان، سهھىھنهسهئى، ھاكىم تو. يىتهكچى قىلسىال

 ) ���� ( .R� B L $_�) �$0I B .^� �_��	 ) q (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر . 1302
يهنى بۇ (ئى ئالالھ، بۇ ئاڭالتما ۋه كۆرسهتمه رىيا بولمىغان ھهجدۇر : قېتىم ھهجده مۇنداق دۇئا قىلغان

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ). ھهجنى شۇنداق قىلىپ بهرسىله
 O$1�	 3I �_��	 ! $(, IG$`0 B �$+V �V	 >�� BZ �$V B �$F�	 >�� �V	 O$@�	 �[u/ ) § ��3  (��� �   

 ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. 1303
. ئهلهملهرنى يوقاتقۇچى- ئى ئالالھ، سىلى ئىنسانالرنىڭ پهرۋهردىگارى، كېسهل، دهرت: مۇنداق دۇئا قىلغان

يهنى، (سىلى ئۆزلىرى شىپالىق ئاتا قىلسىال، سىلى شىپالىق ئاتا قىلغۇچى، سىلىدىن باشقا شىاپي يوق 
. ساقايتىدىغان شىپالىق ئاتا قىلسىالھېچبىر كېسهلنى قالدۇرماي ). ھهقىقى شىپالىق، داۋا ئاتا قىلغۇچى يوق

  .بۇخارى، ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
P �� I$1�	 �/ ?� Y'R� ��,L ���  �	 4�� 9; L n�)	�,Z L n�{$i�/ L n0~g 3I �_��	(���a	 \� 9�	L �   

ىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋالىد ئهبۇ مۇلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن. 1304
ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىلغان؛ ئى ئالالھ، سىلى جىبرىئىلنىڭ، مىيكائىلنىڭ، ئىسرافىلنىڭ، مۇھهممهد 

. سىلىگه سېغىنىپ، دوۋزاخدىن پاناھ تىلهيمهن. سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ پهرۋهردىگارى، ئىگىسى
  .تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1305
پهرۋهردىگارى، رهببى، مۇنداق دۇئا قىالتتى، ئى ئالالھ، ئى جىبرىئىلنىڭ، مىيكائىلنىڭ، ئىسرافىلنىڭ 

نهسهئى . ئىگىسى ئالالھ، سىلىگه سېغىنىپ دوۋزاخنىڭ قىززىق ھارارىتىدىن، قهبره ئازابىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .توپلىغان، ھهسهن

 �_��	 ) I$1�	 3	u  $1< L .1�� M�Qo	 � L .1�� $��9�	 � $156 $1�I ) � (��� �    
هت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنۇ ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاي. 1306

رهببهنا ئاتىنا فىددۇنيا ھهسهنهتهن، ۋهفىل ئاخىرهتى ھهسهنهتهن، ۋهقىنا «: ئايهت بىلهن دۇئا قىالتتى
ئى رهببىمىز، ئىگىمىز، ياراتقۇچى پهرۋهردىگارىمىز ئالالھ، بىزگه بۇ دۇنيادىمۇ : تهرجىمىسى(» ئازابهننار

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ، بىزنى دوۋزاخ ئازابىدىن ساقلىسىالشىلىق، ئۇ دۇنيادىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلسىالياخ
 ) ���� ( j(�Q ���) j(�Q >1�� $D �_��	 ) �� (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1307
ئهھمهد . ئى ئالالھ، يارىلىشىمنى گۈزهل قىلغاندهك، ئهخالقىمنىمۇ گۈزهل قىلسىال: لهم مۇنداق دېگهنۋهسهل

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( M�Qo	 ·�  BZ ·�  B �_��	 ) � ��3  ( ��� �  ) � �� (9R, �� n_, �   

ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهنهس سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 1308
. ئى ئالالھ، ئاخىرهت تۇرمۇشىدىن باشقا ھهقىقى تۇرمۇش، مهئشهت يوقتۇر: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىز، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
 � sZ �_��	 >�$Q ?� L >@�� ?��Z L >�D'5 ?��  L >1/6 ?� L >�,� ?� �_��	 j�	 >�� v��5 "� >�� BZ ��Z B ?5bR� Y'
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1309
ىشهندىم، سىلىگه تهۋهككۈل ئى ئالالھ، مهن سىلىگه بويسۇندۇم، شهكسىز ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىالتتى

ئى ئالالھ، سىلىدىن باشقا ھهق . قىلدىم، سىلى تهرهپكه قايتتىم، سىلىنىڭ ياردهملىرى بىلهن دهۋالىشىمهن
ئىالھ يوق، سىلىنىڭ ئىززهت، غالىبلىقلىرى بىلهن مىنى ئازغۇن دهپ ھۆكۈم قىلىشلىرىدىن، مهن ئۈچۈن 

سىلى مهڭگۈ ئۆلمهيدىغان كامىل . ىرىدىن پاناھ تىلهيمهنئازغۇنلۇققا پۇرسهت، شارائىت يارىتىپ بېرىشل
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. جىنالر ئۆلىدۇ- ھاياتلىق ئىگىسى، ئىنسى

 8I-�� �1/ uQ L v�Á �/ 4�  s�m�	 L v/ �I	'�	 $_�Rg	 L 8�m� L jR�� vR*/ �_��	 )M�0�[ P !   

ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 1310
ئى ئالالھ، ماڭا قۇالق، كۆزلىرىم بىلهن ھهقنى ئاڭالش، ھهقنى كۆرۈشۈم : ۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىلغان

ماڭا زۇلۇم قىلغان . مهنپهئهتلهرنى مىنىڭ ۋارىسىمغىمۇ بهرسىله-بۇ پايدا. مهنپهئهت ئاتا قىلسىال-بىلهن پايدا
. ارشى ماڭا ياردهم بهرسىله، ئۇ زالىمدىن مىنىڭ قىساس، ئىنتىقامىمنى ئېلىپ بهرسىلهزالىم كىشىگه ق

  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
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پۇزالهت ئىبنى ئۇبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1311
ئى ئالالھ، كىم سىلىگه ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرسه، مېنىڭ سىلىنىڭ ئهلچىلىرى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنىڭغا . ىمگه گۇۋاھلىق بهرسه، ئۇ كىشىگه سىلىگه ئۇچرىشىشنى ياخشى، دوست كۆرسهتسىلهئىكهنلىك
كىم سىلىگه ئىمان ). ئېزىپ كهتمىسۇن(دۇنيانى ئاز قىلسىال - قهدهرلىرىنى ئاسان قىلسىال، مال- قازايى

نى ياخشى كهلتۈرمىسه، مېنى سىلىنىڭ ئهلچىلىرى دهپ گۇۋاھلىق بهرمىسه، ئۇ كىشىگه سىلىگه ئۇچرىشىش
شۇنىڭ (كۆرسهتمىسىله، قازايى ھۆكۈملىرىنى ئاسان قىلمىسىال، ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇنيانى كۆپ قىلىپ بهرسىله 

        .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ). بىلهن ئۇ ھاالك بولىدۇ
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1312
ئى ئالالھ، كىم مىنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ئىشىدىن بىرهر ئىشقا ئىگه بولۇپ، ئۇالرغا : مۇنداق دۇئا قىلىۋهتكهن

كىم ئۈممىتىمنىڭ ئىشىدىن . قىيىنچىلىق سالسىالمۇشهققهت، قېيىنچىلىق سالسا، سىلىمۇ ئۇنىڭغا مۇشهققهت، 
بىرهر ئىشقا ئىگه بولۇپ، ئۇالرغا مىھرىبان بولۇپ، ئاسان قىلسا، سىلىمۇ ئۇنىڭغا مىھرىبان بولۇپ، ئاسان 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. قىلسىال
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1313
شۇنداق . ئىنسانغا قارىمامسىلهر؟ ئۇ ئۆلگهنده كۆزى چهكچىيىپ، ئالىيىپ قالىدۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. بولۇشى كۆزى روھىغا ئهگىشىدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، زهيىد ئىبنى خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1314
رهببىىڭالرنىڭ نىمه دېگهنلىكىگه قارىمامسىلهر؟ ئۇ : ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلال

مهن بهندىلىرىمگه بىرهر نىئمهت بهرسهمال، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى، بىر بۆلىكى بۇ نىئمهت : مۇنداق دهيدۇ
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مۇسلىم، . كاپىرغا ئايلىنىپ كېتىدۇپاالنى يۇلتۇزالر، پاالنى پىالنىتالرنىڭ سهۋهبىدىن بولدى دىيىش بىلهن 
  .ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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الھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇراھمان ئىبنى ھهسهنهت رهزىيهل. 1315
بهنى ئىسرائىلالرنىڭ ساھىبى يهنى يۇرت بېشى نېمىگه يولۇققانلىقىنى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. بىلمهمسىلهر؟ بهنى ئىسرائىلالر ئۆزلىرىگه سۈيدۈك تىگىپ قالسا، سۈيدۈك تهگكهن جاينى كېسىۋىتهتتى
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ داۋۇد، . ىشتىن ساھىبى، باشلىقى توسقان ئىدى، قهبرىسىده قاتتىق ئازابالندىئۇالرنى بۇ ئ

  .نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقىالر توپلىغان، سهھىھ
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تهلھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ بىراقال مۇسۇلمان بولغان ناھايىتى ياخشى . 1316
ئىككى مۇسۇلمان كىشىنىڭ بىرسى شهھىد بولۇپ، يهنه بىرسى بىر يىلدىن كېيىن ئۆلۈپ كېتىپ، كىيىن 

ئۇ بۇالرنى كىشىلهرگه . ه رۇخسهت بېرىلگىنىنى چۈشىده كۆرىدۇئۆلۈپ كهتكىنىگه بۇرۇن جهننهتكه كىرىشك
شۇ چاغدا . سۆزلهپ بهرسه ئۇالر ھهيران قالىدۇ، بىرىنچىسى شهھىد بولغان تۇرسا، بۇ نىمه ئشتۇ؟ دهيدۇ

بۇ كىيىنكى كىشى ئۇ شهھىد ئۆلگهندىن كېيىن بىر يىل : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . دهيدۇ) يهنى، بىر يىل ياشىدى(، ئۇالر شۇنداق ياشىمىدىمۇ؟ دېسه

مانداق -بۇ بىر يىل ئىچىده ئانداق. ده، روزا تۇتتى–ئاندىن بۇ كېيىنكىسى رامزاننى تاپتى: ۋهسهللهم
ىڭ زىمىنن-شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدىكى پهرق ئاسمان. نامازالرنى ئوقۇپ، سهجده قىلدى

چۈنكى، ئۇ قېرىندىشىغا ئوخشاش . يهنى، كىيىن ئۆلگىنى دهرىجىده يۇقىرىدۇر(ئارىلىقىدىنمۇ يىراقتۇر 
لېكىن، ئۇ ئالالھنىڭ رهھمهت پهزلى بىلهن شهھىدلىق . جهڭگه قاتناشقان، شهھىد بولسا بولىۋىرهتتى

بۇ دېگهن يۇقىرى دهرىجه دهرىجىسىنى شۇ جهڭده ئېلىۋېلىپ، ئاندىن يهنه بىر يىل ئىبادهت قىلىۋالدى، 
  . ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ). بولىدۇ ئهلۋهتته

بۇ ھهدىستىن قېرىنداشلىرىدىن شهھىد بولۇشتا كېيىن قالغانالر نىيىتى ساپ، خالىس بولسا، ئىبادهت 
  .بىلهن كۆپلهپ پايدا ئالىدىكهن
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ئهبۇ رهمسهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1317
ئهمما سېنىڭ بۇ ئوغلۇڭ ساڭا جىنايهت ئۆتكۈزگهن بولمايدۇ، سهنمۇ ئوغلۇڭغا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .د، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ئهبۇ داۋۇ. جىنايهتچى بولمايسهن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1318
ئالالھنىڭ كامىل سۆزلىرى بىلهن «لغان ۋاقتىڭدا مۇنداق دىسهڭ ئهمما سهن كهچ قى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. ساڭا ھېچنېمه زهرهر يهتكۈزهلمهيدۇ» ئالالھ ياراتقان بارلىق نهرسىلهرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( .�uD ?��  �*D $U�V �rR5 X '� ?�Z $/� ) G �� (�	9@  � .R��I �� �/$  ��   

ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىر كۈنى ئانام مىنى چاقىرىپ، . 1319
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، نېمه بېرىسهن؟ . بۇياققا كهل، ساڭا بىر نهرسه بېرىمهن دېدى
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئاندىن، ئهمما سهن ئهگهر  رهسۇلۇلالھ. ئانام، خورما بېرىمهن دېدى. دېدى
ھهدىس،  –4339ئهبۇ داۋۇد . ئۇنىڭغا بىرهر نهرسه بهرمىگهن بولساڭ، ساڭا بىر يالغانچىلىق يېزىالتتى

   .ھهدىس، ئهلبانى سهھىھ دېگهن –1514ئهھمهد 
 ) ���� ( l$�A	 �i� "'i*, $]Z $/� ) ! G � (��$g �    

هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر ر. 1320
ئۇالرغا، بىساتىڭالر بارمۇ؟ دېسه، ئۇالر يوق دېگهنده، ئهمما سىلهرگىمۇ نىپىز مهخمهللىك بىسات بولىدۇ 

  .توپلىغان، سهھىھ بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى) ئۇ راستىنال بولغان، بۇ بىشارهت مۆجىزه ئىدى. (دېگهن
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ۋائىل ئىبنى ھهجهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1321
ئهمما، ئۇ ئهگهر باشقىالرنىڭ : ۇنداق دېگهنۋهسهللهم بىر دهۋا ئۈستىده قهسهم قىلغان كىشى توغرىسىدا م

ۋهھالهنكى، ئالالھ . مېلىنى زۇلۇم قىلىپ يىۋىلىش ئۈچۈن قهسهم قىلغان بولسا، ئهلۋهتته ئالالھقا ئۇچرىشىدۇ
  .مۇسلىم، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ئۇ كىشىدىن يهنى قهسهمخوردىن يۈز ئۆرىۋالىدۇ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1322
يهنى، ئالالھنىڭ كىتابىنى (بىرىگه ئۇرۇپ -ما سىلهردىن بۇرۇنقى ئۈممهتلهر قۇرئاننى بىرئهم: مۇنداق دېگهن

مۇشۇ خىل ھالهتكه چۈشۈپ قالمىغۇچه ھاالك بولمىغان، ئاندىن شۇ ) بىرىگه ئۆرۈپ، ئىختىالپ قىلىشىپ-بىر
رامنى ھارام بىلىڭالر، قۇرئاندىكى ھااللنى ھاالل دهپ ئېتىقاد قىلىڭالر، ھا. ئىش تۈپهيلىدىن ھاالك قىلىندى

يهنى، مۇھكهم ئايىتىگه ئهمهل قىلىپ، مۇتهشابىھ ئايتىىگه ئىمان . مۇتهشابىھ ئايهتلىرىگه ئىمان كهلتۈرۈڭالر
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. كهلتۈرۈپ، ئىشىنىپ، ئازماڭالر، ئىختىالپالشماڭالر
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1323
بىرىڭالر تائام يىسه، بىسمىلالھ . ىئهمما، ئۇ بىسمىلالھ دېگهن بولسا، سىلهرگه كۇپايه قىالتت: مۇنداق دېگهن

يهنى، (ئهگهر باشتىال بىسمىلالھ دىيىشنى ئۇنتۇپ قالغان بولسا، بىسمىلالھى ئهۋۋهلهھۇ ۋه ئاخىرهھۇ . دېسۇن
ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، . دېسۇن) باشتا ۋه ئاخىرىدا ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشالپ يهيمهن

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1324
كامىل سۆزلىرى قۇرئان بىلهن ئالالھ  ئالالھنىڭ«ئهمما ئۇ كهچ قىلغان چاغدا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دېگهن بولسا، تاڭ ئاتقانغا قهدهر ئۇنىڭغا » ياراتقان بارلىق نهرسىلهرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. چاياننىڭ چېقىۋېلىشى زهرهر قىاللمايتتى ھهم چاقالمايتتى
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1325
ئهمما ھهقىقهتهن سىلهردىن كېيىنكى قهۋملهر سىلهرنىڭ جىڭ، تارازا، سالىرىڭالرنى : مۇنداق دېگهن

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) ، لىلاللىقىنى سىلهردهك تاپالمايدۇيهنى، ئادىللىقنى، بهرىكىتىنى. (تاپالمايدۇ
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1326
تهن مېنىڭ ھايۋاننىڭ يۈزىگه ئۇرغان، يۈزىگه داغالپ بهلگه قىلغان كىشىگه لهنهت ھهقىقه: مۇنداق دېگهن

  . قىلغانلىقىم سىلهرگه يهتمىدىمۇ؟ ئهبۇ داۋۇد توپلىغان

بۇ ھهدىستىن خۇددى ئىنساننىڭ يۈزىگه ئۇرۇشتىن چهكلهنگهندهك، ھايۋاننىڭ يۈزىگىمۇ ئۇرۇشتىن، 
  .سهھىھ دېگهنئهلبانى . داغالپ بهلگه سېلىشتىن چهكلهنگهن
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پاالنى، پوكۇنى پادىشاھالر : ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه .1327
هنلىرىگه بورا ئىز ئالتۇن تهختكه چىقىپ ئولتۇرىدۇ، تېخى ئۇالر دىنسىز مۇشرىكالر تۇرسا، سىلىنىڭ بهد

ئۇالر ئۈچۈن بۇ دۇنيا، بىزلهرگه ئۇ دۇنيا، : قالدۇرۇپتۇ، ئالالھقا دۇئا قىلسىال دېگهنده، مۇنداق دېگهن
. ئاخىرهت بولۇشىغا رازى بولمامسهن؟ ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ يىغالپ كېتىپ، رازىمهن، رازىمهن دېگهن

  .بهيھهقى،ئىبنى ماجه توپلىغان،سهھىھ
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ىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ق. 1328
تېخى باياتىن مىنى توسۇۋالغان كىشىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇ پهرىشتىلهردىن ئاالھىده بىر پهرىشته : مۇنداق دېگهن

بۇ كېچه ئۇ رهببى ئهززه ۋه جهللهدىن ماڭا . بولىدۇ، ئۇ بۇ كېچىدىن بۇرۇن زىمىنغا قهتئىي چۈشۈپ باقمىغان
ھۈسهيىن جهننهت ئهھلىنىڭ ياشلىرىنىڭ خوجىسى، سهييىدى - ىلىشقا ۋه ھهقىقهتهن ھهسهنساالم ق

ئىكهنلىكىگه ۋه ھهقىقهتهن فاتىمه جهننهت ئهھلىنىڭ ئايال كىشىلىرىنىڭ خوجىسى، سهييىدى ئىكهنلىكىگه 
ھهببان ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى . ماڭا خۇش بىشارهت بېرىشكه ئىزنى، رۇخسهت سوراپ چۈشۈپتۇ

  .توپلىغان، سهھىھ

 = ��@< "$D $/ �9_0 ¯�	 "� L $_�@< "$D $/ �9� M�^�	 "� L ��@< "$D $/ �9_0 �N,�	 "� >�  $/� ) � (C$R�	 �� L�  �   

ئهمۇر ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1329
ئهمما سهن ھهقىقهتهن ئىسالم دىنىنىڭ، ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىپ مۇسۇلمان : نۋهسهللهم مۇنداق دېگه

بولۇشنىڭ ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى بارلىق ئىشالرنى بىكار قىلىۋېتىشىنى، گۇناھالرنى مهغپىرهت قىلىشىنى ۋه 
لىپ، ھهقىقهتهن ھىجرهتنىڭ، ھهج قىلىشنىڭ، ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى بارلىق ئىشالرنى، گۇناھالرنى بىكار قى

  .كهچۈرۈم قىلىۋېتىشىنى بىلمهمسهن؟ مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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هلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ. 1330
ئهمما سهن پهرىشتىلهرنىڭ سۈرهت، رهسىم بار ئۆيگه كىرمهيدىغانلىقىنى بىلمهمسهن؟ : مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن ھهيكهل ياسىغان، سۈرهت سىزغان كىشى قىيامهت كۈنى قاتتىق ئازابلىنىدۇ، ئۇالرغا سىلهر 
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. دىيىلىدۇ! ياراتماقچى بولغان نهرسهڭالرنى تېرىلدۈرۈپ بېقىڭالر

 ) ��� ( ?��� ��D �/ ?�$/ L ?�� >�  $/� ) �� (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1331
نىڭ ئىكهنلىكىنى مۈلكۈڭنىڭ داداڭنىڭ كهسپىدىن، داداڭ-ئهمما سهن ئۆزۈڭنىڭ ۋه مال: مۇنداق دېگهن

  .بىلهمسهن؟ تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
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هلالھۇ ئابدۇرهھمان ئىبنى سهبۇرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 1332
ھهقىقهتهن بىر پهرىشتىنىڭ ئاسماندا مۇنداق نىدا قىلىپ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مۈلۈكنى نهفىقه قىلىپ چىقىم قىلىپ -توۋاليدىغانلىقىنى سهن بىلمهمسهن؟ ئى ئالالھ، سېنىڭ يولۇڭدا مال
. قوشۇپ، بهرىكهت بهرگىن يهنى مېلىغا مال. تۇرغۇچىنىڭ مېلىغا ئىز باسار مال، يهنه مال قىلىپ بهرگىن

  . تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. مېلىنى ھهق يولغا چىقىم قىلماس بېخىلغا، ئۇنىڭ مېلىغا ھاالكهت قىلغىن
بۇ ھهدىسنىڭ ئوخشىشى، يهنى سېخىيغا ئىز باسار مال سورىغان، بېخىلنىڭ مېلىغا ھاالكهت سورىغان 

  .سهھىھ ھهدىس بار
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1333
ماۋۇ كىشى بېشىنى، چېچىنى يۇغۇشتۇرغۇدهك نهرسه تاپالمىغاندىمۇ؟ ئهمما ماۋۇ كىشى : مۇنداق دېگهن
  .يغىدهك نهرسه تاپالمىغاندىمۇ؟ ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغانكىيىملىرىنى يۇ

بۇ سهھىھ ھهدىستىن، چاچنى يۇيۇپ، تاراپ، پاكىز تۇتۇش، چۇۋالچاق قىلماي ياسىتىپ تۇرۇش، 
   .چىرايلىق تۇتۇش، كىيىملهرنى يۇيۇپ، پاكىز، رهتلىك كىيىش چىقىدۇ
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ئهبۇ رهزىيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1334
اقاس قۇرغاق يېزىسىدىن ئهمما سهن قهۋمىڭنىڭ ھاياتلىق يوق، گىياھسىز ق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئاندىن ئۆتسهڭ، يهنه قاقاس قۇرۇپ . ئۆتمهمسهن؟ ئاندىن ئۇ جاينىڭ ياپيېشىل كۆكهرگىنىنى كۆرۈپ ئۆتىسهن
  . ئالالھ ئۆلۈكلهرنى ئهنه شۇنىڭدهك تېرىلدۈرىدۇ. قالىدۇ، ئاندىن يهنه كۆك، يېشىل بولىدۇ

 –4106ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  –15605ئهھمهد . بۇ سۆز قانداق تىرىلدۈرىدۇ؟ دېگهن سۇئالغا جاۋاب ئىدى
  . ھهدىس، تهبرانىمۇ توپلىغان، سهھىھ –176ھهدىس، ئىبنى ماجه 

  .قۇرئاندىمۇ ئهنه شۇنداق تېرىلىپ چىقىرىلىسىلهر دهپ ئۆسۈملۈككه ئوخشاتقان، بۇ بىر مۆجىزه دهلىلدۇر
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ئهمرۇ ئىبنى ئهبۇ سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1335
ئهمما مهن، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىلهردىن ئالالھقا ئهڭ تهقۋا كىشى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . توپلىغان، سهھىھ مۇسلىم. سىلهردىن بهكرهك ئالالھدىن قورقىدىغان تهقۋادۇرمهن
  .تهنه قىلىپ دېگهن-بۇ ھهدىسنى سۆزىگه كىرمهي، ھهددىدىن ئاشۇرغانالرغا تهھدىت، تاپا
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ىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ر. 1336
ئۆزلىرىگه نۇرغۇن ھاالل نهرسىلهرنى ھارام قىلۋالماقچى بولغانالرغا ياكى باشقا دىندىكىلهرگه ئوخشىۋالماقچى 

ئهمما مهن، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىلهرگه قارىغاندا ئالالھدىن بهك : بولغانالرغا مۇنداق دېگهن
لېكىن، مهن روزىمۇ تۇتىمهن ھهم يهيمهن، نامازمۇ ئوقۇيمهن ھهم ئۇخاليمهن، . دىغان تهقۋادار كىشىقورقى

. كىم مىنىڭ سۈننىتىمدىن يۈز ئۆرىسه، ئۇ مهندىن ئهمهس. ئايال كىشىنىمۇ نىكاھالپ ئېلىپ توي قىلىمهن
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

ھارام قىلىش ھوقۇقى ئالالھتىال -ايهتتىن ھااللسهييىد قۇتۇپ بۇ ھهدىستىن ۋه مۇشۇ چاغدا چۈشكهن ئ
. ئالىمالر توي قىلىشنى مۇشۇ ھهدىس بويىچه ۋه باشقا ھهدىس بويىچه سۈننهت دېدى. بولىدۇ دېگهن

شۇنداقال نىكاھ ۋاجىپ بولىدىغان، گاھ . چۈنكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۈننىتىم دېگهن
پايدا . ھ، مۇستهھهپ بولىدىغان، گاھ ھارام، مهكرۇھ بولىدىغان جايالر بارسۈننهت بولىدىغان، گاھ مۇبا
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زىيان بولۇپ، پايدا بولمىسا، ئىماندىن قۇرۇق قېلىش بولۇپ قالسا، . ئااللىسا، زىيان بولمىسا توي ئهۋزهل
ھهر . هلھارام يىيىش، ھارام بىلهن شۇغۇللىنىشالر بولۇپ قالسا، ئۆزىنى ساقالپ تۇتالىسا تويسىزلىق ئهۋز

شافىئى، مالىكى، ئهھمهد رهھمهھۇلالھالر . ئىككىلىسى تهڭ بولۇپ قالسا، قهلبىڭگه قاراپ بىر تهرهپ قىل
ئىلىم، ئىبادهت، جىھاد بىلهنال ئۆتۈش توي قىلىشتىن ئهۋزهل دېگهن، جۈملىدىن ئىسالم پىشۋاسى ئىبنى 

هنىيفه توي قىلىش ئهۋزهل دېگهن، ئهۋزهل ئىمام ئهبۇ ھ. تهيمىييه توي قىلماي ئۆتكهن، رابىئه بهسرىمۇ بار
. نىكاھ سۈننهت. خاتالىق مهسىلىسى مهۋجۇد ئهمهس، پهقهت ئهۋزهل دېيىشكهن-دېگهن بۇ جايدا توغرا

ياخشى نىيهت قىلىپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه ئىتائهت قىلىپ سۈننهتنى قىلسا، مۇكاپات، 
سهۋهب بىلهن قىاللمىسا، ئىلىم، ئىبادهت، جىھاد بىلهن ئۆتسه، توي -زرهقىاللمىسا، ئۆ. ئهجىر ساۋاب بار

  .مهقسهت ئىمان. قىلمىسا گۇناھ يوق، شۇمۇ ئهۋزهل
  .، دوكتۇر ئالىمالر بىر تهرهپ قىلسۇنبۇ مهسىلىده تۆت مهزھهپ فىقھىسىگه، ھهدىس شهرھىيسىگه قارالسۇن
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ئهبۇ راپىئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1337
ئهمما مهن، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئاسماندىمۇ ئهمىين، ئىشهنچىلىك؛ زىمىندىمۇ : مۇنداق دېگهن

  .انى توپلىغان، سهھىھتهبر. ھهر ئىككى جايدا ئهمىيندۇرمهن. ئىشهنچلىك
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ سهپهر رهھمهھۇلالھدىن. 1338
هت بويۇملىرى بار بىر دىدىكى، چۆرىسى ئهمما ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇسامهنىڭ زىنن: مۇنداق دېگهن

ياكى ئۆزى چۆره بولۇپ قالسا، ئۆزى بۇ زىننهتنى ئالالھ . بولغان بولسا، ئۇ بۇالرنى ئالالھ يولىدا خهجلىۋىتهتتى
  .ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ. يولىدا خهجلىگهن بوالتتى
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نۇئهيىم ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1339
ئهمما ئالالھ بىلهن قهسهمكى، : ۋهسهللهم بهدقىلىق، شاپ بۇرۇت، مهجۇسىي ئىككى ئهلچىگه مۇنداق دېگهن

ائىده بولمىغان بولسا، مهن سىلهر ئىككىڭالرنىڭ بوينىغا قىلىچ ھهقىقهتهن ئهلچىلهر ئۆلتۈرۈلمهيدۇ دېگهن ق
ئهبۇ داۋۇد، ھاكم توپلىغان، سهھىھ ھهدىسنىڭ ھۆكمىدىكى . بىلهن ئۇراتتىم، يهنى كالالڭالرنى ئاالتتىم

  .ھهسهن ھهدىستۇر، كىيىن بۇالر ئۆلتۈرۈلگهن
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جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1340
ئهمما بىرىڭالر نامازدا ئاسمانغا قاراش ئۈچۈن بېشىنى كۆتۈرگهن چاغدا، كۆزىنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

لۇپ كور بولۇشىدىن قورقمامدۇ؟ مۇسلىم، ئهھمهد، ئىبنى ماجه قايتىپ كهلمهسلىكىدىن يهنى كۆزى قۇيۇ
  . توپلىغان، سهھىھ

  .بۇ ھهدىسته نامازدا تۇرۇپ ئاسمانغا قاراپ قويۇشتىن چهكلىگهن، جىنازا نامىزىمۇ شۇنداق
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1341
ئهمما بىرىڭالر بېشىنى ئىمامدىن بۇرۇن كۆتۈرگهن چاغدا، ئالالھنىڭ ئۇ كىشىنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دىن ياكى ئۇنىڭ سۈرىتىنى ئىشهكنىڭ سۈرىتىگه بېشىنى ئىشهكنىڭ بېشىغا ئايالندۇرۇپ قويۇشى
ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن قورقمامدۇ؟ بۇ ھهدىسنى بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه 

  .توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىستىن ئىمامدىن بۇرۇن باش كۆتۈرۈش ياكى بېشىنى قويۇش چهكلىنىدۇ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1342
قاراڭالر، يهنى ) يهنى ماڭا(ا ئهمما، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمغا كهلسهك، ساھىبىڭالرغ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهمما، مۇسا ئهلهيھىسساالمغا كهلسهك، ئۇ بۇغداي ئۆڭلۈك، بۈدره چاچ، كېلىشكهن . مهن بهك ئوخشايمهن
خۇددى مهن ئۇنىڭغا قاراۋاتىمهن، ئۇ خورما قوۋزىقىدا ئىشلىگهن ئارغامچا بىلهن نوختىالنغان قىزىل . ئىكهن

. لهببهيكه دىگهچ كېلىۋاتىدۇ، ۋادىينىڭ ئىگىز جايىدىن چۈشۈۋاتىدۇ تۆگىگه مىنىپ، ئالدىراپ تهلبى ئېيتىپ
ھهدىس،  –243بۇنىڭ ئوخشىشى بۇخارى، مۇسلىمدا باردۇر، مۇسلىم . ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

  .ھهدىس –2372ھهدىس، ئهھمهد  –3106بۇخارى 
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سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1343
 ئهمما ئهر كىشىگه كهلسهك، ئۇ چېچىنى چۇۋۇپ، چاچنىڭ ئهسلىگه، كۆتىكىگه سۇ يهتكىچه: مۇنداق دېگهن

ئۇ بېشىغا ئۈچ چاڭگال . ئايال كىشى بولسا، چېچىنى چۇۋىمىسىمۇ ئۇنىڭغا ھېچ گهپ يوق، گۇناھ يوق. يۇيىدۇ
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. سۇ قۇيۇپ چاچنىڭ تېگىگه سۇ يهتكۈزسه كۇپايه

   .يهنى، جۇنۇبلۇقتىن يۇيۇنۇپ غۇسلى قىلغاندا چېچىنى چۇۋىمىسىمۇ تېگىگه سۇ يهتكۈزسۇن
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جۇبهيىر ئىبنى مۇتئىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1344
ئاندىن . ىمغا قۇيىمهنئهمما، مهن ئالقىنىم بىلهن ئۈچ چاڭگال سۇ ئېلىپ، بېش: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى، بېشىنى ئۈچ قېتىم يۇيۇپ، ئاندىن بارلىق . (جهسىدىمنىڭ قالغان جايلىرىغا سۇنى يۈرىتىپ يۇيىمهن
  .ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ). بهدهننى يۇيىدۇ، بۇ غۇسلى تاھارهت دىيىلىدۇ

 ) ���� (j,�I 4�  ��)-) $�� $/�  $eNe ) � �� (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 1345
ئهمما، مهن بېشىمغا ئۈچ قېتىم سۇ قۇيۇپ يۇيىمهن : غۇسلى قىلىش، يۇيۇنۇش توغرىسىدا مۇنداق دېگهن

   .پلىغان، سهھىھمۇسلىم، ئهھمهد تو) ئاندىن قالغان بهدهننى يۇيىدۇ(

 ) ���� ( $Ui*/ nD6 N) $�� $/� ) ! (.+��g \� �    
ئهبۇ جۇھهيبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1346

  . تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئهمما مهن يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ تائام يىمهيمهن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مانداق -مهكرۇھنى قىلىپ سالغان كىشىنى گۇناھكار، ئانداق. تهھهپ ئىشتۇر، قارشىسى مهكرۇھبۇ مۇس
  .دهپ ئهيىبلهپ كهتمهڭ

 ) ���� ( 91  .0I$2	 L $�B'/ L $�'Q-) 90# $0 >�� $/� L ?1/ $�� L v) j�  $0 >�� $/� L j(�Q L j(�Q >_@V-) �+Rg $0 >�� $/�
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1347
ئهمما . ئهمما سهن ئى جهئپهر، مىنىڭ يارىلىش تهن قۇرۇلۇشۇمغا ۋه ئهخالقىمغا ئوخشاپ كېتىسهن: دېگهن

ئى زهيد، بىزنىڭ قېرىندىشىمىز، ئازاد  ئهمما سهن. سهن ئى ئهلى، سهن مهندىن، مهن سېنىڭ جۈملهڭدىن
بۇ . (قىزچاق دېگهن ھاممىسىنىڭ ئۆيىده تۇرۇشى كېرهك، چۈنكى ھامما ئانىنىڭ ئورنىدا. قىلغان قۇلىمىز

سۆزنى مهككىنى پهتھى قىلغاندا، ھاممىسىنىڭ ئېرى ئهلىگه ئهگىشىۋالغان قىزچاقنى يۇقىرىقى ئۈچ كىشى 
  .ن، سهھىھئهھمهد توپلىغا) تاالشقاندا دېگهن
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ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇسامهت ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدى. 1348
چىرايىمغا، ئهخالقىڭ   ئهمما سهن ئى جهئپهر، تهن قۇرۇلۇش، چىرايىڭ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى نهسهبىمىز (سهن مهندىن، مىنىڭ دهرهخ شېخىمدىن، تۈپ يىلتىزىمدىن . ئهخالقىمىغا ئوخشاپ كېتىدۇ
مىنىڭ كۈيئوغلۇم، باالمنىڭ يهنى نهۋرهمنىڭ دادىسى، مهن سهندىن سهن ئهمما سهن ئى ئهلى، ). بىر

يهنى مىنىڭ (ئهمما سهن ئى زهيىد، بىزنىڭ ئازادكهرده قۇلىمىز، سهنمۇ مهندىن ۋه ماڭىدۇرسهن . مهندىن
ھهدىس، تهبرانى،  – 20778ئهھمهد، . ، سهن ماڭا قهۋملهرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈك، دوستراقى)خىزمىتىمده
  . لىغان، سهھىھھاكىم توپ

بۇ سۆزنى يۇقىرىقى ئۈچ كىشى ھهرقايسىسى، مهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمغا سۆيۈملۈك 
  .دېگهنده دېگهن
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 1349
ئهمما قىيامهتنىڭ : غاندا، مۇنداق دېگهنپهيغهمبهردىن باشقا ھېچ كىشى بىلمهيدىغان ئۈچ ئىشتىن سورال

جهننهت . كىشىلهرنى مهغرىپ تهرهپكه توپاليدۇ  تۇنجى ئاالمىتى، مهشرىق تهرهپتىن چىقىدىغان ئوت بولۇپ،
ئهھلىنىڭ تۇنجى قېتىم يهيدىغىنى لهھهڭ بېلىقنىڭ جىگىرىنىڭ زىياده پارچىسىدۇر، ئهمما، ئۇ بۇ 

، بالىسىنىڭ دادىسىغا ياكى ئانىسىغا ئوخشاپ كېتىشىگه كهلسهك، ئهمما. دۇنيادىكىگه زادى ئوخشىمايدۇ
ئهرنىڭ مهنىي سۈيى ئايالنىڭكىدىن ئىلگىرلهپ كهتسه، باال ئهرگه تارتىپ ئوخشاپ كېتىدۇ، ئايالنىڭ مهنىي 

  .ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. سۈيى ئهرنىڭكىدىن ئىلگىرلهپ كهتسه، باال ئانىغا ئوخشاپ كېتىدۇ
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1350
ئهمما دوۋزاخ ئهھلىگه كهلسهك، ئۇالر دوۋزاخنىڭ ئهھلى بولۇپ، دوۋزاخ ئىچىده مهڭگۈ : مۇنداق دېگهن

كىن، بىر بۆلۈك كىشىلهرگه كهلسهك، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى ئۆلمهيدۇ، شۇنداقال ياخشى ياشىيالمايدۇ، ۋه لې
سهۋهبىدىن ئۇالرغا دوۋزاخ ئوتى يىتىپ ئۇالرنى بىر قۇر ئۆلتۈرۈپ تۈگهشتۈرىدۇ، تاكى ئۇالر كۆمۈردهك قارىداپ 

توپ ھالهتته جهننهتنىڭ  –كهتكهنده، شاپائهت قىلىنىشقا رۇخسهت قىلىنىدۇ، ئاندىن ئۇالر توپ 
! تۈرۈلۈپ تارقىتىلىدۇ، ئاندىن ئى جهننهت ئهھلى، ئۇالرنىڭ ئۈستىگه سۇ قۇرۇڭالرئۆستهڭلىرىگه كهل

دىيىلىدۇ، ئاندىن ئۇالرنىڭ كۆيۈپ كۈل بولغان تهنلىرى خۇددى دهريا سهللىرى كۆتۈرۈپ كهلگهن اليدا دان 
  .ئۈنگهندهك ئۈنۈپ ئهسلىگه كېلىدۇ، مۇسلىم، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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زهيىد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1351
ئاگاھ بولۇڭالركى، مهن   سانادىن كېيىن، ئى ئىنسانالر- ئهمما بهئدۇ يهنى ھهمدۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يېقىندا رهببىمنىڭ ئهلچىسى يهنى ئۆلۈم پهرىشتىسى كېلىشى مۇمكىن، مهن ئاندىن  بىر ئىنسان، ماڭا پات
مهن ئاراڭالرغا ناھايىتى ئېغىر ئىككى نهرسىنى . جاۋاب بېرىمهن، چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇپ كېتىپ قالىمهن
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كىم . ردۇرنۇر با  ئۇنىڭدا ھىدايهت، توغرا يول،. قالدۇرۇپ كېتىمهن، بىرى ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندۇر
كىم قۇرئانغا . قۇرئانغا چىڭ ئېسىلىپ، ئۇنى مهھكهم تۇتۇپ ئهمهل قىلسا، ئۇ ھىدايهت ئۈستىده بولىدۇ

سىلهر ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئانغا چىڭ ئېسىلىپ، . خاتاالشسا، چىڭ تۇتالمىسا، ئۇ ئازىدۇ، زااللهتته بولىدۇ
ىم بولسا، ئهھلى بهيتىم، ئهھلى بهيتىم توغرىسىدا ئىككىنچى قالدۇرۇپ كهتكىن. مهھكهم تۇتۇپ ئهمهل قىلىڭالر

بهلكىم بۇ دېگىنى سۈننهت ھهدىس بولۇشى (سىلهرگه ئالالھنى ئهسلىتىمهن دهپ ئىككى قېتىم دېدى 
  .مۇسلىم، ئهھمهد، ئابدۇ ئىبنى ھهمهيد توپلىغان، سهھىھ) مۇمكىن
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1352
سانادىن كېيىن، ئى ئىنسانالر، ھهقىقهتهن كىشىلهر كۆپىيىپ -دۇ ھهمدۇئهمما بهئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. تاكى ئهنسارىالر كىشىلهر ئىچىده تائامدىكى تۇزنىڭ ئورنىدا بولۇپ، شۇنداق ئاز قالىدۇ. ئهنسارىالر ئاز قالىدۇ
سا، زىيان يهتكۈزگىدهك ئىشقا، يهنى خهلىپه، ئهمىرلىككه ئىگه بول-كىم سىلهردىن بىر كىشىگه پايدا

يامانلىقلىرى سادىر بولۇپ قالسا، ئهپۇ قىلىپ، . ئهنسارىالرنىڭ ياخشىلىق قىلغانلىرىدىن قوبۇل قىلسۇن
   .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. ئۆتىۋهتسۇن
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للهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 1353
ھهقىقهتهن . ئهمما بهئدۇ، ھهقىقهتهن سۆزنىڭ ئهڭ راستراقى ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندۇر: مۇنداق دېگهن

ئىشالرنىڭ ئهڭ . ھىدايهتنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ھىدايهت يولىدۇر
نى ئالالھ ۋه رهسۇلى ئورۇنالشتۇرمىغان، ئىسالم شهرىئىتى مۇكهممهل يه(يامىنى يېڭىدىن پهيدا بولغانلىرىدۇر 

ھهر قانداق يېڭىدىن   )بولۇپ بولغاندىن كېيىن، ئهقىيدىده ۋه ئىبادهتته يېڭىدىن پهيدا بولغان ئىشالردۇر
نلۇق، پهيدا بولغان ئىشالر بىدئهتتۇر، ھهر قانداق بىدئهت زااللهت، ئازغۇنلۇقتۇر، ھهرقانداق زااللهت ئازغۇ

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ سۆزى لۇغىۋى سۆز . بۇ ھهدىستىن ياخشى بىدئهت يوقتۇر. (دوۋزاختا بولىدۇ
بۇالرنى بىز بىدئهتلهرده تونۇشتۇردۇق، . ياخشى يېڭىلىنىش، يېڭىلىق دېگهن مهنىده دېگهنبولۇپ، نېمى

. ىلهرگه قىيامهت تۇيۇقسىز كېلىدۇس) ھهدىسنىڭ ئاخىرى بولسا) (شهيىخ ئۇسهيمىننىڭ كىتابىدىن ئېلىنغان
مهن ئهۋهتىلدىمكى، مهن بىلهن قىيامهتنىڭ ئارىلىقى مۇشۇنچىلىك دهپ ئىككى بارمىقىنى كۆرسىتىپ قويدى، 

مهن بولسام، . قىيامهت سىلهرگه تۇيۇقسىز بىر ئهتىگهن ياكى كهچته كېلىشى مۇمكىن. يهنى شۇنداق يېقىن
دۇنيا قالدۇرۇپ كهتسه، ئۇ مالالر ئۇ كىشىنىڭ ئهھلىگه -كىم مال. زهلراقھهربىر مۆئمىنگه ئۇنىڭ جېنىدىنمۇ ئهۋ

قالدۇرۇپ كهتسه، ئۇ ماڭا، مېنىڭ ) يهنى، ئهھلى بالىلىرىنى، ئائىلىسىنى(قالىدۇ؛ كىم قهرز ياكى زايا 
مۇسلىم، ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه . مهن مۆئمىنلهرنىڭ ئىگىسى، دوستى بولىمهن. ئۈستۈمگىدۇر

  .ان، سهھىھتوپلىغ
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جهرىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1354
تائاال ئۆزىنىڭ كىتابى قۇرئاندا سانادىن كېيىن، ھهقىقهتهن ئالالھ-ئهمما بهئدۇ يهنى ھهمدۇ: مۇنداق دېگهن
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سىلهرنى بىر ئىنساندىن يهنى ئادهم ئاتىدىن ياراتقان، شۇ ! ئى ئىنسانالر«. مۇنۇ ئايهتلهرنى نازىل قىلدى
ئايالالرنى ياراتقان -ئىنساندىن يهنى ئۆز جىنسىدىن ئۇنىڭ جۈپتى ھهۋۋانى ياراتقان ۋه ئۇالردىن نۇرغۇن ئهر

ئالالھتىن ! ئى مۆئمىنلهر«ۋه يهنه ) ئايهت –1ئاخىرغىچه، سۈره نىسا (» ...رپهرۋهردىگارىڭالردىن قورقۇڭال
. قورقۇڭالر، ھهر ئادهم ئهته ئۈچۈن يهنى قىيامهتكه ياخشى ئهمهللهردىن نېمىلهرنى تهييارلىغانلىقىغا قارىسۇن

 –18سۈره ھهشىر (  .ئالالھتىن قورقۇڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خهۋهرداردۇر
سهدىقه قىاللماي قېلىشىڭالردىن : دېگهن يهرگىچه ئوقۇپ مۇنداق دېدى» ئۇالر نىجات تاپقۇچىالردۇر) ئايهت

كۈمۈشلىرىدىن سهدىقه قىلسۇن، - كىشى دىينار، دهرھهم، ئالتۇن. بۇرۇن، ھازىر سهدىقه قىلىۋېلىڭالر
بىر تال خورمىنىڭ يېرىمى چاغلىق نهرسه  خورما ئارپىلىرىدىن. ياخشىلىق قىلىش بىلهن سهدىقه قىلسۇن

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. بولسىمۇ ھاقارهتلىك كىچىك سانىماڭالر، يهنى قىلىۋېرىڭالر
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ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رى. 1355
ئهمما بهئدۇ ھهقىقهتهن ماڭا سىلهرنىڭ بۇ كېچىدىكى ئىشىڭالر قورقۇنچلۇق : مۇنداق دېگهن  ۋهسهللهم

يهنى رامىزان كېچىسى قىيامدا ( لېكىن مهن سىلهرگه بۇ كېچىنىڭ نامىزى. ئهمهس، ئۇنىڭدىن ئهنسىرىمىدىم
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. كېلىپ قالىسىلهر ېلىشىدىن ئهنسىرىدىم، ئۇ چاغدا سىلهر ئاجىزپهرز قىلىنىپ ق) تۇرۇش
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1356
ئهمما بهئدۇ، بهزى قهۋملهرگه نېمه بولغاندۇ؟ ئۇالر ئالالھنىڭ كىتابىدا يوق شهرتلهرنى شهرت : مۇنداق دېگهن

. شهرت بولسىمۇ باتىل 100هر باتىلدۇر، گهرچه ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندا يوق بولغان شهرتل. قويىۋاپتۇ
ئالالھنىڭ ھۆكمى ئهڭ ھهقلىق، اليىقتۇر، ئالالھنىڭ قويۇپ بهرگهن شهرتلىرى ئهڭ ئىشهنچىلىك، 

ھهقىقهتهن ئىگىلىك، ۋهلىيلىك ھوقۇقى ئازاد قىلغان كىشىگه بېرىلىدۇ، يهنى قۇل ئازاد . مۇستهھكهمدۇر
بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه . ھېسابلىنىدۇ قىلغۇچى شۇ قۇلنىڭ ۋهلىيسى، ئىگىسى

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۇمهيد سائىدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1357
بىز ئىشلهتكهن خادىم، زاكات يىغقۇچى ئهمهلدارالرغا نېمه : سانادىن كىيىن، مۇنداق دېگهن-هسهللهم ھهمدۇۋ

بولغاندۇ؟ ئۇالر تېخى بىزگه كېلىپ، بۇ سىلهرنىڭ ئهمىلىڭالر، سىلهرنىڭ زاكىتىڭالر، بۇ بولسا ماڭا ھهدىيه 
ئۆزىگه ھهدىيه كىلهمدۇ، يا كهلمهمدۇ قاراپ  ئانىسىنىڭ ئۆيىده ئولتۇرۇپ- ئۇ نېمه ئۈچۈن ئاتا. قىلىندى دهيدۇ

باقمايدۇ؟ دهپ كايىغاندىن كېيىن، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ جېنى ئىلكىده بولغان ئالالھ 
بىلهن قهسهمكى، بىرىڭالر بىرهر نهرسىگه خىيانهت قىلىپ قالسىال، قىيامهت كۈنى ئۇ نهرسىنى مۈرىسىده 

ۋهھالهنكى، تۆگه بوزالپ . ئۇ تۆگه بولسا، ئۇنىمۇ مۈرىسىده كۆتۈرۈپ ئېلىپ كېلىدۇ ئهگهر. كۆتۈرۈپ كېلىدۇ
ئهگهر ئۇ كاال بولسا، كاال مۆرىگهن ھالدا مۈرىسىده ئېلىپ كېلىدۇ، قوينى بولسا قوي مهرىگهن . ھۆركىرهيدۇ

ئهبۇ داۋۇد ئهھمهد، بهيھهقى، !) ئۇ نېمىدېگهن رهسۋاچىلىق ھه! ئاھ. (ھالدا كۆتۈرۈپ ئېلىپ كېلىدۇ
  .توپلىغان، سهھىھ
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غهنىيمهت - ئهمرۇ ئىبنى تهغلىبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھقا ئولجا. 1358
. بهزىلهرگه بېرىپ بهزىلهرگه بهرمىسه، نهرسه تهگمىگهنلهر تاپا قىلىشتى. مېلى يىتىپ، تهقسىم قىلىپ بهردى
ئالالھ بىلهن : پ، مۇنداق دېدىسانا ئوقۇپ، ئهمما بهئدۇ دىيىۋېتى-ئاندىن رهسۇلۇلالھ ئالالھقا ھهمدۇ

نهرسه بهرمهي قالدۇرۇپ . قهسهمكى، ھهقىقهتهن مهن بهزى كىشىگه بېرىپ، بهزى كىشىنى قالدۇرۇپ قويدۇم
لېكىن مهن بهزى قهۋمنىڭ . قويغان كىشى ماڭا مهن نهرسه بهرگهن كىشىدىن ئهلۋهتته سۆيۈملۈك، دوستراقتۇر

. پهزهنى كۆرگهنلىكىمدىن ئۇالرغا بېرىمهن-نچ، ئهنسىرهشنى جهزهقايغۇ، قاتتىق قورقۇ- قهلبىده قاتتىق غهم
. بهزى قهۋمنى ئالالھ ئۇالرنىڭ قهلبىده قىلىپ بهرگهن بايلىق، بىھاجهتلىك، ياخشىلىقالرغا تاپشۇرىمهن

بۇخارى . ئۇالرنىڭ جۈملىسىدىن ئهمرۇ ئىبنى تهغلىبه بار، بۇ كىشى بۇ سۆزگه ئىنتايىن خۇشاللىقنى بىلدۈرگهن
  .ھهدىس، سهھىھ –871
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1359
ھهقىقهتهن سىلهر ئالالھقا ئاسىيلىق ! ئهمما بهئدۇ، ئى قۇرهيشلهر جامائىتى: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بۇ ئىشتا ئالالھقا ئاسىي . قىلمىساڭالرال، بۇ ئىشنىڭ يهنى ئهمىير، خهلىپىلىكنىڭ ئهھلى سىلهر بولىسىلهر
ىن سويۇلغاندهك بولساڭالر، ئالالھ سىلهرگه شۇنداق بىر كىشىنى ئهۋهتىدۇكى، خۇددى مۇشۇ بادرا سويپىقىد

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. سىلهردىن بۇ ئىشنى، خهلىپىلىكنى تارتىۋالىدۇ

ئۇالر ئاسىي بولغاندا، راستىنال رۇملۇقالر، ھهتتا چىڭگىزخان تهخىتنى . بۇ ھهدىس مۆجىزه بولۇپ قالغان
  .تارتىۋالغان، ھازىرمۇ تارتىۋالدى ئهنه
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ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 1360
سىنىڭ ھهج ئۈچۈن بهيتۇلالھ، ھهرهمنى مهقسهت قىلىپ ئۆيۈڭدىن چىقىشىڭغا كهلسهك، : مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن سهن ئۈچۈن تۆگهڭ دهسسىگهن ھهربىر قهدهم ئۈچۈنمۇ، ئالالھ ساڭا بىر ياخشىلىق يېزىپ، 
ئهمما، سېنىڭ ئهراپات تېغىدا ۋۇقۇف قىلىپ تۇرۇشۇڭغا . ، يامانلىقنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇسهندىن بىر گۇناھ

كهلسهك، ھهقىقهتهن ئالالھ ئهززه ۋه جهلله دۇنيا ئاسمىنىغا ئۆزىگه اليىق رهۋىشته چۈشۈپ، ئۇالرنى 
يىراق - ر يىراقئالالھ مۇنداق دهيدۇ، ئاۋۇالر مىنىڭ بهندىلىرىم، ئۇال. پهرىشتىلهرگه باھاالپ، داڭالپ بېرىدۇ

ئۇالر رهھمىتىمنى ئۈمىد قىلىپ، . توزان باسقان ھالدا ماڭا كهلدى-يولالردىن چاچلىرى چۇۋۇق، چاڭ
! ئهمهلىيهتته مىنى كۆرۈپ باقمىدى، ئهگهر ئۇالر مېنى كۆرسه قانداق بولۇپ كېتهتتى ھه؟. ئازابىمدىن قورقىدۇ

ۈستۈڭده ئىگىز دۆڭنىڭ قۇم سانى مىقدارى گۇناھ ئهگهر ئ: رهسۇلۇلالھ سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دېدى
بولسا، ياكى دۇنيا كۈنلىرىدهك كۆپ ياكى ئاسماندىن، بۇلۇتتىن چۈشكهن يامغۇر تامچىلىرىدهك كۆپ گۇناھ 

ئهمما، سېنىڭ جهمىره . پاكىز يۇيىۋېتىدۇ-بولسىمۇ، ئالالھ ئۇ گۇناھالرنى ھهجنىڭ سهۋهبىدىن سهندىن پاك
هك، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ئهجىر، ساۋابلىرى ساڭا ئاخىرهت ئۈچۈن ئېلىپ قويۇلىدۇ، تېشىنى ئىتىشىڭغا كهلس

سېنىڭ ئىھرامدىن چىقىپ، بېشىڭنى چۈشۈرتىشىڭگه كهلسهك، ھهقىقهتهن . ئالدىن تهييارلىنىپ قويۇلىدۇ
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ئاخىرىدا . سهن ئۈچۈن بېشىڭدىن چۈشكهن ھهربىر تال چاچ ئۈچۈنمۇ بىردىن ياخشىلىق بېرىلىدۇ
نى تاۋاپ قىلغان چاغدا، خۇددى سىنى ئاناڭ تۇغقان كۈندىكىدهك گۇناھلىرىڭدىن پاكىز چىقىپ بهيتۇلالھ
  .تهبرانى توپلىغان، بۇ ھهدىسنى ئهلبانى ھهسهن دېگهن. كېتىسهن
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 �/�/ nD q��(0 �)$D ;�� &$(0 } db) yz q~< � ��g� Ì$m�	 ng��	 "$D 	Yh) "'�-�5 v  L "'1*+5 Å) ~(�	 .1*) $/� L : ng��	 	u[ $/

&'(�) = �i�) "$D 8u�	 :c $_��Z �w1�) I$1�	 n@< .g�) �� ��+�) q$1<9m) �	 91  �/ !$1�@�$� $��$g �	 &',I 9;�� &$(�) $�R� $_�R� �r :
�� &$(�) $_�) $/ L $��[# KZ �w1�) .12	 KZ .g�) �� ��+0 } �	 P$<L $/ KZ �w�	 :�� &$(0 L $_1/ P9R(/ 	u[ : L >/ ���  L >1D p(��	 4� 

�� &$(�) $ b) q~< � ��g� �'��	 ng��	 "$D 	YZ L �	 �$V "Z TR@5 ���  :&'(�) = &'(5 >1D $/ :&$(�) 8IG� B : "$D 8u�	 ng��	 	u[ $/
&'(�) = �i�) :�� &$(�) $_�) $/ L $��[# KZ �w1�) .12	 n@< �/ .g�) �� ��+�) 	'�$< $D >�() B'< "'�'(0 O$1�	 >R� : ¥�� $/ KZ �w�	

&$(0 L $�R� $_�R� �rc $_��Z �w1�) I$1�	 n@< .g�) �� ��+0 } ?1  �	 :  $_1/ P9R(/ 	u[ �$V "Z TR@5 ���  L >/ ���  L >1D ?F�	 4�
 3uR0 } �	 ) �� (·{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1361
ئهمما، دهججال پىتنىسىگه كهلسهك، ھهقىقهتهن ھهرقانداق بىر پهيغهمبهر ئۇنىڭ : مۇنداق دېگهن

مهنمۇ سىلهرنى ئۇنىڭ پىتنىسىدىن بۇرۇنقى . ىن ئۈممىتىنى ھهزهر قىلدۇرۇپ، ئاگاھالندۇردىپىتنىسىد
ھهقىقهتهن . پهيغهمبهرلهر ئۈممىتىنى ھهزهر قىلدۇرۇپ باقمىغان بىر سۆز ھهدىس بىلهن ھهزهر قىلدۇرىمهن

گه اليىق رهۋىشته ئالالھنىڭ ئۆزى. (ئۇنىڭ بىر كۆزى كوردۇر، ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ بىر كۆزى كور ئهمهس
بۇ سۆزنى دىيىشتىكى مهقسهت، دهججال ئىالھلىق دهۋاسى . ئىككى كۆزى بار، قهتئىي ئوخشىشى يوقتۇر

دهپ يېزىقلىق بولۇپ، ئۇ خهتنى » كافىر«دهججالنىڭ ئىككى كۆزى ئارىسىغا، يهنى پىشانىسىگه ) قىلىدۇ
كهلسهك، سىلهر مهن سهۋهبلىك، يهنى مهن ئهمما، قهبره پىتنىسىگه . ھهرقانداق مۆئمىن كىشى ئوقىيااليدۇ

ياخشى، سالىھ كىشى . مهن توغرىسىدا سىلهردىن سورىلىدۇ. توغرىلىق سۇئال سورىلىپ، پىتنىگه قالىسىلهر
ئاراڭالردىكى بۇ ئهر توغرىسىدا نېمه : بولسا، قهبرىسىده چۆچۈتمهستىن ئولتۇرغۇزۇلۇپ، مۇنداق دېيىلىدۇ

هد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئالالھنىڭ ئهلچىسى، بىزگه ئالالھنىڭ مۇھهمم: دهيسهن؟ ئۇ ياخشى كىشى
ئاندىن ئۇنىڭغا . تهرىپىدىن روشهن مۆجىزه ئاالمهتلهر بىلهن كهلدى، بىز ئۇنى تهستىقالپ ئىشهندۇق دهيدۇ

. كدوۋزاخ تهرهپتىن بىر تۆشۈك ئېچىلىپ، ئۇ دوۋزاخقا قارىسا، دوۋزاخ بهزىسى بهزىسىنى يهپ كېتىۋاتقۇده
ئاندىن ئۇنىڭ ئۈچۈن جهننهت تهرهپتىن بىر . ئالالھ سىنى ساقلىغان نهرسىگه قارا دىيىلىدۇ: ئاندىن ئۇنىڭغا

. تۆشۈك ئېچىلىدۇ، ئۇ جهننهتنىڭ باغلىرىغا، گۈزهل زىننهتلىرىگه، ئۇنىڭ ئىچىدىكى نهرسىلهرگه قارايدۇ
سهن دۇنيادا شهكسىز ئىشهنچ، ئىمان مانا بۇ جهننهتتىكى سېنىڭ جايىڭ دېيىلىدۇ ۋه : ئاندىن ئۇنىڭغا

. ئۈستىده ئىدىڭ، شۇنىڭ ئۈستىده ئۆلگهن ئىدىڭ، ئالالھ خالىسا شۇنىڭ ئۈستىده تېرىلىسهن دېيىلىدۇ
سهن نېمه : ئاندىن ئۇنىڭغا. ئهگهر ئۇ يامان كىشى بولسا، قهبرىىسده چۆچۈتۈلۈپ، قورقۇتۇلۇپ ئولتۇرغۇزۇلىدۇ

ئاراڭالردىكى بۇ كىشى زادى قانداق كىشى؟ : ئاندىن ئۇنىڭدىن. هيدۇدهيسهن؟ دىيىلسه، مهن بىلمهيمهن د
مهن كىشىلهرنىڭ بىر سۆزنى قىلغىنىنى ئاڭالپ، مهنمۇ شۇالر دېگهندهك دهپ قويغان : دهپ سورالسا، ئۇ

ئاندىن ئۇنىڭ ئۈچۈن جهننهت تهرىپىدىن بىر تۆشۈك ئېچىلىپ، ئۇ جهننهتتىكى نهرسىلهرگه، . دهيدۇ
ئالالھ سهندىن چۆرىۋهتكهن، سهن قۇرۇق قالغان نهرسىگه : ئاندىن ئۇنىڭغا. للىكىگه قارايدۇجهننهتنىڭ گۈزه

ئاندىن ئۇنىڭ ئۈچۈن دوۋزاخ تهرىپىدىن بىر تۆشۈك ئېچىلىپ، ئۇ دوۋزاخقا قارىسا، بهزىسى . قارا دىيىلىدۇ
سهن دۇنيادا . يىڭمانا بۇ سېنىڭ مهڭگۈلۈك جا: ئۇنىڭغا. بهزىسىنى قىززىقلىقىدىن يهپ كېتىۋاتقىدهك

تهۋھىدكه، ئالالھ، ئاخىرهتكه شهك قىلىشتا ئىدىڭ ۋه شۇ شهك ئۈستىده ئۆلگهن ئىدىڭ، ئالالھ خالىسا يهنىال 
  .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن. شۇ شهك ئۈستىده تېرىلىسهن دىيىلىدۇ، ئاندىن ئۇ ئازابلىنىدۇ
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ئهدىي ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1362
كى كىشى كېلىپ، بىرسى پېقىر، يوقسىزلىقتىن، يهنه بىرسى يول قاراقچىسىدىن، يولنىڭ ۋهسهللهمگه ئىك

يولنىڭ ئهمىين بولماسلىقىغا، يول قاراقچىسى : ئهمىين بولماسلىقىدىن شىكايهت قىلغاندا مۇنداق دېگهن
ان كىشىسىز، مهسىلىسىگه كهلسهك، ساڭا پهقهت ئازغىنا زامان كېلىپال، كارۋانالر مهككىگه كېپىل بولىدىغ

پېقىرلىق، يوقسىزلىققا كهلسهك، ھهقىقهتهن ). يهنى شۇنداق خاتىرجهم بولۇپ كېتىدۇ(قوغدىغۇچىسىز چىقىدۇ 
بىرىڭالر سهدىقىنى، ئۆشرىنى كۆتۈرۈپ ئايلىنىپ، ئۇنىڭدىن بۇ سهدىقىسىنى قوبۇل قىلىپ ئالىدىغان كىشىنى 

ئاندىن بىرىڭالر ئالالھنىڭ ئالدىدا ئالالھ بىلهن . ايدۇتاپالمايدىغان چاغ كهلمهي تۇرۇپ، قىيامهت قايىم بولم
دۇنيا -مهن ساڭا مال: ئاندىن ئالالھ ئۇنىڭغا. ئۇنىڭ ئارىسىدا پهردىسىز، تهرجىمانسىز ھالدا تۇرىدۇ

: ساڭا ئهلچى ئهۋهتمىدىممۇ؟ دېسه، ئۇ: ئاندىن ئالالھ. ئهلۋهتته بهردىله دهيدۇ: ئۇ. بهرمىدىممۇ؟ دهيدۇ
ئوڭ تهرىپىگه قاراپ دوۋزاختىن باشقىنى كۆرمهيدۇ، سول تهرىپىگه قاراپ دوۋزاختىن . تتىله دهيدۇئهلۋهتته ئهۋه

ئهگهر . بىرىڭالر يېرىم خورما چاغلىق نهرسه بىلهن بولسىمۇ دوۋزاختىن ساقالنسۇن. باشقىنى كۆرمهيدۇ
   .سهھىھھهدىسى،  –1324بۇخارى توپلىدى، . تاپالمىسا، ياخشى سۆز قىلىش بىلهن ساقالنسۇن
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ئهبۇ سۇئلهبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1363
سهن تىلغا ئالغان يهھۇدىي، ناساراالردىن ئىبارهت ئهھلى كىتابالرنىڭ قاچىلىرىغا : مۇنداق دېگهن  ۋهسهللهم

ر، ئۇالرنىڭ قاچىلىرىدا يىمهي شۇ پاكىز قاچىدا كهلسهك، ئهگهر ئۇ قاچىالردىن باشقا پاكىز قاچا تاپالىساڭال
ئهگهر ئۇالرنىڭ قاچىسىدىن باشقا قاچا زادى تاپالمىساڭالر، ئهھلى كىتابالرنىڭ قاچىسىنى پاكىز . يهڭالر

سهن ئوقيارىڭدا ئوۋلىغان نهرسىگه ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئهسلىگهن . يۇيۇۋېتىپ، ئاندىن ئۇ قاچىدا يهڭالر
سهن ئۆگىتىلگهن ئىت بىلهن ئوۋلىغان نهرسىگىمۇ . دېگهن بولساڭ، ئۇنى يىگىنبولساڭ، بىسمىلالھ 

سهن ئۆگىتىلمىگهن ئىتىڭ بىلهن ئوۋلىغان . بىسمىلالھ دهپ ئالالھنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالساڭ، ئۇنى يىگىن
المىساڭ، يهنى ئۆلگهن بولسا، بوغۇزلىي. (نهرسىنى ھايات تاپساڭ، ئۇنى بوغۇزلىيالىساڭ، ئاندىن ئۇنى يىگىن

  .ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) بىسمىلالھ دېمىگهن بولساڭ، يىمىگىن
 ) ���� ( �IY� L �$��g p� $D ¢'� �i/$/� ) 9Q (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1364
ئالدىڭالردا خۇددى جهربائ بىلهن ئهزدهھ ئارىسىدهك شۇنداق چوڭ ھهۋزى كهۋسهر باردۇر : هنمۇنداق دېگ

  .بۇخارى ئهدهپ دېگهن كىتابىدا توپلىغان، سهھىھ). يهنى، ئۇ ياخشىالرنىڭ ئىچىشىنى كۈتۈپ تۇرىۋاتىدۇ(
 ) ���� ( 8��@�	 �(�	 L ./$^�	 �� �*0L	95 $/ n�/� ) " ! � �� ?�$/ (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1365
سىلهر داۋالىنىدىغان نهرسىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى قان ئالدۇرۇش ۋه خۇشپۇراق پۇرايدىغان : مۇنداق دېگهن

، ئهھمهد، بهيھهقى، مالىك. بۇ تىبابهتته ئىستىمال قىلىنىدۇ. دېڭىزنىڭ داۋا ياغىچى قىستى بهھرىيدۇر
  .تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1366
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. سهجده قىلىشقا بۇيرۇلدى  ئادهم بالىسى يهتته ئهزاسىدا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئۇممه ئابدۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1367
پهيغهمبهرلهرمۇ پهقهت پاك، ھاالل نهرسىنى يىيىشكه، ياخشى ئهمهلنىال قىلىشقا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن. بۇيرۇلدى
 �m� B L $_�) �£� B �m< �/ .12	 � >�@� .�9Q �F�� "� !�/� ) P �� �� (�+Rg �� �	9@  �   

قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى جهئپهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 1368
مهن خهدىيچهگه جهننهتتىكى ئىچى كاۋاك گۆھهر، زهبهرجهد قومۇشتىن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

چۇرۇڭ، قااليمىقان ئاۋازالر، مۇشهققهت، -ئۇ ئۆيده ۋاراڭ. بولغان ئۆي بىلهن بىشارهت بېرىشكه بۇيرۇلدۇم
  .ن، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ئىبنى ھهببا. قېيلىنىش يوق
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1369
، - 2) بۇرۇنمۇ تهگسۇن(پىشانه  –1. مهن يهتته ئهزادا سهجده قىلىشقا بۇيرۇلدۇم: ق دېگهنۋهسهللهم مۇندا

شۇنداقال كىيىمنى پومالپ . ئىككى قهدهم ئهتراپلىرى -7 -6ئىككى تىز،  -5، -4ئىككى قول،  -3
بنى ماجه بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئى. تۇرىۋالماسلىققا، چاچنى پومالپ يىغىۋالماسلىققا بۇيرۇلدۇم

  .توپلىغان، سهھىھ
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ۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇل. 1370
ئالالھتىن باشقا ھهق ئىالھ يوق، ھهقىقهتهن مهن يهنى «مهن تاكى كىشىلهر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇالر . دهپ گۇۋاھلىق بهرگهنگه قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم» مۇھهممهد ئالالھنىڭ ئهلچىسى
لېكىن، ئىسالم . هنى جانلىرىنى، ماللىرىنى ساقالپ قالىدۇشۇنداق گۇۋاھلىق بهرسه، مهندىن قانلىرىنى ي

ساقالپ قااللمايدۇ، ئۇالردىن ) يهنى جازاالر، خۇن تۆلهشلهرنى، ئوغۇرلۇقتا قولىنىڭ كېسىلىشىنى(ھهققى 
بهيھهقى ) يهنى، مهن تاشقى مۇئامىلىنى بىلسهممۇ ئىچكى سىرىنى ئالالھى بىلىدۇ. (ھېساب ئېلىش ئالالھقىدۇر

اب، يهنى تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، ئهلبانى بۇ ھهدىس سهھىھ، تۆت كىت
  .مۇتىۋاتىردۇر دېگهن
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مهن تاكى كىشىلهر ئالالھتىن باشقا ھهق : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1371
ئىالھ يوق، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئالالھنىڭ ئهلچىسى دهپ گۇۋاھلىق بهرگهنگه، ناماز 

ئۇالر شۇنداق قىلسا، مهندىن . وقۇغانغا، زاكات بهرگهنگه قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇمئ
يهنى ھهد، (ئىسالم ھهققى ). ئۇنداق قىلمىسا ساقالپ قااللمايدۇ(مۈلۈكلىرىنى ساقالپ قالىدۇ -قانلىرىنى، مال

ھهقى ئىبنى ئۆمهردىن، نهسهئى ئهبۇ بهي. بۇنىڭدىن مۇستهسنا، ئۇالرنىڭ ھېسابى ئالالھقىدۇر) جازاالر
  .توپلىغان، سهھىھ دىنبۇكرهتتىن، ئىبنى ماجه، ھاكىم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1372
مهن كىشىلهر بىلهن تاكى ئۇالر ئالالھتىن باشقا ھهق ئىالھ يوق دهپ گۇۋاھلىق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهدىسكه شهكسىز ئىمان كهلتۈرگهنگه -نهرسىلهرگه، يهنى قۇرئان بهرگهنگه، ماڭا ۋه مهن ئېلىپ كهلگهن
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) ئاخىرى يۇقىرىقىغا ئوخشاش. (قهدهر ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم

 4�  ��$�� L �(� BZ ��+� L ��$/ v/ �m  9() �	 BZ ��Z B &$< �) �	 BZ ��Z B 	'�'(0 f� O$1�	 n5$<� "� !�/� �	 ) � (M�0�[ \� �   

. بولۇپ، يۇقىرىقىغا ئوخشاش توپلىغانبۇ ھهدىنسىمۇ مۇسلىم ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 1373
پهقهت بۇ ھهدىسته، ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق دهپ گۇۋاھلىق بهرسىال، مېلىنى، جېنىنى ساقالپ 

ئايهت ۋه . ئىچىده جىنايهت سادىر قىلسا، يهنىال جازالىنىدۇئىسالم قانۇنى . قېلىپ، ھېسابى ئالالھقا بولغان
ئىسالم كهلتۈرۈپ، مۇسۇلمان بولسا، ياكى جىزىيه، قان . سهھىھ ھهدىسلهر بىلهن ئۈچ خىل ئىشالر بېكىتىلدى

ئهگهر . بېجى تاپشۇرسا ئۆلتۈرمهسلىك ياكى يۇقىرىدا دېگهندهك، ئىسالم يۇرتىغا كۆچۈپ، بويسۇنۇپ تۇرۇش
  .پادىشاھلىقنى بىر ئالالھقىال خاس قىلىش الزىم. هرگه ئۇنىمىسا، ئاندىن ئۇرۇشۇش، ئۆلتۈرۈش الزىم كېلىدۇبۇ شهرتل

 ¥$D ¥$V nD ¥��� .R@, 4�  "6�(�	 ��<� "� !�/� ) �0�g ��	 (G'R�/ ��	 �   

يھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله. 1374
ھهممىسى شىپادۇر، . مهن قۇرئاننى يهتته ھهرپكه ئاساسهن ئوقۇشقا بۇيرۇلدۇم: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

   .ئىبنى جهرىير توپلىغان، سهھىھ. كۇپايىدۇر
 ) ���� ( GIG� "� >�FQ f� P	'��$� !�/� ) I	b@�	 (��� �   

الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 1375
مهن مىسۋاكقا كۆپ بۇيرۇلدۇم، مىسۋاكنى توال سالغانلىقىمدىن چىشىمنىڭ چۈشۈپ : مۇنداق دېگهن

   .بهزار توپلىغان، سهھىھ. كېتىشىدىن ئهنسىرهپ كهتتىم
 ) ��� ( j�  �*i0 "� >�FQ f� P	'��$� !�/� ) �� (.�e	L �    

نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋاسىلهت رهزىيهلالھۇ ئه. 1376
كۆپ بۇيرۇلغانلىقتىن ماڭا مىسۋاك سېلىش پهرز بولۇپ . مهن مىسۋاك سېلىشقا بۇيرۇلدۇم: مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن) ئۇ چاغدا ئۈممهت ئاجىز كېلىپ قېلىپ ئاسىى بولىدۇ. (قېلىشتىن ئهنسىرىدىم
 )� ��� ( s$1,� 4�  >+Q f� P	'��$� !�/� ) �� (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1377
مىسۋاكنى توال سېلىپ، چىشىمدىن ئهنسىرهپ . مهن مىسۋاك سېلىشقا بۇيرۇلدۇم: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .وپلىغان، سهھىھتهبرانى ت. قالدىم
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1378
) يهنى ئىشغال قىلىۋالىدىغان(نى يهپ كېتىدىغان مهن باشقا شهھهر، يىزىالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. كىشىلهر ئۇ جاينى يهسرىب دىيىشدۇ، ئۇ بولسا مهدىينه بولىدۇ. شهھهرگه ھىجرهت قىلىشقا بۇيرۇلدۇم
بهيھهقى . مهدىينه بولسا كىشىلهرنى خۇددى كورهك ئوتى تۆمۈرنىڭ كىرىنى تازلىغاندهك پاكىز تازىاليدۇ

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1379
مهندىن كېيىنكى مېنى ئهڭ بهك غهم قىلدۇرىدىغان ئىش بولسا سىلهرنىڭ : ئاياللىرىغا مۇنداق دېگهن

  . ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. هرگه پهقهت سهۋر قىلغۇچى سابىرالرال سهۋر قىالاليدۇسىل. ئىشىڭالردۇر
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  .بۇ ھهدىستىن مهقسهت، ئۇالرنىڭ تۇرمۇشى ياكى ئۇالرنىڭ پىتنىگه ئارىلىشىپ قېلىشى قاتارلىقالردۇر
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ. 1380
   .دارىمى توپلىغان، سهھىھ. ۋهسهللهم بىزنى تاھارهتنى كامىل ئېلىشقا بۇيرىغان
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ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1381
. تهكبىر ئېيتىشىمىزغا بۇيرىغان 34ھهمد،  33تهسبىھ،  33بىزنى بهش ۋاخ نامازنىڭ ئارقىسىدا   ۋهسهللهم

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1382
  . ھاكىم، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان. جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم مىنى تهكبىر ئېيتىشىمغا بۇيرىغان: مۇنداق دېگهن

ازا نامىزىدا، ھېيت نامىزىدا ياكى ھهجده ياكى جهڭ بۇ سهھىھ ھهدىستىن مهقسهت، نامازدا ياكى جىن
  .مهيدانىدا تهكبىر ئېيتىشتۇر
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سهھلى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1383
توال بۇيرىغانلىقتىن، مهن . جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم مىنى مىسۋاك سېلىشقا بۇيرىدى :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهۋسهتته بار، سهھىھ. چىشىمنى چۈشۈرۈۋېتىدىغان بولدۇم دهپ گۇمان قىلىپ قالدىم
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ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلال. 1384
جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم مىنى ھهجگه ئىھرام باغالپ ئاۋاز قىلغاندا، ئاۋازالرنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، بهيھهقى . چۈنكى ئۇ ھهجنىڭ شۇئارى، پائالىيهت رهسمىيىتى ئىكهن. ئۈستۈن كۆتۈرۈشۈمگه بۇيرىدى
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1385
چۈشكهن نهرسىنى سۈرتۈپ ئىرتىۋېتىڭالر، ئۇنىڭ قوينىڭ شالىسىنى، بۇرنىدىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

قوتانلىرىنى پاكىز تۇتۇڭالر، قوي قوتانلىرىنىڭ بىر چېتىده ناماز ئوقىساڭالر بولىدۇ، ھهقىقهتهن قوي 
ئايىتىده  –6بۇ ھهدىستىن ۋه سۈره زۇمهرنىڭ . بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. جهننهتنىڭ ھايۋانلىرىدۇر

دېگهن ئايهتتىن قوي ۋه بىر » اندىن سهككىزنى نازىل قىلدى ، يهنى ياراتتىسىلهرگه چاھار پايدىن، ھايۋ«
چۈنكى، ئايهتته نازىل قىلدى دېيىلگهن، لېكىن ياراتتى . قىسىم ھايۋان جهننهتتىن چۈشۈرۈلگهن دېيىلدى

  .بۇ قۇرئان، ھهدىسنىڭ مۆجىزىسى ھېسابلىنىدۇ. دهپ تهرجىمه بېرىلگهن

 ) ���� (Ne ¥$+%	 4�  	'��/	 �$0� .e ) �� (>�$e �� .kbQ �   

خۇزهيمه ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1386
يهنى تاھارهت ئۈستىگه . (كۈندۈز مهسىھ قىلساڭالر بولىدۇ- ئۆتۈكلهرگه ئۈچ كېچه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) كىشى بىر كۈن مهسىھ قىلىدۇ كىيىلسه مۇساپىر ئۈچ كۈن، مۇقىم
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كهئبى ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ تهۋبه يۈزىسىدىن بارلىق . 1387
بىر قىسىم : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن مېلىنى سهدىقه قىلىشنى ئىراده قىلغاندا، رهسۇلۇلالھ

  .بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ. ، بۇ سهن ئۈچۈن ياخشىدۇرمېلىڭنى ئۆزۈڭگه ئېلىپ قال
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1388
سهدىقه قىلساڭالرمۇ، بىر قىسىم مېلىڭالرنى ئۆزۈڭالرغا ئېلىپ قېلىڭالر، مالنى پاسات قىلىپ : مۇنداق دېگهن

ئۇ ) مېلىمدىن تهڭ بهھرىمهن بولىسهن دېسه يهنى مهن ھاياتال بولسام،(كىم مېلىنى ئۆمره قىلسا . بۇزماڭالر
ھهتتا، ئۇ كىشى . مال شۇنداق دىيىلگهن كىشى ھايات چاغدىمۇ ۋه ئۆلۈپ كهتسىمۇ، شۇ كىشىگه تهڭ بېرىلىدۇ

ئهھمهد، مالىك، ). پهقهت شۇ سۆزنى دېگۈچى ھايات بولسىال(ئۆلۈپ كهتسىمۇ، ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىغا بېرىلىدۇ 
  . مۇسلىم قاتارلىقالر توپلىغان، سهھىھ ئىبنى ماجه، ئهبۇ داۋۇد،

باشقىالردىمۇ تاپقاننى تهڭ . بۇ ئهرهبلهر ئادىتىده ھايات بولسىال، مالدىن تهڭ بهھرىمهن بولۇشتۇر
  .ئىستېمال قىلىش مهۋجۇد
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لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 1389
يهنى . (سىلهر مېنىڭ ئالدىمدا مېڭىپ، ئارقامنى پهرىشتىلهر ئۈچۈن خالىي قويۇڭالر: مۇنداق دېگهن

   .ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ) ساھابىالرنىڭ ئارقىسىدا ماڭاتتى
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ئهبۇ بهرزهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1390
) پهسلهرنى-يهنى نىجاسهتنى، شوخا ۋه باشقا نهرسىنى، كاتاڭ، ئىگىز(يولدىن ئهزىيهتنى : مۇنداق دېگهن

مۇشۇنداق ھهدىسلهر يول . پلىغان، سهھىھبۇخارى ئهدهپته تو. يوقاتقىن، ھهقىقهتهن ئۇ سهن ئۈچۈن سهدىقه
  .قۇرۇلۇشنى كۆرسىتىدۇ
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ھارىس ئىبنى ھىشام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1391
  .ئىبنى ناپىئ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ىنىڭغا سۆزلىمىسۇنتىلىڭغا ئىگه بول، زىي: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1392
ىڭغا ئىگه بول، ئهھلى بهيتلىرىڭ ئۈچۈن سهئىي ئهمهل قىل، خاتالىقىڭغا تىل: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. يىغلىغىن
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ئهسۋهد ئىبنى ئۇسرهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1393
بۇخارى ) يهنى خاتالىقتىن ساقالن، ياخشى ئىش قىل. (قولۇڭغا ئىگه بولغىن: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .تارىخدا توپلىغان، سهھىھ
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ھى ۋهسهللهم ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 1394
بولسا سهبىئۇلمهسانى ۋه قۇرئان ئهزىمدۇر، يهنى قۇرئاننىڭ ) يهنى سۈره فاتىھه(ئۇممۇلقۇرئان : مۇنداق دېگهن

بۇخارى توپلىغان، . ئاساسى دهپ ئاتالغان سۈره فاتىھه تهكرار ئوقۇلغان يهتته ئايهت ۋه ئۇلۇغ قۇرئاندۇر
  .ايهتنى ئاتا قىلدۇق دېگهن ئايهتكه تهپسىربۇ ھهدىس بىز ساڭا شۇالرنى يهنى، يهتته ئ. سهھىھ
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1395

ھارهت ئىزلىرىدىن نۇرالر ئۇرغۇپ يهنى قىيامهت كۈنى تا. مىنىڭ ئۈممىتىم نۇرلۇق قاشىقلىقتۇر: مۇنداق دېگهن
  .سهمۋىيھ، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ. تۇرىدۇ، باشقا ئۈممهتلهردىن شۇ نۇر بىلهن پهرقلىنىدۇ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1396
بۇ ئۈممهتكه ئاخىرهتته ئازاب يوق، ھهقىقهتهن . مىنىڭ بۇ ئۈممىتىم رهھىم قىلىنغان ئۈممهتتۇر: مۇنداق دېگهن

. قازاالردۇر-ۋرهش، قاتىللىق قىلىنىش، ۋه باالپاسات، يهر ته-بۇ ئۈممهتنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئازابلىرى پىتنه
  .ئهبۇ داۋۇد، تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ھۇ ئهلهيھى ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 1397
مىنىڭ ئۈممىتىم قىيامهت كۈنى سهجده قىلغانلىقتىن نۇرلۇق بولىدۇ، تاھارهت : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .، سهھىھ، باشقىالردىمۇ بارتىرمىزى توپلىغان. ئالغانلىقتىن ئهزالىرى ئاتنىڭ قاشقىسىدهك نۇرلۇق، بهلگىلىكتۇر
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ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1398
كىم قهۋمىگه ئىمام بولسا، نامازنى يهڭگىل ئوقۇپ  .قهۋمىڭگه ئىمام بولغىن: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قېرى، ئاجىزالر، كېسهللهر، زهئىپ، ئاجىز كېسهللهر، ھاجهت . بهرسۇن
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. بىرىڭالر نامازنى ئۆزى يالغۇز ئوقىغاندا، ئۆزى خالىغانچه ئۇزۇن ئوقىسۇن. ئىگىلىرى باردۇر
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رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مۇئاۋىيه ئىبنى ھهيدهت، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1399
ڭغا، ئاندىن يهنه ئاناڭغا، ئاندىن ياخشىلىق قىلىشتا ئاۋۋال ئانا: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، . ئاندىن كىيىن داداڭغا، ئاندىن يېقىن تۇغقانالرغا، ئاندىن يېقىنالرغا قىلغىن. يهنىال ئاناڭغا قىل
  . ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان

غاندا ئايال كىشى بولغان بۇ سهھىھ ھهدىستىن ئانا شۇنداق ئۇلۇغ، ھهققى چوڭدۇر، شۇنداقال دادىغا قارى
  .ئانىنى رازى قىلماق تهس، بۇنى دادىالر چۈشهنسهڭالر
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رىۋايهت  ھۇ ئهنھۇماالردىنرهزىيهلال  سهئسهت مۇجاشئى ئهبۇ رهمسهت ئۇسامهت، ئىبنى شهرىك. 1400
ياخشىلىقنى ئاناڭغا، ئاندىن داداڭغا، : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى،
ئىنىڭگه، ئاندىن ساڭا يېقىن بولغانالرغا، ئاندىن -سىڭىل ھهمشىرهڭگه، ئاندىن ئاكا-ئاندىن ئاچا

  .هبۇ يهئال، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئ. يېقىنالرغا، ئۇالردىن تۆۋهنلهرگه قىلغىن
  .بۇ تهرتىپنى بۇزماڭالر، ئىشالر ياخشى بولىدۇ
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ى ۋهسهللهم مۇنداق ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ. 1401
. دهڭالر! ئوقۇلغاندا ئامن) غهيرىلمهغزۇبى ئهلهيھىم ۋهلهززاللىيىن(سۈره فاتىھهنىڭ ئاخىرقى ئايىتى : دېگهن

ئىبنى شاھىبىن ) يهنى بۇ ھۆكۈم ناماز ئىچى ۋه تېشىدا ئوقۇلسىمۇ شۇنداق دىيىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ(
  .توپلىغان، سهھىھ
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دۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى. 1402
ماڭا پىشىننى كۈن قايرىلغان . جىبرىئىل ماڭا بهيتۇلالھتا ئىككى قېتىم ئىمام بولدى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

چاغدىال ئوقۇپ بهردى، بۇ چاغ بولسا كىشى قۇياشقا ئارقىسىنى قىلىپ تۇرسا ئۇنىڭ سايىسى ئوڭ ئايىغىنىڭ 
ماڭا ئهسىر نامىزىنى كىشىنىڭ سايىسى ئۆزىدهكال بىر ئوخشاش كهلگهنده . شوينىسى ئۈستىگه چۈشهتتى

خۇپتهن نامىزىنى شهپهق، يهنى . شام نامىزىنى روزا تۇتقۇچى ئىپتار قىلغاندا ئوقۇپ بهردى. ئوقۇپ بهردى
اغدا، يهنى بامدات نامىزىنى روزا تۇتقۇچىغا تائام، شاراپ ھارام بولىدىغان چ. قىزىللىق يوقىغاندا ئوقۇپ بهردى
  .سۈبھى يورىغاندىال ئوقۇپ بهردى

ئهسىرنى . ئهتىسى ماڭا پىشىننى ھهر نهرسىنىڭ سايىسى ئۆزىدهك بىر ئوخشىشىغا يهتكهنده ئوقۇپ بهردى
شامنى يهنىال ئوخشاش كۈن . بولسا، نهرسىنىڭ سايىسى ئۆزىدهك ئىككى ئوخشىشىغا يهتكهنده ئوقۇپ بهردى

بامداتنى بولسا سۈبھىنى . ده ئوقۇپ بهردى3/1سا كېچىنىڭ ئهۋۋهلقى خۇپتهننى بول. كىرىشىگه ئوقۇدى
ئاندىن ماڭا قاراپ، ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، مانا بۇ سهندىن بۇرۇنقى . ئاقارتىپراق ئوقىدى

نامازنىڭ ۋاقتى مۇشۇ ئىككى كۈندىكى ئىككى خىل . پهيغهمبهرلهرنىڭمۇ ناماز ئوقۇيدىغان ۋاقتى ئىدى
توغرا، شۇ . ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ۋاقىتنىڭ ئارىسىدىكى ۋاقىتتۇر دېدى

يۇقىرىدا ئهمهلنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى تۇنجى ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز . ئارىلىقتا ئوقىسا ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇغان بولىدۇ
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . سلهر ئۆتتىۋه شۇنداقال ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز دېگهن سهھىھ ھهدى

  .، ئۇالر ياخشىلىققا ئايهتته دىيىلگهندهك ئالدىرايتتىۋهسهللهم، ساھابىالر، تابىئىنالر بىرىنچى ۋاقىتتا ئوقۇيتتى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنھۇدىنئهبۇ مهھزۇره رهزىيهالھۇ . 1403
مۇسۇلمانالرنىڭ نامازلىرىغا، زوھۇرلۇق يىيىشلىرىگه ئىشهنچلىك كىشىسى، يهنى ئويغىتىپ : مۇنداق دېگهن

ئۇخالپ  مۇسۇلمانالر ئۇالرغا ئىشىنىپ بۇ ئامانهتنى تاپشۇرۇپ. (ۋاقىتنى بىلدۈرگۈچى كىشىلهر مۇئهززىنلهردۇر
  .بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن) قالىدۇ، بۇ ۋهزىپه مۇھىم
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1404

كهچرهك كىرىشىمىز شۇنىڭ . ۈچۈن پۇرسهت مۆھلهت بېرىڭالركېچىده كىرىشىمىز ئ  :مۇنداق دېگهن
ئۈچۈنكى، چاچلىرى چۇۋۇق ئايالالر چېچىنى تارىۋالىدۇ، ئهرلىرى غايىپ بولغان ئايالالر ئېرىگه تهييارلىق 

  .بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. قىلىۋالىدۇ
�R5 q�0L$m5 &	b5 B ��h) 	u[ ?/	�< $1  jr�/� ���� ¤N� � ³ ¢ ) § �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1405
چۈنكى ئۇنىڭ سۈرهتلىرى، رهسىملىرى . بۇ قىرام پهردهڭنى بىزدىن يىراق، نېرى يوقاتقىن: مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. ۇل قىلىپ قويدىدائىم نامىزىمدا ماڭا تهڭلىنىپ، مىنى مهشغ
 ) ���� ( �	�2	 �� M9�@  '�� ./A	 qu[ p/� ) �� (9��'�	 �� 9�$Q �   

خالىد ئىبنى ۋهلىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1406
  .ئهھمهد توپلىغان. ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھ هنچلىك ئادىمىبۇ ئۈممهتنىڭ ئهڭ ئىش: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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  .بۇ سهھىھ ھهدىستىن بىز ئهنه شۇنداق كىشىلهرگه ئهگىشىپ، ئهنه شۇنداق ئىشهنچلىك بولۇشىمىز الزىم
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رائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بهر. 1407
ئهگهر بىز زادى يولدا ئولتۇرىمىز دېسهڭالر، پهقهت يولدا، يول . يولدا ئولتۇرماڭالر: مۇنداق دېگهن

يهنى بىلمهي سورىسا، (دوقمۇشلىرىدا ئولتۇرۇشقىال ئۇنىساڭالر، ئۇنداقتا كىشىلهرنى يولغا سېلىپ قويۇڭالر 
، ساالم قايتۇرۇڭالر، زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىگه ياردهم بېرىڭالر، مۇشۇ ھهقلهرنى ئادا قىلىپ )دهپ بېرىڭالر

  .ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئولتۇرۇڭالر
 ) ��� ( �/�D-) 	�RV !u�	 "Z ) �[ (��$g �   

نىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلى. 1408
بهيھهقى . تاراپ پاكىز تۇت- يهنى، يۇيۇپ. ئهگهر بېشىڭغا چاچ قويساڭ، ئۇنى ھۆرمهتله: مۇنداق دېگهن

  .شۇئىبلىئىماندا توپلىغان، ھهسهن، سهھىھ ھهدىسمۇ باردۇر
 ) ��� (�*1*{	 	YZ 	LG-) ��',I L K$R5 �	 �i@c "� �*@@�� "Z  �DIL$g �/ I	'g 	'1��� L �*e9� 	YZ 	'<9�	 L ) �� ( � 
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ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهبۇ قهراد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1409
نى ياخشى ئالالھنىڭ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسىنىڭ سىلهرنى ياخشى كۆرۈشى: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كۆرسهڭالر، سىلهرگه ئامانهت قويۇلسا خىيانهت قىلماي ئادا قىلىڭالر، سۆزلىسهڭالر راست، سهمىمىي 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. سۆزلهڭالر، سىلهرگه قوشنا بولغان كىشىنىڭ قوشنىسىغىمۇ ياخشىلىق قىلىڭالر

 ��*��	 O�I ��/	 L pi�a	 �R�-) ?@�< p�0 "� !GI� "Z )� ��  �[ �NQA	 �I$i/ (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1410
قهلبىڭنىڭ يۇمىشىشىنى، مۇاليىم بولۇشىنى مهقسهت قىلساڭ، مىسكىنگه تائام : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تهبرانى ئهخالقتا، بهيھهقى ئىماندا . ياخشىلىق قىلبهرگىن، يېتىملهرنىڭ بېشىنى سىلىغىن، يهنى 
  .توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن دېگهن
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ئۇممه ھۇسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1411
ئهگهر سىلهرگه قارا تهنلىك، ئهزالىرى كېسىلىپ كهتكهن چوالق بىر قۇل باش : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بولسا، ئۇ سىلهرنى ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان بىلهن يىتىلهپ يېتهكلهپ قۇماندانلىق قىلسا، ئۇنىڭ سۆزىنى 
  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئاڭالپ، ئىتائهت قىلىڭالر

ئالالھقا ئاسىي بولۇپ . ، بىر ئالالھقا ۋه رهسۇلىغا، قۇرئان، سهھىھ ھهدىسكه ئىتائهت قىلىمىزچۈنكى
  .تۇرۇپ، مهخلۇققا ئىتائهت قىلىش يوق
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هسلهمى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ھهمزه ئىبنى ئهمرۇلئ. 1412
ئهگهر پاالنىغا قادىر بواللىساڭالر، ئۇنى ئوت بىلهن كۆيدۈرمهي : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىس، ئه –15457ئهھمهد . ھهقىقهتهن ئوت بىلهن ئوتنىڭ ئىگىسى ئالالھال ئازاباليدۇ. ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر
  . ھهدىس، سهھىھ –2299داۋۇد 

ئاۋۋال كۆيدۈرۈۋېتىڭالر دهپ بولۇپ، كىيىن ئۆلتۈرۈڭالر . بۇ ھهدىس ئىسالم دۈشمىنىگه قارشى دىيىلگهن
  .دېگهن، ئۇالر شۇنداق قىلغان
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1413
ئهگهر قېرىندىشىڭغا خورما ساتساڭ، ئاندىن ئۇ خورمىغا ئاپهت يهتسه، قېرىندىشىڭدىن : مۇنداق دېگهن

ھهقسىز نېمىنىڭ باراۋىرىگه ئالىسهن؟  قېرىندىشىڭنىڭ مېلىنى. نهرسه ئېلىشىڭ ساڭا ھاالل ئهمهس، ھارام
  . مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

بهيئى سهلهم قىلىپ ئالدىن مهلۇم جىڭ، . شۇنىڭ ئۈچۈن مىۋه ئاتلىقالرنى پىشىمىغىچه سېتىشتىن توسىدۇ
  .مهلۇم مىقداردا، مهلۇم ۋاقىتتا ئېلىشقا سودا قىلسىمۇ ئاپهتنى تىلغا ئېلىش الزىم
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ساھابىالردىن بىر ئهردىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1414
ئهگهر سىلهرگه كېچه قاراڭغۇ زۇلمهت بولسا، ياكى دۈشمهن سىلهرگه : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھام مىيىم ال «بولسۇن، يهنى » ھاممىم ال يۇنسهرۇن«ھۇجۇم قىلسا، سىلهرنىڭ شۇئارىڭالر  كېچىده
ھام مىمنى ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ، اليۇنسهرۇن ئۇالرغا ياردهم بىرىلمهيدۇ : تهرجىمىسى. (دهڭالر» يۇنسهرۇن

  ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) دېگهن مهنىده بولىدۇ
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شهدداد ئىبنى ھادى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1415
ئهگهر سهن ئالالھقا سهمىمىي بولساڭ، راست سۆزلىسهڭ، ئالالھ ساڭا ئىشىنىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھنهسهئ. سىنى سهمىمىي قىلىدۇ
u[ "Z L ³Z O$1�	 ��� �a "$D "Z L MI$/�$� $(��% "$D "Z �	 �	 L n@< �/ ���� MI$/Z � "'1Rr5 �*1D 9() �5I$/Z � 	'1Rr5 "Z �a 	
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ى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبن. 1416
بىر قېتىم قوشۇن ئهۋهتىپ ئۇالرغا ئۇسامهنى باشلىق قىلىپ قويىدۇ، ئۇالر بۇنىڭغا تهنه : مۇنداق دېگهن

وماندان بولۇشىغا تهنه ئهگهر سىلهر ئۇنىڭ باش ق: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. قىلىشىدۇ
قىلغان بولساڭالر، بۇندىن بۇرۇنمۇ ئۇنىڭ دادىسى زهيىدنىڭ باش قوماندان بولۇشىغىمۇ تهنه قىلغان 

ئۇ بولسا ماڭا بارلىق . ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇنىڭ دادىسى ئهمىيرلىككه، باشلىقلىققا اليىق ئىدى. ئىدىڭالر
هتهن بۇ ئۇسامه دادىسىدىن كېيىن ماڭا بارلىق ئىنسانالرنىڭ كىشىلهردىن سۆيۈملۈك، دوستراق ئىدى، ھهقىق

مهن سىلهرگه ئۇسامهنى باش قىلىشقا ۋهسىيهت قىلىمهن، ھهقىقهتهن ئۇ . سۆيۈملۈكرهكى، دوستراقى بولىدۇ
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. سىلهرنىڭ ياخشى، سالىھ كىشىلىرىڭالردىندۇر

ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋهسىيهت قىلغاندهك ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇنى راستىنال رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 
  .قوماندان قىلىپ ئهۋهتكهن چوڭ بىر جهڭده ئۇالر غهلىبه قىلىدۇ
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كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 1417
دېگهن سۆز توغرىسىدا » كىچىك گۇناھالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا«ئايىتىدىكى  –32ۋهسهللهم سۈره نهجىمنىڭ 

. ئى ئالالھ، سىلى مهغپىرهت قىلسىال بهكال مهغپىرهت قىلىال، يهنى قويماي كهچۈرۈم قىلىال: مۇنداق دېگهن
ناھ قىلماي قالسۇن؟ يهنى ھهرقانداق بهنده كىچىك گۇناھ قىلىپ قايسى بىر بهنده سىلىگه كىچىك گۇ

  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. قالىدۇ، قويماي كهچۈرسىله
 ) ���� ( $� ><9m5 L $_��� >�@� >UV "Z ) q " ! § �� (�  ��	 �   

لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلله. 1418
ئهگهر خالىساڭ، ئۇنىڭ ئهسلىنى ساقالپ ۋهقفه قىلىپ، مىۋىلىرىنى، كىرىملىرىنى سهدىقه : مۇنداق دېگهن
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ئهھمهد، بۇخارى، ) يهنى، خهيبهردىن ئالغان غهنىيمهتتىن تهگكهن نىسىۋىسىنى شۇنداق بۇيرۇغان. (قىل
              .تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئۇالر مال سورىغاندا، رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىككى ئهر ساھابه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمادىن. 1419

. دىن سىلهرگىمۇ بېرهيئهگهر خالىساڭالر، بۇ زاكات مېلى: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
شۇنداقال كۈچلۈك كهسىپدارنىڭمۇ . ئهمهلىيهتته بۇ زاكات، ئۆشره ماللىرىدا بايالرنىڭ نىسىۋىسى، ھهققى يوق

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. نىسىۋىسى، ھهققى بولمايدۇ
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ئهۋف ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1420
ئهگهر خالىساڭالر، ئهمىيرلىك، باش بولۇش توغرىسىدا ۋه ئۇنىڭ نىمىلىكىنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تهنىگه ئۇچراش، ئىككىنچىسى بولسا، - باش بولۇشنىڭ بىرىنچىسى ماالمهت، تاپا. گه دهپ بىرهيسىلهر
ئهمما، ئادىللىق قىلغانالر . نادامهت، پۇشايماندۇر، ئۈچىنچىسى بولسا، قىيامهت كۈنىده ئازابقا قېلىشتۇر

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. بۇنىڭدىن مۇستهسنا
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1421
ئهگهر يهنه ھايات كهچۈرۈپ ياشاپ قالسام، ئالالھ خالىسا، ئۈممىتىمنى ناپىئ، ئهفلهھ، : مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئىبنى . يۇشتىن، شۇنداق ئاتىلىشتىن توسىمهن، چهكلهيمهنبهرىكهت دهپ ئىسىم قو
  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ناجىيهتۇلئهسلىمى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 1422
ئهگهر قۇربانلىققا ئېلىپ ماڭغان تۆگه، كالىالردىن بىرهرسى ھاالك بولماقچى بولسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئاندىن ئۇنىڭ پاچىقىنى قېنىغا چىالپ، تېرىكلىرىنىڭ . يهنى ئۆلۈشكه يېقىن بولۇپ قالسا، ئۇنى بوغۇزلىۋهت
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، . ئاندىن ئۇنى كىشىلهرگه قويىۋهت، يهۋالسۇن. ئېسىپ قوي، باشقىالر بىلسۇنيېنىغا 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 n[� �/ 9�� B L >�� $_1/ �Rr5 B L $_*�+� $� 3��	 } $_/G � $_�R� �z	 } $_�Y$) $5'/ ���  >�F£) �jV $_1/ �r  "Z
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ئىبنى ئابباس زۇئهيىببىنى ھهلھهلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1423
ئهگهر مهككىگه ئهۋهتىلگهن قۇربانلىق تۆگه، كالىالردىن : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئاندىن . رسى ھاالكهتكه يېقىنلىشىپ قالسا، ئۇنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىدىن ئهنسىرىسهڭ، ئۇنى بوغۇزلىۋهتكىنبىره
پاچىقىنى، تۇۋىقىنى قېنىغا چىالپ، تېرىكلىرىنىڭ يېنىغا ئۇرغىن، يهنى يېنىغا ئېسىپ قوي، ھهدىيه 

مىسۇن، بوغۇزلىغىنىڭنى ئۇنىڭدىن سهن ۋه ئائىلهڭدىن بىرهر كىشى يى. ئىكهنلىكىگه بهلگه بولۇپ قالسۇن
ھهدىس، ئىبنى ماجه  –17292  ھهدىس، ئهھمهد –2349مۇسلىم . تهقسىم قىلىپ بهر، باشقىالر يىسۇن

  .ھهدىس، ئهبۇ داۋۇدمۇ توپلىغان، سهھىھ -3096
$_,�`��) $_,�`0 f� �'(5 B "� d$r*,	 "h) .���) �D9�� 90 � L . $��	 >/$< "Z)9�� �� 9@  9Q �� (���  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1424
قىيامهت قايىم بوالي دهپ قالسىمۇ، سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ قولىدا تىكمهكچى، يهرگه : مۇنداق دېگهن

ئورنىدىن تۇرماسلىققا سالماقچى بولغان خورما شېخى بولسا، شۇ شاخنى، خورما دهرىخىنى زىمىنغا سالمىغىچه 
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يهنى قىيامهت قايىم بولىۋاتسىمۇ، قىيامهت ئۇ كىشىگه شۇ . (قادىر بواللىسا، ئۇنى تىكسۇن، زىمىنغا سالسۇن
قىيامهت قايىم بولىۋاتسىمۇ دهرهخ ! سۇبھانهلالھ. شاخنى تىكىشكه پۇرسهت بهرسىال، يهنىال دهرهخ تىكسۇن

بىدئهتچى، خۇراپاتچىالرنى دورىماڭ، بىرهر ! ېگهن مۇھىم ھهتىكىش الزىم ئىكهن، دهرهخ، ئۆسۈملۈك نېمىد
  .ھهدىس، بۇخارى ئهدهپته ۋه ئابدۇالر توپلىغان، سهھىھ –12512بۇ ھهدىس ئهھمهد .) نهرسه قالدۇرۇڭ
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 MG$*< \� �  ) " (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ قهتاده، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1425
ئهگهر سهن ئالالھ يولىدا سهۋر قىلغان، ساۋاب ئۈمىد قىلغان، ئارقاڭنى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ىن دۈشمهنگه ئالدىڭنى قىلىپ تىك تۇرۇپ، ئۆلتۈرۇلسهڭ، يهنى شهھىد بولساڭ، ئالالھ قىلىپ قاچماست
ئهمما قهرزىڭ، يهنى . سهندىن قهرزىڭدىن باشقا بارلىق خاتالىقلىرىڭنى، گۇناھلىرىڭنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ

م، ئهھمهد، مۇسلى. كىشىلهر ھهققى قېلىپ قالىدۇ، ماڭا جىبرىئىل تېخى باياتىن شۇنداق دېگهن ئىدى
  .تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 ) ����( &b  "Z L ��'i�� $U�V K$R5 �	 4�< "Z ) j��$�r�	 (9�R, \� �    
ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1426

ما سۈيىنى زىمىنغا تۆكىۋهتكهن بولسىمۇ، ئهگهر ئالالھ گهرچه ئۇ ئۇزلهت قىلىپ مهنىي، ئىسپىر: مۇنداق دېگهن
  . تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ. چىقىشىغا ھۆكۈم قىلسا، ئۇ نهرسه چوقۇم بولىدۇ، يۈز بېرىدۇ بىرهر نهرسىنىڭ ۋۇجۇدقا

بۇ ھهدىستىن ئالىمالر ئۇزلهتنى يهنى مهنىي سۈيىنى تۆكىۋېتىشىنى، باال كۆرمهسلىككه چاره قىلىشنى 
دىنسىزالرغا خىزمهت قىلىۋاتقانالرنىڭ، . ھارام بولىدىغان جايمۇ بار، دۇرۇس جايمۇ بار. دېگهن مهكرۇھ

بهشتىن ئارتۇق باال يۈزى كۆرگهن، ھاكىمىيهت قاتتىق قىستىغان، . ئاكتىپ ماسالشقانالرنىڭ ھارام بولىدۇ
چۆره بولسا ئىزنىسىز، ئامال قىاللمىغان كىشىگه ئايالى ھۆر بولسا ئىزنى بىلهن، قۇل، دىدهك، -چاره

بۇ ھۆكۈم بۇخارىينىڭ شهرھىيسى پهتھۇلبارىيدىن ئېلىندى، تۆت ئىمام سۆزىمۇ . رۇخسهتسىز قىلسا بولىدۇ
. بىر تهرهپ قىلىش، چۈشۈرۈۋېتىش ھارام، گۇناھى كهبىيره) قورساقتىكى بالىنى(ئهمما، ھامىلىنى . باردۇر

بۇ توغرىسىدا تهپسىر، . لتۈرۈش بولسا قاتىللىق بولىدۇبىز سۇنى تۆكۈش توغرىسىدا توختالدۇق، بالىنى ئۆ
ھهدىس شهرھى، ئۇسۇل فىقھى قانۇنلىرىغا توشقان دوكتۇر، ئالىمالردىن پهتىۋا سوراڭ، بىلىمسىزلهر ئۆزىنىمۇ 

  .توغرىسى قۇرئان، سهھىھ ھهدىس، ساھابىالر، تابىئىنالر، ئىجماسى، دهلىلنى شۇالردهك چۈشىنىڭ. ئۆزگىنىمۇ ئازدۇرىدۇ
O�+�	 L M��a	 L I	9�	 j+) �jV � ��F�	 "$D "Z)q § �� ?�$/(9R, �� n_, �  )�(�  ��	 � )" � (��$g  

ئهگهر بىرهر نهرسىده شۇملۇق بولۇپ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1427
القسىز خوتۇندا؛ ئالالھ يولىدا قالسا، شۇملۇق چوقۇم تار، قوشنىسى يامان ھويلىدا؛ ناچار، يامان، ئهخ

بۇ ھهدىسنى مالىك، ئهھمهد، بۇخارى، ئىبنى ماجه . ئهمهس، پهخرى رىيا ئۈچۈن بېقىلغان ئاتتا بولىدۇ
بهيھهقى ئىبنى ئۆمهردىن، مۇسلىم، نهسهئى جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن   سهھلى ئىبنى سهئىددىن،

  .، سهھىھتوپلىغان
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  كهئبى ئىبنى ئۇجرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 1428
ئهگهر ئۇ كىشى كىچىك بالىلىرىغا سهئىي ئهمهل قىلىش ئۈچۈن چىققان بولسا، ئۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئانىسىغا خىزمهت قىلىش، -ئهگهر ئۇ كىشى قېرىپ كهتكهن، پىشقهدهم، شهيىخ ئاتا. ئالالھ يولىدا بولىدۇ
ئهگهر ئۇ ئۆز نهپسى ئۈچۈن، ئۆزىنى ئىپپهتلىك . بولسا، بۇمۇ ئالالھ يولىدا بولىدۇ سهئىي ئهمهل ئۈچۈن چىققان
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) ساۋاب، ئهجىر يېزىلىدۇ، ئۆلسه سالىھ بولىدۇ. (قىلىش ئۈچۈن چىققان بولسا، يهنىال ئالالھ يولىدا بولىدۇ
تهبرانى . بولىدۇئهگهر ئۇ كىشى رىيا قىلىپ پهخىرلىنىپ چىققان بولسا، بۇ چاغدا ئۇ شهيتاننىڭ يولىدا 

  .توپلىغان، سهھىھ
 $1 �D BZ L $1(,$) �V � .����	 qu[ !$� �$/ P91  "$D "Z ) q G § �� (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1429
ئۆيۈڭده بۈگۈن بىر كېچه تۇلۇمدا تۇرغان مۇزلۇق ئهگهر : بوستانلىرىغا سۇ قۇيۇۋاتقان كىشىگه مۇنداق دېگهن

. ئهگهر ئۇنداق سۇ بولمىسا، بىز مۇشۇ ئېرىقتىنال سۇ ئىچهيلى. سۇ بولسا، بىزنى شۇ سۇ بىلهن سۇغارغىن
كىيىن ئۇ كىشى سۇ بار دهپ، قوي سۈتىنى سۇغا ئارىالشتۇرۇپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى 

ھهدىس، ئىبنى ماجه  –13994ھهدىس، ئهھمهد  –3236ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  –5182بۇخارى . سۇغارغان
   .ھهدىس، سهھىھ –2031ھهدىس، دارمى  –3423
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للهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 1430
ئهگهر سىلهر داۋالىنىۋاتقان نهرسىلهرده ياخشىلىق بولۇپ قالسا، ئهلۋهتته ئۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ياخشىلىق قان ئالدۇرۇشتا بولىدۇ
هدىسنىمۇ يۇقىرىدا يازدۇق، ئالىمالر ھازىر سىلهر داۋالىنىدىغان ئهڭ ياخشى داۋا، قان ئالدۇرۇش دېگهن ھ

  .بۇ تور بېتىدىن كۆرۈڭ WWW.55A.NET  مۆجىزىلهرنى. بۇ ھهدىسنىمۇ مۆجىزه دېدى
 ) ���� ('*D� "� ��� $/ L �	G E)	'5 I$1� . u� L� n�  �/ .��V L� �^; .��V 4+) yQ �i*0LG� �/ �jV � "$D "Z 8 ) � ��

 " (��$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 1431
سىلهر داۋالىنىدىغان شىپا، داۋاالردىكى ياخشىلىق قان ئالدۇرۇشتا، ھهسهل ئىچىشته، ئوت : مۇنداق دېگهن

لىكىن ئوت بىلهن داغالشنى ياخشى . ه مۇۋاپىق داغالشتابىلهن يهڭگىل كۆيدۈرۈپ داغالشتا، بولۇپمۇ كېسهلگ
ھهدىس،  –14174ھهدىس، ئهھمهد  –4085ھهدىس، مۇسلىم  –5251بۇخارى . كۆرمهيمهن دېگهن

   .بهيھهقى، نهسهئىيالرمۇ توپلىغان، سهھىھ
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تهلھهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 1432
خورمىنى ئاتىلىقىنى ئانىلىقىنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ چاڭالشتۇرىۋاتقان بىر قهۋمنىڭ ئۈستىدىن ئۆتۈپ، ئاۋۇالر 

ئۇالر ئهھۋالنى دېگهندىن كېيىن، مهن ئۇ ئىشنى بىرهر نهرسىدىن بىھاجهت . مه قىلىۋاتىدۇ؟ دهپ سورايدۇنې
بۇ ئىش . ئۇالرغا بۇ سۆز يهتكۈزۈلۈپ، قىلغان ئىشىنى تهرك ئېتىدۇ. قىلىدۇ دهپ گۇمان قىلمايمهن دهيدۇ

خاتىرىده مىۋىنىڭ كامالپ كهتكىنى يهنه بىر . رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه خهۋهر قىلىنىدۇ
ئهگهر ئۇالرغا بۇ ئىشى : خهۋهر قىلىنىدۇ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم شۇ چاغدا مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن مهن بهزى گۇمانالرنى قىلىپ قالىمهن، ئۇنداق گۇمان . مهنپهئهت قىلسا قىلىۋهرسۇن- پايدا
لېكىن مهن سىلهرگه ئالالھ تهرهپتىن بىرهر سۆزنى سۆزلهپ بهرسهم، ئۇنى ۋه . سهۋهبىدىن مىنى ئهيىبلىمهڭالر

 – 4356مۇسلىم . چىڭ تۇتۇپ ئهمهل قىلىڭالر، ھهقىقهتهن مهن ئالالھقا ھهرگىز يالغان سۆزلىمهيمهن
ھهدىس، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن دهرهخلهرنى  – 2461ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 1322ھهدىس، ئهھمهد، 

  .ئۇالش، چاڭالشتۇرۇش، چېچهك تالالش، تېخنىكىلىق باشقۇرۇش دۇرۇسمىۋىلىك باغالرنى 
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1433
ئهگهر سهن بىرهر گۇناھ ئۆتكۈزۈپ قالغان بولساڭ، ئالالھتىن گۇناھىڭنىڭ كهچۈرۈم : داق دېگهنمۇن

ھهقىقهتهن گۇناھتىن تهۋبه قىلىش دېگهن قىلغان گۇناھىغا قاتتىق . بولۇشىنى سوراپ ئىستىغفار ئېيتقىن
ئالىمالر باشقا بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، . پۇشايمان قىلىش، ئىستىغفار ئېيتىپ كهچۈرۈم سوراشتۇر

  .بولسا، بېرىۋېتىشنى قوشۇپ سۆزلىدى ھهدىستىن ئېلىپ قايتا قىلماسلىق، دهرھال قول تارتىشنى كىشى ھهققى
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لهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئه. 1434
سىده  –16 -15 -14سهن روزا تۇتماقچى بولساڭ، ئاق كۈنلهرده، يهنى ئاينىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن. تۇتقىن
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ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلال. 1435
كۈنلهرنى الزىم  -15 - 14 -13سهن روزا تۇتماقچى بولساڭ، نۇرلۇق ئاق كۈنلهرنى، يهنى : مۇنداق دېگهن

  .نهسهئى توپلىغان، ھهسهن. تۇتقىن
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ى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبن. 1436
ئهگهر سهن ئالالھنىڭ بهندىسى بولىدىغان بولساڭ، ئىشتىنىڭنى كۆتۈرگىن، يهنى : مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ھوشۇقىڭدىن يۇقىرى كۆتۈرگىن
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1437
سىلهر : ساالمدىن كېيىن. از ئوقىدى، بىز ئارقىسىدا ئۆره تۇرۇپ ئوقۇغان ئىدۇقئاغرىپ قېلىپ ئولتۇرۇپ نام

باياتىن پارس بىلهن رۇمالرغا ئوخشاش ئىش قىلدىڭالر، ئۇالرنىڭ پادىشاھلىرى ئولتۇرسا چۆرىسىدىكىلهر ئۆره 
تۇرۇپ ناماز ئوقۇسا،  ئۇالر ئۆره. سىلهر ئۇنداق قىلماڭالر، ئىماملىرىڭالرغا ئىقتىدا قىلىپ ئهگىشىڭالر. تۇرىدۇ

 –624ھهدىس، مۇسلىم  –1185نهسهئى . سىلهرمۇ ئۆره تۇرۇپ ئوقۇڭالر، ئولتۇرۇپ ئوقۇسا ئولتۇرۇپ ئوقۇڭالر
ھهدىس، بۇ ھهدىس  –14063ھهدىس، ئهھمهد  –1230ھهدىس، ئىبنى ماجه  –512ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد 

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم )غانئهمهلدىن قال(لېكىن بىز يۇقىرىدا بۇ ئىشنى مهنسۇخ . سهھىھ
ۋاپاتىدىن بۇرۇن ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇغان، ساھابىالر بولسا ئۆره تۇرۇپ ئوقۇغان سهھىھ ھهدىس بۇخارىدا بار 

  .دهپ ئۆتتۇق
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نى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇقبهت ئىب. 1438
كۈمۈشلىرىنى، يىپهك رهختلهرنى ياخشى -زىننهت، ئالتۇن-ئهگهر جهننهتنىڭ زىبۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. كۆرسهڭالر، ئۇالرنى بۇ دۇنيادا كىيمهڭالر
  .سهھىھ ھهدىس بار. ئىكهنلىكىنى يازغان ز يۇقىرىدا بۇ ھۆكۈمنىڭ ئهرلهرگه خاس ئىكهنلىكىنى، ئايالالرغا ھااللبى
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رهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈ. 1439
قوي قوتانلىرىدىن، تۆگه قوتانلىرىدىن باشقا زىمىن تاپالمىساڭالر، پهقهت شۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ماز ئوقۇماڭالر، چۈنكى تۆگه قوتانلىرىدا نا. جايالردا بولۇپ قالساڭالر، قوينىڭ قوتانلىرىدا ناماز ئوقىۋېرىڭالر
 –761ھهدىس، ئىبنى ماجه  –17805ھهدىس، ئهھمهد  –416ئهبۇ داۋۇد . ئۇ شهيتانالردىن يارالغان

  .ھهدىس، سهھىھ
تۆگه راستىنال  -1: ئالىمالر بۇ ھهدىسكه، يهنى تۆگىنىڭ شهيتاندىن يارالغان دىگىنىگه مۇنداق قارىدى

تۆگه نامازدىن ئازدۇرۇشتا شهيتاننىڭ ئىشىنى  -2. ى ئۆزى بىلىدۇشهيتاندىن يارالغان، بۇنى ئالالھ ۋه رهسۇل
ئىمام خهتتابى بۇ دېگهنلىك يىرگىنىشلىك، قورقۇنچلۇق، نهپرهتلىك،  -3. قىلىدۇ، ھهم قورقۇنچلۇق

ئهرهبلهر ھهددىدىن ئاشقان نهرسىنى شهيتان دهيدۇ، بۇ . ۋهسۋهسه چۈشۈش، خۇشۇئدىن توسۇپ قويۇش
دېگهندهك بىر قىسىم ھايۋانالرنى ئالالھ چۈشۈرگهن،   چۈنكى، بىز يۇقىرىدا. دېگهنئىشالر قويدا يوقتۇر 

  .نازىل قىلغان دېگهنلهرمۇ بار، توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ
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ھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇممه بهجىيد رهزىيهلالھۇ ئهن. 1440
سهن سائىلغا بهرگىدهك ھېچنېمه تاپالماي، پهقهت قوينىڭ ئۈكلهنگهن پاقالچىقىنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ھهببانالر . تاپقان بولساڭمۇ، ئۇنى سائىلنىڭ قولىغا بهرگىن
  .غان، سهھىھتوپلى
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ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1441
ئهگهر بىرهر قهۋىمنىڭ يۇرتىغا چۈشسهڭالر، ئۇالر مىھمانغا، زىياپهتكه اليىق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهگهر ئۇنداق قىلمىسا، شۇالرغا اليىق بولغۇدهك مىھماندارچىلىقنىڭ، . نهرسىگه بۇيرىسا، قوبۇل قىلىڭالر
مهجبۇرىيىتى  چۈنكى، ئۇالرنىڭ. زىياپهتنىڭ ھهققىنى ئېلىڭالر، يهنى ئامال بولمىسا رۇخسهتسىز يهۋىرىڭالر

   .ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان. باردۇر
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ سۇئلهبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى. 1442
ئهگهر ئهھلى كىتابالرنىڭ قاچىسىدىن باشقا قاچا، تاۋاق تاپالىساڭالر، ئۇالرنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهگهر پهقهت تاپالمىساڭالر، ئامال قىاللمىساڭالر، ئۇالرنىڭ قاچىسىنى يۇيۇۋېتىپ، ئاندىن . قاچىسىدا يىمهڭالر
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ئۆزۈڭالرنىڭ ھاالل تائاملىرىنى يهڭالريهڭالر، يهنى شۇ قاچىدا 
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ئهنهس، مۇغهيرهت، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1443
ئهگهر بۇ باال ھايات ياشاپ قالسا، بۇ بالىنى قېرىلىق تېپىشتىن بۇرۇن : ھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنئهلهي

بۇ سۆزنى قىيامهت قاچان؟ دهپ سورىغاندا، بىر بالىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ . (قىيامهت قايىم بولۇشى مۇمكىن
 –13347، ئهھمهد ھهدىس –4119ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  –6006ھهدىس، بۇخارى  –5249مۇسلىم ) دېگهن

  . ھهدىس، سهھىھ
ئىمام نهۋهۋى بۇ ھهدىسنىڭ . يهنه بىر خاتىرىده، سىلهرنىڭ قىيامىتىڭالر قايىم بولىدۇ دېگهن بار

بۇ توغرىسىدىكى بارلىق رىۋايهتلهر ئاشۇ مهنىگه، يهنى : شهرھىيسىده قازى ئىيازنىڭ مۇنۇ سۆزىنى يازغان
ئهلۋهتته كىچىك بىر باال . ئۇ بولسىمۇ شۇالرنىڭ ئۆلۈپ تۈگىشىدۇرسىلهرنىڭ قىيامىتىڭالر دېگهنگه قايتىدۇ، 

ھهدىسنىڭ مهنىسى، ئۇ باال قېرىغىچه ئۆلۇپ . ھايات كهچۈرۈپ قالسا، ئۇ قېرىغىچه چوڭالر ئۆلۈپ تۈگهيدۇ
تۈگهپ كىتىشىڭالر قىيامهتكه ئوخشاشتۇر دېگهن بولىدۇ، ياكى بۇ باال ئۆمۈر كۆرمىگهن، ئۇزۇن ياشىمىغان ھهم 

  .قېرىمىغان، ئۆلۈپ كهتكهن دېيىلدى
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1444

ئهگهر ئۇ دهججال بولۇپ : دنى ئۆلتۈرىمهن دېگهنده، مۇنداق دېگهنئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىبنى سهييا
ئهگهر ئۇ دهججال بولماي قالسا، ) يهنى ئۇنى ئهيسا ئۆلتۈرىدۇ(قالسا، سهن ئۇنىڭغا ھهرگىز غالىپ بواللمايسهن 

ھهدىس، باشقا  –3768ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  –2175تىرمىزى . ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىشته ياخشىلىق يوق
  . ىمۇ بار، بهيھهقىمۇ توپلىغان، سهھىھكىتابالرد

  .ئۇ ھازىر جىلغىدا قاماقلىق. ، ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتىئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر، ئىبنى سهيياد دهججال ئۆزى شۇ دېگهن
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نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئه. 1445
بىرىڭالرنىڭ زىمىننى قېرىندىشىغا تېرىۋېلىش ئۈچۈن ئۆتنه بېرىپ تۇرۇشى زىمىننى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ. تېرىغانغا مهلۇم چىقىم، ئىجاره ھهققى ئالغىنىدىن ياخشىدۇر
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سهبابهت ئىبنى ئاسىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1446
مهن بهنى سۇلهيىم قهبىلىسىدىن بولغان ئاتىكه ئىسىملىك ئانىالرنىڭ ئوغلى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن دېگهنسهئىد ئىبنى مهنسۇر، . بولىمهن
. ئاۋاتىكه دېگهن، ئاتىكهنىڭ كۆپلىكى بولۇپ، بۇ ئۈچ ئايالنى كۆرسىتىدۇ: بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى مۇنداق

بۇ . بىرىنچى، ئاتىكه بىنتى ھىالل، ئىككىنچى، ئاتىكه بىنتى مۇررهھ، ئۈچىنچى، ئاتىكه بىنتى ئهۋقهس
بىرىنچى ئاتىكه . ۋهسهللهمنىڭ ئانىسىنىڭ چوڭ ئانىسى بولىدۇرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

. ئىككىنچىسىنىڭ، ئىككىنچىسى ئۈچىنچىسىنىڭ ھاممىسى بولىدۇ، بىرسى ئامىنهنىڭ چوڭ ئانىسى بولىدۇ
ئىمام ئىبنى ئهسىيرنىڭ . سۇلهيىم قهبىلىسى مۇشۇ ئىش بىلهن، بۇ ھهدىس بىلهن كۆپ پهخىرلىنهتتى

  .ابىدىنغهرىبۇلھهدىس دېگهن كىت
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1447
قاسىم تهقسىم قىلغۇچى (مهن بولسام ئهبۇلقاسىم، يهنى قاسىمنىڭ دادىسى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى ئىلىمنى ئولجا، غهنىيمهتلهرنى تهقسىم قىالتتى، . (ئالالھ بېرىدۇ، مهن تهقسىم قىلىمهن). ىدهمهنىس
خىزمهتنىمۇ، -زاكىتىنىمۇ، مىيراسنىمۇ، ئىش-ئۆشره. دۇنيا بېرىلسه، سېخىيلىق بىلهن تهقسىم قىالتتى-مال

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) قوشۇننىمۇ تهقسىم قىالتتى-ئهسكهر
 ) ���� ($��  �	 GL9� �i� � L � �D$(5� ) �� (I$m�A	 �/ ngI �   

ئهنسارالردىن بىر ئهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1448
مهن ئالالھتىن سىلهردىنمۇ بهكرهك قورقىمهن ۋه مهن ئالالھنىڭ ھهد، جازا قانۇنى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . ئهھمهد توپلىغان. لگىلىمىلىرىنى سىلهردىن بهكرهك بىلىمهنبه
بۇ سهھىھ ھهدىستىن مهقسهت، بىدئهت پهيدا قىلماي، قۇرئان، ھهدىس بويىچه يول تۇتۇش، ساھابىالر، 

  .تابىئىنالرغا ئهگىشىشتۇر
 ) ���� ( �$RrD �$R� L �$�hD �$�Z ) " (.F{$  �    

ىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن ر. 1449
كىيىن ئۇنىڭ . سهفىييه بىر قاچا تائام ھهدىيه قىلدى، مهن چىداپ تۇرالماي، قاچىنى سۇندۇرىۋهتتىم
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يهنى، ئوخشىشىنى تۆلهپ بېرىش . (كهفارىتى توغرىسىدا سورىسام، قاچا قاچىغا، تائام تائامغا ئوخشايدۇ دېدى
  . ھهدىس، سهھىھ، ئهھمهدمۇ توپلىغان –3097ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  –3895نهسهئى ) ئىكهنالزىم 

ئۇالرمۇ بىزگه . ئالالھ بۇ ئىشالرنى پۈتۈن دۇنياغا قانۇن قىلىش يۈزىسىدىن شۇنداق ئورۇنالشتۇرغان
تلهرنى بۇ ھېكمه. ئوخشاش ئىنسان، لېكىن، ئالالھ ئۇالرنى ئهزىز قىلدى، ھۆرمهتلىدى، يولباشچى قىلدى

  !توغرا چۈشىنىڭ، ئالالھ ھىكمهتلىك ئىش قىلغۇچىدۇر، ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن، ئامن

 .12	 3$� d�(0 �/ &L� $�� L ./$�(�	 �'0 $R@5 �$�@�A	 ��D� $�� ) � (��� �   

م ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 1450
مهن قىيامهت كۈنى پهيغهمبهرلهر ئىچىده ئهگهشكۈچىلىرى ئهڭ كۆپ بولغان كىشى بولىمهن : مۇنداق دېگهن

، جهننهتنىڭ ئىشكىنى تۇنجى بولۇپ قاقىدىغان كىشى مهن بولىمهن، )مىنىڭ ئۈممىتىم شۇنداق كۆپ بولىدۇ(
  . سهھىھ مۇسلىم توپلىغان،. يهنى مهن ۋه ئۈممىتىم ئالدى بىلهن جهننهتكه كىرىمىز

راستىنال ! بۇ ھهدىس ئوچۇقال مۆجىزه ئىكهن، قاراڭالر! ئالالھ بىزنى جهننهت ئهھلى قىلسۇن، ئامن
  .رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئۈممىتى كۆپ ئىكهن

 ) ���� ( ��ra	 9@  ��	 $�� 3uD B Å1�	 $�� ) " � �� (�	~�	 �   

ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 1451
. مهن پهيغهمبهر يالغانچى ئهمهسمهن، مهن ئابدۇلمۇتتهللىپنىڭ ئوغلى بولىمهن: جهڭده مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1452
ق، ئهالراق بولىمهن مهن دۇنيا ئاخىرهتته مهريهم ئوغلى ئهيساغا باشقىالردىن اليىقرا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

). ئهيسا ئهۋهتكهن دهۋهتچىلهر بار(مهن بىلهن ئۇنىڭ ئارىسىدا پهيغهمبهر يوق ). يهنى، يېقىن بولىمهن(
يهنى، ئانىلىرى بىر ئهمهس، نهسهپ كۆتىكى (باشقا ئهۋالدالردۇر -باشقا  پهيغهمبهرلهر دادا بىر، ئانىلىرى

لېكىن، بارلىق ). يهنى، ھهرخىل مىللهت، چېچىالڭغۇ(خىل بولىدۇ -ئۇالرنىڭ ئانىلىرى خىلمۇ). بىردۇر
  ). ئۇ بولسا ئىسالم دىنىدۇر(پهيغهمبهرلهرنىڭ دىنى بىر 

بۇ سهھىھ ھهدىستىن ئادهم ئاتا، نۇھ ئهلهيھىسساالمدىن باشالپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
 –4055بۇ ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  .ۋهسهللهمگىچه بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ دىنى ئىسالم دىنى دېگهن چىقىدۇ

  .ھهدىس، بهيھهقى، ھهتتا بۇخارىدىمۇ باردۇر، سهھىھ –4361ھهدىس، مۇسلىم  –8902ھهدىس، ئهھمهد 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1453
قايسى   .مهن ئالالھنىڭ كىتابىدا مۆئمىنلهرگه ئىگه بولۇشتا ئهڭ اليىق، ئهالدۇرمهن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ن، قېشىمغا كهلسۇن، مهن ئۇنىڭ چاقا ئهھلىنى قالدۇرسا، ئۇالر مېنى چاقىرسۇ-بىرىڭالر قهرز ياكى باال

دۇنيا قالدۇرسا، ئۇنىڭ مېلىغا -قايسىڭالر مال). قهرزنى تۆلهيمهن، يىتىم بالىلىرىغا ئىگه بولىمهن(ئىگىسى 
 –3042ھهدىس، مۇسلىم  –3042مۇسلىم . دادا تهرهپ يېقىن تۇغقان ۋارىس بولسۇن ياكى ۋارىسالر ئالىدۇ

  .مىيالر توپلىغان، سهھىھھهدىس، بۇخارى، تىرمىزى، ئهھمهد، دار

 �*eI'� '_) B$/ P�5 �/ L q¸$�< j�R) $10G P�*) p1/�a	 �/ �'5 �) �_�+�� �/ p1/�a$� KL� $�� ) q " � �� (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1453
مۆئمىنلهردىن كىم ۋاپات تېپىپ قهرز . مهن مۆئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ جېنىدىنمۇ ئهالراق: نۋهسهللهم مۇنداق دېگه
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. دۇنيا قالدۇرسا، ئۇ مال ئۇنىڭ ۋارىسىنىڭ بولىدۇ-قالدۇرسا، ئۇنى مهن ئۈستۈمگه ئېلىپ تۆلهيمهن؛ كىم مال
  . ئهھمهد، نهسهئى، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

  .ئهنه شۇنداق بولۇپ، دىنىي خادىمالرنى خاتىرىجهم قىلشى الزىم دىنىي رهھبهر، قوماندان
%	 L ���$  ?)� L ��$/ �I� �� K'/ B �/ K'/ $�� L �*eI'�) B$/ P�5 �/ L ³h) .R�� L� $10G P�5 �) ��+� �/ �/�/ ni� KL� $�� &$

 �1  n(R0 L ��$/ ��0 �� K'/ B �/ K'/ ) G (�	9(a	 �    
م رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مىقدا. 1455

كىم قهرز ياكى بالىلىرىنى . مهن ھهربىر مۆئمىنگه ئۇنىڭ جېنىدىمۇ ئهالراق، يېقىن دوستراق: مۇنداق دېگهن
مهن ئىگىسى يوقنىڭ . كىم مال قالدۇرسا، ۋارىسلىرى ئالىدۇ. قالدۇرۇپ كهتسه، ئۇ ماڭىدۇر، مهن ئىگىسى

ئانا . مېلىغا ۋارىس بولۇپ بهيتۇلمالغا، يهنى ئوردا مېلىغا قوشىۋېتىمهن، قۇللىرىنى ئازاد قىلىۋېتىمهن. ئىگىسى
تهرهپ تاغا ئىگىسى يوق كىشىگه ئىگه بولۇپ، مېلىغا ۋارىس بوالاليدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن خۇن پۇلىنى تۆلىشىپ 

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن. بېرىدۇ
� �*eI'�) B$/ P�5 �/ L j�R) $10G P�5 �) ��+� �/ �/�/ ni� KL� $� ) " G �� (��$g �    

بولۇپ،  توپلىغانبۇ ھهدىسنى ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئىيالر جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 1456
گه بولۇپ قهرزنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئى: مهزمۇنى. يۇقىرىدىكى ھهدىسلهرگه ئوخشاش

  .سهھىھ. تۆلهيدۇ، مال ۋارىسنىڭ بولىدۇ
 $R@5 �$�@�A	 ��D� $�� L .12	 � W+F0 O$1�	 &L� $�� ) � (��� �    

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1457
ىلىدىغان كىشىنىڭ تۇنجىسى بولىمهن، پهيغهمبهرلهر مهن جهننهت توغرىسىدا شاپائهت ق: مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ، باشقا كىتابالردىمۇ بار. ئىچىده مېنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىم ئهڭ كۆپتۇر
 ) ���� ( 9�	L ngI BZ �*/� �/ �<9m0 $/ $�@� �$�@�A	 �/ "Z L ><9� $/ �$�@�A	 �/ Å� �9m0 X .12	 � W�+V &L� $�� ) � (��� �    

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1458
. مهن جهننهت توغرىسىدا، جهننهتكه ئاسىيالرنى ئهكىرىشته تۇنجى شاپائهتچى بولىمهن: مۇنداق دېگهن

هتهن پهيغهمبهرلهردىن بهزى بىر ھهقىق. پهيغهمبهرلهردىن ھېچبىرسى مهن تهستىقالنغاندهك تهستىقالنمىدى
  . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. بىرال كىشى ئىمان كهلتۈرۈپ، تهستىقلىغان پهيغهمبهر باركى، ئۇنىڭغا پهقهت ئۈممىتىدىن

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . دىمهك، بىر كىشى ئىمان كهلتۈرگهن پهيغهمبهرمۇ بار ئىكهن
  .باردۇر 70000ھېسابسىز جهننهتكه كىرىدۇ، ھهربىرى بىلهن يهنه كىشى  70000ۋهسهللهمنىڭ ئۈممىتىدىن 
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1459
شكىنىڭ ھالقىسىنى تۇتۇپ ھهرىكهتلهندۈرىمهن، يهنى مهن تۇنجى بولۇپ جهننهت ئى: مۇنداق دېگهن

  .ھهدىس، تىرمىزىمۇ توپلىغان، سهھىھ –50، دارمى ھهدىس –13100 –12013ئهھمهد . جاڭ قاقىمهن-جاڭ
 ) ���� ( ��Q L E�, L E�� �É �8�� $�� ) q " � (4,'/ \� �    

سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ره. 1460
مهن مۇسىبهت يهتكهنده چېچىنى چۈشۈرگهن، ھۆڭرىگهن، ئاۋازلىق يىغلىغان، كىيىملىرىنى : مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. دىن بىزار) ئۆزىنى ئۇرغانالر(يىرتقان 
B pD�Fa	 �_Á� p� ��(0 ���/ nD �/ �8�� $�� $¬I$� |�	�5  ) �$���	 ! G (�0�g �   

جهرىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1461
مهن ھهرقانداق مۇشرىك، دىنسىزالرنىڭ ئارىسىدا، قېتىدا مۇقىم تۇرغان ھهرقانداق : مۇنداق دېگهن
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رنىڭ ئارىسىدا قىلىدۇ، قوشنا ياشايدۇ، ھۇجۇم قىلغاندا بولسا تهڭ يهنى، ئۆيىنى شۇال. (مۇسۇلماندىن بىزار
ھهدىسنىڭ ئاخىرىدا . ھهدىسنىڭ دىيىلىش سهۋهبىمۇ شۇنداق بولغان). ئۆلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن چهكلىنىدۇ

ئۆيدىن يىراق -مۇسۇلمانالر بىلهن دىنسىز، مۇشرىكالرنىڭ ئوتلىرى، تۈتۈنلىرى بىرگه كۆرۈنمىسۇن، ئۆي
  .، زىيائۇلمهقدهسىمۇ توپلىغان، سهھىھھهدىس –1530ھهدىس، تىرمىزى  –2274ئهبۇ داۋۇد . گهنبولسۇن دې
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زهيىد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1462
مهن سىلهر جهڭ ئىالن قىلىپ ئۇرۇشقان كىشىگه جهڭ ئىالن قىلىپ ئۇرۇشىمهن؛ : للهم مۇنداق دېگهنۋهسه

تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى . سىلهر سۈلھى تۈزۈپ، تېنچ ئۆتكهنلهر بىلهن سۈلھى تۈزۈپ، تېنچ ئۆتىمهن
  .ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1463
مهن ). يهنى قۇرئاندا كهلگهن دۇئادىكى كىشى مهن شۇ(مهن ئىبراھىمنىڭ دۇئاسى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ قۇرئاندا ئوچۇق سۆزلىنىدۇ، (ىلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرى ئهيسا ئهلهيھىسساالم بولدى بىلهن بىشارهت بهرگهن كىش
  .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ) ئىسمى ئهھمهد دېگهن بار
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1464
مهن گهرچه توغرا ھهقىقهتنى سۆزلىگهن بولسىمۇ، ئىشىدا، دهۋاسىدا ھهق قىلغان بولسىمۇ : مۇنداق دېگهن

هرك ئهتكهن كىشى ئۈچۈن جهننهتنىڭ چۆرىسىدىكى، ئهتراپىدىكى بىر ئۆي جىدهل، مۇنازىر ئىختىالبىنى ت
گهرچه چاقچاق قىلىۋاتقان بولسىمۇ يالغان سۆزلهشنى تهرك ئهتكهن كىشى ئۈچۈن . بىلهن كېپىل بولىمهن

ئهخالقى ياخشى، گۈزهل كىشى ئۈچۈن، . جهننهتنىڭ ئوتتۇرىسىدىن بىر ئۆي بىلهن كېپىل بولىمهن
ئهبۇ داۋۇد، زىيائۇلمهقدهسى . ۈستۈن مهرتىۋىسىدىن بىر ئۆي بىلهن كېپىل بولىمهنجهننهتنىڭ ئهڭ ئ
  . توپلىغان، ھهسهن

. ئىختىالپ قىلىشماسلىق، ئىتتىپاقلىق كۈچ. چاقچاق قىلىپمۇ يالغان سۆزلىمه دېگهن ھهدىس بار
  .كېلىدۇ ئهخالق بولسا قۇرئاندا، سهھىھ ھهدىسته كۆپ. غهلىبىنىڭ ئاساسى ئهخالق ياخشى بۇلۇش
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پۇزالهت ئىبنى ئۇبهيده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1465
ماڭا ئىمان كهلتۈرۈپ ئىشىنىپ مۆئمىن مۇسۇلمان بولغان، ھىجرهت قىلغان كىشى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

جهننهتنىڭ ئهتراپىدىن بىر ئۆي، ئوتتۇرىدا بىر ئۆي، ئهڭ ئۈستۈن مېھمانخانىسىدا بىر ئۆي بىلهن ئۈچۈن 
ئالالھ يولىدا جىھاد قىلغان كىشى ئۈچۈنمۇ يۇقىرىقى جايالردىكى ئۈچ ئۆي بىلهن كېپىل . كېپىل بولىمهن

تىن قاچىدىغان جاينى كىم شۇنداق قىاللىسا، ياخشىلىقنى تهلهپ قىلىدىغان جاينى، يامانلىق. بولىمهن
قايسى جايدا ) يهنى، بارلىق ياخشىلىقنى قىلغان، بارلىق يامانلىقتىن قاچقان بولىدۇ. (قالدۇرمىغان بولىدۇ

  .نهسهئى، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ئۆلۈشىنى خالىسا، شۇ جايدا خاتىرىجهم ئۆلسۇن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1466
مهن قىيامهت كۈنى بارلىق كىشىلهرنىڭ سهييىدى، خوجىسى، يول باشچىسى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  شۇنداق بولىدىغانلىقىنى بىلهمسىلهر؟نېمه ئۈچۈن . بولىمهن

ئالالھ بۇرۇنقىالرنى ۋه كىيىنكىلهرنى تۈپتۈز بىر جايغا توپاليدۇ، چاقىرىقچى دهۋهتنى ئۇالرغا ئاڭلىتااليدۇ، 
ئۇالرنى قورشاپ كۆرىدۇ، ھېچ كىشى مهخپى بواللمايدۇ، قۇياش ئۇالرغا شۇنداق ) يهنى ئالالھنىڭ كۆزى(كۆز 

قايغۇ، مۇشهققهت - ه ئۇالر تاقهت قىاللمىغۇدهك، كۆتۈرهلمىگىدهك دهرىجىده غهميېقىنلىشىدۇ، كىشىلهرگ
ئهلهمگه -ھهقىقهتهن سىلهرگه يهتكهن مۇشهققهت، دهرت: بهزىسى بهزىسىگه مۇنداق دېيىشىدۇ. يېتىدۇ

قارىمامسىلهر؟ سىلهر ئۈچۈن پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ قېشىغا بېرىپ بۇ مۇشهققهتنىڭ كۆتۈرۈلۈشى ئۈچۈن 
ئادهم ئاتىنىڭ قېشىغا : ئهت تهلهپ قىلىدىغان بىرهر كىشى بارمۇ؟ قارىمامسىلهر؟ بهزىسى بهزىسىگهشاپا

ئالالھ . ئى ئادهم، سهن بىزنىڭ ۋه بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئاتىسى: ئۇالر كېلىپ مۇنداق دهيدۇ. دهيدۇ! بېرىڭالر
يرىدى، ئۇالر ساڭا سهجده قىلدى سىنى ئۆز قولى بىلهن ياراتتى، ساڭا روھنى پۈۋدىدى، پهرىشتىلهرنى بۇ

رهببىڭنىڭ قېشىغا بېرىپ بىز ئۈچۈن شاپائهت تهلهپ قىلساڭ، ) مهقسهت، سهن شۇنداق ئۇلۇغ بولغاندىكىن(
ھهقىقهتهن رهببىم : بىزنىڭ ھالىمىزنى كۆرمىدىڭمۇ؟ بىزگه يهتكهن مۇشهققهتكه قارىمامسهن؟ ئادهم ئاتا ئۇالرغا

. ، مۇندىن بۇرۇن ۋه كېيىنمۇ ئۇنداق غهزهپ قىلماس، ئاچچىقالنماسبۈگۈن شۇنداق بىر غهزهپ قىلدىكى
بۈگۈن مهنمۇ ئۆز جېنىم، . ھهقىقهتهن ئالالھ مېنى دهرهخنى يىيىشتىن توسقان ئىدى، مهن ئاسىي بولدۇم

. مهندىن باشقىالرنىڭ يېنىغا، نۇھنىڭ يېنىغا بېرىڭالر دهيدۇ. نهپسىم بىلهن قالدىم، شاپائهت قىاللمايمهن
سهن بولساڭ زىمىن ئهھلىگه ئهۋهتىلگهن تۇنجى : ر نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ مۇنداق دهيدۇئۇال

بىزنىڭ ھالىمىزغا، بىزگه يهتكهن . مۇرسهل پهيغهمبهر، ئالالھ سېنى شۈكرى قىلغۇچى بهنده دهپ ئاتىدى
رهببىم بۈگۈن : هلهيھىسساالمنۇھ ئ. مۇشهققهتكه قارىمامسهن، بىز ئۈچۈن رهببىڭدىن شاپائهت تهلهپ قىلساڭ

مهن ئۈچۈن . شۇنداق غهزهپ قىلدىكى، بۇرۇنمۇ قىلىپ باقمىغان، بۇندىن كېيىنمۇ ئۇنداق غهزهپ قىلمايدۇ
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. ئىجابهت بولىدىغان بىرال دۇئا بار ئىدى، مهن ئۇ دۇئانى قهۋمىمدىن دىنسىز زالىمالرغا قارشى قىلىپ بولدۇم
مهندىن باشقا كىشىنىڭ . نىم بىلهن قالدىم، ئۆز ھالىم بىلهن قالدىممهنمۇ بۈگۈن ئۆزۈم بىلهن قالدىم، جې

ئۇالر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا . قېشىغا بىرىڭالر، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا بېرىڭالر دهيدۇ
دوستى، سهن بولساڭ ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى، زىمىن ئهھلىدىن بىردىنبىر ئالالھنىڭ : كېلىپ مۇنداق دهيدۇ

قااليلى، بىز ئۈچۈن   بىزنىڭ ھالىمىزغا، بىزگه يهتكهن مۇشهققهتكه قارىمامسهن؟ ئۆتۈنۈپ. خهلىيلى
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا يۇقىرىقىدهك قاتتىق غهزهپنى تىلغا . پهرۋهردىگارىڭدىن شاپائهت سورىساڭ

الىم بىلهن قالدىم، مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ مهنمۇ بۈگۈن ئۆز ھ. ئېلىپ، مهن ئۈچ قېتىم يالغان سۆزلهپ سالغان
ئى مۇسا ئهلهيھىسساالم، سهن : ئۇالر مۇسا ئهلهيھىسساالمغا كېلىپ مۇنداق دهيدۇ. قېشىغا بېرىڭالر دهيدۇ

. ئالالھنىڭ ئهلچىسى، ئالالھ سېنى ئهلچى قىلىش، سۆزلهش بىلهن كىشىلهر ئۈستىگه پهزىلهتلىك قىلدى
مۇسا ئهلهيھىسساالممۇ يۇقىرىقىدهك . ، ھالىمىزغا قارىمامسهن؟ دهپ يالۋۇرىدۇشاپائهت تهلهپ قىلغان بولساڭ

مهنمۇ بۈگۈن ئۆز ھالىم بىلهن . قاتتىق غهزهپنى تىلغا ئېلىپ، بۇيرۇلماستىن قاتىللىق قىلىپ سالغانمهن
ا بېرىڭالر قالدىم، سىلهرگه شاپائهت قىاللىغىدهك دهرىجىده ئهمهسمهن، سىلهر ئهيسا ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغ

ئۇالر ئهيسا ئهلهيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ) چۈنكى ھهربىر پهيغهمبهر ئۆز قهۋمى ئىچىده تۇرىدۇ. (دهيدۇ
ۋه ئالالھ تهرهپتىن   سهن ئالالھنىڭ ئهلچىسى، مهريهم ئانىغا تاشلىغان كۇم دېگهن سۆزى: مۇنداق دهيدۇ

بىز ئۈچۈن . دىمهك، سهن شۇنداق ئۇلۇغ. بولغان روھ، سهن كىشىلهرگه بۆشۈكته تۇرۇپال سۆز قىلغان
قايغۇغا -بىزنىڭ ھالىمىزغا، بىزگه يهتكهن بۇ قاتتىق غهم. ئالالھتىن شاپائهت تهلهپ قىلغان بولساڭ

ھهقىقهتهن رهببىم بۈگۈن شۇنداق غهزهپ قىلدى، بۇرۇنمۇ ئۇنداق : قارىمامسهن؟ ئهيسا ئهلهيھىسساالم ئۇالرغا
بۇ غهزهپ زالىمالردىن، دىنسىزالردىن (مۇ ھهرگىز بۇنداق غهزهپ قىلمايدۇ غهزهپ قىلمىغان، بۇندىن كېيىن

سىلهر مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىڭالر . مهنمۇ ئۆز ھالىم بىلهن قالدىم) ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن
سىلى ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، : ئۇالر مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ مۇنداق دهيدۇ. دهيدۇ

ئالالھنىڭ ئهلچىسى، پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى، ئالالھ سىلىنىڭ بۇرۇنقى ۋه كېيىنكى بارلىق 
ئهلهم، -بىزنىڭ ھالىمىزغا قارىمامال؟ بىزگه يهتكهن مۇشهققهت، دهرت. گۇناھلىرىنى مهغپىرهت قىلغان

االلى، بىز ئۈچۈن قايغۇ، قورقۇنچالرنى كۆرمهمال؟ بىزگه بىر قاراپ باقسىال، ئۆتۈنۈپ ق-غهم
ئاندىن مهن يۈرۈپ ئهرشى تهھتىگه كېلىمهن، رهببىمگه سهجده . پهرۋهردىگارلىرىدىن شاپائهت تهلهپ قىلسىال

ساناالرنى ماڭا ئىلھام -قىلىپ يىقىلىمهن، ئاندىن ئالالھ مهندىن بۇرۇن ھېچبىر كىشىگه بىلدۈرمىگهن ھهمدۇ
ئى : ئاندىن ماڭا) سانا، ئىسىم ئهئزهملهرنى ئوقۇيدۇ- مدۇدىمهك، شۇ ھه(قىلىپ، ئېچىپ بېرىدۇ، بىلدۈرىدۇ 

سورىغىن، بېرىلىدۇ؛ شاپائهت قىلساڭ، ! مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، بېشىڭنى كۆتۈرگىن
ئۈممىتىم، ئۈممىتىم ! ئى رهببىم: ئاندىن مهن بېشىمنى كۆتۈرۈپ. شاپائىتىڭ قوبۇل قىلىنىدۇ دىيىلىدۇ

ئۈممىتىڭدىن ھېساب يوق ھالدا ھېسابسىز جهننهتكه كىرىدىغانالرنى جهننهت : ئاندىن ماڭا. دهيمهن
ئۇالر ۋه سېنىڭ ئۈممىتىڭدىن ھېساب بىلهن . ئىشىكلىرىدىن ئوڭ تهرهپتىكى ئىشىكتىن كىرگۈزگىن

كىرىدىغانالر ۋه باشقا كىشىلهر، ئوڭ تهرهپتىكى ئىشىكتىن باشقا ئىشىكلهرده شېرىك بولۇپ، ئورتاق جهننهتكه 
جېنىم ئىلكىده بولغان زات ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ھهقىقهتهن جهننهتنىڭ ئىشىكلىرىنىڭ ئىككى . كىرىدۇ

يان ياغىچىنىڭ ئارىلىقى ياكى ئىشىكلىرىنىڭ ئىككى ئىشكىنىڭ ئارىلىقى مهككه بىلهن ھهجهردهك ياكى 
بۇ ھهدىسنى بارلىق ) ىدۇبۇسرا، ئىراقنىڭ بىر ۋىاليىتى بول. (مهككه بىلهن بۇسرادهك شۇنداق كهڭرىدۇر

ھهدىس، تىرمىزى  –287ھهدىس، مۇسلىم  –4343، -3111، - 3092بۇخارى . ھهدىس كىتابلىرى توپلىغان
  . ھهدىس، بهيھهقىمۇ توپلىغان، سهھىھ –9250 ھهدىس، ئهھمهد –1128ھهدىس، نهسهئى  –2358
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ئالالھ بىزگه . بىز شهكسىز ئىشىنىمىزبۇ بىزنىڭ ئىتىقادىمىز، . ئالىمالر شاپائهتنى مۇتىۋاتىر خهۋهر دېگهن
  !رهسۇلۇلالھنىڭ شاپائىتىنى ئاتا قىلسۇن، ئامن

تهنتاۋى جهۋھهرلىرىدىن تالالنمىالر دېگهن ئهسهرده شاپائهتكه يۆلهنمهسلىك، گهرچه ئىمان 
 شاپائهت،. كهلتۈرسهكمۇ، شهكسىز ئىشهنسهكمۇ يۆلىنىۋالماي بىزمۇ شاپائهت قىلغىدهك بواليلى دېگهن بار

  .، شاپائهتچىلهر قىلىشنى خالىغان، شاپائهتكه اليىق بولغان كىشىگه قىلىنىدۇ، ئۇنىڭمۇ شهرتى بارئالالھ ئىزنى قىلغان
 W+F/ &L� L W)$V &L� L ~(�	 �1  EF10 �/ &L� L ./$�(�	 �'0 �G6 9�L 9�, $�� ) G � (M�0�[ \� �   

مهن : لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهنئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 1467
مهن قهبرىسى يېرىلىپ چىقىدىغان كىشىنىڭ . قىيامهت كۈنى ئادهم بالىسىنىڭ سهييىدى، خوجىسى

تۇنجىسى، تۇنجى شاپائهت قىلغۇچى، تۇنجى بولۇپ شاپائىتى قوبۇل بولىدىغان، شاپائهت ھوقۇقى بېرىلگهن 
  .ان، سهھىھمۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغ. كىشى بولىمهن

L W)$V &L� $�� L j{	'� >» BZ q	', �) �G6 uU/'0 Å� �/ $/ L �£) B L 9�	 �	'� 89�� L �£) B L ./$�(�	 �'0 �G6 9�L 9�, $�� 
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مهن قىيامهت : ېگهنئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ مۇنداق د. 1468
ھهمد بايرىقى مىنىڭ . كۈنى ئادهم بالىلىرىنىڭ سهييىدى، يول باشچىسى بولىمهن، لېكىن پهخىرلهنمهيمهن

ئادهم ئاتا ۋه باشقا بارلىق پهيغهمبهرلهر مېنىڭ بايرىقىم ئاستىدا . قولۇمدا بولىدۇ، يهنىال مهنده پهخىر يوق
بولۇپ شاپائهت ھوقۇقى بېرىلىدىغان، شاپائىتى قوبۇل بولىدۇ، مهن تۇنجى شاپائهت قىلغۇچى، تۇنجى 

  .ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ. قىلىنىدىغان كىشى بولىمهن، لېكىن پهخىرلهنمهيمهن
 ¢'�	 4�  �i��) $�� ) � �� ( 391g �  ) § ( G'R�/ ��	 �  ) � (M�� �� ��$g �   

. ن بۇرۇن بېرىپ، سىلهرنى ھهۋزى كهۋسهرده كۈتۈپ تۇرىمهنمه: رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېگهن. 1469
 –6089ئهھمهد، بهيھهقى جۇندۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بۇخارى ئىبنى مهسئۇددىن، 

  .ھهدىس، سهھىھ –3048ھهدىس، ئىبنى ماجه  –4250ھهدىس، مۇسلىم جابىر ئىبنى سۇمرهتتىن، مۇسلىم 
 ) ����(4�  �i��) $�� &'<-) sLG 	'^�*Q	 �_*)�  	YZ f� �i1/ &$gI ³ W)y� �D�w*�� ¢'�	 : \$��� 3I ! \$��� 3I !
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ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1470
ماڭا . ن سىلهرنى ھهۋزى كهۋسهرده كۈتۈپ، ساقالپ تۇرىمهن، سىلهرگه ئىنتىزار بولىمهنمه: مۇنداق دېگهن

سىلهردىن بىر تۈركۈم ئهرلهر ئاشكارا بولىدۇ، مهن ئۇالرنى تونىغان چېغىمدا ئۇالر مهندىن چهكلىنىدۇ، 
: ئاندىن. يمهنده! ئى رهببىم، مىنىڭ ھهمراھلىرىم! ئى رهببىم، مېنىڭ ساھابىلىرىم: مهن. تارتىۋېلىنىدۇ

ھهقىقهتهن سهن ئۇالرنىڭ سهندىن كېيىن نىمىلهرنى پهيدا قىلغانلىقىنى، قانداق ھادىسىلهرنى پهيدا 
ھهدىسلهر، ئىبنى ماجه  –4250ھهدىسلهر، مۇسلىم  –6528بۇخارى . قىلغانلىقىنى بىلمهيسهن دىيىلىدۇ

  .ھهدىسلهر، سهھىھ –3457ھهدىس، ئهھمهد  –3048
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1471
بىر تۈركۈم قهۋملهرنى بىز . رده ساقالپ تۇرىمهنمهن سىلهرنى ھهۋزى كهۋسه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى، ئۇالر ماڭا (تهرهپكه ئېلىۋېلىش ئۈچۈن مهن تهرهپكه تارتىمهن، لېكىن مهن ئۇالرغا مهغلۇپ بولىمهن 
ئۇالرنىڭ سهندىن : ئاندىن. دهيمهن! يا رهببىم، مېنىڭ ئهسھابىم، مىنىڭ ھهمراھلىرىم: مهن). بېرىلمهيدۇ

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. يدا قىلىۋهتكىنىنى سهن بىلمهيسهن دىيىلىدۇكېيىن نېمىلهرنى په
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مۇتهللىپ ئىبنى ئهبۇ ۋهدائهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1472
. ولىمهنمهن مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلمۇتتهللىپ ب: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق مۇنداق دېگهن

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ھهقىقهتهن ئالالھ بارلىق خهلقلهرنى يارىتىپ، مېنى ئۇالرنىڭ ياخشىسىدا 
ئاندىن . ئاندىن ئۇالرنى ئىككى فىرقه، ئىككى تائىپه قىلىپ، يهنه مېنى ئۇالرنىڭ ياخشىسىدا قىلدى. قىلدى

ئاندىن ئۇالرنى . تىنمۇ ئۇالرنىڭ ياخشىسىدا قىلدىقهبىيله قىلىپ، يهنه مېنى قهبىيله جهھهت-ئۇالرنى قهبىيله
مهن سىلهرنىڭ ئۆي . ئۆيگه بۆلۈپ، يهنىال مېنى ئۆي جهھهتتىنمۇ ئۇالرنىڭ ياخشىسىنىڭ ئىچىده قىلدى-ئۆي

  .ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. جهھهتتىنمۇ ياخشىڭالر، نهسهپ جهھهتتىنمۇ ياخشىراقىڭالر
 L j+(a	 L 9�� L 9; $�� .���	 Å� L .�'*�	 Å� L �V$�	 ) � �� (G	# 4,'/ \� � ).��a	 Å�L ��  

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1473
يهنى ( ، مهن ھاشىر)يهنى ئاخىرقى پهيغهمبهر(مهن مۇھهممهد، مهن ئهھمهد، مهن مۇقفىي : مۇنداق دېگهن

يهنى (، مهن تهۋبىنىڭ پهيغهمبىرى، رهھمهت پهيغهمبىرى )كىشىلهر بايرىقىم ئاستىغا قوپۇرۇلىدۇ، توپلىنىدۇ
تهبرانى . ئهھمهد، مۇسلىم، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ). ئۈممىتىگه رهھىم قىلىنىپ، تهۋبىسى قوبۇل قىلىنىدۇ

  .ه قىلدىجىھادنى كۆپ قىلىدىغانالرنىڭ پهيغهمبىرى دېگهننى زىياد
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مىقدام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1474
ىڭ ۋارىسى بولىمهن، ئۇنىڭ قۇللىرىنى ئازاد قىلىمهن، مېلىغا ۋارىس مهن ۋارىسى يوق كىشىن: مۇنداق دېگهن

ئانا تهرهپ تاغا ۋارىس يوق كىشىگه ۋارىس بوالاليدۇ، ئۇنىڭ ) يهنى، خهزىنىگه قوشۇپ قويىمهن(بولىمهن 
  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ماللىرىغا ۋارىس بوالاليدۇ  قۇللىرىنى ئازاد قىلىپ،
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سهھلى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1475
مهن بىلهن بىلله يىتىمگه كېپىل بولغۇچى جهننهتته مۇشۇنداق يېقىن تۇرىمىز دهپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. ى كۆرسهتكهنئىككى بارمىقىن
 �	 n�@, � 9[$Â$D pi�a	 L .�/IA	 4�  j $��	L .12	 � qy`� L� �� ��*��	 n)$DL $�� ) �� (.F{$  �    

ۋهسهللهم  ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى. 1476
ئۆزى ئۈچۈن بولغان يىتىمگه ياكى باشقىالر ئۈچۈن بولغان يىتىمگه كېپىل بولغۇچى جهننهتته : مۇنداق دېگهن

تۇل ئايالالرغا، مىسكىنلهرگه خىزمهت قىلىپ، سهئىي ئهمهل قىلغۇچى ئالالھ يولىدا . مهن بىلهن بىلله بولىدۇ
  .ئهلبانى سهھىھ دېگهن   هت دېگهن كىتابتا بار بولۇپ،بۇ ھهدىس ئهۋس. ئۇرۇش قىلغۇچى مۇجاھىدقا ئوخشاشتۇر
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يهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دهيلىمى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋا. 1447
خورما، ئۈزۈملهرنى ئىچىملىك قىلىش ئۈچۈن ئهتىگىنى چىالپ كهچته ئىچىڭالر، كهچته : مۇنداق دېگهن

كوزا، تاۋاقالرغا ). ھاۋا ئۆتۈشۈپ ياخشى تۇرىدۇ(ئۇنى تۇلۇنالرغا چىالڭالر . چىالپ ئهتىگىنى ئىچىڭالر
). ياكى ھاراق بولۇپ قالىدۇ(كى ۋاقتى، مۇددىتى ئۆتۈپ كهتسه سىركىگه ئايلىنىپ قالىدۇ چىلىماڭالر، چۈن

  .ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( ³ ��R¼ "� BZ v/ ?*�	G I9m� E�� >�� ) ! G �� (M90�� �   
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هلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇرهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 1478
سهن ماڭا قارىغاندا ئۆز ھايۋىنىڭنىڭ، يهنى تۆگهڭنىڭ ئالدى باش تهرىپىگه مىنىشكه ئهڭ : مۇنداق دېگهن

يهنى ھۆرمهتلهپ . (لېكىن، مهن ئۈچۈن ئۆتۈنۈپ بېرىشىڭ بۇنىڭدىن مۇستهسنا). چۈنكى ئۇ سېنىڭ(اليىق 
ى بۇ ھهدىسكه قىياس قىلىنىدۇ، ھهركىشى ئۆز سهييارىسىگه ئۆتۈنۈپ بهرسه بولىدۇ، ھازىرقى قاتناش قۇراللىر

  .بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ). ئۆزى اليىق، ھۆرمهتلهش باشقا گهپ
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ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى بهررائى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 1479
سهن بىزنىڭ قېرىندىشىمىز، ئازادكهرده قۇلىمىز، يهنى ئازاد : ۋهسهللهم زهيىد ئىبنى ھارىسقا مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. قىلىپ باال قىلىۋالغان
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ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1480
ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرىنى يىتىلهپ ماڭ، . سهن ئۇالرنىڭ ئىمامى بولىسهن: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، . ان توۋلىغانغا ئهجىر، ھهق ئالمايدىغان مۇئهززىندىن بىرنى تۇتقىنئهز. ئاجىزلىرىنىمۇ كۆزده تۇت
   .ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( ��@r�	 �	 L E�)I >�� ) �� (.�/I \� �   

ئهبۇ رهمسهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1481
هسهللهمگه دادام كېلىپ كېسهللىرىنى ماڭا كۆرسهتسىله، مهن تېۋىب ئهر بولىمهن دېگهنده، رهسۇلۇلالھ ۋ

ھهقىقى تېۋىپ . سهن تېۋىب ئهمهس، كۆيۈنگۈچى، ئىچ ئاغرىتقۇچى، دوختۇر: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
  . ، سهھىھھهدىس –6813ئهھمهد . دېگهن شۇ كېسهلنى قويغان، ياراتقان ئالالھدۇر دېگهن

ئهبۇ بهكرىمۇ تېۋىپقا كۆرۈندىلىمۇ دېسه، ھهئه كۆرۈندۈم، ئۇ خالىغىنىمنى قىلىمهن دهيدۇ دېگهن، يهنى 
  .ئالالھنى تېۋىب دېگهن
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ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 1482
شۇندىن كېيىن ئهتىيقۇلالھ (سهن ئالالھنىڭ دوۋزاختىن ئازاد قىلغان ئازادكهردىسى : بهكرىگه مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. ، رىۋايهت بار)دهپ ئاتالغان
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 1483
سهن ياخشى كۆرگهن كىشىڭ بىلهن : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان توپلىغان. بىلله بولىسهن

ىھ ھهدىسنى، بىر كىشى قىيامهت قاچان؟ دهپ سورايدۇ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇ سهھ
سهن قىيامهت ئۈچۈن نېمه تهييارلىدىڭ؟ دېسه، ئۇ كىشى، مهن ھېچنېمه تهييارلىيالمىدىم، لېكىن مهن ئالالھ 

ن ئىدى، ساھابىالر بۇ ۋه رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ياخشى كۆرىمهن دېگهنده دېگه
ساناالر، -ئالالھقا سانسىز ھهمدۇ. ئهلۋهتته، بىزمۇ سانسىز خوشال بولدۇق. ھهدىسكه ئىنتايىن خۇشال بولغان

بىزمۇ ئالالھنى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى، ساھابىالرنى، تابىئىنالرنى، . شۈكرىلهر بولسۇن
  !، ياخشى كۆرگىنىمىز بىلهن بىلله بولىدىكهنمىز ئهمهسمۇ؟ياخشى كۆرىمىز بارلىق ئهزىز ھۆرمهتلىك مۆئمىنلهرنى
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سهئىد جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1484
سهن ماڭا نىسبهتهن خۇددى مۇساغا نىسبهتهن ھارۇننىڭ : الھۇ ئهنھۇغا مۇنداق دېگهنۋهسهللهم ئهلى رهزىيهل

يهنى، ھارۇن مۇساغا نىسبهتهن قانداق ئورۇننى ئىگىلىگهن بولسا، سهن ماڭا نسىبهتهن (ئورنىدا تۇرىسهن 
. ۇشۈبھىسىز مهندىن كېيىن قهتئىي پهيغهمبهر كهلمهيد-لېكىن، شهك). شۇنداق ئورۇننى ئىگىلهيسهن

بۇ ھهدىس مۇشۇ چاغقىچه مۆجىزه بولدى، بۇندىن كېيىنمۇ مۆجىزه . مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
  .چۈنكى، راستىنال ھهقىقىي پهيغهمبهر كهلمىدى. بولىدۇ
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ت قىلىنىدۇكى، ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 1485
مهن سهندىن، مهن سېنىڭ : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا

نهسهبى بىردۇر، دىنى بىردۇر، ئالالھ خالىسا . يهنى، شۇنداق يېقىن. (جۈملهڭدىن، سهن مهندىن دېگهن
  .بهيھهقى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) بىردۇرئاخىرهتتىكى جايى 

 ) ���� ( ?��A ?�$/ L >�� ) q ( ��$g �  ) �� (G'R�/ ��	L M�� �   

جابىر، سۇمرهت، ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1486
ئىبنى ماجه، . مېلىڭمۇ داداڭنىڭدۇر سهن ئۆزۈڭ ۋه سېنىڭ: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .دادىمىز بىلهن ھېسابالشمايلى! سۇبھانهلالھ. تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 1487
ھهقىقهتهن ئهۋالدلىرىڭالر، . ئاناڭنىڭدۇر-مۈلۈكىڭ ئاتا- سهن ئۆزۈڭ ۋه سېنىڭ مال: مۇنداق دېگهن

سىلهر بالىلىرىڭالرنىڭ، ئهۋالدىڭالرنىڭ . بالىلىرىڭالر سىلهرنىڭ كهسىپڭالرنىڭ ئهڭ پاك، ھااللراقىدۇر
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ركهسپىدىن، كهسىپ قىلىپ تاپقانلىرىدىن يهڭال
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنهس، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالردىن. 1488
يهنى، دىنغا، (ىشىڭالرغا سىلهر ئالىم دۇنياغا تهۋه ئ: ۋهسهللهم خورما ئۇالش ۋهقهسىده مۇنداق دېگهن

ھارامغا، دهۋا ئىشلىرىغا ئاالقىدار بولمىسا، ئۆزۈڭالر ئالىم؛ ئاالقىدار بولسا، ئايهت -ئهھكام، ھاالل-ئهقىده
مهن دىن ئىشلىرىنى سۆزلهيمهن، ئالالھ تهرىپىدىن سۆزلىسهم، چىڭ تۇتۇپ ئهمهل ). ھهدىس سۆزلهندى
  .ھهدىسنى مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ يۇقىرىقى. قىلىڭالر دېگهن بار
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هت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاي. 1489
سىلهر قىيامهت كۈنى تاھارهتنى كامىل ئالغانلىقتىن، نۇرلۇق ھالدا ئهزالىرىڭالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. نۇرلۇق، ئات قاشقىسىدهك نۇر بهلگه بىلهن كېلىسىلهر
قاشقىدهك نۇر بهلگىسىنى ئۇزارتىشقا قادىر بواللىسا، شۇنداق  سىلهردىن كىمكى نۇرنى، ئهزاالر نۇرىنى،(

  .باشقىالر بۇ سۆزمۇ سهھىھ دېسه، ئهلبانى مۇشۇ سۆز زهئىپ دېگهن. دېگهن بۇ سۆزمۇ بار) قىلسۇن
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ئهكۋهئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى سهلمهت ئىبنى . 1490
سىلهر ئالالھنىڭ زىمىندىكى گۇۋاھچىلىرى؛ پهرىشتىلهر بولسا ئالالھنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. ئاسماندىكى گۇۋاھچىلىرىدۇر
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ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 1491
ئالالھ ئۆزىنىڭ يولىدا جىھادقا چىققان كىشىگه مۇنداق دهپ كېپىل بولدى، تهقدىر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
بۇ بهندهمنى ئۆيىدىن جهڭ مهيدانىغا پهقهت ماڭا ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرۈش، : قىلدى، جاۋاب بهردى

ئۇنداق بولغانىكهن، مهن ئۇنى يا ئۇ ئېرىشىدىغان ئهجىر، . شىنىشال چىقاردىئهلچىلىرىمنى تهستىقالپ ئى
رهسۇلۇلالھ . ساۋاب يا غهنىيمهت بىلهن قايتۇرىمهن، ياكى ئۇنى شهھىد قىلىپ جهننهتكه كىرگۈزىمهن

ان ئۈممىتىمگه مۇشهققهت سېلىپ قويمايدىغ: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۆزىنى داۋام قىلىپ مۇنداق دهيدۇ
شۈبھىسىز -ئهلۋهتته مهن شهك. قېلىپ ئولتۇرمايتتىم) جىھادتىن ئارقىدا(بولسام، ھېچبىر قوشۇننىڭ ئارقىسىدا 

ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلىشىمنى، ئاندىن تېرىلىپ يهنه ئۆلتۈرۈلىشىمنى، ئاندىن تېرىلىپ يهنه بىر قېتىم 
 –35ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، بۇخارى . هنبهكمۇ ئارزۇ قىلىم... ئۆلتۈرىلىشىمنى، ئاندىن تېرىلىپ يهنه 

 –6860ھهدىس، ئهھمهد  –2743ھهدىس، ئىبنى ماجه  –3101ھهدىس، نهسهئى  –3485ھهدىس، مۇسلىم 
  . ھهدىس، سهھىھ –2284ھهدىس، دارمى  –883ھهدىس، مالىك 

رغانالرغا بولۇپمۇ جىھادقا چىقماي ئارقىدا ئولتۇ –2. مېھرىبانلىق كۈيۈنۈش،  –1مۇشهققهتكه سالماسلىقى، 
بهزىده  شۇنىڭ ئۈچۈن. ھازىر ئهسكهرلهر چىقىدۇ، قالغانالر ئۆلتۈرىدۇ. ھازىر مۇشهققهت كېلىپ قاالتتى

نهرسه تاپالماي چىقالمايدىغانالر  –3. چىقماي خهلىپه بولۇپ تۇراتتى، لېكىن نۇرغۇن جهڭگه ئۆزى قاتناشقان
  .بىلهن بىلله قېلىش بار
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ئۇبهي ئىبنى كهئبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1492
مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ زامانىدا ئىككى كىشى نهسهپ داۋاسى قىلىشىپ، بىرسى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

نىڭ بالىسى دهپ، جاھالىيهتتىن توققۇز كىشىنى ساناپ بېرىپ، پاالنى-مۇنداق دېدى، مهن دېگهن پاالنى
ئىككىنچىسى، مهن ئىسالمغا . سهن دېگهن كىم؟ سېنىڭ ئاناڭ يوق نهرسه، بىر نهسهبسىز كىشىسهن دېدى

ئالالھ مۇسا . مهنسۇپ بولغان پاالنىنىڭ بالىسى پاالنى بولىمهن، ئىسالم ئوغلى بولىمهن، بۇ كۇپايه دېدى
ئۇالرغا مۇنداق دىگىن، ئهمما سهن ئى دوۋزاختىكى توققۇز كىشىگه : غا ۋهھى ئارقىلىقئهلهيھىسساالم

نهسهبىڭنى ئۇلىغان نهسهپ خۇمارى، سهن بولساڭ دوۋزاختا ئۇالرنىڭ ئونىنچىسى بولىسهن، ئهمما سهن ئى 
نهسهبنى جهننهتتىكى ئىككى كىشىگه ئۇالپ، ئىسالمغا مهنسۇپ بولغان كىشى، سهن جهننهتته ئۇ 

  . نهسهئى، بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان. ىككىسىنىڭ ئۈچىنچىسى بولىسهنئ

چۈنكى، نهسهپ دهۋاسىنى قىلغۇچىغا دوزاخ ۋهده . بۇ سهھىھ ھهدىستىن نهسهپ دهۋاسى ھارامدۇر
  .سهن نهسهپ، مىللهت، رهڭ، تىل، قهبىله، يۇرتنى قويۇپ، ئىسالم، ئىمان دىگىن. قىلىندى

 ) ���� ( L 	'�R*�	 3$*i�	 n[� 	'+�$Q L 	'++� ) �[ (./$/� \� �   

ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1493
ئاياغ كىيىڭالر، ئۆتۈك كىيىڭالر، لېكىن يهھۇدىي، ناسارادهك ئهھلى كىتابالرنىڭ خىالپىدا : مۇنداق دېگهن
  .بهيھهقى شۇئىبىلئىماندا توپلىغان، سهھىھ. رغا ئوخشىماڭالرقىلىڭالر، ئۇال
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1494
ئهگهر . زهمزهم سۈيىنى سىلهر تارتىپ سۇغۇرۇڭالر! بدۇلمۇتتهللىپنىڭ بالىلىرىئى ئا: مۇنداق دېگهن

كىشىلهرنىڭ سۇغۇرۇش خىزمىتىڭالرغا غالىپ كېلىپ، ئۆلۈشىۋېلىشى بولمىغان بولسا، قااليمىقان بولۇپ 
. تتىمكېتىش بولمىغان بولسا، ئهلۋهتته مهن سىلهر بىلهن زهمزهم سۈيىنى تارتىپ، كىشىلهرنى سۇغارغان بوال

   .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( ¥��� .R@, 4�  "6�(�	 &b�� ) ! �� ( \� �  ) �� (.+0u� �   

ئۇبهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 1495
قۇرئان يهتته ھهرپكه ئاساسهن نازىل قىلىندى : سهللهمقىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه

يهنى، يهتته خىل تاۋۇش ئىئراپ بىلهن ئوقۇالتتى، ھازىر ئوسمان نۇسخسى بىرسى بىلهنال . (دېگهن
  .ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) تهپسىر تهبىردىن. ئوقۇلىدۇ

 ) ���� ( ¥$V $_�D ¥��� .R@, 4�  3	'�� .R@, �/ "6�(�	 &b�� ¥$D ) �� (Y$R/ �   

مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1496
  . تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. قۇرئان يهتته ئىشكتىن يهتته ھهرپكه ئاساسهن نازىل قىلىنىپ چۈشۈرۈلدى: دېگهن

يهتته ئىشىك دېگىنى يهتته ئاسمان بولۇشى مۇمكىن،  بىز بۇ توغرىلىق بۇرۇنال سۆزلهپ بولغان،
  .توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ

 "$�/I �/ >�/ M�F  �N�� n�t�	 &b�� L "$�/I �/ >�/ >�� M	I'*�	 >�b�� L "$�/I �_V �/ .��� &L� ��[	��Z ��� >�b��
/ >�Q �0�F  L W�IA "6�(�	 &b�� L "$�/I �/ >�Q M�F  "$�� I'�b�	 &b�� L "$�/I � ) �� (.�e	L �   

ۋاسىلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1497
يهنى شۇ كىچىگه مۇۋاپىق (سوھۇپى ئىبراھىم رامزاننىڭ تۇنجى كېچىسى نازىل قىلىنغان : مۇنداق دېگهن

يهنى (كۈنده  -13ه، ئىنجىل رامزاندىن ئۆتۈپ كهتكهن ، تهۋرات بولسا رامزاننىڭ ئالتىنجى كۈنىد)كېچىده
كېچىسى نازىل قىلىنغان، قۇرئان كهرىم بولسا  –18، زهبۇر بولسا رامىزاننىڭ )كۈنىنىڭ كېچىسى –13

  . تهبرانى توپلىغان، ھهسهن. كۈنى كېچىسى نازىل قىلىنغان –24رامىزاندىن ئۆتكهن 
بۇ كېچه ئاساسهن مهخپى قىلىنغان، . ردىمۇ سۆزلىنىدۇقۇرئان قهدىر كېچىسى چۈشۈرۈلگهن، سۈره قهدى

  .كېچه سهھىھ دىيىلىدۇ، ئالالھ بىلىدۇ –27سهھىھ خاتىرىلهرمۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىر خىل ئهمهس، 
 MI', $+�6 j�  >�b�� )��h) = �e'i�	 $/ "LI95� �*�A	 '[ ?U�$V "Z �À	 L ?��� nm) �e'i�	 P$1�r � $�Z �����	 ����	 �	 ���  �]

&'<-) �_1/ 9@R�	 ¯�*£�) �'^1�	 G9RD �*��6 ./$�(�	 �'0 ®/� ���  G�5 j�'� '[ y�D yQ ���  \I ���9 L :&'(�) ®/� �/ ��Z 3I : $/
 P9R� �9�� $/ 8I95. (    ) " G � (��� �   

هسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ. 1498
كهۋسهر (بىز ساڭا ھهقىقهتهن نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى «. ماڭا باياتىن بىر سۈره نازىل قىلىندى: مۇنداق دېگهن

ئاتا قىلدۇق، پهرۋهردىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن ۋه قۇربانلىق قىلغىن، ھهقىقهتهن سېنىڭ ) بۇالقنى
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . سۈره –108» نىشانى قالمايدۇ-نام) ئىزى ئۆچۈپ(دۈشمىنىڭنىڭ 
. كهۋسهرنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسىلهر؟ ھهقىقهتهن ئۇ رهببىم ماڭا ۋهده قىلغان ئۆستهڭ بۇالقتۇر: مۇنداق دهيدۇ

قىيامهت كۈنى ئۈممىتىم ئۇنىڭغا كېلىپ ئىچىدۇ، . ئۇنىڭدا نۇرغۇن ياخشىلىقالر بار، ئۇ مېنىڭ بۇالق كۆلۈمدۇر
ئۇالردىن مهلۇم كىشىلهر ئايرىلىپ ). چۈنكى ئىچىدىغانالر كۆپ(يۇلتۇزنىڭ سانىدهك كۆپتۇر ئۇنىڭ قاچىسى 

ئۇالرنىڭ : شۈبھىسىز ئۇ مېنىڭ ئۈممىتىم ئىدى دېسهم، ئالالھ-ئى رهببىم، شهك: چهكلىنىپ قالىدۇ، مهن
  .ئى توپلىغان، سهھىھئهبۇ داۋۇد، نهسه مۇسلىم،. سهندىن كېيىن نېمىلهرنى پهيدا قىلغىنىنى بىلمهيسهن دهيدۇ

 < �_��/ �0 X !$06 j�  &b�� ) L E�+�	 3�� Y' � n< ) O$1�	 3�� Y' � n<. (    ) " ! � (�/$  �� .@(  �   
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ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1499
ئايهتلهر نازىل قىلىندى، ئۇ ئايهتلهرنىڭ ئوخشىشى قهتئىي ماڭا بىر نهچچه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سۈره فهلهق، سۈره ) قۇل ئهئۇزۇبىرهببىنناس) (قۇل ئهئۇزۇبرهببىل فهلهق(ئۇالر بولسا . كۆرۈلۈپ باقمىغان
  .مۇسلىم، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ. ناس

  .مىگهنبۇ ئايهتلهر بۇرۇن چۈشۈپ باقمىغان ھهم بۇرۇنقى ئۈممهتكه بېرىل
 ) ���� ( �	 �/ 	'()	'5 B �i�	'/� 4�  	' 95 B L �DGBL� 4�  	' 95 B L �i�+�� 4�  	' 95 B "'R�¦ $1@�m5 N) �1  &b�	

 �i� ��^*��) �$r  $_�) &-�0 . $, ) � (��$g �   

ۋهسهللهم بىز  جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى. 1500
ئاندىن . بىلهن بهتىنى بوۋات ئۇرۇشىدا كېتىۋاتاتتى، ئهنسارىدىن بىر كىشى تۆگىسىگه لهنهت ئېيتتى

سهن ئۇ لهنهتكار تۆگىنى بىزگه ھهمراھ قىلماي، ئۇنىڭدىن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇنىڭغا
سىلهر ئۆزۈڭالرغا، مېلىڭالرغا، : نداق دېدىئاندىن مۇ) يهنى، بۇ ئىشتىن كايىپ توستى. (چۈشۈپ كهت

ئالالھ تهرهپتىن سورىسا بېرىلىدىغان بىر سائهت بولۇپ، . بالىلىرىڭالرغا قارشى زىيىنىغا دۇئا قىلماڭالر- ئهۋالد
سىلهر ئۇ دۇئايىڭالر بىلهن شۇ سائهتكه مۇۋاپىق كېلىپ قالماڭالر، ئهگهر مۇۋاپىق كېلىپ قالساڭالر زىيانغا 

ئهھمهد، . ئۇزۇن ھهدىسنىڭ بىر قىسمى، سهھىھ –5328مۇسلىم . ۇئامۇ ئىجابهت بولۇپ كېتىدۇقىلىنغان د
  .ئىبنى ماجه، دارمىدا بار

 ) ���� ( q�m�$) $/'�w/ ?0 "Z L ��Á �  qGGI$) $a$Á ?0 "Z $/'�w/ L� $a$Á P$Q� �m�	 ) �D$�  ��	 j/I	9�	 (��$g �   

ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 1501
ئهگهر ئۇ زالىم . قېرىندىشىڭغا زالىم بولسۇن ياكى مهزلۇم زۇلۇمغا ئۇچرىغان بولسۇن ياردهم بهر: مۇنداق دېگهن

دارمى، ئىبنى . بولسا، ئۇنى زۇلۇمدىن توسۇپ قايتۇرغىن؛ ئهگهر زۇلۇمغا ئۇچرىغان بولسا، ياردهم بهرگىن
  .ئهساكىر توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىستىن زالىمنى توسۇپ ياردهم بېرىلىدۇ

 ) ���� (n�< $/'�w/ L� $a$Á P$Q� �m�	 :&$< = $a$Á q�m�� ��D : q�m� ?�Y "h) ��w�	 �  qb^» ) ! § �� (��� �   

ھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 1502
قېرىندىشىڭغا ئۇ زالىم بولسۇن ياكى مهزلۇم بولسۇن ياردهم بهرگىن، دېگهنده، زالىمغا قانداق : مۇنداق دېگهن

ئۇنى زۇلۇمدىن توسىسهن، ھهقىقهتهن : ياردهم بېرىمهن؟ دېيىلدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
  .ىزى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، بۇخارى، تىرم. شۇنىڭ ئۆزى ياردهم، دېدى

 ) ���� ( G'R�/ $�� E�r�	 ! �*��z 9< �$zI �� .<9m�	 n�Z �/ yR� P�_Á 4�  �j¼ ./$�(�	 �'0 ?1�+�� B ) G (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1503
مهن سېنى قىيامهت كۈنى سهن خىيانهت ! هتكه بارغىن، ئى ئىبنى مهسئۇدخىزم: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. قىلغان سهدىقه، زاكات تۆگىلىرىنى بوزالتقان، مۆرهتكهن ھالدا، ئۇچاڭدا كۆتۈرۈپ كهلگىنىڭنى تېپىپ قالماي
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (�	) I$z KZ >�@a	 	LL� f� �i�@< "$D �É [I .eNe E�r'�Q9 I$`�	 �_��  !9�) n@2	 �/ M�£� �_��  !I9À$) q
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1504
سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن ئۈچ كىشى مېڭىپ، قونالغۇ قىلىش ئۈچۈن بىر غارنىڭ ئىچىگه : مۇنداق دېگهن

ئۇالر سولىنىپ غار ئىچىده . نادا تاغدىن بىر تاش چۈشۈپ، غارنىڭ ئىشىكىنى توسۇپ قويدىشۇ ئهس. كىردى
تۇرۇپ، بىزنى بۇ تاشنىڭ توسۇۋېلىشىدىن پهقهت بىزنىڭ ياخشى ئهمهللىرىمىزنى تىلغا ئېلىپ، ئالالھقا 

ڭايغان قېرى ئۇالرنىڭ بىرسى، ئى ئالالھ، مېنىڭ ياشتا چو. قىلغان دۇئايىمىزال قۇتقۇزااليدۇ دىيىشتى
ئانامنى باشتىال غىزاالندۇرۇپ ئاندىن ئهھلىمنى ۋه خىزمهتكارلىرىمنى -ئانام بار ئىدى، مهن دائىم ئاتا- ئاتا

ئانامغا ئۇسسۇزلۇق بېرىش -ئاتا. چۆپ ئىزدهپ بهك كهچ قايتىپ كهلدىم-بىر كۈنى مهن ئوت. غىزاالندۇراتتىم
مهن ئۇالرنى ئويغۇتۇشنى اليىق كۆرمىدىم، . خالپ قاپتۇئۈچۈن، ماللىرىمنى سېغىپ كهلگهن ئىدىم، ئۇالر ئۇ

شۇنىڭ بىلهن مهن كۈتۈپ . ئهھلىمنى ۋه خىزمهتكارلىرىمنى ئۇالردىن بۇرۇن سۇغۇرۇشنىمۇ اليىق كۆرمىدىم
قاچىنى تۇتقان ھالدا ئۇالرنىڭ ئويغىنىشىنى كۈتىۋاتىمهن، كىچىك بالىلىرم ئاچلىقتا پۇتۇمغا ئېسىلىپ . تۇردۇم

ئى ئالالھ، شۇ ئىشنى سېنىڭ . ، شۇنداق قىلىپ تاڭ يورىدى، ئۇالر ئويغۇنۇپ سۈتنى ئىچتىيىغاليتتى
تاش ئازراق ئېچىلدى، لېكىن ئۇالر . رازىلىقىڭ ئۈچۈن قىلغان بولسام بىزدىن بۇ تاشنى كۆتۈرۈۋهتكىن، دېدى

ه ئهڭ سۆيۈملۈك يهنه بىرى، ئى ئالالھ، مېنىڭ تاغامنىڭ ماڭا كىشىلهرنىڭ ئىچىد. چىقىپ كېتهلمهيتتى
مهن ئۇنى نىيهت قىلىپ تهلهپ قويسام، . بىلىنىدىغان، مهن قاتتىق ياخشى كۆرىدىغان بىر قىزى بار ئىدى

بىر يىلى قۇرغاقچىلىق، قهھهتچىلىك بولۇپ، ئۇنىڭ بېشىغا ئېغىر كۈن چۈشۈپ، مېنىڭ . ئۇ مېنى رهت قىلدى
يهنى مهن بىلهن بىلله بولۇش (ىش شهرتى بىلهن مهن ئۇنىڭغا مېنى ئۆز نهپسىگه ئىگه قىل. قېشىمغا كهپتۇ

ئۇ ماقۇل كهلدى، ھهتتا مهن ئۇنىڭغا قادىر بولغان . دىينار يهنى ئالتۇن تىلال بهردىم 120بىلهن ) شهرتى
ئۇ، ) يهنى مهن ئۇنىڭ ئىككى پۇتىنىڭ ئوتتۇرىدا ئولتۇرۇپ، مۇناسىۋهتنى مهقسهت قىلغان ۋاقتىمدا(ۋاقتىمدا 

. دېدى) يهنى نىكاھسىز بۇنداق قىلما(، پىچهتنى يولسىز بۇزما، ئۈزۈكنى ھهققىسىز ساپما ئالالھدىن قورققىن
ۋهھالهنكى، ئۇ ئايال مهن ئۈچۈن كىشىلهرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكى . شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇنىڭدىن يىراق كهتتىم

رازىلىقىڭ ئۈچۈن ئهگهر بۇ ئىشنى سېنىڭ . ئىدى، مهن ئۇنى شۇنداق ياخشى كۆرهتتىم، ئالتۇننىمۇ ئالمىدىم
تاش يهنه ئازراق كۆتۈرۈلدى، ئۇالر يهنه چىقىپ . قىلغان بولسام، بىزدىن بۇ تاشنى كۆتۈرۈۋهتكىن دېدى

ئۈچىنچىسى ئېيتتى، ئى ئالالھ، مهن نۇرغۇن مهدىكار، ئىشلهمچىلهرنى ئىش ھهققى بېرىپ . كېتهلمهيتتى
نى بهرگهن ئىدىم، ئۇ ئادهمنىڭ ئىش ھهققىنى بىر ئادهمنىڭ ئىش ھهققىنىال بېرهلمهي قالغىنى. ئىشلهتكهن

مالالر كۆپهيگهن بىر چاغالردىن كېيىن ئۇ ئادهم كېلىپ، ئى ئالالھنىڭ بهندىسى، -پۇل. كۆپهيتىپ قويدۇم
ئاشۇ نهرسىلهر، يهنى تۆگه، قوي،    مهن ئۇنىڭغا، سهن كۆرۈۋاتقان. مېنىڭ ئىش ھهققىمنى بهرگىن دېدى

ئۇ ھهيران قېلىپ، ئهي ئالالھنىڭ بهندىسى، . سېنىڭ ئىش ھهققىڭ دېدىم كاال، ئات، قۇلالرنىڭ ھهممىسى
مهن ئۇنىڭغا سېنى مهسخىره قىلمىدىم دېسهم، ئۇ بىرهرسىنىمۇ قويماي . مىنى مهسخىره، زاڭلىق قىلما دېدى

ئى ئالالھ، ئهگهر بۇ ئىشنى سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن قىلغان بولسام، بىزدىن . ھهممىسىنى ھهيدهپ ماڭدى
. شۇنىڭ بىلهن تاش كۆتۈرۈلۈپ، ئۇالر ئۆڭكۈردىن مېڭىپ چىقىپ كهتتى. ۇ تاشنى كۆتۈرۈۋهتكىن دېدىب

  . بهيھهقى، بۇخارى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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بۇ ھهدىستىن ياخشى ئهمهللهرنى شىپى كهلتۈرۈپ دۇئا قىلىش دۇرۇس، شۇنداقال بۇ ئهۋلىياالر كارامىتى 
ئانىغا ياخشىلىق قىلىش پهرزدۇر؛ مهنسهپلىك، گۈزهل -ئاتا. زىسىدۇرھېسابلىنىدۇ، ئىسالم دىنىنىڭ مۆجى

ئايال قانۇنسىز، نىكاھسىز چاقىرسا، يۈسۈف ئهلهيھىسساالمدهك قېچىش ۋاجىپ؛ ئىش ھهققىنى تولۇق بېرىش، 
  .باشقىالر ئۈچۈن ئىشلهپ قويۇش، تىجارهت قىلىپ قويۇشالر دۇرۇس، دۇئا ئىبادهتتۇر
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1505
ھهقىقهتهن سهن ئاق، سېرىق تهنلىك، قارا تهنلىكلهردىن ياخشى . سهن ئۆزۈڭگه قاراپ باق: مۇنداق دېگهن

سهن پهقهت ئۇالردىن تهقۋالىق بىلهن، ئالالھتىن قورقۇش بىلهن، مۇتتهقىي دېگهن ئۇنۋان . ايسهنھېسابالنم
  .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن. بىلهن پهزىلهتته ئارتۇق تۇرىسهن
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ىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن ر. 1506
ھهقىقهتهن ئىمىلدهشلىك دېگهن ئاچلىقتىن، . كىمنىڭ قېرىندىشىڭالر ئىكهنلىكىگه قاراڭالر: مۇنداق دېگهن

ئالىمالر بۇنى ھارام بولىدىغان ئىمىلدهشلىك، باال كىچىك . (يهنى سۈت تهشنالىقىدىن ئىمىش بىلهن بولىدۇ
بىنتى سۇھهيلىنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم    بهزىلهر سهھلهت) ئهمسه بولىدۇ دېدى چاغدا

لېكىن، ئالىمالر . چوڭ كىشىنى ئىمىتىۋېتىشكه بۇيرۇغان، بۇنىڭدىن چوڭالرمۇ ئهمسه ئىمىلدهش بولىدۇ دېدى
ئهبۇ ھۇزهيفهنىڭ كۆڭلىدىكى،  مۇسلىمدا بۇ ھهدىسنىڭ ئاخىرىدا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

شۇنىڭ ئۈچۈن، ساھابىالر، تابىئىنالر . قهلبىدىكى نهرسه شۇنداق قىلساڭ يوقايدۇ دهپ ئىللهت سۆزلىگهن
ئهبۇ ھهنىيفه ئىككى . بارلىق ئالىمالر ئىمىلدهشلىك، باال ئىككى ياشتىن تۆۋهن چاغدا ئهمسه بولىدۇ دېدى

ه نهچچه كۈن دېدى، بارلىق جۇمھۇر ئالىمالر بۇ ھۆكۈمگه يېرىم ياشقىچه دېدى، مالىك ئىككى ياش ۋ
. دهلىلى، كامىل ئىككى يىل ئىمىتىش ئايىتى ۋه يۇقىرىقى ئاچلىقتىن ئىمىش ھهدىسىدۇر. قوشۇلدى

يۇقىرىقى ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، مۇسلىم، . مۇسلىمنىڭ شهرھىسىدىن ئېلىندى
  .هھىھئىبنى ماجهلهر توپلىغان، س
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1507
تۆۋهن تۇرىدىغان كىشىلهرگه قاراڭالر، سىلهردىن ھهر جهھهتته يۇقىرى  ئۆزۈڭالردىن: مۇنداق دېگهن

شۇنداق قىلىش، ئالالھنىڭ سىلهرگه قىلغان نىئمىتىنى ھاقارهتلىمهسلىككه، ئاز . تۇرىدىغانالرغا قارىماڭالر
ىن، لېك) يهنى تۇز كور بولماي، شۈكرى قىلىشقا ئاپىرىدۇ. (كۆرمهسلىككه، ئهيىبلىمهسلىككه ئهڭ اليىقتۇر

يۇقىرىقى ھهدىسنى مۇسلىم، . ئۈلگه، ئۆرنهك قىلىشتا پهيغهمبهرگه، ساھابىالرغا، تابىئىنالرغا قاراۋهرگىن
  .ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئامىر ئىبنى شهھىرى رهزىيهلالھ. 1508
خۇددى (ئۇالرنىڭ سۆزىنى ئېلىپ، قىلىقىنى قويۇڭالر ! قۇرهيىشلهرگه قاراڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇالرنىڭ سۆزى . ئهھمهد ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ). دېگىنىنى قىل، قىلغىنىنى قىلما دېگهندهك
  .ھهدىسكه شهرھى، ئىزاھات بولسا ئالغىن-بولسا، پايدىلىق بولسا، قۇرئان ھىكمهتلىك
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ھۈسهيىن ئىبنى مىھسهننىڭ ھاممىسىدىن. 1509
يهنى، قانداق مۇئامىلىده (ئېرىڭگه نىسبهتهن قهيهرده ئىكهنلىكىڭگه : داق دېگهنۋهسهللهم مۇن



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

270 

ھهقىقهتهن ئۇ سېنىڭ جهننىتىڭ ياكى سېنىڭ دوۋزىقىڭدۇر، يهنى ئۇ سېنىڭ . قاراپ باق) بولغانلىقىڭغا
. ئىتائهت قىلىش بىلهن جهننهتكه كىرىشىڭگه، ئاسىي بولۇش بىلهن دوۋزاخقا كىرىشڭگه سهۋهب بولىدۇ

  .ئىبنى سهئىد بىلهن تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
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ھهمنهت بىنتى جهھشى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1510
بۇ سۆز، ئۇ ئايال . (، ياخشى تازىاليدۇمهن ساڭا پاختىنى سۈپهتلهپ بېرهيكى، ئۇ قاننى يوقىتىدۇ: دېگهن

ئهبۇ داۋۇد، ) خۇن كېسىلى بولغاندا دىيىلگهن، مهقسهت قاننى تازىلىۋېتىپ، يۇيۇنۇپ ناماز ئوقۇغىن دىيىشتۇر
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
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سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1511
ۈشكهنگه قهدهر ئاستا بىر خاتىرىده ئهلىگه دېگهندۇر، ئۇالرنىڭ بىر چېتىگه چ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يۈرۈش قىل، ئاندىن دۈشمهنلهرنىڭ بىر چېتىگه چۈشكهندىن كېيىن، ئۇالرنى ئىسالم دىنىغا چاقىرغىن، 
ئالالھ بىلهن . ئۇالرغا ئىسالم دىنىدا ئالالھنىڭ ھهقلىرىدىن ۋاجىپ بولىدىغان نهرسىلهرنى خهۋهر قىلغىن

ھىدايهت قىلىشى، سهن ئۈچۈن نۇرغۇن ئېسىل  قهسهمكى، ئالالھنىڭ سهن سهۋهبلىك بىر كىشىنى ھهقكه
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. دۇنيانىڭ بولۇشىدىن ياخشىدۇر-تۆگىلهرنىڭ، مال

بۇ بىز . رىشايلىىئۈچۈن تكه يېتهكلهش نهپهر مۆئمىن يهر شارىدىنمۇ مۇھىمدۇر، كىشىلهرنى ھىدايهت   بىر
  .ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيانى بهرگهندىنمۇ ياخشىدۇر
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بىالل، ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1512
ئهرش . ھ يولىدا چىقىم قىل، خىراجهت قىلئى بىالل، ئالال: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىگىسى ئالالھ تهرهپتىن ئاز قېلىشىدىن ئهنسىرىمىگىن، يهنى ئۇ زاتنىڭ مۈلكى تۈگىمهيدۇ، ئاز قالمايدۇ، 
  .بهزار، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. بېرىۋېرىدۇ
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ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قىزى ئهسمائ رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1513
ئالالھ يولىدا نهپىقه قىلىپ خهجلىگىن، : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. ئالالھمۇ ساڭا يىغىۋېلىپ، ساقلىۋالىدۇ يىغىۋېلىپ، ساقلىۋالما،. ھېسابلىۋالما، ئالالھ ساڭا ھېسابلىۋالىدۇ
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1514
ھهقىقهتهن مهن كۆپلىكىڭالر بىلهن پهزىلهتكه . لىڭالرنىكاھلىنىڭالر، توي قى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

. سىلهرنىڭ توي قىلىشىڭالر بىلهن ئۈممىتى كۆپ پهيغهمبهر بوالاليمهن. ئېرىشىمهن، پهخىرلهنگىدهك بولىمهن
  .بۇ بۇيرۇق مۇستهھهپ ئۈچۈندۇر. ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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  ئىننه بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر
  .شۈبھىسىز، جهزمهن دېگهن بولىدۇ-تهن، شهكمهنىسى ھهقىقه
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1515
ى ساۋاب، ئهجىر يهن(ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ مهسجىدكه ماڭغان ئىزلىرىڭالرمۇ يېزىلىدۇ : مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ). يېزىلىدۇ
  .جىھادقا چىققاندىكى ئىزالرنىڭ يېزىلىشى، ئهجىر، ساۋابالر ئايهت، سهھىھ ھهدىسته كۆپتۇر
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ۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 1516
ئىبنى سهئىد . ھهقىقهتهن ئادهم ئاتا ئۈچ خىل تۇپراقتىن يارىتىلغان، قارا، ئاق، قىزىل: مۇنداق دېگهن

  . توپلىغان، ھهسهن
سېرىق تهنلىك، ئاق، قارا، (بۇ ھهدىس ھهرخىل تهنلىك . تۇپراقتىن يارتىلغانلىقى ئېنىق، ئايهتته بار

  .بولۇشنىڭ سهۋهبىنى ئوچۇق ئۇقتۇرىدۇ) تهنلىكقوڭۇر 
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ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1517
. هتهن پاالنىنىڭ بالىلىرىنىڭ ئائىلىسى مېنىڭ دوستۇم ئهمهسھهقىق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، تهبرانى . شۈبھىسىز مېنىڭ دوستۇم دېگهن ئالالھدۇر، مۆئمىنلهرنىڭ سالىھ، ياخشىلىرىدۇر-شهك
  .دوستلۇققا ئىمان شهرت. توپلىغان، سهھىھ
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ئهسمائ بىنتى ئۇمهيىس رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1518
يهنى جهئپهرنىڭ (ھهقىقهتهن جهئپهرنىڭ ئائىلسى ئۆلۈپ كهتكهنلهر بىلهن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن. ڭالرمهشغۇل بولۇپ قالدى، ئۇالرغا سىلهر تائام قىلىپ بېرى) ئۆلۈمى بىلهن
  .مۇسىبهت ئهھلىنىڭ نهرسىسىنى يىۋالماي، نىسىۋه ئېلىۋالماي ياردهم بېرىڭالر
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هللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ س. 1519
. ھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ ئهڭ بېخىلراقى ساالم قىلىشقا بېخىللىق قىلغان كىشىدۇر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ. كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئاجىزراقى دۇئا قىلىشتىن ئاجىز كهلگهن كىشىدۇر
i0 �0�UÁ �� "Z L 89��	 � !$/ ��Z L v�	 ��[	��Z "Z .12	 � � $�I "N ) � �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1520
ھهقىقهتهن ئىبراھىم مېنىڭ ئوغلۇمدۇر، ئۇ ئهمچهكته ئۆلۈپ كهتتى، يهنى سۈت ئېمىۋېتىپ : مۇنداق دېگهن

ئىككى ئىنىكئانا بار بولۇپ، ئۇالر ئۇنىڭ ئىمىشىنى جهننهتته ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ئۈچۈن . ئۆلۈپ كهتتى
   .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. تولۇقاليدۇ، كامىل قىلىدۇ
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ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلال. 1521
ھهقىقهتهن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بهيتۇلالھنى، مهككىنى ھارام قىلدى ۋه ئهمىن، تىنچ : مۇنداق دېگهن

ىڭ مهدىينىن. ھهقىقهتهن مهن مهدىينىنى، ئۇنىڭ ئىككى چېتى ئىككى ساي ئارىسىنى ھارام قىلدىم. قىلدى
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. توشقانلىرى ئوۋالنمايدۇ، يهنى ئۇ جايدا ئوۋ ئوۋالش ھارام-دهرهخلىرى كېسىلمهيدۇ، يۇلۇنمايدۇ، كىيىك
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

  .ھۆرمىتىنى ساقالش قوغدىغانلىق ھېسابلىنىدۇ .چهكلهش ۋهيران قىلىشتىن توسۇش، دېگهن ھارام قىلىش
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راپىئ ئىبنى خهدىيچه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1522
ھهقىقهتهن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم مهككىنى ھارام قىلدى، ھهقىقهتهن مهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ. ئارىسىنى يهنى مهدىينىنى ھارام قىلدىم مهدىينىنىڭ ئىككى سايلىق
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نى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى زهيرۇلماز. 1523
ھهقىقهتهن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم مهككىنى ھارام قىلىپ، مهككه ئۈچۈن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كه ئۈچۈن ئىبراھىم مهك. مهن بولسام ئىبراھىم مهككىنى ھارام قىلغاندهك، مهدىينىنى ھارام قىلدىم .دۇئا قىلدى
ئهھمهد، بهيھهقى . دۇئا قىلغاندهك، مهنمۇ مهدىينه ئۈچۈن، ھهتتا ئۇنىڭ جىڭ، تارازا سالىرىغىمۇ دۇئا قىلدىم

  .ئىككى ھهسسه ئارتۇق بهرىكهت تىلىگهن سهھىھ ھهدىس يۇقىرىدا ئۆتتى. توپلىغان، سهھىھ
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1524
ان ھهقىقهتهن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئوتقا تاشالنغاندا، زىمىندا بار بولغان ھهرقانداق ھايۋ: مۇنداق دېگهن

) يهنى كېله ياكى كهسلهنچۈك تۈرىدىكى بىرھايۋان(لېكىن ۋهزغى . ئۇنىڭدىن ئوتنى ئۆچۈرۈشكه ياردهملهشتى
  . ، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھئهھمهد. ئۇنداق قىلماي، ئهكسىچه ئوتنى ئۇلغايتىشقا پۈۋلىدى

  .ۋدهپ بهرگهن ئىكهنيهنه بىر خاتىرىده، ئۇ بهيتۇلمۇقهددهسكه ئوت كهتكهندىمۇ پۈ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1525
ڭ دادىسى تۈگهپ كهتكهندىن كېيىن، ھهقىقهتهن ياخشىلىق قىلىشنىڭ ياخشىراقى كىشىنى: مۇنداق دېگهن

رهھىم قىلىپ، ياخشىلىق قىلىشتۇر، يهنى دادىسىنىڭ –دادىسىنىڭ دوستلىرىنىڭ ئهھلىگه سىيله
مۇسلىم، ئهھمهد،تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، بۇخارى ئهدهبته . دوستلىرىغا، ئهھلىلىرىگه ياخشىلىق قىلىشتۇر

  .توپلىغان، سهھىھ
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الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 1526
دېڭىزدىكى قاراڭغۇ (ھهقىقهتهن ئىبلىس، شهيتان پايتهختىنى سۇ ئۈستىگه قويىدۇ : مۇنداق دېگهن

قوشۇننىڭ ئىچىده ئىبلىسقا . ئاندىن قوشۇن، لهشكهرلىرىنى كىشىلهرنى ئازدۇرۇشقا ئهۋهتىدۇ) زۇلمهتكه
. پاسات، ئازدۇرۇشنى چوڭ، كۆپ قىلغىنىدۇر- ، پىتنهئورۇن، مهرتىۋه جهھهتتىن ئهڭ يېقىن تۇرىدىغىنى

سهن تېخى ھېچ ئىش قىلماپسهن، : مانداق قىلىۋهتتىم دېسه، ئىبلىس-ئۇالرنىڭ بىرسى كېلىپ، مهن ئانداق
ئۇالرنىڭ بىرى كېلىپ، مهن پاالنىنى ئهھلى بىلهن ئايرىۋهتمىگىچه بولدى قىلماي، . دهپ ئۇنى ياراتمايدۇ
مۇسلىم، . ئىبلىس بۇنى ئۆزىگه يېقىن قىلىپ، سهن نېمىدېگهن ياخشى دهيدۇ. دهيدۇئۇالرنى ئايرىۋهتتىم 

  . ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
  .سهۋهبلهر بىلهن ئايرىلىپ كېتىدۇ-ئايالالر، ئائىلىلهر كىچىككىنه باھانه-ئهنه شۇ سهۋهبتىن ئهر
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خهۋلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1527
ھهقىقهتهن ئادهم بالىسى شۇنداق نازۇك، ئاجىزكى، ئهگهر ئۇنىڭغا ئىسسىق ھارارهت يهتسه، : مۇنداق دېگهن

  . تهبرانى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، . ۋايهي دهيدۇ–ۋايهي دهيدۇ، سوغۇق يهتسىمۇ ۋايجان-ۋايجان
بۇ ھهدىستىكى ھىس دهيدۇ دېگهن سۆز ئىنسانغا تۇيۇقسىز بىرهر نهرسه تهگسه ياكى ئاغرىسا ياكى 

چىمدىسا، ئۇرسا ئىچىگه : مهسىلهن. چىمدىسا دهيدىغان ۋايجان سۆزىدۇر، ئۇنى خهتته يازغىلى بولمايدۇ
ھهدىستىكى مهقسهت، . جان دهيدۇ، ئىڭرايدۇدهيدۇ، يهنى ئىچىگه تارتىپ ۋاي! تارتىپ، ھىۋب، ئىسىپ

  .ئىنسان ئاجىز، چىدىماس كېلىدۇ
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م ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 1528
ئالالھ بۇ باالم بىلهن   .ھهقىقهتهن بۇ باالم يهنى ھهسهن سهييىد، خوجا، يولباشچىدۇر: مۇنداق دېگهن

. مۇسۇلمانالردىن بولغان چوڭ ئىككى جامائهت ئىككى قوشۇننىڭ ئارىسىنى ئىسالھ، سۈلھى قىلىشى مۇمكىن
چۈنكى، ئهلى . س مۆجىزىدۇربۇخارى، ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدى

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ھهسهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ خهلىپىلىكنى مۇئاۋىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا 
ئۆتكۈزۈپ بېرىپ، شام بىلهن ئىراق ئارىسىنى چوڭ ئىككى قوشۇننى ياخشى ئۇسۇل بىلهن بىرلهشتۈرگهن، 

لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇالرنى ھهر ئىككىلىسىنى رهسۇ. بۇ بىرلىشىش يىلى دهپ ئاتالغان
توغرا قىلسا . ئۇكىالر ئىشىغا ئوخشايدۇ، ئىجتىھاد تهئۋىلدىن بولغان–مۇسۇلمان دېگهن، ئۇالرنىڭ ئىشى ئاكا

. ىمىزبۇ بىزنىڭ ئهقىد. ئىككى ئهجىر ئالىدۇ، خاتا قىلسا بىر ئهجىر ئالىدۇ، خاتالىقى مهغپىرهت، ئهپۇ قىلىنىدۇ
تارىخ كۆرسىڭىز ئىبنى كهسىرنىڭ بهدايهتكه . ئۇالر ياخشى كىشىلهر، جهننهت ۋهده قىلىنغان كىشىلهر

  .ئوخشاش ئىشهنچلىك توغرىسىنى كۆرۈڭ، خاتا، ساختا بۇرمىالنغاندىن ھهزهر قىلىڭ) بهدايهت ۋه نهھايهتكه(ئوخشاشنى 
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ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1529
بۇ ) يهنى ھهسهن، ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇماالر(ھهقىقهتهن مىنىڭ بۇ ئىككى ئوغلۇم : مۇنداق دېگهن

ئىبنى ) ىق، ھۆرمهتلىك، مىزىلىك، كۆڭۈل خۇشۇمدۇريهنى شۇنداق ئهتىۋارل(دۇنيادىكى رهيھان گۈلۈمدۇر 
  .ئهدى، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1530
ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى . ھهقىقهتهن جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى قىلىچ سايىسى ئاستىدا: مۇنداق دېگهن

ئانىغا . توپلىغان، بۇ سهھىھى ھهدىس خۇددى جهننهت ئانىنىڭ تاپىنى ئاستىدا دېگهنگه ئوخشايدۇ
ياخشىلىق قىلىش بىلهن جهننهتكه كىرگهندهك، جهڭ مهيدانىغا باتۇرالرچه قىلىچ ئوينىتىپ كىرىپ شهھىد 

  .بولسا، جهننهتكه كىرىدۇ
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ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1531
گۇناھى كهبىيره بولۇپ، ئهڭ تۆۋىنى  72ۈمنىڭ ئىشىكلىرى ھهقىقهتهن جازانه، ئۆس: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تهبرانى توپلىغان، ئهلبانى تهكشۈرۈپ، . ئىسالمدا مۇسۇلمان تۇرۇپ ئانىسىغا چېقىلغاندهك گۇناھكار بولىدۇ
  .سهھىھ دېگهن

 ) ���� (yQ $_�) ³ 9Rm0 "� ��-) �_w�	 4�m0 f� ¯5�5 N) �F�	 &	L# KZ �*+5 �$��	 3	'�� "Z  ) �� (3'0� \� �   
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ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1532
كۈن قايرىلغان، (ھهقىقهتهن ئاسمان ئىشىكلىرى زاۋالغىچه، كۈن قايرىلغىچه ئوچۇق تۇرىدۇ، : مۇنداق دېگهن

ى ئوقۇلۇپ بولمىغۇچه تاقالمايدۇ، مهن ئۈچۈن شۇ ئاسمان پىشىن نامىز) ئوچۇق تۇرىدۇۋاقتىدىمۇ پىشىن 
. ئىشىكلىرى ئوچۇق چاغدا ياخشى ئهمهللهرنىڭ ئۆرلىشىنى بهكمۇ ياخشى كۆرىمهن، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

الزىم، ئۇ كۆرۈشىمىز رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ياخشى كۆرگهن يهرده بىز تېخىمۇ ياخشى 
  .، ناماز، قۇرئان تىالۋىتى، جىھاد، ئىلىم، ئىبادهتلهردۇر، ئۇنىڭدىن باشقا سهدىقىمۇ بارئهمهللهر بولسا

 ) ���� (N�$U� �i� � L �D$(5� "Zه  $�� ) § (.F{$  �    
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1533

ئالالھقا سىلهرنىڭ ئهڭ تهقۋاراقىڭالر، ئالىمراقىڭالر، مانا مهن بولىمهن، بۇخارى  ھهقىقهتهن: مۇنداق دېگهن
راست، ئالالھنى، ئالالھنىڭ ئهلچىسى بهك تونۇيدۇ، قانداق رازى قىلىشنى ئالالھ ئۆزى . توپلىغان، سهھىھ

ت پهيدا قىلماي، ، رهھبهردۇر بىز بىدئهقوماندان ئۆگهتكهن، ئۇ ئهڭ ئالىم، تهقۋا، ياخشى ئۈلگه، ئۆرنهك، 
  .ھارام، ئىبادهتته –بولۇپمۇ، ئهقىده، ئهھكام، ھاالل ! ھهربىر ئىشتا ئۇنىڭغا ئهگىشهيلى

 ) ���� (N�${ 91  �i{$�� ��� "Zه :N�${ 9@ ه  ����	9 @  L ) � (�  ��	 �    
ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ. 1534

ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ نهزلىده ئىسىملىرىڭالرنىڭ ئهڭ سۆيۈملۈكرهكى، ئابدۇلالھ، : مۇنداق دېگهن
سۈپهتلىرىگه  –ئالالھ نىڭ ئىسىم « . قاتارلىق ئىسىمالردۇر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ.... ئابدۇراھمان

  »قوشۇپ قويسا ياخشى بولىدۇدېگهننى ئابدۇ، بهنده، قۇل 
"Z  "LI$e���	 $<NQ� �D¸',� M�Qo	 � v/ �D9R�� L ³Z �i�`�� "Z L $<NQ� �i1,$�� ��$¶ M�Qo	 � v/ �i��<� L ³Z �i@��

 "'<9F*a	 "'(_�+*a	 ) �[ �� �� �� ( vF%	 .@�Re \� � .  
ھۇ ئهلهيھى ئهبۇ سۇئلهبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 1535

، ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ماڭا ئهڭ سۆيۈملۈك، دوستراقىڭالر، قىيامهت كۈنى دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق 
مهجلىسلهرده ماڭا ئهڭ يېقىن بولىدىغىنىڭالر، ئهخالقى ياخشىراقىڭالردۇر، ھهقىقهتهن ماڭا ئهڭ ئۆچ، 

قى ناچار، يامېنىڭالردۇر، ئۇالر شۇنداق دۈشمهنرهكىڭالر، ئاخىرهتته مهندىن ئهڭ يىراق تۇرىدىغىنىڭالر، ئهخال
، ھهزهر قىلماستىن كهڭرى، ئېھتىياتسىز كۆپ گهپ قىلىدىغانالر، سورىمىسىمۇ سۆزلهيدىغانالر، ۋه سۆزنى 

ئارتۇق سۆزلهيدىغانالر، بولۇپمۇ كىشىلهرنى مهسخىره، زاڭلىق قىلىپ سۆزلهيدىغانالر، ئاغزىنى كهڭ ئېچىپ 
. پ سۆزلهيدىغانالر، تولدۇرۇپ سۆز قىلىدىغانالردۇر،ئهخالقسىز مۇتهكهببىرلهردۇرسۆزنى كۆپ قىلىدىغان، ياسا

 – 17066خۇالسىلىگهنده، كۆپ سۆزلىگۈچى كىشىلهرگه ئۇزۇن گهپ قىلغۇچى ھهم مۇتهكهببىردۇر، ئهھمهد 
  .ھهدىس، ئىبنى ھهببان، تهبرانى، بهيھهقىالرمۇ توپلىغان، سهھىھ – 1941ھهدىس، تىرمىزى 

 ) ����(  �@À L $1@c n@g 9�� "Z ) � (��� �    
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1536

تاغدۇر، بىزمۇ ئۇنى ياخشى كۆرىمىز، بهيھهقى كۆرۈدىغان بىزنى ياخشى ئۇھۇد ھهقىقهتهن : مۇنداق دېگهن
كائىنات بىلهن بولغان باغلىنىشىمىز، مۇئامىله قىلىشىمىز، مۇھىتنى  توپلىغان، سهھىھ، مانا بۇ بىزنىڭ

  .قوغدىشىمىز قاتارلىقالر
 ) ���� ( >» L� qI$�0 �  �i� L �*�@< n@< �D9�� �<b@0 N) .�@(�	 p� L �1�� ��I "Z L ��I jg$10 ��h) �5N� � �$< 	YZ �D9�� "Z
 �/9< ) � (��� �    

ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ . 1537
نامازغا تۇرغاندا، ئۇ پهرۋهردىگارى بىلهن مۇناجات قىلىشىدۇ، ھهقىقهتهن بېرىڭالر ھهقىقهتهن : مۇنداق دېگهن
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بېرىڭالر ۈن شۇنىڭ ئۈچ) ئوخشىشى يوق، ئۇ قادىر(رهببى قىبله بىلهن ئۇنىڭ ئارىسىدا يهنى ئالدىدا تۇرىدۇ، 
ياكى پۇتىنىڭ ئاستىغا تۈكۈرسۇن، يهنى سول   نامازدا قىبله تهرىپىگه ئالدىغا تۈكۈرمىسۇن، لېكىن، سول

  .تهرىپىده كىشى بولۇپ قالسا، پۇتىنىڭ ئاستىغا تۈكۈرىدۇ، يا پىشىگه ئېيتىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (�w1��) ��I jg$10 $�Z j�m0 �$< 	YZ �D9�� "Z  = ��g$10 ��D ) P (M�0�[ \� �    

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1538
نامازغا تۇرغاندا، رهببى ئالالھ بىلهن مۇناجات قىلىشىدۇ، بېرىڭالر ھهقىقهتهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى ھهربىر . ىشىشكه قاراپ قويسۇن، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئالالھقا قانداق مۇناجات قىلىپ، سۆزل
  .دىققهت قىلىپ كۆرگهندهك ھالهتته ئوقۇسۇنخىتابالردا سهجده، رۇكۇ، دۇئاالردا بولۇپمۇ 

 ) ���� ( '[ L p59^, 9^���) �D9�� ?�Y 9gL 	Yh) = 4�� �D 8I90 B f� ���  �@�) "$r�F�	 �$g j�m0 �$< 	YZ �D9�� "Z
 ��$g)  " G � ?�$/ (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1539
نامازغا تۇرغاندا، شهيتان كېلىپ، ئۇنىڭ نامىزىنى بېرىڭالر ھهقىقهتهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

شۇنداق ئهھۋالنى تېپىپ قالسا، بېرىڭالر بىلهلمهيدۇ،  ئېلىشتۇرىۋېتىدۇ، ئۇ كىشى قانچىلىك ناماز ئوقۇغىنىنى
  .تهشهھھۇدتا ئولتۇرغان ھالدا ئىككى سهجده قىلىۋهتسۇن، مالىك، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (N�${ "h) MNm�	 � "$D 	YZ �D9�� "Zه  MNm�	 � �_gL n@< �i1/ 9�� �£1*0 N) �_gL n@< ) § �� q G (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1540
شۈبھىسىز ئالالھ ئۇنىڭ يۈزى تهرهپته ئالدىدا،  –نامازدىكى چاغدا شهك بېرىڭالر ھهقىقهتهن : مۇنداق دېگهن

بۇرۇن (پ، يۈزى تهرهپكه، ئالدىغا بهلغهم تۈكۈرمىسۇن، شۇنىڭ ئۈچۈن سىلهردىن بىر كىشى نامازدا تۇرۇ
  .بۇخارى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) سۈيىمۇ شۇنداق

 ) ���� ( �/9< >» L qI$�0 �  �i� L �1�k �  B L �090 p� �<b@0 N) ��I jg$10 ��h) �5N� � "$D 	YZ �D9�� "Z ) � (��� �   

سنى بهيھهقى، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، توپلىغان، بۇ ھهدى.1541
ئوخشاش، مهزمۇنى ئۇ مۇناجات قىلىۋاتقاچقا ئالدىغا، ئوڭ تهرىپىگه تۈكۈرمىسۇن، لېكىن، سول يۇقىرىقىالرغا 

  .تهرىپىگه پۇتىنىڭ ئاستىغا تۈكۈرسۇن، سهھىھ
 ) ���� (&'(�) "$r�F�	 ��5-0 �D9�� "Z :(�Q �/&'(�) = ? :N�${ه &'(�) :N�${ E�Q �Yh) = : >1/6	  ?�Y 9gL��n(��) �D9 ه(
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1542
بېرىڭالر كېلىپ مۇنداق ۋهسۋهسه قىلىدۇ، سىنى كىم ياراتتى؟  ھهقىقهتهن بىرىڭالرغا شهيتان: مۇنداق دېگهن

شۇنداق ۋهسۋهسه ئهھۋالىنى تاپسا، دهرھال بېرىڭالر ئالالھ ياراتتى دېسه، ئۇ ئالالھنى كىم ياراتتى؟ دهيدۇ، 
ئالالھقا ئىمان كهلتۈردۈم، شهكسىز ئىشهندىم، ئالالھنىڭ ئهلچىسىگه شهكسىز ئىشىنىمهن دېسۇن، ھهقىقهتهن 

دېيىش شۇنداق . ۇنداق دېيىش، ئۇنىڭدىن شۇ ۋهسۋهسه، گۇماننى يوق قىلىدۇ، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھش
دېگهن بىلهن بىرگه شهيتاندىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهپ، ئىلىم ئالسۇن، تهپهككۇر قىلسۇن، ئالالھ 

ارلىق ھادىسىلهرنى، ياراتقۇچى، خالىق، ئوخشىشى يوق، مهخلۇق ئهمهس، پهيدا بولغان ئهمهس، ئۇ ب
  .مهخلۇقالرنى ياراتقۇچى، پهيدا قىلغۇچى، تهڭداشسىز زات، قهتئىي ئوخشىشى يوق، ئالالھۇ ئهكبهر

N�${ TR@0 } ?�Y n�/ .`�/ "'i0 } ?�Y n�/ .(�  "'i0 } .+r� $/'0 pR�I� �/� �r� � �(�Q W� �D9�� "Z�0/�  ه L $i�/ ���Z
�� &$(0 L !$�D W�I-� :�*D	  "'i0 B f� .12	 n[� nR� nR�� �i1/ ng��	 "h) �L��	 ��) H+10 } 9�R, L� j(V L ��g� L �<#I L �� 

� L �1�� "'i0 $/ f� I$1�	 n[� nR� nR�� ng��	 "Z L I$1�	 nQ9�) I$1�	 n[� nR� nR�) 3$*i�	 ���  E@��) d	IY BZ $_1�� L �1�� BZ $_1�
3$*i�	 ���  E@��) d	IY  .12	 nQ9�) .12	 n[� nR� nR�) ) �4  ( G'R�/ ��	 � .  
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1543
كۈن مهني، ئىسپېرما ھالهتته  40يارىلىشى، ئانا قورسىقىدا بېرىڭالرنىڭ ھهقىقهتهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كۈن  40كۈن لهخته قان ھالهتته تۇرىدۇ، ئاندىن يهنه  40تۇرىدۇ، ئاندىن شۇنىڭدهك يهنه جۇغلىنىپ 
چاينالغان گۆشتهك تۇرىدۇ، ئاندىن تۆت ئايدىن كىيىن، ئالالھ ئۇنىڭغا بىر پهرىشتىنى ئهۋهتىدۇ، ئۇ تۆت 

ل، ئۆمرىنى شهقى، ، ئۇ بالىنىڭ ئهمىلىنى، رىزقىنى، ئهجهدېيىلىدۇ كهلىمېنى پۈتۈشكه بۇيرۇلۇپ، مۇنداق 
ئاندىن روھ، جان پۈۋدىلىدۇ، ) يهنه بىر خاتىرىده بولسا، جاۋا بېرىلىدۇ(يا سائادهتمهن ئىكهنلىكىنى يازغىن 

ھهقىقهتهن سىلهردىن بىر كىشى جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمىلىنى قىلىپ كېلىپ، پهقهت ئارىلىقى بىر گهزال 
، ئۇ دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ةد–كېتىدۇ ئىلگىرىلهپ ىشى شهقى دهپ يېزىليۇقىرىقى قالغاندا ئۇنىڭغا كىتابى 

ھهقىقهتهن ) مانا شۇ ئهھۋالنى ئالالھ ئالدىن بىلىپ، شۇنداق يازغاندۇر(ئهمىلىنى قىلىپ، دوۋزاخقا كىرىدۇ، 
بىر كىشى دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئهمهللىرىنى قىلىپ كېلىپ، پهقهت دوۋزاخ بىلهن بولغان ئارىلىقى بىر گهزال 

، ئۇ ةد–، ئالالھ ئالدىن بىلىپ يازغان سائادهتمهن بولۇش ئىلگىرىلهيدۇ يۇقىرىقى غا كىتابى قالغاندا، ئۇنىڭ
) ده–چۈنكى، ئارىلىقى بىر گهزال قالغان (جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمهللىرىنى قىلىپ، جهننهتكه كىرىدۇ، 

  .ى ماجهتۆت كىتاب، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبن. بهيھهقى تۆت كىتاب توپلىغان، سهھىھ
  :ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىسى

سۆز، دېگهن تۆرهلمه ئىلمىدىكى مۆجىزه، بولۇپمۇ ئېنىق بولغان كۈن سانى، توپلىنىدۇ، جۇغلىنىدۇ  -1
  .ئۇ ئىسپېرما ھۈجهيرىسى بولۇپ، بۇالرمۇ جۇغلىنىدۇ، شۇنداقال ھازىر ھهدىستىكىدهكال ئىسپاتالندى

  .اتىدۇرىزىق، ئهجهل توشقاندا، راستتىنال ئۆلۈۋ -2
  .روھ، جاننىڭ پۈۋلىنىشى باشقا ئالهمدىن كېلىشدۇر -3
  .كىشىلهرنىڭ راستتىنال ئىككى تائىپه بولۇشى -4
  .تهقدىر، تهقدىرگه ئىمان كهلتۈرۈش -5
  .ئالالھنىڭ ئالدىن بىلىشى ۋه پۈتۈشى -6
  .ئهمهللهرنىڭ ئاخىرقى ھېساب بولۇشى -7
  . قىلسۇن دهپ بۇنى سۆزلىگهنهۋبه تياخشى ئهمهللهرنى قىلسۇن، ۋاقتىدا ئۆلهر  -8
  .بىز بۇرۇنال ئالدىن بىلىپ يازغاننى قىلىمىز،ئهمهلىيهتته بىز قىلىدىغاننى بىلىپ يازغاندۇر-9

  .چىقىدۇدېگهن بىراقالم ئالدىن بىلىدۇ  بۇ ھهدىسته ئالالھ ، بۇرۇنقىنى،ھازىرقىنى،ۋه كهلگۈسىدىكىنى- 10
 ) ��� ($��9�	 n[� 3$��� "Z :[u0 �0u�	 &$a	 	u[ ���Z "'@ ) P �� " �� ( M90�� �  .  

بۇرهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1544
ھهقىقهتهن دۇنيا ئهھلىنىڭ ھهسهپلىرى، پهزىلىتى، شهرهپلىرى، پهخىرلىنىشى، : مۇنداق دېگهن

چۈنكى ئۇالر دۇنيا (يۈرۈش قىلىدۇ، مۈلۈكىگه  –ر، ئۇالر بۇ دۇنيانىڭ مال دۇنيادۇ –كۇپايىلىنىشى، مۇشۇ مال 
  .ھهدىس، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ – 3173ھهدىس، نهسهئى  – 21912ئهھمهد ). ئهھلى
 ) ���� ( n���	 &L� �+, �/ �9< 	YZ ��[� 4�  ng��	 nQG $/ ���� "Z ) G (��$g �   

ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلال. 1545
، ۋاقتى ھهقىقهتهن كىشىنىڭ سهپهردىن كهلگهنده ئهھلىگه كىرىدىغان ئهڭ ياخشى : مۇنداق دېگهن

   .كېچىنىڭ ئهۋۋىلىدۇر، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
 ) ����(��F�	 	u[ �� 7yz $/ ���� "Z :�	 L �$1�	 �*i ) ��4  �� ( IY \� � .  

ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1546
ھهقىقهتهن بۇ ئاق چاچنى، ئاق ساقالنى ئۆزگهرتىدىغان نهرسهڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى : مۇنداق دېگهن
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ىالشتۇرۇلغان زائپىراندۇر، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، تۆت ئۆسۈملۈكتۇر، ياغ ئاردېگهن خىنىدۇر ۋه كهتىمه 
  .كىتاب توپلىغان، سهھىھ

ساقالنى قارا قىلىپ قويىدۇ، بۇ قارا بوياشتىن  –ئالىمالر كهتىمېنى، خىنه بىلهن قوشۇپ ئىشلهتسه، چاچ 
، دىنسىزالرغا دېگهن خىنىگه ئوخشاش ئۆسۈملۈكنى ئايرىم ئىشلهتسۇن دېگهن چهكلهنگهن، كهتمى 

  .ئوخشىماسلىق شهرت
 ) ���� ( �L�+�	 �� �*���*,	 $/ �� 	')'5 "� lL�F�	 E�� "Z ) � ��4  (�/$  �� .@(  �   

، ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 1547
بولسا، سىلهر شهرتلهر لىق، اليىق بولغان ھهقىقهتهن ۋاپا قىلىشىڭالرغا ئهڭ ھهق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ۋاپا   تويلۇققامېھرى ئايالالرنىڭ ئهۋرهتلىرنى ھاالل قىلغان شهرتلهردۇر، يهنى نىكاھدا قويۇلغان شهرتلهردۇر، 
  .قىلىشدۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، تۆت كىتاب يهنى ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (7uQ� $/ E�� "ZN�${ 3$*D 	�g� ���  ه  ) § (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1548
ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ئهجىر، ئىش ھهققى ئالىدىغان نهرسهڭالرنىڭ ئهڭ اليىق، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تېبابهتنىڭ بۇ ھهدىسنى بۇخارى . ئاندۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھھهقلىقراقى ئالالھنىڭ كىتابى قۇر
، ئۇالر سۈره فاتىھه بىلهن كېسهل بولۇپ ھهدىس بولۇپ، ھهدىس خېلى ئۇزۇن  – 5296. كىتابىدا توپلىغان

تاالش قىلغاندا، ئاندىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  –داۋاالپ، بىر نهچچه قوينى ئېلىپ كېلىپ، ده 
شىپا ئوقۇپ،   ئىدى، بۇخارى رهھمهھۇلال، بىر نهچچه قويغا رۇقى قىلىپ، ئايىتىدېگهن لهم بۇ سۆزنى ۋهسهل

قويۇش دهپ باب قويغان، شۇنداقال، ئىجارىنىڭ كىتابىدا سۈره فاتىھهنى ئوقۇپ، داۋاالشقا شهرت داۋاالشتا 
  .بېرىلگهن ئهجىر ھهققى دهپ باب قويغان

قويسىمۇ قوبۇل شهرت نهرسه بېرىلسه، ياكى ئازراق قويمىسا، پهقهت ت شهرشۇئىبى رهھمهھۇلال مۇئهللىم 
، يهنى بۇ تهپسىر ھهدىس ئۈگىتىش مهسىلىسى، ئىسالم دۆلىتىدىكى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ دېگهن قىلسا بولىدۇ 

، ھهق ئهجىر بېرهتتى، مۇئهللىملهرنىڭ دىرھهم  10مائاشى، ھهسهن بهسرى، ئىلىم ئېلىشتا ئۇستازىغا 
دېمىگهن دهپ مۇشۇ بابدا خاتىرىلهندى، جۇمھۇر ئالىمالر قۇرئان ئۆگىتىشكه مهكروھ ھېچكىشى  ئېلىشىنى

ئهجىر، ھهق ئالسا بولىدۇ دېدى، دهلىل، مۇشۇ ھهدىستۇر، ئهبۇ ھهنىيفه رهھمهھۇلال، ئايىتى شىپاغا بولىدۇ، 
همما، قۇرئان ئۆگىتىپ ئىلىم ئۆگىتىشده بولمايدۇ دېدى، چۈنكى، ئىبادهتكه ھهق ئېلىش دۇرۇس ئهمهس، ئ

دېگهن قويۇشقا خوتۇن ئېلىپ بهرگىنى سهھىھ، بهزى ئالىمالر رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
، لېكىن، بۇ سۈرىنى تىالۋهتته دېمىگهن، بهلكى ئايىتى دېگهن ساۋاب، ئهجىر بولىدۇ دېگىنى ئهجىر، ھهق 

نه شۇنداق دۇرۇس، ئهگهر ساختا بولسا، ساقايتالمىسا، ، كېسهلنى ساقايتسا، ئهدېگهندۇر شىپا ئوقۇغاندا 
دۇرۇس ئهمهس، ئۇنىڭ ئۈستىگه شۇ ئىشنى كهسىپ قىلىۋالسا، تېخىمۇ دۇرۇس ئهمهس، ساھابىلهر، تابىئىنالر 

  .ئۇنداق كهسىپ قىلماي، ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت قىالتتى
 ) ���� (���  	'�m) 	'/'() !$/ 9< jV$^1�	 �D$Q� "Z  ) " � (�  ��$g  ) q " ! � �� (pm� �� "	�  �   ) q (.0I$g �� W¶ �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، مۆجىزه خاراكتېرلىك ھالدا غهيىبدىن خهۋهر بېرىپ، . 1549
ھهقىقهتهن قېرىندىشىڭالر نهججاشى شهكسىز ۋاپات بولدى، تۇرۇڭالر، ئۇنىڭغا ناماز : دېگهن مۇنداق 

دهپ ناماز ئوقۇغان، نهججاشى ھهبهشىستان پادىشاھى مۇسۇلمان كىشى ئىدى، يوق يېرىده (  چۈشۈرۈڭالر،
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت بۇ ھهدىسنى مۇسلىم، نهسهئى، جابىر ) غائىپ ناماز ئوقۇغان، بۇ دۇرۇس

ن، مهجمهئ ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر، ئىمران ئىبنى ھۈسهيىندى قىلىنىدۇكى،
  .ئىبنى جارىيهدىن توپلىغان، سهھىھ
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سهئىد ئىبنى ئهتۋهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1550
ندىشىڭالر، قهرزگه مهھبۇس بولۇپ، تۇتۇلۇپ قالسا، ھهقىقهتهن ۋاپات تاپقان قېرى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئادا قىلىۋهت، تۈگىتىۋهت، ئهھمهد، ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغان، قهرزنى سهن ئۇنىڭ ئۈستىدىكى 
  .كهچۈرهلمهس، ھهدىسى ئۆتتىقهرز يۇقىرىدا شهھىد بولسىمۇ . سهھىھ

 "'��a	 .{A	 ®/� 4�  ¥$Q� $/ ¥'Q� "Z ) �� �� (	 \� �  �	GI9�.  
ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1551

ھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئهڭ ئهنسىرهيدىغان قورقۇنۇشلۇق نهرسهم بولسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ۇرغۇچى ئىمامالردۇر، ئهھمهد، تهبرانى يهنى مهن ئهڭ قاتتىق قورقۇپ، ئهنسىرهيدىغان نهرسه، ئىلىمسىز ئازد

  .راست شۇنداق بولۇۋاتىدۇ.توپلىغان سهھىھ

 ) ���� ( l'� �'< n  ®/� 4�  ¥$Q� $/ ¥'Q� "Z ) P q ! �� (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1552
ن مهن ئۈممىتىمگه ئهنسىرهيدىغان ئهڭ قورقۇنۇشلۇق نهرسه، لۇت ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهقىقهته: دېگهن مۇنداق

  .ئىشى، يهنى لىۋات، بهچچىۋازلىقتۇر، ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھنىڭ ىقهۋم

$]$/# �Q6 � ®/� 4�  ¥$Q� $/ ¥'Q� "Z : "$r���	 ��� L I9(�$� �0ui5 L �'^1�	 ) �� ( � ./$/� \�  

ئهبۇ ئۇمامهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1553
ھهقىقهتهن مهن ئۈممىتىمگه زاماننىڭ ئاخىرىدا ئهنسىرهيدىغان نهرسىنىڭ ئهڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سهۋهبىنى يۇلتۇزغا نېئمهت قىلىش،  قورقۇنۇشلۇقى، ئىلمى نۇجۇم، يۇلتۇز بىلهن پال سېلىش، غهيىپ داۋاسى
  .باغالش، تهقدىرنى ئىنكار قىلىش، سۇلتاننىڭ زۇلۇم قىلىشىدۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( "$���	 ���  E)$1/ nD ®/� 4�  ¥$Q� $/ ¥'Q� "Z ) �� ( �  � .  
لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلله. 1554

ھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىمگه ئهنسىرهيدىغان قورقۇنۇشلۇق نهرسهم بولسا، ھهرقانداق تىلى : مۇنداق دېگهن
مۇاليىم، سۆزى ئۆتكۈر، تىلغا باي، تىلى ئالىم، سۆزى قايىل قىالرلىق مۇناپىقتۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ، 

قاراپ نىيىتىگه قهلبگه ۈرىدۇ، شېرىن سۆزىگه ئهمهس، ساالمهت بۇنداق مۇناپىق ئاسانال سۆزىگه ئىشهند
  .قاراپ، ئهمهلىيىتىگه قاراپ ئىش قىاليلى
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مهھمۇد ئىبنى لۇبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1555
ھهقىقهتهن مهن سىلهرگه ئهڭ ئهنسىرهيدىغان قورقۇنۇشلۇق نهرسه، كىچىك : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ت كۈنى كىشىلهرنىڭ ئهمهللىرىگه مۇكاپات بهرگهنده، شېرىكتۇر، ئۇ بولسا، رىيا قىلىشتۇر، ئالالھ قىيامه
سىلهر دۇنيادىكى چاغدا، رىيا قىلىپ، ئهمهللىرىڭالرنى كۆرسهتكهن، كۆرسۇن : رىياخورالرغا مۇنداق دهيدۇ

كىشىلىرىڭالرنىڭ يېنىغا بېرىڭالر، ئۇالرنىڭ يېنىدا مۇكاپات، ساۋابىنى تاپاالمسىلهر؟ قاراپ بېقىڭالر، دېگهن 
  .پلىغان، سهھىھئهھمهد تو
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ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1556
دىغان قورقۇنۇشلۇق ھهقىقهتهن مهن سىلهرگه مهندىن كېيىن، ئهنسىرهي: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

279 

. نهرسه، ھهرقانداق تىلغا باي تىلى مۇاليىم، شېرىن سۆزلۈك مۇناپىقدۇر، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
  .پهرقلىنىدۇ ھهدىسكه ئوخشاپ كهتسىمۇ مۇنداق يۇقىرىقى 

  .ساھابىلهر ئوخشاشمايدۇ، بىرى ئۆمهر، بىرى ئىمراندۇر. 1

  .مهد، بىرى تهبرانى، بهيھهقىكاتىپالر ئوخشىمايدۇ، بىرى ئهھ. 2

  .سۆز ئوخشاشمايدۇدېگهن شۇنداقال مهندىن كېيىن دېگىنى سۆز بىلهن ئۈممىتىم دېگهن سىلهرگه . 3
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زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى ره. 1557
ھهقىقهتهن جهننهت ئهھلىنىڭ مهنزىلى،مهرتىۋىسى ئهڭ تۆۋهن كىشىسى بولسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئالالھ يۈزىنى دوۋزاخدىن جهننهت تهرىپىگه چۆرىگهن كىشىدۇر، ئالالھ ئۇنىڭغا سايىلىق بىر دهرهخنىڭ 
مېنى بۇ دهرهخنىڭ قېشىغا ! ىتىنى شهكىللهندۈرىدۇ، ئاندىن ئۇ، بۇنى كۆرۈپ مۇنداق دهيدۇ، ئى رهببىمسۈر

ئهكىلىپ قويساڭ، مهن ئۇنىڭ سايىسىدا بولسام، ئالالھ ئۇنىڭغا ئهگهر ئۇنداق قىلسام، ئۇنىڭدىن باشقىسىنىمۇ 
باشقىنى سورىمايمهن دهيدۇ، مهندىن سورىشىڭ مۇمكىن دهيدۇ، ئۇ ئىززىتىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇندىن 

بار، بىر تۈپ دهرهخنى ھاسىل قىلىدۇ، مېۋىسى ئالالھ ئۇنى يېقىن قىلىپ قويۇپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن سايىسى، 
يېسهم مېۋىسىنى كۆرسىتىدۇ، ئاندىن ئۇ ئهي رهببىم، مېنى بۇ دهرهخنىڭ يېنىغا يېقىن قىلساڭ، سايىدىسام، 

مهندىن يهنه باشقىسىنى سورىشىڭ مۇمكىن دهيدۇ، ئۇ يهنه  دهيدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا ئهگهر ئۇنى بهرسهم،
ئىززىتىڭ بىلهن قهسهمكى، ئهمدى ھهرگىز سورىمايمهن دهيدۇ، ئالالھ ئۇنى يېقىن قىلىپ قويۇپ، ئاندىن 

ئاندىن ئۇ .، سۈيى بار، بىر تۈپ دهرهخنى ھاسىل قىلىپ كۆرسىتىدۇمېۋىسى ئارقىسىدىنال سايىسى، 
بىم، مېنى بۇ دهرهخنىڭ يېنىغا يېقىن قىلىپ قويساڭ، سايىسىدا سايىدىسام، قهسىمىنى بۇزۇپ، ئى رهب

يېسهم، سۈيىنى ئىچسهم دهيدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا ئهگهر شۇنداق قىلسام، مهندىن يهنه باشقىسىنى مېۋىسىنى 
سورايسهن دهيدۇ، ئۇ ياق، ئىززىتىڭ بىلهن قهسهمكى، ھهرگىز سورىمايمهن دهيدۇ، ئالالھ ئۇنى بۇ 

خنىڭ يېنىغا ئهكىلىپ قويۇپ، ئۇنىڭغا جهننهتنىڭ ئىشكىنى ئاشكارىالپ كۆرسىتىدۇ، ئۇ ئاندىن ئى دهره
رهببىم، مېنى جهننهتنىڭ ئىشكىنىڭ يېنىغا ئاپىرىپ قويساڭ، مهن جهننهتنىڭ پهردىسىنىڭ يوچۇقىدا 

ىپ قويىدۇ، ئاندىن ئۇ دهيدۇ، ئالالھ بۇ قېتىم قهسهم قىلدۇرمايال ئاپىركۆرۈۋالسام تۇرۇپ، جهننهت ئهھلىنى 
مېنى جهننهتكه كىرگۈزۈۋهتسهڭ، دهپ ! جهننهتنى ۋه ئۇنىڭ ئىچىدىكى نهرسىلهرنى كۆرۈپ، ئى رهببىم

مانا بۇ مېنىڭ بولدى دهپ خۇشال بولىدۇ، ! سورايدۇ، ئاندىن ئۇ جهننهتكىمۇ كىرىدۇ، جهننهتكه كىرىپ، ئاھ
، ئۇ ئارزۇ قىلىپ، ئارزۇسىنى تۈگهتكهنده، ئالالھ ئۇنىڭغا دهيدۇ! ئالالھ ئۇنىڭغا خالىغىنىڭنى ئارزۇ قىل، سورا

ئارمانلىرى ئۈزۈلۈپ، پهقهت تۈگىگهنده،  –ئهسلىتىپ، ئانى سورا، مانى سورا دهيدۇ، ئۇنىڭ بارلىق ئارزۇ 
ئالالھ ئۇنىڭغا بۇ جهننهت، ۋه ئۇنىڭ ئوخشىشىدهك ئون ھهسسه سېنىڭ بولسۇن دهيدۇ، ئاندىن ئالالھ ئۇنى 

هسمىي، ھهقىقى كىرگۈزگهنده، ئۇنىڭغا، ئۇنىڭ ھۆرىلئهيىن يهنى خوما كۆزلۈك، شهھال كۆزلۈك، جهننهتكه ر
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بارلىق : كۆزلىرى گۈزهل، يۈزلىرى گۈزهل، جهننهت ئايالالردىن ئىككى ئايال كىرىپ كېلىپ، مۇنداق دهيدۇ
ئۇ بهنده ماڭا بېرىلگهن  ساناالر سىنى بىزگه بىزنى ساڭا ياراتقان ئالالھقا خاستۇر دهيدۇ، ئاندىن –ھهمدۇ 

ھهقىقهتهن ) ئهمهلىيهتته ئۇ ئهڭ تۆۋهن دهرىجىسى ئىدى(بۇ مۇكاپاتالر ھېچكىشىگه بېرىلمىدى دهپ قالىدۇ، 
دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئازابتا ئهڭ تۆۋهن ئازابلىنىدىغان كىشىگه ئوتتىن ئىككى ئاياغ كىيدۈرىلىدۇ، شۇ ئوتتىن 

ئهھمهد، مۇسلىم . ئۇنىڭ مېڭىسى، دىمىغى قاينايدۇىقىدىن قىزىقلبولغان ئىككى ئاياغنىڭ ھارارهت، 
مانا بۇ ئالالھنىڭ رهھمىتى، ۋه ئادىللىقى، مانا بۇ ئىككى غايه ئىككى قارارگاھ، مانا بۇ . توپلىغان، سهھىھ

  !ئالالھ بىزنى جهننهت ئهھلى قىلسۇن، ئامىن! ؟هئىككى مهنزىلنىڭ ئهڭ تۆۋىنى يۇقىرىسى قانداق بوالر 

	LI� "Z �_��Z W��$) n0G$1(�	 ?�5 KZ 8L-5 } !�$V T�� .12	 �/ ���5 ²�R�	 >» .(�R/ n0G$1< $� ��Q y� ¥'g � �	9_F�	 �
&$() . N�	 ��I :	'�$< = $U�V "'_*F5 n[ : X �]� 	L�I $�) !	�/ �Ne �� ?�Y nR+�) = $1UV T�� .12	 �/ ���� �À L j_*F� �jV 8�
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1558
هتهن شېھىدلهرنىڭ روھلىرى، يېشىل قۇشنىڭ پوكانلىرىدا بولىدۇ، بۇ ھهقىق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهرشى تهھتىده ئېسىقلىق تۇرىدۇ، قۇشالر بىلهن ئۇ روھ جهننهتنىڭ خالىغان يېرىده قهپهسلىرى قۇشالرنىڭ 
قايتىشىدۇ، رهببى ئۇالرغا ئاشكارا بولۇپ، مۇنداق قهپهسلىرىگه يايراپ، ئوتالپ، ئۇچۇپ يۈرىيدۇ، ئاندىن 

يهنه بىرهر نهرسه ئارزۇ قىالمسىلهر؟ ئۇالر بىز جهننهتته خالىغان يېرىمىزده يايراپ، ئۇچۇپ يۈرسهك، : هيدۇد
جاۋابالر ئۇالرغا ئۈچ قېتىم قىلىنىدۇ، ئۇالر  –سوئال يهنه قانداق نهرسىنى ئارزۇ ۋه ئىشتىھا قىالرمىز؟ دهيدۇ، بۇ 

بىلگهنده، مۇنداق دهپ سورايدۇ، ئى رهببىمىز ئالالھ،  ئېتىلمهيدىغىنىنىتهرك زادى بىرهر نهرسه تۇرمىغۇچه 
قىلىمىز، دۇنياغا مهقسهت بىز سىلىنىڭ روھلىرىمىزنى جانلىرىمىزنى، جهسهدلىرىمىزگه قايتۇرۇشلىرىنى 

ئالالھ ئۇالر ئۈچۈن ھېچبىر   .قايتىپ، سىلىنىڭ يوللىرىدا يهنه بىر قېتىم ئۆلتۈرۈلسهك، شېھىد بولساق دهيمىز
ئالالھ ئالدىن بىلىپ تۇراتتى (ئېتىلىدۇ، تهرك سوراشدىن سوئال وقلۇقىنى كۆرگىنىده، ئۇالر ھاجهتنىڭ ي

  .مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ،بۇنى بىزلهرگه شېھىد بولسۇن دهپ سۆزلهتتى

 ) ���� (.12	 I$ª �/ E�R5 ��Q y� � �	9_F�	 �	LI� "Z ) ! ( ?�$/ �� �RD � .  

ئۇجرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى كهئبى ئىبنى . 1559
ھهقىقهتهن شېھىدالرنىڭ روھلىرى يېشىل قۇشنىڭ ئىچىده جهننهتنىڭ مېۋىلىرىگه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئېسىلىپ ئوتالپ يۈرىيدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

� E�R5 ��Q y� � p1/�a	 �	LI� "Z .12	 �^F ) q (?�$/ �� �RDL IL�R/ �� �	~�	 �� �F� �� �   

بۇ ھهدىسمۇ يۇقىرىدىكىگه ئوخشاش بولۇپ، ئىبنى ماجه، ئۇممه بهشهردىن، كهئىبى ئىبنى . 1560
  .ئۇجرهتتىن توپلىغان، سهھىھ، ئوخشىمايدىغان يېرى، بۇ ھهدىسته شېھىد دېمهي، مۆئمىنلهر دېيىلگهن

`�� .12	 n[� �	L#� "Zp1`0 $É "Z < 9�� $_R� $/ !	'�� ���-� �_g	L#� p1 : ; �	�D �'< �	L#� "$��	 !	y%	 �À ; M�(� "�w10
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ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 1561
ھهقىقهتهن جهننهت ئهھلىنىڭ ئاياللىرى ئهرلىرىگه ئهڭ گۈزهل ئاۋازالر بىلهن ناخشا ئوقۇپ : مۇنداق دېگهن

بېرىدۇ، ئۇ ناخشىنى ھېچبىر كىشى ئاڭالپ باقمىغان، ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ ناخشىسىدا مۇنداق سۆزلهر بار، 
ئاياللىرى ئۇالر ناخشا ئېيتقاچ، قهۋمنىڭ ىز ئهڭ ياخشى، گۈزهل ۋه ئهخالقلىق ئايالالر، ھۆرمهتلىك ئۇلۇغ ب

خاتىرجهم قىلىپ، كىشىنى خۇرسهن قىلىپ قارايدۇ، ئۇالرنىڭ ناخشىلىرىدىن قهلبنى شهھال كۆزلىرى بىلهن 
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اتىرجهم، ئهمىنمىز، ھهرگىز قورقمايمىز، يهنه مۇنداق سۆزلهر بار، بىز مهڭگۈلىكىمىز ھهرگىز ئۆلمهيمىز، بىز خ
  .دېگهن بىز مۇقىم تۇرىمىز، ھهرگىز كۆچمهيمىز، بۇ ھهدىس ئهۋسهتته بار بولۇپ، ئهلبانى سهھىھ 

 �]'�0 �0u�	 } �]'�0 �0u�	 } �$�@�A	 �N� O$1�	 9V� "Z ) P ("$��	 >1� .�$) �   

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  پاتىمه بىنتى يامان رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 1562
ئهلهملىرى ئهڭ قاتتىق، ئېغىر  –دهرد ھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ باالسى، سىناقلىرى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بولىدىغىنى پهيغهمبهرلهر، ئاندىن قالسا، ئۇالرغا يېقىن بولىدىغانالر، ئاندىن قالسا ئۇالرغا يېقىن 
  .ر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھبولىدىغانالردۇ

 ) ���� (./$�(�	 �'0 $�	u  O$1�	 9V� "Z : "LI'ma	 ) � �� (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1563
، سۈرهت ئازابلىنىدىغىنى ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى كىشىلهرنىڭ ئهڭ قاتتىق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .سىزغۇچىالردۇر، ھهيكهل ياسىغۇچىالردۇر، مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
�$�� $_�@� 9R� ./A	 qu[ 9V� "Z : "$�  ) .�$�m�	 n{$�) � ��R� '�� (./$/� \� �   

ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 1564
ھهقىقهتهن بۇ ئۈممهتنىڭ ئىچىده پهيغهمبىرىمىزدىن قالسا، ئهڭ قاتتىق ھايا قىلىدىغان : مۇنداق دېگهن

  .ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ. كىشى ئوسمان ئىبنى ئهففان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، يهنى خهلىپه
�� &$(�) ./$�(�	 �'0 "'�uR0 I'm�	 qu[ 3$��� "Z :$/ 	'��� �*(�Q)" �.F{$  �  q " � �� ?�$/ (�  ��	  

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 1565
ھهقىقهتهن بۇ سۈرهتنى سىزغانالر : قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، دېيىلىدۇ ابلىنىدۇ، ئۇالرغا ياراتماقچى بولغان نهرسهڭالرنى تىرىلدۈرۈپ بېقىڭالر قىيامهت كۈنى قاتتىق ئاز
  .مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �i@�D �/ �DGBL� "Z L �i@�D �/ �*�D� $/ ���� "Z ) q " ! H5 (.F{$  �   

يهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋا. 1566
نهرسىنىڭ ئهڭ پاك، ھااللراقى ئۆزۈڭالرنىڭ كهسپى، ھهقىقهتهن يېگهن ھهقىقهتهن سىلهر : مۇنداق دېگهن

) شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ نهرسىنى ئىزنىسىز يهڭالر(ئهۋالد، بالىلىرىڭالر سىلهرنىڭ كهسپىڭالردۇر، 
  .ئىبنى ماجه، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ تىرمىزى، نهسهئى،

N�${ 91  3'�u�	 �w � "Zه  �Q6 L �5�g-� �[u) NgI nR*,	 ngI L $[�_¦ �[Y L $_(�� $_1/ �*g$� 4�< $�) M��/	 �Lb5 ngI
 $�@  .�	G n*(0 ) E[ P (�  ��	 �   

هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 1567
ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ نهزلىده، گۇناھى ئهڭ چوڭ ھېسابلىنىدىغان كىشى بولسا، بىرهر : مۇنداق دېگهن

ئايالنى نىكاھالپ ئېلىپ، توي قىلىپ، ئاندىن ھاجىتىنى ئادا قىلىۋېلىپ، تويلۇقنى ئېلىۋېلىپ، تاالق قىلغان 
ىرهر كىشىنى ئىشقا، مهدىكارغا سېلىپ ئىش ھهققىنى بهرمهي، ئۆزى ئېلىۋېلىپ، ئهردۇر، يهنه بىرسى بولسا، ب

كهتكۈزۈۋهتكهن كىشىدۇر، يهنه بىرسى بولسا، ھايۋاننى ئويۇننىڭ ئورنىدا بىكاردىنال قارىغا ئېتىش، نىشانى 
  .ھهسهنقىلىپ ئۆلتۈرگهن كىشىدۇر، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، مانا بۇ كىشىلهرنىڭ گۇناھى ئېغىردۇر، 

 ) ���� ($/�g p��a	 � p��a	 �w � "Z :�*�-�/ ng� �/ �_��  ���) p��a	 4�  ��c X �jV �  &-, �/  ) G � �� (9R, �   

سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1568
ئىچىدىكى گۇناھى ئهڭ چوڭ ھېسابلىنىدىغان كىشى، مۇسۇلمانالرغا  ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالر: مۇنداق دېگهن

سهۋهبىدىن ئۇالرغا شۇ نهرسه ھارام قىلىنىپ سوئالنىڭ ھارام قىلىنمىغان نهرسه توغرىسىدا سوراپ، شۇنىڭ، 
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ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد ) سوراپ ھارام قىلىنىشقا سهۋهب بولغۇچىسوئال يهنى (كېتىدىغان كىشىدۇر، 
  .لىغان، سهھىھتوپ

 ) ���� (N�${ 91  O$1�	 �w � "Z0. ه�) : �/� �# L ���� �/ 4+*�	 ngI L $[�,-� .��@(�	 $^_) NgI 4g$[ ng�� ) E[ q (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1569
شىلهرنىڭ، ئالالھنىڭ نهزلىده ئهڭ چوڭ بۆھتان قىلغۇچىسى، تۆھمهتته ھهقىقهتهن كى: مۇنداق دېگهن

، شېئىرى ئوقۇيدىغان، ئاندىن شۇ قهبىلىنى چاال قويماي، ھهجۋىي گۇناھى ئېغىرراقى بولسا، بىرهر كىشىگه 
شېئىرگه كىرگۈزۈۋالىدىغان كىشىدۇر ۋه دادىسىدىن تانىدىغان ئانىسى بىلهن زىنا قىلىدىغان ھهجۋىي 

  .ۇر، ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھكىشىد
 ) ���� ( ��%	 �'0 L p1eB	 �'0 ¢�R5 G$@R�	 &$ � "Z ) G �� (90# �� ./$,� �   

ئهسمائ بىنتى يهزىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1570
يهنى (هرنىڭ ئهمهللىرى دۈشهنبه، پهيشهنبه كۈنى تهڭلىنىدۇ، ھهقىقهتهن بهندىل: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) كىتاب قىلىنىدۇ –يۇقىرىغا ئۆرلهپ قوبۇل قىلىنىدۇ، ھېساب 
 ) ���� (N�${ G$@  n�)� "Zه ./$�(�	 �'0 : "LG$�	 ) �� (pm� �� "	�  �   

لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيه. 1571
ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ بهندىلىرىنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .سانانى كۆپ ئېيتقۇچىالردۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ –پهزىلهتلىكى بولسا، ئالالھقا ھهمدۇ 
�*0L	95 $/ n�)� "Z �� : b`�$� �i�$�@� 	'�uR5 N) 8��@�	 �(�	 L ./$^�	 ) � (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1572
ھهقىقهتهن سىلهر داۋالىنىدىغان نهرسىلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزهل، ياخشىراقى قان ئالدۇرۇشتۇر، : مۇنداق دېگهن

بهھرى بۇنى كىشىلهر قىستى، (بولغان قىستى ئىسىملىك، خۇشپۇراق دورا ئۆسۈملۈكدۇر، مهنسۇپ ڭىزغا دې
سهۋهبىدىن كىچىك، سهبى بالىلىرىڭالرنى ئۇالرنىڭ گاللىرىغا، تامغاقلىرىغا مهلۇم كېسهل ) دهپ ئاتىشىدۇ

 – 5263هدىس، بۇخارىي ھ – 2952، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ ئازابلىماڭالر بارماقلىرىڭالرنى سېلىپ 
  .ھهدىس – 11603ھهدىس، ئهھمهد 

./$�(�	 �'0 Bº/ v/ �i��<� "Z : $��9�	 � $<NQ� �i1,$�� ) �D$�  ��	 (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1573
مهنزىل جهھهتتىن ماڭا ئهڭ يېقىن بولىدىغىنىڭالر مۇشۇ   ن قىيامهت كۈنىھهقىقهته: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى جهننهتته رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىلهن بىر (دۇنيادا ئهخالقى ياخشى بولغىنىڭالردۇر، 
  .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، ھهسهن) جايدا بوالاليدۇ

 ) ���� (.12	 vD$, n<� "Z : �$�1�	 )� � � (pm� �� "	�  �   

ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1574
ئازراقى ھهقىقهتهن جهننهتته ياشىغۇچى، جهننهتته تۇرغۇچىالرنىڭ ئهڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

دېگهن چۈنكى، دوۋزاخ ئهھلىنىڭ كۆپچىلىكى ئايالالر . ، ئايالالر ئىكهن، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
بىر .ئايال كىشىنىڭ جهننهت ئهھلى بولۇشى ناھايىتى ئاز ئىكهن(راستتىنال . سهھىھ ھهدىس يۇقىرىدا ئۆتتى

  .)كىشىگه ئىككى ئايال بېرىشمۇ باردۇر
uR�	 �_�@� $1R/ �[ L BZ $0G	L B L $@RV $1i�, $/ $1+�Q .109a$� $/	'<� "Z I ) § ( ��� � .  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1575
ھهقىقهتهن مهدىينىده بىزنىڭ كهينىمىزده قالغان جىھادقا چىقالمىغان كىشىلهرگه ئۆزرىسى : مۇنداق دېگهن
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ا ماڭساق، ياكى بىرهر چۆل باياۋاننى كېزىپ ئۆتسهك، كۇپايه بولىدۇ، بىز ھهرقانداق بىر يولغا كىرسهك، يولد
  .ۋهھالهنكى ئۇالر بىز بىلهن بىلله يهنى ئهجىر، ساۋابتا بىلله ھېسابلىنىدۇ، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

 .12	 "'�Q90 f� �_['gL !	I	G BZ $_�) "'<�*c I$1�	 �/ "'g�  $/	'<� "Z ) � �� (��$g �   

ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھ. 1576
ھهممه يېرى دوۋزاختا كۆيسىمۇ لېكىن، ئۇالر قهۋملهرنىڭ ھهقىقهتهن دوۋزاخدىن چىقىدىغان : مۇنداق دېگهن

 281 جهننهتكه كىرگهنگه قهدهر ئۇالرنىڭ يۈزىنىڭ ئهتراپىمۇ كۆيمهيدۇ، يهنى يۈزى ساق قالىدۇ، مۇسلىم،
  .ھهدىس، سهھىھ – 13792ھهدىس، ئهھمهد  – 2522ھهدىس، تىرمىزى،  – 6073ھهدىس، بۇخارى  –

 ./$�(�	 �'0 $ 'g ��'�� $��9�	 � $R@V O$1�	 ��D� "Z ) P q ("$�, �   

سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1577
بۇ دۇنيادا كىشىلهرنىڭ كۆپ ھالالردا توق يۈرگىنى، دائىم قورسىقى لىق توق تۇرغىنى، : دېگهن مۇنداق

قىيامهت كۈنى بولسا، ئۇزۇنغىچه ئاچ قالىدۇ، ئاچارچىلىقى ئۇزۇن بولىدىغان كىشى بولىدۇ، ئىبنى ماجه، 
  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن

 E�%	 ��� "Z L $(�Q �_1��� $�$kZ p1/�a	 nD� "Z MNm�	 L �'m�	 .gIG ��@�� ) I	b@�	 (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1578
ھهقىقهتهن مۆئمىنلهرنىڭ ئىمانى ئهڭ كامىلراقى، ئهخالقى ئهڭ ياخشىراقىدۇر، ھهقىقهتهن : مۇنداق دېگهن

كۆپلهپ روزا تۇتقاننىڭ ناماز ئوقۇغاننىڭ دهرىجىسىگه يهتكۈزىدۇ، ئهخالقىنىڭ ياخشى بولۇشى، 
  .توپلىغان، سهھىھ   بهزار

 $�$r�V yR� nD �	IL "Z L p�$�F�	 �/ >(�Q n��	 "Z ) C (N,�/ "	9R/ �� 9�$Q �   

ھۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلال ،دىن مۇرسهل ھالدا رىۋايهت قىلىنىدۇكىھخالىد ئىبنى مهئدان رهھمهھۇلال. 1579
ھهقىقهتهن تۆگه شهيتانالردىن يارالغان، ھهربىر تۆگىنىڭ ئارقىسىدا : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

شهيتان بار، سهئىد ئىبنى مهنسۇر توپلىغان، ھهسهن، بۇ توغرىسىدا يۇقىرىدا سۆزلىگهن ئىدۇق، بۇ 
ۋه ئالالھ ئىگهم ئوبدان بىلىدۇ، ھهدىسنىڭ ھهقىقى مهنىسىنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆزى 

  !بىز شهكسىز ئىشىنىمىزكى، خاتا تهئۋىيلدىن خاتا چۈشهنچىدىن بۇرمىالشدىن ساقلىنايلى
 �$��`�� S'r) �9� $D $@0�z G'R�, L $@0�z �9� �N,�	 "Z ) q � ( M�0�[ \� �  ) q ! ( G'R�/ ��	 �  ) q ( ��� �  ) �� ( � 

  ��	L 9R�1� n_,L "$�, O$@.  
غېرىب ھهقىقهتهن ئىسالم دىنى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1580

خۇش غېرىبالرغا قايتىدۇ، شۇ چاغدا غېرىبلىققا باشالنغاندهك، يهنه غهرب باشالنغان ئۇ يانا پات پۇرسهتته 
ئىبنى ماجه، ئىبنى مهسئۇد  مۇبارهك بۇ ھهدىسنى مۇسلىم، ئىبنى ماجه، ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، تىرمىزى،

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، يهنه ئىبنى ماجه، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت 
ئالىمالر مۇنداق . قىلىنىدۇكى، تهبرانى، سهلماندىن سهھلىدىن ئىبنى ئابباسدىن توپلىغان بولۇپ، سهھىھ

كىشىگه غېرىب مۇسۇلمانالرنىڭ ئازلىقى، ئاجىزلىقى بىلهن  دېدى، ئىسالم تۇنجى قېتىم ئاشكارا بولغاندا،
ئوخشاش ئىدى، كىيىن كۈچ تاپتى، ئاندىن يهنه ئاخىر زاماندا مۇسۇلمانالر ئاز قالىدۇ ئىسالم ئاجىزلىشىدۇ، 

بولىدۇ، چۈنكى ئۇالر مهنسۇپ مۇسۇلمانالرغا ئازغىنه مۇسىبهت ئىسالم دىنىغا يېتىدۇ، شۇ چاغدا جهننهت ئاشۇ 
غېرىب باشتىكىدهك   سىز زالىمالرنىڭ زۇلۇمىغا سهۋرى قىلىدۇ، ئىماننى ساقاليدۇ، بهزىلهر بولۇپمۇ تهنتاۋىدىن

خوش مۇبارهك بولسا، ئىسالم يهنه قايتىدىن گۈللىنىدۇ، باشتا كۈچلىنىپ، گۈللهنگهندهك غېرىبالرغا بولسا، 
  .سالىھالردهك كىشىلهر چىقىدىكهن دېگهنقايتا گۈللىنىدۇ، كىشىلهردىن باشتىكىدهك كىشىلهر يهنى سهلهف، 

$[��^�) .��	 #I-5 $D �09^�a	 p� #I-0 '[ L �9� $D $@0�z G'R�, L $@0�z �9� �N,�	 "Z) � (�  ��	 �   
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1581
قايتىدۇ، ئىسالم ۋه ئۇنىڭ ئهھلى غېرىبلىققا باشالنغاندهك يهنه غېرب ىقهتهن ئىسالم دىنى ھهق: مۇنداق دېگهن

خۇددى يىالن ئۇۋىسىغا قايتقاندهك ئىككى مهسجىد ئارىسىغا مهككه مهدىينىگه قايتىپ، شۇ جايغا توپلىنىدۇ، 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

��$�  �$R� n< L� Lb`�	 � 	'�/I� 	YZ p0�RVA	 "Z  .0'��$� 9�	L �$�Z � �_1�� q'�*<	 } 9�	L 3'e � �[91  "$D $/ 	'�Rg .109a$�
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1582
ازاتتا ئوزۇقلىرىنى تۈگهتسه، ئوزۇقى تۈگهپ قۇمغا ھهقىقهتهن ئهشئهرىين قهبىلىسى غ: مۇنداق دېگهن

چاپلىشىپ قالسا، ياكى شهھهرده ئهھلى بالىلىرىنىڭ تائاملىرى ئاز قالسا، يېنىدا بار نهرسىنىڭ ھهممىسىنى 
بىر كىيىمگه توپالپ، يىغىپ ئاندىن ئارىسىغا بىر قاچىدا باراۋهر، ئوخشاش، ئادىل تهقسىم قىلىشىدۇ، ئۇالر 

بىرىمىزنىڭ جۈملىسىدىن، مهنمۇ شۇنداق قىلىشنى ياخشى كۆرىمهن،  –يهنى بىز بىر (ۇالردىن مهندىن مهن ئ
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) بهرىكهت بار
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ئهبۇ ھۈرهيره، ئۇسامهت ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1583
ھهقىقهتهن ئهمهللهر دۈشهنبه، پهيشهنبه كۈنى يۇقىرىغا : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ىڭ كۆتۈرۈلۈشىنى بهكمۇ ياخشى كۆتۈرۈلىدۇ، قوبۇل قىلىنىدۇ، مهن شۇ كۈنلهرده روزا تۇتقان ھالدا ئهمگىكىمن
  .بهيھهقى شىيرازى توپلىغان، سهھىھ! بىزچۇ؟(كۆرىمهن 
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ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1584
يىلتىزلىرىغا قۇرئاندىن بۇرۇنال نازىل قىلىنىپ، قهلب ھهقىقهتهن ئامانهت كىشىلهرنىڭ : مۇنداق دېگهن

سۈننهتنى بىلىپ ياخشى ئۆزلهشتۈردى، ئورنىتىلغان، ئاندىن قۇرئان نازىل بولۇپ، كىشىلهر قۇرئاننى، 
ئامانهت كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ، پهقهت چېكىتچىلىك، قهلبدىن ، ةد –كېيىنكى كۈنده كىشى ئۇخالپ قالىدۇ 

ده ئۇنىڭ قهلبىدىكى ئامانهت –ئانچىكى ئىزى قالىدۇ، ئاندىن يهنه بىر قېتىم غهپلهت ئۇيقۇسىدا ئۇخاليدۇ 
ارتمىنىڭ ئاق ئىزىدهك كىچىككىنه ئىز قالىدۇ، بۇ خۇددى پۇتىڭ كۆتۈرۈلۈپ، خۇددى قاپىرىپ قالغان قاپ

يهنى (بىلهن بىر چوغنى دهمىلىتىۋهتسهڭ، قاراپ باقساڭ، ئۇنىڭغا ھېچنېمه بولمىغاندهكال بىر ئىشتۇر، 
سېتىق قىلىشسا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن  –ئاندىن كىشىلهر سودا ) ئامانهت شۇنچىلىك قالىدۇ، يوق دېيهرلىك

ادا قىلغۇدهك بىرهر ئىشهنچىلىك ئادهم تېپىلمايدۇ، ھهتتا پاالنى جهمهتته بىر ئىشهنچىلىك ئادهم ئامانهتنى ئ
ياخشى، ھهم كۈچلۈك، نېمىدېگهن ئېسىل، نېمىدېگهن ، كىشىلهر ئۇنىڭغا، ئۇ دېيىلسه بار ئىكهن 
رۇقىچىلىك ئىمان دانا دهپ ئاپىرىن ئوقۇيدۇ، ۋهھالهنكى، ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ قهلبىده قىچا ئۇنېمىدېگهن 

يوقتۇر، باشقا خاتىرىده ھۈزهيفه ئېيتىدۇ، مېنىڭ بېشىمدىن شۇنداق بىر زامانالر ئۆتكهندۇر، ئۇ چاغالردا 
سېتىق قىلسام، پهرۋا قىلمايتتىم، ئهگهر مهن مۇئامىله قىلىشقان كىشى  –بىلهن سودا بېرىڭالر قايسى 

، ناسارا، يهھۇدىي بولسا، خرىستىئان اتتى، ئهگهر ئۇ مۇسۇلمان بولسا، ئۇنىڭ دىيانىتى ھهققىمنى قايتۇرغۇز
مېنىڭ ھهققىمنى ئۇالرنىڭ كاتتىباشلىرى قايتۇرغۇزاتتى، ئهمما، بۈگۈن مهن سىلهرنىڭ ئىچىڭالردا پهقهت 
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 206ھهدىس، مۇسلىم  – 6016دېيىلگهن، بۇخارى . پاالنى ۋه پاالنى بىلهنال سودا مۇئامىلىسى، قىلىشىمهن
  .ھهدىس، سهھىھ – 22171، ئهھمهد ھهدىس – 4043ھهدىس، ئىبنى ماجه   - 2105 ھهدىس، تىرمىزى –
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هت جۇبهيىر، كهسىير ئىبنى مۇررهت، مىقدام، ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋاي. 1585
ھهقىقهتهن ئهمىير، خهلىپه بولغان : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن ،قىلىنىدۇكى

پاساتقا كىشى كىشىلهردىن بولۇپمۇ، ئۆز خادىملىرىدىن شهكلهنسه، گۇمانالنسا، ئۇالرنى بۇزۇپ قويىدۇ، 
  .يۈزلهندۈرىدۇ، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 1586
ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلهر ئۆزئارا ئۇالرنىڭ قايسىسىنىڭ ئۈممىتىدىن ئهڭ كۆپ ئهگهشكۈچى : مۇنداق دېگهن

ساھابىلىرى بارلىقىنى باھالىشىدۇ، ماختىشىدۇ، شۇ كۈنى مهن ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن ئهگهشكۈچىسى، 
پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهربىرى لىق تولغان، ھهۋزى  ساھابىسى، ئهڭ كۆپ بولۇشۇمنى ئۈمىد قىلىمهن، ھهقىقهتهن

كۆلىنىڭ ئۈستىده ھاسا تۇتقان ھالدا كىشىلهرنى چاقىرىدۇ، ھهربىر ئۈممهتنىڭ ئۆزىگه اليىق، بهلگىسى، 
  .ئاالمىتى بولۇپ، ئۇالرنى پهيغهمبىرى شۇ بهلگه بىلهن تونۇيدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن

j(� L �_��  8u�	 	'�< 9< I$m�A	 "Z  �_U��/ �  	L#L$¼ L �_1�; �/ 	'�@<$) �i��  8u�	 ) .)�Ra	 � E[ jR)$F�	 (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1587
رنىڭ ھهقىقهتهن ئهنسارىالر ئۆز مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىپ بولدى، ئهمدى سىله: مۇنداق دېگهن

مهجبۇرىيىتىڭالر قېلىپ قالدى، سىلهر ئهنسارىالرنىڭ ياخشىلىق قىلغۇچىسىدىن ياخشىلىقنى قوبۇل قىلىڭالر، 
  .، بهيھهقى، شافىئى توپلىغان، سهھىھنۇقسانلىرىنى ئهپۇ قىلىپ ئۆتىۋېتىڭالر –ئۇالرنىڭ كهمچىلىكلىرىنى ئهيىب 
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قۇررهت ئىبنى ئىياس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1588
ھهقىقهتهن تولۇن، كوزا، ئىدىشلهر بىرهر نهرسىنى ھارام قىاللمايدۇ، ئهمدى سىلهر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ىدىشلهرگه چىالپ، ئىچىملىك قىلساڭالر بولىدۇ، لېكىن، ھهرقانداق مهست ئۆزۈڭالر خالىغان تولۇن، ئ
. تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) چۈنكى مهست قىلغۇچى، ھاراق بولۇپ، ھارامدۇر(، بۇلۇڭالر قىلغۇچىدىن يىراق 

بۇ ھهدىس مۇسلىمدىمۇ بار بولۇپ، تۇنجى قېتىمقى چهكلهنگهن قاپاق، ھهنتهملهرنىڭ ھۆكمىنى مهنسۇخ (
  )لىپ، ئهمهلدىن قالدۇرىدۇقى
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1589
ئۇۋىسىغا قايتقاندهك مهدىينىگه  ھهقىقهتهن ئىمان ئاخىرىدا خۇددى يىالن ئۆز: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) ئىمان ئهھلى شۇ جايغا توپلىنىدۇ(قايتىدۇ، 
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ھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهن. 1590
ھهقىقهتهن ئىمان قهلبىڭالردا خۇددى كىيىم كونىرىغاندهك كونىراپ تۇرىدۇ، ئالالھدىن : مۇنداق دېگهن

  .قهلبىڭالردا ئىمانىڭالرنىڭ يېڭىلىنىپ تۇرۇشىنى سوراڭالر، تهبرانى ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1591
تائامنىڭ    ھهقىقهتهن بهرىكهت تائامنىڭ ئوتتۇرىسىغا چۈشىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تتۇرىدىن يېمهي، چۆرىسىدىن، ئهتراپىدىن يهڭالر، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئو
 ) ��� ( q$_*1/ KZ n���	 �/ v@c �/ KZ d�,� $0N@�	 "Z ) �� (N�${9@  � ه  n+`/ ��.  

ھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهپپهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 1592
كىشىگه، كۆرۈدىغان ھهقىقهتهن بااللهر، مۇسىبهت، سىناقالر مېنى ياخشى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

سهل ئۆز قارارگاھىغا قاراپ ئاققاندىنمۇ تىزىراق يېتىدۇ، يهنى ئۇ كىشى كۆپ باالغا قالىدۇ، ئىبنى ھهببان 
  .توپلىغان، ھهسهن

 ) ���� (�Q95 B I'm�	 ��) 8u�	 >�@�	 "Z .i{Na	 � ) � ?�$/ ( .F{$  �  .  
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1593

ھهقىقهتهن سۈرهت بار ئۆيگه پهرىشتىلهر كىرمهيدۇ، مالىك، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، بۇ : مۇنداق دېگهن
  .بىلهن دهرهخ مهنزىرىلىرىدهك جانسىز سۈرهتلهر مۇستهسنادۇر ئام ھۆكۈمدىن يهنه بىر سهھىھ ھهدىس

 ) ���� ( I$^+�	 �[ I$^*�	 "Z ) �[ P �� ( n@V �� ����	9@  �  ) �� ( .0L$R/ �  .  
ئابدۇرهھمان ئىبنى شىبل مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1594

ھهقىقهتهن تىجارهتچىلهر پۇججار دوۋزاخ ئهھلى بولۇپ قالىدۇ، : مۇنداق دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
ئهھمهد، ھاكىم، بهيھهقى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ئام ھۆكۈمدىن راستچىل، سهمىمىي، ياخشى، 

  .تهقۋا، سېخىي، تىجارهتچىلهر مۇستهسنا قىلىنىدۇ، بۇ مۇستهسنا باشقا ھهدىسته بار
 ) ���� (. u2	 "Z  .�1��	 �1/ 8b¼ $É 8b¼ ) E[ �� (.10b/ �/ ngI �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مۇزهينه قهبىلىسىدىن بىر ساھابه ئهردىن. 1595
ئايلىقدىن بىر ياشقا توشقىچه بولغانلىرى ئۆچكىنىڭ ئۈچ  6ھهقىقهتهن قوينىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  ھهدىس، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ  – 22043كۇپايه قىلىدۇ، ئهھمهد ) يهنى قۇربانلىقتا(ئورنىدا ياشقا توشقىنىنىڭ

 bRa	 �/ v��	 �1/ �'0 $É �'0 "-��	 �/ du2	 "Z ) E[ P q " G ( G'R�/ �� WV$¶ �  .  
هللهلالھۇ مۇجاشىئ ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ س. 1596

ھهقىقهتهن قوينىڭ ئالته ئايلىقى، بهزى ئۆچكىنىڭ ئۈچ ياشلىقىنىڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
، )يهنى ئالته ئايلىق قوي سېمىز، ياخشى بولسا، قۇربانلىققا كۇپايه بولىدۇ(كۇپايه قىلغىنىدىن كۇپايىدۇر، 

ھهدىس، ھاكىم، بهيھهقىمۇ  – 2417ۇد ھهدىس، ئهبۇ داۋ – 4307ھهدىس، نهسهئى  – 3131ئىبنى ماجه 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1597
ايۋان ئۈچۈن، مۈڭگۈزلۈك ھايۋاندىن قىساس ئېلىپ ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى مۈڭگۈزسىز ھ: مۇنداق دېگهن

مانا بۇ ئىسالم ! ، ئاھدېگهن بېرىلىدۇ، ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھمهد ئىبنى ھهمبهل توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ 
  دىنى، مانا بۇ ئىسالم شهرىئىتىنىڭ ئادىل قانۇنى، ئالالھنىڭ ئادىللىقى، بۇنداق ئادىللىق قايسى قانۇندا بار؟

� .12	 "Z.eNe KZ �$*F* : "$�, L I$  L j�  ) P ! (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1598
ھهقىقهتهن جهننهت، ئهلى، ئهممار، سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى : مۇنداق دېگهن

  .ېغىنىپ ئىشتىياق چېكىدۇ، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهنئىبارهت ئۈچ كىشىنى س
N�${ n�@, �a M�R�	 L ¯�	 "Z9& �^.  هR5 "$�/I � M�  "Z L ) P (n(R/ �� �   
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ئۈممهت مهئقهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1599
ن پهرىز ھهج، ئۆمره نهپله ھهج ئهلۋهتته، ئالالھ يولدىن ھېسابلىنىدۇ، ھهقىقهته: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئېيىدا ئۆمره ھهج قىلىش، پهرىز ھهجگه تهڭدۇر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھرامزان ھهقىقهتهن 
 $��9�	 �/ 8$*�$cI $¬ p��	 L ���	 "Z ) ! ( �  ��	 �  ) " (��� �   

ۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئىبنى ئۆمهر، ئهنهس رهزىيهلالھ. 1600
ھهسۈيىن ھهر ئىككىلىسى مېنىڭ بۇ دۇنيادىكى  –ھهقىقهتهن ھهسهن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى بۇ تهشبىھ ئوخشىتىشدۇر، يهنه بىر ھهدىسته رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم (رهيھان گۈلۈمدۇر 
  سهھىھ.، تىرمىزى توپلىغان)قۇچاقالپ، پۇراپ كېتهتتىئۇالرنى 

 ) ��� (N�${ "$�@, L � 9�	 "Zه N�${ BZ ��Z B Lه N�${ Lه  M�^F�	 qu[ �IL <$�5 $D 9@R�	 3'�Y �/ <$�*� ~D� ) ! ( ��� � .  

هلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ. 1601
ھهقىقهتهن ئهلھهمدۇلىلالھ، سۇبھانهلالھ، الئىالھه ئىللهلالھ، ۋهلالھۇ ئهكبهر دېيىش : مۇنداق دېگهن

  .گۇناھلىرىنى خۇددى مۇشۇ دهرهخنىڭ قۇالقلىرى تۆكۈلگهندهك تۆكۈۋېتىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، ھهسهنبهندىنىڭ 
��(0 .12	 � p1`*� pR�	 I'�	 "Z : ;�	 �À �	�D �	L#A $1U@Q "$��	 I' ) �0'� ( ��� � .  

