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ى  ساجىيە ئىسالم تەتقىقات مەركىى

 

  

ئالـدى بىلەن سـىزنىڭ سـاجىيە ئىسـام تەتقىقات مەركىزى نەشـر 
قىلغـان ئەسـەرلەرنى تاللىغىنىڭىزغـا كۆپتىن - كۆپ رەھمـەت ئېيتىمىز، 
تەتقىقـات مەركىـزى  ئىسـام  ئالاھدىـن سـاجىيە  قادىـر  ھەممىگـە 
نـەپ  ئارقىلىـق ھەممىمىزگـە  ئەسـەرلەر  قىلىنغـان  نەشـر  تەرىپىدىـن 

يەتكۈزۈشـىنى ۋە قوبـۇل قىلىشـىنى سـەمىمىيلىك بىلـەن تىلەيمىـز. 

قولىڭىزدىكـى بۇ كىتـاب قارىيار ۋە قىرائەتنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى، 
ھەققىدىكـى  مەسـىلىلەر  مۇناسـىۋەتلىك  قىرائەتكـە  ۋە  پەزىلەتلىـرى 
قىممەتلىـك مەزمۇنارنى ئـۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، ئىمـام نەۋەۋىينىڭ 
ئەلەيھـى  سـەللەلاھۇ  رەسـۇلۇلاھ  ۋە  خەزىنىلىرىنىـڭ  قىممەتلىـك 

ۋەسـەللەم دۇئـا قىلغـان »شـام بەرىكەتلىرى«نىڭ جۈملىسـىدىندۇر.

نىشـانىمىز   - مەقسـەت  تارقىتىشـتىكى  تـوردا  ئەسـەرلىرىمىزنى 
توردىكـى ئۇيغۇرچـە دىنىي مەزمۇنارنى بېيىتىش، شـۇنداقا ئېھتىياجلىق 
كىشـىلەرنىڭ ئۇنى ھەر ۋاقىت توردىن چۈشـۈرۈپ پايدىلىنىشـى ئۈچۈندۇر.

تەتقىقـات  ئىسـام  سـاجىيە  ھوقۇقـى  نەشـر  ئەسـەرلىرىمىزنىڭ 
مەركىزىگە تەۋە، قىسـمەن ياكـى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىش، ياكى سـودا تور 
بېكەتلىرىگـە خالىغانچـە قايتـا يولاش ھەمـدە مەركەزنىڭ لوگوسـىنى 

قىلىنىدۇ. ئۆچۈرۈۋېتىـش مەنئـى 

بولغانـار  چۈشـۈرمەكچى  ۋە  ھەمبەھىرلىگۈچـى  كىتابلىرىمىزنـى 
ئۇالنمىسـى:    ئەسـلىي  ئادرېسـىمىزنىڭ  توربـەت  ئۈچـۈن 

www.saciye.biz.com
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ىياىى « دارۇل مىنھاج»مەزكۇر كىتاب  ى - 1ىىل نەشر قىلغان ي - 2011نەشر  نەشر

  قىلىندى. رجىمە ۋە نەشر باسمىسىغا ئاساسەن تە - 2
 

 ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋى  

 

 ائىدىلىرىق - بقارىيالرنىڭ ئەدە
 

: ئاتاۋۇلالھ سەئىد  ئەرەبچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى
 

ي آداب حملة القرآن
 التبيان ف 

ف الدين النوويلإلمام  ي زكريا يحي بن شر  محي الدين أب 

 ترجمه إىل األويغورية: عطاء هللا سعيد
 

 

 

 

: ساجىيەن ى ەشر قىلغۇچى  ئىسالم تەتقىقات مەركىى

 مەسئۇل مۇھەررىرى: دوكتور ئابدۇلئەزىز رەھمەتۇلالھ

 مۇقاۋا اليىھىلىگۈچى ۋە بەتچىك: مۇھەممەد سابى مۇھەممەد
 

 ئاي. ئىستانبۇل - 10 يىل - 2020

 saciyeder@gmail.comئاالقىلىشىش ئادرېىس: 
 

ىنەشر ھوقۇقى   تەۋەە گساجىيە ئىسالم تەتقىقات مەركىى

 ئورۇن ياىك شەخسنىڭ خالىغانچە كۆپەيتىپ تارقىتىشىغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ ھەرقانداق
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 مۇندەرىجە

 
 

 1 .................................................................................... مۇندەرىجە

 9 ......................................................................... ئوقۇرمەنلەر سەمىگە

 13 .................................................. كىتابتا ئۇچرايدىغان بەزى ئاتالغۇالر

ىياب  »  15 ............................................... نىڭ سۆزى«دارۇل مىنھاج نەشر

 19 .........................................................ئىمام نەۋەۋىينىڭ تەرجىمىھاىل

 29 ........................................ كىتابنىڭ قوليازما نۇسخىلرىىدىن ئۆرنەكلەر

 33 ................................................................................. مۇقەددىمە

 37 ............................................................................... برىىنحى باب

 37 .................... قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ ۋە قارىيالرنىڭ پەزىلىت  توغرىسىدا

 41 ............................................................................ ئىككىنحى باب

 41 ............. قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ باشقا زىكرىلەردىن ئەۋزەللىىك توغرىسىدا

 43 ............................................................................. ئۈچىنحى باب

ىشننننننننىڭ چەكلىنىدىغانلىق   قارىيالرنىڭ ھۆرمەتلىنىدىغانلىق  ۋە ئۇالرغا ئەزىيەت برىر
 43 ................................................................................... توغرىسىدا

 45 .............................................................................. تۆتىنحى باب

 45 .. قائىدىلەر -قۇرئان ئۆگەتكۈچى ۋە ئۆگەنگۈچىلەردە بولۇشقا تېگىشلىك ئەدەب 

 45 ......................................................................................... ئىخالس قىلىش
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ىلمەسلىك  47 .................................................................................. دۇنياغا بىر

 48 ........................ ئىلىم ئۆگىتىش نىيىتىدىكىلەر ھەزەر ئەيلەشكە تېگىشلىك ئىشالر

 49 ............................................................ قۇرئان ئۆگەتكۈچىلەرنىڭ ئەخالقلىى

 49 ......................... مۇئەللىم قۇرئان ئۆگەنگۈچىلەرگە ياخىسر مۇئامىلە قىلىىسر الزىم

 50 ............ مۇئەللىم قۇرئان ئۆگەنگۈچىلەرگە كۆيۈنۈشر ۋە ئۇالرىى ھۆرمەتلىىسر الزىم

 51 . ئەخالققا ئىگە قىلىپ تەربىيىلىىسر الزىم -مۇئەللىم ئوقۇغۇچىالرىى گۈزەل ئەدەب 

 52 ............................................................................ ئىلىم ئۆگىتىشنىڭ ھۆكىم

غىى بولۇشر الزىممۇئەللىم ئوقۇغۇچىلىىغا ئ  52 .......................... ىلىم ئۆگىتىشتە قىى

ىش الزىم  53 ..... ئوقۇغۇچىالرغا كۆڭۈل بۆلۈش، ئۇالرغا رەت تەرتىنى بويىچە دەرس بىر

 53 ................................................................................. ئۆگەنگۈچىنىڭ نىيىنى 

 53 ............................................................................... مۇئەللىمنىڭ ئەدەبلىى

 54 .................................................................. ئىلىمنىڭ ھۆرمىتىنى قىلىش الزىم

 54 ....................................................................  كەڭرى تۈزۈشئىلىم سورۇنىنى 

 54 ......................................................................... ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئەدەبلىى

 55 .......................... الياقەتلىك مۇئەللىمدە ئوقۇش ۋە ئۇىى ھۆرمەتلەش توغرىسىدا

 56 .............................................................. ئىلىم سورۇنىغا كىىشنىڭ ئەدەبلىى

 57 ...................................... ئوقۇغۇچىنىڭ ساۋاقداشلىى بىلەن بولغان ئەدەبلىى

 ۋە ئىلىم ئۆگىنىشنىڭ جاپالىىغا سەۋر مۇناسىپ ۋاقتىنى تاللىىسر ئۇستازىنىڭ ئەڭ 
 57 ............................................................................................ قىلىىسر الزىم

غىى بولۇش توغرىسىدا  58 ................................................................ ئىلىمگە قىى

ىش ۋە ھەسننننننننننننننننەت قىلمنننننناسننننننننننننننننلى ، ئۆزىگە تەمەننننننننا دەرسنننننننننننننننننى ئەتىگەن ئوقۇ  بىر 
 59 .............................................................................................. قويماسلى 

 61 ............................................................................. بەشىنحى باب

 61 ......................................... توغرىسىدا ئەخالقلرىى -قارىيالرنىڭ ئەدەب 
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قىلىۋېلىشتىى ھەزەر ئەيلەش ۋە قۇرئان ئۆگىتىشكە  ۋاسىتىىسقۇرئاننى تىىكچىلىكنىڭ 
 62 ................................................................ ھەق ئېلىشنىڭ ھۆكىم توغرىسىدا

 64 ............................................... قۇرئاننى قەرەللىك تامامال  تۇرۇش توغرىسىدا

 69 ...................................................... كېچىدە قۇرئان ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇش

 71 ..................... قۇرئاننى تەكرار قىلىپ تۇرۇش ۋە ئۇنتۇ  قېلىشتىى ھەزەر ئەيلەش

 72 .... كۈندىلىك تىالۋەت ۋەزىپىسىنى ئۇخال  قېلىپ ئوقۇيالمىغان كىشىنىڭ ئەھۋاىل

 75 .............................................................................. ئالتىنحى باب

 75 ............................................ قائىدىلرىى توغرىسىدا -قرىائەتنىڭ ئەدەب 

 75 ....................... قۇرئان تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن مىسۋاك ئىشلىتىش مۇستەھەپتۇر

 76 ............................................................. تاھارەتسىى قۇرئان ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

 78 ........................................................ قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن تەيەممۇم قىلىش

 79 .......................................................... قۇرئان ئوقۇيدىغان ئورۇنالر توغرىسىدا

 81 ....................... غاندا قىبلىگە ئالدىنى قىلىش ۋە ئولتۇرۇشنىڭ ئۇسۇىلقۇرئان ئوقۇ 

 82 .................... قۇرئان ئوقۇشتىى بۇرۇن شەيتاندىن پاناھ تىلەشنىڭ مۇستەھەپلىىك

 82 .... بۇرۇن ﴿بىسمىلالھىراھمانىرەھىيم﴾ دېيىش توغرىسىدا ھەرسۈرىنى ئوقۇشتىى 

 83 ...................... قۇرئان ئوقۇغاندا مەنىسىنى تەپەككۇر قىلىپ خۇشۇ بىلەن ئوقۇش

 84 ......... ىلىش ئۈچۈن بى ئايەتنى تەكرارالشنىڭ مۇستەھەپلىىكمەنىسىنى تەپەككۇر ق

 85 .................................................... قۇرئاننى يىغال  تۇرۇ  ئوقۇش توغرىسىدا

 87 .............................................. ىكبىلەن ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلى قۇرئاننى تەرتىل

مەزمۇنىغا قارا  مۇناسنننىۋەتلىك ئايەتلەرىى ئوقۇغاندا تەسنننيىى ئ يتىش، پاناھلى  تىلەش 
 88 .................................................................. ۋە دۇئا قىلىشنىڭ مۇستەھەپلىىك

 89 .................. ردىن سادىر بولىدىغان بەزى سەۋەنلىكلەردىن ساقلىنىشبىپەرۋا قارىيال

 91 ....................................... قۇرئاننى ئەرەب تىلىدىن باشقا تىلدا ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

 91 .... قىائەتلەر بىلەن قۇرئان ئوقۇشنىڭ ھۆكىم( مىغانمەشھۇر بول)مۇتەۋاتى ۋە شاز 
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 92 .........................................بى قىائەتتىى يەنە بى قىائەتكە يۆتكىلىشنىڭ ھۆكىم

 92 ............................................  بويىچە ئوقۇشقۇرئاننى سۈرىلەرنىڭ رەت تەرتىنى 

 94 ........................................................ غا قارا  ئوقۇشنىڭ ئەۋزەللىىك«قۇرئان»

توپلىشننننننننننننننىننننننپ قۇرئننننننان ئوقۇشنننننننننننننننىننننننڭ مۇسننننننننننننننتەھەپلىىك، جننننننامننننننائەت ئىچىنننننندىىك قۇرئننننننان 
ڭ، تىڭشننىغۇچىالرنىڭ، ئۇالرىى قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن توپلىغان، قۇرئان ئوقۇغۇچىالرنى

ىقتۇرغان ۋە تەكلىپ قىلغان كىشىلەرنىڭ پەزىلىنى   95 ............................ ئوقۇشقا قىى

 97 ....................................................................... قۇرئاننى ئايالندۇرۇ  ئوقۇش

 97 ..................................................................... قۇرئاننى ئۈنلۈك ئاۋازدا ئوقۇش

 100 ........................................ قۇرئاننى چىايلى  ئاۋازدا ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك

 102 .................... ائەت قىلدۇرۇشنىڭ مۇستەھەپلىىكئاۋازى چىايلى  كىشىلەرىى قى 

 103 .............................. قىائەتنى باشلىغان ۋە توختاتقاندا مەنىسىنى ئاساس قىلىش

 104 ................................................ قۇرئان ئوقۇش مەكروھ بولىدىغان ئەھۋالالر

 106 ........................................ تىالۋەت ئىشىدا چەكلىنىدىغان بى قىسىم بىدئەتلەر

 106 ...................................... دۇچ كېلىپ قالىدىغان بى قىسىم ئاالھىدە مەسىلىلەر

 108 .................... سۆز قاتارىدا ئوقۇشنىڭ ھۆكىم -قۇرئان ئايەتلىىنى ئادەتتىىك گە  

 109 ............................................... قىائەتنى ئۈزۈ ، توختاشقا بولىدىغان ئىشالر

 110 ... ئۆلىماالرغا، پەزىلەتلىك، سالىى كىشىلەرگە ئورنىدىن تۇرۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك

 111 .............................................. نامازدىىك قىائەتكە ئاالقىدار مۇھىم مەسىلىلەر

 113 .............................................. بى رەكئەتتە بى قانچە سۈرە ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

 114 ........................................ نامازدا ئۈنلۈك ۋە ئۈنسىى قىائەت قىلىشنىڭ ھۆكىم

 115 .......... امازالردا ئىمام يەڭگىل توختايدىغان ئورۇنالرئۈنلۈك قىائەت قىلىنىدىغان ن

ى »  116 .......................................... نىڭ مەنىىس ۋە مۇناسىۋەتلىك ئەھكامالر«آمى 

 118 .................................................................. تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ھۆكىم

 119 ....................................................... سەجدە ئايەتلىىنىڭ ساىى ۋە ئورۇنلىى

 

 

 121 ................................... تىالۋەت سەجدىسىنىڭ دۇرۇس بولۇشىنىڭ شەرتلىى

نننامننازدا سننننننننننننننەجنندە قىلىش كەسننننننننننننننكىى ۋاجىننپ بولمىغننان ئننايەتلەرىى ئوقۇغنناننندا سننننننننننننننەجنندە 
 122 ..................................................................................... قىلىشنىڭ ھۆكىم

 123 ...................................................... تىالۋەت سەجدىىس قىلىدىغان كىشىلەر

 124 ...................................................... جدە ئايىنى بار جاينىال تالال  ئوقۇشسە

 124 ............................... نامازدىىك تىالۋەت سەجدىسىگە مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈملەر

 125 .................................................................... تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ۋاقنى 

 126 ................................................. سەجدە ئايەتلىىنى تەكرار ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

 127 .................... ئۇالغقا مىنگەن كىشىنىڭ تىالۋەت سەجدىىس قىلىشىنىڭ ھۆكىم

 127 ............. سەجدە ئايىتىنى نامازدا ئۆز ئورنىدىن باشقا ئورۇنالردا ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

 127 .......................... سەجدە ئايىتىنى ئەرەب تىلىدىن باشقا تىلدا ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

بىلەن ئاڭلىغۇچىنىڭ سەجدىسىنىڭ  سەجدىىسسەجدە ئايىتىنى تىالۋەت قىلغۇچىنىڭ 
 128 ................................................................................. مۇناسىۋىنى يوقلۇقى 

 128 ............................................... ئىمامنىڭ سەجدە ئايىتىنى ئوقۇشىنىڭ ھۆكىم

 128 ......... ناماز ئوقۇش چەكلەنگەن ۋاقىتالردا تىالۋەت سەجدىىس قىلىشنىڭ ھۆكىم
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 133 ................................... قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن ئەڭ ئەۋزەل ۋاقىتالر توغرىسىدا

 134 ....................... لغان قارى  قانداق قىلىدۇ؟قىائەتتە ئاخىىنى تاپالماي توختا  قا
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 141 ........................................................................... يەتتىنحى باب

بننارلىئ ئىنسننننننننننننننانالرنىننڭ قۇرئننانغننا قننارىتننا دىققەت قىلىشننننننننننننقننا تېگىشننننننننننننلىننك ئەدەبلرىى 
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 160 .................................................................................... قويۇشنىڭ ھۆكىم

ىشنىڭ ھۆكىم ى ىش ۋە تامغا يىر ى  161 ......................... قۇرئاننى ناپاك نەرسىلەر بىلەن يىر

 161 ............................................. ىپلىقى قۇرئاننى ھۆرمەتلەش ۋە قوغداشنىڭ ۋاج
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 165 ........................... بەدىنىدە نىجاسەت بار كىشىنىڭ قۇرئاننى تۇتۇشىنىڭ ھۆكىم
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 169 .............................................................................. ئونىنحى باب

كىتابنىڭ ئەرەبچە نۇسننخىسننىدا كەلبەن برى قىسننىم ئىسننىم ۋە سننۆزلۈكلەرنىڭ توغرا 
 169 .................................................................. ئوقۇلۇشر ۋە مەنىلرىى

 183 .................................................................................... خاتىمە

 185 ....................................................... كىتابتا تىلغا ئېلىنغان شەخسلەر



7

ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

 156 ......................................................... مېيىتنىڭ ي نىدا ئوقۇلىدىغان سۈرىلەر

 159 ......................................................................... توققۇزىنحى باب

ىلىشر ۋە مۇسھەفنىڭ ھۆرمەتلىنىدىغانلىق  توغرىسىدا«قۇرئان»  159 ..... نىڭ يرىر 

ىش ۋە ئۇنىڭغننننا چېكىننننت، زىر، زەۋەر، پەش قنننناتننننا«قۇرئننننان كەرىم» ى رلى  بەلگىلەرىى ىى يىر
 160 .................................................................................... قويۇشنىڭ ھۆكىم

ىشنىڭ ھۆكىم ى ىش ۋە تامغا يىر ى  161 ......................... قۇرئاننى ناپاك نەرسىلەر بىلەن يىر

 161 ............................................. ىپلىقى قۇرئاننى ھۆرمەتلەش ۋە قوغداشنىڭ ۋاج

قننۇرئننننننناننننى ئننۆزى بىننلەن بىگە ئننېننلىنننننننپ دۈشنننننننننننننننمەن زېننمىنننىننغنننننننا سننننننننننننننەپەر قىننلىننش، زىننمننمن  
غا قۇرئان س تىش، ساراڭ كىشىنىڭ ( مۇسۇلمانالر دۆلىتىدىىك مۇسۇلمان ئەمەس پۇقرا)
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 ئوقۇرمەنلەر سەمىگە

 

     ﷽ 

 ! وقۇرمەنھۆرمەتلىك ئ
 

 االملىىمىى س دۇئا ۋە! جىىم ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھقا خاستۇر
ئالالھنىڭ ئەلچىىس مۇھەممەد مۇستافا سەەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللمگە، ئۇنىڭ 

 ئەگەشكەنلەرگە ۋە ئەسھابىغا، شۇنداقال تا قىيامەتكىچە ئۇنىڭ توغرا يولىغا ئىلىسىگەئا
 !بولسۇن

 ياراتقان﴿ ئەلەيھىسساالمغاپەيغەمبىىمىى مۇھەممەد  «قۇرئان كەرىم»
دېگەن بۇيرۇق بىلەن نازىل بولۇشقا  (1ئەلەق: )﴾ىسىم بىلەن ئوقۇئ پەرۋەردىگارىڭنىڭ

يىل جەريانىدا تولۇق تامامالنغان ئىالھن  كىتابتۇر. ئۇ ھەرقانداق  23باشلىغان ۋە 
، تاىك قىيامەتكىچە ئالالھ تائاال  ئۆزگەرتىلىش ياىك بۇرمىلىنىشالردىن خالن 

نىڭ ئەڭ قوغداشقا كاپالەتلىك قىلغان سا  ۋەھىيدۇر. شۇندا قال ئۇ پەيغەمبىىمىى
، ئەقىدە،  ىىس، ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنى تۈزەيدىغان ھايات قانۇىى كاتتا مۆجىى

 ۋە ئەخالق، ئىبادەت، مۇئامىلە قاتارلى  ھەرقايىس ساهەلەردە ي تەكچى رەھبەر 
 .ساماۋى دەستۇردۇر

دىن «مقۇرئان كەرى»ئۇنىڭ ساماۋىيلىقىنىڭ يارقىى ئىپادىىس شۇىك، يەر يۈزىدە 
باشقا سا  ۋەھن  ياىك ئىالھن  كىتاب دېيىشكە يارايدىغان بىەر كىتابنى ت پىش 

، جانابن  ئالالھ قۇرئاننىڭ بېشىدىال  بۇ كىتابتا ھېچ ﴿مۇمكىى ئەمەس. بۇ سەۋەبتىى
 دېيىش ئارقىلى  بۇ ھەقتە ھەرقانداق بى ئېھتىماللىققا يول (2بەقەرە: )﴾شەك يوق
 قويمىغان. 

 ىتاب ئالالھنىڭ سۆزىدىن باشقا ھېچبى مەۋجۇداتنىڭ سۆزىدەرۋەقە، بۇ ك
ئارىلىشىپ قالغان ياىك پىكرىنىڭ تەسىىگە ئۇچرا  قالغان ئەمەس، بەلىك ئۆزى 

 ئۇ بىباھا كىتابتۇر. ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ، ئارقىسىدىنمۇ )يەب  ﴿ھەققىدە ئ يتقىنىدەك 
، ھېچقايش تەرىپىدىن( باتىل يۈزلەنمەيدۇ، ئۇ ھېكمەت بى لەن ئىش قىلغۇچى

 كىتابتۇر.   (42 - 41فۇسسىلەت: )﴾مەدھىيەگە اليىئ زات تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان
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ئالالھ تائاالنىڭ بىىگە نازىل قىلىپ بەرگەن ھىدايەت   «قۇرئان كەرىم»دېمەك 
كىتاىى ۋە بىىگە تاشال  بەرگەن قۇتقۇزۇش ئارغامچىىس بولغاچقا، ئۇنىڭغا چىڭ 

ىشىدۇ. شۇڭا، ئېسىلغان ۋە ئەمەل قىل  نىڭ«قۇرئان كەرىم»غانالر نىجاتلىققا ئىر
مەزمۇنىنى ئۆگىنىش ۋە ئۇىى باشقىالرغا ئۆگىتىش ھەربى مۇسۇلمان ئۈچۈن ئەڭ 

 .ئەۋزەل ئىبادەتتۇر

كىتابتا   ناملى « سەھىھۇل بۇخارى  »قۇرئاندىن قالسا ئەڭ سەھىى كىتاب بولغان 
 ياخشىلىىڭالرسىلەرنىڭ » :ەيھىسساالمنىڭپەيغەمبەر ئەل ئىمام بۇخارى  رىۋايەت قىلغان

دېگەن سۆزىمۇ قۇرئاننىڭ ئەقىدە،  (1)«قۇرئان ئۆگەنگەن ۋە ئۆگەتكەن كىشىلەردۇر
 . ۋە ئۆگىتىشنى كۆرسىتىدۇئۆگىنىش ئەھكام ۋە بارلى  مەزمۇنلىىنى 

 ئەلۋەتتە، قۇرئاننى ئۆگىنىش، تىالۋەت قىلىش، يادالش ۋە توغرا تىالۋەت
 ىشمۇ ئەۋزەل ئىبادەت دائىىسىگە كىىدۇ. ئالالھ تائاال بۇيرۇغانقىلىشنى ئۆگىت

دېگەن بۇيرۇقمۇ  (4: مۇززەممىل)﴾ئوقۇغى   بىلەن (2)تەرتىلقۇرئانت  ﴿ر قاتارىدا ەللئەمە
، بولۇپمۇ قارىيالر  -بار بولۇ ، ھەربى مۇسۇلمان بۇ ئەدەب  قائىدىگە رىئايە قىلىىسر

چىل ئەمەل قىلىپ مېڭىىسر  ەك.   بۇنىڭغا ئىى  كىر

 ائىدىىس، ئەھكاملىىق - ئەدەبىبادەتنىڭ ئۆز ئالدىغا ئ -ھەربى ئەمەل 
ىى ئوقۇش، ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىشكە ئاالقىدار، بولۇپمۇ «قۇرئان كەرىم»بولغىنىدەك، 

 ائىدىلەرمۇ،ق - ئەدەبىى تولۇق يادلىغان قارىيالرغا خاس «قۇرئان كەرىم»
الر  ساھابىلىىگە، ساھابىلىى تابىئىنالرغا، ئۇ بار. بۇالرىى پەيغەمبىىمىى ئەھكامالرمۇ 

دىىك  بولسا ئۆزىدىن كېيىنكىلەرگە ئەۋالدمۇئەۋالد مىاس قالدۇرۇ  كەلگەن. دىيارىمىى
نۇرغۇن قارىيالرىى ي تىشتۈرۈ  چىققان ئاتاقلى  ئۇستازالرنىڭ تىالۋەت ۋە تەجۋىد 

تا ئوقۇغۇچىالرغا ئۆگىتىپ  سەنەدلىى پەيغەمبىىمىىگە تۇتاشقىنىدەك، ئۇالر قارىيلىق
دىن ي تىپ كەلگەن ئىلىم ئىدى. ق - ئەدەبكەلگەن  ائىدە، ئەھكامالرمۇ پەيغەمبىىمىى

 دېگەن نام قۇرئان كۆرسەتمىلىىنى ئەڭ ياخىسر « قارى  »پەيغەمبىىمىى زامانىدا 
. تېچى  چۈشىنىدىغان ۋە ئۇنىڭغا ئەڭ كۆ  ئەمەل قىلىدىغان زاتالرىى كۆرسىتەتنى

دىىك ئۇستازالرمۇ قىائەت ۋە تەجۋىد بىلەناليېقىنقى   زامانالرغا قەدەر دىيارىمىى
ئەخالق،  - ئەدەبكۇپايىلىنىپ قالماي، ئۇنىڭغا يانداشتۇرۇ  قارىيالرغا خاس 

 .وسۇن، تەقۋادارلى  ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ئەھكامالرنىمۇ بىللە ئوقۇتاتنى ي -قائىدە 
                                                           

 .ھەدى  - 5027، «بۇخارى  »( 1)

دانە، ئوچۇق، توختايدىغان  - قۇرئان كەرىمنى ئۇسنۇل ۋە قائىدىسننىگە ئۇيغۇن شنەكىلدە، دانە«: تەرتىل( »2)
 .ت –ل، اليىقىدا ۋە تەرتىپ بويىچە نۇقسانسىى بى شەكىلدە ئوقۇش جايدا توختا ، گۈزە
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ڭ تىالۋىتىنى ھەركۈن دېگۈدەك ئۈزۈ  ئەپسۇسىك، قۇرئانچە ياشايدىغان، ئۇنى
بىلە  دۇنيادىن  -قويماي داۋامالشتۇرۇ  تۇرىدىغان رەببانن  ئۇستازالرنىڭ بى 

 - ئەدەبئۇنىڭ  ئەمما،كېتىىسر بىلەن قارىيلى  پەقەتال يادالشنى بىلىدىغان، 
ۈن ئاتىقىغا، ئۇىى ئوقۇش بەزىلەر ئۈچ -قائىدىلىىگە رىئايە قىلمايدىغانالرنىڭ نام 

 بولسا تىىكچىلىك يولىدىىك ئاددى  ۋاسىتىغا، ئۇنىڭ تىالۋىنى بولسا بەزىبى
ھەتتا  .ئايلىنىپ قالدىئالۋانغا مۇراسىمالردا ئىجرا قىلىنىدىغان ئادەتكە، شەكىلگە، 

ئۇنىڭ تىالۋىنى تىىكلەرنىڭ ھاياتىدىن سىقىپ چىقىىلىپ، ئاساسەن ئۆلۈكلەرگىال 
ايالندۇرۇ  قويۇلدى. ھالبۇىك، قۇرئان تىالۋىنى ئۆلۈكلەر ئاتا  ئوقۇيدىغان نەرسىگە ئ

ئۈچۈن رەھمەت بولۇشتىى بەكرەك ھاياتالرنىڭ روھىيىتىنى تىىك تۇتقۇچى بىباھا 
، قەلبلەرنىڭ ھاياتلىقى ئۈچۈن شىپالى  يامغۇر ئىدى. ھەممىدىن مۇھىىم، ئىكسى 

سمىغا ئايالندۇرۇشر ۋە قۇرئان تىالۋىنى مۇسۇلمان ئۈچۈن كۈندىلىك ھاياتىنىڭ بى قى
،  ئىدى. ئۈزۈلدۈرمەي داۋام قىلىىسر تەرغىب قىلىنغان ئاالھىدە ئىبادەت  بۇ سەۋەبتىى

ى» يايدۇرۇش  چۈشەنچىسىنى قانات ساغالم ئىسالم «ساجىيە ئىسالم تەتقىقات مەركىى
 ۋە قارىيلىقتىى ئىبارەت پەزىلەتلىك مەرتىۋە ۋە ۋەزىپىنى توغرا يۆنىلىشتە جارى

« ياخشىالر باغچىىس»ئۇيغۇر خەلقىگە  ا پايدىلى  بولۇشىنى كۆزلە ،قىلدۇرۇشق
( ئاتلى  ئەس ى ئىمام نەۋەۋى   ى بىلەن تونۇلغان بۈيۈك ئالىم،ى )رياض الصالحى 

  آداب حملة القرآن» بۇ خۇسۇستىىك رەھىمەھۇلالھنىڭ
 ئاتلى  ئەسىىنى  «التييان قى

گە تەييارال  ئۇيناىم بىلەن  «قائىدىلىى -قارىيالرنىڭ ئەدەب »  غۇرچە تەرجىمىسىنى نەشر
قۇرئان »بولۇ ،  تەركىپ تاپقانئەسەر ئون بۆلۈمدىن  ئەزىز ئوقۇرمەنلەرگە سۇندى. 

گۈچىلەر ۈچى ۋە ئۆگەنكىى ئوقۇ ، يادقا ئېلىشنىڭ پەزىلەتلىى، قۇرئان ئۆگەت« كەرىم
ەك بولغان ئاساسالر، شەخسنىڭ قۇرئانغا قار  ى، ۋەزىپىلى  ىتا رىئايە قىلىىسر كىر

قۇرئاننىڭ مەلۇم ۋاقىت ۋە شارائىتالردا ئوقۇلۇشر ساۋاب بولغان ئايەت ۋە سۈرىلەر 
 ندەك خۇسۇسالر قەلەمگە ئېلىنغاندۇر. دېگە

ىياىى » ئەسەر   - 2011، مىالدى 1432تەرىپىدىن ھىجرىيە « دارۇل مىنھاج نەشر
ۇت شەھرىدە چاىى   نۇسخىسىغا قىلىنغان يىىل لىۋان ئەرەب جۇمھۇرىيىنى بېى 

ئايدا تۇنچى ئۇيغۇرچە تەرجىمە  - 5يىىل  - 2019، مىالدىيە 1440ئاساسەن، ھىجرىيە 
ى ئېالن قىلىندى.   نەشر

ى قىسقا ۋاقىتتا تۈگە ، ئ غا بىنائەن ئىككىنچى ىھتىياجېئەسەرنىڭ تۇنچى نەشر
گە تەييارالندى.  ىدە كۆزدىن قاچقان بۇ قېتىمقېتىم نەشر بەزى  ئەسەرنىڭ تۇنچى نەشر

 تىلدى. الىقلىى تۈزىئىمال خات

دەلىل ماھىيىتىدە بولغانلىقى ۋە ئانا تېما  رە ۋە ئايەتلەر ۈ ئەسەردە كەلتۈرۈلگەن س
 ھەم ئەرەبچە ھەمبولغانلىقى يۈزىدىن ئىستىسناالر سىتىدا « قۇرئان كەرىم»
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ىلدى. ھەرئايەتنىڭ ئۇيغۇرچە مەنەئۇيغۇرچە مەنە تەرجىمىىس  تەرجىمىسىنىڭ  بىگە بىر
ىلدى )مەسىلەن، ۈ  شۇ ئايەت كەلگەن سئاخىىغىال  رە ناىم ۋە ئايەت نومۇرى بىر

َ  َجَناَحَك  َواْخِفْض ﴿ ُمْؤِمِنى  
ْ
﴾﴿ يەىى  ﴾ِلل  (.(88: ھىجى)مۇئمىنلەرگە كەمتەر بولغىى

ىققۇچى  بۇ ئۇيغۇرچە تەرجىمىدىن پەقەت قارىيالرال ئەمەس، قۇرئان ئىلمىگە قىى
بۇ قېتىم ئەسەردە  ،والي بولسۇن ئۈچۈنباشقا ئوقۇرمەنلەرنىڭمۇ پايدىلىنىشىغا ق

اھ غا كىتابنىڭ بېشىدا ئۇچرايدىغان بەزى دىنن  ئاتالغۇالر  ىل ئىى  دى. بىر

كىتابنىڭ ئاخىىدا ئەسەردە تىلغا ئېلىنغان بەزى مۇھىم شەخسلەر ھەققىدە 
ى  ئېلىپبە تەرتىنى بويىچە ى ىلدى.  ئۇيغۇر كونا يىر   قىسقىچە تەرجىمھال بىر

ىلگەن ھىجرى  ئەسەرنىڭ ئەرەبچ  ىىكماس ھالدبىلەن بىگە  يىل ىسىدە بىر
ىلدى. شەكلىدە  «ھ. / م. »مىالدىيە يىلىمۇ   بىر

 ئىسالم تەتقىقات ساجىيەياىك ا قارا  تەرجىمان نامىدىن غئەسەردە ئېھتىياج
ى تەرىپىدىن  اھالر مەركىى ىلگەن ئىى  شەكلىدە ئەسكەرتىلدى. « ت –»بىر

 ىى ھۆرمەتلەش،«قۇرئان كەرىم»كىتاىى بولغان جانابن  ئالالھ ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ  
قائىدە ۋە ئەھكامالرىى توپال  قەلەم تەۋرەتكەن  -ئوقۇش ۋە يادالشقا ئاالقىدار ئەدەب 

گە  ئىمام نەۋەۋى  رەھىمەھۇلالھقا، ئۇىى ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلغۇچىغا، نەشر
 ن بارلى تەييارلىغۇچىغا، بېسىپ تارقاتقۇچىغا ۋە بۇ ئىشالرغا كۈچ چىقارغا

 ! ى غا ئۆز اليىقىدا ئەجى ئاتا قىلغاي، ئامىى  ىنداشلىىمىى  قىر

 

 دوكتور ئابدۇلئەزىز رەھمەتۇلالھ 

 

 . زۇلقەئدەيىل،  - 1441ھىجرىيە 

 . ئىيۇنيىل،  - 2020مىالدىيە 

  

 

 

 
 كىتابتا ئۇچرايدىغان بەزى ئاتالغۇالر

 
ىنغان نەرسە، دەلىل لې)السند( لۇغەت مەنىىس تايىنىلىدىغان يەر، ياردەم ئ سەنەد: 

 دېمەكتۇر. 

( بى ھەدى  ياىك بى سۆزىى تۇنچى رىۋايەت قىلغۇچى ياىك تىلغا اإلسناد) ئىسناد: 
 رنىڭئالغۇچىنى ئىما قىلىش ئۈچۈن سەنەدىدە ئورۇن ئالغان راۋىال

 ئىسىملىىنى زىكى قىلماق. 

، ئىپادىلەشئ نى  )التخريننننج( ھەدىسلەرنىڭ ئەسىل مەنبە ۋە ئىسنادلىىنى  تەخرىج: 
  . سەھىى ۋە زەئىپ دەرىجىلىىنى بايان قىلىش

ەكلىك )الصحيح(  سەھىھ ھەدىس:  ئىشەنچىلىك دە  قوبۇل قىلىنىىسر ئۈچۈن كىر
شەرتلەرىى ھازىرلىغان ۋە دىنن  خۇسۇسالردا دەلىل سۈپىتىدە قوللىنىلغان 

دېيىلىدۇ ۋە ھەدىسلەر. بۇ ھەدىسلەر توپالنغان كىتابالر: جامىئۇس سەھىى 
« لەر توپلىىمسەھىھ»ئەڭ مەشھۇرلىى: ئىمام بۇخارى  ۋە ئىمام مۇسلىمنىڭ 

مەنىسىدە  ھەدىسلەر توپلىىم بولۇ  ئىكىك سەھىى لىى )الجامع الصحيح(
ى »  دە  ئاتىلىدۇ. « الصحيحى 

)الحسن( دىنن  خۇسۇسالردا دەلىل سۈپىتىدە قوللىنىلغان ماقۇل  ھەسەن ھەدىس: 
 ھەدى  تۈرى. 

 ياىك ەسەن ھەدىسنىڭ شەرتلىىدىن بىىلضعيف( سەھىى ۋە ھ)ا زەئىپ ھەدىس: 
 بىقانچىىس ھازىرالنمىغان رىۋايەتلەر ئۈچۈن قوللىنىلغان ھەدى 

 ئاتالغۇش. 
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 كىتابتا ئۇچرايدىغان بەزى ئاتالغۇالر

 
ىنغان نەرسە، دەلىل لې)السند( لۇغەت مەنىىس تايىنىلىدىغان يەر، ياردەم ئ سەنەد: 

 دېمەكتۇر. 

( بى ھەدى  ياىك بى سۆزىى تۇنچى رىۋايەت قىلغۇچى ياىك تىلغا اإلسناد) ئىسناد: 
 رنىڭئالغۇچىنى ئىما قىلىش ئۈچۈن سەنەدىدە ئورۇن ئالغان راۋىال

 ئىسىملىىنى زىكى قىلماق. 

، ئىپادىلەشئ نى  )التخريننننج( ھەدىسلەرنىڭ ئەسىل مەنبە ۋە ئىسنادلىىنى  تەخرىج: 
  . سەھىى ۋە زەئىپ دەرىجىلىىنى بايان قىلىش

ەكلىك )الصحيح(  سەھىھ ھەدىس:  ئىشەنچىلىك دە  قوبۇل قىلىنىىسر ئۈچۈن كىر
شەرتلەرىى ھازىرلىغان ۋە دىنن  خۇسۇسالردا دەلىل سۈپىتىدە قوللىنىلغان 

دېيىلىدۇ ۋە ھەدىسلەر. بۇ ھەدىسلەر توپالنغان كىتابالر: جامىئۇس سەھىى 
« لەر توپلىىمسەھىھ»ئەڭ مەشھۇرلىى: ئىمام بۇخارى  ۋە ئىمام مۇسلىمنىڭ 

مەنىسىدە  ھەدىسلەر توپلىىم بولۇ  ئىكىك سەھىى لىى )الجامع الصحيح(
ى »  دە  ئاتىلىدۇ. « الصحيحى 

)الحسن( دىنن  خۇسۇسالردا دەلىل سۈپىتىدە قوللىنىلغان ماقۇل  ھەسەن ھەدىس: 
 ھەدى  تۈرى. 

 ياىك ەسەن ھەدىسنىڭ شەرتلىىدىن بىىلضعيف( سەھىى ۋە ھ)ا زەئىپ ھەدىس: 
 بىقانچىىس ھازىرالنمىغان رىۋايەتلەر ئۈچۈن قوللىنىلغان ھەدى 

 ئاتالغۇش. 
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ىياب  »  نىڭ سۆزى«دارۇل مىنھاج نەشر
 

 ىى نازىل قىلىپ، ئۇىى يەتكۈزۈشكە بۇيرۇغان، ئۇ ئارقىلى «قۇرئان كەرىم»
لەرىى توغرا يولغا باش « تەربىيىلىدىرەبيىم مېنى گۈزەل ئەخالق بىلەن »لىغان ۋە بىى

دېگەن گۈزەل ئەخالقلى  پەيغەمبىىگە ئەگىشىشكە بۇيرۇغان ئالالھقا ھەمدۇساناالر 
 بولسۇن! 

 ،ئۆزگەرتىۋېتىىسر  ىى ئىنسانالرنىڭ«قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ كىتاىى بولغان 
ىشلىىدىن ساقلىغان. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال ئالماشتۇرۇۋېتىىسر ۋە قااليمىقان چېقىل

قۇرئانت  ھەقىقەتەن برى  نازىل قىلدۇق ۋە برى  چوقۇم ئۇب  ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
 . (9ھىجى: )  ﴾قوغدايمرى  

 -پەيغەمبىىمىى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ پاك، ئېسىل ئائىلە 
، تەقۋادار ساھا بىلىىگە، قىيامەتكىچە ئۇالرغا تاۋابىئاتلىىغا، ھىدايەتكە باشلىغۇچى

ئەگەشكەن بارلى  كىشىلەرگە قارىيالرنىڭ قۇرئان تىالۋىنى ۋە ئەزانالرنىڭ ئاسمانغا 
 ئۆرلىىسر توختىغانغا )يەىى قىيامەتكە( قەدەر ئالالھنىڭ ساالىم ۋە رەھمىنى بولسۇن! 

دە بىى تىالۋەت قىلىۋاتقان ھەقىقەتەن ىل « قۇرئان كەرىم»، كۈنىمىى جىىى
قۇرئان  »يھىسساالم ئارقىلى  مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان ئەلە

 ئۆزىدۇر. دەل نىڭ «كەرىم

 -، ئىسالمن  تەلىم مېھرابالردا  -ەسجىد ميۇرتالردا،  -ئۇ تا ھازىرغا قەدەر، يۇرت 
شىلەر ئۈچۈن ھىدايەت مەشئىىل بولۇ   ساناقسىى كى -تەربىيە مەركەزلىىدە سان 

ىل ئەلەيھىسساالم ئېلىپ  كەلمەكتە. ئۇ بۇ  دۇنيادىال ئەمەس، بەلىك ئۇ دۇنيادىمۇ جىىى
 ھالىنى بويىچە تىالۋەت قىلىنىپ تۇرىدۇ. ئەسىل چۈشكەن 

قىلىپ  ئوقۇ، ئۆرلە، دۇنيادا تەرتىل›قىيامەت كۈىى قارىيغا: »سەھىى ھەدىستە : 
ئايەت ئوقۇغىنىڭدەك تەرتىل بىلەن ئوقۇ! س نىڭ مەرتىۋەڭ سەن ئوقۇغان ئاخىقى 

 ، دېيىلگەن. (1)«دېيىلىدۇ‹ بىلەن بەلگىلىنىدۇ

ەت قىلىنىش ۋە مەڭگۈلۈك كىتاب« قۇرئان كەرىم»  ئالالھ تەرىپىدىن مۇھاپىى
ىك بىلەن باشقا كىتابالردىن ئاالھىدە پەرقلىنىپ تۇرىدىغان بولۇ ، لىبولۇش ئاالھىدى

                                                           
ى  ( »1) ئننننابنننندۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ . ھەدى  - 1464ھەدى ؛ ئەبۇ داۋۇد،  - 2914، «تىمىى

ى  . ئەنھۇما رىۋايەت قىلغان  .  دېگەن« ھەسەن»تىمىى
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ىياب  »  نىڭ سۆزى«دارۇل مىنھاج نەشر
 

 ىى نازىل قىلىپ، ئۇىى يەتكۈزۈشكە بۇيرۇغان، ئۇ ئارقىلى «قۇرئان كەرىم»
لەرىى توغرا يولغا باش « تەربىيىلىدىرەبيىم مېنى گۈزەل ئەخالق بىلەن »لىغان ۋە بىى

دېگەن گۈزەل ئەخالقلى  پەيغەمبىىگە ئەگىشىشكە بۇيرۇغان ئالالھقا ھەمدۇساناالر 
 بولسۇن! 

 ،ئۆزگەرتىۋېتىىسر  ىى ئىنسانالرنىڭ«قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ كىتاىى بولغان 
ىشلىىدىن ساقلىغان. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال ئالماشتۇرۇۋېتىىسر ۋە قااليمىقان چېقىل

قۇرئانت  ھەقىقەتەن برى  نازىل قىلدۇق ۋە برى  چوقۇم ئۇب  ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
 . (9ھىجى: )  ﴾قوغدايمرى  

 -پەيغەمبىىمىى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ پاك، ئېسىل ئائىلە 
، تەقۋادار ساھا بىلىىگە، قىيامەتكىچە ئۇالرغا تاۋابىئاتلىىغا، ھىدايەتكە باشلىغۇچى

ئەگەشكەن بارلى  كىشىلەرگە قارىيالرنىڭ قۇرئان تىالۋىنى ۋە ئەزانالرنىڭ ئاسمانغا 
 ئۆرلىىسر توختىغانغا )يەىى قىيامەتكە( قەدەر ئالالھنىڭ ساالىم ۋە رەھمىنى بولسۇن! 

دە بىى تىالۋەت قىلىۋاتقان ھەقىقەتەن ىل « قۇرئان كەرىم»، كۈنىمىى جىىى
قۇرئان  »يھىسساالم ئارقىلى  مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان ئەلە

 ئۆزىدۇر. دەل نىڭ «كەرىم

 -، ئىسالمن  تەلىم مېھرابالردا  -ەسجىد ميۇرتالردا،  -ئۇ تا ھازىرغا قەدەر، يۇرت 
شىلەر ئۈچۈن ھىدايەت مەشئىىل بولۇ   ساناقسىى كى -تەربىيە مەركەزلىىدە سان 

ىل ئەلەيھىسساالم ئېلىپ  كەلمەكتە. ئۇ بۇ  دۇنيادىال ئەمەس، بەلىك ئۇ دۇنيادىمۇ جىىى
 ھالىنى بويىچە تىالۋەت قىلىنىپ تۇرىدۇ. ئەسىل چۈشكەن 

قىلىپ  ئوقۇ، ئۆرلە، دۇنيادا تەرتىل›قىيامەت كۈىى قارىيغا: »سەھىى ھەدىستە : 
ئايەت ئوقۇغىنىڭدەك تەرتىل بىلەن ئوقۇ! س نىڭ مەرتىۋەڭ سەن ئوقۇغان ئاخىقى 

 ، دېيىلگەن. (1)«دېيىلىدۇ‹ بىلەن بەلگىلىنىدۇ

ەت قىلىنىش ۋە مەڭگۈلۈك كىتاب« قۇرئان كەرىم»  ئالالھ تەرىپىدىن مۇھاپىى
ىك بىلەن باشقا كىتابالردىن ئاالھىدە پەرقلىنىپ تۇرىدىغان بولۇ ، لىبولۇش ئاالھىدى

                                                           
ى  ( »1) ئننننابنننندۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ . ھەدى  - 1464ھەدى ؛ ئەبۇ داۋۇد،  - 2914، «تىمىى

ى  . ئەنھۇما رىۋايەت قىلغان  .  دېگەن« ھەسەن»تىمىى
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، ئارغامچىىس، روشەن نۇر، شىپالى  دورا،  چىڭ ئۇ ئالالھنىڭ داستىخىنى
ىشتۈرگۈچىدۇر.  ، ئەگەشكەنلەرىى نىجاتلىققا ئىر  ئېسىلغانالرىى ساقال  قالغۇچى

ىپ كېتىپ مەغپىەت تىلەشكە، خاتا كېتىپ ى  ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەر ئىر
 -بولۇ  قالمايدۇ. ئۇنىڭ ئاجايىباتلىى تۈگىمەيدۇ، تەكرار  موھتاجتوغرىال  قويۇشقا 

 ۇالرغا ھەدى  شەرىفلەردە ئىشارە قىلىنغان. تەكرار ئوقۇش بىلەن كونىا  قالمايدۇ. ب

ىك، قۇرئان تىالۋىنى زىكىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىدۇر. تىالۋەت قىلىشتا  شۈبننهىسىى
 ائىدىلىىنىڭ، مەقسەت ۋەق - ئەدەبقارىيالرنىڭ ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك 

 يوليورۇقالرنىڭ بولۇشىدىمۇ ھېچ شەك يوقتۇر. 

قائىدىلىى، پەزىلەتلىى ۋە قىائەتكە  - ئەدەببۇ كىتاب قارىيالر ۋە قىائەتنىڭ 
مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر ھەققىدىىك قىممەتلىك مەزمۇنالرىى ئۆز ئىچىگە ئالغان 

 لالھۇەللبولۇ ، ئىمام نەۋەۋىينىڭ قىممەتلىك خەزىنىلىىنىڭ ۋە رەسۇلۇلالھ سە
. بۇ كىتابنى (1)نىڭ جۈملىسىدىندۇر«شام بەرىكەتلىى»م دۇئا قىلغان ەللئەلەيب ۋەسە

ئۆزىال  سۈپەتلىگەنلىكىنىڭدە   «قىممەتلىك كىتاب» ئىمام نەۋەۋىينىڭ ماختىغانلىقى ۋە
 ئۇنىڭ ئىلمن  قىممىتىنى بىلىشتە ي تەرلىكتۇر. 

نىڭ كۆ  قىسمىنى دۇنيا ھەلەكچىلىىك ۋە   مۈشكۈالتلىى تىىكچىلىكۋاقىتلىىمىى
نىڭ كىتابىنى   تىالۋەت قىلىش ئارقىلى  رەبيىمىىگە ئەسى ئالغان بۇ كۈنلەردە رەبيىمىى

ىى يېڭىلىشىمىى نەقەدەر زۆرۈر   ە! ھ -قايتىشىمىى ۋە ئىمانىمىى

 رىۋايەت قىلغان سەھىى ھەدىستە ما ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
سىلەرنىڭ قەلبلىىڭالردىىك ئىمانمۇ كىيىم كونىىغاندەك »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

ىشنى تىلەڭالركونىايدۇ. ئ  ، دېگەن. (2)«الالھتىى قەلبلىىڭالردىىك ئىماننى يېڭىال  بىر

ىك، دۇئا قىلىش بىلەن بىگە خالى  ئەمە  رىى قىلىشمۇ زۆرۈر. ەللشەكسىى
ر ئارقىلى  ئىمان كۈچىيىدۇ. قۇرئاننىڭ ەللچۈنىك، ئالالھقا يېقىنالشتۇرغۇچى ئەمە

لالھتىى ئەيمىنىش( ۋە تەرتىل مەنىلىىنى تەپەككۇر قىلىپ، چۈشىنىپ، خۇشۇ )ئا
ر جۈملىسىدىندۇر. ئۇ ئارقىلى  ئىمان ەللقىلىپ ئوقۇش ئەڭ ئۇلۇغ ۋە ئەڭ چوڭ ئەمە

 تېخىمۇ كۈچىيىدۇ. 

                                                           
غا ! ىى ئالالھ: »يھىسنننننسننننناالمنىڭەلەئ ەيغەمبەر قىلغان پ ۋايەترى ۇخارى  ئىمام ب ەردەي ۇ ب( 1) شنننننامىمىى

.  ۇتۇلىننننننندۇت ۆزدەك  ەرىكەتلىىب ۇئننننننناسنننننننننننننننىنىنننننننڭد ېگەند!« ئننننننناتنننننننا قىلغىى  ەرىكەتب ەمەنىمىىگەي ۋە
 .ەدى ھ - 1037، «ۇخارى  ب»

 .ەدى ھ - 5، «ەلمۇستەدرەكئ. »ەدىستۇرھ ەھىىقىلغان س ۋايەتھاكىم قاتارلىقالر رى ۇ ب( 2)

 

 

ىى قۇرئان ئوقۇشقا رەسۇلۇلالھ سە م بۇيرۇغان. ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللبىى
ۈگىتىڭالر... قۇرئاننى ئايدا بى قېتىم ئوقۇ  ت»پەيغەمبىىمىى بى سەھىى ھەدىستە: 

... يىگىمە كۈندە بى قېتىم ئوقۇ   يىگىمە بەش كۈندە بى قېتىم ئوقۇ  تۈگەتكىى
... يەتتە كۈندە بى قېتىم  ... ئون بەش كۈندە بى قېتىم ئوقۇ  تۈگەتكىى تۈگەتكىى
... قۇرئاننى ئۈچ كۈندىن ئاز ۋاقىتتا ئوقۇ  تۈگەتكەن كىىسر ئۇنىڭ  ئوقۇ  تۈگەتكىى

 ، دېگەن. (1)«لمەيدۇمەنىسىنى چۈشىنە

مانا، بۇ ھەدى  شەرىفتىى داۋاملى  قۇرئان ئوقۇ  تۇرۇشنىڭ كۈچلۈك تەرغىب 
، قۇرئاننى ئوقۇماي تاشال  قويۇش چەكلەنگەنلىىك مەلۇم بولىدۇ.  چۈنىك،  قىلىنغانلىقى

 نۇر، ھىدايەتكە باشلىغۇچى توغرا يولباشچىدۇر. يورۇتقۇچى ئۇ دىلالرىى 

  منىڭ بۇ يوليورۇقلىىنى كىملەر اليىقىدا ئورۇندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال 
 كېلىۋاتىدۇ؟! كىملەر ئايدا بىەر قېتىم قۇرئان تامام قىلىشىنى داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ؟! 

اندا  اندىن باشقا ۋاقىتتا ئەسال قۇرئان ئوقۇمايدۇ، رامىى بەزى مۇسۇلمانالر رامىى
، دېسەك  قويىدۇ، ئوقۇ  قويۇپال كېلەر يىلىغىچە قۇرئاننى پۈتۈنلەي تاشال 

قۇرئان ئوقۇشقا سەل قارىغان بۇ مۇسۇلمانالر  . بەلىكبولمايمىى ئاشۇرۇۋەتكەن 
مەسجىدكە كىىپ، قۇرئاننى ئوقۇي دە  ئېچىپ بولۇپال ئوقۇشتىى زېرىكىپ يەنە 

. شۇ ۋاقىتتا قۇرئان ئۇالرغا:  ئوقۇماي تاشال  قويىدىغان ي پىپ قويۇشر مۇمكىى
بولمامدۇ؟ سىلەر ئالالھ بىلەن سىدىشىشقا، قۇرئان تىالۋەت ھالىڭغا مېنى تۇتمىساڭ 

ىشىشكە اليى  ئەمەسسىلەر، ىشىدىغان ئالن  ماقامالرغا ئىر دەۋاتقان  قىلغۇچىالر ئىر
 .  بولۇشر مۇمكىى

دۇر. ئىماندىىك ىبۇ تۈزىتىشكە تېگىشلىك ئەھۋال ئىكەنلىكىنىڭ جىددى  سىگنال
 تىش زۆرۈر بولغان يوچۇقتۇر. ىئ

سالىھالرنىڭ ئالالھنىڭ كىتابىنى كۈنلۈك ۋەزىپە قىلىپ ئۆتكەن ئىلگىى  لەر بىى 
. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىىس بۇ ۋەزىپىنى ناماز شام بىلەن خۇپتەن  ئوقۇيدىغانلىقىنى بىلىمىى

 ئارىسىغا ئورۇنالشتۇرغان ئىدى. 

دىىك   بۇ  ھاسىلكاالم، بۇ زۆرۈر ۋەزىپە سەل قارالماقتا ياىك تاشال  قويۇلماقتا. قولىڭىى
نىڭ پەزىلەتلىى، ئۇىى ئۆزئارا تىڭشىشىشنىڭ ئۇسۇللىى ۋە «قۇرئان كەرىم»كىتاب 
 - ئەدەبالىھالرنىڭ قۇرئان تامام قىلىش ئادەتلىى، قارىيالرنىڭ س -لىى، سەلەف ئەدەب

 قائىدىلىى قاتارلى  مەزمۇنالرىى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولغاچقا، كىتابنىڭ قايتا نەشر 
 ن ئەھىل ئۈچۈن ئەسلەتمە، ئىپان ئەھىل ئۈچۈن ئىشارەت بولغۇش. قىلىنىىسر ئىما

                                                           
 .  ھەدى  - 6546، «ئەھمەد ۇ مۇسنەد( »1)
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ىى قۇرئان ئوقۇشقا رەسۇلۇلالھ سە م بۇيرۇغان. ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللبىى
ۈگىتىڭالر... قۇرئاننى ئايدا بى قېتىم ئوقۇ  ت»پەيغەمبىىمىى بى سەھىى ھەدىستە: 

... يىگىمە كۈندە بى قېتىم ئوقۇ   يىگىمە بەش كۈندە بى قېتىم ئوقۇ  تۈگەتكىى
... يەتتە كۈندە بى قېتىم  ... ئون بەش كۈندە بى قېتىم ئوقۇ  تۈگەتكىى تۈگەتكىى
... قۇرئاننى ئۈچ كۈندىن ئاز ۋاقىتتا ئوقۇ  تۈگەتكەن كىىسر ئۇنىڭ  ئوقۇ  تۈگەتكىى

 ، دېگەن. (1)«لمەيدۇمەنىسىنى چۈشىنە

مانا، بۇ ھەدى  شەرىفتىى داۋاملى  قۇرئان ئوقۇ  تۇرۇشنىڭ كۈچلۈك تەرغىب 
، قۇرئاننى ئوقۇماي تاشال  قويۇش چەكلەنگەنلىىك مەلۇم بولىدۇ.  چۈنىك،  قىلىنغانلىقى

 نۇر، ھىدايەتكە باشلىغۇچى توغرا يولباشچىدۇر. يورۇتقۇچى ئۇ دىلالرىى 

  منىڭ بۇ يوليورۇقلىىنى كىملەر اليىقىدا ئورۇندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال 
 كېلىۋاتىدۇ؟! كىملەر ئايدا بىەر قېتىم قۇرئان تامام قىلىشىنى داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ؟! 

اندا  اندىن باشقا ۋاقىتتا ئەسال قۇرئان ئوقۇمايدۇ، رامىى بەزى مۇسۇلمانالر رامىى
، دېسەك  قويىدۇ، ئوقۇ  قويۇپال كېلەر يىلىغىچە قۇرئاننى پۈتۈنلەي تاشال 

قۇرئان ئوقۇشقا سەل قارىغان بۇ مۇسۇلمانالر  . بەلىكبولمايمىى ئاشۇرۇۋەتكەن 
مەسجىدكە كىىپ، قۇرئاننى ئوقۇي دە  ئېچىپ بولۇپال ئوقۇشتىى زېرىكىپ يەنە 

. شۇ ۋاقىتتا قۇرئان ئۇالرغا:  ئوقۇماي تاشال  قويىدىغان ي پىپ قويۇشر مۇمكىى
بولمامدۇ؟ سىلەر ئالالھ بىلەن سىدىشىشقا، قۇرئان تىالۋەت ھالىڭغا مېنى تۇتمىساڭ 

ىشىشكە اليى  ئەمەسسىلەر، ىشىدىغان ئالن  ماقامالرغا ئىر دەۋاتقان  قىلغۇچىالر ئىر
 .  بولۇشر مۇمكىى

دۇر. ئىماندىىك ىبۇ تۈزىتىشكە تېگىشلىك ئەھۋال ئىكەنلىكىنىڭ جىددى  سىگنال
 تىش زۆرۈر بولغان يوچۇقتۇر. ىئ

سالىھالرنىڭ ئالالھنىڭ كىتابىنى كۈنلۈك ۋەزىپە قىلىپ ئۆتكەن ئىلگىى  لەر بىى 
. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىىس بۇ ۋەزىپىنى ناماز شام بىلەن خۇپتەن  ئوقۇيدىغانلىقىنى بىلىمىى

 ئارىسىغا ئورۇنالشتۇرغان ئىدى. 

دىىك   بۇ  ھاسىلكاالم، بۇ زۆرۈر ۋەزىپە سەل قارالماقتا ياىك تاشال  قويۇلماقتا. قولىڭىى
نىڭ پەزىلەتلىى، ئۇىى ئۆزئارا تىڭشىشىشنىڭ ئۇسۇللىى ۋە «قۇرئان كەرىم»كىتاب 
 - ئەدەبالىھالرنىڭ قۇرئان تامام قىلىش ئادەتلىى، قارىيالرنىڭ س -لىى، سەلەف ئەدەب

 قائىدىلىى قاتارلى  مەزمۇنالرىى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولغاچقا، كىتابنىڭ قايتا نەشر 
 ن ئەھىل ئۈچۈن ئەسلەتمە، ئىپان ئەھىل ئۈچۈن ئىشارەت بولغۇش. قىلىنىىسر ئىما

                                                           
 .  ھەدى  - 6546، «ئەھمەد ۇ مۇسنەد( »1)
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دارۇل مىنھاج »بۇ كىتاب مەزمۇىى ئېسىل، نوپۇزلۇق كىتاب بولغانلىقى ئۈچۈن  
ىياىى  مەت قىلىشنى « نەشر مەزكۇر كىتابنىڭ نوپۇزى ۋە ئېسىل مەزمۇنىغا يارىشا خىى

اھلىدى، كۈنتەرتىپكە كىگۈزۈ ، بۇ كىتابنى تەھقىقلىدى، ئ نىق سىى سۆزلۈكلەرىى ئىى
، مۈجمەل يەرلىىنى شەرھلىدى، ھەدىسلىىنى تەخرىج قىلدى،  چۈشىنىش قىيىى
 قىيىى مەسىلىلىىنى ئاسانالشتۇردى، مەزمۇنلىىغا تېما قويۇ  تىناق بىلەن
 پەرقلەندۈردى. كىتابنىڭ مەقسىتىنى تېخىمۇ روشەنلەشتۈرىدىغان ئەھمىيەتلىك،

اھاتالر ىى بەردى. كىتابتىىك ھەدىسلەر ۋە مەزمۇنالر ئۈچۈن بىنەچچە پايدىلى  ئىى
مەتلەرنىمۇ قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بۇ  مۇندەرىجە قىلدى، شۇنداقال تېخنىكىلى  خىى

 كىتاب كۆركەم تونلىىنى كىيىپ گۈزەل قىياپەتتە نامايان بولدى. 

 ۇن! ئالالھنىڭ مېنى بۇ ياخىسر ئىشقا مۇۋەپپەق قىلغانلىقىغا شۈكۈرلەر بولس

مەتلەرىى قىلغان ھەيئەتنى خالى   بۇ كىتابقا مەنپەئەتلىك، ئاالھىدە خىى
 . دا ياد ئ تىمىى  دۇئالىىمىى

نىڭ قەدەملىىنى ئۈممىتىمىىگە مەنپەئەتلىك ئىشالرغا توغرىال   ئالالھ ھەممىمىى
 بەرسۇن! 

  بارلى  گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھقا خاستۇر.  

 

 

ىياىى دا»   «رۇل مىنھاج نەشر
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 ئىمام نەۋەۋىينىڭ تەرجىمىھاىل
 

 ئىسىم، تۇغۇلۇشر ۋە ئۆسۈۋ يېتىلىشر 

 ۋرىنىڭ ي تۈك مۇھەددىىس، فەقىب ۋەەشەيخۇلئىسالم ئىمام نەۋەۋى  ئۆز د
رەببانن  ئالىىم بولۇ ، تولۇق ئىسىم ئەبۇ زەكەرىيا يەھيا ئىبنى شەرەف ئىبنى مۇررى  

ام نەۋەۋىيدۇرئىبنى ھەسەن ئىبنى ھ  .ۈسەين ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى جۇمۇئە ئىبنى ھىى

ئۆزىدىن بۇرۇنقى ياشا  ئۆتكەن  ەۋى  ئۆز دەۋرىدىال ئەمەس، بەلىكئىمام نەۋ 
ەن، ناىم فەقىھلەردىمۇ ئۇچراتقىىل بولمايدىغان پەرھىىكارلىقنى ئۆزىدە مۇجەسسەملىگ

مەسىلەن، ئۇ . ىلىىدىن بىى ئىدىئالالھنىڭ ئارىف، زاھىد بەند تىلالردا داستان بولغان
باغلىىنىڭ ئىگىدارچىلى  مەسىلىسىدە شۈبننھە بار، دە  قارايدىغان  دىمەشى 

 . ئۇ بۇىى ئوچۇق ئ يتقان. (1)بولغاچقا، ئۇ باغالرنىڭ مېۋىلىىنى يېمىگەن

، بى كېچە  كۈندۈزدە خۇپتەندىن كېيىى  -ئۇ ئاممىۋى مۇنچىالرغا كىمەيتنى
، ئەتىگىنى بى يۇتۇمال سۇ ئىچىپ شۇىى سوھۇرلۇققا ھېساب تاماق يال بىۋاخ ەيتنى

 كېچەك قاتارلى  ھەممە ئىشلىىدا ئىنتايىى  -ئىچمەك، كىيىم  -يېمەك . قىالتنى 
 . ئىقتىسادچان، تۇرمۇشنىڭ قاتتىقچىلىقلىىغا نىسبەتەن سەۋرچان ئىدى

ەفىيە »ئۇ  ىنى نىڭ باش شەيخلىك ۋەزىپىس«مەدرەسەشھەدى  دارۇل ئەشر
ئۈستىگە ئالغان بولسىمۇ، لېكىى مەدرىسەدىن ئازراقمۇ مائاش ئالمىغان، ھەدىيەمۇ 

ىدىغان تاتلى  . قوبۇل قىلمىغان تۈرۈم  -ئۇ پەقەت دادىىس يۇرىى نەۋادىن ئەكىلىپ بىر
ئۇچىسىغا يۇرتىغا خاس ھەۋران كىيىىم، بېشىغا . ۋە ئەنجۈر بىلەنال ئوزۇقلىناتنى 

ۋاقتىنى . بىال ۋاقىتتا ئىكىك خىل يېمەكلىك يېمەيتنى  .شەبەختان سەللىىس كىيەتنى 
، بىاۋ يوقال  كەلسە پەقەت ساالمال قىالتنى ۋە  -تائەت  ئىبادەتسىى ئۆتكۈزمەيتنى

، ئەگەر ي نىدا ئولتۇرسا مەشغۇل  ەتنى زۆرۈر ئىلمن  مەسىلىلەرگىال جاۋاب بىر
ەتنى   -ۋە يۈرۈش  ھەربى ھەرىكەت. قىلماسلىقى ئۈچۈن ئوقۇشقا كىتاب بىر

. خىياللىىدا ئالالھنى ئېسىدىن چىقارمايتنى  -تۇرۇشلىىدا، باسقان قەدەم ۋە ئوي 
 سۇلتان زاھىغا كۆ  قېتىم تۈزىتىش. ياخشىلىققا بۇيرۇ ، يامانلىقتىى توساتنى 

 «مەن مۇشۇ نەۋەۋىيدىن باشقا ھېچ كىشىدىن ئەيمەنمەيمەن»:سۇلتان. بەرگەن ئىدى
 . ھەممە ئىشالرىى ئىجرا قىالتنى  دەيتنى ۋە ئۇ بۇيرۇغان

                                                           
مەشننننننننننننننى  شننننننننننننننەھىىننندە ۋەقپە زېمىنالر كۆ  بولغنننانلىقى ئۈچۈن، بىلمەي ئۇ زېمىنالردىن كەلتۈرۈلگەن ىد( 1)

 .ت –مېۋىلەرىى يە  سېلىشنى كۆڭىل كۆتۈرمىگەنلىىك ئۈچۈن شۇنداق قىلغان 
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بۇالرنىڭ ھەممىىس ئۇنىڭ راستچىللىقىنىڭ، ئىخالسىنىڭ، ئىلىم ۋە ئەمەلدە 
 . ئالالھنىڭ رازىلىقىنى كۆزلىگەنلىكىنىڭ نەتىجىىس ئىدى

 رگە مۇۋەپپەق قىلغان، ئۇنىڭغا كۆ ەللئىمام نەۋەۋىينى ياخىسر ئەمە
 -لىقلىىنى تۆكۈۋەتكەن ئالالھ ئەيىب ياخشىلىقالرىى ئاتا قىلغان، پەزىل ۋە سېخىي

 . نوقسانالردىن پاكتۇر، بۈيۈك پەزىلەت ئىگىسىدۇر

لىىنى سانا  تۈگەتكىىل بولمايدۇ -ئىمام نەۋەۋىينىڭ پەزىلەتلىى ۋە ئىش   .ئىى
 -ئۇنىڭ پەزىلەتلىى ۋە ئىش  (1324. م/  724. ھ. ئۆ) ئىبنى ئەتتارئاالئۇددىن شاگىىى 

لىى ھەققىدە ئ  يىىل - 631ايرىم بى كىتاب يازغان بولۇ ، ئىمام نەۋەۋى  ھىجرىيە ئىى
يىىل  - 1233 ، يەىى مىالدىيەمۇھەررەم ئ يىنىڭ ئوتتۇرىدىىك ئون كۈنلىىنىڭ بىىدە

ىمىدا  رىيە ئەرەب جۇمھۇرىيىتىنىڭ غەربن  جەنۇبىغا ۈ گۈنىك سۈ بئۆكتەبىنىڭ كېيىنىك يىر
پايتەخت شامغا )تۇغۇلۇ  چوڭ بولغان  بەسىدەدەرا ۋىاليىتىگە قاراشلى  نەۋا قەسە

كىچىكىدىن باشالپال زېرەكلىكتە باشقىالرىى بېسىپ چۈشۈش ئۇ   (كىلومېتى كېلىدۇ 85
. م/  649. ھ. ىى مەھەللىسىدە يادال  تۈگەتكەن«قۇرئان كەرىم. »بىلەن تونۇلغان

ىم ئاي ئىچىدەدىمەشىق يېشىدا 18، تېچى يىىل - 1251  (1)«التنبيه» قە كېلىپ تۆت يىر
 ( 2)«المهذب»يىلنىڭ قالغان قىسمىدا . ناملى  كىتابنى ئۇستازدا ئوقۇ  تۈگەتكەن

كامالىددىن ئىسھاق ئىبنى ئۇ شەيخ . ناملى  كىتابنىڭ تۆتتىى بىىنى يادال  بولغان
ئوقۇغۇچىالرغا دەرس تەكرار  ئۇنىڭ ي نىدا. ئەھمەد ئەلمەغرىيىينى ئۇستاز تۇتقان

ەتنى  ۇ ئىكىك يىلغا يېقىى ۋاقىت بېقىنىنى يەرگە چاپال  قېنىپ ئۇخال  ئ. قىلىپ بىر
ئۆگىنىش  يىلغىچە ئىلىم - 1253. م/  651 .ھ دە (3)«سەشەرەۋاھىيە مەدر . »باقمىغان

 .ئاتىىس بىلەن بىللە ھەج قىلغان. بىلەن مەشغۇل بولۇ  تۇرۇ  قالغان
  

 ئىمام نەۋەۋىينىڭ ئۇستازلرىى 

ىنىڭ ي تۈكلىى، ئىسالمنى ھىمايە قىلغۇچى كاتتىلىى بولغان ئىمام نەۋەۋى  ئۆز دەۋر 
 : ئۇالر. نۇرغۇن ئالىمالردىن ئىلىم ئۆگەنگەن

ھىجرىيە . ئىبنى ئوسمان ئەلمەغرىبن   د ئىمام كامالىددىن ئىسھاق ئىبنى ئەھمە .1
  .يىىل ۋاپات بولغان - 1253 - 1252مىالدى  / 650

                                                           
ىلغننان شننننننننننننننننافىئن  ( 1083 – 1003. م/  476 – 393. ھ)ئەبۇ ئىسنننننننننننننننھنناق شنننننننننننننننىازى ( 1) ى تەرىپىنندىن يىر

 .  ت –ىنىڭ بەش ئاساسن  مۇختەسەرىدىن بىىدۇر مەزھىي
ىلغان شنننننافىئن  فىقھىغا ( 1083 – 1003. م/  476 – 393. ھ)ئەبۇ ئىسنننننھاق شنننننىازى ( 2) ى تەرىپىدىن يىر

 .  ت –دائى ئەسەر 
ئىبنى رەۋاھە دېگەن ئىسىم بىلەن مەشھۇر بولغان كاتتا باي ئوبۇلقاسىم ھىبەتۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد ( 3)

  تاريننننخ المدارس للنعيىم  . »غان دەمەشى  شەھىىدىىك بى مەدرىسەۋەقپە قىل
  .ت –« الدارس قى
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- 1271. م / 670. ھ. نى ئۆمەر ئىبىيلن  ئىمام كامالىدىن سەلالر ئىبنى ھەسەن ئىب .2
 . يىىل ۋاپات بولغان -1272

. ئىمام شەمسۇددىن ئابدۇرراھمان ئىبنى نۇھ ئىبنى مۇھەممەد ئەلمەقدىسن   .3
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1256. م / 654. ھ

زەددىن شەيخ  .4 . ئۆمەر ئىبنى ئەسئەد ئىبنى ئەىى غالىب رىيئن  ئەلئىبىيلن  ئىى
 . يىىل ۋاپات بولغان -1277 - 1276. م / 675 .ھ

 .م / 672 – 602 - 601 .ھ. ئىبنى ئۆمەر ئەتتىفلىيسن  بۇندار قازى ئۆمەر ئىبنى  .5
 . يىىل ۋاپات بولغان -1274 - 1273 – 1205

اھىم ئىبنى ئىيسا ئەلمۇرادى   .6   .يىىل ۋاپات بولغان -1269. م / 668. ھ. شەيخ ئىىى

اھىم ئىبنى ئۆم .7 . ەر ئىبنى مۇزەر ئەلمىرسى  ئەلۋاسىتن  شەيخ رەزىييۇددىن ئىىى
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1266. م / 664 .ھ

. ئىمام شەمسۇددىن ئابدۇرراھمان ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى قۇدامە ئەلمەقدىسن   .8
  .يىىل ۋاپات بولغان - 1284 - 1283. م / 682. ھ

ئەنسارى  شەيخ ئىمادۇددىن ئابدۇلكەرىم ئىبنى ئابدۇسسەمەد ئىبنى مۇھەممەد ئەل .9
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1264. م / 662. ھ. مەشقن  ئىبنى ئەلھەرىستانن  ەئەدد

اھىم ئىبنى زىيا ئەلفەزارى  ئىبنى ئەلفەركاھ .10 . ھ. ئىمام تاجۇددىن ئابدۇرراھمان ئىبنى ئىىى
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1291. م / 690

. ھ .ئەبۇ شامە ن  مەشقەئەددئىمام شىھابۇددىن ئابدۇرراھمان ئىبنى ئىسمائىل  .11
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1267. م / 665

. مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى مالىك ھئىمام، ئەلالمە جامالىددىن ئەبۇ ئابدۇلال .12
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1274 - 1273. م / 672. ھ

 . يىىل ۋاپات بولغان - 1266. م / 664. ھ. مىرسى  ئەلئىمام ئەھمەد ئىبنى سالىم  .13

 - 1265. م / 663. ھ. نابۇلۇسن  ئەنام، ھافىى خالىد ئىبنى يۈسۈف ئىبنى سەئد ئىم .14
 . يىىل ۋاپات بولغان

اھىم ئىبنى ئەىل ئىبنى ئەھمەد ئىبنى فەزل  .15 . م / 692. ھ. ۋاسىتن  ئەلشەيخ ئىىى
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1293

يىىل  -1270 - 1269. م / 668. ھ. مەقدىسن  ئەلئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابدۇددائىم  .16
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 . ۋاپات بولغان

اھىم ئىبنى ئەىى يۇش  .17  - 1273. م / 672. ھ. تەننۇخن  ئەتئىمام ئىسمائىل ئىىى
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1274

 662. ھ. ئىمام ئابدۇلئەزىز ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلمۇھسىى ئەلئەنسارى   .18
 .يىىل ۋاپات بولغان - 1264. م

ىى مەنسۇر ئىبنى ئەبىل فەتى ئەلھەررانن  ئىمام جامالىددىن يەھيا ئىبنى ئە .19
 .يىىل ۋاپات بولغان - 1280 - 1279. م / 678. ھ. ئەسسەيرەفن  

 - ۇرئانق ۇنىڭغا ئالالھ تائاال ئىمام نەۋەۋىينىڭ ۋاقتىغا بەرىكەت بەرگەن، شۇنداقال ئ
 .سۈننەتنى تېگىگە ي تىپ چۈشىنەلەيدىغان چوڭقۇر چۈشەنچە ئاتا قىلغان

 

 ينىڭ شاگرىتلرىىنەۋەۋى ئىمام
 

ئىمام نەۋەۋىينىڭ قولىدا نۇرغۇن فىقھىشۇناسالر ي تىشىپ چىققان ۋە كۆپلىگەن 
 :ئۇالر. ئالىمالر ئۇنىڭدىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان

. م / 725. ھ. قازى سەدرۇددىن سۇاليمان ئىبنى ھىالل ئىبنى شىبل ئەددارانن   .1
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1325

اھىم ئىبنى ئەلئەتتارئىمام ئەالئۇددىن ئەىل  .2  – 1256. م / 724 – 654. ھ. ئىبنى ئىىى
 . يىىل ۋاپات بولغان -1324

زى   .3 . ھ. ئىمام، ھافىى جامالىددىن يۈسۈف ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى يۈسۈف ئەلمىى
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1341 – 1256. م / 742 – 654

 - 1344. م / 745. ھ. بباش قازى مۇھەممەد ئىبنى ئەىى بەكى ئىبنى ئەننەقىي .4
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1345

اھىم ئىبنى سەئدۇلالھ ئىبنى جەمائە .5  .ھ. ئىمام بەدرۇددىن مۇھەممەد ئىبنى ئىىى
 . يىىل ۋاپات بولغان -1333 – 1241.م / 733 – 639

 .يىىل ۋاپات بولغان - 1326. م / 726. ھ. شەيخ ئەمىينۇددىن سالىم ئىبنى ئەبۇددۇر .6

. ىى شىھابۇددىن ئەھمەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئابباس ئىبنى جەئۋانئىمام، ھاف .7
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1284. م / 682. ھ

- 1309. م / 709. ھ. ئىمام شەمسۇددىن مۇھەممەد ئىبنى ئەبۇلفەتى ئەلھەنبەلن   .8
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1310
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 .م / 699 – 624 .ھ. شەيخ شىھابۇددىن ئەھمەد ئىبنى فەرەھ ئەلئىشيىيلن   .9
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1300 – 1227

10.  ، يىىل  - 1315 - 1314. م / 714. ھئىمام رەشىيد ئىبنى مۇئەللىم ئەلھەنەفن 
  .ۋاپات بولغان

. م / 748. ھ. لمەقدىسن  ئەئىمام ئەالئۇددىن ئەىل ئىبنى ئەييۇب ئىبنى مەنسۇر  .11
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1348 - 1347

اھىم ئىبنى شەيخ ھىبەتۇلالھ ئ .12  – 645 .ھ. لبارىزى  ئەىبنى ئابدۇرېننھىم ئىبنى ئىىى
 . يىىل ۋاپات بولغان - 1338 – 1246 .م / 738

 

 ئىمام نەۋەۋىينىڭ ئەسەرلرىى 
 

داشلىىال ئەمەس، بەلىك باشقىالرنىڭمۇ مەزھەبئالالھ ئۇنىڭغا ئەسەرلىى بىلەن 
 : ئۇالر. پايدىلىنىش نېمىتىنى پۈتۈۋەتكەن ئىكەن

 

 :ھەدىس
 

ى « )ياخشىالر باغچىىس» .1 ئىسالمن  ئەخالق ۋە ئەدەب ھەققىدىىك  (:رياض الصالحى 
. م/  670. ھ. ئىشەنچىلىك ھەدىستىى تەشكىل تاپقان 1900باب،  18ئەسەر، 

اننىڭ  - 1272  تامامالنغان؛( ئاپرېل -14)كۈىى   - 14يىىل رامىى

 ھەدىسلەرسەھىى »ئىمام مۇسلىم بىى ھەججاجنىڭ (: المنهاج« )ئەلمىنھاج» .2
ىلغان شەرھلەرنىڭ ئەڭ مۇھىملىىدىن بىىدۇر( مۇسلىم سەھىھۇ « )توپلىىم ى . ھ. غا يىر

ىلغان - 1275. م/  674 ى ىلغان . يىلىدىن كېيىى يىر ى ھاياتىنىڭ سوڭغى ئىكىك يىلىدا يىر
تونۇشتۇرۇلغان، مەتىنلەردىىك مۈجمەل  ردە ھەدىسلەرنىڭ سەنەدىدىىك راۋىالرئەسە

ىلىپ، بى كەلىمىلەرگە ئ نىقل بىىگە زىتتەك كۆرۈنگەن ھەدىسلەر يورۇتۇ   -ىما بىر
ىلگەن  نىڭ« مۇسلىم سەھىھۇ »بۇ ئەسەرنىڭ دىققەتكە سازاۋار يەنە بى تەرىنى . بىر

 بابالرغا ئايرىلىپ رەتلىنىشىدۇر؛

« كۇتۇىى سىتتە»ىدىن باشقا «سۇنەن»كۆپرەك ئىبنى ماجەنىڭ (: األذكار« )ئەلئەزكار» .3
  باب ھالىدا جەملەنگەن؛ 356بۆلۈم،  19ئەسەردە ھەدىسلەر  .ندىن تالالنغا

، ئېھتىمال (: اإلرشاد« )ئەلئىشاد» .4 ەفىيە دارۇلھەدى »ئىمام نەۋەۋى  كە شەيخ « ئەشر
، تەلەبەلەر ئۈچۈن يادالشقا ئاسان بى ئۇسۇىل ھەدى  كىتاىى   بولغاندىن كېيىى

 سىنى قىسقارتىپ، بەزى« مۇقەددىمە»تەييارالشنى خاھلىغان ۋە ئىبنۇسساالھنىڭ 
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 رغا يېڭىدىن ئىالۋەلەر كىگۈزگەن؛جايال

 ي تەرلىك دەرىجىدە« ئەلئىشاد(: »التقريب والتيسى  « )ئەتتەقرىب ۋەتتەيسى» .5
 سىنى يەنە بى قېتىم« مۇقەددىمە»ئوقۇلمىغان دە  قارا  ئىبنۇسساالھنىڭ 

  قىسقارتىپ يازغان؛

ى النوو ) «ئەربەئۇن نەۋەۋىييە» .6 ، ئىبنۇسساالھ يازغان (: يةاألربعى  ئىمام نەۋەۋى 
ھەدىستىى تەشكىل تاپقان  26نىڭ دىننىڭ ئاساسلىىغا دائى « شەھرەزۇرى»
 سەھىھۇ  »ۋە « سەھىھۇل بۇخارى  »ئاتلى  ئەسىىگە كۆىى « ھەدىسۇل كۇللىيە»

ھەدىسنى قوشۇ  تەييارلىغان، لېكىى ھەدىسلەرنىڭ  16دىن تاللىغان « مۇسلىم
 ەر؛كى قىلىنمىغان ئەسسەنەدلىى زى

ح الجامع الصحيح البخاري« )بۇخارى   سەھىھۇل لخى ئەتتە»  .7 ئىمام (: التلخيص شر
كىتابۇل »نىمۇ شەرھلەشنى خاھلىغان بولسىمۇ، « بۇخارى   سەھىھۇل»نەۋەۋى  
ىشقا ئۆمرى يەتمىگەنكېيىنىك قىسمىنى  دىن« ئىمان ى ئەسەرنىڭ مۇئەللىف . يىر

 سۇاليمانىيە اقلى  بى نۇسخىىس ئىستانبۇلۋار  105قوليازمىىس بولغان 
 تۈبخانىسىدا ساقالنماقتا؛كۈ 

ئىمام بۇخارى  رەھىمەھۇلالھ، « ما تم  إليه حاجة القاري لصحيح اإلمام البخاري» .8
نىڭ قىممىنى « سەھىھەين»سەھىى ھەدى  ۋە  ،ئۇنىڭ ئۇستازلىى ۋە ئوقۇغۇچىلىى

 ۇلىى تونۇشتۇرۇلغان؛ھەدى  ئاتالغبەزى  ،بايان قىلىنغاندىن كېيىى 

ىلغان" زاكات باىى «: "مهمات األحكام»  .9 ى  ئەسەر سەھىى ۋە ھەسەن ،غىچە يىر
 تېمىنىڭ ئاخىىدا مەزكۇر تېما بىلەنردىن مەيدانغا كەلگەن بولۇ ، ھەر ھەدىسلە

ىلگەن؛ –زەئىپ ئىكەنلىىك بىلدۈرۈلۈ   –ئاالقىدار زەئىپ ھەدىسلەرمۇ   بىر

ى أىى  دا»  .10
ح سىى   شر

ىگە « سۇنەن»ئىمام ئەبۇ داۋۇدنىڭ " تاھارەت« "وداإليجاز قى
ىلغان شەرھ،  ى ئىچىگە ئالغان بى نۇسخىىس  ئۆز  نىڭ بى قىسمىنى " كىتابۇل ۋۇزۇ"يىر
 انىيە كۈتۈبخانىسىدا ساقالنماقتا؛ئىستانبۇل سۇاليم

ى  » .11 مذي« )مۇختەسەر تىمىى  ؛(مخترص الىى

  أحاديث األحكاما» .12
 ؛«لخالصة قى

 
 :فىقىھ

 
ى « )الىبىى رەۋزەتۇتت» .1 نىڭ شافىئن  فىقھىغا يئىمام ئەبۇ ھامىد غەززالى:  (روضة الطالبى 

ى « )ئەلۋەجىى »دائى  نىڭ ئاتلى  ئەسىىگە ئابدۇلكەرىم بىى مۇھەممەد ئەررافىي(الوجى 
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 ئاتلى  ئەسىىنىڭ مۇختەسەرىدۇر؛شەرىھ بولغان فەتھۇل ئەزىز 

ى « )مىنھاجۇتتالىبىى » .2 ئاتلى  كىتابىنى « ەلمۇھەررەرئ»ئەررافىينىڭ (: منهاج الطالبى 
شافىئن  . چىققان ۋە يادالشقا ئاسان بولسۇن ئۈچۈن قىسقارتقان قايتا تۈزۈ 

 ئەسەردىىك سۆزلۈكلەرىى . تىى كۆ  شەرھ يازغان 40ئالىمالر بۇ ئەسەرگەن 
اھالش ئۈچۈن ئىمام ن  قەلەمگە ئالغان كىچىك ھەجىملىك ىئۆز  ەۋەۋى  ئىى

 ؛ەسەرمۇ بار ئاتلى  ئ« دەئائىقۇل مىنھاج»

ح المهذب« )شەرىھ مۇھەززەب ئنئەلمەجمۇ » .3 ، ئەبۇ ئىسھاق شىازىينىڭ (المجموع شر
، « المهذب»شافىئن  فىقھىنى دەلىللىى بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان  ئاتلى  ئەسىىنى

مەسىلىدە باشقا مەزھەبلەرنىڭ قاراشلىىنى كەلتۈرۈ  ھەدىسلىىنى تەھقىقلە ، ھەر 
ىم " سودا باىى "ېكىى شەرھلەشكە باشلىغان، ل ىۋاتقاندا ۋاپات بولۇشر بىلەن يىر ى ىى يىر

 ئەسەر باشقا بى قانچە شافىئن  ئالىمالرنىڭ غەيرىنى بىلەن. قالغان ئەسەردۇر
 ؛جىلد قىلىپ نەشر قىلىنغان 20تاماملىنىپ، 

  تصحيح التنبيه« )»تەسھىھۇ تەنيىى» .4
 ئىمام نەۋەۋىينىڭ دەسلەپىك«( العمدة قى

 بىى بولۇ ، ئۇنىڭ شافىئن  فىقھىنىڭ مۆتىۋەر بەش كىتابىنىڭئەسەرلىىدىن 
ىلغان بى نەچچە كىتابتىى بىىدۇر « ئەتتەنيىى»تۇنجىىس بولغان، شىازىنىڭ  ى   ؛ىگە يىر

ئەسىىدىن بايقىغان دېگەن « الوسيط» نىڭئەلغەززالىيئىمام ( التنقيح« )ئەتتەنقىى» .5
 ؛چۈن قەلەمگە ئېلىنغان ئەسەردۇر ۋە تولۇقالش ئۈ  تۈزىتىشخاتا ۋە نۇقسانالرىى 

كىچىك بى رىسالە بولۇ ، كۆپرەك ( بطااألصول والضو « )ئەل ئۇسۇل ۋەز زاۋابىت» .6
 غان؛فىقىى بىلەن ئاالقىدار بەزى مەسىلىلەر ئورۇن ئال

ى ئەلئى» .7 تە ئىمام نەۋەۋىينىڭ ھەجگە دائى يازغان ئال«: قى مەناسىكل ھەج»ياىك « اھى 
 لىىك؛كىتابىنىڭ ئەڭ چوڭ ھەجىم

 ،(چىك ھەجىملىككى« )األصغر»، (چوڭ ھەجىملىك« )األكىى »، بۇ «المناسك» .8
ىلغان ئايرىم ( ئوتتۇرھال ھەجىملىك« )األوسط» ى  ؛ئايرىم ئۈچ كىتابتۇر  -دېگەن نامالردا يىر

ددىن ئىبنى ئەتتار تەرىپىدىن، ئىمام ۇ ئوقۇغۇچىىس ئاالئ(: المنثورات« )ئەلمەنسۇرات» .9
اھلىغان فىقىى، تەفسى ۋە ھەدىسلەرگە دائى  پەتىۋالىىنەۋەۋىينىڭ  ۋە دەرسلىىدە ئىى

 توپالنغان ئەسەر؛ مەسىلە 362

، تولۇق تامامالنمىغان؛( كتاب التحقي « )تەھقى كىتابۇت» .10  شافىئن  فىقھن كىتاىى

 ؛«مەيەلەتۇل غەنىئمەس» .11

 ؛«ئەدەبۇل فەتۋا» .12
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« ۇھفەتۇتتالىبۇننەبىىت»ۋە ئۇنىڭ شەرھىىس ( مخترص التنبيه« )مۇختەسەرۇتتەنيىى» .13
 (.تحفة الطالب النييه)

 

 :قۇرئان
 

  آداب حملة القرآن« )»قائىدىلىى - قارىيالرنىڭ ئەدەب» .1
 .مەزكۇر كىتاب«( التييان قى

 :تىل

ئەبۇ ئىسھاق شىازىينىڭ (: تهذيب األسماء واللغات« )تەھزىبۇل ئەسما ۋەللۇغەت» .1
ى، ئۆزى تۈزگەن ى ئاتلى  ئەس« ززەبمۇھە»ۋە ئىمام نەۋەۋى  شەرھ يازغان « ئەتتەنيىى»
ۋە « ئەلۋاسىت»نىڭ ئەلغەززالىي، «ئەلمۇختەسەر»، مۇزەنىينىڭ «رەۋزەتۇتتالىبىى »
، ئىستىالھ قاتارلى  ئەسەرلەردە كۆرۈلگەن ئىسىم، كەم ئۇچرايدىغان سۆزلەر « ئەلۋەجىى »

ىلغان ى ىش مەقسىدىدە يىر  للىف ئەسەرىى مۇئە ،لېكىى . ۋە فىقب ئاتالغۇالرغا ئ نىقلىما بىر
 رەتلە  تۈپلەشكە ئۈلگۈرەلمىگەن؛

ئەسمائۇل »خەتىب باغدادىنىڭ «: ئىلە بەيانىل ئەسمائىل مۇبننھەمات تۇ ئەل ئىشارە» .2
. م/  667. ئاتلى  ئېلىپبە تەرتىپلىك ئەسىىنى ھ« مۇبننھەمە فىل ئەنبائىل مۇھكەمە

 لەرنىڭىساھابرىى ىى ئۆزگەرتىپ رىۋايەتلەيىىل يەڭگىللەشتۈرگەن ۋە تەرتىپلەر - 1269
غان؛  ئىسىملىىغا قارا  تىى

  لغات التنبيه« )تەنيىىتتەھرىرۇ » .3
ىدە ئۇچرايدىغان « تەنيىى»نىڭ يشىازى(: التحرير قى

 .كەم قوللىنىلغان سۆزلەر ۋە فىقى ئىستىالھىنى شەرھلىگەن

 
 :باشقىالر

 
 ر بىئەقائىد، ئىبادەت ۋە تەسەۋۋۇف بىلەن ئاالقىدا(: المقاصد« )ئەلمەقاسىد» .1

 رىسالە؛

ى « )بۇستانۇل ئارىفىى » .2  زۇھد ۋە ئىخالس قاتارلى  تېمىالر ئايەت،(: بستان العارفى 
ر بىلەن قولغا ئېلىنغان سۆزلىى، بەزى ھېكايە ۋە ش ئىال ھەدى ، ئىسالم ئالىملىىنىڭ
 .كىچىك ھەجىملىك بى ئەسەر

  القيام« )قىياملتەرھى  فىئەت» .3
خيص قى  (الىى

 ناملى  كىتابىنى « الطبقات»ھافىى ئىبنى ساالھنىڭ «: تمۇختەسەرۇل تاباقا» .4
 .قىسقارتقان ۋە ئۇنىڭغا بى بۆلەك ئۆلىماالرنىڭ ئىسىملىىنى كىگۈزگەن

 ئىمام بەيھەقىينىڭ شۇ ناملى  كىتابىدىن(: مناقب الشافغ  « )مەناقىنى شافىئن  » .5



27

ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

 .غانقىسقارتىلغان، لېكىى سەنەدلىى ۋە بەزى مەزمۇنلىى چىقىىپ تاشالن

 ئۇنىڭ مۇبارەك ساقىلىغا ئاق. ئىمام نەۋەۋى  سۈرلۈك، سالماق كىىسر ئىدى
اھىم خەلىلۇلالھ . سانجىلغان بولۇ ، قۇياش نۇرىدەك چاقنايتنى  ئۇ قۇددۇسنى ۋە ئىىى

اھىم ئەلەيھىسساالمغا ئالالھنىڭ )ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرىسىنى زىيارەت قىلغان  ئىىى
 !( ملىى بولسۇنساناقسىى رەھمەت ۋە ساال  -سان 

ئۇ زىيارىتىنى تۈگىتىپ نەۋاغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىى ئاتىسىنىڭ ي نىدا تۇرغان ۋە 
، كۈىى چارشەنبە كېچىىس - 24يىىل رەجە  ئ يىنىڭ  - 676كېسەل تېگىپ، ھىجرىيە 

ىسىغا دە. ۋاپات بولغاندېكابى  - 21يىىل  - 1277مىالدى  ى پنە كىندىك قېنى تۆكۈلگەن نەۋا يىر
قەبرىستانلىقى كىشىلەر ئارىسىدا مەشھۇر بولۇ  زىيارەتچىلەرنىڭ ئايىغى ھازىرمۇ . قىلىنغان

 .(1)كېتىپ تۇرىدۇ -سالىى ۋە تەقۋادار كىشىلەر كېلىپ . ئۈزۈلمەيدۇ

ىى ۋە دوست  ىى يارەنلىىمىى  -ئالالھ ئىمام نەۋەۋىيگە كاتتا مۇكاپاتالرىى بەرسۇن، بىى
 !ئامىى تلىك ئالن  جەننەتلەردە جەم قىلسۇن، نېمە -ئۇنىڭ بىلەن نازۇ 

  

                                                           
ئىبنى  ۇھەممەد م ەرىفبولغان شننننننننننننن ۋاپاتيىىل  - 1375. م/  776. ھ ەنئاسننننننننننننناسننننننننننننن ەرجىمىھالت ۇ ب( 1)

  تاباقات ەلىييەئ ەلمەتالىبۇلئ» ەلۋاسننىتىينىڭئ ەلھەسننەنئ
قوليازما  ەسننىىنىڭناملى  ئ« ۇشننشننافىئىيەقى

 .  ېتىلدىق ەزمۇنالرمۇ پايدىلى  م ەنبەلەردىنباشقا م ەنەي ۇنىڭغا ئ. ېلىندىئ خىسىدىنۇسن
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 كىتابنىڭ قوليازما نۇسخىلرىىدىن ئۆرنەكلەر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەتلىى - 3، - 2ئەلئەزھەر كۈتۈبخانىسىدا ساقالنغان قوليازما نۇسخىنىڭ 
ىلغان - 1267/ م.  666 . ھ ( ى  قاھىەمىسى،  (يىىل ئاپتورنىڭ ھايات ۋاقتىدا يىر
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بەتلىى  - 56، - 55كۈتۈبخانىسىدا ساقالنغان قوليازما نۇسخىنىڭ دەۋھە  
ىلغان نۇسخىدىن - 1267. م/  666 .ھ) ى  يىىل ئاپتورنىڭ ھايات ۋاقتىدا يىر

 دەۋھە ،قاتار  (كۆچۈرۈلگەن  يىىل – 1763. م/  1177 .ھ
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بەتلىى  - 8، -7يازما نۇسخىنىڭ راغىب پاشا كۈتۈبخانىسىدا ساقالنغان قول
  تۈركىيە، ئىستانبۇل يىىل كۆچۈرۈلگەن( - 1406/ م.  809)ھ. 
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 بېنى  - 94غان قوليازما نۇسخىنىڭ ئىسفاهان كۈتۈبخانىسىدا ساقالن

 يىىل كۆچۈرۈلگەن( ئىان، ئىسفاھان - 1554/ م.  961 . )ھ
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 مۇقەددىمە
 

     ﷽ 

ىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسىم بىلەن باشاليمەن ۋە ئۇنىڭدىن ناھايىنى شەپقەتل
 ياردەم تىلەيمەن

 !ئاسان قىل ۋە ياردەم قىل( ئىشلىىمنى ! )ىى ئالالھ

 

شەرەف  ، شەيخ ئىمام ئەبۇ زەكەرىيا يەھيا ئىبنى (1)زاھىد ئۆلىما، ي تۈك مۇھەققى 
 (2):ئ يتۇرئىبنى مۇررى  ئەننەۋەۋى  رەھىمەھۇلالھ 

ھېسابسىى بولغان، مەرھەمەتلىك ۋە كەرەملىك  -ۋە ئېھسانلىى ھەددى ئىنئام 
ىى ئىمانغا ي تەكلىدى ىى باشقا . ئۇلۇغ ئالالھقا ھەمدۇسانا بولسۇنىك، ئۇ زات بىى دىنىمىى

دىنالردىن ئۈستۈن قىلدى، ئۆزىنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىك ۋە ئەڭ سۆيۈملۈك بەندىىس، 
لەرگە ئەۋەتىپ كۆ  دوسنى ۋە ئەلچىىس بولغان مۇھەممەد ئەلەيھ ىسساالمنى بىى

، ئۇنىڭغا پۈتۈن  ئىنئامالرىى ئاتا قىلدى ۋە ئۇ ئارقىلى  بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشنى يوقاتنى
مات قىلغان، زامانالرنىڭ جىنغا جەڭ ئېالن قىلغان، ئازغۇن ۋە ئاشقۇنالرىى  - ئىن 

، يەىى قۇرئ ئۆتۈشر بىلەن توختا  قالمايدىغان مەڭگۈلۈك ىسىنى اننى ۋەھن  مۆجىى
قۇرئاننى پاراسەت ۋە ئىپان ئەھلىنىڭ كۆڭۈل ئاراىم . قىلىش ئارقىلى  ئەزىز قىلدى

قولغا ئۆتۈش  -ئۇزىرىىسر بىلەن ياىك قولدىن زاماننىڭ ئۇ ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشر ۋە . قىلدى
ئالالھ ئۇىى ئەستە ساقالشقا ئاسان قىلدى، شۇڭا ئۇىى . بىلەن كونىا  قالمايدۇ

كۈندۈز ئالمىشىپال   بىلەنبۇ قۇرئان كېچە ئۇش. راۋان يادلىيااليدۇ كىچىك بالىالرمۇ 
 -ئاپەتلىىنىڭ زىيان  -زاماننىڭ باالى  ( يەىى قىيامەت قايىم بولغانغا قەدەر)تۇرىدىكەن 

زەخمەتلىىگە، ئۆزگەرتىشلىىگە دۇچار بولۇشتىى ساقالشقا كېپىل بولغان ئالالھنىڭ 
                                                           

بىەر مەسننننىلە ئۈسننننتىدە توختالغاندا ئۇنىڭدىىك مەۋجۇت قاراشننننالرىى ئوتتۇرىغا قويۇش  –مۇھەققى  ( 1)
، ئۇالرنىنننڭ ئنننارىسننننننننننننننىننندىىك پەرقلەرىى ئنننايرىنننپ، دەلىللەرىى ئەترا پلى  بىلەنال كۇپنننايىلىنىنننپ قنننالمننناسننننننننننننننتىى

مۇھنناكىمە قىلىننپ، ئنناخىىنندا بىسننننننننننننننىنى تنناللىيننالىغۇدەك دەرىجىنندە ۋايىغننا يەتكۈزۈ  تەتقى  قىلغۇچى 
 .ت –ئالىمنى كۆرسىتىدۇ 

بەزى . سنننننننننننناالمالر بىلەن باشننننننننننننلىنىدۇ -، ھەمدۇسننننننننننننانا ۋە دۇرۇت «بىسننننننننننننمىلالھ»قوليازمىالر ئادەتتە ( 2)
ىلغان بولسننننننن ى ا، يەنە بەزىلىى مۇئەللىپنىڭ تالىپلىى، ياىك نۇسنننننننخىالر مۇئەللىپنىڭ ئۆز قەلىىم بىلەن يىر

ىلىدۇ ى ، بەزى . كىتابنى كۆچۈرۈ  تارقىتىدىغان كاتىپالر، ياىك كىتابپۇرۇشننننالر تەرىپىدىن يىر بۇ سننننەۋەبتىى
پاالىى ئالىم »قوليازمىالردا كىتابنىڭ باشلىنىشىدا، بەزىلىىدە ھەربى باب ياىك بۆلۈملىىدە يۇقىىقىدەك 

 .ت –بۇ سۆزلەر ئادەتتە قوليازمىنى پۈتكۈچىلەرگە ئائىت  . ەك ئىبارىلەر بولىدۇ دېگەند« ئ يتۇر
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 ئالالھ ئۆزى تەرىپىدىن تالالنغان، !ۇشغلاقپەزىل بىلەن مەڭگۈ ساقلىنىپ 
كىشىلەرىى قۇرئان ئىلىملىىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە   قابىلىيەتلىك ۋە كامالەتكە يەتكەن

شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ھەرپەندە ئىمان ئەھلىنىڭ دىللىى . مۇۋەپپەق قىلدى
 ئالالھنىڭ بۇ ۋە بۇنىڭدىن باشقا ساناقسىى . سۆيۈنىدىغان ئىلىملەرىى توپلىدى

 .تلىىگە، بولۇپمۇ ئىمانغا مۇيەسسەر قىلغان نېمىتىگە ھەمدۇساناالر ئ يتىمەننېمە
مۇسۇلمانالرغا ئۆز رازىلىقىنى ئىنئام ، دوستلىىمغا ۋە بارلى  پېقىغا ئالالھنىڭ 

ىكىنىڭ يوقلىقىغا،  بى ئالالھتىى باشقا .قىلىشنى سورايمەن ئىالھنىڭ ۋە ئۇنىڭ شىر
نىڭغا ئالالھنىڭ رەھمەت، ساالملىى بولسۇن، ئۇ )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 