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1602
بىز ئهڭ ياخشى ھۆر قىزالر، :ھهقىقهتهن ھۆر قىزالر جهننهت ئاياللىرى مۇنداق ناخشا ئوقۇيدۇ: مۇنداق دېگهن

  .هرلهرگه تهييار قىلىنىپ، ئېلىپ قويۇلغانالر، سهمۋىيھ توپلىغان، سهھىھئۇلۇغ، ھۆرمهتلىك ئ
�Qo	 W)I $¬9�� W)I 	Yh) $R�� $��< "$k�	 L �$��	 "Z ) �[ P (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1603
ھهقىقهتهن ھايا بىلهن ئىمان ئهسلى كۆتىكى بىراقال تۇتاش، ئىككى مۈڭگۈزدۇر، ئهگهر : مۇنداق دېگهن

بىرسى كۆتۈرۈلۈپ كهتسه، يهنه بىرىمۇ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىستىن 
  .ھايا يوق كىشىده ئىمان بولمايدۇ

 ) ��� (1�	 L �*�	 L ���b�	 L ymR�	 �/ �%	 "Z �i�/ nD �  �D$]� sZ L MIu�	 L yRF�	 L .r ) G (yF� �� "$R1�	 �   

نۇئمان ئىبنى بۇشهيىرره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1604
 يىمىش، ئۈزۈم، خورما، بۇغداي، ئارپا، قوناقالرنىڭ: ھهقىقهتهن ھاراق: دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

سىقىپ چىقىرىلغان نهرسىدىن بولىدۇ، يۇقىرىقىدهك سىقىپ چىقىرىلمىسىدىن ياسىلىدۇ، ھهرقانداق ھاراق ؛
  .توسىمهن، چهكلهيمهن، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى ھهرقانداق مهست قىلغۇچىدىن

 ) ���� ( �� $+D y%	 4�  &	9�	 "Z ) ! (��� �   

هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىي. 1605
ھهقىقهتهن ياخشىلىققا كۆرسىتىپ قويغۇچى، يېتهكلهپ قويغۇچى، شۇ ياخشىلىقنى : مۇنداق دېگهن

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) يهنى ئهجىر ساۋابتا شۇنداق(قىلغۇچىغا ئوخشاشتۇر، 
 pR�	 �'�É &$g9�	 "Z �)$D ��1�  p� 3'*i/ M�+Á $_��  |����	 ) �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1606
ھهقىقهتهن دهججالنىڭ سول كۆزى سىالپ قويغاندهكال تۈپتۈزدۇر، سول كۆزىنىڭ ئۈستىده : مۇنداق دېگهن

خهت يېزىقلىق، ئهھمهد دېگهن كافىر پېشانىسىغا ئىككى كۆز ئارىسىغا يهنى    تېره بار، كۆزىنى يېپىپ تۇرغان
ھهدىس، ئهبۇ  – 2171ھهدىس، تىرمىزى  – 5219ھهدىس، مۇسلىم  – 3305ھهدىس، بۇخارى  – 12608
  سهھىھ.ھهدىس – 3761داۋۇد 
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دېگىنى بۇ ھهدىستىكى سول كۆزى كور .بهك سهھىھدېگهنمۇ دهججالنىڭ ئوڭ كۆزى كور،
مۇسلىمنىڭ .باردۇرئهيىب نۇقسانى .ئىش قىلىپ ئۇنىڭ كۆزى كوردۇر.ئهيىب نۇقسانىدۇر    دهججالنىڭ

  .شهرھىسىنى كۆرۈڭ
 ) ���� ($� &$(0 .109/ �/ ��Fa	 n@< �/ ��  &$g9�	 "Z : .<�ra	 "$Â	 �_['gL "-D �	'<� �R@*0 "$,	�Q ) q �� (�i� \� �   

هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ بهكرى رهزىي. 1607
ھهقىقهتهن دهججال، مهشرىق تهرهپتىن خاراسان دېيىلىدىغان شهھهردىن چىقىدۇ، : مۇنداق دېگهن

ئهگىشىدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ماجه ۋه باشقىالر قهۋم دهججالغا يۈزلىرى يوللۇق قالقانغا ئوخشاپ كېتىدىغان 
  .توپلىغان، سهھىھ

N�${ &$/ � ¢'£*/ �/ �D L ��) �� PI$@0 8u�	 P	u) ��� �/ $U�V $_1/ 3$�� �) M��Q M'�� $��9�	 "Zه  �'0 I$1�	 �� ��',I &$/ L
 ./$�(�	 ) �� (I	�� \� �� �I$�	 >1� M�  �   

ۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇمرهت بىنتى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇل. 1608
يېشىل، تاتلىق نهرسه، كىم دۇنيادىن بىرهر نهرسىگه دېگهن ھهقىقهتهن دۇنيا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھااللدىن يهتسه، ئهنه شۇ ھااللدىن تاپقان مالدا شۇ كىشى ئۈچۈن بهرىكهت بېرىلىدۇ، ئالالھنىڭ مېلىدا، 
خۇددى سۇ كهچكهندهك، قااليمىقان كېچىپ، ئالالھ رازى  ئالالھنىڭ ئهلچىسىنىڭ مېلىدا نۇرغۇن كىشىلهر

بولمايدىغان تهسهررۇپاتالرنى قىلىدۇ، ھارامنى ئارىالشتۇرىدۇ، قىيامهت كۈنى شۇنداق كىشى پهقهت دوۋزاخقا 
  .كىرىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

N�${ �DY BZ $_�) $/ "'R�/ .�'R�/ $��9�	 "Zه �R*/ L� $a$  L qB	L $/ L $ ) q ! (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1609
ھهقىقهتهن دۇنيا لهنهت قىلىنغاندۇر، دۇنيانىڭ ئىچىدىكى بارلىق نهرسىلهرگىمۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئوخشاپ كهتكهن   سلهش، مانا مۇشۇنىڭغا يېقىن ياكىئالالھنى ئه   لهنهت قىلىنغاندۇر، پهقهت زىكرۇلالھ
ئىشالر، ئىبادهت، ئالىم ياكى ئىلىم ئالغۇچى ئوقۇغۇچى بۇ لهنهتتىن مۇستهسنادۇر، تىرمىزى، ئىبنى ماجه 

  )مال دۇنيا بىلهن ئايال كىشى شهيتاننىڭ ئازدۇرۇش سهركهردىسى(توپلىغان، ھهسهن، 
 ) ���� (�$*i� L � .��m1�	 �09�	 "Z �_*/$  L p��a	 .{A L ��',�� L � ) " G � �� ( 8I	9�	 ��´ �  ) " ! ( M�0�[ \� � 

 ) �� (O$@  ��	 �   

ئالالھ ئۈچۈن دېگهن ھهقىقهتهن دىن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1610
نالرنىڭ ئىماملىرى، باشلىقلىرى ئۈچۈن ۋه ئالالھنىڭ كىتابى ئۈچۈن، ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئۈچۈن، مۇسۇلما

ئومۇميۈزلۈك مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن نهسىھهت قىلىشتۇر، بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ 
داۋۇد، نهسهئى، تهمىمۇددارى، تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، ئهھمهد يهنه ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ 

بۇ ھهدىسنىڭ شهرھىيسده ئۇسهيمىين رهھمهھۇلال مۇنداق . كى، توپلىغان، سهھىھئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئالالھ ئۈچۈن نهسىھهت قىلىش، ئالالھ ئۈچۈن ئىبادهت قىلىش، ئىخالس قىلىش توغرىسىدا بولىدۇ، : دېگهن 

غرىسىدا سۈپىتى، ئهقىده، تهۋھىد مهسىلىلىرى تو –شۇنداقال، ئالالھنىڭ بارلىق، بىرلىكى، رهبلىكى، ئىسىم 
بولىدۇ، كىتابى ئۈچۈن بولىدىغان نهسىھهت بولسا، قۇرئاننى قوغداش، خاتا تهئۋىيلدىن بۇرمىالشالردىن 
قوغداش، ئۇنى ئۆگىتىپ، ئىسالم نۇرىنى ساقالپ قوغداشتۇر، ئۇنىڭ خهۋهرلىرىگه شهكسىز ئىشىنىش 

ىش توغرىسىدا قۇرئاننى قانۇن توغرىسىدا بۇيرۇقلىرىغا شهرتسىز ئهمهل قىلىش، چهكلىگهن نهھلىرىدىن يېن
قىلىش، ئۇنىڭ ئهھكامى بىلهن ھۆكۈم چىقىرىش توغرىسىدا، قۇرئان ئالالھنىڭ كاالمى، سۆزى دهپ ئېتىقاد 
قىلىش توغرىسىدا نهسىھهت قىلىنىدۇ، پهيغهمبىرى ئۈچۈن بولىدىغان نهسىھهت؛ پهقهت ئالالھنىڭ ئهلچىسىگه 

ۈش سۆزلىرىنى تهستىقالش، سۈننىتىگه ئهگىشىش، خهۋهرلىرىگه ئهگىشىش، ئۇنىڭغا ئىشىنىپ، ئىمان كهلتۈر
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، بۇيرۇغىنى قىلىپ توسقۇندىن يېنىش، ئۇنىڭ ئىزباساردىن بولۇپ، دېيىش ئىشىنىش، راستچىل، سهمىمىي 
شهرىئىتىنى قوغداش، ئۇنىڭ سۈننىتىنى، ھهدىسلىرىنى قۇرئانغا تهپسىرى، بايان، ئىزاھات دهپ بىلىش، 

ئۆلىما، ئىمامالر ئۈچۈن بولغان نهسىھهت؛ ئۇالرنى ياخشى كۆرۈش، . ياردهم بېرىشتۇرئۇنىڭ دىنى ئۈچۈن 
، ئىلىمنى تارقىتىشقا ئاسراش ئۈلگه قىلىش، ئۇالرغا ھهق ئۈچۈن ياردهم بېرىش، ئۇالرنى قوغداش، 

خشى ، مۇنازىرىنى ياسوئال ياردهملىشىش، ئىجمائ، قىياسلىرىغا ھۆرمهت قىلىش، ئهخالقتا ياخشى بولۇش، 
. ئهخالق بىلهن قىلىش، دهۋهتنى قولالش، چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇش قاتارلىقالر توغرىسىدا، نهسىھهت قىلىنىدۇ

ئهمىير، خهلىپه، باشلىقالر ئۈچۈن قىلىنغان نهسىھهت بولسا، ئۇالرنىڭ ئىمام، باشلىق، خهلىپه بولۇشىغا رازى 
م بېرىش، كهڭ تارقىتىش بۇيرۇغىنى توسقىنى ئىسالم بولۇپ، ئىمام دهپ ئېتىقاد قىلىش، ياخشىلىقلىرىغا يارده

 –شهرىئىتىگه قۇرئان، ھهدىس، ئىجمائ بىلهن بولسا، بۇيرۇغىنىنى قىلىش، توسقىنىدىن يېنىش، ئهيىب 
نۇقسانلىرىنى يېپىش، ئهپۇ قىلىش، ئۇالرغا قارشى قۇرال كۆتۈرۈپ چىقماسلىق توغرىسىدا نهسىھهت قىلىنىدۇ، 

ى ئۈچۈن بولغان نهسىھهت؛ مۇھهببهت، دوستلۇق، ئىتتىپاقلىق، ساالم، سهدىقه، مۇسۇلمانالر مهنپهئهت
نهپىقه، ياردهم قىلىش، كۆيۈنۈش ۋه باشقا ئىشالر توغرىسىدا نهسىھهت قىلىنىدۇ، ئاخىرىدا ئۇ بۇ ھهدىسدىن 

  .مۇنداق ھۆكۈم چىقىرىدۇ

  نهسىھهتنىڭ مۇھىملىقى. 1

  .منىڭ ياخشى ئىلىم بېرىشىرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 2

  .ساھابىالرنىڭ ئىلمىغا ھېرىسمهن بولۇشى. 3

دېگهندهك رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،ئان كىتاب، ئىمام    ئالدى بىلهن ئالالھ،ئاندىن. 4
  .تهرتىپ بىلهن مۇھىملىرىنى بۇرۇن سۆزلهش چىقىپ تۇرىدۇ

  .نهسىھهتنىڭ ۋاجىپلىقى. 5

  .ى ئۈچۈن چوقۇم بىر خهلىپه، ئىمام بولۇشىنىڭ زۆرۈرلىكى كۆرسىتىلىدۇئىسالم جهمئىيىت. 6

  .شۇنداقال مهسجىد ئىمام بولۇش الزىم. 7

مانا بۇ ھهدىس شهرھىسى، ۋه مۇھىم نۇقتىلىرى، ھهدىستىن ھۆكۈم، پايدا چىقىرىشتا ھهربىر ھهدىسنى 
  .ئهنه شۇنداق تهتقىق قىلىپ ئوقۇڭالر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1611
بىر كىشى دىننى يهنى ئهھكاملىرىنى  ھهقىقهتهن دىن بهكال ئاساندۇر، ھهرقانداق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى (كېلىدۇ، غالىب قاتتىق قىلىۋېلىپ، ئۆزىنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىبادهتكه تهكلىپ قىلسا، دىن ئۇنىڭغا 
شۇنىڭ ئۈچۈن ئهمهل، ئىبادهتلهرده ھهددىدىن ) قاتتىق بولۇپ قېلىپ، ئۇنىڭغا مۇشهققهت چۈشۈپ قالىدۇ

 –ىلماي، ئوتتۇرھال، نورمال يول تۇتۇپ، يېقىنچىلىق ئىزدهڭالر، تائهت ئاشۇرۇۋهتمهي، كهمچىلىك سادىر ق
بېرىڭالر، ئهتىگهن بېشارهت ئېلىڭالر، خۇش بېشارهت ئىبادهتلهرده توغرا يول تۇتۇپ، يېقىنچىلىق ئىزدهڭالر، 

نى بۇ يه(تهرهپلهرده، كهچ تهرهپلهرده ۋه كېچىنىڭ قاراڭغۇلىرىدا ئىبادهتلهرگه ياردهم تهلهپ قىلىڭالر 
 38بۇخارى ) ۋاقىتالردا ئىبادهت قىلىش، نامازغا چىقىش بىلهن ياردهم سوراڭالر، بۇ ئىنتايىن ياخشى ۋاقىتتۇر

ھهدىس، ئهھمهدته  – 4191ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 4948ھهدىس، نهسهئى  – 5039ھهدىس،، مۇسلىم  –
  .قېتىم كېلىدۇ، سهھىھ 20بۇ ھهدىس 
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1612
ئاساسهن يۈز بېرىدۇ، ئهمهلىيهتكه ھهقىقهتهن چۈش، شۇ چۈشكه بېرىلگهن تهبىرگه : مۇنداق دېگهن

پۇتنى كۆتۈرگهن كىشىگه ئوخشايدۇكى، پۇتىنى قاچان قويۇشىغا ئىنتىزار بولۇپ، : ئايلىنىدۇ، ئۇنىڭ مىسالى
يهنى چۈشىنىڭ ئهمهلىيىتى شۇنداق ئىنتىزار بولۇپ كۈتىدۇ، تهبىر بېرىلگهن ھامان (كۈتۈپ تۇرىدۇ، 

كۆرسه چۈشنى پهقهت نهسىھهت قىلغۇچى دوستىغا ياكى دانا ئالىمغا چۈش بېرىڭالر ) ئهمهلىيهتته يۈز بېرىدۇ
  .سۆزلهپ بهرسۇن، باشقىالرغا سۆزلهپ يۈرمىسۇن، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ���I � ��0 "� L �V	�) I9� L �*�	G I9m� E�� ng��	 "Z ) �� (N�${9@  � ه .�w1� ��  

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى ھهنزهلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ. 1613
ئالدى ) ياكى سهييارىسىنىڭ(ھهقىقهتهن كىشى، ئۆز ھايۋىنىنىڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تهرىپىگه، ئۆز كۆرپىسىنىڭ تۆرىگه، ئۆز جايىدا ئىمام بولۇشقا ئۆزى ئهڭ اليىق، ھهقلىقراقدۇر، تهبرانى 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ھۈزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1614
ىگه اليىق رهۋىشتىكى ھهقىقهتهن كىشى نامىزىنىڭ ئىچىگه كىرگهنده، ئالالھ ئۇنىڭغا ئۆز: مۇنداق دېگهن

قايتقانغا قهدهر ياكى ئۇ كىشى ئوخشىشى يوق، يۈزى بىلهن ئالدىنى قىلىدۇ، ئالالھ ئۇ كىشىدىن ئۇ نامازدىن 
ئۆرلىۋالمايدۇ،ئهگهر ئۇ يامان سۆز قىلسا،ئالالھ ئۇنىڭدىن يۈز بىرهر يامان سۆز قىلغانغا قهدهر 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن   .ئۆرۈۋالىدۇ
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ئهبۇزهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم .1615
ا،ئۇ كىشى ئىمامى بىلهن بىرگه ناماز ئوقۇپ ئىمامى قايتقانغا قهدهر بىلله بولس ھهقىقهتهن: مۇنداق دېگهن

كىتاب ئهھمهد،ئىبنى ھهببان،.قىيامدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇغاننىڭ ساۋابى يېزىلىدۇكېچه كىشى ئۈچۈن بىر 
  .توپلىغان سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم كى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇئىبنى ئهمرۇ .1616
ھهقىقهتهن كىشى تۇغۇلغان جايى بولغان ئۆز ۋهتىنىدىن باشقا بىر جايدا ئۆلۈپ كهتسه،ئۇ  :مۇنداق دېگهن

كىشى ئۈچۈن جهننهتته،تۇغۇلغان جايىدىن باشالپ ئۇنىڭ ئىزى ئهسرى ئۈزۈلگهن يهنى ئۇ ئۆلۈپ كهتكهن 
  .نهسهئى،ئىبنى ماجه توپلىغان ،ھهسهن.رى جاي بېرىلىدۇجايغىچه ئۆلچىنىپ شۇنداق كهڭ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  .1617
ھهقىقهتهن كىشىنىڭ دهرىجىسى جهننهتته،ئۇنىڭ خهۋهرسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

باالڭنىڭ سهن ئۈچۈن مهغپىرهت : بۇ دهرىجه ماڭا قهيهردىن كېلىپ قالدى؟ دهپ سورايدۇ،ئۇنىڭغا: قالىدۇ، ئۇ
  .وپلىغان سهھىھت  ئهھمهد،ئىبنى ماجه ، بهيھهقي. سوراپ ئىستىغفار ئېيتىشىنىڭ سهۋهبىدىن كهلدى دېيىلىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1618
ۇناھ يوق، چاتاق يوق دهپ قاراپ، بىر ھهقىقهتهن كىشى دىققهت قىلماستىن گ :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يىللىق چوڭقۇر  70، شۇ بىر ئېغىز سۆزنىڭ سهۋهبىدىن دوۋزاخ ئىچىنىڭ ةد–ئېغىز سۆزنى قىلىپ تاشاليدۇ 
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ھهممه   ئالالھ بىزنىڭ بارلىق. (يېرىگه چۈشۈپ كېتىدۇ، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
  !)گۇناھىمىزنى كهچۈرسۇن، ئامىن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى بىالل ئىبنى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1619
ھهقىقهتهن كىشى ئالالھ رازى بولىدىغان بىر ئېغىز سۆزنى قىلىدۇ، ئهمهلىيهتته ئۇ  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كىشى ئۈچۈن شۇ بىر ئېغىز سۆزىنىڭ  سۆزنىڭ قهيهرگىچه يېتىپ بارىدىغىنىنى گۇمانمۇ قىلمايدۇ، ئالالھ، بۇ
سهۋهبىدىن تا قىيامهت كۈنىگىچه رازىلىقىنى يازىدۇ، ھهقىقهتهن كىشى ئالالھ غهزهپ قىلىپ كايىيدىغان بىر 
ئېغىز سۆزنى قىلىدۇ، ئۇ بۇ سۆزنىڭ قهيهرگىچه يېتىپ بارىدىغىنىنى گۇمانمۇ قىلمايدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا شۇ 

نهپرىتىنى، ئۆچلۈكىنى يازىدۇ، مالىك،  –تا قىيامهت كۈنىگىچه غهزهپ بىر ئېغىز سۆزنىڭ سهۋهبىدىن 
  .ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىمالر توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ىلىنىدۇكى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت ق. 1620
ھهقىقهتهن كىشى ئهخالقىنىڭ ياخشى بولۇشى بىلهن كېچىسى قىيامدا تۇرغان، كۈندۈزى روزا  :مۇنداق دېگهن

  .تۇتقان كىشىنىڭ دهرىجىلىرىنى تاپااليدۇ، ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1621
ھهقىقهتهن كىشى ئهخالقىنى ياخشى، گۈزهل قىلىش بىلهن كېچىسى قىيامدا تۇرغۇچىنىڭ،  :مۇنداق دېگهن

  .وزا تۇتقۇچىنىڭ دهرىجىسىنى تاپىدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهنچىڭ چۈشلهرده ئۇسسۇز قېلىپ، ر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇئاۋى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1622
كىشى مهندىن بىرهر نهرسىنى سورىسا، مهن، سىلهر شاپائهت قىلمىغۇچه ھهقىقهتهن بهزى  :مۇنداق دېگهن

بېرىش توغرىسىدا سۆز قىلمىغۇچه بهرمهي قېلىشىم مۇمكىن، شۇنىڭ ئۈچۈن، شاپائهت قىلىڭالر، 
  .، ساۋاب بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھقېرىندىشىڭالر ئۈچۈن سۆز قىلىپ قويۇڭالر، شۇنىڭدا سىلهرگه ئهجىر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1623
ھهقىقهتهن بهزى كىشى، ئۇزۇن زامان جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمىلىنى قىلىدۇ، ئاندىن  :للهم مۇنداق دېگهنۋهسه

يهنى ئهڭ ئاخىرىدا دوۋزاخ ئهھلىنىڭ (ئۇنىڭ ئهمىلى، دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئهمىلى بىلهن تامام قىلىنىدۇ، 
لىنىڭ ئهمىلىنى قىلىدۇ، ئاندىن ھهقىقهتهن بهزى كىشى بولسا، ئۇزۇن زامان دوۋزاخ ئهھ) ئهمىلى بىلهن ئۆلىدۇ

جهننهت ئهھلىنىڭ (ئهڭ ئاخىرىدا ئۇنىڭ ئهمىلى، جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمهللىرى بىلهن تامام قىلىنىدۇ، 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) ئهمهللىرى ئۈستىده ئۆلىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1624
ھلىنىڭ ئهمهللىرىنى ھهقىقهتهن كىشى، كىشىلهرگه كۆرۈنۈشىده جهننهت ئه :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

قىلغاندهك تۇرسىمۇ، ئهمهلىيهتته ئۇ دوۋزاخ ئهھلىدىندۇر، ھهقىقهتهن كىشى، كىشىلهرگه كۆرۈنۈشىده دوۋزاخ 
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ئهمهللىرىنى قىلىۋاتسىمۇ، ئهمهلىيهتته ئۇ جهننهت ئهھلىدىندۇر، بۇخارى رهھمهھۇلال، مۇشۇ ھهدىسنىڭ 
قىلغان، زىياده دېگهننى ن بولىدۇ، ئهڭ ئاخىرقىسى ھېساب ئاخىرىدا ھهقىقهتهن ئهمهللهر ئهڭ ئاخىرقىسى بىله

  !ئهمهللهرنىڭ راستىنال ئاخىرقىسى ھېساب بولىدۇ، ئاداققىچه چىڭ تۇرايلى. بهيھهقى، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1625
ھهقىقهتهن بهزى كىشىلهرنىڭ، ئالالھنىڭ دهرگاھىدا ناھايىتى ئالى مهرتىۋىلىك  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

همهل، ئىبادهتلهر بىلهن ھهرگىز يېتهلمهيدۇ، بىر مهنزىلى بولۇپ، بهنده ئۇ ئالى مهرتىبىگه، ئۇ مهنزىلگه، ئ
ئالالھ ئۇ بهندىسىنى شۇ ئالى مهنزىلگه يهتكۈزگهنگه قهدهر بااللهر بىلهن قاتتىق سىنايدۇ، قاتتىق سىناۋېرىپ، 

يهنى بهنده ئهمهل، ئىبادهت بىلهن ئېرىشهلمهس، ئالى مهرتىبه، (ئاخىرى شۇ مهنزىلگه يهتكۈزىدۇ، 
  .ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن) الر بىلهن ئېرىشىدۇدهرىجىگه، سىناقالر باال
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لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇئهممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1626
ھهقىقهتهن كىشى ناماز ئوقۇپ قايتىدۇ، ۋهھالهنكى، ئۇ كىشى ئۈچۈن نامىزىنىڭ  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ئهبۇ . ع، ھهتتا يېرىمى پۈتۈلىدۇ3/1، 4/1) ياخشى بولسا(ى 5/1، 6/1، 7/1، 8/1، 9/1، 10/1
ه ئهڭ ياخشى ئوقۇغان كىشى نامىزىنىڭ يېرىمىغا بۇ ھهدىست. داۋۇد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن

گه ئېرىشتى، نامازنىڭ ئهجرى نىسيهت، ئىخالس، سهمىمىيلىك، ئهقىل 10/1ئېرىشتى، ئهڭ تۆۋىنى بولسا، 
  .قىلىپ چۈشىنىشكه باغلىق بولىدۇ

�  �[9�� .g$� d$2	 L M'_F�	 L 3�F�	 L nDA	 � ngI .{$/ M'< 4rR�� .12	 n[� �/ ng��	 "Z 9< �1r� 	Yh) q9�g �/ ��+0 �
 �� ) �� ( �<I� �� 90# � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى زهيىد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1627
ئىچىش، شهھۋهت،  –ھهقىقهتهن جهننهت ئهھلىدىن بولغان بىر ئهرگه يهپ  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهر كىشىنىڭ قۇۋۋىتى بېرىلىدۇ، جهننهت ئهھلىنىڭ تائامغا بولغان ھاجىتى  100، جىنسى مۇناسىۋهتته
يهنى (تهرلهش بىلهنال بولىدۇ، تهر، تېرىسىدىن يۈرۈشى بىلهنال ناگاھان قورسىقى ئىچىگه كىرىپ كېتىدۇ، 

  .ان، سهھىھتهبرانى توپلىغ) ئىچىپ، لهززهتلىنىدۇ –مىسكه ئهنبهردهك خۇشپۇراق تهرلهش بىلهنال يهنه يهپ 

 9�-D �,	��� �/ O���	 "'i0 f� I$1�� �wR�� I$1�	 n[� �/ ng��	 "Z ) �� ( �<I� �� 90# � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى زهيىد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1628
دوۋزاخدا شۇنداق يوغان  ھهقىقهتهن دوۋزاخ ئهھلىدىن بولغان كىشى، :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تاغىي كافىرغا ئازاب (تېغىدهك بولۇپ كېتىدۇ، ئۇھۇد چوڭايتىلىدۇكى، ئۇنىڭ چىشلىرىدىن بىر تال چىشى 
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) قاتتىق بولىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئابباس ر. 1629
ئىسىمدىن شاخالپ چىققان، ئۇ دېگهن رهھىم، رهھمان  –ھهقىقهتهن سىله  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

شۇنداق گىرهلهشكهن، چىماشقان ھالدا رهھمان تائاالنىڭ ئۆزىگه اليىق رهۋىشتىكى ئوخشىشى يوق، بىلىدىن 
رهھىمنى ئۇلىغان كىشىگه ئۇاليدۇ، ئۈزگهن كىشىدىن رهھمهتنى  –پ مهھكهم ئېسىلىۋېلىپ، سىله تۇتۇ

  .ئۈزۈۋېتىدۇ، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن
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ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1630
ھهقىقهتهن رىزقى بهندىنى ئۇنىڭ ئهجىلى تهلهپ قىلغاندىن بهكرهك تهلهپ  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

پۈتۈلۈپ بولغان، ئۇ سىلهرنى تهلهپ دېگهن يهنى رىزىق تۈگهپ ئاندىن ئهجىلى توشىدۇ، رىزىق (قىلىدۇ، 
  .برانى، ئىبنى ئهدى توپلىغان، ھهسهنته) قىلغان ئىكهن، سىلهر ئۇنى بۇنچه قوغلىشىپ كهتمهڭالر
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ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1631
ھهقىقهتهن ئهلچى ئهۋهتىش، پهيغهمبهرلىك، مهن بىلهن ئۈزۈلۈپ، ئاخىرالشتى، مهندىن : مۇنداق دېگهن

بهرگۈچى سىددىق، شېھىد، بېشارهت كېيىن مۇرسهل پهيغهمبهرمۇ، نهبىي پهيغهمبهرمۇ يوق، ۋه لېكىن، خۇش 
جۈزئىلىرىدىن بىر جۈزئى، پارچىدۇر، ئهۋلىياالر قالدى، مۇسۇلمان كىشىنىڭ ياخشى چۈشى پهيغهمبهرلىكنىڭ 

مۆئمىننىڭ ياخشى چۈشى، . ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) شۇ بولسا كېرهكبېشارهت (
بار، ۋهھىي ساق ئالته ئاي چۈش بىلهن نازىل بولغان، بۇ ئالته ئاي دېگهن گه تهڭ 46/1پهيغهمبهرلىكنىڭ 

  .،ئالالھ ئهئلهمگه تهڭدۇر 46/1يىللىق پهيغهمبهرلىكنىڭ  23
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1632
قىلىش، ھهقىقهتهن بىر قىسىم رۇقى يهنى ۋىرده، زىكرىلهرنى ئوقۇپ، شىپا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بىرىگه  –ئايالنى بىر  –قىلىش ئۈچۈن ئېسىۋالغان تۇمارالر، ئهر مۇداپىئه ھىقدى، ھهسهدنى، كۆز تېگىشنى 
ئهھمهد، ئهبۇ ) كىچىك شېرىك(ياخشى كۆرسىتىدىغان ئىسسىتقۇ، سويۇتقۇالر، سېھرىگهرلىك شېرىكتۇر،

  .داۋۇد، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1633
مهقام ئىبراھىم، جهننهت ياقۇتلىرىدىن ) ئۇ مهككىنىڭ ئۇل تېشىيهنى (ھهقىقهتهن رۇكنى : مۇنداق دېگهن

ئىككى گۆھهر ياقۇت ئىدى، ئالالھ بۇ ئىككىسىنىڭ نۇرىنى ئۆچۈرۈۋهتكهن، ئهگهر نۇرنى ئۆچۈرۈۋهتمىگهن 
ئۇنىڭ نۇرى قۇياش (بولسا، بۇ ئىككى گۆھهر ياقۇت مهشرىق بىلهن مهغرىپ ئارىسىنى يورىتىۋهتكهن بوالتتى، 

  .ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ) اساتتىنۇرىنى ب
 ) ���� ( �m@�	 �R@5 �@< 	YZ �L��	 "Z ) q � �� (.�, �� �   

ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1634
شۇنىڭ ئۈچۈن (ارتىپ ئېلىنسا، كۆز ئۇنىڭغا ئهگىشىدۇ، ھهقىقهتهن روھ، جان، ت: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .مۇسلىم، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) كۆز ئالىيىپ ئېچىلىپ قالىدۇ
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ھۈزهيفه ئىبنى ئۇسهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1635
ھهقىقهتهن قىيامهت، ئۆزىنىڭ ئالدىدىكى ئون ئاالمهتلهر يۈز بهرمهي تۇرۇپ : للهم مۇنداق دېگهنئهلهيھى ۋهسه

سۆزلىگۈچى ھايۋاننىڭ  -3دهججالنىڭ چىقىشى،  -2داخان، تۈتۈن،  -1قايىم بولمايدۇ، ئۇالر بولسا، 
بىرسى ئۈچ قېتىملىق يهر يۇتۇپ كېتىشنىڭ  - 5قۇياشنىڭ كىرگهن يېرىدىن چىقىشى،  - 4چىقىشى، 
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ئهيسا  -8بولسا، ئهرهب ئاراللىرىدا بولىدۇ،    يهنه بىرسى -7يهنه بىرسى مهغرىپته،  - 6مهشرىقته، 
يهئجۇج ۋه مهئجۇجالرنىڭ توساقلىرى ئېچىلىپ  - 9ئهلهيھىسساالمنىڭ دهججالنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن چۈشۈشى، 

ت چىقىپ، كىشىلهرنى شهھهرنىڭ بىر چېتىدىن ئودېگهن يهمهندىكى ئهدنى  -10ئۇالرنىڭ چىقىشى، 
مهھشهرگه توپاليدۇ، ئوت ئۇالر بىلهن بىلله چۈشۈپ نهده كهچ قىلسا، شۇ جايدا كهچ قىلىدۇ، قهيهرده ئارام 

بىلله تۇرىدۇ، بهزى خاتىرىده ئوچۇقال يهمهندىن چىقىپ، كىشىلهرنى مهھشهرگه قوغاليدۇ   ئالسا، شۇ جايدا
ئالىمالر بۇ .ئهبۇ داۋۇت، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ دېيىلگهن، مۇسلىم، ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى،

  .دېگهن ئاالمهتلهر مۇتىۋاتىر 
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مۇنداق   ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ه ساھاببىر . 1636
ھهقىقهتهن روزىدا زوھۇرلۇق يېيىش، ئالالھ سىلهرگىال بهرگهن بهرىكهتتۇر، سىلهر زوھۇرلۇق يېيىشنى : ېگهند

  .ئهتمهڭالر، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھتهرك 
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ىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مىقداد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ق. 1637
يېقىن ھهمراھ قىلىنغان مۇسۇلمان پاساتقا  –پىتنه دېگهن ھهقىقهتهن سائادهتمهن كىشى : مۇنداق دېگهن

، باالالرغا سهۋرى قىلغان پاسات  –پىتنه (كىشىدۇر، باالالردا سىنىلىپ، سىناققا سهۋرى قىلغان كىشىدۇر، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 3719ئهبۇ داۋۇد، ) ياخشىنېمىدېگهن كىشى 

 ) ���� (N�${ �$�� �/ �,	 �N��	 "Zه  �i1�� q'F)-) K$R5 ) E  ( M�0�[ \� � .  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1638

الھنىڭ ئىسىملىرىدىن بىر ئىسىمدۇر، ساالمنى ئاراڭالردا ھهقىقهتهن ئهسساالم، ئال: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  سهھىھ.كهڭرى تارقىتىپ، ئاشكارا قىلىڭالر، ئۇقهيلى توپلىغان

N�${ �$�� �/ �,	 �N��	 "Zه  �i1�� �N��	 	'F)-) ¢IA	 � W�L K$R5 ) 9Q (��� �   

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 1639
ھهقىقهتهن ئهسساالم، ئالالھنىڭ ئىسىملىرىدىن بىر ئىسىم بولۇپ، ئۇ زېمىنىغا قويۇلدى، : مۇنداق دېگهن

  .كىتابىدا توپلىغان، سهھىھدېگهن ، بۇخارى ئهدهپ سىلهر ساالمنى ئاراڭالردا كهڭ تارقىتىپ، ئاشكارا قىلىڭالر

 ) ���� (rV |�¶ 8�� ����	 "Z .<9m�	 � ) �� ( G'R�/ ��	 �  .  
ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1640
قىلماستىن، قهرز بېرىپ تۇرۇش، مهقسهت ھهقىقهتهن پايدىنى، تهشهككۈرنى : دېگهن مۇنداق   ۋهسهللهم

ھهدىس، ئىبنى  – 3716ڭ ئورنىدا يۈرىيدۇ، ماڭىدۇ، ئهھمهد ئالالھ رازىلىقىدا بهرگهن سهدىقىنىڭ يېرىمىنى
  .سهھىھ. ھهدىس – 2421ماجه 
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1641
قهتهن شاھىد، نهخ مهيداندا بار بولغان كىشى، غائىپ، يوق كىشى كۆرهلمىگهننى ھهقى: دېگهن مۇنداق 

  .ئېنىقالشتا ئاساس قىلىنىدۇدېلو بۇ ھهدىس،.كۆرهلهيدۇ، ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ

N�${ !$06 �/ "$*06 �(�	 L �F�	 "Zه N�${ 	' G$) ?�Y �*0�I 	Yh) �5$�� B L 9�� !'a "$+�  Bه L~D L $0 	'<9m5 L 	'�� L 	
 9; ./� !N�${ Lه N�${ �/ yz� 9�� �/ $/9  ه; ./� $0 �*/� sb5 L� q9@  sb0 "� !N�${ Lه  �*�i@� L N��< �*i��� �� � $/ "'�R5 '�
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1642
ھهقىقهتهن قۇياش بىلهن ئاي ئالالھنىڭ قۇدرهت، مۆجىزه ئاالمهتلىرىدىن ئىككى ئاالمهتتۇر، : مۇنداق دېگهن

سىلهر كۈن . بۇ ئىككىسى بىرهر كىشىنىڭ ئۆلۈپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن ياكى تۇغۇلغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلمايدۇ
ۆرسهڭالر، ئالالھقا دۇئا قىلىڭالر، تهكبىر ئېيتىڭالر، ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھ بۈيۈكتۇر يا ئاينىڭ تۇتۇلغىنىنى ك

دهڭالر، ناماز ئوقۇڭالر، يهنى كۇسۇف، خوسۇپ نامىزىنى ئوقۇڭالر، سهدىقه بېرىڭالر، ئى مۇھهممهد 
كى دېدهك، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئالالھنىڭ بهندىسى يا! سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئۈممىتى

ئالالھ، ئۆز بهندىلىرىنىڭ زىنا (قۇلنىڭ زىنا قىلىپ قېلىشىدىن ئالالھدىنمۇ بهكرهك كۈنلهيدىغان كىشى يوق، 
ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ) قىلىشىدىن كۈنلهيدۇ، شۇڭا زىنانى، پاھىشىنى ھارام قىلغاندۇر

هن بىلگهننى بىلسهڭالر، ئهلۋهتته ئاز كۈلۈپ، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهگهر سىلهر م! ۋهسهللهمنىڭ ئۈممىتى
مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، . كۆپ يىغاليتتىڭالر، ئى ئالالھ، يهتكۈزدۈممۇ؟ ئى ئالالھ تولۇق يهتكۈزدۈممۇ؟

  .نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( I$1�	 � "	y(  "	I'e �(�	 L �F�	 "Z ) d j��$�r�	 (��� �   

س رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنه. 1643
تۇرىدىغان ئىككى كالىدهك دوۋزاختا مۆرهپ ھهقىقهتهن قۇياش بىلهن ئاي، ھۆركىرهپ، : مۇنداق دېگهن

ا تاشلىنىپ، قۇياش بىلهن ئاي بىرلهشتۈرۈلۈپ، دوۋزاخق. بولىدۇ، تهيالىسى، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ
. كاپىرالر قاتتىق ئازابلىنىدۇ، بۇ ھهر قايسى تهپسىرلهرده كهڭرى باردۇر، بولۇپمۇ تهپسىر مىيزانىدا مهن كۆرگهن

ئۇنىڭ ئۈستىگه دىنسىز، مۇشرىكالر ئۆز مهئبۇدلىرى بىلهن بىرگه دوۋزاخقا تاشلىنىدىغان ئايهت، ھهدىسلهر 
بۇ كافىرالرنى .قۇنغۇچىلىرى بىلهن بىرگه دوۋزاختا بولىدۇ، قۇياش بىلهن ئاي، يۇلتۇزالر چودېمهك بار، 

  .ئۈچۈندۇرئازابالش 
N�${ !$06 �/ "$*06 $_1i� L �5$�� B L 9�� !'a "$+�i10 B �(�	 L �F�	 "Zه N�${ ¥' ه  L 	'�m) ?�Y �*0�I 	Yh) qG$@  $�
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ھهقىقهتهن قۇياش بىلهن ئاي بىرهر : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1644
كىشىنىڭ ئۆلۈمى ياكى ھاياتى تۇغۇلۇشى ئۈچۈن تۇتۇلمايدۇ، لېكىن ئۇ، ئالالھنىڭ مۆجىزه، ئاالمهتلىرىدىن 

بۇ ئىككى ئاالمهت بىلهن بهندىلىرىنى قورقۇتۇپ تۇرىدۇ، سىلهر شۇنداق ئهھۋالنى  ئىككى ئاالمهتتۇر، ئالالھ
ئېچىلغىچه كۆتۈرۈلۈپ روشهن ئاي تۇتۇلۇش  -كۆرگهنده، ناماز ئوقۇڭالر، سىلهرگه يۈز بهرگهن بۇ كۈن

هسهئى، كهتكىچه ئالالھقا دۇئا قىلىڭالر، بۇ ھهدىسنى بۇخارى بىلهن نهسهئى، ئهبۇ بۇكرهتتىن، بهيھهقى، ن
ئىبنى ماجه، ئهبۇ مهسئۇددىن، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ئۆمهردىن، بهيھهقى، يهنه مۇغهيرهت رهزىيهلالھۇ 

  .، سهھىھتوپلىغانئهنھۇدىن 
 $/'0 �0�F  L .R�5 "'i0 �_F�	 "Z ) ! § ( ��� �  ) � ( .�, �� �  ) � (.F{$ L ��$g �   

كۈنمۇ  29دېگهن ھهقىقهتهن ئاي : هم مۇنداق دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل. 1645
بۇ ھهدىسنى بۇخارى، تىرمىزى، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ) كۈنمۇ بىر ئاي بولىدۇ 29(بولىدۇ 

قىلىنىدۇكى، بهيھهقى، ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مۇسلىم، جابىر، ئائىشه 
  .، سهھىھتوپلىغانۇمالردىن رهزىيهلالھۇ ئهنھ

 ) ��� ( ��+� ?�k H�F�	 "Z ) �� �� (L�  ��	 �   

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1646
. پلىغان، سهھىھھهقىقهتهن قېرى كىشىلهر ئۆز نهپسىگه ئىگه بوالاليدۇ، ئهھمهد، تهبرانى تو: مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىس، روزا تۇتۇقلۇق تۇرۇپ، ئايالىنى سۆيسه بوالمدۇ؟ دېيىلىگهنده، ياش كىشىنى توسۇپ، قېرى 
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كىشىگه رۇخسهت بېرىلگهنده دېيىلگهن، قېرى كىشىلهر شهھۋهتكه، نهپسىگه ئىگه بوالاليدۇ، ئهھمهددىن، 
  .ھهدىس – 6451

� �� &$�� MNm�$� �	91�	 W� 	YZ "$r�F�	 "Z W�0 B f� �[Y ./$<�	 W� 	Yh) O',') WgI >i, 	Yh) �5'� W�0 B f� l	�
 O',') WgI >i, 	Yh) �5'� ) � ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1647
توۋالنغان نىدانى، ئهزاننى ئاڭلىغاندا، يىراققا  ھهقىقهتهن شهيتان، نامازغا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

قاچىدۇ، قاچىمهن دهپ ئوسۇرۇپ سالىدۇ، ئۇ ھهتتا ئهزاننىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمىغانغا قهدهر قاچىدۇ، مۇئهززىن، 
ئاڭلىغاندا، يهنه تهكبىرنى ئهزاننى تۈگىتىپ جىم تۇرغاندا، ئۇ يهنه قايتىپ كېلىپ ۋهسۋهسه قىلىدۇ، 

نى ئاڭلىمىغانغا قهدهر قاچىدۇ، يهنه جىم بولغاندا بولسا، قايتىپ كېلىپ ۋهسۋهسه قىلىدۇ، ئاۋازىتهكبىرنىڭ 
ھهدىس، نهسهئى  – 363ھهدىس، بۇخارىدىمۇ بار، تىرمىزى  – 582مالىك، دارمىيالر توپلىغان، ۋه مۇسلىم 

  .هدىسھ – 10139ھهدىس، ئهھمهد  – 1207ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 433ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 664
 �$�L��	 "$i/ "'i0 f� �[Y MNm�$� �	91�	 W� 	YZ "$r�F�	 "Z ) � (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1648
ا، شۇنداق نېرىغا ھهقىقهتهن شهيتان نامازغا توۋالنغان ئهزان، نىدانى ئاڭلىغاند: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

) كىلومېتىر يىراقتا 58مىيىل يهنى  36رهۋھائ، مهدىنىدىن (جايغا كېتىدۇ، دېگهن قاچىدۇكى، ھهتتا، رهۋھا 
  .ھهدىس، سهھىھ – 14083ھهدىس، ئهھمهد  – 581مۇسلىم 

N�${ v1i/-) j�  MNm�	 Wr(�� j�  9F) ³ ¢�  "$r�F�	 "Zه (eL� "� >¬ 9(� L �* u) �1/ K$R5 	L�w1*) 	'�@m5 f� .0I$, KZ �
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1649
هيتان ماڭا توسقۇنلۇق قىلىپ، نامىزىمنى ئۈزۈپ، بۇزۇۋېتىش ئۈچۈن ھهقىقهتهن ش: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ماڭا قارشى قاتتىق چىڭ تۇردى، ئالالھ ماڭا ئۇنىڭغا قارشى ئىمكانىيهت بهردى، مهن ئۇنى بوغۇپ تۇتىۋالدىم، 
مهن سىلهرنىڭ تاڭ ئاتقاندا ئۇنى كۆرۈۋېلشىڭالر ئۈچۈن ئۇنى تۈۋرۈكتىن بىرگه باغالپ   ھهقىقهتهن

قىلىپ بولۇپ ئاندىن سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنى ئهسلهپ قالدىم، ئۇ بولسا، مهقسهت ۇمنى قويۇش
ئى رهببىم ئالالھ، ماڭا مهندىن كېيىن ھېچكىشىگه اليىق بولمايدىغان پهقهت ماڭىال اليىق بولىدىغان «

ۇ خار پېتى قايتۇردى، بۇخارى ئاندىن ئالالھ، ئۇ شهيتاننى ئ) دۇئاسى ئىدىدېگهن پادىشاھلىق ئاتا قىلسىال 
  .ھهدىس – 7628ھهدىس، ئهھمهد  – 842ھهدىس، مۇسلىم  – 1134

&$< "$r�F�	 "Z :3��	 &$() �[G$�g� � �_�	LI� >/	G $/ PG$@  8'z� ���� B 3I $0 ?5b  L : $/ �� �+z� &	#� B ³Ng L ¤b  L
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زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد ره. 1650
ئى رهببىم ئالالھ، ئىززىتىڭ بىلهن قهسهمكى، : ھهقىقهتهن شهيتان مۇنداق دېدى: مۇنداق دېگهن

، بهندىلىرىڭنىڭ روھلىرى، جانلىرى، تهنلىرىده بولسىال مهن ئۇالرنى دائىم ئازدۇرۇپ تۇرىمهن، ئاندىن
ئىززىتىم، كاتتىلىقىغا، ئۇلۇغلۇقۇم بىلهن قهسهمكى، ئۇالر مهندىن : پهرۋهردىگار ئالالھ جاۋابهن مۇنداق دېدى

مهغپىرهت، كهچۈرۈم سورىسىال، مهن دائىم ئۇالرنى كهچۈرۈپ مهغپىرهت قىلىمهن، ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، ھاكىم 
  .توپلىغان، ھهسهن

 L "'�ma	 q9@R0 "� �0� 9< "$r�F�	 "Z �_1�� ·0��*�	 � �i� ) ! � �� (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1651
شۈبھىسىز ناماز ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىشىدىن  –ھهقىقهتهن شهيتان شهك : مۇنداق دېگهن
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اماز ئوقۇيدىغان مۇسۇلمانالرنىڭمۇ ئارىسىدا ئىختىالپ، زىددىيهت، جهڭ، ئۈمۈدىنى ئۈزدى، لېكىن، يهنىال ن
ئۇرۇش پهيدا قىلىشىدىن ئۈمۈدىنى ئۈزمىدى، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، ئهلبانى بۇ ھهدىس 

، ئهمهلىيهتته ھهدىسته دېيىلگهندهكال بولدى، ھهم بولۇۋاتىدۇ، بۇندىن كېيىنكىسىنى دېگهن ھهسهن لىزاتى 
  .الالھ ساقلىسۇنئ

&$() �N,�	 E0�r� �� 9R() �<��-� �G6 ��B 9R< "$r�F�	 "Z : �� 9R< } ��,-) q$mR) = ?{$�6 �$�6 L ?{$�6 �0G L ?10G Iu5 L ���5
&$() M�^�	 E0�r� : &'r�	 � O�+�	 n�D �g$_a	 n�/ $�Z L P�$� L ?�I� d95 L �g$� !2	 E0�r� �� 9R< } �g$_) q$mR)&$() G$_ :
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ئىبنى ئهبۇ پاكىھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ سهۋرهت . 1652
ھهقىقهتهن شهيتان ئادهم بالىلىرىنىڭ بارلىق يوللىرىدا ئولتۇرۇپ، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

شهيتان ئادهم بالىسىنىڭ ئىسالم يولىدا ئولتۇرۇپ، مۇنداق ۋهسۋهسه قىلىدۇ، سهن ۋهسۋهسه قىلىدۇ، 
. ئېتىپ تاشالمسهن؟ دهيدۇتهرك بوۋاڭنىڭ دىنىنى  –مۇسۇلمان بوالمسهن؟، ئۆز دىنىڭنى داداڭنىڭ، ئاتا 

ندىن ئادهم بالىسى ئۇنىڭ بۇ ۋهسۋهسىسىگه قۇالق سالماي، شهيتانغا ئاسىي بولۇپ، مۇسۇلمان بولسا، ئا
شهيتان ئۇنىڭ ھىجرهت يولىدا ئولتۇرۇپ مۇنداق ۋهسۋهسه قىلىدۇ، سهن ھىجرهت قىالمسهن؟ ئۆز زىمېنىڭنى، 

ئۇزۇن يول يۈرگهن، ئۇزۇن يىل دېگهن ئاسمىنىڭنى، ۋهتىنىڭنى تاشالپ قويامسهن؟ ھهقىقهتهن مۇھاجىر 
پ، ئۇنىڭ سۆزىگه كىرمهي، ھىجرهت مۇسۇلمان كىشى شهيتانغا ئاسىي بولۇ. ئايرىلغان ئاتقا ئوخشايدۇ دهيدۇ

دېگهن سهن جىھاد قىالمسهن؟ ئۇ : قىلىدۇ، ئاندىن شهيتان ئۇنىڭ جىھاد يولىدا ئولتۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ
جاننى، مالنى بېرىش تۇرسا؟، يهنه ئۇرۇش قىالمسهن، سهن ئۆلتۈرۈلىسهن، ئايالىڭنى باشقىالر ئالىدۇ، مال 

لمان ئۇنىڭ بۇ ۋهسۋهسىلىرىگه قۇالق سالماي، جىھاد قىلىدۇ، ئالالھ مۈلۈكىڭنى تهقسىم قىلىۋېتىدۇ، مۇسۇ –
كىم شۇنداق قىاللىسا، ئالالھ ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزۈشنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ، كىم . يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ

هر جىھاددا ئۆلتۈرۈلۈپ، شېھىد قىلىنسا، ئالالھ ئۇ كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزۈشنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ، ئهگ
ئۇ جىھاد، ھىجرهت يولىدا غهرق بولۇپ كهتسه، ئالالھ ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزۈشنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ، 
كىمنى ھايۋىنى ئېتى، تۆگىسى دهسسهپ تاشلىسا، ئۇ بۇ يولدا ئۆلۈپ كهتسه، ئالالھ ئۇنىمۇ جهننهتكه 

  .ببان توپلىغان، سهھىھكىرگۈزۈشنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىپ، كېپىل بولىدۇ، ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ھه
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ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ. 1653
ھهقىقهتهن شهيتان : دېگهن تائامغا بىسمىلالھ دېمىگهن ئىككى كىشىنىڭ قولىنى تۇتۇۋېلىپ، مۇنداق 

ئالالھنىڭ ئىسمى ئهسلهنمىگهن، بىسمىلالھ دېيىلمىگهن تائامنى ئۆزىگه ھاالل قىلىپ يىۋالىدۇ، ھهقىقهتهن 
قىلىۋىدى، مهن ئۇنىڭ مهقسهت شهيتان بۇ ئهئرابى بىلهن بىرگه كېلىپ، تائامنى ھاالل قىلىپ يىۋېلىشىنى 

قىلغاندا، مهن بۇ قىزچاقنىڭ مهقسهت قولىنى تۇتىۋالدىم، بۇ قىزچاق بىلهنمۇ كېلىپ، تائامنى يىۋېلىشنى 
سهمكى، ھهقىقهتهن شهيتاننىڭ قولى جېنىم ئىلكىده، قولىدا بولغان ئالالھ بىلهن قه. قولىنىمۇ تۇتىۋالدىم

ھازىر بۇ ئىككىسىنىڭ قولى بىلهن بىرگه مېنىڭ قولۇمدا دېدى، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى 
  .توپلىغان، سهھىھ
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هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇرهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 1654
ھهقىقهتهن شهيتان ئهلهيھى لهنهت، ئى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، سهندىن قورقۇپ قاچىدۇ، : مۇنداق دېگهن

  .ھهدىس، ئىبنى ھهببانمۇ توپلىغان، سهھىھ – 3623ھهدىس، تىرمىزى  – 21911ئهھمهد 

 f� ���  �@��) �5N� � �D9�� ¤-0 "$r�F�	 "Z "� n@< ��$g '[ L p59^, 9^���) �D9�� ?�Y 9gL 	Yh) 4�� �D 8I90 B
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1655
ىپ، ئۇ كىشىنىڭ نامىزىنى نامازدىكى چاغدا كېلبېرىڭالر ھهقىقهتهن شهيتان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

شۇنداق ئهھۋالنى بېرىڭالر ئوقۇغىننىمۇ بىلهلمهيدۇ، رهكهت ئېلىشتۇرۇۋېتىدۇ، ھهتتا، ئۇ كىشى نهچچه 
تاپسىال، تهشهھھۇدتا ئولتۇرۇپال ساالم بېرىشدىن بۇرۇن ئىككى سهجده قىلىۋېتىپ، ئاندىن ساالم بهرسۇن، 

ستىن ساالمدىن بۇرۇنال سهھۋىگه ئىككى سهجده قىلىۋېتىپ، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدى
  .ئاندىن ساالم بېرىۋهتسه بولىدۇ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1656
كېلىپ، ئاسماننى كىم ياراتتى؟ دهپ ۋهسۋهسه بىلهن بىرىڭالرغا ھهقىقهتهن شهيتان : مۇنداق دېگهن

، ئالالھ ياراتتى بېرىڭالر كىم ياراتتى؟ دهيدۇ، ننى زېمىئالالھ ياراتتى دېسه، ئۇ ئاندىن بېرىڭالر سورايدۇ، 
شۇنداق ئهھۋالنى تاپسا، مهن بېرىڭالر دېسه، ئۇ ئاندىن ۋهسۋهسه قىلىپ، ئالالھنى كىم ياراتتى؟ دهيدۇ، 

  .ئالالھقا ئۇنىڭ ئهلچىسىگه شهكسىز ئىشهندىم، ئىمان كهلتۈردۈم دىۋهتسۇن، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

خالق، ئۇ ئهزلى ئهۋۋىلىدۇر، ئىپتىداسى يوق، ئۇ ئهبهدى ئاخىردۇر، ئىنتىھاسى يوق،  ئالالھ، ياراتقۇچى
ئوخشىشى ئهسال يوق، ئۇ بارلىق ھادىسىنى پهيدا قىلغۇچى، مهخلۇقالرنى ياراتقۇچى، ھهرىكهتكه تهسىر 

تهرهپ  بهرگۈچى، شهكىللهرگه، سۈرهتلهرگه سۈرهت ئاتا قىلغۇچى، مۇسهۋۋىر ئالالھدۇر، ئالالھنى ئالته
قورشىمايدۇ، ئۇنىڭ ئوخشىشى يوق، ئالالھ پهيدا بولغان ئهمهس، ھادىسه ئهمهس، ئۇ ئهزلىده بار، بىر 

  .زاتتۇر، ئوخشىشى يوق، ھهممىدىن ئۇلۇغ، بۈيۈك زاتتۇر،ئالالھ ھهرنهرسىگه قادىردۇر
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يۇقىرىقىغا توپلىغان بولۇپ،  بۇ ھهدىسنى ئىبنى ئهبۇددۇنيا، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن. 1657
ۈم، ئىشهندىم دېسه، بۇ سۆزى شۇ ئوخشاشتۇر، پهقهت ئاخىرىدا، ئالالھقا، ئهلچىسىگه ئىمان كهلتۈرد

  .بار، سهھىھدېگهن ۋهسۋهسىنى يوقىتىدۇ 
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ئهنهس، سهفىييه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1658
ھهقىقهتهن شهيتان ئادهم بالىلىرىنىڭ قان ئاقىدىغان جايلىرىدا ئېقىپ يۈرىيدۇ، : مۇنداق دېگهنۋهسهللهم 

كۆزگه كۆرۈنگهن ماددا، ئېلېمېنت، . ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
غان روھانى ئالهمگه ئوكسىگېن ۋه باشقا ماددىالر قاندا ئېقىپ يۈرىيدۇكى، كۆزگه كۆرۈنمهس ماددا بولمى

مهقسهت بولغان شهيتان ئهلۋهتته قانالردا ئېقىپ يۈرۈشى مۇمكىن، ئالالھ بۇ ئىشنى شهيتانغا بهردى، مهنسۇپ 
، ئىمتىھان دۇنياسىدا بۇ مۇسابىقه دۇنياسىدا سىناق ئېلىپ بېرىش، ئالالھ بىزنى شهيتاندىن ساقلىسۇن، 

  !!!ئامىن
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ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1659
ھهممه ئىشىدا ھازىر بولىدۇ، ھهتا، تائام يهۋهتقاندىمۇ ھازىر بولىدۇ، بىرىڭالرنىڭ شهيتان : مۇنداق دېگهن

بىر لوقما تائام چۈشۈپ كهتسه، ئۇ تائامدىكى نىجاسهتنى، ئهزىيهتنى تازىلىۋېتىپ يهۋهتسۇن، بىرىڭالردىن 
ن، تائامدىن پارىغ بولغاندا، بارماقلىرىنى يالىۋهتسۇن، چۈشۈپ كهتكهن ئۇ تائامنى شهيتانغا قالدۇرمىسۇ

  .چۈنكى، ئۇ بهرىكهتنىڭ تائامنىڭ قايسى يېرىده ئىكهنلىكىنى بىلمهيدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 .gIG $� �� W)I L .U�rQ $� �1  >r� BZ ?�Y �') $) .D'V �/ .@i� $1/�/ ��m0 B ��Z L �_��  G9F0 p�$m�	 "Z )� �� �[ P � (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1660
ھهقىقهتهن سالىھ، ياخشى كىشىلهرگه قاتتىق ئېغىر كۈنلهر كۆپ كېلىدۇ، سىناق قاتتىق : مۇنداق دېگهن

ك ۋه ئۇنىڭدىن يۇقىرى بىرهر مۇسىبهت، ئهزىيهت بولىدۇ، ھهرقانداق بىر مۆئمىنگه تىكهن كىرىپ كهتكهنچىلى
يهتسه، شۇنىڭ باراۋىرىگه ئۇ مۆئمىندىن بىر خاتالىقى ئۆچۈرۈلىدۇ، ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر دهرىجه كۆتۈرۈلىدۇ، 

  .ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) باشقا خاتىرىده گۇناھىغا كاپارهت بولىدۇ دېگهنمۇ بار(
 ) ����(  KLA	 ./9m�	 91  ~m�	 "Z ) � ��4  (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1661
چۈنكى، (تۇنجى قېتىمقى مۇسىبهت قاتتىق بولغاندا بولىدۇ، دېگهن ھهقىقهتهن سهۋر قىلىش : مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، بهيھهقى، تۆت كىتاب توپلىغان، سهھىھ) ىدۇكېيىن بىر ئاز ئاسان بول
 $[I	�< KZ j�+5 $/ $/$  pR@, $� 8'_*) �1_g y+V �/ 4(�*� .�wR�	 M�£m�	 "Z ) ! ("	Lbz �� .@*   

ئۇتبهت ئىبنى غهزۋان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1662
 70ھهقىقهتهن چوڭ بىر تاش جهھهننهمنىڭ لېۋىدىن، گىرۋىكىدىن تاشلىنىپ، : اق دېگهنۋهسهللهم مۇند

يىل ئاستى تهرهپكه چۈشۈپمۇ يهنىال دوۋزاخنىڭ قارارگاھىغا، تېگىگه يېتىپ بواللمىدى، تىرمىزى توپلىغان، 
  .سهھىھ، مانا بۇ چوڭقۇرلۇقى
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ئهبۇ راپىئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1663
يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ (ھهقىقهتهن سهدىقه زاكات بىزگه ھاالل ئهمهس، : مۇنداق دېگهن

يهنى بىز (جۈملىسىدىن بولىدۇ، قهۋمنىڭ ئازاد قىلغان  ھهقىقهتهن ئازادكهردى قۇل) ئائىلىسىگه ھاالل ئهمهس
  .تىرمىزى، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) بىز ئۇنىمۇ يىمهيمىز ئازاد قىلغان قۇلغىمۇ سهدىقه ھاالل ئهمهس،
 O$1�	 §$,L� j[ $�Z L 9; &o j`@15 B .<9m�	 "Z ) � �� ( .R��I �� ��ra	9@  � .  

ئىبنى رهبىيئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ئابدۇلمۇتهللىپ. 1664
ھهقىقهتهن سهدىقه، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، كىشىلهرنىڭ دېگهن شۈبھىسىز سهدىقه، زاكات  –ئائىلىسىگه اليىق ئهمهس، ھاالل ئهمهس، شهك 
  .سىى، كىرلىرىدۇر، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھتوڭرى
 ) ���� (N�${ 91  �*i0 f� �9m�� ng��	 "Z L .12	 KZ 89_0 ~�	 "Z L ~�	 KZ 89_�� �9m�	 "Zه  KZ 89_0 3ui�	 "Z L $(09�

N�${ 91  �*i0 f� 3ui�� ng��	 "Z L I$1�	 KZ 89_0 I'^+�	 "Z L I'^+�	ه  $�	uD ) � ( � G'R�/ ��	   
ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1665

ھهقىقهتهن راستچىللىق، سهمىمىي، راست سۆزلهش ياخشىلىققا ھىدايهت قىلىپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ېرىپ، ئالالھنىڭ نهزلىده سىددىق، ئاپىرىدۇ، ياخشىلىق جهننهتكه ئاپىرىدۇ، ھهقىقهتهن كىشى راست سۆزلهۋ
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ھهقىقهتهن ) سىددىق بولىدۇمهتىۋىسى ياكى ماقامى (يهنى راستچىل، سهمىمىي كىشى دهپ يېزىلىدۇ 
مهئسىيهت بولسا، دوۋزاخقا ئاپىرىدۇ، ھهقىقهتهن كىشى  –يالغانچىلىق گۇناھ، مهئسىيهتكه ئاپىرىدۇ، گۇناھ 

خۇالسه، . (ززاپ دهپ يېزىلىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھيالغان سۆزلهۋېرىپ، ئالالھنىڭ نهزلىده كا
  )راستچىللىق جهننهتكه، كاززاپلىق دوۋزاخقا سهۋهب بولدى
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كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 1666
يهنى (يىل سۇ تاپالمىساڭمۇ پاكلىغۇچىدۇر،  10پاكىز تۇپراق، گهرچه سهن  –ھهقىقهتهن پاك : مۇنداق دېگهن

قىل، تهگكۈزۈپ ئىستېمال سهن سۇنى تاپقاندا، ئاندىن ئۇنى بهدىنىڭگه، تىرهڭگه ) تهيهممۇم قىلىنىدۇ
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) پراقتا تهيهممۇم قىلىنىدۇ، پاك تۇزېمىن ، مهقسهت (
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الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 1667
يىل سۇ تاپالمىسىمۇ تهيهممۇم  10ھهقىقهتهن پاك تۇپراق مۇسۇلماننىڭ تاھارىتىدۇر، گهرچه ئۇ : مۇنداق دېگهن

قىلىدۇ، سۇنى تاپقاندا ئۇنى تېرىسىگه يهتكۈزۈپ ئىستېمال قىلسۇن، سۇنى ئىستېمال قىلىش ياخشىدۇر، 
  .ببان توپلىغان، سهھىھئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ھه

 "I9�	 �$a	 �[u0 $D 3'�u�$� �[u0 �%	 !	'�m�	 "Z ) �m� �� 9; ("$�  �   

ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1668
قاندهك گۇناھالرنى يۇيۇپ تازىالپ ھهقىقهتهن بهش ۋاخ ناماز خۇددى سۇ كىرنى يۇيۇپ يوقات: مۇنداق دېگهن

  .يوقىتىدۇ، مۇھهممهد ئىبنى نهسر توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( ./$�(�	 �'0 !$�Á ��w�	 "Z ) ! � (�  ��	 �   

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   ئىبنى. 1669
بۇ دۇنيادا زۇلۇم قىلىش، قىيامهت كۈنىده نۇرغۇن زۇلمهت، قاراڭغۇلۇقتۇر،  ھهقىقهتهن: مۇنداق دېگهن

  .بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1670
ن بىرسى ھهقىقهتهن بهنده، بىر خاتالىق ئۆتكۈزسه، ئۇنىڭ قهلبىگه قارا چېكىتتى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

قىلىپ، مهغپىرهت سوراپ، ئىستىغفار ئېيتسا، تهۋبه ئۇرۇلىدۇ، ئهگهر ئۇ خاتالىقدىن قول تارتىپ، يېنىپ، 
بولىدۇ، ئهگهر ئۇ يهنه خاتالىقىغا قايتىۋالسا، ئۇ قارا چېكىت روشهن ئۇنىڭ قهلبى ئاقىرىپ، سۈزۈلىدۇ، 

سا، ئالالھ كىتابىدا تىلغا ئالغان رانه شۇدۇر، قهلبىنى قورشاپ، يېپىۋالغانغا قهدهر زىياده بولىدۇ، ئۇ بول
» ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، بهلكى، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن، دىللىرى، قهلبى قارىيىپ كهتكهندۇر«

يهنى مۇشۇ ئايهتتىكى دىلى قارىيىپ كېتىش، مۆھۈر بېسىلىپ كېتىش (ئايهت،  – 14سۈره مۇتهفىفىفىن 
بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، ) قايتا گۇناھ قىلىشتۇر –قىلماستىن قايتا تهۋبه ۋېلىش، بولسا، دهل خاتالىقىغا قايتى

  .نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، بهيھهقىالر توپلىغان، ھهسهن
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1671
ھهقىقهتهن بهنده نامازغا تۇرغاندا، ئۇنىڭ بارلىق گۇناھلىرى بېشىغا، مۈرىسىگه قويۇلىدۇ، : مۇنداق دېگهن
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تۆكۈلۈپ كېتىدۇ، تهبرانى، ئهبۇ نۇئهيىم، بهيھهقى ئۇ ھهر قېتىم رۇكۇ، سهجده قىلسا، گۇناھالر ئۇنىڭدىن 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1672
ھهقىقهتهن بهنده بىرهر نهرسىگه لهنهت قىلسا، ئۇ لهنهت ئاسمانغا ئۆرلهيدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىشىكلىرىمۇ زېمىن چۈشىدۇ، زېمىنغا لىپ قالىدۇ، ئاندىن لهنهت ئاسمان ئىشىكلىرى ئۇنى كىرگۈزمهي، تاقى
) لهنهتكه اليىق ئهمهسزېمىن  –چۈنكى، ئاسمان (ئۇنى كىرگۈزمهي، يهنى قوبۇل قىلماي تاقىلىپ قالىدۇ، 

تاپالمىغاندا،لهنهت قىلىنغان ئورۇن ئاندىن لهنهت ئوڭ تهرهپكه، سول تهرهپكه يۈرۈش قىلىپ، سىغقۇدهك 
ايتىدۇ، ئهگهر ئۇ نهرسه راستتىنال لهنهتكه اليىق بولسا، شۇنداق بولغىنى، ئىش تامام، ئهگهر ئۇ نهرسىگه ق

ئاغزىدىن چىقارغۇچىغا قايتىپ بارىدۇ، ئهبۇ داۋۇد دېگۈچىگه نهرسه لهنهتكه اليىق بولمىسا، شۇ لهنهتنى 
  .توپلىغان، ھهسهن
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1673
ىلهرگه مۇنداق دهپ ۋهھىي قىلىدۇ، ھهقىقهتهن بهنده كېسهل بولۇپ قالسا، ئالالھ، پهرىشت: مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن مهن بهندهمنى ئۆزۈمنىڭ كويزا، كىشهنلىرىدىن بىر كىشهن بىلهن كىشهنلهپ قويدۇم، ئهگهر 
ئۇنىڭ جېنىنى ئالسام، ئۇنىڭ ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىمهن، كهچۈرىمهن، ئهگهر شىپالىق ئاتا قىلىپ 

  .لتۇرىدۇ، ھاكىم توپلىغان، ھهسهنساقايتسام، ئۇ چاغدا بهندهم گۇناھى يوق ھالدا ئو
 p5�/ q�g� �� "$D ��I MG$@  ���� L q9��� �m� 	YZ 9@R�	 "Z ) G � �� ?�$/ (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1674
يىنىغا نهسىھهت قىلسا، پهرۋهردىگارىغا ئىبادهتنى ياخشى ھهقىقهتهن قۇل كىشى ئۆز خوجا: مۇنداق دېگهن

ئىككى ھهسسه بولىدۇ، يهنى ئىككى ئهجىر بولىدۇ، مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهجرى قىلسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن 
ئاچاڭغا، ئىمامىڭغا  –ئاناڭغا، ئاكا  –ھازىر قۇللۇق تۈزۈم بولمىسىمۇ، ئاتا . (ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

  ).رغا نهسىھهت قىلباشلىقال
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1675
لىرى ئۇنىڭدىن ھهقىقهتهن بهنده قهبرىگه قويۇلغاندا، ئۇنىڭ ھهمراھلىرى، يېقىن تۇغقان: مۇنداق دېگهن

قايتىپ كېتىدۇ، بهنده ئۇالرنىڭ ئاياغلىرىنىڭ ئاۋازىنىمۇ ئاڭالپ تۇرىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا ئىككى پهرىشته 
بۇ كىشى توغرىسىدا يهنى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم : كېلىپ، ئۇنى ئولتۇرغۇزۇپ مۇنداق دهيدۇ

بېرىمهنكى، ھهقىقهتهن ئۇ، ئالالھنىڭ بهندىسى، ۋه توغرىسىدا نېمه دهيسهن؟، مۆئمىن بولسا گۇۋاھلىق 
ئهلچىسى دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا سېنىڭ دوۋزاخدىن بولغان جايىڭغا قارا، جهزمهن ئالالھ، ساڭا ئۇ جاينىڭ 

گهز كهڭرى  70، ئۇنىڭ قهبرىسى كۆرىدۇ ئورنىغا جهننهتنى ئالماشتۇرۇپ بهردى، بهنده ھهر ئىككىلى جاينى 
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كىشىلهر تېرىلىپ ) زنىڭ قانداقلىقى بىزگه نامهلۇم، پهرىشتىلهرنىڭمۇ؟ئۇنى ئالالھ بىلىدۇبۇ گه(قىلىنىدۇ، 
ئهمما، كاپىر، دىنسىزغا .قوپۇرۇلىدىغان قىيامهت كۈنىگىچه ئۇنىڭ قهبرىسى يېشىل نۇرغا تولۇپ تۇرىدۇ

ئۇ مهن بىلمهيمهن، ، دېيىلسه كهلسهك، ياكى مۇناپىققا كهلسهك، ئۇنىڭغا بۇ كىشى توغرىسىدا نېمه دهيسهن؟ 
سۆزنى دهپ قويغان دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا سهن زادى بىلمهيتتىڭ، ئوقۇپمۇ دېگهن مهن دۇنيادا ئىنسانالر 

، ئاندىن ئۇنىڭ ئىككى قۇلىقى ئارىسىغا تۆمۈر توقماق بىلهن قاتتىق ئۇرۇلىدۇ، ئۇ شۇنداق دېيىلىدۇ باقمىغان 
يهنه بىر (ىندىن باشقا بارلىق كىشىلهر، نهرسىلهر ئاڭاليدۇ، ئاۋاز قىلىپ، ۋارقىراپ كېتىدۇكى، ئىنسان، ج

ئاندىن ئۇنىڭ قهبرىسى شۇنداق تار ) دېيىلىدۇ خاتىرىده، ئىنسان، جىن ئاڭالپ قالسا، ئۆلۈپ كېتهتتى 
بىرىگه كىرىشىپ كېتىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى  –قىلىنىدۇكى، قوۋۇرغىلىرى بىر 

  .توپلىغان، سهھىھ
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بهررا ئىبنى ئازىپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1676
ھهقىقهتهن مۆئمىن بهندىنىڭ دۇنيادىن ئايرىلىدىغان، ئاخىرهتكه ئالدىنى : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم

كهلگهنده، ئۇنىڭغا ئاسماندىن خۇددى يۈزلىرى قۇياشتهك نۇرلۇق، ئاپئاق يۈزلۈك ۋاقتى قىلىنىدىغان 
ىن خۇشپۇراق پهرىشتىلهر چۈشىدۇ، ئۇالر بىلهن بىلله جهننهتنىڭ كېپىنهكلىرى، جهننهتنىڭ خۇشپۇراقلىرىد

يهنى كۆرگىلى بولغۇدهك (ئهتىرلهر باردۇر، بۇ پهرىشتىلهر مۆئمىندىن بىر كۆز يېتىم مىقداردا ئولتۇرىدۇ، 
ئهي : ئاندىن ئۆلۈم پهرىشتىسى كېلىدۇ، ئۇ مۆئمىننىڭ بېشىدا ئولتۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ) يىراقلىقتا ئولتۇرىدۇ
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تولۇننىڭ ئاندىن روھ، جان خۇددى ! رازىلىقىغا چىققىنئالالھنىڭ مهغپىرىتىگه ۋه ! پاك، ئېسىل روھ، جان
ئاغزىدىن بىر تامچه سۇ تامغاندهكال شۇنداق ئاسان چىقىدۇ، ئۆلۈم پهرىشتىسى روھنى تاپشۇرۇپ ئالىدۇ، 
ئاندىن ئۇنى ئالغاندا، قولىدا كۆزىنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىكمۇ قويماي تۇرسا، پهرىشتىلهر ئېلىپ، بۇ پاك روھنى 

رده ئاشۇ ئهتىرلهرده قىلىدۇ، بۇ روھدىن مىسكىدىنمۇ خۇشپۇراقراق پۇراق چىقىدۇ، بۇ ئاشۇ كېپهنله
خۇشپۇراقالر يهر يۈزىده تېپىلىدۇ، ئاندىن پهرىشتىلهر ئۇ روھنى ئېلىپ يۇقىرىغا ئۆرلهيدۇ، ئۇالر 

ىغا پهرىتىشلهرنىڭ جامائهتلىرىدىن ئۆتسىال، بۇ پاك، ئېسىل روھ كىم بولىدۇ؟ دهپ سورىشىدۇ، يۇقىر
ئۆرلهۋهتقانالر، ئۇ بهندىنىڭ دۇنيادىكى ئهڭ گۈزهل ئىسىملىرىنى تىلغا ئېلىپ، پاالنىنىڭ بالىسى، پاالنى 
بولىدۇ، دهپ جاۋاب بېرىدۇ، پهرىشتىلهر ئۇنى دۇنيا ئاسمىنىغا ئاپىرىپ، ئاسمان ئىشكىنىڭ ئېچىلىشىنى 

ۇ ئېسىل روھقا ھهربىر ئاسماننىڭ ئهڭ تهلهپ قىلىدۇ، ئۇ مۆئمىن روھى ئۈچۈن ئىشىكى ئېچىلىدۇ، ئاندىن ب
يېقىن مۇقهررهپ پهرىشتىلىرى ئهگىشىۋالىدۇ، ئۇالر يهنه بىر ئاسمانغىچه ئهگىشىپ بارىدۇ، تاكى بۇ مۆئمىننىڭ 

ھهربىر ئاسماننىڭ مۇقهررهپ پهرىشتىلىرى يهنه بىر ئاسمانغىچه (، ئاپىرىلىدۇ روھى يهتتىنچى ئاسمانغىچه 
مېنىڭ بۇ بهندهمنىڭ كىتابنى، ئىللىيىن دهرىجىلىك ئهڭ : مۇنداق دهيدۇ  الالھئاندىن، ئ) ئهگىشىۋالىدۇ
زېمىندىن قايتۇرۇڭالر، ھهقىقهتهن مهن ئۇالرنى زېمىنغا بۇ بهندهمنى ! قاتارىدا يېزىڭالرمهرتىۋه يۇقىرى ئالى 

ىرىمهن، ئاندىن يهنه بىر قېتىم يارىتىپ چىقزېمىندىن قايتۇرىمهن، ئۇالرنى زېمىنغا ياراتتىم، ئۇالرنى 
  مۆئمىننىڭ روھى ئۆزىگه قايتۇرۇلىدۇ، ئاندىن كىيىن، ئىككى پهرىشته كېلىپ، ئۇنى ئولتۇرغۇزۇپ، 

  :رهببىڭ كىم؟ دهپ سورايدۇ
  .مۆئمىن، رهببىم ئالالھ دهيدۇ 
  : دىنىڭ نېمه؟ دهيدۇ: پهرىشتىلهر 

  .مۆئمىن بهنده، دىنىم ئىسالم دىنى دهيدۇ
  : ۋهتىلگهن بۇ كىشى قانداق كىشى بولىدۇ؟ دهيدۇپهرىشتىلهر ئاراڭالرغا ئه 

  .ئۇ بهنده، ئۇ، ئالالھنىڭ ئهلچىسى، پهيغهمبىرىدۇر دهيدۇ
  :سېنىڭ ئىلىمىڭ قانداق؟ سهن بۇنى نهدىن بىلدىڭ؟ دهيدۇ: پهرىشتىلهر 

دىم مۆئمىن بهنده، مهن ئالالھنىڭ كىتابىنى ئوقۇدۇم، بۇ كىتابقا شهكسىز ئىمان كهلتۈردۈم، ۋه تهستىقلى
دهيدۇ، ئاندىن ئاسماندىن بىر توۋلىغۇچى، نىدا قىلىپ، بهندهم راست دېدى، ئۇنىڭغا جهننهتتىن كۆرپه 

جهننهت كىيىملىرىدىن كىيىم كىيدۈرۈڭالر، ئۇنىڭ ئۈچۈن جهننهت تهرىپىگه بىر ئىشىك ئېچىپ ! سېلىڭالر
پاك، مول تۇرمۇشلىرى، بېرىڭالر دهيدۇ، ئاندىن ئۇ بهندىگه جهننهتنىڭ راھهتلىرى، رىزىقلىرى، 

خۇشپۇراقلىرى يېتىپ كېلىدۇ، ئۇنىڭ ئۈچۈن قهبرىسى بىر كۆز يېتىم مىقدارى شۇنداق كهڭ كهڭرىتىلىدۇ، 
ئاندىن ئۇنىڭغا يۈزى گۈزهل، كىيىمى گۈزهل، خۇشپۇراق بىر كىشى كېلىپ، سىنى خۇرسهن قىلىدىغان ئىشالر 

ىنغان، سېنىڭ كۈنۈڭدۇر، دهيدۇ، بهنده ئۇنىڭغا سهن ئالغىن، مانا بۇ ساڭا ۋهده قىلبېشارهت بىلهن خۇش 
كىم؟ سېنىڭ يۈزىڭ ياخشىلىقنى ئېلىپ كېلىدىغان يۈزكهن دهيدۇ، ئۇ كىشى مهن سېنىڭ سالىھ، ياخشى 
ئهمهللىرىڭ بولىمهن دهيدۇ، ئاندىن بهنده خاتىرجهم بولۇپ، ئى پهرۋهردىگارىم، قىيامهتنى قۇرۇپ بهرگىن، 

مانا بۇ (مۈلۈكلىرىمگه قايتاي دهيدۇ،  –ايىم قىلىپ بهرگىن، مهن ئهھلىمگه، مال ئى رهببىم، قىيامهتنى ق
ھهقىقهتهن كاپىر، دىنسىز بهندىنىڭ بۇ دۇنيادىن ئايرىلىدىغان، ). مۆئمىن كىشىنىڭ ئاقىۋىتى بولىدۇ

، قهبىھ كهلگهنده، ئۇنىڭغا ئاسماندىن يۈزلىرى قاپقارا، تهلهتى سهتۋاقتى ئاخىرهتكه ئالدىنى قىلىدىغان 
ئهسكى كىگىز، تاشالندۇق پاالسالرنى ئېلىۋالىدۇ، پهرىشتىلهر بۇ كېپهنلهشكه پهرىشتىلهر چۈشىدۇ، ئۇنى 

ئى نىجىس، سېسىق جان، ئالالھنىڭ كايىشىغا، : كاپىردىن بىر كۆز يېتىم مىقداردا ئولتۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ
پۈتۈن بهدهنلىرىگه تارقاپ كېتىدۇ، ئاندىن ئاندىن ئۇنىڭ روھى، جېنى : دهيدۇ! نهپرىتىگه چىققىن –غهزهپ 
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پهرىشته ئۇ جاننى خۇددى قوينىڭ يۆل يۇڭىدىن شوخۇلۇق شاخنى تارتىپ ئالغاندهك، قاتتىق تارتىپ ئالىدۇ، 
قويمايال، ساقالپ تۇرغان پهرىشتىلهر ئېلىپ،    ئۇنى ئېلىپ، قولىدا كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك مىقداردا

گه سالىدۇ، بۇ نىجىس، سېسىق جاندىن تاپنىڭ پۇرىقىدىنمۇ سېسىق پۇراق ھېلىقى كىگىز پاالسنىڭ ئىچى
چىقىدۇ، بۇ سېسىق پۇراق يهر يۈزىده تېپىلىدۇ، ئاندىن پهرىشتىلهر ئۇنى ئېلىپ يۇقىرىغا ئۆرلهيدۇ، ئۇالر 

: ھهربىر پهرىشته جامائهتلىرىدىن ئۆتسه، ئۇالر بۇ نىجىس، سېسىق جان، روھ كىم بولىدۇ؟ دهيدۇ
اتقانالر، ئۇ دىنسىزنىڭ دۇنيادىكى كىشىلهر ئاتايدىغان ئهڭ قهبىھ، سهت ئىسىملىرى بىلهن ئاتاپ، ئۆرلهۋ

پاالنىنىڭ بالىسى، پاالنى بولىدۇ دهيدۇ، ئاندىن ئاسمان ئىشكىنىڭ ئېچىلىشى تهلهپ قىلىنىدۇ، لېكىن 
ۇنۇ ئايهتنى ئوقۇدى، ئىشىك ھهرگىز ئېچىلمايدۇ، ئاندىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم م

: ئايهت، ئاندىن، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ -4سۈره ئهئراب، » ئۇالرغا ئاسمان ئىشىكلىرى ھهرگىز ئېچىلمايدۇ«
ئىچىدىكى سىججىيىن، ئهڭ تۆۋهن دهرىجىلىك چوڭقۇر مهنزىللىك زېمىننىڭ   ئۇنىڭ كىتابىنى ئهڭ تۆۋهن

دۇ، جهسىتىگه قايتۇرۇلىدۇ، ئاندىن ئىككى پهرىشته قىلىپ يېزىڭالر، ئاندىن ئۇنىڭ روھى قاتتىق تاشلىنى
  . سورايدۇسوئال كېلىپ، ئۇنى ئولتۇرغۇزۇپ، مۇنداق 

  رهببىڭ كىم؟

  .مهن بىلمهيمهن دهيدۇ ! ھا! ئۇ،ھا 

  :ئۇالر، دىنىڭ نېمه؟ دېسه

  .ئۇ ھا ھا مهن بىلمهيمهن دهيدۇ

  :ئاراڭالرغا ئهۋهتىلگهن ماۋۇ كىشى كىم؟ دېسه

ئاندىن، ئاسماندىن مۇنداق نىدا كېلىدۇ، ئۇ يالغان سۆزلىدى، . هن بىلمهيمهن دهيدۇمهن م! ا�! ا�ئۇ، 
ئاندىن ! ئۇنىڭغا دوۋزاخدىن، ئوتتىن كۆرپه سېلىڭالر، ئۇنىڭ ئۈچۈن دوۋزاخ تهرىپىگه بىر ئىشىك ئېچىڭالر

تار قىلىنىدۇكى، ، زهھهرلىرى كېلىدۇ، ئۇنىڭ قهبرىسى شۇنداق قىزىقلىقى ئۇنىڭغا دوۋزاخنىڭ ھارارهتلىرى، 
بىرىگه كىرىشىپ، گىرهلىشىپ كېتىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا، يۈزى، كىيىمى قهبىھ سهت،  –قوۋۇرغىلىرى بىر 

ئال، بېشارهت سېسىق پۇراقلىق بىر كىشى كېلىپ، سىنى خاپا قىلىدىغان، غهم قىلدۇرىدىغان نهرسه بىلهن 
ېنىڭ يۈزۈڭ يامانلىقنى ئېلىپ كېلىدىغان يۈز ئۇ، س. مانا بۇ ساڭا ۋهده قىلىنغان سېنىڭ كۈنۈڭدۇر دهيدۇ

ئاندىن . ئۇ، مهن سېنىڭ نىجىس، يامان ئهمهللىرىڭ بولىمهن دهيدۇ. ئىكهن، سهن زادى كىم؟ دهپ سورايدۇ
مانا بۇ دىنسىزنىڭ ئاقىۋىتى، ئى (ئۇ، ئى پهرۋهردىگارىم، ھهرگىز قىيامهتنى قايىم قىلمىغىن دهپ كېتىدۇ، 

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، ئهبۇ !) ن قىلىپ، بۇنداق يامان ئاقىۋهتتىن ساقلسىال، ئامىنئالالھ، بىزلهرنى مۆئمى
  .داۋۇد، ئىبنى خۇزهيمه، ھاكىم، بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ، بىر قىسىم جايلىرى مۇتىۋاتىر

 ) ���� ) ( q ( 3$1g �  .�$1@�	 � BZ $_�D �*(+� � �g��� 9@R�	 "Z   

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جهنناپ . 1677
ھهقىقهتهن بهندىنىڭ بارلىق نهپىقه، چىقىملىرىغا ساۋاب، ئهجىر بولىدۇ، لېكىن، ئۇنىڭ الي : مۇنداق دېگهن

. ه توپلىغان، سهھىھبىلهن سۇغا پۇل خهجلهپ سالغان بىناكارلىق قۇرۇلۇشىغا ئهجىر، ساۋاب يوق، ئىبنى ماج
لېكىن، بۇ ئام ھۆكۈمدىن مهسجىد، مهدرىس، دىنى مهكتهپ، ئىسالم ئهسكهرلىرىنىڭ گازارمىلىرى، ھاجىتى 
ئهسلى بولۇپ قالغان ئۆيلهر، خالىس، ھهقسىز سېلىنغان دوختۇرخانىالر، يول، كۆۋرۈكلهر مۇستهسنا قىلىپ 

نىڭ مهخسىدى ھاجهتتىن زىياده، ئوشۇقدىن ئوشۇق چىقىرىلىدۇ، بۇالرغا كاتتا ساۋاب، ئهجىر بار، ھهدىس
  .ئارتۇق قىلىۋالغان ئىشالردۇر

 3�`a	 L ��Fa	 p� $/ 9R�� I$1�	 � $� &b0 $_�) p@*0 $/ .�i�$� ��i*�� 9@R�	 "Z ) � �� (M�0�[ \� �   
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الھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل  .1678
ھهقىقهتهن بهنده سۈرۈشتۈرمهستىن ئېنىقالپ كۆرمهيال، بىر ئېغىز سۆزنى قىلىدۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، ئۇ، شۇ سۆزنىڭ سهۋهبدىن دوۋزاخنىڭ مهشرىق بىلهن مهغرىب ئارىسىدىنمۇ يىراقراق چوڭقۇر يىرىگه ةد–
  .چۈشۈپ كېتىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

�R�	 "Z�]	Y6 KZ L� O$1�	 q	')� KZ ��@�� ��Z L $ $� pR@, ¢IA	 � �[u�� ./$�(�	 �'0 � ) � (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1679
 70زېمىندا تىق ئىسسىقلىقىدىن ھهقىقهتهن تهرلهر قىيامهت كۈنى شۇ كۈننىڭ قات: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنى كىشىلهر تهر (غۇالچقا يېتىدۇ، ھهقىقهتهن ئۇ كىشىلهرنىڭ ئېغىزلىرىغا، ياكى قۇالقلىرىغا يېتىدۇ، 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) ئۈزۈپ يۈرىيدۇ، ياخشى مۆئمىنلهر ئوشۇقىغىچه بولىدۇ  ئىچىده
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1680
ھهقىقهتهن ئۆلىماالر، رهببى ئالالھنىڭ ئالدىدا ھازىر بولۇپ تۇرغاندا، مۇئاز ئىبنى جهبهل : مۇنداق دېگهن

تىم مىقدارى ئالدىدىراق تۇرىدۇ، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇالردىن بىر تاش ئې
  .مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ پهزىلىتى، كۆرسهتكهن خىزمىتىنىڭ نهتىجىسى

N�${ "Yh� ng��$� W�'*� pR�	 "Z�1  ه/ |G�*0 } $(�$� 9Rm0 f� K$R5 ) d �� (IY \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ر. 1681
ھهقىقهتهن كۆز تېگىش ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن كىشىگه مۇسىبهت يهتكۈزىدۇ، ھهتتا، كۆز  :مۇنداق دېگهن

 – 20340تاغقا ئۆرلهپ چىقىپ ئاندىن ئۆزىنى تاشلىۋېتىدۇ، ئهھمهد ئېگىز تهگكهننىڭ تهسىرىدىن كىشى 
  .بارلىق ھهدىس كىتابلىرىدا باردېگهن هئالمۇ توپلىغان، سهھىھ، كۆز تېگىش ھهق ھهدىس، ئهبۇ ي

&$(�) ./$�(�	 �'0 �	'� �� �m10 IG$`�	 "Z : "N) �� "N) MI9z qu[ B� ) ! G � ?�$/ ( �  ��	 � .  
ھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1682

دېيىلىدۇ ھهقىقهتهن خىيانهتچى ئۈچۈن قىيامهت كۈنى بىر بايراق تىكلىنىدۇ، ئاندىن مۇنداق : مۇنداق دېگهن
، مالىك، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، دېيىلىدۇ ، مانا بۇ پاالنىنىڭ بالىسى پاالنىنىڭ خىيانىتى بۇلۇڭالر ، ئاگاھ 

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (  u£+�	 "Z MI' ) P (9[�g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جهرھهد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1683
يوتىڭىزنى (ھهقىقهتهن يوتا، يهنى ئىنسان يوتىسى ئهۋرهتتۇر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ  :مۇنداق دېگهن
  )ئوچۇق قويماڭ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئوسمان ئىبنى ئهففان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1684
ئهگهر قهبرىدىن نىجاد  ھهقىقهتهن قهبره، ئاخىرهت مهنزىللىرىنىڭ تۇنجىسىدۇر، :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تاپسا، ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ كهتسه، ئۇنىڭدىن كېيىنكى، ئۇنىڭدىن ئاسانراقتۇر، ئهگهر قهبرىده نىجاد 
سوئال  –قهبرىده سوراق (سوراق، ئازابالر ئۇنىڭدىن قاتتىقراقتۇر،  –سوئال تاپالمىسا، ئۇنىڭدىن كېيىنكى 

  .ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهنتىرمىزى، ) ، ئازاب، راھهتنىڭ مۇقهددىمىسى باردۇر
 ) ���� (N�${ W�$�� �/ pR@�� p� 3'�(�	 "Z( 0)�@_$  ه P ! �� (��� �    

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1685
ۋىشته بار بولغان ئوخشىشى يوق، ئالالھنىڭ ئۆزىگه اليىق رهقهلبلهر ھهقىقهتهن  :مۇنداق دېگهن
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ئۆزى خالىغانچه يۆتكهپ تۇرىدۇ، ئهھمهد، قهلبلهرنى بارماقلىرىدىن ئىككى بارمىقى ئارىسىدىدۇر، ئالالھ 
  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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هلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1686
ھهقىقهتهن ئۇلۇغ، ھۆرمهتلىك كىشىنىڭ بالىسى، يهنه شۇنداق كىشىنىڭ بالىسى،  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنه شۇنداق كىشىنىڭ ئۇلۇغ، ھۆرمهتلىك بالىسى بولسا، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوغلى ئىسھاقنىڭ 
غهمبهرنىڭ دادىسى، بوۋىسى، چوڭ بوۋىسىمۇ بۇ پهي(ئوغلى، يهئقۇبنىڭ ئوغلى يۈسۈف ئهلهيھىسساالمدۇر، 

ئهگهر مهن يۈسۈف تۈرمىده تۇرغاندهك ئۇزۇن تۇرغان بولسام، ئاندىن ماڭا ئهلچى كېلىپ، ) پهيغهمبهردۇر
ئالالھنىڭ رهھمىتى، لۇت ئهلهيھىسساالمغا . چىقىپ كهت دېسه، دهرھال جاۋاب بېرىپ، چىقىپ كېتهتتىم

لۇت «شۇنغا ئېرىشكهن، شۇنداق تۇرۇپ، ئۇ مۇنداق دهپ سالغان، بولسۇنكى، ھهقىقهتهن ئۇ كۈچلۈك قو
قۇۋۋىتىم بولسا ئىدى، ياكى ئىلتىجا قىلىدىغان  –كاشكى مېنىڭ سىلهرگه قارشى تۇرىدىغان كۈچ : ئېيتتى

ئالالھ ۋه . (ئايهت – 80سۈره ھۇد » كۈچلۈك جهمهتىم بولسا ئىدى، چوقۇم سىلهرگه زهربه بهرگهن بوالتتىم
ئالالھ ئهززه ۋه جهلله، لۇت ئهلهيھىسساالمدىن : ھهدىسنىڭ ئاخىرى) ر كۈچلۈك ياردهمچى تۇرسا؟پهرىشتىله

 – 3041تىرمىزى (كېيىن پهيغهمبهر ئهۋهتسه، پهقهت ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ نهسهبى ئهڭ ئالىيراقىنى ئهۋهتتى، 
  .ھهدىس، ھهسهن – 4016ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 10483ھهدىس، ئهھمهد 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1687
هتته قىيامهت كۈنى ھهقىقهتهن ئۇالرنى بۇ دۇنيادا پۇتىچه ماڭدۇرۇشقا قادىر بولغان زات ئهلۋ :مۇنداق دېگهن

ھهدىس،  – 12913بار، ئهھمهد دېگهن ئۇالرنى يۈزىچه ماڭدۇرۇشقا قادىردۇر، يهنه بىر خاتىرىده دوۋزاخقا 
بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىس، كاپىرالر قانداق يۈزىچه قوپۇرۇلىدۇ؟ دهپ سورالغاندا 

  .دېيىلگهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1688
ھهقىقهتهن كېسهلنى چۈشۈرگهن زات ئالالھ، ئۇنىڭ شىپاسىنى، داۋاسىنىمۇ نازىل : مۇنداق دېگهنۋهسهللهم 

  .قىلىپ چۈشۈرگهندۇر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (Z $_R�� ��� $��V ��� 8u�	 "¡  �%	 vR0 ¡  ) " � �� ( O$@  ��	 � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1689
، ھهقىقهتهن ھاراقنى ئىچىشنى ھارام قىلغان زات ئالالھ، سېتىشنىمۇ ھارام قىلغاندۇر :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1690
ھهقىقهتهن مېلىنىڭ زاكىتىنى ئايرىمايدىغان كىشىگه قىيامهت كۈنىسى ئۇنىڭ مېلى، تاز  :مۇنداق دېگهن

يىالننىڭ سۈرىتىده كهلتۈرۈلىدۇ، چىڭ تۇتۇپ يۆگىشىپ، چىشلهپ تۇرۇپ، مانا مهن سېنىڭ توپلىغان ئالتۇن 
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 – 2435ھهدىس، نهسهئى  – 6159ارىڭ دهيدۇ، ئهھمهد، دۇني –كۈمۈشلىرىڭ، مانا مهن سېنىڭ مال  –
  .ھهدىس، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1691
ھهقىقهتهن ئايالىنىڭ ئارقىسىغا مۇناسىۋهت قىلغان كىشىگه قىيامهت كۈنى ئالالھ  :ق دېگهنۋهسهللهم مۇندا

  .رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ، بهيھهقى شۇئىبىلئىماندا توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇممهت سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1692
، شاراپ، ئىچىملىك يېگهن ھهقىقهتهن ئالتۇن قاچا، كۈمۈش قاچىالردا تائام  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

تهۋبه   تهبرانى. بۇياققا ھهرىكهتلىنىدۇ،غولدۇراليدۇ –ئىچكهن كىشىنىڭ قورسىقىدا جهھهننهم ئوتى ئۇياقدىن 
  .قىلغانالر مۇستهسنا دېگهننى زىياده خاتىرىلىگهن، مۇسلىم، ئىبنى ماجه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئۆمهر رهزىي. 1693
ھهقىقهتهن كىيىملىرىنى تهكهببۇرلۇقدىن ئۇزۇن سۆرهپ يۈرگهن كىشىگه قىيامهت كۈنى ئالالھ  :مۇنداق دېگهن

  .رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( I$1�	 � >�� �� v@0 j�  3ui0 8u�	 "Z ) �� (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1694
ھهقىقهتهن مهن دېمىگهننى مېنى دېدى دهپ ماڭا يالغان سۆزلىگهن كىشى ئۈچۈن دوۋزاخ  :مۇنداق دېگهن

ئهھمهد توپلىغان، ) ئۇ كاززاپنىڭ ئازابى قاتتىق بولىدىكهن(ھىده ئوتتىن بىر ئۆي سېلىنىدۇ، ئىچىده ئاال
  .سهھىھ، بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسىده مۇتىۋاتىر ھهدىس بار
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئ. 1695
ھهقىقهتهن بۇ سۈرهتنى، ھهيكهلنى سىزىدىغانالر، ياسايدىغانالر قىيامهت كۈنى قاتتىق  :مۇنداق دېگهن

، دۇ دېيىلىئازابلىنىدۇ، ئۇالرغا ياراتماقچى بولغان نهرسهڭالرغا جان، روھ كىرگۈزۈپ، تىرىلدۈرۈپ بېقىڭالر 
  .بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1696
ياكى مۇساپىرالر سايىدايدىغان جىگده، توغراققا مهككىنىڭ يا مهدىينىنىڭ (ھهقىقهتهن  :مۇنداق دېگهن

دهرهخنى كهسكهنلهرنىڭ باشلىرىغا ئوت، يهنى دوۋزاخ ئىچىده ئوت ۋه باشقا دېگهن نهبىقى ) ئوخشاش
  .، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھقويۇلىدۇ ئېرىتمىلهر 
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رهسۇلۇلالھ ئابدۇلمۇتهللىپ، ئىبنى رهبىيئه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1697
ھهقىقهتهن ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى : دېگهن ئائىلىسىدىكىلهرگه مۇنداق   سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

الرنى قىلىپ بېرىشكه ئۇنىمايدۇ، زاكات –سىلهرگه، كىشىلهرنىڭ قوللىرىنىڭ كىرلىرىنى يهنى ئۆشره 
  .سهھىھ ھهدىس ئۆتتىدېگهن قوشۇلمايدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، يۇقىرىدا زاكات ئۇالرغا ھاالل ئهمهس 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ت قىلىنىدۇكى، ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه   ئۇقبهت. 1698
ھهقىقهتهن ئالالھ مۆئمىننى ئۆلتۈرگهن كىشىگه ئۇنىمايدۇ، قوشۇلمايدۇ، يهنى  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 – 21452، ئهھمهد دېگهن شاپائهتىنى قوبۇل قىلىشقا، مهغپىرهت قىلىشقا قوشۇلمايدۇ دهپ ئۈچ قېتىم 
  .ان، سهھىھھهدىس، نهسهئى، ھاكىم توپلىغ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1699
قوبۇل قىلىشنى  ھهقىقهتهن ئالالھ ھهرقانداق بىدئهت ئىگىسىگه،ئۇنىڭ تهۋبىسىنى :مۇنداق دېگهن

  .چهكلىۋهتتى، مهنئى قىلدى، ئىبنى پىل، ئهۋسهت، بهيھهقى زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ت قىلىنىدۇكى، ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 1700
ھهقىقهتهن ئالالھ، ناماز توغرىسىدا يېڭىدىن بهلگىلىمه، تۈزۈم بېكىتتى، ئۇ بولسا،  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ناماز ئىچىده ئالالھنى ئهسلهشدىن باشقا، زىكرىدىن باشقا ھېچقانداق سۆز قىلماسلىقىڭالردۇر، سىلهر ئالالھقا 
ىلىپ، بويسۇنۇپ، تۆۋهنچىلىك بىلهن قىيامدا تۇرغان ھالىتىڭالردا سۆز قىلىشىڭالر، باشقا خىيالالردا ئىتائهت ق

  ).قهستهن سۆز قىلسا ناماز بۇزۇلىدۇ(بولۇشۇڭالر ھهرگىز اليىق ئهمهستۇر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1701

جايدا ئادهمنىڭ ئۇچىسىدىن دېگهن ۈنى نۇئمان ھهقىقهتهن ئالالھ، ئاراپات ك :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهھده، مىيساقنى مۇنداق ئالغان ئىدى، ئالالھ ئۇنىڭ سۇلبىدىن بارلىق ياراتماقچى بولغان ئادهمنىڭ 
بالىلىرىنى، ئهۋالدلىرىنى چىقىرىپ، ئادهمنىڭ ئالدىدا ئۇالرنى زهررىگه، چۈمۈلىنىڭ ئۇششاق بالىلىرىغا 

مهن سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر «دى، ئاندىن بىۋاسىته سۆز قىلىپ، ئوخشاش چېچىپ، تارقىتىپ قوي
ئهھمهد، نهسئهى، .ئايهت – 172سۈره ئهئراف » ئهمهسمۇ؟ دېدى، ئۇالر سىلى بىزنىڭ پهرۋهردىگارىمىز دېدى

ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ئايهت ھهدىسلهرنى سهييىد قۇتۇپ رهھمهھۇلال مۆجىزه دهپ قاراپ، 
  .ئۇششاق بالىالر ئىسپېرما ھۈجهيرىسى بولۇشى مۇمكىن دېگهنئاشۇ 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھىشام ئىبنى ھهكىيىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1702
ھهقىقهتهن، ئالالھ، ئادهم بالىلىرىنى يهنى نهسلىنى ئۇنىڭ سۇلبىدىن، پۇشتىدىن  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

لىرىگه گۇۋاھچى قىلىپ مۇنداق دېدى، مهن سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر ئهمهسمۇ؟ ئېلىپ، ئاندىن ئۇالرنى ئۆز
ئاندىن ئۇالرنى ئىككى ئالىقىنىغا بۆلۈپ مۇنداق . ئۇالر ئىقرار قىلىپ، سىلى بىزنىڭ پهرۋهردىگارىمىز دېدى

ئهھلىنىڭ  دېدى، ئاۋۇالر جهننهتته بولىدۇ، ئاۋۇالر بولسا، دوۋزاختا بولىدۇ، جهننهت ئهھلىگه جهننهت
ئهمهللىرى ئاسان قىلىنىدۇ، دوۋزاخ ئهھلىگه دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئهمهللىرى ئاسان قىلىنىدۇ، بهزار، تهبرانى، 

  بهيھهقى توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىستىن مۇنداق ھۆكۈم چىقىدۇ،؛

  .ئادهمنىڭ نهسلىدىن ئىقرار، گۇۋاھلىق ئېلىۋالغانۋاقتىدا ئۆز . 1
  .لۇشى مۇمكىنئاشۇ نهسىللهر ھۈجهيره بو. 2
ئهۋالد يۆتكىلىپ، ئۆزگهرمهي كېلىدۇ، بۇنىڭدىن، گېن  –ئادهمنىڭ پۇشتى ۋه نهسلى ئهۋالدتىن . 3

  .تهتقىقاتى كۆرسىتىلىدۇ
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  .ئالالھ، تهۋھىد رۇبۇبىيهتكه ئىقرار قىلدۇرغان. 4
  .نهسلى، پۇشتى، ھۈجهيرىلهرمۇ خىتابنى ئاڭاليدۇ. 5
  .كىشىلهر ئىككى پىرقىگه بۆلۈنىدۇ. 6
  .ئاخىرقى قارارگاھ ئىككى؛ جهننهت يا دوۋزاخ بولىدۇ. 7
  .ئالالھ ئالدىن بىلىپ تۇرىدۇ، كۆرۈپ تۇرىدۇ. 8
  .ئالالھ ئالدىن بىلىپ تۇرسىمۇ، دوۋزاخ ئهھلىنى ئالدىن بىلسىمۇ يهنىال يارىتىۋېرىدۇ، بۇ تهقدىر. 9

، توسمايدۇ ىلىشى يارىتىشدىن ئالدىن بىلىپ يارىتىش، جهننهت يا دوۋزاخقا ياراتقانلىق بولىدۇ، ب. 10
  .ئىنسانالر ئۆزلىرى قىلىدۇلېكىن سهۋهبنى .يارىتىۋېرىدۇ

ھهر ئىككىلى پىرقه، سهۋهبچى ئۆزى بولىدۇ، ئۆزلىرى دېگهندىن ھهر ئىككىسىگه ئاسان قىلىنىدۇ . 11
  .سهۋهبچىسىدۇر
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رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مۇرسهل ھالدا مۇھهممهد ئىبنى ئهلى رهھمهھۇلالھدىن،. 1703
ھهقىقهتهن ئالالھ مېنى نىكاھدىن چىقاردى، زىنادىن  :سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .چىقارمىدى، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1704
كىرگۈزىدۇ، مېھرىبانلىقنى ھهقىقهتهن، ئالالھ بىرهر ئهھلى بهيتنى ياخشى كۆرسه، ئۇالرغا  :مۇنداق دېگهن

  .، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھئىبنى ئهبۇددۇنيا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1705
هتهن، ئالالھ بىرهر بهندىنى ياخشى كۆرسه، جىبرىئىلنى چاقىرىپ، مۇنداق ھهقىق :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، سهنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگىن، ئاندىن جىبرىئىلمۇ ياخشى كۆىمهن ھهقىقهتهن مهن پاالنىنى ياخشى : دهيدۇ
ى ، سىلهرمۇ ئۇنكۆرىدۇ كۆرۈپ، ئاسمان ئهھلىگه مۇنداق دهپ توۋاليدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھ پاالنىنى ياخشى 

، ئاندىن ئۇ كىشى ئۈچۈن مۇھهببىتىنى كۆرىدۇ ياخشى كۆرۈڭالر، ئاندىن ئۇ بهندىنى ئاسمان ئهھلى ياخشى 
  .ئهھلىمۇ ياخشى كۆرىدۇزېمىن تاشلىنىدۇ، شۇنىڭ بىلهن زېمىنغا قوبۇل قىلىش ياخشى كۆرۈشلهر 

ھهقىقهتهن مهن : يدۇئالالھ بىرهر بهردىنى ئۆچ كۆرسه، غهزهپ قىلسا، جىبرىئىلنى چاقىرىپ مۇنداق ده
، غهزهپ قىلىمهن، سهنمۇ ئۇنى ئۆچ كۆرۈپ، دۈشمهن تۇتقىن، ئاندىن جىبرىئىل ئۇنى كۆرىمهن پاالنىنى ئۆچ 

ئۆچ كۆرۈپ، ئاسمان ئهھلىگه مۇنداق دهپ توۋاليدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھ، پاالنىنى ئۆچ كۆرىدۇ، سىلهرمۇ ئۇنى 
ئۇ بهندىنى ئۆچ   ان ئهھلى ئۇ بهندىنى ئۆچ كۆرىدۇ، ئاندىنئاندىن ئاسم! ئۆچ كۆرۈڭالر، دۈشمهن تۇتۇڭالر

دوستۇم، مانا بۇ ئىالھى ! قارا قارا. كۆرۈش، دۈشمهن تۇتۇش زىمىنغا تاشلىنىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
  .بىز مانا مۇشۇنى مهخسهت قىلىمز. مۇھهببهت، ئالالھنىڭ ياخشى كۆرۈشى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مهھمۇد ئىبنى لۇبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1706

ياخشى كۆرسه، ئۇالرنى قاتتىق باالالر بىلهن قهۋمنى ھهقىقهتهن ئالالھ بىرهر  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
! كىم سهۋر قىلسا، سهۋرىنىڭ مۇكاپاتى ۋه سهۋر قىلىش بېرىلىدۇ، كىم سهۋر قىاللمىسا، ئاھ، پاھسىنايدۇ، 
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دهپ ۋايجان توۋلىسا، ئۇنىڭغا شۇنداق قىلىش بېرىلىدۇ، يهنى سىناق باال تېخىمۇ ئېغىر كېلىدۇ، ئهھمهد 
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1707
ھهقىقهتهن، ئالالھ بهندىلىرىدىن بىرهر ئۈممهتكه رهھىم قىلىشنى ئىراده قىلسا، شۇ ئۈممهتنى  :مۇنداق دېگهن

ھاالك قىلىشدىن بۇرۇن، ئۇالرنىڭ پهيغهمبىرىنى بۇرۇن ئېلىپ كېتىپ، ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرىدىغان، ئالدىن 
قىلىشنى ئىراده قىلسا، شۇ كاتتا ساۋاب قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھ بىرهر ئۈممهتنى ھاالك ئهجىر تهييارالنغان 

ھاالك قىلىدۇ، پهيغهمبهر ئۇالرنىڭ ئاسىي ئازابالپ ئۈممهتنىڭ پهيغهمبىرى ھايات چاغدىال ئۇالرنى 
بولغانلىقلىرى ئۇنى ئىنكار قىلىپ يالغانغا چىقارغانلىقلىرى سهۋهبدىن ئۇالرنىڭ ھاالكىتىنى كۆرۈپ، قهلبى 

  .غان، سهھىھئارام تاپىدۇ، خۇرسهن بولىدۇ، مۇسلىم توپلى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1708
هرسىنى ئوبدان ھهقىقهتهن ئالالھقا بىرهر نهرسه تاپشۇرۇلسا، ئامانهت قويۇلسا، ئالالھ ئۇ ن :مۇنداق دېگهن

 –مۇھاپىزهت قىلىپ ساقاليدۇ، ئىبنى ھهببان، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، قېرىندىشىڭالرنى، مال 
  .مۈلۈكىڭالرنى، بارلىقىڭالرنى ئالالھقا ئامانهت دهپ تاپشۇرۇڭالر، ئالالھقا، ئاخىرهت ئۈچۈنمۇ ئامانهت قويۇڭالر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1709
فيئى مال   ھهقىقهتهن، ئالالھ پهيغهمبىرىگه بىرهر ئولجا، غهنىيمهت ئاتا قىلسا، ئۇ :مۇنداق دېگهن

  .، ئۇ خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھولىدۇبمهنسۇپ پهيغهمبهردىن كېيىنكى خهلىپىگه 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ى، دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1710
نازىل قىلىپ چۈشۈرسه، ئازابلىرىنى ھهقىقهتهن ئالالھ ئىنتىقام ئالماقچى بولغان ئهھلىگه،  :مۇنداق دېگهن

ئهجهللىرىنى توشتۇرۇپ، بىراقال ئېلىپ كېتىدۇ، سالىھ، قهۋملهرنىڭمۇ ئۇ ئازاب، ھاالكهت؛ سالىھ، ياخشى 
ىم، پاسىقالرنىڭ ھاالك بولۇشى بىلهن بىرگه ھاالك بولۇپ كېتىدۇ، ئاندىن ئۇالر ئۆز ياخشى كىشىلهرمۇ، زال

  .نىيهتلىرى، ئهمهللىرى ئۈستىده تېرىلدۈرۈلۈپ قوپۇرۇلىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1711
ئاتا قىلسا، شۇ بهندىنىڭ ئۈستىده شۇ نېئمهت ھهقىقهتهن ئالالھ بىرهر بهندىگه  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، ئالالھ ئۈمۈدسىزلىكنى، ئۈمۈدنى ئۈزۈشنى، كۆرىدۇ ىرى، تهسىرى، كۆرۈلۈشىنى ياخشى ئهسنېئمهتنىڭ 
ئۆزىنى ئۈمۈدسىز كۆرسىتىشنى، قادىر تۇرۇپ، ئۆزىنى يوقسىز، غهمكىن، بىچاره، مىسكىن كۆرسىتىشنى ياخشى 

ى كۆرمهيدۇ، كۆرمهيدۇ، ئالالھ، ھهددىدىن ئاشۇرۇپ چىڭ تۇرۇپ، قېلىنلىق بىلهن سورىغۇچى سائىلنى ياخش
، بهيھهقى كۆرىدۇ ، ئىپپهتلىك بولۇشنى تهلهپ قىلىدىغان، ھايالىق، ئىپپهتلىك كىشىنى ياخشى كۆرىدۇ ئۆچ 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئه. 1712
دۇنيا ئاتا قىلسا،  –، مال نېئمهت ھهقىقهتهن ئالالھ بىرهر بهندىگه  :ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، تهبرانى، بهيھهقى كۆرىدۇ تهسىرى، ئهسىرى كۆرۈلۈشىنى ياخشى نېئمهتنىڭ بهندىسىنىڭ ئۈستىده شۇ 
  .دۇنيا بهرسه، ئۆزۈڭمۇ باشقىالرمۇ پايدىالنسۇن –بهرسه، ئهمهل قىلىپ ئۈگهت، مال  ئىلىم. توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ . 1713
ھهقىقهتهن ئالالھ قىيامهت كۈنىده بهندىلهر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىشقا چۈشىدۇ،   :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ن ھالدا، ئۆزىگه اليىق رهۋىشته ئوخشىشى يوق ھالدا چۈشىدۇ، ۋهھالهنكى، ھهربىر ئۈممهت، تىزالنغا
ئولتۇرىدۇ، ئالالھ ھۆكۈم قىلىش ئۈچۈن چاقىرىدىغان تۇنجى كىشىلهر بولسا، قۇرئاننى توپالپ يادا ئالغان 

ناھايىتى كۆپ بولغان كىشى، نامدا ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن كىشىدۇر، ئالالھ، مۈلۈكى  –دامولال، قارى، مال 
همبىرىمگه نازىل قىلغان ئايهتلىرىمنى بىلدۈرمىدىممۇ؟ قارى، مهن ساڭا پهيغ: ئۇ دامولالم، قارىغا مۇنداق دهيدۇ

ئۇنداق بولسا، بىلگهن نهرسهڭگه قانداق ئهمهل قىلدىڭ؟ : ئى رهببىم، ئهلۋهتته بىلدۈردىله دهيدۇ، ئالالھ
قارىي مهن ئۇ قۇرئان ئايهتلىرى بىلهن كېچه تهرهپلهرده، كۈندۈز تهرهپلهرده قىيامدا تۇردۇم دهيدۇ، ئالالھ، 

ۇنىڭغا سهن يالغان سۆزلىدىڭ، دهيدۇ، پهرىشتىلهرمۇ سهن يالغان سۆزلىدىڭ دهيدۇ، ئاندىن ئالالھ سهن ئ
قىلدىڭ، بۇ مهقسهت قىلمىدىڭ، بهلكى، ئۆزۈڭگه پاالنى قارى، دامولالم دېيىلىشنى دېگىنىڭدهك مهقسهت 

ئالالھ ئۇنىڭغا مهن سېنى بىرهر سۆزلهر، ئۇنۋانالر ساڭا دېيىلىپ بولدى دهيدۇ، مال ئىگىسىنى كهلتۈرۈلىدۇ، 
ئۇ، شۇنداق . دۇنيانى كهڭرى قىلىپ بهردىم، شۇنداقمۇ؟ دهيدۇ –قىلىپ قويماي، ساڭا مال موھتاج كىشىگه 

 –مۈلۈكته قانداق ئهمهل قىلدىڭ دېسه، ئۇ، مهن سىله  –مهن ساڭا بهرگهن مال : ئى رهببىم دهيدۇ، ئالالھ
الالھ ئۇنىڭغا يالغان سۆزلىدىڭ دهيدۇ، پهرىشتىلهرمۇ شۇنداق ئ.رهھىم قىلدىم، سهدىقه قىلدىم دهيدۇ

قىلدىڭ، بۇ سۆز، مهقسهت گۇۋاھلىق بېرىدۇ، ئاندىن ئالالھ، بهلكى سهن ئۆزۈڭگه پاالنى سېخى دېيىلىشنى 
، ئاندىن ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن )مۇكاپات شۇنىڭ بىلهن تۈگىدى(ئۇ ئۇنۋان ساڭا دۇنيادا دېيىلىپ بولدى، 

ىنى كهلتۈرۈلىدۇ، ئالالھ، ئۇنىڭغا نېمه دهپ ئۆلتۈرۈلدۈڭ؟ دېسه، ئۇ، مهن سېلىنىڭ يوللىرىدا جىھادقا كىش
بۇيرۇلۇپ، ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلدۈم دهيدۇ، ئالالھ ۋه پهرىشتىلهر سهن يالغان سۆزلىدىڭ دهيدۇ، ئالالھ 

لكى، ئۆزۈڭگه پاالنى باتۇر، قىلماستىن، بهمهقسهت ئۇنىڭغا سهن مېنىڭ يولۇمنى، مېنىڭ رازىلىقىمنى 
رهسۇلۇلالھ قهھرىمان دېيىلىشنى مهخسهت قىلدىڭ، بۇ سۆزلهر، مهخسىدىڭ بويىنچه دېيىلىپ بولدى دهيدۇ، 

مۇنداق دېدى، ئى ئهبۇ ھۈرهيره قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ مهخلۇقلىرىدىن سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
شتۇرۇلىدىغان كىشىلهر ئهنه ئاشۇ ئۈچ كىشىدۇر، يهنى جا تۇنجى بولۇپ دوۋزاخ ئوتى يېقىلىدىغان، تۇتا

شېھىد، شۆھرهتپهرهس سېخى، رىياخور دامولالم، قارى، ھاجىمدۇر، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، 
  . رىياخور ھاجى باشقا خاتىرىده سۆزلىنىدۇ  .سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1714
رۇخسهت بېرىشىمگه تا خوراز توغرىسىدا سۆزلهپ ھهقىقهتهن، ئالالھ ماڭا بىر كات :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

چىقىپ تۇرىدۇ، بوينى بولسا، ئهرشنىڭ تهھتىده زېمىندىن قىلدى، ئۇ خورازنىڭ ئىككى پۇتى ئهڭ تۆۋهنكى 
نېمىدېگهن قاتلىشىپ، ئىگىلىپ تۇرىدۇ، ۋهھالهنكى، ئۇ مۇنداق دهپ تۇرىدۇ، ئى ئالالھ، سىلى پاك، سىلى 

مۇنداق جاۋاب قايتۇرىدۇ، ئهنه شۇ پاكلىقىمنى، ئۇلۇغلۇقىمنى مېنىڭ نامىم بىلهن  ئالالھ ئۇنىڭغا! ئۇلۇغ ھه
  .يالغان قهسهم قىلغان كىشى ھهرگىز بىلمهيدۇ، ئهبۇششهيىخ، ھاكىم،تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،الھۇ ئهنھائائىشه رهزىيهل. 1715
ھهقىقهتهن ئالالھ، مېنى ھهق دىننى، ھهقىقهتنى يهتكۈزگۈچى قىلىپ ئهۋهتتى، كىشىلهرگه  :مۇنداق دېگهن

ۇ تېرىپ، ھاالك قىلغۇچى قىلمىدى، مېنى بپاسات مۇشهققهت سېلىپ قويغۇچى، قاتتىق قىلىپ قويغۇچى، 
ھهقىقهتنى يهتكۈز، ئاسان قىل، قاتتىق قىلىپ قويما، . ئهۋهتمىدى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھمهقسهتته 
  .بهرگىن، قاچۇرۇۋهتمهبېشارهت 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1716
ئهتراپلىرىغا قىلىپ قويۇپ، سۇرىيه ئالالھ مېنىڭ ئالدىمنى شام يهنى ھازىرقى    ھهقىقهتهن، :مۇنداق دېگهن

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئارقامنى، ئۇچامنى بولسا، يهمهن تهرهپكه قىلىپ قويۇپ، مۇنداق دېدى، ئى مۇھهممهد 
غهنىيمهت ۋه رىزىق مۈلۈكىنى  –مال  ، ھهقىقهتهن مهن ساڭا ئالدىڭدىكىنى يهنى شامنى، ئهھلىنى،ۋهسهللهم

بولسا، ساڭا مهدهت، ياردهم قىلىپ بهردىم، ئىسالم دىنى دائىم زىياده بولۇپ،    قىلىپ بهردىم، ئارقاڭدىكىنى
كېڭىيىپ تۇرىدۇ، شېرىك ۋه ئۇنىڭ ئهھلى مۇشرىكالر كامالپ يوقايدۇ، ھهتتا، ئىككى ئايال كىشى 

پهقهت ئىمام، خهلىپىنىڭ زۇلۇم، جهۋرىسى باشقا بۇ مۇستهسنادۇر،بۇ  ، سهپهر قىالاليدۇ،سهير قورقماستىن، 
ئايالالر شۇجهۋرى زۇلۇمدىن قورقىدۇ، جېنىم قولىدا بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مۇشۇ يۇلتۇز يهتكهن 

كۈندۈزلهر يوقىمايدۇ، يهنى بۇ ئىسالم دىنى يهرشارى بويىچه تارقاپ  –جايغا، بۇ دىن يهتمهي تۇرۇپ كېچه 
مۆجىزه بولدى، روشهن بۇ ھهدىس . يهتمهي تۇرۇپ قىيامهت قايىم بولمايدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

  .راستتىنال شام ئىشغال قىلىندى، غهنىيمهت رىزىق قىلىندى، ئىسالم دىنى يهرشارىنىڭ پۈتۈن جايلىرىغا يهتتى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋاسىلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1717
قۇرهيىشنى ھهقىقهتهن ئالالھتائاال كهنانه قهبىلىسىنى ئىسمائىلنىڭ بالىلىرىدىن تاللىدى،  :مۇنداق دېگهن

كهنانهدىن تاللىدى، قۇرهيىشلهردىن ھاشىم جهمهتىنى تاللىدى، ھاشىم جهمهتىدىن مېنى تاللىدى، مۇسلىم، 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن   ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھ. 1718
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنرىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

» ئهكبهر سۇبھانهلال، ۋهلھهمدۇلىلالھ ۋهالئىالھه ئىللهلالھ ۋهلالھۇ«سۆزلهردىن تۆتنى تاللىدى، ئۇالر بولسا، 
مهئسىيهت ئۆچۈرۈلىدۇ،كىم  –گۇناھ  20ياخشىلىق يېزىلىپ، ئۇنىڭدىن  20كىم سۇبىھانهلالھ دېسه، ئۇنىڭغا 

ياخشىلىق  20كىم الئىالھه ئىللهلالھ دېسه، يهنه شۇنداق . ئالالھ ئهكبهر دىسه، يهنه شۇنداق بولىدۇ
ساناالر  –ئالهمىيىن دېسه، يهنى بارلىق ھهمدۇ خاتالىق ئۆچۈرۈلىدۇ، كىم ئهلھهمدۇلىلالھى رهببىل 20يېزىلىپ، 

 –گۇناھى  30ياخشىلىق يېزىلىپ،  30ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھقا خاستۇر دېسه، بۇ كىشىگه 
  .مهئسىيهت، خاتالىقلىرى ئۆچۈرۈلىدۇ، ئهھمهد، ھاكىم، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1719
ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال، بهدرى ئهھلىگه ئاشكارا بىلدۈرۈپ، قاراپ تۇرۇپ، مۇنداق  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

شۈبھىسىز مهن سىلهر ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىپ  –ىنىڭالرنى قىلىڭالر، شهك دهۋهتكهن، سىلهر خالىغ
  .كهچۈرىۋهتتىم، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، بهدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالرنىڭ پهزىلىتى ئايهت، ھهدىسته كۆپتۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهمرۇ ئىبنى خارجهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1720

يهنى مىراس (ھهقىقهتهن، ئالالھ ھهربىر ھهق ئىگىسىگه ئۇنىڭ ھهققىنى بهردى  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
مايدۇ، باال كۆرپىنىڭ، زىناخورغا تاش چالما مانا ئهمدى ۋارىسالر ئۈچۈن ۋهسىيهت قىلىن) قانۇنى بىلهن بهردى

  .يهنى رىجىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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لهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهخالىد ئىبنى ئۇبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1721
ھهقىقهتهن، ئالالھ، سىلهرگه ئۆز ئهمهللىرىڭالرغا زىياده ئارتۇق پهزلى ئاتا قىلىپ،  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

نى ۋهسىيهت قىلىش ھوقۇقىنى بهردى، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن، 3/1ۋاپات تېپىۋاتقاندىمۇ ماللىرىڭالرنىڭ 
سهدىقه قىلسا، زىياده ساۋاب، ئهجىر ئالىدۇ، بۇ نى ۋهسىيهت قىلىپ، 3/1يهنى جان ئۈزۈش ئالدىدا مالنىڭ 

  .ئالالھنىڭ پهزلى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1722
كۈندۈزده بهش ۋاخ نامازنى پهرىز قىلدى،  –بهندىلهرگه بىر كېچه  ھهقىقهتهن، ئالالھ :مۇنداق دېگهن

  .ئۇنى زىياده كام قىلىش ھوقۇقى يوقھېچكىمنىڭ ئهۋسهتته بار، سهھىھ، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇكى، جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 1723
مهنىسى (ھهقىقهتهن ئالالھ مېنى، مهدىينىنى تهييىب دهپ ئاتىشىمغا بۇيرىدى،  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) پاك، پاكىز تازىلىغۇچى
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رهسۇلۇلالھ ئهشئهرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،   ھارىس ئىبنى ھارىس. 1724
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال، يهھيا ئهلهيھىسساالمنى بهش : دېگهن مۇنداق   سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

كهلىمىگه ئهمهل قىلىشقا، ۋه ئۇ كهلىمىلهرگه بهنى ئىسرائىلالرنىڭمۇ ئهمهل قىلىشىنى بۇيرۇشقا ئهمىر قىلدى، 
پهرماننى كېچىكتۈرگهندهك قىالتتى، ئاندىن، ئالالھ ئهيسا  –بۇيرۇق چۈشۈردى، يهھيا ئهلهيھىسساالم بۇ ئهمىر 

ۋهھى قىلدى، يهھياغا ئهيسا ئهلهيھىسساالم  ئهلهيھىسساالمغا يا ئۇ يهتكۈزسۇن ياكى سهن يهتكۈزگىن دهپ
كېلىپ مۇنداق دېدى، سهن بهش كهلىمىگه ئهمهل قىلىشقا ۋه بهنى ئىسرائىلالرنىڭمۇ ئهمهل قىلىشىنى 

يهھيا ئهلهيھىسساالم . بۇيرۇشقا يهتكۈزۈشكه بۇيرۇلۇپسهن، يا سهن يهتكۈزگىن، ياكى مهن يهتكۈزىمهن
كېتىپ، مېنىڭ قاتتىق ئىلگىرىلهپ هن، ئهگهر سهن بۇ ئىشتا مهندىن ، ھهقىقهتهن م!ئۇنىڭغا، يارۇھۇلالھ

، بهنى ئىسرائىلالرنى ةد–ئازابقا قېلىشىمدىن قورقىمهن، ياكى مېنى يهر يۈتۈپ كېتىشىدىن قورقىمهن، دېدى 
ئېگىز مهسجىدى ئهقسا، بهيتۇلمۇقهددهسكه توپلىدى، ھهتتا، مهسجىد لىق تولدى، ئاندىن ئۇ، مۇنبهردهك 

سانا ئېيتىپ، مۇنداق دېدى، ھهقىقهتهن ئالالھ مېنى بهش كهلىمىگه  –جايدا ئولتۇرۇپ، ئالالھقا ھهمدۇ بىر 
  .ۋه سىلهرنىڭمۇ ئهمهل قىلىشىڭالرنى بۇيرۇشۇمغا ئهمىر، پهرمان چۈشۈردى  ئهمهل قىلىشىمغا

مىسالى، يهنى ئالالھقا ھىچنېمېنى شېرىك كهلتۈرمهستىن، ئالالھقىال ئىبادهت قىلسىىلهر، بۇنىڭ . 1
ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهن كىشىنىڭ مىسالى، مۇنۇ ۋهقهگه ئوخشايدۇ، بىر كىشى بىر قۇلنى خالس مېلىدىن 

كۈمۈشكه سېتىۋالىدۇ، ئاندىن ئۆيده تۇرغۇزۇپ، ئىشلهپ خىزمهت قىل، ئىش ھهققىنى ماڭا ئېلىپ  –ئالتۇن 
نغا ئاپىرىپ بېرىدۇ، قايسىڭالر ئۆز قۇلىنىڭ كهل دهيدۇ، ئۇ قۇل ئىشلهپ، ئىش ھهققىنى باشقا بىر خوجايى

ئاشۇنداق بولۇشىغا رازى بولىدۇ؟ ھهقىقهتهن ئالالھ سىلهرنى ياراتتى، سىلهرگه رىزىق بهردى، سىلهر ئالالھقىال 
  .ئىبادهت قىلىڭالر، ئالالھقا ھېچنېمېنى شېرىك كهلتۈرمهڭالر

بۇياققا قارىماڭالر،  –تۇرغان چاغدا، ئۇياق ئالالھ سىلهرنى ناماز ئوقۇشۇڭالرغا بۇيرىدى، نامازغا . 2
بۇياققا قارىمىسىال، ئۇ بهندىسىگه ئۆز  –ھهقىقهتهن ئالالھ ئهززه ۋه جهلله بهندىسى نامازدىكى چاغدا ئۇياق 

  .يۈزى بىلهن ئالدىنى قىلىدۇ

بۇ كىشى مۇنۇ كىشىنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ، : ئالالھ سىلهرنى روزا تۇتۇشقا بۇيرىدى، ئۇنىڭ مىسالى. 3
مىسكه ئهنبهر بىلهن جامائهت ئارىسىدا يۈرىدۇ، ھهربىر كىشى ئۇ مىسكىنىڭ پۇرىقىدىن تاپااليدۇ، تولۇن بىر 

  .ھهقىقهتهن روزا تۇتقۇچىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى، ئالالھنىڭ نهزلىده مىسكىنىڭ پۇرىقىدىنمۇ خۇشپۇراقراقتۇر

يرىدى، ئۇنىڭ مىسالى، مۇنۇ كىشىنىڭ ۋهقهسىگه ئالالھ سىلهرنى سهدىقه بېرىشكه، زاكات بېرىشكه بۇ. 4
ئوخشايدۇ، بۇ كىشىنى دۈشمهنلهر ئهسىر ئالىدۇ، ئۇالر ئۇنىڭ ئىككى قولىنى مۈرىسىگه باغالپ تاقاق سېلىپ، 

جازا مهيدانىغا ئېلىپ ماڭغاندا، بۇ كىشى ئۇالرغا سىلهردىن . كاللىسىنى ئالغىلى مهيدانغا ئېلىپ ماڭىدۇ
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تولىدىن فىدىيه بېرىپ، ئاخىرى ئۇ ئۆز  -ئۈچۈن فىدىيه بهرسهم بوالمدۇ؟ دهپ ئاز جېنىمنى قۇتقۇزۇشۇم
  )زاكات، سهدىقه بهرگۈچى ئهنه شۇنداق قۇتۇلىدۇ(جېنىنى قۇتقۇزىدۇ، 

ئالالھ سىلهرنى ئالالھنى كۆپ ئهسلهپ، زىكرى ئېيتىشىڭالرغا بۇيرىدى، ئۇنىڭ مىسالى، مۇنۇ . 5
كىشىنى دۈشمهن كهينىدىن ئاختۇرۇپ، تىز قوغالپ كېلىدۇ، ئاندىن بۇ كىشىنىڭ ۋهقهسىگه ئوخشاشتۇر، بۇ 

جېنىنى ساقالپ قالىدۇ، ھهقىقهتهن بهنده ئالالھنى   كىشى مهھكهم بىر قورغانغا كىرىۋېلىپ، بۇ قورغاندا
رهسۇلۇلالھ (ئهسلهش، زىكرى بىلهن تۇرسا، شهيتان دۈشمهندىن پۇختا قورغان بىلهن ساقالنغان بولىدۇ،

  )دېدى نداق مۇ    س

  .ئالالھ مېنى بۇيرۇغان بهش ئىشقا مهنمۇ سىلهرنى بۇيرۇيمهن 

  الزىم تۇتۇڭالر) مهيلى مهسجىد جامائىتى بولسۇن، مهيلى خهلىپه جامائىتى بولسۇن(جامائهتنى . 1

رهسۇلۇلالھ ، بۇ(ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش، . 5ھىجرهت قىلىش، . 4ئىتائهت قىلىش، . 3ئاڭالش، . 2
ھهقىقهتهن كىم جامائهتتىن بىر غېرىچ ئايرىلسا، ئۇ ئىسالم دىنىنىڭ ) سۆزىالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ سهللهل

قىلىپ، قايتىپ كېلىشى بۇنىڭدىن تهۋبه ھالقىسىنى، بويۇنچىقىنى بوينىدىن سۇغۇرۇپ ئېلىۋهتكهن بولىدۇ، 
ىنى قىلسا، گهرچه ئۇ ئۆزىنى مۇستهسنادۇر، كىم جاھالىيهت چاقىرقى بىلهن چاقىرسا، جاھىلىيهت دۇئالىر

مۇسۇلمان دهپ داۋا قىلسىمۇ، ناماز ئوقۇپ روزا تۇتسىمۇ، يهنىال جهھهننهمده تىزلىنىپ ئولتۇرىدىغانالرنىڭ 
جۈملىسىدىن بولۇپ كېتىدۇ، سىلهر ئالالھنىڭ چاقىرىقى بىلهن چاقىرىڭالركى، ئالالھ سىلهرنى مۇسۇلمانالر، 

ئاتىدى، ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ھهببان، بۇخارى    پمۆئمىنلهر ئالالھنىڭ بهندىلىرى ده
يهھيا، ئهيسا ۋه بهنى ئىسرائىلالر بۇيرۇلغان بهش ئىش، ھازىرمۇ ئىسالم يۇقىرىقى . تارىخدا توپلىغان، سهھىھ

لهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلدىنىنىڭ ئاساسلىق بهش تۈۋرۈكى، پهش پهرىزدۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن 
بۇ بهش نهرسىنى تهكىتلهپ بۇيرۇغان، يالغۇز سىلهرال ئهمهس، بۇرۇنقىالرمۇ بۇيرۇلغان، بۇ قهدىمى ئىبادهت 

  .دهۋىتىپ،يانا بهش نهرسىگه بۇيرىدى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھهممار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  ئىياز ئىبنى. 1725
ھهقىقهتهن ئالالھ ماڭا مۇنداق ۋهھى قىلدى، ئۆزۈڭالرنى ناھايىتى كهمتهر، تۆۋهن  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بىر كىشىگه تاجاۋۇز  تۇتۇڭالر، بىر كىشى يهنه بىر كىشىگه پهخىر قىلمىسۇن، پهخىرلهنمىسۇن، بىر كىشى يهنه
  .قىلمىسۇن، ھهددىدىن ئاشمىسۇن، زۇلۇم قىلمىسۇن، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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هللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى ، . 1726
، ئۆزۈڭالرنى تۆۋهن بۇلۇڭالر ھهقىقهتهن ئالالھ، ماڭا مۇنداق ۋهھى قىلدى، ئۆزئارا كهمتهر  :مۇنداق دېگهن

تۇتۇڭالر، بهزىڭالر بهزىڭالرغا زۇلۇم قىلمىسۇن، تاجاۋۇز قىلمىسۇن، ھهددىدىن ئاشمىسۇن، ئىبنى ماجه، 
  .بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، ھهسهن

 "ZN�${³ هZ 4�L� : yQ ��  � n�) L .12	 $_��  �*@e� ��*k�D >@�, �/ L .12	 E0�� �� >�_, ��R�	 ��� � $i��/ ?�, �/ ���
 dI'�	 �09�	 PN/ L MG$@  � n�) �/ ) �[ ( .F{$  �  .  

ى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1727
شۈبھىسىز، كىم ئىلىم تهلهپ قىلىپ،  –ھهقىقهتهن ئالالھ ماڭا مۇنداق ۋهھى قىلدى، شهك  :مۇنداق دېگهن

بىر يولغا يول سالسا، بىر يولغا ماڭسا، مهن ئۇنىڭغا جهننهتنىڭ يولىنى ئاسان قىلىپ بېرىمهن، مهن كىمنىڭ 
قويسام، شۇ ئىككى كۆزگه ئۇنىڭغا جهننهتنى  ئىككى كۆزىنى ئېلىۋالغان بولسام، يهنى كور، ئهما قىلىپ
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بېرىمهن، ئىلىمدىكى پهزىلهت، ئىبادهتتىكى پهزىلهتتىن، ئىلىمدىكى پهزلى ئىبادهتتىكى پهزلىدىن 
  .تهقۋالىقتۇر، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ -ياخشىدۇر، دىننىڭ ئاساسلىق نىزامى، پۇت تىرهپ تۇرغۇچىسى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1728
بارلىق كىشىلهرگه ھهتتا، سېرىق تهنلىك، قارا تهنلىكلهرگىمۇ پهيغهمبهر،  ھهقىقهتهن ئالالھ مېنى :دېگهن

ئهلچى قىلىپ ئهۋهتتى، ماڭا دىنسىزالرنىڭ قهلبىگه قورقۇنچ سېلىش بىلهن ياردهم بېرىلدى، ماڭا غهنىيمهت 
 ھهممه يېرى مهسجىد ۋه پاكلىغۇچى يهنى تهيهممۇم قىلىش دۇرۇسزېمىننىڭ ھاالل قىلىندى، مهن ئۈچۈن 

بولىدىغان قىلىندى، ماڭا قىيامهت كۈنى ئۈممىتىمدىن گۇناھكار ئاسىيالرغا شاپائهت قىلىشىم بېرىلدى، ئىبنى 
  .ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيه. 1729 
ۋهسۋهسه قىلغان   ھهقىقهتهن ئالالھ، ئۈممىتىم ئۈچۈن ئۇالرنىڭ دىللىرى :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهمهل قىلسا، سۆزلىسه (نهرسىلهرنى ئهمهل قىلىۋهتمىسىال، ئاغىزىدا سۆزلىۋهتمىسىال، ئهپۇ قىلىپ، ئۆتىۋهتتى، 
  .شۇنداقال ئۇالر مهجبۇرالنغان ئىشالرنىمۇ ئۆتىۋهتتى، ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) يېزىلىدۇ
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 1730
ھهقىقهتهن ئالالھ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

ئۈممىتىم ئۈچۈن ئۇالرنىڭ دىلىدىكى خۇتۇرلىرى پهيدا قىلغان،ئىچىده سۆزلىگهن نهرسىلهرنى ئېغىزىدا 
سۆزلىسه ئهمهلىيهت قىلىنىدۇ، لېكىن، بۇ (ىال ياكى ئهمهل قىلىۋهتمىسىال ئهپۇ قىلىپ ئۆتىۋهتتى، سۆزلىۋهتمىس

كىبىر قىلىش، ھهسهد قىلىش، : قىلىقى كىرمهيدۇ، مهسىلهنقهلبنىڭ پائالىيىتى، قهلبنىڭ خوتۇر ھىممهتكه 
ھهدىسنى بهيھهقى، يۇقىرىقى ) ئاداۋهت، رىيا قىلىشالر، مهنمهنلىك، تهئهججۈپلىنىشلهر گۇناھ ھېسابلىنىدۇ

  .تهبرانى تۆت كىتاب توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ ىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ زهر، ئىبنى ئابباس سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالردىن ر. 1731
ھهقىقهتهن ئالالھ مهن ئۈچۈن ئۈممىتىمدىن خاتاالشقان : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىشالرنى، ئۇنۇتقان ئىشالرنى، مهجبۇرالنغان ئىشالرنى ئهپۇ قىلىپ ئۆتىۋهتتى، ئهھمهد، ئىبنى ماجه، 
ن ئىشىدا ئهپۇ قىلىش، ئايهتته، سهھىھ ھهدىسلهرده كۆپ، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، خاتاالشقا

مۇجتهھىد خاتاالشسا، بىر ئهجىر ئالىدۇ، مهجبۇرالنغان ئىشمۇ دىلىدا ئىماننى يوشۇرۇپ، تىلىدا باشقا سۆزنى 
  .سۆزلهپ قويۇش ئايىتىده باردۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1732
ھهقىقهتهن ئالالھ مهن ئۈچۈن ئۈممىتىمدىن ئۇالرنىڭ دىللىرى خوتۇر ۋهسۋهسه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 ئهپۇ قىلىپ ئۆتىۋهتتى، بۇخارى، ئهھمهد، قىلغان ئىشالرنى ئهمهل قىلىپ سالمىسال ياكى سۆزلهپ سالمىسىال
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ ئهبۇ ھۈرهيره مۇئاز ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 1733
ھهقىقهتهن ئالالھ سىلهرگه ۋاپات تېپىشىڭالرنىڭ ئالدىدا : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

نى سهدىقه قىلىپ بهردى، ئۇنى سىلهرگه ئهمهللىرىڭالرغا زىياده، ئارتۇق پهزلى قىلىپ 3/1مېلىڭالرنىڭ 
ئىبنى ماجه، تهبرانى توپلىغان، ) ۋهسىيهت قىلىپ ساۋاب تاپىسىلهرنى سهدىقه قىلىپ، 3/1يهنى (بهردى، 
  .ھهسهن
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ۋهسهللهم، ھهج  بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى. 1734
ھهقىقهتهن ئالالھ سىلهرگه مۇشۇ : دېگهن پائالىيىتىده جهمئىي تېغىدا توپلىشىپ تۇرغاننىڭ ئهتىگىنى مۇنداق 

يىغىلىپ توپالشقىنىڭالرغا پهزىلهت ئاتا قىلدى، يامانلىق قىلىدىغىنىڭالرغا ياخشىڭالرنىڭ سهۋهبىدىن بهردى، 
ھهدىس،  – 3015الھنىڭ ئىسمى بىلهن كۈچۈڭالر، ئىبنى ماجه ياخشىڭالرغا بولسا، سورىغىنىنى بهردى، ئال

  .سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1735
ھهقىقهتهن ئالالھ بهرىكهتنى زوھۇرلۇق يېيىشته، نهرسىلهرنى كهمچهنلهشته : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  ).ئاشلىقنى كهمچهنلهپ، جىڭالپ ئېلىڭ. (قىلدى، شىيرازى توپلىدى، ھهسهن
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ھهقىقهتهن ئالالھ ھهق، ھهقىقهتنى : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1736
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ تىلىدا ۋه قهلبىده قىلدى، بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ئۆمهردىن، 

كىم، ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، تهبرانى، بىالل، مۇئاۋىيه ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئهبۇ زهردىن، ئهبۇ يهئال ھا
 –بۇ سهھىھ ھهدىستىن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ ئىش . ، سهھىھتوپلىغانرهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 

  .ئىزلىرىنى، سۆزلىرىنى، تارىخنى مۇسۇلمانالر چىڭ تۇتۇشى الزىم
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1737
ئازال ۋاقتىنى ھهقىقهتهن ئالالھ، پۈتۈن دۇنيانى يهنى بۇ دۇنيانىڭ ئۆمرىنى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ادىن پهقهت ئازال قالدى، ئۇ خۇددى تاغنىڭ ئۈستىدىكى سۇ يىغىلىپ قالىدىغان قىلغاندۇر، بۇ دۇني
كۆلچهكنىڭ سۈزۈك سۈيى ئېقىپ، ئىچىلىپ تۈگهپ، كىر، الي سۈيى قالغاندهكال ئىشتۇر، يهنى شۇنچىلىك 

  .قالدى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
N�${ "Zه  n*(�	 $��9�	 � ./A	 qu[ 3	u  nRg K$R5 ) n� (9@  � N�${8 هI$m�A	 90b0 ��  

ئابدۇلالھ ئىبنى يهزىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1738
، ھهقىقهتهن ئالالھ، بۇ ئۈممهتنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئازابنى ئۆلتۈرۈلۈش، دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .سهھىھقهتلى قىلىنىش قىلدى، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، 
N�${ "Zه  $��9�� N�/ �G6 v� �/ ��  $/ nRg K$R5 ) �[ �� �� ("$�+, �� P$���	 �   

زهھھاك ئىبنى سوفىيان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1739
، ئۇ ئاخىرىدا نده دېگهئى زهھھاك تائامىڭ نېمه؟ ئۇ گۆش بىلهن سۈت : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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نېمىگه ئايلىنىدۇ؟ ئۇ سىلى بىلىدىغان نهرسىگه ئايلىنىدۇ دېدى، ئاندىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم، ھهقىقهتهن ئالالھ ئادهم بالىلىرىدىن چىقىدىغان نهرسىنى يهنى نىجاسهتنى بۇ دۇنياغا مىسال 

اقىۋىتى نىجاسهت بولغاندهك، بۇ دۇنيانىڭ ئاقىۋىتى يهنى ئاشۇ گۆش بىلهن سۈتنىڭ ئ(قىلغاندۇر دېدى، 
ھهدىس،  – 15185ئهھمهد ) مۇشهققهت بولىدۇ –، خارلىق، جاپا خارابلىق رهسۋاچىلىق، پۇشايمان،

  .تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان
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سهئىد ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1739

ى ۋاقىت بهلگىلهش، ۋاقىت توختىدىغان قىلدى، ھهقىقهتهن ئالالھ بۇ ئايالرن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
يېڭى ئاينى كۆرسهڭالر، روزا تۇتۇڭالر، يهنه ئاخىرىدا يېڭى ئاينى كۆرگهنده، ھېيت نامىزىنى ئوقۇپ رامزاندا 

كۈننى ساناڭالر، ئىبنى سهئىد،  30يهڭالر، ئهگهر ھاۋا تۇتۇق بولۇپ قالسا، ئوتتۇزنى يهنى شهئباندىن 
  .هھىھتهبرانى توپلىغان، س
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ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1740
بهنده قىلدى، مېنى جهببار، ھهقىقهتهن ئالالھ مېنى سېخى، ھۆرمهتلىك ئۇلۇغ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

زومىگهر، زۇلۇمكهش، زالىم، ھهقىقهتكه بويۇنتاۋلىق قىلىدىغان، ھهقىقهتتىن مايىل بولىدىغان قىلمىدى، 
  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن

 ) ���� (N�${ "Zه  &$2	 �c n�� K$R5   ) ! � ( G'R�/ ��	 �  ) �� ( ./$/� \� �  ) P (��	 �   �  ) �D$�  ��	 ( � 
�  ��	 � L��$g  

يهنى جهمئىييىل ھهقىقهتهن ئالالھ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1741
، مۇسلىم، تىرمىزى، ئىبنى كۆرىدۇ گۈزهل، ئهڭ گۈزهل، ئوخشىشى يوق گۈزهل، ئالالھ،گۈزهللىكىنى ياخشى 

ن، ھاكىم، ئىبنى ئۆمهردىن، ئىبنى ئهساكىر جابىر ئىبنى ئۆمهر مهسئۇددىن، تهبرانى ئهبۇ ئۇمامهتتى
  .، سهھىھتوپلىغانرهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 

N�${ "Zه O¸$@*�	 L O�@�	 �`@0 L q9@  4�  �*R� �e� |�0 "� �c L &$2	 �c n�� K$R5)9�R, \� �R@[  

ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 1742
ۋه ئۆز نېئمىتىنىڭ كۆرىدۇ ھهقىقهتهن ئالالھ گۈزهلدۇر، ھهر جهھهتتىن گۈزهللىكنى ياخشى : مۇنداق دېگهن

، ئالالھ كىشىلهرنىڭ ئالدىدا كۆرىدۇ ئهسىرى، تهسىرى، بهندىسىنىڭ ئۈستىده كۆرۈلۈشىنى ياخشى 
كىن، مىسكىن بولۇۋالىدىغان ئۆزىنى پېقىر، يوقسىز كۆرسىتىدىغان، ھاجهتمهن بولۇۋالغان، قاتتىق غهم

  .ئۈمۈتسىز كىشىنى ئۆچ كۆرىدۇ، يامان كۆرىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
N�${ "Zه  $_)$�+, q�i0 L �NQA	 ³$R/ �c L &$2	 �c n�� K$R5 ) �� (��$g �   

ىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن. 1743
ھهقىقهتهن ئالالھ مىسلىسىز گۈزهلدۇر، گۈزهللىكنى ياخشى كۆرىدۇ ۋه ئېسىل، يۈكسهك، : مۇنداق دېگهن

ياخشى ئهخالقنى ياخشى كۆرىدۇ، ئهخالقنىڭ ناچار، ھاقارهتلىك، رهزىللىرىنى، پهسكهشلىرىنى يامان 
  .س ئهۋسهتته بار بولۇپ، سهھىھكۆرىدۇ، ياقتۇرمايدۇ، بۇ ھهدى

 ) ���� ( $_)$�+, q�i0 L �NQA	 ³$R/ �c L G'2	 �c G	'g K$R5 �	 "Z ) �[ ( �	9�@  �� .��� �  ) n� (O$@  ��	 �   
تهلھه ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1744

 كۆرىدۇ، سېخىنى ياخشى سېخىيدۇرھهقىقهتهن، ئالالھ كاتتا : هلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنسهللهلالھۇ ئ
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، رهزىل، پهسكهش، چاكىنا، ناچار ئهخالقنى يامان  كۆرىدۇياخشى  ئهخالقالرنى، ئېسىل، ياخشى، ئالى 
  .، بهيھهقى، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ كۆرىدۇ

  �, L n�+�	 .i/ �  �@� �	 "Z . $, ³ >�� $]Z L B� 89R� 9�A n» B L j�@< 9�A n» X $]h) B� p1/�a	 L �	 &',I $_��
�w1�	 y± '_) n�*< �� n*< �/ L 9F1a BZ $_*r<$, (*�0 B L $[�^V 9�R0 B L $_D'V 4�*  B �	�� qu[ ® $, $]Z L B� I$] �/ "� $/Z �0

(�	 n[� G$(0 "� $/Z L n(R0 n�* ) G � �� ( M�0�[ \� � .  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1745

ھهقىقهتهن، ئالالھ مهككىدىن پىلنى توسۇپ توختاتقان ئىدى، ئهمدى مهككىگه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
، ھهقىقهتهن مهككه مهندىن بۇرۇن بىرهر  بۇلۇڭالر، ئاگاھ قىلدىغالىب ئهلچىنى يهنى مېنى ۋه مۆئمىنلهرنى 

  .كىشىگه ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ھاالل قىلىنمىغان، مهندىن كىيىنمۇ ھېچ كىشىگه ھاالل بولمايدۇ
، مهككه مهن ئۈچۈن پهقهت بىر سائهتال ھاالل قىلىنغان، دىققهت قىلىڭالر، ھهقىقهتهن  بۇلۇڭالركىئاگاھ 

 –تىم بىلهنمۇ مۇشۇ سائهتتىن باشالپ ھارامدۇر، ھاالل قىلىنمايدۇ، ئۇنىڭ شاخ مهككه مېنىڭ مۇشۇ سائى
شۇمبىلىرى، شوخىلىرى پۇتالمايدۇ، دهرهخلىرى كېسىلمهيدۇ، مهككىده چۈشۈپ قالغان نهرسىنى پهقهت شۇ 

ئادىمى نهرسىنىڭ ئىگىسى، تهلهپ قىلىپ ئىزدىگۈچى ئاالاليدۇ، باشقا كىشىلهر ئېلىۋالمايدۇ، كىمنىڭ يېقىن 
ئۆلتۈرۈلسه، ئۇ مۇنۇ ئىككى خىل كۆز قاراشنىڭ بىرىنى تالاليدۇ، يا قاتىلدىن دىيهت، خۇن پۇلىنى ئالىدۇ، 

تۆگه ياكى قاتىلدىن قىساس ئالىدۇ، يهنى قاتىل ئۆلتۈرۈلىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد  100ئۇ 
  .توپلىغان، سهھىھ

� L $_1ª L .*�a	 ��� L �%	 ��� �	 "Z �1ª L �0º%	 �� ) G (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1746

ھهقىقهتهن ئالالھ ھاراقنى ھارام قىلدى، ئۆزى ئۆلگهن ئۆلۈكنى ۋه ئۇنىڭ پۇلىنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
تۆگه، ئات، . ئۇنىڭ پۇلىنى ھارام قىلدى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھھارام قىلدى، توڭگۇز، چوشقىنى ۋه 

  !كاال، قويالر ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ ئۆلۈكنى ساتسا، پۇلىمۇ ھارام بولىدۇ، دهلىل ئهنه
E[ �� �5'�	 MN� sG	# L �	y@`�	 L .�'i�	 L Iba	 L ���a	 L �%	 ®/� 4�  ��� �	 "Z(L�  ��	 �   

همرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئ. 1747
ھهقىقهتهن ئالالھ مېنىڭ ئۈممىتىمگه ھاراقنى، قىمارنى، مىزره ئىسىملىك قوناق، ئارپا، : مۇنداق دېگهن

جهملهر، ھهبهشىيلهر ياسالغان مهست قىلغۇچى ئىچىملىكنى، شىشىخالنى، دۇمباقنى، باربىتنى، ئهغدايدا ۇب
ماڭا ۋىتىر نامىزىنى زىياده ) قاتتىق مهنئى قىلىپ چهكلىدى(قوناقدىن ياسايدىغان ھاراقنى ھارام قىلدى، 

  .ھهدىستىن ۋىتىر ۋاجىپ دېدى ۇب ئالىمالر. قىلىپ بهردى، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
nD L .�'i�	 L Iba	 L ���a	 L �%	 �i��  ��� �	 "Z  �	�� �i�/ ) E[ (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1748
ھهقىقهتهن ئالالھ سىلهرگه ھاراقنى، قىمارنى، مىزره ئىسىملىك مهسىت قىلغۇچى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ىتنى ھارام قىلدى، ھهرقانداق مهسىت قىلغۇچى ھارامدۇر، خال، دۇمباق، باربىھاراقنى، كوبهت يهنى شىش
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

ھهرقانداق مهسىت قىلغۇچى ھارام، مهست قىلىش ئىللىتى تېپىلغان ھهرقانداق ئىچىملىكمۇ ھارام، 
  .چۈنكى، ئىللهت سهۋهبى ھاراق بىلهن بىردۇر، مانا بۇ قىياستۇر

 ) ���� (�i��  ��� K$R5 �	 "Z: �i� q�D L !$[ L $R1/ L !$1@�	 G�L L !$_/A	 �'(  : &$a	 . $�Z L &	���	 M��D L &$< L n�<
 ) � (.@RV �� My`a	 �   

مۇغهيرهت ئىبنى شۇئبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1749
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رگه ئانىالرغا ۋارقىراشنى، بويۇن قېقىشنى، قىز ھهقىقهتهن ئالالھ سىله: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
بالىالرنى تېرىك كۆمۈۋېتىشنى بېرىشكه تېگىشلىك باشقىالرنىڭ ھهققىنى چهكلهپ، توسۇپ قېلىشنى، ئېلىشقا 

يهنى باشقىالرنىڭ ھهققىنى (تېگىشلىك بولمىغان باشقىالرنىڭ ھهققىنى ئېلىۋېلىشنى ھارام قىلدى، 
، ئالالھ، سىلهرگه قىيىل قالنى يهنى مۇنداق )هرمهي قېلىشنى ھارام قىلدىئېلىۋېلىشنى ياكى ھهققىنى ب

سوئال ئۆسهك سۆزلهرنى قىلىپ، پاراڭ سېلىشنى، كۆپ  دېگهندهك، پاالنى مۇنداق دهپتۇ دېيىلىپتۇ
 بۇ ھهدىسته ھارام. ، ياقتۇرمايدۇ، بهيھهقى توپلىغان كۆرىدۇسوراۋېرىشنى، مالالرنى زايا قىلىۋېتىشنى يامان 

  بار ئىكهن، سهھىھ مهكروھۋه 
 ) ���� ( ®�� n[� 4�  L .<9m�	 j�  ��� �	 "Z ) 9R, ��	 ( j�  �� ���	 � .  

ھهسهن ئىبنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1750
زاكاتنى ھارام  –تىمگه سهدىقه يهنى ئۆشره ھهقىقهتهن ئالالھ ماڭا ۋه ئهھلى بهي: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

   .قىلدى، ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ
< ³ n» X L 89R� 9�A n» B L j�@< 9�A n» X ./$�(�	 �'0 KZ �	 ./�� �	�� j_) ¢IA	 L !	'��	 E�Q �'0 .i/ ��� �	 "Z 
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1751

ياراتقاندىن باشالپ ھارام  زېمىنالرنىھهقىقهتهن ئالالھ مهككىنى ئاسمانالرنى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
مهككه ھازىرمۇ ئالالھنىڭ ھارام قىلىشى بىلهن قىيامهت كۈنىگىچه ھارامدۇر، مهندىن بۇرۇنمۇ  قىلغان ئىدى،

كىشىگه مهككىده ئۇرۇش قىلىش ھاالل ئهمهس، پهقهت ماڭا مهككىنى ئىشغال قىلىش  ھېچۋه مهندىن كېيىنمۇ 
شۇمبا،  –شاخ ئۈچۈن كۈندۈزدىن بىر سائهت ھاالل قىلىندى، مهككىنىڭ ئوۋلىرى قاچۇرۇۋېتىلمهيدۇ، 

شوخىلىرى پۇتالمايدۇ، دهرهخلىرى كېسىلمهيدۇ، مهككىده چۈشۈپ قالغان،يۈتۈپ كهتكهن نهرسىلهر 
  .ئىگىسىدىن باشقا كىشىگه ھاالل ئهمهس، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( MGB'�	 �/ ��� $/ . $���	 �/ ��� �	 "Z ) ! (.F{$  �   
ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادى .1752

ھارام قىلغان نهرسىنى ئىمىلدهشتىنمۇ ھارام  تۇغۇلۇشتىنھهقىقهتهن ئالالھ، نهسهبدىن، : مۇنداق دېگهن
  .ھارام بولغان كىشى ئىمىلدهشتىمۇ ئوخشاش ھارامدۇر نهسهبته. قىلدى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (	 "Z ��1�	 �/ ��� $/ d$���	 �/ ��� K$R5 � ) ! (j�  �   
ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1753

جهھهتتىنمۇ ھارام  ئېمىلدهشجهھهتتىن ھارام قىلغان كىشىلهرنى  نهسهبھهقىقهتهن ئالالھ، : دېگهن
نهسهبدىن ھارام بولىدىغانالر، ئانىسى، چوڭ ئانىسىنى، : مهسىلهن. وپلىغان، سهھىھقىلدى، تىرمىزى ت

ھارام،  سىڭلىسى –ھارام، ئاچ  تۆۋهنلىسىمۇھهتتا ئۈستۈنلىسىمۇ ھارام، قىزى قىزىنىڭ قىزى نهۋره قىزى ھهتتا 
  .ئانا تهرهپ، ياكى دادا تهرهپ ھاممىسى ھارام، ئىمىلدهشته بۇ ئوخشاشتۇر

 ) ��� ( "Z 	LL	9*) �	L9�	 E�Q �	9�	 E�Q T�� K$R5 �	 ) �� (��� �   
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1754

ھهقىقهتهن ئالالھ، كېسهلنى ياراتقان جايدا داۋانىمۇ، شىپاسىنىمۇ ياراتقان، داۋالىنىڭالر، : مۇنداق دېگهن
  .توپلىغان، ھهسهن ئهھمهد

��+� 4�  q9�� �*D E�%	 E�Q p� �	 "Z : Å�z ��`5 ®�I "Z ) ! (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1755

 –اتقاندا، ئۆز قولى بىلهن ئۆز ، مهخلۇقلىرىنى يار خهلقلىرىنىھهقىقهتهن ئالالھ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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ئۆزىگه مۇنداق يازغاندۇر، ھهقىقهتهن مىنىڭ رهھمىتىم، غهزىپىمنى بېسىپ چۈشتى، رهھمىتىم، غهزىپىمدىن 
  .كهلدى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھغالىب 

 �**���) �D9�� n�*z	 	Yh) �*��	 L �$��	 �c y*, j�� K$R5 �	 "Z ) " G �� (.�/� �� 4�R0 �  .  
يهئال ئىبنى ئۇمهييه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1756

ھهقىقهتهن ئالالھ، ھايا قىلغۇچى، ھايانىڭمۇ ئىگىسى، پهردىلهپ ياپقۇچى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
يۇيۇنغاندا  بېرىڭالر،  كۆرىدۇياخشى ئهيىبنى ياپقۇچى، ھايا قىلىشنى باشقىالرنىڭ ئهيىبىنى يېپىشنى بهكمۇ 

  .پهردىلهنسۇن، ھايا قىلسۇن، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
p*@{$Q 	�+� $¬G�0 "� �090 ���Z ng��	 W)I 	YZ j�*�0 ��D j�� K$R5 �	 "Z ) P q ! G �� ("$�, �   

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى. 1757
ھهقىقهتهن ئالالھ ھايانىڭ، تارتىنىشنىڭ ئىگىسى، ھايا ئاتا قىلغۇچى، سېخى، ئۇلۇغ زاتتۇر، : مۇنداق دېگهن

ھالدا قۇرۇق قول  ئۇچراتقانكىشى ئالالھقا ئىككى قولىنى كۆتۈرسه، ئالالھ ئۇ ئىككى قولىنى زىيانغا 
ئهھمهد، ) قول زىيان تارتمايدۇ، قۇرۇق قايتمايدۇ كۆتۈرۈلگهن دېمهك(، تارتىنىدۇ، قايتۇرۇشدىن ھايا قىلىدۇ

  .ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئابدۇرهھمان ئىبنى قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1758

ھهقىقهتهن ئالالھ، ئادهم ئاتىنى يارىتىپ، ئاندىن بارچه خهلقنى، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
، ئهنه ئاۋۇالر جهننهتته بولىدۇ، پهرۋا  دېگهنق بالىلىرىنى ئۇنىڭ ئۇچىسىدىن، پۇشتىدىن ئېلىپ، مۇندا

ئهھمهد، ھاكىم ) ئالالھ ئالدىن بىلىپ تۇرىدۇ(قىلمايمهن، مانا ماۋۇالر دوۋزاختا بولىدۇ، پهرۋا قىلمايمهن 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1759
ياراتقان،  تۇپراقتىنن ئالغان بىر چاڭگال بارلىق يېرىدى زېمىننىڭھهقىقهتهن ئالالھ ئادهمنى : مۇنداق دېگهن

، تۇپرىقىنىڭ رهڭگىنىڭ مىقدارىدا كهلدى، ئۇالردىن سېرىق  زېمىننىڭشۇنىڭ ئۈچۈن ئادهم بالىلىرى 
تهنلىك، ئاق تهنلىك، قارا تهنلىك ۋه ئۇنىڭ ئارىسىدا يهنى قوڭۇر تهنلىكلهر كېلىپ چىقتى، شۇنداقال 

اليىم، خاپا قىلغۇچى، قوپال غهمكىن، ۋه نىجىس، مهينهت، پاك، ئۇالردىن ئاسان قىلغۇچى، خۇشخۇي مۇ
يامانالر ۋه ئۇنىڭ ئارىسىدا بولغانالر كېلىپ چىقتى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم،  –پاكىز، ياخشى 

  .بهيھهقى توپلىغان
 N[� qu� L N[� qu� E�£) I$1�	 E�Q L .12	 E�Q K$R5 �	 "Z ) � (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1760
ھهقىقهتهن ئالالھ جهننهتنى ياراتتى، دوۋزاخنىمۇ ياراتتى، جهننهت ئۈچۈنمۇ ئهھلى ياراتتى، : مۇنداق دېگهن

الھنىڭ رهھمهت پهزلىدۇر، دوۋزاخ جهننهت، ئال. دوۋزاخ ئۈچۈنمۇ ئهھلى ياراتتى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
بولسا ئادىللىقىدۇر، ھهر ئىككىلىسىنىڭ ئهھلىنى ئالدىن بىلىپ ياراتتى، شۇڭا دوۋزاخ ياكى جهننهتكه 

، بىلىپ تۇرۇپ يارىتىۋېرىدۇ،  توسمايدۇياراتقانغا ئوخشاشتۇر، ئالالھنىڭ ئالدىن بىلىشى، يارىتىشىدىن 
  .ئهمما، سهۋهبچىسى يهنىال سىز،بىز

سانالر ئۆزلىرى سهۋهبچى بولىدۇ، ئالالھ ئالدىن بىلىپال يارىتىدۇ، مانا بۇ تهقدىر، تالالش، مېڭىش، ئىن
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سهۋهب بىزده، ئىنسان ئۆزى جىنايهتچى، ئاسىي بولىدۇ، بۇنى بىلىپ يارىتىش بولسا، دوۋزاخقا يارىتىشدۇر، 
مهل، ھهر ئىككى ئهھلىگه ئاسان ئالالھقا قىلچه پايدا  زىيان يوق، شۇڭا پهرۋا قىلمىدى، ھهر ئىككى ئه

  .قىلىنىدۇ، ئهمهللهر نىيهت بىلهن بولىدۇ، ئهمهل قىلىڭالر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1761

رهھىم  –ھهقىقهتهن ئالالھ بارلىق مهخلۇقالرنى يارىتىپ، پارىغ بولغاندا، سىله : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
رهھىمنىڭ  –سۆزۈڭ بار دهيدۇ، ئۇ مانا بۇ سىلىگه سېغىنىپ سىله  دهس تۇرۇپ قارايدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا نېمه

ئالالھ شۇنداق راست دهيسهن، سىنى ئۇلىغان كىشىگه . ئۈزۈلۈپ كېتىشىدىن پاناھ تىلىگۈچىنىڭ جايى دهيدۇ
مهنمۇ رهھمىتىمنى ئۇاليمهن، سىنى ئۈزگهن كىشىدىن مهنمۇ ئۈزۈۋېتىمهن، يهنه رازى بولمامسهن؟ دېسه، سىله 

ئهلۋهتته رازى بولىمهن، ئى رهببىم، دهيدۇ، ئالالھ ئۇنداق بولسا ساڭا شۇ بېرىلدى دهيدۇ،  هھىيىمر –
  .بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 �	�� 	LL	9*5 B L 	LL	9*) �	L9�	 L �	9�	 E�Q K$R5 �	 "Z ) �� (�	GI9�	 �� �   
لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇممه دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 1762

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال كېسهلنى ۋه ئۇنىڭ داۋاسىنى، شىپاسىنىمۇ ياراتتى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .، سهھىھ، ھارامدا داۋا يوقتۇرداۋالىنىڭالر، لېكىن، ھارام نهرسىلهر بىلهن قهتئىي داۋاالنماڭالر، تهبرانى توپلىغان
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لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيه. 1763
رهھمهت قىلىپ ياراتقان،  100ھهقىقهتهن ئالالھتائاال رهھمهتنى ياراتقان كۈنى ئۇنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ا رهھمهتنى ئاخىرهت ئۈچۈن، ئۆز دهرگاھىدا ئېلىپ قېلىپ، پهقهت بىر رهھمهتنى بارلىق مهخلۇقالرغ 99
ئهۋهتكهندۇر، ئهگهر كاپىر، دىنسىز كىشى ئالالھنىڭ نهزلىدىكى رهھمهتتىن بولغان بارلىق نهرسىلهرنى بىلسه 
ئىدى، جهننهتتىن ھهرگىز ئۈمۈدىنى ئۈزىۋهتمهيتتى، ئهگهر مۆئمىن كىشى ئالالھنىڭ دهرگاھىدىكى ئازابىنى 

تى، بهيھهقى توپلىغان، بۇ سهھىھ بىلسه ئىدى، ھهرگىز دوۋزاخدىن ئهمىن، خاتىرجهم يۈرمىگهن بوالت
ھهدىستىن ئالالھنىڭ رهھمىتى كهڭرىدۇر، لېكىن، رهھمهت، رهھمهتكه اليىق كىشىگه بېرىلىدۇ، ئالالھنىڭ 

ئايهت بار، ھېلىھهممۇ دوۋزاخدىن خاتىرجهم، ئهمىن  دېگهنرهھمىتى مۇھسىن دهرىجىلىك ياخشىالرغا يېقىن 
  .يۈرمهڭ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1764

اڭغۇ زۇلمهت ئىچىده يارىتىپ، ئۇالرغا ئۆز نۇرىدىن ؛ ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مهخلۇقلىرىنى قار دېگهنمۇنداق 
تاشلىغاندۇر، كىمگه شۇ نۇردىن يهتسه، يهنى شۇ كۈنى نۇر يهتسه، ھىدايهت تاپتى، كىمگه نۇر يهتمىسه، 

ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم ) ئالالھ نۇرغا اليىق كىشىنى ئالدىن بىلىپ تۇرىدۇ(ئۇ ئازدى، زااللهت يولىدا ماڭدى، 
  .، ھىدايهت تاپتى، رهت قىلغانالر زااللهتته قالدىمانا ھازىرمۇ ھهقىقهت يهتسه، قوبۇل قىلغانالر. هھىھتوپلىغان، س
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 1765

دىن بىرىنى بارلىق خااليىقالر 100رهھمهتنى يارىتىپ، شۇ  100ھهقىقهتهن ئالالھ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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  . رهھمهتنى قىيامهت كۈنىگه ئېلىپ قويدى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ 99ئارىسىغا تهقسىم قىلدى، 
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مۇئاۋىيه ئىبنى ھهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1766

رهھمهت قىلىپ ياراتتى، مهخلۇقلىرى  100ھهقىقهتهن ئالالھ، رهھمهتنى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
رهھمهتنى بولسا،  99ئارىسىغا پهقهت بىرنى تارقاتتى، ئۇالر شۇ بىر رهھمهت بىلهن ئۆزئارا رهھىيىم قىلىشدۇر، 

رهھمهتنى پهقهت  99. دهرگاھىدا ئۆز دوستلىرىغا ئېلىپ قويدى، تهبرانى، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
  .ۇنى بىلىڭدوستلىرىغا ئېلىپ قويغان ب
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سهلمان ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1767

رهھمهت ياراتقان،  100ياراتقان كۈنى  زېمىننىھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئاسمانالرنى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
 –ىكى بوشلۇققا لىق كېلىدۇ، شۇنداق كهڭرىدۇر، ئاسمان ئارىسىد زېمىن –ھهربىر رهھمهت، ئاسمان 

قىلغاندۇر، شۇ بىر دانه رهھمهت  زېمىنغارهھمهتتىن بىرىنى  100ئارىسىدىكى قهۋهتتهك كېلىدۇ، ئۇ  زېمىننىڭ
 –بولىدۇ، ۋهھشى ھايۋانالرمۇ ھايۋان، قۇشالرمۇ جان  مېھرىبانسهۋهبىدىن ئاتا، بالىسىغا كۆيۈنىدۇ، 

يهنه بىر خاتىرىده ئات ياكى ھايۋان بالىسىدىن (بهزىسىگه كۆيۈنۈپ رهھىم قىلىشىدۇ،  –بهزىسى جانىۋارالرمۇ 
رهھمهتنى ئاخىرهت ئۈچۈن ئېلىپ قويدى، قىيامهت كۈنى  99قالغان ) بار دېگهنتۇۋىقىنى كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ 

ىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، قىل 100رهھمهتنى مۇشۇ بىر رهھمهت بىلهن بىرگه مۇكهممهل قىلىپ  99بولغاندا، ئۇ 
ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس مۆجىزه ھېسابلىنىدۇ، يهرشارىدا شۇ رهھمهتنىڭ ئهسىرىنى 
تهسىرىنى راستىنال تاپقىلى بولىدۇ، رهھمهت كهڭرى، سىز يۆلىنىۋالماي، ئهمهل قىلىڭ، ئهمهل قىلىشمۇ 

  .ئالالھنىڭ رهھمىتى
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1768
ھهقىقهتهن ئالالھ رهھىيىم قىلغۇچى، ھايا ئىگىسى، سېخى، ئۇلۇغ زاتتۇر، ئالالھ، بهندىسى : مۇنداق دېگهن

ى كۆتۈرسه، ئۇ ئىككى قولىغا بىرهر ياخشىلىق قويماي، قۇرۇق قول قايتۇرۇشدىن ھهقىقهتهن ھايا ئىككى قولىن
قىلىدۇ، تارتنىدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ دۇئادا قول كۆتۈرۈشتۇر، لېكىن مهخسۇس نامازنىڭ ئارقىدىال 

مۇتىۋاتىر ھهدىسدىن قىياس مهنىۋى  100قول كۆتۈرۈشىده سهھىھ ھهدىس بولمىغاچقا ئىختىالپ بار بهزىلهر 
، بهزىلهر بىدئهت دېدى، مهن دهيمهنكى، ئىختىالپ قىلمىغان ياخشى، ئىتتىپاقلىشىش دېسهقىلىپ، دۇرۇس 

ياخشى،بۇ سۈننهت مۇستهھهپلهر ۋه  مۇسۇلمانالر ئهركىنلىككه ئىگىدۇر، قىياس قىلىنغان مهسىلىلهرمۇ كۈچكه 
، ئهسلىيهتچىلهر بىلهن ئىختىالپ قىلىشماڭالر، ئهڭ توغرىسى ئىگه، لېكىن، ئۇششاق مهسىلىلهرده سۈننهتچى

مانا بۇ توغرا يول . ئالالھنىڭ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ساھابه، تابىئىنالرنىڭدۇر
ئىختىالپى تالالش مهسىلىلىرى بولسا، ئامال بار ئىختىالپالشماي، . بىرلهشتۈرگىلى بولسا، بىرلهشتۇرهيلى

  .اقلىشايلىئىتتىپ
 ��R�	 $� q�D L ����	 ./A	 qu� j�I K$R5 �	 "Z ) �� (dIGA	 �� �^; �   

مىھجهن ئىبنى ئهدرهئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1769
بولدى، تهس قىيىنچىلىققا رازى ھهقىقهتهن ئالالھ بۇ ئۈممهت ئۈچۈن ئاسانلىققا رازى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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روزا مهسىلىسىدىمۇ ئالالھ سىلهرگه ئاسانلىقنى .بولماي، تهسلىكنى ياقتۇرمىدى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
ۋاخقا قالدى، ئالالھنىڭ  5ۋاخ ناماز  50بار ئايهت،  دېگهنئىراده قىلدى، قىيىنلىقنى ئىراده قىلمايدۇ 

هھىھ ھهدىس بىلهن بولسا، ئاسان بولسىمۇ ئهجىر، ساۋاب كاتتا ئىرادىسى بويىنچه  بولسا، قۇرئان، س
  .بولىۋېرىدۇ، تهقۋا ھېسابلىنىدۇ، ئاسان قىلىڭالر، تهس، قىيىن قىلماڭالر، ھهدىس

¢IA	 >�9g� "h) $�#$1/ $['�º) �^R�	 3	L9�	 qu[ �*@DI 	Yh) �1R�	 4�  pR0 B $/ ���  pR0 L q$��0 L E)��	 �c E�)I �	 "Z 
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مهئدان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1770
ۋه رازى بولىدۇ،  كۆرىدۇياخشى  مېھرىبانلىقنى، كۆيۈمچاندۇر،  ىباندۇرمېھرھهقىقهتهن ئالالھ : مۇنداق دېگهن

، كۆيۈنۈشكه، ئىچ ئاغرىتىشقا ياردهم بېرىدۇكى، قوپاللىققا، باغرى تاشلىققا ياردهم بهرمهيدۇ،  مېھرىبانلىققا
ىنسهڭالر، ئۇالرنىمۇ بېرىدۇ، سىلهر بۇ تىلسىز، زۇۋانسىز ھايۋانالرغا م مېھرىبانلىققابۇنىڭغا بهرمىگهن ياردهمنى 

باياۋاندا  –، چۆل  زېمىندائۆز جايلىرىغا ئوبدان ئورۇنالشتۇرۇڭالر، ھالىدىن خهۋهر ئېلىڭالر، قۇرغاق 
، يول كۈندۈزى  زېمىنتېز ھهيدهڭالر، تېز ئۆتۈپ كېتىڭالر، ھهقىقهتهن  –ماڭساڭالر، ئۇالرنى تىز 

) شۇڭا كېچىسى يول ماڭساڭالر ئاسان بولىدۇ(ىدۇ، قاتالنماي،قىسقارماي، كېچىسى قاتلىنىپ، قىسقىرىپ بېر
يول بويىدا قونۇپ، يېتىپ قېلىشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن يول بولسا، ھايۋانالرنىڭمۇ يولىدۇر، يىالن 

 بۇتهبرانى توپلىغان، سهھىھ، . دېيىلگهنچايانالر جايىدۇر، بهزى خاتىرىده ھهرخىل جاندارالر جايىدۇر  –
پهرمان، بۇيرۇق، چهكلهشلهر، ئىرشاد، يول كۆرسىتىش ئۈچۈندۇر،  –بۇنداق ئهمىر  گهندېيىل هدىستهھ

  .سۈننهت، مۇستهھهب ئۈچۈندۇر، ئىخالس بىلهن ئهمهل قىلسا يهنىال ساۋاب بېرىلىدۇ
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ھهقىقهتهن ئالالھ، ناھايىتى كۆيۈمچان،  :رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن. 1771
ى ، قوپاللىققا، باغرى تاشلىققا بهرمىگهن ياردهملهرن كۆرىدۇياخشى  مېھرىبانلىقنى، ئالالھ  مېھرىباندۇر

بۇ ) بولۇش بىلهن ئالالھدىن ياردهم سورايلى مېھرىبانئۇنداقتا كىشىلهرگه كۆيۈنۈپ، (بېرىدۇ،  مېھرىبانلىققا
ھهدىسنى ئهبۇ داۋۇد، بۇخارى ئهدهپته، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهپپهلدىن، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ئهبۇ 

هدىن، بهزار، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ھۈرهيرهدىن، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهلىدىن، تهبرانى، ئهبۇ ئۇمام
  .، سهھىھتوپلىغانئهنھۇمالردىن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1772

ئالالھ سىلهرگه بىر نامازنى زىياده، ئارتۇق قىلىپ بهردى، سىلهر ئۇنى ئوبدان  ھهقىقهتهن، :مۇنداق دېگهن
مۇھاپىزهت قىلىڭالر، ئۇ بولسا، ۋىتىر نامىزىدۇر، ئهھمهد توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن ۋىتىر نامىزى بهش 

  .، ئۈچمۇ، بهشمۇ باردۇر رهكهتمۇبىر  سانى رهكهتبار، ۋىتىرنىڭ  دېگهنلهرنامازغا زىياده قىلىنغان، ۋىتىر ۋاجىپ 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1773
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مهشرىق،  زېمىننىڭقاتالپ، يىغىپ كۆرسهتتى، مهن  زېمىننىھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ماڭا  :مۇنداق دېگهن
ممىتىمنىڭ پادىشاھلىقى، ئىگىلىك ھوقۇقى پات يېقىندا ماڭا مهغرىپلىرىنى كۆردۈم، ھهقىقهتهن ئۈ

كۈمۈشتىن ئىبارهت ئىككى كاڭ بېرىلدى، ھهقىقهتهن  –كۆرسىتىلگهن جايالرغا يېتىپ بارىدۇ، ماڭا ئالتۇن 
مهن ئۈممىتىم ئۈچۈن، پهرۋهردىگارىمدىن ئۇالرنى قهھهتچىلىك، قۇرغاقچىلىق بىلهن پۈتۈنلهي ھاالك 

قىلماسلىقنى سورىدىم، غالىب ، شۇنداقال، ئۇالرغا ئۆز ئىچىدىن باشقا دۈشمهنلهرنى دىم سورىقىلماسلىقنى 
كېلىپ قالسا، ئۇالرنىڭ بىرلىكىنى پارچىالپ، سهلتهنهتلىرىنى تارتىۋالىدۇ، ھهقىقهتهن غالىب دۈشمهنلهر 

قهتهن مهن بىرهر ، ھهقىسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم! رهببىم ئالالھ، ماڭا مۇنداق دېدى، ئى مۇھهممهد
شۈبھىسىز ئۇ رهت قىلىنمايدۇ، مهن ئۈممىتىڭنى قهھهتچىلىك، قۇرغاقچىلىق  –ھۆكۈمنى، قازانى قىلسام، شهك 

ھاالك قىلمايمهن، ئۇالرنىڭ سهلتهنهتلىرىنى تارتىۋالىدىغان، ئۇالردىن باشقا  ئومۇميۈزلۈكبىلهن 
ه دۈشمهنلهر ئۇالرغا قارشى پۈتۈن قىتئهلهر ئارا قىلمايمهن، گهرچغالىب دۈشمهنلهرنىمۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن 

قىلمايمهن، تاكى ئۇالر يهنى ئۈممىتىڭ غالىب تهرهپدىن بىرلهشسىمۇ يهنىال ئۈممىتىڭ ئۈستىگه  –تهرهپ 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى بهزىسىنى يوقىتىۋېتىدۇ،  –بهزىسىنى ھاالك قىلىپ، بهزىسى  –بهزىسى 

ئازغۇن، ئازدۇرغۇچى ئىمامالردىن قورقىمهن،  زااللهتچىهقىقهتهن مهن ئۈممىتىمگه ھ: مۇنداق دېدىۋهسهللهم 
شۇنداق ئىمامالردىن ئهنسىرهيمهن، ئۈممىتىم ئىچىگه ئۆزئارا ئۇرۇشۇش، قىرغىنچىلىق ئۈچۈن قىلىچ قويۇلسا، 

مىگىچه، بىر قىيامهت كۈنىگىچه كۆتۈرۈلمهيدۇ، ئۈممىتىمدىن بىر نهچچه قهبىله مۇشرىكالرغا قوشۇلۇپ كهت
نهچچه قهبىله بۇتالرغا چوقۇنۇپ ئىبادهت قىلىپ كهتمىگىچه قىيامهت قايىم بولمايدۇ، ھهقىقهتهن يېقىندا 

كاززاپ چىقىپ، ھهممىسى پهيغهمبهرلىك داۋاسى قىلىدۇ، مهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ  30ئۈممىتىم ئىچىده 
هر چىقمايدۇ، ئۈممىتىمدىن بىر تائىپه ھهق ئاخىرقىسى، تامام قىلغۇچىسى، مهندىن كېيىن قهتئىي پهيغهمب

 –ئۈستىده ھهقىقهت ئۈستىده غهلىبه قىلغان ھالدا، داۋاملىشىدۇ، ئۇالرغا خىالپلىق قىلغانالر ئۇالرغا زىيان 
زهخمهت يهتكۈزهلمهيدۇ، ئۇالر ئالالھنىڭ ئهمرى، قىيامهت كهلگهنگه قهدهر شۇنداق غهلىبه قىلىدۇ، مۇسلىم 

ھهدىس،  – 3942ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 3710ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 2102ىزى ھهدىس، تىرم – 5144
  .ھهدىس، سهھىھ – 21415ئهھمهد 
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الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1774
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ھهربىر پادىچىدىن ئۇ پادىشاھلىق قىلغان، باش بولغان ئىشالر  :مۇنداق دېگهن

، ياخشى باشقۇردىمۇ؟ ياكى ئۇنى زايا قىلىۋهتتىمۇ؟ سوراققا تارتىدۇ، قىلىپ توغرىسىدا ياخشى مۇھاپىزهت 
لىرى توغرىسىدا سوراققا تارتىپ، ھېساب ئېلىپ سورايدۇ، نهسهئى، ھهتتا، ئهر كىشىنى ئۇنىڭ ئۆي ئهھلى

  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1775
پاكىز  –ئالالھتائاال مهدىينىنى تابهت دهپ ئاتىدى، تابهت، پاك  ھهقىقهتهن :هللهم مۇنداق دېگهنۋهس

  .مهنىسىده، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1776
ھهقىقهتهن ئالالھ، قىيامهت كۈنى ئۈممىتىمدىن بىر كىشىنى، خااليىقالر ئالدىغا  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

خاتىره دهپتهرنى يېيىپ قويىدۇ،  99مهئسىيهتلىرى يېزىلغان  –ئېلىپ چىقىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا ئۇنىڭ گۇناھ 
ن، كهڭرىدۇر، ئاندىن ئالالھ، ئۇنىڭغا، سهن ھهربىر خاتىره كۆز يهتكۈدهك مىقداردا شۇنداق چوڭ، ئۇزۇ

بۇالردىن بىرهر نهرسىنى ئىنكار قىالمسهن؟، ساڭا مۇھاپىزهتچى، كاتىپلىرىم، زۇلۇم قىلىپتىمۇ؟ دېسه، ئۇ ياق 
يوق  ئۆزرهممۇبارمۇ؟ دېسه، ئۇ ياق  ئۆزرهڭبىرهر : ئالالھ: يا رهببىم، ئىنكار قىلمايمهن، زۇلۇممۇ يوقكهن دهيدۇ

ئۇنداق ئهمهس، ساڭا بىر ئۆزره بار، ھهقىقهتهن سهن ئۈچۈن بىزنىڭ دهرگاھىمىزدا بىر : لالھدهيدۇ، ئا
ياخشىلىق بار، بۇ كۈنده ساڭا زۇلۇم قىلىنمايدۇ دهپ ئارقىدىنال ئىچىده شاھادهت كهلىمىسى يېزىلغان بىر 

ھهق ئىالھ يوق، گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، جهزمهن ئالالھدىن باشقا «قهغهزنى چىقىرىلىدۇ، بۇ قهغهزده 
كهلىمىلهر »  دېگهنئالالھنىڭ بهندىسى ۋه ئهلچىسى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهقىقهتهن مۇھهممهد 

  .باردۇر
ئالالھ ئۇ كىشىگه ياخشىلىق ۋهزنىڭگه، مىيزانىڭغا كهل، ھازىر بول دېسه، ئۇ كىشى بۇنچىۋاال دهپتهر، 

كهل، ساڭا ھهرگىز زۇلۇم  دېگهندىكىندۇ، ئۇنىڭغا كهل خاتىرىلهر ئالدىدا بۇ قهغهز قانچىلىك بوال؟ دهي
مهئسىيهت يېزىلغان خاتىرىلهر مىيزاننىڭ بىر ئالقىنىغا، شاھادهت  –، ئاندىن گۇناھ  دېيىلىدۇقىلىنمايدۇ 

كهلىمىسى يېزىلغان قهغهز بىر ئالىقىنىغا قويۇلىدۇ، خاتىرىلهر، دهپتهرلهر يهڭگىل كېلىپ قالىدۇ، ھېلىقى 
 كېلهلمهيدۇر كېلىدۇ، ئهلۋهتته، ئالالھنىڭ ئۇلۇغ ئىسمى بىلهن ھېچنهرسه مىيزاندا ئېغىرلىقىدا تهڭ قهغهز ئېغى

، دېيىلدى، يهنه بىر خاتىرىده بىسمىلالھ بىلهن ھېچ نهرسه ئۇنى مىيزاندا ئېغىر كېلىپ بېسىپ كېتهلمهيدۇ 
س، ھاكىممۇ، بهيھهقىمۇ ھهدى – 6699ھهدىس، ئهھمهد  – 4290ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2563تىرمىزى 

  .توپلىغان، سهھىھ
ئالالھنىڭ پهزلى، رهھمىتى، ئادىللىقى، ئالالھنىڭ ئۇلۇغلۇقى، ئىسمىنىڭ بهرىكىتى، ئهمدى گهپ، ، بۇ

  .شۇ شاھادهت كهلىمىسىنى ئېلىپ، ئىمان بىلهن بارالىشىمىزدا قالدى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھۈزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1777
ھهقىقهتهن ئالالھ، ھهربىر سانىئ يهنى ياسىغۇچى، ئىشلهپ چىقارغۇچى، ھۈنهرۋهننىڭ،  :مۇنداق دېگهن

ئىشلهپ چىقارغان كهشىپ قىلىپ، كهسىپ قىلغان كهشپىياتچىنىڭ ۋه ئۇنىڭ سهنئىتىنىڭ، ھۈنىرىنىڭ، 
نهرسىلىرىنىڭمۇ سانىئدۇر، ياراتقۇچىسدۇر، ئىجاد، پهيدا قىلغۇچىدۇر، بۇخارى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، 

بارلىق نهرسىلهرنى مهخلۇقالرنى، ياسالغان نهرسىلهرنى، بىزنىمۇ ۋه بىزلهرنىڭ قىلىقىمىزنىمۇ ئالالھ . سهھىھ
  .ھ ھهر نهرسىنىڭ خالىقىدۇر، ئالالھ يارىتىدۇ، بهنده كهشىپ ۋه كهسىپ قىلىدۇياراتقان، ئالال
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ ئۇبهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1778

ھهقىقهتهن، ئالالھ، دۇنيانى ئادهم بالىسىنىڭ تائامىغا، ئادهم بالىسىنىڭ تائامىنى بولسا،  :مۇنداق دېگهن
 مهززىلىكدۇنياغا مىسال قىلدى، ئادهم بالىسى گهرچه ئۇ تائامنى رهڭگارهڭ، ئېسىل، خۇشپۇراق، تهملىك،

يهنى تائام شۇنداق بولۇشى بىلهن (ىال ئۇ دۇنيانىڭ مىسالىدۇر خىل قىلىۋهتسۇن، يهن –تاتلىق، خىلمۇ 
زىننىتى بىلهن  –لهززهتلىك بولۇشى بىلهن بىرگه ئاخىرىدا نىجاسهتكه ئايلىنىدۇ، دۇنيامۇ رهڭگارهڭ زىبۇ 

هك، بۇ ھهدىسنى ئىبنى مۇبار) ئايلىنىدۇ، ھاالك بولىدۇ، ۋه ھاالك قىلىدۇخارابلىققا لهززهتلىرى بىلهن ئاخىرىدا 
  .بهيھهقى توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن دېدى
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رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى  جهئفهرئىبنى مهسئۇد، ئابدۇلالھ ئىبنى . 1779
، ئهپۇ كهچۈرگىچىدۇرھهقىقهتهن، ئالالھ ئهپۇ قىلىپ،  :دېگهن سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق

، ھاكىم، ئىبنى ئهدى توپلىغان، ھهسهن، باشقىالرنى ئهپۇ قىلىشتا ھهرگىز  كۆرىدۇقىلىشنى ياخشى 
  .ئىككىلهنمهڭالر، ئهمما، ئۆزۈڭالرنى ھهرگىز ئهپۇ قىلماڭالر

W�I-� �$�@�A	 4�  v��) �	 "Z :$D O$1�	 KZ v�,I� ®/� �/ ngI PIG� $10-) 	9^�/ L 	I'_� ®/A L ³ $_�D ¢IA	 nRg L .)
 Í$`a	 ³ n�� L �_V My�/ � ��$� s�m� L qI'_� q91  L q9^�/ q91R) MNm�	 ) �$���	 �� (./$/� \� �   

ھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1780
ھهقىقهتهن، ئالالھ مېنى بارلىق پهيغهمبهرلهر ئۈستىگه، تۆت خىسلهت ئىش بىلهن  :مۇنداق دېگهن

  .پهزىلهتلىك قىلدى
  .كىشىلهرگه ئهلچى، پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتتى ئومۇميۈزلۈكئالالھ مېنى بارلىق ئىنسانالرغا . 1
پاك ۋه مهسجىد قىلىپ بهردى، مېنىڭ مهن ئۈچۈن، ئۈممىتىم ئۈچۈن  زېمىننىئالالھ بارلىق . 2

ئۈممىتىمدىن قانداق بىر كىشى نامازنى تاپسا، ئۇنىڭ ئالدىدا مهسجىدى بار، تاھارهت سۈيىنىڭ ئورنىدا پاك 
سۇ تاپالمىسا تهيهممۇم قىلىپ، شۇ پاك جايىدىال ناماز ئوقۇسا بولىدۇ، مۇقىم تۇرغاندا جامائهتكه (تۇپراق بار، 

  )چىقىپ ئوقۇيدۇ
  .سېلىش بىلهن ياردهم بهردى قورقۇنچالھ، ماڭا بىر ئايلىق مۇساپه نېرىدىن دىنسىزالرنىڭ قهلبىگه ئال. 3
) ئورۇندا سۆزلىنىدۇ – 5يهنه بىر خاتىرىده شاپائهت (ئالالھ ماڭا غهنىيمهتنى ھاالل قىلىپ بهردى، . 4

  .تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ى، ئهبۇ ۋاقىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 1781

ھهقىقهتهن بىز سۇنى، يامغۇرنى ) بۇ ھهدىس قۇددۇس: (ھهقىقهتهن، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ :مۇنداق دېگهن
بېرىلسه،  يېزاكىشىلهرنىڭ ناماز ئوقۇشى ئۈچۈن زاكات بېرىشى ئۈچۈن چۈشۈردۇق، ئهگهر ئادهم بالىسىغا بىر 

، ئهگهر ئۇنىڭ ئىككى يېزىسى، داچىسى، شهھىرى بولسا،  كۆرىدۇى ياخشى ئىككىنچىسىنىڭمۇ بولۇشىن
، ئادهم بالىسىنىڭ قورسىقى پهقهت توپا بىلهن تويىدۇ،  كۆرىدۇئهلۋهتته ئۈچىنچىسىنىڭ بولۇشىنىمۇ ياخشى 

ھمهد، قوبۇل قىلىدۇ، ئه تهۋبىسىنىقىلغان كىشىنىڭ  تهۋبه، ئاندىن، ئالالھ  تۇيغۇزااليدۇئۇنى پهقهت، توپا 
ئۈمۈدلىرى  –كېلىدۇ، ئۇنىڭ ئارزۇ  ھېرىسمهنتهبرانى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىستىن ئىنسان شۇنچه 

  .چاقىرىدۇ تهۋبىگهتۈگىمهيدۇ، ئاخىرىدا بۇ قىلمىشىدىن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1782
كىم مېنىڭ دوستۇمغا تاجاۋۇز قىلىپ، : ھهقىقهتهن، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
هرىز قىلغان نهرسىلهردىنمۇ ماڭا مهن بهندهمگه پ. قىلىمهن ئېالنجهڭ  ئۇنىڭغاھهددىدىن ئاشسا،مهن 

يهنى پهقهت پهرز بىلهنال ياخشى (دوستراق، سۆيۈملۈكرهك نهرسه بىلهن بهندهم ماڭا يېقىنلىشالمايدۇ، 
بهندهم ماڭا مهن ئۇنى ياخشى كۆرۈپ، دوست تۇتقانغا قهدهر نهپله ئىبادهتلهر ) يېقىنلىشااليدۇ، رازى قىالاليدۇ

وست تۇتۇپ، ياخشى كۆرگهنده ئۇنىڭ ئاڭاليدىغان قۇلىقى بولۇپ بېرىمهن، بىلهن يېقىنلىشىدۇ، مهن ئۇنى د
كۆزى، تۇتىدىغان قولى، ماڭىدىغان پۇتى بولۇپ بېرىمهن، ئهگهر مهندىن سورىسا، چوقۇم  كۆرىدىغان
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بېرىمهن، ماڭا سېغىنىپ پاناھ تىلىسه، قۇتقۇزىمهن، مهن قىلماقچى بولغان ئىشىمدا مۆئمىننىڭ جېنىنى 
ئىككىلىنىپ قالغاندهك ئىككىلىنىپ قالمايمهن، بۇ چاغدا ئىككىلىنىپ قالىمهن، مۆئمىن ئۆلۈمنى  ئالغاندا

  .ياقتۇرمايدۇ، مهن بولسام، ئۇنى خاپا قىلىشنى ياقتۇرمايمهن، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
  .بۇ ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى

  .ئالالھنىڭ دوست تۇتۇش سۈپىتى بار. 1
  .لىياالر بارئالالھنىڭ دوستى ئهۋ. 2
  .ئۇنىڭغا تاجاۋۇز قىلىدىغانالر چىقىدۇ. 3
  .قىلىدۇ كۈرهشئالالھ دوستى تهرهپته . 4
  .يېقىنلىشىدۇ هكب بىلهنالبهنده، ئالالھقا پهقهت پهرىز ئىبادهت . 5
  .نهپله، سۈننهت ئىبادهت بىلهن مۇھهببىتىگه ئېرىشىدۇ. 6
  .ېرىدۇقىلىپ ب دېگهندهك يۇقىرىدائالالھ ياخشى كۆرسه، . 7
  .ئالالھ  مۆئمىننىڭ جېنىنى ئامال يوق ئالىدۇ. 8
  .كىشى ئۆلۈمنى ياقتۇرمايدۇ. 9

  .ئالالھ دوستى مۆئمىننى خاپا قىلمايدۇ. 10
ئىبنى تهيمىييه بۇ ھهدىستىن  پېشۋاسىبۇ ھهدىس، ھهدىس قۇددۇستۇر، ئالالھنىڭ سۆزى، ئىسالم . 11

 – 63سۈره يۇنۇس . شۇ ئهۋلىيا، ئالالھنىڭ دوستى بولىدۇ، كىم ئالالھقا تهقۋالىق قىلسا،  دېگهنمۇنداق 
  . دېگهندۇر، ئىمان كهلتۈرۈپ، تهقۋادار بولغان كىشىلهر  دېگهنئايهتته ئهۋلىياالر 

زاھىرغىال  ھهدىسنىڭ مهنىسى:  دېگهنئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلال، بۇ ھهدىسنىڭ شهرھىسىده مۇنداق  
 دېگهنقولى ئهمهس، بۇ ئهزاالر  –ستتىنال قۇلىقى، كۆزى، پۇت ، چۈنكى، ئالالھ بهندىنىڭ راچۈشىنىلمهيدۇ

ئالالھ بۇ نهرسىلهردهك ھادىسه، مهخلۇق ئهمهس، ئالالھنى ئالته تهرهپ .ھادىسه، مهخلۇق ئوخشىشى بار
كامىل ھاياتلىق  مهڭگۈلۈكقورشىمايدۇ، بۇ مهخلۇقالر ئالالھدىن ئايرىم نهرسىدۇر، ئالالھ ئهزلى، ئهبهدى، 

  .ئىگىسىدۇر
بۇ ئهزاالر بولسا،مهخلۇققا خاس بولۇپ، ھادىسه ھهم يوقاپ كېتىدۇ، ئۇنداقتا، ھهدىسنىڭ مهنىسى  

مۇنداق بولىدۇ، ئىنسان ئالالھنىڭ مۇھهببىتىگه ئېرىشىپ، ئالالھنىڭ دوستى بولغاندا، ئالالھنىڭ 
ولىنى مۇھاپىزهت ق –دوستلۇقىنى ئهسلىسه، ھهممىدىن ئۈستۈن بىلسه، ئالالھ ئۇنىڭ كۆز قۇلىقىنى پۇت 

بۇ ئهزاالر دائىم ئالالھ رازى بولىدىغان ئىشالرغا ھهرىكهت قىلىدۇ، دائىم . ، ساقاليدۇ، ياردهم بېرىدۇقىلىدۇ
ئالالھ بىللىدهك ئهمهل قىلىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭ بۇ ئهزالىرىغا ئىگه بولۇپ، ئۇالرنى رۇسالپ، توغرىالپ ھىدايهت 

. مۇۋهپپهقىيهتلىك قىلىپ بېرىدۇ، ھهقىقهتكه ھىدايهت قىلىدۇ ياخشى ئهمهللىرىنى ئۇتۇقلۇق،. قىلىدۇ
 كۆرىدۇ، قهلبى نۇر بىلهن  كۆرىدۇبهزىلهر بۇ ئاالھىده كارامهت بېرىلىش بولىدۇ، مۆئمىن، پاراسهت بىلهن 

دى ، ماكاننى قاتالپ بېرىدۇ، تىز ماڭااليدۇ، زاماننى قاتالپ بېرىدۇ، تىزال نۇرغۇن ئهمهللهرنى قىالاليدۇ، خۇد
سۆزلهرنى شهرھى  دېگهنبولىدۇ،  ئىجابهتقۇرئاننى بىردهمدىال تامام قىلغاندهك قول كۆتۈرسىال دۇئاسى 

قىلىپ باقتى، بۇ ھهدىستىن ئالالھنىڭ دوستىغا تاجاۋۇز قىلىش، ئۇالرنى خاپا قىلىپ، رهنجىتىش گۇناھى 
ئهقىده . ئهۋلىياالر ھهققىلىندى، قۇرئان ۋه بۇ سهھىھ ھهدىسدىن  ئېالن، چۈنكى، جهڭ كهبىيردۇر

، ئالالھنىڭ دوستلۇقى ئام، خاس، ئىككى خىل بولىدۇ، سۈره  دېيىلىدۇكىتابلىرىدا ئۇالرنىڭ كارامىتى ھهق 
خاس بولغىنى بولسا، سۈره . بۇ ئامدۇر. بار دېگهنئايهتته ئالالھ ئۇالرنىڭ ئىگىسى، دوستى  – 62ئهنئام 

ئىبادهت  نهپلهسىدا پهقهت پهرىز، ىلىياالر دوستلىرى بهندىلىرى ئارئايهتته بار، ئالالھ بىلهن ئهۋ – 63يۇنۇس 
ۋاسىته بولىدۇ، ئالالھ بىلهن ئىبادهت ئارىسىدا ۋاسىته ۋهسىيله يوق، ئالالھقا ئىبادهتنى ۋاسىته بىلهن قىلسا، 
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هس، ئىبادهت ماشايىخ بىلهن ئهم –شېرىك بولىدۇ، ئالالھقا پهقهت ئۇالر بۇالر بىلهن ئهمهس، ئهۋلىيا، مازايى 
نهپله دهپ ئىككى خىلدۇر، پهرىز ئىبادهت نهپله  ۋه پهرىزشهرىئهتته تهكلىپ؛ . بىلهنال يېقىنالشقىلى بولىدۇ

ئىبادهتتىن ئهۋزهلدۇر، نهپله ئىبادهتلهرنى كۆپ قىلىش كۆرسىتىلدى، ئالالھنىڭ دوستى بولغىنىڭنىڭ 
ئهزاالر، ھهقنى ئاڭالپ،  يۇقىرىقىپ قىلىش، ،نهپله ئىبادهتلهرنى كۆ سۈننهتئاالمىتى، نىشان بهلگىسى،

، قىلىدۇ، مهنپهئهت ئالىدۇ، ئالالھنىڭ  كۆرىدۇئىتائهت قىلسا، ئالالھ رازى بولىدىغانال ئىشالرنى ئاڭاليدۇ، 
دوستى بولساڭ، سورىغىنىڭنى بېرىدۇ، قېچىپ پاناھ تىلىسهڭ، سىنى قۇتقۇزىدۇ، پايدىنى ئېلىشدىن، 

يوقتۇر، ئهۋلىياالرنىڭ كارامىتى شۇكى، ئالالھ ئۇالر تهرهپته تۇرۇپ،  ختبهزىياندىن قېچىشدىن چوڭ 
قىلدى، سىز ھهربىر ھهدىسنى مۇشۇ ئۇسۇلدا تهتقىق قىلىپ، ھۆكۈم  ئېالنئۇالرنىڭ دۈشمىنىگه جهڭ 

چىقىرىپ ئوقۇڭ، ياخشى ئهمهل قىلىڭ، ئالالھنىڭ مۇھهببىتى سىزنى كۈتۈپ تۇرىدۇ، سىز ئهسلىسىڭىزال ئۇ 
، كىشى ياخشى كۆرگىنى بىلهن بىلله بولىدۇ،  كۆرىدۇئهسلهيدۇ، تىرىشسىڭىز ئۇ سىزنى ياخشى سىزنى 

ئىبادهت، جىھاد بىلهن مهشغۇل بۇلۇڭ، كىشىلهرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن  –ئىلىم . بولۇپمۇ ئاخىرهتته شۇنداق
ياخشىلىق  خهلققها، خىزمهت قىلىڭ، ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىنى شهخسى مهنپهئهتىڭىزنىڭ ئۈستىگه قويۇپ، ئامم

قىلىڭ، مهخلۇققا ياخشىلىق قىلسىڭىز، خالىققا ئىبادهت قىلسىڭىز، جهننهتكه كىرىسىز، ئالالھ بىزلهرنى 
  !دوستلىرىنىڭ قاتارىدىن قىلسۇن، ئامىن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1783

ھهقىقهتهن، ئالالھ روھلىرىڭالرنى، جانلىرىڭالرنى ئۆزى خالىغان چاغدا ئېلىۋېلىپ تۇرۇپ، : مۇنداق دېگهن
رىدۇ، ئى بىالل، قوپقىن، ئهزان ئېيتىپ كىشىلهرنى نامازغا يهنه ئۆزى خالىغان چاغدا سىلهرگه قايتۇرۇپ بې

ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد )  دېگهنبۇ ھهدىسنى بامداتتىن ئۇخالپ قالغاندا (چاقىرغىن 
  .توپلىغان، سهھىھ

&$() .�@< �@< �	 "Z :&$() .�@< �@< L ®��� .12	 KZ qu[ : ³$�� B L I$1�	 KZ qu[ ) d (�  ���  
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1784

ھهقىقهتهن ئالالھ، ئادهم بالىلىرىدىن بىر چاڭگالنى ئېلىپ، مانا بۇ مىنىڭ رهھمىتىم بىلهن : مۇنداق دېگهن
خقا كىرىدۇ، پهرۋا قىلمايمهن دېدى، ئهبۇ جهننهتكه كىرىدۇ دېدى، يهنه بىر چاڭگالنى بولسا، مانا بۇ دوۋزا

  .يهئال توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( N��Q su�	 9< �	 "Z ) P (391g �   

جۇندۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1785
  .ى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھھهقىقهتهن ئالالھ مېنى خهلىيىل، دوست تۇتت: مۇنداق دېگهن

 ) ��� ( .�N� 4�  W*¼ "� ®/� I$g� 9< K$R5 �	 "Z ) ��$  \� ��	 (��� �   
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1786

ت، ئازغۇنلۇق ئۈستىده بىرلىشىشدىن ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مىنىڭ ئۈممىتىمنى زاالله: مۇنداق دېگهن
ئىبنى ئهبۇ ئاسىم توپلىغان، ھهسهن، بۇ ھهدىس ) ئۈممىتىم زااللهت ئۈستىده بىرلهشمهيدۇ(قۇتقۇزۇپ قالدى 
  .ئىجمائقا دهلىلدۇر

 ) ��� (� 3	�5 �/ �G6 L �G6 '1� �*�� j(V �g$) L j(5 �/�/ �$�o$� $[�£) L .��[$2	 .�@  �i1  �[Y� 9< �	 "Z &$gI � 9�
 ¹1�	 $_+�-� W)95 ®�	 "NR2	 �/ �	 4�  "'[� ��'i�� L� �1_g ��) �/ ��) �[ $�Z �	'<-� �[�£) ) G �� (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1787
سىلهردىن جاھالىيهتنىڭ كىبرىسى، پهخرىسىنى ۋه باشقا  ھهقىقهتهن ئالالھ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
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جاھالىيهت قالدۇقلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ يوقىتىۋهتتى، جاھالىيهتنىڭ دادىلىرى ئهجدادلىرى بىلهن 
يهنه بىرسى . پهخىرلىنىشىنى يوق قىلىۋهتتى، كىشىلهر ئهمدى ئىككىال سىنىپ بولىدۇ، بىرى مۆئمىن، مۇتتهقى

 تۇپراقتىنشهقى، گۇناھكار ئاسىي كاپىردۇر، سىلهر ئادهمنىڭ بالىلىرى، ئادهم بولسا، بولسا، فاجىر، 
بىلهن  قهۋملهربهزى كىشىلهر بىر تۈركۈم ) ئۇنداقتا نېمىگه كىبىر قىلىپ، نېمىگه پهخىرلىنىسىلهر؟(تارتىلغان 

قارا كۆمۈردىن بىر پارچه پهخىرلىنىشىنى داۋا قىلىدىكهن، ھهقىقهتهن ئۇالر جهھهننهمنىڭ يېقىلغۇسى بولغان 
كۆمۈردۇر، ياكى ئۇالر ئالالھقا، بۇرنى بىلهن سېسىق نىجاسهتنى ئىتتىرىپ ماڭىدىغان نىجاسهتتىن چىقالماس 

  .ھهدىس، تىرمىزىدىمۇ بار، ھهسهن – 8381ھهدىس، ئهھمهد  – 4452، ئهبۇ داۋۇد قۇرتتىنمۇ ھاقارهتلىكتۇر
 ) ���� (E� 8Y nD 4r � 9< K$R5 �	 "Z  �I	'� .��L N) �(� ) q (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1788
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ھهربىر ھهق ئىگىسىگه مىراس قانۇنى بىلهن ئۇنىڭ ھهققىنى بهردى، : مۇنداق دېگهن

  .قتۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھئهمدى ۋارىس ئۈچۈن ۋهسىيهت قىلىش يو
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1789
 ھهقىقهتهن ئالالھ ھهربىر ھهق ئىگىسىگه ھهققىنى بهردى، ۋارىس ئۈچۈن ۋهسىيهت قىلىش: مۇنداق دېگهن

 –زىناخورغا تاش )  مهنسۇپيهنى دادىغا (باال كۆرپىنىڭ ) ئۇمۇ ھهققىنى مىراس ھوقۇقى بىلهن ئالىدۇ(يوق 
چالما ، رىجىم قىلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ ھېسابى ئالالھقا، كىمكى دادىسىدىن باشقا بىر كىشىنى دادام دهپ داۋا 

قىلىۋالسا، بۇنداق كىشىگه ئالالھنىڭ  مهنسۇپقىلسا، ياكى ئۆزىنى، ئۆزىنىڭ خوجايىنلىرىدىن باشقىالرغا 
قىيامهتكىچه ئهگىشىدىغان لهنىتى بولىدۇ، ئايال كىشى ئېرىنىڭ ئۆيىدىن ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز بىرهر نهرسه، 
نهپىقه، سهدىقه قىلمىسۇن، ئېرىنىڭ رۇخسىتى، رازىلىقى بىلهن خهژلىسه بولىدۇ، تائامنىمۇ شۇنداق قىالمدۇ؟ 

 –، مال  دېگهن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم تائام دېيىلدىۇ؟ ئۇنىمۇ سهدىقه قىاللمامد
 يۇقىرىقىئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، ) تائاممۇ شۇنداق بولدى(ئهڭ ئهۋزىلى دېدى،  مۈلۈكىڭالرنىڭ

ل، ، سهدىقه قىلسا، ئېرىگه ئوخشاش ئهجىر، ساۋاب ئالىدىغان ھهدىس، قۇ ئېھسانئايال كىشى نهپىقه، 
خادىم، خهزىنىچىنىڭ ھهدىسلىرى بولسا، شۇ ئهرنىڭ خوجايىنىنىڭ رازىلىقى بىلهن بولىدىغان ئىشالردۇر، 

  .ئىككى ھهدىس ئارىسىدا خىالپلىق، زىتلىق يوق، مۇھىمى رازىلىق
 ) ���� ( M9R�	 	'�D-) �i��  jz� "h) �*0¸�� q9/� 9< �	 "Z ) � �� ( O$@  ��	 � .  

اس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابب. 1790
ھهقىقهتهن، ئالالھ روزا تۇتۇشقا ئاي كۆرۈشنى مۇددهت بهلگىلهپ بهردى، ئهگهر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

) ۇڭالركۈننى سانىۋېىتىپ تۇت 30يهنى شهئباندىن (سىلهرگه ھاۋا تۇتۇق بولسا، سانىنى كامىل قىلىڭالر 
ئۇزۇن  –بولسۇن، بۇ كىتابنىڭ تۈزىلىشىده ئۇزۇن  ئېسىڭىزده. ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

ياكى قىلغان ئىشالرال  دېگهنھهدىسلهردىن پهقهت، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆزى 
رىشتىم، سىزمۇ تېرىشىپ ، جىم تۇرغان ھهدىس، تهقرىرمۇ يوق ئهمهس، قولۇمدىن كېلىشىچه تىخاتىرىلهنگهن

  .سهھىھ ھهدىسلهر يېزىلغان دېگهن بىلهنالپهقهت ئۆز ئاغزى .كۆرۈڭ
 �*�� I9< 4�  q�g� W<L� 9< K$R5 �	 "Z ) P �� q " G �� ?�$/ (?�*  �� ��$g �   

جابىر ئىبنى ئهتىيك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئابدۇلالھ ئىبنى سابىت ئۆلۈپ . 1791
كهتكهنده، ئۇنىڭ قىزى، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن سېنىڭ شېھىد بولۇشۇڭنى ئۈمىد قىلىمهن، چۈنكى، 
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهقىقهتهن  دېگهندهسهن جىھاد ئۈچۈن تهييارلىنىپ بولغان 
نىيىتىگه ئاساسهن بېرىلىدۇ دهپ ئالالھ ئۇنىڭ ئهجىر مۇكاپاتىنى نىيىتىنىڭ مىقدارىدا، ھېسابىدا چۈشۈرىدۇ، 

 – 22635ئالالھ يولىدا ئۆلگهن شېھىددىن باشقا يهنه يهتته تۈرلۈك شېھىدلهرنى ساناپ بېرىدۇ، ئهھمهد 
ھهدىس، مالىك  – 2793ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2704ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1823ھهدىس، نهسهئى 

  .ھهدىس، سهھىھ – 493
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بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1792
ئىككى ئۇ  جهئفهرقانغا بويالغان ئىككى قانات قىلىپ بهردى،  جهئفهرگهھهقىقهتهن ئالالھ : مۇنداق دېگهن

ئۇچۇپ يۈرىيدۇ، ھاكىم، دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ، )جهننهتته(قانىتى بىلهن پهرىشتىلهر بىلهن بىرگه 
   )شېھىد بولغان ئىدى، بۇ جىھادنىڭ پهزىلىتى جهئفهر(

 �	 �gL ?�u� j`*@0 �	 BZ ��Z B &$< �/ I$1�	 4�  ��� 9< K$R5 �	 "Z ) � (?�$/ �� "$@*  �   
تبان ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇ. 1793

شۈبھىسىز، چىن قهلبىدىن ئالالھنىڭ دىدارىنى،  –ھهقىقهتهن ئالالھ، شهك : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
كىشىنى دوۋزاخقا  گهندېرازىلىقىنى تهلهپ قىلىپ، ال ئىالھه ئىللهلالھ، ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق، 

  .ھارام قىلدى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئهمرۇ ئىبنى خارجهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1794

ھهقىقهتهن، ئالالھ ھهربىر ۋارىسنىڭ مىراسىنى، ھهققىنى مىراس قانۇنى بىلهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ىس ئۈچۈن ۋهسىيهت قىلىپ، مال قالدۇرۇش دۇرۇس ئهمهس، باال كۆرپىنىڭ، تهقسىم قىلىپ بهردى، ۋار

دادىنىڭ، زىناخورغا تاش، كىم دادىسىدىن باشقا بىر كىشىنى دادام دهپ داۋا قىلسا، ياكى ئۆز 
خوجايىنلىرىدىن يۈز ئۆرۈپ باشقىالرنى خوجايىن قىلىۋالسا، بۇنداق تۇز كور كىشىگه ئالالھنىڭ، 

رلىق كىشىلهرنىڭ لهنىتى بولىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭ پهرىز؛ ۋه نهپله ئىبادهتلىرىنى سهدىقه، پهرىشتىلهرنىڭ، با
  .قىلىشلىرىنى قوبۇل قىلمايدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ تهۋبه
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شهدداد ئىبنى ئهۋس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1795
ياخشىلىق قىلىشنى پۈتىۋهتتى،  ئېھساننىھهقىقهتهن ئالالھ بارلىق نهرسىلهرگه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مال )  قىيىنىماڭالرئهزالىرىنى كېسىپ تاشالپ (قچه، چىرايلىق ئۆلتۈرۈڭالر، ، ياخشىلىئۆلتۈرسهڭالر
پىچىقىنى ئىتتىك بىلهپ تېزال بوغۇزالپ، بوغۇزالنغان  بېرىڭالربوغۇزلىساڭالر ياخشىلىق بىلهن بوغۇزالڭالر، 

بنى ماجهلهر ، ئهھمهد تۆت كىتاب يهنى تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىمۇسلىممېلىنى راھهتلهندۈرسۇن، 
شهرھىسىده باشقا كىتابالردا ئالىمالر بۇ سهھىھ ھهدىسكه ئهمهل قىلىپ،  مۇسلىمنىڭ. توپلىغان، سهھىھ

ئهتكهن،ناماز ئوقۇمايدىغان كىشىنى ياخشىلىق بىلهن ئۆلتۈرۈش،  تهركئۆزرىسىز نامازنى  ھۇرۇنلۇقدىن
  .ئهتكۈچىنىڭ ھۆكۈمىده باردۇر تهركم نامازنى ، بۇ ھۆكۈقىلىچنى ئىتتىك بىلهپ، تېزال چېپىۋېتىشنى تهكىتلىگهن
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1796
رنى يامانلىقالرنى يازدى، پۈتۈپ بولدى، ئاندىن بايان ھهقىقهتهن ئالالھ ياخشىلىقال: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
قىلسا، تېخى ئهمهل  مهقسهتكىم بىر ياخشىلىقنى قهلبىده پىالنالپ نىيهت ۋه : قىلىپ، مۇنداق دېدى

قىلىپ، ئهمهل قىلسا، ئالالھ،  مهقسهتئالالھ ئۇنى ئۆز نهزلىده كامىل بىر ياخشىلىق يازىدۇ، ئهگهر  قىلمىسىمۇ
گىچه ياخشىلىق يازىدۇ،ئىخالسىغا قارىتا  700دىن  10 هرگاھىداد ئۆز، ئىخالسى ياخشى بولسا،ئۇنىڭ نىيىتى

، ئۇنى قىلمىسا، قىلىپ  مهقسهتتېخىمۇ چهندان زىياده قىلىپ، ھهسسىلهپ بېرىدۇ، ئهگهر بىر يامانلىقنى 
امانلىقنى قىلىۋهتسه، ئالالھ ، ئۇ يقىلىپ  مهقسهتئالالھ ئۇنى ئۆز نهزلىده كامىل بىر ياخشىلىق يازىدۇ، ئهگهر 

ئۇنى بىر يامانلىق يازىدۇ، مانا ئهمدى ئالالھنىڭ رهھمىتى، پهزلى ئالدىدا پهقهت ھاالك بولغۇچىالر ھاالك 
 هرل 10كىشىلهر ئىچىده، بىرلهر خانىسى يهنى يامانلىقلىرى . بولۇپ تۈگىشىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

چچه چهندان ياخشىلىقلىرىنى بېسىپ كېتىدىغان كىشىلهرمۇ باردۇر، خانىسىنى يهنى نه هرل 1000 هرل 100
  .ھهتتا، قىچىنىڭ دېنىچىلىك ياخشىلىق يوق كىشىلهرمۇ باردۇر، ئۇالر دوۋزاخقا اليىق
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1797
 نېسىۋىسىنىھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئادهم بالىسىغا ئۇنىڭ زىنادىن بولغان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

) چۈنكى، ئالالھ ھهممىنى ئالدىن بىلىپ يازدى(رى ئۇنى شهكسىز چوقۇم تاپىدۇ، يازغاندۇر، ئادهم بالىلى
كۆزنىڭ زىناسى ھارامغا قاراشتۇر، تىلنىڭ زىناسى ھارامغا تهلهپ قويۇپ سۆزلهشتۇر، نهپسى، كۆڭلى ئارزۇ 

يالغانغا  ، ئهۋرهت شۇنى يا تهستىقالپ راستقا چىقىرىدۇ، ياكىقوزغىلىدۇقىلىپ ئىشتىھا قىلىپ، ھېسسىياتى 
  .چىقىرىدۇ، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1798

قىلغاندا، ساپا مهرۋه تېغىدا ماڭغاندا،  تاۋاپلهرگه كهئبىنى ھهقىقهتهن ئالالھ سى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
دىنسىزالرغا (سهئىي قىلىشنى ئويناقشىپ، نوچىلىق بىلهن مېڭىشنى پهرزى قىلىپ يازدى، سىلهر ئهمدى 

ئويناقشىپ، نوچىلىق بىلهن مېڭىڭالر، تهبرانى توپلىغان، ) ئۆزۈڭالرنىڭ كۈچلۈكلىكىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن
  .ئىسالم دۆلىتىدىكى مۇسۇلمانالر بۇنىڭغا ئهمهل قىلمىدى، ئۇالر لهقۋالىشىپ، قورقۇتماي، قورقۇشتى لېكىن، .سهھىھ
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نۇئمان ئىبنى بۇشهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1799
يىل بۇرۇن، بىر  2000يارىتىشدىن  زېمىننى –ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ئاسمان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ھازىرمۇ ئهرشده باردۇر، ئالالھ ئۇ كىتابدىن ئىككى ئايهت نازىل قىلىپ، كىتابنى يېزىپ پۈتكهندۇر، ئۇ كىتاب 
شۇ ئىككى ئايهت بىلهن سۈره بهقهرنىڭ ئاخىرىنى تاماملىغاندۇر، بۇ ئىككى ئايهت بىرهر ئۆيده، قورۇ، داچىدا 

  .سهھىھئوقۇلۇپ قالسا، بۇ جايغا ھهرگىز شهيتان يېقىن كېلهلمهيدۇ، تىرمىزى، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، 
 ) ���� ( $_)$�+, q�i0 L �NQA	 ³$R/ �c MG'2	 �c G	'g �$/�i�	 �c ��D �	 "Z ) �$���	 �D$�  ��	 (C$<L \� �� 9R, �   

سهئىد ئىبنى ئهبۇ ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1800
قىقهتهن، ئالالھ ھۆرمهتلىك، سېخى زات، ھۆرمهتلىك سېخىنى ياخشى ھه: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

يۈكسهك  ئېسىللىرىنى، ئالالھ ئهخالقنىڭ  كۆرىدۇ، ئالالھ، ئهپۇچان، ئهپۇ قىلغاننى ياخشى  كۆرىدۇ
، ئىبنى ئهساكىر، زىيائۇلمهقدهسى  كۆرىدۇ، پهسكهش، ناچار ئهخالقنى يامان  كۆرىدۇئالىيلىرىنى ياخشى 
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  . كۆرىدۇ، ئالالھ ياخشى  بۇلۇڭسهھىھ، بارچه ئهخالقتا ئېسىل، ياخشى، گۈزهل، ئالىي، يۈكسهك توپلىغان، 
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ىد بۇ ھهدىسنى تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقى، ئهبۇ نۇئهيىم، ھىلىيهتته، سهھلى ئىبنى سهئ. 1801
  .ئوخشاشتۇر يۇقىرىقىغارهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، توپلىغان، سهھىھ، مهزمۇنى 
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ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلال. 1802
ھهقىقهتهن، ئالالھ، ھاراققا، ئۇنى سىقىپ ئىشلهپ چىقارغۇچىغا، ئىشلهپ بېرىشنى تهلهپ :  مۇنداق دېگهن

 قىلغان، ھاراق زاكاس قىلغۇچىغا، ھاراقنى ئىچكۈچىگه، قۇيۇپ بهرگهن ساقىيسىغا، ھاراقنى كۆتۈرۈپ
ئاپارغۇچىغا يهنى ئىشچىسىغا، ھاراق ئاپارغان، توشۇغان كىشىگه، دۇكاندارغا، ساتقۇچىغا، سېتىۋالغۇچىغا 

ئىشالر گۇناھى كهبىيره،  يۇقىرىقىئۇنداقتا، (، ھهممىسىگه قاتتىق لهنهت قىلدى، يېگۈچىگهھاراقنىڭ پۇلىنى 
  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ھارام بولىدۇ
K$R5 �	 "Z ��+� 4�  q9�� �*D E�%	 E�Q $a : Å�z ��`5 ®�I "Z ) q ! ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1803
هن ئۆزىگه ئۆز قولى بىل –ھهقىقهتهن، ئالالھ مهخلۇقالرنى ياراتقاندا، ئۆز : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كهلدى دهپ يازغاندۇر، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، غالىب ھهقىقهتهن رهھمىتىم، غهزهپ ئاچچىقىمدىن 
  .شۇنىڭ ئۈچۈن ياراتتى، جهننهتنى بهردى، ھهسسىلهپ بهردى. سهھىھ
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم هزىيهلالھۇ ئهنھائائىشه ر. 1804

چالمىالرغا، الي قىشالرغا،  –ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال بىزگه رىزىق بهرگهن نهرسىلهرده، تاش : مۇنداق دېگهن
  .كېچهك كىيدۈرۈشىمىزنى بۇيرىمىدى، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ –كىيىم 

بۇ ھهدىستىن، ھاجهتتىن زىياده ئارتۇق ئۆي بېزهش، ياساش بارلىق تامالرغا گىلهم، پهرده تۇتۇش 
  .پهدىۋال بوال –قاتارلىق ئىسراپچىلىقالر، مهنمهنلىكلهر چهكلىنىدۇ، يۆلىنىپ ئولتۇرۇش ئۈچۈن زهدىۋال 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1805
ر ئهۋهتسىال، ياكى ئۇنىڭ ئورنىغا بىرهر ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال بىرهر پهيغهمبه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

خهلىپه دهسسهتسىال، ئۇنىڭ ئىككى دانه يېقىن، خاس ياردهمچىسى بولىدۇ، بىرسى خهلىپىنى ياخشىلىققا 
، يامانلىقنى ئاز قىلمايدۇ، پاساتنى بۇيرۇپ، قىزىقتۇرۇپ يامانلىقدىن توسىدۇ، يهنه بىرسى بولسا، ئۇنىڭغا 

ن ياردهمچىدىن، خاس يېقىن بولغان كىشىسىنىڭ يامان بولۇپ قېلىشىدىن ئىشلىرىنى بۇزىدۇ، كىم ياما
 2292تىرمىزى . ، يامان ئاقىۋهتتىن ساقلىنىپ قالىدۇپاساتالردىن  –ساقالنسا، ھهقىقهتهنئۇ، نۇرغۇن پىتنه 

  .ھهدىس، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ –
 ) ���� (� �i� L $*1R*/ B L $*1R/ v�R@0 X �	 "Z 	���/ $�R/ v�R ) � (.F{$  �   

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1806
كىشىلهرگه قاتتىق قىيىنچىلىق قىلىپ قويغۇچى قىلىپ ئهۋهتمىدى،  مېنىھهقىقهتهن، ئالالھ : مۇنداق دېگهن

قاتتىق  يۇقىرىقىدهككېتىشنى تهلهپ قىلغۇچى،  ئېزىپچى، كىشىلهرنىڭ خاتالىشىشىنى كۈتۈپ تۇرغۇ
بهرگۈچى  تهلىمچىڭىتىپ قويغۇچى قىلىپمۇ ئهۋهتمىدى، لېكىن، مېنى كىشىلهرگه ئىسالم دىنىنى، ھهقىقهتنى 
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  .ھهدىسنىڭ ئاخىرى سهھىھ – 2703، ئاسانالشتۇرغۇچى قىلىپ ئهۋهتتى، مۇسلىم مۇئهللىم قىلىپ، ئاسان قىلغۇچى
5 �	 "Z ?�Y n@< �0#$1%	 L MG�(�	 >�$D 9< L $@(  B L N�� H�a nR� X K$R ) � �� (G'R�/ ��	 �   
ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1807

ىنى ئۆزگهرتىۋهتكهنلهر ھهقىقهتهن، ئالالھ، غهزهپ قىلىپ، ھاالك قىلىپ سۈرهتلىر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۈچۈن نهسلى قىلمىدى، ئۇالرنىڭ ئارقىسىدا ياشايدىغان ئهۋالدنىمۇ قىلمىدى، مايمۇنالر بىلهن توڭگۇز، 

، مايمۇن، توڭگۇزغا  دېمهك. چوشقىالر ئۇنىڭدىن بۇرۇنال بار ئىدى، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
يوقتۇر، ھازىرقى مايمۇن، توڭگۇزالر بۇرۇنال نۇھنىڭ ئۆزگىرىپ كهتكهنلهر، ھاالك بولۇپ كهتكهن، نهسلى 

ئارىسىدىكى نهرسىلهر يارالغاندا يارالغاندۇر، ئادهم مايمۇندىن،  زېمىننىڭ –كېمىسىده بار ئىدى، ئاسمان 
  .پۈتۈنلهي خاتادۇر دېگهنمايمۇن ئادهمدىن 

 ) ���� (�(@�	 "$@�-� �i��R) �$+V �� W�L BZ �	G W�0 X K$R5 �	 "Z �^F�	 nD �/ ��5 $]h) ) �� (3$_V �� �I$� �   
تارىق ئىبنى شىھاب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1808

ھهقىقهتهن ئالالھ ئهززه ۋه جهلله ھهرقانداق بىر كېسهلنى چۈشۈرگهن، قويغان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
كاال سۈتىنى الزىم تۇتۇڭالر، چۈنكى . اسىنى، داۋاسىنىمۇ قويغاندۇر، چۈشۈرگهندۇربولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن شىپ
سۈتىده ھهسهلگه ئوخشاش شىپا، داۋا بار (چۆپلهرنى ئىستېمال قىلىپ يهيدۇ،  –كاال بارلىق دهرهخ، ئوت 

  .ھهدىس، سهھىھ – 18077ئهھمهد ) ئوخشايدۇ
��  �	LG �� &b�� BZ �	G &º0 X K$R5 �	 "Z !'a	 '[ L �$��	 BZ ��_g �/ ��_g L ��  �/)P(9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1809
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بىرهر كېسهلنى چۈشۈرگهن بولسىال، ئۇنىڭ داۋاسىنىمۇ، شىپاسىنىمۇ : مۇنداق دېگهن

زىل قىلىپ چۈشۈرگهندۇر، بۇ داۋانى ئالالھ بىلدۈرگهن كىشى بىلهلهيدۇ، ئالالھ بىلدۈرمىگهن كىشى نا
خۇددى قېرىلىققا (بىلهلمهيدۇ، لېكىن، ھهرقانداق كېسهلگه داۋا، شىپا بولسىمۇ، ئۆلۈمگه داۋا تېپىلمايدۇ 

ياراتقان  مېيىپئۆزى ئهزهلدىن  قېرىلىق، ئۆلۈم، ئاجىزلىق،ئالالھ.ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) تېپىلمىغاندهك
ئىبرهت قىلىنغان كېسهلدىن باشقا بارلىق كېسهلنىڭ  كېسهللهردىنچاره ئامال  قىلغىلى بولمايدىغان 
  .شىپاسى، داۋاسى باردۇر، داۋالىنىڭالر

�^V nD �/ ��5 $]h) �(@�	 "$@�-� �i��R) ���	 BZ �$+V �� &b�� BZ �	G &º0 X K$R5 �	 "Z) P ( G'R�/ ��	 �  
ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1810

ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال بىرهر كېسهلنى چۈشۈرسه، نازىل قىلسا، ئۇنىڭ داۋاسىنىمۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ىلهن بۇ ئىككىسىگه داۋا يوق، بهزىلهرنىڭ بۇ ئۆلۈم ب(نازىل قىلدى، پهقهت قېرىلىق بۇنىڭدىن مۇستهسنا، 

 –بۇ ئارۇز .دۇنيادا ئۆلمهسلىككه، مهڭگۈ ياش تۇرۇشقا تېرىشىپ بېقىشى يارالمىغان نهرسىنى سورىغانلىقتۇر
چۆپلهرنى  –كاال سۈتىنى الزىم تۇتۇڭالر، چۈنكى ئۇ بارلىق دهرهخ، ئوت ) ئارمانالرغا جهننهتته يهتكىلى بولىدۇ

  .توپلىغان، سهھىھيهيدۇ، ھاكىم 
 �'0 �m� $[�Q�0 "� ®/� � sb^R0 �� �	 "Z ) �$  .{$�� )  ( n� (9R, �   

سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1811
يىل  500يېرىم كۈن يهنى ئۈممىتىم توغرىسىدا ئۇالرنى  مېنى؛ ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال،  دېگهنمۇنداق 

، بۇرۇنراق جهننهتكه ئهكىرىپ كېتىمهن قىلىپ يهنى مهن شاپائهت (كېچىكتۈرۈش توغرىسىدا ئاجىز قىلمايدۇ، 
  .ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ) بولىدۇ دېگهن
 ) ��� ( ����Z E�Q $/ 4mR0 B "� �$V '� �	 "Z ) n� (�  ��	 �   

ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلال. 1812
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ھهقىقهتهن ئالالھ ئۆزىگه ئاسىيلىق قىلىنىشنى خاالپ، ئاسىيالرنى ياراتتى، ئهگهر ئۆزىگه : مۇنداق دېگهن
هبۇ نۇئهيىم ئ. ئاسىيلىق قىلىنماسلىقنى خاالپ ئاسىيلىقنى خالىمىغان بولسا، ئىبلىس، شهيتاننى ياراتمايتتى

  .توپلىغان، ھهسهن
خاالپ، ئىراده قىلىپ يارىتىدۇ،  ھېكمهتتىنئالالھ ئۆزى رازى بولمايدىغان ئىشالرنى ئۆزى بىلىدىغان مهلۇم 

تهقدىردىكى . رازى ئهمهس كۇفرىلىققاخۇددى ئىبلىس، شهيتان، دهججال، كاپىرالرنى ياراتقاندهك، ئالالھ 
ياماننى، ئىمان، كۇپرىنى خالىدى، ياراتتى،  –ىنلىك بېرىپ، ياخشى ، خاالشتا، سىناش ئۈچۈن ئهرك قهدىر

لېكىن، قانۇندا، قۇرئان كىتابدا ئىمان ئېيتىشقا،ياخشىغا بۇيرۇپ، كۇپرىدىن،ياماندىن توستى، سىناقتا، 
يتىپ، تالالشتا قانۇنغا ئۇيغۇن ئهمهل قىلغانالر مۇكاپاتلىنىدۇ، خىالپلىق قىلغانالر جازالىنىدۇ، سىز ئىمان ئې

ياخشىلىق قىلسىڭىز، ئوڭ تهرهپنى تالالپ، قانۇنغا بويسۇنغان بولىسىز، ئهھدى، مىيساققىمۇ ۋاپا، ئهمهل 
قىلغان بولىسىز، سول تهرهپنى تالالپ، يامانلىق قىلسىڭىز بۇ ئۆزىڭىزنىڭ شۇملۇقى، ئۆز ئىختىيارىڭىز بىلهن 

دىنسىز، . ز، بىز ئالالھنىڭ تهقدىرگه رازىقانۇنغا خىالپلىق قىلىپ، ئهھدىنى بۇزۇپ، دوۋزاخقا كىرىسى
  .، شېرىككه، زۇلۇمغا رازى ئهمهسكۇفرىكاپىر، زالىمغا، 

 ) ���� ( �g$+�	 ng��$� �09�	 90��� K$R5 �	 "Z ) �� ( "�(/ �� "$R1�	 �� L�  �  .  
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهمرۇ ئىبنى نۇئمان  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1813

ھهقىقهتهن، ئالالھ ئىسالم دىنىغا فاجىر، پاسىقالر بىلهنمۇ ياردهم بېرىدۇ، تهبرانى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسنى، نۇرغۇن، مۇشرىك، دىنسىزنى قىرىپ ئۆلتۈرۈپ ئاندىن ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان 

  .ئامدۇرق، ئهمما، سهۋهب خاس لهۋزى مهنىسى ، سهۋهبى شۇندا دېگهندۇركىشى توغرىسىدا 
 ) ���� ( ���  "')$� 3	�F�	 L �$Rr�	 �i�0�/ "'» $D �@c '[ L $��9�	 �/ �/�a	 q9@  j��� K$R5 �	 "Z ) �� ( �� G'; � 

 9�@� ) P (9�R, \� �   
قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ مهھمۇد ئىبنى لۇبهيد، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 1814

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئۆزىنىڭ مۆئمىن بهندىسىنى ئۇنى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ياخشى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ بۇ دۇنيادىن،مال دۇنيادىن يهنى دۇنيانىڭ پىتنىسىدىن، زهرهرلىرىدىن ھىمايه قىلىپ 

ئۇنىڭ مىسالى خۇددى سىلهر ئۆزۈڭالر ياخشى . اليدۇقوغدايدۇ، ياخشى كۆرگهچكه ھىمايه قىلىپ ساق
كېسهل كىشىڭالرنى، ئۇنىڭ كېسىلىدىن ئهنسىرهپ، بىر قىسىم تائام، شاراپالردىن،  كۆرىدىغان

. ئىچىملىكلهردىن، ئۇنى ھىمايه قىلىپ، قوغداپ ساقلىغانغا ئوخشايدۇ، ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
  .، ياخشى كۆرگهنلىكتۇر، بولمىسا، ئېزىپ، مهشغۇل بولۇپ قالىدۇايه قىلىشتۇردۇنيا بهرمهسلىك، ئۇنى ھىم –مال 

 9�� n�/ "'i5 f� ���m) L� q'�) �D9�A \�0 $D .(��	 L M�*�	 �D9�A \y� �	 "Z ) �� �� (.F{$  �   
ى ۋهسهللهم دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1815

 ئېھسان –ئالالھ يولىدا ھااللدىن تاپقان، ئاندىن سهدىقه  بىرىڭالرنىڭھهقىقهتهن، ئالالھ : مۇنداق دېگهن
 تهربىيىلىگهندهكتايچىقىنى ياكى بوتلىقىنى  بېرىڭالرقىلغان بىر تال خورما، بىر لوقما تائامىڭالرنى خۇددى 

بولىدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان  چوڭتېغىدهك  ئۇھۇدئۇ  ئۆستۈرۈپ چوڭ قىلىپ تۇرىدۇ، ھهتتا، تهربىيىلهپ، 
، هگىچ 700دىن 10بۇ ھهدىس، ھااللدىن تېپىپ، ئالالھ يولىدا خالىس قىلغان سهدىقىگه . توپلىغان، سهھىھ

  .ئايهتته، سهھىھ ھهدىسته باردۇر، بۇھهتتا نهچچه مىڭ ھهسسه ئهجىر، ساۋاب بېرىشكه ئۇيغۇندۇر، 
  4�y� K$R5 �	 "Z $_��  �	 9��) .��F�	 3�F0 L� .�DA	 nD-0 "� 9@R�	 � ) " ! � �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1816
ئالالھقا ھهقىقهتهن ئالالھتائاال، تائام يهپ، شاراپ، ئىچىملىك ئىچىپ، شۇنىڭغا ئاساسهن، : مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ) ئىچىشىدىنمۇ رازىدۇر –ھهتتا، ئۇنىڭ يهپ (سانا ئېيتىقان بهندىسىدىن رازى بولىدۇ  –ھهمدۇ 
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ئالالھقا  كېيىنالمۇسلىم، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىستىن تائام، شاراب، زىياپهتتىن 
  .سانا ئېيتىش چىقىدۇ –ھهمدۇ 
 ) ���� ( �)$i�	 90b�� �	 "Z ���  ��[� �$i@� $�	u  ) " § (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1817
 قىلىشقىنىنىڭزار  –ھهقىقهتهن، ئالالھ، كاپىر، دىنسىزغا ئۇنىڭ ئهھلىنىڭ ئۇنىڭغا يىغا : مۇنداق دېگهن

  .اده قىلىۋېتىدۇ، بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھسهۋهبىدىن ئازابنى تېخىمۇ زىي
 ) ���� (��-�0 f� ./$�(�	 �'0 9@R�	 &-��� K$R5 �	 "Z :&$< �*^� 9@R�	 �	 �(� 	Yh) = q�i15 "� �i1a	 >0�I 	YZ ?R1/ $/ : 3I $0

 O$1�	 �/ ><�) L ?5'gI ) �� q �� ( 9�R, \� �  .  
هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئ. 1818

سوراپ، سوراققا تارتىدۇ، ھهتتا، سوئال ھهقىقهتهن، ئالالھ قىيامهت كۈنى بهندىلهردىن : مۇنداق دېگهن
ئۇنىڭدىن مۇنداق سورايدۇ، سهن مۇنكهر، يامان ئىشنى كۆرگىنىڭده ئۇنى ئىنكار قىلىشىڭدىن، توسۇشىڭدىن 

، ھۆججهتنى، جاۋابنى تهلقىن قىلىپ ئۆگىتىپسىنى نېمه توستى؟ بهنده جاۋاب بېرهلمىسه، ئالالھ ئۇنىڭغا 
ئاندىن بهنده ئى رهببىم، سىلىنىڭ رهھمهتلىرىنى، ئهپۇلىرىنى ئۈمىد قىلدىم، كىشىلهردىن قورقتۇم . تاشاليدۇ

  .دهيدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
	 "Z ��$F/ L� P�Fa BZ �(�Q W�2 �+`�) "$@RV �/ �m1�	 .��� � W�r�� K$R5 � ) q (4,'/ \� �   

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1819
ېچىسى، ئاشكارا چىقىپ بارلىق ك – 15يېرىمالشقان  ئېيى ھهقىقهتهن ئالالھتائاال شهئبان: مۇنداق دېگهن

مهخلۇقلىرى ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىپ كهچۈرىدۇ، لېكىن، مۇشرىك، دىنسىز، ئاداۋهتتىكى كىشىلهر بۇنىڭدىن 
 1380مۇستهسنا، يهنه بىر خاتىرىده، مۆئمىننى ئۆلتۈرگهن كىشى، دائىم ھاراق ئىچكۈچى بار، ئىبنى ماجه 

  .ھهدىس،  ھهسهن –
 ) ��� ( �^R�� �	 "Z W2	 � MNm�	 �/ ) �� (�  ��	 �    

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1820
تاغدا ئوقۇلغان نامازدىن خۇرسهن  دېگهن جهمئىيھهقىقهتهن ئالالھ ھهج پائالىيىتىدىكى : مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، ھهسهن بولۇپ، رازى بولىدۇ، ئهھمهد
&$< 	YZ 9@R�	 �/ �^R�� �	 "Z :&$< >�� BZ 3'�u�	 �+`0 B ��Z \'�Y ³ �+z$) j�+� >�Á 9< sZ >�� BZ ��Z B : �� "� ¥�  89@ 

 �<$R0 L �+`0 $�I ) P v��	 ��	 (j�  �   
ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ. 1821

ئى ئالالھ، سىلىدىن باشقا «. ھهقىقهتهن ئالالھ، بهنده مۇنداق دېسه، خۇرسهن بولۇپ رازى بولىدۇ: دېگهن
ھهق ئىالھ يوق، ھهقىقهتهن مهن ئۆزۈمگه زۇلۇم قىلدىم، مهن ئۈچۈن بارلىق گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلىپ 

ئالالھ خۇرسهن بولۇپ، ) ن باشقا ھېچكىشى مهغپىرهت قىاللمايدۇكهچۈرسىله، ھهقىقهتهن گۇناھالرنى سىلىدى
مۇنداق دهپ كېتىدۇ، مىنىڭ بهندهم ئۆزىنىڭ كهچۈرهلهيدىغان ھهم ئازابلىيااليدىغان بىر رهببىنىڭ، 

  .پهرۋهردىگارىنىڭ بارلىقىنى تونۇپتۇ، بىلىپتۇ، ئىبنى سانا بىلهن ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( K$R5 �	 "Z �*�+0 X quQ� 	YZ f� X$w�� j��� ) q ! � (4,'/ \� �   

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1822
ھهقىقهتهن، ئالالھ زالىمغا پۇرسهت، مۆھلهت بېرىدۇ، ھاالك قىلىشقا تۇتقاندا بولسا، ھهرگىز : مۇنداق دېگهن

ھهدىس، تىرمىزى  – 4008، خاالس قىلىۋهتمهيدۇ، قاچۇرۇپ قويمايدۇ، ئىبنى ماجه قويۇۋهتمهيدۇ بوش
  .ھهدىس، بهيھهقى، بۇخارى، مۇسلىمدىمۇ بار، سهھىھ، ئايهتمۇ بىلله باردۇر – 3035
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ىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ق. 1823

ھهقىقهتهن ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچى، ياخشىلىق ئىنئام ئاتا قىلغۇچىدۇر، سىلهرمۇ : مۇنداق دېگهن
ئىبنى ) ئالالھنىڭ مۇشۇنداق ئهخالقىدىن ئهخالقلىنىش الزىم، ياخشىلىققا ياخشىلىق بار(ياخشىلىق قىلىڭالر، 
  .هھىھئهدى توپلىغان، س

 ) ���� ( �*���Y �y� } �5�+V �D9�� 9��� L ��u�	 	'1��-) �*�Y 	YZ L .�*(�	 	'1��-) �*�*< 	Yh) "$���	 �c ��; �	 "Z
 ) �� ( OL� �� G	9V � .  

ھهدىسكه ئوخشاشكهن، ئوخشىمايدىغان يېرى بولسا، ئالالھ ياخشىلىق  – 1795بۇ ھهدىس . 1824
كېيىن، ئاندىن ياخشى ئۆلتۈرۈش،  دېگهندىن كۆرىدۇياخشى  ئېھساننىىنى، قىلغۇچى، ياخشىلىق قىلىش

  .ياخشى بوغۇزالشنى تىلغا ئالىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 �	 q�i0 $�) �10G �i0 X $/ �10G j�(0 f� �{	9�	 W/ K$R5 �	 "Z ) P q H5 ( �+Rg �� �	9@  � .  

هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىي جهئفهرئابدۇلالھ ئىبنى . 1825
بىلله بولۇپ، ئۇنىڭ قهرزى، ئالالھ  قهرزدار ھهقىقهتهن، ئالالھ: دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ياقتۇرمايدىغان، رازى بولمايدىغان ئىشالردا بولۇپال قالمىسىال، ياردهم بېرىپ، ئۇنىڭ قهرزىنى ئادا قىلىپ، 
  .ىپ بېرىدۇ، ھاكىم، ئىبنى ماجه، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھتۈگىتىش

 ��+� KZ ��DL I$g 	Yh) 	9  �� X $/ j�$(�	 W/ �	 "Z ) �� q (JL� \� ��	 �   
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهۋفائىبنى ئهبۇ . 1826

بىرهر قازى ھۆكۈمده قهستهن زۇلۇم قىلمىسىال، قازى بىلهن  ھهقىقهتهن، ئالالھ: هنۋهسهللهم مۇنداق دېگ
بىلله بولىدۇ، قازى زۇلۇم قىلىپ، قهستهن خاتا ھۆكۈم قىلسا، ئالالھ ئۇنى ئۆز نهپسىگه تاشالپ قويىدۇ، 

  .توپلىغان، ھهسهنئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان ) يهنى ئادىل بولسا، ياردهم بېرىدۇ، زالىم بولسا، ياردهم يوق(
 "$r�F�	 �/b�� L �1/ �~5 I$g 	Yh) �� X $/ j�$(�	 W/ K$R5 �	 "Z ) E[ P (JL� \� ��	 �   

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهۋفائىبنى ئهبۇ . 1827
يدىغان قازى بىلهن بىلله بولۇپ، ئۇنىڭغا ياردهم ھهقىقهتهن ئالالھ، زۇلۇم قىلما: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بېرىدۇ، قازى زۇلۇم قىلسىال، ئالالھ ئۇنىڭدىن بىزار بولىدۇ، زالىم قازىغا شهيتاننى الزىم قىلىپ، ھهمراھ قىلىپ 
  .قويىدۇ، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

 	9  �c X $/ j�$(�	 W/ K$R5 �	 "Z ) �� ( G'R�/ ��	 �  ) �� (I$�0 �� n(R/ �   
ئىبنى مهسئۇد، مهئقهل ئىبنى يهسسار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1828

ھهقىقهتهن قازى قهستهن ھهقنى بۇرمىالپ زۇلۇم قىلمىسىال، : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .انى، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهنتهبر. ئالالھ ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولۇپ ياردهم بېرىدۇ

 ) ���� ( �5'�	 �c �5L K$R5 �	 "Z ) �m� ��	 (�  ��	 � L M�0�[ \� �    
، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ھۈرهيرهئهبۇ . 1829

 نهسر، ئىبنى  كۆرىدۇۇر، تاقنى ياخشى ھهقىقهتهن ئالالھ تاق، بىرد: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
 99دىن بولىدۇ، 33يهتته، تهسبىھلهر  تاۋاپتوپلىغان، سهھىھ، شۇنىڭ ئۈچۈن، ناماز بهش ۋاخ بولىدۇ، 

ساندىكى  دېگهن، ھهتتا يهتته كۈن، يهتته  زېمىنسۈپىتى ئاشكارا، بۇمۇ تاق، يهتته ئاسمان، يهتته  –ئىسىم 
ېچىسى تاق كېچىلهرده بار، تاھارهتته ئۈچدىن تاق يۇيۇلىدۇ، نامازالردا تاق مۆجىزه تهنتاۋىدا بار، قهدىر ك

  .ئهمما، شهيئىلهرنى جۈپ ياراتتى، چۈنكى ئۆزى بىر، تاقتۇر بار، ھهجدىمۇ تاق ئىشالر بار، بۇالر كۆپتۇر، رهكهتلهر
 ) ���� ( �5L-) 7�^*,	 	Yh) �5'�	 �c �5L �	 "Z ) d (G'R�/ ��	 �   
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بنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئى. 1830
، ئىستىنجا قىلساڭالر،  كۆرىدۇ؛ ھهقىقهتهن، ئالالھ تاق، بىردۇر، ئۇ تاقنى ياخشى  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .تاق قىلىڭالر، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ
 ) ��� ('�	 �c �5L K$R5 �	 "Z "6�(�	 n[� $0 	L�5L-) �5 ) ! ( j�  �  ) q (G'R�/ ��	 �   

ئهلى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1831
، ئى قۇرئان ئهھلى  كۆرىدۇھهقىقهتهن ئالالھ تاقتۇر، تاقنى، ۋىتىرنى ياخشى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

 – 1165ئهھمهد . ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇڭالر، يهنى كېچىسى قىرائهت بىلهن تهھهججۈت ئوقۇڭالرقارىيالر، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 1159ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 1658ھهدىس، نهسهئى  – 416ھهدىس، تىرمىزى 

 �$1�A	 L �0º%	 L .*�a	 L �%	 W�� ��� ��',I L �	 "Z ) � ��4  (��$g �   
هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر ر. 1832

ھهقىقهتهن، ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ ئهلچىسى، ھاراقنى سېتىشنى، ئۆزى ئۆلگهن ئۆلۈكنى، : مۇنداق دېگهن
ئهبۇ  توڭگۇزنى، بۇتالرنى سېتىشنى ھارام قىلدى، ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى ماجه، نهسهئى، تىرمىزى،

كالىالرنى  –داۋۇدالر توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىستىن ئۆزى ئۆلۈپ كهتكهن، ھارام بولۇپ كهتكهن قوي 
  .سېتىش ھارام، پۇلىمۇ ھارامدۇر

 "$r�F�	 n  �/ �gI $]h) .��[A	 ��	 �'� �  �i�$�_10 ��',I L �	 "Z ) q " � �� (��� �   
ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 1833

گۆشىدىن توسىدۇ،  ئېشهكنىڭھهقىقهتهن، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى سىلهرنى ئهھلىييه : مۇنداق دېگهن
شهيتاننىڭ ئهمىلىدىن بولغان  يېيىشئۇنىڭ گۆشىنى  ئېشهكچۈنكى، ئىنسانالر ئىشلىتىۋاتقان ئهھلىييه 

ھارام بولسا،  ئېشهكئهھلى . مهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھنىجىس ئىشتۇر، ئهھ
بۇنىڭدىن  ئېشهك، ياۋايى ۋهھشىي. بار دېگهننىجىس  يۇقىرىداگۆشىمۇ، سۈتىمۇ ھارامدۇر،چۈنكى 

 لهرساھابىرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئېشهكنى ۋهھشىيمۇستهسنادۇر، سهھىھ ھهدىسته ياۋايى، 
  . يېگهنبىلهن بىلله 

 ) ���� ( �� &'(0 �  "$�� 4�  E�	 W�L �	 "Z ) q (IY \� �   
ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1834

قويدى، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ  ھهقىقهتهن ئالالھ ھهقىقهتنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ تىلىدا: مۇنداق دېگهن
  .ئهنھۇ ھهقىقهت بىلهن ھهقنى سۆزلهيدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 MNm�	 �rV L �'m�	 �)$�a	 �  W�L �	 "Z ) ��4  ( qyz ��$/L 8yF(�	 ?�$/ �� ��� � .  
لالھ سهللهلالھۇ ئهنهس ئىبنى مالىك قوشهيرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 1835

يهنى (ھهقىقهتهن، ئالالھ مۇساپىرالردىن روزا تۇتۇشنى، نامازنىڭ يېرىمىنى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
) مۇساپىر نامازنى قهسىر قىلىدۇ، روزا تۇتۇشدا ئىختىيار(ئېلىپ تاشلىدى، ) ئىككى رهكئىتىنى رهكهتنىڭتۆت 

  .نى ماجه توپلىغان، ھهسهنئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىب
 ���  	'[�i*,	 $/ L "$��1�	 L -r%	 ®/� �  W�L K$R5 �	 "Z ) q ( O$@  ��	 � .  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1836
شىپ قالغان، ئۇنتۇپ قالغان، ؛ ھهقىقهتهن، ئالالھ ئۈممىتىمدىن خاتالى دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، ئهپۇ قىلدى، ئىبنى ماجه كۆتۈرۈۋهتتىمهجبۇرالنغان ئىشالرنى ئېلىپ تاشالپ، بۇ ئىشالردا جازاالشنى 
  .توپلىغان، سهھىھ

&'(0 $i�/ ����$� nDL K$R5 �	 "Z :&$< $_(�Q j�(0 "� �	 G	I� 	Yh) .`�/ 3I 8� .(�  3I 8� .+r� 3I 8� : �� j(V 3I 8�
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم .1837

هتىدۇ، ئۇ پهرىشته ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال، ئانا رهھمىگه بىر پهرىشتىنى مۇئهككهل قىلىپ ئهۋ: مۇنداق دېگهن
سۈيىدۇر، لهخته قاندۇر، چىشلهپ قويغاندهك گۆشتۇر دهيدۇ، ئالالھ  ئىسپېرمائى رهببىم ئالالھ، بۇ ئابى مهنىي 

ئۇ بالىنى يارىتىشنى، يارىتىشقا ھۆكۈم قىلىشنى ئىراده قىلغاندا، ئۇ پهرىشته ئى رهببىم بۇ باال شهقى، دوۋزىخى 
 ۋاقتىچۇتى بوالمدۇ؟ ئوغۇلمۇ؟ قىزمۇ؟ رىزقى قانچىلىك؟ ئهجىلى، ئۆلىدىغان بوالمدۇ؟ ياكى سائادهتمهن، جهننى

جاۋابى يېزىلىپ بولىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان،  سوئالالرنىڭ؟ باال ئانىنىڭ قورسىقىدىكى چاغدىال بۇ 
  ).تهقدىر توغرىسىدا ئهقىده كىتابلىرىنى كۆرۈڭ.(سهھىھ
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1838
ھهتتا، ئۇۋىسىدىكى ) شىلهربارلىق كى( پهرىشتىلىرىھهقىقهتهن، ئالالھتائاال، ئالالھنىڭ : مۇنداق دېگهن

ياخشىلىقنى ئۆگىتىدىغان، كىشىلهرنىڭ ئوقۇتقۇچىسى،  كىشىلهرگهچۈمۈلىلهر، دېڭىزدىكى بېلىقالرمۇ 
مۇئهللىملىرىگه رهھمهت يولاليدۇ، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كهچۈرۈم بولۇشى ئۈچۈن، مهغپىرهت سورايدۇ، 

هرده، سهھىھ ھهدىسلهرده، تهقۋا ئهمهل قىلىدىغان، ئايهتل. تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
  .ئوقۇتقۇچىالرنىڭ، مۇئهللىم، ئۇستازالرنىڭ پهزىلىتى كۆپ كېلىدۇ
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ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ۋه ئۇنىڭ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن .1839
پهرىشتىلىرى بىرىنچى سهپتىكىلهرگه رهھمهت يولاليدۇ، مهغپىرهت سورايدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، 

قىلىنىدۇكى، تهبرانى، نۇئمان ئىبنى ماجه، بهررائى، ئابدۇراھمان، ئىبنى ئهۋف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت 
  .ئىبنى بۇشهيرىدىن، بهزار جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1840
ھهقىقهتهن، ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ پهرىشتىلىرى بىرىنچى سهپتىكىلهرگه رهھمهت يولاليدۇ، : مۇنداق دېگهن

بىرىگه باراۋهر، تۈز قىلىڭالر،  –ىڭالرنى تۈزلهڭالر، مۈرىلىرىڭالرنى بىر ساالمالر يولاليدۇ، سهپلىر –دۇئايى 
، سهپلهرگه كىرمهكچى بولسا، جهينهكلىرىڭالرنى يىغىپ  بۇلۇڭالرقېرىندىشىڭالرنىڭ قوللىرىغىمۇ مۇاليىم 

ىدۇ، تۇرۇڭالر، بوشلۇقنى، كاۋاكنى ئېتىڭالر، ھهقىقهتهن شهيتان ئاراڭالرغا قوينىڭ قوزىسىدهك كىرىۋال
  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلله. 1841
ھهقىقهتهن ئالالھ ۋه پهرىشتىلىرى ئىلگىرىكى سهپكه رهھمهت يولاليدۇ، مۇئهززىنگه ئۇنىڭ : مۇنداق دېگهن

، ئۇنىڭ ئاۋازىنى مۇئهززىننىڭ ئاۋازىنى سورىلىدۇئاۋازى يېتىپ بارغان جايغىچه مهغپىرهت قىلىنىدۇ، مهغپىرهت 
بېرىدۇ، مۇئهززىننىڭ  دېيىشىپئۇنى تهستىقاليدۇ، راست، ھهق  قۇرۇق نهرسىلهر -ئاڭلىغان بارلىق يول

ئاۋازىنى ئاڭالپ، مهسجىدگه چىقىپ، ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ناماز ئوقۇغانالرنىڭ ئهجىر، مۇكاپاتلىرىنىڭ 
چۈنكى، ياخشىلىققا كۆرسهتكۈچىگه قىلغۇچىنىڭ ئهمهللىرىگه ئوخشاش (ئوخشىشى مۇئهززىنگىمۇ بولىدۇ، 
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  .ئهھمهد، نهسهئى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ) ېرىلىدۇئهجىر مۇكاپات ب
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بهررا ئىبنى ئازىپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1842
الھتائاال ۋه پهرىشتىلىرى ئىلگىرىكى ئالدىدىكى سهپلهرگه رهھمهت ھهقىقهتهن ئال: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ساالم يولاليدۇ، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ –يولاليدۇ، دۇئايى 
 ) ��� ( .gIG $� �	 �R)I .g�) 9, �/ L ¥'+m�	 "'�m0 �0u�	 4�  "'�m0 �*i{N/ L K$R5 �	 "Z ) P �� q �� (.F{$  �   

الھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهل. 1843
ھهقىقهتهن ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى سهپلهرنى ئۇالپ، تۇتاشتۇرغان كىشىلهرگه رهھمهت : مۇنداق دېگهن

چىدىن بىر يولاليدۇ، ئالالھ رهھمهت يولالپ، مهغپىرهت قىلىدۇ، پهرىشتىلهر دۇئا قىلىدۇ، كىم سهپنىڭ ئى
ئىككى (بوشلۇقنى، كاۋاكنى توشتۇرسا،  توشسا، ئالالھ ئۇنىڭ باراۋرىگه ئۇنى بىر دهرىجه يۇقىرى كۆتۈرىدۇ، 

  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن)  زېمىنچه –دهرىجه ئارىسى، ئاسمان 
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1844
ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ۋه ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى سهھهر تۇرغانالرغا ياكى روزا تۇتۇش ئۈچۈن : مۇنداق دېگهن

  .ئىبنى ھهببان، ئهۋسهت، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، ھهسهن رهھمهت يولاليدۇ، يېگۈچىلهرگهزوھۇرلۇق 
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ھانىيئىبنى يهزىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1845
بىر ھۆكۈم قىلغۇچى، ئالالھدۇر، ئاخىرى ھۆكۈم قىلىش ئالالھقا ھهقىقهتهن بىردىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى )  دېمهكتۇرھۆكۈم، ھاكىمىيهت (قايتىدۇ، ھۆكۈم ئالالھقا خاستۇر، 
  .ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1846
غۇچى ھهقىقهتهن ئالالھ ئۆزى ياراتقۇچى، رىزىقنى كهڭرى ھهم تار قىلغۇچى، بېرىپ ئال: مۇنداق دېگهن

،  بېكىتكۈچىدۇرئالالھدۇر، ئالالھ رىزىق بهرگۈچى، رهززاقتۇر، بازارالردا مالالرنىڭ باھاسىنى پهقهت ئالالھ 
ھهقىقهتهن مهن ئالالھقا، بىرهر كىشىگه قان، خۇن، مال توغرىسىدا زۇلۇم ) بهرمهيمهن بېكىتىپمهن باھا (

ىرهر كىشى تهلهپ قىلماستىن، ئۇچقۇشۇشۇمنى ب مېنىقىلماستىن، ئۇچقۇشۇشۇمنى شۇنداق زۇلۇم توغرىسىدا 
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ) شۇڭا باھا توختاتمايمهن، زۇلۇم قىلمايمهن(ئۈمىد قىلىمهن، 

  .ئالته كىتاب توپلىغان، سهھىھ يۇقىرىقىئىبنى ھهببان، بهيھهقى، 
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1847
 ئولتۇرسا تهشهھۇدتا نامازدا بېرىڭالرھهقىقهتهن ئالالھ ئۆزى ساالمدۇر، ساالمهتتۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ييىباتۇ، ئهسساالمۇ ئهلهيكه، ئهييۇھهننهبىييۇ ئهتتهھىيياتۇلىلالھى ۋهسسهلۋاتۇ ۋهتته«:مۇنداق دېسۇن
ۋهرهھمهتۇلالھى ۋهبهركاتۇھۇ، ئهسساالمۇ ئهلهينا ۋهئهال ئىبادىلالھىسساالھىيىن، ئهشھهدۇئهن الئىالھه 

، ئاندىن ئۆزى خالىغانچه دېۋىتىپ» ئىللهلالھۇ ۋه ئهشھهدۇئهننه مۇھهممهدهن ئهبدۇھۇ ۋه رهسۇلۇھۇ
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لېكىن، قۇرئاندىن، سهھىھ ھهدىستىن، ساھابه، تابىئىنالردىن (نى تاللىسۇن، ئالالھدىن سوراشنى، دۇئاالر
 –ساالم، بهرىكهت، ئاسمان  –ساالم ۋه بهرىكهتلهرنى دېسهڭالر، بۇ دۇئايى  يۇقىرىقىسىلهر ) ئېلىنسۇن

  .ئالالھنىڭ بارلىق سالىھ، ياخشى بهندىلىرىگه يېتىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ زېمىندىكى
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1848
اللهت، ئازغۇنلۇق ئۈستىده بىرلهشتۈرمهيدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مېنىڭ ئۈممىتىمنى زا: مۇنداق دېگهن

ئالالھنىڭ قولى، جامائهت ئۈستىده، جامائهتتىن ئايرىلىۋالغان كشى دوۋزاخقا ئايرىلىۋالغان بولىدۇ، تىرمىزى 
ئالالھ جامائهتكه .توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس، مهسلىھهت، مۇشاۋىرلىق، يىغىن ئېچىش، ئىجمائقا دهلىلدۇر

  .ياردهم بىرىدۇ
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهمرۇئىبنى . 1849
ئانىالرغا ۋارقىراشنى، ھۆركىرهشنى، بۇيان قېقىشنى ياخشى  –ئالالھتائاال، ئاتا  ھهقىقهتهن: مۇنداق دېگهن

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئىسالم دىنى ئالدىنى ئېلىپ، دۇئا قىلىش، .(هھمهد توپلىغان، سهھىھكۆرمهيدۇ، ئ
 –قىلىش، ئىنساپ، تهۋپىق تىلهش ئۈچۈن بىر  ئېالنبهرىكهت، ھىدايهت تهلهپ قىلىش، ئىسىم قويۇش، 

  ).، بۇ سۈننهتتۇربېكىتتىئىككى قوي سويۇپ، ئهقىيقه بېرىشنى 
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ئۇسامهت ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1850
، پاھىشه سۆز قىلىدىغان قېلىنھهقىقهتهن ئالالھتائاال، ھهرقانداق ئاغزى بهزهپ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .سهۋهب بولغان كىشىنىمۇ ياخشى كۆرمهيدۇ، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن ،كىشىنى شۇنداق بولۇشىنى تهلهپ قىلغان
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الھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل. 1851
ئهھلىدىن ئهڭ  زېمىنھهقىقهتهن ئالالھتائاال مۆئمىن بهندىسى ئۈچۈن، ئۇ بهندىنىڭ : مۇنداق دېگهن

مهھبۇبىنى، يېقىن كىشىسىنى ئېلىپ كهتكهنده، ساۋاب ئۈمىد قىلىپ، سهۋرى  كۆرىدىغانتالالنغان، ياخشى 
پهقهت جهننهتنى بېرىشكىال رازى بولىدۇ، نهسهئى قىلسا، جهننهتتىن باشقىسىنى بېرىشكه رازى بولمايدۇ، 

  .توپلىغان، سهھىھ
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خۇزهيمهت ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1852
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ھهقىقهتنى بايان قىلىشدىن تارتىنىپ تۇرمايدۇ، : اق دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇند

سىلهر ھهرگىز ئايالالرنىڭ ئارقا مهقئىتىگه كهلمهڭالر، يهنى مهقئهتكه جىنسى مۇناسىۋهت قىلماڭالر، نهسهئى، 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1853
تائاال زۇلۇم قىلمايدۇ، مۆئمىن كىشىنىڭ ياخشىلىقىغا كهلسهك، ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن ئالالھ: مۇنداق دېگهن

دۇنيادىمۇ بېرىلىدۇ، ئاخىرهتته بولسا، كاتتا ساۋاب بېرىلىدۇ، كاپىر، دىنسىزغا كهلسهك، ئالالھ ئۇنىڭ 
ۇ ئاخىرهتكه قاتارلىقالرنى بېرىدۇ، ئ) كېچهك، ساالمهتلىك –ۋه باشقا كىيىم (ياخشىلىقلىرىغا بۇ دۇنيادىال تائام 

چۈنكى، (ياخشىلىق، مۇكاپات بهرگۈدهك بىرمۇ ياخشىلىقى بولمايدۇ،  باراۋىرىگهبارغاندا بولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن 
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مۇسلىم، ئهھمهد ) ئۇنىڭ ياخشى ئهمهللىرى ئاخىرهت ئۈچۈن قوبۇل قىلىنمايدۇ، سهۋهبى ئىمان يوق
  .توپلىغان، سهھىھ

ۇ، مۆئمىن كىشى ئهمهللىرىده ياخشىلىقلىرىدا ئالالھنى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهمهللهر نىيهت بىلهن بولىد
قىلىدۇ، دىنسىزالر بولسا، قهتئىي ئۇنداق ئهمهس، پهقهت  مهقسهتجهننهتنى، ئاخىرهتنى، ساۋاب، مۇكاپاتنى 

  .دۇنيانىال خاالس
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ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1854

ن ئېلىۋالماقچى بولغان ئىلىمنى ئالدىراپ بىراقال ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بهندىلىرىدى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
سهۋهبسىز ئېلىۋالمايدۇ، لېكىن، ئىلىمنى ئالىمالرنى ئېلىپ كېتىش بىلهن ئېلىۋالىدۇ، ھهتتا، بىر دانه 

كىشىلهر نادان، ئىلىمسىز كىشىلهرنى ئۆزىگه باشلىق، رهئىس، ئىمام قىلىۋالىدۇ، ، ةد–ئالىمىنىمۇ قويمايدۇ 
سورالسا، ئىلىمسىز پهتىۋا بېرىپ، ئۆزىمۇ ئازىدۇ، كىشىلهرنىمۇ ئازدۇرۇپ، زااللهتته قويىدۇ، سوئال ئۇالردىن 

  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋالىد ئهبۇ مۇلهيىھ رهزىيه. 1855
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال تاھارهتسىز نامازنى قوبۇل قىلمايدۇ، خىيانهتتىن بېرىلگهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىبنى  ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى،) چۈنكى تاھارهت شهرت، خىيانهت ھارام(سهدىقىنىمۇ قوبۇل قىلمايدۇ، 
  �س.ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1856

ال ئهمهللهردىن پهقهت ئۆزى ئۈچۈن خالىس، رىياسىز بولغىنىنى، ھهقىقهتهن ئالالھتائا: مۇنداق دېگهن
ئۆزىنىڭ دىدارى، جامالى تهلهپ قىلىنىپ قىلغىنىنى قوبۇل قىلىدۇ، ئۇندىن باشقا رىيا بىلهن ياكى باشقا 

  .قىلىنىپ قىلىنغان ئهمهللهرنى قوبۇل قىلمايدۇ، نهسهئى توپلىغان، ھهسهن مهقسهت
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ئهبۇ سوفيان ئىبنى ھارىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1857
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال كۈچلۈكلىرىدىن ئاجىزلىرىنىڭ ھهققىنى، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

رنى قورقۇتماستىن، ئۇالرغا ئهزىيهت، مۇسىبهت يهتكۈزمهستىن ھهقلىرىنى ئېلىپ بهرمهيدىغان ئاجىزال
  .ئۈممهتنى پاكلىمايدۇ، مۇقهددهس قىلمايدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيه. 1858

ھهقىقهتهن، ئاجىزلىرىغا ھهقلىرىنى بهرمهيدىغان ئۈممهتنى ئالالھ مۇقهددهس : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ىھتهبرانى توپلىغان، سهھ) چۈنكى، ئۇالردا كىشىلهر ھهققى بار، ئۇالر زالىم بولىدۇ(قىلمايدۇ، پاكلىمايدۇ، 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1859

چارچاپ قالماڭالر، ئالالھ قوبۇل  –ھهقىقهتهن سىلهر ئىبادهت قىلىشتا، ھېرىپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
شۇنىڭ ئۈچۈن تاقهت يېتىدىغان ئهمهللهرنى گهرچه ئاز بولسىمۇ دائىم (چارچاپ قالمايدۇ،  –ھېرىپ قىلىشتا 
  .بهزار توپلىغان، سهھىھ) قىلىڭالر



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

343 

، كۆپ تهدرىجىيئاستا،  –قىلىش الزىم، نهپله ئىبادهتلهرده تاقهتنىڭ يېتىشىچه ئاستا  قهتئىيپهرىزلهرنى 
  .ىش الزىمقىلىش، داۋام قىلىش الزىم، ئهمما تېرىش
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ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 1860
ھهقىقهتهن، ئالالھ ئۇخلىمايدۇ، ئۇخالشمۇ ئالالھقا اليىق ئهمهس، ئالالھ رىزقنى گاھ پهس، :  دېگهنمۇنداق 

بهزى كىشىلهرگه رىزىقنى كهڭرى بېرىش (قىلىپ تۇرىدۇ، يهنى كهڭرى ياكى تار قىلىپ تۇرىدۇ،  ئېگىزگاھ 
ئالالھنىڭ دهرگاھىغا كېچىنىڭ ) بهزىلهرنى تار قىلىپ، ئاز بېرىش بىلهن ئۇالرنىڭ ئىمانىنى ساقاليدۇبىلهن 

ئهمهللىرى كۈندۈزنىڭ ئهمهللىرىدىن بۇرۇن، كۈندۈزنىڭ ئهمهللىرى كېچىنىڭ ئهمهللىرىدىن بۇرۇن ئۆرلهيدۇ، 
يهنىال نۇردۇر، ئهگهر ئۇ ) ن پهردىسىيهنى مهخلۇقالرنى ئاسرايدىغا(ئاسمانغا كۆتۈرۈلىدۇ، ئالالھنىڭ ھىجابى 

نۇر پهردىنى ئىچىپ كۆتۈرۈۋهتسه، ئهلۋهتته، ئالالھنىڭ جامالىنىڭ، دىدارىنىڭ نۇرى، ئۆز مهخلۇقلىرىدىن 
ئالالھنىڭ كۆزى يهتكهن، كۆرگهن نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى كۆيدۈرۈۋېتىدۇ، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، 

سۈپىتى نۇردۇر، پهردىسى نۇردۇر، ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوق، ئالالھنىڭ  –ئالالھنىڭ بىر ئىسىم . سهھىھ
بۇنى ئۆزگهرتمهيمىز، خاتا،  ،كۆزى ئۆزىگه اليىق رهۋىشته باردۇر، ھهرگىز ئوخشىشى يوق –جامالى، يۈز 

تهتۋىل، خاتا چۈشهنچه، خاتا تهپسىر قىلمايمىز، ئهقىل بۇ مهسىلىده ھهرگىز توغرىنى بىلهلمهيدۇ، پهقهت 
، بۇ  دېيىشتۇررئان، سهھىھ ھهتتا مۇتىۋاتىر ھهدىس بولۇشى الزىم، مىيزان بولسا، ئوخشىشى يوق قۇ

ھهدىسدىن ئالالھ بهندىلىرىنى ئاياپ، ئاسراپ، سىناپ، ئاخىرهتته مۇكاپات بېرىش ئۈچۈن تېخىمۇ 
 كۆرىدۇنى مۆئمىنلهر سېغىندۇرۇش ئۈچۈن پهردىنى ئاچمايدۇ، بۇ دۇنيادا كۆرۈنمهيدۇ، ئهمما، ئاخىرهتته ئالالھ

  .، بۇنىڭغا ئايهت، سهھىھ، مۇتىۋاتىر ھهدىس باردۇر
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لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 1861

ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ئىلىمنى سىلهرگه بېرىپ بولۇپ، ئاندىن ئۇنى سىلهردىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
تېزال ئالدىراپ، سهۋهبسىز ئېلىۋالمايدۇ، لېكىن، ئالالھ، ئالىمالرنى ئۇالرنىڭ ئىلىملىرى بىلهن بىرگه ئېلىپ 

سورالسا، سوئال بۇالردىن ) ئىلىمسىزالر باش بولىدۇ(اھىل، نادان كىشىلهر قالىدۇ، كېتىدۇ، ئاندىن ج
ئىلىمسىزال پهتىۋا بېرىپ، ئۆزىمۇ ئازىدۇ، باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ، ئۆزىنىمۇ ئۆزگىنىمۇ زااللهتته قويىدۇ، بۇ 

  .ئۆتتى يۇقىرىدا، سهھىھىسى  دېگهنھهدىس ئهۋسهتته بار بولۇپ، ئهلبانى ھهسهن 
"Z  �i�$ � L �i�'�< KZ �w10 $�Z �i� L �i�	'/� L �DI'� KZ �w10 B K$R5 �	 ) q � (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1862
 –، كۆرۈنىشىڭالرغا، مال ھهقىقهتهن ئالالھتائاال سىلهرنىڭ سۈرىتىڭالرغا:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، باي بولۇشۇڭالرغا قارىمايدۇ، لېكىن، سىلهرنىڭ قهلبىڭالرغا، ئهمىلىڭالرغا، ئهمهلىيىتىڭالرغا  مۈلۈكىڭالرغا
پهرىشتىلهرمۇ يوقنى يازمايدۇ، ئىخالس قىلىپ، ياخشى . (قارايدۇ، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

  ).ولسۇنئهمهل قىلىڭالر، نىيىتىڭالر خالىس ب
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1863
نهزىرى ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال، ئىشتاننى ئوشۇقىدىن ئۇزۇن كىيگۈچىگه رهھمهت :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .بىلهن قارىمايدۇ، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1864

الھتائاال، ئىشتاننى، رىدالىرىنى كىبىر قىلىپ، سۆرهپ يۈرگهن، ھهقىقهتهن، ئال:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىلىدۇ، غهزهپ قىلىدۇ، يۇقىرىدا ئازاب بهلكى، (ئۇزۇن كىيگهن كىشىگه رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ، 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) بۇ كىشى دوۋزاخقا كىرىدىغان ھهدىسلهر بايانى ئۆتتى
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1865
ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ھهسسانغا، پاك روھ، جىبرىئىل بىلهن ياردهم بېرىپ، :  دېگهنمۇنداق 

قىلسىال، شۇنداق قىلغانلىقىدىن ئالالھ  مۇداپىئهىڭ ئهلچىسىنى كۈچلهندۈرىدۇ، پهقهت ھهسسان، ئالالھن
ھهسسان شائىر بولۇپ، مۇنبهر ئۈستىده، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ئىسالم (ياردهم بېرىدۇ، 

  .ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) ئېيتاتتىقىلىپ، شېئىر  مۇداپىئهدىنىنى مۇسۇلمانالرنى 
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ئهنهس ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1866
 نېسىۋهۈچۈن بۇ دىندىن قىلچه ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال بۇ ئىسالم دىنىنى ئۆزلىرى ئ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .، نهسهئى، ئىبنى ھهببان، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھبىلهنمۇ كۈچلهندۈرىدۇ، ياردهم بېرىدۇ قهۋملهريوق 
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تهن، ئالالھتائاال ئاراپاتتا ۋۇقۇف قىلىپ تۇرغان ئاراپات ئهھلىنى ئاسمان ئهھلى ھهقىقه. 1867
مىنىڭ ئاۋۇ بهندىلىرىمگه، قاراڭالر، ئۇالر ! پهرىشىتىلهرگه ماختاپ، مهدھىيلهپ بېرىدۇ، ئالالھ ئۇالرغا قاراڭال

ببان، ھاكىم، بهيھهقى توزان باسقان ھالدا كهپتۇ دهيدۇ، ئىبنى ھه –، چاڭ چۇۋۇقدهپ چاچلىرى  مېنىماڭا 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1868
قهتهن ئالالھتائاال پهرىشتىلىرىگه، ئاراپات كۈنى كهچته، ئاراپات ئهھلىنى ۋوقۇف ھهقى:  دېگهنمۇنداق 

دهپ،  مېنىئۇالر ! مىنىڭ بۇ بهندىلىرىمگه قاراڭالر: قىلغانالرنى باھاالپ، ماختاپ، مهدھىيلهپ مۇنداق دهيدۇ
  .ھىھچاڭ باسقان ھالدا كهپتۇ، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سه –ماڭا چاچلىرى چۇۋۇق، توپا 
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ئهلهيھى بهنى سۇلهيىم قهبىلىسىدىن بىر ساھابىدىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1869

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بهندىلىرىنى ئۇالرغا بهرگهن نهرسىلهرده سىنايدۇ، ئهگهر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بهنده ئالالھ تهقسىم قىلغان نهرسىگه رازى بولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن بېرىلگهن نهرسىلهرده بهرىكهت بېرىلىدۇ، 

سىماتقا رازى بولمىسا، ئۇنىڭغا بهرىكهت بېرىلمهيدۇ، ئالالھ ئۇنىڭ رىزقىنى كهڭرى قىلىۋېتىدۇ، ئهگهر ئۇ تهق
ئالالھمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن پۈتۈلگهننىڭ ئۈستىگه زىياده قىلىپ، كهڭرىتىپ بهرمهيدۇ، ئهھمهد، ئىبنى قانىئ، 

  .ئۆچۈرهلهيدۇئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ، سوراققا تارتىلمايدۇ، خالىغانچه يېزىپ، خالىغانچه . ، سهھىھبهيھهقى توپلىغان
 ��Y nD �1  �+i0 f� �(��$� �/�a	 q9@  j�*@0 K$R5 �	 "Z ) �� ( �Rr/ �� y@g �  ) P (M�0�[ \� �   

جۇبهيىر ئىبنى مۇتئىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ . 1870
ھهقىقهتهن :  دېگهنسهللهم مۇنداق ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه

ئالالھتائاال مۆئمىن بهندىسىنى كېسهل قىلىش بىلهن سىنايدۇ، ھهتتا، مۆئمىن بهندىدىن كېسهللهرنى كاپپار 
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  .قىلىش ئارقىلىق، بارلىق گۇناھلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1871

ئۈچۈن كېچىسى قولىنى  تهۋبىسىڭ ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال كۈندۈزى گۇناھ قىلغان كىشىنى:  دېگهنمۇنداق 
قوبۇل قىلىش  تهۋبىنىقىلىۋېلىشى ئۈچۈن  تهۋبهكهڭ ئېچىپ تۇرىدۇ، كېچىسى گۇناھ قىلغان كىشىنىڭ 

قوبۇل قىلىش ئۈچۈن قولىنى سۇنۇش، كۈن  تهۋبىنىئۈچۈن كۈندۈزى قولىنى كهڭ ئېچىپ تۇرىدۇ، بۇ 
  .ۇ، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھكىرگهن يېرىدىن چىققىچه يهنى قىيامهتكىچه داۋام قىلىد
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1872

تى، تۇرىقى بىلهن ئهۋهتىدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھ قىيامهت كۈنى بارلىق كۈنلهرنى ئۆز ھهيئى:  دېگهنمۇنداق 
ئهھلى،  جۈمهنىڭ. ئهھلىگه نۇر چاچقان ھالدا نۇرلۇق، گۈزهل قىلىپ ئهۋهتىدۇ جۈمهكۈنىنى،  جۈمهئالالھ 

بۇ كۈننى خۇددى يېقىن، ئۇلۇغ كىشىلىرىگه ھهدىي بېرىلىدىغان توي ئهھلىدهك، قۇتلۇقالپ، ئهتراپىدىن 
غا نۇر چېچىپ بهرسه، ئۇالر بۇ نۇردا ماڭىدۇ، ئۇالرنىڭ رهڭگىلىرى كۈن ئۇالر جۈمهقورشىۋالىدۇ، ئولىشىۋالىدۇ، 

قاردهك ئاق، نۇرلۇق، پۇراقلىرى بولسا، مىسكىدهك خۇشپۇراق ئۇرغۇپ تۇرىدۇ، ئۇالر كاپورا ئىسىملىك مىسكه، 
نهتكه جىنالر قاراپ قالىدۇكى، ھهممىسى ئۇالر جهن –ئهنبهر، ئهتىر تاغلىرىدا كېچىپ يۈرىيدۇ، ئۇالرغا ئىنسى 

بۇياققا قارىماي پهقهت شۇالرغىال قارايدۇ، ئۇالرغا ھېچكىشى  –كىرگهنگه قهدهر ھهيران قېلىشىپ، ئۇياق 
ئارىلىشىۋااللمايدۇ، پهقهت ساۋاب ئۈمىد قىلغان مۇئهززىنلهرال ئۇالر بىلهن بىرگه جهننهتكه كىرىدۇ، ھاكىم، 

  .ئهھلىنىڭ مۇئهززىنلهرنىڭ پهزىلىتى باردۇر جۈمهكۈنىنىڭ  جۈمهبهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسته 
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ى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ. 1873
ھهقىقهتهن ئالالھ، يهمهن تهرهپدىن يىپهك رهخدىنمۇ سىلىق، مۇاليىم، يۇمشاق :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بىر خىل شامالنى ئهۋهتىدۇ، ئۇ شامال قهلبىده كىچىك بىر تال دانچىلىك ئىمان بار كىشىنى قويماي جېنىنى 
  .ئالىدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1874

نىڭ يىلنىڭ بېشىدا بۇ ئۈممهت 100ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بۇ ئۈممهت ئۈچۈن ھهر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئهبۇ ) ئۇ ئىسالم دىنىغا ياردهم بېرىدۇ، خىزمهت قىلىدۇ(ئىسالم دىنىنى يېڭىالپ تۇرىدىغان كىشىنى ئهۋهتىدۇ، 
يىللىرى خهلىپه سايالنغان ئۆمهر ئىبنى  – 101 ھىجرىيهداۋۇد، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، ئالىمالر 

،  دېيىشتىى، ئادىللىقنى بهرپا قىلغۇچى كىشى ئابدۇلئهزىزنى دىننى يېڭىلىغۇچى تۇنجى ئهۋهتىلگهن كىش
  .، ئۈممهتنىڭ دىننى يېڭىلىغۇچى ئهۋهتىلىدۇبۇ ھهدىستىن ئۈممهتكه شۇنداقال ھهربىر ئىسالم دىنىدىكى مىللهتكه
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همرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئ. 1875

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال كىشىلهردىن سۆز قىلغاندا باشقىالرنى مهسخىره، زاڭلىق قىلىدىغان :  دېگهنمۇنداق 
قااليمىقان ھهممه گهپنى ، تىللىرىنى يوغانتىپ،  يېگهندهك، يۆگهپ پۇرالپچۆپلهرنى  –خۇددى كاال، ئوت 
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سۆزلهيدىغان ياڭزا چىقىرىپ، مهسخىره سۆزنى كۆپ قىلىدىغان مۇبالىغىچى كىشىگه ئۆچ بولۇپ، غهزهپ 
 – 2780ھهدىس، تىرمىزى  – 6469ھهدىس، ئهھمهد  – 4352قىلىدۇ، دۈشمهن تۇتىدۇ، ئهبۇ داۋۇد 

  .سهھىھ. ھهدىس
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1876
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال چىڭ تۇرۇۋېلىپ، سورايدىغان قېلىن دىۋانى، سائىلغا ئۆچ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ
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ئۇسامهت ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1877
، قېلىن، پاھىشه سۆزنى قىلغۇچى ھهم شۇنى بىزهپھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئاغزى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .، ئۇالرغا غهزهپ قىلىدۇ، دۈشمهن تۇتىدۇ، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھۋهب بولغۇچىغا ئۆچ بولىدۇتهلهپ قىلىپ، سه
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ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 1878
ھهقىقهتهن ھهرقانداق قوپال، مۇتهكهببىر، ناچار ئهخالقلىق، كۆرهڭلهيدىغان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، دۇنيا ئىشلىرىغا ئالىم، ئاخىرهتكه  ئېشهكتهكبېخىل، بازارالردا ۋارقىرايدىغان، كېچىسى تاپتهك، كۈندۈزى 
  .، دۈشمهن تۇتىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ كۆرىدۇى ئالالھتائاال ئۆچ جاھىل، نادان كىشىن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1879

ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ھهرقانداق دۇنياغا، دۇنيا ئىشلىرىغا ئالىم، دانا بولغان، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئاخىرهت كۈنىگه بولسا، جاھىل، نادان بولغان كىشىنى ئۆچ كۆرۈپ، دۈشمهن تۇتىدۇ، ھاكىم، تارىخدا 

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1880
ئهمهل، خىزمهت قىلسا، ئۇنىڭ خىزمىتىنى، ئهمىلىنى پۇختا،  بېرىڭالرھهقىقهتهن ئالالھتائاال :  دېگهنمۇنداق 

  ).ئىشنى پۇختا پىالنالپ، پۇختا قىاليلىھهربىر ( .، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھكۆرىدۇمۇستهھكهم قىلىشنى ياخشى 
 ) ���� ( ��D �/A	 � E)��	 �c K$R5 �	 "Z ) § (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1881
، ئاسان بولۇشنى، كۆيۈنۈشنى  انلىقنىمېھرىبھهقىقهتهن، ئالالھتائاال بارلىق ئىشالردا :  دېگهنمۇنداقدىن 

  .، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ كۆرىدۇياخشى 
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سهئىد ئىبنى ئهبۇ ۋهققاس رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1882
ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال تهقۋا، مۇتتهقى، بىھاجهت بولغان، ئۆزىنى :  دېگهنۇنداق ئهلهيھى ۋهسهللهم م

، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان،  كۆرىدۇكىشىلهردىن بىھاجهت تۇتىدىغان، ئىبادهتته مهخپى بهندىنى ياخشى 
  .سهھىھ

 3¸$�*�	 q�i0 L O$rR�	 �c K$R5 �	 "Z ) ! G § (M�0�[ \� �   
يره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈره. 1883

، ئهسنهشلىرىمىزنى يامان  كۆرىدۇھهقىقهتهن، ئالالھتائاال چۈشكۈرۈشنى ياخشى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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  .بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئامال بار ئهسنهكنى قايتۇرۇڭالر(،  كۆرىدۇ
�� &'(0 "� �R� ���/ nD 4�  $(� "$D �	 9�) �D9�� �r  	Yh) 3¸$�*�	 q�i0 L O$rR�	 �c �	 "Z : 3¸$�*�	 $/� L �	 ?��0

&$< 	YZ �D9�� "h) d$r*,	 $/ qGy�) �D9�� 3�$�5 	Yh) "$r�F�	 �/ '[ $�h) : "$r�F�	 �1/ ?�� $[ ) ! G § �� (M�0�[ \� �   
يره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈره. 1884

،  كۆرىدۇھهقىقهتهن ئالالھتائاال بهندىسىنىڭ چۈشكۈرۈشىنى ياخشى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 –، مىس  كۆرىدۇ، روھلۇق، چېچهن، تېتىك بولۇشنى ياخشى  مهقسهت(،  كۆرىدۇئهسنهشلىرىنى يامان 

چۈشكۈرۈپ، ئالالھقا ھهمدۇ ئېيتىسا، ئۇنى ئاڭلىغان بىر  رىڭالرىب، ) كۆرىدۇيامان  ۇننىھۇرمىس، 
ئهمما، ئهسنهشكه  ؛يهرھهمۇكهلالھ، ئالالھ ساڭا رهھمهت قىلسۇن :ھهق بولىدۇ دېيىشىمۇسۇلماننىڭ مۇنداق 

قادىر بولۇشىچه ئۇنى ئهسنهپ قالسا، ئامال بار  بېرىڭالركهلسهك، ھهقىقهتهن ئۇ شهيتان تهرهپدىن بولىدۇ، 
يهنه بىر خاتىرىده شهيتان كىرىۋالىدۇ، (دېسه، شهيتان ئۇنىڭدىن كۈلۈپ كېتىدۇ، ! اھقايتۇرسۇن، ئهگهر ئۇ 

  .ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ، سۇسالشتۇرىدۇ ھۇرۇنالشتۇرىدۇشهيتان مۇسۇلمانالرنى 
D �mQI 45�5 "� �c K$R5 �	 "Z �{	b  45�5 "� �c $ ) E[ �� ( �  ��	 �  ) �� ( G'R�/ ��	 � L O$@  ��	 � .  

ئىبنى ئۆمهر، ئىبنى ئابباس، ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1885
، ئهسلى هتئهزىمھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ئۆزىنىڭ :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

شۇنىڭ (،  كۆرىدۇھۆكۈملىرىگه كېلىنىشىنى ياخشى كۆرگهندهك، رۇخسهت ھۆكۈملىرىگه كېلىنىشنىمۇ ياخشى 
ئىش  ھېكمهتسىزئۈچۈن، ئاسان قىلىپ، رۇخسهت قىلغاندۇر، ئالالھ ھهممىنى ئالدىن بىلىپ تۇرىدۇ، 

چۈنكى، بۇمۇ ئالالھنىڭ بۇيرۇقى،  قىلمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بهندىلهر زۆرۈرىيهتته رۇخسهت ھۆكۈمنى ئالىدۇ،
سۇ  بولمىسا، تهيهممۇم قىلىش، پهرىز نامازنى، مۇساپىر قهسىر قىلىدۇ، : مهسىلهن. پهرمانىدۇر –ئهمىر 

مهجبۇرالنغۇچى دهئۋهتنى ۋاقىتلىق توختىتىپ تۇرىدۇ، زۆرۈرىيهتته ھارام؛ ھاالل بولىدۇ، يهۋرىدۇ، جان 
  .ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ يۇقىرىقى) ۇساقالش ئۈچۈن بىر قىسىم سۆزنى قىلىد

 �*�mR/ 45�5 "� q�i0 $D �mQI 45�5 "� �c K$R5 �	 "Z ) �[ �� �� (�  ��	 �   
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1886

مهئسىيهتكه كېلىنىشنى يامان كۆرگهندهك، رۇخسهت  –قىقهتهن، ئالالھتائاال گۇناھ ھه:  دېگهنمۇنداق 
، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، بهيھهقى  كۆرىدۇھۆكۈملىرىگه ئاسان قىلىپ بېرىشلىرىگه كېلىنىشىنى ياخشى 

ن توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسدىن رۇخسهت ھۆكۈملهرنى بهندىلهرنىڭ ئاسىي، گۇناھكار بولۇپ قېلىشىدى
ئهنسىرهپ، ئاسانالشتۇرۇپ، قىلىپ بهرگهندۇر، سۈره بهقهرده روزا توغرىسىدا ئالالھ سىلهرگه ئاسانلىقنى 

ئايهت بار، ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلال، بۇ ئايهتته  دېگهنئىراده قىلىدۇ، قىيىن، تهسلىكنى ئىراده قىلمايدۇ 
ئىش تاقىشىپ قالسا، ئاساننى، ھااللنى ئهگهر ھاالل بىلهن ھارام تاقاشسا، تهس، قىيىن ئىش بىلهن ئاسان 

ئال، چۈنكى، ئالالھ ئاساننى ئىراده قىلدى، سهن بۇ ئىرادىگه خىالپلىق قىلما، ئاسان ئىشالر بىلهنمۇ تهقۋا، 
مۆئمىن بولىۋېرىسهن، ئۇنىڭ ئۈستىگه بارلىق شهيئىنڭ ئهسلى ھااللدۇر، ھاالل چهكسىز، ھارام چهكلىك 

 ھۇرۇنئىسپات بولمىسا، ھارام بولمايدۇ، قاتتىق قىلىۋالماي، سهل قاراپ،  –لىل ، ھارامغا ئوچۇق ده دېگهندۇر
  !يول تۇتايلى ئوتتۇرھالبولماي، مۆئتىدىل، 

 ) ��� ( q9@  4�  �*R� �e� |�0 "� �c K$R5 �	 "Z ) P ! (L�  ��	 �   
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 1887
ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال بهندىسىنىڭ ئۈستىده ئۇنىڭغا بهرگهن نىئمىتىنىڭ ئهسىرى، :  دېگهنمۇنداق 

 هميارد باشقىالرغاياسىنىش ئهمهس  مهقسهت.، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ كۆرىدۇكۆرۈلۈشىنى ياخشى 
  باشقىالر تونۇپ سورىيااليدۇ بېرىشتۇر
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 )� ��� ( �$�(�	 �� �	�F�	 �� W�@�	 �� �c K$R5 �	 "Z ) P ! ( M�0�[ \� � .  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1888

سېتىمدا،  – ، نهرسه سېتىشتا، ئېلىمسېتىۋېلىشقاھهقىقهتهن، ئالالھتائاال نهرسه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئادا قىلىپ بېرىشته، ئهپۇ قىلىپ، ئۆتۈۋېتىپ، كهڭ قورساق بولۇپ، ئاسان  قهرز، سۈيلهشتهقهرزنى 

  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) ھهم ئۆتىۋېتىدۇ، ئاسان قىلىدۇ(،  كۆرىدۇقىلغانالرنى ياخشى 
 ) ���� ( $_)$�+, q�i0 L �NQA	 ³$R/ �c �	 "Z ) P (�� n_, �  9R,  

سهھلى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1889
، ناچار ئهخالقنى  كۆرىدۇھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئېسىل، ئالى ئهخالقنى ياخشى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .  ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ كۆرىدۇيامان 
» ³$R/ �c K$R5 �	 "Z $_)$�+, q�i0 L $_)	�V� L I'/A	  ) �� (j�  �� p��	 � «  

ھۈسهيىن ئىبنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1890
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئىشالرنىڭ ئالىسىنى، يۈكسهك، كاتتىسىنى، ئۇلۇغلىرىنى، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، ئىشالرنىڭ پهسلىرىنى، ناچارلىرىنى، تۆۋهن دهرىجىلىكلىرىنى يامان  كۆرىدۇرهپلىكلىرىنى ياخشى شه
  .، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ كۆرىدۇ
 ) ��� ( ��c "� n  	YZ n/$R�	 �/ �c K$R5 �	 "Z ) �[ ( ���D � .  

ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم كۇلهيبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 1891
خىزمهتچى، ئامىلنىڭ ئۆز ئىشىنى، خىزمىتىنى  –ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ھهرقانداق ئىشچى :   دېگهنمۇنداق 

  .، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ كۆرىدۇئهڭ ياخشى، پۇختا قىلىشلىرىنى ياخشى 
�9�� 9< �	 "Z L �$F0 $/ q�/� �/ �9c �	 "Z :�i5 B "� MNm�	 � 	' ) E[ " G �� (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1892
پهرمانلىرىدىن ئۆزى خالىغان ھۆكۈملهرنى پهيدا  –ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ئۆز ئهمىر : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

پهرمان  –لالھتائاال سىلهرنىڭ ناماز ئىچىده سۆز قىلماسلىقىڭالرغا، يېڭىدىن ئهمىر قىلىپ تۇرىدۇ، جهزمهن ئا
  .قىلدى، تۈزۈم بېكىتتى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

.12	 �_�Q9�) q'g'�	 BZ $_�) �_1/ 4(@0 B $/9R� I$1�	 �/ $/	'<� ��  �	 "Z ) 9�� �� 9@  (�R, \� �  9.  
ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1893

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بىر تۈركۈم قهۋىملهرنىڭ دوۋزاخ ئىچىده كۆيۈپ يۈزلىرىدىن باشقا ھېچ : دېگهنمۇنداق 
شاپائهتلهر سهۋهبىدىن ئۇالرنى دوۋزاىدىن ئېلىپ  ئهزالىرى قالمىغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ گۇناھى تۈگىگهنده

  .چىقىپ، جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ئابدۇئىبنى ھۈمهيد توپلىغان، سهھىھ
&'(�) ��'�u� qI�(0 L O$1�	 �/ q�*, L �+1D ���  W��) �/�a	 s90 K$R5 �	 "Z :&'(�) = 	uD ��Y ¥�R5� = 	uD ��Y ¥�R5� : 8� �R�

 ��'�u� qI�< 	YZ f� 3I&$< ?�[ 9< ��� ��+� � |�I L : �5$1�� 3$*D 4rR0 } �'��	 ?� $[�+z� $�� L $��9�	 � ?��  $��*, 9< sh)
 �1��� ;G$_VA	 &'(�) E)$1a	 L �)$i�	 $/� L : pa$w�	 4�  �	 .1R� B� ��I 4�  	'�uD �0u�	 �B�[ ) q " � �� ( �  ��	 � .  

ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلال. 1894
ھهقىقهتهن ئالالھ قىيامهت كۈنى مۆئمىننى ئۆزىگه يېقىن قىلىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهپۇ : دېگهنمۇنداق 

 پهردىسىنى قويۇپ، كىشىلهردىن پهردىلهپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ بارلىق گۇناھلىرىغا ئىقرار قىلدۇرىدۇ، ئېتراپ
قىلدۇرىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا ئاۋۇ گۇناھنى تونۇدۇڭمۇ، ماۋۇ گۇناھىڭنى تونۇدىڭمۇ، دېسه، بهنده شۇنداق، 
تونۇدۇم، ئى رهببىم دهيدۇ، ئۇ بارلىق گۇناھلرىغا ئىقرار كېلىپ، ئېتراپ قىلىپ، ئۆز كۆڭلىده ئهمدى مهن 

ۇشىغا شهكسىز ئىشىنىپ بولغاندا، ئالالھ ھاالك بولدۇم، تۈگهشتىم دهپ ئويالپ قالىدۇ، ئۇ ئۆزىنىڭ ھاالك بول
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ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن مهن ساڭا بۇ گۇناھلىرىڭنى دۇنيادىكى چاغدا ياپقان، يوشۇرغان ئىدىم، مانا ئهمدى  
بۈگۈن مهن ساڭا ئۇ گۇناھلرىڭنى مهغپىرهت قىلىپ كهچۈردۈم دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭ ياخشىلىقلىرى يېزىلغان 

ئهمىلىمنى، ئىخالسىمغا اليىق  –ئاندىن ئۇ ئى خااليىق كۆرۈڭالر، نامه ( كىتابى ئوڭ قولىغا بېرىلىدۇ،
ئهمما، كاپىر، دىنسىز، مۇناپىقالرغا كهلسهك، گۇۋاھچى پهرىشتىلهر ) كىتابىمنى ئوقۇپ بېقىڭالر دهپ توۋاليدۇ

ۇر، ئاگاھ ئهنه ئاشۇالر پهرۋهردىگارىغا ئىنكار قىلغانالر، يالغان سۆزلىگهنلهرد: ئۇالرغا مۇنداق دهيدۇ
بولۇڭالركى، ئالالھنىڭ لهنىتى رهھمىتىدىن يىراق قىلىشى، شۇنداق زالىمالرغا بولىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، 

  .نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، مۇسلىمدىمۇ بار، سهھىھ
�i� 4�y) $eNe �i� q�i0 L $eNe �i� 4��0 K$R5 �	 "Z :m*R5 "� L $U�V �� 	'D�F5 B L qL9@R5 "� L 	'<�+5 B L $R�� �	 n@� 	'

�i� q�i0 L �D�/� �	 qBL �/ 	'��$15 "� : &$a	 . $�Z L &	���	 M��D L &$< L n�< ) � �� (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1895

ن ئالالھتائاال سىلهرگه ئۈچ ئىشقا رازى بولۇپ، ئۈچ ئىشنى يامان كۆرىدۇ، ھهقىقهته: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  ئالالھ سىلهرگه رازى بولىدىغان  ئۈچ ئىش بولسا،

  .ئالالھقا ھېچنهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهي، پهقهت بىر ئالالھقىال ئىبادهت قىلىشىڭالردۇر -1 
  .لىپ، مۇتهپهررىق بولماسلىقىڭالردۇرئالالھنىڭ ئارغامچىسى قۇرئانغا ھهممىڭالر بىرلىكته ئېسى -2
  .ئالالھ سىلهرگه سىلهرنىڭ ئىشىڭالرغا ئىگه قىلغان ئىمام، خهلىپىگه نهسىھهت قىلىشىڭالردۇر -3

  :ئالالھ سىلهرگه يامان كۆرىدىغان ئۈچ ئىش بولسا
دهپتۇ  قال سۆزلهر مۇنداق دىيىلىپتۇ، ئۇنداق دىيىلىپتۇ، پاالنى ئۇنى دهپتۇ، پوكۇنى بۇنى -قىيله-1

  .دهپ پاراڭ سېلىشىڭالرنى يامان كۆرىدۇ
  .كۆپ سۇئال سورىشىنى يامان كۆرىدۇ -2
  .مالنى زايا قىلىشنى، ئىسراپ قىلىشنى يامان كۆرىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ -3
 ) ���� (�0�Q6 �� W�0 L $/	'<� 3$*i�	 	u� W)�0 K$R5 �	 "Z ) q � ( �  �  .  

هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆمهر ر. 1896
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بۇ كىتاب، يهنى قۇرئان بىلهن بىر قهۋىمنى ئۈستۈن كۆتۈرسه، يهنه : دېگهنمۇنداق 

 – 226ھمهد ھهدىس، ئه – 214ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 1353بىر قهۋىمنى تۆۋهنگه بېسىۋېتىدۇ، مۇسلىم 
ھهدىس، بۇ ھهدىسنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇئهنھۇ قۇرئانغا ئالىم، قارى قۇلنى خىزمهتكه  – 3231ھهدىس، دارمى 

دۇر، قۇرئانغا ئالىم بولۇپ، ئهمهل قىلغۇچىالر ئىككى ئالهمده دېگهنباشلىق قىلىپ قويغاندا، دهلىللهپ 
  .تا ھاالك بولىدۇئۈستۈندۇر، ئۇالرنىڭ ئهكىسى بولسا، مهڭگۈ تۆۋهندۇر، ھهت

 ) ���� ( ���  ��[� �$i� �R@� $�	u  �)$i�	 90b0 �	 "Z ) " ( .F{$  �  .  
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1897

ىنىڭ قوشاق قوشۇپ، ئاۋازلىق ھهقىقهتهن ئالالھتائاال، كاپىر، دىنسىزغا ئۇنىڭ ئهھلى بالىلىر: دېگهنمۇنداق 
  .يىغلىغان يىغىسى سهۋهبلىك ئازابنى زىياده قىلىۋېتىدۇ، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( q' 90 f� �[9(� 9(�	 n[� d90 L �0�)$i�� j�k L p1/��� �+`�) "$@RV �/ �m1�	 .��� � qG$@  4�  W�r0 �	 "Z
 ) �� (.@�Re \� �   

هبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ سۇئل. 1898
كېچىسى، بهندىلىرىگه قاراپ،  – 15ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال شهئباننىڭ يېرىمىدا : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ده، ھهسهد، ئاشكارا بولۇپ، مۆئمىنلهرگه مهغپىرهت قىلىدۇ، كاپىرالرغا مۆھلهت، پۇرسهت بېرىلىدۇ، ھىق
ئاداۋهت ئهھلىلىرىنى ئۇالر شۇ ئىشنى تهرىك ئهتكهنگه قهدهر مهغپىرهت قىلماي، قويۇپ قويىدۇ، تهبرانى 
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  .توپلىغان، ھهسهن
 ) ���� ( 	LI'� $¦ �0I'ma	 3uR0 �	 "Z ) Q 8#	yF�	 (O$@  ��	 �   

لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 1899
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال سۈرهت سىزغۇچىالرنى ھهيكهلتاراشالرنى ئۇالرنىڭ جانلىقالر : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

سۈرىتىنى سىزغانلىقلىرى سهۋهبىدىن ئازاپاليدۇ، شىيرازى خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ، بۇ خىل ھهدىس 
  .بارلىق كىتابالردا باردۇر

�	 "Z$��9�	 � O$1�	 "'�uR0 �0u�	 ./$�(�	 �'0 3uR0 K$R5 )G � ��(�[ ��  ��i� �� �$F[ �  ( �1z �� ¢$� .  
ھىشام ئىبنى ھهكىيىم ئىياز ئىبنى غهنهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 1900

اال قىيامهت كۈنى بۇ دۇنيادا كىشىلهرنى ھهقىقهتهن ئالالھتائ: دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ئازابلىغانالرنى ئازاباليدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس ئام بولۇپ، 

  .ھهرقانداق ئازابتا ئازابلىسا، قىيامهت كۈنى ئازابلىنىدۇ، ھهتتا، مۇھهببهت ئازابىمۇ شۇنداق بولىدۇ
Z L I$`0 K$R5 �	 "Z ���  �	 ��� $/ �/�a	 ¤-0 "� �	 Myz L I$`0 �/�a	 " ) ! � �� ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1901
لهيدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھمۇ كۈنلهيدۇ، كۈندهشلىك قىلىدۇ، مۆئمىنمۇ كۈن: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئالالھنىڭ كۈندهشلىك قىلىپ، كۈنلىشى مۆئمىننىڭ، ئالالھ ئۇنىڭغا ھارام قىلغان نهرسىگه كېلىشىدىندۇر، 
  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) شۇنىڭ ئۈچۈن ھارام قىلغاندۇر(
 ) ���� ( �D9�� \�0 $D �D9�A $_��y) �1��� $[uQ-0 L .<9m�	 n@(0 K$R5 �	 "Z9�� n�/ ym*� .(��	 "� f� q�_/  ) ! (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1902
ھهقىقهتهن ئالالھ، ھاالل نهرسىدىن قىلىنغان سهدىقىنى قوبۇل قىلىدۇ، ئۇنى ئوڭ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بېرىڭالر ئۈچۈن، خۇددى ئۇ تايىچىقىنى تهربىيلهپ ئۆستۈرگهندهك تهربىيلهپ ئۆستۈرۈپ  قولى بىلهن ئېلىپ،
  .بېرىدۇ، ھهتتا، بىر لوقما سهدىقه ئوھۇد تېغىدهك بولۇپ كېتىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( �z�`0 X $/ 9@R�	 .�'5 n@(0 K$R5 �	 "Z ) �[ P �� q ! �� ( �  ��	 � .  
ى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبن. 1903

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بهندىنىڭ تۆۋبىسىنى غۇرغۇرغىچه يهنى جان ھهلقۇمىغا كهلگهنگه : دېگهنمۇنداق 
نى ھهببان، ھاكىم، ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماج، ئىب) پهقهت تۆۋبه قىلسىال(قهدهر قوبۇل قىلىدۇ، 

  .، ھهسهن لىزاتىدېگهنبهيھهقىالر توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن 
&'(0 K$R5 �	 "Z : .12	 BZ 891  �	bg �� �i0 X $��9�	 � 89@  ®k�D !uQ� 	YZ ) ! ( ��� � .  

هللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس. 1904
مهن بۇ دۇنيادا بهندهمنىڭ ئىككى كۆزىنى ئېلىۋېلىپ، : ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: دېگهنمۇنداق 

ئۇنى ئهما قىلىپ قويغان بولسام، ئۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ نهزلىمده جهننهتتىن باشقا مۇكاپات يوق، پهقهت 
  ).ان بولۇششهرىت مۇسۇلم(جهننهتال بېرىلىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، 

&'(0 K$R5 �	 "Z : �F) 	�V "Z L y£) 	yQ "Z \ 89@  �Á 91  $�� ) n� �� (.�e	L �   
ۋاسىلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1905

اڭا بولغان گۇمانىنىڭ نهزلىده مهن بهندهمنىڭ م: ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: دېگهنمۇنداق 
ھهسهن بهسرى، (بولىمهن، ئهگهر گۇمانى ياخشى بولسا، ياخشى بولىدۇ، يامان بولسا، يامان بولىدۇ، 

يۇقىرقى ھهدىس ئهۋسهتته بار، شۇنداقال ) دېگهنئالالھقا گۇماننى ياخشى قىلىپ، ئهمهلنىمۇ ياخشى قىلىڭالر 
  .ھهدىسلهر ھهدىس قۇددۇستۇر دېگهنۇنداق دهيدۇ ئالالھ م. ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1906

بهندهم مىنى ئهسلىسىال مىنى ئهسلهپ زىكرى : مۇنداق دهيدۇھهقىقهتهن ئالالھ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئېيتىپ، ماڭا ئىككى لىۋى ھهرىكهتلهنسىال، مهن ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولىمهن، ئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى ماجه 

 –چىقىپ، كېلىپ  –تۇرۇپمۇ بىلله بوالاليدۇ، چۈشۈپ ! ئالالھ ئهرىشدىن ئۈستۈن. توپلغان، سهھىھ
ه اليىق رهۋىشته بولىدۇ، ئوخشىشى يوقتۇر، ئۇ مهخلۇققا ئوخشىمىغاچقا، بىلله بولۇشى كېتهلهيدۇ ، ئۆزىگ

بىلهن ئهرشدىن ئۈستۈن بولۇشى شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئاسماندا بولۇشى زىت، خىالپ ئهمهس، بۇ ئهھۋال 
ىدىن چوشىۋېتىپ ئهرش.مهخلۇقالردا زىت بولۇپ قالىدۇ، ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوق، ئۇ ھهممىگه قادىردۇر

  .،بىردۇر�ۇ.يوقاپ كهتمهيدۇ،ھهم ،ھهممهجايداباردۇر
&'(0 K$R5 �	 "Z :p*��) �{$m�� "Z �� 8bg� $�� L ³ �'m�	 "Z : q9�� 9; �+� 8u�	 L ��) q	b^) K$R5 �	 j(� 	YZ L ��) �r)� 	YZ

 ?�a	 �0I �/ �	 91  ���� �{$m�	 �) ¥'�% ) " � �� (R, \�L M�0�[ \� �  9�  
ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1907

ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ، ھهقىقهتهن بهندىلىرىمنىڭ روزا : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ئۆزۈمال بېرىمهن، باشقىالر بېرهلمهيدۇ، تۇتۇشى مهن ئۈچۈنال بولغان ئىكهن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى پهقهت مهن 

شهكسىز، جهزمهن روزا تۇتقۇچى ئۈچۈن ئىككى خۇشاللىق بار، بىرى ئۇ ئىپتار قىلغاندا خۇشال بولىدۇ، يهنه 
مۇھهممهد  . بىرسى بولسا،ئۇ، ئالالھقا ئۇچراشقاندا، ئالالھ ئۇنىڭغا مۇكاپات بهرگهنده خۇشال بولىدۇ

نىڭ جېنى قول ئىلكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهلۋهتته روزا سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
تۇتقۇچىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرۇقى، ئالالھنىڭ نهزلىده مىسكىنىڭ خۇشپۇرىقىدىنمۇ خۇشپۇراق، مېزىلىكتۇر، 

  .ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
&'(0 K$R5 �	 "Z : #$� �) j{	GI �$0~i�	 L 8I	#Z bR�	 "Z �*�u  $_�) v ) �� (j�  �   

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1908
كۆڭلىكىم، كىبرى  –ھهقىقهتهن ئىززهت مېنىڭ ئىشتان : ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: دېگهن

يهنى كىبر قىلىدىكهن، ئىززهت (ئىككى نهرسىنى تالىشىدىكهن،  چوڭچىلىق مېنىڭ رىدايىم، كىم مهندىن بۇ
  .دېگهنمهن ئۇنى ئازاباليمهن، بۇ ھهدىس ئهۋسهتته بار، ئهلبانى سهھىھ ) ماڭا خاس دهيدىكهن
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1909
شهك شۈبھىسىز بهزى بهندىگه ئۇنىڭ جىسمىنى، : ھهقىقهت، ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: دېگهنمۇنداق 

كهڭرى، مول قىلسام، شۇ ھالهتته ئۇنىڭغا بهش يىل ساالمهت قىلسام، ئۇنىڭغا تۇرمۇشنى  –تهنلىرىنى ساق 
ئۆتسىمۇ، يهنىال ئۇ ئۆزىنى ئازابدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ماڭا پىدىيه بهرمهيدۇ، مالدىن مهھرۇم قالغانالرغا نهرسه 

  .بهرمهيدۇ، بېخىل بولىدۇ، ئهبۇ يهئال، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
&'(0 �	 "Z :.�º¦ 891  �/�a	 89@  "Z ��@1g p� �/ ��+� db�� $�� L s9c yQ nD)�[ �� (M�0�[ \�  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1910
ھهقىقهتهن مۆئمىن بهندهم مېنىڭ نهزلىمده : ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

سانا ئېيتىدۇ، مېنى  –ده بىر مهنزىلده، مهرتىبىده بولىدۇ، ئۇ ھهر بىر ياخشىلىقتا ماڭا ھهمدۇ ئاالھى
مهدھىيلهيدۇ، ئۇنىڭ جېنىنى، قوۋۇرغىلىرنىڭ ئارىسىدىن، يۈرىكىدىن، ھهلقۇملىرىدىن مهن ئۆزۈم تارتىپ 

الغاندا ئىككىلىنىپ يهنه بىر ھهدىستهئۇنىڭ جېنىنى ئ. (ئالىمهن، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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  )قېلىشى ئۆتتى
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ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1911
، ئۇالر !ئى جهننهت ئهھلى:ھهقىقهتهن ئالالھتائاال، جهننهت ئهھلىگه مۇنداق دهيدۇ: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

لهببهي بىز تهييار ،بارلىق ياخشىلىق سىلىنىڭ قوللىرىدا دهيدۇ، ئالالھ رازى بولدۇڭالرمۇ؟دهيدۇ، ئۇالر 
ھهقىقهتهن سىلى بىزگه مهخلۇقلىرىدىن ھېچكىشىگه بېرىپ باقمىغان مۇكاپاتالرنى بىزگه بهرگهن تۇرسىال، 

مهن سىلهرگه ئۇنىڭدىنمۇ ئهۋزهلرهكىنى بهرمهيمۇ؟ : ۇ، ئالالھبىز يهنه نېمىگه رازى بولمىغۇدهكمىز؟ دهيد
ئالالھ، ئۇالرغا مهن سىلهرگه . دېسه، ئۇالر ئى پهرۋهردىگارىمىز، قايسى نهرسه ئۇنىڭدىن ئهۋزهلرهك بوال؟ دهيدۇ

مېنىڭ رازىلىقىمنى ھاالل قىلىپ چۈشۈرىمهن، مۇندىن كېيىن مهڭگۈ سىلهرگه غهزهپ قىلمايمهن، 
  .ايمهن دهيدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھئاچچىقالنم
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هنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئ. 1912
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال، دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئازابىى ئهڭ تۆۋهن، يهڭگىل بولغىنىغا مۇنداق : دېگهنمۇنداق 

ۈچۈن ئۇ نهرسىلهرنى ئهگهر ساڭا زىمندىكى نهرسىنىڭ ھهممىسى بېرىلسه، بۇ ئازابدىن قۇتۇلۇش ئ: دهيدۇ
ئالالھتائاال ئۇنىڭغا، مهن سهندىن سهن ئادهمنىڭ . پىدىيه بىرهمتىڭ؟، ئۇ ھهئه پىدىيه بېرهتتىم دهيدۇ

سۇلبىدا، پۇشتىدا تۇرغان ۋاختىڭدىال ئۇنىڭدىن ئاسان، ناھايىتى يهڭگىل نهرسىنى سورىغان ئىدىم، ئۇ 
ن پهقهت شېرىك كهلتۈرۈشكىال ئۇنىدىڭ، شېرىك بولسىمۇ ماڭا ھېچنېمىنى شېرىك قىلماسلىقىڭ ئىدى، سه

  .كهلتۈرمهسلىككه ئۇنىمىدىڭ دهيدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
&'(0 �	 "Z : ?/'0 �Q6 �� ?+D� !$RDI W�I� I$_1�	 &L� v+D	 �G6 ��	 $0 ) �� ( �/$  �� .@(  � .  

ۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 1913
ئى ئادهم بالىسى، سهن ماڭا كۈندۈزنىڭ : ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ناماز بىلهن كۇپايىلهنسهڭ، مهن ساڭا شۇ نامازنىڭ باراۋىرىگه كۈنۈڭنىڭ ئاخىرىغىچه  رهكهتئهۋۋىلىده تۆت 
نامازال ئوقۇساڭ، بهلكى، زۇھا، چاشكادۇر، ئالالھ ئالىم، مهن ساڭا شۇ  رهكهت يهنى تۆت(كۇپايه بولىمهن، 

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) كۈنۈڭگه نىسبهتهن كۇپايه بولىمهن
 ) ���� (&'(0 K$R5 �	 "Z : P�() 9,� X L N`V ?090 !x/ nR+5 B "Z L P�() 9,� L ¿z PI9� x/� ¤G$@R� °�+5 �G6 ��	 $0

 )! ��  P q (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1914

ئى ئادهم بالىسى، سهن پهقهت ماڭىال : ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
هت قىلىش ئۈچۈنال ئاجراتقىن، شۇنداق قىلساڭ مهن ماڭىال ئىباد ۋاقتىڭنىئىبادهت قىلىشقا پارىغ بولغىن، 

مهن توسۇپ،  موھتاجلىقىڭنىقهلبىڭگه بىھاجهتلىكنى لىق توللىۋېتىمهن، پېقىرلىقىڭنى توسۇپ قالىمهن، 
، مهن سېنىڭ ئاجراتمىساڭسېنى باي، ھهممىدىن باي قىلىمهن، ئهگهر ئۇنداق قىلمىساڭ، ئىبادهت ئۈچۈنال 

توسۇپ قالمايمهن،  موھتاجلىقىڭنىمۇنى لىق تولالپ قويىمهن، پېقىرلىقىڭنى، ئىككى قولۇڭغا مهشغۇللۇق
ئى ئادهم بالىسى، ئالالھ شۇنداق دهۋاتسا، يهنه . ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

ياراتقان، نېمىگه ئىككىلىنىسهن؟ نېمىدىن ئهنسىرهيسهن، سېنى ئالالھ پهقهت ئۆزىگه ئىبادهت قىلىش ئۈچۈنال 
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دۇنيا توپالش ئۈچۈن، شۆھرهت، مهنمهنلىك، كىبىر، رىيا خورلۇق،  –سېنى تىجارهت ئۈچۈن، مال 
  تاپ، ھوشۇڭنىتاماخورلۇق ئۈچۈن ياراتمىغان، 

  قىل، تهۋبهئۆتكهن ۋاقىت ئۆتۈپ كهتتى، 
  كهلگۈسى سېنىڭ قولۇڭدا ئهمهس، بۇنى بىل،

  ھازىرقى پۇرسهتنى غهنىيمهت بىل، 
  .، ئالالھ يولىدا ئىبادهتالم قىلئىلىم ئېلىپ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1915

مېنىڭ كاتتىلىقىم، : ن ئالالھتائاال قىيامهت كۈنى مۇنداق دهپ توۋاليدۇھهقىقهته:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
باشقا سايه  سايهمدىنمېنىڭ ! ئۈچۈنال دوستالشقان، مېنى دهپال ئۆزئارا ياخشى كۆرۈشكهنلهر قېنى ئۇلۇغلىقىم

م ئهھمهد، مۇسلى! بولمىغان بۈگۈنكى كۈنده، مهن ئۇالرغا ئۆزۈمنىڭ سايىسى بىلهنال سايه تاشاليمهن
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1916
ئى ئادهم بالىسى، مهن : ھهقىقهتهن ئالالھتائاال قىيامهت كۈنى مۇنداق دهيدۇ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

هملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئى پهرۋهردىگارىم، سهن ئال: كېسهل بولۇپ قالسام، سهن مېنى يوقلىمىدىڭ، بهنده
ھهقىقهتهن پاالنى بهندهم كېسهل بولۇپ قالغاندا ئۇنى : ئالالھ: تۇرساڭ، مهن سېنى قانداق يوقاليمهن؟ دهيدۇ

يوقلىمىغىنىڭنى بىلمهمسهن؟ دهيدۇ، ۋه يهنه ئهگهر سهن ئۇ بهندىنى مېنىڭ رازىلىقىم ئۈچۈن يوقلىغان 
مسهن؟ دهيدۇ، ئى ئادهم بالىسى مهن سهندىن تائام سورىسام، شۇ جايدا تاپىدىغىنىڭنى بىلمه مېنىبولساڭ، 

، بهنده، )سهن، سهدىقه قىلىڭالر دېسهم، بۇيرۇققا خىالپلىق قىلدىڭ(سهن ماڭا تائام بهرمىدىڭ دهيدۇ، 
: ئى رهببىم سهن ئالهملهرنىڭ رهببى، ياراتقۇچى، ئىگىسى تۇرساڭ، مهن ساڭا قانداق تائام بېرىمهن دهيدۇ

ڭغا پاالنى بهندهم سهندىن تائام سورىغاندا، ئۇنىڭغا تائام بهرمىدىڭ، بۇنى بىلمهمسهن؟ ئۇنتۇپ ئالالھ ئۇنى
قالدىڭمۇ؟ ھهقىقهتهن سهن ئۇنىڭغا تائام بهرگهن بولساڭ، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى مېنىڭ نهزلىمده تاپىدىغىنىڭنى 

نى سۇغارمىدىڭ دهيدۇ، بىلمهمسهن؟ دهپ، ئاندىن يهنه ئى ئادهم بالىسى مهن سهندىن سۇ سورىسام مې
ئالالھ . بهنده، ئى رهببىم، سهن ئالهملهرنىڭ رهببى تۇرساڭ، مهن ساڭا قانداق سۇ بېرىپ سۇغۇرىمهن؟ دهيدۇ

ئۇنىڭغا پاالنى بهندهم  سهندىن سۇ سورىسا، سهن ئۇنىڭغا سۇ بهرمىدىڭ، ئۇنى سۇرغارمىدىڭ، ئهمما سهن 
ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى مېنىڭ نهزلىمده تاپااليدىغىنىڭنى  ئۇنى مېنىڭ رازىلىقىم ئۈچۈن سۇغارغان بولساڭ،

، ئالالھنىڭ بۇيرىغىنىنى قىلىشتۇر،  مهقسهتھهدىستىكى . ؟ دهيدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھبىلمهمسهن
ئۇنتۇپ قالماي، كېسهل يوقالش، باشقىالرغا تائام، سۇ بېرىش، ھاجىتىدىن چىقىش، ياخشىلىق قىلىشالردۇر، 

  .ۈچۈنال بولۇشى الزىم، مۇكاپاتىنى ئاخىرهتته كۆرۈش الزىمئالالھ رازىلىقى ئ
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ھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رۇپائهتۇلجۇھهنى رهزىيهلالھۇ ئهن. 1917

ۋهسهللهم مۇنداق دهيدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال كېچىنىڭ يېرىمى ياكى ئۈچتهن ئىككى قىسمى ئۆتۈپ 
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بهندىلىرىم ھهرگىز مېنىڭ غهيرىمدىن، باشقىالردىن نهرسه : كهتكىچه مۆھلهت بېرىپ، ئاندىن مۇنداق دهيدۇ
قىلىمهن، كىم مهندىن سورىسا، ئۇنىڭغا سورىغان  ئىجابهتم مهندىنال سوراپ، دۇئا قىلسا، سورىمىسۇن، كى

نهرسىنى بېرىمهن، كىم مهندىن گۇناھىنىڭ كهچۈرۈم بولۇشى ئۈچۈن مهغپىرهت سورىسا، ئۇنى مهغپىرهت 
، باشقا قىلىمهن، كهچۈرىمهن، تاكى تاڭ ئاتقىچه شۇنداق دهپ توۋاليدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

  .كىتابتىمۇ بار
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ئهبۇ سهئىد، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 1918

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتهن بىرى قالغىچه مۆھلهت :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
بېرىپ تۇرۇپ، دهل شۇ چاغدا دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشۈپ، مۇنداق نىدا قىلىدۇ، مهغپىرهت سورىغۇچى، كهچۈرۈم 

قىلغۇچى بارمۇ؟ سائىل نهرسه سورىغۇچى بارمۇ؟ دۇئا قىلغۇچى بارمۇ؟ تا سۈبھى  بهتهۋسورىغۇچى بارمۇ؟ 
قوبۇل قىلىدۇ، بىرىدۇ،  تهۋبىنىيهنى مهغپىرهت قىلىدۇ، (يورىغىچه، تاڭ ئاتقىچه شۇنداق توۋالپ تۇرىدۇ، 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) قىلىدۇ ئىجابهت
  :ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى

  .، دۇئا، ئىستىغپار ئۈچۈن ئهۋزهل تهۋبهئۈچتهن بىرى قالغاندىكى ۋاقىت، ئىبادهت،  كېچىنىڭ. 1
ئالالھ ئهرشىدىن ئۈستۈن بولۇشى بىلهن بىرگه بىز بىلهن بىلله بولۇش بىلهن بىرگه، دۇنيا ئاسمىنىدا . 2

ىدىن يوقاپ بار تۇرۇپ، يهنه ئۆزىگه اليىق رهۋىشته دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشىدۇ، چۈشۈۋېتىپ، ئهرشى ئۈست
كېتىشى ئۆزىگه اليىق رهۋىشته  –چىقىشى، كېلىپ  –كهتمهيدۇ، يهنىال ئهرشدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ، چۈشۈپ 

بولۇپ، ئوخشىشى يوق، مهخلۇققا زادى ئوخشاشمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن مهخلۇققا قىياس قىلىنمايدۇ، ئهقىل 
ىلى بولمايدۇ، ئۇنى ئالته تهرهپ چېگراغا، دائىرىگه ئالغ –بىلهن تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ، چهك 

قورشىمايدۇ، چۈنكى، ئوخشىشى يوقتۇر، بىرال ۋاقىتتا ئهرشدىن ئۈستۈن بولۇشى، ئاسمان ئهھلى بىلهن بىلله 
جىبرىئىل مهخلۇق، بۇنداق قىاللمايدۇ، بۇ خىل . تۇرۇپ، شۇ جايدىمۇ بار تۇرۇپ، يهنه چۈشۈشى زىت ئهمهس

ئهمما، خالق ئالالھ ھهممىگه قادىردۇر، چۈشىدۇ دېدى، ئالالھ ئىش مهخلۇققا ماھال مۇمكىن ئهمهس، 
  .چۈشىدۇ، بىزمۇ چۈشىدۇ دهيمىز

ئالالھ ۋه رهسۇلى دېسه، دهيمىز، سۈكۈتكه سۈكۈت قىلىمىز، ئالالھنىڭ ئاسمانغا چۈشۈشى مهلۇم، 
يپىياتىدىن كهيپىياتى، قانداقلىقى بىزگه نامهلۇم، ئىمان كهلتۈرۈش، شۇنداق ئېتىقاد قىلىش ۋاجىپ، كه

  سوراش بىدئهتتۇر، سوئال 
  .ئهقىدىمىزبىزنىڭ  بۇمانا 

  سۈپهتكه تانمايمىز، –باشقىالردهك ئىسىم 
  يامغۇردهك ئوق ياغسىمۇ كۆكسىمىزگه –قار 

  .بۇ ئهقىدىمىزدىن ھهرگىز يانمايمىز
 �N@�	 I9< 4�  ~m�	 &º0 L .��a	 I9< 4�  .�'Ra	 &º0 K$R5 �	 "Z ) &B ��	 9  (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1919
ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ياردهمنى سېلىنغان مهبلهغ قىلىنغان چىقىم، خىراجهتكه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نىمۇ، سىناق، باالالرنىڭ مىقدارىدا نازىل قىلىپ چۇشلۇق، شۇنىڭ مىقدارىدا نازىل قىلىپ، چۈشۈرىدۇ، سهۋرى
تىرىشقان تاپىدۇ، تېرىغان ئورىدۇ، ئىشلىگهن . چۈشۈرىدۇ، ئىبنى ئهدى، ئىبنى الل توپلىغان، سهھىھ

 ئېھساندۇربولۇر، ياخشىلىققا ياخشىلىق، ئېھسانغا  نېئمهتچۇشلۇق  مېھنهتكه! ةد–شۇ  دېگهنچىشلهيدۇ، 
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 سهۋرقىاللمىغۇدهك سىناق، باالالر چۈشۈرۈلمهيدۇ، بېرىلمهيدۇ، باال بولىدىكهن،  سهۋر، بۇ سهھىھ ھهدىستىن 
قىلغىلى بولىدۇ، ئالالھ تاقهت يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ، ئالالھ بىزنى ئىككى ئالهملىك 

  !ساقلىسۇن، ئامىن
 ?���	 ���� ?��0 L Er1�	 ���� Er1�) 3$���	 ½F10 �	 "Z )$�A	 � E[ �� � (I$+z v� �/ H�V �   

ساھابه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  پېشقهدهمقهبىلىسىدىكى بىر  غهففار. 1920
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بۇلۇتنى يارىتىپ، پهيدا :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ۆزلهيدۇ، ۋه بهكمۇ گۈزهل كۈلىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى قىلىدۇ، ئاندىن بۇلۇت ئهڭ گۈزهل نۇتۇقدا نۇتۇق س
  .توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسنىڭ مهنىسى مۇنداق بولۇشى مۇمكىن

كىيىنچه . يۈز بېرىدۇ كهيپياتتاھهدىس زاھىردا قالىدۇ، ئۇ چاغدا بۇ خىل ھادىسه بىز بىلمهيدىغان . 1
  .بۇ ھهدىس مۆجىزه بولۇشى مۇمكىن

  .چاقماق چېقىپ، گۈلدۈرمامادىن كېيىن يامغۇر ياغدۇرىشىدۇرئۇنىڭ سۆزلىشى، كۈلۈشى، . 2
  .بۇلۇت ۋه ئۇنىڭ سۆزى، كۈلۈشى، ئالالھنىڭ بارلىق، بىرلىكىگه ئاالمهتتۇر، ۋهلالھه ئهئلهم. 3
  .قىلىشى، نۇرغۇن يېڭى كهشپىياتالرغا ئىشارهتتۇر سۆزجانسىز  مهخلۇقنىڭمۇ  هدىستهھ بۇ-4
 ) ���� (5-5 "� �D$_10 �	 "Z �[I$�G� � �$�1�	 	' ) �� (>�$e �� .kbQ �   

خۇزهيمهن ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1921
ھهقىقهتهن، ئالالھ سىلهرنى ئايالالرنىڭ ئارقا مهقئهتلىرىگه كېلىشدىن :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
اسىۋهت قىلىشىڭالردىن توسىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، ئالىمالر بۇنى لىۋات، يهنى مهقئهتكه جىنسى مۇن

، بۇ قاتتىق چهكلىنىدۇ، ئهمما، ئۇرۇق، زىرائهتكارلىققا تىكىلسه  دېگهنبهچچىۋازلىق ھېسابالپ، ھارام 
  .زىرائهتكارلىققا قانداق كهيپىياتتا بولسا بولىدۇ

 ) ���� ($�Ä� 	'+�» "� �D$_10 �	 "Z �i{ ) � ��4  (�  ��	 �   
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 1922
ھهقىقهتهن ئالالھ سىلهرنى دادىلىرىڭالر بىلهن، ئهجدادلىرىڭالر بىلهن قهسهم : دېگهنمۇنداق 

  .ھىھ كىتاب توپلىغان، سهھىھقىلىشىڭالردىن توسىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، تۆت سه
 >m��) BZ L �$� �����) $+�$� "$D �) �i{$�Ä� 	'+�» "� �D$_10 �	 "Z ) ! G � �� ?�$/ ( �  � .  