زەت  -ئالالھ ئۇنىڭ شان  ، ئىى !( ھۆرمىتىنى داۋاملى  زىيادە قىلسۇن -شەرىنى
 ئالالھنىڭ بەندىىس ۋە ئىمانغا چاقىغۇچى ئەلچىىس ئىكەنلىكىگە، ئالالھنىڭ
ىشتۈرەلەيدىغان، دوزاخ ئوتىدىن قۇتقۇزااليدىغان، جەننەتلەردە  مەغپىىتىگە ئىر

ىمەن ئالالھ بۇ ئۈممەتنى ئۆزى . ماكانلىشىشقا يەتكۈزەلەيدىغان رەۋىشتە گۇۋاھلى  بىر
ئىسالمغا مۇيەسسەر قىلىپ، بۇ ئۈممەتكە ئىنسانالرنىڭ ئەڭ  –رازى بولغان دىن 

ياخشىىس بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەۋەتىش ئارقىلى  كۆ  ئىنئام ئاتا 
  !(شۆھرىتىنى تېخىمۇ زىيادە قىلسۇن -ئالالھ بۇ ئۈممەتنىڭ شان )قىلدى 

ىى ئەۋەتىش ئارقىلى  «قۇرئان كەرىم»بۇ ئۈممەتنى ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ كاالىم بولغان 
زەتلىدى بولىدىغان ئىلگىىىك ۋە كېيىنكىلەرنىڭ  موھتاجئۇنىڭدا ئۈممەت . ئىى

، ۋەز  ئەخالق ۋە ھەرتۈرلۈك ئەھكامالر،  - ئەدەبنەسىھەت، مىسال،  -خەۋەرلىىنى
 -ئاشكارا دەلىل  -الالھنىڭ بىلىكىگە دااللەت قىلىدىغان ئىشەنچلىك، ئوچۇق ئ

، باشقا پەيغەمبەرلەر  الرىى ئېلىپ كەئىسپاتالرىى ، دىنسىى  ۋەلگەن، ھاماقەتلەرىى
 .دەلىللەرنىڭ ھەممىسىنى مۇجەسسەملىدى ئازغۇنالرىى مات قىلغۇچى كۈچلۈك

ئۇنىڭغا . سسىلە  كۆپەيتنى ئۇىى تىالۋەت قىلىشنىڭ ساۋابىنى ھە( ئالالھ)
ئەخالقلىىغا رىئايە قىلىشقا، ئۇىى  - ئەدەبكۆڭۈل بۆلۈشكە، ئۇىى ئۇلۇغالشقا، ئۇنىڭ 

 .ھۆرمەتلەشكە بۇيرىدى

قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ پەزىلىنى ھەققىدە نۇرغۇن كاتتا ئالىمالر ۋە پازىلالر 
. اك ساھىبلىىغا مەلۇمدۇرئىدر  -بۇ كىتابالر ھەرقايىس ئەقىل . كۆ  كىتابالرىى يازدى

، ئۇ كىتابالرىى يادالش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئوقۇشقىمۇ ھىممەتلەر ئاجىى  لېكىى
 . كەلگەنلىىك ئۈچۈن، پەقەت ئاز ساندىىك ئۆتكۈر پىكىلىك كىشىلەرال پايدىلىنالىدى

نىڭپېقى  ئەھلىنىڭ ئۇلۇغ ئالالھنىڭ رازىلىقىنى كۆزلە  قۇرئان  دىمەشى  – بىى
يەككە ھالدا  -تو  ۋە يەككە  -لىشقا، ئۆگىنىشكە ۋە ئۆگىتىشكە، تو  تىالۋەت قى

ئالالھ ئۇالرنىڭ )مۇتالىئە قىلىش ۋە تىڭشىتىشقا تولىمۇ كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى 
ىقىشىنى تېخىمۇ  -قۇرئان تىالۋەت قىلىش ۋە باشقا تائەت  ئىبادەتلەرگە بولغان قىى

الرنىڭ  -اتقانلىقىنى كۆرۈ ، قارى  كۈندۈز تىىشىۋ  -ۋە كېچە !( زىيادە قىلسۇن ھاپىى
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ئەخالقلىى ۋە سۈپەتلىىنى  - ئەدەبۋە قۇرئان يادالش باسقۇچىدىىك تالىپالرنىڭ 
ىش قارارىغا كەلدىم ى چۈنىك، ئالالھ ئۆز كىتابىغا . مەزمۇن قىلغان ئىخچام بى كىتاب يىر

ۋاتقان قارىيالرنىڭ ۋە قۇرئان يادال ! كۆيۈنۈشكە تەۋسىيە قىلغان ئەمەسمۇ؟
ئەخالقلىىنى بايان قىلىش، ئۇالرىى شۇ ئەخالقالرغا ي تەكلەش  - ئەدەبتالىپالرنىڭ 

 . ۋە رىغبەتلەندۈرۈش ئەنە شۇ كۆيۈنۈش جۈملىسىدىندۇر

بۇ كىتابنىڭ ئىخچام بولۇشىنى خالىدىم، ھەجمىنىڭ چوڭ، ئۇزۇن كەمىنە 
ھەربى . ايان قىلدىمبابتا مەلۇم تەرەپلەرنىال بھەر . بولۇ  كېتىشىدىن ساقالندىم

 ،شۇنىڭ ئۈچۈن. ئەخالقتا ئۇنىڭ مەلۇم تۈرلىىگىال ئىشارەت قىلدىم - ئەدەب
( ئالالھقا شۈكۈرلەر بولسۇن)ھەدىسلەرنىڭ ئىسنادلىى زېننھنىمدە ھازىر بولسىمۇ 

چۈنىك، مەقسىتىم بايان قىلغانلىىم ئارقىلى  قالدۇرۇۋەتكەنلىىمگە  .قالدۇرۇۋەتتىم
بۇ كىتابنىڭ ئىخچام بولۇشىنى تاللىشىمدىىك سەۋەب يادالشقا . رئىشارە قىلىشتۇ 

، تېخىمۇ كۆ  كىشىلەرنىڭ پايدىلىنىىسر ۋە كەڭ تارقىلىشنى ئۈمىد  قوالي بولۇشر
دەنگۈچىلەردىن . قىلغانلىقىم ئۈچۈندۇر ئوقۇرمەنلەرنىڭ تولۇق پايدىلىنىىسر ۋە ئىى

قىيىى سۆزلۈكلەرىى ۋە شر ئۈچۈن ھەربى بابتا كەلگەن چۈشىنىش ۇ لۇ شەكنىڭ يوق
ئىسىمالرىى ئەڭ ئاخىقى بابتا تەرتىپ بويىچە ئ نى ، قىسقا شەرھلىدىم ۋە بېكىتىپ 

 . چىقتىم

، پايدىلى ، ئېسىل مەزمۇنالرنىمۇ ئۆز  يۇقىىقى بابالر يەنە بەزىبى قائىدىلەرىى
قىسمەن ئەھۋالالرىى ھېسابقا ئالمىغاندا، سەھىى ۋە زەئىپ . ئىچىگە ئالىدۇ

 .سلەرىى قايىس ئىشەنچلىك ئىمامالرنىڭ رىۋايەت قىلغانلىقىنىمۇ بايان قىلدىمھەدى

ەكىك، مۇھەددىسلەر ۋە باشقا ئالىمالر پەزىلەتلىك ئەمە ردە ەللشۇىى بىلىش كىر
 .دە  قارىغان ،زەئىپ ھەدىسلەرگە ئەمەل قىلىشنى دۇرۇس

لەرىى ھەدىس زەئىپ. سەھىى ھەدىسلەرىى كەلتۈردۈمكەمىنە شۇنداق بولسىمۇ  
 .پەقەت بەزى ئەھۋالالردىال كەلتۈردۈم

. ئۇلۇغ ئالالھقا تەۋەككۈل قىلىمەن، بارلى  ئىشلىىمنى ئۇنىڭغا تاپشۇرىمەن
، دوستلىىمنى ۋە بارلى  مۇسۇلمانالرىى توغرا يولدا مېڭىشقا،  ئالالھتىى مېنى

، ائازغۇنالرنىڭ سۈپەتلىىدىن ساقلىنىشقا، داۋاملى  ياخشىلى  ئۈستىدە تۇرۇشق
ىشتۈرىدىغان ياخىسر ئىشالرىى  تەقۋادار، ئىخالسمەنلەردىن بولۇشقا، رازىلىقىغا ئىر

 .ۋۇجۇدقا چىقىىشقا مۇۋەپپەق قىلىشىنى ئۆتۈنۈ  سورايمەن

 -ئۇلۇغ ئالالھنىڭ كۈچ  ! ئالالھ ياخىسر ئىگىدۇر  !بىىگە ئالالھ كۇپايەدۇر
 قۇدرەت ۋە ياردىمىسىى قولۇمدىن ھېچ ئىش كەلمەيدۇ. 
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 :اب تۆۋەندىىك بابالردىن تۈزۈلبەنكىت بۇ
 

 قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ ۋە قارىيالرنىڭ پەزىلىنى توغرىسىدا: بىىنچى باب

 قىلىشنىڭ باشقا زىكىلەردىن ئەۋزەللىىك تىالۋەت قۇرئان :ئىككىنچى باب
 توغرىسىدا

ىشنىڭ: ئۈچىنچى باب  قارىيالرنىڭ ھۆرمەتلىنىدىغانلىقى ۋە ئۇالرغا ئەزىيەت بىر
 ەكلىنىدىغانلىقى توغرىسىداچ

قۇرئان ئۆگەتكۈچى ۋە ئۆگەنگۈچىلەردە بولۇشقا تېگىشلىك : تۆتىنچى باب
 قائىدىلەر - ئەدەب

 ئەخالقلىى توغرىسىدا  - ئەدەبقارىيالرنىڭ : بەشىنچى باب

 .قائىدىلىى توغرىسىدا - ئەدەبقىائەتنىڭ : ئالتىنچى باب

بۇ كىتابنى )قىلىدۇ ۋە بۇ باب  كۆ  قىسمىنى تەشكىلبۇ باب بۇ كىتابنىڭ 
ىشتىىك ى  مەقسەتتۇر ئاساسلى ( يىر

 تېگىشلىكبارلى  ئىنسانالرنىڭ قۇرئانغا قارىتا دىققەت قىلىشقا : يەتتىنچى باب
 لىى توغرىسىدائەدەب

ىنچى باب مەلۇم ۋاقىت ۋە ئەھۋالالردا ئوقۇش مۇستەھە  بولغان : سەككىى
 ئايەت ۋە سۈرىلەر توغرىسىدا

ىلىىسر ۋە مۇسھەف: باب توققۇزىنچى  ى  ھۆرمەتلىنىدىغانلىقى نىڭ (1)قۇرئاننىڭ يىر
 توغرىسىدا

كىتابنىڭ ئەرەبچە نۇسخىسىدا كەلگەن بى قىسىم ئىسىم ۋە : ئونىنچى باب
 سۆزلۈكلەرنىڭ توغرا ئوقۇلۇشر ۋە مەنىلىى

 

                                                           
ىلغان سنننننننننننننننەھىپىلەرنىڭ ( 1) ى بى جىلدقا ياىك ئىكىك مۇقاۋا ئارىسنننننننننننننننىغا جەملەنگەن ئالالھنىڭ ئايەتلىى يىر

ىلغننننننان ئننننننالالھنىننننننڭ كنننننناالىم« قۇرئننننننان». ئىسنننننننننننننننىم ى كۇۋەيننننننت فىقھن  » .بولسنننننننننننننننننننننا ئنننننناشنننننننننننننننۇ كىتننننننابتننننننا يىر
 .ت – 38/5، «ىيەشئېنسىكلوپېد



37
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  برىىنحى باب
 

 قۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ ۋە قارىيالرنىڭ پەزىلىت  توغرىسىدا
 

ِذيَن ﴿: ئ يتىدۇ الھ تائاال ئال 
َّ
ونَ ِإنَّ ال

ُ
نهِ  ِكَتاَب   َيْتل

َّ
امُ  الل

َ
ق
َ
ا  وا َوأ نَفُقوا ِممَّ

َ
َة َوأ

َ
َل الصَّ

ُبوَر. 
َ
ن ت

َّ
 َيْرُجوَن ِتَجاَرًة ل

ً
ِنَية

َ
ا َوَعَل َناُهْم ِشًّ

ْ
يَ  َرَزق

ِّ
ْضِلهِ ِلُيَوف

َ
ن ف ُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهم مِّ

ُ
 ۚ   ُهْم أ

ُفوٌر َشُكوٌر 
َ
ُه غ

َّ
ىك، ئالالھنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدى﴿يەىى  ﴾ِإن غان، شۈبننھىسىى

نامازىى ئادا قىلىدىغان ۋە بىى رىزى  قىلىپ بەرگەن نەرسىلەرىى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سەر  
قىلىدىغانالر كاسات بولمايدىغان تىجارەتنى ئۈمىد قىلىدۇ، ئالالھ ئۇالرنىڭ ئەجىلىىنى 

ىدۇ ۋە مەرھەمىتىنى   زىيادە قىلىدۇ، ئالالھ ھەقىقەتەن ناھايىنى مەغپىەت تولۇق بىر
  .(30 -29: فاتى)قىلغۇچىدۇر، ئاز ياخشىلىققا كۆ  ساۋاب بەرگۈچىدۇر﴾

سىلەرنىڭ : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : ئ يتىدۇئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  
سنى ئىمام بۇ ھەدى. دېگەن «ياخشىلىىڭالر قۇرئان ئۆگەنگەن ۋە ئۆگەتكەن كىشىلەردۇر

ناملى  « سەھىھۇل بۇخارى  »دىن قالسا ئەڭ سەھىى كىتاب بولغان «قۇرئان»بۇخارى  
 . (1)كىتابىدا رىۋايەت قىلغان

قۇرئاننى : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ 
قۇرئاننى . ۇماھىلى  بىلەن ئوقۇيدىغان كىىسر پۈتۈكچى ماالئىكىلەر بىلەن بىللە بولىد
ىشىدۇ . دېگەن «دۇدۇقال ، قىينىلىپ تۇرۇ  ئوقۇيدىغان كىىسر بولسا قوش ئەجىگە ئىر

 . (2)لىىدە رىۋايەت قىلغان«سەھىى»بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى  بىلەن ئىمام مۇسلىم 

: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : ئ يتىدۇئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  
. ئۇ خۇشپۇراق ھەم تەملىك. ئوخشايدۇ (3)دىغان مۇئمىى تۇرۇنجىغاقۇرئان ئوقۇ  تۇرى»

. ئۇ پۇراقسىى ئەمما تەملىكتۇر. قۇرئان ئوقۇ  تۇرمايدىغان مۇئمىى خورمىغا ئوخشايدۇ
. ئۇ پۇراقلى ، لېكىى تەىم ئاچچى  بولىدۇ. قۇرئان ئوقۇيدىغان مۇناپى  رەيھانغا ئوخشايدۇ

ئۇ پۇراقسىى ھەم تەىم ئاچچى  .   تاۋۇزغا ئوخشايدۇقۇرئان ئوقۇمايدىغان مۇناپى  ئاچچى
 .(4)بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى  بىلەن ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. دېگەن «بولىدۇ

                                                           
 .  ھەدى  - 5027، «بۇخارى»( 1)
 .ھەدى  - 798، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 4937، «بۇخارى  ( »2)
  چاتقال ۋە ئۇنىڭ مېۋىىسياىك سۇزا  ئائىلىسىدىىك دائىم كۆكىىپ تۇرىدىغان دەرەخ  –تۇرۇنج ( 3)

ى ، شۆپۈىك يىىك ھەم قمېۋىىس قىسقا تىكەنلىى بولىدۇ،   .ېلىى كېلىدۇسوقۇچاق ۋە سىر
اھلى  لۇغىنى »  .بەت -330« ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىى

 .ھەدى  - 797، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5427، «بۇخارى  ( »4)
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 دېگەنلىكىنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق 
لى  نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئارقى«( كەرىم  قۇرئان»يەىى )ئالالھ بۇ كىتاب : »رىۋايەت قىلىدۇ

بۇ «. مەرتىۋىسىنى يۇقىى قىلىدۇ، يەنە نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ مەرتىۋىسىنى تۆۋەن قىلىدۇ
 . (1)ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان

: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەن: »ئەبۇ ئۇمامە ئەلباھىلن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ىى ئۆزىنى ئوقۇغانالرغا شاپائەتچى بولۇ  ئۇ قىيامەت كۈ ،چۈنىك! قۇرئان ئوقۇڭالر›

بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت . ، دەيدۇ«دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم‹ كېلىدۇ
 .(2)قىلغان

 ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
شنى ئارزۇ قىلىشقا مۇنداق ئىكىك تۈرلۈك كىشىدەك بولۇ : »دۇنىدېگەنلىىك رىۋايەت قىلى

ئۇالرنىڭ بىى، ئالالھ قۇرئان ئاتا قىلسا كېچىلىى ۋە كۈندۈزلىى ئۇىى ئوقۇ  . بولىدۇ
كۈندۈز ئالالھ يولىدا  -دۇنيا ئاتا قىلسا كېچە  -يەنە بىى، ئالالھ مال . قىيامدا تۇرغان كىىسر 

رىۋايەت  بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى  بىلەن ئىمام مۇسلىم«. چىقىم قىلغان كىشىدۇر
 . (3)قىلغان

بىى بۇ ھەدىسنى يەنە ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنمۇ مۇنداق  
. مۇنداق ئىكىك تۈرلۈك كىشىدەك بولۇشنى ئارزۇ قىلىشقا بولىدۇ: »رىۋايەت قىلغانمىى 
ىپ، ئۇىى ھەق يولدا ئىشلىتىشكە مۇۋەپپەق قىلغان كىىسر  -بىى، ئالالھ مال  . دۇنيا بىر

ھېكمەت ئاتا قىلغان ۋە شۇ ئىلىم بىلەن ھۆكۈم قىلغان ۋە ئۇىى  -ە بىى، ئالالھ ئىلىم يەن
 . (4)«ئۆگەتكەن كىىسر 

پەيغەمبەر : ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەنە مۇنداق رىۋايەت قىلغان
بى كىمىك ئالالھنىڭ كىتابىدىن بى ھەر  ئوقۇسا : »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن ئىدى

ىشىدۇ ىلىدۇ. ياخشىلىققا ئىر ئەلف، الم، ›مەن . بى ياخشىلىققا ئون ھەسسە ساۋاب بىر
بى ‹ مىيم› ،بى ھەر ‹ الم ›بى ھەر ، ‹ ئەلف›ىى بى ھەر  دە  قارىمايمەن، بەلىك ‹مىم

ى  رىۋايەت قىلغان ۋە«. ھەرپتۇر « ھەسەن، سەھىى ھەدى : »بۇ ھەدىسنى تىمىى
 .(5)دېگەن

ەلخۇدرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق ئەبۇ سەئىد ئ
كىمىك قۇرئان ئوقۇش ۋە ماڭا : »ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ

زىكى ئ يتىش بىلەن بولۇ  كېتىپ، مەندىن بى نەرسە تىلەشكە ۋاقىت چىقىالمىغان بولسا، 
                                                           

 .  ھەدى  - 817، «مۇسلىم( »1)
 .ھەدى  - 804، «مۇسلىم( »2)
 .  ھەدى  - 815، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5025، «بۇخارى  ( »3)
 .  ھەدى  - 816، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 73، «بۇخارى  ( »4)
ى  ( »5)  .ھەدى  - 2910، «تىمىى
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ىدىغان نەرسى ىمەنتىلىگەنلەرگە بىر ئالالھنىڭ كاالمىنىڭ . نىڭ ئەڭ ئەۋزىلىنى ئۇنىڭغا بىر
ئارتۇقچىلىقىغا باشقا سۆزلەرگە بولغان ئارتۇقچىلىقى ئالالھنىڭ ئۆز مەخلۇقاتلىىغا بولغان 

ى  رىۋايەت قىلغان ۋە«. ئوخشايدۇ  . (1)دېگەن« ھەدى  ھەسەن: »بۇ ھەدىسنى تىمىى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق : دەيدۇمۇنداق  ما ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
 . (2)«ئىچىدە قۇرئاندىن ھېچنەرسە يوق كىىسر خارابە ئۆيگە ئوخشايدۇ: »دېگەن

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  ما ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
دۇنيادا  !ەئۆرل !ئوقۇ: ›قىيامەت كۈىى قارىيغا» :مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ

س نىڭ مەرتىۋەڭ سەن ئوقۇغان ! تەرتىل بىلەن ئوقۇغىنىڭدەك تەرتىل بىلەن ئوقۇ
ئن  ۋە ابۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد، نەس«. دېيىلىدۇ‹ ئاخىقى ئايەت بىلەن بەلگىلىنىدۇ

ىيالر رىۋايەت قىلغان ى  . تىمىى  . (3)دېگەن« ھەسەن، سەھىى ھەدى : »تىمىى

 دىن رىۋايەت قىلىنىدۇىك، پەيغەمبەرئەنھۇ  الھۇ مۇئاز ئىبنى ئەنەس رەزىيەل
قۇرئان ئوقۇغان ۋە ئوقۇغىنىغا ئەمەل قىلغان كىشىنىڭ : »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

 .ئۇنىڭ نۇرى قۇياش نۇرىدىنمۇ نۇرلۇقتۇر. ئانىسىغا قىيامەت كۈىى تاج كىيدۈرۈلىدۇ -ئاتا 
ان ۋە ئەمەل قىلغان كىشىنىڭ ئۆزىگە ئانىسىغا شۇنداق بولغان يەردە قۇرئان ئوقۇغ -ئاتا 

 .(4)بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان!« قانداق مۇكاپاتالر بولىدىغاندۇ؟

دارىمن  سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلىدۇىك، ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ 
بۇ . »(5)«ۇئالالھ قۇرئان بار قەلبنى ئازابلىمايد! قۇرئان ئوقۇڭالر: »ئەنھۇ مۇنداق دېگەن
قۇرئاننى . »(6)«، ئۇنىڭغا داخىل بولغان كىىسر ئەمىى بولىدۇزىياپىتىدۇر قۇرئان ئالالھنىڭ 

 . (7)«خۇش بېشارەت ئالسۇنياخىسر كۆرگەن كىىسر 
 :مەن سۇفيان سەۋرىدىن: ئابدۇلھەمىد ھىممانن  مۇنداق دەيدۇ

دە   -ىمۇ؟جىھاد قىلغان كىشىنى ياخىسر كۆرەمسەن ياىك قۇرئان ئوقۇغان كىشىن -
 :سورىسام، ئۇ

: قۇرئان ئوقۇغان كىشىنى ياخىسر كۆرىمەن، چۈنىك پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  -
دېگەن، دە  جاۋاب « سىلەرنىڭ ياخشىلىىڭالر قۇرئان ئۆگەنگەن ۋە ئۆگەتكەنلەردۇر»

 .(8)بەرگەنىدى
                                                           

ى  ( »1) ى   ؛ھەدى  - 2926، «تىمىى    .دېگەن« ھەسەن: »تىمىى
ى  ( »2) ى   ؛ھەدى  - 2913، «تىمىى  .  دېگەن« سەھىى: »تىمىى
ى  » ؛ھەدى  - 1464، «ئەبۇ داۋۇد( »3)  .  ھەدى  - 8002، «ئن  انەس. »ھەدى  - 2914، «تىمىى
 .«سەنەدى ئاجىى » ؛ھەدى  - 1453، «ئەبۇ داۋۇد( »4)
ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان. ھافىى ئىبنى  دارىمن   ؛ھەدى  - 3363، «دارىمن  ( »5)

 دېگەن.  «سەنەدى سەھىى»دا: «فەتھۇل بارى  »ھەجەر 
 سەنەدى سەھىى.  . ھەدى  - 3322، «دارىمن  ( »6)
 ى. سەنەدى سەھى . ھەدى  - 3323، «دارىمن  ( »7)
 .بەت - 65توم،  - 7، «ھىليەتۇل ئەۋلىيا: »ئەبۇ نۇئەيم( 8)
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 ئىككىنحى باب
 

 غرىسىداقۇرئان تىالۋەت قىلىشنىڭ باشقا زىكرىلەردىن ئەۋزەللىىك تو 
 

بەدر غازىتىغا قاتناشقان ئەبۇ مەسئۇد ئەلئەنسارى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ سەھىى 
كىشىلەرگە ئالالھنىڭ : »رىۋايەت قىلىدۇىك، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

بۇ ھەدىسنى مۇسلىم رىۋايەت «. كىتابىنى ئەڭ ياخىسر ئوقۇيدىغانالر ئىمام بولسۇن
 .(1)قىلغان

ياش بولسۇن »: رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دېگەن ما رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئابباس 
 ياىك ياشانغان بولسۇن، قارىيالر خەلىپە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ سورۇنىدا

 ئىمام بۇخارى   «سۆھبەتداشلىى ۋە مەسلىھەتچىلىى ئىدى
 ىدە«سەھىى»بۇىى

 .(2)رىۋايەت قىلغان

بىلگىنىك، كۆپلىگەن نوپۇزلۇق . ر كېلىدۇكېيىنىك بابتا بۇ مەزمۇندىىك ھەدىسلە
 ئالىمالر توغرا دە  تاللىغان قاراش شۇىك، قۇرئان تىالۋەت قىلىش تەسيىى

 قاتارلى ( دېيىش« ال ئىالھە ئىللەلالھ)»، تەھلىل (دېيىش« سۇبننھانەلالھ)»
 .(3)بۇنىڭ دەلىللىى ناھايىنى كۆ . زىكىلەردىن ئەۋزەلدۇر

  

                                                           
 .  ھەدى  - 673، «مۇسلىم( »1)

 .  ھەدى  - 4642، «بۇخارى  ( »2)

لەرىى تەسيىھ -تەسيىھتىى ئەۋزەل، لېكىى زىكى  -قۇرئان ئوقۇش زىكى : »ئىمام نەۋەۋى  مۇنداق دەيدۇ( 3)
بۇ سننننننننننەۋەبتىى رۇكۇ بىلەن . ئورۇنالردا ئ يتىش ئەۋزەلئايەت ۋە ھەدىسننننننننننلەردە بەلگىلەنگەن ۋاقىت ۋە 

 .8/48، «ئەلمەجمۇ«. »تەسيىى ئ يتىشقا بۇيرۇلۇ ، قۇرئان ئوقۇش چەكلەنگەن -سەجدىدە زىكى 
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ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

 

 ئۈچىنحى باب
 

ىشنىڭ چەكلىنىدىغانلىق  قارىيال رنىڭ ھۆرمەتلىنىدىغانلىق  ۋە ئۇالرغا ئەزىيەت برىر
 توغرىسىدا

 
ِلَك ﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ  َٰ

َ
ْم  َوَمنذ   ُيَعظِّ

َّ
ِإن
َ
نِه ف

َّ
وِب َشَعاِئَر الل

ُ
ُقل
ْ
ْقَوى ال

َ
 ﴾َها ِمن ت

  .(32: ھەج)ۇر﴾بۇ دىلالرنىڭ تەقۋالىقىدىند ئىشالرىى ئۇلۇغاليدىكەن،كىمىك دىنن  ﴿ يەىى 

ِلَك ﴿: ئالالھ يەنە مۇنداق دەيدۇ  َٰ
َ
ْم  َوَمنذ ُهوَ  ُيَعظِّ

َ
نِه ف

َّ
هِ  ُحُرَماِت الل ُه ِعنَد َربِّ

َّ
ٌ ل ْ  ﴾َخرى 

پەرۋەردىگارىنىڭ  بۇ كىمىك ئالالھنىڭ دىنىنىڭ ئەھكاملىىنى ئۇلۇغلىسا، ﴿ يەىى 
 . (30: ھەج)دەرگاھىدا ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾

َ  َجَناَحَك  َواْخِفْض ﴿ : ئالالھ مۇنداق دەيدۇ  ُمْؤِمِنى  
ْ
ەمتەر كمۇئمىنلەرگە  ﴿ يەىى  ﴾ِلل

﴾  . (88: ھىجى)بولغىى

َ ﴿: ئالالھ مۇنداق دەيدۇ  ُمْؤِمِنى  
ْ
وَن ال

ُ
ِذيَن ُيْؤذ

َّ
ُمْؤِمَناِت َوال

ْ
ِ  َوال ْ َقِد  ِبَغرى 

َ
َما اْكَتَسُبوا ف

ِبيًنا ًما مُّ
ْ
ا َوِإث

ً
وا ُبْهَتان

ُ
غان ئىشالرىى مىنەلەرگە قىلمىمۇئمىى ۋە مۇئ﴿ يەىى  ﴾اْحَتَمل

ىدىغانالر ئوچۇق   ئاشكارا بۆھتان ۋە گۇناھنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان -چاپال  ئازار بىر
 . (58: ئەھزاب)﴾بولىدۇ

ر بىى ئىلگىىىك بابتا ئەبۇ مەسئۇد ئەلئەنسارى  ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇال
 . ن قىلغان ئىدۇقھەدىسلەرىى بايا( مۇناسىۋەتلىك)رىۋايەت قىلغان 

لالھۇ ەللرەسۇلۇلالھ سە: مۇنداق دەيدۇ ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ياشانغان مۇسۇلمانالرىى ھۆرمەتلەش، : »مۇنداق دېگەن ئىدىم ەللئەلەيب ۋەسە

قۇرئانغا ئەمەل قىلىشتا چەكتىى ئاشۇرۇۋەتمىگەن، قۇرئاندىن چەتنىمىگەن قارىيالرىى 
بۇ «. الرىى ھۆرمەتلەش ئالالھنى ئۇلۇغالش جۈملىسىدىندۇرۋە ئادىل ھۆكۈمران

 .(1)تۇر«ھەسەن ھەدى »ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان بولۇ  

لالھۇ ئەلەيب ەللرەسۇلۇلالھ سە: »مۇنداق دەيدۇ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا 
ىى كىشىلەرگە اليىقىدا مۇئامىلە قىلىشقا بۇيرۇغانەللۋەسە ئەبۇ  بۇ ھەدىسنى «. م بىى
ناملى  كىتابىدا رىۋايەت قىلغان، « مۇسنەد»ناملى  كىتابىدا، بەززار « سۇنەن»داۋۇد 
 . (2)دېگەن« سەھىى»ناملى  كىتابىدا « ھەدى  ئىلىملىى»ھاكىم 

                                                           
 .ھەدى  - 4843، «ئەبۇ داۋۇد( »1)
   .بەت - 48، «مەئرىفەتۇ ئۇلۇمىل ھەدى » ؛ھەدى  - 4842، «ئەبۇ داۋۇد( »2)



44

قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇھۇد : مۇنداق دەيدۇ جابى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ئۇالرنىڭ : »رگە يىغقاندىن كېيىى ئىككىدىن قىلىپ بى يە -شېھىتلىىنى ئىككىدىن 

ئۇالرنىڭ قايسىسىغا . ىغان ئىدىدە  سور « قايسىىس قۇرئاننى كۆپرەك يادقا بىلىدۇ؟
بۇ ھەدىسنى بۇخارى  رىۋايەت . غان ئىدىئىشارەت قىلىنسا ئۇىى بۇرۇن يەرلىكىگە قوي

 . (1)قىلغان

 نداقپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇ  ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
كىمىك مېنىڭ ياخىسر بەندەمگە : ›ئالالھ تائاال: »دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ

بۇ ھەدىسنى بۇخارى  «. دەيدۇ‹ ئەزىيەت بەرسە، مەن ئۇنىڭغا جەڭ ئېالن قىلىمەن
 . (2)رىۋايەت قىلغان

: دا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىىك كەلگەن«مۇسلىم سەھىھۇ »
ىنى ئوقۇسا، ئۇ ىمىك بامدات ناك» ئالالھ تائاال . ئالالھنىڭ ھىمايىسىدە بولىدۇ مىى

 . (3)!«سىلەردىن ئۆز ھىمايىسىدىىك كىىسر توغرۇلۇق ھېساب ئېلىپ قالمىسۇن

الر !(ئالالھ ئۇالرغا رەھىم قىلسۇن) شافىئن  ۋە  ئەبۇ ھەنىفەئىكىك كاتتا ئىمام 
 بولمىسا، ئۇنداقتا، بۇ  ەۋلىيالىىئەگەر ئۆلىماالر ئالالھنىڭ ئ: »مۇنداق دېگەن

 . (4)«ئالالھنىڭ ھېچ ئەۋلىياش يوق دېمەكتۇر

 – 1105 .م / 571 – 499. ھ) ئەبۇل قاسىم ئىبنى ئەساكىھافىى  ۋە ئىمام
ىندىشىم: »رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ (1176 ىى ئۆز ! ىى قىر ئالالھ ھەممىمىى

 اليىقىدا تەقۋادارلى رازىلىقىغا مۇۋەپپەق قىلسۇن، ئالالھتىى قورقىدىغان ۋە 
دە بولسۇنىك، ئۆلىماالرنىڭ گۆشلىى  قىلىدىغان كىشىلەردىن قىلسۇن، ئېسىڭىى

 تقانالرىى رەسۋا قىلىپ كېلىۋاتقانلىقى ر ئالالھنىڭ ئۇالرغا تىل ئۇزا. تۇر ‹زەھەرلىك›
ھەممىگە مەلۇمدۇر، كىمىك ئۇالرىى ھېچ ھېيىقماستىى ھە دېسىال ئەيىبلەيدىكەن، 

: ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. ئۆلۈشتىى ئىلگىى قەلب ئۆلۈمىگە مۇبتىال قىلىدۇئالالھ ئۇىى 
ِذيَن ﴿

َّ
ِر ال

َ
َيْحذ

ْ
ل
َ
ِليٌم  ُيَخاِلُفوَن ف

َ
اٌب أ

َ
ْو ُيِصيَبُهْم َعذ

َ
 أ
ٌ
ِصيَبُهْم ِفْتَنة

ُ
ن ت

َ
ْمِرِە أ

َ
 يەىى  ﴾َعْن أ

تىى ﴿پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلى  قىلغۇچىالر دۇنيادا چوڭ بى پىتنىگە يولۇقۇش
 .(5)«(63:نۇر)ياىك ئاخىەتتە قاتتى  ئازابقا دۇچار بولۇشتىى قورقسۇن﴾

                                                           
 . ەدى ھ - 1343، «ۇخارى  ب( »1)
 . ەدى ھ - 6502، «ۇخارى  ب( »2)
 .ەدى ھ - 657، «ۇسلىمم( »3)
 ەنىفەھ ەبۇ ئ  تىدەب - 137 ڭناملى  كىتابىنى« ۋەلمۇتەفەققىى ەلفەقىىئ: »باغدادى   ەتىبخ( 4)

 - 2 ڭ، ناملى  كىتابىنى«ەزىلەتلىىپ ڭئىمام شننننننننننننننننافىئىينى»ەيھەقن  ب ەلەيھىدىن،ئ ەھمەتۇلالىھر 
 . قىلغان ۋايەتئىمام شافىئىيدىن رى ە تىدب - 155توم، 

ب  ەبيىينۇ ت( »5)  .ەتب - 29، «ۇفتەرىم ۇلكىى
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 تۆتىنحى باب
 

 قائىدىلەر - ئەدەبقۇرئان ئۆگەتكۈچى ۋە ئۆگەنگۈچىلەردە بولۇشقا تېگىشلىك 
 

 بۇ ۋە بۇنىڭدىن كېيىنىك ئىكىك بابتا كىتابنىڭ ئاساسلى  مەقسەتلىى
 كۆ  بولسىمۇ يادالش ۋە ئەستە ساقالش بۇ مەقسەتلەر ناھايىنى . مۇجەسسەملەنگەن

 . قىلىپ ئۆتىمەنبايان ئاسان بولسۇن ئۈچۈن، بىنەچچە پاراگرافتا قىسقىچە 
 

 ئىخالس قىلىش

قىلىشقا تېگىشلىك بىىنچى ئىش  ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇتقۇچى ۋە قۇرئان ئوقۇغۇچىالر
 .ئالالھ رازىلىقىنى كۆزلەشتۇر

ِمُروا ﴿: ئالالھ تائاال 
ُ
 َوَما أ

َّ
نهَ  ِلَيْعُبُدوا ِإَّل

َّ
هُ  الل

َ
َ ل َة  ُمْخِلِصى  

َ
َل يَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصَّ الدِّ

َمةِ  َقيِّ
ْ
ِلَك ِديُن ال َٰ

َ
َكاَة َوذ وا الزَّ

ُ
الالھقا خالى  قىلغان، ئئۇالر پەقەت ئىبادەتنى ﴿ يەىى  ﴾َوُيْؤت

لىشقا، ا، نامازىى ئادا قىئالالھقىال ئىبادەت قىلىشق( يالغۇز)ھەق دىنغا ئ تىقاد قىلغان ھالدا 
ىشكە بۇيرۇلدى، ئەنە شۇ توغرا دىندۇر﴾  .دەيدۇ ،(5:بەييىنە)زاكات بىر

: م مۇنداق دېگەنەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللدە رەسۇلۇلالھ سە«سەھىھەين»
ىشىدۇەللئەمە» بۇ . ( 1)«ر نىيەتلەرگە باغلى ، ئىنسان نىيەت قىلغان نەرسىسىگە ئىر

 .سالمنىڭ تۈ  ئاساسلىىنىڭ بىىدۇرھەدىستە دېيىلىۋاتقىنى ئى

ىك، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما  ( 2)بىى يەنە سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلىمىى
ىشىدىغىنى نىيىتىگە بېقىپ بولىدۇ: »مۇنداق دېگەن : يەنە بى ساھابىنىڭ«. ئىنساننىڭ ئىر

ىلىدۇ»  .(3)لىنغاندېگەنلىىك رىۋايەت قى« ئىنسانالرنىڭ نىيەتلىىگە قارىتا بىر

ىك، ئۇستاز   ئوبۇلقاسىم ئەلقۇشەيرى  بىى يەنە سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلىمىى
ئىبادەتنى بى  -ئەمەل  ،ئىخالس: »مۇنداق دەيدۇ –ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن  –

 ئۆز ئەمەىل ئارقىلى  پەقەت ئالالھقا يەىى . ئالالھ ئۈچۈنال قىلىش دېمەكتۇر
كىشىلەرگە ياسالمىلى  قىلىش، ئۇالرنىڭ . ش دېمەكتۇريېقىنلىشىشنىال مەقسەت قىلى

ىشىش، ئۇالرنىڭ ماختىشىنى ياخىسر كۆرۈش قاتارلى  ئالالھقا  ماختىشىغا ئىر
ئەمەل ›ئىخالسنى يەنە . باشقا ھەرقانداق نەرسىنى ئويلىماسلىقتۇريېقىنلىشىشتىى 

                                                           
 .  ھەدى  - 1908، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 1، «بۇخارى  ( »1)
غا رىۋايەت قىلىپ تا ئىگىسىگە قەدەر تۇتاشتۇرغان ( 2) دىن ئېغىى  .ت –ئىمام نەۋەۋى  بۇىى ئېغىى
 .نومۇرالر - 1845، - 1843، «ئەلجامنى لئەخالقىراۋى  ( »3)



46

قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

 .(1)«ىدۇدېسەكمۇ بول‹ مەخلۇقالرىى كۆزلەشتىى خالن  ھالدا قىلىش ئىبادەتنى  -

: مۇنداق دەيدۇ( ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن) ھۇزەيفە ئەلمەرئەشن  يەنە 
دىمۇ ئوخشاش  ( 2)بەندىنىڭ ئەمەللىىنىڭ پىنھاندىمۇ، جاراستان –ئىخالس »

 .(3)«بولۇشىدۇر

ئۈچ نەرسە : »مۇنداق دەيدۇ( ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن)زۇننۇن ئەلمىرسى  
جىىم كىشىلەرنىڭ ماختاش ۋە سۆكۈشلىىنى ئوخشاش ›: ئىخالسنىڭ ئاالمىتىدۇر

رنىڭ مۇكاپاتىنى ەللكۆرۈش، ئەمەللىىنى كۆز ئالدىدا قويۇۋالماي ئۇنتۇ  كېتىش، ئەمە
: فۇزەيل ئىبنى ئىياز رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ. ( 4) «‹ئاخىەتتە ئېلىشنى ئويالش

 دە  ئەمەل قىلىشكىشىلەرىى . كىشىلەرىى دە  ئەمەلنى تەرك ئ تىش رىيادۇر»
ىكتۇر  . (5)«ئىككىسىدىن ساقال  قېلىشىدۇرئىخالس ئالالھنىڭ سېنى ھەر . شىر

 ئاقىلالر ئىخالسنىڭ تەبىى: »تۇستەرى  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇتسەھل ئە
ئاشكارا ۋە  –ئىخالس : ھەققىدە پىكى يۈرگۈزۈ  مۇنۇ تەبىدىن باشقىنى تاپالمىدى

اتالرنىڭ ھەممىىس بى ئالالھ ئۈچۈنال بولۇش، ئۇنىڭغا نە ھەرىكەت ۋە سۈكۈن يوشۇرۇن
 .(6)«خاھىشالرنىڭ ھېچبىى ئارىالشماسلىقتۇر - ھەۋەس، نە نەپ  -دۇنيا، نە ھاۋاى   -مال 

ھېچبى ئىشنى كىشىلەرىى دە  : »سەرى  ئەسسىقتن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
 !لەرىى دە  ھېچنەرسە بەرمەكىشى  !ھېچ ئىشنى كىشىلەرىى دە  تەرك ئەتمە !قىلما

ئىمام قۇشەيرى  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق . ( 7)«!كىشىلەرگە ھېچبى ئەمەلنى ئاشكارىلىما
 «.تېشىنىڭ ئوخشاش بولۇشىدۇر -راستچىللىقنىڭ ئەڭ تۆۋەن دەرىجىىس ئىچ : »دەيدۇ

 راستچىل كىىسر ئۆز: »ھارى  ئەلمۇھاسىبن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
ئ تىبارىنىڭ  -ھ بولۇشر ئۈچۈن، پۈتۈن ئىنسانالر قەلبىدىىك ھۆرمەت قەلبىنىڭ ئىسال

چىقىپ كېتىشىگە پەرۋا قىلمايدىغان، زەررىچىلىك ياخىسر ئەمەلنىمۇ كىشىلەرنىڭ بىلىپ 
يامان ئەمەللىىنى كىشىلەرنىڭ بىلىپ قېلىشىنى يامان  ۋە نى خالىمايدىغانىقېلىش

ىىنى كىشىلەرنىڭ بىلىپ قېلىشىنى يامان چۈنىك، يامان ئەمەلل. كۆرمەيدىغان كىشىدۇر
بۇنداق . شۆھرەت تەمە قىلىدىغانلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر -كۆرۈش كىشىلەر ئالدىدا نام 

 .(8)«نىڭ ئەخالقىنىڭ جۈملىسىدىن ئەمەس( يەىى راستچىلالر)قىلىش سىددىقالر 

دىس: »يەنە بىى مۇنداق دەيدۇ ئالالھ  ،ەڭسەن راستچىللى  بىلەن ئالالھ رازىلىقىنى ئىى
                                                           

 .بەت - 162، «قۇشەيرى  رىسالىىس( »1)
اھلى  لۇغىنى . »كۆپچىلىكنىڭ ئالدى، ئامما ئارىىس –جاراستان ( 2)  .ت –« ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىى
 .  بەت - 163، «قۇشەيرى  رىسالىىس( »3)
 .  بەت - 163، «قۇشەيرى  رىسالىىس( »4)
 .ۇرنوم - 6468، «ئىمان شاخچىلىى: »بەيھەقن  ( 5)
 .  نومۇر - 6468، «ئىمان شاخچىلىى: »بەيھەقن  ( 6)
 .  نومۇر - 6521يۇقىىقى كىتاب، ( 7)
   .بەت - 167، «قۇشەيرى  رىسالىىس( »8)
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ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

 . (1)«ساڭا دۇنيا ۋە ئاخىەتنىڭ جىىم ئاجايىباتلىىنى كۆرەلەيدىغان بى ئەينەك ئاتا قىلىدۇ

 بىى مەقسەتنى . سالىھالرنىڭ بۇ ھەقتىىك سۆزلىى ئىنتايىى كۆ  -سەلەف 
ح المهذب»مەن . ئىپادىلەش ئۈچۈن ئاز بى قىسمىغىال ئىشارەت قىلدۇق ناملى  « شر

سەلەف ئۆلىمالىىنىڭ نۇرغۇن سۆزلىىنى شەرھلىى بىلەن بايان  كىتابىمنىڭ بېشىدا 
، فىقب ئالىملىى ۋە  -ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئوقۇغۇچى  تالىپالر  قىلدىم ۋە ئوقۇتقۇچى

  .(2)ئەخالقلىىنىمۇ بايان قىلدىم - ئەدەبفىقب ئىلىم ئۆگىنىۋاتقۇچىالرنىڭ 
 

ىلمەسلىك  دۇنياغا برىر
 

ىن ئابرۇي، تەڭداشلىىد -مەنسە ، يۈز  -دۇنيا، ئەمەل  - ئۆز ئەمەىل ئارقىلى  مال
ىشىش،   -يۇقىى مەرتىۋە تەمەسىدە بولۇش، كىشىلەرنىڭ مەدھىيە  ماختاشلىىغا ئىر

كىشىلەرىى ئۆزىگە قارىتىش دېگەندەك دۇنيا مەنپەئەتلىىنى كۆزلىمەسلىىك، قۇرئان 
مەتنى بەزى تالىپلىىدىن    دۇنيا، -كېلىدىغان ئازغىنە مال ئۆگىتىشتىى ئىبارەت ئۇلۇغ خىى

مەت، ئۆگەتمىگەن بولسا بەرمەيدىغان ھەدىيە سۈرىتىدىىك بەدەل دېگەندەك  خىى
 .ئەرزىمەس مەنپەئەتلەرىى تەمە قىلىپ بۇلغىماسلىقى الزىم

ي  َحْرَث  ُيِريُد َمن َكاَن ﴿: ئالالھ مۇنداق دەيدۇ ِ
ُه ف 
َ
ِزْد ل

َ
ِخَرِة ن

ْ
 ُيِريُد َوَمن َكاَن  ِثهِ َحرْ اْل

ِصيب   َحْرَث 
َّ
ِخَرِة ِمن ن

ْ
ي اْل ِ

ُه ف 
َ
ْؤِتِه ِمْنَها َوَما ل

ُ
َيا ن

ْ
ن ئۆزىنىڭ ئەمەىل )كىمىك ﴿ يەىى  ﴾الدُّ
، كىمىك ( بىلەن ىمىى ئەمەىل )ئاخىەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسە، ئۇنىڭ ساۋابىنى زىيادە بىر
،مەنپەئىتىنىڭ بەزى( ئۇنىڭ تىلىگەن)دۇنيانىڭ مەنپەئىتىنى كۆزلىسە، ( بىلەن ىمىى  سىنى بىر

 . (20: شۇرا)﴾ھېچ نېسىۋە يوق( ساۋابتىى )ئۇنىڭغا ئاخىەتتە 

ن َكاَن ﴿   ُيِريُد مَّ
َ
ة
َ
َعاِجل

ْ
  ال

ُّ
َشاُء ِلَمن ن

َ
ُه ِفيَها َما ن

َ
َنا ل

ْ
ل يەىى ﴿بىى دۇنياىى  ﴾ِريُد َعجَّ

نىڭ( ئۇنىڭ خالىغىنىنى ئەمەس)كۆزلىگەنلەر ئىچىدىن خالىغان ئادەمگە   بىى
ىى ب ﴾خالىغىنىمىى ىمىى  . (18: ئىرسا)ىر

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق : ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيالالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ
كىمىىك ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ئۆگىنىشكە تېگىشلىك ئىلىمنى دۇنيا : »دېگەن

ىشىش ئۈچۈن ئۆگەنسە، قىيامەت كۈىى جەننەتنىڭ پۇرىقىنى   مەنپەئەتلىىگە ئىر
  .(3)«پۇرىيالمايدۇ

 . بۇ مەزمۇندىىك ھەدىسلەر ناھايىنى كۆ 
                                                           

، دوزاخ ئننننازابلىىنى . بەت - 167يۇقىىقى كىتنننناب، ( 1) ، جەننەت نېمەتلىىنى شننننننننننننننەيخ بۇ يەردە ئننننالالھنى
قىلغان بولۇشر ياىك ئالالھ سنننننننننننننننالىى بەندىلىىگە  كۆرۈ  تۇرغاندەك ئىبادەت قىلىشننننننننننننننقا ئىشنننننننننننننننارەت
ىدىغان كارامەتنى كۆزدە تۇتقان بولۇشر مۇمكىى   .ت –بىر

 .  31 - 1/26، «ئەلمەجمۇ( »2)
 .  سەنەدى سەھىى. ھەدى  - 3664، «ئەبۇ داۋۇد( »3)
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، كەئب ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالر رىۋايەت قىلغان بى ھۇزەيفەئەنەس، 
كىمىىك جاھىلالر بىلەن دەتاالش : »ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

ىش ئۈچۈن ئىلىم قىلىش ياىك ئۆلىماالر ئالدىدا پەخىلىنىش، ياىك كىشىلەرىى ئۆزىگە قارىت
ىينىڭ كەئب ئىبنى «. ئۆگەنگەن بولسا ئۆزىگە دوزاختىى ئورۇن تەييارال  قويسۇن تىمىى

 . (1)دېگەن« ئالالھ ئۇىى دوزاخقا كىگۈزىدۇ: »... مالىكتىى قىلغان رىۋايىتىدە يەنە
  

 ئىلىم ئۆگىتىش نىيىتىدىكىلەر ھەزەر ئەيلەشكە تېگىشلىك ئىشالر
 

 كېتىپ -ىش ئارقىلى  تالىپلىىنى ۋە ئۆز ي نىغا كېلىپ مۇدەررى  ئىلىم ئۆگىت
، ئوقۇغۇچىلىىنىڭ باشقا  تۇرىدىغانالرىى كۆپەيتىشنى مەقسەت قىلىشتىى ساقلىنىىسر
مەنپەئەتلىك ئۇستازالرنىڭ ي نىدا ئوقۇشىنى يامان كۆرۈشتىى قاتتى  ھەزەر ئەيلىىسر 

نىڭ ، ئوقۇتقۇچىنىڭ نىيىتىئىللەتتۇر  يامانبۇ بەزى نادان ئۇستازالر گىىپتار بولغان . الزىم
خالى  ئەمەسلىكىنىڭ، قەلبىنىڭ بۇزۇق ئىكەنلىكىنىڭ بەلگىسىدۇر، ئىلىم ئۆگىتىش 

چۈنىك، ئۇ ئىلىم . ئارقىلى  ئالالھ رازىلىقىنى كۆزلىمىگەنلىكىنىڭ كەسكىى دەلىلىدۇر
سىنىڭ ئۆگىتىش ئارقىلى  ئالالھ رازىلىقىنى كۆزلىگەن بولسا ئىدى، ئۆز ئوقۇغۇچى

، بەلىك ئۆز و باشقىالر ي نىدا ئۇقۇشىنى يامان كۆرمىگەن ب مەن ئىلىم : »ئۆزىگە -التنى
ئۆگىتىش ئارقىلى  ئالالھقا ئىبادەت قىلىشنى كۆزلىگەن ئىدىم، مۇرادىم ھاسىل بولدى، ئۇ 
باشقىالرنىڭ ي نىدا ئوقۇش ئارقىلى  ئىلمىنى تېخىمۇ كۆپەيتىشنى مەقسەت قىلدى، نارازى 

 . دېگەن بوالتنى !« ڭ نە ھاجىنى بولۇشنى

 ىدە «مۇسنەد»بىى ھەدىسشۇناسلىقتا ھەممە بىدەك ئ تىا  قىلغان ئىمام دارىمىينىڭ 
! ىى ئىلىمدارالر: »سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلدۇقىك، ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ

ىم ۋە ئەمەىل بىدەك بىلگىنىگە ئەمەل قىلغان، ئىل –ئىلمىڭالرغا ئەمەل قىلىڭالر، ئالىم 
بولغان كىشىدۇر، يېقىى كەلگۈسىدە شۇنداق بى قەۋملەر پەيدا بولىدۇىك، ئۇالر ئىلىمنى 
كۆتۈرۈ  يۈرۈشىدۇ، لېكىى ئىلىم ئۇالرنىڭ بوغۇزىدىن ئۆتمەيدۇ، ئۇالرنىڭ ئىلىم بىلەن 

سلەرىى ئەمەىل، ئىچى بىلەن تېىسر بىدەك بولمايدۇ؛ ئۇالر ئۆزئارا پەخىلىنىش ئۈچۈن دەر 
 ئورۇنالشتۇرىدۇ، ھەتتا ئۇالرنىڭ بىى ئۆز دەرسىدىىك بىىنىڭ باشقا دەرسلەردە

ئۇالرنىڭ ئەمەللىى شۇ دەرس  ئولتۇرۇشىنى ۋە ئۆزىنى تاشال  قويۇشىنى يامان كۆرىدۇ،
  .(2)«سورۇنلىىدا قېپقېلىپ، ئالالھ دەرگاھىغا ئۆرلىمەيدۇ

 :ھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەنئىشەنچىلىك رىۋايەتلەردە ئىمام شافىئن  رە
ماڭا بى ھەرپمۇ ( ئۆزىنىڭ ئىلمىنى ۋە كىتابلىىنى دېمەكچى )كىشىلەرنىڭ بۇ ئىلىمنى »

                                                           
ى  ( »1) ، «ئىبنى مننناجە» ؛ھەدى  - 5704، «ئەلئەۋسنننننننننننننننەت»تەبەرانن   ؛ھەدى  - 2650، «تىمىى

 .  ھەدى  - 2509
 .  ھەدى  - 394، «دارىمن  ( »2)
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ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

 . (1)«ماستىى ئۆگىنىشىنى ئارزۇ قىلىپ قالدىممەنسۇ  قىل
 

 قۇرئان ئۆگەتكۈچىلەرنىڭ ئەخالقلرىى
 

ىلمەسلىك، بارىغا قانائەت قىلىش، ما  دۇنياغا ۋە -ل قۇرئان مۇئەللىىم دۇنياغا بىر
، مەرد، خۇش چىاي، ئېغى  -مال   -دۇنيا ئەھلىگە ۋاي دە  كەتمەسلىك، سېخن 

، ناچار  بېسى ، سەۋرچان بولۇش قاتارلى  ئېسىل ئەخالقالر بىلەن قوراللىنىىسر
ى تۇرۇش، پەرھىىكارلى ، خۇشۇ، تەمكىنلىك، سالماقلى ،   قىلىقالردىن نىر

چاقچاقتىى  -قالرىى ئۆزىگە يار قىلىش، كۈلكە كەمتەرلىك، كىچىك پ ئىللى  قاتارلى
ىش، كى  لىققا ئەھمىيەت بىر  -ئۆزىنى تارتىش، شەرىى ۋەزىپىلەرگە ئەمەل قىلىش، پاكىى

ۋاقتىدا تازىال  تۇرۇش، بۇرۇتنى قىقىپ تۇرۇش، تىناقلىىنى  -ۋاقنى  مەينەتلەرىى 
  ىتىپ تۇرۇش،ئېلىپ تۇرۇش، ساقىلىنى تارا  تۇرۇش، غەيرى  پۇراقالرىى يوق

كۆرۈمسىى كىيىملەرىى كىيمەسلىك، ھەسەت، رىيا، كۆرەڭلىك، ئەمەلىيەتتە ئۆزىدىن 
تۆۋەن بولغان تەقدىردىمۇ باشقىالرىى تۆۋەن كۆرۈش قاتارلىقالردىن قاتتى  ھەزەر 

دۇئاالرغا ئەمەل قىلىش،  -ئەيلەش، ھەدىسلەردە كەلگەن تەسيىى، تەھلىل ۋە زىكى 
دىمۇ ئالالھنى ئېسىدىن چىقىىپ قويماسلى ، بۇ ئىشالردا پىنھاندىمۇ، جاراستان

چىل بولۇش، بارلى  ئىشلىىدا ئالالھقىال تايىنىش قاتارلى  شەرىئەت تەلە   ئىى
 .قىلغان ئىشالرىى بەجا كەلتۈرۈشر الزىم

 
 مۇئەللىم قۇرئان ئۆگەنگۈچىلەرگە ياخشر مۇئامىلە قىلىشر الزىم

 
سىپايە  -تىڭشىتىدىغان كىشىلەرگە سىلى  قۇرئان ئۆگەتكۈچى ئۆزىگە قۇرئان 

، ئۆز اليىقىدا ياخىسر مۇئامىلە قىلىىسر  غىى قارشر ئېلىىسر ، ئۇالرىى قىى مۇئامىلە قىلىىسر
 .الزىم

بىى ئەبۇ سەئىد ئەلخۇدرى  رەزىيەلالھۇ : ئەبۇ ھارۇن ئەلئەبدى  مۇنداق دەيدۇ
م تەۋسىيە ەللۋە سەلالھۇ ئەلەيب ەللرەسۇلۇلالھ سە: ئەنھۇنىڭ ي نىغا كەلسەك، ئۇ

غىى قارشر ئالىمەن، رەسۇلۇلالھ سە لالھۇ ئەلەيب ۋە ەللقىلغان كىشىلەرىى قىى
كىشىلەر سىلەرگە ئەگىشىدۇ، دۇنيانىڭ ھەرقايىس تەرەپلىىدىن كىشىلەر : »مەللسە

كېلىپ، سىلەرنىڭ ي نىڭالردا دىن ئۆگىنىدۇ، ئۇالر كەلسە ئۇالرغا ياخىسر مۇئامىلە 
، ئىبنى ماجە ۋە باشقىالر . دەيتنى  دېگەن،« قىلىڭالر ى  بۇ ھەدىسنى ئىمام تىمىى

 . (2)رىۋايەت قىلغان
                                                           

ئىمننننننام شنننننننننننننننننننننافىئىينىننننننڭ : »بەيھەقن   ؛بەت - 118توم،  - 9، «ئەۋلىينننننناالر زىننىنى : »ئەبۇ نۇئەيم( 1)
 .نومۇر - 458، «ئەسەر ۋە سۈننەتلەرىى بىلىش: »بەيھەقن  . بەت - 173توم،  - 1، «پەزىلەتلىى

ى  ( »2)  .  ھەدى  - 249، «ئىبنى ماجە» ؛ھەدى  - 650، «تىمىى
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دا ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش «دارىمن   ۇ مۇسنەد»بىى  
 . (1)بى ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان ئىدۇق

  
 الزىمھۆرمەتلىشر  ئۇالرب   ۋە شر ۈ مۇئەللىم قۇرئان ئۆگەنگۈچىلەرگە كۆيۈن
 

ئالالھقا،  –دىن : »م مۇنداق دېگەنەلللالھۇ ئەلەيب ۋە سەەللرەسۇلۇلالھ سە 
ئالالھنىڭ كىتابىغا، ئالالھنىڭ پەيغەمبەرلىىگە، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىماملىىغا ۋە بارلى  

 . (2)«مۇسۇلمانالرغا سەمىمن  بولۇش دېمەكتۇر

رىى پايدىلى  ئىشالرغا قارىيالرىى ۋە قۇرئان ئۆگەنگۈچىلەرىى ھۆرمەتلەش، ئۇال
ي تەكلەش، ئۇالرغا مۇاليىم بولۇش، قولىدىن كېلىشچە ئۇالرنىڭ ئارزۇلىىنىڭ ئەمەلگە 
ىش، ئۇالرنىڭ قەلبىنى مايىل قىلىش، ئۇالرغا قۇرئان ئۆگىتىشتە  ئېشىشىغا ياردەم بىر

ىقتۇرۇش قاتارلىقالر ئا لالھ مۇاليىم، كەڭ قورساق بولۇش، ئۇالرىى ئىلىم ئۆگىنىشكە قىى
 . ۋە ئالالھنىڭ كىتابىغا سەمىمن  بولۇش جۈملىسىدىندۇر

ىقىشىنىڭ تېخىمۇ زىيادە بولۇشر  مۇئەللىم قۇرئان ئۆگەنگۈچىلەرنىڭ روھلۇق، قىى
، مال  دۇنياغا  -ئۈچۈن داۋاملى  قۇرئان ئۆگىنىشنىڭ پەزىلىتىنى ئەسلىتىپ تۇرۇشر

ىلىپ ئالدىنىپ ك ، قۇرئان ۋە ېبىر   تىشىدىن توسۇ  تۇرۇشر
ئىلىملەر بىلەن  باشقا شەرىى

 مەشغۇل بولۇشنىڭ ئالالھنى ھەقىقن  تونۇغان ئىادىلىك بەندىلىىنىڭ يوىل،
، ئوقۇغۇچىسىغا   پەيغەمبەرلىىنىڭ مەرتىۋىىس ئىكەنلىكىنى داۋاملى  ئەسلىتىپ تۇرۇشر
، ئۆزىگە ۋە بالىسىغا پايدىلى  ئىشالرغا كۆڭۈل بۆلگەندەك ئوقۇغۇچىسىنىڭ  كۆيۈنۈشر

، ئۇىى مېھر پايد   شەپقەتتە ئۆز بالىسىنىڭ ئورنىدا -ىلى  ئىشلىىغا كۆڭۈل بۆلۈشر
، ئۇنىڭ جاپا  ىىسر ، ئۇنىڭغا پايدىلى  ئىشالرغا ئەھمىيەت بىر مۇشەققەتلىىگە،  -كۆرۈشر

، بەزى ۋاقىتالردا قىلىپ سالغان ئەدەب لىكلىىگە سەۋر قىلىىسر لىكلىىنى  ئەدەبسىى سىى
ئىنسان كەمچىلىكلەردىن خالن  ئەمەس، بولۇپمۇ ياشتا   چۈنىك،. كەچۈرۈۋېتىىسر الزىم

 . كىچىكلەر تېخىمۇ شۇنداق

، يامان  مۇئەللىم ئۆزىگە ياخىسر كۆرگەننى تالىپلىى ئۈچۈنمۇ ياخىسر كۆرۈشر
رەسۇلۇلالھ دە كەلگەن ھەدىستە «سەھىھەين. »كۆرگەننى يامان كۆرۈشر الزىم

ىلەرنىڭ بىىڭالر ئۆزى ئۈچۈن س: »م مۇنداق دېگەنەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللسە
ىندىىسر ئۈچۈنمۇ ياخىسر كۆرمىگۈچە  مۇئمىى  (ھەقىقن  )ياخىسر كۆرگەننى قىر

 . (3)«بواللمايدۇ

مەن ئەڭ ھۆرمەتلەيدىغان كىىسر : »ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ
                                                           

   .ھەدى  - 360، «دارىمن  ( »1)
 .  ھەدى  - 55، «مۇسلىم( »2)
   .ھەدى  - 45، «مۇسلىم»؛ ھەدى  - 13، «بۇخارى  ( »3)
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مدۇر؛ كىشىلەرنىڭ ئارىسىدىن ئۆتۈ  مېنىڭ ي نىمغا كېلىپ ئولتۇرىدىغان سورۇندىشى
ئەگەر ئۇنىڭ يۈزىگە چىۋىن قوندۇرماسلى  قولۇمدىن كېلىدىغان بولسا ئىدى، ئەلۋەتتە 

 . (1)«قىلغان بوالتتىم( شۇنداق)

 . (2)دە  كەلگەن« ئۇنىڭغا چىۋىن قونسىمۇ بىئارام بولىمەن: »يەنە بى رىۋايەتتە

، ئۇالرغا سىلى  مۇئامىلە  مۇئەللىم ئوقۇغۇچىالر ئالدىدا ئۆزىنى چوڭ تۇتماسلىقى
، كەمتەر بولۇشر الزىم  . قىلىىسر

ئادەتتىىك كىشىلەرگە كەمتەر بولۇش ھەققىدە نۇرغۇن دەلىللەر كەلگەن تۇرسا، 
قۇرئان بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقان، ئۈستىدە سورۇنداشلى  ھەققى بولغان، ي نىغا  

متەر كېتىپ تۇرۇۋاتقان بالىلىىنىڭ ئورنىدىىك بۇ تالىپالرغا قانداقمۇ كە  -كېلىپ 
 !بولمىسۇن

سىلەرگە ئىلىم ئۆگەتكەن ۋە سىلەردىن ئىلىم ئۆگەنگەن : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
 . (3)دېگەن« كىشىلەرگە مۇاليىم بۇلۇڭالر

ئالىم دېگەن كەمتەر : »ختىيانن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇئەسسەئەييۇ  
ەك  .(4)«بولۇش يۈزىسىدىن بېشىغا توپا چېچىپ تۇرۇشر كىر

  
 الزىمتەربىيىلىشر ئەخالققا ئىگە قىلىپ  - ئەدەبللىم ئوقۇغۇچىالرب  گۈزەل مۇئە

 

، كىشىنى سۆيۈندۈرىدىغان  مۇئەللىم ئۇقۇغۇچىالرغا تەدرىجن  ھالدا ئېسىل ئەخالقنى
، يۇشۇرۇن ھالدا ئىنچىكە ئىشالر بىلەن ئۇنىڭ روھىنى  -مىجەز  خۇلقالرىى سىڭدۈرۈشر

، ئاشكارا  مەئسىيەتلەردىن ئۆزىنى  -ھەممە ئىشالردا گۇناھ يوشۇرۇن  -چېنىقتۇرۇشر
، سۆز ۋە ئىش  س، راستچىللى ، ھەرىكەتلىى ئارقىلى  ئىخال  -ساقالشقا ئادەتلەندۈرۈشر

، ياخىسر نىيەت، ھەر  دائىم ئالالھنى ئېسىدىن چىقارماسلى  قاتارلىقالرغا ئۈندە  تۇرۇشر
، قەلبىنىڭ ئۇنىڭغا ئەنە شۇالر ئارقىلى  مەرىپەت ئىشىكلىىنىڭ ئېچ ىلىدىغانلىقىنى

، قەلبىدىن ئىلىم  ،  -يورۇيدىغانلىقىنى ھېكمەت بۇالقلىىنىڭ ئ تىلىپ چىقىدىغانلىقىنى
، سۆز ۋە ئىش  ىلىدىغانلىقىنى ا ھەرىكەتلىىدە توغرىغ -ئىلمىگە ۋە ئەمەللىىگە بەرىكەت بىر

 . مۇۋەپپەق قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈ  تۇرۇشر الزىم
                                                           

:  بننناغننندادى   ەتىنننبخ ؛ەدى ھ - 1146قىلغنننان  ۋايەتنننناملى  كىتنننابىننندا رى« األدب المفرد» ۇخنننارى  ب( 1)
 .  ەدى ھ - 9122، «ئىمان شاخچىلىى: »ەيھەقن  ب ؛ۇر نوم - 887، «ۋەلمۇتەفەققىى ەلفەقىىئ»

 .   ۇرنوم - 893، «ۋەلمۇتەفەققىى ەلفەقىىئ: »باغدادى   ەتىبخ( 2)
  - 238، «ەۋسفىد: »ەيلەمن  د ؛ەدى ھ - 893، «ۋەلمۇتەفەققىى ەلفەقىىئ: »باغدادى   ەتىبخ( 3)

 .قىلىنغان ۋايەترى ەنھۇدىنئ ەزىيەلالھۇ ر  ۇرەيرەھ ەبۇ ئ. ەدى ھ
  - ەدەبئ ڭقارىيالرنى: »ۇررى  ئاج ؛ ۇرنوم - 894، «ۋەلمۇتەفەققىى ەلفەقىىئ: »باغدادى   تىبەخ( 4)

   .ەتب - 65، «ەخالقلىىئ



52

قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

 
 ىڭ ھۆكىمئىلىم ئۆگىتىشن

 
ئەگەر بى يۇرت ياىك بى . دۇر(1)مەرىپەت ئۆگىتىش پەرز كۇپايە -باشقىالرغا ئىلىم 

مەھەللىدە ئىلىم ئۆگىتەلەيدىغان پەقەت بىال كىىسر بولسا ئۇ كىشىنىڭ باشقىالرغا 
ئايلىنىدۇ، ئەگەر بىەر جامائەت ئارىسىدا بەزى  گە( 2)ئىلىم ئۆگىتىىسر پەرز ئەين

تەربىيە بىلەن  -تەلىم )ەربىيە ئىشلىى بىلەن شۇغۇلالنسا باشقىالر ت -كىشىلەر تەلىم 
 . گۇناھكار بولمايدۇ( شۇغۇلالنمىغانلىقتىى 

تەربىيەدىن باش تارتسا ھەممىىس گۇناھكار بولىدۇ،  -ئەمما، ھەممە كىىسر تەلىم 
 . بەزىلەر بەجا كەلتۈرسە قالغانالردىن ساقىت بولۇ  كېتىدۇ

 ئىلىم ئۆگىتىش تەلە  قىلىنسا، ئۇ باش تارتقان ئەگەر ئۇالرنىڭ بىىدىن
قاراشنىڭ كۈچلۈكرەىك شۇىك، ئۇ گۇناھكار بولمايدۇ، لېكىى ئۆزرىسىى ئىكىك  ! بولسىچۇ؟

 . باش تارتىش مەكروھتۇر
 

غى  بولۇشر الزىم  مۇئەللىم ئوقۇغۇچىلرىىغا ئىلىم ئۆگىتىشتە قرى 
 

غىى  ، ئىلىم ئۆگىتىشنى ئۆزىنىڭ مۇئەللىم ئوقۇغۇچىلىىغا ئىلىم ئۆگىتىشكە قىى بولۇشر
، قۇرئان ئۆگىتىشكە  زۆرۈر بولمىغان دۇنياۋى مەنپەئەتلىىدىن ئۈستۈن ئورۇندا قويۇشر
ئولتۇرغان ۋاقىتتا ئۆگىتىشكە تەسى كۆرسىتىدىغان بارلى  نەرسىلەرىى كۆڭلىدىن چىقىىپ 

 . ئۇ نەرسىلەر تولىمۇ كۆ  ۋە ھەممىگە مەلۇمدۇر. تاشلىىسر الزىم

ۇغۇچىلىىغا دەرسنى ياخىسر چۈشەندۈرۈشكە، ھەربىىگە اليىقىدا دەرس ئوق
، كۆپرەك بەرسە دەرسنى كۆتۈرەلمەيدىغانالرغا كۆ  ىىسر ىشكە ئەھمىيەت بىر  بىر

، يادقا ئالغانلىىنى تەكرارالتقۇز  ىپ قويماسلىقى ۇ  بەرمەسلىىك، كۆتۈرەلەيدىغانالرغا ئاز بىر
، زېرەكلىك ئاالمەتلىى كۆرۈنگ ەن ئوقۇغۇچىالرىى مەغرۇرلۇق ياىك باشقا تۇرۇشر

، سۇسلۇق قىلغان گىىپتار بولۇشىدىن گە  ئىللەتلەر  ئەنسىىمىسىال ماختا  تۇرۇشر
 ئوقۇغۇچىالرغا ئىلم ئۆگىنىشتىى يالتىيىپ قېلىشىغا سەۋەب بولۇ  قېلىشىدىن

، ئۇالرنىڭ بەزىلىىدىن نامايان بو  ىپ قويۇشر لغان ئەنسىىمىسە يەڭگىل جازاالرىى بىر
  .تاالنتلىىغا ئەسال ھەسەت قىلماسلىقى الزىم

 ئاخىەتتە كاتتا ساۋاب، دۇنيادا گۈزەل. چۈنىك ياتالرغا ھەسەت قىلىش ھارام
مەدھىيە ئېلىپ كېلىدىغان، ئۆزىنىڭ بالىىس ئورنىدىىك ئوقۇغۇچىسىغا ھەسەت قىلىش 

                                                           
  ت.  –بى قىسىم كىشىلەر ئادا قىلسا باشقىالردىن ساقىت بولىدىغان پەرز  –پەرز كۇپايە ( 1)
ەك بولغان پەرز –پەرز ئەين ( 2)  ت.  – ھەربى كىىسر ئۆزى ئورۇندىىسر كىر
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 .دۇر(گۇناھ)بولسا تېخىمۇ ئېغى
 

ىش الزىمئوقۇغۇچىالرغا كۆڭۈل بۆلۈۇ، ئۇال  رغا رەت تەرتىتى بويىچە دەرس برىر
 

ىشتە، رەت تەرتىنى بويىچە بۇرۇن  و ئەگەر ئ قۇغۇچىالر كۆ  بولسا، ئۇالرغا دەرس بىر
ىىسر الزىم ئەگەر بۇرۇن كەلگىنى كېيىى كەلگىنىگە دەرس . كەلگەنلەرگە بۇرۇن دەرس بىر

ىشكە قوشۇلسا، كېيىى كەلگىنىگە بۇرۇن دەرس بەرسە   . قيو ھېچقىىس بىر
، ئۇالرنىڭ  ، ئىللى  مۇئامىلە قىلىىسر مۇئەللىم ئۇقۇغۇچىالرغا خۇش چىاي بولۇشر

، يوقا  كەتكەنلەرىى سۈرۈشتە قىلىپ تۇرۇشر الزىم   .ئەھۋاللىىنى سورا  تۇرۇشر
 

 ئۆگەنگۈچىنىڭ نىيىت  
 

ئۆلىماالر بىەر ئوقۇغۇچىغا نىيىنى دۇرۇس بولمىغانلىقى سەۋەبلىك ئىلىم ئۆگىتىشتىى 
ئۇالرنىڭ : »تارتماسلى  الزىم، چۈنىك سۇفيان سەۋرى ۋە باشقىالر مۇنداق دېگەن باش

دە  كەلگەنلىكىنىڭ ئۆزىال نىيەتتۇر  .(1)«ئىلىم ئىى

ئىلىم  ئەمما،ئۆگەنگەن،  مەقسەتتەبىى ئىلىمنى باشقا : »بەزى ئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ
نىال ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن يەىى ئاقىۋەتتە يە)ئالالھ رازىلىقىدىن باشقىغا ئۇنىمىدى 

  .(2)(«بولدى
 

 لرىىئەدەبمۇئەللىمنىڭ 
  

مۇئەللىم قۇرئان ئۆگىتىۋېتىپ قوللىى بىلەن زۆرۈر بولمىغان بىھۇدە ھەرىكەتلەرىى 
، زۆرۈرىيەتسىى ھالدا ئۇياق  ، قىبلىگە ئالدىنى قىلىپ،  -قىلماسلىقى بۇياققا قارىماسلىقى

، ، مەسجىد بولسۇن ۋە   تاھارەت بىلەن تەمكىى ئولتۇرۇشر ە بولۇشر كىيىملىى ئاق، پاكىى
ىگە ي تىپ كەلسە ئولتۇرۇشتىى بۇرۇن ئىكىك  باشقا يەر بولسۇن، قۇرئان ئۆگىتىدىغان يىر

چۈنىك، مەسجىدكە كىىپ ناماز ئوقۇماستىى ئولتۇرۇش . ەت ناماز ئوقۇشر الزىمئرەك
اشقا شەكىلدە ئولتۇرسىمۇ باداشقان قۇرۇ  ئولتۇرسىمۇ ياىك بخالىسا . ( 3)مەكروھتۇر
 . بولۇۋېرىدۇ

ئىبنى ئەىى داۋۇد ئەسسىجىستانن  ئۆز سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلىدۇىك،  ئەبۇبەكرى
                                                           

 .  بەت - 207، «راۋى  ئەخالقى توپلىىم: »خەتىب باغدادى  . ھەدى  - 370، «دارىمن  ( »1)
راۋى  : »خەتىننننب بنننناغنننندادى  . نومۇر - 1376، «ئىلىم ۋە ئۇنىننننڭ پەزىلەتلىى توپلىىم: »ئىبنى ئننننابنننندۇلبەر( 2)

 .  ىى رىۋايەت قىلغانھەرئىككىىس مەئمەر ئىبنى راشىد رەھىمەھۇلالھت. نومۇر - 782، «ئەخالقى توپلىىم
، ھەنبەلن  مەزھەبلىىنندە نننامنناز ئوقۇش چەكلەنگەن ۋاقىتالردا مەسننننننننننننننچىتكە كىگەن ( 3) ، مننالىكن  ھەنەفن 

 . ت – بولسا، ئۇ ۋاقىتالردا ناماز ئوقۇش چەكلىنىدىغانلىقى ئۈچۈن، ناماز ئوقۇماستىى ئولتۇرىدۇ
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ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كىشىلەرگە مەسجىدتە يۈكۈنۈ  ئولتۇرۇ  »
 . (1)«قۇرئان ئۆگىتەتنى 

  
 ئىلىمنىڭ ھۆرمىتىت  قىلىش الزىم

 
لىىنىڭ بىى شۇىك، ئىلىم ئەدەبقىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم رىئايە  ئىلىمنىڭ

ئۆگەنگۈچى خەلىپە ياىك ئۇنىڭدىن يۇقىى كىىسر بولغان تەقدىردىمۇ، مەندىن ئىلىم 
، ئىلىمنىڭ ھۆرمىتىنى  ىپ ئىلىمنى خار قىلماسلىقى ئۆگەنسۇن دە  ئۇنىڭ تەۋەلىكىگە بىر

  .مسالىھالر ساقلىغاندەك ساقلىىسر الزى -سەلەف 

لىى ناھايىنى كۆ  ۋە مەشھۇردۇر -سەلەفلەرنىڭ بۇ ھەقتىىك ئىش    .ئىى
  

 ئىلىم سورۇنىت  كەڭرى تۈزۈۇ
  

مۇئەللىم سورۇندىكىلەنىڭ ھەممىىس ئازادە ئولتۇرالىغۇدەك دەرىجىدە كەڭ 
 . سورۇن تۈزۈشر الزىم

ا نىڭ بېشىد«ئەخالق بۆلۈىم - ئەدەب»ناملى  كىتابىنىڭ « سۈنەن»ئەبۇ داۋۇد 
سەھىى سەنەد بىلەن ئەبۇ سەئىيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان بى ھەدىستە 

 -سورۇنالرنىڭ ئەڭ ياخشىىس كەڭ : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن
 .(2)«كۇشادە بولغىنىدۇر

  
 لرىىئەدەبئوقۇغۇچىالرنىڭ 

 
ئۆز نۆۋىتىدە  ئەخالقلىى - ئەدەبئوقۇتقۇچىالرنىڭ يۇقىىدا بايان قىلغان 

 . ئەخالقىدۇر - ئەدەبئوقۇغۇچىالرنىڭمۇ 

 –ئوقۇغۇچى ئىلىم ئۆگىنىشكە توسقۇنلۇق قىلىدىغان ئىشالردىن يىاق تۇرۇشر 
قۇرئاننى ئۆگىنىش، يادالش ۋە مەنپەئەت  –زۆرۈر بولغانلىى باشقا گە ، ئەلۋەتتە 

 . ئېلىشقا اليى  بولسۇن ئۈچۈن قەلبىنى كىلەردىن پاكلىىسر الزىم

! ئاگاھ بولۇڭالر: »رەسۇلۇلالھ سەەلللالھۇ ئەلەيب ۋە سەەللم مۇنداق دەيدۇ
ئۇ بۇزۇلسا پۈتۈن بەدەن . لىدۇۈ بەدەندە بى پارچە گۆش بار، ئۇ تۈزەلسە پۈتۈن بەدەن تۈز 

 .(3)«لىدۇ، بىلىڭالرىك، ئۇ قەلبتۇرۇ بۇز 
                                                           

   .سەنەدى سەھىى. ھەدى  - 3664« ئەبۇ داۋۇد( »1)
 .سەھىى. ھەدى  - 4820« ۇ داۋۇدئەب( »2)
 .ھەدى  - 1599، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 52، «بۇخارى  ( »3)
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ىش ئۈچۈن ي: »تۆۋەندىىك سۆز ھەقىقەتەن توغرا ئ يتىلغان  اخىسر يەرىى تىر
 «. تەييارلىغاندەك قەلبنىمۇ ئىلىم ئۈچۈن ياخىسر تەييارالشقا توغرا كېلىدۇ

شۆھرەت، نەسەب،  -ئوقۇغۇچى ئۈچۈن مۇئەللىم ئۆزىدىن ياشتا كىچىك، نام 
بىلەن  ئەدەبتەقۋالى  ۋە باشقا جەھەتلەردە ئۆزىدىن تۆۋەن بولغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭغا 

، ئالدىدا كەمتەر ب ئوقۇغۇچى يەنە ئۇستازغا كەمتەر . لۇشر الزىمو مۇئامىلە قىلىىسر
 .چۈنىك، ئىلىم كەمتەر كىشىگە يۇقىدۇ. كەمتەر بولۇشر الزىمئېلىشتىمۇ  بولغاندەك ئىلىم 

 :شائىالر مۇنداق ئ يتىدۇ
 

 ئىلىم ئاقماس چوڭچى يىگىتكە
لىككەېسەل ئاقمىغاندەك ئ  گىى

 

، ئىشلىىدا ئۇ   نىڭغا مەسلىھەتئوقۇغۇچى يەنە ئۇستازغا ئىتائەت قىلىىسر
، ئۇنىڭ گەپلىىنى كۆيۈمچان، ماھى تېۋىپنىڭ گەپلىىنى ئاڭلىغان دانا بىماردىنم ۇ سېلىىسر

 .بەكرەك ئاڭلىىسر الزىم
 

 توغرىسىدا الياقەتلىك مۇئەللىمدە ئوقۇۇ ۋە ئۇب  ھۆرمەتلەۇ
 

ئوقۇغۇچى ئوقۇتقۇچىلىققا ساالھىيىنى تولۇق توشىدىغان، تەقۋادارلىقى بىلەن 
ى تۇرۇشر  -ان، ئالىملىقى ئ تىا  قىلىنغان، گۇناھ تونۇلغ بىلەن  مەئسىيەتلەردىن نىر

ەك ين، . مەشھۇر بولغان ئۇستازالردىن ئىلىم ئېلىىسر كىر چۈنىك، مۇھەممەد ئىبنى سىى 
بۇ (: »ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن)مالىك ئىبنى ئەنەس ۋە باشقا سەلەف ئالىملىى 

 .(1)دېگەن« قاراڭالر( ئوبدان)ىمدىن ئېلىۋاتقانلىقىڭالرغا دىنىڭالرىى ك. دىندۇر –ئىلىم 

، ئۇىى ئوقۇتقۇچىلىققا تولۇق ئوقۇغۇچى  مۇئەللىمىگە ھۆرمەت كۆزى بىلەن قارىىسر
. ساالھىيەتلىك، ئۆز تەبىقىسىدىكىلەردىن ئىلىم جەھەتتە ئارتۇق دە  قارىىسر الزىم

. ئەت ئاالاليدۇشۇنداق قىلغاندىال ئۇنىڭ ئىلمىدىن تېخىمۇ ياخىسر مەنپە
ىشتىى بۇرۇن ئاز  توال سەدىقە قىالتنى  -ئىلگىىكىلەردىن بەزىلەر مۇئەللىمىنىڭ ي نىغا بىر

، مەندىن ئۇنىڭ! ىى ئالالھ»: ۋە  مۇئەللىمىمنىڭ ئەيىبلىىنى مەندىن يوشۇرغىى
ى . دەيتنى  «ئىلمىنىڭ بەرىكىتىنى كەتكۈزۈۋەتمىگىى  ئىمام شافىئىينىڭ شاگىىى رەبىن 

ماڭا ئىمام شافىئن  قارا  : »مۇنداق دەيدۇ( ئۇ ئىككىسىگە رەھىم قىلسۇن ئالالھ)
 . (2)«تۇرغان ۋاقتىدا ئۇنىڭدىن ئەيمىنىپ سۇ ئىچىشكىمۇ پ تىنالمايتتىم

ى ئەىل ئىبنى ئەبۇ تالىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت  بىى ئەمىۇل مۇئمىنىى 
                                                           

 .نومۇر - 845، «ئەلفەقىى ۋەلمۇتەفەققىى: »خەتىب باغدادى   ؛بەت - 14توم،  - 1، «مۇسلىم( »1)
   .نومۇر - 684، «ئەلمەدخەل: »بەيھەقن  ( 2)
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ڭدىىك ھەققى شۇىك، ئومۇمغا ئالىمنىڭ س نىڭ ئۈستۈ : »قىلدۇقىك، ئۇ مۇنداق دەيدۇ
ئورتاق ساالم قىلساڭ ئۇنىڭغا ئايرىم ساالم قىلىشىڭ، ئۇنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇشۇڭ، 
، كۆز ئىشارىنى قىلماسلىقىڭ، ئۇنىڭ سۆزىگە خىال  ھالدا  ئۇنىڭ ئالدىدا قول ئىشارىنى

نىدا دېمەسلىكىڭ، ئۇنىڭ ي ‹ پاالىى ئالىم مۇنداق دەپتۇ، پوكۇىى ئالىم مۇنداق دەپتۇ›
 ھېچكىمنىڭ غەيۋىتىنى قىلماسلىقىڭ، ئۇنىڭ سورۇنىدا باشقىالر بىلەن
 پىچىالشماسلىقىڭ، ئۇنىڭ كىيىمىنى تارتماسلىقىڭ، ئۇنىڭغا دەرس ئۆگىتىش
 خۇشياقمىغاندا چىڭ تۇرۇۋالماسلىقىڭ، ئۇنىڭ بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن

ار بولماسلىقىڭ الزىم  .(1)«بىى

لەرىى ئۆزىدە ئەدەبىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كۆرسەتكەن يۇقىىقى ئوقۇغۇچىالر ئە
 ، ىىسر ، ئۇستازىنىڭ غەيۋىنى قىلىنسا قولىدىن كېلىشىچە رەددىيە بىر ئۆزلەشتۈرۈشر

ىش قولىدىن كەلمىسە ئۇنداق سورۇننى تەرك ئ تىىسر الزىم  . رەددىيە بىر
 

 لرىىئەدەبئىلىم سورۇنىغا كرىىشنىڭ 
 

ۇچىلى  سۈپەتلىىنى تولۇق ھازىرلىغان، ئىلگىى سۆزلە  ئۇستازىنىڭ ي نىغا ئوقۇغ
لىققا رىئايە قىلغان، مىسۋاك ئىشلەتكەن، قەلبنى مەشغۇل قىلغۇچى  دەك پاكىى ئۆتكىنىمىى
، ئەگەر ئۇستازىنىڭ ھۇزۇرىغا كىىشكە  ئىشالردىن خالن  قىلىپ بولغان ھالدا كىىىسر

ەك بولغان تەقدىردە ھۇزۇرىغا رۇخ سەتسىى كىمەسلىىك، كىگەن رۇخسەت سوراش كىر
، قايتقان ۋاقىتتىمۇ  ۋاقىتتا سورۇن ئەھلىگە ئورتاق، ئۇستازىغا ئايرىم ساالم قىلىىسر

ىپ قايتىىسر الزىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  .سورۇن ئەھلىگە ۋە ئۇستازىغا ساالم بىر
 .(2)«كېيىنىك ساالم مۇھىملىقتا ئاۋۋالقىسىدىن قېلىشمايدۇ: »مۇنداق دېگەن

، كىش ، بەلىك سورۇننىڭ ئاخىىدا ئولتۇرۇشر ىلەرنىڭ گەدەنلىىدىن ئاتلىماسلىقى
ئەگەر ئۇستازى ئالدىغا ئۆتۈشكە رۇخسەت قىلسا ياىك سورۇنداشلىىنىڭ ئۆزىنىڭ 

شۇنىڭدەك ھېچكىمنى . ئالدىغا ئۆتۈشىگە رازى ئىكەنلىكىنى بىلسە ئالدىغا ئۆتسە بولىدۇ
ورۇن بوشىتىپ بەرسىمۇ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئورنىدىن قوپۇرۇۋەتمەسلىىك، ئەگەر ئ

ەك ( 3)ىى ئۆزىگە ئۈلگە قىلىپمائەنھۇ  ئەگەر ئالدىغا ئۆتۈشر . قوبۇل قىلماسلىقى كىر
سورۇندىكىلەرگە پايدىلى  بولسا ياىك ئۇستازى بۇيرۇسا بوشىتىپ بەرگەن ئورۇننى قوبۇل 

، ئىكىك ھالقىسىنىڭ ئوتتۇرىس( دەرس)زۆرۈر بولمىسا . قىلسا بولىدۇ ىدا ئولتۇرماسلىقى
ەك ئەگەر ئۇ ئىككىيلەن . دوستنىڭ ئارىسىدا ئۇالرنىڭ رۇخسىتىسىى ئولتۇرماسلىقى كىر

 . ئورۇن چىقىىپ بەرسە قىستىماي ئولتۇرۇشر الزىم
                                                           

   .ۇرنوم - 350، «توپلىىم ەخالقى ئ ۋى  را» ؛ۇرنوم - 856 ،«ۋەلمۇتەفەققىى ەلفەقىىئ»: باغدادى   ەتىبخ( 1)
ى  » ؛ەدى ھ - 495، «ئىبنى ھىيبان ەھىھۇ س( »2)  .  ەدى ھ - 2706، «تىمىى
ى  ( »3)    .ەدى ھ - 2750، «تىمىى
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 لرىىئەدەبئوقۇغۇچىنىڭ ساۋاقداشلرىى بىلەن بولغان 
 

بىلەن  ئەدەبرغا ئوقۇغۇچى ساۋاقداشلىىغا ۋە ئۇستازىنىڭ دەرسىگە قاتناشقۇچىال
چۈنىك، بۇنداق قىلىش ئۇستازىنىڭ ھۆرمىتىنى قىلغانلى  ۋە . مۇئامىلە قىلىىسر الزىم

ئۇ يەنە ئۇستازىنىڭ ئالدىدا ئوقۇتقۇچىالرچە . ئۇنىڭ دەرس سورۇنىنى قوغدىغانلىقتۇر
، زۆرۈرىيەت بولمىسا ئاۋازىنى يۇقىى   ئەمەس، بەلىك ئوقۇغۇچىدەك ئولتۇرۇشر

، ئۇياق كۆتۈرمەسلىىك،  بۇياققا  -ئورۇنسىى كۈلمەسلىىك، قۇرۇق پاراڭ قىلماسلىقى
، ئۇستازىغا قارا ، سۆزىگە  ، قولىنى ۋە باشقا نەرسىلەرىى ئوينىماسلىقى قارىماسلىقى

 . قۇالق سېلىپ ئولتۇرۇشر الزىم

 
ئۇستازىنىڭ ئەڭ مۇناسىپ ۋاقتىت  تاللىشر ۋە ئىلىم ئۆگىنىشنىڭ جاپالرىىغا سەۋر 

 مقىلىشر الزى
 

ىپ  چارچىغان، بىئارام بولغان، ئىچى  -ئۇستازىنىڭ كۆڭىل ئارامىدا ئەمەس، ھىر
پۇشۇ  قالغان، شۇنداقال قاتتى  خۇشال بولغان، قورسىقى ئاچقان، ئۇسسا  قالغان، 
مۈگدەك باسقان، بىەر نەرسىدىن ئەنسىىگەن دېگەندەك دەرس ئاڭالش ئېغى  

شقا توسقۇنلۇق قىلىدىغان ئەھۋالالردا دەرس كېلىدىغان ياىك قەلب ھۇزۇرى بىلەن ئاڭال 
، ، ئۇستازىنىڭ ت تىك ۋاقىتلىىنى غەنىيمەت بىلىىسر  تىڭشىتىشتىى ساقلىنىىسر

، بۇ ئىشالر ئۇىى ئۇستازىنىڭ ئەدەبئۇستازىنىڭ قوپاللى  ۋە  لىكلىىنى كۆتۈرۈشر سىى
، «قابىل ئۇستاز»پېشىنى تۇتۇشتىى ۋە ئۇىى   دە  قاراشتىى توسۇ  قويماسلىقى

ھەرىكەتلىىنى توغرا چۈشىنىشكە  -ئۇستازىنىڭ ناتوغرىدەك كۆرۈنگەن سۆز ۋە ئىش 
ەك يەنە . بۇىى ئالىم بولۇش پېشانىسىگە پۈتۈلمىگەنلەرال قىاللمايدۇ. تىىشىىسر كىر

ئۇستازى ئۇنىڭغا قوپال مۇئامىلە قىلىپ سالغان ۋاقىتالردا ئوقۇغۇچى ئاۋۋال كەچۈرۈم 
، گۇناھ ۋە ئەيىبنىڭ ھار قىلىىسر الزىم سورىىسر شۇنداق قىلىش . ئۆزىدە ئىكەنلىكىنى ئىى

ئۇنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىەتلىىك ئۈچۈن پايدىلى  ۋە ئۇستازىنىڭ قەلبىدىىك ئۇنىڭغا بولغان 
 . نارازىلىقىنى يوقىتىشتا بەكرەك ئۈنۈملۈكتۇر

سەۋر قىاللمىغان كىىسر تارتىشالرغا خارلى  بەزىبى  يولىدائىلىم ئېلىش : »كىشىلەر
ئۆمۈر بوى  جاھالەت زۇلمەتلىىدە قالىدۇ، سەۋر قىلغان كىىسر بولسا ئاقىۋەتتە دۇنيا ۋە 

ىشىدۇ زىتىگە ئىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن . دە  ئ يتىشقان« ئاخىەتنىڭ ئىى
تالىپ ۋاقتىمدا خار ئىدىم، : »رىۋايەت قىلىنغان مۇنۇ مەشھۇر سۆزمۇ بۇنىڭغا شاھىتتۇر

 . (1)«ئەزىز بولدۇمئالىم بولۇ  
                                                           

 .  نومۇر - 756، «ئىلىم ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىى توپلىىم: »ئىبنى ئابدۇلبەر( 1)
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غى  بولۇۇ توغرىسىدا  ئىلىمگە قرى 

 
، ئەدەبئوقۇغۇچىالرنىڭ مۇھىم  غىى بولۇشر لىىنىڭ بىى، ئىلىم ئۆگىنىشكە قىى

، كۆپلە   ئۆگەنگىىل بولىدىغانلىىك ۋاقىتالرنىڭ ھەممىسىدە داۋاملى  ئىلىم ئۆگىنىىسر
، ز   ېرىكىپ قالماسلىقى ۋەئىلىم ئىگىلەشكە قادىر تۇرۇ  ئازغا قانائەت قىلماسلىقى

ىغا بىاقال  ئۆگەنگەنلىىنىڭ زايە بولۇ  كەتمەسلىىك ئۈچۈن بەش بارمىقىنى ئېغىى
  بۇ . الزىم( يەىى ئۆزىنى كۆتۈرەلمەيدىغان دەرىجىدە ئىلىمگە زورلىماسلىقى )تىقماسلىقى 

 . كىشىلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەھۋاللىىغا قارا  پەرقلىنىدۇ، ئەلۋەتتە

 كېلىپ ئۇستازىنى تاپالمىسا، ئۇستازىنىڭ يامان كۆرۈشىدىن ئەگەر دەرس ئالغىىل
، كۈندىلىك دەرس ۋەزىپىسىنى قولدىن  قورقمىسىال ئىشىك تۈۋىدە ساقال  تۇرۇشر

ى ، ئەگەر ئۇستازى ھەر بىر  كۈىى مەلۇم ۋاقىتتىال قۇرئان ئۆگىتىپ،پ قويماسلىقى
ساقال  تۇرۇشىنى ئۇنىڭدىن باشقا ۋاقىتتا قۇرئان ئۆگەتمىسە ۋە ئوقۇغۇچىسىنىڭ 

، ئەگەر ئۇستازى ئۇخالۋاتقان ياىك مۇھىم ئىشالر بىلەن  ياقتۇرمىسا قايتىپ كېتىىسر
، بەلىك ئويغانغۇچە ياىك بىكار  مەشغۇل بولۇۋاتقان بولسا كىىشكە ئىجازەت سورىماسلىقى

. بولغۇچە سەۋر قىلىىسر ياىك قايتىپ كېتىىسر الزىم، سەۋر قىلىش ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخىسر 
 . (1)ابباس ۋە باشقا ساھابىلەرمۇ شۇنداق قىالتنى ئئىبنى 

بوش ۋاقنى بار، روھلۇق، تېنى ساغالم، زېننھنى ئۆتكۈر، تۇرمۇش ھەلەكچىلىكىگە  
ئابرۇى  ئۆسۈشتىى ۋە ئىلىم ئوقۇشقا يارىمايدىغان بولۇ  قېلىشتىى  -كىمىگەن، يۈز 

 . الزىمتەھسىل قىلىىسر بۇرۇن تىىشىپ ئىلىم 
                                                           

راۋى  ئەخالقى : »خەتىننننب بنننناغنننندادى   ؛نومۇر - 590، «دارىمن  » ؛نومۇر - 106توم،  - 1ھنننناكىم ( 1)
.  نومۇر - 507، «ئىلىم ۋە ئۇنىڭ پەزىلەتلىى توپلىىم: »ئىبنى ئابدۇلبەر ؛نومۇر - 219، «توپلىىم

م ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسنننننننەەللرەسنننننننۇلۇلالھ سنننننننە: »ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دېگەن
 :دىن بى كىشىگەۋاپات بولغاندا ئەنسارالر 

دەيىل، ئۇالر ھازىر كۆ ،ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسننننننننەەللرەسننننننننۇلۇلالھ سننننننننە! يۈر  ̶  ̶  منىڭ سنننننننناھابىلىىنى ئىى
 :ئۇ. دېدىم

كىشننىلەر ئارىسننىدا رەسننۇلۇلالھنىڭ ھەركاتتا سنناھابىلىى تۇرسننا، كىشننىلەرنىڭ ! ۋاي سنناڭا ئىبنى ئابباس  ̶
دىمىدى، مەن بولسننننننننننننننام دېدى ۋە سنننننننننننننناھابىل  ̶  ماڭا ھاجىنى چۈشننننننننننننننىدۇ، دە  ئويالمسننننننننننننننەن؟ ەرىى ئىى

دە  ھەدى  ئۆگىنىشنننننننننننننكە ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسنننننننننننننەەللرەسنننننننننننننۇلۇلالھ سنننننننننننننە منىڭ سننننننننننننناھابىلىىنى ئىى
ىپ، ئۇ . باشننننننننلىدىم بىەر سنننننننناھابىنىڭ ھەدى  بىلىدىغانلىقىنى ئاڭلىسننننننننام، ئۇنىڭ ئىشننننننننىك تۈۋىگە بىر

م، شنننننامالدىن يۈزۈم توپا چۈشنننننلۈك ئۇيقۇسنننننىنى ئۇخالۋاتقان بولسنننننا تونۇمنى بېشنننننىمغا قويۇ  ياتاتتى
 :بەزىدە ساھابە چىقىپ. بولۇ  كېتەتنى 

نېمە سنننننننننننننننەۋەبتىى كەلدىلە؟ ئادەم ! منىڭ جىيەىى ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسنننننننننننننننەەلل رەسنننننننننننننننۇلۇلالھ سنننننننننننننننەىى   ̶
، مەن  ̶  !ئەۋەتكەن بولسىال يانلىىغا باراتتىم ئەمەسمۇ؟  :دەيتنى

كۈنلەر ئۆتۈ  ھېلىقى  .رايتتىمدەيتتىم ۋە ئۇنىڭدىن ھەدى  سنننننننننننو   ̶  ېنىڭ كېلىشنننننننننننىم بەكرەك اليى ،م  ̶
 :ئەنسارى  كىشىلەرنىڭ مېنىڭ ئەتراپىمغا توپلىشىپ مەسىلە سوراۋاتقانلىقىنى كۆرۈ 

 «دېگەن ئىدى  ̶  ۇ يىگىت مەندىن ئەقىللى  ئىكەن،ب  ̶
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مەنسەپكە ئولتۇرۇشتىى ئىلگىى ئىلىم : »ئەنھۇ مۇنداق دېگەنئۆمەر رەزىيەلالھۇ 
 ئاددى  پۇقرا چېغىڭالردا  .(1)«ئۆگىنىڭالر

يەىى سىلەر كىشىلەرگە باش بولۇشتىى بۇرۇنقى
الياقەتلىك ئالىم بولۇشقا تىىشىڭالر، سىلەر كىشىلەرگە باش بولۇ  رەھبەر بولساڭالر 

 ىدىغان ئىشلىىڭالرنىڭ كۆپلۈىك ئىلىمئابرۇيۇڭالرنىڭ يۇقىىلىقى ۋە قىل -يۈز 
كىشىلەرگە : »مانا بۇ ئىمام شافىئن  رەھىمەھۇلالھنىڭ. ئۆگىنىشىڭالرغا توسالغۇ بولىدۇ

دېگەن  (2)«باش بولۇشتىى بۇرۇن ئالىم بول، باش بولساڭال ئالىم بولۇش يولۇڭ تاقىلىدۇ
 . سۆزىنىڭ مەنىسىدۇر

  
ىش ۋە ھەسەت ق ىلماسلىئ، ئۆزىگە تەمەننا دەرست  ئەتىگەن ئوقۇۋ برىر

 قويماسلىئ
 

 نى ئۇستازىغاىقۇرئان يادالۋاتقان ئوقۇغۇچى كۈندىلىك يادالۋاتقان دەرس
ىىسر الزىم  ىى : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن. ئەتىگەن ئوقۇ  بىر

شۇنىڭدەك يادقا . ( 3)«ئۈممىتىمنىڭ سەھەر باشلىغان ئىشلىىغا بەرىكەت بەر !ئالالھ
، ئۆز نۆۋىتىنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈ  بەرمەسلىىك الزىمئالغان . لىىنى داۋاملى  ئوقۇ  تۇرۇشر

چۈنىك، دۇنيالى  ئىشالردا ئۆز مەنپەئەتىدىن باشقىالرنىڭ مەنپەئەتىنى ئەال بىلىش ياخىسر 
ىش مەكروھتۇر ئەگەر بەزى . ئىش بولسىمۇ ئىبادەتلەردە پۇرسەتنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈ  بىر

ۇستازى مەلۇم شەرىى سەۋەبلەر تۈپەيىل نۆۋىتىنى باشقىالرغا ئۆتۈنۈ  ۋاقىتالردا ئ
ىشكە بۇيرۇسا، ئۇستازىنىڭ سۆزىنى ئاڭلىىسر الزىم  . بىر

تەكىتلە  ئۆتۈشكە تېگىشلىك زۆرۈر بولغان ئىشالرنىڭ بىى شۇىك، ساۋاقداشلىى 
تۇقچىلىقالرغا بولسۇن ياىك باشقىالر بولسۇن، ھېچ كىشىگە ئالالھنىڭ ئۇالرغا بەرگەن ئار 

، ئۆگەنگەن ئىلىملىىدىن مەغرۇرالنماسلىقى الزىم بىى بۇالرىى . قارا  ھەسەت قىلماسلىقى
ئۆزىدىىك . دېگەن بابتا سۆزلە  ئۆتكەن ئىدۇق« لىى توغرىسىدائەدەبمۇئەللىمنىڭ »

ىشكەن ئىلىملىىگە ئۆز ئىقتىدارى ئارقىلى   مەغرۇرلۇقنى يوقىتىشنىڭ ئۇسۇىل ئىر
ىشمىگەن لىىك، بەلىك ئۇنىڭ پەقەت ئالالھنىڭ پەزىل ئىكەنلىىك، شۇڭا ئۆزى پەيدا ئىر

 قىلمىغان، بەلىك ئالالھ ئامانەت قىلىپ بەرگەن نەرسىگە مەغرۇرلىنىشنىڭ اليى 
  .ئۆزىگە ئەسلىتىپ تۇرۇشتۇر -ئەمەسلىكىنى ئۆز 

ھەسەتنى يوقىتىشنىڭ ئۇسۇىل بولسا، كىشىدىىك ئارتۇقچىلىقنىڭ ئالالھنىڭ 
                                                           

ئىلىم »، «كىتابۇل ئىلىم«: »بۇخارى  ( »يەىى سەنەدسىى رىۋايەت قىلغان)ق ەللئىمام بۇخارى  مۇئە( 1)
   «.ارزۇ قىلىشنىڭ باىى ۋە ھېكمەتنى ئ