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1923
 سىلهرنى داداڭالر بىلهن قهسهم قىلىشىڭالردىن چهكلهپ توسىدۇ، ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال:  دېگهنمۇنداق 

بىلهن قهسهم قىلسۇن، ئۇنداق بولمايدىكهن، جىم  دېيىشكىم قهسهم قىلماقچى بولسا، ئالالھ بىلهن بىلالھى 
  .تۇرسۇن، مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (5$_/-� �i��'0 �	 "Z3�<A$) 3�<A$� �i��'0 K$R5 �	 "Z p5�/ �i{$�Ä� �i��'0 K$R5 �	 "Z $eNe �i ) P �� q 9Q (�	9(a	 �   
مىقدام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1924

غا ياخشىلىق قىلىشىڭالرغا ئۈچ قېتىم ۋهسىيهت ھهقىقهتهن ئالالھتائاال سىلهرگه ئانىلىرىڭالر:  دېگهنمۇنداق 
قىلىدۇ، ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال دادىلىرىڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرغا ئىككى قېتىم ۋهسىيهت قىلىدۇ، 
سىلهرنىڭ يېقىن تۇغقانلىرىڭالرغا ئاندىن قالسا، يهنه يېقىن تۇغقانلىرىڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرغا ۋهسىيهت 

ى ماجه، تهبرانى، ھاكىم، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس، ئاناڭغا ياخشىلىق قىلىدۇ، ئىبن
  .ھهدىسكه ئوخشاشتۇر دېگهنئۈچ قېتىم دهپ ئاندىن داداڭغا  دېگهننىقىل 
 ) ���� ( �jV ��^10 B I'_� �$a	 "Z ) ��3  E[ < (9�R, \� �   

ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايه. 1925
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بۇ ھهدىسنى بۇزائه (ھهقىقهتهن سۇ پاكتۇر، ئۇنى بىرهر نهرسه نىجىس قىاللمايدۇ، :  دېگهنمۇنداق 
ئهمهلىيهتته، پاك سۇغا نىجىس چۈشۈپ )  دېگهنئاستىدىن چىقىپ تۇرىدىغان سۇغا  قۇدۇقتىكىقهبىلىسىنىڭ 

ھهدىس،  – 325ھهدىس، نهسهئى  يۇقىرىقى) هڭگىنى ئۆزگهرتسه، ئۇ سۇ نىجىس بولىدۇتهمىنى، پۇرىقىنى، ر
ھهدىس، دارىقۇتنى، بهيھهقى  – 10827ھهدىس، ئهھمهد  – 60ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 61تىرمىزى 

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �jV ��^10 B L .�$1g ���  ��� �$a	 "Z ) �� (.�'�/ �   

سۇ ئېشىپ ئازراق زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بۇ ئايال يۇيۇنۇپ، داستا مهيمۇنه ره. 1926
قالىدۇ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئۇ سۇدا يۇيۇنماقچى بولغاندا، مهيمۇنه رهزىيهلالھۇ ئهنھا 

لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى بۇ سۇدا مهن يۇيۇنغان، بۇ مهندىن ئېشىپ قالغان سۇ دېدى، دهل شۇ چاغدا، رهسۇلۇ
ۋهسهللهم ھهقىقهتهن سۇ جۇنۇپ بولمايدۇ، ياكى داستا، چهينهكته ئېشىپ قالغان پاكىز سۇ نىجىس بولمايدۇ 

ئايال كىشىدىن ئېشىپ قالغان . ھهدىس، تىرمىزى، نهسهئىدىمۇ باردۇر، سهھىھ – 2954ئهھمهد :  دېگهن
هللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئاياللىرى بىلهن بىرگه يۇيۇنغان پاكىز سۇدا تاھارهت ئالسا بولىدۇ، رهسۇلۇلالھ س

  .ھهدىسلهر سهھىھ، ئۇنىڭغا زىت، خىالپ ھهدىسلهر بولسا، زهئىپتۇر
 ) ���� ( �1� B �$a	 "Z ) E[ P �� q ! G (O$@  ��	 �   

ئهلهيھى  ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 1927
يهنى جۇنۇپ يۇيۇنۇپ، چهينىكىده ئېشىپ (ھهقىقهتهن سۇ جۇنۇپ بولمايدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ) بولىدۇ دېگهننىجىس ئهمهس پاكتۇر، ، ذقالغان پاك س
  .ھاكىم، بهيھهقىالر توپلىغان، سهھىھ
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جابىر ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1928

يهنى ئېقىۋاتقان بولسا، ياكى چوڭ كۆل بولسا، (ۋهسهللهم  ھهقىقهتهن سۇنى بىرهر نهرسه نىجىس قىاللمايدۇ، 
ئىبنى ) قان بولسا، ياكى تاھارهت ئېلىپ، چهينهكته قالغان سۇ بولسا، نىجىس ئهمهسچىقىۋات قۇدۇقتىنياكى 

  .ماجه، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزى. 1929
ھهقىقهتهن مۇئهززىنگه ئۇنى ئاۋازى يهتكهن مۇساپه مىقدارى مهغپىرهت قىلىنىدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھهربىر ھۆل، قۇرۇق نهرسىلهر ئۇنى تهستىقالپ، ھهق راست دهپ تۇرىدۇ، 
يهنه بىر (دهرىجه ئارتۇق يېزىلىدۇ،  25 ئوقۇغۇچىغاهززىنگه ھازىر بولۇپ، جامائهت بىلهن بىرگه ناماز مۇئ

  .، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن دېگهن) خاتىرىده مۇئهززىنگىمۇ شۇنداق ئهجىر بار
�� &'(�) ?�/ q$5� q~< � W�L 	YZ �/�a	 "Z :&$< q	9[ �	 "h) = 9@R5 >1D $/ :�	 9@ � >1D�� &'(�)  : ng��	 	u[ � &'(5 >1D $/
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  .1930
سهن : ھهقىقهتهن مۆئمىن قهبرىسىگه قويۇلغاندا ئۇنىڭغا بىر پهرىشته كېلىپ مۇنداق دهيدۇ:  دېگهنمۇنداق 

ا سالىدۇ، ئۇ ئالالھنىڭ نېمىگه ئىبادهت قىالتتىڭ؟ ھهقىقهتهن ئالالھ ئۇنى ھىدايهت قىلىپ، توغرا يولغ
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ھىدايىتى بىلهن مهن ئالالھقا ئىبادهت قىالتتىم دهپ جاۋاب بېرىلىدۇ، پهرىشته ئۇنىڭغا بۇ ئهر توغرىسىدا نېمه 
ۋه  بهندىسىدهيسهن؟ يهنى مۇھهممهد  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم توغرىسىدا؟، مۆئمىن ئۇ، ئالالھنىڭ 

نىڭدىن باشقا گهپ سورىماي، ئۇنى دوۋزاختىكى ئۆيىگه ئاپىرىپ ئهلچىسى دهيدۇ، ئاندىن ئۇ پهرىشته ئۇ
، مانا بۇ سېنىڭ دوۋزاختىكى ئۆيۈڭدۇر، لېكىن، ئالالھ سېنى ساقالپ، ساڭا رهھىم  دېيىلىدۇئۇنىڭغا مۇنداق 

قىلدى، ساڭا جهننهتتىكى بىر ئۆينى ئالماشتۇرۇپ بهردى دهيدۇ، مۆئمىن ئاندىن مېنى قويۇپ بېرىڭالر، مهن 
ھهقىقهتهن . بېرىمهن دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا سهن جىم تۇر دېيىلىدۇ بېشارهتىپ ئهھلىلىرىمگه خۇش بېر

كاپىر، دىنسىزغا كهلسهك، ئۇ قهبرىگه قويۇلغاندا، ئۇنىڭغا بىر پهرىشته كېلىپ، قاتتىق ۋارقىراپ تۇرۇپ، 
هن دهيدۇ، ئۇنىڭغا سهن زادى دىنسىز مهن بىلمهيم. نېمىگه ئىبادهت قىالتتىڭ دهيدۇ! قوپاللىق بىلهن سهن

مهن  :ئۇ. دېيىلىدۇ، ئاندىن بۇ ئهر توغرىسىدا نېمه دهيسهن  دېيىلىدۇبىلمهيتتىڭ، ئوقۇپمۇ باقمىغان 
سۆزنى دهپ قويغان ئىدىم دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭ ئىككى قۇلىقى ئارىسىغا تۆمۈر توقماق بىلهن  دېگهنكىشىلهر 

قىلىپ ۋارقىراپ كېتىدۇكى، ئىنسان، جىندىن باشقا بارلىق مهخلۇقالر  قاتتىق ئۇرىدۇ، ئۇ شۇنداق قاتتىق ئاۋاز
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) بار دېگهنبهزى خاتىرىده ئىنسان، جىن ئاڭلىسا ئۆلهتتى (ئاڭاليدۇ، 
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ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلال. 1931

ھهقىقهتهن مۆئمىننىڭ جېنى، قوۋۇرغىلىرى ئارىسىدىن، جان ھهلقۇملىرىدىن، ئۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بهيھهقى ) يهنى شۇنداق ئاسان چىقىدۇ، ئالالھ ئالىدۇ(سانا ئېيتقان ھالدا چىقىدۇ،  –ئالالھقا ھهمدۇ 

  .ىغان، سهھىھتوپل
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1932
قىيامدا تۇرۇپ،  ھهقىقهتهن مۆئمىن ئهخالقىنى گۈزهل، ياخشى قىلىش ئارقىلىق كېچىسى:  دېگهنمۇنداق 

ناماز ئوقۇغان، كۈندۈزى روزا تۇتقان كىشىنىڭ ساۋاب دهرىجىلىرىنى تاپااليدۇ، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان 
  .توپلىغان، سهھىھ
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، بۇ ھهدىسنى  دېگهنالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، مۆئمىن نىجىس بولمايدۇ رهسۇلۇل. 1933

بهيھهقى ئالته سهھىھ كىتابىدىن، تۆت كىتاب، ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه 
ردىن ئهبۇ داۋۇدالر ھۈزهيفهدىن، نهسهئى، ئىبنى مهسئۇددىن، تهبرانى ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمال

بۇ ھهدىسنى ئهبۇ ھۈرهيره جۇنۇپ ھالدا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  بىلهن . ، سهھىھتوپلىغان
 ۇنۇپج سىرتالرغائهگهر ناماز دۇچ كېلىپ قالمىسا، )  دېگهنبىلله تۇرۇشنى ياقتۇرماي، يۇيۇنۇپ كهلگهنده 

  ).كېرهك ئهكىرسه بولىۋېرىدۇ –ھالدا چىقسا، بازاردىن نهرسه 
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كهئبى ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1934
ھهقىقهتهن مۆئمىن قىلىچى بىلهن ھهم تىلى بىلهن جىھاد قىلىدۇ، ئهھمهد، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .الزىمدۇر كۆرۈشىبىلهن بىرگه قهلهم  كۆرۈشىرانى توپلىغان، سهھىھ، ئهلهم تهب
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىل. 1935

 –ھهقىقهتهن مۆئمىنگه قاتتىق ئېغىر كۈنلهر كېلىدۇ، چۈنكى، پهقهت ئۇنىڭغا بىرهر جاپا :  دېگهنمۇنداق 
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مۇشهققهت، مۇسىبهت يهتسه، بىرهر تال شوخا كىرىپ كهتسىمۇ يا ئۇنىڭدىن يۇقىرراق مۇسىبهت يهتسه، يا 
ئىشنىڭ بىرهرسىنىڭ باراۋىرىگه بىر دهرىجه كۆتۈرۈپ،  يۇقىرىقىمۆئمىن ئۈچۈن  كېسهل بولسا، ئالالھ

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئۇنىڭدىن بىر گۇناھنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، ئىبنى سهئىدى، ھاكم
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زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر ره. 1936
بىرىدىن ئايرىلىپ كهتمىسىال،  –، ئېلىپ ساتقۇچىالر بىر قىلىۋاتقانھهقىقهتهن سودا :  دېگهنمۇنداق 

ىدىن سودا بولغان، بىر –ئىختىيارلىقتا بولىدۇ، بېرىش ياكى قايتۇرۇۋېلىشتا ئىختىيارلىقتا بولىدۇ، ئهگهر بىر 
مهجلىسدىن ئايرىلىپ كهتسه، ئىختىيارلىق بولمايدۇ، ياكى سودا ئۆزئارا ئىختىيارلىق، تالالش، سىناپ كۆرۈپ 
بېقىش، سودىسى بولسا ئۇ چاغدا ئىختىيارلىق بېرىلىدۇ، خالىسا ئېلىپ، خالىسا قايتۇرىدۇ، بۇخارى 

بىرىدىن  –هن ساتقۇچى مهجلىسدىن ئايرىلسا، بىر ئالىمالر بۇ ھهدىسدىن ئالغۇچى بىل. توپلىغان، سهھىھ
، سودا  دېيىشىپتهنلىرى بىلهن ئايرىلىپ كهتسىال، ئىختىيارلىق تۈگهيدۇ، لېكىن، ئۇالر ئىختىيارلىقنى 

، دېسهقىلغان بولسا، ئاندىن ئهركىنلىككه ئىگه دېدى، سىناپ كۆرۈپ بېقىشنى ۋاقىتلىق مۇددهت بهلگىلهپ 
ىيارلىق ھوقۇقى بولىدۇ، ئهگهر ئۇ مۇددهت توشۇپ ئۆتۈپ كهتسه، يهنىال ئىختىيارلىق شۇ مۇددهت ئىچىده ئىخت

  .تۈگهيدۇ دېدى، بۇخارى، مۇسلىمنىڭ شهرھىسىدىن ئېلىندى
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 1937
 كۈرهشكهنلهربىرىنى ياخشى  –ھهقىقهتهن ئالالھنى دهپ، ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن دوستالشقانالر بىر :  دېگهن

مهيلى مۆئمىنلهر ئارا بولسۇن، مهيلى . قىيامهت كۈنى ئهرشنىڭ سايىسىدا بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
  .ئايالالر ئارا بولسۇن، مۇھهببهت، دوستلۇق، ئالالھ ئۈچۈنال ئىمان ئۈستىده بولسۇن – ، مهيلى ئهرتۇغقانالر ئارا بولسۇن
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ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1938

بېرىپ،  مېھرىنىيهنى تويلۇق (ھهقىقهتهن سهۋهبسىز، ئۆزرىسىز ئېرىدىن خۇلئى :  دېگهنداق ۋهسهللهم مۇن
تاالش قىلىدىغان،  –، ده  جېدهل –تهلهپ قىلغۇچى ئايالالر، سهۋهبسىزال ئۇرۇش ) ئاجىرىشىش كېلىشىمىنى

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ڭئۇنى قويۇۋېتى(، توال داۋالىشىدىغان، خۇسۇمهتچى ئايالالر دهل مۇناپىق ئايالالردۇر
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1939
ئالدىنى قىلىپ كهلسه، شهيتاننىڭ سۈرىتىده كېلىدىكهن،  دېگهنھهقىقهتهن ئايال كىشى :  دېگهننداق مۇ

كۈندۈز  –بىرهر ئايالنى توساتتىن كۆرۈپ قالسا، ئۇ ئايال ئۇنى ھهيران قالدۇرسا، دهرھال ئۇ كېچه  بېرىڭالر
ىكى نهرسه، شۇ ھهيران قالدۇرغان ، ئۆز ئايالىنىڭ قېشىغا بارسۇن، ھهقىقهتهن ئۆز ئايالىنىڭ قېشىددېمهي

بهش مىنۇتلۇق لهززهتنى دهپ . ئايالدىكى نهرسىگه ئوخشاشتۇر، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
  .بىر ئۆمۈرلۈك، ھهتتا مهڭگۈلۈك بهختىڭىزنى قولدىن بهرمهڭ
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1940

شهيتاننىڭ سۈرىتىده ئالدىنى قىلىپ كېلىدۇ، شهيتاننىڭ  دېگهنھهقىقهتهن ئايال كىشى :  دېگهنمۇنداق 
بىرهر ئايالنى كۆرۈپ قېلىپ، ئۇ ئايال ئۇنى ھهيران قالدۇرسا، دهرھال  بېرىڭالرنى قىلىدۇ، سۈرىتىده ئارقىسى

قهلبىدىكى، كۆڭلىدىكى  بىرىڭالرنىڭئايالىنىڭ قېشىغا بېرىپ، بىلله بولسۇن، ھهقىقهتهن شۇنداق قىلىش، 
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، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد ئۈمۈدنى قايتۇرىدۇ، يوق قىلىدۇ، ئهھمهد –نهرسىنى يهنى ئاشۇ ھهيرانلىقنى، ئارزۇ 
خۇلۇقالر ئوخشاش بولمىسىمۇ،  –گهرچه مۇھهببهت ئىشقى، ئهخالق، گۈزهللىك، مىجهز . توپلىغان، سهھىھ
يېتىدۇ، ھېسسىياتنى غىدىقلىغان، ئۇنى غىدىقالپ  مهقسهتكهئوخشاشال بىر خىل  دېگهنيهنىال ئهر كىشى 

  .دىكى نهرسه راستتىنال قايتىپ كېتىدۇھۈجهيرىسىنى چىقىرىۋهتسه، كۆڭلى ئىسپېرماقىچىغلىغان 
 P	90 >��5 �09�	 !	u� ?��R) $�$� L $�$/ L $_109� �i15 M��a	 "Z ) " ! � �� (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1941
، دىنىنىڭ، مېلىنىڭ، جامالىنىڭ، چىراي گۈزهللىكىنىڭ  دېگهنھهقىقهتهن ئايال كىشى :  دېگهنمۇنداق 

مۇشهققهتته قالساڭمۇ، سهن ،دىن ئىگىسىنى  –نىكاھلىنىدۇ، گهرچه قولۇڭ توپا بولسىمۇ، جاپا  جهھهتىدىنال
دۇنيارىنى، چىراي گۈزهللىكىنى قويۇپ، ئىسالم دىنىدىكىنى، دىننى، ئىماننى،  –يهنى مال (الزىم تۇتقىن، 

  .ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ياخشى ئهخالقنى دهپ ئالغىن تهقۋالىقنى،
 .`�� L GL� $_�+) $_ 95 "Z L $���D $_/'(5 >@[Y "h) W�� �/ >(�Q M��a	 "Z ) " �� (IY \�  

للهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه. 1942
ئهگرى قوۋۇرغىدىن يارىتىلغان، ئۇنى تۈزلهيمهن دېسهڭ،  دېگهنھهقىقهتهن ئايال كىشى :  دېگهنمۇنداق 

سۇندۇرۇۋېتىسهن، ئهگهر شۇ پېتى قويساڭ، ئۇنىڭدا ئهگرىلىك تۇرىۋېرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه مهنپهئهتمۇ 
  .باردۇر، رىغبهت باردۇر، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، ھهسهن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1943
ئهگرى قوۋۇرغىدىن يارىتىلغان، ئۇ سهن ئۈچۈن  دېگهنھهقىقهتهن ئايال كىشى :  هندېگۋهسهللهم مۇنداق 

مهنپهئهت ئالماقچى بولساڭ، ئۇنىڭ  –ھېچ بىر يولدا مۇستهقىيىم، تۈز بولمايدۇ، ئهگهر ئۇنىڭدىن پايدا 
هيمهن ئهگهر ئۇنى تۈزل. مهنپهئهت ئاالاليسهن –ئهگرىلىكىنى شۇ پېتى قويۇپ قويساڭ، ئۇنىڭدىن پايدا 

. تاالق قىلىنىشىدۇر، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ كېتىشىدېسهڭ، سۇندۇرۇۋېتىسهن، ئۇنىڭ سۇنۇپ 
  .ھهدىس – 2125ھهدىس، دارمى  – 10044ھهدىس، ئهھمهد  – 1109ھهدىس، تىرمىزى  – 2670مۇسلىم 
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سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1944

قوۋۇرغىدىن يارىتىلغان، ئهگهر سهن قوۋۇرغىنىڭ تۈزلىكىنى  ئهگرىھهقىقهتهن ئايال كىشى :  دېگهنمۇنداق 
ۇنى سۇندۇرۇۋېتىسهن، ئۇنداق بولغان ئىكهن ئۇ ئايال ئۆز ئهسلىگه، جايىغا قايتۇرۇپ تۈزلهيمهن دېسهڭ، ئ

بهزى خاتىرىده ئايالالرغا كۆپ ياخشىلىقنى، كۆپ نهسىھهت (بىلله ياشىغىن،  بىلهن كېلىشىپ، مادارا قىلىپ
  .مۇنداق ھۆكۈم چىقىدۇ ھهدىسلهردىن، بۇ سهھىھ ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان) بار دېگهنقىلىڭالر 

  .ىشى بولۇپمۇ ھاۋا ئانا، ئادهم ئاتىنىڭ قوۋۇرغىسىدىن يارىتىلغانئايال ك. 1
  .ئايالالر ئهرلهرنىڭ بىر قىسمى ھېسابلىنىدۇ. 2
  .ئهسلى يارىلىش، ئهسلى ماددا، تا ھازىرغىچه تهسىر كۆرسهتكهن. 3
  .ى تۈزلىسۇنئۆز–بۇ سۆزگه ئاچچىقالنماي،ئۆزىنى  ئايال كىشىده ئهگرىلىك ھهقدىن مايىللىق بار، ئايالالر. 4
  .ئۇنى تۈزلهشنىڭ ياخشى چارىسى، ياخشىلىقنى ۋهسىيهت قىلىشتۇر. 5
 ) ��� ( �'(�	 4�  uQ-*� M��a	 "Z ¡  p��a	 4�  y¼ vR0¡  ) ! ( M�0�[ \� �  .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1945
يهنى مۇسۇلمانالرغا ئهھده ئېلىپ، ئامانلىق  قهۋمگهھهقىقهتهن ئايال كىشىمۇ بهزى :  دېگهنۇنداق ۋهسهللهم م
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  .ھهدىس – 1504بېرهلهيدۇ، ھىمايه قىلىش ھوقۇقى بېرهلهيدۇ، تىرمىزى 
 ) ���� ( �RÁ N� ./$<Z L !'/ N� G'�Q I$� L� .1g KZ �	 KZ G�a	 "Z ) �� (Y$R/ �   

يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق مۇئاز رهزى. 1946
ھهقىقهتهن ئاقىۋهت قايتىپ بارىدىغان جاي، ئالالھنىڭ دهرگاھىدۇر، يه جهننهتكه ياكى دوۋزاختۇر، :  دېگهن

  .ئۆلۈمسىز مهڭگۈ تۇرۇشتۇر، كۆچمهستىن، مۇقىم تۇرۇشتۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 �1/ 9� B �/� � L� $�$r�, ng��	 &-�0 "� BZ �_gL ng��	 $� 9i0 9D .�-�a	 "Z ) " ! (M�� �   

سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1947
ىشى ئۇنىڭ بىلهن ئۆزىنى مۇشهققهتتۇر، ك –ھهقىقهتهن سائىللىق، دىۋانىلىق، جاپا :  دېگهنمۇنداق 

، جاپادا قويىدۇ، ياكى ئۇ سوراش بىلهن يۈزىنى جاراھهتلهندۈرىدۇ، ئهمما، كىشىنىڭ سۇلتاندىن  قىيىنايدۇ
ئامال قىاللمىغان ئىشالردا سورىشى،  –سورىشى، يهنى مۇسۇلمان سۇلتاندىن سورىشى ياكى پهقهت چاره 

ھهدىس،  – 2553ھهدىس، نهسهئى  – 19353ھمهد ھهدىس، ئه – 617بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر، تىرمىزى 
  .ھهدىس، سهھىھ – 1396ئهبۇ داۋۇد 

 Wg�0 f� .12	 .)�¨ � &b0 X ���a	 q$Q� G$  	YZ ���a	 "Z ) ! � �� ("$�'e �   
سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1948

ھهقىقهتهن بىر مۇسۇلمان، كېسهل بولۇپ قالغان مۇسۇلمان قېرىندىشىنى يوقلىسا، ئۇ ئۆيگه :  گهندېمۇنداق 
قايتقانغا قهدهر جهننهتنىڭ باغچىلىرىدا تۇرىۋېرىدۇ، زىيارهت قىلسىمۇ شۇنداق، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى 

  .توپلىغان، سهھىھ
 �	 !$0Ä� �	'(�	 �	'm�	 .gIG PI9�� G9�a	 ���a	 "Z �*@0�� ��D L �(�Q ��� ) �� �� (L�  ��	 �   

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1949
يول تۇتقۇچى مۇسۇلمان، ئهخالقىنىڭ گۈزهل،  ئوتتۇرھالھهقىقهتهن ئىشلىرىدا ئادىل، :  دېگهنمۇنداق 

چىقىم قىلىشتا، سېخى بولۇشى سهۋهبلىك، ئالالھنىڭ ئايهتلىرى بىلهن كېچىسى  ياخشى بولۇشى، نهپىقه،
، ئوخشاش دهرىجه يېتهلهيدۇقىيامدا تۇرىدىغان، كۈندۈزى  روزا تۇتىدىغان كىشىلهرنىڭ دهرىجىلىرىگه 

  .تاپااليدۇ، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 ��R� �jV � BZ �(+10 �jV nD � �g��� ���a	 "Z 3	�*�	 	u[ � ) § (3$@Q �   

خهبباب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1950
نهپىقه، چىقىم قىلغان بارلىق نهرسىلىرىگه  خهجلىگهنھهقىقهتهن مۇسۇلمانالرغا ئۇنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

راق ئىچىگه قۇرۇلۇشقا چىقىم قىلىۋهتكهن نهرسىلىرىگه ئهجىر ئهجىر، ساۋاب بېرىلىدۇ، لېكىن، ئۇ مۇشۇ تۇپ
ئۇنىڭ ئۇستىگه .يوق، ساۋاب يوق، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ، مهنمهنلىك، ھهشهمهتلىك قۇرۇلۇش قىلماڭ

  .سۇ بىلهن اليغا  پۇل كهتمهيدۇ
 "6�(�$� �R� 4�  �i�R� �_� B L ��g$10 Ï �w1��) ��I jg$10 j�ma	 "Z ) �� ( � .F{$ L M�0�[ \�  

ئهبۇ ھۈرهيره، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1951
ئۆز پهرۋهردىگارى بىلهن مۇناجات قىلىپ،  ئوقۇغۇچىھهقىقهتهن ناماز :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

بهزىڭالرغا  –لىشىشقا قاراپ باقسۇن، بهزىڭالر سۆزلهشكهن بولىدۇ، ئۇ رهببىگه نېمه بىلهن مۇناجات قى
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) يهنى ناماز ئىچى ۋه سىرتىدا شۇنداق(قۇرئاننى جهھرى، ئاشكارا ئوقۇمىسۇن، 

، ساھابىلهرھهممه كىشى يىغىلىپ قۇرئاننى بىراقال، تهڭال جهھرى ئوقۇش بىدئهتتۇر، ھهدىسته يوق، 
  ، تابىئىنالرمۇ؟ساھابىلهرممۇ؟ياكى رهسۇلۇلالھمۇ؟ تابىئىنالردا يوق، سهن ئالى

 ) ���� ( .@�ma	 I9< 4�  �	 �/ ¤-0 ~m�	 "Z L .��a	 I9< 4�  9@R�� �	 �/ ¤-5 .�'Ra	 "Z ) �[ ¿i�	 � �D$�	 I	b@�	 ��i�	 ( M�0�[ \� � .  
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سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ره. 1952
ھهقىقهتهن ياردهم، كىرىم ئالالھ تهرهپدىن بهندىگه چىقىمنىڭ سېلىنغان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئالالھ تهرهپدىن، مۇسىبهتنىڭ مىقدارىدا كېلىدۇ،  سهۋرىمۇمهبلىغىنىڭ مىقدارىدا كېلىدۇ، ھهقىقهتهن 
  .ھھهكىيىم، بهزار، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھى

 ) ���� ( $/ L �_��[� L �_i� � "'�9R0 �0u�	 pk �090 $*�D L ����	 pk �  I'� �/ ��$1/ 4�  ./$�(�	 �'0 �	 91  pr�(a	 "Z
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1953
ھهقىقهتهن ئادىلالر، ئالالھنىڭ نهزلىدىكى ئادىل كىشىلهر، قىيامهت كۈنى رهھمانتائاالنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

ئهمهلىيهتته، ئالالھنىڭ ھهر ئىككى قولى ئوڭدۇر، . ئوڭ تهرىپىده نۇردىن بولغان مۇنبهرلهر ئۈستىده تۇرىدۇ
غرىسىدا ھهتتا ئۆزلىرى ئىگه بولغان بارلىق ئۇ ئادىل كىشىلهر ھۆكۈملىرىده ئهھلى، بالىلىرى، ئاياللىرى تو

بۇ سهھىھ ھهدىسته . ئىشالردا ئادىللىق قىلىدىغانالردۇر، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
ئالالھنىڭ ئۆزىگه اليىق رهۋىشته ئوخشىشى يوق، ئىككى قولى باردۇر، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

  .باردۇر دېگهندىكىنۋهسهللهم بار 
قۇدرهت،  دېگهنگهكىتابىدا، كىم ئالالھنىڭ قولى  ئهقىده دېگهنئىمام ئهبۇ ھهنىيفه، فىقھۇلئهكبهر 

قولى مهلۇم، .  دېگهنسۈپىتىگه تانغان بولىدۇ  دېگهنمهئنا بهرسه، ئۇ مۆئتهزىللهردهك ئالالھنىڭ قول  نېئمهت
بىدئهت، ئهھلى سۈننى ۋهلجامائه، سوئال كهيپىياتى بىزگه نامهلۇم، ئىمان كهلتۈرۈپ، ئېتىقاد قىلىش ۋاجىپ، 

 دېگهننى، تابىئىنالر تۆت چوڭ ئىمامالر بىردهك شۇنداق قارايدۇ، ئالالھ ۋه رهسۇلى ساھابىلهرسهلهف، سالىھ، 
ئىسپاتلىغاننى ئىسپاتاليدۇ، نهفي، بولۇشسىز قىلغاننى نهفي بولۇشسز قىلىدۇ، سۈكۈت قىلغانغا سۈكۈت 

  .ا چۈشهنمهيدۇ، ئوخشاتمايدۇ، ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوقتۇرقىلىدۇ، ئۆزگهرتمهيدۇ، خات
 ) ���� ( 	yQ ��) n  L �{	IL L �090 p� L ��$� L �1��� ��) �+1) 	yQ K$R5 �	 q$r � �/ BZ ./$�(�	 �'0 "'�(a	 �[ �0��ia	 "Z

 ) � ( IY \� � .  
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى. 1954

دۇنيانى كۆپ يىغقۇچىالر، قىيامهت كۈنى ئاخىرهتته  ئهجىر  –ھهقىقهتهن بۇ دۇنيادا مال :  دېگهنمۇنداق 
 –دۇنيا بهرگهن ئاندىن شۇ مال  –ساۋابلىرى ئهڭ ئاز كىشىلهردۇر، پهقهت ئالالھتائاال ياخشىلىق يهنى مال 

قىلغان  سهرپىلهرگه، سول تهرىپى ئالدى تهرىپى ئارقا تهرىپىدىكىلهرگه ئايىماي دۇنيانى ئوڭ تهرىپىدىك
ئېھسان قىلغان، شۇ مالدا نۇرغۇن ياخشىلىقنى قىلغان كىشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا، ئۇنىڭ ساۋابى  –سهدىقه 

  .كۆپ بولىۋېرىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 � j�< �/A	 �Du*) "$1R�	 � &º5 .i{Na	 "Z �/ .�uD .{$/ $_R/ "'�ui�) "$_i�	 KZ ���'*) �R�*) W��	 p�$�F�	 ��*�*) �$��	
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1955

اسماندا ھۆكۈم قىلىنغان ئىشالرنى مۇزاكىره ھهقىقهتهن پهرىشتىلهر بۇلۇتالرغا چۈشۈپ، ئ:  دېگهنمۇنداق 
، سىرنى داۋا غايىبنى ئاڭلىۋېلىپ، كاھىنالرغا يهنى  ئوغرىلۇقچهقىلىپ ئهسلىشىدۇ، ئۇنى شهيتانالر 

 100قىلىدىغان جىنكهشلهرگه ۋهسۋهسه، ئىلھام قىلىپ تاشاليدۇ، ئاندىن بۇالر ئۇ بىر سۆزگه ئۆز ئىچىدىن 
ئىسالم دىنى كاھىن، جىنكهشلهرگه بېرىشدىن . (خارى توپلىغان، سهھىھيالغاننى قوشۇپ سۆزلهيدۇ، بۇ

  ).ئۇالرغا ئىشىنىشدىن توسىدۇ
��r0 $¦ $�I ��R�	 ��$r� $_*�1g� W�*� .i{Na	 "Z ) j��$�r�	 (&$�  �� "	'+� �   

ھۇ سهفۋان ئىبنى ئهسسال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 1956
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ئۈچۈن ئۇالر  ئوقۇغۇچىالرھهقىقهتهن پهرىشتىلهر ئىلىم تهلهپ قىلغۇچى :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
تهلهپ قىلىۋاتقان ئىلىمغا رازى بولغانلىقىدىن قاناتلىرىنى قويۇپ بېرىدۇ، پهس قىلىپ تۇرىدۇ، تهيالىسى 

  .توپلىغان، سهھىھ
 ��Q� KZ I$V� 	YZ �D9�� �R�*� .i{Na	 "Z �/� L ���A q$Q� "$D "Z L M909� ) n� �� (M�0�[ \�  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1957
ھهقىقهتهن پهرىشتىلهر سىلهردىن ئۆز قېرىندىشىغا تۆمۈر تىغ بىلهن ئىشارهت :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ۈشكه ئىشارهت قىلىپ، تىغ كۆتۈرگهن كىشىگه لهنهت قىلىدۇ، گهرچه ئىشارهت قىلىنغان قىلغان، يهنى ئۆلتۈر
قېرىندىشى بىر دادا، بىر ئانىدىن بولغان ئۆز قېرىنداش بولسىمۇ يهنىال تۆمۈر بىلهن ئىشارهت قىلسىال لهنهت 

  .قىلىۋېرىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ��� ( "'/'(�� .i{Na	 "Z �$/�	 ��Q 	YZ f� T�$��	 L s$��	 L &LA	 O$1�	 "'@*i0 ��m�	 �_R/ 9^�a	 3	'�� 4�  .R2	 �'0
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1958

كۈنى مهسجىدلهرنىڭ ئىشىكلىرى ئۈستىده تۇرۇپ، ئۆزلىرىدىكى  جۈمهىقهتهن پهرىشتىلهر ھهق:  دېگهنمۇنداق 
دهپتهر، خاتىرىلهرگه كىشىلهرنى، تۇنجى بولۇپ كهلگهن كىشىنى ئىككىنچى، ئۈچىنچى كىشىلهرنى شۇ 

رىنى، تهرتىپ بويىچه يازىدۇ، ئىمام مۇنبهرگه خۇتبه  ئۈچۈن چىققاندا، دهپتهرلىرىنى قاتالپ قويۇپ، زىك
  .خۇتبىنى تىڭشايدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، ھهسهن

 ) ��� ( N�*`0 f� �'�%$� H�a	 B L �12	 ��» B .i{Na	 "Z ) �� (O$@  ��	 �   
ھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 1959

 رهڭلىكخۇشپۇراق  دېيىلىدىغانھهقىقهتهن پهرىشتىلهر جۇنۇپنىڭ ۋه خهلۇق :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
چه ھازىر بولمايدۇ، يهنى بۇ ئىككى كىشى يۇيۇنۇپ، ۇئهتىرى بىلهن بويىۋالغان كىشىنىڭ يېنىغا يۇيۇنمىغ

  .پهرىشته كهلمهيدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن ئالمىغۇچهغۇسلى تاھارهت 
 �12	 B L "	�+ b�$� H�a	 B L y± �)$i�	 M#$1g ��» B .i{Na	 "Z ) G �� (�,$0 �� I$  �   

ئاممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1960
ىنازىسىغا، ئۆزىنى سېرىق رهڭلىك ھهقىقهتهن پهرىشتىلهر، كاپىر، دىنسىزنىڭ ج:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ياخشىلىق بىلهن ھازىر بولمايدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن جۇنۇپقا، زهئپىران بىلهن بويىۋالغۇچىغا
 ) ���� ( MI'� L� n�e$´ ��) $*�� nQ95 B .i{Na	 "Z ) �� ! �� ( 9�R, \� �  .  

ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 1961
ھهقىقهتهن پهرىشتىلهر سۈرهت، ھهيكهل بار ئۆيگه كىرمهيدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى :  دېگهنمۇنداق 

  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( ��D ��) $*�� nQ95 B .i{Na	 "Z ) �$���	 �� (./$/� \� �   

مامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇ. 1962
) يهنى رهھمهت پهرىشتىلىرى كىرمهيدۇ(ھهقىقهتهن پهرىشتىلهر ئىت بار ئۆيگه كىرمهيدۇ، :  دېگهنمۇنداق 

  .تهبرانى زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (�) $*�� nQ95 B .i{Na	 "Z MI'� B L ��D � ) q (j�  �   

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 1963
) يهنى رهھمهت پهرىشتىلىرى كىرمهيدۇ(ھهقىقهتهن پهرىشتىلهر ئىت ۋه سۈرهت بار ئۆيگه كىرمهيدۇ، :  دېگهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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	 "Z $_�@(0 B .<9m�$� �090 ,$@�$D �	 n�@, � n�%	 4�  E+1a ) �� ( .��w1�	 �� n_, �  .  
سهھلى ئىبنى ھهنزهلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1964

ئېتىغا نهپىقه، چىقىم ) انجهڭده مىنىدىغ(ھهقىقهتهن ئالالھ يولىدا باققان :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .سېخىيغا ئوخشايدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن يۇمۇۋالمايدىغانقىلغۇچى ئىككى قولىنى سهدىقىگه كهڭ ئېچىپ 

 ��	'�� W�*� �{$_@�	 "Z f� �[I'@< � "'�uR�� 45'a	 "Z ) �� (G'R�/ ��	  
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى. 1965

گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن قهبرىلىرىده ئازابلىنىدۇ، ھهتتا  مېيىتلهرھهقىقهتهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئۇالرنىڭ ئازابالنغاندىكى ئاۋازلىرىنى ھايۋانالرمۇ ئاڭاليدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (/'() M#$12	 �*0�I 	Yh) db) !'a	 "Z 	' ) G � �� (��$g �   
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1966

، جىنازىنى كۆرسهڭالر ئورنىڭالردىن چۆچۈتىدۇ، كىشىنى قورقۇنچلۇقتۇرھهقىقهتهن ئۆلۈم :  دېگهنمۇنداق 
سهھىھ، مۇسلىمدا بۇ ئىشنى مهنسۇخ ئهمهلدىن قالغان تۇرۇڭالر، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، 

  . دېگهنبهزىلهر ئىختىيار . دېيىلىدۇ
 p)�m1/ �1  	'�L 	YZ ��$R� E+Q W� �)G 	YZ >�a	 "Z ) �� (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1967
، دهپنه قىلىنغان چاغدا، ئهھلىلىرىنىڭ، دهپنه قىلغانالرنىڭ  مېيىتھهقىقهتهن :  دېگهننداق ۋهسهللهم مۇ

 .، تهبرانى توپلىغان، سهھىھتۇرىدۇقايتقاندىكى ئايىغىنىڭ ئاۋازلىرىنى ئاڭالپ 
 ) ���� (&$< $�$� ng��	 "$D 	Yh) .i{Na	 q��» >�a	 "Z :�2	 � >�$D .@�r�	 �+1�	 $_*0� jg�Q	 L M9�� jg�Q	 ��r�	 9

&$(�) $� �*+*��) �$��	 KZ $� ��R0 } ��� f� ?�Y $� &$(0 &	b0 N) "$@�z yz 3I L "$cI L �L�� 8�F�� :&'(�) = 	u[ �/ : "N)
&$(�) :(0 &	b0 N) "$@�z yz 3I L "$cI L �L�� 8�F�� L M9�� j�QG	 ��r�	 9�2	 � >�$D .@�r�	 �+1�$� $@��/ j_*10 f� ?�Y $� &$

 K$R5 L PI$@5 �	 $_�) ®�	 �$��	 KZ $� ; L .�/Y jg�Q	 T�@%	 9�2	 � >�$D .��@%	 �+1�	 $_*0� jg�Q	 &$< �'��	 ng��	 "$D 	Yh)
� �*+*��) �$��	 KZ $� ��R0 } ��� f� ?�Y $� &$(0 &	b0 N) �	L#� ��iV �/ �Q6 L �$�z L ��� 8�F��&$(�) $ :&$(�) = 	u[ �/ :

&$(�) "N) : KZ ym5 } �$��	 �/ n,�*) �$��	 3	'�� ?� �*+5 B $]h) .�/Y jRgI	 T�@%	 9�2	 � >�$D .��@%	 �+1�$� $@��/ B
 ~(�	 ;�� &$(0 } ¥'RF/ B L db) yz q~< � Ì$m�	 ng��	 ��^�) :&'(�) = >1D ��) : &$(�) �N,�	 � >1D�� : = ng��	 	u[ $/
&'(�) :�� &$(�) q$1<9m) �	 91  �/ !$1�@�$� $��$g ��,L ���  �	 4�� �	 &',I 9; :&'(�) = �	 >0�I n[ : �	 |�0 "� 9�A j`@10 $/

�� &$(�) $�R� $_�R� �rc $_��Z �w1�) I$1�	 n@< .g�) �� ��+�) :�) �� ��+0 } K$R5 �	 P$<L $/ KZ �w�	 $/ L $��[# KZ �w1�) .12	 n@< .g
�� &$(�) $_�) :�� &$(0 L P9R(/ 	u[ : �	 �$V "Z TR@5 ���  L >/ ���  L >1D p(��	 4�  ; $)'RF/ $ b) q~< � �'��	 ng��	 ��� L

�� &$(�) :&'(�) = >1D ��) :�� &$(�) 8IG� B :&'(�) = ng��	 	u[ $/ :�*�() B'< "'�'(0 O$1�	 >R�  ! KZ �w1�) .12	 n@< .g�) �� ��+�)
�� &$(�) $_�) $/ L $��[# :&$(�) $�R� $_�R� �rc $_��Z �w1�) I$1�	 KZ .g�) �� ��+0 } ?1  �	 ¥�� $/ KZ �w�	 : ?F�	 4�  P9R(/ 	u[

 �	 �$V "Z TR@5 ���  L >/ ���  L >1D ) q ( M�0�[ \� � .  
ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلال. 1968

پهرىشتىلهر ھازىر بولىدۇ، ئهگهر ئۇ سالىھ، ياخشى بولسا  مېيىتگهھهقىقهتهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 –، راھهت !، ماختالغان ھالدا چىققىنمهدھىيىلهنگهن! ئى پاك جهسهتتىكى پاك جان: مۇنداق دهيدۇ

ئالغىن، جان  بېشارهتخشى رىزىق بىلهن پهرۋهردىگارنىڭ غهزهپ قىلمىغانلىقى بىلهن خۇش پاراغهت، يا
، ئاندىن ئۇنى ئاسمانغا ئۆرلىتىپ ئىشىكنىڭ ئېچىلىشىنى تهلهپ قىلىنىدۇ،  دېيىلىدۇچىققانغا قهدهر شۇنداق 

 مهدھىيىلهنگهنھابا، ، بۇ پاالنى دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا پاك جهسهتتىكى پاك جانغا مهر دېيىلسهبۇ كىم؟ 
ئالغىن، رهببىڭ ساڭا غهزهپ  بېشارهتپاراغهت، ياخشى رىزىق بىلهن  –ماختالغان ھالدا كىرگىن، راھهت 
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، بۇ سۆزلهر ئۇنىڭغا، ئالالھتائاال بار بولغان يهتتىنچى قهۋهت ئاسمانغا ئۆرلىتىپ چىققىچه  دېيىلىدۇقىلمايدۇ 
  . دېيىلىدۇ

، !، خار ھالدا چىققىن!ئى نىجىس، سېسىق جهسهتتىكى نىجىس جانئهگهر، ئۇ يامان كىشى بولسا، 
ئالغىن، جان چىققىچه  بېشارهتخىل ئازابالر بىلهن خۇش  –، يىرىڭ، زهرداپ، زهققۇم، خىلمۇ ۇقايناق س
، ئاندىن ئۇنى ئاسمانغا ئۆرلىتىپ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىشىكنىڭ ئېچىلىشى تهلهپ قىلىنىدۇ،  دېيىلىدۇشۇنداق 

، پاالنى دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا نىجىس جهسهتتىكى نىجىس جانغا مهرھابالىق يوق، ئۇ  لسهدېيى؟ بۇكىم 
، ئاندىن  دېيىلىدۇقارشى ئېلىنمايدۇ، ئى جان، سهن خار ھالدا قايتقىن، چۈنكى، ساڭا ئىشىك ئېچىلمايدۇ 

بۇ ئىككى خىل كىشىنىڭ ئهمدى بىز (ئۇنى ئاسماننىڭ يېنىدىن قايتۇرۇلىدۇ، ئاندىن ئۇ قهبرىگه قايتۇرۇلىدۇ، 
قاتتىق  چۇچۇماستىنياخشى كىشى قهبرىده ) قهبرىدىكى ۋهقهسىگه، ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتىگه قۇالق سااليلى

قورقۇتۇلماستىن ئولتۇرغۇزۇلىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا سهن قايسى دىندا ئىدىڭ؟ دېيىلىدۇ، ئۇ مهن ئىسالم دىنىدا 
مۇھهممهد  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئالالھنىڭ  ،ئۇ، بۇ دېيىلسهئىدىم دهيدۇ، بۇ قانداق كىشى 

ئىشهندۇق  تهستىقالپمۆجىزه ئاالمهتلهرنى ئېلىپ كهلدى، بىز  روشهنئهلچىسى، ئۇ بىزگه ئالالھ تهرهپتىن 
،ئۇ، بۇ دۇنيادا بىرهر كىشىنىڭ ئالالھنى كۆرهلىشى  دېيىلىدۇدهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا سهن ئالالھنى كۆردۈڭمۇ 

هس دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا دوۋزاخ تهرهپتىن بىر تۆشۈك ئېچىلىپ، ئۇ قارىغۇدهك بولسا، دوۋزاخنىڭ اليىق ئهم
بهزىسى، بهزىسىنى يهپ كېتىۋاتقۇدهك، ئاندىن ئۇنىڭغا، سېنى ئالالھ ساقلىغان نهرسىگه قارا، كۆردۈڭمۇ؟ 

رسىلهرگه، گۈزهللىككه ، ئۇنىڭ ئۈچۈن جهننهتتىن بىر تۆشۈك ئېچىلىپ، ئۇ ئۇنىڭ ئىچىدىكى نهدېيىلىپ
قارايدۇ، ئۇنىڭغا بۇ سېنىڭ جايىڭ، مهڭگۈلۈك ئورنۇڭدۇر، سهن شهكسىز ئىشهنچ ئۈستىده ئىدىڭ، شۇ 

  . دېيىلىدۇ قوپۇرلىسهنئىشهنچ، ئىمان ئۈستىده ئۆلگهن ئىدىڭ، ئالالھ خالىسا شۇنىڭ ئۈستىده 

ولتۇرغۇزۇلۇپ، ئۇنىڭغا،سهن قايسى يامان كىشى بولسا، قهبرىسىده چۇچىغان، قاتتىق قورققان ھالدا ئ 
، ئۇ مهن بىلمهيمهن دهيدۇ، بۇ قانداق كىشى؟ دېسه،ئۇ، كىشىلهرنىڭ بىر سۆزىنى  دېيىلىدۇدىندا ئىدىڭ؟ 

ئاندىن ئۇنىڭغا جهننهت تهرىپىدىن بىر تۆشۈك . قىلغىنىنى ئاڭالپ مهنمۇ شۇنداق دهپ قويغان ئىدىم دهيدۇ
، ئۇنىڭغا ئالالھ سېنى چۆرىۋهتكهن،  كۆرىدۇسىلهرنى، گۈزهللىكنى ئېچىلىپ، ئۇ جهننهتتىكى بارلىق نهر

، ئاندىن ئۇنىڭ ئۈچۈن دېيىلىپ،  كۆرۈۋالغىنسهندىنمۇ چۆرىۋهتكهن نهرسىگه، جهننهتكه قارىۋالغىن، 
بىرىنى يهپ كېتىۋاتقىدهك،  –بىر قىزىقلىقىدىن دوۋزاخ تهرىپىدىن بىر تۆشۈك ئېچىلىدۇ، ئۇ قارىسا دوۋزاخ 

ا مانا بۇ سېنىڭ جايىىڭ، ئورنۇڭدۇر، سهن شهك ئۈستىده ئىدىڭ، يهنىال شهك ئۈستىده ئۆلگهن ئۇنىڭغ
. ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ دېيىلىدۇ قوپۇرلىسهنئىدىڭ، ئالالھ خالىسا، سهن يهنىال شهك ئۈستىده 

 .بارلىق كىتابالردا بۇنىڭ ئوخشىشى باردۇر
 ) ���� ( j�	 �$i@� 3uR�� >�a	 "Z ) � (�  �   

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1969
زار قىلىشى سهۋهبلىك ئازابلىنىدۇ، بهيھهقى -، تېرىكلهرنىڭ يىغا مېيىتھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 

ئادىتى بولسا،  –ا، يىغالش ئۇنىڭ ئۆرپ رازى بولسا، ۋهسىيهت قىلس مېيىتئالىمالر ئهگهر . توپلىغان، سهھىھ
  .يىغىنى، بۇ ئىشنى بىلگهندىكىن ئازابلىنىدۇ دېدى مېيىتتهنتاۋى . ئازابلىنىدۇ دېدى

 ) ���� ( ���  ��[� �$i@� 3uR�� >�a	 "Z ) � ��3  (�  ��	 �   
ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 1970

زار قىلىشى سهۋهبلىك ئازابلىنىدۇ،  -، ئهھلىنىڭ، ئۇنىڭغا يىغا  مېيىتھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 
  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

  . ئازابلىنىدۇ دېدى، ئازابلىنىدۇ. 1
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  .، كۆڭلى يېرىم بولىدۇبىلسه، ئازابلىنىدۇ هئىچىد قهبرهزارىنى  –يىغا . 2
  .ۋهسىيهت قىلسا، رازى بولسا، ئازابلىنىدۇ. 3
  .ھايات چاغدىكى ئادىتى، ئارزۇسى بولسا، ئازابلىنىدۇ مېيىتنىڭزار قىلىش  –يىغا . 4
ئۇ ئالىم، تهقۋا، ياخشى كىشى بولۇپ، بۇ ئىشىدىن توسۇپ تۇرسا، رازى بولمىسا، ۋهسىيهت قىلمىسا، . 5

ىغۇچى ئۆزى ئازابلىنىدۇ، بىر گۇناھ قىلغۇچىنىڭ گۇناھىنى، جىنايىتىنى يهنه بىر كىشى ئازابالنمايدۇ، يىغل
قىلماي ئۆلۈپ كېتىپ، ھاياتى بهرزهخته قهبرىده ئازابالنسا،  تهۋبهئۈستىگه ئالمايدۇ، ئاۋازلىق يىغلىغۇچى 
، ئازابلىنىشى ، شۇنى بىلىپ  يهنىال كۆڭلى يېرىم بولۇپ مېيىتبۇرۇن كهتكهن ئېنىڭ يېقىنى بولغان 

،  دېگهنسۆز ئىدى  دېيىلگهنيهھۇدىيالرغا، دىنسىزالرغا  دېگهنئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا بۇ . مۇمكىن
  .توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ

 $_�) !'k ®�	 ��$�e � TR@0 >�a	 "Z ) E[ P ( 9�R, \� � .  
لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 1971

ئالدىدا كىيىپ تۇرغان، ئۇچىسىدا بار تۇرۇپ  ئۆلۈش، قىيامهت كۈنىمۇ،  مېيىت، ھهقىقهتهن  دېگهنمۇنداق 
ھهدىسنىڭ مهنىسى مۇنداق . ئۆلۈپ كهتكهن، كىيىم ئىچىده تېرىلىدۇ، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

  .بولۇشى مۇمكىن
  .بولىدۇ، راست شۇنداق ندهكدېيىلگهھهدىسته . 1
  .كېپهن بولۇشى مۇمكىن. 2
  .يامان ئهمهللىرىدىن كىنايه بولىدۇ –كىيىم بۇ جايدا ئۇنىڭ دىنى، ئادىتى، بهلگىسى، ياخشى . 3
 ) ���� ( .@�$� L y� ��$� L My�@�	 �� 8u�	 L �^µ	 ��$� $_�) >0��) j_gL �  $[�� >£+� f� v/ >��G� I$1�	 "Z

M��	  ) �� (My`a	 �   
مۇغهيرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1972

قىزىقلىقىنى ھهقىقهتهن دوۋزاخ ماڭا شۇنداق يېقىن قىلىندىكى، مهن ئۇنىڭ ھارارهت، :  دېگهنمۇنداق 
، بهھىيره تۆگىسىنى تۇنجى بولۇپ يولغا قويغان كهتتىم، مهن دوۋزاختا ھاسا ئىگىسىنى پۈۋلهپيۈزۈمدىن 

، قارا تهنلىك ئايال، مۈشۈك ئىگىسىنى كۆردۈم، ئۇالر دوۋزاختا  ئېگىزكىشىنى، ھىميهر قهبىلىسىدىن بولغان 
  .ھهدىس، سهھىھ – 17441ھهدىس،  – 14487ھهدىسنىڭ ئاخىرى  – 6195، ئهھمهد ئازابلىنىۋېتىپتۇ

قىلىدىغان كىشى، مال  ئوغرىلۇقئىلمهك ھاسا بىلهن  دېگىنىئىگىسى  ھاسا: ھهدىسنىڭ مهنىسى مۇنداق
بىلمهپتىمهن، ھاسامغا ئىلىنىشىپ قاپتۇ دهيدۇ، ئهگهر بىلمهي قالسا، نهرسىنى ! ئىگىسى بىلىپ قالسا، ھوي

ئايىتىدىكى  – 103ئېلىپ كېتىۋېرىدۇ، بهھىيره تۆگىسىنى يولغا قويغان كىشى بولسا، سۈره مائىدهتنىڭ 
، بهشىنچىسىنى ئهركهك تۇغقان تۆگىنى قۇلىقىنى يېرىپ قويۇپ بېرىلىدۇ، بۇتقا ئاتاپ تۇغۇپىزنى سهكك

، مىنىشنى، سېغىپ ئىچىشنى ھارام قىلىۋهتكهن، دهل مۇشۇ ئىشى تۇنجى بولۇپ يولغا يېيىشنىقويۇپ بېرىپ 
ان ئايال، مۈشۈكنى مۈشۈك ئىگىسى بولغان ھىميهر قهبىلىسىدىن بولغ. قويغان كىشىنى دوۋزاختا كۆرگهن

باغالپ قويۇپ، قويۇپ بهرمهي ئۆلتۈرگهنلىكى سهۋهبىدىن دوۋزاختا ئازابالنغان، مانا بۇ ئۈچ كىشىنىڭ دوزاخقا 
ھارام، ھارام نهرسىنى ھاالل قىلىش،ھااللنى  ئوغرىلۇقكىرىپ قېلىش سهۋهبىدىن، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن 

ان بولسۇن، سهۋهبسىز سوالپ قويۇپ، ئاچ قويۇپ ھارام قىلىۋېلىش ھارام،مۈشۈك بولسۇن، باشقا ھايۋ
  .ھۆكۈم چىقىدۇ دېگهنئۆلتۈرۈش، ئازابالش ھارام 

 �1/ 3$(R� �	 �_R0 "� ?VL� �090 4�  	LuQ-0 ��) X$w�	 	L�I 	YZ O$1�	 "Z ) q ! G ( �i� \� � .  
للهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 1973

، زۇلۇم تۇتۇۋالمىساھهقىقهتهن كىشىلهر زالىمنى كۆرۈپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ ئىككى قولىنى :  دېگهنمۇنداق 
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قىلىشدىن توسىماي، رازى بولسا، ئالالھ ئۆزىنىڭ ئازابى بىلهن ئۇالرنىڭ ھهممىنى ئاممهتهن زالىم ۋه باشقا 
  .اۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھكىشىلهرنىمۇ ھاالك قىلىشى مۇمكىن، ئهبۇ د

 ) ���� ( ��$(R� �	 �_R0 "� ?VL� ��Ly`0 B L �i1a	 	L�I 	YZ O$1�	 "Z ) �� (�i� \� �   
ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1974
كىشىلهر يامان ئىشنى، مۇنكهر ئىشنى كۆرۈپ تۇرۇپ، ئۇنى تۈزهتمىسه، ھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 

قىلىۋېتىشى  ئومۇميۈزلۈكئۆزگهرتمىسه، ئالالھ ئۆزىنىڭ ئازابىنى، ھاالك قىلىشنى ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه بىراقال 
  ).قوپۇرۇلىدۇ تىرىلدۈرۈلۈپكىيىن نىيىتى، ئهمهللىرى ئۈستىده . (مۇمكىن، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

 MNm�	 7�w*�	 $/ MN� � 	'�	b5 �� �i�Z L 	L9<I L 	'�� 9< O$1�	 "Z ) q � (��� �   
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئهنهس . 1975

لىرىنى ئوقۇپ، ئۇخالپ ھهقىقهتهن كىشىلهر ناماز:  دېگهنقېتىم خۇپتهننى ئۇزۇن ساقلىغانالر ئۈچۈن مۇنداق 
بولدى، سىلهر نامازنى ساقالپ تۇردۇڭالر، ھهقىقهتهن سىلهر نامازغا ئىنتىزار بولۇپ، نامازنى ساقالپ 

  .تۇرساڭالر، شهكسىز ناماز ئىچىده تۇرغان بولىۋېرىسىلهر، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( 	'�	b5 X �*�� L 	'/$� L 	'�� 9< O$1�	 "Z qu� !�/A ��(��	 �(, L ��R��	 �R� B'� L MNm�	 7�w*�	 $/ MN� �

 n���	 �rV KZ �Q�5 "� MNm�	 ) q " ( 9�R, \� �  .  
ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1976

ھهقىقهتهن كىشىلهر ناماز ئوقۇپ ئۇخالپ :  دېگهنغانالرغا مۇنداق بىر قېتىم خۇپتهن نامىزىنى ساقالپ ئولتۇر
بولدى، سىلهر نامازغا ئىنتىزار بولۇپ، نامازنى ساقالپ تۇرغان بولساڭلىال، نامازنىڭ ئىچىده تۇرغان 
ھېسابلىنىسىلهر، كاشكى، ئاجىزالرنىڭ ئاجىزلىقى، كېسهللهرنىڭ كېسىلى بولمىغان بولسا ئىدى، مهن بۇ 

بوالتتىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه  بۇيرۇغانامىزىنى كېچىنىڭ يېرىمىغىچه كېچىكتۈرۈپ ئوقۇشقا خۇپتهن ن
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( ��� E�Q �/ 	yQ $U�V 	'rR0 X O$1�	 "Z ) �� ( ?0�V �� ./$,� � .  
لهلالھۇ ئۇسامهت ئىبنى شهرىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 1977

ھهقىقهتهن كىشىلهرگه ياخشى، گۈزهل ئهخالقىدىن ياخشىراق نهرسه :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  بېرىلمهيدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

"'�'(0 $_�@� W@*5 ./� nD $�g ./$�(�	 �'0 "Lym0 O$1�	 "Z :  �	 4�� 9; KZ . $+F�	 j_*15 f� W+V	 "N) $0 W+V	 "N) $0 ��,L ���
 G'µ	 �$(a	 �	 ��R@0 �'0 ?�u) ) § ( �  ��	 � .  

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1978
هتتا ھهقىقهتهن كىشىلهر قىيامهت كۈنى، تىزالنغان ھالدا ئولتۇرۇپ قالىدۇ، ھهربىر ئۈممهت ھ:  دېگهنمۇنداق 

بارلىق ئۈممهت ئۆز پهيغهمبهرلىرىگه ئهگىشىۋېلىپ، ئى پاالنى، شاپائهت قىلغىن، ئى پاالنى شاپائهت قىلغىن 
دهپ كېتىدۇ، ھېچكىشىى بۇ چوڭ شاپائهتنى قىاللماي، ئۇ شاپائهت ھوقۇقى، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ۋهسهللهمگه يېتىپ بارىدۇ، ئهنه شۇ كۈن بولسا، ئالالھتائاال 
مهقاممهھمۇدقا يهنى ئهڭ ئالىي، ئهڭ ئهۋزهل، ئهڭ يۇقىرى، ھهممىسى ھهتتا ھهممه پهيغهمبهرلهر ئارزۇ قىلىپ 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆزىنى مۇھهممهد (قالىدىغان ئورۇنغا ئهۋهتىدىغان كۈندۇر، 
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ) لهم دهپ سۆزلىگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهل

 �`@0 BL �@c '[ L �	 j(� BZ �	 4(�0 f� ngI I$m�A	 �c B q9�� j�+� 8u�	 L �_��Z "L�g$� B L �i��Z "L�g$_0 O$1�	 "Z
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رىس ئىبنى زهيياد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھا. 1979
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ھهقىقهتهن كىشىلهر ئىلىم ۋه باشقا ھاجهتلىرى ئۈچۈن سىلهرگه ھىجرهت قىلىپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  بولغان زات، ئىلىكىدهكېلىدۇ، سىلهر ئۇالرغا ھىجرهت قىلىپ بارمايسىلهر، جېنىم 

ئهنسارىالرنى ياخشى كۆرۈپ، ئالالھقا ئۇچراشقان كىشىگه ئالالھمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگهن ھالدا ئۇچرىشىدۇ، 
ئهنسارىالرنى يامان كۆرۈپ، ئۆچ كۆرۈپ، ئالالھقا ئۇچراشقان كىشىگه ئالالھتائاالمۇ ئۇنى يامان كۆرگهن، ئۆچ 

، يامان  كۆرىدۇ ى ئهنسارىالرنى ياخشى كۆرگهننى ئالالھ ياخشىيهن(كۆرگهن ھالدا ئۇنىڭغا ئۇچرىشىدۇ، 
  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) كۆرگهننى ئالالھ، يامان كۆرىدۇ

 n�£@�	 �/ �� ��£*�0 $�Z L �Q�0 B L $U�V �9(0 B Iu1�	 "Z ) P �� (�  ��	 �   
كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 1980

ئېھسان،  –ھهقىقهتهن نهزىرى، ۋهدىسى يهنى كىشى ئۆزىگه ۋهده بېرىپ قىلغان سهدىقه :  دېگهنمۇنداق 
چۈنكى، ئالالھ (ئاخىرى قىاللمايدۇ، تهقدىرنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ،  –تهقدىردىن بىرهر نهرسىنى ئىلگىرى 

ئېھسان چىقىرىدۇ،  –پهقهت ئۇ بېخىل كىشىدىن سهدىقه ) ر قىلىپ يازغاندۇرھهممىنى ئالدىن بىلىپ، تهقدى
  .يهنى بېخىل شۇ سهۋهبلىك سهدىقه قىلىدۇ، ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (0 X $/ n�£@�	 �/ ?�Y ��£�) I9(�	 E)	'0 Iu1�	 �i� L �� qI9< K$R5 �	 �i0 X $U�V �G6 ��	 �/ 3�(0 B Iu1�	 "Z �i
 ��  "� 90�0 n�£@�	 ) q � (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1981
ئېھسان قىلىش، ئالالھتائاال تهقدىر  –قىلىپ، سهدىقه  ۋهدىسى نهزىرھهقىقهتهن، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ادهم بالىسىغا يېقىنالشتۇرالمايدۇ، لېكىن، نهزىر سهدىقىسى تهقدىرگه مۇۋاپىق قىلمىغان بىرهر نهرسىنى ئ
ئىراده قىلمىغان مالالرنى، نهرسىلهرنى بېخىلدىن  خهجلهشنىكېلىپ قېلىپ، بېخىل ئادهم چىقىرىشنى، 

زىر نه. مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) يهنى بېخىل كىشى شۇ سهۋهبلىك سهدىقه قىلىدۇ(چىقىرىدۇ، 
مهن مهككىدىن ساالمهت ھهج قىلىپ قايتىپ كهلسهم، ياكى مۇشۇ كېسىلىمدىن ساقايسام : مىسال دېگهنگه

  .نهرسه دېگهن، سهدىقه قىلىمهن  ئېھسان، ھهدىيهمۇنچىلىك نهرسه 
pk MI$+D ���  L �� �$)L N) "$r�F�� "$D $/ L �� �$)'�	 �5I$+i) � "$D $) "	Iu� Iu1�	 "Z)E[ (�	 � O$@  �  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1982
ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن بولغان، . ھهقىقهتهن ۋهده نهزىرىسى ئىككى خىل بولىدۇ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تى؛ شۇ ۋهدىگه ۋاپا قىلىشتۇر، سهدىقىنى ئالالھ ئۈچۈنال بولغان ياخشىلىق يولىدىكى ۋهده نهزىرىسىنىڭ كاپارى
قىلىۋېرىشتۇر، شهيتان ئۈچۈن، گۇناھ، مهئسىيهت ئۈچۈن بولغان نهزىر ۋهدىسىگه  ۋاپا قىلىش يوق، ئۇنى 

، ياكى بېرىشمىسكىنگه تائام  10قهسهمنىڭ كاپارىتى، (بۇزۇۋېتىپ، قهسهمنىڭ كاپارىتىنى بېشى ۋاجىپ، 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) روزا تۇتۇشكىيىم ئېتىپ بېرىش ياكى ئۈچ كۈن 

 ) ���� ( &$g��	 E{$(V �$�1�	 "Z ) �� (.F{$  �   
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 1983

نىي سۈيىنى كۆرسه، بولسا، چۈشىده مۇناسىۋهت قىلىپ، ھۆللۈكنى، مه ئېھتىالمئايال كىشى :  دېگهنمۇنداق 
تاھارهت ئېلىپ يۇيىنامدۇ؟ دهپ سورالغاندا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم شۇنداق،  –غۇسلى 

غۇسلى قىلىدۇ، يۇيۇنىدۇ، ھهقىقهتهن ئايالالر ئهرلهرگه ئوخشاشتۇر، مۇشۇ ھۆكۈمده تېخىمۇ ئوخشايدۇ 
 205ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 196نهسهئى  ھهدىس، – 105ھهدىس، تىرمىزى  – 24999ئهھمهد .  دېگهن

  .ھهدىس، سهھىھ –
&'(�) $_(�  8u�	 ?�a	 $_��  I'�*0 } .��� pR�I� ����	 � W(5 .+r1�	 "Z :&'(0 } 4��� L� 	�DY �	 ��R^�) = 4��� L� �DY� 3I $0 : $0

&'(0 } 8', yz L� $0', �	 ��R^�) = 8', yz L� 8',� 3I :�<#I $/ 3I $0  	9�R, L� $�(V �	 ��R� } = �(�Q $/ = ��g� $/ = ) � ( � 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

368 

 9�,� �� .+0u�.  
ھۈزهيفه ئىبنى ئۇسهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1984

، ئانا ھۈجهيرىسى چاڭالشقان كىچىك تۇخۇم ئىسپېرماھهقىقهتهن مهنىي، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
كۈن تۇرىدۇ، ئاندىن ئۇنى سۈرهتكه كهلتۈرۈشكه، يارىلىشىغا مۇئهككهل پهرىشته چۈشۈپ، مۇنداق  40رهھمىده 
ئى پهرۋهردىگارىم، بۇ باال ئوغۇلمۇ، قىزمۇ؟ ئاندىن ئالالھ ئۇنىڭغا، جاۋابهن، بۇ بالىنى قىز ياكى . سورايدۇ

 راۋۇرۇس، ئهقىللىق، تۇرقى ساق بوالمدۇ؟ ياكى ئۇنداق ئوغۇل قىلىدۇ، ئاندىن ئۇ پهرىشته، ئى رهببىم، بۇ باال
ساالمهت، ئهقىللىق يارىتىدۇ، يا ئۇنداق قىلماي،  –رۇس، ساق  بولمامدۇ؟ دهيدۇ، ئالالھ، ئۇ بالىنى يا

باشقىچىرهك يارىتىدۇ، ئاندىن ئۇ، ئى رهببىم، بۇ بالىنىڭ يهيدىغان رىزقى قانچىلىك، ئۆمرى، ئهجىلى 
قانچىلىك، ئۇنىڭ يارىلىشى قانداق، شهقىيمۇ يا سائادهتمهنمۇ؟ دهپ سورايدۇ، ئاندىن كېيىن، ئالالھ بۇ 

جاۋابهن، ئۇ بالىنىڭ رىزقىنى، ئهجىلىنى بېكىتىپ، ئۇنى يا شهقى، دوۋزاخ ئهھلى، يا سائادهتمهن  سوئالالرغا
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) چۈنكى، ئالالھ ھهممىنى ئالدىدىن بىلىپ تۇرىدۇ(جهننهت ئهھلى قىلىدۇ، 

 ) ���� ( .1{$i� .<'�£a	 �+1�	 "Z ) �� (>/$m�	 �� MG$@  �    
ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇبادهت . 1985

  .جان چوقۇم يارىلىدۇ، بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ ھهقىقهتهن يارالماقچى بولغان: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 ) ���� ( .*�a	 �/ n�-� >��� .@_1�	 "Z ) G (ngI �   

ىن بولغان بىر ساھابه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ ئهنسارىالرد. 1986
ئاشكارا قهھرى قىلىپ، بۇالپ  –، ھهقىقهتهن ئوچۇق  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئهبۇ  )يهنى بۇ ئىككىسىنىڭ ھاراملىقىدا پهرقى يوق(ئېلىۋالغان مال، ئۆزى ئۆلگهن ئۆلۈكدىن ھااللراق ئهمهس، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 2330داۋۇد 
 ) ���� ( n» B .@_1�	 "Z ) P �� q (�i�	 �� .@�Re �   

سۇئلهبه ئىبنى ھهكىيىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1987
ىلىپ، قهھرى قىلىپ، ئاشكارا زۇلۇم ق –ھهقىقهتهن بۇالڭچىلىق، ئوچۇق :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئېلىۋالغان مال، ھهرگىز ھاالل ئهمهس، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىمالر توپلىغان، سهھىھ
 ./$�(�	 �'0 E�%	 4�  $_�1�5�0 "� �	 	'��) .gIG $_<') ��� �	 91  .gIG .��,'�	 "Z)�0LG�/ ��	 (9�R, \�  

ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 1988
يهنى ئهڭ يېقىن جاي، ئالالھنىڭ دهرگاھىدا ئاالھىده  دېگهنھهقىقهتهن ۋهسىيله :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

كاتتا دهرىجىدۇر، ئۇنىڭ ئۈستىده يهنه بىر دهرىجه يوقتۇر، ئالالھنىڭ قىيامهت كۈنى خهلقلهرگه نىسبهتهن 
ئىبنى ) بۇ مهقاممهھمۇد بولۇشى مۇمكىن، ئهزاندا سورىلىدۇ(ماڭىال بېرىشنى ئالالھدىن سوراڭالر، ئۇ جاينى 

  .مهردىۋىييه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( .1@¶ .�£@/ 9�'�	 "Z ) q (M�/ �� 4�R0 �   

ئهلهيھى ئهلى ئىبنى مۇررهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 1989
ئانىالرنىڭ بېخىللىق قىلىشىغا سهۋهب بولىدۇ،  –ھهقىقهتهن بالىالر ئاتا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ھهدىس،  – 3656قورقۇنچاقلىق قىلىپ، جىھادقا چىقالماسلىقىغىمۇ سهۋهبچى بولىدۇ، ئىبنى ماجه 
  .ئهھمهدتىمۇ بار، سهھىھ

 .�b; .�_¶ .1@¶ .�£@/ 9�'�	 "Z ) P (',A	 �  ��Q �� G ) �� ( ��i� �� .�'Q � .  
ئهسۋهد ئىبنى خهلهپ، خهۋلهت ئىبنى ھهكىيىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 1990

ئانىالرنىڭ بېخىل  –ھهقىقهتهن بالىالر ئاتا :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
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ئهلهملىرىگه  – دهردقايغۇ،  –االلماي نادان قېلىشىغا  نۇرغۇن غهم بولۇشىغا، جهڭدىن قورقۇشقا، ئىلىم ئ
راس، ھهممه خاپىلىققا بالىالر سهۋهبچى، ھهتتا، ئىبادهت، جىھاد، ھىجرهتتىن توسۇپ (سهۋهبچى بولىدۇ، 

  .ھاكم بىلهن تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) قويىدۇ
 ) ���� ( G$_2	 �	G $/ Wr(15 B M�^�	 "Z ) �� ($1g � MG  

جۇنادهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1991
يهنى جىھاد بار (ھهقىقهتهن جىھاد داۋام قىلىدىكهن، ھىجرهت ھهرگىز ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ، :  دېگهنمۇنداق 

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) جايدا ھىجرهت بولۇپ تۇرىدۇ
m�	 |9�	 "Z M'@1�	 �/ 	�bg pR@, �/ �bg Ì$m�	 >��	 L Ì$ ) �� (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1992
ھهقىقهتهن ياخشى يول تېپىش، ھىدايهت، ياخشى ئهخالق، دىندىكى ياخشى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تهبرانى . دۇر70/1بىر پارىدۇر، يهنى پهيغهمبهرلىكنىڭ پارسدىن  70ىرىلهر پهيغهمبهرلىكنىڭ ھهيئهت، مهنز
  .توپلىغان، ھهسهن

M'@1�	 �/ 	�bg �0�F  L .�� �/ �bg G$m*<B	 L Ì$m�	 >��	 L Ì$m�	 89�	 "Z ) G �� (O$@  ��	 �   
ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 1993

ھهقىقهتهن ياخشى يول، توغرا يول تۇتۇش، دىنغا ئهگىشىش، گۈزهل ھهيئهت، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
. دۇر25/1بىر پارىدۇ، پهيغهمبهرلىكنىڭ پارسىدىن  25بولۇش، پهيغهمبهرلىكنىڭ نورمال  ئوتتۇرھالئىشالردا 
  .ھهدىس، ھهسهن – 4146ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 2565ئهھمهد 

$_R)y�) �R)I 	YZ L �090 W���) �_gL �D9�� W�L 	Yh) �g'�	 9^�0 $D "	9^�0 �09��	 "Z)�  ��	 �  P " G  
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1994

يۈزىنى  بېرىڭالردى يۈز سهجده قىلغاندهك سهجده قىلىدۇ، ھهقىقهتهن ئىككى قول خۇد:  دېگهنمۇنداق 
سهجدىگه قويسا، ئىككى قولىنىمۇ قويسۇن، يۈزىنى سهجدىدىن كۆتۈرسه، ئىككى قولىنىمۇ كۆتۈرسۇن، ئهبۇ 

  .داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 L� nD� �i0 X �/ L �/'0 .�(� $U�V nD-0 N) nD� �) �	I'V$  �'0 �'��	 "Z�� �m��) 3�V ( d'DA	 �� .�,.  

سهلمهت ئىبنى ئهكۋهئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1995
 – 10يهنى بىرىنچى ئاي مۇھهررهمنىڭ (ھهقىقهتهن بۈگۈن ئاشۇرا كۈنىدۇر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بولسا، بۇ كۈننىڭ قالغان تهرىپىده نهرسه  يېۋهتكهنۇتماي نهرسه كىم بۈگۈن روزا ت) كۈنى – 9كۈنى، ياكى 
  .، بۈگۈن ئۇ روزا تۇتسۇن، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھئىچمهي تۇرغان بولسا – يېمهيتۇرسۇن، كىم  يېمهي

&'(0 $�h) �[9�� �i��  ��, 	YZ G'_��	 "Z :	'�'() �i��  �$��	 : �i��  L ) ! G (�  ��	 �   
بنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئى. 1996

شۈبھىسىز ئۇ ئهسسامۇ  –ھهقىقهتهن يهھۇدىيالرنىڭ بىرهرسى ىسلهرگه ساالم قىلسا، شهك :  دېگهنمۇنداق 
ر، يهنى بىزگه ئهمهس ئهلهيكۇم دهيدۇ، يهنى ئۆلۈم سىلهرگه بولسۇن دهيدۇ، سىلهرمۇ ۋهئهلهيكۇم دهڭال

  .سىلهرگه بولسۇن، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( p/-*�	 L �N��	 4�  �i�L9���� G'_��	 "Z ) �$���	 Q (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 1997
 ھهسهت دېيىشىڭالرغا! قهتهن يهھۇدىيالر سىلهرنىڭ ساالم قىلىشىڭالرغا ئامىنھهقى:  دېگهنمۇنداق 

خهتىبۇلبهغداد بىلهن ) بۇ ھهدىستىن ساالم بىلهن ئامىننىڭ پهزىلىتى يۇقىرى ئىكهن(قىلىشىدۇ، 
  .زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 1998

ساقىلىنى بويىمايدۇ، سىلهر  –يهھۇدىيالر بىلهن ناساراالر چاچ  ھهقىقهتهن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بوياشدىن ھهزهر قىلىڭالر  دها رهڭقارڭالر بويىسا خاتىرىلهردهباشقا (ئۇالرنىڭ خىالپىنى قىلىپ، بوياڭالر 

  .بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) بار دېگهن
 ) ���� ( 	9�� $[9R� -w0 X �1/ 3�F) qGIL �/ �$��	 �'^1D E0I$�� ��) �IY� L �$��g p� $D $�'� �i/$/� "Z ) � (�  ��	 �   

ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 1999
ھهقىقهتهن ئالدىڭالردا ھهۋزى كهۋسهر سىلهرنى كۈتۈپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭ كهڭلىكى جهربائ :  دېگهنمۇنداق 

بۇ ئىككىسى، شام دىيارىدىكى ئىككى شهھهر بولۇپ، ئارىلىقى ئۈچ (بىلهن ئهزرهھنىڭ كهڭلىكىدهك كېلىدۇ، 
كهۋسهر بۇالق بويىدا ئاسماننىڭ يۇلتۇزلىرىدهك كۆپ، ئۈرۇق چهينهكلهر، ) كۈندۈزلۈك مۇساپه كېلىدۇ – كېچه

جامالر باردۇر، كهۋسهرگه بېرىپ، ئۇنىڭ سۈيىدىن بىر قېتىم ئىچكهن كىشى، شۇنىڭدىن كېيىن، مهڭگۈ 
  .ئۇسسىمايدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (*��$� p� $/ $�'� �i/$/� "Z �IY� L �$��g p� $D �� ) � �� ( �  ��	 � .  
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2000

ھهقىقهتهن ئالدىڭالردا ھهۋزى كهۋسهر باردۇر، ئۇنىڭ ئىككى تهرىپىنىڭ ئارىلىقى جهربائ :  دېگهنمۇنداق 
ئهھمهد، مۇسلىم ) بۇ ئىككى شهھهرنىڭ ئارىلىقى ئۈچ كۈنلۈك يول(ئارىلىقىدهك كهڭدۇر، بىلهن ئهزرهھنىڭ 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( "'�(�a	 $[#'� B 	G'UD .@(  �i/$/� "Z ) �[ P (�	GI9�	 \� �   
ھى ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 2001

داۋان باردۇر، ئۇ داۋاندىن  ئېگىزھهقىقهتهن ئالدىڭالردا ناھايىتى مۇشهققهتلىك، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
يۈكى ئېغىر كىشىلهر، باشلىق . (يۈكى ئېغىر كىشىلهر ھهرگىز ئۆتهلمهيدۇ، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

پ بېرىلگهنلهر، خوتۇن بالىلىرى كۆپ بولۇپ، دۇنياغا كۆ –بولغانالر، ئىمامالر، پادىچى بولغانالر، مال 
قويغاندۇر،  كۆرسىتىپبۇ داۋاندىن ئۆتۈش چارىسىنى ئالالھ سۈره بهلهدده ) ھېسابىنى كۆپ بېرىدىغانالر

  .ۋهلالھۇ ئهئلهم
 "L��$m�	 BZ 89R� �i��  ~m0 �� L 89R� v_0 $É �D�/� "Z¡  �g	L#A ��$<¡ ) �� ! ( .F{$  � .  

ه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئائىش. 2002
ھهقىقهتهن مهن بۇ دۇنيادىن كهتكهندىن كېيىنكى، مېنى ئهڭ كۆپ غهم :  دېگهنئايالالرغا مۇنداق 

هت سابىرالر، قىلدۇرىدىغان نهرسه، سىلهرنىڭ ئىشىڭالردۇر، مهندىن كېيىن سىلهرنىڭ نهپىقه ئىشىڭالرغا پهق
  .قىالاليدۇ، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ سهۋرهقىلغۇچىالرال  سهۋره

 I9(�	 L "	9�'�	 � 	'�i*0 f� $�I$(/ &	b0 B ./A	 qu[ �/� "Z ) �� (O$@  ��	 �   
يھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله. 2003

بىرىگه يېقىن ئوخشاپ  –ھهقىقهتهن بۇ ئۈممهتنىڭ ئىشى، خهلىپىلىكى بىر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
يهنى كىچىك بالىالرنىڭ خهلىپه، (كهتكهن ھالدا داۋاملىشىدۇ، ھهتتا، ئۇالر كىچىك بالىالر توغرىسىدا 

كى دوۋزاخ ئهھلى بولۇشى پادىشاھ قىلىش توغرىسىدا ياكى كىچىك ئۆلۈپ كهتكهن بالىالرنىڭ جهننهت يا
سۆز قىلغاندا، تهقدىر توغرىسىدا سۆز قىلغاندا، بۇ ئۈممهتنىڭ خهلىپه ئىشلىرى داۋامالشماي ) توغرىسىدا

  .قالىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 = j[ 3	L9�	 8� 8IG� B sZ L ¢IA	 � 3	LG >£�/ n�{	�,Z v� �/ ./� "Z ) q " G �� ( .R0GL �� >�$e �  ) q (9�R, \� �   
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سابىت ئىبنى ۋهدىيئهت ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2004
؛ ھهقىقهتهن بهنى ئىسرائىلالردىن مهلۇم بىر ئۈممهت مۇشۇ  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ايۋاننىڭ قايسى ھايۋان ئىكهنلىكىنى سۈرىتى ھايۋانغا ئۆزگهرتىلىپ كهتكهن ئىدى، مهن ئۇ ھ زېمىندا
بىز يۇقىرىدا سۈرىتى ئۆزگهرتىلىپ، .، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھبىلهلمىدىم

  .سهھىھ ھهدىس يازغان، ئۇنداق ئۈممهتنىڭ نهسلى قالماي ھاالك بولدى ھاالك قىلىنغان ئۈممهت توغرىسىدا
 ) ���� (��R� p,'< p� $/L �<I W/$2	 ��R� �w�	 s$@�A	 91  :1816  ) . � ( M�0�[ \� �  . 	�z ./$�(�	 �'0 "' 90 ®/� "Z

 �'�'�	 I$e6 �/ p�^; ) nR+��) �5�z n�r0 "� �i1/ d$r*,	 �)(  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2005

ھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىم، قىيامهت كۈنى تاھارهت ئهسهرلىرىدىن ئىزلىرىدىن :  دېگهنۇنداق ۋهسهللهم م
قاشقىلىق نۇرلۇق، بهلگىلىك چاقىرىلىدۇ، نۇرنى ئۇزارتىشقا قادىر بولغان كىشى، شۇنداق قىلسۇن، بهيھهقى 

  .توپلىغان، سهھىھ
 909�	 T@Q yi�	 ��  $D �G6 ��	 T@Q ��� �9�/ �� "Z )� � ( �*  �  ��< �� 9�R, �� ��I9@  � .  

ئابدۇرهببىھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2006
ئوتى تۆمۈرنىڭ كىرلىرىنى  كۆرهكھهقىقهتهن ئۈممهمۇلدهم يهنى قىزىتما كېسهل خۇددى :  دېگهنمۇنداق 

هم بالىلىرىنىڭ نىجىسلىقىنى، كىرلىرىنى، گۇناھلىرىنى تازىالپ چىقىرىۋېتىدۇ، تازىالپ چىقىرىۋهتكهندهك ئاد
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( � p(@0 B �N,�	 M'Q� �i� L N��Q �i� $�� !u�B N��Q 	u£*/ >1D '� L �i� '�� �*@�� L ��$/ � j�  O$1�	 �/� "Z
 �i� \� .Q'Q BZ .Q'Q 9^�a	 ) ! � ( 9�R, \� �  .  

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2007
ھهقىقهتهن ماڭا، مېلىدا، سۆھبىتىده، ھهمراھلىقىدا كىشىلهرنىڭ ئهڭ ئىشهنچلىكى، :  دېگهنمۇنداق 

وست تۇتۇپ قالسام، ئهلۋهتته، ئهبۇ بهكرىنى دوست ئهمىنرهكى، ئهبۇ بهكرىدۇر، ئهگهر مهن ئاالھىده يېقىن د
، لېكىن، ئىسالم قېرىنداشلىقى، دوستلۇقى ئهۋزهل، مهسجىدده ئهبۇ  كۆرىمهنتۇتىمهن، خاس ياخشى 

بهكرىنىڭ ئىشكىدىن باشقا بارلىق مهسجىدكه قاراشلىق ئىشىكلهر قالماي تاقىۋېتىلسۇن، مۇسلىم، تىرمىزى، 
  .بۇخارىمۇ توپلىغان، سهھىھ

 ��$/ L ��[-� ®0¸I |�*V	 '� �[9�� G'0 89R� "'5-0 ®/� �/ $,$�� "Z ) P (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2008

لهر كېلىدۇ، ھهقىقهتهن مهندىن كېيىن، مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، ئهھلى، بالىلىرىنىڭ باراۋىرىگه  مۈلۈكى –، بارلىق مال  كۆرۈۋېلىشنىئۇالرنىڭ بىرسى مېنى بىر قېتىم 

  .سېتىۋېلىشنى ئارزۇ قىلىپ كېتىدۇ، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
�N,�	 |�  EeL� "Z : �	 � �`@5 L �	 � �» "� ) �[ ² �� (�	~�	 �   

زىب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى بهررا ئىبنى ئا. 2009
ھهقىقهتهن ئىسالم دىنىنىڭ مۇستهھكهم تۇتقۇسى، ئالالھ يولىدا دوست تۇتۇپ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ى ياخشى كۆرۈشۈڭ، ئالالھ يولىدا دۈشمهن تۇتۇپ، يامان كۆرۈشۈڭدۇر، ئهھمهد، ئهبۇ شهيبه، بهيھهق
  .توپلىغان، ھهسهن

 ) ���� ( �'0 �	 91  E�%	 I	�V ?U�L� MI'm�	 ?�5 ��) 	LI'� L 	9^�/ q~< 4�  	'1� !$) Ì$m�	 ng��	 �_�) "$D 	YZ ?U�L� "Z
 ./$�(�	 ) " � �� (.F{$  �   

هللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس. 2010
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ھهقىقهتهن ئاشۇ يهھۇدىيالر بولسا، ئارىسىدا بىرهر ياخشى، سالىھ كىشى ئۆلۈپ كهتسه، :  دېگهنمۇنداق 
ئۇنىڭ قهبرىسى ئۈستىگه مهسجىد سالىدۇ، مهسجىد ئىچىگه شۇ كىشىنىڭ سۈرىتىنى سىزىدۇ، ئهنه شۇالر 

  .هد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، ئهھمقىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ نهزلىده مهخلۇقالرنىڭ ئهڭ يامانلىرىدۇر
 ) ���� ( �N��$� �[�9� �/ �$� O$1�	 KL� "Z ) G (./$/� \� �   

ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2011
، يېقىنراقى ساالمنى باشتىال قىلىۋالغىنى، ىئهالراقھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ ئالالھقا ئهڭ :  دېگهنمۇنداق 

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) يوق ھهسهتچۈنكى، ئۇنىڭدا كىبىر، (
 ) ���� ( 	'�$D T�� L 	'�$D �/ "'(*a	 \ O$1�	 KL� "Z ) �� (Y$R/ �   

ۋهسهللهم مۇنداق  مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى. 2012
ھهقىقهتهن  ماڭا ئهڭ اليىق، ئهڭ يېقىن كىشىلهر بولسا، قانداق كىشى بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، :  دېگهن

قانداق مىللهت، قانداق تىل، قانداق رهڭ بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، قانداق جايدا بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ئهڭ 
  .ۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھكىشىلهرد قورققۇچىتهقۋادار بولغان، ئالالھدىن 

 $[�e� 4�  |�QA$) $_*@�$� n@< >�$D $/ $_*0-) 4�� O$1�	 4�  .�	9�	 �L�Q L $��`/ �/ �F�	 d'�� $gL�Q !$0o	 &L� "Z
 $@0�< ) q G � �� (L�  ��	  

يھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله. 2013
قىيامهت ئالدىدىكى ئاالمهتلهرنىڭ تۇنجى بولۇپ چىقىدىغىنى، قۇياشنىڭ كىرگهن جايىدىن :  دېگهنمۇنداق 

، بۇ ئىككى ئاالمهتنىڭ چىقىشىدۇربىلهن سۆزلهيدىغان ھايۋاننىڭ  ۋاقتىچىقىشىدۇر، ئىنسانالرغا چاشكا 
نىڭغا بهكال يېقىندۇر، ئهگىشىپال كېلىدۇ، قايسىسى يهنه بىرسىدىن بۇرۇن يۈز بهرسه، يهنه بىرسىمۇ ئۇ

  .ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
&$< $_)�R) �R� �)�R) �� ¤-) 9_F*,	 ngI ���  ./$�(�	 �'0 4�(0 O$1�	 &L� "Z :&$< = $_�) >�  $) : !9_F*,	 f� ?�) >�5$<

&$< :�< 9() �8�g &$(�� >�5$< ?1i� L >�uD ¤-) "6�(�	 ��< L ��  L ��R�	 ��R5 ngI L I$1�	 � j(�� f� �_gL 4�  ���) �� �/� } n
&$< $_)�R) �R� �)�R) �� :&$< = $_�) >�  $) :&$< "6�(�	 ?�) !��< L �*�  L ��R�	 >�R5 : L X$  &$(�� ��R�	 >�R5 ?1i� L >�uD

&$(�� "6�(�	 !��< :� �/� } n�< 9() �I$< '[ ¤-) ��D &$a	 ¥$1�� �/ q$r � L ���  �	 W,L ngI L I$1�	 � j(�� f� �_gL 4�  ���) �
&$< $_)�R) �R� �)�R) �� :&$< = $_�) >�  $) :&$< ?� $_�) >(+�� BZ $_�) E+10 "� �» n�@, �/ >D�5 $/ :&$(�� >�R) ?1i� L >�uD :
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2014

  .قىيامهت كۈنى تۇنجى قېتىم ھۆكۈم قىلىنىدىغان كىشىلهر مۇنۇ ئۈچ كىشىدۇر ھهقىقهتهن: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
تونۇتىدۇ، ئۇ  نېئمهتلىرىنىن كىشى بولۇپ، بۇ كهلتۈرۈلىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا بىرىنچىسى، شېھىد بولغا 

قانداق ئهمهل قىلدىڭ؟ دېسه، ئۇ سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن جهڭ  نېئمهتلهردهتونۇيدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا بۇ 
دهپ  يالغان سۆزلىدىڭ، سهن كىشىلهر سېنى باتۇر، قهھرىمان دېسۇن: قىلىپ، شېھىد بولدۇم دهيدۇ، ئالالھ

بولدى دهيدۇ، ئاندىن ئۇ دوۋزاخقا بۇيرۇلىدۇ،  دېيىلىپئۇرۇش قىلدىڭ، بۇ ئۇنۋان ساڭا بېرىلىپ، بۇ سۆزلهر 
  .ئۇ يۈزىچه سۆرۈلۈپ، دوۋزاخقا تاشلىنىدۇ

ئىككىنچىسى، ئىلىم ئۆگىنىپ، ئىلىم ئۆگىتىپ، قۇرئان ئوقۇغان كىشى بولۇپ، بۇمۇ ھۆكۈم مهيدانىغا 
قانداق ئهمهل قىلدىڭ؟ دېسه،  نېئمهتلهردهتونۇتقاندىن كېيىن، سهن بۇ  مهتلىرىنىنېئكهلتۈرۈلىدۇ، ئالالھ 

ئۇ ئى ئالالھ، مهن سىلىنىڭ رازىلىقلىرى ئۈچۈن ئىلىم ئېلىپ، ئىلىم ئۆگىتىپ، قۇرئان ئوقۇدۇم دهيدۇ، ئالالھ 
ېلىپ، ئېلىم ئۈچۈن ئىلىم ئ دېيىلسۇن، قارى دېيىلسۇنئۇنىڭغا يالغان سۆزلىدىڭ، سهن ئۆزۈڭگه ئالىم 

بولدى، بېرىلىپ بولدى دهپ ئاندىن ئۇمۇ دوۋزاخقا بۇيرۇلىدۇ،  دېيىلىپبېرىپ، قۇرئان ئوقۇدۇڭ، بۇالر ساڭا 
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  .ئۇ يۈزىچه سۆرىلىپ، دوۋزاخقا تاشلىنىدۇ
دۇنيانىڭ بارلىق تۈرلىرىنى، ھهر  –دۇنياسىنى كهڭرى قىلغان، مال  –ئۈچىنچىسى بولسا، ئالالھ مال 

تونۇتسا، ئۇ تونۇيدۇ،  نېئمهتلهرنىن كىشى بولۇپ، بۇمۇ مهيدانغا كهلتۈرۈلىدۇ، ئالالھ خىللىرىنى بهرگه
ئى ئالالھ، سىلىنىڭ رازىلىقلىرى ئۈچۈن،  :قانداق ئهمهل قىلدىڭ دېسه، ئۇ نېئمهتلهردهئاندىن، سهن بۇ 

، خهجلىدىمبارلىق يولالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي  كۆرىدىغانياخشى  خهجلهشنىسىلى چىقىم قىلىنىشنى، 
نهپىقه، سهدىقه قىلدىم دهيدۇ، ئالالھ يالغان سۆزلىدىڭ، سهن ئۇ مالالرنى رىيا قىلىپ، باشقىالر سېنى سېخى 

بولدى دهيدۇ،  دېيىلىپ، بۇمۇ ساڭا خهجلىدىڭنامغا ئېرىشىش ئۈچۈن  دېگهندهپ قالسۇن ئۈچۈن سېخى 
اخقا تاشلىنىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى ئاندىن ئۇمۇ دوۋزاخقا بۇيرۇلىدۇ، ئۇمۇ يۈزىچه سۆرۈلۈپ، دوۋز

توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسته رىياخور، شۆھرهتپهرهس، مهنمهنچى، خهخ دهپ ئىش قىلىدىغان، يالغان 
  .، رىياخور سېخى دوۋزاخقا ھۆكۈم قىلىندى، بۇ قىلمىشالر ھارام ئىكهن، چۈنكى، ئازاب بېرىلىدۇشېھىد، تاماخور دامولال

'�Q90 M�/# &L� "Z "'�'`*0 B L "'�'@0 B M�$�Z �$��	 � 8IG �D'D 9V� 4�  �]'�0 �0u�	 } I9@�	 .��� �(�	 MI'� 4�  .12	 "
�_<NQ� pR�	I'�	 �_g	L#� L M'�A	 �[�/$¶ L ?�a	 �_�VI L �[u�	 �_�$F/� "'r£*0 B L "'�+*0 B L  4� 9�	L ngI E�Q 4� 

�	 � $ 	IY "'*, �G6 �_��� MI'��$�) M�0�[ q � ��.  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2015

 تولۇنكۈنلۈك  14ھهقىقهتهن جهننهتكه تۇنجى بولۇپ كىرىدىغان جامائهتلهر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 ولىدىغانالر بولسا، ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنىڭ نۇرىئايدهك نۇرلۇق، گۈزهلدۇر، ئاندىن قالسا، ئۇالرغا يېقىن ب

چوڭ تهرهت قىلمايدۇ،  –ئهڭ كۈچلۈك بولغان يۇلتۇزدهك نۇرلۇق، گۈزهلدۇر، ئۇالر جهننهتته كىچىك  يورۇشى
رمايدۇ، بۇرۇندىن نهرسه كهلمهيدۇ، بهلغهم تۈكۈرمهيدۇ، ئۇالرنىڭ چاچلىرىنى تارايدىغان اتۈكۈرمهيدۇ، مىشق

تۇندۇر، پۇراقلىرى بولسا، مىسكه ئهنبهردۇر، خۇشپۇراق ئۈچۈن ياندۇرۇپ قويىدىغان شاڭلىرى تاغاقلىرى ئال
يىلىدىغان خۇشپۇراق ياغاچتۇر، جۈپتىلىرى، ئاياللىرى بولسا، ېيورۇتۇپ قويىدىغان نهرسىسى بولسا، ئهلۇت د

بىر خاتىرىده بىرال  يهنه(شهھال كۆزلۈك ھۆر قىزالردۇر، ئهخالقى بولسا، بىرال كىشىنىڭ ئهخالقىدهك، 
سۈرهت، چىراي، بهدهن شهكلى، دادىسى، ئادهم ئاتىنىڭ سۈرىتىده بولىدۇ، ) كىشىنىڭ قهلبىده بولىدۇ

ئالالھ ئادهم ئاتىنى ئۆز قولى بىلهن ئهڭ گۈزهل ياراتقان،جهننهت ئهھلى (گهزدۇر،  60گىزلىكى ېئادهمنىڭ ئ
  .توپلىغان، سهھىھ، ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى ماجه )بۇلىدۇ سۈرهتته شۇ

 "'i0 �jV nD �*i) q�/-) ��(�	 �	 �(�Q �jV &L� "Z ) E[ n� (O$@  ��	 �   
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2016

هلهم بولۇپ، ئالالھ ئۇنى ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال تۇنجى قېتىم ياراتقان نهرسه، ق:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، ئۇ يازغان،  بۇيرۇغانبۇندىن كېيىن بولىدىغان، يارىلىدىغان بارلىق نهرسىلهرنى بىرىنى قويماي يېزىشقا 

   .ئهبۇ نۇئهيىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 ) ����( �� &$() ��(�	 �	 E�Q $/ &L� "Z :&$< �*D	 :&$< = �*D� $/ :"$D $/ I9(�	 �*D	  '[ $/ L 3A	 KZ �{$D ) ! (>/$m�	 �� MG$@  �   

ئۇبادهت ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2017
ھهقىقهتهن ئالالھ ياراتقان نهرسىنىڭ تۇنجىسى قهلهم بولۇپ، ئالالھ ئۇنىڭغا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بولغان ۋه بۇنىڭدىن  مهۋجۇتازىمهن؟ دېدى، ئالالھ ئۇنىڭغا تهقدىرنى ياز، دېدى، ئۇ نېمىنى ي! يازغىن
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئۇ يازدى(نهرسىلهرنى يازغىن دېدى،  بولىدىغان مهۋجۇتكىيىن تا ئهبهدىلئهبهدكىچه 
�� &$() ��(�	 �	 E�Q $/ &L� "Z :&$< �*D	 :&$< = �*D� $/ L 3I $0 :jV nD �0G$(/ �*D	 	u[ yz 4�  !$/ �/ . $��	 �'(5 f� �
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ئۇبادهت ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2018
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غا يازغىن ھهقىقهتهن، ئالالھ تۇنجى قېتىم ياراتقان نهرسه، قهلهم بولۇپ، ئۇنىڭ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىيامهت قايىم بولغىچه بولىدىغان بارلىق : دېدى، ئۇ، ئى رهببىم، نېمىنى يازىمهن؟ دېدى، ئالالھ

نهرسىلهرنىڭ تهقدىرىنى يازغىن دېدى، ئاندىن رهسۇلۇلالھ، كىم تهقدىرگه ئىمان كهلتۈرمهي، مۇشۇ 
ئهبۇ داۋۇد ) مۇسۇلمان ئهمهسيهنى (غهيرىده ئۆلىدىكهن، ئۇ مېنىڭ جۈملهمدىن ئهمهس دېدى،  ئېتىقادنىڭ

  .توپلىغان، سهھىھ
 ��[A �/9< �� '[ $�h) ?�Y n@< ��Y �/ L $1*1, 3$�� 9() ?�Y nR) �) ��11) Wg�� } j�m� "� 	u[ $1/'0 � �� �9@� $/ &L� "Z
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ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى بهررا ئىبنى ئازىپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 2019

ھهقىقهتهن بىزنىڭ مۇشۇ كۈنىمىزده يهنى قۇربان ھېيت كۈنىمىزده تۇنجى بولۇپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىلىدىغان ئىشىمىز، ھېيت نامىزىنى ئوقۇشىمىزدۇر، ئاندىن نامازدىن قايتىپ بېرىپ، قۇربانلىق قىلىمىز، كىم 

بىزنىڭ سۈننىتىمىز بويىنچه توغرا قىلغان بولىدۇ، كىم قۇربانلىقنى ھېيت نامىزىنى ئوقۇشدىن شۇنداق قىلسا، 
بۇرۇن بوغۇزلىسا، ئۇ قوي، ئهھلىگه بالىلىرىغا تهقدىم قىلغان گۆشال بولىدۇ، ئۇ قۇربانلىقدىن ھېچنهرسه 

  .ىزى توپلىغان، سهھىھئهمهس، قۇربانلىق ھېسابالنمايدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرم
 �/ «(*�	 "Z L ��Q L 3$Q 9() !9�) "Z L �t� L ��)� 9() >��� "h) MNm�	 ��  �/ ./$�(�	 �'0 9@R�	 �� �,$c $/ &L� "Z
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2020

ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى بهندىلهر، ئهمهللىرىدىن ھېساب بېرىدىغان نهرسىنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بهنده، جهننهت ۋه باشقا  تۇنجىسى نامازدۇر، ئهگهر ناماز ياراملىق بولۇپ، ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ كهتسه، ئۇ

پاسات ئېرىشىدىغان نهرسىگه ئېرىشىش بىلهن دوۋزاخدىن قۇتۇلۇش بىلهن نىجات تاپىدۇ، ئهگهر ناماز 
بولۇپ، ياراملىق بولماي، بۇ ئۆتكهلدىن ئۆتهلمىسه، جهننهتتىن قۇرۇق قېلىپ، دوۋزاخقا كىرىپ قېلىپ، چوڭ 

پ پايدا ئېلىپ، نىجاد تاپىدۇ، نامازدىن چاتاق چىقسا، يهنى ناماز ياخشى بولسا، قوشال(زىيان تارتىدۇ، 
ئهگهر، پهرىز ئىبادهتلىرىدىن بىرهرسى كامالپ قالسا، رهبتائاال ). قوشالپ زىيان تارتىپ، ھاالك بولىدۇ

بهندهم ئۈچۈن بىرهر نهپله ئىبادهتلهر بارمۇ؟ دهيدۇ، پهرىز ئىبادهتلهردىن ! پهرىشتىلهرگه، قاراپ بېقىڭالر
لغاننىڭ ئورنى، نهپله ئىبادهتلهر بىلهن كامىل، تولۇقلىنىدۇ، ئاندىن كېيىن، ئۇ بهندىنىڭ قالغان كامالپ قا

يهنى قايسى پهرىز كامالپ قالسا، شۇنىڭ تۈرىدىكى نهپله ئىبادهت (بارلىق ئهمهللىرى  ئهنه شۇنداق بولىدۇ، 
  .ىھتىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھ) بىلهن كامىل تولۇقلىنىدۇ

نى بۇ ھهدىس شۇنداق خۇشال قىلدىكى، بۇ خۇشاللىقىمنى قهلهم بىلهن ئىپادىلهپ بېرهلمهيمهن، ئى ېم(
ئېھسانالرنى  –مۇسۇلمان قېرىنداشالر، نامازنى ئوبدان مۇھاپىزهت قىلىڭالر، نهپله  ئىبادهتلهرنى، سهدىقه 

  ).كۆپلهپ قىلىڭالر
 ) ���� (�$/9�	 � G$@R�	 p� �ic $/ &L� "Z  ) ! (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2021
ھهقىقهتهن بهندىلهر ئارىسىدا، ھۆكۈم قىلىنىدىغان نهرسىنىڭ تۇنجىسى، قان، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .خۇن توغرىسىدا بولىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2022
سورۇلۇپ، سوراققا تارتىلىدىغان سوئال ت كۈنى بهندىدىن ھهقىقهتهن قىيامه:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ساالمهت  –ساق  تېنىڭنىبولىدۇ، سهن ئۈچۈن جىسمىڭنى،  دېيىلىشتۇنجىسى ئۇنىڭغا مۇنداق  نېئمهتنىڭ
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 نېئمهتلهردىنباشقا ! ئاھ(،  دېيىلىدۇقىلمىدىممۇ؟ سىنى سوغۇق، مۇزلۇق، تاتلىق سۇ بىلهن قاندۇرمىدىممۇ؟ 
  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ!) ېرهرمىز؟ ئالالھ رهھمىتى بىلهن ئاسان قىال، ئامىنقانداق ھېساب ب

 ) ��� ( MNm�	 	u[ �i/'0 ?�1/ &L� "Z ) �� (�	~�	 �   
بهررا ئىبنى ئازىپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2023

ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ بۈگۈنكى ئىبادىتىڭالرنىڭ تۇنجىسى ھېيت :  دېگهن ۋهسهللهم ھېيت كۈنى مۇنداق
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ئاندىن قۇربانلىق قىلىش(نامىزى ئوقۇشتۇر، 
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بنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئى. 2024

تىلغا ئېلىنغان سائىبه ئىسىملىك تۆگىنى ھارام  دهھهقىقهتهن سۈره مائىده:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىلغان كىشى، قىلىۋېلىش ئادىتىنى تۇنجى بولۇپ يولغا  قويغان، بۇتقا چوقۇنۇپ، شۇ بۇتالرغا، ئىبادهت 

شۈبھىسىز مهن ئۇنى دوۋزاختا كۆردۈم، ئۇ دوۋزاخ ئىچىده  –ئهبۇ خۇزائه ئهمۇر ئىبنى ئامىردۇر، شهك 
  .ئۈچهيلىرىنى سۆرهپ يۈرىيدۇ، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
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ئهلهيھى  نۇئمان ئىبنى بۇشهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2025

 زېمىنھهقىقهتهن جاھالىيهت ئهھلى مۇنداق دهپ قارايتتى، قۇياش بىلهن ئاي، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . ئهھلىدىن كاتتا، ئۇلۇغ بىر كىشى ئۆلۈپ كهتسه، تۇتۇلىدۇ، بولمىسا، تۇتۇلمايدۇ

بىرهر كىشىنىڭ ئۆلۈمى ياكى ھاياتى ئۈچۈن  ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى، ھهقىقهتهن قۇياش بىلهن ئاي،
 ئۆزىتۇتۇلمايدۇ، لېكىن، ئۇالر ئالالھنىڭ مهخلۇقلىرىدىن ئىككى مهخلۇقتۇر، ئالالھ ئۆز مهخلۇقلىرىدا 

ئېچىلغىچه ياكى ئالالھ  روشهنخالىغان ئىشالرنى پهيدا قىلىپ تۇرىدۇ، ئۇ ئىككىسىنىڭ قايسى بىرى تۇتۇلسا، 
  .، خوسۇپ نامىزى ئوقۇڭالر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھكۇسۇفغىچه، بىرهر نهرسه، پهيدا قىل

 �$��	 � �D	'i�	 "L�	�5 $D .12	 � ¥�`�	 n[� "L�	�*�� .12	 n[� "Z ) � �� (9R, �� n_, �   
سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2026
غۇرفهت ئهھلىگه  مهرتىۋىدىكىھهقىقهتهن جهننهت ئهھلى، جهننهتتىكى ئهڭ ئالىي :  دېگهنمۇنداق  ۋهسهللهم

دهرىجىدىكىلهرگه خۇددى سىلهر ئاسماندىكى يۇلتۇزالرغا قاراپ قالغاندهك قاراپ قالىدۇ، ئهھمهد،  يۇقىرى
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (<') �/ ¥�`�	 n[� "L�	�*�� .12	 n[� "Z�/ E)A	 � ��$`�	 8I9�	 �D'i�	 "L�	�5 $D �_  $/ n�$+*� 3�`a	 L� ��Fa	
 �_1�� ) � �� ( 9�R, \� �  ) ! ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ سهئىد ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2027
جهننهت ئهھلىلىرى ئۆزلىرىدىن يۇقىرى ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى ھهقىقهتهن :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئۇپۇقلىرىدا  مهغرىبنىڭغۇرفهت ئهھلى بولغان ئۈستۈن دهرىجىلىكلهرگه خۇددى سىلهر مهشرىقنىڭ ياكى 
كۆتۈرۈپ قاراپ قالغاندهك قارىشىپ قالىدۇ، ئۇالرنىڭ  ئېگىزئۆتۈپ كېتىۋاتقان نۇرلۇق يۇلتۇزغا بېشىڭالرنى 

  ..زىلهت پهرقى، ئهنه شۇنداقتۇر، ئهھمهد، نهسهئى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھئارىسىدىكى په
 I$1�	 n[� nR� "L���/ I$1�	 n[� "Z L .12	 n[� nR� "L���/ .12	 n[� "Z ) G (�  �   

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2028
ھهقىقهتهن جهننهت ئهھلىگه جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمهللىرى ئاسان قىلىنىدۇ، دوۋزاخ :  ېگهندمۇنداق 
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ھهرقايسى ئۆزىنىڭ ئهمهللىرىنى قىلىدۇ، ئهمهل . (ئهھلىگىمۇ دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئهمهللىرى ئاسان قىلىنىدۇ
ىتى ئۈستىده ھهرىكهت ئۈستىده جان ئۈزۈپ، شۇ ئهمهللىرى، نىي –ئىنسان قىلىۋاتقان ئىش ) (قىلىڭالر

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) تېرىلدۈرۈلىدۇ
 �V�D �VI L �$Fg ?�Y �_/$R� �i� L "'r£*k B L "'�'`*0 B L "'�'@0 B L "'�+*0 B L "'��F0 L $_�) "'�D-0 .12	 n[� "Z
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ر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابى. 2029

 –ھهقىقهتهن جهننهت ئهھلى، جهننهتته يهيدۇ، ئىچىدۇ، لېكىن، تۈكۈرمهيدۇ، چوڭ :  دېگهنمۇنداق 
مىنىڭ بىر كىچىك تهرهت قىلمايدۇ، بهلغهم تۈكۈرمهيدۇ، بۇرنىدىن نهرسه كهلمهيدۇ، لېكىن، ئۇالرنىڭ تائا

ئاۋازىدهك ئاۋاز چىقىپال تهرلهش بىلهن بىر تهرهپ  كېكىرىشتهرهپ قىلىنىشى بولسا، قورساق تويغاندىكى 
خۇشپۇراقتۇر، خۇددى سىلهرگه نهپهسلىنىش، تىنىق  خۇشپۇرىقىدهكقىلىنىدۇ، تهرلىرى بولسا، مىسكىنىڭ 

ىش ئىلھام بىلهن ئاسان قىلىنىدۇ، نهپهسنىڭ سانا ئېيت –ئاسان قىلىنغاندهك، ئۇالرغا تهسبىھ، تهكبىر ھهمدۇ 
ھهدىس، مۇسلىم  4116ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 2706ھهدىس، دارمى  – 14394ئورنىدا بولىدۇ، ئهھمهد 

  .ھهدىس، سهھىھ – 5066
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ھهقىقهتهن جهننهت ئهھلىنىڭ ئهڭ :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2030

ئاسمان ئۇپۇقلىرىدا ئاشكارا بولغان ئۈستۈن دهرىجىدىكىلهرنى ئهڭ تۆۋهن دهرىجىدىكىلهر، خۇددى سىلهر 
يۇلتۇزنى ئاران تهسته كۆرهلىگهندهك، ئاران كۆرهلهيدۇ، ھهقىقهتهن ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 

بېرىلدى، ئهھمهد، تىرمىزى،  نېئمهتئهنھۇالر، ئاشۇ ئۈستۈن دهرىجىدىكىلهردىن بولۇپ، بۇ ئىككىسىگه 
ئىددىن تهبرانى، جابىر ئىبنى سۇمرهتتىن ئىبنى ئهساكىر، ئىبنى ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ئهبۇ سه

  .، سهھىھتوپلىغانئهمرۇددىن ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 
 M�Qo	 � �i1a	 n[� $��9�	 � �i1a	 n[� "Z L M�Qo	 � ¥L�Ra	 n[� �[ $��9�	 � ¥L�Ra	 n[� "Z ) �� ( �� .m�@< � L "$�, � 
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ھهقىقهتهن بۇ دۇنيادىكى ياخشىلىق :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2031

ئهھلى، ئاخىرهتتىمۇ ياخشىلىق ئهھلى بولىدۇ، بۇ دۇنيادىكى يامانلىق، مۇنكهر ئهھلى ئاخىرهتتىمۇ مۇنكهر 
بۇ ھهدىسنى تهبرانى، ). بۇ ئاالمهتلىرىدىن ئهمهللىرىدىن بىلىنىدۇ(ئهھلى ھېسابلىنىدۇ،  يامانلىق

ئهبۇ نۇئهيىم، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ  ،سۇلهيماندىن قهبىيسهتتىن، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن
  .ن توپلىغان، سهھىھىخهتىبۇلبهغداد، ئهلى، ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالرد،ئهنھۇمالردىن

 �9�	 "'i@�� �]Z L !�g �_ '/G � �+��	 >0�g� '� f� "'i@�� I$1�	 n[� "Z ) P (4,'/ \� �   
ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2032

زار قىلىپ يىغاليدۇكى، ئهگهر كېمه، پاراخوتالر  –ھهقىقهتهن دوۋزاخ ئهھلى، شۇنداق يىغا :  دېگهنمۇنداق 
ئۇالرنىڭ ياشلىرىدا ماڭدۇرۇلسا، ئهلۋهتته ئهركىن ماڭااليدۇ، ھهقىقهتهن ئۇالر قان يىغاليدۇ، ھاكىم توپلىغان، 

  !ئى ئالالھ، بىزنى دوۋزاخدىن ساقلىغىن، ئامىن( .سهھىھ
0 I$� �/ "$D	�V L "NR� �� �/ $�	u  I$1�	 n[� "'[� "Z �]'[A ��Z L $�	u  �1/ 9V� 	9�� "� |�0 $/ ng�a	 j�`0 $D �z$/G $_1/ j�`
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نۇئمان ئىبنى بۇشهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2033

ابى ئهڭ يهڭگىلراقى، ئاسانراقى، ئوتتىن ئىككى ھهقىقهتهن دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئاز:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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ئاياغ كىيگهن كىشىدۇر، ئۇ ئىككى ئاياغنىڭ بوغۇچ، شوينىلىرىمۇ ئوتتىندۇر، شۇ ئىككى ئاياغنىڭ 
، خۇددى قازان قاينىغاندهك، ئۇنىڭ دىمىغى، مېڭىسى قاينايدۇ، ئۇ ئۆزىدىن ئازابى ئهڭ قىزىقلىقىدىن 

، ئهمهلىيهتته، بولسا،  كۆرىدۇارايدۇ، پهقهت ئۆزىنى ئهڭ قاتتىق ئازابتا كىشى يوق دهپ ق ھېچبىرقاتتىقراق 
  .ئۇ ئازابى ئهڭ ئاسان، ئهڭ تۆۋهن كىشىدۇر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( ./$�(�	 �'0 �z$/G $_1/ j�`0 I$� �/ "NR� �� |uc ngI ./$�(�	 �'0 $�	u  I$1�	 n[� "'[� "Z ) P (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  .2034

ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى دوۋزخ ئهھلىنىڭ ئازابى ئهڭ يهڭگىل كىشىسى بولسا، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 مېڭىسىقىزىقلىقىدىن ئوتتىن ئىككى ئاياغ كهيدۈرۈلىدىغان كىشى بولۇپ، قىيامهت كۈنى ئۇ ئىككى ئاياغنىڭ 

  .، سهھىھنقاينايدۇ، ھاكىم توپلىغا
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى نۇئمان ئىبنى بۇشهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 2035

ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئازابى ئهڭ يهڭگىلرهكى قهدىمىنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىزىقلىقىدىن ئاستىغا، ئىككى پۇتىنىڭ ئالقىنىغا ئىككى دانه چوغ قويۇلىدىغان كىشىدۇر، شۇ ئىككى چوغنىڭ 

ىغاندهك، ياكى قازان بىلهن چۆگۈن قاينىغاندهك ئۇنىڭ مېڭىسى قاينايدۇ، بۇخارى خۇددى چۆگۈنده سۇ قاين
  .ھهدىس، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ – 17687ھهدىس، ئهھمهد  – 2529ھهدىس، تىرمىزى  – 6077
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ئهنهس جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2036

باركى، سىلهر بىرهر ئۇرۇش مهيدانىغا  قهۋملهرھهقىقهتهن مهدىنىده بىر تۈركۈم :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىشالقالرنى بېسىپ ئۆتسهڭالر، ئۇالر  –اڭالر، بىرهر نهپىقه، چىقىم، سهدىقه قىلساڭالر، بىرهر يېزا سهيره قىلس

سىلهر بىلهن شۇ ئىشالردا ئهجىرده بىلله بولىدۇ، ئۇالر مهدىنىده بولغان بولسىمۇ، ئۇالرغا ئۆزرىسى كۇپايه 
  .لىمالر توپلىغان، سهھىھبۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، مۇس. بولىدۇ
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هم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل. 2037
ھهقىقهتهن مهدىنىده مۇسۇلمان بولغان جىنالر بار، سىلهر ئۇالردىن بىرهر نهرسىنى :  دېگهنمۇنداق 

كۆرسهڭالر، ئۇنىڭغا چىقىپ كېتىش توغرىسىدا ئۈچ كۈن خهۋهر قىلىڭالر، چىقىپ كېتىشنى تهلهپ قىلساڭالر، 
ۈرۈۋېتىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇ ئهگهر شۇنىڭدىن كىيىن سىلهرگه يهنه ئاشكارا بولۇپ كۆرۈنسه، ئۇنى ئۆلت

ھهدىس،  – 4575ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1404ھهدىس، تىرمىزى  – 4150شهيتاندۇر، ئهھمهد، مۇسلىم 
ھهدىس، بۇ سهھىھ ھهدىسنى بىر ياش يىگىت يىالن بىلهن ئېلىشىپ، ئۆز ئۆيىده ئۆلۈپ  – 1547مالىك 

  . دېگهنكهتكهنده 
 ) ���� ( n*(�	 �i@�� "Z ) G (�R, � 90# �� 9  

سهئىد ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2038
تىلغا ئالغاندا، ئۇ بىزنى ھاالك قىلىۋېتهرمۇ؟ دهپ  مېھنهتنى، باال، پاساتنى  –ۋهسهللهم بىر قېتىم چوڭ پىتنه 

ھهرگىز ئۇنداق بولمايدۇ، ھهقىقهتهن سىلهرگه ئۆلۈم، سورالدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 
ئۆلتۈرۈلۈش كۇپايه قىلىدۇ دېدى، سهئىد مهن قېرىنداشلىرىمنىڭ ئۆلتۈرۈلگىنىنى راستتىنال كۆردۈم دېدى، 

  .ھهدىس، سهھىھ – 3729ئهبۇ داۋۇد 
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ئهبۇ زهر، راپىئ، ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2039
، مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم ھهقىقهتهن مهندىن كېيىن:  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

كىشىلهر مهيدانغا كېلىدۇ، ئۇالر قۇرئان ئوقۇيدۇ، قۇرئان ئۇالرنىڭ ھهلقۇملىرىدىن، گاللىرىدىن ئۆتمهيدۇ، 
ئۇالر ئىسالم دىنىدىن خۇددى ئوقيا ياچاقدىن ) يهنى دىللىرىغا تهسىر قىلمايدۇ، كۆزى ياش تۆكمهيدۇ(

ۇ، ئاندىن ئۇالر ئىسالم دىنىغا ئىككىنچى قايتىپ كهلمهيدۇ، ئۇالر نىشانغا تېز چىققاندهك چىقىپ كېتىد
خهلىيقهتنىڭ يهنى ھهتتا ھايۋانالرنىڭمۇ يامىنىدۇر، بارلىق . خهلقلهرنىڭ، ئىنسانالرنىڭ ئهڭ يامىنىدۇر

 – 20551ھهدىس، ئهھمهد  – 166ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 1775خااليىقالرنىڭ يامانلىرىدۇر، مۇسلىم 
ھهدىس، مۇسلىمدا خاۋارىجالر ئىنسانالرنىڭ، ھايۋانالرنىڭمۇ، بارلىق مهخلۇقالرنىڭ  – 2327مى ھهدىس، دار

بابنى قويغان، ئالىمالر بۇ تۈردىكى ھهدىسلهرنى دهلىللهپ ئهمهلىيهتتىكى ئاالمهت  دېگهنئهڭ يامىنىدۇر 
، ئۇالرنى ئهلى  دېگهنر شۇدۇر ، تابىئىنالر، جۇمھۇر ئالىمالر، ئۇالر خاۋارىجالساھابىلهربهلگىلهرگه قاراپ، 

  .رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ باستۇرغان، ۋهلالھۇ ئهئلهم
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نھادىن رىۋايهت ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2040
ھهقىقهتهن بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، :  دېگهنقىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

، ئىچىۋېرىڭالر، يهۋېرىڭالربهك كېچىده ئهزان توۋاليدۇ، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممه مهكتۇم ئهزان توۋلىغىچه 
ئهزاننىال ئاڭالپ  ھهدىستىن سهھىھخارى توپلىغان، بۇ مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىز، نهسهئى، بۇ

شۇ چاغدا توۋالنغان ئهزاننى ئاڭلىسا، ئاندىن  يورۇغاندائىچىشتىن توختاپ قالماي، سۈبھى  – يېيىش
  .چىقىدۇ دېگهنتوختاتسا بولىدۇ  يېيىشنىزوھۇرلۇق 

 ) ���� ( �i{$< Wgy� L �i{$� ¾<'�� n��� "Y�0 BN� "Z ) " (��	 �  G'R�/  
ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2041

ھهقىقهتهن بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇخالپ قالغىنىڭالرنى ئويغىتىش ئۈچۈن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ۇش ئۈچۈن، كېچىدىرهك ئهزان توۋاليدۇ، قىيامدا تۇرۇپ، ناماز ئوقۇۋاتقىنىڭالرنى، زوھۇرلۇق يهۋېلىشقا قايتۇر

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (j[ L M9�	L BZ I$1�	 � $_�D .<�) pR@, L p*1e	 4�  ��*+*, ®/� "Z L .<�) pR@, L |9�Z 4�  ><�*)	 n�{	�,Z v� "Z :
 . $2	 ) q (��� �   

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى. 2042
شۈبھىسىز مېنىڭ ئۈممىتىم  –بۆلۈنۈپ كهتتى، شهك  پىرقىغه 71ھهقىقهتهن بهنى ئىسرائىلالر :  دېگهنمۇنداق 

بۆلۈنۈپ كېتىدۇ، ھهممىسى دوۋزاخقا كىرىپ، پهقهت بىر پىرقىسى قالىدۇ، يهنى  پىرقىغه 72بۇندىن كېيىن 
رىپ، بىر پىرقىسى جهننهتكه كىرىدۇ، ئۇ بىر پىرقىسى بولسا، جامائهتتۇر، ئىبنى پىرقىسى دوۋزاخقا كى 71

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
ئالىمالر بۇ جامائهتنى باشقا ھهدىسلهر بىلهن شهرھىيلهپ، ئۇالر رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

مائه بولغان ھهق ئۈستىده ر، تابىئىنالردهك، سهلهپ، سالىھ، ئهھلى سۈننى ۋهلجاهۋهسهللهمدهك، ساھابىل
  .خهلىپه جامائىتى ئىدى، ئىختىالپ قىلماڭالر دېگهنغهلىبه قىلىدىغان بىر تائىپه دهل ئۆزى شۇ دېدى، بۇ 
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2043
ھهقىقهتهن بهنى ئىسرائىلالرنىڭ بىرهرسىگه سۈيدۈك تىگىپ قالسا، ئۇنى قايچا بىلهن :  دېگهنمۇنداق 

، يۇمشاق، قۇاليلىق كهتمىگۈدهكسا، سۈيدۈك چاچراپ كىچىك تهرهت قىلىشنى ئىراده قىل بېرىڭالركېسهتتى، 
  .جاينى ئىزدىسۇن، ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( M	I'*�	 	'D�5 L q'R@5$) $�$*D 	'@*D n�{	�,Z v� "Z ) �� (4,'/ \� �   
ھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 2044

يېزىپ شۇ كىتابقا ئهگىشىپ كهتتى، كىتاب ھهقىقهتهن بهنى ئىسرائىلالر ئۆزلىرى بىر :  دېگهنمۇنداق 
سۆزلهنگهن،  تهپسىلىيبۇ ئهھۋالالر قۇرئاندا . تهۋراتنى بولسا، تاشالپ قويدى، تهبرانى  توپلىغان، ھهسهن

  .ئۇ ئايهتلهر بۇ ھهدىسنىڭ شاھىدى بولىدۇ
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خهبباب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2045
ھهقىقهتهن بهنى ئىسرائىلالر ھاالك قىلىنغاندا، قىسسه، تارىخ قىلىنىپ سۆزلهندى، ئۇالر :  دېگهنمۇنداق 

تهبرانى، ) سىلهرمۇ ئىبرهت ئېلىپ، ھهزهر قىلىڭالر مهقسهت(ئايالندى،  ھېكايىگه، ۋه ئىش ئىزلىرى تارىخ
  .زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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مىسۋهر ئىبنى مىخرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2046
دىن ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپقا ھهقىقهتهن ھىشام ئىبنى مۇغهيرهتنىڭ بالىلىرى مهن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئۆزلىرىنىڭ قىزىنى نىكاھالپ قويۇش توغرىسىدا ئىزنى، رۇخسهت سورىدى، مهن ئۇ ئىشقا ھهرگىز ئىزنى 
لېكىن، ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ مېنىڭ قىزىم . بهرمهيمهن، رۇخسهت قىلمايمهن، ھهرگىز رۇخسهت قىلمايمهن

ھهقىقهتهن پاتىمه ! ىزىنى نىكاھالپ ئالسا، بۇ مۇستهسنا، مهيلىپاتىمهنى تاالق قىلىپ، قويۇۋېتىپ ئۇالرنىڭ ق
مېنىڭ يۈرهك پارهم، ئۇنى خاتىرجهمسىز بىئارام قىلغان نهرسه، مېنىمۇ بىئارام قىلىدۇ، ئۇنىڭغا ئازار، ئهزىيهت 

اجه يهتكۈزگهن نهرسه، ماڭا ئهزىيهت يهتكۈزگهن بولىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى م
  )ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا بىلهن بىلله ئۆتۈپ، ئۇ قىزنى ئالمىدى. (توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2047
الرنىڭ ھهقىقهتهن قىيامهت قايىم بولۇش ئالدىدا زور قىرغىنچىلىق يۈز بېرىدۇ، ئۇ كۇپپار: دېگهنمۇنداق 

بهزىسىنى ئۆلتۈرۈشى، ھهتتا، بىر كىشىگه  –لېكىن، ئۇ مۇشۇ ئۈممهتنىڭ بهزىسى . قىرغىنچىلىقى ئهمهس
،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېرىدۇ، شۇ زاماننىڭ ئهھلىنىڭ ئهقىللىرى تارتىلىپ كهتكهن، ئۇ ئۇچرىسىمۇئۇنىڭ قېرىندىشى 

دۇ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزلىرىنى بىز زامان ئهھلىگه كىشىلهرنىڭ شالالقلىرى، نادانلىرى خهلىپه قىلىنى
ھهدىس،  – 18885توغرا يولدا دهپ داۋا قىلىدۇ، ئهمهلىيهتته ئۇالر توغرا يول ئۈستىده ئهمهس، ئهھمهد 

  .ھهدىس، بۇخارى، مۇسلىمدا ئوخشىشسى بار، سهھىھ – 3949ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2126تىرمىزى 
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2048
يهنه بىر خاتىرىده (دهججال، كاززاپ بار،  30ھهقىقهتهن قىيامهت قايىم بولۇش ئالدىدا :  دېگهنمۇنداق 

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) بار دېگهنهر قىلىڭالر ھهممىسى پهيغهمبهرلىك داۋاسى قىلىدۇ، ھهز



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

380 

$(�	 �/ yQ $_�) 9 $(�	 	�)$D �@m0 L $1/�/ j�k L 	�)$D j�k L $1/�/ $_�) ng��	 �@m0 ��wa	 n���	 Wr(D $1*) . $��	 890 p� "Z �{
$5L� 	'Rr< L �i��< 	L��i) j $��	 �/ yQ $_�) jV$a	 L jV$a	 �/ yQ $_�) �{$(�	 L 9�� 4�  nQG "h) MI$^�$� �i)'�, 	'���	 L �DI

�G6 v�	 y£D �i��) �*�� �i1/)P q G �� (4,'/ \� �   
ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2049

ڭ پارچىسىدهك، قهبىھ، دهھشهتلىك ھهقىقهتهن قىيامهت بولۇش ئالدىدا زۇلمهتلىك كېچىنى:  دېگهنمۇنداق 
يامانلىقىدىن، كىشى مۆئمىن ھالدا تاڭ ئاتقۇزۇپ، كاپىر ھالدا  پاساتنىڭ –باردۇر، شۇ پىتنه پاساتالر  –پىتنه 

ئۇ پىتنه كۈنلهرده، . كهچ قىلىدۇ، مۆئمىن ھالهتته كهچ قىلغان بولسا، كاپىر ھالهتته تاڭ ئاتقۇزىدۇ
 ماڭغۇچىدىن، ئاستا ماڭغۇچى ياخشى، ئۆره جىم تۇرغۇچى كىشىئۆلتۈرۈلگۈچى ئۆره تۇرغۇچىدىن 

يۈگۈرگۈچىدىن ياخشىدۇر، ئۇ چاغالردا ئوقيالىرىڭالرنى سۇندۇرۇپ، ئۇنىڭ زهي تارىسىنى ئۈزۈۋېتىڭالر، 
، خۇددى ئادهمنىڭ ئىككى  بېرىڭالرقىلىچلىرىڭالرنى تاشقا ئۇرۇۋېتىڭالر، ئهگهر بىرسى ئۆيۈڭالرغا كىرسه، 

ياخشىسىدهك بولسۇن، يهنى قاتىل بولماي، ئۆلتۈرۈلسۇن، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئوغلىنىڭ 
، دىنسىزالرنىڭ مۇسۇلماننى پاساتلىق سىناق، باال،  :مهنىسى دېگهننىڭپىتنه . ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

ېزىپ كېتىش، ھهتتا، ، زۇلۇم قىلىشى، مۇسۇلمانالر ئارا، ئۆزئارا ئۇرۇشۇش، دىنغا مۇسىبهت يېتىش، ئئېزىشى
  .هپىتن بىرئىلىم، ئىبادهتتىن توسۇلۇپ، چهكلىنىپ قېلىشتۇر، بالىالر، مالالرمۇ 
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ى جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ. 2050

ھهقىقهتهن قىيامهتنىڭ ئالدىدا نۇرغۇن كاززاپالر چىقىدۇ، قاتتىق ھهزهر قىلىڭالر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .يالغان ھهدىسدىنمۇ ھهزهر قىلىڭالر.ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2051

ھهقىقهتهن قىيامهت بولۇشنىڭ ئالدىدا نۇرغۇن كۈنلهر بولۇپ، بۇ كۈنلهرده :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ىك چۈشىدۇ، ئىلىم كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ، قاتىللىق، قىرغىنچىلىق كۆپىيىپ جاھىللىق، نادانلىق، ئىلىمسىزل

  .كېتىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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�Z �/ G	L 	u� "$i) 	u[ 9�L L "	u[ ¯*�-) 	9�	L �1z �/ G	L 	u� L �(� �/ G	L 	u� L n ;&$() �*U�[ L �5I'� � C��A	 45� ��Z } : ngI
 ��@5� 	yR� &$a	 L ���	 9�2	 L ���	 "'��	 P$r � 8u�$� ?�-,� ?� } �$� BZ �'��	 °N� N) q�+, � &$@�	 �� >Rr(5 pi�/ � ��� 

�� &$() 8�+, :�� &$() My�D �'(�	 "Z: &$() = �	 P$r -) 	y() O$1�	 PIu(0 C��� �i5 X� ?)� � s-D :&$() ��$D �  ��$i� >eIL 9(� :
 >1D $/ KZ �	 Pym) $�Y$D >1D "Z ; >1D "Z &$< 	u[ ���  GI $/ n�/ ���  GI L 	u� &$< $/ n�/ �� &$() �*U�[ L �5I'� � d�<A	 45� L

 >1D $/ KZ �	 Pym) $�Y$D ;� L&$() �*U�[ L �5I'� � 4 A	 45 : �'��	 °N� N) 8�+, � &$@�	 \ >Rr(5 L n�@, ��	 L pi�/ ngI
&$() = 8�+, � $� ��@5� M$V P�m� ?��  GI 8u�$� ?�-,� ?� } �$� BZ : B �	') >UV $/ u£) 	y() L 8�m� �	 G�) 4 � >1D 9<

&$() � �5uQ� �jF� �'��	 P9�� :/� ?�@�$� 4�  £, L ?1  �	 j�I 9() �*��*�	 $�h) ?�$/ ?� ) � ( M�0�[ \� �  .  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2052

ى ئاق ئىسرائىلالر ئىچىده ئۈچ نهپهر كىشى بار بولۇپ، بىرس بهنىھهقىقهتهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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كېسهل، بىرسى تاز، يهنه بىرسى بولسا، كور ئادهم ئىدى، ئالالھ ئۇالرنى سىنىماقچى بولۇپ، ئۇالرغا پهرىشته 
بار كىشىنىڭ قېشىغا كېلىپ،  كېسىلىپهرىشته ئاق ) ئهمهلىيهتته، ئالالھ ئالدىدىن بىلىپ تۇرىدۇ(ئهۋهتىدۇ، 

تېره، گۈزهل رهڭ، گۈزهل چىراي ماڭا ئهڭ  ساڭا قايسى نهرسه ئهڭ سۆيۈملۈك؟ دهيدۇ، ئۇ كىشى گۈزهل
پهرىشته ئۇنى شۇنداق بىر سىالپ . سۆيۈملۈك، چۈنكى، كىشىلهر مېنى نىجىسنىڭ ئورنىدا ئهيىبلهيدۇ دهيدۇ

قويسا، ئۇ ساقىيىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا، ئالالھ تهرىپىدىن گۈزهل تېره، گۈزهل، ياخشى رهڭ بېرىلىدۇ، پهرىشته 
يسىسى ئهڭ سۆيۈملۈك دېسه؟ ئۇ تۆگه دهيدۇ، ئۇنىڭغا بىر دانه بوغاز تۆگه بېرىلىدۇ، ئۇنىڭغا ساڭا مالنىڭ قا

ئالالھ ساڭا بۇ تۆگىده بهرىكهت ئاتا قىلسۇن دهپ دۇئا قىلىپ ئاندىن تازنىڭ يېنىغا كېلىپ، ساڭا : پهرىشته
سا، چۈنكى، قايسى نهرسه سۆيۈملۈكرهك؟ دېسه، ئۇ ئهڭ گۈزهل چاچ، ئاندىن بۇ كېسهل مهندىن يوقىتىل

پهرىشته سىالپ قويسا، بۇ كېسهلمۇ ساقىيىدۇ، ئۇنىڭغا ئهڭ گۈزهل چاچ . كىشىلهر مېنى ئهيىبلهيدۇ دهيدۇ
ئۇنىڭغا بوغاز كالىدىن بىرنى بېرىپ، . بېرىلىدۇ، مالنىڭ قايسىسى ساڭا سۆيۈملۈك؟ دېسه، ئۇ، كاال دهيدۇ

قايسى نهرسه سۆيۈملۈك دېسه، ئۇ، ئالالھ ماڭا  بهرىكهت تىلهپ، ئاندىن ئهما كىشىنىڭ قېشىغا كېلىپ، ساڭا
كۆزۈمنى قايتۇرۇپ بهرسه، مېنى ساق قىلىپ قويسا، مهن كىشىلهرنى بىر كۆرۈۋالسام دهيدۇ، پهرىشته سىالپ 
قويسا، ئالالھ ئۇنىڭ كۆزىنى ساقايتىپ قويىدۇ، پهرىشته، ساڭا قايسى مال ئهڭ سۆيۈملۈك دېسه، ئۇ، قوي 

قويالر تۇغۇپ، ئاق  –بوغاز قويدىن بىرسى بېرىلىدۇ، تۆگه بوتالقالپ، كاال  دهيدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا
كېسهلنىڭ بىر جاڭگال تۆگىسى، ئهمانىڭ بىر يايالق قويلىرى، تازنىڭ بولسا، بىر جاڭگال كالىسى بولۇپ 
 كېتىدۇ، ئاندىن پهرىشته ئاق كېسهلنىڭ قېشىغا، ئۇنىڭ بۇرۇنقى سۈرىتى، تۇرىقى بىلهن كېلىپ مۇنداق

، قاتناش قورالىم ئۈزۈلۈپ قالدى، بۈگۈن بۇ سهپهرنىڭ تۈلۈكىم –مهن مىسكىن ئهر، سهپىرىمده ئوزۇق . دهيدۇ
بولىدۇ،  مۇمكىنمهنزىلىگه پهقهت ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن، ئاندىن قالسا، سېنىڭ ياردىمىڭ بىلهن يېتىشىم 

مۈلۈك ئاتا قىلغان  –لغان، كۆپلهپ مال مهن سهندىن ساڭا گۈزهل رهڭ، گۈزهل چىراي، گۈزهل تېره ئاتا قى
زات، ئالالھنىڭ نامى بىلهن ھهققى بىلهن پهقهت بىرال تۆگه سورايمهن، مهن ئۇ تۆگىده بۇ سهپهرنى قىلىپ، 

دهيدۇ، پهرىشته، ئۇنىڭغا ! بهك كۆپ دېگهنيېتىۋاالي دېسه، ئۇ ئاق كېسهل، ھهقىقهتهن ھهقلهر  مهقسهتكه
، سهن ھېلىقى كىشىلهر ئهيىبلهيدىغان پېقىر، يوقسىز ئاق كېسهل شۇغۇ؟، قىلىمهن تونۇغاندهكمهن سېنى 

مالالرغا چوڭالردىن،  بۇئالالھ ساڭا ھهممىنى بېرىپتۇ دهيدۇ، ئۇ، بۇ ئاگاھالندۇرۇشقا پىسهنت قىلماي، مهن 
انچى ئهگهر سهن يالغ: بوۋامدىن، ئهجدادىمدىن ۋارىس بولۇپ، ماڭا مىراس قالغان دهيدۇ، پهرىشته –ئاتا 

قايتۇرۇۋهتسۇن دهپ، تازنىڭ قېشىغا شۇ تازنىڭ سۈرىتى،  بولساڭ، ئالالھ سېنى ئهسلى ھالىتىڭگه ئاپىرىپ
مۇساپىرنىڭ ھاجىتىنى دهيدۇ،  دېگهندهكتۇرقى بىلهن كېلىپ، مۇنداق دهيدۇ، يهنى ئاق كېسهلگه 

، پهرىشته بۇنىڭغىمۇ، ئهگهر تونىغانلىقىنى ئاگاھالندۇرىدۇ، بۇ تازمۇ ئۇنىڭدهك رهت قىلىپ جاۋاب بېرىدۇ
سهن يالغانچى بولساڭ، ئالالھ سېنىمۇ ئهسلى ھالىتىڭگه قايتۇرۇۋهتسۇن دهپ ئهمانىڭ قېشىغا، بۇنىڭ 
سۈرىتى، تۇرىقى بىلهن كېلىدۇ، ئاندىن شۇ بىچارىلىق بىلهن مهن بىر مىسكىن ئهر، بۇ سهپىرىمده ئوزۇق 

هت ئالالھنىڭ ياردىمى، ئاندىن قالسا، ئالالھنىڭ ئىلھامى ئۈزۈلۈپ قالدى، بۈگۈن  پهق ئۇلۇغىمتۈلۈكۈم،  –
يېتهلهيمهن، مهن سهندىن پهقهت ساڭا كۆزۈڭنى قايتۇرۇپ  مهقسهتكهبىلهن سېنىڭ ياردىمىڭ ئارقىلىق 

بهرگهن ئالالھنىڭ ھهققى، ھۆرمىتى بىلهن بىر دانه قوي سورايمهن، مهن بۇ قوينى ئىستېمال قىلىپ، 
يېتىۋاالي دهيدۇ، ئهما كىشى، ھهقىقهتهن مهن ئهما، كور ئىدىم، پېقىر ئىدىم،  مهقسىتىمگهسهپىرىمدىكى 

دۇنيا بهردى، سهن بۇ مالالردىن خالىغىنىڭنى ئالغىن، ئالالھ  –ئالالھ كۆزۈمنى ساقايتىپ، ماڭا نۇرغۇن مال 
ھىيه تهنه ياكى تهشهككۈر، مهد –بىلهن قهسهمكى، بۈگۈن مهن سهن ئالغان نهرسىلهرگه، ساڭا تاپا 

سانا ئېيتىمهن، شۈكرى قىلىمهن دېدى، پهرىشته، ئۇنىڭغا مېلىڭنى  –، پهقهت، ئالالھقىال ھهمدۇ ئوقۇمايمهن
ئۆزۈڭ ئېلىپ قال، ماڭا مال الزىم ئهمهس ئىدى، ھهقىقهتهن سىلهر سىنالدىڭالر، جهزمهن ئالالھتائاال سهندىن 
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الالھ كايىپ، غهزهپ قىلدى دېدى، بهيھهقى رازى بولدى، سهن سىناقدىن ئۆتتۈڭ، ئىككى قېرىندىشىڭغا ئ
، ئالالھ بهرگهننى بىزمۇ بېرىپ، كۆپ شۈكرى دېيىلگهنبۇ ھهدىس، مىشكاتتىمۇ سهھىھ . توپلىغان، سهھىھ

قىلىشمىز الزىم، گهرچه بىزمۇ ئۇالردهك ئهما، تاز بولمىساقمۇ، بىزگىمۇ بۇالرنى ئالالھ بهرگهندۇر، ئالالھ 
 ،بولىدۇكاال ئهھلىده  ،تۆگه پهخىرلىنىش كىبىر، هدىستهھبۇ  .ياراتقان مۇشۇنداق گۈزهل، قامهتلىك

  .چىقىدۇ دېگهنخاتىرجهملىك قوي ئهھلىده  مىسكىنلىك،
 !9<I 9< "� >11Á L ?�$�e >R�L 9< L ?��  nQ90 �i0 X L ?1/ �*�+Q-) �*@g-) ?1/ q$+Q-) s	G$1) >0�I p� s$5� n0~g "Z

 "� >�FQ L ?w<L� "� >[�i)&$() jF�'*�5 : �� �+`*�*) W�(@�	 n[� ¤-5 "� P�/-0 ?�I "Z ) � (.F{$  �   
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2053

 پىيمهخھهقىقهتهن، سهن مېنى كۆرگهنده، جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم ماڭا كېلىپ، سهندىن :  دېگهنمۇنداق 
، يېتىپ سېلىپ كىيىمىڭنىئۇنىڭغا جاۋاب قايتۇردۇم، سهن  مهخپىيماڭا نىدا قىلدى، مهنمۇ سهندىن 

بولغاندا، جىبرىئىل سهن بار ئۆيگه كىرمهيتتى، مهن سېنى ئۇخالپ قالدىمىكىن دهپ گۇمان قىلىپ، سېنى 
ئۈچۈن تۇيۇقسىز  شۇنىڭ(، ھهم سېنىڭ چۆچۈپ، قورقۇپ كېتىشىڭدىن ئهنسىرىدىم،ياقتۇرمىدىمئويغىتىشنى 

 دېگهنجىبرىئىل ئهلهيھىسساالم ماڭا مۇنداق دېدى، ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىڭ سېنى بهقىيئ ) چىقىپ كهتتىم
. ، قهبرىستانلىققا بېرىپ، ئۇالر ئۈچۈن مهغپىرهت سورىشىڭنى بۇيرىدى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

  .رىسا بولىدۇمهغپىرهت سو مېيىتلهرگه، مۇسۇلمان مهقسىتىھهدىسنىڭ 
�	 j(5$) \ $<$� ®�� n[� &L� ?�Z L j�g� ��� BZ q	I� B L p5�/ �$R�	 v�I$  ��Z L M�/ .1, nD "6�(�	 v�I$R0 "$D n0~g "Z  L

 ?� $�� ����	 �R� ��h) 8~�	 ) q � ( .�$) �  .  
للهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 2054
ھهقىقهتهن جىبرىئىل ماڭا قۇرئاننى ھهر يىلى بىر قېتىم تهڭلهيتتى، يهنى تىڭشاپ :  دېگهنمۇنداق 

ئۆتكۈزهتتى، ئۇ ماڭا بۇ يىل قۇرئاننى ئىككى قېتىم تهڭلهپ، تىڭشىدى، شۇنىڭغا قارىغاندا، ئهجىلىم توشۇپ 
بهيتىمدىن تۇنجى بولۇپ ماڭا قوشۇلىسهن، ئالالھدىن  قالغان ئوخشايدۇ، ھهقىقهتهن سهن مېنىڭ ئهھلى

ياخشى تهييارالنغان،  نېمىدېگهنھهقىقهتهن مهن سهن ئۈچۈن . قىلغىن سهۋرقورققىن، تهقۋادار بولغىن، 
بهيھهقى، ) ئىدى دېگهنبۇ سۆزنى پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھاغا (! ھه كىشى تۇرىدىغانئالدىدىن كېتىپ ساقالپ 

  .ىغان، سهھىھئىبنى ماجه توپل
 ) ���� ( $1�R/ $1�  >�$D $_*D�5 '� �g$[ �	 ��I �$�r@�	 W¼ n� $�Z �� >�Rg �@(R� �b/# �DI $a n0~g "Z ) �$���	 " �  (\� �   

ئۇبهي ئىبنى كهئبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2055
ھهقىقهتهن جىبرىئىل، زهمزهم سۈيىنى تاپىنى بىلهن ياكى ئىسمائىلنىڭ تاپىنى :  هندېگۋهسهللهم مۇنداق 

بىلهن ئۇرۇپ، تېپىپ چىقارغاندا، ئىسمائىلنىڭ ئانىسى زهمزهم سۈيىنىڭ چۆرىسىگه تاشالرنى يىغىشقا 
ىنى باشلىدى، ئالالھ ئىسمائىلنىڭ ئانىسى ھاجهرگه رهھمهت قىلسۇنكى، ئهگهر ئۇ زهمزهم سۈيىنىڭ چۆرىس

، جىم قويغان بولسا، ئهلۋهتته، زهمزهم سۈيى ئاقىدىغان بۇالق دېمهيتوختا  –ئېتىۋالماي، زهمزهم يهنى توختا 
  .، زىيائۇلمهقدهسى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھمهد توپلىغان، سهھىھھهدىس، نهسهئى – 20205بوالتتى، ئهھمهد 

 ) ��� ( "$k�	 �/ 9_R�	 ��� "Z ) P ( .F{$  � .  
ائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئ. 2056
ھهقىقهتهن ئهھدىنى ياخشى قىلىش، ئهھدىگه ياخشى ۋاپا قىلىش، ئىماننىڭ :  دېگهنمۇنداق 

  .جۈملىسىدىن، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن، بۇ ھهدىسنىڭ ئايهتتىن شاھىدى بار
K$R5 �	 4�  $(� "Z  �R�L BZ $��9�	 �/� �/ $U�V W)�0 B "� ) " G § �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2057
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ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال بۇ دۇنيانىڭ ئىشىدىن بىرهر نهرسىنى ئۈستۈنگه، يۇقىرى كۆتۈرسه، :  دېگهنمۇنداق 
ى بىر كۈن ئۇ نهرسىنى تۆۋهنگه، پهسكه چۈشۈرۈۋېتىشنى ئۆز ئۈستىگه ئالدى، ئهھمهد، بۇخارى، ھامىن

  .نهسهئى، ئهبۇ داۋۇدالر توپلىغان، سهھىھ
 �1  O$1�	 9�A sZ L �'^1�	 G9  �/ ��D� �*��o L ���$� n�R�	 �/ 4��� L ¯���	 �/ $�$�� 9V� '� "9  �/ .�0� �/ 9R�� j�'� "Z

	 9m0 $D	'�$< ��'� �  O$1�	 n�Z ng�� :&$< = uU/'0 $1)�R5� : �e� �/ p�^; 	�z j�  "LG�5 �/A	 �/ 9�A >��� $�, �i� �R�
 �'�'�	 ) � (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2058
 دېگهنهتهن مېنىڭ ھهۋزى كهۋسىرىمنىڭ كهڭلىكى، يهمهندىكى ئهدنى ھهقىق:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

شهھهرنىڭ يىراق بولغان كهڭلىكىدىنمۇ  دېگهنشهھهردىن باشالپ مىسىر بىلهن شام ئارىسىدىكى ئهيلهت 
كهڭرىدۇر، ئهلۋهتته، ئۇنىڭ سۈيى قاردىن، سۈتتىن ئاقىراق، ھهسهلدىن تاتلىقراق، ئۇنىڭ قاچىلىرى، 

زالرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپتۇر، ھهقىقهتهن مهن بهزى كىشىلهرنى خۇددى كىشى باشقىالرنىڭ جاملىرى، يۇلتۇ
؟ دهپ تونۇياالمال شۇ كۈنى بىزنى  ساھابىلهرتۆگىسىنى ئۆز كۆلىدىن توسقاندهك، كهۋسهردىن توسىمهن، 

ر ئۈچۈن سورىدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ھهئه، ئهلۋهتته سىلهرنى تونۇيمهن، سىله
بارلىق ئۈممهتلهردىن  ھېچ كىشىده بولمىغان ئاالھىده بهلگه، ئاالمهت بار، سىلهر مېنىڭ ھهۋزى 
كهۋسىرىمنىڭ ئۈستىگه، تاھارهتنىڭ ئهسهرلىرىدىن ئاتنىڭ قاشقىسىدهك نۇرلۇق، بهلگه بىلهن كېلىسىلهر، 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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بۇ ھهدىسنى مۇسلىم، ئىبنى ماجهلهر، ھۈزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ يولىدىن توپلىغان بولۇپ، . 2059
ئوخشاشتۇر، مهزمۇنى شۇنداق كهڭ، قاچىلىرى كۆپ، سۈيى سۈتتىن ئاق، ھهسهلدىن تاتلىق،  يۇقىرىقىسىغا

  .ىھ، سهھ دېگهندهكبهزى كىشىلهرنى توسۇپ تۇرىمهن، سىلهر نۇرلۇق كېلىسىلهر 
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سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2060
جايغىچه  دېگهنھهقىقهتهن مېنىڭ كهۋسهر كۆلۈم، ئهدىندىن باشالپ، ئۇممانىلبۇلقائ :  دېگهنمۇنداق 

ىن ئاق، ھهسهلدىن تاتلىق، ئۇنىڭ قاچا، جاملىرى يۇلتۇزنىڭ سانىدىنمۇ كۆپتۇر، شۇنداق كهڭ، سۈيى سۈتت
ئۇنىڭدىن بىر قېتىم ئىچكهن كىشى، شۇندىن كېيىن، مهڭگۈ ئۇسسىمايدۇ، ئۇ كۆلگه تۇنجى بولۇپ 

  .ئهھمهد،تىرمىزى،ئىبنى ماجه،ھاكىمالر توپلىغان سهھىھ .كېلىدىغانالر، مۇھاجىرالرنىڭ پېقىرلىرىدۇر
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 2061
 قىلىنىدۇكى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهسجىددىن جاينامازنى

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  دېگهنده، ئايالالر كېسىلى ھهيزدارئېلىۋهتكىن دېسه، ئۇ، مهن 
، مۇسلىم، نهسهئى، تىرمىزى،  دېگهنكېسىلىڭ قولۇڭدا ئهمهس  ھهيزئۇنىڭغا ھهقىقهتهن سېنىڭ ھهيزىڭ، 

نىجىس بولسىمۇ، ئايال كىشى تېنى، بۇ ھهدىسدىن پهقهت ھهيز قېنى ئۆزى . ئهبۇ داۋۇدالر توپلىغان، سهھىھ
، يېيىشكهقولى، ئهزالىرى نىجىس بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم دىنى ئۇالر بىلهن ئارىلىشىش، بىلله تائام 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

384 

  .بىر ئورۇندا يېتىشقىمۇ رۇخسهت قىلىدۇ مۇناسىۋهت قىلماي،بىلله ھهتتاتائام ئېتىشكه، بىر ئۆيده تۇرۇشقا، 
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ئهبۇ ھۇمهيد سائىدى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2062
؛ ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ بهندىلىرىنىڭ ئهڭ ياخشىسى ۋهدىسىگه  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ۋاپا قىلغانالر، ھااللدىن يهيدىغان، گۇناھالردىن پاك تۇرىدىغانالردۇر، تهبرانى،  رتلىرىگهشهنهزىرىسىگه، 
  .ئهبۇ نۇئهيىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
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هلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 2063

ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىراقىڭالر قهرزنى ياخشى ئادا قىلغىنىڭالردۇر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2064

كىشىدۇر، ئۇنىڭ بىر  دېيىلىدىغانھهقىقهتهن تابىئىنالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئۇۋهيىس :  دېگهنمۇنداق 
شىلىق قىلىدۇ، ئهگهر ئۇ، ئالالھقا قهسهم قىلسا، ئهلۋهتته قهسىمىگه ئانىسى بولۇپ، ئۇ ئانىسىغا بهكال ياخ

ۋاپا قىلىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭ قهسىمىگه ۋاپا قىلدۇرىدۇ، ئۇنىڭ ئاق كېسىلى بار بولۇپ، ئالالھقا دۇئا قىلسا، ئۇنى 
اشسا، ئۇنى ئۇ كېسهلدىن ساقايتىۋېتىدۇ، پهقهت بىر تهڭگه مىقداردا قېلىپ قالىدۇ، ئهگهر ئۇ سىلهرگه ئۇچر

  .ھهدىس، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ – 4612، مۇسلىم سىلهرگه مهغپىرهت سوراپ، دۇئا قىلىپ قويۇشقا بۇيرۇڭالر
 ) ���� ( �cI j+Q L ��'� �_Á $/ �$�1�	 ��� yQ L ��'� j+Q L �cI �_Á $/ &$g��	 ��� yQ "Z ) ! ( pm� �� "	�  � .  

يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رهزى. 2065
ھهقىقهتهن ئهرلهرنىڭ ئىستېمال قىلىدىغان خۇشپۇراق ئهتىرلىرىنىڭ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

بولىدىغىنىدۇر، ئايالالرنىڭ ئهتىرلىرىنىڭ، گىرىم  مهخپىيياخشىسى، خۇشپۇراقلىرى ئاشكارا بولغان، رهڭگى 
رهڭگى، رهڭ گۈزهللىكى ئاشكارا بولغىنى، خۇشپۇراقلىرى ) ئهرلىرى ئۈچۈن(ياخشىراقى بولسا،  ىرىنىڭبۇيۇمل

  .بولغىنىدۇر، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ مهخپىي
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ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 2066
 – 21، - 19، -  17ھهقىقهتهن سىلهر قان ئالدۇرىدىغان كۈننىڭ ياخشىراقى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .كۈندۇر، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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بۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئه. 2067
ھهقىقهتهن داۋۇد پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پهقهت ئۆز قولىنىڭ ئىش ئهمگىكىدىنال :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .سهھىھبۇخارى توپلىغان، ) يهنى ھاالل ئهمگهك بىلهن يهيتتى، ئۇ تۆمۈرچى ئىدى(يهيتتى، 
 j/9< >» .��[$2	 �/� �/ �jV nD "Z B� 	u[ �D9�� � 	u[ �D�_V � 	u[ �i/'0 ./��D �	�� �i��  �i�	'/� L �D�$/G "Z
 �/ W�� $�I &L� L d'�'/ .��[$2	 $�I L ��ra	 9@  �� �I$�	 �� .R��I �G $1{$/G �/ �R�� �G &L� L . '�'/ .��[$2	 �$/G L d'�'/

R�	 $�I $�$�I �i� "Z L �	 .�i� �_gL�) �*���*,	 L �	 .�$/-� �['´uQ� �i�h) �$�1�	 � �	 	'(5$) ��D d'�'/ ��h) ��ra	 9@  �� O$@
 >D�5 9< sZ L ¥L�Ra$� ��'�D L �_<#I �i��  �� L �~/ yz $��� �['���$) ?�Y ��R) "h) ��'[�i5 	9�� �iV�) �U�'0 B "� �_�� 

�5 �� $/ �i�)	'�$< = "'�{$< �*�� $) v  "'���/ �*�� L �	 3$*D �� �*m* 	 "Z q9R� 	'� :&$() >�m� L >0G� L >`�� 9< ?�� 9_F� :
 9_V	 �_��	 ) " G � (��$g �   



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

385 

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2068
قېنىنى تۆكۈش،  بىرىڭالرنىڭ –هن سىلهرنىڭ قانلىرىڭالر، ماللىرىڭالر، يهنى بىر ھهقىقهت:  دېگهنمۇنداق 

، مۇشۇ ئېيىڭالر، مۇشۇ كۈنۈڭالر سىلهرگه ھارام مهككهئېلىۋېلىش، خۇددى مۇشۇ شهھىرىڭالر  مۈلۈكىنى –مال 
 بۇلۇڭالركىاگاھ بولغاندهك ھارامدۇر، بۇ كۈننىڭ ھۆرمىتىنى دهپسهنده قىلىش ھارام بولغاندهك، ھارامدۇر، ئ

، ھهقىقهتهن جاھالىيهتنىڭ بارلىق ئىشلىرى مېنىڭ قهدىمىم ئاستىدا ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ، بىكار قىلىندى، 
جاھالىيهتنىڭ قان، خۇن، تۆلهم ئىشلىرىمۇ بىكار قىلىندى، جاھالىيهتتىكى خۇن، قان، داۋالىرىمىزدىن 

ى ھارىس ئىبنى ئابدۇلمۇتتهللىپنىڭ قېنى، خۇن تۇنجى بولۇپ ئهمهلدىن قالدۇرىدىغىنىم، رهبىئهت ئىبن
داۋاسىدۇر، ئۇ بىكار قىلىندى، جاھالىيهتتىكى جازانه، ئۆسۈملهرمۇ بىكار قىلىندى، بىزنىڭ جاھالىيهتتىكى 
ئۆسۈملىرىمىزدىن مهن ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، بىكار قىلىدىغان تۇنجى جازانه، ئۆسۈم بولسا، ئابباس ئىبنى 

ازانه، ئۆسۈمىدۇر، ئۇمۇ بىكار قىلىندى، ھهقىقهتهن جاھالىيهت ئىشلىرى جازانه ئابدۇلمۇتتهللىپنىڭ ج
جازانه، ئۆسۈم، مۇسۇلمانالرغا ھارام، دىنسىز كاپىرالرغىمۇ ھارام، (ئۆسۈملهرنىڭ ھهممىسى بىكار قىلىندى، 

،  دېگهنۈم يوق جازانه، ئۆس زېمىندامۇسۇلمانالر بىلهن دىنسىزالر ئارىسىدىمۇ ئوخشاشال ھارام، دىنسىزالر 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۆزىنى داۋام قىلىپ ). ھهدىسنىڭ ئهسلى يوق، بۇ پهتىۋا خاتادۇر

ئايالالر توغرىسىدا ئالالھدىن قورقۇڭالر، سىلهر ئۇالرنى ئالالھنىڭ ئامانىتى بىلهن ئالدىڭالر، :  دېگهنمۇنداق 
ھاالل قىلدىڭالر، ھهقىقهتهن ئايالالر ئۈستىدىكى  هتلىرىنىئهۋرئالالھنىڭ كهلىمىسى بىلهن ئۇالرنىڭ 

سىلهرنىڭ ھهققىڭالر بولسا، ئۇالر سىلهرنىڭ كۆرپهڭالردا سىلهر ياقتۇرمايدىغان كىشىنى ياتقۇزماسلىقتۇر، 
ئهگهر ئۇالر شۇنداق قىلىپ قالسا، ئۇالرنى جاراھهتلهندۈرمهي ) يهنى باشقىالر بىلهن ئاالقه قىلماسلىقدۇر(

ئايالالرنىڭ سىلهرنىڭ ئۈستىڭالردىكى ) ئهگهر توي قىلغان ئايال زىنا قىلىپ قالسا، رىجىم قىلىنىدۇ(ڭالر، ئۇرۇ
كېچهك ئېتىپ بېرىشتۇر، ھهقىقهتهن مهن ئاراڭالردا بىر  –ھهققى، ئۇالرغا ياخشىلىقچه رىزىق بېرىش، كىيىم 

ھهرگىز ئېزىپ كهتمهيسىلهر، ئۇ بولسىمۇ، نهرسىنى قالدۇرۇپ كهتتىم، ئهگهر ئۇنىڭغا مهھكهم ئېسىلساڭالر، 
سورىلىدۇ، توغرىلىق سىلهردىن مهن ) يهنه بىرسى بولسا، سۈننهت، ھهدىستۇر(ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندۇر، 

، ھهممىسى بىردهك گۇۋاھلىق بېرىمىزكى، ھهقىقهتهن سىلى تولۇق  دېگهندهسىلهر نېمه دهيسىلهر؟ 
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئى ئالالھ  دېيىشتىقىلدىال، يهتكۈزدىله، ئادا قىلدىال، نهسىھهت 

 دا››ۋىدا- ھهججهتۇل‹‹بۇ سۆز . مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئىيالر توپلىغان، سهھىھ. گۇۋاھ بولغىن دېدى
  .سۆزلهنگهن نۇتۇق ئىدى
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ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2069
ئى پهرۋهردىگارىم، «،  ئهجهبلىنىدۇھهقىقهتهن رهببىڭ، بهندىسى مۇنداق دېسه، خۇرسهن بولۇپ، :  دېگهن

ۋهھالهنكى، ئۇ بهنده مهندىن باشقا يهنى » پىرهت قىلغىنئالالھ مهن ئۈچۈن بارلىق گۇناھلىرىمنى مهغ
ئالالھدىن باشقا ھېچكىشى گۇناھالرنى مهغپىرهت قىاللماسلىقىنى پهقهت ئالالھنىڭال مهغپىرهت 

ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى . بهندهم شۇنى بىلىپتۇ دهپ، خۇرسهن بولىدۇ :قىالاليدىغانلىقىنى بىلىپتۇ، يهنى، ئالالھ
  .توپلىغان، سهھىھ
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سهلمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2070
: زاتتۇر، ئالالھ ھهقىقهتهن، رهببىڭالر سېخى، بهندىسى سورىغاندا، تارتىنىدىغان، ئۇياتچان:  دېگهنمۇنداق 

بهندىسى ئىككى قولىنى ئۇزاتسا، كهڭ ئېچىپ يايسا، نهرسه سورىسا، ئۇ ئىككى قولىنى قۇرۇق قايتۇرۇشدىن 
تارتىنىدۇ، ھايا قىلىدۇ، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن، بۇ ھهدىستىن دۇئادا ئىككى قولىنى 
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  .كۆتۈرۈش چىقىپ تۇرىدۇ
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ئۇبهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2071
بۇ (ئاساسهن ئوقۇشۇمغا ئهلچى ئهۋهتىپتىمۇ،  ھهرپكهھهقىقهتهن رهببىم ماڭا قۇرئاننى بىر :  دېگهنمۇنداق 

ئهلچىنى رهببىمگه، ئۈممىتىمگه ئاسان قىلىش مهن ئۇ ) ئهلچى باشقا ھهدىسته جىبرىئىل دهپ سۆزلهندى
ئوقۇشۇمغا ئهۋهتىپتۇ، مهن يهنه  ئاساسهن ھهرپكهتوغرىسىدا ئهۋهتتىم، ماڭا ئىككىنچى قېتىم ئىككى 

ئاساسهن  ھهرپكهئۈممىتىمگه ئاسان قىلىش ئۈچۈن ئۇ ئهلچىنى قايتۇردۇم، ئاندىن  ماڭا قۇرئاننى يهتته 
داق دېدى، سهن ئۈچۈن ھهربىر قېتىم ئهلچىنى قايتۇرغاننىڭ باراۋېرىده ئوقۇشۇمغا ئهلچىنى ئهۋهتىپ، مۇن

بولۇش بار، قېنى مهندىن سورىغىن دېدى، مهن، ئى ئالالھ، ئۈممىتىم  ئىجابهتسورىۋېلىش بار، دۇئايىڭ 
ئۈچۈن مهغپىرهت قىلغىن، ئى ئالالھ، ئۈممىتىم ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىپ، گۇناھلىرىنى كهچۈرگىن دهپ ئىككى 

تىم سوراپ، ئۈچىنچى قېتىمقى دۇئايىمنى بارلىق خهلقلهر، ھهتتا ئىبراھىم ئهلهيھىسساالممۇ مېنىڭ قېشىمغا قې
قىزىقىپ، يالۋۇرۇپ كېلىدىغان كۈنگه، قىيامهت كۈنىگه ئېلىپ قويدۇم، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، 

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2072

، سوۋغا ھهدىيهھهقىقهتهن ئهرهبلهردىن بولغان كىشىلهرنىڭ بىرسى ماڭا بىرهر :  دېگهنللهم مۇنداق ۋهسه
، تولۇقلىدىمبهرسه، مهن ئۇنىڭغا يېنىمدا بار بولغان نهرسه بىلهن قادىر بولۇشۇمچه جاۋاب قايتۇرۇپ، ئورنىنى 

دى، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مۇشۇ ئاندىن ئۇ بۇ ئىشدا خاپا بولدى، بۇ ئىشدا ماڭا كايىپ، ئاچچىقالۋهر
ساالم  –، سوۋغا ھهدىيه، ئهمدى ئهرهبلهردىن بولغان بىرهر كىشىدىن ھهرگىز كېيىنئورنۇمدىن تۇرغاندىن 

قوبۇل قىلمايمهن، پهقهت قۇرهيىشلهردىن، ئهنسارىالردىن ياكى سوقهفى ياكى دوۋهسى قهبىلىسىدىكىلهردىن 
  .سهنزى توپلىغان، ھهىقوبۇل قىلىمهن، تىرم
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خهۋلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2073
ز كېچىپ، ھهقسىز ھهقىقهتهن نۇرغۇن كىشىلهر ئالالھنىڭ مېلىدا ھهقسىز، ئورۇنسى:  دېگهنمۇنداق 

تهسهررۇپ قىلىدۇ، ئالالھ رازى بولمايدىغان جايالرغا تهسهررۇپ قىلىدۇ، قىيامهت كۈنى ئۇالر ئۈچۈن پهقهت 
  .دوۋزاخال باردۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
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هت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھۈزهيفه، ئهبۇ مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاي. 2074

ھهقىقهتهن سىلهردىن ئىلگىرى ياشاپ ئۆتكهن بىر كىشىگه ئۆلۈم كهلگهنده، ئۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ھاياتلىقدىن ئۈمىد ئۈزگهنده، ئهھلى بالىلىرىغا مۇنداق ۋهسىيهت قىلدى؛ مهن ئۆلگهنده، مهن ئۈچۈن نۇرغۇن 

، سۆڭهكلىرىمگه  يېگهنده، ئوت يېقىڭالر، ئوت مېنىڭ گۆشلىرىمنى سېلىپشۇ ئوتۇنغا ئوتۇن توپالپ، مېنى 
يېتىپ بارغاندا، مهن كۆيۈپ كۈل بولغاندا، ئۇنى ئېلىپ، يۇمشاق ئېزىپ، ئاندىن قاتتىق بوران چىققان كۈنگه 
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ىڭ بۇيرۇغىنى بويىچه قاراپ تۇرۇپ، شۇ كۈنى مېنىڭ كۈلۈمنى دېڭىزغا سورۇۋېتىڭالر، ئۇ ئۆلگهنده بالىلىرى ئۇن
قىلدى، ئالالھ، ئۇنىڭ بهدىنىنى توپالپ، يارىتىپ، مۇنداق دېدى، سهن بۇ ئىشنى نېمه ئۈچۈن قىلدىڭ؟ 

ئۇ، مهن بۇ ئىشنى سهندىن، سېنىڭ ئازابىڭدىن قورقۇپ  شۇنداق قىلدىم ) ئهمهلىيهتته بىلىپ تۇراتتى(
ت قىلدى، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى مهغپىره سهۋهبلىكدېدى، ئالالھ ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇ قورقۇشى 

، ئالالھدىن قورقۇشى ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىنغان، بۇ ئىش  مهقسهتماجه ۋه باشقىالر توپلىغان، سهھىھ، 
  .بىزنىڭ ئىسالم دىنىدا دۇرۇس ئهمهس، ئهمهلدىن قالغان
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بجلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  جۇندۇبىل. 2075
غا ھهرگىز ھهقىقهتهن بىر كىشى ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئالالھتائاال پاالنى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئىدى، ئالالھ مۇنداق دېدى، پاالنىغا مهغپىرهت قىلماسلىقىمغا مهن بىلهن ماڭا  دېگهنمهغپىرهت قىلمايدۇ 
قهسهم قىلغان كىمكهن ئۇ؟ ھهقىقهتهن مهن شۇ پاالنى ئۈچۈن مهغپىرهت قىلدىم، قهسهم قىلغان سېنىڭ 

. مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) اق قىالاليسهن؟قېنى قاند(بارلىق ئهمهللىرىڭنى كۆيدۈرۈۋهتتىم، بىكار قىلدىم، 
ھارام قىلىش، ئالالھنىڭ ئىلىكىده بولغاندهك، بارلىق نهرسىلهرنى يارىتىش،  –بۇ ھهدىسدىن خۇددى ھاالل 

ھۆكۈم قىلىش، ئالالھقىال خاس بولغاندهك، كهچۈرۈش، مهغپىرهت قىلىش، ئالالھنىڭ ئىلىكىده، بۇ 
  .ىاللمايدۇ، ئالالھ قادىردۇربهندىگه ھۆكۈم ق –توغرىسىدا بهنده 
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ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2076
قىلىش،  تهۋبهكىشىنى ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن ئۇنىڭغا  99ھهقىقهتهن بىر كىشى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

سوراپتۇ، بۇ ئالىم، ئۇنى بىر ئهھلىنىڭ ئهڭ دانا، ئالىم كىشىسىدىن  زېمىنقهلبىگه چۈشۈپ قاپتۇ، ئۇ 
كىشىنى ئۆلتۈرگىنىنى ئېيتىپ، ماڭا  99قېشىغا بېرىشقا بۇيرۇپتۇ، ئۇ راھىبنىڭ قېشىغا كېلىپ،  راھىبنىڭ

قوبۇل بولمايدۇ دهپتۇ، ئۇ، ئۇنىمۇ  تهۋبه، ياق، ساڭا راھىب قوبۇل بوالمدۇ؟ دهپ سوراپتۇ، ئۇ  تهۋبه
ۇرۇپتۇ، ئاندىن يهر يۈزىدىكى ئهڭ ئالىم كىشىدىن سورىسا، بۇ نى كامىل توشت100ئۆلتۈرۈپ، بۇنىڭ بىلهن 

كىشىنى ئۆلتۈرگىنىنى  100، ئۇ بۇ دانا كىشىنىڭ يېنىغا كېلىپ، كۆرسىتىپتۇئالىم، ئۇنى يهنه بىر دانا ئالىمغا 
 تهۋبهڭقىلساڭ،  تهۋبهقوبۇل بوالمدۇ؟ دهپ سوراپتۇ، ئۇ ئالىم، ھهئه، سهن  تهۋبهسۆزلهپ، مهن ئۈچۈن 

ئارىسىنى كىممۇ توسۇپ قويالىسۇن؟ يهنى، ئالالھ چوقۇم قوبۇل  تهۋبىنىڭۇل بولىدۇ، ئالالھ بىلهن قوب
قىلىدۇ، سهن پاالنى جايغا بېرىپ، پاالنى جايدا تۇرغىن، ھهقىقهتهن ئۇ جايدا سالىھ كىشىلهر بار بولۇپ،ئۇالر 

دهت قىلغىن، ئۆز ۋهتىنىڭگه قايتىپ بارما، ئالالھقا ئىبادهت قىلىدۇ، سهنمۇ ئۇالر بىلهن بىرگه ئالالھقىال ئىبا
چۈنكى، ئۇ يامان جايدۇر، ئهھلى ياماندۇر دهپتۇ، ئاندىن ئۇ، شۇ جايغا قاراپ راۋان بوپتۇ، يول تهڭ 
بولغاندا، ئۇ ئۆلۈپتۇ، ئاندىن بۇ كىشى توغرىسىدا رهھمهت پهرىشتىلىرى بىلهن ئازاب پهرىشتىلىرى داۋالىشىپ 

 تهۋبهچىن قهلبىدىن ئىخالس قىلىپ، ئالالھقا ئالدىنى قىلىپ،  دېگهنرى بۇ قاپتۇ، رهھمهت پهرىشتىلى
ئۇ ھهرگىز ياخشى ئهمهل قىلىپ باقمىغان تۇرسا دهپتۇ، ئاندىن  پهرىشتىلىرىئازاب قىلىپ كهلدى دېسه، 
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ھۆكۈم ئۇالرغا ئادهم يهنى ئىنسان سۈرىتىده بىر پهرىشته كهپتۇ، ئۇالر بۇ كىشىنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئادىل 
يېقىن  زېمىنغائوتتۇرىنى ئۆلچهپ كۆرۈڭالر، ئۇ قايسى  زېمىنچىقىرىدىغان ھاكىم قىلىپتۇ، بۇ كىشى ئىككى 

قىلغان  مهقسهتقىلغۇچىنىڭ ئۆزى  تهۋبهبولسا، شۇنىڭغا تهۋه بولسۇن دهپتۇ، ئۇالر ئۆلچهپ كۆرۈپ، بۇ 
هھمهت پهرىشتىلىرى قولىغا تاپشۇرۇپ تهرهپكه يېقىن ئىكهنلىكىنى تېپىپتۇ، ئاندىن ئۇنى ر زېمىنياخشى 

  .ئاپتۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى
  .قوبۇل بولىدۇ تهۋبىسىقىلسا،  تهۋبهقاتىلمۇ . 1
  .قاتىل، كاپىر، دىنسىز ھېسابالنمايدۇ.  2
  .دۇقىلسا، قوبۇل بولى تهۋبهبارلىق گۇناھالرغا بىرال . 3
  .مهسىلىنى يهنىال دانا ئالىمدىن سوراش الزىم. 4
  .خاتا ھۆكۈم قىلغۇچىنىڭ ۋابالى، جازاسى ئۆزىگه بولىدۇ. 5
  .ياخشى كىشىلهر بار جاي، ياخشى ھېسابلىنىدۇ. 6
  .يامان، پاسىق كىشىلهر بار جاي يامان جايدۇر. 7
ل قىلمايدۇ دېسه، ئېغىر خاتالىشدۇ، قوبۇ تهۋبهقوبۇل قىلىدۇ، بىرهر كىشى ئالالھ  تهۋبىنىئالالھ . 8

  .بولۇپمۇ پاالنىنى مهغپىرهت قىلمايدۇ دېسه، ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ، بۇ گۇناھى كهبىردۇر
  .سالىھ، ياخشى كىشىلهر بىلهن بىلله ئىبادهت قىلىش الزىم. 9

  .ۇشۇ ئهھلىگه قايتسا بولمايد زېمىنغاقىلغاندىن كېيىن، شۇ گۇناھقا ھهتتا، شۇ  تهۋبه. 10
  .نېمىنى نىيهت قىلىپ ئۆلسه، شۇ بېرىلىدۇ،كىشى ئهمهللىرى نىيهتلىرى ئۈستىده قوپۇرۇلىدۇ. 11
  .پهرىشتىلهر ئىككى قىسىم بولۇپ، ئازابقا، رهھمهتكه مهسئۇللىرى باردۇر. 12
  .چىگىش داۋاغا دۇچ كهلگهنده، مهسىلىنى ئايرىپ ھۆكۈم قىلىدىغان ھاكىمنى سايالش الزىم. 13
  .قىلغۇچى ئاخىرى غهلىبه قىلىپ، ئۇنى رهھمهت پهرىشتىلىرى قولغا ئالدى تهۋبه. 14
  .ئۈستىده ئۆلگىچه چىڭ تۇرۇش الزىم تهۋبه. 15
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2077
، ئۇ سىلهردىن بۇرۇن ياشاپ دۇنيا بهرگهن –ھهقىقهتهن بىر كىشىگه ئالالھ نۇرغۇن مال :  دېگهنمۇنداق 

ئۆتكهن كىشى بولۇپ، بالىلىرىغا مۇنداق دېدى، يهنى جان ھهلقۇمىغا كهلگهنده، ئۆلۈش ئالدىدا مهن 
، ئاندىن ئۇ ھهقىقهتهن مهن ھهرگىز  دېيىشتىسىلهرگه قانداق دادا بولدۇم؟ بالىلىرى ئهڭ ياخشى دادا 

ۈرۈپ، سۆڭهكلىرىمنى ئېزىپ، ئاندىن قاتتىق بوران ياخشىلىق قىلىپ باقمىدىم، مهن ئۆلگهنده مېنى كۆيد
چىققان كۈنده كۈلۈمنى سورىۋېتىڭالر دېدى، ئۇالر شۇنداق قىلدى، ئالالھ ئۇنى بىرلهشتۈرۈپ، سېنىڭ بۇ 
ئىشنى قىلىشىڭغا نېمه سهۋهب بولدى؟ دېسه، ئۇ سىلىدىن قورقۇش دېدى، ئالالھ ئۇنى رهھمىتى بىلهن 

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ قوبۇل قىلدى، يهنى كهچۈردى،
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2078
بىر كىشى كىشىلهرگه قهرز  ھهقىقهتهن قهتئىي ياخشىلىق قىلىپ باقمىغان:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بېرهتتى، ئۇ ئهلچىسىگه، خادىمىغا مۇنداق دهيتتى، ئاسان بولغىنىدىن بايدىن ئال، تهس بولۇپ قالغانالردىن 
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پېقىرالردىن ئالماي قويۇپ قوي، ئۆتىۋهكتىن، ئالالھمۇ بىزدىن ئۆتىۋېتىشى مۇمكىن، ئۇ ئۆلگهنده، ئالالھ 
قتىڭمۇ؟ دېدى، ئۇ ياق، مهن قهتئىي ياخشىلىق قىلىپ باقمىدىم، ئۇنىڭغا سهن بىرهر ياخشىلىق قىلىپ با

بېرىپ تۇراتتىم، مهن ئۇ خىزمهتچىنى قهرزنى  قهرزلېكىن، مېنىڭ بىر خىزمهتچىم بار ئىدى، مهن كىشىلهرگه 
سۈيلهپ ئهۋهتسهم، مۇنداق دهيتتىم، ئاسان بولغىنىدىن بايالردىن ئالغىن، تهس، قىيىن بولۇپ قالغان، 

ئالالھ، ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن . دىن ئالماي، ئۆتىۋهتكىن، ئالالھمۇ بىزدىن ئۆتىۋېتىشى مۇمكىن دهيتتىمپېقىرالر
سۆزلهنگهن كىشى، گهرچه . مهن سهندىن ئۆتىۋهتتىم دهيدۇ، نهسهئى، ئىبنى ھهببان،ھاكىم توپلىغان سهھىھ

باشقا ئالالھقا شهكسىز ياخشىلىق قىلىپ باقمىغان بولسىمۇ، قهرزنى ئۆتىۋېتىشدىن، ئاسان قىلىشدىن 
ئىشىنىدىكهن، ئاخىرهتكه، ئۆلگهندىن كېيىن تېرىلىشكه، ھېساب بېرىشكه، ھهتتا ئالالھنىڭ جازالىشى ياكى 
ئۆتىۋېتىشىگه شهكسىز ئىمان كۈلتۈرىدىكهن، ئىمانى، ئېتىقادى، ئهقىدىسى ياخشى بولغاچقا، ئالالھ 

  !ئۆتىۋهكهندۇر، ئهقىدىمىزنى رۇساليلى
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ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھۈزهيفه، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلال. 2079
ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇن ياشاپ ئۆتكهن بىر كىشى بولۇپ، ئۇنىڭ جېنىنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئېلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئۆلۈم پهرىشتىسى كېلىپ، بىرهر ياخشىلىق قىلىپ باقتىڭمۇ؟ دهپ سورايدۇ، ئۇ، ياق 
هيمهن دهيدۇ، پهرىشته ئۇنىڭغا قاراپ باققىن، دېسه، ئۇ، مهن ھېچبىر ياخشىلىق قىلمىغان ئىدىم، مهن بىلم

سېتىم، سودا قىالتتىم، كهسىپ قىالتتىم، ھۈنىرىم بار ئىدى، كهمبهغهل،  –لېكىن مهن كىشىلهر بىلهن ئېلىم 
ئاالتتىم، ئۇنىڭدىنمۇ بهزىده ئاسان  پېقىر بولسا كۈتۈپ تۇراتتىم، ھهتتا ئۆتىۋېتهتتىم، باي بولسا، چىرايلىقچه

قىالتتىم دهيدۇ، ئاندىن، ئالالھ ئۇنى شۇ ئىشى سهۋهبلىك جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى 
بېرىملهرده  –سېتىم، سودا، ھۈنهر كهسىپلهرده، ئېلىم  –ماجه توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن ئېلىم 

ل ئهخالق بىلهن مۇئامىله قىلىش، پېقىردىن ئۆتۈۋېتىش، بايدىن سىلىق، چىرايلىق بولۇش، ياخشى، گۈزه
  .ئاسان قىلىش، كۈتۈپ تۇرۇش مهسىلىلىرى چىقىدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2080
 ھهقىقهتهن جهننهت ئهھلىدىن بىر كىشى، پهرۋهردىگارىدىن، زىرائهت تېرىش،:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

توغرىسىدا ئىزنى، رۇخسهت سورايدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا سهن خالىغان ئىشىڭدا ئهمهسمۇ؟ سهن  دېھقانچىلىق
ئۇ شۇنداق، لېكىن، مهن زىرائهت تېرىشنى، . ئۈچۈن بۇ جايدا خالىغان نهرسهڭ بار ئهمهسمۇ؟ دهيدۇ

ىر تهرىپىگه بېرىپ دهيدۇ، ئاندىن ئۇرۇقنى تېرىپ، يهنه ب كۆرىمهندېھقانچىلىق قىلىشنى بهك ياخشى 
ھوسۇل بېرىپ، ئورۇشنى،  –بولغۇچه، بىر تهرىپى ئۈنۈپ، ئۆسۈپ، يېتىلىپ، راۋۇرۇس تۈزلىنىپ، مول 

ھوسۇلنى ئېلىۋېلىشنى تهلهپ قىلىدۇ، ئۇنى ئالدىرىتىدۇ، ئاندىن ئۇ ھوسۇلالر تاغدهك دۆۋلىشىپ كېتىدۇ، 
دهيدۇ،  تۇيغۇزالمايدىكهنبىرهر نهرسه سىنى  ھهقىقهتهن! ئالالھ ئۇنىڭغا ئى ئادهم بالىسى، بۇنى ئالغىن

 –ھهدىسىدىن، جهننهت ئهھلى ئۈچۈن، جهننهتته پهقهت گۇناھ  سهھىھئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، بۇ 
  .مهئسىيهت، كۆڭۈلنى غهش قىلىدىغان، بىئارام قىلىدىغان يالغانچىلىق بولمىسىال، خالىغىنى باردۇر
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2081
دىنارنى  1000ھهقىقهتهن بهنى ئىسرائىلالردىن بىرسى، ئۇالرنىڭ بهزىسىدىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

اھچى ئهكهلگىن دهپتۇ، پۇل سورىغۇچى، ئالالھ ئالدىدىن بېرىپ تۇرۇشقا، قهرز سوراپتۇ، پۇل ئىگىسى گۇۋ
گۇۋاھچىلىققا كۇپايه دېسه، ئۇ كىشى ئۇنداقتا، بىرهر كېپىل بولىدىغان كىشىنى ئهكهل دهپتۇ، ئۇ يهنه، ئالالھ 
كېپىللىككه، ۋهكىللىككه كۇپايه دهپتۇ، پۇل ئىگىسى راست دهيسهن، دهپ پۇلنى ئۇنىڭغا مهلۇم مۇددهتته 

رىپتۇ، ئۇ كىشى دېڭىزغا چىقىپ، ھاجىتىنى ئادا قىلىپ بولۇپ، بهلگىلهنگهن مۇددهتته ئهكىلىپ بهر دهپ بې
پۇلنى ئاپىرىپ بېرىش ئۈچۈن كېمه ئىزدهپتۇ، لېكىن، زادى تاپالماپتۇ، ئاندىن ئۇ بىر ياغاچنى ئېلىپ، 

ۇل ئىگىسىگه دىنار ئالتۇننى سېلىپ، ئۇ ئالتۇن بىلهن بىرگه پ 1000ئېچىنى تېشىپ، كاۋاك قىلىپ، ئىچىگه 
بىر پارچه خهتنى بىلله قوشۇپ سېلىپ، ئاندىن تۆشۈك ئورنىنى ئېتىپ، دېڭىزغا كېلىپ مۇنداق دۇئا قىلىپتۇ، 

، ئۇ تۇرسىالدىنار قهرز سورىغىنىمنى ئوبدان بىلىپ  1000ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن سىلى مېنىڭ پاالنىدىن 
الالھ كېپىل، ۋهكىللىككه كۇپايه دېسهم،ئۇ رازى مهندىن كېپىل بولىدىغان كىشىنى تهلهپ قىلغاندا، مهن ئ

بولۇپ، سىلىگه ئىشىنىپ، ماڭا پۇل بهرگهن، مهندىن گۇۋاھچى تهلهپ قىلغاندا، مهن گۇۋاھچىلىققا ئالالھ 
دىنارنى بېرىپ تۇرغان ئىدى، مهن ئۇنىڭ بۇ ئېلىشىنى ئاپىرىپ  1000، ئۇ سىلىگه رازى بولۇپ، دېسهمكۇپايه 

دىنارنى سىلىگه  1000ىزدهپ خېلى تىرىشقان بولساممۇ، كېمىنى تاپالمىدىم، مهن بۇ بېرىش ئۈچۈن كېمه ئ
بولۇپتۇ، ئاندىن ئۇ غايىب ئامانهت قويدۇم، سىلىگه تاپشۇردۇم، دهپ دېڭىزغا ئېتىپتۇ، ياغاچ، دېڭىز ئىچىده 

كېمه مېلىمنى بېرىپ تۇرغان كىشى بىرهر  قهرزشۇ شهھهرگه چىقىش ئۈچۈن كېمه ئىزدىگهچ قايتىپتۇ، پۇل 
دىنار  1000دهپ شۇ چاغدا دېڭىز بويىغا چىقىپتۇ،  ناگاھان ئۇ ئىچىده  كهلدىمىكىندىنارنى ئېلىپ  1000

دىنار بىلهن  1000بار ياغاچنى كۆرۈپ، ئهھلىگه ئوتۇن قىلىپ بېرىش ئۈچۈن ئېلىپ ئۆيگه ئهكىلىپ يارسا، 
هر تېپىپ، ئۇزۇن ئۆتمهي پۇل قهرز ئالغان كىشى ئۆزىگه يېزىلغان بىر پارچه؛ خهت چىقىپتۇ، ئهھۋالدىن خهۋ

دىنارنى ئېلىپ كهپتۇ، ۋه ئۇ مۇنداق دهپ ئۆزره ئېيتىپتۇ؛ مهن ساڭا ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىپ  1000يهنه 
بېرىمهنكى، پۇلۇڭنى، مېلىڭنى ئهكىلىپ بېرىش ئۈچۈن شۇنچه ئۇزۇن كېمه ئىزدهپمۇ ھهرگىز كېمىنى 

تىم، لېكىن زادى ئامال بولمىدى دهپتۇ، پۇل ئىگىسى ئۇنىڭغا سهن ماڭا بىرهر  تاپالمىدىم، مهن خېلى تىرىش
، مهن كېلىشدىن بۇرۇن ھېچبىر كېمىنى  دېدىمغۇنهرسه ئهۋهتكهنمۇ؟ دهپ سوراپتۇ، ئۇ كىشى مهن ساڭا 

هن تاپالمىدىم دهپتۇ، پۇل ئىگىسى، ھهقىقهتهن ئالالھ سهندىن سهن ياغاچنىڭ ئىچىده ئهۋهتكهن نهرسهڭ بىل
دىنارنى ئېلىپ، توغرا يول تاپقان ھالدا قايتىپتۇ،  1000قهرزىڭنى ئادا قىلىۋهتتى دهپتۇ، ئاندىن ئۇ كىشى 

ھهدىسنىڭ مهخسىدى ئهنه شۇ كىشىلهردهك ئىخالس قىلىدىغان، ساپ . ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
لۇش، ئالالھقا ئىخالس بىلهن بوراستچىل ، سهمىمىينىيهتلىك، ئىشهنچىلىك  ۋهدىگه ۋاپا قىلىدىغان، 

  .بولۇش، كارامهت كۆرۈلىشلهر چىقىدۇ ئىجابهت، دۇئاسى تهۋهككۈل قىلىش، ھهقىقى تهقۋادار بولسا
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بىجلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  جۇندۇبلى. 2082
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ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇن ياشاپ ئۆتكهن بىر كىشى بولۇپ، ئۇنىڭغا جاراھهت :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ده، ئۇ ئوق خالتىسىدىن بىر تال ئوقيانى ئېلىپ، ئۇ چىقىپ قالىدۇ، جاراھهت ئۇنىڭغا ئهزىيهت يهتكۈزگهن

جاراھهتكه سانجىۋېتىدۇ، ئاندىن قهتئىي قان توختىماي، ئۇ ئۆلۈپ كېتىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق 
بهندهم ماڭا نهپسى بىلهن ئالدىراپ قالدى، ماڭا ئالدىراپ، ئۆزىنى ئۆلتۈردى، مهن ئۇنىڭغا جهننهتنى : دهيدۇ

ئىسالم دىنىدا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش ھارام قىلىنغان، . ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھھارام قىلدىم، 
، شۇ قاتىللىق قۇرالى بىلهن بولىدۇ، دوۋزاختا هد –ئۇنداق كىشى ھارام ئىشنى قىلىپال جان ئۈزىدۇ 

  .ئازابلىنىدۇ، چۈنكى، ئۇ ئۆزىدىن ئىبارهت بىر كىشىنى ئۆلتۈردى
��	 �/ �i�5-0 NgI "Z�� &$(0 � : ��(� �) �[I9�	 W�'/ n�/ BZ �1  �@[Y-) �	 $ 9) ¢$�� �� "$D 9< �� �� yz ���$� d90 B �0L�
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2083
بىر كىشى كېلىدۇ، ئۇ يهمهنده  دېيىلىدىغانهن سىلهرگه يهمهندىن ئۇۋهيىس ھهقىقهت:  دېگهنمۇنداق 

ئۆزىنىڭ ئانىسىدىن باشقا نهرسه قالدۇرمايدۇ، ئۇ ئانىسىغا بهكمۇ ياخشىلىق قىالتتى، ئۇنىڭدا ئاق كېسهل بار 
ىپ قالدى، ئىدى، ئالالھقا دۇئا قىلغاندىن كېيىن ساقىيىپ، پهقهت بىر دانه تهڭگىنىڭ ئورنىدهكال جاي قېل

سىلهردىن بىر كىشى، ئۇنىڭغا ئۇچراشسا، سىلهر ئۈچۈن مهغپىرهت سوراپ، دۇئا قىلىپ قويۇشىغا بۇيرۇڭالر، 
  .بولغۇدهك، سالىھ ياخشى كىشىدىن دۇئا ئېلىش مۇھىمدۇر ئىجابهتبۇ ھهدىستىن، دۇئاسى . ، سهھىھمۇسلىم توپلىغان

 ) ���� ( �_*�g$[ $/ ?R/ O9(�	 �LI "Z ) P (	 � �	~�  
بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2084
شېئىرنى  ھهجۋىيھهقىقهتهن سهن مۇشرىكالرغا قارشى :  دېگهنئىسالم شائىرىغا مۇنداق  دېگهنھهسسان 

  .دۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئوقۇپال تۇرساڭ، جىبرىئىل سهن بىلهن بىلله بولىدۇ، يهنى ياردهم بېرى
 �D9�� ��c B L ��r�	 � 	'��� L �	 	'(5$) $_<#I � '*�5 L $_�g� ni*�5 f� !'´ �� $�+� "� j LI � T+� O9(�	 �LI "Z

 �* $r� BZ q91  $/ &$10 B K$R5 �	 "h) �	 .�mR¦ �@�r0 "� �#��	 �$r@*,	 ) n� (./$/� \� �   
ۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئ. 2085

 –ھهقىقهتهن روھۇلقۇددۇس، پاك روھ، جىبرىئىل قهلبىمگه مۇنداق ئىلھام قىلدى، شهك :  دېگهنمۇنداق 
ھهرگىز ئۆلمهيدۇ، شۈبھىسىز ھهربىر جان ئىگىسى ئهجىلى توشماي تۇرۇپ، رىزقى پۈتۈنلهي تۈگىمهي تۇرۇپ، 

رىزىق، مال  بىرىڭالرغا، رىزقىنى تهلهپ قىلىشنى چىرايلىق قىلىڭالر،  بۇلۇڭالرئالالھدىن قورقۇڭالر، تهقۋادار 
يهنى ئاسىيلىق بىلهن گۇناھ بىلهن (دۇنيانىڭ كېچىكىپ قېلىشى، ئۇنى ئالالھقا ئاسىي قىلىپ قويمىسۇن  –

مهيلى ئۇ، بۇ دۇنيالىق نهرسه بولسۇن، ياكى (زلىدىكى نهرسىگه ، ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ نه)تهلهپ قىلماڭالر
پهقهت ئالالھقا ئىتائهت قىلىش بىلهنال يهتكىلى بولىدۇ، ئاسىيلىق ) ئۇ دۇنيالىق، ئاخىرهتلىك نهرسه بولسۇن

  .بىلهن يهتكىلى بولمايدۇ، ئهبۇ نۇئهيىم، ھىلىيهتته توپلىغان، سهھىھ
)$� $/ P90�0 &	b0 B O9(�	 �LI "Z ��',I L �	 �  >�¡  "$�� ��$< ¡  ) � (.F{$  �   

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 2086
قىلىپ قوغداپ،  مۇداپىئهھهقىقهتهن سهن، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسىنى ! ئى ھهسسان:  دېگهنمۇنداق 

شېئىرنى ئوقۇپال تۇرساڭ، جىبرىئىل سېنى  ھهجۋىينسىز مۇشرىكالرغا قارشى، ئىسالم دىنىنى قوغداپ، دى
  .كۈچلهندۈرۈپ، ساڭا ياردهم بېرىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( qL��$� �À L $1*0G$� 	�[	# "Z ) 8'`@�	 (��� �   
ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ. 2087

چېچهككه تولغان، نۇرلۇق، گۈزهل  –ھهقىقهتهن بىزنىڭ دىيارىمىز، يېزىلىرىمىز، گۈل :  دېگهنمۇنداق 
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ياخشىلىقلىرى كۆپ جايدۇر، بىز ئۇ جايدا مۇقىم تۇرىمىز، ھهم ھازىر بولىمىز، بهغۋى توپلىغان، سهھىھ، بۇ 
  .مهدىينىنىڭ پهزىلىتى ئىدى

 ) ���� ('(�	 j<$, "Z $��V �[�Q6 � ) � �� ( MG$*< \� �  .  
ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2088

ئىچىملىك قۇيۇپ بهرگۈچى، ئۇالرنىڭ ئارقىسىدا ئىچىدۇ، ئهھمهد،  قهۋمگهھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 
  .ئىچىدۇ –، ساھىبخان، زىياپهت ئىگىلىرى ئارقىسىدىراق يهپ ىستىنھهدمۇسلىم توپلىغان، بۇ سهھىھ 

 $_<IL M�^F�	 �+15 $D $0$r%	 �+15 ~D� �	 L �	 BZ ��Z B L � 9�	 L �	 "$�@, "Z ) 9Q �� (��� �   
للهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه. 2089

ۋهالئىالھه ئىللهلالھ ئالالھۇ ئهكبهر دهپ بېرىش،  ۋهلھهمدۇلىلالھىھهقىقهتهن سۇبھانهلالھ، :  دېگهنمۇنداق 
خۇددى دهرهخ قۇالقلىرىنى تۆككهندهك خاتالىق، گۇناھالرنى ئىنساندىن تۆكۈۋېتىدۇ، ئهھمهد، بۇخارى 

  .ئهدهپته توپلىغان، ھهسهن
(a	 >�� ¿� $a GL	G �� "$��, "Z.eNe BNQ ng L b  �	 &-, O9 : j`@10 B $i�/ �	 &-, L ��5L-) �i� ¥G$m0 $i� �	 &-,
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2090
ئهلهيھىسساالم، بهيتۇلمۇقهددهسنى  سۇاليمانھهقىقهتهن داۋۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوغلى :  دېگهنمۇنداق 

ئۇ، ئالالھدىن ئالالھنىڭ ھۆكۈمىگه  - 1. ئاالدىن ئۈچ خىسلهت ئىشنى سورىغان ئىدىسالغاندا، ئالالھتا
ئالالھدىن، ئۆزىدىن كېيىن  -2مۇۋاپىق ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىنى سورىدى، بۇ ئۇنىڭغا بېرىلدى، 

. ھېچكىشىگه اليىق بولمىغۇدهك، ھېچكىشىگه بېرىلمهيدىغان پادىشاھلىقنى سورىدى، بۇمۇ ئۇنىڭغا بېرىلدى
ھهرقانداق بىر كىشى بۇ : ئۇ، ئالالھدىن مهسجىد قۇرۇلۇشىنى تامام قىلىپ بولغاندا، مۇنداق سورىدى -3

بهيتۇلمۇقهددهسكه كېلىپ ناماز ئوقۇسا، ئۇنى ئۆيدىن پهقهت شۇ مهسجىدده ناماز ئوقۇشال چىقارسا، باشقا 
سى تۇغقان كۈندىكىدهك بارلىق نىيىتى بولمىسا، پهقهت نامازال نىيىتى بولسا، بۇ كىشىنى خۇددى ئانى

خاتالىقلىرىدىن، گۇناھلىرىدىن چىقىرىپ، تۇغما ھالهتكه ئهكىلىشنى سورىدى، ئهمما، ئىلگىرىكى ئىككى 
بولۇپ، سورىغىنى بېرىلدى، مهن ئۇنىڭغا ئۈچىنچىسىنىڭمۇ بېرىلىشىنى بهكمۇ ئۈمىد  ئىجابهتدۇئاسى 
ھهدىس،  – 1398ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 686هسهئى ھهدىس، ن – 6357ئهھمهد ) بىزمۇ شۇنداق(قىلىمهن 

  .ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 ) ��� (j[ L �� �+z f� ng�� >R+V .06 "'eNe "6�(�	 �/ MI', "Z ) : ?�a	 q9�� 8u�	 PI$@5 )  . ��4  P �� ( M�0�[ \� � .  

ۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىد. 2091
ئايهتلىك بىر سۈره بولۇپ، بۇ سۈره ئۇنى ئوقۇپ تۇرغان  30ھهقىقهتهن قۇرئاندا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

كىشى ئۈچۈن، شاپائهت قىلىپ، ئۇنى مهغپىرهتكه ئېرىشتۈرىدۇ، ياكى شۇنداق قىلدى، ئۇ سۈره بولسا، 
  .ى سۈره مۈلۈكتۇر، ئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى ھهببان تۆت كىتاب توپلىغان، ھهسهنيهن» تهبارهكهللهزى بىيهدىھىلمۇلىك«

 .12	 �*�QG� L I$1�	 �/ �*g�Q-) ng�� >R+V .06 "'eNe BZ j[ $/ �	 3$*D �/ MI', "Z ) P (M�0�[ \� �   
ئهلهيھى  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2092

ئايهتلىك بىر سۈره بولۇپ، ئۇ،ئۆزىنى  30ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئوقۇپ، ئهمهل قىلغان كىشىگه شاپائهت قىلىپ، ئۇ كىشىنى دوۋزاخدىن چىقىرىپ، جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، 

  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
 ) ���� (@, � G$_2	 ®/� .�$�, "Z �	 n� ) �[ P G (./$/� \� �   
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2093
، قىلىشتۇرمېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ساياھهت قىلىشى، ئالالھ يولىدا جىھاد، ئۇرۇش  ھهقىقهتهن:  دېگهنمۇنداق 

  .لىغان، سهھىھئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، بهيھهقى توپ
 ) ���� ( .r�	 �$ ��	 �V "Z ) � �� (L�  �� u{$  �   

ئائىز ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2094
ىم ھهقىقهتهن پادىچىالرنىڭ باش بولغانالرنىڭ ئهڭ يامىنى، رهھىم قىلماس، زال:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ھهدىس، سهھىھ – 19719ھهدىس، ئهھمهد  – 3411بولغىنىدۇر، مۇسلىم 
 �F�) �$(5	 O$1�	 �D�5 �/ ./$�(�	 �'0 �	 91  .�º/ O$1�	 �V "Z ) ! G � (.F{$  �   

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 2095
ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ نهزلىده مهنزىل جهھهتتىن ئهڭ يامان كىشى بولسا، :  دېگهنمۇنداق 

كىشىلهر (كىشىلهر ئۇنى، ئۇنىڭ پاھىشه، يامان ئهسكىلىكىدىن قورقۇپ، تاشلىۋهتكهن كىشىدۇر، يهنى 
  .، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ)ئهسكىلىكىدىن قورققان، ئهسكى كىشىدۇر
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جابىر ئىبنى ئهتىيكه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇنىڭ بوۋىسى ئاغرىپ قالغاندا، . 2096
ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم يوقالپ كهلگهن، بىرسى بىز سېنىڭ ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلۈپ، رهسۇلۇلال

شېھىد بولۇشىڭنى ئارزۇ قىالتتۇق دېدى، ئاندىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇنداقتا مېنىڭ 
يولىدا ئۆلتۈرۈلۈش، شېھىدلىق ئۈممىتىمنىڭ شېھىد بولىدىغان كىشىلىرى بهكال ئاز بولۇپ قالمامدۇ؟ ئالالھ 

ھالهتته ئۆلۈپ كهتكهن ئايال ھامىلىدار بولىدۇ، ۋابا كېسىلىده ئۆلگهن كىشى شېھىد بولىدۇ، ئىككى قات، 
 دېگهنئۆلگهن كىشى شېھىد بولىدۇ، زاتۇلجهنبى  كۆيدۈرۈلۈپشېھىد بولىدۇ، سۇدا غهرىق بولۇپ، ئوتتا 

ېسهل، مۇتلهق بىقىنى ئاغرىش ياكى قورساققا جاراھهت چىقىش بۇ ك(بولىدۇ،  شېھىدكېسهلده، ئۆلگهن كىشى 
ھهدىس،  – 1823ھهدىس، نهسهئى  – 2793بۇ ھهدىس ئىبنى ماجه )  كېسهلياكى سىلسىله كېسهل،ئىچكى 

 يۇقىرىقىئهمما، . ھهدىس، سهھىھ – 493ھهدىس، مالىك  -22635ھهدىس، ئهھمهد  – 2704ئهبۇ داۋۇد 
، باشقا ھهدىسلهرده مۇسۇلمان،  شهرتبولۇشى، نىيىتى خالىس بولۇشى  ئىشالردا مۇسۇلمان، مۆئمىن

  .بار دېگهنمۆئمىن،ئالالھ يولىدا 
 ) ��� ( M9�	L >@*D BZ L $[$(�� $_1/ �	 �+`*,	 L �9� "h) ½r£a	 ���a	 9@R�	 �  !$ $, >, ��(�	 W)y� &$F�	 ��$� "Z
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ىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامه رهز. 2097

ھهقىقهتهن سول تهرهپتىكى گۇناھالرنى يازىدىغان پهرىشته بهنده، گۇناھ قىلغاندا، قهلهمنى :  دېگهنمۇنداق 
ىچىده پۇشايمان خاتاالشقان مۇسۇلمان بهندىدىن ئالته سائهت كۆتۈرۈپ يازماي تۇرىدۇ، ئهگهر شۇ ۋاقىت ئ

قىلىپ، شۇ گۇناھقا ئالالھدىن مهغپىرهت سورىسا، كهچۈرۈشىنى سورىسا، پهرىشته ئۇ گۇناھىنى  تهۋبهقىلىپ، 
قىلمىسا، بىر گۇناھىنى بىر  تهۋبهيازماي، قهلهمنى ئۆز جايىغا تاشالپ قويىدۇ، ئهگهر پۇشايمان قىلمىسا، 

  .يازىدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
ng��	 MN� "Z  	�bg �0�F  L �± q9�L �5N� 4�  90b5 . $2	 � ) ! ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2098
ڭ ھهقىقهتهن كىشىنىڭ جامائهت ئىچىده ئوقۇغان نامىزى يالغۇز ئوقۇغان نامىزىنى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .دهرىجه ئۈستۈن تۇرىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ 25ئۈستىگه 
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لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 2099

تۆت كىشىگه  –ھهقىقهتهن بىر كىشىلىك تائام ئىككى كىشىگه ئىككى كىشىنىڭ تائامى، ئۈچ :  دېگهنمۇنداق 
  .ئالته كىشىگه كۇپايه بولىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ –بهش  كۇپايه بولىدۇ، ھهقىقهتهن تۆت كىشىلىك تائام

 ) ���� (m< L ng��	 MN� &'� "Z	���� "$�@�	 �/ "Z L .@r%	 	L�m<� L MNm�	 	'���-) �_() �/ .1U/ �*@rQ �  ) � �� (�,$0 �� I$  �   
ئهممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2100

ى، خۇتبىنى قىسقا ئوقۇشى، شۇ ھهقىقهتهن كىشىنىڭ نامىزىنى ئۇزۇن ئوقۇش:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كىشىنىڭ فىقھىشۇناس ئالىم ئىكهنلىكىگه ئاالمهت دهلىلدۇر، نامازنى ئۇزۇن ئوقۇپ، خۇتبىنى قىسقا قىلىڭالر، 

 1437كۈچ بار، مۇسلىم  سېھرىھهقىقهتهن باالغهتلىك، پاساھهتلىك سۆز قىلىشىدا ئهقلىنى الل قىلىدىغان، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 1511ارمى ھهدىس، د – 17598ھهدىس، ئهھمهد  –

 �D�5 �$V �/ L �/$� �$V �) �	 �$0� �/ �'0 �	I'V$  "Z ) � �� (�  ��	 �   
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2101

كۈنى، ئالالھنىڭ كۈنلىرىدىن بىر  – 10ىڭ ھهقىقهتهن ئاشۇرا كۈن بولسا، يهنى مۇھهررهمن:  دېگهنمۇنداق 
، ئهھمهد، يېسۇنكۈندۇر خاالس، خالىغان كىشى ئۇ كۈنده روزا تۇتسۇن، خالىغان كىشى روزا تۇتماي، 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 �1/ 	'[º*) &'@�	 �/ ~(�	 3	u  ./$  "Z ) P �� I	b@�	 9�� �� 9@  (O$@  ��	 �   

يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزى. 2102
ھهممىسى سۈيدۈكتىن بولىدۇ، سىلهر  ئومۇميۈزلۈكئازابىنىڭ  قهبرهھهقىقهتهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 سۈيدۈكتىن، قاتتىق ساقلىنىڭالر، پاك تۇرۇڭالر، ئابدۇ ئىبنى ھهمىيد بهزار، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان،
بولسۇن  سۈيدۈكى، مهيلى، ئىنسان مهيلى ھايۋان )ئومۇمدۇر(ئامدۇر سهھىھ، بۇ ھهدىسىدىن سۈيدۈك 

  .ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
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نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئه. 2103
قېلىپ، ئى پهرۋهردىگارىم مهن گۇناھ  يېتىپھهقىقهتهن بىر بهنده بىر گۇناھقا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قىلىپ سالدىم، مېنىڭ گۇناھىمنى مهغپىرهت قىلغىن دېدى، رهببى ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى، بهندهم 
گۇناھالرنى مهغپىرهت قىالاليدىغان ھهم ئۇنىڭغا ئازابلىيااليدىغان، رهببىنىڭ بارلىقىنى  ھهقىقهتهن ئۆزىنىڭ

بىلىپتۇ، مهن بهندهم ئۈچۈن مهغپىرهت قىلدىم، كهچۈرۈۋهتتىم دهپ، ئاندىن ئۇ بهنده ئالالھ خالىغان 
هنه مۇنداق دهپتۇ، مۇددهتكىچه تۇرۇپ، ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه بىر گۇناھ قىلىپتۇ، گۇناھقا پۇشايمان قىلىپ، ي

ئى رهببىم، مهن يهنه بىر گۇناھ قىلىپ قالدىم، مهن ئۈچۈن مهغپىرهت قىلسىال، ئالالھ يهنه بهندهم ھهقىقهتهن 
رهببىنىڭ بارلىقىنى بىلىپتۇ، مهن بهندهم ئۈچۈن مهغپىرهت ئازابلىيااليدىغان گۇناھالرنى كهچۈرهلهيدىغان ھهم 
يهنه بىر گۇناھ قىلىپتۇ، ۋه يهنه يۈزى ) بىلهن خۇسۇسىيىتىانلىق ئىنس(قىلدىم دهپتۇ، ئاندىن ئۇ بهنده 

قېلىنلىق قىلىپ، ئى رهببىم ئالالھ، مهن يهنه گۇناھ قىلىپ سالدىم، مهن ئۈچۈن يهنه مهغپىرهت قىلسىال 
دهپتۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا بهندهم ھهقىقهتهن ئۆزىنىڭ مهغپىرهت قىلىدىغان، ھهقىقهتهن ئازابلىيااليدىغان 

ك بىر رهببىنىڭ بارلىقىنى بىلىپتۇ، يهنه بهندهم ئۈچۈن مهغپىرهت قىلدىم، ئۇ خالىغىنىنى قىلسۇن، مهنده
ئهھمهد، بهيھهقى ) يهنى مېنى تونۇپ، شېرىك كهلتۈرمهستىن، مهغپىرهت سورىسىال، مهن يهنه كهچۈرىمهن(
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  ئى قېرىنداشالر سىلهرمۇ مهندهك خۇشال بولدۇڭالرمۇ؟. توپلىغان، سهھىھ
9@  "Z  GL	G &6 y/	b/ �/ 	I$/b/ jr � ��< �� �	 ) " � 9Q �� (M90�� �   
بۇرهيرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2104

لۇق ھهقىقهتهن ئابدۇلالھ ئىبنى قىيىسقا، داۋۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ مۇڭ:  دېگهنمۇنداق 
  .نهيگه ئوخشاش مۇڭلۇق ئاۋازى بېرىلىپتۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ ئاۋازلىرىدىن

 ) ���� ( n���	 �/ MNm�	 ��i0 "$D '� Ì$� ngI �	 9@  "Z ) q � ( .m+� � .  
لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهپسه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلله. 2105

ھهقىقهتهن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر، ئهگهر كېچىسى نامازنى كۆپ ئوقۇسا، سالىھ، ياخشى :  دېگهنمۇنداق 
ئىدى، ئابدۇلالھ كېچىسى نامازنى كۆپ  دېگهنئهردۇر، بۇ ھهدىسنى ئۇ دوۋزاخنى چۈشىده كۆرگهنده، 

 1364ھهدىس، دارمى  – 6048هدىس، ئهھمهد ھ – 295ھهدىس، تىرمىزى  – 3909ئوقۇيتتى، ئىبنى ماجه 
  .ھهدىس، بهيھهقىمۇ توپلىغان، سهھىھ –

 ) ���� ( .i{Na	 �1/ j�*�5 y*, j�� "$�  "Z ) d (.F{$  �   
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2106

مان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بهكمۇ ھايالىق، ئۇياتچان، ئۆزىنى دائىم پهردىلهپ ھهقىقهتهن ئوس:  دېگهنمۇنداق 
  .تۇرىدىغان كىشىدۇر، ئۇنىڭدىن پهرىشتىلهرمۇ ھايا قىلىدۇ، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ

 �*g$� � ³Z ��@0 B "� &$�	 ?�5 4�  $�� L �� >�Y� "Z >�FQ sZ L j�� ngI "$�  "Z ) � �� (.F{$  �   
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ . 2107

بهكرى بىلهن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالر، ئىزنى سوراپ كىرگهنده، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، 
تاتتى، شۇ ھالهتته، رۇخسهت قىلدى، ئۇالر ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ كاساياسىنى يېپىنىپ، كۆرپىسىده يا

چىقىپ كېتىپ، ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رۇخسهت سورىسا، ئۆزىنى ئوڭشاپ، كاسايانى ئائىشه رهزىيهلالھۇ 
ئىدى،  دېگهنسورالغاندا، ئاندىن مۇنداق سوئال تۈزلهپ كىيىۋال دېدى،  كىيىمىڭنىئهنھاغا بېرىپ، 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا ئىزنى بهرگهن بولسام، ئۇنىڭ ماڭا ھاجىتىنى  ھهقىقهتهن مهن شۇ ھالهتته ئوسمان
) چۈنكى، ئۇ بهك ئۇياتچان ئىدى(،  دېگهنيهتكۈزمهسلىكىدىن ھاجىتىنى ئادا قىاللماسلىقىدىن ئهنسىرىدىم 

  .ھهدىس، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ – 4415مۇسلىم 
هردىلىنىش، ئىزنى رۇخسهت سوراش، نۇقتىسى، ھايالىق، ئۇياتچان بولۇش، پ مۇھىمبۇ ھهدىسنىڭ 

  .قىلىشتۇرھاجهتنى ئامال بار قولدىن كېلىشىچه ئادا 
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ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2108

ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ دۈشمىنى ئىبلىس، شهيتان، يۈزۈمگه يېقىۋېتىش ئۈچۈن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ر چوغنى ئېلىپ كهپتۇ، مهن، ئالالھقا سېغىنىپ، سهندىن پاناھ تىلهيمهن دهپ ئۈچ قېتىم دېدىم، ئوتتىن بى

ئاندىن مهن ساڭا ئالالھنىڭ كامىل، تولۇق بولغان لهنىتى بىلهن لهنهت قىلىمهن دېدىم، ئۇ ئۈچىلى قېتىم، 
پ، قېرىندىشىمىز ئىراده قىلىپ بولۇ تۇتۇۋېلىشنىقايتىپ كهتمىدى، چېكىنمىدى، ئاندىن مهن ئۇنى 

سۇاليماننىڭ دۇئاسى  ئىسىمگه كېلىپ قالدى، ئهگهر ئۇنىڭ دۇئاسى بولمىغان بولسا، ئالالھ بىلهن 
قهسهمكى، ئۇ شهيتان تۈۋرۈككه باغالنغان ھالدا تاڭ ئاتقۇزاتتى، مهدىينه ئهھلىنىڭ بالىلىرى، ئۇنى 

  .ئوينايتتى، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (3	u  "Z  $[$��G � nRg ./A	 qu[ ) P (90b0 �� �	9@  �   
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئابدۇلالھ ئىبنى يهزىيد . 2109
ئۈممهت بۇ مۇسۇلمان (ھهقىقهتهن بۇ ئۈممهتنىڭ ئازابى مۇشۇ دۇنيادا قىلىندى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ھهقىقى مۆئمىن بولسىڭىز، ئازابقا تهييارلىق قىلىپ قويۇڭ .، سهھىھھاكىم توپلىغان) رهتته ئازاب يوقئۈچۈن، ئاخى
)��� ( £��	 ��) £, �/ L $���	 ��) j�I �) �[N*�	 $/'< ��� 	YZ K$R5 �	 "Z L �N@�	 �w  W/ �	b2	 �w  "Z ) q ! ( ��� � .  

ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 2110
ھهقىقهتهن مۇكاپاتنىڭ ياخشىسى، جازانىڭ ئهڭ كاتتىسى، ئالىيسى، بااللهرنىڭ چوڭى :  دېگهنمۇنداق 

ياخشى كۆرسه، ئۇالرنى بااللهر بىلهن سىنايدۇ، رازى  قهۋمنىبىلهن بىلله بولىدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بىرهر 
ان كىشىگه رازىلىق بولىدۇ، كايىغان، ئاچچىقالنغان كىشىگه كايىش، ئاچچىقلىنىش بولىدۇ، تىرمىزى، بولغ

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
�@m5 f� 9^�a	 8I	', �/ .0I$, KZ �r�I� "� !GI� L �* u) �1/ �	 v1i/-) MNm�	 4�  Wr(�� .�I$@�	 j�  >�+5 �2	 �/ $*0�+  "Z 	'

 	L�w15 L"$��, jQ� &'< !�Du) �i�D ���Z  ) $U,$Q �	 qG�) 89R� �/ 9�A j`@10 B $i�/ ³ �[ L ³ �+z	 3I )  . ( " � �� ( M�0�[ \� �   
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئهبۇ ھۈرهيره . 2111

بىر ئىشپىيون ئۆتكهن كېچه نامىزىمنى ئۈزۈۋېتىش ئۈچۈن ماڭا ھهقىقهتهن جىندىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
تېز سۈرئهتته ھۇجۇم قىلدى، ئالالھ ماڭا ئۇنىڭغا قارشى ئىمكانىيهت بهردى، مهن ئۇنىڭ گېلىدىن بوغۇپ، 
تۇتىۋالدىم، ئۇنى سىلهرنى تاڭ ئاتقاندا كۆرۈۋالسۇن، ھهممىڭالر قاراپ بىلىۋالسۇن دهپ، مهسجىدنىڭ 

بىر تۈۋرۈككه باغالپ قويۇشنى ئىراده قىلىپ بولۇپ، قېرىندىشىم سۇاليماننىڭ دۇئاسىنى  تۈۋرۈكلىرىدىن
  .، ئالالھ ئۇنى، ئۇ خار ھالدا قايتۇرۇۋهتتى، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھقويۇۋهتتىمئىسىمگه ئېلىپ، 

 �	 n�@, � �1/ E+10 B ºiD �� W+*10 B $�  "Z ) �D$�  ��	 ( �  M�0�[ \�.  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2112

مهنپهئهت ئېلىنمىغان ئىلىم، ئالالھ يولىدا نهپىقه چىقىم  –ھهقىقهتهن پايدا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ھهسهن، بۇ ھهدىسىدىن، شۇ ئالتۇن كاڭنىڭ قىلىنمىغان ئالتۇن كاڭغا ئوخشايدۇ، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، 

  .چىقىدۇ دېگهنئىگىسى، ئازابالنغاندهك بۇنداق پايدا بهرمىگهن ئىلىم ئىگىسى ئاخىرهتته ئازابلىنىدۇ 
 ) ���� ( ���� '1� ng��	 �  "Z ) �� (G'R�/ ��	 �   

لهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 2113
ھهقىقهتهن كىشىنىڭ تاغىسى، دادىسىنىڭ ئوخشىشى، بىر شاخچىسى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

   .ھېسابلىنىدۇ، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (/ �1_g �/ ���¶ "Z L 9�� n�/ �,�� "Z L I$@2	 d	Iu� $ 	IY "'R�I� L "$1e	 �)$i�	 9�g ¾�z "Z .109a	 L .i/ p� $ ) P ! ( M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2114
ھهقىقهتهن دوۋزاخ ئىچىدىكى كاپىر، دىنسىزنىڭ تېرىسىنىڭ قېلىنلىقى، جاببار، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ۇر، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ بىر چىشى ئۇھۇد تېغىدهك چوڭدۇر، ئۇنىڭ گهزد 42ئالالھنىڭ گېزى بىلهن 
ھهممىسى ئازابنى (جهھهننهمده ئولتۇرىدىغان ئورنى، مهككه بىلهن مهدىينه ئارىلىقىدهك چوڭ، ھهم كهڭدۇر، 

  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) زىياده قاتتىق قىلىش ئۈچۈندۇر
� ¹+5 "� ¥'�� $�� L v/ .R�� .�$) "Z  >1� L �	 &',I >1� W*¼ B �	 L �i� L $/	�� n�� B L BN� ���� >�� sZ L $_10G

 	9�� 9�	L ngI >» �	 L9  ) q G � �� ( ./�¨ �� I'�a	 � .  
مىسۋهر ئىبنى مهخىرهمهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2115

ھهقىقهتهن پاتىمه مېنىڭ بىر پارهم، يۈرهك پارهم بولىدۇ، مهن ئۇنىڭ :  دېگهنۇنداق ئهلهيھى ۋهسهللهم م
دۇچ كېلىپ قېلىشىدىن ئهنسىرهيمهن، ھهقىقهتهن مهن ئالالھنىڭ ئىزنىسىز ھااللنى پاساتقا  –دىندا پىتنه 
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ڭ قىزى بىلهن ھارام، ھارامنى ھاالل قىاللمايمهن، لېكىن، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئالالھنىڭ ئهلچىسىنى
ئالالھنىڭ دۈشمىنىنىڭ قىزى، بىر ئهرنىڭ ئاستىدا مهڭگۈ بىرلهشمهيدۇ، نىكاھالنمايدۇ، بۇ ھهدىسنى ئهلى 

. ، دۈشمهن ئهبۇجهھىلدۇر دېگهنرهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئهبۇ جهھىلنىڭ قىزىغا ئهلچى ئهۋهتمهكچى بولغاندا، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 1988، ئىبنى ماجه دىسھه – 1773ھهدىس، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد  – 18154ئهھمهد 

�$F�	 �{	9/yQ �/ EF/G $� &$(0 .109/ ��$g KZ .�'`�$� .��a	 �'0 p��a	 l$r�) "Z )G(�	GI9�	 \� �   
ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2116

قىقهتهن زور كۆلهملىك ئۇرۇش قوزغالغان جهڭ كۈنلىرىده مۇسۇلمانالرنىڭ ھه:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
شهھهرنىڭ بىر تهرىپىدىكى غوتهت  دېيىلىدىغان دهمهشقبىردىنبىر پاناھلىنىدىغان، قورغانلىنىدىغان جايى، 

 ھهدىس، – 3746جايدۇر، ئۇ قورغان جايى، شام شهھهرلىرىنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇر، ئهبۇ داۋۇد  دېيىلىدىغان
  .ھهدىس، سهھىھ – 20732ئهھمهد 

)���� (�$Rr�	 �{$, 4�  90���	 n�+D �$�1�	 4�  .F{$  n�) "Z  ) q " ! � �� ( ��� �  ) " ( 4,'/ \� � ) " ( .F{$  � .  
ئهنهس، ئهبۇ مۇسا، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2117

ھهقىقهتهن ئائىشهنىڭ ئايالالر ئۈستىدىكى پهزىلىتى خۇددى باشقا تائامالر :  دېگهنلهم مۇنداق ئهلهيھى ۋهسهل
  .، ئهھمهد، تىرمىزى، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھئۈستىدىكى شورپىنىڭ پهزىلىتىگه ئوخشايدۇ

Q pR�I-� .12	 KZ ./$�(�	 �'0 �$�1zA	 "'(@�0 �0�g$_a	 �	�() "Z $+0� ) � (L�  ��	 �   
ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2118

يىل بۇرۇن  40ھهقىقهتهن، مۇھاجىرالرنىڭ پېقىر كىشىلىرى قىيامهت كۈنى بايالردىن :  دېگهنمۇنداق 
  .ھجهننهتكه كىرىپ بولىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھى

 j,LG L� j+(e L� 8I$m�� L� jV�< �/ BZ .09[ n@<� B "� >¬ 9(� $rQ$, nw) !	�i� >, $_1/ �*�'R) .<$� ³Z |9[� $�N) "Z
 ) ! �� (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2119
قىلغان ئىدى، مهن ئۇنىڭ ئورنىغا ئالته  ھهدىيهھهقىقهتهن پاالنى ماڭا بىر تۆگه  :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىلىپ، ياخشىلىقنى قايتۇرساممۇ، ئۇ دائىم مهندىن خاپا بولۇپ، ئاچچىقالۋهردى،  ھهدىيهبوتىالق تۆگىنى 

ياكى  قۇرهيشتىنقىلدىم، پهقهت  مهقسهتقوبۇل قىلماسلىققا  ھهدىيىنىجهزمهن مهن ھېچكشىدىن 
  .،دۇۋهسىي قهبىلىسىدىكىلهردىن قوبۇل قىلىمهن، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھئهنسارىالردىن ياكى سوقهپى

 ) ���� ( q$0Z �	 q$r � BZ 	yQ $_�) �	 &-�0 j�m0 �{$< '[ L ���/ 9@  $_()	'0 B . $�� .R2	 � "Z ) q " � �� ?�$/ (M�0�[ \� �   
زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره ره. 2120

كۈنى بىر سائهت بولۇپ، مۇسۇلمان بهنده شۇ سائهتته قىيامدا  جۈمهھهقىقهتهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بهندىگه تۇرۇپ، ناماز ئوقۇپ، ئالالھدىن بىرهر ياخشىلىقنى سورىغان ھالدا مۇۋاپىق كېلىپ قالسا، ئالالھ ئۇ 

  .شۇ سورىغان نهرسىنى چوقۇم بېرىدۇ، مالىك، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
�� &$(0 $�$� .12	 � "Z :&$(0 �[yz 9�� �1/ nQ90 B ./$�(�	 �'0 "'{$m�	 �1/ nQ90 "$0��	 : �1/ "'�Q9�) "'/'(�) = "'{$m�	 �0�

� �1/ nQ90 ��) E�z� 	'�QG 	Yh) 9� ) � �� ( 9R, �� n_, �  .  
سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2121

بىر ئىشىكى بار بولۇپ، قىيامهت كۈنى  دېيىلىدىغانھهقىقهتهن جهننهتنىڭ رهيھان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، ئۇالردىن باشقا ھېچكىم بۇ ئىشىكدىن كىرهلمهيدۇ، روزا تۇتقۇچىالر ئۇ ئىشىكدىن روزا تۇتقۇچىالر كىرىدۇ

، ئۇالر ئورنىدىن دهس تۇرۇپ، شۇ ئىشىكدىن جهننهتكه كىرىپ كېتىدۇ، ئۇالر كىرىپ  دېيىلىدۇ؟ !قېنى
بولغاندا، بۇ ئىشىككه قۇلۇپ سېلىنىپ، ئۇالردىن باشقا ھېچكىشى كىرهلمهيدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

398 

مهي، شارابقا، لهززهتكه  ئېسىلئالىمالر بۇ ئىشىكنىڭ رهيھان دهپ ئاتىلىشى، روزا تۇتقۇچىالرنى  .ھسهھى
  .قاندۇرغۇچى مهنىسىده بولىدۇ دېدى

9R� I$]A	 E(F5 } �%	 �� L ���	 �� L n�R�	 �� L �$a	 �� .12	 � "Z ) ! �� (M9�� �� .0L$R/ �   
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  مۇئاۋىيه ئىبنى ھهيدهت. 2122

جهننهتته تاتلىق سۇنىڭ دېڭىزى بار، ھهسهلنىڭ، سۈتنىڭ،  ھهقىقهتهن:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
شاخالپ، يېرىلىپ چىقىدۇ، تىرمىزى  ئۆستهڭلهر –ئېسىل مهينىڭ دېڭىزى بار، ئاندىن كېيىن، باشقا ئېرىق 

  .ھهدىس، سهھىھ – 2714ھهدىس، دارمى  – 19197ھهدىس، ئهھمهد  – 2494
� 4�� L �$�m�	 W�$5 L �Ni�	 "B� L �$Rr�	 �R�� �a K$R5 �	 $[9 � $[�[$Á �/ $_1�$� L $_1�$� �/ $[�[$Á |�0 $)�z .12	 � "Z n���$
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ئهبۇ مالىك ئهشئهرى ۋه ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2123

ھهقىقهتهن جهننهتته يۇقىرى دهرىجىلىك بىر بالىخانا، :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
دىن كۆرۈنۈپ بار، ئۈستۈن قهۋهتلىك ئىمارهت بار بولۇپ، ئۇنىڭ تېشى ئىچىدىن، ئىچى تېشى مېھمانخانا

كىشىلهرگه تائام بهرگهن، سۆزىنى ياخشى، مۇاليىم قىلغان، كهينى  مهرتىۋىنىتۇرىدۇ، ئالالھتائاال ئۇ ئالىي 
كهينىدىن كۆپلهپ روزا تۇتقان، كىشىلهر ئۇخالۋاتقان كېچىلهرده ناماز ئوقۇغان كىشىلهرگه تهييارالپ  –

لىغان، سهھىھگه يېقىن ھهسهن، بۇ ھهدىسنىڭ قويدى، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، بهيھهقى، تىرمىزى توپ
  .سهھىھ ھهدىسلهردىن شاھىدى بار
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2124

يهنى (كۈنى كېلىدۇ،  جۈمهبازارغا ھهر ھهقىقهتهن جهننهتته بىر بازار بولۇپ، جهننهت ئهھلى :  دېگهنمۇنداق 
ئۇ بازاردا مىسكه ئهنبهر دۆۋىسى بار بولۇپ، شىمال شامىلى ) كۈنىنىڭ مىقدارىدا كېلىپ تۇرىدۇ جۈمهھهر 

كېچهكلىرىگه شۇ مىسكه ئهنبهرنى چاچىدۇ، ئاندىن  –چىقىش بىلهنال، شامال ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگه، كىيىم 
ـ جامال زىياده بولۇپ، تېخىمۇ گۈزهل، چىرايلىق بولۇپ كېتىدۇ، ئۇالر  ھۆسنجامالىغا  –ئۇالرنىڭ ھۆسنى 

جامالى بىلهن قايتىپ بارسا، ئهھلىلىرى ئۇالرغا، ئالالھ بىلهن  –ئهھلىگه شۇ زىياده قىلىنغان ھۆسنى 
قهسهمكى، سىلهر بىزدىن ئايرىلىپ، ئۇزاق ئۆتمهيال ھۆسنى جامالىڭالر زىياده بولۇپ شۇنداق گۈزهل بولۇپ 

جامالىڭالر زىياده بولۇپ،  –كېتىپسىلهر دهيدۇ، ئۇالرمۇ ئهھلىگه؛ ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىلهرمۇ ھۆسنى 
مانا بۇ سۈرهت، گىرىم بازىرى (شۇنداق گۈزهل بولۇپ كېتىپسىلهر دهيدۇ، ھهر ئىككىسى گۈزهل بولۇپ كېتىدۇ، 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) بولۇشى مۇمكىن
� .12	 � "Z $_Rr(0 $/ �$  .{$/ $_�Á � W0���	 ��a	 G	'2	 �D	��	 y�0 M�^F ) ! � § �� ( ��� �  ) � ( 9R, �� n_, � 

 ) ! � �� ( 9�R, \� �  ) q ! � ( M�0�[ \� � .  
ھهقىقهتهن جهننهتته بىر تۈپ دهرهخ :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2125

ناھايىتى تېز چاپىدىغان، تېز چاپسۇن ئۈچۈن ئىچى تارتىلغان، ئورۇق قويۇلغان ئېسىل كاتتا  بار بولۇپ،
قىلىپ ئات چاپتۇرسا، ئۇ سايىنىڭ بىر چېتىگه ئۈزۈپ  سهيريىل  100ئاتلىق ئادهم ئۇ دهرهخنىڭ سايىسىدا 

رى، مۇسلىم، بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بۇخا) جهننهت دهرهخلىرىنىڭ سايىلىرى شۇنداقتۇر(چىقالمايدۇ، 
تىرمىزىالر ئهنهسدىن بهيھهقى سهھلى ئىبنى سهئىددىن، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئهبۇ سهئىددىن، يهنه 

  .توپلىغان، سهھىھ بهيھهقى تىرمىزى ئىبنى ماجهلهر، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالردىن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2126
ئالالھ يولىدا  دهرىجىلهرنىدهرىجه بار بولۇپ، ئالالھ ئۇ  100ھهقىقهتهن جهننهتته :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 –، ئاسمان  پهرقجهڭ قىلغان مۇجاھىدالر ئۈچۈن تهييارالپ قويغاندۇر، ئىككى دهرىجىنىڭ ئارىلىقىدىكى 
تنى سوراڭالر، جهننه دېگهن فىردهۋسچوڭدۇر، ئالالھدىن سوراپ قالساڭالر،  پهرقتهكئارىسىدىكى  زېمىننىڭ

. ھهقىقهتهن بۇ جهننهت، جهننهتلهرنىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدا ۋه شۇنداقال ئهڭ ئۈستىده، ئۇ ھهممىدىن ئهۋزهلدۇر
جهننهتنىڭ ئۈستىدىال، مۇشۇ جهننهتتىن باشقا جهننهتلهرنىڭ  دېگهن فىردهۋسرهھمانتائاالنىڭ ئهرشىمۇ، 

  .سهھىھئۆستهڭلىرى ئېقىپ چىقىدۇ، ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، 
ئالىمالر بۇ سهھىھ ھهدىسدىن، ئاسمان كۇرسى، ھهتتا، ئهرشمۇ گۈمبهز، يۇمىالق ئىكهن، چۈنكى، 

بولۇپ، ئۈستۈن بولسا، گۈمبهز ھاسىل بولىدۇ، ئىشهنمىسىڭىز بىرهر نهرسىنى ئوتتۇرىنى  ئوتتۇرىدا فىردهۋس
پاتلىنىشىچه، قۇياش، ئاي، ئۈستۈن قىلىپ بېقىڭ، گۈمبهز ھاسىل بولىدۇ دېدى، ھازىرمۇ تهكشۈرۈپ ئىس

باشقا پىالنىتالر، سىستېمىالر، سامان يولى قاتارلىقالر، يۇمىالق گۈمبهز شهكلىده بولۇپ چىقتى، ھهتتا، 
، ئهرش كۇرسى توغرىسىدا ئالالھ  زېمىنيهتته ئاسمان، يهتته .يهرشارىمۇ يۇمىالق، ئېلىپىس شهكلىده ئىكهن

للهمنىڭ سۆزىدىن باشقا سۆز ئېتىبارىغا ئېلىنمايدۇ، چۈنكى، بۇ غهيب ۋه رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه
  .ئالهم، توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ

 9�� ��< 4�  �rQ B L >R� "Y� B L !�I p  B $/ .12	 � "Z ) �� ( 9R, �� n_, � .  
الھۇ ئهلهيھى سهھلى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل. 2127

ھهقىقهتهن جهننهتته كۆز كۆرۈپ باقمىغان، قۇالق ئاڭالپ باقمىغان بىرهر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 نېئمهتلهر –غارايىپ نازۇ  –كىشىنىڭ قهلبىگه، كۆڭلىگه خوتۇر بولۇپ، خىيالىغا كېلىپ باقمىغان ئاجايىپ 

چهكسىزدۇر،  نېئمهت، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، پاراغهتلهر باردۇر –ھاالۋهت، راھهت  – ھۇزۇر، لهززهتلهر، 
ئايهتته سۆزلهنگهن، ئالىمالر بۇ ھهدىسنى ئاشۇ ئايهتكه  – 17بۇ ھهدىسنىڭ ئهسلى مهنبهسى سۈره سهجده 

تهپسىر قىلىشىدۇ، مۇشۇ ئايهت بىلهن مۇشۇ ھهدىس، ۋه جهننهتته، جهننهت ئهھلىگه ئۇالرنىڭ خالىغان 
  .، قهلبىنى ئاجايىپ خاتىرجهم قىلىدۇ، ئالالھ بىزنى شۇالردىن قىلسۇن، ئامىنئايهت دېگهننهرسىسى باردۇر 

 ) ���� ( �$+V �^�	 � "Z ) � (��$g �   
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2128

  .، داۋا باردۇر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھلهرگه شىپاھهقىقهتهن قان ئالدۇرۇشتا نۇرغۇن كېسهل:  دېگهنمۇنداق 
 ) ���� ( N`V MNm�	 � "Z ) q G � �� ² (G'R�/ ��	  

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2129
ن مهشغۇل بولىدىغان، مهشغۇللۇق ھهقىقهتهن ناماز ئىچىده دۇنيانىڭ ئىشلىرىدى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تهسبىھ، ئالالھدىن قورقۇش، جايىدا ئوقۇشالر بار بولغاچقا، خوشۇئ  –يهنى، قىرائهت، زىكرى (باردۇر، 
) بىلهن ئادا قىلىش الزىم بولغاچقا، بىرهر كىشىگه ناماز ئىچىده ساالم قايتۇرۇشقا، جاۋاب بېرىشكه بولمايدۇ

  .بۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھئهبۇ شهيبه، ئهھمهد، بهيھهقى، ئه
 ) ���� ($��9�	 �/� �/ 	yQ $_�) K$R5 �	 &-�0 ���/ 9@  $_()	'0 B . $�� n���	 � "Z  .��� nD ?�Y L q$0Z q$r � BZ M�Qo	 L ) � �� (��$g �   

هلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ. 2130
ھهقىقهتهن كېچىده بىر سائهت بار بولۇپ، مۇسۇلمان بهنده، شۇ سائهتته دۇنيا ۋه ئاخىرهت :  دېگهنمۇنداق 

ئىشىدىن بىرهر نهرسىنى ئالالھتائاالدىن سورىغان ھالدا، مۇۋاپىق كېلىپ قالسا، ھهرقانداق ياخشى نهرسه 
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  .سائهت ھهر كېچىسى باردۇر، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ ، ئالالھ ئۇنى شۇ بهندىگه چوقۇم بېرىدۇ، بۇسورىسا
.���9�	 �_i�+i5 �_1/ .��$ª l$�%	 �, � n2	 ¯�0 f� $_cI "L9� B L .12	 "'�Q90 B $()$1/ �F  ve	 ®/� � "Z : I$1�	 �/ �	�,

 �[IL9� �/ �^10 f� �_)$*D� � �_w0 ) � ( .+0u� �  .  
هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھۈزهيفه ر. 2131

 تۆشۈكىدىنمۇناپىق بار بولۇپ، تۆگه يىڭنىنىڭ  12ھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىم ئىچىده :  دېگهنمۇنداق 
، )ن ئهمهسمۇمكى قهتئىييهنى جهننهتكه كىرىشى (ئۆتۈپ كهتمىگىچه ئۇالر ھهرگىز جهننهتكه كىرهلمهيدۇ، 

ھهتتا ئۇالر جهننهتنىڭ پۇرىقىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ، ئۇ مۇناپىقالردىن سهككىزىگه دهبىيهت كېسىلى تېتىيدۇ، 
ئۈستىده ئاشكارا بولۇپ، تارغاقلىرى كۇپايه بولىدۇ، بۇ كېسهل دوۋزاخ ئوتىدىن بىر چىراغ ئوتتۇر، ئۇالرنىڭ 

  .ھهدىس، سهھىھ – 22229ھهدىس، ئهھمهد  – 4984، سهھىھ، كۆكسىنى تېشىپ چىقىدۇ، مۇسلىم توپلىغان
 ) ���� ( $)u< L $£�/ L $+�Q ®/� � "Z ) �� (9V	I \� �� 9�R, �   

ئىبنى ئهبۇ راشىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى سهئىد . 2132
ئۆزگهرتىلىپ ئىچىدىمۇ يهر يۈتۈپ كېتىش، سۈرهتلىرى  ھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىم :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .كېتىش يهنى ھايۋانالرغا ئۆزگىرىپ قېلىش، ئاسماندىن تاشالر يېغىش يۈز بېرىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( 	y@/ L $�	uD ��(e � "Z ) � �� (�i� \� >1� �$�� �   

هنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهبۇ بهكرىنىڭ قىزى ئهسما رهزىيهلالھۇ ئ. 2133
ھهقىقهتهن سۇقهيىپ قهبىلىسىده كاززاپ بار، ۋه كىشىلهر ئارىسىدا زۇلۇم :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

تىرمىزىدا كاززاپ بولسا، مۇختار ئىبنى ئهبۇ ئۇبهيده، ئۇ (تېرىغۇچى كىشى بار دېدى، پاسات قىلغۇچى، 
كىشىلهر . ۇش يۈسۈفبولسا، ھهججاج ئىبنى پاساتچى داۋاسى قىلغان كاززاپ ئىدى، مۇبىير  پهيغهمبهرلىك

تىرمىزى ) دېيىلدىئادهم چىقارغان  120000ئۇنىڭ زۇلۇم قىلىپ ئۆلتۈرگهن ئادهملهرنىڭ سانىنى ساناپ، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 25735ھهدىس، ئهھمهد  – 4617ھهدىس، مۇسلىم  – 2146
 ) ���� (j�'� � "Z  �$��	 �'t G9R� E0I$�A	 �/ ) ! (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2134
ھهقىقهتهن مېنىڭ ھهۋزى كهۋسهر كۆلۈمنىڭ ئۇرۇق، قاچا، جاملىرى ئاسماندىكى :  دېگهنمۇنداق 

  .توپلىغان، سهھىھ يۇلتۇزالرنىڭ سانىدهك كۆپتۇر، تىرمىزى
 ) ���� ( M�i@�	 &L� �/ �$0�5 $]Z L �$+V .��$R�	 M'^  � "Z ) � (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2135
رنىڭ ئهجۋهت خورمىسى، ھهقىقهتهن مهدىنىنىڭ نهجدگه يېقىن ئۈستۈن تهرىپىدىكى باغال:  دېگهنمۇنداق 

يهنه (ياخشى، كاتتا، خورمىلىرىدا شىپالىق داۋا باردۇر،، ۋه ئۇنى ئهتىگهنده يهپ بهرسه، زهھهر قايتۇرىدۇ، 
مۇسلىم ) دېيىلگهنتهسىر قىلمايدۇ  سېھىربىر خاتىرىده ھهر ئهتىگىنى يهپ بهرسه، ئۇ كىشىگه زهھهر ياكى 

  .ھىھھهدىس، سه – 23344ھهدىس، ئهھمهد  – 3815
 ) ���� (K$R5 �	 $_@c p*�m% ?�) "Z : M$�A	 L ���	 ) ! � (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2136
 كۆرىدىغانشى ھهقىقهتهن سهنده ئالالھ ياخ:  دېگهنئهلچىسىدىن بىر كىشىگه مۇنداق  ئابدۇلقهيسۋهسهللهم 

، چېچهنلىك، كۆيۈنۈش، يهنه بىرى تهمكىنلىك،  مېھرىبانلىقئىككى خىسلهت ئىش بار ئىكهن، بىرسى، 
 – 10746ھهدىسنىڭ ئاخىرى، ئهھمهد  – 25ئالدىراپ كهتمهسلىك، مۆھلهت بېرىش، سۇباتلىق، مۇسلىم 

  .ھهدىس، سهھىھ – 1934ھهدىس، تىرمىزىمۇ توپلىغان، 
 ) ���� (&$/ � "Z  q9�L L .1*) �*gL# JL .1*) ng��	 ) �� (.+0u� �   
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھۈزهيفه. 2137
يهنى ئىلىمدىن، (ھهقىقهتهن كىشىنىڭ مېلىدا پىتنه بار، ئايالىدا، بالىلىرىدا پىتنه باردۇر، :  دېگهنمۇنداق 

) ، جىھاددىن توسۇلۇپ قېلىش، دىنغا مۇسىبهت يېتىپ قېلىش باردۇر، ھهرخىل سىناق، باالالر بارئىبادهتتىن
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 �$��	 �'t G9RD E0I$�A	 �/ ��) "Z L ���	 �/ �$R1� L .�0� p� $D j�'� I9< "Z ) � �� ( ��� � .  
ىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن. 2138

، خۇددى يهمهندىكى سهنئا بىلهن شامدىكى چوڭلۇقىھهقىقهتهن ھهۋزى كهۋسهر كۆلۈمنىڭ :  دېگهنمۇنداق 
شهھهرنىڭ ئارىلىقىدهك يىراق، كهڭدۇر، ھهقىقهتهن ئۇ كۆلده ئاسماننىڭ يۇلتۇزلىرىدهك كۆپ  دېگهنئهيلهت 

  .ر، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھقۇچا، جامالر با –قاچا 
 �0�£1a �	 �@D BZ 9�� !	��R�	 �_�`@0 B .�$/� n[� $F0�< "Z ) �D$�  ��	 (��$g �  )W)	I �� . $)I �� 9Q  

جابىر روپائهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2139
بىرهر كىشى ئۇالرغا ھاالكهت، . خهلقى، ئامانهت ئهھلى قۇرهيشھهقىقهتهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

خىيانهتنى تهلهپ قىلسا، ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ بۇرنىچه دۈم تاشالپ، ھاالك قىلىدۇ، ئىبنى ئهساكىر، تهبرانى، 
  .بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، ھهسهن

 L �['@�� "� !GI� sZ L .@�m/ L .��[$Æ 9_  '�09� $F0�< "Z KZ �	 &',�� "'Rg�5 L $��9�$� O$1�	 Wg�0 "� "'��5 $/� �_+�-5�
 �_@RV L I$m�A	 8G	L >i��� $@RV L� $0G	L O$1�	 ?�, '� = �i5'�� ) ! (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 2140
خهلقى، جاھالىيهتكه، مۇسىبهتكه، زامانى يېقىندۇر،  قۇرهيشھهقىقهتهن :  هندېگئهنسارىالرغا مۇنداق 

 مهقسهتساالم بېرىپ، قهلبىنى مايىل قىلىشنى، كۆڭلىنى ئېلىشنى  –سوۋغا ئازراق ھهقىقهتهن مهن ئۇالرغا 
رازى  ڭالرقايتسادۇنيا بىلهن قايتسا، سىلهر ئۆيۈڭالرغا ئالالھنىڭ ئهلچىسى بىلهن  –قىلدىم، باشقىالر مال 

يول سالسا، ياكى بىر تاغقا يول سالسا، مهن ئهلۋهتته،  يېزىغابولمامسىلهر؟ ئهگهر بارلىق ئىنسانالر  بىر 
بۇخارىدا، . بارىمهن، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ يېزىسىغائهنسارىالرنىڭ يولىغا ماڭىمهن، ئۇالرنىڭ 

  . بۇيرۇغانىگه ھهدىسته ئوخشىشى باردۇر، سهۋر – 15874مۇسلىمدا، ئهھمهدته 
 �$V T�� �)�m0 9�	L ��(D ����	 W�$�� �/ pR@�� p� $_�D �G6 v� 3'�< "Z ) � �� (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2141
رهھمانتائاالنىڭ ئۆزىگه اليىق  قهلىبلىرىھهممه ھهقىقهتهن ئادهم بالىلىرىنىڭ بارلىق، :  دېگهنمۇنداق 

، ئالالھ  قهلبدهكتۇررهۋىشته بار بولغان، ئوخشىشى يوق، بارماقلىرىدىن ئىككى بارماق ئارىسىدا خۇددى بىرال 
  .ئۇالرنى ئۆزى خالىغان تهرهپكه چۆرۈپ بۇرىيااليدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

)���� (�  3uiD ��� j�  $�uD "Z I$1�	 �/ q9R(/ �'@*��) 	9R*/ j�  3uD �) 9�� 4 ) � ( My`a	 �  ) d ( 90# �� 9�R, � .  
مۇغهيرهت سهئىد ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2142

ىرهر كىشىگه يالغان ھهقىقهتهن ماڭا يالغان سۆزلهش، باشقا ب:  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
، مېنى دېدى دهپ ماڭا يالغان سۆزلىسه، ئۇ ئورنىنى دېمىگهننىسۆزلهشكه ئوخشاشمايدۇ، كىم مهن 

بۇ مهنىدىكى .دوۋزاخدىن ئېلىۋالسۇن، يهنى، ئۇ دوۋزاخقا كىرىدۇ، بهيھهقى، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ
  .ھهدىس بارلىق كىتابالردا بار بولۇپ، مۇتىۋاتىردۇر

 )��� � ( $�� q��iD $*�/ ���a	 �w  ��D "Z ) q G C �  ( .F{$  �  .  
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2143

سۆڭىكىنى سۇندۇرۇش، ئۇ تېرىك چاغدا سۇندۇرغاندهك  مېيىتنىڭھهقىقهتهن مۇسۇلمان، :  دېگهنمۇنداق 
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 دېگهننه بىر خاتىرىده مېيىتنىڭ سۆڭىكىنى سۇندۇرۇش، ئۇ تېرىك چاغدا سۇندۇرغاندهك بولىدۇ بولىدۇ، يه
،  دېگهنئهبۇ داۋۇدنىڭ شهرھىسىده يهنى گۇناھىدا ئوخشاش بولىدۇ  دېگهنئىمام مهئابادى ئهۋنۇلمهئبۇد (

ئازار يهيدۇ، ئهلهمنى ھېس  مېيىتئالىم، ئىبنى ھهجهر، ئهبۇ شهيبه، تهييىبى قاتارلىقالر،  دېگهنئىبنى مالىك 
 24188ھهدىس، ئهھمهد  – 1605ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2792ئهبۇ داۋۇد ›  دېگهنقىلىدۇ، خارلىنىدۇ 

  .ھهدىس، ئابدۇراززاق، سهئىد ئىبنى مهنسۇرمۇ توپلىغان، سهھىھ – 25073، –
 ) ���� ( .U�rQ �/ $_090 p� $/ » MN� nD "Z ) �� �� (3'0� \� �   

ئهبۇ ئهييۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2144
ھهقىقهتهن ھهربىر ناماز، ھهرقانداق ناماز ئۆزىنىڭ ئالدىدىكى خاتالىقالرنى ئۆچۈرۈپ :  دېگهنمۇنداق 

  .تاشاليدۇ، يوق قىلىۋېتىدۇ، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
i5'�@� "Z q'�*<$) �jV �_1/ ?�Y 9R� �i� 	9� "h) $eNe �_��  	'g��) 	I$  � ) ! ( 9�R, \� � .  
ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2145

ئۇالرنى كۆرسهڭالر،  ھهقىقهتهن ئۆيۈڭالردا گۈللهندۈرگۈچى جىنالر بار،:  دېگهنجىن توغرىسىدا مۇنداق 
چىقىپ كېتىشكه خهۋهر بېرىپ، ھۇجۇم قىلىپ بېقىڭالر، ئۈچ كۈن ياكى ئۈچ قېتىم شۇنداق قىلىڭالر، ئهگهر 
شۇنىڭدىن كېيىنمۇ سىلهرگه ئۇالردىن بىرهرسى ئاشكارا بولسا، ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر، يهنى يىالننى 

  .ھىھئۆلتۈرۈۋېتىڭالر،ئۇ شهيتاندۇر،تىرمىزى توپلىغان، سه
 ) ���� ( B$(/ E�	 ��$m� "Z ) �� ( .F{$  �  ) n� (89 $��	 9�� \� �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ھۇمهيدى سائىدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 2146
سۆز قىلىش رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ھهقىقهتهن ھهق ئىگىسىنىڭ 

  .يهنى ئېلىشى بار كىشى.، ئهھمهد، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ دېگهنھوقۇقى بولىدۇ 
 ) ���� ( �	�2	 �� M9�@  '�� ./A	 qu[ p/� "Z L $1�/� ./� ni� "Z ) § ( ��� �  .  

ۋهسهللهم مۇنداق ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهنهس رهزىيهلالھۇ . 2147
شۈبھىسىز بۇ ئۈممهتنىڭ ئهڭ  –ھهقىقهتهن ھهربىر ئۈممهتنىڭ ئىشهنچىلىك ئادىمى بولىدۇ، شهك :  دېگهن

  .ئىشهنچىلىك ئادىمى ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھتۇر، ئۇ ئىشهنچىلىك، ئهمىيىن كىشىدۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (a	 ®/� .1*) "Z L .1*) ./� ni� "Z &$ ) P ! (¢$�  �� �RD �   

كهئبى ئىبنى ئىياز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2148
ھهقىقهتهن ھهربىر ئۈممهتنىڭ ئازدۇرغۇچى سىناق پىتنىسى بولىدۇ، مېنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

) نيا بىلهن ئايال كىشى چوڭ سىناق پىتنىسى بولىدۇدۇ –مال (دۇنيادۇر،  –ئۈممىتىمنىڭ پىتنىسى مال 
  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( �$��	 �N,�	 E�Q "Z L $(�Q �0G ni� "Z ) q (O$@  ��	L ��� �   
ئهنهس، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2149

ھهقىقهتهن ھهربىر دىننىڭ ئهخالقى بولىدۇ، ئىسالم دىنىنىڭ ئهخالقى :  دېگهنمۇنداق ئهلهيھى ۋهسهللهم 
  .ھايادۇر، يهنى ئۆزىگه خاس ئهخالقى ھايادۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (�� �i0 X q-rQ� $/ L �Ur£�� �i0 X ��$�� $/ "� ��R0 f� "$k�	 .(�(� 9@  ��� $/ L .(�(� �jV ni� "Z �@�m ) �� �� (�	GI9�	 \� �   
ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2150

ھهقىقهتهن ھهربىر نهرسىنىڭ ھهقىقىتى بولىدۇ، ھهرقانداق بىر بهنده؛ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، يېتىدىغانلىقىغان نهرسه، خاتا كهتمهي، شۇ بهندىگه ھهقىقهتهن تهقدىرده ئۇ بهندىگه يېتىدۇ دهپ پۈتۈلگه

، ئىشهنمىگۈچهتهقدىرده يهتمهيدۇ دهپ پۈتۈلگهن نهرسه ئۇنىڭغا ھهرگىز يېتىپ بارمايدىغانلىقىغا شهكسىز 
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  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) چۈنكى، ئالالھ ئالدىن بىلىپ يازىدۇ(، يېتهلمهيدۇئىماننىڭ ھهقىقىتىگه  
 ) ����(  qL9R5 N) W�$�A$� ���Z yV� "Z L q'gI$) 3I$< L G9, $_@�$� "h) M�*) M�V ni� L M�V �jV ni� "Z ) ! (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قىلىنىدۇكى،  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 2151
، ھېرىسمهنلىك، شوخلۇق، چاققانلىق بولىدۇ، ھهربىر ھهقىقهتهن ھهربىر نهرسه  ئۈچۈن:  دېگهنمۇنداق 

 –چاققانلىقنىڭ ئاجىزلىقى ئۈزۈلۈپ قېلىشى بولىدۇ، ئهگهر ئۇ ھېرىسمهن كىشى، سۆز  ھېرىسمهنلىكنىڭ
يول بىلهن يېقىنچىلىق ئىزدىسه، ئۇنى  ئوتتۇرھالھهرىكهتلىرىده توغرا يول تۇتسا، ئىستىقامهت قىلسا، توغرا، 

ئىزدىسهڭالر بولىدۇ، ئهگهر ئۇ كىشىگه بارماقالر بىلهن ئىشارهت قىلىنسا، ئۇنى قاتاردا  ئۈمىد قىلساڭالر،
يامانلىقتا قىلىنغان كىشىگه بارماقالر بىلهن ئىشارهت دىندا ياكى دۇنيادا  چۈنكى،(، سانىماڭالر، ئېتىبارغا ئالماڭالر

  .ھهدىس، سهھىھ – 2377تىرمىزى ) دېيىلدىۇستهسنا شۇ ئىشارهت كۇپايىدۇر، ئالالھتائاال ساقالپ قالغانالر بۇنىڭدىن م
) ���� ( ?�[ 9() ?�Y yz KZ >�$D �/ L |9*[	 9() ®1, KZ �5�*) "$D �) M�*) M�V ni� L M�V n  ni� "Z ) �[ (L�  ��	 �   

هسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ. 2152
ھهقىقهتهن ھهربىر ئهمهل ئۈچۈن قىزىقىش، ھېرىسمهنلىك بولىدۇ، ھهربىر :  دېگهنمۇنداق 

بولىدۇ، كىمنىڭ قىزىقىشى، ھېرىسمهنلىكى  ۋاقتىئاجىزلىشىپ، ئۈزۈلۈپ قالىدىغان  ھېرىسمهنلىكنىڭ
ئۇ ھىدايهت تاپقان  ئاجىزلىشىپ قېلىشىمۇ مېنىڭ سۈننىتىم بويىچه، مېنىڭ سۈننىتىمگه بولسا، همھ ئاخىرىدا

بولىدۇ، توغرا يولدا بولىدۇ، كىمنىڭ ئۇنداق بولماي، باشقىچه بولسا، مېنىڭ سۈننىتىم بويىچه بولمىسا، ھاالك 
  .بولىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �*,	 91  �� ¥�R0 ./$�(�	 �'0 �	'� IG$z ni� "Z ) �� j��$�r�	 ( ��� � .  
ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھ. 2153

ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى ھهربىر خىيانهتچىنىڭ بىردىن بايرىقى بولىدۇ، ئۇ خىيانهتچى، :  دېگهنمۇنداق 
  .ئارقىسىغا، كۆتىگه قادالغان ئاشۇ بايراق بىلهن تونۇلىدۇ، ئهھمهد، تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �	�2	 �� M9�@  '�� v�/� L $1�/� Å� ni� "Z ) �� (�  �   
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2154

ھهقىقهتهن ھهربىر پهيغهمبهرنىڭ ئهڭ ئىشهنچىلىك ئادىمى بار، مېنىڭ ئىشهنچىلىك ئادىمىم :  دېگهنمۇنداق 
  .، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھبولىدۇهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھ ئ

 y�b�	 8I	'� "Z L $0I	'� Å� ni� "Z ) ! § ( ��$g �  ) P ! ( j�  � .  
جابىر ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2155

ر پهيغهمبهرنىڭ ھاۋارىيى يېقىن ئادىمى ھهمراھى باردۇر، ھهقىقهتهن ھهربى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 – 2634رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدۇر، بۇخارى  زۇبهيرجهزمهن مېنىڭ ھاۋارىيىم ھهمراھىم ياردهمچى ساھابهم 

ھهدىس، ھاكىم ۋه  – 119ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 3678ھهدىس، تىرمىزى  – 4436ھهدىس، مۇسلىم 
  .ھهدىس، سهھىھ – 14408ئهھمهد 

 MGI	L �[��D� "'D� "� 	'gI� sZ L MGI	L ��D� �_0� "'[$@*0 �]Z L $�'� Å� ni� "Z ) ! (M�� �   
سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2156

ولۇپ، ئۇالر قايسىسىنىڭ ھهقىقهتهن ھهربىر پهيغهمبهرنىڭ بىردىن ھهۋزى كۆلى بار ب:  دېگهنمۇنداق 
كېلىدىغان كىشىلىرى كۆپ بولۇشىنى باھالىشىپ، ماختىشىپ كېتىدۇ، ھهقىقهتهن مهن، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا، 

  .كۆلىگه كېلىدىغان كىشىلىرى ئهڭ كۆپ بولۇشۇمنى بهكمۇ ئۈمىد قىلىمهن، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
Z L �� ��^*,$) �*/� � $� $ G 9< M' G Å� ni� "Z./$�(�	 �'0 ®/A . $+V ¤' G !-@*Q	 s) � �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2157
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بولىدىغان دۇئا بار بولۇپ، ئۇالر دۇئالىرىنى  ئىجابهتھهقىقهتهن ھهربىر پهيغهمبهر ئۈچۈن :  دېگهنمۇنداق 
بولۇپ، سورىغىنى بېرىلىپ بولدى، ھهقىقهتهن مهن  ئىجابهترىسىدا قىلىپ بولدى، دۇئالىرى ئۈممىتى توغ

  .شاپائهت قىلىشىمغا ئېلىپ قويدۇم، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ دۇئايىمنى قىيامهت كۈنى ئۈممىتىم ئۈچۈن
 ) ���� ( \I n��Q L \� j��L "Z L p�@1�	 �/ MBL Å� ni� "Z ) ! (	 �  G'R�/ ��.  

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2158
ھهقىقهتهن ھهربىر پهيغهمبهرنىڭ پهيغهمبهرلهردىن يېقىن دوستى بولىدۇ، شهك :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ستى بولغان مېنىڭ بوۋام ئىبراھىم شۈبھىسىز مېنىڭ يېقىن دوستۇم، ھهبىيبىم رهببىمنىڭ خهلىيلى، دو –
  .ھهدىس، سهھىھ – 3879ھهدىس، ئهھمهد  – 2921، ئاندىن ئايهتنى تىالۋهت قىلدى، تىرمىزى ئهلهيھىسساالمدۇر

 ) ���� ( >@�*�	 $/ ?� "Z ) q (\� �   
هلهيھى ئۇبهي ئىبنى كهئبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ. 2159

ھهرىكهتته سهن ساۋاب ئۈمىد قىلغان ئهجىرنى نىيهت  –ھهقىقهتهن ھهربىر سۆز :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .قىلغان نهرسه، ساڭا يېتىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( ?*(+� L ?@m� I9< 4�  �gA	 �/ ?� "Z ) P (.F{$  �   
ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايه. 2660
 –جاپا قىيىنالغان ھهقىقهتهن سهن ئۈچۈن،سهن چىقىم قىلغان نهپىقىلىرىڭنىڭ، :  دېگهنمۇنداق 

  .مۇشهققهتلىرىڭنىڭ مىقدارىدا ئهجىر، ساۋاب بولىدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( .gIG M'rQ ni� �i� "Z ) � (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2161
ھهقىقهتهن سىلهر ئۈچۈن ھهربىر قهدهم ئۈچۈن بىر :  دېگهنئۆيلىرى مهسجىددىن يىراق كىشىلهرگه مۇنداق 

قهدهمگه بىردىن دهرىجه  مهسجىدگه ماڭغان ياكى ئالالھ يولىدا ماڭغان ھهربىر(دهرىجه يېزىلىپ تۇرىدۇ، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 14462ھهدىس، ئهھمهد  – 1067مۇسلىم ) يېزىلىدۇ

 ) ���� ( E0�r�	 I$1D 	I$1/ L |'� �N,Ñ� "Z ) P (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2162

ھهقىقهتهن ھهربىر يولنىڭ مۇنار بهلگىسى بولغاندهك، ئىسالم دىنىنىڭمۇ مۇنار :  هندېگۋهسهللهم مۇنداق 
ئىسالم دىنىنىڭ توغرا يول بهلگىلىرى، كۆرسهتمىلىرى باردۇر، سىز بۇ يول بهلگىسىگه قاراپ (بهلگىسى بار، 

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) مېڭىڭ شۇ چاغدا توغرا يول تاپىسىز، 
� �/ .��6 K$R5 � "Z�� $_<I� L $_1��� ���Z $_@�� L p�$m�	 qG$@  3'�< �i�I .��6 L ¢IA	 n[(.@1  \� �   

ئهبۇ ئهنبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2163
دۇر، پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ ئهھلىدىن قاچا، تاۋاق بار زېمىنھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئۈچۈن :  دېگهنمۇنداق 

، دىللىرىدۇر، بۇ دىلالرنىڭ ئالالھقا دوستراق،  قهلىبلىرىقاچىسى سالىھ، ياخشى بهندىلىرىنىڭ 
سۆيۈملۈكرهكى، مۇاليىم، يۇمشاقراق بولغىنىدۇر، يهنى ياش تۆككىنى، زىكرى بىلهن ئهسلهپ تۇرغىنىدۇر، 

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
m*  $/	'<� K$R5 � "Z�[yz KZ $�'�) �_1/ $_ b� $['R1/ 	Yh) $['�u� $/ �_�) $[�(0 L G$@R�	 W)$1a �R1�$� �_  ) �$�< � $��9�	 \� ��	
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2164

بار، ئالالھ بهندىلهرنىڭ مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن  قهۋملهرقهتهن ئالالھتائاال ئۈچۈن خاس ھهقى:  دېگهنمۇنداق 
بهندىلهرگه تاپشۇرۇپ بېرىپ تۇرسا،  نېئمهتلهرنىئاتا قىلىدۇ، بۇ خاس كىشىلهر ئۇ  نېئمهتئۇالرغا مهخسۇس 
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بهرمهي  بهندىلىرىگهالھنىڭ ئال ېئمهتنىن ئۇئهگهر ئۇالر .ئۇالرنىڭ ئىچىده مۇقىم تۇرغۇزىدۇ نېئمهتنىئالالھ ئۇ 
ئىبنى .بىرىدۇ يۆتكهپتارتىپ ئېلىۋېلىپ ئۇالردىن باشقىالرغا  نېئمهتنىچهكلهپ قويسا،ئالالھ ئۇالردىن ئۇ 

  .ئهبۇددۇنيا،ئهبۇنۇئهيم،تهبراني،توپلىغان سهھىھ
O$1�	 �/ p�[� K$R5 � "Z : �*�$Q L �	 n[� �[ "6�(�	 n[� ) P q " �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2165
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئۈچۈن كىشىلهردىن يېقىن ئهھلى باردۇر، قۇرئان ئهھلى، ئالالھنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

 3192ھهدىس، دارمى  – 211ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 11844ئهھلى، ئاالھىده خاس كىشىلىرىدۇر، ئهھمهد 
 :شهرھىيلىگهنھهدىس، نهسهئى، ھاكىممۇ توپلىغان، ئىمام ئىبنى ئهسىير بۇ سهھىھ ھهدىسنى مۇنداق  –

، دوستى، يېقىن  دېگىنىئهمهل قىلغانالر ئالالھنىڭ خاس كىشىلىرى، ئهۋلىيا دوستلىرى بولىدۇ، ئهھلى 
  .»ئېلىندى هدىسدىنغهربۇلھناھايهت «،  دېگهنمهنىده  دېگهنكىشىسى ئهۋلىيا  

 ) ���� (.12	 nQG $[$m�� �/ 	9�	L BZ .{$/ $�	 pR�5 L .R�5 K$R5 � "Z  ) q ! � ( M�0�[ \� �  ) �D$�  ��	 ( �  � .  
ئهبۇ ھۈرهيره، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى .2166

سۈپىتى باردۇر، كىم  –ئىسىم  99يهنى 100ھهقىقهتهن ئالالھتائاالنىڭ بىرسى كام :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
سۈپهتلهرنى يادا ئېلىپ، چۈشىنىپ ئهقىده قىلسا، جهننهتكه كىرىدۇ، بهيھهقى،تىرمىزى،ئىبنى  –بۇ ئىسىم 

  .ماجه،ئىبنى ئهساكىر توپلىغان،سهھىھ
 ) ���� (L yz .{$/ $�	 pR�5 L .R�5 K$R5 � "Z �5'�	 �c �5L '[ L .12	 nQG BZ 9�� $_w+c B 9�	 ) � (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2167
ىم ئىس 100سۈپهت باردۇر، بىرسى كام  –ئىسىم  99ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئۈچۈن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

سۈپهتتۇر، كىم بۇ ئىسىمالرنى يادا ئېلىپ، مۇھاپىزهت قىلسا، دائىم ئوقۇپ ئېتىقاد قىلسا، ئۇ جهننهتكه  –
  .، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ كۆرىدۇكىرىدۇ، ئالالھ تاق، بىردۇر، تاقنى ياخشى 

 ) ��� ( �,'*�$� O$1�	 "')�R0 	G$@  K$R5 � "Z ) I	b@�	 ��i�	 (��� �   
نهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئه. 2168

ھهقىقهتهن، ئالالھتائاالنىڭ خاس بهندىلىرى بار بولۇپ، ئۇالر كىشىلهرنى پاراسهت، ئاالمهت :  دېگهنمۇنداق 
بهزار، ) نۇر بىلهن قارايدۇ، ئۇالر ۈنكىچ بىلىۋالىدۇيهنى قانداق كىشى ئىكهنلىكىنى (بىلهن تونىۋالىدۇ، 

  .ھهكىيىم توپلىغان، ھهسهن
.�$^*�/ M' G �_1/ 9@  ni� .��� L �'0 nD � �$(*  K$R5 � "Z)��(�0'� 9�R, \� L� M�0�[ \� �  (��$g  

ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد، جارى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2169
كۈندۈزده  –ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ئۈچۈن ھهربىر كېچه :  دېگهنلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق سهللهلالھۇ ئه

دوۋزاخدىن ئازاد قىلىنىغان ئازادكهردىلهر باردۇر، ئۇ ئازادكهردىلهردىن بولغان ) بولۇشى مۇمكىن رامزاننىڭ(
  .ان، سهھىھبولىدىغان دۇئا باردۇر، ئهھمهد، سهمىۋيھ توپلىغ ئىجابهتھهربىر بهنده ئۈچۈن 

 .��� nD � ?�Y L I$1�	 �/ �$(*  �r) nD 91  K$R5 � "Z ) q ( ��$g �  ) �[ �� �� ( ./$/� \� � .  
جابىر، ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2170

كۈنلىرى ھهربىر ئىپتار قىلىنغاندا، رامزان ن ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ئۈچۈ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
دوۋزاخدىن ئازاد قىلىنىپ كېتىدىغان ئازادكهردىلهر باردۇر، ئاشۇ دوۋزاخدىن نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازاد قىلىش 

ھهدىس، ئهھمهد، تهبرانى، بهيھهقىالر  – 1633ئېيىنىڭ ھهربىر كېچىسىده باردۇر، ئىبنى ماجه رامزان بولسا، 
  .پهزىلىتى، ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه پهزلىدۇر رامزاننىڭبۇ . نتوپلىغان، ھهسه

 4�/ ng-� q91  �jV nD L 4r � $/ �� L uQ� $/ K$R5 � "Z ) q " G � �� ( 90# �� ./$,� � .  
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ئۇسامهت ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2171
ھهقىقهتهن، ئالالھتائاالنىڭدۇر ئالغىنى، ئالالھقا :  دېگهننهۋرىسى ئۆسۈپ كهتكهنده، مۇنداق  ۋهسهللهم بىر

، بۇ ھهدىسنى يېزىقلىقتۇرخاستۇر بهرگىنى، ھهربىر نهرسه ئالالھنىڭ نهزلىده مهلۇم ئهجهل، مۇددهت بىلهن 
  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،. 2172
رهھمهتتىن بىرنى جىنالر،  100رهھمهت بولۇپ، شۇ  100ئالالھتائاال ئۈچۈن :  دېگهنۋهسهللهم  مۇنداق 

باشقا جانلىقالر ئارىسىغا نازىل قىلىپ چۈشۈردى، ئۇالر شۇ بىر رهھمهت  ھاشاراتلهرئىنسانالر، ھايۋانالر، بارلىق 
ياۋايى ھايۋانالرمۇ باشقا يىرىتقۇچ  ۋهھشىيشهپقهت قىلىشىدۇ،  –، رهھىيىم سهۋهبىدىن ئۆزئارا كۆيۈنىدۇ

رهھمهتنى ئالالھتائاال قىيامهت كۈنى بهندىلىرىگه  99قىلىپ كۆيۈنىدۇ، قالغان  مېھرىبانلىققۇشالرمۇ بالىلىرىغا 
مۇسۇلمان ئالالھنىڭ رهھمىتى ياخشى (شهپقهت قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ قويدى، ساقالپ قويدى،  –رهھىيىم 

  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) مۆئمىنلهرگه، ياخشىالرغا بهك يېقىندۇر
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره . 2173
ھهقىقهتهن، ئالالھتائاالنىڭ كىشىلهرنىڭ ئهمهللىرىنى يازىدىغان كاتىپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نى پهرشىتىلهردىن باشقا زىياده ساياھهتچى پهرىشتىلىرى بولۇپ، ئۇالر يولالرنى ئايلىنىپ زىكرى ئهھلىلىرى
بىرىنى توۋلۇشۇپ، بۇياققا  –تاپسا، ئۆزئارا بىر  قهۋمنىئىزدهيدۇ، ئالالھنى ئهسلهۋهتقان بىرهر جامائهت 

ھاجىتىڭالرغا كېلىڭالر، دهپ نىدا قىلىشىدۇ، پهرىشتىلهر ئۇ زىكرى ئهھلىنى قاناتلىرى بىلهن دۇنيا ! كېلىڭالر
ىنمۇ ئالىمراق، بىلىپ تۇرۇپ، بهندىلىرىم نېمه ئاسمىنىغىچه قورشىۋالىدۇ، ئۇالرنىڭ پهرۋهردىگارى ئۇالرد

  .دهۋاتىدۇ؟ دهپ سورايدۇ
  .، ھهمده ئېيتىپ، سىلىنى ئۇلۇغالۋاتىدۇ دهيدۇ تهكبىرئۇالر سىلىگه تهسبىھ، : پهرىشتىلهر 

  ،ئۇالر، ياق، ئالالھ بىلهن قهسهمكى،ئۇالر سىلىنى ھهرگىز كۆرمىگهن دهيدۇئۇالر مېنى كۆرگهنمۇ؟ دېسه: ئالالھ
ئهگه ئۇالر مېنى كۆرگهن بولسا، قانداق بوالتتى؟ دېسه، ئۇالر، ئهگهر سىلىنى كۆرگهن بولسا، : الالھئ 

، تهكبىر، تېخىمۇ كۆپ تهسبىھ، سىلىنى تېخىمۇ ئۇلۇغالپ كېتهتتى، سىلىگه تېخىمۇ قاتتىق ئىبادهت قىالتتى
  . ھهمده ئېيتىپ كېتهتتى دهيدۇ

  .پهرىشتىلهر، ئۇالر سىلىدىن جهننهتنى سوراۋاتىدۇ: ۇ؟ دهيدۇئۇالر مهندىن نېمىنى سوراۋاتىد: ئالالھ
  ئۇالر جهننهتنى كۆرگهنمۇ؟: ئالالھ

  .پهرىشتىلهر؛ ياق، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر جهننهتنى كۆرۈپ باقمىغان
ى ئهگهر ئۇالر جهننهتنى كۆرگهن بولسا، قانداق قىالتتى؟ دېسه، پهرىشتىلهر، ئهگهر ئۇالر جهننهتن: ئالالھ
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  .كۆرگهن بولسا، جهننهتكه تېخىمۇ قاتتىق ھېرىسمهن بوالتتى، بهك قىزىققان بوالتتى، قاتتىق تهلهپ قىالتتى دهيدۇ
  .، ئۇالر سىلىگه سېغىنىپ، دوۋزاخدىن پاناھ تىلهۋاتىدۇئۇالر نېمىدىن پاناھ تىلهۋاتىدۇ؟، پهرىشتىلهر: ئالالھ
اق  ئى رهببىم، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر دوۋزاخنى ئۇالر دوۋزاخنى كۆرگهنمۇ؟ پهرىشتىلهر، ي: ئالالھ

ئۇالرغا ئهگهر دوۋزاخنى كۆرگهن بولسا، قانداق بوالتتى؟ دېسه، ئۇالر، ئهگهر : ئالالھ.كۆرمىگهن دهيدۇ
دوۋزاخنى كۆرگهن بولسا، ئۇنىڭدىن تېخىمۇ قاتتىق قاچاتتى، تېخىمۇ قورققان بوالتتى دهيدۇ، ئاندىن  

مهن سىلهرنى گۇۋاھچى قىلىمهن، جهزمهن ئۇالر ئۈچۈن مهغپىرهت قىلدىم دهيدۇ، ئاندىن ئالالھ، ئۇالرغا 
بىرى، ئۇالرنىڭ ئىچىده باشقا ھاجهت بىلهن كېلىپ، بىلله ئولتۇرۇپ قالغان، لېكىن ئۇالرنىڭ  پهرىشتىلهردىن

الھىده بىر جۈملىسىدىن ئهمهس بىر كىشى بار، دهيدۇ، ئالالھ، ئۇالرغا؛ بۇ ئهھلى زىكرى شۇنداق ئا
كىشىلهركى، بۇالرنىڭ سهۋهبىدىن ئۇالر بىلهن بىلله ئولتۇرغان كىشىمۇ شهقى ھېسابالنمايدۇ دهيدۇ، ئهھمهد، 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
  :ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى

  .باشقا ساياھهتچى پهرىشتىلهر باردۇر كاتىپىنلهردىنكىرامهن . 1
  .ىنى ئىزدهيدۇئۇالر زىكرى ئهھلىنى ئىلىم مهجلىس. 2
  .پهرىشتىلهر ئۆزئارا سۆزلىشىدۇ، توۋلىشىدۇ، بىز بىلمهيمىز. 3
  .قىلىپ سۆزلىشىدىغانلىرى باردۇرخىتاب پهرىشتىلهردىن،ئالالھ تائاال بىلهن .4
ئالالھ بىلىپ تۇرۇپ سورايدۇ، بۇنى ھهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىزگه بىلسۇن دهپ . 5

  .سۆزلهپ بهردى
  .سانانىڭ پهزىلىتى بار –، ھهمدۇ  تهكبىرتهسبىھ، . 6
  .بهندىلهر بۇ دۇنيادا ئالالھنى كۆرهلمهيدۇ. 7
  .كۆرگهن بولسا، ئىش باشقىچه بوالتتى. 8
  .، ھازىرمۇ باردۇرمهۋجۇتتۇرجهننهت، دوۋزاخ . 9

  .بهندىلهر بۇ ئىككىسىنى كۆرهلمهيدۇ. 10
  .كۆرگهندهك ئىبادهت قىاليلى ھېلىھهممۇبىز  كۆرگهن بولسا، ئىشالر باشقىچه بوالتتى،. 11
 .ياخشىالرغا ھهمراھ بولغان ياخشى ھېسابلىنىدۇ. 12
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ھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 2174

ساياھهتچى پهرىشتىلىرى بولۇپ، ئۇالر زېمىندا ھهقىقهتهن، ئالالھتائاالنىڭ بۇ : دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق 
ماڭا، ئۈممىتىم ماڭا يوللىغان دۇرۇت، ساالمالرنى يهتكۈزۈپ تۇرىدۇ، ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ھهببان 

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2175
مهلۇم پهرىشتىلىرى بار بولۇپ، ئۇالر ئىنساندىكى  زېمىنداھهقىقهتهن، ئالالھتائاالنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

اخشىلىق، يامانلىق ئهھۋاللىرىنى ئادهم بالىلىرىنىڭ تىللىرى ئارقىلىق ئىلھام بىلهن سۆزلهيدۇ، ئىلھام قىلىدۇ، ي
  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ئهممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2176
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ھهقىقهتهن ئالالھتائاالنىڭ بىر پهرىشتىسى بار بولۇپ، ئالالھ ئۇ پهرىشتىگه بارلىق :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
سۆزلىرىنى ئاڭالپ تۇرۇش قابىلىيىتىنى، ئىقتىدارنى بهرگهن، ھهرقانداق بىر كىشى  بهندىلهرنىڭ قىلىشقان

ھهرقانداق جايدا ھهرقانداق بىر تىل بىلهن ماڭا دۇرۇت، ساالم يوللىسا، ئۇ دهرھال ماڭا يهتكۈزۈلىدۇ، 
نىڭ ھهقىقهتهن مهن رهببىمدىن قانداق بهنده ماڭا بىر قېتىم دۇرۇت، ساالم يوللىسا، ئۇنىڭغا، ئۇ

  .رهھمهت بېرىشنى سورىغان ئىدىم، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن 10ئوخشىشىدهك 
 ) ��� ( $��`/ �/ �F�	 W�r5 f� E�`0 B 3�`a	 L ��Fa	 p� $/ �� 	�m/ p� $/ ¢�  $�$� .�'*�� "Z ) �� (&$�  �� "	'+� �    

ىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ سهپۋهن ئىبنى ئهسسال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىن. 2177
ئىشىكى ئوچۇقتۇر، ئۇنىڭ ئىشكىنىڭ ئىككى يان  تهۋبىنىڭھهقىقهتهن : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئىشىكى، قۇياش كىرگهن جايدىن  تهۋبىنىڭئارىلىقىدهك كهڭدۇر،  مهغرىبنىڭياغاچ ئارىلىقى، مهشرىق بىلهن 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) تۈگهپ كېتىدۇ پۇرسهتلېكىن، ئۆلسه (چه بار، قىيامهتكى ئۇتاقىلىپ قالمايدۇ، چىقمىغۇچه
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لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 2178
نامىزىنىڭ  پېشىنبار،  ھهقىقهتهن  ۋاقتىئاخىر  –ھهقىقهتهن نامازنىڭ ئهۋۋهل :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

يهنى (كىرگهن ۋاقىتتۇر،  ۋاقتىبولسا، ئهسىرنىڭ  ۋاقتى، كۈن قايرىلغان ۋاقىتتۇر، ئاخىرقى  ۋاقتىئهۋۋهلكى 
كىرگهن ۋاقىتتۇر، يهنى ھهر  ۋاقتىئۇنىڭ  ۋاقتىقهتهن ئهسىرنىڭ ھهقى) كىرگىچىلىكتۇر ۋاقتىئهسىرنىڭ 

بولسا، كۈن سارغىيىپ  ۋاقتىنهرسىنىڭ سايىسى ئۆزىدهك ئىككى ئوخشاش بولغان ۋاقىتتۇر، ئاخىرقى 
بولسا، شهپهق  ۋاقتىكۈن كىرىشى بىلهنال بولىدۇ، ئاخىرقى  ۋاقتىشام نامىزىنىڭ  ھهقىقهتهنقېلىشتۇر، 

بولسا، شهپهق، ئاقلىق يوقىغاندا  ۋاقتىھهقىقهتهن خۇپتهننىڭ بىرىنچى . ۇر، ئۇ قىزىللىقتۇريوقالغان ۋاقىتت
بولسا، سۈبھى  ۋاقتىبولسا، يېرىم كېچىگىچه بولىدۇ، ھهقىقهتهن بامداتنىڭ تۇنجى  ۋاقتىبولىدۇ، ئاخىرقى 

  .هد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، ئهھمبولسا، كۈن چىقىش ئالدىدا ئاخىرلىشىدۇ ۋاقتىبولىدۇ، ئاخىرقى  يورۇغاندا
 ) ���� ( ��$m�	 �{$m�� $/ n�/ �gA	 �/ �D$F�	 � $r�� "Z ) P ( M�0�[ \� �  .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2179
قىلىپ روزا تۇتقان  سهۋرلىغان كىشىگه ھهقىقهتهن، تائام يهپ شۈكرىسىنى قىال:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئوخشاش ئهمهس، ساۋاب  ئهجرىيهنى بۇ ئىككىسىنىڭ ساۋابى، (كىشىگه ئوخشاش ئهجىر، ساۋاب بولىدۇ، 
  . ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) بېرىلىشته ئوخشاش

 ) ���� ( Y$R/ �� 9R, $t $_1/ $�g$� 9�� "$D '� .r`� ~(�� "Z ) �� (.F{$  �   
رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئائىشه. 2180

ھهقىقهتهن قهبره تارىيىپ قىسىدۇ، بېسىم بىلهن گىرهلهشتۈرىدۇ، ئۇنىڭدىن بىرهر كىشى :  دېگهنمۇنداق 
ىڭغا قارىغاندا، شۇن(بولسا، ئهلۋهتته، سهئىد ئىبنى مۇئاز نىجاد تېپىپ قۇتۇلغان بوالتتى،  قۇتۇاللىغان

قۇتۇلۇش مۇمكىن ئهمهس، لېكىن، شېھىد بولغانالرنىڭ قۇتۇلۇشقا ھهدىس بار، بىز دائىم پاناھ تىلهپ 
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) تۇرايلى
 ) ���� ( ·0�< yz �/ p�g��	 M'< n�/ jV�(�� "Z ) P �� �� (y@g �   

دۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جۇبهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى. 2181
ھهربىر كىشىگه ئۇالردىن باشقىالردىن ئىككى ئهرنىڭ قۇۋۋىتى  قۇرهيشلهردىنھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 
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  . بېرىلگهن، ئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( $�'� .)'¶ M9�	L M���� �/ .�% .12	 � �/��� "Z �_�R� |�0 N) �/�a	 �_��  ¥'r0 "'�[� $_�) �/��� N�/ "'*,
 $�R� ) � (4,'/ \� �   

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2182
ۋاك گۆھهر، ھهقىقهتهن ھهربىر مۆئمىن ئۈچۈن جهننهتته ئاالھىده بىردىن ئىچى كا:  دېگهنمۇنداق 

ئهھلى ئاياللىرى  چېدىرىدامىيلدۇر، مۆئمىننىڭ ئۇ  60بار بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى  چېدىرزهبهرجهتتىن ياسالغان 
بىرىنى كۆرهلمهيدۇ، مۇسلىم  –بىر  هھلىلهرئ ئۇبار، مۆئمىن ئۇالرنى تاۋاپ، زىيارهت قىلىپ تۇرىدۇ، لېكىن، 

  .ھهدىس، سهھىھ – 18850، ئهھمهد ھهدىس – 2452ھهدىس، تىرمىزى  – 4501ھهدىس، بۇخارى  – 5070
 ) ���� ( 	'/'() M#$1g �*0�I 	Yh) $ b) !'�� "Z ) �� " (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2183
ۇر، جىنازىنى كۆرسهڭالر، نهرسىد چۆچۈتىدىغان، قورقۇنچلۇقھهقىقهتهن ئۆلۈم :  دېگهنمۇنداق 

  .ئورنۇڭالردىن تۇرۇڭالر، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( E� ./$�(�	 �'0 ��*,	 �a 9_F0 p*+V L $�$�� �^�	 	u� "Z ) P �� (O$@  ��	 �   

ئهلهيھى  ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2184
 لېۋىھهقىقهتهن بۇ تاشنىڭ يهنى ھهجهر ئهسۋهدنىڭ قىيامهت كۈنى تىلى، ئىككى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بولىدۇ، قىيامهت كۈنى ئۇنى سۆيگهن كىشىگه ھهق راستلىق بىلهن گۇۋاھلىق بېرىدۇ، ئىبنى ھهببان، ھاكىم 
  .توپلىغان، سهھىھ

�z 	Yh) ·�'�	 9�	L-D 9�	L� n��	 qu� "Z 	ui[ �� 	'�R)$) �jV $_1/ �i@ ) � ��4  ( ¯09Q �� W)	I � .  
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  خهدىچهراپىئ ئىبنى . 2185

ياۋايى ھايۋانالرنىڭ قاچقانلىرى بولغاندهك،  ۋهھشىي، ھهقىقهتهن بۇ تۆگىلهرنىڭمۇ  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قاچقاقلىرى باردۇر، ئهگهر تۆگىدىن بىرهرسى سىلهرگه غالىب كېلىپ قاچسا، ئۇنى ئاشۇنداق بىر  شىيۋهھ

ئهھمهد، ) بولىدۇ يېسهڭالريهنى، ئوقيا ئېتىپ، نهيزه ئېتىپ بىسمىلال دهپ ئۆلتۈرسهڭالر، (تهرهپ قىلىڭالر، 
  .بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

�)$D ��h) q'�*<$) BZ L �[Y "h) $eNe $_��  	'g��) $_1/ $U�V �*0�I 	Yh) �/	'  !'�@�	 qu� "Z ) � (9�R, \� �   
ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2186
رهتلىك جىنالردىن ئاۋاتالشتۇرغۇچىالر باردۇر، ھهقىقهتهن بۇ ئۆيلهر ئۈچۈن يىالن سۈ:  دېگهنمۇنداق 

ئۇالردىن بىرهرسىنى كۆرسهڭالر، ئۈچ قېتىم ياكى ئۈچ كۈن چىقىپ كېتىش توغرىسىدا خهۋهر بېرىڭالر، ئهگهر 
  .كاپىر جىندۇر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ دېگهن، چىقىپ كهتمىسه، ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر، ئۇ كهتسه،  كهتكهنچه بولىدۇ

 ) ���� ("Z  $�G ��¡  ���	 vR0¡  ) �3  ( O$@  ��	 �  ) q (��� �   
ئىبنى ئابباس، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2187

شۇنىڭ ئۈچۈن ئاغزىنى (ھهقىقهتهن سۈتنىڭ قايمىقى، يېغى بار ئىكهن، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .قى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، تىرمىزىالر توپلىغان، سهھىھبهيھه) چايقىغان

 .12	 � $R��/ �� "Z ¡  ��[	��Z q9�L vR0¡  ) �3  (�	~�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بهررائى. 2188
 ئىنىك ئانىسى ئېمىتكۈچىجهننهتته ئۇنى  مغاباالم ئىبراھى ھهقىقهتهن: دېگهنمۇنداق 

  .داۋۇد توپلىغان، سهھىھ بهيھهقى،نهسهئى،تىرمىزى،ئهبۇ،بار
 ) ���� (�V$�	 $�� L 9�� $�� L 9; $�� �$�� .�� ³ "Z :j�$a	 $�� L j/9< 4�  O$1�	 �Fc 8u�	 : $�� L �+i�	 \ �	 '�k 8u�	
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جۇبهيىر ئىبنى مۇتئىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2189

، مهن ئهھمهد، مهن ھاشىر، يهنى مۇھهممهدمېنىڭ بهش ئىسمىم بار، مهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بلىك كۇپرىلىقنى ئۆچۈرۈپ يوقىتىدۇ، كىشىلهر مېنىڭ قهدىمىمگه توپلىنىدۇ، مهن ماھىي ئالالھ، مهن سهۋه

ئهلهيھى ۋهسهللهم كىم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  سهللهلالھۇ(مهن ئاقىب، يهنى ئارقىدا كهلگۈچى 
ھهدىسنى مالىك، بهيھهقى، نهسهئى،  يۇقىرىقى) ۋهسهللهمنىڭ ئىسمىنى ئاڭلىسا دۇرۇت، ساالم يوللىسۇن

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  دېيىش، ئهززه ۋه جهلله  ىلسهدېيئالالھ . تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
ۋهسهللهم تىلغا ئېلىنسا، دۇرۇت، ساالم يولالش، ساھابىالرغا رازىلىق سوراش، تابىئىنالرغا باشقىالرغا رهھمهت 

  .سوراش الزىم
 ) ���� ( .1, pR�I� My�a .12	 � p 	�m/ p� $/ "Z ) d �� ( 9�R, \� � .  

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2190
ھهقىقهتهن جهننهتنىڭ ئىشكىنىڭ ئىككى تهرىپى ئىككى يان تهرىپىنىڭ ئارىلىقى ئهلۋهتته :  دېگهنمۇنداق 

  .يىللىق مۇساپه كېلىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ 40
 ) ��� ( "'i�, ����	 � I9< 9< $/ "Z ) " (j<Ib�	 9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد زورقى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2191
ئۇالر (ھهقىقهتهن ئانا رهھمىده تهقدىر قىلىنغان نهرسىلهر چوقۇم شۇ پېتى بولىدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .نهسهئى توپلىغان، ھهسهن) ئوغۇللۇق، شهقى، يا سائادهتمهن، رىزقى، ئهجىلى، ئۆمرى قاتارلىقالر –قىز 
 |�Q� n  } .(�� >i+�$) .1�� n  } �*(1Q 9< .(�� dIG ���  >�$D ngI n�D !$1��	 nR0 } !$U���	 nR0 8u�	 n�/ "Z

 ¢IA	 KZ ��  f� |�QA	 >i+�$) ) �� ($  �� .@(  �  �/.  
ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2192

ھهقىقهتهن ئالدى بىلهن يامان ئهمهللهرنى قىلىپ، ئاندىن ياخشى ئهمهللهرنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ىده ئۇنى سىقىپ، بوغۇپ تۇرىدىغان قىلغان كىشىنىڭ ئوخشىشى، مۇنۇ كىشىگه ئوخشايدۇ، بۇ كىشىنىڭ ئۈست

ناھايىتى تار تۆمۈر كىيىم بار، ئاندىن بىر ياخشى ئهمهلنى قىلسا، ئۇ كىيىمنىڭ بىر ھالقىسى يېشىلىدۇ، يهنه 
ئازاده چىققانغا قهدهر  زېمىنغا –بىر ياخشىلىق قىلسا، يهنه بىر ھالقىسى يېشىلىدۇ، تاكى ئۇ كىشى يهر 

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) شى ئهمهللهر بىلهن ئازابدىن ئازاد بولىدۇئهنه شۇنىڭدهك، ياخ(شۇنداق، 
 ��D-) �U�< � G$  } �$< W@V 	YZ f� nD� ��i�	 n�D �*�r  � G'R0 8u�	 n�/ "Z ) q ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2193
ئېھسان، ھهدىيلىرىدىن قايتىۋالغۇچى  –ساالم، سهدىقه  –ھهقىقهتهن سوۋغا :  دېگهنهسهللهم مۇنداق ۋ

كىشى، ئالدى بىلهن يهپ، ئاندىن تويۇپ، قۇسۇپ، ئاندىن ئۆزىنىڭ قۇسقان نهرسىسىگه يهنه قايتىپ 
، ھهدىيهىسدىن ئالىمالر بۇ سهھىھ ھهد. ئىتقا ئوخشايدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ يېگهنكېلىپ 
  .ئېھسان قىلغان نهرسىسىدىن يېنىۋېلىش ھارام دېدى –سهدىقه 

 $r� $0$r%	 "$rc s$��	 �D��	 L G',A	 �^�	 ��/ "Z ) �� (�  ��	 �   
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2194

 دېگهنهقىقهتهن مهككىدىكى يهنى كهئبىدىكى ھهجهر ئهسۋهد قارا تاشنى ۋه رۇكنى يامان ھ:  دېگهنمۇنداق 
قاتارلىقالر، گۇناھالرنى ) ھهج پائالىيهتلىرى ئىچىده سىالش، سۆيۈش(يهنى ) ۋه سۆيۈش(ئۇل تاشنى سىالش 

  .ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ، تۆكۈپ تاشاليدۇ، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
 3�� 9< �G6 ��	 �Rr/ "Z ym0 $/ KZ �w�$) ���/ L ��b< "Z L $��9�� N�/ ) �� �� ( \� � .  
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ئۇبهي ئىبنى كهئبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2195
ك، ھهقىقهتهن ئادهم بالىلىرىنىڭ تائاملىرى گهرچه ئۇ تائامالرنى شۇنداق مېزىلى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

خىل قىلىۋهتسىمۇ، يهنىال دۇنيا ئۈچۈن مىسال قىلىندى، ئۇ تائامنىڭ ئاخىرقى  –تاتلىق، رهڭگارهڭ، خىلمۇ 
يهنى قۇۋۋهتلىك تائام شۇنچه سېسىق نىجاسهتكه ! (ئايالنغان جايىغا ئاخىرى ئۆرۈلگهن ھالغا قاراڭالر

ى ئۇنتۇپ، مۇشۇ دۇنيا بىلهنال بولغانالرنى ئايالنغاندهك، بۇ دۇنيامۇ ئاخىرىدا ھاالك، خاراب بولىدۇ، ئاخىرهتن
يۇقىرىدا بۇ ھهدىسنىڭ ۋه باشقا . ئىبنى ھهببان، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) خار، زار، ھاالك، رهسۋا قىلىدۇ

ھهدىسلهرنىڭمۇ ئوخشىشى ئۆتتى، بىز بۇنىڭ سهۋهبىنى سۆزلهپ ئۆتكهن، يهنه بىر سهۋهب شۇكى، بۇ 
كىتابىنىڭ زهئىپ  دېگهنئىمام جااللۇددىن سۇيۇتىنىڭ جامىئۇسسهغىير كىتابنى ئهلبانى رهھمهھۇلال، 

ھهدىسلهرنى شالالپ ئېلىۋېتىپ، سهھىھ ھهدىسلهرنى قوشۇپ تۈزگهن، بۇ ئىككى مۇھهددىس ئىمامنىڭ 
  .كىتابى بولغاچقا، تهكرار چىقىشى مۇمكىن، ياكى مهلۇم سهۋهبلهر باردۇر
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ھۈزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2196
ھهقىقهتهن دهججال چىققاندا ئۇنىڭ بىلهن سۇ ھهم ئوت باردۇر، ئهمما، كىشىلهر ئوت دهپ :  دېگهنمۇنداق 

گۇمان قىلغان نهرسه، ئهمهلىيهتته سوغۇق سۇدۇر، ئهمما كىشىلهر، مۇزلۇق سۇ دهپ گۇمان قىلغان نهرسه 
ڭ سىنىقىغا دۇچ ئوتتۇر، سىلهردىن كىم شۇ ئهھۋالنى تاپسا، دهججالنى كۆيدۈرىدىغانبولسا، ئهمهلىيهتته، 

ئىككىلهنمهي سهكرهپ چۈشسۇن، چۈنكى، ئۇ تاتلىق سوغۇق  نهرسىسىگهكهلسه، ئوت دهپ گۇمان قىلغان 
دهججال بىر قولىدا ئوت، بىر قولىدا سۇ بىلهن كىشىلهرنى سىناپ، . (سۇدۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

جىنالر ھهمكارلىشىدۇ، شهيتان ياردهمچى بار،  سېھرىگهرلىكئازدۇرىدۇ، ئىالھىلىق داۋاسى قىلىدۇ، ئۇنىڭدا 
بولىدۇ، بهندىلهرنى سىناش ئۈچۈن ھهرخىل ئىشالر باردۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئالدانماڭالر، ئۇنىڭ بىر 

  ).خهت يېزىقلىق بولىدۇ دېگهنكافىر  پېشانىسىدهكۆزى كوردۇر، 

	 L �$� �/�0 ��/B nc N) O$1�	 $_/�c X L �	 $_/�� .i/ "Z «Q�5 9�� "h) M�^V $� 9�R0 B L $/G $� ?+�0 "� �Qo	 �'��
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ۇ شۇرهيىھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهب. 2197
ھهقىقهتهن مهككىنى كىشىلهر ھارام قىلمىدى، بهلكى، ئالالھ ئۆزى ھارام :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ل ئهمهس، قىلغاندۇر، مهككه، ئالالھقا ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈپ، ئىشىنىدىغان كىشى ئۈچۈن ھاال
مهككىده قان تۆكۈش، ئۇنىڭ دهرهخلىرىنى كېسىش ھاالل ئهمهس، ئهگهر بىرسى سىلهردىن مهككىده 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىلهن ئۇرۇش قىلىش، ھاالل قىلىندىمۇ؟ رۇخسهت بېرىلدىمۇ؟ دهپ 

قىلىپتۇ، سىلهرگه رۇخسهت قىلماپتۇ،  سوراپ قالسا، ئۇالرغا ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ئۆز ئهلچىسىگه رۇخسهت
ھاالل ئهمهسكهن دهپ قويۇڭالر، ھهقىقهتهن، ئالالھ مهن ئۈچۈن مهككىنى ئىشغال قىلىۋېلىشىم ئۈچۈن، 

، مهككه خۇددى ئاخشام ھارام بولغاندهكال بۈگۈنمۇ ئۇبىر سائهتال رۇخسهت قىلغان ئىدى، ئاندىن  كۈندۈزدىن
ه قايتتى، ئۇ ئهمدى مهڭگۈ ھارامدۇر، ھازىر بولغانالر غائىپ بولغان، ھارام بولۇپ، ھارام بولۇشى ئهسلىگ

ئهھمهد، بهيھهقى، ) سۆزمۇ بار دېگهنمهن يهتكۈزدۈم، ئى ئالالھ، گۇۋاھ بولغىن (يوقالرغا يهتكۈزسۇن، 
  .تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� (&$() s$5� $i�/ "Z :?� &'(0 ?�I "Z : j�m0 B "� 4��5 $/� BZ ?��  ���0 B L 	�F  ���  >��� BZ ?*/� �/ 9�� ?�� 
>�< = 	�F  ���  >�, : 4�� ) " ( .��� \� �  .  
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ئهبۇ تهلھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2198
ھهقىقهتهن رهببىڭ، ساڭا مۇنداق : ېدىھهقىقهتهن بىر پهرىشته كېلىپ، ماڭا مۇنداق د:  دېگهنمۇنداق 

ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، سېنىڭ ئۈممىتىڭدىن بىر كىشى ساڭا بىر قېتىم دۇرۇت : دهيدۇ
قېتىم رهھمهت يولاليمهن، ساڭا پهقهت بىر قېتىملىق ساالم يوللىسا، مهن ئۇ  10يوللىسا، مهن ئۇ كىشىگه 

دېدىم،  رازىمهنهن، سهن يهنه رازى بولمامسهن؟ مهن ئى رهببىم، ئهلۋهتته قېتىم ساالم يولاليم 10كىشىگه 
  .نهسهئى توپلىغان، ھهسهن

 ) ��� ( �(a	 "$r���	 8Y �	�DZ L �1  �$2	 L ��) ³$`�	 yz "6�(�	 n/$� L ���a	 .@�F�	 8Y �	�DZ �	 &NgZ �/ "Z ) G (4,'/ \� �   
نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئه. 2199

ھهقىقهتهن ئالالھنى ئۇلۇغالپ، ھۆرمهتلىسهڭالر؛ ئالالھنىڭ بۇيرۇقى بولغانلىقىدىن، ئالالھ :  دېگهنمۇنداق 
 ساقاللىرىغا ئاق كىرگهن مۇسۇلماننى ھۆرمهتلهڭالر، قۇرئان توغرىسىدا –رازى بولغانلىقىدىن، چاچ 

ھهددىدىن ئاشمىغان، قهلبى قۇرئاندىن قاتمىغان ، قۇرئاندىن يىراق بولمىغان، قۇرئان ئهھلىنى، قارى، 
، ئالالھنىڭ بۇ(مولال، ئالىمالرنى ھۆرمهتلهڭالر، ئادىل سۇلتاننى، ئهمىير، باشلىقالرنى ھۆرمهتلهڭالر، 

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن) ئهمىرىنى ئۇلۇغلىغان بولىدۇ
 ) ����(  $<NQ� �i1��� ³Z �i@�� �/ "Z ) § (L�  ��	 �   

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2200
  .ھهقىقهتهن ماڭا دوستراق، سۆيۈملۈكرهكىڭالر، ئهخالقى ياخشى بولغىنىڭالردۇر، بۇخارى توپلىغان: دېگهنمۇنداق 

 �/ "Z L "'<9F*a	 L "LI$e���	 ./$�(�	 �'0 v/ �D9R�� L ³Z �i�`�� "Z L $<NQ� �i1,$�� ./$�(�	 �'0 $��¶ v/ �i��<� L ³Z �i@��
	'�$< "'(_�+*a	 :&$< = "'(_�+*a	 $/ �	 &',I $0 : "L~i*a	 ) ! (��$g �   

لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 2201
ھهقىقهتهن ماڭا سۆيۈملۈك بولغان، قىيامهت كۈنى مهجلىسته ماڭا يېقىن بولىدىغىنىڭالر، :  دېگهنمۇنداق 

ئهخالقى ياخشى بولغىنىڭالردۇر، ماڭا دۈشمهن بولۇپ، قىيامهت كۈنىمۇ مهندىن يىراق بولىدىغىنىڭالر، 
هر، پاساھهت بىلهن ئاغزىنى تولدۇرۇپ، ياساپ سۆزلىگۈچىلهر، ئهخالقسىز، ئورۇنسىز كۆپ سۆزلىگۈچىل

  .ھهدىس، ھهسهن – 1941مۇتهكهببىرلهردۇر، تىرمىزى 
 �	 4F  ��� >0�I ��(0 �*R� 	YZ 8u�	 "6�(�$� $5'� O$1�	 ���� �/ "Z ) q (��$g �   

الھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل. 2202
ھهقىقهتهن قۇرئانغا ئاۋازى ئهڭ گۈزهل، مۇڭلۇق بولغان كىشى قۇرئاننى ئالالھدىن قورقۇپ :  دېگهنمۇنداق 

  .، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ كۆرۈسهنتۇرۇپ ئوقۇغان كىشىدۇر، ئاڭالپ باقساڭ شۇنداق 
 E� y`� ���a	 ¢�  � .�$r*,B	 $���	 SI� �/ "Z )G ��  ( 90# �� 9�R, � .  