ئەلفەقىى : »خەتىب باغدادى   ؛نومۇر - 140توم،  - 2، «ئىمام شافىئىينىڭ پەزىلەتلىى: »بەيھەقن  ( 2)
   .نومۇر - 770، «ۋەلمۇتەفەققىى

ى  . »ھەدى  - 2606، «ئەبۇ داۋۇد» ؛ھەدى  - 4754، «سنننننننننننننەھىھۇ ئىبنى ھىيبنننننان( »3)   - 1212، «تىمىى
 .  ھەدى 
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، ئۇنىڭغا ئ تىاز بىلدۈرۈشنىڭ، ئالالھ ئىادەھېكم  ىتىنىڭ تەقەززاش ئىكەنلىكىنى
 .ئالالھ يامان كۆرمىگەن ئىشنى يامان كۆرۈشنىڭ اليى  ئەمەسلىكىنى بىلىشتۇر ۋە قىلغان

 . ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر
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 بەشىنحى باب
 

 توغرىسىدا ئەخالقلرىى - ئەدەبقارىيالرنىڭ 
 

 . لىى ھەققىدە سۆزلە  ئۆتتۇقئەدەببابتا قارىيالرنىڭ بەزى بىى ئىلگىىىك 
 ، قارىيالرنىڭ ئېسىل ئەخالقلى ، ئالىيجاناب، كەمتەر، سالماق، تەمكىى بولۇشر
 ، قۇرئاننى ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن قۇرئان چەكلىگەن ئىشالردىن ئۆزىنى يىاق تۇتۇشر

، زالى -نامۇناسىپ ھۈنەر  م، تەكەببۇرالر ئالدىدا بېىسر كەسىپلەرگە يېقىى يولىماسلىقى
، ئومۇمەن  ئۈستۈن، سالىھالر، ياخشىالر ۋە مىسكىنلەر ئالدىدا كەمتەر بولۇشر

ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . ھەرقانداق ئەھۋالدا ئەڭ ياخىسر ۋە ئەڭ ئېسىل بولۇشر الزىم
 بېشىڭالرىى كۆتۈرۈڭالر، سىلەرگە ھەق يول ئايان! ىى قارىيالر: »مۇنداق دېگەن ئىدى

 .(1)«بولدى، ياخىسر ئىشالرغا ئالدىراڭالر، كىشىلەرگە يۈك بولۇ  قالماڭالر

قارىيالر كېچىلەرىى : »ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن
ئۇخال  ئۆتكۈزگۈچىلەردىن تەھەججۇد نامازلىى بىلەن، روزا تۇتمايدىغانالردىن روزا 

قايغۇلىى بىلەن، كۈلۈ   - رگۈچىلەردىن غەمتۇتۇشلىى بىلەن، خۇشال يايرا  يۈ 
زارلىى بىلەن، قۇرۇق پاراڭغا چۆككۈچىلەردىن سۈكۈت قىلىشلىى  -يۈرگۈچىلەردىن يىغا 

 .(2)«الزىم بىلەن، تەكەببۇرالردىن كەمتەرلىىك بىلەن پەرقلىنىپ تۇرۇشر 

 (كچى ساھابىلەرىى دېمە)سىلەردىن بۇرۇنقىالر : »رەھىمەھۇلالھ ھەسەن ئەلبەشى  
قۇرئاننى پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن مەكتۇ  دە  قارا ، كېچىلىى ئۇنىڭ 
، كۈندۈزلىى كېچىدە  ى ئوقۇيتنى مەنىلىىنى تەپەككۇر قىلغان ھالدا تەھەججۇد نامىى

 . (3)دېگەن« ئوقۇغانلىىغا ئەمەل قىالتنى 

لەر بولسۇن ياىك قارىيالر خەلىپى: »فۇزەيل ئىبنى ئىياز رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
 . (4)«ئۇالردىن تۆۋەن كىشىلەر بولسۇن، ھېچكىمگە ھاجەتمەن بولماسلىقى الزىم

شۇڭا ئۇ قۇرئاننى . قارى  ئىسالم بايرىقىنى كۆتۈرگۈچىدۇر: »ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ
تاماشاسىغا، غاپىلالرنىڭ غەپلىتىگە،  -ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن ئويۇنچىالرنىڭ ئويۇن 

ەكقۇرۇق پاراڭچىال  .(5)«رنىڭ پاراڭلىىغا جور بولماسلىقى كىر
                                                           

 .  نومۇر - 1163، «ئىمان شاخلىى: »بەيھەقن   ؛نومۇر  - 1921، «مۇسنەد: »ئىبنى جەئد( 1)
 . ەتب - 305توم،  - 8 ،«ەلمۇسەننەفئ»: ەيبەش ەىى ئىبنى ئ ؛ەتب - 113، «ەزىلەتلىىپ ۇرئانق: »ۇبەيدئ ەبۇ ئ( 2)
 .  بەت - 51، «ئەخالقلىى -قارىيالرنىڭ ئەدەب : »ئاجۇررى  ( 3)
 .  ەتب - 92توم،  - 8، «زىننىنى  ەۋلىياالر ئ: »ۇئەيمن ەبۇ ئ ؛ەتب - 51 ،«ەخالقلىىئ - ەدەبئ ڭقارىيالرنى» :ۇررى  ئاج( 4)
   .بەت - 92توم،  - 8، «ئەۋلىياالر زىننىنى : »ئەبۇ نۇئەيم( 5)
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قۇرئانت  ترىىكچىلىكنىڭ ۋاسىتىش قىلىۋېلىشتى  ھەزەر ئەيلەۇ ۋە قۇرئان 

 توغرىسىدا ئۆگىتىشكە ھەق ئېلىشنىڭ ھۆكىم
 

 قارىيالر ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم ئىشالرنىڭ بىى، قۇرئاننى دۇنيا
ئابدۇرراھمان ئىبنى .  قاتتى  ھەزەر ئەيلىشىدۇرتىىكچىلىكنىڭ ۋاسىتىىس قىلىۋېلىشتىى 
: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: شىبل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ

قۇرئاندىن . قۇرئان ئوقۇڭالر، لېكىى ئۇىى جان بېقىشنىڭ ۋاسىتىىس قىلىۋالماڭالر»
 . (1)«الريىاقالشماڭالر، قۇرئانغا ئەمەل قىلىشتا چېكىدىن ئاشۇرۇۋەتمەڭ

دىن رىۋايەت قىلىنىدۇىك، پەيغەمبەر ماجابى ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
پات ئارىدا شۇنداق بى قەۋملەر پەيدا بولىدۇىك، ئۇالر : »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

ئوقۇيدۇ، ئەجرىنى بولسا بۇ دۇنيادىال  (ئۆلچەملىك)قۇرئاننى پەيسىى يا ئوقىدەك تۈپتۈز 
 . (2)«پ ماڭىدۇ، ئاخىەتكە نېسىۋە قالدۇرمايدۇنەق ئېلى

دىنمۇ بۇ مەزمۇندا ھەدى  مائەبۇ داۋۇد سەھل ئىبنى سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
 .(3)رىۋايەت قىلغان

دەك ئابرۇي دېگەن -دۇنيا، يۈز  -بۇ قارىيالر قۇرئان ئوقۇغانلىقىنىڭ ئەجرىنى مال  يەىى 
 .ڭىدۇنەرسىلەر بىلەن بۇ دۇنيادىال نەق ئېلىپ ما 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ : فۇزەيل ئىبنى ئەمر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
ىپ ئىمام . ساھابىلىىدىن ئىكىك كىىسر مەسجىدكە كىدى  پارىغ نامازدىنساالم بىر

بولۇشىغا، بى كىىسر ئورنىدىن تۇرۇ  قۇرئاندىن بىنەچچە ئايەتلەرىى تىالۋەت قىلغاندىن 
ا ﴿: بۇىى ئاڭلىغان يەنە بىى. ەرسە تىلەشكە باشلىدىكېيىى كىشىلەردىن بى ن

َّ
نِه َوِإن

َّ
ا ِلل
َّ
ِإن

ْيِه 
َ
، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا  ﴾َراِجُعوَن ِإل يەىى ﴿بىى ئەلۋەتتە ئالالھنىڭ بەندىلىىمىى

﴾ پات يېقىندا قۇرئاننى ۋاسىتە : »مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ. (156: بەقەرە)قايتىمىى
قۇرئاننى ۋاسىتە قىلىپ نەرسە . لەمچىلىك قىلىدىغان كىشىلەر پەيدا بولىدۇقىلىپ تى

 . (4)دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، دېدى« تىلىگەن كىشىلەرگە بى نەرسە بەرمەڭالر
چۈنىك، فۇزەيل ئىبنى ئەمر ساھابىلەردىن ھەدى  . بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدى ئۈزۈكتۇر

 .ئاڭلىمىغان
 ش مەسىلىسىگە كەلسەك، ئۆلىماالر ئارىسىدا بۇقۇرئان ئۆگىتىشكە ھەق ئېلى

                                                           
 ۋە ئەبۇ يەئال قاتارلىقالر رىۋايەت( ھەدى  - 438توم،  - 3« ئەھمەد ۇ مۇسنننننننننننەد)»ئىمام ئەھمەد ( 1)

 .  غانقىل
 .  ھەدى  - 357توم،  - 3، «ئەھمەد ۇ ەدمۇسن( »2)
 .  ھەدى  - 831، «ئەبۇ داۋۇد( »3)
ئننابنندۇلالھ ئىبنى »بەتتە - 209ننناملى  كىتننابىنندا « قۇرئننان پەزىلەتلىى: »بۇ ھەدىسننننننننننننننننى ئەبۇ ئۇبەينند( 4)

   .دە  رىۋايەت قىلغان «مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ سۆزى
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 . مەسىلىدە ئوخشىمىغان قاراشالر مەۋجۇت
 قاتارلى  ( 1)زۇھرى  ۋە ئىمام ئەبۇ ھەنىفە ،ئىمام ئەبۇ سۇاليمان خەتتابن  

 ، ئۆلىماالرنىڭ قۇرئان ئۆگىتىشكە ھەق ئېلىش دۇرۇس ئەمەس دە  قارايدىغانلىقىنى
ىشنى شەرت ، شەئبن  ۋە ئىبنى ھەسەن ئەلبەشى   ين قاتارلى  ئۆلىماالرنىڭ ھەق بىر  سىى 

، ئەتا، مالىك، شافىئن  ۋە باشقا  قىلمىغان بولسا دۇرۇس دە  قارايدىغانلىقىنى
ىشكە ئ نى  شەرتلەشسە دۇرۇس دە   ئۆلىماالرنىڭ ئۆگىتىشكە توختاملىشىپ ھەق بىر

شنىڭ دۇرۇس قۇرئان ئۆگىتىشكە ھەق ئېلى: »قارايدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان ۋە
 .(2)دېگەن« ئىكەنلىىك ھەققىدە سەھىى ھەدىسلەر كەلگەن

 دۇرۇس ئەمەس دە  قارايدىغانالر بولسا، ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ
( ئەنھۇ ئۇبادە ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ)ئۇ : نى دەلىل قىلىدۇىئەنھۇنىڭ مۇنۇ ھەدىس

ئۇنىڭغا  (ئۆگەنگۈچى ) ئىدى، ئۇ ئەھىل سۇففەدىن بى كىشىگە قۇرئان ئۆگىتىپ قويغان
ئۇبادە ئىبنى سامىت ) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا. بى ئوقيا سوۋغا قىلدى

ئوقيانىڭ بوينۇڭغا تاقاق بولۇ  سېلىنىشىنى ياخىسر كۆرسەڭ : »(ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ
بولۇ ، ئۇىى ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە  (3)بۇ مەشھۇر ھەدى . دېدى« ئۇىى قوبۇل قىلغىى 

كۆ    سالىھالرنىڭ -بۇ قاراشتىكىلەر يەنە سەلەف . ( 4)باشقىالر رىۋايەت قىلغان
 .سۆزلىىنى دەلىل قىلىشىدۇ

ھەق ئېلىش دۇرۇس دە  قارايدىغانالر بۇ ھەدىسنى دەلىل قىلىشقا قارىتا ئىكىك خىل 
جاۋاب بەرگەن: بىىنچىىس، بۇ ھەدىسىنىڭ سەنەدىدە مەسىلە بار. ئىككىنچىىس، ئۇبادە 

ال  ھەقسىى ئۆگىتىپ قويغان بولغاچقا، بەدەل سۈپىتىدە ھىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆزى خارەز 
ىلگەن نەرسى ھەق ئېلىىسر جائىى  ،ھەقلى  ئەمەس ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈننى ئېلىشقا بىر

ىشكە پۈتۈشۈش بولسا، بۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ.  بولمىغان. ئۆگىتىشتىى بۇرۇن ھەق بىر
 .(5)ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر

                                                           
  ئەمما، كېيىنىك ھەنەفن   .ئالىملىىنىڭ قارىىسر مەزھەب نەفن  بۇ ئىمام ئەبۇ ھەنىفە ۋە ئىلگىىىك ھە( 1)

دە  « قۇرئننننان ۋە شنننننننننننننننەرىى ئىلىملەرىى ئۆگەتكەنلىككە ھەق ئېلىش دۇرۇس»ئننننالىملىى  مەزھەب
ىلىدۇ: »ئىمام مەرغىنانن  . پەتىۋا بەرگەن   - 3، «ئەلھىدايە. »دېگەن« مۇشنننۇ قاراش بويىچە پەتىۋا بىر

 .  بەت - 1281توم، 
 . بەت - 453توم،  - 3، «مەئالىمۇسسۇنەن: »تابن  خەت( 2)
مۇتەۋاتىلى  دەرىجىسىگە يەتمىگەن، لېكىى راۋىيالر تەبىقىسىنىڭ ھەربى تەبىقىسىدە ئەڭ ئاز دېگەندە ( 3)

 .ت – دە  ئاتىلىدۇ« مەشھۇر ھەدى »ئۈچتىى راۋى  رىۋايەت قىلغان ھەدى  
   .ھەدى  - 2157، «ئىبنى ماجە. »ھەدى  - 3416، «ئەبۇ داۋۇد( »4)
ب تىننندە ئىمنننام ئەبۇ  - 323توم،  - 1نننناملى  كىتنننابىنىنننڭ « ئەلئىتقنننان»ئىمنننام سننننننننننننننۇيۇتن  رەھىمەھۇلالھ ( 5)

: تەربىيە ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ  -تەلىم : »ناملى  كىتابىدىن مۇنداق نەقىل قىلىدۇ« بوسننننننننننننتان»لەيسنننننننننننننىڭ 
ىشكە دېيىشىپ ئۆگىتىش ،ئىككىنچىىس. ئالماي ساۋاب ئۈچۈن ئۆگىتىشھەق  بىىنچىىس، .  ھەق بىر

ىشنى شەرت قىلماي، سوۋغات بەرسە قوبۇل قىلىش ھەق ،ئۈچىنچىىس  بىىنچى كىىسر ساۋابقا. بىر
ىشىدۇ ئىككىنچىسىنىڭ دۇرۇس ياىك ئەمەسلىكىدە ئوخشىمىغان قاراشالر . بۇ پەيغەمبەرلەر يولىدۇر. ئىر

چۈنىك، پەيغەمبەر  .ىغا ئىجما قىلىنغانئۈچىنچىسننىنىڭ دۇرۇسنلۇق. بار، دۇرۇس دېگەن قاراش كۈچلۈك
ەتنى ۋە سوۋغات قوبۇل قىالتنى     .ئەلەيھىسساالم كىشىلەرگە تەلىم بىر
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قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

 
 توغرىسىدا ۇرئانت  قەرەللىك تامامالۋ تۇرۇۇق

 
 .قارىيالر قۇرئان تىالۋىتىنى قولدىن بەرمەسلىىك ۋە قۇرئاننى كۆ  ئوقۇشر الزىم

بىىدىن  -سالىى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالرنىڭ قۇرئان تامام قىلىش ئادىنى بى  -سەلەف 
لەفلەرنىڭ سە ئىبنى ئەىى داۋۇدنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە،ئەبۇبەكرى . پەرقلىنەتنى 

، بەزىلىى (1)ئايدا بى قېتىم ئايدا بى قېتىم، بەزىلىى ھەر ئىكىكبەزىلىى قۇرئاننى ھەر 
، يەنە نۇرغۇنلىى (3)سەككىى كۈندە بى قېتىم، بەزىلىى ھەر (2)بى قېتىم ھەرئون كۈندە

 بەشھەر ، بەزىلىى (5)بى قېتىم ئالتە كۈندە، بەزىلىى ھەر (4)بى قېتىم يەتتە كۈندەھەر 
                                                           

ئۇالر ئىمننام مۇسنننننننننننننننلىم قنناتننارلىقالر ئننابنندۇلالھ ئىبنى ئەمر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمننادىن رىۋايەت قىلغننان ( 1)
 :اڭاپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم م: »ئۇ مۇنداق دەيدۇ. ھەدىسكە تايانغان

 : دېدى، مەن – !قۇرئاننى ئايدا بى تامام قىلغىى  –

 :  مەن بۇنىڭدىنمۇ كۆ  تامام قىالاليمەن، دېدىم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ! ىى رەسۇلۇلالھ –

 :مەن. دېدى – ،ئۇنداقتا، ئون كۈندە بى ئۆتكۈزگىى  –

پەيغەمبەر . ېنننننننندىممەن ئۇنىڭنننننننندىنمۇ كۆ  تننننننننامننننننننام قىالاليمەن، د! ىى ئننننننننالالھنىننننننننڭ پەيغەمبىى –
 :ئەلەيھىسساالم 

، ئۇنىڭدىن ئاشننننۇرۇۋەتمىگىى  – چۈنىك، سنننن نىڭ ئۈسننننتۈڭدە . ئۇنداقتا، يەتتە كۈندە بى تامام قىلغىى
.  دېنننننندى« ئننننننايننننننالىڭنىڭمۇ ھەققى بننننننار، مېھمننننننانلىىڭنىڭمۇ ھەققى بننننننار، بەدىنىڭنىڭمۇ ھەققى بننننننار

 .ھەدى  - 1159، «مۇسلىم»

  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى : »ب تىنندە - 145توم،  - 3نىننڭ «ۇل ئەفكننارنەتننائىج»ھننافىى ئىبنى ھەجەر ( 2)
اق سنننننننننننننننەنەد  ھەسنننننننننننننننەن ئەلبەشىينىڭداۋۇد  ھەرئون كېچىدە قۇرئاننى بى تاماماليدىغانلىقىنى زەئىىى

ئنننننننابننننننندۇلالھ ئىبنى ئەمر ھەرئون كۈنننننننندە بى قېتىم تنننننننامنننننننامالش  . دېگەن« بىلەن رىۋايەت قىلغنننننننان
 .ىقى ھەدىسىدىمۇ كەلگەنرەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يۇقى 

  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى : »ب تىنندە - 145توم،  - 3نىننڭ «نەتننائىجۇل ئەفكننار»ھننافىى ئىبنى ھەجەر ( 3)
!‹  قۇرئننننناننى سنننننننننننننننەككىى كۈنننننندە بى ئۆتكۈزۈڭالر›داۋۇد ئۇبەي ئىبنى كەئنننننب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىنننننڭ 

 ،نومۇردا  - 396توم،  - 2نىڭ «نەنۇل كۇبراۈ سننننن: »بەيھەقن  . دېگەن« دېگەنلىكنى رىۋايەت قىلغان
ئۇبەي ئىبنى كەئننننب : ب تىنننندە - 75توم،  - 11نىننننڭ «ئىبنى ئەسننننننننننننننننننناكى تننننارىخن  »ئىبنى ئەسننننننننننننننننننناكى 

 .رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قۇرئاننى سەككىى كۈندە بى تاماماليدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى : »ەب تىنند - 146توم،  - 3نىننڭ «نەتننائىجۇل ئەفكننار»ھننافىى ئىبنى ھەجەر ( 4)
، ئابدۇرراھمان ئىبنى يەزىد، دارى  ئەدتەمىيم داۋۇد ئوسمان ئىبنى ئەففان، ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد، 

ئەلقەمە ئىبنى قەي ، مەشۇق ئىبنى ئەجنندەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالرنىننڭ قۇرئنناننى يەتتە كۈننندە بى 
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر . دېگەن« ەت قىلغانتامام قىلىدىغانلىقىنى سننننننننننەھىى سننننننننننەنەدلەر بىلەن رىۋاي

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يۇقىىقى ھەدىسنننننننننىدىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسنننننننننسننننننننناالمنىڭ يەتتە كۈندە بى 
 .تامامالشقا بۇيرۇغانلىقى كەلگەن

اھىم نەخەئىينىڭ: ب تىدە - 178نىڭ «قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد( 5) ئەسنننننننننۋەد ئىبنى : »ئىىى
 .دېگەنلىكنى رىۋايەت قىلغان« ئاننى ھەرئالتە كۈندە بى تاماماليتنى يەزىد قۇر 
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ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

ئۈچ ، يەنە نۇرغۇنلىى ھەر (2)تۆت كۈندە بى قېتىم، بەزىلىى ھەر (1) بى قېتىم كۈندە
، يەنە نۇرغۇنلىى ( 4)بى قېتىم ئىكىك كۈندە، يەنە بەزىلىى ھەر ( 3)كۈندە بى قېتىم

كۈندۈزدە ئىكىك قېتىم  -ئۇالرنىڭ ئىچىدە بى كېچە  .(5)كۈىى بى قېتىم تامام قىالتنى ھەر 
ئۈچ قېتىم تامام قىلىدىغانلىىمۇ، كېچىىس تۆت، كۈندۈزى  ( 6)قىلىدىغانلىىمۇ،تامام 

 .تۆت، جەمئن  سەككىى قېتىم تامام قىلىدىغانلىىمۇ بولغان
ئوسمان ئىبنى ئەففان، تەمىيم : كۈندۈزدە بى قېتىم تامام قىلىدىغانالر -بى كېچە 

، سەئىد ئىبنى جۇبەير، مۇجاھىد ۋە ئىمام شافئەد  . ىئن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالردۇردارى 
مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەۋرىدىىك مىسى قازىىس ۋە قىسسىچىىس سۇلەيم ئىبنى 

كۈندۈزدە ئۈچ قېتىم تامام قىلىدىغانالر  -ئىىى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قۇرئاننى بى كېچە 
كۈندۈزدە  -داۋۇد ئۇنىڭ بى كېچە  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى مەسىلەن، . جۈملىسىدىندۇر

ناملى  « مىسى قازىلىى»ئەبۇ ئۆمەر ئەلكىندى   ،( 7)ئۈچ قېتىم تامام قىلىدىغانلىقىنى 
 . كىتابىدا ئۇنىڭ تۆت قېتىم تامام قىلىدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

مەن شەيخ : سالىى ئىمام، شەيخ ئەبۇ ئابدۇراھمان ئەسسۇلەمن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
                                                           

اھىم نەخەئىينىننڭ: ب تىندە - 178نىننڭ «قۇرئنان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيند( 1) ئەلقەمە قۇرئنناننى : »ئىىى
نەتننائىجۇل »ھننافىى ئىبنى ھەجەر . دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغننان« ھەربەش كۈننندە بى تننامننام قىالتنى 

داۋۇد ئەلقەمەنىننننڭ قۇرئنننناننى بەش  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى : »ب تىنننندە - 150توم،  - 3ىننننڭ ن«ئەفكننننار
 .دېگەن« كۈندىن ئاز ۋاقىتتا تامام قىلىشنى يامان كۆرىدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

داۋۇد ئەبۇ  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى : »ب تىدە - 150توم،  - 3نىڭ «نەتائىجۇل ئەفكار»ھافىى ئىبنى ھەجەر ( 2)
 .دېگەن« دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قۇرئاننى ھەرتۆت كۈندە بى تامام قىلىدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

:  ئۇ مۇنداق دەيدۇ. ئۇالر سنننننننننەئد ئىبنى مۇنزىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسنننننننننكە تايانغان( 3)
قادىر بواللىسنننننننننناڭ : » ئۇ. دېدىم« مدۇ؟قۇرئاننى ئۈچ كۈندە بى ئۆتكۈزسننننننننننەم بوال ! ىى رەسنننننننننۇلۇلالھ: »مەن

قۇرئان : »ئەبۇ ئۇبەيد. سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋاپات بولغانغا قەدەر شۇنداق قىلغان ئىدى. دېدى« بولىدۇ
 .  بەت - 152توم،  - 3، «نەتائىجۇل ئەفكار: »ھافىى ئىبنى ھەجەر. بەت - 179، «پەزىلەتلىى

د ئىننننبنننننى جننننۇبەيننننرنىننننننننڭ، ئنننننننابننننننندۇرراززاق سننننننننننننننەئىننننننن( نننننومننننۇردا - 3528« نەن دارىننننمن  ۈ سنننننننننننننننننن)»دارىننننمن  ( 4)
رئاننى ئىكىك كۈندە بى تامام قىلىدىغانلىقىنى ۇ ئەسنننننننننننننۋەدنىڭ ق( نومۇردا - 2148، «ئەلمۇسننننننننننننننەننەف)»

ئەبۇبەكرى : »ب تىدە - 152توم،  - 3نىڭ «نەتائىجۇل ئەفكار»ھافىى ئىبنى ھەجەر . رىۋايەت قىلغان
ئەۋفتىى ئننننننابنننننندۇرراھمننننننان ئەۋف ئىبنى اھىم ئىبنى ئننننننابنننننندۇرراھمننننننان داۋۇد سننننننننننننننەئنننننند ئىبنى ئىىى  ئىبنى ئەىى 

، ۋاسىل ئىبنى سۇاليماننىڭ :  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قۇرئاننى ھەرئىكىك كېچىدە بى تامام قىلىدىغانلىقىنى
ئۇ قۇرئاننى ھەرئىكىك . چە ھەمراھ بولدۇمغۇ ەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا مەككىگە بار مەن ئەتا ئىبنى سنننننننننننائىب ر 

، دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغانكېچىدە بى   .دېگەن«  قېتىم تامام قىالتنى
داۋۇد  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى : »ب تىنننندە - 153توم،  - 3نىنننننڭ «نەتنننننائىجۇل ئەفكنننننار»ھننننافىى ئىبنى ھەجەر ( 5)

ېتىم تامام قىلىدىغانلىقىنى سننننەئىد ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قۇرئاننى ھەركېچىدە بى ق
بى  ھەركېچىىسيەنە ئۆمەر ئىبنى ھۈسەيىننىڭ قۇرئاننى . ئىبنى ئۆمەر ئىبنى سەئىدتىى رىۋايەت قىلغان

 .دېگەن« تامام قىلىدىغانلىقىنى ئىمام مالىكتىى رىۋايەت قىلغان قېتىم
ىڭ، بەتتە، يەئقۇب ئىبنى يۈسۈف ئىبنى زىيادن - 203توم،  - 44« تارىخن  ئىبنى ئەساكى»ئىبنى ئەساكى ( 6)

بەتتە ئابدۇرراھمان  - 121توم،  - 9( ئېسىل زاتالرنىڭ تەرجىمىھاللىى« )سى  أعالم النبالء»ئىمام زەھەىى 
 .ئىبنى قاسىمنىڭ بى كۈندە ئىكىك قېتىم تامام قىلدىغانلىقىنى بايان قىلغان

«  تەرجىمىھاللىى ئېسنننىل زاتالرنىڭ: »ئىمام زەھەىى   ؛بەت - 182، «قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد( 7)
 .بەتكە قاراڭ - 132توم،  - 4
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ئىبنى كاتىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ »يەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئەبۇ ئوسمان ئەلمەغرىبن  رەزى
دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان « قۇرئاننى كۈندۈزى تۆت قېتىم، كېچىىس تۆت قېتىم تامام قىالتنى 

كۈندۈزدە قۇرئان تامام قىلىش ھەققىدە بىىگە ي تىپ  -بى كېچە  بۇ  .دېگەن ( 1)ئىدىم
 . كەلگەن ئەڭ يۇقىى چەكتۇر

قن  ئۆز سەنەدى بىلەن ئىبادەتكار تابىئىنالردىن بىى بولغان كاتتا زات ئەھمەد دەۋرە
مەنسۇر ئىبنى زازان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئۇنىڭ قۇرئاننى پېشىى بىلەن ئەسى ئارىسىدا بى 
ان ئ يىدا بولسا شام بىلەن خۇپتەن  قېتىم، شام بىلەن خۇپتەن ئارىسىدا يەنە بى قېتىم، رامىى

ان ئ يىدا خۇپتەن (2)ارتۇقراق تامام قىلىدىغانلىقىنى ئارىسىدا ئىكىك قېتىمدىن ئ ، ئۇالرنىڭ رامىى
ىنى كېچىنىڭ تۆتتىى بىى ئۆتۈ  كەتك  چە كەينىگە سۈرىدىغانلىقىنى رىۋايەتۈ نامىى

 .(3)قىلغان

ان ئ يىدا شام بىلەن خۇپتەن ئەبۇبەكرى  ئىبنى ئەىى داۋۇد مۇجاھىدنىڭ رامىى
 . (4)غانلىقىنى سەھىى سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلغانئارىلىقىدا قۇرئاننى بى تاماماليدى

ان ئ يىدا ھەر ئە: »مەنسۇر مۇنداق دېگەن  ئاخشام شام بىلەنىل ئەلئەزدى  رامىى
 . (5)«خۇپتەن ئارىسىدا قۇرئاننى بى تامام قىالتنى 

اھىم ئىبنى سەئد مۇنداق دەيدۇ  دادام بى ئولتۇرۇشىدا قۇرئاننى بى تامام: »ئىىى
 .(6)«قىالتنى 

ەتتە تامام قىلىدىغانالر ئىنتايىى كۆ  بولغاچقا سانا  تۈگەتكىىل ئقۇرئاننى بى رەك
 تەمىم ئەددارى   ( 7)ئىلگىىكىلەردىن ئوسمان ئىبنى ئەففان،: مەسىلەن. بولمايدۇ

                                                           
 ەسننسننۇلەمىينىڭئ ۇرراھمانئابد ەبۇ ئىمام ئ ەتتەب - 157توم،  - 3« ەفكارئ ەتائىجۇلن» ەجەر ئىبنى ھ( 1)

 .   يتقانناملى  كىتابىدا بايان قىلىنغانلىقىنى ئ« ەرجىمىھاللىىت ڭسوپىالرنى»
ئوخشنننننننننننننننىغننان  ۇنىڭغننا ب ەققىنندىىكبى تننامننام قىلغننانلىقى ھ تتننا ۋاقىئىنتننايىى ئنناز  ۇرئنناننى ق ەلەفلەرنىننڭسنننننننننننننن( 2)

 ەرىكەتب ۋاقتىغننننننا  ۇىى ب ەقنننننندىردە،بولغننننننان ت ەھىننننننىسنننننننننننننن ۋايەتلەر رى ۇ ب ۇ ،بول ۆ ك  ېىلخ ۋايەتلەر رى
ىلگەنلىكتىى ب   15بى تامام قىلىشنننننننننننقا  ۇ نورمال ئوق ۇرئاننى بولمىسنننننننننننا، ق. ۇمكىى م ۈشنننننننننننىنىشچ ە د ىر

ى ت ەت،سننائ اندا ق. ېتىدۇك  ەتائسنن 10تامامالشننقا  ۇ ئوق ىر  ەزىب ۈزىسننىدىني ۇشئوق ۆ ك  ۇرئاننى رامىى
ى ت ېتىمق ەبىقانچ ۈندەك  ەلەفلەر س ەكتاماملىغان بولسا ك ۇ ئوق ىر  .ت – ىر

 - 3، «ەفكارئ ەتائىجۇلن: »ەجەرئىبنى ھ ؛ەتب - 57توم،  - 3، «زىننىنى  ەۋلىياالر ئ: »ۇئەيمن ەبۇ ئ( 3)
 .  ەتب - 158توم، 

 ەنسنننننننننننننننۇ م ۋۇدقا دا ەىى ئىبنى ئ ەبۇبەكرىئ:  تىدەب - 159توم،  - 3 ڭكىتابنى  ىىقى ۇقي ەجەر ئىبنى ھ( 4)
 .قىلغان

 .ەتب - 232توم،  - 2، «ەيبەش ەىى ئىبنى ئ ۇسەننەفم( »5)
توم،  - 20« ەسننننننننناكىتارىخن  ئىبنى ئ» ؛ەتب - 170توم،  - 3« زىننىنى  ەۋلىياالر ئ: »ۇئەيمن ەبۇ ئ( 6)

 .  ەتب - 214
 ڭنىن«ەزىلەتلىىپ ۇرئانق» ۇبەيد ئ ەبۇ ئ ۋەقەلىكىنى  ەنھۇنىڭئ ەزىيەلالھۇ ر  ەففانئئوسنننننننننننننننمان ئىبنى ( 7)

ئىمننننان : »ەيھەقن  ب  تىنننندە،ب - 57توم،  - 1 ڭنىنننن«زىننىنى  ەۋلىينننناالر ئ» ۇئەيمن ەبۇ ئ  تىنننندە،ب - 181
ئىبنى   تىننندە،ب - 87توم،  - 1« ەبىى  ك  ەلمۇئجەمۇلئ» ەبەرانن  ت ۇردا،نوم - 1993، «شنننننننننننننننننناخلىى

 .  قىلغان ۋايەترى  تىدەب - 235توم،  - 39 ڭنى«ەساكىتارىخن  ئىبنى ئ» ەساكى ئ
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ەتتە ئسەئىد ئىبنى جۇبەيرمۇ كەئيىنىڭ ئىچىدە قۇرئاننى بى رەك. (1)رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالر
 . (2)تامام قىلغان ئىدى

ساھابىلەردىن ئوسمان ئىبنى ئەففان، . ھەپتىدە بى تامام قىلىدىغانالرمۇ كۆ  ئىدى
 ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد، زەيد ئىبنى سابىت، ئۇبەي ئىبنى كەئب رەزىيەلالھۇ
اھىم قاتارلىقالرنىڭ  ئەنھۇالرنىڭ، تابىئىنالردىن ئابدۇراھمان ئىبنى يەزىد، ئەلقەمە، ئىىى

 . (3)ىقى رىۋايەت قىلىنغانشۇنداق قىلىدىغانل
ھەركىم  ،شۇنىڭ ئۈچۈن. بۇ مەسىلە كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىغا قارا  پەرقلىنىدۇ

قۇرئان ئايەتلىىنى چوڭقۇر تەپەككۇر . ئۆزىنىڭ ئەھۋالىغا قارا  ۋاقىت بەلگىلىسە بولىدۇ
قىلىش ئارقىلى  ئىنچىكە مەنە ۋە ئىلىملەرگە ي تەلەيدىغانالر ئوقۇغان قۇرئانىدىن 

ۇكەممەل چۈشىنىش ھاسىل قىالاليدىغان مۇددەتتە تامامالش بىلەن كۇپايىلەنسە، م
 ئىلىم تارقىتىش دېگەندەك دىننىڭ مۇھىم ئىشلىى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمن  
مەتلىىگە  مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك ئىشالر بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقانالر قىلىۋاتقان خىى

 مەزكۇر كىشىلەر جۈملىسىدىن. قىلسا بولىدۇ تەسى يەتمىگۈدەك ھالەتتە تامام
ى ئوقۇش دائىىسىگە كىىپ قالمىغان ئاساستا  بولمىغانالر زېرىكىپ قېلىش ياىك بەك تىر

 .قولىدىن كېلىشىچە كۆ  تامام قىلسۇن
كۈندۈزدىال تامامالشنى يامان  -سەلەفلەردىن بى قىسىم كىشىلەر قۇرئاننى بى كېچە 

رىۋايەت قىلغان سەھىى  ما ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئابدۇلالھ ئىبنى . كۆرگەن
قۇرئاننى ئۈچ : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : ئۇ مۇنداق دەيدۇ. ھەدى  بۇنىڭغا دەلىلدۇر

 بۇ. (4)دېگەن« كۈندىن ئاز ۋاقىتتا تامام قىلغان كىىسر ئۇنىڭ مەنىسىنى چۈشىنەلمەيدۇ
، نەسەئن  ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد  ى  ى  رىۋايەت قىلغان باشقىالر  ۋە، تىمىى  . تىمىى

 ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر.  . دە  باھا بەرگەن« ھەسەن، سەھىى»
ھەپتىدە تامام قىلىدىغانالرنىڭ باشالش ۋە تامامالش ۋاقنى مەسىلىسىگە كەلسەك، 

داۋۇد ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ جۈمە كېچىىس باشال  ئەىى ئىبنى  ئەبۇبەكرى
                                                           

 - 182 ڭنىنن«ەزىلەتلىىپ ۇرئننانق: »ۇبەينندئ ەبۇ ئ ۋەقەلىكىنى  ەنھۇنىننڭئ ەزىيەلالھۇ دارى  ر ئەد ەمىيمت( 1)
 ڭنى«ۈننەتلەرس: »ەيھەقن  ب  تىدە،ب - 386توم،  - 2 ڭنى«ەلمۇسەننەفئ: »ەيبەش ەىى ئىبنى ئ  تىدە،ب

   .قىلغان ۋايەترى ۇردا نوم - 1994 ڭنى«ئىمان شاخلىى»  تىدە،ب - 25توم،  - 3
ب تىدە، ئىبنى ئەىى  - 182نىڭ «قۇرئان پەزىلەتلىى: »سنننننننننننەئىيد ئىبنى جۇبەيرنىڭ ۋەقەلىكىنى ئەبۇ ئۇبەيد( 2)

 .  ب تىدە رىۋايەت قىلغان - 386توم،  - 2نىڭ «ئەلمۇسەننەف: »شەيبە
 ۋۇد دا ەىى ئىبنى ئ ەبۇبەكرىئ: » تىدەب - 146توم،  - 3 ڭنى«ەفكارئ ەتائىجۇلن» ەجەر ھافىى ئىبنى ھ( 3)

، ئنننابننندئەد ەمىيمت ەسننننننننننننننئۇد،ئىبنى م ۇلالھئنننابننند ەففنننان،ئوسننننننننننننننمنننان ئىبنى ئ  ەزىننند،ئىبنى ي ۇرراھمننناندارى 
بى  ۈننننندەك  ەتتەي ۇرئنننناننى ق ەنھۇالرنىنننننڭئ ەزىيەلالھۇ ر  ەجنننندەرئىبنى ئ ەشۇقم ەي ،ئىبنى ق ەلقەمەئ

 ەمر ئىبنى ئ ۇلالھئنابند. ېگەند« قىلغنان ۋايەترى ەنبىل ەنەدلەر سنننننننننننننن ەھىنىقىلىندىغنانلىقىنى سننننننننننننننتنامنام 
بى  ۈندەك  ەتتەي ەلەيھىسننننننننننننننسننننننننننننننناالمنىڭئ ەيغەمبەر پ ەدىسننننننننننننننىدىمۇ ھ ۇقىىقى ي ەنھۇمانىڭئ ەزىيەلالھۇ ر 

 .ەلگەنك  ۇيرۇغانلىقى تامامالشقا ب
ى  » ؛ەدى ھ - 1390، «ۋۇددا ەبۇ ئ( »4)   ؛ەدى ھ - 758، «ئىبنى ھىيبان» ؛ەدى ھ - 2949، «تىمىى

   .ەدى ھ - 195توم،  - 2« ەھمەدئ ۇسنەدۇ م»
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 .(1)ىىس تامام قىلىدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغانپەيشەنبە كېچ

دا مۇنداق «ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىن»رەھىمەھۇلالھ  ئەلغەززالن   ئەبۇ ھامىد ئىمام
كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىىل ۋە ئاخىىنى قارشر ئېلىش ئۈچۈن، بى قېتىم كېچىىس، يەنە : »دەيدۇ

، كۈندۈزلۈك خەتمىسى نى دۈشەنبە كۈىى بى قېتىم كۈندۈزى تامام قىلىىسر ئەڭ ياخىسر
، كېچىلىك خەتمىسىنى جۈمە كۈىى ناماز  بامداتنىڭ سۈننىتىدە ياىك ئۇنىڭدىن كېيىى

 . (2)«شامنىڭ سۈننىتىدە ياىك ئۇنىڭدىن كېيىى تامام قىلىىسر ئەۋزەلدۇر

ئىبنى ئەىى داۋۇدنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە، تابىئىى ئەمر ئىبنى مۇررە ئەبۇبەكرى  
قۇرئاننىڭ كېچىنىڭ ئەۋۋىلىدە ( يەىى ساھابىلەر)ئۇالر : »رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن

 . (3)«ياىك كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە تامام بولۇشىنى ياخىسر كۆرەتنى 

ماالئىكىلەر : »كاتتا تابىئىى تەلھە ئىبنى مۇسەررىف رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
چە، كېچىىس ۈ گكۈندۈزى ھەرقانداق ۋاقىتتا قۇرئاننى تامام قىلغان كىشىگە تاىك كەچ كى 

«. ھەرقانداق ۋاقىتتا قۇرئاننى تامام قىلغان كىشىگە تاىك تاڭ ئاتقۇچە رەھمەت تىلەيدۇ
 . (4)مۇجاھىدتىنمۇ بۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلىنغان

ناملى  كىتابىدا سەئىد ئىبنى ئەىى ۋەققاس رەزىيەلالھۇ « مۇسنەد»دارىمن  ئۆزىنىڭ 
قۇرئاننىڭ تامام بولۇشر كۈندۈزنىڭ : »قىلىدۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

ئەۋۋىلىگە ئۇدۇل كەلسە ماالئىكىلەر تامام قىلغان كىشىگە تاڭ ئاتقۇچە رەھمەت 
: دارىمن  «. چە مەغپىەت تىلەيدۇۇ كېچىنىڭ ئاخىىغا ئۇدۇل كەلسە كۈن پاتق. تىلەيدۇ

 .(5)دېگەن« سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئىسنادى ھەسەن»

ەبىب ئىبنى ئەىى سابىت رەھىمەھۇلالھنىڭ قۇرئاننى رۇكۇنىڭ ئالدىدا تامام تابىئىى ھ
ئىمام : »ئىبنى ئەىى داۋۇد مۇنداق دەيدۇ ئەبۇبەكرى. قىلىدىغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ

 «. ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ شۇنداق دېگەن ئىدى

 .بايان قىلىنىدۇلىسا، كېيىنىك بابتا ھبۇ بابتا چاال قالغان بەزى مەزمۇنالر ئالالھ خا
                                                           

ئەبۇ بەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇد : ب تىنننندە - 165توم،  - 3نىننننڭ «نەتننننائىجۇل ئەفكننننار»ھننننافىى ئىبنى ھەجەر ( 1)
  «بەقەرە» كېچىىسباشال ، جۈمە  كېچىىسئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قۇرئاننى جۈمە 

 گىچە،سۈرىسى« ھۇد»دىن سۈرىسى« ئەنئام» كېچىىسگىچە، شەنبە سۈرىسى« ئىدەما»دىن سۈرىسى
  «تاھا» كېچىىسگىچە، دۈشەنبە سۈرىسى «مەريەم»دىن سۈرىسى« يۈسۈف»كېچىىسيەكشەنبە 
  «ساد»دىن سۈرىسى «ئەنكەبۇت» سەيشەنبە كېچىىس گىچە،سۈرىسى« قەسەس»دىن سۈرىسى
 گىچە ئوقۇ  پەيشەنبەسۈرىسى «رەھمان»دىن ىسىسۈر « زۇمەر» گىچە، چارشەنبە كېچىىسسۈرىسى

اق سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلغان، دېگەن  .  كېچىىس تامام قىلىدىغانلىقىنى زەئىىى
 . بەت - 276توم،  - 1، «ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىن( »2)
بەتتە ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇدقا  - 167توم،  - 3« نەتائىجۇل ئەفكار»ھافىى ئىبنى ھەجەر ( 3)

 . نسۇ  قىلغانمە
بەتتە ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇدقا  - 168توم،  - 3« نەتائىجۇل ئەفكار»ھافىى ئىبنى ھەجەر ( 4)

 . مەنسۇ  قىلغان
  .ھەدى  - 3526، «دارىمن  ( »5)
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 كېچىدە قۇرئان ئوقۇشت  داۋامالشتۇرۇۇ

 
قارىيالر كېچىلەردە ۋە كېچە نامازلىىدا قۇرئان تىالۋەت قىلىشقا بەكرەك ئەھمىيەت 

ىش الزىم  . بىر
ِكَتاِب ﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ 

ْ
ْهِل ال

َ
ْن أ  مِّ

ٌ
ة مَّ
ُ
  أ

ٌ
اِئَمة

َ
و  ق

ُ
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َّ
اَء الل

َ
نِه آن

َّ
ِل َن آَياِت الل

ُمُروَن بِ  َوُهْم َيْسُجُدوَن. 
ْ
ِخِر َوَيأ

ْ
َيْوِم اْل

ْ
نِه َوال

َّ
ُمنَكِر ُيْؤِمُنوَن ِبالل

ْ
َمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن ال

ْ
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 َ اِلِحى   ِئَك ِمَن الصَّ ٰـَ
َ
ول
ُ
اِت َوأ َ ْ َخرى 

ْ
ي ال ِ

يەىى يەھۇدى )ىتابتىى يەىى ﴿ئەھىل ك ﴾َوُيَساِرُعوَن ف 
ھنىڭ ئايەتلىىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ۋە سەجدە كېچىلىى ئالال( ۋە ناساراالردىن

ئۇالر ئالالھقا ۋە ئاخىەت كۈنىگە ئىشىنىدۇ، . قىلىپ تۇرىدىغان بى جامائە كىشىلەر بار
ياخىسر ئىشالرغا بۇيرۇ ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، خەيرلىك ئىشالرىى قىلىشقا 

 . (114 - 113 :ئال ئىمران)ئەنە شۇالر ياخشىالردىندۇر﴾. ئالدىرايدۇ
دە كەلگەن بى ھەدىستە پەيغەمبەر سەەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللم «سەھىھەين»

ناۋادا ئابدۇلالھ كېچىلىى ناماز ئوقۇغان بولسا نېمىدېگەن ياخىسر : »مۇنداق دېگەن
 . (1)!«ھە -ئادەم بوالتنى 

 دىىك يەنە بى ھەدىستە پەيغەمبەر سەەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللم«سەھىھەين»
سەن پاالىى كىشىدەك بولۇ  قالما، ئۇ كېچىلىى قىيامدا ! ىى ئابدۇلالھ: »مۇنداق دېگەن

، كېيىى تۇرمايدىغان بولۇ  قالدى  . (2)«تۇراتنى
دىن پەيغەمبەر ماتەبەرانن  ۋە باشقىالر سەھل ئىبنى سەئد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ە قىيامدا تۇرۇش كېچىد: »ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ
 . (3)«شەرىپىدۇر -مۇئمىننىڭ شان 

لىى ناھايىنى كۆ  -بۇ مەزمۇندىىك ھەدى  ۋە سەلەفلەرنىڭ ئىش   . ئىى
جەڭ )كېچىىس ر  ەەزىلب: »ئەبۇل ئەھۋەس جۇشەمن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

چېدىرىغا كېلىپ، چېدىردىكىلەرنىڭ ھەسەل ھەرىىس غوڭۇلدىغاندەك ( ت –مەيدانىدىن 
قورقۇنچتا يۈرۈۋاتسا بۇالر  ‹باشقىالر›غوڭۇلدا  قۇرئان ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭال ، 

 . (4)«دە  قاالتنى  -! تۇرۇۋېتىپتىغۇخاتىجەم  ئەجەب

اھىم نەخەئن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ چىلىك انكېچىلىى قوي ساغق: »ئىىى
 «.ۋاقىت بولسىمۇ قۇرئان ئوقۇڭالر، دېيىلگەن( قىسقا)

                                                           
ئننننننابنننننندۇلالھ ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ . ھەدى  - 2487، «مۇسنننننننننننننلىم. »ھەدى  - 1122، «بۇخنننننننارى  ( »1)

 .  قىلغان ئەنھۇمادىن رىۋايەت
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ . ھەدى  - 1159، «مۇسلىم. »ھەدى  - 1152، «بۇخارى  ( »2)

 .  ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلغان
 .ھەدى  - 4290، «ئەلمۇئجەمۇل ئەۋسەت( »3)
 .بەت - 219، توم - 8، «ئەلمۇسەننەف: »ئىبنى ئەىى شەيبە. نومۇر - 98، «ئەززۇھد: »ئىبنى مۇبارەك( 4)
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ئەگەر مەن ئۇخال  ئويغىنىپ يەنە : »قاشن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇيەزىد رە
 .(1)!«قايتا ئۇخلىماقچى بولسام كۆزۈمگە ئۇيقۇ كەلمىگەي

ىنىڭ ۋە كېچىلىك تىالۋەتنىڭ ئەۋزەل بولۇشر ئىرسا ۋە مىاج  مېنىڭچە، كېچە نامىى
نلىقى ۋە ۋەقەلىىگە ئوخشاش بەزى خەيرلىك ئىشالرنىڭ كېچىلىى ۋۇجۇتقا چىققا

: كېچىىس كېچىنىڭ بى قىسىم ئۆتكەندىن كېيىى دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشۈ رەبيىڭالر ھەر »
دېگەن ھەدىسنىڭ  (2)«دەيدۇ ‹!دۇئا قىلغۇچى بارمۇ دۇئاسىنى ئىجابەت قىالي؟›

، كېچىلىك تىالۋەت ۋە كېچە نامازلىىدا قەلبنىڭ ئالالھقا بەكرەك  بولۇشر
، قەلبنى مە دىن ( ئالالھتىى ئەيمىنىش)شۇ ۇ شغۇل قىلىدىغان، خمەركەزلىشىدىغانلىقى

، رىيا ۋە ئەمەل  ئىبادەتنى بىكار  -توسىدىغان ئىشالردىن ۋە دۇنيا ئىشلىىنى ئويالشتىى
 .قىلىۋېتىدىغان ئىشالردىن تېخىمۇ يىاق بولغانلىقى ئۈچۈندۇر

كېچىىس دۇئا ھەر : »سەھىى ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن
 .(3)«جابەت بولىدىغان بى ۋاقىت بارئى

 ناملى  كىتابنىڭ مۇئەللىنى سالمان ئەلئەنماتن  « بەھجەتۇل ئەشار» 
مەن چۈشۈمدە ئەىل : »رەھىمەھۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ

 :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىى كۆردۈم، ئۇ مۇنداق دەۋاتاتنى 
 

 بەزىلەر تۇرمىسا كېچىىس مەگەر، »
 ا روزىنى كۈنلەر ئارىال ، تۇتمىس

 ،  كەتمەمدۇ تەۋرە  دەسسىگەن زېمىى
 «. بولغاچقا سەنلەر ئاسن  بەندىلەر

 
شۇىى بىلىڭىك، كېچىلىك قىيام ۋە تىالۋەتنىڭ پەزىلىنى قۇرئاننى ئاز ئوقۇش 

قانچە كۆ  ئوقۇسا، پەزىلىتىمۇ . بىلەنمۇ، كۆ  ئوقۇش بىلەنمۇ ھاسىل بولىدۇ
، پۈتۈن كېچە داۋاملى  ناماز ئوقۇش مەكروھ ۋە ل. شۇنچە يۇقىى بولىدۇ ېكىى

 .(4)زىيانلىقتۇر ساالمەتلىككە
                                                           

 .بەت - 69توم،  - 32، «تەھزىبۇل كەمال» ؛بەت - 83توم،  - 65، «ئىبنى ئەساكى تارىخن  ( »1)
   .ھەدى  - 758، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 1145، «بۇخارى  ( »2)
 .ھەدى  - 2561، «سەھىھۇ ئىبنى ھىيبان» ؛ھەدى  - 757، «مۇسلىم( »3)
ى : ب تىننننندە مۇننننننداق دەيننننندۇ - 49توم،  - 4ابىنىنننننڭ نننننناملى  كىتننننن« ئەلمەجمۇ»ئىمنننننام نەۋەۋى  ( 4) تەھەججۇد ننننننامىى

 ئۆز ئەھۋالىنى دەڭسە  كۆرۈ ، ئۆمۈر بوى  داۋامالشتۇرالىغۇدەك مىقداردا ئوقۇشقا كىىسر ئوقۇماقچى بولغان 
 .مەكروھتۇر ئ تىىسر ياىك تەرك ئۇنىڭدىن كېيىى بىكاردىنال مىقدارىنى ئازايتىىسر . مۇستەھەپتۇر ئادەتلىنىىسر 

دا رىۋايەت قىلىنغنننننان، پەيغەمبەر «مۇسننننننننننننلىم»ۋە « بۇخنننننارى  : »مەسننننننننننننىلەن. ۇنىنننننڭ دەلىللىى نننننناھنننننايىنى كۆ ب
سنننننننننەن پاالىى كىشنننننننننىدەك بولۇ  قالما، ئۇ ! ىى ئابدۇلالھ: »ئەلەيھىسنننننننننسننننننننناالمنىڭ بىى ئىلگىى سنننننننننۆزلە  ئۆتكەن

، كېيىى تۇرمايدىغان بولۇ  قالدى سىلەر ئۆزۈڭالر كۆتۈرەلىگۈدەك »: دېگەن سۆزى ۋە« كېچىلىى قىيامدا تۇراتنى
، «بۇخارى  « )»ئەمەل قىلىڭالر، ئالالھ بىلەن قەسەمىك، سىلەر زېرىكىپ قالمىساڭالرال، ئالالھ زېرىكىپ قالمايدۇ

 .  دېگەن ھەدى  ئۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر( ھەدى  - 785، «مۇسلىم. »ھەدى  - 43
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ىشكىىل  قۇرئاننى ئاز ئوقۇش بىلەنمۇ كېچىلىك قىيامدا تۇرۇشنىڭ پەزىلىتىگە ئىر
رىۋايەت  ما بولىدىغانلىقىنىڭ دەلىىل ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: ۇ مۇنداق دەيدۇئ: قىلغان مۇنۇ ھەدىستۇر
ى ئوقۇغان كىىسر غاپىلالر » كېچىدە قوپۇ ، ئون ئايەت بىلەن بولسىمۇ تەھەججۇد نامىى

ى ئوقۇغان كىىسر ئىتائەتمەن  ىلمايدۇ، يۈز ئايەت بىلەن تەھەججۇد نامىى ى قاتارىغا يىر
 -ى ئوقۇغان كىىسر بولسا ھەددى بەندىلەر قاتارىغا، مىڭ ئايەت بىلەن تەھەججۇد نامىى 
ىلىدۇ ى ىشكۈچىلەر قاتارىغا يىر بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ۋە . ( 1)«ھېسابسىى ئەجىگە ئىر

 باشقىالر رىۋايەت قىلغان. 