سهئىد ئىبنى زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2203
 –ھهقىقهتهن جازانه، ئۆسۈمنىڭ ئهڭ چوڭراقى، مۇسۇلماننىڭ مېلىغا، يۈز :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ھهدىس، سهھىھ – 1564ھهدىس، ئهھمهد  – 4233ئابرۇيىغا ھهقسىز تاجاۋۇز قىلىشتۇر، ئهبۇ داۋۇد 
 �	 E�± "'_@F0 �0u�	 ./$�(�	 �'0 $�	u  O$1�	 9V� �/ "Z ) q " � (.F{$  �   

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 2204
زابتا ئهڭ قاتتىق ئازابلىنىدىغىنى، ئالالھنىڭ ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى كىشىلهرنىڭ ئا:  دېگهنمۇنداق 

مهخلۇقلىرىغا ئوخشاتقۇچىالردۇر، يهنى ھهيكهلتاراشالر، سۈرهت، رهسىم سىزغۇچىالردۇر، مۇسلىم، نهسهئى، 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

'< 	'�5$(5 "� . $��	 l	�V� �/ "Z L �RF�	 &$R� "'�R*10 $/'< 	'�5$(5 "� . $��	 l	�V� �/ "Z "$Â	 �_['gL "-D q'g'�	 ¢	�  $/
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ئهمرۇ ئىبنى تهغلىبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2205

ئۇرۇش  بىلهن قهۋملهرھهقىقهتهن قىيامهتنىڭ بىر ئاالمىتى، يۇڭ ئاياغ كىيىدىغان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىلىشىڭالردۇر، يهنه بىر ئاالمىتى بولسا، يۈزلىرى كىچىك، يۇمىالق، خۇددى يوللۇق قالقانغا ئوخشايدىغان 

 19755ئهھمهد ) تۈركلهر ياكى بابىك ئهھلى دېدى قهۋمئالىمالر، بۇ (بىلهن ئۇرۇش قىلىشىڭالردۇر،  قهۋملهر
  .، ئهھمهد، سهھىھھهدىس – 4088ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2710ھهدىس، بۇخارى  –

 ) ���� ( "'i0 f� �$�1�	 4(@5 L &$g��	 �[u0 L �%	 3�F0 L $�b�	 'F+0 L n_2	 �_w0 L ��R�	 W)�0 "� . $��	 l	�V� �/ "Z
 9�	L ��< M��/	 p�% ) q " ! � �� ( ��� �  .  

ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2206
ھهقىقهتهن قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرى، ئىلىم كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ، نادانلىق، جاھىللىق ئاشكارا :  دېگهنمۇنداق 

ئايالغا بىرال  50بولىدۇ، زىنا ئاشكارا قىلىنىدۇ، ھاراق ئىچىلىدۇ، ئهرلهر كېتىپ، ئايالالر قېلىپ قالىدۇ، ھهتتا، 
) سىڭىللىرى، ھاممىلىرى، قىزلىرى قاتارلىق –يهنى ئاياللىرى، ئاچا (ئهر كىشى تۇرمۇشقا ئىگه بولىدۇ، 

  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �z$�A	 91  ��R�	 �*�0 "� . $��	 l	�V� �/ "Z ) �� ( j�2	 .�/� \� � .  

ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهبۇ ئۇمهييه تولجۇمهھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 2207
ھهقىقهتهن قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بىرسى، ئىلىم، كىچىك ياش :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  )راستتىنال دىنىي ئىلىم، ياشالردىن ئېلىنىۋاتىدۇ(، سهھىھ، بالىالردىن تهلهپ قىلىنىپ ئېلىنىدۇ، تهبرانى توپلىغان
 ) ���� ("Z  �@�D �/ q9�L L �@�D �/ ng��	 nD� $/ ���� �/ ) P G ( .F{$  � .  

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 2208
نهرسىنىڭ ئهڭ ھاالل، پاكراقى، ئۆز كهسپىدىن بولغان نهرسىدۇر،  يېگهنھهقىقهتهن كىشى :  دېگهنمۇنداق 

ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم ) يهۋېرىڭالريهنى بالىالرنىڭكىدىن ئىزنىسىز (نىڭ بالىلىرى، ئۇنىڭ ئۆز كهسپىدۇر، كىشى
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �{$g "$r�, 91  &9  .�D G$_2	 �w � �/ "Z ) ! ( 9�R, \� � .  
لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ، رهسۇلۇلالھ سهللهرهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئهبۇ سهئىد  2209

ھهقىقهتهن ئهڭ چوڭ جىھاد بولسا، زالىم سۇلتان، زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىدا ئادىل، ھهق :  دېگهنمۇنداق 
  .سۆز قىلىشتۇر، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �	 &',I 4�  &'(0 L $0�5 X $/ ��1�  |�0 L� ���� yz KZ ng��	 4 90 "� |�+�	 �w � �/ "Z n(0 X $/ ��,L ���  �	 4��
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ۋاسىلهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2210
ھهقىقهتهن كىشىنىڭ دادىسىدىن باشقا بىر كىشىنى دادام دهپ داۋا قىلىشى ياكى ئىككى :  دېگهنمۇنداق 

ياكى رهسۇلۇلالھ  دېيىشىپ داۋا قىلىشى، ھهتتا كۆرمىگهن چۈشنى كۆردۈم كۆزى كۆرمىگهننى كۆردۈم ده
  .دېدى دهپ داۋا قىلىشى، ئهڭ چوڭ بۆھتاندۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ دېمىگهننى سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

 ) ���� ( �5 X $/ �$1a	 � �1�  ng��	 |�0 "� |�+�	 |�)� �/ "Z ) �� ( �  ��	 � .  
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2211

، كۆرمىگهن چۈشنى  دېيىشىھهقىقهتهن كىشى چۈشىده كۆزى كۆرمىگهن نهرسىنى كۆردۈم :  دېگهنمۇنداق 
  .ئهڭ چوڭ بۆھتاندۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ دېيىشىكۆردۈم 
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهۋس ئىبنى ئهۋس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ. 2212

كۈنىده  جۈمهكۈنىدۇر، ئادهم  جۈمهھهقىقهتهن كۈنلىرىڭالرنىڭ ئهڭ ئهۋزهلرهكى، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كۈنىده  جۈمهئۈچۈن،  تىرىلدۈرلۈش، ئۆلتۈرۈلۈشكۈنىده ۋاپات تاپتۇرۇلدى، كىشىلهر  جۈمهيارىتىلىپ، يهنه 

 جۈمه. كۈنىده ئۆلىدۇ، يهنى قىيامهتته جۈمهبارلىق مهخلۇق  كۈنىده بولىدۇ، جۈمهسۈر چېلىنىدۇ، قىيامهت، 
، ساالملىرىڭالر ماڭا تهڭلىنىپ دۇرۇتساالم يولالڭالر، ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ  –كۈنىده ماڭا كۆپ دۇئايى 

چىرىتىپ، يهۋىتىشنى ھارام  جهسهتلىرىنىپهيغهمبهرلهرنىڭ  زېمىنغايهتكۈزۈلىدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال 
  .ئهھمهد، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھقىلدى، 
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ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇنهيس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2213
ھهقىقهتهن گۇناھى كهبىيرلهرنىڭ ئهڭ چوڭى، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

يالغان قهسهمدۇر، ھهرقانداق ) لالھ كهچۈرسۇنئا(ئانىغا ۋارقىراپ، بويان قېقىش،  –ئاتا ) ئالالھ ساقلىسۇن(
بىر قهسهم قىلغۇچى، ئالالھ بىلهن يالغان قهسهم قىلىپ، دائىم قهسهمنى بانا سهۋهب قىلىپ، ئۆز مېلىغا 
پاشىنىڭ قانىتى چاغلىق ھارام مالنى كىرگۈزۈۋالسا، ئالالھ ئۇنى قىيامهت كۈنى شۇ قهسهمخورنىڭ قهلبىده قارا 

ھهدىس، ئىبنى ھهببان،  – 2946ھهدىس، تىرمىزى  – 15465قويىدۇ، ئهھمهد  قىلىپ بهلگهچېكىت، 
  .توپلىغان، سهھىھ ھاكىمالرمۇ

�09�	L ng��	 �R�0 "� �{$@i�	 ~D� �/ "Z : �/� �R��) �/� �R�0 L q$�� �R��) ng��	 $�� �R�0 ) G (L�  ��	 �   
كى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. 2214

ئانىسىغا لهنهت قىلىشىدۇر،  –ئهڭ چوڭ گۇناھى كهبيره بولسا، كىشىنىڭ ئاتا  ھهقىقهتهن:  دېگهنمۇنداق 
ئۇ مۇنداق يۈز بېرىدۇ، كىشى يهنه بىر كىشىنىڭ دادىسىغا يا ئانىسىغا لهنهت قىلىدۇ، ئاندىن ئۇ كىشىمۇ 

  .، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھقىلغان بولىدۇ هنهتل ئۆزىنىڭكىگهلهنهت قىلىدۇ، ئاندىن ئانىسىغا  –بۇنىڭ ئاتا 
 ) ���� ( $i� �RF�	 �/ "Z L 	��, "$�@�	 �/ "Z ) G �� (O$@  ��	  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2215
ھهقىقهتهن ئىلمى باياندا پاساھهتلىك، باالغهتلىك سۆزلهشته، ئهقىلنى ھهيران :  ندېگهۋهسهللهم مۇنداق 

  .باردۇر، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ ھېكمهتكۈچ باردۇر، شېئىردا،  سېھرىيقالدۇرىدىغان 
 ) ���� ( 	���� "$�@�	 �/ "Z ) ! G § �� ?�$/ (�  ��	  

ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 2216
باردۇر،  سېھىرھهقىقهتهن پاساھهتلىك، باالغهتلىك سۆز قىلىشتا، ئهقىلنى الل قىلىدىغان :  دېگهنمۇنداق 

 سېھىركىشى پاساھهتلىك، كېلىشكهن سۆزلهرنى ئاڭلىسا، ھهيران قالىدۇ، قايىل بولۇپ كېتىدۇ، خۇددى، (
  .مالىك، ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) لهن تهسىرلهنگهندهك، تهسىرلىنىدۇبى
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بۇئمان ئىبنى بۇشهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2217
غدايدىن ياسىلىدۇ، ھهقىقهتهن ھاراق ئارپىدىن، خورمىدىن، ۇھهقىقهتهن ھاراق ب:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نداق مهست قىلغۇچىدىن ، قۇرۇق ئۈزۈمدىن، ھهسهلدىن ياسىلىدۇ، مهن ھهرقايېمىشتىنئۈزۈمدىن، 
  .توسىمهن، ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2218

ھهقىقهتهن دهرهخلهردىن بىر دهرهخ بولۇپ، ھهرگىز قۇلىقى چۈشمهيدۇ، ھهقىقهتهن ئۇ :  دېگهنمۇنداق 
، ئۇ قايسى ذمۇسۇلمانغا ئوخشايدۇ، قېنى دهپ بېقىڭالر ح) پايدا يهتكۈزۈشته، زىيان سالماسلىقتا(دهرهخ 

  .هقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھدهرهخ؟ دهپ ئاندىن ئۇ خورما دهرىخى دېدى، ئهھمهد، بهيھ
 ) ���� ( .i� �RF�	 �/ "Z ) q G � �� ( \� �  ) ! ( G'R�/ ��	 ) �� ( M�i� \�L ¥'  �� L�  �  ) n� ( M�0�[ \� � 

 ) Q ( >�$e �� "$��L .F{$  �  ) �D$�  ��	 ( �  � .  
 ھېكمهت شېئىردىنھهقىقهتهن  : دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2219

چىقىدۇ، بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر، ئۇبهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت 
قىلىنىدۇكى، تىرمىزى، ئىبنى مهسئۇددىن، تهبرانى ئهمدۇرددىن، ئهبۇ بۇكرهتتىن، ئهبۇ نۇئهيىم ئهبۇ 

هلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ھهسساندىن، ئىبنى ، خهتىبۇلبهغداد، ئائىشه رهزىيھۈرهيرهدىن
 – 20225ھهدىس، ئهھمهد  – 5679، سهھىھ، بۇخارى توپلىغانئهساكىر ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن 

  .ھهدىس
ئالىمالر مۇنداق ئىزاھات بهردى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم باياندىن، پاساھهتلىك 

، قايىل قىلىپ  ئهيىبلهپ، پاساھهتلىك سۆزى بىلهن ھېلى ماختاپ، ھېلى  دېگىنىبار  سېھىرسۆزلهشتىن، 
شېئىردىن . ، ھهقدىن بۇرمىالپ، ھهقىقهتتىن مايىل قىلىپ، كىشىنى ھهيران قالدۇرىدۇ، بۇ چهكلىنىدۇ

قىلغان، ، سۈره شۇئهرادىكى ئالالھ رۇخسهت قىلغان ئىمان ئېيتقان ياخشى ئهمهللىرىنى  دېگىنىبار  ھېكمهت
مۆئمىن شائىرنى، ئالالھنى ئهسلىگهن، زاكىر، شاكىر، شائىرنى كۆزده تۇتىدۇ، خۇددى ھهسسان ئىبنى 

قىلىپ، شېئىر  مۇداپىئهسابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىسالم دىنىنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى 
هببهت، ھېسسىياتنى قوزغايدىغان، مۇھ –باردۇر، ئهمما، ئىشق  ھېكمهتئوقۇغاندهك، بۇالر دۇرۇس، 

شهھۋانى شېئىردىن ھېلى ماختاش، ھېلى خارالش شېئىرلىرىدىن، خۇشامهتچى، مهئسىيهت شېئىرلىرىنى 
قورساققا توللىغاندىن، يىرىڭ، زهرداپنى توللىغان ياخشىراق، مۇشۇ مهنىدىكى ھهدىسمۇ بارلىق ھهدىس 

  .يامىنى، ھاالل، ھارىمى باردۇر –ياخشى  ڭشېئىرنى،  مهقسهت. كىتابلىردا بار بولۇپ، سهھىھ
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ئهلهيھى نۇئمان ئىبنى بۇشهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2220
غدايدىن ، ئارپىالردىن ۇھهقىقهتهن ھاراق ئۈزۈمدىن، خورمىدىن، ھهسهلدىن، ب:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) ھهرقانداق مهست قىلغۇچى ، قوناقدىن ياسالسىمۇ ھارام(ياسىلىدۇ، 
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جابىر ئىبنى ئهتىيك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2221
كۈنلهش بار، ئالالھ  كۆرۈدىغانھهم، ئۆچ  كۆرۈدىغانھهقىقهتهن، ئالالھ ياخشى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

كۈنلهش،  كۆرۈدىغان، چوڭچىلىق، مهنمهنلىك بار، ئالالھ ياخشى  غانكۆرۈدى،ھهم يامان  كۆرۈدىغانياخشى 
كۈنلهش  كۆرۈدىغانكۈندهشلىك قىلىش بولسا، شهك قىلغان، بىرهر گۇمان بىلهن كۈنلهشتۇر، ئالالھ يامان 

چوڭچىلىق بولسا،  كۆرۈدىغانبولسا، شهكسىز، گۇمانسىز، ئورۇنسىز، كۈندهشلىك قىلىشتۇر، ئالالھ ياخشى 
جهڭ مهيدانىدا باتۇرلۇق كۆرسىتىپ، نوچىلىق قىلىشى، مهنمهنلىك قىلىشى، سهدىقه قىلغاندا،  ڭكىشىنى

كىبىر، چوڭچىلىق بولسا،  كۆرۈدىغاننوچىلىق، مهنمهنلىك قىلىشى، چوڭچىلىق قىلىشىدۇر، ئالالھ ئۆچ 
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 هنلىك،مهنم كىشىنىڭ تاجاۋۇزدا، زۇلۇم قىلىپ ھهددىدىن ئېشىشىتا، پهخىر قىلىشتا، چوڭچىلىق،
  .ھهسهن توپلىغان، ۋۇددا ئهبۇ ئىبنى ھهببان، نهسهئى، ئهھمهد، تهكهببۇرلۇق قىلىشدۇر،
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ئهممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2222
ھهقىقهتهن پىترهتتىن قهدىمى سۈننهتنىڭ جۈملىسىدىندۇر، مهز مهز قىلىپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، قىسقا قويۇش، تىرناقالرنى قىرقىپ بۇرۇتىنىئاغزىنى چايقاش، بۇرنىغا سۇ ئېلىش، مىسۋاك سېلىش، 
ئېلىش، قولتۇق تۈكىنى ئېلىۋېتىش، ئهۋرهت تۈكىنى ئېلىش، بارماقالرنىڭ قاتلىشىپ، تۈرلۈشۈپ قالىدىغان 

ساقال (جايلىرىنى سۇ يهتكۈزۈپ يۇيۇش، ئىشتاننىڭ ئېغىغا سۇ سېپىش، ياكى يۇيۇش، خهتنه قىلىشالر، 
  .اجه، ئهبۇ شهيبه توپلىغان، ھهسهنئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى م) قويۇشمۇ باردۇر
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت. 2223
ھهقىقهتهن كىشىلهردىن ياخشىلىققا ئاچقۇچ، يامانلىققا قۇلۇپ بولىدىغانالر باردۇر، :  دېگهنمۇنداق 

ھهقىقهتهن كىشىلهردىن يامانلىققا ئاچقۇچ،ياخشىلىققا قۇلۇپ  بولىدىغان كىشىلهرمۇ باردۇر، ئالالھتائاال 
اچقۇچلىرىنى ئىككى قولىدا قىلغان كىشىگه خۇش مۇبارهك، ئالالھتائاال يامانلىقنىڭ ياخشىلىقنىڭ ئ

بۇ ئىككى كىشىلهر ئىشلىرىنىڭ ئهكسىگه قۇلۇپ، تاقاق (ئاچقۇچلىرىنى ئىككى قولىدا قىلغان كىشىگه ۋايدۇر، 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن) بولىدۇ
 ) ���� (��L� I'g� n�/ "'rR0 $/'< ®/� �/ "Z  �i1a	 "L�i10 ) �� ( ngI �  .  

بىر ساھابه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2224
باركى، ئۇالرغا ئهۋۋهلكى، تۇنجى  قهۋملهرھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم :  دېگهنمۇنداق 

 قهۋملهرشىشى بېرىلىدۇ، ئوخشاش ساۋاب، مۇكاپات بولىدۇ، بۇ بېرىلگهن ئهجىرلهرنىڭ ئوخ كىشىلهرگه
بولسا، يامانلىقىنى مۇنكهر ئىشالرنى كۆرگهن ھامان توسىدۇ، قارشى تۇرىدۇ، قاتتىق ئىنكار قىلىدۇ، ئهھمهد 

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �m�	 ./$<Z MNm�	 �$´ �/ "Z ) �� (��$g �   

ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدى. 2225
ھهقىقهتهن سهپلهرنى تۈزلهش، نامازنى كامىل قىلغانلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر، ئهھمهد :  دېگهنمۇنداق 

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( p_g'�	 	Y ./$�(�	 �'0 �	 91  O$1�	 �V �/ "Z ) ! (M�0�[ \� �   

ۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھ. 2226
ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ نهزلىده كىشىلهرنىڭ ئهڭ يامانراقى بولسا، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

لهن كېلىدۇ، ئىككى مانىڭغا بىر يۈزى بىلهن كېلىدۇ، ئانىڭغا يهنه بىر يۈزى بى(ئىككى يۈزلۈك كىشىلهردۇر، 
ئىككى يۈزلىمه بولۇش، ئىككى يۈزلىمه سۆز قىلىش ھارامدۇر، . تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) يۈزلىمىدۇر

  .چۈنكى، ئازاب ۋهده قىلىندى
 ��k $D �N,�	 �/ "'<�k "$eLA	 n[� "' 90 L �N,�	 n[� "'�*(0 �[�g$1� #L$� B "6�(�	 "L��(0 $/'< 	u[ ½�U� �/ "Z

�	 G$  n*< �_1�*<A �_*DIG� �U� .�/��	 �/ �_� ) " G � (9�R, \� �   
ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2227
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غىن دهپ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مالالرنى تهقسىم قىلىۋاتقاندا، ئادىل بول: ( دېگهنمۇنداق 
ھهقىقهتهن مۇشۇ كىشىنىڭ ۋه مۇشۇ خىلدىكى كىشىنىڭ ) بىلدۈرگهن، كىشى كهتكهندىن كېيىن ئېتىراز

ھهلقۇم،  ۇالرنىڭئ قۇرئانمهيدانغا كېلىدۇ، ئۇالر قۇرئاننى ئوقۇيدۇ، لېكىن،  قهۋملهرپۇشتىدىن بىر تۈركۈم 
، بۇتقا چوقۇنغانالرنى ئۆلتۈرىدۇالم ئهھلىنى ئۇالر ئىس) يهنى قهلبىگه تهسىر قىلمايدۇ(گاللىرىدىن ئۆتمهيدۇ، 

ئېتىدۇ، يهنى ئۆلتۈرمهيدۇ، ئۇالر ئىسالم دىنىدىن خۇددى ئوقيا ئوقى نىشانغا  تهركمۇشرىكالرنى قالدۇرۇپ، 
ئۆلتۈرگهندهك  قهۋمىنىچىقىپ كهتكهندهك، تېزال چىقىپ كېتىدۇ، ئهگهر ئۇالرنى مهن تاپسام، ئهلۋهتته ئاد 

ئالىمالر ئۇالر خاۋارىجالر بولۇپ، ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆلتۈرگهن دېدى، يهنىال، (م، ئۆلتۈرگهن بوالتتى
  .بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) قىيامهتكىچه چىقىشى مۇمكىن ئىكهن

 ) ���� ( q��A �	 4�  ��<� '� �/ �	 G$@  �/ "Z ) q " G � �� (���  
ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ . 2228

ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ بهندىلىرىدىن بىر قىسىم كىشىلهر باركى، ئهگهر، ئۇالر ئالالھقا قهسهم :  دېگهنمۇنداق 
رىدۇ، قىلىدۇ، سورىغىنىنى بې ئىجابهتقىلسا، ئالالھ ئۇ كىشىنى قهسىمىگه ۋاپا قىلدۇرىدۇ، دۇئاسىنى 

  .، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھبهيھهقىئهھمهد، 
 W+10 X q'À �/ >R�� 	Yh) q'À �F�	 W�r5 f� $�'*+/ 3$@�	 ?�Y &	b0 N) .1, "'R@, ���  $�'*+/ $�$� �F�	 3�`/ n@< �/ "Z

 	yQ $]$kZ � >@�D L� n@< �/ >1/6 �i5 X $]$kZ $�+� ) q ( � &$�  �� "	'+�  
سهفۋان ئىبنى ئهسسال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2229

ئوچۇق تۇرىدۇ،  تهۋبىگهھهقىقهتهن كۈن كىرىش تهرهپتىن، بىر ئىشىك :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ئۈچۈن تاكى كۈن كىرگهن يېرىدىن  بهتهۋيىللىق مۇساپه كېلىدۇ، ئۇ ئىشىك  70ئۇ ئىشىكنىڭ كهڭرىلىكى 

چىققانغا قهدهر ئوچۇق تۇرىدۇ، كۈن كىرگهن جايدىن چىققاندا بولسا، بۇ ئىشىك تاقىلىدۇ، كۈن كىرگهن 
يېرىدىن چىققاندا، بۇ قىيامهت ئاالمىتى بولغاچقا، ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئىمان ئېيتمىغان كىشىگه ئىمانى 

چبىر ياخشىلىق قىلىپ باقمىغان كىشىگه ئۇ چاغدىكى ئىمانى، مهنپهئهت قىلمايدۇ، ئۇنىڭدىن بۇرۇن، ھې
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن) چۈنكى، سىناق ئىمتىھان تۈگىدى(، پايدا بهرمهيدۇ، ياخشىلىقى مهنپهئهت قىلمايدۇ

KLA	 M'@1�	 �ND �/ O$1�	 PIG� $É "Z : >UV $/ W1�$) �*�5 X 	YZ )G'R�/ ��	 �  q G § �� )��( � .+0u�  
ئىبنى مهسئۇد ھۈزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2230

ھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهر سۆزلىرىدىن تاپقان بىر سۆزى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
سۆزى  تهھدىتيهنى بۇ (ئىشىڭنى قىلغىن، ھايا قىلمىساڭ، خالىغان ) كىشىلهردىن ياكى ئالالھدىن(شۇكى، 

) بولۇپ، ئالالھدىن كىشىلهردىن ھايا قىلغان كىشى، يامان ئىشالرنى قىلمايدۇ، ھايا ئىماننىڭ جۈملىسىدىن
  .ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( q�F� $�  �5'/ 9R� �5$1�� L ��  �/ �/�a	 E��0 $É "Z ��B $*�� L� q$1� 	9^�/ L� �eIL $+�m/ L �D�5 $�$� 	9�L L
 �5'/ 9R� �/ �(��5 �5$�� L �*�� � ��$/ �/ $_g�Q� .<9� L� q	�g� 	�] L� q$1� n�@��	 ) q (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2231
ھهقىقهتهن مۆئمىن كىشى ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭ ياخشىلىقلىرىدىن :  دېگهنهم مۇنداق ۋهسهلل

  :ئهمهللىرىدىن قوشۇپ قويۇلىدىغان، ئارقىسىدىن يېتىپ بارىدىغان ئهمهللهر تۆۋهندىكىچه
  .ئۇ كهڭ تارقاتقان ۋه تهلىم بهرگهن ئىلىم بۇنىڭ ساۋابى -1
  .ۇرغان باالقالد تهربىيىلهپئۇ ياخشى، سالىھ  -2
  .ئۇ مىراس قالدۇرۇپ كهتكهن قۇرئان كىتاب -3
  .ئۇ سېلىپ قويۇپ كهتكهن مهسجىدنىڭ ساۋابى -4
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  .ئۇ سالغان مۇساپىرالر ئۆيى، غېرىبخانىنىڭ ساۋابى -5
  .ئۆستهڭلهر ساۋابى –ئۇ چاپقان، ياسىغان ئېرىق  -6
هدىقه جارىيهتنىڭ ساۋابى، بۇ دۇنياسىدىن چىقارغان س –ئۇ ھايات چاغدا، ساق چاغدا ئۆز مال  -7

ئهمهللهر ۋه ئۇنىڭ ساۋابلىرى، مۆئمىن ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن، ئارقىسىدىن يهتكۈزۈلىدۇ، قوشۇپ 
  .قويۇلىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن

 ) ���� ( �Ni�	 ��� L �N��	 &u� M�+`a	 !$@g'/ "Z ) �� (90b0 �� ½�$[ �   
هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھانىئى ئىبنى يهزىيد ر. 2232

ھهقىقهتهن مهغپىرهتنى ۋاجىپ قىلىدىغان، مهغپىرهتكه سهۋهب بولىدىغان ئىشالر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ىھبولسا، ساالمنى ئايىماي، كهڭرى قىلىش، سۆزلهرنى ياخشى، گۈزهل قىلىشتۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھ

���	 $_�) ��i0 L ��R�	 $_�) W)�0 L n_2	 $_�) &º0 $/$0� �i{	IL �/ "Z : n*(�	 ) q ! (4,'/ \� �   
ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2233

كېلىدىغان بىر كۈنلهر بولۇپ، ئۇ كۈنلهرده  ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ئارقاڭالردا بۇندىن كېيىن:  دېگهنمۇنداق 
ئىلىم كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ، جاھىللىق، نادانلىق چۈشىدۇ، قاتىللىق، قىرغىنچىلىق كۆپىيىپ كېتىدۇ، تىرمىزى، 

  . ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 )����( �i1/ 	9�_V p�� �g� ��) ?�*�� ~� "$/# �i{	IL �/ "Z ) �� (G'R�/ ��	 �   

ىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئ. 2234
ھهقىقهتهن ئارقاڭالردا سىلهردىن كېيىن كېلىدىغان سهۋرىنىڭ زامانى باردۇر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

شۇ كۈنلهرده ) ىش زامانىپاساتقا ، باالالرغا، سىناقالرغا، دىنسىزالرنىڭ زۇلۇمىغا سهۋرى قىل –يهنى پىتنه (
شېھىدنىڭ  50قىلىپ، ئىسالم دىنىنى مۇستهھكهم چىڭ تۇتۇپ تۇرغۇچىالر ئۈچۈن سىلهردىن بولغان  سهۋر

  .بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ ئهجىرى
$_�I y��5 L $_<	9� y��5 L $_*@rQ y��5 M��a	 �k �/ "Z ) E[ P �� (.F{$  �   

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۇ ئهنھائائىشه رهزىيهلالھ. 2235
ئاسان بولغىنى، رهھمى، بالىياتقۇسى ئاسان بولغىنى  مېھرىھهقىقهتهن ئايال كىشىنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

 ھهدىس، – 23338، باال يۈز كۆرۈشى ئاسان بولغىنى، شۇ ئايالنىڭ بهرىكىتىدىندۇر، ئهھمهد تۇغۇشىيهنى 
  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

 ) ���� ("$�� �� !	�) �_1/ �]$kZ KZ �_�D� $U�V �_�r � B B$gI �i1/ "Z  ) �[ P G �� ("$�� �� !	�+�	 �   ) �� ( .�$�m�	 �R� � .  
ھ پۇرات ئىبنى ھهييان ۋه بهزى ساھابه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 2236

ھهقىقهتهن سىلهردىن بىر قىسىم كىشىلهر باركى، مهن ئۇالرغا :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
نهرسه بهرمهي، نهرسه تهقسىم قىلىپ بهرمهي، ئۇالرنى ئىمانغا تاپشۇرىمهن، پۇرات ئىبنى ھهييان ئهنه 

مهن، بۇالرنى بولسا، كۈچلۈك ئىمانغا يهنى نهرسىنى، سهدىقىنى، ئولجىنى باشقىالرغا بېرى(شۇالردىندۇر، 
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) تاپشۇرىمهن

 ) ���� ( I$1�	 quQ-5 �/ �_1/ "Z�_1/ L �5b^� KZ quQ-5 �/ �_1/ L ��*@DI KZ quQ-5 �/ �_1/ L ��@RD KZ  �(1  KZ quQ-5 �/ ) � �� (M�� �   
رهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۇم. 2237

تۇتىدۇ، بهزىسىنى ئىككى  ئوشۇقىغىچهھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ بهزىسىنى دوۋزاخ ئوتى :  دېگهنمۇنداق 
ھهدىس، ئهھمهد  – 5079، بهزىسىنى بوينىغىچه تۇتىدۇ، كۆيدۈرىدۇ، مۇسلىم بېلىگىچهتىزىغىچه، بهزىسىنى 

  .، سهھىھھهدىس – 19244
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2238
ھهقىقهتهن مۇسا ئهلهيھىسساالم مۇنداق دېدى، ئى رهببىم ئالالھ، ماڭا ئۆزىنى ۋه بىزنى :  دېگهنمۇنداق 
ىن چىقىرىشقا سهۋهب بولغان ئادهمنى كۆرسهتكىن، ئالالھ، مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئادهمنى كۆرسهتتى، جهننهتت

مۇسا ئهلهيھىسساالم، سهن بىزنىڭ دادىمىز، ئادهم شۇمۇ؟ دېدى، ئادهم، ھهئه، مهن شۇ دېدى، مۇسا 
نى سهجده قىلدۇرغان ئادهم ، بارلىق ئىسىمالرنى بىلدۈرگهن، پهرىشتىلهردېگهنروھ پۈۋ ئالالھ :ئهلهيھىسساالم

، مۇسا ئهلهيھىسساالم، ئۇنداقتا بىزنى ۋه ئۆزۈڭنى جهننهتتىن چىقىرىشىڭغا  دېدىسهنمۇ؟، ئادهم، مهن شۇ 
، مهن مۇسا دېدى، ئادهم ئهلهيھىسساالمنېمه سهۋهب بولدى؟ دېدى، ئادهم، سهن كىم دېدى؟ مۇسا 

ۆز قىلىشتا سهن بىلهن ئارىسىغا بىرهر ئهلچى قىلمايال ئهلهيھىسساالم، سهن ئالالھ بىۋاسىته سۆز قىلغان، س
مۇسا ھهئه دېدى، . پهردىنىڭ ئارقىسىدىنال سۆز قىلغان، بهنى ئىسرائىلالرنىڭ پهيغهمبىرى مۇسامۇ؟ دېدى

ئادهم ئهلهيھىسساالم، سهن شۇ ئىشالرنىڭ مهن يارىلىشدىن بۇرۇنال، ئالالھنىڭ كىتابىدا يېزىلىپ بولغىنىنى 
قهدهر  –دېدى، مۇسا، شۇنداق بىلىمهن دېدى، ئادهم، ئۇنداقتا، مهندىن بۇرۇنال قازايى بىلمهمسهن؟ 

تهنه قىلىسهن؟ دېدى، شۇنداق قىلىپ، ئادهم  –كهتكهن ئىش توغرىسىدا ماڭا نېمه ئۈچۈن تاپا  ئىلگىرىلهپ
رۇنالشتۇرۇشى، ، ئالالھنىڭ ئوبۇيهنى (ئهلهيھىسساالم مۇسا ئهلهيھىسساالمنى ھۆججهت قويۇپ يېڭىۋالدى، 

) بولىدۇ دېگهنقىلدىم، ماڭا تاپا قىلما  تهۋبهشۇنداق جازالىشى، خالىشى، ئىرادىسى، تهقدىرده پۈتۈشى، 
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2239
ھهقىقهتهن مۇسا ئهلهيھىسساالم بهكمۇ ھايالىق كىشى ئىدى، يۇيۇنسا، پهرده :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ قاتتىق ھايا قىلغانلىقىدىن، تارتىلغانلىقتىن، ئۇنىڭ بهدىنىدىن  ،يۇيۇناتتىتارتىپ 
ئۇنىڭغا ئازار بهردى، ئۇالر مۇسا  كىشىلهركۆرۈنۈپ باقمىغان، بهنى ئىسرائىلالردىن ئازار بهرگهن  ېرىي ھېچ

ياكى بىرهر ئاپهت چوقۇم بهدىنىده بىرهر ئهيىب بولغاچقا يا ئاق كېسهل، يا بوداق بۆرىكى چىققان 
سۆزلهردىن  دېگهن، ھهقىقهتهن، ئالالھ ئهززه ۋه جهلله مۇسانى ئۇالر  دېيىشتىبولغانلىقىدىن پهردىلىنىدۇ 

ئهيىبلهردىن پاكالشنى ئىراده قىلدى، بىر كۈنى مۇسا ئهلهيھىسساالم خالى ھالدا يالغۇز يۇيۇندى، كىيىمىنى 
لۇپ، كىيىمىنى ئېلىپ، كىيىش ئۈچۈن تاش تهرهپكه بىر تاشنىڭ ئۈستىده قويغان ئىدى، يۇيۇنۇپ بو

مۇسا ئهلهيھىسساالم ھاسىسىنى ) ، بۇ ئالالھنىڭ قۇدرىتىسۇبھانهلالھ(ماڭدى، تاش كىيىمنى ئېلىپ قاچتى، 
ئى تاش مېنىڭ كىيىمىم دهيتتى، تاش قېچىپ ! ئى تاش، كىيىمىمنى قوي :ئۇئېلىپ، تاشنى قوغاليتتى، 
ڭ جامائىتى يېنىغا باردى، ئۇالر مۇسا ئهلهيھىسساالمنى ئالالھ ياراتقان نهرسىنىڭ بېرىپ، بهنى ئىسرائىلالرنى

 دېگهنئهڭ گۈزهل، چىرايلىق ھالىتىده يالىڭاچ كۆردى، ئهڭ گۈزهللىكىنى كۆردى، ئالالھ ئۇنى ئۇالرنىڭ 
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تاشنى  تۆھمهتلىرىدىن پاكلىدى، تاش جىم تۇردى، ئۇ كىيىمىنى ئېلىپ كىيگهندىن كېيىن، ھاسىسى بىلهن
ئۇرۇشقا باشلىدى، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مۇسانىڭ ھاسا بىلهن ئۇرغان تهسىردىن، تاشتا ئۈچ تاتۇق ياكى 

سىلهر مۇساغا ! ئى مۆئمىنلهر«بهش دانه ئىز قالدى، ئۇ ئىشالر بولسا، ئالالھنىڭ مۇشۇ سۆزىده سۆزلهندى، 
ى ئۇالرنىڭ ئېيتقان تۆھمهتلىرىدىن ئاقلىدى، مۇسا، ئازار بهرگهن بهنى ئىسرائىلالردهك بولماڭالر، ئالالھ مۇسان

ئهھمهد، بۇخارى، تىرمىزى توپلىغان، . ئايهت – 69سۈره ئهھزاپ » ئالالھنىڭ دهرگاھىدا يۈز ئابرۇيلۇق ئىدى
  .سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2240

ھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلهر مهيدانغا كېلىدۇ، ئۇالرنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ائىم بېشىنى، چېچىنى چۈشۈرتۈپ تۇرۇشتۇر، قۇرئان ئوقۇيدۇ، قۇرئان ئۇالرنىڭ بهلگه ئاالمىتى، د

ھهلقۇملىرىدىن، گاللىرىدىن ئۆتمهيدۇ، ئۇالر ئىسالم دىنىدىن خۇددى ئوقيا ئوقى نىشانغا چىقىپ كهتكهندهك 
 مۇسلىم ئهھمهد،. چىقىپ كېتىدۇ، ئۇالر بارلىق مهخلۇقالرنىڭ ھهتتا، ھايۋانالرنىڭمۇ ئهڭ يامانراقىدۇر

، دېدىخاۋارىجالر بولۇپ، ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئۇالرنى باستۇرغان  هلد ئۇالرئالىمالر . توپلىغان، سهھىھ
  .بهزىلهر بولسا، ئۇالر بۇندىن كېيىن قىيامهتكىچه چىقىدۇ، ھېچ بولمىغاندا، نهسلى، پۇشتى قالىدۇ دېدى
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2241
سۇلمان جىنالر باردۇر، سىلهر ھهقىقهتهن مهدىينىده مۇسۇلمان بولغان بىر نهچچه مۇ:  دېگهنمۇنداق 

ئۇالرنىڭ بىرهرسىنى كۆرۈپ قالساڭالر، ئۇنىڭ چىقىپ كېتىشى ئۈچۈن، ئۈچ قېتىم  خهۋهر بېرىپ، 
ئاگاھالندۇرۇڭالر، ئاندىن يهنه ئاشكارا بولۇپ، سىلهر ئۇنى ئۆلتۈرمهكچى بولساڭالر، ئۈچ قېتىم 

  .يهنى ئۇ جىن يىالن سۈرهتته.ۇد توپلىغان، سهھىھئۆلتۈرۈڭالر، ئهھمهد، ئهبۇ داۋ كېيىنئاگاھالندۇرغاندىن 
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ئۇبهي ئىبنى كهئبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2242
مۇشۇ ئىككى ناماز يهنى خۇپتهن بىلهن بامدات نامىزى مۇناپىقالرغا ئهڭ  ھهقىقهتهن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئېغىر كېلىدىغان نامازدۇر، ئهگهر ئۇالر بۇ ئىككى نامازدىكى پهزىلهتنى بىلسه ئىدى، بۇ نامازالرغا ئۆمىلهپمۇ 
وخشاشتۇر، ئ سېپىگهبولسا كېلهتتى، سىلهر بىرىنچى سهپنى الزىم تۇتۇڭالر، ھهقىقهتهن ئۇ پهرىشتىلهرنىڭ 

ئهمدى بىلدۇق، (ئهگهر بىرىنچى سهپتىكى پهزىلهتنى بىلسهڭالر، ئهلۋهتته ئۇنىڭغا ئالدىرايتتىڭالر، 
كىشىنىڭ بىر ئهر بىلهن ناماز ئوقۇشى، يالغۇز ئوقۇغاندىن پاك، ئهۋزهلدۇر، ئۇنىڭ !) ئالدىرايلى! ئالدىرايلى

نامازدىن ئهۋزهلرهكتۇر، جامائهت كۆپ بولغانسېرى، ئىككى كىشى بىلهن ناماز ئوقۇشى، بىر ئهر بىلهن ئوقۇغان 
ئالالھتائاالغا سۆيۈملۈك، دوستراق بولىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ھاكىم 

  .توپلىغان، سهھىھ
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دهرهخ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىجابىر . 2243
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سالغان ئىش توغرىسىدا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  تهھدىتسايىسىدا ياتسا بىرسى كېلىپ، قىلىچنى سۇغۇرۇپ، 
كىشى مهن ئۇخالۋاتقاندا مېنىڭ قىلىچىمنى سۇغۇرۇپتۇ،  ماۋۇ ھهقىقهتهن:  دېگهنم مۇنداق ئهلهيھى ۋهسهلله

قارىسام، قىلىچ ئۇنىڭ قولىدا غىالپسىز يالىڭاچ تۇرۇپتۇ، ئۇ ماڭا، سېنى مهندىن توسۇپ،  مهن ئويغىنىپ
دېدىم، شۇنداق قۇتقۇزىدىغان كىشى بارمۇ؟ ئهمدى سىنى كىم قۇتقۇزىدۇ؟ دېدى، مهن، ئالالھ قۇتقۇزىدۇ 

  .دېدى، ئهھمهد، نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ ئولتۇرۇپتۇقىلىپ، ئۇ ئهنه 
يهنه بىر خاتىرىده قىلىچ قولىدىن چۈشۈپ كېتىدۇ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قىلىچنى (

  .)، سهھىھيالۋۇرىدۇئېلىپ، ئهمدى سېنى كىم قۇتۇلدۇرىدۇ؟ دېسه، ئۇ 
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مۇئاۋى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2244
 ۇرهيشلهرقھهقىقهتهن مۇشۇ ئىش يهنى ئىسالم خهلىپىلىكى، قۇرهيىشلهرده بولىدۇ، :  دېگهنمۇنداق 

خهلىپىلىكنى اليىقىدا قىلىپ، ئىسالم دىنىنى مۇقىم تۇتۇپ تۇرسىال، ئىسالم دىنىنى ھهقىقى اليىقىدا بهرپا 
قىلسىال، ئۇالرغا تاجاۋۇز قىلغان كىشىنى، ھۇجۇم قىلغان كىشىنى ئالالھ يۈزىچه دۈم  سېلىپ ھاالك قىلىدۇ، 

  .ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى مهسئۇد ۋه ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2245
 ۇنقىالرنىبۇردۇنيا سىلهردىن  –كۈمۈش، مال  –مۇشۇ ئالتۇن  ھهقىقهتهن:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ھهزهر قىلىڭالر(ھاالك قىلدى، سىلهرنىمۇ ھاالك قىلىدۇ، 
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2246
بىلهن  مېھرىبانلىقھهقىقهتهن بۇ دىن، پۇختا، مۇستهھكهم، كۈچلۈكتۇر، سىلهر بۇ دىنغا :  گهندېمۇنداق 

ئهھمهد ) ئاجىز كېلىدىغان تهكلىپلهردىن يىراق تۇرۇڭالر(بىلهن مېڭىڭالر،  مېھرىبانلىقكىرىپ، بۇ دىندا 
  .توپلىغان، ھهسهن
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سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2247

ھهقىقهتهن بۇ ئاي، يهنى رامزان سىلهرگه كېلىپ قالدى، بۇ ئايدىكى بىر كېچه، يهنى قهدىر :  دېگهنمۇنداق 
ئايدىن ياخشىدۇر، بۇ كېچىدىن مهھرۇم قالغان كىشى بارلىق ياخشىلىقدىن مهھرۇم قالىدۇ،  1000ېچىسى ك

بۇ كېچىنىڭ ياخشىلىقىدىن، پهقهت مهھرۇم قالىدىغان كىشىلهرال مهھرۇم قالىدۇ، باشقىالر مهھرۇم قالمايدۇ، 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
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ئۇسامهت ئىبنى زهيىد، سهئده، خۇزهيمهت، ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت . 2248
ھهقىقهتهن بۇ ۋابا كېسىلى، :  دېگهنللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه

ئازابالنغان ئازابنىڭ قالدۇقىدۇر، سىلهر بار  قهۋمكىشىلهرنى يامانلىقىدىن توسىدىغان ئازابتۇر، مهلۇم بىر 
كهتمهڭالر، قېچىپ چىقىپ  زېمىندىنۋابا كېسىلى چۈشسه، ۋابا يۈز بهرسه، ۋابادىن قېچىپ ئۇ  زېمىنغابولغان 

يهنى ۋابا كېسىلىدىن (ۋابا كېسىلى يۈز بهرسه، ئۇ جايغا كىرمهڭالر،  زېمىنداسىلهر بولمىغان باشقا بىر 
ئهھمهد، ) قاچماڭالر، چۈنكى، ۋابانى ئېلىپ قاچىسىلهر، ۋابا بار جايغا كىرمهڭالر، چۈنكى، ۋابادا ئۆلىسىلهر

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2249

ئاسان  ھهرپدىنئاساسهن چۈشكهن، شۇ يهتته  ھهرپكهھهقىقهتهن مۇشۇ قۇرئان يهتته :  دېگهنمۇنداق 
  .، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھبولغىنىنى ئوقۇڭالر
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يىم ئىبنى ھىزام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھهكى. 2250
دۇنيا، يېشىل، تاتلىق نهرسه، كىم ئۇنى ھهققى بىلهن  –ھهقىقهتهن بۇ مال :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئۇ كىشىگه بهرىكهت  ئالسا، ئۇ كىشىگه شۇ مالدا بهرىكهت بېرىلىدۇ، كىم ئۇنى ئاچ كۆزلۈك  بىلهن ئالسا،
ئوخشايدۇ، بېرىدىغان،  كىشىگهبېرىلمهيدۇ، زاكات بهرمهس، بۇ ئاچ كۆز كىشى خۇددى يهپ تويمايدىغان 

  .ئۈستۈن قول، ئالىدىغان تۆۋهن قولدىن ياخشى، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� () PI'� �(� ��$�� �) M'�� M��Q &$a	 	u[ "Z .�(�	 �'0 �� ��� ��',I L �	 &$/ �/ ��+� !�$V $�) ¢'£*/ 3I L ��
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خهۋلهت بىنتى قىيس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2251
سه، كىم بۇ مالغا ھهققى بىلهن يهتسه، ھهقىقهتهن بۇ مال، يېشىل، تاتلىق نهر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئۇ مالدا بهرىكهت بېرىلىدۇ، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسىنىڭ ماللىرىدا نهپسى خالىغانچه تهسهررۇپ قىلىدىغان، 
ئالالھ رازى بولمايدىغان، ئالالھ ياقتۇرمايدىغان جايالرغا تهسهررۇپ قىلىدىغان كىشىلهر باركى، قىيامهت كۈنى 

، ۋالىيبۇ سهھىھ ھهدىسدىن، مهيلى . ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. زاخال باردۇرئۇالرغا پهقهت دوۋ
تولۇق ئادا  ئېھسانلىرىنى –بولسۇن، مالنىڭ ھهققىنى، زاكىتىنى، سهدىقه  پۇقراباشلىق بولسۇن، مهيلى 

  .قىلىشى الزىم، ھارام يولالرغا ئىستېمال قىلماسلىق الزىم
 ) ��� ($@0 B 9^�a	 	u[ "Z MNm�	 L �	 �Du� v� $�Z L ��) & ) q (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2252
بولمايدۇ، ئۇ سۈيدۈك ئۈچۈن سېلىنمىغان،  سىيىشكهھهقىقهتهن بۇ مهسجىدگه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئالالھنىڭ زىكرى ئۈچۈن ئالالھنى ئهسلهش ئۈچۈن، ناماز ئۈچۈن سېلىنغان،  گهندېھهقىقهتهن مهسجىد 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
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ئۇسامهت ئىبنى زهيىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2253
 قهۋملهرنىھهقىقهتهن بۇ ۋابا كېسىلى بولسا، ئالالھتائاال سىلهردىن بۇرۇنقى مهلۇم :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئۇنىڭدىن  قېلىپ قالغان ۋابا كېسىلى باردۇر، بهزى چاغالردا كېلىپ، بهزى  زېمىنداھاالك قىلغان ئازابتۇر، 
چۈشسه، يۈز بهرسه، سىلهر ئۇ جايدىن قېچىپ چىقىپ  زېمىنغاچاغالردا كېتىدۇ، ۋابا كېسىلى بىرهر 

نهسهئى، كىرمهڭالر، ئهھمهد،  زېمىنغاۋابا كېسىلى بارلىقىنى ئاڭلىساڭالر، ئۇ  زېمىنداكهتمهڭالر، بىرهر 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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هسهللهم ھهج جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ. 2254
، ئالالھتائاال، ئادهم ئاتىنىڭ ۇھهقىقهتهن ب:  دېگهنقىلىۋېتىپ، ئايالالر كېسىلى بولغان ئايالغا مۇنداق 
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باغلىغىن، بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىشدىن  ئېھرامقىزلىرى ئۈستىگه پۈتكهن ئىشدۇر، سهن يۇيۇنۇپ ھهجگه 
ن بارلىق ئىشالرنى سهنمۇ ئادا قىل، پهقهت ھهيز باشقا، سهن ناماز ئوقۇشۇڭدىن باشقا ھاجى ئادا قىلىدىغا

  .قىلما، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ تاۋاپكۆرگهنده ناماز ئوقۇما، كهئبىنى 
 >�@�$� �'r5 B "� yz �$�	 j�(0 $/ j�<$) �G6 !$1� 4�  �	 �@*D �/� 	u[ "Z ) " G � (.F{$  �   

نھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئه. 2255
، ئالالھ بۇسۆزنى قىلغان، يهنى  يۇقىرىقىئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا ھهج قىلىۋېتىپ، كېسهل بولۇپ قالغاندا، 

 ئىشتۇر، بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلماي، ئۇندىن باشقا ھاجى قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنى پۈتۈۋهتكهن
  .قىلىۋېرىش، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �Du�	 �/ 9() $a 4i� 	u[ "Z ¡  du2	 vR0¡  ) § �� (��$g �   
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2256

ك، زىكرىنى، خۇتبىنى يوقىتىپ قويغانلىقىغا يىغالۋاتىدۇ، ھهقىقهتهن بۇ يهنى، كۆته:  دېگهنمۇنداق 
چۈنكى، مۇنبهر ياسالغاندا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇنى قويۇپ، مۇنبهر ئۈستىده خۇتبه (

  .ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ) ئوقۇسا، ئۇ كۆتهك ئىڭراپ غىڭشىغان ئىدى
 n@< < ¢IA	 &º0 X ?�/ 	u[ "Z L ���	 "� L .12	 n[� �$�� M9�, .�$) "-� s�F@0 L j�  ���0 "� ��I "Y-*,	 .����	 qu[
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ھۈزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2257

چۈشۈپ باقمىغان، ئۇ  قهتئىي زېمىنغاه مۇشۇ كېچىدىن بۇرۇن ھهقىقهتهن بۇ پهرىشت:  دېگهنمۇنداق 
پهرىشته، پهرۋهردىگارىدىن چۈشۈشكه، ماڭا ساالم قىلىپ، ماڭا ھهقىقهتهن پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا جهننهت 
ئهھلىنىڭ ئاياللىرىنىڭ سهييىدى، خوجايىنى ئىكهنلىكىگه، ھهقىقهتهن ھهسهن بىلهن ھۈسهيىن، جهننهت 

بېرىش ئۈچۈن ئىزنى، رۇخسهت  بېشارهتشلىرىنىڭ سهييىدى، خوجىسى ئىكهنلىكى بىلهن ئهھلىنىڭ يا
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ. چۈشۈپتۇسوراپ 
 ) ���� ( P	'��$� �i��  L �1/ ���) ��� "$D "Z L n�*`��) .R2	 KZ �$g �) p���� 	9�  �	 ��Rg �'0 	u[ "Z ) ?�$/
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ئۇبهيد ئىبنى سهبباق، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2258
ھهقىقهتهن بۇ كۈننى ئالالھتائاال مۇسۇلمانالرغا ھېيت قىلىپ :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

لسه، غۇسلى قىلىپ يۇيۇنسۇن، ئهگهر خۇشپۇراق ئهتىرلىرى بولسا، كه جۈمهگهبهردى، كىم بۇ كۈنده 
ئۇنىڭدىن سېپىپ ئىشلهتسۇن، مىسۋاكنى الزىم تۇتۇڭالر، مالىك شاپىئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، 

  .كۈنى يۇيۇنۇش، ئهتىر ئىشلىتىش، مىسۋاك سېلىشالر سۈننهت جۈمه
 ) ���� () .��[$2	 n[� �/'m0 "$D �'0 	u[ "Z �D�*��) �D�*0 "� ��� �/ L �m��) �/'m0 "� ��� �¡  �	I'V$  �'0 vR0 ¡ 
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2259

روزا تۇتاتتى، ھهقىقهتهن بۇ كۈنده يهنى ئاشۇرا كۈنىده جاھالىيهت ئهھلى، :  دېگهنۋهسهللهم  مۇنداق 
ئهمدى بۇ كۈنده روزا تۇتۇشنى ياخشى كۆرگهن كىشى روزا تۇتسۇن، روزا تۇتماسلىقنى ياخشى كۆرسه تۇتمىسىمۇ 

  .بولىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 $U�V $_1/ �*0�I 	Yh) qG$@  $� ¥'  $_�,�0 �	 �i� L �5$�� B L 9�� !'a "'i5 B �	 n,�0 ®�	 !$0o	 qu[ "Z L �	 �DY KZ 	' b)$)
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2260
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ھهقىقهتهن بۇ كۈن تۇتۇلۇش، ئاي تۇتۇلۇشدىن ئىبارهت، ئالالھ ئهۋهتىدىغان ئاالمهتلهر، :  دېگهنمۇنداق 
رهر كىشىنىڭ ئۆلۈمى ياكى ھاياتى ئۈچۈن بولمايدۇ، لېكىن، ئالالھ ئۇنى ئهۋهتىپ، ئۇنىڭ بىلهن بى

بهندىلىرىنى قورقۇتۇپ تۇرىدۇ، سىلهر ئۇنىڭدىن بىرهر نهرسىنى كۆرسهڭالر، يهنى كۈن، ئاي تۇتۇلغاندا 
هغپىرهت سوراڭالر، يهنه بىر ئالالھدىن قورقۇپ، زىكرى ئېيتىڭالر، ئالالھنى كۆپ ئهسلهڭالر، دۇئا قىلىڭالر، م

  .بار، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ دېگهنخاتىرىده سهدىقه قىلىڭالر 
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لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيه. 2261

ھهقىقهتهن بۇ ئۈممهت رهھىم قىلىنغان ئۈممهتتۇر، بۇالرنىڭ ئازابى ئۆز قوللىرىدا مۇشۇ دۇنيادا :  دېگهنمۇنداق 
مانا بۇ سېنىڭ  بولىدۇ، قىيامهت كۈنى بولغاندا، ھهربىر مۇسۇلمانغا بىردىن مۇشرىك دىنسىزنى بېرىپ،

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. دېيىلىدۇبولىدۇ،  فىدىيهڭدوۋزاخدىن قۇتۇلىدىغان 
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زهيىد ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2262

ۇ، ئازابلىنىدۇ، سوئال سورىلىدۇ، سىنىلىد قهبرىلىرىدهھهقىقهتهن بۇ ئۈممهت :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
دهپنه قىاللماسلىقىڭالر بولمىغان بولسا، ئهلۋهتته، ئالالھقا دۇئا قىلىپ، مهن ئاڭلىغان قهبره  مېيىتلهرنىئهگهر 

دهپنه  مېيتلهرنىئهگهر ئاڭالپ قالساڭالر، (ئازابىنى سىلهرگىمۇ ئاڭلىتىپ قويۇشنى سورىغان بوالتتىم، 
لالھقا سېغىنىپ، دوۋزاخ ئازابىدىن، قهبره ئازابىدىن پاناھ تىلهڭالر، سىلهر ئا) قىاللمايسىلهر، ياكى ئۆلىسىلهر

ئاشكارا، يوشۇرۇنلىرىدىن پاناھ تىلهڭالر، ئالالھقا سېغىنىپ،  پاساتنىڭ –ئالالھقا سېغىنىپ، پىتنه 
  .دهججالنىڭ پىتنىسىدىن پاناھ تىلهڭالر، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

5� 	Yh) M��*; ²'F�	 qu[ "Zn(��) �N%	 �D9�� 4 : T{$@%	 L T@%	 �/ �$� Y' � ) P �� q " G �� (�<I� �� 90# �   
زهيىد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2263

هتخانىالرغا، شهيتانالر ھهقىقهتهن مۇشۇ ھاجهت ئادا قىلىنىدىغان جايالرغا، ھاج:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئالالھقا سېغىنىپ، «ھازىر بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، سىلهردىن بىر كىشى ھاجهتخانىغا بارغان ھامان، 

ئهبۇ ) ئهئۇزۇبىلالھى مىنهلخۇبسى ۋهلخابائىس«دېسۇن، » چىشى شهيتانالردىن پاناھ تىلهيمهن –ئهركهك 
ھهدىس، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى  – 18525ھهدىس، ئهھمهد  – 292ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 5داۋۇد 

  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 9; &o B L 9µ n» B $]Z L O$1�	 §$,L� j[ $�Z !$<9m�	 qu[ "Z ) " G � (.�R�I �� ��ra	 �   

مۇتهللىپ ئىبنى رهبىئه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2264
زاكاتالر جهزمهن كىشىلهرنىڭ توڭرا،  –ھهقىقهتهن بۇ سهدىقه، ئۆشره :  دېگهنهسهللهم مۇنداق ئهلهيھى ۋ

زاكات، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه ۋه ئۇنىڭ ئائىلىسىگه ھاالل ئهمهس،  –كىرلىرىدۇر، ئۆشره 
  . مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 ) ����(0 B MNm�	 qu[ "Z "6�(�	 M�	�< L y@i*�	 L ��@�*�	 '[ $�Z O$1�	 �ND �/ �jV $_�) ��m ) " G � �� ( �i�	 �� .0L$R/ � .  
مۇئاۋىيه ئىبنى ھهكهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2265

ر سۆزلىرىدىن بىرهر نهرسه دۇرۇس بولمايدۇ، ھهقىقهتهن بۇ نامازالردا ئىنسانال:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
سۆزلىرى  –بۇنىڭدىن باشقا كىشىلهرنىڭ گهپ (، قۇرئان قىرائىتىدۇر،  تهكبىرتهسبىھ،  دېگهنجهزمهن ناماز 

  .ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) دۇرۇس ئهمهس



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

425 

 MNm�	 qu[ "Z¡  �mR�	 vR0¡ �) �i�@< "$D �/ 4�  >��  $[9R� MN� B L p5�/ q�g� �� "$D $_��  �'��	 �i1/ ¾)$� �) $['R�
 9[$F�	 W�r0 f� ) " � (8I$+`�	 M�m� \� �   

ئهبۇ بهسرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2266
ىزى سىلهردىن بۇرۇنقى كىشىلهرگه تهڭلهندى، ھهقىقهتهن بۇ ناماز يهنى ئهسىر نام:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئهتتى، بۈگۈن سىلهردىن كىم بۇ ئهسىر نامىزىنى  تهركپهرز قىلىندى، لېكىن، ئۇالر بۇ نامازنى زايا قىلىۋهتتى، 
ئوبدان مۇھاپىزهت قىلىپ ئوقۇسا، ئۇ كىشىگه ئىككى ئهجىر بولىدۇ، ئىككى ئهجىرنىڭ مۇكاپاتى بولىدۇ، 

كارا بولمىغۇچه يهنى يۇلتۇزدىن خهۋهر بولمىغۇچه ئهسىردىن كېيىن ناماز يوق، شاھىد، گۇۋاھچى، ئاش
  .سهھىھمۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، 

 �_��  ¤Nm� �� $[I'10 �	 "Z L .�Á $_�[� 4�  .U�*É I'@(�	 qu[ "Z ) �� ( ��� �  ) � (M�0�[ \� �   
ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهنهس ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 2267

ھهقىقهتهن بۇ قهبره ئهھلىگه قاراڭغۇ زۇلمهت لىق تولغان ئىكهن، ئالالھتائاال :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بۇ ھهدىسنى (مېنىڭ ئۇالرغا ئوقۇغان جىنازا نامىزىم سهۋهبىدىن ئۇالر ئۈچۈن بۇ قهبرىلهرنى نۇرغا توللىدى، 

چىرىپ،  مېيىتئىدى، ئالىمالر ئهگهر  دېگهنجىنازا نامىزى ئوقۇپ  مېيىتكهلۇپ بولغان بىر قهبرىگه قويۇ
  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) جىنازا نامىزى ئوقۇلىدۇ دېدى مېيىتكىمۇسېسىپ كهتمىسه،قهبرىدىكى 

 ) ���� ( M�	�(� j[ $�Z �N%	 L &'@�	 L Iu(�	 �/ �jF� ��m5 B 9g$�a	 qu[ "Z MNm�	 L �	 �DY L "6�(�	 ) � �� (��� �   
ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2268

ھهقىقهتهن بۇ مهسجىد نىجىس نهرسىگه، نىجىس سۈيدۈككه ھاجهتخانا قىلىشقا ھهرگىز :  دېگهنمۇنداق 
قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن، ئالالھنى ئهسلهپ، زىكرى  دېگهنن مهسجىد اليىق ئهمهس، دۇرۇس ئهمهس، جهزمه

  .ئېيتىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇش ئۈچۈن سېلىنغان، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �i1  $['U+�-) �*� 	Yh) �i� L9  j[ $�Z I$1�	 qu[ "Z ) q � ( 4,'/ \� �  .  

ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 2269
ھهقىقهتهن بۇ ئوت سىلهرنىڭ دۈشمىنىڭالر سىلهر ئۇخلىغان چاغالردا ئوتنى ئۆچۈرۈۋېتىپ :  دېگهنمۇنداق 

  .بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) ئوت، چىراغ، ھهتتا توك چىراغنىمۇ ئۆچۈرۈۋېتىپ ئۇخالڭالر(، ئۇخالڭالر
)  ���� ( K$R5 �	 $_@c B .R^� qu[ "Z ) P ! �� ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2270
 زېمىنغاھهقىقهتهن بۇ ئالالھتائاال ياخشى كۆرمهيدىغان يېتىشتۇر، يهنى قورسىقىنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قىلىپ، دۈم يېتىشنى ئالالھ ياخشى كۆرمهيدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 K$R5 �	 $_�`@0 .R^� qu[ "Z¡  �r@�	 4�  d$^r�B	 vR0¡  ) q G �� (8I$+`�	 ��< �� .+£� �   

هلالھۇ ئهلهيھى تهخپهت ئىبنى قىيىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 2271
ھهقىقهتهن بۇ خىل يېتىش يهنى قورسىقىنى چاپالپ دۈم يېتىش، ئالالھتائاال ئۆچ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .غهزهپ قىلىدىغان يېتىشتۇر، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ كۆرۈدىغان
 ) ���� (.���	 !��G� 	Yh) ��  	u[ �i� L .���$� >��� qu[ "Z  MNm�	 $� jD�5$) >�@<� 	YZ L j�� L j��*z$) ) P " (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 2272
ھهقىقهتهن بۇ ھهيز كېسىلى ئهمهس، :  دېگهندائىم توختىماي بولىدىغان خۇن كېسىلى بار ئايالغا مۇنداق 

ساڭا ھهيز، ئايالالر كېسىلى يهنى ھهيزنىڭ مىقدارى . ، بۇ تومۇرنىڭ ئىشى، يهنى تومۇرنىڭ قېنىلېكىن
ئاخىرلىشىپ، يىراقالپ كهتكهنده غۇسلى قىلىپ، يۇيۇنۇپ ناماز ئوقۇغىن، ھهيز كېسىلى يېتىپ كهلگهنده 

نهسهئى، ) ھېساباليدۇبۇ كۈنلهرنى ئادىتى بويىچه (ئېتىپ تۇرغىن دېدى،  تهرك، ئوقۇمايبولسا، نامازنى 
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  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( $['�@�5 N) I$+i�	 3$�e �/ qu[ "Z ¡  �+mRa	 vR0¡  ) " � �� (L�  ��	 �   
ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2273 

ىم، يهنى سېرىق، قىزىلدا  بويالغان بۇ كىيىم، كۇپپار، ھهقىقهتهن بۇ كىي:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
. دىنسىزالرنىڭ كىيىمى ئىكهن، سىلهر بۇنى ھهرگىز كىيمهڭالر، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

بۇ ھهدىسدىن سېرىق، قىزىل بويالغان بولۇپمۇ دىنسىزالر پوسۇنىدىكى بهلگىسىدىكى كىيىملهرنى ئهرلهر 
مهس، ئايالالرمۇ ئۇالرنىڭ پوسۇنىدىن ھهزهر قىلىپ، مۇسۇلمانچه، كهڭ، ئۇزۇن كىيىم كىيىشى دۇرۇس ئه

  .كىيىشى الزىم
 �_e$�� n� ®/� I'DY 4�  �	�� �0u[ "Z¡  �0��	 L �[u�	 vR0¡  ) q " G �� ( 4�  �  ) q (�  ��	 �   

ى رهزىيهلالھۇ، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئابدۇلالھ ئىبن. 2274
ھهقىقهتهن بۇ :  دېگهنئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئىككىسى يهنى ئالتۇن بىلهن يىپهك رهخت، ئۈممىتىمنىڭ ئهر كىشىلىرىگه ھارام قىلىندى، ئايال كىشىلىرىگه 
  .داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ ھاالل قىلىندى، ئهھمهد، ئهبۇ

بۇ سهھىھ ھهدىسدىن، ئالتۇن بىلهن يىپهك رهخت، ئهر كىشىلهرگه ھارام، چۈنكى، ھهدىسته ئوچۇقال 
  .، ئايالالرغا ھااللدۇر دېگهنھارام 

'[ $�Z n0'� �0�R� "YZ PG$,L "Z : I$_1�	 ¢$�� L n���	 G	', ) G �� (7$� �� 89  �   
هدىي ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئ. 2275

يهنى (ھهقىقهتهن سېنىڭ ياستۇقۇڭ، ئۇنداقتا توم ھهم ئۇزۇن ئىكهن، يوغانكهن، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كېچىنىڭ قارىلىقى،  دېگهنئۇ ) كىنايه سۆز بولۇپ، سهن چۈشىنهلمهي قاپسهن، بىلهلمهپسهن دېگهنبۇ 

بۇ ھهدىسنى بىر ساھابه ئاق يىپ قارا يىپتىن ئاشكارا بولغۇچه زوھۇرلۇقنى (كۈندۈزنىڭ، سۈبھىنىڭ ئاقلىقى، 
 يېگهندهئايهتنى چۈشىنهلمهي ياستۇق بېشىغا قارا، ئاق يىپنى قويۇپ قۇيۇپ، تائام  دېگهنئىچىڭالر  –يهپ 

ئهھمهد، ئهبۇ ) شكارا بولغۇچه يهپ ئىچىش دۇرۇس بولىدۇئا قاراڭغۇلۇقىدىنبولۇپ، سۈبھى، كېچه  دېگهن
  .داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

�_��  8u�	 &$< �F�	 d$RV "L�0 	LG$D 	YZ f� �'0 nD 9��	 "L�+��� �'g-/ L �'g-0 "Z : �	 q9�R�) 	9z ��L�+�*�) 	'RgI	
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هللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ س. 2276

ھهر كۈنى توساقنى كۈننىڭ نۇرىنى كۆرگىلى  مهئجۈجلهرھهقىقهتهن يهئجۇج ۋه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
تاس قالغانغا قهدهر كواليدۇ، ئاندىن باشلىقى قايتىڭالر، ئهته كواليلى دهيدۇ، ئاندىن ئۇالر قايتقاندا، ئالالھ 

ئهسلىگه قايتۇرۇۋېتىدۇ، ئۇالرنىڭ چىقىش مۇددىتى، قىيامهت ئۇ توساقنى بالدۇرقىدىن قاتتىق، پۇختىراق 
ئاالمىتى يېتىپ كهلگهنده، ئالالھ ئۇالرنى كىشىلهرگه ئهۋهتىشنى ئىراده قىلغاندا ئۇالر كېلىپ يهنه كواليدۇ، 
كۈننىڭ نۇرىنى كۆرگىلى تاس قالغاندا ئىش بېشى قايتىڭالر، ئالالھ خالىسا ئهته كواليمىز دهيدۇ، ئالالھ 

 دېمىگهنئهگهر بۇنداق (سۆز بىلهن مۇستهسنا قىلىپ قايتىدۇ،  دېگهنسۆز بىلهن ئىنشائالالھ  دېگهنلىسا خا
ئۇالر ئهتىسى قايتىپ كهلسه، ئۇ كولىغان جاي ئۇالر قالدۇرغان پېتى ) بولسا، مهڭگۈ تېشىپ چىقالمايتتى

ۇپ چىقىدۇ، ئۇالر سۇنىمۇ ئىچىپ كوالغلىق تۇرىدۇ، ئاندىن ئۇالر كوالپ، تېشىپ، كىشىلهرگه قارشى باستۇر
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ئۇالر ئاسمانغا ئوقيا . ، كىشىلهر ئۇالردىن ئۆز قورغانلىرى بىلهن قورغانلىنىپ ساقلىنىدۇتۈگىتىدۇقۇرۇتۇپ 
ئهھلىنى قهھرى  زېمىن دېگهنئاتىدۇ، ئوق ئۇالرغا قانغا بويالغان ھالهتته قايتۇرۇلىدۇ، ئۇالر بۇنى كۆرۈپ، بىز 

تتا، ئاسمان ئهھلىدىنمۇ ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدۇق، بىز ھهممىدىن ئۈستۈن، غالىب قىلىپ بويسۇندۇردۇق، ھه
دهيدۇ، ئاندىن ئۇالرغا ئالالھتائاال تۆگه، قوينىڭ بۇرنىغا كىرىۋالغان كۆكۈيۈنگه ئوخشاش بىر خىل قۇرۇت، 

مۇھهممهد  ئۇالرنىڭ بوينىغا ئهۋهتىدۇ، بۇ جاندار، ئۇالرنىڭ بوينىدىن تۇتۇپال ئۆلتۈرىدۇ، جانىۋارنى
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ جېنى ئىلىكىده بولغان زات، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ھهقىقهتهن 

ئۇالرنىڭ گۆشلىرىنى يهپ، قانلىرىنى ئىچىپ، سهمىرىپ  جانىۋارالربارلىق گۆشخور ھايۋانالر  زېمىندىكى
 – 4070كهلگهن، ئهبۇ داۋۇد كېتىدۇ، ئالالھقا شۈكرى قىلىدۇ، بۇ شۈكرى سهمىرىپ كېتىش مهنىسىده 

ھهدىس، ھاكىممۇ  – 4070ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 10222ھهدىس، ئهھمهد  – 3078ھهدىس، تىرمىزى 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2277
كۈندۈز نهپىقه قىلىپ  –ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ قولى لىق تولغاندۇر، كېچه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ياراتقاندىن باشالپ،  زېمىننى –لىشالر، ئۇنى ھهرگىز كاملىتالمايدۇ، ئالالھنىڭ ئاسمان چىقىم قى خهجلهش
چىقىم قىلىپ بېرىشمۇ ھهرگىز كاملىتالمىدى،  خهجلهشمۇچىقىم، نهپىقه قىلىۋاتقىنىغا قارىمامسىلهر؟ شۇنداق 

ئالالھنىڭ يهنه ) ھ بىلىدۇكهيپىياتنى ئالال(يهنىال، ئالالھنىڭ قولى لىق تۇرىدۇ، ئهرشى سۇ ئۈستىده بولۇپ، 
يهنى رىزىقنى (تار قىلىپ تۇرىدۇ،  -پهس كهڭ – ئېگىزبىر قولىدا ھهممىنى تۇتۇپ تۇرۇش بولۇپ، خالىغانچه 

ئهھمهد، بهيھهقى ) كۆتۈرسه، بهزىسىنى پهس قىلىدۇ يۇقىرىبهزىلهرنى .كهڭرى يا تار قىلىپ تۇرىدۇ
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2278

دىن باشقا ھهقىقهتهن دۈشهنبه، پهيشهنبه كۈنلهرده ئالالھتائاال ئاداۋهتلهشكهنلهر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بارلىق مۇسۇلمانالرغا مهغپىرهت قىلىدۇ، گۇناھلىرىنى كهچۈرۈم قىلىدۇ، ئاداۋهتتىكى كىشىلهرگه بولسا، ئۇالر 

  .يارىشىۋالمىغىچه قويۇپ تۇرۇڭالر دهپ مهغپىرهت قىلمايدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابدۇلمۇنزىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ  ۇبابهتل ئهبۇ. 2279
سهييىدى،  كۈنى بارلىق كۈنلهرنىڭ جۈمهھهقىقهتهن :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

كۈنى، بارلىق كۈنلهردىن ھهتتا قۇربان ھېيت كۈنلىرىدىنمۇ ئالالھنىڭ نهزلىده  جۈمهخوجايىنىدۇر، 
  .، بۇ كۈنده بهش خىسلهت ئىشالر بار ئۇلۇغدۇرئۇلۇغراقتۇر، روزا ھېيت كۈنىدىنمۇ 

  .ئالالھ بۇ كۈنده ئادهم ئاتىنى ياراتقان. 1
  .لىغانتاش زېمىنغائالالھ بۇ كۈنده ئادهمنى . 2
  .كۈنى ئادهمنىڭ جېنىنى ئالغان جۈمهئالالھ بۇ . 3
كۈنىده بىر سائهت بولۇپ، ھهرقانداق بهنده، شۇ سائهتته ئالالھدىن بىرهر نهرسه سورىسا،  جۈمه. 4

  .پهقهت ھارام نهرسىنى سورىمىسىال چوقۇم ئالالھ ئۇ كىشىگه سورىغان نهرسىنى بېرىدۇ
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ۇ، ھهرقانداق مۇقهررهپ، ئالالھقا يېقىن پهرىشته ياكى ئاسمان ياكى كۈنىده قىيامهت قايىم بولىد جۈمه. 5
 جۈمهكۈنى قىيامهت قايىم بولۇشىدىن قورقۇپ تۇرىدۇ،  جۈمهياكى شامال تاغالر ھهتتا دېڭىزالرمۇ  زېمىن

  .كۈنىدىن ئهنسىرهيدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
 ) ���� ( .<9m�	 $1� n» B 9; &6 $�Z )� �� � (4�  �� ���	 �   

ھهسهن ئىبنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2280
ھهقىقهتهن بىز، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىلىسىگه سهدىقه، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ن توپلىغان، سهھىھئۆشره زاكات ھاالل ئهمهس، ئهھمهد، ئىبنى ھهببا
 ) ���� ( �_�+�� �/ �'(�	 K'/ "Z L .<9m�	 $1� n» B 9; &6 $�Z ) P �� " G �� (W)	I \� �   

ئهبۇراپىئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  2281
زاكات ھاالل  –ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىلىسىگه ئۆشره  ھهقىقهتهن بىز، مۇھهممهد سهللهلالھۇ:  دېگهنمۇنداق 

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئازاد (ئازاد قىلغان قۇلمۇ ئۇالرنىڭ جۈملىسىدىن بولىدۇ،  قهۋملهرنىڭئهمهس، ھهقىقهتهن 
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ھهببان، ھاكىم ) زاكات دۇرۇس ئهمهس –قىلغان قۇلالرغىمۇ ئۆشره 

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2282
 كىتاب –ھهقىقهتهن بىز ئهرهبلهر تۈرۈك، ساۋاتسىز ئۈممهت، بىز خهت يازالمايمىز، ھېساب :  دېگهنمۇنداق 

شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئان مهڭگۈ مۆجىزه، چۈنكى . قىاللمايمىز، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
  .ئالالھنىڭ سۆزىدۇر ئۇ
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الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 2283

تۇتتۇق، ئۇ ئۈزۈككه نهقىش چهكتۇق، بىرهر كىشى ئۇ نهقىشتهك  ئۈزۈكھهقىقهتهن بىز :  دېگهنمۇنداق 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئۈزۈكىنىڭ نهقىشى،مۇھهممهدۇن (نهقىش چهكمىسۇن 

  .لىغان، سهھىھبۇخارى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپ) رهسۇلۇلالھ ئىدى
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للهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم نهبىيشهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سه. 2284

ھهقىقهتهن بىز سىلهرنى قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى ئۈچ كۈندىن ئوشۇق يىيىشىڭالردىن توسقان :  دېگهنمۇنداق 
ئىدۇق، بۇ سىلهرگه كهڭرى بولسۇن ئۈچۈن ئىدى، ئهمدى، ئالالھتائاال سىلهرگه كهڭرى قىلىپ بهردى، 

يهنه قۇربانلىق (يهڭالر، ئېلىپ قويۇڭالر، ساقالپ يهڭالر، ھهممىڭالردا بار بولدى، ئهمدى سىلهر خالىغانچه 
تىجارهت قىلىڭالر، ئاگاھ ). ئېھسان قىلىشىڭالر ئۈچۈن –ئىچىشىڭالر، سهدىقه  –قىلىشىڭالر، كهڭرى يهپ 

ئېيتىش  تهكبىر، بۇ كۈنلهر يهپ ئىچىشنىڭ كۈنلىرىدۇر، ئالالھنى ئهسلهپ، زىكرى ئېيتىش،  بۇلۇڭالركى
  .هبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھكۈنلىرىدۇر، ئ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2285

قىلغان، ئىراده  مهقسهت، ئۇنى ھهقىقهتهن بىز خىزمهت ھوقۇقلىرىمىزغا، ئهمهللىرىمىزگه:  دېگهنمۇنداق 
ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ ) ئۇنىڭدىن ئۆزىنى تارتىپ، قاچقانالرنى ئىشلىتىمىز(قىلغانالرنى ئىشلهتمهيمىز، 

  .داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2286

، جامائىتى ئىپتارنى بۇرۇن قىلىشىمىزغا،  گۇرۇھىھهقىقهتهن بىز پهيغهمبهرلهر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ڭ قوللىرىمىزنى نامازدا، سول قوللىرىمىز ئۈستىگه قويۇشىمىزغا ، ئويېيىشىمىزگهزوھۇرلۇقنى كىيىنگه تارتىپ 

  .تهيالىسى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) بىزمۇ شۇنداق بۇيرۇلدۇق(بۇيرۇلدۇق 
 ) ���� ( $1�'�< �$15 B L $11� � �$15 �$�@�A	 �FR/ $�Z ) 9R, ��	 ( N,�/ �$r  �  .  

ىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهتائ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ق. 2287
دىللىرىمىز ئۇخلىمايدۇ، ئىبنى  قهلبھهقىقهتهن بىز پهيغهمبهرلهر جامائىتىنىڭ كۆزلىرىمىز ئۇخاليدۇ، :دېگهن

  .سهئىد توپلىغان، سهھىھ
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يفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ سىڭلىسى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ ھۈزه. 2288
ھهقىقهتهن بىز پهيغهمبهرلهر جامائىتىگه سىناق بااللهر چهندان :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .چهندان نهچچه ھهسسه ئارتۇق كېلىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ –
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ئابدۇلالھ ئىبنى سائىپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2289

ىز، خۇتبىنى ھهقىقهتهن بىز خۇتبه سۆزلهيم:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم، ھېيت نامىزىدىن كېيىن مۇنداق 
ئاڭالش ئۈچۈن ئولتۇرۇشنى ياخشى كۆرگهنلهر ئولتۇرسۇن، قايتىشنى ياخشى كۆرگهنلهر قايتسا بولىدۇ، ئهبۇ 

  .ھهدىس، ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ – 1280 ھهدىس، ئىبنى ماجه – 1553ھهدىس، نهسهئى  – 975داۋۇد 
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جابىر ئىبنى سهخره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2290
كۆرۈنۈپ قېلىشىدىن چهكلهندۇق، ئهۋرىتىمىزنى  ئهۋرىتىمىزنىڭھهقىقهتهن بىز :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .كىم توپلىغان، سهھىھھا) يهنى ئهۋرىتىڭالر ھهرگىز ئېچىلىپ قالمىسۇن(ئوچۇق قويۇشدىن توسۇلدۇق، 
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2291
، بۇ ئهمهل تۇتۇش خىزمىتىگه، ئۇ خىزمهتنى ھهقىقهتهن بىز، ئالالھ بىلهن قهسهمكى:  دېگهنمۇنداق 

سورىغان، تهلهپ قىلغان، ھېرىسمهن بولغان، ئىراده قىلغان كىشىنى ھهرگىز ئىگه قىلمايمىز، سايلىمايمىز، 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( pD�Fa	 4�  pD�Fa$� pR*�� B $�Z ) H5 �� (¥$�0 �� ��@Q �   
ف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى خهبىيب ئىبنى بهسا. 2292

ھهقىقهتهن، بىز مۇشرىك، دىنسىزالرغا قارشى، مۇشرىك، دىنسىزالر بىلهن ياردهم :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .تهلهپ قىلمايمىز، ئهھمهد، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( P�F¦ pR*�� B $�Z ) q G �� (.F{$  �   
دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 2293

ھهقىقهتهن بىز، مۇشرىك يهنى ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهن كىشى بىلهن ياردهم تهلهپ :  دېگهنمۇنداق 
كىرىشكه ئهڭ اليىق، بىزمۇ دىنسىزالردىن ياردهم تهلهپ  دىنسىزالر، كاپىرالر ئهلۋهتته بۇ دائىرىگه(قىلمايمىز، 

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ!) هقىلمايمىز، كاشكى، ئىسالم دۆلىتى ئهمهل قىلسا 
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ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھهكىيىم ئىبنى ھىزام رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 2294
ھهقىقهتهن بىز مۇشرىكدىن بىرهر نهرسه قوبۇل قىلمايمىز، ئهھمهد، ھاكىم :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

توپلىغان، بۇ ھهدىسلهردىن دىنسىزدىن، مۇشرىكدىن ياردهم سوراش ئۇالرغا ئىشىنىش، ئۇالردىن بىرهر نهرسه 
  .ى خهۋهر قوبۇل قىلىش ياكى مائاش، ھهدىيلهرنى قوبۇل قىلىشالر چهكلىنىدۇ، ھارامدۇريهنى ياردهم ياك

 ) ���� ( �[9�+5 !9D L� ��9�)� O$1�	 !	I'  >R@5	 "Z ?�Z ) G (.0L$R/ �    

مۇئاۋىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2295
 –ھهقىقهتهن سهن كىشىلهرنىڭ ئهۋرهتلىرىنى ئىزدهپ ئهگهشسهڭ، يهنى ئهيىب :  هندېگمۇنداق 

نۇقسانلىرىنى، سىرلىرىنى ئىزدىسهڭ، شهك، گۇمان قىلساڭ، ئۇالرنى بۇزۇپ قويىسهن ياكى پىتنه پاساتقا 
  .قويغىلى تاس قالىسهن، ئىشالر بۇزۇلىدۇ، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

*D n[� �'< 4�  �9(5 ?�Z � !	'�� �� �_��  ¢�) 9< �	 "� �[~Q-) �	 	')�  	Yh) �	 MG$@  ���Z �[' 95 $/ &L� �i��) 3$
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2296

بارىسهن،  قهۋملهرگه، ئهھلى كىتاب بولغان )يهنى مۇئاز( ھهقىقهتهن سهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
سۇن، ئىبادهتۇلالھ ئۇالرنى چاقىرىپ، دهۋهت قىلغان نهرسهڭنىڭ تۇنجىسى ئالالھقا ئىبادهت قىلىش بول

كۈندۈزده بهش ۋاخ ناماز  –بولسۇن، ئۇالر ئالالھنى تونىغاندا، ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ ئۇالرغا بىر كېچه 
ئوقۇشنى پهرىز قىلغانلىقىنى خهۋهر قىلغىن، ئۇالر ئۇنى قىلىپ بهش نامازنى ئوقۇسا، ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال 

نىڭ بايلىرىدىن ئېلىنىپ، پېقىرلىرىغا بېرىلىدىغانلىقىنى خهۋهر ئۇالرغا زاكاتنى پهرىز قىلغانلىقىنى ئۇالر
قىلغىن، ئۇالر بۇنىڭغىمۇ ئىتائهت قىلسا، زاكات ماللىرىنى ئۇالردىن سهن ئال، لېكىن، كىشىلهرنىڭ 

  .، قاتتىق ساقالن، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، خىللىرىنى ئېلىۋېلىشدىن ھهزهر قىلغىن ئېسىللىرىنىماللىرىنىڭ 
?�Z  WgI >UV "Z L �� >�Y� >UV "h) $1R@5 9< ngI 	u[ L .�� �/$Q $15' G ) � (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىر ساھابه، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2297
ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهلهيھى ۋهسهللهمنى زىياپهتكه چاقىرسا، بىر كىشى ئهگىشىۋالىدۇ، ئاندىن رهسۇلۇلال

ۋهسهللهم ئۇ كىشىنىڭ ئۆيىگه بارغاندا مۇنداق دهيدۇ، سهن بىزنى بهش كىشى كهلسۇن دهپ چاقىرغان، ماۋۇ 
كىشى بىزگه ئهگىشىۋالدى، ئهگهر خالىساڭ ئىزنى، رۇخسهت قىل، ئۇ كىرسۇن، ئهگهر خالىساڭ ئۇ كهتسۇن، 

، ئىزنى بىلهن مهقسىتىھهدىسنىڭ (كىشىمۇ كىرىدۇ، ، ئۆي ئىگىسى رۇخسهت قىلىدۇ، ئۇ  دېگهندهقايتسۇن 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) كىرىش
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هللهم مۇئازنى يهمهنگه ئهۋهتكهنده مۇنداق ئىبنى ئابباس، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس. 2298

ھهقىقهتهن سهن ئهھلى كىتابالر يهنى يهھۇدىي، ناساراالرغا بارىسهن، ئۇالرغا بارغاندا، ئۇالرنى :  دېگهن
ھهقىقهتهن ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق، مۇھهممهد ئالالھنىڭ ئهلچىسى دهپ گۇۋاھلىق بېرىشكه 

كۈندۈزده  –ئىشتا ئىتائهت قىلسا، ئۇالرغا ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ بىر كېچه  چاقىرغىن، ئهگهر ئۇالر ساڭا بۇ
بهش ۋاخ نامازنى پهرىز قىلغانلىقىنى خهۋهر قىلغىن، ئهگهر ئۇالر ساڭا بۇ ئىشتا ئىتائهت قىلىپ، نامازنى 

پېقىرلىرىغا ئوقۇسا ئۇالرغا ھهقىقهتهن ئالالھتائاالنىڭ زاكاتنى پهرىز قىلغانلىقىنى بايلىرىدىن ئېلىنىپ، 
بېرىلىدىغانلىقىنى خهۋهر قىلغىن، ئهگهر ئۇالر ساڭا شۇ ئىشالرغا ئىتائهت قىلسا، ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ 
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، خىللىرىنى ئېلىۋېلىشدىن ھهزهر قىلغىن، مهزلۇمنىڭ زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىنىڭ دۇئاسىدىن  ئېسىللىرىنى
يهنى تېز (ھنىڭ ئارىسىدا ھىجاپ، پهرده يوقتۇر، ھهزهر قىلغىن، ھهقىقهتهن ئۇ كىشىنىڭ دۇئاسى بىلهن ئالال

ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۇۋد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه ) بولۇپ، سهن ھاالك بولىسهن ئىجابهت
  .توپلىغان، سهھىھ

&LA	 &$< 8u�$D ?�Z : j�+� �/ ³Z ��� '[ $@�@� v`�� �_��	 ) � (d'DA	 �� .�, �   
هكۋئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ جهڭ كىيىمىنى تاغىسىغا سهلمهت ئىبنى ئ. 2299

ھهقىقهتهن سهن تۇنجى قېتىمقى :  دېگهنبهرگهنده، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
 مۇنداق دۇئا قىلغان كىشىگه ئوخشايدىكهنسهن، ئى ئالالھ، ماڭا ھهبىيبىمنى بهرگىن، دوستۇمنى بهرگىن،

بۇ مۇسلىمنىڭ ) يهنى سهن تاغاڭنى جېنىڭدىنمۇ ئېزىز بىلىدىكهنسهن(ئۇ ماڭا جېنىمدىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر، 
 – 3887ھهدىس، بۇخارى  – 3372جىھاد كىتابدىكى ناھايىتى ئۇزۇن ھهدىسنىڭ بىر قىسمىدۇر، مۇسلىم 

  .ھهدىس، تىرمىزى، نهسهئى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇتتىمۇ بار، سهھىھ
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اندا، رهسۇلۇلالھ سهئىدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ كېسهل بولۇپ قالغ. 2300

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم يوقالپ كهلسه، مېلىنى ۋهسىيهت قىلىش توغرىسىدا سورايدۇ، رهسۇلۇلالھ 
ئهلچىسى، مهن  ئالالھنىڭئى : ئۇنى ۋهسىيهت قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، ئاندىن 3/1سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم 

بولۇپ كهتتى، ھهم ئۇالر ھىجرهت قىلىپ، مهدىنىگه  ھهمراھلىرىمنىڭ ئارقىسىدا قالدىم، يهنى ئۇالر شېھىد
ئى :  دېگهن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  دېگهنده، مهن مۇشۇ يهرده قالدىم كهتتى

سهئىد سهن كىيىن قېلىپ، ئالالھنىڭ جامالىنى، رازىلىقىنى تهلهپ قىلىپ، ياخشى ئهمهل قىلساڭ، شۇ 
ماقام، يۇقىرى ئۇنۋاننى زىياده قىلىسهن، دهرىجهڭ كۆتۈرۈلىدۇ، سهن يهنه  سهۋهبلىك دهرىجه، ئۈستۈن

مهنپهئهت ئالىدۇ، باشقىالر يهنى دىنسىزالر زىيان  –ياشاپ كېيىن قالساڭ، سهن سهۋهبلىك مۇسۇلمانالر پايدا 
ورۇتۇپ ، دهپ ئاندىن  ئى ئالالھ، ساھابىلىرىمنىڭ ھىجرىتىنى راۋان قىلىپ، يئۇچرايدۇتارتىپ زهرهرگه 

بهرگىن، ئۇالرنى ئارقىسىغا قايتۇرۇۋهتمىگىن، لېكىن، سهئىدى بىچاره يوقسىز، پېقىر كىشىدهك بولۇپ قالدى، 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، سهئىيد مهككىده ۋاپات تاپقانلىقىغا مهرسىيه ئوقۇپ، قايغۇرۇپ، « 

ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈپ، ئهمهلنى كۆپ قىلسا، دهرىجه  ئىچ ئاغرىتتى، لېكىن، بۇ ھهدىسته سهئىد ۋه باشقىالر
يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ، سهئىدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئىراقنى ئىشغال قىلغاندا،  مهردىۋىسىزىياده بولىدىكهن، 

ئۇرۇشقا قاتناشقان بولۇپ، مۇسۇلمانالر پايدا ئالدى، دىنسىزالر زىيان تارتتى، بۇ ھهدىس مۆجىزه بولدى، 
ھىجرهت قىلىپ كۆچهتتى،  مهدىنىگهئىدى، قايتا يهنىال  مهقسهتدۇئا قىلىشى، جىھاد  ھىجرهت توغرىلىق

، شۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلدى، ياكى جىھاددىكى ھىجرهتكه دۇئا قىلدى، سهئىدكه قايغۇردى، »قايتاتتى
  .مۇسلىم ۋهسىيهتنىڭ كىتابىدا توپلىغان، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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مۇئاۋىيه ئىبنى ھهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2301

ئۈممهتنىڭ  70 ئۈممهتنى تامامالپ، تولۇقاليسىلهر، سىلهر ئۇ 70سىلهر :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ئهڭ ياخشىراقى، ئالالھقا ھۆرمهتلىكرهكى ھېسابلىنىسىلهر، يهنى ئاخىرقى ياخشى ئۈممهت، ئهھمهد، تىرمىزى، 

  ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
P ! ��  �$F�	 'À q9�� -/L�L $1[$[ �i['gL 4�  "L�¼ L $�$@DI L B$gI "L�F» �i�Z(M9�� �� .0L$R/ �   

ىيه ئىبنى ھهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ مۇئاۋ. 2302
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ھهقىقهتهن سىلهر پىياده ۋه ئاتلىق ھالدا توپلىنىسىلهر، سىلهر يۈزۈڭالرچه :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
يۈزۈڭالرچه سۆرىلىسىلهر  مۇشۇ تهرهپكه يهنى شام تهرهپنى قولى بىلهن ئىشارهت قىلىپ كۆرسىتىپ شۇ تهرهپكه

يهنى بۇ ئىشالر قىيامهت كۈنى يۈز بېرىدۇ، مۇھهددسىلهر بۇ ھهدىسنى قىيامهتنىڭ سۈپىتىده يازدى، (دېدى، 
  .ھهدىس، ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ – 19189ھهدىس، ئهھمهد  – 3068تىرمىزى 
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2303

ھهقىقهتهن سىلهر بۇ خۇپتهن نامىزىغا ئىنتىزار بولۇپ ساقالۋاتىسىلهر، ھازىر بۇ نامازنى :  دېگهنمۇنداق 
اشقا دىن ئهھلىدىن ھېچكىشى ساقالپ تۇرۇغلۇق ئهمهس، ئۈممىتىمگه ئېغىر كېلىپ، مۇشهققهت سىلهردىن ب

بولۇپ قالمايدىغان بولسا، مهن ئۇالرغا بۇ نامازنى مۇشۇ سائهتته ئوقۇپ بېرهتتىم يهنى  بهك كېچه، يېرىم 
  .كېچىده، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (i*, $]Z L MI$/�	 4�  "'���*, �i�Z .�$+�	 >�U� L .R��a	 �R1) ./$�(�	 �'0 M��� L ./	9� "' ) " § ( M�0�[ \� �  .  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2304

ققا ھېرىسمهن ھهقىقهتهن سىلهر پات يېقىندا ئهمىيرلىككه، خهلىپىلىككه، باشلىقلى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نادامهت بولىدۇ، بالىنى  – ھهسرهتبولىسىلهر، ھهقىقهتهن ئۇ باش بولۇش، بۇندىن كېيىن قىيامهت كۈنى 

يهنى بۇ كىنايه سۆز بولۇپ، ماقال (يامان  نېمىدېگهنياخشى، بالىسىنى ئايرىۋهتكۈچى  نېمىدېگهن ئېمىتكۈچى
بولىدۇ،  دېگهنيامان  نېمىدېگهنئاخىرهت ياخشى،  نېمىدېگهنتهمسىلدۇر، مهنىسى ئۇنىڭغا بۇ دۇنيا 
ئابرۇي، سۆزى ئۆتكۈرلۈك، ماددىي، مهنىۋى لهززهت  –دۇنيا، يۈز  –چۈنكى، باشلىق بولسا، بۇ دۇنيادا مال 

بۇخارى، ) پاراغهت بار، ئۆلگهن ھامان ھهممىدىن قۇرۇق قېلىپ، دهھشهتلىك كۈنلهرگه قالىدۇ –بار، راھهت 
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

Z �i(� �	 	'�, L �_(� �_��Z 	LG� $]L�i15 	I'/� L M�e� 89R� "L�*, �i� ) ! § ( G'R�/ ��	 � .  
ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2305

، ھهممىسى مهن،  سىلهركۆرىھهقىقهتهن سىلهر يېقىندا قاتتىق شهخسىيهتچىلىكنى :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، شۇ كۈنلهرده ئۇالرغا يهنى  كۆرىسىلهرمهنال دهيدۇ، سىلهر ئىنكار قىلىدىغان نۇرغۇن مۇنكهر ئىشالرنى 

سىلهرگه باشلىق، خهلىپه بولغانالرغا ھهققىنى تولۇق ئادا قىلىڭالر، سىلهرنىڭ ھهققىڭالرنى بولسا، ئالالھتىنال 
  .سهھىھ سوراڭالر، بۇخارى، تىرمىزى توپلىغان،
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ئاينى  مۇشۇخۇددى . كۆرۈسىلهررهببىڭالرنى  كۈنىھهقىقهتهن سىلهر يېقىندا،يهنى قىيامهت . 2306
 كۈنئهگهر . كۆرۈسىلهرى قېنىپ نھالالئتاالش قىلماي قېنىپ كۆرگهندهك، -هتى قىستاڭ، د،قىس كۆرۈشته

ئهسىر نامىزىدىن مهغلۇپ بولماسلىققا  قادىر  بۇرۇنقىكىرىشتىن  كۈنچىقىشتىن بۇرۇنقى بامدات نامىزى بىلهن 
 كۆرۈشكهھنى الالۇ ئئىككى نامازنى ئوبدان مۇھاپىزهت قىلىڭالر،ب بۇيهنى .(بولساڭالر،شۇنداق قىلىڭالر

  .بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ.) پايدىلىق
ئالالھنى ئايغا ئوخشاتمىغان، بهلكى ئاي چهكلىك، كىچىك مهخلۇق تۇرۇپ، ھهممىسى ئۇنى قېنىپ 

ھ ئۇنىڭدىن كاتتا، ئۇلۇغدۇر، ئوخشىشى قىلغان، ئالال ھېسكۆرگهن، ئۆزنى ئاي بىلهن بىلله بولغاندهك 
، كۆرىدۇقىلىدۇ، ئالالھمۇ بىلله بولىدۇ، ھهممىسى قېنىپ  ھېسھ بىلهن بىلله الالئيوقتۇر، ھهممىسى ئۆزنى 

بۇنىڭ ئۈچۈن بامدات نامىزىغا، ئهسىر نامىزىغا، ھهممه نامازغا چىڭ تۇرۇش الزىم، خىتاب ، ساھابىالرغا 
كۈنى ئالالھنى  قىيامهت.ھنىڭ ئوخشىشى يوقتۇرالالئبولۇش الزىم،  كساھابىلهردهبولغان ئىكهن، 
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ئىلىمىنى پايدا  قهتئىيمۆئمىنلهرنىڭ كۆرۈشى توغرىسىدىكى ھهدىس  مۇتىۋاتىردۇر، ئهڭ ئىشهنچىلىك، 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  دېگهننىبېرىدۇ، بۇنىڭغا ئايهتتىمۇ دهلىل باردۇر، ئايهتتىكى زىياده 

بار،  دېگهن، ئۇالر رهببىگه قاراپ تۇرىدۇ  دېگهن، ساھابىالر، تابىئىنالر، ئالالھنىڭ جامالى ۋهسهللهم
  .ئايهتمۇ بار، دهلىل كۆپتۇر دېگهنجهننهتته جهننهت ئهھلىگه خالىغانلىرى بار 
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2307
پ ، ئۇ جايدا قىيرات دهقىلىسىلهرھهقىقهتهن سىلهر پات يېقىندا بىر شهھهرنى ئىشغال :  دېگهنمۇنداق 

باردۇر، سىلهر ئۇ شهھهرنى ئىشغال قىلساڭالر، ئۇنىڭ ئهھلىگه ياخشىلىقنى تهۋسىيه  زېمىنئاتىلىدىغان بىر 
قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇالر ئۈچۈن ئهھده، زىممه، كېپىللىك بار، ئهھدىسىده تۇرۇش، رهھىم قىلىپ، 

هرگه سهن بىر تال قىشنىڭ ئاندىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئهبۇ ز. كۆيۈنۈش بار
ئورنىچىلىك ئورۇن توغرىسىدا داۋاالشقان ئىككى كىشىنى كۆرسهڭ، ئۇالرغا ھۆكۈم قىلىپ قويماي، بۇ داۋادىن 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) يهنى قىيامهت يېقىنالشقاندا، ھاكىم بولما دېدى(يېنىپ چىققىن دېدى، 
 ) ���� (�i��) 	9z L9R�	 "'(�*, �i�Z  �DI$RV ) "L�m10 B �� )  . ( P " �� (�	~�	 �   

بهررائى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2308
اليونسهرۇن  مىم ھا شوئارىڭالرھهقىقهتهن سىلهر ئهته دۈشمهنگه ئۇچرىشىسىلهر، شۇ چاغدا :  دېگهنمۇنداق 
كۆپ دهڭالر، ئهھمهد،  دېگهننى) يهنى ھام، مىم، ئۇالرغا ياردهم بېرىلمهيدۇ(سۇن، ئايهت بول دېگهن

  .نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
¢'�	 j�  	9z s'(�5 f� 	L~�$) M�e� 89R� "'(�*, �i�Z )" ! � ��(y�� �� 9�,� � )� ��(��� �   

ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئۇسهيد ئىبنى ھۇزهير، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 2309
ھهقىقهتهن سىلهر مهندىن كېيىن باشلىقالرنىڭ قاتتىق شهخسىيهتچىلىك :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

قىلىشقا ئۇچرايسىلهر، سىلهر شۇ چاغدا ئهته يهنى قىيامهت كۈنى ھهۋزى كهۋسهر يېنىدا مهن بىلهن 
ھهدىسته ئۇالرنىڭ ھهققىنى بېرىپ، ھهققىىڭالرنى  يۇقىرىقى(لىڭالر، ئۇچراشقانغا قهدهر چىداپ سهۋرى قى

  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ)  دېگهنئالالھدىن سوراڭالر 
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لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 2310
ھهقىقهتهن سىلهر يۇرت، دىيارىڭالرنىڭ قۇرغاق بولۇپ، قهھهتچىلىك يۈز بهرگىنىدىن  :  دېگهنمۇنداق 

بهكال كېچىكىپ كهتكىنىدىن، شىكايهت قىلدىڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ  ۋاقتىدىنيامغۇرنىڭ سىلهردىن يېغىش 
قىلىشقا ۋهده قىلدى،  ئىجابهتقا بۇيرىدى، سىلهر ئۈچۈن دۇئايىڭالرنى ئهززه ۋه جهلله سىلهرنى دۇئا قىلىش

ساناالر، ئالهملهرىڭ پهرۋهردىگارى، ئالالھقا خاستۇر، ئالالھ  –بارلىق ھهمدۇ «ئۇنداقتا دۇئا قىاليلى، 
. ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىباندۇر، قىيامهت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر، ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوقتۇر

ئالالھ ئۆزى خاالپ ئىراده قىلغىنىنى قىلىدۇ، ئى ئالالھ، سىلى ھهقىقى ھهق مهئبۇد ئالالھ، سىلىدىن باشقا 
ھهق ئىالھ يوقتۇر، سىلى غهنىي ھهممىدىن بىھاجهت بىز بولساق، پېقىر، سىلىگه موھتاج ، بىزگه يامغۇر 

گهن بارلىق رىزىقالرنى قۇۋۋهت ۋه مهلۇم ياغدۇرۇپ بهرسىله، بىزگه ياغدۇرۇپ بهرگهن، يامغۇرنى چۈشۈرۈپ بهر
  .ۋاقىتقىچه يېتهرلىك قىلىپ بهرسىله، ئامىن، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئهررهئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 2311
ھهقىقهتهن سىلهر بۇ :  دېگهنكېچىده قۇرئاننى جهھرى قىلىپ ناماز ئوقۇۋاتقان كىشىنى كۆرۈپ، مۇنداق 

دهرىجىگه، غهلىبه قىلىشىش بىلهن مۇسابىقىلىشىش بىلهن،  يۇقىرىئىشقا يهنى جهننهتكه غهلىبىگه 
) هت، ئالالھنىڭ رهھمهت پهزلى بىلهن ئېرىشهلهيسىلهرپهق(چېلىشىش بىلهن ھهرگىز ئېرىشهلمهيسىلهر، 

  .ھهدىس، بهيھهقى، ئىبنى سهئىد توپلىغان، ھهسهن – 18203ئهھمهد 
 ) ���� ( 	'5'´ f� ng L b  �i�I 	L�5 �� �i�Z ) .1��	 � �� ( ./$/� \� � .  

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2312
ھ ئهززه ۋهجهللىنى الالئئۆلۈپ، ئاخىرهتكه بارمىغىچه رهببىڭالر، ئۆلمىگۈچهھهقىقهتهن سىلهر :  دېگهنمۇنداق 

  . ھهرگىز كۆرهلمهيسىلهر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( MNm�	 7�w*�	 $/ MN� � 	'�	b5 �� �i�Z ) " (��� �   

يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزى. 2313
ھهقىقهتهن سىلهر نامازغا ئىنتىزار بولۇپ، نامازنى ساقالپ تۇرساڭالرال، نامازنىڭ ئىچىده :  دېگهنمۇنداق 

  .تۇرغان ھېسابلىنىسىلهر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (�r+�	 L �DL9  	'�@m/ �i�Z  	L�r)-) �i� |'<� ) � �� (9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2314
سىلهر  يېيىشھهقىقهتهن سىلهر ئهته سهھهرده ئهتىگهنده، دۈشمهنگه ئۇچرىشىسىلهر، تائام :  دېگهنمۇنداق 

بۇ . ۈچۈن روزا تۇتماي، تائام يهڭالر، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھئۈچۈن قۇۋۋهتتۇر، شۇنىڭ ئ
ئىچمهك، ئوزۇقنى ئوبدان ئېلىپ، ئوبدان ئىستېمال قىلىپ، كۈچ توپالپ، دۈشمهنگه  –ھهدىسىدىن، يېمهك 

  . ھۇجۇم قىلىش، چىداپ سهۋرى قىلىشالر چىقىدۇ
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  .بولىدۇ دېگهنقهت، ھهقىقهتهن، جهزمهن په: مهنىسى
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2315
ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ مۇددىتىڭالر بۇرۇن ئۆتكهن ئۈممهتلهرگه نىسبهتهن ئهسىر نامىزىدىن :  دېگهنمۇنداق 

ھۇدىي، ناساراالرنىڭ مىسالى؛ نۇرغۇن مهدىكار، كۈن كىرگىچه بولىدۇ، ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ، يه
ئىشچىالرنى ئىجاره ئېلىپ ئىشلهتكهن كىشىنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ، ئۇ كىشى كىم ئهتىگهندىن چۈشكىچه بىر 

بىر قىيراتقا ئىشلهيدۇ؟ دېدى، ئاندىن بۇ بىر قىيراتقا يهھۇدىيالر ئىشلىدى، ئاندىن ئۇ كىشى، كىم  –قىيرات 
ه بىر قىيراتقا ئىشلهيدۇ؟ دېدى، بۇنىڭغا ناساراالر ئىشلىدى، ئاندىن، ئۇ كىم ئهسىردىن چۈشدىن ئهسىرگىچ

باشالپ، كۈن كىرگىچه ئىككى قىيرات، ئىككى قىيراتقا ئىشلهيدۇ؟ دېدى، ئاشۇ ئىككى قىيراتقا ئىشلىگهنلهر 
زنىڭ ئهمىلىمىز، جاپا، سىلهر بولىسىلهر، يهھۇدىي، ناساراالر غهزهپ قىلىپ، ئاچچىقى كېلىپ، نېمه ئۈچۈن بى

، ئالالھ ئۇالرغا مهن سىلهرگه ھهققىڭالردىن  دېيىشتىمۇشهققهتلىرىمىز كۆپ، ئهجىر مۇكاپاتىمىز ئاز بولىدۇ؟ 
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بىرهر نهرسىگه زۇلۇم قىلدىممۇ؟ ھهققىڭالردىن ئاز بهردىممۇ؟ دهيدۇ، ئۇالر، ياق ھهرگىز زۇلۇم قىلمىدىال 
سا، مېنىڭ رهھمهت پهزلىم، مهن ئۇنى ئۆزۈم خالىغان كىشىگه بېرىمهن دهيدۇ، ئالالھ، ئۇالرغا بهرگىنىم بول

  :دهيدۇ، مالىك، ئهھمهد، بۇخارى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى
بىزنىڭ مۇددىتىمىز بهكال قىسقا، يهنى ياشاش مۇددىتىمىز، ئۆمرىمىز قىسقا، ئهمهل، ئىبادهت قىلىش . 1

  .ۋاقتىمىز، ئهمهللىرىمىزمۇ ئۇالرنىڭكىدىن ئازدۇر ۇرۇشت برىدهقهقىسقا،  ۋاقتىمىز
  .لېكىن، ئهجىر، مۇكاپاتىمىز كۆپ، كاتتا بولىدۇ. 2
  .، ئالالھنىڭ رهھمهت پهزلى بولۇپ، خالىغانغا بېرىدۇبۇ. 3
  .مىسال، تهمسىل قىلىپ سۆزلهش دۇرۇس. 4
  .ھۆكۈم ئالغانئالىمالر بۇ ھهدىسدىن مۇنداق . ئىشچى ئىجاره ئېلىش دۇرۇس. 5
بىلهن ئهسىرنىڭ ئارىلىقىدىكى ۋاقىتتىن ئهسىر  پېشىنئوقۇلىدۇ، چۈنكى،  كېيىنرهك ۋاقتىئهسىرنىڭ . 6

مىسال كهلتۈرۈش، يهنىال  دېگهن، ئۇسهيمىن بۇ  دېگهنبىلهن كۈن كىرگىچه بولغان ۋاقىت قىسقىراقتۇر 
  .، بۇ سهھىھ گهندېسۆزلىگهن ھهدىسلهردىن ئېلىنىدۇ  ۋاقتىنى،  ۋاقتىنامازنىڭ 
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سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2316

رهيمهن، ھهقىقهتهن مهن ئۈممىتىمگه ئازدۇرغۇچى، زااللهتچى ئىمامالردىن قورقىمهن، ئهنسى:  دېگهنمۇنداق 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 2317
 - زىننهتلىرى، گۈزهللىك، مال –ھهقىقهتهن مهن سىلهرگه مهندىن كېيىن دۇنيانىڭ زىبۇ :  دېگهنمۇنداق 

ئهنسىرهيمهن، ھهقىقهتهن ياخشىلىق، يامانلىق بىلهن كهلمهيدۇ،  كېتىشىدىندۇنيالىرى كهڭ ئېچىلىپ 
لېكىن، بۇ مىسالغا قۇالق (ىق بىلهن كېلىدۇ، ياخشىلىق يامانلىقنى ئېلىپ كهلمهيدۇ، ياخشىلىق، ياخشىل

چۆپلهردىن مالالرنىڭ قورسىقىنى ئېسىپ، قورسىقىنى  –ھهقىقهتهن باھار ئۈندۈرگهن ئوت ) سېلىڭالر
 –مال بۇ (ياكى ھاالكهتكه، ئۆلۈمگه يېقىن ئاپىرىپ قويىدىغان نهرسىلهر بار،  ئۆلتۈرىدىغانئېتىۋېتىپ 

 –لېكىن، يېشىل ئوت ) قىلغان كىشىنىڭ ھاالك بولىشىدۇر تهسهررۇپدۇنيانى ھهقسىز ئېلىۋېلىپ، ئورۇنسىز 
چۆپنى اليىقىدا يهپ، قورسىقى تويۇپ، قورسىقى چىقىپ، ئۆزىنى ئاپتاپقا سېلىپ، تېزهكلهپ، ماياقالپ، 

. دىن، ھاالكهتتىن قۇتۇلىدۇسىيىپ، ئىچىنى بوشىتىپ، ئاندىن يهنه كېلىپ ئوتلىغان ئۇالغ، ئۆلۈم
دۇنيانى اليىقىدا ھهققى بىلهن  –بۇ مال «، يېشىل، تاتلىق نهرسىدۇر،  دېگهندۇنيا  -ھهقىقهتهن بۇ مال؛ 

مۇسۇلمانغا . »ئېلىپ، ھهققىنى ئادا قىلىپ، جايىغا سهدىقه قىلغان كىشىنىڭ ھاالكهتتىن قۇتۇلۇپ قېلىشىدۇر
؛ مۇنداق مۇسۇلمان كىشىگه خاستۇر،  دېگهندۇنيا  –ياخشى، ئۇ مال  نېمىدېگهندۇنيا  –ھهمراھ بولغان مال 

دۇنيانى ھهققى  –بېرىدۇ، كىم ئۇ مال  غېرىبالرغامۇسۇلمان كىشى ئۇ مالالرنى مىسكىن، يېتىم، مۇساپىرالرغا، 
ئۇ  هندېگدۇنيا  –بىلهن ئېلىپ، شۇ مالالرنىڭ ھهققى بار جايالرغا قويالىسا، جايىدا تهسهررۇپ قىلسا، مال 

دۇنيانى ھهققىسىز  –كىم مال ) بۇنداق كىشىگه بهرىكهت بېرىلىدۇ! (ھهياخشى ياردهمچى  نېمىدېگهنكىشىگه 
دۇنيا،  –ئېلىپ، ھارامدىن ئېلىپ، تهسهررۇپ قىلسا، ئۇ يهپ تويمايدىغان كىشىگه ئوخشايدۇ، ئۇ مال 

بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ قارشىسىغا، زىيىنىغا گۇۋاھچى بولىدۇ، ئهھمهد، 
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دۇنياغا قانداق مۇئامىله قىلىشنى، قانداق  –بۇ سهھىھ ھهدىس  مۇسۇلمانالرغا مال . توپلىغان، سهھىھ
  پوزىتسىيىده بولۇشنى ئۆگهتتى
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جۇبهيىر ئىبنى مۇتئىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2318

جهمهتىنى بىر نهرسه دهپ  مۇتهللىپھهقىقهتهن مهن ھاشىم جهمهتى بىلهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ھالىيهتتىمۇ، ئىسالمدىمۇ ھهقىقهتهن ئۇالر بىزدىن جا) ھهقىقهتهن ئۇالر بىرال نهرسىدهكتۇر(قارايمهن، 

  .ئايرىلىپ كهتمىدى، ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �� �+z �/ �	�*,	 $�Z ) n� ( .F{$  �  ) �D$�  ��	 (&N� �   

رىۋايهت ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 2319
ھهقىقهتهن مهغپىرهت قىلىنغان :  دېگهنقىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

مۇشهققهتتىن راھهتكه چىقىدۇ،  –جاپا  ۇنيادىند بۇكىشى، گۇناھلىرى كهچۈرۈلگهن كىشى ئۆلۈپ كهتسه، 
  .ئارام تاپىدۇ، ئهبۇ نۇئهيىم، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
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مۇئاۋىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2320

پاكىز، پاك بولسا،  ئاستى تولۇننىڭھهقىقهتهن ئهمهللهر تولۇندىكى نهرسىگه ئوخشايدۇ، :  دېگهنمۇنداق 
ئاستى پاسات بولۇپ بۇزۇلسا، ئۈستىمۇ بۇزۇلىدۇ، پاسات بولىدۇ،  تولۇننىڭئۈستىمۇ پاك، پاكىز تۇرىدۇ، 

، كۆتهك ئىمان ياخشى بولسا، مۇقىم تۇرىدۇ، ئهقىده، ئىمان باتىل ئهقىدهئهمهللهرنىڭمۇ ئهسلى يهنى «
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ »يهتكه، ئىخالسقا باغلىقتۇربولسا، ئهمهللهر پاسات بولۇپ، يوقايدۇ، ئهمهللهر نى
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2321

شايدۇ، قالقان بىلهن ساقلىنىپ تۇرۇپ جهڭ قالقانغا ئوخ دېگهنھهقىقهتهن ئىمام :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىلىنىپ، ساقلىنىپ جهڭ قىلىنىدىغان  مۇداپىئهيهنى ئىمام، قوماندان بولغان كىشى دۈشمهندىن (قىلىنىدۇ، 

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) قالقانغا ئوخشاش، دۈشمهنگه ئۆزى ئالدىدا تۇرۇپ ھۇجۇم قىلىشى الزىم
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2322

، قوماندان بولغان، ئىمامنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ئۇنىڭ ھهقىقهتهن ئىمام قالقاندۇر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بىلهن ساقلىنىپ تۇرۇپ جهڭ قىلىنىدۇ، ئهگهر ئۇ ئىمام، ئالالھدىن قورقۇشقا، تهقۋالىققا بۇيرۇسا، ئادىل 
بولسا، جهزمهن ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇ ئىشالردا ئهجىر، مۇكاپات بولىدۇ، ئهگهر ئۇ يۇقىرىدىن باشقا ئىشالرغا 

بولمىسا، ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا گۇناھ بولىدۇ، جىنايهت ئارتىلىدۇ، بهيھهقى، نهسهئى  بۇيرىسا، ئادىل
  !توپلىغان، سهھىھ، ئالالھ بىزلهرنى تهقۋادار، باتۇر، ئادىل، ئهمهل قىلىدىغان ئالىم ئىمام قىلسۇن، ئامىن
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ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 2323

ئۆزئارا رازى بولۇش بىلهن بولىدۇ، ئىبنى  دېگهنسېتىم، بهيئى سودا  –ھهقىقهتهن ئېلىم :  دېگهنمۇنداق 
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى . 2324
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 يۇقىرىدا، ئهبۇششهيخ توپلىغان، سهھىھ، بىز قىلىشتۇرنهسىھهت  دېگهنھهقىقهتهن دىن :  دېگهنمۇنداق 
  .نهسىھهتنى كىم ئۈچۈن قىلىشنى ۋه نهسىھهت توغرىسىدا سۆزلىگهن ئىدۇق
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ئۇسامهت ئىبنى زهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2325

. سېتىشتا بولىدۇ نېسىئېلىشدا،  نېسى،  دېگهنھهقىقهتهن جازانه، ئۆسۈم :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
مهت سېتىپ ساتقان پۇلنىڭ ئۈستىگه زىياده ئېلىشدا بولىدۇ، جازانه، ئۆسۈم سېتىپ، قىم نېسىيهنى «

كىم زىياده «. توغرىسىدا ئهڭ ئوچۇق، ئهڭ روشهن توغرا، ئادىل مىزان، سهھىھ مۇسلىمدىكى مۇنۇ ھهدىستۇر
چىگه بۇ ھهدىس مۇتلهق، نهخ، نېسىنى ئۆز ئى» بهرسه، زىياده ئالسا، جهزمهن جازانه، ئۆسۈم قىلغان بولىدۇ

  .ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئالىدۇ
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ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2326
هقىقهتهن شۇملۇق ئۈچ نهرسىده بولىدۇ، پهخىرگه بېقىلغان ئاتتا، ئهخالقى يامان، ھ:  دېگهنمۇنداق 

  .تۇغماس ئايالدا، تار، ھهم قوشنىسى يامان ئۆيده، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( ¥L�Ra	 � . $r�	 $�Z ) � �� ( j�  � .  

هت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاي. 2327
 –يامانلىقتا گۇناھ (ياخشىلىقتا ياخشى ئىشالردا بولىدۇ،  دېگهنھهقىقهتهن ئىتائهت قىلىش :  دېگهن

ئهھمهد، بهيھهقى ) مهئسىيهتته بولمايدۇ، ئالالھقا ئاسىي بولۇپ تۇرۇپ، مهخلۇققا ئىتائهت قىلىش يوقتۇر
  .ن، سهھىھتوپلىغا
 ) ��� ( �<'0 �F�	 E*0 �/ L �rR0 y%	 ��*0 �/ L ���*�$� ���	 $�Z L ��R*�$� ��R�	 $�Z ) Q G	�)A	 � vr<I	9�	 ( M�0�[ \� � 
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 ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2328

ئىلىم ئېلىپ ئۆگىنىش بىلهن بولىدۇ،  دېگهنھهقىقهتهن ئىلىم :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
بولۇشمۇ ئۆگىنىش بىلهن بولىدۇ، كىم ياخشىلىقنى ئىزدىسه، ئۇ  مېھرىبانھهقىقهتهن ئهقىللىق بولۇش، 

لىنىپ قالىدۇ، دارىقۇتنى، كىشىگه ياخشىلىق بېرىلىدۇ، كىم يامانلىقدىن ساقالنسا، ئۇ كىشى يامانلىقدىن ساق
  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �$a	 �/ �$a	 $�Z ) G � ( 9�R, \� �  ) q " �� (3'0� \� �    

ئهبۇ سهئىيد، ئهبۇ ئهبۇييۇپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2329
ھهقىقهتهن سۇنى ئىستېمال قىلىپ، يۇيۇنۇش، سۇ يهنى مهنىي چىققاندا  : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

بولىدۇ، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىس مهنسۇخ يهنى 
ئىگه ئهمهس، كۈچكه ئىگه ھهدىس بولسا، خهتنه قىلىنىدىغان جاي خهتنه  كۈچكهئهمهلدىن قالغان 

ي بىلهن ئۇچراشسا، يهنى ئىككى ئهۋرهت ئۇچراشقان ھامان غۇسلى قىلىش، يۇيۇنۇش ۋاجىپ قىلىنىدىغان جا
 دېگهنرىشچانلىق قىلغان ھامان غۇسلى ۋاجىپ بولىدۇ ىبولىدۇ، كىشى ئايالىنىڭ چاتىرقىدا ئولتۇرۇپ، ت

  .سهھىھ ھهدىسلهردۇر
 ) ��� ( .�$/A$� ��$Â	 $�Z ) H��'*�	 � H�F�	 '�� (L "$�  � O$@  ��	  

ئوسمان ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2330
 دېيىشكهنسۆزلهر ياكى ئادهتته ئۆلتۈرۈپ  دېيىلگهنھهقىقهتهن مهجلىس، يىغىندا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

) بولمايدۇ دېيىشكهالش الزىم، كۆرگهنال كىشىگه ساقالش الزىم، سىر ساق مهخپىيئۇنى (سۆزلهر ئامانهتتۇر، 
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  .ئهبۇششهيىخ توپلىغان، ھهسهن
 ) ���� ( $_@�� Wm15 L $_�@Q j+15 yi�$D .109a	 $�Z ) " ! � �� (��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2331
قىقهتهن مهدىينه كۆرهككه ئوخشاش ئۆزىدىن پاسىقلىق، مهئسىيهت مۇناپىقلىقنى تازىالپ ھه:  دېگهنمۇنداق 

 2453پاكىز ياخشىلىرى ئايرىلىپ چىقىدۇ، قېلىپ قالىدۇ، مۇسلىم  –يوقىتىدۇ، نىجىسلىرى يوقۇلۇپ، پاك 
 – 1377ھهدىس، مالىك  – 3855ھهدىس، تىرمىزى  – 6676ھهدىس،  – 6777ھهدىس، بۇخارى  –

  .س، بهيھهقىمۇ توپلىغان، سهھىھھهدى
 ) ���� ( .��	I $_�) 9¼ G$i5 B .{$/ n�hD O$1�	 $�Z ) q ! � �� (�  ��	 �    

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2332
وخشايدۇ، سهن شۇنچه كۆپ تۆگىلهر ئارىسىدىن ھهقىقهتهن كىشىلهر يۈزلهرچه تۆگىگه ئ:  دېگهنمۇنداق 

يهنى بىرهرسىنى ئاران تهسته .(تاس قالىسهن –سهپهرگه ياراملىق ياخشى بىر تۆگىنىمۇ تاپالمىغىلى تاس 
 تىرمىزى، بهيھهقى، ئهھمهد،.) دىن بىرسى باردۇر1000كىشىلهردىن،ياخشى،ياراملىقى  ھازىرقى.تاپااليسهن

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( &$g��	 E{$(V �$�1�	 $�Z ) ! G �� ( .F{$  �  ) I	b@�	 (��� �   

ئائىشه، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2333
ولسا، غۇسلى ب ئېھتىالمھهقىقهتهن ئايالالرمۇ ئهرلهرگه ئوخشاشتۇر، يهنى چۈشىده :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قىلىدۇ، يۇيۇنىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، بهزار توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( .Rg��	 $_��  $_gLb� "$D 	YZ M���� ¿i��	 L .(+1�	 $�Z ) " (��< >1� .�$) �   

ئهلهيھى  پاتىمه بىنتى قىيس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2334
 –ئىچمهك، كىيىم  –ھهقىقهتهن ئايال كىشىگه نهپىقه بېرىش، ئۆي، يېمهك :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئايالىنى بىرال تاالق قىلغان، قايتىۋېلىش ھوقۇقى بار كىشىنىڭ ئۈستىگه  دېگهنكېچهك قىلىپ بېرىش 
ه ئۆي بېرىدۇ، ئۈچ تاالق قىلغان بولسا، يهنى ئېرى رهجئى تاالق قىلسا، قايتىۋالسا، شۇ ئايالغا نهپىق(بولىدۇ، 

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ئهگهر ئېرى ئۆلسه، مىراس بىلهن ئالىدۇ) (بۇالرنى بهرمهيدۇ
 ) ��� ( n���$� �5'�	 $�Z ) �� (I$�0 �� �zA	 �   

ئهلهيھى  ئهغهر ئىبنى يهسسار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2335
يهنى خۇپتهندىن كېيىن، (كېچىده ئوقۇلىدۇ،  دېگهنھهقىقهتهن ۋىتىر نامىزى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) بامداتتىن بۇرۇن ئوقۇلىدۇ
 ) ���� ( E* � �a �B'�	 $�Z ) § (�  ��	 �   

ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 2336
، قۇلنى ئازاد قىلغان كىشىگه خاستۇر،  دېگهنھهقىقهتهن ۋهلىيلىك قۇلغا ئىگه بولۇش :  دېگهنمۇنداق 

  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( MNm�	 KZ >< 	YZ �'�'�$� !�/� $�Z )3  (O$@  ��	 �   

نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئه. 2337
ھهقىقهتهن مهن :  دېگهنمۇنداق  بېرىلگهنده ۋهسهللهمگه تهرهت قىلغاندا، تاھارهت ئېلىۋېلىش ئۈچۈن سۇ

ھهر قېتىم ھاجهتخانىدىن چىقىپال تاھارهت (نامازغا تۇرسام، تاھارىتىم بولمىسا، تاھارهت ئېلىشقا بۇيرۇلدۇم، 
  .نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) بۇيرۇلمىدىمىشقا ئېل

�F� $�� $�h) j0�I �/ �jF� �i5�/� 	YZL �� 	Lu£) �i10G �/ �jF� �i5�/� 	YZ�F� $�� $�Z)" � ¯09Q �� W)	I �   
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ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  خهدىچهراپىئ ئىبنى . 2338
بىر ئىنسان، مهن سىلهرنى دىن ئىشىڭالردىن بىرهر  دېگهنھهقىقهتهن مهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نهرسىگه بۇيرۇسام، ئۇنى چىڭ تۇتۇپ ئهمهل قىلىڭالر، مهن سىلهرنى دۇنيا ئىشىڭالردىن بىرهر نهرسىگه ئۆز 
دۇنيا ئىشىڭالرغا ئۆزۈڭالر ئالىم، (نسان، بىر ئى دېگهنبولسام، ھهقىقهتهن مهن  بۇيرۇغانكۆز قارىشىم بىلهن 

  .مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ)  دېگهنبۇ ھهدىسنى خورما ئۇالش، چاڭالشتۇرۇش مهسىلىسىده 
 ��$g '[ L p59^, 9^���) �D9�� j�� 	Yh) "'�15 $D 4��� �F� $�� $�Z ) q �� (G'R�/ ��	 �   

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 2339
ھهقىقهتهن مهن بىر ئىنسان، سىلهر ئۇنتۇپ :  دېگهنئۆتكۈزۈپ مۇنداق  سهۋهنلىكۋهسهللهم بىر قېتىم نامازدا 

قىلىپ سالسا، تهشهھھۇددا  سهۋهنلىكنامازدا ئۇنتۇپ قېلىپ،  بېرىڭالرقالغاندهك، مهنمۇ ئۇنتۇپ قالىمهن، 
  .ھالدا، ئىككى سهجده قىلىۋهتسۇن، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھئولتۇرغان 

)���� ( "'�Lbµ ?� $�Z ��[	��Z $0 �	 L 3��	 £�0 $/ &'(� B L ��(�	 WF  L pR�	 W/95 �F� $�� $�Z )9R, ��	 ( 9�@� �� G'; � .  
نىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مهھۇد ئىبنى لۇبهيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلى. 2340

ھهقىقهتهن مهن بىر ئىنسان، :   دېگهنۋهسهللهم ئوغلى ئىبراھىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ۋاپات بولغاندا مۇنداق 
تارتىدۇ، بىز ھهرگىز رهبتائاال  دهرد، دىل غهم قىلىدۇ،  قهلبياش تۆكىدۇ،  –مهنمۇ يىغاليمهن، كۆز 

، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئى ئىبراھىم، ھهقىقهتهن بىز دېمهيمىزن سۆزلهرنى كايىيدىغان، غهزهپ قىلىدىغا
  ساڭا ئهلۋهتته غهم قىلىپ قايغۇردۇق، ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ

�i� >�< $/ �i� L ��m0 L ½r  �w�	 "Z L �i��/ �F� $�� $�Z : �	 4�  3uD� ��) �	 &$< ) q �� (.��� �   
ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم تهلھه رهزىيهلال. 2341

بهزىده  دېگهنشۈبھىسىز گۇمان  –ھهقىقهتهن مهن سىلهرگه ئوخشاش بىر ئىنسان، شهك :  دېگهنمۇنداق 
الالھقا ، مهن ھهرگىز ئدېسهم دېگهننىلېكىن، مهن سىلهرگه دىن ئىشلىرىدا ئالالھ . خاتا، بهزىده توغرا بولىدۇ

يالغان سۆزلىمهيمهن، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، سۈره نهجمىده رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
بىلهن بولىدۇ،  ۋهھىيبار، ھهربىر سۆزى دىن ئىشىدا،  دېگهنھهۋهستىن سۆزلىمهيدۇ  –ۋهسهللهمنى، ھاۋايى 

ئاساسى ھېسابلىنىدۇ، قۇرئاننىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن، سهھىھ ھهدىس ھۆججهت قىلىنىدۇ، شهرىئهتنىڭ 
  )ھهدىسلهرنى تهرجىمه قىلىۋاتىمهن سهھىھتهپسىرى، ئىزاھاتى بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، مهن بۇ 
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ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2342
 –ھهقىقهتهن مهن بىر ئىنسان، سىلهر ماڭا داۋالىشىپ كېلىسىلهر، بهزىڭالر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

گهپدان، سۆزگه ئۇستا بولۇشى مۇمكىن، ئاندىن مهن ئاڭلىغىنىم بويىچه  بهزىڭالردىن ھۆججهت كهلتۈرۈشته
بۇ سۆزگه ئۇستا كىشىگه ھۆكۈم قىلىپ قېلىشىم مۇمكىن، مهن كىمگه باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ ھهققىنى ھۆكۈم 
قىلىپ سالسام، ھهقىقهتهن ئۇ باشقىالرنىڭ ھهققى دوۋزاخ ئوتىدىن بىر پارچىدۇر، خالىسا، ئۇنى ئالسۇن، 

ئېتىپ قويۇپ قويسۇن، مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى  تهركالىسا خ
  .ماجهلهر دىن ئىبارهت تۆت كىتاب توپلىغان، سهھىھ
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جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2343

 شهرتشۈبھىسىز مهن رهببىم ئهززه ۋه جهللىگه مۇنداق  –ھهقىقهتهن مهن بىر ئىنسان، شهك :  دېگهنمۇنداق 
الغان ياكى ئهيىبلهپ سالغان بولسام، شۇ قويۇپ دۇئا قىلدىم، مۇسۇلمانالردىن قانداق بىر بهندىنى تىلالپ س



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

440 

  .ئىشىم ئۇ بهنده ئۈچۈن گۇناھىدىن پاكالش ۋه ئهجىر، مۇكاپات بولسۇن، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 '_) .�-�/ M9V L �+� q�V �  �$r  �*�r � �/ L ��) �� PI$@�) v/ �+� ��� �  �$r  �*�r � �) �	 jrR0 $�Z L "#$Q $�� $�Z
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مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2344

بىر ئالالھدۇر، مهن بىرهر  بېرىدىغىنىھهقىقهتهن مهن خهزىنىچى بولىمهن، ھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 
ۇپ، ئۆزۈم خاالپ بىرهر نهرسه بهرسهم، ئۇ كىشى ئۈچۈن شۇ مالدا بهرىكهت كىشىگه چىن قهلبىمدىن رازى بول

بېرىلىدۇ، مهن بىرهر كىشىگه ئۇ كىشىنىڭ ئاچ كۆزلىكىدىن نهپسىنىڭ يامانلىقىدىن قاتتىق چىڭ تۇرۇپ 
سورىغانلىقىدىن بىرهر نهرسه بهرسهم، قهتئىي بهرىكهت بېرىلمهيدۇ، ئۇ كىشى يهپ تويمايدىغان كىشىگه 

  .ايدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھئوخش
 M	9_/ .�I $�� $�Z ) ��i�	 9R, ��	 ( N,�/ Ì$� \� �  ) P (M�0�[ \� �  �1   

ئهبۇ سالىھ ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2345
ئالهملهرگه رهھمهت ۋه ھىدايهت يېتهكچىدۇرمهن، ئىبنى  ھهقىقهتهن مهن:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .سهئىد، ھهكىيىم، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ��� ( �1��� �r*�0 B L $[��9*�0 B L .�@(�	 n@(*�0 N) {$`�	 �D9�� 45� 	Yh) �i� � 9�	'�	 .�º¦ �i� $�� $�Z ) q " G ��
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يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزى. 2346
ھهقىقهتهن مهن سىلهرگه نىسبهتهن دادىنىڭ ئورنىدا تۇرىمهن، مهن سىلهرگه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ھاجهتخانىغا بارسا، قىبلىگه ئالدىنى ھهم ئارقىسىنىمۇ قىلمىسۇن، ئوڭ قولى  بېرىڭالرئىلىم ئۆگىتىمهن، 
ىلهن ئىستىنجا قىلمىسۇن، ئهۋرىتىنى ئوڭ قولى بىلهن تازىلىمىسۇن، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ب

  .ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( jrR0 �	 L �,$< $�� $�Z L 89_0 �	 L ��@/ $�� $�Z ) �� (.0L$R/ �   

قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 2347
ھهقىقهتهن مهن يهتكۈزگۈچى، ئالالھ ئۆزى ھىدايهت قىلىدۇ، ھهقىقهتهن مهن قاسىم، :  دېگهنمۇنداق 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . (تهقسىم قىلغۇچى، ئالالھ ئۆزى بېرىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
الم دىنىنى، قۇرئاننى يهتكۈزدى، ئىلىمنى، ئهھكامنى، مىيراس مېلىنى ئهسكهرلهرگه ھهقىقهتنى، ئىس

  .)غهنىيمهتلىرىنى تهقسىم قىلدى
)���� ( ��R��	 �_�) ��, 	YZ L q'D�5 �0�F�	 �_�) ��, 	YZ 	'�$D �]� �i�@< �/ �0u�	 ?�[� $�Z 9�	 ���  	'/$<�) � ��4 ( .F{$  � .  

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھۇ ئهنھائائىشه رهزىيهلال. 2348
ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇن ياشاپ ئۆتكهن كىشىلهرنى ئۇالرنىڭ مۇنداق قىلمىشلىرى ھاالك :  دېگهنمۇنداق 

ۇپ بېرىپ، قىلسا، ئۇنى قوي ئوغرىلىق قىلىۋهتتى، جهزمهن ئۇالر ئۆز ئىچىدىن يۈز ئابرۇيلۇق، ئۇلۇغراق كىشى
قىلسا، ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهد، جازانى تۇرغۇزاتتى، شۇنداق قىلىپ،  ئوغرىلىقجازالىمايتتى، ئاجىز كىشىلهر 

) بار دېگهنقىلغان بولسىمۇ قولىنى كېسهتتىم  ئوغرىلۇقئهلۋهتته، مهن قىزىم پاتىمه (ئۇالر ھاالك بولدى، 
  .ئهھمهد، بهيھهقى، سهھىھ تۆت كىتاب توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �NQA	 Ì$� �´A >�R� $�Z ) �[ P 9Q 9R, ��	 (M�0�[ \� �   
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2349

ھهقىقهتهن مهن ئهخالقنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىنى، ئېسىل ئهخالقنى، مۇكهممهل :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ۈچۈن ئهۋهتىلدىم، ئىبنى سهئىد، ھاكىم، بهيھهقى، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھقىلىش ئ
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 ) ���� ( �0��R/ 	'�R@5 X L �0���/ �*�R� $�Z ) ! ( M�0�[ \� � .  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2350

ھهقىقهتهن سىلهر ئاسان قىلغۇچى قىلىنىپ ئهۋهتىلدىڭالر، تهس، قىيىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .قىلغۇچى قىلىنىپ ئهۋهتىلمىدىڭالر، ئاسان قىلىڭالر، تهس قىلماڭالر، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 ) ��� ( $*1R*/ v�R@0 X L $`�@/ �	 v�R� $�Z ) ! ( .F{$  � .  
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن . 2351

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال، مېنى ئىسالم دىنىنى، ھهقىقهتنى، قۇرئاننى يهتكۈزگۈچى قىلىپ :  دېگهنمۇنداق 
مۇشهققهتنى قىلىپ قويغۇچى قىلىپ ئهۋهتمىدى،  –ئهۋهتتى، ئۈممىتىمگه تهسلىكنى، قىيىنچىلىقنى، جاپا 

بۇ ئىككى ھهدىسدىن، ئىشالرنى، دهۋهتنى نورمال ئېلىپ بېرىش، قىيىن ، . توپلىغان، ھهسهنتىرمىزى 
، مۆتىدىلتهس قىلىپ كىشىلهرنى نهپرهتلهندۈرۈپ، قاچۇرماسلىق، قاتتىق قول بولماي، سهل قارىماي، 

  ، نورمال بولۇش الزىمئوتتۇرھال
 ) ���� ( "$r�F�	 �/ .0GLA	 L 3$RF�	 � �i<�+5 $�Z ) P G �� ( vF%	 .@�Re \� �  .  

ئهبۇ سۇئلهبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، كىشىلهر بىرهر جايغا چۈشسه، يولالرغا، . 2352
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇ توغرىسىدا كېتهتتىئازگال جايالرغا، مۇتهپهررىق بولۇپ، تارقاپ 

سىلهرنىڭ يولالرغا ئازگال جايالرغا تارقاپ، مۇتهپهررىق بولۇشۇڭالر  ھهقىقهتهن:  دېگهنمۇنداق 
ھهدىس،  – 2259ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 17070شهيتاندىندۇر، شهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسىدۇر، ئهھمهد 

  .ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �$)'�	 L 9�	 ����	 �	bg $�Z ) q " �� (.R��I \� �� �	9@  �   

ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ رهبىئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2353
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ھۇنهين ئۇرۇشىدا  ۋاقتىدائۆز :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

لىپ، ئالالھ ساڭا، ئهھلىڭگه، ئېلىپ، ھۇنهيىن ئۇرۇشىدىن قايتىپ كېلىپ، قهرزنى ئادا قى قهرزنى 30000
ئېلىشنىڭ جازاسى، ۋاپا قىلىپ، ئۇنى قايتۇرۇش ۋه ئالالھقا  قهرزماللىرىڭغا بهرىكهت بهرسۇن، ھهقىقهتهن 

سانا ئېيتىش، مال ئىگىسىنى ماختاپ، تهشهككۈر ئېيتىپ، بهرىكهت تىلهشتۇر دېدى، ئهھمهد  –ھهمدۇ 
  .هسهئىمۇ توپلىغان، سهھىھھهدىس، ن 0- 2415ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 15814
 ) ���� ( �m@�	 ng� �/ "	uU*,B	 nRg $�Z ) ! � �� (9R, �� n_, �   

سهھلى ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2354
منىڭ ھۇجرىسىنىڭ بىر كىشى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

پهردىسىدىن مارىالپ قارىدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم كايىپ، ئاچچىقالپ، ئهگهر ئۇنىڭ 
دهپ، ئاندىن ھهقىقهتهن ئىزنى،  سانجىۋېتهتتىمماڭا قارىشىنى بىلگهن بولسام، مۇشۇ تارغاقنى كۆزىگه 

ئهگهر ئۇ كىشىنىڭ ئۆزىدىن بۇرۇن كۆزى ( .، كۆزنىڭ جهھتىدىن قىلىنغان دېدى دېگهنرۇخسهت سوراش 
 – 2633ھهدىس، تىرمىزى  – 21737ئهھمهد ) كىرىپ بولسا، ئىزنى، رۇخسهت سوراشنىڭ نېمه ھاجىتى؟

  .ھهدىس، سهھىھ – 2279ھهدىس، دارمى  –4776ھهدىس، نهسهئى 
() q9� �a �	 W� &$< 	YZ L 	G'R< 	'�m) 	9 $< 4�� 	Yh) .1g �$/�	 nRg $�Z	'�' : ¢IA	 n[� &'< E)	L 	Yh) 9�	 ?� $1�I �_��	
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2355

ئۇ ئالدىدا تۇرىدۇ، ئىمام ئولتۇرۇپ ناماز ھهقىقهتهن ئىمام قالقان قىلىندى، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
رهببهنا  ۇممهھ ئالالئوقۇسا، سىلهرمۇ ئولتۇرۇپ ئوقۇڭالر، ئىمام سهمىئهلالھۇ لىمهن ھهمىده دېسه، سىلهر 
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ئهھلىنىڭ سۆزى، ئاسمان ئهھلىنىڭ سۆزىگه مۇۋاپىق كېلىپ قالسا، ئۇالرنىڭ  زېمىنلهكهلھهمدۇ دهڭالر، 
  .مهغپىرهت قىلىنىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھبۇرۇنقى بارلىق گۇناھلىرى 
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لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 2356
ھهقىقهتهن ئىمام ئىقتىدا قىلىنىش ئۈچۈن سايالنغان، ئىمام ئۆره تۇرۇپ ناماز ئوقۇسا سىلهرمۇ :  دېگهنمۇنداق 

ئۆره تۇرۇپ ناماز ئوقۇڭالر، ئهگهر ئىمام ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا، سىلهرمۇ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇڭالر، ئىمام 
پارس ئهھلى، ئۇلۇغ كىشىلىرىنى، باشلىقلىرىنى ئۇلۇغالپ، ئۆره تۇرغاندهك سىلهرمۇ ئۆره ئولتۇرغاندا خۇددى 

ئىمام ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا، سىلهرمۇ ئولتۇرۇپ .تۇرماڭالر، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
لهلالھۇ ئهلهيھى مهنسۇخ، ئهمهلدىن قالغان، كۈچكه ئىگه ئهمهس، چۈنكى، رهسۇلۇلالھ سهل دېگهنئوقۇڭالر 

  .ۋهسهللهم ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا ئولتۇرۇپ ئوقۇغان، ساھابىالر ئارقىسىدا ئۆره تۇرۇپ ئوقۇدى
&$< 	YZ L 	'R)I$) W)I 	YZ L 	L~i) ~D 	Yh) �� 7��� �$/�	 nRg $�Z :	'�'() q9� �a �	 W� : 9^, 	YZ L 9�	 ?� L $1�I �_��	
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ئهنهس، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2357

 تهكبىر ئېيتسا تهكبىرھهقىقهتهن ئىمام ئىقتىدا قىلىنىش ئۈچۈن قىلىندى، ئۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ېشىنى كۆتۈرسه ئاندىن سىلهرمۇ كۆتۈرۈڭالر، سهمىئهلالھۇ لىمهن ھهمىده دېسه، سىلهر، ئېيتىڭالر، ب

ئالالھۇممه رهببهنا لهكهلھهمدۇ دهڭالر، سهجده قىلسا، سهجده قىلىڭالر، ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا، سىلهرمۇ، 
هيھهقى، ئىبنى ماجه ھهممىڭالر ئولتۇرغان ھالدا ناماز ئوقۇڭالر، مالىك، ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، ب

ھهدىسكىچه مهخسۇس باب تۈزۈپ، ئىمام  – 638ھهدىسدىن باشالپ،  – 629مۇسلىم . توپلىغان، سهھىھ
ئولتۇرۇپ ئوقۇسا جامائهتمۇ ئولتۇرۇپ ئوقۇش مهنسۇخ، كۈچكه ئىگه ئهمهس، كۈچكه ئىگه ھهدىسلهر مانا 

ۇرۇپ، ساھابىالرنىڭ بولسا، ئۆره تۇرۇپ ناماز مۇشۇالر دهپ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئولت
  ).كهلتۈرگهن ئوقۇغىنىنى
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىل. 2358

 تهكبىرھهقىقهتهن ئىمام ئىقتىدا قىلىنىش، ئهگىشىش ئۈچۈن سايالنغان، ئۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، دېسهئېيتىڭالر، قىرائهت قىلسا، سىلهر جىم تۇرۇپ ئاڭالڭالر، ئىمام، سهمىئهلالھۇ ھهمىده  تهكبىرئېيتسا، 

نهسهئى ) ساناالر ساڭىال خاستۇر –دهڭالر، مهنىسى ئى رهببىمىز، بارلىق ھهمدۇ سىلهر رهببهنا لهكهلھهمدۇ 
  .توپلىغان، سهھىھ

 &$< 	YZ L 	'*m�-) ��< 	YZ L 	L~i) ~D 	Yh) �� 7��� �$/�	 nRg $�Z )	'�'() p�$��	 B L �_��  3'�`a	 yz : 	'RDI$) WDI 	YZ L p/6
&$< 	YZ L :�'() q9� �a �	 W�	' :$,'�g 	'�m) $��$g 4�� 	YZ L 	L9^,$) 9^, 	YZ L 9�	 ?� L $1�I �_��	 (.  ) E[ q ² ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2359
ئېيتسا،  تهكبىرام قىلىنغان، ئۇ ھهقىقهتهن ئىمام ئىقتىدا قىلىنىش ئۈچۈن ئىم:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

! دېسه، سىلهر ئامىن! ئېيتىڭالر، قىرائهت قىلسا، جىم تۇرۇڭالر، غهيرىلمهغزۇبى ئهلهيھىم ۋهلهززالىين تهكبىر
سانا  –ئالالھ ئۆزىگه ھهمدۇ (دهڭالر، رۇكۇ قىلسا، رۇكۇ قىلىڭالر، سهمىئهلالھۇ لىمهن ھهمىده دېسه، يهنى 

ھۇممه رهببهنا لهكهلھهمىده دهڭالر، ئىمام سهجده قىلسا،  سىلهر ئالال) ىپ ئاڭاليدۇئېيتقان كىشىگه قۇالق سېل
بۇ ئهمهلدىن (سىلهرمۇ سهجده قىلىڭالر، ئىمام ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا، سىلهرمۇ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇڭالر، 

  .ئهبۇ شهيبه ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) قالغان
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لهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 2360
ھهقىقهتهن ئىمام ئىقتىدا قىلىنىش ئۈچۈن قىلىنغان، سىلهر ئۇنىڭغا ئىختىالپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئېيتىڭالر، رۇكۇ  تهكبىرئېيتسا،  تهكبىرپهس ئوقۇپ يۈرمهڭالر،  – ئېگىزقىلماڭالر، نامازنى ئۇنىڭ بىلهن 
دېسه، رهببهنا لهكهلھهمىده دهڭالر، سهجده قىلسا، قىلسا، رۇكۇ قىلىڭالر، سهمىئهلالھۇ لىمهن ھهمىده 

سهجده قىلىڭالر، ئۇ ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇسا، ھهممىڭالر ئولتۇرۇپ ئوقۇڭالر، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (&$() �	 syQ $�Z ) :q90#-, L M�/ pR@, �� �+`*�5 "Z �� �+`*�5 B L� �� �+`*,	  pR@, 4�  )  . ( � (�  ��	 �   
ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  . 2361

بىر مۇناپىققا جىنازا نامىزى ئوقۇماقچى بولغاندا، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ توسۇۋالىدۇ، دهل شۇ چاغدا، 
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال ماڭا ئىختىيارلىق بهردى، :  دېگهنيھى ۋهسهللهم مۇنداق رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله

قېتىم مهغپىرهت  70ئۇالر ئۈچۈن مهغپىرهت سورامسهن ياكى سورىمامسهن، گهرچه ئۇالرغا : قۇرئاندا
رهك دىن كۆپى70، مهن ئۇنىڭ ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىنسىال  دېگهن) سورىساڭمۇ، ھهرگىز مهغپىرهت قىلىنمايدۇ

تۇرما، ئۇالرغا ناماز چۈشۈرمه،  قهبرىسىدهئۇ مۇناپىقالرنىڭ  كېيىنئاندىن (مهغپىرهت سورايمهن دېگهن، 
مهغپىرهت سورىما دهپ ئايهت چۈشتى، كاپىر، دىنسىز، مۇشرىك، مۇناپىق مهغپىرهت قىلىنمىدى، مهغپىرهت 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) سوراشمۇ چهكلهندى
 ) ���� (~g ?�Y $�Z L �$��	 p� $/ �(�Q �w  	G$, �$��	 �/ $r@_1/ �*0�I p5�a	 p5$[ yz $_�) E�Q ®�	 MI'm�	 � �*0�I $/ n0
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2362
ىبرىئىل ئهلهيھىسساالم بولىدۇ، مۇشۇ ئىككى قېتىمدىن باشقا مهن ج ھهقىقهتهن ئاشۇ بولسا :دېگهنمۇنداق 

ئۇنى ئۇ يارىتىلغان ئۆزىنىڭ ھهقىقى سۈرىتى بىلهن كۆرۈپ باقمىدىم، پهقهت ئىككى قېتىمال كۆرۈپ باقتىم، 
ئارىسىنى توسۇۋالغان  زېمىن –، ئاسمان چوڭلۇقىدىنيارىلىشنىڭ ا، ئاسماندىن چۈشۈۋاتقاند ئۇمهن ئۇنى، 

  .ا چۈشكىنىنى كۆردۈم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھھالد
 ) ���� (��(�	 KZ ��(�	 p� $/ j�� } 8�_r*) P¸�< �/ 	Yh) j�m5 N) P¸�< 45� 	Yh) 8�w�$) ��  ?�Y $�Z  ) " G (·�@� \� >1� .�$) �   

ھ سهللهلالھۇ پاتىمه بىنتى ئهبۇ جهھشى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلال. 2363
ھهقىقهتهن ئۇ تۆكۈلۈۋاتقان قان بولسا، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم، بۇ خۇن كېسىلى بار ئايالغا مۇنداق 

تومۇرنىڭ قېنىدۇر، سهن كۈتۈپ تۇرغىن، ھهيز مهزگىلىڭ كهلگهنده، ناماز ئوقۇماي تۇرغىن، ھهيز مهزگىلىڭ 
ئوقۇۋهرگىن، ئىككى ھهيز ئارىسىدىكى پاكلىق ئۆتۈپ كهتسه، پاكلىنىپ، غۇسلى قىلىپ، يۇيۇنۇپ ناماز 

ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى ) بۇنى ساق چاغدىكى ئادىتى بويىچه ھېسابلىنىدۇ(مۇددىتىده ناماز ئوقۇيسهن، 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �	��Q �*» b*� j[ 	Yh) �$��� ML�) 4�  ��g ��A 	��Q ��%	 j� $�Z ) ! � �� ( M�0�[ \� �  ) �� (O$@  ��	 �   
ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2364

ھهقىقهتهن خىزىر ئهلهيھىسساالمنىڭ خىزىر دهپ ئاتىلىشى شۇنىڭ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
لۈك ئۈستىده ئولتۇرسا، ناگاھان ئۇ قۇرۇق چۆپ، ئۆسۈم –ئۈچۈنكى، خىزىر بىرهر ئاپئاق، قۇرۇپ قالغان ئوت 

چۆپ خىزىرنىڭ ئاستىدا ياپيېشىل كۆكۈرۈپ، يهلپۈنۈپ كېتهتتى، يېشىل ھالهتته ھهرىكهتلىنهتتى،  –ئوت 
ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن ئهۋلىياالر كارامىتى ھهق 
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  .بار، ئهمما، خىزىر ئهلهيھىسساالم ئۆلۈپ كهتكهن، بۇ بىزنىڭ ئهقىدىمىز دېگهنلهر ، خىزىرنى پهيغهمبهرچىقىدۇ دېگهن
 ) ���� ( �r@� 	�_Á �0��	 $_@�(0 M�^V n�� � >(�R5 MN+�$� .F0I n�/ ��(�	 n�/ $�Z �@�(5 �/ ��(�	 j� $�Z ) �� (4,'/ \� �   

ى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 2365
. دهپ ئاتالغان قهلب سهۋهبىدىنھهقىقهتهن دىل توال يۆتكهلگهنلىكدىن يۆتكىلىشنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

پهيگه ئوخشايدۇ، ئۇ پهي، دهرهخلهرنىڭ  زېمىندىكىدىلنىڭ ئوخشىشى، تۈپتۈز، بىپايان  قهلبھهقىقهتهن 
چۆرۈپ تۇرىدۇ،  –دۈمده قىلىپ، يۆتكهپ، ئۆرۈپ  - ولسا، ئۇ پهينى ئوڭداكۆتىكىگه ئېسىلىۋالىدۇ، شامال ب

 –پاراغهت، جاپا  –يامانلىقالر، راھهت  –ھهرخىل ھادىسىلهر ياخشى  قهلبنىئهنه شۇنىڭدهك، بۇ دىلنى، (
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) مۇشهققهتلهر بۇ دۇنيانىڭ زىننىتى، شهيتان ۋهسۋهسىلىرى يۆتكهپ تۇرىدۇ

 )�� �� ( $_@m�� $/ v@m10 L $[	Y6 $/ v0Y�0 v/ .R�� .�$) $�Z ) P ! �� (y�b�	 �   
زۇبهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2366

هت يهتكۈزۈپ ئازار ئهنھۇ مېنىڭ يۈرهك پارهم، ئۇنىڭغا ئهزىي رهزىيهلالھۇھهقىقهتهن پاتىمه :  دېگهنمۇنداق 
مۇشهققهتته قىينىغان  –بهرگهن نهرسه، ماڭا ئازار بهرگهن بولىدۇ، ماڭىمۇ ئهزىيهت يهتكۈزىدۇ، ئۇنى جاپا

  .جاپاغا قويىدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھقىينايدۇ،نهرسه مېنىمۇ 
 ) ���� (L ?_gL �� ��*) ¢IA	 KZ ?09�� 3��5 "� ?�+i0 "$D $�Z  ?�+D ) G (I$  �   

ئهممار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2367
ئۇرۇپ، قولۇڭ بىلهن  زېمىنغاھهقىقهتهن ئىككى قولۇڭنى  :دېگهنتهيهممۇم قىلىشنى ئۆگىتىپ مۇنداق 

ئهبۇ داۋۇد ) يۇمىلىغان ئىدى زېمىندائهممار (ساڭا كۇپايه قىالتتى،  سىيلىشىڭيۈزۈڭنى، ئىككى قولۇڭنى 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2368
ھهقىقهتهن ياخشى ھهمراھ بىلهن يامان ھهمراھنىڭ مىسالى ياخشى كىشىلهر بىلهن :  دېگهنمۇنداق 

ر كۆتۈرۈۋالغۇچى بىلهن كۆرهك ئارىلىشىش بىلهن يامان كىشىلهرگه ئارىلىشىشنىڭ مىسالى؛ مىسكه ئهنبه
باسقۇچىغا ئوخشايدۇ، مىسكه كۆتۈرۈۋالغۇچى يا ساڭا مىسكه ئهنبهردىن بېرىدۇ، چېچىپ قويىدۇ، يا سهن 
ئۇنىڭدىن سېتىۋالىسهن، ھېچ بولمىغاندا، ئۇنىڭدىن خۇشپۇراق، مهزىلىك پۇراقنى تاپىسهن، ھېچبىر زىيىنى 

كۆيدۈرىدۇ، ياكى سهن ئۇنىڭدىن سېسىق پۇراقنى  ىيىمىڭنىككۆرهك باسقۇچىغا كهلسهك، يا ئۇ . يوقتۇر
ئهنه شۇنىڭدهك ياخشى تهقۋادار ئالىمالر بىلهن ئارىالشساڭ، ئىلىم ئالىسهن، (تاپىسهن، ھېچبىر پايدا يوق، 

نهسىھهت ئاڭاليسهن، ئهگىشىسهن، مهنپهئهت باردۇر، يامان كىشىگه ئارىالشساڭ، زىياندىن باشقىسى يوق، 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) مىنى يۇقىدۇ خاالسياماننىڭ يا

 ¥'*i/ '[ L j�m0 8u�	 n�/ C'(R/ �,�I L j�m0 8u�	 n�/ $�Z ) �� � �� ( O$@  ��	 � .  
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2369

ى تۈگۈپ، پومپايتىپ ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ ئوخشىشى، ھهقىقهتهن چېچىن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ھهدىس،  – 761ئىككى قولى ئارقىسىدىن باغالقلىق ھالدا ناماز ئوقۇغان كىشىگه ئوخشايدۇ، مۇسلىم، 

 1346ھهدىس، دارمى  – 2752ھهدىس، ئهھمهد  – 552ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1102تهبرانى، نهسهئى 
ىسىده چاچنى يىغىۋالماسلىق، تۈگىۋالماسلىق، چۈنكى چاچمۇ سهجده مۇسلىمنىڭ شهرھ. ھهدىس، سهھىھ –

ئالىمالر بىردهك مۇنداق ئىتتىپاققا كهلگهن، نامازدا كىيىمنى تۈرۈۋېلىش، يېڭىنى، . دېيىلگهنقىلىدۇ 
بولۇپ، ئهگهر شۇ ھالهتته ناماز ئوقۇپ قالسا،  مهكروھپاچىقىنى تۈرۈۋېلىش، چېچىنى تۈگۈۋېلىش قاتارلىقالر 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

445 

  . دېگهن، لېكىن چهكلهنگهن ئىشنى قىلىپ يامان قىلدى بولىۋېرىدۇىزى دۇرۇس نام
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قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئابدۇراھمان ئىبنى ئهزھهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 2370
ھهقىقهتهن تهپ كېسهل، قىزىتما كېسهل يېتىپ  تۇرغان مۆئمىننىڭ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئوخشىشى؛ خۇددى ئوتقا كىرگهن تۆمۈرگه ئوخشايدۇ، تۆمۈرنىڭ ئوتتا كىرلىرىنى، پاسكىنا جايلىرى 
ئهنه شۇنىڭدهك مۆئمىننىڭ گۇناھلىرى (ىرى قېلىپ قالىدۇ، پاكىز، ياخشى جايل –تازىلىنىپ، يوقايدۇ، پاك 

  .تهبرانى بىلهن ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) ئۆچۈرۈلىدۇ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2371

قىلغان  ھهدىيهھهقىقهتهن نامازغا بۇرۇن بارغان كىشىنىڭ ئوخشىشى؛ بىر تۆگه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىلغان كىشىگه  ھهدىيهئاندىن ئۇنىڭ كهينىدىن كهلگهن كىشى بولسا، بىر كاال كىشىگه ئوخشايدۇ، 

قىلغان كىشىگه، ئاندىن كېيىنكى توخۇ، ئاندىن كېيىنكى  ھهدىيهئوخشايدۇ، ئاندىن كېيىنكى كىشى قوچقار 
مانا بۇ نامازغا بۇرۇن بېرىشنىڭ (قىلغان كىشىگه ئوخشايدۇ،  ھهدىيهكىشى بولسا، بىر تال تۇخۇم 

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ۇكاپاتلىرىم
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 ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. 2372
ھهقىقهتهن قۇرئاننى يادا ئالغۇچى خۇددى باغالقلىق تۆگىنىڭ ئىگىسىگه ئوخشايدۇ، ئهگهر :  دېگهنمۇنداق 

ئۇ تۆگىنىڭ ئىگىسى، ھېزى بولۇپ، چىڭ تۇرسا، يوقالپ تۇرسا، تۆگىنى ساقالپ تۇتااليدۇ، ئهگهر ئۇنى 
نى تهكرارالپ، تىڭشىتىپ دائىم ئهنه شۇنىڭدهك قۇرئان(قويۇپ بهرسه، كارى بولمىسا، تۆگه قېچىپ كېتىدۇ، 

ئوقۇپ تۇرمىسا، قېچىپ كېتىدۇ، راستتىنال نۇرغۇن قارىيالر تۈرۈككه ئايلىنىپ قالدى، قارى ئهمهس، قارىغۇ 
  .مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) بولدى

9�g KZ �	 ��R@0 f� .12	 �^V � E�R0 �{$� �/�a	 .�� $�Z ��R@0 �'0 q)�� q " �� ?�$/ (?�$/ �� �RD  
كهئبى ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2373

 تىرىلدۈرىدىغانھهقىقهتهن مۆئمىننىڭ روھى، جېنى؛ ئالالھتائاال ئۇ مۆئمىننى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئۇ روھنى قايتۇرغانغا قهدهر، جهننهتنىڭ دهرهخلىرىگه ئېسىلىپ ئۇچۇپ  جهسىتىگهكۈنده مۆئمىننىڭ 

مالىك، ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ) يهنه بىر خاتىرىده يېشىل قۇشنىڭ پوكىنىدا ئۇچۇپ يۈرىيدۇ(يۈرىيدۇ، 
  .ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( 3$*i�	 � �_)N*Q$� �i�@< "$D �/ ?�[ $�Z ) � (	 � L�  ��  
ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2374

ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇنقى كىشىلهر كىتابلىرى توغرىسىدا، كىتابتىكى ئىلىم توغرىسىدا :  دېگهنمۇنداق 
سىلهر قۇرئان ھهدىسته ئىختىالپ قىلماڭالر،  هتمهقس(ئىختىالپ قىلىشقان سهۋهبلىك ھاالك بولۇپ كېتهتتى، 

  . مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
»  �[¸$�� qu[ u�	 p� n�{	�,Z '1� >i�[ $�Z¡  �RV �/ .m< vR0 ¡  ) �3  (.0L$R/ �  «  

مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2375
ھهقىقهتهن بهنى ئىسرائىلالر، ئاياللىرى يالغان چاچ سالغاندا ھاالك بولۇپ كهتكهن، :  ېگهندمۇنداق 

. مېكىرلىرى، ھاالكهتنىڭ سهۋهبى –پاساتلىرى ، ھىيله  –ئايالالرنىڭ يالغان چاچ سېلىشىدهك پىتنه (
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ى، تىرمىزى، ئهبۇ بهيھهقى، نهسهئ) پاساتقا دۇچ كهلگهن ھاالك بولۇشى سهۋهبى شۇدۇر –ئۇالرنىڭ ، پىتنه 
  .داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 .12	 � .�@< L I$1�	 � .�@() "$*�@< �[ $�Z ) �� �� ( Y$R/ � .  
مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2376

ئىككى چاڭگالدۇر، بىر چاڭگال دوۋزاختا ) دائالالھنىڭ چاڭگىلى(ھهقىقهتهن بارلىق كىشىلهر :  دېگهن
باشقا خاتىرىده ئالالھ . بولىدۇ، بىر چاڭگال بولسا، جهننهتته بولىدۇ، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

، بۇ ھهدىس قۇددۇستۇر، ئالالھ ھهممىنى ئالدىدىن بىلىپ يارىتىدۇ، بىلىپ تۇرۇپ  دېگهندۇرشۇنداق 
ايغا ياراتقانغا ئوخشاشتۇر، ئهمما، سهۋهب ئۇالرنىڭ تاللىشىدا، ئاسان قىلىنغان يارىتىشى ئۇالرنى شۇ ئىككى ج

پهزلىدۇر، ئۇالرنىڭ  –ئهمهللهرنى قىلىشىدا بولىدۇ، جهننهت ئهھلى ئېرىشكهن مۇكاپات، ئالالھنىڭ رهھمهت 
ئالالھنىڭ ئهھلىنىڭ جازاسى بولسا،  دوۋزاخپهزلىدۇر،  –ياخشى ئهمهللىرىمۇ يهنىال ئالالھنىڭ رهھمهت 

  .ئالدىن بىلىشى يارىتىشتىن توسمايدۇ.ئادىللىقىدۇر
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الھۇ ئهلهيھى ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل. 2377
ھهقىقهتهن ئېرى ئۆلۈپ كهتكهن ئايالنىڭ ئىددىتى تۆت ئاي ئون كۈندۇر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

جاھالىيهت دهۋرىده بىر يىل توشقاندا يىل بېشىدا تۆگىنىڭ مايىقىنى ئاتاتتى، بۇ  بېرىڭالرھهقىقهتهن 
بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى  ئۇالرنىڭ ئىددهت تۇتۇش ئادىتى ئىدى، بۇ ئهمهلدىن قالدى، مالىك،

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
ئۆلۈپ كهتكهن ئايالنىڭ ئىددىتى ئىسالم دىنىدا تۆت ئاي ئون كۈندۇر، ئهگهر ئۇ ئايال ھامىلىدار  ئېرى

بولسا، تۇغۇپ، نىپاسلىقدىن پاكالنسا ئىددىتى توشىدۇ، ئهرگه تهگسه بولىدۇ، بۇ سهھىھ ھهدىسلهر بىلهن 
  . هن بېكىتىلدىئايهتلهر بىل
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2378

ۇد، ھاكىم ، ئهبۇ داۋتهۋبىسىدۇرھهقىقهتهن ساد سۈرىسىدىكى سهجده پهيغهمبهرنىڭ :  دېگهنمۇنداق 
توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن بىزمۇ سهجده قىلىمىز، چۈنكى، بىزمۇ ئۇالرغا ئىقتىدا قىلىشقا بۇيرۇلغان، 

قۇرئان،  ئىبادهتنى –بىز ھهممه پهيغهمبهرگه ئىمان كهلتۈرىمىز، بىرنىمۇ ئايرىۋهتمهيمىز، لېكىن، ئهمهل 
مهنسۇخ  شهرىئىتىكهلگهن بۇرۇنقىالرنىڭ سهھىھ ھهدىس بويىچه قىلىمىز، قۇرئاندا، سهھىھ ھهدىسته 

بولمىغان بولسا، ئهمهلدىن قالمىغان بولسا، بىزگىمۇ كۈچكه ئىگه بولىدۇ، بىزگىمۇ شهرىئهت بولىدۇ، دهلىل، 
روزىنىڭ ياخشىسى داۋۇدنىڭ روزىسىدۇر، بىزمۇ شۇنداق تۇتىمىز، ئهمما، قۇرئان، ھهدىسته كهلمىگهن، 

تۈزۈملهرگه كهلسهك، قولىمىزدىكى، قۇرئان،  –كىتابىدىكى خهۋهر، قانۇن  ناساراالرنىڭھازىرقى يهھۇدىي، 
ھهدىس تهستىقلىسا، راستقا چىقارسا، ئىشىنىمىز، يهنىال قۇرئان، سهھىھ ھهدىسكه ئهمهل قىلىمىز، ئهگهر 

مۇ يالغانغا چىقارسا، ئۆزگهرگهن دهپ گۇۋاھلىق بهرسه رهت قىلىمىز، سۈكۈت قىلسا، سۈكۈت قىلىمىز، راستقى
قىلىمىز، ھهزهر قىلىمىز، ئهڭ ياخشىسى قۇرئان بىلهن سهھىھ ھهدىسلهر  ئېھتىيات دېمهيچىقارماي، يالغانمۇ 

  .، كۇپايىدۇر، سىز قۇرئان بىلهن سهھىھ ھهدىسنى چىڭ تۇتۇڭ يېتهرلىك
 ) ���� ( ��$�� 4�  O$1�	 TR@0 $�Z ) q (M�0�[ \� �   

دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ. 2379
ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى كىشىلهر نىيهتلىرى ئۈستىده تېرىلدۈرۈلۈپ قوپۇرۇلىدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) چۈنكى، ھاالك بولغانالر قاتارىدا ياخشى كىشىلهر بار(
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ھهپسه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2380
بۇ ھهدىسنى ھهپسه (ھهقىقهتهن دهججال قاتتىق غهزهپ قىلىپ ئاچچىقالنغاندا چىقىدۇ، :  دېگهنمۇنداق 

لالھۇ ئهنھۇغا، ئۇ ئىبنى سهييادنىڭ قاتتىق ئاچچىقىنى كهلتۈرۈپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئىبنى ئۆمهر رهزىيه
 – 25221ھهدىس،  – 25223ھهدىس، ئهھمهد  – 5216غهزهپلهندۈرگهنده سۆزلهپ بهرگهن، مۇسلىم 

  .ھهدىس، سهھىھ
 ) ��� ( �$���	 qG$@  �/ �	 ���0 $�Z ) �� (�0�g �   

لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جهرىير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 2381
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال، رهھىمدىل بهندىلىرىگه، كىشىلهرگه بهك كۆيۈنۈپ، رهھىم :  دېگهنمۇنداق 

  .قىلىدىغان بهندىلىرىگه رهھىم قىلىدۇ، شهپقهت قىلىدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
 ) ��� (.eNe dIb0 $�Z :0 '_) ¢I� �� ngI .�) L� �[u� $�I� |�i*,	 ngI L �1/ $/ dIb0 '_) $�I� �1/ ngI L $_ Ib ) " G
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى خهدىچهراپىئ ئىبنى . 2382

بار  زېمىنىئۆزىنىڭ تېرىلغۇ  -1ئۈچ تۈرلۈك كىشى تېرىيدۇ،  زېمىننىھهقىقهتهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 –ئالتۇن  زېمىننى -3. ئۆتنه بېرىلگهن كىشى زىرائهت تېرىيدۇ زېمىنتېرىلغۇ  - 2. كىشى زىرائهت تېرىيدۇ

  .ئهبۇ داۇۋد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن. كۈمۈشكه ئىجاره ئالغان كىشى تېرىيدۇ
 ) ���� (&'� �/ ��10 L 4��A	 &'� �/ n�`0 $�Z  �Du�	 ) P q G �� ( n�+�	 �� �  .  

ئۇممه پهزلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2383
ھهقىقهتهن تائام يهپ باقمىغان قىز بالىنىڭ سۈيدۈكى سۇ بىلهن يۇيۇلىدۇ، ئوغۇل بالىنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

ھهدىسنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قۇچىقىغا تېخى تائام  بۇ(سۈيدۈكىگه سۇ سېپىلىدۇ، 
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، )  دېگهن، سۈت ئېمىپ باقمىغان كىچىك باال قويۇلۇپ، سىيىپ قويغاندا يېمىگهن

  .ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهبباب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2384
بۇ دۇنيادىكى نهرسىلهردىن مۇساپىرنىڭ ئوزۇقىچىلىك نهرسه كۇپايه  بىرىڭالرغاھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 
، نهرسه توپلىماي،  بۇلۇڭالراغا مۇساپىردهك مۇئامىلىده يهنى سىلهر مۇساپىر ھېسابلىنسىلهر، بۇ دۇني(بولىدۇ، 

  .تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ئالالھ يولىدا بېرىۋېتىڭالر
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئۇممه سهلهمهت. 2385
، يهنى  قويۇشۇڭھهقىقهتهن ساڭا، غۇسلى قىلىشتا بېشىڭغا ئۈچ چاڭگال سۇنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ق كۇپايه قىلىدۇ، ئهگهر سهن شۇندا قويۇشۇڭسۇ  جهسهتلىرىڭگه، ئاندىن قالغان  قويۇشۇڭئۈچ قېتىم سۇ 
قىلساڭ، يهنى بېشىڭنى ئۈچ قېتىم يۇيۇپ، بارلىق بهدىنىڭنى يۇساڭ، جهزمهن پاك بولىسهن، ئهھمهد، تۆت 

  .كىتاب يهنى تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 �	 n�@, � �D�/ L �G$Q &$a	 W� �/ ?�+i0 $�Z ) q " ! (.@*  �� �V$[ \� �   

شىم، ئىبنى ئۇتبهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهبۇ ھا. 2386
ھهقىقهتهن ساڭا مال توپالپ يىغىشدىن بىر دانه خادىم يهنى قۇل ۋه ئالالھ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

، تىرمىزى، نهسهئى،  تۇريېتهرلىكيولىدىكى مهركهپ يهنى تۆگه، ئاتتهك مىنىدىغان نهرسه كۇپايه  بولىدۇ، 
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  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
 ) ���� ( M�Qo	 � �� �NQ B �/ $��9�	 � �0��	 �@�0 $�Z ) q " G � �� ( �  �  .  

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2387
يهنى (بولمىغان كىشى كىيىدۇ،  نېسىۋىسىبۇ دۇنيادا، ئاخىرهتته  رهختنىهك ھهقىقهتهن يىپ:  دېگهنمۇنداق 
ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه ) ئايالالرغا ھاالل، ئهرلهرگه ھارام رهختيىپهك 

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �_�NQZ L ��N� L ��' 9� $_+�R�� ./A	 qu[ �	 �m10 $�Z ) " (�   9R,.  

سهئىدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2388
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بۇ ئۈممهتكه ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرى سهۋهبلىك شۇ ئاجىزالرنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

ئۈممهتكه ئاجىزلىرىنىڭ سهۋهبىدىن خۇددى (دۇئالىرى، نامازلىرى، ئىخالسلىرى سهۋهبلىك ياردهم بېرىدۇ، 
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) رىزىق بهرگهندهك

 ) ���� ( nQG �� >�Y� "h) $1� G p� $1R/ �i0 X ngI $1R@5	 ��Z ) ! ( G'R�/ \� �  .  
ئهبۇ مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2389

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم زىياپهتكه چاقىرىلىپ ئۇ ئۆيگه كهلگهنده، ئۆي :  دېگهنۇنداق م
ھهقىقهتهن بىز چاقىرىلغاندا، بىز بىلهن بىلله بولمىغان ماۋۇ كىشى بىزگه :  دېگهنئىگىسىگه مۇنداق 

رۇخسهت بهردى، ئهگهشكهن ئهگىشىپ كهلدى، ئهگهر ئىزنى، رۇخسهت بهرسهڭ، ئۇ كىرىدۇ دېدى، ئۇ كىشى 
  .كىشى كىردى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( I'@(�	 � "'1*+5 �i�� ³Z j�L� ��Z ) " (.F{$  �   
ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2390

سوراق قىلىنىسىلهر، ئازابلىنىسىلهر  –هبرىلهرده سوئال ھهقىقهتهن ماڭا جهزمهن سىلهر ق:  دېگهنمۇنداق 
  .قىلىندى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ ۋهھىيدهپ 
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2391

مهفسهللىك يارىتىلدى، كىم ئالالھقا  360رىدىن ھهربىر ئىنسان ھهقىقهتهن ئادهم بالىلى:  دېگهنمۇنداق 
سانا ئېيتسا، تهھلىل ئېيتسا، يهنى الئىالھه ئىللهلالھ دېسه، تهسبىھ  –ئېيتىپ ئۇلۇغلىسا، ھهمدۇ  تهكبىر

ئېيتسا، ئىستىغفار ئېيتسا، كىشىلهرنىڭ يوللىرىدىن بىرهر تاشنى ئېلىۋهتسه، ياكى يولدىن تىكهننى ياكى 
 360شقان سۆڭهك چاغلىق نهرسىنى ئېلىۋهتسه، ياخشىلىققا بۇيرىسا، يامانلىقدىن توسسا، ھهتتا ئاشۇ پۇتال

شۈبھىسىز ئۇ كىشى شۇ  –مهپسهللهرنىڭ سانىدا، باراۋىرىده ياخشىلىق، ياخشى ئهمهللهرنى قىلسا، شهك 
ۋاجىپ بولىدىغان ۋهزىپىلهرنى چۈنكى، ئۇ ئۆز ئۈستىگه (يىراق قىلغان ھالدا ماڭىدۇ،  دوۋزاخدىنكۈنده ئۆزنى 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) ئادا قىلغان

 .��$< .�1/ L� .U�$Q 90 ?�5-5 f� ?*�� � 9R<	 L �FQ �/ $+�, u�	 L ?+�, ��D$) ?�uD "$D 	Yh) ¥N*Q	 L .<�) "'i*, ��Z
 ) ! �� (j+�� �� "$@[� �   

ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهھبان ئىبنى سهيپى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 2392
، بۆلگۈنچىلىك، ئىختىالپ تهپرىقىچىلىكھهقىقهتهن پات يېقىندا بۇندىن كېيىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

سۇندۇرۇۋېتىپ، ياغاچدىن قىلىچ تۇتۇپ، ساڭا بىرهر  قىلىچىڭنىيۈز بېرىدۇ، شۇنداق بولغان كۈنلهرده 
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قولى كهلگهنگه قهدهر ياكى قازىيدهك ھۆكۈمدار ئۆلۈم ساڭا كهلگهنگه  لتۈرىدىغانئۆخاتاالشقۇچىنىڭ سېنى 
نۇرغۇن كىشىلهر بۇ ھهدىسكه ئهمهل . قهدهر ئۆيۈڭده مهھكهم ئولتۇرغىن، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

تۇتۇپ  پاسات كۈنلهرده غارالردا، ئۆيلىرىده چىقماي ئىبادهت بىلهن ياغاچدىن قىلىچ –قىلىپ، پىتنه 
  .تارىخدا بار دېگهنئولتۇرغان، بهدايهت 

 ) ���� ( "$D �/ $1{$D ����$� q'���$) W�� j[ L ./A	 qu[ �/� ��+0 "� G	I� �) !$1[ L !$1[ "'i*, ��Z ) " G � �� (.^)�  �   
هللهم ئىرپهجهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس. 2393

پاسات ، بىدئهت، مۇنكهر ئىشالر يۈز بېرىدۇ، بۇ ئۈممهتنىڭ  –ھهقىقهتهن كهلگۈسىده پىتنه :  دېگهنمۇنداق 
ئىشى، خهلىپىلىكى، ھۆم بىرال ھالدا ئىتتىپاق ھالدا تۇرسا، كىم ئۇنى پارچىالپ، مۇتهپهررىق قىلىشنى ئىراده 

ئۈممهت بىرلىكنى، (ۇپ، كاللىسىنى ئېلىڭالر، قىلسا، ئۇ كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزهر قىلىچ بىلهن ئۇر
ھهدىس، ئهبۇ  – 3955ھهدىس، نهسهئى  – 3442مۇسلىم ) خهلىپىلىكنى پارچىلىغان كىشى ئۆلتۈرۈلىدۇ

  .ھهدىس، سهھىھ – 19396ھهدىس، ئهھمهد  – 4134داۋۇد 
 "h) �_*{	 } $_*<'� MNm�	 nm) B� $_*�<	'/ �  MNm�	 "L�Q�0 �	�/� "'i�, ��Z >��� BZ L ?5N� !#��� 9< >1D 	'�� 9< 	'�$D
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2394

ئهمىير، باشلىقالر  نكېچىكتۈرۈۋېتىدىغاھهقىقهتهن بۇندىن كېيىن نامازنى ۋاقىتلىرىدىن :  دېگهنمۇنداق 
ئوقۇغىن، ئاندىن ئۇالرنىڭ قېشىغا بارغىن، ئهگهر ئۇالر  ۋاقتىدابولىدۇ، ئاگاھ بولغىنكى، سهن نامازنى ئۆز 

ئوقۇپ، ساقالپ قالغان بولىسهن، ئهگهر ئۇالر  ۋاقتىدانامىزىنى ئوقۇپ بولغان بولسا، سهنمۇ نامىزىڭنى ئۆز 
ر بىلهن يهنه ناماز ئوقۇغىن، ئۇ ناماز  ساڭا نهپله، زىياده بولىدۇ، نامازلىرىنى ئوقۇپ بولمىغان بولسا، ئۇال

  .ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( W�$5 L j�I �/ �i� L ��, 9() q�D �/ L ��� 9() �i�� �) "L�i15 L "')�R5 .{� �i��  "'i�, ��Z ) ! �� (.�, �� �   

ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھ. 2395
ھهقىقهتهن پات يېقىندا سىلهرگه سىلهر تونۇيدىغان، نۇرغۇن ئىشلىرىنى ئىنكار :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ۇپ كىشىلهر ئىمام بولىدۇ، كىم ئۇنىڭ مۇنكهر ئىشلىرىنى ئىنكار قىلسا، ئۇ قۇتۇل تونۇمايدىغانقىلىدىغان ياكى 

قالىدۇ، پاك بولۇپ، گهدىنىدىن ساقىت بولىدۇ، كىم قهلبىدىن ئۇنى ياقتۇرمىسا، ئۇ ساالمهت قالىدۇ، يهنى 
ئىمانى ساالمهت قالىدۇ، گۇناھدىن ساالمهت قالىدۇ، لېكىن، ئۇالرغا رازى بولغان، ئهگهشكهن كىشى ئۇنداق 

ھهدىس،  – 25391ئهھمهد ) ىال، ئۆلتۈرمهڭالرناماز ئوقۇس ئۇالر(ئهمهس، ساالمهت قالمايدۇ، پاك بواللمايدۇ، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 4133ئهبۇ داۋۇد 

 ) ���� ( �$ 9�	 L I'_r�	 � "L9*R0 �'< ./A	 qu[ � "'i�, ��Z ) P �� q G �� (n+`/ �� �	9@  �   
لهلالھۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهپپهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 2396

ھهقىقهتهن كهلگۈسىده بۇ ئۈممهت ئىچىده تاھارهتته، دۇئادا، ھهددىدىن :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
مهيدانغا كېلىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان،  قهۋملهرئاشىدىغان 

لىش، ئۈچدىن كۆپ، ئارتۇق يۇيۇش ياكى تاھارهتته ھهددىدىن ئېشىش بولسا، سۇنى ئىسراپ قى(سهھىھ، 
دۇئادا بولسا، ۋارقىراش، اليىقىدا سورىماي، ھهددىدىن ئېشىپ، خۇددى، ئۆزىنى جهننهت . باشقىالر

قىلىپ، جهننهتكه كىرىپ بولغاندهك پاالنى بىلهن بىلله بولسام دهپ پهيغهمبهرلهر  ھېسئهھلىدهك 
  )ھهددىدىن ئېشىپ دۇئا قىلىدۇ، ۋاسىته قىلىدۇ مهسىلىلىرىدهسوراش ياكى شاپائهت  مهردىبىسىنى

 ) ���� ( �i��� 	'��5 N) �	 4m  �a . $� N) "')�R5 $/ �i��  "L�i10 L "L�i15 $/ �i�')�R0 &$gI 89R� �DI'/� j��, ��Z
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هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ر. 2397
ھهقىقهتهن مهندىن كېيىن پات يېقىندا ئىشىڭالرغا بىر تۈركۈم بىدئهتچىلهر ئىگه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بولىدۇ، ئۇالر سىلهرگه سىلهر مۇنكهر، يامان ئىش دهپ قارايدىغان ئىشالرنى ياخشى دهپ تونۇتىدۇ، سىلهر 
قىلىپ،  پهيدايهنى ئۇالر بىدئهتنى (ر قىلىپ، مۇنكهر ھېساباليدۇ، ئىشالرنى بولسا، ئىنكا دېگهنياخشى 

سىلهر پهرۋهردىگارىڭالرغا توال . ئالالھقا ئاسىي بولغان كىشىگه ئىتائهت قىلىش يوق) سۈننهتنى يوقىتىدۇ
خالىققا ئاسىي بولۇپ، مهخلۇققا ئىتائهت قىلىش (ئىللهت، سهۋهب كۆرسىتىپ بهرمهڭالر، ئېزىپ كهتمهڭالر، 

  .ھهدىس، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ – 21721ئهھمهد ) وقي
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يهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋا. 2398

ھهقىقهتهن ماڭا جهننهت، دوۋزاخ تهڭلىنىپ كۆرسىتىلدى، ماڭا جهننهت شۇنداق يېقىن :  دېگهنمۇنداق 
قىلسام، قولۇم قىسقا كېلىپ قالدى، ماڭا  مهقسهتقىلىندىكى، مهن جهننهتتىن بىر ساپاق ئۈزۈم ئېلىشنى 

قورشىۋېلىشىدىن قورقۇپ، كهينىمگه قاچتىم، مهن دوۋزاختا  مېنىئىدى، دوۋزاخنىڭ  دوۋزاخ تهڭلهنگهن
بىر ئايالنى كۆردۈم، بۇ ئايال ئۆزىنىڭ مۈشۈكى  ئېگىزھهمرىيه قهبىلىسىگه مهنسۇپ بولغان قارا تهنلىك 

ىلهن سۇغارماپتۇ، توغرىسىدا ئازابلىنىۋېتىپتۇ، چۈنكى، ئۇ ئايال مۈشۈكنى باغالپ قويۇپ، تائام بهرمهپتۇ، سۇ ب
بوالتتى،  يېگهنچۆپلىرىنىمۇ بولسا  –ئوت  زېمىننىڭيا ئۇنى قويۇپ بهرمهپتۇ، قويۇپ بهرگهن بولسا، مۈشۈك 

بۇ (مهن دوۋزاختا ئهبۇ سۇمامهت ئهمرۇ ئىبنى مالىكنى كۆردۈم، ئۇ دوۋزاخ ئىچىده ئۈچهيلىرىنى سۆرهپ يۈرىيدۇ 
ھهقىقهتهن ئهرهبلهر قۇياش ) قانۇن ئادىتىنى يولغا قويغان ، نۇرغۇن ھارام قىلىشچوقۇناتتىكىشى بۇتقا 

) ئهمهلىيهتته ئۇنداق ئهمهس(بىلهن ئاي پهقهت ئۇلۇغ كىشىلهرنىڭ ئۆلۈمى ئۈچۈنال تۇتۇلىدۇ دهيتتى، 
ھهقىقهتهن بۇ ئىككىسى، ئالالھنىڭ مۆجىزه، ئاالمهتلىرىدىن ئىككى ئاالمهتتۇر، ئالالھ ئۇالرنى سىلهرگه پات 

ئېچىلغىچه كۇسۇف نامىزى  روشهنسىتىپ تۇرىدۇ، قۇياش بىلهن ئاي تۇتۇلۇپ قالسا، تاكى ئۇ پات كۆر –
  .ئوقۇڭالر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

n+,A	 PI9�	 � "$i� $�� B'�LI$1�	 �/ �$��� � ��Z ¡ ��$� $�� vR0¡ ) � �� ( ��ra	9@  �� O$@R�	 � .  
هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىي ئابدۇلمۇتهللىپئابباس ئىبنى . 2399

ھهقىقهتهن ئهبۇ تالىپ دوۋزاخنىڭ ئۈستىده، يۈزىده چوڭقۇر ئهمهس :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
 – 1678جايدا بولىدۇ، ئهگهر مهن بولمىغان بولسام، ئهلۋهتته ئۇ دوۋزاخنىڭ ئهڭ ئاستىدا بوالتتى، ئهھمهد 

ھهدىس، بۇ سهھىھ ھهدىسته، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  – 3594ھهدىس، بۇخارى  – 309ۇسلىم ھهدىس، م
  .چىقىدۇ چوڭلۇقىئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ شاپائىتىنىڭ بهكمۇ 

./$�(�	 �'0 M$)	'a 	9�� �1/ PI$*� K$R5 �	 ��� $/ ?��� �/ ��� 9< ��Z ) § �� (��� �   
ۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رى. 2400

مۇكاپاتىنى تولۇق  -ھهقىقهتهن دادىڭىزغا، ئالالھتائاال، قىيامهت كۈنى كىشىلهرنىڭ جازا:  دېگهنمۇنداق 
قالدۇرمايدىغان نهرسه يهنى ئۆلۈم ھازىر بولۇپ  ئېتىپ تهرككىشىنى قاچۇرمايدىغان،  ھېچبىربېرىش ئۈچۈن 

 – 11983ئهھمهد ) ئىدى دېگهنئهنھاغا  رهزىيهلالھۇبۇ سۆزنى جان ئۈزۈش ئالدىدا پاتىمه  ( قالدى،
  .ھهدىس، سهھىھ – 514ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1821ھهدىس، نهسهئى  – 4103ھهدىس، بۇخارى 

 ) ���� ( !B'�'a	 �R� 9< ��Z ) � ( .F{$  � .  
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىل. 2401
بۇ ئىش ھارام ئىكهن چۈنكى لهنهت (ھهقىقهتهن چاچ ئۇلىغان، ئۇالتقانالرغا لهنهت قىلىندى، :  دېگهنمۇنداق 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ.) بار
 y  } .12	 �/ q9R(/ |�0 f� < Å� �@(0 X ��Z ) � �� (.F{$  �   

شه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائى. 2402
ھهقىقهتهن ھهربىر پهيغهمبهر جهننهتتىكى ئورنىنى كۆرمىگىچه ئاندىن ياشاش ياكى :  دېگهنمۇنداق 

كۆرۈپ ئاندىن  كېتىش ، ئۆلۈش توغرىسىدا ئىختىيارلىق بېرىلمهي تۇرۇپ ۋاپات تاپمايدۇ، جهننهتنى جهننهتكه
  .تالالش، ئىختىيارلىق بېرىلىپ ۋاپات تاپىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

� $_*�)$  nRg qu[ �i*/� "Z L �� 	�V ��R0 $/ �[Iu10 L �� 	yQ ��R0 $/ 4�  �*/� &90 "� ���  $(� "$D BZ j�@< Å� �i0 X ��Z 
i15 I'/� L 909V �N� $[�Q6 ��m�, L $�L��/�a	 &'(�) .1*+�	 �j¼ L $�R� $_�R� E)y) ¹) �j¼ L $]L� : �j¼ L �Fi15 } ®i�_/ qu[

�/�a	 &'(�) .1*+�	 : qu[ qu[ ; O$1�	 KZ !-�� L �Qo	 �'��	 L �$� �/�0 '[ L �*�1/ �5-*�) .12	 nQ90 L I$1�	 �  �b�b0 "� �i1/ ��� �)
 W0$� �/ L ���Z 45�0 "� �c 8u�	 �Qo	 E1  	'���$) � #$10 �Q6 �$g "h) d$r*,	 $/ �Rr��) �@�< M�ª L q90 .(+� q$r -) $/$/Z ) q " � �� (

 L�  ��	 �  .  
ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2403

رقانداق بىر پهيغهمبهرنىڭ ئۈستىگه، ئۈممىتىنى ياخشىلىققا ھهقىقهتهن مهندىن بۇرۇنقى ھه:  دېگهنمۇنداق 
قويۇشى، يامانلىقدىن ئاگاھالندۇرۇشى ۋاجىپ، ھهق بولدى،  ئۆگىتىپكۆرسىتىپ قويۇشى، ياخشىلىقنى 

ھهقىقهتهن بۇ ئۈممهتكه كهلسهك، بۇالرنىڭ ساقلىنىشى، ئهۋۋهلكى كىشىلىرىده قىلىندى، بۇ ئۈممهتنىڭ 
 –، ئىنكار قىلىدىغان ئىشالر يېتىدۇ، نۇرغۇن پىتنىلهر بىرسى  تونۇمايدىغانلهر، سىلهر ئاخىرىغا قاتتىق باال

مانا بۇ مېنىڭ ھاالك ! ھهكهينىدىن كېلىدۇ، بىر پىتنه كهلسه، مۆئمىن  –بىرسىگه ھهمراھ بولۇپ كهينى 
، مۇشۇ ۇمانا ب! هھپاسات كهلسه، مۆئمىن  –بولۇشۇم دهيدۇ، ئاندىن ئۇ پىتنه كۆتۈرۈلۈپ، يهنه بىر پىتنه 

، ئهمدى ھاالك بولدۇم دهيدۇ، سىلهردىن بىر كىشى دوۋزاخدىن يىراق بولۇپ، جهننهتكه كىرىشنى ياخشى ۇش
ئالالھقا، ئاخىرهتكه ئىمان كهلتۈرگهن ھالدا مۆئمىن ھالدا كهلسۇن، يهنى  ئۇ،كۆرسه، ئۇ كىشىگه ئۆلۈم؛ 

كېلىشىنى ياخشى كۆرۈپ، قارشى ئالىدىغان  ئۇنىڭمۇ كۆرۈدىغانمۆئمىن ھالدا ئۆلسۇن، ئۆزى ياخشى 
بهرسه، چىن  مېۋىسىنى قهلبنىڭكىم بىر ئىمامغا بهيئهت قىلىپ، ئۇنىڭغا قولىنى بهرسه، . كىشىلهرگه بارسۇن

قهلبىدىن بهيئهت قىلسا، ئۇ ئىمامغا قادىر بولۇشىچه ئىتائهت قىلسۇن، ئهگهر ئۇنىڭ بهيئىتىنى تالىشىپ، يهنه 
كىشىنىڭ كاللىسىنى  كېيىنكىبىرسى ئىماملىق داۋاسى قىلىپ، بهيئهت تهلهپ قىلسا، بىرسى كهلسه، يهنه 

ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ) چۈنكى، ئىسالم خهلىپىسى، ئىمامى بىرال بولىدۇ(ئالسۇن، ئۆلتۈرۈۋهتسۇن، 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( j��� >1D s� BZ ?��  GI� "� vR1k X ��Z ) � (�  ��$g  
جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىرسى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2404

ۋهسهللهمگه ناماز ئوقۇۋاتسا، ساالم قىلدى، ساالم قايتۇرۇلمىدى، كېيىن، نامازدىن پارىغ بولۇپ، ھهقىقهتهن 
نامازدا تۇرۇپ ساالم قايتۇرسا (،  دېگهنيدى ساڭا ساالم قايتۇرۇشۇمنى پهقهت ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىم توسۇپ قو

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) بولمايدۇ
 �'�L yz 4�  >1D s� BZ ?��  GI� "� vR1k X ��Z ) q �� (u+1< �� �g$_a	 �   

مۇھاجىر ئىبنى قونغۇز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2405
ھهقىقهتهن ساڭا ساالم قايتۇرۇشۇمدىن پهقهت تاھارهتسىزلىكىم توسۇپ قويدى، :  دېگهنهللهم مۇنداق ۋهس

ئىسمىنى تاھارهتسىز تىلغا ئېلىشنى  دېگهنتاھارىتىم بولغان بولسا، ساالم قايتۇراتتىم، ئالالھنىڭ ساالم (
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ۈش ياخشى، ياكى بۇ رهسۇلۇلالھ ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، تاھارهت بىلهن يۈر) ياقتۇرمىدىم
  .سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ خۇسۇسىيىتى

 �5N� � �D9�� ?V 	YZ L sL�Du) >��� 	Yh) "'�15 $D 4��� �i��/ �F� $�� $�Z �i� L �� �i5-@1� �jV MNm�	 � �9� '� ��Z
 p59^, 9^��� } ���  �*��) 3	'm�	 ��*��) ) q " G � ( G'R�/ ��	 � .  

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2406
ۋهسهللهم بىر قېتىم نامازدا سهۋهنلىك ئۆتكۈزدى، ساھابىالر نامازدا بىرهر يېڭى ئىش پهيدا بولدىمۇ؟ دهپ 

ىرهر يېڭى ئىش پهيدا بولغان بولسا، سورىدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهقىقهتهن نامازدا ب
مهن سىلهرگه خهۋهر قىالتتىم، يېڭى ئىش پهيدا بولمىدى، لېكىن، مهن سىلهرگه ئوخشاش ئىنسان، سىلهر 

نامىزىدا شهك قىلىپ  بېرىڭالرئۇنتۇپ قالغاندهك مهنمۇ ئۇنتۇپ قالىمهن، ئۇنتۇپ قالسام ماڭا ئهسلىتىڭالر، 
پ، شۇنىڭغا ئاساسهن نامازنى تامام قىلىپ، ئاندىن ئىككى سهجده قالسا، راستىنى، توغرىسىنى ئىزده

  .قىلىۋهتسۇن دېدى، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 .�'R� �$1g �	 91  "b0 B ./$�(�	 �'0 p��	 ��wR�	 ng��	 ¤-�� ��Z ) � (M�0�[ \� �   

ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 2407
ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى ناھايىتى چوڭ، سېمىز، كېلىشكهن كىشىلهر كېلىدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

لېكىن، ئۇالر ئالالھنىڭ نهزلىده پاشىنىڭ قانىتىچىلىك مىيزاندا ئېغىر كهلمهيدۇ، پاشىنىڭ قانىتىغىمۇ تهڭ 
بۇ ھهدىسته، قىيامهت كۈنى . (بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) يهنى قىلچىلىك ياخشىلىقى يوق( كهلمهيدۇ،

 .)ئهمهللهرنى مىيزاندا تارتىش كۆرسىتىلدى، ئۆزىنى يا ياخشى سۈرهتنى يا ئهمهللهرنى يارىتىدۇ
 ) ���� ( �	G �1i� L �	L9� ��� ��Z ¡  �%	 vR0¡  ) q � �� (90', �� �I$� �  

ق ئىبنى سۇۋهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى تارى. 2408
ھهقىقهتهن ھاراق، كېسهلگه داۋا ئهمهس، بهلكى، ئۇ كېسهلدۇر، دهتتۇر، ئهھمهد، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ا ئهمهس كېسهلدۇر، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسدىن ھاراق، دوختۇر بۇيرىسمۇ داۋ
  .ئىچىشكه بولمايدۇ

���	 L �2	 j�$ BZ �	 &',I s� ��R0 BZ ¢IA	L �$��	 p� �jV ��� ��Z)�$���	 j/I	9�	 ��(��$g �   

جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2409
شۈبھىسىز مېنىڭ؛  –زېمىن ئارىسىدىكى بارلىق نهرسىلهر شهك  –ان ھهقىقهتهن ئاسم: مۇنداق دېگهن

ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىمنى بىلىدۇ، لېكىن، ئىنسانالرنىڭ، جىنالرنىڭ ئاسىيلىرى بۇ ھهقىقهتكه 
  .تېنىۋالىدۇ، بىلمهيدۇ، ئهھمهد، دارمى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، ھهسهن

)���� ($�Z 0�+5 �'1�	 � ��� ��Z  $_*<'� $[�DY 	YZ $_�m��) $_1  �$� L� MN� �D9�� j�� 	Yh) .w(��	 � 0�+*�	 9`�	 �/ )4  (MG$*< \� �   

ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2410
، ئۇيقۇدىكى چاغدا بولمايدۇ، ئۇ ئويغاق ھهقىقهتهن سهھۋهنلىك، كهمچىلىك سادىر بولۇش: مۇنداق دېگهن

چاغدا بولىدۇ، بېرىڭالر نامازنى ئۇنتۇپ قالسا، ياكى نامازدىن ئۇخالپ قالسا، ئىسىگه كهلگهنده ئهتىسى شۇ 
نامازنىڭ ۋاقتىدا ئوقۇۋالسۇن، ياكى ئهتىسى شۇ نامازنىڭ ۋاقتىدا ئىسىگه كهلسىمۇ ئوقۇۋالسۇن، ئهبۇ داۋۇد، 

  .بنى ماجه توپلىغان، سهھىھنهسهئى، تىرمىزى، ئى
 ) ��� ( $<Lb/ $*�� nQ90 "� Å1� ��� ��Z ) G ( 4�  �  ) P �� q �� ( .1�+, � .  

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سهپىينهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت . 2411
ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه زىننهت : نقىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگه

يهنى ئالتۇن ھهل، كۈمۈش ۋه باشقا نهرسىلهر بىلهن قاتتىق (بېرىلگهن ئۆيگه كىرىشى دۇرۇس ئهمهس، 
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زىننهت بېرىلگهن، نهقىش بېرىلگهن ئۆيگه پهيغهمبهرلهر كىرىشى دۇرۇس ئهمهس، ئۈممهتلهر ئۇالرغا ئهگىشىدۇ 
ماجه، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ، يۇقىرىدا ھهشهمهتكه ئهبۇ داۋۇد، ئهھمهد، ئىبنى ) ئهلۋهتته

  .قىلىنغان قۇرلۇشقا ئهجىر، ساۋاب يوق دېگهن ئۆتتى
 ) ���� ( �/'0 "� Å1� ��� ��Z ) G �� (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2412
ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه باشقىالرنى ئۆلتۈرۈۋېتىشكه، مهخپىي ئىشارهت قىلىشى دۇرۇس : ېگهنمۇنداق د
بۇ ھهدىسنىڭ دېيىلىشى سهۋهبى مۇنداق ئىدى، بىر مۇسۇلمان ئهسكهر يهنه بىر دىنسىزنى (ئهمهس، 

ھۇ ئهلهيھى ئۆلتۈرۈش توغرىسىدا قهسهم قىلىپ، ئۆزىگه ۋهده قىلىدۇ، كىيىن ئۇ دىنسىز رهسۇلۇلالھ سهللهلال
ۋهسهللهمگه بهيئهت قىلغىلى كېلىدۇ، مۇسۇلمان ئهسكهر مهن ۋهدهمنى قانداق قىلىمهن؟ دېگهنده ، 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم شۇنىڭ ئۈچۈن مهن بىر نهچچه كۈن كېچىكتۈرگهن دېدى، ئۇ 

كىيىن ئۇ .نا بۇ ھهدىسنى دېگهن ئهسكهر سىلى ماڭا مهخپىي ئىشارهت قىلىۋهتسىله بولمامدۇ؟ دېگهنده ، ما
ھهدىس، تىرمىزى  – 2779ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 12071، ئهھمهد )كىشى مۇسۇلمان بولۇپ ئۆلتۈرۈلمهيدۇ

  .ھهدىس، سهھىھ – 1483ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 955
1�	 �/ 	u£*/ >1D '� L .)$�< \� ��	 �i� \� �/ ��$/ L ��+� � j�  �/� 9�� O$1�	 �/ ��� ��Z L N��Q �i� $�� !u�B N��Q O$
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2413
مۈلۈكىدىمۇ ئهبۇ  –ىده ماڭا نهپسىدىمۇ، جېنىدىمۇ، مال ھهقىقهتهن كىشىلهر ئىچ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بهكرى ئىبنى ئهبۇ قهھاپهدهك ئىشهنچىلىك، ئهمىن كىشى يوق، ئۇ ماڭا يۇقىرىقى نهرىسلهرده ئهڭ 
ئىشهنچىلىكتۇر، ئهگهر مهن كىشىلهردىن ئهڭ يېقىن دوست تۇتماقچى بولسام، ئهلۋهتته ئهبۇ بهكرىنى دوست 

م قېرىنداشلىقى، ئىسالم دوستلۇقى ئهۋزهلدۇر، بۇ مهسجىددىكى ئهبۇ بهكرىنىڭ تۇتاتتىم، لېكىن، ئىسال
) يهنى مهسجىددىكى كىچىك يان ئىشىك(ئىشكىدىن باشقا بارلىق ئىشىكلهرنى مهندىن تاقىۋېتىڭالر، 

  .ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (0 p5' 9� ' 90 �^) nD W/ �� "Y�0 BZ \�  O�) �/ ��� ��Z&'( : �/ v�Rg$) �G6 v� �/ v*�'Q �/ v*�'Q ?�Z �_��	
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2414

بھى ۋاقتىدا ئىككى قېتىم دۇئا قىلىشقا، ھهقىقهتهن ھهربىر ئهرهب ئاتلىرىغا ھهر ئهتىگىنى سۈ: مۇنداق دېگهن
ھهقىقهتهن سهن، مېنى ئادهم بالىسىدىن ! ئىزنى، رۇخسهت بېرىلدى، ئات مۇنداق دۇئا قىلىدۇ، ئى ئالالھ

دۇنيالىرىدىنمۇ  –مېنى بېرىشكه تېگىشلىك كىشىگه ئاتا قىلىپ بهردىڭ، مېنى ئۇنىڭغا ئهھلىدىنمۇ، مال 
يهنه بىر خاتىرىده ئهرهب ئاتلىرى دېمهستىن مۇتلهق ھهرقانداق ئاتال (. دوستراق، سۆيۈملۈك قىلىۋهتكىن

ھهدىس،  – 3523ھهدىس، نهسهئى  – 20469ئهھمهد ) بولىدىكهن، شۇنداق دۇئا قىلىشى خاتىرىلهنگهن
بۇ ھهدىسدىن ھهربىر ھايۋان ئات، تۆگه، كاال، قويالرمۇ ئالالھقا دۇئا قىلىشى . (ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ

  )تۇرىدۇ، بۇنى ئايهتلهر،يهنى تهسبىھ ئايىتى قولاليدۇ چىقىپ
 M�/ .{$/ �'��	 � �	 �+`*,A sZ L Å�< 4�  "$`�� ��Z ) " G � �� (sba	 �zA	 �   

ئهغهررهلمۇ زهنى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2415
ىقهتهن مېنىڭ قهلبىممۇ بهزىده ئالالھنى ئهسلهشدىن، زىكرىدىن غهپلهتته ھهق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

قېتىم ئىستىغفار ئېيتىپ ئالالھدىن مهغپىرهت سورايمهن، ئهھمهد  100قالىدۇ، ھهقىقهتهن مهن ھهربىر كۈنده 
ھهدىس، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، پهيغهمبهر  – 1294ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 17173
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ئهلۋهتته . قېتىم دېيىشكه اليىقمىز 1000قېتىم ئىستىغفار ئېيتىپ تۇرسا، بىزلهر  100ۇرۇپ شۇنداق دېسه، ت
ھهدىسنىڭ مهخسىدى، بۇ خهۋهرنى سۆزلهپ قويۇش، بىزگه يهتكۈزۈشال ئهمهس، بىزنى زىكرى ئېيتىڭالر، 

  .ئالالھنى كۆپ ئهسلهپ، مهغپىرهت سوراڭالر دېمهكچى 
 B "� j�  ��`�� ��Z$)$�Z &-, 9() $�9  L� .�<L� �� L �i1/ &-, �/ ��r � $/ 9g� ) " (9,� v� �/ ngI �   

بهنى ئهسهد قهبىلىسىدىن بىر ساھابه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، مهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2416
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قېشىغا نهرسه سوراپ بارسام، بىر كىشى نهرسه سوراپ تۇرۇپتۇ، رهسۇلۇلالھ 

ۋهسهللهم ئۇ كىشىگه مهن ساڭا بهرگىدهك نهرسه تاپالمىدىم دېدى، ئۇ كىشى غهزهپ قىلىپ كهتتى، 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهقىقهتهن ئۇ مهن ئۇنىڭغا بهرگىدهك نهرسه تاپالمىغانلىقىمغا غهزهپ 

ۇلى بار تۇرۇپ سورىسا، جهزمهن ئۇ چىڭ تۇرۇۋېلىپ دىرھهم كۈمۈش پ 40قىلىۋاتىدۇ، سىلهردىن بىر كىشى 
 40ئاندىن ئۇ ئهسهدىيلىك كىشى مېنىڭ بوغاز تۆگهم ) بۇ ئىسالم دىنىدا چهكلهنگهن(سورىغان بولىدۇ، 

 – 1386ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 2549نهسهئى . دىرھهم كۈمۈشدىن ياخشى دهپ، نهرسه سورىماي كهتتى
  .ھىھھهدىس، سه – 22540ھهدىس، ئهھمهد 
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2417
ئۈچۈن بىر كېچه قىيامدا ھهقىقهتهن كىم ئىمامى ئۆيگه قايتقانغا قهدهر بىلله تۇرسا، ئۇ كىشى : مۇنداق دېگهن

مهقسهت ، نامازنى جامائهت بىلهن بىلله ئوقۇپ،ئۆزرىسى بولمىسا، (تۇرۇپ ناماز ئوقۇغاننىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ، 
  .تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ) ئىمام بىلهن بىلله قايتىشتۇر

 ) ���� ( ���  ��`0 K$R5 �	 &-�0 X �/ ��Z ) ! ( M�0�[ \� �  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2418
ھهقىقهتهن ئالالھتائاالغا دۇئا قىلمىغان، نهرسه سورىمىغان كىشىگه ئالالھ غهزهپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .قىلىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (R�� 9� B ��Z .��L �/ O� ) " �� (M90�� �   

بۇرهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2419
چۈنكى، توي تامىقى بىلهن نىكاھنى ئېالن (ھهقىقهتهن توي ئۈچۈن توي تامىقى زۆرۈردۇر، : مۇنداق دېگهن

  .ھئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھى) قىلىدۇ
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رۇپائهت ئىبنى راپىئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2420

ھهقىقهتهن بىرىڭالرنىڭ نامىزى، تاھارهتنى ئالالھ بۇيرۇغاندهك كامىل ئالمىغۇچه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
بۇرنىغا سۇ بېرىپ،  –قولىنى يۇيۇپ ،ئېغىز (لمايدۇ، تاھارهتنى مۇنداق كامىل ئالىدۇ، تولۇق، مۇكهممهل بو

يۈزىنى يۇيىدۇ، بېشىغا مهسىھ قىلىدۇ، ئىككى پۇتىنى ئوشۇقى بىلهن قوشۇپ يۇيىدۇ، ئاندىن ) ئاندىن كېيىن
ا ئېيتىدۇ، ئالالھنى سان –نامازغا تۇرغاندا ئالالھۇ ئهكبهر دهپ ئالالھقا تهكبىر ئېيتىدۇ، ئاندىن ھهمدۇ 

ئۇلۇغاليدۇ، قۇرئاندىن ئاسان بولغان سۈرىنى ئالالھ ئۆگهتكهندهك رۇخسهت قىلغاننى قىرائهت قىلىپ 
ئوقۇيدۇ، ئاندىن تهكبىر ئېيتىپ، رۇكۇ قىلىپ ئىككى قولىنى ئىككى تىزىغا قويىدۇ، ئاندىن رۇكۇدىن بېشىنى 
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نغا قهدهر تۈز تۇرۇپ كۆتۈرىدۇ، ئهزاالر، مهپسهللهر ئازاده، كهڭ تاپقائارام   ھهربىر مهپسهللهر ئۆز جايىغا قايتىپ
تاشا ئهسلىگه قايتىدۇ، ئاندىن سهمىئهلالھۇ لىمهن ھهمىده دېگهن ھالدا ھهربىر سۆڭهك ئۆز جايىنى ئالغانغا 
قهدهر تۈپتۈز، رۇس تۇرۇپ سۇلبىنى، ئۇچىسىنى تۈزلهيدۇ، ئاندىن تهكبىر ئېيتىپ، سهجده قىلىدۇ، ھهربىر 

هپسهللهر ئۆز جايىدا كهڭتاشا، ئازاده ئارام تاپقانغا قهدهر پىشانىسىنى زېمىنغا قارار ئالدۇرىدۇ، رۇس،مهزمۇت م
ئاندىن تهكبىر ئېيتىپ، كاسىسىدا ئولتۇرغان ھالدا ) يهنه بىر خاتىرىده بۇرنى بىلهن بىلله قويىدۇ(قويىدۇ، 

هپ يهنه بىر سهجده قىلىدۇ، پىشانىسىنى زېمىنغا تۈز تۇرۇپ ئۇچىسىنى تۈزلهيدۇ، ئاندىن ئالالھۇ ئهكبهر د
راۋۇرۇس قويىدۇ، سهجدىده ئازاده تۇرىدۇ، ئهنه شۇنداق قىلمىغىچه ھېچبىرىڭالرنىڭ نامىزى مۇكهممهل تامام 

 – 453ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 278ھهدىس، تىرمىزى  – 730بولمايدۇ، كامىل بولمايدۇ، ئهبۇ داۋۇد 
  .س، ھاكىم توپلىغان، سهھىھھهدى – 1123ھهدىس، نهسهئى 
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2421
ھهققىنى قورقماستىن ئهزىيهتكه ئۇچرىماستىن  ھهقىقهتهن ئاجىز كىشىلىرى، كۈچلۈكلىرىدىن: مۇنداق دېگهن

  .ھهدىس، سهھىھ – 2417ئااللمىغان ئۈممهت پاك ھېسابالنمايدۇ، مۇقهددهس بولمايدۇ، ئىبنى ماجه 

 ) ���� ( E)$1/ BZ ?�`@0 B L �/�/ BZ ?@c B ��Z ¡  j�R� ��$< ¡  ) q " ! ( j�  � .  

ھهقىقهتهن : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا رهسۇلۇلالھ . 2422
سېنى پهقهت مۆئمىن كىشىال ياخشى كۆرۈپ، دوست تۇتىدۇ، سىنى پهقهت مۇناپىقال ئۆچ كۆرۈپ، ساڭا غهزهپ 

  .قىلىدۇ، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2423
ھهقىقهتهن جهننهتكه پهقهت مۇسۇلمان كىشىال كىرهلهيدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

خۇددى نۇرغۇن دىنسىزالرنى (كىشى بىلهنمۇ كۈچلهندۈرىدۇ، ياردهم بېرىدۇ، بۇ ئىسالم دىنىنى پاسىق، فاجىر
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن ئۆزىنى ئۆلتۈرگهن كىشىدهك
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ىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ بۇشهيىر ئىبنى سۇھهي. 2424
ھهقىقهتهن جهننهتكه پهقهت مۇسۇلمان كىشىال كىرهلهيدۇ، مۇسۇلمان : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مىنا كۈنلىرى يهنى قۇربان ھېيتتىن كېيىنكى ئۈچ . بولمىغان، ئىسالم دىنىغا كىرمىگهن كىشىلهر كىرهلمهيدۇ
  .ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) روزا تۇتماڭالر(ئىچىشنىڭ كۈنلىرىدۇر  –كۈن يهپ 
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ى، رهسۇلۇلالھ ئىبنى مهسئۇد، كهئبى ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇك. 2425
ئالالھدىن باشقا   ھهقىقهتهن ئوت بىلهن ئوت ئىگىسى: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

كىشىنىڭ ئازابلىشى اليىق ئهمهس، پهقهت ئالالھال ئوت بىلهن كۆيدۈرۈپ ئازابالشقا ئهڭ اليىقتۇر، ئهبۇ داۋۇد، 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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سهئىدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2426
يهنى كۆزنىڭ قۇيرۇقىدا (، ھهقىقهتهن پهيغهمبهر ئۈچۈن كۆزلهر خىيانىتى بولۇشى اليىق ئهمهس: مۇنداق دېگهن

  .بىزلهرمۇ كۆزنىڭ خىيانىتىدىن چهكلهنگهن. هبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئ) مارىالپ قارىمايدۇ
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ۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهب. 2427
ھهقىقهتهن مۇشۇ كىشىنىڭ يهنى پهيغهمبهرگه ئېتىراز بىلدۈرگهن كىشىنىڭ پۇشتىدىن بىر : مۇنداق دېگهن

شىپ ئوقۇپ كېتىدۇ، لېكىن، تۈركۈم قهۋملهر چىقىدۇ، ئۇالر ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاننى ئاغزىلىرىنى ھۆل قىلى
قۇرئان ئۇالرنىڭ گاللىرىدىن ئۆتمهيدۇ، ئۇالر ئىسالم دىنىدىن خۇددى ئوقيا ئوقى نىشانغا قاراپ چىقىپ 
كهتكهندهك چىقىپ كېتىدۇ، ئهگهر ئۇالرنى مهن تاپقان بولسام، ئهلۋهتته سهمۇد قهۋمىنى ئۆلتۈرگهندهك رهھىم 

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) المدىن چىكهتتىچۈنكى، ئۇالر ئىس(قىلماي ئۆلتۈرهتتىم، 
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سهھلى ھهنىيپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2428
ىينه ھارامدۇر، ئهمىن جايدۇر، ھارام قىلىنغان ئهمىن جايدۇر، ھهقىقهتهن مهد: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهھمهد، ) كىشىلىرى خاتىرجهم، ئهمىن ھالدا ياشايدۇ، دهرهخلىرى كېسىلمهيدۇ ، ئوۋلىرى ئوۋالنمايدۇ(
  .مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2429
بىر تۈركۈم ئهمىير، باشلىقالر ) كهلگۈسىده(ىلهرگه ھهقىقهتهن مهندىن كېيىن س: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

باش بولىدۇ، ئۇالرنى نۇرغۇن نهرسىلهر نۇرغۇن ئىش، خىزمهتلهر نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇشدىن مهشغۇل 
قىلىپ قويىدۇ، ھهتتا، نامازنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپمۇ، چىقىپمۇ كېتىدۇ، سىلهر نامازنى ئۇالرغا قاراپ تۇرماي ئۆز 

ر، بىرسى ئهگهر ئۇ نامازنى ئۇالر بىلهنمۇ تاپسام، يهنه ئوقۇسام بوالمدۇ؟ دېدى، رهسۇلۇلالھ ۋاقتىدا ئوقۇڭال
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ھهئه، ئهگهر خالىساڭ بولىدۇ دېدى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، زىيائۇلمهقدهسى 

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2430
گاھ بولۇڭالركى ، ئاندىن پاساتالر يۈز بېرىدۇ، ئا –ھهقىقهتهن كهلگۈسىده نۇرغۇن پىتنه : مۇنداق دېگهن

پاساتتا يېتىۋالغۇچى ئولتۇرغۇچىدىن ياخشى،  –پاسات يۈز بېرىدۇ، بۇ پىتنه  –كېيىن چوڭ بىر پىتنه 
پاسات كۈنلهرده  –ئولتۇرغۇچى ئۆره تۇرغۇچىدىن ياخشى، ئۆره تۇرغۇچى ماڭغۇچىدىن ياخشى، ئۇ پىتنه 

پاسات يۈز بهرسه،  –ھ بولۇڭالركى ، ئۇ پىتنه پاساتقا يۈگۈرگۈچىدىن ياخشى، ئاگا –ماڭغۇچى، پىتنه 
تۆگىسى بار كىشى تۆگىسىگه، قويى بار كىشى قويىغا زېمىنى بار كىشى زېمىنىغا قوشۇلۇپ شۇ ئىشالر بىلهن 

بىسىنى   بولۇپ كهتسۇن، دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق بىلهنال بولسۇن، ھېچنېمىسى يوق كىشى، قىلىچنىڭ
 –ئاندىن قادىر بولۇشىچه تاقىتىنىڭ يېتىشىچه نىجاتلىققا ئېرىشىپ، پىتنه  تاشقا ئۇرۇپ، ياتقۇزۇۋېتىپ،

يهتكۈزدۈممۇ؟، ! ئى ئالالھ يهتكۈزدۈممۇ؟! پاساتتىن ئهمىن قېلىپ، ئىماننى ئېلىپ نىجاد تاپسۇن، ئى ئالالھ
  .گۇۋاھ بولغىن، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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سهئدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2431
يهنى ئۆزئارا (پاسات يۈز بېرىدۇ، –چوڭ پىتنه  ھهقىقهتهن بۇندىن كېيىن، كهلگۈسىده: مۇنداق دېگهن

ئۇ كۈنلهرده ئولتۇرغان كىشى ئۆره تۇرغان كىشىدىن ياخشى، ئۆره تۇرغۇچى، ماڭغۇچىدىن، ) قىرغىنچىلىق
پاساتقا ئالدىراپ يۈگۈرگهن كىشىدىن ياخشىدۇر، ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى، ئهگهر  –ماڭغۇچى بولسا، پىتنه 

ۆيۈمگه باستۇرۇپ كىرسه، قانداق قىلىمهن؟ دېيىلدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئۇ مېنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئ
ئهلهيھى ۋهسهللهم ئادهم ئاتىنىڭ ئوغلىنىڭ ياخشىسىدهك بولغىن، يهنى قاتىل بولماي، زۇلۇم بىلهن 

  .ئۆلتۈرۈلگىن دېدى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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مۇھهممهد ئىبنى مهسلهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2432
پاسات بولىدۇ، تهپرىقچىلىق،  –دا چوڭ پىتنه ھهقىقهتهن پات يېقىن: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

بۆلگۈنچىلىك، ئىختىالپ بولىدۇ، شۇنداق بولغاندا، سهن قىلىچىڭنى ئۇھۇد تېغىغا ئاپىرىپ، قىلىچ سۇنغىچه 
بىسى ياتقىچه تاشقا ئۇرۇپ، ئاندىن ئۆيۈڭده مهھكهم ئولتۇرغىن، ھهتتا، ساڭا بىرهر خاتاالشقۇچى قۇل ياكى 

بۇ كىشى راستتىنال شۇنداق . ۋه ئۆلۈم سهۋهبلىرى كهلگهنگه قهدهر ئۆيۈڭده ئولتۇرغىن ھۆكۈم قىلغۇچى ئۆلۈم
ھهدىس، سهھىھ،  – 17299ھهدىس، ئهھمهد  – 3952بولدى،ئۇ مهن شۇنداق قىلدىم دېگهن ، ئىبنى ماجه 

  .بۇنداق قىلغان ساھابىلهر، تابىئىنالر كۆپتۇر
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خالىدىلخۇزائى خهبباب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2433
پهزلىنى ئۈمىد  –، ئالالھدىن قورقۇپ، ئالالھنىڭ رهھمهت بۇھهقىقهتهن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ىسلهت ئىشنى سورىسام، ماڭا قىلىپ، قىزىقىپ ئوقۇلغان ناماز بولدى، مهن ئالالھتائاالدىن بۇ نامازدا ئۇچ خ
بۇرۇنقى كىشىلهرگه يهتكهن ئىككىنى بېرىپ، بىرىنى بهرمىدى، مهن ئالالھدىن سىلهرنى سىلهردىن 

قهھهتچىلىكتهك ئازاب بىلهن ھاالك قىلماسلىقنى سورىسام، ماڭا ئۇنى بهردى، مهن ئالالھدىن سىلهرنىڭ 
نى سورىسام، بۇنىمۇ بهردى، ئۇ چاغدا ئۇالر بۇ خهلىپىلىك سهلتهنهتىڭالرغا دۈشمهننى غالىب قىلماسلىق

پىرقىگه  –سهلتهنهتنى بۇالپ تارتىۋالىدۇ ئىسالم ئۈممىتىنى ھاالك قىلىدۇ، مهن ئالالھدىن سىلهرنى پىرقه 
بۆلۈۋهتمهسلىكنى ئىختىالپ قىلدۇرماسلىقنى، بهزىڭالرنىڭ ئازابىنى بهزىڭالرغا تېتىتماسلىقنى سورىسام، بۇنى 

ئهبۇ يهئال، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى، ئهھمهد، تىرمىزى، . بۇ دۇئايىمنى ئىجابهت قىلمىدى ماڭا بهرمىدى،
ئايهتكه تهپسىر قىلىشىدۇ،  – 65نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسنى ئالىمالر سۈره ئهنئام 

بىرىڭالرنىڭ  –سېلىپ، بىرىڭالرغا سىلهرنى پىرقىلهر قىلىپ ئارىالشتۇرۇپ، ئۆزئارا ئۇرۇشقا «بۇ ئايهتته ئالالھ 
بۇ ھهدىس، مۆجىزه بولۇپ، راستتىنال شۇنداق ئىشالر يۈز بهرگهن، . دېيىلگهن» ئازابىنى تېتىتېشقا قادىردۇر

ھازىرمۇ يۈز بېرىۋاتىدۇ، ئهمما، ساھابىلهر، تابىئىنالر، مۇجتهھىدلهر بوالر توغرا قىلغىنى ئىككى ئهجىر ئالسا، 
ئىنىلهردهك  -ر ئاالتتى، خاتالىقى ئهپۇ قىلىناتتى، ئۇالر يۈسۈف ئهلهيھىسساالم ئاكا خاتاالشقىنى بىر ئهجى

ئۇرۇشۇپ قالغان، بىز بۇنى توغرا چۈشىنىمىز، تېخىمۇ توغرا چۈشۈنۈپ، تهپسىلىي بىلهي دېسىڭىز، ئىمام 
  .دېگهن تارىخ كىتابىنى كۆرۈڭ» بهدايهت ۋه نهھايهت«ئىبنى كهسىيرنىڭ 
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زهيىد ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2434
ھهقىقهتهن مهدىينه پاكپاكىز قىلغۇچى تهييىبهتتۇر، ئۇ كىشىلهرنى خۇددى ئوت : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .رنىڭ كىرلىرىنى تازىلىغاندهك تازىالپ، پاك پاكىز قىلىۋېتىدۇ، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھتۆمۈ
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2435
 شىپاھهقىقهتهن زهمزهم سۈيى بهرىكهتلىكتۇر، ئۇ تائامنىڭ ئورنىدا تائام بولىدۇ، كېسهللهرگه  :دېگهنۇنداق م

  .بولىدۇ، تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ
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يهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋائىل ئىبنى ھهجهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋا. 2436
ئهلهمدۇر،  –ھهقىقهتهن ھاراق داۋا ئهمهس، كېسهلدۇر، شىپا ئهمهس، دهرد : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ قهتاده، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2437
ھهقىقهتهن مۈشۈكلهر نىجىس ئهمهس، ئۇالر بولسا، سىلهرنى ئۆيۈڭالرنى زىيارهت : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

مالىك، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، ) يوقىتىدۇنىجىس چاشقاننى (قىلىپ، تاۋاپ قىلغۇچىالردۇر، 
  .بهيھهقى ئالته كىتابنىڭ تۆتى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2438
ھهقىقهتهن زهمزهم سۈيى بهرىكهت ئاتا قىلىنغان سۇدۇر، ئۇ تائامنىڭ ئورنىدا تائام بوالاليدۇ،  :دېگهننداق مۇ

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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بولغان بىر ساھابه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  ئىبنى ئابباس ۋه ئهنسارىالردىن. 2439
ھهقىقهتهن ئۇ يۇلتۇزالر بىرهر كىشىنىڭ ئۆلۈم ياكى   :دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئهرىشنى  ھاياتى ئۈچۈن ئېتىلمايدۇ، ئېقىپ چۈشمهيدۇ، لېكىن رهببىمىز، ئالالھتائاال بىرهر ئىشقا ھۆكۈم قىلسا،
كېتىدۇ، ئۇالر بىرسى دېيىشىپ كۆتۈرۈپ تۇرغۇچى پهرىشتىلهر تهسبىھ ئېيتىپ كېتىدۇ، رهببىڭالر نېمه دېدى؟ 

بهزىسىدىن خهۋهر  –خهۋهر قىلىشىپ، ئاسمان ئهھلى بهزىسى دېگهنلىكىنى بىرسىگه ئالالھنىڭ نېمه  –
غىچه يېتىدۇ، ئاندىن ئۇنى جىنالر تهلهپ قىلىشىپ تاكى ئۇ خهۋهر ھۆكۈم بولسا، مۇشۇ دۇنيا ئاسمىنى

ئاڭالپ، قېچىپ، جىنكهش دوستلىرىغا تاشاليدۇ، ئۇ جىنالر ئهنه شۇ ئاقار يۇلتۇزالر بىلهن ئوغرىلۇقچه 
ئۇالر ئۆز ئهينى ئېلىپ كهتكهن خهۋهر ھهق، راست ئىدى، ) چۈشكىچه ساق قالىدىغىنى ئاززېمىنغا (ئېتىلىدۇ، 

ىرقىگه بۆلۈنۈپ، ئۇنىڭدىن بۇنىڭغا چۈشكىچه ئىختىالپ قىلىشىپ، نۇرغۇن پ –لېكىن ئۇالر بۇ خهۋهرده پىرقه 
بۇ سهھىھ ھهدىس جىنالر .يالغان سۆزلهرنى زىياده قىلىۋېتىدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

خهۋىرى، جىنكهش توغرىسىدا مۆجىزه بولۇپال قالماستىن، بهلكى يېڭى ئىلىم پهندىمۇ، بولۇپمۇ 
مىيهده مۆجىزه بولىدۇ، شۇنداقال سۈره ساففاتتىكى ئايهتلهر بۇ ھهدىس بىلهن شۇ ئايهتكه بهرگهن، ئاسترونو

ساھابه، تابىئىنالرنىڭ تهپسىر ئىزاھات، شهرھىيلىرى مۆجىزه بولماقتا، راستتىنال ئاقار يۇلتۇز بىر نهرسىنى 
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، نۇرى، ئوتى ئاجراپ، ئاندىن قوغاليدۇ، ئىزدهيدۇ، راستتىنال يۇلتۇزالر نۇرى ئاجرايدۇ، ئۆزى ئهمهس
  .مۆجىزىدۇرروشهن مېتېئورىت تاشقا ئايلىنىپ ئاندىن قوغالپ ئاتموسفېرادا كۆيۈپ، كۆيدۈرىدۇ، بۇ 
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ   ئىبنى ئابباس. 2440
ھهقىقهتهن ئۇ ئىككىسى قهبرىسىده ئازابلىنىۋاتىدۇ، ئۇالر ئهمهلىيهتته چوڭ  :دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ولسا، سۈيدۈكتىن ساقالنمايتتى، يهنه بىرسى سۇخهنچىلىك گۇناھى كهبىير توغرىسىدا ئازابالنمايدۇ، بىرسى ب
سۆز توشۇيتتى، مانا بۇ شۇ سهۋهبتىن ئازابلىنىۋاتىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى تۆت كىتاب يهنى  –قىلىپ، گهپ 

  .تىرمىزى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
� 3uR�) $¬9�� $/� y@D � "$�uR0 $/ L "$�uR�� $]Z .@�`�	 � 3uR�) �Qo	 $/� L &'@�	  ) q �� ( \� �   

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، ئىبنى ماجه ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ يولىدىن توپلىغان، . 2441
  .ئوخشاشتۇر، سهھىھ يۇقىرىقىسىغا

 ) ���� ( �_�@< p�$m�	 L �_{$�@�-� "'�0 	'�$D �]Z ) ! � �� ( My`a	 � .  
غهيرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، مۇ. 2442

ھهقىقهتهن ئۇالر  :دېگهنھهمشىرىسى دهپ كهلگهن ئايهتكه مۇنداق  ھارۇننىڭمهريهم ئانىنى قۇرئاندا 
يهنى (رىنى قوياتتى، پهيغهمبهرلىرىنىڭ، ئۆزىدىن بۇرۇن ياشاپ ئۆتكهن سالىھ، ياخشى كىشىلىرىنىڭ ئىسىملى

  .ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) بۇ ھارۇن شۇنداق ئىسىم قويۇلغان كىشى دېدى
قۇرئان ئايىتىنى ئۆزى تهپسىر قىلىپ بېرىشى    مانا بۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

  .، بارلىق ھهدىسلهر قۇرئانغا تهپسىردۇرئهلۋهتتهھېسابلىنىدۇ، 
 )��� � ( ��$�� 4�  "'�R@0 �]Z ) q ! (.�, �� �   

ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2443
ھاالك بولغانالر ئىچىده سالىھ، ياخشى كىشىلهرمۇ بارغۇ؟ دېيىلگهن، رهسۇلۇلالھ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

هللهم ھهقىقهتهن ئۇالر نىيهتلىرىگه، ئىخالسلىرىغا ئاساسهن تېرىلدۈرۈلۈپ قوپۇرۇلىدۇ ۋهس ئهلهيھىسهللهلالھۇ 
  .، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھدېگهن 
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لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇ. 2444
ھهقىقهتهن ئۇالر مېنى؛ مهندىن پاھىشه، قېلىنلىق بىلهن چىڭ تۇرۇپ سوراشلىرى بىلهن  :دېگهنمۇنداق 

دهپ ئهيىبلهشلىرى ئارىسىدا ئىختىيارلىق بېرىپ، تهڭلىكته قالدۇرىدۇ، مهن ھهرگىز بېخىل  بېخىلمېنى 
هن قېلىنلىق، قوپاللىق بىلهن چىڭ تۇرۇپ سورايدۇ، بهرمىسهم مېنى يهنى ئۇالر مهندىن پاھىشه بىل(ئهمهس، 

ھهدىس،  – 228ھهدىس، ئهھمهد  – 1748مۇسلىم ) دېگهن بېخىل دهيدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرغا بېرىمهن 
  .سهھىھ
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 جۇندۇب رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. 2445
سىلهردىن يېقىن دوست بولۇپ قېلىشدىن، ئالالھقا قاچىمهن،  ئۈچۈنھهقىقهتهن مهن  :دېگهنمۇنداق 

چۈنكى، ئالالھتائاال مېنى ئىبراھىمنى دوست تۇتقاندهك يېقىن دوست تۇتتى، ماڭا شۇ كۇپايه، ئهگهر مهن 
لېكىن، (ست تۇتاتتىم، ئۈممىتىمدىن يېقىن، سىرداش دوست تۇتماقچى بولسام ئهلۋهتته، ئهبۇ بهكرىنى دو
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، سىلهردىن بۇرۇنقى كىشىلهر پهيغهمبهرلىرىنىڭ، سالىھ، بولۇڭالركى ئاگاھ ) ئىسالم قېرىنداشلىقى ئهۋزهلدۇر
، سىلهر ھهرگىز قهبرىلهرنى مهسجىد بۇلۇڭالر ياخشى كىشىلىرىنىڭ قهبرىلىرىنى مهسجىد قىلىۋاالتتى، ئاگاھ 

  .ئۇنداق قىلىشدىن قاتتىق توسىمهن، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھقىلىۋالماڭالر، ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى 
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ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2446
مهن سىلهرگه ھهدىس سۆزلهپ بېرىمهن، سىلهردىن بۇ جايدا ھازىر  ھهقىقهتهن :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بولغانالرغا ھهدىس سۆزلهپ بهرسۇن، بۇ جايدا بارالر يوقالرغا يهتكۈزسۇن، غايىب بولغانالر بۇ جايدىن 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2447
ھهقىقهتهن مهن سىلهرگه يېتىم بىلهن ئايال كىشىدىن ئىبارهت ئىككى ئاجىز  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

يمهن، چۈنكى ئايهتته ھارام يهنى ھارام دهپ قارا(كىشىلهرنىڭ ھهققىنى، ئېغىر گۇناھ دهپ ھېساباليمهن، 
  .ھاكىم بىلهن بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن) دېيىلگهن
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سهئدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2448
هدىنىنىڭ ئىككى سايلىق ئىككى تهرهپ ئارىسىنى ئۇنىڭ دهرهخلىرىنىڭ ھهقىقهتهن مهن م :دېگهنمۇنداق 

كېسىلىشىنى، ئوۋلىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىنى ھارام قىلىمهن، ئهگهر ئۇالر بىلسه، مهدىينه ئۇالرغا ياخشىدۇر، 
ھهرقانداق بىر كىشى مهدىينىدىن يۈز ئۆرۈپ، ئۇنى تاشالپ كهتسه، ئالالھ مهدىينىگه ئۇنى تاشالپ كهتكهن 

قىيىنچىلىق ىشىدىن ياخشىراق كىشىنى ئالماشتۇرۇپ بېرىدۇ، ھهرقانداق بىر كىشى مهدىينىنىڭ بااللىرىغا، ك
ئهلهملىرىگه سهۋره قىلىپ چىداپ، مۇقىم تۇرسا، مهن بۇ كىشى ئۈچۈن قىيامهت  –دهرد ، مۇشهققهتلىرىگه، 

ئۇنىڭ ئهھلىگه يامانلىقنى ئىراده  كۈنى گۇۋاھچى بولۇپ، شاپائهت قىلىمهن، ھهرقانداق بىر كىشى مهدىينىگه
قىلسا، ئالالھتائاال ئۇنى دوۋزاخ ئوتى ئىچىده خۇددى قوغۇشۇن، مىس، تۇچالرنى ئوتتا ئېرىتكهندهك، سۇدا 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) يهنه ئهسلىگه كهلسه، يهنه كۆيدۈرۈپ ئېرىتىدۇ( ئېرىگهندهك ئېرىتىۋېتىدۇ،  تۇز
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  .2449
ھهقىقهتهن مهن سىلهر كۆرهلمىگهننى كۆرهلهيمهن، ئاڭلىيالمىغاننى ئاڭاليمهن، ئاسمان  :دېگهنمۇنداق 

اسماندا تۆت بارماقنىڭ غىچىرالپ ئاۋاز چىقىرىپ كهتتى، ئۇنىڭ شۇنداق قىلىشى ھهق، اليىقتۇر، چۈنكى، ئ
يېرىمىچىلىك ئورۇنال بولسا، شۇ جايغا پهرىشته، ئالالھ ئۈچۈن سهجده قىلغان ھالدا ئالىقاننىڭ يهنى بىر 

پىشانىسىنى قويۇپ تۇرۇغلۇق، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهگهر سىلهر مهن بىلگهننى بىلگهن بولساڭالر، 
تۆشهكلهر ئۈستىده ئاياللىرىڭالردىن لهززهت ئااللمايتتىڭالر،  ئهلۋهتته ئاز كۈلۈپ، كۆپ يىغاليتتىڭالر، كۆرپه،

دهپ ! تاغالرغا، ئالالھقا ئىلتىجا قىلىپ چىقىپ كېتهتتىڭالر، ئالالھ ئالالھئېگىز  –ئېگىز ئهلۋهتته، 
  .كېتهتتىڭالر، ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
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لهم ئهبۇ سهئىيد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهل. 2450
، سهن كۆردۈمكۆرۈدىغان ھهقىقهتهن مهن سىنى قويالرنى يېزا، يايالق، جاڭگالالرنى ياخشى  :دېگهنمۇنداق 

يايالقتا قويلىرىڭ ئارىسىدا بولساڭمۇ نامازغا ئهزان توۋلىغىن، ئهزان توۋالشتا ئاۋازىڭنى يۇقىرى كۆتۈرگىن، 
ىدانى جىنالر، ئىنسانالر، ھهتتا تاش، چالمىالرمۇ چۈنكى، مۇئهززىننىڭ ئاۋازىنى، ئاۋازى يهتكهن، جاراڭلىق ن

ھهرقانداق بىر نهرسه ئاڭلىسا، قىيامهت كۈنى مۇئهززىن ئۈچۈن گۇۋاھچى بولىدۇ، ئهھمهد، مالىك، بۇخارى، 
بۇ سهھىھ ھهدىس مۆجىزه ھېسابلىنىدۇ، چۈنكى، بۇ ھهدىسته . نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

چالمىمۇ نىدانى، ئاۋازنى ئاڭالپ قىيامهت كۈنى گۇۋاھچى بولۇشى سۆزلهنگهن،  –ھهربىر شهيئى ھهتتا تاش 
بىرىنچىدىن جانسىز بۇ ماددىالر سۆزلهيدۇ، خۇددى ئۈنئالغۇ، سىنئالغۇ، رادىئو، تېلېۋىزور، كومپيۇتېردهك 

كهلگۈسىده ئىككىنچىدىن ئاۋازالر ھهربىر شهيئىده ھهتتا تاشالردا قېلىپ قالىدۇ، بۇنى . بولۇپمۇ تېلېفون
ئىلغار ئۈسكۈنىلهر مهيدانغا كهلسه، يېڭى كهشپىياتالر مهيدانغا كهلسه، چىقىرىۋالغىلى بولىدۇ، سۈرهت، ئاۋاز 

  .چوقۇم قېلىپ قالىدۇ، بۇ سىرلىق مۆجىزىلهر تهنتاۋىيدا، ھارۇن يهيھانىڭ كىتاب، فىلىملىرىده كۆپتۇر
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2451
هن، ئاندىن كېيىن ئۇنتۇلدۇرۇلدۇم، ھهقىقهتهن ماڭا قهدىر كېچىسى چۈشۈمده كۆرسىتىلگ :دېگهنمۇنداق 

ئېيىنىڭ ئاخىرقى ئون كۈن ئىچىده، تاق كېچىلهرده ئىزدهڭالر، ھهقىقهتهن مهن ئۆزۈمنى قهدىر رامزان ئۇنى 
مالىك، ) يامغۇردۇر –يهنى ئاالمىتى قار (كېچىسىنىڭ ئهتىگىنى سۇ بىلهن اليغا سهجده قىلىپ كۆردۈم، 

  .جه توپلىغان، سهھىھئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ما
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 2452
مهن، كۇفرىلىققا زامانى يېڭى بولغان كىشىلىرىگه ئۇالرنىڭ قهلبىنى  ھهقىقهتهن :دېگهنئهنسارىالرغا مۇنداق 

بىلهن قايتسا، سىلهر ئۆيۈڭلهرگه دۇنيا  –ئىسالمغا مايىل قىلىش ئۈچۈن نهرسه بېرىمهن، كىشىلهر مال 
ئالالھنىڭ ئهلچىسى بىلهن قايتساڭالر يهنه رازى بولمامسىلهر؟ ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سىلهر بىلله قايتقان 
نهرسه، ئۇالر ئېلىپ قايتقان نهرسىدىن ياخشىدۇر، ھهقىقهتهن سىلهر مهندىن كېيىن قاتتىق 

، سىلهر ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى ماڭا ئۇچراشقانغا سىلهر دېگهننىال كۆرۈشهخسىيهتچىلىكنى ماڭىال بولسا 
  .، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھقهدهر سهۋرى قىلىپ، چىداڭالر، مهن سىلهرنى ھهۋزى كهۋسهر يېنىدا ساقاليمهن
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن. 2453
قۇرهيشلهرگه ئۇالرنىڭ قهلبىنى ئۇتىۋېلىش، ئىسالمغا مايىل قىلىش ئۈچۈن  مهنھهقىقهتهن  :دېگهنمۇنداق 

  .، يېڭىدۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھنهرسه بېرىمهن، چۈنكى، ئۇالرنىڭ زامانى، جاھالىيهتكه بهكال يېقىندۇر
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ئهمرۇ ئىبنى تهغلىبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2454
 ئۇالرنىڭهقىقهتهن مهن بىر قىسىم كىشىلهرگه نهرسه بېرىمهن، چۈنكى، مهن ھ :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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قايغۇلىرىدىن ئهنسىرهيمهن، بهزى  –بۇرۇلۇپ كېتىشىدىن ھهقىقهتتىن مايىل بولۇپ كېتىشىدىن قاتتىق غهم 
ئالالھ ئۇالرنىڭ قهلبىده قىلىپ بهرگهن ياخشىلىققا بىھاجهتلىكىگه قهلبىدىكى بايلىقىغا قهۋملهرنى 

  .اپشۇرىمهن، ئهمرۇ ئىبنى تهغلىبه ئهنه شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن بۇخارى توپلىغان، سهھىھت
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2455
ئىككى كىشى قاتتىق قىززىپ كېسهل بولغاندهك قىزىتما كېسهل بولدۇم  لهردىنسىۋهسهللهم، ھهقىقهتهن مهن 

ھهدىس، ئهھمهد  – 4663ھهدىس، مۇسلىم  – 5216، ئهجىرمۇ ئىككى كىشىلىك بولىدۇ، بۇخارى دېگهن 
  .ھهدىس، سهھىھ – 3988
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ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2456
ھهقىقهتهن مهن سىلهرنىڭ ئالدىڭالردا بېرىپ، سىلهرنى ساقالپ تۇرىمهن، سىلهر  :دېگهنهم مۇنداق ۋهسهلل

ئۈچۈن ئالدىن تهييارالنغان ئهجىرنىڭ ئورنىدا بولىمهن، مهن سىلهرگه گۇۋاھچى بولىمهن، ھهقىقهتهن سىلهر 
مكى، ھهقىقهتهن مهن بىلهن كۆرۈشۈشكه ۋهدىلهشكهن جاي، ھهۋزى كهۋسهر بولىدۇ، ئالالھ بىلهن قهسه

خهزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرى زېمىننىڭ ھازىر ھهۋزى كهۋسهرگه قاراپ ئۇنى كۆرۈۋاتىمهن، ھهقىقهتهن ماڭا 
بېرىلدى، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ھهقىقهتهن مهن سىلهرنىڭ مهندىن كېيىن شېرىك كهلتۈرۈپ، مۇشرىك 

اغا قىزىقىپ كېتىشىڭالردىن ئهنسىرهيمهن، بولۇشۇڭالردىن ئهنسىرىمهيمهن، لېكىن، مهن سىلهرنىڭ دۇني
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى زهيىد ئىبنى سابىت رهزىي. 2457
ھهقىقهتهن مهن ئاراڭالرغا ئىككى ئىز باسار، قالدۇق نهرسىنى قويۇپ كېتىمهن،  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ىم ك(ئارىسىغا ئۇزۇن تارتىلغان ئارغامچىدۇر، زېمىن  –بىرى، ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان بولۇپ، ئۇ ئاسمان 
يهنه بىرسى بولسا، مېنىڭ ئهھلى بهيتىم، يهنى ) ئۇنىڭغا ئېسىلسا، نىجات تاپىدۇ، ھىدايهت تاپىدۇ

بىرىدىن  –ھهۋزى كهۋسهر بويىدا ماڭا بىلله كهلگهنگه قهدهر بىر   سۈننىتىم، ھهقىقهتهن بۇ ئىككىسى
  .ئايرىلمايدۇ، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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ھۇ ئهلهيھى زهيىد ئىبنى ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 2458
مهن ئاراڭالردا ئىككى نهرسىنى قالدۇرۇپ كېتىمهن، ئهگهر ئۇنىڭغا  ھهقىقهتهن :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

مهھكهم ئېسىلساڭالر، مهندىن كېيىنمۇ ھهرگىز ئېزىپ كهتمهيسىلهر، بىرسى يهنه بىرىدىن ئۇلۇغ، كاتتىدۇر، 
سوزۇلغان ئالالھنىڭ زېمىنغا ۇ ئاسماندىن ئۇ بولسا، ئالالھنىڭ قۇرئاندىن ئىبارهت كىتابنى بولۇپ، ئ

يهنه بىرسى بولسا، مېنىڭ ئهھلى ) بۇ ئارغامچىغا ھهممىڭالر بىرلىكته مهھكهم ئېسىلىڭالر(ئارغامچىسىدۇر، 
 –بۇ ئىككىسى ھهۋزى كهۋسهر بويىدا ماڭا كهلگهنگه قهدهر بىر ) يهنى سۈننهت ھهدىس(بهيتىم بولىدۇ، 

سىلهر ئۇ ئىككىسىده ماڭا قانداقراق ئىز باسار، خهلىپه بولغانلىقىڭالرغا قاراپ  بىرىدىن قهتئىي ئايرىلمايدۇ،
  .ھهدىس، سهھىھ – 10707ھهدىس، ئهھمهد  – 3720تىرمىزى ) پادىچىلىققا دىققهت قىلىڭالر(بېقىڭالر 
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ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2459
تهن مهن سىلهرگه دهججال توغرىسىدا كۆپ سۆزلهپ بهردىم، شۇنداقتىمۇ ھهقىقه :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

مهن سىلهرنىڭ ئهقىل قىلىپ چۈشىنهلمهسلىكىڭالردىن ئهنسىرهپ قالدىم، بىلىۋېلىڭالركى، ھهقىقهتهن 
ئارىلىقى يىراق، ئىنچىكه پاچاقتۇر، ئۆزى سهت، قوپال،  پاچىقىنىڭدهججال پاكىنهك ئهر كىشىدۇر، ئىككى 

چۇۋۇق، بىر كۆزى كور، يهكچهشمه بولۇپ، بىر كۆزى تۈزال،سىلىۋهتكهندهك قارىغۇ قىلىنغان، چاچلىرى 
بهكمۇ تېشىغا چىقىغلىق ئهمهس، ئىچىگه كىرىگلىكمۇ ئهمهس، ئورا كۆزمۇ ئهمهس، ئهگهر سىلهرگه ئېلىشىپ 

ه اليىق، ئوخشىشى ئۆزىگ(كهتسه، شۇنى بىلىڭالركى، ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ بىر كۆزى كور ئهمهس 
ھهقىقهتهن سىلهر ئۆلۈپ ئاخىرهتكه بارمىغۇچه رهببىڭالرنى ھهرگىز كۆرهلمهيسىلهر، ) يوق، ئىككى كۆزى باردۇر

  .ھهدىس، سهھىھ – 3763ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 21701ئهھمهد 
 ) ���� ( .i/ ��[	��Z ��� $D .109a	 ®�B p� $/ >/�� sZ ) � ( 9�R, \� � .  

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2460
ھهقىقهتهن مهن مهدىينىنىڭ ئىككى تهرهپ ئىككى سايلىق ئارىسىنى خۇددى ئىبراھىم،  :دېگهنمۇنداق 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ)  دۇشۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىككى ھهرىمهيىن دېيىلى(، مهككىنى ھارام قىلغاندهك ھارام قىلدىم
 ) ���� ( W�*�	 L W@��	 � $['�*�$) �i� 	yQ "'i0 "� 4�  L >R)�) "N) L "N) 4�N5 ��Z L I9(�	 .���� �D~QA >g�Q sZ
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لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇبادهت ئىبنى سامىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇ. 2461
ھهقىقهتهن مهن سىلهرگه قهدىر كېچىسىنى خهۋهر قىلىپ بېرىش ئۈچۈن چىققان  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، ئۇ مهندىن كۆتۈرۈلۈپ قىلىشىپ، مۇنازىره جېدهل تاالش قىلىپ،  –ئىدىم، لېكىن، پاالنى بىلهن پاالنى ده 
رامزان ىلهرگه ياخشى بولۇشى مۇمكىن، قهدىر كېچىسىنى، كهتتى، كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى، ئۇنتۇپ قېلىشىممۇ س

  .، ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھئېيىنىڭ ئاخىرقى يهتتىسىده، توققۇزىدا، بهشىنچى كېچىلىرىده ئىزدهڭالر
 ) ���� (&$< K$R5 �	 "Z ?0'�� 8�/-*�5 f� j�^R5 B "� ?��  B L 	�/� ?� �D	Y sZ ) :A n< Å1�	 $_0� $0 ��'< KZ ?g	L#
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ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ماڭا . 2462
ئاناڭ بىلهن مهسلىھهت قىلىشىپ، ئۇالرنىڭ  –ھهقىقهتهن مهن ساڭا بىر ئىشنى دهيمهن، ئاتا  :دېگهنمۇنداق 

! ئى پهيغهمبهر«ماي تۇرۇپ، ئالدىراپ كهتمىگىن، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مۇنداق دهيدۇ، ئال رۇخسىتىنى
زىننهتلىرىنى  –ئاياللىرىڭغا ئېيتقىنكى ئهگهر سىلهر دۇنيا تىرىكچىلىكىنى پاراۋان تۇرمۇشنى، دۇنيانىڭ زىبۇ 

سۈره » چه قويۇپ بېرهيكۆزلىسهڭالر، كېلىڭالر، مهن سىلهرگه بىر ئاز نهرسه بېرىپ، سىلهرنى چىرايلىق
ئايهت، ئهلىيم غىچه ئوقۇدى، كېيىن، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، ئالالھنى، ئاخىرهتنى،  -28ئهھزاپ 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى تاللىدى، ئاخىرهتكه تۇردى، ھهممىسى شۇنداق قىلدى، 
  .بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 !�DY sZ ��(� !�/-) >�@0 "� >[�i) $�91  "$D ~5 �/ $U�V �mR�	 � $�� L ) " (�I$�	 �� .@(  �   

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئۇقبهت ئىبنى ھارىس . 2463
مىزىنى ئوقۇۋېتىپ، ھهقىقهتهن مهن ئهسىر نا :دېگهنچىقىپ مۇنداق  –ۋهسهللهم، ئىتتىك ئۆيگه كىرىپ 

ئالتۇننى ئىسىمگه ئېلىپ قالدىم، ئۇ توپا ئارىالش خام ئالتۇننىڭ ئازراق ئۆيىمىزدىكى ئىشلىتىلىپ باقمىغان 
بىزنىڭ يېنىمىزدا بىر كېچه قونۇپ قېلىشىنىمۇ ياقتۇرماي ئۇنى تهقسىم قىلىپ بېرىۋېتىشكه بۇيرۇۋېتىپ 
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  .ھهدىس، سهھىھ – 18611ھهدىس، ئهھمهد  – 1348چىقتىم، نهسهئى 
 ) ���� (	'�'() �i��  	'�, "h) �N��$� �[L�9@5 N) jR/ �i1/ E�r�	 �) G'_0 KZ 	9z �D	I sZ : �i��  L ) q �� ( \� � 

 v_2	 ����	9@  ) �$���	 " �� ( M�m� \� �  .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهبۇ ئابدۇراھمان ئهبۇ بهسرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 2464

ھهقىقهتهن مهن ئهته يهھۇدىيالرنىڭ قېشىغا بارىمهن، سىلهردىن بىر كىم  :دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
مهن بىلهن بىلله بارسا، ساالمنى ئۇالرغا باشتا قىلمىسۇن، ئهگهر ئۇالر ساالم قىلسا، ۋهئهلهيكۇم دهپال 

ئهھمهد، ئىبنى ماجه، نهسهئى، ) ىلهرگه بولسۇن دهيدۇچۈنكى ئۇالر ئهسسام يهنى ئۆلۈم س(قويسۇن، 
  .زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھجابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 2465
جىبرىئىل بېشىمدا تۇرۇپتۇ، گوياكى ھهقىقهتهن مهن چۈشۈمده مۇنداق كۆرۈپتىمهن،  :دېگهنمۇنداق 

گىن دهۋاتىدۇ، مىسال بىرسىگه بۇنىڭ ئۈچۈن مىسال كهلتۈر –مىيكائىل پۇتۇمنىڭ يېنىدا تۇرۇپتۇ، ئۇالر بىرسى 
كهلتۈرگۈچى مۇنداق دېدى، ئاڭال، قۇلىقىڭ ئاڭلىدى، ئهقىل قىلىپ چۈشهنگىن، دىلىڭ چۈشهندى، 
ھهقىقهتهن ئۈممىتىڭ بىلهن سېنىڭ ئوخشىشىڭ مۇنۇ مىسالغا ئوخشايدۇ، بىر پادىشاھ كهڭ ھويلىنىڭ ئىچىگه 

ئهلچى ئهۋهتىپتۇ، ئهلچى كىشىلهرنى تائامغا  ئۆي ساپتۇ، ئاندىن ئۇ ئۆيگه زىياپهت، دوسقان ساپتۇ، ئاندىن
ئۇ پادىشاھ ئالالھدۇر، . ئهتكهنلهرمۇ باردۇرتهرك چاقىرىدۇ، ئهلچىنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ كىرگهنلهر بار، 

، سېنىڭ ذھويال، ئىسالم دىنى، ئۆي جهننهتتۇر، سهن ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهلچى ش
از قوشۇپ ساڭا جاۋاب بهرگهن كىشى ئىسالم دىنىغا كىرىدۇ، ئىسالمغا كىرگهن كىشى چاقىرىقىڭغا ئاۋ

ئۇنداق قىلمىسا، ئىسالمغا كىرمىسه، ساڭا (جهننهتكه كىرىدۇ، جهننهتكه كىرگهن كىشى زىياپهتتىن يهيدۇ، 
  .بۇخارى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئهگهشمىسه، جهننهتكه ئهمهس، دوۋزاققا كىرىدۇ
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ىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ق. 2466
قورقۇپ، ھهم رهھمىتىگه قىزىقىپ، ئۈمىد قىلىپ ناماز ئوقۇدۇم،  ئالالھدىنھهقىقهتهن مهن بۇ قېتىم  :دېگهن

ئۈممىتىم ئۈچۈن ئالالھدىن ئۈچ خىسلهت نهرسه سورىسام، ئىككىسىنى بېرىپ، بىرىنى رهت قىلدى، مهن 
قىلماسلىقىنى سورىسام، ماڭا ئۇنى غالىب ۈممىتىمگه ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىرىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن ئالالھدىن ئ

بهردى، ئۇالرنى سۇدا، توپاندا ھاالك قىلماسلىقنى سورىسام، ماڭا ئۇنىمۇ بهردى، مهن ئالالھدىن ئۇالرنىڭ 
راستتىنال شۇنداق (، بهزىسىنىڭ ئازابىنى بهزىسىگه قىلىپ قويماسلىقىنى سورىسام، بۇنى رهت قىلدى

  .، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ)بولۇۋاتىدۇ
&'<-) sLG O$�� uQ��, L �i1/ j�  G�0 �/ �w�� f� ¢'�	 4�  sZ : ®/� �/ L v/ 3I $0 !&$(�) : 	'�  $/ !�RV n[
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ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 2467

ھهقىقهتهن مهن ھهۋزى كهۋسهر ئۈستىده سىلهردىن  :دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
غۇن كىشىلهر قېشىمغا كېلهلمهي، مهندىن يىراق ماڭا كېلىدىغان كىشىلهرگه قاراپ تۇرىمهن، پات يېقىندا نۇر



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

465 

جايدا تۇتۇلىدۇ، مهن ئى رهببىم، ئۇالر مهندىن ئۇالر مېنىڭ ئۈممىتىم ئىدى دهپ قالىمهن، ئاندىن ماڭا 
ئۇالرنىڭ سهندىن كېيىن نېمه ئىشالرنى قىلغىنىنى بىلهمسهن؟ ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇالر سهندىن كېيىن 

، بهيھهقى، ئهھمهد، دېيىلىدۇ ىپ، ئىسالمدىن يېنىۋېلىۋهردى، مۇرتهد بولۇپ كهتتى ئارقىغا قايتىپ، چېكىن
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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، رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىسهھلى ئىبنى سهئىد، ئهبۇ سهئىد . 2468
ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى ھهۋزى كهۋسهر بويىدا ساقالپ  :دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

مېنىڭ يېنىمدىن ئۆتهلىگهن كىشى ئۇنىڭدىن ئىچىدۇ، ئۇنىڭدىن ئىچكهن كىشى مهڭگۈ تۇرىمهن، 
ئۇسسىمايدۇ، ئهلۋهتته، ماڭا نۇرغۇن كىشىلهر كېلىدۇ، مهن ئۇالرنى تونۇيمهن، ئۇالر مېنى تونۇيدۇ، ئاندىن 

ماڭا سهن ئارىلىقىمىز توسۇلۇپ قالىدۇ، مهن ھهقىقهتهن ئۇالر مېنىڭ ئۈممىتىم ئىدى دهيمهن، ئاندىن 
، مهن ئاندىن مهندىن كېيىن دېيىلىدۇ ئۇالرنىڭ سهندىن كېيىن، نېمىلهرنى پهيدا قىلغىنىنى بىلمهمسهن 

دىنىمنى ئۆزگهرتكهن، دىننى ئالماشتۇرغان، دىندا بىدئهت پهيدا قىلغانالرغا ھاالكهت بولسۇن، ئۇالر ھاالك 
  .بولسۇن دهيمهن، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 2469
ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى ھهۋزى كهۋسهر يېنىدا ساقالپ تۇرىمهن، ھهقىقهتهن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

جايدىن جهھپهتكىچه بولغان ئارلىقدهك كهڭدۇر، ھهقىقهتهن دېگهن ئهيلهت  شامدىكىئۇنىڭ كهڭلىكى، 
ىرهيمهن، لېكىن، سىلهرگه مۇشۇ دۇنيادىن مهن سىلهرنىڭ مهندىن كېيىن شېرىك كهلتۈرۈشىڭالردىن ئهنس

ئهنسىرهيمهن، دۇنياغا قىزىقىپ كېتىپ، ئۆزئارا ئۇرۇشۇپ خۇددى سىلهردىن بۇرۇنقى كىشىلهر ھاالك 
  .بولغاندهك ھاالك بولۇپ كېتىشىڭالردىن ئهنسىرهيمهن، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2470
مۇھهممهد »مۇھهممهدۇن رهسۇلۇلالھ«ھهقىقهتهن مهن كۈمۈشتىن بىر ئۈزۈك سالدىم، ئۇنىڭغا :دېگهنمۇنداق 

ۈم، بىر كىشى ئۈزۈكىگه شۇ نهقىشكه ئوخشاش نهقىش ئالالھنىڭ ئهلچىسى دهپ نهقىش چهكتۈرد
  .چهكتۈرمىسۇن،ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ مۇسا رهزى. 2471
، قېرىپمۇ قالدىم، رۇكۇ قىلسام ئاندىن كېيىن سىلهر رۇكۇ قالدىمھهقىقهتهن مهن سهمىرىپ  :دېگهنمۇنداق 

ر، مهن بىرهر قىلىڭالر، بېشىمنى كۆتۈرسهم كۆتۈرۈڭالر، سهجده قىلسام ئاندىن كېيىن سىلهر سهجده قىلىڭال
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ .كهتكىنىنى تېپىپ قالمايئىلگىرىلهپ كىشىنىڭ رۇكۇ، سهجدىگه مهندىن بۇرۇن 

 ) ���� ( �_� 4�  BZ �	 �DY� "� >[�D sZ ) P �� " G ( u+1< �� �g$_a	 � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى مۇھاجىر ئىبنى قونپۇز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، .2472 

ھهقىقهتهن مهن ئالالھنى تاھارهتسىز :دېگهنئۇنىڭغا تاھارهتسىز ساالم قايتۇرمىغاندا،مۇنداق   ۋهسهللهم
ياقتۇرمىدىم،ئالالھنى تاھارهت بىلهنال ئهسلهيمهن،ئهبۇ  قېلىشنىئهسلهپ، تىلغا ئېلىپ 
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  .داۋۇد،نهسهئى،ھاكىم،ئىبنى ھهببان توپلىغان،سهھىھ
 )���� ( $¬'�*<$) $¬'´uQ� "h) �	 BZ $� 3uR0 B I$1�	 "Z L I$1�$� $�N) L $�N) 	'<�» "� �i5�/� >1D sZ)! § �� (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2473
سىلهرنى پاالنى بىلهن پاالنىنى ئوت بىلهن كۆيدۈرۈشۈڭالرغا  ھهقىقهتهن مهن :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، باشقىسى ئازابلىيالمايدۇ، ئازاباليدۇ ئىدىم، ھهقىقهتهن ئوت بىلهن كۆيدۈرۈپ، پهقهت ئالالھال بۇيرۇغان 
  .ن، سهھىھ، كۆيدۈرمهي ئۆلتۈرۈڭالر، ئهھمهد، بۇخارى، تىرمىزى توپلىغائهگهر ئۇالرنى تۇتىۋالساڭالر، ئولتۇرۇۋېلىڭالر

�i*�] >1D sZ :�i� !�DY L �i� 	9� $/ 	L�QG	 L 	'R�� L 	'�i) $eNe BZ j�$�A	 �'� 	'�D-5 "� :¥L�w�	 � 	Lu@15 B "� : �$�9�	
 	'@1*g	 L �*0�I $�) 	Lu@*�	 �*1�	 L y(1�	 L >)ba	 L(5 B L Ib��) ILb0 "� G	I� �) I'@(�	 MI$0# �  �i*�] L �i�/ nD 	�^[ 	'�' ) " ( M90�� � .  

بۇرهيدهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2474
ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى قۇربانلىقنىڭ گۆشىنى ئۈچ كۈندىن ئوشۇق يېيىشتىن توسقان  :دېگهنمۇنداق 

سىلهر خالىغانچه ساقالپ، ئېلىپ قويۇڭالر، بېرىڭالر لىپ ئىدىم، ئهمدى يهۋېرىڭالر، باشقىالرغا سهدىقه قى
، قاپاق تۇتقىسى بار دېگهن مهن سىلهرگه ھهرخىل قاچا، تاۋاقالرغا ئىچىملىك چىالپ ئىچمهسلىكىڭالرنى 

، قاچا، ھهنتهم يهنى الي، يۇڭ بىلهن ياسالغان قاچىالردىن تولۇن رومكا، ياغاچ بىلهن چېپىپ ياسالغان 
ئهمدى خالىغانچه چىالپ ئىچىۋېرىڭالر، ھهرقانداق مهست قىلغۇچىدىن ھهزهر قىلىپ، يىراق توسقان ئىدىم، 

، مهن سىلهرنى قهبرىلهرنى زىيارهت قىلىشىدىن توسقان ئىدىم، زىيارهت قىلىشنى ئىراده قىلغان بۇلۇڭالر 
  .ھهدىس، سهھىھ – 2006، سىلهر پاھىشه بېزهپ سۆزلهرنى قىلماڭالر، نهسهئى كىشى زىيارهت قىلىۋهرسۇن، لېكىن

 L �*UV $/ 	'i�/� L 	'�i) �Ne 9R� j�$�A	 �'� �  �i*�] >1D L 	yQ $�I$0# �D�Du*� $[LILb) I'@(�	 MI$0# �  �i*�] >1D sZ
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هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇرهيدهت ر. 2475
ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى قهبرىلهرنى زىيارهت قىلىشدىن توسقان ئىدىم، ئهمدى سىلهر  :دېگهنمۇنداق 

ىتىدۇ، مهن زىيارهت قىلساڭالر بولىدۇ، قهبرىنى زىيارهت قىلىش سىلهرگه ئاخىرهتنى ياخشىلىق قىلىشنى ئهسل
سىلهرنى قۇربانلىق قوينىڭ گۆشىنى ئۈچ كۈندىن ئوشۇق يېمهسلىككه بۇيرۇپ، ئۇنىڭدىن ئوشۇق ساقالپ 

، قاچا، تولۇن يېيىشتىن توسقان ئىدىم، ئهمدى يهڭالر، خالىغانچه ساقالپ يهڭالر، مهن سىلهرنى نۇرغۇن 
اچىالردا ئىچىشنى خالىساڭالر ئىچىۋېرىڭالر، تاۋاقالردىكى شارابالردىن توسقان ئىدىم، ئهمدى قانداق تولۇن، ق

ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، ) چۈنكى ئۇ ھارام(مهسىت قىلغۇچىنى ھهرگىز ئىچمهڭالر، 
ئىسپات،  –سهھىھ، بۇ ھهدىسته مهنسۇخ، ئهمهلدىن قېلىشقا ئاندىن ناسىخ، كۈچكه ئىگه مهسىلىلهرگه دهلىل 

  .دۇرۇستۇر، ئايالالر قهبرىنى زىيارهت قىلىشدىن چهكلىنىدۇهتتىن ھېكمھۆججهت بار، بۇ مهلۇم 
 ) ���� ( �$0� �$0A	 qu[ "Z 	L�QG	 L 	'<9m5 L 	'�i) y%$� �	 �$g 9() �iR�5 $�D �Ne �') j�$�A	 �'� �  �i*�] >1D sZ
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ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم نهبىيشهت رهزىيهلالھۇ . 2476

ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى قۇربانلىق گۆشنى ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ساقالپ يېيىشنى توسقان  :دېگهنمۇنداق 
دۇنيانى كهڭرى  –ئىدىم، بۇ ئىشىم سىلهرگه كهڭرى بولسۇن ئۈچۈن ئىدى، ئهمدى ئالالھ ياخشىلىقنى مال 

ئىچىشنىڭ  –دى، يهڭالر، سهدىقه قىلىڭالر، ساقالپ، ئېلىپ قويۇڭالر، ھهقىقهتهن بۇ كۈنلهر يهپ بهر
ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، . ئېيتىشنىڭ كۈنلىرىدۇرتهكبىر ئالالھنى ئهسلهپ، زىكرى 

كۈنده روزا تۇتۇش بۇ سهھىھ ھهدىسدىن بۇ كۈنلهرده يهنى قۇربان ھېيت كۈنى ئۇندىن كېيىنكى ئۈچ 
  .چهكلىنىدۇ، روزا ھېيت كۈنىمۇ چهكلىنىدۇ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2477
ئىستىغفار، مهغپىرهت (قىلىمهن تهۋبه قېتىم  70غا ھهر كۈنى ھهقىقهتهن مهن ئالالھتائاال :دېگهنمۇنداق 

  .نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان) سوراشمۇ بار دۇر
)���� ( �{$i@� �/� 9gL M9V �/ �� � $É ¤N� � #'¼-) Åm�	 �$i� W�-) $_���� "� 90I� $�� L MNm�	 � nQGA sZ)q � �� (��� �   

ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنهس رهزىيهلالھۇ. 2478
ھهقىقهتهن مهن ناماز ئىچىگه كىرىپ ئۇزۇن ئوقۇشنى ئىراده قىلىمهن، كىچىك بالىنىڭ يىغا  :دېگهنمۇنداق 

 نىنامىزىمئاۋازىنى ئاڭالپ، ئۇ بالىنىڭ يىغىسىدىن ئانىسىنىڭ قاتتىق غهم قىلغىنىنى بىلگهنلىكىمدىن 
ھهدىس،  – 343ھهدىس، تىرمىزى  – 723ھهدىس، مۇسلىم  – 668يهڭگىل، قىسقا ئوقۇيمهن، بۇخارى 

ھهدىس، ئهھمهدته بۇ ھهدىس  – 979ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 754ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1123نهسهئى 
  .ھهدىس، سهھىھ – 1232ھهدىسلهر سهھىھ، بهيھهقى، دارمى  – 12377قېتىم كېلىدۇ،  26

 )�� �� ( �D	I� $D j{	I L �/ �D	IA sZ ) § (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2479
، بۇ(كۆرۈپ تۇرغاندهك ئارقام تهرهپتىنمۇ كۆرهلهيمهن،  ئالدىمدىنھهقىقهتهن مهن سىلهرنى  :دېگهنمۇنداق 

) ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه بېرىلگهن مۆجىزه، خۇددى كۆزى ئۇخالپ دىلى ئۇخلىمىغاندهكرهسۇلۇلالھ سهللهلال
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �*�Á .�w¦ �i1/ 9�� v@�r0 B L �i<I$)� "� 'gIA sZ ) q (9�R, \� �   

لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 2480
ھهقىقهتهن مهن سىلهردىن، بىرهرسىڭالرنىڭ مهن قىلىپ سالغان زۇلۇمنى مهندىن تهلهپ  :دېگهنمۇنداق 

دهيمهن،  ئايرىلسامقىلمىغان ھالهتته ئايرىلىشىمنى ئۈمىد قىلىمهن، يهنى بىرهرسىڭالرغا زۇلۇم قىلمىغان ھالدا 
ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھېچ كىشىگه زۇلۇم قىلمايتتى، بۇ ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، رهسۇلۇلال

  .بولىدۇبۇلۇڭالر دېگهن سۆزى بىزگه شۇنداق دېگهن 
 ) ���� ( �'0 �m� �[�Q�0 "� $�I 91  ®/� b^R5 B "� 'gIA sZ ) G �� ( 9R, � .  

هلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلل. 2481
ھهقىقهتهن مهن ئۈممىتىمنىڭ پهرۋهردىگارى ئالدىدا ئۇالرنى يېرىم كۈن كېچىكتۈرۈۋېتىشىدىن  :دېگهنمۇنداق 

ئۇ ) (يىل بۇرۇن جهننهتكه كىرىشنى ئۈمىد قىلىمهن 500يهنى (ئاجىز كهلمهسلىكنى بهكمۇ ئۈمىد قىلىمهن، 
  .توپلىغان، سهھىھ داۋۇدئهھمهد، ئهبۇ ) داق ئهمهسيىلچه كېلىدۇ، مۆئمىنگه ئۇن 1000بىر كۈن 

 ) ���� (.�@09�	 L 	I9� 9_V �É �	 �$V "Z 9�� I$1�	 nQ90 B "� 'gIA sZ ) q �� (.m+� �   

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھھهپسه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 2482
هن، ئالالھ خالىسا، بهدىر ئۇرۇشىغا ۋه ھۇدهيبىييه ئۇرۇشىغا قاتناشقان ھهقىقهتهن م :دېگهنمۇنداق 

) بۇالرغا ئايهتتىمۇ پهزىلهت سۆزلهنگهن(كىشىلهردىن بىر كىشىنىڭمۇ دوۋزاخقا كىرمهسلىكىنى ئۈمىد قىلىمهن، 
  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( M�/ pR@, �'��	 � �	 �+`*,A sZ ) ! (�  M�0�[ \�  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2483
قېتىم ئالالھتائاالدىن مهغپىرهت سورايمهن، ئىستىغفار  70ھهقىقهتهن مهن ھهر كۈنى  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نى سۆزلهپ بېرىشى سىلهر شۇنداق قىلىڭالر ھهدىس ئۆتتى، بۇدېگهن قىلىمهن تهۋبه يۇقىرىدا (ئوقۇيمهن، 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) بولىدۇدېگهن 
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ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2484
مهن كىچىك بالىنىڭ يىغىسىنى ئاڭالپ، ئۇزۇن ئوقۇماقچى  ھهقىقهتهن :دېگهنهللهم مۇنداق ئهلهيھى ۋهس

ئۇ چاغالردا ئايالالرمۇ مهسجىدده . (ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ.بولغان نامىزىمنى،قىسقا يهڭگىل ئوقۇيمهن
يهتكۈزمهي تهرز  –دهخلى  جامائهت بولۇپ ئىمامغا ئىقتىدا قىلىپ، ناماز ئوقۇيتتى، مهلۇم سهۋهبدىن نامازغا

  ).يهڭگىل، قىسقا ئوقۇسا بولىدۇ
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سهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه. 2485
ھهقىقهتهن مهن دوۋزاخدىن ئهڭ ئاخىرىدا چىقىدىغان، جهننهتكه كىرىش جهھهتتىن  :دېگهنمۇنداق 

جهننهت ئهھلىنىڭ ئهڭ ئاخىرى بولغان كىشىنى ئوبدان تونۇيمهن، بۇ كىشىنى قىيامهت كۈنى كهلتۈرۈلۈپ، 
الر، ئۇنىڭدىن چوڭ ، ئۇنىڭغا گۇناھلىرىنىڭ كىچىكلىرىنى تهڭلهڭدېيىلىدۇ پهرىشتىلهرگه مۇنداق 

كۈنى پوكۇنى ئىشنى   گۇناھلىرىنى كۆتۈرۈۋېتىڭالر، ئاندىن ئۇ كىشىگه پاالنى كۈنى پاالنى ئىشنى، پوكۇنى
، ئۇ ئىنكار قىلىشقا قادىر بواللماي، ھهئه شۇنداق دېيىلىدۇ مۇنداق ئىشالرنى قىلدىڭ   قىلدىڭ، پاالنى كۈنى

چوڭلىرىنىڭ تهڭلىنىپ قېلىشىدىن  –ه ئۇ گۇناھلىرىنىڭ چوڭ دهيدۇ، راست مهن قىلغان دهيدۇ، ئهمهلىيهتت
قاتتىق قورقۇپ تۇرىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن سهن ئۈچۈن ھهربىر يامانلىقنىڭ باراۋىرىگه بىردىن 

، ئاندىن ئۇ ئى رهببىم ئالالھ، مهن نۇرغۇن ئىشالرنى بهزى گۇناھالرنى قىلغان دېيىلىدۇ ياخشىلىق بېرىلىدۇ 
ئهمهلىيهتته ئۇنى كۆتۈرۈۋهتكهن ئىدى، ئالالھ (ۇ جايدا ئۇ ئىشالرنى كۆرمىدىمغۇ؟ دهپ قالىدۇ، ئىدىم، ب

  .ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ )خالىغان كىشىگه يامانلىقلىرىنى ياخشىلىققا ئالماشتۇرۇپ بېرىدۇ
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ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2486
چاغدىكى قۇرئانغا بولغان مۇڭلۇق ھهقىقهتهن مهن ئهشئهرىينلهرنىڭ كېچىده كىرگهن  :دېگهنمۇنداق 

ئاۋازلىرىنى تونۇۋاالاليمهن، گهرچه مهن ئۇالرنىڭ كۈندۈزى چۈشكهن چاغدىكى مهنزىللىرىنى، جايلىرىنى 
كۆرمىگهن بولساممۇ، ئۇالرنىڭ قۇرئانغا بولغان ئاۋازلىرىدىن مهنزىل ئورۇنلىرىنى كېچىدىمۇ تونۇيااليمهن، 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 A sZ TR�� "� n@< j�  ���0 "$D .i¦ 	�^� ¥� ) ! � �� (M�� �� ��$g �   

جابىر ئىبنى سۇمرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2487
ھهقىقهتهن مهككىدىكى بىر تاشنى ئوبدان تونۇيمهن، ئۇ تاش مهن پهيغهمبهر  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .نىپ ئهۋهتىلىشىمدىن بۇرۇنمۇ ماڭا ساالم قىالتتى، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھقىلى

 ) ���� ( �_['gL 4�  I$1�	 � 	'@i0 "� .)$¨ $U�V ��r � B �_1/ ³Z ��� '[ �/ dG� L B$gI jr A sZ ) " �� ( 9R, � .  

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سهئدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى. 2488
ھهقىقهتهن مهن نۇرغۇن كىشىلهرگه قهلبىنى مايىل قىلىشىم ئۈچۈن نهرسه بېرىمهن، ماڭا  :دېگهنمۇنداق 

ئۇالردىن دوستراق، سۆيۈملۈكرهك بولغان كىشىلهرنى بولسا، نهرسه بهرمهي قالدۇرىمهن، ئۇالرغا نهرسه 
زىچه دۈم چۈشۈپ كېتىشىدىن ئهنسىرىگهنلىكىم ئۈچۈندۇر، ئهھمهد، نهسهئى ، ئۇالرنىڭ دوۋزاخقا يۈبېرىشىم

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2489
وۋزاخدىن ئهڭ ئاخىرىدا چىقىدىغان جهننهتكه كىرىشته ئهڭ ھهقىقهتهن مهن د :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئاخىرىدا كىرىدىغان جهننهت ئهھلىنىڭ ئاخىرقى كىشىسىنى ئوبدان بىلىمهن، بۇ كىشى دوۋزاخدىن ئۆمىلهپ 
دهيدۇ، ئۇ جهننهتكه كهلسه، ئۇنىڭغا جهننهت تولۇپ ! چىقىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا بارغىن، جهننهتكه كىرگىن

ل قىلىنىدۇ، ئۇ قايتىپ كېلىپ، ئى رهببىم، مهن جهننهتنى لىق تولغان تاپتىم، جهننهت بولغاندهك خىيا
توشۇپ بوپتۇ دهيدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا بارغىن، جهننهتكه كىرگىن، ھهقىقهتهن سهن ئۈچۈن جهننهتته 
دۇنيادهك ھهتتا دۇنيانىڭ ئون ئوخشىشىدهك ئون ھهسسىسىگه تهڭ كهلگۈدهك بېرىلىدۇ دهيدۇ، ئۇ، ئى 

ئهمهلىيهتته ئالالھنىڭ (ئالالھ، سىلى ئالهملهرنىڭ پادىشاھى تۇرۇپ، مېنى مهسخىره قىلىۋاتامال دهيدۇ، 
پهزلى بىلهن جهننهت ئهھلىدىن  –پهزلى شۇنداق كهڭرى، بۈيۈكتۇر، ئالالھ بىزلهرنى رهھمهت  –رهھمهت 

  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ!) قىلسۇن، ئامىن
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دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ماڭا ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا. 2490
ھهقىقهتهن مهن سېنىڭ مهندىن رازى بولغىنىڭنى ۋه مهندىن رازى بولماي ماڭا غهزهپ  :دېگهنۇنداق م

سهللهلالھۇ   قىلغىنىڭنى بىلىۋالىمهن، ئهمما سهن مهندىن رازى بولساڭ، ال ۋه رهببى مۇھهممهد يهنى مۇھهممهد
ئۆچ بولۇپ قالساڭ، ئىبراھىمنىڭ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ رهببى بىلهن قهسهمكى دهيسهن، ماڭا غهزهپ قىلىپ، 

  .رهببى بىلهن قهسهمكى دهيسهن، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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بنى سهرهد مۇئاز رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ سۇلهيمان ئى. 2491
ھهقىقهتهن مهن بىر  :دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم ئاچچىقى كهلگهن، غهزهپ قىلغان بىر كىشىنى كۆرۈپ مۇنداق 

سا، ئهگهر ئۇ كهلىمىنى بىلىمهن، ئهگهر ئۇ كىشى بۇ كهلىمىنى دېسه، ئۇ تاپقان ئاچچىق كېتهتتى، ئۇ بول
ئهئۇزۇبىلالھى مىنهششهيتانىر رهجىيىم يهنى ئالالھقا سېغىنىپ، قوغالنغان شهيتاندىن پاناھ تىلهيمهن دېسه، 
ئۇنىڭ ئاچچىقى، غهزىپى يوقاپ كېتىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇدالر توپلىغان، سهھىھ، 

  .ناماز ئوقۇڭالر، ئالالھ ئاسان قىال كهلسه، بۇ سۆزنى دهڭالر، تاھارهت ئېلىپ،ئاچچىقىڭالر 
 ) ���� ( !'a	 91  $�LI $� "	9^�� ��LI L q9�g "Z L �*+��m� 	I'� >�$D BZ �5'/ 91  9@  $�'(0 B .�D �� A sZ ) q "
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هم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل رهسۇلۇلالھتهلھه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 2492
ھهقىقهتهن مهن بىر كهلىمىنى بىلىمهن، ھهرقانداق بىر بهنده ئۇ كهلىمىنى ئۆلۈم ئالدىدا  :دېگهنمۇنداق 

دېسه، ئۇ كهلىمه ئۇ بهندىنىڭ نامه ئهمهل دهپتهرلىرىنى نۇر قىلىۋېتىدۇ، نۇرغا توشتۇرۇۋېتىدۇ، ھهقىقهتهن 
ئۇ بولسا، (نده راھهت، لهززهت تاپىدۇ، ئۈچۈن ئۆلگهدېگهنلىكى ئۇ بهندىنىڭ جهسىدى، روھى شۇ كهلىمىنى 

ھهدىس،  – 3785نهسهئى، ئىبنى ماجه ) دېيىشتۇر ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق !!! الئىالھه ئىللهلالھ
  .ھهدىس، سهھىھ – 1312ئهھمهد 
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ئهبۇ قهتاده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2493
ھهقىقهتهن مهن نامازغا تۇرۇپ، ئۇزۇن ئوقۇتۇشمنى ئىراده قىلىمهن، ئاندىن كىچىك بالىنىڭ  :دېگهنمۇنداق 

ا مۇشهققهت سېلىپ قويۇشۇمنى ياقتۇرماي، نامىزىمنى يهڭگىل، قىسقا ئوقۇيمهن، يىغىسىنى ئاڭالپ، ئانىسىغ
  .ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( $(� BZ &'<� B L �b/A sZ ) �� ( �  ��	 �  ) Q ( ��� � .  
ايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئۆمهر، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋ. 2494

سۆزنى دهيمهن، لېكىن، مهن پهقهت ھهق، ھهقىقهتنىال چاقچاق ھهقىقهتهن مهن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .قىلىمهن، تهبرانى خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھچاقچاق ، ھهق سۆزلهيمهن

 q'DIu�A sZ¡  &$g9�	 vR0¡ < BZ Å� �/ $/ L�/'(� Å� ��(0 X B'< ��) �i� &'<-, �i� L �/'< �'� qIu�� 9(� L �/'< qIu�� 9 : ��Z
 I' -� ��� �	 "Z L I' � ) ! G � (�  ��	 �   

ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2495
لهرنى دهججالدىن ئاگاھالندۇرىمهن، ھهر قانداق پهيغهمبهر ھهقىقهتهن مهن سى :دېگهنمۇنداق 
دهججالدىن ئاگاھالندۇردى، دهججالدىن ئاگاھالندۇرغان ئىدى، لېكىن، مهن سىلهرگه دهججال   قهۋمىنى

توغرىسىدا ھېچبىر پهيغهمبهر قهۋمىگه دهپ بهرمىگهن بىر سۆزنى دهپ بېرىمهن، ئۇ بولسىمۇ، ھهقىقهتهن 
ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوق، (كوردۇر، ھهقىقهتهن، ئالالھ بىر كۆزى كور ئهمهستۇر،  دهججالنىڭ بىر كۆزى

  .بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئادهم بالىسىدېگهن دهججال 
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ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىل. 2496
، شهيتانلىرىغا قاراپ باقسام، ئۇ شهيتانالرنىڭ ئىنسانالرنىڭھهقىقهتهن مهن جىنالرنىڭ  :دېگهنمۇنداق 

جهزمهن ئۆمهردىن قاچقانلىقىنى كۆردۈم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، ئالالھ بىزلهرگىمۇ ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 
   !هك ئىمان ئاتا قىلسۇن، ئامىنئهنھۇغا بهرگهند
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2497
ھهقىقهتهن مهن ئهھلىمگه قايتىپ بېرىپ، كۆرپهم ئۈستىگه چۈشۈپ قالغان بىر تال  :دېگهناق ۋهسهللهم مۇند

ئۇ خورمىنىڭ سهدىقه، ئۆشره   خورمىنى تاپىمهن، ئۇنى يېيىشىم ئۈچۈن ئېغىزىمغا ئاپىرىپ بولۇپ، ئاندىن
چۈنكى، زاكات بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ تاشلىۋېتىمهن، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ،  –

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه زاكات ھاالل ئهمهس ئىدى، شۇنىڭدهك زاكات ھاالل بولمىغان 
  )بايالر قورقۇپ تاشلىۋهتسۇن، پېقىرغا بهرسۇن
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سهۋبان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2498
ۆلۈمنىڭ سۇ ئىچىدىغان ئورنىدا قىيامهت كۈنى ئهھلى يهمهنلهر ھهقىقهتهن مهن كهۋسهر ك :دېگهنمۇنداق 

يهمهن ئهھلى (ئۈچۈن ياكى كىتابىي ئوڭ تهرهپدىن بېرىلىدىغانالر ئۈچۈن كىشىلهرنى توسۇپ تۇرىمهن، 
مهن كىشىلهرنى توسۇپ، ئۇالرنىڭ بهدهنلىرىدىن قانالر ) سهھىھدېگىنى ئۈچۈن توسۇپ، چهكلهپ تۇرىمهن 

اسام بىلهن ئۇرىمهن، كهۋسهر كۆلىنىڭ كهڭلىكىدىن سورالدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئاققانغا قهدهر ھ
دۆلهتكىچه دېگهن كهۋسهرنىڭ كهڭلىكى مېنىڭ مۇشۇ ئورنۇمدىن ئۇممان : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېدى

ىككى شۇنداق كهڭدۇر، شارابى، ئىچىملىكى بولسا، سۈتتىن ئاق، ھهسهلدىن تاتلىقتۇر، كهۋسهر كۆلىگه ئ
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تۇرىدۇ، بۇ ئىككى ئۆستهڭ كهۋسهرنىڭ ئىچىملىكىنى جهننهتتىن زىياده قىلىپ، قويۇلۇپ ئۆستهڭ سۇ 
كۆپهيتىپ تۇرىدۇ، بۇ ئىككى ئۆستهڭنىڭ بىرى ئالتۇن، يهنه بىرسى بولسا، كۈمۈشتۇر، ئهھمهد، مۇسلىم 

  .ھهدىس، سهھىھ – 21390ھهدىس، ئهھمهد،  – 4256
 ) ���� ( sZ �i��/ >�� sZ v�(�0 L \I vRr0 >��� ) � �� ( ��� �  ) § ( .F{$  � L M�0�[ \�L 9�R, \�L �  ��	 � .  

ئهنهس، ئىبنى ئۆمهر، ئهبۇ سهئىد، ئهبۇ ھۈرهيره، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت . 2499
يىمهي ئۇالپ تۇتىدىكهنال  قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه،سىلى روزىنى زوھۇرلۇق

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهقىقهتهن مهن سىلىگه ئوخشىمايمهن، ھهقىقهتهن  رهسۇلۇلالھدېيىلىگهنده، 
، ئهھمهد، دېگهن مهن كېچىسى ياتىمهن، ۋهھالهنكى رهببىم ماڭا تائام بېرىپ، مېنى سۇغۇرۇپ تۇرىدۇ 

دىسدىن بهزى ئىشالر رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى بهيھهقى، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھه
  .ۋهسهللهمنىڭ خۇسۇسىيىتى دېگهن چىقىدۇ، بىز زوھۇرلۇق يهپ تۇتىمىز، ئهگهر يېيىشكه ئۈلگۈرهلمىسهك، روزا تۇتىۋېرىمىز

 ) ���� (&'<-) &$��	 yR@�	 3u0 $D v  3u�) �D9�� p5-0 B 8$0h) ¢'�	 4�  l�) �i� sZ : 	u[ ��)&$(�) = : $/ 8I95 B ?�Z
&'<-) P9R� 	'e9�� : $(�, ) � (.�, �� �   

ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2500
ھهقىقهتهن مهن بۇرۇنراق بېرىپ، سىلهرنى ھهۋزى كهۋسهر بېشىدا ساقالپ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ماڭا ھهرگىز مۇنداق ھالهتته كېلىپ قالمىسۇن، ئۇ بولسىمۇ،ئۇ مهندىن چهكلىنىپ، ىڭالر بېرتۇرىمهن، 
يىراقالشتۇرۇلىدۇ، خۇددى ئېزىپ قالغان تۆگه، كۆل بويىدىن يىراققا قوغالنغاندهك قوغلىنىدۇ، ئاندىن مهن 

سهندىن كېيىن بۇ نېمه قىلغان ئىدى؟ بۇ نېمه قىلغان؟ دهپ قالىمهن، ماڭا ھهقىقهتهن سهن ئۇالرنىڭ 
، ئاندىن مهن ئۇنداق بولسا، ئۇ رهھمهتتىن يىراق دېيىلىدۇ نېمىلهرنى پهيدا قىلغىنىنى بىلمهيسهن 

  .قىلىنسۇن، ھاالك بولسۇن دهيمهن، دهل مۇشۇ ھالهتته ماڭا كېلىپ قالماڭالر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( $�$R� TR�� X sZ ) �� (./$,� �� b0�D �   

ۇرهيز ئىبنى ئۇسامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ك. 2501
ھهقىقهتهن مهن لهنهت قىلغۇچى، لهنهت ئهۋهتكۈچى قىلىنىپ ئهۋهتىلمىدىم،  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( .�I >�R� $�Z L $�$R� TR�� X sZ ) � 9Q ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2502
قىلغۇچى قىلىنىپ ئهۋهتىلمىدىم، ئالهملهرگه رهھمهت  لهنهتھهقىقهتهن مهن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قىلىنىپ ئهۋهتىلدىم، مۇسلىم، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �]'r� EV� B L O$1�	 3'�< 4�  �(�� "� �/¸� X sZ ) § �� ( 9�R, \� � .  

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2503
خالىد رهزىيهلالھۇ  مهلۇم بىر كىشىنىڭ پۇشتىدىن چىقىدىغان دىنسىز كىشىلهرنى سۈپهتلهپ سۆزلىگهنده،

ئهنھۇ مهن ئۇنىڭ كاللىسىنى ئالمايمۇ؟ دېدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئۇ ناماز ئوقۇشى 
مۇمكىن دېدى، ئاندىن خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ نۇرغۇن ناماز ئوقۇغۇچى بار، تىلى بىلهن دىلىدا يوق نهرسىنى 

ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهقىقهتهن مهن كىشىلهرنىڭ قهلبىنى، دهيدۇ دېدى، ئاندىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلال
 10575، ئهھمهد دېگهن دىللىرىنى تهكشۈرۈپ بېقىشقا، قورساقلىرىنى يېرىپ كۆرۈپ بېقىشقا بۇيرۇلمىدىم 

ھهدىس، ئىبنى ماجه، مالىك  – 1768ھهدىس، مۇسلىم  – 6419ھهدىس،  – 4004ھهدىس، بۇخارى  –
  .توپلىغان، سهھىھ

��� sZj�ma	 n`F0 �jV >�@�	 � "'i0 "� j`@10 ��� ��h) p��(�	�� "� P�/6 "� >)G(Å^�	 "$�  d  
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ئوسمان ھهجبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2504
بۇيرۇشۇمنى ئۇنتۇپ ھهقىقهتهن مهن سېنى ئۇ ئىككى مۈڭگۈزنى يېپىپ قويۇشۇڭنى  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، ھهقىقهتهن ئۆيده ناماز ئوقۇغۇچىنى مهشغۇل قىلىپ قويىدىغان نهرسىنىڭ بولۇشى اليىق ئهمهس، قاپتىمهن
 1735، ئهبۇ داۋۇد )ئۇ ئىككى مۈڭگۈز ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمغا فىدىيه قىلىنغان قوچقارنىڭ مۈڭگۈزى ئىدى(

  .ھهدىس، سهھىھ – 22137ھهدىس، ئهھمهد  –
 )����  ( pD�Fa	 9�# �  >�] sZ ) ! G ( I$� �� ¢$�  � .  

ئىياز ئىبنى ھهمار رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2505
بۇ كىشى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه بىر تۆگه ھهدىيه قىلىدۇ، ( :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

) ياق دهيدۇ، ئاندىن: ئهلهيھى ۋهسهللهم سهن مۇسۇلمان بولدۇڭمۇ؟ دېسه، ئۇ سهللهلالھۇھ رهسۇلۇلال
، ئهھمهد دېگهن ساالم، ھهدىيهلىرىدىن توسۇلدۇم، چهكلهندىم  –ھهقىقهتهن مهن مۇشرىكالرنىڭ سوۋغا 

ھهدىس، بۇ سهھىھ ھهدىس بىلهن  – 2657ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1502ھهدىس، تىرمىزى  – 16835
  .شۇنى كۆرسىتىدۇدېگىنى بۇرۇنقى قوبۇل قىلىشالر مهنسۇخ بولۇپ، ئهمهلدىن قالىدۇ، چۈنكى، چهكلهندىم، توسۇلدۇم 

 ) ���� ( p�ma	 n*< �  >�] sZ ) G (M�0�[ \� �   

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2506
ھهقىقهتهن مهن ناماز ئوقۇغۇچىالرنى ئۆلتۈرۈشدىن نهھى قىلىنىپ چهكلهندىم،  :دېگهنۇنداق ۋهسهللهم م

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) دوۋزاختا بولىدۇ قاتىلىمۆئمىننىڭ (
)���� ( yQ '[ 8u�	 >�5� L v�k �  !�+D BZ $_1/ 	yQ $[yz |I-) pk 4�  ���� B �	 �$V "Z �	 L sZ) G �q (4,'/ \� �   

ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2507
ھهقىقهتهن مهن، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهگهر ئالالھ خالىسا، بىرهر ئىشنى قىلماسلىققا  :دېگهنمۇنداق 

دهپ قارىسام، يهنى قىلىشنى ياخشى دهپ قارىسام قهسهم قىلىپ، ئاندىن ئۇ ئىشدىن باشقىسىنى ياخشىراق 
قىلماسلىققا قهسهم قىلغان ياخشى . (قهسىمىم توغرىسىدا كاپارهت بېرىۋېتىپ، شۇ ياخشى ئىشنى قىلىۋېرىمهن

بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بىر ) ئىشنى قىلىۋېرىپ، قهسهمگه كاپارهت بېرىمهن
قىلغان بولسىمۇ، ئۇ ئىشنى قىلماسلىق ياخشى بولسا، قىلىش گۇناھ بولسا، كاپارهت ئىشنى قىلىشقا قهسهم 

  .بېرىۋېتىپ، ئۇنى قىلماسلىق الزىم
 ) ���� (�<I W/$2	 ��R� �w�	 s$@�A	 91  ��R� p,'< p� $/ :2097  ) . q �� ( ��< >1� .�$) �  . >< $/ �	 L sZ

@[�� B L .@z�� �iR+10 �/A j/$(/ 	~Q s~Q-) s$5� 8I	9�	 $�´ �i� L . ) �i��  �F�� "� >@@�-) pR�	 M�< L ��+�	 �/ .�'��(�	 vR1/
s~Q� 8I	9�	 $�´ "Z B� �i�@� ��) : �jF� �[ 	Yh) M�0b2	 KZ 	'g�Q f� .1�+��	 3I	'< � 	L9R() $]')�R0 B M�0bg KZ ��-2� �0��	 "�

	'�$< �RF�	 y�D ��[� �� :>�$< = >�� $/ : .,$�2	 $�� ;	'�$< :>�$< $10~Q� ) : $U�V �i*�{$, B L $U�V �i5~£¦ $�� $/ ( �09�	 	u[ �i� L
 �$e'�	 909V Ee'/ H�F� �[ 	Yh) ���  	'�Q9) q'5-) �D~  L qL~� "� KZ �	'VA$� NgI ��) "h) q'5-) q'*(/I 9< ) 909V "b�	 �_w0

 jiF*�	 ( &$()�� :	'�$< = �0� �/ :&$< �-F�	 �/ :	'�$< = 3�R�	 >�R) $/ :&$< = &-�5 �  3�R�	 �/ �'< �À : 8u�	 ng��	 	u[ nR) $/
	'�$< = �i�) ��Q :W�� �'��	 �[�/-) �_��  �	 q�_Á-) $/'< |L$� 	yQ :&$< 9�	L �_10G L 9�	L �_�Z :	'�$< = �z# p  >�R) $/ : 	yQ
_ I# $_1/ "'(�0&$< �_�(�� $_1/ "'(*�0 L � : nË nR) $/ ) "$  �U� (	'�$< = "$��� L :&$< �$  nD q�ª �Rr0 : = .0~� My� >�R) $/

	'�$< : �$a	 M��D �/ $�$@1g E)95 ; ) !	�)# �Ne �)b) (&$< } : ��� .@�� BZ p5$[ j�g�� $_*U�L BZ $�I� dG� X 	u[ j<$eL �/ >�+�	 '�
 $_��  ³ n�@, ) j��) 4_*�	 	u[ KZ ( �[$V ?�/ ���  L BZ n@g B L n_, B L W,	L B L E�� E0�� $_�) $/ q9�� j�+� 8u�	 L .@�� qu[

 ./$�(�	 �'0 KZ �+�, (  
پاتىمه بىنتى قىيىس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2508

مهنپهئهتلىك  –ھهقىقهتهن مهن ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بۇ ئورنۇمدا سىلهرگه پايدا  :ېگهندۋهسهللهم مۇنداق 
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بىرهر ئىش ئۈچۈن قىزىقىپ ياكى قورقۇپ، قىزىقتۇرۇش ياكى قورقۇتۇش ئۈچۈن تۇرمىدىم، لېكىن 
ئارام  تهمىيمۇددارى ماڭا كېلىپ خۇشاللىق بىر خهۋهرنى يهتكۈزدى، مهن بۇ خهۋهردىن خۇشال بولۇپ، قهلبىم

تېپىپ، چۈشته ئۇخلىيالمىدىم، پهيغهمبىرىڭالرنىڭ بۇ خۇشاللىقنى سىلهرگه يهتكۈزۈشنى ياخشى كۆردۈم، 
دىققهت قىلىڭالر، ھهقىقهتهن تهمىيمۇددارى ماڭا مۇنداق خهۋهر قىلدى، شامال ئۇالرنى كېمىسى بىلهن ئۇالر 

ېقىن بىر جايدا ئولتۇرۇپتۇ، يهنى كېمىسىنىڭ بىر ئارالغا ئاپىرىپ قويۇپتۇ، ئۇالر كېمىسىگه يتونۇمايدىغان 
بىخهتهر قايدا ئولتۇرۇپ، مهلۇم بىر ئارالغا چىقىپتۇ، ناگاھان ئۇالر يۇڭلۇق، يۇڭلىرى، چاچ، تۈكلىرى ناھايىتى 
قويۇق ھهم كۆپ بىر مهخلۇققا ئۇچراپتۇ، ئۇالر بۇ مهخلۇقنىڭ ئهر يا ئاياللىقىنى بىلمهيدىكهن، ئۇالر ئۇنىڭغا 

دهپتۇ، ئۇالر، ئۇنداق بولسا، بىزگه بىرهر ) دهججالنىڭ جاسۇسى(مهن جاسۇس : ؟ دهپ سوراپتۇ، ئۇسهن نېمه
خهۋهر دهپ بهرگىن دهپتۇ، ئۇ، مهن سىلهرگه بىرهر خهۋهرنى دهپ بهرمهيمهن، سىلهردىنمۇ خهۋهر تهلهپ 

كېلىپ قاپسىلهر، كۆپ قىلمايمهن، لېكىن، بۇ غاردا خهۋهر بار، سىلهر جاھىلالرچه ئېزىپ بۇ جايغا يېقىن 
مۇشهققهت تارتىپسىلهر، بۇ غارغا بېرىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ئىچىده سىلهرنىڭ خهۋىرىڭالرنى كۈتۈپ، 

چېكىپ تۇرغان سىلهرگىمۇ خهۋهر يهتكۈزمهكچى بولغان بىر كىشى بار دهپتۇ، ئۇالر كېلىپ، ئىچىگه   ئىشتىياق
تۇرغۇدهك، شهيخ شهنلهر بىلهن باغالپ قويۇلغان بىر قېرى كى –كىرسه، ئۇ غاردا قاتتىق باغالقلىق، زهنجىر 

قايغۇسىنى شىكايهتلىرىنى ئاشكارىالپ تۇرۇپتۇ، ئۇ سىلهر قهيهردىن كهلدىڭالر؟ دهپ  –بۇ قېرى، غهم 
سوراپتۇ، ئۇالر، شامدىن دهپتۇ، ئۇ؛ ئهرهبلهر نېمه قىلىۋاتىدۇ؟ دهپتۇ، ئۇالر؛ مانا بىز ئهرهبلهر، نېمىدىن 

دهپتۇ، ئۇ؛ ئاراڭالردا ئاشكارا بولۇپ چىققان بىر كىشى بار، ئۇ نېمه ئىش قىلىۋاتىدۇ؟ دهپ سورايسهن؟ 
غالىب بىلهن قارشىلىشىپ، ئۇرۇش قىلغان، ئالالھ ئۇنى ئۇالر ئۈستىدىن قهۋم سوراپتۇ، ئۇالر؛ ياخشى، ئۇ بىر 

ر دېدى، ئۇ؛ زهغره قۇدۇقىغا قىلدى، بۈگۈن ئۇالرنىڭ ئىشى ئۆم، ئىتتىپاقتۇر، ئىالھى بىردۇر، دىينى بىردۇ
نېمه بولدى؟ دېدى، ئۇالر؛ ياخشى، كىشىلهر ئۇ قۇدۇقتىن زىرائهتلىرىنى سۇغۇرۇۋاتىدۇ، سۇ، ئىچىملىك 

ئۇ، ئهممان قۇدۇقىچۇ؟ بىيسان خورمىلىرىچۇ؟ دېدى، ئۇالر؛ بۇ باغالر ھهر يىلى    سۇ ئېلىۋاتىدۇ دېسه،  ئۈچۈن
تېشىپ كۆپلۈكىدىن ېڭىزى نېمه بولدى؟ دهپ سورىدى، ئۇالر سۈيىنىڭ بېرىۋاتىدۇ دېدى، ئۇ تهبرىييه دمېۋه 

كېتهي دهپ قالدى دېدى، ئاندىن ئۇ ھهسرهتلىك ھالدا قاتتىق ئۈچ قېتىم تىندى، ۋه مۇنداق دېدى، ئهگهر 
قويماي، بارلىق زېمىن مهن مۇشۇ باغالقدىن بوشانسام، قېچىپ قۇتۇلسام، مۇشۇ ئىككى پۇتۇم بىلهن ھېچبىر 

دهسسهيمهن، يهنى پۈتۈن جايغا بارىمهن، لېكىن، تهييىبهت بۇنىڭدىن مۇستهسنا، ماڭا ئۇ جايغا غا زېمىن
كىرىشكه يول يوق دېدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۆزنى داۋام قىلىپ، مېنىڭ خۇشاللىقىم 

شۇدۇر، دېگهن دىينه تهييىبهت مانا مۇشۇ يهرگه يهتتى، مهن مۇشۇ ئاخىرقى سۆزگه خۇشال بولدۇم، مانا بۇ مه
جېنىم ئىلىكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهدىينىدىكى ھهربىر تار يول، كهڭ يول، تاغ، يايالق 

سۇغۇرۇپ، غىالپسىز ھالدا تۇتۇپ تۇرىدۇ، قىلىچىنى بولسۇن، ھهممىال جايدا پهرىشتىلهر قىيامهت كۈنىگىچه 
ھهدىس،  – 4064ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 26083ئهھمهد دېدى، ) شۇنىڭ ئۈچۈن دهججال كىرهلمهيدۇ(

  .ھهدىس، مۇسلىمدىمۇ ئوخشىشى باردۇر، سهھىھ – 2179ھهدىس، تىرمىزى  – 3767ئهبۇ داۋۇد 

 ) ���� ( $(� BZ &'<� N) �i*@ 	G "Z L sZ ) ! �� (M�0�[ \� �   

ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهس. 2509
قىلىشىپ، ئويناشقان بولساممۇ، چاقچاق ھهقىقهتهن مهن گهرچه سىلهر بىلهن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قىلىمهن، ئهھمهد، تىرمىزى چاقچاق سۆزلهيمهن، پهقهت ھهق سۆز قىلىپال،  ھهقىقهتنىيهنىال ھهقنى، 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (B L 9_R�$� ��Q� B sZ G~�	 �@��  ) P �� " G �� (W)	I \� �   

ئهبۇ راپىئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2510
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بۇ (ھهقىقهتهن مهن ئهھدىنى بۇزمايمهن، ماڭا ئهۋهتىلگهن ئهلچىنى تۇتۇپ قالمايمهن،  :دېگهنمۇنداق 
كهتمهيمهن  قايتىپلهرنىڭ ئهلچىسى بولۇپ كېلىپ، مهن مۇسۇلمان بولىمهن، ھهدىسنى ئهبۇ راپىئ قۇرهيىش

ھهدىس، نهسهئى، ئىبنى ھهببان،  – 22737ھهدىس، ئهھمهد  – 2377ئهبۇ داۋۇد ) دېگهنده دېگهندۇر 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (89R� �/ �0u��$� 	L9*<$) �i�) j{$(� I9< $/ 8IG� B sZ : �  L �i� \� G'R�/ ��	 �ie9� $/ L I$  89� 	'i�´ L
 q'<9m) ) �� q ! �� ( .+0u� � .  