سەئلەبن  ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت  
چىنى قىيام بىلەن سەجدىدە ناماز ئوقۇغان كىىسر كې ەتئرەككېچىىس ئىكىك : »قىلىدۇ

 . (2)«ئۆتكۈزگەن بولىدۇ
 

 قۇرئانت  تەكرار قىلىپ تۇرۇۇ ۋە ئۇنتۇۋ قېلىشتى  ھەزەر ئەيلەۇ
 
سەھىى ھەدىستە ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇىك،  

 !بۇ قۇرئاننى تەكرار قىلىپ تۇرۇڭالر: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن
باغال  قويغان ( قۇرئان)ھەممەدنىڭ جېنى ئىلكىدە بولغان زات بىلەن قەسەمىك، ئۇ مۇ 

ى كۆتۈرۈلۈ  كېتىدۇ)تۆگىدىنمۇ بەك قاچقاقتۇر  ئىمام بۇ ھەدىسنى . (3)(«يەىى ئېسىدىن تىر
 رىۋايەت قىلغان.  بۇخارى  ۋە مۇسلىمالر 

ەمبەر ئەلەيھىسساالم دىن رىۋايەت قىلىدۇىك، پەيغمائەنھۇ رەزىيەلالھۇ يەنە ئىبنى ئۆمەر 
قۇرئان يادلىغان كىىسر پۇىى چۈشە  قويۇلغان تۆگىنىڭ ئىگىسىگە : »مۇنداق دېگەن

 ئەگەر ئۇ تۆگىدىن خەۋەر ئېلىپ تۇرسا، تۇتۇ  تۇرااليدۇ، تاشلىۋەتسە. ئوخشايدۇ
 رىۋايەت قىلغان.  ئىمام بۇخارى  ۋە مۇسلىمالر بۇ ھەدىسنى . (4)«قېچىپ كېتىدۇ

مالىك رەزىيەلالھ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇىك، پەيغەمبەر يەنە ئەنەس ئىبنى 
ئۈممىتىمنىڭ ياخىسر ئەمەللىىنىڭ ھەممىىس ئالدىمغا : »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

قويۇلدى، ھەتتا بىەيلەن مەسجىدتىى ئېلىپ چىقىپ تاشلىۋەتكەن بىەر تال ئەخلەتنىمۇ 
ىدى، بىەر سۈرە ياىك بىەر ئايەتنى ۋ كۆردۈم، ئۇالرنىڭ گۇناھلىىمۇ ئالدىمغا قويۇلى

يادالشقا مۇۋەپپەق قىلىنسا، ئۇىى ئۇنتۇ  قالغان كىشىنىڭ گۇناھىدىنمۇ چوڭ گۇناھنى 
                                                           

، «سنننننننننننەھىھۇ ئىبنى ھىيبان» ؛ھەدى  - 1144، «سنننننننننننەھىھۇ ئىبنى ھۇزەيمە» ؛ھەدى  - 1398، «ئەبۇ داۋۇد( »1)
 .ھەدى  - 2572

 .بەت - 225توم،  - 8« ئەلكەشفۇ ۋەلبايان( »2)
 .ھەدى  - 791، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5033، «بۇخارى  ( »3)
 .ھەدى  - 789، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5031، «بۇخارى  ( »4)
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ى  بۇ. (1)«كۆرمىدىم ىيالر رىۋايەت قىلغان. تىمىى  بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد، تىمىى
 ھەدىسنىڭ سەنەدىنى زەئىپ دە  قارىغان. 

پەيغەمبەر : يەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇيەنە سەئىد ئىبنى ئۇبادە رەزى
كىمىك قۇرئاننى يادال  كېيىى ئۇنتۇ  قالسا، قىيامەت : »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

بۇ ھەدىسنى  . (2)«كۈىى ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا قول بارماقلىى كېسىۋېتىلگەن ھالەتتە بارىدۇ
 دارىمىيالر رىۋايەت قىلغان.  ۋە ئەبۇ داۋۇد 

 
 كۈندىلىك تىالۋەت ۋەزىپىسىت  ئۇخالۋ قېلىپ ئوقۇيالمىغان كىشىنىڭ ئەھالاىل

 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇخەتتاب ئۆمەر ئىبنى 
كىمىك قۇرئاندىن كېچىدە ئوقۇيدىغان ۋەزىپىسىنى ياىك ئۇنىڭ بى : »مۇنداق دېگەن

ى قىسمىنى ئۇخال  قېلىپ ئوقۇيالمىغان ب ى بىلەن پېشىى نامىى ولسا، ئۇىى بامدات نامىى
ىلىدۇ ى بۇ ھەدىسنى . (3)«ئارىلىقىدا ئوقۇۋالسا، خۇددى كېچىدە ئوقۇغاندەكال ساۋاب يىر

 رىۋايەت قىلغان.  ئىمام مۇسلىم

ئەبۇ ئۇسەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ : سۇاليمان ئىبنى يەسار رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
ىىس تاڭ ئاتقۇچە ئۇخال  قېلىپ كېچىدە قۇرئان ئوقۇيدىغان مەن بى كېچ: »مۇنداق دېگەن

ْيِه ﴿ۋەزىپەمنى ئوقۇيالمىدىم، تاڭ ئاتقاندا ئويغىنىپ 
َ
ا ِإل
َّ
نِه َوِإن

َّ
ا ِلل
َّ
يەىى ﴿بىى ئەلۋەتتە  ﴾َراِجُعوَن ِإن

﴾ ، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىى شۇ مېنىڭ . دېدىم (4( )156: بەقەرە)ئالالھنىڭ بەندىلىىمىى
شۇ كېچىىس بى كاال مېنى ئۈسۈ  . ئىدىسۈرىىس ‹ بەقەرە›كېچىىس ئوقۇيدىغان ۋەزىپەم 

                                                           
ى  » ؛ەدى ھ - 461، «ۋۇددا ەبۇ ئ( »1) ى  م ؛ ەدىھ - 2916، «تىمىى  ەرىبغ ۇ ب: ەيدۇد ۇنداقتىمىى

 ەدى ھ ۇ ب. ەيمىى قىلىنغانلىقىنى بىلم ۋايەترى ەنباشننننننننقا يول بىل ۇنىڭدىنب ەدىسنننننننننىڭھ ۇ ؛ بەدى ھ
 .  قالدى ەيرانھ ۋەمىدى ۇ تون ەدىسنى ھ ۇ ب ۇ ئ ۈرگۈزسەم،ي ۇھاكىمەم ەنبىل ۇخارى  توغرىسىدا ئىمام ب

 ەھىنمەھننۇلننالھر  ەجەر ئىنبننى ھ ؛ەدىن ھ - 3383، «دارىنمن  » ؛ەدىن ھ - 1474، «ۋۇددا ەبنۇ ئ( »2)
 ۇرئنناننى ق: ېگەند ۇنننداقم ۇرتۇبن  ئىمننام ق: »ەينندۇد ۇنننداقم ەتتەب - 86توم،  - 9« بننارى   ەتھۇلف»
 ۇقىىقارىغاندا ي ەرگەكىشىل  يادلىمىغان ەرتىۋىىسم ڭكىشىنىياىك بى قىسمىنى يادلىغان  ۇقتول

 ۈنىك،چ. ېگىشلىكتۇرجازالىنىشقا ت قويغان كىىسر  ىپىر قارا  قولدىن ب ەلس ۇنىڭغا ب ۇڭا ش. ۇبولىد
لىكك ۇرماسننننننننننننلى ت ەكرارال  ت ۇرئاننى ق  ېيىى ئىلىمدىن ك. ۇبارىد ېلىپقايتىشننننننننننننقا ئ ەئىلگىىىك ئىلىمسننننننننننننىى

لىكك  ېلىشننننننننتىى ق ۇنتۇ ئ ەيىبلەنگەنئ ەدىسننننننننتەھ ۆلىماالر ئ ەزىب. ەيىبتۇرقايتىش قاتتى  ئ ەئىلىمسننننننننىى
 ڭناملى  كىتابىنى« ەلئىستىىكارئ» ۇلبەر ئىبنى ئابد. ۇقارايد ە د ىدۇ،ۇتۇلت ۆزدەك  ‹قىلماسلى  ەمەلئ›
.  ۆرسنىتىدۇقىلماسنلىقنى ك ەمەلئ ۇنىڭغا ئ ېگەنلىكد ېلىشق ۇنتۇ ئ ۇرئاننى ق: » تىدەب - 58توم،  - 8
 ۇرئاننىڭبولسننننننننننا، ق ەتكەنچىقىپ ك ېسننننننننننىدىنئ ۇرۇ ،بار ت ۇشسنننننننننناقلىغ ەھكەمم ېسننننننننننىدەئ ۇرئاننى ق

«  ۇقاتارىدىن بولمايد ەر قالغان كىشنننننننننننننىل ۇنتۇ ئ ۇرئاننى قىلغان بولسنننننننننننننىال ق ەمەلغا ئھاراملىى -ھاالل 
   .ەيدۇد

 .ھەدى  - 748، «مۇسلىم( »3)
 .بۇ بىەر چوڭ مۇسىبەت كەلگەندە ئوقۇيدىغان ئايەت( 4)
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 داۋۇد رىۋايەت قىلغان.  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى بۇىى . (1)«چۈش كۆرگەنىدىم

ئىبنى ئەبىددۇنيانىڭ قارىيالرنىڭ بىىدىن رىۋايەت قىلىشىچە، ئۇ بى كېچىىس 
شۇنىڭ بىلەن چۈشىدە . ۋەزىپىسىنى ئوقۇيالماپتۇئۇخال  قېلىپ، قۇرئاندىن ئوقۇيدىغان 

 :بىش ئۇنىڭغا مۇنداق دەۋاتقۇدەك

 
 ئەقىل ناكار، پۇت قوىل ساغالم،
 !تاڭ ئاتقۇچە ئۇخالمسەن، يىگىت؟

 ھۇجۇم قىلسا ئۆلۈم كېچىدە،
 (2)!خاتىجەممەن، دەمسەن ھەي ئىسىت؟

 
 

  

                                                           
ى. »بۇ ھەدىسنننننننننننننننى ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇد رىۋايەت قىلغنننان( 1)   - 270، «تەھەججۇت ۋە كېچە ننننامىى

 .بەت - 144توم،  - 65، «ئىبنى ئەساكى تارىخن  . »ى ھەد
 .نومۇر - 229ناملى  كىتابىدا رىۋايەت قىلغان، « چۈشلەر»ئىبنى ئەبىددۇنيا ( 2)
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 ئالتىنحى باب
 

 سىداقائىدىلرىى توغرى - ئەدەبقرىائەتنىڭ 
  

ىشتىىك مۇھىم ى  بۇ باب مەزكۇر كىتابنىڭ ئەڭ مۇھىم قىسىم ۋە ئۇىى يىر
 . مەقسەتلەرنىڭ بىىدۇر

قائىدىلىى تولىمۇ كۆ ، لېكىى مەن بۇ كىتابنىڭ ھەجىمىنىڭ  - ئەدەبتىالۋەتنىڭ 
 - ئەدەبچوڭ بولۇ  كەتمەسلىىك ۋە ئوقۇرمەنلەرنىڭ زېرىكىپ قالماسلىقى ئۈچۈن، 

 . ۇم بى قىسمىغىال ئىشارەت قىلىپ ئۆتىمەنمەل قائىدىلەرنىڭ

دەك ئىخالسقا ۋە ئەدەببۇ  لەرنىڭ ئەڭ مۇھىىم بىى ئىلگىى سۆزلە  ئۆتكىنىمىى
 . لىىگە رىئايە قىلىشتۇرئەدەبقۇرئان 

قۇرئان ئوقۇغۇچى ئۆزىنىڭ ئالالھ بىلەن سىدىشىۋاتقانلىقىنى ئېسىدىن چىقىىپ 
، ئالالھنى كۆرۈ  تۇرۇۋات چۈنىك، ئۇ ئالالھنى  . قاندەك قۇرئان ئوقۇشر الزىمقويماسلىقى

 .كۆرمىگەن بىلەن ئالالھ ئۇىى كۆرۈ  تۇرىدۇ

 
 قۇرئان تىالۋەت قىلىش ئۈچۈن مىسالاك ئىشلىتىش مۇستەھەپتۇر

 
ىنى مىسۋاك ياىك باشقا نەرسىلەر بىلەن  قۇرئان ئوقۇماقچى بولغان كىىسر ئېغىى

لىىسر الزىم  . پاكىى

باشقا شاخالر . ياغىچىنى ئىشلىتىشتۇر ( 1)«ئەراك» مىسۋاكالشتا ئەڭ ياخشىىس
نىڭ شېچى دېگەندەك ( ياۋا ئوىى )كۆيۈك بىلەن ۋە يىىك رەخت، ئۇشنان دەرىچى 

دۇر لىيااليدىغان نەرسىلەر بىلەن مىسۋاك قىلىشمۇ جائىى  . چىشنى پاكىى

الشتا يىىك بارماقالرىى ئىشلەتسە سۈننەتنى ئادا قىلغان بوالمدۇ   ؟چىشنى پاكىى

 : ئۆلىمالىى ئارىسىدا ئۈچ خىل قاراش مەۋجۇت مەزھىنى بۇ مەسىلىدە شافىئن  

 . بۇ ئەڭ مەشھۇر قاراشتۇر. سۈننەتنى ئادا قىلغان بولمايدۇ. 1

 . ئادا قىلغان بولىدۇ. 2
                                                           

.  ئانار دەرىخىگە ئوخشنننننننننننننايدۇ. ئەرەبىسننننننننننننننتان ۋە بەزى ئىسنننننننننننننسنننننننننننننى  بەلۋاغالردا بولىدىغان بى خىل دەرەخ( 1)
ىدىن مىسۋاك ئىشلەپچىقىىلىدۇ   .ت –يىلتىى
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 . (1)تاپالىسا، ئادا قىلغان بولمايدۇ. باشقا نەرسە تاپالمىسا، ئادا قىلغان بولىدۇ. 3

 نىڭ ئوڭ تەرىپىدىن باشال  توغرىسىغا مىسۋاكاليدۇ ۋەمىسۋاكلىغاندا ئېغىى 
 . سۈننەتنى ئادا قىلىۋاتقانلىقىنى نىيەت قىلىدۇ

ْرَحُم ىِل  ِفيِه يَا َباِرْك اللُهمَّ : »مىسۋاكلىغاندا: ئۆلىمالىى مەزھىنى بەزى شافىئن  
َ
أ

 َ ى ، ىى رەھىم قىل! ىى ئالالھ)الَراِحِمى  غۇچىالرنىڭ ئەڭ ماڭا ئۇنىڭدا بەرىكەت ئاتا قىلغىى
 . (2)دەيدۇ، دېگەن!(« رەھىملىىك

چىشنىڭ ئىچىك ۋە : ئۆلىمالىىدىن ماۋەردى  مۇنداق دەيدۇ مەزھىنى شافىئن  
ى  چىشالرنىڭ ئۈسنى تەرىپىنى  ى ، ئىر ، چىشنىڭ ئۇچ تەرەپلىىنى  سىتقى تەرەپلىىنى

 . (3)تامىقىغىچە يەڭگىل مىسۋاكالش مۇستەھە 

ا بەك قۇرۇقمۇ ئەمەس، بەك ھۆلمۇ ئەمەس، نورمال ياغاچ مىسۋاكلىغاند: ئۇالر يەنە
. بىلەن مىسۋاكالش، ئەگەر بەك قۇرۇق بولۇ  كەتسە، سۇ بىلەن يۇمشىتىش الزىم

 . يوق، دەيدۇھېچقىىس باشقىالرنىڭ مىسۋىكىنى سورا  ئىشلەتسە 

ى قان دېگەندەك نىجى  نەرسىلەر بىلەن بۇلغانغان بولسا ئۇىى  ئەگەر ئېغىى
شافىئن   ھارام دېيىشكە بوالمدۇ؟. ئىلگىى قۇرئان ئوقۇش مەكروھتۇر يۇيۇشتىى 

يەىى ھارام )ئۆلىمالىىدىن رويانن  دادىسىدىن بۇ مەسىلىدە ئىكىك خىل ئېھتىماللى  قاراش 
 .(4)بارلىقىنى رىۋايەت قىلغان( بولۇش ياىك بولماسلى 

  

 تاھارەتسرى  قۇرئان ئوقۇشنىڭ ھۆكىم
 

ئەگەر تاھارەتسىى ئوقۇسا، پۈتۈن . ئوقۇش مۇستەھەپتۇرتاھارەت بىلەن قۇرئان 
، دە  قارايدۇ بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىنى كۆ  ۋە . مۇسۇلمانالر بىدەك جائىى

                                                           
 ەقسەتم ۇ قىلسىم ۋاكمىس ەنيىىك بارماقالر بىل:  تىدەب - 74 ڭ،نى«ەلمىنھاجئ» ەۋەۋى  ئىمام ن( 1)

 .  قاراشنى تاللىغان ېگەند ۇ،ئادا قىلغان بولىد ۈننەتنى س ۈچۈنھاسىل بولغانلىقى ئ
 الرنىڭۇئاد ۇ ب ۆلىمالىىشنننافىئن  ئ ەزىب: » تىدەب - 350توم،  - 1 ڭنى«ەلمەجمۇئ» ەۋەۋى  ئىمام ن( 2)

 يوق ېچقىىسقىلسا ھ ۈچۈن،بولغانلىقى ئ ۇئا د ياخىسر  ەنىىسم ۇ ئاساش بولمىسىم ەدىستىى ھ
 .ېگەند« ەيدۇد

 .ەتب - 97توم،  - 1، «ەھرۇلمەزھەبب( »3)
 ېگەنلىكىنى د ۇنداقم ڭدادىسننننننننننننىنى:  تىدەب - 138توم،  - 1 ڭنى«ەھرۇلمەزھەبب»ئىمام روياىى ( 4)

ىئ: »بايان قىلغان ئىكىك خىل قاراش  ۇشنننتا ئوق ۇرئانئىلگىى ق ۇيۇشنننتىى ي ۇىى بولسنننا، ئ ەينەتم ېغىى
ىئ ەكبولمىغاند ۇرۇسد ۇتۇشت ۇرئانھالدا ق ەينەتبىى، قوىل م: بار  ۇرئانھالدا ق ەينەتم ېغىى
 ەكروھلۇقم ەكبولغاند ۇرۇسد ۇشئوق ۇرئانق ەتسننننننننننننىى ، تاھار بىى ەنەي. ۇھارام بولىد ۇشننننننننننننمۇ ئوق
ھارام : »ېيىى قىلىپ بولغاندىن ك ەقىلن ۆزىنى سنننننننن ڭرويانىنى ەۋەۋى  ن ئىمام«. ۇبولىد ۇرۇسد ەنبىل

 ۇشر ئوق ۇرئانق ڭنىپاسنننننننننننننداردىن باشنننننننننننننقىالرنى ۋە ەيزاردار ھ ۇنۇ ،ج› ۆلىماالرنىڭئ ۇىى ب ۇ،بولمايد
 .ەيدۇد« ۇبولىد ۈشىنىشكەچ ۆزىدىنس ېگەند‹ ۇھارام بولمايد
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 . (1)ھەممىگە مەلۇمدۇر

تاھارەتسىى : »ئەلجۇۋەينن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ ئىكىك ھەرەمنىڭ ئىماىم
بەلىك ئۇ ئەۋزەل ئىشنى . ش قىلدى، دېگىىل بولمايدۇقۇرئان ئوقۇغان كىشىنى مەكروھ ئى

خۇن كېسىلىگە  . ئەگەر سۇ تاپالمىسا تەيەممۇم قىلسا بولىدۇ. تەرك ئەتكەن بولىدۇ
گىىپتار بولغان ئايالنىڭ پاكلى  مۇددىتىدىىك ھۆكىم تاھارەتسىى كىشىنىڭ ھۆكمىگە 

بىال ئايەت ئوقۇسۇن  نىڭ قۇرئان ئوقۇشر مەيىلجۇنۇ  ۋە ھەيزدار  ئەمما،. ئوخشايدۇ
ئۇ ئىككىيلەن قۇرئاننى ئىچىدە ئاۋاز  .ياىك ئۇنىڭدىن ئاز ئوقۇسۇن، ئوخشاشال ھارامدۇر
جۇنۇ  ۋە بارلى  مۇسۇلمانالر . چىقارماستىى ئوقۇسا، قۇرئانغا قارىسا دۇرۇستۇر

دېيىشىنىڭ، ‹ ئەلھەمدۇلىلالھ›تەھلىل ئ يتىشىنىڭ،  -نىڭ تەسيىى ھەيزدار 
 ىنىڭ، رەسۇلۇلالھ سەەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللمگە دۇرۇتتەكبى ئ يتىش

 «. كەلگەن  بىلىككەئىكەنلىكىدە ئ يتىىسر ۋە باشقا زىكىلەرىى ئوقۇشىنىڭ دۇرۇس 

ة  ﴿جۇنۇ  ياىك ھەيزدار »: شافىنى  ئۆلىمالىىمىى 
ِكَتاَب ِبُقوَّ

ْ
تابنى يەىى ﴿كى ﴾ُخِذ ال

﴾ ْيِه ﴿لسە ياىك مۇسىبەت كە (12: مەريەم)تىىشىپ ئوقۇغىى
َ
ا ِإل
َّ
نِه َوِإن

َّ
ا ِلل
َّ
يەىى  ﴾ِجُعوَن َراِإن

﴾ ، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىى  (561: بەقەرە)﴿بىى ئەلۋەتتە ئالالھنىڭ بەندىلىىمىى
دېگەن ئايەتلەرىى ياىك شۇنىڭغا ئوخشىغان ئايەتلەرىى قۇرئان تىالۋەت قىلىشنى 

 .گەندې «مەقسەت قىلماستىى ئوقۇسا دۇرۇس بولىدۇ

نىڭ خۇراسانلى  شافىئن  ئۆلىمالىىمىى  جۇنۇ  ۋە ھەيزدار قۇرئان تىالۋەت »: بىى
، ئۇالغقا مىنگەندە  ا ﴿قىلىشنى مەقسەت قىلماستىى ا َوَما ُكنَّ

َ
ذ ٰـَ َنا َه

َ
َر ل ِذي َسخَّ

َّ
ُسْبَحاَن ال

ُه ُمْقِرِنى   
َ
ىر يەىى ﴿بىىگە بۇىى بويسۇندۇرۇ  بەرگەن زات پاكتۇر، بىى ئۇنىڭغا قاد ﴾ل

 ﴿دېگەن ئايەتنى ئوقۇسا، دۇئادا  (2( )13: زۇخرۇف)ئەمەس ئىدۇق﴾
ً
َيا َحَسَنة

ْ
ن ي الدُّ ِ

َنا آِتَنا ف  َربَّ
ارِ  اَب النَّ

َ
 َوِقَنا َعذ

ً
ِخَرِة َحَسَنة

ْ
ي اْل ِ

بىىگە دۇنيادا ياخشىلى  ئاتا ! يەىى ﴿ىى رەبيىمىى  ﴾َوف 
ىى دوزاخ ئ ، بىى ، ئاخىەتتىمۇ ياخشىلى  ئاتا قىلغىى ﴾قىلغىى  (201: بەقەرە)ازابىدىن ساقلىغىى

 . دېگەن «دېگەن ئايەتنى ئوقۇسا دۇرۇس بولىدۇ

ئەگەر جۇنۇ  كىىسر »: ئەلجۇۋەينن  مۇنداق دەيدۇ ئىكىك ھەرەمنىڭ ئىماىم
نهِ تىالۋەت نىيىتىدە ﴿

َّ
نِه﴾ دېسە، گۇناھكار بولىدۇِبْسِم الل

َّ
َحْمُد ِلل

ْ
زىكى . ﴾ ياىك ﴿ال

﴾ . ا، گۇناھكار بولمايدۇقىلىشنى نىيەت قىلغان بولس
َ
ة َبتَّ
ْ
اْرُجُموُهَما ال

َ
 ف
ُ
ْيَخة ْيُخ َوالشَّ ﴿الشَّ

دېگەنگە  ﴿ئۆيلەنگەن ئەر چوكان بىلەن زىنا قىلسا، ئۇالرىى چوقۇم تاش بوران قىلىڭالر﴾
 .(3)«ئوخشاش تىالۋەت قىلىنىىسر ئەمەلدىن قالغان ئايەتلەرىى ئوقۇسا جائىى بولىدۇ

                                                           
:  ەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغنننننننانۋە ئىمنننننننام ئەھمەد قننننننناتنننننننارلىقالر ئەىل ر  نەسنننننننننننننننننننننائن  ئىمنننننننام ( 1)

پەيغەمبەر ئەلەيھىسنننسننناالم تاھارەت سنننۇندۇرۇ  بولۇ  قۇرئان ئوقۇيتنى ۋە بىى بىلەن بىللە گۆش »
دېگەن ھەدى  ئەنە شننننننۇ « جۇنۇپلۇقتىى باشننننننقا نەرسننننننە ئۇىى قۇرئان ئوقۇشننننننتىى توسننننننمايتنى . يەيتنى 

 .ھەدىسلەر جۈملىسىدىندۇر
 ا چىققاندا ئوقۇيدىغان ئايەت. قاتناش ۋاسىتىلىىغ بۇ ( 2)
 .بەت - 185توم،  - 2« ئەلمەجمۇ( »3)
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قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

 
 ممۇم قىلىشقۇرئان ئوقۇۇ ئۈچۈن تەيە

 
جۇنۇ  ياىك ھەيزدار سۇ تاپالمىغان ۋاقىتتا تەيەممۇم قىلىپ قۇرئان ئوقۇسا، ناماز  

ناماز ئوقۇشر ( تاھارەتسىى )تاھارىنى سۇنسا، . ئوقۇسا ۋە باشقا ئىشالرىى قىلسا بولىدۇ
، قۇرئان ئوقۇش ۋە. ھارام بولىدۇ مەسجىدتە ئولتۇرۇش قاتارلى  تاھارەتسىى   لېكىى
بۇ خۇددى جۇنۇ  ئادەمنىڭ غۇسىل . ام بولمايدىغان ئىشالر ھارام بولمايدۇكىشىگە ھار 

كىشىلەر سەۋەبىنى سورىشىدىغان   بۇ . قىلىپ بولۇ  تاھارەت سۇندۇرغىنىغا ئوخشايدۇ
جۇنۇ  كىىسر ناماز ئوقۇسا بولمايدىغان تۇرۇقلۇق، قۇرئان »ۋە ھەيران بولغان ھالدا 

 ۇرسا بوالمدۇ؟ بۇ مەسىلىنى قانداقئوقۇسا ۋە مەسجىدتە زۆرۈرىيەتسىى ئولت
؟ ئۇالرغا جاۋابىمىى شۇىك، بۇ  .دە  سورايدىغان مەسىلىلەرنىڭ بىىدۇر «چۈشىنىمىى

 . مەسىلىنى بىى يۇقىىدا بايان قىلغاندەك چۈشىنىمىى 

مۇناسىۋەتلىك يەنە بى مەسىلە شۇىك، جۇنۇ  كىشىنىڭ يۇرت ئىچىدە تۇرۇ  
بەزى شافىئن   .تەيەممۇم قىلىىسر ئارىسىدا پەرق يوقتەيەممۇم قىلىىسر بىلەن سەپەردە 

ئالىملىى جۇنۇ  كىىسر يۇرت ئىچىدە تەيەممۇم قىلسا، ناماز ئوقۇسا بولىدۇ، ئەمما، 
توغرىىس، بىى . نامازدىن كېيىى قۇرئان ئوقۇسا ياىك مەسجىدتە ئولتۇرسا بولمايدۇ، دەيدۇ

 . ا ۋە مەسجىدتە ئولتۇرسا بولىدۇئىلگىى دە  ئۆتكەندەك نامازدىن كېيىى قۇرئان ئوقۇس

ۋە قۇرئان ئوقۇغاندىن كېيىى سۇ تاپالىسا، غۇسىل  غانتەيەممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇ 
جۇنۇ  ياىك ھەيزدار سۇ تاپالماي تەيەممۇم قىلىپ ناماز ياىك قۇرئان . قىلىىسر الزىم

رز ناماز ئوقۇغان بولسا، ئاندىن كېيىى تاھارىنى سۇنغانلىقى ئۈچۈن، ياىك يەنە بى پە
ئوقۇش ئۈچۈن، ياىك باشقا سەۋەبلەر تۈپەيىل يەنە تەيەممۇم قىلماقچى بولسا، شافىئن  

 . تىىك كۈچلۈك قاراشقا ئاساسالنغاندا، ئۇنىڭ قۇرئان ئوقۇشر ھارام بولمايدۇمەزھەب

لېكىى . دېگەن «قۇرئان ئوقۇش دۇرۇس بولمايدۇ»: بەزى شافىئن  ئۆلىمالىى
 . (1)نىڭ مەشھۇر قارىشىدۇرھەبمەز ئاۋۋالقىىس شافىئن  

ئەمما جۇنۇ  كىىسر سۇمۇ، تۇپراقمۇ تاپالمىسا، ناماز ۋاقتىنىڭ ھۆرمىتىنى قىلىش 
 نامازنىڭ سىتىدا قۇرئان ئوقۇشر ۋە ئۇنىڭ. ئۈچۈن، ھالىغا يارىشا ناماز ئوقۇيدۇ

 . دىن ئارتۇق قىائەت قىلىىسر ھارام بولىدۇ«فاتىھە»نامازنىڭ ئىچىدە 

 . بۇ مەسىلىدە ئىكىك خىل قاراش مەۋجۇت ئوقۇش ھاراممۇ؟ «ىھەفات»جۇنۇپقا 

سىى «فاتىھە»چۈنىك، . ھارام بولمايدۇ، بەلىك ۋاجىپ بولىدۇ: كۈچلۈك، توغرا قاراش
جۇنۇ  بولغاندا زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن ناماز ئوقۇش . ناماز ئوقۇش دۇرۇس بولمايدۇ

 .ەت قىلىشمۇ دۇرۇس بولىدۇدىن ئارتۇق قىائ«فاتىھە»دۇرۇس بولغاندەك نامازدا 
                                                           

 .بەت - 324توم،  - 2« ئەلمەجمۇ( »1)
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ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

ئۇ . دىن ئارتۇق قىائەت قىلىش دۇرۇس بولمايدۇ«فاتىھە: »ئىككىنچى خىل قاراش
ن ئوقۇيدىغاقىاللمايدىغانالر قۇرئاندىن ھېچ نەرسىنى يادقا بىلمەيدىغان، نامازدا قىائەت 

مىغان تۇپراق تاپالقىلىشقا سۇ، تەيەممۇم قىلىشقا چۈنىك، غۇسىل . زىكىلەرىى ئوقۇيدۇ
بۇ جۇنۇ  كىىسر شەرىى جەھەتتىى ئاجىى ھېسابالنغاچقا، ھەقىقن  ئاجىى كىشىگە 

 . توغرىىس، ئاۋۋالقى قاراشتۇر. ئوخشاش مۇئامىلە قىلىنىدۇ
. مەن يۇقىىدا زۆرۈر بولغان فىقھن  مەسىلىلەرگە قىسقىچە ئىشارە قىلىپ ئۆتتۈم

 . جىئەت قىلىڭكىتابلىىغا مۇرا  فىقھن  تەپسىلن  بىلمەكچى بولسىڭىى 
 

 توغرىسىدا قۇرئان ئوقۇيدىغان ئورۇنالر 
 

ە يەردە ئوقۇش مۇستەھە   قىسىم بى. قۇرئاننى مەخسۇس تەييارالنغان پاكىى
ە . ئۆلىماالر قۇرئاننى مەسجىدتە ئوقۇش مۇستەھە ، دە  قارىغان چۈنىك، مەسجىد پاكىى
ەنە ئ تىكاپنىڭ پەزىلىتىنىمۇ ھەم ئۇلۇغ يەر بولۇپال قالماي، مەسجىدتە قۇرئان ئوقۇغاندا ي

مەسجىدتە ئولتۇرغان كىىسر ئاز ئولتۇرسۇن ياىك   ،شۇنىڭ ئۈچۈن. قولغا كەلتۈرگىىل بولىدۇ
 . كۆ  ئولتۇرسۇن، مەسجىدكە كىگەن ھامان ئ تىكاپنى نىيەت قىلىىسر الزىم

ىشكە، كىشىلەر ئارىسىغا  بۇ   كىشىلەر دىققەت قىلمايۋاتقان، ئەھمىيەت بىر
 . تۇرئەدەبتېگىشلىك بىلىشكە كىچىك بالىالرمۇ، ئاۋام پۇقراالرمۇ تارقىتىشقا،  

 مۇنچىدا قۇرئان ئوقۇشنىڭ مەكروھ ياىك ئەمەسلىكىدە سەلەف ئۆلىمالىى
 . ئارىسىدا ئوخشىمىغان قاراشالر مەۋجۇت

نىڭ شافىئن  ئۆلىمالىىمىى  بۇ قاراشنى كاتتا ئىمام . دە  قارايدۇ «مەكروھ ئەمەس»بىى
اف»ئىبنى مۇنزىر  ئەبۇبەكرىھەممە بىلىككە كەلگەن ئىمام  ئىكەنلىكىدە ناملى   « ئەلئىرسر

اھىم نەخەئن  ۋە ئىمام مالىكتىى نەقىل قىلغان نىڭمۇ بۇ ھەم كاتتا تابىئىى ئەتا. كىتابىدا ئىىى
 . قارىشىدۇر

ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەىل . دە  قارىغان «مەكروھ»يەنە بى قىسىم سەلەف ئالىملىى 
ئىبنى ئەىى داۋۇد ئەىل رەزىيەلالھۇ  ئەبۇبەكرىبۇ قاراشنى . ۇ ئەنھۇمۇ باررەزىيەلالھ

،  ،ئىبنى مۇنزىر . ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ئەبۇ ۋائىل شەقى  ئىبنى سەلەمە، شەئبن 
، مەكھۇل، قەبىيسە ئىبنى زۇۋەيب قاتارلى  تابىئىنالرنىڭمۇ ھەسەن ئەلبەشى  

اھىم نەخەئىيدىن شۇنداق . قىلغان دە  قارايدىغانلىقىنى رىۋايەت «مەكروھ» بىى ئىىى
 دە  «مەكروھ»شافىئن  ئۆلىمالىى ئىمام ئەبۇ ھەنىيفىنىڭمۇ . (1)رىۋايەت قىلغان

                                                           
ھەيزدار قۇرئان  ۋە جۇنۇ : »نومۇردا رىۋايەت قىلىشنننننىچە ئەبۇ ۋائىل - 1038« مۇسننننننەد» دارىمن  ( 1)

اھىم نومۇردا رى - 1033. دېگەن« مۇنچىدىمۇ ئوقۇمايدۇ، دېيىلەتنى . ئوقۇمايدۇ ۋايەت قىلىشىچە ئىىى
 لېكىى خنننناالدا، مۇنچىنننندا، جۇنۇ  ۋە ھەيزدار ۋاقىتتننننا، : تۆت يەردە قۇرئننننان ئوقۇلمنننناينننندۇ: »نەخەئن  

 .دېگەن« جۇنۇ  ۋە ھەيزدار ۋاقىتتا ئايەت چاغلىقنى ئوقۇسا مەيىل
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قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

 ئالالھ ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن! . (1)قارايدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

. ھتۇرئۈچ ئورۇندا قۇرئان ئوقۇش مەكرو : »شەئبن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
 . (2)«مۇنچا، خاال، مېڭىۋاتقان تۈگمەن: ئۇالر

ئالالھ پاك ئورۇندىال ياد »: ئەبۇ مەيسەرە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
 . ئالالھ توغرىسىنى ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. (3) «ئ تىلىدۇ

 ، يولدا قۇرئان ئوقۇش مەسىلىسىگە كەلسەك، دىققىنى بۆلۈنۈ  كەتمىسە جائىى
بۇ پەيغەمبەر . گەر دىققىنى بۆلۈنۈ  كەتسە مەكروھتۇرئە. مەكروھ ئەمەس

مۈگدەك باسقان كىشىنى خاتا ئوقۇ  سېلىشتىى ئەنسىىگەنلىىك  نىڭئەلەيھىسساالم 
 . (4)ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇشتىى توسقانلىقىغا ئوخشايدۇ

ئىبنى ئەىى داۋۇدنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە، ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇبەكرى 
ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز رەھىمەھۇلالھنىڭمۇ يولدا . ېتىۋىتىپ قۇرئان ئوقۇيتنى يولدا ك

 . قۇرئان ئوقۇشقا رۇخسەت قىلغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ

ئىبنى ئەىى داۋۇدنىڭ سەھىى سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلىشىچە، ئىبنى ئەبۇبەكرى 
ئاخىىدا ناماز ئوقۇ ، بى ئادەم كېچىنىڭ : »مەن ئىمام مالىكتىى : ۋەھب مۇنداق دەيدۇ

مەسجىدكە ( نامازىى ئاخىالشتۇرۇ )ئاز قالغاندا  ىشقا ئوقۇۋاتقان سۈرە ئاياغالش
دە  « ؟(سۈرىنىڭ قالغىنىنى يولدا ئوقۇسا بوالمدۇ ؟قانداق قىلىدۇ )ماڭغان بولسا 
دېدى ۋە « يولدا قۇرئان ئوقۇشنىڭ دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى بىلمەيمەن: »سورىسام، ئۇ

                                                           
فە ۋە ئەبۇ مۇنچىدا قۇرئان ئوقۇش ئەبۇ ھەنى: »ھەنەفن  ئالىمالردىن ئىمام كاسننننننننانن  مۇنداق دەيدۇ( 1)

ئىمننننام مۇھەممەد . الرنىننننڭ قننننارىشنننننننننننننننىنننندا مەكروھتۇر!( ئننننالالھ ئۇالرغننننا رەھىم قىلسنننننننننننننننۇن)يۈسنننننننننننننننۈف 
ە مۇنچىدا قۇرئان ئوقۇش مەكروھ ئەمەس ھەنەفن  ئۆلىمالىىدىن . رەھىمەھۇلالھنىڭ قارىشىدا پاكىى

ۋازدا قۇرئننان ننناملى  كىتننابتننا مۇنچىنندا ئۈنلۈك ئننا‹ ئەلخۇالسنننننننننننننننە: ›ئىمننام ئىبنى نۇجەيم مۇنننداق دەينندۇ
ئەگەر ئىچىندە مەخپن  ئوقۇسننننننننننننننننا . دېيىش مەكروھ‹ ئەلھەمندۇلىلالھ›ئوقۇش، تەسنننننننننننننننيىنى ئ يتىش، 

 ئەگەر ئەۋرىنى ئوچۇق بولسا ياىك. بۇ، ئۆلىماالر تەرىپىدىن تالالنغان قاراشتۇر .ھېچقىىس يوق
قا ۇنچىدا قۇرئان مۇنچىدا ئاياىل يالىڭاچ يۇيۇنۇۋاتقان بولسننا ياىك بىەر يالىڭاچ ئادەم بولسننا، م ئوقۇشننن

، «ئەلبەھررۇررائى » «.يۇقىى ئاۋازدا ئوقۇسا ھېچقىىس يوق ئەگەر ئۇنداق بولمىسا،. بولمايدۇ
 .بەت - 139توم،  - 1

 .  بەت - 41، «قۇرئان پەزىلەتلىى: » ئىبنى دەرى( 2)

، «قاتۇل كۇبرائەتتەبە: »ئىبنى سەئد ؛بەت - 139توم،  - 1، «ئەلمۇسەننەف: »ئىبنى ئەىى شەيبە( 3)
   .بەت - 107توم،  - 6

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر  ؛ھەدى  - 791، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 212، «بۇخارى  ( »4)
ئەگەر بىىڭالرىى نننامنناز ئوقۇۋېتىننپ »: ئەلەيھىسنننننننننننننننسنننننننننننننننناالمنىننڭ مۇنننداق دېگەنلىىك رىۋايەت قىلىنىنندۇ

ىپ ئۇيقۇش تۈگىگ چۈنىك سنننننننىلەرنىڭ بىىڭالر مۈگدەۋېتىپ  چە ئۇخلىسنننننننۇن،ۈ مۈگدەك باسنننننننسنننننننا، بىر
   «ئوقۇدۇم دە  ئۆزىنى تىلال  سېلىىسر مۇمكىى  ‹ئىستىغپار›ناماز ئوقۇسا 
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مانا بۇ ئىمام مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن . ( 1)ۇرئان ئوقۇشنى يامان كۆردىيولدا ق
 كەلگەن سەھىى سەنەدلىك رىۋايەت. 

 

 قۇرئان ئوقۇغاندا قىبلىگە ئالدىت  قىلىش ۋە ئولتۇرۇشنىڭ ئۇسۇىل
 

ھەدىستە . نامازنىڭ سىتىدا قىبلىگە ئالدىنى قىلىپ قۇرئان ئوقۇش مۇستەھە 
 ۇنالرنىڭ ئەڭ ياخشىىس قىبلىگە قارا  ئولتۇرۇلغانسور : »مۇنداق دېيىلگەن

  .(2)«سورۇندۇر

بېسىقلى  بىلەن، يەرگە قارا   -قۇرئان تىالۋەت قىلغۇچى كەمتەرلىك، ئېغى 
بۇ . بىلەن ئولتۇرۇ  قۇرئان ئوقۇيدۇ ئەدەبمۇئەللىمنىڭ ئالدىدا ئولتۇرغاندەك تەۋازۇ، 

ي تىپ تۇرۇ  ۋە باشقا ھالەتلەردە  ئۆرە تۇرۇ ،. ئەڭ مۇكەممەل ئولتۇرۇش شەكلىدۇر
ىشىدۇ ئالالھ . ئاۋۋالقىسىغا يەتمەيدۇ ،لېكىى . تۇرۇ  ئوقۇسىمۇ بولىدۇ ۋە ساۋابقا ئىر

ِف ا﴿: تائاال مۇنداق دېگەن
َ
ْرِض َواْخِتَل

َ ْ
َماَواِت َواأل ِئ السَّ

ْ
ي َخل ِ

َيات  ِإنَّ ف 
َ
َهاِر ْل ْيِل َوالنَّ

َّ
لل

َباِب 
ْ
ل
َ ْ
وىِلي األ

ُ
ِذيَن  أِل

َّ
ُعوًدا َوعَ ال

ُ
َ ِقَياًما َوق ُكُروَن اَّللَّ

ْ
ِهْم﴾َيذ ىك، يەىى ﴿ ََلَٰ ُجُنوبننِ شۈبننھىسىى

ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىنالرنىڭ يارىتىلىشىدا، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ 
ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، . تۇرۇشىدا ئەقىل ئىگىلىى ئۈچۈن ئەلۋەتتە روشەن دەلىللەر بار

 .(191 - 190: ئال ئىمران)ندىمۇ ئالالھنى ئەسلە  تۇرىدۇ﴾ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقا

ئائىشە رەزىيەلالھۇ سەھىى ھەدىستە ئىمام بۇخارى  بىلەن مۇسلىم رىۋايەت قىلغان 
 مېنىڭ ھەيزىم كېلىپ تۇرغان چاغالردىمۇ پەيغەمبەر: »ئەنھا مۇنداق دەيدۇ

 . (3)«ئەلەيھىسساالم مەيدەمگە يۆلىنىپ تۇرۇ  قۇرئان ئوقۇيتنى 

 . (4)دېگەن« بېشىنى قۇچىقىمغا قويۇ  قۇرئان ئوقۇيتنى : »يەنە بى رىۋايەتتە
                                                           

توم،  - 2« ئەلفەۋاكىھۇددەۋاىى »شنننەيخ ئەھمەد ئىبنى غۇنەيم ئەل نەفراۋى  مالىكن  رەھىمەھۇلالھ ( 1)
يۇرتتىى يەنە بى يۇرتقننا، بنناغ ينناىك قننا مىنىننپ، ي نىچە ي تىننپ، بى غ ئۇال »: بەتتە مۇنننداق دەينندۇ - 366

لىققنننا كېتىۋېتىنننپ قۇرئنننان ئوقۇسنننننننننننننننننا بولىننندۇ ئنننالالھ تنننائننناال . چۈنىك، قۇرئنننان ئەڭ ئۇلۇغ زىكىدۇر. ئ تىى
  نىسننننننننننننا)» ﴾ئۆرە تۇرغان، ئولتۇرغان ۋە ياتقان ھالەتلىىڭالردا ئالالھنى ياد ئ تىڭالر﴿: مۇنداق دېگەن

 نە بى يۇرتقا ماڭغان كىىسر قۇرئان ئوقۇش ئارقىلى  كۆڭلىنى بى يۇرتتىى يە(. ئايەت - 103، «سۈرىىس
پايتەخت بازارلىىنىڭ يوللىىدەك مەينەت، يولۇچىالر . ئاۋۇندۇرىدۇ ۋە قورقۇنچالردىن ئەمىى بولىدۇ

كۆ  يولدا مېڭىۋاتقان بولسنننننننننننننننا، ئاشنننننننننننننننكارا ئوقۇسنننننننننننننننۇن ياىك مەخپن  ئوقۇسنننننننننننننننۇن، قۇرئان يادالۋاتقان 
شنننننننقا ئادەم بولسنننننننۇن، كۈچلۈك قاراشنننننننقا ئاسننننننناسنننننننالنغاندا، قۇرئان ئوقۇش ئوقۇغۇچى بولسنننننننۇن ياىك با

ە چۈنىك، ئۇنىننننننڭ زېننھنى يولۇچىالر بىلەن بولۇ  كېتىننننننپ قۇرئننننننان ئننننننايەتلىىنى . مەكروھتۇر مۇالھىى
، ياىك باشقىالر تەرىپىدىن رىياكار  ىپ قويۇشر  مەكروھلۇققا ،قېلىىسر قارىلىپ دە  قىلىشنى قولدىن بىر

 «ياىك باشقا ئىشالرغا دۇچار بولۇ  قېلىىسر مۇمكىى سەۋەب بولىدىغان 
  - 29توم،  - 25« ئىبنى ئەسننناكى تارىخن  : »ئىبنى ئەسننناكى. نومۇر - 776، «تەھزىبۇل ئاسنننار: »تەبەرى  ( 2)

نومۇردا  - 2901« فىدەۋس: »نومۇردا ۋە دەيلەمن   - 1001« تارىخن  ئەسنننننننباھان : »بەتتە، ئەبۇ نۇئەيم
 .ەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلغانئابدۇلالھ ئىبنى ئۆم

 .ھەدى  - 301، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 297، «بۇخارى  ( »3)
 .ھەدى  - 7549، «بۇخارى  ( »4)
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مەن نامازدىمۇ، كۆرپىدە : »ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ
مەن : »يەنە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ «.ي تىۋېتىپمۇ قۇرئان ئوقۇيمەن

 . (1)«ۋەزىپەمنى كارىۋاتتا ي تىپمۇ ئوقۇۋېرىمەنقۇرئاندىن كۈندىلىك ئوقۇيدىغان 
 

 قۇرئان ئوقۇشتى  بۇرۇن شەيتاندىن پاناھ تىلەشنىڭ مۇستەھەپلىىك
 

ِ ِم »قۇرئان ئوقۇماقچى بولغان كىىسر قۇرئان ئوقۇشنى باشالشتىى بۇرۇن  عوُذ ِباەللَّ
َ
َن أ

جيِم  ْيطاِن الرَّ ك ئۆلىماالرنىڭ بۇ كۆپچىلى. دە  شەيتاندىن پاناھلى  تىلەيدۇ« الشَّ
بەزى سەلەف ئالىملىى بۇىى تىالۋەتتىى كېيىى دەيدۇ، دېگەن ۋە بۇ سۆزىگە . قارىشىدۇر

ُقْرآَن ﴿
ْ
َت ال

ْ
َرأ
َ
ا ق
َ
ِإذ
َ
 ف

ْ
اْسَتِعذ

َ
ِجي ف ْيَطاِن الرَّ نِه ِمَن الشَّ

َّ
يەىى ﴿سەن قۇرئان ئوقۇساڭ  ﴾ِم ِبالل

﴾ قوغالندى شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن ئالالھقا سىغىنىپ پاناھ  (98: نەھل)تىلىگىى
 .دېگەن ئايەتنى دەلىل قىلغان

، كۆپىنچە ئۆلىماالر  قۇرئان »دېگەن سۆزنىڭ مەنىسىنى « قۇرئان ئوقۇساڭ»لېكىى
 .دە  قارايدۇ ،دېگەن بولىدۇ « ئوقۇماقچى بولساڭ

دەك   شەيتاندىن پاناھ تىلەشنىڭ شەكىل بولسا بىى يۇقىىدا سۆزلە  ئۆتكىنىمىى
ِ ِم » عوُذ ِباەللَّ
َ
جيِم أ ْيطاِن الرَّ ەف بى قىسىم سەل. دە  پاناھلى  تىلەشتۇر« َن الشَّ

ِجيِم »ئۆلىمالىى  ْيَطاِن الرَّ َعِليِم ِمَن الشَّ
ْ
ِميِع ال ِ السَّ ُعوُذ ِباەللَّ