ھۇزهيفه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2511
لىكىنى مىقدارىنىڭ قانچىلىك ئىكهنۋاقتىمنىڭ ھهقىقهتهن مهن ئاراڭالردا ھايات قالىدىغان  :دېگهنمۇنداق 

كېيىن ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهردىن ئىبارهت ئىككى كىشىگه ئىقتىدا قىلىپ  مهندىنبىلهلمهيمهن، 
ئهگىشىڭالر، ئهممارنىڭ ھىدايىتىگه، يېتهكلىشىگه چىڭ ئېسىلىڭالر، سىلهرگه ئىبنى مهسئۇد سۆزلهپ بهرگهن 

  .ھهببان توپلىغان، سهھىھسۆزلهرنى تهستىقالپ ئىشنىڭالر، ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى 
 ) ���� ( I'g 4�  9_V� B sZ ) P � ( yF� �� "$R1�	 � .  

نۇئمان ئىبنى بۇشهير رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2512
بۇ (مايمهن، زۇلۇمغا گۇۋاھچى بول –ھهقىقهتهن مهن ناھهق ئىشقا، جهۋرى  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .بهيھهقى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) دېگهن ئادىل، تهڭ نهرسه بهرمىگهنده  بالىلىرىغاھهدىسنى ئۇ 
 ) ���� ( �$�1�	 �)$�� B sZ ) q " ! (.(�<I >1� .�/� �   

ھى ئۇمهييه تهبىنتى رهققه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي. 2513
ھهقىقهتهن مهن ئايالالر بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشمهيمهن، تىرمىزى، نهسهئى،  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش  ئايالالرئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن ئهجنهبى، يات 
  .ھارامدۇر، ئانىسى ياكى ھاممىسى ياكى ئايالى بولسا بولىدۇ

 ) ���� ( P�F/ .09[ n@<� B sZ ) �� (?�$/ �� �RD �   

كهئبنى ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2514
ھهقىقهتهن مهن مۇشرىك كىشىنىڭ يهنى ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهن كىشىنىڭ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بۇ سهھىھ ھهدىسدىن، ئالالھنى بار دهپ تۇرۇپ، . تهبرانى توپلىغان، سهھىھ ھهدىيسىنى قوبۇل قىلمايمهن،
، ئالالھنى پهقهت يوق دهپال ئىنكار بولساشېرىك كهلتۈرگهن كىشىنىڭ ھهدىيىسىنى قوبۇل قىلىش ھارام 

قىلغان كىشىنىڭ ھهدىيىسىنى تېخىمۇ قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ، مۇشرىكنىڭ ھهدىيىسىنى قوبۇل قىلىش 
سىدا بۇخارىدا ھهدىس ۋه مهخسۇس باب بار، لېكىن، ئۇ مهنسۇخ بولۇشى كۈچكه ئىگه ئهمهس بولۇشى توغرى

كۆرىدۇ مۇمكىن، ياكى ئهھۋالالر ئوخشاشمايدۇ، ئىسالم دىنى شۇ كىشىنىڭ ئهھۋالى، شارائىتىغا قاراپ ئىش 
  .، توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ، بۇ ھهدىس سهھىھ، ئهمهل قىاليلى

 ) ���� (  4]� MNm�	 �  �i,� �i�/ nD � ) � ( 4,'/ \� � .  
ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2515
ھهقىقهتهن مهن ھهرقانداق مهست قىلغۇچىدىن توسىمهن، نامازدىن بىخۇت قىلىپ  :دېگهنمۇنداق 

  .رىدىغان نهرسىدىن توسىمهن، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھقويىدىغان، غهپلهتته، مهست قالدۇ
 ) ���� ( ILb�	 �  �D$]� ) �� (.0L$R/ �   

مۇئاۋىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2516
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ يالغان گۇۋاھلىق بېرىشدىن توسىمهن، سىلهرنىھهقىقهتهن مهن  :دېگهنمۇنداق 
 ) ���� (p/'0 �$�� �  �D$]� : 4��A	 L �r+�	 ) d (9�R, \� �   
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2517
ت ئىككى كۈنده روزا مهن سىلهرنى روزا ھېيت كۈنى، قۇربان ھېيت كۈنىدىن ئىباره   :دېگهنمۇنداق 

  .ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ) ئىتتىپاققا كهلدىدېگهنگه بۇ كۈنلهرده روزا تۇتۇش ھارام (، تۇتۇشدىن توسىمهن
 ) ���� ( qy�D �i,� $/ n��< �  �D$]� ) " (9R, �   

هسهللهم سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ رهسۇلۇلالھسهئدى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 2518
مهن كۆپ ئىچسه مهست قىلغان نهرسىنىڭ ئىزىدىنمۇ توسىمهن، يهنى مهن سىلهرنى كۆپ   :دېگهنمۇنداق 

مهست قىلدىغان نهرسىنىڭ كۆپىمۇ، ئېزىمۇ (توسىمهن ئازراقىدىنمۇ ئىچسه مهست قىلىدىغان نهرسىنىڭ 
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ئوخشاش ھارام

 ) ���� (	 L >UV $¦ �9�	 �]� ���  �	 �,	 �DY ) " (7$� �� 89  �   

ئهدىي ئىبنى ھاتهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2519
قاننى سهن خالىغان نهرسه بىلهن تۆككىن، بوغۇزلىماقچى بولغان نهرسىگه  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ھايۋاننى بوغۇزلىماقچى بولغان نهرسىدىن تىرناق بىلهن (، دېگىن لالھ ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئهسلىگىن، بىسمى
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) سۆڭهك چهكلىنىدۇ، باشقىسى دۇرۇس

 ) ���� ( 4���	 	'+ � L 3I	'F�	 	'i]	 ) § (�  ��	 �   

ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2520
 – 5443بۇرۇتنى قىرقىپ ئېلىپ تۇرۇڭالر، ساقالنى بولسا، كامىل قويۇڭالر، بۇخارى  :دېگهنمۇنداق 

 3667ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 12ھهدىس، نهسهئى  – 2688ھهدىس، تىرمىزى  – 381ھهدىس، مۇسلىم 
  .ھهدىس، سهھىھ – 5716ھهدىس، ئهھمهد  –

 ) ���� (a ����	 ²�  b*[	 Y$R/ �� 9R, !' ) � �� ( ��� �  ) q " � �� ( ��$g � .  
ئهنهس، جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2521

ئۆلۈمى ئۈچۈن رهھمانتائاالنىڭ ئهرشى تهۋرهپ كهتتى،  مۇئازنىڭسهئدى ئىبنى  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئهنه شۇنداق كىشى ئۈچۈنمۇ . ھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھئهھمهد، مۇسلىم، بهي

  .تارايغان تهقۋالىقتا چىڭ تۇرۇڭالر، قهبره ئازابىدىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهڭالر  قهبره
 ) ���� ( ?R/ O9(�	 �LI "h) pD�Fa	 ¯[	¡  "$�� ��$<¡  ) " � �� ( �	~�	 �  .  

لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، بهررائى رهزىيه. 2522
ھهقىقهتهن پاك روھ، جىبرىئىل سهن بىلهن بىلله ياردهم بېرىدۇ،  :دېگهنشائىرغا مۇنداق دېگهن ھهسسان 

لى ئهس. سهن مۇشرىكالرغا قارشى ھهجۋى شېئىر ئوقۇغىن، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
ئىش مۇنداق ئىدى، مۇشرىك، دىنسىزالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشتا مۇسۇلمان ئهسكهرلهر ئارىسىدا مۇنداق 

، ئوڭ قانات، سول قانات، ئهسكهر باشلىقلىرى، ئاالھىده گېنېرال ، قوماندان كىشىلهر بولۇشى كېرهك، 
ياردهمچى قىسىم، يوشۇرۇن قىسىم، قارغا ئېلىش ئهترىتى، ھۇجۇمچى قىسىم، ئالدىنقى سهپ، ئارقا سهپ، 

جاسۇسالر، تهربىيىلهنگهن قىسىم، قۇرۇقلۇق، ھاۋا، دېڭىز ئارمىيىلىرى، مهخسۇس مۇداپىئه كۈچ، 
ئاالقه قىلغۇچى قىسىم،  –دورا توشۇغۇچى قىسىم، ئۇچۇر  –رازۋىدچىكالر، زاپاس قىسىم تهمىنات، ئوق 

، مولال ئالىمالر، مۇتهخهسسىسلهر ، ئىنجىنىر، رالر دوكتوئۇندىن باشقا مهخسۇس دهئۋهتچىلهر ۋائىزالر، ئالىم،
مهخسۇس جىھاد ئايىتىنى ئوقۇيدىغان قارىيالر، مۇھهددىس، ھهدىسشۇناسالر، ھهتتا ھهسساندهك شائىرالر، 

  .دۇمباقچى قىسىم، كىشىلهرنى قىزىقتۇرىدىغان باتۇرالر،ئىلغار قورال ياراقالر،ھهتتا يادرو قورالالر بولۇشى الزىم
 )����  ( n@1�	 EVI �/ �_��  9V� ��h) $F0�< ¯[	 ) � (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2523
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بهر، قۇرهيىشلهرگه يهنى شۇ    ئۇالرنىڭ ھهجۋى شېئىرى ئارقىلىق ئهدىۋىنى :دېگهنھهسسانغا مۇنداق 
، قاتتىقراقتۇرغا قارشى ھهجۋى شېئىر ئوقۇغىن، ھهقىقهتهن ئۇ ئۇالرغا ئوقيا ئېتىلغاندىنمۇ چاغدىكى مۇشرىكالر

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) چۈنكى، ئاساسى جهڭ روھ، ئىدىيىده بولىدۇ( .ئوق ياغقاندىنمۇ قاتتىق، چىڭ تۇيۇلىدۇ
 ) ���� (O$1�	 KZ 9_ � j�R� �_*�DL� n�» X 3�< W@, �/ j�  	'(0�[�  ) § (.F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2524
مېنىڭ ئۈستۈمگه بوغۇچلىرى يېشىلىپ باقمىغان، ئاغزى ئېچىلىپ  :دېگهنقاتتىق ئاغرىپ قالغاندا مۇنداق 

مهن كىشىلهرگه نهسىھهت،   )سۇ قۇيۇڭالرۇن توليهنى لىق يهتته (سۇ قۇيۇڭالر، تولۇن باقمىغان يهتته 
  .ۋهسىيهت قىلىشىم مۇمكىن، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ، بۇ سۇ بىلهن داۋاالش

 ) ��� (.12	 n[� : ��$�e 4�@5 B L ��$@V ¿+0 B n�D G�/ G�g ) ! ( M�0�[ \� � .  
ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهس. 2525
قولتۇق، (جهننهت ئهھلىنىڭ بولسا، جهسهد، بهدهنلىرىده تۈك يوقتۇر،  :دېگهنمۇنداق   ۋهسهللهم

، شۇنداق گۈزهل، مهقسهت ئىڭىكىدىمۇ تۈك يوق، يهنى ساقال يوقتۇر، ) ئهۋرهتلىرىدىمۇ زادى تۈك يوقتۇر
ۈزهللىك، تهنلىرىنىڭ قۇۋۋىتى تۈگىمهيدۇ، كىيىملىرى چىرايلىق، ئۇالرنىڭ ياشلىقلىرى تۈگىمهيدۇ، چىراي گ

بولسىمۇ دېگهن ھهدىس، ھهسهن  – 9006ھهدىس، ئهھمهد  – 2462كونىرىمايدۇ، چىرىمايدۇ، تىرمىزى 
  .بۇ ھهدىسنىڭ ئايهتته شاھىدى بار، جهننهتته جهننهت ئهھلى خالىغان نهرسه باردۇر
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مهسئۇد، ئهبۇ مۇسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت  ئىبنىئىبنى ئابباس،    بۇرهيرهت. 2526
سهپتۇر،  120جهننهت ئهھلى  :دېگهنقىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

يهنى مۇھهممهدىييه سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم (سهپ كىشى مۇشۇ ئۈممهتتىن بولىدۇ،  80ئۇالردىن 
ئالالھقا چهكسىز شۈكرى، ھهمدۇ (سهف كىشى باشقا ئۈممهتلهردىن بولىدۇ،  40قالغان ) ئۈممىتىدىن بولىدۇ

  .رانى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم، تهب) ساناالر بولسۇن –
 ) ���� ( '[ L 	�V O$1�	 �$1e �/ ���Y� K$R5 �	 x/ �/ I$1�	 n[� L W�0 '[ L 	yQ O$1�	 �$1e �/ ���Y� K$R5 �	 x/ �/ .12	 n[�
 W�0 ) q (O$@  ��	 �   

دۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى. 2527
ئالالھتائاال ئۇنىڭ ئىككى قۇلىقىغا كىشىلهرنىڭ دېگهن  ئهھلىھهقىقهتهن جهننهت  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

مهدھىيه، ماختاشلىرىدىن ياخشىلىقنى لىق توللىۋهتكهن كىشى بولۇپ، ئۇ شۇ مهدھىيه، ماختاشتىكى 
دوۋزاخ ئهھلى ) هننهت ئهھلىنىڭ ئاالمىتى بولىدۇ، ياخشى گۇۋاھلىق، جبۇ(ياخشىلىقالرنى ئاڭالپ تۇرىدۇ، 

بولسا، ئالالھ ئۇنىڭ ئىككى قۇلىقىغا كىشىلهرنىڭ يامانلىق بىلهن گۇۋاھلىق بېرىپ، ئهيىبلهشلىرىنى لىق 
بېرىلگهن بۇ يامانلىق بىلهن (توللىۋهتكهن كىشى بولۇپ، ئۇ كىشىلهرنىڭ ئهيىبلهشلىرىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ، 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) اھلىق، دوۋزاخ ئهھلى ئىكهنلىكىنىڭ ئاالمىتى بولىدۇگۇۋ
 ) ���� ( �*�$Q L �	 n[� "6�(�	 n[� ) �*£�F/ � I9�� �� �,$(�	 '�� ( j�  �  .  

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2528
دېگهن ئىمام ئىبنى ئهسىير، بۇ ئهھلى (قۇرئان ئهھلى، ئالالھنىڭ ئهھلى، خاس كىشىلىرى بولدى  :دېگهن

  .ئهبۇلقاسىم ھهيدهر توپلىغان، سهھىھ) دېگهن بولىدۇ دېگهن ئهۋلىيالىرى، يېقىن دوستلىرى 
 ) ���� ("'�'�`a	 �$+R��	 .12	 n[� L ~i*�/ Ð	'g 8�wRg nD I$1�	 n[�) W�$< ��	P(?�$/ �� .<	�, �   

سوراقهت ئىبنى مالىك رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2529
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ھهرقانداق سۆزى قوپال، چوڭچى، مۇتهكهببىر، پهخىرلىنىپ دېگهن دوۋزاخ ئهھلى  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
پ، ئالالھ يولىدا بهرمهيدىغان، كىشىلهرنى ماڭىدىغان، كىبىر قىلىدىغان، مالنى كۆپلهپ توپال

، ئاجىز، دائىم ياۋاش كهمسىتىدىغان، ھهقىقهتنى ئىنكار قىلىدىغان كىشىلهردۇر، جهننهت ئهھلى بولسا، 
مهغلۇپ بولۇپ باشقىالر تهرهپدىن بوزهك قىلىنىدىغان، زۇلۇم قىلىنىدىغان كىشىلهردۇر، ئىبنى قانىئ، ھاكىم 

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ��� ( . $� W�� L M9U)� p�� L $�'�< �I� ���	 n[� ) �� (�/$  �� .@(  �   

ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2530
لىپ، يهمهن ئهھلى قهلبى يۇمشاق، دىللىرى مۇاليىم، ھهقىقهتنى ئاسان قوبۇل قى :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قىلىدىغان كىشىلهردۇر، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن ئىتائهتئاڭالپ 
��Q� ¢�  � ��a	 .�$r*,	 $���	 SI� "Z L �/� �i10 8u�$D $���	 "'[�)H��'*�	 � H�F�	 '�� (M�0�[ \� �   

يھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله. 2531
جازانه، ئۆسۈم يىگۈچىنىڭ ئهڭ يهڭگىل جىنايىتى ئۆز ئانىسىنى نىكاھىغا ئالغان  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 –كىشىگه ئوخشايدۇ، ھهقىقهتهن ئهڭ چوڭ جازانه ئۆسۈم بولسا، مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ مېلىغا، يۈز 
  .ئابرۇيىنى سېتىشمۇ جازانه ئۆسۈمدۇر يۈز .ئهبۇششهيىخ توپلىغان،ھهسهن .اجاۋۇز قىلىشتۇرئابرۇيىغا ھهقسىز ت

 �z$/G $_1/ j�`0 I$� �/ p�R1� nR*1/ '[ L ��$� '�� $�	u  I$1�	 n[� "'[� ) � �� ( O$@  ��	 � .  
ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2532

ئازابى ئهڭ يهڭگىلرهكى، ئهبۇ تالىپ بولۇپ، ئۇنىڭغا ئوتتىن  نىڭئهھلىدوۋزاخ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قاينايدۇ، ئهھمهد، مېڭىسى ئۇنىڭ دىمىغى، قىزىقلىقىدىن ئىككى ئاياغ كىيدۈرۈلىدۇ، ئۇ ئىككى ئاياغنىڭ 

  ).ئهگهر رهسۇلۇلالھ شاپائهت قىلمىغان بولسا، دوۋزاخنىڭ ئهڭ ئاستىغا چۈشهتتى. (مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
'[��z$/G $_1/ j�`0 "$5�� ��/9< «�� � W�'0 ngI ./$�(�	 �'0 $�	u  I$1�	 n[� " )� �� (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2533
هكى، ئىككى قهدىمىنىڭ كۈنى دوۋزاخ ئهھلىنىڭ ئازابى ئهڭ يهڭگىلر قىيامهت :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئاستىغا، ئىككى پۇتىنىڭ ئالقىنىغا ئىككى چوغ قويۇلىدىغان كىشى بولۇپ، بۇ ئىككى چوغدىن ئۇنىڭ مېڭىسى 
  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) خۇددى چۆگۈن قاينىغاندهك(قايناپ كېتىدۇ، 

 = .���	 ?@�< �/ �	 db� "� ?� ?�/�L� ) q � �� (.F{$  �   

بىز كىچىك بالىلىرىمىزنى قهۋم ائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهلۇم بىر ئ. 2534
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئالالھ قهلبىڭدىن رهھمهتنى تارتىپ دېگهنده سۆيۈپ قويمايمىز 

 – 3655، ئىبنى ماجه ھهدىس – 23272، ئهھمهد دېگهن ، مهن ساڭا قانداق ئىگه بوالاليمهن ئېلىۋهتسه
  .ھهدىس، بهيھهقىمۇ توپلىغان، سهھىھ
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هيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهل. 2535
سىلهر شۇنداق قىالمسىلهر؟ يهنى سۇنى يهرگه تۆكۈپ، ئۆزلهت قىالمسىلهر؟ ئۇنى   :دېگهنمۇنداق 

سىلهرگه ھېچقىسى يوق، ياكى ئۇنداق قىلماسلىقىڭالردا سىلهرگه ھىچ ئىش يوق، چۈنكى،  قىلىشىڭالردا
قۇم دۇنياغا چىقىدۇ، بهيھهقى ئالالھ بىرهر جاننىڭ دۇنياغا چىقىشىنى پۈتۈۋهتكهن بولسا، ئۇ جان چو

  .توپلىغان، سهھىھ، بۇ مهسىلىنى بىز سۆزلىگهن، كىيىن يهنه سۆزلهيمىز
 ) ���� ( �^+�	 n@< 	L�5L� ) P " ( 9�R, \� �  ) E[ P (�  ��	 �   

ئهبۇ سهئىد، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2536
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سۈبھىدىن بۇرۇن يهنى ناماز بامداتتىن بۇرۇن ۋىتىر ئوقۇڭالر، نهسهئى،  :دېگهنيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهله
  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( 	'�@m5 "� n@< 	L�5L� ) q ! � �� (9�R, \� �   

ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 2537
) يهنى سۈبھىدىن بۇرۇن(ئوقۇشۇڭالردىن بۇرۇن، ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇڭالر  نامىزىبامدات  :دېگهنمۇنداق 

  .ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �5'�	 �c �5L �	 "Z "6�(�	 n[� $0 	L�5L� ) G (G'R�/ ��	 �   

ۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئىبنى مهسئ. 2538
ئى قۇرئان ئهھلى، قۇرئان قىرائهت قىلىش بىلهن ۋىتىر ئوقۇڭالر، تهھهججۇد  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھكۆرىدۇ ئوقۇڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ تاق، بىردۇر، تاقنى ياخشى 
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2539
ىقى ئۈچۈن دوستلىشىش، ئالالھ تۇتقىسى، ئالالھ رازىل مۇستهھكهمئىماننىڭ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

رازىلىقىنى دهپ دۈشمهن تۇتۇش، ئالالھ يولىدا ياخشى كۆرۈپ، دوست تۇتۇش، ئالالھ ئهززه ۋهجهللىنىڭ 
  .يولىدا دۈشمهن تۇتۇش ئۆچ كۆرۈشتۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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زۇبهيىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 2540
ئالالھنىڭ ئهلچىسىگه قىلىنغان ئىشالر يهنى جاراھهت،  :دېگهن مۇنداقكۈنى تهلھهنى مهدھىيلهپ، ئۇھۇد 

مۇقىم قىلدى، ھهقلىق بولۇۋالدى  مۇشهققهت قىلىنغان چاغدا، تهلھه ئۆزىگه جهننهتنى ئالالھنىڭ ساۋابىنى
  .ھهدىس، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن – 1342ھهدىس، ئهھمهد  – 3671، تىرمىزى دېگهن 
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، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىيهزىيد سهئىد ئىبنى . 2541
سالىھ، ياخشى كىشىسىدىن ھايا قىلغاندهك، ئالالھتائاالدىن قهۋمىڭنىڭ مهن ساڭا  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

برانى، بهيھهقى ھهسهن ئىبنى سوفىيان، ته) ئالالھتىنال ھايا قىلغىن(ھايا قىلىشىڭغا ۋهسىيهت قىلىمهن، 
  .توپلىغان، سهھىھ
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جۇرمۇز ئىبنى ئهۋسهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2542
مهيلى ئىنسان، (هت قىلىمهن، سېنىڭ لهنهت قىلغۇچى بولماسلىقىڭغا ۋهسىي مهن :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئهھمهد، تهبرانى، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ) مهيلى ھايۋان بولسۇن، لهنهت قىلما
� ?�LI ��h) "6�(�	 MLN5 L K$R5 �	 �Du� ?��  L �N,�	 .��$@[I ��h) G$_2$� ?��  L �jV nD O�I ��h) K$R5 �	 |'(*� ?��L� 

A	 � P�DY L �$��	 ¢I ) �� (9�R, \� �   

ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2543
ئالالھقا تهقۋادار بولۇشۇڭنى ۋهسىيهت قىلىمهن، ھهقىقهتهن ئۇ، بارلىق ئىشنىڭ  ساڭامهن  :دېگهنمۇنداق 

م تۇتقىن، ئۇ ئىسالم دىنىنىڭ راھىبلىقىدۇر، ئالالھنى ئهسلهپ، بېشىدۇر، ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشنى الزى
 –زىكرى ئېيتىشىڭنى، قۇرئان تىالۋىتىنى الزىم تۇتقىن، ھهقىقهتهن بۇ سېنىڭ ئاسماندىكى روھىڭ، راھهت 

  .پاراغهت، رىزقىڭ، دۇنيادىكى شۆھرىتىڭ، زىكرىڭدۇر، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2544
تهقۋادار بولۇشۇڭنى ۋهسىيهت قىلىمهن، ئىشىڭنىڭ  قورقۇپ، ئالالھدىنمۇنداق ۋهسىيهت قىلغان، مهن ساڭا 

يوشۇرۇنلىرىدا ئاشكارا بولغانلىرىدىمۇ مهخپى بولسۇن، ئاشكارا بولسۇن، تهقۋادار بولغىن، يامانلىق قىلىپ 
سالساڭ، ئارقىدىنال ياخشىلىق قىل، ھهرگىز كىشىدىن نهرسه سورىما، ئامانهتنى خىيانهت قىلىپ، ئېلىۋالما، 

ئارىسىدا ھۆكۈمدار قازى بولمىغىن، ھۆكۈم قىلمىغىن، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن، مۇھىم  ئىككى كىشىنىڭ
نۇقتىسى تهقۋادار بولۇش، ياخشىلىق قىلىش، نهرسه سورىماسلىق، ئامانهتكه خىيانهت قىلماسلىق، ھاكىم، 

  .قازىلىقدىن ھهزهر قىلىش
 ) ��� ( ¥�V nD 4�  y@i*�	 L K$R5 �	 |'(*� ?��L� ) q ( M�0�[ \� � .  

ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2545
ئېگىز مهن ساڭا ئالالھتائاالغا تهقۋادار بولۇشۇڭنى ئالالھدىنال قورقۇشۇڭنى ھهربىر  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئېيتىپ، ئۇلۇغلۇشىڭنى تهكبىر قازانغاندا ئالالھقا ياكى شهرهپلىك ئىشنى قىلىپ، نهتىجه  چىققانداجايغا 
  .ۋهسىيهت قىلىمهن، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2546
ئاندىن ئۇالرغا يېقىن بولغان تابىئىنالرنى ئاندىن ئۇالرغا يېقىن  ساھابىلىرىمنىمهن سىلهرگه  :ندېگهمۇنداق 

بولغان ئهتبائالرنى الزىم تۇتۇشۇڭالرنى ۋهسىيهت قىلىمهن، ئاندىن كېيىن، يالغانچىلىق ئاشكارا يامراپ 
لىق تهلهپ قىلىنمىسىمۇ كېتىدۇ، ھهتتا، كىشى قهسهم تهلهپ قىلىنمىسىمۇ قهسهم قىلىپ كېتىدۇ، گۇۋاھ

، ئهر كىشى ئايال كىشى بىلهن يالغۇز، خالىي جايغا بولۇڭالركى گۇۋاھچى يالغان گۇۋاھلىق بېرىدۇ، ئاگاھ 
ئاندىن كېيىن، ئۈچىلىسى (چىقمىسۇن، ئۇنداق قىلماي خالىي جايغا چىقسا، ئۈچىنچىسى شهيتان بولىدۇ، 

، تهپرىقچىلىق، بۆلگۈنچىلىكدىن قاتتىق ھهزهر قىلىڭالر، سىلهر جامائهتنى الزىم تۇتۇڭالر) شهيتان بولىدۇ
ھهقىقهتهن شهيتان يالغۇز كىشى بىلهن بىلله بولىدۇ، ئىككى كىشىدىن يىراقراق تۇرىدۇ، كىم جهننهتنىڭ 

بولۇپمۇ خهلىپه جامائىتىنى الزىم (ئهڭ ياخشىسىنى قاپ ئوتتۇرىسىنى ئىراده قىلسا، جامائهتنى الزىم تۇتسۇن، 
كىمنى ياخشىلىق قىلىشى، خۇرسهن خۇشال قىلسا، يامانلىقى خاپا قىلسا، ئهنه شۇ كىشى ) تۇتسۇن

ھهدىس، ھاكىممۇ  – 2091ھهدىس، تىرمىزى  – 2354ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 109مۆئمىندۇر، ئهھمهد 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2547
يهنى الزىم تۇتۇڭالر، ئۇالرغا ياخشىلىق (مهن سىلهرگه ئهنسارىالرنى ۋهسىيهت قىلىمهن،  :دېگهنمۇنداق 
 ھهقلهرنىسارىالر مېنىڭ سىرداشلىرىم ئىچكى خاس ئادهملىرىم، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىدىكى ئهن) قىلىڭالر

مهجبۇرىيهتلهرنى ئادا قىلىپ بولدى، ئۇالرنىڭ ھهقلىرى قېلىپ قالدى، ئۇالرنىڭ ياخشىلىق قىلغۇچىلىرىدىن 
ھهدىس، مۇسلىم  – 3515 قوبۇل قىلىڭالر، يامانلىقلىرى كۆرۈلۈپ قالسا، ئهپۇ قىلىپ ئۆتىۋېتىڭالر، بۇخارى

  .ھهدىس، سهھىھ – 13075ھهدىس، ئهھمهد  – 3842ھهدىس، تىرمىزى  – 4565
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ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2548
، خوشنىالرغا ياخشىلىق قىلىشنى ۋهسىيهت قىلىمهن، خهرائىتى سىلهرگهھهقىقهتهن  :دېگهنق مۇندا

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئىرباز ئىبنى سارىيهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2549
ئاالغا تهقۋادار بولۇشۇڭالرغا گهرچه سىلهرگه ھهبهشىستانلىق مهن سىلهرگه ئالالھتا :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئاڭالپ، ئىتائهت قىلىشىڭالرغا ) بۇيرىغىنى ھهق، ياخشىلىق بولسىال(قارا تهنلىك قۇل باشلىق بولسىمۇ، 
ۋهسىيهت قىلىمهن، ھهقىقهتهن سىلهردىن بىر كىشى مهندىن كېيىن ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈپ، ياشاپ قالسا، 

، شۇ چاغدا سىلهر مېنىڭ سۈننهت،  كۆرىدۇ، زىددىيهت، توقۇنۇشالرنى كۆرىدۇ پالرنى نۇرغۇن ئىختىال
بولۇپ، توغرا يولغا باشلىغۇچى خهلىپىلهرنىڭ يېتهكچى ھهدىسلىرىمنى، توغرا يول تاپقان ھىدايهت تاپقان 

شىڭالر بىلهن ئۇ سۈننهتكه مۇستهھكهم ئېسىلىڭالر، ئۇنى ئېزىق چى   سۈننهتلىرىنى الزىم تۇتۇڭالر، سىلهر
مهھكهم چىشلهڭالر، ئىشالرنىڭ يېڭىدىن پهيدا بولغانلىرىدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ھهرقانداق 

پهيدا بولغان ئىشالر بىدئهتتۇر، ھهرقانداق بىدئهت، زااللهت، ئازغۇنلۇق، بۇ بولسا، دوۋزاختا يېڭىدىن 
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه،  بولىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجه،

ھاكىم توپلىغان، بۇ ھهدىس سهھىھ، يۇقىرىدا سهھىھ مۇسلىم توپلىغان سهھىھ ھهدىس ئۆتۈپ كهتتى، بۇ 
  :ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى

  .ئالالھ يولىدا ھهقىقهتكه ۋهسىيهت قىلىش. 1
  .تهقۋالىققا ۋهسىيهت قىلىش. 2
كى ياكى پېقىر ياكى بىر ياش باال بولسىمۇ ھهقىقهتنى سۆزلىسه، ئاڭالپ، قۇل ياكى تۆۋهن تهبىقىدى. 3

  .نۇرغۇن ئىختىالپ ئىنسانالر تهرىپىدىن يۈز بېرىدۇ.ئىتائهت قىلىش بۇ بهك مۇھىم
  .ئىختىالپ ئاز ئهمهس، ئۇ نۇرغۇندۇر. 4
  .رئۇنى ھهل قىلىشنىڭ ئوبدان چارىسى قۇرئان، سهھىھ ھهدىس، سۈننهت، تولۇق ئىلىمدۇ. 5
  .خهلىپىلىك تۈزۈمى، ئىسالم ئۈممىتىگه مۇھىمدۇر. 6
  .خهلىپه توغرا يول تاپقان توغرا يولغا باشلىشى الزىم. 7
  .سۈننهتنى، ھهقىقهتنى بىرلىكنى، ئىتتىپاقلىقنى چىڭ تۇتۇش، مهھكهم تۇتۇپ تۇرۇش. 8
  .بىدئهت ئىشالردىن ھهزهر قىلىش. 9

بولغان ئىشالر بىدئهت، زااللهت بولۇپ، ئۇ، دوۋزاختا بولىدۇ،  ئهقىده ۋه ئىبادهتلهرده يېڭىدىن پهيدا. 10
  !ئهقىدىمىزنى، ئىبادهتلىرىمىزنى توغرا، رۇس قىاليلى

 ) ���� ( PIu1� ¥L� ) ! � �� (�  ��	 �   

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 2550
ئۆزۈڭگه بهرگهن نهزىر ۋهدىسى بولسىمۇ، ۋاپا قىلغىن، ئۇنى ئورۇنال، ئهھمهد،  –ئۆز  :ېگهندمۇنداق 

  .تىرمىزى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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ھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى سابىت ئىبنى زهھھاك رهزىيهلالھۇ ئهن. 2551
 –، ھهقىقهتهن ئالالھتائاالغا ئاسىي بولىدىغان، گۇناھ قىلغىنۋهدهڭگه ۋاپا  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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شۇنداقال ئادهم بالىسى ئىگه ) كاپارهت بېرىۋېتىدۇ(مهئسىيهت ۋهدىلىرىگه، نهزىرلهرگه ۋاپا قىلىش يوق، 
قهسهم كاپارهتنى (نهرسىلهرگه بهرگهن سهدىقه قىلىش، نهزىر ۋهدىسىگه ۋاپا قىلىش يوقتۇر،  بواللمىغان

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) بېرىدۇ
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھىلىنىدۇكى، ئۇ كىرىپ، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ق. 2552
دۇنياالرنىڭ كۆپىيىشىگه دۇئا قىلىشنى تهلهپ قىلغاندا، رهسۇلۇلالھ  –ۋهسهللهمگه ئىسالم ئۈچۈن مال 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئى خهتتاپ ئوغلى، سهن شهك قىلىۋاتامسهن؟ ئاۋۇالر بولسا، يهنى ئهھلى 
، نىسىۋېلىرى مۇشۇ ھاياتى دۇنيادىال نېئمهتلىرى  –بولسا، ئۆزلىرىنىڭ تهييىبات، نازۇ  كىتابالر مهجۇسىيالر

ئهھمهد، بهيھهقى، ) دېگهن بىزگه ئاخىرهت بېرىلىدۇ، سهن رازى ئهمهسمۇ (تېز بېرىلگهن كىشىلهردۇر، 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2553
ۋاپا قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ) ياخشىلىق ئۈچۈن قىلىنغان بولسىال(جاھالىيهتتكى قهسهملهرگه  :دېگهنمۇنداق 

هقهت، تېخىمۇ قاتتىقلىقنى زىياده قىلىدۇ، ئاندىن تېخىمۇ ۋاپا قىلىشقا توغرا كېلىدۇ، ئىسالم دىنى ئۇنىڭغا پ
ئىسالم دىنىدا قهسهمنى يېڭىدىن پهيدا قىلماڭالر، ياكى جاھالىيهت قهسهملىرىنى ئىسالم ئىچىده قىلماڭالر، 

  سهھىھئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان،
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جابىر ئىبنى سۇمرهت، ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2554
ھهر قاچان بىز، ئالالھ يولىدا جهڭگه چىقىپ كهتسهك،  :دېگهنداق سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇن

ئۇالردىن بىر كىشى جهڭدىن چېكىنىپ، ئارقىدا قالىدۇ، ئۇنىڭ قوچقار، چىشى قويغا ئارتىلغاندا ئاۋاز 
يهنى بۇ ئۇ مۇناپىقنىڭ جهڭگه چىقماي، شهھۋهتپهرهسلىك قىلىپ، (چىقارغاندهك، ئاۋاز چىقىرىشى باردۇر، 

ئۇ كىشى، ئۇ ) نىڭ ئايالى بىلهن ياكى پاھىشىۋاز بىلهن جىنسى مۇناسىۋهت قىلىشدىن كىنايهباشقىالر
بېرىدۇ، ئالالھ بىلهن قهسهمكى مهن ئۇنىڭغا قادىر ئازراقال ئايالالرنىڭ بىرىگه ناھايىتى ئاز نهرسه، سۈتتىن 

 – 3204اليمهن، مۇسلىم ئىسپات تۇرغۇزسام ئۇنى قاتتىق ئىبرهتلىك ئازاب –بولغىنىمدا ھۆججهت، دهلىل 
  .ھهدىس، سهھىھ – 3839ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 19873ھهدىس، ئهھمهد 

 ) ���� ( = "$�'e �i�i�L� ) q " � ( M�0�[ \� �  ) �� G �� (E�� �   

ئهبۇ ھۈرهيره، تهلهق رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2555
يهنى بىر كىيىمده ، تون رىداالردا ناماز .(دېگهن هم ،ھهممىڭالرنىڭ ئىككىدىن كىيىمى بارمۇ؟ئهلهيھى ۋهسهلل

بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ) بولىدۇدېگهن بولىۋېرىدۇ 
ڭ، ئۇزۇن پهلتۇ، رىداالر سهھىھ، ئايالالرمۇ بېشىغا رومال سالسا، پۇتىنىڭ دۈمبىسى يېپىلىپ تۇرغۇدهك كه

  .بىلهن ئىچىده كىيىم يوق ھالدا ناماز ئوقۇسا بولىدۇ
 ) ���� ( M$F� '� L XL� ) � �� ?�$/4  ( ��� �  ) § ( ¥'  �� ����	9@  � .  

ئهنهس، ئابدۇرهھمان ئىبنى ئهۋىف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2556
ۋهسهللهم توي قىلغان بىرسىگه گهرچه بىر قوي بىلهن بولسىمۇ توي تامىقى بهرگىن  سهللهلالھۇ ئهلهيھى

مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، بۇخارى تۆت ) قىلىش ئۈچۈن سۈننهتئېالن بۇ توي تامىقى، نىكاھنى (، دېگهن 
  .كىتاب توپلىغان
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 ) ��� (K$R5 �	 �$��L� : K$R5 �	 �DY 	L�I 	YZ �0u�	 ) ��i�	 (	 � O$@  ��  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2557
، ئۇالر كۆرۈلگهنده، ئالالھ ئهسلىنىدۇ، دېگهن ئالالھنىڭ دوستلىرى، ئهۋلىياالر  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ېتىدۇ، ياكى ئۇالر دائىم ئالالھنى يهنى ئۇالرنى باشقىالر كۆرسه، ئالالھنى ئهسلهپ، زىكرى ئېيتىپ ك
  .ھهكىيىم توپلىغان، ھهسهن) دېگهن ئايهتته، ئهۋلىيا، مۇتتهقى شۇ (ئهسلىگهن ھالدا كۆرۈلىدۇ، 

 ) ���� ( � 3uR) �_@�$� �[$_1) �0I$(a$� q'��< &'@�	 �/ �jV ��$�� 	YZ 	'�$D = n�{	�,Z v� ��$� 3$�� $/ >�  $/L�
 q~< ) " �� (	9@  � .1�� �� ����  

ئابدۇرهھمان ئىبنى ھهسهنهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2558
سهن بهنى ئىسرائىلالرنىڭ ساھىبىغا، باش بولغان كىشىسىگه يهتكهن  :دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

پ قالسا، ئۇنى قايچا بىلهن كېسهتتى، ئۇالرنى مۇسىبهتنى بىلمهمسهن، ئۇالرغا سۈيدۈكتىن بىرهر نهرسه تىگى
قهبرىده ) يهنى كېسىشتىن توسقان ئىدى(ئۇ ساھىبى، باش بولغۇچى، يۇرت ئاقساقىلى توسقان ئىدى، 

بۇ سهھىھ ھهدىسدىن قهبره ئازابى يهنىال سۈيدۈك . ئازابالندى، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
دىن بولىدىغانلىقى، بۇرۇنقى ئۈممهتلهرنىڭمۇ قهبره ئازابىدا تېگىشدىن، سۈيدۈكتىن ھهزهر قىلماسلىقى

  .ئازابلىنىۋاتقانلىقى چىقىدۇ
)���� (>�< = \I ���  >�I$V $/ >�  $/L� : 	�g� L M$D# �� ��Rg$) �*@@, L� �*1R� p��a	 8-) �F� $�� $�Z �_��	 ) � (.F{$  �   

ىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىل. 2559
قويۇپ دۇئا قىلغانلىقىمنى بىلمهمسهن؟ مهن مۇنداق دهپ شهرت سهن تېخى مېنىڭ رهببىمگه   :دېگهنمۇنداق 

ئهگهر مهن قايسى بىر مۇسۇلمانغا لهنهت قىلىپ . ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن بىر ئىنسان«دۇئا قىلدىم، 
تىلالپ، ئهيىبلهپ سالغان بولسام بۇ ئىشىمنى ئۇ كىشى ئۈچۈن گۇناھىدىن پاكالش  سالغان بولسام، ياكى

  .شۇدۇردېگىنى شهرت ئهگهر .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ» كاپارهت قىلىپ بهرسىله، ياخشىلىق قىلىپ بهرسىله
 ) ���� ( $��`/ �/ �F�	 d'�� !$0o	 &L� ) �� (./$/� \� �   

ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلال. 2560
ئاندىن (ئاالمهتلىرىنىڭ تۇنجىسى قۇياشنىڭ كىرگهن جايدىن چىقىشىدۇر،   قىيامهت :دېگهنمۇنداق 

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) كهينىدىن يۈز بېرىدۇ –قالغانلىرى كهينى 
 ) ���� ($DN[ O$1�	 &L� : ·0�<$DN[ ·0�< &L� L : ®�� n[� ) �� (C$R�	 �� L�  �   

ئهمرۇ ئىبنى ئاس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2561
كىشىلهرنىڭ تۇنجى قېتىم ھاالك بولىدىغانلىرى ) قىيامهت قايىم بولۇش ئۈچۈن( :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

شلهردىن تۇنجى بولۇپ ھاالك بولۇپ، يوقىلىدىغىنى مېنىڭ ئهھلى بهيتىمدۇر، تهبرانى قۇرهيىشتۇر، قۇرهيى
  .توپلىغان، سهھىھ

)���� ( �� I'+`/ �m�< .109/ "Lb`0 ®/� �/ ·�g &L� L 	'@gL� 9< ��@�	 "'@D�0 ®/� �/ ·�g &L�) § ("$��/ >1� �	�� �� �   

ت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهھهرهم ئۇممه . 2562
مېنىڭ ئۈممىتىمدىن جىھاد ئۈچۈن دېڭىزغا سهپهر قىلىدىغان تۇنجى قوشۇنالر ، ئالالھنىڭ  :دېگهنمۇنداق 

ساۋابىغا، جهننهتكه ھهقلىق بولىدۇ، ئېرىشىدۇ، مېنىڭ ئۈممىتىمدىن قهيسهرگه قارشى، ئۇنىڭ شهھىرىده 
  .لغان تۇنجى قوشۇنالرغا مهغپىرهت قىلىنىدۇ، كهچۈرىلىدۇ، بۇخارى توپلىغان، سهھىھئۇرۇش، غازات قى

 ) ��� ( "	I$g ./$�(�	 �'0 pmQ &L� ) �� (�/$  �� .@(  �   

ئۇقبهت ئىبنى ئامرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2563
بۇ ئىككىسى (ىيامهت كۈنى تۇنجى بولۇپ داۋالىشىدىغانالر يېقىن خوشنىالردۇر، ق :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) بىرىگه ئۆتۈپ تۇرغاچقا، تۇنجى بولۇپ داۋالىشىدۇ –يېقىن بولغاچقا، ھهققى بىر 
 � 8IG �D'D �/ ���� "'� 4�  .��$��	 L I9@�	 .��� �(�	 MI'� 4�  .12	 nQ95 M�/# &L� nD 4�  "$*gL# �_1/ ngI ni� �$��	
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2564
ئاينىڭ سۈرىتىده شۇنداق نۇرلۇق  تولۇنكۈنلۈك  14جهننهتكه كىرىدىغان تۇنجى جامائهتلهر  :دېگهنمۇنداق 

گۈزهل ھالدا كىرىدۇ، ئاندىن كېيىن، ئىككىنچى جامائهت بولسا، ئاسماندىكى نۇرلۇق يۇلتۇزالرنىڭ ئهڭ 
گۈزهلرهكىنىڭ رهڭگىده، نۇرىدا بولىدۇ، ئۇالردىن ھهربىر ئهر كىشىگه ئىككىدىن ئايال بېرىلىدۇ، ھهربىر 

شۇنداقتىمۇ ئۇالرنىڭ پاچىقىنىڭ يىلىكى شۇ تونالر، پاچاقلىرى  تون رىدا باردۇر، 70ئايالنىڭ ئۈستىده 
ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، ) ئۇالر شۇنداق گۈزهل، سۈزۈك، چىرايلىقتۇر(ئارقىسىدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، 

  ).سهھىھ مۇسلىمدا ئوخشىشى بار بولۇپ، بۇ ھهدىسدىن ئايالالر بهكال كۆپ يارىلىدىكهن دېيىلگهن
	 nQ95 M�/# &L� 9�	L ngI ��< 4�  ��'�< M�$�Z �$��	 � 8IG �D'D 9V-D �[�e� 4�  �0u�	 L I9@�	 .��� �(�	 MI'� 4�  .12
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2565
ئاينىڭ تولۇن ۈك كۈنل 14جهننهتكه كىرىدىغان تۇنجى قېتىمقى جامائهت،  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

سۈرىتىده شۇنداق نۇرلۇق، گۈزهلدۇر، ئۇالرنىڭ ئارقىدىن كىرىدىغانالر ئاسماندىكى نۇرى ئهڭ كۈچلۈك 
يۇلتۇزنىڭ نۇرىدا شۇنداق نۇرلۇق، گۈزهل بولىدۇ، ئۇالرنىڭ دىللىرى بىرال كىشىنىڭ دىلىدهك ئۇالرنىڭ 

ت، ھهسهت قىلىش يوق، ئۇالرنىڭ ھهربىرىنىڭ ئاداۋه –ئارىسىدا ئىختىالپ يوق، ئۆزئارا دۈشمهنلىك، ئۆچ 
ئىككىدىن ئايالى باردۇر، بۇ ئايالالرنىڭ سۈزۈك، گۈزهللىكلىكىدىن پاچىقىنىڭ يىلىكى گۆشىنىڭ ئارقىسىدىن 

ئاخشام مىقدارىدا ئالالھقا تهسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ،  –كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، ئۇ جهننهت ئهھلى ئهتىگهن 
رمهيدۇ، بۇرنىدىن نهرسه تاشلىمايدۇ، تۈكۈرمهيدۇ، ئۇالرنىڭ قاچىلىرى ئالتۇن بولمايدۇ، بهلغهم تۈكۈ  كېسهل

دېگهن ئالتۇندۇر، خۇشپۇراق بولسۇن ئۈچۈن يېقىپ قويىدىغان نهرسىسى ئهلۇۋۇت تارغاقلىرى كۈمۈشتۇر،  –
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) لېكىن، بۇ دۇنيادىكىسىگه ھهرگىز ئوخشىمايدۇ(خۇشپۇراق ياغاچدۇر، 

L� �/ �_�$F/� L �[u�	 $_�) �_*��6 "'�'`*0 B L "'r£*k B L $_�) "'(m@0 B I9@�	 .��� �(�	 MI'� 4�  ��I'� .12	 ¯�5 M�/# &
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'�< �z$@5 B $�F  L M�i� �	 "'�@�0 9�	L ��< �� ) ! � �� ( M�0�[ \� � .  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2566

ئاينىڭ تولۇن كۈنلۈك  14جهننهتكه كىرىدىغان تۇنجى جامائهتلهرنىڭ سۈرىتى  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئۇالر جهننهتته تۈكۈرمهيدۇ، بۇرنىدىن نهرسه ) يهنى شۇنداق نۇرلۇق، گۈزهلدۇر(لىدۇ، سۈرىتىده بو

تارغاقلىرىمۇ كىچىك تهرهت قىلمايدۇ، جهننهتتىكى قاچىلىرى ھهتتا چاچ تارايدىغان  –تاشلىمايدۇ، چوڭ 
دېگهن ۇۋهت كۈمۈشتۇر، ئۇالرنىڭ شاڭلىرى، خۇشپۇراق ئۈچۈن ئوت يېقىپ قويىدىغان نهرسىسى ئهل –ئالتۇن 

خۇشپۇراق، مېززىلىك ياغاچدۇر، تهرلىرى مىسكىدهك مېززىلىكدۇر، ھهر بىرىنىڭ ئىككىدىن ئايالى بولۇپ، بۇ 
، بۇئايالالرنىڭ سۈزۈك، گۈزهل ئىكهنلىكىدىن پاچىقىنىڭ يىلىكى گۆشىنىڭ ئارقىسىدىن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، 

وقتۇر، ئۇالرنىڭ قهلبى، دىلى بىرال كىشىنىڭ ئاداۋهت ي –جهننهت ئهھلىنىڭ ئارىسىدا ئىختىالپ يوق، ئۆچ 
بۇ ئۇالرغا نهپهسنىڭ (ئاخشام مىقدارىدا ئالالھقا تهسبىھ ئېيتىشىپ تۇرىدۇ،  –ئۇالر ئهتىگهن . قهلبى، دىلىدهك
  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئورنىدا ئاساندۇر

 ) ���� ( !'�	 9@D MG$0# .12	 n[� ��D-0 �jV &L� ) j��$�r�	 (��� �   



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

484 

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2567
. جهننهت ئهھلى يهيدىغان تۇنجى نهرسه، لهھهڭ، بېلىقنىڭ جىگىرىدۇر،جىگهر پارچىسىدۇر :دېگهنمۇنداق 

  .تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (O$1�	 �Fc �jV &L�  3�`a	 KZ ��Fa	 �/ �[�F» I$� ) j��$�r�	 (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم .2568
كىشىلهرنى توپاليدىغان تۇنجى نهرسه ئوت بولۇپ،بۇ ئوت ئۇالرنى مهشرىقدىن مهغرىپ :دېگهنمۇنداق 

  ى توپلىغان، سهھىھتهرهپكه توپاليدۇ،تهيالىس

 ) $RV$Q $_�) |�5 B f� d'F%	 ./A	 qu[ �/ W)�0 �jV &L� ) �� (�	GI9�	 \� � (  
ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2569

جىسى خۇشۇئ يهنى ئالالھدىن كېتىدىغان نهرسىنىڭ تۇنكۆتۈرۈلۈپ بۇ ئۈممهتتىن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قورقۇش، ئۆزىنى تۆۋهن تۇتۇپ، ئالالھقا ئىلتىجا قىلىش، ھهتتا بۇ ئۈممهتنىڭ ئىچىده بىرمۇ شۇنداق كىشى 

  .يهنى ئالالھدىن قورقۇپ ئهيمىنىپ تۇرىدىغان كىشى كۆرۈلمهيدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( .�$/A	 �i10G �/ "L9(*+5 $/ &L� ) �� ( � OL� �� G	9V   

شهدداد ئىبنى ئهۋس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2570
يهنى بۇ (سىلهر دىنىڭالردىن يوقۇتۇپ قويىدىغان نهرسىنىڭ تۇنجىسى ئامانهتتۇر،  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ھ ھهدىسته ئۆتتى، يۇقىرىدا سهھىبۇچاغدا ئامانهتكه خىيانهت قىلىنىدۇ، 
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2571
هرسىنىڭ تۇنجىسى قىيامهت كۈنىده كىشىلهرنىڭ ئهمهللىرىدىن ھېساب بېرىدىغان ن :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بهندهمنىڭ نامازلىرىغا قاراپ : نامازدۇر، رهببىمىز ئهززه ۋه جهلله پهرىشتىلىرىگه بىلىپ تۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ
بېقىڭالر، ئۇ نامازنى كامىل، تولۇق قىلدىمۇ، ياكى كام قىلىپ قويدىمۇ؟ قاراڭالر، ئهگهر تولۇق، كامىل 

زدىن بىرهر نهرسه كامالپ قالسا، بهندهمنىڭ نهپله ناماز، قىلىنغان بولسا، كامىل يېزىلىدۇ، ئهگهر ناما
: ئىبادهتلىرى بارمۇ؟ قاراڭ بېقىڭالر دهيدۇ، ئهگهر ئۇ بهنده ئۈچۈن نهپله ناماز بولسا، ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

شۇ ئاندىن بارلىق ئهمهللىرىدىن ! بهندهمنىڭ پهرىز نامىزىنى شۇ نهپله ناماز بىلهن تولۇق، كامىل قىلىۋېتىڭالر
  .يوسۇندا ھېساب ئېلىنىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

ئېھسان، نهپله روزا، نهپله ھهج، نهپله  –نهپله ناماز، نهپله زاكات، سهدىقه ! ئهي قېرىنداشالر
گه جىھادقىچه ياخشىلىق ئهمهللىرىنى كۆپلهپ قىلىڭالر، ئوشۇق دۆلهت باشنى يارمايدۇ، ئالالھ بىزلهر

  !پهزلىدىن ئاتا قىال، ئامىن  رهھمهت
 �$/9�	 � O$1�	 p� 4�(0 $/ &L� L MNm�	 9@R�	 �� �,$c $/ &L� ) " (G'R�/ ��	 �   

ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2572
كىشىلهر ئارىسىدا ھۆكۈم . هرسىنىڭ تۇنجىسى نامازدۇربېرىدىغان نھېساب بهنده  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قىلىنىدىغان نهرسىنىڭ تۇنجىسى قان، خۇن داۋاسىدۇر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
) ����  ( L ��  �{$, �� ��� >��� "h) MNm�	 ./$�(�	 �'0 9@R�	 �� �,$c $/ &L� ��  �{$, 9�) !9�) "Z )�$���	 ��  (��� �   

هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنهس ر. 2573
قىيامهت كۈنى بهنده ھېساب بېرىدىغان نهرسىنىڭ تۇنجىسى ناماز بولۇپ، ئهگهر ناماز  :دېگهنمۇنداق 
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خشى بولىدۇ، ئۆتكهلدىن ئۆتهلىسه، ئۇنىڭ قالغان بارلىق ئهمهللىرى يارايدۇ، يا   ياراملىق ياخشى بولۇپ بۇ
بولۇپ پاسات بولسا، بارلىق ئهمهللىرى پاسات ئهگهر ئۇنداق بولماي، نامازدىن چاتاق چىقسا، ناماز، 

  .يارىمايدۇ، ئۆتكهلدىن ئۆتهلمهيدۇ، ئهۋسهتته بار، زىيائۇلمهقدهسىمۇ توپلىغان، سهھىھ
"� L ./$5 �� >@*D $_´� "$D "h) �5N� ./$�(�	 �'0 9@R�	 �� �,$c $/ &L� �*i{Na �	 &$< $_´� �i0 X : �/ 89@R� "L9¼ n[ 	L�w�	
 ?�Y ��� 4�  &$ A	 uQ�5 } ?�uD M$Db�	 } = �*�0�) $� "'�i*) d'r5 ) P q G �� (8I	9�	 ��´ �   

تهمىيمۇددارى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2574
قىيامهت كۈنى بهندىدىن ھېساب ئېلىنىدىغان نهرسىنىڭ تۇنجىسى ناماز بولۇپ،  :دېگهننداق ۋهسهللهم مۇ

بولسا ئهگهر ئۇ نامازنى تولۇق، كامىل قىلغان بولسا، ئۇنىڭ ئۈچۈن كامىل يېزىلىدۇ، ئهگهر كامىل قىاللمىغان 
بېقىڭالر دهيدۇ، ئاندىن شۇ نهپله  ، ئالالھ پهرىشتىلىرىگه بهندهم ئۈچۈن بىرهر نهپله ناماز تاپاالمسىلهر؟ قاراپ

ناماز بىلهن پهرز ناماز كامىل، تولۇق قىلىنىدۇ، ئاندىن زاكاتمۇ شۇنداق بىر تهرهپ قىلىنىدۇ، ئاندىن بارلىق 
  .ئهمهللىرى شۇ بويىچه بىر تهرهپ قىلىنىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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زهيىد ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2575
سه، ئامانهتتۇر، ئۇالرنىڭ دىنىدىن كېتىدىغان تۇنجى نهر كىشىلهردىن كۆتۈرۈلۈپ :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قېلىپ قالىدىغان ئاخىرقى نهرسه نامازدۇر، لېكىن، كۆپىنچه ناماز ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ئالالھنىڭ نهزلىده 
  .يوقتۇر، ھهكىيىم توپلىغان، ھهسهننېسىۋه ئالالھنىڭ دهرگاھىدا 

 ) ���� ( d'F%	 O$1�	 �/ W)�0 $/ &L� ) �� (OL� �� G	9V �   

هدداد ئىبنى ئهۋس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ش. 2576
كېتىدىغان تۇنجى نهرسه، خۇشۇئدۇر، ئالالھدىن كۆتۈرۈلۈپ كىشىلهردىن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تهبرانى ) راستتىنال ھازىر بۇنداق كىشى يوقتۇر(قورقۇش، نامازدا تىترهپ تۇرۇش، ئهيمىنىپ تۇرۇش، 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �$/9�	 � ./$�(�	 �'0 O$1�	 p� 4�(0 $/ &L� ) q " � �� ( G'R�/ ��	 � .  
ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2577

بولۇپ ھۆكۈم قىلىنىدىغان نهرسه، قان،  قىيامهت كۈنى كىشىلهر ئارىسىدا تۇنجى :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھدېلوسىدۇر خۇن داۋاسى، قاتىللىق 

 �09�	 BZ ��D �@�Y �� �+`0 9�_F�	 �G �/ �	�_0 $/ &L� ) P �� (��1� �� n_, �   

لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ سهھلى ئىبنى ھهنىيپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 2578
شېھىدنىڭ قېنىدىن تۆكۈلىدىغان نهرسىنىڭ تۇنجى تامچىسى بىلهنال  :دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

بىلهنال ئۇنىڭ بارلىق گۇناھلىرى مهغپىرهت قىلىنىدۇ،   )چۈشۈشىزېمىنغا يهنى قاندىن تۇنجى تامچه (
بۇ بهندىنىڭ ھهققى بولغاچقا، بېرىپ (هرزى قېلىپ قالىدۇ، گۇناھلىرى مهغپىرهت قىلىنىپ، كهچۈرۈلسىمۇ ق

  .تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن) رازى قىلىنىدۇ
 ) ���� ( "h) nm) 9R� MNm�	 ?*DIG� $10� } .1, "'R�I� $_1�� L 4m<A	 9^�a	 } �	��	 9^�a	 ¢IA	 � W�L 9^�/ &L�
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ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  .2579
قويۇلغان، سېلىنغان تۇنجى مهسجىد، مهسجىدى ھهرهمدۇر، ئاندىن كېيىنكىسى زېمىنغا  :دېگهنمۇنداق 

يىلدۇر،  40قى بۇ ئىككى مهسجىدنىڭ ئارىلى) يهنى بهيتۇلمۇقهددهستىكى(بولسا، مهسجىدى ئهقسادۇر، 
ئاندىن كېيىن مانا ئهمدى سىنى ناماز قايسى جايدا تاپسا شۇ جايدىال نامازنى ئوقۇۋهرگىن، ھهقىقهتهن 
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  .پهزىلهت شۇنداق قىلىشىڭدا بولىدۇ، ئهھمهد، نهسهئى، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 . 	bQ '�� ¥91Q �� .R< �� j� �� L�  ��[	��Z �0G yz �/ &L�)  �� (O$@  ��	 �   

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2580
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسالم دىنىنى تۇنجى بولۇپ بۇددا دىنىغا ئۆزگهرتكهن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

يهنى ئهمرۇ بولۇپ، ئۇ لۇھيهنىڭ (ئهبۇ خۇزائهرۇر  كىشى ئهمرۇ ئىبنى لوھيه ئىبنى قۇمئهت ئىبنى خهندهف،
ئوغلى لوھيه قۇمئهنىڭ، قۇمئه خهندهپنىڭ ئوغلى بولىدۇ، تۆگىنى ھارام قىلىۋالغانمۇ مۇشۇ كىشىدۇر، شۇڭا 

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، بۇخارىدىمۇ بار) ئۇ دوۋزاختا ئۈچهيلىرىنى سۆرهپ يۈرىيدۇ
1�@a	 .���R�$� ��$�� E*) �/ &L� .1, M�F  W�I� ��	 '[ L n� $�Z . ) 3$(�A	 � 8#	yF�	 (j�  �   

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2581
ئهرهب تىلى بىلهن تىل چىققان ئهرهب تىلى بىلهن سۆزلىگهن كىشى روشهن تۇنجى قېتىم  :دېگهن

  .ياش ئىدى، شىيرازى توپلىغان، سهھىھ 14ر، ئۇ شۇ چاغدا ئىسمائىلدۇ
 ) ��� ( .�/� v� �/ ngI ®1, &9@0 �/ &L� ) d (IY \� �   

ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2582
رتىدىغان كىشى، بهنى ئۇمهييهدىن يهنى ئۇمهييه تۇنجى بولۇپ مېنىڭ سۈننهتلىرىمنى ئۆزگه :دېگهنمۇنداق 

ئهبۇ يهئال توپلىغان، ) بۇ كىشى ئۇمهۋىييه خهلىپىلىكى ئىچىدىن چىققان(جهمهتىدىن بولغان كىشىدۇر، 
  .، تارىخنى كۆرۈڭدېگهن ئهلبانى ھهسهن 
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يره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈره. 2583
قىيامهت كۈنى چاقىرىلىدىغان كىشىنىڭ تۇنجىسى ئادهم بولۇپ، ئۇنىڭغا بارلىق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

، ئۇالرنىڭ ھهر دېيىلىدۇ بالىلىرى كۆرسىتىلىدۇ، ئاندىن مانا بۇ سىلهرنىڭ داداڭالر، بوۋاڭالر ئادهم بولىدۇ 
بىرى لهببهي، خوش، مانا بىز تهييار دهيدۇ، ئالالھتائاال ئادهمگه بالىلىرىڭدىن، ئهۋالدلىرىڭدىن جهھهننهم 

نى 99دىن 100ھهر : ئى رهببىم، قانچىلىك چىقىرىمهن؟ دهيدۇ، ئالالھ: دهيدۇ، ئادهم! ئهھلىنى چىقارغىن
ساھابىلهر، ئى ئالالھنىڭ ) هننهمگه كىرىدۇكىشى جهھ 99كىشىدىن  100يهنى (چىقىرىسهن، دهيدۇ، 

كىشى دوۋزاخقا تۇتۇلسا، بىزدىن نېمه قالىدۇ؟ دېدى،  99كىشىمىزدىن  100ئهلچىسى، بىزنىڭ ھهر 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىم باشقا ئۈممهتلهرگه نىسبهتهن تۇم، قارا 

يهنى بۇ ئۈممهتتىن دوۋزاخقا (ه تال ئاق تۈككه ئوخشايدۇ دېدى، كالىنىڭ دۈمبىسىدىكى بىر نهچچ
بۇ ئۈممهت جهننهت ئهھلىنىڭ يېرىمىنى ئىگىلهيدۇ، يهنه تېخى   ، باشقا خاتىرىدهدېگهن كىرىدىغىنى ئاز 

ئهھلىنىڭ قاتارىدا يۇقىرىقى دوزاخ سهپ جهننهت ئهھلى مۇشۇ ئۈممهت بولدى، 80سهپدىن  120يۇقىرىدا 
  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ) ئالالھ ئهئلهم. هئجۇجالرمۇ باردۇريهئجۇج ۋه م

 ) ���� ( ��[	��Z E{N%	 �/ 4�i0 �/ &L� ) I	b@�	 (�F{$  �   

ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2584
ىن تۇنجى بولۇپ كىيىم كىيدۈرۈلىدىغان كىشى ئىبراھىم قىيامهت كۈنى بارلىق خااليىقالرد :دېگهنمۇنداق 

   .سهھىھتوپلىغان،   ئهلهيھىسساالمدۇر، بهزار
 ) ���� ( �'� n,I� Å� &L� ) �D$�  ��	 (��� �   

ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2585
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پ ئهۋهتىلگهن مۇرسهل پهيغهمبهر نۇھ ئهلهيھىسساالمدۇر، ئىبنى ئهساكىر تۇنجى بولۇ :دېگهنمۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( .12	 n[� �9Q pD�Fa	 GBL� ) �� (��� � L M�� �   

سۇمرهت، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2586
مۇشرىكالرنىڭ بالىلىرى يهنى كىچىك ۋاپات بولغان بالىلىرى جهننهت ئهھلىنىڭ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  )دېگهن باشقا خاتىرىلهرده ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ . (، بۇ ھهدىس ئهۋسهتته بار بولۇپ، سهھىھخادىم، خىزمهتچىلىرىدۇر
 ) ���� ( K$R5 �	 �DY 	L�I 	YZ �0u�	 K$R5 �	 �$��L� ) ��i�	 (@  ��	 � O$  

ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2587
دائىم ئالالھنى ئهسلىگهن ھالدا دېگهن ئالالھتائاالنىڭ دوستلىرى بولغان ئهۋلىياالر  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، ئالالھ تىلغا ئېلىنىپ، زىكىر ئېيتىلىدۇ، كۆرۈلىدۇ، ياكى ئۇالرنى باشقىالر كۆرگهن ھامان ئالالھ ئهسلىنىدۇ
  .مۇتتهقىيالردۇر، ئايهتدېگهن ھهكىيىم توپلىغان، سهھىھ، ئهۋلىيا 

 �/� L .<9� .���� ni� L .<9� M9�» ni� L .<9� My@i5 ni� L .<9� .��@�5 ni� "Z = �� "'<9m5 $/ �i� �	 nRg 9< ���L�
 L .<9� �i1a	 �  4] L .<9� ¥L�Ra$�	'�$< .<9� �D9�� W�� � :&$< = �g� $_�) �� "'i0 L �5'_V $�9�� ¤-0� �	 &',I $0 : '� �*0�I�

 �g� �� "'i0 &N�	 � $_R�L 	YZ ?�ui) = I#L ���  "'i0 "$D ���� �	��	 � $_R�L ) � �� ( IY \� �  .  
الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇل. 2588

ھهقىقهتهن ئالالھتائاال سىلهرگه سىلهر سهدىقه قىلىدىغان نهرسه قىلىپ بهرمىدىمۇ؟ ئۇ  :دېگهنمۇنداق 
سانا ئېيتىش  –سهدىقه، ھهربىر ھهمدۇ تهكبىر بولسىمۇ ھهقىقهتهن ھهربىر تهسبىھ، سهدىقه، ھهربىر 

سهدىقه، ياخشىلىققا بۇيرۇش سهدىقه، مۇنكهر، يامان دېيىش ھ سهدىقه، ھهربىر تهھلىل ال ئىالھه ئىللهلال
ئايالى بىلهن بىلله بولغان مۇناسىۋىتىمۇ سهدىقه، ساھابىلهر يا بېرىڭالرنىڭ ئىشدىن توسۇش سهدىقه، 

قاندۇرۇش ئۈچۈن كهلگهن جىنسى مۇناسىۋىتىگىمۇ ھېسسىياتنى رهسۇلۇلالھ، بىرىمىز شهھۋهتكه كهلسه، 
مدۇ؟ دېدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، قېنى دهپ بېقىڭالرچۇ؟ ئهگهر ئۇنى ئهجىر، ساۋاب بوال

ئهنه شۇنىڭدهك ھااللدا قويسا، يهنى ) ئهلۋهتته گۇناھ بولىدۇ(ھارامدا قويسا، ئۇ كىشىگه گۇناھ بولمامدۇ؟ 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ، ئهھمهد، ھااللدىن مۇناسىۋهت قىلسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن ئهجىر، ساۋاب بولىدۇ دېدى

دۇنياسى بار كىشىلهر زاكاتتىن باشقا ئالالھ  –بۇ سهدىقه ھېسابلىنىدىغان ئىشالر بولسىمۇ، يهنىال مال 
  .ئېھسان قىلىشى الزىم، مالدا زاكاتتىن باشقىمۇ ھهق بار، سهھىھ ھهدىس –يولىدا سهدىقه 

 ) ���� (u�	 G'ª ���� = p�gI O$1�	 4(V-� �ie9�� B� qu[ $_1/ n@0 f� qu[ 4�  j�  $0 ?���0 8u�	 L .<$1�	 �(  8 ) ��
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ئهممار ئىبنى ياسىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2589
ان ئىككى كىشىنى مهن سىلهرگه دوۋزاخ ئهھلىدىن كىشىلهرنىڭ ئهڭ شهقىسى بولغ :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، )ئىسمى قدام دېيىلدى(سۆزلهپ بهرمهيمۇ؟ بىرسى تۆگىنى ئۆلتۈرگهن سهمۇد قهۋمىدىكى ئۇھهيمىردۇر، 
يهنه بىر شهقى بولسا، ئى ئهلى، سېنى ئۇرىدىغان ساڭا ) سۈره شهمسىده بۇ كىشى ئهڭ شهقى دېيىلگهن(

بولۇپ تا ماۋۇ جاي قان بىلهن يۆل خهنجهر سالىدىغان كىشى بولۇپ، مۇشۇ جايغا خهنجهر ئۇرىدۇ، ھهت
) ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ قهستلهپ ئۆلتۈرۈلۈشى بولۇپ، شۇ قاتىل ئهڭ شهقى كىشىدۇر يهنى بۇ . (كېتىدۇ

  ).بۇ ھهدىس مۆجىزه بولۇپ، ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ راستتىنال قهسلهپ ئۆلتۈرۈلدى. (تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

Z �/-� �ie9�� B� L "'�@�5 = ���/ n  �/ BZ ���	�_Á p� �*�� �/ yQ �*1D L �D9R� �/ �iDI90 X L �i�@< �/ �*DIG� �� 7uQ� "
 peNe L $eNe MN� nD ��Q "L~i5 L "L9» ) � ( M�0�[ \� � .  

يھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله. 2590
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مهن سىلهرگه بىر ئىشنى سۆزلهپ بهرمهيمۇ؟ ئهگهر ئۇ ئىشنى چىڭ تۇتساڭالر، ئهمهل  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىلساڭالر، سىلهردىن بۇرۇنقىالرنىڭ مۇكاپاتلىرىنى تاپااليسىلهر، سىلهردىن كېيىن، ھېچكىشى بۇ 

خشى بولۇپ كېتىسىلهر، لېكىن، شۇ مۇكاپاتىڭالرنى تاپالمايدۇ، سىلهر بىلله ياشاۋاتقان كىشىلهردىنمۇ يا
ئىشنى سىلهردهك قىلغان كىشى بۇنىڭدىن مۇستهسنا بولۇپ، ئۇمۇ سىلهردهك ياخشى ھېسابلىنىدۇ، ئۇ ئىش 

ئېيتىشىڭالردۇر، بهيھهقى تهكبىر  33سانا،  –ھهمدۇ  33تهسبىھ،  33 بولسا، ھهربىر نامازنىڭ ئارقىسىدىن
  .توپلىغان، سهھىھ

 �  $�09� �ie9�� B� sZ L I$1�	 j[ .12	 $]Z &'(0 ®�$) I$1�	 L .12	 &$�´ �R/ �j� I' � ��Z = �/'< j�@< Å� �� �9� $/ &$g9�	
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2591
مهن سىلهرگه دهججال توغرىسىدا مهندىن بۇرۇن ھېچبىر پهيغهمبهر قهۋمىگه  :دېگهنمۇنداق  ۋهسهللهم

سۆزلهپ بهرمىگهن بىر سۆزنى سۆزلهپ بهرمهيمۇ؟ ھهقىقهتهن ئۇ بىر كۆزى كوردۇر، ئۇنىڭ بىلهن بىلله 
خاتىرىده يهنه بىر (دوۋزاخدۇر، دېگىنى جهننهت، دوۋزاخنىڭ مىسالى، ئوخشاش سۈرىتى بار، ئۇ جهننهت 

ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى دهججالدىن خۇددى نۇھ ئهلهيھىسساالم قهۋمىنى ) مۇزلۇق سۇدۇردېگىنى ئۇ ئوت 
  .ئاگاھالندۇرغاندهك ئاگاھالندۇرىمهن، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرنىڭ ۋه ھازىر ئۆلۈپ كېتىۋاتقان كىشىلهرنىڭ دهججالدىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ 
لىشى، يامانلىققا، رهزىللىككه، مۇنكهر ئىشقا، باتىلغا، دىنسىزلىققا قارشى تۇرۇشدۇر، دۈشمهنگه ئالدىن تى

  .تهييارلىق قىلىشدۇر، ئىدىيىده جهڭ قىلىشتۇر، شهكسىز ئىشهنگهن ئىماندۇر، ۋهلالھۇ ئهئلهم، دهججال چوقۇم چىقىدۇ
 "6�(�	 � MI', yQ-� P~Q� B� )pa$R�	 3I � 9�	 .   ) �� ( j�$�@�	 ��$g �� �	9@  � .  

ئابدۇلالھ ئىبنى جابىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2592
مهن سىلهرگه قۇرئاندىكى ئهڭ ياخشى سۈرىنى خهۋهر قىلىپ دهپ بهرمهيمۇ، ئۇ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .سۈره فاتىھهدۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھدېگهن » الھى رهببىل ئالهمىيىنئهلھهمدۇلىل«سۈره بولسا، 
"LY'R*a	 �� Y'R5 $/ n�)-� P~Q� B� ) : L E�+�	 3�� Y' � n< )�� O$1�	 3�� Y' � n< (�/$  �� .@(  �   

ئهلهيھى  ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 2593
مهن ساڭا پاناھ تىلىگۈچىلهر پاناھ تىلهيدىغان ئهڭ ئهۋزهل نهرسىنى دهپ بهرمهيمۇ؟  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

يهنى سۈره فهلهق بىلهن سۈره » قۇل ئهئۇزۇ بىرهببىن ناس«، »قۇل ئهئۇزۇ بىرهببىل فهلهق«ئۇ بولسا، 
هيتان بىلهن پاناھ تىلىمهي، باخشى، داخاننى ش –ئى ئىنسانالر، جىن ( .ناستۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

  )قويۇپ، مۇشۇ سۈرىلهرنى الزىم تۇتۇڭالر
 ) ���� ( K$R5 �	 4�  ��<� '� pi�/ nD = .12	 n[-� P~Q� B� d'1/ d$� ~i*�/ Ð	'g 8�wRg nD = I$1�	 n[-� P~Q� B�
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ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ. 2594
مهن ساڭا دوۋزاخ ئهھلىدىن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ ھهرقانداق تىلى قوپال، چوڭچى،  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

توڭ، مۇتهكهببىر، بېخىل، مالنى كۆپ يىغىپ، باشقىالرغا بهرمهس، زاكات ئايرىماس كىشى دوۋزاخ ئهھلىدۇر، 
ئهھلىدىنمۇ خهۋهر بهرمهيدۇ؟ ھهرقانداق مىسكىن مۇسۇلمان جهننهت ئهھلى بولۇپ، ئهگهر ئۇ،  جهننهت

  .، ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ، قهسىمىگه ۋاپا قىلدۇرىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھئالالھقا قهسهم قىلسا
 ) ���� (�Z = .<9m�	 L MNm�	 L �$�m�	 .gIG �/ n�)-� �D~Q� B� .(�$�	 j[ p@�	 !	Y G$�) "h) p@�	 !	Y �N ) ! G �� (

 �	GI9�	 \� � .  
ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2595
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مهن سىلهرگه روزىنىڭ، نامازنىڭ، سهدىقىنىڭ دهرىجىسىدىن يۇقىرى، ئهۋزهل  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ھهتتا، (ىدىغان بىر دهرىجىنى دهپ بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسا، كىشىلهر ئارىسىنى ئهپلهشتۈرۈپ، ياراشتۇرۇشتۇر، تۇر

تېرىپ پاسات ھهقىقهتهن كىشىلهر ئارىسىنى ) دۆلهتلهر ئارىسىنىمۇ ياراشتۇرۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ۈشۈرمهيدۇ، دىننى پاكىز چاچنى چ(قويۇش دىننى يوقىتىدۇ، جېدهلده  –بۇزۇۋېتىش، ئاداۋهتته، ئۇرۇش 

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) چۈشۈرۈۋېتىدۇ
 �� n�µ	 L nµ	 �	 �R�) nµ	 '[ = I$R*�a	 ��*�$� �D~Q� B� ) P q ( �/$  �� .@(  � .  

لالھۇ ئهلهيھى ئۇقبهت ئىبنى ئامىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهلله. 2596
مهن سىلهرگه ئارىيهت بېرىلگهن، ئارىيهت ئېلىنغان قوچقارنى دهپ بهرمهيمۇ؟ ئۇ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئالالھتائاال ھاالل قىلىپ   بولسىمۇ، باشقىالرنىڭ ئۈچ تاالق قىلىنغان ئايالنى ھاالل قىلىپ بهرگۈچىدۇر،
ئىبنى ماجه بىلهن ھاكىم توپلىغان، ھهسهن، بۇ  بهرگۈچى بىلهن ھاالل قىلىنغان كىشىگه لهنهت قىلدى،

سۆز تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ، ئۈچ تاالق قىلىنغان ئايال بىلهن ئېرى دېگهن ھهدىسته گهرچه ھاالل قىلىش 
، ئالدىن سۆزلهشمهي، تهبىئىي، دېيىشىۋالماي ھاالل قىلسا، بۇ دۇرۇس ئهمهس، دېيىشىۋېلىپ بىلهن ئالدىن 

  .ىددهتكه رىئايه قىلسا بولىدۇئادهتتىكىدهك بولسا،ئ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ زهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . 2597
مهن سىلهرگه، ئهگهر قىلساڭالر، سىلهردىن بۇرۇنقىالرنىڭ مۇكاپاتىنى تاپىدىغان، سىلهردىن  :دېگهنمۇنداق 

كېيىنكىلهر سىلهرنىڭ بۇ مۇكاپاتىڭالرنى تاپالمايدىغان شۇنداق ئهۋزهل بىر ئىشنى خهۋهر قىلىپ دهپ 
ئېيتىشىڭالردۇر، تهكبىر  34سانا،  –ھهمدۇ  33تهسبىھ،  33ر نامازنىڭ ئارقىسىدا بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ، ھهربى

ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، رهسۇلۇلالھ ) ئهگهر باشقىالرمۇ بۇ ئىشنى قىلسا، سىلهرگه ئوخشاش بولىدۇ(
ىقىنى سورىشى، شۇ ئىشالرنىڭ ئهۋزهللىكىنى، مۇھىملسوئال سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ بۇ خىل 

  .كۆرسىتىدۇ، ۋه شۇ ئىشالرغا قىزىقتۇرۇشتۇر، تهقهززا قىلىشتۇر
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ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ھارىس ئىبنى ۋھبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇد. 2598
مهن سىلهرگه جهننهت ئهھلى بىلهن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسا، ھهرقانداق زهئىپ،  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئاجىز، ياۋاش، باشقىالر تهرىپىدىن مهغلۇپ، بوزهك قىلىنىدىغان مۇسۇلماندۇر، دوۋزهخ ئهھلى بولسا، 
ڭچى، مهنمهنچى، تىلى، دىلى قاتتىق قوپال، مال جۇغالپ، ئۇنىڭ ھهققىنى بهرمهيدىغان، مۇتهكهببىر، چو

كىبىر قىلىدىغان كىشىلهرنى ھاقارهتلهپ، ھهقىقهتنى ئىنكار قىلىپ، بويۇنتاۋلىق قىلىدىغان كىشىدۇر، 
  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2599
مهن سىلهرگه ئهمىير، خهلىپه، باشلىقلىرىڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى بىلهن ئهڭ يامىنىنى دهپ  :ېگهندمۇنداق 

، ئۇالر سىلهرنى ياخشى كۆرۈدىغان بهرمهيمۇ؟ ئۇالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى بولسا، سىلهر ئۇالرنى ياخشى 
 –بىر ( كىشىلهردۇر، ، سىلهر ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىدىغان، ئۇالر سىلهر ئۈچۈن دۇئا قىلىدىغان كۆرۈدىغان 

ئهمىير، باشلىقلىرىڭالرنىڭ ئهڭ يامانلىرى ) بىرىگه مهھبۇب كىشىلهر –، بىر كۆرۈدىغان بىرىنى ياخشى 
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، ئۇالر سىلهرنى ئۆچ كۆرۈپ، غهزهپ قىلىدىغان، كۆرۈدىغان بولسا، سىلهر ئۇالرغا غهزهپ قىلىدىغان، ئۆچ 
  .لهنهت قىلىدىغان كىشىلهردۇر، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ سىلهر ئۇالرغا لهنهت قىلىدىغان، ئۇالرمۇ سىلهرگه

 $�-�0 "� n@< �5G$_F� ¤-0 8u�	 = �	9_F�	 y± �D~Q� B� ) " G � �� ?�$/ ( v_2	 9�$Q �� 90# �  .  
زهيىد ئىبنى خالىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2600

مهن سىلهرگه گۇۋاھچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى دهپ بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ،  :دېگهنهم مۇنداق ۋهسهلل
گۇۋاھلىقنى سورۇلۇشدىن بۇرۇنال ھهق، ئادىل ھالهتته كهلتۈرگهن، سورۇلۇشدىن بۇرۇنال ئۆزى كېلىپ 

ىغان، بۇ گۇۋاھلىق بهرگهن كىشىدۇر، مالىك، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئهبۇ داۋۇد توپل
بىدئهتچى كىشىگه ھېلىقى ياخشى گۇۋاھچى سورۇلۇشدىن بۇرۇن كېلىپ، يالغان گۇۋاھلىق بېرىدىغان 

  .ئوخشاشمايدۇ، سهھىھ
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ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2601
كىشىنى دهپ بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ  قىيامهت كۈنى مهنزىل جهھهتتىن ئهڭ ياخشى :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئېتىنىڭ يۈگىنىنى ئالالھ يولىدا ئۆلۈپ كهتكهنگه ياكى ئۆلتۈرلۈپ شېھىد بولغانغا قهدهر چىڭ تۇتۇپ تۇرغان 
كىشىدۇر، مهن سىلهرگه ئاشۇ مهنزىلى ياخشى مۇجاھىدقا ئهگىشىدىغان، كهينىدىنال ماڭىدىغان ياخشى 

اغقا، غارغا ئايرىلىپ ناماز ئوقۇپ، زاكات بېرىپ، كىشىلهرنىڭ كىشىنى دهپ بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ، ت
مهخسۇس ئىلىم، ئىبادهت بىلهن ئۆتكهن كىشى بولۇپ، بۇ سۆزدىن (يامانلىقىدىن ئايرىلىۋالغان كىشىدۇر، 

مهن سىلهرگه كىشىلهرنىڭ ) يول ئىككىال، بىرى جىھاد قىلىپ شېھىد بولۇش، يهنه بىرى ئىلىم، ئىبادهتتۇر
ىدىن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ، ئالالھنىڭ نامى بىلهن سورالسىمۇ بهرمهيدىغان كىشىدۇر، ئهڭ يامىن

  .ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
، ئوچۇقتۇر، قىلىدىغان ئىش باردۇر، نېمىگه ھهيران ھالدا روشهن يول شۇنداق ! ئى مۇسۇلمانالر

، شېھىدلىق، يا ئىلىم، ئىبادهت، زاھىدلىقتۇر، ئۇندىن باشقىسى غۇرۇر، گاڭگىراپ يۈرىيسىلهر؟ يا جىھاد
  .دىنسىزلىق، پاسىقلىقتۇر، جاھالهتتۇر
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ئهنهس، ئهبۇ ئۇسهيىد، ئهبۇ ھۇمهيىد، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت . 2602
رنىڭ ھويال، مهن سىلهرگه ئهنسارىال :دېگهنقىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئۆيلىرىنىڭ ئهڭ ياخشىسىدىن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ بهنى نهججار ھويلىسى، بهنى ئابدۇ ئهشھهل ھويلىسى، بهنى 
ھارىس ھويلىسى، ئاندىن خهزرهج ئاندىن بهنى سائىدهت ھويلىسى، ئهنسارىالرنىڭ ھهربىر ھويال، ئۆيلىرىده 

  .بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ ئهھمهد، )بۇ ئهنسارىالر پهزىلىتىدۇر(ياخشىلىق باردۇر، 
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لهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهل. 2603
مهن سىلهرگه ئهڭ ياخشى كىشىڭالر بىلهن ئهڭ يامان كىشىنى دهپ بېرهيمۇ؟  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

سىلهرنىڭ ياخشىڭالر، ياخشىلىقى ئۈمىد قىلىنىدىغان، يامانلىقىدىن خاتىرجهم، ئهمىن قىلىنىدىغان يهنى 
د قىلىنمايدىغان، يامانلىقىدىن خاتىرجهم، ئهمىن يامانلىقى يوق كىشىدۇر، يامىنىڭالر بولسا، ياخشىلىقى ئۈمى

ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ) ياخشىلىقى يوق، يامانلىقى كۆپ كىشىدۇر(بولغىلى بولمايدىغان كىشىدۇر، 
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  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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ھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى كهئبى ئىبنى ئۇجرهت رهزىيهلالھۇ ئهن. 2604
مهن سىلهرگه جهننهت ئهھلى بولغان ئهرلىرىڭالر بىلهن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ پهيغهمبهر  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

جهننهتته، شېھىد جهننهتته، سىددىق جهننهتته، ئىسالم ئىچىده مۇسۇلمانالر ئۈچۈن تۇغۇلۇپ، ئۆلۈپ 
ك بالىالر جهننهتته، شهھهرنىڭ چهت جايلىرىدىكى قېرىندىشىنى ئالالھ يولىدا زىيارهت قىلىپ، كهتكهن كىچى

يوقالپ تۇرغان كىشى جهننهتته، جهننهت ئهھلى بولغان ئايالالر بىلهن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ ئېرىنىال ياخشى 
غقان، زۇلۇمغا ئۇچرىغان ، ئېرىگه سهمىمىي، سادىق، ئىتائهتچان، مۇسۇلمان پهرزهنتلهرنى كۆپ تۇكۆرۈدىغان 

چاغدىمۇ ئېرىگه قايتىپ كېلىپ، كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن مانا بۇ قولۇم سىزنىڭ قولىڭىزدا، مهن سىز رازى 
بولمىغۇچه ھهرگىز كۆز يۇممايمهن، ئۇخلىمايمهن دهيدىغان ئايالالردۇر، دارىقۇتنى، تهبرانى توپلىغان، 

زا تۇتسا، ئهۋرىتىنى ھارامدىن ساقالپ، ئېرىگه ئىتائهت ھهسهن، يۇقىرىدا سهھىھ ھهدىسته ناماز ئوقۇپ رو
  .ھهدىس ئۆتتى، بۇ ھهدىستىكى ئىشالر قوشۇمچه ئهخالقدۇردېگهن قىلسا، بۇ ئايال جهننهت ئهھلى 
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سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2605
مهن سىلهرگه ئهگهر سىلهردىن بىر كىشىگه دۇنيا ئىشلىرىدىن بىرهر مۇشهققهت، بااللهر  :دېگهنمۇنداق 

بولىدىغان، مۇشهققىتى ئاسان بولىدىغان بىر نهرسىنى دهپ ئىجابهت لغاندا دۇئا قىلسا، دۇئاسى چۈشۈپ قا
ال ئىالھه ئىلال ئهنته، سۇبھانهكه (بېرهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ بېلىق ئىگىسى، يۇنۇس ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىدۇر، 

ق ئىالھ يوق، سىلى ھهممه ئهيىب ئى ئالالھ، سىلىدىن باشقا ھه«: تهرجىمىسى) ئىننى كۇنتۇ مىنهززالىمىيىن
مۇشۇ ئايهتنى ئوقۇپ دۇئا قىلسا، (» نۇقسانالردىن پاك، ھهقىقهتهن مهن ئۆز نهپسىمگه زۇلۇم قىلدىم –

   .ھاكىم، ئىبنى ئهبۇددۇنيا توپلىغان، سهھىھ) بولۇرئىجابهت 
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راپىئ ئىبنى خهدىيچه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2606
مهن سىلهرگه مۇناپىقنىڭ نامىزىنىڭ قانداقلىقى بىلهن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ ئۇ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ىنىڭ ئىچ يېغىدهك ئاقارغىچه يهنى كىرىپ كېتهي دېگۈچه بولسىمۇ، ئۇ مۇناپىق ئهسىر نامىزىنى قۇياش، كال
  .توك ئوقۇيدۇ، ھاكىم، دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ –كېچىكتۈرۈپ ئاندىن توخۇ چوقىغاندهك توك 
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2607
مهن سىلهرگه مېنىڭ نهزلىمده مهسىيھ دهججالدىنمۇ قورقۇنۇشلۇق، خهتهرلىك نهرسه بىلهن  :دېگهنمۇنداق 

رىك كهلتۈرۈشتۇر، بۇ مهخپىي شېرىك بولسا، كىشىنىڭ نامازغا خهۋهر قىلىپ دهپ بهرمهيمۇ؟ ئۇ مهخپىي شې
يهنى (تۇرۇپ، ئاندىن يېنىدىكى كىشىنىڭ كۆرۈشى ئۈچۈن نامازنى زىينهتلهپ، رۇسالپ ياخشى ئوقۇشدۇر، 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن) رىيا قىلىپ ناماز ئوقۇشدۇر
 nD �/ �$0� .eNe �'� = I9m�	 ��L �[u0 $¦ �D~Q� B� �_V ) " (.�$�m�	 �/ ngI �   

ئاھالىلهردىن بىر كىشىدىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 2608
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دىلىنىڭ پهردىسىنى، ۋهسۋهسىسىنى ھىقده، قهلبنىڭ مهن سىلهرگه  :دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
بىر نهرسه بىلهن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ، ھهر  ھهسهد، ئاداۋهت، غهزهپلىرىنى يوق قىلىۋېتىدىغان

  .ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشتۇر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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لىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى جابىر ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قى. 2609
مهن سىلهرگه ئهته يهنى قىيامهت كۈنىده دوۋزاخ ھارام بولىدىغان كىشى بىلهن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

خهۋهر بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ ھهر قانداق مۇاليىم، يۇمشاق دىل، كىشىلهرگه يېقىن، ئاسان قىلغۇچى، 
ا يېقىن، ئايىغى يېنىك، مۇئامىلىدىمۇ ئاسانالشتۇرغۇچى كىشىدۇر، ئهبۇ ئىشالرنى يهڭگىللهشتۈرگۈچى، قولغ

  .ھهدىس، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ – 2412يهئال، تىرمىزى 
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ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى قىيىس ئىبنى سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھ. 2610
مهن ساڭا جهننهت ئىشىكلىرىدىن بىر ئىشىكنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىشنى، ھېچبىر ئالالھنىڭ ياردىمىسىز : ، تهرجىمىسىدېيىشتۇر » ھهۋله ۋهال قۇۋۋهته ئىلال بىلالھى  ال«
  .هئسىيهتتىن يېنىشنى قىلغىلى بولمايدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھئىبادهتنى، م

 ) ���� ( >�@�	 ¯� = ��) .D'V B G$_g 4�  ?�G� B� ) �� (�$+F�	 �   

شىپا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2611
ا قورالسىز جىھادنى كۆرسىتىپ قويمايمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ، بهيتۇلالھنى ھهج قىلىشتۇر، تهبرانى مهن ساڭ :دېگهن

  )ھهدىس باردېگهن ھهج ئايالالرنىڭ جىھادى . (توپلىغان، سهھىھ
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هدداد ئىبنى ئهۋس رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ش. 2612
مهن ساڭا سهييىدۇل ئىستىغفارنى مهغپىرهت سوراشنىڭ ئهڭ كاتتا خوجىسىنى  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

هنه ئهبدۇكه ۋه ئهنه ئهال ئالالھۇممه ئهنته رهببى الئىالھه ئىلله ئهنته خهلهقتهنى ۋه ئ«كۆرسىتىپ قويمايمۇ؟ 
ئهھدىكه، ۋهۋهئدىكه مهستهتهئتۇ، ئهئۇزۇبىكه مىن شهررىما سهنهئتۇ ۋه ئهبۇئۇ لهكه بىنىئمهتىكه ئهلهييه ۋه 

ئى ئالالھ، سىلى : تهرجىمىسى» ئهئتهرفۇ بىزهنبى فهغفىرلى زۇنۇبى ئىننهھۇ اليهغىفىرۇز زۇنۇبه ئىلىلل ائهنته
هق ئىالھ يوق، سىلى مېنى ياراتقان، مهن سىلىنىڭ بهندىلىرى، مهن قادىر مېنىڭ رهببىم، سىلىدىن باشقا ھ

سىلىگه سېغىنىپ مهن . بولۇشۇمچه سىلىگه بهرگهن ئهھده، كېلىشىم، توختام، ۋهدىنىڭ ئۈستىده بولىمهن
بىلهن نېئمهتلىرى قىلغان ئىشالرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن، مهن سىلىگه سىلىنىڭ ماڭا بولغان 

قىلىمهن، ئىقرارمهن، مېنىڭ بارلىق گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلىپ ئېتىراپ تىمهن، بارلىق گۇناھلىرىمنى قاي
كهچۈرسىله، گۇناھالرنى سىلىدىن باشقا ھېچكىشى مهغپىرهت قىاللمايدۇ، پهقهت سىلىال مهغپىرهت قىالاليال 

ىڭغا ئۆلۈم تهقدىر قىلىنىپ قالسا، بۇ ئىستىغفارنى بىر كىشى كهچ كىرگهنده دهپ شۇ كېچه ئۇن» ئى رهببىم
ئۇنىڭغا جهننهت ۋاجىپ بولىدۇ، ئهتىگىنى دهپ كهچ كىرىشدىن بۇرۇن ئۇ كىشىگه ئۆلۈم تهقدىرى كېلىپ 

ئاخشام بۇ ئىستىغفارنى ئېيتىپ تۇرغان كىشى  –ۋاجىپ بولىدۇ، يهنى ئهتىگهن   قالسا، بۇ كىشىگىمۇ جهننهت
ىغان، سهھىھ، بۇنىڭ مۇھىملىقىدىن تهرجىمىسىنى قوشۇپ جهننهتكه اليىق بولىدۇ، تىرمىزى توپل

  .قويدۇق،مهنىسىنى چۈشۈنۈپ بىلىپ ئوقۇرسىز
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2613
ئهبۇ ھۈرهيره دهرهخ تىكىۋاتسا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇنىڭ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

كۆرسىتىپ قويمايمۇ؟، مهن ساڭا بۇنىڭدىن ياخشىراق دهرهخ تىكىشنى  :دېگهنئوتتۇرىدىن ئۆتۈپ مۇنداق 
سۇبھانهلالھ «بولىدۇ يا رهسۇلۇلالھ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم؛ ئۇنداق بولسا، 

، سهن ئۈچۈن بۇ سۆزلهرنىڭ ھهربىر دېگىن » ۋهلھهمدۇلىلالھى ۋهال ئىالھه ئىللهلالھۇ ۋهلالھۇ ئهكبهر
، توپلىغانھهدىس، ھاكىممۇ  – 3797ئىبنى ماجه  كهلىمىسنىڭ باراۋىرىگه جهننهتته بىر تۈپ دهرهخ تىكىلىدۇ،

  .دېگۈزۈشتۇر دهرهخ تىكىشدىن توسۇش ئهمهس، مۇشۇ جهننهت كاڭلىرى بولغان سۆزنى كۆپ:مهقسهت .سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2614
مهن سىنى ئهرىشنىڭ تهھتىدىكى جهننهت كاڭلىرىدىن بولغان بىر كهلىمىگه  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، سهن شۇنداق دېسهڭ، ئالالھتائاال ىن دېگ» ال ھهۋله ۋهال قۇۋۋهته ئىلالھ بىلالھى«كۆرسىتىپ قويمايمۇ؟ 
  .بويسۇندى دهيدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھشهرتسىز بهندهم مۇسۇلمان بولدى، تهسلىم بولدى، ماڭا 
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلال. 2615
كۈندۈز زىكرى ئېيتقاندىنمۇ كۆپىرهك زىكىر تهسبىھ  –مهن ساڭا ئالالھ تائاالنى ئهسلهپ كېچه : مۇنداق دېگهن

ئالالھ (ئهلھهمدۇلىلالھى ئهددهما خهلهق : دېگىن ھېسابلىنىدىغان بىر ئىشنى كۆرسىتىپ قويمايمۇ؟ مۇنداق 
اناالر ئالالھقا خاستۇر، ياكى شۇ سانالرنىڭ باراۋىرىده س –ياراتقان نهرسىنىڭ باراۋىرىده ھهمدۇ 

ئالالھ ياراتقان بارلىق نهرسىلهر لىق تولغۇدهك ئهلھهمدۇلىلالھ دهيمهن، شۇنداق كۆپ ) ئهلھهمدۇلىلالھ دهيمهن
 –نهرسىلهرنىڭ سانىنىڭ باراۋىرىده ھهمدۇ زېمىندىكى سانا ئالالھقا خاستۇر، ئاسمانالردىكى،  –ھهمدۇ 
ساناالر  –نهرسىنىڭ باراۋىرىده ھهمدۇ ھېسابلىغان ئالالھقا خاستۇر، ئالالھنىڭ كىتابى لهۋھۇلمهھپۇز  ساناالر

ئالالھقا خاستۇر، ئالالھنىڭ كىتابى ھېسابلىغان نهرسىگه ئهلھهمدۇلىلالھ، ھهربىر نهرسىنىڭ سانىنىڭ 
يهنى تهكبىر دهيمهن، تهسبىھ، باراۋىرىده ئهلھهمدۇلىلالھ، ھهربىر نهرسه لىق تولغۇدهك ئهلھهمدۇلىلالھ 

سۇبھانهلال ئالالھۇ ئهكبهرنىمۇ شۇنداق دهيسهن، بۇنى سهندىن كېيىنكى كىشىلهرگه ئوبدان ئۆگهتكىن، 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2616
مهن سېنى سهن ئۈچۈن خادىم، قۇلدىنمۇ ياخشى بولغان نهرسىگه كۆرسىتىپ  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تهكبىر  34سانا،  –ھهمدۇ  33تهسبىھ،  33يېتىش ئالدىدا ئالالھتائاالغا قويمايمۇ؟ سهن ياتىقىڭنى تۇتقاندا 
مۇسلىم ) دېگهن بۇ سۆزنى پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، خادىم، قۇل، دېدهك سوراپ بارغاندا (ئېيتقىن، 

  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهبۇ سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2617
پ ئۆچۈرۈۋېتىدىغان ياخشىلىقالرنى مۇنداق دېگهن؛ مهن سىلهرنى ئالالھ، بارلىق خاتالىقالرنى كاپارهت ھېسابال

زىياده كۆپ قىلىپ بېرىدىغان بىر ئېسىل ئىشقا كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ مۇشهققهتلىك چاغالردىمۇ 
تاھارهتنى كامىل ئېلىش، مهسجىدلهرگه كۆپ مېڭىش، جامائهت بىلهن كۆپ قېتىم ناماز ئوقۇش، نامازدىن 

ار بولۇشتۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، تاھارهتنى قىشتا، كېيىن يهنه بىر نامازنى ساقالپ، ئىنتىز
كېسهل بولۇپ قالغان، قېرىپ قالغان چاغالردا، سهپهر كۈنلهردىمۇ، جهڭ   سوغۇقتا، ئىسسىق ئاپتاپتا

  .كۈنلهرده ۋه باشقا چاغالردا كامىل ئېلىشتۇر
 °$@,Z = !$gI9�	 �� W)�0 L $0$r%	 �� �	 '�k $/ 4�  �i�G� B� 9R� MNm�	 I$w*�	 L 9g$�a	 KZ $r%	 M��D L qI$ia	 4�  �'�'�	

 l$���	 �i�u) l$���	 �i�u) l$���	 �i�u) MNm�	) " ! � �� ?�$/ ( M�0�[ \� �  .  
ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2618

مهن سىلهرگه ئالالھتائاال خاتالىقالرنى ئۆچۈرۈۋېتىدىغان دهرىجىلهرنى يۇقىرى  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كۆتۈرىدىغان نهرسىنى كۆرسىتىپ قويمايمۇ؟ ئۇ بولسا، مۇشهققهتلىك چاغالردا تاھارهتنى كامىل ئېلىش، 

ھ يولىدا مهسجىدلهرگه كۆپ بېرىش، نامازدىن كىيىن يهنه بىر نامازغا ئىنتىزار بولۇپ ساقالش، ئهنه شۇ ئالال
بۇ رىبات تهييارلىق سۈره ئال (تهييار تۇرۇشتۇر، ئهنه شۇ ئالالھ يولىدا جىھادقا تهييارلىق قىلغاندهك ئىشتۇر 

  .مالىك، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئىمراننىڭ ئاخىرىدا بار
�	 	~i) $iRg$�/ $´uQ� 	YZ = q$*�-, $É yQ 4�  $i�G� B�  ?�Y "h) peNe L $eNe $�@, L peNe L $eNe �	 	9�	 L peNe L $R�I�

 �G$Q �/ $i� yQ ) ! G � �� ( j�  � .  
ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، . 2619

مهن سىلهرنى سىلهر ئىككىڭالر  :دېگهنكېلىپ مۇنداق  پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا خادىم سوراپ بارغان ئاخشىمى
سورىغان نهرسىدىن ياخشىراق نهرسىگه كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ سىلهر ئورۇن تۇتۇپ ياتقاندا ئۇخالش ئالدىدا 

يهنى ئالالھنى ئۇلۇغالپ، پاك دهپ (تهسبىھ ئېيتىپ يېتىڭالر،  33سانا،  –ھهمدۇ  33تهكبىر  34ئالالھقا 
ھهقىقهتهن شۇنداق قىلىش سىلهرگه قۇل، ) سانا بىلهن شۈكۈر قىلىپ يېتىڭالر –مدۇ ئېتىقاد قىلىپ، ھه

  .خادىمدىن ياخشىدۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( = .i{Na	 �1/ j�*�5 ngI �/ j�*,� B�¡  "$�  vR0 ¡ ) � �� ( .F{$  � .  

نھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئه. 2620
يهنى (پهرىشتىلهرمۇ ھايا قىلىپ تارتىنىدىغان كىشىدىن مهن ھايا قىلمامدىم؟ تارتىنمامدىم؟  :دېگهنمۇنداق 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) قىلغانمهقسهت ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنى 
 ) ���� ( p� $/L�<I W/$2	 ��R� �w�	 s$@�A	 91  ��R� p,'< :2170  ) . ! ( j�  �  . �+z �_*�< 	YZ !$�D ?� � B�

n< = ?� 	I'+`/ >1D "Z L ?� �	 : L W@��	 !	'��	 3I �	 "$�@, �	 BZ ��Z B ��i�	 ��i�	 �	 BZ ��Z B ��wR�	 j�R�	 �	 BZ ��Z B
�	 ��wR�	 ²�R�	 3I pa$R�	 3I � 9 ) q	LI L ' Q '¾+�� : ?� �	 �+z $0$rQ Iu�	 G9  n�/ ?��  L �_*�< >�� 	YZ (  

ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2621
كهلىمىلهرنى دېسهڭ، گهرچه سهن  مهن ساڭا بىر نهچچه كهلىمىلهرنى ئۆگىتىپ قويمايمۇ؟ سهن ئۇ   :دېگهن

مهغپىرهت قىلىنىپ بولغان كىشى بولغان تهقدىردىمۇ ئالالھ سېنى يهنىال مهغپىرهت قىلىپ كهچۈرۈۋېتىدۇ، 
ال ئىالھه ئىللهلالھۇل ئهلىييۇل ئهزىيم، ال ئىالھه ئىللهلالھۇل ھهكىيمۇل كهرىيم، «، دېگىن يهنىال سهن 

هببۇسساماۋاتى سسهبئى ۋه رهببۇل ئهرشىل ئهزىيىم، ئهلھهمدۇلىلالھى رهببىل الئىالھه ئىللهلالھۇ سۇبھانهلالھ ر
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تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ،خهتىبۇلبهغداد ئهگهر بۇ كهلىمىلهرنى دېسهڭ، سېنىڭ زهررىچىلهردهك » ئالهمىين
لبانى لهۋزى بىلهن خاتىرىلىگهن ئهدېگهن كۆپ خاتالىقلىرىڭ بولسىمۇ، ئالالھ ساڭا مهغپىرهت قىلىۋېتىدۇ 

  .، لېكىن، مهغپىرهت قىلىنىش سهھىھ،بۇ ئىتتىپاقتۇردېگهن رهھمهھۇلال، بۇ كېيىنكى لهبزىنى زهئىپ 
&'(5 = 	yQ >@�� 9< L >�@�� >�@�� "Z L M�r+�	 4�  >/ ?*��� �/ >/ "h) ?V	�) KZ >0L� 	YZ $�'(5 !$�D ?� � B� :

� >�') L ?��Z j_gL >_gL L ?��Z j�+� >�,� �_��	 ?��Z BZ ?1/ $^1/ B L -^�/ B ?��Z 8�_Á !-2� L ?��Z .@[I L .@zI 8�/
 >�,I� 8u�	 ?�@1� L >�b�� 8u�	 ?�$*i� >1/6 ) " ! (�	~�	 �   

بهررائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2622
ڭگه، تۆشهكلىرىڭگه بارغاندا دهيدىغان بىر نهچچه كهلىمىلهرنى مهن ساڭا سهن كۆرپه :دېگهنمۇنداق 

ئۆگىتىپ قويمايمۇ، ئهگهر شۇ سۆزلهرنى دهپ يېتىپ شۇ كېچىسى ئۆلۈپ كهتسهڭ، ئىسالم دىنى ئۈستىده ئۆلۈپ 
دېگىن كېتىسهن، ئهگهر ئۆلمهي ساق ھالدا تاڭ ئاتقۇزساڭ، نۇرغۇن ياخشىلىققا ئېرىشكهن بولىسهن، مۇنداق 

ئالالھ، نهپسىمنى، جېنىمنى سىلىگه تاپشۇردۇم، بارلىق زاتىمنى، رىزالىقىمنى سىلىگىال قاراتتىم، ئى «، 
سىلىگىال يۈزلهندىم، سىلىدىن قورقۇپ سىلىدىن ئۈمىد قىلىپ، بارلىق ئىشلىرىمنى سىلىگىال تاپشۇردۇم، مهن 

ىنىڭ رهھمهتلىرىدىن باشقا ئۇچامنى سىلىگىال يۆلىدىم، سىلىگه يۆلهندىم، سىلىنىڭ ئازابلىرىدىن سىل
سىلىنىڭ دهرگاھلىرىدىن باشقا ئىلتىجا قىلىدىغان نىجاتلىق جاي يوقتۇر، پهقهت سىلىنىڭ رهھمهتلىرىال بار، 

تىرمىزى، نهسهئى » نازىل قىلغان كىتابلىرىغا ئهۋهتكهن ئهلچى پهيغهمبهرلىرىگه شهكسىز ئىمان كهلتۈردۈم
  .توپلىغان، سهھىھ

'(5 !$�D ?� � B� $U�V �� P�V� B \I �	 �	 = 3�i�	 91  �� ) q G �� ( ��  >1� �$�� � .  
ئهسما بىنتى ئۇمهيىس رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 2623

ىپ قويمايمۇ؟ مهن ساڭا مۇشهققهت، باال چۈشكهنده دهيدىغان كهلىمىلهرنى ئۆگىت :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، ئهھمهد، ئهبۇ دېگىن » ئالالھ مېنىڭ رهببىم، مهن ئالالھقا ھېچنېمىنى شېرىك كهلتۈرمهيمهن! ئالالھ«

  .داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
	 "$�@, ��+� $�I �	 "$�@, �(�Q G9  �	 "$�@, �(�Q G9  �	 "$�@, �(�Q G9  �	 "$�@, = $_1��'(5 !$�D ?� � B� $�I �

D G	9/ �	 "$�@, �5$�D G	9/ �	 "$�@, �V�  .�# �	 "$�@, �V�  .�# �	 "$�@, �V�  .�# �	 "$�@, ��+� $�I �	 "$�@, ��+� �5$�
 �5$�D G	9/ �	 "$�@, ) �� " ! (.0�0'g �   

الھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم جۇۋهيرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهل. 2624
مهن ساڭا سهن دهيدىغان ئهڭ ئهۋزهل، قۇاليلىق، ساۋابى كۆپ سۆزلهرنى ئۆگىتىپ قويمايمۇ؟  :دېگهنمۇنداق 

سۇبھانهلال ئهدهدهخهلقىھى ئۈچ قېتىم، سۇبھانهلال رىزانهپسىھى ئۈچ قېتىم دهيسهن، سۇبھانهلال زىنهتى «
سۆزلهرنىڭ يهنى ھهمده تهكبىرنىڭمۇ ھهربىرىنى يۇقىرىقى پ، ئهرشىھى ئۈچ، سۇبھانهلالھ مىدادى كهلماتى ده

، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ، ئۆز زاتىنىڭ رازىلىقىدا دېگىن شۇنىڭدهك ئۈچدىن 
ئهرىشنىڭ ئېغىرلىقىدا، كهلىملىرىنىڭ سىيالىرىنىڭ باراۋىرىده ئالالھقا ھهمدىلهر خاستۇر، ئالالھ پاكتۇر 

  .بولىدۇدېگهن ىدۇ، شۇنىڭ باراۋىرىده شۇنداق دهيمهن بولدېگهن 
 ) ��� (n< = ?1  �	 q	G� $10G y@� n@g n�/ ?��  "$D '� !$�D ?� � B� : ?��+� v1z� L ?/	�� �  ?�N� v+D	 �_��	

 P	', �  ) P ! �� (j�  �   

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ . 2625
ساڭا بىر نهچچه كهلىمىلهرنى ئۆگىتىپ قويمايمۇ؟ ئهگهر سهن ئۇالرنى دېسهڭ، ئۈستۈڭده سهبىير  :دېگهن

ئالالھۇممه ئهكپىنىي بىھااللكه ئهن «بولسىمۇ ئالالھ ئۇنى سهندىن ئادا قىلىۋېتىدۇ، قهرز تېغىدهك چوڭ، كۆپ 
ئى ئالالھ، ھاالللىرىڭ بىلهن ماڭا ھارامالردىن : تهرجىمىسى» ئهممهن سىۋاكه ھارامكه ۋه ئهغنىي بىپهزلىكه
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ھاالللىرىڭ (، دېگىن كۇپايه بولغىن، ئۆز پهزلىڭ بىلهن سهندىن باشقا كىشىلهردىن مېنى بىھاجهت قىلغىن 
!) امىنبىلهن ماڭا ھارامدىن كۇپايه قىلغىن، پهزلىڭ بىلهن مېنى سهندىن باشقىالردىن بىھاجهت قىلغىن ئ

  .ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 L "'�@�5 = �*R1� $/ n�/ W1� �/ BZ �i1/ n�)� 9�� "'i0 B L �D9R� �/ �� "'(@�5 L �i(@, �/ �� "'DI95 $U�V �i� � B�

 M�/ peNe L $eNe MN� nD ��G � "L9» L "L~i5 ) � �� ( M�0�[ \� �  .  
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره . 2626

مهن سىلهرگه بۇرۇنقىالرنىڭ مۇكاپاتىنى، ئهجىرلىرىنى تاپىدىغان سىلهردىن  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 كېيىنكىلهردىن ئىلگىرىلهپ ئېشىپ چۈشىدىغان، سىلهردىن كېيىن ھېچكىشى ئهۋزهل بواللمايدىغان، لېكىن،

شۇ ئىشنى قىلسا، ئاندىن سىلهرگه ئوخشاش بوالاليدىغان بىر ئىشنى ئۆگىتىپ قويمايمۇ، ئۇ بولسىمۇ ھهربىر 
مۇسلىم ،ئېيتىشىڭالردۇر، ئهھمهدتهكبىر  33سانا،  –ھهمدۇ  33تهسبىھ،  33نامازنىڭ ئارقىسىدا 

  !ھه؟ ئۇلۇغنېمىدېگهن زىكرىنىڭ ئهجىر، ساۋابى .سهھىھ.توپلىغان
 ) ���� (B�  "'�'�`a	 �$+R��	 = .12	 n[-� ?U@�� ) �� (L�  ��	 �   

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2627
مهن ساڭا جهننهت ئهھلى بىلهن خهۋهر بهرمهيمۇ؟ ئۇالر بولسا ئاجىز، مهغلۇپ بولىدىغان  :دېگهنمۇنداق 
  .باشقىالر تهرىپىدىن بوزهك قىلىنىدىغان مۇسۇلمانالردۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھياۋاش، 

 ILb�	 &'< L �09�	'�	 �'(  L �$� P	�V�	 = �{$@i�	 ~D-� �iU@�� B� ) ! � �� ( M�i� \� �  .  
لهيھى ۋهسهللهم ئهبۇ بۇكرهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئه. 2628

مهن سىلهرگه گۇناھى كهبىيرلهرنىڭ ئهڭ چوڭىنى دهپ بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ ئالالھقا شېرىك  :دېگهنمۇنداق 
ئالالھ بىزنى بۇ (ئانىالرغا ۋارقىراش، بويۇن قېقىش، يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتۇر،  –كهلتۈرۈش، ئاتا 

  .ى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىز!) ئىشالردىن ساقلىسۇن، ئامىن
 	'(�5 "� �/ �i� yQ L �I'�	 L �[u�	 �$+�Z �/ �i� yQ L �i5$gIG � $_R)I� L �ii��/ 91  $[$D#� L �i�$ � y± �iU@�� B�

 �	 �DY = �i<$1 � 	'���0 L �_<$1 � 	'���*) �DL9  ) P q ! ( �	GI9�	 \� � .  
ىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ دهردائى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ر. 2629

مهن سىلهرگه ئهمهللىرىڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، پادىشاھىڭالر ئالالھنىڭ نهزلىده  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كۈمۈش نهپىقه، سهدىقه قىلىپ،  –ئهڭ پاك، ئېسىلى، دهرىجهڭالرنىڭ ئهڭ يۇقىرسى سىلهر ئۈچۈن ئالتۇن 

، سىلهر ئۈچۈن دۈشمىنىڭالرغا ئۇچرىشىپ ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا قىلىچ ئۇرۇشۇڭالردىن خهژلىگهندىنمۇ ياخشى
ئۇالر سىلهرنىڭ بوينۇڭالرغا قىلىچ ئۇرغاندىنمۇ ياخشى بولغان ئهمهل، ئىبادهتنى كۆرسىتىپ قويمايمۇ؟ ئۇ 

ىن ياخشىدۇر، بولسىمۇ، ئالالھنى ئهسلهش، زىكرۇلالھدۇر، مانا بۇ زىكرۇلالھ ،ئالالھنى ئهسلهش ھهممىد
يهنىال ئالالھ ۋه دېگهن زىكرى، ئالالھنى ئهسلهش (تىرمىز، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، 

قۇرئاندا قۇرئان تىالۋىتى، زىكرى، : رهسۇلۇلالھنىڭ كۆرسهتمىسى، يوليورۇقى بىلهن بولۇشى الزىم، مهسىلهن
ئالالھ ئهسلهنمهي .قانداق ئىبادهت زىكرى بولىدۇناماز زىكرى دېيىلگهن قۇرئاننىڭ بىر ئىسمى زىكرىدۇر، ھهر 

قىلىنغان ئىبادهت ئىبادهت ئهمهس، ئالالھ ئهسلىنىپ قىلىنغان ئىبادهت زىكرىدۇر، زىكرى ئېيتقۇچى ۋهزىپه 
ئىشلىگۈچى چوقۇم قۇرئان، سهھىھ ھهدىسنىڭ يوليورۇقى بىلهن بولۇشى الزىم، ئۇنىڭ ئۈستىگه دهلىلنى خاتا 

كىتاب دېگهن الزىم، زاھىدلىققا ياخشىالر باغچىسى چۈشىنىش ر، تابىئىنالردهك چۈشهنمهي، ساھابىله
  .بولغىنىدهك، زىكىرىگه ئهزكارۇننهۋهۋى باردۇر، قۇرئان ئايىتى ۋه مۇشۇ كىتابتهك سهھىھ ھهدىسلهر باردۇر

 ) ���� ( O$1�	 p� .�$(�	 .�1�	 j[ = ��R�	 $/ �iU@�� B� ) � (G'R�/ ��	 �   

بنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئى. 2630
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مهن سىلهرگه ئېزھىنىڭ نېمىلىكىنى دهپ بهرمهيمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ كىشىلهر ئارىسىدا  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئهۋسهتته، ھهدىس،  – 4718مۇسلىم ) گۇناھى ئېغىردۇر(سۆز توشۇپ، سۇخهنچىلىك قىلىشتۇر،  –گهپ 

  .دارمىدا ئوخشىشى بار، سهھىھ
 ) ���� ( p1/�a	 Ì$� L �	 j��L $�Z �$��L-� ³ 	'��� "N) \� &6 "Z B� ) � (L�  ��	 �   

ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 2631
، ھهقىقهتهن پاالنىنىڭ بالىلىرى جهمهتى مېنىڭ دوستلىرىم ئهمهس، الركى بولۇڭ؛ ئاگاھ دېگهن مۇنداق 

 .پهقهت مېنىڭ دوستلىرىم، ئالالھ ۋه مۆئمىنلهرنىڭ، سالىھ، ياخشىلىرىدۇر، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( "$r�F�	 "�< W�r0 T�� �/ = $1[$[ .1*+�	 "Z B� ) � (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهئىبنى ئۆمهر . 2632
مۇشۇ يان تهرهپته، ئۇ شهيتاننىڭ مۈڭگۈزى پاسات  –، ھهقىقهتهن پىتنه  بولۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنمۇنداق 

  .ىغان، سهھىھبهيھهقى توپل) يهنى مهشرىق تهرهپنى كۆرسهتكهن(، ئاشكارا بولۇپ چىقىدىغان تهرهپتىن كېلىدۇ
بارلىق پاھىشه، يامان ئىشالر، پاسات  –بۇ ھهدىسمۇ مهڭگۈلۈك مۆجىزه بولۇپ قالدى، راستتىنال پىتنه 

  .تهرهپته بولۇۋاتىدۇ شهرقدىنغا يهتكهن مۇسىبهت 
 = j/��	 M'(�	 "Z B� j/��	 M'(�	 "Z B� j/��	 M'(�	 "Z B� ) q G � �� (�/$  �� .@(  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نى ئامر ئۇقبهت ئىب. 2633
قىلىپ مۇنداق  تهپسىرقۇۋۋهتنى  –دۈشمهنگه قارشى تهييارلىق كۆرۈشتىكى كۈچ  تهۋبىدىكىۋهسهللهم سۈره 

هپ ئۈچ قېتىم د!!! ئوق ئېتىش! قۇۋۋهت، ئوق ئېتىش، ئوق ئېتىش –ھهقىقهتهن كۈچ  بۇلۇڭالرئاگاھ :  دېگهن
،  بولۇڭالركىسىلهرمۇ ئاگاھ (، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، مۇسلىمئهھمهد، .  دېگهن

  !!!. ئاتوم ئېتىشتۇر! قۇۋۋهت، تهييارلىق، ئوق ئېتىش، بومبا ئېتىش –راستتىنال كۈچ 
-� '_�0 "� �D9�� "b^R0 N) = .��a	 "'+i*, L ¢IA	 �i� �*+�, �	 "Z B� �_,)! � ��( �/$  �� .@(  � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوقبهت ئىبنى ئامىر . 2634
 زېمىنالرنىھهقىقهتهن پات يېقىندا ئالالھتائاال سىلهرگه نۇرغۇن  بۇلۇڭالرئاگاھ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

يهنى (ئالالھ سىلهرگه چىقىم، خىراجهتته كۇپايه قىلىدۇ،  يېقىندات ئىشغال قىلىپ ئېلىپ بېرىدۇ، پا
ئوقيالىرىنى ئويناشتىن ئاجىز كهلمىسۇن، يهنى قارغا  بېرىڭالرشۇ چاغالردىمۇ ) توققۇزۇڭالر تهل بولىدۇ

  .ئېتىشنى، ئوقيا ئېتىشنى تاشلىمىسۇن، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (���� sZ B�  �	 n��Q �i@�$� "Z L N��Q �i� $�� !u�B N��Q 	u£*/ >1D '� L �*�Q �/ nQ nD KZ ) q " � (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2635
لىق يېقىن دوستلۇقدىن ئالالھنىڭ ، ھهقىقهتهن مهن بار بولۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قاچىمهن، ھهممه دوستلۇقدىن بىزارمهن، پهقهت ئالالھنىڭ دوستلۇقى ماڭا كۇپايه، ئهگهر  دوستلۇقىغىال
لېكىن ئىسالم قېرىنداشلىقى (يېقىن دوست تۇتۇپ قالسام، ئهلۋهتته ئهبۇ بهكرىنى يېقىن دوست تۇتاتتىم، 

هممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئالالھنىڭ يېقىن دوستىدۇر، ھهقىقهتهن ساھىبىڭالر يهنى مۇھ) ئهۋزهل
  .مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2636
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دهججال ئوڭ كۆزى كوردۇر، خۇددى ئۇنىڭ كۆزى  مهسىھ، ھهقىقهتهن  بولۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنمۇنداق 
ۈگۈن كېچه ئۈزۈمنى كهئبىنىڭ ئالدىدا كۆرۈپتىمهن، ناگاھان سوق ئۈزۈمدهك ئۆرلهپ چىقىغلىقتۇر، مهن ب

ئۆڭلۈك بىر كىشى كۆرۈندى، غداي ۇبئۆڭلۈك كىشىلهرنىڭ ئهڭ گۈزىلى بولغان غداي ۇب كۆرۈدىغانسىلهر 
ئۇنىڭ چاچلىرى ئىككى مۈرىسىگه تېگىپ يهلپۈنۈپ تۇرىدۇ، چاچلىرى تاراغلىق، سۇ تېمىتىپ تۇرىدۇ، ئۇ 

كىشىنىڭ مۈرىسىگه قويۇپ، شۇ ئىككى كىشىنىڭ ئارىسىدا بهيتۇلالھنى تاۋاپ  ئىككى قولىنى ئىككى
ئهيسادۇر دېدى، ئاندىن كېيىن ئۇنىڭ  مهسىھقىلىۋاتىدۇ، مهن بۇ كىم؟ دېسهم، ئۇالر بۇ مهريهم ئوغلى 

كهينىدىن يهنه بىر كىشىنى كۆردۈم، چاچلىرى چۇۋۇق، سهت، بۈدره قىلىنغان، ئوڭ كۆزى كور، خۇددى 
قهتهنگه ئوخشايدۇ، ئۇ ئىككى قولىنى بىر كىشىنىڭ ئىككى مۈرىسىگه قويۇپ، بهيتۇلالھنى تاۋاپ  ئىبنى

دهججال بولىدۇ دېدى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ،  مهسىھقىلىۋاتىدۇ، مهن بۇ كىم بولىدۇ؟ دېسهم، ئۇالر بۇ 
  .بار كىتابتىمۇباشقا 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىياز ئىبنى ھهماره . 2637
دىگارىم مېنى بۈگۈنكى مۇنۇ كۈنده ماڭا ، ھهقىقهتهن پهرۋهر بۇلۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، بىلدۈرگهن، سىلهر بىلمهيدىغان ئىلىملهرنى سىلهرگه ئۆگىتىشىمنى بۇيرىدى، ئالالھ مۇنداق ئۆگهتكهن
مهن بهندهمگه ئاتا قىلىپ بهرگهن مالالر ھااللدۇر، ھهقىقهتهن مهن ئۇالرنىڭ ھهممىنى ھهقگه مايىل : دهيدۇ

ئۇالرغا شهيتانالر كېلىپ، ئۇالرنى دىنلىرىدىن چىقىرىپ ئازدۇرۇۋىتىدۇ، مهن  مۇسۇلمان ياراتتىم، ھهقىقهتهن
 –ئۇالرغا ھاالل قىلىپ بهرگهن نهرسىلهرنى ھارام قىلىۋېتىدۇ، ئۇالرنى ماڭا مهن بىرهر ھۆججهت، دهلىل 

ىگه قاراپ ئهھل زېمىن، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال بۇيرۇيدۇئىسپات چۈشۈرمىگهن نهرسىلهرنى شېرىك كهلتۈرۈشكه 
، ئهجهملهرگه غهزهپ قىلدى،  ئهرهبئهھلى كىتابالرنىڭ قالدۇقلىرىدىن باشقا بارلىق كىشىلهرگه  ئازغىنه

كايىدى ۋه دېدىكى ھهقىقهتهن مهن سېنى سىناپ، ئىمتىھان ئېلىش، سهن بىلهن باشقىالرنى سىناپ، 
ئۇنى سۇمۇ يۇيۇپ چىقىرۋېتهلمهيدۇ،  ئىمتىھان ئېلىش ئۈچۈن ئهۋهتتىم، ساڭا كىتاب قۇرئاننى نازىل قىلدىم،

چۈنكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى (يهنى قوغدايمهن، ئۇنى سهن ئۇخلىغان ۋه ئويغاق ھالدا ئوقۇيسهن، 
ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مېنى قۇرهيىشلهرنى كۆيدۈرۈۋېتىشىمگه بۇيرىدى، ) ۋهسهللهمنىڭ دىلى ئۇخلىمايتتى

قتا ئۇالر بېشىمنى دهسسهپ، يهنجىپ، چهيلهپ بىردانه ياپىالق تانىدهك تاشالپ مهن ئاندىن ئى رهببىم، ئۇندا
قويىدۇ دېدىم، ئالالھتائاال، ئۇنداق بولسا، ئۇالر سېنى قوغالپ چىقارغاندهك، سهنمۇ ئۇالرنى قوغالپ 

، جلىنىدۇخه، ساڭىمۇ خهجلهچىقارغىن، ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىل، بىز ساڭا ياردهم بېرىمىز، ئالالھ يولىدا 
قوشۇن ئهۋهتكىن، بىزمۇ سېنىڭ قوشۇنىڭدهك بهش ھهسسه قوشۇن ئهۋهتىمىز، ساڭا ئىتائهت قىلغان 

  . كىشىلهر بىلهن بىرگه ساڭا ئاسىي بولغان كىشىلهرگه قارشى ئۇرۇش قىلغىن

  .جهننهت ئهھلى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ

  .ئادىل، سهمىمىي، راستچىل، تهۋپىق تاپقان، سۇلتان، پادىشاھ. 1
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  .ۋه مۇسۇلمانالرغا قهلبى يۇمشاق، رهھىمدىل كىشىدۇر دىلى يۇمشاق، مېھرىبان، ھهرقانداق يېقىن تۇغقان. 2
ھارامدىن ساقالنغان ئىپپهتلىك، سائىللىق قىلىشدىنمۇ ئىپپهتلىك، كۆپ ئهھلى بالىلىرى بولغان . 3

  .مۇشهققهتلىك مۇسۇلماندۇر
  دوۋزاخ ئهھلى بهش تۈرلۈك بولىدۇ؛

پاراسهت يوق، دائىم سىلهرگه  –مايدىغان ئىشالردىن توسۇپ قالغىدهك ئهقىل اليىق بول.1
  .ئاجىز، دۆت كىشىدۇر، دىن، دۇنيادا نهتىجىسى يوق، ئهگىشىۋالىدىغان يا ئهھلى، يا مالنى تهلهپ قىلمايدىغان

  .كىچىككىنه تاما قىلغۇدهك نهرسه كۆرۈنسىال خىيانهت قىلىدىغان خائىندۇر. 2
 –ئهھلىڭ ۋه مېلىڭ توغرىسىدا سېنى ئالدايدىغان ھىيله  دېگۈدهك، كهچ قىلسا، دائىم تاڭ ئاتقۇزسا. 3

  .مىكىر قىلىدىغان كىشىدۇر
  .بېخىل ياكى كاززاپ كىشىدۇر. 4
چۈنكى، (ئهخالقى يامان، ناچار ئهخالقلىق، پاھىشه ئىشنى قىلغۇچى، پاھىشه سۆزلىگۈچى كىشىدۇر، . 5

ھهدىس،  – 4169ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 4250ىس، ئهبۇ داۋۇد ھهد – 5109مۇسلىم ) بۇ ھاياسىزدۇر
   .ھهدىس، سهھىھ – 17616ئهھمهد 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهتئىبنى ئۆمهر . 2638

، ھهقىقهتهن قهستهن قاتىللىققا ئوخشاپ كېتىدىغان، قامچا، ھاسا  بۇلۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنمۇنداق 
 100تۆگىدۇر، بۇ  100قاتارلىق نهرسىلهر بىلهن خاتا ئۆلتۈرۈپ قويۇشنىڭ جازاسى، دىيهت، خۇن، تۆلىمى 

مانا بۇ خاتا ) (مۇغهللهزهت دىيهت مهنىسىده(لىلىرى ئىچىده بولغان بوغاز بولۇشى الزىم، تۆگه با 40تۆگىدىن 
  .نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ئۆلتۈرگهن قاتىللىقنىڭ جازاسى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد  ئهبۇ. 2639

، ھهممىڭالر پهرۋهردىگارىڭالر بىلهن مۇناجات قىلىپ، مۇڭدىشىسىلهر،  بۇلۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنمۇنداق 
قىرائهتنى جهھرى ئوقۇپ ئاۋازىنى بهزىڭالرغا  –بهزىڭالرغا ئازار، ئهزىيهت يهتكۈزمىسۇن،  بهزىڭالر  –بهزىڭالر 

) بۇ مهيلى ناماز ئىچى، مهيلى نامازنىڭ سىرتى بولسۇن، ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ(يۇقىرى كۆتۈرمىسۇن، 
ئهھمهد، ھاكىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، ئۆزئارا توپلىشىپ، ھهممىسى بىراقال يۇقىرى ئاۋازدا قىرائهت 

نهزرىسىنىڭ  ھهپتىسى، قىرىقى، يىلى  مېيىتقىلمىغان، ساھابىلهرنى، قىلىپ، قۇرئان تامام قىلىشالر
  .بىدئهتتۇر دېگهنلهر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالسهلهمهت ئىبنى قىيىس . 2640

، ھهقىقهتهن سىلهر قىلمايدىغان  بۇلۇڭالرئاگاھ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم  ھهججهتۇل ۋىدادا مۇنداق 
ئىشدىن تۆتى بار، ئالالھقا ھېچنېمىنى شېرىك كهلتۈرمهڭالر، ئالالھ ھارام قىلغان جاننى ئۆلتۈرمهڭالر، يهنى 

يهنى قاتىل بولسا، زىنا (ىق قىلماڭالر، بۇ ھارام ئىشتۇر، لېكىن، ھهقلىق بىلهن بولسا بۇ مۇستهسنا قاتىلل
ھهدىس، نهسهئى،  – 18220قىلماڭالر، ئهھمهد  ئوغرىلۇقزىنا قىلماڭالر، ) قىلسا، مۇرتهد بولسا ئۆلتۈرۈلىدۇ

  .ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهمۇئاۋىيه . 2641
مىللهت، دىنغا بۆلۈنۈپ  72ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇنقى ئهھلى كىتابالر  بۇلۇڭالرئاگاھ :  دېگهنمۇنداق 

بولىدۇ، پهقهت سى دوۋزاختا 72پىرقىگه بۆلۈنۈپ كېتىدۇ،  73كهتكهن، ھهقىقهتهن بۇ مىللهت پات يېقىندا 
ر، هيهنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۋه ساھابىل(بىرسى جهننهتته بولىدۇ، ئۇالر بولسا، جامائهت 

ھهقىقهتهن بۇندىن كېيىن، مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم ) تابىئىنالردهك ئهھلى سۈننى ۋهلجامائهلهردۇر
هپرىقچىلىقلهر، ئۇالرغا خۇدى ئىت  ئىگىسىگه چاپلىشىپ، ھهۋهسلهر، ت –چىقىدۇكى، ئاشۇ ھاۋايى  قهۋملهر

الزىم تۇتۇۋالغاندهك، كهڭ تارقىلىپ چاپلىشىپ، چىرمىشىپ الزىم تۇتۇۋالىدۇ، ئۇنىڭدىن ھهربىر تومۇر، 
 – 3981ھهۋهس، تهپرىقچىلىك كىرىۋالىدۇ، چىرمىۋالىدۇ، ئهبۇ داۋۇد  –مهپسهللهر قالماي ئۇ ھاۋايى 

  .ھهدىس، سهھىھ – 16329ھهدىس، ئهھمهد 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 2642
يانهتچىگه ئۇنىڭ خىيانىتىنىڭ ، ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى ھهربىر خى بۇلۇڭالرئاگاھ :  دېگهنمۇنداق 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) ئارقىسىغا قادىلىدۇ(مىقدارىدا بىردىن بايراق تىكلىنىدۇ، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  هت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايمىقدام ئىبنى مهئدىي كهربه . 2643
، ھهقىقهتهن ماڭا قۇرئان كىتابنىڭ ئوخشىشى قۇرئان  بۇلۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

دىققهت قىلىڭالر، پات يېقىندا ) ئۇ بولسىمۇ سهھىھ ھهدىس، ھهدىس قۇددۇستۇر(بىلهن بىرگه بېرىلدى، 
سىلهر : مۇمكىن دېيىشى، ئورۇندۇقىغا يۆلۈنۈپ ئولتۇرۇپ، مۇنداق  غۇزۇپتويبهزى كىشىلهر قورسىقىنى لىق 

پهقهت مۇشۇ قۇرئاننىال الزىم تۇتۇڭالر، قۇرئاندا ھاالل دهپ تاپقىنىڭالرنى ھاالل بىلىڭالر، ھارام دهپ 
م قىلىپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سۆزنى داۋا. (تاپقىنىڭالرنى ھارام بىلىڭالر، شۇال كۇپايه
) ئىسپات سۆزلهپ مۇنداق دېدى –ھارام قىالاليدىغانلىقىغا دهلىل  –ئالالھ تهرهپدىن قۇرئانغا ئوخشاش ھاالل 

يهنى ھارام بولىدۇ، شۇنىڭدهك ئۇنىڭ (گۆشى ھاالل ئهمهس،  ئېشهكنىڭ، سىلهرگه ئهھلى  بۇلۇڭالرئاگاھ 
، يىرتقۇچسىلهرگه ھهرقانداق ) ىن مۇستهسنادۇربۇنىڭد ئېشهك، ياۋايى ۋهھشىييېغى، سۈتىمۇ ھارام بولىدۇ، 

گۆشخور ھايۋان، مهگىنلىك ھايۋان ھارام، ھاالل ئهمهس، ئارىمىزدا ئهھدى كېلىشىم بار كىشىلهرنىڭ چۈشۈپ 
قالغان نهرسىسىمۇ ھارام، ھاالل ئهمهس، لېكىن، ئىگىسى ئۇنىڭدىن ۋاز كهچسه، بىھاجهت بولسا ھاالل 

 قهۋمگهبىر كىشى بىر ) ھاالل بولمىغاندا، مۇسۇلمانالرنىڭ تېخىمۇ ھاالل ئهمهس ئهھدى بار كىشىنىڭ(بولىدۇ، 
ئۈستىگه ۋاجىپ، ئهگهر ئۇالر  قهۋمقىلىش، كۈتۈۋېلىش، شۇ  مېھمانچۈشسه، ئۇ كىشىنى ئورۇنالشتۇرۇپ، 

الردىن نهرسىنى ئۇ كۈتكۈدهكقىلىپ  مېھمان ئورۇنالشتۇرغۇدهكقىلمىسا، بۇ كىشى ئۆزىنى  مېھمانئۇ كىشىنى 
گۆشى  ئېشهكئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، )  بۇ  ئۇنىڭ ھهققىدۇر(ئىزنىسىز ئالسا بولىۋېرىدۇ، 

  .ھاالل بولماي، ھارام بولسا، ئۇنىڭ سۈتىمۇ ھارام بولىدۇ،چۈنكى ئۇنى نىجىستۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر ئىبنى سۇمرهت . 2644
، ھهقىقهتهن مهن سىلهرنى ھهۋزى كهۋسهر بويىدا ساقالپ  بۇلۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ن ئۇنىڭ ئىككى تهرىپىنىڭ ئارىلىقى سهنئا بىلهن ئهيلهت شهھىرىنىڭ ئارىلىقىدهك تۇرىمهن، ھهقىقهته
  .، ئۇنىڭ ئورۇق، ئاپتۇۋا، چهينهك، قاچىلىرى يۇلتۇزدهك كۆپتۇر، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھشۇنداق كهڭدۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 2645

ئاسماندىكى زاتنىڭ ئىشهنچىلىك كىشىسى  دېگهنسىلهر ماڭىمۇ ئىشهنمهمسىلهر؟ مهن :  دېگهنمۇنداق 
  .، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھىدۇئاخشام ئاسمان خهۋىرى، ۋهھى كېلىپ تۇر –تۇرسام، ماڭا ئهتىگهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايئىبنى مالىك   ئهۋف. 2646
؛ سىلهر ماڭا بىر ئالالھقا ئىبادهت قىلىشقا، ئۇنىڭغا ھېچنېمىنى شېرىك  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نامازنى ئوقۇشۇڭالرغا، زاكات بېرىشكه، ئاڭالپ ئىتائهت قىلىشقا، كىشىلهردىن  ۋاخكهلتۈرمهسلىككه، بهش 
مۇسلىم، نهسهئى !!) قىلىڭالريهنى شۇنداق بهيئهت (ا بهيئهت قىلمامسىلهر؟ ھېچنهرسه تىلهپ سورىماسلىقق

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۆمهر  ئىبنى. 2647

قايغۇسىغا  –غهم  قهلبنىڭسىلهر ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟ ھهقىقهتهن ئالالھتائاال كۆزنىڭ يېشىغا، :  دېگهنمۇنداق 
دۇ، ياكى رهھىم قىلىدۇ، ئازابلىمايدۇ، لېكىن، مۇشۇنىڭ سهۋهبىدىن يهنى تىلنىڭ سهۋهبىدىن ئازابالي

  .، قهبرىسىده ئهھلىنىڭ ئۇنىڭغا بولغان يىغىسى سهۋهبلىك ئازابلىنىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھمېيىتھهقىقهتهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بنى سۇمرهت جابىر ئى. 2648
سىلهر، پهرىشتىلهر پهرۋهردىگارى ئالدىدا سهپ تۈزگهندهك سهپ تۈزمهمسىلهر؟ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تۇرىدۇ، ئهھمهد، ئۇالر نامازدا تۇنجى سهپلهرنى تولۇق، كامىل قىلىپ، ئاندىن كىيىن سهپلهرده زىچ، تۈز 
  .مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

9; $�� L $Éu/ "'1R�0 L $Éu/ "'*F0 �_1R� L ·0�< �*V v  �	 ¥�m0 ��D "'@^R5 B�)" §(M�0�[ �   
يھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهله رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2649

تىلالشلىرىنى، ھاقارهتلهشلىرىنى،  قۇرهيشلهرنىڭسىلهر، ئالالھتائاالنىڭ مهندىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
لهنهتلىرىنى قانداق چۆرۈۋهتكىنىدىن ھهيران قالدىڭالرمۇ؟ ئۇالر مېنى مۇزهممهم يهنى خارالنغان دهپ تىلالپ، 

، ماختىلىدىغان مهدھىيىلىنىدىغانى ۋهسهللهم يهنى لهنهت قىالتتى، مهن بولسام،مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھ
  .كىشى، بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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مهن ھهپسىنىڭ يېنىدا ئىدىم،  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،شهپا بىتنى ئابدۇلالھ . 2650

بۇنىڭغا خهت يېزىشنى ئۆگىتىپ : مۇنداق دېدى، ةسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم كىرىپ كهلدى دره
پاناھ تىلهيدىغان يوللۇق ئايىتى شىپاالرنى ) ۋه باشقا زهھهرلىك نهرىسلهردىن(قويغاندهك چۈمۈلىدىن 

بۇ سهھىھ ھهدىسدىن ھهدىس، سهھىھ،  – 25847ھهدىس، ئهھمهد  – 3389ئۆگىتىپ قويمامسهن؟ ئهھمهد 
  .ئايالالرغا خهت يېزىشنى ئۆگىتىش، ئىلغار مائارىپنى ئۆگىتىش دۇرۇستۇر
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لۇلالھ سهللهلالھۇ رهسۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر، ئهبۇ ھۇمهيىد سائىدى . 2651

قويۇپمۇ بولسا، ئۇنى يهنى  قويۇپگهرچه ئۇنىڭ ئۈستىگه ياغاچ شال، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
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  .ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ يېپىپ قويمامسهن؟) ، قاچا، قازان، تائامالرنى تولۇن(
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 2652
، بۇنىڭ بىلهن بىلله ناماز ئوقۇش  دېگهنيالغۇز ناماز ئوقۇۋاتقان بىر كىشىنى كۆرۈپ مۇنداق  مهسچىتته

كىشى يوقمۇ؟ ئهھمهد، ئهبۇ ) ئۆزىگىمۇ كۆپ ئهجىر ئالىدىغان( ئارقىلىق ماۋۇ كىشىگه سهدىقه قىلىدىغان
  .ئىقتىدا قىلسا بولىدۇ نهپلهگهياكى  پهرزگه نهپلهنى، سهھىھداۋۇد، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2653

ئاخشام سۈتى ئارقىلىق، ئهتىگهنلىك، كهچلىك  –بىرهر ئۆي ئهھلىگه ئهتىگهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نىڭ ئارىيهت، ئۆتنه بېرىدىغان كىشى يوقمۇ، ھهقىقهتهن ئۇ) ياكى كالىنى(تائام، غىزا بېرىدىغان تۆگىنى 

  .كاتتا، ئۇلۇغدۇر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ ئهجرى
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كىشىنى  دېگهنالئىالھه ئىللهلالھ  :ئۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇسامه . 2654
رقۇپ، شۇنداق دېدى دهپ ئۆلتۈرگهنده، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئۆلۈمدىن قو

 دېمىگهنلىكىنىياكى  دېگهنقورقۇپ شۇنداق قىلىچدىن سهن ئۇنىڭ ئۇ سۆزىنى ئۆلۈمدىن قورقۇپ :  دېگهن
كۈنى ال  بىلىشىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ قهلبىنى يېرىپ كۆرۈپ باقمىدىڭمۇ؟ نېمىشقا يېرىپ باقمىدىڭ؟ قىيامهت

بۇ شاھادهت سۆزى بىلهن قانداقمۇ قىالرسهن؟ كىممۇ ساڭا كېپىل بولۇپ ياردهم بېرهر؟  دېگهنئىالھه ئىللهلالھ 
، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، ئهگهر ئۇ شاھادهت ئېيتىپ، ئهھمهددهپ تاپا قىلدى، 

 –ۇمىسا ئۆلتۈرۈلىدۇ، ناماز بىلهن زاكات، ئىماننىڭ دهلىل قويۇپ تۇرۇپ، ناماز ئوق. دېسه ئىللهلالھال ئىالھه 
  .ئىسپاتى بولىدۇ
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نۇرغۇن  رهزىيهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلىم سهفۋان ئىبنى . 2655
رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ساھابىالرنىڭ بالىلىرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمدىن

چىگه ، كىم ئهھدى، توختام، كېلىشىم تۈزگۈ بۇلۇڭالركىئاگاھ :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
قۇدرىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ  –زۇلۇم قىلسا، ياكى ھهققىنى كام بهرسه، ياكى ئۇنىڭ تاقىتى، كۈچ 

قىلسا، ياكى ئۇنىڭ نهرسىسىنى ئۇ چىن دىلىدىن رازى بولماستىن ئېلىۋالسا، قىيامهت كۈنى مانا مهن ئۇنىڭ 
  .اۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھداۋاگىرى، ھۆججهت قويۇپ داۋالىشىدىغان كىشىسى بولىمهن، ئهبۇ د
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيئهبۇ ھۈرهيره . 2656
بىر توپ قوينى ئېلىپ، بىر مىل، ئىككى مىل يهنى  بېرىڭالر،  بۇلۇڭالرئاگاھ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

چۆپلهر  –ئۈچ كىلومېتىر كېلىدىغان تاغ ئۈستىگه چىقىشى مۇمكىن، ئاندىن ئۇنىڭغا يايالق، ئوت  –ئىككى 
كېلىدۇ، ئۇ كىشى يايالقدىن  جۈمهئۆرلىشى مۇمكىن، ئاندىن  ئېگىزگهقىيىن بولۇپ، تېخىمۇ يىراققا، تېخىمۇ 

كېلىدۇ، ئۇ يهنىال ھازىر بواللمايدۇ،  جۈمهمۇنامىزىغا كېلهلمهيدۇ، ھازىر بواللمايدۇ، ئاندىن ئىككىنچى  جۈمه
، مۆھۈر بېسىلىپ  پېچهتئۇنىڭ قهلبىگه  ،ةد–كهلسه، يهنىمۇ ھازىر بواللمايدۇ  جۈمهئاندىن ئۈچىنچى 

  .ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن) ئۇ مۇناپىقلىشىدۇ(كېتىدۇ، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مىقدام ئىبنى مهئدى كهربه . 2657
يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ  كارىۋىتىغابىرهر كىشىگه مهندىن ھهدىس يهتسه، ئۇ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

كىن، سىلهر بىلهن بىزنىڭ ئارىمىزدا ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان بار، قۇرئاندا ھاالل تاپقان مۇم دېيىشىمۇنداق 
رهسۇلۇلالھ ) ئهنه شۇ كۇپايه(نهرسىنى ھاالل دهپ بىلىمىز، ھارام تاپقان نهرسىنى ھارام  دهپ بىلىمىز، 

هتهن ئالالھنىڭ ئهلچىسى ، ھهقىق بۇلۇڭالركىسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق رهددىيه بهرگهن، ئاگاھ 
ھارام قىلغان نهرسه، ئالالھ ھارام قىلغانغا ئوخشاشتۇر، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهممۇ ئالالھ 

  .تهرهپدىن ھارام قىالاليدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،پاتىمه . 2658
ياغ ۋه باشقا نهرسىلهرنىڭ يوقلىرى، كىرلىرى بار ھالدا  –دىققهت قىلىڭالر، قولىدا گۆش :  دېگهنمۇنداق 

، ئۆزىگه  ئهيىپلىسۇنئهمهس، ئۆزىنى باشقىالرنى ) بىرهر كېسهل بولسا، ياكى نهرسه چېقىۋالسا(ياتقان كىشى، 
  .تهنه، ماالمهت قىلسۇن، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ –تاپا 

 ) ��� ( 	L9 -) �'��	 	u[ n�a s	'QZ 8� ) q �� (�	~�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى . 2659

بۇ ھهدىسنى (ھهي قېرىنداشلىرىم، مانا مۇشۇ كۈننىڭ ئوخشىشى ئۈچۈن تهييارلىق قىلىڭالر، :  دېگهنمۇنداق 
قىيامهت كۈنى ئۈچۈن قهبرىگه كىرگهندىن كېيىنكى ، مهقسهت) ( دېگهن، قهبره بېشىدا جىنازا نامىزىدىن كېيىن

  .دمۇ توپلىغان، سهھىھھهدىس، ئهھمه – 4185ئىبنى ماجه )  دېمهكچىقىلىڭالر  تهييارلىقكۈنلهر ئۈچۈن 
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ى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2660

ئهھلىگه قايتىپ بارغاندا، سېمىز، چوڭ ئۈچ دانه بوغاز تۆگىنى تېپىشنى  بېرىڭالر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نامىزى ئىچىده قىرائهت قىلىپ ئوقۇغان ئۈچ ئايهت، سېمىز، چوڭ ئۈچ دانه  بىرىڭالرنىڭياخشى كۆرهمدۇ؟ 

  .بوغاز تۆگىدىنمۇ ياخشىدۇر، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئهبۇ سهئىد . 2661

ئۆزىنىڭ يۈزىگه تۈكۈرۈلۈشنى ياخشى كۆرهمدۇ؟ ھهقىقهتهن سىلهردىن بىر كىشى  بېرىڭالر:  دېگهنمۇنداق 
 نامازدا قىبلىگه ئالدىنى قىلسا، جهزمهن ئۇ رهببى ئهززهۋهجهللىگه ئالدىنى قىلغان بولىدۇ، پهرىشتىلهر ئوڭ

تهرىپىده تۇرىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئالدىغا ياكى ئوڭ تهرىپىگه تۈكۈرمىسۇن، سول تهرىپىگه ياكى پۇتىنىڭ 
ئاستىغا تۈكۈرسۇن، ئهگهر ئۇنى بىرهر ئىش يهنى بهلغهم ئالدىرىتىپ، جىددىيلهشتۈرسه، مانا مۇنداق 

  .چاپىنىنىڭ پىشىگه تۈكۈرسۇن، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2662
هدهم ياكى ئارقىغا، ياكى پهرزدىن كېيىن نهپله ناماز ئوقۇشتا ئالدىغا بىر ق بېرىڭالر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ھهدىس، ئىبنى ماجه،  – 854؟ ئهبۇ داۋۇد كېلهرمۇئوڭ تهرىپىگه ياكى سول تهرىپىگه يۆتكىلىۋېتىشتىن ئاجىز 
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  .ھهدىس، سهھىھ – 9132ھهدىس، ئهھمهد  – 1417، خاتىرىلىگهنناماز ئوقۇشتا  نهپلهسۈننهت، 
ۇشۇ سهھىھ ھهدىس ۋه يۇقىرىدا ئۆتۈپ كهتكهن گۇۋاھلىق بېرىش ئايىتى بىلهن م زېمىنسۈره زىلزالدىكى 

قىلسىڭىز . سۈننهت قىلىۋېتىشكېيىن يۆتكىلىش ياكى سۆز  پهرزدىنمۇشۇنىڭغا ئوخشاش ھهدىس بىلهن 
  .مۇكاپات كاتتا بولىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئهييۇب . 2663
قۇل «؟ ھهقىقهتهن كىم كېلهمدۇنى ئوقۇشدىن ئاجىز 3/1بىر كېچىدىال قۇرئاننىڭ  بېرىڭالر:  دېگهنمۇنداق 

نى ئوقۇپ چىققان 3/1نى ئوقۇسا، شۇ كېچىسى قۇرئاننىڭ »سۈره ئىخالس«نى يهنى، »ھۇۋهلالھۇ ئهھهد
  .بولىدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ دهردائى . 2664
؟ كېلهمدۇنى ئوقۇپ چىقىشدىن ئاجىز 3/1بىر كېچىده قۇرئاننىڭ  بېرىڭالر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ھۇ ئهھهدنى يهنى سۈره ئىخالسنى قۇرئاننىڭ ھهقىقهتهن ئالالھتائاال قۇرئاننى ئۈچ پارچىغا بۆلدى، قۇل ھۇۋهلال
نى ئوقۇغان بولىدۇ، ئۈچ 3/1كىم بۇ سۈرىنى بىر قېتىم ئوقۇسا، قۇرئاننىڭ (بىر پارا قىلدى، سىدىن ىپارئۇچ 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) ئوقۇسا، قۇرئاننى بىر تامام قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ قېتىم
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 2665

تهسبىھ  100ئالالھقا ، ئۇ ؟كېلهرمۇىشدىن ئاجىز ياخشىلىق قىل 1000ھهر كۈنى  بېرىڭالر:  دېگهنمۇنداق 
خاتالىقنى  1000ياخشىلىق يېزىپ ئۇنىڭدىن  1000نىڭ باراۋىرىگه 100ئېيتىسا، ئالالھ ئۇ كىشى ئۈچۈن شۇ 

  .ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهدىي ئىبنى ھاتهم . 2666
كىشىنىڭ بهرىكىتى ياخشىلىقى ئوڭ كېلىشى بىلهن شۇملۇقى، يامانلىقى، :  دېگهنۋهسهللهم  مۇنداق 

  .ىقتۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، يهنى ئاغزىغا باغلئارىسىدىدۇر ئېڭىكىبولۇشى ئۇنىڭ ئىككى زاڭىقى،  بهتبهخت
 3$r%	 ��	 $0 �0Z ! ?^) yz $^) ?�, BZ $^) $i�$, < "$r�F�	 ?�(� $/ q9�� j�+� 8u�	 L ) � (9R, �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 2667
بولغان ئالالھ بىلهن  ئىلىكىدهىم تۇرغىن، بولدى قىلغىن، جېنىم ج! ئى ئىبنى خهتتاب:  دېگهنمۇنداق 

قهسهمكى، شهيتان سهن بىلهن بىر يولدا ئۇچقۇشۇپال قالسا، ئۇ سهندىن قورقۇپ، سېنىڭ يولۇڭدىن باشقا 
  .بىر يول بىلهن ماڭىدۇ، بهيھهقى توپلىغان،سهھىھ

 ) ��� ( pR1*a$� 	'��� �	 G$@  "h) �R1*�	 L P$0Z )��  �[ (Y$R/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاز . 2668

، باياشات بولۇپ كېتىشدىن  نېئمهتلىك) كېچهك، تۇرمۇشۇڭالردا –ئىچمهك، كىيىم  – يېمهك: ( دېگهن
پاراغهت، مول تۇرمۇشتا ئهمهستۇر،  –راھهت ھهزهر قىلغىن، ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ ياراملىق بهندىلىرى 

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2669

وينى ئۆلتۈرۈشدىن، بالىسى باردىن ھهزهر قىلغىن ۋهسهللهم، بىرسى قوي ئۆلتۈرمهكچى بولغاندا، بوغاز ق
، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن بوغاز قوينى، بالىسى بارنى  ئۆلتۈرمهسلىك  دېگهن

  .ئۈچۈن مهنپهئهتىمىزالزىم، چۈنكى، بۇ بىزنىڭ 
 �(�Q � �	 ¤-0 $/ "LI95 B �i�h) ng��	 M�9[ 9R� ���	 L P$0Z ) P (�  ��$g  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2670
جاھان تىنچالنغاندىن كېيىن، كېچىده پاراڭ سېلىشدىن، مۇڭدىشىشدىن ھهزهر قىلغىن، : دېگهنمۇنداق 

  .بىلمهيسهن، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن نېمىلهرنى كهلتۈرىدىغىنىنى سهن ئىچىگه مهخلۇقلىرىھهقىقهتهن ئالالھنىڭ 
 ) ��� ( �1/ Iu*R0 �/� nD L P$0Z ) �$���	 (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2671
ر قىلغىن، ھهرقانداق ئۆزره ئېيتقىلى، كهچۈرۈم سورىغىلى سالىدىغان ئىشدىن ھهزه:  دېگهنمۇنداق 

  .زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، ھهسهن
 ) ���� ( $�'@[ $@R� �@�� 9< ��h) "$r���	 3	'�� L �D$0Z ) �� ( ���, �/ ngI �  .  

رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇلهيىم قهبىلىسىدىن بىر ساھابه . 2672
لتان، پادىشاھالرنىڭ ئىشىكلىرىگه قاتىراشتىن ھهزهر سۇ:  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

مۇشهققهت، قاتتىق كۈنلهرگه قويىدۇ، تۆۋهن  –قىلىڭالر، ھهقىقهتهن شۇنداق قىلىش، سىلهرنى جاپا 
  .چۈشۈرۈۋېتىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ مهرتىۋىگه

 ) ��� (�	 |L-/ $]h) $_��  MNm�	 L E0�r�	 G	'g 4�  �0�R*�	 L �D$0Z � Na	 $]h) $_��  .g$�	 �$�< L d$@��	 L !$� ) q (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2673

ئۇخالش، ئارام ئېلىش ئۈچۈن، يولالرنىڭ ئۈستىگه كېچىده چۈشۈشدىن ھهزهر قىلىڭالر، يول : دېگهن مۇنداق
، يىرتقۇچچايانالرنىڭ جايى،  –، يىالن  دېگهنناماز ئوقۇشدىن ھهزهر قىلىڭالر، چۈنكى، يول  تۆپىسىده

كىشىلهر لهنهت  ئۇگۆشخور ھايۋانالر جايىدۇر، يول تۆپىگه ھاجهت قىلىپ قويۇشدىن ھهزهر قىلىڭالر، چۈنكى، 
  .ھهدىس، ھهسهن – 13759ھهدىس، ئهھمهد  – 324قىلىدىغان ئىشتۇر، ئىبنى ماجه 

)  ���� ( ��u�	 ��h) �G$*�	 L �D$0Z ) q (.0L$R/ �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاۋىيه . 2674

بوغۇزلىۋهتكهنلىكتۇر،  ئۇ ماختاشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ،مهدھىيىلهشتىنكۆپتۈرۈپ : دېگهنمۇنداق 
، ماختاشالر سهۋهبىدىن ھاالك  مهدھىيىلهشھهزهر قىلىڭالر، چۈنكى، مېنىڭ بۇ خىزمىتىممۇ راستتىنال (

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ، ئالالھ ساقلىسۇن
	 L �N��	 GI L |YA	 �D L �m@�	 �z $_(� E0�r�	 	'r -) ��$Â	 BZ �*��� "h) !$<�r�	 4�  O'�2	 L �D$0Z L ¥L�Ra$� �/A

 �i1a	 �  j_1�	 ) G � �� (9�R, \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى . 2675

يولالردا ئۆلتۈرۈشتىن ھهزهر قىلىڭالر، ئۆلتۈرۈشدىن باشقىغا ئۇنىمىساڭالر يولنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نى بېرىۋېتىپ ئولتۇرۇڭالر، ئۇ بولسىمۇ ھارامدىن كۆزنى يۇمۇۋېلىش، ئهزىيهت يهتكۈزمهسلىك، ئازارنى ھهققى

توسۇش، ساالم قايتۇرۇش، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، ياماندىن توسۇشتۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد 
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهپپهل . 2676
سوزماق  رهگهتكىده ئۇششاق تاش ئېتىشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

همهلىيهتته دۈشمهننى ئېغىر يارىدار قىاللمايدۇ، تهبرانى ئۇ چىشنى سۇندۇرىدۇ، كۆزنى قۇيۇۋېتىدۇ، ئ
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �$�1�	 4�  &'Q9�	 L �D$0Z ) ! � �� (�/$  �� .@(  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبهت ئىبنى ئامىر . 2677

الالر ئۈستىگه ئىزنىسىز، تۇيۇقسىز كىرىپ قېلىشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ئهھمهد، ئاي:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهمرۇ ئىبنى . 2678
بېخىللىقدىن، ئاچ كۆزلۈكدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇنقى كىشىلهر :  دېگهنمۇنداق 

ا، ئاچ كۆزلۈككه ئۇالرنى بېخىللىقق بېخىللىقبېخىللىق سهۋهبىدىن ھاالك بولۇپ كهتكهن، ئاچ كۆزلۈك، 
، پاسىقلىق، ئۈزۈۋهتتىبۇيرىدى، ئۇالر  ئۈزۈۋېتىشكهرهھىمنى  –بۇيرىدى، ئۇالر بېخىللىق قىلدى، سىله 

فاجىرلىققا، مهئسىيهتكه بۇيرىدى، ئۇالر گۇناھ قىلىپ، فاجىر بولدى، ئاندىن ھاالك بولدى، ئهبۇ داۋۇد، 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 3uD� �w�	 "h) �w�	 L �D$0Z �	 G$@  	'�'D L 	L��	95 B L 	'�z$@5 B L 	L9,$» B L 	'�)$15 B L 	'��» B L 	'��¼ B L T09�	
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ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2679
گۇمان قىلىشدىن ھهزهر قىلىڭالر، گۇمان سۆزنىڭ ئهڭ يالغىنى، كىشىلهرنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قىلماڭالر، جاسۇسلۇق  سۈرۈشتهئىزدهپ،  ئهيىپلىرىنىئهۋرهتلىرىنى ئىزدىمهڭالر، قۇالق سالماڭالر، 
قىلىشماڭالر،  ھهسهتىلىتىگه قىزىقىشماڭالر، ئۆزئارا ئارتۇقچىلىقلىرىغا، پهز بىرىڭالرنىڭ –قىلماڭالر، بىر 

ئارقاڭالرنى قىلىۋالماڭالر، ئالالھنىڭ، بىر  بىرىڭالرغا –رهھىمنى ئۈزمهڭالر، بىر  – سىيلهدۈشمهنلهشمهڭالر، 
ئۇكا بهندىلىرىدىن بولۇڭالر، بىر كىشى، قېرىندىشى ئهلچى ئهۋهتكهن جايغا،  –تۇغقان قېرىنداش، ئاكا 

يا ئۇ نىكاھىغا (نىكاھالپ ئالمىغىچه ياكى تهرىك ئىتىپ، ۋاز كهمچىمىگىچه ئهلچى ئهۋهتمىسۇن،  قېرىندىشى
مالىك، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ ) ئالىدۇ، خاالس، يا ئۇ ۋاز كېچىدۇ، ئاندىن ئهلچى ئهۋهتسه بولىدۇ

  .داۋۇد، تىرمىزى، بهيھهقى، دارمى توپلىغان، سهھىھ
�09�	 � '�`�	 L �D$0Z  �09�	 � '�`�$� �i�@< "$D �/ ?�[ $�h) ) P q " �� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2680
دىندا ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن سىلهردىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

دىندا ھهددىدىن ئاشۇرۇۋېتىپ ھاالك بولۇپ كهتكهن، ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ماجه  ئىلگىرىكىلهر
بىلىش داۋاسىنى قىلىپ، ئىبادهتته غايىبنى ئهقىدىده پهيغهمبهرنى ئىالھالشتۇرۇپ ۋه . توپلىغان، سهھىھ

  .بىدئهتنى پهيدا قىلىپ، ھاالك بولغان
 ) ���� (�/ ?�Y � �*�� �i�Z &$�'�	 L �D$0Z "'(�r5 $/ nR�	 �/ 	'+�D$) v�(�0 L \I vRr0 >��� sZ j� ) � ( M�0�[ \� � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2681
بۇ ئىشتا سىلهر ئۇالپ تۇتۇشدىن ھهزهر قىلىڭالر،  يېمهيروزىسىنى زوھۇرلۇق رامزان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ماڭا ئوخشىمايسىلهر، ھهقىقهتهن مهن كېچىسى ياتىمهن، رهببىم ماڭا تائام بېرىدۇ، مېنى سۇغۇرۇپ تۇرىدۇ، 
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قاتتىق قىلساڭ، قاتتىق (سىلهر ئۆزۈڭالرنى تاقهت قىالاليدىغان، قادىر بولىدىغان ئهمهلگه تهكلىپ قىلىڭالر، 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) بولىدۇ

 G L �D$0Zng L b  �	 "LG 3$^� $� ��� ��h) �)$D �/ >�$D "Z L �'�wa	 M' ) �0'� ( ��� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2682

ۇچى كاپىر، زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسىدىن ھهزهر قىلىڭالر، گهرچه زۇلۇمغا ئۇچرىغ:  دېگهنمۇنداق 
مهزلۇمنىڭ دۇئاسى بىلهن ئالالھنىڭ  ھهقىقهتهندىنسىز بولسىمۇ، يهنىال دۇئاسىدىن ھهزهر قىلىڭالر، 

ئارىلىقىدا پهرده يوقتۇر، سهمۋىھ توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسته دىنسىز، كاپىرنىڭ زۇلۇمىغا ئۇچرىغان 
غا ئۇچرىغۇچى بۇ باشقىراق بولىدۇ، بولۇشى سۆزلهندى، بىرىنچىسى، بۇ زۇلۇم ئىجابهتچاغدىكى دۇئاسى 

بولغاندهك بولۇشى  ئىجابهتمۇشۇ دۇنياغىال تۇرغانالرنىڭ ۇ ئىككىنچىسى، ب. زالىم، دىنسىزغا ئوخشىمايدۇ
  .مۇمكىن، ئالالھ ئالىمدۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنئهبۇ ھۈرهيره . 2683

ھهزهر قىلىڭالر، چۈنكى،  بۇزۇۋېتىشىدىنبىلهن پاسات  –كىشىلهر ئارىسىنى پىتنه  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئۇ چاچنى ئهمهس، دىنىڭنى چۈشۈرۈپ پاكىز تازىالپ يوق قىلىۋېتىدۇ،  تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، ھهسهن

 ) ��� (�D$0Z  I$1�	 �/ q9R(/�'@*��) n<� X $/ j�  &'(5 �/ L $<9� L� $(� n(��) j�  &$< �) v  T09�	 M��D L ) P �� (MG$*< \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 2684

ىن ھهزهر قىلىڭالر، مهن توغرىسىدا سۆز قىلماقچى بولغان مهندىن ھهدىسنى كۆپ سۆزلهشد:  دېگهنمۇنداق 
دېدى دهپ تۆھمهت قىلىپ، يالغان  دېمىگهننى، كىم ماڭا مهن دېسۇنكىشى ھهق، ھهقىقهتنى، راستنى 

  .سۆزلىسه، ئورنىنى دوزاختىن ئېلىۋالسۇن، ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 E�k } E+10 ��h) W�@�	 � ���	 M��D L �D$0Z ) q " � �� (MG$*< \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 2685
، بهيئى سودىدا قهسهمنى كۆپ قىلىشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇ كۆرۈنۈشكه سودىنى  دېگهنمۇنداق 

رىكىتىنى ئۇچۇرۇۋېتىدۇ، مالنى ھاالك قىلىۋېتىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، ئاقتۇرغاندهك قىلسىمۇ، ئاندىن كېيىن به
  .نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهھلى ئىبنى سهئىد .2686
گۇناھالرنىڭ ھهقىيرلىك، كىچىكلىرىدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

كهن كىشىلهرنىڭ مىسالىغا ئوخشاش بولۇپ بىرسى بىر تال ياغاچ، چۈش زېمىنغائوخشىشى چۆل، بىپايان 
بىرسى بىر تال چاۋار ئېلىپ كېلىپ، تاكى بۇالر بىر دۆۋه ئوتۇن توپالپ، ئوتنى ئۇلغايتىپ، ئۇنىڭدا 

ئېلىش بىلهن تۇتۇلۇپ  ھېسابنهرسىلىرىنى ،نانلىرىنى پىشۇرىدۇ،ھهقىقهتهن كىچىك گۇناھالرنىڭ ئىگىسى 
 تهبرانى، ئهھمهد، ) .بولىدۇ ھاالك زىغىرالنساھېسابدا كىم .(قىلىۋېتىدۇئۇنى ھاالك  ھالرۇناگ ئۇقالسا 

  .سهھىھ.توپلىغان زىيائۇلمهقدهسى ،بهيھهقى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2687

گۇناھالرنىڭ ھهقىيرلىك، كىچىكلىرىدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

508 

چۈشكهن كىشىلهر بىرسى بىر تال ياغاچ،  زېمىنغاتوپلىشىپ كىشىنى ھاالك قىلىۋېتىدۇ، خۇددى چۆل، بىپايان 
بىرسى بىر تال چاۋار ئېلىپ كېلىپ، تاكى بۇالر بىر دۆۋه ئوتۇن توپالپ، ئوتنى ئۇلغايتىپ، ئۇنىڭدا 

ئهھمهد، ) يېتىدۇ مهقسىتىگه ئهنه شۇنداق گۇناھالر توپالنسا، ھاالك قىلىشتا(نهرسىلىرىنى پىشۇرىدۇ، 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
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ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2688
مانا مۇشۇ ئىككى كۆكتات، سېسىق ئوتياشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ئۇنى خام يهپ، :  دېگهنمۇنداق 

 يېمهيكىرىپ قېلىشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ئهگهر ئۇ ئىككى سېسىق كۆكتاتنى زادى يهيمىز، بۇنى  مهسچىتلهرگه
يهنى پىياز بىلهن (ېتىپ، ئاندىن يهڭالر، ، ئۇالرنى ئوت بىلهن قاتتىق ئۆلتۈرۈۋدېسهڭالرئامالىمىز يوق 
  . دېگهنبۇ ھهدىس، ئهۋسهتته بار بولۇپ، ئهلبانى سهھىھ  )، قاتتىق پىشۇرۇۋېتىپ يهڭالريېمهيسامساقنى خام 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  كى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇنهبىيشهت . 2689

) قۇربان ھېيتنىڭ ئهتىسى، ئۆگىنى يهنه بىر كۈندىن ئىبارهت ئۈچ كۈن تهشرىق كۈنلهر: ( دېگهنمۇنداق 
ئېيتىش كۈنلىرىدۇر،  تهكبىرئىچىش، ئالالھنى ئهسلهش،  –ئۈچ كۈن يهپ  كېيىنكىمانا شۇ ھېيت كۈندىن 

  .هد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھئهھم) روزا تۇتۇشقا بولمايدۇ(
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2690
 –يهپ قۇربان ھېيت كۈندىن كېيىنكى ئۈچ كۈن  يۇقىرىقىمىنا كۈنلىرى يهنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئىچىشنىڭ كۈنىدۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئهبۇ ھۈرهيره . 2691

ھايۋانلىرىڭالرنىڭ ئۇچىسىنى، ئۈستىنى مۇنبهر، كۇرسا قىلىۋېلىشدىن ھهزهر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
مۇشهققهتلهر بىلهنال يېتىپ بارغىلى  –قىلىڭالر، ھهقىقهتهن، ئالالھتائاال ئۇنى سىلهرگه پهقهت جاپا 

 زېمىننىشهھهرلهرگه يېتىپ بېرىۋېلىشىڭالر ئۈچۈن بويسۇندۇرۇپ بهرگهن، ئالالھ سىلهرگه  بولىدىغان يىراق
  .ئۈستىده ئادا قىلىڭالر، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ زېمىنقىلىپ بهردى، ھاجهتلىرىڭالرنى 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئىبنى ئابباس . 2692

نامازدا ئهۋرهتنىڭ ئېچىلىپ قېلىشىدىن ھهزهر قىلىڭالر، ياكى سهپلهر ئارىلىقى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
   .قېلىشدىن ھهزهر قىل، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ كاۋاپبوش، 
 ) ���� (�� ���(5 N) 9^�a	 !G	I� �i*0� $@ ) " (.�+(��	 �10# �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهينهپ سوقهبى . 2693
كېلىشنى ئىراده قىلسا، يهنى جامائهت بىلهن ناماز  مهسچىتكهئى ئايالالر قايسىڭالر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 دېگهندىنبۇ سۆز ئىستېمال قىلمىسۇن (ن كهلمىسۇن، ئوقۇماقچى بولسا، خۇشپۇراق ئهتىرگه يېقى
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) سېپىپ چىقمايدۇ ئهتىرتهكىتلىكرهك بولۇپ، ئايالالر ئهرلهر يېنىغا خۇشپۇراق 

 �I$%	 �g� �m� n�/ �� "$D y± ��$/ L ��[� � �I$%	 ��Q �i0� ) G � ( 9�R, \� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇئهبۇ سهئىد . 2694
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، ئهھلىده ياخشىلىقچه  مۈلۈكىده –قايسىڭالر جىھادقا چىقىپ كهتكهن مۇجاھىدنىڭ مال :  دېگهنمۇنداق 
ات يېرىمىدهك مۇكاپ ساۋاپلىرىنىڭ –ئىز باسار بولۇپ، ياردهم بهرسه، ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇ مۇجاھىدنىڭ ئهجىر 

  .ئهجىر بېرىلىدۇ، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2695
ياكى قوشنىسىغا (ياكى خورمىلىق بېغى بولسا، ئۇنى شېرىكىگه  ىنىزېمقايسىڭالرنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ئىسالم قانۇنىدا شۇفئهت دېيىلىدۇ ۇب( دهپ تهڭلهپ باقمىغىچه ساتمىسۇن،) ئاالمسىلهر؟
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2696
ئۇالر ئۆزىمىزنىڭ مېلى (قايسىڭالرغا ئۆزىنىڭ مېلىدىن ۋارىسىنىڭ مېلى سۆيۈملۈك؟ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

اچ تۇرغان مالدۇر، ۋارىسنىڭ مېلى ئۆزىدىن بۇرۇن  تهقدىم قىلغ دېگهنھهقىقهتهن ئۆزىنىڭ مېلى )  دېگهنده
) ، ئاخىرهت ئۈچۈن، ئالالھ يولىدا نهرسه بهرگىن مهقسهت(،  دېگهنبولسا، كېيىن قالغان، قالدۇرغان مالدۇر 

  .بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبهت ئىبنى ئامىر . 2697
جايغا بېرىپ ناھايىتى يوغان،  دېگهنقايسىڭالر ئهتىگهنده بوتھان ياكى ئهقىيق :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

رهھىمنى ئۈزىۋهتمهستىن ئېلىپ كېلىشنى  – سىيلهسېمىز ئاققا مايىل بوز تۆگىدىن ئىككىنى گۇناھ قىلماستىن 
بېرىپ،  مهسچىتكهئهتىگهنده  بىرىڭالرنىڭ)  دېگهندهمىز ىكۆر ئۇالر، ھهممىمىز ياخشى(؟  كۆرىدۇياخشى 

ئىلىم ئېلىشى ياكى ئالالھنىڭ كىتابىدىن  ئىككى ئايهت ئوقۇشى، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ ئىككى تۆگىدىن 
، شۇنچه تۆگىدىن ياخشىدۇر، ئوقۇسائايهت  هياخشىدۇر، ئۈچ ئايهت ئوقۇشى ئۈچ تۆگىدىن ياخشىدۇر، قانچ

بۇ سهھىھ . ھهدىس، سهھىھ – 1244ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 16767دىس، ئهھمهد ھه – 1336مۇسلىم 
  .ھهدىسدىن مۇنداق پايدىلىق ھۆكۈملهر ئېلىنىدۇ

  .پايدا ئالغاندا گۇناھ ئىشنى قىلماسلىق، زىيان سالماسلىق. 1
  .قىلىش مهسچىتتهبالدۇر بېرىش، ئىبادهتنى  مهسچىتكه. 2
  .ولىدا ئوقۇشقۇرئان ئوقۇش، ئالالھ ي مهسچىتته. 3
قىلىپ، مائارىپ تۈزۈمى بويىچه  تهرهققىيئىلىم ئۆگىتىش ۋه ئۆگىنىش، بۇ ئىلىم ھازىر  مهسچىتته. 4

  .بۇ ئىلمى تهرهققىياتتۇر. ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ
  .قۇرئان ئوقۇشنىڭ پهزىلىتى، ساۋاب ئهجىرلىرى كاتتا. 5

��QA &$< ��/	 $k� : $D "$D "Z $¬9�� $� �$� 9() �)$D ���Z >RgI BZ L &$< ) ! � ( �  ��	 � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2698

بىلهن ئۇ  كۇفرىلىقشۈبھىسىز بۇ  –قايسى بىر ئىنسان قېرىندىشىغا ئى كاپىر دېسه، شهك :  دېگهنمۇنداق 
دۇ، ئهگهر ئۇ قېرىندىشى راستتىنال كاپىر بولسا، ئۇ قايتىدۇ، ئهگهر ئۇ كاپىر ئىككىسىنىڭ بىرسى قايتى

ئىمام . كاپىر بولۇپ قايتىدۇ، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ دېگۈچىبولمىسا، ئۇ چاغدا، بۇ سۆزنى 
  : دېگهننهۋهۋى سهھىھ مۇسلىمنىڭ شهرھىسىده بۇ توغرىلىق مۇنداق 

  .بىلهن قايتىدۇكاپىرنىڭ قىلىقى، ئهخالقى . 1



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

510 

  .مۆئمىننى كاپىر دهپ ئېتىقاد قىلسا، كاپىر بولىدۇ. 2
  .ھاالل بىلسه، كاپىر بولۇپ قايتىدۇ دېيىشنىشۇ سۆزنى . 3
  .بۇ سۆز ئاخىرىدا ئۇنى كاپىرلىققا يېقىن ئاپىرىپ كاپىر قىلىۋېتىدۇ. 4
  .هينى زاھىرىدا قالىدۇبۇ ھهدىس، ئۆز ئ. توغرىسى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ. 5
  .بولىدۇ كۇفرىلىق نېئمىتىگهبۇ قېرىنداشلىق . 6

 �$/�`�	 M',� '_) �*(0 X L� $U�V �1/ 4�*<	 �1�R� ��/	 &$/ q91  L !$/ ��/	 $k� ) q (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2699

مۈلۈكى  –قايسى بىر ئىنسان ئۆلسه، ئۇنىڭ نهزلىده ئىككىنچى بىر ئىنساننىڭ مال :  دېگهنهسهللهم مۇنداق ۋ
ئۆز ئهينى بولسا، ئىككىنچى ئىنسان ئۆلگهن كىشىدىن نهرسه تهلهپ قىلىپ ئالغان بولسۇن، ياكى ئالمىسۇن، 

 – 2352ئىبنى ماجه ) ا ئۆزى اليىقيهنى ئۆز مېلىغ(ئۇ باشقا قهرز ئىگىلىرىنىڭ ئۈلگىسى بولۇپ قالىدۇ، 
  .ئوخشىشى باردۇر داۋۇدتاھهدىس، مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ  – 10375ھهدىس، ئهھمهد 

 j_) .��/ M��/	 >(* � .��/ M��/	 $k� L �1/ $w  �1/ �w  ni� 8b� I$1�	 �/ �D$i) '_) $��/ 	��/	 E* � ���/ ��/	 $k�
_1/ �w  ni� 8b� I$1�	 �/ $_D$i) $w  $_1/ pw  ni� 8b� I$1�	 �/ �D$i) $_) p*��/ p5��/	 E* � ���/ ��/	 $k� L $_1/ $w  $

 �1/ ) �� ( ¥'  �� ����	9@  �  ) �� q G ( �RD �� M�/ �  ) ! (./$/� \� �   
ن رىۋايهت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف، مۇررهت ئىبنى كهئبى، ئهبۇ ئۇمامه . 2700

قايسى بىر مۇسۇلمان يهنه بىر :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  قىلىنىدۇكى،
مۇسۇلماننى ئازاد قىلسا، بۇ ئازاد قىلىش، ئازاد قىلغۇچىنىڭ دوزاختىن ئازاد بولۇشىدۇر، ئازاد قىلىنغۇچىنىڭ 

وزاختىن ئازاد بولۇشىغا كۇپايىدۇر، قايسى بىر ھهربىر سۆڭهك ئهزاسى، ئازاد قىلغۇچىنىڭ ئهزالىرىغا د
مۇسۇلمان ئايال، بىر مۇسۇلمان ئايالنى قۇللۇقدىن ئازاد قىلسا، ئۇنىڭ بۇ ئىشى، دوزاختىن ئازاد بولۇپ 
قۇتۇلىشىدۇر، بۇنىڭمۇ ھهربىر ئهزاسى ئهزالىرىغا كۇپايه بولۇپ، ئازابدىن قۇتۇلدۇرىدۇ، قايسى بىر مۇسۇلمان 

مان ئايالنى ئازاد قىلسا، بۇ ئىككىسى ئۇ مۇسۇلماننىڭ دوزاختىن ئازاد بولۇپ قۇتۇلىشىدۇر، ئهر ئىككى مۇسۇل
ئازاد قىلىنغۇچىالرنىڭ ھهربىر سۆڭهك ئهزالىرى، ئازاد قىلغۇچىنىڭ سۆڭهك ئهزالىرىغا كۇپايه بولۇپ، ئازابدىن 

بۇ قۇل ئازاد قىلىشنىڭ پهزىلىتى . قۇتقۇزىدۇ، تهبرانى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
شۇنداقال ئۆزىنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ چارىسى، ئۇنداق بولسا، بىز مۇسۇلمان ئهسىرلهرنى تۈرمىدىكى 

  !دىنى ئالىمالرنى قۇتۇلدۇرايلى
!�) >g�Q } !�rR*,	 M��/	 $k� nDL .��	# j_) $_cI 	L9^�� �'< 4�  .��	# p )?� ��(4,'/ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا  .2701
قايسى بىر ئايال ئهتىر، خۇشپۇراق نهرسه ئىستېمال قىلىپ ئاندىن سىرتقا چىقىپ، بىرهر :  دېگهنمۇنداق 
سه، ئۇ ئايال زىنا قىلغۇچى مېنىڭ خۇشپۇراقلىرىمنى تاپسۇن، پۇرىسۇن دهپ ئۆت قهۋمئۈستىدىن شۇ  قهۋمنىڭ

يهنى زىنا قىلغاندهك ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ، كۆز زىناسى ھارامغا (بولىدۇ، ھهربىر كۆزىمۇ زىنا قىلىدۇ، 
   .ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) قاراشتۇر

 ) ���� ( M�Qo	 �$FR�	 $1R/ 9_F5 N) 	I'± >�$�� M��/	 $k� ) " G � �� (�[ \� � M�0  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2702

قايسى بىر ئايال بهخۇر ئىسىملىك خۇشپۇراق ئهتىرنى ئىستېمال قىلغان بولسا، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئهھمهد، مۇسلىم، ) بولىدۇ پاسات –چۈنكى پىتنه (بىز بىلهن بىلله خۇپتهن نامازغا ھازىر بولمىسۇن، 

  .نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( n�*`5 f� MN� $� n@(5 X 9^�a	 KZ >g�Q } >@�r5 M��/	 $k� ) q (M�0�[ \� �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2703
چىقسا،  مهسچىتكهقىلىپ، ئاندىن  ئىستېمالقايسى بىر ئايال خۇشپۇراق ئهتىرنى :  دېگهنق ۋهسهللهم مۇندا

  .غۇسلى قىلىپ، يۇيۇنمىغىچه نامىزى قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( $_g	L#� �Qo j_) q9R� >gLb*) $_gL# $_1  �'5 M��/	 $k� ) �� (�	GI9�	 \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۇ دهردائى ئهب. 2704
ھهرقانداق بىر ئايالنىڭ ئېرى ئۆلۈپ كېتىپ، ئاندىن كېيىن يهنه بىر ئهرگه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئاخىرقىسىغا  بولىدۇ، مهنسۇپتهگكهن ئهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسىغا ) ئاخىرهتته(تهگكهن بولسا، بۇ ئايال 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) يهنه بىر خاتىرىده ئهخالقى ياخشىسىنى تالاليدۇ(بېرىلىدۇ، 

 ) ���� ( ��) 90b5 IL# ��h) �1/ ��� 	�RV $_,�I � !G	# M��/	 $k� ) " (.0L$R/ �   
لهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاۋىيه . 2705

قايسى بىر ئايال ئۆز چېچى بولمىغان چاچنى چېچىغا ئۇالپ، زىياده قىلىۋالسا، ھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 
  .ھهدىس، سهھىھ – 5006ئۆزى زىياده قىلغان يالغان، باتىل ئىشدۇر، نهسهئى  ئۇئۇ چوڭ يالغانچىلىق، 

��  �	��) O-� $/ yz �/ �Nr�	 $_gL# >�-, M��/	 $k� .12	 .�{	I $_ ) P �� ! q G �� ("$�'e �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان . 2706

قايسى بىر ئايال ئېرىدىن ھېچبىر چاتاقسىز، ئۆزرىسىز، ئهيىبسىز تاالق قىلىشنى سورىسا، :  دېگهنمۇنداق 
) پۇرىيالمايدۇ پۇرىقىنىمۇئۇ جهننهتكه كىرىش تۈگۈل، (پۇرىقىمۇ ھارامدۇر،  بۇنداق ئايالغا جهننهتنىڭ

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ھهببانالر توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( I$1�	 �/ $�$^� $� �D 9�'�	 �/ .eNe $� !$/ M��/	 $k� ) § ( 9�R, \� � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۇدرى ئهبۇ سهئىدىلخ. 2707
قايسى بىر ئايالنىڭ ئۈچ بالىسى ئۆلۈپ كهتسه، بۇ بالىالر قىيامهت كۈنى ئۇ ئايال :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئۈچۈن دوزاختىن پهرده بولىدۇ، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
z � $�$�e > b� M��/	 $k� q�*, $_1  ng L b  �	 ��Q $_*�� y ) �[ P �� �� (.�, �� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه سهلهمهت . 2708
قانداق بىر ئايال كىيىمىنى ئۆز ئۆيىدىن باشقا بىر جايدا سالسا، ئالالھتائاال ئۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نۇقسان، رهسۋاچىلىقلىرىنى،  –يهنى ئۇنىڭ ئهيىب (يالدىن ئۆزىنىڭ پهردىسىنى يىرتىپ تاشلىۋېتىدۇ، ئا
ئهھمهد، تهبرانى، ) گۇناھلىرىنى يېپىپ تۇرغان پهردىنى ئېچىپ تاشالپ، ئىككى ئالهمده رهسۋا قىلىدۇ

  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
$� $_�$i1) $_��L "YZ y`� >�i� M��/	 $k� 	L�^*V	 "h) $_g�) �/ n�*,	 $¦ �_a	 $_�) $� nQG "h) n�$� $_�$i1) n�$� $_�$i1) n�

 �� ³L B �/ ³L "$r���$) ) P q ! G �� ( .F{$  �  .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 2709

) يهنى ئىگه بولغۇدهك كىشى، دادا، ئاكا، تاغىلىرىنىڭ(ر ئايال ئۆز ۋهلىيسىنىڭ ھهرقانداق بى:  دېگهنمۇنداق 
ئىزنىسىز، رۇخسىتىسىز نىكاھالنسا، ئۇنىڭ نىكاھى باتىل، نىكاھى باتىل،  ئهگهر ئهر كىشى بۇ باتىل نىكاھ 

يالغا تويلۇق مېھرى بىلهن ئۇ ئايالغا چېقىلغان بولسا، ئايالنىڭ ئهۋرىتىنى ھاالل قىلغانلىق سهۋهبىدىن  ئۇ ئا
بېرىلىدۇ، ئهگهر ئۇالر ئىختىالپلىشىپ، داۋالىشىپ قالسا، سۇلتان، ئهمىرلهر ۋهلىسى يوق كىشىگه ۋهلى 

  .بوالاليدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 p� L $_1�� $/ �*, >i*[ 9() $_gL# >�� yz � $�$�e >R�L M��/	 $k� ng L b  �	 ) P q �� (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 2710
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قايسى بىر ئايال كىيىمىنى ئېرىنىڭ ئۆيىدىن باشقا بىر ئۆيده سالسا، ھهقىقهتهن ئۇ ئۆزى :  دېگهنمۇنداق 
ئالالھ ئۇنى ئىككى ئالهم رهسۋا (ى پهردىنى يىرتىپ تاشلىغان بولىدۇ، بىلهن ئالالھتائاالنىڭ ئارىلىقىدىك

   .ئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) قىلىدۇ
 ) ���� ( �_� 9() ��G 3$[Z $k� ) q " ! �� (O$@  ��	 �   

هلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2711
قانداق بىر تىره ئاشالنسا،پىششىقالنسا جهزمهن پاك بولدى، ئهھمهد، تىرمىزى، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
� "h) W@5$) |9[ KZ $ G d	G $k� L $U�V �[I	#L� �/ «(10 B L �R@5	 �/ I	#L� n�/ ���  "h) W@5$) .�N� KZ $ G d	G $k� I'g� n�/ �

 $U�V �[I'g� �/ «(10 B L �R@5	 �/ ) q (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2712

قانداق بىر دهۋهتچى، زااللهت، ئازغۇنلۇققا چاقىرسا، باشقىالر ئهگىشىپ كهتسه، ھهقىقهتهن :  دېگهنمۇنداق 
ئوخشاش  كېمهيتىلمهستىنتچىنىڭ ئۈستىگه شۇ زااللهتكه ئهگهشكهنلهرنىڭ گۇناھلىرىدىن ھېچنهرسه ئۇ دهۋه

گۇناھالر بولىدۇ، قانداق بىر دهۋهتچى ھىدايهتكه، توغرا يولغا چاقىرسا، كىشىلهر ئهگهشسه، ھهقىقهتهن بۇ 
ئوخشاش  تىلمهستىنكېمهيكىشىگىمۇ شۇ ھىدايهتكه ئهگهشكهنلهرنىڭ ئهجىر، ساۋابلىرىدىن ھېچنهرسه 

  .ئهجىر، ساۋاب بولىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( I$1�	 � '_) �*� I ·z d	I $k� ) �D$�  ��	 (I$�0 �� n(R/ �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مهئقهل ئىبنى يهسار . 2713
قانداق بىر پادىچى يهنى باشلىق، ئۆز پادىچىلىقىدا خىيانهت قىلسا، ساختىپهزلىك :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قىلىپ ئالدىسا، ئۇ دوزاختا بولىدۇ، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
 I$� �/ �$^�� ./$�(�	 �'0 �	 �2� �*i) $�  �	 q$56 ngI $k� ) �� (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇئىبنى مهسئۇد . 2714
قايسى بىر كىشىگه ئالالھتائاال ئىلىم ئاتا قىلسا، ئاندىن ئۇ ئىلىمنى يوشۇرۇۋالسا، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئالالھ ئۇ كىشىگه قىيامهت كۈنى ئوتتىن بولغان يۈگهن بىلهن يۈگهن سالىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 .eLI'/ �@(  �/ �e�0 �a L �� j_) �@(R� L �� |�  NgI � � ngI $k� ) " ( y�b�	 ��	 � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى زۇبهيىر . 2715
يهنى ھاياتال (مرا قىلسا، دۇنياسىنى ئۇ –قايسى بىر كىشى يهنه بىر كىشىگه مال :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئۇ مالالر شۇ كىشىگه ۋه كېيىنكى ) بولسام، بۇ مالالردىن تهڭ بهھرىمهن بولىمىز، بۇ سېنىڭ ۋارىسىڭنىڭ دېسه
چۈنكى، ئۇ ساڭا ۋه (ئىز باسار ۋارىسلىرىغا يېتىدۇ، ۋارىسلىرى ۋارىس بولۇپ، تهڭ بهھرىمهن بولىدۇ، 

  .ىھنهسهئى توپلىغان، سهھ)  دېگهنۋارىسىڭغا 
 $[$r � 8u�	 KZ Wg�5 B $_�r � 8u�� $]h) �@(R� L �� ng�� |�  � � ngI $k� ) �3  (��$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2716
ىڭدىن كېيىنكى ۋارىسلىرى دۇنياسىنى بىر كىشى ئۈچۈن ۋه ئۇن –قايسى بىر كىشى مال :  دېگهنمۇنداق 

ئۈچۈن ئۇمرا قىلىپ، ھاياتال بولسام، مهن ۋه سهن، ۋه سېنىڭ كهينىڭدىكى ۋارىسلىرىڭ تهڭ بهھرىمهن 
بېرىلگهن شۇ كىشىگه ۋه ۋارىسلىرىغا يېتىدۇ، بېرىلگهن كىشى ئۆلۈپ  مال، ئۇ بولىمىز دېسه، ھهقىقهتهن

، بهلكى، شۇ كىشىنىڭ ۋارىسلىرى تهڭ بهھرىمهن كهتسه،ئۇنىڭ ھهققى بهرگهن مال ئىگىسىگه قايتمايدۇ
  .بولىدۇ، مۇسلىم، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

 qyz �/ $� KL� '_) $_1�R� q91  �*R�, ngI 9gL L ��)� ngI $k� ) " ! ( M�0�[ \� � .  
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لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2717
قايسى بىر كىشى ئىپالس بولۇپ، تىجارهتته ۋهيران بولۇپ، قهرزگه بوغۇلۇپ قالسا، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئىككىنچى بىر كىشى ئۆز مېلىنى ئۆز ئهينى شۇنىڭ يېنىدا تاپسا، مانا بۇ مېلىنى تاپقۇچى كىشى ئۆز مېلىغا 
  .اقتۇر، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، ھهقلىقرئهۋزهلراقئۆزى باشقىالردىن 

، شۇ مالنىڭ ئىگىسىنىڭ شۇ مال ئۈچۈن بولغان پۇل ئېلىشى بولسا، شۇنداق  مهقسهتبۇ ھهدىستىكى 
  .ئېلىشى بۆلۈشتۇر شهرتبولىدۇ، ئهگهر مالنىڭ پۇلى بېرىلىپ بولسا، ھېچقانداق ھوقۇق بولمايدۇ، 

 ) ��� ( "'[I$D �� �[ L $/'< �� ngI $k� ���Y� �5N� b¼ X ) �� (.��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،تهلھه . 2718

ئۇنى ياقتۇرمىسا، ئۇنىڭ ئىماملىقىنى  قهۋملهرئىمام بولسا،  قهۋمىگهقايسى بىر كىشى :  دېگهنمۇنداق 
تهبرانى ) يهنى قوبۇل بولمايدۇ(قۇلىقىدىن يۇقىرى ئۆتمهيدۇ، ياقتۇرمىسا، بۇ كىشىنىڭ نامىزى ئىككى 

  .توپلىغان، سهھىھ
 M',� j_) $U�V $_1ª �/ �@< "$D "Z L �� j_) $U�V $_1ª �/ �@< �i0 X L ��)� 9< L ngI 91  $_1�R� �*R�, PIG-) .R�, d$� ngI $k�

 �$/�`�	 ) q ( M�0�[ \� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئهبۇ ھۈرهيره . 2719

قايسى بىر كىشى مېلىنى ساتسا، ئاندىن مېلىنى ئۆز ئهينى يهنه بىر كىشىنىڭ يهنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
شى سېتىۋالغۇچىنىڭ يېنىدا تاپسا، بۇ كىشى بۇ چاغدا ۋهيران بولۇپ دهسمايىسىنى يوقاتسا، مالنى ساتقان كى

مالغا پۇل ئالمىغان بولسا، ئۇ مال ساتقۇچى كىشىنىڭ بولىدۇ، يهنى ئۆزىگه قايتۇرۇلىدۇ، ئهگهر ساتقۇچى 
ئىگىلىرىنىڭ ئۈلگىسى بولۇپ قالىدۇ، يهنى شۇالرغا  قهرزباشقا ، ئۇمالنىڭ پۇلىدىن بىرهر نهرسه ئالسا، بۇ چاغدا

  .، باشقا كىتابالرىدىمۇ بارئوخشاش ئۆز ھهققىنى ئالىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ��$m) 8�*Fa	 !$/ "Z L �� E�� '_) �1�R� � $*/ 9g') $U�V �1ª �/ � $� 8u�	 �@(0 X L � $*�	 8u�	 ��)-) $ $*/ d$� ngI $k�

 �$/�`�	 M',� d$*a	 ) G ?�$/ (N,�/ �$F[ �� �I$�	 �� ����	9@  �� �i� \� �   
رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،راھمان ئهبۇ بهكرى، ئىبنى ئابدۇ. 2720

قايسى بىر كىشى بىرهر مالنى ساتسا، سېتىۋالغان كىشى :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
دهسمايىسىنى يوقىتىپ ۋهيران بولسا، مالنى ساتقۇچى مالغا پۇل ئالمىغان بولسا، شۇنداقال مېلىنى ئۆز ئهينى 

ئهگهر ) چۈنكى مال شۇنىڭ(هت دهلىلى بىلهن تاپقان بولسا، بۇ ساتقۇچى ئۆز مېلىغا ئۆزى ھهقلىقتۇر، ھۆجج
ئوخشاش ئۆز ھهققىنى ئالىدۇ،  قهرزدارالرغاسېتىۋالغۇچى ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ چاغدا مالنىڭ ئىگىسى باشقا 

  . مالىك، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) ۋارىس رازى قىلىدۇ(
  ).بولۇپ شۇ پېتى يېزىلدى هلگهنك ارتهكربۇ ھهدىس (
 ) ���� ��� ( �g$/ ��	 ���� )1954  (  $<I$, �	 j(� q$0Z ��)'0 B "� W¶ '[ L $10G �095 ngI $k� ) q (��_� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، سۇھهيب. 2720
ئالسا،  قهرزقايتۇرماسلىقنى، ۋاپا قىلماسلىقنى ئىراده قىلغان ھالدا  قهرزنىيسى بىر كىشى قا:  دېگهنمۇنداق 

بۇ كىشى ئالالھتائاالغا، ئوغرى ھېسابالنغان ھالدا ئۆچۈرۈشۇدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس 
  ).ھهدىسى – 1954كىتابنىڭ  دېگهنئىبنى ماجهنىڭ سهھىھ ھهدىسلىرى 

 ) ���� ($k�  �(1  	'���$) ®/� p� ��+0 ��Q ngI ) " ( ?0�V �� ./$,� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇسامهت ئىبنى شهرىيك . 2721

قانداق بىر كىشى ئۈممىتىمنىڭ ئارىلىقىنى تهپرىقچىلىق سېلىپ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
نهسهئى ! بهيئهت تهلهپ قىلىپ چىقسا، ئۇنىڭ بوينىغا قىلىچ ئۇرۇپ، كاللىسىنى ئېلىڭالر ئايرىۋېتىش ئۈچۈن
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  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( O$1�	 p� 4�(0 f� ./$�(�	 �'0 �<'r0 } p�I� W@, �Q6 ��@0 f� q�+c "� K$R5 �	 �+�D ¢IA	 �/ 	~V ��Á ngI $k�

 ) �� (M�/ �� 4�R0 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مۇررهت يهئال . 2722

زۇلۇم قىلىپ ئېلىۋالسا، ئالالھتائاال ئۇ كىشىنى  زېمىننىقايسى بىر كىشى بىر غېرىچ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ندىن كېيىن قىيامهت كۈنى ئاخىغىرىچه ئهڭ ئاستىغىچه كوالشقا تهكلىپ قىلىدۇ، ئا زېمىننىڭيهتته قات 

ئۇ زالىمنىڭ بوينىغا كىيدۈرۈپ يۆگهپ  زېمىننىكىشىلهر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىنىپ بولغۇچه ئۇ يهتته قات 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ئالالھ ھهممىگه قادىردۇر، قىرنى تاراشلىماڭ(قويىدۇ، 

 �I'0 B L ��0 B $�# 9�L 9�'�$) ./� L� M�� �[$  ngI $k� ) ! (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرۇ . 2723

چۆره بىلهن زىنا قىلسا،  دېدهكقانداق بىر ئهر كىشى بىرهر ھۆر ئايال بىلهن ياكى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
رامدىن بولغان بولىدۇ، بۇ قانۇنسىز باال بولغاچقا، ۋارىس بۇ زىنادىن بولغان باال، زىنانىڭ بالىسى ھا

بواللمايدۇ، ھهم ئۇنىڭغىمۇ بىرسى ۋارىس بولمايدۇ، ۋارىس قىلىنمايدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، 
كىچىك چاغدىال ئۆلۈپ كهتسه، مۇسۇلمان ئاتا  :دېگهنلىكزىنادىن، ھارامدىن بولغان باال دوزاخقا كىرىدۇ (

كهتمىگهن مۇسۇلمانالرنىڭ بالىلىرىدهك  ئۈزۈلۈپ نهسهبىهسهبى ئۈزۈلۈپ كهتكهچكه،ئانىسىدىن ن –
  ).جهننهتكه كىرهلمهيدۇ

 q�m� L �R� �/ �*U�rQ >�b� �_gL n�z 	Yh) M�r< &L� W/ ��+D �/ �*U�rQ >�b� ��+D n�z } MNm�	 90�0 �{'�L KZ �$< ngI $k�
L p()�a	 KZ �090 n�z 	Yh) M�r< &L� W/  KZ �$< 	Yh) �/� �59�L �'0 �*U�_D .U�rQ nD �/ L �� '[ ��Y nD �/ ��, p@Ri�	 KZ ���gI

 $a$, 9R< 9R< "Z L .gIG $� ng L b  �	 �R)I MNm�	 ) �� (./$/� \� �   
م رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 2724

قايسى بىر كىشى نامازنى ئىراده قىلغان ھالدا تاھارهت ئېلىشقا تۇرسا، ئاندىن ئىككى قولىنى :  دېگهنمۇنداق 
يۇسا، ئۇنىڭ بارلىق خاتالىقلىرى تۇنجى قېتىمقى تامغان سۇ بىلهن بىرگه چۈشۈپ كېتىدۇ، ئۇ يۈزىنى يۇسا، 

ه چۈشۈپ كېتىدۇ، ئىككى قولىنى، ئىككى خاتالىقلىرى كۆز، قۇالقلىرىدىن تۇنجى تامغان سۇ بىلهن بىرگ
بىلهن قوشۇپ يۇسا، بارلىق گۇناھالردىن ساالمهت بولىدۇ، بارلىق  ئوشۇقىجهينىكى بىلهن ئىككى پۇتىنى 

پاكىز بولۇپ كېتىدۇ، ئۇ نامازغا تۇرسا، ئالالھ ئۇنى  –پاك  كۈندىكىدهكخاتالىقالردىن ئۇنى ئانىسى تۇغقان 
ىجه يۇقىرىغا كۆتۈرىدۇ، ئهگهر ئۇ ئولتۇرسا، گۇناھىدىن ساالمهت ھالدا ئولتۇرىدۇ، بۇ ناماز سهۋهبىدىن بىر دهر
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

 -�'**�) $_g�) >�/ M��/	 $k� L -�'*��) �g�) �/ ngI $k� ) < �� (L�  ��	 �   
ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2725

ئۇ تاھارهت ئالسۇن، قايسى » تاھارىتى سۇنىدۇ«قايسى بىر ئهر كىشى ئهۋرىتىنى سىيلىسا، :  دېگهنمۇنداق 
ئالىمالر قولنىڭ ئالقىنى بىلهن شهھۋهت بىلهن (بىر ئايال كىشىمۇ ئهۋرىتىنى سىيلىسا، تاھارهت ئالسۇن، 

.) ېزىلدىي ھهدىسلهررۇخسهت قىلىنغان كىتابلىرىدا دىس بهزى ھه.سىيلىسا سۇنىدۇ، تاھارهت ئالىدۇ دېدى
  .ئهھمهد، قۇرتهبى توپلىغان، سهھىھ

 M��/	 >(* � M��/	 $k� L I$1�	 �/ qI�; �$w  �/ $w  �/$w  �/ �w  nD �$<L n $g K$R5 �	 "h) $��/ NgI E* � ���/ ngI $k�
 $_/$w  �/ �w  nD �$<L n $g K$R5 �	 "h) .��/ ./$�(�	 �'0 I$1�	 �/ $�I�; �$w  �/ $w  ) �� G (j���	 ��t \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ نهجىيھ . 2726
ۈنى ئهر قۇلنى ئازاد قىلسا، قىيامهت ك ۇسۇلمانم بىرقايسى بىر مۇسۇلمان ئهر كىشى :  دېگهنمۇنداق 
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ئالالھتائاال ئازاد قىلىنغۇچىنىڭ ھهربىر سۆڭهك ئهزالىرىنىڭ باراۋىرىگه، ئازاد قىلغۇچىنىڭ ھهربىر سۆڭهك، 
ئهزالىرىنى دوزاخ ئوتىدىن ساقاليدۇ، قايسى بىر مۇسۇلمان ئايال، مۇسۇلمان ئايالنى قۇللۇقدىن ئازاد قىلسا، 

هزالىرىنى دوزاختىن ئازاد قىلىپ ساقاليدۇ، ئهبۇ ھهقىقهتهن ئالالھتائاال قىيامهت كۈنى بۇنىڭمۇ سۆڭهك ئ
  .داۋۇد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 �)$i�	 '[ "$D BZ L 	�)$D "$D "h) $��/ NgI �+D� ���/ ngI $k� ) G (�  ��	 �   
هللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2727

قايسى بىر مۇسۇلمان كىشى يهنه بىر مۇسۇلمان كىشىنى كاپىر دېسه، كاپىر دهپ ھۆكۈم :  دېگهنمۇنداق 
قىلسا، ئهگهر ئۇ كىشى راستتىنال كاپىر بولسا، ئىش شۇنداق بولىدۇ، ئهگهر كاپىر بولماي قالسا، بۇ سۆزنى 

  .، شهرھىسى يۇقىرىدا ئۆتتىسهھىھ ھۆكۈم قىلغۇچى ئۆزى كاپىر بولىدۇ، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، دېگۈچى
$_�Rg-) pa$R�� .�I �	 v�R� $�Z L "'@�`5 $D ��z� �G6 9�L �/ $�� $�h) Å�z � .1R� �*1R� L� .@, �*@@, ®/� �/ ngI $k�  �_�� 
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هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان . 2728

مېنىڭ ئۈممىتىمدىن قايسى بىر كىشىنى تىلالپ، غهزهپتىن ئهيىبلهپ قالغان بولسام، ياكى :  دېگهنمۇنداق 
لهنهت قىلغان بولسام، ھهقىقهتهن مهن ئادهم بالىسى، سىلهر غهزهپ قىلغاندهك مهنمۇ غهزهپ قىلىپ، 

ئهيىبلهپ  يۇقىرىقىائاال مېنى ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتتى، مهن ئاچچىقاليمهن، ھهقىقهتهن، ئالالھت
ئىشالر  ۇب يۇقىرىدا(ساالم، شاپائهت قىلىمهن  –لهنهت قىلىشالرنى قىيامهت كۈنى ئۇالرغا رهھمهت، دۇئايى 

 ئهھمهد، ئىبنى) توغرىسىدا ئالالھدىن دۇئا قىلىپ سورىغان گۇناھدىن پاكالش، ئهجىر ساۋاب بېرىش بار
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
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ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2729
قايسى بىر كىچىك باال، ھهج قىلسا، ئاندىن باالغهتكه يهتسه، ئۇنىڭ ئۈستىگه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، قايسى بىر يېزىلىق ئهئرابى ھهج قىلسا، ئاندىن شهھهرگه ھىجرهت قىلسا، پهرزيهنه بىر قېتىم ھهج قىلىشى 
نىدۇ، قايسى بىر قۇل ھهج قىلسا، ئاندىن ئۇ ئازاد قىلىنسا، قىلى پهرزئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه بىر ھهج قىلىش 

) ئىسالمدىكى پهرزى ھهجنى قايتا قىلىدۇ(بولىدۇ،  پهرزئۇنىڭ ئۈستىگىمۇ يهنه بىر ھهج قىلىش 
  .خهتىبۇلبهغداد، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2730

قىلىنىشدىن مهھرۇم قالسا،  مېھمانچۈشسه، ئۇ  قهۋمگهبىرهر  مېھمانقايسى بىر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بولۇش ھهققىنى ئۆزىنىڭ زۆرۈر بولغان  مېھمانكىشى قىلمىسا، كۈتىۋالمىسا، ئۇ  مېھمانئۇنى  قهۋم ئۇ

  .ھاجىتىنى ئۇالرنىڭ رۇخسىتىسىز ئالسا، ھېچ گۇناھ يوق، بۇ ئۇنىڭ ھهققى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �_��Z Wg�0 f� �+D 9() ���	'/ �/ E�� 9@  $k� ) � (�0�g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكجهرىر . 2731
كاپىر  ئۇ كهلمىگۈچهقايسى بىر قۇل ئۆز خوجايىنلىرىدىن قاچسا، تاكى ئۇالرغا قايتىپ :  دېگهنمۇنداق 

  .قىلىش، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ كۇفرىلىق نېئمهتكهھېسابلىنىدۇ، يهنى 
 q9� ���  ��<� } �1  �	 4] $É $U�V 3$�� 9@  $k� ��u�	 ?�Y �	 �+D ) P ( >�$e �� .kbQ � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،خۇزهيمهت ئىبنى سابىت . 2732
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قايسى بىر بهنده ئالالھ توسقان نهرسىدىن بىرهر ھارام نهرسىگه يېتىپ، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ڭ ئۈستىگه ھهد، جازا تۇرغۇزۇلسا، ئالالھتائاال شۇ جازا سهۋهبلىك ئۇنىڭ بارلىق قىلىپ قالسا، ئاندىن ئۇنى

ئىسالم قانۇنىدا جازاغا  دۇنياداگۇناھلىرىنى كاپارهت قىلىپ ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ 
  .تارتىلسا، ئاخىرهتته تارتىلمايدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2733

قايسى بىر قۇل، ئهھلىنىڭ يهنى خوجايىنىنىڭ ئىزنىسىز، رۇخسىتىسىز توي قىلىپ، خوتۇن :  دېگهنمۇنداق 
 1030ھهدىس، تىرمىزى  – 1779هبۇ داۋۇد ھهدىس، ئ - 13696ئالسا، ئۇ زىنا قىلغۇچى بولىدۇ، ئهھمهد 

   .ھهدىس، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ -
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2734
بىر قۇل ئۆز خوجايىنلىرىنىڭ ئىزنىسىز توي قىلسا، خوتۇن ئالسا، ئۇ زىنا ھهرقانداق :  دېگهنمۇنداق 

  .ھهدىس – 1949قىلغۇچىدۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2735

) كۈمۈش پۇلنى بهرسه ئازاد بولۇشقا دىرھهم 4000(ئوۋقىيگه يهنى  100ھهرقانداق بىر قۇل :  دېگهنمۇنداق 
قالغان بولسا، ئۇ يهنىال قۇل  دىرھهم 400ئوۋقى  10كىتاب، خهت يېزىشقان بولسا، ئۇنى ئادا قىلىپ پهقهت 

دىنار ئالتۇن بېرىپ، ئازاد بولۇشقا، كىتاب، خهت يېزىشقان بولسا،  100ھېسابلىنىدۇ، قايسى بىر قۇل 
مۇكاتهپ قۇل بولغان بولسا، ھهممىنى ئادا قىلىپ، پهقهت ئون دىنار قالغان بولسا، ئۇ يهنىال قۇل 

، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئىبنى )لىپ بولسا، ئاندىن ئازاد، ھۆر بولىدۇتولۇق ئادا قى(ھېسابلىنىدۇ، 
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ

 K$R5 �	 n�@, � n*< "$D "Z L I$1�	 nQG �<$�Z � !$/ 9@  $k� ) �[ �� (��$g �   
ى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2736

قايسى بىر قۇل خوجايىندىن قاچقان ھالهتته ئۆلۈپ كهتسه، گهرچه ئۇ ئالالھ يولىدا :  دېگهنمۇنداق 
  .ئۆلتۈرۈلگهن بولسىمۇ، دوزاخقا كىرىدۇ، ئهۋسهت، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2737

يهنى، (قايسى بىر شهھهرگه باستۇرۇپ كىرسهڭالر، ئۇ جايدا مۇقىم تۇرالىساڭالر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
يهنى بۇ (، ئۈلۈشىڭالر شۇ شهھهرده بولىدۇ،  نېسىۋهسىلهرنىڭ ) ئىشلهتمهي، ئىشغال قىلساڭالرقۇرال كۈچى 

قايسى بىر شهھهر ئهھلى ئالالھقا ئۇنىڭ ئهلچىسىگه ئاسىيلىق ) فىيئى مال ئولجا قاتارىدا تهقسىم قىلىنىدۇ
ى ئالالھ ۋه ئۇنىڭ 5/1قىلسا، قۇرال كۈچى بىلهن ئىشغال قىلساڭالر، ھهقىقهتهن ئۇ غهنىيمهتلهرنىڭ 

ئهلچىسىنىڭ بولىدۇ، قالغان تۆت ھهسسىسىنى سىلهر ئۈلىشىسىلهر، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، 
، غهنىيمهت، ئولجا بىلهن قورالسىز ئالغان فىيئى ئولجىنىڭ پهرقىنى ئايرىپ مهقسىتىھهدىسنىڭ  .سهھىھ

  .تهقسىم قىلىشتۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2738

ئۇزۇن ئولتۇرۇپ ئاندىن ئالالھنى ئهسلهپ، زىكرى  لىسدهمهج قهۋمقايسى بىر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ياكى پهيغهمبىرىگه دۇرۇت، ساالم يولالشدىن بۇرۇن تارقاپ كهتسه، ئۇالرغا ئالالھتائاال تهرهپدىن،  ئېيتىشىدىن

نادامهت بولىدۇ، خالىسا، ئازاباليدۇ، خالىسا مهغپىرهت قىلىدۇ، ھاكىم توپلىغان، تىرمىزى،  –ھهسرهت 
  .ه ئوخشىشى بار، سهھىھئهھمهدتت

 '_) �	 n�@, � 3$V ngI $k� L n� $�Z 9�L �/ $_(* � .@<�D �gA	 �/ ��) $@�m/ L� $Ur¨ ��@) �	 n�@, � �_�� 4/I ���/ $k� ��
 90�0 '[ L �$< ngI $k� L I$1�	 �/ �� �	9) E*Ra	 �/ '�R� E*Ra	 �/ '�  ni) $��/ NgI E* � ngI $k� L I'� KZ �'�'�	 4�)-) MNm�	

 $a$, 9<I 9<I "Z L .gIG $� K$R5 �	 �R)I MNm�	 KZ �$< "h) �� j[ .U�rQ L ��Y nD �/ ��, �1D$/� ) �� (.�@  �� L�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهمرۇ ئىبنى ئهسبهت  . 2739

قايسى بىر مۇسۇلمان ئالالھ يولىدا ئوقيا ئاتسا، ئوقيا خاتا يهتسۇن ياكى توغرا :  دېگهنق ۋهسهللهم مۇندا
ئۇ كىشى ئۈچۈن ئىسمائىلنىڭ بالىلىرىدىن يهنى ئهرهبدىن بىر ) نىيىتى، ئىخالسى توغرا بولغاچقا(تهگسۇن، 
 ئۇا چاچلىرىغا ئاق كىرگۈزسه،، مۇكاپاتى بېرىلىدۇ، قايسى بىر كىشى ئالالھ يولىد ئهجرى قىلغاننىڭقۇل ئازاد 

بۇ كىشى ئۈچۈن نۇر بولىدۇ، قانداق بىر كىشى بىر مۇسۇلماننى ئازاد قىلسا، ئازاد قىلىنغۇچىنىڭ ھهربىر 
ھېسابلىنىدۇ، ھهرقانداق بىر  فىدىيهئهزاسى، ئازاد قىلغۇچىنىڭ ھهربىر ئهزاسىنىڭ دوزاختىن قۇتۇلۇشىغا 

دىن تاھارهتنى مۇكهممهل كامىل ئالسا، بارلىق گۇناھالردىن كىشى نامازنى ئىراده قىلىپ تۇرسا، ئان
خاتالىقلىرىدىن ساالمهت قۇتۇلىدۇ، ئهگهر ئۇ نامازغا تۇرسا، ئالالھ ئۇنى بىر دهرىجه يۇقىرى كۆتۈرىدۇ، ئهگهر 
ئۇ ئۇخلىسا، ساالمهت ھالدا ئۇخاليدۇ، تهبرانى توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسته جىھادنىڭ، ئالالھ يولىدا 

نى ئاقارتىش يهنى ئىلىم ئېلىش، بېرىشنىڭ قېرىغىچه، ئاخىرىغىچه، ئاداققىچه چىڭ تۇرۇشنىڭ، قۇل چاچ
  .ئازاد قىلىشنىڭ، تاھارهت ۋه نامازنىڭ پهزىلهتلىرى سۆزلهندى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  الھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلئۆمهر . 2740

ھهرقانداق بىر ئۆلۈپ كهتكهن مۇسۇلمان كىشىگه تۆت كىشى ياخشىلىق بىلهن گۇۋاھلىق :  دېگهنمۇنداق 
 يهنى بۇ بهنده ھهقىقهتهن سالىھ، ياخشى كىشى ئىدى، ئهمهل قىلىدىغان، ئالىم ئىدى، مۇجاھىد(بهرسه، 

ئالالھتائاال ئۇ كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ياكى ئىككى ئۈچ كىشى شۇنداق ياخشىلىق بىلهن ) ئىدى دېسه
گۇۋاھچىلىرى، ئۇالر  زېمىنىدىكىچۈنكى، مۇسۇلمانالر، ئالالھنىڭ (گۇۋاھلىق بهرسىمۇ جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، 

ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى ) پ قويمايدۇيالغان گۇۋاھلىق بهرمهيدۇ، راستىنى دهيدۇ، پهرىشتىمۇ يوقنى يېزى
  .توپلىغان، سهھىھ
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى . 2741

بىرى بىلهن ئۇچرىشىپ، بىرسى يهنه بىرسىنىڭ قولىنى  –ھهرقانداق ئىككى مۇسۇلمان بىر :  دېگهنمۇنداق 
سانا ئېيتىپ، شۈكرى قىلىشسا، ئۇالر  –تۇتۇپ قول ئېلىشىپ ساالمالشسا، ھهر ئىككىلىسى ئالالھقا ھهمدۇ 

  .بىرىدىن ئايرىلىدۇ، ئهھمهد، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ –بىر  ئارىسىدا ھېچقانداق خاتالىق قالمىغان ھالدا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  يهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋاجابىر . 2742

ئى ئىنسانالر، ئالالھدىن قورقۇڭالر، رىزقى تهلهپ قىلىشتا چىرايلىق تهلهپ قىلىڭالر، :  دېگهنمۇنداق 
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رىزقىنىڭ (ھهقىقهتهن ھهربىر جان ئىگىسى گهرچه كېچىكىپ كهلسىمۇ، رىزقى توشماي تۇرۇپ ئۆلمهيدۇ، 
ئالالھدىن قورقۇڭالر، چىرايلىقچه تهلهپ قىلىڭالر، ھاالل ) ىلهرنى گۇناھكار قىلمىسۇنكېچىكىپ قېلىشى س

ئهي ئىنسان، ساڭا .بولغىنىنى ئېلىڭالر، ھارام بولغىنىنى قويۇپ قويۇڭالر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
ئۆلمهيسهن،  پۈتۈلگهن رىزقى چوقۇم كېلىدۇ، ئالدىراپ كېتىپ گۇناھكار بولما، رىزقىڭ تۈگىمهي تۇرۇپ

  .يېگىنھااللدىن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2743
ياغ،  بېرىڭالركۈنى بولغاندا، يۇيۇنىڭالر، ھهر  جۈمهكۈن يهنى  ئى ئىنسانالر، بۇ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ماي، ئهتىر، خۇشپۇراقلىرىنىڭ ئهڭ ئهۋزهللىرىنى ئىشلهتسۇن، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2744
پاكىزنى قوبۇل قىلىدۇ،  –ئى خااليىق، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال پاكتۇر، پهقهت پاك :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نهرسىگه مۆئمىنلهرنى بۇيرىدى، ئالالھ،  بۇيرۇغانھهقىقهتهن ئالالھتائاال مۇرسهل پهيغهمبهرلىرىنى 
  :پهيغهمبهرلهرگه مۇنداق دېدى

پاكىز ھااللدىن يهڭالر، ياخشى ئهمهللهرنى قىلىڭالر، ھهقىقهتهن مهن سىلهر  –پاك ! ئى پهيغهمبهرلهر«
بىز سىلهرگه ! ئى مۆئمىنلهر«:  دېگهنئالالھ مۆئمىنلهرگه مۇنداق » قىلغان ئهمهللهرنى تولۇق بىلىپ تۇرىمهن
، ئاندىن، »پاكىز ھاالللىرىدىن يهڭالر، ياخشى ئهمهل قىلىڭالر –رىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىنىڭ پاك 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق بىر كىشىنى تىلغا ئالدى، بۇ كىشى سهپهرنى ئۇزۇن قىلدى، 
چاڭ باسقان،  –لىقىدىن چاچلىرى چۇۋۇق، توپا ئۇزۇن سهپهر قىلىش جهريانىدا مۇشهققهتنىڭ ئېغىر، قاتتىق

 يېگهنبىچاره ھالدا ئاسمانغا ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ، ئى رهببىم، ئى رهببىم دهيدۇ، دۇئا قىلىدۇ، ئۇنىڭ 
تائامى ھارام تۇرسا، ئىچكهن شارابى، ئىچىملىكى ھارام تۇرسا، كىيگهن كىيىمى ھارام تۇرسا، ھارام بىلهن 

بولسۇن؟ ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان،  ئىجابهتنىڭ ئۈچۈن قانداقمۇ دۇئاسى غىزاالنغان تۇرسا، ئۇ
ئىچىپ، ھااللدىن كىيىم كىيىشتۇر، بۇنىڭغا بارلىق مۆئمىنلهر  –، ھااللدىن يهپ مهقسىدىھهدىسنىڭ . سهھىھ

ارىالشقان كىيىم ئىچىش تۈگۈل، ئۇچىسىدا بىر كوي چاغلىق ھارام ئ –ھهتتا، پهيغهمبهرلهرمۇ بۇيرۇلغان، يهپ 
  .بولسا، ئىبادهت دۇئالىرى قوبۇل بولمايدۇ، بۇ چوڭ زىياندۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جۇندۇب . 2745

هن ئۈچۈن ئاراڭالردا قېرىنداش ۋه يېقىن دوستالر بار ئىدى، ھهقىقهتهن م! ئهي ئىنسانالر:  دېگهنمۇنداق 
ھهقىقهتهن مهن ئهمدى مهن ئۈچۈن سىلهردىن يېقىن دوست، خهلىل بولۇشدىن ئالالھ تهرهپكه قېچىپ 

ئهگهر مهن ئۈممىتىمدىن يېقىن دوست تۇتۇپ قالسام، ) پهقهت ئالالھال مېنىڭ خهلىيلىم(يۈزلىنىمهن،  ئالالھقا
) لېكىن، ئىسالم قېرىنداشلىقى، ئىسالم دوستلىقى ئهۋزهل(بهكرىنى يېقىن دوست تۇتاتتىم،  ئهلۋهتته ئهبۇ

، بۇلۇڭالرئاگاھ ، تۇتتى دوست يېقىن تۇتقاندهك دوست ئىبراھىمنى خۇددى مېنى ھهقىقهتهن رهببىم ئالالھتائاال
رىلىرىنى مهسجىد سىلهردىن بۇرۇنقى كىشىلهر، پهيغهمبهرلىرىنىڭ، سالىھ، ياخشى كىشىلىرىنىڭ قهب
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، سىلهر ھهرگىز قهبرىلهرنى مهسجىد قىلىۋالماڭالر، جهزمهن مهن سىلهرنى  بۇلۇڭالرقىلىۋاالتتى، ئاگاھ 
  .شۇنداق قىلىشدىن قاتتىق توسىمهن، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2746
ھېچنهرسه قالماي  بېشارهتلىرىدىنئى ئىنسانالر، ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىك :  دېگهنق ۋهسهللهم  مۇندا

 بېشارهتراست ياكى ئۇنىڭغا كۆرسىتىلىدىغان ياخشى،  كۆرۈدىغانپهقهتال ئاخىرالشتى، پهقهت مۇسۇلمان 
ۇشدىن ، ھهقىقهتهن مهن قۇرئاننى رۇكۇ ياكى سهجده قىلغان ھالدا ئوق بۇلۇڭالرقالدى، ئاگاھ  چۈشال

دهڭالر، ئهمما ) رهببىيهلئهزىيمسۇبھانه (چهكلهندىم، رۇكۇغا كهلسهك، ئۇنىڭدا پهرۋهردىگارنى ئۇلۇغالپ، 
سهجدىگه كهلسهك، ئۇنىڭدا ئالالھقا تهسبىھ ئېيتىۋېتىپ، دۇئا قىلىشقا تېرىشىڭالر، سىلهر ئۈچۈن 

ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى،  بولۇشى چوقۇمدۇر، ۋاجىپ، مۇقىم قىلىندى، ئىجابهتسهجدىدىكى دۇئانىڭ 
  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2747

قادىر بولغانلىرىڭالرنى الزىم تۇتۇڭالر،  ئوتتۇرھالئهمهللهرده نورمال، ! ئى ئىنسانالر:  دېگهناق مۇند
چارچاپ قالمىساڭالر، ئالالھتائاال قوبۇل  –مۇئتهدىللىرىنى الزىم تۇتۇڭالر، ھهقىقهتهن سىلهر ئىبادهتته ھېرىپ 

  .ن توپلىغان، سهھىھقىلىشتا ھېرىپ قالمايدۇ، ئىبنى ماجه، ئهبۇ يهئال، ئىبنى ھهببا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2748
بىر نهرسىنى قالدۇرۇپ كهتتىم، ئهگهر ئۇنىڭغا  ھهقىقهتهن مهن ئاراڭالردا! ئى ئىنسانالر:  دېگهنمۇنداق 

مهھكهم ئېسىلىپ چىڭ تۇتۇپ ئهمهل قىلساڭالر، ھهرگىز ئېزىپ كهتمهيسىلهر، ئۇ بولسىمۇ ئالالھنىڭ كىتابى، 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) يهنى سۈننهت ھهدىسلىرىم(قۇرئان كهرىم، مېنىڭ ئهھلى بهيتىم، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى سابىت  زهيىد. 2749
جامائهت بولۇپ ناماز بىلهن رامزاندا يهنى (سىلهرنىڭ بۇ ئىشىڭالر  !ئى ئىنسانالر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بولۇپ قېلىشىغا  پهرزھهتتا، مهن بۇ ئىشنىڭ سىلهرگه پات يېقىندا ) قىيامدا تۇرۇش خېلى داۋاملىشىپ قالدى،
ئهڭ گۇمان قىلىپ قالدىم، بۇ نهپله نامازالرنى ئۆيۈڭالردا ئوقۇڭالر، ھهقىقهتهن ئىنساننىڭ نامازلىرىنىڭ 

بۇنىڭدىن مۇستهسنا، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ،  پهرزلهرياخشىسى، ئۆيىده ئوقۇغان نامازدۇر، 
ياخشى  نېمىدېگهنقىيامدا تۇرۇش، كېيىن ئهسلىگه كهلگهن، بۇنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ رامزاندىكى (

  ).ئىدى دېگهنيېڭىلىنىش 
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ھۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهۋفائابدۇلالھ ئىبنى ئهبى . 2750

ئارزۇ قىلماڭالر، ئالالھدىن ئىككى  ئۇچرىشىشنىدۈشمهنگه ! ئى ئىنسانالر:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
قىلىپ، چىداڭالر،  سهۋر(پ قالساڭالر، رىشىئالهملىك ساقلىنىشنى سوراڭالر، ئهگهر دۈشمهنگه ئۇچ

  )ېھىدالرنىڭدۇريهنى ش(سايىسى ئاستىدۇر،  قىلىچالرنىڭبىلىڭالركى، ھهقىقهتهن جهننهت 
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ئى كىتابنى نازىل قىلغۇچى بۇلۇتالرنى ماڭدۇرغۇچى، قوشۇنالرنى يهڭگۈچى، ئۇالرنى ئۆزۈڭ ! ئى ئالالھ
  .يهڭگىن، مهغلۇپ قىلغىن، بىزگه دىنسىزالرغا قارشى ياردهم بهرگىن، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 2751

جازانه، ئۆسۈمده زىياده ئالغۇچى ۋه بهرگۈچى ھهر ئىككىلىسى باراۋهر، ئوخشا گۇناھكاردۇر، :  دېگهنمۇنداق 
   .ھاكىم، دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابباس، جابىر شهيبهت . 2752

رهسۇلۇلالھ (مانا ھازىر ئهمدى جهڭ تازا قىززىدى، ئۇرۇش كۈچهيدى، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
بولۇپ، ئاق قېچىر ئۈستىگه  دېگهنھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇ سۆزنى ھۈنهيىن ئۇرۇشى بولغان كۈنى سهللهلال

مىنىپ، كاپىرالر تهرهپگه جهڭگه ئاتالنغان، ساھابىلىرىنى چاقىرىپ، ئۇرۇشقا قىزىقتۇرغان، كۇپپارالرنىڭ يۈز 
ىش سهۋهبىدىن مهغلۇپ بولغان، كۆزىگه توپا تاش چاچقان بولۇپ، ئۇالر بۇ توپىنىڭ كۆزلىرىگه كىرىپ كېت –

  .ھهدىس، ھاكىم، تهبرانىالر توپلىغان، سهھىھ – 1679ھهدىس، ئهھمهد  – 3324مۇسلىم ) بۇ قۇرئاندا سۆزلهنگهن
 ) ��� ( q9�g ���  !G�� p� "o	 ) P < �� (��$g �   

تهييار قىلىنىپ بىر كىشى  ئۆلۈپ كېتىپ،  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2753
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ناماز چۈشۈرۈشكه چاقىرساق كېلىپ، ئۇنىڭ قهرزى بارمۇ؟ دېدى، 

، ناماز چۈشۈرگىلى ئۇنىماي، ئۇ قهرزنى ئهبۇ قهتاده ئۆز ئۈستىگه ئالغاندا، دېيىلدىئىككى دىنار قهرزى بار 
دېسه، بۇ سۆزنى ئاڭالپ، مۇنداق  بېرىۋهتتىم هرزنىقئاندىن ناماز چۈشۈردى، ئىككى كۈندىن كېيىن، 

ھهدىس، ھاكىم، دارىقۇتنى توپلىغان،  – 14009، ئهھمهد سويىدىمانا ئهمدى ئۇنىڭ تېرىلىرى :  دېگهن
  .باشقا كىتابالردا ئوخشىشى بار، سهھىھ

 ) ���� ( $�Lb`0 B L �[Lb`� "o	 ) § �� (G�� �� "$��, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هرهد ئىبنى س سۇاليمان. 2754

مانا ئهمدى بىز ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قوزغاپ، ھۇجۇم قىلىمىز، ئۇالر بىز :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ى قورشىۋالغان بۇ ھهدىسنى مهدىنىن«بىلهن ئۇرۇش قىاللمايدۇ، بىزگه ھۇجۇم قىاللمايدۇ، ئۇالرغا بىز بارىمىز، 

 – 3901بۇخارى ) ئىدى، كىيىن راستتىنال شۇنداق بولدى دېگهنئهھزاپ قوشۇنلىرىنى چېكىندۈرگهنده 
  . سهھىھھهدىس، – 25949ھهدىس، ئهھمهد 

»  $�R� $_�R� W@*�) ?���	 Wr(�$) ?�, � !$/'w1/ !	#�Q !$0o	 ) P �� (L�  ��	 � «  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئىبنى ئهمرۇ . 2755

قىيامهت ئاالمهتلىرى خۇددى بىر تال يىپقا ئۆتكۈزۈلۈپ تىزىلغان مارجانغا ئوخشايدۇ، يىپ :  دېگهنمۇنداق 
ه، بهزىسىگه ئهگىشىپ تۆكۈلگهندهك، بىر ئاالمهت يۈز بهرس –كهينىدىن بهزىسى  –ئۈزۈلسه، مارجانالر كهينى 

  .كهينىدىن يۈز بېرىۋېرىدۇ، ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ –كهينى 
 ) ���� ( q$*+D .��� � $¬��< �/ M�(@�	 MI', �Q6 �/ "$*0o	 ) q � �� (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2756
سۈره بهقهرنىڭ ئاخىرىدا ئىككى ئايهت بولۇپ، كىم ئۇ ئىككى ئايهتنى بىرهر :  دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق

كېچىده ئوقۇسا، شۇ ئىككى ئايهت ئۇ كىشىگه بارلىق ياخشىلىققا كۇپايه بولىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى 
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ

L $[I$^) �	�/� $[I$^) L $[I	��� �	�/� $[I	��� ·0�< �/ .{A	  y  X $/ 	'R��� L �� 	'R�$) $ 9¶ $�F@� 	9@  ·0�< �i��  !�/� "Z
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 2757

ئىمام خهلىپىلهر، قۇرهيىشلهردىن بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ياخشى ئهمىير، خهلىپه :  ندېگه
 –، پۇت قۇرهيشئهمىير باشلىق بولغانالردۇر، ئهگهر سىلهرگه ئى  بولغانالردۇر، ئهڭ يامىنىمۇ يامان، فاجىر

همىير قىلىنسا، ئۇ قوللىرى كېسىۋېتىلگهن، چوالق، ھهبهشىستانلىق قارا تهنلىك بىر قۇل باشلىق، ئ
كاللىسى ئېلىنىش بىلهن ئىسالم دىنىنىڭ ئارىلىقىدا ئىختىيارلىق بهرمىسىال ئاڭالپ، ئىتائهت  بىرىڭالرنىڭ

ئىسالم دىنىنى تالالش بىلهن كاللىسى ئېلىنىشنىڭ بىرىنى تالال دهپ  بىرىڭالرغاقىلىڭالر، ئهگهر ئۇ باشلىق 
دهپ تۇتۇپ ! كاللىسىنى تهقدىم قىلىپ، بوينىنى مانا چاپه ئىختىيارلىق بهرسه، ئىسالم دىنىنى تالالپ،

بولۇش ئاندىن كېيىن  قۇرهيشبهرسۇن، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن خهلىپه، 
بولسۇن، مهيلى باشقا مۇسۇلمانالر بولسۇن، قۇل، باشلىق، خهلىپه قىلىنسا، ھهق، ھهقىقهتكه  قۇرهيشمهيلى 

الپ، ئىتائهت قىلىش، گۇناھقا، مهئسىيهتكه بۇيرىسا، ئالالھقا ئاسىي بولۇپ تۇرۇپ، مهخلۇققا ئاڭ بۇيرۇسىال
ئىتائهت قىلىش يوق، مۇھىم بولغان بىر ئاقىۋهت، جاننى تهقدىم قىلىپمۇ بولسا، ئىسالم دىنىنى، ئىماننى 

ۇلمانالرغا ئۆمهر ساقالپ قېلىشتتۇر، بۇ ئاساسى نىشان، مهخسۇتتۇر، ھازىر يهرشارىدىكى بارلىق مۇس
  .رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدهك بىر خهلىپه بهكمۇ مۇھىم بولۇپ قالدى

 ?�Y nR+0 X �) 	')L 	L9[$  "Z L 	'�9  	'i�*,	 "Z L 	'�I 	'��*,	 "Z $/ ?�Y n�/ �i� L E� �i��  �� L ·0�< �/ .{A	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2758
خهلىپه ئىمامالر قۇرهيشلهردىن بولىدۇ، سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردا ئۇالرنىڭ ھهققى بار، سىلهر :  دېگهنمۇنداق 

) بۇ خهلىپه، ئىمام بىلهن جامائهت، خهلق ئوتتۇرىدىكى ھهق(بولىدۇ،  ئۈچۈنمۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىده ھهققىڭالر
قۇرهيشلهردىن بولغان ياخشى ئىمامالر رهھىمدىللىك تهلهپ قىلىنسا، رهھىم قىلىدۇ، ھۆكۈم تهلهپ قىلىنسا، 
 ئادىل ھۆكۈم قىلىدۇ، ئهھده، توختام، كېلىشىم تۈزسه، ۋاپا قىلىدۇ، كىم ئۇالردىن شۇنداق قىلمايدىكهن،

، نهپله پهرزئۇنىڭ ئۈستىگه ئالالھنىڭ پهرىشتىلهرنىڭ بارلىق ئىنسانالرنى لهنهتلىرى ياغىدۇ، ئۇنىڭدىن 
ھهدىس، نهسهئى، زىيائۇلمهقدهسى  – 12433ئهھمهد  ، سهدىقىلهر قوبۇل قىلىنمايدۇ، تهۋبهئىبادهتلهر 

  .توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( 	�g� �w � 9^�a	 �/ 9R�A$) 9R�A	 )G ��  E[ P q (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2759
ئهڭ يىراق بهك يىراق بولغان كىشىنىڭ ئهجىر، ساۋابى ئۇلۇغ، كاتتا  مهسچىتكه:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئىبنى ماجه، بهيھهقى ئهھمهد) چۈنكى، ئۇ يىراقتىن مېڭىپ كېلىدۇ(بولىدۇ، 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ./$�(�	 �'0 KZ n�%	 j�	'� � G'(R/ y%	 L .D�� �1`�	 L $_�[A b  n��	 ) q (j<I$@�	 ML�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇرۋه تولباقى . 2760

تۆگه ئۆز ئهھلىگه ئىززهتتۇر، قوي بولسا، بهرىكهتتۇر، ئاتنىڭ چېكىسىگه قىيامهت :  دېگهننداق ۋهسهللهم مۇ
  .كۈنىگىچه ياخشىلىق چېگىلگهندۇر، يهنى جهڭگه مىنىلىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �RF�	 >@10 L �m@�	 '�� 9ª�	 ) H5 (MY'[ �� 9@R/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهئبهد ئىبنى ھهۋزهت. 2761

، كىرپىكنى قارايىتپ، تۈك  روشهنلهشتۈرىدۇسۈرمه تېشى كۆزنى  دېگهنئىسمهت :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئۆستۈرىدۇ، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۆمهر، ئهبۇ ھۈرهيره . 2762

ئالالھتائاالغا، سهن ئۇنى كۆرۈپ تۇرغاندهك ھالهتته ئىبادهت  دېگهن ئېھسان:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئهگهر سهن (گهر سهن ئالالھنى كۆرهلمىسهڭمۇ، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ، قىلىشىڭدۇر، ئه

ئالالھنى كۆرگهن چاغدا قانداق ئىبادهت قىلساڭ، ھازىرمۇ سهن ئۇنى كۆرۈپ تۇرغاندهك شۇنداق ئىبادهت 
، ئهبۇ نهسهئىىم، مۇسل) ، مۇھسىنىنلهر دهرىجىسى، ئهڭ يۇقىرى دهرىجه ھېسابلىنىدۇ ئېھسانقىل، مانا بۇ 

   .داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 !$1/�/ �_/A �_*Q� ��  >1� �$�� L 4�, L n�+�	 �� L .�'�/ W�IA	 !	'QA	 ) P " (O$@  ��	 �   

ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2763
تۆت ھهمشىره قېرىنداشالر بولسا، مهيمۇنه، ئۇممۇلىپهزلى، سهلما، ئهسما بىنتى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئۇمهيىس، بۇالر بىر ئانىدىن بولغان مۆئمىن ھهمشىرىلهردۇر، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( .�D M�F  W@, ./$<�	 L .�D M�F  W�5 "	YA	 ) " ( � MILu; \�  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2764
  .كهلىمىدۇر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ 17بولسا،  تهكبىركهلىمه،  19ئهزان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئهشھهدۇئهلال ئىالھه «هلىمىلىرى ئىككى قېتىملىق شاھادهت ك} دىن تۆتى تۆت كهلىمه»ئالالھۇ ئهكبهر{(
تۆتتىن سهككىز كهلىمه، ھهييه ئهلهسساالت، ھهييه » ئىللهلالھ، ئهشھهدۇئهننه مۇھهممهدهن رهسۇلۇلالھ

 جهمئىي، ئۈچ كهلىمه ئىللهلالھئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر، الئىالھه  ئالالھۇئهلهلفهالھ ئىككىدىن تۆت كهلىمه، 
ر ئىتتىپاققا كهلگهن، بامداتتا ئهسساالتۇ خهييرۇن مىنهننهۋىمدىن ئىككىنى كهلىمه، مۇشۇ ئهزانغا ئىمامال 19

كهلسهك، مۇشۇنىڭدهك، سهھىھ  تهكبىرگهبولىدۇ،  دېگهنياخشى  ئۇيقۇدىنزىياده قىلىنىدۇ، مهنىسى، ناماز 
 هلىيھهنبھهدىسكه تايىنىپ، ئىمام مالىك بىلهن ئهبۇ ھهنىيفه جۈپ ئېيتىشنى دېدى، ئىمام شافىئى بىلهن 

ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر،ئهشھهدۇئهلال ئىالھه :تاق ئېيتىش مۇنداق تهكبىرنىتاق ئېيتىشنى دېدى، 
ھهييه ئهلهسساالت، ھهييه ئهلهلفهالھ،قهد قامهتىسساالت،  ،ئهشھهدۇئهننه مۇھهممهدهن رهسۇلۇلالھ،ئىللهلالھ

 تهكبىر، بۇنداق  تهكبىرمانا بۇ تاق .ھه ئىللهلالھال ئىال، قهد قامهتىسساالت،ئالالھۇ ئهكبهر، ئالالھۇ ئهكبهر
 تهكبىرئىختىيارلىق بېرىلگهن ئىش،  بۇئېيتىشقىمۇ بۇخارى، مۇسلىم ۋه باشقىالردا سهھىھ ھهدىسلهر باردۇر، 

  .ئېيتسىال ياخشىسى شۇدۇر، ئىختىالپ يوقتۇر
 ) ���� ( O���	 �/ "$�YA	 ) q ! G �� ( ./$/� \� �  ) q (�[ \� �  90b0 �� �	9@ L M�0 ) < ( O$@  ��	L 4,'/ \�L ��� � 
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ئىككى قۇالق باشنىڭ جۈملىسىدىن، :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2765

نىدۇ ھهدىسته بۇ ھهدىسنى كهلتۈرۈپ، قۇالققا مهسىھ قىلى – 35تىرمىزى ) يهنى يۇيۇلماي مهسىھ قىلىنىدۇ(
، بهزىلهر قۇالقنىڭ ئالدى  دېگهن، قۇالققا يېڭى سۇ بىلهن مهسىھ قىلىنىدۇ رهھمهھۇلالھدېدى، شافىئىي 

 35تهرىپى، يۈز بىلهن بىلله يۇيۇلىدۇ، ئارقا تهرىپىگه باش بىلهن بىرگه مهسىھ قىلىنىدۇ دېدى، تىرمىزى 
ماجه، تىرمىزىيالر، ئهبۇ ئۇمامه ھهدىس، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى  – 438ھهدىس، ئىبنى ماجه  –

ئهبۇ ھۈرهيره ئابدۇلالھ ئىبنى يهزىددىن، دارىقۇتنى،  رهزىيهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
  .ئهنهس، ئائىشه، ئهبۇ مۇسا، ئىبنى ئابباس، ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،پۇزالهت ئىبنى ئهبىيد .2766

، بهندىلهرمۇ ئالالھنىڭ بهندىلىرى، كىم بىر ئۆلۈك  زېمىنى، ئالالھنىڭ  زېمىن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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شۇ  زېمىنيهر ئېچىپ ئهھيا قىلسا، كۆكهرتسه ئۇ  زېمىننىئهھيا قىلسا، يهنى قۇرغاق، قاقاس  يهر زېمىننى
ئىگىسىدىن سوراپ، رازى قىلىپ  زېمىننىلېكىن، ئىگىسى بار (كىشىنىڭ بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، 

  ).سېتىۋېلىپ، ئهھيا قىلىشقىمۇ ھهدىس بار
 ) ���� (M~(a	 BZ 9^�/ $_�D ¢IA	  �$�	 L ) P �� q ! G �� ( 9�R, \� �  .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 2767
، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، مهسچىتتۇر،  زېمىنقهبرىستانلىق بىلهن مۇنچىدىن باشقا بارلىق :  دېگهنمۇنداق 

قهبرىستانلىقتا، (ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، ئالىمالر دهلىللهپ تىرمىزى، ئىبنى ماجه، 
  ).دېيىلگهن، تۆگه، قوتانلىرىدا ناماز بولمايدۇ  زېمىنالردامۇنچىدا، نىجىس 

 ��*Q	 $_1/ �D$15 $/ L ��*{	 $_1/ ¥I$R5 $) M91¶ G'1g �	LIA	 ) § ( .F{$  �  ) G � �� ( M�0�[ \� �  ) �� (	 � G'R�/ ��  
روھالر، ئهرۋاھالر توپلىشىپ :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2768

بىرلىشىدىغان قوشۇندۇر، روھ دۇنياسىدا تونۇشقان، كېلىشكهن روھالر بۇ جايدىمۇ تونۇشۇپ، كېلىشىپ 
خشىنى، شهقى شهقىينى، ياخشىالر، يا(ئۆتىدۇ، شۇ جايدا تونۇشمىسا، ئىختىالپلىشىدۇ، تونۇشمايدۇ، 

بۇخارى، ئائىشهدىن، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، تهبرانى، ) يامانالر يامانالرنى تاپىدۇ
ھهدىس، بۇخارىدا سهككىز جايدا  – 3123ھهدىس، بۇخارى  – 4773ئىبنى مهسئۇددىن توپلىغان، مۇسلىم 

 – 10404جايدا كېلىدۇ،  18ھهدىس، ئهھمهدته  – 4229ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1948كېلىدۇ، تىرمىزى 
تۇغما ئهخالقى ئهسلىدىن  تهبىئىي، ئىدىيهھهدىس، مالىك، دارمىيالردا بار، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن روھىي، 

  .ياخشىالر، ياخشىالر بىلهن يامانالر، يامانالر بىلهن بىرگه بولۇش چىقىدۇ
 ) ���� (B p@Ri�	 KZ L� �$��	 �m� KZ I	#�	 ?�Y �/ n+,� � yQ  ) �� (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2769
بولۇشى الزىم، ئۇنىڭدىن  ئوشۇققىچهئىشتان، پاقالچاقنىڭ يېرىمىغىچه ياكى ئىككى :  دېگهنمۇنداق 

  .وپلىغان، سهھىھپهسلهپ كهتكهنده، ياخشىلىق يوق، ئهھمهد ت
q " G ./$�(�	 �'0 ���Z �	 �w10 X �N�Q $U�V $_1/ �g �/ ./$R�	 L «�(�	 L I	#�	 � &$@,�	 (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2770
له قاتارلىقالرنى سۆرهپ، ئۇزۇن كىيىشكه كهلسهك، كىم بۇالردىن ئىشتان، كۆڭلهك، سهل:  دېگهنمۇنداق 

بىرهرسىنى تهكهببۇرلۇق قىلىپ، چوڭچىلىق قىلىپ سۆرهپ يۈرسه، قىيامهت كۈنى ئالالھتائاال ئۇ كىشىگه 
  .، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھنهسهئىرهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ، ئهبۇ داۋۇد، 

 ) ���� () �Ne "	uU*,B	 WgI$) BZ L ?� "Y� "h ) ! � ( 9�R, \�L 4,'/ \� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا، ئهبۇ سهئىد . 2771

ئىزنى سوراش، رۇخسهت سوراش ئۈچ قېتىم بولىدۇ، ئهگهر بۇ ئۈچ قېتىم :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
هت بېرىلسه كىرگىن، ئهگهر رۇخسهت بېرىلمىسه قايتىپ كهتكىن، مۇسلىم، تىرمىزى ئىچىده ساڭا رۇخس

  .توپلىغان، سهھىھ
)���� ('*� �^*���) �D9���^*,	 	YZ L '5 ¥	'r�	 L '5 ML�a	 L $+m�	 p� jR��	 L '5 I$2	 j/I L '5 I$^*,B	 ) � (��$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلجابىر . 2772
مهرۋه تېغى ئارىسىدىكى ئويناقشىپ  – سهفائىستىنجا تاق، شهيتانغا تاش ئېتىش تاق، :  دېگهنمۇنداق 

ئالالھ تاقنى ياخشى (ئىستىنجا قىلسا، تاق قىلسۇن،  بېرىڭالرقىلىش تاق،  تاۋاپمېڭىش تاق، كهئبىنى 
  .ن، سهھىھمۇسلىم توپلىغا)  كۆرىدۇ
 ) ��� ( W�gI �_�) ��� I$^�� .eN�� �$^1*,B	 ) �� (>�$e �� .kbQ �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،خۇزهيمهت ئىبنى سابىت . 2773
ىڭ ئارىسىدا ئىستىنجا قىلىش، ئۈچ تال تاش ياكى چالمىدا بولىدۇ، بۇالرن:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .ھايۋان تېزىكى بولماسلىق الزىم، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
�N,�	 : .�$12	 �/ &$�*zB	 L "$�/I �_V �'� L >�@�	 ¯� L M$Db�	 �$*0Z L MNm�	 �$<Z ) �� ( �  � .  
للهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۆمهر . 2774

ئېيىدا روزا رامزان ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، بهيتۇلالھنى ھهج قىلىش،  دېگهنئىسالم :  دېگهنمۇنداق 
  .يۇيۇنۇشتۇر، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ جۇنۇپلىقدىنتۇتۇش، 

 ) ���� (L M$Db�	 ¤�5 L MNm�	 ��(5 L �	 &',I 	9; "� L �	 BZ ��Z B "� 9_F5 "� �N,�	  "Z >�@�	 ¯» L "$�/I �'m5
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۆمهر . 2775
، ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق، ھهقىقهتهن  دېگهنيهنى مۇسۇلمانچىلىق  دېگهنئىسالم :  دېگهنمۇنداق 
دهپ گۇۋاھلىق بېرىشىڭ، ناماز ئوقۇپ، زاكات  ئهلچىسىلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئالالھنىڭ رهسۇلۇ

ئېيىدا روزا تۇتۇشۇڭ، يول جهھهتته قادىر بواللىساڭ، بهيتۇلالھنى زىيارهت قىلىپ، ھهج رامزان بېرىشىڭ، 
  .ھىھقىلىشىڭ ئىسالمدۇر، مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سه

 ) ���� ( >�@�	 ¯» L "$�/I �'m5 L .�L�+a	 M$Db�	 8G�5 L MNm�	 ��(5 L $U�V �� P�F5 B L �	 9@R5 "� �N,�	 ) q � �� (
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هللهلالھۇ رهسۇلۇلالھ س رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ زهر . 2776

شېرىك كهلتۈرمهستىن،  هرسىنىن ھېچ، ئالالھتائاالغا  دېگهنئىسالم :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
پهقهت بىر ئالالھقىال ئىبادهت قىلىشىڭ، ناماز ئوقۇشۇڭ، زاكات بېرىشىڭ، روزا تۇتۇشۇڭ، بهيتۇلالھنى ھهج 

  .ان، سهھىھقىلىشىڭدۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغ
 ) ���� ( ��@< "$D $/ �� �N,�	 ) 9R, ��	 (�Rr/ �� y@gL y�b�	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زۇبهيىر جۇبهيىر ئىبنى مۇتئىم . 2777
ىدىن بۇرۇنقى ھهقىقهتهن ئىسالم كهلتۈرۈش، مۇسۇلمان بولۇش، ئۆز:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .، ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھكېسىل ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ –مهئسىيهتلهرنى ئۈزۈل  –بارلىق كۇپرىلىقنى گۇناھ 
بارلىق قىلمىش، ئىلگىرىكى بۇ سهھىھ ھهدىسدىن مۇسۇلمان بولغان كىشىنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىدىن 

مۈلۈكلىرىمۇ  –ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، ھهتتا، مال  ئهتمىشلىرىنى سۈرۈشته قىلىنمايدۇ، كهچۈرۈلىدۇ، ئىسالم دىنى
  .ھاالل ھالدا ئۆزىگه قالىدۇ

 ) ��� ( 4�R0 B L '�R0 �N,�	 ) �$���	 E[ < s$0L��	 (L�  �� u{$  �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىز ئىبنى ئهمرۇ . 2778

كېلىدۇ، ئۇ يۈكسهكتۇر، ھهرگىز ئىسالم ئۈستىگه غالىب ئىسالم ئۈستۈن تۇرىدۇ، :  ندېگهۋهسهللهم مۇنداق 
بىرهر نهرسه ئۈستۈن بواللمايدۇ، ھېچنهرسه ئىسالمدىن يۈكسهك قىلىنمايدۇ، رويانى، دارىقۇتنى، بهيھهقى، 

سىزنىڭ زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، ھهسهن، بۇ ھهسهن ھهدىسدىن ئالىمالر مۇسۇلمان كىشى كاپىر، دىن
ئۆلتۈرۈلمهيدۇ، قانداقمۇ مۇسۇلمانالر بىلهن دىنسىزالرنى تهڭ ئورۇندا قويغىلى بولىدۇ؟ دېدى، يهنه  باراۋىرىگه

بهزىلهر كاپىر، مۇشرىك، دىنسىز مۇسۇلمانغا ۋارىس بواللمايدۇ، مۇسۇلمان بوالاليدۇ، دهپ باقتى، ئهمما، 
، سهھىھ بىلهن ھهسهن تاقىشىپ قالسا، ېيىلگهندبواللمايدۇ  ۋارىس هبىرگ-بىرسهھىھ ھهدىسته،بۇالر 

  .ئهلۋهتته، سهھىھ ھهدىسكه ئهمهل قىلىنىدۇ
 ) ���� ( �	', O���	 L .�1��	 �	', "$1,A	 ) q (O$@  ��	 �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئابباس. 2779
چىشالر دىيهتته تۆلهم پۇلىدا ئوخشاش، باراۋهردۇر، ئىككى ياندىكى ئهقىل چىش، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئېزىق چىش بىلهن باراۋهر، ئوخشاش تۆلهم تۆلهپ بېرىلىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( $�� $�� �	', "$1,A	 ) " (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  نىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىئىبنى ئهمرۇ . 2780
 – 4759چىشالر باراۋهر ئوخشاشتۇر، چىشنىڭ تۆلهم پۇلى، بهش تۆگىدۇر، نهسهئى :  دېگهنمۇنداق 

ھهدىس، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن كىم بىرهرسىنىڭ چىشىنى تۆكۈپ، چۈشۈرۈۋهتسه، ھهربىر چىشقا 
  .بهشتىن تۆگه تۆلهم بېرىدۇ

 ) ��� (	 �V M�VA ) d 9Q (�	~�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى . 2781

كۆرهڭلهپ، چوڭچىلىق قىلىش، تهكهببۇرلۇق، مهنمهنلىك، قاتتىق يامان ئىشتۇر، ئهبۇ :  دېگهنمۇنداق 
  .يهئال، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ

 )�� �� ( n��	 �/ �F  �F  �	', W�$�A	 ) q " G (4,'/ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 2782

تۆگه  10بىر بارماققا (بارماقالر ئوخشاش، باراۋهردۇر، ئوندىن تۆگه دىيهت بېرىلىدۇ، :  دېگهنمۇنداق 
  .ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ )تۆلهيدۇ
 ) ���� ( n��	 �/ �F  �_�) �_�D �	', W�$�A	 ) q " (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2783
تۆگه تۆلهپ بېرىدۇ، نهسهئى،  10ئوخشاشتۇر، بارماقالردا  بارماقالرنىڭ ھهممىسى باراۋهر،:  دېگهنمۇنداق 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، ھهربىر بارماققا ئون تۆگه تۆلهيدۇ
�	', qu[ L qu[ �	', O���	 L .�1��	 �	', "$1,A	 L �	', W�$�A	 ¡ «1%	 L �$��	 vR0 )G(O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئىبنى ئابباس . 2784
بارماقالر باراۋهر، چىشالر باراۋهر، ئوتتۇر چىش بىلهن ئېزىق چىش باراۋهر، باش :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) تۆگه، چىشقا بهش تۆگه تۆلهيدۇ 10بارماققا (، بارماق بىلهن چىمچىالق بارماق باراۋهر
 ��� �/ �@�D L 	ui[ L 	ui[ &$a$� &$< �/ BZ ./$�(�	 �'0 "'�+,A	 �[ "L��DA	 ) �� q (IY \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر . 2785
بۇ (هت كۈنى تۆۋهن تۇرىدىغانالردۇر، دۇنيانى كۆپ توپلىغانالر، قىيام –بۇ دۇنيادا، مال :  دېگهنمۇنداق 

لېكىن، مالالرنى ئالالھ يولىدا تۆت تهرىپىدىكىلهرگه سهدىقه قىلىپ ) دۇنيادا كۆپ، ئاخىرهتته ئاز بولىدۇ
تۇرغانالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا، ھااللدىن كهسىپ قىلىپ تاپقانالر، سهدىقه قىلغانالر، يهنىال يۇقىرى 

   .ھهببان توپلىغان، سهھىھئىبنى ماجه، ئىبنى . تۇرىۋېرىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهھلى ئىبنى سهئىد . 2786
غا كېپىلدۇر، ئهگهر ئۇ ياخشى ئوقۇسا، ئۆزى ئۈچۈن ئۇالر ئىمام بولغان كىشى ناماز:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، قىرائهتنى جايىدا يېمىسهيهنى ھااللدىن (ئۈچۈنمۇ ياخشى بولىدۇ، ئهگهر ئۇ نامازنى ناچار ئوقۇسا، 
بۇ ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ زىيىنىغا بولىدۇ، جامائهتلهرنىڭ زىيىنىغا ) تهجۋىتلىك ئوقۇيالمىسا، بىدئهتچى بولسا

ئىبنى ) توشسا شهرتكهجامائهتلهرنىڭ قوبۇل بولىۋېرىدۇ، پهقهت ! كى، جامائهتته گۇناھ يوقچۈن(بولمايدۇ، 
ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن ئىمام، ئالىم، ئابىد، قارى بولۇشى، تهقۋا بولۇشى، 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

526 

  .، كىيىشى الزىمىيېيىشئۈلگه بولۇشى الزىم، بىدئهتچى، خۇراپىي بولماسلىقى الزىم، بولۇپمۇ ھااللدىن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ ئۇمامه . 2787
نامازغا كېپىل بولىدۇ، زىممىسىگه ئالغاندۇر، يۈكى ئېغىر،  دېگهنئىمام :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

مۇئهززىنگه بولسا، ناماز ۋه ئۇنىڭ ۋاقىتلىرى ) رىئايه قىلىشى الزىم ۋاقتىغانامازنى ئوبدان مۇھاپىزهت قىلىشى، (
يولغا ئى ئالالھ، ئىمامالرنى ھىدايهت قىلىپ، توغرا ) بۇنىڭغا خىيانهت قىلىنسا بولمايدۇ(ئامانهت قويۇلدى، 

، مۇئهززىنلهرگه مهغپىرهت قىلغىن، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى ھهببان يېتهكلىگىن
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئهنهس . 2788

سايلىنىدۇ،  قۇرهيشلهردىنئاراڭالردا ئۈچ ئىشنى قىلسىال، ئهمىير، خهلىپىلىك  قۇرهيشلهر:  دېگهنمۇنداق 
قىلغاندا  شهپقهت قىلسا، تهقسىم قىلسا، ئادىل تهقسىم قىلسا، ھۆكۈم – رهھىمرهھىمدىللىك تهلهپ قىلىنسا، 

) ئهگهر ئۇالر بۇنداق قىلمىسا، لهنهتكه قېلىپ، خهلىپىلىك باشقىالرغا يۆتكىلىپ كېتىدۇ(ئادىل ھۆكۈم قىلسا، 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( P	Y �/ d�,� �/A	 ) G (L�  ��	 �   
ھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2789

؟ دېدى، بىز بۇ ئۆينى قىلىۋاتىسلهرۋهسهللهم، بىز بىر ئۆينى ئوڭشاۋاتساق، ئوتتۇرىمىزدىن ئۆتۈپ نېمه ئىش 
يهنى ئۆلۈم (،  دېگهن مۇمكىنبولۇشى  تېزراق، دېسهك، شۇ چاغدا ئىش ئۇنىڭدىن دېدۇقئوڭشاپ قويايلى 

 2257ھهدىس، تىرمىزى  – 4558ئهبۇ داۋۇد ) ىنبولۇشدىن بۇرۇنراق كېلىشى مۇمكخاراب سىلهرگه بۇ تامالر 
ھهدىس، سهھىھ، بارلىق ئالىمالر بۇ سهھىھ ھهدىسنى زاھىدلىقنىڭ بابىغا  – 6213ھهدىس، ئهھمهد  –

  .شۇ ئىشنى ئۆلۈم دهپ شهرھىيلىگهن، چۈنكى، تاغدىكى تامالر ئۇزۇن تۇرااليدۇ دېگهنكهلتۈرگهن، ئهمر 
 ) ���� ([I'@< � �$��� �$�@�A	 "'�m0 � ) d (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2790
پهيغهمبهرلهر قهبرىلىرىده ھاياتتۇر، ئۇالرغا دائىم دۇرۇت، ساالمالر يوللىنىپ تۇرىدۇ، ئهبۇ :  دېگهنمۇنداق 

  .يهئال توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهھلى ئىبنى سهئىد . 2791

يهنى (ئهنسارىالر ئىچ كىيمىمگه باشقا كىشىلهر تاشقى كىيمىمگه ئوخشايدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
يايالق، چاڭگالغا ياكى بىر تاغ يولىغا ماڭسا،  كىشىلهرئهگهر ) ئهنسارىالر مېنىڭ ئىچكى سىرىمنىڭ ئورنى

جرهت قىلىش بولمىغان ئهنسارىالر يهنه بىر يولغا ماڭسا، ئهلۋهتته مهن ئهنسارىالر ماڭغان يولغا  ماڭىمهن، ھى
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ!) لېكىن، ھىجرهت پهزىلىتى بارده(بولسا، ئهنسارىالردىن بىر ئىنسان بولغان بوالتتىم، 
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇسهيىد ئىبنى ھۈزهيىر، ئهنهس . 2792
ئهنسارىالر مېنىڭ ئىچكى سىرلىرىمنى ساقاليدىغان كىشىلهر، : دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

يىپ ئۇالر ئاز قالىدۇ، ئۇالرنىڭ كىشىلىرىم، ھهقىقهتهن كىشىلهر كۆپى مهخپىيهتلىككه ئىشهنچىلىك خاس
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قالىدىغىنىدىن ئهپۇ  نۇقسان سادىر قىلىپ –ياخشىلىق قىلغۇچىسىدىن قوبۇل قىلىپ، كهمچىلىك ئهيىب 
  .قىلىپ، ئۆتىۋېتىڭالر، نهسهئى، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، بۇخارى قاتارلىقالردىمۇ باردۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئهييۇب . 2793

ىلىسى، ئابدۇددار جهمهتىدىكىلهر ئهنسارىالر، مۇزهينه، جۇھهينهت، غهپپار، ئهشجهئى قهب:  دېگهنمۇنداق 
ڭ دوستلىرىم، باشقىالر ئهمهس، ئۇالر مېنىڭ دوستلىرىم، ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئۇالرنىڭ دوستى، ىمېن

  .ئىگىسى بولىدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مالىك ئىبنى نهزلهت . 2794
ۈستۈن قولالر ئۈچتۇر، ئالالھنىڭ قولى، ئۇ ھهقىقى ياراتقۇچى، بهرگۈچى قولدۇر، ئ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قولدۇر، يهنه بىرسى، كىشىلهرگه نهرسه بهرگۈچى، سېخىنىڭ قولىدۇر، بۇ قول ئهخالقتا ئالالھنىڭ قولىغا 
يېقىندۇر، ياكى ياردهمگه ئېرىشىشته يېقىندۇر، يهنه بىرسى بولسا، نهرسه سورىغۇچى سائىلنىڭ تۆۋهن 

ىرىڭدىن، ئهھلى بالىلىرىڭدىن، ئۆز ھاجهتل) بهرگۈچى، ئۈستۈن قول سورىغۇچى قولدىن ياخشى(قولىدۇر، 
ئاجىز كهلمه،  خهجلهشتىن، ئۆزۈڭگه خهجلهئوشۇقىنى بهرگىن، ئالالھ يولىدا . ئاناڭدىن ئاشقىنىنى –ئاتا 

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھهدىسته، سېخىيلىقنىڭ  پهزىلىتىدىن باشقا 
مۇ، ئالالھنىڭ ئۆزىگه اليىق رهۋىشته ئوخشىشى يوق، قولى باردۇر، مۇھىم بىر ئهقىده مهسىلىسى بار، ئۇ بولسى

بۇ ئايهتته، سهھىھ، ھهتتا مۇتىۋاتىر ھهدىسلهر بىلهن ئىسپاتالندى، قولى بار، ئوخشىشى يوق، كهيپىياتى 
  .ۇرسوراش بىدئهتتسوئال ، كهيپىياتىدىن بىزگه مهلۇم ئهمهس، ئىمان كهلتۈرىمىز، قولى بار دهپ ئېتىقاد قىلىمىز
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2795

قىلىش، كهڭ قورساق بولۇپ، ئهپۇچان بولۇش، باشقىالرغا ئاسان  سهۋر،  دېگهنئىمان :  دېگهنمۇنداق 
جىھاددا،  دېگهنقىلىش  سهۋرىلىپ بېرىش بىلهن بولىدۇ، ئهبۇ يهئال، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، ق

  . ئايرىلىپ قالغاندا گۇناھدىن توختاپ تۇرۇشتابولىدۇ ،، زۇلۇمغا ئۇچرىغانداپاساتقا  –مۇسىبهتته پىتنه 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2796
ئالالھقا پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغا، ئالالھقا ئۆلگهندىن كېيىن  دېگهنئىمان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ىمان كهلتۈرۈپ، شهكسىز ئىشىنىشىڭدۇر، ئۆلگهندىن كېيىن يهنه بىر ، ئهلچى، پهيغهمبهرلىرىگه ئئۇچرىشىشقا
  .قېتىم تېرىلىشكه، قىيامهت كۈنىگه ئىشىنىشىڭدۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۆمهر . 2797
ئالالھقا، پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغا، ئهلچىلىرىگه، قىيامهت كۈنىگه،  دېگهنئىمان :  دېگهنمۇنداق 

  .ى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھيامانلىرىغا شهكسىز ئىشىنىشىڭدۇر، مۇسلىم، نهسهئى، تىرمىز –تهقدىرنىڭ ياخشى 
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ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۆمهر . 2798
ئالالھقا، پهرىشتىلىرىگه، كىتاب، ئهلچىرىلىرىگه ئىمان كهلتۈرۈشڭ، جهننهت  دېگهنئىمان :  دېگهنمۇنداق 

دوزاخقا ئهمهللهرنى تارتىدىغان مىيزانغا شهكسىز ئىشىنىشىڭ، ئۆلگهندىن كېيىن، تېرىلىشكه، تهقدىرگه،  –
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، بهيھهقى ئىشىنىشىڭدۇرئىمان كهلتۈرۈپ، شهكسىز  ياماننىڭ تهقدىرده يېزىلىپ بولىغىنىغا –ياخشى 
  .توپلىغان، سهھىھ

، ئهقىدهمهسىلىلهر دهل بىز ئېتىقاد قىلىدىغان مهسىلىلهردۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن ئالىمالر بۇنى  يۇقىرىقى
، بۇ ئهقىده مهسىلىسىدۇر، بۇ مهسىلىلهرگه تاھاۋى ئهقىدىسى، ئىبنى تهيمىييهنىڭ   دېگهندۇرئىمان 

استىييه، ئهھلى سۈننى ۋهلجامائهنىڭ ئهقىدىسى، فىقھۇلئهكبهر، تۆت ئىمامنىڭ ئهقىدىسى قاتارلىق ئهقىدهتۇۋ
تور بهتلىرىده باردۇر، توغرىسى قۇرئان،  ئىنتېرنېتئىشهنچىلىك كىتابالر بار، تهرجىمه قىلغىنىمۇ باردۇر، 

قۇرئان، سهھىھ  ېگهندسالىھ ئهقىدىسىدۇر، ئىمان –، تابىئىنالر، سهلهپساھابىلهرسهھىھ ھهدىس، 
ئهقىده مهسىلىلىرىگه شهكسىز ئىشىنىش، قهلبىدىن  يۇقىرىقىھهدىسلهردىن ئېلىنغان ھۆكۈملهرگه قارىغاندا 

لۇغهتتىكى  دېگهنئىشىنىش .  تهستىقالش، تىلىدا ئىقرار قىلىش، ئهمهلىيهتته كۆرسىتىشتۇر، مانا بۇ ئىمان
،  بولۇڭ، كامىل، مۆئمىن  دېگهندهكاي، بىز يۇقىرىدا ئىماندۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن سىز لۇغىۋى مۆئمىن بولم

  !ئۇنداق بولسا، بىز ئىمانغا قارايلى
&'< $_R)I� L E0�r�	 �  |YA	 .�$/Z $[$�G-) $�$� "'R@, L W�� "$k�	 : �	 BZ ��Z B ) ! (M�0�[ \� �   

الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2799
نهچچه باب، ئىشىكتۇر، ئهڭ تۆۋىنى مۇسۇلمانالر يولىدىن  70 دېگهنئىمان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ !بولسا، ال ئىالھه ئىللهلالھ يۇقىرىسىئهزىيهتنى يوقۇتۇشتۇر، ئهڭ يۈكسهك، 
  .ھىھشۇئاردۇر، تىرمىزى توپلىغان، سه دېگهن! يوقتۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2800

شۇئار،  دېگهن! نهچچه شاخچىدۇر، ئهڭ ئهۋزىلى ال ئىالھه ئىللهلالھ 70ئىمان :  ېگهندۋهسهللهم مۇنداق 
سۆزدۇر، ئهڭ تۆۋىنى بولسا، مۇسۇلمانالر يولىدىن ئهزىيهتنى، ئازار بېرىدىغان نهرسىنى يوقۇتۇشتۇر، ھايامۇ 

  .ھئىماننىڭ بىر شاخچىسىدۇر، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھى
 ) ���� (�$��	 L .@RV "'*, L W�� "$k�	 : "$k�	 �/ .@RV ) § (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2801
بۇخارى نهچچه شاخچىدۇر، ھايا قىلىش ئىماننىڭ بىر شاخچىسىدۇر،  60ئىمان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

مهن بۇ جايدا ھهممىمىزنىڭ كامىل مۆئمىنلهردىن بولۇپ قېلىشىمىز ئۈچۈن، ئالىمالرنىڭ بۇ ھهدىسكه 
نهچچه شاخچىالرنى يېزىشنى اليىق كۆردۈم، ئېلىنغان ئورۇن،  70يازغان شهرھى، ئىزاھاتلىرىدىن ئاشۇ 

  .نهچچه شاخچىلىرى 70، ئىماننىڭ بۇخارى، شهرھىسى پهتھۇلبارى، مىشكات شهرھىسى، مىرقات
  .سۈپهتلىرىگه ئوخشىشى يوق زات ئىكهنلىكىگه ئىشىنىش –ئالالھنىڭ بارلىق، بىرلىكىگه، ئىسىم . 1
  .تهقدىرىگه ئىشىنىش. 5ئهلچى، پهيغهمبهرلىرىگه، . 4كىتابلىرىغا،  3. .پهرىشتىلىرىگه. 2
  .ئاخىرهت كۈنىگه، قىيامهت كۈنىگه ئىشىنىش. 6
  .دوزاخقا ئىشىنىش –كۈنى تېرىلىشگه، ھېساب، مىيزان، سىرات كۆۋرۈكى، جهننهت  قىيامهت. 7
  .ئاخىرهتنىڭ مهڭگۈلۈكلىكىگه ئىشىنىش. 8
  .ئالالھنى ياخشى كۆرۈش. 9

  .ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ياخشى كۆرۈش، ئالالھ يولىدا دۈشمهن تۇتۇش. 10
  .رۈشرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ياخشى كۆ. 11
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  .رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ئۇلۇغالش، سۈننىتىگه ئهگىشىش. 12
  .ئىخالس قىلىش، رىياخور، مۇناپىق بولماسلىق. 13
شۈكرى . 17. ئالالھنىڭ رهھمىتىنى ئۈمىد قىلىش. 16. ئالالھدىن قورقۇش. 15. قىلىش تهۋبه. 14
 –رهھىيم . 22تهۋهككۈل قىلىش، . 21. ازى بولۇشر. 20. سهۋرى قىلىش. 19. ۋاپا قىلىش. 18. قىلىش

  .شهپقهت قىلىش
  .ھۆرمهت قىلىش شهيخلهرگه، ئۆزىنى تۆۋهن تۇتۇش، چوڭالرنى ھۆرمهتلهش، كىچىكلهرنى ئىززهتلهش. 23
  .كىبىر قىلماسلىق، تهئهججۈپلهنمهسلىك. 24
  .ھىقده، ھهسهد قىلماسلىق. 25
  .غهزهپ قىلماسلىق، ئاچچىقالنماسلىق. 26
  .تهۋھىد كهلىمىسىنى، شاھادهتنى تىلىدا ئىقرار قىلىش. 27
  .ئىلىم ئېلىش. 29قۇرئان تىالۋىتى، . 28
  .ئۆگهنگهن ئىلىمنى ئۆگىتىش. 30
  .تهسبىھ، ئىستىغفار –زىكىر . 32دۇئا قىلىش، . 31
  .ھهرىكهتتىن يىراق بولۇش –لهغۋه، قۇرۇق  سۆز . 33
  .ماددىي، مهنىۋى جهھهتتىن پاكلىنىش. 34
  .زاكات – 37پهرز ۋه نهپله ناماز، . 36ئهۋرهتنى يېپىش،  .35
  .قىلىش، تائام بېرىش سېخىيلىق. 39قۇل ئازاد قىلىش، . 38
  .ۋه نهپله روزا تۇتۇش پهرز. 41مېھماننى ھۆرمهتلهپ كۈتۈش، . 40
  .ھهج قىلىش، ئۆمره ھهج قىلىش. 42
  .ئېتىكاپ قىلىشرامزاندا . 44قىلىش،  تاۋاپ. 43
  .ېچىسىنى ئىزدهپ تۈنهشقهدىر ك. 45
  .، ئىمانى، دىنى بىلهن كۆچۈش، پىتنىدىن قېچىش زېمىنىدىندىنسىزالر . 46
  .ۋهدىگه نهزىر ۋهدىسىگه ۋاپا قىلىش، قهسهمگه ۋاپا قىلىش، كاپارهت بېرىش. 47
  .نىكاھ بىلهن ئىپپهتلىك بولۇش. 48
  .ئهھلى بالىلىرىنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىش. 49
  .ياخشىلىق قىلىش، ۋارقىرىماسلىقئانىغا  –ئاتا . 50
  . تهربىيىلهشئهۋالدالرنى ئىسالمى . 51
  .رهھىيم قىلىش، تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىش – سىيله. 52
  .بولۇش مېھرىبانئىسالمىي باشلىق، خوجايىنىغا ئىتائهت قىلىش، خادىم، قۇلالرغا . 53
  .خهلىپه، ئهمىيرلىكنى بهرپا قىلىشى، ئادىل بولۇش. 54
  .خهلىپه جامائىتىگه، مهسجىد جامائىتىگه ئهگىشىش، ئايرىلىۋالماسلىق. 55
  .خهلىپىلهرگه، ئهمىير، باشچىالرغا ئىتائهت قىلىش. 56
  .كىشىلهر ئارىسىنى ياراشتۇرۇپ، كېلىشتۈرۈش. 57
  .ياخشىلىققا ياردهم بېرىش. 58
  .ياخشىلىققا بۇيرۇپ، ياماندىن توسۇش. 59
  .ھهد، جازاالرنى تۇرغۇزۇش. 60
  .ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش، تهييارلىق قىلىش. 61
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  .قىلماسلىق خىيانهتئامانهتنى ئادا قىلىش، . 62
  .قهرزنى ۋاپا قىلىپ قايتۇرۇش. 63
  .خوشنىالرنى ھۆرمهتلهش. 64
  .مۇئامىلىنى ياخشى، گۈزهل قىلىش، ئهخالقتا گۈزهل بولۇش. 65
  .مالنى ھااللدىن كهسىپ قىلىپ تېپىش –پۇل . 66
  .خهجلهشمالالرنى ئىسراپ قىلماي، جايىدا  .67
  .قايتۇرۇش، تهشهككۈر بىلدۈرۈش جاۋابچۈشكۈرۈككه . 69ساالم قايتۇرۇش، . 68
  .كهڭ قورساق بولۇپ، ئهپۇچان بولۇش. 70
  .ئالالھ يولىغا ،ئىسالم جىھاد يولىغا دهۋهت قىلىش. 71
  .، ھارامدىن يىراق بولۇشيىراق بولۇش بېرىشتىنلهھۋه،لهغۋدىن، ئهزىيهتتىن، ئازار . 72
  .مۇسۇلمان يولىدىن ئهزىيهتنى تازىالپ يوقىتىۋېتىش. 73

يوقۇتۇش، ئوتتۇر دهرىجىسى، ھايا قىلىش  ئهزىيهتنىتۆۋىنى يولدىن ! ئىللهلالھال ئالھه  يۇقىرىسى
  .نهچچه ئىمان شاخچىسى ئهنه شۇالردۇر، ۋهلالھۇ ئهئلهم 70بولغان، 

ھهر بىرىگه ئايهت، سهھىھ ھهدىسلهر دهلىلدۇر، دهلىللهر يۇقىردا  شاخچا، مهسىلىلهرنىڭ يۇقىرىقى
مانا مۇشۇ شاخچىالرنى مۇكهممهل ! ئى قېرىنداشالر! ئۆتتى، يهنه كېلىدۇ، ئهي ئىنسانالر، ئهي مۇسۇلمانالر

قىلىپ، كامىل ئىمان بىلهن ئالالھقا ئۇچقۇشۇپ، جهننهتكه كىرىپ، ئالالھنىڭ جامالىنى، دىدارىنى كۆرۈشنى 
  !.ئالالھ ئاسان قىلسۇن، ئامىن! قولغا كهلتۈرهيلى
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، زۇبهيىر، مۇئاۋىيه . 2802

؛ خىيانهت قىلىپ، تۇيۇقسىز غهپلهتته  دېگهنئىمان :  دېگهننداق سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇ
ئۆلتۈرۈۋېتىشدىن توسۇپ، چهكلهپ قويدى، مۆئمىن تۇيۇقسىز غهپلهتته قالدۇرۇپ، باشقىالرنى خىيانهت 

   .قىلىپ ئۆلتۈرمهيدۇ، ئهھمهد، ھاكىم، ئهبۇ داۋۇد، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( "$k "$k�	 ) � ( G'R�/ \� � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 2803
  .ئىمان يهمهنده يهنى يهمهن ئهھلىده، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ:  دېگهنمۇنداق 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهسئۇدئهبۇ . 2804
ى، قېتىپ كېتىش قهلبنىڭ، ھهقىقهتهن  بۇلۇڭالركىئىمان يهمهنده بولىدۇ، ئاگاھ :  دېگهنمۇنداق 

ئاۋاز قىلىپ، ۋارقىرايدىغانالردا بولىدۇ، شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزى  قۇيرۇقىداتۆگىلهرنىڭ  –قوپاللىقى، كاال 
  .، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھئاشكارا بولۇپ چىقىدىغان جايدا بولىدۇ، مۇزهر رهبىيئ قهبىلىلىرىده بولىدۇ

، پادىچىالر،  دېھقانالرڭ ئارقىسىدا ۋارقىرايدىغانالر ئالىمالر بۇ ھهدىسنى مۇنداق چۈشهندۈردى، تۆگىنى
مالالرنى ھهيدهشته ۋارقىرايدۇ، يېزىالردا دېھقانچىلىق قىلىدۇ، يايالق، جاڭگالالردا  –زىرائهتگارلىقتا، چارۋا 

پادا باقىدۇ، بۇالر قۇرئان، ھهدىسدىن ئىلىمسىز قېلىپ، قهلبى قېتىپ، قاسماق بولۇپ كېتىدۇ، شهيتاننىڭ 
سۆزگه كهلسهك، توغرىسىنى ئالالھ ۋه ئهلچىسى بىلىدۇ، ھهدىس، زاھىرى بويىچه  دېگهنكى مۈڭگۈزى ئىك

 غهربنى،  شهرقنىبۇ ئۇنىڭ خۇددى بىر پادىشاھ  :دېگهنقالىدۇ شۇنداقتىمۇ ئهلالمه، ئۇسهيمىيىن مۇنداق 
ھهممه جايدا  هربغ،  شهرق، دېيىلگهندهكئىككى مۈڭگۈزلۈك پادىشاھ  زۇلقهرنهينئېلىپ،  ئىگىلهپ، 
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  .دېيىلگهنۋهسۋهسه قىلىپ، ئىگىلىگهچكه شۇنداق 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 285
بولسا، شهيتاننىڭ مۈڭگۈزى ئاشكارا بولۇپ پاسات  –نده بولىدۇ، پىتنه ئىمان  يهمه:  دېگهن مۇنداق

  .چىقىدىغان مۇشۇ تهرهپته يهنى مهشرىق تهرهپته بولىدۇ، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
 ���a	 ¤-0 ��'�	 n[� L n�%	 n[� �0G	9+�	 � �$0��	 L �£+�	 L �1`�	 n[A .1�i��	 L ��Fa	 n@< �+i�	 L "$k "$k�	 9�� ��G �$g 	YZ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2806

بولىدۇ،  بولسا، مهشرىق، كۈن چىقىش تهرهپته كۇفرىلىقئىمان يهمهنده بولىدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قوي ئهھلىده، پهخىرلىنىش، رىيا قىلىش، كىبىر بولسا، ئات، تۆگه ئهھلى بولغان تىنچلىق خاتىرجهملىك، 

دۇنيا بىلهن پهخىرلهنگۈچى، چارۋا بېقىش، دېھقانچىلىق  –يهنى مال (ئاۋاز قىلىپ ۋارقىرىغۇچىالردا بولىدۇ، 
ھۇد تېغىنىڭ ئارقىسىغا كهلگهنده، پهرىشتىلهر مهسىيھ دهججال ئۇ) بىلهن دىلى قېتىپ كهتكهنلهرده بولىدۇ

ئۇنىڭ يۈزىنى شام تهرهپگه چۆرۈپ قويىدۇ، ئۇ شۇ جايغا بېرىپ، شۇ جايدا ھاالك بولىدۇ، ئهيسا ئهلهيھىسساالم 
  .ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهزىيهلالھۇ ى ئۆمهر، سهھلى ئىبنى سهئىد، ئىبنى زۇبهيىر، ئهنهس ئىبنى ئابباس، ئىبن. 2807

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه سۈت كهلتۈرۈلۈپ، ئىچىپ  ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
،  دېگهنبولغاندا، سول تهرىپىدىكى ئهبۇ بهكرىگه بهرمهي، ئوڭ تهرىپىدىكى بىر ئهئرابىغا بېرىپ، مۇنداق 

ھهدىس، ئهھمهد  – 3238ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1815ڭ تهرهپدىن، ئوڭ تهرهپتىن كهلسۇن، تىرمىزى، ئو
ھهدىس، ئىبنى ماجه، مالىك، دارمى، بهيھهقى، نهسهئىدا  بار بولۇپ، سهھىھ، بۇخارى،  – 12941

  .مۇسلىمدا ئوخشىشى بار
 ) ���� ( "'1kA	 "'1kA	 "'1kA	 ) � (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنهس. 2808
يهنى تائام، ئىچىملىك «ئوڭ تهرهپتىكىلهر، ئوڭ ياندىكىلهر، ئوڭ تهرهپتىكىلهر، :  دېگهنمۇنداق 

ۇ، ئېلىپ كىرگهندىم مهسچىتكهمهسىلىلىرىده ئوڭدىن باشاليمىز، كىيىم كېچهكتىمۇ ئوڭدىن، تاھارهتتىمۇ، 
بېرىلىشكه  تهرهپتىنئهمهل كىتابى ئوڭ  –بېرىشتىمۇ يهنىال ئوڭ قولىدا بۇ مهسىلىلهر ئاخىرهتته نامه 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ» مۇناسىۋهتلىك
 $�$� $]YZ L $_�+� � "Y-*�5 �i@�	 L $_��L �/ $_�+1� E�� �A	 ) � �� ?�$/4  (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهئىبنى ئابباس . 2809
ھهقلىقراق بولۇپ،  بهكرهكبىر قېتىم توي قىلغان تۇل ئايال ئۆزىگه ئۆزى ۋهلىدىنمۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ىزچاق، نىكاھ توي قىلمىغان ق) يهنى ۋهلىيسىز نىكاھالنسا بولىۋېرىدۇ(ئىگه بوالاليدۇ، ئىزنى سورالمايدۇ، 
بۇنىڭغا (ئىشىدا ئىزنى، رۇخسهت سورۇلۇپ، رازىلىقى ئېلىنىدۇ، ئۇنىڭ جىم تۇرۇشى، رازى بولغانلىقىدۇر، 

  .مالىك، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىز، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) ۋهلى ئىگه بولغۇچى الزىم
  

  بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر ھهرپىب  به 
  

 ) ���� ($��9�	 � $_*�'(  "N^R/ "$�$� : �'(R�	 L j`@�	 ) P (��� �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2810
 ئىككى خىسلهت ئىشنىڭ ئازابى مۇشۇ دۇنيادىال ناھايىتى تېز بېرىلىدۇ، بىرسى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قېقىش، ھاكىم  گهدهنئانىالرغا ۋارقىراپ،  –ھهددىدىن ئېشىپ، تاجاۋۇز قىلىش، يهنه بىرى بولسا، ئاتا 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( �5'�$� �@m�	 	LIG$� ) ! � (�  ��	 �   
م رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2811

يهنى سۈبھى يورۇشدىن (سۈبھى نامىزى بامداتقا، ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇش بىلهن ئالدىراڭالر، :  دېگهنمۇنداق 
  .مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) بۇرۇن ۋىتىر ئوقۇڭالر
$*, &$ A$� 	LIG$� :*0 	'F� L ����	 .R�r< L �9�$� $)$+£*,	 L �i�	 W�� L l�F�	 M��D L �$_+��	 MI$/Z "'/9(0 y/	b/ "6�(�	 "Lu£

 $_() �_�<� "$D "Z L �_�1`�� �[9�� ) �� ( 8I$+`�	 ��$  �  .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابىسى لغهپپارى . 2812

  :ىلىۋېلىشقا ئالدىراڭالرياخشى ئهمهللهرنى ق ئالته ئىشنىڭ يېتىپ كېلىشىدىن بۇرۇن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .نادان، جاھىلالرنىڭ ئهمىير، باشلىق بولۇشى. 1
  .كۆپىيىپ كېتىشى شهرتلهرنىڭ. 2
  .ھاكىمالرنىڭ تىجارهت قىلىشى، ھوقۇق سېتىشى، قازىيالرنىڭ ھۆكۈمنى سېتىشىدىن بۇرۇن. 3
  .قاننى، خۇن، تۆلهملىرىنى يهڭگىل ساناشدىن. 4
  .شىدىن بۇرۇنرهھىمنىڭ ئۈزۈلۈپ كېتى –سىله . 5
، ئۇالر قۇرئاننى نهيگه ئوخشاش مۇڭلۇق ناخشا بۇرۇنشۇنداق بىر جامائهتنىڭ پهيدا بولۇشىدىن . 6

قىلىۋالىدۇ، گهرچه فىقھىدا، ئىلىمدا ئاز، تۆۋهن بولسىمۇ ئۆزلىرىگه قۇرئان ئارقىلىق ناخشا ئوقۇپ بېرىشى 
  .رانى توپلىغان، سهھىھئۈچۈن بىرسىنى ئىلگىرى قىلىپ ئالدىغا چىقىرىپ قويىدۇ، تهب

 ) ���� ($*, &$ A$� 	LIG$� :./$R�	 �/� L �D9�� .m0'Q L &$g9�	 L ¢IA	 .�	G L "$Q9�	 L $��`/ �/ �F�	 d'�� ) � �� (
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2813

كۈننىڭ . 1ئالته ئىشنىڭ يېتىپ كېلىشىدىن بۇرۇن ياخشى ئهمهللهرگه ئالدىراڭالر، :  دېگهنق ۋهسهللهم مۇندا
ھايۋاننىڭ چىقىپ  زېمىندىن. 3. كهڭ كۆلهملىك تۈتۈن، گاز. 2چىقىشى،  مهغرىبتىنكىرگهن جايى 

خهلقنىڭ  ئاۋام. 6ھهربىرىڭالرنىڭ ئۆلۈمى يېتىپ كېلىشدىن بۇرۇن، . 5دهججالنىڭ چىقىشى، . 4سۆزلىشى، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 8910ئۆلۈمى قىيامهتتىن بۇرۇن، مۇسلىم  ، ئهھمهد 

$��9�	 �/ ¢�R� �10G �[9�� W�@0 	�)$D �@m0 L $1/�/ j�k L 	�)$D j�k L $1/�/ ng��	 �@m0 ��wa	 n���	 Wr(D $1*) &$ A$� 	LIG$� 
 n��< ) ! � �� ( M�0�[ \� � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئهبۇ ھۈرهيره . 2814
يېتىپ كېلىشىدىن  پاساتنىڭ –زۇلمهتلىك كېچىنىڭ پارچىسىدهك قهبىھ پىتنه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 بۇرۇن، ياخشى ئهمهللهرگه ئالدىراڭالر، ئۇ چاغالردا كىشى مۆئمىن  تاڭ ئاتقۇزۇپ، كاپىر ھالهتته كهچ قىلىدۇ،
مۆئمىن ھالهتته كهچ قىلىپ، كاپىر بولغان ھالدا تاڭ ئاتقۇزىدۇ، ئۇالرنىڭ بىرسى دىننى، ئىماننى بۇ دۇنيانىڭ 

  .ئهرزىمهس پۈچهك نهرسىلىرىگه سېتىۋېتىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
  .نهرسىدۇر ئازغىنهۈتۈنلهي دۇنيا سۆيۈملۈكتۇر، بۇ دۇنيا پ –مانا ھازىر نۇرغۇن كىشىلهرگه ئىماندىن، مال 

 ) ��� ( �^1�	 d'�� n@< 3�`a	 MNm� 	LIG$� ) < �� (3'0� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئهييۇب . 2815
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ئالدىراڭالر، ئهھمهد، دارىقۇتنى شام نامىزىغا يۇلتۇز ئاشكارىلىنىپ چىقىشدىن بۇرۇنراق، :  دېگهنمۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( n*(�	 \$��� ��� ) �� �� (90# �� 9�R, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد ئىبنى زهيىد . 2816

ھېسابىدا مىقدارىدا بولىدۇ، يهنى ئۇالر  ۋهسهللهم، پىتنىنى تىلغا ئېلىپ، ئۆلتۈرۈش، مېنىڭ ساھابىلىرىمنىڭ
ھهدىس بولۇپ، بۇ ھهدىسنى  – 15314قانچىلىك بولسا، ئۇالرنى شۇنچىلىك ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ، بۇ ئهھمهدنىڭ 

ھهدىس ئىزاھات بولۇپ، شهرھىيلهيدۇ، ئۇ بولسىمۇ، كىشىلهرنىڭ ھاالك بولۇپ ئۆلتۈرۈلۈشى،  – 1560
ئهھمهد، تهبرانى ) زامانىدا يۈز بېرىدۇپاسات  –بۇ پۈتۈنلهي پىتنه (ىدۇ، ئۇالرنىڭ ھايات تۇرغان مىقدارىدا بول

  .توپلىغان، سهھىھ
"	b�a	 � �_�(e� $/ �% H� H� : �@�*��) ���a	 ���� J'*0 Ì$m�	 9�'�	 L ~D� �	 L � 9�	 L �	 "$�@, L �	 BZ ��Z B
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان، ئهبۇ سهلما، ئهبۇ ئۇمامه . 2817

 نېمىدېگهنئۇالر مىيزاندا ! ياخشى نېمىدېگهنبهش نهرسه :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
دۇلىلال، ئالالھۇ ئهكبهر، بهشىنچىسى بولسا، مۇسۇلمان ال ئىالھه ئىللهلالھ، سۇبھانهلال، ئهلھهم«! ھهئېغىر 

بۇ بالىمۇ (قىلىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلىدۇ،  سهۋر مۇسۇلمان ۇئۈچۈن ئۆلۈپ كهتكهن سالىھ ياخشى بالىدۇر، ب
  .بهزار، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ھهببان، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) مىيزاندا ئېغىر كېلىدۇ

 ) ��� (�$<� �É ./u�	 >{��  �[I$0G � pD�Fa	 W/ ) �� (�0�g �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جهرىير . 2818
مۇشرىكالر بىلهن بىلله ئۇالرنىڭ يۇرت، دىيارلىرىدا مۇقىم تۇرغان، ئولتۇراقالشقان :  دېگهنمۇنداق 

يهنى ئۇنداق مۇسۇلمانالر (بولۇشالر، بىكار بولۇپ، ساقىت قىلىنىدۇ، كىشىلهردىن ئهھدى، زىممى، كېپىل 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) مۇشرىكالر بىلهن بىرگه ئۆلتۈرلۈپ كهتسه، تۆلهم بېرىلمهيدۇ

 ) ��� ( �Ni�	 ��� L �$Rr�	 �$R�Z ¯�	 �� ) P (��$g �   
هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2819

ھهجنىڭ ئهڭ ياخشىسى تائام بېرىش، سۆزلهرنى ياخشى، مۇاليىم قىلىش، ھاكىم توپلىغان، :  دېگهنمۇنداق 
ھهجنى ياخشى قىلىش ئۈچۈن قۇربانلىق، ھهدى تائام بېرىش، سۆزنى ياخشى قىلىش، زىكرى (ھهسهن، 

  ).ىشه سۆز قىلماسلىق الزىمتهسبىھ، تهلبىلهرنى ئېيتىپ تۇرۇش، پاھ –
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سوفيان . 2820
ئالالھنىڭ بهندىسى ۋه ئهلچىسى  رهسۇلۇلالھ  ��� 	� 	���� 	�����(رهقىلگه مۇنداق خهت يازغان، ۋهسهللهم، ھى

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن رۇمنىڭ كاتتىسى ھىرهقىلگه ھىدايهتكه ئهگهشكهن كىشىلهرگه ساالم، 
هن چاقىرىپ، ئىسالمغا ، ھهقىقهتهن مهن سېنى ئىسالم دىنىنىڭ چاقىرىقى بىل �/$ �9Rبولسۇن، تىنچلىق 

ئىككى ھهسسه بېرىدۇ، ئهگهر  ئهجىرىڭنىدهۋهت قىلىمهن، مۇسۇلمان بول، ساالمهت قالىسهن، ئالالھ ساڭا 
يهنى (ئى ئهھلى كىتاب، «يۈز ئۆرۈپ، مۇسۇلمان بولمىساڭ، بارلىق خهلق ئاممىسىنىڭ گۇناھى ساڭا بولىدۇ، 

قا ئىبادهت قىلىش، ئالالھقا ھېچ نهرسىنى شېرىك كېلىڭالر پهقهت بىر ئالالھ) يهھۇدىي، ناساراالر
بىرىمىزنى ئىالھ قىلماسلىقتهك ھهممىزگه ئورتاق، باراۋهر بولغان،  –كهلتۈرمهسلىك، ئالالھنى قويۇپ، بىر 
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، ئهگهر ئۇالر يۈز ئۆرۈپ، بۇنى قوبۇل قىلمىسا،  دېگىنبىر سۆزگه يهنى بىر خىل ئهقىدىگه ئهمهل قىاليلى، 
ئال  سۈره»  دېگىن بۇلۇڭالرئىكهنلىكىمىزگه گۇۋاھ  مۇسۇلمانبىزنىڭ ! اراالر، جامهسىئى يهھۇدىي، ناس

  .ئايهت، ئهھمهد، تىرمىزى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ – 64ئىمران، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهدائى ئىبنى خالىد . 2821

دائى ئىبنى خالىد، رهسۇلۇلالھ بۇ ئه ��� 	� 	���� 	����� ۋهسهللهم بىلهن بىر سودىدا مۇنداق ھۆججهتلهشكهن،
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن نهرسه سېتىۋالغان ھۆججهت، ئۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 

ئاساسهن سېتىۋالدى، بۇ قۇلدا ياكى  شهرتلهرگهۋهسهللهمدىن بىر قۇلنى ياكى بىر دېدهك، چۆرىنى مۇنۇ 
خىسلهت يوق، نىجىسلىق يوق، يهنى شهك، گۇمان، چۆرىده كېسهل يوق، زهرهرلىك ئاپهت، ھاالكهتلىك 

يهنه بىر مۇسۇلمانغا بولغان سودىسىدۇر، ئهنه شۇنداق سودىدا سېتىۋالدى،  ۇسۇلماننىڭم بۇھاراملىق يوق، 
  .ھهدىس، ھهسهن – 2242ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 1137تىرمىزى 

 ) ���� ( .�$m�	 $0¸��	 $��9�	 |�F� ) �� (�	GI9�	 \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ دهردائى . 2822

؛ ياخشى، راست چۈشتۇر، تهبرانى توپلىغان،  بېشارهتبۇ دۇنيادىكى خۇش :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
تلىرىنىڭ، ئايىتىگىچه بولغان ئالالھنىڭ دوس – 64ئايىتىدىن  – 62سهھىھ، بۇ ھهدىس سۈره يۇنۇسنىڭ 

ئهۋلىياالرنىڭ بۇ دۇنيادىكى خۇش بىشارىتىگه تهفسىير بولىدۇ، بارلىق ئالىمالر شۇنداق تهپسىر قىلغان، بۇ 
  .بهزى تهپسىرده ھاكىم توپلىغان دهپ يېزىلغان
 ./$�(�	 �'0 �$*�	 I'1�$� 9g$�a	 KZ ��w�	 � p{$Fa	 �F� ) ! G ( M90�� �  ) P q (9R, �� n_,L ��� �   

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇرهيدهت، ئهنهس، سهھلى، ئىبنى سهئىد . 2823
كۆپ  مهسچىتلهرگهزۇلمهتلىك قاراڭغۇ كېچىلهرده :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

اۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم، بهرگىن، ئهبۇ د بېشارهتماڭغۇچىالرغا قىيامهت كۈنىدىكى كامىل نۇر بىلهن خۇش 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

&$< �/ ��� O$1�	 �F� : .12	 �� >@gL �� ?0�V B q9�L �	 BZ ��Z B ) " ( v_2	 9�$Q �� 90# � L ��1� �� n_, � .  
 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهھلى ئىبنى ھهنىيپ، زهيىد ئىبنى خالىد . 2824

بهرگىن،  بېشارهتكىشىلهرگه مۇنداق خۇش : ېگهند مۇنداقالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇل
بىر ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوقتۇر،  يېگانه –ھهقىقهتهن كىم چىن قهلبىدىن شهكسىز ئىشىنىپ، يهككه 

شاھادهت بىلهن  يهنى ئۇ كىشى بۇ(ئالالھنىڭ شېرىكى يوقتۇر دېسه، ئۇ كىشىگه جهننهت ۋاجىپ بولىدۇ، 
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) جهننهتكه ھهقلىق بولىدۇ

 ��m� �/ M�Qo	 � �� �i0 X $��9�� M�Qo	 n  �_1/ n  �) ¢IA	 � pi*�	 L �m1�	 L .R)��	 L �09�	L �$1��$� ./A	 qu[ �F�
 ) �[ P �� �� (\� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىئۇبهي ئىبنى كهئبى . 2825
ئۈستۈن مهنزىل بىلهن  مهرتىۋهبۇ ئۈممهتكه ئالالھنىڭ دهرگاھىدىكى يۈكسهك ئالىي :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بهرگىن، كىم  بېشارهت، دىن، ئىمان بىلهن يۈكسهك ئورۇنغا چىقىپ، يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى بىلهن  خۇش 
ئهمهللىرىنى، ئىبادهتلهرنى مۇشۇ دۇنيا ئۈچۈنال قىلسا، ئۇنداق كىشىگه ئاخىرهتته  ئۇالردىن ئاخىرهتنىڭ

  .ھهدىس، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ – 20275، ئهھمهد ھېچبىر نېسىۋه يوق، مۇكاپات يوق
 �m� B L ��) �£� B �m< �/ .12	 � >�@� .�9Q 	L�F� ) � (� \� ��	 �	9@  �  .F{$  � L JL.  
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،، ئائىشه ئهۋفائابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ . 2826
رهزىيهلالھۇ ئهنھاغا، جهننهتتىكى ئىچى كاۋاك گۆھهر،  خهدىچه:  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

چۇرۇڭ ئاۋازالر يوق، جاپا  –بېرىڭالر، ئۇ ئۆيده ۋاراڭ  هتبېشارزهبهرجهد بىلهن ياسالغان ئۆي بىلهن خۇش 
  .مۇشهققهت ئهسال يوقتۇر، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ –

 ) ��� ( .12	 P�� �/ .D�� 4�  "$�r� ) I	b@�	 (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 2827

جاي جهننهتنىڭ بهرىكهتلىرىدىن بىر بهرىكهتنىڭ ئۈستىدۇر، بهزار  دېگهنبۇتھان :  دېگهننداق مۇ
  .توپلىغان، ھهسهن

 ) ���� ( �_��  j��A W�(@�	 n[� KZ >�R� ) �� (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 2828

قهبرىستانلىق ئهھلىگه ئۇالرغا ناماز چۈشۈرۈشۈم، مهغپىرهت سوراپ دۇئا  دېگهنمهن بهقىيئ :  دېگهنداق مۇن
  .قىلىشىم ئۈچۈن ئهۋهتىلدىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( p5$_D . $��	 L $�� >�R� ) ! � �� ( ��� �  ) � �� (9R, �� n_, �   
رهسۇلۇلالھ  هلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيئهنهس، سهھلى ئىبنى سهئىد . 2829

مهن بىلهن قىيامهتنىڭ ئارىلىقى مانا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئىككى بارمىقىنى (يېقىن ھالهتته پهيغهمبهر قىلىنىپ ئهۋهتىلدىم، 

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ پهيغهمبهرلىكى بىلهن قىيامهت ) پ كۆرسهتكهنيېقىن قىلى
  .شۇنداق يېقىن، ئهھمهد، تىرمىزى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� ( 890 � >R�') ¢IA	 �{	bQ ��5$+¦ >�5� �{$� $�� $1�� L � ��$� !�m� L ��i�	 W/	'Æ >�R� ) " � (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2830

مهن لهۋزى قىسقا، مهنىسى مول بولغان كهلىمىلهر توپلىمى قۇرئان بىلهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 زېمىننىڭخالۋاتسام، سېلىش بىلهن ياردهم بېرىلدى، مهن ئۇ قورقۇنچئهۋهتىلدىم، ماڭا دۈشمهنلهر قهلبىگه 

  .، قولۇمغا قويۇلدى، نهسهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھكهلتۈرۈلۈپخهزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرى 
 ��$Q �/ 4�  I$`m�	 L &u�	 nRg L j;I nÁ >» j<#I nRg L �� ?0�V B q9�L K$R5 �	 9@R0 f� ����$� . $��	 890 p� >�R�

 �_1/ '_) �'(� �@F5 �/ L 8�/� ) �� d �� (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2831

بىر  يېگانه –مهن قىيامهتنىڭ ئالدىدا قىلىچ بىلهن ئهۋهتىلدىم، شېرىكى بولمىغان يهككه :  دېگهنمۇنداق 
ئۇرۇش قىلىشقا ) كاپىر، دىنسىز، مۇشرىكالرغا قارشى(بىلهن ئالالھقا ئىبادهت قىلىنغانغا قهدهر قىلىچ 

خارلىق، ) يهنى، غهنىيمهت ھااللدۇر(ئهۋهتىلدىم، مېنىڭ رىزقىم، نهيزهمنىڭ سايىسى ئاستىدا قىلىندى، 
 قهۋمگهھاقارهت، ھاالكهت مېنىڭ ئىشىمغا، ئهمرىمگه خىالپلىق قىلغان كىشىلهرگه قىلىندى، كىم بىر 

  .ۇالردىن بولۇپ كېتىدۇ، ئهھمهد، تهبرانى، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھئوخشىۋالسا، ئۇ ش
 ) ���� ( . $��	 ��� � >�R� ) ¿i�	 � �D$�	 (My@g \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ جۇبهيرهت . 2832
امىلىنىڭ ئهۋۋىلىده يهنى قىيامهت ئاالمهتلىرىنىڭ ئهۋۋىلىده مهن قىيامهت ش:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئهۋهتىلدىم، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �NQA	 Ì$� �´A >�R� ) § (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2833



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

536 

مهن ئهخالقالرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىنى يهنى ئهڭ ياخشى ئهخالقنى مۇكهممهل :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .قىلىشىم ئۈچۈن ئهۋهتىلدىم، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

��) >1D 8u�	 "�(�	 �/ >1D f� $��() $��< �G6 v� "L�< yQ �/ >�R� ) § ( M�0�[ \� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  نىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىئهبۇ ھۈرهيره . 2834

ئهسىر ئهڭ ياخشىسىدا  –مهن ئادهم بالىلىرىنىڭ ئهسىر زامانلىرىنىڭ ئهسىرمۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
يهنى ياخشى كىشىلىرى ئىچىدىن (ئهۋهتىلدىم، ھهتتا مهن دۇنياغا كهلگهن مۇشۇ ئهسىرده بولدۇم، 

  .بۇخارى توپلىغان، سهھىھ) ئهۋهتىلدىم
 ) ���� ( I'���	 	L�Q� L I$r)�$� 	L�i� ) 9  (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2835
يۇقىرىدا يۇلتۇز كۆرۈنۈپ (ئىپتارنى بالدۇر قىلىڭالر، زوھۇرلۇقنى كېچىكتۈرۈپ يهڭالر، :  دېگهنمۇنداق 

ئىبنى .) ، ئىپتار شامدىن بۇرۇن قىلىنىدۇ، ئىپتار يۇلتۇزى يوق دېگهنشامغا ئالدىراڭالر قېلىشدىن بۇرۇن 
  .ئهدى توپلىغان، سهھىھ

 .�w/ 891  9�A ��� L �	 4(�� "� 'gIA sZ L W)�0 L �+  �	 n� ) E[ G ( M�0�[ \� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2836

پهس  قىلىپ رىزىقنى تار ھهم كهڭرى قىلىدۇ، مىنىڭ  – ئېگىزبهلكى ئالالھ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نهزلىمده بىرهر كىشى ئۈچۈن زۇلۇم بولمىغان، مهندىن بىرهرسى زۇلۇمنى تهلهپ قىلمىغان ھالهتته ئالالھقا 

بۇ ھهدىسنى نهرسىلهرگه ) (ىڭ ئۈچۈن باھا توختىتىپ بهرمهيمهنشۇن(بهكمۇ ئارزۇ قىلىمهن،  ئۇچرىشىشنى
  .ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ)  دېگهندۇرباھا توختىتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلغاندا 

)���� (�/ q9R(/ �'@*��) 	9R*/ j�  3uD �/ L ��� B L n�{	�,Z v� �  	'e9� L .06 '� L v  	'`��  I$1�	)! § �� (	 � L�  ��  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2837

قۇرئان، (بولسىمۇ يهتكۈزۈڭالر، بهنى ئىسرائىلالر توغرىسىدا ) بىر ھهدىس(مهندىن بىر ئايهت :  دېگهنمۇنداق 
دېدى  دېمىگهننىناھ بولمايدۇ، كىم ماڭا مهن بويىچه ھهدىس سۆزلىسهڭالر، گۇ) ھهدىسنىڭ كۆرسهتمىسى

ئهھمهد، ) يهنى دوزاخقا كىرىدۇ(دهپ قهستهن يالغان سۆزلهيدىكهن، ئۇ ئورنىنى دوزاختىن ئېلىۋالسۇن، 
  .بۇخارى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

)��� ( �N��$� '� L �i/$�I� 	'��)I	b@�	 ( O$@  ��	 � )�� ( n�+r�	 \� � )�[ (0',L ��� � 8I$m�A	 �/$  ��	 n�<L L�  �� 9  
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت ئىبنى ئابباس، ئهبۇتتۇپهيىل، ئهنهس، سۇۋهيىد، ئىبنى ئامىر . 2838

گهرچه ساالم قىلىش بىلهن بولسىمۇ :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  قىلىنىدۇكى،
رهھىم  – سىيلهۋام قىلىڭالر، يهنى شۇنچىلىك نهرسه بىلهن بولسىمۇ، رهھىيم قىلىشىڭالرنى دا – سىيله

   .قىلىڭالر، بهزار، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( 9�	L �jV ��ra	 '1� L �V$[ '1� ) �� (�Rr/ �� y@g �   

ھ سهللهلالھۇ رهسۇلۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جۇبهيىر ئىبنى مۇتىئىم . 2839
ھاشىم جهمهتى بىلهن مۇتهللىپ جهمهتى بىر نهرسىدۇر، يهنى ھاشىم :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .بالىلىرى بىلهن مۇتهللىپ بالىلىرى بىر تۇغقان، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� (�� 4�  �N,�	 v� :$<Z L �	 &',I 	9; "� L �	 BZ ��Z B "� MG$_V �'� L >�@�	 ¯� L M$Db�	 �$*0Z L MNm�	 �
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2840
  :ئىسالم دىنى بهش نهرسه ئۈستىگه قۇرۇلدى:  دېگهنمۇنداق 
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ھهقىقهتهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئالالھنىڭ  ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق،. 1
  .ئهلچىسى دهپ گۇۋاھلىق بېرىش، ئىسالم دىنىغا كىرىش

  .زاكات بېرىش. 3ناماز ئوقۇش، . 2
ئېيىدا روزا تۇتۇش، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى رامزان . 5بهيتۇلالھنى ھهج قىلىش، . 4

بولسۇن، ئىسالم  دىنى بهش نهرسه ئۈستىده، ئىسالم دىنى ئايرىم، بهش  توپلىغان، سهھىھ، ئىسىڭالردا
نهرسه، ئايرىم بولۇپ، شۇ بهش نهرسه ئۈستىده ئىسالم دىنى بولىدۇ، ئۇ بهش نهرسه ئاساسى ئۇلىدۇر، بهش 

ئهمهس، بهلكى ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسى ئۇلىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا  دېگهنلىك، ئىسالم  دېگهنلىكنهرسه 
  .ۇن تهكلىپلهر باردۇرنۇرغ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى ئۆمهر . 2841

شۇنىڭ (رىگه بهرىكهت بېرىلدى، ئۈممىتىم ئۈچۈن ئهتىگهن، سهھهرلى:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ياكى ھهدىس، ) ر تابىئىنالرنىڭ تىجارهتچىلىرى مالالرنى ئهتىگهنده بازارغا ساالتتىهئۈچۈن ساھابىل

بولىدۇ، ئالالھ ئالىمدۇر، ئابدۇغهنىي ئهۋهسهت  دېگهنئۈممىتىمنىڭ ئهۋۋهلكى كىشىلىرىگه بهرىكهت بېرىلدى، 
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممهكه . 2842

سۇ  سۈيدۈكىئوغۇل بالىنىڭ سۈيدىكىگه سۇ سېپىلسه بولىدۇ، قىز بالىنىڭ  يېمىگهنتائام :  دېگهنمۇنداق 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) ئالالھ ۋه رهسۇلىغا بويسۇنۇش،  ھېكمهت(بىلهن يۇيۇلىدۇ، 

 ) ���� ( .�z$@�	 .U+�	 ?�*(5 .�� ��	 $0 ?� $,�� ) � �� (MG$*< \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 2843

اڭا قاتتىق غهم قايغۇلۇق كۈنلهر كېلىدۇ، ئى سۇمهييهنىڭ ئوغلى يهنى ساڭا ۋايدۇر، س:   دېگهنمۇنداق 
ھهدىس،  – 5192ئهممار، سېنى تاجاۋۇزچى، زالىم پىرقه بولغان ھهددىدىن ئاشقانالر ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ، مۇسلىم 

  .ھهدىس، بۇخارىدىمۇ باردۇر، سهھىھ، بۇ ھهدىس مۆجىزىدۇر – 10588ئهھمهد 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 2844
ئارپا بىلهن تۇرمۇش ، ذچۈنكى، ئۇالر خورما، س(خورما بولمىغان ئۆينىڭ ئهھلى ئاچ قالىدۇ، :  دېگهنمۇنداق 

  .اۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، ئهبۇ دمۇسلىمئهھمهد، ) كهچۈرگهن
 ) ���� ( ��) �$R� B >�@�$D ��) �´ B >�� ) q ( 4�, �  .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلما . 2845
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھخورما بولمىغان ئۆي، تائام يوق ئۆيگه ئوخشايدۇ، :  دېگهنمۇنداق 

 ) ���� ( 	' # ng��	 .�r/ �U� ) G �� (.+0u� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھۇزهيفه . 2846

كىشىلهر  يهنى(يامان،  نېمىدېگهنئۇالر ياخشى دهپ داۋا قىلغان بۇ تۆگىسى  ڭكىشىنى ئۇ:  دېگهنمۇنداق 
  .ھهدىس، سهھىھ – 4321ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 22313ئهھمهد ) تۆگه ناچار چىقىپ قالغان دېگهنياخشى 
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ھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2847

 دېيىشىپاالنى ئايهتنى، مانداق ئايهتنى ئۇنتۇپ قاپتىمهن  بىرىڭالرنىڭ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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 126يهنى، سۈره تاھا (ئۆزى ئۇنتۇلدۇرۇلدى، تاشلىنىدۇ، ئۇ يامان، ئۇ ئۇنتۇپ قالمىدى، بهلكى  نېمىدېگهن
 3876كىشىدىن بولىدۇ، ئهھمهد  ندېگه» ئېتىلىسهن تهركئايهتتىكى سهن بۈگۈن  شۇنىڭغا ئوخشاش  –
ھهدىس، بهيھهقى،  – 2866ھهدىس، تىرمىزى  – 934ھهدىن، نهسهئى  – 3213ھهدىس، دارمى  –

  .،مۇسلىمدىمۇ بار، سهھىھبۇخارى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنجابىر . 2848
ئېتىش، ناماز  تهرك، نامازنى  پهرقكىشى بىلهن مۇشرىك، كاپىر بولۇشنىڭ ئارىلىقىدىكى :  دېگهنمۇنداق 

، تابىئىنالر ئىجماسىدا بار، ساھابىلهريهنى ناماز ئوقۇمىسا، شهكسىز كاپىر، مۇشرىك بولىدۇ، بۇ (ئوقۇماسلىق، 
ئېتىپ،  تهرككار قىلسا، تېخىمۇ كاپىر بولىدۇ، نامازغا ئىنكار قىلسا، تانسا، كاپىر بولىدۇ، ئىجمائنى ئىن
  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، بهك سهھىھ) كاپىر بولىدۇ ئوقۇمىساممۇ

 ) ���� ( MNm�	 P�5 "$k�	 L �+i�	 p� ) ! (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھجابىر . 2849

ناماز بولمىسا، (ئېتىش،  تهرك، نامازنى  پهرقبىلهن ئىماننىڭ ئارىلىقىدىكى  كۇفرىلىق:  دېگهنمۇنداق 
م رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) كاپىر، ناماز بولسا، مۆئمىن بولىدۇ

دېدى، كاپىر بولىدۇ، بۇ سهھىھ، سهن ئالىممۇ؟ ئالالھنىڭ ئهلچىسىمۇ؟  بولىدۇئېتىپ ئوقۇمىسا كاپىر  تهرك
، تابىئىنالرمۇ؟ ھهدىسنى سهن بهك چۈشىنهمسهن؟ ئۇالرمۇ؟ ئهلۋهتته، ئالالھنىڭ ساھابىلهرسهن ئالىممۇ، 

ىدا مهخسۇس كىتابالر بار، كۆرگىن، چۈشهنگىن، بۇ توغرىس ساھابىلهردهكھېساب بولىدۇ، دهلىلىنى  دېگىنى
ئهتسه، ئۆلتۈرۈلىدۇ، چۈنكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهن  تهركقىلىپ  ھۇرۇنلۇقنامازنى 

، ئۇالر ناماز ئوقۇسا، قېنىنى، جېنىنى ساقالپ قالىدۇ،  دېگهنئۇالر ناماز ئوقۇغانغا قهدهر ئورۇش قىلىمهن 
، ناماز ئوقۇغان كىشىنى ئۆلتۈرۈشدىن چهكلهندىم، يهنى ناماز  دېگهنلمايدۇ يهنى ئوقۇمىسا، ساقالپ قاال

  .باردۇر تهۋبىده، بۇ توغرىسىدا سۈره  دېگهنئوقۇمىسا، ئۆلتۈرىمهن 
 ) ���� ( �$V �a MN� p�	Y� nD p� ) � ��4  (n+`/ �� �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  يهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋا مۇغهففهلئابدۇلالھ ئىبنى . 2850
ئارىسىدا خالىغان  تهكبىرنىڭھهر ئىككى ئهزاننىڭ ئوتتۇرىدا يهنى ئهزان، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئهھمهد، بهيھهقى، ) ناماز ئوقۇغان رهكهتتىنبۇرۇنقى سهلهپ، سالىھالر ئىككى (كىشىگه ناماز باردۇر، 
   .ۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھنهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋ

 ) ���� ( .�» p*RDI nD p� ) E[ (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 2851

هھىييهت ئوقۇپال بىر ت رهكهتئارىسىدا يهنى ھهر قېتىم ئىككى  رهكهتنىڭھهربىر ئىككى :  دېگهنمۇنداق 
بولسا، ئاخىرىدا دۇئا قىلىپ ساالم بېرىسىلهر،  رهكهتلىكئىككى (باردۇر، يهنى ئهتتهھىيياتۇنى ئوقۇيسىلهر، 

قوپۇپ، ئاندى  رهكهتكهنامازدا، ئابدۇھۇ ۋه رهسۇلۇھۇ دهپ توختاپ، كېيىنكى  رهكهتلىكتۆت ياكى ئۈچ 
  .لهر، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھئاخىرىدا ناماز تامام بولسا، يهنه بۇنى ئوقۇپ ساالم بېرىسى

 ) ���� ( ���	 �$0� . $��	 890 p� ) �� �� (9��'�	 �� 9�$Q �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،خالىد ئىبنى ۋهلىد . 2852

ۈلۈش، چوڭ قىرغىنچىلىق، قىيامهت قايىم بولۇشنىڭ ئالدىدا نۇرغۇن ئۆلتۈر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .جهڭنىڭ كۈنلىرى باردۇر، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2853
بىلهن ئۇرۇش  قهۋملهرقىيامهت قايىم بولۇشنىڭ ئالدىدا ئاياغلىرى يۇڭدىن بولغان :  دېگهنهللهم مۇنداق ۋهس

  .قىلىسىلهر، ئۇالر دوزاخ ئهھلىدۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
 .<�ra	 "$Â	 �['gL "-D $/'< "'�5$(5 L �RF�	 "'�R*10 $/'< "'�5$(5 . $��	 890 p� ) § ( �� L�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهمرۇ ئىبنى تهغلىبه . 2854
بىلهن ئۇرۇش قىلىسىلهر،  قهۋملهرقىيامهتنىڭ ئالدىدا يۇڭدىن ئاياغ كىيىدىغان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ۇخارى توپلىغان، سهھىھخۇددى يۈزلىرى يوللۇق قالقاندهك كىشىلهر بىلهنمۇ ئۇرۇش قىلىسىلهر، ب
 ��wa	 n���	 Wr(D ¹) . $��	 890 p� ) P (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2855
ىلهر، پىتن قهبىھقىيامهتنىڭ ئالدىدا زۇلمهتلىك قاراڭغۇ كېچىنىڭ پارچىسىدهك دهھشهتلىك :  دېگهنمۇنداق 

   .باردۇر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھپاساتالر  –پىتنه 
 ) ���� ( ¥u< L ��Q L H�/ . $��	 890 p� ) q (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2856
رايالر باشقا نهرسىگه ئۆزگىرىپ كېتىش، يهر يۈتۈپ قىيامهتنىڭ ئالدىدا سۈرهت، چى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .كېتىش، ئاسماندىن تاشالر يېغىش يۈز بېرىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2857

هڭ ئاشكارا بىر چاغدا مهن جهننهت ئىچىده سهير قىلىپ كېتىۋاتسام، تۇيۇقسىز ماڭا بىر ئۆست:  دېگهنمۇنداق 
بولدى، ئۇنىڭ ئىككى گىرۋىكى ئىچى كاۋاك گۆھهر، مارجان، گۈمبهزدىن ئىكهن، مهن ئى جىبرىئىل، بۇ 

بۇ ئالالھتائاال ساڭا بهرگهن كهۋسهر شۇ دېدى، ئاندىن قولى بىلهن ئۇ  :ئۇ قايسى ئۆستهڭ؟ دېسهم،
) مىسكه ئهنبهر ئىكهن لېيىنى ئۇنىڭ يه(ئۆستهڭنىڭ لىيىغا بىرنى ئۇرۇپ، ئۇ اليدىن مىسكه ئهنبهر چىقاردى، 

كۆرسىتىلدى، مهن ئۇنىڭ نهزلىده بهكمۇ ئۇلۇغ، كاتتا نۇرنى كۆردۈم، بۇخارى،  سىدرهتۇلمۇنتهھائاندىن ماڭا 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2858
ىلىرى بېرىلدى، قولۇمغا ئالتۇن خهزىن زېمىننىڭمهن ئۇخالۋاتسام، چۈشۈمده ماڭا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بىلهيزۈكتىن ئىككىسى قويۇلدى، بۇ ئىككى ئالتۇن بىلهيزۈك ماڭا ناھايىتى چوڭىيىپ، مېنى غهم قىلدۇردى، 
قىلدى، مهن ئۇ ئىككىسىنى پۈۋدىسهم، ئۇالر ئۇچۇپ،  ۋهھىيئالالھتائاال ماڭا، ئۇ ئىككىسىنى پۈۋدىگىن دهپ 

ۈكنى مهن ئارىسىدا تۇرىۋاتقان پهيغهمبهرلىك داۋاسى قىلىدىغان ئىككى يوقاپ كهتتى، مهن ئۇ ئىككى بىلهيز
كاززاپ دهپ چۈشهندىم، چۈشۈمگه شۇنداق تهبىر بهردىم، بىرسى سهنئا ئىگىسى يهنه بىرى يهمامه ئىگىسى، 

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) يهنى ئهنىيسى بىلهن مۇسهيلهمهت كاززاپالر(
 >�5� YZ �{$� $�� $1��	'�$< 3$r%	 �� �  j��) >�r � } 8I$+Á� � 8�� 8��	 |IA f� �1/ >��F) �� �9(� : &',I $0 �*�L� $)
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2859

بىر چاغدا مهن ئۇخالۋاتسام، چۈشۈمده تۇيۇقسىز ماڭا بىر قهدهھ سۈت كهلتۈرۈلدى، مهن :  دېگهنمۇنداق 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

540 

ئۇنىڭدىن قانغىچه ئىچتىم، ھهتتا، قانغانلىقىمدىن سۈتلهر تىرناقلىرىمدىن ئېقىپ چۈشتى، ئاندىن مهن 
اق تهبىر بېرىال؟ بۇ چۈشلىرىگه قاند ساھابىلهرئاشقىنىنى ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا بهردىم، 

دهپ سورىدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئۇ بولسا، ئىلىمدۇر دېدى، ئهھمهد، بهيھهقى، 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 L 3$r%	 �� �  j�  ¢�  L ?�Y �/ n+,� ��@0 $/ $_1/ L 89��	 ��@0 $/ $_1/ «< �_��  L j�  "'��R0 O$1�	 >0�I �{$� $�� $1��
	'�$< q�� «�< ���  :&$< = �	 &',I $0 �*�L� $) :�09�	 ) " ! � �� (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھهئىد . 2860
ردۈم، ئۇالرنىڭ مهن ئۇخالۋېتىپ، چۈشۈمده بارلىق كىشىلهرنىڭ ماڭا تهڭلهنگىنىنى كۆ:  دېگهنمۇنداق 

، بهزىسىنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ تۆۋهنده، پهس ئىدى، يېتهتتىئۈستىده كۆڭلهك بولۇپ، بهزىسىنىڭ كۆكرىكىگه 
ئاندىن ماڭا ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ تهڭلهندى، ئۇنىڭ كۆڭلىكى شۇنداق ئۇزۇن بولۇپ، ئۇ كۆڭلىكىنى سۆرهپ 

بۇ چۈشكه قانداق تهبىر بېرىال؟ دهپ سورىدى،  يۈرىيدۇ، ئۇالر يا رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ،دىن،  دېمهك(رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئۇ بولسا، دىندۇر دېدى، 

  .ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئىگىسى ھهم ئالىمدۇر
-) �[Y �/ �0I	', 890 � >0�I �{$� $�� $1���$1a	 � ³Z j�L-) $]-V v¬ : �/ "$g�  p�	uD $_*�L-) 	I$r) $_*£+1) $_£+�	 "�
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى ئابباس . 2861

بىر چاغدا مهن ئۇخالۋېتىپ، چۈشۈمده قولۇمدا ئىككى دانه ئالتۇن :  دېگهنهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئهل
بىلهيزۈكنى كۆردۈم، بۇ ئىككىسىنىڭ ئىشى مېنى غهمگه سالدى، چۈشۈمده ماڭا ئۇ ئىككىسىنى پۈۋلىگىن دهپ 

ۇ ئىككى بىلهيزۈكنى قىلىندى، مهن ئۇ ئىككىسىنى پۈۋلىسهم، ئۇالر ئۇچۇپ يوقاپ كهتتى، مهن ب ۋهھىي
چىقىدىغان ئىككى كاززاپ دهپ چۈشهندىم، بىرسى ئهنىسىي يهنه بىرسى مۇسهيلىمه  كېيىنمهندىن 

، نهسهئى، ئىبنى بۇخارى) بۇالر ئۆلتۈرۈلگهن، مۇسهيلهمهتنى ۋهھشى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆلتۈرگهن(كاززاپتۇر، 
  .ماجه، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2862
، چۈشۈمده مېنى جهننهتته كۆرۈپتىمهن، ناگاھان مهن ئۇخالۋېتىپا مهن بىر چاغد:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بىر قهسىرنىڭ يېنىدا تاھارهت ئېلىۋاتقان بىر ئايالنىڭ ئۇدۇلىدا تۇرىمهن، مهن بۇ قهسىر كىمنىڭ؟ دېسهم، 
ئۇالر بۇ قهسىر ئۆمهر ئىبنى خهتتاپنىڭ دېدى، مهن ئاندىن ئۆمهرنىڭ كۈندهشلىكىنى ئهسلهپ، ئارقامغا 

ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ سۆزنى ئاڭالپ، مهن سىلىدىنمۇ كۈندهشلىك قىالرمهنمۇ دهپ (ۇرۇلۇپ كهتتىم، ب
  .بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) يىغالپ كهتتى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2863
ىگه ئالتۇن بىر چاغدا ئهييۇب ئهلهيھىسساالم يالىڭاچ يۇيۇنىۋاتاتتى، ئۇنىڭ ئۈست:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

چاڭگالالپ تۇتۇپ سېلىشقا باشلىدى،  چېكهتكىلهردىن، ئهييۇب، كىيىمنىڭ ئىچىگه ئۇ چۈشتى چېكهتكىلهر
! ئۇنىڭغا رهببى تهبارهك ۋهتهئهال، يا ئهييۇب، مهن سېنى سهن كۆرگهن بۇ نهرسىلهردىن بىھاجهت قىلمىدىممۇ؟

قىلدىال، ئى رهببىم، ئىززهتلىرى بىلهن  دهپ نىدا قىلدى، ئهييۇب ئهلهيھىسساالم، ئهلۋهتته بىھاجهت
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دېدى، ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى توپلىغان،  بواللمايمهنقهسهمكى، لېكىن مهن بهرىكهتلىرىدىن بىھاجهت 
  )موھتاج ھهرقانچه بىھاجهت بولغان كىشىگىمۇ ئالالھنىڭ بهرىكىتى الزىم، ئۇ يهنىال (سهھىھ، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىئهبۇ ھۈرهيره . 2864
مۇنداق ئاۋاز چىققىنىنى  بۇلۇتتىن زېمىندابىر چاغدا بىر كىشى ئوچۇق، چۆل :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
پاالنىنىڭ بېغىنى سۇغارغىن دهپتۇ، ئاندىن بۇلۇت يىراقلىشىپ، يامغۇر سۈيىنى سايلىققا : ئاڭالپتۇ، ئۇ ئاۋاز

ناگاھان بۇ سايلىقدىن سۇالر سىزىپ، ساقىپ كىچىك ئېرىقالرنى ھاسىل قىلىپ، بارلىق سۇنى ئۆز تۆكۈپتۇ، 
ئىچىگه ئېلىپ، شۇ باغ تهرهپكه قاراپ ئېقىپتۇ، بۇ كىشى ئۇ سۇغا ئهگىشىپتۇ، ناگاھان بىر كىشى بېغىدا شۇ 

گهن كىشى، ئى ئالالھنىڭ بۇياققا يۆتكهپ قويۇۋاتقىدهك، ئهگىشىپ كهل –سۇالرنى كهتمهن بىلهن ئۇياقتىن 
بهندىسى، ئىسمىڭ نېمه؟ دهپ سوراپتۇ، باغدىكى كىشى، ئىسمىم پاالنى دهپ، دهل بۇلۇتتىن چىققان 
ئىسىمنى دهپتۇ، ۋه ئۇ كىشىگه ئى ئالالھنىڭ بهندىسى، نېمه ئۈچۈن ئىسمىمنى سورايسهن؟ دهپ سوراپتۇ، 

ئاۋازنى ئاڭلىدىم، ئۇ ئاۋاز پاالنىنىڭ بېغىنى ئۇ كىشى ھهقىقهتهن مهن مۇشۇ سۇنى تۆككهن بۇلۇتتىن بىر 
سۇغارغىن دېدى، ئۇ پاالنى سهن ئىكهنسهن، سهن بۇ باغدا نېمه ئىشالرنى قىلىسهن؟ دېدى، باغ ئىگىسى، 

بۇ سۆزگه كهلسهك، مهن بۇ باغدىن چىقىدىغان مهھسۇالت، كىرىمگه ساقالپ، كۈتۈپ  دېگهنئهمما سهن 
قىلىمهن،  ئېھسان –نى ئالالھ يولىدا سهدىقه 3/1ندا بولسا، كىرىمنىڭ تۇرىمهن، مهھسۇالت كىرىم، چىققا

نى بولسا، يهنه باغ ئۈچۈن چىقىم قىلىمهن دهپتۇ، 3/1نى مهن ۋه ئهھلى بالىلىرىم يهيمىز، قالغان 3/1
  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

نى ئالالھ `3/1نغان كىرىمنىڭ ، چارۋىچىلىق، باغ ۋه تىجارهتتىن قىلى دېھقانچىلىقبۇ سهھىھ ھهدىسدىن 
نى يهنىال شۇ ئىشالرنىڭ تهرهققىياتى ئۈچۈن 3/1نى  ئۆزى ئىستېمال قىلىش، 3/1يولىدا سهدىقه قىلىش، 

  .زاكاتنى ئايرىم بېرىدۇ، ئهلۋهتته –چىقىم قىلىشالر چىقىپ تۇرىدۇ، ئۆشره 
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2865
بىر چاغدا مهن بىر قۇدۇق بويىدا سۇ تارتىۋاتىمهن، تۇيۇقسىز ئهبۇ بهكرى بىلهن ئۆمهر :  دېگهنمۇنداق 

سۇ تارتتى، ئۇنىڭ تارتىشىدا ئاجىزلىق بار  چېلهكئېلىپ، بىر ياكى ئىككى  چېلهكنىكېلىپ، ئهبۇ بهكرى 
ىن ئهبۇ بهكرىنىڭ قولىدىن ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئىدى، ئالالھ ئۇنى مهغپىرهت قىلىپ كهچۈرسۇن، ئاند

بۇ ئۇنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكىدىن كىنايه (ئايالندى،  چېلهككهئۇنىڭ قولىدا چوڭ  چېلهكئېلىپ، ئۇ كىچىك 
مهن ئىنسانالرنىڭ ئېسىل، سهرخىللىرىنىڭمۇ ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پۇختا، كاتتا ئهمهل قىلغاندهك ) سۆزدۇر

غىنىنى كۆرۈپ باقمىدىم، پهقهت ئۆمهرال شۇنداق پۇختا، كاتتا ئهمهل قىلدىكى، ھهتتا كىشىلهر ئهمهل قىاللى
ئىسالم دىنىنىڭ خهلىپىلىك ئىشى  بۇئالىمالر (تۆگىلىرىنى سۇغارغىلى بۇ قۇدۇق بويىغا ئالدىراپ كېلىشتى، 

 – 2213مىزى ھهدىس، تىر – 4407ھهدىس، مۇسلىم  – 3361ھهدىس، بۇخارى  – 5594ئهھمهد ) دېدى
ھهدىس، بهيھهقىمۇ توپلىغان، سهھىھ، ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ خهلىپه بولۇپ ئىككى يىل ئۆتۈپال ۋاپات 

 .قىسمىنى ئىشغال قىلدى 3/2بولدى، ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ خهلىپىلىك قىلىش جهريانىدا يهرشارىنىڭ 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مالىك ئىبنى سهئسهت . 2866
هر ئهسۋهدنىڭ بىر چاغدا مهن ھهتىيم، يهنى كهئبىنىڭ ئۇل تېشىدا ياكى ھهج:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

يېنىدا ياتسام، تۇيۇقسىز بىرسى كېلىپ، يهنه بىر خاتىرىده ئۈچ كىشى كېلىپ قورسىقىمنى كىندىكىمدىن 
، كهلتۈرۈلۈپلىق تولغان ئالتۇن قاچا  ھېكمهتكهكۆكرىكىمگىچه يېرىپ، يۈرىكىمنى چىقىرىپ، ئىمان ۋه 

، ئىمان تولالندى، ئاندىن ئۈچهيلىرىم  ھېكمهت –يۈرىكىم يۇيۇلدى، زهمزهم سۈيى بىلهن يۇيۇلدى، ئىلىم 
ۋه باشقا ئهزالىرىم جايىغا قايتۇرۇلۇپ، ياماپ قويغاندهك ئهسلىگه قايتۇرۇلدى، ئاندىن ماڭا بوراق 

ھهدىسته،  – 444ھهدىسته، نهسهئى  – 17165ئاخىرىغىچه، بۇ ھهدىسنى ئهھمهد .......... كهلتۈرۈلدى
 – 127بۇخارى مۇسلىمالرمۇ توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىس  ھهدىسته، بهيھهقى ھهتتا – 3269تىرمىزى 

ھهدىسته يېزىلىپ بولغان، ئۇ ھهدىسنى ئهھمهد بىلهن مۇسلىم، ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن توپلىغان، 
ۋاخدىن  50، جهزمهن بهش نامازنىڭ پهرز قىلىنىشى  دېيىلىدۇسهھىھ، ھهر ئىككىلى ھهدىس مىئراج ھهدىسى 
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ھهدىس ئوخشاش، پهقهت تۆت ئۆستهڭ  – 2866ھهدىس بىلهن بۇ  – 127شى، ا چۈشۈرۈلۈقبهش ۋاخ
  .سۆزلىنىش بىلهن قهلبىنى يۇيۇشى ئوخشىمايدۇ
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رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن . 2867

بىر چاغدا مهن ئۇخالۋاتسام، چۈشۈمده بىر توپ جامائهت ئاشكارا بولدى، ھهتتا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
دېدى، ! مهن ئۇالرنى تونۇدۇم، ئاندىن مهن بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر كىشى چىقىپ، بۇياققا كېلىڭالر

دوۋزاخقا دېدى، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇالر نېمه ئىش قىلغان : ئۇرىدۇ دېسهم، مهن قهيهرگه با
دېسهم؟ ئۇ كىشى، ھهقىقهتهن ئۇالر سهن كهتكهندىن كېيىن كهينىگه چېكىنىپ، مۇرتهد بولۇپ، ئىسالم 

، يهنه دىنىدىن چىقىپ كهتكهن دېدى، ئاندىن يهنه بىر توپ جامائهت ئاشكارا بولدى، بۇالرنىمۇ تونۇدۇم
، بۇالر نېمه دېدىبىر كىشى ئارىمىزنى توسۇپ، بۇياققا كېلىڭالر دېدى، مهن نهگه بارىدۇ؟ دېسهم، دوۋزاخقا 

ئىش قىلغان دېسهم، بۇالرمۇ سهندىن كېيىن مۇرتهد بولۇپ ئارقىسىغا چېكىنىپ، دىندىن قايتىۋالدى دېدى، 
، پهقهت پادىچى يوق، ئازغۇن تۆگه ئېزىپ مهن ئۇالرنىڭ بىرهرسىنىمۇ دوۋزاخدىن قۇتۇلىدىغان كۆرمىدىم

 – 6099قالغاندهك، ئۇالرنىڭ دوۋزاخدىن قۇتۇلىدىغىنى ناھايىتى بهك ئازدۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ، 
  .ھهدىس، بۇ ھهدىس، مۆجىزه بولۇپ، راستتىنال مۇرتهدلهر چىققان
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئىبنى ئۆمهر . 2868
قىلىۋېتىپ كۆردۈم، ناگاھان  تاۋاپبىر چاغدا مهن ئۇخالۋېتىپ، چۈشۈمده ئۆزۈمنى كهئبىنى :  دېگهن مۇنداق

ئۆڭلۈك، چېچى مۈرىسىگه چۈشىدىغان، چېچىدىن سۇ تېمىپ تۇرىدىغان ئىككى كىشىنىڭ ئارىسىدا غداي ۇب
ن بىر كىشى تۇرىدۇ، مهن بۇ كىم؟ دېسهم، ئۇالر، بۇ مهريهم ئوغلى ئهيسا دېدى، تۇرۇپ كهئبىنى تاۋا قىلىۋاتقا

بۇياققا قاراشقا باشلىدىم، ناگاھان ئۇسقانلىق، قىزىل چاچلىرى چۇۋۇق، بۈدره، ئوڭ  –ئاندىن مهن، ئۇياق 
بولىدۇ  كۆزى كور، خۇددى كۆزى سوقا ئۇزۈمدهك ئۆرلهپ چىقىپ قالغان، سهت بىر كىشىنى كۆردۈم، بۇ كىم؟

دېسهم، ئۇالر، بۇ دهججال دېدى، ئۇنىڭغا كىشىلهرنىڭ بهك ئوخشاپ كېتىدىغىنى ئىبنى قهتهن ئىكهن، 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2869
پ، ئۈزۈمنى بىر قۇدۇقنىڭ بويىدا كۆرۈپتىمهن، ئۇ جايدا بىر چاغدا مهن ئۇخالۋېتى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بار ئىكهن، ئۇ قۇدۇقتىن ئالالھ خالىغان مىقداردا سۇ تارتتىم، ئاندىن كېيىن ئۇنى ئىبنى ئهبۇ قهھاپه  چېلهك
سۇ تارتتى، ئۇنىڭ تارتىشىدا ئاجىزلىق  چېلهكيهنى ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئېلىپ، بىر ياكى ئىككى 

ئۆزگهردى، ئۇنى ئىبنى  چېلهككهچوڭ  چېلهكىدى، ئالالھ ئۇنى مهغپىرهت قىلسۇن، ئاندىن ئۇ كىچىك بار ئ
خهتتاپ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئېلىپ شۇنداق سۇ تارتتىكى، كىشىلهرنىڭ ئهڭ باتۇر، سهر خىلىنىمۇ ئۆمهر سۇ 

سۇ بىلهن سۇغۇرۇشقا  تارتقاندهك سۇ تارتىپ باققىنىنى كۆرۈپ باقمىدىم، ئاندىن كىشىلهر سۇ ئىچىشكه
  .تۆگىلىرى بىلهن كېلىشتى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

�R@� �_�R� &$() �_��  >(@r�$) n@2	 �/ M�£� �[I$z �) 4�  >rÀ$) n@g � I$z KZ 	LLÄ) �ra	 �[uQ� "'Fk �+� .eNe $1�� :



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

544 

 �i1  $_g�+0 ��R� $� 	' G$) � .�$� $['*�  B$ � 	L�w�	 ;&$() �[9�� : .�@� ³ L ¤��/	 L "	y@D "$£�V "	9�	L ³ "$D ��Z �_��	
 $�9g') >��/� f� !6 ��) �^F�	 �'0 !	Y \ |-� sZ L v� n@< $_*�(�) 89�	'� !�9@) >@�� �_��  >�I� 	Yh) �_��  4 I� I$`�

$_w<L� "� q�D� $_,L�I 91  >() 3N�$� >U^) ���� >1D $D >@��) $/$� 9<  .�@m�	 L $_�@< .�@m�	 4(,� "� q�D� L $_/'� �/
 �$��	 $_1/ |�� .g�) $1� ��)$) ?_gL �$`*�	 ?�Y >�R) s� ��R5 >1D "h) �^+�	 W�� f� ���G L \�G ?�Y &b0 ��) j/9< 91  "'z$�*0

 �$��	 $_1/ 	L��) .g�) $_1/ �	 ��+) ;�Qo	 &$< L :@�� �  .1�	 ³ >�$D ��Z �_��	 $_�+� $_��Z >@�� L �$�1�	 &$g��	 �c $/ 9V-D $_*@
>�$< $_��gI p� >R<L $�) $� $_*U^) I$10G .{$/ >R� f� >@R*) I$10G .{$¦ $_�56 f� >�-) : �(� BZ 7$%	 �*+5 B L �	 E5	 �	 9@  $0

 .g�) $_1/ $1� ��)$) ?_gL �$`*�	 ?�Y >�R) s� ��R5 >1D "h) $_1  >() .g�) �� ��+) ;�Qo	 &$< L : 	yg� !�g-*,	 >1D sZ �_��	
³ &$< ��  4�< $�) #I� ��+� :&$() s�$^) $[�$ I L 	�(� �1/ >R� f� � I#� &#� ��) �1  �z�) �<�) ���  >��R) j(� vr � : E5	

>�< j(� v�w5 B L �	 :&$() $[u£) $_{$ I L �(@�	 ?�5 KZ �[Y	 : �	 E5	>�() \ �b_*�5 B L : L �(@�	 ?�Y uQ ?� �b_*,� B sZ
j(� $/ �	 ��+) j(� $/ ��)$) ?_gL �$`*�	 ?�Y >�R) s� ��R5 >1D "h) �� �[Y L quQ-) $[�$ I ) � (�  ��	 �   

بۇ ھهدىسنى بهيھهقى ئىبنى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ يولىدىن توپلىغان بولۇپ، سهھىھ، بۇ . 2870
ھهدىس بىلهن ئوخشاشتۇر، ھهر ئىككىلىسىنى بهيھهقى توپلىغان، پهقهت باشلىنىشى  – 1504 ھهدىس

بىلهن بولغاچقا، ياكى بۇ ئىككى ئىمامنىڭ رهتلهپ، تېزىپ چىققان سهھىھ ھهدىسلهر  ھهرپئىككى خىل 
ئهمهللىرىنى توپلىمى بولغاچقا، ھهدىس تهكرار ئىكهن، مهزمۇنى ئۈچ كىشىنىڭ غارغا قامىلىپ قېلىپ، ياخشى 

  .شىپى كهلتۈرۈپ قۇتۇلىشىدۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2871
اال ئۇ كىشىگه قاراپ ھهقىقهتهن بىر چاغدا بىر كىشى كالىغا مىنىپ كېتىپ بارسا، ك:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئىشلىرى ئۈچۈن يهر ھهيدهشكه  دېھقانچىلىقمهن بۇنىڭ ئۈچۈن يارىتىلمىغان، مهن پهقهت زىرائهت، 
يارىتىلغان دهپتۇ، ھهقىقهتهن بۇ كالىنىڭ سۆز قىلىشىغا مهن، ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر ئۈچىمىز شهكسىز 

ا، تۇيۇقسىز بىر بۆره قويالرغا تاجاۋۇز قىلىپ، بىر قوينى ئىشىنىمىز، بىر چاغدا بىر كىشى قويلىرىنى بېقىۋاتس
ھازىر بۇ جايدا سهن مهندىن : ئېلىپ قېچىپتۇ، ئۇ كىشى بۆرىنى قوغالپ قوينى قۇتقۇزۇۋاپتۇ، بۆره ئۇ كىشىگه

بۇ قوينى قۇتقۇزۇۋالدىڭ، يىرتقۇچى، گۆشخور ھايۋانالرنىڭ كۈنى كهلگهنده، بۇ قوينى كىممۇ قۇتقۇزۇۋاال؟ 
، ئهبۇبهكرىنده بۇ قويالر ئۈچۈن مهندىن باشقا پادىچى يوق دهپتۇ، بۇ بۆرىنىڭ سۆز قىلغىنىغا مهن ۋه ئۇ كۈ

ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى ) ھ ھهممىگه قادىردۇرالبىزمۇ ئىشىنىمىز، ئال(ئۆمهر ئۈچىمىز شهكسىز ئىشىنىمىز، 
ىقىدىغان ھايۋاننىڭ ئايهت، توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس ۋه قىيامهت ئاالمىتى بولۇپ سۆز قىلىپ چ

  .ىنال يۈز بېرىدۇتىنال ھايۋانالردا تىل بار، بۇ ئىشالر راستتھهدىسلىرى مۆجىزه بولۇپ، راست

 ./$�(�	 �'0 KZ ¢IA	 � n^�^*0 '_) �� ��Q �N�%	 �/ qI	#Z �� ngI $1�� ) " § �� (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت ئىبنى ئۆمهر . 2872
بىر چاغدا بىر كىشى كىبىر قىلىپ كۆرهڭلهپ، تهكهببۇرلۇقتىن ئىشتان، رىدالىرىنى سۆرهپ :  دېگهنمۇنداق 

، كېتىۋاتىدۇ، ئۇنى يهر يۈتىۋهتتى، ئۇ تا قىيامهت كۈنىگىچه يهر ئىچىگه ھهرىكهتلىنىپ كىرىپ كېتىۋاتاتتى
  .ارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، ئالىمالر ئۇ كىشى قارۇن ۋه ئۇنىڭ ئوخشىشى دېدىئهھمهد، بۇخ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2873
تتىق ئۇسساپ كېتىدۇ، ئۇ بىر قۇدۇقنى بىر چاغدا بىر كىشى يولدا كېتىۋېتىپ قا:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تېپىپ، قۇدۇققا چۈشۈپ سۇ ئىچىپ چىقسا، ناگاھان بىر ئىت ئۇسسۇزلۇقتىن نهم توپىنى ياالۋاتقىدهك، ئۇ 
سۇغا تولالپ ئاندىن  ئۆتۈكىنىكۆڭلىده، بۇ ئىتقا ماڭا يهتكهندهك ئۇسسۇزلۇق يېتىپتۇ دهپ قۇدۇققا چۈشۈپ، 

قوللىرىدا بولسا يۇقىرىغا ئۆرلهپ چىقىپ ئۇ ئىتنى  –ى بىلهن چىشلهپ، پۇت ئاغزى بىلهن يهنى چىش ئۆتۈكىنى
سۇغۇرۇپ قويۇپتۇ، ئىت، ئالالھقا شۈكرى قىلىپتۇ، ئالالھ ئۇ كىشى ئۈچۈن رازى بولۇپ، مهغپىرهت قىلىپتۇ، 

د، ھهربىر  ھۆل جىگهر ئىگىسىنى سۇغارسا، تائام بهرسه، ئهجىر، ساۋاب باردۇر، مۇسلىم، مالىك، ئهھمه
چۆپلهرگىمۇ  –، ئوت ۇبهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ ھهدىسدىن ھايۋانالرغا بهرگهن س

  .ئهجىر، ساۋاب بولىدۇ
" � �� ?�$/ �� �+`) �� �	 �iF) q�Q-) E0�r�	 4�  P'V �mz 9gL E0�r� jFk ngI $1��(M�0�[ �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايئهبۇ ھۈرهيره . 2874
بىر چاغدا بىر كىشى يولدا كېتىۋېتىپ، يول ئۈستىده تىكهنلىك بىر شاخنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

جايغا سۆرىۋهتتى، شۇنىڭ بىلهن ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولۇپ، ئۇ  سااللمىغۇدهكئۇچرىتىپ ئۇنى زىيان 
، مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ھهتتا بۇخارى، مۇسلىمدىمۇ بار كىشى ئۈچۈن مهغپىرهت قىلدى

  .بولۇپ، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلئهبۇ ھۈرهيره . 2875
بىر چاغدا بىر كىشى ئېسىل تونلىرى ئىچىده چاچلىرى تارالغان، مۈرىسىگه چۈشۈپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، تهكهببۇرلۇق قىلىپ كېتىۋاتاتتى، تۇيۇقسىز ئالالھتائاال ئۇنى يهرگه  ئهجهبلىنىپئۆزىدىن  –تۇرغان ھالدا ئۆز 

 – 10050ئىچىگه چۆكۈپ، كىرىپ كېتىۋاتىدۇ، ئهھمهد  زېمىننىڭقىيامهت كۈنىگىچه  يۈتكۈزۈۋهتتى، ئۇ
ھهدىس، بهيھهقىمۇ توپلىغان،  – 5343ھهدىس، بۇخارى  – 3895ھهدىس، مۇسلىم  – 438ھهدىس، دارمى 

خ سهھىھ، بۇ ھادىسىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئىلگىرىكى كىشىلهرده يۈز بهرگهن بولۇپ، بىزگىمۇ قانۇندۇر، مهنسۇ
  .قىلىنمىغان، شۇنىڭ ئۈچۈن بىزگه سۆزلهپ بېرىلدى
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الھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2876

بىر ئىت ئۇسسۇزلۇقتىن قۇدۇقنىڭ ئهتراپىنى ئايلىنىپ ئۆلۈشكه ئاز قالغاندا، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
تۇيۇقسىز ئۇنى بهنى ئىسرائىلنىڭ پاھىشه ئاياللىرىدىن بىر پاھىشه ئايال كۆرۈپ قېلىپ، ئۆتىكى بىلهن سۇ 

ا مهغپىرهت قىلىندى، بهيھهقى توپلىغان، بۇخارى، تارتىپ، ئىتنى سۇغۇرۇپ قويىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئايالغ
  .مۇسلىمدا ئوخشىشى بار، سهھىھ

2877  ) ���� ( �**�/ n�	 q¸$/ I'_r�	 ��@�	 ) q (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2877

پاكىز، ئۇنىڭدا ئۆزى ئۆلۈپ قالغان بېلىقلىرى ھااللدۇر،  –نىڭ سۈيى پاك دېڭىز:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

2878  ) ���� (j�  nm0 ��) q91  !�DY �/ n�£@�	 ) P �� " ! �� (p��	 �   
للهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھۈسهيىن . 2878

ساالم يوللىمىغان  –مهن ئالدىدا تىلغا ئېلىنسام، ماڭا دۇرۇت، دۇئايى  دېگهنبېخىل :  دېگهنمۇنداق 
ئهھمهد، ) رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئىسمى چىققان ھامان دۇرۇت يولالڭ(كىشىدۇر، 
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  .تىرمىزى، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
2879  )����  ( "$k�	 �/ MY	u@�	 ) P q �� (jeI$�	 ./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 2879

، كۆرۈنۈشى ناچار، كۆرۈمسىز، كهمتهر، يۈرۈشىمۇ ئىماننىڭ جۈملىسىدىن تۇرقىھهيئهت، :  دېگهنمۇنداق 
ھهدىس،  – 3630ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 4108 ماجهئىبنى ) ىشىده كىبىر يوق، كهمتهر كېلىدۇچۈنكى بۇ ك(

  .ھهدىس، ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ – 21289ئهھمهد 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالنهۋاس ئىبنى سهمئان . 2880
ئهخالقى گۈزهل بولۇشتۇر، يامانلىق، گۇناھ بولسا، قهلبىڭنى  دېگهنياخشىلىق :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

شهكلهندۈرگهن، سېنى ئىككىلهندۈرگهن كىشىلهرنىڭ كۆرۈپ قېلىشىنى، بىلىپ قېلىشىنى، سهن 
  .ھهدىس، بۇخارى، ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ – 2311ھهدىس، تىرمىزى  – 4633، مۇسلىم رياقتۇرمىغان ئىشتۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنئهبۇ سۇئلهبه . 2881

نهپسى، كۆڭۈل خاتىرجهم بولغان، قهلبى ئۇنىڭغا  دېگهنياخشىلىق ياخشى ئىش :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
گهرچه ساڭا پهتىۋاچىالر كومىتېتى پهتىۋا بهرگهن تهقدىردىمۇ،  دېگهنئارام تاپقان ئىشتۇر، يامانلىق گۇناھ 

  .ئارام تاپمىغان، سېنى شهكلهندۈرگهن ئىشتۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ قهلبهم بولمىغان، كۆڭۈل خاتىرج
2882  ) ���� (.eNe � .D~�	 : I'���	 L 90���	 L . $2	 � ) �[ �� ("$�, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان . 2882

يهنى جامائهت بولۇپ ناماز ئوقۇلسا، بىرگه (جامائهتته  – 1بهرىكهت ئۈچ نهرسىده بولىدۇ، :  دېگهنمۇنداق 
، تهبرانى، يېيىشتهروزا تۇتقاندا، زوھۇرلۇق  -3، )يهنى خوشنىالرغا بېرىلسه(شورپىدا  -2، )يېسهتائام 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
2883  ) ���� ( n�%	 j�	'� � .D~�	)  " � �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2883

بهرىكهت ئالالھ يولىدا بېقىلغان ئاتنىڭ چېكىسىده بولىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى :  دېگهنمۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

2884  ) ���� ( �D��$D� W/ .D~�	 )��  �[ P n� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2884

بهرىكهت سىلهرنىڭ ئهكابىر يهنى قېرىپ قالغان ئاجىز كىشىلىرىڭالر بىلهن بىرگه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئۇالرنى ھۆرمهتلهپ، دۇئاسىنى ) ئىشنى قىلىپ بېرىڭالر يهنى ئۇالر بىلهن بىرگه تائام يهڭالر،(بولىدۇ، 

  .ئېلىڭالر، ئىبنى ھهببان، ئهبۇ نۇئهيىم، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
2885  ) ��� ( .1�� �1)G L .U�, 9^�a	 � �	b@�	 ) �� �� (./$/� \� �   
لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 2885

مهسجىد ئىچىدىكى تۈكۈرۈك، بهلغهم يامان گۇناھتۇر، ئۇنى كۆمۈۋېتىش ياخشىلىقتۇر، :  دېگهنمۇنداق 
  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن

2886  ) ���� ( $_1)G $�I$+D L .U�rQ 9^�a	 � �$m@�	 ) �3  (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىئهنهس . 2886
مهسجىد ئىچىگه بهلغهم تۈكۈرۈش، خاتالىق گۇناھتۇر، ئۇنىڭ كاپارىتى بولسا، ئۇنى :  دېگهنمۇنداق 
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  .كۆمۈۋېتىشتۇر، بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
2887  ) ���� (KZ �N��	 p� $/ W�@�	  W�*�	 ) �0LG�/ ��	 �� ( ��i/ �� I$10G � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،دىينار ئىبنى مۇكرىم . 2887

بۇ ھهدىس (سۆز ئۈچ بىلهن توققۇزنىڭ ئارىسىدىكى سان بولىدۇ،  دېگهنبىز ئه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ۋه سۈره رۇمدىكى بىر نهچچه يىلدىن  دېگهنگهيهنى بىر نهچچه يىل تۈرمىده تۇردى،  سۈره يۈسۈفدىكى بىز ئه

تهبرانى، ئىبنى ) بىزئىگه تهپسىردۇر دېگهندىكىنهچچه شاخچىدۇر  70ئىمان  دېگهنگهكېيىن يېڭىدۇ 
  .مهردىۋييه توپلىغان، سهھىھ

2888  ) ���� ( MG$_V ��`�	 L �r@�	 ) �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھۈرهيره  ئهبۇ. 2888

) مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن(قورساق ئاغرىپ ئۆلۈش، سۇدا غهرىق بولۇپ ئۆلۈش، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .بار بولۇپ، سهھىھ، باشقىالردىمۇ بار ئهۋسهتته، شېھىدلىكتۇر
2889  ) ���� (R@, �  M�(@�	 .R@, �  ILb2	 L . ) G �� (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2889

كاال يهتته كىشى ھهققىدىن تۆگه يهتته كىشىدىن قۇربانلىققا كۇپايه بولىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ :  دېگهنمۇنداق 
زھهپ ئالىملىرى بىردهك قۇربانلىققا پهقهت مۇسىننه يهنى كاال ئىككى ياشتىن داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، تۆت مه

سهھىھ ھهدىسنىڭ دهلىل  دېگهنيۇقىرى بولۇشى، تۆگه بهش ياش، قوي، ئۆچكه بىر ياشلىقنى بوغۇزالڭالر 
  .ارھهدىس، ھهممه كىتابتا ب – 3631، بۇ ھهدىس مۇسلىم بولىدۇ دېدى ن كاال ئىككى ياش، تۆگه بهش ياشبىله

كىتابتا بار، مۇسىننه  دېگهنئهبۇ داۋۇدنىڭ شهرھىسىده ۋه باشقا كىتابالردا بار، تۆت مهزھهپ فىقھىسى 
كاال ئىككى ياش، تۆگه بهش ياش، ئۆچكه، قوي بىر ياشلىق بولۇشى الزىم ئىكهن، پهقهت،  دېگهن

، دېگهنبولسا بولىدۇ  سېمىز رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆچكه، قوينىڭ ئالته ئايلىقى، چوڭ،
  ..........مهنىسى كاال  ئىككى ياش شهرتيهنى مۇسىننه بۇلىشى .بويىچه بولىدۇ شهرت يۇقىرىقىباشقىسى 
2890  ) ���� ( j�$�A	 � .R@, �  ILb2	 L .R@, �  M�(@�	 ) �� (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئىبنى مهسئۇد . 2890

قۇربانلىق قىلىشتا، كاال يهتته كىشىدىن، تۆگه يهتته كىشىدىن كۇپايه بولىدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كاال ئىككى ياش، تۆگه بهش ياش بولىشىدۇر، بۇ بارلىق سهھىھ ھهدىس كىتابلىرىدا  يۇقىرىدىكىدهكشهرتى (

مۇسىننه يهنى كاال ئىككى ياشنى . ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ )باردۇر، يهنى مۇسىننهنى بوغۇزالش
 – 4302ھهدىس، نهسهئى  – 3631تۆگه  بهش ياشنى، قويالر، بىر ياشنى بوغۇزالش ھهدىسى، مۇسلىم 

. ھهدىس، سهھىھ – 13978ھهدىس، ئهھمهد  – 3132ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2415ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد 
 يۇقىرىقىسلهرنى قۇربانلىق توغرىسىدا يازغان، فىقھى ئالىمالر بۇ ھهدىسنى دهلىللهپ، ئالىمالر بۇ ھهدى

 يېشىرۇخسهت بار، لېكىن، تۆگه، كالىدا  يۇقىرىسىغاقوي، ئۆچكىگه ئالته ئايلىقدىن (ھۆكۈمنى چىقارغان، 
  .كىچىكىنى قىلىشىدا رۇخسهت يوقتۇر

  ) ���� (��Q90 .R�$��	 �$��	 � I'Ra	 >�@�	  . $��	 �'(5 f� ���Z "LG'R0 B } ?�/ ��� "'R@, �'0 nD ) �[ P " �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2891

 70000كۈنى  بهيتۇلمهئمۇر يهتتىنچى ئاسماندا بولۇپ، ئۇنىڭغا ئىبادهت، زىيارهت ئۈچۈن ھهر:  دېگهنمۇنداق 
پهرىشته كىرىپ تۇرىدۇ، ئۇالر بىرال كىرىپ ئىككىنچى قايتا كىرمهيدۇ، بۇ تا قىيامهت  قايىم بولغۇچه 

  .شۇنداقتۇر، ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
2892  ) ���� ( W�@�	 	G	�5 W�@�	 � $+�*Q	 	YZ "$R�@�	 ) �� (G'R�/ ��	 �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،د ئىبنى مهسئۇ. 2892
ساتقۇچى ئىككى كىشى سودىدا بهيئىسىده ئىختىالپ قىلىشىپ،  –ئېلىپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .كېلىشهلمىسه، بهيئى سودىسى قايتۇرۇلۇپ، رهت قىلىنىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
2893  ) ���� ($R�@�	 $<�+*0 X $/ I$�%$� " ) q G �� ( M#�� \� �  ) P q (M�� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهرزهت، سۇمرهت . 2893

بىرىدىن ئايرىلىپ كهتمىسىال،  –ساتقۇچى ئىككى كىشى بىر  –ئېلىپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بىرىدىن ئايرىلىپ كهتسه، ئېلىش ياكى  –ئهگهر بهدهنلىرى مهجلىسده بىر (تا بولىدۇ، ئىخىتىيارلىق

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ) قايتۇرۇش، سېتىش ياكى ياندۇرۇۋېلىش ئىختىيارلىق تۈگهيدۇ، يوق بولىدۇ
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

2894  ) ��� (+� "'i5 "� BZ $<�+*0 X $/ I$�%$� "$R�@�	 ���(*�0 "� .�FQ .@�$� �I$+0 "� �� nc B L I$�Q .( ) " �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2894

 بىرىدىن ئايرىلىپ –ساتقۇچى، ئالغۇچى كىشى بىلهن ساتقۇچى كىشى بىر  –ئېلىپ :  دېگهنمۇنداق 
بىرىگه  –كهتمىسىال، ئىخىتىيارلىقتا بولىدۇ، ئهگهر ئايرىلىپ كهتسه، ئىختىيارلىق تۈگهيدۇ، لېكىن، بىر 

، ئىختىيارلىق بېرىشىپ، سودا قىلشىسا بۇ مۇستهسنادۇر، يهنى  دېيىشىپسىناپ، تهجرىبه قىلىپ بېقىشىنى 
النى ئېلىش ياكى قايتۇرۇش، سېتىش يهنى م(ئىختىيارلىق سودىسى بولغاچقا، ئىختىيارلىق ھوقۇقى بولىدۇ، 

ئالغۇچىغا ياكى ساتقۇچىغا سودىنى بۇزۇۋېتىشدىن قورققان ھالدا ھهمراھىدىن ئايرىلىشى ) ياكى قايتۇرۇۋېلىش
ئۇ ھهمراھىنى رازى قىلىپ قورقماي، ئهنسىرىمهي (ھاالل ئهمهس، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، ھهسهن، 

زىيانغا ئۇچرىتىش بولۇپ قالسا، شۇنىڭدىن ئهنسىرهپ قورقىدۇ، قايتىشى، ئايرىلىشى الزىم، ساختىلىق 
  ).ھهدىس بار، ئالالھ ھهممىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ دېگهنئالدامچى بىزدىن ئهمهس 

 �*Q	 �@�$m� $¬9�� &'(0 L� $<�+*0 X $/ I$�%$� "$R�@�	 ) § ��3  (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنئىبنى ئۆمهر . 2895

بىرىدىن ئايرىلىپ كهتمىسىال ئىختىيارلىقتا بولىدۇ،  –ساتقۇچى ئىككى كىشى بىر  –ئېلىپ :  دېگهنمۇنداق 
سىناپ (ياكى ئىككىسىنىڭ بىرسى ھهمراھىغا ئىختىيار قىل دېسه، يهنىال بۇ ئىختىيارلىق سودىسى بولىدۇ، 

لىسا ئالىدۇ، خالىسا قايتۇرۇپ بېرىدۇ، مهسلىھهتتىن كېيىن خالىسا ساتىدۇ، خالىسا كۆرگهندىن كېيىن خا
سۆز قىلماي ئايرىلىپ كهتسه، ئىختىيارلىق يوق، ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى، ئهبۇ  –گهپ ) قايتۇرۇۋالىدۇ

  .داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
2896  ) ���� (L $<9� "h) $<�+*0 X $/ I$�%$� "$R�@�	  $_R�� .D�� >(; $�uD L $*D "Z L $_R�� � $� PI'� $1�� ) � ��3  (
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھهكىيىم ئىبنى ھىزام . 2896

بىرىدىن ئايرىلىپ  –بىر  )تهنلىرى بىلهن(ئالغۇچى بىلهن ساتقۇچى ئىككى كىشى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئهگهر ئۇالر راست سۆزلهپ، ) ئايرىلىپ كهتسه، ئىختىيارلىق يوق(كهتمىسىال، ئىختىيارلىق بولىدۇ، 

ئهيىبلىرىنى بايان قىلسا، ئۇ ئىككىسىنىڭ سودىسىدا بهرىكهت بېرىلىدۇ، ئهگهر ئۇالر ئهيىبلىرىنى يوشۇرسا، 
دۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد يالغان سۆزلىسه، سودىسىنىڭ بهرىكىتى ئۆچۈرۈلى

  .توپلىغان، سهھىھ
2897  ) ���� ( ���  4 9a	 4�  p��	 L j 9a	 4�  .1�@�	 ) ! (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2897

ئۈستىگه،، قهسهم  دهۋاگهرنىڭئىسپات، ھۆججهت كهلتۈرۈش، داۋاالشقۇچى  –لىل ده:  دېگهنمۇنداق 
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قىلىش بولسا، جاۋابكارنىڭ ئۈستىگه بولىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، گۇۋاھچى بىلهن بىرگه قهسهم 
 ئىسپات، گۇۋاھچى –، داۋا سورىغان ھهدىسمۇ بار، داۋا، ئىقرار بىلهن قهسهم قىلدۇرۇش، دهلىل قىلدۇرۇپ

  .كهلتۈرۈشلهر بىلهن سورىلىدۇ
2898  ) ���� ( P�_Á � 9�) BZ L .1�@�	 ) P q " G (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2898

ۆججهت يهنى گۇۋاھچى ئىسپات، ھ –ۋهسهللهمگه بىر كىشى ئايالى توغرىسىدا سۆز قىلىپ كهلگهنده، دهلىل 
) قامچا ئۇرۇلىدۇ 80يهنى تۆھمهتنىڭ جازاسى (كهلتۈر، ئۇنداق بولمايدىكهن، ئۇچاڭغا، ھهد جازا ئۇرۇلىدۇ، 

  .، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ دېگهن
ھامىلىدار مىسا، ياكى ئىقرار قىلتۆھمهت، بوھتان قىلغۇچ تۆت گۇۋاھچى كهلتۈرهلمىسه، ياكى ئۇ جىنايهتچى 

  .قامچا ئۇرۇلىدۇ 80بولمىسا، تۆھمهت قىلغان، بوھتانچىنى 
  

  بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر ھهرپىته   ››! ‹‹ 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھئۆمهر . 2899

پهرز ھهج بىلهن ئۆمره، نهپله ھهجنى بىرگه قىلىڭالر، ھهقىقهتهن پهرىز ھهج بىلهن ئۆمره :  دېگهنمۇنداق 
ھهجنى ئهگهشتۈرۈپ بىرگه قىلىش، خۇددى كۆرهك ئوتى تۆمۈرنىڭ كىرلىرىنى تازىالپ، يوقاتقاندهك، 

  .رنى، پېقىرلىقنى تازىالپ يوقىتىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھگۇناھال
 909�	 T@Q yi�	 j+10 $D 3'�u�	 "$�+10 $]h) M�R�	 L ¯�	 p� 	'R�$5 ) " (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2900
پهرىز ھهج بىلهن بىرگه ئۆمره ھهج قىلىڭالر، ھهقىقهتهن بۇ ئىككى ھهج، خۇددى :  دېگهنق ۋهسهللهم مۇندا

 2583پاكىز يوقىتىدۇ، نهسهئى  –تۆمۈرنىڭ كىرلىرىنى كورهك تازىالپ يوقاتقاندهك گۇناھالرنى تازىالپ پاك 
بولۇشى سهھىھ،  ھهدىس، ئهھمهد، ئىبنى ماجهدىمۇ باردۇر، سهھىھ، ھهج قىلىشدا گۇناھالر مهغپىرهت –

  .قېلىپ قالىدۇ قهرزلېكىن، گهردهندىكى 
2901  ) ���� ( .^��� ��� L .�+�	 L �[u�	 L 909�	 T@Q yi�	 j+10 $D 3'�u�	 L �(+�	 "$�+10 $]h) M�  L ¯�	 p� 	'R�$5
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئىبنى مهسئۇد . 2901

پهرىز ھهج بىلهن ئۆمره ھهجنى بىرلهشتۈرۈپ قىلىڭالر، ھهقىقهتهن بۇ ئىككى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كۈمۈشنىڭ كىرلىرىنى تازىالپ، يوق قىلغاندهك، پېقىرلىق بىلهن  –ھهج، خۇددى كورهك ئوتى،تۆمۈر،ئالتۇن 

ىالپ يوق قىلىۋېتىدۇ،قوبۇل بولغان ياخشى ھهج ئۈچۈن پهقهت جهننهتال بېرىلىدۇ،جهننهتتىن گۇناھالرنى تاز
،پېقىرلىقدىن ېگىنىد يوقىتىدۇباشقا ساۋاب يوق،ئهھمهد،تىرمىزى،نهسهئى توپلىغان،سهھىھ،پېقىرلىقنى 

  . دېگىنىدۇر بولىسىلهرباي  يهنىالئهنسىرىمهي،ھهج قىلىڭالر،
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇ ھۈرهيره ئه. 2902
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ھهقىقى زاكىتى بېرىلمىگهن تۆگىلهر قىيامهت كۈنى دۇنيادىكىدىن چوڭ، ھهم :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قويالرمۇ  –سېمىز ھالهتته كېلىپ، ئىگىسىنى پۇتلىرى بىلهن دهسسهپ تېپىدۇ، زاكىتى بېرىلمىگهن كاال 

قىيامهت كۈنى دۇنيادىكىدىن ياخشىراق ھالهتته كېلىپ، ئىگىسىنى دهسسهپ، مۈڭگۈزلىرى بىلهن ئۈسسۈيدۇ، 
، بىرىڭالر قىيامهت  بولۇڭالركىئۇ مالالرنىڭ سهندىكى ھهققى بولسا، سۇ بېرىپ، سېغىپ ئىچىشىڭدۇر، ئاگاھ 

، شۇ ھالهتته كېلىپ، ئى ئۇكېلىپ قالمىسۇن، تۆگىنى كۆتۈرۈپ  مۈرهۋهتقانكۈنى مۈرىسىده بوزالۋاتقان، 
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دهيدۇ، مهن ساڭا ھېچ نهرسىگه ئىگه بواللمايمهن دهيمهن، مهن 

قىيامهت كۈنى مهرهۋاتقان قويالرنى كۆتۈرۈپ كهلمىسۇن،  بېرىڭالر،  بۇلۇڭالرسىلهرگه تولۇق يهتكۈزدۈم، ئاگاھ 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم دهيدۇ، مهن ئۇنىڭغا مهن ساڭا ھېچ نهرسىگه يهنى  ، ئى رهسۇلۇلالھئۇ

زاكىتىنى  بىرىڭالرنىڭمهغپىرهت، شاپائهتكه ئىگه بواللمايمهن دهيمهن، مهن تولۇق يهتكۈزدۈم، قىيامهت كۈنى 
ى قوغالپ،مهن ئادا قىلمىغان، مال كاڭلىرى تاز يىالن بولىدۇ، مال ئىگىسى ئۇنىڭدىن قاچىدۇ، يىالن ئۇن

خهزىنىلىرىڭ دهپ ئاخىرى بارماقلىرىدىن باشالپ چېقىپ  سېنىڭمهن ،سېنىڭ كاڭلىرىڭ
  .،نهسهئى،ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھيۇتۇۋېتىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 2903
ئالدى بىلهن سۈيىنى، كىر چىقىرىدىغان نهرسىنى  بېرىڭالر:  دېگهنئايالالرنىڭ پاكلىنىشى توغرىسىدا مۇنداق 

ىن تاھارهتنى ياخشى ئالىدۇ، ئاندىن بېشىغا سۇ قۇيۇپ، قاتتىق تاتىالپ، بېشىنىڭ چاچ ئالىدۇ، ئاند
كۆتىكىگه، تېرىسىگه تولۇق سۇ يهتكۈزىدۇ، ئاندىن ئۈستىگه سۇ قۇيىدۇ، ئاندىن مىسكه ئهتىر بىلهن ھۆل 

 24375ھمهد ھهدىس، ئه – 500قىلىنغان پاختا بىلهن بهدىنىنى پاكاليدۇ، يهنى قاننى پاكاليدۇ، مۇسلىم 
  .ھهدىس، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر، ئهبۇ داۋۇدالر توپلىغان، سهھىھ – 766ھهدىس، دارمى  –
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ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2904

سهدىقه، (مۇسۇلمانالرنىڭ سهدىقه زاكىتى، ئۇالرنىڭ سۇلىرى ئۈستىده ئېلىنىدۇ، يهنى :  دېگهنمۇنداق 
ئهھمهد توپلىغان، ) ماللىرىنىڭ زاكىتىنى سۇ ئىچىدىغان جايدا ئالىدۇ –زاكات يىغقۇچى، ئۇالرنىڭ چارۋا 

  .ھهدىس، سهھىھ – 1796ئىبنى ماجه 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2905
رىنى دوۋزاخ ئادهم بالىلىرىنىڭ سهجده قىلغان جايىنىڭ ئىزلىرىدىن باشقا جايلى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

كۆيدۈرۈپ، يهپ كېتىدۇ، ئالالھ ئهززه ۋه جهلله دوۋزاخقا سهجده ئىزلىرىنى يىيىشنى، كۆيدۈرۈشنى ھارام 
  .قىلدى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھئهبۇ بۇكرهت . 2906
چۈنكى، بۇالر (ئالتۇننى كۈمۈشكه، كۈمۈشنى ئالتۇنغا خالىغانچه ساتساڭالر بولىدۇ، :  دېگهنمۇنداق 

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ئالمىشىپ كهتكهن، جىنسى بىر ئهمهس
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بىر ساھابىدىن ئۆمهر . 2907

 – 22022كۈمۈشكه زىيان، ھاالكهت بولسۇن، ئۇالرغا ۋاي، ئهھمهد  –ئالتۇن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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دۇنياغا لهنهت  –ى زاھىدلىقنىڭ بابىغا كهلتۈرگهن، مال ھهدىس، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسن
  .قىلغان، پهقهت ئۇ ئالالھ يولىدا بولسا، مۇسۇلمانغا ياخشى ياردهمچى بولىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر . 2908
سهن قېرىندىشىڭنىڭ يۈزىگه تهبهسسۇم چىراي بىلهن كۈلۈمسىرهپ قاراپ كۆرۈشىشىڭ :  دېگهنمۇنداق 

 زېمىندائۈچۈن سهدىقه، ياخشىلىققا بۇيرۇشۇڭ سهن ئۈچۈن سهدىقه، يامانلىقدىن توسۇشۇڭ سهدىقه، بىرهر 
قويۇشۇڭ سهن ئۈچۈن سهدىقه  كۆرسىتىپئېزىپ قېلىپ، يول تاپالمىغان كىشىنى توغرا يولغا باشالپ يول 

تسهڭ، بۇمۇ سهدىقه، چالما، شوخا، سۆڭهكلهرنى تازىالپ ئېلىۋه –قىلغان بولىدۇ، يولدىن تاش 
چىلىكىڭدىن قېرىندىشىڭنىڭ چىلىكىگه سۇ قۇيۇپ بېرىشىڭمۇ سهدىقه قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇ، تىرمىزى، 

  .ئىبنى ھهببان، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 2909

كۈنىده مهسجىدنىڭ ئىشىكلىرىگه ئهۋهتىلىدۇ، ئۇالر تۇنجى بولۇپ بىرىنچى  جۈمهپهرىشتىلهر :  دېگهنمۇنداق 
يازىدۇ، ئىمام مۇنبهرگه خۇتبه ئۈچۈن ئۆرلىگهنده، دهپتهرلىرىنى  كېيىنكىلهرنىقېتىم كهلگهنلهرنى ئاندىن 

ئۈلگۈرگهن،  جۈمهگهقاتالپ قويۇپ، زىكرى تىڭشايدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، كىيىن كهلگهنلهر گهرچه 
  .تاپقان بولسىمۇ، بۇرۇن كېلىشتىكى پهزىلهت، دهرىجىلهرنى تاپالمايدۇ جۈمهنى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2910

تۈكۈرۈلگهن بهلغهملهر، تۈكۈرۈكلهر قىيامهت كۈنى ئهۋهتىلىپ، ) مهسجىدده(قىبله تهرهپكه :  دېگهنمۇنداق 
  .ىگىلىرىنىڭ يۈزلىرىگه چاپلىنىدۇ، بهزار توپلىغان، سهھىھئ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2911

تاھارهت سۈيى يهتكهن جايغىچه  بۇيۇملىرى –بولغان زىننهت  مۆئمىننىڭ نۇردىن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .بولىدۇ، نهگه سۇ يهتسه شۇ جايغا نۇر، زىننهت يېتىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

2912  ) ���� ( 3$[Z �D$�a	 ��@5 ) � (M�0�[ \� �   
هلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهلل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2912

بۇ جاي، (جايغىچه يېتىدۇ،  دېگهنئولتۇرۇشلۇق جاي ، ماكانالر، ئۆيلهر ئىھابه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 – 5165مۇسلىم .) مهدىنىدىكى تۇرالغۇ جايالر شۇنداق كهڭرىگهن. مهدىنىدىن نهچچه مىيىل كېلىدىكهن

  .ھهدىس، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2913

سىلهر ياكى كىشىلهر مهدىنىنى ئۇنىڭ ئهڭ ياخشى ھالىتىده قالدۇرۇسىلهر، ئۇنى :  دېگهنق ۋهسهللهم مۇندا
پهقهت يىرتقۇچ، گۆشخور ھايۋانالر، قۇشالر قورشايدۇ، ئهڭ ئاخىرىدا توپلىنىدىغان كىشى بولسا، مۇزهينه 

ز قىلىشىپ كېلىدۇ، قهبىلىسىدىن بولغان ئىككى پادىچىدۇر، ئۇالر مهدىنىنى ئىراده قىلىپ قويلىرىغا ئاۋا
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تاپىدۇ، ھهتتا، ئۇالر سىنىيهتولۋادا  قورقۇنچلۇقتاپىدۇ،  ۋهھشىي قۇپقۇرۇقمهدىنىنى كىشىلهردىن خالىي، 
ھهدىس، بهيھهقى  – 6895جايغا كهلگهنده، يۈزلىرىچه دۈم چۈشۈپ يهر چىشلهيدۇ، ئهھمهد  دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
بهرگهن، مۆجىزه خاراكتېرلىك ھهدىس بولغاچقا،  شارهتبېبۇ تۈردىكى ھهدىسلهر كهلگۈسى غايىبتىن 

  .ئالىمالر ھېچ بىر شهرھى ئىزاھات بېرهلمهيدۇ، ئالالھ ئالىمدۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  لىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىئىبنى ئۆمهر . 2914
ھهقىقىي ئىنساندهك ياشايدىغان، ئىنسان پهرۋهرلىكى بار كىشىلهرنى ئازابالشدىن يىراق :  دېگهنمۇنداق 

  .تۇرۇڭالر، تهبرانى بىلهن ئهبۇ بهكرى توپلىغان، سهھىھ
 $D'�É L� $�@� L� M��/	 BZ ���/ nD 4�  .R2	 �¼ )jR)$F�	  E[ ( n{	L v� �/ ngI �  .  

 جۈمه:  دېگهنبهنى ۋائىلدىن بىر ساھابىدىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 2915
پهرىزدۇر، لېكىن، ئايال كىشىگه، كىچىك بالىالرغا، قۇلالرغا پهرىز  كىشىگهئوقۇش ھهرقانداق مۇسۇلمان 

  .بهيھهقى، شافىئىي توپلىغان، سهھىھ) ، دۇرۇس، ئهجىر ساۋاب بولىدۇھازىر بولسا جۈمهگهلېكىن، ئۇالر (، ئهمهس
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2916

كىشىلهرنى مهدهن، كاڭالردهك تاپىسىلهر، ئۇالرنىڭ جاھالىيهتتىكى ياخشىلىرى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ناس ئالىم بولسىال ياخشى ھېسابلىنىدۇ، بۇ ئىشتا يهنى ئهمىير خهلىپه بولۇشىدا، ئىسالم دىنىدىمۇ فىقھىشۇ

باشلىق بولۇشتا، شۇ ئىشقا چۈشۈپ قېلىشدىن بۇرۇن قاتتىق ياقتۇرمىغان كىشىنى، كىشىلهرنىڭ ياخشىسى 
شىلهرنىڭ ، قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ نهزلىده سىلهر تاپىدىغان كى)دهل شۇالر سايلىنىدۇ(، بولىدۇ دېسهڭالر

ئهڭ يامىنى ئىككى يۈزلىمه كىشىدۇر، ئاۋۇالرغا بىر يۈزى بىلهن كېلىدۇ، ماۋۇالرغا بىر يۈزى بىلهن كېلىدۇ، 
  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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سىلهرگه غهپلهت يهتكهن ئورۇن، ماكانلىرىڭالردىن باشقا جايغا يۆتكىلىپ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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بولسىمۇ، غهپلهت يهتكهن ماكاندىن، بارلىق  دېگهندا، شۇ جايدىن يۆتكىلىپ كېتىش توغرىسىدا چاغ
ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ بۇ ھهدىس  يۆتكىلىشنىمۇ، ھهتتا تهقۋا ئالىمالر بار يۇرتقا  كېتىشنىمۇماكاندىن يۆتكىلىپ 
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هن راستچىل ۋهده، ھهممىنى يىغقۇچى ۋهده قىلىنغان قىيامهت كۈن بولمىغان سۆزلهرنى قىلمايمىز، ھهقىقهت
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رىنىڭ ئهمهللىرىنىڭ مىقدارىدا  تهرده تۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ مېتىر يىراقتا تۇرىدۇ، كىشىلهر ئۆزلى 1700مىيىل يهنى 
تهرده تۇرىدۇ، بهزىسى تىزىغىچه، بهزىسى بىلىگىچه تهرده تۇرىدۇ، بهزىسىنى تهر يۈگهن  ئوشۇقىغىچهبهزىسى 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) يهنى تهرگه چۆكۈپ تۇرىدۇ، تهر ئاغىزىغىچه يېتىدۇ(سېلىۋالىدۇ، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2934

يهنى ئىسالم (يىل ئايلىنىدۇ،  37ياكى  36ياكى  35دىنىنىڭ پهلهك چاقى  ئىسالم:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، ئهگهر ئۇالر ھاالك بولۇپ تۈگهشسه، توغرا يول )ئۇرۇش قىلىشى ئومۇميۈزلۈكقوشۇنىنىڭ كاپىرالرغا قارشى 

دىنى داۋام ئهگهر ئۇالرغا ) يهنى توغرا يول تۇتقان خهلىپىلهرنىڭ يولىدۇر(ئاشۇ ھاالك بولغانالرنىڭ يولىدۇر، 
 – 3523يىل مۇقىم ھالهتته داۋام قىلىدۇ، ئهھمهد  70قىلىپ قالسا، ئۆتۈپ كهتكهن يىلالر بىلهن بىرگه 

ھهدىس، ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس مۆجىزه بولۇپ، راستتىنال  – 3712ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد 
ىيىن مۇسۇلمانالر بۆلۈنۈپ كهتكهن، يىل داۋام قىلغان، ك 37دىنسىزالرغا قارشى بىرلىكته ئۇرۇش قىلىش 

يۈز بهرگهن، ھازىرغۇ تېخىمۇ پاسات  –يىلدىن كېيىن بهكال پارچىلىنىپ قااليمىقان پىتنه  70راستتىنال 
  .ئۈچۈن بهدايهتنى الزىم تۇتۇڭ كۆرۈششۇنداق، تارىخ كۆرۈڭ، توغرا، راست تارىخنى 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،روۋيىپئ ئىبنى سابىت . 2935

ياخشىلىقنى سىلهر ئېلىپ كېتىسىلهر، ئاندىن يهنه سىلهر ئېلىپ ! ئى ساھابىلىرىم:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بارمىقىنىڭ ئۇچىنى (سىلهردىن مۇشۇنچىلىك قېلىپ قالىدۇ، كېتىسىلهر، ھهتتا ياخشىلىقدىن پهقهت 

  .تهبرانى، ھاكىم، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، ھهسهن) كۆرسهتتى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2936
 قويۇلۇپىڭ ئىچىشى ئۈچۈن، ھهۋزى كهۋسهر سۈيى توختىماي توختىماي ئۈممىتىمن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

، بهزى كىشىلهرنى خۇددى كىشى ئۆز تۆگىلىرىدىن باشقا كىشىنىڭ تۆگىسىنى توسۇپ بولسام تۇرىدۇ، مهن 
؟ دهپ تونۇياالمالتۇرغاندهك بۇ كۆلدىن توسۇپ تۇرىمهن، ئۇالر ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى، سىلى بىزنى 

، سىلهر ئۈچۈن سىلهردىن تونۇيااليمهنهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم شۇنداق، مهن سورىدى، ر
باشقا ھېچ كىشىلهرده بولمىغان بهلگه ئاالمهت بار، سىلهر ماڭا تاھارهتنىڭ ئهسهرلىرىدىن، ئىزلىرىدىن 

وسۇلۇپ قېلىپ، مېنىڭ نۇرلۇق، قاشقا نۇرلۇق ھالهتته كېلىسىلهر، سىلهردىن بىر تائىپه كىشىلهر مهندىن ت
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قېشىمغا كېلهلمهيدۇ، مهن ئى رهببىم، ئۇالر مېنىڭ ساھابىلىرىم ئىدى دهيمهن، ئاندىن ماڭا بىر پهرىشته 
جاۋاب بېرىپ مۇنداق دهيدۇ، ئۇالرنىڭ سهندىن كېيىن قانداق نهرسىلهرنى قانداق بىدئهتلهرنى پهيدا 

)  دېيىلىدۇسهندىن كېيىن مۇرتهد بولۇپ كهتكهن باشقا خاتىرىده ئۇالر (قىلغانلىقىنى سهن بىلهمسهن؟ 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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ى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2937

مهن ئاراڭالرغا ئىككى نهرسىنى قالدۇرۇپ كهتتىم، سىلهر  ئۇ ئىككى نهرسىگه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
مهھكهم ئېسىلساڭالر ئۇنىڭدىن كېيىن ھهرگىز ئېزىپ كهتمهيسىلهر، بىرى ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان يهنه بىرى 

بىرىدىن  –اڭا كهلگهنگه قهدهر بىر مېنىڭ سۈننىتىم، ھهدىسلهردۇر، بۇ ئىككىسى ھهۋزى كهۋسهر بويىدا م
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) بىرىدىن ئايرىلمايدۇ –يهنى مهڭگۈ بىر (ئايرىلمايدۇ، 
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هيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهھلى ئىبنى سهئىد . 2938

بىلهن بولسىمۇ توي قىلىپ خوتۇن ئالغىن، بۇخارى  ئۈزۈكگهرچه بىر تال تۆمۈر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
شۇنچىلىك بولسىمۇ ئايال كىشى  مېھرىنىڭبىرىنچى توي قىلىش، ئىككىنچى بۇ تويلۇق . توپلىغان، سهھىھ

  .رازى بولسا دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2939
ۆپ ئايالالرنى ئېلىڭالر، چۈنكى ئۇالر ئازغا رازى بولىدۇ، ك –توي قىلساڭالر، قىز :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .تۇغۇپ بېرىدۇ، ئاسان بويىدا قالىدۇ، ئاغزى تاتلىق بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مهئقهل ئىبنى يهسار . 2940

سىلهرگه مۇھهببىتى بار، كۆپ تۇغىدىغان، تۇغۇش  كۆرىدىغانسىلهرنىال ياخشى :  دېگهنسهللهم مۇنداق ۋه
بىلهن  كۆپلۈكىڭالرقابىلىيىتى بار ئايالالرنى ئېلىڭالر، شۇالر بىلهن توي قىلىڭالر، چۈنكى، مهن سىلهرنىڭ 

  .ۇ، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، سىلهرنىڭ توي قىلىشىڭالر سهۋهبىدىن ئۈممىتىم كۆپىيىدپهخىرلىنىمهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 2941
سىلهرنىڭ توي قىلىشىڭالر سهۋهبىدىن ئۈممىتى كۆپ بولغان  توي قىلىڭالر، ھهقىقهتهن مهن:  دېگهنمۇنداق 

راھبىلىرىدهك بولىۋالماڭالر،  ناساراالرنىڭبىلهن پهخىرلىنىمهن،  كۆپلۈكىڭالركىشى بولىمهن، سىلهرنىڭ 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

، نىكاھ بۇيرۇق مۇستهھهپ ياكى سۈننهت ئۈچۈن، چۈنكى بۇئالىمالر خۇسۇسهن تۆت مهزھهپ ئالىملىرى 
سۈننهت، ئهگهر ئهر ياكى ئايال كىشى ئىلىم، ئىبادهت، جىھاد ئۈچۈن توي قىلماي ئۆتسه دۇرۇس، بۇ ئهۋزهل 

، بۇ مهسىلىلهر ھهر قايسى ھهدىس كىتابلىرىنىڭ  دېگهن، پهقهت ئهبۇ ھهنيفهال توي قىلىش ئهۋزهل  دېگهن
  .كۆرۈڭالر ىيتهپسىلكىتابتا بار،  دېگهننىكاھ بابىدا تۆت مهزھهپ فىقھىسى 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2942

ئۇنىڭ ئىزنى، رۇخسىتى، رازىلىقى يىتىم قىزچاقنى ئهرگه بېرىش توغرىسىدا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئېلىنىدۇ، ئهگهر ئۇ جىم تۇرسا، بۇ ئۇنىڭ رازىلىقىدۇ، ئهگهر رهت قىلىپ ئۇنىمىسا، ئۇ چاغدا نىكاھ بۇ قىزغا 
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  .ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) مهجبۇر قىلىنغان نىكاھ قايتۇرۇلىدۇ(دۇرۇس بولمايدۇ، 
 .D�� I'���	 � "h) 	L���5 )� q " ! � � ( ��� �  ) " ( G'R�/ ��	L M�0�[ \� �  ) �� (9�R, \� �   

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت ئهنهس، ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى مهسئۇد، ئهبۇ سهئىد . 2943
روزا تۇتقاندا زوھۇرلۇق يهڭالر، :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  قىلىنىدۇكى،

بهرىكهت باردۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه  يېيىشتهتهن زوھۇرلۇق ھهقىقه
  .توپلىغان، سهھىھ
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ۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى سوراقه . 2944

  .، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھگهرچه سۇ ئوتالپمۇ بولسا زوھۇرلۇق يهڭالر:  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2945

چۈنكى، ئۇنىڭدا (روزا تۇتقاندا گهرچه سۇ ئوتالش بىلهن بولسىمۇ زوھۇرلۇق يهڭالر، :  دېگهن مۇنداق
  .ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ) بهرىكهت بار
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2946

كىشىنىڭ بىر بارمىقى بىلهن ئىشارهت قىلىپ ساالم قىلىشى يهھۇدىيالرنىڭ قىلىقىدۇر، :  دېگهنمۇنداق 
  .ئهبۇ يهئال، بهيھهقى، ئهۋسهت توپلىغان، ھهسهن) سىلهر ئۇنداق قىلماڭالر(
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2947

سىلهردىنمۇ ئاڭلىنىدۇ، ۋه سىلهردىن سۆز ! ئوبدان ئاڭالڭالر) سۆزۈمنى: ( دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
يهنى، سىلهردىن ۋه سىلهردىن سۆز ئاڭلىغانالردىن (ئاڭلىغانالردىنمۇ سۆز ئاڭلىنىدۇ، قۇالق سېلىنىدۇ، 

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) باشقىالر سۆز ئاڭاليدۇ، ھهدىس ئاڭاليدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، جابىر . 2948
مېنىڭ ئىسمىم بىلهن ئىسىم قويۇڭالر، لېكىن، مېنىڭ كىنايه ئىسمىم بىلهن كىنايه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قىلماڭالر، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 2949
ئىسمىم بىلهن ئىسىم قويساڭالر بولىدۇ، لېكىن، كىنايه ئىسمىم بىلهن ئىسىم قويماڭالر، :  دېگهنمۇنداق 

تهقسىم ) ئىلىم، غهنىيمهت ۋه باشقىالرنى(الرغا كىنايه قىلماڭالر، ھهقىقهتهن مهن ئهبۇلقاسىم، مهن ئاراڭ
  .قىلىمهن، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ۋهھبى ھارىس . 2950
سهدىقه قىلىۋېلىڭالر، پات يېقىندا سىلهرگه شۇنداق بىر زامان كېلىدۇكى، كىشى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

كىشى ئهگهر ئاخشام  سهدىقىنى كۆتۈرۈپ قوبۇل قىلىدىغان كىشىنى ئىزدهپ كېلىدۇ، سهدىقه ئېلىپ كېلىنگهن
ئېلىپ كهلگهن بولساڭ، قوبۇل قىالتتىم، ئهمما ھازىر ئۇنىڭغا ھاجىتىم يوق دهيدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇ 
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  .سهدىقىنى قوبۇل قىلىدىغان كىشىنى تاپالمايدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، دىنھئىكرهمهت رهھمهھۇلال. 2951
بىر تال خورما بولسىمۇ سهدىقه قىلىڭالر، چۈنكى، ئۇمۇ ئاچلىقنى توسۇپ قالىدۇ، خۇددى :  دېگهنمۇنداق 

  .قىلىش خاتالىقالرنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، ئىبنى مۇبارهك توپلىغان، سهھىھسۇ ئوتنى ئۆچۈرگهندهك، سهدىقه 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهسمائ بىنتى ئهبۇ بهكرى . 2952

سهدىقه قىلغىن، بوخچاڭغا يىغىۋالما، ساقالپ قېلىپ، بېخىللىق قىلما،  : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .ھهدىس، سهھىھ – 2401، ساڭىمۇ بېرىلمهيدۇ، يىغىۋېلىنىدۇ، بۇخارى  قىلىنىدۇئۇنداق قىلساڭ، ساڭىمۇ ساقالپ 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بىر ساھابه . 2953
كىشىنىڭ ئۆيىده يالغۇز ئوقۇغان نامىزى ئۈستىگه، جامائهت ئىچىده ئوقۇغان نامىزى :  دېگهنمۇنداق 

ئوقۇغان نهپله نامىزى، كىشىلهر بار جايدا ئوقۇغان نهپله  پهزىلهتته ئۈستۈن تۇرىدىغاندهك كىشىنىڭ ئۆيىده
يهنى پهرىز نامازنى جامائهت بىلهن بىرگه (نامىزى ئۈستىگه پهزىلهتته ئۈستۈن تۇرىدۇ، دهرىجىده ئارتۇقتۇر، 

دهرىجه ئۈستۈن بولغاندهك، نهپله، سۈننهت نامازنى كىشىلهر يوق جايدا، ئۆيده  25ئوقۇسا، يالغۇز نامازدىن 
  .دهرىجه ئۈستۈن تۇرىدۇ، ئهبۇ شهيبه توپلىغان، سهھىھ 25قۇسا، ئو
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 2954

ماڭا يېتىپ ) ماڭا ئېلىپ كهلمهڭالر(ىكى ھهد، جازاالرنى ئهپۇ قىلىشىڭالر، ئۆز ئاراڭالرد:  دېگهنمۇنداق 
ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم ) مهن چوقۇم جازاغا تارتىمهن(قالغان ھهد، جازا ۋاجىپ بولۇپ كېتىدۇ، 

دهپ ئېلىپ كېلىدۇ،  ئوغۇرلىۋالدىبۇ ھهدىسنى بىر كىشى يهنه بىر كىشىنى نهرسهمنى . توپلىغان، سهھىھ
، ئهگهر ئهپۇ  دېگهندۇر دېگهندهقىلمىغان  مهقسهتلىنى كهسمهكچى بولسا، ئۇنداق قىلمىسىال، مهن بۇنى قو

  .قىلىپ، سۆرهپ بارمىغان بولسا، قولىنى كهسمهيتتى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  الھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلئۇبادهت ئىبنى سامىت . 2955
ئالالھقا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهسلىككه، ئوغرىلىق قىلماسلىققا، ! كېلىڭالر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

يهنى قوللىرىڭالر بىلهن بۆھتان قىلماسلىققا،  –زىنا قىلماسلىققا، بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمهسلىككه، پۇت 
بالىلىرىڭالردىن تانماسلىققا، باشقىالرنىڭ بالىسى دهپ داۋا قىلماسلىققا، ياخشىلىقتا ماڭا ئاسىيلىق 

كىم . ئالالھقىدۇر ئهجرىسىلهر كىم بۇ بهيئىتىگه ۋاپا قىلسا، ئۇنىڭ ! قىلماسلىققا، ماڭا بهيئهت قىلىڭالر
دا جازاغا تارتىلىپ، ئازابالنسا، ئۇ جازا، ئازاب ئىشالردىن بىرهرسىنى قىلىپ سالسا، ئاندىن بۇ دۇنيا يۇقىرىقى

ئىشالرنى قىلىپ  يۇقىرىقىئۇنىڭ ئۈچۈن كاپارهت بولىدۇ، ئاخىرهتته سۈرۈشتۈرۈلمهيدۇ، ئهگهر بىر كىشى 
سالسا، جازاغا تارتىلماي، ئالالھ ئۇنى ياپقان بولسا، ئۇنىڭ ئىشى ئالالھقىدۇر، ئهگهر ئالالھ خالىسا ئازاباليدۇ، 

  .ئهپۇ قىلىپ، ئۆتىۋېتىدۇ، بۇخارى توپلىغان، سهھىھخالىسا، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا .2956
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، تهكرارالشتا چىڭ تۇرۇپ،ئوبدان مۇھاپىزهت قىلىڭالر، جېنىم ئىلىكىده يادالش قۇرئاننى :ېگهند مۇنداق
 بهكرهكبولغان زات بىلهن قهسهمكى، ئهلۋهتته،قۇرئان كىشىلهرنىڭ قهلبىدىن تۆگه باغالقتىن قاچقاندىن 

  .،بهيھهقى توپلىغان، سهھىھئهھمهدقاچىدۇ،
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2957

ئۆزىگه قانداق ھادىسىلهرنىڭ دۇچ  بىرىڭالرھهج قىلىشقا ئالدىراڭالر، ھهقىقهتهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
پلىغان، سهھىھ، راست ھهج قىلىۋېلىڭالر، نۇرغۇن كىشىلهر مانا ھازىر، كېلىشىنى بىلهلمهيدۇ، ئهھمهد تو

  .دهپ كېچىكتۈرۈپ ھهج قىاللماي ھاالك بولىدۇ! ئاينا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2958

كىشىلهرنىڭ ئهمهللىرى ھهر ھهپتىده ئىككى قېتىم دۈشهنبه، پهيشهنبه كۈنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئمىن بهنده ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىنىدۇ، كىتاب قىلىنىپ، سۈرۈشته قىلىنىدۇ، ھهربىر مۆ –تهڭلىنىپ ھېساب 

، يارىشىۋالمىغۇچهئاداۋهت بار كىشىلهر قېلىپ قالىدۇ، بۇالر ئۈچۈن بۇ ئىككى كىشى  –پهقهت ئارىلىقىدا ئۆچ 
  .، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ دېيىلىدۇقالدۇرۇپ قويۇڭالر  ئهپلىشىۋالمىغۇچه
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2959

يۇقىرى ئۆرلهپ، قوبۇل (تهڭلىنىدۇ،  كۈنلىرىئهمهللهر دۈشهنبه، پهيشهنبه :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، نهسهئى توپلىغان،  كۆرىمهنىمنىڭ تهڭلىنىشىنى بهكمۇ ياخشى مهن روزا تۇتقان ھالدا ئهمهللىر) قىلىنىدۇ

  .سهھىھ، دۈشهنبه، پهيشهنبه روزا تۇتۇڭالر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھۈزهيفه . 2960
بىردىن  –خۇددى بورا بىر تالدىن بىر تالدىن توقۇلغاندهك بىردىن  قهلبىگهپاساتالر  –پىتنه :  دېگهنمۇنداق 

ئۇرۇلىدۇ،  چېكىتبىر دانه قارا  قهلبگهكىرگۈزۈلسه، ئۇ  ئۆچۈرۈلۈپپاسات  –پىتنه  قهلبگهتهڭلىنىدۇ، قايسى 
ئاق چېكىت  قهلبكهئۇنى ئىنكار قىلسا، رهت قىلسا، بۇ  قهلبقايسى ) كۆپ كىرگۈزۈلسه كۆپ ئۇرۇلىدۇ(

، تۈپتۈز، ئۈستىده نهرسه تۇرماس، نهرسه يۇقماس، ئاق تاشتهك ئاقىرىدۇ، بۇ  قهلبۇلىدۇ، ھهتتا، بۇ ئۇر
پاسات  –داۋام قىلىپ ھهمىشه تۇرسىال مهڭگۈ بىرهر نهرسه زهرهر يهتكۈزهلمهيدۇ، پىتنه  زېمىن –ئاسمان  قهلبگه

لىدۇ، ئاال چىپار بولۇپ قېلىپ، ئۇ خۇددى، بولسا، چار، قارا بولۇپ قا قهلب، زهرهر يهتكۈزهلمهيدۇ، يهنه بىر 
ئوخشايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنىڭ قارىلىقىدىن تهتۈرلىكىدىن،  كۆزىغادۈم قىلىنغان، يېنى قىلىنغان 

ھهۋهسلهردىن  –، يامانلىقنى ئىنكار قىلمايدۇ، پهقهت ئۇ ھاۋايى  تونۇمايدۇياخشىلىقنى ياخشىلىق دهپ 
 – 6567ھهدىس، بۇخارى  – 207قوبۇل قىلىپ تونۇيدۇ، مۇسلىم ئۆزىگه كىرگۈزۈلگهن نهرسىلهرنىال 

  .ھهدىس، سهھىھ – 22322ھهدىس، ئهھمهد  -3945ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2184ھهدىس، تىرمىزى 
 M9F�	 � ?)�R0 �$Q��	 � �	 KZ ¥�R5 ) ���$/� � "	�F� �� �,$(�	 '�� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهئهبۇ ھۈرهيره . 2961
سهن ئالالھتائاالنى كهڭچىلىك، ئاسانچىلىقدا ئوبدان تونۇپ ئىبادهت قىلساڭ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

560 

  .ئالالھتائاال سېنى سهن قاتتىق كۈنلهرگه قالغاندا تونۇپ ياردهم بېرىدۇ، ئهبۇلقاسىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2962
للىرى بهندىلىرى ھاالك بولۇپ ۇكېچهكلهرنىڭ ق –كۈمۈشنىڭ كىيىم  –ئالتۇن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

مىسه، كايىپ، ئاچچىقاليدۇ، ئۇنداق دۇنيا پهرهس كهتتى، ئهگهر ئۇنىڭغا بېرىلسه، رازى بولىدۇ، بېرىل
كىشىلهر ھاالك بولۇپ كهتتى، ھهر جهھهتتىن چوڭ زىيان تارتتى، ئهگهر ئۇنىڭغا بىر تال شوخا تىكهن كىرىپ 

ئالالھ يولىدا ئېتىنىڭ يۈگىنىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان،  .)بۇ ئۆزىنىڭ شورى(كهتسه، ئۇنى تارتىپ قويۇلمايدۇ، 
خۇش مۇبارهك، ئۇ پوستا قويۇلسا،  كىشىگهتوزان باسقان، مۇجاھىد  –هدهملىرىنى چاڭ چاچلىرى چۇۋۇق، ق

پوستا تۇرىدۇ، شۇ جايدا بولىدۇ، ئىزنى، رۇخسهت سورىسا، رۇخسهت بېرىلمهيدۇ، ھاجىتىنى ئادا قىلىش 
 2673 ئۈچۈن شاپائهت سورىسا، شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئهنه شۇنداق كىشىگه خۇش مۇبارهك، بۇخارى

  .ھهدىس، سهھىھ – 4126ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2297ھهدىس، تىرمىزى  –
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بىر ساھابه . 2963

پهرۋهردىگارنى  بارمىغۇچهىلىڭالركى، سىلهردىن ھهربىر كىشى ئۆلۈپ، ئاخىرهتكه شۇنى ب:  دېگهنمۇنداق 
  .ھهرگىز كۆرهلمهيدۇ، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبهت ئىبنى ئامىر . 2964

ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاننى ئۆگىنىڭالر، ئۇنى يادالپ، تهكرارالپ چىڭ تۇتۇپ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
لۋهتته، بولغان زات بىلهن قهسهمكى، ئه ئىلىكىدهمۇھاپىزهت قىلىڭالر، قۇرئاننى مۇڭلۇق ئوقۇڭالر، جېنىم 

 – 16679، ئهھمهد ئۇنتۇلدۇرىلىدۇقاچىدۇ، تىز  بهكرهكتۆگه باغالقدىن قاچقاندىنمۇ  قهلبدىنقۇرئان 
   .ھهدىس، سهھىھ – 3215ھهدىس، دارمى 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2965

نهرسىنى بىلىۋېلىڭالر، ھهقىقهتهن  قىلغۇدهكرهھىم  – سىيلهنهسهبلىرىڭالردىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
يهنى شۇ (تۇر، ئۆمۈرنى زىياده قىلىدۇ، دۇنيادا بايلىق –رهھىم قىلىش، ئهھلىده مۇھهببهتتۇر، مال  – سىيله

  .ھهدىس، ئهھمهد، ھاكىم، بۇخارىمۇ ئوخشىشىنى توپلىغان، سهھىھ – 1902 تىرمىزى) ئىشالرغا سهۋهب بولۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهھلى ئىبنى ئهبۇ خهيسهم . 2966
يهنى (دىننى قۇرهيىشلهردىن ئۆگىنىڭالر، ئۇالرغا سىلهر ئۆگهتمهڭالر، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

چۈنكى، ھهربىر ) يهنى جىھادتا(، قۇرهيىشلهرنى ئالدىدا قويۇڭالر، ھهرگىز ئارقىدا قويماڭالر) بىدئهتنى
، ئهبۇ شهيبه  بېرىلگهندۇرقۇۋۋىتى  –ئۈچۈن، ئۇالردىن باشقا كىشىلهردىن ئىككى كىشىنىڭ كۈچ  قۇرهيشلىك

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  الھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلئهبۇ ھۈرهيره . 2967
مۇقىم تۇرىدىغان جايدىكى يامان خوشنىدىن ئالالھقا سېغىنىپ، پاناھ تىلىگىن، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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  .، سهندىن يۆتكىلىپ كېتىدۇ، نهسهئى توپلىغان، سهھىھقوشنا چۈنكى، سهپهردىكى يايالقتىكى 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2968
قازايى ئالالھقا سېغىنىپ، مۇشهققهتلىك باالدىن، شهقىيلىكنىڭ تېپىۋېلىشىدىن، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قهدهرنىڭ يامانلىرىدىن، دۈشمهننىڭ خۇرسهن بولۇشىدىن پاناھ تىلهڭالر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ىئ ئىبنى ئوتبهت ناپ. 2969

ئاراللىرىغا قارشى ئورۇن قىلىسىلهر، ئالالھ ئۇنى سىلهر ئۈچۈن ئىشغال  ئهرهبسىلهر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نىمۇ ئالالھ ئىشغال قىلىۋېتىدۇ، قارشى ئۇرۇش، غازات قىلىسىلهر، ئۇ) مهجۇسىيالرغا(پارس قىلىدۇ، ئاندىن 

قارشى ئۇرۇش قىلىسىلهر، ئالالھ ئۇالرنىمۇ سىلهر ئۈچۈن ئىشغال ) ئهھلى كىتابالرغا(ئاندىن رۇم خهلقىگه 
قىلىپ ئېلىپ بېرىدۇ، ئاندىن دهججالغا قارشى ئۇرۇش قىلىسىلهر، ئالالھ ئۇنىمۇ مهغلۇپ قىلىپ، ئىشغال 

  .ى ماجه توپلىغان، سهھىھقىلىپ بېرىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2970

جهننهتلهرنىڭ ئىشىكلىرى دۈشهنبه كۈنى، پهيشهنبه كۈنى ئېچىلىدۇ، بۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كۈنلهرده، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرمىگهن بارلىق بهندىلهر ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىنىدۇ، كهچۈرۈلىدۇ، لېكىن، 

ىرهت قىلىنماي قالىدۇ، ئۇالر توغرىسىدا بۇ ئىككىسى يارىشىۋالغىچه، ئاداۋهت بار كىشىلهر مهغپ –ئارىلىقىدا ئۆچ 
  .ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ بۇخارى، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى،  دېيىلىدۇكېلىشىۋالغىچه قالدۇرۇپ قويۇڭالر 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس . 2971
تهڭ كېچه بولغاندا ئاسمان ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، نىدا قىلغۇچى مۇنداق :  دېگهنق ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇندا

 –قىلىنىدۇ، سورىغۇچى بارمۇ؟ بېرىلىدۇ، باال  ئىجابهتدۇئا قىلغۇچى بارمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈچۈن : توۋاليدۇ
سۇلمانالردىن ، ئاسان قىلىنىدۇ، دۇئا قىلغانال مۇ كۆتۈرۈلۈپمۇشهققهتكه قالغان كىشى بارمۇ؟ ئۇنىڭدىن باال 

قىلىپ، سورىغىنىنى بېرىدۇ، پهقهت ئهۋرىتى  ئىجابهتبولىدۇ، ئالالھ  ئىجابهتھېچ كىشى قالماي، دۇئاسى 
زاكات يىغقۇچى باجگىرال قالىدۇ، بۇالرغا  –بىلهن سهئىي ھهرىكهت قىلىۋاتقان زىناخور بىلهن قانۇنسىز ئۆشره 

شهرىئهت بويىچه بولغان بولسا، ئهجىر، ساۋاب بوالتتى، ئهگهر بۇ باجگىر قانۇنلۇق، (قىلىنمايدۇ،  ئىجابهت
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) بوالتتى ئىجابهت
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، زۇھهيرسوفيان ئىبنى ئهبۇ . 2972
 قهۋملهريهمهن، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئىشغال قىلىنىدۇ، ئاندىن بىر تۈركۈم :  دېگهنلهم مۇنداق ئهلهيھى ۋهسهل

مۈلۈكلىرىنى ئۆزلىرىگه  –كېلىپ، كىشىلهرنى مهدىنىدىن چىقىرىۋېتىشكه قىزىقتۇرىدۇ، ئۇالر ئهھلىلىرىنى مال 
ئۇالر ئۈچۈن ياخشى ئىدى،  نهمهدىئىتائهت  قىلغان كىشىلهرنى ئېلىپ چىقىپ كېتىدۇ، ئهگهر ئۇالر بىلسه، 
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كېلىپ، كىشىلهرنى مهدىنىدىن چىقىشقا قىزىقتۇرىدۇ، ئۇالرمۇ ئهھلى  قهۋملهرشام ئىشغال قىلىنىدۇ، ئاندىن 
ئۆزلىرىگه ئىتائهت قىلغان كىشىلهر بىلهن بىرگه مهدىنىدىن كۆچۈپ كېتىدۇ، ئهگهر  مۈلۈكى –بالىلىرى، مال 

كېلىپ،  قهۋملهراخشى ئىدى، ئىراق ئىشغال قىلىنىدۇ، ئاندىن بىر تۈركۈم ئۇالر بىلسه، مهدىنه ئۇالر ئۈچۈن ي
كۆتۈرۈپ،  مۈلۈكىنى –كىشىلهرنى مهدىنىدىن چىقىپ كېتىشكه قىزىقتۇرىدۇ، كىشىلهر ئهھلىلىرىنى،مال 

ئۆزلىرىگه ئىتائهت قىلغان، ئهگهشكهن كىشىلهرنى ئېلىپ كۆچۈپ چىقىپ كېتىدۇ، ئهگهر ئۇالر بىلسه، مهدىنه 
  .ھهدىس، سهھىھ – 2460ھهدىس، مۇسلىم  – 20908ۇالر ئۈچۈن ياخشىدۇر، مالىك، بهيھهقى، ئهھمهد ئ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىدىلخۇدرى . 2973
يهئجۇج بىلهن مهئجۇجالرنىڭ توساقلىرى ئېچىلىپ، ئۇالر كىشىلهرگه ئالالھ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

جايالردىن باستۇرۇپ، ئالدىرىشىپ، يۈگۈرۈشۈپ كېلىدۇ، كىشىلهرنى  ئېگىزھهربىر  دېگهندهكقۇرئاندا 
پۈتۈنلهي قورشىۋالىدۇ، مۇسۇلمانالر شهھهرلىرىگه، قورغانلىرىغا كىرىۋېلىپ ئۇالردىن ساقلىنىدۇ، 

سۇلىرىنى  زېمىننىڭمهئجۇجالر  –ماللىرىنى ئۆزلىرى بىلهن بىرگه يىغىۋالىدۇ، يهئجۇج  –قورغانلىنىدۇ، چارۋا 
ھهتتا، ئۇالر بىرهر ئۆستهڭنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ قالسا، سۈيىنى ) ئۇالر شۇنداق كۆپتۇر(پ تۈگىتىدۇ، ئىچى

كىشىلىرى ئۆتۈپ، ھهقىقهتهن  بۇ  كېيىنكىقويىدۇ، ھهقىقهتهن ئۇالردىن  قوپقۇرۇقئىچىپ بولۇپ، 
پهقهت دهپ قالىدۇ، كىشىلهردىن ھېچ كىشى قالماي، ! ؟ھهئۆستهڭده بىر قېتىم سۇ ئېقىپتىكهن 

ئهھلىدىن پارىغ بولدۇق،  زېمىنشهھهرلىرىده، قورغانلىرىدا قېلىپ قالغاندا، ئۇالردىن بىرسى ئهنه ئاۋۇ 
ئۇالرنى ئىشغال قىلىپ بولدۇق، ئهمدى ئاسمان ئهھلى قالدى دهپ ئاندىن قۇرالنى قولغا ئېلىپ، ئاسمانغا 

قالدۇرۇش يۈزىسىدىن ئوقيا ئۇالرغا  كۇفرىلىقتا ،پاسات  –ئوقيا ئاتىدۇ، ئۇالرنى قاتتىق سىناش، ئۇالرنى پىتنه 
دهپ شۇ ھالهتته تۇرغاندا، ! ئاسماننىمۇ ئىشغال قىلدۇق !ھهقانغا بويالغان ھالدا قايتۇرۇلىدۇ، ئۇالر، 

تۆگه، قوينىڭ  قۇرتىدهك چېكهتكىنىڭئالالھتائاال ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا خۇددى ئۇنىڭ بوينىغا چىقىدىغان 
قۇرۇتتهك بىر خىل قۇرۇتنى ئهۋهتىدۇ، بۇ قۇرۇت ئۇنىڭ بوينىدىن چىقىدۇ، ئاندىن ئۇالر  بۇرنىغا كىرىۋالغان

پۈتۈنلهي ئۆلۈككه ئايلىنىپ كېتىدۇ، ئۇالر ئۈچۈن ھېچ بىر تىۋىش، ئاۋاز ئاڭالنمايدۇ، ئاندىن مۇسۇلمانالر 
غىنىغا قاراپ باقىدىغان ، بىز ئۈچۈن جېنىنى قۇربان بېرىدىغان ماۋۇ دۈشمهنلهرگه نېمه بول بۇلۇڭالرئاگاھ 

دهيدۇ، ئاندىن ئۇالردىن بىر كىشى ئېتىلىپ چىقىپ، ئۇالردىن ئايرىلىپ، جېنىنى  -بىرهر كىشى يوقمۇ؟
تهقدىم قىلىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلىپ، ئۆزىنىڭ شهكسىز ئۆلتۈرۈلۈشىگه ئىشهنگهن ھالدا كۆكرهك كېرىپ 

بهزىسىگه مىنگىشىپ  –ڭ ئۆلگهنلىكىنى بهزىسى چىقىدۇ، ئۇ كىشى قورغاندىن چۈشۈپ، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى
 بېشارهتخۇش ! دىققهت قىلىڭالر! ئى مۇسۇلمانالر جامهسى!!! يېتىشىپ كهتكىنىنى كۆرۈپ، ئى مۇسۇلمانالر

، ھهقىقهتهن ئالالھ ئهززه ۋه جهلله سىلهرگه دۈشمىنىڭالرغا قارشى كۇپايه قىلىپتۇر، ئۆزى غهلىبه ئېلىڭالر
دىن، قورغانلىرىدىن چىقىدۇ، ئۇالر رىدهپ توۋاليدۇ، ئاندىن مۇسۇلمانالر شهھهرلى! تۇيېڭىپقىلىپ، ئۇالرنى 

مهئجۇجالرنىڭ گۆشلىرىدىن  –ئۇالغلىرىنى ئوتالققا قويۇپ بېرىدۇ، لېكىن، بۇ چارۋا مالالر ئۈچۈن يهئجۇج 
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ۈملۈكته سهمىرىگهندىنمۇ ھايۋانالر ئۆس يىرتقۇچباشقا ئوتالق يوق ئىدى، ئاندىن ئۇ ھايۋانالر بولۇپمۇ گۆشخور، 
سهمىرىپ كېتىدۇ، ئۆسۈملۈكته ئۇالر ھهرگىز ئۇنداق سهمىرىپ باقمىغان ئىدى، ئهھمهد  بهكرهكياخشىراق، 

  .ھهدىس، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن – 4069ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 11306
  .ۇھىم نۇقتىلىرىبۇ ھهسهن ھهدىسنىڭ ۋه بۇ ھهدىسنىڭ ئوخشىشىدىكى سهھىھ ھهدىسنىڭ م 
كىشى دوۋزاخقا كىرىدىغان سهھىھ ھهدىسته  99دىن 100يهئجۇج مهئجۇجالر ئادهم بالىلىرىدۇر، بۇ . 1

  .ئوچۇق سۆزلىنىدۇ
  .ئۇالر ئىككى تائىپىدۇر، لېكىن، ئىتتىپاقتۇر. 2
  .چىقىدۇ ۈنك بىرئۇالر ھازىر قاماقلىق، ھامىنى . 3
  .ۇجايالردىن ئالدىراپ كېلىد ئېگىزئۇالر . 4
  .بۇ تائىپىلهر قۇرئاندا سۈره كهھپىده سۆزلىنىدۇ. 5
  .بۇالرنىڭ چىقىشى قىيامهتنىڭ ئاالمىتى. 6
  .بۇالر كىشىلهرنى قورشىۋالىدۇ، ئىنتايىن كۆپتۇر. 7
  .ئۇالر دىنسىزدۇر، مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمىنىدۇر. 8
  .مۇسۇلمانالر ئاجىز كېلىپ قورغانغا كىرىۋالىدۇ. 9

  .ىنى يهيدۇ، ھهتتا، سۇمۇ قالمايدۇئۇالر ھهممه نهرس. 10
  .تېرىيدۇپاسات  –ئۇالر يهر يۈزىده سهير قىلىدۇ، پۈتۈن جايالرغا بېرىپ، پىتنه . 11
  .لېكىن، ئۇالر مهدىينىگه، مهككىگه، بهيتۇلمۇقهددهسكه كىرهلمهيدۇ،كىرىشكه قادىر بواللمايدۇ. 12
  .ئۇالر تهكهببۇرلىقىدىن ئاسمانغا ئوق ئاتىدۇ. 13
  .الرنى تېخىمۇ پىتنىگه قالدۇرۇلىدۇئۇ. 14
  .قوشۇن بىلهن ھاالك قىلىدۇ، ئالالھ ھهممىگه قادىردۇر دېگهنئالالھ ئۇالرنى قۇرۇت . 15
  .مهۋجۇتتۇرشۇ چاغالردىمۇ باتۇر مۇجاھىد مۇسۇلمانالر . 16

2974  ) ���� ( n���	 .i{N/ W*¼ L 	�bg �0�F  L �± q9�L �D9�� MN� W2	 MN� n�+5 �^+�	 MN� � I$_1�	 .i{N/ L
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2974
ھهسسه  25يالغۇز ئوقۇغان نامىزىدىن  بىرىڭالرنىڭجامائهت بىلهن ئوقۇغان ناماز :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تۇرىدۇ، دهرىجىسى ئارتۇقتۇر، كېچىنىڭ ۋه كۈندۈزنىڭ پهرىشتىلىرى بامدات نامازدا پهزىلهتته ئۈستۈن 
  .بىرلىشىدۇ، بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

2975  ) ��� ( �	 � 	L�i+5 B L �	 �B6 � 	L�i+5 ) �[ 9  �� H�F�	 '�� (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلئىبنى ئۆمهر . 2975
، مهخلۇقلىرى توغرىسىدا تهپهككۇر قىلىڭالر، ئالالھنىڭ زاتى  نېئمهتلىرىئالالھنىڭ :  دېگهنمۇنداق 

ئهبۇششهيىخ، ئهۋسهت، ) ئاپىرىدۇ، ئهقىل تاپالمايدۇ كۇفرىلىققاچۈنكى، بۇ (توغرىسىدا تهپهككۇر قىلماڭالر، 
  .ھهقى توپلىغان، ھهسهن، ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوقئىبنى ئهدى، بهي

2976  ) ��� ( �	 � 	L�i+5 B L �	 E�Q � 	L�i+5 ) n� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2976

سىدا پىكىر، تهپهككۇر قىلىپ، ئهقىل يۈرگۈزۈڭالر، ئالالھنىڭ مهخلۇقلىرى توغرى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئالالھنىڭ زاتى توغرىسىدا تهپهككۇر قىلماڭالر،چۈنكى ) چۈنكى، بۇ ئالالھنىڭ بارلىق، بىرلىكىگه ئاالمهتتۇر(

  .نى چهك، دائىرىگه ئااللمايدۇ، تهسهۋۋۇر قىاللمايدۇ، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، ھهسهن ئالالھئهقىل 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 2977

غالىب قىلىسىلهر، ئاندىن سىلهر ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن سىلهر يهھۇدىيالر بىلهن ئۇرۇش :  دېگهنمۇنداق 
! كېلىسىلهر، ھهتتا ئۇالرنىڭ بىرسى تاشنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرنىۋالسا، تاش سىلهرگه؛ ئى ئالالھنىڭ بهندىسى

مانا بۇ يهھۇدىي مېنىڭ ئارقامغا يوشۇرنىۋالدى، ئۇنى ئۆلتۈرۈۋهت دهيدۇ، بهيھهقى، تىرمىزى قاتارلىقالر 
مۆجىزىسىدىن باشقا تاش سۆز  بېشارهتبۇ سهھىھ ھهدىسدىن كهلگۈسىدىكى خۇش . ىھتوپلىغان، سهھ

قىلىدىغان مۆجىزه باردۇر، بهلكىم، بۇ شۇ چاغدا ئۆز ئهينى يۈز بېرىشى مۇمكىن، ياكى تاشتا سىگنال، بهلگه 
  .بېرىدىغان نهرسه ئورنىتىلغان بولىدۇ، بۇ ئادهتتىن تاشقىرى كهشپىياتقا ئىشارهتتۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2978
ا سىلهر ئالته ئىشقا كېپىل بولۇپ بۇ ئىشالرنى قوبۇل قىلساڭالر، مهن سىلهرگه جهننهت ماڭ:  دېگهنمۇنداق 

  .بىلهن كېپىل بولىمهن
  .سۆز قىلسا، يالغان سۆز قىلمىسۇن بېرىڭالر. 1
  .قىلمىسۇنقويۇلسا، خىيانهت ئامانهت . 3ۋهده قىلسا، خىالپلىق قىلمىسۇن، . 2
  .ۇڭالرنى ھارامدىن، گۇناھدىن يىغىڭالرقول. 5كۆزۈڭالرنى ھارامدىن يۇمۇڭالر، . 4
  .ئهۋرىتىڭالرنى ھارامدىن ساقالڭالر، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. 6

 .�z$@�	 .U+�	 	I$  n*(5 ) �� ( �b� �� L�  � L �1�	 � L C$R�	 �� L�  � L >�$e �� .kbQ �  ) � ( .�, �� �   
ئاسدىن، ئۇنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھدىن، ئهمرۇ ئىبنى خۇزهيمهت ئىبنى سابىت، ئهمرۇ ئىبنى . 2979

، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۇكىقىلىنىد ۋايهترى ئهنھۇمدىنھهزىمدىن، ئۇممه سهلهمهت رهزىيهلالھۇ 
راستتىنال (ئهممار ئىبنى ياسىرنى ھهددىدىن ئاشقان زالىم جامائهت ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) ئۆلتۈرۈلدى تهرىپىدىنالر ئۇ خاتاالشقان
 �	 �[�Q�0 f� "L�Q-*0 �'< &	b0 B L �D9R� �/ �i� 7-�� L \ 	'´-) 	'/9(5 ) q " G � �� (9�R, \� �   

م رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 2980
سهپلهرنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ، ماڭا ئىقتىدا قىلىڭالر، سىلهرگه سىلهرنىڭ ئارقاڭالردىكىلهر :  دېگهنمۇنداق 

نامازدىن كېچىكىۋهرسه، ئالالھمۇ ئۇالرنى جهننهتكه كىرگۈزۈشته كېچىكتۈرۈپ قويىدۇ،  قهۋمئىقتىدا قىلىدۇ، 
  .ھىھئهھمهد، ھاكىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سه

2981  ) ���� ( �Â	 �ª � 9��	 Wr(5 ) q �� (9�R, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 2981

نهرسىده كېسىلىدۇ، ) ياكى قىممىتىچىلىك(ئوغرىنىڭ قولى بىر دانه قالقاننىڭ پۇلىچىلىك، :  دېگهنمۇنداق 
  .يۈهن كېلىدۇ 90، 80يهنى  دىرھهمئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، ئۇنىڭ قىممىتى ئۈچ ئهھمهد، 
2982  ) ���� ( 	9 $m) I$10G W�I � �I$��	 90 Wr(5 ) " G § (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 2982

كېسىلىدۇكى،  ھالدا ئۇنىڭدىن زىياده بولغان، ده كېسىلىدۇ4/1 دىنارنىڭرىنىڭ قولى بىر ئوغ: دېگهنمۇنداق 
بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى ) ياكى شۇنىڭ قىممىتىدىكى نهرسىگه كېسىلىدۇ(ئاز بولۇپ قالسا كېسىلمهيدۇ، 

 دېمهكهندىن ئاشىدۇ، يۈ 300بىر دىنار بىر مىسقال ئالتۇن بولۇپ، باھاسى جۇڭگو پۇلىدا . توپلىغان، سهھىھ
يۈهن ئهتراپىدا قولى كېسىلىدۇ، ئهگهر ئالتۇننىڭ باھاسى ئۆرلىسه، بۇ ئۆلچهم ئۆرلهيدۇ، پهسلىسه  80
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  .يۈهنگه قولى كېسىلىدۇ، يۇقىرى بولسا يۇقىرلىتىلىدۇ 50يۈهن بولسا،  200بىر دىنار ئالتۇن : ، مهسىلهنچۈشىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 2983

ده ئولتۇرۇپ، تۇنجى قېتىم ئىككىنچى، كۈنىسى مهسجىدلهرنىڭ ئىشىكلىرى جۈمهپهرىشتىلهر :  دېگهنمۇنداق 
قېتىم كهلگهنلهرنى يازىدۇ، ئىمام خۇتبىگه چىققاندا دهپتهر كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ، يهنى ئۇالر ..... ئۈچىنچى

  .دهپتهرلهرنى قاتالپ قويۇپ، خۇتبه تىڭشايدۇ، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن
2984  ) ���� ( O$1�	 ��D� �L��	 L . $��	 �'(5 ) � �� ( �  GI'*�a	 .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇستهۋرىد . 2984

رۇم خهلقى كىشىلهرنىڭ ئهڭ كۆپچىلىكىنى تهشكىل قىلغان ھالهتته يهنى ئۇالر بارلىق :  دېگهنمۇنداق 
لىم توپلىغان، سهھىھ، رۇم خهلقى، يهھۇدىي، كىشىلهردىن كۆپ ھالهتته قىيامهت قايىم بولىدۇ، ئهھمهد، مۇس

ھهممىگه مهلۇم، قۇرئاندىكى بىر سۈرىمۇ رۇم دهپ ئاتالغان،  ئىمپېرىيىسىناساراالر ئهھلى كىتاب شۇالردۇر، رۇم 
  .ھازىر ئىتالىيىيده رىم شهھىرى باردۇر
  .دۇرئهتراپى سۇرىيهشامدا ئىدى، شام ھازىرقى  ۋاقتىدارۇمنىڭ كاتتىۋىشى ھىرهقىل ئۆز 
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لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره .2985
ئالالھتائاال ئۆزىنىڭ يولىدا جىھاد قىلغان، ئۇنى پهقهت ئالالھ يولىدىكى جىھادال ئۆيدىن :  دېگهنمۇنداق 

چىقارغان، ئالالھنىڭ كهلىمىسى قۇرئاننى تهستىقالش، ئىشىنىشال ئۆيدىن چىقارغان كىشىنى جهننهتكه 
شكهن ئهجىر، ساۋاب، غهنىيمهت بىلهن بىرگه ئۆيگه قايتۇرۇشقا كىرگۈزۈشكه كېپىل بولدى، ياكى ئۇنى ئۇ ئېرى

كېپىل بولدى، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسته، ئالالھقا، ئۇنىڭ كىتابى قۇرئانغا ئىمان 
كهلتۈرۈپ، تهستىقلىغان، ئالالھنىڭ كهلىمىسىنى ئۈستۈن كۆتۈرۈش ئۈچۈن جىھاد قىلغان كىشى، ئهجىر، 

  .الىدۇ، جهننهتكه كىرىدۇغهنيمهتنىمۇ ئ
2986  ) ��� ( "$*RDI �$� nD y+i5 ) �� (./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 2986
سۆز  –تاالش قىلىش، داۋالىشىش، گهپ  –ھهر قېتىمقى مۇنازىرىلىشىشنىڭ، ده :  دېگهنمۇنداق 

نامازدۇر، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن، بۇ ھهسهن ھهدىسنىڭ مهنىسى؛  رهكهتتالىشىشنىڭ كاپارىتى، ئىككى 
  .ناماز ئوقۇشتۇر رهكهتمۇنازىرىلىشىشدىكى، داۋالىشىشدىكى گۇناھنىڭ ئۆچۈرۈلۈشى، كاپارىتى ئۈچۈن ئىككى 

2987  ) ���� ( p�$�F�� !'�� L p�$�F�� n�Z "'i5 ) G ( \� �  M�0�[ .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 2987

 2205شهيتانالر ئۈچۈن تۆگه بولىدۇ، شهيتانالر ئۈچۈن ئۆيلهر بولىدۇ، ئهبۇ داۋۇد، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
شهيتانالر ئۈچۈن بولغان تۆگه، كىشىلهر ھهدىس، سهھىھ، ساھابىالر بۇ ھهدىسنى مۇنداق شهرھىيلىدى،  –

يول ئۈستىده ئۆزىگه ئهگهشتۈرۈۋالىدىغان ئهمما ئۇنىڭغا كىشىلهرنى مىندۈرۈۋالمايدىغان، پهخىر ئۈچۈن باققان 
شهيتانالر ئۈچۈن بولغان ئۆيلهر بولسا، ھاجهتتىن زىياده سېلىنغان، بارلىق تاملىرى ئېسىل پهردىلهر . تۆگىدۇر

  .ياكى مۇنكهر ئىشالر ئۈچۈن سېلىنغان ئۆيلهردۇر بىلهن قاپالنغان،
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لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهلله رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 2988
بولۇپ قالىدۇ، ھهممىنى بويسۇندۇرغۇچى جهببار ئالالھ  هكناند دانهقىيامهت كۈنى بىر  زېمىن:  دېگهنمۇنداق 
سهپهر تهييارلىقىغا ناننى راستىلىغاندهك جهننهت ئهھلىگه زىياپهت  بېرىڭالرئۆز قولى بىلهن خۇددى  زېمىننى

 5000مۇسلىمنىڭ . ، راساليدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھقولغا يۆتكهپ –بېرىش ئۈچۈن قولدىن 
ھهدىسىده، قىيامهت ۋه جهننهتنىڭ سۈپىتىده بۇ ھهدىسنى كهلتۈرگهن، ئىمام نهۋهۋى بۇ ھهدىسكه شهرھى  –

چوڭ بىر دانه نان قىلىپ جهننهت ئهھلى ئۈچۈن زىياپهت بېرىدۇ،  زېمىننىيېزىپ، ئالالھتائاال قىيامهت كۈنى 
  .، ئالالھ قادىردۇر دېگهن ر بۇ نان بىلهن بىرگه كاال گۆشى، لهھهڭنىڭ جىگهر پارچىسىنى يهپ ناشتا قىلىدۇئۇال

 $[9�g � �+� nD >�QG ./$�(�	 �'0 "$D 	YZ f� �^F�$� E�R5 	y� ��1�	 "'i5 ) �� (½�$[ �� �   
لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه ھانئى . 2989

روھالر قۇش بولۇپ جهننهت دهرهخلىرىگه ئېسىلىپ يۈرىيدۇ، قىيامهت كۈنى بولغاندا ھهربىر :  دېگهنمۇنداق 
جان ئۆز جهسىدىگه كىرىدۇ، تهبرانى توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسنىڭ ئوخشىشىدا جهننهت ئهھلىنىڭ 

  .ھهدىس يۇقىرىدا ئۆتتى دېگهننهتته ئوتاليدۇ روھلىرى يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا جهن
 $�R� �_�R� W@*0 I$1�	 � "'*)$_*0 �_��  G�0 B L "'�'(0 �	�/� "'i5 ) �� (.0L$R/ �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاۋىيه . 2990
ئۇالرنىڭ خاتا سۆزلىرى جازالىشىدىن (ىقالر بولىدۇ، ئۇالر سۆز قىلىدۇ، نۇرغۇن ئهمىير، باشل:  دېگهنمۇنداق 
بهزىسىگه ئهگهشكهن ھالدا دوۋزاخقا چۈشۈپ كېتىدۇ،  –ئۇالرغا رهت قىلىنمايدۇ، ئۇالر بهزىسى ) قورقۇپ

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
2991  ) ���� (��Z "Ly��) �i� "LI9`�) .�9[ �+�A	 v� p� L �i1�� "'i5 $+�� �F  $1e	 �_1/ .0$z nD >» .0$z p�$ª � �i

 ) q (?�$/ �� ¥'  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهۋف ئىبنى مالىك . 2991

ا ئۇرۇش سىلهر بىلهن ئاق تهنلىكلهر يهنى رۇملۇقالر يهنى ئهھلى كىتابالر ئارىسىد:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
توختىتىش كېلىشىمى بولىدۇ، سۈلھى بولىدۇ، ئاندىن ئۇالر سىلهرگه خىيانهت قىلىپ، كېلىشىمنى بۇزۇپ، 

كىشىلىك قوشۇن  12000بايراق ئاستىدا قوشۇن تارتىپ كېلىدۇ، ھهربىر بايراق ئاستىدا  80سىلهرگه قارشى 
  .ھهدىس، سهھىھ – 22860د ھهدىس، ئهھمه – 4348ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 4085بار، ئىبنى ماجه 

���	 L ���	 $_�) ��i0 L n_2	 $_�) &º0 L ��R�	 $_�) W)�0 �$0� . $��	 890 p� "'i5:n*(�	)q (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 2992

ئالدىدا بىر نهچچه كۈنلهر بولۇپ، بۇ كۈنلهرده ئىلىم كۆتۈرۈلۈپ قىيامهتنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كېتىپ، نادانلىق، جاھىللىق چۈشۈرۈلىدۇ، بۇ كۈنلهرده ئۇرۇش، قىرغىنچىلىق يۈز بېرىدۇ، ئىبنى ماجه 

  .توپلىغان، سهھىھ
2993  ) ���� ($D j�k L $1/�/ $_�) ng��	 �@m0 ��wa	 n���	 Wr(D ¹) . $��	 890 p� "'i5 	�)$D �@m0 L $1/�/ j�k L 	�)
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 2993

 –تنه قىيامهتنىڭ ئالدىدا زۇلمهتلىك قاراڭغۇ كېچىنىڭ پارچىسىدهك دهھشهتلىك قهبىھ پى:  دېگهنمۇنداق 
كىشى مۆئمىن تاڭ ئاتقۇزۇپ، كاپىر بولۇپ كهچ قىلىدۇ، مۆئمىن ھالدا پاساتالردا  –بولىدۇ، ئۇ پىتنه پاسات 

دىننى، ئىماننى دۇنيانىڭ ئهرزىمهس  قهۋملهركهچ قىلىپ، كاپىرغا ئايلىنىپ تاڭ ئاتقۇزىدۇ، نۇرغۇن 
  .نهرسىلىرىگه سېتىۋېتىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋھۈزهيفه . 2994

جهھهننهمنىڭ ئىشىكلىرىگه چاقىرىدىغان چاقىرىقچى، دهۋهتچىلهر بولىدۇ، كىم ئۇالرنىڭ :  دېگهنمۇنداق 
چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشسا جاۋاب بهرسه، ئۇالر ئۇنى جهھهننهمگه تاشلىۋېتىدۇ، ئۇالر بىزنىڭ تىرمىزىدىكى يهنى 

بولۇپ، بىزنىڭ تىلىمىز ئهرهب تىلى بىلهن سۆزلهيدۇ، شۇ چاغدا  قهۋمتهنلىكلهردىن بولغان  سېرىق
مۇسۇلمانالر جامائىتىنى، ئۇالرنىڭ ئىمامىنى، خهلىپىسىنى الزىم تۇت، ئهگهر مۇسۇلمانالرغا جامائهت، ئىمام، 

زلىرىنى چايناپ، يهپ ئايرىلغىن، گهرچه سهن دهرهخ يىلتى ھهممىسىدىنخهلىپه بولمىسا، شۇ پىرقىنىڭ 
يهنى، گهرچه سهن دهرهخ يىلتىزلىرىنى چايناپ، . (قالساڭمۇ، سىنى ئۆلۈم تاپقانغا قهدهر شۇ ھالهتته  تۇرغىن

ئىبنى ماجه ) تۇرمۇش كهچۈرسهڭمۇ، شۇ ھالهتته سېنى ئۆلۈم تاپسۇن، ئۇ ئازغۇن پىرقىلهرگه ھهرگىز ئهگهشمه
  .وخشىشى بارقاتارلىقالر توپلىغان، سهھىھ، مۇسلىمدا ئ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھۈزهيفه . 2995

بۇندىن كېيىن، سۈلھى، كېلىشىملهر خالىس ياخشىلىق ئۈستىده بولماي، ھىقده، ھهسهد، :  دېگهنمۇنداق 
، كىشىلهرنىڭ قهلبى، ئهسلى ھالىتىگه  دېگهنلىك نۇقسانالر، ئارىالشما نهرسىه ئۈستىده بولىدۇ، بۇ

 زېمىنداقايتمايدۇ، خىيانهت قىلىدۇ، ئاندىن دوۋزاخقا، زااللهتكه چاقىرىدىغانالر بولىدۇ، شۇ كۈنلهرده 
ئالالھنىڭ ئىسالم خهلىپىسىنى كۆرسهڭ، گهرچه ئۇ مېلىڭنى ئېلىۋالسىمۇ، جىسمىڭنى جاراھهتلهندۈرسىمۇ شۇ 

ئىچكىرىگه قېچىپ كهتكىن، گهرچه سهن  زېمىننىڭ، ئهگهر خهلىپه كۆرمىسهڭ، خهلىپىنى الزىم تۇت
دهرهخنىڭ يىلتىزلىرىنى چايناپ ھايات كهچۈرسهڭمۇ، ئۇالرغا ئهگهشمه، بۇ تۇرمۇشۇڭ ئۇالرغا ئهگهشكهندىن 

  .ھهدىس، ھهسهن – 3969، ئىبنى ماجه ھهدىس – 22333ھهدىس، ئهھمهد  – 3706ياخشىدۇر، ئهبۇ داۋۇد 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهئهبۇ ھۈرهيره . 2996

يهنى كاڭلىرىنى قۇسۇپ، تۈۋرۈكلهردهك ئالتۇن سىنى ىپارئۆزىنىڭ جىگهر  زېمىن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كۈمۈشلهرنى تاشالپ بېرىدۇ، ئاندىن قاتىل كېلىپ، مهن مانا مۇشۇنى دهپ قاتىللىق قىلغان دهيدۇ،  –

ئىدىم دهيدۇ، ئوغرى كېلىپ،  ئۈزگهن، تۇغقانلىقنى رهھىم – سىيلهئۈچۈن  قاراقچى كېلىپ، مهن مۇشۇنىڭ
كۈمۈشتىن  –مېنىڭ قولۇم مۇشۇنى دهپ كېسىلگهن دهيدۇ، ئاندىن ئۇالر ئۇنى قالدۇرۇپ قويىدۇ، بۇ ئالتۇن 

  .ھهدىس، سهھىھ – 2124ھهدىس، تىرمىزى  – 1683نهرسه ئالمايدۇ، نهسهئى، مۇسلىم  ھېچ
) 91  .<I$/ ��´ E�$� p*+{$r�	 KL� $_�*(�) p��a	 p� .<� ) G � (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىيد . 2997
ى بىر مۇسۇلمانالر ئارىسىدا تهپرىقچىلىق، بۆلگۈنچىلىك يۈز بهرگهنده، تهپرىقچى، بۆلگۈنچ:  دېگهنمۇنداق 

قوشۇن ئوتتۇرىغا چىقىدۇ، ئۇالرنى ئىككى تائىپىنىڭ ھهقكه يېقىنراقى، ئهالراقى ئۆلتۈرىدۇ، يهنى 
 – 7007قېتىم كېلىدۇ،  10ھهدىس، بۇ ھهدىس، بۇخارىدا  – 1767ھهقىقهتچىلهر غهلىبه قىلىدۇ، مۇسلىم 

ھهدىس، ئهھمهد  – 165ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 4136ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 4032ھهدىس، نهسهئى 
  .ھهدىس، سهھىھ، ئالىمالر خاتا پىرقه، خاۋارىچالر بۇالرنى ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ باستۇردى دېدى – 10855
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ى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان . 2998
 زېمىنھهقىقهتهن ) ياكى يېتىۋېرىڭالر(بىرهر نهرسه سالماستىن، ناماز ئوقۇۋېرىڭالر،  زېمىنغا:  دېگهنمۇنداق 

شهپقهت قىلىپ، سىلهرگه ياخشىلىق  –سىلهرگه خۇددى ئاتا، بالىسىغا كۆيۈنگهندهك  كۆيۈنىدۇ، رهھىم 
شهرھىنى يازغان، ئىمام  يۇقىرىقى، ۋه  دېگهنهن قىلىدۇ، تهبرانى، سهغىيردا توپلىغان، ئىمام سۇيۇتى ھهس

  .ئهلبانى سهھىھ دېدى
2999  ) ���� ( O���	 �/ "$�YA	 L 	'(F1*,	 L 	'��´ ) n� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 2999

سۇ ئېلىڭالر، ئىككى قۇالق،  بۇرنۇڭالرغاچايقاڭالر،  ئېغىزىڭالرنىتته تاھاره:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .قىلىنىدۇ، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ مهسىھباشنىڭ جۈملىسىدىن، يهنى 

3000  ) ���� ( Å�< �$10 B L 8$1�  �$15 ) 9R, ��	 (N,�/ ���	 �   
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ۇكىقىلىنىد ۋايهترى رهھمهھۇلالھدىنھهسهنۇلبهسهرى . 3000

ھهدىسنى ئىبنى سهئىد توپلىغان  بۇمېنىڭ ئىككى كۆزۈم ئۇخاليدۇ، قهلبىم ئۇخلىمايدۇ، :  دېگهنمۇنداق 
، چۈنكى، بۇ ھهدىسنىڭ باشقا  دېگهن، ئىمام ئهلبانى سهھىھ  دېگهنبولۇپ، ئىمام سۇيۇتى زهئىپ 

  .ن بۇ سهھىھۇلغهيرى بولىدۇھهدىسلهردىن شاھىدى بار، شۇنىڭ ئۈچۈ
 .@�ma	 I9< 4�  ~m�	 &º0 L .��a	 I9< 4�  �$��	 �/ .�'Ra	 &º5 ) "$�+, �� ���	 (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3001
چىقىمنىڭ، سېلىنغان مهبلهغنىڭ مىقدارىدا چۈشىدۇ، سهۋرىمۇ ياردهم ئاسماندىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ھهسهن ئىبنى سوفيان ) سهۋرى قىاللمىغۇدهك باال، مۇسىبهت يوق(مۇسىبهتنىڭ مىقدارىدا نازىل بولىدۇ، 
ئهجىر، ساۋابالر بېرىلىدۇ، نىيهتكه،  شۇنچىلىكتوپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسدىن قانچىلىك قىلساق، 

  .ۆپهيتىپ بېرىلىدۇ، بهرىكهت بېرىلىدۇئىخالسقا ئاساسهن ك
3002  ) ���� ( �1/ ~(�	 3	u  ./$  "h) &'@�	 �/ 	'[º5 ) < (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3002
نىڭ ھهممىسى سۈيدۈكتىن بولىدۇ، سۈيدۈكتىن ساقلىنىڭالر، ھهقىقهتهن قهبره ئازابى:  دېگهنمۇنداق 

  . دېگهن، ئىمام ئهلبانى سهھىھ  دېگهندارىقۇتنى توپلىغان، ئىمام سۇيۇتى ھهسهن 
W�IA M��a	 �i15 : P	90 >��5 �09�	 !	u� �+Á$) $_109� L $�$2 L $_@�� L $�$a ) q " G � (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايئهبۇ ھۈرهيره . 3003
ئايال كىشى تۆت نهرسىنىڭ جهھتىدىن نىكاھلىنىدۇ، مېلى ئۈچۈن، ھهسهب يۈز :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئابرۇي، ئىناۋىتى ئۈچۈن، جامالى ئۈچۈن، دىنى ئۈچۈن نىكاھالپ ئېلىنىدۇ، گهرچه ئىككى قولۇڭ توپا  –
مۇشهققهتته قالساڭمۇ، دىن ئىگىسىنى ئېلىش بىلهن زهپهر قۇچقىن، غهلىبه  –بولسىمۇ يهنى قاتتىق جاپا 

بهيھهقى، ئهبۇ ) دۇنيا بىلهن چىراي گۈزهللىكىنى قويۇپ، دىنى، ئىمانى بارنى ئال –يهنى مال (قىلغىن، 
  .داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه ھهتتا بۇخارى، مۇسلىممۇ توپلىغان، سهھىھ

3004  ) ��� ( 	'�$» 	LG$� ) d ( M�0�[ \� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3004

 –ساالم بېرىشىپ تۇرۇڭالر، شۇنداق قىلغاندا بىر  –ئۆزئارا ھهدىي، سوۋغا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ۈچىيىدۇ، ئهبۇ يهئال توپلىغان، ئىمام ، مۇھهببهت، دوستلىقىڭالر ككۆرىسىلهرياخشى  بىرىڭالرنى

  . دېدىجااللۇددىيىن سۇيۇتى سۆز قىلمىغان، ئىمام ناسىرۇددىن ئهلبانى ھهسهن 
3005 )���� (M�/ .{$/ �'0 nD ���Z 3'5� sh) K$R5 �	 KZ 	'�'5)9Q(�  ��	 �   
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 3005
قىلىمهن،  تهۋبهقېتىم  100قىلىڭالر، ھهقىقهتهن مهنمۇ ھهر كۈنى ئالالھقا  تهۋبهئالالھتائاالغا :  دېگهنمۇنداق 

  .بۇخارى، ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ
3006  ) ���� (5 B L �1`�	 ��	�/ � 	'�� L �1`�	 �'� �/ 	'U�'*5 B L n��	 �'� �/ 	'U�'5 n��	 PI$@/ � 	'�m ) ! G ��

 q ( �	~�	 �  ) q � �� (M�� �� ��$g �   
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن جابىر ئىبنى سۇمرهت  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى . 3006

،  دهيېگهنتۆگه گۆشىنى :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
تۆگه تاھارهت ئېلىڭالر، قوي گۆشىدىن تاھارهت ئالمىساڭالرمۇ بولىدۇ، قوينىڭ قوتانلىرىدا ناماز ئوقۇۋېرىڭالر، 

، ئالالھ  ھېكمهتقوتانلىرىدا ناماز ئوقۇماڭالر، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ، 
  .ئىبارهتبويسۇنۇشتىن  رهسۇلىغاۋه 

سهھىھ ھهدىسدىن ئهھمهد ئىبنى ھهمبهل، يهھيا ئىبنى مهئىيىن، ئىسھاق ئىبنى مۇنزىر، ئىبنى بۇ 
جۇمھۇر ئالىمالر تۆت . ، تاھارىتى سۇنىدۇ، تاھارهت ئالىدۇ دېدىيېسهخۇزهيمه قاتارلىقالر تۆگه گۆشىنى 

هبۇ ئۇمامه، جۇمھۇر خهلىپه، ئىبنى مهسئۇد، ئبنى ئابباس، ئۇبهي، ئهبۇ دهردائى، ئهبۇ تهلھه، ئامىر، ئ
، تاھارهت سۇنمايدۇ، تاھارهت يېسهتۆگه گۆشىنى  رهھمهھۇلالھالرتابىئىنالر، مالىك، ئهبۇ ھهنىيفه، شافىئى 

ئېتىش، ئىككى ئىشنىڭ ئاخىرى  تهرك، دهلىلى، ئوت تهگكهن نهرسىدىن تاھارهت ئېلىشنى  دېگهنئالمايدۇ 
كۈچكه ئىگه ئهمهس، بۇ دائىرىگه تۆگه گۆشىمۇ كىرىدۇ بولدى، يهنى تاھارهت ئېلىنمايدۇ،تاھارهت ئېلىش 

دېدى، بۇ ھهدىسنى ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، ئىمام نهۋهۋى، بۇ ھهدىس ئام ، تۆگه 
گۆشىدىكى ھهدىس خاس، خاسقا ئهمهل قىلىنىدۇ دېدى، توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ، ۋهلالھۇ ئهئلهم، تۆگه 

ىماڭالر، ئالمىسا ئۇ تۆت خهلىپه، تابىئىنالر، ئۈچ ئىمامالر يولىدا ماڭغان بولىدۇ گۆشىدىن تاھارهتنى ئالسا توس
  .ن ئېلىندىىمۇسلىمنىڭ شهرھىسىد.سۆز قىلماڭالر
3007  ) ���� ( I$1�	 >�/ $É 	'U�'5 ) " � �� ( M�0�[ \� �  ) q � �� ( .F{$  � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنئهبۇ ھۈرهيره . 3007

ئوت تهگكهن نهرسىدىن تاھارهت ئېلىڭالر، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، تاھارىتى سۇنىدۇ، يېسه كاۋاپ، يېسهماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسدىن، تۆگه، كاال گۆشلىرىنى 

« ئهمما، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، ھهدىسته ھۆكۈم چىقاتتى،  دېگهنتاھارهت ئالىدۇ 
بار، يهنى  دېگهن» رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئاخىرقى ئىشى تاھارهتنى ئالماسلىق بولدى

 يېسه كاۋاپ، يېسهكۈچكه ئىگه ئىش بولسا، گۆش . ھهدىس مهنسۇخ، كۈچكه ئىگه ئهمهس - يۇقىرىقىبۇ 
بولدى، ئهبۇ داۋۇدنىڭ، مۇسلىمنىڭ شهرھىسىدىن،  دېگهن بولىدۇۇ، تاھارهت ئالمىسىمۇ تاھارىتى سۇنمايد

  .نهسهئىدىن ئېلىندى
3008  ) ��� ( �� ��Y B �D ��u�	 �/ �{$*�	 ) q ( G'R�/ ��	 �  ) ��i�	 (9�R, \� �   
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد، ئهبۇ سهئىد . 3008

قىلىپ تۇرغۇچى، گۇناھى يوق كىشىگه ئوخشايدۇ،  تهۋبهگۇناھدىن :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ئۇيغۇن قىلىشى الزىم، دهرھال قول  شهرتكهتهلهپكه اليىق  تهۋبىنىئىبنى ماجه، ھهكىيىم توپلىغان، ھهسهن، 

  .ققىنى بېرىشتهكتارتىش، قايتا قىلماسلىق، پۇشايمان قىلىش، كىشى ھه
3009  ) ���� ( M�Qo	 n  � BZ yQ �jV nD � MG�*�	 ) �[ P G ( 9R, � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 3009

ىق بهك ياخشى، لېكىن، ھهربىر ئىشتا ھهربىر نهرسىده تهمكىنلىك، ئالدىراڭغۇلۇق قىلماسل:  دېگهنمۇنداق 
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ھهدىس، ھاكىم، بهيھهقى  – 4176ئاخىرهت ئهمهللىرىده ئىبادهتلهرده ئالدىراش بهك ياخشى، ئهبۇ داۋۇد 
  .توپلىغان، سهھىھ

 M'@1�	 �/ 	�bg �0�F  L .R�I� �/ �bg ���	 >��	 L G$m*<B	 L MG�*�	)�$���	 �� 9�� �� 9@  ( �	9@   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رجهس ئابدۇلالھ ئىبنى سى. 3010

بولۇش،  ئوتتۇرھالئالدىرىماسلىق، تهمكىنلىك، ئىشالردا نورمال، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ئابدۇ ئىبنى ھۇمهيد، تهبرانى، . دۇر24/1بىر پارچىسىدۇر،  پارچىسىنىڭ 24پهيغهمبهرلىكنىڭ 

  .سى توپلىغان، سهھىھزىيائۇلمهقده
3011  ) ��� ( "$r�F�	 �/ .�^R�	 L �	 �/ s-*�	 ) �[ (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3011

  .ھهقى توپلىغان، ھهسهن، ئالدىراڭغۇلۇق شهيتاندىندۇر، بهيتهمكىنلىك، ئالالھتائاال تهرهپتىندۇر: دېگهنمۇنداق 
 d$r*,	 $/ �wi��) �D9�� 3�$�5 	Yh) "$r�F�	 �/ MNm�	 � 3¸$�*�	 ) �� ! (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3012
نامازدا ئهسنىمهكچى  بېرىڭالرىن بولىدۇ، نامازدا تۇرۇپ ئهسنهش، شهيتان تهرهپد:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھقادىر بولىشىچه توختىۋالسۇن) يهنى ئهسنهش تۇتۇپ كهتسه(بولسا، 
 ) ���� (&$< 	YZ �D9�� "h) d$r*,	 $/ qGy�) �D9�� 3�$�5 	Yh) "$r�F�	 �/ 3¸$�*�	 : "$r�F�	 �1/ ?�� $[ ) � (�0�[ \� � M  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3013
يهنى (ئهسنىمهكچى بولسا،  بېرىڭالر. ئهسنهش، شهيتان تهرهپدىن بولىدۇ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

›› !!اھــــ‹‹ئهسنىگهنده  بېرىڭالرئهگهر .قادىر بولىشىچه توختىۋالسۇن) ئهسنهش تۇتۇپ كهتسه
  .توپلىغان،سهھىھ بهيھهقى.كېتىدۇ كۈلۈپ،شهيتان ئۇنىڭدىن دېسه

3014  ) ��� ( L �	 �iF0 B O$1�	 �iF0 B �/ L y�i�	 �iF0 B n��(�	 �iF0 B �/ L �+D $_D�5 L �iV �	 .R1� �9�*�	
 3	u  .<�+�	 L .D�� . $2	 ) �[ (yF� �� "$R1�	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇشهيىر  نۇئمان ئىبنى. 3014
يهنى (قىلىشتۇر، شۈكرېى باشقىالرغا سۆزلهپ بېرىش،  نېئمىتىنىئالالھنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قىلماسلىق،  ئېتىراپ، ئېتىش تهركئۇنى ) قىلىپ سۆزلهش ئېتىراپ نېئمهتلىرىنىئالالھنىڭ ئۇنىڭغا بهرگهن 
قىلىشتۇر، ئازغا شۈكرى قىلمىغان كىشى كۆپكىمۇ شۈكرى قىلمايدۇ، كىشىلهرنىڭ قىلىپ  كۇفرىلىق نېئمهتكه

 ››خهيرلالھۇ جازاكه‹‹(كىشى  دېمىگهنبهرگهن ياخشىلىقلىرىغا تهشهككۈرنى بىلدۈرمىگهن رهھمهت 
بهرىكهتتۇر، تهپرىقچىلىق، ئمهتلىرىگىمۇ شۈكرى قىلمايدۇ، جامائهت ېمىگهن كىشى ئالالھنىڭ نېد

  .بۆلگۈنچىلىك ئازابتۇر، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
3015  ) ���� ( �$�1�� E�+m*�	 L &$g��� ��@�*�	 ) �� (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3015

تهسبىھ ئهرلهرگه، چاۋاك قولدىن ئاۋاز ) بولغاندا زۆرۈر، جاۋاب بېرىش نامازدىكى چاغدا: ( دېگهنمۇنداق 
  .چىقىرىش، ئايالالرغا دۇرۇس بولىدۇ، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

3016  ) ���� ( �0I	'0 "� �5I$+D L .U�rQ 9^�a	 � n+*�	 ) G (��� �   
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3016

مهسجىدگه تۈكۈرۈش خاتالىقدۇر، ئۇنىڭ كاپارىتى تۈكۈرۈكنى كۆمۈۋېتىشتۇر، ئهبۇ داۋۇد :  دېگهنمۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

 $_�*�D $¬9R� M�	�(�	 L M�Qo	 � �� L KLA	 � W@, �r+�	 � y@i*�	 ) G (�  ��	 �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھئىبنى ئۆمهر . 3017
ئېيتىلىدۇ،  تهكبىربهش  رهكهتتهيهتته، ئىككىنچى  رهكهتتهروزا ھېيت نامىزىدا بىرىنچى :  دېگهنمۇنداق 

لدىدا ھهدىس، بۇ ھهدىسنىڭ ئا – 971كېيىن ئوقۇلىدۇ، ئهبۇ داۋۇد  تهكبىردىنقىرائهت  رهكهتتهھهر ئىككى 
  .قۇربان ھېيت نامىزىمۇ مۇشۇنىڭغا ئىشاش خاتىرلهنگهن، ھهسهن

3018  ) ��� ( "b�	 �R@� �[u5 �0�a	 G	�+� .¶ .1�@�*�	 ) � �� (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3018

قايغۇالرنى يوقىتىدۇ،  –نىڭ يۈرىكىنى راھهتلهندۈرىدۇ، ئۇ بىر قىسىم غهم ھالۋا كېسهل:  دېگهنمۇنداق 
ھهدىس، بهيھهقىالر توپلىغان،  – 4106ھهدىس، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، بۇخارى، مۇسلىم  – 24036ئهھمهد 

  .سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3019

شاش باراۋهر ھالدا ، ئارپا  ئارپىغا، تۇز تۇزغا ئوخغدايغا ۇغداي بۇبخورما خورمىغا، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كىم زىياده بهرسه، زىياده ئالسا، جهزمهن جازانه، ئۆسۈم . قولغا ئالماشسا، سېتىلسا جازانه بولمايدۇ –قولدىن 

يهنى (لېكىن، تۈرلىرى ئالمىشىپ كهتسه، كېرهك يوق، جازانه، ئۆسۈم بولمايدۇ، . قىلغان بولىدۇ
ھهدىس،  – 4491ھهدىس، نهسهئى . 2972مۇسلىم ). ئالماشتۇرۇپ، سودا قىلساڭالر بولىدۇ يۇقىرىقىالرنى
  .ھهدىس سهھىھ – 1144ھهدىس،  – 2246ئىبنى ماجه 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهئهممار ئىبنى ياسىر . 3020

يۈز ئۈچۈن بىر ئۇرۇشتۇر، ئىككى قول ئۈچۈن يهنه بىر ئۇرۇشتۇر،  دېگهنتهيهممۇم :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ر يهنى سۇ بولمىسا ياكى كېسهل بولۇپ قالسا، ئىككى قولىنى پاك تۇپراققا بى. (ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

ئورنىدىكى  تاھارهت، بۇ  دېيىلىدۇمانا بۇ تهيهممۇم ) ئۇرۇپ، يۈزىنى، يهنه بىر ئۇرۇپ ئىككى قولىنى سىاليدۇ
  .ئوخشاش پهرىزدۇر، بۇيرۇقى، چۈنكى، بۇمۇ ئالالھنىڭ تاھارهت ئالغانغا ئوخشاش ناماز ئوقۇۋېرىڭ. تاھارهتتۇر

  
  ىسلهربىلهن باشالنغان سهھىھ ھهد ھهرپى) �(سه  چېكىتلىكئۈچ 

  سۆز بىلهن باشالنغان ھهدىسلهر دېگهنئۈچ 
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه، ئىبنى مهسئۇد، ئهبۇ ئۇمامه . 3021

مهن سىلهرگه ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىپ تۇرۇپ سۆزلهپ :  دېگهنهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق سهللهلالھۇ ئ
  .بېرىدىغان ئۈچ ئىش باردۇر

يوق كىشىگه  نېسىۋىسى، ئۈلۈشى بار كىشىنى، ئىسالم دىنىدا  نېسىۋىسىئالالھتائاال ئىسالم دىنىدا . 1
بۇ ئۈچ ئىش بار . (ز، زاكات، روزا تۇتۇش، ناماۈچتۇرئ نېسىۋىلهرئىسالم دىنىدىكى . ئوخشاش قىلمايدۇ

  )كىشىلهر بۇ ئۈچ ئىش يوق كىشىگه ھهرگىز ئوخشاشمايدۇ، مهڭگۈ باراۋهر ئهمهس
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ئالالھتائاال بۇ دۇنيادا بىرهر بهندىسىگه ئىگه بولسا، قىيامهت كۈنى ئۇ بهندىگه باشقا بىرسىنى ئىگه . 2
نى ئۆزىدىن باشقا كىشىنى ئىگه قىلىپ قويۇش ئۈچۈن ئۇ بهندىگه بۇ دۇنيادا قىيامهت كۈ(قىلىپ قويمايدۇ، 

  )ئىگه بولغان ئهمهس، پهقهت ئۆزىال ئىگه بولىدۇ
 قهۋملهرئالالھ يولىدا ياخشى كۆرۈپ، دوست تۇتسا، ئالالھ ئۇ كىشىنى شۇ  قهۋمنىبىر كىشى بىرهر . 3

  .ماسلىقىمنى ئۈمىد قىلىمهنبىلهن بىلله قىلىپ قويىدۇ، تۆتىنچى ئىشقا قهسهم قىلسام، گۇناھكار بولۇپ قال
ياپقان  نۇقسانلىرىنى –تۆتىنچى ئىش بولسا، ئالالھتائاال بۇ دۇنيادا بىرهر بهندىنىڭ گۇناھىنى، ئهيىب 

ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم، بهيھهقى، ئهبۇ يهئال، . بولسا، قىيامهت كۈنىمۇ چوقۇم ياپىدۇ، رهسۋا قىلمايدۇ
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

4�  ¥$Q� �Ne ®/� : I9(�$� �0ui5 L "$r���	 ��� L �	'�A$� �$(�*,B	 ) �� �� (M�� �� ��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر ئىبنى سۇمرهت . 3022

  .مهن ئۈممىتىمگه ئهنسىرهيدىغان ئۈچ ئىش بار:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ۇلتۇزالر بىلهن سۇ تهلهپ قىلىشىئۇالرنىڭ ي. 1
  .سۇلتان، پادىشاھىنىڭ زۇلۇم قىلىشى. 2
  .تهقدىرنى ئىنكار قىلىشى، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ. 3
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3023

ئۈچ نهرسه چىقسا، ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئىمان كهلتۈرمىگهن، ئىماندا بىرهر ياخشىلىق :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
چۈنكى، بۇ ئۈچ نهرسه (مهنپهئهت قىلمايدۇ،  –لىقلىرى پايدا قىلىپ باقمىغان كىشىلهرگه ئىمانى ياخشى

  ).قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرى
  .دهججالنىڭ چىقىشى. 2. كۈننىڭ كىرگهن جايىدىن چىقىشى. 1
مهنپهئهت بهرمهيدۇ، مۇسلىم،  –سۆزلهيدىغان ھايۋىنى چىقسا، ھېچ كىشىگه ئىمان پايدا  زېمىننىڭ. 3

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ كهبشه ئهنمارى . 3024
مهن ئۈچ ئىشقا قهسهم قىلىمهن، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سهدىقه، زاكات :  دېگهنم مۇنداق ۋهسهلله

قىلسا، ئالالھتائاال ئۇ  سهۋربهرگهنگه مال كامالپ قالمايدۇ، ھهرقانداق بىر بهنده ئۆزىگه قىلىنغان زۇلۇمغا 
نى ئاچسا، ئالالھ ئۇ كىشىگه بهندىگه ئىززهتنى زىياده قىلىدۇ، ھهرقانداق بىر بهنده سائىللىققا بىر ئىشىك

پېقىرلىقنىڭ ئىشىكىنى ئاچىدۇ، مهن سىلهرگه بىر ھهدىس سۆزلهپ بېرهي، ئۇنى ئوبدان يادا ئېلىڭالر، 
ھهقىقهتهن دۇنيا تۆت نهپهر كىشى ئۈچۈندۇر، بىر بهندىگه ئالالھتائاال مال بىلهن ئىلىمنى، رىزىق بېرىدۇ، 

رهھىم قىلىدۇ، ئالالھ  – سىيلهگارىدىن قورقۇپ، تهقۋالىق قىلىدۇ، ئۇ بهنده بۇ مال بىلهن ئىلىمدا پهرۋهردى
يهنه بىر . ئۈچۈنال  ھهق، توغرا ئهمهللهرنى قىلىدۇ، مانا بۇ كىشى مهنزىللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلىده بولىدۇ

 بهندىگه ئالالھتائاال ئىلىمنى رىزىق بېرىپ، مالنى بولسا، رىزىق بهرمهيدۇ، بۇ بهندىنىڭ نىيىتى سهمىمىي،
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سادىق، راستچىل بولۇپ، مۇنداق دهيدۇ، كاشكى، مېنىڭمۇ مېلىم بولغان بولسا، پاالنىنىڭ ياخشى 
بۇ كىشى نىيىتى بويىچه بىر تهرهپ قىلىنىدۇ، ئاشۇ ياخشى ئهمهل قىلغان كىشى بىلهن ! ئهمهللىرىنى قىالتتىم

دۇنيا بېرىپ، ئىلىم  –ئاال مال يهنه بىر بهندىگه ئالالھتا. بۇنىڭ ئهجىر، ساۋابى باراۋهر، ئوخشاش بولىدۇ
 –دۇنياسىدا ئىلىمسىز پاتقاققا پېتىپ، قااليمىقان تهسهررۇپ قىلىدۇ، مال  –بهرمهيدۇ، بۇ كىشى مال 

قىلمايدۇ، ئالالھ ئۈچۈن ئۇ  رهھىم – سىيلهدۇنياسىدا پهرۋهردىگارىدىن قورقمايدۇ، تهقۋالىق قىلمايدۇ، 
يهنه بىر . ا بۇ كىشى مهنزىللهرنىڭ ئهڭ نىجىس، يامىنىدا بولىدۇمالالردا ھهق ئهمهللهرنى قىلمايدۇ، مان

دۇنيالىرىم  –ئىلىمسىز مۇنداق دهيدۇ، كاشكى مېنىڭمۇ مال  بۇبهندىگه ئالالھتائاال مالمۇ، ئىلىممۇ بهرمهيدۇ، 
ىمۇ نىيىتى بۇ بهند) بۇ پاالنى يامان كىشى بولۇپ، ئهمهللىرىمۇ يامان! (بولسا، پاالنىدهك ئهمهللهرنى قىالتتىم

بويىچه بىر تهرهپ قىلىنىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئاشۇ يامان ئهمهل قىلغان كىشىنىڭ گۇناھى باراۋهر، ئوخشاش 
ياكى ئهجىرده باراۋهر ئوخشاش بولىدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى ) چۈنكى، بۇ رازى بولۇپ ئارزۇ قىلدى(بولىدۇ، 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف . 3025

ئۈچ نهرسىگه ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، سهدىقه، زاكات :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
بهرگهندىن، مال ھهرگىز كامالپ كهتمهيدۇ، سهدىقه قىلىڭالر، بىر كىشى ئۆزىگه قىلىنغان زۇلۇمنى ئهپۇ 

زىياده قىلىۋېتىدۇ، ئهپۇ قىلىڭالر، ئالالھ سىلهرگه ئىززهتنى زىياده  قىلسا، ئالالھ ئۇ كىشىگه ئىززهتنى
قىلىۋېتىدۇ، بىر كىشى ئۆزىگه، سائىللىقنىڭ، دىۋانىلىقنىڭ ئىشىكىنى ئاچسا، ئالال ئۇ كىشىگه پېقىرلىقنىڭ 

  .ئىشىكىنى ئاچىدۇ، ئىبنى ئهبۇددۇنيا توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبهت ئىبنى ئامىر . 3026

پا بولۇپ قالسا، ئاشۇ ئۈچ ئۈچ نهرسه بولۇپ، ئهگهر بىرهر نهرسىده كېسهلگه شى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .نهرسىده بولىدۇ

ئوتتا داغالپ داۋاالش، بۇ كىشىگه ئهلهم، ئاغرىقنى . 3ھهسهل ئىچىپ بېرىش، . 2قان ئالدۇرۇش، 
  .، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھيهتكۈزىدۇ، مهن ئوتتا داغالپ داۋاالشنى ياقتۇرمايمهن، ياخشى كۆرۈپمۇ كهتمهيمهن

9g ��b[ L 9g �[9g �Ne :�	 .Rg��	 L �Nr�	 L �$i1 ) q ! G (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3027

ئۈچ نهرسىنىڭ راستىمۇ راست، چاخچىقىمۇ راست، بىرى نىكاھ، ئىككىنچى تاالق، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
چىنىڭ ئايالىغا قايتىۋېلىشى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، ئۈچىنچى رهجئى تاالق قىلغۇ

قىلىپ نىكاھ ئوقۇسا، تاالق قىلسا، تاالق قىلغۇچى ئايالىغا قايتىۋالسا، بۇ چاقچاق بۇ ھهدىسدىن، . ھهسهن
  .راستتۇرراستقا ئوخشاشتۇر، 

3028  ) ���� (���/ nD 4�  E� �Ne : P	'��	 L .R2	 �'0 n�`�	 ��r�	 L ) ² (ngI �   
ئۈچ نهرسه مۇسۇلمانالر :  دېگهنبىر ساھابىدىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 3028

خۇشپۇراق ئهتىر ئىستېمال قىلىش، . 3مىسۋاك سېلىش، . 2كۈنى يۇيۇنۇش،  جۈمه. 1ئۈستىگه ھهق بولدى، 
  .هبۇ شهيبه توپلىغان، سهھىھبۇ ئۈچ نهرسه، مۇسۇلمانالرنىڭ مهجبۇرىيىتىدۇر، ئ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ناپىئ ئىبنى ئابدۇھارس . 3029
سائادىتىدۇر،  –ئۈچ خىسلهت ئىش مۇسۇلماننىڭ بۇ دۇنيادىكى بهخت :  دېگهنهللهم مۇنداق ئهلهيھى ۋهس

، كهڭرى ئۆي، تۇرالغۇ جاي، مۇاليىم ياخشى مهركهپ، يهنى مېنىدىغان ئۇالغ، ئهھمهد، قوشنا سالىھ، ياخشى 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

!$�$^*�/ !	' G �Ne :' G L �'�wa	 M' G L �{$m�	 M' G �)$�a	 M ) �[ E  ( M�0�[ \� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3030

بولىدۇ، روزا تۇتقۇچىنىڭ دۇئاسى، زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ  ئىجابهتئۈچ دۇئا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ۇقهيىلى توپلىغان، سهھىھدۇئاسى، مۇساپىرنىڭ دۇئاسى، بهيھهقى، ئ

�_�) ?V B !$�$^*�/ !	' G �Ne : �'�wa	 M' G L �)$�a	 M' G L q9�L 4�  9�	'�	 M' G ) ! G 9Q �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3031

ئانىالرنىڭ بالىسىغا قىلغان دۇئاسى،  –بولىدۇ، ئاتا  ئىجابهتا شهكسىز ئۈچ دۇئ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
مۇساپىرنىڭ دۇئاسى، زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، بۇخارى ئهدهپته 

  .توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3032
ئانىنىڭ  –بولىدۇ، ئاتا  ئىجابهتئۈچ دۇئا ھهرگىز رهت قىلىنمايدۇ، يهنى قايتۇرۇلماي :  دېگهنمۇنداق 
  .مۇساپىرنىڭ، روزا تۇتقۇچىنىڭ دۇئاسى، ئهبۇلھهسهن، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، ھهسهن قىلغان دۇئاسى، بالىسىغا

�_�) ?V B �� 3$^*�0 !	' G �Ne : q9�'� 9�	'�	 M' G L �)$�a	 M' G L �'�wa	 M' G ) q (M�0�[ \� �   
لهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3033

قىلىنىدۇ، زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ، مۇساپىرنىڭ، ئاتا  ئىجابهتئۈچ دۇئا شهكسىز :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئانىنىڭ بالىسىغا قىلغان دۇئاسى، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن –

3034  ) ��� (�$��	 BZ �	G nD �/ �$+V �_�) �Ne : !'1��	 L $1��	 ) " ( ��� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3034

 دېگهنئۈچ نهرسىده ئۆلۈمدىن باشقا ھهرقانداق كېسهلگه شىپا باردۇر، بىرى سهنا :  دېگهن مۇنداق
ھ سهللهلالھۇ ئۈچىنچى نهرسىنى رهسۇلۇلال. نهسهئى توپلىغان، ھهسهن. ئۆسۈملۈك، ئىككىنچىسى ھهسهل

ئهلهيھى ۋهسهللهم سۆزلىمىگهن، ئىمام سۇيۇتى جامىئۇسسهغىيردا بۇ ئۈچىنچى نهرسىنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ 
خاتالىقى، نۇسخىنىڭ بېسىپ نهشىر قىلىشنىڭ خاتالىقى  كېيىنكىلهرنىڭئهلهيھى ۋهسهللهم سۆزلىمىگهن، بۇ 

 .دېگهنللهم بىلىدۇ دهپ سۆزلىمىگهن بولۇشى مۇمكىن ئهمهس، بهلكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه
  .ئىبنى ماجهده ئوخشىشى باردۇر
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ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3035

ئۈچ نهرسه مۇسۇلمانالر ئۈستىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهققى بولىدۇ، كېسهل :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
كهلالھ دهپ ۇ، يهرھهمئېيتساسانا  –يوقالش، جىنازا نامىزىغا ھازىر بولۇش، چۈشكۈرگۈچى، ئالالھقا ھهمدۇ 

  .هنجاۋاب قايتۇرۇش، بۇخارى ئهدهپ نامىلىق كىتابىدا توپلىغان، ھهس
3036  ) ���� ( I9m�	 9R� �g$_�� �Ne ) q § (j/���	 �� �NR�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىسال ئىبنى ھهزرهمى . 3036

ۇشى ھاجىالر قايتىپ بولغاندىن كېيىن، مۇھاجىرالرنىڭ مهككىده ئۈچ كۈن تۇر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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بولۇپ، مهككىدىن چىقىپ كهتكهن مۇھاجىرالر، ئۈچ  دېگهنبۇ ھهدىسنى ھهججهتۇلۋىدادا (دۇرۇس بولىدۇ، 
  .بۇخارى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) كۈن تۇرۇپ يهنه مهدىينىگه قايتىدۇ

3037  ) ���� (®/� � ��b5 X �Ne : �	'�A	 L .�$�1�	 L 3$��A$� �Q$+*�	 ) d (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3037

ئىتهلمهيدۇ، ھهسهب،  تهركئۈچ ئىش ئۈممىتىم ئىچىده داۋام قىلىدۇ، ئۇالر بۇ ئۈچ ئىشنى :  دېگهنمۇنداق 
ش، يۇلتۇزالر بىلهن سۇ ئابرۇي، ئىناۋهت بىلهن پهخىرلىنىش، ئۆلگهنلهرگه ئاۋازلىق يىغال –نهسهب، يۈز 

  .تهلهپ قىلىش، ئهبۇيهئال توپلىغان، سهھىھ
M'@1�	 �NQ� �/ �Ne:��  MNm�	 � &$F�	 4�  p��	 W�L L I'���	 yQ-5 L I$r)�	 n�^R5(�	GI9�	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ دهردائى . 3038
ئىپتارنى بۇرۇن قىلىش، رامزاندا ئۈچ نهرسه، پهيغهمبهرلهر ئهخالقلىرىدىندۇر، :  دېگهنللهم مۇنداق ۋهسه

نامازدا ئوڭ قولىنى سول قولىنىڭ ئۈستىگه ) يېيىشيهنى سۈبھىگه قىستاپ (، يېيىشزوھۇرلۇقنى كىيىن 
  .قويۇش، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3039
  .زابدىن قۇتقۇزغۇچى ئۈچ نهرسه بارئا:  دېگهنمۇنداق 

  .يوشۇرۇن ھالهتتىمۇ، ئاشكارا ھالهتتىمۇ ئالالھتائاالدىن قورقۇش مهخپىي. 1 
  .رازى بولغان چاغدىمۇ غهزهپ قىلىپ، ئاچچىقى كهلگهندىمۇ ئادىل بولۇش. 2
  .هرسه باربىر خىل بولۇش، ھاالك قىلغۇچى ئۈچ ن ئوتتۇرھالپېقىرلىقتىمۇ، باي ھالهتتىمۇ نورمال، . 3
  .ھهۋهسكه ئهگىشىش، نهپسىنىڭ كهينىگه كىرىش –ھاۋايى   -1
  . ئىتائهت قىلىنغان بېخىللىق -2
  .كېتىشى، ئهبۇششهيىخ،تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ ئهجهبلىنىپئۆزىدىن  –ئىنساننىڭ ئۆز  -3
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جۇنادهت ئىبنى مالىك .3040
چ ئهھلىنىڭ قىلىقلىرىدىن ئۈچ نهرسه بولۇپ،ئىسالم ئهھلىمۇ بۇ ئۈ جاھالىيهت: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئېتهلمهيۋاتىدۇ تهركنهرسىنى 
  .يۇلتۇزالر بىلهن سۇ تهلهپ قىلىش، يامغۇرنىڭ سهۋهبىنى يۇلتۇزدىن كۆرۈش-1
  .تهنه قىلىشىش نهسهبته. 2
ئاۋاز چىقىرىپ يىغالشتۇر، تهبرانى، بۇخارى، تارىخدا توپلىغان، سهھىھ، بۇ ئۈچ ئىش  مېيىتگه. 3

  .ئىشى بولغاچقا ھارامدۇر جاھالىيهت
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى مۇئاۋىيه . 3041
  .ئىماننىڭ لهززىتىنى، تهمىنى تېتىيدۇئۈچ ئىش بار، كىم بۇ ئۈچ ئىشنى قىلسا، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .الالھقا ئىبادهت قىلسا، ھهقىقهتهن ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوقبىر ئ يېگانه –كىم يهككه . 1
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ئۇ (مېلىنىڭ زاكىتىنى چىن قهلبىدىن، كۆڭلىدىن رازى بولۇپ، ھهر يىلى ئىئانه قىلغان ھالدا بهرسه، . 2
، كېسهل ،تهمرهتكىلىكنى، زاكات بېرىشته قېرى، ئاجىزنى )ئهمهلىيهتته ئۆزىگه ياردهم قىلغان بولىدۇ

لېكىن، مېلىڭالرنىڭ ئوتتۇرىھاللىرىنى . ننى، پهسكهش رهزىل، ناچارنى، ئهسكىنى بهرمهسلىكى الزىمھايۋا
بېرىڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھتائاال مالنىڭ بهك ياخشىسىنى بېرىشكه ياكى يامىنىنى ناچىرىنى بېرىشكه 

  .بۇيرۇيدۇبۇيرىمايدۇ، ئوتتۇرىھالنى 
ئهبۇ داۋۇد ) ۈچ ئىشنى قىلسا، ئىماننىڭ لهززىتىنى تېتىيدۇمانا مۇشۇ ئ(نهپسىنى پاكلىغان كىشى، . 3
  .ھهدىس، سهھىھ – 1349
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هسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3042

مانا بۇ پۈتۈن زاماندا پۈتۈن ۋاقىتتا  رامزانغىچهكېلهر رامزان ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش، :  دېگهنمۇنداق 
  .روزا تۇتقانلىق بولىدۇ، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

رامزان تۇش بولىدۇ، بىرگه ئونى بېرىلگهچكه، ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش، پۈتۈن زاماندا روزا تۇ
  .ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتايلى ھهرروزىسىدىن باشقا 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3043
بولىدىكهن، گهرچه ئۇ ناماز ئوقىسىمۇ، روزا  مهۋجۇتئىش  ۈچئ بۇئۈچ ئىش بولۇپ، كىمده :  دېگهنمۇنداق 

قىلسىمۇ مهن مۇسۇلمان دهپ داۋا قىلسىمۇ، يهنىال مۇناپىق ھېسابلىنىدۇ، سۆزلىسه يالغان  تۇتسىمۇ، ھهج
ئهبۇششهيىخ بىلهن . سۆزلهيدىغان، ۋهده قىلسا خىالپلىق قىلىدىغان، ئامانهتكه خىيانهت قىلىدىغان كىشى

  .رۇستهت توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3044

  .كىمده ئۈچ ئىش بولىدىكهن، ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى، لهززىتىنى تېتىيدۇ:  دېگهنمۇنداق 
بىرىنچى، ئالالھ ۋه ئالالھنىڭ ئهلچىسى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئۇنىڭغا ئالالھ ۋه 

  .رهسۇلىدىن باشقا بارلىق نهرسىلهردىن سۆيۈملۈك، دوستراق بولۇشى
  .ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈنال ياخشى كۆرۈپ دوست تۇتۇشى ئىككىنچى، ئۇ مۇسۇلمان دوستىنى پهقهت

كېيىن، خۇددى ئوتقا چۈشۈپ كېتىشىنى  قۇتقۇزغاندىن كۇفرىلىقدىنئۈچىنچى، ئالالھتائاال ئۇنى 
قايتىشنى قهتئىي ياقتۇرماسلىقىدۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى،  كۇفرىلىققاياقتۇرمىغاندهك ئۇ 

  .هھىھس. بارۇخارى ،مۇسلىمدىمۇ ئىبنى ماجه توپلىغان،  ب
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ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 3045

ھاالك قىلغۇچى ئۈچ نهرسه بار، قۇتقۇزغۇچى ئۈچ نهرسه بار، كاپارهت بولىدىغان ئۈچ نهرسه، :  دېگهنمۇنداق 
 بېخىللىقدهرىجه بولىدىغان ئۈچ نهرسه باردۇر، ئهمما، ھاالك قىلغۇچىالر بولسا، ئىتائهت قىلىنغان، 
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ئۆزىدىن ئهجهبلىنىپ كېتىشدۇر، ئهمما  – ھهۋهس كىشىنىڭ ئۆز –ئهگىشىلىپ كېتىلگهن، ھاۋايى 
قۇتقۇزغۇچىالر بولسا، غهزهپ قىلغاندىمۇ رازى بولغاندىمۇ ئادىل بولۇش، پېقىرلىقتىمۇ، باي ھالهتتىمۇ 

، بىر خىل بولۇش، ئاشكارا، يوشۇرۇن ھالهتته ئالالھتائاالدىن قورقۇش، ئهمما، كاپارهت بولىدىغان ئوتتۇرھال
ىن كېيىن، نامازغا ئىنتىزار بولۇپ ساقالش، قاتتىق سوغۇقتىمۇ مۇشهققهتلىك ئۈچ نهرسه بولسا، نامازد

چاغالردىمۇ تاھارهتنى كامىل ئېلىش، جامائهتكه كۆپ چىقىش، ئهمما، دهرىجه بولىدىغان ئۈچ نهرسه بولسا، 
ۇ ھهدىس ساالمنى ئاشكارا، كهڭرى قىلىش، تائام بېرىش، كىشىلهر ئۇخالۋاتقان كېچىلهرده ناماز ئوقۇشتۇر، ب

  .، چۈنكى، بۇنىڭ ئايهتتىن سهھىھ ھهدىسلهردىن شاھىدى بار دېگهنئهۋسهتته بار بولۇپ، ئهلبانى ھهسهن 
3046  ) ��� (G�5 B �Ne : ���	 L �[9�	 L 9{$,'�	 ) ! (�  ��	 �   
ى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 3046

ئۈچ نهرسه رهت قىلىنمايدۇ، ياغ، سۈت، كىشىنىڭ ئاستىغا سېلىنغان ياستۇق، كۆرپه، :  دېگهنمۇنداق 
  .تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئىد يپۇزالهت ئىبنى ئۇبه. 3047

دۇرۇس ئهمهس، تاالق،  قهتئىيقىلىشقا چاقچاق ئۈچ نهرسىده ئوينىشىشقا، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) راستتۇربۇنىڭ چاخچىقىمۇ (نىكاھ، قۇل ئازاد قىلىش، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3048

چۆپ،  –، ئوت ۇئۈچ نهرسه كىشىلهردىن چهكلهنمهيدۇ، توسۇپ قېلىنمايدۇ، س:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) قىدىغان ئوت، يايالق، ياۇيهنى ئىچىدىغان س(ئوتتۇر، 
3049  ) ��� (��' G 3$^*�5 .eNe : �'�wa	 L �)$�a	 L 9�	'�	 ) �� �� ( �/$  �� .@(  �  .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبهت ئىبنى ئامىر . 3049

ئانىنىڭ، مۇساپىرنىڭ، زۇلۇمغا  –، ئاتا  ئىجابهتتۇرىشىنىڭ دۇئاسى ئۈچ ك:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن ئىجابهتتۇرئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسى 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3050

ئالالھ يولىدا جىھاد  -1ئۈچ كىشىگه ياردهم بېرىشنى ئالالھ ئۆز ئۈستىگه ئالدى، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
يهنى مهلۇم مىقداردا پۇل (پ قۇل، قهرزنى ئادا قىلىشنى ئىراده قىلغان مۇكاته -2قىلىدىغان مۇجاھىد، 

ئىپپهتلىك بولۇشنى ئىراده قىلغان، نىكاھالنغۇچى توي قىلغۇچى  - 3) قۇل دېيىلگهنبهرسهڭ سهن ئازاد 
  .كىشى، ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3051
رهر ئۈچ كىشى ئالالھتائاالنىڭ كېپىللىكىده بولىدۇ، ئالالھنىڭ مهسجىدلىرىدىن بى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

چىققان كىشى، ئالالھتائاالنىڭ يولىدا غازى، جهڭچى بولۇپ چىققان كىشى، ھهج قىلغۇچى بولۇپ  مهسجىدكه
  .چىققان كىشى، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ

.12	 �_��  �	 ��� 9< .eNe : T@%	 ��[� � �(0 8u�	 �'09�	 L �$R�	 L �%	 �/9/ ) �� (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هر ئىبنى ئۆم. 3052
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ئۈچ كىشىگه ئالالھتائاال جهننهتنى جهزمهن ھارام قىلدى، دائىم ھاراق ئىچكۈچى زاباي :  دېگهنمۇنداق 
نى ئورۇنالشتۇرغان، ئانىسىغا ۋارقىراپ، گهدهن قاققۇچىغا، ئهھلىگه نىجىس كىشىنى، پاھىشى –كىشىگه، ئاتا 

  .خوتۇن قىزلىرىدىن كۈندهشلىك قىلمايدىغان، دهيۈزگه جهننهتنى ھارام قىلدى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3053
  .ڭ ھهممىسى ئالالھقا كېپىللىككه تاپشۇرۇلىدۇئۈچ كىشىنى:  دېگهنمۇنداق 

بىرىنچى، ئالالھ يولىدا غازى، جهڭچى بولۇپ چىققان كىشى، ئۇ ئالالھقا كېپىللىككه تاپشۇرۇلىدۇ، ھهتتا 
ئۇنى ئالالھ ۋاپات تاپقۇزۇپ، جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ياكى ئۇ ئېرىشكهن ئهجىر، ساۋاب، غهنىيمهت بىلهن 

ماڭغان كىشى ئالالھقا تاپشۇرۇلىدۇ تاكى ئۇنى ۋاپات  مهسجىدكهىككىنچى، ئهتىگهنده ئ.بىرگه ئۆيگه قايتۇرىدۇ
تاپقۇزۇپ، جهننهتكه كىرگۈزگهنگه قهدهر ياكى ئۇ ئېرىشكهن ئهجىر، ساۋاب بىلهن ئۆيگه قايتۇرغانغا قهدهر، 

تاپشۇرۇلىدۇ، بۇ  ئۈچىنچى، ئۆيگه ساالم قىلىپ كىرگهن كىشى، ئالالھقا كېپىللىككه.ئالالھتائاال كېپىلدۇر
  .ھهدىس، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ – 2133كىشىگىمۇ ئالالھ كېپىلدۇر، ئهبۇ داۋۇد 

3054  ) ���� (O$1�	 �_D�*0 B .��[$2	 &$ � �/ .eNe : 	uD L 	uD �'1� $��r/ ��'< L >�a	 4�  .�$�1�	 L 3$��A	 � �Rr�	
 ) �� ( ¥'  �� L�  � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهمرۇ ئىبنى ئهۋف . 3054
 تهركجاھالىيهت ئهمهللىرىدىن ئۈچ نهرسه بولۇپ، كىشىلهر بۇ ئۈچ نهرسىنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ڭ يامغۇر پاالنى يۇلتۇزنىڭ ئاۋاز چىقىرىپ يىغالش، ئۇالرنى مېيىتگهتهنه قىلىش،  نهسهبلهردهئىتهلمهيۋاتىدۇ، 
  .، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ دېيىشلىرىسهۋهبىدىن پاالنى يۇلتۇزدىن چۈشتى 

.��[$2	 �/ .eNe : .�$�1�	 L 3$��A	 � �Rr�	 L 3$��A$� �£+�	 ) �� ("$�, �   
ھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان . 3055
ئابرۇي ئىناۋهت بىلهن پهخىرلىنىش،  –ئۈچ نهرسه جاھالىيهت قىلىقىدىندۇر، يۈز :  دېگهنمۇنداق 

  .ئاۋازلىق يىغالش، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ مېيىتگهتهنه قىلىش،  نهسهبلهرده
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئدى . 3056
مۇشهققهتتۇر،  –سائادهتتىن ھېسابلىنىدۇ، ئۈچ نهرسه بولسا، جاپا  –ئۈچ نهرسه بهخت :  دېگهنمۇنداق 

لغان ئۈچ نهرسه؛بىرىنچى، سالىھ، ياخشى ئايال، قارىساڭ سىنى خۇرسهن قىلىدۇ، جۈملىسىدىن بو بهختنىڭ
بولۇپ سىرتقا چىقىپ كهتسهڭ، ئۆز نهپسىگه، مېلىڭغا ياخشى ئىگه بولۇپ، سېنى خاتىرجهم غايىب ئۇنىڭدىن 

  .قىلىدۇ، خىيانهت قىلمايدۇ
  .ىرىڭنىڭ قېشىغا ئاپىرىدىغان ھايۋانقېرىنداشل سىنى ھهمراھىلىرىڭنىڭ، ئىككىنچى، مۇاليىم، قولغا يېقىن،

مۇشهققهت بولغان ئۈچ نهرسه  –جاپا . ئۈچىنچى، ياخشى خوشنىلىرى، ھهمراھلىرى كۆپ، كهڭرى ئۆي
  .ئهكسى يۇقىرىقىالرنىڭ

، سىرتقا بېزهپناچار خوتۇن، قارىساڭ سېنى خاپا قىلىدۇ، تىلىنى سېنىڭ زىينىڭغا ئىشقا سالىدۇ، ئاغزى . 1
  .ۆزىگه، مېلىڭغا ياخشى ئىگه بولمايدۇ، خىيانهت قىلىدۇ، سېنى خاتىرجهم قىلمايدۇچىقىپ كهتسهڭ، ئ
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 –ئۇششاق قهدهم ئالىدىغان، ئاستا ماڭىدىغان قوتۇر ھايۋان، ئهگهر ئۇرساڭ سېنى تېخىمۇ جاپا . 2
  .مۇشهققهتته قويىدۇ، جىم قويساڭ، سېنى قېرىنداشلىرىڭنىڭ قېشىغا پات ئاپارمايدۇ

مۇشهققهتتۇر، ھاكىم  –ىرى يوق، ھهمراھلىرى ئاز بولغان تار ھويلىدۇر، بۇالر جاپا ياخشى خوشنىل. 3
  .توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزئهبۇ ئۇمامه . 3057
قاچقان قۇل، ) يهنى قوبۇل بولمايدۇ(ئۈچ كىشىنىڭ نامىزى قۇلىقىدىن يۇقىرى ئۆرلىمهيدۇ، :  دېگهنمۇنداق 

ان ھالدا نامىزى قوبۇل ئهمهس، ئېرى غهزهپ قىلىپ، كايىپ، ئاچچىقلىغ كهلمىگۈچهخوجايىنىغا قايتىپ 
ئىمامى بولۇپ،  قهۋمنىڭبولسا، بىر  ئۈچىنچىسى، )يهنى بىلله بولۇشنى رهت قىلغان(ياتقان ئايال كىشى، 

  .ئۇنىڭ ئىماملىقىنى ياقتۇرمايدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ قهۋمبۇ 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،پۇزالهت ئىبنى ئۇبهيد . 3058

  .سورىما سوئالئۈچ كىشى توغرىسىدىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .، ئاسىي ھالهتته ئۆلگهن كىشىبىرىنچى، جامائهتتىن ئايرىلىپ چىققان، ئىمام، خهلىپىگه ئاسىيلىق قىلغان 

  .، چۆره ياكى بىر قۇل خوجايىندىن قېچىپ شۇ ھالهتته ئۆلدىدېدهكئىككىنچى، 
ڭ دۇنيادىكى بولغان ئايال كىشى بولۇپ ئېرى بۇ ئايالنىغايىب ئۈچىنچى، ئېرى سىرتقا چىقىپ كهتكهن 

بارلىق چىقىملىرىغا كۇپايه قىلغان، بۇ ئايال ئېرى سىرتقا چىقىپ كهتكهن ھامان جاھالىيهتلهرچه ياسىنىدۇ، 
) يهنى بۇالرنىڭ گۇناھى، جىنايىتى بهكمۇ ئېغىردۇر(زىننهت قىلىدۇ، مانا مۇشۇ ئۈچ كىشىدىن گهپ سورىما، 

  .پته توپلىغان، سهھىھبهيھهقى، ھاكىم، تهبرانى، ئهبۇ يهئال، بۇخارى ئهده
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  دۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنى ئۇبهيدپۇزالهت ئىبنى . 3059

چۈنكى ئۇالرنىڭ گۇناھى (، گهپ سوراپ يۈرمه، سوئال ئۈچ كىشى توغرىسىدا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  )قاتتىق ئېغىردۇر

  .بىرىنچى، ئالالھنىڭ ئىزارنى، ئىشتىنىنى تاالشقان كىشى
ھنىڭ رىداسى، كىبرىسى، ئۇلۇغلۇقى، ئىككىنچى، ئالالھنىڭ رىداسىنى تاالشقان كىشى، ھهقىقهتهن ئالال

  .بۇمۇ ئالالھقا خاستۇربولۇپ، غالىبلىقى ، ئىززىتى، چوڭچىلىقىدۇر، تهكهببۇرلۇق ئالالھقا خاستۇر، ئىزارى بولسا
ئۈچىنچىسى، ئالالھنىڭ ئىشىدا ئهمرىده شهك قىلغان، ئالالھنىڭ رهھمىتىدىن ئۈمىد ئۈزگهن كىشىدۇر، 

  .تهبرانى، ئهبۇ يهئال، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ) ئاشقاندۇربۇ ئۈچىنىڭ گۇناھى چېكىدىن (
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  يهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىبۇرهيدهت . 3060

  .ئۈچ كىشىگه پهرىشتىلهر يېقىن كهلمهيدۇ:  دېگهنمۇنداق 
ھهيزدار  -3رهڭلىك خۇشپۇراق نهرسىگه قېنىپ، بويىنىۋالغۇچى،  دېگهنزهئىپران  -2مهست كىشى،  - 1

  . دېگهنزهئىپ  دېگىنىنىلېكىن، ئهلبانى ھهيزىدار ئايال  .، سهھىھئايال بىلهن جۇنۇپ كىشى، بهزار توپلىغان
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهممار ئىبنى ياسىر . 3061

 - 2، تاپى، جهسهتكاپىرنىڭ  - 1ئۈچ كىشىگه پهرىشتىلهر يېقىن كهلمهيدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
جۇنۇپ كىشى، لېكىن، جۇنۇپنىڭ  -3خهلۇق ئىسىملىك، رهڭلىك، خۇشپۇراق نهرسه بىلهن بويىنىۋالغۇچى، 

  .كىچىك تاھارهت ئېلىۋېتىشى بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن
پهرىشتىلىرى، ئازاب پهرىشتىلهر، رهھمهت، پهرىشتىلىرىدۇر،  دېيىلگهنھهدىستىكى  يۇقىرىقى(

  ).، كاتىپالر يېزىۋېرىدۇكىرىۋېرىدۇ كۆزهتچىلهر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇئهممار ئىبنى ياسىر . 3062
قىزلىرىنى، ئاچا  –خوتۇن  - 1ئۈچ تۈرلۈك كىشى مهڭگۈ جهننهتكه كىرهلمهيدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ھهر جهھهتتىن ئهرلهرگه  -2سىڭىللىرىنى كۈنلىمهيدىغان، كۈندهشلىك قىلمايدىغان، دهيۈز كىشى،  –
ھاراقنى دائىم ئىچكۈچى زاباي كىشى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، بۇ سهھىھ  -3ئايال كىشى، ئوخشىۋالغۇچى 

ھهدىسدىن ۋه باشقا ئهرلهرنىڭ ئايالالرغا، ئايالالرنىڭ ئهرلهرگه ئوخشىۋېلىشىدىن توسقان، لهنهت قىلغان 
  .ئىي ھارامدۇرھهدىسلهردىن ئهر، جنسى ئهزاسىنى ئايالغا ئۆزگهرتسه، ئايال ئهرگه ئۆزگهرتسه، قهت
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 3063
قىراپ، گهردهن قاققۇچى، ئانىسىغا ۋار –ئۈچ كىشى جهننهتكه كىرهلمهيدۇ، ئاتا :  دېگهنمۇنداق 

كۈندهشلىكى يوق، دهيۈز كىشى، ئهرلهرگه ئوخشىۋالغۇچى ئايال كىشى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، 
  .ئايالالرغا ئوخشىۋالغان ئهرلهرگه لهنهت قىلىنغان، بۇ قاتتىق مهنئى قىلىنغان
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3064

قىلىدۇ، ئالالھنى كۆپ  ئىجابهتئۈچ كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئالالھتائاال رهت قىلماي، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .غۇچى، ئادىل ئىمامدۇر، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهنئهسلهپ تۇرغۇچى زاكىر كىشى، زۇلۇمغا ئۇچرى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3065

، نهپله ئىبادهتلىرىنى، پهرىز تهۋبىسىنىئۈچ كىشىدىن ئالالھتائاال قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ  : دېگهنمۇنداق 
  .ئىبادهتلىرىنى، فىدىيهسىنى قوبۇل قىلمايدۇ

ئانىسىغا ۋارقىرىغۇچى، ئىككىنچى، سۇخهنچى، ئۈچىنچى، تهقدىرنى ئىنكار قىلغۇچى  –بىرىنچى، ئاتا 
  .كىشى، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
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ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3066
  .ئۈچ كىشىگه قىيامهت كۈنى ئالالھ سۆز قىلمايدۇ، ئۇالرغا رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ:  دېگهنمۇنداق 

ۇنىڭغا شۇ يالغان قهسهم سهۋهبىدىن مېلىنى يالغان قهسهم قىلىپ ساتقان كىشى بولۇپ، ھهقىقهتهن ئ. 1
  .بېرىلمهكچى بولغان نهرسىدىن كۆپىرهك بېرىلىدۇ

ئهسىر نامىزىدىن كېيىن  مهقسىتىده، يۇتۇۋېلىش  بۇلۇۋېلىش مۈلۈكىنى –مۇسۇلمان كىشىلهرنىڭ مال . 2
  .يالغان قهسهم قىلغان كىشى
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بۇ كىشىگه قىيامهت كۈنى ئالالھتائاال سۈيىنىڭ ئاشقىنىنى باشقىالرغا بهرمهي چهكلىگهن كىشى بولۇپ، . 3
ئىككى قولۇڭ ھېچ ئهمهل خىزمهت قىلمىغان سۇنىڭ ئاشقىنىنى سهن بهرمىگهندهك، بۈگۈن مهن  سېنىڭ

  .مېنىڭ پهزلىمنى، رهھمىتىمنى، ساڭا بهرمهي چهكلهپ قويىمهن دهيدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر . 3067

هت كۈنى ئالالھتائاال سۆز قىلمايدۇ، رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ، ئۈچ كىشىگه قىيام:  دېگهنمۇنداق 
ئۇزۇن  ئوشۇقىدىنئىشتىنىنى : ئازاب بولىدۇ، بىرىنچى دهردلىكئۇالرنى گۇناھلىرىدىن پاكلىمايدۇ، ئۇالرغا 

كىېيگۈچى، ئىككىنچى، مىننهت قىلغۇچى كشى، ئۈچىنچى، يالغان قهسهم قىلىپ، مال ساتقۇچى، يالغان 
هم بىلهن سودىسىنى راۋاجالندۇرغۇچى، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه قهس

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3068
ئۈچ كىشىگه قىيامهت كۈنى ئالالھ سۆز قىلمايدۇ، رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ، :  دېگهنللهم مۇنداق ۋهسه

  .ئازاب بار دهردلىكئۇالرنى گۇناھلىرىدىن پاكلىمايدۇ، ئۇالرغا 
  .باياۋاندا مۇساپىردىن سۈيىنىڭ ئاشقىنىنى بهرمهي، چهكلهيدىغان كىشى –چۆل . 1
ه ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىپ، بۇنى مهن مانچىلىك پۇلغان ئالغان، پاالنى ئهسىردىن كىيىن بىر كشىگ. 2

يۈهنگه ئالغان دهپ مېلىنى قىممهت ساتقان كىشى بولۇپ، ئۇ كىشى بۇنىڭ قهسىمىگه ئىشىنىپ، مالنى 
سۆزنى  دېگهنئهسىردىن كىيىن (قىممهت ئالىدۇ، ئهمهلىيهتته ئۇنداق ئهمهس، ئۇ يالغان قهسهم قىلغاندۇر، 

ۇپ كهلتۈرۈش، بۇنى ئالالھ ۋه رهسۇلى ئوبدان بىلىدۇ، ئالىمالر بۇ نامازدىن كىيىن بولۇپمۇ جامائهت بار قوش
  )جايدا تاھارهت بىلهن يالغان قهسهم قىلىش، گۇناھى كهبىيره دېدى

دۇنيا بهرسه ۋاپا  –ئىمام، خهلىپىگه پهقهت دۇنيا ئۈچۈنال بهيئهت قىلغان كىشى بولۇپ، ئهگهر مال . 3
دۇ، بهرمىسه، ۋاپا قىلمايدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، تۆت قىلى

  .كىتاب توپلىغان، سهھىھ
ئىشالر گۇناھى كهبىيره ھېسابلىنىدۇ، بۇ ھارامدۇر، چۈنكى، ئازاب ۋهده قىلىندى، ئى  يۇقىرىقى
  .قهسهم قىلىشدىن ھهزهر قىلىڭالر! تىجارهتچىلهر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3069

گه قىيامهت كۈنى ئالالھتائاال سۆز قىلمايدۇ، ئۇالرنى گۇناھلىرىدىن ئۈچ كىشى:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
زىناخور،  شهيخئازاب باردۇر، قېرى  دهردلىكپاكلىمايدۇ، ئۇالرغا رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ، ئۇالرغا 

  .ھيالغانچى كاززاپ پادىشاھ، مۇتهكهببىر كىبرىسى بار پېقىردۇر، مۇسلىم بىلهن نهسهئى توپلىغان، سهھى
3070  ) ��� (	9z �_��Z �	 �w10 B .eNe : '[b0 &$*¨ y() L n�$� L E� nD � ��c . $�� "$kA	 u�	 ngI L "	# H�V ) �� (
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهسمهت ئىبنى مالىك . 3070
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ئۈچ تۈرلۈك كىشىگه ئهته يهنى قىيامهت كۈنى ئالالھ رهھمهت نهزىرى بىلهن :  هندېگۋهسهللهم مۇنداق 
قارىمايدۇ، قېرى زىناخور، ھهر قانداق ھهقىقهتكىمۇ، باتىلغىمۇ قهسهم قىلىۋېرىدىغان، قهسهم، ۋهدىلهرنى 

رىخور، دهستهك قىلىۋېلىپ، پايدا تاپىدىغان كىشى، قهسهم ئۇنىڭ ئۈچۈن مالدۇر، ئۈچىنچىسى بولسا، پهخ
  .مۇتهكببىر پېقىر، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مرۇ ئىبنى ئه. 3071
ئانىسىغا ۋارقىراپ، گهردهن  –ئۈچ كىشىگه قىيامهت كۈنى ئالالھتائاال قارىمايدۇ، ئاتا :  دېگهنمۇنداق 

ىكى يوق دهيۈز، ئۈچ قاققۇچى، ئهرلهرگه ھهر جهھهتتىن ئوخشىۋالغۇچى ئايال، ئهھلىنى كۈنلىمهس، كۈندهشل
ئانىسىغا ۋارقىرىغۇچى قوپال سۆزلىگۈچى، ھاراقنى دائىم  –تۈرلۈك كىشى جهننهتكه كىرهلمهيدۇ، ئاتا 

  .ئىچكۈچى زاباي، بهرگهن نهرسىگه مىننهت قىلغۇچى مىننهتخور، ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
L �_�Db0 B L ./$�(�	 �'0 �_��Z �	 �w10 B .eNe ���� 3	u  �� : BZ 8�*F0 B �* $�� �	 nRg ngI L ~i*�/ n{$  L "	# �V�
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان . 3072

مهت كۈنى رهھمهت نهزىرى بىلهن قارىمايدۇ، ئۇالرنى گۇناھىدىن ئۈچ كىشىگه ئالالھتائاال قىيا: دېگهنمۇنداق 
ئازاب باردۇر، قېرى زىناخور، مۇتهكهببىر، پېقىر كىشى، ئالالھ تىجارهت مېلى  دهردلىكپاكلىمايدۇ، ئۇالرغا 

قىلىپ بهرسه، پهقهت قهسهم قىلىش بىلهنال سېتىۋالىدىغان، پهقهت قهسهم بىلهنال ساتىدىغان كىشىدۇر، 
  .نى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھتهبرا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3073

  .ئۈچ تۈرلۈك كىشىلهرگه ئهجىر، ساۋاب ئىككى ھهسسه بېرىلىدۇ:  دېگهنمۇنداق 
ىي، ناساراالردىن ئىبارهت، ئهھلى كىتابالردىن ئۆز پهيغهمبىرىگه ئىمان كهلتۈرگهن، بىرىنچى، يهھۇد 

ئاندىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى تېپىپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگىمۇ 
  .ئىمان كهلتۈرۈپ ئهگهشكهن، شهكسىز تهستىقلىغان كىشىگه ئىككى ئهجىر بار

  .جايىننىڭ ھهققىنى، ئالالھنىڭ ھهققىنى ياخشى ئادا قىلغان، قولغا ئىككى ئهجىر بارئىككىنچى، خو
ئهخالق ئۆگىتىپ، ياخشى  –، چۆرىسىگه ياخشى غىزا بېرىپ، ياخشى ئهدهپ  دېدىكىئۈچىنچى، ئۆز 

هجىر تهلىم بېرىپ، ئىلىم ئۆگىتىپ، ئاندىن ئازاد قىلىپ، ئۆز نىكاھىغا ئېلىپ، توي قىلغان كىشىگه ئىككى ئ
ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه ) يهنى ئىككى كىشىلىك ئهجىر، مۇكاپات بېرىلىدۇ(بار، 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئهبۇ زهر . 3074
،غهزهپ قىلىدۇ، ئالالھ  كۆرىدۇئۆچ  ،ئۈچ كىشىنى بولسا كۆرىدۇئۈچ كىشىنى ئالالھ ياخشى : دېگهنمۇنداق 
  ئۈچ كىشىنىڭ كۆرىدىغانياخشى 
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ىرى ئۈچۈن ئالالھ جامائهت ئىچىده قېرىنداشلىرى ئارىسىدا دۈشمهنگه ئۇچرىشىپ قېرىنداشل – 1 
رازىلىقىنى دهپ كۆكرهك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۆلتۈرۈلگهن ياكى قېرىنداشلىرىغا غهلىبه، ئىشغال ئېلىپ 

  .كهلگهن كىشىدۇر
چۈشۈپ، ئارام ئېلىۋېلىشنى  زېمىنغائۇزۇن بولۇپ كېتىپ، ئۇالر  سهيرسىسهپهر قىلىپ،  قهۋممهلۇم  -2

ىدۇ، ئۇالردىن بىر كىشى ئاستا ئايرىلىپ ناماز ئوقۇيدۇ، ھهتتا، ئۇالرنى ، چۈشۈپ ئارام ئالده– كۆرىدۇياخشى 
  . كۆرىدۇسهپىرى ئۈچۈن ئويغۇتۇپ قويىدۇ، دهل مۇشۇ كىشىنى ئالالھ ياخشى 

دائىم ئازار بېرىپ تۇرىدىغان يامان خوشنىسى بار كىشى بولۇپ، بۇ كىشى خوشنىسىنىڭ  -3
ياكى كۆچۈش ئايرىۋهتكهنگه قهدهر سهۋرى قىلىدۇ، بۇ كىشىنى ئالالھ ئهزىيهتلىرىگه ئۇالرنىڭ ئارىلىقىنى ئۆلۈم 

ئۈچ كىشى بولسا، دائىم قهسهم قىلىدىغان تىجارهتچى، پهخىرخور  كۆرىدىغان، ئالالھ يامان  كۆرىدۇياخشى 
  .، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھكىشىدۇرمۇتهكهببىر پېقىر، مىننهت قىلغۇچى، بېخىل 
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3075
  .بولمايدۇ ئىجابهتئۈچ تۈرلۈك كىشى دائىم ئالالھتائاالغا دۇئا قىلىدۇ، لېكىن، ئۇالرنىڭ دۇئايى : دېگهنمۇنداق 

  .ئاستىدا ئهخالقى ناچار،يامان خوتۇن بار كىشى بولۇپ، بۇ كىشى ئۇ خوتۇننى تاالق قىلمايدۇ. 1
  .ېكىن، گۇۋاھچى كهلتۈرمىگهن كىشى، ئېلىشى بار، ل مۈلۈكى –باشقىالردا مال . 2
مال «نادان، ئهقىلسىز، دۆت كىشىلهرگه بهرگهن كىشى، چۈنكى، ئالالھتائاال قۇرئاندا  مۈلۈكىنى –مال . 3

قىلىنمايدۇ،ھاكىم  ئىجابهت،مانا بۇ ئۈچ كىشىنىڭ دۇئاسى  دېگهن» نادانالرغا بهرمهڭالر مۈلۈكىڭالرنى –
  .توپلىغان،سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3076

ھاراق ساتقان پۇل ھارام، زىناخور، پاھىشىۋازنىڭ تاپقان پۇلى ھارام، ئىتنى :  دېگهنق ۋهسهللهم مۇندا
ساتقان پۇل ھارام، شىشىخال، بىليارت ھارام، ئهگهر ساڭا بىرسى ئىتنىڭ پۇلىنى تهلهپ قىلىپ كهلسه، ئۇنىڭ 

ىلغۇچى ھارامدۇر، ئىككى قولىغا توپىنى لىق تولالپ قوي، ھاراق بىلهن قىمار ھارام، ھهرقانداق مهست ق
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،راپىئ ئىبنى خهدىج . 3077

زىناخور، پاھىشىۋازنىڭ ) يهنى ئىت ساتقان پۇل ھارام(تۇر، ئىتنىڭ پۇلى نىجىس:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 ھهدىس، مۇسلىم – 15251پۇلى نىجىستۇر، قان ئېلىش كهسپى بىلهن تاپقان پۇل ھارام، نىجىستۇر، ئهھمهد 

  .بار، سهھىھ داۋۇتتىمۇھهدىس، ئهبۇ  – 4220ھهدىس، نهسهئى  – 1196ھهدىس، تىرمىزى  – 2931
3078  ) ��� (5 $/ "$*1e"	G� : �ra	 >» L �	91�	 91  �$ 9�	 ) P ( 9R, �� n_, � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهھلى ئىبنى سهئىد . 3078

قىلىنىدۇ، ئهزان  ئىجابهتئىككى چاغدىكى دۇئا رهت قىلىنمايدۇ، قايتۇرۇلمايدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
چۈنكى، بۇ چاغدا ئالالھنىڭ رهھمىتى (ندىكى دۇئا بىلهن يامغۇرنىڭ ئاستىدا تۇرۇپ قىلغان دۇئا چىققا

  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن) ياغىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىسهھلى ئىبنى سهئدى . 3079
قىلىنىدۇ، ئهزان نىداسى  ئىجابهتئىككى چاغدىكى دۇئا ھهرگىز رهت قىلىنماي، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

بهزىسى بىلهن قۇچاقالشما جهڭ قىلىۋاتقان، جهڭ مهيدانىدىكى دۇئا،  –ئاڭالنغاندىكى دۇئا بىلهن بهزىسى 
  .اكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھئهبۇ داۋۇد، ھ

3080  ) ���� ( y�D T���	 L T���	 ) q " � �� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3080

بهك كۆپتۇر  ۇم 3/1ل، نى ۋهسىيهت قى3/1نى ۋهسىيهت قىلىشقا بۇيرۇپ، 3/1ۋهسهللهم، سهئىدگه مېلىنىڭ 
  .، بهيھهقى، ئهھمهد، نهسئهى، ئىبنى ماجه، مۇسلىمالر توپلىغان، سهھىھ دېگهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 3081
كۆپتۇر، ھهقىقهتهن مېلىڭدىن قىلغان  ۇم 3/1نى ۋهسىيهت قىلساڭ بولىدۇ، 3/1:  دېگهنئۇنىڭغا مۇنداق 

ىلغان نهپىقىلىرىڭمۇ سهدىقه، ق بالىلىرىڭغاسهدىقهڭمۇ سهدىقه بولىدۇ، ھهقىقهتهن ئۆزۈڭنىڭ ئهھلى، 
سهدىقه، ھهقىقهتهن ئهھلىڭنى باي، ياخشى ھالهتته قالدۇرۇشۇڭ،  يېيىشىمۇئايالىڭنىڭ سېنىڭ مېلىڭدىن 

نهرسه سوراپ، ئۇالرنى توسىۋالىدىغان، يوقسىز، پېقىر ھالهتته قالدۇرۇشۇڭدىن  كىشىلهردىنئۇالرنى 
  .ياخشىدۇر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

�	 L T���	 !�g� BZ �	 �gL $� j`*@5 .(+� E+15 �� ?�Z L O$1�	 "'++i*0 .�$  �[Iu5 "� �/ yQ �$�1z� ?*eIL Iu5 "� ?�Z y�D T��
 ?5��/	 � � nR¼ $/ f� $� ) � �� ?�$/4  ( 9R, � .  

للهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئدى . 3082
كۆپتۇر، ھهقىقهتهن ۋارىسلىرىڭنى باي قالدۇرۇشۇڭ، ئۇالرنى  ۇم 3/1ۋهسىيهت قىل  هگ 3/1:  دېگهنمۇنداق 

باشقىالردىن نهرسه سوراپ ئالدىنى توسىۋالىدىغان پېقىر ھالدا قالدۇرۇشۇڭدىن ياخشى، ھهقىقهتهن 
ىڭغا ساڭا ئهجىر بېرىلىدۇ، ھهتتا، ئالالھنىڭ دىدارىنى، رازىلىقىنى تهلهپ قىلىپ قىلغان نهپىقه، چىقىملىر

سهن ئايالىڭنىڭ ئاغىزىغا سېلىپ قويغان نهرسىگىمۇ ئهجىر، ساۋاب باردۇر، مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، 
  .نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ

» $� $]YZ L $_�+� � $['�� $]Y-*�0 �i@�	 L $_��L �/ $_�+1� E�� ����	 $� ) " G � ( O$@  ��	 � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3083

ھهقلىق،  بهكرهكبىر قېتىم توي قىلغان ئايال ئۆزىگه يهنى نىكاھ ئىشىغا ۋهلىدىنمۇ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىزچاققا كهلسهك، بۇنى ئهرگه بېرىشته دادىسى ) ئۆزى ئىگه بولىدۇ  بۇ ئايال ئوچۇق سۆز قىلىدۇ،(اليىقتۇر، 

جىم تۇرۇشىدۇر،  سۈكۈتته) تارتىنغانلىقتىن(رۇخسىتىنى، رازىلىقىنى ئالىدۇ، قىزچاقنىڭ ئىزنى، رازى بولۇشى 
، داۋۇدمۇسلىم، ئهبۇ ) دۇرۇس ئهمهس قهتئىينىكاھ قىلىش  مهجبۇرالپئهگهر رهت قىلىپ، ئۇنىمىسا، (

  .هئى توپلىغان، سهھىھنهس
3084  ) ���� ( $_*� $[$�I �i@�	 L $_�+� �  3�R5 ����	 ) q �� (891i�	 My  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇمهيرهتولكىندى . 3084

وغرىسىدا ئوچۇق سۆز قىلىدۇ، ئاشكارا بىر قېتىم توي قىلغان ئايال نىكاھ ئىشى ت:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
سۆز قىلىپ، رازى بولۇش، بولماسلىقىنى ئوچۇق دهيدۇ، توي قىلمىغان قىزچاقنىڭ رازىلىقى بولسا، ئۇنىڭ 

ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 17058ئهھمهد ) مهجبۇرالنمايدۇ، بولمىسا قايتۇرۇلىدۇ قوشۇلمىسا(جىم تۇرىشىدۇر، 
  .ھهدىس، سهھىھ – 1862
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3085  )��� � ( "$�+10 L "	9�� "	�i@�	 L "$��0 L "	9�� "$@���	 ) � I$5 � �D$�	 (\� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇبهي ئىبنى كهئبى . 3085

مچا ئۇرۇپ، رىجىم دىن قا100ئايالنى  –زىنا قىلغان ئهر  كېيىنتوي قىلغاندىن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
دىن قامچا 100كېسهك قىلىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ، توي قىلمىغان ھالهتته زىنا قىلغۇچى ئهر، ئايالنى  –قىلىپ، چالما 

ئۇرۇپ، يۇرتتىن پاالندى قىلىنىدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، لهززهتنى بارلىق بهدهن ئالغاچقا، بارلىق 
  .ولۇپ رازى بولسا، بۇ كاپارهتتۇربهدهنلىرىگه قامچا ئۇرۇلىدۇ، ئهگهر مۇسۇلمان ب

  
  بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر ھهرپى»   � «

  
&$() n0~g �$g :>�< = �i�) 	I9� 9_V �/ "L9R5 $/ : .i{Na	 I$�Q $�91  �[ .i{Na	 �/ 	I9� 9_V �/ ?�uD L &$< $�I$�Q ) § ��

 q ( j<Ib�	 W)	I �� . $)I �  ) �� q �� ( ¯09Q �� W)	I � .   
 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رۇپائهت ئىبنى راپىئدىن، راپىئ ئىبنى خهدىيج . 3086

جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم كېلىپ مۇنداق دېدى، :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ايسىلهر؟ مهن ئۇنىڭغا ئۇالر بىزنىڭ سىلهر ئاراڭالردا بهدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقانالرنى قانداق كىشىلهردىن سان

ئهڭ ياخشى كىشىلىرىمىز دېسهم، ئۇ ئهنه شۇنىڭدهك پهرىشتىلهردىنمۇ بهدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالر بىزنىڭ 
، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان بۇخارىنهزىلىمىزده پهرىشتىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىدۇر دېدى، ئهھمهد، 

  .توپلىغان، سهھىھ
3087  ) ���� ( I$g qyz �/ I	9�$� E�� I	9�	 ) 9R, ��	 (90', �� 90�F�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،شهرىيد ئىبنى سۇۋهيىد . 3087

شۇ ھويلىغا اليىق،  بهكرهكخوشنىسى باشقىالردىن  قورۇسىنىڭھويال، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ئىبنى سهئىد ) نى شۇپئهت ھوقۇقى بولىدۇ، ئالدى بىلهن خوشنىغا سېتىپ بېرىلىدۇيه(ھهقلىقراقتۇر، 

  .توپلىغان، سهھىھ
3088  ) ���� ( .R+F�$� E�� I	9�	 I$g ) �� (M�� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇمرهت . 3088

قوشنا ئالدى بىلهن  زېمىننىيهنى تۇرالغۇ جاي يهر (ه ھويال، خوشنىسى ھهقلىقتۇر، شۇپئهتك:  دېگهنمۇنداق 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) سېتىۋالىدۇ، ئۇنىڭدىن ئاشسا باشقىالر

3089  ) ���� ( I$2	 I	9� E�� I	9�	 I$g ) �� d " ( ��� �  ) ! G �� (M�� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رئهنهس، سۇمرهت . 3089

اليىقتۇر،  بهكرهكھويال ئۆيلهرنىڭ خوشنىسى ئۆز خوشنىسىنىڭ قورۇسىغا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نهسهئى، ئهبۇ يهئال، ) يهنى شۇپئهت ھوقۇقى بار(ھويلىنىڭ خوشنىسى خوشنىسىنىڭ ھويلىسىغا ھهقلىقتۇر، 

  .بۇ داۋۇد، تىرمىزيالر  توپلىغان، سهھىھئىبنى ھهببان، ئهھمهد، ئه
3090  ) ���� ( �i*1��� L �i�+�� L �i�	'/-� pD�Fa	 	L9[$g ) P �� " G �� ( ��� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3090

بىلهن جېنىڭالر بىلهن تىللىرىڭالر بىلهن جىھاد، ئۇرۇش مۇشرىكالرغا قارشى مېلىڭالر :  دېگهنمۇنداق 
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ھهببان، ھاكىم ) قهلهم كۆرۈشى، ئهلهم كۆرۈشىدىن يامان(قىلىڭالر، 

  .توپلىغان، سهھىھ
 MG$@  �� 9R, L �	�� �� L�  �� �	 9@  $�, B L 	yQ $1  I$m�A	 �	 |bg ) P �� d (g � ��$  
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3091
ئالالھتائاال ئهنسارىالرغا بىزدىن يهنى بىزنىڭ ھهققىمىزدىن ياخشى، : ئهنسارىالردىن رازى بولۇپ مۇنداق دهيدۇ

رازى قىلسۇن، بولۇپمۇ، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇكاپاتالرنى بهرسۇن، بىز توغرىسىدىن، بىز تهرهپدىن ئوبدان 
ئهمرۇنى، سهئىد ئىبنى ئۇبادهتنى ياخشى رازى قىلىپ، ياخشى مۇكاپات بهرسۇن، ئهبۇيهئال، ئىبنى ھهببان، 

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
3092  ) ���� ( O'Â	 	'+�$Q 4���	 	'QI� L 3I	'F�	 	Lbg ) � (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهئهبۇ ھۈرهيره . 3092

بۇرۇتالرنى ئېلىپ تۇرۇڭالر، ساقالنى كامىل، ئۇزۇن قويۇڭالر، مهجۇسىيالرنىڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
مۇسلىم ) مهجۇسىيالر بۇرۇتلىرىنى يۆگهپ، ئۇزۇن قوياتتى، ساقىلى يوق ئىدى(خىالپىدا ئىش قىلىڭالر، 

  .پلىغان، سهھىھتو
$/'0 peNe 	L9R) �i��  �z "h) �*0¸�� 	L�r)� L �*0¸�� 	'/'m) O$1�� >�<	'/ .�[A	 �	 nRg)P (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 3093
ڭى ئاينى كىشىلهرگه ۋاقىت توختىدىغان ۋاقىتنى بىلدۈرىدىغان قىلىپ ئالالھتائاال ئايالرنى يې:  دېگهنمۇنداق 

ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر، ئاينى كۆرۈپ روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇڭالر، ) ئاي ۋاقىتنى بهلگىلىگهچكه(بهردى، 
نى 30ن رامزاندىيهنى شهئباندىن ، (كۈننى ساناڭالر،  30تۇتۇق بولۇپ قالسا،  ۋاھا سىلهرگهيهڭالر، ئهگهر 

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) ساناڭالر
 .1��	 �$´ �_F�	 9R� �$0� .*, �$�� L �_V� M�FR� �_F�	 $�$�/� �FR� .1��	 �	 nRg ) H�F�	 '�� ("$�'e �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان  . 3094
الالھتائاال بىر ياخشىلىققا ئۇنىڭ ئوخشىشىدهك ئون ياخشىلىقنى قىلىپ بهردى، بىر ئاي ئ:  دېگهنمۇنداق 
ئېيىدىن كىيىن ئالته كۈن روزا تۇتۇش بىلهن بىر يىل ساق كامىل رامزان ، ئون ئايغا تهڭ بولىدۇ، رامزان 

  .ئهبۇششهيىخ توپلىغان، سهھىھ) كۈنگه تهڭ بولىدۇ 360كۈن روزا  36يهنى (بولىدۇ، 
nRg  W)�5 f� E�%	 ��	�*5 �b2	 ?�Y �) 	9�	L 	�bg ¢IA	 � &b�� L 	�bg pR�5 L .R�5 q91  ?�/-) �bg .{$/ .���	 �	

 �@�m5 "� .�FQ $[9�L �  $[�)$� O�+�	 ) � (M�0�[ \� �   
ھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3095

ئاخىرهت (رهھمهتنى  99پارچه قىلىپ، ئۆزىنىڭ نهزلىده  100ئالالھتائاال رهھمهتنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نازىل قىلىپ چۈشۈردى، شۇ بىر پارچه  زېمىنغاساقالپ قويدى، پهقهت بىر دانه رهھمهتنى ) ئۈچۈن

ت تۇۋىقىنى بالىسىدىن بالىسىغا رهھمهتنىڭ سهۋهبىدىن بارچه مهخلۇق ئۆزئارا رهھىم قىلىشىدۇ، ھهتتا، ئا
مۇسىبهت يهتكۈزۈپ قويۇشدىن، تىگىپ كېتىشدىن ئهنسىرهپ كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ، بهيھهقى قاتارلىقالر 

  .توپلىغان، سهھىھ
3096  ) ���� ( $[$��G � ./A	 qu[ 3	u  �	 nRg ) �� (90b0 �� �	9@  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىئابدۇلالھ ئىبنى يهزىيد . 3096

ئاخىرهتته (ئۈممهتنىڭ ئازابىنى مۇشۇ دۇنيادا قىلدى،  ۇب ئالالھتائاال: دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ئازابلىمايدۇ

) BL .ª-� 	'��� I$_1�	 "'/'m0 L n���	 "'/'(0 I	��� �'< MN� �i��  �	 nRgI$^)�$���	 9�� �� 9@  (���  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3097

ئالالھتائاال سىلهرگه كېچىسى قىيامدا تۇرىدىغان، كۈندۈزى روزا تۇتىدىغان ئاسىي ئهمهس، :  دېگهنمۇنداق 
بۇ سۆز بهش ناماز (نامىزىنى قىلىپ بهردى،  قهۋملهرنىڭهمهس، گۇناھكار ئهسال ئهمهس، فاجىر، بهدبهخت ئ
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  .ئابدۇ ئىبنى ھۇمهيدى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ) بولۇشى مۇمكىن دېيىلگهنتوغرىسىدا ياكى مۇجاھىدالرغا 
3098  ) ���� ( MNm�	 � v�  M�< >�Rg ) �� (My`a	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىمۇغهيرهت . 3098

كۆزۈمنىڭ گۆھىرى قارارى خۇشاللىقى يهنى قهلبىمنىڭ خاتىرجهملىكى نامازدا قىلىندى، :  دېگهنمۇنداق 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3099  ) ���� ( 	I'_� L 	9^�/ ¢IA	 ³ >�Rg ) q ( M�0�[ \� �  ) G ( IY \� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ زهر . 3099

يهنى (مهسجىد ۋه پاك قىلىندى  زېمىن) ئۈممىتىم ئۈچۈن(مهن ئۈچۈن :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق 
  .ماجه، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ ئىبنى) بارلىق جايدا ناماز ئوقۇسا بولىدىغان تهيهممۇم قىلسا بولغان قىلىندى

3100  ) ���� ( 	I'_� L 	9^�/ .@�� ¢I� nD ³ >�Rg ) �$���	 �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3100

مهسجىد قىلىندى، پاكلىغۇچى يهنى پاكىز  –ھهممه جايلىرى پاك  زېمىننىڭمهن ئۈچۈن :  دېگهنمۇنداق 
  .تهيهممۇم قىلسا بولىدىغان قىلىندى، ئهھمهد، بىلهن زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ

  �$0~i�	 �	GI BZ ��I KZ 	L�w10 "� p� L �'(�	 p� $/ L $_�) $/ L $_*��6 �[Y �/ "$*1g L $_�) $/ L $_*��6 .�) �/ "$*1g 4�
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3101
ئىككى جهننهت كۈمۈشتىن بولۇپ، ئۇالرنىڭ قاچىسى ئىچىدىكى نهرسىلهرمۇ كۈمۈشتۇر، :  دېگهنمۇنداق 

چىدىكى نهرسىلهرمۇ ئالتۇندۇر، جهننهت ئهدنى دىكى ئىككى جهننهت ئالتۇندىن بولۇپ، قاچىلىرى ئۇنىڭ ئى
بىلهن ئۇالرنىڭ پهرۋهردىگارىغا قاراپ تۇرۇشى ئارىسىدا پهقهت ئالالھنىڭ ئۇلۇغلۇق جامالىغا اليىق  قهۋملهر

بهيھهقى، ) يهنى ئۇالر ئالالھنى كۆرهلهيدۇ، ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوق(رىداسى باردۇر، كاتتىلىقى باردۇر، 
  .هئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھتىرمىزى، نهس
3102  ) ���� ( ¯�	 �DG$_g ) § (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3102

  .لىغان، سهھىھ، بۇخارى توپھهج قىلىشتۇر - سىلهرنىڭ جىھادىڭالر ئۇرۇش قىلىشڭالر : دېگهنمۇنداق  ئايالالرغا
 9�	L $_(0�� "$D 	YZ $@{$z "$D "Z L $� �w*10 qI$g .R+F� E�� I$2	 ) ��4  ( ��$g � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3103
ه نهرسه سېتىشدا ئالدى بىلهن خوشنىالر ئۆز خوشنىسىنىڭ شۇپئىتگه يهنى شېرىكچىلىكگ:  دېگهنمۇنداق 

بېرىشكه اليىق، ھهقلىقتۇر، ئىككى خوشنىنىڭ يولى بىر بولسا، يهنى ئۆيگه كىرىش يولى بىر بولسا، گهرچه 
كهلگهندىن كېيىن يا (بولۇپ يوق بولۇپ قالسىمۇ، نهرسه سېتىشدا خوشنىسىنى ساقالپ تۇرىدۇ، غايىب ئۇ 

ئهھمهد، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه ) ئالىدۇئالىدۇ، يا ۋاز كېچىدۇ، ئاندىن باشقىالر 
  .توپلىغان، سهھىھ

3104  ) ���� ( �@(m� E�� I$2	 ) q " G § ( W)	I \� �  ) q " (90', �� 90�F�	 �   
رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ راپىئ، شهرىيد ئىبنى سۇۋهيد . 3104

ئۆز خوشنىسىغا ئۆز يېقىنىغا ھهقلىقتۇر، باشقىالردىن قوشنا :  دېگهنلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق سهللهلالھۇ ئه
ھهدىس، نهسهئى،  – 6465، – 2098ھهدىس، بۇخارى  – 25927ئهھمهد ) يهنى شۇپئهتته(اليىقراقتۇر، 

  .ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
 ��a	 L .<9m�$� �[$2$D "6�(�$� �[$2	 .<9m�$� ��a$D "6�(�$� ) " ! G ( �/$  �� .@(  �  ) P (Y$R/ �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوقبهت ئىبنى ئامىر . 3105
 مهخپىي، سهدىقىنى ئاشكارا بهرگۈچىگه، ئوقۇغۇچىقۇرئاننى جهھرى، ئاشكارا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تىرمىزى بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى،قۇرئان تىالۋىتىنى، (بهرگۈچىگه ئوخشايدۇ،  مهخپىي، سهدىقىنى غۇچىئوقۇ
 2843تىرمىزى )  دېگهنئهۋزهل بولىدۇ، چۈنكى، سهدىقىنىڭ مهخپىسى ئهۋزهل  ئوقۇغۇچى مهخپىيقىرائىتىنى 

دىس، ھاكىممۇ ھه – 16802ھهدىس، ئهھمهد  – 1136ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد  – 1645ھهدىس، نهسهئى  –
  .توپلىغان، سهھىھ

3106  ) ���� ( �+D "6�(�	 � &	92	 ) P (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3106

يهنى، . ( قتۇركۇفرىلىتاالش قىلىش  –، ده ماجىرا  – جېدهلقۇرئان توغرىسىدا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) قىلىش ياكى كاپىر بولۇشتۇر كۇفرىلىق نېئمهتكه
3107  ) ���� ( "$r�F�	 y/	b/ O�2	 ) G � �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3107

يهنى ئۇالغالرغا، بالىالرغا، ئايالالر پۇت (ولدۇرما، شهيتاننىڭ نېيىدۇر، سېزىدۇر، ك:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) ، قهتئىي بولمايدۇ، شهيتان ئازدۇرىدۇقوللىرىغا كولدۇرما ئاسسا –

3108  ) ���� ( .R@, �  ILb2	 ) 8L$�r�	 (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھئهنهس . 3108

  .تۆگه يهتته كىشىدىن قۇربانلىققا كۇپايه بولىدۇ، تهھاۋى توپلىغان، سهھىھ:  دېگهنمۇنداق 
3109  ) ��� ( 3	u  .<�+�	 L .�I . $2	 ) j $�(�	 91�a	 9{	L# � �	9@  (yF� �� "$R1�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نۇئمان ئىبنى بۇشهيىر . 3109

يهنى خهلىپه جامائىتى بۇ مهسجىد جامائىتىنىمۇ ئۆز ئىچىگه (جامائهت رهھمهتتۇر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .مهد، قۇزائى توپلىغان، ھهسهن،   ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھ ئازابتۇرتهپرىقچىلىق، بۆلگۈنچىلىك ) ئالىدۇ

3110  ) ���� ( �{$@i�	 ·`5 X $/ $_1�� $/ MI$+D .R2	 KZ .R2	 ) q ( M�0�[ \� �  .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3110

گۇناھى كهبىيرگه يېقىن كهلمىسىال، چوڭ  ىچهجۈمهگئوقۇش يهنه بىر  جۈمه:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .گۇناھىنى قىلمىسىال ئارىلىقدىكى كىچىك گۇناھالرغا كاپارهتتۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

.R�I� BZ . $� � ���/ nD 4�  �g	L E� .R2	:$�0�/ L� $�@� L� M��/	 L� $D'�É 	9@ ) P G (�I$� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيتارىق ئىبنى شىھاب . 3111

ئوقۇش ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه جامائهت ئىچىده ئادا قىلىشى ھهق،  جۈمه:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ۋاجىپ، يهنى پهرىزدۇر، لېكىن، تۆت كىشىگه پهرىز ئهمهستۇر، قۇل، ئايال كىشى، كىچىك سهبى باال، 

، جامائهت ئىچىده ئوقۇيدۇ، بهزى خاتىرىده مۇساپىرمۇ  جۈمهنىبۇ تۆت كىشىدىن باشقىالر ( كېسهل،
  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) مۇستهسنادۇر
3112  ) ��� ( �	91�	 W� �/ 4�  .R2	 ) G (L�  ��	 �   
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3112

يهنى (نىدانى يهنى ئهزاننى ئاڭلىغان كىشىنىڭ ئۈستىگه ۋاجىپ پهرىزدۇر،  دېگهن جۈمه:   دېگهنمۇنداق 
چوڭ  جۈمهنىئهبۇ داۋۇد توپلىغان،ھهسهن،بۇ ھهدىسدىن ) بۇ كىشى شۇ ئهزان چىققان جايغا بېرىپ ئوقۇيدۇ

   .جامهگه يىغىلىپ ئوقۇش چىقىدۇ
3113  )�� �� ( s$@�A	 91  ��R� p,'< p� $/ ) . �� ( 8I	9�	 ��´ �  .4�  BZ .@g	L .R2	 : 9@  L� �0�/ L� Å� L� M��/	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،تهمىيمۇددارى . 3113

نداق مۇسۇلمانغا پهرىز، لېكىن، ئايال كىشىگه، سهبى ئوقۇش ھهر قا جۈمه:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) بۇالر قاتناشسا بولىدۇ(بالىالرغا، كېسهلگه، قۇلغا، مۇساپىرغا پهرىز ئهمهس، 

 "'1Rw0 L "'�c �1� L 3ND L !$�� �1� L �	'�	 � $� "Lyr0 .�1g� �� �1m) ¥$1�� .eNe �2	 )� j(_�@�	 P �� 
 �$�A	 ( vF%	 .@�Re \� � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سۇئلهب . 3114
جىنالر ئۈچ سىنىپ، ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ، بىر تۈرنىڭ قاناتلىرى بار بولۇپ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ىر تۈرى بولسا، يىالن،ئىتالرنىڭ سۈرىتىده بولىدۇ، ياكى ئۆزى قاناتلىرى بىلهن ھاۋادا ئۇچااليدۇ، يهنه ب
يىالن ئىتتۇر، ئۈچىنچىسى بولسا، گاھ بىر ئورۇنغا چۈشىدۇ، گاھ سهپهر قىلىپ كۆچۈپ كېتىدۇ، تهبرانى، 

  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 ?�Y n�/ I$1�	 L ��R� P	�V �/ �D9�� KZ 3�<� .12	 ) § �� (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3115
ئاياغ شوينىسىدىنمۇ يېقىندۇر، دوۋزاخمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش  بىرىڭالرغا؛ جهننهت  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ىدىغان يېقىن قىلىدىغان، يېقىن، ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ، يهنى جهننهت بىلهن دوۋزاخقا ئاپىر
  .مهئسىيهت يېقىندۇر، پهتھۇلبارىدىن ئېلىندى –تائهت ئىبادهت بىلهن گۇناھ 

 B �R10 $_�Q90 �/ "	�+ b�	 $_*��5 L !'<$��	 L �����	 $[¸$@m� L �)YA	 ?�a	 $_�N/ L �[Y �/ .1@� L .�) �/ .1@� $[¸$1� .12	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3116
جهننهتنىڭ بىنالىرى، قۇرۇلۇشلىرى، بىر قىشى كۈمۈشتىن، بىر قىشى ئالتۇندىن، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئهنبهردۇر، نهقىش تاشلىرى بولسا، گۆھهر، مارجان،  –شپۇراق مىسكه قىشالرغا قويىدىغان اليلىرى خۇ بۇ
لهززهت ئالىدۇ، كېسهل بولمايدۇ،  نېئمهتتهياقۇتتۇر، تۇپرىقى زهئپىراندۇر، جهننهتكه كىرگهن كىشى مهڭگۈ 
ۇ، كېچهكلىرىمۇ كونىرىمايدۇ، چىرىمهيد –ئازابالنمايدۇ، مهڭگۈ قالىدۇ، ھهرگىز ئۆلمهيدۇ، ئۇالرنىڭ كىيىم 

ھهدىس،  – 3005ھهدىس، بۇخارى  – 2700ياشلىقى تۈگهپ كهتمهيدۇ، مهڭگۈ ياش تۇرىدۇ، ئهھمهد 
  .ھهدىس، ئىبنى ماجهمۇ توپلىغان، سهھىھ – 2450ھهدىس، تىرمىزى  – 5067مۇسلىم 
3117  ) ���� ( ¥'���	 &NÁ >» .12	 ) P (4,'/ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  هت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايئهبۇ مۇسا . 3117

ھاكىم ) يهنى مۇجاھىد، شېھىدالر كىرىدۇ(جهننهت، قىلىچالرنىڭ سايىسى ئاستىدىدۇر، :  دېگهنمۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

3118  ) ���� ( .�) �/ .1@� L �[Y �/ .1@� .12	 ) �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئهبۇ ھۈرهيره . 3118

  .جهننهتنىڭ بىر قىشى ئالتۇن، بىر قىشى كۈمۈشتۇر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .رهھمهت پهزلى بولۇپ، بهندىلىرىنى خۇشال قىلىش ئۈچۈندۇر ئالالھنىڭئهۋسهتته بار، سهھىھ، بۇ  

3119  ) ���� ('�� .��$ª $� .12	 3	'�� .R@, $� I$1�	 L 3	 ) 9R, ��	 ( 9@  �� .@*  �  .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇتبهت ئىبنى ئابدۇ . 3119

جهننهتنىڭ سهككىز ئىشىكى باردۇر، دوۋزاخنىڭ بولسا، يهتته ئىشىكى باردۇر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ) ندىمۇ باردۇرقۇرئا، بۇ(
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3120  ) ���� (¢IA	 L �$��	 p� $D p*gIG nD p� $/ .gIG .{$/ .12	 )�0LG�/ ��	(M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3120

 –دهرىجه بار بولۇپ، ھهر ئىككى دهرىجىنىڭ ئارىلىقى ئاسمان  100هتته جهنن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئىبنى مهردىۋىييه ) بۇ دهرىجىلهر مۇجاھىدالرغا تهييارالنغان(،  پهرقلىقتۇرئارىلىقىدهك چوڭ،  زېمىننىڭ

  .توپلىغان، سهھىھ
 .12	 4� � OLG�+�	 L ¢IA	 L �$��	 p� $D p*gIG nD p� $/ .gIG .{$/ .12	 I$]� �^+*0 $_1/ L ����	 ²�  �<') L $_r,L� L

 OLG�+�	 q'�-,$) �	 �*�-, 	Yh) .12	 ) q ( Y$R/ �  ) P ( M�0�[ \�L >/$m�	 �� MG$@  �  ) �D$�  ��	 (�� M9�@  \� �   �	�2	.  
رىۋايهت  نمۇئاز ئۇبادهت ئىبنى سامىت، ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ ئۇبهيده رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردى. 3121

دهرىجه باردۇر،  100جهننهتته :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  قىلىنىدۇكى،
دهرىجىنى قولغا (ئارىلىقىدهك چوڭدۇر،  زېمىننىڭ –، ئاسمان  پهرقھهربىر ئىككى دهرىجىنىڭ ئارىلىقىدىكى 

ستىنده، قاپ ئوتتۇرىسىدا بولۇپ، جهننهت، جهننهتلهرنىڭ ئهڭ ئۈ دېگهنپىردهۋىس ) كهلتۈرۈڭالر
رهھمانتائاالنىڭ ئهرشى، پىردهۋىسنىڭ ئۈستىدىال، جهننهتلهرنىڭ بۇالق، ئۆستهڭلىرى، پىردهۋىسدىن ئېقىپ 

چۈنكى ئۇ (جهننهتنى سوراڭالر،  دېگهنچىقىدۇ، ئېتىلىپ چىقىدۇ، ئالالھدىن سورىساڭالر، پىردهۋىس 
 ، ھاكىم، ئىبنى ئهساكىرالر توپلىغان، سهھىھ، ئى ئالالھ، بىزنى، ئىبنى ماجه)ھهممىدىن ئهۋزهل، ئۈستۈندۇر

  !پىردهۋىسكه كىرىگۈزسىله، ئامىن
  

  ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر» �«
  

�0�mR�	 4�  ¾)$� : $�L�z n@< MN� L �F�	 d'�� n@< MN� ) � P G (j����	 .�$�) �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىپۇزالهتۇللهيسى . 3122

كۈن چىقىشىدىن بۇرۇنقى، كۈن كىرىشتىن بۇرۇنقى نامازنى يهنى بامدات بىلهن :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ. ئهسىردىن ئىبارهت ئىككى نامازنى ئوبدان مۇھاپىزهت قىلغىن

3123  )��� � ( E)$1a	 .06 I$m�A	 �`� L "$k�	 .06 I$m�A	 �� ) " (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنسه . 3123
ئهنسارىالرنى ياخشى كۆرۈش ئىماننىڭ ئاالمىتى، ئهنسارىالرنى ئۆچ كۆرۈپ، دۈشمهن :  دېگهنمۇنداق 

  .بار سهھىھ مۇسلىمدىمۇۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتىدۇر، نهسهئى توپلىغان، بۇخارى ،تۇتۇش، م
�D$��G �/ ³Z �@� : MNm�	 � v�  M�< >�Rg L ��r�	 L �$�1�	 ) E[ P " �� (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3124
خۇشپۇراق ئهتىرلهر ياخشى ) يهنى ئايالى(ماڭا بۇ دۇنيارىڭالردىن ئايالالر بىلهن :  هندېگمۇنداق 

كۆرسىتىلدى، كۆزۈمنىڭ گۆھىرى، خۇرسهن بولۇپ، خۇشال بولۇشى، نامازدا قىلىندى، ئهھمهد، نهسهئى، 
  .ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

3125  ) ��� ( ®/� �/ "'��£*a	 	u@� ) �D$�  ��	 ( � ���  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3125

خىالل قىلغۇچىالر، سۇ ) قوللىرىنىڭ بارماقلىرىغا –ساقاللىرىغا، پۇت (مېنىڭ ئۈممىتىمدىن :  دېگهنمۇنداق 
  .ىھئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھ !ھهياخشى  نېمىدېگهنيهتكۈزگۈچىلهر 

3126  ) ���� ( qI$ia$� .12	 >@^� L !	'_F�$� I$1�	 >@^� ) § (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3126
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هتلىك مۇشهقق –دوۋزاخ، شهھۋهتلهر بىلهن پهردىلهندى، جهننهت بولسا، جاپا :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بۇخارى ) كىم ئاشۇ پهردىلهرنى بۆسۈپ ئۆتسه، بۇ ئىككىسىگه كىرىدۇ(ئهمهللهر بىلهن پهردىلهندى، 

  .توپلىغان، سهھىھ
3127  ) ���� ( �* 	 L ?��� �  ¯� ) P q " ! (j��(R�	 �0#I \� �   
سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ رهزىيىن ئوقهيلى . 3127

ھهققىدىنمۇ ھهج قىلغىن، ئۆمره ھهج قىلىپ قويغىن، تىرمىزى، ) ئاناڭ(داداڭ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

3128  ) ���� ( ?�+� �  ¯� ! ./~V �  ¯� } ) G (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئىبنى ئابباس . 3128

ۋهسهللهم، بىر كىشىنىڭ شېبرىمهت ئىسىملىك قېرىندىشى توغرىسىدا ھهجگه نىيهت قىلغىنىنى ئاڭالپ، 
ھهققىدىن ھهج قىلىپ، ئاندىن ڭ ، ئالدى بىلهن ئۆزۈ دېگهندهياق  :ئۇئۆزۈڭگه ھهج قىلدىڭمۇ؟ دېدى، 

  .ھهدىس، سهھىھ – 2894ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 1546ئهبۇ داۋۇد  .دېگهنن شېبرمهت ھهققىده ھهج قىلغى
3129  ) ���� ( dIY� .R@, E0�r�	 9� ) �� (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر  3129

) ئهگهر يهنه سىغىشمىسا، كهڭرىتسه دۇرۇس(زدۇر، يولنىڭ كهڭلىكىدىكى چېگراسى يهتته گه:  دېگهن
  .ئهۋسهتته بار بولۇپ، سهھىھ

 $�$@� pR�I� 	L�rk "� �/ ¢IA	 n[A yQ ¢IA	 � nR0 9� ) q " (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3130

ئهمهل قىلىنىدىغان ئىجرا قىلىنىدىغان، ئالالھنىڭ ھهد جازا قانۇنى،  زېمىندا:  دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق
يهنى ئىجرا قىلىنغان بىر قېتىملىق ھهد جازا، (كۈن يامغۇر ياغقىنىدىن ياخشىدۇر،  40ئهھلى ئۈچۈن  زېمىن

، نهسهئى، )انىدۇكۈنلۈك يامغۇردىن ياخشىدۇر، چۈنكى، بۇنىڭدا باشقىالر ئىبرهت ئېلىپ، گۇناھدىن ي 40
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن

3131  ) ���� ( ��� B L n�{	�,Z v� �  	'e9� ) G (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3131

زلىسهڭالر، گۇناھ يوق، ئهبۇ داۋۇد بهني ئىسرائىلالر توغرىسىدا ھهدىس سۆ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، نۇرغۇن سهھىھ ھهدىسلهرده كۆپ سۆزلهندى، شۇالرنى سۆزلهڭالر، ئۇالرنىڭ ۇرئانداق بۇتوپلىغان، سهھىھ، 

خهۋىرىنىڭ راستىنى سۆزلهپ، يالغاننى ئىنكار قىلىپ، ئىلىم يوق بولغىنىنى ئالالھقا تاپشۇرۇپ، راستقىمۇ، 
  .ھالهتته مۇئامىله قىلىمىز، قاتتىق ھهزهر قىلىڭ ئوتتۇرھاليالغانغىمۇ چىقارماي، نورمال، 

3132  ) ��� ( ��0 X $/ �V �	�� ) E[ (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3132

ى، كېپىل بولۇنمايدىغان نهرسىنىڭ پايدىسى كېپىل قىلىنمايدىغان نهرسىنىڭ زىيادىس:  دېگهنمۇنداق 
بۇ (بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن، ) يهنى كېپىللىك بولمىغان سودىنىڭ پايدىسى چهكلىنىدۇ(ھارامدۇر، 

  ).ھهدىسدىن ساتقان نهرسىگه كېپىل بواللىشى الزىم
3133  ) ���� ( qy�D �i,� $/ n��< �	�� ) 8'`@�	 (���	 n[� 9)	L �   
يهمهننىڭ ئهلچىسى بولغان بىر ساھابىدىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهھلى . 3133

كۆپرهكى مهست قىلىدىغان نهرسىنىڭ ئېزىمۇ ھارامدۇر، يهنى كۆپ ئىچسه مهست قىلىدىغان :  دېگهنمۇنداق 
  .ھارامدۇر، بهغۋىي توپلىغان، سهھىھ ئازراقىمۇنهرسىنىڭ 
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3134  ) ���� (D L �%	 �	 ��� �	�� �i�/ n ) " (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 3134

مهست (ئالالھتائاال ھاراقنى ھارام قىلدى، ھهرقانداق مهست قىلغۇچىنى ھارام قىلدى، :  دېگهنمۇنداق 
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) قىلغۇچىنىڭ ئېزىمۇ كۆپمۇ ئوخشاش ھارام

3135  ) ���� ( O$1�	 �/ �0�< n_, p� p[ nD I$1�	 4�  ��� ) �� (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3135

باشقىالرغا دائىم ئاسانالشتۇرغۇچى، كىشىلهرگه يېقىن تۇرغۇچى، مۇاليىم كىشى، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ئاسان قىلغۇچى كىشى، ئىشالرنى قىيىنالشتۇرماي يهڭگىللهشتۈرگۈچى، دۋوزاخقا ھارامدۇر، يهنى دوۋزاخقا 

  .كىرمهيدۇ، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
I$1�	 $�$15 "� p1�  4�  ��� :�	 n[� �/ ��[� L �N,�	 O�» >5$� p  L �	 .�FQ �/ >i� p  �+i ) �[ P ( M�0�[ \� � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3136
ئىككى تۈرلۈك كۆزگه دوۋزاخ ئوتىنىڭ يېتىشى ھارام قىلىندى، بىرى، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ر ئهھلىدىن، دىنسىزالردىن ئىسالم دىنىنى، ئىسالم يهنه بىرى كۇپپا. ئالالھتائاالدىن قورقۇپ يىغلىغان كۆز
ھاكىم بىلهن ) بۇ ئىككى كۆز ئىگىسى دوۋزاخقا كىرمهيدۇ(ئهھلىنى، مۇسۇلمانالرنى قوغداپ پوستا تۇرغان كۆز، 

  .بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
3137  ) ���� ( �_e$�� n�� L ®/� I'DY 4�  �[u�	 L �0��	 O$@� ��� ) ! (4,'/ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3137

كىيىمى بىلهن ئالتۇن، ئۈممىتىمنىڭ ئهرلىرىگه ھارام قىلىندى، ئاياللىرىغا  رهختنىڭيىپهك :  دېگهنمۇنداق 
  .ھاالل قىلىندى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

9a	 ®�B p� $/ ��� s$�� 4�  .10 ) § ( M�0�[ \� �  ) " (9�R, \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد . 3138

مهدىينىنىڭ ئىككى سايلىق ئارىسى، ئىككى چهت تهرهپ ئارىلىقى مېنىڭ :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
قان تۆكۈلمهيدۇ، دهرهخلىرى كېسىلمهيدۇ، . مهدىنىمۇ مهككىگه ئوخشاش ھارام(م قىلىندى، تىلىم بىلهن ھارا

  .بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ئوۋىلىرى ئۆلتۈرۈلمهيدۇ، قوغدىلىدۇ
3139  ) ���� ( �%	 � MI$^*�	 >/�� ) G § (.F{$  �   
هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ر رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3139

بۇخارى، ئهبۇ ) يهنى ھاراق ئېلىش، سېتىش ھارام(ھاراق تىجارىتى قىلىش ھارام قىلىندى، :  دېگهنمۇنداق 
  .داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

3140  ) ��� ( �/G ./��D ���a	 &$/ ./�� ) n� (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئىبنى مهسئۇد . 3140

مۇسۇلماننىڭ مېلى باشقىالرغا خۇددى ئۇنىڭ قېنى ھارام بولغاندهك ھارامدۇر، يهنى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .مېلى، قېنىنى تۆكۈش ھارام بولغاندهك ھارام، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، ھهسهن

D �09 $(�	 4�  �09[$Â	 �$�� ./�� �� �<L BZ �_�) ��'£�) ��[� � �09[$Â	 �/ NgI ��  �09 $(�	 �/ ngI �/ $/ L ��$_/� ./��
�� n�() ./$�(�	 �'0 : = �i1Á $) �$V $/ ��  �/ uQ-�) >UV $/ �5$1�� �/ u£) ?�[� � ?+�Q 9< ) " G � �� (M90�� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكبۇرهيرهت . 3141
ئۇرۇشقا چىقىپ كهتكهن مۇجاھىدالرنىڭ ئاياللىرى، جهڭگه چىقماي ئولتۇرغانالرغا خۇددى، :  دېگهنمۇنداق 

ئانىلىرى ھارام بولغاندهك ھارامدۇر، جهڭدىن ئولتۇرۇۋالغان كىشىلهردىن بىرهر كىشى مۇجاھىدالردىن بىرهر 
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په، ئىز باسار بولۇپ، ئاندىن ئۇالرغا خىيانهت قىلىپ قالسا، بۇ خائىن قىيامهت كۈنى كىشىنىڭ ئهھلىگه خهلى
ئىز باسار خهلىپه  ئورنۇڭدا، مانا بۇ  دېيىلىدۇمۇجاھىد ئۈچۈن مهخسۇس توختىتىپ بېرىلىدۇ، ئاندىن مۇنداق 

اندىن مۇجاھىد ئۇ ئ. بولۇپ، خىيانهت قىلغان كىشى ئۇنىڭ ياخشىلىقلىرىدىن ئۆزۈڭ خالىغانچه ئېلىۋالغىن
يهنى سىلهرچه قانچىلىك (خائىننىڭ ياخشىلىقلىرىدىن خالىغانچه ئېلىۋالىدۇ، گۇمانىڭالر قانداقراق؟ 

مېنىڭچه، ھهممىنى ئېلىۋالىدۇ، ياخشلىقى بولمىسا، يامانلىقلىرىنى ئۇنىڭ گهردىنىگه ئارتىپ ) (ئېلىۋاال؟
  .، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھنهسهئى، ىممۇسلئهھمهد، ) قويىدۇ،پهقهت بولمىسا، دهرىجه بېرلىدۇ

3142  ) ���� ( $[90�g 9/ .�£1�	 ��� ) q ( >/$m�	 �� MG$@ L �  ��	 � .  
 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،، ئۇبادهت ئىبنى سامىت هنھۇئ رهزىيهلالھۇئىبنى ئۆمهر . 3142

خورمىنىڭ مهھراسى، تهۋهلىكى، ئۇنىڭ بادرا :  دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
) نهگه شاخلىرى يهتسه، شۇ جاي ئۇنىڭ مهراسى، تهۋهلىك ئورنى بولىدۇ(شاخلىرى يهتكهن مۇساپه جايدۇر، 

  .ھهدىس، سهھىھ – 2480ئىبنى ماجه 
3143  ) ���� (pa$R�	 �$�� �/ ?@�� : >1� .�$) L 9�0'Q >1� .�9Q L "	�  >1� ��/ "' �) M��/	 .�,6 L 9; ) ! ��

 P �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3143

، ساڭا )سۈرۈشته قىلساڭ مهرتىۋىسىنى، ئالى ئهۋزهلرهكىنىكامالهتكه يهتكهن (ئايالالردىن :  دېگهنمۇنداق 
دىن پهقهت تۆۋهندىكى تۆت ئايال كۇپايه، ئىمراننىڭ قىزى مهريهم، خۇۋهيلىدنىڭ قىزى ئالهملهرنىڭ ئاياللىرى

بۇالر (خهدىچه، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ قىزى پاتىمه، پىرئهۋىننىڭ ئايالى ئاسىيه 
  .وپلىغان، سهھىھھهدىس، ھاكىم، ئىبنى ھهببان ت – 3813ھهدىس، تىرمىزى  – 11942ئهھمهد ) كامالهتكه يهتتى

3144  ) ��� ( "6�(�	 .10# !'m�	 ��� ) �� ( G'R�/ ��	 � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3144

  .ئاۋازنىڭ گۈزهللىكى، قۇرئاننىڭ زىننىتىدۇر، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
�� $1�� "6�(�	 90b0 ���	 !'m�	 "h) �i5	'�-� "6�(�	 	'1 ) P MNm�	 � �m� ��	 j/I	9�	 (�	~�	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى . 3145
ل ئاۋاز قۇرئانغا تېخىمۇ گۈزهللىكنى قۇرئانغا ئاۋازىڭالرنى گۈزهل قىلىڭالر، ھهقىقهتهن گۈزه:  دېگهنمۇنداق 

  .توپلىغان، سهھىھ نهسرھاكىم، دارمى، ئىبنى ) قۇرئاننى مۇڭلۇق، گۈزهل ئاۋاز بىلهن ئوقۇڭالر(زىياده قىلىۋېتىدۇ، 
 l$@,A	 �/ "$r@, p��	 L ���	 $1��� ��� �/ �	 ��� �1/ $�� L v/ p�� ) P q ! 9Q ( �� 4�R0 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ى مۇررهت يهئال ئىبن. 3146
ھۈسهيىن مهندىن، مهن ئۇنىڭدىن، ھۈسهيىننى ياخشى كۆرگهن كىشىنى ئالالھ :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئۈممهتتۇر، ، ھهسهن بىلهن ھۈسهيىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالر ياخشلىقتا ئۈممهتلهردىن ئىككى  كۆرىدۇياخشى 
 141ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 3708تىرمىزى ) ياكى ئىككى باش بولغۇچى كىشى، ياكى پهيغهمبهر ئهۋالدى(

  .ھهدىس، ھاكىم، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، ھهسهن – 16903ھهدىس، ئهھمهد  –
 !	'_F�$� I$1�	 >+� L qI$ia$� .12	 >+� ) ! � �� (��� � )�( M�0�[ �  ) 9[b�	 � ��( G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى مهسئۇد . 3147
جهننهت مۇشهققهتلىك ئهمهللهر بىلهن قورشاپ پهردىلهندى، :  دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

) بۆسۈپ ئۆتسه، بۇ ئىككىسىگه كىرىدۇ ئۇنى(دوۋزاخ بولسا، شهھۋهتلهر بىلهن قورشاپ پهردىلهندى، 
  .ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزىالر توپلىغان، سهھىھ

 �(� !G� $/ $_*���) .��< �� >�$D '� "� �*gL# 4�  �Lb�	 E� ) P (9�R, \� �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3148
ئهرلهرنىڭ ئاياللىرى ئۈستىدىكى ھهققى شۇنداق چوڭكى، ئهگهر ئهر كىشىده بىرهر :  دېگهنق مۇندا

. جاراھهت، يارا بولسا، ئايالى ئۇنى ياالپ ساقايتقان تهقدىردىمۇ يهنىال ئېرىنىڭ ھهققىنى ئادا قىاللمايدۇ
بولسام،  بۇيرۇيدىغانقا ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسنى ئهگهر ئىنساننى بىر ئىنسانغا سهجده قىلىش

  .ئالالھ شۇنداق ئورۇنالشتۇردى. سهھىھ ھهدىس قولاليدۇ دېگهن بۇيرۇيتتۇمئهلۋهتته ئايال كىشىنى ئېرىگه سهجده قىلىشقا 
3149  ) ���� ( >�@�	 � BZ �^_0 B L �@(0 B L �g'�	 3��0 B L 4�*D	 	YZ $['�i0 L �R� 	YZ $_Rr0 "� �Lb�	 4�  M��a	 E�

 ) P �� (M9�� �� .0L$R/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاۋىيه ئىبنى ھهيدهت . 3149

، يېسهئايال كىشىنىڭ ئېرى ئۈستىدىكى ھهققى بولسا، ئهر كىشى تائام :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
، يۈزىگه بېرىشتۇركېچهك ئېتىپ  –الىغىمۇ كىيىم تائامىدىن تائام بېرىش، كىيىم كىيسه، ئاي يېگهن

ئۇرماسلىقى الزىم، قهبىھ سهتلىمهسلىك كېرهك، ۋارقىراپ تىلالپ ئهيىبلىمهسلىك الزىم، لېكىن، ئامال بولمىسا 
  .سىرتتا ئهمهس، ئۆينىڭ ئىچىده ئهدهپلىسۇن، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، مۇسۇلماننىڭ يۈزىگه ئۇرۇش ھارام

3150  ) ����( �� ���a	 4�  ���a	 E� : ��$R�	 >�F5 L M' 9�	 .�$gZ L b{$12	 d$@5	 L �0�a	 MG$�  L �N��	 GI ) � (
M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3150

مۇسۇلماننىڭ ئۈستىدىكى ھهققى بهشتۇر، ساالم بىر مۇسۇلماننىڭ يهنه بىر :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
مهكهلالھ ۇ، چاقىرسا بېرىش، چۈشكۈرسه يهرھئهگىشىشقايتۇرۇش، كېسهل بولسا يوقالش، جىنازىسىغا 

  .بېرىش، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ پبىلهن جاۋا
>, ���a	 4�  ���a	 E� : �m�$) ?�m1*,	 	YZ L �@g-) P$ G 	YZ L ���  ���) �*�(� 	YZ 	YZ L �*F) �	 9�) �r  	YZ L ��
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3151

ئۇنىڭغا  -1يهنه بىر مۇسۇلمان ئۈستىدىكى ھهققى ئالته،  كىشىنىڭمۇسۇلمان :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
نهسىھهت قىلىپ قويۇشنى سورىسا نهسىھهت قىلىپ قوي، يول  -3چاقىرسا بار،  -2ئۇچراشساڭ ساالم قىل، 

دهپ جاۋاب  يهرھهمۇكهلالھچۈشكۈرۈپ، ئالالھقا ھهمدۇ ئېيتسا، ئهلھهمدۇلىلالھ دېسه، سهن  -4كۆرسهت، 
كهتسه، جىنازىسىغا ئهگهشكىن،  ئۆلۈپ -6ھهر قانداق مۇسۇلمان كېسهل بولسا، يوقالپ بار،  - 5بهر، 

  .توپلىغان، سهھىھ ئهدهپتهمۇسلىم، بۇخارى 
3152  ) ��� ( �	 ��� $  ¥$+R�	 O$*�	 �i� �/ "'  �	 4�  E� ) 9  (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3152

ئالالھ ھارام قىلغان نهرسىلهردىن ئىپپهتلىك بولۇشنى تهلهپ قىلىپ، :  دېگهنق ۋهسهللهم مۇندا
نىكاھالنماقچى بولغان، توي قىلماقچى بولغان كىشىگه ياردهم بېرىشنى ئالالھتائاال ئۆز ئۈستىگه ئالدى، ئىبنى 

  .بېرىشى ھهقتۇر ياردهمئهدى توپلىغان، ھهسهن، 
 L .R2	 �'0 n�z L P	'��	 ���/ nD E� "$D "Z ��[� ��� �/ �k "� ) I	b@�	 ( "$�'e � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان . 3153
، ئهگهر بولسا، ئهھلىنىڭ يۇيۇنۇشىكۈنىده  جۈمهھهربىر مۇسۇلماننىڭ مىسۋاك سېلىشى، :  دېگهنمۇنداق 

  .ئىستېمال قىلىشى ھهقتۇر، ۋاجىپتۇر، بهزار توپلىغان، سهھىھخۇشپۇراق ئهتىرلىرىدىن 
 q9�g L �,�I ��) n�`0 $/'0 �$0� .R@, nD � n�*`0 "� ���/ nD 4�  � E� ) � (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3154
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ھهر يهتته كۈنده بىر كۈن يۇيۇنۇش، غۇسلى قىلىش، بېشىنى، چېچىنى :  ندېگهۋهسهللهم مۇنداق 
كۈنى  جۈمهئالىمالر ھهر «جهسهدلىرىنى يۇيۇش، ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىدىكى ئالالھنىڭ ھهققىدۇر، 

  .ھبهيھهقى توپلىغان، سهھى .، بهزىلهر كۈچلۈك سۈننهت دېدى، ئهتىرمۇ بار ئهلۋهتتهيۇيۇنۇش ۋاجىپ دېدى جۈمهگه
 M�Qo	 M'�� $��9�	 M�/ L M�Qo	 M�/ $��9�	 M'�� ) �[ P �� �� ( 8�RVA	 ?�$/ \� � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مالىك ئهشئه . 3155
، بۇ دۇنيانىڭ بۇ دۇنيانىڭ تاتلىقى، لهززىتى ئاخىرهتنىڭ ئاچچىقىدۇر:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

يهنى بۇ دۇنيانىڭ تاتلىق، لهززىتىگه تۇرساڭ، ئاخىرىتىڭ ئاچچىق «ئاچچىقلىرى، ئاخىرهتنىڭ تاتلىقىدۇر، 
، جىھاد قىلساڭ، ئىبادهت قىلساڭ، كېسهلگه، تىرىشساڭبولۇر، ئازاب بولۇر، بۇ دۇنيادا سهۋرى قىلىپ، 

ىڭ تاتلىق، لهززهتلىك بولۇر، يهنى راھهت قىلساڭ، ئاخىرهتكه تۇرساڭ،  ئاخىرىت سهۋرزۇلۇمغا چىداپ 
  .ئهھمهد، تهبرانى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ)  نېئمهت

3156  ) ���� ( �_1/ �'(�	 >Q� ��	 L �_1/ �'(�	 ���� ) �� (¥'  �� L�  �   
ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهمرۇ ئىبنى ئهۋف . 3156

 قهۋمنىڭجۈملىسىدىن بولىدۇ،  قهۋمنىڭقهسهمدىشى شۇ  قهۋمنىڭ:  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .جۈملىسىدىن بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ قهۋمنىڭھهمشىرىسىنىڭ قېرىندىشىنىڭ بالىسى، شۇ 

3157  ) ���� ( . $���	 �/ jQ� ��ra	 9@  �� Mb� ) 9R, ��	 (�, ��L O$@  ��	 � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس، ئۇممه سهلهمت . 3157

ھهم تاغىسى (ھهمزه ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىپ مېنىڭ ئىمىلدهش قېرىندىشىم، :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ) ئىدى

3158  ) ���� (�	 9�, Mb� ./$�(�	 �'0 �	9_F ) 3$(�A	 � 8#	yF�	 (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3158

سهييىدى، خوجىسى بولىدۇ،  شېھىتلهرنىڭھهمزه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قىيامهت كۈنى بارلىق :  دېگهنمۇنداق 
  .هھىھشىيرازى توپلىغان، س

 	L#L$^*0 "� ��$�z �/-0 "$D L O$1�	 �$  "$D L 	�,'/ NgI "$D ��� BZ �jV y%	 �/ �� 9g'0 ��) �i�@< "$D �É ngI �,'�
�*i{Na ng L b  �	 &$() ��Ra	 �  : �1  	L#L$¼ �1/ ?�u� E�� �À ) �[ P ! 9Q (G'R�/ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىئهبۇ مهسئۇد . 3159
سىلهردىن بۇرۇن ياشاپ ئۆتكهن بىر كىشىدىن ھېساب ئېلىندى، ئۇنىڭ ئۈچۈن :  دېگهنمۇنداق 

بېرىم  –ياخشىلىقدىن ھېچ نهرسه تېپىلمىدى، پهقهت ئۇ باي كىشى بولۇپ، كىشىلهر بىلهن ئارىلىشىپ ئېلىم 
ىپ تۇراتتى، خادىم غىلمانلىرىنى كهمبهغهللهردىن ئۆتىۋېتىشكه بۇيرۇيتتى، ئالالھتائاال بېر قهرزقىالتتى، 

.  دېدىپهرىشتىلىرىگه ئۆتىۋېتىشكه ئۇنىڭدىن بىز بهك اليىق، ھهقلىقمىز، ئۇنىڭدىن ئهپۇ قىلىپ ئۆتىۋېتىڭالر 
  .تىرمىزى، ھاكىم، بهيھهقى، بۇخارى، ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ

1� p� $D j�'� �D	'i�	 n�/ .��o	 ��) .109a	 L �$R ) � ( GI'*�a	 � L �[L �� .eI$� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھارسهت ئىبنى ۋهھبى مۇستهۋ . 3160

ڭ جاي بىلهن مهدىنىنى دېگهنمېنىڭ ھهۋزى كهۋسهر كۆلۈم سهنئا :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئارىلىقىدهك كهڭرىدۇر، ئۇنىڭدا يۇلتۇزالردهك كۆپ قاچا، جامالر بار، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 	9�� -w0 N) �1/ 3�F0 �/ �$��	 �'^1D ��	b�D L ?�a	 �/ ���� �cI L ���	 �/ ���� q¸$/ L �	', q$0	L# L �_V My�/ j�'�
 ) � (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئىبنى ئهمۇر . 3161
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مېنىڭ كهۋسهر كۆلۈم بىر ئايلىق مۇساپه كهلگىدهك كهڭرىدۇر، ئۇنىڭ ھهممه تهرىپى شۇنداق :  دېگهنمۇنداق 
ا، كهڭ، ھهم چوڭقۇردۇر، سۈيى سۈتتىن ئاق، پۇرىقى مىسكه ئهنبهردىن خۇشپۇراق، قاچا، جاملىرى بولس

ئاسماندىكى يۇلتۇزدهك كۆپتۇر، كىم ئۇنىڭدىن بىر قېتىم ئىچسه، مهڭگۈ ئۇسسىمايدۇ، بهيھهقى توپلىغان، 
  .سهھىھ

 $[9R� -w0 X .��V �1/ 3�F0 �/ �$��	 �'t G9  ��	'D� L n�R�	 �/ 4��� L ���	 �/ $�$�� 9V� q¸$/ �$(�@�	 "$  KZ "9  �/ j�'�
 ���  	GLIL O$1�	 &L� 	9�� G9��	 �� �*+5 B L !$R1*a	 "'�i10 B �0u�	 $�$�e ��9�	 $,L�I TRF�	 �0�g$_a	 �	�() ) P ! ("$�'e �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان . 3162
ئۇممانۇلبۇلقاغىچه كهڭدۇر، سۈيى  مېنىڭ ھهۋزى كۆلۈمنىڭ كهڭلىكى ئهدنىدىن باشالپ،:  دېگهنمۇنداق 

سۈتتىن ئاق، ھهسهلدىن تاتلىق، قاچا، جاملىرى ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنىڭ سانىدهك كۆپتۇر، ئۇنىڭدىن بىر 
قېتىم ئىچكهن كىشى، مهڭگۈ ئۇسسىمايدۇ، كهۋسهر كۆلىگه تۇنجى بولۇپ سۇ ئىچكىلى كېلىدىغانالر 

ى چۇۋۇق، كىيىملىرى كىر، ئېسىل ئايالالرنى نىكاھىغا ئېلىپ، مۇھاجىرالرنىڭ پېقىر كشىلىرى بولۇپ، چاچلىر
لهززهتلىنىپ باقمىغان، ئۇالر ئۈچۈن ھاجهت راۋا بولۇشنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىپ باقمىغان، شۇنداق پېقىر، 

  .نامرات مۇھاجىرالر ئىدى، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
3163  ) ���� ( "9�9� $�'� ) G ( .�$�m�	 �R� �  ) q (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره ۋه بىر قىسىم ساھابىالر . 3163

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، بىر كىشىگه نامىزىڭدا نېمه دهيسهن دېسه، ئۇ كىشى، تهشهھھۇددىن كېيىن، 
سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهن، لېكىن، مهن سىلىنىڭ ۋه  ئالالھدىن جهننهتنى سورايمهن، دوۋزاخدىن ئالالھقا

ياخشى قىاللمايمهن  دېگىنىڭالردهك، گۇدۇڭشىپ بىر نېمىلهرنى مهخپىيمۇئازنىڭ قىلغان دۇئالىرىڭالردا 
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، بىزمۇ ئاشۇ جهننهتنى سوراپ ئالالھقا سېغىنىپ  دېگهنده

 9101ھهدىس، ئهھمهد  -900، ئىبنى ماجه  دېگهنپىچىرالپ دۇئا قىلىمىز  مهخپىيدوۋزاخدىن پاناھ تىلهپ 
  .ھهدىس، ئهبۇ داۋۇد، ھهتتا بۇخارى، مۇسلىمدا ئوخشىشى بار، سهھىھ – 5421ھهدىس، نهسهئى  –

3164  ) ���� ( v`�@5 �i5N� "h) j�  	'�m) �*1D $��� ) �� (j�  �� ���	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ھهسهن  ئىبنى ئهلى. 3164

 –قهيهرده بولساڭالر، ماڭا دۇرۇت، ساالم يولالڭالر، ھهقىقهتهن دۇئايى :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ساالملىرىڭالر ماڭا يهتكۈزۈلىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3165  ) ���� () �)$D ~(� !I�/ $��� I$1�$� q�F@ ) q ( �  ��	 �  ) �� ( 9R, � .  
ئىبنى ئۆمهر سهئىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالردىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 3165

ھهر قانداق بىر جايدا كاپىر، دىنسىزنىڭ قهبرىسىدىن ئۆتۈپ قالساڭ، ئۇ كاپىرغا دوۋزاخ بىلهن :  دېگهن
  .ئىبنى ماجه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ بېرىپ قويغىن، بېشارهت

 ) ���� ( >�@�$� ¥	'r�	 yz $_�D ?,$1a	 "$��(5 L "$/�» L "N�*`5 ><'�	 4�  $*5� 	YZ �$�+1�	 L �{$�	 ) G �� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3166

ئايال بىلهن نىپاسدار  ھهيزدار:  دېگهنھهج پائالىيىتى توغرىسىدا ئايالالرغا مۇنداق : دېگهنلهم مۇنداق ۋهسهل
 ئېھرامباغاليدىغان جايغا كېسهل ھالىتىده كېلىپ قالسا، غۇسلى تاھارهت ئېلىپ، يۇيۇنۇپ ئاندىن  ئېھرامئايال 

 تاۋاپا ئوخشاش ئادا قىلىدۇ، لېكىن، كهئبىنى باغالپ، بارلىق ھهج پائالىيهتلىرىنى ئادا قىلىدۇ، ھاجىالرغ
ئهھمهد ) قىلىۋالىدۇ تاۋاپئهگهر ھهج تۈگهشدىن بۇرۇن ساقىيىپ قالسا، قازاسىنى قىلىپ، (قىاللمايدۇ، 

  .بىلهن ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
3167  ) ��� (�$�	 : n+*�	 TRF�	 ) ! (�  ��	 �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدئىبنى ئۆمهر . 3167
توزان باسقان، چاچلىرى  –يىراق سهپهردىن كهلگىچه چاچلىرىنى چاڭ  دېگهنھاجى :  دېگهنمۇنداق 

 – 2924چۇۋۇلۇپ كهتكهن، تهرلهپ، كىيىملىرى كىر بولۇپ، كىر پۇراپ كهتكهن كىشىدۇر، تىرمىزى 
  .ھهدىس، ھهسهن – 2887، ئىبنى ماجه ھهدىس
3168  ) ���� ( !'a	 BZ �	G nD �/ �$+V $_�) �	G'��	 .@�	 ) �r�	 � ��R� '�� ( M90�� �  .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇرهيرهت . 3168

شقا بارلىق كېسهللهرگه شىپا باردۇر، ئهبۇ نۇئهيىم قارا داندا يهنى سىياداندا ئۆلۈمدىن با:  دېگهنمۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

 �'0 ./$^�	 	'@1*g	 L ��%	 �'0 �	 .D�� 4�  	'^*�$) n(R�	 � L ¾+�	 � 90b5 L .D�� L �$+V $_�) L n�/� E0��	 4�  ./$^�	
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 �$R�IA	 .��� � L� �$R�IA	 �'0 � BZ C�� B L �	ug L9@0 $/ L 3'0� ��) j�*�	 8u�	 �'��	 ��h) ) ��R� '�� v��	 ��	 P q (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  لىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىئىبنى ئۆمهر . 3169

ئهتىگهنده ناشتىدا قان ئالدۇرۇش ئهۋزهل، قان ئالدۇرۇشتا شىپا بار، بهرىكهت بار، ئۇ :  دېگهنمۇنداق 
زىياده قىلۇر، ئالالھنىڭ بهرىكىتى بىلهن پهيشهنبه كۈنى قان ئالدۇرۇڭالر، يادالش قابىلىيىتىنى ئهقىلنى، 

يهكشهنبه كۈنلىرى قان ئالدۇرۇشدىن ھهزهر قىلىڭالر، دۈشهنبه، سهيشهنبه كۈنلىرىمۇ قان  ، شهنبه، جۈمه
، ئالالھتائاال ئهييۇپ ئهلهيھىسساالمنى باالدىن، كېسهلدىن ساقايتقان ئۇئالدۇرساڭالر بولىدۇ، ھهقىقهتهن 

ئهييۇب ئهلهيھىسساالم،  ئۇ، كۈندۇر، چارشهنبه، شهنبه كۈنى قان ئالدۇرۇشدىن ھهزهر قىلىڭالر، ھهقىقهتهن
باال، كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ قالغان كۈندۇر، جوزام، تېره كېسىلى بىلهن ئاق كېسهل، چارشهنبه كۈنى 
كۈندۈز ياكى شۇ كۈننىڭ كېچىسى ئاشكارا بولغان، ئهبۇ نۇئهيىم، ئىبنى سهنا، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، 

نمۇ زهئىپ ھهدىسلهر قاتارىدا يازغان، لېكىن، بۇ جايدا بۇ ، مه دېگهنئهلبانى ئهسلى بۇ ھهدىسنى زهئىپ 
، بهلكىم ھهسهنگه  دېگهن، ئىمام سۇيۇتى، جامىئۇسسهغىيردا زهئىپ  دېگهنھهدىس ھهسهنۇللغهير بولىدۇ 

  .كۆتۈرۈلۈشى مۇمكىن
3170  ) ��� ( .12	 BZ �	bg �� ��� IL~a	 ¯�	 ) �� ( O$@  ��	 �  ) �� (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ىبنى ئابباس، جابىر ئ. 3170

مهقبۇل بولغان ھهجگه جهننهتتىن باشقا مۇكاپات يوق، پهقهت جهننهتال بېرىلىدۇ، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .تهبرانى، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن

3171  ) ��� ( ��R� nD G$_g ¯�	 ) q (.�, �� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه سهلهمهت . 3171

ھهج ئايالالرنىڭ (ھهج قىلىش ھهرقانداق ئاجىز، زهئىپ كىشىلهرنىڭ جىھادىدۇر، :  دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن) ھهدىس ئۆتتى دېگهنجىھادى 

�	 ���  }Z N) �Q-5 �/ L ���  }Z N) p/'0 � n^R5 �) .eNe ¿/ �$0� ¯�	 PIG� 9() W� .��� �/ �^+�	 d'�� n@< �$g �/ .)�  ¯
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇراھمان ئىبنى يهئمهر . 3172
كىم، جهمئى كېچىسى ) يهنى، ئاراپاتتا ۋۇقوف قىلىشتا بولىدۇ(ھهج ئاراپات :  دېگهنلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئه

يهنى ھېيت (سۈبھى يورۇشدىن بۇرۇن كېلهلسه، ئۇ جهزمهن ھهجنى  تاپااليدۇ، مىنا كۈنلىرى ئۈچ كۈندۇر، 
شكه ئالدىراپ قالسا، ئۇنىڭغا گۇناھ كىم بۇ ئىككى كۈن ئىچىده كۆچۈ) ۇكۈنىدىن كېيىنكى تهشرىق كۈنلىرى ش

يوق، كىم بۇ كۈندىن كېچىكىپ قالسا، گۇناھ يوقتۇر، ئهھمهد، ھاكىم، بهيھهقى، تۆت كىتاب يهنى ئهبۇ 
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  .داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
3173  ) ��� ( �[$r -) q'�-, L q'�$g-) �[$ G �	 9)L I$R�	 L �$^�	 ) I	b@�	(  ��$g � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3173

يهنى ئۇالر ئالالھقا (پهرىز ھهج قىلغۇچىالر ئۆمره ھهج قىلغۇچىالر ئالالھنىڭ ئهلچىلىرىدۇر، :  دېگهنمۇنداق 
ر چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، جاۋاب بېرىپ كهلدى، ئۇالر ئالالھ ئۇالرنى چاقىرسا، ئۇال) ئهلچى بولۇپ كهلگهنلهر

  .ئالالھدىن نېمه سورىسا، ئالالھتائاال ئۇالرغا سورىغىنىنى بېرىدۇ، بهزار توپلىغان، ھهسهن
3174  ) ���� ( .12	 �/ G',A	 �^�	 ) �� ( ��� �  ) " (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  يهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋائهنهس، ئىبنى ئابباس . 3174

يهنى كهئبىنىڭ يېنىدىكى (ھهجهر ئهسۋهد جهننهتدىن چۈشۈرۈلگهن :  دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئهھمهد بىلهن نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) كىشىلهر سۆيىدىغان قارا تاش، جهننهتتىن نازىل قىلىنغان

3175  ) ���� (	 MI$^� �/ G',A	 �^�	 .12 ) �0'� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3175

  .ھهجهر ئهسۋهد، جهننهتنىڭ تاشلىرىدىن ئىدى، سهمۋىھ توپلىغان، سهھىھ:  دېگهنمۇنداق 
3176  ) ���� ( . 9Q 3��	 ) ! G � �� ( ��$g �  ) � (0�[ \� �  M� ) �� ( ��� �  ) G ( ?�$/ �� �RD �  ) q ( � 

 .F{$ L O$@  ��	 ) I	b@�	 ( p��	 �  ) �� ( �� O	'1�	L G'R�/ �� ��R�L ?�$/ �� ¥' L �N, �� �	9@ L >�$e �� 90#L p��	 � 
 "$R� ) �D$�  ��	 ( 9��'�	 �� 9�$Q � .  