َ
ە  شەيتاندىن پاناھلى  د« أ

 . بۇنداق دېسىمۇ بولىدۇ، لېكىى ئاۋۋالقىىس ئەۋزەلدۇر. تىلەيتنى 

لغۇچىنىڭ نامازدا بولسۇن ياىك نامازنىڭ سىتىدا بولسۇن، ھەربى قۇرئان تىالۋەت قى
جيِم » ْيطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ عوُذ ِباەللَّ
َ
 . ئوقۇشر مۇستەھە ، ۋاجىپ ئەمەس ىى «أ

 رەكئىتىدەدىىك كۈچلۈك قاراشقا ئاساسالنغاندا، نامازنىڭ ھەربى مەزھىيىشافىئن  
جيِم » ْيطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  ِباەللَّ

ُ
عوذ

َ
لسا بىىنچى يەنە بى قاراش بو . ېيىش مۇستەھەپتۇرد« أ
ەتتە ئەتتە دېمىگەن بولسا ئىككىنچى رەكئەتتە مۇستەھە ، ئەگەر بىىنچى رەكئرەك

ىنىڭ بىىنچى . دەيدۇ ِ ِمَن الشَّ » رەكئىتىدەكۈچلۈك قاراش جىنازا نامىى عوُذ ِباەللَّ
َ
ْيطاِن أ

جيِم   . دېيىش مۇستەھەپتۇر« الرَّ
  
 توغرىسىدا ﴾ دېيىشھرىراھمانرىرەھىيمبىسمىلالقۇشتى  بۇرۇن ﴿سۈرىت  ئو ھەر 
  

ِبْسِم سۈرىنى ئوقۇشتىى بۇرۇن ﴿سۈرىسىدىن باشقا ھەر « تەۋبە»قۇرئان ئوقۇغۇچى 
ِن  ـٰ ْحَم نِه الرَّ ِحيِم  اللَّ ەك( ھىراھمانىرەھىيمبىسمىلال)﴾ الرَّ . دېيىشكە ئادەتلىنىش كىر

، بىسمىلالھ﴿: گەنچۈنىك، كۆپچىلىك ئۆلىماالر مۇنداق دې ﴾ قۇرئاننىڭ بى ئايىنى
                                                           

 .بەت - 384توم،  - 2، «ئەلمۇسەننەف: »ئىبنى ئەىى شەيبە. بەت - 186، «قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد( 1)



83

ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

ىلغان« تەۋبە»شۇنىڭ ئۈچۈن  ى  .( 1)سۈرىسىدىن باشقا سۈرىلەرنىڭ ئالدىغا يىر
﴾ىى ئوقۇسا قۇرئاننى ياىك سۈرىنى شەكسىى تامام بىسمىلالھسۈرىنىڭ ئەۋۋىلىدە ﴿ھەر 

. ىدۇئەگەر ئۇىى ئوقۇمىسا، قۇرئاننىڭ بى قىسمىنى تەرك ئەتكەن بول. قىلغان بولىدۇ
 ئوقۇ  بولسا مەلۇم مىقداردا ماددى  مۇكاپات 

ئەگەر قۇرئاننى مەلۇم سۈرە ياىك پارىلەرىى
ىلىدىغان ۋەزىپە شەكلىدە ئوقۇغان بولسا، مۇكاپاتنىڭ ئۆزىگە ھاالل بولۇشر ئۈچۈن،  بىر

ەكبىسمىلالھ﴿ ىىسر كىر ئۇىى تەرك ئەتسە  چۈنىك،. ﴾ىى دېيىشكە تېخىمۇ ئەھمىيەت بىر
 سۈرىنىڭ تۇنچى ئايىنى دە  قارايدىغان كىشىلەرنىڭ نەزىرىدەەر ھ﴾ بىسمىلالھ﴿

مۇكاپاتنى ئېلىشقا ھەقلى  بواللمايدۇ، بۇ دىققەت قىلىشقا ۋە باشقىالرغىمۇ تارقىتىپ 
 .قويۇشقا تېگىشلىك مۇھىم ۋە نازۇك مەسىلىدۇر

  
 قۇرئان ئوقۇغاندا مەنىسىت  تەپەككۇر قىلىپ خۇشۇ بىلەن ئوقۇۇ

  
. ۋە تەپەككۇر بىلەن ئوقۇسۇن( ئالالھتىى ئەيمىنىش) ن كىىسر خۇشۇقۇرئان ئوقۇغا

ەكلىكىنىڭ دەلىللىىنى سانا  تۈگەتكىىل  قۇرئاننى خۇشۇ ۋە تەپەككۇر بىلەن ئوقۇش كىر
تەپەككۇر . ئۇ دەلىللەر مەشھۇر بولغانلىقى ئۈچۈن سۆزلە  يۈرۈش ھاجەتسىى . بولمايدۇ

قەلبلەر . ان ئوقۇغۇچىغا قويۇلغان تەلەپتۇرۋە خۇشۇ قۇرئان ئوقۇشنىڭ مەقسىنى ۋە قۇرئ
 ﴿: ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. ئۇنىڭدىن ھۇزۇر ئالىدۇ ۋە يورۇيدۇ

ْ
ُروَن ال  َيَتَدبَّ

َ
َل
َ
ف
َ
يەىى  ﴾ُقْرآَن أ

ْيَك ُمَبا﴿. (24: مۇھەممەد)﴿ئۇالر قۇرئاننى تەپەككۇر قىلمامدۇ؟﴾
َ
َناُە ِإل

ْ
نَزل
َ
ُروا ِكَتاٌب أ بَّ َيدَّ

ِّ
َرٌك ل

َباِب آَياِتِه وَ 
ْ
ل
َ ْ
و األ

ُ
ول
ُ
َر أ كَّ

َ
ەتلەرىى تەپەككۇر ئۇالرنىڭ ئاي( يەىى قۇرئان)يەىى ﴿بۇ  ﴾ِلَيَتذ

نەسىھەت ئېلىشلىى ئۈچۈن بىى ساڭا نازىل  -قىلىشلىى ئۈچۈن، ئەقىل ئىگىلىىنىڭ ۋەز 
بۇ ھەقتىىك ھەدىسلەر ۋە سەلەفلەرنىڭ سۆزلىى . (29: ساد)قىلغان مۇبارەك كىتابتۇر﴾

 .   ۋە مەشھۇردۇرناھايىنى كۆ 
سەلەفلەردىن بى تۈركۈم كىشىلەر كېچىلەرىى بى ئايەتنى تەپەككۇر قىلغان ھالدا 

. ئۇالردىن نۇرغۇنلىى قۇرئان ئوقۇسا ھوشىدىن كېتەتنى . تەكرار ئوقۇ  ئۆتكۈزەتنى 
 . كەتكەنلىىمۇ بار  بولۇ  ئۇالرنىڭ ئىچىدە قۇرئان ئوقۇۋېتىپ ۋاپات

 كاتتا تابىئىى زۇرارە ئىبنى ئەىى ئەۋفا: دەيدۇبەھز ئىبنى ھەكىم مۇنداق 
ىدا ئىمام بولۇ  ناماز ئوقۇۋېتىپ  ا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كىشىلەرگە بامدات نامىى

َ
ِإذ
َ
﴿ف

﴾ ٌ ِلَك َيْوَمِئذ  َيْوٌم َعِسرى 
َ
ذ
َ
وِر، ف

ُ
اق ي النَّ ِ

ِقَر ف 
ُ
ئۇ قىيىى  –چېلىنغان ۋاقىت سۇر يەىى ﴿ ن

. يەتكە كەلگەندە ۋاپات بولۇ  يىقىلىپ چۈشكەندېگەن ئا (9 - 8: مۇددەسسى)كۈندۇر﴾
 . (2)مەن ئۇىى كۆتۈرگەن كىشىلەر قاتارىدا بار ئىدىم

                                                           
نننننننننننننننننننهِ نى باشنننننلىغاندا ﴿ۈرىسنننننىسننننن« تەۋبە»ئىمام ئىبنى ھەجەر ( 1) ِم اللَّ ئەگەر ئارىلىقىدىن . ﴾ دېيىش ھارامِبسنننننْ

نننننننننننننننننننننننهِ باشنننننننننال  ئوقۇغان بولسنننننننننا ﴿ ِم اللَّ (  سنننننننننۈرىنى : )جامال رەملن  . ﴾ دېيىش مەكروھ، دە  قارايدۇِبسنننننننننْ
   .باشلىغاندا دېيىش مەكروھ، ئارىلىقىدا دېيىش سۈننەت، دە  قارايدۇ

ى  تىم» ؛بەت - 506توم،  - 2ھننناكىم ( 2)   - 911، «ئىمنننان شنننننننننننننننناخلىى: »بەيھەقن   ؛ھەدى  - 445، «ىى
   .ھەدى 
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ئەبۇلقاسىم جۈنەيد رەھىمەھۇلالھنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە، شامنىڭ تۇتىياش  
ھېسابلىنىدىغان ئەھمەد ئىبنى ئەبۇلھەۋارى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ي نىدا قۇرئان ئوقۇلسا 

 . ن كېتەتنى ئىڭرا  ھوشىدى

قاسىم ئىبنى ئوسمان ئەلجۇۋئن  : »ئىبنى ئەىى داۋۇد مۇنداق دەيدۇ ئەبۇبەكرى 
ئەلجۇۋئن  بولسا «. رەھىمەھۇلالھ ئەھمەد ئىبنى ئەبۇلھەۋارىينىڭ بۇ ئىشىنى ئەيىبلەيتنى 

 ئەبۇلھەۋارىيدىننىڭ پەزىلەتلىك مۇھەددىسلىىدىن بىى بولۇ ، ئەھمەد ئىبنى دىمەشىق
 . ەتتە ئۈستۈن ئىدىپەزىلەت جەھ

ئۇنىڭ بۇ ئىشىنى ئەبۇلجەۋزا، قەي  ئىبنى ھەبتەر : »ئىبنى ئەىى داۋۇدئەبۇبەكرى  
 . دېگەن« قاتارلىقالرمۇ توغرا كۆرمىگەن

مېنىڭچە، توغرىىس، ياسالمىلى  قىلىپ شۇنداق قىلغان كىشىلەردىن باشقىالرىى  
 . رئالالھ ئەڭ ياخشىسىنى بىلگۈچىدۇ . ئەيىبلىمەسلىك الزىم

اھىم ئەلخەۋۋاس رەزىيەلالھۇ  مەرىپەت ۋە قابىلىيەت ساھىنى بولغان سەييىد ئىىى
بىىنچىىس، مەنىسىنى تەپەككۇر قىلىپ : قەلبنىڭ داۋاش بەشتۇر: »ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ

ئۈچىنچىىس، (. يەىى ئاچ تۇتۇش)ئىككىنچىىس، قورساقنى بوش قويۇش . قۇرئان ئوقۇش
نچىىس، سەھەرلەردە ئالالھقا يالۋۇرۇش، بەشىنچىىس، كېچىدە قىيامدا تۇرۇش، تۆتى

  .(1)«سالىھالر بىلەن ھەمسۆھبەت بولۇش
  

 مەنىسىت  تەپەككۇر قىلىش ئۈچۈن برى ئايەتت  تەكرارالشنىڭ مۇستەھەپلىىك
 

بىى ئىلگىىىك پاراگرافتا قۇرئاننىڭ مەنىسىنى تەپەككۇر قىلىشقا ئىلھامالندۇرۇش، 
لىى قاتارلىقالر ھەققىدە  -نالر ۋە سەلەفلەرنىڭ ئىش تەپەككۇر قىلىدىغان ئورۇ  ئىى
 . سۆزلە  ئۆتكەن ئىدۇق

ىك، ئۇ مۇنداق   بىى ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلىمىى
ْبُهْم ِإن ﴿پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بى كېچىىس : »دەيدۇ

ِّ
َعذ
ُ
ُهْم ِعَباُدَك  ت

َّ
ِإن
َ
يەىى  ﴾ف

دېگەن ئايەتنى  (118: مائىدە)ا ئازاب قىلساڭ، ئۇالر س نىڭ بەندىلىىڭدۇر﴾﴿ئەگەر ئۇالرغ
 . (2)«تاڭ ئاتقۇچە تەكرارال  چىققان ئىدى

ِذيَن ﴿تەمىم ئەددارى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
َّ
ْم َحِسَب ال

َ
ُحوا أ َ َئا اْجرى َ يِّ ُهْم  السَّ

َ
ْجَعل

َّ
ن ن
َ
ِت أ

اِلَحاِت  وا الصَّ
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
گۇناھكار    يەىى )يەىى ﴿يامان ئىش قىلغانالر  ﴾. .. َكال

ىى ئۆزلىىنى ئىمان ئ يتقان ۋە ياخىسر ئەمەەللرىى قىلغانالر بىلەن ئوخشاش (كۇففارالر  بىى
 .دېگەن ئايەتنى تاڭ ئاتقۇچە تەكرارلىغان ئىدى (21: جاسىيە)﴾...قىلىدۇ، دە  ئويالمدۇ؟

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ » :ئەبباد ئىبنى ھەمزە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
                                                           

 . بەت - 40، «قۇشەيرى  رىسالىىس» ؛بەت - 328توم،  - 10« ئەۋلىياالر زىننىنى : »ئەبۇ نۇئەيم( 1)
 . ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان نەسائن  بۇ ھەدىسنى ( 2)
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اَب ﴿: ي نىغا كىسەم
َ
ا َعذ

َ
ان
َ
ْيَنا َوَوق

َ
نُه َعل

َّ
َمنَّ الل

َ
ُموِم ف يەىى ﴿ئالالھ بىىگە مەرھەمەت  ﴾السَّ

ىى زەھەرلىك ئازابتىى ساقلىدى﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇۋاتقان ئىكەن،  (27: تۇر)قىلدى، بىى
رالشقا ۋە دۇئا قىلىشقا باشلىدى، مەن ئايەتنى ئوقۇ  بولۇ  توختا  ئۇ ئايەتنى تەكرا

ىپ ئىشلىىمنى تۈگىتىپ قايتىپ كەلسەم، ئۇ يەنە شۇ ئايەتنى  ساقال  بواللماي بازارغا بىر
بۇ ۋەقەلىك ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىنمۇ . (1)«تەكرارالۋاتقان ۋە دۇئا قىلىۋاتقان ئىكەن

 .(2)رىۋايەت قىلىنغان
ًما﴿ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ْ
ي ِعل ِ

بِّ ِزْدب  ئىلمىمنى ! يەىى ﴿ىى پەرۋەردىگارىم ﴾رَّ
 .قايتا ئوقۇغان ئىدى -دېگەن ئايەتنى قايتا  (114: تاھا)﴾!زىيادە قىلغىى 

نهِ : سەئىد ئىبنى جۇبەيى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  
َّ
ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل الل

ُ
ُقوا َيْوًما ت

َّ
يەىى  ﴾﴿َوات

َسْوَف ﴿. (281: بەقەرە)يتۇرۇلىدىغان كۈندىن قورقۇڭالر﴾سىلەر ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قا﴿
َ
ف

ُموَن 
َ
ِسُل ُيْسَحُبوَن  َيْعل

َ
َل ْعَناِقِهْم َوالسَّ

َ
ي أ ِ
ُل ف 

َ
َل
ْ
غ
َ ْ
يەىى ﴿ئۇالر ئۇزۇنغا قالماي ئىنكار  ﴾ِإِذ األ

قىلغانلىىنىڭ ئاقىۋىتىنى بىلىپ قالىدۇ، ئۇ چاغدا يەىى دوزاخقا كىگەندە ئۇالرنىڭ 
َك َما ﴿ۋە  (71 - 70: غافى)تاقاقالر ۋە زەنجىلەر بولىدۇ﴾بويۇنلىىدا  رَّ

َ
َك  غ َكِريِم  ِبَربِّ

ْ
يەىى  ﴾ال
دېگەن  (6: ئىنفىتار)﴿سېنى مەرھەمەتلىك پەرۋەردىگارىڭغا ئاسىيلى  قىلىشقا نېمە ئالدىدى﴾

 . (3)ئايەتلەرىى تەكرار ئوقۇيتنى 

ْوِقِهْم ﴿دەھھاك  
َ
ن ف ُهم مِّ

َ
لٌ ل

َ
ارِ  ُظل َن النَّ ْحِتِهْم مِّ

َ
لٌ  َوِمن ت

َ
ەىى ﴿ئۇالرىى ي ﴾ُظل

دېگەن  (16: زۇمەر)ئۈستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت، ئاستىدىنمۇ قاتمۇقات ئوت ئورىۋالىدۇ﴾
 . ئايەتنى تىالۋەت قىلىپ تاڭ سەھەرگە قەدەر توختىماي تەكراراليتنى 

 
 توغرىسىدا قۇرئانت  يىغالۋ تۇرۇۋ ئوقۇۇ

  
 سالىھالرنىڭ قۇرئان ئوقۇغاندا يىغالشقا - ئىلگىىىك ئىكىك پاراگرافتا سەلەف

قۇرئان ئوقۇغاندا يىغالش . سەۋەب بولىدىغان بەزى ۋەقەلىكلىىنى سۆزلە  ئۆتتۇق
الرنىڭ سۈپىنى ۋە ئالالھنىڭ سالىى بەندىلىىنىڭ ( ئالالھنى ھەقىقن  تونۇغۇچى )ئارىف

وَن ﴿: ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. بەلگىسىدۇر اِن َوَيِخرُّ
َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
يەىى  ﴾ْم ُخُشوًعاْبُكوَن َوَيِزيُدهُ يَ  ِلْل
( قۇرئاننى ئاڭالش بىلەن ئۇالر ئالالھقا)﴿ئۇالر يىغلىغان ھالدا سەجدە قىلىشقا يىقىلىدۇ 

 .(109: ئىرسا)تېخىمۇ يېلىنىدۇ﴾

لىى ناھايىنى كۆ  -سالىھالرنىڭ ئىش  -بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدى  ۋە سەلەف  . ئىى
 . ىغىال ئىشارەت قىلىپ ئۆتىمىى بىى مىسال سۈپىتىدە ئاز بى قىسم

 قۇرئاننى : »رەسۇلۇلالھ سەەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللمدىن مۇنداق كەلگەن
                                                           

 .تبە - 115توم،  - 2« مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە( »1)
  .بەت - 145، «قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد ؛بەت - 55توم،  - 2« ئەۋلىياالر زىننىنى : »ئەبۇ نۇئەيم( 2)
  - 148« قۇرئان پەزىلەتلىى: »بەت؛ ئەبۇ ئۇبەيد - 272توم،  - 4« ئەۋلىياالر زىننىنى : »ئەبۇ نۇئەيم( 3)

 .  بەت
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 . (1)«يىغال  تۇرۇ  ئوقۇڭالر، ئەگەر يىغا كەلمىسە، زورمۇزور يىغالڭالر

ى ئوقۇ  بەردى، نامازدا  «يۈسۈف»ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كىشىلەرگە بامدات نامىى
ياشلىى ئوقۇرەك سۆڭىكىگە ئېقىپ چۈشكۈدەك دەرىجىدە يىغال  سۈرىسىنى ئوقۇ  

 . (2)كەتنى 

ىدا شۇنداق قىلغانلىقى  يەنە بى رىۋايەتتە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خۇپتەن نامىى
قايتا شۇنداق قىلغانلىقىنى  -ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قايتا  بۇ . (3)رىۋايەت قىلىنىدۇ

 . بىلدۈرىدۇ

ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يىغلىدى، ئۇنىڭ يىغىسىنى ھەتتا : »ۋايەتتەيەنە بى رى 
 . (4)دېيىلگەن« ئاخىقى سەپتىكىلەرمۇ ئاڭلىدى

نىڭ مامەن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ : »ئەبۇ رەجا رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ 
 نى يىغلىغىنىدىن كۆزلىىنىڭ ئاستىدا قۇرۇ  كەتكەن بوغقۇچتەك ئىى قالغانلىقى

  .(5)«كۆرگەنمەن

يەمەنلىك بى تو  كىشىلەر : »يەنە ئەبۇ سالىى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ي نىغا كەلدى، ساھابىلەر ئۇالرغا قۇرئان ئۆگەتسە ئۇالر  ئەبۇبەكرى

مۇ شۇنداق يىغاليتتۇق، : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇبەكرىيىغالشقا باشلىۋىدى،  بىى
 .(6)«دېدى

ىننىڭ نامازدا : ھىشام رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ  مەن مۇھەممەد ئىبنى سىى 
 . (7)تۇرۇ  يىغالۋاتقانلىقىنى ئاڭال  قاالتتىم

لىىنى سانا  تۈگەتكىىل بولمايدۇ -سالىھالرنىڭ بۇ مەزمۇندىىك ئىش  -سەلەف   . ئىى
 . لدى قىلىمىى بىى مۇشۇنچىلىك كۆرسىتىش ۋە ۋاقىپالندۇرۇش بىلەن بو  شۇنىڭ ئۈچۈن،

قۇرئان ئوقۇۋېتىپ ياىك ئاڭالۋېتىپ : »مۇنداق دەيدۇ ئەلغەززالن  ئىمام ئەبۇ ھامىد  
ىشىشنىڭ يوىل قۇرئاندىىك كۈچلۈك تەھدىت ۋە  يىغالش مۇستەھە ، ئۇنىڭغا ئىر

، ۋەدە  ، ئۆزىنىڭ بۇ جەھەتتىىك كەمچىلىكلىىنى  -ئاگاھالندۇرۇشالرىى مەجبۇرىيەتلەرىى
بەندىلىىدە قايغۇ پەيدا قىلىشتۇر، بۇالرىى ئويالپمۇ ئالالھنىڭ يېقىى  -ەم ئويال  قەلبتە غ

                                                           
ھەدى  ۋە دەۋرەقىينىڭ  - 1198، «ل شننىھابمۇسنننەدۇ » ؛ھەدى  - 1235، «مۇسنننەدۇل بەززار( »1)

 .ھەدى  - 129ناملى  كىتاىى « مۇسنەد سەئىد»
 .  بەت - 137، «قۇرئان پەزىلەتلىى( »2)
ئۆمەر ئىبنى : »ئىبنۇل جەۋزى   ؛بەت - 297توم،  - 8« ئەلمۇسنننننننننننننەننەف: »ئىبنى ئەىى شنننننننننننننەيبە( 3)

 .بەت - 191« خەتتابنىڭ تارىخن  
   .بەت - 297توم،  - 8« ئەلمۇسەننەف» ؛بەت - 137، «قۇرئان پەزىلەتلىى( »4)
 .بەت - 296توم،  - 8« ئەلمۇسەننەف» ؛نومۇر  - 784، «ئەززۇھد»ئىمام ئەھمەدنىڭ ( 5)
 .  بەت - 33، «ئەۋلىياالر زىننىنى » ؛بەت - 135، «قۇرئان پەزىلەتلىى( »6)
   .بەت - 209توم،  - 35« تارىخن  ئىبنى ئەساكى» ؛نومۇر  - 2904، «ئىمان شاخلىى( »7)
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قايغۇ ۋە يىغا پەيدا بولمىسا، ئۇنىڭدىن مەھرۇم قالغانلىقىغا  -پەيدا بولغاندەك غەم 
 .(1)«ئەڭ چوڭ مۇسىبەتتۇر( قايغۇرالماسلى  ۋە يىغلىيالماسلى )چۈنىك، بۇ . يىغلىسۇن

 
 قۇشنىڭ مۇستەھەپلىىكئو  بىلەن قۇرئانت  تەرتىل

  
. ئوقۇشر الزىم( دانە، ئوچۇق -يەىى دانە ) قۇرئان ئوقۇغۇچى قۇرئاننى تەرتىل بىلەن

ئالالھ . ە بىلىككە كەلگەندئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىكى ئۆلىماالر قۇرئاننى تەرتىل بىلەن
 ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇ

ً
ُقْرآَن َتْرِتيل

ْ
ِل ال  ،دانە -يەىى دانە ) بىلەن ﴾ يەىى ﴿قۇرئاننى تەرتىلَوَرتِّ

﴾ (ئوچۇق  .(4: مۇززەممىل)ئوقۇغىى

 -دانە »ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىائىتىنى  
بۇ . دە  سۈپەتلىگەنلىىك سەھىى ھەدىستە كەلگەن« دانە، ئوچۇق قىائەت ئىدى

ى  ۋە نەسەئىيالر رىۋايەت  ى  . قىلغانھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد، تىمىى ھەسەن، »تىمىى
 .(2)دېگەن« سەھىى

مەن پەيغەمبەر : »مۇنداق دەيدۇ ما ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغەففەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككە فەتىى قىلىنغان كۈىى تۆگىسىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇ  

ىسنى بۇ ھەد. ( 3)«سۈرىسىنى ئۈنلۈك قىائەت قىلىپ ئوقۇغانلىقىنى كۆرگەن‹ فەتىى›
 .بۇخارى  ۋە مۇسلىمالر رىۋايەت قىلغان

قۇرئاننى تەرتىلسىى تولۇق بى تامام : »ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ
 . (4)«يۈملۈكرەكتۇرئوقۇغىنىم ماڭا سۆ  قىلغىنىمدىن بى سۈرىنى تەرتىل بىلەن

 :مۇجاھىدتىى 

 ىلىىنى ئوقۇدى، يەنە بىىسۈر « ئال ئىمران»ۋە « بەقەرە»بىەيلەن نامازدا  –
ۋەھالەنىك، ئۇالرنىڭ ناماز ئوقۇشقا كەتكەن ۋاقنى . سۈرىسىنىال ئوقۇدى« بەقەرە»

بۇ ئىككىسىدىن . دىلىى ۋە ئولتۇرۇشلىىمۇ ئوخشاشسەج -كۇ ۇ ئوخشاش، ر 
 :دە  سورالغاندا، ئۇ – قايسىسىنىڭ قىلغىنى ئەۋزەل؟

 . (5)دە  جاۋاب بەرگەن – ،سۈرىسىنىال ئوقۇغاننىڭ ئەۋزەل« بەقەرە»  –

ى ئوقۇشمۇ چەكلەنگەن   . قۇرئاننى ھەددىدىن زىيادە تىر
                                                           

 .بەت - 277توم،  - 1« ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىن( »1)
ى  » ؛ھەدى  - 1466، «ئەبۇ داۋۇد( »2)  .  ھەدى  - 2923، «تىمىى
 .ھەدى  - 794، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 4281، «بۇخارى  ( »3)
:  ئىبنى ئابدۇلبەر .بەت - 82« قارىيالرنىڭ ئەدەبلىى: »ئاجۇررى ؛بەت - 157، «قۇرئان پەزىلەتلىى( »4)

 .نومۇر - 10383، «ئەلئىستىىكار»
مۇسنننننننننەننەف . »نومۇر - 4188، «ئەلمۇسنننننننننەننەف: »ئابدۇرراززاق ؛بەت - 158، «قۇرئان پەزىلەتلىى( »5)

 .بەت - 403توم،  - 2، «ئىبنى ئەىى شەيبە
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 :سەھىى خەۋەردە، بى كىىسر ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ي نىغا كېلىپ 

سۈرىسىدىن باشال  « ھۇجۇرات)»مەن مۇفەسسەل بولغان سۈرىلەرنىڭ  –
دېگەن ئىدى،  – ،قۇيمەنەتتە ئو ئھەممىسىنى بى رەك( قۇرئاننىڭ ئاخىىغىچە
 : ئىبنى مەسئۇد ئۇنىڭغا

دە، شۇنداق كىشىلەر بارىك، ئۇالر قۇرئان  -ش ئى ئوقۇغاندەك ئوقۇيدىكەنسەن   –
يەىى دىللىىغا تەسى )ئوقۇيدۇ، لېكىى قۇرئان ئۇالرنىڭ بوغۇزلىىدىن ئۆتمەيدۇ 

مەنپەئەت ، قۇرئان قەلبكە تەسى قىلسا ۋە دىلغا ئورنىسا ئاندىن (قىلمايدۇ
 بۇخارى  ۋە مۇسلىمالر رىۋايەت قىلغان. (1)دېدى – ،قىلىدۇ 

بۇ مۇسلىمنىڭ  .بۇىى
 .رىۋايەتلىىنىڭ بىى

مەنىسىنى تەپەككۇر قىلىش ۋە باشقا سەۋەبلەر تۈپەيىل قۇرئاننى تەرتىل »: ئۆلىماالر
قۇرئاننىڭ مەنىسىنى چۈشەنمەيدىغان  شۇنىڭ ئۈچۈن،ئوقۇش مۇستەھە ،  بىلەن

ئوقۇشر مۇستەھەپتۇر،  مۇ قۇرئاننى تەرتىل بىلەن( غەيرى ئەرەبلەرنىڭ) ەرنىڭئەجەمل
ئوقۇش قۇرئاننى ئۇلۇغلىغانلى  ۋە ھۆرمەتلىگەنلىكتۇر، قەلبكە  چۈنىك تەرتىل بىلەن

 .دېگەن «تېخىمۇ تەسى قىلغۇچىدۇر
 

مەزمۇنىغا قاراۋ مۇناسىالەتلىك ئايەتلەرب  ئوقۇغاندا تەسبىھ ئېيتىش، پاناھلىئ 
 ىلەۇ ۋە دۇئا قىلىشنىڭ مۇستەھەپلىىكت

  
، ئازاب  قۇرئان ئوقۇغۇچى رەھمەت ئايىتىنى ئوقۇسا ئالالھنىڭ پەزلىدىن تىلىىسر

ُهمَّ : »ئايەتلىىنى ئوقۇسا   اللَّ
َ
َعاِفَية

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ْسأ
َ
  أ
(« ېسەنلىك تىلەيمەنئ -ئامان ! ىى ئالالھ)ِإىىِّ

َك ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍە »ياىك 
ُ
ل
َ
ْسأ
َ
دە   («يامانلىقالردىن ئامان قىلىشىڭنى تىلەيمەنجىىم )أ

، ئالالھنى پاكالش ئايەتلىىدىن ئۆتسە اَنُه ُسْبَح : »يامانلىقالردىن ياىك ئازابتىى پاناھ تىلىىسر
 
َ
 َتَباَرَك وَ »دە  ياىك (« نۇقسانالردىن پاكتۇر ۋە بۈيۈكتۇر -ئالالھ ئەيىب « )َوَتَعاىل

َ
 َتَعاىل

 »دە ، ياىك (« ئالالھ ئۇلۇغ ۋە بۈيۈكتۇر)
ُ
ْت َعَظَمة َنا َجلَّ ك پەرۋەردىگارىمىى بە) َربِّ

 .دە  ئالالھنى ئۇلۇغلىىسر مۇستەھەپتۇر(« بۈيۈكتۇر

كېچىىس مەن بى  : »سەھىى ھەدىستە ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ
 سۈرىسىنى ‹ بەقەرە›ئۇ . پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىگە ناماز ئوقۇدۇم

ى، رەسۇلۇلالھ يۈز ئايەت ئوقۇ  رۇكۇ قىلىدۇ دە  ئويلىدىم، ئەمما رۇكۇ باشلىد
ىى تۈگىتىپ بولغاندا مەن ئەمدى رۇكۇ قىلىدۇ دە  ئويلىسام، ‹بەقەرە. ›قىلمىدى

، ئاندىن كېيىى « نىسا»ئۇنىڭدىن ئۆتۈ   « ئال ئىمران»سۈرىسىنى ئوقۇ  تۈگەتنى
ساالم ئايەتلەرىى ئالدىرىماي تەرتىل پەيغەمبەر ئەلەيھىس. سۈرىسىنىمۇ ئوقۇ  تۈگەتنى 
                                                           

 .ھەدى  - 822، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 775، «بۇخارى  ( »1)
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، تىلەشكە  بىلەن ، تەسيىھكە مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر ئۆتسە تەسيىى ئ يتاتنى ئوقۇيتنى
، پاناھلى  تىلەشكە  مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر ئۆتسە ئالالھنىڭ پەزلىدىن تىلەيتنى

ىدە «ھىىسە»بۇىى ئىمام مۇسلىم . (1)«مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر ئۆتسە پاناھ تىلەيتنى 
 سۈرىسىنىڭ «ئال ئىمران»سۈرىىس رەت تەرتىپتە « نىسا»ئۇ ۋاقىتالردا  .رىۋايەت قىلغان
 .ئالدىدا ئىدى

ئالالهقا ئىلتىجا قىلىش، پاناھ تىلەش ۋە تەسيىى ئ يتىشالر »: شافىئن  ئۇستازلىىمىى 
ۇچى نامازنىڭ ئىچىدە بولسۇن ياىك سىتىدا بولسۇن، ئىمام بولسۇن ياىك ئىقتىدا قىلغ

بولسۇن ياىك يالغۇز ناماز ئوقۇغۇچى بولسۇن، ھەربى قۇرئان ئوقۇغۇچى ئۈچۈن 
دىن  ‹فاتىھە›ئوخشاشال مۇستەھەپتۇر، چۈنىك بۇالر دۇئادۇر، بارلى  كىشىلەرنىڭ 

دېيىىسر مۇستەھە  بولغاندەك بۇ ئىشالرمۇ ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە  ‹ئامىى ›كېيىى 
 .دەيدۇ «مۇستەھەپتۇر

 «قۇرئان ئوقۇغاندا ئىلتىجا قىلىش، پاناھ تىلەش مۇستەھە » بىى سۆزلە  ئۆتكەن
ئىمام ئەبۇ  .(2)دېگەن قاراش بولسا، ئىمام شافىئن  ۋە كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدۇر

 دە  «مەكروھ( نامازدا)مۇستەھە  ئەمەس، بەلىك :»ھەنىفە رەھىمەھۇلالھ
 ، ئىلگىى بايان قىلغانتوغرىىس، كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدۇر . ( 3)قارايدۇ

  .دەلىللىىمىى بۇنىڭغا شاھىتتۇر
 

 بىپەرۋا قارىيالردىن سادىر بولىدىغان بەزى سەۋەنلىكلەردىن ساقلىنىش
  

ىشكە، دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنىڭ بىى، بەزى بىپەرۋا  ئەھمىيەت بىر
مىسال . قىلىشتۇر قارىيالر سەل قاراۋاتقان ئىشالردىن ساقلىنىش قۇرئاننىڭ ھۆرمىتىنى 

 . سۈپىتىدە بۇالردىن بىقانچىنى سۆزلە  ئۆتىمىى 

چۇرۇڭ قىلىش ۋە زۆرۈرىيەتسىى گە   -قۇرئان ئوقۇۋېتىپ كۈلۈش، ۋاراڭ . 1
                                                           

 .  ھەدى  - 772، «مۇسلىم( »1)
 .  بەت - 75توم،  - 4، «ئەلمەجمۇ( »2)
ىقتۇرۇش : »ھەنەفن  ئنننننالىملىىننننندىن ئىمنننننام مەرغىننننننانن  مۇننننننداق دەيننننندۇ( 3) ئىمنننننام قورقۇتۇش يننننناىك قىى

ئىمام (. بەت - 145توم،  - 1، «ئەلھىدايە« )»ئايەتلىىنى ئوقۇسننا جامائەت شننۈك تۇرۇ  تىڭشننايدۇ
ھ قۇرئاننى تىڭشنننننننىغان كىشنننننننىگە رەھمەت قىلىشننننننننى چۈنىك ئالال: »كامال ئىبنى ھۇمام مۇنداق دەيدۇ

ئالالھنىڭ رەھمىتىگە ﴿: دە مۇنداق دەيدۇ ‹قۇرئان كەرىم›ئالالھ  .ۋەدىىس ھەقتۇرۋەدە قىلدى، ئالالھنىڭ 
ىشىشىڭالر ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇلسا دىققەت بىلەن ئاڭالڭالر ۋە جىم تۇرۇڭالر﴾ قۇرئان (. 204: ئەئراف) ئىر

دۇئا قىلغان كىشىنىڭ دۇئاسىنى جەزمەن ئىجابەت بولىدۇ دېگىىل بولمايدۇ، ئوقۇلسا قۇالق سالماي 
شننننننننۇنىڭدەك ئىماممۇ پەرز نامازدا بولسننننننننۇن ياىك نەپلە نامازدا بولسننننننننۇن، قىائەتتىى باشننننننننقا ئىش بىلەن 

يالغۇز ناماز ئوقۇغان كىشننننننىمۇ پەرز نامازدا شننننننۇنداق قىلىدۇ، ئەمما نەپلە . مەشننننننغۇل بولسننننننا بولمايدۇ
   «.ا جەننەت تىلغا ئېلىنسا جەننەتنى تىلىسە، دوزاخ تىلغا ئېلىنسا دوزاختىى پاناھ تىلىسە بولىدۇنامازد
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 .قىلىشتىى ساقلىنىش

ُقْرآُن ﴿: قۇرئان ئوقۇغۇچى ئالالھنىڭ
ْ
ِرَئ ال

ُ
ا ق

َ
اْسَتِمُعوا َوِإذ

َ
ُكْم  ف

َّ
َعل
َ
نِصُتوا ل

َ
ُه َوأ

َ
ل

ْرَحُموَن 
ُ
ىشىشىڭالر ئۈچۈن، قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا،  ﴾ت يەىى ﴿ئالالھنىڭ رەھمىتىگە ئىر

دېگەن  (204: ئەئراف)﴾(يەىى سۆز قىلماڭالر) ڭالرۋە جىم تۇرۇ  ئاڭالڭالر  ئۇىى دىققەت بىلەن
. ىى ئۆزىگە ئۈلگە قىلسۇنمابۇيرۇقىغا ئەمەل قىلسۇن ۋە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

سا سۈرىلەرىى ئوقۇ  ئۆزى ئوقۇ ياىك  قۇرئان ئوقۇلسا  ما ەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى ئۆمەر رەزىي»
ئىبنى ئەىى داۋۇد رىۋايەت  ئەبۇبەكرىبۇ ھەدىسنى «. تۈگەتمىگۈچە گە  قىلمايتنى 

ناملى  كىتابىنىڭ « سەھىھۇل بۇخارى  »ئىمام بۇخارى  بۇ ھەدىسنى ئۆزىنىڭ . قىلغان
قۇرئان  ما ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ »: بۆلۈمىدە رىۋايەت قىلىپ، ئاخىىدا« تەپسى»

 . (1)دېگەن« بولمىغۇچە گە  قىلمايتنى پارىغ ئوقۇشتىى 

 چۈنىك، ئۇ رەبنى بىلەن. قول ۋە باشقا نەرسىلەرىى ئويناشتىى ساقلىنىش. 2
  .، ئۇنداق بولغانىكەن، رەبيىنىڭ ئالدىدا بىھۇدە ئىشالرىى قىلماسلىقى الزىمقاندۇر سىدىشىۋات

نامەھرەملەرگە تىكىلىپ بولۇپمۇ . چاچىدىغان نەرسىلەرگە قارىماسلى ىنى زېننھن. 3
َ ﴿: ئالالھ تائاال. قارىماسلى  ُمْؤِمِنى  

ْ
ل
ِّ
ل ل

ُ
وا ق ْبَصاِرِهْم  َيُغضُّ

َ
ىى ﴿مۇئمىى ئەرلەرگە يە ﴾ِمْن أ
 ھەتتاىك شافىئن  . دېگەن (30: نۇر)ئ يتقىنىك، نامەھرەملەرگە تىكىلىپ قارىمىسۇن﴾

ى، ئانىىس دېگەندەك مەھرەملىىگىمۇ شەھۋەت نەزىرى بىلەن قاراش »: ئۆلىمالىى قىى
 . دېگەن «ھارام

ىم، داۋاالش  -س تى ، ئېلىم  -سودا  ،ئەمما  تەربىيە دېگەندەك  -تەلىم  ۋە بىر
،غھتىياجېقاراش ئ ،لېكىى . ئىشالردا قاراش جائىى  ئېھتىياجلى   ا قارا  بولۇشر

شۇنىڭدەك مۇئەللىممۇ تالىپلىىغا زۆرۈر . ىك الزىمزۆرۈرىيەتسىى داۋاملى  قاراۋەرمەسل
 .ئالالھ تائاال ئەڭ ياخشىسىنى بىلگۈچىدۇر. بولسا قارىسا بولىدۇ

قىائەت سورۇنىغا ھازىر بولغان كىشىلەر شۇنىڭغا ئوخشاش يامان ئىشالرىى كۆرسە 
، قوىل بىلەن تۈزىتىشكە قادىر بواللىسا قوىل بىلەن،  قوىل قولىدىن كېلىشىچە توسۇشر

، ئەگەر ئۇنىڭغىمۇ قادىر  ى بىلەن توسۇشر بىلەن تۈزىتىشكە قادىر بواللمىسا ئېغىى
 . الزىمنارازى بولۇشر بواللمىسا كۆڭلىدە بولسىمۇ 

 
 
 

                                                           
 .ھەدى  - 4527، «بۇخارى  ( »1)
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 قۇرئانت  ئەرەب تىلىدىن باشقا تىلدا ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

  
ئەرەب تىلىنى ياخىسر بىلسۇن ياىك بىلمىسۇن، نامازدا بولسۇن ياىك بولمىسۇن، 

ئەگەر نامازدا باشقا تىلدا . (1)ۇرئاننى ئەرەب تىلىدىن باشقا تىلدا ئوقۇش جائىى بولمايدۇق
ى ئادا بولمايدۇ نىڭ شافىئىيالرنىڭ ۋە ئىمام مالىك، ئەھمەد، . ئوقۇغان بولسا نامىى بۇ بىى

 .(2)ئىبنى مۇنزىر قاتارلىقالرنىڭ قارىشىدۇر ئەبۇبەكرىداۋۇد، 

، ئۇنىڭ ئ»: ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھ ەرەب تىلىدىن باشقا تىلدا ئوقۇش جائىى
ىمۇ ئادا بولىدۇ  :ئەبۇ يۈسۈف ۋە ئىمام مۇھەممەد رەھىمەھۇلالھالر. دەيدۇ «بىلەن نامىى

باشقا تىلدا ئوقۇش ئەرەب تىلىنى ياخىسر بىلمەيدىغان كىىسر ئۈچۈن دۇرۇس، ياخىسر »
 .(3)دە  قارايدۇ «بىلىدىغان كىىسر ئۈچۈن دۇرۇس ئەمەس

 
 قرىائەتلەر بىلەن قۇرئان ئوقۇشنىڭ ھۆكىم( مەشھۇر بولمىغان)ترى ۋە شاز مۇتەۋا

  
يەتتە خىل . يەتتە خىل قىائەت بىلەن ئوقۇش دۇرۇسكېلىنگەن قۇرئاننى بىلىككە  

دىن نەقىل قىلىنغان شاز رىۋايەتلەر بويىچە (4)قىائەتتىى باشقا قىائەتلەر ۋە يەتتە قارى  
                                                           

چۈنىك، قۇرئاننىڭ تەرجىمىسىگە تەرجىماننىڭ ۋە مۇپەسسىلەرنىڭ قاراشلىى سىڭىدىغان بولغاچقا، ( 1)
ىلىك خۇسننننننننۇسننننننننىيىنى بولغان ئالالھنىڭ بۇ . ئەرەبچە كاالمىنىڭ دەل ئۆزى دېگىىل بولمايدۇ ئۇىى مۆجىى

، گەرچە تەرجىمىسننننننننننننننىنى ئوقۇش قۇرئاننىڭ مەزمۇنىنى ئۆگىنىش، ئايەتلەرنىڭ مەنىسننننننننننننننىنى  سننننننننننننننەۋەبتىى
ۋە باشنننننننننقىالرغا چۈشنننننننننەندۈرۈش جەھەتتىى سننننننننناۋابلى  ئىش ھېسنننننننننابالنسنننننننننىمۇ، لېكىى بۇ،  چۈشنننننننننىنىش

 .دېمەكچى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغاننىڭ ئورنىدا تۇرمايدۇ، 
مالىكن  مەزھىنى . بەت - 330توم،  - 3« ئەلمەجمۇ»شافىئن  مەزھىيىنىڭ قاراشلىىنى بىلىش ئۈچۈن ( 2)

مەتنننننننالىنننبنننۇ »ھەننننبەلن  مەزھىننننى ئنننۈچنننۈن . بەت - 62تنننوم،  - 1« ئەلنننمنننۇدەۋۋەنەتنننۇل كنننۇبنننرا»ئنننۈچنننۈن 
 .  بەتلەرگە قارالسۇن - 433توم،  - 1« ئۇلىننۇھا

بەتتە، ئەبۇ ھەنىفە ۋە شننننناگىتلىى ئارىسنننننىدىىك قاراش  - 117توم،  - 1« هىدايەئەل»ئىمام مەرغىنانن  ( 3)
ئۇالر ئنارىسننننننننننننننىندا ئەرەب تىلىندىن بناشننننننننننننننقنا تىلندا ئوقۇش بىلەن : »پەرقىنى بناينان قىلىنپ بولغنانندىن كىيىى 

ئەرەب تىلىندىن بناشننننننننننننننقنا تىنل بىلەن ›ئىختىال  بولسنننننننننننننننا . ننامنازنىنڭ بۇزۇلمناينندىغننانلىقىندا ئىختىال  يوق
ئىمام . دېگەن مەسننىلىدىدۇر‹ ائەت قىلسننا نامازدىىك پەرز قىائەتكە ھېسنناب بۇالمدۇ ياىك بولمامدۇ؟قى 

«  ئەبۇ ھەنىيفەنىڭ ئىكىك شننناگىتىنىڭ پىكىىگە قايتقانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ ۋە شنننۇ قاراشنننقا تايىنىلىدۇ
 المايدىغان كىىسر ئوقۇيدېمەك، ھەنەفن  مەزھەب قارىىسر بويىچە، ئايەتلەرىى ئەرەبچە . دەيدۇ 

ىدا ئايەتلەرنىڭ تەرجىمىسىنى ئوقۇغان بولسا  ى ئادا بولغان بولىدۇنامىى  .نامىى
مەككىلىك  ؛(785 – 689. م/  169 – 70. ھ) يسن  ەللمەدىنىلىك نافىئننننننننننن ئىبنى ئابدۇرراھمان ئە: ئۇالر( 4)

  ئەبۇ ئەمر ئەلمازىنن  بەشەلىك  ؛(738 – 665. م / 120 – 45. ھ) ئابدۇلالھ ئىبنى كەسنننى ئەددارى  
  – 641. م/  118 – 21. ھ)شننناملى  ئەبۇ ئىمران ئەليەھسنننۇبن   ؛(771 – 689. م/  154 – 70. ھ)

  كۇفەلىك ھەمزە ئىبنى ھەبىب ؛(745 –؟ . م/  128 –؟ . ھ) كۇفەلىك ئاسنننننىم ئەلئەسنننننەدى   ؛(736
.  م/  189 – 119. ھ) كۇفەلىك ئەىل ئىبنى ھەمزە ئەلكىسننننننائن   ؛(772 – 699. م/  156 – 80. ھ)

 .ت –( 805 – 737
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خالىسا، يەتتىنچى بابتا قۇرئاننى شاز قىائەتلەر بىلەن ئالالھ . ئوقۇش دۇرۇس ئەمەس
بىلىككە كەلگەنلىكىنى ا تبۇيرۇشئوقۇغان ۋە ئوقۇتقان كىشىنى فەقىھلەرنىڭ تەۋبە قىلىشقا 

  .بايان قىلىمىى 

نىڭ شافىئن  ئۇستازلىىمىى ۋە باشقا ئالىمالر بىلىپ تۇرۇ  نامازىى شاز قىائەت »:بىى
ى بىلەن ئوقۇغان بولسا نام ى ناماز بولمايدۇ، ئەگەر بىلمەي ئوقۇغان بولسا نامىى ىى

 .دەيدۇ «بۇزۇلمايدۇ، لېكىى قىائىنى قىائەت ھېسابالنمايدۇ

ئىمام ئىبنى ئابدۇلبەر شاز قىائەت بىلەن قۇرئان ئوقۇشنىڭ ۋە شاز قىائەت بىلەن 
 پۈتۈنە دئەمەسلىكىناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ كەينىدە ناماز ئوقۇشنىڭ دۇرۇس 

 . (1)مۇسۇلمانالرنىڭ بىلىككە كەلگەنلىكىنى نەقىل قىلغان

شاز قىائەت ئىكەنلىكىنى ياىك شاز قىائەت بىلەن ئوقۇشنىڭ دۇرۇس »:ئۆلىماالر
ىلىدۇ،  ئەمەسلىكىنى بىلمەي ئوقۇ  سالغان كىشىگە بۇنىڭ خاتا ئىكەنلىىك تەلىم بىر

بولسا، بۇنداق ئوقۇشتىى يانغانغا ئەگەر قايتا ئوقۇغان بولسا ياىك بىلىپ تۇرۇ  ئوقۇغان 
 ، قەدەر قاتتى  جازالىنىدۇ ۋە ئۇىى توسۇشقا قادىر بولغان ھەرقانداق كىشىنىڭ توسۇشر

  .دەيدۇ «چەكلىىسر ۋاجىپ بولىدۇ
 

 برى قرىائەتتى  يەنە برى قرىائەتكە يۆتكىلىشنىڭ ھۆكىم
 

تلەر مەنە جەھەتتىى ئايەبولسا، بىلەن باشلىغان  ئەتقارى  قىائەتنى مەشھۇر بى قىا
. بىىگە باغلىنىشلى  بولغان تەقدىردە، باشلىغان قىائەت بىلەن ئوقۇۋېرىىسر الزىم -بى 

مەنە جەھەتتىى باغلىنىشلى  ئايەتلەر ئاياغالشقاندىن كېيىى يەتتە خىل قىائەتتىى 
ەت شۇ سورۇندا دەسلە  باشلىغان قىائ ئەمما،خالىغان بىىگە يۆتكىلىپ ئوقۇسا مەيىل، 

 .بىلەن ئوقۇۋەرگىنى ياخىسر 
 

 قۇرئانت  سۈرىلەرنىڭ رەت تەرتىتى بويىچە ئوقۇۇ
 

تالالنغان قاراش شۇىك، قۇرئاننى نامازدا بولسۇن ياىك نامازنىڭ سىتىدا »:ئۆلىماالر
، ئاندىن ‹بەقەرە›، ئاندىن ‹فاتىھە›بولسۇن، سۈرىلەرنىڭ رەت تەرتىنى بويىچە ئاۋۋال 

ەك ئوقۇشبويىچە  ...‹ئال ئىمران› ئەگەر »:ھەتتا بەزى شافىئن  ئۆلىمالىى. دەيدۇ «كىر
لْ ﴿ەتتە ئبىىنچى رەك

ُ
  ق

ُ
ُعوذ

َ
اِس  ِبَربِّ  أ ە ەتتئىى ئوقۇغان بولسا، ئىككىنچى رەك﴾النَّ

 . دەيدۇ «ىى باشاليدۇ‹بەقەرە›دىن كېيىى ‹فاتىھە›

ن بى سۈرىنى ئوقۇ  تۈگەتسە ئۇنىڭ كەينىدى:»يەنە بەزى شافىئن  ئۆلىمالىى
                                                           

   .بەت - 278توم،  - 4، «ئەتتەمھىد: »ئىمام ئىبنى ئابدۇلبەر( 1)
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قۇرئان : »بۇنىڭ دەلىىل. دە  قارايدۇ «كېلىدىغان سۈرىنى ئوقۇش مۇستەھە 
 شۇنىڭ ئۈچۈن،. نىڭ ھازىرقىدەك تەرتىپتە رەتلىنىشىدە مەلۇم ھېكمەت بار«كەرىم

ىنىڭ بىىنچى  ، ئىككىنچى « سەجدە» رەكئىتىدەجۈمە كۈىى بامدات نامىى  سۈرىسىنى
ىن« ئىنسان» رەكئىتىدە ، ھېيت نامىى ، « قاف» رەكئىتىدەىڭ بىىنچى سۈرىسىنى سۈرىسىنى

، بامداتنىڭ سۈننىتىنىڭ بىىنچى « قەمەر» رەكئىتىدەئىككىنچى   رەكئىتىدەسۈرىسىنى
، ئىككىنچى « كافىۇن» ، ۋىتىنىڭ بىىنچى « ئىخالس» رەكئىتىدەسۈرىسىنى سۈرىسىنى