نهيرهڭ بىلهن  –ھىيله  دېگهنجهڭ :  دېگهنۇنداق رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم م. 3176
بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ ) ھۇجۇم قىلىش غهربكهشهپه بېرىپ،  شهرقدىنمهسىلهن؛ (بولىدۇ، 

داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، بهزار، تهبرانى، ئبنى ئهساكىرالر، ھهتتا بۇخارى، مۇسلىمدىمۇ، جابىر، 
ى مالىك، ئىبنى ئابباس، ھۈسهيىن، زهيىد ئىبنى سابىت، ئابدۇلالھ ئىبنى ھۈرهيره، ئهنهس، كهئبى ئىبن

ساالم، ئهۋىف ئىبنى مالىك، نۇئهيىم، ئىبنى مهسئۇد، نهۋۋاس، خالىد ئىبنى ۋهلىد رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالدىن 
  .توپلىغان، سهھىھ، مۇتىۋاتىر

3177  ) ���� ( �� �NQ B �/ 3$�e �0��	 ) �� ( �  ��	 �  .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۆمهر . 3177

يهنى بۇ دۇنيادا يىپهك (، كىيىمدۇريوق كىشىنىڭ  نېسىۋىسىيىپهك رهخت ئاخىرهتتىن :  دېگهنمۇنداق 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ۇستهسنام ئايالالر.بولمايدۇ نېسىۋىسى شۇنىڭدىن ئاخىرهتتهرهخت كىيسه، 

3178¡ ) ���� (���	 :��i�	 L &$a	 : |'(*�	 ) P q ! �� (M�� �  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇمرهت . 3178

كهرىملىك بولسا، دۇنيادۇر، سېخى،  –ئابرۇي، ئىناۋهت بولسا، مال  –نهسهب ، يۈز : مۇنداق دېگهن 
بۇ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى (دۇنيادۇر، كهرىم بولسا، تهقۋالىق،  –تهقۋالىقتۇر، نهسهب، مال 

  . ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) ۋهسهللهمنىڭ تهپسىر ئىزاھاتى
-3179 ) ��� ( j�  �/ p��	 L v/ ���	 ) �D$�  ��	 �� (9(a	 � 3�D 89R/ �� �	  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مىقدام ئىبنى مهئدى، كهرىبه . 3179
يهنى ھهسهن (ھهسهن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مهندىن ھۈسهيىن بولسا ئهلىدىن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئهھمهد بىلهن ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، ھهسهن) ماڭا ھۈسهيىن ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا ئوخشايدۇ
-3180 .12	 n[� 3$@V 	9�, p��	 L ���	 ) ! �� ( 9�R, \� �  ) �� ( M�0�[ \�L ��$gL j� L �  �  ) �� ( ./$,� � 
 �	~�	L 90# �� ) 9  (G'R�/ ��	 �  
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ھۈسهيىن، ئىككىسى  –ن ھهسه: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن . 3180
جهننهت ئهھلىنىڭ ياشلىرىنىڭ سهييىدى، خوجىسى، ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ سهئىددىن، تهبرانى ، ئۇمهر، 
ئهلى، جابىر، ئهبۇ ھۈرهيرهدىن، ئهۋسهت، ئۇسامه، زهيىددىن، ئىبنى ئهدى، ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالھۇ 

 .ئهنھۇالردىن توپلىغان، ھهسهن
3181¡ p��	 L ���	 "$D $/ BZ .12	 n[� �$�� M9�, .�$) L $0�D# �� �c L ��/ �� 4��  .�$%	 v�	 BZ .12	 n[� 3$@V 	9�,

 "	�  >1� ��/ �/ ) P �� �� d �� (9�R, \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3181
ھۈسهيىن، جهننهت ئهھلىنىڭ ياشلىرىنىڭ خوجىسى، لېكىن، بىر تۇغقان  –ھهسهن : ېگهن مۇنداق د

ھاممىالرنىڭ ئىككى ئوغلى، يهنى بىرسىنىڭ ئانىسى، يهنه بىرسىنىڭ ھاممىسى بولغان ئىككى ئوغۇل، 
هت بۇنىڭدىن مۇستهسنا، ئۇالر بولسا، مهريهم ئوغلى ئهيسا بىلهن يهھيا ئىبنى زهكهرىيا، پاتىمه جهنن

ئهھلىنىڭ ئاياللىرىنىڭ خوجىسى، لېكىن، ئىمراننىڭ قىزى مهريهم، بۇنىڭ سىرتىدا، ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، 
  .ئىبنى ھهببان، ھاكىم، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3182  ) ���� ( $_1/ yQ $¬'�� L .12	 n[� 3$@V 	9�, p��	 L ���	 ) P q ( �  ��	 �  ) �� ( �� ?�$/L M�< � 
�	 ��0' ) P (G'R�/ ��	 �   

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر، قۇررهتم مالىك، ئىبنى مهسئۇد . 3182
ھۈسهيىن، جهننهت ئهھلىنىڭ  –ھهسهن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

لى ئۇالردىن ياخشىدۇر، ئىبنى ماجه، ھاكىم، ياشلىرىنىڭ سهييىدى، خوجىسى، ئۇ ئىككىسىنىڭ دادىسى، ئه
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3183  ) ���� ( .D~�� .(�É .R���� .(+1/ ���	 ) " G � (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3183

ىلىپ سېتىش، تىجارهتنى ئوبدان راۋاجالندۇرىدۇ، مالالرنى ئوبدان قهسهم ق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ساتتۇرىدۇ، لېكىن، بهرىكهتنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

3184 ¡pa$R�	 3I � 9�	 : s$�a	 W@��	 L 3$*i�	 �� L "6�(�	 �� ) ! G (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهئهبۇ ھۈرهيره . 3184

ئهلھهمدۇلىلالھى رهببىلئالهمىيىن، يهنى سۈره فاتىھه، ئۇممۇلقۇرئان، قۇرئاننىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .غان، سهھىھئاساسى، كىتابنىڭ ئاساسى، تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان يهتته ئايهتتۇر، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلى

..3185j[ pa$R�	 3I � 9�	 :��wR�	 "6�(�	 L �*�5L� 8u�	 s$�a	 W@��	 ) G § (4�Ra	 �� 9�R, \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد، ئىبنى مهئهللى . 3185

ى رهببىلئالهمىن، يهنى سۈره فاتىھه، ماڭا بېرىلگهن، تهكرار ئهلھهمدۇلىلالھ: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئوقۇلىدىغان يهتته ئايهتتۇر، قۇرئان ئهزىيمدۇر، ئۇلۇغ قۇرئاندۇر، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، بۇ 

نامازدا تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان يهتته ئايهتنى «ئايىتىگه تهپسىردۇر،  – 87سهھىھ ھهدىس، سۈره ھىجىرنىڭ 
  .»ۋه ئۇلۇغ قۇرئاننى ھهقىقهتهن ساڭا بهردۇق) يهنى سۈره فاتىھهنى(

3186  ) ���� ( ./$�(�	 �'0 I$1�	 �/ �/�a	 ¾� 4�	 ) $��9�	 \� ��	 ("$�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوسمان . 3186

يهنى (ا كېسهل، مۆمىننىڭ قىيامهت كۈنىدىكى دوزاخ ئۈستىدىن بولغان نېسىۋىسىدۇر، قىزىتم: مۇنداق دېگهن 
  .ئىبنى ئهبۇددۇنيا توپلىغان، سهھىھ) ده، دوزاخقا كىرمهيدۇ–گۇناھقا كاپارهت بولىدۇ 

3187  ) ���� ( I$1�	 �/ �/�/ nD ¾� 4�	 ) I	b@�	 (.F{$  �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهئائىشه . 3187
  .قىزىتما كېسهل ھهربىر مۆمىننىڭ دوزاختىن بولغان نېسىۋىسىدۇر، بهزار توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 

3188  ) ��� ( I$1�	 �/ �w� "$D $_1/ �/�a	 3$�� $) �1_g �/ yD 4�	 ) �� (./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهبۇ ئۇمامه. 3188

) يهنى گۇناھدىن تازىاليدۇ(قىزىتما كېسهل جهھهننهمدىن بولغان كورهك ئوتىدۇر، : مۇنداق دېگهن 
 .هد توپلىغان، ھهسهنھهرقانداق مۆمىنگه قىزىتما كېسهل يهتسه، بۇ ئۇنىڭ دوزاخ ئوتىدىن بولغان نىسىۋېسىدۇر، ئهھم

3189  ) ���� ( GI$@�	 �$a$� �i1  $['�1) �1_g �/ yD 4�	 ) q (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3189

نهمدىن بولغان كورهك جهھهن) گۇناھالردىن تازىلىغۇچى(قىزىتما كېسهل، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئوتىدۇر، سىلهر بۇ ئوتنى سوغۇق سۇ بىلهن ئۆچۈرۈپ يىراق قىلىڭالر، ئۆزۈڭالردىن يىراقالشتۇرۇڭالر، ئىبنى 

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
3190  ) ���� ( I$1�	 �/ �/�a	 ��m� j[ L �1_g �/ yD 4�	 ) �� (.�$cI \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئهبۇ رهيھانه . 3190

قىزىتما كېسهل، جهھهننهمدىن بولغان كورهك ئوتى، ئۇ مۆمىننىڭ دوزاختىن بولغان : مۇنداق دېگهن 
 . نىسىۋېسىدۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3191  ) ���� ( �$a$� $[LG��-) �1_g ��) �/ 4�	 ) § �� (  ��	 �  O$@ ) q " � �� ( �  ��	 �  ) q " � ( .F{$  � 
 ) q " ! � �� ( ¯09Q �� W)	I �  ) q ! � (�i� \� >1� �$�� �  

قىزىتما كېسهل، جهھهننهمنىڭ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن . 3191
بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بۇخارى، ) ۈرۈڭالرسۇ بىلهن ئۆچ(زهھهرلىك قىزىق ئوتى، ئۇنى سۇ بىلهن سوۋوتۇڭالر، 

ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه،  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس 
تىرمىزى، ئىبنى ئۇمهر، ئائىشه، راپىئ ئىبنى خهدىچه، ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن 

  .توپلىغان، سهھىھ
3192  ) ��� (	 ®/� �$�� 4�  �	�� �$� ) P (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3192

  .ئاممىۋى مۇنچىالر مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ئاياللىرىغا ھارامدۇر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 
-3193p� �	��	 L p� &N�	  �/ L �10G L ���R� �~*,	 9() !$_@F�	 4(5	 �) O$1�	 �/ y�D $_�R0 B !$_@*F/ I'/� $_1�� L
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نۇئمان ئىبنى بۇشهير . 3193
ھىلىك ئاشكارا، ھاراممۇ ئوچۇق ئاشكارىدۇر، نۇرغۇن شۈب –ھااللمۇ ئوچۇق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

نهرسىلهر بولۇپ، ئۇنى كىشىلهرنىڭ كۆپىنچىسى بىلهلمهيدۇ، كىم شۈبھىلىك نهرسىلهردىن ھهزهر قىلىپ 
ئابرۇي، ئىناۋىتى ئۈچۈن، دىنى ئۈچۈن پاكالنغان، پاكلىق يولىنى  –ساقالنسا، ھهقىقهتهن ئۇ ئۆزىنىڭ يۈز 

كهتسه، ئۇ ھارامغا چۈشكهن  تۇتقان بولىدۇ، كىم شۈبھىلىك نهرسىنى قىلىپ سالسا، شۈبھىگه چۈشۈپ
ئۇنىڭ مىسالى، چېگرا ئهتراپىدا پادا باققان پادىچىغا ئوخشايدۇ، ) يهنى، بۇ ھارامغا ئاپىرىدۇ(بولىدۇ، 

ئهنه شۇنىڭدهك، (پادىچى، چېگرا ئىچىگه كىرىپ كېتىشى، چېگرا ئىچىدىمۇ پادىنى بېقىپ سېلىشى مۇمكىن، 
ئاگاھ بۇلۇڭالر ، ھهقىقهتهن ھهربىر ) غىمۇ كىرىپ كېتىدۇشۈبھىلىك نهرسه بىلهن شۇغۇلالنغۇچى ھارام

پادىشاھنىڭ چېگراسى بار، ئاگاھ بۇلۇڭالر ، ھهقىقهتهن ئالالھ تائاالنىڭ زېمىندىكى چېگرالىرى ھارام قىلغان 
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نهرسىلهردۇر، دىققهت قىلىڭالر، جهسهتته بىر چىشلهم گۆش بار، ئۇ ئوڭشالسا، بارلىق جهسهت ئوڭشىلىدۇ، 
لسا، جهسهتنىڭ ھهممه يىرى بۇزۇلىدۇ، ئاگاھ بۇلۇڭالركى ، ئۇ گۆش بولسا، قهلب ، يۈرهكتۇر، ئۇ بۇزۇ

  .بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
  .شهيخ ئهلالمه، ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلال بۇ سهھىھ ھهدىسدىن مۇنداق پايدىلىق ھۆكۈم چىقارغان

سدىن ئۈچ قىسىم بولىدۇ، ھاالل، ھارام، شۈبھىلىك، ھااللغا ھېچ كىشىگه ماالمهت شهيئىلهر بۇ ھهدى. 1
ھارامغا ھهرقانداق ئىنسان ماالمهت قىلىنىپ . قىلىنمايدۇ، خۇددى، بۇغداي ، قوناق، كۆكتاتنى يېگهندهك 

قىلىشقان،  شۈبھىلىك نهرسىلهرده، ئالىمالر ئىختىالپ. ئازابقا ئۇچرايدۇ، ھاراق، قىمار، توڭگۇز زىنادهك
بهزىسى ھاالل دېسه، بهزىسى ھارام دېگهن ، بهزىسى تهپسىلىي سۆزلهپ ئىللهت يازغان، مهسىلهن، تاماكا 
بۇرۇن شۈبھىلىك دهپ قارالغان، بهزىسى ھارام دېسه، بهزىسى مهكروھ ، بهزىسى ھاالل دېگهن ، مانا ئهمدى، 

غۇن ئايهت، سهھىھ ھهدىسلهردىن قىياس تېبابهتته ئاشكارا بولۇپ ، تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىنىپ، نۇر
قىلىنىپ، تاماكا قهتئىي ھارام قىلىندى، بۇنىڭ ھاراملىقىغا ئىسالم ئالىملىرى، ھهتتا خهلقئارا ئالىمالر، پۈتۈن 

. دۇنيا ئېتىراپ قىلدى، بىرلىككه كهلدى، ھارام دېگهن چهكلىنىدۇ دېگهن بولىدۇ، تاماكا ئهلۋهتته چهكلىنىدۇ
ولسا، ھازىر ئوچۇق ھارام قىلىندى، ماگىزىنالردا نۇرغۇن شۈبھىلىك نهرسىلهر بار، ئۇ بۇ بۇرۇن شۈبھى ب

  .ھارامغىمۇ ئوخشايدۇ، ھااللغىمۇ ئوخشايدۇ، شۇڭا شۈبھىدۇر
ئىلىمنىڭ ئازلىقىدىن چۈشهنچىنىڭ يوقلىقىدىن تهدبىرنىڭ كهملىقىدىن تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىشنىڭ . 2

نۇرغۇن كىشىلهر سۈيقهست قىلىدۇ، نۇرغۇن كىشىلهر شهخسى غهرىزى يوقلىقىدىن شۈبھى كېلىپ چىقىدۇ، 
بىلهنال ھۆكۈم قىلىۋېتىپ، شۈبھىلىكىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، تهمكىنلىك بىلهن ئالدىرىماي تهكشۈرۈپ، 

  .تهتقىق قىلىپ، ئايهت، سهھىھ ھهدىسكه سالساق ئوچۇقلىشىدۇ
ئىلىمغا ھېرىسمهن كىشى بىلهن، ھېرىسمهن شۈبھىلىك نهرسىنى تىلغا ئېلىشنىڭ ھېكمىتى شۇكى، . 3

ئهمهس كىشىلهر ئاشكارىلىنىدۇ، مۇسۇلمانالر مهنپهئهتىنى كۆزلهيدىغانالر بىلهن ھېچ كارى يوقالر 
  .ئاشكارىلىنىدۇ، كىشىلهر سىنىلىدۇ

كىشىلهرنىڭ كۆپىنچىسى بۇنى بىلهلمهيدۇ، دېگىنى چوقۇم ئاز ساندىكىلهر بۇنى بىلهلهيدۇ، . 4
  .كىشىلهر بىلهلمىگۈدهك، چۈشىنهلمىگۈدهك ئىشالر يوقشهرىئهتته 

  .شۈبھىلىك نهرسىدىن قاتتىق ساقلىنىش الزىم، چۈنكى، ئۇ ھارامغا ئاپىرىدۇ. 5
  .شۈبھىگه چۈشكۈچى، ھارامغا چۈشكهن بولىدۇ. 6
  .ئىلىمنى مىسال كهلتۈرۈش بىلهن ئۆگىتىش الزىم. 7
پادىشاھقا چېگرا توختىتىپ، ئۇنىڭغا رازى بولغانلىق،  ھهربىر پادىشاھنىڭ چېگراسى بار دېگىنى باشقا. 8

ئىقرار قىلغانلىق ئهمهس، بۇ بىر مىسال كهلتۈرۈش خاالس، ھۆكۈم ئېلىنمايدۇ، چېگرا، زېمىن ، پادىشاھلىق، 
  .ئالالھقىال خاستۇر

  .مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا چېگراسى دۇرۇس. 9
  .دۇ، ھارامغا ۋاسىته، ۋهسىيله بولسا، ئۇمۇ ھارامھارامغا ئاپىرىدىغان ھهرقانداق نهرسه چهكلىنى. 10
  .قىلىشى الزىم مۇداپىئهمۇسۇلمانالر چېگراسىنى . 11
  .بارلىق پاسات بىلهن ئىسالھ ئوڭشىلىش، قهلبگه ، ئىدىيىگه باغلىقتۇر، ئهقىدىنى رۇسالڭ. 12
  .قهلبگه ، ئىدىيىگه، ئهقىدىگه كۆڭۈل بۆلۈش الزىم. 13
ن بىرگه ئۇالردا ئهقىل قىلىدىغان قهلب بارمۇ؟ دېگهن ئايهت، ئهقىل قهلبده بۇ سهھىھ ھهدىس بىله. 14

  .بولىدۇ دېگهننى كۆرسىتىدۇ، ئهقىل قهلبده 
  .ئابرۇيىنى، ئىناۋىتىنى ساقلىشى الزىم –مۇسۇلمانالر يۈز . 15
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇمهر . 3194

ئاشكارىدۇر، سىنى شهكلهندۈرگهن نهرسىنى  –ھااللمۇ ئاشكارا، ھاراممۇ ئوچۇق : مۇنداق دېگهن 
ن، شهكلهندۈرمىگهن نهرسىگه تهرك ئهت، يهنى شهك بار نهرسىنى تاشالپ، شهك، شۈبھى يوقنى قىلغى

  .ئهۋسهتته بار، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان . 3195
الالھ تائاال كىتابىدا ھاالل قىلغان نهرسىلهردۇر، ھاراممۇ ئالالھ تائاال كىتابىدا ھاالل دېگهن ئ: مۇنداق دېگهن 

ھارام قىلغان نهرسىلهردۇر، ئالالھ سۆز قىلماي، سۈكۈت قىلغان نهرسىلهر بولسا، ئالالھ ئهپۇ قىلغان 
ھى نهرسىلهردۇر، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي

ۋهسهللهمنىڭ سۈننهت، ھهدىسلىرىنى ئالالھنىڭ كىتابىنىڭ ئىزاھاتى، تهپسىرىدۇر، ھهدىستىمۇ ھارام 
  .قىلىنغان نهرسه ھارام، ھاالل قىلغان نهرسه، ھااللدۇر، سۈكۈت قىلىپ، سۆز قىلمىغىنى ئهپۇدۇر

، ھااللدۇر، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسى ھارام دېمىگهن، توسمىغان، چهكلىمىگهن ھهرقانداق نهرسه
 دۇرۇستۇر، ئهلۋهتته، ئىجمائ، قىياسمۇ شهرىئهتنىڭ مهنبهسىدۇر

3196  ) ���� ( ��D yQ �$��	 ) G � (pm� �� "	�  � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3196

ن بارچه ياخشىلىقتۇر، ياكى ياخشىلىقنىڭ ھهممىسى ھايادۇر، ھايا دېگه: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

3197  ) ���� ( "$k�	 �/ �$��	 ) ! � (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3197

مۇسلىم بىلهن ) يهنى ھايا ئىماننىڭ بىر شاخچىسىدۇر(ايا ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر، ھ: مۇنداق دېگهن 
 .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

- 3198 "$�  ®/� ��� L "$k�	 �/ �$��	 ) �D$�  ��	 (M�0�[ \� �   
هيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3198

ھايا ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر، ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ ھايالىق كىشىسى ئوسمان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 .رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدۇر، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
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 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ بهكىر، ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3199

ھايا ئىماننىڭ جۈملىسىدىن، ئىمان جهننهتته : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
قېلىن پاھىشه سۆزلهش، ئېغىزى بىزهپلىك، قهلبنىڭ ). ا ۋه ئىمان ئهھلى جهننهتته بولىدۇيهنى ھاي(

رهھىم قىلماسلىقدىندۇر،بۇ دوزاختا بولىدۇ، ، تىرمىزى  –قاتتىقلىقى، ئهخالقى، تهبىئىتى قوپاللىق، سىله 
ى ئهدهپته ھهدىس، ھاكىم، بهيھهقى، ئىبنى ماجه، تهبرانى، بۇخار -10108ھهدىس، ئهھمهد  – 1932

 .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3200
ئىككى مۈڭگۈزدۇر، بۇالرنىڭ بىرسى كۆتۈرۈلۈپ  ھايا بىلهن ئىمان بىرلىشىپ كهتكهن : مۇنداق دېگهن 
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ھايابولمىسا،ئىمانى كهمىل .يهنى ئىمان بولمىسا، ھايا بولماس(كهتسه، يهنه بىرسىمۇ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ، 
  .ئهبۇ  نۇئهيىم، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ.) بولماس

3201 "$*@RV "$�@�	 L �	u@�	 L "$k�	 �/ "$*@RV jR�	 L �$��	  �$+1�	 �/ ) P ! �� (./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3201

ھاياقىلىش بىلهن سۆزنى ئاز قىلىش، ئىماننىڭ ئىككى شاخچىسىدۇر، پاھىشه سۆزلهش، : مۇنداق دېگهن 
ھهدىس،  – 1950تىش، مۇناپىقلىقنىڭ ئىككى شاخچىسىدۇر، تىرمىزى ئېغىزى بېزهپلىك بىلهن كۆپ سۆزلىۋې

 .ھهدىس، ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ – 21280ئهھمهد 
3202  ) ���� ( y± BZ ¤-0 B �$��	 ) � (pm� �� "	�  �   
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3202

ھايا قىلىش پهقهت ياخشىلىقنى ئېلىپ كېلىدۇ، ھايا پهقهت ياخشىلىقتىنال : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بهيھهقى ) يهنى ھايا قىلىش، ياخشىلىقنى ھاسىل قىلىدۇ، ھايا پهقهت ياخشىلىقدىن ھاسىل بولىدۇ(كېلىدۇ، 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3203 
يىالنالر؛ خۇددى مايمۇنالر بىلهن توڭگۇز، چوشقىالر، بهنى ئىسرائىلالردىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئهمما، ئۇ (ىپ لهنهت قىلىنغاندهك، جىنالردىن سۈرىتى ئۆزگهرتىلگهن مهخلۇقالردۇر، سۈرىتى ئۆزگهرتىل
تهبرانى، ) مايمۇن بىلهن توڭگۇزالر ھاالك بولغان، نهسلى قالدۇرمىغان، لېكىن، يىالن جىنالر باردۇر

  .ئهبۇششهيىخ توپلىغان، سهھىھ
-3204 ) ���� ( L .(,$) MI-+�	 L .(,$) 3�(R�	 L .(,$) .��	 E,$) 3	�`�	 ) q (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3204
يىالن، چايان، چاشقان، قاغىالر، پاسىقالردۇر، يهنى پاسات تېرىيدىغان نىجىسالردۇر، : مۇنداق دېگهن 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
  

  ىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهرھهرپى ب»  §« 
 

  ) ��� (�F@�� .�I �@�< � K$R5 �	 nR� X ��Q L 9@  3$Q ) �D$�  ��	 .)�Ra	 � ��R� '�� ¿i�	 � \BL9�	 (��@� �� L�  �   
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهمرۇ ئىبنى ھۈبهييىب . 3205

شهپقهت قىلىشنى، كۆيۈنۈشنى قىلمىغان  –ئالالھ تائاال قهلبىده ئىنسانالرغا رهھىم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
) ده قوش زىيان تارتىدۇ-يهنى قولدىن كېتىپ، پايدىدىن قۇرۇق قالىدۇ(بهنده، قوشالپ زىيان تارتىدۇ، 

 دوالبىي، ئهبۇ نۇئهيىم، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، ھهسهن
. 3206 )  ���� ( �	 ¥'�, �/ ��, 9��'�	 �� 9�$Q ) 8'`@�	 (�+Rg �� �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر . 3206
ڭدىن ئاشۇنى(خالىد ئىبنى ۋهلىد ئالالھنىڭ قىلىچلىرىدىن بىر قىلىچتۇر، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .بهغهۋى توپلىغان، سهھىھ) دهپ ئاتالغان ۇلالباشالپ، سهيىف
- 3207 pD�Fa	 4�  �	 ��, �	 ¥'�, �/ ��, 9��'�	 �� 9�$Q ) �D$�  ��	 (�  �  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇمهر . 3207 
ئىبنى ۋهلىيد، ئالالھنىڭ قىلىچلىرىدىن بىر قىلىچ بولۇپ، ئالالھ تائاال بۇ قىلىچنى خالىد : مۇنداق دېگهن 
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 .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ) ئۇ قوماندان ئىدى(مۇشرىكالرغا قارشى سۇغاردى، غىالپدىن چىقاردى، 
3208  ) ���� ( MyFR�	 f) �R� L �	 ¥'�, �/ ��, 9�$Q ) �� (M9�@  \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇ ئۇبهيده ئه. 3208

تۇغقانلىقى  –خالىد، ئالالھنىڭ قىلىچلىرىدىن بىر قىلىچتۇر، ئۇ نېمىدېگهن ئۇرۇق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ىھئهھمهد توپلىغان، سهھ.    نېمىدېگهن ياخشى، يېقىن تۇغقان! ياخشى ياش يىگىت ھه

3209  ) ���� ( 4���	 	')L� L 3I	'F�	 	'+�� pD�Fa	 	'+�$Q ) � (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3209

ۇپ، ساقالنى تولۇق، مۇشرىكالرنىڭ خىالپىدا، قارشىسىدا ئىش قىلىڭالر، بۇرۇتنى ئېلىپ تۇر: مۇنداق دېگهن 
 .كهمىل قويۇڭالر، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 3210  ) ���� ( �_)$+Q B L ��$R� � "'�m0 B �]h) G'_��	 	'+�$Q ) E[ P G (OL� �� G	9V �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،شهددات ئىبنى ئهۋس . 3210
يهھۇدىيالرنىڭ خىالپىدا قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇالر ئاياغلىرى، ئۆتۈكلىرى بىلهن : مۇنداق دېگهن ۋهسهللهم 

ئهبۇ ) يهنى سىلهر نىجاسهت بولمىغان، پاكىز ئاياغ، ئۆتهكلهر بىلهن ناماز ئوقۇۋېرىڭالر(ناماز ئوقۇمايدۇ، 
 داۋۇد، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

-3211N  |I-, s� \I s~Q&'< �/ !��D� $_*0�I 	Yh) ®/� � ./ : $_*0�I 9() ���Z 3'5� L �	 �+`*,	 q9� L �	 "$�@, ) 	YZ
 .i/ �*) �*+�	 L �	 �m� �$g ) $�	'5 "$D ��Z q�+`*,	 L ?�I 9� �@�) $g	')� �	 �0G � "'�Q90 O$1�	 >0�I L )  . ( � (·{$  � �  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھادئائىشه . 3211
ماڭا رهببىم شۇنداق خهۋهر قىلدىكى، ھهقىقهتهن مهن پات يېقىندا ئۈممىتىم ئىچىده بىر : مۇنداق دېگهن 

ئاالمهتنى كۆرسهم، سۇبھانهلال ۋهبىھهمدىھى ئهستهغفىرۇلالھ ۋه ئهتۇبۇئىلهيھى دېگهن سۆزنى كۆپ دېيىشىم 
سانا ئېيتىپ، ئىستىغپار ئوقۇپ، تهۋبه قىلىمهن، چۈنكى، بۇ  –يهنى، ئالالھقا تهسبىھ، ھهمدۇ (رهك، كې

شۈبھىسىز مهن ئۇ ئاالمهتنى كۆردۈم، ئۇ بولسىمۇ،  –شهك ) ئهجىلىمنىڭ يېقىنلىشىپ قالغىنىنىڭ ئاالمىتىدۇر
ئالالھنىڭ دىنىغا كىشىلهرنىڭ توپ  ئالالھنىڭ ياردىمى ۋه غهلىبىسى كهلگهن ۋه«مۇنۇ سۈرىدىكى ئاالمهتتۇر، 

توپ بولۇپ كىرگهنلىكىنى كۆرگىنىڭده، رهببىڭگه تهسبىھ ئېيتقىن، ھهمدۇ ئېيتقىن، ۋه ئۇنىڭدىن  –
سۈره نهسر ، بۇ سۈرىدىكى  – 110، »مهغپىرهت تىلىگىن، ئالالھ ھهقىقهتهن تهۋبىنى بهك قوبۇل قىلغۇچىدۇر

توپ بولۇپ  -كىشىلهرمۇ ئىسالم دىنىغا توپ ) (ئۇنى كۆردۈممهن (غهلىبه، مهككىنى ئىشغال قىلىشتۇر، 
 .، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ)كىرگهن

3212  ) ���� ( M	�  	'F´ B L ?�'e ?��  uQ ) G (./�¨ �� I'�a	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مىسكهر ئىبنى مهخرهمهت . 3212

ئهبۇ ) يهنى سىرتتا(كىيمىڭنى كىيىۋالغىن، سىلهر يالىڭاچ ماڭماڭالر، : سهللهم مۇنداق دېگهن ئهلهيھى ۋه
 .داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

-3213P ! .+0u� \� K'/ X$, L n@g �� Y$R/ L �RD �� \� L G'R�/ ��	 �/ .R�I� �/ "6�(�	 	LuQ(�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  يهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋائىبنى ئۇمهر . 3213

قۇرئاننى تۆت كىشىدىن دهرس ئېلىڭالر، ئىبنى مهسئۇد، ئۇبهي ئىبنى كهئبى، مۇئاز ئىبنى : مۇنداق دېگهن 
 .جهبهل، سالىم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

-3214	'�'< I$1�	 �/ �i*1g 	LuQ :�@, L !$@(R/ L !$/9(/ ./$�(�	 �'0 p5-0 �]h) ~D� �	 L �	 BZ ��Z B L � 9�	 L �	 "$
 !$�$m�	 !$�<$@�	 �[ L !$@1¶ ) P " (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3214
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دوزاخنى قويۇپ، ئۇنىڭ ئورنىدا جهننىتىڭالرنى ئېلىڭالر، سۇبھانهلالھ  :ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ۋهلھهمدۇلىلالھى ۋهال ئىالھه ئىللهلالھ ۋهلالھۇ ئهكبهر دهڭالر، ھهقىقهتهن بۇ كهلىمىلهر قىيامهت كۈنى 

 ئارقىسىدا، يان تهرهپلىرىده نۇر بولۇپ ئويناقشىپ شاپائهت قىلىدۇ، بۇ كهلىمىلهر –ئىگىسىنىڭ ئالدى 
 .مهڭگۈلۈك ياخشلىقالردۇر، باقىيياتۇسسالىھاتتۇر، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

3215  ) ���� ( �g��	 L .{$/ 9�g ����$� ����	 L .1, j+� L .{$/ 9�g �i@�$� �i@�	 N�@, �� �	 nRg 9< v  	LuQ v  	LuQ
 ) q � �� (>/$m�	 �� MG$@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىئۇبادهت ئىبنى سامىت . 3215
مهندىن ئېلىڭالر، مهندىن ئېلىڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال ئۇالرغا يول قىلىپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ا ئۇرۇپ، قامچ 100بهردى، ئۇ بولسىمۇ، توي قىلمىغان كىشى توي قىلمىغان كىشى بىلهن زىنا قىلسا، ئۇالرنى 
قامچا ئۇرۇلۇپ، رىجىم  100 ربىر يىل پااليمىز، توي قىلغان كىشى بىلهن توي قىلغان كىشى زىنا قىلسا، ئۇال

كېسهك قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىس  –قىلىنىپ، چالما 
دىن پاھىشه قىلغانالرنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، تۆت ئاياللىرىڭالر«. ئايىتىگه تهپسىردۇر – 15سۈره نىسانىڭ 

گۇۋاھچىنى ئۆزۈڭالردىن كهلتۈرۈڭالر، ئهگهر ئۇالر گۇۋاھلىق بېرىپ، جىنايهتنى ئىسپاتلىسا، تاكى 
ئاياللىرىڭالر ۋاپات بولغانغا قهدهر ياكى ئالالھ تائاال ئۇالرغا بىرهر چىقىش يولى قىلىپ بهرگهنگه قهدهر ئۇالرنى 

قامچا  100مانا بۇ سهھىھ ھهدىستىكى چىقىش يولى، زىناخورالر توي قىلمىغان بولسا، » يۇڭالرئۆيگه سوالپ قو
ئۇرۇپ، بىر يىل پاالش، توي قىلغان كىشى بولۇپ قالسا، گهرچه ئايالى، ئېرى يېنىدا بولمىسىمۇ بىرقېتىم 

 .توي قىلغانال بولسا، زىنا قىلسا رىجىم قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ
-3216�D9 $(/ 	LuQ  L ��R��	 �R� B'� L MNm�	 7�w*�	 $/ MN� � 	'�	b5 �� �i�Z L �_Rg$�/ 	LuQ� L 	'�� 9< O$1�	 "h)

 n���	 �rV KZ MNm�	 qu[ !�QA .g$�	 8LY .g$� L ��(��	 �(, ) G �� (9�R, \� �   
ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3216

ئورنۇڭالردا ئولتۇرۇڭالر، ھهقىقهتهن كىشىلهر نامازلىرىنى ئوقۇپ، ياتاقلىرىنى ئېلىپ، : مۇنداق دېگهن 
ئۇخالپ بولدى، ھهقىقهتهن سىلهر نامازنى ساقالپ تۇرساڭالر، نامازنىڭ ئىچىده تۇرغان ھېسابلىنىسىلهر، 

ھاجهت ئىگىسىنىڭ ھاجىتى بولمىغان بولسا، مهن بۇ ئاجىزالرنىڭ ئاجىزلىقى كېسهللهرنىڭ كېسهللىكى، 
 .، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھنامازنى يهنى خۇپتهننى كېچىنىڭ يېرىمىغىچه كېچىكتۈرۈپ ئوقۇيتتۇم

3217  ) ���� ( 	'/-�5 f� �-�0 B �	 "h) "'(�r5 $/ MG$@R�	 �/ 	LuQ ) �� (./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيئهبۇ ئۇمامه . 3217

ئىبادهت ئهمهللىرىدىن سىلهر تاقهت قىالاليدىغان، قادىر بوالاليدىغان، ئهمهللهرنى الزىم : مۇنداق دېگهن 
رچاپ قالىسىلهر، چا –تۇتۇڭالر، چۈنكى، ئالالھ تائاال قوبۇل قىلىشتا ھېرىپ قالمايدۇ، تاكى سىلهر ھېرىپ 

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 3218  ) ���� ( 	'�´ f� nk B �	 "h) "'(�r5 $/ nR�	 �/ 	LuQ ) � (.F{$  �   

نىڭ يولىدىن توپلىغان بولۇپ، يۇقىرىدىكى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھابۇ ھهدىسنى بهيھهقى، . 3218
تىدىغىنىنى قىلىڭالر، ئالالھ ھېرىپ قالمايدۇ، سىلهر ھهدىسگه ئوخشاشتۇر، ئهمهل، ئىبادهتتىن، تاقهت يې

 .چارچاپ قالىسىلهر، سهھىھ –ھېرىپ 
- 3219 ) ���� ( .��) $110G � "� |I$m1�	 L G'_��	 ��R5 f� M9)I� v� $0 	LuQ )jr{	�%	 �0�`�	 � M9�@  '��  &N* 	 �
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  يهت قىلىنىدۇكى،رهھمهھۇلالھدىن رىۋاشۇئبى . 3219

ئېلىڭالر، تاكى يهھۇدىي، ناساراالرمۇ ھهقىقهتهن بىزنىڭ ئىسالم دىنىمىزدا ! ئى ئهرپهتنىڭ بالىلىرى: دېگهن 
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بۇ ئه) ھهدىسنىڭ مهقسىتى ، ئىسالم دىنىدا كهڭرىچىلىك بار(خېلى كهڭرىلىكنىڭ بارلىقىنى بىلىپ قالسۇن، 
 .ئۇبهيده، خارائىتى توپلىغان، سهھىھ

 3220  ) ���� ( $� 8�_r*) ?�/ �/ .��) 8uQ ) " � (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3220

ىنغان پاختىنى ئېلىپ، قاننى مىسكه بىلهن ھۆل قىل: خۇن كېسىلى بار ھهيزدار ئايالغا مۇنداق دېگهن 
 .تازىلىغىن، پاكالنغىن، بهيھهقى بىلهن نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

3221  ) ���� ( ?�1� j+i0 L ?�+i0 $/ ¥L�Ra$� ��$/ �/ 8uQ ) q " G � (.F{$  �   
، ئهبۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3221

ئهبۇ سۇفياننىڭ مېلىدىن ساڭا ۋه بالىلىرىڭغا كۇپايه قىلغۇدهك مالنى : سۇفياننىڭ ئايالىغا مۇنداق دېگهن 
يهنى ئۇنىڭ رۇخسىتىسىز، خهۋىرىسىز ئېلىپ، بالىلىرىڭغا چىقىم قىل، بۇ ياخشىلىقچه (ياخشىلىقچه ئالغىن، 

  .غان، سهھىھبهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلى) بولسۇن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3222
دىن بۇرۇنقى كىشىلهردىن بىر كىشى تونى، رىدالىرى ئىچىده كىبىر قىلغان، سىلهر: مۇنداق دېگهن 

پهخىرلهنگهن ھالدا چىقتى، ئالالھ تائاال ئۇنى زېمىننىڭ يۇتۇپ كېتىشىگه بۇيرىدى، زېمىن ئۇنى يۇتۇۋهتتى، 
ى تىرمىز) يهنى قارۇن(ئۇ تا قىيامهت كۈنىگىچه زېمىننىڭ ئىچىگه ھهرىكهتلىنىپ كىرىپ كېتىۋاتىدۇ، 

 .توپلىغان، سهھىھ
3223  ) ��� ( �$+, yz �$i� �/ �G6 "9� �/ >g�Q ) 9R, ��	 (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3223

ادىن ئهمهس، نىكاھدىن زىن) ئانامغىچه –تاكى ئاتا (مهن ئادهم ئاتىدىن باشالپ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 .ئىبنى سهئىد توپلىغان، ھهسهن) ھارامدىن ئهمهس، ھااللدىن چىقىپ كهلدىم(چىقىپ كهلدىم، 

3224  ) ��� ( �$+, yz �$i� �/ >g�Q ) 9R, ��	 (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3224

مهن زىنادىن ئهمهس، نىكاھدىن چىقتىم، يهنى زىنادىن ئهمهس، نىكاھتىن تۇغۇلدۇم، ئىبى : داق دېگهن مۇن
 .سهئىدى توپلىغان، ھهسهن

3225  ) ��� ( �jV .��[$2	 �$+, �/ v@m0 X j/� L \� s9�L "� KZ �G6 "9� �/ �$+, �/ ��Q� X L �$i� �/ >g�Q ) s9R�	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،لى ئه. 3225
ئانام تۇغقانغا قهدهر ھارام زىنادىن ئهمهس، بهلكى،  –مهن ئادهم ئاتىدىن باشالپ، مېنى ئاتا : دېگهن 

دىن، پاھىشىۋازلىقتىنمۇ نىكاھدىن چىقىپ كهلدىم، نىكاھدىن تۇغۇلدۇم، ماڭا جاھىلىيهتتىكى زىناخورلۇق
 ئهدهنى، ئىبنى ئهدى،تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، ھهسهن. بىرهر نهرسه يهتمىدى، يۇقۇپ قالمىدى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇباده ئىبنى سامىت . 3226
مهن ئهسلى سىلهرگه قهدىر كېچىسىنى خهۋهر قىلىپ دهپ بېرىش ئۈچۈن چىققان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ا قىلىپ، قهدىر كېچىسى مهندىن كۆتۈرۈلۈپ كهتتى، ماجىر –تاالش، جېدهل  –ئىدىم، ئىككى كىشى ده 

ئۇنى سىلهر رامزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا، ئاخىرىدا قېلىپ قالغان يهتتىنچى، توققۇزىنچى، بهشىنچى كېچىلىرى 
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  سهھىھ.ئىزدهڭالر، تهيالىسى توپلىغان
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3227 
 –قىيامهت ئاالمهتلىرىنىڭ چىقىشى خۇددى يىپى ئۈزۈلگهن مارجان كهينى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

 .ىقىدۇ، ئهۋسهتته بار، سهھىھبىرسىگه ئهگىشىپ چ –كهينىدىن بىرسى  –كهينىدىن تۆكۈلگهندهك كهينى 
3228  ) ���� (�<I W/$2	 ��R� �w�	 s$@�A	 91  ��R� p,'< p� $/L :2827  ) . �� �� ( L�  ��	 �  . ®/� �$mQ

 �$�m�	 ) �$�(�	 L(  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3228

يهنى روزا (مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ پىچتۇرۇلۇشى، روزا تۇتۇش، كېچىسى قىيامدا تۇرۇشتۇر، : ۇنداق دېگهن م
 .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) تۇتۇش، ئىپپهتلىك قىلىدۇ، شهھۋهتنى باسىدۇ

- 3229E)$1/ � "$R*� B "$*�mQ : �09�	 � �() B L >� ��� ) ! (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۇ ھۈرهيره ئهب. 3229

ئىككى خىسلهت ئىش مۇناپىقدا ھهرگىز بىرلهشمهيدۇ، ياخشى ئهخالق بىلهن دىندا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 .فىقھى ئالىم بولۇش، بۇ ئىككى ئىش مۇناپىقدا يوقتۇر، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3230

ۇلمان بهنده ئىككى خىسلهت ئىشنى مۇھاپىزهت قىلىپ، دائىم قىلىپ ھهرقانداق بىر مۇس: مۇنداق دېگهن 
بهرسه، جهننهتكه كىرىدۇ، ئاگاھ بۇلۇڭالر ، ئۇ ئىككى ئىش بهك ئاساندۇر، ئۇ ئىشالرغا ئهمهل قىلىدىغان 

تهكبىر  10ھهمده،  10تهسبىھ،  10كىشىلهر بهك ئازدۇر، بىرى ھهربىر نامازنىڭ ئارقىسىدا ئالالھ تائاال 
بولىدۇ، ئىككىنچى ئىش  1500بولىدۇ، قىيامهت كۈنى مىزاندا  150ىدۇ، ئهنه شۇ بهش نامازدا، تىلىدا ئېيت

تهسبىھ ئېيتىدۇ، ئهنه  33ھهمده،  33تهكبىر ،  34شۇكى، ياتاقنى تۇتۇپ، ئۇخالش ئالدىدا ئالالھ تائاالغا 
يامان  2500كۈندۈزده  –ىر كېچه بولىدۇ، قايسىڭالر ب 1000بولىدۇ، قىيامهت كۈنى مىزاندا  100شۇ تىلدا 

) يامانلىق بولمىغاچقا، جهننهتكه كىرىدۇ 2500ياخشىلىق بولىدۇ،  2500يهنى بۇ (گۇناھ ئىشنى قىلىدۇ؟ 
ئهھمهد، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ، ساھابىلهر، 

 .دىن ئېيتىپ كېلىۋاتىدۇ33ىن تابىئىنالر، تا ھازىرقىالرمۇ نامازدىن كېي
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3231

داۋۇد ئهلهيھىسساالمغا قۇرئان يهنى زهبۇر شۇنداق يهڭگىل قىلىنغانكى، ئۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ھايۋىنىنى يهنى ئېتىنى ئىگهر توقۇشقا  بۇيرۇيتتى، ئۇ ئېتىغا ئىگهر توقۇلۇشدىن بۇرۇنال زهبۇر قۇرئاننى ئوقۇپ 

ئهھمهد بىلهن ) يهنى ئۇ تۆمۈرچى ئىدى(تامامالپ بوالتتى، ئۇ پهقهت ئۆز قۇلىنىڭ ئهمگىكىدىن يهيتتى، 
بۇخارى توپلىغان، سهھىھ، ئالىمالر خۇددى سهپهرده كارامهت بىلهن ماكان قاتالپ بېرىلگهندهك كارامهت 

 .تامامهن قىرائهت قىلىپ بولىدۇ دېگهن  بېرىلىپ، زامان قاتالپ بېرىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئاز ۋاقىتتا قۇرئاننى
3232  ) ���� (V �i�) >+�Q$¬9R� 	'��5 �� pU� : ¢'�	 j�  	G�0 f� $<�+*0 �� L ®1, L �	 3$*D ) � jR)$F�	 �i� '��
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3232
ىنى قالدۇرۇپ كهتتىم، ئۇ ئىككى نهرسىگه مهھكهم مهن ئاراڭالردا ئىككى نهرس: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئېسىلىڭالر، ئۇنىڭدىن كېيىن ھهرگىز ئېزىپ كهتمهيسىلهر، بىرى ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان، يهنه بىرى 
بىرىدىن  –سۈننىتىم، ھهدىستۇر، بۇ ئىككىسى ھهۋزى كهۋسهر بويىدا ماڭا كهلگهنگه قهدهر ھهرگىز بىر 

 .يرىلمايدۇ، ئهبۇ بهكرى، شافىئىي توپلىغان، سهھىھئايرىلمايدۇ، يهنى مهڭگۈ ئا
- 3233&$< } $ 	IY "'*, ��'� L �5I'� 4�  �G6 �	 E�Q : $/ W*,$) O'�g .i{Na	 �/ �+� �[ L �+1�	 ?U�L� 4�  ���) �[Y	

&$() �[u) ?*0IY .�» L ?*�» $]h) ?�'�c :	'�$() �i��  �N��	 :	b) �	 .�I L ?��  �N��	 4�  .12	 nQ90 �/ ni) �	 .�I L qLG
 "o	 f� q9R� «(15 E�%	 &b5 ��) $ 	IY "'*, ��'� � �G6 MI'� ) � �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3233
اتىنى ئۆزىگه خاس، ئاالھىده گۈزهل سۈرهتته ياراتتى، ئادهمنىڭ ئالالھ تائاال ئادهم ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

گهزدۇر، ئاندىن، بارغىن، ئاۋۇ ئولتۇرغان پهرىشتىلهرگه ساالم قىلغىن، ئۇالرنىڭ ساڭا  60ئېگىزلىكى 
قايتۇرغان ساالمىغا قۇالق سالغىن، ھهقىقهتهن ئۇ سېنىڭ ۋه بالىلىرىڭنىڭ ساالمى بولىدۇ، ئادهم بېرىپ، 

ۇ ئهلهيكۇم دېدى، ئۇالر ئهسساالمۇ ئهلهيكه ۋهرهھمهتۇلال دهپ كېيىنكى رهھمهت يولالشنى زىياده ئهسساالم
گهز ئىدى،  60قىلدى، جهننهتكه كىرىدىغان ھهرقانداق كىشى ئادهم ئاتىنىڭ سۈرىتىده بولىدۇ، ئېگىزلىكى 
بىلهن بهيھهقى يارىلىش، جىسىم ئادهمدىن باشالپ ھازىرغىچه كهملهپ، كىچىكلهپ كهلدى، ئهھمهد 

  :توپلىغان، سهھىھ، ھهدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى
  .ئادهم ۋه ئۇنىڭ بالىلىرىنى ئالالھ تۇپراقتىن ياراتتى. 1
ئادهمنى ئالالھ تائاال ئۆز قولى بىلهن مهخسۇس گۈزهل سۈرهتته ياراتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسانالر . 2

  .ئۇنىڭ سۈرىتىده جهننهتكه كىرىدۇ
  .گهز ئىدى 60ئۇنىڭ ئېگىزلىكى . 3
كهملهش، كىچىكلهش، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ زامانىغىچه بولغان، ئۇندىن . 4

  .كېيىن ھهم ھازىر ھهم كهلگۈسىده كىچىكلىمهيدۇ
  .ساالم قهدىمى ئىبادهتتۇر. 5
  .ساالم قايتۇرۇش ۋاجىپتۇر. 6
  .ئالالھ تائاال ئوخشىشى يوق ھالهتته سۆز قىلىدۇ. 7
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ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ دهردائى . 3234
ئالالھ تائاال ئادهم ئاتىنى ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭ ئوڭ تاغىقىغا ئۇرۇپ، خۇددى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

سۈتتهك ئاق بالىلىرىنى چىقاردى، ئاندىن سول تارغىقىغا ئۇرۇپ، خۇددى كۆمۈرگه ئوخشاش قاپقارا بالىلىرىنى 
ننهتته بولىدۇ، پهرۋا قىلمايمهن، ئاۋۇالر دوزاختا بولىدۇ، پهرۋا قىلمايمهن چىقاردى، ۋه ئاۋۇ ئاق بالىالر جه

چۈنكى، ئالالھ تائاال ھهممىنى ئالدىن بىلىپ يارىتىدۇ، سهۋهب يهنىال بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرىده (دېدى، 
 .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، ئاشۇ بالىالر ھۈجهيره بولۇشى مۇمكىن، سهھىھ) بولىدۇ
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ئالالھ تائاال تۇپراقنى شهنبه كۈنى ياراتتى، ئۇنىڭ ئىچىدىكى تاغالرنى بولسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
تتى، مهكروھ ئىشالرنى، ياقتۇرۇلمايدىغان يهكشهنبه كۈنى ياراتتى، دهرهخلهرنى دۈشهنبه كۈنى يارا

نهرسىلهرنى سهيشهنبه كۈنى ياراتتى، نۇرنى چارشهنبه كۈنى ياراتتى، زېمىن ئىچىگه ھايۋانالرنى بولسا، 
پهيشهنبه كۈنى ياراتتى، كهڭ تارقاتتى، ئادهم ئهلهيھىسساالمنى جۈمه كۈنى ئهسىردىن كېيىن، مهخلۇقالرنىڭ 

 – 7991رىنىڭ ئاخىردا،ئهسىر بىلهن كۈن كىرىش ئارىلىقىدا ياراتتى، ئهھمهد ئاخىرىدا جۈمهنىڭ سائهتلى
ھهدىس، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد  – 450ھهدىس، تىرمىزى  – 4997ھهدىس،  – 1410ھهدىس، مۇسلىم 
 .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره .  3236

رهھمهتنى يارىتىپ، پهقهت بىر رهھمهتنىال مهخلۇقلىرى ئارىسىغا  100ئالالھ تائاال، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
رهھمهتنى بولسا،  99ا رهھمهت قىلىشىدۇ، كۆيۈنۈشىدۇ، قويدى، ئۇالر ئاشۇ بىر رهھمهت سهۋهبىدىن ئۆزئار

رهھمهت بىلهن رهھمهتكه اليىق كىشىلهرگه  99بۇ (ئاخىرهت ئۈچۈن ئۆز نهزىرىده يوشۇرۇن ئېلىپ قويدى، 
 .مۇسلىم بىلهن تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) رهھىم قىلىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3237
ئالالھ تائاال، زهكهرىيا ئوغلى يهھيانى ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ قورسىقىدىال مۆمىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئىبنى ئهدى، تهبراى توپلىغان، سهھىھ. ىڭ قورسىقىدىال كاپىر ياراتقاندۇرئانىسىن ياراتقان، پىرئهۋىننى بولسا

لهتتى، بىلىپ ياراتتى، بىلىپ يارىتىشى، مۆمىن ياكى كاپىر ھالهتته يارىتىشىدۇر، بىلىشى ىئالالھ ئالدىن ب
بهندىلهرمۇ  يارىتىشدىن توسمايدۇ ، بىلىپ يارىتىشى جهننهتكه ياكى دوزاخقا ياراتقانغا ئوخشاشتۇر، لېكىن،

ئۆزى سهۋهب قىلىدۇ، پهقهت ئالالھ ئالدىن بىلىپ يازدى، نېمىنى يازدى؟، بهندىلهر قىلىدىغىنىنى يازدى، 
ئىختىيارلىق بېرىپ تۇرۇپ، چهكسىز ئىلىمى بىلهن بىلىپ يازدى، بىلىشى يېزىشنى يارىتىشىنى توسمايدۇ ، 

رى سهۋهبچى، ئۆزلىرى جىنايهتچىدۇر، ئالالھ ئالدىن بىلىدۇ، يارىتىدۇ، تهقدىرنى يېزىۋېرىدۇ، بهندىلهر ئۆزلى
دهلىل؛ بارماق ئىزىنى .بىلىپ كهلگۈسىنى بىلىپ، بۇرۇنقى، ھازىرقى، كهلگۈسىدىكى ھهممىنى بىلىپ يازدى

  .بىرىگه ئوخشىماس ياراتتى –بىر 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3238
پهرىشتىلهر نۇردىن يارىتىلدى، جىنالر بولسا، ئوتنىڭ تۈتۈن ئارىالش يالقۇنىدىن : مۇنداق دېگهن 

 5314ى تۇپراقتىن يارىتىلدى، مۇسلىم يارىتىلدى، ئادهم بولسا، سىلهرگه سۈپهتلهپ بېرىلگهن نهرسىدىن يهن
 .ھهدىس، سهھىھ – 24186ھهدىس، ئهھمهد  –
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3239

 .، سۇ كىرگۈزگىن، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھنىڭ بارماقلىرى ئارىسىغا خىالل قىلىپقوللىرىڭ –پۇت  :مۇنداق دېگهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3240

بهش نهرسه بهش نهرسىگه باغلىق بولۇپ، شۇ بهش نهرسه يۈز بهرسه، كهينىدىنال : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .نهرسه يۈز بېرىدۇ بهش
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  .قهۋم ئهھدىنى بۇزۇۋهتسه، ئۇالرنىڭ دۈشمىنى شۇ خىيانهتچى قهۋمدىن غالىب كېلىدۇ. 1
ئالالھ نازىل قىلغان قۇرئان بىلهن ھۆكۈم قىلماي، ئۇنىڭدىن باشقا قانۇنالر بىلهن ھۆكۈم قىلسا، . 2

  ).ق ھاكىم، كاپىر دىنسىز بولىدۇچۈنكى، ئۇندا(ئۇالرنىڭ ئىچىده پېقىرلىق، نامراتلىق كۆپىيىپ كېتىدۇ، 
  .قهۋم ئىچىده پاھىشه ئاشكارا بولسا، ئۆلۈم ئاشكارا بولۇپ، ئۆلۈش كۆپىيىپ كېتىدۇ. 3
ئۇالر جىڭ، تارازا، مىزان، كهمچهنلهرده كهم بېرىپ، ئوشۇق ئېلىپ كىشىلهرگه زىيان سالسا، . 4

هكلىنىدۇ، ئاپهت يۈز بېرىپ، قهھهتچىلىك ئۆسۈملۈك، گىياھالر، زىرائهتلهر ئۈنمهيدۇ، مهھسۇالتلىرىدىن چ
  .بىلهن ئازابلىنىدۇ

 .، تهبرانى توپلىغان، ھهسهنزاكاتنى بهرمىسه، ئۇالردىن يامغۇر توختاپ قېلىپ، ياغمايدۇ –ئۇالر ئۆشره . 5
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3241
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن قېرىندىشىنىڭ ئۈستىگه بهش نهرسه ۋاجىپ بولىدۇ، ساالم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ىش، كېسهل بولسا يوقالش، جىنازىغا ئهگىشىش، قايتۇرۇش، چۈشكۈرۈككه جاۋاب قايتۇرۇش، چاقىرسا بېر
 .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇبادهت ئىبنى سامىت . 3242
ئالالھ تائاال بهش نامازنى پهرىز قىلدى، كىم بۇ نامازالرنىڭ تاھارىتىنى كهمىل، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ىدا ئوقۇسا، رۇكۇ، سهجدىلىرىنى كهمىل قىلىپ، ئالالھدىن قورقۇپ، ياخشى ئالسا، بۇ بهش نامازنى ئۆز ۋاقت
خوشۇئ بىلهن ئوقۇسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن  ئالالھنىڭ ئۈستىگه ئۇنى مهغپىرهت قىلىپ كهچۈرۈش ئهھدىنامىسى، 
كېلىشىم، توختامنامه بولىدۇ، كىم يۇقىرىقىدهك قىلمايدىكهن، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھقا توختام، كېلىشىم، 

 .امه بولمايدۇ، ئهگهر خالىسا، مهغپىرهت قىلىدۇ، خالىسا ئازاباليدۇ، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھئهھدىن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇبادهت ئىبنى سامىت . 3243

كىم بۇ نامازالرنىڭ ئالالھ تائاال بهش ۋاخ نامازنى بهندىلهرگه پهرزى قىلىپ پۈتتى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ھهققىدىن بىرهر نهرسىنى يهڭگىل ساناپ، ھاقارهتلهپ، ئۇنىڭدىن بىرهر نهرسىنى زايا قىلىۋهتمهي، بهش 

ئۇ كىشى ئۈچۈن ) يهنى زايا قىلماي، يهڭگىل سانىماي، تولۇق كهلتۈرسه(نامازنى تولۇق كهلتۈرهلىسه، 
توختام بولىدۇ، كىم بۇ بهش نامازنى تولۇق ئادا ئالالھنىڭ نهزىرىده ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزىدىغان ئهھده 

قىاللمىسا، كهلتۈرهلمىسه، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھنىڭ نهزىرىده ئهھده بولمايدۇ، ئهگهر خالىسا ئازاباليدۇ، ئهگهر 
 .، ھاكىم، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھخالىسا جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، مالىك، ئهھمهد، نهسهئى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3244

سۇن ياكى ھهرهمنىڭ سىرتىدا بهش پاسىق، نىجىس نهرسه بولۇپ، بۇالر ھهرهمده بول: مۇنداق دېگهن 
بولسۇن، يهنى ھارام قىلىنغان جايدا بولسۇن، ئۇنىڭ سىرتىدا بولسۇن، ئۆلتۈرلىۋېرىدۇ، يىالن، چايان، ئاال 

ھهدىس، نهسهئى  – 2069، مۇسلىم )بىر خىل گۆشخور زىيانلىق قۇش(قاغا، چاشقان، غالجىر ئىت، غورۇالي 
  .ھهدىس، سهھىھ – 25043ئهھمهد  ھهدىس، – 3078ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 2780
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3245
ئاستىدا ئېھرام (م باغلىمىغان كىشىلهر، ھاالل ھالهتته ھهرهمدىكى ئېھرا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

بۇالر (بهش نهرسىنى ئۆلتۈرسه بولىدۇ، يىالن، چايان، غۇرالي، چاشقان، غالجىر ئىت، ) باغلىغۇچىمۇبار
 .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) زىيانلىق نىجىسالر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3246

بهش نهرسىنىڭ ھهممىسى پاسىق، نىجىس، زىيانلىق بولۇپ، ئۇالرنى ئېھرام : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ۇ ئۆلتۈرسه بولىدۇ، بۇ بهش نهرسه ھهرهمدىمۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ، چاشقان، يىالن، چايان، غالجىر باغلىغۇچى كىشىم

  .ئىت، ئاال قاغىدۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3247
بهش گۇناھى كهبىرگه كاپارهتمۇ كار قىلمايدۇ، كاپارهت بېرىش يوق، ئۇالر بولسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

) يهنى مۆمىننى ئۆلتۈرۈش(قهستهن ھهقسىز قاتىللىق قىلىش، ) ئالالھ ساقلىسۇن(ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش، 
مۆمىن كىشىگه بۆھتان چاپالش، جهڭدىن قېچىش، ھهقسىز باشقىالرنىڭ مېلىنى يۇتۇۋېلىش ئۈچۈن يالغان 

 .قهسهم قىلىش، ئهھمهد، ئهبۇششهيىخ توپلىغان، ھهسهن
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بۇ ھهدىسنى بهيھهقى،تىرمىزى، نهسهئى، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ يولىدىن توپلىغان . 3248
 .توپلىغان بولۇپ، سهھىھ، يۇقىرىقىغا ئوخشاشتۇر، مهزمۇنى يۇقىرىقى بهش نهرسىنى ئۆلتۈرۈش
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3249
بۇالرنى ئۆلتۈرۈشته ئېھرام باغلىغۇچىغىمۇ گۇناھ بولمايدۇ،ئۇالر ھهرهمده بهش ھايۋان بولۇپ، : مۇنداق دېگهن 

، )بهزىلهر ھىدئهتنى سېغىزخان دېگهن (بولسىمۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ، قاغا، چاشقان، چايان، يىالن، غالجىر ئىت،  
  .مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3250

سه باردۇر، خهتنه قهدىمكى سۈننهتتىن ھازىرمۇ سۈننهت ھېسابلىنىدىغان بهش نهر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
قىلىش، ئهۋرهت تۈكىنى تازىالش، بۇرۇتنى قىرقىپ تۇرۇش، تىرناقنى ئېلىش، قولتۇق تۈكىنى ئېلىش، 

 .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3251

مۇسۇلماننىڭ يهنه بىر مۇسۇلمان ئۈستىدىكى ھهققى بهشتۇر، ساالم قايتۇرۇش، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بولسا يوقالش، چۈشكۈرگۈچى، ئالالھقا ھهمده ئېيتسا،  چاقىرسا بېرىش، جىنازىسىغا ھازىر بولۇش، كېسهل

 .يهرھهمهكهلالھ بىلهن جاۋاب بېرىشتۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3252

كىم بهش ئىشنى بىر كۈن ئىچىده قىاللىسا، ئالالھ تائاال ئۇ كىشىنى جهننهت ئهھلىدىن : مۇنداق دېگهن 
سا، كېسهل كىشىنى يوقلىسا، جىنازىغا قىلىپ يازىدۇ، كىم جۈمه كۈنى روزا تۇتسا، جۈمهگه بالدۇر بار

 .ئهبۇ يهئال، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ) ئۇ جهننهت ئهھلىدىن بولىدۇ(قاتناشسا، بىر قۇل ئازاد قىلسا، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاز . 3253

بهش خىسلهت ئىش بولۇپ، كىم بۇ ئىشالردىن بىرنى قىلسا، ئۇ ئالالھقا كېپىللىككه تاپشۇرۇلىدۇ، : دېگهن 
كېسهل يوقلىسا، ئالالھ يولىدا غازى بولۇپ، ) ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزۈشكه ئهجىر بېرىشكه ئالالھ كېپىليهنى (

ئۇرۇشقا چىقسا، ئىمام، خهلىپىسىنىڭ يېنىغا ئۇنى ھۆرمهتلهپ، ئۇلۇغالپ، تهزىر ئۇردۇرۇش ئۈچۈن كىرسه، 
ىشىلهرنىڭ يامانلىقىدىن ساالمهت جازاالتسا، ياكى ئۆزئۆيىده ئولتۇرسا، كىشىلهر ئۇنىڭ يامانلىقىدىن ئۇ ك

ئهھمهد، ) يهنى ئىلىم، ئىبادهت بىلهن زاھىد بولۇش ياكى غازى بولۇپ، ئۇرۇش قىلىش يول ئىككى(قالسا، 
 .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبه ئىبنى ئامىر . 3254
ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن كىشى كىم بهش ئىشىدا ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ شېھىد بولىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

شاھىد، ئالالھ يولىدا سۇدا غهرق بولغان كىشى شېھىد، ئالالھ يولىدا قورسىقى ئاغرىپ ئۆلگۈچى شېھىد، ئالالھ 
يولىدا ۋابا كېسىلىده ئۆلگهن كىشى شېھىد، ئالالھ يولىدىكى نىپاسدار ھالدا ئۆلگهن ئايال شېھىد، نهسهئى 

  .توپلىغان، سهھىھ
ھهدىس، مۇشۇ مهنىدىكى باشقا سهھىھ ھهدىسلهرگه تهپسىر، شهرھى بوالاليدۇ، ئۇ بولسىمۇ بۇ سهھىھ 

يولىدا بولۇشى الزىم، ئالالھ يولىدا ئۆلگۈچى  ئالالھيۇقىرىقى ئىشالردا ئۆلگۈچى چوقۇم مۇسۇلمان بولۇشى، 
 .شېھىددىن باشقىسى ھۆكۈمهن شېھىدتۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇرهيدهت . 3255
قىيامهتنىڭ «بهش نهرسىنى ئالالھدىن باشقا ھېچ كىشى بىلمهيدۇ، پهقهت ئالالھال بىلىدۇ، :  مۇنداق دېگهن

بولىدىغان ۋاقتى توغرىسىدىكى بىلىم ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ نهزلىدىدۇر، ئالالھ يامغۇرنى ئۆزى بهلگىلىگهن 
ئوغۇل، قىز، ساق، (ى ۋاقىتتا بهلگىلىگهن جايغا ياغدۇرىدۇ، بهچچىداندىكى نهرسىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىن

ئالالھال بىلىدۇ، ھېچ ئادهم ئهته نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ، ) ناقىس، بهختلىك ، بهختسىزلىكىنى 
ھېچبىر ئادهم ئۆزىنىڭ قهيهرده ) نېمه ئىشالرنى قىلىدۇ، ئۇنىڭغا نېمه ئىش يۈز بېرىدۇ، بۇنى بىلمهيدۇ(

تاشقى ئىشالرنى تولۇق  –هممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، ئىچكى ئۆلۈشىنى بىلهلمهيدۇ، ئالالھ ھهقىقهتهن ھ
 .ئايهت، ئهھمهد، رويانى توپلىغان، سهھىھ – 34سۈره لوقمان،  – 31) بىلىپ خهۋهردار بولۇپ تۇرغۇچىدۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3256
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وغۇپ، چىگىپ سۇ بار تۇلۇمنىڭ ئاغزىنى ب(قۇچىالرنى يېپىپ قويۇڭالر،  –قاچا : مۇنداق دېگهن 
ئىشىكلهرنى تاقاپ يېتىڭالر، كهچ كىرگهنده بالىلىرىڭالرنى ) قويۇڭالر،تولۇن بولسا، ئېغىزنى يېپىپ قويۇڭالر

سىرتقا چىقارماي، ئۆيده مهھكهم تۇتۇپ تۇرۇڭالر، ھهقىقهتهن كهچلهرده جىنالر تارقىلىدۇ، ئوغرىلىقچه سۆز 
ڭالر، چۈنكى چاشقان چىراغ پىلىكىنى سۆرهپ، ئۆي تىڭشايدۇ، ئۇخلىغاندا چىراغالرنى ئۆچۈرۈپ ئۇخال

ھهدىس،  – 3755ھهدىس، مۇسلىم  – 3069ئهھلىنى كۆيدۈرۋېتىدۇ، ئوت قويۇپ بېرىدۇ، بۇخارى 
 .ئهھمهدلهرمۇ توپلىغان، سهھىھ

3257  ) ���� ( �$F0 �/ ?�a	 �	 ¤�0 } .1, "'eNe M'@1�	 .)NQ ) P G (.1�+, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزسهپىينهت . 3257

يىل داۋاملىشىدۇ، ئاندىن كېيىن، پادىشاھلىقنى ئالالھ تائاال  30پهيغهمبهرنىڭ خهلىپىلىكى : مۇنداق دېگهن 
زىدۇر، تۆت ئۆزى خالىغان كىشىگه بېرىدۇ، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، بۇ ھهدىس سهھىھ ھهم مۆجى

يىلدۇر، بهزىلهر ئۇمهرئىبنى ئابدۇلئهزىزنىڭ خهلىپىلىك ۋاقتىنى قوشىدۇ،  30خهلىپىنىڭ خهلىپىلىك ۋاقتى 
  .ئۇ بهك ئازدۇر

  
 ياخشىڭالر، ياخشىسى دېگهن سۆز بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهۋف ئىبنى مالىك . 3258

نى ياخشى ئىمام خهلىپىلىرىڭالرنىڭ ياخشىسى سىلهر ئۇالرنى ئۇالر سىلهر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
كۆرۈدىغان ، سىلهر ئۇالرغا ئۇالر سىلهرگه دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان، مهغپىرهت سوراپ تۇرىدىغان كىشىلهردۇر، 
ئىمام، خهلىپهڭالرنىڭ ئهڭ يامىنى بولسا، سىلهر ئۇالرغا غهزهپ قىلىدىغان، ئۇالر سىلهرنى ئۆچ كۆرۈپ، 

ن، ئۇالر سىلهرگه لهنهت قىلىدىغان كىشىلهردۇر، سىلهرگه غهزهپ قىلىدىغان، سىلهر ئۇالرغا لهنهت قىلىدىغا
 .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

3259  ) ���� ( $<NQ� �i1,$�� �DI$�Q ) ! � �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3259

  .، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھهخالقى ياخشى بولغىنىڭالردۇرئهڭ ياخشىڭالر ئ: مۇنداق دېگهن 
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ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئىبنى ئابباس . 3260
سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىڭالر ئهخالقى ياخشى بولغانالردۇر، ئۇالر ئهخالقنىڭ ياخشىلىقىدىن، : مۇنداق دېگهن 
سۆزلهيدىغان، ، كۆپ سىلهرنىڭ ئهڭ يامىنىڭالر، تهكهللۇپ قىلىپيۈرىدۇ،  ئهتراپى دهسسىلىپكهمتهرلىكىدىن، 

 .ر، ئهخالقسىزالردۇر، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھياساپ، پاساھهتلىك سۆزلهپ كېتىدىغان، مۇتهكهببى
3261  ) ���� ( �09�� �$�< �i1��� �DI$�Q ) " ! (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3261

خشى بولغىنىڭالردۇر، تىرمىزى، نهسهئى ئهڭ ياخشىڭالر قهرزنى ئادا قىلىشتا، يا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3262  ) ���� ( $<NQ� �i1��� L 	I$ � �i�'�� �DI$�Q ) I	b@�	 �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3262
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الر ئۆمرى ئۇزۇن، ئهخالقى ياخشى بولغىنىڭالردۇر، ئهھمهد، بهزار ئهڭ ياخشىڭ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3263  ) ���� ( B$ � �i1��� L 	I$ � �i�'�� �DI$�Q ) P (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3263

چۈنكى، بۇنىڭ (اخشىڭالر ئۆمرى ئۇزۇن بولۇپ، ئهمهللىرى ياخشى بولغىنىڭالردۇر، ئهڭ ي: مۇنداق دېگهن 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) ئهجىرى ، دهرىجىسى كاتتا بولىدۇ

 3264  ) ��� ( MNm�	 � �D$1/ �i1��� �DI$�Q ) E[ G (O$@  ��	 �   
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3264

ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن ئهڭ ياخشىڭالر نامازدا قېرىندىشى ئۈچۈن سهپلهرنى تۈزلهش ئۈچۈن مۈرىسىنى 
 .مۇاليىم تۇتقىنىڭالردۇر، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

3265  ) ���� ( �_{$�1� �DI$�Q �DI$�Q ) q (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىئىبنى ئهمرۇ . 3265

  .سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىڭالر ئاياللىرىغا ياخشىلىق قىلغىنىڭالر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 
 3266  ) ���� ( ��[A �DyQ �DI$�Q ) �� (.F@D \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئهبۇ كهبشهره . 3266
سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشى بولغىنىڭالر، ئهھلىگه ياخشى بولغان كىشىدۇر، تهبرانى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

 .توپلىغان، سهھىھ، ياخشىالر ھهر جهھهتته ياخشى بولۇر، دهرىجىسى ئۇنىڭدىن كاتتا بولۇر
3267  ) ���� ($�Q 	'_() 	YZ �N,�	 � �DI$�Q .��[$2	 � �DI ) § (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3267

سىلهرنىڭ جاھىلىيهتتىكى ياخشى كىشىڭالر دىندا فىقھى قانۇنشۇناس ئالىم بولسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .م دىنىدىمۇ ياخشى كىشىلهردۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھئىسال

3268  ) ���� ( ��  L "6�(�	 ��R5 �/ �DI$�Q ) q (9R, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىدى . 3268

ۆگهنگهن ۋه ئۆگهتكهن كىشىدۇر، ئىبنى ماجهلهر سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىڭالر، قۇرئاننى ئ: مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغان، سهھىھ

3269  ) ���� ( �I$�	 L ����	 9@  L �	 9@  �i{$�� yQ ) �� (M~, \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهۋرهت . 3269

رىڭالرغا قويماقچى بولغان ئىسىملىرىڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئابدۇلالھ، بالىلى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 .ئابدۇراھمان ھارىس قاتارلىقالردۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

-3270 qI$2 �[yQ �	 91  "	y2	 yQ L �@�$m� �[yQ �	 91  3$��A	 yQ ) P ! �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئىبنى ئهمرۇ . 3270

ئالالھنىڭ نهزىرىده ھهمراھالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، ئۆز ھهمراھىغا، قېرىندىشىغا ياخشى : مۇنداق دېگهن 
بولغان كىشىدۇر، خوشنىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى بولسا، قوشنىسىغا ياخشى بولغان كىشىدۇر، ئهھمهد، 

 .م توپلىغان، سهھىھتىرمىزى، ھاكى
 3271  ) ��� ( �	',A	 d$(@�	 �V L 9g$�a	 d$(@�	 yQ ) P �� (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3271
نىڭ ئهڭ يامىنى بازارالردۇر، زېمىن جايالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى مهسجىدلهر، زېمىن جايالر: مۇنداق دېگهن 
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  .ھاكىم، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) مهساجىد ئهڭ ياخشى جاي، بازار بولسا، يامان جاي(
 3272  ) ���� ( �0L� pR�$*�	 yQ ) P (j�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 3272
  .تابىئىنالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئۇۋهيسدۇر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ: ن دېگه

) ���� ( .�F�	 qu[ 4�  >�i) �[G� �i0 X "h) p��	 E�r/ �N��	 n^µ	 }IA	 ��<A	 �[GA	 n�%	 yQ ) P q ! �� (MG$*< \� �   
لالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3273

ئاتنىڭ ياخشىسى تۇم قارا، يۈزىده ئاق قاشقا بار، بۇرنى بىلهن ئۈستۈنكى لېۋى ئاق بولغان : مۇنداق دېگهن 
ئاتتۇر، ئاندىن  قالسا، قاشقىلىق ئوڭ پۇتىدىن باشقا پۇتلىرىدا ئاق رهڭ بار، ئوڭ پۇتىدا ئاقلىق بار ئاتتۇر، 

ولمىسا، مۇشۇ ئاالمهتلهرگه شهرتكه ئاساسهن، قارىغا مايىل، قىزىل ئات بولسىمۇ بولىدۇ، ئهگهر تۇم قارا  ئات ب
ھهدىس، دارمى  – 21518ھهدىس، ئهھمهد  – 2779ھهدىس، ئىبنى ماجه  – 1619تىرمىزى . قارامتۇل قىزىل

  .ھهدىس، ھاكىممۇ توپلىغان، سهھىھ – 2321
3274  ) ��� (�< $/ yQ L .)�  �'0 �$ 9�	 yQj�@< �/ "'�@1�	 L $�� > : '[ L 9�	 �� L ?�a	 �� �� ?0�V B q9�L �	 BZ ��Z B

�09< �jV nD 4�  ) ! (L�  ��	 �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3274

ىدىكى دۇئادۇر، مهن ۋه مهندىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرگه دۇئانىڭ ياخشىسى ئاراپات كۈن: مۇنداق دېگهن 
ال ئىالھه ئىللهلالھ ۋهھدهھۇ الشهرىيكه لهھۇ، لهھۇلمۇلكۇ، ۋهلهھۇلھهمدۇ، «دېگهن سۆزنىڭ ئهڭ ياخشىسى 

يېگانه بىر ئالالھدىن باشقا ھهق ئىالھ يوق،  –يهككه : ، تهرجىمىسى»ۋهھۇۋه ئهال كۇللى شهيئىن قهدىير
ساناالر ئالالھقا خاستۇر، ئالالھ ھهر  –ىكى يوق، پادىشاھلىق ئالالھقىال خاستۇر، بارلىق ھهمدۇ ئالالھنىڭ شېر

 .تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن. نهرسىگه قادىردۇر
  3275  ) ��� ( ¥$+i�	 �#��	 yQ ) 9[b�	 � �� (N,�/ y@g �� G$0# �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  لىنىدۇكى،رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىزهيادهت ئىبنى جۇبهيىر . 3275
رىزىقنىڭ ياخشىسى ئېشىپمۇ قالماي، كهملهپمۇ قالماي، نورمال، ئوتتۇرھال كۇپايه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

 .بولغىنىدۇر، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن
3276  ) ���� ( $�-�0 "� n@< $_@�$� �� 9_V $/ MG$_F�	 yQ ) �� (9�$Q �� 90# �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى خالىد . 3276

گۇۋاھچىلىقنىڭ ئهڭ ياخشىسى سورىلىشدىن بۇرۇن سوراققا تارتىلىشدىن بۇرۇن، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ن، سهھىھئادىل گۇۋاھلىق بهرگهن گۇۋاھچىنىڭ لىلالھ گۇۋاھلىقىدۇر، تهبرانى توپلىغا

 3277  ) ���� ( $�-�0 "� n@< �5G$_V |G� �/ G'_F�	 yQ ) q (9�$Q �� 90# �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى خالىد . 3277

بۇرۇن گۇۋاھلىقنى  گۇۋاھچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى سوراشدىن سوراققا تارتىشدىن: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
   .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) پهقهت ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈنال(ئادىل، لىلالھ ئادا قىلغان كىشىدۇر، 

) ���� ( .�< �/ $+�� �F  $1e	 �b� B L ¥B6 .R�I� ²'�2	 yQ L .{$R�I� $0	���	 yQ L .R�I� .�$�m�	 yQ ) P ! G (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،اس ئىبنى ئابب. 3278

كىچىك ئۇرۇشالرغا ) يهنى تۆت خهلىپه(ساھابىالرنىڭ ياخشىلىرى تۆتتۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 12000دۇر، 4000دۇر، زور چوڭ قوشۇننىڭ ياخشىسى 400ئهۋهتىلگهن كىچىك قوشۇننىڭ ياخشىسى 

ئهبۇ داۋۇد، ) يېڭىلىپ قالسا، ئازلىقىدىن باشقا سهۋهب بار(شۇن ئاز كېلىپ يېڭىلىپ قالمايدۇ، كىشىلىك قو
  .تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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 3279  ) ���� ( q��0� �	9m�	 yQ ) q P (�/$  �� .@(  �   
هلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهلل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبه ئىبنى ئامىر . 3279

ئايالالرنىڭ تويلۇق مېھرىنىڭ ياخشىسى، ئاسان، ئاز بولغىنىدۇر، ھاكىم، ئىبنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3280 &'R5 �¦ �9�	 L 4�+��	 9��	 �/ yQ $��R�	 9��	 L ¿z >(�� $/ .<9m�	 yQ ) �� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  الھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلئىبنى ئابباس . 3280

سهدىقىنىڭ ياخشىسى سهن باشقىالرغا موھتاج بولمىغىدهك باي ھالىتىڭده : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بهرگۈچى، ئۈستۈن قول، ) يهنى سهدىقىنى قىلىپ، يهنىال بىھاجهتلىكنى ساقالپ قال(قىلغىنىڭدۇر، 

قولدىن ياخشىدۇر، سهدىقه قىلىشنى سهن ئىگه بولىدىغان، ساڭا موھتاج ئائىلهڭدىن سورىغۇچى تۆۋهن 
  .باشلىغىن، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 3281  ) ���� (&'R5 �¦ �9�	 L ¿z �_Á �  "$D $/ .<9m�	 yQ ) " G § (M�0�[ \� �   
لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3281

سهدىقىنىڭ ياخشىسى بايلىقدىن بىھاجهتلىكدىن ئائىلىسىدىن ئاشقىنىنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
سهدىقه قىلىشنى، نهپىقىسى ساڭا ۋاجىپ بولىدىغان، ) يهنى ئائىلهڭدىن ئاشقىنىنى سهدىقه قىل(قىلىشتۇر، 

  .ى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھسهن ئىگه بولىدىغان، ئائىلهڭدىن باشلىغىن، بۇخار
 3282  ) ���� ( �	 �DY �/ ��I ?�$�� L $��9�	 �I$+5 "� nR�	 yQ ) n� (��� �� �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسر . 3282
نىڭ ئهڭ ياخشىسى، تىلىڭ ئالالھنىڭ زىكرى بىلهن ئالالھنى ئهسلهش ئهمهل: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئهبۇ نۇئهيىم ) دهپ جان ئۈزۈشتۇر! يهنى ال ئىالھه ئىللهلالھ(بىلهن ھۆل ھالهتته بۇ دۇنيادىن ئايرىلىشىڭدۇر، 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3283  ) ��� ( �m� 	YZ n/$R�	 90 ��D ��i�	 yQ ) �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۇ ھۈرهيره ئهب. 3283

كهسىپنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئهمهل قىلغۇچى ئىشچىنىڭ ئۆز قولىنىڭ كهسپىدۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن. پهقهت ئۇ، باشقىالرغا نهسىھهت قىلىپ تۇرسىال

3284 ) ���� ( yQ!�9� �_0-� P��0 B W�I� �Ni�	 : ~D� �	 L �	 BZ ��Z B L � 9�	 L �	 "$�@, ) �) I$^1�	 ��	 (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3284

بىھ ئېيتىدىغان كهلىمه سۆزلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى سانا، تهس –ئالالھقا ھهمدۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
تۆتتۇر، قايسىسى بىلهن باشلىساڭ، ساڭا زىيان يوق، سۇبھانهلال ۋهلھهمدۇلىلالھى ۋهال ئىالھه ئىللهلالھۇ 

  .ئىبنى نهججار بىلهن دهيلىمى، فىردهۋسته توپلىغان، سهھىھ) ياخشىسى مۇشۇنداق دهڭ(ۋهلالھۇ ئهكبهر 
 3285  ) ���� (Â	 yQ $_R,L� ��$ ) q P G 9Q �� ( 9�R, \� �  ) �[ P I	b@�	 (��� � .  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد، ئهنهس . 3285
مهجلىسلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئۇنىڭ كهڭرى بولغىنىدۇر، ئهھمهد، ھاكىم، ئهبۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ۇد، ئىبنى ماجه، بهيھهقى، بهزار، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھداۋ
 3286  ) ���� ( q90 L ��$�� �/ "'��a	 ��, �/ p��a	 yQ ) � (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3286
سۇلمانالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ قولىنىڭ، تىلىنىڭ ئهزىيهتلىرىدىن مۇ: مۇنداق دېگهن 

  .بۇ مۇتتهپهق ھهدىستۇر.ساالمهت قالغان كىشىدۇر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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 3287  ) ���� ( $(�Q �_1��� O$1�	 yQ ) �� (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكئىبنى ئۇمهر . 3287

  .كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئهخالقى ياخشىسىدۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 
 3288  ) ��� ( T�$��	 } s$��	 } ��) $�� 8u�	 "�(�	 O$1�	 yQ ) � (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3288
كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى مهن ياشاۋاتقان زاماندىكى ساھابىلهر، ئاندىن قالسا، ئىككىنچى : مۇنداق دېگهن 

ئهسىردىكىلهر يهنى تابىئىنالر ئاندىن قالسا، ئۈچىنچى ئهسىردىكىلهر، يهنى تابىئىنالرغا ئهگهشكهن 
  .ان، سهھىھئهتبائالردۇر، مۇسلىم توپلىغ

  ) ��� ( O$1�� �_R+�� O$1�	 yQ ) j $�(�	 (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3289

كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئۇالرنىڭ بارلىق ئىنسانالرغا مهنپهئهت يهتكۈزگىنىدۇر، قوزائى : مۇنداق دېگهن 
  .ىغان، ھهسهنتوپل

 3290  ) ���� ( �$�< �[yQ O$1�	 yQ ) q (.0I$, �� ¢$��  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىرباز ئىبنى سارىيه . 3290

ئىبنى ماجه كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، قهرزنى ئادا قىلىشتا ياخشى بولغىنىدۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3291
كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، سهمىمىي سادىق، راستچىل تىلنىڭ، مهھمۇم دىلنىڭ : مۇنداق دېگهن 

  .ئىگىسىدۇر، مهھمۇم دىل دېگهن نېمه؟ دىيىلدى
ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، مهھمۇم دىل دېگهن ، ھىقده، ھهسهد، ھهددىدىن ئېشىش، رهسۇلۇلالھ سهللهلال

تاجاۋۇزچىلىق، گۇناھ بولمىغان پاك، پاكىز، ئاق، تهقۋا قهلبدۇر دېدى، بۇ كىشىنىڭ ئارقىسىدا تۇرىدىغان 
خىرهتنى ياخشى كىشى كىم؟ دېيىلدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، بۇ دۇنيانى ئۆچ كۆرۈپ، ئا

ياخشى كۆرگهن كىشى دېدى، ئۇنىڭدىن كېيىنكىسىچۇ؟ دېيىلدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، 
  .گۈزهل، ياخشى ئهخالقلىق مۆمىن دېدى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

3292 � &b*R/ ngI L� ��'+�  L �_+�  �	 �	9 � ��Q �,�) "$1R� uQ6 ngI ¹+�	 � O$1�	 yQ  ���  8u�	 �	 E� 8G�0 .0G$�
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس، ئۇممۇ مالىك . 3292
ڭ دىنسىز پاسات دهۋرىدىكى كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئالالھنى –پىتنه : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

دۈشمهنلىرىنىڭ ئارقىسىدا ئېتىنىڭ يۈگىنىنى تۇتۇپ، جهڭگه تهييار تۇرىدىغان كىشىدۇر، بۇ كىشى ئۇ 
دۈشمهنلهرنى قورقۇتۇپ، ئهنسىرىتىدۇ، ئۇالر بۇ كىشىنى قورقۇتىدۇ، ياكى يېزىدىن، غاردىن بىرگه ئايرىلىپ، 

يهنى، يول ئىككى، بىرى جهڭچى بولۇپ، ( ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى، ئالالھنىڭ ھهققىنى ئادا قىلغان كىشىدۇر،
  .ھاكىم بىلهن تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) شېھىد بولۇش، يهنه بىرى، ئالىم، ئابىد، زاھىد بولۇش

3293  �_�) yQ B �'< �j� } T�$��	 } s$��	 } s�< O$1�	 yQ ) �� (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهتئىبنى مهسئۇد . 3293

كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرى مېنىڭ ئهسىرىمدىكى، مېنىڭ زامانىمدىكى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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كىشىلهردۇر، يهنى ساھابىالر ئاندىن قالسا، ئىككىنچى ئهسىردىكى كىشىلهر، ئاندىن قالسا، ئۈچىنچى 
ئاندىن كېيىن، نۇرغۇن قهۋملهر ) الر، ئۇالرغا ئهگهشكهن ئهتبائالردۇريهنى تابىئىن(ئهسىرىدىكى كىشىلهردۇر، 

  . كېلىدۇ، ئۇالردا ياخشىلىق يوقتۇر، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
  مانا بۇ سهلهپ سالىھ ياخشىالردۇر، 

  ئهھلى سۈننى ۋهلجامائهلهردۇر، 
  ئهقىده بىلهن ئىبادهتته توغرا يول تۇتقانالر، 

  .هرلهردۇرهنه شۇالرغا ئهگهشكهن ئئ
3294  ) ���� ( n@< MG$_F�	 "'rR0 ���	 "'@c L "'1�*0 �'< �[9R� �/ ¤-0 } �]'�0 �0u�	 } �]'�0 �0u�	 } s�< O$1�	 yQ
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3294
كىشىلهرنىڭ ياخشىسى مېنىڭ زامانىمدىكىلهردۇر، ئاندىن كېيىن، ئۇالرغا : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

يېقىن بولغانالردۇر، ئاندىن كېيىن، ئۇالرغا يېقىن بولغان ئۈچىنچى ئهسىردىكى كىشىلهردۇر، ئاندىن ئۇالردىن 
، ئۇالردىن سورىلىشدىن  كۆرىدۇكنى ياخشى كىيىن بىر تۈركۈم قهۋملهر كېلىدۇ، ئۇالر سېمىزدۇر، سېمىزلى

  .بۇرۇنال يالغان گۇۋاھلىق بېرىپ بولىدۇ، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 ) ���� ( �5G$_V �1�k L �1�k �[9�� MG$_V E@�5 �	'<� �j� } �]'�0 �0u�	 } �]'�0 �0u�	 } s�< O$1�	 yQ ) ! � �� (G'R�/ ��	 �    

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سئۇد ئىبنى مه. 3295
كىشىلهرنىڭ ياخشىسى، مېنىڭ زامانىمدىكىلهر، ئاندىن قالسا، ئۇالرغا يېقىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ىن، نۇرغۇن بولغانالر، ئاندىن قالسا، ئۇالرغا يېقىن بولغان ئۈچىنچى ئهسىردىكى كىشىلهردۇر، ئاندىن كېي
قهۋملهر مهيدانغا كېلىدۇكى، ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقى، قهسىمىگه، قهسىمى گۇۋاھلىقىغا ئىلگىرىلهپ كېتىدۇ، 

  .ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) يهنى، يالغان قهسهم، يالغان گۇۋاھلىق بېرىدۇ(
 3296  ) ���� ( ��  ��� L q�  &$� �/ O$1�	 yQ ) ! �� (9@  � ��� �� �	  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسىر . 3296
كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، ئۆمرى ئۇزۇن بولۇپ، ئهمهللىرى ياخشى بولغان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .كىشىدۇر، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
3297 $1�	 yQ ��  �$, L q�  &$� �/ O$1�	 �V L ��  ��� L q�  &$� �/ O ) P ! �� (M�i� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهكىر . 3297

غان كىشىدۇر، كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، ئۆمرى ئۇزۇن بولۇپ، ئهمهللىرى ياخشى بول: مۇنداق دېگهن 
كىشىلهرنىڭ ئهڭ يامىنى بولسا، ئۆمرى ئۇزۇن بولۇپ، ئهمهللىرى يامان بولغان كىشىدۇر، ئهھمهد، تىرمىزى، 

  .يامان بولىشغا باغلىق –يامان بولۇشى، ئهمهلنىڭ ياخشى  –ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، كىشىنىڭ ياخشى 
3298 B L �/� 	YZ �R�r5 L �w� 	YZ q��5 ®�	 �$�1�	 yQ  q�i0 $¦ $�$/ B L $_�+� � �+�$� ) P " �� (M�0�[ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3298

ئايالالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى، قارىسا ئېرىنى خۇرسهن قىلىدىغان، بۇيرىسا ئىتائهت : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
مۈلۈكىده ئېرى ياقتۇرمايدىغان ئىشالر بىلهن ئېرىگه خىالپلىق قىلمايدىغان  –ۆز نهپسىده، مال قىلىدىغان، ئ

  .ئايالدۇر، ئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
3299 ?�$/ L $_�+� � ?*@�z ¾+» L !�/� 	YZ ?R�r5 L !�m�� 	YZ P��5 �/ �$�1�	 yQ )��(�N, �� �	9@  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ساالم ئابدۇلالھ . 3299

ئايالالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى قارىساڭ سېنى خۇرسهن قىاللىغان، بۇيرۇساڭ ساڭا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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ھاپىزهت قىلىپ، ئىتائهت قىلىدىغان، سىرتقا چىقىپ كېتىپ، غايىب بولساڭ، ئۆزىنى ۋه مېلىڭنى ئوبدان مۇ
  .ساقاليدىغان ئايالدۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 3300  ) ���� ( q��0� �$i1�	 yQ ) G (�/$  �� .@(  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبه ئىبنى ئامىر . 3300

تويلۇق، مېھرى ھهققى ئاز، ئاسان بولغىنىدۇر، ئهبۇ  نىكاھنىڭ ئهڭ ياخشىسى،: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

ئىشالرنىڭ ياخشىسى، نورمال، ئوتتۇرھال بولغىنىدۇر، تويلۇق سېلىشدا ئوغۇل تهرهپنى قىيىناپ 
  .قويماسلىق، شۇالرنىڭ قادىر بولىشىچه بولۇشى الزىم
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3301
هر، ئاندىن كېيىن، ئۇالرغا ئۈممىتىمنىڭ ياخشىلىرى، مهن ئهۋهتىلگهن زاماندىكىل: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

يېقىن بولغانالر، ئاندىن كېيىن، ئىككىنچى ئهسىردىكىلهرگه يېقىن بولغان ئۈچىنچى ئهسىردىكىلهردۇر، 
ئاندىن كېيىن، سېمىزلىكنى ياخشى كۆرۈدىغان قهۋم ، ئىز باسار بولىدۇ، ئۇالر گۇۋاھلىق تهلهپ قىلىنىشدىن 

لىغان، سهھىھ، سېمىزلىكنى ياخشى كۆرۈدىغانالر بولسا، كۈندۈز بۇرۇن گۇۋاھلىق بېرىپ كېتىدۇ، مۇسلىم توپ
  .روزا تۇتماس، كېچىسى قىيامدا تۇرماس، جىھاد قىلمايدىغان، راھهتپهرهس، دۇنياپهرهس كىشىلهردۇر

 3302  ) ���� ( ��(�	 9@  ��Fa	 n[� yQ ) �� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قئىبنى ئابباس . 3302

، تهبرانى )يهنى بىر ساھابه(مهشرىق ئهھلىنىڭ ياخشىسى ئابدۇلقهيىستۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغا، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇرهيرهت، ئهنهس، ئهبۇ سهئىد . 3303
خورمىلىرىڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى بهرنىي دېگهن خورمىدۇر، : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

رويانى، ئىبنى ئهدىي، بهيھهقى، ) يهنى بۇ خورما شىپادۇر(ىڭدا كېسهل يوقتۇر، ئۇ كېسهلنى يوقىتىدۇ، ئۇن
  .زىيائۇلمهقدهسى، ئۇقهيلى، ئهۋسهت، ئىبنى سهنا، ئهبۇ نۇئهيم، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3304

كىيمىڭالرنىڭ ياخشىسى ئاق كىيىمدۇر، ھاياتلىرىڭالرغا ئاق كىيىم كهيدۈرۈڭالر، : مۇنداق دىهن
  .مېيىتلىرىڭالرنى ئاق كىيىمگه كېپهنلهڭالر، دارىقۇتنى توپلىغان سهھىھ

)���� (e yQ�m@�	 '�� L �RF�	 >@10 9ª�	 �i�$�D� yQ L �D�$��� $['�@�� L �D$5'/ $_�) 	'1+i) ¢$�@�	 �i�$�)P �� q(O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3305

كىيىمدۇر، ئۆلۈپ كهتكهنلهرنى ئاق كىيىمگه  كىيىملىرىڭالرنىڭ ياخشىسى ئاق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
كېپهنلهڭالر ، ھاياتلىرىڭالرغا ئاق كىيىم كىيدۈرۈڭالر، سۈرمهڭالرنىڭ ياخشىسى ئىسمهد دېگهن تاش بولۇپ، 

  .ئۇ كۆزىنى روشهن قىلىدۇ، تۈك، يهنى كىرپىكنى ئۆستۈرىدۇ، ئىبنى ماجه، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 3306  ) ���� ( yQ I$^1�	 '1� I$m�A	 I$0G ) ! (��$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر  .3306
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  .، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھبهنۇنهججارنىڭ دىيارىدۇر، ئهنسارىالرنىڭ دىيارلىرىنىڭ ياخشىسى: مۇنداق دېگهن
 3307  ) ���� (A	 I$0G yQ n_VA	 9@  '1� I$m� ) ! (��$g �   

ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3307
  .، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھئابدۇ ئهشھهل جهمهتىدۇر ئهنسارىالرنىڭ دىيارلىرىنىڭ ياخشىسى،: مۇنداق دېگهن

3308  ) ���� ( dI'�	 �i10G yQ ) 3	'��	 � H�F�	 '�� (9R, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 3308

  .دىنىڭالرنىڭ ياخشىسى تهقۋالىقتۇر، ئهبۇششهيىخ توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 
3309  ) ���� ( q��0� �i10G yQ ) �� 9Q �� (A	 �� �^; �  dIG ) �� ( pm� �� "	�  �  ) �$���	 9  �� (��� �   

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مىھجهن، ئىمران، ئىبنى ھۈسهيىن، ئهنهس . 3309
دىنىڭالرنىڭ ياخشىسى، يهڭگىل، ئاسان : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .، ئهۋسهت، ئىبنى ئهدى، زىيائۇلمهقدهسى،بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھبولغىنىدۇر، ئهھمهد، تهبرانى
 3310  ) ���� ( $�L� $[�V L $[�Q6 �$�1�	 ¥'+� yQ L $[�Q6 $[�V L $�L� &$g��	 ¥'+� yQ ) �4  ( M�0�[ \� � 

 ) �� (O$@  ��	L ./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ  ىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ ئۇمامه، ئىبنى ئابباس . 3310

ئهرلهرنىڭ سهپلىرىنىڭ  ياخشىسى بىرىنچى سهپ، يامىنى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئۆز ۋاقتىدا (بولسا، ئاخىرقىدۇر، ئايالالرنىڭ سهپلىرىنىڭ ياخشىسى ئاخىرقى، يامىنى بولسا ئهۋۋهلقىدۇر، 

  مۇسلىم، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ )كه قاتنىشاتتىئايالالر جامائهت
. 3311  ) ���� ( ��'�� �R< � �$�1�	 MN� yQ ) �� (.�, �� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممۇ سهلهمه . 3311
ئايالالرنىڭ نامىزىنىڭ ئهڭ ياخشىسى، ئۆيلىرىنىڭ ئىچكىرىسىدىكى نامازدۇر، : ق دېگهن ۋهسهللهم مۇندا

   .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) يهنى ئىچكىرى ئۆيده ئوقۇسۇن(
3312  ) ���� ( 	'_() 	YZ $<NQ� �i1,$�� $/N,Z �DyQ ) 9Q (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قئهبۇ ھۈرهيره . 3312

سىلهردىن ئىسالمى ياخشى بولغان كىشى يهنى مۇسۇلماندارچىلىقى ياخشى كىشى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بولسا، دىندا فىھقى ئالىم بولسىال، ئهخالقى ياخشى بولغان كىشىدۇر، بۇخارى، ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ، 

  .ئالىم ياخشى مۇسۇلماندۇر ئهخالقى ياخشى، فىقھىشۇناس
 3313  ) ���� ( �$�< �DyQ �DyQ ) " (¢$��  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىرباز . 3313
  .ھىھئهڭ ياخشىڭالر قهرزنى ئادا قىلىشتا ياخشى بولغان كىشىدۇر، نهسهئى توپلىغان، سه: مۇنداق دېگهن 

3314  ) ���� ( j�[A �DyQ $�� L ��[A �DyQ �DyQ ) ! ( .F{$  �  ) q ( O$@  ��	 �  ) �� (.0L$R/ �   
رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مالردىنھۇ ئهنھۇاللئائىشه، ئىبنى ئابباس، مۇئاۋىيهت رهزىيه. 3314

ئۆز ئهھلىگه ياخشى بولغىنىڭالردۇر، مانا مهن ئهڭ ياخشىڭالر : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئۆز ئهھلىمگه ياخشى بولۇشتا  ياخشىلىق قىلىشتا سىلهرنىڭ ياخشىراقىڭالر بولىمهن، تىرمىزى، تهبرانى، 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3315  ) ��� ( 89R� �/ j�[A �DyQ �DyQ ) P (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهبۇ ھۈرهيره . 3315
ئهڭ ياخشىڭالر مهندىن كېيىن مېنىڭ ئهھلىم ئۈچۈن ياخشىلىق قىلغىنىڭالردۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
 3316  ) ���� ( �$�1�� �DyQ �DyQ ) P (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئىبنى ئابباس . 3316
ئهڭ ياخشىڭالر ئاياللىرىغا ياخشى بولۇپ،  ياخشىلىق قىلغىنىڭالردۇر، ھاكىم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .توپلىغان، سهھىھ
3316 ´�0 B L "'�'  �'< �[9R� "'i0 } �]'�0 �0u�	 } �]'�0 �0u�	 } s�< �DyQ B L "LIu10 L "L9_F*�0 B L "L9_F0 L "'1

 ���	 �_�) �_w0 L "')'0 ) �3  (pm� �� "	�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3317

ىن كېيىن، ئۇالرغا يېقىن ئهڭ ياخشىلىرىڭالر مېنىڭ زامانىمدىكىلهر، ئاند: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بولغانالر، ئاندىن كېيىن، ئۈچىنچى ئهسىردىكى تابىئىنالرغا يېقىن بولغانالر، بهنى ئهتبائالر ئاندىن كېيىن، 
شۇنداق قهۋملهر مهيدانغا چىقىدۇكى، ئۇالر ئامانهتنى ئادا قىلماي، خىيانهت قىلىدۇ، گۇۋاھچىلىققا تهلهپ 

يهنى دىن (، ۋهده قىلىپ ۋاپا قىلمايدۇ، ئۇالردا سېمىزلىك ئاشكارا بولىدۇ، قىلىنماي تۇرۇپمۇ گۇۋاھلىق بېرىدۇ
  .بهيھهقى، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئۈچۈن غهم قىلماي، خىزمهت قىلماي سهمرىيدۇ

3318  ) ��� ( �N��	 GI L �$Rr�	 �R�� �/ �DyQ ) P d (��_� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئسۇھهيىب . 3318

  .ساالم قايتۇرغان كىشىدۇر، ھاكىم بىلهن ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ ،ئهڭ ياخشىڭالر تائام بهرگهن: مۇنداق دېگهن
 .3319  ) ���� ( ��  L "6�(�	 ��R5 �/ �DyQ ) ! § ( j�  �  ) q ! G �� ("$�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى، ئوسمان . 3319
ئهڭ ياخشىڭالر قۇرئاننى ئۆگهنگهن ۋه ئۆگهتكهن كىشىدۇر، بۇخارى، تىرمىزى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
3320  ) ���� (�0 �/ �DyQ q�V �/�0 B L qyQ 4g�0 B �/ �D�V L q�V �/�0 L qyQ 4g ) d ( ��� �  ) ! �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، ئهبۇ ھۈرهيره . 3320
، يامانلىقدىن خاتىرجهم، ئهمىن ياخشىڭالر بولسا، ياخشىلىقى ئۈمىد قىلىنىدىغان: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

قىلىنىدىغان كىشىدۇر، ئهڭ يامىنىڭالر بولسا، ياخشىلىقى ئۈمىد قىلىنمايدىغان، يامانلىقىدىن خاتىرجهم، 
يۇقىرىقى ياخشى «ئهمىن قىلىنمايدىغان كىشىدۇر، ئهبۇ يهئال، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، 

  .كسى يامان كىشىلهردۇرئۇالرنىڭ ئه» دېگهننى قىلغانالر ياخشىدۇر
  تولۇقالش الزىم-مهزمۇن يوق 3321
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇسامهت ئىبنى شهرىك  3321

كىشىلهرگه بېرىلگهن نهرسىنىڭ ئهڭ ياخشىسى،  ياخشى، گۈزهل ئهخالقتۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
قۇرئان كهرىم بىلهن سهھىھ ھهدىستىكى ھهممىسى .اكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھئهھمهد، نهسهئى، ھ

  گۈزهل ئهخالقتۇر
3322  .@(� !'[�� 8G	'� �$/ ¢IA	 �gL 4�  �$/ �V L �(��	 �/ �$+V L �Rr�	 �/ �$R� ��) �b/# �$/ ¢IA	 �gL 4�  �$/ yQ

 B j�´ L E)9*5 �@m5 �	'�	 �/ G	�2	 ng�D !'/��� $� &N� ) �� (O$@  ��	 � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3322

زېمىن يۈزىدىكى سۇنىڭ ئهڭ ياخشىسى زهمزهم سۈيىدۇر، ئۇ تائام ئورنىدا تائام : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ېمىن يۈزىدىكى سۇنىڭ ئهڭ يامىنى بولسا، ھهزرى مهۋت دېگهن بوالاليدۇ، كېسهللهر دىن شىپا بوالاليدۇ، ز

جايدىكى گۈمبهزنىڭ  يېنىدىكى بهرھۇت دېگهن قۇدۇقنىڭ سۈيىدۇر،بۇ خۇددى چېكهتكه دېگهن ھايۋاننىڭ 
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  .يهنى موھتاج ۋاقىتتا يوق.پۇتىدهك ئهتىگىنى ھۆل، كهچته قۇرۇق بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
3323  ) ���� (/ yQ ./$^�	 �� �*0L	95 $ ) P �� �� (M�� �   
ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇمرهت . 3323

سىلهر داۋالىنىدىغان نهرسىنىڭ ياخشىسى قان ئالدۇرۇشتۇر، ئهھمهد، تهبرانى، ھاكىم : مۇنداق دېگهن
  .توپلىغان، سهھىھ

3324 95 $/ yQ MIuR�	 �/ b`�$� �i�$�@� 	'�uR5 B L 8��@�	 �(�	 L ./$^�	 �� �*0L	 ) " �� (��� � .  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3324

ېگهن سىلهر داۋالىنىدىغان نهرسىنىڭ ياخشىسى قان ئالدۇرۇش، قىستى بهھر د: مۇنداق دېگهن 
بالىلىرىڭالرنىڭ گېلىغا چىقىپ قالغان جاراھهتتىن، گال ئاغرىقلىرىدىن، بارماقلىرىڭالرنى . ئۆسۈملۈكتۇر

  .گاللىرىغا سېلىش بىلهن ئۇالرنى ئازابلىماڭالر، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
. 3325  ) ���� ( E�*R�	 >�@�	 L 	u[ 89^�/ n�	L��	 ���Z >@DI $/ yQ ) �� d ��( ��$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3325
سهپهر قىلىدىغانالر بارىدىغان جاينىڭ ئهڭ ياخشىسى مېنىڭ مۇشۇ مهسجىدىم، يهنى : دېگهن مۇنداق

  .ئال، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ئهبۇ يه .مهدىنىدىكى مهسجىد بىلهن بهيتۇلئهتىيق يهنى مهككىدۇر
3326 )��� (�Ne q9R� "$���	 ��  $/ yQ :q9R� �/ �� W+*10 ��  L $[�g� �`�@0 8�¼ .<9� L �� ' 90 Ì$� 9�L  )�� q( MG$*< \� �   

لهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3326
ئىنسان ئۆزىدىن كېيىن قالدۇرىدىغان نهرسىنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئۈچتۇر، بىرىنچى، ئۇنىڭ : مۇنداق دېگهن 

ئىككىنچى، ئهجىر، ساۋابى ئۆزىگه يېتىپ تۇرىدىغان .ئۈچۈن دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان سالىھ، ياخشى باال
مهنپهئهت ئېلىنغان  –ىن پايدا ئۈچىنچى، ئۇنىڭدىن كېي) مهسجىد، مهكتهپ، دوختۇرخانىدهك( سهدىقه جارىيه

  .ھهسهنئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان،  )يهنى، ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىسى،ۋه يازغان ئهسىرىدۇر(ئىلىمدۇر، 
3327  ) ���� ( ��'�� �R< �$�1�	 9g$�/ yQ ) E[ �� (.�, �� �   
الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممۇ سهلهمه . 3327

ئايالالرنىڭ ناماز ئوقۇيدىغان مهسجىدلىرىنىڭ ئهڭ ياخشىسى، ئۆيلىرىنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئىچكىرىسىدۇر، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

3328 )���� (W�I� pa$R�	 �$�� yQ :�$) L 9�0'Q >1� .�9Q L "	�  >1� ��//	 .�,6 L 9; >1� . "' �) M��) �� �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3328

ئالهملهردىكى ئايالالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى تۆتتۇر، ئىمراننىڭ قىزى مهريهم، خهدىچه بىنتى : مۇنداق دېگهن 
للهمنىڭ قىزى پاتىمه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، پىرئهۋىننىڭ ئايالى خۇۋهيلىد، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه

  .ئاسىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
3329 ) ���� ( q90 !	Y � �L# 4�  q$ I� L q�`� � 9�L 4�  q$1�� ·0�< �$�� Ì$� n��	 �DI �$�� yQ ) � �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رئهبۇ ھۈرهيره . 3329
تۆگه مىنگهن ئايالالرنىڭ ياخشىلىرى قۇرهيش ئاياللىرىنىڭ سالىھ ياخشىسىدۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ه بهكمۇ رىئايه بۇ ئايالالر بالىلىرىغا ، بالىالركىچىك چېغىدىن باشالپال  كۆيۈمچان، ئېرىگه ئىتائهتچان، ئېرىگ
  .قىلىدىغان ئايالالردۇر، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

3330  �_1/ .12	 nQ90 B !$()$1a	 �[ L !N�£*a	 !$g~*a	 �i{$�� �V L �	 p(5	 	YZ .�5	'a	 .�,	'a	 GLG'�	 G'�'�	 �i{$�� yQ
 �m A	 3	�`�	 n�/ BZ ) E[ (L N,�/ �9m�	 .10Y� \� � N,�/ I$�0 �� "$�, �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇزهينهت، سهلمان يهسسار . 3330



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

623 

ئاياللىرىڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى مۇسۇلمان پهرزهنتىنى كۆپ تۇغىدىغان، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئهتچان، قولغا يېقىن ئايالدۇر، پهقهت ئۇ، ئالالھدىن پهقهت ئېرىنىال ياخشى كۆرۈدىغان كۆيۈمچان، ئىتا

ئاياللىرىڭالرنىڭ ئهڭ يامىنى جاھىلىيهت ئاياللىرىدهك ياسىنىدىغان، كىيىم . قورقۇپ تهقۋادار بولسىال
كىيىشته، چاچ، بويۇنلىرىنى ئوچۇق قويۇپ، نېپىز كىيىم كىيىدىغان، مۇنكهر ئىشنى خىيال قىلىدىغان، ھهم 

ل قىلدۇرىدىغان ئايالالر بولۇپ، ئۇالر مۇناپىقتۇر، ئۇالردىن جهننهتكه كىرىدىغانلىرى، پهقهت باشقىالرغا خىيا
خۇددى باشقا قاغىالرغا نىسبهتهن پۇتىدا ئاق بار، ئاق پاچاق قاغىالر ناھايىتى ئاز بولغىنىدهك، ئىنتايىن 

  .هقى توپلىغان، سهھىھبهيھ.) كۆپىنچىسى دوزاختا بولىدۇ، چۈنكى، نا شۈكرى، مۇناپىقتۇر(ئازدۇر، 
 3331  ) ���� ( 9�0'Q >1� .�9Q $_{$�� yQ L "	�  >1� ��/ $_{$�� yQ ) ! � (j�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 3331
هريهم بىلهن خهدىچه بىنتى خۇۋهيلىددۇر، جهننهت ئاياللىرىنىڭ ياخشىسى ئىمراننىڭ قىزى م: دېگهن 

  .بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 3332  ) ��� ( BZ \ 8�,� .��� .i{Na	 �/ Ñ¦ !I�/ $/ L �0�F  L |9�Z L M�F  W�5 L M�F  W@, ��) "'^*» �'0 yQ
	'�$< : 9; $0 ./$^�$� ?��  ) P �� (G'R�/ ��	 � L O$@  ��	 �    

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس، ئىبنى مهسئۇد . 3332
سىلهر قان ئالدۇرىدىغان كۈننىڭ ئهڭ ياخشىسى، ئاسماندىكى ئاينىڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

پهرىشتىلهر  كۈنلىرىدۇر، مهن پهقهت مېنى سهير قىلدۇرۇلغان مىراج كېچىسى، – 21، -  19، - 17
قان ئالدۇرۇشنى الزىم !  جامائىتىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپال قالسام، ئۇالر ئى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم

  .تۇت دېدى، ئهھمهد، ھاكىم  توپلىغان، ھهسهن
3333  ) ���� (B L $_1/ ��Q� ��) L .12	 nQG� ��) L �G6 E�Q ��) .R2	 �'0 �F�	 ���  >R�� �'0 yQ � BZ . $��	 �'(5 
 .R2	 �'0 ) ! � �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3333
قۇياش چىقىدىغان كۈنلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى جۈمه كۈنىدۇر، ئادهم ئهلهيھىسساالم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

تىلغان، جۈمه كۈنىده جهننهتكه كىرگۈزۈلگهن، شۇنداقال جۈمه كۈنى جهننهتتىن چىقىرىلغان، جۈمه كۈنى يارى
  .قىيامهت، پهقهت جۈمه كۈنىال قۇرۇلىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

3334'(5 ��) L �@< ��) L ���  ��5 ��) L @[� ��) L �G6 E�Q ��) .R2	 �'0 �F�	 ��) >R�� �'0 yQ �gL 4�  $/ . $��	 �
� '[ L �/�/ 9@  $_)G$m0 B . $, ��) L �G6 ��	 BZ . $��	 �/ $(+V �F�	 W�r5 f� .£�m/ .R2	 �'0 �@m5 j[ L BZ .�	G �/ ¢IA	 

 q$0Z q$r � BZ $U�V �	 &-�0 MNm�	 ) �� ?�$/3  P �� (M�0�[ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايئهبۇ ھۈرهيره . 3334

قۇياش چىقىدىغان كۈننىڭ ئهڭ ياخشىسى، جۈمه كۈنىدۇر، ئادهم جۈمه كۈنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يارىتىلىپ، جهننهتتىن جۈمه كۈنى زېمىنغا چۈشۈرۈلگهن، جۈمه كۈنى تهۋبىسى قوبۇل بولغان، جۈمه كۈنى 

ۈنى قۇرۇلىدۇ، زېمىن يۈزىدىكى ھهرقانداق ھايۋان، قىيامهت قۇرۇلۇپ ۋاپات تاپقان، قىيامهت جۈمه ك
قېلىشدىن قورقۇپ جۈمه كۈنى قۇياش چىققانغا قهدهر قورققان، ئهنسىرىگهن ھالدا تاڭ ئاتقۇزىدۇ، پهقهت 

دىن ئادهم بالىلىرىال قورقمايدۇ، جۈمه كۈنىده بىر سائهت بولۇپ، ھهرقانداق مۆمىن بهنده، ناماز ئىچىده ئالالھ
بىرهر نهرسه سورىغان ھالدا شۇ سائهتكه تاساددىپى دۇچ كېلىپ، مۇۋاپىق كېلىپ قالسا، ئالالھ ئۇ كىشىگه 

مالىك، ئهھمهد، نهسهئى، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئىبنى ھهببان . سورىغان نهرسىسىنى بېرىدۇ
 .توپلىغان، سهھىھ

3335  ) ���� (w�	 s$@�A	 91  ��R� p,'< p� $/L�<I W/$2	 ��R� � :2932  ) . �� ( 4,'/ \� �  q �  ��	 �  )  . !yQ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  دۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىئىبنى ئۇمهر . 3335

ماڭا شاپائهت قىلىشم بىلهن ئۈممىتىمنىڭ يېرىمى جهننهتكه كىرىشنىڭ ئارىسىدا تالالش : مۇنداق دېگهن 
ئهركىنلىكى، ئىختىيارلىقى بېرىلدى، مهن شاپائهت قىلىشىمنى تاللىدىم، چۈنكى، شاپائهت قىلىش، 

سىلهر شاپائهتنى تهقۋادار مۆمىنلهرگه . هك، كۇپايه قىلىدىغان ياخشى ئىشتۇرھهممىدىن ئامراق ئومومىيۈزلۈكر
قىلىنىدۇ دهپ قارامسىلهر؟ ياق، لېكىن، ئۇ شاپائهت خاتاالشقان گۇناھكارالرغا قىلىنىدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ماجه 

 .توپلىغان، سهھىھ
3336  ) ���� (	�)'/ N/$D �� �/� $/ jrR0 8u�	 p/A	 ���a	 "#$%	  p<9m*a	 9�� �� �� �/� 8u�	 KZ �R)9�) ��+� �� .@�� ) ��
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3336

بولۇپ، تولۇق،  باشقىالرغا سهدىقه قىلىپ بېرىشكه بۇيرۇغان نهرسىنى چىن قهلبىدىن رازى: مۇنداق دېگهن 
كهمىل بېرىدىغان، بېرىشتىمۇ شۇ نهرسه بىرلىشىكه بۇيرۇلغان كىشىگه بېرىدىغان، كىمگه بهر دېسه، شۇ 
كىشىگه بېرىدىغان، ئىشهنچىلىك مۇسۇلمان خهزىنىچى، ئامبارچى، ئىككى سهدىقه قىلغۇچنىڭ بىرسى 

كى،ئۇ سهدىقه قىلغۇچى ئىككى چۈن) يهنى خوجايىنغا ئوخشاش، ئهجىر، ساۋاب ئالىدۇ(ھېسابلىنىدۇ، 
  .كىشىنىڭ بىرىدۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 3337  ) ���� ( �I	L &$%	 ) I$^1�	 ��	 (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3337

  .ئانا تهرهپ تاغا ۋارىس بوالاليدۇ، ئىبنى نهججار توپلىغان، سهھىھ: دېگهن  ۋهسهللهم مۇنداق
3338  ) ���� ( �� �I	L B �/ �I	L &$%	 ) ! ( .F{$  �  ) E  (�	GI9�	 \� �   
 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا، ئهبۇددهردائى . 3338

ئانا تهرهپ، تاغا، ۋارىس يوق كىشىگه ۋارىس : الھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن رهسۇلۇلالھ سهللهل
  .بوالاليدۇ، تىرمىزى، ئۇقهيلى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىس تهپسىيلىرهك  ئىكهن

3339  ) ���� ( �A	 .�º¦ .�$%	 ) � ! ( �	~�	 �  ) G (j�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنبهررائى، ئهلى . 3339

) يهنى بالىنى تهربىيىلهشته شۇنداق(ئانا تهرهپ ھامما ئانىسىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 3340  ) ���� ( M9�	L .�$%	 ) 9R, ��	 (,�/ j�  �� 9; � N  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇھهممهد ئىبنى ئهلى . 3340

يهنى بالىنى (ھامما، ئانا دېگهن ئانىدۇر، ھامما دېمهك ، ئانا دېمهكتۇر ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئىبنى سهئىدى توپلىغان، سهھىھ) تهربىيىلهشته ئانىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ

3341  ) ���� (?�Y 9R� ?�/ } .1, "'eNe ®/� � 89R� .)N%	)�� d ! �(.�+, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهپىينهت . 3341

شۇنىڭدىن  يىل داۋام قىلىدۇ، ئاندىن، 30مهندىن كېيىنكى خهلىپىلىك ئۈممىتىم ئىچىده : مۇنداق دېگهن 
كېيىن پادىشاھلىق تۈزۈمى بولىدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ يهئال، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ، 

 !خهلىپىلىك تۈزۈمى نېمىدېگهن توغرا ھه
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇتبهت ئىبنى ئابدۇ . 3342
خهلىپىلىك قۇرهيىشلهرده بولىدۇ، ھاكىملىق، ھۆكۈم قىلىش ئهنسارىالردا بولىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ىجرهت قىلىش، مۇسۇلمانالردا مۇندىن كېيىنكى مۇھاجىرالردا دهۋهت ھهبهشىستانلىقتا بولىدۇ، جىھاد بىلهن ھ
  .بولىدۇ، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3343  ) ���� ( ��@�	 "$1�� f� y%	 ��R/ 4�  "'�m0 �_�D E�%	 ) �) (.F{$  �   
ى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3343

خهلقلهرنىڭ مهخلۇقاتالرنىڭ ھهممىسى كىشىلهرگه ياخشىلىقنى ئۆگهتكۈچى مۇئهللىملهرگه : مۇنداق دېگهن 
رهھمهت يولالپ مهغپىرهت سورايدۇ، ھهتتا دېڭىزدىكى بېلىقالرمۇ مهغپىرهت سورايدۇ، دهيلىمى، فىردهۋسته 

  بولغىڭىز يوقمۇ؟توپلىغان، سهھىھ، سىزنىڭ يهنىمۇ ئوقۇتقۇچى، ياخشى ئۇستاز 
3344 ) ��� ( .��[$g .*�/ !$/ �1r� � j[ L !$/ "h) $/'0 pR�I� �5N� n@(5 X $��V �) T{$@%	 �� �%	 ) �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3344

 40بارلىق نىجىس گۇناھالرنىڭ ئانىسىدۇر، كىم ھاراق ئىچسه، ئۇ كىشىنىڭ نامىزى ھاراق : مۇنداق دېگهن 
كۈنگىچه قوبۇل بولمايدۇ، ئهگهر ئۇ ھاراق قورسىقىدا، ئىچىدىكى ھالهتته ئۆلۈپ كهتسه، جاھىلىيهت 

  .ئۆلۈكلىرىدهك، ئىمانسىز ئۆلۈپ كېتىدۇ، ئهۋسهتته بار بولۇپ، ئهلبانى ھهسهن دېگهن 
 3345 � �%	 �*  L �*�$Q L �/� 4�  W<L $��V �/ �{$@i�	 ~D� L ·�	'+�	 � ) �� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3345
ئهڭ ھاراق بارلىق پاھىشه گۇناھالرنىڭ ئانىسىدۇر، گۇناھى كهبىرلهرنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

يهنى جىنسى (چوڭىدۇر، ھاراقنى ئىچكهن كىشى، ئانىسىغا، ھاممىسىغا چېقىلىدۇ، ياكى چېقىلغان بولىدۇ، 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) مۇناسىۋهتته

 3346  ) ���� (p5�^F�	 p5$[ �/ �%	 : .@1R�	 L .�£1�	 ) � ��4  (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئهبۇ ھۈرهيره . 3346

ھاراق مۇشۇ ئىككى خىل دهرهخدىن، خورما، ئۈزۈمدىن ياسىلىدۇ، ئهھمهد، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
رده ھاراق، ئۈزۈم، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ باشقا ھهدىسله

  .، ھهرقانداق مهسىت قىلغۇچى ھارامدۇرئارپا، ھهسهل قاتارلىقالردا ياسىلىدۇ دېگهن بار، قوناق، يخورما، بۇغدا
 3347  ) ���� ( I$1�	 3ND �I	'%	 ) P q �� ( JL� \� ��	 �  ) P �� (./$/� \� �   

هلالھۇ رهسۇلۇلالھ سهلل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهبۇ ئهۋفا، ئهبۇ ئۇمامه . 3347
يهنى خهلىپه ئىمامغا قارشى (خاۋارىجالر دوزاخنىڭ ئىتلىرىدۇر، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) چىققۇچىالر
 3348  ) ��� ( �09�	 � �_(+0 	yQ �� �	 G�0 �/ L .g$2 �F�	 L MG$  y%	 ) q (.0L$R/ �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،يه مۇئاۋى. 3348
) چۈنكى، ئۇ دائىم ياخشىلىق قىلىپ كۆنگهندۇر(ياخشىلىق دېگهن مۆمىنگه ئادهتتۇر، : مۇنداق دېگهن 

كىرگۈزۈلىدۇ،  يامانلىق قهلبگه ۋهسۋهسه بىلهن مهجبۇر(يامانلىق بولسا، داۋالىشىپ، ئۆزىنى قىلدۇرىدۇ، 
ئالالھ تائاال ياخشىلىقنى ئىراده قىلغان كىشىنى ئىسالم ) نهپسىنىڭ بۇيرىشىمۇ بار تېخى، يامانلىق دهۋاگهردۇر

دىنىدا فىقھى ئالىم قىلىدۇ، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ، ھهسهنۇلبهسرى فىقھى ئالىم 
  .قان كىشى ھهقىقى فىقھى ئالىم بولىدۇ دېگهن دېگهن ، دۇنيادىن زاھىد بولغان ئاخىرهتكه قىزىق

3349 $_�@(0 B .(+1�$� �+D ,$@�$D n�%	 4�  E+1a	L ./$�(�	 �'0 KZ n�%	 j�	'1� G'(R/ y%	)��(M�0�[ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3349



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

626 

ياخشىلىق قىيامهت كۈنىگىچه ئالالھ يولىدا بېقىلغان ئاتنىڭ چېكىسىگه : ېگهن ۋهسهللهم مۇنداق د
باغالنغاندۇر، بۇنداق ئاتقا، نهپىقه، چىقىم قىلغۇچى، خۇددى سهدىقه، نهپىقىگه ئالقىنىنى يۇمماستىن ئېچىپ 

  .تۇرغۇچىغا ئوخشايدۇ، ئهۋهسهتته بار، سهھىھ
.eNe n�%	 :) L "$r�F�� O�) L ����� O�+) $/� L ��	b�/ � ��'� L �eLI L �+�R) �	 n�@, � @5�0 8u�$) ����	 O�) $/-) "$��Ñ� O�

 �(+�	 �/ �*, j_) $_1r� �*�0 "$���	 $_r@5�0 O�+�$) "$���	 O�) $/� L ���  �[	�0 L� �/$(0 8u�$) "$r�F�	 O�) ) �� (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئىبنى مهسئۇد . 3350

ئات ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ، رهھمان تائاال ئۈچۈن بېقىلغان ئات، شهيتان ئۈچۈن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بېقىلغان ئات، ئىنسان ئۈچۈن بولغان ئات، ئهمما، رهھمان تائاال ئۈچۈن بولغىنى ئالالھ يولىدا مهخسۇس 

نغان ئات بولۇپ، بۇ خىل ئاتنىڭ ھهلهپ تېزهك، سۈيدۈكىمۇ قىيامهت كۈنى ئۇ كىشىنىڭ جىھاد ئۈچۈن باغال
مىزاندا ياخشىلىق بولۇپ چۈشىدۇ، ئهمما، شهيتان ئۈچۈن بېقىلغان ئات بولسا، ئىگىسى بۇ ئاتتا قىمار ئوينايدۇ 

لغان ئاتقا كهلسهك، ياكى گۆرۈگه قويۇشنى ئادهت قىلىپ، ئالدامچىلىق قىلىدۇ، ئهمما، ئىنسان ئۈچۈن بېقى
   .ئىنسان بۇ ئاتنى تۇغدۇرۇش ئۈچۈن باقىدۇ، بۇ خىل ئاتمۇ پېقىرلىقدىن پهردىدۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

3351  ) ��� ( y%	 $[�(V j�	'� � n�%	 ) Q (O$@  ��	 �   
ھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3351

يهنى ئالالھ يولىدا (ياخشىلىق، ئاتنىڭ قىزىل چېكىسىده، قىزىل ياللىسىدابۇلىدۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .تهختىبۇلبهغداد توپلىغان، ھهسهن) جهڭ ئۈچۈن بېقىلغان ئات
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3352
تۈرلۈك كىشىگه ئۈچ خىل بولىدۇ، بىر كىشىگه ئهجىرى ، بىر كىشىگه ئات ئۈچ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

سۇتره، پهرده، يهنه بىر كىشىگه گۇناھ بولىدۇ، ئهجىرى بولىدىغان ئاتقا كهلسهك، بىر كىشى ئۇنى ئالالھ 
ئات يولىدا جىھاد تهييارلىق ئۈچۈن باغالپ باقىدۇ، ئۇ كىشى ئاتنى يايالققا ياكى باغقا ئۇزۇن باغالپ قويىدۇ، 

ئۆزىنىڭ باغالقتىكى ئارغامچىسىدا تۇرۇپ، باغدىن يهتكهن يېگهن نهرسىسىده شۇكىشى ئۈچۈن ياخشىلىقالر 
بولىدۇ، ئهگهر ئات ئارغامچىسىنى ئۈزۈۋېتىپ، بىر ئىككى ئېگىز جايغا كىشنىگهن ھالدا يۈگۈرۈپ، چىقسا ياكى 

مۇ ئۇ كىشى ئۈچۈن ياخشىلىق بولۇپ بىر ئىككى ئېگىزجايدىن ئۆتسه، ئاتنىڭ ئىزلىرى ھهتتا تېزهكلىرى
ئۆستهڭ بويىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، ئىگىسى ئۇنى سۇغۇرۇشنى مهقسهت  –يېزىلىدۇ، ئهگهر ئات، ئېرىق 

گۇناھدىن پهرده بولىدىغان ئاتقا . قىلمىغان ھالدا ئۆزى سۇ ئىچىۋالسىا، بۇمۇ ئۇ كىشىگه ياخشىلىق بولىدۇ
اجهت قىلىشنى پهردىلىنىشنى ئىپپهتلىكنى مهقسهت قىلىپ باقىدۇ، كهلسهك، بىر كىشى ئۇ ئاتنى ئۆزىنى بىھ

ئاتنىڭ بوينىدىكى، ئۇچىسىدىكى ئالالھنىڭ ھهققىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، ئهنه شۇ ئات گۇناھدىن پهردىدۇر، 
بىر كىشى ئاتنى پهخىرلىنىپ رىيا قىلىپ، ئىسالم ئهھلىگه ئاداۋهت قىلىپ باقسا، بۇ خىل ئات ئۇ كىشىگه 

  .ولىدۇ، مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھگۇناھ ب
 3353    �1`a	 L �gA	 ./$�(�	 �'0 KZ y%	 $_��	'1� G'(R/ n�%	 ) " ! � �� (j<I$@�	 ML�  � )" � ��(�0�g � .  

الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇرۋهت، جهرىير . 3353
ئاتنىڭ چېكىسىگه قىيامهت كۈنىگىچه ئهجىر، غهنىيمهتدىن ئىبارهت، ياخشىلىق : ۋهللهم مۇنداق دېگهن 

  .چېگىلگهندۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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ىچه ئاتنىڭ چېكىسىگه قىيامهت كۈنىگ: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن . 3354
بۇ ھهدىسنى مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ) بۇ ياخشىلىق ئهجىر بىلهن غهنىيمهتتۇر(ياخشىلىق چىگىلگهندۇر، 

نهسهئى، ئىبنى ماجه، بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى، تهبرانىيالر، ئىبنى ئۇمهر، ئۇرۋهت، ئهنهس، ئهبۇ زهر، 
  .ىن توپلىغان، سهھىھ، مۇتىۋاتىردۇرئهبۇسهئىد، سهۋادهت، نۇئمان، ئهبۇ كهبشه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالرد

 3355  ) ��� ( $[L9�< L .D~�$� $� 	' G	 L $_��	'1� 	'��/$) $_��  "'�$R/ $_�[� L ./$�(�	 �'0 KZ y%	 $_��	'� � G'(R/ n�%	
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ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3355
ئاتنىڭ چېكىسىگه قىيامهت كۈنىگىچه ياخشىلىق باغالنغان، ئهھلى ئۇنىڭغا كۆيۈنىدۇ، : مۇنداق دېگهن 

ئاتنىڭ چېكىسىنى سىالپ قويۇڭالر، ئات . ياردهم بېرىدۇ،شۇنداقال ئۇالرغا ئاتقا ئاساسهن ياردهم بېرىلىدۇ
هت تىلهڭالر، ئۇنىڭ بوينىغا نهرسه ئېسىپ قويساڭالر بولىدۇ، ئۈچۈن بهرىكهت بىلهن دۇئا قىلىپ بهرىك

  .لېكىن، زهي تارا ئاسماڭالر، ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن
3356 ) ��� ( I$5LA	 $[L9�(5 B L $[L9�< $_��  "'�$R/ $_�[� L ./$�(�	 �'0 KZ ���	 L y%	 $_��	'� � G'(R/ n�%	 )�� (��$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالجابىر . 3356
ئاتنىڭ چېكىسىگه قىيامهت كۈنىگىچه بهرىكهت بىلهن ياخشىلىق چىگىلگهن، ئاتنىڭ ئهھلى : مۇنداق دېگهن 

ېكىن، زهي يهنى مۇجاھىدالر ئات ئۈستىده ياردهمگه ئېرىشىدۇ، ئاتقا بىرهر نهرسه ئېسىپ قويساڭالر بولىدۇ، ل
يۇقىرىقى ھهدىسلهرنىڭ ھهممىسىدىن قىيامهت كۈنىگىچه . تارا ئاسماڭالر، ئهۋسهتته بار بولۇپ، ھهسهن

ئىسالم دىنى ئۈچۈن ئىسالم ئهھلى دۈشمهنلهر بىلهن ئۇرۇش قىلىپ تۇرۇشى، بىر تائىپه ھهق ئۈستىده غهلىبه 
  .قىلىشى كۆرسىتىلگهن

 3357  ) ���� ($�'� .)'¶ MIG .�%	  "L�Qo	 �[	�0 B n[� �/��� $_1/ .0L	# nD � N�/ "'*, �$��	 � ) � (4,'/ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3357

 60پ، ئېگىزلىكى مۆمىننىڭ جهننهتتىكى چېدىرى ئىچى كاۋاك گۆھهر، زهبهرجهتتىن بولۇ: مۇنداق دېگهن 
چېدىرنىڭ ھهربىر بۇلۇڭلىرىدا ) كىلومېتىر ئهتراپىدا بولىدۇ، بۇ مىلنى ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ 100يهنى (مىل 

يهنى چېدىر (مۆمىن ئۈچۈن ئهھلى جۈپتى، مهھبۇبى بولۇپ، بىرسىنى يهنه بىرسى ھهرگىز كۆرهلمهيدۇ، 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) شۇنداق كهڭرى گۈزهلدۇر

  
 »G  «ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر  
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3358
بىلهن بىرگه داۋاالڭالر، ئهبهششهيىخ توپلىغان، ھهسهن، كېسهللىرىڭالرنى سهدىقه بېرىش : مۇنداق دېگهن 

  .سهدىقه ئېھسان بېرىش بىلهن بىرگه داۋاالنسا ياخشىراق شىپا تاپىدۇ
 3359  ) ���� ( qI'_� �GA	 °$�G ) � �� ( O$@  ��	 �  ) G ( E@µ	 �� .�, �  ) " ( .F{$  �  ) d ( ��� �  ) �� (
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 –تېرىنىڭ ئاشلىنىشى، ئۇنىڭ پاك : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن  .3359

پاكىز بولۇشىدۇر، بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ئابباستىن، ئهبۇ داۋۇد، سهلهمهدىن، نهسهئى، 
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  .ھۇمالردىن توپلىغان، سهھىھ، مۇغهيرهت رهزىيهلالھۇ ئهنئائىشهدىن، ئهبۇ يهئال ئهنهستىن، تهبرانى، ئهبۇ ئۇمامه
 3360  ) ���� ( $[I'_� .*�a	 G'�g °$�G ) < (>�$e �� 90# �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى سابىت . 3360
ۇنى پاكالشتۇر، دارىقۇتنى ئۆزى ئۆلگهن ئۆلۈكنىڭ تېرىسىنى پىششىقالپ ئاشالش، ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .توپلىغان، سهھىھ
3361  ) ���� ( $[I'_� .*�a	 G'�g °$�G ) < (>�$e �� 90# �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3361

ىنىشىدۇر، دارىقۇتنى توپلىغان، ھهرقانداق تېرىنىڭ ئاشلىنىشى، ئۇنىڭ پاكل: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .دىن ئىككىسى بار3361بۇ ھهدىس تهكرار يېزىلدى،  .سهھىھ
 3361 �i�@< �/A	 �	G �i��Z 3G : .12	 	'�Q95 B q9�� 9; �+� 8u�	 L �RF�	 .(�$� B �09�	 .(�$� .(�$�	 j[ �$�`@�	 L 9��	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زۇبهير .3361

سىلهرنىڭ ئاراڭالرغا سىلهردىن بۇرۇن ياشاپ ئۆتكهن كىشىلهرنىڭ ھىقده، ھهسهت، ئۆچ : مۇنداق دېگهن 
هتلىرىدىن ئىبارهت، كېسهللىكى يوشۇرۇن ھالدا ئۆمىلهپ كىرىۋالدى، ئۇ بولسا، چاچنى ئهمهس، ئاداۋ –

مۇھهممهدنىڭ جېنى ئىلىكىده بولغان زات ئالالھ بىلهن . دىننى چۈشۈرۈپ تاشلىغۇچى ھاالك قىلغۇچىدۇر
وستالشمىغىچه قهسهمكى، سىلهر مۆمىن بولمىغۇچه جهننهتكه كىرهلمهيسىلهر، ئۆزئارا ياخشى كۆرۈشۈپ، د

مۆمىن بواللمايسىلهر، مهن سىلهرگه ئهگهر ئىجرا قىلساڭالر، ئۆزئارا دوستلىشااليدىغان بىر ئىشنى دهپ 
بهرمهيمۇ؟ ئاراڭالردا ساالمنى ئاشكارا، كهڭرى قىلىڭالر، ئهھمهد، تىرمىزى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، 

  .ھهدىسدا سهھىھ دېيىلگهن – 2038ھهسهن، تىرمىزىنىڭ 
 )� ��� ( &$g9�	 �@F0 |bR�	 9@  L ��/ �� 4��  �@F0 j+(��	 G'R�/ �� ML�  L n0~g �@F0 Å�i�	 .��G ) 9R, ��	 (N,�/ ÅRF�	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،شۇئبى . 3362
ىبرىئىلغا ئوخشايدۇ، ئۇرۋهت ئىبنى مهسئۇد سۇقهفى، ئهيسا دىھيهتۇلكهلبى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ج: دېگهن 

ئهلهيھىسساالمغا ئوخشايدۇ، ئابدۇلئۇززا بولسا، دهججالغا ئوخشايدۇ، ئىبنى سهئدى توپلىغان، 
  .ئابدۇلئۇززا،ئهبۇلهھهبتۇر.سهھىھ
 3363 0�, 4�  ½i*/ Mb� 	YZL .i{Na	 W/yr0 �+Rg 	Yh) $_�) !�w1) .�I$@�	 .12	 >�QG�)P 9  �� (O$@  ��	  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3363
ئۆتكهن كېچه جهننهتكه كىرىپ قارىسام، ناگاھان، جهئفهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

هزىيهلالھۇ ئهنھۇ جهننهتته  ساپا، كارىۋاتقا يۆلۈنۈپ پهرىشتىلهر بىلهن بىرگه ئۇچۇپ يۈرىدۇ، ناگاھان ھهمزه ر
  .تهبرانى، ئىبنى ئهدى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) چۈنكى، ھهر ئىككىلىسى شېھىد قىلىنغان(ئولتۇرىدۇ، 
3364 >�() �[Y �/ �m(� $�� 	Yh) .12	 >�QG :	'�$< = �m(�	 	u[ �a :>�() '[ $�� s� >11w) ·0�< �/ 3$F� : = '[ �/ L	'�$< :
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، جابىر، بۇرهيرهت، مۇئاز . 3364

سهم، ناگاھان مهن بىر ئالتۇن قهسىرنىڭ يېنىدا جهننهتكه كىر: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
تۇرىمهن، بۇ كىمنىڭ؟ دېسهم، ئۇالر قۇرهيشتىن بولغان بىر ياش يىگىتنىڭ دېدى، ئۇ ياش يىگىت، ھهقاچان 
مهن شۇ دهپ گۇمان قىلىپ ئۇ ياش يىگىت كىم بولىدۇ؟ دهپ سورىسام، ئۇالر ئۇمهر ئىبنى خهتتات رهزىيهلالھۇ 

بۇ (ئۇمهرنىڭ كۈندهشلىكىنى بىلمىگهن بولسام، ئۇ قهسىرگه كىرىپ باققان بوالتتىم، ئهنھۇ بولىدۇ دېدى، 
ئهھمهد، ) سۆزنى ئۇمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئاڭالپ سىلىدىنمۇ كۈندهشلىك قىالرمهنمۇ؟ دهپ يىغالپ كهتتى
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  .تىرمىزى، ئىبنى ھهببان، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3365

هننهتكه كىرسهم، ناگاھان بىر ئۆستهڭ تۇرىدۇ، ئۇنىڭ ئىككى قىرى، گىرۋىكى ئىچى ج: مۇنداق دېگهن 
كاۋاك، گۆھهر زهبهرجهتتىن بولغان چېدىرالر بىلهن ئورالغان ئىكهن، سۇ ئېقىۋاتقان جايغا قولۇمنى سېلىپ 

بۇ، ئالالھ : ئۇرۇپ باقسام، ناگاھان ئۇ مىسكه، خۇشپۇراق ئهنبهر ئىكهن، يا جىبرىئىل بۇ نېمه؟ دېسهم، ئۇ
  .ساڭا بهرگهن كهۋسهر شۇدۇر دېدى، ئهھمهد، بۇخارى، تىرمىزى، نهسهئى، سهھىھ
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لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇرهيده . 3366

جهننهتكه كىرسهم، ئالدىمغا ناھايىتى گۈزهل ياش بىر قىزچاق چىقتى، مهن ئۇنىڭغا سىز : مۇنداق دېگهن 
  .كىم ئۈچۈن؟ دېسهم، ئۇ مهن زهيىد ئىبنى ھارىسنىڭ دېدى، رويانى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ

 3367  ) ��� (� L�  �� 90b� >0��) .12	 >�QG p*gIG n�+� � ) �D$�  ��	 (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3367

مهن جهننهتكه كىرىپ، زهيىد ئىبنى ئهمرۇ ئىبنى نۇپهيىل ئۈچۈن ئىككى دهرىجه بارلىقىنى : مۇنداق دېگهن 
  .ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، ھهسهن) بولغان بۇ كىشىمۇ جهڭده شېھىد(كۆردۈم، 
3368 >�() 890 p� .+FQ >R�) .12	 >�QG :n�() = .+F%	 qu[ $/ : "$��/ >1� �$m�`�	 ) " � �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3368

تكه كىرىپ ئالدىمدا بىرسىنىڭ ماڭغان ئاۋازىنى ئاڭلىدىم، مهن بۇ كىمنىڭ مهن جهننه: مۇنداق دېگهن 
بۇ ئايال ئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ (ماڭغان ئاۋازى؟ دېسهم، ماڭا بۇ رۇمهيسا بىنتى مولھاندۇر دىيىلدى، 

  .ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ئانىسىدۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3369

 شىپ ماڭغان ئاۋازىنى ئاڭلىدىم، بۇ –مهن جهننهتكه كىرىپ ئالدىمدا بىرسىنىڭ شىپ : مۇنداق دېگهن 
كىمنىڭ ماڭغان ھهرىكهت ئاۋازى؟ دېسهم، ماڭا مانا  بۇ بىالل،ئۇ تېخى ئالدىڭدا مېڭىپ كېتىۋاتىدۇ دىيىلدى، 

  .تهبرانى، ئىبنى ئهدى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، جابىر . 3370

مهن جهننهتكه كىرىپ، بىرسىنىڭ ماڭغان ھهرىكهت ئاۋازىنى ئاڭلىدىم، بۇ نېمه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
سهم، ئۇالر بۇ بىالل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدۇر دېدى، ئاندىن كېيىن، يهنه بىر قېتىم جهننهتكه كىرىپ، ئىش؟ دې

شىپىر ماڭغان ئاۋازىنى ئاڭالپ، بۇ نېمه ئىش؟ دېسهم، ئۇالر بۇ رۇمهيسا  –يهنه شۇنداق بىرسىنىڭ شىپىر 
  .بىنتى مولھاندۇر دېدى، ئابدۇ ئىبنى ھۇمهيدى تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3371

ئاڭلىدىم، بۇ كىم بولىدۇ؟ دېسهم، ئۇالر بۇ  مهن جهننهتكه كىرىپ، جهننهتته قىرائهتنى: مۇنداق دېگهن 
ھارسهت ئىبنى نۇئمان بولىدۇ دېدى، ياخشى كىشى ئهنه شۇنداق بولىدۇ، قۇرئاننى ياخشى ئوقۇغان كىشى 
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  .شۇنداق بولىدۇ، تىرمىزى بىلهن ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3372
مېنى سهيله قىلدۇرۇلغان مىراج كېچىسى مهن جهننهتكه كىرىپ، جهننهتنىڭ بىر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

شىپ قىلغان ئاۋازنى ئاڭلىدىم، ئى جىبرىئىل، بۇ نېمه ئىش؟ دېسهم، ئۇ ماڭا بۇ  –تهرىپىده مهخپىي شىپ 
  .مۇئهززىن بىالل بولىدۇ دېدى، ئهھمهد، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ، مۇئهززىنلىك ئهۋزهل ئىش
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ر ئىبنى ئابباس جابى. 3373

ئۆمره ھهج قىلىش قىيامهت كۈنىگىچه پهرىز ھهجنىڭ ئىچىگه كىرىپ كهتتى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ا، بۇ قىران ھهج يهنى پهرىز ھهج بىلهن ئۆمره، نهپله ھهجنى بىرگه قىلسا بولىدۇ، بىرگه ئېھرام باغلىس(

  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ )ئايرىم ئېھرام باغلىسا، تهمهتتۇئ ھهج بولىدۇ –بولىدۇ، ئايرىم 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3374

بىر ئايال مۈشۈك سهۋهبىدىن دوزاخقا كىرىپ كهتتى، بۇ ئايال مۈشۈكنى تاكى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
رگهن بولسا، مۈشۈك مۈشۈك ئۆلگهنگه قهدهر تائام بهرمهي يا قويۇپ بهرمهي باغالپ قويدى، قويۇپ به

  .، ئهھمهد، بهيھهقى، بۇخارى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھچۆپلىرىنىمۇ بولسا يېگهن بوالتتى –زېمىننىڭ ئوت 
3375  .��# peNe L .*, �/ �	 91  9V� ��R0 '[ L ng��	 ��D-0 $�I �[IG ) �� �� (.�w1� �� �	9@  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  هلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيئابدۇلالھ ئىبنى ھهنىزهلهت . 3375

كىشى بىلىپ تۇرۇپ يېگهن بىر دهرھهم جازانه، ئۆسۈم پۇلى، ئالالھنىڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
قېتىم زىنا قىلغاندىن قاتتىق، يامانراقتۇر، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، ھاراملىقىنى  36نهزىرىده 

  .ىپ قىلغان گۇناھ قاتتىق ئېغىردۇربىل
 3376  ) ��� ( ���	 j 	G dG ) P �� H5 �� (IL#A	 �� I	�� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهرار ئىبنى ئهزۋهر . 3376
الدۇرۇپ قوي ھهممىنى مهجبۇر كاال، تۆگه سېغىشدا يېلىنىدا ئازراق سۈتنى ق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

سېغىۋالما، سهن قالدۇرغان سۈت، يهنه سۈتنى ئېلىپ كېلىدۇ،سۈت كۆپ چىقىدۇ، ئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى 
  .ھهببان، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، ھهسهن
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 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، ھهسهن، ۋاسىبهت، ئىبنى ئۇمهر . 3377

سىنى شهكلهندۈرگهن نهرسىنى شهكلهندۈرمىگهن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
، ئىككىلهندۈرمىگهن ئىشنى يهنى شهكلهندۈرگهننى قويۇپ شهكلهندۈرمىگهن(نهرسىگه تهرك ئهتكىن، 

  .دېگىن ، ئهھمهد، نهسهئى، تهبرانى، خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ) قىلغىن
3378  .@0I 3ui�	 L .1��-� �9m�	 "h) ?@0�0 B $/ KZ ?@0�0 $/ dG ) �� ! �� (���	 �   
سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھهسهن ئىبنى ئهلى . 3378

سىنى شهكلهندۈرگهن، ئىككىلهندۈرگهن نهرسىنى قويۇپ، شهكلهندۈرمىگهننى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
قىل، ھهقىقهتهن سهمىمىيلىك، راستچىللىق، دىلنىڭ خاتىرجهملىكىدۇر، يالغان بولسا، شهك، گۇماندۇر، 

  .ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىمران، ھۈسهيىن . 3379

سى رهت بىر قېرىنداشنىڭ يهنه بىر قېرىندىشىغا يوق يېرىده غهيىبتىن قىلغان دۇئا: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .بهزار توپلىغان، سهھىھ) ئاندىن ئۇنىڭغىمۇ ئوخشىشى بېرىلىدۇ(قىلىنماي ئىجابهت قىلىنىدۇ، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۇددهردائى ئهب. 3380

مۇسۇلمان ئىنساننىڭ قېرىندىشىغا غهيۋىتىنى قىلغان دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ىن دۇئا قىلسا، ئامىن، ئۇ مۇسۇلماننىڭ بېشىدا ئۇنىڭغا مۇئهككهل پهرىشته، ئۇ ھهرقاچان قېرىندىشىغا غهيىبت

  .ئامىن  ساڭىمۇ شۇنىڭ ئوخشىشى بېرىلىدۇ دهپ تۇرىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3381 &'(0 �,�I 91  ?�/ L .�$^*�/ ��`�	 �_w� ��QA ng��	 M' G : ?�Y n�¦ ?� L p/6 ) !$��N�`�	 � �i� '�� (#�D �� �   

بولۇپ، سهھىھ،  هكرى غهيالنىياتتا ئۇممهكهرهز رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن توپلىغانبۇ ھهدىسنى ئهبۇ ب. 3381
مهزمۇنى يۇقىردىكىگه ئوخشاش، كىشىنىڭ غهيىبدىن قېرىندىشىغا قىلغان دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىپ شۇ 

  .كىشىگىمۇ ئوخشىشى بېرىلىدۇ
3382  ��+� 4�  qI'^+) 	�g$) "$D "Z L .�$^*�/ �'�wa	 M' G )��$�r�	 j (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3382

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسى، گهرچه ئۇ پاسىق،فاجىر بولسىمۇ، ئىجابهت : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
دۇئا، زۇلۇمغا ئۇچراش (ىغا بولىدۇ، بولىۋېرىدۇ، ئۇنىڭ فاجىرلىق گۇناھى، پاسىقلىقى ئۆزىنىڭ زىيىن

  .تهيالىسى توپلىغان، ھهسهن) سهۋهبىدىن ئىجابهتتۇر 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئدى . 3383

ال ئىالھه «بېلىق ئىگىسى يۇنۇس ئهلهيھىسساالمنىڭ بېلىق قارنىدا تۇرۇپ قىلغان دۇئاسى : مۇنداق دېگهن 
ۇسۇلمان كىشى بۇ دۇئا بىلهن  ئىدى، ھهرقانداق بىر م» ئىلال ئهنته سۇبھانهكه ئىننىي كۇنتۇ مىنهززالىمىيىن

دۇئا قىلىپ، بىرهر نهرسه سورىسا، ئالالھ ئۇ كىشىگه چوقۇم دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى، 
ئى ئالالھ، سىلىدىن باشقا : نهسهئى، ھاكىم، بهيھهقى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ، تهرجىمىسى

هتهن مهن ئۆز نهپسىمگه زۇلۇم قىلغۇچى بولدۇم، بۇ دۇئادا ھهق ئىالھ يوق، سىلى ھهممىدىن پاك، ھهقىق
  .ئالالھنىڭ ئىسىم زاتى بار، شۇنداقال گۇناھنى ئېتىراپ قىلىش باردۇر
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ۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بىر ساھابه . 3384

ھهبهشىستانلىقالر، سىلهرنى جىم قويسىال سىلهرمۇ ئۇالرنى جىم قويۇڭالر، تۈركلهر سىلهرنى : مۇنداق دېگهن 
ئۇرۇش قىلماي جىم، تهرك ئهتىسىال سىلهرمۇ ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلماي، ئۇالرنى تهرك ئىتىڭالر، ئهبۇ داۋۇد 

ئايهت سهھىھ ھهدىسلهرنىڭ يوليورۇقى، تهلىپى شۇكى، قادىر بولساقال  لېكىن، .توپلىغان، ھهسهن
  .مهملىكهتنى، زېمىننى ھۆكۈمنى ئالالھقىال قىلىشتۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكئهبۇ سائىبى . 3385

مهنپهئهتكه يهتسۇن،  –كىشىلهرنى قويۇۋېتىڭالر، ئۇالرنىڭ بهزىسى بهزىسىدىن پايدا : مۇنداق دېگهن 
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  .، قېرىندىشىغا نهسىھهت قىلىپ قويسۇن، تهبرانى توپلىغان، سهھىھبېرىڭالردىن قېرىندىشى نهسىھهت تهلهپ قىلسا
3386  \$��� ³ 	' G��$ � �*`�� $/ $@[Y 9�� n�/ �*(+�� '� q9�� j�+� 8u�	') ) �� (��� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3386

نى يهنى ئۇالر توغرىسىدا غهيۋهت، ئهيىبلهش سۆزى(ساھابىلىرىمنى ماڭا قويۇپ بېرىڭالر، : مۇنداق دېگهن 
ئۇھۇد تېغىدهك ئالتۇننى سهدىقه قىلساڭالرمۇ ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنىڭ دهرىجه مۇكاپىتىغا ھهرگىز ) قىلماڭالر

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ. يىتهلمهيسىلهر
3387 ) ���� ( B$(/ E�	 ��$m� "h) q' G ) ! § (M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنئهبۇ ھۈرهيره . 3387

ئۇنى قويىۋېتىڭالر، سۆز قىلغىلى قويۇڭالر، ھهقىقهتهن ھهق ئىگىسىنىڭ سۆز : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .قىلىش ھوقۇقى بولىدۇ، بۇخارى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهكىر . 3388
! ئى ئالالھ«: باال، مۇشهققهتكه چۈشۈپ قالغان كىشىنىڭ قىلدىغان دۇئايى مۇنداق بولىدۇ: مۇنداق دېگهن 

ئاچقان مىقدارمۇ تاشالپ  –مهن رهھمهتلىرىنى ئۈمىد قىلىمهن، مىنى نهپسىمگه كۆزىنى بىر قېتىم يۇمۇپ 
قويمىسىال، مهن ئۈچۈن بارلىق ئىشلىرىمنى ئىسالھ قىلىپ ئوڭۇشلۇق قىلىپ بهرسىله، سىلىدىن باشقا ھهق 

  .ان، سهھىھئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ھهببان، بۇخارى ئهدهپته توپلىغ» ئىالھ يوق
 3389  ) ��� ( $_1/ E�Q ®�	 .1�r�$� �)G ) �� (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3389
  .ن، ھهسهنبىر مېيىتگه مۇنداق دېگهن ، ئۇ يهنهئۆزى يارىتىلغان تۇپراققا دهپنه قىلىندى، تهبرانى توپلىغا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 3390

ياخشىلىقنى كۆرسىتىپ قويغۇچى، ئهجىرده شۇ ياخشىلىقنى قىلغۇچىغا ئوخشاشتۇر، ئىبنى نهججار : دېگهن 
  .وپلىغان، ھهسهنت

 3391  ) ��� ( �0L	G', �/ �	 KZ ��� �	�+  �G ) P �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3391

الالھ تائاالغا ئاق قوينىڭ قېنى قارا قوينىڭ قېنىدىن ئ) قۇربانلىق قىلىشتا: (ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .سۆيۈملۈك، دوستراقتۇر، ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن

 3392  ) ��� ( �0L	G', �G �/ �	 91  4D#� �	�+  �G ) �� ("$�+, >1� My�D �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،كهسىيرهت بىنتى سوفىيان . 3392

ئاق قوينىڭ قېنى، ئالالھنىڭ نهزىرىده قارا قوينىڭ قېنىدىن پاكراق، : نداق دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇ
  ).قارا قويمۇ ياخشىدۇر(ھهسهن، ) قۇربانلىققا ئاق قوي قىلىش ياخشى(ئهۋزهلرهكتۇر، تهبرانى توپلىغان، 

 3393  ) ���� ( 8�m*�$) ?�LG ) q (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهئائىشه . 3393

ھهققىڭنى ئالغىن، ساڭا ئىزنىسىز كىرىپ ئازار بهرگهن كىشىدىن ياردهم سوراش : ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. ئارقىلىق ھهققىڭنى ئالغىن، ئۇنىڭغا قارشى نۇسرهتكه ئېرىشكىن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3394
ئىككى قول ئىككى پۇتنىڭ بارماقلىرىنىڭ دىيهت، تۆلهم پۇلى ئوخشاش، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .اققا ئون تۆگه تۆلهيدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھباراۋهردۇر، ھهربىر بارم
 3395  ) ���� ( ��	 .0G �m� 9[$Ra	 .0G ) G (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3395
دىنسىزنىڭ دىيهت خۇن پۇلى ھۆر مۇسۇلماننىڭ ئهھده، توختام، كېلىشىم نامه تۈزۈشكهن : مۇنداق دېگهن 

ئهبۇ ) تۆگه تۆلهيدۇ 50يهنى كېلىشىم، نامه بار، دىنسىزنى ئۆلتۈرسه (دىيهت، خۇن پۇلىنىڭ يېرىمى بولىدۇ ، 
  .داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

3396  9@R�	 .0G �1/ �I $/ I9(� L ��	 .0G �1/ E*  $/ I9(� �5$ia	 .0G ) �� (O$@  ��	 �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3396

مهلۇم مىقداردا پۇل، مال بهرسهڭ، سهن ئازاد دېيىلگهن، قولىغا خهت پۈتۈن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ھۆرنىڭكىدهك، قۇل  بېرىلگهن، مۇكاتهپ قۇلنىڭ دىيهت خۇن، تۆلهم پۇلى، ئازاد  قىلىنغان مىقداردىكىسى

تۆلىگهن پۇلغا قارىتا ئايرىلىدۇ، پۇلنى (قىلىنىدىغان مىقداردىكى قۇلنىڭ دىيهت، تۆلهم پۇلىدهك بولىدۇ، 
  .تهبرانى توپلىغان) بېرىپ بولسا، ھۆر ئىنسان قاتارىدا بولىدۇ، ئهگهر بېرىپ بواللمىسا، ئۆلچىنىدۇ

 3397  ) ���� ( �/�a	 n(  �m� �)$i�	 n(  .0G ) ! (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3397

 50يهنى (كاپىر، دىنسىزنىڭ دىيهت، خۇن پۇلى، مۆمىننىڭ خۇن پۇلىنىڭ يېرىمىدۇر، : مۇنداق دېگهن 
  . تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) تۆگه
 3398  ) ���� (I$10G  $_w � ?�[� 4�  �*(+�� I$10G L pi�/ 4�  �� ><9m5 I$10G L .@<I � �*(+�� I$10G L �	 n�@, � �*(+��
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3398

بىر دىنارنى ئالالھ يولىدا خهجلىگهن بولساڭ، بىر دىنارنى قۇل ئازاد قىلىشقا : هن ۋهسهللهم مۇنداق دېگ
خهجلىسهڭ، بىر دىنارنى مىسكىنگه سهدىقه قىلغان بولساڭ، بىر دىنارنى ئهھلى بالىلىرىڭغا چىقىم قىلىپ 

ن دىناردۇر، خهجلىگهن بولساڭ، ھهممىدىن ئهجىرى ، ساۋابى كاتتا، ئۇلۇغراق بولغىنى، ئهھلىڭگه خهجلىگه
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

3399  �� $+D y%	 4�  &	9�	 ) I	b@�	 ( G'R�/ ��	 �  ) �� (G'R�/ \�L 9R, �� n_, �   
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت ئىبنى مهسئۇد، سهھلى ئىبنى سهئىد، ئهبۇ مهسئۇد . 3399

ياخشىلىققا كۆرسىتىپ دااللهت : ۇنداق دېگهن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم م قىلىنىدۇكى،
  .قىلغۇچى شۇ ياخشىلىقنى قىلغۇچىغا مۇكاپاتتا ئوخشاشتۇر، بهزار، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3400  I$� �*1g L .1g qI$1) I$� L .1g �R/ �RF�	 &$+g |����	 pR�	 I' � &$g9�	 ) q � �� (.+0u� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدھۇزهيفه . 3400

چۈنكى ئۇ ئۇزۇن (دهججالنىڭ ئوڭ كۆزى كوردۇر، ئۇنىڭ تۈكلىرى بهك كۆپ، قويۇقتۇر، : مۇنداق دېگهن 
ئۇنىڭ بىلهن بىرگه جهننهت، دوزاخنىڭ تهقلىدى كۆرۈنۈشى باردۇر، ئۇنىڭ دوزاخ دېگىنى ) باغالقتا تۇرغان

  .ۇر، جهننهت دېگىنى دوزاختۇر، ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھجهننهتت
 3401  ) ���� ( �	��Q �1�  &$g9�	 ) H5 (\� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇبهي ئىبنى كهئبى . 3401
  .يېشىل، كۆكتۇر، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ دهججالنىڭ ساق كۆزى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3402

سىالپ قويغاندهك تۈپتۈز، كوردۇر، ئۇنىڭ ئىككى كۆزى ئارىلىقىغا دهججالنىڭ بىر كۆزى : مۇنداق دېگهن 
دهپ يېزىقلىق بولۇپ، ئۇ خهتنى ھهرقانداق مۇسۇلمان ئوقۇيااليدۇ، مۇسلىم » كاپىر«يهنى پېشانىسىگه 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3403  ) ���� ( .i/ B L .109a	 nQ90 B L �� 9�'0 B &$g9�	 ) �� (9�R, \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇ سهئىد ئه. 3403

دهججال ئۈچۈن باال تۇغۇلمايدۇ، دهججال مهككه بىلهن مهدىنىگه كىرهلمهيدۇ، ئهھمهد : مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغان، سهھىھ

3404 	'<� �R@*0 "$,	�Q $� &$(0 ��Fa$� ¢I� �/ ��  &$g9�	 .<�ra	 "$Â	 �_['gL "-D �)P ! (�i� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهكرى . 3404

دهججال مهشرىق زېمىندىن خاراسان دېيىلىدىغان جايدىن چىقىدۇ، دهججالغا خۇددى : مۇنداق دېگهن 
ىشىلهر ئهگىشىدۇ، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، ئالىمالر ئۇالر موڭغۇل ، يۈزلىرى يوللۇق قالقاندهك ك

  .خهنزۇ، تۈركلهر بولۇشى مۇمكىن دېگهن ، يهھۇدىيالرمۇ باردۇر
 3405  ) ���� ( 	' G$) 3$^*�/ ./$<�	 L "	YA	 p� �$ 9�	 ) d (��� �   

سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3405
ئهزان بىلهن تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدىكى دۇئا ئىجابهت قىلىنىدۇ، شۇ چاغدا دۇئا قىلىڭالر، : مۇنداق دېگهن 

  .ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ
 3406  ) ��� ( ./$<�	 L �	91�	 p� 3$^*�/ �$ 9�	 ) P (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنئهنهس . 3406
  .ئهزان بىلهن تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدىكى دۇئا ئىجابهتتۇر ، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن: مۇنداق دېگهن 

 3407  ) ���� ( MG$@R�	 '[ �$ 9�	 ) 9Q ² ��4  P �� ( yF� �� "$R1�	 �  ) d (�	~�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇشهيىر بهررائى  نۇئمان ئىبنى. 3407

» دېگهن بار! چۈنكى قۇرئاندا دۇئا قىلىڭالر«دۇئانىڭ ئۆزىمۇ ئىبادهتتۇر، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
نهسهئى، ئىبنى ماجه،  ئهھمهد، ئهبۇ شهيبه، ھاكىم، ئىبنى ھهببان تۆت كىتاب يهنى ئهبۇ داۋۇت، تىرمىزى،

  .بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ
 3408  ) ���� ( ./$<�	 L "	YA	 p� G�0 B �$ 9�	 ) �� " ! G �� (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3408
قىدىكى دۇئا رهت قىلىنماي، ئىجابهت بولىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ ئهزان، تهكبىرنىڭ ئارىلى: مۇنداق دېگهن 

  .داۋۇد، نهسهئى تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
3409  )��� ( �$ 9�$� �	 G$@  �i��R) &º0 X $É L &b� $É W+10 �$ 9�	 ) P (�  ��	 �   
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3409

 –پايدا ) يهنى باال، مۇسىبهتكه ۋه باشقا نهرسىدىن(دۇئا چۈشكهن چۈشمىگهن نهرسىدىن : مۇنداق دېگهن 
  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن! مهنپهئهت قىلىدۇ، ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى، دۇئا قىلىشنى الزىم تۇتۇڭالر

 3410  ) ���� ( M��Q M'�� $��9�	 I$1�	 BZ ./$�(�	 �'0 �� ��� ��+� >_*V	 $�) ¢'£*/ 3I L $_�) �� PI'� �(� $[uQ� �)
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3410
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ئۇنى ھهققى بىلهن ئالسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن دۇنيا دېگهن يېشىل، تاتلىق نهرسىدۇر، كىم : مۇنداق دېگهن 
دۇنيا توغرىسىدا نۇرغۇن كىشىلهر نهپسى ئارزۇ قىلغان بويىچىال  –دۇنياسىدا بهرىكهت بېرىلىدۇ، مال  –مال 

ئالالھ رازى بولمايدىغان جايالرغا سهرپ قىلىدۇ، قااليمىقان تهسهررۇپ قىلىدۇ، قىيامهت كۈنى ئۇالر ئۈچۈن 
  .يوق، پهقهت دوزاخال بېرىلىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ دوزاختىن باشقا نهرسه

 3411  ) ���� ( M'�� M��Q $��9�	 ) �� (.�'�/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم،  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مهيمۇنه . 3411

دۇنيا بىلهن  –ھهرقانداق كىشى مال (هن ، دۇنيادىن ھهزهر قىلدۇرۇپ، دۇنيا دېگهن يېشىل، تاتلىقتۇر دېگ
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ئايال كىشى سهۋهبىدىن ئېزىپ كېتىدۇ، ياخشىسى تهۋبه قىلىغىنىدۇر

 . 3412  �)$i�	 .1g L �/�a	 �^, $��9�	 ) q ! � �� ( M�0�[ \� �  ) P �� ( "$�, �  ) I	b@�	 (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ن، ئىبنى ئۇمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىنئهبۇ ھۈرهيره، سهلما. 3412

بۇ دۇنيا دېگهن مۆمىننىڭ تۈرمىسى، كاپىر، دىنسىزالرنىڭ : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ۇ دۇنيا جهننىتىدۇر، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، تهبرانى، ھاكىم، بهزار توپلىغان، سهھىھ، ب

  .جهننهتكه نىسبهتهن تۇرما بولسا، دوزاخقا نىسبهتهن جهننهتتۇر
  3413  ) ���� ( .�$m�	 M��a	 $��9�	 d$*/ yQ L d$*/ $_�D $��9�	 ) " � �� (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3413
بۇ دۇنيانىڭ ھهممىسى مهنپهئهتلىنىدىغان ماتادۇر، بۇ دۇنيانىڭ مهنپهئهتلىرىنىڭ ئهڭ : نداق دېگهن مۇ

  .ياخشىسى سالىھ، ياخشى ئايالدۇر، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 3414  $�R*/ L� $a$  L qB	L $/ L �	 �DY BZ $_�) $/ "'R�/ .�'R�/ $��9�	 ) q (�0�[ \� �  M ) �� (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى مهسئۇد . 3414
يهنى ئالالھنىڭ رهھمىتىدىن يىراق (بۇ دۇنياغا لهنهت قىلىنغاندۇر، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

رسىلهرگه لهنهت قىلىنغاندۇر، پهقهت ئالالھنىڭ زىكرى بۇ دۇنيانىڭ ئىچىدىكى بارلىق نه) قىلىنغاندۇر
ئالالھنى ئهسلهش يهنى ئىبادهت، ئالىم، ئۇستاز، ئىلىم تهلهپ قىلغۇچى ئوقۇغۇچى بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر، 

  .ئۇالرغا لهنهت قىلىنمايدۇ، ئىبنى ماجه، ئهۋسهت توپلىغان، ھهسهن
3415  K$R5 �	 "Yh� W+10 9< L I9(�	 �/ �	L9�	)  ��R� '�� �� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3415

داۋالىنىشمۇ تهقدىردىن بولىدۇ، بۇمۇ ) قازا كېسهللهرال ئهمهس بهلكى –باال : (ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
مهنپهئهت قىلىدۇ، تهبرانى، ئهبۇ  –رۇخسىتى بىلهن پايدا تهقدىر، داۋالىنىش، ئالالھ تائاالنىڭ ئىزنى، 

  .نۇئهيىم توپلىغان، ھهسهن
3416  ) ��� ( �$V $¦ �$F0 �/ W+10 '[ L I9(�	 �/ �	L9�	 ) v��	 ��	 (O$@  ��	 �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3416

داۋالىنىشمۇ داۋامۇ تهقدىردىندۇر، داۋالىنىش، ئالالھ خالىغان نهرسه بىلهن ئالالھ : هم مۇنداق دېگهن ۋهسهلل
ئىبنى سهنا ) ئالالھنىڭ خالىشى، ئىرادىسىز ھېچ ئىش يوق(تائاال خالىغان كىشىگه مهنپهئهت قىلىدۇ، 

  .توپلىغان، ھهسهن
3417  ) ���� ( .��m1�	 �09�	 ) H5 ( "$�'e �  )	b@�	 I (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان ئىبنى ئۇمهر . 3417

  .دىن دېگهن نهسىھهت قىلىشتۇر، بهزار، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 3418  ) ���� (�-) q�$�< 8'10 '[ L !$/ �) "$10G �09�	 ��� �5$1�� �/ uQ�0 8u�	 P	u) q�$�< 8'10 B L !$/ �/ L ���L $
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 �[IG B L I$10G uU/'0 ) �� (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3418

ىشنى نىيهت قىلغان ھالدا ئۆلۈپ كهتسه، مهن قهرز ئىككى خىل بولىدۇ، كىم قهرزنى ئادا قىل: مۇنداق دېگهن 
ئۇنىڭ ۋهلىيسى، ئىگىسى مهن بېرىمهن، كىم قهرزنى ئادا قىلىشنى، بېرىۋېتىشنى نىيهت قىلماي ئۆلۈپ 

كۈمۈش يوق كۈنده ئۇنىڭ ياخشىلىقلىرىدىن قهرز  –كهتسه، ئهنه شۇ بىر قهرزكى ، قىيامهت كۈنى ئالتۇن 
  .ىپ بېرىلىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھئىگىسىگه، ئېلىشى بار كىشىگه ئېل

 3419  ) ��� ( .��L �I	'� ��� L .��'�	 n@< �09�	 ) E[ (j�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 3419

ئهمهلىيهتته قهرز ، ۋهسىيهت ) ولسىمۇقۇرئاندا ۋهسىيهت، قهرزىدىن بۇرۇن تىلغا ئېلىنغان ب: (دېگهن 
  .قىلىشدىن بۇرۇن بېرىلىشى الزىم، ۋارىسالر ئۈچۈن ۋهسىيهت قىلىش يوق، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

 3420  ) ���� ( �@�z BZ 9�� �09�	 ��$`0 �� L ��0 �09�	 ) �[ (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  كى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ ھۈرهيره . 3420

ئىسالم دىنى ناھايىتى ئاساندۇر، دىن بىلهن غهلىبه قىلىششتا مۇسابىقىلهشكهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
) يهنى دىننى قاتتىق قىلىۋالسا، ئۆزى مهغلۇپ بولىدۇ(كىشىنى دىن يېڭىپ تاشاليدۇ، دىن غالىب كېلىدۇ، 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 3421  ) ���� ( B ��/ d$m� ��/ d$� L yRV d$m� yRV d$� L .r1� d$m� .r1� d$� L �[I9�$� �[I9�	 L I$109�$� I$109�	

 ?�Y �/ �jV p� n�) )  . P �� (89 $��	 9�,� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇسهيىد سهئىدى . 3421
بىر دىنار بىر دىيارنىڭ باراۋىرىگه بىر دهرھهم بىر دهرھهمنىڭ باراۋىرىده، : هسهللهم مۇنداق دېگهن ئهلهيھى ۋ

بىر سا بۇغداي ، بىر سا بۇغداينىڭ ، بىر سا ئارپا، بىر سا ئارپىنىڭ باراۋىرىده، بىر سا تۇزمۇ بىر سا تۇزنىڭ 
كىم زىياده (رتۇق ئېلىش، ئارتۇق بېرىش يوق، بارابىرىده ئوخشاشتۇر، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پهزىلهتلىك يوق، ئا

  .تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) بهرسه، ياكى ئالسا، جهزمهن جازانه، ئۆسۈم يېگهن بولىدۇ
 3422  ) ���� ( $_1�� n�) B �[I9�$� �[I9�	 L $_1�� n�) B I$109�$� I$109�	 )  . " � (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئهبۇ ھۈرهيره . 3422
دىنار ئالتۇن ئالتۇنغا تهڭ، كۈمۈش پۇل كۈمۈش پۇلغا تهڭ باراۋىرىدۇر، ئۇنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئالتۇننى ئالتۇنغا، كۈمۈشنى كۈمۈشكه زىياده بهرسه، زىياده (پهسلىك، ئارتۇقلۇق يوق،  –ئارىسىدا ئېگىز 
  .مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ئالسا، جازانه، ئۆسۈم بولىدۇ

3423  �� "$D �/L �[u� $_)�rm��) �I'� .g$� �� >�$D �) $_1�� n�) B �[I9�$� �[I9�	L $_1�� n�) B I$109�$� I$109�	
 $[¸$[ ¥�m�	L �I'�$� $_)�rm��) �[u� .g$� ) P q (j�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  نھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهئهلى . 3423
دىنار دىنارنىڭ باراۋىرىده تهڭدۇر، ئۇنىڭ ئارىسىدا ئارتۇقلۇق يوقتۇر، دهرھهم دهرھهمگه تهڭ، : دېگهن 

تۇرۇپ سودا بۇنىڭ ئارىسىدىمۇ ئارتۇقلۇق يوق، كىمنىڭ كۈمۈشكه ھاجىتى بولۇپ قالسا، ئۇنى ئالتۇنغا ئالماش
قىلسۇن، كىمنىڭ ئالتۇنغا ھاجىتى بولۇپ قالسا، ئۇنى كۈمۈشكه سېتىپ ئالسۇن، ئالتۇن بىلهن كۈمۈشنىڭ 

بهردىم بولىشى الزىم، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ،  –سودىسى نهق بولۇشى، مهيداندا ئالدىم 
لسا، دۇرۇس بولىدۇ، نېسى، جازانه، ئۆسۈم ئالتۇن بىلهن كۈمۈشنى زىياده ئارتۇق قىلىپ سودا قىلسا، نهخ بو

 .كۈمۈشلهرنى ئۆزئارا يهنى ئالتۇننى ئالتۇنغا كۈمۈشنى كۈمۈشكه زىياده قىلىشسا جازانه بولىدۇ –بولىدۇ، ئالتۇن 
3424  ) ���� ( ºD l	y(�	 L ºD �[I9�	 L ºD I$109�	 )  . �0LG�/ ��	 (M�0�[ \� �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئهبۇ ھۈرهيره . 3424
كۈمۈشتىن  –كۈمۈش، دىنار، دهرھهملهر ، ئالتۇن  –زاكىتى ئايرىلمىغان ئالتۇن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

 يهنى قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان،(ياسالغان زىننهت بۇيۇملىرى كاڭدۇر، ئىبنى مهردهۋىييه توپلىغان، سهھىھ، 
  ).ئىگىلىرى قاتتىق ئازابلىنىدىغان كاڭدۇر

  
 »Y «زال ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر  

 
 3425 B',I 9�¦ L $10G �N,�$� L $�I �$� j�I �/ "$k�	 �R� �	Y )  . ! � �� (��ra	9@  �� O$@R�	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهتئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتهللىپ . 3425
ئالالھ تائاالغا رهب جهھهتتىن رازى بولغان، ئىسالم دىنىغا دىن جهھهتتىن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

رازى بولغان، مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمگه پهيغهمبهر جهھهتتىن رازى بولغان كىشى ئىماننىڭ 
  .ولىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھتهمىنى ھهقىقى تېتىغان ب

  ).يهنى ھهقىقى ئىمان كهلتۈرۈپ، چىن دىلدىن رازى بولۇپ تهستىقالپ ئهمهل قىلغان كىشى(
 3426  ) ���� ( �i�	'/-� �i�	� � �  	'� ) Q ( M�0�[ \� �  ) &B ��	 (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھادىنئائىشه ئهبۇ ھۈرهيره، . 3426
 مۇداپىئهئابرۇي، ئىناۋىتىڭالرنى قوغداپ،  –مۈلۈكىڭالر ئارقىلىق يۈز  –مال : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

مۈلۈكىنى ئالالھ  –ھهدىسنىڭ مهقسىتى، مال .قىلىڭالر، خهتىبۇلبهغداد بىلهن ئىبنى الل توپلىغان، سهھىھ
ئابرۇي، ئىناۋىتىنى دىنسىزالردىن قوغداپ  –ئۈچۈن جىھاد ئۈچۈن چىقىم قىلدۇرۇش، يۈز  يولىدا ئىسالم
  .قېلىش زۆرۈر

3427  �_gL � ��Db5 "� ng��	 ��Y )  . >m�	 � $��9�	 \� ��	 (N,�/ j�*�	 ��[	��Z �   
ۇ ئهلهيھى الھرهسۇلۇلالھ سهللهل رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبراھىم تهمىيمى . 3427

يۈزىگىال ئالدىدا ماختاپ مهدھىيلىشىڭ، ئۇنى بوغۇزالپ ھاالك  –كىشىنى يۈزدىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
   .قىلغانلىقتۇر، ئىبنى ئهبۇ دۇنيا توپلىغان، سهھىھ

3428  ) ���� ( ��[	��Z �_�+i0 p��a	 8I	IY )  . TR@�	 � GL	G \� �� �i� '�� (M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3428

مۇسۇلمانالرنىڭ كىچىك چاغدىال ئۆلۈپ كهتكهن سهبىي بالىلىرىغا ئىبراھىم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئهلهيھىسساالم كېپىل بولۇپ تۇرىدۇ، ئهبۇ بهكرى توپلىغان، سهھىھ

3429  0 O$1�	 IY $_<') L $_r,L� L .gIG $[N � OLG�+�	 L ¢IA	 L �$��	 p� $D p*gIG nD p� $/ .gIG .{$/ .12	 "h) "'�R
 OLG�+�	 q'�-,$) �	 �*�-, 	Yh) .12	 I$]� �^+5 $_1/ L ����	 ²�  )  . ! �� (Y$R/ �   

ۇش بېشارهت بېرهي دېگهنده ، كىشىلهرگه خ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاز . 3429
كىشىلهرنى قويۇۋهتكىن، ئۇالر ياخشى ئهمهل : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

 –بولۇپ، ھهر ئىككى دهرىجىنىڭ ئارىلىقىدىكى پهرق ، ئاسمان  100قىلىۋالسۇن، ھهقىقهتهن دهرىجه 
ت، جهننهتلهرنىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدا ھهممىدىن زېمىننىڭ ئارىسىدهك چوڭدۇر، فىردهۋس دېگهن جهننه

ئهۋزهل، دهرىجه جهھهتتىن ھهممىدىن ئۈستۈن يۈكسهكتۇر، ئۇنىڭ ئۈستىدىال رهھمان تائاالنىڭ ئهرشى 
باردۇر، جهننهتلهرنىڭ بۇالق، ئۆستهڭلىرى فىردهۋسدىن ئېقىپ چىقىدۇ، ئالالھدىن سورىساڭالر فىردهۋس 

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ دېگهن جهننهتنى سوراڭالر، ئهھمهد،
3429  ) ���� ( ./$/� \� �  �r��$@�A	 91  ��R� p,'< p� $/ )�N,�	 �$1, MLIY : �	 n�@, � G$_2	 ) �_��)� BZ ��$10 B(  
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه ) بۇ ھهدىسىمۇ تهكرار كهلگهن. (3429
ئىسالم دىنىنىڭ يۇقىرى پهللىسى ئهڭ ئۈستۈنكى، چوققىسى، : الھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن سهللهل

 .ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشتۇر، ئۇنىڭغا پهقهت ئهۋزهللهرال ئېرىشهلهيدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
3430  4�  �_)N*Q	 L ��	�, M��i� �i�@< "$D �/ ?�[ $�h) �i*D�5 $/ sLIY 	YZ L �*Rr*,	 $/ �1/ 	'5-) �jF� �i5�/� 	Yh) �_{$�@��

 q' 9) �jV �  �i*�] )  . q " � �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3430

كۆپ سوئال سورىماي، مېنى جىم مهن سىلهرنى جىم قويسامال سىلهرمۇ مهندىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
قويۇڭالر، ھهقىقهتهن سىلهردىن بۇرۇنقى كىشىلهر سوئاللىرىنىڭ كۆپ بولۇپ كېتىشى پهيغهمبهرلىرىگه 
ئىختىالپنى كۆپ قىلىپ كېتىشى سهۋهبلىك ھاالك بولۇپ كهتتى، مهن سىلهرنى بىرهر نهرسىگه بۇيرۇسام، 

. ىرهر نهرسىدىن توسىسام دهرھال يېنىپ تهرك ئېتىڭالرقادىر بولىشىچه كهلتۈرۈڭالر، ئهمهل قىلىڭالر، ب
  .ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3431  ) ���� ( �/� M$DY p12	 M$DY )  . P G ( ��$g �  ) P < �� q ! G �� ( 9�R, \� �  ) P ( \�L 3'0� \� � 
 M�0�[ ) �� (�RDL �	GI9�	 \�L ./$/� \� �  ?�$/ ��  

ھايۋاننىڭ ئىچىدىكى تۆرهلمىسىنىڭ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن . 3431
يهنى ئانىسىنى بوغۇزلىسا، ئىچىدىكى بالىسىنى (بوغۇزلىنىشى، ئانىسىنىڭ بوغۇزلىنىشى بىلهن كۇپايه بولىدۇ، 

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت جابىر  بۇ ھهدىسنى ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم،) بوغۇزلىماي يېگىلى بولىدۇ
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ھاكىم، دارىقۇتنى، تهبهرانىيالر، ئهبۇ سهئىد،  قىلىنىدۇكى،

ئهبۇ ئهييۇب، ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ ئۇمامه، ئهبۇددهردائى، كهئبه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن توپلىغان، سهھىھ، 
رهلمىنى ئانىدهك بوغۇزالش كېرهك دېگهن، لېكىن، ساھابىلهر، تابىئىنالر ئۇنداق بهزىلهر بۇ ھهدىسنى تۆ

  .چۈشهنمىگهن، ئانىسىنى بوغۇزلىسا شۇ كۇپايه دېگهن 
 3432  ) ���� ( $_z$�G .*�a	 M$DY )  . " (.F{$  �   

ھى ۋهسهللهم ۇ ئهلهيرهسۇلۇلالھ سهللهلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3432
  .ئۇنىڭ ئاشلىنىشىدۇر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھئۆزى ئۆلگهن ئۆلۈكنىڭ تېرىسىنىڭ پاكلىنىشى : مۇنداق دېگهن

 3433  ) ���� ( �z$�G ?�/ nD M$DY ) P (�I$�	 �� �	9@  �   
لالھۇ رهسۇلۇلالھ سهلله رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى ھارىس . 3433

پاكىز بولۇشى، ئۇنى ئاشالش بىلهن بولىدۇ،  –ھهرقانداق تېرىنىڭ پاك : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) يهنى زاۋۇتتا پىششىقالپ ئىشلهش بىلهن پاكىز بولىدۇ(

3434  �*�(� !�/-) $�91  >�@0 "� >[�i) $�91  	~5 MNm�	 � $�� L !�DY ) § �� ( �I$�	 �� .@(  �  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبه ئىبنى ھارىس . 3434

مهن ناماز ئىچىده تۇرۇپ، بىزنىڭ : چىقىپ مۇنداق دېگهن  –ۋهسهللهم نامازدىن كېيىن تېزال ئۆيگه كىرىپ 
ى ئهسلهپ قالدىم، ئۇنىڭ بىزنىڭ يېنىمىزدا قونۇپ نهزىرىمىزدىكى پىششىقالپ ئىشلهنمىگهن، خام ئالتۇنن

قېلىشىنى بىر كېچه تۇرۇپ قېلىشنى ياقتۇرماي تهقسىم قىلىۋېتىشكه بۇيرىۋېتىپ چىقتىم، ئهھمهد، بۇخارى 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3435  ) ���� (	 �'0 �� ¥�R0 �	'� IG$z ni� "h) $[L�+� N) M�{$g �_��  !I$g "h) M9�	L p��a	 ./Y ./$�(� ) P (·{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3435

ئهگهر ئۇالرغا ) ھهممىسى ئورتاق ئهمهل قىلىدۇ، بۇزمايدۇ(مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھدىسى بىردۇر، : مۇنداق دېگهن 
ھدىنى بۇزماڭالر، ھهقىقهتهن ھهربىر خىيانهتچىنىڭ ئهھدىنى بىرهر جهۋرىكهش زالىم زۇلۇم سالسا، سىلهر ئه



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

639 

بۇ نېمىدېگهن ! ئاھ(بۇزغۇچىنىڭ بىردىن بايرىقى بولۇپ، ئۇ قىيامهت كۈنى شۇ بايراق بىلهن تونۇلىدۇ، 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ!) رهسۋاچىلىق ھه

 3436  ) ���� ( �gA$� �'��	 "L�r+a	 �[Y ) " � �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىر  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نهس ئه. 3436

بۈگۈن : سهپهرده روزا تۇتقانالر ئۈچۈن روزا تۇتمىغانالرنىڭ خىزمهت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ مۇنداق دېگهن 
   .توپلىغان، سهھىھ ئهجىر ساۋابىنى روزا تۇتمىغانالر ئېلىپ كهتتى، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى

3437  ) ���� ( $_�) $¦ M�^�	 n[� �[Y ) P �� (G'R�/ �� WV$¶ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇجاشىئ ئىبنى مهسئۇد . 3437

تتى، تهبرانى، ساۋابالرنى ئېلىپ كه –ھىجرهت ئهھلى ئۇنىڭدىكى ئهجىر : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 3438 !	�F@a	 BZ 89R� M'@� N) M'@1�	 >@[Y : �� |�5 L� ng��	 $[	�0 .�$m�	 $0¸��	 ) �� (9�,� �� .+0u� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھۇزهيفه . 3438

غهمبهرلىك كېتىپ ئاخىرالشتى، مهندىن كېيىن پهيغهمبهرلىك يوق، لېكىن، خۇش پهي: مۇنداق دېگهن 
بېشارهتچى راست چۈش كۆرۈدىغانالر قېلىپ قالدى، بۇ بېشارهت بولسا، كىشى كۆرۈدىغان ياخشى، راست 

  .چۈشتۇر، ياكى ئۇ كىشىگه كۆرسىتىلىدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
 3439  ) ���� (	 >�(� L M'@1�	 >@[Y !	�F@a ) q (�D �� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممهكه . 3439
) يهنى راست ياخشى چۈشتۇر(پهيغهمبهرلىك ئاخىرلىشىپ، بېشارهتچىلهر قېلىپ قالدى، : مۇنداق دېگهن 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3440  ) ���� (	 n0Y ~V M��a ) E[ (�  ��	L .�, �� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه سهلهمه، ئىبنى ئۇمهر . 3440
 –ئايال كىشىنىڭ پۇتىنىڭ دۈمبىسىنى بېسىپ تۇرىدىغان ئىشتان : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) يهنى بىر غېرىچ ئۇزۇن بولىدۇ( كۆڭلىكىنىڭ قۇيرىقى بىر غېرىچ بولىدۇ،
 3441  ) ���� ( d	IY ?�0Y ) q (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3441
 –ئىشتان ) سىپ تۇرالمىسائهگهر بىر غېرىچ قۇيرۇقى بې: (ۋهسهللهم ئۇممۇ سهلهمهگه مۇنداق دېگهن 

سانتىمېتىر  50، 40يهنى(كۆڭلهكنىڭ پۇتىنىڭ دۈمبىسىنى بېسىپ تۇرىدىغان، قۇيرۇقى بىر گهز بولىدۇ، 
  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) ئۇزۇن بولسىمۇ چوقۇم پۇتنىڭ دۈمبىسىنى،كهيپىياتىنى يېپىپ تۇرسۇن

3442  n�1�	 BZ I$1�	 � ��D 3$�u�	 ) �� d I	b@�	 ( �  ��	 �  ) �� (G'R�/ ��	L O$@  ��	 �   
 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر، ئىبنى ئابباس، ئىبنى مهسئۇد . 3442

ھهسهل ھهرىسىدىن باشقا بارلىق ھهرىلهر چىۋىن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يهنى ئۇالرنىڭ ئازابلىنىشى ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى، دوزاخ (دوزاختا بولىدۇ، ھهره تۈرىدىكى ھاشاراتلهر 

  .بهزار، ئهبۇ يهئال، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ئهھلىنى ئازابالش ئۈچۈن، دوزاخقا تاشلىنىدۇ، ئالالھ ئالىم
3443 	 L �09¦ �09/ ~�$� ~�	 L $_1�  L $[~5 .�+�$� .�+�	 L �1�  L q~5 �[u�$� �[u�	 �*�$� �*�	 L �09¦ �09/ yRF�$� yRF�

.U��� $/� L 9�� 	90 $¬��D� .�+�	 L .�+�$� �[u�	 W�@� O-� B L SI� 9() G	G#	 L� G	# �) �09¦ �09/ ��a$� ��a	 L �09¦ �09/  B L N)
 N) .U��� $/� L 9�� 	90 $¬��D� yRF�	 L yRF�$� ~�	 W�@� O-� ) " G (� MG$@  � >/$m�	 �  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇباده ئىبنى سامىت . 3443
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ئالتۇننى ئالتۇنغا باراۋهر، ئوخشاش مىقداردا ئالماشتۇرۇڭالر، ئۇنىڭ پىششىقالنغان، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ۋهر مىقداردا ئالماشتۇرۇلىدۇ، كۈمۈشنىڭمۇ پىششىقالنمىغان ھهر ئىككىلىسى ئۆزىگه ئوخشاش، بارا

  .پىششىقالنغان بىلهن خام توپا ئارىالش بولغىنى ئوخشاش مىقداردا ئالماشتۇرۇلىدۇ
بۇغداي ، ئارپا، خورما، تۇز قاتارلىقالرمۇ بىر بىرگه باراۋهر ئوخشاش ئىككى كىلوغا ئىككى كىلو تهڭدۇر، 

شۈبھىسىز جازانه ئۆسۈم يېگهن بولىدۇ،  –ئالسا، ئۇ شهك  يۇقىرىقى نهرسىلهردىن كىم زىياده بهرسه ياكى
ئالتۇننى كۈمۈشكه ساتسا، ئالماشتۇرسا، كۈمۈش كۆپرهك بېرىلسىمۇ گۇناھ يوق، شهرتى بۇ سودا نهخ بولۇشى 
الزىم، نېسىگه كهلسهك، دۇرۇس ئهمهس، نېسى، جازانهئۆسۇم بولىدۇ، بۇغداينى ئارپىغا ساتسا، ئارپىنى 

گۇناھ يوق، نهخمۇ نهخ بولۇشى شهرت ، نېسى بولسا دۇرۇس ئهمهس، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى كۆپرهك بهرسه، 
  .توپلىغان، سهھىھ

3444  L n�¦ N�/ ��a$� ��a	 L n�¦ N�/ ~�$� ~�	 L n�¦ N�/ �*�$� �*�	 L n�¦ N�/ .�+�$� .�+�	 L n�¦ N�/ �[u�$� �[u�	
 G	# �) n�¦ N�/ yRF�$� yRF�	 9�� 	90 �*UV ��D �*�$� yRF�	 	'R�� L 9�� 	90 �*UV ��D .�+�$� �[u�	 	'R�� SI� 9() G	G#	 L� ) ! (

>/$m�	 �� MG$@  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇباده ئىبنى سامىت . 3444

هن ئوخشاش مىقداردا ئالماشتۇرۇلىدۇ، كۈمۈش كۈمۈش بىلهن، ئالتۇن، ئالتۇن بىل: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
خورما خورما بىلهن، بۇغداي بۇغداي بىلهن، تۇز تۇز بىلهن، ئارپا ئارپا بىلهن ئوخشاش، باراۋهر 
ئالماشتۇرۇلىدۇ، كىم زىياده بهرسه، زىياده ئالسا، جهزمهن جازانه، ئۆسۈم يېگهن بولىدۇ، ئالتۇننى كۈمۈشكه 

نهخ ھالهتته ) ياكى تۈرىنى ئالماشتۇرۇپ(ا نهخ ھالهتته خالىغانچه سېتىڭالر، ئارپىنى خورمىغا قولغ –قولدىن 
  .خالىغانچه سېتىڭالر، تىرمىزى  توپلىغان، سهھىھ

  .)يهنى يۇقىرىقى نهرسىلهرنى قهرز ئۆتنه، ئارىيهت بهرسه ،زىياده بهرمىسۇن ھهم ئالمىسۇن (
3445 �	 L .�+�$� .�+�	 L �[u�$� �[u�	 	Yh) 9�� 	90 �	'�� �	', n�¦ N�/ ��a$� ��a	 L �*�$� �*�	 L yRF�$� yRF�	 L ~�$� ~

 9�� 	90 "$D 	YZ �*UV ��D 	'R�@) ¥$1�A	 qu[ >+�*Q	 ) q G � �� (>/$m�	 �� MG$@  �   
الھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇباده ئىبنى سامىت . 3445

ئالتۇن ئالتۇن بىلهن، كۈمۈش كۈمۈش بىلهن، بۇغداي بۇغداي بىلهن ئارپا ئارپا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
خورما بىلهن، تۇز تۇز بىلهن ئوخشاش، باراۋهر، نهخ ھالهتته ئالماشتۇرۇلىدۇ، زىياده، كهم  –بىلهن، خورما 

ساتساڭالر بولىدۇ،  –ىشىپ كهتسه، خالىغانچه ئېلىپ قىلسا، جازانه ئۆسۈم بولىدۇ، بۇ سىنىپ تۈرلهر ئالم
ئهھمهد، ) نىسى ياكى زىياده ئالغان نهرسه جازانه بولىدۇ(لېكىن، شهرت، نهخ قولدىن قولغا بولۇشى الزىم، 

  .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
3446  yRF�$� yRF�	 L ~�$� ~�	 L .�+�$� .�+�	 L �[u�$� �[u�	 G	b*,	 L� G	# �) 9�� 	90 n�¦ N�/ ��a$� ��a	 L �*�$� �*�	 L 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3446

ۈمۈش كۈمۈش بىلهن، بۇغداي بۇغداي بىلهن، ئارپا ئارپا بىلهن ئالتۇن ئالتۇن بىلهن، ك: مۇنداق دېگهن 
سېتىم،ئۆتنه بىرىم  –خورما خورما بىلهن، تۇز تۇز بىلهن ئوخشاش باراۋهر مىقداردا قولدىن قولغا  نهخ ئېلىم 

 قىلىنىدۇ، ئالماشتۇرۇلىدۇ، كىم زىياده بهرسه ياكى ئالسا، ئۇ جهزمهن جازانه ئۆسۈم يېگهن بولىدۇ، زىياده
  .بهرگۈچى بىلهن ئالغۇچى باراۋهر ئوخشاش گۇناھكاردۇر، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

3447 )���� () n�¦ N�/ "#'� $�#L .�+�$� .�+�	 L n�¦ N�/ "#'� $�#L �[u�$� �[u�	 $�I '_) G	b*,	 L� G	# � )" �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىئهبۇ ھۈرهيره . 3447

ئالتۇن ئالتۇن بىلهن، ۋهزنىده، مىقداردا ئوخشاش، باراۋهر ھالدا ئالماشتۇرۇلىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

641 

سېتىم قىلىنىدۇ، كىم زىياده بهرسه، مىقداردىن زىياده ئالسا، جهزمهن جازانه، ئۆسۈم قىلغان بولىدۇ،  –ئېلىم 
  .هھمهد، نهسهئى توپلغان، سهھىھئ

 3448  ) ���� ( yRF�$� yRF�	 L �$[ L �$[ BZ $�I �*�$� �*�	 L �$[ L �$[ BZ $�I ~�$� ~�	 L �$[ L �$[ BZ $�I �I'�$� �[u�	
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇمهر . 3448
بېرىم  –ئالتۇننى كۈمۈشكه  ساتسا، جازانه، ئۆسۈم ئالغان بولىدۇ، لېكىن، نهخ ئېلىم : مۇنداق دېگهن 

قىلسا، بۇ ئۇنىڭدىن مۇستهسنا بولىدۇ، بۇغداي بۇغدايغا ، خورما خورمىغا، ئارپا ئارپىغا ئالماشسا، سودا 
بهردىم قىلىپ، نهخ بولسا، بۇ مۇستهسنا  –، نهخ مهيداندا ئالدىم قىلىنسا، جازانه ئۆسۈم بولىدۇ، لېكىن

  .مالىك، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) زىياده بهرگۈچى، ئالغۇچى يهنىال جازانىخوردۇر(بولىدۇ، 
 –خۇالسه سۆز شۇكى، نىسى بولغان پايدىدا جازانه، ئۆسۈم يۈز بېرىپ قالىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئالتۇن 

سېتىشقا رۇخسهت يوق، ھهرقانداق نهرسه ئۆز جىنسىدا مىقداردىن  –ه نېسى ئېلىپ بىرىگ –كۈمۈشنى بىر 
زىياده بېرىلسه، زىياده ئېلىنسا، جازانه، ئۆسۈمدۇر، جىنسى تۈرى ئالماشسا دۇرۇس، ئالتۇن ئالتۇنغا 

 –ن سېتىلمايدۇ، كۈمۈش كۈمۈشكه، لېكىن مىقدارى ئوخشاش بولسا، ۋهزنىده باراۋهر بولسا بولىدۇ، ئالتۇ
بىرىگه نهخ سېتىلسا بولىدۇ، نېسى بولمايدۇ، بىر سهرنى ئىككى سهرگه ئالسا،ياكى بهرسه  –كۈمۈش بىر 

جازانه، مانا بۇ زىياده بهرگهن ياكى ئالغان بولىدۇ، ناچارلىرىنى پۇلغا سېتىپ، ياخشىسىنى ئالىمىز، گهرچه 
ز، زىياده، كهم قىلىپ تېگىشمهيمىز، نهخ شۇنداق باھادا شۇنداق نهخ كېلىپ قالسىمۇ، يهنىال ئېلىپ ساتىمى

دهرھهمگه ساتسا، مانا بۇ نهخ جازانه ئۆسۈم بولىدۇ، مۇددهتنى،  15 – 12دهرھهمگه ساتقاننى نىسى  10
  .ۋاقىتنى ساتتى، زىياده ئالدى، زىياده بهردى، بۇ جازانىدۇر

 3449  $[I'DY 4�  �	�� L ®/� �$�� n� �0��	 L �[u�	 ) �� (� 90# � .�e	LL �<I� �  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى ئهرقهم، ۋاسىلهت . 3449

ئالتۇن بىلهن يىپهك رهخت ئۈممىتىمنىڭ ئاياللىرىغا ھاالل، ئهرلىرىگه : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .غان، سهھىھ، تهبرانى توپلى)يهنى زىننهتته، كىيىمده(ھارامدۇر، 

  
 »I  « بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهرھهرپى  

  
 3450  ) ���� (�� &$() ���0 NgI ��/ ��	 4��  |�I :&$< = ><�,� :4��  &$() '[ BZ ��Z B 8u�	 L ND : L �$� >1/6

 v�  >�uD ) q " � �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قئهبۇ ھۈرهيره . 3450

مهريهم ئوغلى ئىيسا ئهلهيھىسساالم بىر كىشىنىڭ ئوغرىلىق قىلغىنىنى كۆرۈپ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئۆزىدىن باشقا ھهق ئىالھ بولمىغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى،  ؟ دېسه، ئۇ كىشىئۇنىڭغا سهن ئوغرىلىق قىلدىڭمۇ

مهن ئالالھقا شهكسىز ئىشهندىم، ئىمان كهلتۈردۈم، مېنىڭ : قىلمىدىم دېدى، ئهيسامهن ھهرگىز ئوغرىلىق 
  .كۆزۈم يالغانچى ئوخشايدۇ دېدى، ئهھمهد، بهيھهقى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3451  �$F�	 I'm< �1/ !�$�� I'� $_1/ ��Q ��-D j/� !�I ) 9R, ��	 (./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  زىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهئهبۇ ئۇمامه . 3451

ئانام چۈشىده گوياكى، ئۇنىڭدىن بىر نۇر چىقىپ، شۇ نۇردىن شامنىڭ قهسىرلىرىمۇ : مۇنداق دېگهن 
) رهت ئىدىمانا بۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن بېشا(نۇرلىنىپ يورۇپ كهتكىنىنى كۆرۈپتۇ، 

  .ئىبنى سهئدى توپلىغان، سهھىھ
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 3452  ) ���� ( �1`�	 n[� � .1�i��	 L ��'�	 n[� �0G	9+�	 L n��	 L n�%	 n[� � �N�%	 L �£+�	 L ��Fa	 'À �+i�	 O�I
 ) � ?�$/ (M�0�[ \� �   

لهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3452
كۇفرىنىڭ بېشى مهشرىق، كۈن چىقىش تهرهپتىدۇر، پهخىر قىلىش، كىبىر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

تۆگىلهرنىڭ ئارقىسىدا  –تۆگه ئهھلىده بولىدۇ، تۆگه يۇڭىنىڭ ئهھلى  بولغان كاال  –تهكهببۇرلۇق، ئات 
نچىلىق، چارۋىچىلىق بىلهن مهشغۇل بولۇپ، ئۇالر دېھقا(ۋارقىراپ، دېھقانچىلىق قىلىدىغانالردا بولىدۇ، 

خاتىرجهملىك، چوڭ سۈپهتلىك قوي ئهھلىده بولىدۇ، مالىك ) دىندىن خهۋهرسىز، قهلبى قېتىپ كېتىدۇ
  .بىلهن بهيھهقىلهر توپلىغان، سهھىھ

 3453  "$r�F�	 "�< W�r0 T�� �/ $1[$[ �+i�	 O�I ¡  ��Fa	 vR0¡  ) � (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هر ئىبنى ئۇم. 3453

كۇفرىنىڭ ئاساسلىق بېشى شهيتاننىڭ مۈڭگۈزى چىقىدىغان مۇشۇ يان تهرهپته يهنى : مۇنداق دېگهن 
  .مهشرىق، كۈن چىقىش تهرهپته بولىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

3454  ) ���� ( ¥'+m�	 	'�	I n�%	 � �'(0 "$r�F�	 "h) ) �� (��� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3454

سهپلهرده زىچ، ھىم تۇرۇڭالر، چۈنكى، شهيتان بوشلۇقتا كاۋاكالردا تۇرۇۋالىدۇ، ئهھمهد : مۇنداق دېگهن 
  .ۋېلىشى ئازدۇرۇش ئۈچۈندۇرتوپلىغان، سهھىھ، ئۇنىڭ تۇرۇ

 3455  ) ���� ( �$1 A$� 	LY$� L $_1�� 	'�I$< L �i)'+� 	'�	I ) " (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3455

 –يېقىن تۇرۇڭالر، بويۇنالرنى بىر  سهپلهرده زىچ، تۈز تۇرۇڭالر، ئارىلىقنى يېقىن قىلىپ،: مۇنداق دېگهن 
  .بىرىگه باراۋهر قىلىپ تۈزلهڭالر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 3456  ) ���� ( �9» B L >r(, $� �9» 	Yh) $� �9c X $/ �{$� ngI 4�  j[ L M'@1�	 �/ 	�bg pR�I� �/ �bg �/�a	 $0¸I
 $@�@� L� $@�@� BZ $� ) ! (�0#I \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هبۇ رهزىيىن ئ. 3456
يهنى بىر (پارسىدىن بىر پارچىدۇر،  40مۆمىننىڭ راست چۈشى پهيهمبهرلىكنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

، ئۇچۇپ يۈرىيدۇ، چۈش كىشىنىڭ ئۈستىده سۆزلهنمىسىال، تهبىر بېرىلمىسىال) دۇر دېگهن بار46/1خاتىرىده 
چۈشنى پهقهت ) يهنى تهبىر بويىنچه يۈز بېرىدۇ(ئهگهر سۆزلىنىپ تهبىر بېرىلسه، دهرھال چۈشىدۇ، 

ئهقىللىق، دانا ئالىمغا ياكى يېقىن دوستقا سۆزلهپ بېرىڭالر، باشقىالرغا قااليمىقان سۆزلهپ بهرمهڭالر، 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 3457  ) ���� ( �/�a	 $0¸I M'@1�	 �/ 	�bg pR�I� L .*, �/ �bg ) � �� ( ��� �  ) ! G � �� ( >/$m�	 �� MG$@  �  ) ��
 q � (M�0�[ \� �   

ئهنهس،ئۇباده، ئىبنى سامىت، ئهبۇ ھۈرهيره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . 3457
پارچىسىدىن بىر  46، پهيغهمبهرلىكنىڭ مۆمىننىڭ راست ياخشى چۈشى: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .پارىدۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، بۇخارى، مۇسلىمدا ئوخشىشى بار، سهھىھ
 3458  ) ���� ( >R<L $� �9� 	YZ L $� �9c X $/ �{$� ngI 4�  j[ L M'@1�	 �/ 	�bg pR�I� L .*, �/ �bg �/�a	 $0¸I ) !

 P (�  �0#I \�  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ رهزىيىن . 3458

دۇر، چۈش كىشىنىڭ ئۈستىده 46/1مۆمىننىڭ چۈشى، پهيغهمبهرلىكنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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يۈز بېرىدۇ، ھاكىم، تىرمىزى  سۆزلهنمىسىال تهبىر بېرىلمىسىال، ئۇچۇپ يۈرۈيدۇ، سۆزلىنىپ تهبىر بېرىلسىال،
  .توپلىغان، سهھىھ

 3459  ) ���� ( M'@1�	 �/ 	�bg pR@, �/ �bg Ì$m�	 ���a	 $0¸I ) q (9�R, \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3459

پارسىدىن بىر پارچىدۇر، ئىبنى  70اننىڭ چۈشى پهيغهمبهرلىكنىڭ سالىھ، ياخشى مۇسۇلم: مۇنداق دېگهن 
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ

3460  )&$() \ 8�,� .��� ��[	��Z >0�I :$_,	�z L "$R�< $]� L �$a	 .�u  .��*�	 .@�� .12	 "� �[~Q� L �N��	 ?*/� ��<� 9; $0 :
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3460
مېنى سهيره قىلدۇرۇلغان مىراج كېچىسى، مهن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى كۆردۈم، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

د ئهلهيھىسساالم، مهندىن ئۈممىتىڭگه ساالم دېگىن ، ۋه ئۇالرغا مۇنۇ ئىشنى خهۋهر قىلغىن، ئۇ ماڭا ئى مۇھهممه
پاكىز مۇنبهتتۇر، سۈيى تاتلىقتۇر، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ تۇپرىقى تۈپتۈز،  –ھهقىقهتهن جهننهتنىڭ تۇپرىقى پاك 

هال ئىالھه ئىللهلالھۇ ئالالھۇ سۇبھانهلال، ئهلھهمدۇلىلالھ ۋ«دهرهخ يوقتۇر، ئۇنىڭ دهرىخى مۇنۇ تهسبىھدۇر، 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) ال ھهۋله ۋهال قۇۋۋهته ئىلالھ بىلالھى(، »ئهكبهر

3461  �i��  ¢�+5 "� >�FQ s� BZ �i��Z �L�%	 �/ vR1k ��) �*R1� 8u�	 >0�I ) " ?�$/ (.F{$  �   
لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3461

مهن سىلهر قىلغان ئىشنى كۆردۈم، مېنى سىلهرگه چىقىپ، ناماز : رامزاندىكى قىيام توغرىسىدا مۇنداق دېگهن 
ئوقۇپ بېرىشىمدىن پهقهتال بۇ نامازنىڭ بۇ قىيامنىڭ سىلهرگه پهرىز بولۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرىشىم، قورقىشىم 

  .مالىك، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ىقمىغان، كېيىن ئهسلىگه كهلگهنشۇنىڭ ئۈچۈن چ(توسىدۇ، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇمرهت . 3462
مهن بۈگۈن كېچه ئىككى كىشىنى كۆردۈم، ئۇالر ماڭا كېلىپ قولۇمدىن تۇتۇپ، مېنى : مۇنداق دېگهن 
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كىشى ئولتۇرىدۇ، ئۇنىڭ بېشىدا  پاكىز ئۇلۇغ بىر جايغا ئاپاردى، بۇ جهرياندا ناگاھان بىر –مۇقهددهس، پاك 
يهنه بىر كىشى قولىدا ئىلمهك تۆمۈرنى ئامبۇرنى تۇتۇپ تۇرىدۇ، تۆمۈرنى ئۇنىڭ ئىڭىكىدىن، زاڭىقىدىن 
سېلىپ، ئاغىزىنى يېرىپ، گهدىنىدىن چىقىرىۋاتىدۇ، ئاندىن ئۇنى چىقىرىپ، يهنه بىر تهرىپىگه سېلىپ، 

تىپ شۇنداق قىلىپ بولغۇچه يهنه بىر تهرىپى ساقىيىپ، ئهسلىگه يهنه گهردىنىدىن چىقىرىۋاتىدۇ، بىرنى يىر
كېلىدۇ، ئاندىن يهنه شۇنداق قىلىدۇ، مهن بۇ نېمه ئىش دېسهم، ئۇالر مېڭىۋهرگىن دېدى، مهن ئۇالر بىلهن 
بىرگه ماڭدىم، ناگاھان ئۇياندا بىر كىشى ئوڭدا ياتىدۇ، بېشىدا بىر كىشى قولىدا تاشنى تۇتۇپ تۇرىدۇ، تاش 

ىلهن ئۇنىڭ بېشىغا ئۇرۇپ، بېشىنى يېرىپ، يهنجىۋاتىدۇ، تاش يۇمىالپ كهتسه، تاشنى ئېلىش ئۈچۈن ب
بېرىپ تاشنى ئهكهلگىچه ساقىيىپ بولىدۇ، ئاندىن يهنه شۇنداق ئۇرۇپ قىيىنايدۇ ، مهن بۇ نېمه ئىش؟ 

ېلىنغان بىر ئۆي، ئازگال دېسه، ئۇالر ماڭغىن دېدى، مهن بىلله ماڭدىم، ناگاھان ئۇياندا تونۇرغا ئوخشاش س
تۇرىدۇ، ئۈستى تار، ئاستى كهڭرىدۇر، ئۇنىڭ ئاستىغا ئوت يېقىلىپتۇ، ئۇنىڭدا نۇرغۇن يالىڭاچ ئهرلهر، ئايالالر 

ده، ئۇالر  –كۆيۈۋېتىپتۇ، ئوت ئۇلغايسا، ئۇالر ئۈستىگه كۆتۈرۈلۈپ چىقىپ كېتهي دېگهنده ئوت پهسلهيدۇ 
غىيىدۇ، مهن بۇ نېمه ئىش دېسهم، ئۇالر مېڭىۋهرگىن دېدى، مهن ئۇالر يهنه ئاستىغا چۈشۈپ، ئوت يهنه ئۇل

بىلهن ماڭدىم، ناگاھان ئۇياندا قانالر ئاقىدىغان بىر ئۆستهڭ تۇرىدۇ، ئۆستهڭ ئىچىده بىر كىشى 
تۇرىدۇ،ئۆستهڭنىڭ قىرغىقىدا ئالدىغا تاش دۆۋىلىۋالغان بىر كىشى تۇرىدۇ، ئۆستهڭ ئىچىدىكى كىشى قىرغاققا 

پ كېتىش ئۈچۈن يېقىن قالغاندا قىرغاقتىكى كىشى ئۇنىڭ ئاغىزىغا تاش ئېتىپ، چىققىلى قويمايدۇ، چىقى
ئۇ كىشى ئۆز جايىغا قايتىپ كېتىدۇ، ئۇ دائىم شۇنداق قىلىپ تۇرىدۇ، مهن بۇ نېمه ئىش دېسهم، ئۇالر 

ڭ بىر باغ تۇرىدۇ،  بۇ مېڭىۋهرگىن دېدى، مهن ئۇالر بىلهن بىرگه ماڭدىم، ناگاھان ئۇياندا ياپيېشىل چو
باغدا ناھايىتى چوڭ بىر تۈپ دهرهخ بار بولۇپ، بۇ دهرهخنىڭ كۆتىكىده بىر شهيخ ، قېرى كىشى ئولتۇرىدۇ، 
ئهتراپىدا نۇرغۇن سهبىي بالىالر بار ئىكهن، ناگاھان ئۇنىڭغا يېقىنال بىر جايدا بىر كىشى تۇرىدۇ، ئۇنىڭ 

دهك، ئوتنى يهنه يېقىپ، ئۇلغايتىپ، قىزىقلىق گرادۇسىنى زىياده ئالدىدا ئوت باردۇر، بۇ كىشى دائىم دىگى
قىلىپ تۇرىدىكهن، ئاندىن ئۇالر مېنى بىر دهرهخنىڭ ئۈستىگه يۇقىرى ئۆرلىتىپ، مېنى بىر ھويلىغا 
كىرگۈزدى، مهن ئۇنىڭدىن گۈزهلرهك ھويلىنى كۆرۈپ باقمىدىم، ناگاھان بۇ ھويلىدا نۇرغۇن قېرى، ياش 

ر بالىالر بار ئىكهن، ئۇالر مېنى بۇ ھويلىدىن ئېلىپ چىقىپ، يهنه بىر دهرهخدىن ئۆرلىتىپ، كىشىلهر ئايالال
ياش كىشىلهر بار ئىكهن،  –بالدۇرقىدىن گۈزهلرهك، ئهۋزهلرهك بىر ھويلىغا ئهكىردى، بۇ قورۇدا نۇرغۇن قېرى 
ايالرنى نۇرغۇن نهرسىلهرنى مهن ئۇالرغا ئىككىڭالر مېنى بۈگۈنگىچه خېلى كۆپ تاۋاپ قىلدۇرۇپ، نۇرغۇن ج

بىرلهپ سۆزلهپ خهۋهر قىلىڭالر دېدىم، ئۇالر، بولىدۇ،  –كۆرسهتتىڭالر، ئهمدى مهن كۆرگهن ئىشالرنى بىر 
قۇالق سال، ئهمما سهن كۆرگهن تۇنجى ، يهنى ئاغزى، ئېڭىكى يېرىلغان كىشى بولسا، يالغانچى، كاززاپ 

سۆز ئۇنىڭدىن ئېلىنىپ، پۈتۈن ئۇپۇققا ئهتراپالرغا تارقاپ  ئىدى، ئۇ بىر يالغاننى سۆزلىسه، بۇ يالغان
كېتهتتى، بۇ كاززاپقا سهن كۆرگهن شۇ ئازاب تا قىيامهت كۈنىگىچه شۇنداق قىلىنىدۇ، ئاندىن كېيىن 
قىيامهتتىن كېيىن ئالالھ خالىغان ئازابالرنى قىلىدۇ، ئهمما سهن كۆرگهن ئوڭدا ياتقان بېشى يېرىلۋاتقان 

پارا قۇرئاننى يادا بىلىپ تۇرۇپ، كېچىسى قىيامدا  30ئالالھتاال قۇرئاننى بهرگهن يهنى  كىشى بولسا،
تۇرمايدىغان، كۈندۈزى قۇرئان ئىچىدىكى يوليورۇقالرغا ئهمهل قىلمايدىغان كىشى بولۇپ، سهن كۆرگهن شۇ 

ئهمما سهن كۆرگهن ئازاب، قىيامهت كۈنىگىچه بولۇپ تۇرىدۇ، ئاندىن كىيىن بۇمۇ ئالالھقا تاپشۇرۇلىدۇ، 
تونۇردىكى كىشىلهر، زىناخورالر بولۇپ، بۇالرمۇ شۇنداق بولىدۇ، ئهمما سهن كۆرگهن قاندىن بولغان ئۆستهڭ 

ئاندىن كېيىن قهبرىسىدىن (ئىچىدىكى كىشى بولسا، جازانه، ئۆسۈم يىگۈچىدۇر، بۇمۇ شۇنداق ئازابلىنىدۇ، 
كۆرگهن دهرهخ كۆتىكىدىكى قېرى شهيخ بولسا،  ئهمما سهن) جىن چېپىلىپ قالغان ساراڭدهك قوپىدۇ

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بولۇپ، ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى كىچىك بالىالر ئىنسانالرنىڭ بارلىق كىشىلهرنىڭ 
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ئهمما، سهن كۆرگهن ئوت ) يۇقىرىدا ئۆلۈپ كهتكهن كىچىك بالىالرغا ئۇ كېپىل دېگهن (بالىلىرىدۇر، 
سهن تۇنجى بولۇپ . باشقۇرغۇچى مالىك خازىندۇر، ئاشۇ بولسا، دوزاختۇر يېقىۋاتقان كىشى بولسا، دوزاخنى

كىرگهن ھويال بولسا، بارلىق مۆمىنلهرنىڭ ھويلىسى جهننهتتۇر، كېيىنكى ھويال بولسا، مهخسۇس 
شېھىدلهرنىڭ قارارگاھىدۇر، يهنى جهننهتتۇر، مهن بولسام، جىبرىئىل ماۋۇ كىشى مىكائىل، بولىدۇ، ئاندىن 

اڭا بېشىڭنى كۆتۈرۈپ قارا دېدى،  مهن بېشىمنى كۆتۈرۈپ قارىسام، ناگاھان بۇلۇتنىڭ تۇرقىدهك ئۇالر م
ئۈستۈن بىر مهنزىلنى كۆردۈم، ئۇالر ماڭا، ئهنه شۇ بولسا، سېنىڭ ھويالڭ، قارارگاھىڭ دېدى، مهن ئۇالرغا 

ئۆمۈر قالدى، سهن تېخى ئۇنى مېنى قويۇۋېتىڭالر، بىر كىرىپ باقاي دېسهم، ئۇالر ھهقىقهتهن ساڭا ئازغىنه 
مۇكهممهل تۈگهتمىدىڭ، ئهگهر سهن ئۇ ئۆمۈرنى كهمىل تۈگهتسهڭ، بۇ ھويالڭغا چوقۇم كىرىسهن دېدى، 

ئازدىن باردۇر، بۇ ھهدىسنىمۇ يۇقىرىقىدهك  –ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، باشقا كىتابالردا ئاز 
  .دوزاخ تهتقىقاتى –، بۇ جهننهت تهتقىق قىلىپ، ھۆكۈم چىقىرىپ كۆرۈڭالر، چۈنكى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3463

ئابدۇلمۇتهللىپ بىلهن ھهنزهلهت ئىبنى راھىبنى مهن پهرىشتىلهرنىڭ ھهمزه ئىبنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن )نامازدىن بۇرۇن پهرىشتىلهر يۇغانيهنى بۇالر شېھىد بولغان، (يۇغىنىنى كۆردۈم، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  لىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىئىبنى مهسئۇد . 3464

  .قاناتلىق كۆردۈم، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ 600مهن جىبرىئىلنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋئهبۇ ھۈرهيره . 3465
مهن جهئفهر ئىبنى ئهبۇ تالىپنى جهننهتته خۇددى پهرىشتىدهك ئىككى قانات بىلهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .پهرىشتىلهر بىلهن بىرگه ئۇچۇپ يۈرگىنىنى كۆردۈم، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس .3466
مهن پهرۋهردىگارىم ئهززه ۋه جهلله يهنى رهببىمنى كۆردۈم، ئهھمهد توپلىغان، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

دۈم دېيىلگهن، باشقا ھهدىسلهرده كۆردۈم، ئهڭ سهھىھ، ھاكىم توپلىغان بىر ھهدىستىمۇ مهن رهببىمنى كۆر
توغرا، ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا كۆردى دېسه .گۈزهل كۆردۈم دېگهن ، خېلى كهڭرىدۇر، ئالالھ قادىردۇر

بوھتان چاپلىغان بولىدۇ دېدى، بىز كۆردى دېمىدۇق، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۆزى كۆردۈم 
يهت، سهھىھ ھهدىسلهر بىلهن ئالالھ قادىردۇر، كۆرسهتسه كۆرسىتهلهيدۇ، ئالالھنىڭ دېدى، ئاندىن بىز ئا

ئوخشىشى يوق، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم كۆرۈپتۇ دېدۇق، ھهم شهكسىز ئىشهندۇق، 
ىدۇ دهپ ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوق، ئالىمالر ئهقىده كىتابالردا ئالالھنى چۈشىده كۆرۈش، ئىنسانغا مۇمكىن بول

تهبىر بهرگهن، ئهبۇ ھهنىفه نهچچه قېتىم كۆرگهنلىكىنى يهنى چۈشىده، دىلىدا كۆرگهنلىكىنى يازغان، 
ئهھمهد رهھمهھۇلالمۇ شۇنداق، ئهمما، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ بۇ ھهدىسدىكى مهقسهت 

بىلهن كۆرگهندۇر، توغرىسىنى ئالالھ  ، چۈشىده ئهمهس، ئوڭىدا ئويغاق تۇرۇپ پېشانىسىدىكى ئىككى كۆزى
  !كۈنى جهننهتته جامالىنى كۆرسهتكهي، ئامىن ئۆزى بىلىدۇ، ئالالھنىڭ ئوخشىشى يوقتۇر، ئالالھ بىزلهرگه قىيامهت
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  ىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلئهلى . 3467

مهن بىر ياش يىگىت بىلهن ياش گۈزهل قىزچاقنىڭ بىلله تۇرغىنىنى كۆرۈپ، ئۇالرغا شهيتاننىڭ : دېگهن 
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ئهر بىلهن يات ئايال خالىي بىلله  :مهقسهت(زىيانكهشلىكىدىن ۋهسۋهسىدىن خاتىرجهم بواللمىدىم، 
  .ىرمىزى توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ت) بولمىسۇن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3468

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ر مهن ئىنسان، جىنالردىن بولغان شهيتانالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۇمه: مۇنداق دېگهن 
  .قاچقانلىقىنى كۆردۈم، ئىبنى ئهدى توپلىغان، ھهسهن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايئهبۇ ھۈرهيره . 3469

مهن، دوزاخ ئىچىده ئهمرۇ ئىبنى ئامىر خۇزا ئىينىڭ ئۈچهيلىرىنى سۆرهپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يۈرگهنلىكىنى كۆردۈم، ئۇ تۇنجى بولۇپ سائىبه بهھىيرهت ئىسىملىك تۆگىنى ھارام قىلىۋېلىش، بۇتقا ئاتاش 

ئهھمهد، بهيھهقى ) تۇنجى بولۇپ بۇددا دىنغا ئاساس سالغۇچى(كىشىدۇر، قائىدىسىنى يولغا قويغان 
  .توپلىغان، سهھىھ
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ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3470

مهن دوۋزاخ ئىچىده ئهمرۇ ئىبنى لوھىيه ئىبنى قۇمئهت ئىبنى خهندهپنى يهنى بهنىي : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .كهئبىنىڭ قېرىندىشىنىڭ، ئۈچهيلىرىنى سۆرهپ يۈرگهنلىكىنى كۆردۈم، مۇسلم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3471
ساالمالرنى كۆردۈم، ئهيساغا كهلسهك، ئۇ مهن ئهيسا، مۇسا، ئىبراھىم ئهلهيھىس: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

قىزىلغا مايىل بۇغداي ئۆڭلۈك، بۈدره چاچ، چچى ئۇزۇن مۈرىسىگىچه، كۆكسى كهڭ ئىكهن، ئهمما مۇساغا 
كهلسهك، بۇغداي ئۆڭلۈك، ئۇسقانلىق، چېچى مۈرىسىگه چۈشكهن، گوياكى ئۇ، زىتتى قهبىلىسىنىڭ 

بۇخارى ) مهن ئوخشايمهن(، ساھىبىڭالرنى يهنى ماڭا قاراڭالر، ئهرلىرىدىن ئىكهن، ئهمما ئىبراھىمغا كهلسهك
  .توپلىغان، سهھىھ، بۇالرنى مىئراج كېچىسى كۆرگهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3472

مهن چۈشۈمده مهككىدىن خورمىلىق بىر زىمىنغا ھىجرهت قىلىپ چۈش كۆرۈپتىمهن، گۇمانىم : دېگهنمۇنداق 
باردى، ناگاھان ئۇ يهسرىپ دىيىلىدىغان مهدىنه ئىكهن، مهن گه دېگهنئۇ زىمىن يهمامه ياكى ھهجهرمىكى 

يهنه مۇشۇ چۈشۈمده قىلىچنى چېپىپ، شىلتىپ كۆرۈپتىمهن، قىلىچنىڭ باش تهرىپى سۇنۇپ كهتتى، 
ناگاھان ئۇ مۆمىنلهرگه ئوھۇد كۈنى يهتكهن مۇسىبهت ئىكهن، ئاندىن يهنه بىر قېتىم چاپتىم، شىلتىدىم، 

ىراق ھالهتكه قايتتى، مانا بۇ، ئالالھ تائاال بىزگه ئاتا قىلغان غهلىبه، مهككىنى ئىشغال قىلىچ بۇرۇنقىدىن ياخش
قىلىش، مۆمىنلهرنىڭ توپلىشىپ، يىغىلىشى ئىكهن، مهن بۇ چۈشۈمده كالىنى كۆردۈم، ئالالھ بىلهن 

لهر ئىكهن، قهسهمكى، بۇ ياخشىلىقتۇر، ناگاھان ئۇ ئوھۇد كۈنىدىكى مۆمىنلهردىن بىر نهچچه نهپهر كىشى
ناگاھان ياخشىلىق بولسا، ئالالھتئاال بىزگه كهلتۈرۈپ بهرگهن ياخشىلىقالر ئىكهن، بهدرى كۈنىدىن كېيىنكى 
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  .ئالالھ بىزگه ئاتا قىلغان راستچىل ساۋاب ئىكهن، ئهجىرىمىز ئىكهن، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه ھارام . 3473
مهن چۈشۈمده مۇشۇ دېڭىزنىڭ يۈزىده خۇددى پادىشاھالر تهختىده ئولتۇرغاندهك خاتىرجهم، : دېگهنمۇنداق 

كىيىن بۇ ئايال شۇ قوشۇن ئىچىده (ىلىدىغان قهۋىملهرنى كۆردۈم، تاشا سهپهر قىلىدىغان جىھاد ق –كهڭ 
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) شېھىد قىلىنىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3474
مهن چۈشۈمده خۇددى چاچلىرى چۇۋۇق، قارا تهنلىك بىر ئايالنىڭ مهدىنىدىن چىقىپ، : مۇنداق دېگهن 

 مۇھهيئهتكه چۈشكىنىنى كۆردۈم، ئاندىن مهن بۇ چۈشۈمگه ھهقىقهتهن مهدىنىنىڭ ۋاباسى شۇ جايغا
  .يۆتكىلىپتۇ دهپ تهبىر بهردىم، بۇخارى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنهس . 3475
مهن چۈشۈمده گوياكى مهن بۈگۈن كېچه ئۇقبه ئىبنى راپىئنىڭ ھويلىسىدا تۇرىمهن، ماڭا : مۇنداق دېگهن 

ۈن ئىبنى تابهنىڭ خورمىلىرىدىن خورما كهلتۈرۈلدى، بۇ چۈشۈمگه مۇنداق تهبىر بهردىم، ھهقىقهتهن بىز ئۈچ
بۇ دۇنيادا يۇقىرى كۆتۈرۈلۈش، يۈكسهكلىك بولىدىكهن، ئاخىرهتتىكى ياخشى ئاقىۋهت بىز ئۈچۈن 

پاكىز بولۇپتۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان،  –بولىدىكهن، ھهقىقهتهن دىنىمىز پاك 
  .سهھىھ، يۈكسهكلىك راپىئدىن ئاقىۋهت ئۇقبهدىن پاكلىق تابهتدىن ئېلىنغان
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3476
ى مهن پۇختا قورغان ئىچىده تۇرىمهن، ۋه بىر كالىنىڭ مهن چۈشۈمده گوياك: مۇنداق دېگهن 

بوغۇزالنغانلىقىنى كۆردۈم، ھهقىقهتهن پۇختا قورغان، مهدىنه، كاال بولسا، بىر نهچچه نهپهر مۆمىن دهپ 
  .چۈشهندىم، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئۇ ياخشلىقتۇر، ئهھمهد، نهسهئى، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3477
مىنى سهير قىلدۇرۇلغان كېچىسى مۇسانى كۆردۈم، ئۇ ئېگىز ، ئۇسقانلىق، بۇغداي : هسهللهم مۇنداق دېگهن ۋ

ئۆڭلۈك، بۈدىر چاچ ئىكهن، خۇددى شهنۇئهت كىشىلىرىگه ئوخشاپ كېتىدىكهن، ئهيسانى كۆردۈم، 
ۈزهل كىشى ئىكهن، ئوتتۇرىھال نورمال رهڭگىى قىزىل بىلهن ئاقلىققا مايىل، چېچى مۈرىسىگه چۈشكهن، گ

  .مهن بۇ كېچه دوزاخ باشقۇرغۇچى مالىكنى ۋه دهججالنى كۆردۈم، ئهھمهد بىلهن بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3478

اھان مهن ئهبۇ تهلھهنىڭ ئايالى مهن چۈشۇمدهئۆزۇمنى جهننهتكه كىرىپ كۆرۈپتىمهن، ناگ: دېگهنمۇنداق 



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

648 

رۇمهيسانىڭ يېنىدا تۇرىمهن، ئاندىن كېيىن مهن ئالدىم تهرهپته بىر كىشىنىڭ ماڭغان ھهرىكهت ئاۋازىنى 
ئاڭالپ ئى جىبرىئىل بۇ كىم؟ دېسهم، ئۇ، ماڭا بۇكىشى بىالل دېدى، مهن شۇ جايدا ئاق قهسىرنى كۆردۈم، 

قهسىر كىمنىڭ؟ دېسهم، ئۇالر ئۇمهرئىبنى خهتتاپنىڭ دېدى، ئىچىگه ئۇنىڭ ئالدىدا بىر قىزچاق تۇرىدۇ، بۇ 
ئۇمهر ! ئى ئۇمهر(كىرىپ قاراپ بېقىشنى ئىراده قىلدىم يۇ، كىيىن سېنىڭ كۈندهشلىكىڭنى ئهسلهپ كىرمىدىم، 

ئهھمهد، بهيھهقى ) رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ سىلىدىنمۇ كۈندهشلىك قىالرمهنمۇ يا رهسۇلۇلالھ دهپ يىغالپ كهتتى
  .قاتارلىقالر توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدئهبۇ دهردائى . 3479
ئالالھ يولىدا بىر ئاي جىھادنىڭ تهييارلىقىنى قىلىش، پۈتۈن زامان روزا تۇتقاندىن : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ياخشىدۇر، كىم، ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش ئۈچۈن ئات توقۇپ، تهييارلىق قىلغان ھالدا ئۆلۈپ كهتسه، چوڭ 
ئاخشام يېتىپ تۇرىدۇ،  –شدىن ئهمىن بولىدۇ، ئۇنىڭ رىزقى جهننهتتىن ئهتىگهن قورقۇنجدىن قاتتىق چۆچۈ

قىيامهت كۈنى ئالالھتاال ئۇنى تېرىلدۈرۈپ قوپارغانغا قهدهر ئۇ كشىگه مۇجاھىدنىڭ . ئۇ رىزىقلىنىپ تۇرىدۇ
  .جىھادقا تهييارلىق قىلغۇچنىڭ ئهجىرى، مۇكاپاتى يېتىپ تۇرىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3480

قىيامدا ئالالھ يولىدا بىر كۈن ئۇرۇشقا تهييارلىق قىلىش بىر ئاي روزا تۇتقاندىن كېچىلىرى : دېگهنمۇنداق 
  .تۇرغاندىن ياخشىراقتۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
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هللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ س رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان . 3481
ئالالھ يولىدا بىر كۈن جىھادقا تهييارلىق قىلىش، بىر ئاي روزا تۇتقاندىن كېچىلىرى قىيامدا : دېگهنمۇنداق 

تۇرغاندىن ئهۋزهلدۇر، كىم جىھاد تهييارلىقى ئىچىده ئۆلۈپ كهتسه، قهبره ئازابىدىن ساقلىنىدۇ، قىيامهت 
  .تى ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھكۈنىگىچه ئۇنىڭ ئهمهللىرى مۇكاپا
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھلى ئىبنى سهئىد سه. 3482
ئالالھ يولىدا بىر كۈن جهڭ تهييارلىقى پۈتۈن  دۇنيادىن بۇ دۇنيانىڭ ئۈستىدىكى : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

پۈتۈن دۇنيادىن ئۇنىڭدىكى  بارلىق نهرسىلهردىن ياخشىراقتۇر، بىرىڭالرنىڭ جهننهتتىكى قامچىسىنىڭ ئورنى
ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش ئۈچۈن ) چۈنكى، ئۇ جهننهتكه كىرگهنلىك بولىدۇ(نهرسىلهردىن ياخشىراقتۇر، 

كېلىشى پۈتۈن دۇنيادىن ئۇنىڭ ئىچىدىكى نهرسىلهردىن ياخشىراقتۇر،  –ئاخشام بېرىپ  بهندىنىڭ ئهتىگهن
  .ئهھمهد، بۇخارى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان . 3483

كۈندۈز ئۇرۇش تهييارلىق قىلىش، بىر ئاي روزا تۇتقاندىن كېچىلىرى  –الھ يولىدا بىر كچه ئال: دېگهنمۇنداق 
قىيامدا تۇرغاندىن ياخشىراقتۇر، ئهگهر مۇجاھىد تهييارلىق قىلغان ھالدا ئۆلۈپ كهتسه، ئۇخلىماقچى بولغان 
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 –هبرىدىكى سوراق ئهمهللىرى ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭغا جهننهتتىن رېزىق يېتىپ تۇرىدۇ، ئۇ ق
  . سۇئالدىن ئازابدىن ئهمىن، خاتىرجهم قىلىنىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 3484  ) ���� ( q��A �	 4�  ��<� '� 3	'�A$� d')9/ TRV� 3I ) � �� (M�0�[ \� �   
ھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3484

كهم بىر تۈركۈم كىشىلهر باركى، چاچلىرى چۇۋۇق ئىشىكلهردىن  –كهمدىن : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قوغلىنىدۇر، ئىتتىرىلىدۇ، ئهگهر بۇ كىشى ئالالھقا قهسهم قىلسا، ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجاۋهت قىلىپ، 

سهھىھ، ئهنه شۇنداق ئهۋلىياالر  سورىغىنىنى بېرىپ، قهسىمىگه ۋاپا قىلدۇرىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغام،
  .بۇ رهزىل دۇنيادا قارشى ئېلىنمايدۇ، رهت قىلىنىدۇ

..3485 4`� �/ 4�  s�m�	 L ³Z 8	9[ ��0 L s9[	 L j�  �i´ B L ³ �i/	 L j�  �m15 B L s�m�	 L j�  �R5 B L v � 3I
 j�  ;��Z $ 	'r/ ?� $@[	I ?� 	�D	Y ?� 	�D$V ?� v�Rg	 �_��	 $@�1/ $[	L� ?��Z $*@¨ ? ; L ¤' G �g� L ®�'� n�z	 L ®�'5 n@(5 3I

 Å�< .�£, n�,	 L s$�� G9, L Å�< 9[	 L ®^� >@e ) ��4  P (O$@  ��	 �    
يھى ×رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3485

ماڭا ياردهم بهرگىن ماڭا قارشى ياردهم بهرمىگىن، ماڭا نۇسرهت ! تتى، ئى رهببىمۋهسهللهم مۇنداق دۇئا قىال
ئامال كۆرسهتكىن، زىينىمغا  –ئاتا قىلغىن، ماڭا قارشى نۇسرهت ئاتا قىلمىغىن، مهن ئۈچۈن چاره 

زۇلۇم  كۆرسهتمىگىن، مىنى ھىدايهت قىلغىن، ماڭا ھىدايهت توغرا يولنى ئاسان قىلغن، ماڭا تاجاۋۇز قىلغان
مېنى سىلىگه شۈكۈر قىلغۇچى سىلىنى ئهسلهپ ! قىلغان كىشىگه قارشى ماڭا ياردهم بهرگىن، ئى ئالالھ

،زىكرى ئېيتقۇچى، سىلىدىن قورققۇچى سىلىگه ئىتائهت قىلغۇچى، سىلىگه بويسۇنۇپ، ئاھ ئۇرۇپ، تهۋبه 
ىمنى يۇيۇپ تازىلىسىال، دۇئايىمنى قىلىپ قايتقۇچى قىلسىال، ئى رهببىم تهۋبهمنى قوبۇل قىلسىال، گۇناھلىر

ئىجاۋهت قىلسىال، ھۆججىتىمى مۇقىم قىلىپ بهرسىله، قهلبىمنى توغرا، ھهق يولغا ھىدايهت قىلسىال، تىلىمنى 
توغرىالپ رۇسلىسال، ھهق سۆز قىلىدىغان قىلسىال، قهلبىمنىڭ ھىقده ھهسهدلىرىنى سۇغۇرۇپ چىقىرۋهتسىله، 

  .ىتاب يهنى ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھئهھمهد، ھاكىم، تۆت ك) ئامىن(
 3486  ) ���� ( I'+`�	 3	'*�	 >�� ?�Z j�  �5 L ³ �+z	 3I ) q (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3486
هببىم، مهن ئۈچۈن بارلىق گۇناھلىرىمنى مهغپىرهت قىلسىال، تهۋبهمنى قوبۇل قىلسىال، ئى ر: دېگهنمۇنداق 

  .ھهقىقهتهن سىلى بهكمۇ تهۋبىنى قوبۇل قىلغۇچى، مهغپىرهت قىلغۇچى، ئىبنى ماجه تولىغان، سهھىھ
 3487  ) ���� ( q��A �	 4�  ��<� '� �� ���0 B �0�� 8Y 3I ) I	b@�	 (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3487
كهم ئاز ئۇچرايدىغان چاچلىرى چۇۋۇق، كونا جونداق كىيىملىك  –كهمدىن : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئالالھقا قهسهم ھاقارهتلىنىپ، قارشى ئېلىنمايدىغان قېقلىپ سوقۇلۇپ يۈرىيدىغان كىشى باركى، ئهگهر ئۇ 
قىلسا، ئالالھ ئۇنىڭ دوئاسىنى ئىجاۋهت قىلىپ سورىغىنىنى بېرىپ، قهسىمىگه ۋاپا قىلدۇرىدۇ، بهزار 

  .توپلىغان، ئالىمالر بۇ ھهدىسنى زاھىد، ئهۋلىياالرغا دهلىللهيدۇ، سهھىھ
 3488  �_��	 BZ �/$�< �/ �� ��� �{$< 3I L d'2	 BZ �/$�� �/ �� ��� �{$� 3I ) q (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3488
نۇرغۇن روزا تۇتقۇچىالر باركى، ئۇالر ئۈچۈن روزىدىن پهقهت ئاچ، ئۇسسۇز : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نۇرغۇن قىيامدا تۇرۇپ،ناماز ئوقۇغۇچىالر  قالغاندىن باشقا نىسىۋه، ئهجىر يوق، ئۇالر ئاچ قالغىنى قالغان،
يهنى «باركى، ئۇالرنىڭ كېچىلىك قىياملىرىدىن پهقهت، ئۇيقۇسىزلىق، ھارغىنلىقدىن باشقا نهرسه يوق، 

ئىبنى ماجه » نىيهت، ئىخالسى يوق، تائام ھارام بولسا، ئهمهلنى كۆيدۈرسه، رىيا قىلسا شۇنداق بولىدۇ
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  .توپلىغان، سهھىھ
 3489  )����  ( .12	 � .�	9�9�	 ��B n�u/ �u  3I ) 9R, ��	 (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3489
شۇمبىلىرى ئىگىلىپ تۇرغان  –ئىبنى دهھداھ ئۈچۈن جهننهتته نۇرغۇن شاخ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 .ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھخورمىالر بار، 
3490  ·rR�	 L d'2	 �/$�� �/ �w� �{$� 3I L �_��	 �/$�< �/ �w� �{$< 3I ) �� ( �  ��	 �  ) E[ P �� (M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر، ئهبۇ ھۈرهيره . 3490

نۇرغۇن كېچىلىرى قىيامدا تۇرغۇچىالر بار، ئۇنىڭ نىسىۋىسى قىيامدىن : دېگهننداق ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇ
پهقهت ئۇيقۇسىزلىقتۇر، نۇرغۇن روزا تۇتقۇچىالر باركى، ئۇالرنىڭ نىسىۋىسى روزىدىن پهقهت ئاچ، ئۇسسۇز 

ېلىۋېلىپ، يهنى رىيا قىلىپ، ئهمهللىرىنى كۆيدۈرۈپ، غهيۋهت قىلىپ، كىشىلهرنىڭ ھهققىنى ئ(قېلىشتۇر، 
  .تهبرانى، ئهھمهد، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ئازار بېرىپ، نىسىۋىسى تۈگهيدۇ

 3491  ) ���� (&$< p� .�$g�	 > �,A �@�	 &'� 9R� &',��	 s$5� $�� '� �,'0 jQ� �	 ��I ) : $/ ��-,$) ?�I KZ WgI	
 M'�1�	 &$� )  ( Iu1a	 ��	 9[b�	 � �� ( ���	 � N,�/  
ئالالھ : دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ، دىنھھهسهن بهسرى رهھمهھۇلال. 3491

تائاال قېرىندىشىم يۈسۈفكه رهھمهت قىسۇن، ئهگهر مهن شۇنىڭدهك تۈرمىده ئۇزۇن سوالنغاندىن كېيىن، 
هتكهن بوالتتىم، لېكىن، ئۇ مۇنداق ئهلچى ماڭا كهلسه، دهرھال چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇپ، تۈرمىدىن چىقىپ ك

سهن خوجايىن، پادىشاھىڭغا قايتىپ بېرىپ، سوراپ باققىن، ئايالالرنىڭ ئىشى ھالى قانداق «دېدى، 
  .ئهھمهد بىلهن ئىبنى مۇنزىر توپلىغان، سهھىھ) مهخسهت، ئۇ بهكمۇ سهۋرىچان، تهمكىن ئىكهن(» ئىشتۇر
 3492  ) ��� (L� �1`) ��i5 	��/	 �	 ��I  ���) >i, ) �[ (N,�/ ���	L ��� �   

رهسۇلۇلالھ  رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھهسهن بهسرى  ،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنئهنهس . 3492
سۆزلىسه، ياخشى سۆزلهپ ئهجىر ئالىدىغان، پۇرسهتنى : دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ىدىغان ياكى جىم، سۈكۈتته تۇرۇپ، ئاپهتتىن ساالمهت قالىدىغان غهنىيمهت بىلىپ، ياخشى سۆلهرنى قىلىۋال
  .كىشىگه ئالالھ تائاال رهھمهت قىلىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

 3493  ) ��� ( $R�I� �mR�	 n@< 4�� 	��/	 �	 ��I ) �� ! G (�  ��	 �   
الھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3493

ئهسىر نامىزىدىن بۇرۇن تۆت رهكئهت ناماز ئوقۇغان كىشىگه ئالالھ تائاال رهھمهت قىلىدۇ، ئهبۇ : دېگهنمۇنداق 
  .داۋۇد، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن

 3493$__gL � ��� >�� "h) >�m) �5��/	 ¾(0� L 4�m) n���	 �/ �$< NgI �	 ��I  >�m) n���	 �/ >/$< M��/	 �	 ��I L �$a	
 �$a	 �_gL � >��� S� "h) 4�m) $_gL# >w(0� L ) P �� " G �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3494
از ئوقۇغان ئايالنى ئويغۇتۇپ قويسا ئاندىن ئايالىمۇ ناماز كېچىسى قىيامدا تۇرۇپ، نام: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئوقۇغان، ئهگهر قوپقىلى ئۇنىمىسا يۈزىگه سۇ چېچىپ ئويغاتقان ئهرگه ئالالھ رهھمهت قىلىدۇ، كېچىسى 
قىيامدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇغان ئېرىنى ئويغۇتۇپ قويسا، ئېرىمۇ ناماز ئوقۇغان، ئهگهر قوپقىلى ئۇنىمىسا، يۈزىگه 

چېچىپ ئويغاتقان ئايالغىمۇ ئالالھ تائاال كۆپتىن كۆپ رهھمهت قىلىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، سۇ 
  .ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

  3495 4�*<	 	YZ $�� 4�< 	YZ $�� |�*V	 	YZ $�� d$� 	YZ $�� 	9@  �	 ��I ) q § (3$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رجابىر . 3495
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نهرسه ساتقاندا، نهرسه سېتىۋالغاندا قهرىز ئادا قىلغاندا، قهرزنى يهنى ئېلىشنى تهلهپ : دېگهنمۇنداق 
قىلىپ، سۈيلهپ بارغاندا، كهڭ قورساق بولۇپ، كىشىلهرگه ئاسانلىق تۇغدۇرىدىغان كىشىگه ئالالھ تائاال 

  .قىلىدۇ، بۇخارى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھرهھمهت 
 3496 ���) �', �  >i, L� �1`) 	yQ &$< 	9@  �	 ��I ) PI$@a	 ��	 (N,�/ "	�  \� �� 9�$Q �   

دىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ھخالىد ئىبنى ئهبۇ ئىمران رهھمهھۇلال. 3496
غهنىيمهت ئالغان ، ياخشى سۆز قىلىپ، ئهجىر ئالغان ياكى يامان سۆز ياخشىلىقنى سۆزلهپ : دېگهن

يهنى سۆزلىسهڭ، ياخشى سۆز (قىلىشدىن سۈكۈتته تۇرۇپ، ساالمهت قالغان كىشىگه ئالالھ رهھمهت قىلىدۇ، 
  .ئىبنى مۇبارهك توپلىغان، ھهسهن) قىل ياكى سۈكهتته جىم تۇر

 3497  ) ��� (i, L� �1`) &$< 	9@  �	 ��I ���) > ) H�F�	 '�� (./$/� \� �   
بۇ ھهدىسنى ئهبۇششهيىخ، ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن توپلىغان بولۇپ، ئۇستىدىكىگه . 3497

  .ئوخشاشتۇر، ھهسهن
 3498 	uD L 	uD MI', �/ $_*r(,� >1D .06 	uD L 	uD s�DY� 9(� $�N) �	 ��I ) G � �� (·{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  الھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلئائىشه . 3498
پاالنى سۈرىدىن مهن  –ئالالھ تائاال پاالنىغا رهھمهت قىلسۇن، ھهقىقهتهن ئۇ ماڭا پاالنى : دېگهنمۇنداق 

اۋۇد، پوكۇنى ئايهتنى ئهسلىتىپ قويدى، ئىسمىگه سالدى، ئهھمهد، ئهبۇ د –چۈشۈرۈپ قويغان، پاالنى 
  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 3499 �/'< �/ ML�e � '[ L BZ $�@� q9R� �	 TR� $/ L 909V �DI KZ 8L-0 "$D $�'� �	 ��I ) P (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3499

الھ تائاال لۇت ئهلهيھىسساالمغا رهھمهت قىلسۇن، ھهقىقهتهن ئۇ كۈچلۈك قوشۇنغا ئال: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
لېكىن، ئۇ بۇنى سهزمهي كاشكى مېنىڭ كۈچلۈك جهمهتىم بولغان (كۈچلۈك ياردهمچىگه ئېرىشكهن ئىدى، 

 –ئالالھ تائاال لۇتدىن كىيىن پهقهت ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ ئېسىل نهسهبلىك يۈز ) دهپ سالغان! بولسا ھه
  .ابرۇيلۇق، باي كىشىلىردىنال پهيغهمبهر ئهۋهتتى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهنئ

 3500  ) ���� ( ~m) 	u[ �/ ��D-� 8YL� 9< 4,'/ �	 ��I ) � �� (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3500

ئالالھ تائاال مۇسا ئهلهيھىسساالمغا رهھمهت قىلسۇن، ھهقىقهتهن  :گهنېئۇچراپ مۇنداق دۋهسهللهم  ئهزىيهتكه 
  .ئۇ بۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئهزىيهتلهرگه ئۇچراپ، سهۋره قىلغان ئىدى، ئهھمهد،بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

  3501 �^R�	 �@�$� �/ |��� ~� '� 4,'/ 4�  L $1��  �	 .�I ) P " G ($@�	 G	# \� � 8GIL :3$^R�	  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇبهي ئىبنى كهئبى . 3501

ئالالھنىڭ رهھمىتى بىزگه ۋه مۇساغا : دېگهنۋهسهللهم، مۇسا بىلهن خىزىرنىڭ قىسسىسى توغرىسىدا مۇنداق 
غارايىپالرنى  –اھى خىزىردىن نۇرغۇن، ئاجايىپ بولسۇنكى، ئهگهر مۇسا يهنىمۇ سهۋرى قىلغان بولسا، ھهمر

  .باۋرى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ). بىزگىمۇ بۇ سۆزلهپ بېرىلهتتى(كۆرگهن بوالتتى، 
 3502  ) ���� ( ��; ��w� '� L n{$��	 	LGI ) " H5 �� (�i��	 >1� �	'� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىھاۋائ بىنتى سهكهن . 3502
قۇرۇق قول (سائىلنى قوينىڭ ئۈكلهنگهن پاقالچىقىنى بىرىپمۇ بولسا قايتۇرۇڭالر، : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئهھمهد، نهسهئى، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ) قايتۇرماڭالر
 3503  ) ���� ( $_Rg$�/ KZ 4�*(�	 	LGI )� ! � (3$g �   

ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلگهن شېھىدالرنى كىشىلهر  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3503
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مىيىتلهرنى، شېھىدالرنى ئۆز : دېگهنيۆتكىمهكچى بولغاندا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .سهھىھجايىغا قايتۇرۇڭالر، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، 

 3504  ) ���� ( ��YZ ng��	 KZ ng��	 &',I ) G (�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3504

كىشىنىڭ يهنه بىر كىشىگه چاقىرىپ، ئهلچى ئهۋهتشى، ئۆيگه كىرسهڭ بولىدۇ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .نى، رۇخسىتىدۇر، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان سهھىھئىز دېگهن
 3505  ) ���� ( ¥'+m�	 n�Q �/ nQ95 p�$�F�	 |IA sZ q9�� j�+� 8u�	') �$1 A$� 	LY$� L $_1�� 	'�I$< L �i)'+� 	'�I
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لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3505

سهپلىرىڭالرنى زىچ قىلىڭالر، ئارىلىقنى يېقىن قىلىپ تۇز تۇرۇڭالر، مۇره، بويۇنالرنى باراۋهر : دېگهنمۇنداق 
تهڭشهپ، تۈز تۇرۇڭالر، جېنىم ئىلىكىده بولغان زات، ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ھهقىقهتهن مهن شهيتانالرنى 

زىسىدهك كىرىۋالغىنىنى كۆرىۋاتىمهن، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، سهپلهر ئارىسىغا خۇددى قوينىڭ قو
  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 3506 9�	'�	 £, � 3��	 £, L 9�	'�	 $�I � 3��	 $�I ) P ! ( L�  ��	 �  ) I	b@�	 (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  نىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىئىبنى ئهمرۇ، ئىبنى ئۇمهر . 3506

ئانىنىڭ رازىلىقىدا، رهبنىڭ كايىشى، غهزىپى ئاتا  –رهبنىڭ رازىلىقى، ئاتا : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .تىرمىزى، ھاكىم، بهزار توپلىغان، سهھىھ )ئاتا ئانا رازى رهب رازى(ئانىنىڭ كايىشى، غهزهپ قىلىشىدا بولىدۇ،  –

 3507I � 3��	 $�I $_r£, � �r£, L �09�	'�	 $� ) �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3507

ئانىنىڭ  –غهزىپى، كايىشى، ئاتا . ئانىنىڭ رازى بولۇشىدا  –رهبتائاالنىڭ رازىلىقى، ئاتا : دېگهنمۇنداق 
ئانىالرمۇ شهرىتكه، تهلهپكه اليىق  –لېكىن، ئاتا «پ، كايىشىدا بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، نارازى بولۇ

بولۇشى الزىم، ئۇالرمۇ ئاخىرهتكه تۇرۇشى، بۇ دۇنياغا ئهمهس، ئۇ دۇنياغا رازى بولۇشى الزىم، ھهق يولىدا 
ئانا كېرهك؟ ساھابىالردهك، بالىلىرىنى، ماللىرىنى، جانلىرىنى ئاتىشى الزىم، بىزگه زادى قانداق ئاتا  

  »ئانا كېرهك –تابىئىنالردهك ئاتا 
 3508  ) ���� ( $_*� $[$�I ¡  �i@�	 vR0¡  ) � (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3508
جىم، سۈكۈتته ) تارتىنغانلىقتىن(ازى بولۇشى، قىز بالىنىڭ توي قىلىشىغا بولغان ر: دېگهنمۇنداق 

تۇرۇشدۇر، بهيھهقى توپلىغان سهھىھ، ئهگهر ئۇ رهت قىلىپ، ئۇنىمىسا، مهجبۇر نىكاھ ئوقۇلمايدۇ، بۇنداق 
  .نىكاھ رهت قىلىنىدۇ

 3509  ) ���� ( 9@  �� ��	 $� j�I $/ ®/A >��I ) P (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇئىبنى مهسئۇد . 3509

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممه ئابدۇ ئۈممىتىم ئۈچۈن رازى بولغان نهرسىگه مهنمۇ رازى : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بولدۇم، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، يهنى بۇ كىشى، ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد شۇ بولۇپ، رهسۇلۇلالھ 

ئهلهيھى ۋهسهللهم ئۇنىڭ ئىلمىغا، ھۆكۈمىگه، ھىدايىتىگه رازى بولغان، قۇرئاننى ئۇنىڭدىن  سهللهلالھۇ
  .دېگهن، سۆز قىلسا، تهستىقالپ ئىشىنىڭالر دېگهنئېلىڭالر 

 3510 ngI ��� �zI L �� �+`0 "� n@< H���	 } "$�/I ���  nQG ngI ��� �zI L j�  nm0 ��) q91  !�DY ngI ��� �zI
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3510
دۇرۇت، ساالم يوللىمىغان  –مهن ئالدىدا، ھوزۇرىدا، تىلغا ئېلىنسام، ماڭا دۇئايى : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
قىممىتىنى بىلمىگهن، ئۆزى  –ۇم تىقىلسۇن، رامىزان ئېيى كىرىپ، ئاندىن ئۇنىڭ قهدىر كىشىنڭ بۇرنىغا ق

ئۈچۈن مهغپىرهت قىلىنماي، بۇ ئاي چىقىپ كهتكهن كىشىنىڭ بۇرنىغىمۇ قۇم تىقىلسۇن، ئۆز نهزىرىده ئاتا 
ى قېرىپ قالغان ئانىسى ئۇنى جهننهتكه ئهكىرهلمىگهن كىشىنىڭ يهن –ئانىسى قېرىپ قالغان، ئهمما، ئاتا  –

ئانىسىغا ياخشىلىق قىلمىغان، شۇ سهۋهبلىك جهننهتكه كىرهلمىگهن كىشىنىڭ بۇرنىغا قۇم، تۇپراق  –ئاتا 
تىقىلسۇن، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ ئىشالر شاپائهتكه رهھمهت، مهغپىرهتكه، جهننهتكه 

  !يهتكۈزگهچكه كۆڭۈل بۆلۈڭالر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3511
تۇپراق تىقىلسۇن،  –ن، بۇرنىغا قۇم بۇرنىغا قۇم تىقىلسۇن، بۇرنىغا قۇم تىقىلسۇ: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئانىسى ھهر ئىككىلىسى ياكى بىرسى قېرىپ قالىدۇ، ئاندىن  –بۇ شۇنداق بىر كىشىكى، ئۇنىڭ نهزىرىده ئاتا 
ئانىسىغا ياخشلىق قىلماي، جهننهتكه كىرهلمهيدۇ، شۇنداق كىشىنىڭ بۇرنىغا قۇم تىقىلسۇن،  –بۇ كىشى ئاتا 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) ا، جهننهتكه كىرهتتىئهگهر ياخشىلىق قىلغان بولس(
 3512  ) ���� (.eNe �  ��(�	 W)I : ��*c f� Åm�	 �  L ¾(�*�0 f� �{$1�	 �  L �~0 f� ��(  4�  3'�`a	 "'1Â	 �  ) ��
 P G (� L j�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهتئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئۇمهر . 3512
خاتالىقنى يازىدىغان قهلهم ئۈچ كىشىدىن كۆتۈرۈلۈپ كهتتى، ئهقلىغا : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

مهغلۇبىيهت يهتكهن، ئهقىلدىن ئاداشقان مهجنۇن، ساراڭ ساقايغانغا قهدهر قهلهم كۆتۈرۈلدى، ئۇخالپ 
كىچىك باال ئىھتىالم بولۇپ، بالىغ بولغانغا قهدهر قهلهم كۆتۈرلۈپ قالغۇچى، ئويغانغانغا قهدهر، سهبىي، 

بۇ ھهدىس سوت مهھكىمىسىنىڭ بۇ ئۈچ كىشى . كهتتى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
  .توغرىسىدا ھۆكۈم چىقىرىشقا بهكمۇ مۇناسىۋهتلىك، بۇالر جىنايهتسىز

.eNe �  ��(�	 W)I : ¾(�*�0 f� �{$1�	 �  ~i0 f� Åm�	 �  L �~0 f� 4�*@a	 �  L ) P q ! (j�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 3513

ئۇخالپ قالغۇچى، ئويغانغانغا قهدهر، مهجنۇن، ساراڭ، ساقايغانغا قهدهر، كىچىك، سهبى باال چوڭ : دېگهن
بۇالرغا گۇناھ، جىنايهت ياكى قىاللمىغان ئىشالر (غانغا قهدهر بۇ ئۈچ كىشىدىن قهلهم كۆتۈرلۈپ كهتتى، بول

  .تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) گۇناھ يېزىلمايدۇ
 3514�Ne �  ��(�	 W)I :n(R0 f� q'*Ra	 �  L �F0 f� Åm�	 �  L ¾(�*�0 f� �{$1�	 �  ) P q ! ( � j�   

بۇ ھهدىسنىمۇ تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ماجهلهر، ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىڭ يولىدىن توپلىغان . 3514
بولۇپ، يۇقىردىكىگه ئوخشاش باال چوڭ بولۇپ، ياش بالىالر قاتارىدا بولغانغا، ساراڭ، مهجنۇن ئهقىل 

  .قىاللىغانغا قهدهر دىيىلگهن، سهھىھ
 3515  ) ���� (¾+�� : W�L ) ��(  "$�'e � :���  	'[�i*,	 $/ L "$��1�	 L -r%	 ®/� �  W)I  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان . 3515
ئۈممىتىمدىن خاتالىق، ئۇنتۇپ قېلىش، مهجبۇرالنغان ئىش كۆتۈرۈۋېتىلدى، تهبرانى : دېگهنمۇنداق 

شۇنىڭ ئۈچۈن خاتاالشقان مۇجتهھىدگه بىر ئهجىر بىرىلىۋېرىدۇ، خاتالىقى ئهپۇدۇر،  .توپلىغان، سهھىھ
ئىچىپ سالسا، روزا سۇنمايدۇ، مهجبۇرالنغاندا زۆرۈرىيهت يۈزىسىدىن رۇخسهت،  –ئۇنتۇپ قېلىپ، نهرسه يهپ 

  .ھۆكۈم چىقىرىلدى، بۇ ھهدىس چوڭ قائىدىدۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3516

مهن سىدرهتۇلمۇنتاھاغا كۆتۈرۈلدۈم، ئۇنىڭ ئىنتىھاسى يهتتىنچى ئاسماندا ئىكهن، مىۋىلىرى : مۇنداق دېگهن 
تاۋاقلىرىدهك ئىكهن، قۇلىقى پىلنىڭ قۇلىقىغا ئوخشايدىكهن، ناگاھان تۆت بولسا، ھهجهر دېگهن جاينىڭ 

ئۆستهڭنى كۆردۈم، ئىككىسى زاھىرى ئاشكارا، ئىككىسى يوشۇرۇن، ئاشكارائىككىسى بولسا، نىل دهرياسى 
بىلهن فرات دهرياسى ئىكهن، يوشۇرۇن، باتىنى بولسا، جهننهتتىكى ئىككى ئۆستهڭ ئىكهن، ماڭا ئۈچ قهدهھ 

هلتۈرۈلدى، بىرىده سۈت، بىرىده ھهسهل، يهنه بىرىده بولسا ھاراق، مهي بار ئىدى، مهن سۈتنى ئېلىپ ك
  .ئىچتىم، ماڭا سهن ۋه سېنىڭ ئۈممىتىڭ ئىسالم دىنىنى تاللىدىڭالر دېيىلدى، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

 3517  ) ���� ($_�) $/ L $��9�	 �/ yQ �^+�	 $*RDI ) " ! (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3517

بامداتنىڭ ئىككى رهكهت سۈننهت نامىزى دۇنيادىن، دۇنيانىڭ ئىچىدىكى نهرسىلهردىن : مۇنداق دېگهن 
  .ياخشىراقتۇر، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 3518L�(» $¦ "$*+�+Q "$*RDI �D$��G .�(� �/ ���Z ��� ��  � 	u[ $¬90b0 "'�+15 L " ) PI$@a	 ��	 (M�0�[ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3518

همىلىنى سىلهر كىچىك سانايدىغان، نهپله زىياده سانايدىغان، كىشىنىڭ ئۆز ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
زىياده قىلىدىغان، يهڭگىل ئوقۇغان ئىككى رهكهت نامىزى ئۇ كىشىگه دۇنيارىڭالرنىڭ قېلىپ قېلىشىدىنمۇ 

ئىبنى ) يهنى قوبۇل بولغان ئىككى رهكهت نهپله ناماز دۇنيادىن ياخشى. (پۈتۈن دۇنيادىنمۇ ياخشىراقتۇر
  .مۇبارهك توپلىغان، سهھىھ

 3519  ) ���� (+5 PI$@/ �_V "$�/I.��� nD G$1/ 8G$10 L p�$�F�	 ��) 9+m5 L yR��	 3	'�� ��) E�`5 L .12	 3	'�� ��) �* : $0
 �m<� �F�	 jz$� $0 L ��[ y%	 jz$� ) �[ �� (ngI �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بىر ساھابه . 3519
رهك ئاي رامزاندا جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ، مۇبا: مۇنداق دېگهن 

شهيتانالرغا كويزا، كىشهن، تاقاق سېلىنىدۇ، ھهر كېچىسى بىر نىدا قىلغۇچى، ئى ياخشىلىقنى تهلهپ 
پ ئى يامانلىقنى تهلهپ قىلغۇچى، بولدى قىل، توختاپ قال ده! قىلغۇچى، بۇياققا كهل، ئالدىڭنى قىل

توۋالپ تۇرىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، شهيتانالرغا تاقاق سېلىنسىمۇ يهنىال كىشىلهر كۆنۈپ 
  .پهيلىدىن، ئادىتىدىن نهپسى شهھۋهتلىرىدىن گۇناھنى قىلىۋېرىدۇ –كهتكهن خۇي 

3520  ) ���� ( $�/	I "$D �D$�� "h) n� $�Z v� $�/I ) P q �� (O$@  ��	 �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نى ئابباس ئىب. 3520

ۋهسهللهم، ئوقيا ئېتىپ مهشىق قىلىۋاتقانالرغا ئى ئىسمائىلنىڭ بالىلىرى، ئېتىڭالر ھهقىقهتهن بوۋاڭالر 
جه، ھاكىم توپلىغان، ئهھمهد، ئىبنى ما. ئىسمائىلمۇ ئوقياچى ئىدى، ئوقيانى قارىغا ئېلىپ ئاتاتتى دېگهن 

  .، قارىغا ئاتىدىغان مۇجاھىد، جهڭچى بولۇش الزىمسهھىھ، قارىغا ئېتىشنى بىلىش، قارىغا ئېتىش مهيدانى بولۇش
 3521  ) ���� ( ��*; nD 4�  �g	L .R2	 �	LI ) " (.m+� �   

ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھهپسه . 3521
جۈمهگه ئهتىگهنده بۇرۇن بېرىش، ھهربىر ئېھتىالم بولغان بالىغ كىشىگه ۋاجىپتۇر، نهسهئى : مۇنداق دېگهن 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3522
 رهھىمدىل كىشىلهرگه رهھمان تابارهك ۋهتهئهال رهھىم قىلىدۇ، سىلهر زېمىندىكى كىشىلهرگه: مۇنداق دېگهن 

رهھىم بولسا، رهھمان دېگهن  –شهپقهت قىلىڭالر، سىلهرگه ئاسماندىكى زات رهھىم قىلىدۇ، سىله  –رهھىم 
رهھىم قىلسا، ئالالھ  –سۈپهتتىن شاخالپ چىققان، رهھمانغا بهكمۇ يېقىندۇركى ئۇنى ئۇالپ، سىله  –ئىسىم 

ىم ئۇنى ئۈزۈۋهتسه، ئالالھمۇ شهپقهت قىلىپ، رهھمىتىنى ئۇاليدۇ، يهتكۈزىدۇ، ك –ئۇ كىشىگه رهھىم 
  .ئۈزۈۋېتىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان سهھىھ

 3523 ���  4�m0 n+r�	 L $_1/ �$V T�� jV$a	 L M#$12	 ��Q �D	��	 ) q " �� (.@RV �� My`a	 �   
سۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ره رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇغهيرهت ئىبنى شۇئبهت . 3523

ئاتلىق كىشى جىنازىنىڭ ئارقىسىدا ماڭىدۇ، پىياده ماڭغانالر خالىغان : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ جايدا ماڭسا بولىدۇ، كىچىك بالىغىمۇ جىنازا نامىزى ئوقۇلىدۇ،

 3524"$�$r�V "$@D	��	 L "$r�V �D	��	  �DI .eN��	 L ) P ! G �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3524

يالغۇز ھالدا ئاتلىق سهپهر قىلغۇچى شهيتاندۇر، ئىككى كىشى سهپهر قىلسىمۇ ئۇالرمۇ : مۇنداق دېگهن 
شىپ ياكى كۆپ كىشى ماڭسا، مانا بۇالر ھهقىقى كارۋان ھېسابلىنىدۇ، ئهھمهد، شهيتاندۇر، ئۈچ كىشى بىرلى

ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، مهقسهت ، يالغۇز ماڭماي توپلىشىپ مېڭىڭالر، بولۇپمۇ 
  .ئۇرۇش مهزگىلىده بۇ بىخهتهرلىك ئۈچۈن

 3525$/� L $_+�Q jFk jV$a	 L M#$12	 ��Q y�0 �D	��	 4 90 L ���  4�m0 (��	 L $_1/ $@0�< $[I$�0 �  L $_1�k �  L $_/
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇغهيرهت . 3525
ئارقا، ئوڭ  –اڭىدۇ، پىياده ماڭغانالر جىنازىنىڭ ئالدى ئاتلىق كىشى جىنازىنىڭ ئارقىسىدا م: مۇنداق دېگهن 

سول تۆت تهرىپىده ماڭسا بولىۋېرىدۇ، يېقىن ماڭىدۇ، چۈشۈپ كهتكهن كىچىك تۆرهلمه بالىغىمۇ جىنازا  –
ئانىسى ئۈچۈن مهغپىرهت، رهھمهت سوراپ دۇئا قىلىنىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ  –نامىزى ئوقۇلىدۇ، بۇ بالىنىڭ ئاتا 

  .مىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھداۋۇد، تىر
 3526 M'@1�	 �/ 	�bg pR�I� L .*, �/ �bg Ì$m�	 ng��	 �/ .1��	 $0¸��	 ) q " § �� (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3526
دۇر، ئهھمهد، بۇخارى، 46/1ى، پهيغهمبهرلىكنىڭ سالىھ، ياخشى كىشىنىڭ ياخشى چۈش: مۇنداق دېگهن 

  .نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
  3527  ) ���� ( �� |�5 L� �/�a	 $[	�0 |�F@�	 j[ .1��	 $0¸��	 ) �0�g ��	 (�0�[ \� �   

ى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3527
ياخشى، راست چۈش، مۆمىن كۆرۈدىغان ياكى ئۇنىڭغا كۆرسىتىلىدىغان خۇش : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئىبنى جهرىير توپلىغان، سهھىھ) يهنى سۈره يۇنۇستىكى بېشارهتتۇر (بېشارهتتۇر ، 
 3528 M'@1�	 �/ 	�bg �0�F  L .�� �/ �bg .�$m�	 $0¸��	 ) I$^1�	 ��	 (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بنى ئۇمهر ئى. 3528
پارسىدىن بىر پارسىدۇر ، ئىبنى نهججار  25سالىھ، ياخشى چۈش، پهيغهمبهرلىكنىڭ : مۇنداق دېگهن 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر، ئىبنى ئابباس . 3529

دهن بىر پارسىدۇر ، ئهھمهد، ئىبنى 70ياخشى چۈش پهيغهمبهرلىكنىڭ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3530  ) ���� ( M'@1�	 �/ 	�bg pR�I� L .*, �/ �bg .�$m�	 $0¸��	 ) § ( 9�R, \� �  ) � ( M�0�[ \�L L�  ��	 �  ) q �� (
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رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن ئهبۇ سهئىد، ئىبنى ئهمرۇ، ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ رهزىيىن، ئىبنى مهسئۇد . 3530

ياخشى چۈش، : ۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن رهسۇل رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
پارىدىن بىر پارسىدۇر ، بۇ ھهدىسنى بۇخارى، مۇسلىم، ئهھمهد، ئىبنى ماجه، تهبرانى  46پهيغهمبهرلىكنىڭ 

بىرىگهدهرجىده ئوخشاشمايدۇ، شۇنىڭ  –توپلىغان، بۇ بهك سهھىھ، مۇسۇلمانالر، مۆمىنلهر، مۇتتهقىيلهر بىر 
  .گىچه دېيىلگهن70دىن  25ۈچۈن بۇ ئ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  لىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىئهبۇ قهتاده . 3531
ياخشى چۈش ئالالھ تهرهپتىن بولىدۇ، ئېھتىالم بولۇش يهنى چۈشىده جىنسى مۇناسىۋهت : مۇنداق دېگهن 

قىلىش، شهيتان تهرهپتىن بولىدۇ، بېرىڭالر ياقتۇرمايدىغان نهرسىنى كۆرسه، ئويغانغان چاغدا سول تهرىپىگه 
ۋهتسۇن، ئالالھقا سېغىنىپ كۆرگهن چۈشىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلىسۇن، شۇنداق قىلسا  ئۈچ قېتىم تۈكۈرۈ

  .ئۇ چۈش زهرهر يهتكۈزهلمهيدۇ، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 3532 L qI$�0 �  T+1��) $U�V $_1/ q�i) $0¸I |�I �) "$r�F�	 �/ �'��	 $0¸��	 L �	 �/ .�$m�	 $0¸��	 "$r�F�	 �/ �$� Y'R*��
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3532

تهرهپتىن يامان چۈش شهيتان تهرهپتىن بولىدۇ، كىم ياقتۇرمايدىغان ياخشى چۈش ئالالھ : مۇنداق دېگهن 
يامان چۈش كۆرسه، سول تهرىپىگه ئۈچ قېتىم تۈكۈرۈۋهتسۇن، ئالالھقا سېغىنىپ شهيتاندىن پاناھ تىلىسۇن، 
ھهقىقهتهن ئۇ،چۈش ئۇ كىشىگه زهرهر يهتكۈزهلمهيدۇ، يامان چۈشنى ھېچ كىشىگه خهۋهر قىلمىسۇن، ئهگهر 

چۈش كۆرسه، خۇش بېشارهت ئالسۇن، ئۇنى پهقهت ئۆزى ياخشى كۆرۈدىغان كىشىگىال سۆزلهپ  ياخشى
  .بهرسۇن، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 3533 "Z L 9�� 4�  �$V "Z $_m(��) �@^R5 $0¸I �D9�� |�I 	Yh) "$r�F�	 �/ �0'� L �+1�	 T09� L �	 �/ |�F@) .eNe $0¸��	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3533
، يهنه بىرى چۈش ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ، بىرى ئالالھ تهرهپتىن خۇش بېشارهتتۇر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

نهپسى پهيدا قىلغان دىلدىكى، كۆڭۈلدىكى كهسپى ئىشتۇر، ئۈچىنچىسى بولسا، شهيتاننىڭ قورقىتىشىدۇر، 
بېرىڭالر ئۆزىنى خۇرسهن قىلىدىغان چۈشنى كۆرسه، خالىسا بىرهر كىشىگه، دوستىغا سۆزلهپ بهرسۇن، ئهگهر 

رمهي، دهس تۇرۇپ، تاھارهت ئېلىپ ناماز ئۇ ياقتۇرمايدىغان يامان چۈش كۆرسه، ھېچ كىشىگه سۆزلهپ به
كىشهننى ياخشى  –ئوقۇسۇن، مهن چۈشتىكى بويۇنغا سېلىنىدىغان تاقاقنى ياخشى كۆرمهيمهن، كويزا 

  .كۆرىمهن ، چۈنكى، بۇنىڭ تهبىرى، دىندا مۇستهھكهم تۇرۇشتۇر، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3534.eNe $0¸��	 :F�	 �/ n0L$� $_1/ L .*, �/ �bg $_1/ L �/$1/ � q	y) �*w(0 � ng��	 �� �_0 $/ $_1/ L �G6 ��	 "b��� "$r�

 M'@1�	 �/ 	�bg pR�I� ) q (?�$/ �� ¥'  �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهۋىف ئىبنى مالىك . 3534
خىل بولىدۇ، بىرى ئادهم بالىلىرىنى غهم قىلدۇرۇش ئۈچۈن شهيتاننىڭ چۈش ئۈچ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ۋهھىمىسى قورقىتىشىدۇر، يهنه بىر خىلى بولسا، كىشىنىڭ ئويغاق چاغدىكى غهم قىلغان، كۆڭۈل بۆلگهن 
ئۈچىنچىسى بولسا، ) كهسىپنى ياكى مهھبۇبىنى كۆرىدۇ «ئىشلىرى بولۇپ، بۇنى ئۇ كىشى چۈشىده كۆرىدۇ ، 

  .دىن بىر  بولغان، ياخشى چۈشتۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ46هرلىكنىڭ پهيغهمب
 3535 |�I 8Y L� G	L 4�  BZ $_m(5 B L >R<L !~  	Yh) ~R5 X $/ �{$� ngI 4�  $0¸��	 ) q G (�0#I \� �   

ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ رهزىيىن . 3535
چۈش تهبىر بېرىلمىسىال كىشىنىڭ ئۈستىده ئۇچۇپ يۈرىيدۇ، تهبىر بېرىلگهن : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ھامان يۈز بېرىدۇ، چۈشنى پهقهت يېقىن دوستقا ياخشى كۆرىدىغان كىشىگه ياكى رهئىي، كۆز قاراش ئىگىسى 
سۆزلهپ بهرمهڭالر، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه  بولغان، دانا ئالىمالرغا سۆزلهپ بېرىڭالر، باشقىالرغا قااليمىقان

  .توپلىغان، سهھىھ
 3536 $eNe ��g��	 "$r�F�	 �/ �$� uR*��� L $eNe qI$�0 �  Em@��) �[�i0 $U�V �D9�� |�I 	Yh) "$r�F�	 �/ ���	 L �	 �/ $0¸��	

 ���  "$D 8u�	 �@1g �  &'�*�� L ) q (G$*< \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  يهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىئهبۇ قهتاده . 3536
ياخشى چۈش، ئالالھ تهرهپتىن، ئىھتىالم بولۇش شهيتان تهرهپتىن بولىدۇ، بىرىڭالر : دېگهنمۇنداق 

ىنغان، ياقتۇرمايدىغان چۈشنى كۆرسه، سول تهرىپىگه ئۈچ قېتىم تۈكۈرۈۋېتىپ، ئالالھقا سېغىنىپ لهنهت قىل
قوغالنغان شهيتاندىن ئۈچ قېتىم پاناھ تىلىسۇن، ياتقان تهرىپىدىن باشقا تهرىپىگه يۆتكىلىپ ياتسۇن، ئىبنى 

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
3537  ) ���� ( ��Q� ¢�  � ng��	 .�$r*,	 $���	 SI� "Z L �/� ng��	 "$�5Z n�/ $[$�G� $�$� "'R@, L "$1e	 $���	 ) �� (�	~�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى . 3537

ئىشىكى باردۇر، ئهڭ تۆۋىنى بولسا، كىشىنىڭ ئۆز  72گۇناھتۇر،  72جازانه، ئۆسۈم بولسا، : دېگهنمۇنداق 
مۈلكىگه، يۈز  –شىنىڭ مال ئانىسى بىلهن زىنا قىلغاندهك،چوڭ گۇناھتۇر، ھهقىقهتهن كىشىنىڭ، قېرىندى

ئابرۇيىغا تاجاۋۇز قىلىشى، زۇلۇم قىلشى،ئۇنۇڭ يۇزىنى سېتىشى ئهڭ چوڭ جازانه، ئۇسۇم قىلغانلىق  –
  .بولىدۇ، ئهۋسهتته بار، سهھىھ

 3538  ) ���� ( $�$� "'R@, L .eNe $���	 ) q (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلئىبنى مهسئۇد . 3538

تۈرلۈك گۇناھتۇر، يهڭگىلى يۇقىرىدا  73ئىشىكتۇر، يهنى  73جازانه، ئۆسۈم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .دېيىلدى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3539�a	 ng��	 ¢�  $���	 SI� "ZL �/� ng��	 �i10 "� n�/ $[��0� $�$� "'R@,L .eNe $���	 ��)P(G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3539

خىل گۇناھ قىلغانلىق بولىدۇ، ئهڭ يهڭگىلرهكى،  73ئىشىكتۇر،  73جازانه، ئۆسۈم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئابرۇي، ئىناۋىتىنى  –مۇسۇلمان كىشىنىڭ يۈز  كشى ئانىسىنى نىكاھىغا ئالغاندهك بولىدۇ، ھهقىقهتهن

  .تۆكۈش، يۈزنى سېتىش، ئهڭ چوڭ جازانه ھېسابلىنىدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 3540  ) ���� ( ?�Y n�/ P�F�	 L $�$� "'R@, $���	 ) I	b@�	 (G'R�/ ��	 �   

سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3540
تۈرلۈك گۇناھتۇر، شېرىك كهلتۈرۈشمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر،  70جازانه، ئۆسۈم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

خىل گۇناھ قىلغان بولىدۇ، ياكى بۇ گۇناھنىڭ  73، 70بهزار توپلىغان، سهھىھ، جازانه، ئۆسۈم يېگۈچى 
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ۆپ بولغاندهك، جازانه، ئۆسۈمنىڭمۇ تۈرى كۆپتۇر، خىل ئىشىكى، يولى بولىدۇ، خۇددى شېرىكنىڭ تۈرى ك 73
  .ھهممىسى گۇناھى كهبىيردۇر

 3541  ) ���� ( �/� ng��	 �i10 "� $[��0� $�'� "'R@, $���	 ) q (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3541

گۇناھى كهبىيرىدۇر، ئهڭ يهڭگىلرهكى، كىشى ئانىسىنى  70جازانه، ئۆسۈم : گهن ۋهسهللهم مۇنداق دې
بۇ قاتتىق تهھدىتدىن ، جازانه، . نىكاھالپ ئالغاندهك ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 . ئۆسۈم قاتتىق ھارامدۇر، قۇرئاندىمۇ دوزاخ ۋهده قىلىنغان
3542  ) ���� (��D "Z L $���	  n< KZ ym5 �*@<$  "h) ) P (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3542

جازانه، ئۆسۈم گهرچه كۆپهيگهندهك تۇرسىمۇ، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ئازلىققا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 . ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھھهتتا يوقلۇققا ئايلىنىدۇ

3543  ) ��� ( WgI 	YZ ���^¦ E�� L �*�	G I9m� E�� ng��	 ) �� (9�R, \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3543

 .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن. ىقتۇركىشى ئۆز  تۆرىگه، ئالدى تهرىپىگه ئۆزى الي: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
3544  ���^¦ E�� '_) G$  } �*g$� ��Q "Z L ���^¦ E�� ng��	 ) ! (.+0u� �� �[L �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۋهھبى ئىبنى ھۈزهيفه . 3544 
اليىقتۇر، ئهگهر ئۇ بىرهر ھاجهت ئۈچۈن چىقىپ كىشى ئۆز ئورنىغا ئۆزى : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .كېتىپ، يهنه قايتىپ كىرسه، ئۆز ئورنىغا ئۆزى اليىق ھهقلىقتۇر، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 3545  ) ��� ( n�$  �/ �D9�� �w1��) ����Q �0G 4�  ng��	 ) ! G (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلئهبۇ ھۈرهيره . 3545
كىشى ئارىالشقان دوستىنىڭ دىنىدا بولىدۇ، بىرىڭالر قانداق كىشى بىلهن : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئارىلىشپ قانداق كىشى بىلهن دوست بولغىنىغا قاراپ باقسۇن، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن
 3546  ) ���� (>R1� $/ MI$+D �g��	  ) �$���	 " (90', �� 90�F�	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،شهرىيد ئىبنى سۇۋهيىد . 3546
كېسهك قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلۈش،  قىلىنغان زىنانىڭ  –رىجىم، چالما : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

نهسهئى، زىيائۇلمهقدهسى ) ا، ئاخىرهتته سۈرۈشته قىلىنمايدۇئىسالمي جازاغا تارتىلس(گۇناھىغا كاپارهتتۇر، 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3547  ) ���� ( ²�R�$� .(�R/ .1^V ����	 ) �� �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3547

  .ىم ئهرشىگه ئېسىلىپ تۇرۇپ داۋالىشىدۇ، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھرهھ –سىله : دېگهنمۇنداق 
 3548�	 &$< ����	 �/ .1^V ����	 : �*Rr< ?Rr< �/ L �*��L ?��L �/ ) § (·{$ L M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئائىشه . 3548
رهھىم، رهھمانتائاالغا يېقىن تۇرۇپ داۋالىشىدۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق  –سىله : دېگهنهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق ئ

سىنى ئۇلىغان كىشىگه رهھمىتىمنى ئۇالپ يهتكۈزىمهن، سىنى ئۈزۈۋهتكهن كىشىدىن مهنمۇ : دهيدۇ
  .ئۈزۈۋېتىمهن، يهنى رهھمىتىمنى ئۈزۈۋېتىمهن، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

3549. &'(5 ²�R�$� .(�R/ ����	 : �	 �Rr< vRr< �/ L �	 ���L v��L �/ ) � (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3549
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رهھىم قىلغان  –ىله رهھىم ئهرشىگه ئېسىلىپ تۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ، مىنى ئۇالپ، س –سىله : دېگهنمۇنداق 
  .ئالالھ ئۈزۈۋېتىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھكىشىگه ئالالھ رهھمىتىنى يهتكۈزىدۇ، مېنى ئۈزۈۋهتكهن كىشىدىن 

  ./$�(�	 �'0 KZ pR�5 L $R�5 �Q� L 	�bg E{N%	 p� ��() �bg .{$/ �	 91  .���	 ) I	b@�	 (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھئىبنى ئابباس . 3550

پارا بولۇپ، بارلىق خااليىق، مهخلۇقالر ئارىسىغا  100رهھمهت، ئالالھنىڭ نهزىرىده : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
پ رهھمهتنى قىيامهت كۈنىگه  رهھمهتكه اليق مۆمىنلهر ئۈچۈن ئېلى 99پهقهت بىر پارىنىال تهقسىم قىلدى، 

  .قويدى، بهزار توپلىغان، سهھىھ
 3551  ) ��� ( ��g� �/ 9@R�� $@�� 9V� �#��	 ) j $�(�	 (�	GI9�	 \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ دهردائى . 3551
رىزقى (هلهپ قىلىپ تۇرىدۇ، رىزقى بهندىنى ئۇنىڭ ئهجىلىدىنمۇ بهكىرهك ت: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .قوزائى توپلىغان، ھهسهن) تۈگهپ،ئاندىن ئهجهل كېلىدۇ
 3552  ) ���� ( MGB'�	 ��» $/ ��c d$���	 ) ! � ?�$/ (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3552
ھهر (شلىق، تۇغۇلۇش يهنى نهسهب ھارام قىلغان نهرسىلهرنى ھارام قىلىدۇ، ئىمىلدا: دېگهنمۇنداق 

  .مالىك، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئىككىلىسىده ئوخشاش بىر نهچچه كىشى ھارام
 3553�	 �$V T�� 3$���	 $� �'�0I$� �/ E0I$¨ �R/ 3$���$� nD'/ �	 .i{N/ �/ ?�/ 9 ��	)O$@  ��	 �  !  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3553
ئالالھنىڭ پهرىشتىلىرىدىن بۇلۇتقا مۇئهككهل بىر پهرىشتىدۇر، : دېگهنرهئده : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئالالھ خالىغان جايالرغا  ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئوتتىن بولغان قامچىالر بولۇپ، پهرىشته قامچا بىلهن بۇلۇتنى
  .ھهسهن) بۇ سۈره رهئدىنىڭ تهپسىرىدۇر(ھهيدهيدۇ، تىرمىزى توپلىغان، 

 3554  ) ���� ( Mb{$g Ó<��	 ) " (>�$e �� 90# �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى سابىت . 3554

مۈلۈكۈم ساڭا قالسۇن دىيىش،  –روقبا دۇرۇس يهنى مهن ئۆلسهم، بارلىق مال  :دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 3555  ) ���� ( 9�L $� !'k B ®�	 3'<��	 ) $��9�	 \� ��	 (90�� �   
هم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بۇرهيرهت . 3555

بىرمۇ بالىسى ئۆلمىگهچكه (كىشى بالىسى ئۆلۈپ كهتمىگهن ئايال كىشىدۇر،  دېگهنرهقوب : دېگهنمۇنداق 
  .ئىبنى ئهبۇددۇنيا توپلىغان، سهھىھ) شۇنداق ئاتالغان

 3556  ) ���� ( �� l�) B 8u�	 3'<��	 ) H5 (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  نىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىئهبۇ ھۈرهيره . 3556

ئۆزىدىن بۇرۇن بىرمۇ بالىسى ئۆلمىگهن، قىيامهتته ئالدىن  دېگهنرهقوب : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بۇخارى تارىخدا ) بىرمۇ بالسى ئۆلمىگهچ رهقوب دىيىلگهن(تهييارالنغان ئهجىرى بولمىغان كىشىدۇر، 

  .توپلىغان، سهھىھ
 35573'<��	 nD 3'<��	  $U�V �_1/ �9(0 X L !$) 9�L �� 8u�	 ) �� (ngI �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بىر ساھابه . 3557
رهقوب دىيىلىدىغان كىشى بالىلىرى بولسىمۇ، بىرمۇ بالىسى ئۆزىدىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتمىگهن : دېگهنمۇنداق 

  .ده، بالىلىرى ۋارىس بولىدۇ، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ–ۇ ئۆلىدۇ كىشىدۇر، ئ
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  3558 .i{Na	 �_@�m5 B n^�2	 �_R/ 8u�	 �D��	 ) ¿i�	 � �D$�	 (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3558

  .رما بار كارىۋانغا پهرىشتىلهر ھهمراھ بولمايدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھكولدۇ: دېگهنمۇنداق 
 3558 .i{Na	 �_@�m5 B n^�2	 �_R/ 8u�	 �D��	 ) ¿i�	 � �D$�	 (d ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3559
ى يهنى كهئبىدىكى ئۇل تاش بىلهن مهقام ئىبراھىم جهننهتتىكى ياقۇتالردىن ئىككى رۇكن: مۇنداق دېگهن 

  .ياقۇتتۇر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 3560  ) ���� ($_�) $/ L $��9�	 �/ n�)� �	 n�@, � ML9`�	 L .�L��	 ) " � (9R, �� n_, �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنسهھلى ئىبنى سهئىد . 3560
) كېلىش –يهنى جىھاد ئۈچۈن بېرىپ (ئاخشام مېڭىش،  –ئالالھ يولىدا ئهتىگهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .، بهيھهقى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھپۈتۈن دۇنيادىن دۇنيانىڭ ئىچىدىكى بارلىق نهرسىلهردىن ياخشىراقتۇر
 3561  ) ���� (3'D�/ �[��	  3'�; L ) �[ P (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3561
يهنى رهنىگه (گۆرۈگه، رهنىگه قويۇلغان ھايۋان مىنىلىدۇ، سېغىپ ئىچىلىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھھاكىم، ) ئالغۇچى مىنسه، سېغىپ ئىچسه دۇرۇس
  3562 $�'[�/ "$D 	YZ I9�	 �� 3�F0 L �*(+1� �D�0 �[��	 ) § (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3562
راجىتى بېرىلىپ ئاندىن شۇنىڭ گۆرۈگه، رهنىگه قويۇلغان ھايۋان نهپىقىسى، خى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

بهدىلىگه مىنىلسه بولىدۇ، يېڭىدىن تۇغقان يىلىنىده سۈت بار ھايۋان رهنىگه قويۇلسا بۇنىڭمۇ نهپىقىسى 
 .بېرىلىپ، سېغىپ ئىچىلسه بولىدۇ، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ

 3563  ) ���� ( �0�Qo .�I L �'(� $�	u  TR@5 �0��	 ) �) (�  �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇمهر . 3563

شامال (شامال بىر قهۋمگه ئازابنى قوزغاپ ئهۋهتسه، يهنه بىر قهۋملهرگه رهھمهتنى ئاپىرىدۇ، : مۇنداق دېگهن 
  .لىدۇدهيلىمى فىردهۋسته توپلىغان، سهھىھ، ئايهتتىمۇ شۇنداق كې) ئازاب ھهم رهھمهتتۇر

 3564  ) ���� ( �/ �$� 	Lu�R*,	 L $[yQ �	 	'�-,	 L $['@�5 N) $['*0�I 	Yh) 3	uR�$� ¤-5 L .���$� ¤-5 �	 �LI �/ �0��	
 $[�V ) P 9Q (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3564
شامال ئالالھنىڭ تهرىپىدىن بولغان روھىدىندۇر، ئۇ بهزىده رهھمهت ئېلىپ : م مۇنداق دېگهن ۋهسهلله

كهلسه، بهزىده ئازاب ئېلىپ كېلىدۇ، شامالنى كۆرسهڭالر، ئۇنى تىلالپ ئهيىبلىمهي، ئالالھدىن شامالنىڭ 
، ھاكىم، بۇخارى ئهدهپته ياخشىلىقىنى سوراڭالر، ئالالھقا سېغىنىپ شامالنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلهڭالر

پهرمانى دېگهن بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى، ئالالھ تائاال  –توپلىغان، سهھىھ، ئالالھنىڭ روھى دېگىنى ئهمىر 
  .قۇرئاننىمۇ روھ دېگهن ، ئالالھ ئالىمدۇر

  
 ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر»  #« 

  
 3565 9R5 B L $��� �	 PG	# ) " G § �� (� \� � �i  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهكىر . 3565
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ئالالھ تائاال ساڭا نامازغا بولغان ھېرىسمهنلىكىڭنى زىياده قىلسۇن، بۇندىن كېين بۇ ئىشنى : مۇنداق دېگهن 
  .د، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھئهھمه) يهنى رۇكۇدا تۇرۇپ ئالدىغا ماڭما( قايتا قىلمىغىن،

 3566  ) ���� ( �^+�	 d'�� KZ �$FR�	 p� $/ $_*<L �5'�	 j[ L MN� \I sG	# ) �� (Y$R/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاز . 3566

ا بىر نامازنى زىياده قىلىپ بهردى، ئۇ بولسىمۇ ۋىتىردۇر، ئۇنىڭ ۋاقتى خۇپتهن نامىزى رهببىم، ماڭ: دېگهن 
بىلهن سۈبھى يورۇغانچه بولغان ئارىلىقتۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ، ئالىمالر بۇ سهھىھ ھهدىسدىن ۋىتىر 

  .ۋاجىپتۇر دېگهن 
 3567  ) ���� (4�  $i�/ �� �	 9�I-) .0�< � �� $Q� ngI I	# &$() �*gI9/ :&$< = 90�5 �0� :&$() .0�(�	 qu[ � ³ $Q� : �� n[

&$< = $��5 .R� �/ ?��  :&$< �	 � �@�� s� BZ B : �*@@�� $D ?@�� �	 "� ?��Z �	 &',I sh) ) � 9Q �� (M�0�[ \� �   
ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3567

بىر كىشى مهلۇم بىر يېزىدىكى قېرىندىشىنى زىيارهت قىلىپ چىقىپتۇ، ئالالھ تائاال : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئۇنىڭ ئۆتىدىغان يولىغا بىر پهرىشتىنى كۆزهتچى قىلىپ قويۇپتۇ، پهرىشته ئۇ كىشىگه قهيهرگه ماڭدىڭ دهپ 

: رده بىر قېرىندىشىم بار، زىيارهت قىلىپ ماڭدىم دهپتۇ، پهرىشتهسوراپتۇ، ئۇ مېنىڭ بۇ يېزىدا ياكى شهھه
ئۇ كىشى ئۈچۈن ئۈستۈڭده قايتۇرىدىغان بىرهر ياخشىلىق بارمىدى؟ ياخشىلىققا جاۋاب قايتۇرۇپ چىقتىڭمۇ؟ 

ياق ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، ھهقىقهتهن مهن ئۇنى ئالالھ يولىدا ئالالھ رازىلىقى : دهپ سوراپتۇ، بۇ كىشى
ۈنال ياخشى كۆرىمهن دهپتۇ، پهرىشته ئۇنىڭغا ھهقىقهتهن مهن ساڭا ئهۋهتىلگهن، ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئۈچ

بولىمهن، ھهقىقهتهن سهن ئۇ قېرىندىشىڭنى ياخشى كۆرگهندهك ئالالھ تائاال سىنى ياىشى كۆرىدۇ دهپتۇ، 
 .ئهھمهد، مۇسلىم، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ

3568  ) ���� (b5 $@  I# $@� GG)$@z( �$0	 9R� 8� ) �[ �� I	b@�	 ( M�0�[ \� �  ) �[ I	b@�	 ( IY \� �  ) P �� ( ��@� � 
 8�_+�	 .��/ �� ) �� ( L�  ��	 �  ) �� ( L�  ��	 �  ) Q (.F{$  �   

الردىن رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ زهر ھهبىيب، ئىبنى مهسلىمهن، ئىبنى ئهمرۇ، ئائىشه . 3568
پات  –قېرىنداشلىرىڭنى پات : دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،

ھهپتىده بىر : كېلىپ يوقالپ زىيارهت قىلىپ تۇرغىن، دائىم كېلىۋالماي بىر نهچچه كۈنده بىر قېتىم مهسىلهن
لىسهن، بهزار، ئهۋسهت، بهيھهقى، تهبرانى، كهل، شۇنداق قىلساڭ، مۇھهببهتنى، دوستلۇقنى زىياده قى

  .گهنېبهسهرى دوستىڭنى ھهپتىده بىر قېتىم يوقلىغىن دھاكىم، خهتىبۇلغبهغداد توپلىغان، سهھىھ، ھهسهن 
 3569  ) ��� ( .D'F� '� L ?��  qI# ) P �� " �� (d'DA	 �� .�, �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت سهلمهن ئىبنى ئهكۋهئ . 3569
 ئۈستۈڭدىكى كۆڭلهك، رىدالىرىڭنى گهرچه  شوخا بىلهن بولسىمۇ تۈگمىلىۋالغىن،: گهنېۋهسهللهم مۇنداق د

  .تۇگمىلهپ ئېتىۋالغىن، ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
  3570T)��	 L '`��	 �/ �{$m�� M�_� �r+�	 M$D#  MNm�	 9R� $[	G� �/ L .�'@(/ M$D# j_) MNm�	 n@< $[	G� �/ pD$��� .R� L

 !$<9m�	 �/ .<9� j_) ) E[ < (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3570

روزا تۇتقۇچىنى لهغۋه، قۇرۇق سۆزلهردىن گۇناھ،  رامىزاندىكى سهدىقه، پىتره،: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
غهيبهتلهردىن پاكاليدۇ، مىسكىنلهرگه تائام بولىدۇ، كىم ئۇنى روزا ھېيت نامىزىدىن بۇرۇن ئادا قىلسا، ئۇ 
قوبۇل قىلىنىدىغان زاكات، سهدىقه پىتره بولىدۇ، كىم ئۇنى نامازدىن كىيىن ئادا قىلسا، ئۇ سهدىقىلهردىن 

  .لىدۇ، لېكىن، سهدىقه پىتره ئادا تاپمايدۇ، دارىقۇتنى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھبىر سهدىقه بو
3571 )���� (yRV �/ d$� L� �´ �/ d$� p��a	 �/ 4��� L �DY 9@  L �� ���/ nD 4�  ¢�) �r+�	 M$D# )E[ P <( �  ��	 �   
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ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3571
سهدىقه پىتىره ھۆر بولسۇن، قۇل بولسۇن ئهر بولسۇن ياكى ئايال بولسۇن، مۇسۇلمانالردىن : دېگهنمۇنداق 

بۇغداي ئۈچ جىڭ، قوناق، (ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه پهرىزدۇر، بىر سا خورما ياكى بىر سا ئارپا بېرىدۇ، 
 . دارىقۇتنى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) ئارپا ئالته جىڭ بولىدۇ

 3572  ) ���� ( �(, �$+V L �R� �$R� �b/# ) I	b@�	 ² (IY \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر . 3572

كېسهللهرگه شىپا بولىدۇ، ئهبۇ شهيبه بهزار  زهمزهم سۈيى، تائام ئورنىدا تائام بولىدۇ،: دېگهنمۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3573  ) ���� ( ?�a	 �0I �cI L �9�	 "'� ��'� 4/90 ./$�(�	 �'0 ¤-0 '[ L BZ �	 � ��i0 ��D �/ ��� ��h) �_{$/9� �['�/#
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىنئابدۇلالھ ئىبنى سۇئلهبه . 3573
ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن شېھىدالرنى قانلىرى بىلهنال يۇماي،يۆگهپ : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

قويۇڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ يولىدىكى جاراھهت قىيامهت كۈنى قان ئاقتۇرغان ھالدا كېلىدۇ، رهڭگى قاننىڭ 
ئالالھ يولىدا . ئهنبهرنىڭ خۇشپۇرىقىدا بولىدۇ، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ –سا، مىسكه رهڭگىده، پۇرىقى بول

ئۆلتۈرۈلگهن شېھىدالر يۇيۇلماي قويۇلىدۇ، يۇيۇلۇپ ناماز چۈشۈرۈلسىمۇ بولىدۇ، چۈنكى، ھهمزه بىلهن 
  .ھهنزهلهتنى پهرىشتىلهر يۇغان

 3574  ) ���� ( �gI� L "# ) ��4  �� P (��< �� 90', �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇۋهيىد ئىبنى قىيىس . 3574

نهرسه جىڭالپ بهرسهڭ ياكى ساتساڭ، ئېغىرراق تارتىپ بهرگىن، يهنى : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى ھهببان، تۆت كىتاب توپلىغان، سهھىھ. كۆپرهك
 3575  )�� �� ( �w1�	 p1�R�	 $�# ) �� 9R, ��	 (��0'�	 �� .(�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھۇۋهيرىس ئهلقهمهت ئىبنى . 3575
  .ئىككى كۆزنىڭ زىناسى ھارامغا قاراشتۇر، تهبرانى، ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ :گهنېئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق د

 3576  ) ���� ( �Ni�	 "$���	 $�# ) H�F�	 '�� (�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3576

  .تىلنىڭ زىناسى پاھىشه سۆز قىلىشتۇر، ئهبۇششهيىخ توپلىغان، سهھىھ: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 3577  ) ���� (LIL# M�Qo	 �D�Du5 $]h) I'@(�	 	 ) q (�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3577
قهبرىلهرنى زىيارهت قىلىڭالر، چۈنكى ئۇ سىلهرگه ئاخىرهتنى ئهسلىتىدۇ، : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ)  ئايالالربۇنىڭدىن مۇستهسنا(
3578  ) ���� ( 	�^[ 	'�'(5 B L I'@(�	 	LIL# ) q (>�$e �� 90# �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى سابىت . 3578

سۆز قىلماڭالر، ئورۇنسىز قااليمىقان قهبرىلهرنى زىيارهت قىلىڭالر، لېكىن، پاھىشه : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
 .سۆز قىلماڭالر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3579  ) ��� ( >1D $��� y%	 ?� ��0 L ?@�Y �+z L |'(*�	 �	 PGL# ) P ! (��� �   
اال ئالالھ تائ: دېگهنئهنهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 3579

ساڭا تهقۋالىقنى ئوزۇق قىلىپ بهرسۇن، گۇناھلىرىڭنى مهغپىرهت قىلسۇن، قهيهرده بولساڭ، سهن ئۈچۈن 
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  .ياخشىلىقنى ئاسان قىلسۇن، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
 3580 ) ���� ( �i5	'�-� "6�(�	 	'10# ) P �� q " G �� ( �	~�	 �  ) .�$��	 � 8b^��	 �m� '�� (�[ \� �  M�0 ) vr<I	9�	
 �� G	�)A	 � ( O$@  ��	 �  ) n� (.F{$  �   

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى، ئهبۇ ھۈرهيره، ئىبنى ئابباس، ئائىشه . 3580
هنى ي(قۇرئانغا ئاۋازلىرىڭالر بىلهن زىننهت بېرىڭالر، : دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، ) ئالالھدىن قورقۇپ، مۇڭلۇق، گۈزهل ئوقۇڭالر
  .ھاكىم، ئهبۇننهسىر، دارىقۇتنى، تهبرانى، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ

 3581$1�� "6�(�	 90b0 ���	 !'m�	 "h) �i5	'�-� "6�(�	 	'10# ) P (	~�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بهررائى. 3581

قۇرئانغا ئاۋازىڭالر بىلهن زىينهت بېرىڭالر، ھهقىقهتهن گۈزهل ئاۋاز قۇرئانغا تېخىمۇ : مۇنداق دېگهن 
 .قىلىدۇ، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ گۈزهللىكنى زىياده

3582  ) ���� ([ �*�	 L ���b�	 �%	 ' ) " (��$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3582

يهنى ھاراق ياسىغىلى بولىدۇ، ھاراق (يېمىش يهنى قۇرۇق ئۈزۈم بىلهن خورما ھاراق بولىدۇ، : مۇنداق دېگهن 
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) ھارام
 3583  )����  ( ®/� �/ j0I	'� L ®  ��	 y�b�	 ) �� (3$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3583
يهنى (تاغامنىڭ ئوغلى، زۇبهيىر، ئىبنى ئاۋام ئۈممىتىم ئىچىدىكى مېنىڭ ھاۋارىيىم بولىدۇ، : مۇنداق دېگهن 
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) ىيدهك يېقىن، ھهمراھ، ياردهمچى، ساھابهم بولىدۇئهيسانىڭ ھاۋار

 3584  ) ���� (.R�IA	 qu[ � M$Db�	 : �*�	 L ���b�	 L yRF�	 L .r1�	 ) < (�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇمهر . 3584
، ئارپا، يېمىش، قۇرۇق ئۈزۈم،  بۇغدايزاكات پهرىز بولىدۇ،  –مۇنۇ تۆت نهرسىده ئۆشره : ېگهن مۇنداق د

خورما قاتارلىقالر، دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسنىڭ مهقسىتى مۇشۇ نهرسىلهرگىمۇ زاكات، ئۆشره 
شۇمبا،  –ولىدۇ، پهقهت شاخ كېلىدۇ دېمهكچى، زاكات، ئۆشره، زېمىندىن چىققان بارلىق نهرسىلهرگه پهرىز ب

  .ئوتۇن بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر
  

 »O  «ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر  
  

 3585 .*, j���*) "$r�F�	 !$�DI �/ .�DI qu[ $�Z �� � >�-) $_��  >0'< "Z L �Qo	 �  P�bg� >�R) $_0� �0�/-� P�/Ä,
 f� j��*z	 } �	 ��  � �$0� .R@, L� �$0� L $_/$0� L .��� �0�F  L $R�I� L� .��� �0�F  L $eNe j�m) !-(1*,	 L !�_� 9< ?�� >0�I 	YZ

 8�Q�5 "� 4�  >0'< "Z L �[�_� L �_��� !$(�/ "�_r0 $D L �$�1�	 ��c $D �_V nD j�R)$) ?�uD L ?0b� ?�Y "h) j/'�
L �_w�	 p5Nm�	 p� pR¼ L j��*`*) �mR�	 j�^R5 L �_w�	  p5Nm�	 p� pR¼ L p��*`5 } �$FR�	 p�^R5 L 3�`a	 �0�Q�5 L �mR�	

 ³Z �0�/A	 �^ � 	u[ L ?�Y 4�  !I9< "Z j/'� L j�R)$) �^+�	 W/ p��*`5 L j�R)$) ) ��4  P (·�g >1� .1� �   
ستىھزا، خۇن ئۇ قاتتىق ئى رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھهمنهت بىنتى جهھشى . 3585

مهن سىنى ئىككى ئىشقا : كېسىلى بولۇپ قالغاندا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بۇيرۇيمهن، بۇ ئىككى ئىشنىڭ قايسى بىرىنى قىلساڭ، يهنه بىردىن كۇپايه بولىدۇ، ئهگهر ھهر ئىككى ئىشنى 

ئالىم، ھهقىقهتهن بۇ خۇن كېسىلى بولسا، شهيتاننىڭ  تالالپ قىلىشقا قادىر بواللىساڭ، ئۆز ئىشىڭغا ئۆزۈڭ
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مىكىر، پۇرسهتلىرىدىن سىنى ئازدۇرىدىغان دىنىڭنى ئېلىشتۇرىدىغان ۋهسۋهسه  –سۈيقهستلىرىدىن ھىيله 
پۇرسىتىدۇر، سهن ئالالھنىڭ ئىلىمىدىكى بىر ئايدىن ئالته كۈننى ياكى يهتته كۈننى ھهيز كېسىلى ئايالالر 

پاكىز پاكالنغىنىڭغا شهكسىز ئىشهنگهنگه قهدهر غۇسلى قىلىپ  –ن، ئاندىن سهن پاك كېسىلى ھېسابلىغى
كۈن ناماز ئوقۇغىن،  24كۈن ياكى  23يۇيۇنغىن، ئاندىن بۇ تاھارهت بىلهن يهنى شۇنداق غۇسلى قىلىپ، 

ىن ئايالالر رامزان كېلىپ قالسا، روزىمۇ تۇتقىن، ھهقىقهتهن شۇنداق قىلىش، ساڭا كۇپايه بولىدۇ، ھهر ئايد
ھهيز كېسهل بولغاندهك  كېسهلدىن پاكالنغاندهك، شۇنداق قىلغىن، باشقا ئايالالرنىڭ كېسهل بولۇش، 
كېسهلدىن ساقىيىپ، پاك بولۇش ۋاقىتلىرىنى ھېسابالپ، شۇ ئادهتنى بۇيىنچه شۇنداق ھېسابلىغىن، ئهگهر 

ق ئوقۇپ، ئىككى نامازغا بىر غۇسلى تاھارهت قادىر بواللىساڭ، پىشىن نامىزىنى كېچىكتۈرۈپ، ئهسىرنى بۇرۇنرا
ئېلىپ، پىشىن بىلهن ئهسىردىن ئىبارهت بۇ ئىككى نامازنى جۈپلهپ ئوقۇغىن، شام نامىزىنى كېچىكتۈرۈپ، 
خۇپتهننى ئالدىغا سۈرۈپ، بۇ ئىككى ناماز ئۈچۈنمۇ بىر غۇسلى تاھارهت ئېلىپ، بۇ ئىككى نامازنىمۇ 

لهپ ئوقۇغىن، بامدات نامىزى ئۈچۈنمۇ غۇسلى تاھارهت ئېلىپ يۇيۇنۇپ، بىرلهشتۈرۈپ، بىرال ۋاقىتتا جۈپ
شۇنداق ناماز ئوقۇغىن، روزا تۇتقىن، ئهگهر قادىر بواللىساڭ، شۇنداق قىل، مانا بۇ كېيىنكىسى، ئىككى 
ئىشنىڭ مېنى خۇرسهن قىلىدىغانراقىدۇر، يهنى نامازنى جۈپلهپ غۇسلى قىلىپ ئوقۇش، ئهھمهد، ھاكىم، 

تاب يهنى ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن، ھهيىز نىپاس كۈنلىرىدىن تۆت كى
  .باشقا، ئىستىھاز، خۇن كېسىلى كۈنلىرى پاك  كۈنلهرگه ئوخشاشتۇر، ھهتتا مۇناسىۋهتتىمۇ

 3586  ) ��� ( .i��	 4�  ¥�Fa$D �/�a	 3$, ) I	b@�	 (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3586

مۆمىننى ئهيىبلهپ تىللىغۇچى ھاقارهتلىگۈچى، خۇددى ھاالكهتنى كۈتۈپ ئىنتىزار بولۇپ : مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغانبهزار ) ئۇ ھاالك بولۇپ كېتىشى مۇمكىن(ھاالكهتكه بويۇننى سوزۇپ قارىغۇچىغا ئوخشايدۇ، 

3587  ) ����( �5' G d	G 4�  G�5 $�< L �$��	 3	'�� $_�) �*+5 "$* $,:  �	 n�@, � �m�	 L MNm�	 I'�� ) �� (9R, �� n_, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهھلى ئىبنى سهئىد . 3587

ككى سائهت بولۇپ بۇ ئىككى سائهتته ئاسمانىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، دۇئا ئى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
قىلغۇچىنىڭ دۇئايى، ناھايىتى ئاز رهت قىلىنىدۇ، كۆپىنچه ئىجابهت قىلىنىدۇ، بىرى ناماز ھازىر بولغان 

برانى ۋاقىت، يهنى ناماز ۋاقتى ، يهنه بىرى بولسا، ئالالھ يولىدا جىھاد ئۈچۈن سهپ تارتقان ۋاقىتتۇر، ته
  .توپلىغان، سهھىھ

3588  ) ���� ( �[�Q6 �'(�	 j<$, ) G H5 �� (JL� \� �� �	9@  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ ئهۋفا . 3588

قىي، ئۇالرنىڭ ئارقىسىدا قهۋمگه شاراپ، ئىچىملىك قۇيۇپ بهرگۈچى سا: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، بۇخارى تارىخدا ) يهنى زىياپهتته ساھىبخان، كىيىن  تائام يېگهندهك ئىشتۇر(ئىچىدۇ، 

  .توپلىغان، سهھىھ
 3589  ) ���� ( $��V �[�Q6 �'(�	 j<$, ) q ! ( MG$*< \� �  ) j $�(�	 �� (My`a	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  يهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىئهبۇ قهتاده، مۇغهيرهت . 3589
قهۋمنى سۇغارغۇچى ساقى، ئىچىشته ئۇالرنىڭ ئارقىدىن ئىچىدۇ، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .تىرمىزى، ئىبنى ماجه، قۇزائى، ئهۋسهت توپلىغان، سهھىھ
 3590  ) ���� (&$() ®/A . $+F�	 �	 >�-, :R@, ?�>�< 3	u  B L 3$�� y`� .12	 "'�Q90 $+�� "' : ³ $��) sG# 3I

 ��$� �  L �1�k �  L p5�/ �09�� ) G$1[ (�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3590
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ىتىم ئۈچۈن شاپائهت قىلىشىمنى سورىدىم، ئالالھ ماڭا مهن ئالالھ تائاالدىن ئۈمم: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يهنى (كىشى ئازابسىز، ھېسابسىز جهننهتكه كىرىشى بېرىلدى دېدى، 70000سهن ئۈچۈن ئۈممىتىڭدىن 

مهن ئى رهببىم، يهنىمۇ زىياده قىلىپ بهرسىله دېدىم، ئاندىن ئالالھ تائاال ئۆزىگه اليىق ) ناھايىتى كۆپ
ق ئىككى قولى بىلهن، ماڭا ئوڭ تهرىپىدىن سول تهرىپىدىن ئىككى چاڭگال ئېلىپ رهۋىشتىكى، ئوخشىشى يو

بهردى، يهنى بۇ ئىككى چاڭگال كىشىلهر ھېسابسىز، ئازابسىز جهننهتكه كىرىدۇ، ھهنناد توپلىغان، 
  .)ئۆزى بىلىدۇ  ئالالھبۇ مهنىۋى ئىش بولۇپ  كهيپىياتىنى .(سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3591

مهن جىبرىئىلدىن مۇسا ئهلهيھىسساالم ئىككى مۇددهتنىڭ قايسىنى كهمىل ئادا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ۇ، ئون يىلنىمۇ؟ دهپ سورىدىم، ئۇ ماڭا ھهر ئىككىلىسىنىڭ كهمىلراقىنى يهنى قىلدى؟ يهنى سهككىز يىلنىم

ئون يىلنى مۇكهممهل تامام قىلدى دېدى،  ئهبۇ يهئال، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، بۇ ئىش قۇرئاندا 
  .سۆزلهنگهن بولۇپ، مۇسا ئهلهيھىسساالم ئايالىنىڭ تويلۇق مېھرىگه ئون يىل قوي باققان
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3592

تاماشا بىلهن  –مهن رهببىمدىن ئىنسانالرنىڭ كىچىك، سهبىي بالىلىرىنىڭ لهھۋه، ئويۇن : مۇنداق دېگهن 
شۇغۇلالنغۇچىلىرىنى دائىم ئويناپال ئۆتىدىغانلىرىنى ئازابلىماسلىقنى سورىدىم، ئالالھ، ماڭا ئۇالرنى بهردى، 

يهنى كىچىك بالىالر ئويۇن ئويناشلىرىغا ئازابالنمايدۇ، گۇناھكار بولمايدۇ، چۈنكى، ئۇالر بالىغ، مۇكهللهپ (
  .مهقدهسى توپلىغان، ھهسهنئهبۇ شهيبه، دارىقۇتنى، زىيائۇل) ئهمهس
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  لىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىسهئدى . 3593
مهن رهببىمدىن ئۈچ نهرسىنى سورىسام، ئىككىنى بېرىپ، بىرنى بهرمىدى، مهن رهببىمدىن : مۇنداق دېگهن 

ئۈممىتىمنى قهھهتچىلىك بىلهن ھاالك قىلماسلىقنى سورىسام، بۇنى ماڭا بهردى، مهن رهببىمدىن ئۈممىتىمنى 
ن ھاالك قىلماسلىقنى سورىسام، بۇنىمۇ بهردى، مهن يهنه ئۇالرنىڭ ئازابىنى ئۆزلىرىنىڭ غهرق، توپان بىله

بهزىسى بىلهن ئۇرۇش قىلماسلىقنى، ئىختىالپ، زىددىيهت قىلماسلىقنى  –ئارىسىدا قىلماسلىقنى، بهزىسى 
 .سورىسام، بۇنى  مهندىن چهكلهپ بهرمىدى، ئهھمهد بىلهن مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇغهيرهت ئىبنى شۇئبه . 3594

مۇسا ئهلهيھىسساالم رهببىدىن مۇنداق دهپ سورىدى، ئى رهببىم، جهننهت : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  ئهھلىنىڭ ئهڭ تۆۋهن مهنزىلىدىكىسى قانداق بولىدۇ؟

ئۇ كشى بولسا، جهننهت ئهھلى جهننهتكه كىرىپ بولغاندىن كېيىنكى كېلىدىغان كىشى : لالھ دېدىكى ئا
بولۇپ، ئۇنىڭغا جهننهتكه كىرگىن دېيىلىدۇ ، ئۇ كىشى ئى رهببىم، مهن  قانداق كىرىمهن؟ كىشىلهر 

: ، ئاندىن ئۇنىڭغامهنزىللىرىگه چۈشۈپ، ئالىدىغىنىنى ئېلىپ بولۇپتۇ، ماڭا ئهمدى ھېچنهرسه يوق دهيدۇ
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ساڭا دۇنيا پادىشاھلىرىدىن بىر پادىشاھنىڭ پادىشاھلىقى بېرىلسه رازى بوالمسهن؟ دېيىلىدۇ ، ئۇ، ئى 
رهببىم، رازى بولىمهن دهيدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا سهن ئۈچۈن شۇ بېرىلىپ، ئۇنىڭ ئوخشىشى يهنه ئۇنىڭ 

قېتىم ئى رهببىم، رازى بولدۇم، رازى  ئوخشىشى يهنه ئوخشىشى يهنه ئوخشىشى دهيدۇ، بهنده بهشىنچى
بولدۇم دهپ كېتىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا مانا بۇالر سهن ئۈچۈن يهنه ئۇنىڭ ئوخشىشىدهك ئون ھهسسه  بېرىلىدۇ، 
سهن ئۈچۈن نهپسىڭ ئىشتىھا قىلغان كۆڭلۈڭ تارتقان كۆزۈڭ لهززهتلهنگهن نهرسه بېرىلىدۇ دهيدۇ، بهنده 

  .دهيدۇ! ئى رهببىم، بهك رازى بولدۇم
ئۇالرنىڭ ئهڭ ئۈستۈن مهنزىل مهرتىۋىسىدىكىلهر چۇ؟ دېدى، ئالالھ ! مۇسا ئهلهيھىسساالم ئى رهببىم

ئېيتتى، ئهنه شۇالر مهن ئىراده مهخسهت قىلغان كىشىلهردۇر، ئۇالرنىڭ كارامهت دهرهخلىرىنى مهن ئۆز قولۇم 
كۆز كۆرۈپ باقمىدى، قۇالق ئاڭالپ بىلهن تىكىپ قويدۇم، بۇ كارامهتلهرگه شۇنداق پىچهت ئۇردۇمكى، 

باقمىدى، ھېچبىر كىشىنىڭ قهلبىگه خيال خوتۇر، چۈشۈپ باقمىدى، ئۇالرنىڭ مۇكاپاتى ئهنه شۇنداق ئۇلۇغ، 
  .ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) باشقا خاتىرىده دائىم رهببىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ دېيىلگهن(كاتتا بولىدۇ، 
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ئىبنى مهسئۇد، ئهبۇ ھۈرهيره، سائىد ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهففهل، ئهمرۇ ئىبنى نۇئمان، جابىر . 3595
مۇسۇلمان كىشىنى تىلالپ، : دېگهنۇمدىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق رهزىيهلالھۇ ئهنھ

ئهيىبلهش پاسىقلىق، ئۇنى ئۆلتۈرۈش بولسا، كاپىرلىق بولىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى 
  .ماجه، تهبرانى، دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3596

مۇسۇلماننى تىلالش، ئهيىبلهش پاسىقلىقتۇر، مۇسۇلماننى ئۆلتۈرۈش كاپىرلىقتۇر، : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .خۇددى قېنى ھارام بولغاندهك ھارامدۇر، تهبرانى توپلىغان، ھهسهنمۈلكى،  –مۇسۇلماننىڭ مال 

مۇسۇلماننى ئۆلتۈرۈشنى ھاالل بىلسه، كاپىر بولىدۇ، ياكى كاپىرنىڭ قىلىقى، ئهخالقى بولىدۇ، ياكى بۇ 
ئىش ئاخىرىدا كاپىرلىققا ئاپىرىدۇ، ياكى بۇ قېرىنداشلىق نېمىتىگه، كۇفرىلىق بولىدۇ، ياكى بۇ چوڭ 

ىن تۆۋهن كۇپرىلىقنى بولىدۇ، خۇددى كىچىك شېرىك بولغاندهك، توغرىسىنى ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ، كۇپرىد
  .مۇسلىم شهرھىسى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، بىر  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئهنهس. 3597
مۇسۇلمان كىشى كېسهل بولۇپ قالغاندا، ئۇنى يوقالپ بېرىپ، نېمه دهپ دۇئا قىلدىڭ؟ دېسه، ئۇ كىشى ئى 

ئا قىلدىم دېگهنده ، ئالالھ، مېنى ئاخىرهتته ئازابلىماقچى بولساڭ، مۇشۇ دۇنيادىال ئازابلىغىن دهپ دۇ
سهن ھهرگىز تاقهت قىاللمايسهن، قادىر بواللمايسهن، نېمىشقا مۇنداق دهپ دۇئا قىلمىدىڭ؟ ! سۇبھانهلالھ

: تهرجىمىسى. دېگهن »ئالالھۇممه ئاتىنا فىددۇنيا ھهسهنهتهن ۋهفىلئاخىرهتى ھهسهنهتهن ۋهقىنا ئازابهننار«
تا قىلسىال، ئاخىرهتتىمۇ ياخشىلىق جهننهت ئاتا قىلسىال، بىزنى ئى ئالالھ، بىزگه بۇ دۇنيادىمۇ ياخشىلىق ئا

كىيىن بۇ كىشى شۇ دۇئانى قىلسا، كېسىلىدىن ساقىيىپ قالىدۇ، ئهھمهد، » دوۋزاخ ئازابىدىن ساقلىسىال
  .مۇسلىم، تىرمىزى، نهسهئى، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ
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بىر ئايالنى تۆگه خاپا  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3598
نهزىر ۋهدىسى قىلىپتۇ، بۇنى رهسۇلۇلالھ  ساالمهت بارغاندا، ئۆلتۈرۈشكه  –سېلىپ، ئاۋاره قىلسا، ساق 

ئۇنىڭ تۆگىگه ) بۇ تهئهججۈپ سۆزىدۇر،! (سۇبھانهلال: سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئاڭالپ مۇنداق دېگهن 
ئهگهر ئالالھ ئۇنى تۆگىنىڭ ئۈستىده ساالمهت، نىجاتلىققا ئېرىشتۈرسه، ! بهرگهن جازاسى نېمىدېگهن يامان

ئالالھقا ئاسىي بولىدىغان نهزىر ۋهدىسىگه ! لالھ يولىدا ئۆلتۈرۈشكه ۋهده قىلىپتىمۇ؟قۇتقۇزسا، ئۇ تۆگىنى ئا
چۈنكى ئۇ تۆگه ئۇ (ۋاپا قىلىش يوق، بهنده ئىگه بواللمايدىغان نهرسىگه ۋهده قىلسا، ۋاپا قىلىش يوق، 

، بۇالرغا كاپارهت قهسهممۇ شۇنداقتۇر) ئايالنىڭ ئهمهس، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئىدى
. ئهھمهد، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، نهزىر ۋهدىسىنىڭ كاپارىتى، قهسهمنىڭ كاپارىتدۇر) بېرىدۇ

  .مىسكىنگه تائام بېرىش ياكى كىيىم بېرىش ياكى ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشتۇر 10
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه سهلهمه . 3599

اسادالردىن پ –بۈگۈن كېچه پىتنه ! ، سۇبھانهلالدېگهنۋهسهللهم بىركىچىسى ئويغۇنۇپ كېتىپ، مۇنداق 
ھوجرا ئهھلىلىرىنى ئويغۇتۇپ قويۇڭالر، ناماز ! نېمىلهر چۈشۈرۈلگهندۇ؟، خهزىنىلهردىن نىمىلهر ئېچىلغاندۇ؟

كېچهك كىيگۈچى ئايالالر  –بۇ دۇنيادا نۇرغۇن رهڭگارهڭ كىيىم ) يهنى ئاياللىرىنى دىمهكچى(ئوقۇۋالسۇن 
  .توپلىغان، سهھىھ ئاخىرهتته يالىڭاچ قالىدۇ، ئهھمهد، بۇخارى، تىرمىزى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  ىۋايهت قىلىنىدۇكى،ر ئهنھۇدىن مۇھهممهد ئىبنى جهھشى رهزىيهلالھۇ. 3600
! قهرز توغرىسىدا نازىل قىلىنغان نهرسه نېمىدېگهن قاتتىق ھه! سۇبھانهلال: دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

جېنىم ئىلىكىده بولغان زات ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهگهر بىر كىشى ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلسه، شېھىد بولسا، 
ه، يهنه ئۆلتۈرۈلسه، يهنه تېرىلىپ، ئاندىن يهنه بىر قېتىم ئۆلتۈرۈلۈش، شېھىد بولسىمۇ ئاندىن تېرىلس

ئهگهر ۋارىسلىرى يېقىن دوست (ئۈستىدىكى قهرزنى ئادا قىلىۋهتمىگىچه ھهرگىز جهننهتكه كىرهلمهيدۇ، 
  .وپلىغان، ھهسهنئهھمهد، نهسهئى، ھاكىم ت )، ساھابىلهر شۇنداق قىلغانقېرىنداشلىرى ئادا قىلسىمۇ بولىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم؛  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ۋاقىد . 3601
اھابىلهر مۇشرىكالرنىڭ قىلىچلىرىنى دهرهخ پۇتاقلىرىغا ئېسىپ قويغىنىنى كۆرۈپ، بىزگىمۇ شۇنداق قىلىپ س

ئۇالرنىڭمۇ ئىالھى بولغاندهك، «بۇ خۇددى مۇسانىڭ قهۋمى ! سۇبھانهلال: دېگهنده، مۇنداق دېگهنبهرسىله 
نىم ئېلىكىده بولغان ئالالھ بىلهن سۆزگه ئوخشاش سۆز بولدى، جې دېگهن» بىزگىمۇ بىر ئىالھ قىلىپ بهرگىن

قهسهمكى، ئهلۋهتته سىلهر سىلهردىن بۇرۇنقى  كىشىلهرنىڭ سۈننهت يوللىرىغا مېڭىپ كېتىدىكهنسىلهر 
  .ئىدى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ دېگهن

 3602�5'/ 9R� q~< � '[ L �[�g� 9@R�� 8�� W@, :Ë O�z L� 	�U� �+� L� 	�] |�g� L� $�  ��  �/ �IL L� 	9^�/ ¿� L� N
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3602
ئىچىده  يهتته خىسلهت ئىشنىڭ ئهجىرى، ساۋابى بهنده ئۆلگهندىن كېيىنمۇ قهبرىسى: دېگهنمۇنداق 

ئۆستهڭ چاپقان بولسا،  –ئېرىق  -2ئىلىم ئۆگىتىپ قويغان بولسا،  -1تۇرىسىمۇ ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ، 
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مهسجىد سېلىپ قويسا،  - 5خورمىدهك دهرهخ تىكىپ قويغان بولسا،  -4قۇدۇق كوالپ قويغان بولسا،  -3
ن ئۆزى ئۈچۈن مهغپىرهت سوراپ، ئۆلگهندىن كېيى -7قۇرئان كىتابنى مىراس قالدۇرۇپ قويغان بولسا،  -6

ئىستىغفار ئېيتىپ تۇرىدىغان ياخشى باال قالدۇرغان بولسا، بۇالرنىڭ ساۋابى، ئهجىرى كهينىدىن يېتىپ 
 .بهزار بىلهن سهمۋىھ توپلىغان ھهسهن. تۇرىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد . 3603
ده ئالالھ تائاال يهتته كىشىگه ئالالھنىڭ سايىسىدىن باشقا سايه يوق كۈن: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئادىل ئىمام،  -1ئوخشىشى يوق ئۆزىگه اليىق رهۋىشتىكى سايىسى بىلهن سايه چۈشۈرۈپ، سايه تاشاليدۇ، 
قهلبى مهسجىدگه  - 3ئۆمرىنى ئالالھقا ئىبادهت قىلىش بىلهن ئۆتكۈزۈپ ياشىغان ياش يىگىت،  - 2خهلىپه، 

 -4دهر قهلبى مهسجىدگه ئاالقىدار كىشىدۇر، ئېسىقلىق، مهسجىددىن چىقسا يهنه مهسجىدگه قايتقانغا قه
بىرىنى ياخشى كۆرگهن ئىككى كىشى، بۇالر شۇ  –ئالالھ يولىدا ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈنال دوستالشقان، بىر 

ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈستىگه بىرلىشىدۇ، ۋه شۇنىڭغا ئاساسهن ئايرىلىپ كېتىدۇ، مۇھهببىتى، دوستلىشىش، 
خالىي، يالغۇز تۇرغان جايدا، ئالالھنى ئهسلهپ ئىككى كۆزى ياش تۈككهن  -5، ئىمان ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ

دهپ ! جامالى بار ساھىبجامال ئايال بۇياققا كهل –مهنسهپ، ھوقۇق ئىگىسى، گۈزهللىك، ھۆسنى  -6. كىشى
كىشىمۇ ئايال (چاقىرغاندا، مهن ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالالھدىن قورقىمهن دهپ ئۆزىنى تارتقان كىشى 

سهدىقىنى مهخپىي قىلىدىغان، ئوڭ قولى سهدىقه، نهپىقه قىلغان  -7). شۇنداق قىاللىسا سايىدا بولىدۇ
نهرسىنى سول قولى بىلمهيدىغان كىشىدۇر، بۇ يهتته كىشى سايىدا بولىدۇ، مالىك، تىرمىزى، ئهھمهد، 

  .بهيھهقى، نهسهئى، مۇسلىمالر توپلىغان، سهھىھ
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سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3604

كىشى ھېسابسىز جهننهتكه كىرىدۇ، ئۇالر ئوتتا داغالپ، كېسهل  70000مېنىڭ ئۈممىتىمدىن : مۇنداق دېگهن 
داۋاالتمايدۇ، داۋالىمايدۇ، رۇقى ئايىتى شىپا قىلدۇرمايدۇ، شۇم پال ئالمايدۇ، پال سالدۇرمايدۇ، پهقهت 

 –توپلىغان، سهھىھ، ئىسالم قانۇنى بىلهن بولغان قۇرئان ئايىتى ئىسىم رهببىگىال تهۋهككۈل قىلىدۇ، بهزار 
  .سۈپهت بىلهن بولغان ئايىتى شىپا دۇرۇس

 3605  ) ���� ( $_�+� KZ $_@rQ	 ��g� 3$*i�	 E@, ) q (\b�	 �   
للهم بىر رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهبهيىر . 3605

ئىددهتنىڭ كىتابى، ئۆز مۇددىتىگه يېتىپتۇ، يهنى بۇ ئايالنىڭ ئىددىتى توشۇپتۇ، : كىشىگه مۇنداق دېگهن 
 .ئۇ ئايالغا ئهلچى ئهۋهتسهڭ بولىدۇ،  ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر، ئهبۇ ھۈرهيره . 3606
دهرھهمنى بېسىپ كهتتى، ئىلگىرىلهپ كهتتى، بىر  100000بىر دهرھهم : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

كىشىنىڭ ئاران ئىككى دهرھهم پۇلى بار ئىدى، ئۇ بىرنى ئېلىپ، ئالالھ يولىدا سهدىقه قىلدى، يهنه بىر 
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كىشىنىڭ نۇرغۇن مال مۈلۈكى بار ئىدى، ئۇ ماللىرىدىن يۈز مىڭ دهرھهمنى ئېلىپال سهدىقه قىلدى، ئهنه شۇ 
ئىلگىرىلهپ كېتىپ ئهۋزهل  كهمبهغهلنىڭ بىر دهرھهم كۈمۈش پۇلى، باي كىشىنىڭ يۈز مىڭ دهرھهمدىن

  .بولدى،نهسهئى،ئىبنى ھهببان،ھاكىم توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممۇلھهكهم . 3607

يېتىمالرنىڭ ھالىدىن ئى ئايالالر سىلهردىن بهدرىنىڭ يېتىملىرى ئىلگىرلهپ كهتتى، يهنى بۇ : دېگهنمۇنداق 
خهۋهر ئېلىش ياخشى ئىش، لېكىن، مهن سىلهرگه ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئىشنى كۆرسىتىپ قويىمهن، ھهر 

ھهمدۇ ئېيتىپ، الئىال ئىللهلالھۇ ۋهھدهھۇ الشهرىيكه لهھۇ  33تهسبىھ،  33تهگبىر،  33نامازنىڭ ئارقىسىدا 
هدىير دهيسىلهر، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، بۇ لهھۇلمۇلكۇ ۋهلهھۇلھهمدۇ ۋهھۇۋه ئهله كۇللى شهيئىن ق

  .ئايالغا ئورتاقدۇر –تهسبىھالر ئهر 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاز . 3608

 -2كۆلهملىك ئۆلۈم ۋهقهسى،  –كهڭ  - 1قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىن ئالته ئىش بار، : دېگهن
دىنار بېرىلسىمۇ ئۇ يهنه رازى بولماي،  1000بىر كىشىگه  -3قىلىنىشى،  بهيتۇلمۇقهددهسنىڭ ئىشغال

پاسادالر،  –ھارارىتى، تهسىرى ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۆيىگه چاال قويىماي كىرىدىغان پىتنه  - 4ئاچچىقاليدۇ، 
قىنىڭ رۇم خهل -6خۇددى قوينىڭ ۋابا كېسىلىدهك، نۇرغۇن كىشىلهرنى ئېلىپ كېتىدىغان ئۆلۈم ۋاباسى،  -5

بايراق قوشۇن بىلهن ھۇجۇم قىلىپ كېلىدۇ، ھهربىر بايراق  80ئهھدىنى بۇزۇپ، خىيانهت قىلىشى، ئۇالر 
  .قوشۇن بار، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ 12000ئاستىدا 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3609

جاي تهرهپدىن بىر ئوت چىقىپ، كىشىلهرنى  دېگهنقىيامهتنىڭ ئالدىدا ھهزره مهۋىت : دېگهنمۇنداق 
ه مهشرىقدىن مهغرىپكه توپاليدۇ، ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، ئىبنى كهسىيرنىڭ بهدايهت ۋ

 .نهھايهتته بۇ ئوتنى بىر قېتىم چىققان دهپ يازىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3610
 -بالىلىرى كىيىملىرىنى سالغان چاغدىكى ئۇالرنىڭ ئهۋرهتلىرى بىلهن جنئادهم : دېگهنمۇنداق 

ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشالپ كىيىمىمنى (شهيتانالرنىڭ كۆزلىرى ئارىلىقىدىكى پهرده، بىسمىلال دىيىشتۇر، 
  .تهبرانىنىڭ ئهۋسهتته بار، سهھىھ) سالىمهن دېسه، جىنالر كۆرهلمهيدۇ

 3611 )2	 p � p� $/ �*,&'(0 "� ��'e �[9�� W�L 	YZ �G6 v� !	I'  L � : �	 ��� ) �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 3611

ئادهم بالىلىرى ھاجهتخانىغا كىرگهنده، ئۇالرنىڭ ئهۋرهتلىرى بىلهن جىنالرنىڭ كۆزلىرى : دېگهن
ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه ) بىسمىلال دېسه، جىنالر كۆرهلمهيدۇ(ئارىلىقىدىكى پهرده بىسمىلال دىيىشتۇر، 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زىي مهخمهر . 3612
سىلهر پات يېقىندا رۇملۇقالر بىلهن ئۇرۇش توختۇتۇش، تېنىچلىق كېلىشىمنامىسى : مۇنداق دېگهن 

ر بىلهن ئۇرۇش قىلىسىلهر، تۈزىسىلهر، ئاندىن سىلهر ئۇالر بىلهن بىرلىشىپ، ئۇالردىن باشقا بىر دۈشمهنله
جايدىكى بىر يايالق  دېگهنسىلهر ساالمهت ھالدا غهلىبه قىلىپ، غهنىيمهت ئالىسىلهر، ئاندىن زى تهلهلۇل 

باغقا چۈشىسىلهر، رۇملۇق ئهسكهرلىرىدىن بىرسى قوپۇپ، كىرىس بهلگىسىنى كۆتۈرۈپ كىرىس غهلىبه 
دىن ئۇنىڭغا مۇسۇلمانالردىن بىرسى قوپۇپ، ئۇنى دهپ توۋاليدۇ، ئان! قىلدى، خىرىستوس غهلىبه قلدى

ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر خىيانهت قىلىپ، ئهھدىنى بۇزىدۇ، زور قىرغىنچىلىق، چوڭ جهڭ بولۇپ 
بايراق قوشۇن ئىچىده ھۇجۇم قىلىپ كېلىدۇ، ھهربىر  80كېتىدۇ، ئۇالر سىلهرگه قارشى توپلۇشۇپ، سىلهرگه 

قوشۇن بار، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئىبنى  12000يهنه بىر خاتىرىده  10000بايراق ئاستىدا 
  .ھهببان توپلىغان، سهھىھ
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هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبه ئىبنى ئامىر . 3613

پات يېقىندا سىلهرگه نۇرغۇن زېمىنالر ئىشغال قىلىنىدۇ، سىلهرگه ئالالھ كۇپايه : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بولىدۇ، شۇ چاغدىمۇ بېرىڭالر ئوقيالىرىنى ئويناشدىن، قارغا ئېتىپ تۇرۇشدىن ئاجىز كهلمىسۇن، ئهھمهد، 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 3614 +*, uU/'0 �/ yQ �'��	 �*�-) .@Ri�	 9^15 $D �i5'�� 	L9^15 f� $��9�	 �i��  �* ) �� (.+��g \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ جۇھهيپهت . 3614
ۇ، ھهتتا سىلهر خۇددى كهئبىگه سىلهرگه پات يېقىندا پۈتۈن دۇنيا ئىشغال قىلىنىد: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

باشقا باال (زىننهت بهرگهندهك، ئۆيۈڭالرنى زىننهتلهپ كېتىسىلهر، سىلهر بۈگۈن شۇ كۈندىكىدىن ياخشىراق 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) بايلىقدىن پېقىرلىق ياخشىدۇر

 3615 (5 $D I$1�	 � "'�$(*0 ��'< �_��  G�0 N) "'�'(0 89R� �/ .{� "'i*, MG�(�	 ��$ ) �� d (.0L$R/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاۋىيه . 3615

پات يېقىندا مهندىن كېيىن بىر تۈركۈم ئىمامالر، خهلىپىلهر بولىدۇ، ئۇالر سۆز قىلىدۇ، : مۇنداق دېگهن 
ڭ خاتا زااللهت سۆزلىرى رهت قىلىنمايدۇ، ئۇالر خۇددى مايمۇنالر لېكىن، جازالىشىدىن قورقۇپ، ئۇالرنى

  .سهكرىگهندهك دوزاخقا سهكرهپ كىرىپ كېتىدۇ، ئهبۇ يهئال، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 3615  nR)$) n5$(�	 B &'*(a	 "'i5 "� >Rr*,	 "h) ¥N*Q	 L .<�) L .1*) L �	9�� "'i*, ) P (.r)�  �� 9�$Q �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،د ئىبنى ئهرپهد خالى. 3616
پاساتالر ، تهپرىقىچىلىك،  –چوڭ ھادىسىلهر، پىتنه  –پات يېقىندا نۇرغۇن چوڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

لتۈرۈلگۈچى مهقتۇل بولۇشقا بۆلگۈنچىلىك، ئىختىالپالر يۈز بېرىدۇ، شۇ چاغدا ئۆلتۈرگۈچى قاتىل بولماي، ئۆ
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ )يهنى ئادهمنىڭ ئىككى بالىسىنىڭ ياخشىسىدهك بول(قادىر بولساڭ، شۇنداق قىل، 

3617  $ 'r5 �_R/ �i5N� 	'�Rg$) $_*<L �  MNm�	 "L�Q�0 �$�V� �_�`F5 �	�/� "'i*, ) q (>/$m�	 �� MG$@  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  لالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهئۇباده ئىبنى سامىت .3617

پات يېقىندا نۇرغۇن ئهمىرلهر،  باشلىقالر بولىدۇ، ئۇالرنى نۇرغۇن ئىشالر مهشغۇل : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ڭالرنى نهپله قىلىۋېلىپ، نامازنى ئۆز ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈۋېتىدۇ، سىلهر ئۇالر بىلهن بىرگه ئوقۇغان نامازلىرى

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) بۇرۇن، بالدۇرراق ۋاقتىدا ئوقۇڭالر،يهنى نامىزىڭالرنى ۋاقتىدا(ناماز قىلىڭالر، 
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 3618 �~0 X W�$5 L j�I �/ �i� L ��, �i�� �/ L ��� q�D �) "L�i15 L "')�R*) �	�/� "'i*,)G � (.�, �� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئئۇممه سهلهمه . 3618

بۇندىن كېيىن بىر تۈركۈم باشلىقالر، ئهمىيرلهر بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ياخشىلىق دهپ تونۇيسىلهر ھهم ئىنكارمۇ قىلىسىلهر، كىم ئۇالرنى ياقتۇرمىسا، ئۇ،قۇتۇلىدۇ، گهدىنىدىن 

ولىدۇ، كىم ئىنكار قىاللىسا، ساالمهت قالىدۇ، لېكىن، ئۇالرغا رازى بولغان، ئهگهشكهن كىشى قېچىپ ساقىت ب
قۇتۇاللمايدۇ، شۇالرنىڭ قاتارىدا بىر تهرهپ قىلىنىدۇ، گهدىنىدىن ساقىت ئهمهس، ئۇ پاك بواللمايدۇ، 

  .مۇسلىم، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
 3619 �  MNm�	 "L�Q�0 .{� 89R� "'i*, 	'�m) MNm�	 �_R/ 7��� 	Yh) $_*<'� $['�� $_*�<	'/)�� (L�  ��	  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3619
ىدىن پات يېقىندا مهندىن كېيىن بىر قىسىم ئىمامالر بولىدۇ، ئۇالر نامازنى ئۆز ۋاقىتلىر: مۇنداق دېگهن 

كېچىكتۈرۈۋېتىدۇ، سىلهر نامازنى ۋاقتىدا ئوقۇۋېرىڭالر، ئۇالر بىلهن بىرگه ھازىر بولۇپ قالساڭالر، يهنهئۇالر 
  .بىلهن بىلله ناماز ئوقۇڭالر، بۇ نهپله بولىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 3620  ) ���� (	'�$< $]L�i15 I'/� L M�e� 89R� "'i*, :&$< = $��/-5 $) :"LG�5  �i� 8u�	 �	 "'�-�5 L �i��  8u�	 E�	
 ) � �� ('R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3620
پات يېقىندا مهندىن كېيىن قاتتىق شهخسىيهتچىلىك ماڭىال بولسا دهيدىغان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىنكار قىلىدىغان مۇنكهر ئىشالر يۈز بېرىدۇ، ئۇالر بىزنى نېمىگه بۇيرۇيال؟ دېگهنده، رهسۇلۇلالھ ئىشالر، سىلهر 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم سىلهر ئۈستۈڭالردىكى ھهقنى ئادا قىلىڭالر، سىلهر ئۈچۈن بولغان ھهققىڭالرنى  

  .ئالالھدىنال سوراڭالر دېدى، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 3621  W/ �	 90 "h) q'�*<$) "$D �/ $1{$D 9; ./� �/� ��+0 "� 90�0 L� . $2	 �I$) q'*0�I �) !$1[ L !$1[ 89R� "'i*,

 �D�0 . $2	 �I$) �/ W/ "$r�F�	 "Z L . $2	 ) �� " (.^)�  �   
ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهرفهجهت . 3621

 –پات يېقىندا مهندىن كېيىن پاتىپاراقچىلىق ، تهپرىقىچىلىك نۇرغۇن يامان ئىشالر، پىتنه : مۇنداق دېگهن 
پاساتالر يۈز بېرىدۇ، جامائهتنى تهپرىقىچىلىك سېلىپ ئايرىۋهتمهكچى بولغان كىشىنى ياكى مۇھهممهد 

ئايرىۋهتمهكچى بولغان، بۆلۈۋېتىشنى ئىراده قىلغان  سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئىشنى
كىشىنى كۆرسهڭالر، كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ قولى، 

جامائهت بىلهن بىرگه بولىدۇ، ھهقىقهتهن جامائهتنى ئايرىغان، بۆلگۈنچىلىك سالغان كىشى بىلهن )نۇسرىتى(
  .لىدۇ ۋهسۋهسه قىلىدۇ، ئازدۇرىدۇ، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھشهيتان بىرگه ھهرىكهت قى

 3622  ) ���� ( "$D �/ $1{$D ����$� q'���$) W�� �[ L p��a	 �/� ��+0 "� G	I� �) !$1[ L !$1[ L !$1[ 89R� "'i*,
 ) P " G (.^)�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئهرپهجهت . 3622
پاسات ، تهپرىقىچىلىك يۈز بېرىدۇ، كىم  –پات يېقىندا مهندىن كېيىن يامانلىق، پىتنه : مۇنداق دېگهن 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشى بىر  ئۆم، ئىتتىپاق ھالهتته تۇرسا، ئۇالرنىڭ ئىشىنى بۆلۈۋېتىشنى، پارچىالشنى 
بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ئۇنى قىلىچ بىلهن چېپىپ ئۆلتۈرۈڭالر، ئهبۇ داۋۇد، مهقسهت قىلسا، قانداق كىشى 

   .نهسهئى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
بۇ سهھىھ ھهدىسدىن قۇرئاننى قانۇن قىلىپ، ئىسالم دىنىنى يۈكسهلدۈرۈپ، دۈشمهنگه بىرگه تاقابىل 

لېكىن، ئوچۇق كۇپرىلىقنى  تۇرۇپ سوراۋاتقان خهلىپىدىن، خهلىپىلىك تاالشقان كىشى ئۆلتۈرۈلىدۇ،
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  .كۆرۈلىدىكهن، ئىسالم دىنى بويىچه قۇرئاننى قانۇن قىلىپ سورىمىغان مۇناپىق باشلىقالرمۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ
 3623 n�< j $��	 �/ yQ $_�) jV$a	 L jV$a	 �/ yQ $_�) �{$(�	 L �{$(�	 �/ yQ $_�) 9 $(�	 .1*) "'i*, : "Z �	 &',I $0 >0��)�

 j�  nQG&$< = v�*(�� q90 ³Z �� L ®�� : �G6 ��$D �D ) P ! G �� (9R, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 3623

پاسات بولىدۇ، بۇ پىتنه پاساتتا ئولتۇرۇۋالغۇچى، ئۆره تۇرغۇچىدىن  –پات يېقىندا پىتنه : مۇنداق دېگهن 
ئى . پاساتقا يۈگۈرگۈچىدىن ياخشىراقتۇر –ياخشىدۇر، ئۆره تۇرغۇچى ماڭغۇچىدىن، ماڭغۇچى ئۇ پىتنه 

ئالالھنىڭ ئهلچىسى، ئهگهر ئۇ ھۇجۇم قىلىپ ئۆيۈمگىچه كىرسه، مېنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن قول سۇنسا قانداق 
هم شۇ چاغدا ئادهم بالىسىدهك بول قارايال؟ نېمىگه بۇيرۇيال؟ دېيىلدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ. دېدى، يهنى قاتىل بولماي، ئۆلتۈرۈلگۈچى بول دېدى
3624  �/ L �)�F*�5 $� ¥�F5 �/ j $��	 �/ yQ $_�) jV$a	 L jV$a	 �/ yQ $_�) �{$(�	 L �{$(�	 �/ yQ $_�) 9 $(�	 ¹) "'i*,

gL �� uR��) 	Y$R/ L� -^�/ $_�) 9 ) � �� (M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3624

پاساتالر يۈز بېرىدۇ، بۇ پىتنه زامانىدا ئولتۇرۇۋالغۇچى،  –پات يېقىندا نۇرغۇن پىتنه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
پاساتمۇ  –دىن، ماڭغۇچى يۈگۈرگۈچىدىن ياخشىدۇر، كىم ئۇ پىتنىگه بويۇن سۇزۇپ قارىسا، پىتنه ماڭغۇچى

ئۇنى كۈتۈپ تۇرىدۇ، ئۇ كىشى پىتنىگه چۈشۈپ كېتىدۇ، شۇ چاغدا بىرهر پاناھگاھ ئىلتىجا قىلىدىغان جاي 
  .تاپقان كىشى شۇ جاي بىلهن پاناھالنسۇن، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 3625  ) ���� ( O$1�	 I	�V $[��c "G$R/ "'i*, ) �� (���, v� �/ ngI �   
رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهنىي سۇلهسىمدىن بىر ساھابه . 3625

پات يېقىندا مهدهن، كانالر ئاشكارا بولىدۇ، ئۇنىڭغا پهقهت : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ىلهرنىڭ ئهڭ يامانلىرى يهنى دىنسىزالر ھازىر بولىدۇ، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھكىش

كۈمۈش، مارجان، گۆھهر، نېفىت، كۆمۈر، تۆمۈر  –بۇ ھهدىس مۆجىزه بولۇپ، راستىنال نۇرغۇن ئالتۇن 
  .قاتارلىقالر مهدهن كانالر ئاشكارا بولدى، ئۇنىڭغا پهقهت دىنسىزالرال ھازىر بولدى

3626  ) ���(  "$m(� L MG$0# nD �/ "${b¼ MNm�	 � '_��	 $59^, ) E[ 9  d (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3626

نى يه(نامازدىكى سهھۋىنىڭ ئىككى سهجدىسى ھهرقانداق زىياده نۇقساندىن كۇپايه قىلىدۇ، : مۇنداق دېگهن
  .ئهبۇ يهئال، ئىبنى ئهدى، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن) ئوشۇق، كهم بولۇپ قالسا، ئىككىال سهجده قىلىدۇ

 3627  ) ���� ( 	'�I$< L 	LG9, ) �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3627

ئهمهللىرىڭالردا نورمال مۆتىدىل، ئوتتۇرھال، ئادىل بولۇشنى تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھقا : ن مۇنداق دېگه
  .يېقىنچىلىق ئىزدهڭالر، توغرا يول تۇتۇڭالر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 ) ���� (`¦ �	 s9`*0 "� BZ $�� B L ��  .12	 �D9�� nQ90 �� ��� 	'� 	 L 	L�F�� L 	'�I$< L 	LG9, .�I L M�+ ) � �� (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3628

ئىشلىرىڭالردا نورمال، ئوتتۇرھال توغرا يول تۇتۇڭالر، يېقىنچىلىق ئىزدهڭالر، خۇش بېشارهت : مۇنداق دېگهن 
ىڭ بىرىڭالرنى ھهرگىز ئۇنىڭ ئهمهللىرى جهننهتكه ئهكىرهلمهيدۇ، ئېلىڭالر، شۇنى بىلىڭالركى، سىلهرن

ئهمهللىرى بىلهن جهننهتكه كىرهلمهيدۇ، مهنمۇ شۇنداق، لېكىن، مېنى ئالالھ تائاال مهغپىرهت قىلىشى ۋه 
جهننهتكه ئالالھنىڭ رهھمىتى بىلهن پهزلى بىلهن كىرىدۇ، ئهمهللهر بولسا، (رهھمىتى بىلهن ساقالپ قالىدۇ، 

  .ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) هنىال ئالالھنىڭ رهھمهتلىرىدۇر، رهھمهت، رهھمهتكه سهۋهب بولىدۇي
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئدى . 3629
مۇشهققىتىمۇ ئۈچتۇر، ياخشى ئايال،  –سائادىتى ئۈچتۇر، جاپا  –ئادهم بالىسىنىڭ بهخت : مۇنداق دېگهن 

هختتۇر ، تار، يامان جاي، يامان ئايال، يامان مهركهپ، يهنى مىنىدىغان ياخشى مهركهپ، كهڭرى ھويال ئۆي ب
  .مۇشهققهتتۇر، تهيالىسى توپلىغان، ھهسهن –ھايۋاننىڭ ناچىرى، جاپا 

 3630  ) ���� ( $[I	�<Z $�$i,¡  �i@�	 vR0 ¡  ) G (.F{$  �   
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3630

  .قىزچاقنىڭ سۈكۈت قىلىشى، ئىقرار قىلىپ، رازى بولىشىدۇر، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 
 3631  ) ���� ( M�Qo	 L $��9�	 � .�)$R�	 L '+R�	 �	 n, ) P H5 (�Rg �� �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر . 3631
ئالالھ تائاالدىن سىنى ئهپۇ قىلىشنى، دۇنيا ئاخىرهتته ساالمهت ساقالشنى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .سورىغىن، ھاكىم، بۇخارى، تارىخدا توپلىغان، سهھىھ
 3612 Q p(��	 9R� R0 X 	9�� "h) .�)$R�	 L '+R�	 �	 	'�, .�)$R�	 �/ 	y ) ! �� (�i� \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهكرى . 3632
ساالمهت ساقالشنى سوراڭالر، ھهقىقهتهن كىشىگه  –ئهپۇ قىلىشنى ئىككى ئالهمده ساق : مۇنداق دېگهن 

ساالمهت قىلىشدىن ياخشىراق نهرسه  –لسا ئىككى ئالهمده ساق شهكسىز ئىشهنچ، ئىماندىن كېيىن قا
). ساالمهت قېلىش، ئىشهنچ ئىماندىن قالسا ياخشىدۇر، –يهنى باال، ئازابدىن، پىتنىدىن ساق (بېرىلمهيدۇ، 

  .ئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 3633  �i5$ LI �/�0 L �i5	I'  �*�0 "� �	 	'�, )A	 �I$i/ � jr{	�%	 �NQ (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3633
ئالالھ تائاالدىن ئهۋرىتىڭالرنى يېپىشنى، قورققىنىڭالردىن سىلهرنى ئهمىن، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .نخاتىرجهم قىلىشىنى سوراڭالر، خهرائتى توپلىغان، ھهسه
 3634  $[I'_w� q'�-�5 B L �i+D� "'r@� �	 	'�, ) �� (M�i� \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهكىر . 3634
ئارقىسى، ئالالھ تائاالدىن دۇئا قىلغاندا ئالىقانلىرىڭالرنىڭ ئالقىنى بىلهن سوراڭالر، : مۇنداق دېگهن 

  .دۈمبىسى، تهتۈرى بىلهن سورىماڭالر، يهنى ئالقىنىڭالرنى يۈزۈڭالرغا قىلىڭالر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 3635  ) ��� ( W+10 B ��  �/ �$� 	LY'R5 L $R)$� $�  �	 	'�, ) �� q (3$g �   

لهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3635
ئالالھ تائاالدىن مهنپهئهتلىك ئىلىمنى سوراڭالر، ئالالھقا سېغىنىپ، مهنپهئهتسىز ئىلىمدىن : مۇنداق دېگهن 

  .پاناھ تىلهڭالر، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن
 3636 � L 9�	L ngI BZ $�$10 B .12	 � .gIG 4� � .��,'�	 ³ �	 	'�, '[ $�� "'D� "� 'gI ) ! (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3636
ئالالھ تائاالدىن ماڭا ۋهسىيله يېقىنلىقنى سوراڭالر، ئۇ جهننهتتىكى دهرىجىنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

غا پهقهت بىرال كىشى ئېرىشهلهيدۇ، ئۇنىڭغا ئېرىشكهن كىشىنىڭ مهن بولۇپ ئهڭ يۇقىرى، ئۈستۈنىدۇر، ئۇنىڭ
سورىغان ئىكهن، ئالالھ . قېلىشىمنى بهكمۇ ئۈمىد قىلىمهن، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، بۇ مهقام مهھمۇدتۇر

  .بېرىدۇ، بىز ئۇنى ئهزاندا سورايمىز
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3637

ئالالھ تائاالدىن مهن ئۈچۈن ۋهسىيله سوراڭالر، ھهقىقهتهن بىرهر بهنده مهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
نيادا ۋهسىيله سورىسا، مهن ئۇ كىشى ئۈچۈن قىيامهت كۈنى گۇۋاھچى، شاپائهتچى بولىمهن، ئۈچۈن بۇ دۇ

  .ئهبۇ شهيبه ئهۋسهتته بار بولۇپ، ھهسهن
رهببى ھازىھىددهئۋهتىتتاممه ۋهساالتىلقائىمه ئاتى مۇھهممهد «بىز بۇ ۋهسىلىنى ئهزاندا مۇنداق سورايمىز،  

ائهتھۇ يهۋمهلقىيامهت يا فهقامهم مهھمۇدهنللهزى ۋهئهتتهھۇ ۋهرزۇقنا شاهزىيله ۋهبىئهسھۇ مفدهنىلۋهسىيلهته ۋهل
  »!ئهرھهمهرراھىمىين، ئامىن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3638
سىلهر مهدىنىنىڭ بىر تهرىپى قۇرۇقلۇقتا يهنه بىر تهرىپى دېڭىزدا دهپ ئاڭالپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

كىشىلىك قوشۇن غازات  70000ئىشغال قىلىش ئۈچۈن ئىسھاقنىڭ بالىلىرىدىن باققانمۇ؟ مهدىنىنى 
قىلىمىغىچه قىيامهت قايىم بولمايدۇ، ئۇالر مهدىنىگه چۈشىدۇ، ئۇالر قۇرال بىلهن جهڭ قىلمايدۇ، ئوقيامۇ 

ىڭ بىرسى يهنى دېسىال مهدىنىنىڭ ئىككى تهرىپىن!!! ئاتمايدۇ، ئۇالر پهقهت الئىالھه ئىهللهلالھۇ ئالالھۇ ئهكبهر
ئاندىن ئىككىنچى قېتىم ال ئىالھه ئىللهلالھۇ ئالالھۇ . دېڭىزىدىكى تهرىپى گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈپ كېتىدۇ

دهپ تهكبىر ئېيتسا، ئۇنىڭ قۇرۇقلۇقتىكى يهنه بىر تهرىپى چۈشۈپ كېتىدۇ، ئاندىن ئۇالر ئۈچىنچى !!! ئهكبهر
قىلىنىپ، ئىشالر ئاسان بولىدۇ، ئۇالر مهدىنىگه كىرىپ،  قېتىم تهكبىر ئېيتىشى بىلهن ئۇالر ئۈچۈن غهلىبه ئاتا

دهپ !!! غهنىيمهتلهرنى ئېلىپ، تهقسىم قىلىشىۋاتقاندا تۇيۇقسىز بىر جاكارچى ھهقىقهتهن دهججال چىقىپتۇ
  .توۋاليدۇ، ئاندىن ئۇالر ھهممه نهرسىلهرنى قالدۇرپ قويۇپ، قايتىپ كېتىدۇ، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 3639  ) ���� ( ����	 9@  ?1�	 �, ) � (3$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3639

  .ئوغلۇڭنىڭ ئىسمىنى ئابدۇراھمان قويغىن، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 
 3640  ) ���� ( q'�D L ���  �	 	'� ) q § (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3640
ئۇ گۆشكه، تائامغا سىلهر ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ بىسمىلال دهپ يهڭالر، بۇخارى، ئىبنى : مۇنداق دېگهن 

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3641  ) ���� (®�1i� 	'1i5 B L j�$� 	'�  ) �� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3641
مېنىڭ ئىسمىم بىلهن ئىسىم قويۇڭالر، مېنىڭ كىنايه ئىسمىم بىلهن كىنايه ئىسىم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .قويماڭالر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 3642  )��� � ( �i1�� ��<� $�$< >�R� $�Z sh) ®�1i� 	'1i5 B L j�$� 	'� ) � (3$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3642
ىلىپ مېنىڭ ئىسمىم بىلهن ئىسىم قويساڭالر بولىدۇ، كىنايه ئىسمىم بىلهن كىنايه ق: مۇنداق دېگهن 

ئاتىماڭالر، ھهقىقهتهن مهن تهقسىم قىلغۇچى قاسىم بولۇپ ئهۋهتىلدىم، مهن ئاراڭالرغا تهقسىم قىلىمهن، 
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  .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) يهنى ئىلىمنى غهنىيمهتنى مىراسالرنى تهقسىم قىلىمهن(
 3643  ) ���� ( ~(�	 3	u  �/ .R�$a	 j[ PI$@5 MI', ) �0LG�/ ��	 (G'R�/ ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3643
يهنى بۇ سۈرىنى كۆپ ئوقۇپ (سۈره تهبارهك يهنى مۈلۈك، قهبره ئازابىدىن توسىدۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئىبنى مهردىۋىييه توپلىغان، سهھىھ) بهرگۈچى قهبره ئازابىدىن ساقلىنىدۇ
 3644  PI$@5 j[ L .12	 �*�QG� f� $_@�$� �  >�$Q .06 "'eNe BZ j[ $/ "6�(�	 �/ MI', ) �$���	 �� (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3644
تتۇر، ئۇ ئۆزىنى بۇ دۇنيادا كۆپ ئوقۇغان كىشى ئايه 30قۇرئاندا بىر سۈره بولۇپ، ئۇ پهقهت : مۇنداق دېگهن

تابارهكتۇر، ا توغرىسىدا داۋالىشىپ، شاپائهت قىلىپ، ئاخىرى ئىگىسىنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، ئۇ سۈره بولس
  .شۇنداقتۇر ھهممىسى زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ، قۇرئاندىكى سۈرىلهرنىڭ ئهۋسهت، .يهنى سۈره مۈلۈك
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،پۇزالهت ئىبنى ئۇبهيده . 3645

نى دهپنه قىلىپ قالساڭالر، قهبرىلهرنى يهر يۈزى بىلهن تهڭ قىلىڭالر، مېيىتلهر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) تۈز قىلىڭالر دېيىلگهن: باشقا خاتىرىده مۇتلهق(
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئنۇئمان ئىبنى بۇشهيىر . 3646

ياكى تۈزلىمىسهڭالر، ئالالھ تائاال . نامازدا سهپلىرىڭالرنى تۈزلىسهڭالر، تۈزلهڭالر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
. ىدۇبىرىگه خىالپ قىلىۋېتىدۇ، ئۆزگهرتىۋېتىدۇ، يهنى ئىختىالپتا قىلىۋېت –يۈزلىرىڭالرنىڭ ئارىسىنى بىر 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3647
ز تۇرۇڭالر، ھهقىقهتهن سهپلهرنى تۈزلهش، نامازنى سهپلىرىڭالرنى تۈزلهڭالر، باراۋهر، تۈ: مۇنداق دېگهن 

  .كهمىل، تولۇق بهرپا قىلغانلىقتۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3648  ) ���� ( �i�'�< ��*� B �i)'+� 	L', ) j/I	9�	 (�	~�	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى . 3648
سهپلىرىڭالرنى تۈزلهپ، تۈز تۇرۇڭالر، شۇنداق قىلساڭالر، قهلبىڭالر، دىللىرىڭالر : مۇنداق دېگهن 

  .ئىختىالپالشمايدۇ، دارمى توپلىغان، سهھىھ
 3649  �*�� �b�0 "� .1*+�	 � ng��	 ./N, )R�IA	 � j,9(a	 n�+a	 �� ���	 '�� �).����a	 p (4,'/ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3649
پاسات زامانىدا ساالمهت قېلىشى، ئۆيىنى مهھكهم الزىم تۇتىشىدۇر،  –كىشىنىڭ پىتنه : مۇنداق دېگهن 

  .سهندهيلىمى فىردهۋسته، ئهبۇلھهسهن توپلىغان، ھه
 3650  Er10 L p/A	 $_�) "'  L �{$%	 $_�) �´�0 L �G$m�	 $_�) 3ui0 L 3Y$i�	 $_�) �9m0 !$ 	9Q !	'1, O$1�	 4�  ¤-�,
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىئهبۇ ھۈرهيره . 3650

مىكىرلىك ئالدامچى يىلالر يېتىپ كېلىدۇ، بۇ  –پات يېقىندا كىشىلهرگه ھىيله : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يىلالردا يالغانچى كاززاپنىڭ سۆزى تهستىقلىنىپ، ئۇ راستچىل ئادهم قىلىنىدۇ، راستچىل، سهمىمىي كىشىلهر 
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ى قىلىنىدۇ، خائىنغا ئامانهت قويۇلىدۇ، خائىننى ئىشهنچىلىك قىلىنىپ، ئىشهنچىلىك كىشىنى بولسا، يالغانچ
خائىن سانىلىدۇ، بۇ يىلالردا ئهقىلسىز، نادان، دۆت كىشىلهر ئاۋام خهلقنىڭ ئىشلىرى توغرىسىدا سۆز قىلىپ 

  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ.كېتىدۇ، يهنى باش بولىدۇ 
 3651 �� 	'�'() �['*0�I 	Yh) ��R�	 "'@�r0 �	'<� �i�5-�, : �['*)� L �	 &',I .��'� $@��/ ) q (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3651
پ قىلىپ كېلىدۇ، ئۇالرنى كۆرگهنده مۇنداق يېقىندا سىلهرگه نۇرغۇن قهۋملهر ئىلىم تهله: مۇنداق دېگهن 

دهڭالر، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ ۋهسىيىتى بىلهن سىلهرگه مهرھابا، خۇش كهپسىلهر، 
  .، ئىبنى ماجه توپلىغان، ھهسهن)يهنى ئۇ ۋهسىيهت ھهدىسلهردۇر(ئۇالرغا پهتىۋا بېرىڭالر، 

3652  ) ���� (!	�+�	 L "$��g L "$��,  .12	 I$]� �/ nD n�1�	 L ) � (M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3652

سهيھان، جهيھان، پۇرات، نىيىل دهريالىرىنىڭ ھهممىسى جهننهتنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
هھىھ، سهيھان بىلهن جهيھان، تۇرسۇس شهھىرىدىكى ئاۋاسىم ئۆستهڭلىرىدىندۇر، مۇسلىم توپلىغان، س

دېيىلىدىغان جايدىكى ئىككى دهريادۇر، پۇرات كۈفىدىكى دهريادۇر، مهنىسى، تاتلىق سۇ، نىل مىسىردىكى 
مهشھۇر دهريادۇر، ئالىمالر بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسىنى، مهقسىدىنى ئالالھ ئۆزى بىلىدۇ، بهلكىم، بىز ئىنسانالرغا 

هي جهننهتتىن مهنىۋى جهھهتتىن ئاقتۇرغاندۇر ياكى بۇ تهمسىلدۇر دېدى، ياكى تۇنجى ھاسىل كۆرسهتم
  .بولۇشى، شهكىللىنىشى شۇنداق بولىدۇ

 3652  ) ���� ( .12	 I$]� �/ nD n�1�	 L !	�+�	 L "$��g L "$��, ) � (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  لىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىئۇقبه ئىبنى ئامىر . 3653

پات يېقىندا بىر تۈرلۈك قهۋملهر مېنىڭ ئۈممىتىمدىن مهيدانغا چىقىدۇكى، ئۇالر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
) يهنى قۇرئان ئوقۇغانغا ئهجىر ئالىدۇ، بۇ خاتا ئىدى(قۇرئاننى خۇددى سۈتنى ئىچكهندهك ئىچىۋېتىدۇ، 

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
 3653  ) ��� ( ���	 ���FD "6�(�	 "'��F0 ®/� �/ �	'<� ��£�, ) �� (�/$  �� .@(  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى . 3654
انغا چىقىدۇ، ئۇالر مهخلۇقالر پات يېقىندا ئاخىر زاماندا يېشى كىچىك، ئهقىلسىز نادان قهۋملهر مهيد: دېگهن 

) پهقهت ئاغزىدىال ياخشى سۆز قىلىپ قويىدۇ(سۆزىنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى يهنى ئهڭ ياخشى سۆزلهرنى قىلىدۇ، 
ئۇالر ئىسالم دىنىدىن ) يهنى قهلبىگه تهسىر قىلمايدۇ(ئۇالر قۇرئان ئوقۇيدۇ، قۇرئان گاللىرىدىن ئۆتمهيدۇ، 

كهتكهندهك، تېز چىقىپ كېتىدۇ، ئۇالرغا ئۇچراشساڭالر ئۇالرنى خۇددى ئوقيا ئوقى نىشانغا چىقىپ 
ئۆلتۈرۈڭالر، ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ دهرگاھىدا ئۇالرنى ئۆلتۈرگهن كىشى ئۈچۈن ئۇالرنى 

  .ئۆلتۈرگهنلىكى ئۈچۈن، ئاالھىده ئهجىر، مۇكاپات باردۇر، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
 3655 	 E@, "	9� 	u[ 	Ly, !	�D	u�	 L 	y�D �	 "L�D	u�	 "LG�+a ) � �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3655
: ۋهسهللهم مهدىنىدىن بىر كېچىلىك يىراقتىكى جۇمدان دېگهن تاغدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، مۇنداق دېگهن 

مېڭىڭالر، بۇ جۇمدان تېغىدۇر، تهنھا ھالدا ئالالھنى ئهسلىگۈچى زاكىر ئهرلهر ۋه زاكىر ئايالالر سهيره قىلىپ 
ئالالھنى كۆپ ئهسلىگۈچىلهر ئهجىر ۋه مۇكاپاتتا ئىلگىرىلهپ كهتتى، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھى، 

  .مۇپهررىدۇننىڭ مهنىسى زاكىر، ئالىمدۇر
 3656  ) ���� (�� �09�	 	u[ G9F�, �NQ �	 91  �� ��� &$g ) ���$/� � j�/$µ	 (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3656
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پات يېقىندا بۇ دىن بهزى كىشىلهرگه، ئۇالرنىڭ ئۆزى ئۆزلىرىگه قاتتىق قىلىۋېلىشى : دېگهنمۇنداق 
قىلىنىدۇ، ئۇالر ئۈچۈن ئالالھنىڭ دهرگاھىدا قىلچىلىك نىسىۋه يوقتۇر، مۇھامىلى سهۋهبىدىن قاتتىق 

  .توپلىغان، سهھىھ
 3657  ) ���� ( 	'�,� 	YZ "L9[$� L "'<9m�, ) G (3$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3657
ۇندىن كېيىن، ئۇالر مۇسۇلمان بولۇپ قالسا، راست سۆزلهيدۇ، زاكات بېرىدۇ، ئالالھ يولىدا ب: دېگهنمۇنداق 

  .جىھاد قىلىدۇ، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3658
پات يېقىندا بۇندىن كېيىنرهك مېنىڭ ئۈممىتىمگىمۇ مۇندىن بۇرۇنقى ئۈممهتلهرنىڭ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

نىڭ بالىالرنىڭ كۆپلىكى بىلهن مۇنداق كېسهللىرى يېتىدۇ، تهكهببۇرلۇق، كۆرهڭلهش، مهنمهنلىك، مالالر
دۇنيانى دهپ ئاداۋهتلىشىش، دۈشمهنلىشىش، ئۆزئارا ھهسهد قىلىش، ھهتتا تاجاۋۇز  –پهخىرلىنىش، مال 

  .ھهددىدىن ئېشىشىالر يۈز بېرىدۇ، ھاكىم  توپلىغان، ھهسهن
 3659 	�R�$� 91g L ���$� 91g L �$F�$� 91g M91¶ 	G'1g 	'�'i5 "� KZ �/A	 ym�, Å*� ��I� �/ �	 MyQ $]h) �$F�$� ?��  �
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ھۇ رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى ھهۋاله . 3659

بۇ ئىش يهنى خهلىپىلىك سىلهر توپالشقان نۇرغۇن قوشۇن بولغانغا قهدهر : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
داۋام قىلىدۇ، پات يېقىندا شۇنداق بولىدۇ، بىر قوشۇن شامدا، بىر قوشۇن يهمهنده، بىر قوشۇن ئىراقتا 

ڭ ئهڭ ياخشى زىمىنىدۇر، ئالالھنىڭ بولىدۇ، شۇ چاغدا سهن شامنى الزىم تۇت، ھهقىقهتهن ئۇ، ئالالھنى
بهندىلىرىنىڭ ئهڭ ياخشىلىرى تاللىنىپ شۇ جايغا بارىدۇ، ئهگهر ئۇنىڭغا ئۇنىمىساڭالر، يهمهنده 
تۇرىۋېرىڭالر، سىلهرگه ئهھدىنى بۇزۇپ خىيانهت قىلغان كىشىگىمۇ سۇ بېرىڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال ماڭا 

  .، ئهھمهد، ئهبۇ داۇۋد توپلىغان، سهھىھشام ۋه ئۇنىڭ ئهھلىگه كېپىل بولدى
 3660  .�/��	 �/ �_��	 ��k $D �09�	 �/ "'<�k �[�g$1� #L$� B &$gI "6�(�	 ��(�, ) d (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3660
ننى بىر قىسىم كىشىلهر ئوقۇيدۇ، قۇرئان ئۇالرنىڭ گاللىرىدىن ئۆتمهيدۇ، پات يېقىندا قۇرئا: دېگهنمۇنداق 

ئۇالر ئىسالم دىنىدىن خۇددى ئوقيا ئوقى نىشانغا چىقىپ كهتكهندهك تېزال چىقىپ كېتىدۇ، ئهبۇ يهئال 
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3661

كهلگۈسىده سىلهر ئىشلىرىنى تونۇپ، ياخشى دهيدىغان ھهم نۇرغۇن ئىشلىرىنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
اشالپ تهرك ئهتسه، نىجات تاپىدۇ، كىم ئۇالردىن ئىنكار قىلىدىغان ئهمىر باشلىقالر بولىدۇ، كىم ئۇالرنى ت

  .ئايرىلىۋالسا ساالمهت قالىدۇ، كىم ئۇالرغا ئارىالشسا، ھاالك بولىدۇ، ئهبۇ شهيبه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر، راپىئ ئىبنى ئهمرۇ . 3662

بىر تۈركۈم قهۋملهر مهيدانغا  پات يېقىندا مهندىن كېيىن ئۈممىتىمدىن: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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كېلىپ، قۇرئان ئوقۇيدۇ، قۇرئان ئۇالرنىڭ ھهلقۇملىرىدىن ئۆتمهيدۇ، ئۇالر دىندىن خۇددى ئوقيا نىشانغا 
چىقىپ كهتكهندهك تېزال چىقىپ كېتىدۇ، ئاندىن ئۇالر ئىسالم دىنىغا قايتىپ كهلمهيدۇ، ئۇالر بارلىق 

، ھايۋانالرنىڭمۇ ئهڭ يامانلىرىدۇر، ئۇالرنىڭ ئاالمهت بهلگىسى مهخلۇقاتالرنىڭ ئىنسان، جىنالرنىڭ ھهتتا
  .ئهھمهد، مۇسلىم،  ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ. چېچىنى چۈشۈرۈش،تاقىرباش
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3663
پات يېقىندا مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلهر مهيدانغا كېلىدۇ، ئۇالر تائامنىڭ : مۇنداق دېگهن 

كېچهكنىڭ  –هيدۇ، شارابنىڭمۇ ھهرخىل تۈردىكىنى ئىچىدۇ، كىيىم رهڭگارهڭ ھهرخىل تۈردىكىلىرىنى ي
رهڭگارهڭ، ھهرخىل تۈرلىرىنى كىيىدۇ، ئاغزىنى مايماق قىلىپ، ياساپ سۆز قىلىپ، كۆپ سۆزلهيدۇ، ئهنه 

  .شۇالر مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ يامان كىشىلىرىدۇر، تهبرانى، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3664

پات يېقىندا سىلهرگه نامازنى ئۆز ۋاقىتلىرىدىن كېچىكتۈرۈۋېتىدىغان نۇرغۇن : داق دېگهن ۋهسهللهم مۇن
بىدئهتلهرنى پهيدا قىلىدىغان، ئهمىر باشلىقالر بولىدۇ، ئىبنى مهسئۇد شۇ چاغدا قانداق قىلىمهن؟ دېدى، 

مهن؟ دهپ سوراۋاتامسهن؟ رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئى ئۇممه ئابدۇنىڭ ئوغلى، قانداق قىلى
  .ئالالھقا ئاسىي بولغان كىشىگه ئىتائهت قىلىش يوق دېدى، ئىبنى ماجه، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 3665 �� �%	 >��*,	 L !$1�(�	 L ¥#$Ra	 !�_Á 	YZ H�/ L ¥u< L ��Q "$/b�	 �Q6 � "'i�,(�� n_, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رسهھلى ئىبنى سهئىد . 3665

ناۋاالر، ناخشا ئېيتىدىغان  –بۇندىن كېيىن ئاخىر زاماندا ھهرخىل ساز، نهغمه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئايالالر ئاشكارا بولغاندا، ھاراق ھاالل سانالغاندا  يهر يۇتۈپ كېتىش، قاتتىق يهر تهۋرهش، ئاسماندىن تاش 

شىلهرنىڭ سۈرىتى باشقا نهرسىنىڭ ھهتتا ھايۋاننىڭ سۈرىتىگه ئۆزگىرىپ كېتىشلهر يۈز بېرىدۇ، يىغىش، كى
  .ناۋا، ئايالالر ناخشىسى ھارامدۇر، چۈنكى، ئالالھنىڭ غهزىپى ياغىدۇ –تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، نهغمه 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3666

ئاخىر زاماندا بىر تۈركۈم ساقچىالر مهيدانغا كېلىدۇ، ئۇالر ئهتتىگهنده ئالالھنىڭ غهزىپى : مۇنداق دېگهن 
لالھنىڭ كايىشى، ئاچچىقى ئىچىده قايتىپ كېلىدۇ، تهبرانى ئىچىده يولغاچىقسا، كهچ تهرهپته يهنىال ئا

  .توپلىغان، سهھىھ
 3667  �[$0ZL �D$0h) �D¸$�6BL �*�� �� 	'R�5 X $¦ �i�'e9c ®/� �/ O$� "$/b�	 �Q6 � "'i�, ) � (M�0�[ \� �   

للهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3667
كهلگۈسىده ئاخىر زاماندا مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر تۈركۈم كىشىلهر مهيدانغا كېلىپ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

بوۋاڭالرمۇ ئاڭالپ باقمىغان سۆزلهرنى، ھهدىسلهرنى سۆزلهپ بېرىدۇ، ئۇالردىن  –سىلهرمۇ ئاتا : سىلهرگه
مۇسلىم ) ن ھهدىس سۆزلىگۈچى، بىدئهتچى كاززاپالردۇرچۈنكى، ئۇالر يالغا(قاتتىق ھهزهر قىلىڭالر، 

  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد، ئهنهس، ئۇۋهيىس . 3668

پات يېقىندا ئۈممىتىم ئىچىده ئىختىالپ يۈز بېرىدۇ، ۋه بىر : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن  سهللهلالھۇ
قهۋمنىڭ تهپرىقچىلىقى، بۆلۈنۈۋېلىشى يۈز بېرىدۇ، ئۇالر سۆزنى ياخشى قىلىدۇ، ئهمهلنى بولسا يامان قىلىدۇ، 

انغا چىقىپ كهتكهندهك چىقىپ قۇرئان ئوقۇيدۇ، قۇرئان گاللىرىدىن ئۆتمهيدۇ، دىندىن خۇددى ئوقيا نىش
كېتىدۇ، ئۇالرغا قارشى قاتتىق قارشىلىق كۆرستىلمىگىچه ئۇالر دىنغا قايتىپ كهلمهيدۇ، ئۇالر بارلىق 
مهخلۇقالرنىڭ ئهڭ يامىندۇر، ئۇالرنى ئۆلتۈرگهن، ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرگهن كىشىگه خۇش مۇبارهك، ئۇالر 

ئۇالر قۇرئاندىن ھېچبىر يېرىده ئهمهس، ھېچبىر جايغا ئهمهل  ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئانغا چاقىرىدۇ، لېكىن،
قىلمايدۇ، كىم ئۇالرنى ئۆلتۈرهلسه، ئۇ ئالالھقا ئۇالردىن يېقىنراق بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئاالمهت بهلگىسى دائىم  

  .چېچىنى چۈشۈرتۈش، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3669
پات يېقىندا ئۈممىتىم ئىچىده تهقدىرنى ئىنكار قىلىدىغان قهۋملهر مهيدانغا چىقىدۇ، : مۇنداق دېگهن 

  .ىغان، سهھىھئهھمهد، ھاكىم توپل
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئدى . 3670
دهك ، تىللىرى بىلهن چۆپلهرنى يالماپ يېگهن –كهلگۈسىده خۇددى كاال زېمىندىن ئوت : مۇنداق دېگهن 

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) يهنى دۇنياپهرهس(يالماپ، يۆگهپ ھهممىنى يهيدىغان قهۋملهر مهيدانغا كېلىدۇ، 
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ى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئدى . 3671

پات يېقىندا دۇئادا ھهددىدىن ئاشىدىغان قهۋم مهيدانغا كېلىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد : مۇنداق دېگهن 
  .ھهسهن) يهنى ۋارقىراش، بىدئهت، مهرتىۋىسىدىكى ئېشىش(توپلىغان، 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇباده ئىبنى سابىت .3672

ۇالر سىلهر كهلگۈسىده ئىشىڭالرغا مهندىن كېيىن بىر قىسىم كىشىلهر ئىگه بولىدۇ، ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئىشالرنى بولسا، سىلهرگه ئىنكار  دېگهنئىنكار قىلغان مۇنكهر ئىشنى ياخشى دهپ قارايدۇ، سىلهر ياخشىلىق 

قىلىپ يامان سانايدۇ، سىلهردىن كىم شۇنى تاپسا، بىلىپ قالسۇنكى، ئالالھ ئهززه ۋهجهللىگه ئاسىي بولغان 
  .، سهھىھكىشىگه ئىتائهت قىلىش يوق، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نهۋۋاس . 3673

ىنى، قالقانلىرىنى، يهتته يىل كهلگۈسىده مۇسۇلمانالر يهئجۇج مهئجۇجالرنىڭ ئوقيا ئوقلىر: دېگهنمۇنداق 
بۇ ھهدىسدىن يهئجۇج . ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) يهنى ئۇالرنى ئالالھ ھاالك قىلغاندىن كېيىن(قااليدۇ، 

  .مهئجۇجدىن كېيىنمۇ مۇسۇلمانالر بىر نهچچه يىل ياشايدىكهن –
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،شهدداد ئىبنى ئهۋىس . 3674
سهييىدۇلئىستىخفار يهنى مهغپىرهت سوراشنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ، كاتتىسى مۇنداق : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ه رهببىي ال ئىالھه ئىلال ئهنته خهلهقتهنى ۋه ئهنه ئابدۇكه ۋه ئهنه ئهال ئالالھۇممه ئهنت«دىيىشىڭدۇر، 
ئهھدىكه ۋهۋهئدىكه مهستهتهئتۇ ئهئۇزۇبىكه مىن شهررىما سهنهئتۇ ئهبۇئۇلهكه بىنىئمهتىكه ئهلهييه ۋه 

زى كىم بۇ ئىستىغفارنى كۈندۈ» ئهبۇئۇلهكه بىزهمبى فهغفىرلى فهئىننهھۇ اليهغفىرۇززۇنۇبه ئىلال ئهنته
شهكسىز ئىشهنگهن ھالدا دهپ شۇ كۈنى ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ جهننهت ئهھلىدىن بولىدۇ، كىم بۇنى شهكسىز 
ئىشهنگهن ھالدا كېچىسى ئېيتىپ تاڭ ئېتىشدىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ جهننهت ئهھلىدىن بولىدۇ، 

ه ئۆتكهن، ئۇنى ھهدىست – 2612: ئهھمهد، بۇخارى، نهسهئى توپلىغان، بۇ سهھىھ ھهدىسنىڭ تهرجىمىسى
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3675

ڭ سهييىدى، خوجىسى، ھهمزه ئىبنى ئابدۇلمۇتتهللىپ بىلهن زالىم پادىشاھنىڭ شېھىدلهرنى: دېگهنمۇنداق 
ئالدىدا تىك تۇرۇپ، ئۇنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، ياماندىن توسۇپ،  ئاندىن ئۇ زالىم ئۆلتۈرۈۋهتكهن كىشىدۇر، 

  .ن، ھهسهن، ھاكىم، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغابۇ ھهقىقهتچى ھهمزه بىلهن بىرگه شېھىدالرنىڭ خوجىسى بولىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر، ئهلى . 3676
يىدى، خوجىسى ھهمزه ئىبنى قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ دهرگاھىدا شېھىدالرنىڭ سهي: دېگهنمۇنداق 

ھاكىم، ) ۋه ھېلىقى زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىدا ھهق سۆز قىلغان ھهقىقهتچى يىگىتتۇر(ئابدۇلمۇتتهللىپ 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  لىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىئىبنى ئهمرۇ . 3677

جهننهت ئهھلىنىڭ رهيھان گۈلنىڭ سهييىدى، خوجىسى ھىنائ ئىسىملىك خىنه گۈلدۇر، : دېگهنمۇنداق 
  .تهبرانى، خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3678

جهننهت ئهھلىنىڭ ئاياللىرىنىڭ سهييىدى، خوجىسى تۆتتۇر، مهريهم، پاتىمه، خهدىيچه، : دېگهنمۇنداق 
  . ئاسىيه رهزىيهلالھۇ ئهنھاالر، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3679

اردۇر، ئوتالققا، يايالققا قويۇپ بېرىلگهن ھايۋاننىڭ سالغان زىيىنى بىكاردۇر، قۇدۇق بىك: دېگهنمۇنداق 
يهنى تۆلهپ بېرىلمهيدۇ، زىيانغا ئۇچرىغۇچى ئۆزى (كاڭ مهدهن ئورنى سالغان زىيان يهتكهن، ئاپهت بىكاردۇر 

بېرىش ۋاجىپتۇر، ئهھمهد توپلىغان، ) بهيتۇلمالغا(كاڭ، مهدهن تېپىۋالغان بايلىقالردا بهشدهن بىرىنى) ئىگه
  .سهھىھ

3680  9[$Â$D pi�a	 L .�/IA	 4�  j $��	  I$_1�	 �{$m�	 n���	 �{$(�	 L� �	 n�@, �)q " ! � ��(M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3680

تۇل ئايالالرغا، مىسكىنلهرگه خىزمهت قىلىپ، ھاجىتىدىن چىققۇچى كىشى، ئالالھ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ولىدا ئۇرۇش قىلىۋاتقان مۇجاھىدقا ئوخشاشتۇر، ياكى كېچىسى قىيامدا تۇرۇپ، ناماز ئوقۇغۇچى، كۈندۈزى ي
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  .روزا تۇتقۇچىغا ئوخشايدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3681  ) ���� ( 3$*i�	 .»$) s$�a	 W@��	 ) P (\� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هئبى ئۇبهي ئىبنى ك. 3681
تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان يهتته ئايهت سۈره فاتىھه  كىتاب ئاچقۇچىدۇر، ھاكىم : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3682  � ®�	 M9^��	 ) 	�iV $[9^�� �À L .�'5 GL	G $[9^, C )  (Q ��  (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3682

ساد سۈرىسىدىكى سهجدىنى داۋۇد ئهلهيھىسساالم تهۋبه قىلىش يۈزىسىدىن : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ قىلدى، بىز بولساق شۈكرى قىلىش يۈزىسىدىن سهجده قىلىمىز، تهبرانى،

 3683  ) ��� ( �0���*a	 4�  "'�m0 �*i{N/ L �	 "h) �$/ �/ . �g �D9�� d�� "� '� L q' 95 N) .D�� ��D� I'���	
 ) �� (9�R, \� �   

هم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئدى . 3683
رامىزاندا زوھۇرلۇق يىيىش بهرىكهتتۇر، گهرچه بىرىڭالر سۇ ئوتالپمۇ بولسا زوھۇرلۇق يىيىشنى : دېگهنمۇنداق 

ھهرگىز تهرك ئهتمهڭالر، ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال ۋه پهرىشتىلىرى زوھۇرلۇق يىگۈچىلهرگه رهھمهت يولاليدۇ، 
  .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهن

3684  ) ���� (B �a n0L	���	 p�R1�	 9� B �a �%	 L I	#�	 9�  ) G (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3684

بهدىنىنى يۆگهيدىغان رهخت، پۈركهنجه : ۋهسهللهم، ھهجدىكى كىيىدىغان كىيىم توغرىسىدا مۇنداق دېگهن 
ئىشتان كىيسه بولىدۇ، ئايىغىنى تاپالمىغان كىشى ئۆتۈكىنىڭ ئوشۇقى ئاستىدىن  تاپالمىغان كىشى

  .كىسىۋېتىپ كىيسه بولىدۇ، ئهبۇ داۋۇد، بۇخارى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 3685  ) ���� ( �/� �r� � j(V �/ j(F�	 L �/� �r� � 9R, �/ 9�R��	 ) «� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھئهبۇ ھۈرهيره . 3685
سائادهتمهن كىشى دېگهن ئانىسىنىڭ قورسىقىدىال سائادهتمهن دهپ يېزىلغان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئالالھ ئالدىن (كىشىدۇر، شهقىي كىشى دېگهن ئانىسىنىڭ قورسىقىدىال شهقىي دهپ يېزىلغان كىشىدۇر، 
  .تهبرانى سهغىيردا توپلىغان، سهھىھ) بىلىپ يازىدۇ

3686  ) ���� ( KZ d'g��	 n^R��) �_gL �/ �*] �D9�� 4�< 	Yh) �/'� L ��	�V L �/$R� �D9�� W1k 3	uR�	 �/ .Rr< �+��	
 ��[� ) q � �� ?�$/ (M�0�[ \� �   

هللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ س رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3686
سهپهر دېگهن ئازابنىڭ بىر پارچىسىدۇر، ئۇ بىرىڭالرنى تائامىدىن، ئىچىملىكىدىن، : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

ئۇيقۇسىدىن توسۇپ قويىدۇ، بىرىڭالر ئۆز يولىدا ھاجىتىنى ئادا قىلىپ بولسا، ئهھلىگه قايتىشقا ئالدىرىسۇن، 
  .لىغان، سهھىھمالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى ماجه توپ

 3687  ) ���� ( E)I� n+��	 ) � �� (3'0� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئهييۇب . 3687

سهن ئۈستىده يېتىۋهرگىن، مهن ئاستىدا تۇراي، : دېگهنمهدىىنىگهكىلىپ ئۇنىڭ ئۆيىگه چۇشكهنده مۇنداق 
تىدا تۇرۇشۇم ساھبىلىرىمغا ۋه مېنى مهخسهت قىلىپ كهلگهنلهرگه قۇاليلىق بولىدۇ، مېھرىبانلىق بولىدۇ، ئاس

  .ھاجىتىدىن ئاسان چىقىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
3688  ) ���� ( .1�i��	 �	 G$@  .1�i��	 ) .�	'  '�� (3$g �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  لىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىجابىر . 3688
بۇ ھهدىسنى (ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى، خاتىرجهملىكنى، تېنىچلىقنى الزىم تۇتۇڭالر، : دېگهنمۇنداق 

  .ئهبۇ ئهۋانه توپلىغان، سهھىھ) ئىدى دېگهنھهجده تۆگه ئۈستىده كېتىۋېتىپ 
 3689  ) ���� ( �$F�	 n[� � .1�i��	 ) I	b@�	 (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3689
  .خاتىرجهملىك، تېنىچلىق قوي ئهھلىلىرىده بولىدۇ، بهزار توپلىغان، سهھىھ: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 3690  ) ���� ( $�I .�@�	 n@� � ����	 ) " �� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3690

ھامىلداربۇغاز ھايۋاننىڭ قورسىقىدىكى بالىسىغا ئالدىن پۇل بېرىش، بهيئى سهلهم : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
ھارام بولۇش سهۋهبى . (سهھىھ قىلىش جازانه، ئۆسۈم بولىدۇ، يهنى ھارامدۇر، ئهھمهد، نهسهئى توپلىغان،

  ).يارالمىغان يوق نهرسىنى ساتقان
 3691  ) ���� ( MG$_V n��	 ) H�F�	 '�� (>/$m�	 �� MG$@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇباده ئىبنى سامىت .3691
بۇ ھهرقانداق ئۆپكه كېسىلىنى (هن ئادهم شېھىد بولىدۇ، ئۆپكه كېسىلىده ئۆلگ: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ئهبۇششهيىخ توپلىغان، سهھىھ) ھهتتا يۆتهل، ئۆپكه تۇبىركۇليۇزنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  M'@1�	 �/ 	�bg �0�F  L .R�I� �/ �bg G$m*<B	 L MG�*�	 L ���	 >��	 ) ! (�g�, �� �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ىن ئابدۇلالھ ئىبنى سىرجهس. 3692
بېسىق بولۇش ئىشالردا نورمال،  –ياخشى ئهخالق تهمكىنلىك، ئېغىر : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

  .پارسىنىڭ بىر پارسىدۇر ، تىرمىزى توپلىغان، ھهسهن 24ئوتتۇرھال بولۇش، پهيغهمبهرلىكنىڭ 
3693  ) ����(  . $� BL ���  W� N) .�mR¦ �/� 	Yh) .�mR¦ �/�0 X $/ q�D L� ��� $�) ���a	 ��a	 4�  E� . $r�	 L W��	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3693

هت قىلىش ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه ياخشى كۆرگهن ياكى ياقتۇرمىغان ئاڭالپ ئىتائ: مۇنداق دېگهن 
مهئسىيهتكه بۇيرۇلمىسىال ۋاجىپ بولىدۇ، ئهگهر مهئسىيهتكه، ئالالھقا ئاسىي  –ھهرقانداق ئىشالردا گۇناھ 

يلى بولۇشقا بۇيرۇلسا، بۇ چاغدا ئاڭالشمۇ يوق، ئىتائهت قىلىشمۇ يوقتۇر، ئهھمهد، بهيھهقى، ئىبنى ئۇقه
  .توپلىغان، سهھىھ

3697  �i��  !$)	'r�	 L� p)	'r�	 �/ ��Z L >�@�	 n[� �/ I'1��	 ) �� (MG$*< \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3694

ىدۇر، ھهقىقهتهن ئۇ سىلهرنى زىيارهت قىلىپ، مۈشۈك بولسا، ئهھلى بهيت ئۆينىڭ بىر ئهزاس: مۇنداق دېگهن 
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) يهنى ئۇ نىجىس ئهمهس(تاۋاپ قىلغۇچىدۇر، 

 3695  3��� M$��/ �+�� M�_r/ P	'��	 ) �� (�i� \� � )E[ P �� " �� jR)$F�	 ( .F{$  �  ) q (./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ  ھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالئهبۇ بهكرى، ئائىشه، ئهبۇ ئۇمامه . 3695

مىسۋاك سېلىش، ئېغىزنى پاكاليدۇ، رهبنى رازى قىلىدۇ، : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئهھمهد، شافىئىي، نهسهئى، ئىبنى ھهببان، ھاكىم، بهيھهقى، ئىبنى ماجه قاتارلىقالر توپلىغان، سهھىھ

 3696  ) ���� (	'��	 3��	 j��0 L �+�	 ��r0 P ) �� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3696

سىالم ىمىسۋاك ئېغىزنى پاكاليدۇ، رهبنى رازى قىلىدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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  .ېغىزنى پاكالشنى تهكىتلهيدۇدىنى مىسۋاك سېلىشنى، ئ
 3697  �� "$D ���  	LG�) �_��  ���) �'(� �/ 	YZ ���a	 ng��	 "h) �i1�� q'F)-) ¢IA	 � �	 �R�L �	 �$�� �/ �,	 �N��	

 ���� L �_1/ yQ '[ �/ ���  GI ���  	LG�0 X "h) �N��	 �[$0Z qyDu*� .gIG n�) �_��  ) �[ I	b@�	 (�/ ��	 � 'R  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3697

ئهسساالم ئالالھنىڭ ئىسىملىرىدىن بىر ئىسىمدۇر، ئالالھ ئۇنى زېمىنغا قويدى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
هن مۇسۇلمان كىشى بىرهر قهۋمنىڭ ئورۇنالشتۇردى، ساالمنى ئاراڭالردا كهڭرى، ئاشكارا قىلىڭالر، ھهقىقهت

يېنىدىن ئۆتۈپ، ئۇالرغا ساالم قىلسا، ئۇالرمۇ ساالم قايتۇرسا، بۇ مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئۈستىگه، 
ئۇالرغا  ئهسساالمنى ئالالھنى ئهسلىتىپ قويغانلىقى ئۈچۈن بىر دهرىجه، پهزىلهت ئارتۇق بېرىلىدۇ، ئهگهر 

كىشىگه ئۇالردىن پاكراق، ياخشىراق كىشىلهر يهنى پهرىشتىلهر ساالم قايتۇرىدۇ،  ئۇالر ساالم قايتۇرمىسا، بۇ
  .بهزار، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) شۇنىڭ ئۈچۈن ساالم قىلىۋهرگىن(
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3698
قهبرىستانغا بارسا مۇنداق دهيتتى، ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ئى مۆمىنلهر ھويلىسى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ھهقىقهتهن بىزمۇ ئالالھ خالىسا سىلهرگه پات يېقىندا قوشۇلىمىز، قېرىنداشلىرىمىزنى كۆرۈشىمىزنى بهكمۇ ئارزۇ 
لالھۇ ئهلهيھى قىلدۇق، ساھابىلهر بىز سىلىنىڭ قېرىنداشلىرى ئهمهسمۇ؟ دهپ سورىدى، رهسۇلۇلالھ سهلله

ۋهسهللهم، بهلكى سىلهر مېنىڭ ساھابىلىرىم، ھهمراھلىرىم، بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىز بۇندىن كېيىن 
كېلىدىغانالردۇر دېدى، ئۇالر ئۈممهتلىرىدىن تېخى كهلمىگهن بۇندىن كېيىن كېلىدىغان كىشىنى قانداق 

رغا قانداق قارايسىلهر؟ قېنى دهپ بېقىڭالر چۇ؟ تونۇيال؟ دېدى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ئۇال
ئهگهر بىر كىشىنىڭ قاشقىلىق نۇرلۇق يۈزىده پۇتلىرىدا قاشقىلىق نۇرى بار ئېتى بولسا، بۇ ئاتالر تۇم قارا 
بهلگىسىز، قاشقىسىز ئاتالر ئارىسىدا بولسا بۇ كىشى ئۆزىنىڭ قاشقىلىق ئېتىنى تونۇيالماسمۇ؟ ئۇالر ئهلۋهتته 

ېيىشتى ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، ھهقىقهتهن مېنىڭ ئۈممىتىم قىيامهت كۈنى تونۇيدۇ د
تاھارهت ئهسهرلىرىدىن نۇرلۇق، قاشقىلىق كېلىدۇ، مهن ئۇالرنى ھهۋزى كهۋسهر بويىدا ساقالپ تۇرىمهن، 

قالغان ئازغۇن، ئىگىسى  ئاگاھ بۇلۇڭالركى ، بىر تۈركۈم كىشىلهر كهۋسهر كۆلۈمدىن خۇددى ئېزىپ! تونۇيمهن
!!! يوق تۆگه ھهيدهلگهندهك ھهيدىلىپ ئايرىلىپ كېتىدۇ، مهن ئۇالرنى بۇياققا كېلىڭالر، بۇياققا كېلىڭالر

دهپ توۋاليمهن، ئاندىن ماڭا ئۇالر سهندىن كېيىن دىننى يۆتكىۋهتتى دېيىلىدۇ ، مهن ئاندىن ئۇنداق بولسا، 
بولسۇن، ھاالك بولسۇن دهيمهن، مالىك، شافىئىي، ئهھمهد، مۇسلىم، ئۇالر ھاالك بولسۇن، رهھمهتتىن يىراق 

  .نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3699  q'@�¼ N) �N��	 n@< &	���$� �D�9� �) &	���	 n@< �N��	 ) I$^1�	 ��	 (�  ��	 �   

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3699
ساالم قىلىش، سوئال سوراشتىن بۇرۇن بولىدۇ، كىم سىلهرگه ساالم قىلىشدىن بۇرۇن سوئال : مۇنداق دېگهن 

  .ئىبنى نهججار توپلىغان، ھهسهن) سوئال سورىسا، جاۋاب بهرسه ساالم قاچان بولىدۇ؟(سورىسا، جاۋاب بهرمهڭالر، 
3700  ) ���� ( �	 9���	 )� G � (y£F�	 �� �	9@  �   
بىر قهۋم كېلىپ، رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى شۇخهير . 3700

سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى سىلى قۇرهيىشلهرنىڭ سهييىدى دېگهنده ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
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تكهن ماختاشلىرىنى ياقتۇرماي، ھهقىقى سهييىد، خوجايىن ئالالھ ۋهسهللهم ئۇالرنىڭ ھهددىدىن ئېشىپ كه
  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ) چۈنكى، ھهممه، ئالالھقا قۇل بهندىدۇر(تائاالدۇر دېدى، 

  
  ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر » ²« 

  
3701  |bR�	 L !N�	 9�$RD �%	 3I$V L �eL 9�$RD �%	 3I$V )	 �I$� (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3701

ھاراق ئىچكۈچى، بۇتقا چوقۇنغۇچىغا ئوخشاش، ھاراق ئىچكۈچى الت، ئۇززا دېگهن بۇتالرغا : مۇنداق دېگهن 
ھارىس ) ، ئۇ شېرىك، ھارام ئىشالرنى قوشالپ قىلىدۇچۈنكى(چوقۇنۇپ ئىبادهت قىلغۇچىغا ئوخشاشتۇر، 

  .توپلىغان، سهھىھ
 3702  ) ���� ( q'g'�	 >[$V ) � ( d'DA	 �� .�, �  ) P (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلهمه ئبىنى ئهكۋه، ئىبنى ئابباس . 3702
توپا ئاتقاندا، مۇشرىكالرنىڭ يۈزلىرى قهبىھ بولسۇن، سهت  –رىكالرغا تاش سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇش

) تاشالر ھهممىسىنىڭ كۆزلىرىگه كىرىپ ئۇالر مهغلۇپ بولغان«بولسۇن، يهنى ئۇالر ھاالك بولسۇن دېگهن ، 
  .مۇسلىم، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 3703  ) ���� ( �1�k L� P	9[$V ) � (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ى مهسئۇد ئىبن. 3703

ئىسپاتىڭ  –سهن ئۈچۈن ئىككى گۇۋاھچىنىڭ بولۇشى، دهلىل : ۋهسهللهم  داۋاگهرگه مۇنداق دېگهن 
  .بولۇشى الزىم ياكى جاۋابكارنىڭ قهسىمى ساڭا كۇپايه بولىدۇ، بۇخارى، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 3704  $<NQ� �_1,$�� ®/� I$�Q L "'(_�+*a	 "'<9F*a	 "LI$e���	 ®/� I	�V ) 9Q (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3704

ن چىقىپ كېتىدىغان، ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ يامان كىشىلىرى كۆپ سۆزلهپ، ھهقدى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ياساپ سۆزلهيدىغان، ئهخالقسىز مۇتهكهببىرلهردۇر، ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ ياخشى كىشىلىرى بولسا، ئهخالقى 

  .گۈزهل، ياخشى بولغانالردۇر، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، ھهسهن
3705  ) ��� (�	 "	'�� "'�@�0 L �$Rr�	 "	'�� "'�D-0 �0u�	 ��R1�$� 	Luz �0u�	 ®/� I	�V �Ni�	 � "'<9F*0 L 3$�� ) $��9�	 \� ��	

 �[ .@�`�	 �Y � (�	�[b�	 .�$) �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،پاتىمه . 3705

امالرنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ يامان كىشىلىرى نېئمهتلىك ، لهززهتلىك غىزاالنغانالر، تائ: مۇنداق دېگهن 
ھهرخىل تۈرلىرىدىن يهيدۇ، كىيىملهرنىڭ ھهرخىل تۈرلىرىدىن كىيىدۇ، سۆزنى ئېھتىيات قىلماي، ھهزهر 

  .قىلماي كۆپ سۆزلهيدۇ، ئىبنى ئهبۇددۇنيا، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
 3706  ) ���� (	 �� B �/ L $[$�-0 �/ $_��Z 4 90 L $_�5-0 �/ $_R1k .��'�	 �$R� �$Rr�	 �V ��',I L �	 4m  9() M' 9� ) � (

M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3706

تائامالرنىڭ ئهڭ يامىنى، كېلىشگه تېگىشلىك چاقىرىلىشقا تېگىشلىك كىشىلهر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئۇنىمىغان كىشىلهر چاقىرىلىشقا تېگىشلىك ئهمهس كىشىلهر چاقىرىلغان چهكلهنگهن، چاقىرىلمىغان، 

توينىڭ تامىقىدۇر، چاقىرسا بارمىغان كىشى، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ ئهلچىسىگه ئاسىي بولغان بولىدۇ، مۇسلىم 
  .توپلىغان، سهھىھ
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 3707  �$^�	 ��D L ��i�	 �ª L j`@�	 �_/ ��i�	 �V ) " � �� (¯09Q �� W)	I �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،راپىئ ئىبنى خهيىج . 3707

كهسىبنىڭ ئهڭ يامىنى زىناخورنىڭ كهسپى، پاھىشىۋازنىڭ كهسپى، ئىتنى ساتقان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئى توپلىغان، سهھىھيهنى ھارام، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسه. پۇل، قان ئېلىش كهسپى قاتارلىقالردۇر

 3708  ) ���� ( jrR0 B } �$� &-�0 8u�	 O$1�	 �V ) H5 (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3708

بهرمىگهن كىشىدۇر، كىشىلهرنىڭ ئهڭ يامىنى ئالالھنىڭ نامى بىلهن سورالسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .يهنى بېخىل، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ

 3709  ) ���� ( W�$Q �g L W�$[ �V ngI � $/ �V ) G H5 (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3709

للهتنىڭ ئهڭ يامىنى ھېرىسمهن قىلىۋېتىدىغان، قاخشىتىدىغان، كىشىدىكى ئى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .بېخىللىق بىلهن جهڭدىن قاتتىق قورقۇشتۇر، ئهبۇ داۋۇد، بۇخارى تارىىدا توپلىغان، سهھىھ

 3909  O$1�	 890� � $  q¸$1`*,	 qb  L n���$� �5N� �/�a	 ¥�V ) Q E  (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھئهبۇ ھۈرهيره . 3710

مۆمىننىڭ شهرىپى، ئۇلۇغلۇقى، كېچىسى ناماز ئوقۇشدۇر، ئۇنىڭ ئىززىتى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ھۆرمهتلىك بولۇشى، كىشىلهرنىڭ قولىدىكى نهرسىلهردىن بىھاجهت بولۇشدۇر، ئۇقهيلى، خهتىيب توپلىغان، 

  .م سۇيۇتى سهھىھ دېگهن ھهسهن، ئىما
 3711  ) ��� ( �{$� $�� L BZ j�  W)�0 B "� ��-) G$@R�	 &$ � ��) W)�5 �1  O$1�	 n+`5 "$�/I �_V L �gI p� "$@RV
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇسامهت . 3711

رهجهب بىلهن رامزان ئېيىنىڭ ئارىلىقىدىكى شهئبان ئېيىدىن كىشىلهر غهپلهتته قالىدۇ، : هن مۇنداق دېگ
بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرى مۇشۇ ئايدا خۇالسىلىنىپ كۆتۈرۈلىدۇ، مهن ئهمىلىمنىڭ روزا تۇتقان ھالىتىمده 

  .كۆتۈرۈلشىنى بهكمۇ ياخشى كۆرىمهن ، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
 3712  ) ���� (@RV®/� $_D�*5 B "$* : 3$��A	 � �Rr�	 L .�$�1�	 ) n� (8�[ \� �    

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3712
ئىككى خىسلهت ئىشنى ئۈممىتىم تهرىك ئېتهلمهيۋاتىدۇ، مىيىتكه ئاۋاز چىقىرىپ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

  .ش بىلهن نهسهپلهرده تهنه قىلىشىش، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھيىغال
 3713  �bg �'0 nD E0��	 4�  3�F5 } �	bg� .eNe �b¼ } 3	u5 .��	� � M$V .��� $�1�	 ��  �$+V ) P q �� (���  

سهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3713
يهنى نىرۋىغا مۇناسىۋهتلىك يان ئاغرىق كېسىلى، يوتا، پاچاق (كىسهلگه  دېگهنئهرقۇننهسا : دېگهنمۇنداق 

سهھرادىكى ئهئرابىالرنىڭ، قوچقار قويىنىڭ قۇيرۇق يېغى شىپا قىلىدۇ، ياغىنى ئېرىتىپ، ) رېماتىزم كېسىلىگه
ياغ، رېماتىزمغا سوغۇقتىن (ئىچىپ بېرىلىدۇ، ئۈچكه بۆلۈپ، ھهر كۈنى ئهتىگهن ناشتىدا بىر بۆلىكىدىن 

بولغان كېسهلگه، قۇرغاقچىلىقدىن بولغان كېسهل شىپا بولىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ سۆز ھىجاز ئهھلىگه 
  .ئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) دېيىلگهن

 3714  ®/� �/ �{$@i�	 n[A ® $+V ) P �� " G �� ( ��$g �  ) �� (��	 �   O$@  ) Q (�RDL �  ��	 �   
رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت جابىر ئىبنى ئابباس، ئىبنى ئۇمهر، كهئبنى ئىبنى ئۇجرهت . 3714

مىنىڭ شاپائىتىم، ئۈممهتلىرىمنىڭ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن  قىلىنىدۇكى،



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

686 

ىدۇ، كابائىر ئهھلىگه  بولىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، كهبىرىنى قىلغان كىشىلهرگه بول –گۇناھ 
  .ئىبنى ھهببان، ھاكىم، تهبرانى، خهتىيب توپلىغان، سهھىھ

 3715  �$D# L� .�b� j[ $�h) G	# $) $eNe P$Q� >� ) �r�	 � ��R� '�� v��	 ��	 (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قئهبۇ ھۈرهيره . 3715

چۈشكۈرگهن قېرىندىشىڭغا ئۈچ قېتىم يهرھهمهكهلالھ دهپ جاۋاب بهرگىن، ئۈچ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
) بۇنىڭغا جاۋاب يوق(قېتىمدىن ئېشىپ كهتسه، ھهقىقهتهن ئۇ بىرهر كېسهلنىڭ چۈشىشى ياكى زۇكهم بولىدۇ، 

  .وپلىغان، ھهسهنئىبنى سهنا، ئهبۇ نۇئهيىم ت
 3716  	'5$/ L� 	'�*< �(�Q 4�  �	 �$1/� ¢IA	 � �	 �	9_V ) �� (&$gI �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ساھابىلهر . 3716
ىھاد مهيدانىدا ئۆلتۈرۈلسۇن، ئالالھنىڭ زېمىنىدىكى شېھىد بولىدىغان كىشىلىرى مهيلى ج: مۇنداق دېگهن 

مهيلى ئۆيده كۆرپىسى ئۈستىده ئۆزى ئۆلۈپ كهتسۇن، ئۇالر ئالالھنىڭ مهخلۇقلىرىغا ئهڭ ئىشهنچىلىك، ئهمىن 
  .كىشىلهردۇر، بۇ شېھىدالر سۈپىتىدۇر، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

 3717 s� L �R1�	 �� ³ "� s��0 $) p@�ra	 ��� ®/'  W/ $/Nz !9_V  ��i�� ) P �� (�� ����	9@  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف . 3717

مهن كىچىك چاغدا تاغىلىرىم بىلهن بىرگه قوللىرىنى كهئبىگه سۈكهپ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ىسىغا، قهسهمنامىسىغا قاتناشقان، ئۇ ئهھدىنى بۇزىۋېتىشنى تۇرۇپ قهسهم قىلغان كىشىلهرنىڭ ئهھدىنام

دۇنيانىڭ بولۇشى مېنى  –ياخشى كۆرمهيمهن، مهن ئۈچۈن ئۇ ئهھدىنىڭ ئورنىدا ئېسىل تۆگىلهرنىڭ، مال 
ئهھدى نامه، قهسهمنامه، تىنچلىق ئۈچۈن زۇلۇم قىلماسلىق، زالىمدىن زۇلۇمغا (خۇرسهن قىاللمايدۇ، 
ئهھمهد، ھاكىم ) ىنتىقام ئېلىپ بېرىش، ئۆزئارا ھهمكارلىشىش قاتارلىقالر ئىدىئۇچىرىغۇچى ئۈچۈن ئ

  .توپلىغان، سهھىھ، تهپسىالتى، تارىخ كىتابىدا باردۇر
 3718  �[9�	 �'� �_V nD �/ �$0� .eNe L ~m�	 �_V ) " (M�0�[ \� �   

لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3718
سهۋرى ئېيى، يهنى رامزان ئېيىدىكى بىر ئاي روزا، ۋه ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .تۇتۇش، پۈتۈن زاماننىڭ روزىسى ھېسابلىنىدۇ، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 3719 9�  	�_V "$m(10 B "	�_V : .^�	 LY L "$�/I ) � ��4  (\� �  M�i�  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهكىر . 3719
ئىككى ئاي ھهرگىز كهملىمهيدۇ، بىرسى رامىزان ئېيى، يهنه بىرسى ھهج ئېيىدىن ئىبارهت : دېگهنمۇنداق 

ئهھمهد، بهيھهقى، سهھىھ ئالته كىتاب ئىككى ھېيتنىڭ ئىككى ئېيىدۇر، يهنى ئهجىر ساۋابى كهملىمهيدۇ، 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3720  ) ���� ( $�	'Q� L G'[ v*@�V ) �� (.+��g \�L �/$  �� .@(  �   
رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇقبه ئىبنى ئامىر، ئهبۇ جۇھهيفه . 3720

ره ھۇد ۋه ئۇنىڭ ئوخشاشلىرى چېچىمغا ئاق كىرگۈزۈۋهتتى، سۈ: دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 3721  ) ���� ( ��Fa	 n@< $�	'Q� L G'[ v*@�V ) �0LG�/ ��	 (�i� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ بهكرى . 3721
سۈره ھۇد ۋه ئۇنىڭ ئوخشاشلىرى چېچىمغا ئاق كىرىش مۇددىتىدىن بۇرۇن ئاق :ېگهندمۇنداق 

  .كىرگۈزدى،ئىبنى مهردهۋىييه توپلىغان، سهھىھ
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لۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، ئىمران . 3722

سۈره ھۇد ۋه ئۇنىڭ مۇپهسسهل، ئۇششاق سۈرىلهردىكى ئوخشاشلىرى چېچىمغا ئاق : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
  .كىرگۈدى، سهئدى ئىبنى مهنسۇر، ئىبنى مهردهۋىييه توپلىغان، سهھىھ

 3723  ) ���� ( L G'[ v*@�V ) L .R<	'�	 ) !N,�a	 ( L ) "'��$�*0 �  ( L)  !I'D �F�	 	YZ )  ( ( P ! ( O$@  ��	 � 
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رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس، ئهبۇ بهكرى، سهئىد . 3723
، سۈره  تهكۋىرلهر سۈره ھۇد، ۋاقىئه، مۇرسهالت، ئهممه پارىسى: دېگهنسهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

چېچىمغا ئاق كىرگۈزۈۋهتتى، تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى مهردهۋى توپلىغان، سهھىھ، چۈنكى، بۇ سۈرىلهرده 
ئاجايىپ قورقۇنۇچلۇق ئىشالر، بۇ ئالهم ۋهيران بولۇپ، قىيامهت قۇرۇلۇشى، قىيامهتنىڭ قۇرقۇنۇچلۇق 

  .ئىشلىرى سۆزلىنىدۇ
 3724  .�$r�V W@*0 "$r�V ¡ $� vR0 ./ ¡  ) q G ( M�0�[ \� �  ) q (.F{$ L "$� L ��� �   

 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئهنهس، ئوسمان، ئائىشه . 3724
، ئهبۇ دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  كهپتهرۋازنى كۆرۈپ، شهيتان، شهيتانغا ئهگىشىۋاپتۇ 

، چۈنكى، ئۇ دېگهنه توپلىغان، سهھىھ، يهنى كهپتهرگه ئهگىشىۋالغان كىشىنى شهيتان داۋۇد، ئىبنى ماج
ھهقدىن يىراق، ئىبادهتتىن غهپلهتته قالغان، پايدىسى مهنپهئهتى يوق ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولغان، 

  .دېگهنشۇنىڭ ئۈچۈن كهپتهرنىمۇ شهيتان 
 3725  ) ���� ( .12	 3	LG �/ M$F�	 ) q (  ��	 �  � ) Q (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر، ئىبنى ئابباس . 3725
قوي جهننهتنىڭ ھايۋانلىرىدىندۇر، يهنى جهننهتتىن چۈشۈرۈلگهن، ئىبنى : دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 

   ««.ماجه، خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھۇللىغهير
3726  �F1a	 L �Fµ	 ¢I� �$F�	 ) �$F�	 n{$�) � jR���	 d$^V ��	 ���	 '�� (IY \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر . 3726
پۇرۇلۇپ، ھهيدهپ شام زىمىنى كىشىلهر ھېساب ئۈچۈن توپلىنىغان قهبرىلىرىدىن قو: دېگهنمۇنداق 

چۈنكى، ئالالھ بهرىكهت بهرگهن، ئالالھ نىڭ ئهڭ ياخشى زېمىنى، (ئاپىرىلىدىغان مهھشهر مهنشهر زىمىندۇر، 
  .ئهبۇلھهسهن توپلىغان، سهھىھ) پهيغهمبهر كۆپ چىققان، ئهۋلىياالر كۆپ چىققان زېمىن بولغاچقابۇ خاسالندى

 3727  ) ���� (.eNe � ��F�	 : L M��a	 � .�	9�	 L �i�a	 ) " ! (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3727

شۇملۇق ئۈچ نهرسىده بولىدۇ، ئهخالقسىز، تۇغماس ئايالدا، تار، خوشنىسى يامان ھويلىدا، : دېگهنمۇنداق 
  .، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھئوسال، ناچار ھايۋاندا بولىدۇ

3728  ) ���� ( �{$`�	 |�0 B $/ |�0 9[$F�	 ) �� ( j�  �  ) j $�(�	 (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى، ئهنهس . 3728

ھىد كىشى غائىپ بولغان يوق كىشى، ھازىر بولغۇچى، نهخ مهيداندا بار شا: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
مېنىڭ ھهدىسلىرىمغا نهخ مهيداندا بار، شاھىد كىشىدهك مۇئامىله (كۆرهلمىگهن نهرسىلهرنى كۆرهلهيدۇ، 

ھهدىسنى شۇ جايدا باردىكىدهك، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ . ئهھمهد، قۇزائى توپلىغان، سهھىھ) قىلىڭالر
  .ئوقۇڭالر، ئهمهل قىلىڭالرئهلهيھى ۋهسهللهم سىلهرگه دهۋاتقاندهك 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3729
بارلىقىدىن شۇنىڭ ماكانىنىڭ  كىشى يهنه بىر كىشىنىڭ: مهخپى شېرىك كهلتۈرۈش دېگهن :دېگهنمۇنداق 

يهنى يېنىدىكى كىشىنى كۆرسۇن ئۈچۈن ئهمهل قىلىشى (يهنى يېنىداتۇرغىنىنىڭ جهھتىدىن ئهمهل قىلىشتۇر، 
  .ھاكىم توپلىغان، ھهسهن) شېرىك
 3730  ) ���� ( $+m�	 4�  n1�	 ���G �/ 4+Q� ®/� � P�F�	 ) ��i�	 (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزئىبنى ئابباس . 3730
شېرىك مېنىڭ ئۈممىتىم ئىچىده تاشنىڭ ئۈستىده چۈمۈله ئۆمىلىگهندىنمۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

   .مهخپىيرهكتۇر، ھهكىم توپلىغان، سهھىھ، ھهسهن
3731  ) ���� (�R� �w�	 s$@�A	 91  ��R� p,'< p� $/L�<I W/$2	 � :3433  �i� \� �  ��i�	 ) �/ 4+Q� �i�) P�F�	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهئهبۇ بهكرى . 3731
شېرىك كهلتۈرۈش ئاراڭالردا چۈمۈلىنىڭ ئۆمىلىشىدىنمۇ مهخپىيدۇر، ئهگهر ئهمهل قىلساڭ : مۇنداق دېگهن 
كىچىك بارلىق شېرىك يوقاپ كېتىدىغان بىر ئىشنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ئۇ بولسىمۇ مۇنداق  –سهندىن چوڭ 

ھۇممه ئىننى ئهئۇزۇبىكه ئهن ئۇشرهك بىكه ۋه ئهنه ئهئلهم ۋهئهستهغفىرۇكهلىماال ئالال«دېگىن ، 
ئى ئالالھ، ھهقىقهتهن مهن سىلىگه شېرىك كهلتۈرۈپ قېلىشىمدىن سىلىگه سېغىنىپ پاناھ » ئهئلهم

تىلهيمهن، مهن بىلىدىغان بىلمهيدىغان بارلىق گۇناھلىرىم ئۈچۈن سىلىدىن مهغپىرهت قىلىپ 
  .لىرىنى سورايمهن دېگهننى ئۈچ قېتىم دېگىن ، ھهكىيىم توپلىغان، سهھىھكهچۈرۈۋېتىش

 3732  ) ���� ( "$D $/ �@(m� E�� ?0�F�	 ) q (W)	I \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ راپىئ . 3732

ئۆز قوشنىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا ھهقلىقراق، ئۇنىڭدا بار شېرىك بولغۇچى قوشنا، : مۇنداق دېگهن
  .نهرسىگىمۇ شۇپئهتته ھهقلىقراقتۇر، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3733  �Ni�	 ��@(D ���@< L �Ni�	 ���D �1��) �Ni�	 .�º¦ �RF�	 ) �� 9Q ( L�  ��	 �  ) d (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  هنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئئائىشه ئىبنى ئهمرۇ، . 3733

شېئىرى سۆز باشقا سۆزلهرگه ئوخشاشتۇر، شېئىرنىڭ ياخشىسى سۆزلهرنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ياخشىسىغا، قهبىھ، يامانلىرى، سۆزلهرنىڭ يامان قهبىھلىرىگه ئوخشاشتۇر، تهبرانى ئهۋسهتته، ئهبۇ يهئال 

  .ىھ، ئالىمالر شهرىئهتته چهكلهنمهي مهدھىيىلىنىدىغان شېئىر دۇرۇس، ئهكسى گۇناھ دېدىتوپلىغان، سهھ
 3734 .eNe � �$+F�	 : ji�	 �  ®/� 4]� L I$� .�D L �^; .��V L n�  .��V ) q § (O$@  ��	 �   

ئهلهيھى  رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3734
شىپا ئۈچ نهرسىده بولىدۇ، ھهسهل ئىچىشته، قان ئالدۇرۇشتا، ئوتتا داغالپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

بۇخارى، » چۈنكى ئۇنىڭدا ئازاب زهرهر بار«داۋاالشتا، مهن ئۈممىتىمنى ئوتتا داغالپ داۋاالشىتىن توسىمهن، 
ندا باردۇر، قان ئالدۇرۇشتا بىر قىسىم مۆجىزىلهر ھهسهلده شىپا بارلىقى قۇرئا. ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

   WWW.55A.NETكۆرۈلدى، ئىنتىرنېت تور بېتىدىن كۆرۈڭ، 
3735  ) ���� ( \� "h) d90 L� uQ-�) �i0�V 4�  ¢�R0 f� W�@0 "� �� ��m0 B {$� L� W�I L� ¢IA	 � P�V nD � .R+F�	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3735

بوستاندا، شېرىكىنىڭ،  -زېمىندا تېرىلغۇ يهر باغ   –ھهرقانداق شېرىكچىلىكته، ئۆي : مۇنداق دېگهن 
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باشقىالردىن بۇرۇن ئېتىبار باھادا، ئهرزانراق سېتىۋېلىش قوشنىسىنىڭ شۇپئهت ھوقۇقى بولىدۇ، يهنى 
ھوقۇقى بولىدۇ، مال ئىگىسىنىڭ شېرىكىگه مالنى ئاالمسىز؟ دهپ تهڭلهپ باقمىغىچه سېتىشى دۇرۇس ئهمهس، 
شېرىكى، ياكى خوشنىسى يا ئالىدۇ، يا باشقىالرغا ئۆتۈنۈپ بېرىدۇ، ئهگهر مال ئىگىسى ئۇنىمىسا، ئۇنىڭ 

ى، رۇخسهت بهرگهنگه قهدهر مالغا شۇ اليىق، ھهقلىقراقتۇر، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى شېرىكى، ئىزن
  .توپلىغان، سهھىھ

 3736  .R+V N) GL9�	 >R<L 	Yh) GL9�	 ��) W(5 X $�) .R+F�	 ) �� (�  ��	 �   
ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3736

ئېتىبار باھادا سېتىۋالىدىغان قوشنا ، شېرىكچىلىكنىڭ شۇپئهت ھوقۇقى، شېرىكچىلىك : مۇنداق دېگهن 
چېگرا چۈشمىگهن نهرسىلهرده بولىدۇ، تهقسىم قىلىنىپ، چېگرا ئايرىلىپ  –ھوقۇقى، تهقسىمات، چهك 

ا دېگهندهك ، مهجبۇرىي ئىگه بولغىلى بولمايدۇ، بولسا، ئۇ چاغدا شۇپئهت ھوقۇقى يوق بولىدۇ، يهنى يۇقىرىد
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، بهزىلهر ھهسهن دېگهن 

 3737  ) ���� (./$�(�	 �'0 "	I'i0 �(�	 L �F�	 ) § (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3737
بىرىگه يۆگىلىپ،  –بىر (قۇياش بىلهن ئاينىڭ قىيامهت كۈنى نۇرى ئۆچۈرۈلىدۇ، : مۇنداق دېگهن  ۋهسهللهم

  . بۇخارى توپلىغان، سهھىھ) كىرىشىپ كېتىدۇ
 3738  !'a	 '[ L �$��	 BZ �	G nD �/ �	LG b��'F�	 ) �$�0�	 � v`�	9@  �r�	 � v��	 ��	 (M90�� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ  دهبۇرهي. 3738
شۇنىيز يهنى قارا سىيادان، ئۆلۈمدىن باشقا بارلىق كېسهللهرگه داۋا، شىپا بولىدۇ، ئىبنى : مۇنداق دېگهن 

تۈرۈشته يىلى سىياداننى مىكروب ئۆل – 1987سهنا، ئابدۇلغهنى توپلىغان، سهھىھ، دوكتور مۇھهممهد قهندهل 
  .رولى چوڭ دېگهن ، شۇنىڭدىن باشالپ، كېسهللهرگه دورا ياسالدى، بۇ ھهدىسنىڭ مۆجىزىسىدۇر

3739 9�_V �	 n�@, � &'*(a	 �	 n�@, � n*(�	 |', W@, MG$_F�	 : L 9�_V �12	 !	Y ��$� L 9�_V E0�`�	 L 9�_V "'Rra	 L
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر ئىبنى ئهتىيكه . 3739
ك بولىدۇ، ئالالھ يولىدا شېھىدلىق، ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهندىن باشقا يهتته تۈرلۈ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئۆلتۈرۈلگۈچى شېھىد، ۋابا كېسىلىده ئۆلگۈچى شېھىد، سۇدا غهرق بولغۇچى شېھىد، يېنى، بېقىنى ئاغرىق 
كىشى، ئىچكى كېسهللهرده ئۆلۈپ كهتكۈچى شېھىد، قورساق ئاغرىقتا ئۆلۈپ كهتكهن كىشى شېھىد، ئوتتا 

كى قات يهنى ھامىلدار ئايال تۇغۇتتا ئۆلۈپ كهتسه شېھىد كۆيۈپ ئۆلگۈچى، تام، بىنا بېسىۋېلىپ ئۆلگۈچى، ئىك
بولىدۇ، مالىك، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان توپلىغان، 

  .سهھىھ،ئۆلگۇچى مۇسۇلمان بولۇشى شهرىت
 3740 0 f� �_['g'� "'*+*�0 B L &LA	 �m�	 � �	 n�@, � "'�5$(0 �0u�	 �	9_F�	 .12	 �/ NR�	 ¥�`�	 � "'(�0 ?U�L-) 	'�*(
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نۇئهيىم ئىبنى ھىبار . 3740

ر دېگهن ئالالھ يولىدا بىرىنچى سهپته ئۇرۇش قىلىدىغان، ئالالھ يولىدا شېھىدال: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
بۇياققا قاراپ باقمايدىغان، جهڭ قىلىشتا قىلچه ئىككىلهنمهس كىشىلهردۇر،  –ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر ئۇياق 

ن رهببىڭ ئهنه شۇالر جهننهتنىڭ ئهڭ ئۈستۈن ئهڭ ئالىي مېھمانخانىلىرىغا چۈشىدۇ، ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ، ئۇالردى
رازى بولۇپ كۈلىدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال كۈلگهن، خۇرسهن بولغان مۆمىن بهندىسىگه ھېساب يوقتۇر، 

  .تهبرانى، ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۈرهيره ئهبۇ ھ. 3741

شېھىد بهش تۈرلۈك بولىدۇ، ۋابادا ئۆلگهن، قورسىقى ئاغرىپ ئۆلگهن، سۇدا غهرق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بهيھهقى، تىرمىز بولۇپ، تام، بىنا بېسىۋېلىپ ئۆلگهن، ئالالھ يولىدا ئۆلگهن كىشىلهر شېھىددۇر، مالىك، 

  .توپلىغان، سهھىھ
ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن كىشى ھهقىقى شېھىد، بۇنى شېھىد دهيمىز، قالغانلىرى بولسا، ھۆكۈمده 

  .شېھىد، ئاخىرهتته شېھىدنىڭ ئهجىرى بېرىلىدىغان، ھۆكمهن شېھىددۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3742
شېھىدالر جهننهتنىڭ ئىشىكى يېنىدا يېشىل گۈمبهزنىڭ ئىچىده نۇر ئۈستىده : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

يهنى بۇ ئهھۋال ھاياتى (ئاخشام مىقدارىدا چىقىپ تۇرىدۇ،  –ئهتىگهن  تۇرىدۇ، ئۇالرغا رىزقى جهننهتتىن
  .ئهھمهد، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، ھهسهن) بهرزهخته قىيامهتكىچه شۇنداقتۇر
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3743

كۈنمۇ بولىدۇ، يېڭى ئاينى كۆرمىگىچه روزا تۇتماڭالر، يهنه ئاخىرىدا يېڭى  29ئاي دېگهن : مۇنداق دېگهن 
 30ئهگهر سىلهرگه ھاۋا تۇتۇق بولۇپ قالسا، ساننى ( ئاينى كۆرمىگىچه يېمهڭالر، ھېيت نامىزىنى ئوقۇماڭالر،

ئهھمهد، بهيھهقى، ) كۈن روزا تۇتۇپ، ئاندىن ناماز ئوقۇڭالر 30كۈننى كهمىل قىلىڭالر،  يهنى  30قىلىپ 
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3744
كۈنمۇ بولىدۇ، رامزاندا يېڭى ئاينى كۆرسهڭالر،  30كۈنمۇ بولىدۇ،  29ئاي دېگهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

الر، ئاخىرىدا يېڭى ئاينى كۆرۈپ، ھېيت نامىزى ئوقۇڭالر، يهڭالر، ئهگهر ھاۋا تۇتۇق بولۇپ قالسا، روزا تۇتۇڭ
  .ساننى كهمىل تولۇقالڭالر، يهنى شهئباننى، رامزاننى ساناپ، تولۇق ھېسابالڭالر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 3745  .��(�	 �/ �D9�� 9� $D BZ n*(�	 X� 9� B 9�_F�	 ) �� (MG$*< \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3745

شېھىد دېگهن ئۆلتۈرۈلۈشنىڭ ئهلهم، ئاغىرىقىنى ھېس قىلمايدۇ، پهقهت ئۇ خۇددى :  مۇنداق دېگهن 
ھېس قىلىدۇ، تهبرانى، ئهۋسهتته  بېرىڭالر چۈمۈلىنىڭ چاققانلىقىنى ھېس قىلغانچىلىك شۇنچىلىك

  .توپلىغان، سهھىھ
 3746  $_��(0 .��(�	 �D9�� 9� $D BZ n*(�	 �/ 9� B 9�_F�	 ) " (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3746
رىڭالر چۈمۈلىنىڭ چاققانلىقىنى ھېس ىلتۈرۈلۈشدىن پهقهت بشېھىد دېگهن ئۆ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئۆلتۈرۈلگهنلىكىگه  شېھىد، ئالالھ يولىدا .سهھىھ .قىلغانچىلىك، شۇنچىلىكال ھېس قىلىدۇ، نهسهئى توپلىغان
  .لهززهت ھېس قىلىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،دائى ئهبۇ دهر. 3747

كىشىگه شاپائهت  70ئالالھ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن شېھىد، ئهھلى بهيت ئائىلىسىدىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
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  .قىالاليدۇ، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 3748 � .@�V ngI ��F0 B �/�a	 I'� ��F�	 .gIG $� W)I L .1�� .@�V ni� �� >�$D BZ �N,�	 )�[ (L�  ��	  

ئاق : ئىبنى ئهمرۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن . 3748
، ساقىلىغا ئىسالم ئىچىده ئىسالم يولىدا بىر تال ئاق كىرسه، بۇ –چاچ مۆمىننىڭ نۇرىدۇر، كىشىنىڭ چاچ 

ئۇ كىشى ئۈچۈن ياخشىلىق بولىدۇ، ھهر بىر تال ئاق چاچقا بىردىن ياخشىلىق بېرىلىپ، بىردىن دهرىجىگه 
  .يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

ئىسالم يولىدا ئىسالم ئۈچۈن غهم يهپ، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدهك ئاخىرهتتىن قورقۇپ، 
  .، دۇنيانى دهپ ئاق كىرىپ كهتسه، ئازاب ئۈستىگه ئازابچاغدا نۇر ياخشىلىق دهرىجه بولىدۇ ئاق كىرىش الزىم، شۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  كى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ ھۈرهيره . 3749

شهيخ ، قېرى كىشىنىڭ جىسمى ئاجىزاليدۇ، قهلبى، دىلى بولسا، ئىككى نهرسىنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
دۇنيانى ياخشى كۆرۈشته ،دىلى دائىم ياش  –ياخشى كۆرۈشته تېخى ياش تۇرىدۇ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشته، مال 

  .لىغان، ھهسهنتۇرىدۇ، ئابدۇلغهنى ئىيزاھتا توپ
  

» C « ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر 
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بۇرهيده، قىيىس، سهئىد، ھهبىبه، ئۇمهر، ئهسمهت، ئۇرۋهت، ئهلى، ئهبۇ ھۈرهيره، پاتىمه . 3750

: رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،
ئىبنى ھهببان، ئهھمهد، تهبرانى ئهۋسهتته، . نىشكه ھهقلىقتۇرھايۋاننىڭ ئىگىسى ئۆزھايۋاننىڭ ئالدىغا مى

  .بهزار، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ، قاتناش قوراللىرى مۇشۇ ھهدىسنىڭ ھۆكۈمىده
 3751  ) ���� ( "Y� �/ BZ $[I9m� E�� .�	9�	 ��$� ) �D$�  ��	 (jF� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكبۇشهير . 3751
ھايۋاننىڭ ئىگىسى باش تهرىپىگه مىنىشكه ھهقلىقتۇر، لېكىن، ئۇ ئىزنى بهرگهن، رۇخسهت : مۇنداق دېگهن 

  .بهرگهن كىشىمۇ ئالدىغا چىقسا، دۇرۇس بولىدۇ، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
 3752 0 E�Q u1/ ��) 4�  I'm�	 W�	L I'm�	 ��$� H+1�) ��) H+10 "� �/�0 f/ �w*1 ) Q (�	~�	 �   

بهررا ئىبنى ئازىب رهزيهلالھۇ ئهنھۇدىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 3752
سۈر ئىگىسىى يهنى ئىسرافىل يارىتلغاندىن باشالپ سۈرنى ئاغزىغا قويۇپ، سۈرنى پۈۋلهشكه قاچان : دېگهن 

شۇ ئان ھهممىسى ئۆلۈپ، (بولۇپ ساقالپ تۇرۇۋاتىدۇ، بۇيرۇلغان ھامان پۈۋلهيدۇ،  بۇيرۇلىشىغا ئىنتىزار
  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ) قىيامهت قايىم بولىدۇ

 3753  ) ���� ( ��@�	 � !'�	 f� �jV nD �� �+`*�0 ��R�	 ��$� ) d (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3753

ئىلىم ئىگىسىگه ھهربىر نهرسه ھهتتا دېڭىزدىكى بېلىقالرمۇ مهغپىرهت سورايدۇ، ئهبۇ يهئال : دېگهنمۇنداق 
  .مهنپهئهت بېرىدۇ –توپلىغان، سهھىھ، چۈنكى، ئۇ ئىلىم بىلهن ھهممه نهرسىگه پايدا 

 3754 d$RV B �F�	 W�r5 I9(�	 .��� .��@� W+5�5 f� >�� $]-D $� ) � ��3  (\� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇبهي . 3754
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قهدىر كېچىسى ئهتىگىنى قۇياش نۇرسىز چىقىدۇ، كۆتۈرۈلگهنگه قهدهر خۇددى ئۇ : مۇنداق دېگهن 
قۇياشنىڭ غۇۋا توقىچى نۇرسىز ھالىتى تسىت دېيىلىدۇ ، (ۇ، ئهينهكتهك، توقاچتهك نۇرسىزال كۆرۈنىد

  .ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) تهخسه، پهتنۇس مهنىسىمۇ بار
 3755  ) ���� ( �_��  �� ><9m5 �/ E�� P9�L L ?gL# G'R�/ ��	 �9� ) § (jR, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنئهبۇ سهئىد . 3755
ئى ئىبنى مهسئۇد سهدىقه قىلغىن، سېنىڭ ئايالىڭ، بالىلىرىڭ، سهن سهدىقه قىلماقچى : مۇنداق دېگهن 

  .بولغان كىشىلهرنىڭ ئهڭ ھهقلىق، اليىقراقىدۇر، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
 3756  ) ���� ( �<9m) �	 �9�)  P �� (G$�	 �� G	9V �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،شهددات ئىبنى ھادى . 3756
ئۇ ئالالھقا سهمىمىي سادىق : ۋهسهللهم، ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر جىھاد قىلغان بىر كىشىگه مۇنداق دېگهن 

پ، راستچىل، سهمىمى سادىقالردىن قىلدى، تهبرانى، ھاكىم بولدى، راستچىل بولدى، ئالالھ ئۇنى تهستىقال
  .توپلىغان، سهھىھ

3757  ) ���� (��',I L �	 �9� ) : >Rr< f� ~�� ��) "	��R0 L "$�Fk p�@m�	 �0u[ KZ !�w� .1*) �DGBL� L �i�	'/� $�Z
 $_*R)I L j�09� )  ( ��4  P �� (M90�� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇبۇرهيده . 3757
ئالالھ ۋه ئهلچىسى : ھۈسهيىننى كۆرۈپ، سۆزنى توختىتىپ ئۇالرنى كۆتۈرۈۋېتىپ، مۇنداق دېگهن  –ھهسهن 

ن، مۈلكىڭالر ، ئهۋالد، بالىلىرىڭالر ھهقدىن توسىدىغا –ھهقىقهتهن مال «ھهقىقهتهن راست سۆزلهپتىكهن، 
مهن بۇ ئىككى سهبىي بالىالرنىڭ ئويناپ كېتىۋاتقىنىنى كۆرۈپ، سهۋرى قىاللماي، ) سىناق پىتنىسىدۇر

ئهھمهد، ھاكىم، ئىبنى ھهببان، ئهبۇ . سۆزۈمنى ئۈزۈپ، خۇتبىنى توختىتىپ، ئۇالرنى كۆتۈرۈپ كهتتىم
  .داۋۇد، نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3758  ) ���� (<9� ���a	 'Q� ���a	 > ) P q �� (.�w1� �� 90', �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇۋهيىد ئىبنى ھهنزهلهت . 3758

سهن راست سۆزلهپسهن، مۇسۇلمان دېگهن مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
د ۋائىل ئىبنى ھهجهرنى مېنىڭ قېرىندىشىم دهپ قهسهم قىلىپ،دۈشمهندىن بۇ ھهدىسنى سۇۋهيى( بولىدۇ، 

  .ئهھمهد، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) قۇتقۇزغاندا دېگهن 
 3759 3��	 ��z ½+r5 ���	 .<9� ) «� ( �+Rg �� �	9@  �  ) �{	���	 � 8�i�R�	 (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،د ئابدۇلالھ ئىبنى جهئفهر،ئهبۇ سهئى. 3759
. مهخپىي سهدىقه قىلىش رهبتائاالنىڭ غهزىپىنى ئۆچۈرىدۇ:سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئهسكهرى بىلهن تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
3760  ) ���� (nR) L �R�	 � 90b5 ����	 .�� L 3��	 ��z ½+r5 ���	 .<9�  �'��	 dI$m/ j(0 ¥L�Ra	 ) �[ (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3760
رهھىم قىلىش، ئۆمۈرنى ئۇزۇن  –مهخپى سهدىقه قىلىش، رهبنىڭ غهزىپىنى ئۆچۈرىدۇ، سىله : مۇنداق دېگهن 

  .ى قىلىش يامان ئاقىۋهتتىن يامان ئۆلۈمدىن ساقاليدۇ، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھقىلىدۇ، ياخشىلىقالرن
  .، قالدۇرغان ئهسهرلىرى بولىدۇئۆمۈرنىڭ زىياده ئۇزۇن بولۇشى، سالىھ بالىسى بولىدۇ، سهدىقه جارىيهسى بولىدۇ

3761  ) ���� ( y`� nD �  .r1� �/ "	9/ L� yRV �/ d$� L� �´ �/ d$� �r+�	 .<9� 9@  L �� L y@D L ) < (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3761

قۇل بولسۇن، ھهر قانداق كىشىدىن  -چوڭ، ھۆر –رامزاندىكى سهدىقه پىتره ھهربىر كىچىك : مۇنداق دېگهن
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  .بېرىلىدۇ، دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ بۇغدايا ياكى ئىككى كىلوگرام بىر سا خورما ياكى بىر سا ئارپ
 3762  ) ���� ( �*<9� 	'�@<$) �i��  $� �	 �9m5 .<9� ) �4  (�  �   

بىز ھازىر خاتىرجهم تۇرساق، نامازنى قهسىر  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇمهر . 3762
، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، نامازنى قهسىر قىلىش ئالالھنىڭ  قىلمىساقمۇ بوالمدۇ؟ دېگهنده

سىلهرگه قىلغان سهدىقىسى، سىلهر ئالالھنىڭ سهدىقىسىنى قوبۇل قىلىڭالر دېگهن ، بهيھهقى، ئهبۇ داۋۇد، 
  .نهسهئى، تىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3763.�� L .<9� ����	 8Y 4�  ����	 8Y .<9�  ) �� (�/$  �� "$�, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان ئىبنى ئامىر . 3763

تۇغقانغا سهدىقه قىلىشى، بىرىنچى  –يېقىن ئۇرۇق تۇغقاننىڭ يېقىن ئۇرۇق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
تۇغقانغا  –يهنى سهدىقىدىن باشقا ئۇرۇق (غانلىق بولىدۇ، رهھىم قىل –سهدىقه قىلغانلىق يهنه بىرى سىله 

 .تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، ھهسهن) ياخشىلىق قىلغانلىق بولۇپ، ئهجر، مۇكاپاتى ئىككى ھهسسه بولىدۇ
.3764  .12	 q$�� L �	 ��Q90 f� j_*10 N) ��'�� uQ-�) q$�� �[9�� 4(�*0 .12	 «�/$ G �DI$`� )� 9Q ��([ � M�0�  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3764
سىلهرنىڭ كىچىكلىرىڭالر كىچىك ئۆلۈپ كهتكىنىڭالر، جهننهت ئهھلىنىڭ : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

تۇۋېلىپ، تاكى ئالالھ ئانىسىغا ئۇچرىشىپ ئۇنىڭ كىيمىدىن تۇ –كىچىكلىرى بولۇپ، بۇالرنىڭ بىرسى ئاتا 
ئانىسىنى جهننهتكه كىرگۈزۈگهنگه قهدهر قويىۋهتمهيدۇ، ئهھمهد، مۇسلم، بۇخارى  –تائاال ئۇنى ۋه ئاتا 

  .ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ
 3765  ) ���� ( B L �_��  3$�� B .�e ®/� �/ .12	 ��Q9�� L qG$@  L �(�Q �/ �5'+� $_�) L �$F�	 ��I� �/ �	 M'+�

  3	u ) �� (�$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3765

ئالالھنىڭ ئهڭ تالالنغان زېمىنى شام زېمىنىدۇر ، ئۇ جايدا ئالالھنىڭ ئهڭ تالالنغان : مۇنداق دېگهن 
ۇ زېمىن مهھشهر ئورنى بولىدۇ دىيىلدى، شام، ھازىرقى يۇقىرىدا ب(مهخلۇقلىرى بهندىلىرى تۇرىدۇ، 

ئهلۋهتته مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر بۆلهك جامائهتلهر ھېسابسىز، ئازابسىز جهننهتكه كىرىدۇ، ) سۇرىيهدۇر 
  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

  I$ A	 � "Gb0 L I$09�	 "�R0 I	'2	 ��� L E�%	 ��� L ����	 .�� ) �[ �� (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3766

رهھىم قىلىش، گۈزهل ئهخالق، خوشنىالرغا ياخشىلىق قىلىش، چىرايلىق ئۆتۈش،  –سىله : مۇنداق دېگهن 
  .هقى توپلىغان سهھىھدىيارالرنى گۈللهندۈرىدۇ، ئۆمۈرلهرنى زىياده، ئۇزۇن قىلىدۇ، ئهھمهد، بهيھ

  3767 3��	 ��z ½+r5 ���	 .<9� L �R�	 � 90b5 ����	 .�� ) j $�(�	 (G'R�/ ��	 �   
: ئىبنى مهسئۇد رهزىيهلالۇھ ئهنھۇدىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن . 3767

رهبنىڭ غهزىپىنى ئۆچۈرىۇد، قۇزائى  رهھىم قىلىش ئۆمۈرنى ئۇزۇن قىلىدۇ، مهخپى سهدىقه قىلىش، –سىله 
   .توپلىغان، سهھىھ

3768 ) ���� ( ngA	 � M-�1/ n[A	 � .@; &$a	 � M	��/ .�	�(�	 .�� ) �� (n_, �� L�  �  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهمرۇ ئىبنى سهھلى . 3768

دۇنيانى  –رهھىم قىلىپ ياخشىلىق قىلىش، مال  –يېقىن تۇغقانالرغا سىله : گهندېۋهسهللهم مۇنداق 
كۆپهيتىپ باي قىلىدۇ، ئهھلىده مۇھهببهت، دوستلۇق پهيدا قىلىدۇ، ئۆمۈرنى كېچىكتۈرۈپ زىياده قىلىدۇ، 

  .تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ
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ئېھسان قىلىشى ياكى ئۇ  –، سهدىقه ئۆمۈرنىڭ زىياده ئۇزۇن بولۇشى، شۇ كىشىلهرنىڭ دۇئا قىلىشى
  .كىشىنىڭ سالىھ، ياخشى بالىسى بولۇشى ياكى مهنپهئهت بهرگهن، ئىلىم ياكى سهدىقىسى بولۇشىدۇر

 3769  ?�+� 4�  '� L E�	 n< L ?��Z �$,� �/ KZ ���� L ?Rr< �/ n� ) I$^1�	 ��	 (j�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  كى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇئهلى . 3769

رهھىم قىل، ساڭا يامانلىق قىلغان  –رهھىمنى ئۈزۈپ قويغان كىشىگه سهن سىله  –سهندىن سىله : دېگهن
كىشىگه سهن ياخشىلىق قىل، گهرچه ئۆزۈڭنىڭ زىيىنىغا، قارشىسىغا بولسىمۇ ھهق سۆز قىل، ھهقنى دېگىن 

  . ان، سهھىھ، ئىبنى نهججار توپلىغ
3770 )���� ( ?� .�)$� j_) BZ L ?5N� !#��� 9< L �_R/ nm) �� j�m0 �$/�	 >DIG� "h) $_*<'� MNm�	 n� ) q (Y \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر . 3770

ئوقۇغىن، ئهگهر ئىمامنى كىشىلهرگه ناماز ئوقۇپ بېرىۋاتقان ھالهتته  نامازنى ئۆز ۋاقتىدا: مۇنداق دېگهن 
تاپساڭ، ئۇالر بىلهن يهنه ئوقۇغىن، نامازنى ۋاقتىدا ئوقۇساڭ، نامىزىڭنى مۇھاپىزهت قىلىپ ساقالپ قالغان 

  .بولىسهن، ئهگهر ئىمام بىلهنمۇ ئوقۇساڭ بۇ سهن ئۈچۈن نهپله بولىدۇ، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
 3771  j��� N) >��� 9< sZ n(5 B L nm) �_R/ >DIG� "h) $_*<'� MNm�	 n� ) �� " (Y \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر . 3771
تاپساڭ، ھهقىقهتهن مهن ناماز نامازنى ۋاقتىدا ئوقۇغىن، ئهگهر ئۇالر بىلهن يهنه نامازنى : مۇنداق دېگهن 

نهسهئى، ) بۇ نهپله بولىدۇ(، ئۇالر بىلهنمۇ يهنه ئوقۇغىن، دېمهستىنئوقۇپ بولدۇم، ئهمدى ئوقۇمايمهن 
  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 3772  ) ���� ( 3 n� ) I'��	 �/ $['À L $[$�� L �F�	 )  ( �� (M90�� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھبۇرهيرهت . 3772

ۋهششهمسى ۋهززۇھاھا دېگهن سۈره بىلهن ۋه ئۇنىڭ ئوخشاشلىرى بىلهن ناماز ئوقۇغىن، : مۇنداق دېگهن 
يهنى كىشىلهرگه قىسقا سۈرىلهر بىلهن يهڭگىل ئوقۇپ بهرگىن، سۈره بهقهرنى . ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

  .لماباشلىۋا
  	�g� ��	Y� 4�  uQ-0 $�Y�/ u£*5 B L �'(�	 �R�� MNm� n� ) �� (My`a	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇغهيرهت . 3773
يهنى يهڭگىل قهۋملهرنىڭ ئاجىز كىشىلىرىنىڭ نامازى مىقدارىدا ناماز ئوقۇپ بهرگىن، : مۇنداق دېگهن 

ئوقۇغىن، ئهزان توۋلىغانغا ئهجىر، ھهق ئالىدىغان مۇئهززىننى تۇتما، ئىشلهتمه، ئهجىر ئالمايدىغان كىشىنى 
  .مۇئهززىن قىل، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3774  ) ���� ( $_++£�� L p*RDI nm��) .R2	 �'0 �r  �$/�	 L �D9�� �$g 	YZ L $_�) #'¼ p*RDI n� ) �� (3$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3774

يهڭگىل ئىككى رهكهت ناماز ئوقۇۋالغىن، بېرىڭالر جۈمهگه كهلگهنده، ئىمام جۈمه كۈنى : مۇنداق دېگهن 
  .هبرانى توپلىغان، سهھىھخۇتبه ئوقۇۋاتقان بولسىمۇ، يهڭگىل ئىككى رهكهت ناماز ئوقۇسۇن، ت

 3775 $� 9^�0 uU1�� L "$r�V s�< p� W�r5 p� W�r5 $]h) W+5�5 f� �F�	 W�r5 f� MNm�	 �  �m<� } �@m�	 MN� n�
 nm) �j+�	 n@<� 	Yh) �1_g �^�5 uU1�� "h) MNm�	 �  �m<� } �/��$� nw�	 n(*�0 f� MI'�; MG'_F/ MNm�	 "h) n� } I$+i�	 "h)

 I$+i�	 $� 9^�0 uU1�� L "$r�V s�< p� 3�`5 $]h) �F�	 3�`5 f� MNm�	 �  �m<� } �mR�	 j�m5 f� MI'�; MG'_F/ MNm�	
 ) � (.�@1  �� L�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهمرۇ ئىبنى ئهنبهسهت . 3775
بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ، كۈن چىقىپ ئېگىز كۆتۈرۈلگهنگه قهدهر : داق دېگهن ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇن
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ناماز ئوقۇماي تۇر، چۈنكى، قۇياش چىققاندا شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزى ئارىسىدىن چىقىدۇ، شۇ چاغدا 
ھازىر بولۇپ،  كۇپپارالر قۇياشقا سهجده قىلىدۇ، ئاندىن كېيىن ناماز ئوقۇغىن، ھهقىقهتهن نامازغا پهرىشتىلهر

گۇۋاھلىق بېرىدۇ، سايه، نهيزه بىلهن تىكلهشكهنده يهنى كۈن تىكلهشكهن چۈشته ناماز ئوقۇماي تۇر، شۇ 
كۈن قايرىلىپ، سايه يانتۇ بولۇپ، ئالدىنى قىلغاندا ناماز ئوقۇغىن، . چاغدا جهھهننهمگه ئوت يېقىلىدۇ

ۋاھلىق بېرىلىدۇ، ئهسىرنى ئوقۇغانغا قهدهر ناماز ھهقىقهتهن نامازغا پهرىشتىلهر ھازىر بولىدۇ، نامازغا گۇ
ئوقۇساڭ بولىدۇ، ئهسىرنى ئوقۇپ بولۇپ، كۈن كىرىپ بولغانغا قهدهر ناماز ئوقۇشتىن توختاپ تۇرغىن، 
چۈنكى، قۇياش شهيتاننىڭ ئىككى مۈڭگۈزى ئارىسىغا كىرىدۇ، شۇ چاغدا كۇپپارالر قۇياشقا سهجده قىلىدۇ، 

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ
 3776 �1/ Iu*R0 $/ L P$0Z L $�1z ·R5 O$1�	 890� � $É O-0	 L P	�0 ��h) q	�5 B >1D "h) q	�5 ?�-D dG'/ MN� n� ) 9; '��

 I$^1�	 ��	 MNm�	 3$*D � j�[	���	 (�  ��	 �   
هسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3776

بۇ دۇنيا بىلهن خوشلىشىپ، رهببىڭنىڭ ئالدىغا بارىدىغان كىشىنىڭ نامىزىدهك ناماز : مۇنداق دېگهن 
ئوقۇغىن، نامازنى ۋىداالشقان كىشىدهك ئوقۇغىن، خۇددى سهن ئالالھنى كۆرۈپ تۇرغاندهك شهكسىز ئىشهنچ 

تائاال سىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ،  بىلهن ئوقۇغىن، ئهگهر سهن ئالالھنى كۆرهلمىسهڭ، ھهقىقهتهن ئالالھ
كىشىلهرنىڭ قولىدىكى بارلىق نهرسىلهردىن ئۈمىدىنى ئۈزگىن، تاما قىلما، شۇنداق قىلساڭ، باي بىھاجهت 
ياشايسهن، ئۆزره ئېيتقىلى سالىدىغان، كهچۈرۈم سورىغىلى سالىدىغان ئىشالردىن ھهزهر قىلغىن، ئهبۇ 

  .مۇھهممهد، ئىبنى نهججار توپلىغان، ھهسهن
 3777  ) ���� ( ��`�	 ¥$� "� BZ ${$< n� ) P (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3777
سۇدا غهرق بولۇپ كېتىشدىن قورقمىساڭال ئۆره تۇرۇپ ناماز ئوقۇغىن، شۇنداق بولۇشدىن : مۇنداق دېگهن 

، بۇنىڭدىن مۇستهسنا، يهنى غهرق بولۇشدىن قورقساڭ، ئولتۇرۇپ تۇرۇپ، يېتىپ تۇرۇپ ئوقۇغىن، قورقۇشۇڭ
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 3778  �1g 4�R) Wr*�5 X "h) 	9 $() Wr*�5 X "h) ${$< n� ) § ��4  (pm� �� "	�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  دۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3778

نامازنى ئۆره تۇرۇپ ئوقۇغىن، ئهگهر قادىر بواللمىساڭ، ئولتۇرۇپ ئوقۇغىن، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
ئهگهر ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىساڭ، يېنى يېتىپ تۇرۇپ ئوقۇغىن، ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى، 

  . هھىھتىرمىزى، ئىبنى ماجه توپلىغان، س
 3779 .�'*ia	 BZ �*�� � ��a	 MN� MNm�	 n�)� "h) �i5'�� � O$1�	 $_0� 	'�� ) § (>�$e �� 90# �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى سابىت . 3779
زالرنى ئۆيلىرىڭالردا ئوقۇڭالر، ھهقىقهتهن نهپله، سۈننهت ناما! ئى كىشىلهر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

يهنى پهرىز (نامازنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى كىشىنىڭ ئۆيىده ئوقۇغان نامىزىدۇر، پهرىز ناماز بۇنىڭدىن مۇستهسنا، 
ئىمام ) ناماز مهسجىدده جامائهت بىلهن بىرگه ئوقۇلىدۇ، شۇنداقال پهرىز ناماز، نهپله، سۈننهتتىن ئهۋزهلدۇر

  .سهھىھ بۇخارى توپلىغان،
 3780 �^1�	 d'�� $� 	LIG$� �F�	 l'(, W/ 3�`a	 MN� 	'�� ) �� (3'0� \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئهييۇب . 3780
ولۇپ قېلىشدىن بۇرۇن شام شام نامىزىنى كۈن كىرىشى بىلهنال ئوقۇڭالر، يۇلتۇز ئاشكارا ب: مۇنداق دېگهن 

  .نامىزىغا ئالدىراڭالر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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 3781 >�R� $D 	'�R� 9< �]h) s'´�DY 	YZ p�@1�	 4�  	'�� ) �D$�  ��	 jV$F�	 (�^� �� n{	L �   
هيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ھهجهر ۋائىل . 3781

مېنى تىلغا ئالغان چېغىڭالردا بارلىق پهيغهمبهرلهرگه دۇرۇت، ساالم يولىماڭالر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .ئىمام شاشى، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، ھهسهن. چۈنكى، ئۇالرمۇ مهن ئهۋهتىلگهندهك پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتىلگهن

 3782 �_�R� �	 "h) ��,I L �	 �$�@�� 4�  	'�� v�R� $D ) �[ �  \� ��	 ( M�0�[ \� �  ) Q (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره، ئهنهس . 3782

ئالالھنىڭ بارلىق نهبىي مۇرسهل پهيغهمبهرلىرىگه دۇرۇت، ساالم يولالڭالر، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
هتهن ئالالھ تائاال ئۇالرنى خۇددى مېنى ئهۋهتكهندهك پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهندۇر، ئىبنى ئهبۇ ئۇمهر، ھهقىق

بۇ ھهدىسلهردىن بۇرۇن ئۆتكهن بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىسمى تىلغا .بهيھهقى، خهتىيب توپلىغان، ھهسهن
چۈنكى بىر ياخشىلىققا !ساالم يولاليلىئېلىنغان ھامان، ئهلهيھىسساالتۇ ۋهسهللهم دېيىشىمىز الزىم، دۇرۇت، 

  .ئون ئهجىره بېرىلىدۇ
..3783  	'�'< L �$ 9�	 � 	L9_*g	 L j�  	'�� : >DI$� $D 9; &6 L 9; 4�  PI$� L 9; &6 4�  L 9; 4�  n� �_��	

 9�¶ 9�� ?�Z ��[	��Z &6 L ��[	��Z 4�  ) W�$< ��	 8GIL$@�	 8'`@�	 �0'� 9R, ��	 " �� �� (.gI$Q �� 90# �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى خارجهت . 3783

ماڭا دۇرۇت، ساالم يولالڭالر، دۇئادا تېرىشچانلىق كۆرسىتىڭالر، مۇنداق دهڭالر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ال ئالى مۇھهممهدىن ۋهبارىك ئهال مۇھهمهد ۋه ئالى مۇھهممهد ئالالھۇممه سهللى ئهال مۇھهممهدىن ۋه ئه«

ئى ئالالھ، :  تهرجىمىسى» كهما بارهكته ئهال ئىبراھىم ۋه ئهالئالي ئىبراھىم ئىننهكه ھهمىيدۇممهجىيد
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ۋه ئۇنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ، خۇددى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ 

ىگه رهھمهت، بهرىكهت ئاتا قىلغاندهك رهھمهت قىلسىال، بهرىكهت ئاتا قىلسىال دهڭالر،، ئهھمهد، ئائىلىس
  .نهسهئى، ئىبنى سهئىد، سهمۋىيھ، بهغۋى، بارۇدى، ئىبنى قانىئ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 3784  ) ���� ( 	I'@< $[Lu£*5 B L �i5'�� � 	'�� ) " ! (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ر ئىبنى ئۇمه. 3784

ئۆيلىرىڭالردىمۇ ناماز ئوقۇڭالر، ئۇنى قهبرىستانلىقدهك قىلىۋالماڭالر، يهنى نهپله سۈننهتنى : مۇنداق دېگهن 
  .ۇرۇس ئهمهسئۆيده ئوقۇڭالر، تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ، قهبرىستانلىقتا ناماز د

 3785  ) ���� ( �*1D $��� v`�@5 �i5N� "h) 	'�, L j�  	'�� L 	9�  ®�� 	Lu£*5 B L 	I'@< $[Lu£*5 B L �i5'�� � 	'��
 ) �$���	 d (n  �� ���	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھهسهن ئىبنى ئهلى . 3785
ئۆينى قهبرىگه ئوخشاش ) يهنى نهپلهنى (نامازنى ئۆيۈڭالردىمۇ ئوقۇڭالر : هللهم مۇنداق دېگهن ۋهس

 –مېنىڭ ئۆيۈمنى يهنى قهبرهمنى ھېيت ) تهسبىھسىز قىلىۋالماڭالر –يهنى نامازسىز، زىكرى (قىلىۋالماڭالر، 
ماڭا ) يىغىلىپ زىيارهت قىلماڭالربايرامدهك توپلىشىپ ۋاقىت بهلگىلهپ  –يهنى ھېيت (بايرام قىلىۋالماڭالر، 

دۇرۇت، ساالم، رهھمهت يولالڭالر، ھهقىقهتهن قهيهرده بولساڭالر، سىلهرنىڭ دۇرۇت، ساالملىرىىڭالر ماڭا 
  .يېتىپ تۇرىدۇ، ئهبۇ يهئال، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان

 3786  $_�) n)	'1�	 	'D�*5 B L �i5'�� � 	'�� ) G	�)A	 � vr<I	9�	 (�� � ��$gL �  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، جابىر . 3786

ئۆيۈڭالردا نهپله، سۈننهت نامازالرنى ئوقۇشنى  نهپله نامازالرنى ئۆيۈڭالردا ئوقۇڭالر،: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
   .تهرك ئهتمهڭالر، دارىقۇتنى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3787
ۇماڭالر، قوينىڭ قوتانلىرىدا ناماز ئوقۇساڭالر بولىدۇ، تۆگه  قوتانلىرىدا ناماز ئوق: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ، بۇ يايالقتىكى كهڭرى قوي قوتانلىرىدۇر
 3788 p�$�F�	 �/ >(�Q $]h) n��	 "$r � � 	'�m5 B L �1`�	 ��	�/ � 	'�� ) q (n+`/ �� �	9@  �   

للهلالھۇ رهسۇلۇلالھ سه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغهففهل . 3788
قوينىڭ قوتانلىرىدا ناماز ئوقۇۋېرىڭالر، تۆگىنىڭ قوتانلىرىدا ناماز : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئوقۇماڭالر، چۈنكى، تۆگه شهيتانالردىن يارىتىلغان، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، ئىمام جااللىددىن 
ۈزۈپ قويىدۇ، قهلبىگه تهشۋىش سالىدۇ، سۇيۇتى بۇ دېگهنلىك تۆگه قورقۇنچلۇق، نهپرهتلىك، نامازنى ئ

خوشۇئدىن توسۇپ قويىدۇ، قوي ئۇنداق ئهمهس دېگهن ، قوي قوتانلىرىدا ناماز ئوقۇڭالر دېگىنى دۇرۇس 
  .ۋاجىپ، سۈننهت ئهمرى ئهمهستۇر. دېگىنىدۇر 
 3789 .12	 3	LG �/ $]h) $_/$zI 	'��/	 L �1`�	 �	�/ � 	'�� ) E[ 9  (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3789
قوينىڭ قوتانلىرىدا ناماز ئوقۇساڭالر بولىدۇ، قوينىڭ بۇرنىنى ئېيتىپ، سۈرتۈپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .غان، سهھىھقويۇڭالر، چۈنكى، قوي جهننهتنىڭ ھايۋانلىرىدىن، ئىبنى ئهدى، بهيھهقى توپلى
 3790  ) ���� ( G'_��$� 	'_@F5 B L �i�$R� � 	'�� ) �� (OL� �� G	9V �   

ۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،شهدداد ئىبنى ئهۋىس . 3790
ۋېرىڭالر، تهبرانى يهھۇدىيالرغا ئوخشىۋالماي، ئايىغىڭالر بىلهن ناماز ئوقۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن

  .ئاياغ نىجاسهتتىن پاك بولۇشى الزىم. توپلىغان، سهھىھ
 3791 �$V �a p*RDI 3�`a	 n@< 	'�� p*RDI 3�`a	 n@< 	'�� ) G �� (sba	 �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى مۇزهنى . 3791
شام نامىزىدىن بۇرۇن ئىككى رهكهت ناماز ئوقۇڭالر، شام نامىزىدىن بۇرۇن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن ئهلهيھى 

 - شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ناماز ئهزان(ئىككى رهكهت ناماز ئوقۇڭالر، ئۈچىنچى قېتىم بۇ خالىغان كىشىگه دېگهن ، 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد،) تهكبىرنىڭ ئارىلىقىدا مۇستهھهپ ھالهتته ئوقۇلىدۇ

3792  ) ���� ( q'g�Q-) .@Ri�	 	'1� p� qL�m(*,	 ?/'< �i� L >�@�	 �/ .Rr< '[ $�h) >�@�	 &'QG !GI� "Z �^�	 � j��
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هم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلل رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3792
بهيتۇلالھنىڭ يهنى كهئبىنىڭ ئىچىگه كىرىپ، ناماز ئوقۇشنى ئىراده قىلساڭ، : ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن 

ھهجهر ئىچىده يهنى ئىككى رۇكنى، ئۇل تاش ئىچىده ھهتىيىم دىيىلىدىغان ئۇل تاشنىڭ ئىچىده ناماز 
نا قىلغاندا خىراجهت ئوقۇغىن، ھهقىقهتهن ئۇ كهئبىنىڭ بىر بۆلىكىدۇر، لېكىن، قهۋمىڭ كهئبىنى بى

كهئبىنىڭ ئىچىگه كىرهلمىگهن كىشى شۇ (يېتىشمهي، ئۇنى قىسقارتىپ، ئۇل تاشنى چىقىرىۋهتكهن ئىدى، 
ھهتىيىم دىيىلىدىغان ئۇل تاشنىڭ ئىچىده ناماز ئوقۇسا، كهئبىنىڭ ئىچىده ئوقۇغان بولىدۇ، چۈنكى ئۇ 

 . سهھىھئهھمهد، تىرمىزى توپلىغان، ) كهئبىنىڭ جۈملىسىدىن ئىدى
3793  ) ���� ( �'0 �r) L �'0 �'� GL	G �$�� �$�m�	 n�)� �� ) " (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3793

ىدۇر، بىر كۈن روزا تۇتۇپ، روزا تۇتقىن، روزىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى داۋۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ روزىس: مۇنداق دېگهن
  .بىر كۈن يىيىشتۇر، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
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ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ باھلى . 3794

سهۋرىنىڭ ئېيى رامزاندا روزا تۇتقىن، رامزان ئېيىدا روزا تۇتۇش بىلهن بىرگه ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن : دېگهن
  .ساڭمۇ تۇتمىساڭمۇ بولىدۇ، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھروزا تۇتقىن، مۇھهررهم ئېيىدا روزا تۇت

3795  ) ���� (  M�Qo	 � ¥L�Ra	 n[� �[ $��9�	 � ¥L�Ra	 n[� L !$i��	 L !$)o	 L �'��	 dI$m/ j(5 ¥L�Ra	 W{$1� ) P (��� �   
هللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ س رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3795

ياخشىلىقنى كۆپ قىلىش، يامان ئاقىۋهت يامان ئۆلۈمدىن ساقاليدۇ، ئاپهتلهردىن : مۇنداق دېگهن 
ئهلۋهتته (ھاالكهتلهردىن ساقاليدۇ، بۇ دۇنيادىكى ياخشىلىق ئهھلى ئاخىرهتتىمۇ ياخشىلى ئهھلى شۇالردۇر، 

  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) شۇدۇربۇ دۇنيادىكى ياخشىالر ئاخىرهتتىمۇ ياخشىالر 
 3796  ) ���� (�<I W/$2	 ��R� �w�	 s$@�A	 91  ��R� p,'< p� $/L :3494  ) �� ( .�, �� �  ) j(5 ¥L�Ra	 W{$1�
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه سهلهمه . 3796
ئېھسان  –يدۇ، مهخپىي سهدىقه ياخشىلىقنى كۆپ قىلىش، يامان ئۆلۈمدىن ساقال: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

قىلىش رهبنىڭ غهزىپىنى ئۆچۈرىدۇ، سىله رهھىيم قىلىش، ئۆمۈرنى ئۇزۇن قىلىدۇ، ھهرقانداق ياخشىلىق 
سهدىقه ھېسابلىنىدۇ، بۇ دۇنيادىكى ياخشلىق ئهھلى بولسا، ئاخىرهتتىمۇ ياخشىلىق ئهھلىدۇر، بۇ دۇنيادىكى 

بولىدۇ، جهننهتكه تۇنجى بولۇپ كىرىدىغانالر ياخشىلىق ئهھلىدۇر،  مۇنكهر ئهھلى ئاخىرهتتىمۇ مۇنكهر ئهھلى
  .تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ

3797  ) ��� ) ( �� ( ./$/� \� �  ) �R�	 � 90b5 ����	 .�� L 3��	 ��z ½+r5 ���	 .<9� L �'��	 dI$m/ j(5 ¥L�Ra	 W{$1�(  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىئهبۇ ئۇمامه . 3797

ياخشلىقنى كۆپ قىلىش، يامان ئۆلۈمدىن ساقاليدۇ، مهخپى سهدىقه قىلىش، رهبتائاالنىڭ : مۇنداق دېگهن 
  .يهنى ئۇالر دۇئا قىلىدۇ.، تهبرانى توپلىغان، ھهسهنرهھىم ئۆمۈرنى زىياده قىلىدۇ –غهزىپىنى ئۆچۈرىدۇ، سىله 

 3798 ) ��� ) ( �� (® $+V $�$15 �� ®/� �/ "$+1� ./$/� \� �  :�I$/ &$z nD L �'Fz �'�Á �$/Z  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3798

مهيدۇ، بىرسى قهلبى قاتتىق مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ئىككى سىنىپ كىشىگه شاپائىتىم يهت: مۇنداق دېگهن 
يهنه بىرسى بولسا، دىندا ھهددىدىن ئاشقۇچى، شۇنداق قىلىپ دىندىن چىقىپ . قوپال، زالىم ئىمام

  .كهتكۈچى كىشىدۇر، تهبرانى توپلىغان، ھهسهن، دىندا ھهددىدىن ئېشىش ھارامدۇر
--3799 9R� $¬I� X I$1�	 n[� �/ "$+1� :�0 �(@�	 3$�Y-D l$�, �_R/ �'< !N{$/ !N�É !$0I$  !$�,$D �$�� L O$1�	 $� "'��
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ھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3799

دوزاخ ئهھلىدىن ئىككى سىنىپ كىشىلهر بار بولۇپ، مهن تېخى ئۇالرنى كۆرۈپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بىرسى كالىنىڭ قۇيرۇقىدهك قامچىالرنى كۆتۈرۈۋېلىپ كىشىلهرنى ) يهنى بۇندىن كېيىن چىقىدۇ(باقمىدىم، 

ته كىيىم كىيىۋالغان، ئهمما ئۆزىنىڭ يهنه بىرسى بولسا، ئهمهلىيهت) يهنى زالىمالر(ئۇرىدىغان كىشىلهردۇر، 
كىيىمى نېپىز، بهزى جايدا بولمىغاچقا يالىڭاچ ھېسابلىنىدىغان ياكى زىننهت كىيمىنى كىيىۋالغان تهقۋالىق 
كىيمىدىن يالىڭاچ ياكى نېئمهت كىيىمنى كىيىۋالغان شۈكرىدىن يالىڭاچ،ياخشى كىيىمنى كىيىۋالغان 

كىيىم كىيىۋالغان بهزى يېرى يالىڭاچ ئايالالردۇر، تائهتتىن مايىل،  ياخشىلىقدىن يالىڭاچ، بهزى يېرىگه
پاساتقا مايىل  –مېڭىشىدا كىبره قىلىشدا مايىل، ئهرلهرگه مايىل ھهم ئهرلهرنى مايىل قىلغۇچى، قهلبنى پىتنه 
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قىلغۇچى، بېشى، چېچى تۆگىنىڭ لوكىسىدهك چېچىنى مۈڭگۈز چىقىرىپ گهدىنىگه تۈگۈپ، باشقىالرغا 
رسهتكۈچى ئايالالر بولۇپ، بۇالر جهننهتكه كىرهلمهيدۇ، ھهتتا، جهننهتنىڭ پۇرىقىنىمۇ پۇرىيالمايدۇ، كۆ

يىل مۇساپىدىن تېپىلىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم  500مۇنداق، يهنى  –ھهقىقهتهن جهننهتنىڭ پۇراقلىرى مۇنداق 
  .شهيخ زهندانى بۇھهدىسنى مۆجىزه قاتارىدا تىزغان.توپلىغان، سهھىھ

 3800  ) ���� (  ngI ��� �/ yQ ·�2	 � .��� \� !'� ) �0'� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3800

كىشىلىك قوشۇندىن  1000ئهبۇتهلھهنىڭ قوشۇن ئىچىدىكى جهڭگه قىزىقتۇرغان ئاۋازى، : مۇنداق دېگهن 
  .قتۇر، سهمۋىيھ توپلىغان، سهھىھياخشىرا

 3801M�Qo	 L $��9�	 � "$�'R�/ "$5'� :  .@�m/ 91  .�I L .R� 91  I$/b/ ) �$���	 I	b@�	 (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3801

بىرى، نېئمهتلهنگهنده خۇرسهن، : ئاخىرهتته لهنهت قىلىنغان –ئىككى خل ئاۋاز، دۇنيا : دېگهنمۇنداق 
بهزار، . ناۋا ئاۋازى، يهنه بىرى بولسا، مۇسىبهت يهتكهنده ئاۋازلىق يىغالش –خۇشال بولغاندىكى نهي، نهغمه 

  .زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، ھهسهن
 3802 qI$r)Z L �[9�	 �'� "$�/I KZ "$�/I L �_V nD �/ �$0� .eNe �'�  ) � �� (MG$*< \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3802
ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش ۋه رامزان يهنه بىر رامزانغىچه پۈتۈن زاماندا روزا تۇتقانلىق : مۇنداق دېگهن 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) نكى بىرگه ئون بېرىلىدۇچۈ(ۋه ئىپتار قىلغانلىق بولىدۇ، 
 3803  �[9�	 �'� �_V nD �/ �$0� .eNe L ~m�	 �_V �'� ) E[ �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3803
ىدا روزا تۇتۇش، ۋه ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش، پۈتۈن زامان رامزان ئېي: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئهھمهد، بهيھهقى ) كۈننىڭ ساۋابى بېرىلىدۇ 30كۈننىڭ، ئۈچ كۈنگه  300كۈنگه  30(روزا تۇتقانلىق بولىدۇ، 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3804I9m�	 ��L �[u0 �_V nD �/ �$0� .eNe L ~m�	 �_V �'�   ) I	b@�	 (	L j�  � O$@  ��  ) �� 8GIL$@�	 8'`@�	 (��'5 �� �1�	 �   
 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهلى، ئىبنى ئابباس، نهمىر ئىبنى تۆۋلهب . 3804

رامزان ئېيىدا روزا تۇتۇش بىلهن بىرگه ھهر ئايدىن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بهزار، بهغۋى، . ئاداۋهت، كىرلىرىنى تازىالپ يوقىتىدۇ –ش، قهلبنىڭ ھىقده، ھهسهد، ئۆچ روزاتۇتۇ ئۈچ كۈن

  .تهبرانى، بارۇدى توپلىغان، سهھىھ
 3805  ) ���� (  .�@(*�a	 .1��	 L .��$a	 .1��	 MI$+D .)�  �'0 �'� ) �� (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكئهبۇ سهئىد . 3805
يهنى ئهته قۇربان ھېيت كۈنى بولىدۇ دېگهن ،ھهج ئېيىنىڭ (ئاراپات كۈنى روزا تۇتۇش،: مۇنداق دېگهن 

روزا تۇتۇش ئۆتكهنكى بىر يىل ۋه كهلگۈسىدىكى بىر يىللىق گۇناھالرغا كاپارهت )توققۇزىنچى كۈنى
  .لىغان، سهھىھتهبرانى ئهۋسهتته توپ.ھېسابلىنىدۇ
 3806  .��$/ .1, �+i0 �	I'V$  �'� L .�@(*�/ L .��$/ p*1, �+i0 .)�  �'0 �'� ) ! � �� (MG$*< \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3806
ى بىر يىل ۋه كهلگۈسىدىكى بىر يىلدىن ئىبارهت ئىكككى ئاراپات كۈنىنىڭ روزىسى ئۆتكهنك: مۇنداق دېگهن 

ياكى توققۇزىنچى كۈنى روزا تۇتۇش  -10يىللىق گۇناھقا كاپارهت بولىدۇ، ئاشۇرا كۈنىنىڭ يهنى مۇھهررهمنىڭ 
  .بىر يىللىق گۇناھالرغا كاپارهت بولۇپ، گۇناھالرنى ئۆچۈرىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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 3807 )  ���� (  "'��5 �'0 �D$��� L "'/'m5 �'0 �i/'� ) E[ (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3807

سىلهرنىڭ روزاڭالر، سىلهر روزا تۇتقان كۈندۇر، سىلهرنىڭ ھېيتىڭالر بولسا، سىلهر : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
، دېگهنبهيھهقى توپلىغان، سۇيۇتى، ھهسهن ) يهنى ئاي كۆرۈشۈڭالر بىلهن بولىدۇ(ېيت قىلغان كۈندۇر، ھ

  .ئهلبانى سهھىھ دېدى
3808  ) ��� (  qI�, L �_F�	 	'/'� ) G (8L$R/ �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاۋىي . 3808

ئاينىڭ بېشىدا روزا تۇتۇڭالر، ۋه ئاينىڭ ئاخىرىداياكى ئوتتۇرىدىكى ئاق كۈنلهرده روزا : دېگهنمۇنداق 
  .دېگهن، ئىمام سۇيۇتى سهھىھ دېگهنتۇتۇڭالر، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ئهلبانى ھهسهن 

 3809  ) ���� ( M9  	'�D-) 3$�, �1�� L �i1�� &$� "h) �*0¸�� 	L�r)� L �*0¸�� 	'/'� L B$@(*,	 �_F�	 	'�@(*�5 B L "$@RV
  "$@RV �/ �'�� "$�/I 	'�m5 B ) E[ " �� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3809
اينى كۆرۈپ ھېيت نامىزى يېڭى ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر، ئاخىرىدا يهنه يېڭى ئ: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 30يهنى (ئوقۇڭالر، يهڭالر، ئهگهر سىلهردىن ئاينى بۇلۇت توسىۋالسا، شهئباننىڭ سانىنى تولۇق قىلىڭالر، 
رامزان ئېيىدىن بۇرۇن روزا تۇتۇش بىلهن بۇ ئاينى كۈتۈۋالماڭالر، رامزان ئېيىغا شهئباندىن بىرهر كۈن ) كۈن

سهئى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، روزىنىڭ، ھېيتىنىڭ، ھهجنىڭ روزىنى ئۇالپ تۇتماڭالر، ئهھمهد، نه
  .ۋاقىتلىرى ئاي كۆرۈش بىلهن بولىدۇ دېگهنگه ئىجمائقا كهلگهن

3810  ) ���� (  peNe "$@RV 	'�D-) �i��  �z "h) �*0¸�� 	L�r)� L �*0¸�� 	'/'� ) " � ( M�0�[ \� �  ) " ( O$@  ��	 � 
 ) �� (	~�	 �   

رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هبۇ ھۈرهيره، ئىبنى ئابباس، بهررائى ئ. 3810
ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر، يېڭى ئاينى كۆرۈپ ھېيت نامىزى : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ۈنىنى تولۇق قىلىڭالر، بهيھهقى، ك 30ئوقۇپ يهڭالر، ئهگهر سىلهرگه ھاۋا تۇتۇق بولۇپ قالسا، شهئباننىڭ 
  .نهسهئى، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 3811  ) ���� ( L 	'/'m) "$��/ "	9[$V 9_V "h) peNe 	'´-) �i��  �z "h) $� 	'i��	 L �*0¸�� 	L�r)� L �*0¸�� 	'/'�
  	L�r)� ) " �� (.�$�m�	 �/ &$gI �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رساھابىلهردىن . 3811
يېڭى ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ئاينى كۆرۈپ يهڭالر، ھهج ئىبادهتلىرىنىمۇ ئاينى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

كۈننى تولۇق قىلىڭالر، ئهگهر ئىككى مۇسۇلمان كىشى  30كۆرۈپ قىلىڭالر، سىلهرگه ھاۋا تۇتۇق بولۇپ قالسا، 
ۆرگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهرسه، شۇ گۇۋاھلىق بويىچه روزا تۇتساڭالر، بۇزساڭالر بولىدۇ، ئهھمهد، ئاينى ك

  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 3812  ) ��� (  ��L KZ ��L �/ 	'/'� ) �� (���a	 \� 9�	L �   

سهللهلالھۇ  رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۋالىد ئىبنى ئهبۇلمهلىيھ . 3812
يېڭى ئاينى كۆرۈشدىن باشالپ يهنه يېڭى ئاينى كۆرگهنگه قهدهر روزا : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) كۈننى تولۇق ساناڭالر 30ئهگهر ھاۋا تۇتۇق بولسا، (تۇتۇڭالر، 
 3813  ) ���� (  j/'� �  ?*Q� ) j��$�r�	 (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ى ئابباس ئىبن. 3813
ۋهسهللهم، روزا تۇتۇشنى ئۆزىگه ۋهده قىلىۋېلىپ، تولۇق ئادا قىلىپ بواللماي ئۆلۈپ كهتكهن كىشىنىڭ 
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توپلىغان،  ھهمشىره قېرىندىشىڭنىڭ ھهققىدىن سهن روزا تۇتقىن، تهيالىسى: ھهمشىرىسىگه مۇنداق دېگهن 
مهناۋى، ئهلبانى سهھىھ دېگهن ، يېقىن كىشى يېقىندىن روزا تۇتۇپ قۇيسا بولىدۇ، لېكىن، ھايات كىشىدىن 

  تۇتۇپ قويسا بولمايدۇ، ھايات كىشى ئالالھقا مۇسۇلمان ئهمهسمىكهن؟
 3814 .�'*ia	 BZ 	u[ 89^�/ � �5N� �/ n�)� �*�� � �D9�� MN� )G (>�$e �� 90# � )�	�D$�  � (�  ��	  

رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى سابىت،  ئىبنى ئۇمهر . 3814
بىرىڭالرنىڭ ئۆيىدىكى نهپله نامىزى مېنىڭ مۇشۇ : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

دىن مۇستهسنادۇر، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى مهسجىدىمدىكى نامىزىمدىنمۇ ئهۋزهل، ياخشىدۇر، پهرىز ناماز بۇنىڭ
  .ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ

 3815  ) ���� (  �{$(�	 MN� �/ �m1�	 4�  ��$2	 MN� ) �� (.F{$  �   
 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،زهيىد ئىبنى ئهرقهم، ئابدۇلالھ ئىبنى ئهبۇ ئهۋفا . 3815

ئالالھقا تهۋبه قىلىپ، قايتقۇچى ئىخالسمهن : دېگهنهللهم مۇنداق رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهس
يهنى زوھا، چاشكا نامىزىنى ھاۋا (بهندىلهرنىڭ نامىزى تۆگه بوتىالقلىرىنىڭ تاپىنى قىززىغان ۋاقىتتۇر، 

 .ئهھمهد، مۇسلىم، سهمۋىھ، ئابدۇ ئىبنى ھهمىيد توپلىغان، سهھىھ) قىززىغان ۋاقىتقا كېچىكتۈرۈش ئهۋزهلدۇر
  . زۇھا، چاشكا نامىزى ياخشىالر نامىزى

 3816  ) ���� (  �{$(�	 MN� �/ �m1�	 4�  ��$2	 MN� ) �� (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3816

رۇپ ئوقۇغۇچىنىڭ نامىزىنىڭ يېرىمىغا تهڭدۇر، ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ نامىزى ئۆره تۇ: مۇنداق دېگهن 
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

 3817  	�bg �0�F  L .�� q9�L �D9�� MN� �/ n�)� . $2	 MN� ) q " (M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3817

ھهسسه  25جامائهت بىلهن ئوقۇغان ناماز، بىرىڭالرنىڭ يالغۇز ئوقۇغان نامىزىدىن : دېگهن ۋهسهللهم مۇنداق 
  .ئهۋزهلدۇر، نهسهئى، ئىبنى ماجهلهر توپلىغان، سهھىھ

 3818  u+�	 MN� �/ �0�F  L $�� &9R5 . $2	 MN� ) � (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  دۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىئهبۇ ھۈرهيره . 3818

نامازغا تهڭدۇر،  25جامائهت بىلهن ئوقۇغان ناماز يالغۇز كىشىنىڭ نامىزىدىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ

 3819   .gIG �0�F  L �± u+�	 MN� n�+5 . $2	 MN� ) q § �� (9�R, \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  الھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلئهبۇ سهئىد . 3819

دهرىجه  25دهرىجه پهزىلهتته ئۈستۈندۇر،  25جامائهتنىڭ نامىزى يالغۇز كىشىنىڭ نامىزىدىن : مۇنداق دېگهن 
  .ئهۋزهلدۇر، ئهھمهد، بۇخارى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3820	 MN� n�+5 . $2	 MN�  .gIG �0�F  L W@�� u+� ) q " ! � �� ?�$/ (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3820

، رۈستۈندۇدهرىجه ئهۋزهل، ئ 27جامائهت بىلهن بىرگه ئوقۇغان ناماز يالغۇز ئوقۇغان نامازدىن : مۇنداق دېگهن 
  .لىك، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ، بۇ خىل ھهدىس مۇتىۋاتىردۇرما

 3821  �0�F  L $�� O$1�	 p � 4�  �5N� &9R5 O$1�	 q	�0 B T�� $ 'r5 ng��	 MN� ) d (��_� �   
هللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ س رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇھهيىب  . 3821

كىشىنىىڭ باشقىالر كۆرمهيدىغان جايدا مهخپى ئوقۇغان نهپله نامىزى، كىشىلهرنىڭ كۆزى : مۇنداق دېگهن 
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  .نامازغا تهڭدۇر، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ 25ئالدىدا، كۆرىدىغان جايىدا ئوقۇغان نهپله نامىزىدىن 
 3822  ) ���� (91  ��R� p,'< p� $/L �<I W/$2	 ��R� �w�	 s$@�A	 :3510  ng��	 MN� 4�  90b5 . $� � ng��	 MN�

 �0�F  L $R�I� q9�L) .gIG �0�F  L $�� L� ) ( q (\� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇبهي . 3822

 25ياكى  24ىلهن بىرگه ئوقۇغان نامىزى يالغۇز ئوقۇغان نامىزىدىن كىشىنىڭ جامائهت ب: دېگهنمۇنداق 
گه سهھىھ ھهدىس بار، ئىبنى ماجه توپلىغان، دېگهندهرىجه زىياده، ئارتۇقتۇر، ئايال كىشىمۇ شۇنداق بولىدۇ 

  .ئايال كىشىنىڭمۇ شۇنداق بولۇشىغا جامئۇسسهغىيردا سهھىھ ھهدىس بار،ئۇنى فىردهۋىس توپلىغان. سهھىھ
 3823 ���-) -�'5 	YZ �D9�� "� ?�Y L .gIG �0�F  L $�� �<', � �5N� L �*�� � �5N� 4�  90b5 . $� � ng��	 MN�

9^�a	 nQG 	Yh) 9^�a	 nQ90 f� .U�rQ $� �1  � L .gIG $� �	 �R)I BZ M'rQ   X MNm�	 BZ 90�0 B 9^�a	 45� } �'�'�	  "$D
>�$D $/ MN� � "'�'(0 ��) j�m0 8u�	 ���¶ � �	G $/ ���  .i{Na	 j�m5 L ��@» MNm�	 : X $/ ���  �5 �_��	 ��I	 �_��	 �� �+z	 �_��	

  ��) �9c L� ��) Y�0 ) q G � �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3823

كىشىنىڭ جامائهت ئىچىده ئوقۇغان نامىزى؛ ئۆيىدىكى نامىزىنىڭ بازاردىكى يالغۇز : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
دهرىجه ئۈستۈن تۇرىدۇ، شۇنداق بولۇشى، ھهقىقهتهن بىرىڭالر تاھارهتنى  25ئوقۇغان نامىزىنىڭ ئۈستىگه 

پ كهلسه، ئۇ باسقان ھهربىر ياخشى، كهمىل ئېلىپ ئاندىن مهسجىدكه پهقهت نامازنىال مهخسهت قىلى
. قهدهمنىڭ باراۋىرىگه ئالالھ تائاال ئۇنى بىر دهرىجه يۇقىرىغا كۆتۈرىدۇ، ئۇنىڭدىن بىر خاتالىقنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ

بۇ ئهھۋال ئۇ مهسجىدگه كىرگهنگه قهدهر شۇنداق بولىدۇ، مهسجىدگه كىرسه، ناماز ئۇنى ساقلىتىپ، 
ئىچىده تۇرغان بولىدۇ، ئۇ ناماز ئوقۇيدىغان جايدا مۇقىم ئۇلتۇرسىال،  توختىتىپ قويغان بولسىال ئۇ نامازنىڭ

پهرىشتىلهر ئۇنىڭغا رهھمهت يولالپ تۇرىدۇ، پهرىشتىلهر مۇنداق دهيدۇ، ئى ئالالھ، ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسىال، 
ئازار، ئۇنى مهغپىرهت قىلسىال، ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلسىال دهپ، شۇ كىشى بۇ جايدا بىرهر كىشىگه 

ئهزىيهت بهرمىسىال ياكى تاھارىتى سۇنۇپ كهتمىسىال شۇنداق دۇئا قىلىپ تۇرىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى، ئهبۇ 
  .داۋۇد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3824 $[G'^, L $_ 'DI L $[�'�L 7-) MN) ¢I-� $[N� 	Yh) .gIG �0�F  L $�� q9�L �5N� 4�  90b5 . $� � ng��	 MN�
>`��   .gIG p�� �5N� ) P �� d 9�� �� 9@  (9�R, \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3824
دهرىجه  25كىشىنىڭ جامائهت ئىچىدىكى نامىزى يالغۇز ئوقۇغان نامىزىنىڭ ئۈستىگه : مۇنداق دېگهن 

باياۋان زېمىندا ، تاھارهتنى ياخشى، كهمىل ئېلىپ، رۇكۇ،  –ر ئۇ نامازنى چۆل ئۈستۈندۇر، ئهگه
دهرىجىگه يېتىدۇ، ئابدۇ ئىبنى ھۇمهيدى،  50سهجدىلىرىنى تولۇق، كهمىل قىلىپ ئوقۇسا، ئۇنىڭ نامىزى 

  .ئهبۇ يهئال، ئىبنى ھهببان، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 3825	9 $< �5N� �/ n�)� ${$< ng��	 MN�  �5N� �/ �m1�	 4�  ${$� �5N� L ${$< �5N� �/ �m1�	 4�  	9 $< �5N� L

  	9 $< ) G �� (jm� �� "	�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3825

مىزى ئولتۇرغان ھالدا ئوقۇغان نامىزىدىن كىشىنىڭ ئۆره تۇرۇپ ئوقۇغان نا: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئهۋزهل، ئولتۇرۇپ ئوقۇغان نامىزى ئۆره تۇرۇپ ئوقۇغان نامازنىڭ يېرىمىغا تهڭدۇر، يېتىپ تۇرۇپ ئوقۇغان 

  .نامىزى ئولتۇرۇپ تۇرۇپ ئوقۇغان نامىزىنىڭ يېرىمىغا تهڭدۇر، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ
 3826	 �m� 	9 $< ng��	 MN�  �i1/ 9�-D >�� vi� L MNm� ) " G � (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3826
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كىشىنىڭ ئولتۇرغان ھالدا ئوقۇغان نامىزى نامازنىڭ يېرىمىدۇر، لېكىن، مهن سىلهرگه : مۇنداق دېگهن 
) هسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم قېرىغاندا، كېسهل چاغدا ئولتۇرۇپ ئوقۇغانر(ئوخشىمايمهن، 

 .مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 3827  ) ���� (  p�	LA	 MN� 4���	 MN� ) �) (M�0�[ \� �    

سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3827
زۇھا، چاشكا نامىزى، ئالالھقا تهۋبه قىلىپ قايتقۇچى، ئىخالسمهن بهندىلهرنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .سهھىھنامىزىدۇر، دهيلىمى، فىردهۋسته توپلىغان، 
3828  ) ���� (  �{$(�	 MN� �m� 9 $(�	 MN� ) q " �� ( ��� �  ) q ( L�  ��	 �  ) �� ( ��	 �  �� �	9@ L � 

. 	GL \� �� ��ra	9@ '@{$��	  
ئهنهس، ئىبنى ئهمرۇ، ئىبنى ئۇمهر، ئابدۇلالھ ئىبنى سائىب، ئابدۇلمۇتهللىپ، ئىبنى ئهبۇ . 3828
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۋهدائهت 
كېسهل كىشى (ۇچىنىڭ نامىزى ئۆره تۇرۇپ ئوقۇغۇچىنىڭ نامىزىنىڭ يېرىمىغا تهڭ، ئولتۇرۇپ ئوقۇغ: دېگهن 

ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ) ئۆزره بىلهن ئولتۇرۇپ ئوقۇسا، خۇددى ساق كىشىدهك ئۆره تۇرغاندهك بولىۋېرىدۇ
  .ماجه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

3829  )����( � �@m�	 �D9�� jFQ 	Yh) ¿�/ ¿�/ n���	 MN� 4�� 9< $/ �� �5'5 M9�	L .RDI 4�  ) � �� ?�$/4  (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3829

كېچىنىڭ نامىزى ئىككى رهكهتتىن ئىككى رهكهتتىن بولىدۇ، بېرىڭالر سۈبھىدىن، بامدات : مۇنداق دېگهن 
ىدىن ئهنسىرهپ قالسا، بىر رهكهت ئوقۇسا بۇ بىر رهكهت ناماز، ئالدىدا ئوقۇغان نامازالر بىلهن قوشۇلۇپ، نامىز

  .ئۇ كىشى ئۈچۈن ۋىتىر ھېسابلىنىدۇ، مالىك، ئهھمهد، بهيھهقى، تۆت كىتابمۇ توپلىغان، سهھىھ
 3830   n���	 �Q6 �/ .RDI �5'�	 L ¿�/ ¿�/ n���	 MN� ) �� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3830
كېچىنىڭ نامىزى ئىككى رهكهت ئىككى رهكهتتىن بولىدۇ، ۋىتىر دېگهن كېچىنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئاخىرىدىن بىر رهكهت ناماز ئوقۇۋېتىشتۇر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 3831  ) ���� (  ¿�/ ¿�/ I$_1�	 L n���	 MN� ) d �� (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3831
كۈندۈزنىڭ نامىزى يهنى نهپله نامىزى ئىككى رهكهتتىن ئىككى رهكهتتىن بولىدۇ،  –كېچه : مۇنداق دېگهن 

  .بۇ ھهدىسدىن نۇرغۇن نهپله ناماز ئوقۇسا بولىدۇ. مهد، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھئهھ
3832 �5'�	 �c �5L �	 "$) M9�	'� �5L-) �@m�	 >+Q	Y$) ¿�/ ¿�/ n���	 MN�) l  �m� ��	(�  ��	 �    
ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3832

كېچىنىڭ نامىزى ئىككى رهكهتتىن بولىدۇ، ئهگهر بامدات نامازدىن ئهنسىرىسهڭ، بىر رهكهت : مۇنداق دېگهن 
  .، ھهقىقهتهن ئالالھ تاقتۇر، تاقنى ياخشى كۆرىدۇ ، ئىبنى نهسىر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھبىلهنال ۋىتىر ئوقۇغىن

 3833  ) ���� (� � M��a	 MN�  $_*�� � $�N� �/ n�)� $_ 9¨ � $�N� L $��^� � $�N� �/ n�)� $_*� ) G ( ��	 � 
 G'R�/ ) P (.�, �� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد، ئۇممه سهلهمه . 3833
ىكى نامىزى ھوجرىسىدىكى نامازدىن ئهۋزهل، ئۆينىڭ ئايال كىشىنىڭ ئۆيد: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

يهنى (ئىچكىرىسىدىكى تېخىمۇ ئىچىدىكى كىچىك ئۆيدىكى نامىزى تاشقىرى ئۆيدىكى نامازدىن ئهۋزهلدۇر، 
نامازدا شۇنداق بولسا، باشقا چاغ . ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) ئايالالر، مهخپىيرهك ناماز ئوقۇسۇن
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  !قانداقتۇ ھه
 3834  ) ���� (  I$_1�	 �5L 3�`a	 MN� ) ² (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3834
ئالىمالر بۇ سهھىھ . شام نامىزى كۈندۈزنىڭ ۋىتىرسىدۇر، ئهبۇ شهيبه توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 

هن ۋه يۇقىردىكى ئالدىدا ناماز بولسا، ياكى بامداتتىن ئهنسىرسه، بىر رهكهت ئوقۇش بولمىسا، ھهدىس بىل
ئۈچ رهكئهت دېگهن مهنىسى بىلهن ئۇندىن باشقا بىر رهكهت ئۈچ رهكئهت ، بهش رهكئهت ، ھهتتا يهتته 

   .رهكهت ۋىتىرنىڭ ھهدىسلرى بىلهن ۋىتىر ئۈچ رهكهت بولسا ئهۋزهل دېدى 
3835  )����  (  �mR�	 MN� 4r,'�	 MN� ) ! �� ( M�� �  ) �� ! ² ( G'R�/ ��	 �  ) ² ( N,�/ ���	 �  ) E[ (
 M�0�[ \� �  ) I	b@�	 ( O$@  ��	 �  ) j��$�r�	 (j�  �   
رهزىيهلالھۇ سۇمرهت ئىبنى مهسئۇد، ھهسهن بهسىرى، ئهبۇ ھۈرهيره،ئىبنى ئابباس، ئهلى . 3835

قۇرئاندا تىلغا : (رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن  ت قىلىنىدۇكى،ئهنھۇمالردىن رىۋايه
ۋۇستا نامىزى، ئهسىر نامىزىدۇر، ئهھمهد، تىرمىزى، ئهبۇ شهيبه، ئىبنى ھهببان، بهيھهقى، بهزار، ) ئېلىنغان

  .تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ
 3836 �	 91  4D#� �@�$� $¬9�� ��0 p�gI MN� .��$ª MN� �/ �	 91  4D#� �[9�� �_/�0 .R�I� MN� L |�*5 .R�I� MN� �/ 

 |�*5 .{$/ MN� �/ �	 91  4D#� �[9�� �_/�0 .��$ª MN� L |�*5)E[ ��(�� !$@< �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،قۇببات ئىبنى ئهشىيىم . 3836

بىرىگه ئىمام بولۇپ، ئوقۇغان نامىزى ئالالھنىڭ  –ئىككى كىشىنىڭ بىرسى : سهللهم مۇنداق دېگهن ۋه
ئايرىم تاق ھالهتته ئوقۇغان تۆت كىشىنىڭ نامىزىدىن پاك ئهۋزهلدۇر، تۆت كىشىنىڭ بىرسى  –نهزىرىده ئايرىم 

ئوقۇغان سهككىز كىشىنىڭ نامىزىدىن  ئىمام بولۇپ، جامائهت ھالهتته ئوقۇغان نامىزى ئايرىم ھالدا جامائهتسىز
ئايرىم ئوقۇغان  –ئهۋزهل، سهككىز كىشىنىڭ بىرسى ئىمام بولۇپ، جامائهت ھالدا ئوقۇغان نامىزى، ئايرىم 

  .كىشىنىڭ نامىزىدىن ئالالھنىڭ نهزىرىده ئهۋزهلدۇر، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن 100
 3837  ) ��� (�� '`� B MN� �eZ � MN�  p��  � 3$*D $_1 ) G (./$/� \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3837
نامازنىڭ ئارقىسىدىن، ئىككى ناماز ئارىسىدا پايدىسىز قۇرۇق لهغۋه سۆز قىلماي، گۇناھ : مۇنداق دېگهن 

ئوقۇش، ئىللىيىن دهرىجىلىك ئۈستۈن ئالى ماقامغا يېزىلىشتۇر، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، قىلماي، يهنه بىر ناماز 
  .ئهلبانى ھهسهنگه كۆتۈرۈلىدۇ دېگهن 

   q	', $�) MN� ��� .{$/ �/ n�)� �	��	 9^�a	 � MN� L �	��	 9^�a	 BZ q	', $�) MN� ��� �/ n�)� 89^�/ � MN�
 ) q �� (��$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بىر جا. 3838
نامازدىن  1000مېنىڭ مهدىينىدىكى مۇشۇ مهسجىدىمدىكى ناماز ئۇنىڭدىن باشقا جايدىكى : مۇنداق دېگهن 

ىن باشقا جايدىكى ئهۋزهلدۇر، مهسجىدى ھهرهم بۇنىڭدىن مۇستهسنا، مهسجىد ھهرهمدىكى بىر ناماز، ئۇنىڭد
  .نامازدىن ئهۋزهلدۇر، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) 100000(

 3839   �	��	 9^�a	 BZ 9g$�a	 �/ q	', $�) MN� ��� �/ n�)� 	u[ 89^�/ � MN�)q " ! � �� ( M�0�[ �  ) " � ��
 q ( �  ��	 �  ) � ( .�'�/ �  ) �� (A	L 9R,L �Rr/ ��y@g � �<I  

بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىز، نهسهئى، ئىبنى ماجه، مۇسلىم قاتارلىقالر، ئهبۇ ھۈرهيره، . 3839
ئىبنى ئۇمهر، مهيمۇنه، جۇبهيىر، سهئىد، ئهرقهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن توپلىغان بولۇپ، مهزمۇنى 

نىڭ مهسجىدىدىكى بىر ناماز ، يۇقىردىكىدهك مهدىنىدىكى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم
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 –نامازدىن ئهۋزهل، ھهرهم مۇستهسنا دىيىلگهن، سهھىھ، بۇ مهككه  1000ھهرهمدىن باشقا بارلىق جايدىكى 
  .مهدىنىنىڭ پهزىلىتى

 3840  ) ���� ( "Z L �$�@�A	 �Q6 sh) �	��	 9^�a	 BZ 9g$�a	 �/ q	', $�) MN� ��� �/ n�)� 	u[ 89^�/ � MN�
/ 9g$�a	 �Q6 89^� ) " � (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3840
مېنىڭ مهسجىدىمدىكى بىر ناماز، مهسجىدى ھهرهمدىن باشقا بارلىق جايالردىكى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

هن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى، ھهقىقهتهن مېنىڭ مهسجىدىم، نامازدىن ئهۋزهل، ھهقىقهتهن م 1000
  .ئاخىرقسىىدۇر مۇسلىم، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ) يهنى پهيغهمبهرلهر مهسجىدىنىڭ(بارلىق مهسجىدلهرنىڭ 

 3841 �	 9^�a	 � MN� L �	��	 9^�a	 BZ 9g$�a	 �/ q	', $�) MN� ��� �/ n�)� 	u[ 89^�/ � MN� �/ n�)� �	�
  MN� .{$¦ 	u[ 89^�/ � MN� ) �� �� (\b�	 ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى زۇبهيىر . 3841
ئۇنىڭدىن باشقا، مهسجىد ھهرهمدىن باشقا : مېنىڭ مهسجىدىمدىكى بىر ناماز: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

نامازدىن ئهۋزهل بولسا، مهسجىد ھهرهمدىكى بىر ناماز، مېنىڭ مۇشۇ  1000ايالردىكى بارلىق ج
ئهھمهد، ) نامازدىن ئهۋزهل بولدۇ 100000باشقا مهسجىددىكى (نامازدىن ئهۋزهلدۇر،  100مهسجىدىمدىكى 

  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ، ئېسىڭىزده بولسۇن، پهزىلهتنى ئالالھ بېرىدۇ
3842  W/ MN�  q9�L $_��m0 MN� �0�F  L �� �/ n�)� �$/�	 ) � (M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3842

نامازدىن ئهۋزهلدۇر، مۇسلىم  25ئىمام بىلهن بىرگه ئوقۇغان ناماز يالغۇز ئوقۇغان : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3843 $¬9R� 4�m0 B "$5N� :  �F�	 3�`5 f� �mR�	 L �F�	 W�r5 f� �@m�	 ) �� �� (9R, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 3843

ئىككى ناماز بار، بىرسى بامدات نامىزىدىن كهينىدىن، ئارقىسىدىن ناماز ئوقۇلمايدىغان : مۇنداق دېگهن 
كىيىن، كۈن رهسمى چىقىپ بولمىغىچه يهنه بىرى ئهسىر نامىزىدىن كېيىن كۈن رهسمى كىرىپ بولمىغىچه 

  .ناماز ئوقۇلمايدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 3844 n�)� �D�^� � �i5N� L �D�^� � �i5N� �/ n�)� �i5'�� � �i5N� � �i5N� L �DILG � �i5N� �/

  . $2	 9^�/ � �i5N� �/ n�)� �DILG ) E[ �� �� (9�� �� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه ھۇمهيدى . 3844

ھۇجراڭالردىكى نامازدىن  ئى ئايالالر سىلهرنىڭ ئۆيلىرىڭالردىكى نامىزىڭالر،: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئهۋزهل، ھۇجراڭالردىكى نامىزىڭالر، ھويالڭالردىكى نامازدىن ئهۋزهل، ھويالڭالردىكى ناماز بولسا، جامائهت 

  .مهسجىدىدىكى نامىزىڭالردىن ئهۋزهلدۇر، ئهھمهد، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
  3845$[�Q6 ?�_0 L p(��	 L 9[b�$� ./A	 qu[ &L� �N�  n/A	 L n£@�$� ) �[ �� 9[b�	 � �� (L�  ��	 �   

ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3845
بۇ ئۈممهتنىڭ تۇنجى كىشىلىرىنىڭ ئىسالھاتى، ياخشىلىنىشى، زاھىدلىق بىلهن شهكسىز : مۇنداق دېگهن

ئۈمىدىنى كۆپ، ئۇزۇن قىلىش  –دۇ، بۇ ئۈممهتنىڭ ئاخىرى بولسا، بېخىللىق بىلهن ئارزۇ ئىشهنچ بىلهن بولى
  .بىلهن ھاالك بولىدۇ، ئهھمهد، تهبرانى، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

 3846  ) ���� (  "$r�F�	 �/ .zb� W(0 p� G'�'a	 �$�� ) � (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىئهبۇ ھۈرهيره . 3846
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كىچىك بالىنىڭ تۇغۇلۇپ چۈشكهندىكى يىغا ئاۋازى، شهيتاننىڭ چىمدىشىدۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئازار بېرىشىدۇر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ، ئهيسا بىلهن مهريهم بۇنىڭدىن مۇستهسنا

 3847 / q9R@0 �	 n�@, � ��a	 �$��  $/$  pR@, My�/ �1_g � ) �� (�	GI9�	 \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ دهردائى . 3847

يىللىق  40كىشىنىڭ ئالالھ يولىدا بىر كۈن روزا تۇتىشى، ئۇ كىشىنى جهھهننهمدىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھمۇساپه يىراقالشتۇرىد

 3848  ) ���� (  qI$r)Z L �[9�	 �$�� �_V nD �/ �$0� .eNe �$�� ) �� �� (O$0Z �� M�< �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،قۇررهت ئىبنى ئىياس . 3848

زا تۇتۇش، پۈتۈن زامان روزا تۇتۇپ ئىپتار قىلغانلىق ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن رو: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 .بولىدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

3849  ) ��� (��@�	 �$0� j[ L �[9�	 �$�� �_V nD �/ �$0� .eNe �$�� :  M�F  �� L M�F  W�I� L M�F  �Ne .��@� ) d "
 �[ (�0�g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن جهرىير . 3849
 13ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش، پۈتۈن زامان روزا تۇتقانلىق بولىدۇ، ئۇ روزا بولسا، : مۇنداق دېگهن 

  .كۈندۈز ئاق كۈنلهردۇر، نهسهئى، ئهبۇ يهئال، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن –، كېچه - 15، - 14، -
--3850 ��  �_F�	 �/ �$0� .eNe �$�� ��� �$ ) �� " �� (C$R�	 \� �� "$�  �    

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس . 3850
ھهر ئايدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش ئهڭ ياخشى، روزا تۇتۇشدۇر، ئهھمهد، : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .كۈنگه تهڭ بۇ زامانالپ روزا تۇتقانلىقتۇر 10هسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ، بىر كۈن ن
 3851  .1��	 �$�� ?�u) �0�_F� q9R� �$0� .*, �$�� L �_V� M�FR� "$�/I �_V �$�� ) �� " �� ("$�'e �   

لالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهلله رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان . 3851
ئايغا تهڭ، ئۇنىڭدىن كېيىنكى شهۋۋال ئېيىدىن ئالته كۈن روزا  10رامزان ئېيىدىكى روزا : مۇنداق دېگهن 

تۇتۇش ئىككى ئايغا تهڭدۇر، ئهنه ئاشۇ بولسا، بىر يىل روزا تۇتقانلىق بولىدۇ، ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى 
 .ھهببان توپلىغان، سهھىھ

3852  ) ���� (��  ?��  B L ?� B >@��	 �'0 �$ ) �� (M��/	 �   
شهنبه كۈنىده روزا : بىر ساھابه ئايالدىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن . 3852

يهنى ساڭا زىياده ساۋابمۇ يوق، تاپا (تۇتۇشۇڭ سېنىڭ مهنپهئهتىڭ ئۈچۈنمۇ، زىيىنىڭ ئۈچۈنمۇ بولمايدۇ، 
يرىم، خاسالپ بۇ كۈنده روزا تۇتسا بولمايدۇ، شهنبه، يهھۇدىيالرنىڭ يهكشهنبه، ئا) تهنىمۇ يوق –

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ) ناساالرنىڭ كۈنى
 3853 "� �	 4�  ��*�� sZ �	I'V$  �'0 �$�� L q9R� ®�	 .1��	 L ��@< ®�	 .1��	 �+i0 "� �	 4�  ��*�� sZ .)�  �'0 �$��

��@< ®�	 .1��	 �+i0   ) �� ! (MG$*< \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ قهتاده . 3853

ئاراپات كۈنىنىڭ روزىسىنى مهن ئالالھ تائاالغا، ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى بىر يىللىق ۋه كېيىنكى : مۇنداق دېگهن 
اپارهت قىلىپ ئۆچۈرۈۋېتىدۇ دهپ گۇمان قىلىمهن، ئاشۇرا كۈنىنىڭ بىر يىللىق، ئىككى يىللىق گۇناھنى ك

روزىسىنى بولسا، بىر يىللىق گۇناھقا كاپارهت قىلىپ، بىر يىللىق گۇناھالرنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ دهپ 
 .ھېساباليمهن، تىرمىزى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 3854  ) ���� ("Z L �$� �$V "Z ��+� y/� d'r*a	 �{$m�	   �r)� �$V ) P ! �� (½�$[ �� �    
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه ھانئى . 3854
نهپله روزا تۇتقۇچى ئۆزىگه ئۆزى باشلىق ئۆزى ئىگه بولۇپ، ئهگهر خالىسا تۇتىدۇ، ئهگهر : مۇنداق دېگهن 

) گهندىن كېيىنمۇ شۇنداق خالىسا،قازاسىنى قىلىپ تۇتىدۇ، خالىسا يوقيې(خالىسا تۇتماي يهۋېتىدۇ، 
ئهبۇ ھهنىفه رهھمهھۇلال، ئهمهللىرىڭالرنى بىكار، باتىل . ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

قىلىۋهتمهڭالر دېگهن ئايهت بىلهن بىر كۈنگه بىر كۈن قازاسىىنى قىلىدۇ دېگهن ، لېكىن، رهسۇلۇلالھ 
  .لهتتى ىالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بۇنى ئوبدان بسهللهل
 3855  ) ���� ( KLA	 ./9m�	 91  ��$m�	 ��$m�	 ) H5 (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3855
م مۇسىبهت قاتتىق بولغاندا سهۋر سهۋر قىلغۇچى ھهقىقى سابىر دېگهن ، تۇنجى قېتى: مۇنداق دېگهن 

  .بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ) كېيىنكىگه ياكى يهڭگىل مۇسىبهتكه ئاساندۇر(قىلىدۇ، 
 3856  ) ���� (  KLA	 ./9m�	 91  ~m�	 ) d I	b@�	 (M�0�[ \� �   

لالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهلله رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3856
سهۋر قىلىپ چىداش دېگهن ، تۇنجى قېتىمقى قاتتىق مۇسىبهتته بولىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

 .بهزار، ئهبۇ يهئال توپلىغان، سهھىھ) كېيىنكىسى ئىككىنچىسى يهڭگىل بولغىنى ئاساندۇر(
3857  ) ���� (  ./9� &L� 91  ~m�	 ) I	b@�	 (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،باس ئىبنى ئاب. 3857

كهمىل سهۋر قىلىش بولسا، قاتتىق، ئېغىر مۇسىبهتنىڭ ئهۋۋىلىدىال بولىدۇ، بهزار : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .توپلىغان، سهھىھ

 3858"$*1e	 ����	 8Y 4�  j[ L .<9� pi�a	 4�  .<9m�	 :.�� L .<9�   ) P q " ! �� (�/$  �� "$�, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهلمان ئىبنى ئامىر . 3858

مىسكىنلهرگه سهدىقه قىلىش بولسا، بىر سهدىقه ھېسابلىنىدۇ، يېقىن تۇغقانغا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
) ئىككى ئهجىر بولىدۇ(رهھىم قىلغانلىق بولىدۇ،  –م سهدىقه ھهم سىله ئېھسان قىلىش بولسا، ھه –سهدىقه 

 .ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ھاكىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
-3859 . �m�	 nD . �m�	 : �@�z d�m�) q�RV �RF(0 L �_gL �c L �@�z 9*F�) ��`0 8u�	 ) �� (ngI �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىبىر ساھابه . 3859
ئاچچىقنى يهڭگهن باتۇرلۇق، ھهقىقى باتۇرلۇق بولۇپ، غهزهپ قىلىپ ئاچچىقى كېلىپ، : مۇنداق دېگهن 

ئاچچىقى كۈچىيىپ، يۈزى قىزىرىپ، چاچلىرى، تۈكلىرى تىترهپ كهتكهنده، ئاچچىقىنى يهڭگهن كىشى 
  .ئهھمهد توپلىغان، ھهسهنھهقىقى باتۇردۇر، 

 3860  p1, �F  �$a	 9� X "Z L ���a	 �'�L ��r�	 9�Rm�	 ) �� " (IY \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر  . 3860

مۇ، مۇسۇلماننىڭ تاھارىتىدۇر، يهنى سۇ يىل سۇ تاپالمىسى 10پاكىز تۇپراق گهرچه  –پاك : مۇنداق دېگهن 
  .تاپالمىسا تهيهممۇم قىلىدۇ، قىلىۋېرىدۇ، نهسهئى، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 3861yQ ?�Y "h) �5�F� ���� L �	 E*��) �$a	 9gL 	Yh) p1, �F  �$a	 9� X "Z L ���a	 �'�L 9�Rm�	   ) I	b@�	 (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هيره ئهبۇ ھۈر. 3861

يىل سۇ تاپالمىسىمۇ مۇسۇلماننىڭ تاھارىتىدۇر، سۇنى  10پاك تۇپراق گهرچه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ىقهتهن تاپقان، ھامان ئالالھدىن قورقۇپ تېرىلىرىگه سۇنى تهگكۈزسۇن، يهنى سۇدا تاھارهت ئالسۇن، ھهق

  .شۇنداق قىلىش بهك ياخشىدۇر، بهزار توپلىغان، سهھىھ
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 3862  BN� ��� L� $/	�� n�� $��� BZ p��a	 p� b{$g ��m�	 ) P G �� ( M�0�[ \� �  ) q !(3	 L�  �   
ئهبۇ ھۈرهيره، ئهمرۇف، ئىبنى ئهۋىف رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمدىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى . 3862

تاالشنى، داۋانى ئاخىرالشتۇرىدىغان سۈلھى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا دۇرۇس،  –ده : هللهم مۇنداق دېگهن ۋهس
خۇددى جازانه، (لېكىن، ھارامنى ھاالل قىلىدىغان، ھااللنى ھارام قىلىدىغان، سۈلھى دۇرۇس ئهمهس، 

  .توپلىغان، سهھىھ ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، تىرمىزى، ئىبنى ماجه) ھارام سودىدهك. ئۆسۈمدهك
 3863  ) ���� (  ��) H+10 "�< I'm�	 ) P ! G �� (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3863
بۇنى (ڭگۈزدۇر، سۈر بولسا، پۈۋدىلىدىغان مۈ) قۇرئاندا پۈۋدىلىشى تىلغا ئېلىنىدىغان: (مۇنداق دېگهن 

  .ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ) ئىسراپىل يۈۋدهيدۇ، كهيپىياتنى بىلمهيمىز
-3864 MI'� N) O���	 Wr< 	Yh) O���	 MI'm�	 ) �^R/ � j�� $��	 (O$@  ��	 �    

ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3864
سۈرهت دېگهن باشتا  بولىدۇ، بېشى كېسىۋېتىلسه، سۈرهت مهۋجۇد بولمايدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئىسمائىل توپلىغان، ئهلبانى سهھىھ دېگهن ، باشقا ھهدىسته جىبرىئل ئهلهيھىسساالم سۈرهتنىڭ بېشىنى 
  .كېسىۋېتىشنى بۇيرۇغان ، خاتىرىلهر بار

 3865  )����  (  .1g �'m�	 ) " (Y$R/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاز . 3865

) يهنى شهھۋهتنى سۇندۇرۇپ، گۇناھدىن، ئازابدىن ساقاليدىغان قالقاندۇر(روزا تۇتۇش قالقاندۇر، : دېگهن 
  .نهسهئى توپلىغان، سهھىھ

 3866  ) ���� (  �	 3	u  �/ .1g �'m�	 ) �[ (C$R�	 \� �� "$�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس . 3866

روزا تۇتۇش، ئالالھنىڭ ئازابىدىن ساقاليدىغان قالقاندۇر، بهيھهقى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .گۇناھدىن ساقلىسا، ئازابتىنمۇ ساقاليدۇ. سهھىھتوپلىغان، 

 3867  ) ��� (  I$1�	 �/ 9@R�	 $� �^*�0 .1g �'m�	 ) �� (C$R�	 \� �� "$�  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس . 3867

روزا بهدهننىڭ ھهممه (سا، بهنده دوزاختىن ئوت ئازابىدىن ساقلىندىغان قالقاندۇر، روزا بول: مۇنداق دېگهن 
  .تهبرانى توپلىغان، ھهسهن) يېرىنى قورشايدىغان بولغاچقا، ئۇ چاغدا ئوتقا كۆيدۈرۈش يولى يوقتۇر

 3868MGI$@�	 .�1`�	 �$*F�	 � �'m�	 )E[ �� d ��(G'R�/ �� �/$  �  )�[ 9  ��(��� � )�[ 9 (��$g �   
رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئامىر ئىبنى مهسئۇد، ئهنهس، جابىر . 3868

قىش پهسلىدىكى روزا بولسا، جاپاسىز، مۇشهققهتسىز، مۇقىم : سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ى ئهدى، تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، ھهسهنغهنىيمهتتۇر، ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، تهبرانى، بهيھهقى، ئىبن

-3869  "'��5 �'0 4��A	 L "L�r+5 �'0 �r+�	 L "'/'m5 �'0 �'m�	 ) ! (M�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3869

وزا تۇتقان كۈندۈر، روزىنى بۇزۇپ، ھېيت نامىزى ئوقۇش روزا بولسا، سىلهر ر: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بولسا، سىلهر ئاينى كۆرۈپ ھېيت قىلغان ئىپتار قىلغان كۈندۇر، ھېيت كۈن بولسا، سىلهر ھېيت قىلغان 

  .كۈندۇر، يهنى ئايغا قاراپ، بىرلىككه كېلىشتۇر، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 3870��i*�0 "� d$r*,	 �) d'�'/ yQ MNm�	   ��i*���) ) �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3870
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ناماز قويۇلغان ۋهزىپىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇر، كىم كۆپ ئوقۇشقا قادىر بولسا، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
 .غان، ھهسهنكۆپ ئوقۇۋالسۇن، تهبرانى ئهۋسهتته توپلى

 3871  ) ���� (  MN� p�� >`�� $[G'^, L $_ 'DI 7-) MN) � $[N� 	Yh) MN� �0�F  L $�� &9R5 . $� � MNm�	 ) G
 P (9�R, \� �    

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3871
باياۋاندا تاھارهت، رۇكۇ،  –نامازغا تهڭدۇر، نامازنى چۆل  25جامائهت ئىچىده ئوقۇغان ناماز : مۇنداق دېگهن 

. نامازغا تهڭ بولىدۇ، ئهبۇ داۋۇد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ 50سهجدىلىرىنى كهمىل، تولۇق قىلىپ ئوقۇسا، 
 )سهپهردىمۇ جامائهت بولۇپ ئوقۇسايهنى چۆل باياۋاندىكى (

3872  ) ���� (Nm�	  M�RD �$@< 9^�/ � M ) P q ! �� (j�� �� 9�,� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇسهيىد ئىبنى ھۈزهير . 3872

قۇبا مهسجىدىدىكى ناماز، ئۆمره ھهجگه ئوخشاشتۇر، ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .وپلىغان، سهھىھماجه، ھاكىم ت

 3873 �i�$k� >i�/ $/ L MNm�	 �i�$k� >i�/ $/ L MNm�	)�� q " ��(��� �  )q ��(��, �� � ) �� (�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس، ئۇممه سهلهمه، ئىبنى ئۇمهر . 3873

نامازنى مۇھاپىزهت قىلىڭالر، قۇل، : لدىدا مۇنداق دېگهن سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  جان ئۈزۈش ئا
چۆرىلهرگه ياخشىلىق قىلىڭالر، نامازنى چىڭ تۇتۇڭالر، قۇللىرىڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر، ئهھمهد، نهسهئى، 

 .ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
-3874{$@i�	 >@1*g	 $/ �_1�� $a MI$+D �%	 !	'�m�	  �$0� .eNe MG$0# L .R2	 KZ .R2	 L � ) n� (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3874
بهش ۋاخ ناماز؛ گۇناھى كهبىره بولغان، چوڭ گۇناھالردىن يىراق بولسىال، ئارىلىقدىكى : مۇنداق دېگهن 

پارهت بولىدۇ، جۈمه يهنه بىر جۈمهگىچه كاپارهت بولىدۇ، يهنه تېخى ئۈچ كۈن زىياده كاپارهت گۇناھالرغا كا
  .بولىدۇ، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ

3875  ) ���� ( !	'�m�	�_1�� $a !	�+i/ "$�/I KZ "$�/I L .R2	 KZ .R2	 L �%	   �{$@i�	 >@1*g	 	YZ ) ! � �� (�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3875

بهش ناماز، جۈمه ، جۈمهگىچه ، رامزان رامزانغىچه ، چوڭ گۇناھالردىن يىراق : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
) يهنى كىچىك گۇناھالرنى(بولسىال، ھهزهر قىلسىال، ئارىلىقىدىكى گۇناھالرغا كاپارهت بولۇپ ئۆچۈرۈۋېتىدۇ، 

 .ئهھمهد، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
3876  ) ���� (  .1g �$�m�	 ) " �� (�0�[ \� �   
ۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3876

ن ساقاليدىغان قالقاندۇر، ئهھمهد، نهسهئى روزا شهھۋهتتىن، گۇناھدىن ئازابدى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن
  .توپلىغان، سهھىھ

 3877n(��) �´$V L� ��5$< ¸�/	 "Z L n_� B L T)�0 N) ${$� �D9�� "$D 	YZ L .1g �$�m�	 : q9�� j�+� 8u�	 L p5�/ �{$� sZ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3877

لىق، روزا قالقاندۇر، بېرىڭالر روزىدار بولسا، پاھىشه، يامان سۆز قىلمىسۇن، نادان: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
جاھىللىق قىلمىسۇن، ئهگهر بىر كىشى ئۇرۇشماقچى بولسا، ياكى تىلالپ، ئهيىبلىسه، ئىككى قېتىم 
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ھهقىقهتهن مهن روزىدار دېسۇن، جېنىم ئىلىكىده بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى، ئهلۋهتته روزا تۇتقۇچىنىڭ 
ھ مۇنداق دهيدۇ، بهندهم مېنى دهپ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى، ئالالھنىڭ نهزىرىده مىسكىدىنمۇ خۇشپۇراقتۇر، ئالال

تائامنى، شارابنى، شهھۋهتنى تهرك ئهتتى، روزا پهقهت مهن ئۈچۈنال خالىس ئىبادهت بولۇپ، ئۇنىڭ 
مۇكاپاتىنى ئۆزۈمال بېرىمهن، بىر ياخشلىققا ئۇنىڭ ئوخشىشىدهك ئون ياخشىلىق بېرىلىدۇ، بىرگه ئون، 

  .شى مىسۋاك سالسا دۇرۇس بولىدۇ روزىدار كى.ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
 3878 8u�	 L �{$� sZ n(�� L �@�0 B L �*F0 N) ���  n_g ¸�/	 "Z L uU/'0 n_� N) ${$� �@�� �) I$1�	 �/ .1g �$�m�	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىئائىشه . 3878

روزا دوزاختىن قالقاندۇر، كىم روزا تۇتقان ھالدا تاڭ ئاتقۇزسا، شۇ كۈنى نادانلىق ۋ جاھىللىق : مۇنداق دېگهن 
 قىلمىسۇن، ئهگهر بىرسى ئۇنىڭغا نادانلىق قىلسا، ئۇنى تىللىمىسۇن، ئهيىبلىمىسۇن، مهن روزىدار دېسۇن،

مۇھهممهد رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ جېنى ئىلىكىده بولغان زات بىلهن قهسهمكى، روزا 
تۇتقۇچىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى، ئالالھنىڭ نهزىرىده مىسكىنىڭ پۇرىقىدىنمۇ خۇشپۇراقدۇر، نهسهئى 

  .توپلىغان، سهھىھ
 3879  &$*(�	 �/ �D9�� .1^D I$1�	 �/ .1g �$�m�	 )" ��  q (C$R�	 \� �� "$�  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس . 3879
روزا خۇددى بېرىڭالرنىڭ ئۇرۇشتىكى قالقىنىغا ئوخشاش دوزاخ ئوتىدىن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ىغان، سهھىھقالقاندۇر، ئهھمهد، نهسهئى، ئىبنى ماجه توپل
3880  ) ��� ( I$1�	 �/ pm� �m� L .1g �$�m�	 ) �[ �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3880

هھمهد، روزا بولسا، دوزاختىن ساقلىنىدىغان مۇستهھكهم پۇختا قورغاندۇر، ئ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن

 3881'[ L .1g �$�m�	 �	 &'(0 �$�m�	 BZ �@�$m� n  nD L �/�a	 "'m� �/ �m� :�� 8bg� $�� L ³ �$�m�	   ) �� (./$/� \� �   
ئهبۇ ئۇمامه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم . 3881

روزا، دوزاخ ئوتىدىن ساقلىنىدىغان قالقاندۇر، مۆمىننىڭ قورغانلىرىدىن بىر قورغاندۇر، : داق دېگهن مۇن
ھهرقانداق ئهمهل، ئىگىسى ئۈچۈن بولىدۇ، لېكىن، روزا بولسا، خالىس ھالدا ئالالھقىال خاس بولىدۇ، ئالالھ 

مهنال ئۆزۈم بېرىمهن، تهبرانى مۇنداق دهيدۇ، روزا ماڭىال خاس، ئىبادهت، ئۇنىڭ مۇكاپات، ئهجىرنى 
  .توپلىغان، ھهسهن

 3882�$�m�	 &'(0 ./$�(�	 �'0 9@R�� "$R+F0 "6�(�	 L �$�m�	 :"6�(�	 &'(0 ��) vR+F) I$_1�$� !	'_F�	 L �$Rr�	 �*R1/ sZ 3I 8� :
  "$R+F�) ��) vR+F) n���$� �'1�	 �*R1/ 3I ) �[ P �� �� (L�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئىبنى ئهمرۇ. 3882
روزا بىلهن قۇرئان قىيامهت كۈنى بهنده ئۈچۈن شاپائهت قىلىدۇ، روزا مۇنداق دهيدۇ، ئى : مۇنداق دېگهن 

ېنى بۇ بهنده رهببىم، ھهقىقهتهن مهن ئۇنىڭدىن تائاملىرىنى، شارابلىرىنى چهكلهپ، توسۇپ قويدۇم، م
توغرىسىدا شاپائهتچى قىلساڭ، قۇرئان مۇنداق دهيدۇ، ئى رهببىم، مهن بۇ بهندىدىن كېچىلىرى ئۇيقۇسىدىن 
توسۇپ قويدۇم، يهنى كېچىلىرى مهن بىلهن ناماز ئوقۇپ، قىيامدا تۇردى، مېنى بۇ بهنده توغرىسىدا 

نده ئۈچۈن شاپائهت قىلىپ، جهننهتكه شاپائهتچى قىلىپ شاپائهت ھوقۇقىنى بهرسهڭ دهپ بۇ ئىككىسى به
  .كىرگۈزىدۇ، ئهھمهد، تهبراى، ھاكىم، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ
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  ھهرپى بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهر » ¢« 
  
 3883  ) ����(  I$1�	 ��� ���a	 .�$� ) �� q " ! �� ( 4�Ra	 �� GLI$2	 �  ) �� q �� ( y£F�	 �� �	9@  �  ) �� (
  � ?�$/ �� .m  

رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت جارۇد ئىبنى مۇئهلال، ئابدۇلالھ ئىبنى شۇخهير، ئهسمهد . 3883
مۆمىن مۇسۇلماننىڭ يۈتۈپ كهتكهن : دېگهنرهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  قىلىنىدۇكى،

ن دوزاخ يېقىلغۇسىدۇر، دوزاخنىڭ نهرسىسى، ئۇنى تونۇتماي خىيانهت قىلىپ ئېلىۋالغان كىشى ئۈچۈ
. كۆيدۈرۈشىدۇر، ئهھمهد، تىرمىزى، نهسهئى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ھهببان، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

ھهدىسنىڭ مهنىسى، مۇسۇلمانالرنىڭ يۈتۈپ كهتكهن نهرسىسىنى يهنى تۆگه، كالىسىنى ياكى ماللىرىنى 
لىۋالسا، بۇنىڭ ئاقىۋىتى دوزاختا كۆيۈش بولىدۇ، شۇنىڭ تونۇتماي، ئېالنمۇ قىلماي، ئېلىۋالسا، مېنىڭ قى

  .ئۈچۈن نهرسىنى ئىگىسىگه قايتۇرۇڭ
 3884  ) ���� (  b{$g ��h) "-��	 �/ du2$� 	'�� ) �� �� (&N� �� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه بىالل . 3884
ئۆچكه، قوينىڭ ئالته ئايدىن يۇقىرى ياشقا كىرگهنلىرىنى، سېمىز ياخشى بولسا، قۇربانلىق : ق دېگهن مۇندا

  .قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ئۇ كۇپايه بولۇپ، دۇرۇس بولىدۇ، ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
   .12	 � $¬ND L �@�$� $¬9�� n*< p�gI �/ �	 ?�� ) �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3885
ئالالھ تائاال مۇنداق ئىككى كىشىدىن كۈلۈپ كېتىدۇ، بىرى يهنه بىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

شېھىد بولىدۇ، ئاندىن يهنى بىرى مۇسۇلمان ھالدا ئۆلتۈرۈلۈپ، (ھهر ئىككىلىسى جهننهتكه كىرىدۇ، 
ئىبنى ھهببان توپلىغان، ) ئۆلتۈرگۈچى قاتىل تهۋبه قىلىپ، ئىمان ئېيتىپ، بۇمۇ ئۆلتۈرۈلۈپ شېھىد بولىدۇ

سهھىھ، بۇ خىل ھادىسىلهر ساھابىلهر، تابىئىنالر دهۋرىده كۆپ قېتىم يۈز بهرگهن، خۇددى ھهمزه بىلهن 
  .ۋهھشى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇالردهك

 3886 �/ >i��  n,N��	 � p��(/ .12	 KZ "'<$�0 �'< ) �� (./$/� \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه . 3886

كىشهنلهرگه باغالنغان ھالدا جهننهتكه ھهيدهلگهن كىشىلهردىن كۈلۈپ كېتىمهن،  –زهنجىر : مۇنداق دېگهن 
ئهھمهد ) هنى مۇسۇلمانالر ئهسىر ئالغان كىشىلهر كېيىن مۇسۇلمان بولۇپ، جهننهت ئهھلىدىن بولۇپ قالىدۇي(

  .توپلىغان، سهھىھ
 3887 3$� 4�  L M$Q�/ I'*, 3	'�A	 4�  L .�*+/ 3	'�� $_�) "	I', l	�m�	 ®@1g 4�  L $�(*�/ $�	�� N�/ K$R5 �	 3��

&'(0 d	G l	�m�	 :	 $_0� $0 O$1� ! ?�5 �/ $U�V �*+0 "� "$���	 G	I� 	Yh) l	�m�	 �') �/ ' 90 d	G L 	'g'R*5 B L $R�� l	�m�	 	'�QG	
&$< 3	'�A	 : ?�Y L K$R5 �	 �I$; .�*+a	 3	'�A	 L K$R5 �	 GL9� "	I'��	 L �N,�	 l	�m�$) �^�5 ��*+5 "Z ?�h) ��*+5 B ?cL
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نهۋۋاس . 3887

ى تهرىپىده مۇنداق مېسال كهلتۈرىدۇ، يولنىڭ ئىكك)ئىسالمغا(ئالالھ تائاال تۈپتۈز، توغرا يولغا : مۇنداق دېگهن 
توسما تام باردۇر، بۇ تامالردا ئوچۇق ئىشىكلهر بار بولۇپ، ئىشىكلهر ئۈستىده تاشالنغان سۇس، نېپىز پهردىلهر 

بۇ يولغا ھهممىڭالر بىراقال كىرىڭالر، باشقا ياققا ! باردۇر، يولنىڭ كىرىش ئېغىزىدا دهۋهتچى دائىم ئى ئىنسانالر
، يهنه بىر چاقىرىقچى، يول ئۈستىده چاقىرىپ تۇرىدۇ، ئىنسان شۇ بۇرۇلۇپ كهتمهڭالر دهپ توۋالپ تۇرىدۇ

ئىشىكلهردىن بىرهر ئىشىكنى ئېچىشنى ئىراده قىلسا، بۇ دهۋهتچى ۋاي ساڭا، ئۇ ئىشىكنى ئاچما، ھهقىقهتهن 
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يول، ئىسالم دىنىدۇر، ئىككى توسما . سهن ئېچىپال قالساڭ، كىرىپ كېتىسهن دهپ ئاگاھالندۇرۇپ تۇرىدۇ
ئوچۇق، ئهمما پهردىلهنگهن . چېگراسىدۇر –لسا، ئالالھنىڭ بهلگىلىمىلىرى، توختىتىپ بهرگهن چهك تام بو

ئىشىكلهر بولسا، ئالالھ تائاالنىڭ ھارام قىلغان نهرسىلىرىدۇر، يول بېشىدىكى دهۋهتچى بولسا، ئالالھنىڭ 
 –هلبىدىكى ئالالھنىڭ ۋهز كىتابى قۇرئاندۇر، يول ئۈستىدىكى چاقىرىقچى بولسا، ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ق

  .نهسىھهت قىلغۇچىسىدۇر، يهنى پهرىشته، نۇردۇر، ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
 3888  I$@2	 d	Iu� $ 	IY "'R�I� q9�g ¾�z L 9�� n�/ �)$i�	 O�� ) I	b@�	 ("$�'e �   

ۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان . 3888
دوزاخ ئىچىدىكى كاپىرنىڭ چىشى ئۇھۇد تېغىدهك چوڭدۇر، تېرىسىنىڭ قېلىنلىقى جهببار، : مۇنداق دېگهن 

  .گهزدۇر، بهزار توپلىغان، سهھىھ 40ئالالھنىڭ گىزى بىلهن 
3889  ) ���� (  �Ne My�/ q9�g ¾�z L 9�� n�/ �)$i�	 O�� ) ! � (�0�[ \� �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ھۈرهيره ئهبۇ . 3889

. كاپىرنىڭ چىشى، ئۇھۇد تېغىدهك) قىيامهت كۈنى ئازابنى زىياده قىلىش ئۈچۈن: (ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ھتېرىسىنىڭ قېلىنلىقى ئۈچ كۈنلۈك مۇساپىدهك قېلىندۇر، مۇسلىم، تىرمىزى توپلىغان، سهھى

كاپىرالردىن شۇنداق قىلىش ئارقىلىق مهڭگۈلۈك ئازابلىسا، ھهق بولىدىغانلىرى بار، كاپىرالرنىڭ 
 .ئازابلىرىمۇ ئوخشاش ئهمهس

3890  ) ���� ( � q9R(/ L "$<IL n�/ qu£) L �$��@�	 n�/ q9�  L $ 	IY "'R@, q9�g ¢�  L 9�� n�/ ./$�(�	 �'0 �)$i�	 O��
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3890
جهھهننهم ئىچىدىكى كاپىرنىڭ چىشى قىيامهت كۈنىده ئۇھۇد تېغىدهك چوڭدۇر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

هيزا تېغىدهك چوڭ، يوتىسى  ۋهرقان دېگهن تاغدهك گهزدۇر، بىلىكى بولسا، ب 70تېرىسىنىڭ قېلىنلىقى 
يهنى نهچچه (چوڭدۇر، دىنسىزنىڭ دوزاختىكى ئولتۇرغان ئورنى مهن بىلهن رهبزهتنىڭ ئارىلىقىدهك كهڭدۇر، 

  .ئهھمهد، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) كىلومېتىردۇر، ئالالھ قادىردۇر
--3891�@�	 n�/ qu£) L 9�� n�/ ./$�(�	 �'0 �)$i�	 O��  Mu���	 n�/ �Ne My�/ I$1�	 � q9R(/ L �$� )!(�0�[ �    

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3891
قىيامهت كۈنى كاپىرنىڭ چىشى ئۇھۇد تېغىدهك، يوتىسى بولسا، بهيزا تېغىدهك : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

وزاخ ئىچىدىكى ئولتۇرغان ئورنى مۇشۇ جايدىن رهبزهتدهك ئۈچ كۈنلۈك مۇساپه كېلىدۇ، چوڭدۇر، ئۇنىڭ د
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 3892  ) ���� (  ?R/ 9^��� ?+�� W� ) E[ (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3892

سهن بىلهن بىرگه سهجده قىلسۇن ئۈچۈن بۇرنىڭنىمۇ سهجدىگاھقا قويغىن، : ۇنداق دېگهن ۋهسهللهم م
 .بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ) يهنى پىشانىسى بۇرۇن بىلهن بىرگه قويۇلىدۇ(

3893  ) ���� (n< L P9�g �/ X-5 8u�	 4�  P90 W� :!	�/ W@, n< L $eNe �	 ��� :g� $/ �V �/ �5I9< L �$� Y' � L 9
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس . 3893
جهسىدىڭدىن كېسهل بىلهن ئاغرىغان جايغا قولۇڭنى قويۇپ مۇنداق :  ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

قېتىم دهپ، ئهئۇزۇبىلالھى ۋه قۇدرهتىھى مىن شهررى ما ئهجدۇ ۋه ئۇھازىرۇ دېگهننى  دېگىن ، بىسمىلالنى ئۈچ
يهتته قېتىم دهيسهن، يهنى ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن ئايىتى شىپا قىلىمهن دېگهننى ئۈچ، ئالالھقا ۋه 
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ڭ ئالالھنىڭ قۇدرىتىگه سېغىنىپ، مهن تاپقان ۋه مهن ھهزهر قىلغان نهرسىنىڭ يهنى مۇشۇ كېسهلنى
  .، ئهھمهد، مۇسلىم، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھيامانلىقىدىن پاناھ تىلهيمهن دېگهننى يهتته قېتىم دهيسهن

 3894  ) ���� (n< L !	�/ W@, $� ��/$) ji*F5 8u�	 "$ia	 4�  ?1�k W� : nD � 9g� $/ �V �/ �5I9< L �	 MbR� Y' �
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئوسمان ئىبنى ئهبۇلئاس  .3894
كېسهل بولۇپ قالغان ئورۇنغا قولۇڭنى قويۇپ، ئۇ جاينى يهتته قېتىم : ئهلهيھى ۋهسهللهم  مۇنداق دېگهن 

هتىھى مىن شهررى ما ئهئۇزۇ بىئززهتىلالھى ۋه قۇدر«: سىالپ تۇرۇپ، ھهربىر سىلىغاندا مۇنداق دېگىن 
ئالالھنىڭ ئىززىتى، غالىبلىقى ، قۇدرىتىگه سېغىنىپ مهن تاپقان نهرسىنىڭ يهنى مۇشۇ كېسهلنىڭ » ئهجدۇ

  .يامالىقىدىن پاناھ تىلهيمهن دېگهننى يهتته قېتىم دېسه شىپا تاپىدۇ، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه ئۇبهيده . 3895
مىسكىننىڭ قولىغا گهرچه قوينىڭ ئۈكلهنگهن پاقالچىقىنىمۇ بولسا بهرگىن، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئهھمهد، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى شۇخهير . 3896
مۇسۇلماننىڭ يۈتۈپ كهتكهن نهرسىسى ئېزىپ قالغان ئۇالغلىرى، ئۇنى تونۇتماي : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يېقىلغۇسى بولۇپ، ئۇ دوۋزاخنىڭ كۆيدۈرۈشىدۇر، هي ئېلىۋالغان كىشى ئۈچۈن دوزاخ ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بهرم

  .ئىبنى سهئدى توپلىغان سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، جارۇد. 3897

ئېزىپ قالغان ھايۋاننى چۈشۈپ قالغان نهرسىنى تاپساڭ، ئىگىسىنى تهلهپ قىلىپ ئېالن : مۇنداق دېگهن 
ادا قىلىپ قىلىپ، تونۇتقىن، يوشۇرما، غايىب قىلىپ يوق قىلىۋهتمه، ئهگهر ئىگىسىنى تاپساڭ، ئۇنى ئ

قايتۇرۇپ بهرگىن، ئهگهر ئىگىسىنى تاپالمىساڭ، ھهقىقهتهن ئۇ ئالالھنىڭ مېلى بولۇپ، ئۇنى خالىغان كىشىگه 
تهبرانى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسدىن، ) ئالالھنىڭ مېلى بولغاندىكىن، ئالالھ يولىدا بېرىۋهت(بېرىدۇ، 

  .لمىسا، ئالالھ يولىدا چىقىم قىلىۋېتىش چىقىپ تۇرىدۇتېپىۋالغان نهرسىنى ئىگىسىگه قايتۇرۇش، ئىگىسى تېپى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3898

ئۇنى ھاراممۇ دىمهيمهن، ئهھمهد، بهيھهقى، تىرمىزى،  كېلهنى مهن يىمهيمهن، بىراق: مۇنداق دېگهن 
نهسهئى، ئىبنى ماجه، بۇخارى، مۇسلىمالر توپلىغان، سهھىھ، كېله ئاسىيانىڭ ئىسسىق بهلۋاغ قۇملۇقىدا 
ياشايدىغان تېنى بىر قهدهر چوڭ، ئهمما توشقاندىن كىچىك، بېشى كىچىك، قۇيرۇقى ئۇزۇن، پاتمىچۇق، 

كۈنده بىر قېتىم  40،  يۋان بولۇپ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدۇ ، ئۇسسۇزلۇققا چىداملىقكهسلهنچۈك تۈرىدىكى ھا
ھاجهت قىلىدۇ، بارلىق مۇسۇلمان ئالىمالر ئۇنى بوغۇزالپ يىسه ھاالل دېگهنگه ئىجمائقا كهلگهن، ئهبۇ ھهنىفه 

فهلهر ھاالل دېگهن دورىلىق ئۈچۈن ھاالل قىلىنغان، ئۇ ھااللدۇر، ھهنى.مهكروھ دېگهندۇر ، مهكروھ تهھرىم 
  .ھۆكۈم مهنسۇخ دېگهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3899
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ۆرىگه ئوخشاپ كېتىدىغان يىرىتقۇچ ھايۋان ئوۋدۇر، ئوۋلىساڭ يېسهڭ بولىدۇ، زهبئو يهنى ب: مۇنداق دېگهن 
ئۇنى ئىھرام باغلىغۇچى، ھاجى كىشى ئوۋالپ قالسا، جازاسىغا بىر ياشلىق قوچقار بېرىدۇ، بهيھهقى، تىرمىزى، 

  .ھهجده توپلىغان، تىرمىزى، ھهسهن دېگهن ئهلبانى سهھىھ دېگهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3900
بۆرىگه ئوخشاش زهبئو ئىسىملىك ھايۋان ئوۋ بولۇپ ئېھرام باغلىغۇچى ئوۋالپ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ۇ، دارىقۇتنى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ، بۇ ھايۋاننى شافىئىي قالسا، بىر قوچقار تۆلهم بېرىدۇ، قان قىلىد
رهھمهھۇلال بۇ ھهدىسكه ئاساسهن ھاالل دهيدۇ، ھهنهفىيهلهر مهگىنى بار، يىرتقۇچى بولغاچقا ھارام دهيدۇ، 
چۈنكى، بۇ ھهدىس، مهگىنى بار ھايۋاننى ھارام قىلغان سهھىھ ھهدىسگه تهڭ كېلهلمهيدۇ، ئىمام مالىك 

  .دېگهندۇر، ئىمام سۇيۇتى ھاالل دېگهنلال مهكرۇھ رهھمهھۇ
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 رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد، ئىبنى ئۇمهر، ئىبنى ئابباس . 3901
زىياپهت ئۈچ كۈن بولىدۇ، ئۇنىڭدىن زىياده : هلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن رهسۇلۇلالھ سهلل

  .بولغىنى سهدىقه بولىدۇ، ئهھمهد، ئهبۇ يهئال، بهزار، تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ى مهسئۇد ئىبن. 3902
زىياپهت، مېھمان قىلىش ئۈچ كۈن بولىدۇ، بۇ ئۇنىڭ ۋهزىپىسى، ئۈچ كۈندىن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .توپلىغان، سهھىھ، سهدىقه ھېسابلىنىدۇ، بهزار زىياده، ئارتۇق بولغىنى سهدىقه بولىدۇ، ھهرقانداق ياخشىلىق
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،تارىق ئىبى ئهشىيىم . 3903
ۇق بولغىنى ياخشىلىق بولىدۇ، يهنى زىياپهت ئۈچ كۈن بولىدۇ، ئۇنىڭدىن ئوش: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .سهدىقه، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ
 3904   .<9� '_) ?�Y �	IL "$D $) �$0� .eNe .)$���	 ) § ( �0�V \� �  ) G �� (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ شۇرهيىھ، ئهبۇ ھۈرهيره . 3904
زىياپهت ئۈچ كۈن بولىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى سهدىقه بولىدۇ، : لهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن ئه

بۇخارى، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ، ئۈچ كۈندىن كېيىنكىسى سهدىقه دېگىنى ئۇنى قىلماسلىققا 
اپهت، مېھمان قىلىش، تهرغىب قىلغان بولىدۇ، چۈنكى، باي كىشىلهر سهدىقه يېيىشنى ياقتۇرمايدۇ، زىي

مېھماننى كۈتۈۋېلىش، توي تامىقى، توي زىياپىتىنىمۇ  ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، بۇنىڭغا باي، پېقىر، مۇسۇلمان، 
يامان كىرىپ كېتىدۇ، تائامىڭنى مۇتتهقى يىسۇن دېگىنى ، زىياپهتتىن باشقا  –دىنسىز كاپىر، ياخشى 

مېھماننى كۈتۈۋېلىش، ئالدىغا چىقشى ۋاجىپتۇر، ياكى  توي زىياپىتى، توي تامىقى سۈننهتتۇر،. تائامدۇر
سۈننهتتۇر، مېھمان بولغۇچىمۇ ئۈچ كۈندىن كېيىن كېتىشى ياكى يۆتكىلىشى الزىم، تويدىكى زىياپهتنى ئىككى 

  .رىياخورلۇق، مهنمهنلىك ئېالن قىلىشالر ھارام تهرهپ ئىككى كۈن بهرسه بولىدۇ، نهغمه ناۋا،
  

» l « النغان سهھىھ ھهدىسلهرھهرپى بىلهن باش  
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3905
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ھهربىر ئىنساننىڭ ئهمىلى ئۇنىڭ بوينىدا، گهردىنىده  مهھكهم تۇرۇپ ئۇنىڭدىن : مۇنداق دېگهن
) يامان ئۇنىڭ نىسىۋېسىدۇر، بۇنى ئالالھ ئالدىن بىلىپ پۈتكهندۇر –ئالالھ پۈتكهن ياخشى (لمايدۇ، ئايرى

  .مۇپهسسىر ئىبنى جهرىير توپلىغان، سهھىيگه كۆتۈرۈلىدۇ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه سهلهمه . 3906

ئۈممىتىمدىن بىر تائىپه كىشىلهرنى  يهر يۈتۈپ كېتىدۇ، ئۇالر بىر كىشىگه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ككىگه كېلىدۇ، ئالالھ ئۇنى چهكلهپ توسۇپ قالىدۇ، ئۇالرنى يهر يۇتىدۇ، ھاالك توپلىشىپ، بۇ كىشى مه

خىلدۇر، ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ  –بولۇشى بىر بولسىمۇ سادىر قىلغان ئىشلىرى، نىيهت، ئهمهللىرى خىلمۇ 
ن يامانلىقىنى يامان كۆرۈپ ياقتۇرمايدىغان كىشىمۇ بار بولۇپ، بۇ كىشى نىيىتىگه، ئهمىلىگه ئاساسه

ياقتۇرمىغۇچى ھالهتته كېلىدۇ، يهنى بىرال ھاالك بولۇپ، ياخشىالر نىيىتى ئۈستىده قوپۇرۇلىدۇ، تهبرانى 
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهبۇ ھۈرهيره .3907

خهلىپه، ئىمامغا ئىتائهت قىلىش ،ئالالھقا ئاسىي بولۇشقا،گۇناھ،مهئسىيهتكه بۇيرىمىسىال : مۇنداق دېگهن 
ىتائهت ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه ۋاجىپتۇر، ئالالھقا ئاسىيلىق قىلىشقا بۇيرىسا،ئۇنداق ئىمام ئۈچۈن ئ

  .قىلىش يوقتۇر،بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3908
نىڭ تائامى، ئۈچ كىشىگه، ئۈچ كىشىلىك تائام تۆت كىشىگه كۇپايه ئىككى كىشى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .بولىدۇ، مالىك، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىئىبنى ئۇمهر . 3909

ئىككى كىشىنىڭ تائامى تۆت كىشىگه تۆت كىشىلىك تائام سهككىزگه كۇپايه بولىدۇ، شۇنىڭ : مۇنداق دېگهن 
ئايرىم يىمهڭالر، تهبرانى توپلىغان،  –ئۈچۈن تائام ئۈستىگه بىرلىشىپ يهڭالر، مۇتهپهررىق ھالدا ئايرىم 

ئايرىم يىسىمۇ  -بۇ بۇيرۇق مۇستهھهپ ئۈچۈن بولۇپ، ئهمهلىيهتته قۇرئاندا بىرلىشىپ، يىسىمۇ ئايرىم ھهسهن،
  .بولىدىغان بار
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  هت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايجابىر . 3910

بىر كىشىلىك تائام ئىككى كىشىگه، ئىككى كىشىلىك تائام تۆت كىشىگه، تۆت كىشىلىك : مۇنداق دېگهن 
  .تائام، سهككىز كىشىگه تېتىپ كۇپايه بولىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم، نهسهئى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم   رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3911

ئۆيده بىر تائام بار قاچا سۇنۇپ كهتكهنده، تائام، تائامنىڭ، قاچا، قاچىنىڭ باراۋىرىده بولىدۇ، يهنى تۆلهپ 
  .ىغان، سهھىھبېرهيلى دېگهن ، تىرمىزى توپل

 3912  ) ���� (  $_{$�hD �$�Z L $_/$RrD �$R� ) �� (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم تائام  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3912
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هر دېگهن ، بار قاچا سۇنۇپ كهتكهنده تائام ئۇنىڭ تائامىغا، قاچا ئۇنىڭ قاچىسىغا ئوخشاشتۇر، تۆلهپ ب
  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ

 3913  ) ���� (  ���/ nD 4�  .�0�) ��R�	 ��� ) �[ 9  ( ��� �  ) Q «� ( j�  �� p��	 �  ) �� ( ��	 � 
 O$@  ) �$´ ( �  ��	 �  ) �� ( G'R�/ ��	 �  ) Q ( j�  �  ) �[ �� (9�R, \� �   

رهزىيهلالھۇ بنى ئۇمهر، ئىبنى مهسئۇد، ئهلى، ئهبۇ ھهئىد ئهنهس، ھۈسهيىن، ئىبنى ئابباس، ئى. 3913
ئىلىم تهلهپ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن  ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،

بولۇپمۇ، ئهقىده، ئىمان، پهرىز ئىلىملىرى زۆرۈر، (قىلىش، ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه پهرىزدۇر، 
ئىبنى ئهدى، بهيھهقى، تهبرانى، خهتىبۇلبهغداد، تهبرانى ئهۋسهتته ) هتىۋا ئىلمى پهرىز كۇپايىدۇرپهرىزدۇر، پ

  .ئىمام بهيھهقىالر توپلىغان، سهھىھ
3914  ) ���� (  ��@�	 � "$*��	 f� �jV nD �� �+`*�0 ��R�	 ��$� "Z L ���/ nD 4�  .�0�) ��R�	 ��� ) � ~�	9@  ��	

 ��R�	 (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3914

ئىلىم تهلهپ قىلىش، ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه پهرىزدۇر، ھهقىقهتهن ئىلىم تهلهپ : مۇنداق دېگهن 
. دۇ، رهھمهت يولالپ تۇرىدۇقىلغۇچى ئوقۇغۇچىغا ھهممه نهرسه ھهتتا، دېڭىزدىكى بېلىقالرمۇ مهغپىرهت سوراي

  .ئىبنى ئابدۇلبهررى توپلىغان، سهھىھ
 3915   ¢IA	 �gL 4�  jFk 9�_V .��� ) q ( ��$g �  ) �D$�  ��	 (jR, \�L M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر ، ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ سهئىد . 3915
تهلھه،زېمىن يۈزىده ھايات مېڭىپ يۈرگهن شېھىدتۇر،ئىبنى : يھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهنسهللهلالھۇ ئهله

  .ماجه،ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
 3916  ) ���� (  �@À 4�< �É .��� ) q ! ( .0L$R/ �  ) �D$�  ��	 (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكمۇئاۋىيه، ئائىشه . 3916
تهلھه ھاجىتىنى ئادا قىلىپ بولغان كىشىلهرنىڭ جۈملىسىدىندۇر، يهنى شېھىد : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .دهرىجىسىنى ئېلىپ بولغان، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ
 3917 � ?�+i0 ML�a	 L $+m�	 p� ?�R, L >�@�$� ?)	'�  ?5�  L ?^ ) G (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3917
مهرۋه تاغلىرىنىڭ ئارىسىدا سهئىي  –بهيتۇلالھنى يهنى كهئبىنى تاۋاپ قىلىشىڭ، سافا : مۇنداق دېگهن 

جىڭ ئۈچۈن كۇپايه بولىدۇ، يهنى بۇ ئىش بهك مۇھىمدۇر، قىلىپ مېڭىشىڭ، ساڭا ھهجىڭ ئۈچۈن، ئۆمره ھه
  .ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھ

3918  S'� :  $_/$D� �/ ��� .12	 n[� 3$�e �$  .{$/ My�/ .12	 � M�^V ) �� �� (9�R, \� �    
هلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3918

يىللىق مۇساپه كېلىدۇ، جهننهت  100جهننهتتىكى دهرهخ بولۇپ، سايىسى : تۇبا دېگهن : مۇنداق دېگهن 
  .ئهھلىنىڭ كىيىملىرى ئۇ دهرهخنىڭ چېچهكلىرىدىن چىقىرىلىدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، ھهسهن

 3919 "Y�0 L �r(�	 � �$��� "Y�0 ���a	 9R� ·�R� S'�  �k f� L >@1� $+m�	 4�  ?@� !Iu� '� f� !$@1�	 � ¢Ix�
�z$@5 B L 9,$» B L �$F5 B L q��5 N) .��	 4�  -r0 L q��0 N) 9,A	 4�  ng��	   ) p�<	�R�	 9{	') � ²$(1�	 9�R, '�� (M�0�[ \� �   

ۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى رهس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3919
ئهيسا ئهلهيھىسساالم چۈشكهندىن كېيىنكى تۇرمۇشقا خۇش مۇبارهكتۇر، ئۇ چاغدا : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

چىۋىلهرنى  –ئاسمانغا مول يامغۇر ياغدۇرۇشقا رۇخسهت بېرىلىدۇ، زېمىنغا بولسا، زىرائهت، ئۆسۈملۈك، مېۋه 
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ا، ئۇرۇق بىرهر داننى تۈپتۈز تاش ئۈستىگه تېرىساڭمۇ ئهلۋهتته ئۈنۈپ كۆپ چىقىرىشقا ئىزنى بېرىلىدۇ، ھهتت
كېتىدۇ، مولچىلىقدىن كىشى يولۋاسنىڭ، شىرنىڭ يېنىدىن ئۆتسىمۇ زهرهر يهتكۈزمهيدۇ، يىالن ئۈستىگه 

ئاداۋهت، ھهسهد  –جېدهل ، ئۆچ  –دهسسهپ سالسىمۇ چاقمايدۇ، ئۇ چاغدا بهرىكهت كۆپ بولغاچقا، ئۇرۇش 
ئهبۇ سهئىد توپلىغان سهھىھ، بۇنىڭغا ) ئۇ ناھايىتى ئادىل، بهرىكهتلىك زاماندۇر(ر مهۋجۇت ئهمهس، قىلىشال

  .ئوخشاش سهھىھ ھهدىسلهر كۆپتۇر
3920   ���  $_*�1g� .r,$� ����	 .i{N/ "A �$F�� S'� ) P ! �� (>�$e �� 90# �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت زهيىد ئىبنى سابىت . 3920

شامغا خۇش مۇبارهك، چۈنكى، رهھمان تائاالنىڭ پهرىشتلىرى شام ئۈستىگه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئهھمهد، تىرمىزى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ) شام ھازىرقى سۇرىيهدۇر (قاناتلىرىنى يېيىپ تۇرىدۇ، 

3921  � "'�$� O$�� �$��`�� S'�  �_R�r0 �É ��D� �_�mR0 �/ y�D �', O$�� ) �� (L�  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئهمرۇ . 3921

 غېرىبالرغا خۇش مۇبارهك، ئۇالر ناھايىتى كۆپ يامان كىشىلهر ئارىسىدىكى ناھايىتى ياخشى،: مۇنداق دېگهن 
ئاز كىشىلهردۇر، ئۇالرغا ئاسىيلىق قىلىدىغان كىشىلهر ئىتائهت قىلىدىغان كىشىلهردىن كۆپتۇر، ئهھمهد 

  .توپلىغان، سهھىھ
 3922   \ �/6 } vDI90 X �a S'� L \ �/6 L vDIG� �a S'� ) I$^1�	 ��	 (M�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  نىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىئهبۇ ھۈرهيره . 3922
بۇالر (مېنى تاپقان ۋه ماڭا ئىمان كهلتۈرگهن كىشىگه خۇش مۇبارهك، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئىبنى . مېنى تاپالمىسىمۇ كۆرهلمىسىمۇ ماڭا ئىمان كهلتۈرگهن كىشىلهرگىمۇ خۇش مۇبارهكتۇر) ساھابىلهردۇر
  .نهججار توپلىغان، سهھىھ

 3923 S'�  s�0 X L \ �/6 �a S'� } S'� } S'� } \ �/6 L s6I �a  ) �� �� (9�R, \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد . 3923

دىن مېنى كۆرمهي تۇرۇپمۇ مېنى كۆرۈپ، ماڭا ئىمان كهلتۈرگهن كىشىگه خۇش مۇبارهك، ئان: مۇنداق دېگهن 
. ماڭا ئىمان كهلتۈرگهن كىشىگه خۇش مۇبارهك، خۇش مۇبارهك، خۇش مۇبارهك، ئاندىن يهنه خۇش مۇبارهك

  .ئهھمهد، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ
 3924   !	�/ W@, \ �/6 L s�0 X �a S'� L M�/ \ �/6 L s6I �a S'� ) P �� H5 �� ( ./$/� \� �  )� � (��� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه، ئهنهس . 3924
مېنى كۆرۈپ ماڭا ئىمان ئېيتقان كىشىگه بىر قېتىم خۇش مۇبارهك، مېنى كۆرمهي : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

هتته قېتىم خۇش مۇبارهك، ئهھمهد، ئىبنى تۇرۇپ ماڭا شهكسىز ئىشىنىپ ئىمان كهلتۈرگهن كىشىلهرگه ي
  .ھهببان، ھاكىم، بۇخارى تارىخدا توپلىغان، سهھىھ

3925   !	�/ �Ne s�0 X L \ �/6 �a S'� L \ �/6 L s6I �a S'� ) 9�� �� 9@  j��$�r�	 (�  ��	 �   
ھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3925

مېنى كۆرۈپ ئىمان كهلتۈرگهن كىشىگه خۇش مۇبارهك، مېنى كۆرمهي تۇرۇپ ئىمان ئېيتقان : مۇنداق دېگهن 
چۈنكى، ئۇالر نۇرغۇن . كىشىگه ئۈچ قېتىم خۇش مۇبارهك، تهيالىسى، ئابدۇ ئىبنى ھۇمهيىد توپلىغان، سهھىھ

نىڭ زامانىدا ياشىغان، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۆجىزىلهرنى كۆزى بىلهن كۆرگهن ۋهھىي
زېمىن ئارىسىدا زىچ مۇناسىۋهت بار ئىدى، ھازىر بولسا، قۇرئاندىن  –بىۋاسىته دۇئا قىلىپ تۇراتتى، ئاسمان 

پاسات زامانى، ئىماننى ساقلىماق تېخىمۇ قىيىن، خۇددى ئالىقاندا چوغ  –باشقا مۆجىزه يوق، پىتنه 
  .يىلگهنېبۇ ھهدىسته كىيىنكىلهرگىمۇ خۇش مۇبارهك د ،ىغاندهك، ئهمهلىيهتته ساھابىلهر ئۇلۇغ كىشىلهردۇرساقل



 نهشىرى 1.0    قىسىم -1سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى 

718 
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 ) P �� (��� �� �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ىبنى بۇسرى ئابدۇلالھ ئ. 3926
مېنى كۆرۈپ ئىمان كهلتۈرگهن كىشىلهرگه يهنى ساھابىلهرغا خۇش : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

مۇبارهك، مېنى كۆرگهن كىشىنى كۆرگهن كىشىگه يهنى تابىئىنالرغا خۇش مۇبارهك، مېنى كۆرۈپ، ئىمان 
ېيتقان ساھابىلهرنى كۆرگهن كىشىنى يهنى تابىئىنالرنى كۆرگهن كىشىگه يهنى ئهتبائالرغا خۇش مۇبارهك، ئ

تهبرانى، ھاكىم ! ئۇالرغا خۇش مۇبارهك، ئۇالرنىڭ قايتىدىغان جايى، ئاقىۋىتى نېمىدېگهن ياخشى ھه
 .توپلىغان، سهھىھ

3927 |�I �/ |�I �a L s6I �/ |�I �a L s6I �a S'�   s6I �/ ) 9�� �� 9@  ( 9�R, \� �  ) �D$�  ��	 (.�e	L �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ سهئىد، ۋاسىلهت . 3927

مېنى كۆرگهن كىشىگه خۇش مۇبارهك، مېنى كۆرگهنلهرنى كۆرگهن كىشىگه خۇش : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يهنى ساھابه، تابىئىن ۋه (، مېنى كۆرگهنلهرنى كۆرگهنلهرنى كۆرگهن كىشىگه خۇش مۇبارهك، مۇبارهك

  .ئابدۇ ئىبنى ھۇمهيىد، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ) ئۇالرنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىگه خۇش مۇبارهك
 3928  ) ���� (  ��  ��� L q�  &$� �a S'� ) n� �� (��� �� �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ۇلالھ ئىبنى بۇسىر ئابد. 3928
ئۆمرى ئۇزۇن بولۇپ، ئهمهللىرى ياخشى بولغان كىشىگه خۇش مۇبارهك، تهبرانى، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  . ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ
 3929  ) ��� (� �R,L L ��$�� ?�/ �a S'�  �*U�rQ 4�  4i� L �*� ) n� «� ("$�'e �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان . 3929
تىلىغا ئىگه بولغان، مېھمان ئۈچۈن ئۆيلىرىنى كهڭرى سالغان، خاتالىقلىرىغا يىغلىغان : مۇنداق دېگهن 

  .، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، ھهسهنكىشىگه خۇش مۇبارهك، تهبرانى
 3930  ) ���� (  	y�D 	I$+`*,	 �*+��� � 9gL �a S'� ) q ( ��� �� �	9@  �  ) n� ( .F{$  �  ) 9[b�	 � �� ( \� � 
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 ى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكئابدۇلالھ ئىبنى بۇسرى، ئائىشه، ئهبۇ دهردائى . 3930

سهھىپىسىده، دهپتهرلىرىده ناھايىتى كۆپ نۇرغۇن : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئىستىغفارنى تاپقان كىشىگه يهنى كۆپ ئىستىغفار ئېيتقان كىشىگه خۇش مۇبارهك، ئىبنى ماجه، ئهبۇ نۇئهيىم، 

  .ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ
 3931 $D L �N,Ñ� 89[ �a S'�  �� W1< L $)$+D �F�  " ) P �� ! (9�@  �� .�$�) �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،پۇزالهت ئىبنى ئۇبهيده . 3931
ئىسالم دىنىغا ھىدايهت قىلىنغان، تۇرمۇشى ئېشىپمۇ قالماي، كهمالپمۇ قالماي، :  ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

بولۇپ قالماي، نورمال، ئوتتۇرھال ئۆتكهن، شۇنىڭغا قانائهت قىلغان كىشىگه خۇش مۇبارهك، قهرزدار 
  .تىرمىزى، ھاكىم، ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ

 3932  ) ���� (  .@D	I >�� L O$1�	 �	IL �/ �'� ) G § (.�, �� �   
سهن : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن  ئۇممه سهلهمه رهزىيهلالھۇ ئهنھاغا، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ. 3932

كهئبىنى كىشىلهرنىڭ ئارقىسىدىن ئۇالغلىق يهنى تۆگىگه مىنگهن ھالهتته تاۋاپ قىلغىن، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد 
  . توپلىغان، سهھىھ

 3933   3	�*�$� �[BL� !	�/ W@, ���`0 "� ��i�	 ��) ��L 	YZ �D9�� �$�Z I'_� ) G � (M�0�[ \� �   
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هبۇ ھۈرهيره ئ. 3933
بىرىڭالرنىڭ ئىت ياالپ قويغان قاچىسىنىڭ پاكلىنىشى، قاچىنى يهتته قېتىم : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

بۇ ھهدىس . لىغان، سهھىھيۇيۇشتۇر، مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇد توپ يۇيۇشدۇر، ئهۋزهلراقى، قاچىنى قۇمالپ، توپا بىلهن
   .مۆجىزه بولۇپ چىقتى، يهنى مىكروب ئۆلتۈرۈشته

 3934  ) ���� (  �z$�G �G� nD I'_� ) !$��N�`�	 � �i� '�� (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3934

ىرىنىڭ پاكلىنىشى، ئۇنىڭ ئاشلىنىشى، زاۋۇتتا پىششىقالپ ئىشلىنىشىدۇر، ئهبۇ ھهرقانداق ت: دېگهنمۇنداق 
  .بهكرى  توپلىغان، سهھىھ

3935  ) ��� (  $_*�1)� �_r5 B G'_��	 "h) �i*�1)� 	L�_� ) �� (9R, �   
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد . 3935

ئاراملىرىڭالرنى، ئۆيلىرىڭالرنىڭ ئالدىنى پاكىز تازىالڭالر، ھهقىقهتهن يهھۇدىيالر  –ھويال : دېگهنمۇنداق 
  .ئۇنداق قىلمايدۇ، تهبرانى  ئهۋسهتته توپلىغان، ھهسهن

3936  ) ��� ($, ��(10 B qI$RV � ?�/ �R/ !$� BZ 	�[$� >�@0 9@  ��� ��h) �	 �D�_� G$�gA	 qu[ 	L�_� BZ n���	 �/ . 
&$< :  	�[$� !$� ��h) P9@R� �+z	 �_��	 ) �� (�  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3936
ازىالپ تۇرىدۇ، پاكىز ت –پاكىز تازىالڭالر، سىلهرنىمۇ ئالالھ پاك  –بۇ جهسهدلىرىڭالرنى پاك : دېگهنمۇنداق 

پاكىز ھالهتته ياتسا، ئۇنىڭ ئورنىدا ئۇنىڭ بىلهن بىرگه پهرىشته  –ھهقىقهتهن ھهرقانداق بىر بهنده پاك 
بۇياققا ئۆرۈلسه، پهرىشته، ئى ئالالھ، بهندهڭ ئۈچۈن  –بىلله ياتىدۇ، كېچىلىرى بىرهر ۋاقىتتا ئۇياقتىن 
  .اكىز ھالهتته ياتقان دهيدۇ، تهبرانى توپلىغان، ھهسهنپ –گۇناھىنى مهغپىرهت قىلغىن، ھهقىقهتهن ئۇ پاك 

 3937  ) ���� (  �cI j+Q L ��'� �_Á $/ �$�1�	 ��� L ��'� j+Q L �cI �_Á $/ &$g��	 ��� ) ! ( M�0�[ \� �  ) ��
 �$���	 (��� �   

ھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3937
ئهرلهرنىڭ ئىستېمال قىلىدىغان ئهتىربۇيۇملىرى، پۇرىقى ئاشكارا بولۇپ، رهڭگى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

مهخپى بولغىنىدۇر، ئايالالرنىڭ بولسا ئهرلىرى ئۈچۈن رهڭگى ئاشكارا بولۇپ، پۇرىقى مهخپى بولغان ئهتىر 
  .پلىغان، سهھىھبۇيۇملىرىدۇر ، تىرمىزى، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى تو

3938  ) ���� (  �(1  � 9@  nD y� ) 9�� �� 9@  (��$g �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3938

مۇنداق دېگهن ھهربىر بهندىنىڭ نامه ئهمهل دهپتىرى ئۇنىڭ بويۇن، گهردىنىده بولۇپ، ئۇنىڭدىن 
  . رىلمايدۇ، ئابدۇ ئىبنى ھۈمهيدى توپلىغان، سهھىھئاي

 3939  ) ���� (  "6�(�	 ��� $]h) P	'��$� �i[	')� 	'@�� ) q (M�� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇمرهت . 3939
پاكىز خۇشپۇراق قىلىپ تۇرۇڭالر، چۈنكى، ئۇ  – ئېغىزلىرىڭالرنى مىسۋاك بىلهن پاك: دېگهنمۇنداق 

  .ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ) يهنى قۇرئاننىڭ چىقىش يولى قۇرئان ئېغىزىدىن چىقىدۇ(، قۇرئاننىڭ يولىدۇر
 3940  ) ���� ("6�(�	 E0�� �i[	')� "h) �i[	')� 	'@�� ) �11, � j^i�	 ( N,�/ p�L �  ) .�$��	 � 8b^��	 (p�L �  

.�$�m�	 �R� �   
: دېگهنۋهزىيىن ۋه بهزسى ساھابىلهردىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق . 3940

پاكىز، خۇشپۇراق تۇتۇڭالر، چۈنكى، ئاغىزىڭالر قۇرئاننىڭ چىقىش يولى، جارى  –ئاغىزىڭالرنى پاك 
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  .توپلىغان، سهھىھبولىدىغان، راۋان بولۇپ يورۇپ تۇرىدىغان يولدۇر، كهجىي، سهجزىي 
3941  ) ��� (  G'_��	 !$�$, !$�$��	 ¹�� "h) �i5$�$, 	'@�� ) �� (9R, �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئدى . 3941 
 –، ھهقىقهتهن ھويال پاكىز تازىالڭالر –ھويال، ئۆي ئالدى، ئۆينىڭ ئهتراپلىرىنى پاك : دېگهنمۇنداق 

  .ئارامالرنىڭ ئهڭ سېسىق مهينهتلىرى يهھۇدىيالرنىڭدۇر، تهبرانى، ئهۋسهتته توپلىغان، ھهسهن
3942  ) ���� (  ��$m�	 �{$m�	 .�º¦ �D$F�	 � $r�	 ) P q ! �� (�0�[ \� �   

لهلالھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهل رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3942 
تائامنى يهپ شۈكرى قىلغۇچى، سهۋر قىلىپ روزا تۇتقۇچىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، ھاكىم توپلىغان، سهھىھ
3943  ) ���� (  ��$m�	 �{$m�	 �g� n�/ �� �D$F�	 � $r�	 ) q �� (.1, �� "$1, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ى سۈننهت سهنان ئىبن. 3943

تائام يهپ، ئۇنىڭغا شۈكرى قىلغۇچى ئۈچۈن، سهۋر قىلىپ، روزا تۇتقۇچىنىڭ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئهجىرى بېرىلىدۇ، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ

 3944  ) ���� (g��	 .06 "' $r�	 	L�+5 N) $� �*�� L ¢I-� W<L 	YZ L ���  	'�Q95 N) �� �*R� 	Yh) qG$@  �/ $,$� �� �	 4�*�	 b
  �1/ ) � (90# �� ./$,� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇسامهت ئىبنى زهيىد . 3944
ئازابنىڭ بهلگه ئاالمىتى بولۇپ، ئالالھ تائاال بهندىلىرىدىن بىر تۈركۈم ۋابا كېسىلى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

كىشىلهرنى ۋابا كېسىلى بىلهن قاتتىق سىنىغان، بىرهر جايدا ۋابانىڭ بارلىقىنى ئاڭلىساڭالر، ئۇ جايغا 
الر، كىرمهڭالر، سىلهر تۇرىۋاتقان زېمىندا ۋابا كېسىلى يۈز بهرسه، ئۇنىڭدىن قاچماڭالر، چىقىپ كهتمهڭ

  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ، كىرسه ياكى چىقسا ۋابا يۇقىدۇ ياكى يۇقتۇرىدۇ
 3945  W<L 	YZ L �1/ 	I	�) $_1/ 	'g�� N) $� �*�� L ¢I-� W<L 	Yh) n�{	�,Z v� �/ .+{$� 4�  n,I� 3	u  L� bgI .�(� "' $r�	

  $_��  	'r@� N) $� �*�� L ¢I-� ) ! � (./$,� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،امهت ئۇس. 3945

ۋابا كېسىلى بهنى ئىسرائىلنىڭ بىر تاپىئه كىشىلىرىگه ئهۋهتىلگهن ئازابنىڭ قالدۇقىدۇر، : مۇنداق دېگهن 
پ كهتمهڭالر، سىلهر يوق ۋابا كېسىلى سىلهر تۇرىۋاتقان زېمىندا يۈز بهرسه، ئۇنىڭدىن قاچىمىز دهپ چىقى

  .بولغان زېمىندا يۈز بهرسه، ئۇ جايغا چۈشمهڭالر، كىرمهڭالر، بهيھهقى، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
3946  ) ��� ( L 	9�_V !$/ ��) !$/ �/ �	�a	 L l$�o	 � ��� n��	 M9`D M9z �2	 �/ �i{	9 � bQL L ®/A MG$_V "' $r�	

 �	�a$D "$D ��) �$<� �/  ��b�	 �/ I$+�$D "$D �1/ �) �/ L �	 n�@, � ) GNQ �� �i� \� 9{	') � ��R� '�� �� (·{$  �    
ۋابا : ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن . 3946

غان دۈشمهنلىرىڭالرغىمۇ كېسىلى ئۈممىتىم ئۈچۈن شېھىدلىق ئېلىپ كېلىدۇ، ۋابا كېسىلى جىندىن بول
يۇقۇتۇش ئازابتۇر، ئۇ خۇددى تۆگىنىڭ قولتۇقلىرىغا، قورساق قاتالملىرىغا چىقىدىغان ۋابا كېسىلىدهك يهنى 
تۆگه، ھايۋان ۋاباسىدهك ۋابادۇر، كىم ۋابا كېسىلىده ئۆلۈپ كهتسه، شېھىد ھالدا ئۆلىدۇ، كىم ۋابا بار جايدا 

يولىدىكى جهڭگه تهييار تۇرىغۇچىغا ئوخشايدۇ، كىم ۋابا كېسىلىدىن سهۋر قىلىپ، مۇقىم تۇرسا، ئالالھ 
تهبرانى ئهۋسهتته، ئهبۇ ) بۇ گۇناھى كهبىيردۇر(قاچسا، جهڭدىن قاچقۇچىغا ئوخشاش گۇناھكار بولىدۇ، 

  . نۇئهيىم، ئهبۇ بهكرى ئىبنى خهلالد توپلىغان، ھهسهن
 3947  ) ��� (  ���/ ni� MG$_V "' $r�	 ) P � �� ( ��� �  

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3947
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  .، ئهھمهد، بهيھهقى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھۋابا كېسىلى ھهربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن شېھىدلىقتۇر: مۇنداق دېگهن 
 3948  ) ���� (�_F�$D $� ��(a	 yR@�	 M9`D M9z "' $r�	  ��b�	 �/ I$+�$D $_1/ I$+�	 L 9 ) �� (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3948
ۋابا بولسا، تۆگىنىڭ ۋابا كېسىلىدهك ۋابا كېسهلدۇر، ۋابا كېسىلى بار جايدا سهۋره قىلىپ، : مۇنداق دېگهن 

ېھىدگه ئوخشاشتۇر، ۋابادىن قاچقۇچى، جهڭدىن قاچقۇچىغا ئوخشاشتۇر، ئهھمهد مۇقىم تۇرغۇچى ش
  .توپلىغان، سهھىھ

3949  	��$� q9�� � Ti�) "' $r�	 W(0 9�� �/ ���) p1/��� .�I ��Rg �	 "Z L �$F0 �/ 4�  �	 ��R@0 $�	u  "$D "' $r�
"$D BZ �� �	 �*D $/ BZ �@�m0 B ��� ��R0 $@�*;   9�_V �g� n�/ �� ) § �� (·{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3949
ۋابا كېسىلى ئازاب بولۇپ، ئالالھ ئۇنى خالىغان كىشىگه ئهۋهتىدۇ، ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال : مۇنداق دېگهن 

ھهرقانداق بىر كىشى ۋابا كېسىلى ) چۈنكى، ئۇ شېھىد بولىدۇ(ھمهت قىلدى، ۋابا كېسىلىنى مۆمىنلهرگه ره
يۈز بهرگهن شهھىرىده سهۋره قىلىپ ساۋاب ئۈمىد قىلىپ مۇقىم تۇرسا، ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال پۈتكىنى 
يېتىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقىسى يهتمهيدۇ دهپ تونۇسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن بىر شېھىدنىڭ ئهجىرى بېرىلىدۇ، 

  .ئهھمهد، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ) گهر ۋابا كېسىلىده ئۆلۈپ كهتسه، ئۇ شېھىدتۇرئه(
3950   ®/A MG$_V �$�+1�	 L ���	 L �r@�	 L ��`�	 L "' $r�	 ) �$���	 �� �� (.�/� �� "	'+� �   
ھۇ ئهلهيھى رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهفۋان ئىبنى ئۇمهييه . 3950

ۋابا كېسىلى، سۇدا غهرىق بولۇش، قورساق ئاغرىپ ئۆلۈش، ئوتتا كۆيۈپ ئۆلۈش، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
ئايالالر نىپاسدار ھالهتته ئۆلۈپ كېتىش، ئۈممىتىم ئۈچۈن شېھىدلىقتۇر، ئهھمهد، تهبرانى، زىيائۇلمهقدهسى 

 .توپلىغان، سهھىھ
3951  ) ���� (�i{	9 � bQL "' $r�	   MG$_V �i� '[ L �2	 �/ ) P (4,'/ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ مۇسا . 3951

ۋابا كېسىلى جىنالردىن بولغان دۈشمىنىڭالرغىمۇ ئازاب، يوقۇتۇشتۇر، ۋابا سىلهر ئۈچۈن : مۇنداق دېگهن 
  .پلىغان، سهھىھ، بۇ ھهدىسدىن جىنالرمۇ ئۆلۈپ تۇرىدۇشېھىدلىقتۇر، ھاكىم تو

 3952  ) ���� (  n�¦ N�/ �$Rr�$� �$Rr�	 ) � �� (�	9@  �� �R/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مهئمهر ئىبنى ئابدۇلالھ . 3952

ڭ باراۋىرىده ئوخشاش مىقداردا زىياده، كهم قىلىنماي تائام تائامنى: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يهنى بېرىپ تۇرسا، ياكى سۇدا قىلسا، زىياده ئالمايدۇ، زىياده بهرمهيدۇ، كىم ئارتۇق بهرسه (ئالماشتۇرۇلىدۇ، 

  .ئهھمهد، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) ياكى ئالسا، جازانه، ئۆسۈم يېگهن بولىدۇ
 3953 L �9�	 L "' $r�	 L �Rr�	   MG$_V �12	 !	Y L �r@�	 L ���	 L ��`�	 L W@��	 nD� ) W�$< ��	 (W��I �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهبىئۇلئهنسارى . 3953
يىرتقۇچى، ئالالھ يولىدا قىلىچ، نهيزه سانجىلىش، ۋابا كېسىلى، تام بېسىۋېلىش، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

گۆشخور ھايۋان يهپ كېتىش، سۇدا، توپاندا غهرىق بولۇش، ئوتتا كۆيۈپ كېتىش، قورساق ئاغرىق، يېنى 
ئىبنى قانىئ ) يهنى يۇقىرقى ئىشالردا ئۆلسه، شېھىد بولىدۇ(ئاغرىش، ئىچكى كېسهللىك شېھىدلىقتۇر، 

  .توپلىغان، سهھىھ
 3954 a	 ��) n�� �	 �i� L MN� >�@�$� ¥	'r�	  y± BZ Er10 N) Er� �) Er1 ) E[ P n� �� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3954
كهئبىنى تاۋاب قىلىش نامازدۇر، لېكىن، ئالالھ تائاال تاۋاب ئىچىده سۆز قىلىشنى : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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لدى، كىم سۆز قىلسا، پهقهت ياخشى سۆزنىال قىلسۇن، تهبرانى، ئهبۇ نۇئهيىم، ھاكىم، بهيھهقى دۇرۇس قى
  .توپلىغان، سهھىھ

 3955   y± BZ ��i*0 N) ��) ��i5 �) ��) "'�i*5 �i�� BZ MNm�	 n�/ >�@�	 &'� ¥	'r�	 ) E[ P ! (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىئىبنى ئابباس . 3955

كهئبىنىڭ ئهتراپىدىكى تاۋاب، نامازغا ئوخشاشتۇر، لېكىن، سىلهر تاۋاب قىلىش : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
جهريانىدا سۆز قىالاليسىلهر، كىم سۆز قىلىپ قالسا، پهقهت ياخشى سۆزنىال قىلسۇن، تىرمىزى، ھاكىم، 

  .ھىھبهيھهقى توپلىغان، سه
 3956  ) ���� (  �Ni�	 ��) 	'�<-) MN� ¥	'r�	 ) �� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3956
  .تاۋاب قىلىش نامازدۇر، سۆزنى ئاز قىلىڭالر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ: دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 

 3957  .<9m�	 L I'� MNm�	 L ¢IA	 L �$��	 p� $/ "Î´ � 9�	 L �	 "$�@, L "	b�a	 x´ � 9�	 L "$k�	 �rV I'_r�	
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،هشئهرى ئهبۇ مالىك ئ. 3957
يهنى تاھارهت نامازنىڭ يېرىمى ياكى تاشقى پاكلىق، (تاھارهت ئىماننىڭ يېرىمى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ئهلھهمدۇلىالھ ) دۇئىچكى پاكلىقنىڭ يېرىمى ياكى دهرىجىسى، مۇكاپاتى كۆپىيىپ ئىماننىڭ يېرىمىغا تهڭ بولى
 –زېمىن ئارىسىنى تولاليدۇ، ناماز نۇردۇر، سهدىقه  –مىزاننى تولاليدۇ، سۇبھانهلال ۋهلھهمدۇلىلالھ ئاسمان 

زاكات ھۆججهتتۇر، سهۋر يورۇقلۇقتۇر، قۇرئان سېنىڭ مهنپهئهتىڭ ئۈچۈن ياكى زىيىنىڭ ئۈچۈن ھۆججهتتۇر، 
ئاتلىنىدۇ، ئۆزىنى بازارغا سېلىپ ساتىدۇ، يا ئۆزىنى ئازاد  ھهرىكهتكه –بارلىق ئىنسانالر ئهتىگهنده ئىش 

ئهھمهد، مۇسلىم، ) بۇالر دىنسىزالردۇر(ياكى ئۆزىنى ھاالك قىلىدۇ، ) بۇالر مۆمىنلهردۇر(قىلغۇچى بولىدۇ، 
  .تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ

 3958  ) ��� (  �$��$� uQ� �/ 9�� �Nr�	 ) �� (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،اس ئىبنى ئابب. 3958

يهنى (تاالق قىلىش ھوقۇقى، پاچاقنى تۇتقان كىشىنىڭ قولىدا، ئىلىكىده بولىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
سنىڭ ئايالىنى تاالق ئانىالرنىڭمۇ بالى –ئايال كىشىنىڭ ئېرىنىڭال ئىلىكىده بولىدۇ، باشقىالرنىڭ ھهتتا، ئاتا 

  .تهبرانى توپلىغان ھهسهن) قىلىۋېتىش ھوقۇقى بولمايدۇ
 3959  ) ��� (  I9(� 8�¼ yr�	 ) P (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3959
دۇ، ياكى ئهمهللهر تهقدىر بىلهن يۈرىشىدۇر، ياكى قۇشالرمۇ تهقدىر بىلهن ئۇچۇپ ماڭى: دېگهنمۇنداق 
يامان ئهمهلدىن بولغان نىسىۋه، تهقدىر بىلهن يۈرىشىدۇ، ياكى شۇم پال ئېلىشمۇ تهقدىر بىلهن  –ياخشى 

ھاكىم توپلىغان، ھهسهن، بۇ ھهدىسته ئۇچۇش ) ھهدىس شۇنداق مهنىلهرگه ئىگه، ئالالھ ئالىمدۇر(بولىدۇ، 
  . مهنىگىمۇ ئىشارهت باردۇر دېگهنبىلهن بولىدۇ تهرهققىياتى تهقدىر 

 3960  ) ���� (  P�V Myr�	 ) 9Q ��4  P (G'R�/ ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3960

داۋۇد، تىرمىزى، نهسهئى،  شۇم پال ئېلىش شېرىكتۇر، ئهھمهد، ھاكىم، ئهبۇ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  . شۇم پال سالدۇرۇش ھارام. ئىبنى ماجه، بۇخارى ئهدهپته توپلىغان، سهھىھ
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» Ð «  بىلهن باشالنغان سهھىھ ھهدىسلهرھهرپى  
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ھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلال رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3961

زۇلۇم ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ، ئالالھ تائاال كهچۈرمهيدىغان زۇلۇم، ئالالھ كهچۈرۈپ، مهغپىرهت : مۇنداق دېگهن 
قىلىدىغان زۇلۇم، ئالالھ قىساس ئېلىپ بهرمىگىچه قالدۇرۇپ قويمايدىغان زۇلۇم، ئهمما، ئالالھ 

ھهقىقهتهن شېرىك كهلتۈرۈش چوڭ «: اال مۇنداق دېگهن كهچۈرمهيدىغان زۇلۇم بولسا، شېرىكتۇر، ئالالھ تائ
ئالالھ شېرىكنى كهچۈرمهيدۇ، لېكىن، مۇشرىكالر تهۋبه قىلىپ، مۆمىن ھالدا ئۆلسه (سۈره لوقمان » زۇلۇمدۇر

ئهمما، ئالالھ كهچۈرىدىغان زۇلۇم بولسا، بهندىلهر ئۆزلىرىگه ئۆزى قىلىپ، بهندىلهر بىلهن ) كهچۈرىدۇ
ئارىسىدىكى ئىشالردۇر، يهنى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى، ئالالھ بۇنى،ئۇالر تهۋبه قىلسا،  ئۇالرنىڭ رهببى

كهچۈرىدۇ، ئهمما، ئالالھ تائاال قىساس ئېلىپ بهرمىگىچه قويۇپ قويمايدىغان زۇلۇم بولسا، بهندىلهرنىڭ 
سىگه، بهزىسىدىن يهنى بهزىسىگه زۇلۇم قىلغان بولسا، ئالالھ بۇنى بهزى –ئۆزئارا قىلىشقان زۇلۇملىرى بهزىسى 

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىغا زالىمدىن قىساس ئېلىپ بهرمىگىچه قويۇپ قويمايدۇ، ئۇالرنى چوقۇم رازى قىلىدۇ، 
  .تهيالىسى بىلهن بهزار توپلىغان، ھهسهن

 3962  ) ���� (L �D�0 8u�	 4�  L $�'[�/ "$D 	YZ �*(+1� 3�F0 I9�	 �� L $�'[�/ "$D 	YZ �*(+1� �D�0 �_w�	   .(+1�	 3�F0
 ) q ! § (�0�[ \� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3962
ھايۋان كۆرۈگه، رهنىگه قويۇلغان بولسا، نهپىقىنىڭ، چىقىمنىڭ باراۋىرىگه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

قويۇلغان بولسا، نهپىقه، چىقىمنىڭ بهدىلىگه سۈتى ئىچىلسه مىنىلسه بولىدۇ، سۈتلۈك ھايۋان رهنىگه 
بولىدۇ، مىنگهن، سۈتنى ئىچكهن كشىنىڭ ئۈستىگه نهپىقه چىقىم ۋاجىپ بولىدۇ، بۇخارى، تىرمىزى، ئىبنى 

  .ماجه توپلىغان، سهھىھ
  

 »d « ھهرپى بىلهن باشالنغان  سهھىھ ھهدىسلهر  
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف . 3963

كېسهل يوقلىغۇچى، جهننهتنىڭ باغلىرىدا بولىدۇ، ئۇ كېسهلنىڭ يېنىدا : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .رهھمهتلهر قورشىۋالىدۇ، بهزار توپلىغان، سهھىھئولتۇرسا، ئۇنى 

 3964  ) ���� (  Wg�0 f� .12	 .)�¨ � jFk �0�a	 9{$  ) � ("$�'e �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهۋبان . 3964

چۈنكى ھهربىر (ه ماڭىدۇ، Gر جهننهت باغلىرى ئىچىكېسهل يوقلىغۇچى قايتقانغا قهده: مۇنداق دېگهن 
  .مۇسلىم توپلىغان، سهھىھ) ياخشىلىق، جهننهتكه ئاپىرىدۇ

 3965  ) ���� (  .12	 � ®gL# .F{$  ) 9R, ��	 (n,�/ pr@�	 ���/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهھمهھۇلالھدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇسلىمۇلبهتىيىن . 3965

  .ئائىشه مېنىڭ جهننهتتىكى ئايالىمدۇر، ئىبنى سهئىد توپلىغان، سهھىھ: هسهللهم مۇنداق دېگهن ۋ
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م ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھانىڭ ئازادكهرده قۇلى راپىئدىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهلله. 3966

ئهلىي رهزىيهلالھۇ ئهنھۇغا تاجاۋۇز قىلغان كىشىگه ئالالھ تائاال تاجاۋۇز قىلىدۇ، ئۇنى دۈشمهن : مۇنداق دېگهن 
  .تۇتقان كىشىنى ئالالھ دۈشمهن تۇتىدۇ، ئىبنى مۇندىھ توپلىغان، سهھىھ

 3967  ) ���� (  M	G�/ .0I$  ) P (O$@  ��	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىئبىن ئابباس . 3967

ئارىيهت ئېلىنغان نهرسه ئىگىسىگه قايتۇرۇلۇپ، تولۇق ئادا قىلىنىشى كېرهك، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

 3968  ) ���� (  �V$R�	 �'0 �	I'V$  ) �) < (�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھئهبۇ ھۈرهيره . 3968

ئاشۇرا كۈن مۇھهررهمنىڭ ئونىنچى كۈنىدۇر، دارىقۇتنى، دهيلىمى، فىردهۋسته : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
توپلىغان، سهھىھ، لېكىن، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم، يهھۇدىيالرغا خالپ توققۇزىنچى كۈنى 

  ).ا تۇتقان، كېلهر يىلدىن باشالپ شۇنداق دېگهن روز
 3969  ) ���� (  �	 3$*i� $_�2$  ) �� (.F{$  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3969
كۆز تهگكهن، جىن چاپالشقان  يهنى(ئۇنى ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان بىلهن داۋالىغىن، : مۇنداق دېگهن 

  .ئىبنى ھهببان توپلىغان، سهھىھ) كىشىنى قۇرئان ئايىتى بىلهن ئايىتى شىپا قىلىپ داۋالىغىن
3970  ) ���� (  �$�1�	 I$1�	 n[� ./$  ) �� (pm� �� "	�  �    
للهلالھۇ رهسۇلۇلالھ سه رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن . 3970

دوزاخ ئهھلىنىڭ ئومومىيۈزلىكى، كۆپچىلىكى ئايالالردۇر، تهبرانى : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
توپلىغان، سهھىھ، جهننهت ئهھلىدىن بولغان ھهربىر كىشىگه دۇنيا ئاياللىرىدىن ئىككىدىن بېرىلىدىغان 

  .يىتى كۆپتۇرھهدىس بار، شۇنىڭغا قارىغاندا ئادهم بالىلىرىدىن ئايالالر ناھا
 3971  ) ���� (  &'@�	 �/ ~(�	 3	u  ./$  ) P (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3971
) رسۈيدۈكتىن قاتتىق ساقلىنىڭال(قهبره ئازابىنىڭ ھهممىسى سۈيدۈكتىن بولىدۇ، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ھاكىم توپلىغان، سهھىھ

3972    �i['gL p� �	 �+�$£�� L� �i)'+� "'�*� �	 G$@  ) ! G � (yF� �� "$R1�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،نۇئمان ئىبنى بۇشهيىر . 3972

، يا سىلهر نامازدا سهپلىرىڭالرنى تۈزلهڭالر، ياكى ئالالھ ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بېرىڭالرنى مۇخالىپ، ئىخىتىالپتا قىلىۋېتىدۇ، بهيھهقى،  –تائاال يۈزلىرىڭالرنى تهتۈرگه ئۆزگهرتىۋېتىدۇ، بىر 

  .ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى توپلىغان، سهھىھ
 3973  �	 G$@  !$�Á 	��/	 ¢�*<	 	��/	 BZ ���	 �	 W�L  �	 G$@  ?�_0 L ��c P	u) ! BZ �	G W�0 X K$R5 �	 "h) 	LL	95
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇسامهت ئىبنى شهرىك . 3973

ئالالھ تائاال، گۇناھنى قىيىنچىلىقنى ! الالھنىڭ بهندىلىرىئى ئ: ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
كۈتۈرۈۋهتتى، لېكىن، بىر ئىنسان يهنه بىر ئىنسانغا زۇلۇم قىلىپ، گهردىنىگه قهرز ئارتىۋالسا، مانا شۇ 

كېسهل بولساڭالر، ! گۇناھكار بولۇپ، قىيىنچىلىقتا قىلىپ ھاالك بولىدۇ، ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى
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ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال، بىرال كېسهلدىن يهنى قېرىلىقدىن باشقا بارلىق كېسهللهرگه داۋاسىنى،  داۋالىنىڭالر،
  .شىپاسىنى بىرگه نازىل قىلىپ، چۈشۈرگهندۇر، قېرىلىققا داۋا يوقتۇر، تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ

 3974  ) ���� (  ³Z M�^_D .1*+�	 L ���	 � MG$@  ) �� (I$�0 �� n(R/ �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مهئقهل ئىبنى يهسسار . 3974

پاسات يىلالردىكى ئىبادهت، خۇددى ماڭا  –ئۇرۇش مالىمانچىلىقىدىكى پىتنه : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .قىلغان ھىجرهتكه ئوخشايدۇ، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ

 3975  ) ���� (@   .12	 � M�F  �V$  �N, �� �	 9 ) P �� �� (Y$R/ �    
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مۇئاز . 3975

ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم جهننهتكه كىرىدىغان ئون كىشىنىڭ ئونىنچىسىدۇر، ئهھمهد، تهبرانى، ھاكىم : دېگهن 
  .لىغان، سهھىھتوپ

 3976   $_(*  � pR5 "� .@<��	 ?) L $_(*R� G�+15 "� .�1�	 E*  ) j��$�r�	 (�	~�	 �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،بهررائى . 3976

ڭ يالغۇزال ئازاد قىلىشىڭدۇر، پهككۇ بىر جاننى ئازاد قىلىش دېگهن ، ئۇ قۇلنى سهن ئۆزۈ: مۇنداق دېگهن 
رهقبهت ناملىق قۇل ئازاد قىلىش بولسا، قۇلنىڭ ئازاد بولۇشى ئۈچۈن، ياردهم بېرىشىڭدۇر، پهرق شۇدۇر، 

  .تهيالىسى توپلىغان، سهھىھ
3977  ) ����( �<I W/$2	 ��R� �w�	 s$@��	 91  ��R� p,'< p� $/ :3677 ®/� $��� "$�  )  $_/�D� L ) n� ( �  ��	 � (  
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 3977

ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ، ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ ھايالىق، ھۆرمهتلىك كىشىسىدۇر، ئهبۇ : مۇنداق دېگهن 
  .نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ

 3978  ) ���� (�� "$�   .i{Na	 �1/ j��*�5 j ) �D$�  ��	 (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3978

ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ بهكمۇ ھايالىق كىشى بولۇپ، ئۇنىڭدىن پهرىشتىلهرمۇ : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .ئهساكىر توپلىغان، سهھىھھايا قىلىدۇ، ئىبنى 

 3979  ) ���� (  .12	 � "$�  ) �D$�  ��	 (3$g �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 3979

  .ئوسمان جهننهتته بولىدۇ، جهننهتكه كىرىدۇر، ئىبنى ئهساكىر توپلىغان، سهھىھ: مۇنداق دېگهن 
 3980  ) ���� ( "Z L �� 	yQ "$D L �iV �	�, �*�$�� "Z �/��� BZ 9�A ?�Y ��� L yQ �� ��D q�/� "Z �/�a	 �/A $@^ 
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 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سۇھهيىب . 3980

مۆمىننىڭ ئىشى ئهجهبلىنهرلىكتۇر ، ھهقىقهتهن مۆمىننىڭ بارلىق ئىشلىرى ياخشىلىقتۇر، : مۇنداق دېگهن 
بۇنداق ياخشىلىق پهقهت مۆمىن ئۈچۈنال بولىدۇ، مۆمىن بولمىغان كىشىلهرگه ئۇنداق بولمايدۇ، ئهگهر مۆمىنگه 

، بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىقتۇر، ئهگهر ده –خۇرسهن بولىدىغان، خۇشاللىق ئىشالر يهتسه، ئۇ شۈكرى قىلدۇ 
ده، بۇمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىق بولىدۇ، ئهھمهد، مۇسلىم  –ئۇنىڭغا زهرهر يهتسه، سهۋرى قىلىدۇ 

  .توپلىغان، سهھىھ
3981 �*i{Na ng L b  �	 &'(�) �/G E0�[� f� Wg�) ���  $/ ��R) ��$��� �b]$) �	 n�@, � 	bz ngI �/ $1�I �^  :	 KZ 	L�w�
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى مهسئۇد . 3981
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ۇ كىشى ئالالھ رهببىمىز مۇنداق كىشىدىن رازى بولۇپ، ئهجهبلىنىپ كېتىدۇكى، ب: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ، ئۇنىڭ ھهمراھلىرى يېڭىلىپ چېكىنىدۇ، بۇ كىشى ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى مهجبۇرىيهتنى 
تونۇپ يېتىپ، دۈشمهن تهرهپكه قايتىپ بېرىپ، ئۇرۇش قىلىپ تاكى ئۇنىڭ قېنى تۆكۈلۈپ شېھىد بولىدۇ، 

بۇ بهندهم مېنىڭ دهرگاھىمدىكى ئهجىر، مۇكاپاتالرغا ئالالھ تائاال پهرىشتلىرىگه مېنىڭ بۇ بهندهمگه قاراڭالر، 
قىزىقىپ، مېنىڭ دهرگاھىمدىكى ئازابدىن قورقۇپ، دۈشمهن تهرهپكه قايتىپ، جهڭ قىلىپ ھهتتا ئۇنىڭ 

  .قانلىرى تۆكۈلۈپ شېھىد بولدى دهيدۇ، يهنى رازى بولۇپ، باھاالپ بېرىدۇ، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، ھهسهن
3982  �'< �/ $1�I �^    n,N��	 � .12	 KZ "LG$(0 ) G § �� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ھۈرهيره . 3982

كىشهنلهر ئىچىده سۆرۈلۈپ ھهيدىلىدىغان  –رهببىمىز، جهننهتكه زهنجىر : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
  .، ئهھمهد، بۇخارى، ئهبۇ داۋۇد توپلىغان، سهھىھقهۋملهردىن ئهجهبلىنىدۇ 

 3983   "'[I$D �[ L n,N��	 � .12	 KZ "'<$�0 �	'<A >@^  ) �� ( ./$/� \� �  ) n� (M�0�[ \� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ ئۇمامه، ئهبۇ ھۈرهيره . 3983

كىشهنلهر بىلهن سۆرۈلۈپ ھهيدىلىپ ماڭغان،  –مهن جهننهتكه زهنجىر : مۇنداق دېگهن  ئهلهيھى ۋهسهللهم
تېخى ئۇالر بۇ ئىشنى ياقتۇرمىغان قهۋملهر ئۈچۈن ئهجهبلىنىپ ، ھهيران قالىمهن، تهبرانى بىلهن ئهبۇ نۇئهيىم 

لغان كىشىلهر بولۇپ، توپلىغان، ھهسهن بۇ ئىككى ھهدىستىكى مهقسهت ،ئۇالر، مۇسۇلمان قوشۇنالر ئهسىر ئا
كىشهنلهر بىلهن سۆرۈلۈپ، ئۇالر بۇنى ياقتۇرماي ماڭىدۇ، كېيىن مۇسۇلمان بولۇپ، ئىمان  –دهسلهپته زهنجىر 

  .ئېيتىپ، جهننهت ئهھلىدىن بولۇپ قالىدۇ، مانا بۇ ئهجهبلىنهرلىك ئىشتۇر
 3984  f+*��� ���Z n,I� T�� �� �+`0 �	 L �/�D L �,'0 jQ� ~m� >@^  >@^  L ��Q� f� nR)� X $�� >1D '� L $0¸��	 �
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،س ئىبنى ئاببا. 3984
تهبىرىنى سوراپ، ئهلچى قېرىندىشىم يۈسۈف ئهلهيھىسساالمنىڭ، ئۇنىڭغا چۈش : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

ۇنى تهمكىنلىكىگه، ئهجهبلىنىپ ، ھهيران قالدىم، ئالالھ ئ ئهۋهتىلگهندىكى سهۋرىسىگه ، سېخىيلىقىغا،
مهغپىرهت قىلسۇن، ئهگهر مهن ئۇنىڭ ئورنىدا بولغان بولسام، تۈرمىدىن چىقمىغىچه ھېچ ئىشنى قىلمايتتىم، 
مهن ئۇنىڭ سهۋرى قىلىشقا، سېخىلىقىغا ئهجهبلىنىپ قالدىم، ئالالھ ئۇنىڭغا رهھمهت قىلىپ، مهغپىرهت 

رىسىنى بايان قىلمىغىچه تۇرمىدىن قىلسۇن، ئۇنىڭ تۈرمىدىن چىقىشى ئۈچۈن كىشى كهلسه، ئۇ ئۇالرغا ئۆز
چىقىمدى، ئهگهر مهن ئۇنىڭ ئورنىدا بولغان بولسام تۈرمىدىن چىقىش ئۈچۈن ئهلۋهتته ئىشىك تهرهپكه 

ئالالھ تائاالنىڭ غهيرىدىن پاناھ تىلهپ، چىقىش يولىنى سورىغان ئاشۇ بىر ئېغىز سۆزى . ئالدىرىغان بوالتتىم
ئۇ سۆز تۈرمىدىن چىقىپ كهتكهن كىشىگه، مېنى (ئۇزۇن تۇرمىغان بوالتتى،  بولمىغان بولسا، ئۇ تۈرمىدا ئۇنچه

پادىشاھنىڭ ئالدىدا تىلغا ئېلىپ قويغىن، ئهسلهپ قويغىن دهپ ئاسانلىق تىلىگهن ئىدى، شۇنىڭ 
  .تهبرانى بىلهن ئىبنى مهردهۋىييه توپلىغان، سهھىھ) سهۋهبىدىن يهتته يىل ئوشۇق ياتقان ئىدى

 3985 ��� >@^   �� 	yQ "$D BZ �$�< �� �(0 X K$R5 �	 "Z �/ ) n� �� (��� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3985

 مهن مۆمىنگه ئهجهبلىنىپ ھهيران قالدىم، ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا ھهرقانداق بىر: مۇنداق دېگهن 
ھۆكۈمنى قىلسا، بۇ ھۆكۈم ياخشى بولسۇن ياكى يامان ئاقىۋهت بولسۇن، مۆمىنگه ياخشىلىق بولىدىكهن، 

  .ئهھمهد، ئهبۇ نۇئهيىم توپلىغان، سهھىھ
 3986  ) ���� ( �jV nD � �g�0 ���a	 "Z �iV L �	 9� yQ ��$�� 	YZ L ~� L ��*�	 .@�m/ �*�$�� 	YZ ����� >@^ 
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.(��	 � f�   ��) KZ $_R)�0 ) �[ j��$�r�	 (W, �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئدى . 3986

مهن مۇسۇلمان ئۈچۈن ھهيران قالدىم، ئۇنىڭغا مۇسىبهت يهتسه، ساۋاب كۈتۈپ سهۋرى : مۇنداق دېگهن 
سانا ئېيتىپ، شۈكرى قىلىدىكهن، ھهقىقهتهن،  –ھهمدۇ  قىلىدىكهن، ياخشىلىق يهتسه، ئالالھقا

مۇسۇلماننىڭ ھهربىر ئىشلىرىدا ئهجىر بېرىلىدىكهن، ھهتتا ئۇ ئايالنىڭ ياكى ئۆزىنىڭ ئاغزىغا ئاپارغان بىر 
  .لوقما تائامغىمۇ ئهجىر، ساۋاب بولىدىكهن، تهيالىسى، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 3987  ) ���� (� �/ �'< �/ >@^   M�,A	 4�  P'�a$D ��@�	 "'@D�0 ®/ ) § (�	�� �� �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئۇممه ھارام . 3987

تاشا، خاتىرجهم ئولتۇرغاندهك  –مهن مېنىڭ ئۈممىتىمدىن پادىشاھالر تهختىده كهڭ : مۇنداق دېگهن 
رامان ھالدا، ئالالھ يولىدا ئۇرۇشۇش ئۈچۈن دېڭىزغا سهپهر قىلىدىغان قهۋمدىن ئهجهبلىنىپ خاتىرجهم، بهخى

  .ھهيران قالدىم، بۇخارى توپلىغان، سهھىھ
 3988  j�ma	 $_0� >�^  !  � G	 } j�  n� } ��[� '[ $¦ �	 9�$) !9R() >��� 	YZ ) " ! (9�@  �� .�$�) �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ه پۇزالهت ئىبنى ئۇبهيد. 3988
ئى ناماز ئوقۇغۇچى، ئالدىراپ : ۋهسهللهم ناھايىتى تېز ناماز ئوقۇغان كىشىنى كۆرۈپ، مۇنداق دېگهن 

هنى ئالالھقا ئۇنىڭ ئهھلى بولغان ي ئالالھقالدىڭ، ناماز ئوقۇپ تهشهھھۇددا ئولتۇرغان چاغدا ئالالھ تائاالغا 
ساالم يولالپ، ئاندىن ئالالھقا دۇئا قىلغىن،  –سانا ئېيتقىن، ئاندىن ماڭا دۇرۇت، دۇئايى  –اليىق ھهمدۇ 

  .تىرمىزى، نهسهئى توپلىغان، سهھىھ
 3989  ) ���� (  I'���	 	L�Q� L I$r)�	 	'�^  ) �� (��i� �� �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  قىلىنىدۇكى، رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهتئۇممه ھهكىيىم . 3989
يهنى ئىپتارنى كۈن (ئىپتارنى بۇرۇنراق قىلىپ، زوھۇرلۇقنى كېچىكتۈرۈپ يهڭالر، : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

  .تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) كىرىش بىلهنال قىلىڭالر، زوھۇرلۇقنى بولسا، سۈبھىگه قىستاپ يىسهڭالرمۇ بولىدۇ
 3990 %	 	'�^   .g$� L� ¢�/ �/ �� ¢�R0 $/ 8I90 B �D9�� "h) .i/ KZ �L� ) E[ n� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 3990
كېسهلدىن  مهككىگه چىقىشقا يهنى ھهجگه ئالدىراڭالر، چۈنكى، بېرىڭالر ئۆزىگه: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

يهنى ئۆلۈپ كهتسه، ياكى كېسهل بولۇپ قالسا، (ياكى ھاجهتتىن نېمىلهرنىڭ دۇچ كېلىدىغىنىنى بىلمهيدۇ، 
ياكى بىرهر ھادىسه يۈز بهرسه ياكى بىرهر ھاجهت چۈشۈپ، پۇل تۈگىسه ياكى ھۆكۈمهت چهكلىسه، ھهج 

  .ئهبۇ نۇئهيىم، بهيھهقى توپلىغان، ھهسهن) قىاللماي قالىدۇ
3991 )  ���� (  �$��	 �'t G9RD ¢'�	 .��6 G9  ) TR@�	 � GL	G \� �� �i� '�� (��� �     
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 3991

ك كۆپتۇر، ئهبۇ ھهۋزى كهۋسهرنىڭ قاچىلىرىنىڭ سانى خۇددى ئاسماندىكى يۇلتۇزالر سانىده: مۇنداق دېگهن 
  .بهكرى توپلىغان، سهھىھ، بۇ كىشى ئهبۇ داۋۇدنىڭ ئوغلىدۇر

 3992  ) ���� (  E� ~(�	 3	u  ) Q (.F{$  �   
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 3992

  .خهتىبۇلبهغداد توپلىغان، سهھىھ) پ ئىمان كهلتۈرىمىزبىز ئىشىنى(قهبره ئازابى ھهقتۇر، : مۇنداق دېگهن 
3993  ) ���� (  $[$��G � ®/� 3	u  ) P �� (90b0 �� �	9@  �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،يهزىيد ئابدۇلالھ ئىبنى . 3993
  .، تهبرانى، ھاكىم توپلىغان، سهھىھمۇشۇ دۇنيادا قىلىندىئۈممىتىمنىڭ ئازابى : دېگهنۋهسهللهم مۇنداق 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئابدۇلالھ ئىبنى يهزىيد . 3994

ۇ ئۈممهتنىڭ ئازابى مۇشۇ ھاياتىدا دۇنيادا ئۇالرنىڭ قوللىرىدا قىلىندى، ب: دېگهنئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق 
ھاكىم توپلىغان، سهھىھ، ئۆزئارا ئۇرۇشۇپ ياكى ئۆزى ئۆزىگه قىلىدۇ، ئۆزلىرى ئۆزلىرىنى ئازاباليدۇ، ئاخىرهتته 

  .ئىنشائالالھ.ئازاب يوقتۇر
 3995  ) ���� (Q9) $ 'g >5$/ f� $_*�@� M�[ � M��/	 >�u �	 &$< I$1�	 $_�) >� : p� $_�*�(, B L $_�*R�� >�� B

  ¢IA	 ²$FQ �/ >�D-) $_�*�,I� >�� B L $_�*�@� ) � �� ( �  ��	 �  ) G	�)A	 � vr<I	9�	 (M�0�[ \� �   
 رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر، ئهبۇ ھۈرهيره . 3995

بىر ئايال مۈشۈك توغرىسىدا ئۇنى ئاچ قېلىپ ئۆلگهنگه قهدهر سوالپ : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
قويۇپ، دوزاختا ئازابالندى، دوزاخقا كىرىپ كهتتى، ئالالھ ئۇ ئايالغا مۇنداق دېدى، سهن ئۇ مۈشۈككه تائام 

پ بهرمىدىڭ، قويۇۋهتكهن بولساڭ، بهرمىدىڭ، ئۇنى سوالپ قويۇپ، سۇغۇرۇپمۇ قويمىدىڭ، ئۇنى ھهم قويۇ
چۆپلىرىنىمۇ بولسا يېگهن بوالتتى، ئهھمهد، بهيھهقى، دارىقۇتنى توپلىغان،  –ئۇ مۈشۈك زېمىننىڭ ئوت 

  .سهھىھ
 3996  ) ���� (  ?�u� I$1�	 $� >@g') ¢IA	 ²$FQ �/ nD-�) ��,�5 X L !$/ f� �*r�I �[ � M��/	 >�u  ) �� (3$g �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، جابىر. 3996
بىر ئايال مۈشۈك توغرىسىدا ئازابالندى، ئۇ مۈشۈكنى ئۆلگهنگه قهدهر قويۇپ بهرمهي، يا : مۇنداق دېگهن 

هن بوالتتى، چۆپلىرىدىن يېگ –تائام، سۇ بهرمهي، باغالپ قويدى، قويۇۋهتكهن بولسا، زېمىننىڭ ئوت 
شۇنىڭ سهۋهبىدىن ئۇ ئايالغا دوزاخ ۋاجىپ بولدى، ئهھمهد توپلىغان، سهھىھ، ھايۋانالرغا ئوبدان 

  .قاراڭالر،مهنپهئهتىڭالردىن باشقا ساۋاب ياكى جازا باردۇر
 3997   �N<A	 �0�� ��) W�� |'*�¦ !�_Á f� \ ��  ) �� § (8I9@�	 .@� \�L O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ى ئابباس، ئهبۇ  ھهببهت ئىبن. 3997
مهن مىراج كېچىسى شۇنداق يۇقىرى ئۆرلىدىمكى، مۇستهۋادا ئاشكارا : ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

م، مهن ئۇ جايدا بولدۇم، يهنى ئالالھ تائاال ئۆزىگه اليق رهۋىشته ئۈستۈن بولغان  جايغىچه ئۆرلىدى
  .بۇخاىر، تهبرانى توپلىغان، سهھىھ) ئۇ ئهڭ يۇقىرى مهرتىۋه ئىدى(قهلهملهرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدىم،  

 3998  ) ���� (  4,'/ ²�RD ²�  ) E[ (N,�/ .�r  �� X$, �   
  ۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدسالىم ئىبنى ئهتىييه رهھمهھۇلال، ئهبۇ دهردائى . 3998

شۇمبا، ئازراق  –ئۆينى مۇسانىڭ ئۆيىدهكال شاخ : رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
بهيھهقى، ئىبنى )  چۈنكى، ئىش يهنى ئۆلۈم ئۇنىڭدىنمۇ تېزدۇر(ياغاچ بىلهنال سايىدىغىدهك سالساق بولدى، 

بانى ھهسهنگه ھهتتا سهھىھ لىيغهيرىگه نهججار توپلىغان، ئىمام سۇيۇتى زهئىپ دېگهن بولسىمۇ، ئهل
  .كۆتۈرۈلىدۇ دېگهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنئىبنى ئابباس . 3999
ماڭا بارلىق ئۈممهتلهر تهڭلهندى، مهن بهزى پهيغهمبهرنى بىر توپ جامائهت بىلهن : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

كۆردۈم، بهزى پهيغهمبهرنى بولسا، بىر ئىككى كىشى بىلهنال كۆردۈم، بهزى پهيغهمبهر بىلهن ھېچكىشى 
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) هنى ئۇنىڭ بىلهن بىرمۇ ئىمان ئېيتقان، ئهگهشكهن كىشى يوق ئىكهني(يوق،ئۇنى يالغۇزال كۆردۈم، 
تۇيۇقسىز ماڭا ناھايىتى چوڭ جامائهت كۆلهڭگىسى كۆرۈندى، مهن ئۇالرنى مېنىڭ ئۈممىتىممىكى دهپ گۇمان 
قىلىپ تۇرسام، ماڭا بۇ مۇسا ۋه ئۇنىڭ قهۋمى دېيىلدى، لېكىن، سهن ئاۋۇ ئۇپۇققا قارا دېيىلدى، مهن 

م، ناھايىتى چوڭ جامائهتلهر قارىسى ئىكهن، ماڭا بۇياقدىكى ئۇپۇققا قارا دېيىلدى، قارىسام ناگاھان قارىسا
بهكمۇ كۆپ جامائهت توپى ئىكهن، ئاندىن ماڭا مانا بۇ سېنىڭ ئۈممىتىڭ، ئۇالر بىلهن بىرگه جهننهتكه 

پا ئوقۇمايدۇ، ھهم ئوقۇمايدۇ، كىشى باردۇر، بۇ كىشىلهر ئايىتى شى 70000ھېسابسىز، ئازابىمىز كىرىدىغان 
شۇم پال ئالمايدۇ، پال قالدۇرمايدۇ، ئوتتا داغالپمۇ داۋامالشمايدۇ، ئۇالر پهقهت ھهممه ئىشلىرىدا رهببىگىال 

  .تهۋهككۈل قىلىدۇ، ئهھمهد، بهيھهقى توپلىغان، سهھىھ

 4000  ) ���� ($��� M6�D j[ 	Yh) .R2	 �'0 $_�) j�  ¢�R) �$0A	 j�  >�� >�() �	G', .*i� $_r,L � 	YZ L � : qu[ $/
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهنهس . 4000
 ماڭا بارلىق كۈنلهر تهڭلهندى، ماڭا شۇ كۈنلهر ئىچىده جۈمه كۈنى ئاالھىده تهڭلهندى،: مۇنداق دېگهن 

قارىسام ناگاھان ئۇ جۈمه كۈن ئاق، نۇرلۇق ئهينهكتهك بولۇپ، ناگاھان ئۇنىڭ قاپ ئوتتۇرىدا بىر تال قارا 
چېكىت تۇرىدۇ، مهن بۇ نېمه؟ دهپ سورىسام، بۇ ھېلىقى دۇئا ئىجابهت بولىدىغان بىر سائهت شۇدۇر 

  .دېيىلدى، تهبرانى ئهۋسهتته توپلىغان، سهھىھ

 4001  f� .12	 j�  >��  >0�I L $[�� �D$F`0 "� .�FQ H+�� >�R^) I$1�	 j�  >��  L $_)'r< �/ >�L$15 890 !G9/ '�
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ئهلهيھى ۋهسهللهم رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئۇمهر . 4001
ماڭا جهننهت تهڭلىنىپ كۆرسىتىلدى، ھهتتا مهن قولۇمنى سۇنسام، ئۇنىڭ ئۈزۈملىرىدىن : مۇنداق دېگهن 

ئااللىغىدهك يېقىنالشتۇرۇلدى، ماڭا دوۋزاخمۇ تهڭلهندى، مهن ئۇنىڭ ھارارىتىنىڭ سىلهرنى قورشىۋېلىشىدىن 
لالھنىڭ ئهلچىسنىڭ تۆگىسىنى ئوغرىلىۋالغان ئوغرىنى ئهنسىرهپ، پۈۋلهشكه باشلىدىم، مهن دوۋزخ ئىچىده ئا

كۆردۈم، بهنى دهئدهئنىڭ قېرىندىشىنىمۇ دوزاختا كۆردۈم، ئۇ ئىلمهك ھاسا بىلهن ئوغرىلۇق قىالتتى، 
ھاجىالرنىڭ نهرسىسىنى ئوغرىاليتتى ، ئاشكارا بولۇپ قالسا بۇنى مهن بىلمهپتىمهن، بۇ ھاسامنىڭ ئىشى دهپ 

ا بولمىسا ئوغرىاليتتى ، مهن يهنه دوزاختا ئېگىز ، قارا تهنلىك بىر ئايالنىڭ مۈشۈك قۇتۇالتتى، ئاشكار
توغرىسىدا ئازابالنغىنىنى كۆردۈم، بۇ ئايال ئۇ مۈشۈكنى تائام بهرمهي سۇمۇ بهرمهي، يا قويۇپ بهرمهي ئۆلۈپ 

پ ھايات قاالتتى، بۇ چۆپلىرىنى يه –كهتكىچه باغالپ قويغان ئىدى، قويۇپ بهرگهن بولسا، زېمىننىڭ ئوت 
ئايال شۇ سهۋهبدىن دوزاختا ئازابلىنىپتۇ، ھهقىقهتهن كۈن بىلهن ئاي بىرهر كىشىنىڭ ئۆلۈمى ياكى ھاياتى 
ئۈچۈن تۇتۇلمايدۇ، لېكىن، ئۇ ئىككىسى ئالالھنىڭ بارلىق بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان، مۆجىزه، ئاالمهتتۇر، 

توسۇپ نامازغا ئالدىراڭالر، سهدىقه قىلىڭالر، نهسهئى  ئۇالرنىڭ بىرسى تۇتۇلسا، ئالالھنى ئهسلهشكه،
  .توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  ىۋايهت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رئهنهس . 4002
ماڭا باياتىن جهننهت بىلهن دوزاخ مۇشۇ تامنىڭ توغرىسىدا، مۇشۇ تام توغرىسىغا : مۇنداق دېگهن 

تهڭلهنگهندهك تهڭلهندى، مهن ياخشىلىق، يامانلىق توغرىسىدا بۈگۈنكىدهك كۈننى كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم، 
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. ن بىلگهننى بىلگهن بولساڭالر، ئاز كۈلۈپ، كۆپ يىغاليتتىڭالر، مۇسلىم توپلىغان، سهھىھئهگهر سىلهر مه
رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم ھهممىنى بىزگه بىلدۈردى، ئىلىمنى ھهرگىز يوشۇرمايتتى، بىز 

ئاز كۈلۈپ، كۆپ ئهمدى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم بىلگهننى بىلدۇق، يهنه نېمه ئۈچۈن 
يىغلىمايمىز؟ كۆرگهن بولساڭالر دېمىدى، بىلگهن بولساڭالر دېدى، يوشۇرمىدى، بىز بىلدۇق، ھهزهر 

  .قىاليلى، تهقۋالىققا تېرىشايلى
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ زهر . 4003

يامان بارلىق ئهمهللىرى بىلهن تهڭلهندى، مهن ئۇالرنىڭ  –ماڭا ئۈممىتىم، ياخشى : مۇنداق دېگهن 
رىدا يولدىن ئهزىيهتنى ئېلىۋېتىشنى كۆردۈم، بۇمۇ ياخشى ئهمهل ئهمهللىرىنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىنىڭ قاتا

مهن مهسجىد ئىچىده كۆمۈلمهي قالغان بهلغهم، تۈكۈرۈكنى ) چۈنكى بۇ، ئىماننىڭ بىر شاخچىسىدۇر(ئىكهن، 
  .ئۇالرنىڭ يامان ئهمهللىرىنىڭ قاتارىدا كۆردۈم، مۇسلىم، ئهھمهد، ئىبنى ماجه توپلىغان، سهھىھ
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 4004 

ماڭا بارلىق پهيغهمبهرلهر تهڭلهندى، ناگاھان مۇسا ئهلهيھىسساالم شهنۇئهت ئهرلىرىگه : مۇنداق دېگهن 
قا ئوخشاپ كېتىدىكهن، ئوخشاش كىشى ئىكهن، مهريهم ئوغلى ئهيسانى كۆردۈم، ئۇ ئۇرۋهت ئىبنى مهسئۇد

ئىبراھىمنى كۆردۈم، ناگاھان ئۇ سهن كۆرگهن كىشىلهر ئىچىده ساھىبىڭالرغا يهنى ماڭا ئوخشاپ كېتىدۇ، 
جىبرىئىلنى كۆردۈم،  ئۇ مهن كۆرگهن كىشىلهر ئىچىده دىھيهتۇلكهلبىگه ئوخشاپ كېتىدۇ، يهنى بۇ ئىنسان 

  .ھىھسۈرىتى ئىدى، مۇسلىم بىلهن تىرمىزى توپلىغان، سه
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،جابىر . 4005

ئاراپات تېغىنىڭ ھهممه يېرى ۋوقۇف قىلىدىغان يهنى ئالالھنى ئهسلهپ تۇرىدىغان جايدۇر، : مۇنداق دېگهن 
  .هھىھنهسهئى توپلىغان، س

 4006  ) ���� (  ��1/ $_�D ¿/ L ��; �r� �  	'R+5I	 L �<'/ $_�D .+�Gb/ L .��  �r� �  	'R+5I	 L �<'/ $_�D .)� 
 ) �� (O$@  ��	 �   

رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئىبنى ئابباس . 4006
تېغىنىڭ ھهممه جايلىرى ۋوقۇف قىلىپ تۇرىدىغان جايدۇر، بهتنى ئهرنهت  ئاراپات: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

دېگهن جايدىن كۆتۈرۈلۈپ كۆچۈڭالر، مۇزدهلىفه تېغىنىڭ ھهممه يېرى ۋوقۇف قىلىپ تۇرىدىغان جايدۇر، 
بهتنى مۇھهسسهر دېگهن جايدىن كۆتۈرۈلۈڭالر، مىنا تېغى ھهممه يېرى قۇربانلىق بوغۇزاليدىغان جايدۇر، 

  .رانى توپلىغان، سهھىھتهب
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئهبۇ دهردائى . 4007
چۆپلهر بىلهنال  –هلله ئۆيىدهك ئۇششاق بادرا ياغاچ، ئوت ئۆينى مۇسانىڭ چ: ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 

سېلىڭالر، ئىش يهنى ئۆلۈم ئۇنىڭدىنمۇ تېزراق يېتىپ كېلىدۇ، يهنى شۇ ئۆي خاراب بولۇشدىن بۇرۇن ئۆلۈم 
يېتىپ كېتىلىدۇ، ئىبنى نهججار توپلىغان، ھهسهن دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلىدۇ، بۇ ھهدىس بهيھهقى توپلىغان 
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  .ته ئۆتتىھهدىس – 3998
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  ت قىلىنىدۇكى،رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهئهسما بىتى يهزىيد . 4008

كىشى ئهھلى ئايالى بىلهن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا بولىدىغان يۈز بهرگهن ئىشالرنى : ۋهسهللهم مۇنداق دېگهن 
سۆزلهپ بېرىشى مۇمكىن، ياكى ئايالى ئېرى بىلهن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا يۈز بهرگهن ئىشالرنى يهنى مهخپىي 

سېلىشى مۇمكىن، ھهرگىز ئۇنداق قىلماڭالر، ئاراڭالردىكى بۇ مهخپىي سۆزلهرنى جىنسى ئىشلىرىنى سۆزلهپ 
دېمهڭالر ، ھهقىقهتهن شۇنداق قىلىشنىڭ مىسالى بىر شهيتان يول ئۈستىده يهنه بىر چىشى شهيتانغا 

يالالر ئا –ئۇچرىشىپ، شۇ جايىدىال بىلله بولۇپ ئۇنى بېسىۋالىدۇ، كىشىلهر تاماشا قىلىپ قاراپ تۇرىدۇ، ئهر 
تهبرانى ) بۇ قاتتىق چهكلىنىدۇ(ئارىسىدىكى مهخپى سۆزلهرنى سۆزلهپ يۈرۈش ئهنه شۇنىڭغا ئوخشايدۇ، 

  .توپلىغان، ھهسهن
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم  رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ئائىشه . 4009

 -1). بۇالر بىزگىمۇ سۈننهتتۇر(ئىش باردۇر،  10بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ سۈننهتلىرىدىن : مۇنداق دېگهن 
ئاغىزى بۇرنىغا سۇ  - 4مىسۋاك سېلىش،  -3، تولۇق قويۇش، ساقالنى كامىل - 2بۇرۇتنى قىرقىپ تۇرۇش، 

بارماقالرنىڭ بوغۇملىرىنى قاتلىشىپ، تۈرۈلۈپ قالغان جايالرنى  -6تىرناقالرنى ئېلىپ تۇرۇش،  -5ئېلىش، 
راۋىي ( - 10ئىستىجا قىلىش،  - 9پاكىز تازىالش،  –ئهۋرهتنى پاك  -8قولتۇق تۈكنى تازىالش،  -7يۇيۇش، 

ن بولۇپ، ئاغىزىغا سۇ ئېلىش دېگهن بهزىلهر باشقا سهھىھ ھهدىسلهر بىلهن دهلىللهپ خهتنه ئۇنتۇپ قالغا
بۇ ھهدىسنى مۇسلىم تاھارهتته، ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، نهسهئى، تىرمىزىالر ) قىلىش دېگهن 

  .توپلىغان، سهھىھ
ال ۋاجىپ دېگهن ، بهزىلهر كۈچلۈك بىر قىسىم ئالىمالر رهببىم بۇيرۇدى دېگهن ، ھهدىسنى دهلىللهپ ساق

سۈننهت دېگهن ، بۇ ھهدىسده سۈننهت دېيىلگهن، ئۇسهيمىيىن رهھمهھۇلال، ساقالنى ئۆزرىسىز دائىم 
  .ئالدۇرغان كىشى پاسىق دېگهن 
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رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى  رهزىيهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،سهئىد ئىبنى زهيىد . 4010
  .كىشى جهننهتته بولىدۇ -10: اق دېگهن ۋهسهللهم مۇند

  .پهيغهمبهر جهننهتته يهنى رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم. 1
تهلھه . 6ئهلى جهننهتته، . 5ئوسمان جهننهتته، . 4ئۇمهر جهننهتته، . 3ئهبۇ بهكرى جهننهتته، . 2

ئابدۇراھمان ئىبنى ئهۋف . 9جهننهتته،   سهئىد ئىبنى مالىك. 8زۇبهيىر ئىبنى ئهۋام جهننهتته،. 7جهننهتته، 
يهنى مۇشۇالر جهننهتكه كىرىدۇ دهپ ھايات چاغدىال (سهئىد ئىبنى زهيىد جهننهتته بولىدۇ،  -10جهننهتته، 

خۇش بېشارهت بېرىلگهن، بهزى خاتىرىده رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمدىن باشقا ئون كىشىدۇر، 
ه ئىبنى جهرراھدۇر، يۇقىرىدا ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ئونىنچىسى دىيىلگهن ھهدىس ئۇالرنىڭ بىر ئهبۇ ئۇبهيد

بىالل، : ئايال ساھابىلهرغا جهننهت بىلهن بېشارهت بېرىلگهن، مهسىلهن –ئۆتتى، بۇالردىن باشقا نۇرغۇن ئهر 
ۋۇد، ئىبنى ، بۇ ھهدىسنى ئهھمهد، ئهبۇ دا)ھۈسهيىندهك –غۇمهيسا رهزىيهلالھۇ ئهنھۇمالردهك، ھهسهن 

  .ماجه، زىيائۇلمهقدهسى توپلىغان، سهھىھ
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دېگهن بۇ كىتابىنىڭ بىرىنچى قىسمىنى مۇشۇ سهھىھ ھهدىس بىلهن » سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى«مهن 
ئاخىرالشتۇرۇشنى، شۇنداقال ئىككىنچى قىسمىغىمۇ مۇشۇ سهھىھ ھهدىس بىلهن كىرىشنى ياخشى كۆردۈم، 

ىسى جهننهتكه تۇنجى بولۇپ پهقهت رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى چۈنكى، بۇ كىتابنىڭ بىرىنچى ھهد
ۋهسهللهمنىڭال كىرگهنلىكى بىلهن باشالنغان، مانا ھازىر بۇ سهھىھ ھهدىسته، رهسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم بىلهن بىرگه ئون كىشى قوشۇلۇپ جهننهتكه كىرىش سهھىھ ھهدىسى بىلهن ئاخىرالشتى، خۇش 

! ت بىلهن ئاخىرالشتى، ئالالھ تائاال بىزلهرنى ئهنه شۇالرغا ئوخشاش جهننهت ئهھلىدىن قىلسۇن، ئامىنبېشاره
  ئهبۇ مۇھهممهد

  كۈنى، چاھارشهنبه 2ئاينىڭ  – 8يىل  – 2006

ئالالھ خالىسا، سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمىنىڭ ئىككىنچى قىسمىده كۆرۈشهيلى، ئالالھقا ئامانهت، 
  .هرهھمهتۇلالھى ۋهبهرهكاتۇھۇئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋ
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