، ئىككىنچى « ئەئال» رەكئىتىدە ، ئ« كافىۇن» رەكئىتىدەسۈرىسىنى ۈچىنچى سۈرىسىنى
سۈرىسىنى ئوقۇش دېگەندەك ئايرىم دەلىل « ناس»ۋە « فەلەق»، «ئىخالس» رەكئىتىدە

. كەلگەنلىىدىن باشقا سۈرىلەردە شۇ ھېكمەتكە رىئايە قىلىپ تەرتىپ بىلەن ئوقۇش الزىم
ناۋادا تەرتىپكە خىالپلى  قىلىپ بىەر سۈرىنى ئوقۇ  بولۇ  ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كېلىدىغان 

اي باشقا سۈرە ئوقۇغان بولسا، ياىك بى سۈرىنى ئوقۇ  بولۇ  رەت سۈرىنى ئوقۇم
بۇ . تەرتىپتە ئۇنىڭدىن بۇرۇن كېلىدىغان سۈرىلەرىى ئوقۇغان بولسا، بۇمۇ دۇرۇس

 . ھەقتىمۇ نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلگەن

ىنىڭ بىىنچى   «كەھف» رەكئىتىدەئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بامدات نامىى
، ئىككىنچى   . (1)سۈرىسىنى ئوقۇغان« يۈسۈف» ئىتىدەرەكسۈرىسىنى

نىڭ تەرتىپىگە خىال  ھالدا ئوقۇشنى مەكروھ «قۇرئان كەرىم»بى بۆلۈك ئۆلىماالر 
قۇرئان  »ئىبنى ئەىى داۋۇد ھەسەن رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ  ئەبۇبەكرى. دە  قارىغان

رىۋايەت  ىى رەت تەرتىپكە خىال  ھالدا ئوقۇشنى مەكروھ دە  قارايدىغانلىقىنى «كەرىم
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد : ئۇ يەنە سەھىى سەنەد بىلەن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ. قىلغان

 : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا

  پاالىى كىىسر قۇرئاننى سۈرىنىڭ رەت تەرتىپىگە رىئايە قىلماي تەتۈر –
 :دېيىلگەندە، ئۇ – ئوقۇيدىكەن،

 . (2)دېگەن – ئۇ قەلنى تەتۈر كىىسر ئىكەن،  –

چۈنىك، . ، بى سۈرىنى ئاخىىدىن بېشىغا قارا  ئوقۇشقا قەتئن  بولمايدۇئەمما  
ىلىك ئۇسلۇبلىى ۋە ئايەتلەرنىڭ رەت «قۇرئان كەرىم»بۇنداق ئوقۇغاندا  نىڭ بەزى مۆجىى

ئىبنى ئەىى داۋۇد كاتتا تابىئىى  ئەبۇبەكرى. تەرتىپىدىىك ھېكمەتلەر يوقا  كېتىپ قالىدۇ
اھىم نەخەئن  ۋە ئىمام   مالىك رەھىمەھۇلالھالرنىڭ ئۇنداق ئوقۇشنى يامان ئىىى

« بۇ چوڭ خاتالى : »كۆرىدىغانلىقى ۋە ئىمام مالىكنىڭ ئۇنداق ئوقۇشنى ئەيىبلە 
 . دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان

كىچىك بالىالرغا قۇرئاننىڭ ئاخىىدىىك سۈرىلەردىن بېشىغا قارا  ئۆگىتىش ياخىسر 
                                                           

 .  ھەدىستە رىۋايەت قىلغان - 2710، «ئەلمۇسەننەف: »ئابدۇرراززاق( 1)
توم،  - 7، «مۇسنننننننەننەف»ئىبنى ئەىى شنننننننەيبە  ؛نومۇر  - 7947، «ئەلمۇسنننننننەننەف: »ئابدۇرراززاق( 2)

   .نومۇر - 2111، «ئىمان شاخلىى: »بەيھەقى  ؛بەت - 206
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باشقا كۈنلەردە  -چۈنىك، ئۇ باشقا . قاتارىغا كىمەيدۇئىش، ئۇ قۇرئاننى تەتۈر ئوقۇتۇش 
شۇنداقال بۇ خىل ئۆگىتىش بالىالرنىڭ قۇرئاننى . ئايرىم ئوقۇلىدىغان قىائەتلەردۇر -ئايرىم 

 .ئالالھ ئەڭ ياخشىسىنى بىلگۈچىدۇر. (1)يادلىشىنى قواليالشتۇرىدۇ

 
 غا قاراۋ ئوقۇشنىڭ ئەۋزەللىىك«قۇرئان»

 
غا قاراشنىڭ «قۇرئان»چۈنىك، . ئوقۇش يادقا ئوقۇغاندىن ئەۋزەل غا قارا «قۇرئان»

ت قۇرئانغا قارا  ئوقۇغاندا قۇرئان ئوقۇش ۋە قۇرئانغا قاراشتىى ئىبارە. ئۆزىمۇ بى ئىبادەت
قاتارلى   ئەلغەززالن  بۇ قازى ھۈسەيىى ۋە ئەبۇ ھامىد . ئىكىك ئىبادەت بىلەشكەن بولىدۇ

نىڭ ۋە  . كۆپلىگەن سەلەف ئۆلىمالىىنىڭ قارىشىدۇر  شافىئن  ئۇستازلىىمىى

 ناملى  كىتابىدا كۆپلىگەن ساھابىلەرنىڭ« ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىن» ئەلغەززالن  ئىمام 
، بى كۈنىنىڭمۇ قۇرئانغا ق قۇرئانغا قارىماستىى ئۆتۈ  كېتىشىنى يامان  ارا  ئوقۇيدىغانلىقى

 .(2)كۆرىدىغانلىقىنى نەقىل قىلغان

غا قارا  ئوقۇشنى «قۇرئان»ىى داۋۇد نۇرغۇنلىغان سەلەفلەرنىڭ ئىبنى ئە ئەبۇبەكرى
مەنمۇ بۇ ھەقتە باشقىچە قاراش بارلىقىنى . ئەۋزەل دە  قارايدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

 .بىلمەيمەن

غا قارا  ئوقۇسىمۇ، ‹قۇرئان. ›قۇرئان ئوقۇش شەخسلەرگە قارا  پەرقلىنىدۇ»ناۋادا 
كۇرى ئوخشاش بولغان كىىسر ئۈچۈن قۇرئانغا قارا  يادقا ئوقۇسىمۇ خۇشۇ ۋە تەپەك

يادقا ئوقۇسا قارا  ئوقۇغاندىن تېخىمۇ ياخىسر تەپەككۇر قىلىپ خۇشۇ . ئوقۇش ئەۋزەل
دېيىلسە، بۇمۇ ياخىسر قاراش « بىلەن ئوقۇيااليدىغان كىىسر ئۈچۈن يادقا ئوقۇش ئەۋزەل

رىقىدە پەرقلەندۈرۈ  ھەركەتلىىنىمۇ مۇشۇ تە -سەلەفلەرنىڭ سۆز ۋە ئىش . بوالتنى 
  .چۈشىنىش مۇۋاپىقتەك كۆرۈنىدۇ

                                                           
 .  بەت - 189توم،  - 2، «ئەلمەجمۇ( »1)

قۇرئنننانغنننا قنننارا  ئوقۇشننننننننننننننننىنننڭ پەزىلىنى ھەققىننندە . بەت - 279توم،  - 1، «ئىھينننائۇ ئۇلۇمىنننددىن( »2)
ھەدىسنننننننىدە  - 2025ناملى  كىتابىنىڭ « ئىمان شننننننناخلىى»بەيھەقن  . نۇرغۇن ھەدىسنننننننلەر كەلگەن

قۇرئانغا قارىماي ئوقۇغان : »ر ئەلەيھىسنننننننسننننننناالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغانپەيغەمبە
«.  كىشىگە مىڭ ھەسسە ساۋاب بولىدۇ، قۇرئانغا قارا  ئوقۇغان كىشىگە بولسا يەنە بى قاتلىنىدۇ

غا قارا  ئوقۇشنننننننننىڭ پەزىلىتىنىڭ ‹قۇرئان›قۇرئاننى : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسننننننننسنننننننناالم مۇنداق دېگەن
رىمناي ينادقنا ئوقۇشنننننننننننننننتىى يۇقىى بولۇشر پەرز ننامنازنىنڭ پەزىلىتىنىنڭ نەپلە ننامنازنىڭكىندىن يۇقىى قنا

ئەبۇ ئۇبەيد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسننننننئۇد . بەت - 104، «قۇرئان پەزىلەتلىى«. »بولغىنىغا ئوخشننننننايدۇ
.  ىلغننناندېگەنلىكىنى رىۋايەت ق« قۇرئنننانغنننا قننناراشننننننننننننننننى داۋامالشنننننننننننننننتۇرۇڭالر: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىنننڭ

 .بەت - 104يۇقىىقى كىتاب، 
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توپلىشىپ قۇرئان ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك، جامائەت ئىچىدىىك قۇرئان 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ، تىڭشىغۇچىالرنىڭ، ئۇالرب  قۇرئان ئوقۇۇ ئۈچۈن توپلىغان، 
ىقتۇرغان ۋە تەكلىپ قىلغان كىشىلەرنىڭ پەزىلىت    قۇرئان ئوقۇشقا قرى 

 
ئوچۇق . لىڭىك، توپلىشىپ جامائەت بولۇ  قۇرئان ئوقۇش مۇستەھەپتۇرشۇىى بى

 ھەرىكەتلىى بۇنىڭغا  -نىڭ ئىش ( ئىلگىىىك ۋە كېيىنكىلەر)دەلىللەر، سەلەف ۋە خەلەفلەر 
 . شاھىتتۇر

 ئەبۇ ھۇرەيرە ۋە ئەبۇ سەئىد ئەلخۇدرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالر رىۋايەت قىلغان 
قانداق بى قەۋم ئالالھ : »ەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەنسەھىى ھەدىستە پەيغەمبەر ئ

ئولتۇرىدىكەن، پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ ئەتراپىغا جەم بولىدۇ، ( ياد ئ تىپ)تائاالىى زىكى قىلىپ 
ئۇالرىى ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىنى ئورايدۇ، ئالالھ تائاال ئۇالرغا خاتىجەملىك ئاتا قىلىدۇ ۋە 

ىدۇئۆز ھۇزۇرىدىىك پەرىشتىلەر  بۇ . ( 1)«گە ئۇالردىن مەمنۇن بولغانلىقىنى سۆزلە  بىر
ى    . دېگەن« سەھىى ،ھەسەن: »ھەدىسنى تىمىى

يەنە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇىك، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
بىىگە ( مەسجىدلەردىن)قانداق بى قەۋم ئالالھ تائاالنىڭ ئۆيلىىدىن : »مۇنداق دېگەن

ئۇىى ئۆزئارا ئۆگەنسە، ( قۇرئان ئۈستىدە توختىلىپ)غىلىپ، قۇرئان تىالۋەت قىلىشسا ۋە يى
ئالالھ تائاال ئۇالرغا خاتىجەملىك ئاتا قىلىدۇ، ئۇالرىى ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىنى ئورايدۇ، 

ئالالھ تائاال ھۇزۇرىدىىك پەرىشتىلەرگە  ۋە پەرىشتىلەر ئۇالرنىڭ ئەتراپىغا جەم بولىدۇ 
ىدۇئۇال بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت . (2)«ردىن مەمنۇن بولغانلىقىنى سۆزلە  بىر

ئەبۇ داۋۇدمۇ بۇخارى  بىلەن مۇسلىمنىڭ شەرتىگە ئۇيغۇن سەنەد بىلەن رىۋايەت . قىلغان
 .قىلغان

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : »يەنە مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ
 : بى سورۇنغا كېلىپ ساھابىلىى جەم بولغان

 :ساھابىلەر .دە  سورىدى – ئولتۇرۇپسىلەرغۇ؟ –

ىى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغانلىقى ۋە بىىگە قىلغان –    بىى ئالالھ تائاالنىڭ بىى
 – ،ئۈچۈن ئالالھ تائاالىى ياد ئ تىپ ۋە ھەمد ئ يتىپ ئولتۇرۇپتىمىى  ئىلتىپاتلىى

 :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم . دېيىشنى 

 پەخىلىنىۋاتقانلىقىنى  ىل كېلىپ ماڭا ئالالھ تائاالنىڭ سىلەر بىلەن پەرىشتىلەرگەجىىى  –
                                                           

ى  »ھەدى ؛  - 2700، «مۇسلىم(»1)  .  ھەدى  - 3378، «تىمىى
 .ھەدى  - 1455، «ئەبۇ داۋۇد»ھەدى ؛  - 2699، «مۇسلىم( »2)
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ى  ۋە نەسەئن  . ( 1)«دېدى – ،يەتكۈزدى  بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم، تىمىى
ى  . رىۋايەت قىلغان  .دېگەن« ھەسەن»تىمىى

 . بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىنى كۆ 

ىلىدۇىك، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دارىمن  سەنەدى بىلەن رىۋايەت ق
كىمىك ئالالھنىڭ كىتابىدىن بىەر ئايەت ئاڭلىسا، ئۇ ئايەت ئۇ كىىسر ئۈچۈن نۇر : »دەيدۇ
 . (2)«بولىدۇ

ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ : »ئىبنى ئەىى داۋۇد مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ ئەبۇبەكرى
، ئۇالرنىڭ ھەممىىس تەڭ ئوقۇيتنى  بى تو  كىشىلەرگە قۇرئاندىن دەرس ەتنى  «. بىر

 ئىبنى ئەىى داۋۇد يەنە يىغىلىپ قۇرئان ئوقۇشنىڭ پەزىلىنى ھەققىدە ئەبۇبەكرى
 سەلەف ۋە خەلەفلەرنىڭ پەزىلەتلىك كىشىلىىدىن ۋە ئىلگىىىك قازىالردىن نۇرغۇن

 .رىۋايەتلەرىى كەلتۈرگەن

 دىمەشى : يلەن مۇنداق دەيدۇەئىكك ھەسسان ئىبنى ئەتىييە بىلەن ئىمام ئەۋزائن  
مەسجىدىدە تۇنچى بولۇ  توپلۇشۇ  قۇرئان ئوقۇشنى پەيدا قىلغان كىىسر ھىشام ئىبنى 

 . (3)قە ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننىڭ ي نىغا كەلگەن ئىدىدىمەشىقئىسمائىلدۇر، ئۇ 

ىڭ ئىبنى ئەىى داۋۇد رىۋايەت قىلغان دەھھاك ئىبنى ئابدۇرراھمانن ئەبۇبەكرى 
 سەەلللالھۇمەن رەسۇلۇلالھ : »يىغىلىپ قۇرئان ئوقۇشنى ئىنكار قىلىپ

ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىى بىلەن كۆرۈشكەن، ئۇالرنىڭ ھېچبىىنىڭ بۇنداق 
مەن : »دېگەنلىىك ۋە ئىبنى ۋەھبنىڭ (4)«قىلغانلىقىنى ئاڭالپمۇ، كۆرۈپمۇ باقمىغان

  سۈرىنى ئوقۇ  تاماملىغانلىقىنى تابىئىنالرنىڭ ھەممىىس يىغىلىپ بى : مالىكقا
 كۆرگەنمىدىڭ؟ دېسەم، ئۇ ئۇنداق ئوقۇشنى ئىنكار قىلدى ۋە ئۇنداق ئوقۇشنى 

ىپ تىڭشىتاتنى : ›ئەيىبلە  ، پەقەت بىى يەنە بىىگە ئوقۇ  بىر ‹ ئۇالر ئۇنداق قىلمايتنى
 -دېگەنلىكىگە كەلسەك، ئۇالرنىڭ بۇ ئىنكارى سەلەف ۋە خەلەفلەرنىڭ ئىش « دېدى

لىىغا ۋە دەلىللەرنىڭ تەقەززاسىغا زىت بولغانلىقى ئۈچۈن ئ تىبارغا ئېلىنمايدۇ بىى . ئىى
. ئىلگىى بايان قىلغان يىغىلىپ قۇرئان ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك كۈچلۈك قاراشتۇر

، يىغىلىپ قۇرئان ئوقۇشنىڭ شەرتلىى بار، بىى بۇ شەرتلەرىى ئىلگىى سۆزلە   لېكىى
  .ئالالھ ئەڭ ياخشىسىنى بىلگۈچىدۇر. رگە رىئايە قىلىش الزىمشۇ شەرتلە. (5)ئۆتتۇق

                                                           
ى  »ھەدى ؛  - 2701، «مۇسلىم( »1)  .ھەدى  - 3379، «تىمىى
 .ھەدى  - 3410، «دارىمن  ( »2)
 .  بەت - 282توم،  - 2، «ئىبنى ئەساكى تارىخن  ( »3)
 بەت - 284توم،  - 2، «ئىبنى ئەساكى تارىخن  ( »4)
بىپەرۋا قنننارىيالر سننننننننننننننننادىر قىلىننندىغنننان بەزى سنننننننننننننەۋەنلىكلەردىن سنننننننننننننننناقلىنىش »بۇ كىتنننابتنننا يۇقىىننندا ئۆتكەن ( 5)

 .دېگەن بابقا قاراڭ« توغرىسىدا
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كىشىلەرىى قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن توپلىغانالرنىڭ پەزىلىنى ھەققىدە نۇرغۇن   ئەمما،
ياخشىلىققا : »مەسىلەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن. ھەدىسلەر كەلگەن

 .( 1)«خشاش ساۋاب بولىدۇباشال  قويغۇچىغا شۇ ياخشىلىقنى قىلغان كىشىگە ئو 
ئالالھنىڭ سەن ئارقىلى  بىەر كىشىنى : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دېگەن

ىل تۆگىلەردىنمۇ ياخشىدۇر ئالالھ تائاالمۇ مۇنداق . (2)«ھىدايەت قىلىىسر سەن ئۈچۈن قىى
ْقَوىٰ ﴿: دېگەن ِّ َوالتَّ ىىِ

ْ
 قاى  ۋە تەقۋالىق﴾ يەىى ﴿ئۆزئارا ياخشىلَوَتَعاَوُنوا َعىَل ال

ىك، بۇنىڭغا كۈچ چىقارغان كىشىلەرنىڭ ئەجرى .(2: مائىدە)ياردەملىشىڭالر﴾  شەكسىى
 .ھەقىقەتەن چوڭدۇر

 
 قۇرئانت  ئايالندۇرۇۋ ئوقۇۇ

 
بى تو  كىشىلەرنىڭ يىغىلىپ بى كىىسر قۇرئاننىڭ  :ئايالندۇرۇ  ئوقۇش دېگىنىمىى 

بۆلىكىنى ئوقۇ  توختىسا، يەنە بى كىشىنىڭ ئوندىن بىى ياىك بى پارە دېگەندەك مەلۇم 
، كېيىنكىسىنىڭ يەنە ئالدىدىىك كىىسر  توختىغان يەردىن داۋامالشتۇرۇ  ئوقۇشر

. بۇ دۇرۇس، ياخىسر ئىشتۇر. توختىغان يەردىن داۋامالشتۇرۇ  ئوقۇشىنى كۆرسىتىدۇ
 .دە  جاۋاب بەرگەن ،ئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھ بۇ ھەقتە سورالغاندا، مەيىل

 
 قۇرئانت  ئۈنلۈك ئاۋازدا ئوقۇۇ

 
ىشكە تېگىشلىك مۇھىم تېمىدۇر  .بۇ ئەھمىيەت بىر

ئاۋازدا ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك ھەققىدە  مەلۇم بولغايىك، قۇرئاننى ئۈنلۈك
ئىچىدە، . ۋە باشقا ھەدى  كىتابلىىدا نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلگەن« سەھىھۇل بۇخارى  »

بىى بۇ .  ھەققىدىمۇ نۇرغۇن دەلىللەر كەلگەنپەس ئاۋازدا ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك
 .دەلىللەرنىڭ ئاز بى قىسمىنى ئەسىل مەنبەسىنى كۆرسەتكەن ئاساستا سۆزلە  ئۆتىمىى 

بۇ ھەقتىىك خىلمۇخىل ھەدى  ۋە : »قاتارلى  ئۆلىماالر ئ يتىدۇ ئەلغەززالن  ئىمام  
لىىنى جەملەشنىڭ يوىل شۇىك، پەس ئاۋا -ساھابىلەرنىڭ ئىش  زدا ئوقۇش رىيادىن يىاق، ئىى
، ئەگەر رىيادىن  شۇنىڭ ئۈچۈن، رىيادىن ئەنسىىگەن كىىسر پەس ئاۋازدا ئوقۇغىنى ياخىسر

چۈنىك، ئۇىى باشقىالر ئاڭالش ئارقىلى  . ئەنسىىمىسە ئۈنلۈك ئاۋازدا ئوقۇشر ئەۋزەل
 ئەمەلمۇ كۆپرەك بولىدۇ، باشقىالرغىمۇ ھەم پايدىىس ي تىدۇ، ئۆتۈملۈك مەنپەئەت

ئۈنلۈك ئوقۇش ئوقۇغۇچىنىڭ قەلبىنى ئويغىتىدۇ، . ئۆتۈمسىى مەنپەئەتتىى ئەۋزەلدۇر
قۇرئاننى . زېننھنىنى ئوقۇغان ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى تەپەككۇر قىلىشقا مەركەزلەشتۈرىدۇ

باشقا بىخۇد . پۈتۈن دىققىنى بىلەن تىڭشايدۇ، ئۇيقۇىى قاچۇرىدۇ، تېخىمۇ ت تىكلەشتۈرىدۇ
                                                           

ى  » ؛ھەدى  - 219، «تالالنما ھەدىسلەر: »مەقدىسن  ( 1)  .ھەدى  - 2670، «تىمىى
 .ھەدى  - 2406، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 2942، «بۇخارى  ( »2)
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مۇشۇ نىيەتلەردىن بىەرسىنى . ىشىلەرىى ئويغىتىدۇ ۋە روھالندۇرىدۇۋە ئۇخالۋاتقان ك
كۆڭلىگە پۈكسە ئۈنلۈك ئوقۇش ئەۋزەل، ئەگەر ھەممىسىنى نىيەت قىلسا ھەسسىلە  

ىشىدۇ مانا بۇ . (1)«بىى قۇرئانغا قارا  ئوقۇش ئەۋزەل دەيمىى  شۇنىڭ ئۈچۈن،. ئەجىگە ئىر
  .مەسىلىنىڭ ھۆكمىدۇر

ەر ناھايىنى كۆ  بولۇ ، مەن بى قىسمىغا ئىشارە قىلىپ بۇ ھەقتىىك ھەدىسل
 . ئۆتمەكچىمەن

مەن پەيغەمبەر : سەھىى ھەدىستە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ
ئالالھ ھېچ نەرسىگە قۇرئاننى يېقىملى  ئاۋاز بىلەن ئۈنلۈك ئوقۇغان : »ئەلەيھىسساالمنىڭ

. (2) دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم« سېلىپ باقمىدىپەيغەمبەرگە قۇالق سالغاندەك قۇالق 
 ئىمام بۇخارى  ۋە مۇسلىمالر رىۋايەت قىلغان

 .بۇىى

دېگەنلىك ئالالھنىڭ رازى بولغانلىقى ۋە قوبۇل قىلغانلىقىغا « ئالالھ قۇالق سالدى» 
 . ئىشارەتتۇر

 ريەنە ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىدۇىك، پەيغەمبە 
ىلگەن چىايلى  ئاۋازالردىن بى : »ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا ساڭىمۇ داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا بىر
ىلگەن ئىكەن  .بۇ ھەدىسنى بۇخارى  ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. دېگەن« ئاۋاز بىر

ناۋادا تۈنۈگۈن كەچ س نىڭ : »مۇسلىمنىڭ يەنە بى رىۋايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
بۇ ھەدىسنى ئىمام . ( 3)دېگەن...« ئاڭالۋاتقان چېغىمدا مېنى كۆرگەن بولساڭقىائىتىڭنى 

 .مۇسلىم يەنە بۇرەيدە ئىبنى ئەلھۇسەيب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىنمۇ رىۋايەت قىلغان

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : فەزالە ئىبنى ئۇبەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ
يلى  ئاۋاز بىلەن ئوقۇغان كىشىگە خوجايىى نەغمىچى ئالالھ قۇرئاننى چىا: »مۇنداق دېگەن

بۇ ھەدىسنى ئىبنى ماجە رىۋايەت . (4)«دېدىكىگە قۇالق سالغاندىنمۇ بەكرەك قۇالق سالىدۇ
 .قىلغان

مەن : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەنە
 ەن، گەرچە مەن ئۇالرنىڭ كۈندۈزىئەشئەرىيلەرنىڭ كېچىدىىك ئاۋازىنى تونۇۋاالاليم

چۈشكەن ئورۇنلىىنى كۆرمىسەممۇ، كېچىىس قۇرئان ئوقۇشلىىدىن تۇرۇۋاتقان جايىنى 
 .بۇ ھەدىسنى بۇخارى  ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان .، دەيدۇ(5)دېگەن «بىلىۋالىمەن

بىلەن قۇرئاننى ئاۋازىڭالر : »مۇنداق دېگەن ما ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرائن 
                                                           

 .  بەت - 279توم،  - 1، «ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىن( »1)
 .ھەدى  - 792، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 7544، «بۇخارى  » (2)
 .ھەدى  - 793، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5048، «بۇخارى  ( »3)
 .  ھەدى  - 1340، «ئىبنى ماجە( »4)
 .ھەدى  - 2499، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 4232، «ارى  بۇخ( »5)
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 .بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد، نەسەئن  ۋە باشقىالر رىۋايەت قىلغان. (1)«زىننەتلەڭالر

ئەىل : داۋۇد ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى 
: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەسجىدتە قۇرئان ئوقۇۋاتقان كىشىلەرنىڭ جاراڭلى  ئاۋازلىىنى ئاڭال 

ا خۇشاللى  يار بولسۇن، ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەڭ ياخىسر كۆرىدىغان ئۇالرغ»
  .(2)دېگەن« كىشىلەر ئىدى

قۇرئاننى ئۈنلۈك ئاۋازدا ئوقۇشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى ئىسپاتاليدىغان نۇرغۇن ھەدىسلەر 
 ھەرىكەتلىىنى سانا  تۈگەتكىىل -بۇ ھەقتىىك ساھابە ۋە تابىئىنالرنىڭ سۆز ۋە ئىش . بار

 .بۇىى دە  يۈرمىسەكمۇ ھەممە كىشىگە مەشھۇردۇر. بولمايدۇ

بۇالرنىڭ ھەممىىس رىيا ۋە مەغرۇرلۇق قاتارلى  ناچار ئىللەتلەر بىلەن سۈپەتلىنىپ 
ىغا  ، رەزىللىكلەرگە چۈشۈ  قېلىشتىى خاتىجەم بوالاليدىغان، باشقىالرنىڭ نامىى قېلىشتىى

 . دەخىل قىلمايدىغان كىشىلەرگە قارىتىلغان

بۇ ھەقتە بى قىسىم سەلەفلەرنىڭ بىى يۇقىىدا بايان قىلغان ئىشالردىن ساقلىنىش  
مىسالغا ئالساق، ئەئمەش مۇنداق . ئۈچۈن ئىچىدە ئوقۇشنى تاللىغانلىقىمۇ نەقىل قىلىنغان

اھىمنىڭ: »دەيدۇ بى كىىسر . ي نىغا كىسەم، ئۇ قۇرئان ئوقۇۋاتقانىكەن (نەخەئن  ) ئىىى
مېنى داۋاملى  قۇرئان : ›رىۋىدى، ئۇ قۇرئاننى يۆگە  قويدى ۋەكىىشكە رۇخسەت سو 

 . (3)«دېدى‹ ئوقۇيدىكەن دە  ئويال  قالمىسۇن

 ۋەسەەللمنىڭ ئەلەيب سەەلللالھۇرەسۇلۇلالھ : »ئەبۇلئالىيە مۇنداق دەيدۇ
مەن بۈگۈن كېچە مۇنچىلىك قۇرئان ›:ساھابىلىى بىلەن ئولتۇرغانىدىم، بى كىىسر 

 ‹نېسىۋەڭدۇر بۇ س نىڭ ئوقۇغان قۇرئانىڭدىن ئالغان: ›ن ئىدى، ئۇالردېگە ‹ئوقۇدۇم
 «.دېدى

ئۇقبە ئىبنى ئامى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنۇ ھەدىىس ئۇالر ئۈچۈن دەلىل بوالاليدۇ، 
: مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم: ئۇ مۇنداق دەيدۇ

كىىسر ئاشكارا سەدىقە قىلغان كىشىگە ئوخشايدۇ، پەس ئاۋازدا   قۇرئاننى ئۈنلۈك ئوقۇغان»
بۇ ھەدىسنى ئەبۇ «. ئوقۇغان كىىسر بولسا يوشۇرۇن سەدىقە قىلغان كىشىگە ئوخشايدۇ

ى   ى  رىۋايەت قىلغان، تىمىى  . (4)دېگەن« ھەسەن ھەدى »داۋۇد، نەسەئن  ۋە تىمىى

ى  مۇنداق دەيدۇ س ئاۋازدا ئوقۇش ئۈنلۈك ئاۋازدا بۇ دېگەنلىك قۇرئاننى پە: »تىمىى
سەدىقىدىن  چۈنىك، يوشۇرۇن سەدىقە ئاشكارا. ئوقۇشتىى ئەۋزەل دېگەنلىكتۇر

 كىىسر مەخپن  ئەمەل›:ئەھىل ئىلىملەر بۇىى : »ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ«. ئەۋزەل
                                                           

 .ھەدى  - 283توم،  - 4، «ئەھمەد ۇمۇسنەد» ؛ھەدى  - 1468، «ئەبۇ داۋۇد( »1)
 .ھەدى  - 7304، «ئەلئەۋسەت»تەبەرانن  ( 2)
 .ھەدى  - 380، «قۇرئان پەزىلەتلىى» ؛ھەدى  - 212، «ئەززۇھد: »ئىمام ئەھمەد( 3)
ى  » ؛ھەدى  - 1333، «ئەبۇ داۋۇد( »4)  .ھەدى  - 291، «تىمىى
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ئىبادەتنى مەخپن  قىلغان  -چۈنىك ئەمەل . قىلغاندا مەغرۇرلۇقتىى ئەمىى بوالاليدۇ
 ئەنسىىگەندەك مەغرۇرلۇققا چۈشۈ  كېتىشىدىن ئاشكارا قىلغان كىشىدىنكىشىنىڭ 

 «. دە  چۈشەندۈرىدۇ ‹ئەنسىىمىسەكمۇ بولىدۇ

مېنىڭچە، بۇالرنىڭ ھەممىىس بۇ پاراگرافنىڭ بېشىدا بايان قىلىنغان تەپسىالت بىلەن 
 سەۋەبلىك بەزى قۇرئاننى ئۈنلۈك ئوقۇغانلى »بىى بۇ پاراگرافنىڭ بېشىدا . بىدەكلىككە ئىگە

يامان ئىشالرغا چۈشۈ  قېلىشتىى ئەنسىىسە، مەخپن  ئوقۇيدۇ، ئەگەر ئەنسىىمىسە، 
ئەگەر توپلۇشۇ  جامائەت بىلەن قۇرئان . دېگەنىدۇق« ئۈنلۈك ئوقۇش مۇستەھە 

ئوقۇغان بولسا باشقىالرغىمۇ نە  يىتىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۈنلۈك ئوقۇش تېخىمۇ 
ئالالھ ئەڭ  .ئىلگىى بايان قىلغان دەلىللىىمىى ھەم شاھىتتۇر بۇنىڭغا . مۇستەھە  بولىدۇ

 .ياخشىسىنى بىلگۈچىدۇر
  

 قۇرئانت  چرىايلىئ ئاۋازدا ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك
 

ساھابە ۋە تابىئىنالردىن باشال  ئۇالردىن كېيىنىك ھەرقايىس يۇرت ئۆلىمالىى ۋە 
مۇستەھەپلىكىدە اۋازدا ئوقۇشنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ يولباشچىلىى قۇرئاننى چىايلى  ئ

ھەرىكەتلىى ئىنتايىى مەشھۇر،  -ئۇالرنىڭ بۇ ھەقتىىك سۆز ۋە ئىش . بىلىككە كەلگەن
 .بۇىى ئايرىم نەقىل قىلىپ ئولتۇرۇشنىڭ ئورىى يوق

ر قۇرئاننى ئاۋازىڭال»بىى ئالدىنقى پاراگرافتا  .مەلۇمھەممىگە بۇ ھەقتىىك ھەدىسلەرمۇ 
ىلگەن چىايلى  ئاۋازالردىن بى »، «ربىلەن زىننەتلەڭال  ساڭىمۇ داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا بىر

ىلگەن ئىكەن ئالالھ قۇرئاننى چىايلى  ئاۋاز بىلەن ئوقۇغان كىشىگە »ۋە « ئاۋاز بىر
دېگەن « خوجايىى نەغمىچى دېدىكىگە قۇالق سالغاندىنمۇ بەكرەك قۇالق سالىدۇ

 . ھەدىسلىىنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق

توغرىسىدا دېگەن پاراگرافتا ئابدۇلالھ ئىبنى « ئوقۇش رئاننى تەرتىل بىلەنقۇ »بىى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالدىرىماي، ئۈنلۈك »نىڭ مامۇغەففەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

 .دېگەن ھەدىسىنى ھەم سۆزلە  ئۆتكەن ئىدۇق« قىائەت قىلدى

 ۇالر پەيغەمبەرئىبنى ئەىى ۋەققاس ۋە ئەبۇ لۇبابە رەزىيەلالھۇ ئەنھ سەئد  
قۇرئاننى چىايلى  ئاۋازدا : »ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ

دىن ئەمەس  بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ئىكىك ھەسەن. ( 1)«ئوقۇمىغان كىىسر بىى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ سەنەدىدە  سەئد دەرىجىسىدىىك سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلغان، 

 ە تەسى يەتكۈزمەيدىغان دەرىجىدە ئازراق قاراشھەدىسنىڭ ھەسەنلىكىگ
 .ئوخشاشماسلىقى بار

                                                           
 .  ھەدىسلەر - 1470، - 1469، «ئەبۇ داۋۇد( »1)
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مەن پەيغەمبەر : »مۇنداق دەيدۇ ما ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بەرائن  
ىدا   سۈرىسىنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغان، مەن‹ تىى ›ئەلەيھىسساالمنىڭ خۇپتەن نامىى

بۇ ھەدىسنى  .( 1)«رۈ  باقمىدىمرەسۇلۇلالھتىنمۇ ئاۋازى چىايلى  بىەر كىشىنى كۆ 
 .بۇخارى  ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان

 ئوقۇش بەك سوزۇلۇ  قىائەت دائىىسىدىن چىقىپ كەتمىسىال»:ئۆلىماالر
قۇرئاننى چىايلى  ئاۋاز بىلەن ئوقۇش مۇستەھە  بولىدۇ، ئەگەر بەك سوزۇ  ھەر  

  .ندېگە «قوشۇ  قويسا ياىك ھەر  چۈشۈرۈ  قويسا ھارام بولىدۇ

ئاھاڭغا سېلىپ ئوقۇش مەسىلىسىدە ئىمام شافىئن  رەھىمەھۇلالھ بى 
 .دېگەن «مەكروھ ئەمەس»:دېسە، يەنە بى ئورۇندا «مەكروھ»:ئورۇندا

بۇ مەسىلىدە ئىكىك خىل قاراش يوق، بەلىك بۇ مەسىلە »:ئۇستازلىىمىى شافىئن   
اھالشقا  ەتسە مەكروھ، ، ئەگەر بەك سوزۇ  ئوقۇ  چەكتىى ئېشىپ كموھتاجئىى

 .دېگەن «ئۇنداق بولمىسا مەكروھ ئەمەس

ناخشا : »ناملى  كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ« ئەلھاۋى  »ماۋەردى  ئۆزىنىڭ  ( 2)قازىكاالن
( زەۋەر دېگەندەك -زىر )ئاھاڭىدا قىائەت قىلىش، قۇرئان كەلىمىلىىگە خالىغان نەرسە 

ان جايالرىى سوزماسلى  ياىك لەرىى كىگۈزۈش ياىك چىقىىۋېتىش، سوزۇ  ئوقۇلىدىغ
سوزمايدىغان ئورۇنالرىى سوزۇش، بەزى كەلىمىلەر چىقماي قالىدىغان ياىك مەنىىس 
ئۆزگىىپ كېتىدىغان دەرىجىدە بەك سوزۇ  ئوقۇشالر ئارقىلى  قۇرئان كەلىمىلىىنى ئۆز 

قىپ قۇرۇلمىسىدىن چىقىىۋېتىش قاتارلىقالر ھارام، بۇنداق ئوقۇغۇچى توغرا يولدىن چى
كەتكەن بولىدۇ، ئاڭلىغۇچىمۇ گۇناھكار بولىدۇ، چۈنىك ئۇ قۇرئاننىڭ تۈز، داغدام يولىدىن 

: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ . بۈگرى يولالرغا كىىپ كەتكەن بولىدۇ -چىقىپ ئەگرى 
َ ۪ذي ِعَوج   ْ رى 

َ
ْرٰانًا َعَرِبياًّ غ

ُ
 .(28: ەرزۇم)﴾قۇرئان ئەرەبچىدۇر، ئەگرىلىكتىى خالىيدۇريەىى ﴿ ﴾﴿ق

دانىمۇدانە ئوقۇشقا  ئەگەر ئاھاڭ قۇرئان كەلىمىلىىنى ئۆزگەرتىۋەتمىسە ۋە تەرتىل بىلەن
چۈنىك، قارى ئاھاڭغا سېلىپ ئوقۇش ئارقىلى  قۇرئاننى . دەخىل يەتكۈزمىسە مۇباھتۇر

 .(3)مانا بۇ قازىكاالننىڭ سۆزى«. تېخىمۇ چىايلى  ئوقۇغان بولىدۇ

 ەن قۇرئان ئوقۇش بەزى نادان، جاھىل شۇنداقالھارام قىلىنغان ئاھاڭ بىل
يىغىلىشالردا ۋە ئۆلۈم پەتىلىىدە قۇرئان ئوقۇيدىغان، ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان ئەخمەق 

. بۇ ئوچۇق ھارام قىلىنغان بىدئەتتۇر. كىشىلەر گىىپتار بولۇۋاتقان چوڭ مۇسىبەتتۇر
توسۇشقا قادىر تۇرۇ  ئىمام ماۋەردى  دېگەندەك بۇىى ئاڭلىغۇچىمۇ، يوقىتىشقا ۋە 

مەن بۇ بىدئەتنى يوقىتىشقا خېىل . يوقاتمىغان ۋە توسمىغان كىشىمۇ گۇناھكار بولىدۇ
ئالالھ بۇ بىدئەتنى يوقىتىش قولىدىن كېلىدىغان كىشىلەرىى بۇ بىدئەتنى . تىىشىپ باقتىم

                                                           
 .ھەدىسلەر - 464ۋە  - 177، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 769، «بۇخارى  ( »1)
 .باش قازى( 2)
 .بەتلەر - 214، - 213توم،  - 21، «ئەلھاۋى  ( »3)
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 .يوقىتىشقا مۇۋەپپەق قىلغاي ۋە ئۇ كىشىلەرىى ئۆز پاناھىدا ساقلىغاي

قايىس : »دېگەن كىتابتا مۇنداق دەيدۇ« مۇختەسەرۇل مۇزەنن  »ىئن  ئىمام شاف 
 مەن ئەڭ ياخىسر كۆرىدىغان. شتۈرسە بولىدۇەللشەكىلدە بولسۇن، ئاۋازىى گۈزە

 .(1)«قىائەت نورمال سۈرئەتتە، غەمكىى ئاۋازدا ئوقۇلغان قىائەتتۇر

، تۈز ئوقۇشتۇر« نورمال سۈرئەت»بۇ يەردىىك   كىى ئاۋازدا غەم. بەك سوزماستىى
ئىبنى ئەىى داۋۇد ئۆز  ئەبۇبەكرى. ئوقۇش دېگەنلىك تەسىلىك ئوقۇش دېگەنلىكتۇر

ْمُس سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلىشىچە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ا الشَّ
َ
﴿ِإذ

َرْت﴾  . (2)ىى مەرسىيە ئوقۇغاندەك غەمكىى ئاۋازدا ئوقۇغانُكوِّ

 ئەىى داۋۇد» 
: ئىبنى ئەىى مۇلەيكە رەھىمەھۇلالھقا: لگەنتا مۇنداق كە«سۈنەىى

قولىدىن : »دېيىلگەن ئىدى، ئۇ« ئەگەر ئاۋازى چىايلى  بولمىسا قانداق قىلىدۇ؟»
 .(3)دە  جاۋاب بەردى« كېلىشىچە چىايلى  ئوقۇشقا تىىشىدۇ

 
 ئاۋازى چرىايلىئ كىشىلەرب  قرىائەت قىلدۇرۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك

 
  بۇ بىلىككە. ى چىايلى  قارىيالرغا قۇرئان ئوقۇتۇ  تىڭشايتنى سالىھالر ئاۋاز  -سەلەف  

الر ۋە ئالالھنىڭ سالىى بەندىلىىنىڭ گۇيئىبادەتشۇنداقال . كېلىنگەن مۇستەھە  ئىشتۇر
مدىن سەھىى ھالەتتە  ەللئەلەيب ۋەسە سەەلللالھۇ رەسۇلۇلالھ ۋە يەنە . ئادىتىدۇر 

 .كەلگەن سۈننەتتۇر

 :بنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇئابدۇلالھ ئىمەسىلەن،  
 :مەللئەلەيب ۋەسە سەەلللالھۇ رەسۇلۇلالھ »

 :مەن. دېدى – ،ماڭا قۇرئان ئوقۇ  بەرگىى   –

 قۇرئان سىلىگە چۈشكەن تۇرسا يەنە سىلىگە ئوقۇ ! ىى رەسۇلۇلالھ –
ەمدىمەن؟  :رەسۇلۇلالھ. دېدىم – !بىر

مەن ئۇنىڭغا . دېدى – ، ياخىسر كۆرىمەنمەن قۇرئاننى باشقىالردىن ئاڭالشنى  –
ىپ ‹ نىسا› َكْيَف ﴿سۈرىسىنى ئوقۇ  بىر

َ
ا  ف

َ
ة  ِبَشِهيد   ِجْئَنا  ِإذ مَّ

ُ
ِبَك  َوِجْئَنا ِمن ُكلِّ أ

ِء َشِهيًدا
َ
ُؤَّل ٰـَ ﴿)ىى مۇھەممەد!( بىى ھەربى ئۈممەتتىى بى يەىى  ﴾َعََلَٰ َه

مىتىڭگە گۇۋاھچى پەيغەمبەرىى گۇۋاھچى قىلىپ كەلتۈرگەن ۋە س نىمۇ ئۈم
دا، ئەھۋال قانداق بوالر؟ دېگەن ئايەتكە  (41: نىسا)﴾قىلىپ كەلتۈرگەن چېغىمىى

                                                           
   .بەت - 311، «مۇختەسەرۇل مۇزەنن  ( »1)
بەتتە ئەبۇ داۋۇدقننننا مەنسننننننننننننننۇ  قىلغننننان ۋە  - 70توم،  - 9، «فەتھۇل بننننارى  : » ھەجەرھننننافىى ئىبنى ( 2)

 .ھەسەن دە  باھا بەرگەن
 .  ھەدى  - 1471، «ئەبۇ داۋۇد( »3)



103

ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

 :كەلگەندە، ئۇ

. (1)«قارىسام، ئۇنىڭ كۆزلىىدىن تارامال  ياش تۆكۈلۈۋېتىپتۇ. دېدى – !توختا  –
 . بۇ ھەدىسنى بۇخارى  ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان

ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ەنەدلىى بىلەن ئىمام دارىمن  ۋە باشقىالر ئۆز س
ىى : »رىۋايەت قىلغانىك، ئۇ ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا بىىگە رەبيىمىى

ەتنى « ئەسلەتكىى   . (2)دېسە، ئەبۇ مۇسا ئۇنىڭغا قۇرئان ئوقۇ  بىر

لىى ناھايىنى كۆ  ۋە مەشھۇردۇر -بۇ ھەقتىىك سەلەفلەرنىڭ ئىش  نۇرغۇن . ئىى
ىى كىشىلەر ئۆزلىى قۇرئان ئوقۇتقان كىشىلەرنىڭ قىائىتىدىن تەسىلىنىپ قازا سال

 . ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. قىلغان

بەزى ئۆلىماالر ھەدى  ئۆگىنىش سورۇنىنىڭ ئاۋازى چىايلى  قارىنىڭ مەلۇم 
 . ئاخىلىشىشىنى مۇستەھە  دە  قارىغانۋە مىقداردىىك قىائىنى بىلەن باشلىنىىسر 

، ئالالھتىى  قارى  كىىسر بۇنداق سورۇنالردا سورۇنغا ماس، مۇۋاپى  قىائەت قىلىىسر
ىلمەسلىك، ئاخىەتكە تەرغىب قىلىش،  قورقۇش، ئالالھتىى ئۈمىد قىلىش، دۇنياغا بىر

نەسىھەتلەرىى ئۆز  -ئاخىەتكە تەييار تۇرۇش ۋە ئېسىل ئەخالققا ئۈندەش قاتارلى  ۋەز 
 . قىائەت قىلىىسر الزىمئىچىگە ئالغان ئايەتلەرىى 

 
 قرىائەتت  باشلىغان ۋە توختاتقاندا مەنىسىت  ئاساس قىلىش

 
 قۇرئان ئوقۇغۇچى قىائەتنى سۈرىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدىن باشلىغاندا ياىك سۈرە
ئاخىالشماستىى توختاتقاندا، مەنە جەھەتتىى باغلىنىشلى  ئايەتلەرنىڭ بېشىدىن 

 بەت، پارىالرغا ۋە ەر ئاخىالشقاندا ئاندىن توختىىسر باشلىىسر ھەم باغلىنىشلى  ئايەتل
چۈنىك، بەت، پارىالر مەنە جەھەتتىى باغلىنىشلى  ئايەتلەرنىڭ . ئېسىلىۋالماسلىقى الزىم

ُمْحَصَناُت ﴿مەسىلەن، . ئوتتۇرىدا كېلىپ قېلىىسر مۇمكىى 
ْ
َساءِ  ِمَن  َوال ، (پارە -5، 24: نىسا)﴾النِّ

ْفِشي ﴿
َ
ُئ ن َبرِّ

ُ
ْوِمهِ ﴿ ،(پارە -13، 53: ۇفيۇس)﴾َوَما أ

َ
َما َكاَن َجَواَب ق

َ
 َوَمن﴿ ،(پارە -20، 56: نەمل)﴾ف

نِه َوَرُسوِلهِ  ِمنُكنَّ  َيْقُنْە 
َّ
َنا  َوَما ﴿ ،(پارە -22، 31: ئەھزاب)﴾ِلل

ْ
نَزل
َ
ْوِمهِ  َعََلَٰ  أ

َ
َن ُجند   ِمن َبْعِدەِ  ِمن ق  مِّ

َماءِ  ْيهِ ﴿، (پارە -23، 28: ياسىى )﴾السَّ
َ
ُم  ُيَردُّ  ِإل

ْ
اَعةِ  ِعل َئاُت ، (پارە -25، 47: فۇسسىلەت)﴾السَّ ُهْم َسيِّ

َ
﴿َوَبَدا ل

وا﴾
ُ
وَن ﴿، (پارە - 26، 33: جاسىيە)َما َعِمل

ُ
ُمْرَسل

ْ
َها ال يُّ

َ
َما َخْطُبُكْم أ

َ
اَل ف

َ
دېگەن  (پارە -27، 31: زارىئات)﴾ق

. ىن باشلىنىدۇبىىگە باغلىنىشلى  ئايەتلەرنىڭ ئوتتۇرىسىد -پارىلەر مەنە جەھەتتىى بى 
بلەر بىىگە باغلىنىشلى  ئايەتلەرنىڭ  -مۇ مەنە جەھەتتىى بى ( 3)شۇنىڭدەك بەزى ھىى

                                                           
 .  ھەدى  - 800، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 4582، «بۇخارى  ( »1)
، «ئەلمۇسننننننننننننەننەف: »اقئابدۇررازز . بەت - 163، «قۇرئان پەزىلەتلىى» ؛ھەدى  - 3536، «دارىمن  »( 2)

   .نومۇر - 4180
ب تۆت رۇبئىغا بۆلۈنىدۇ  60قۇرئان جەمئن  ( 3) بقا، ھەربى ھىى بقا بۆلۈنىدۇ، يەىى ھەربى پارە ئىكىك ھىى  .ت –ھىى
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ُكُروا ﴿مەسىلەن، . ئوتتۇرىسىدىن باشلىنىدۇ
ْ
نهَ  َواذ

َّ
ي  الل ِ

ام   ف 
يَّ
َ
ْعُدوَدات   أ ُقْل ﴿، (203:بەقەرە)﴾مَّ

ِلُكْم  ن َذٰ ٍ مِّ
ْ ُئُكم ِبَخى  ُؤَنيِّ

َ
بلەر ەن دېگ (1( )15:ئال ئىمران)﴾أ  .ئوخشاشگە ھىى

. قىائەتنى بۇنداق ئورۇنالردىن باشلىماسلى  ۋە بۇنداق ئورۇنالردا توختاتماسلى  الزىم
 قارى   .چۈنىك، بۇالر ئىلگىىىك ئايەتلەرگە باغلىنىشلىقتۇر

قائىدىلەرگە  - ئەدەبسىى بۇ ! ىى
يالرنىڭ كۆپلۈكىگە رىئايە قىلمايدىغان، ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى تەپەككۇر قىلمايدىغان قارى

كاتتا زات فۇزەيل ئىبنى ئىياز رەھىمەھۇلالھنىڭ ھاكىم ئەبۇ ئابدۇلالھ سەنەدى . ئالدانماڭ
ماڭغۇچىالرنىڭ ئازلىقىدىن ھىدايەت : »بىلەن رىۋايەت قىلغان مۇنۇ سۆزىگە ئەمەل قىلىڭ

 .(2)«يولىدا يالغۇزلۇق ھې  قىلما، ھاالك بولغۇچىالرنىڭ كۆپلۈكىگە ئالدانما

 قىسقا سۈرىدىن بىىى پۈتۈن ئوقۇش ئۇزۇن: »ئۆلىماالر ۇنىڭ ئۈچۈن،ش 
چۈنىك، . ، دەيدۇ«شۇ قىسقا سۈرىچىلىك مىقداردا ئوقۇغاندىن ئەۋزەل سۈرىدىن

ئايەتلەر ئارىسىدىىك مەنە جەھەتتىىك باغلىنىش بەزى كىشىلەرگە ئ نى  بولماي قېلىىسر 
 . مۇمكىى 

مەشھۇر تابىئىى ىلەن رىۋايەت قىلىدۇىك، ئىبنى ئەىى داۋۇد سەنەدى ب ئەبۇبەكرى 
ساھابىلەر ئايەتنىڭ بى قىسمىنى : »ئابدۇلالھ ئىبنى ئەىى ھۇزەيل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

 .(3)دېگەن« نى يامان كۆرەتنى ۇ ، يەنە بى قىسمىنى ئوقۇماسلىقئوق

  
 قۇرئان ئوقۇۇ مەكروھ بولىدىغان ئەھالالالر

 
االھىدە ئەھۋالالرىى ھېسابقا ئالمىغاندا قۇرئان ئوقۇش شەرىئەتتە چەكلەنگەن ئ

 مەن بۇ ھالەتلەردىن ئېسىمگە كەلگەنلىىنى دەلىللىىنى بايان. ئەڭ ياخىسر ئىشتۇر
 . چۈنىك، بۇنىڭ دەلىللىى ناھايىنى مەشھۇردۇر. قىلماستىى قىسقىچە سۆزلە  ئۆتىمەن

 ،رۇكۇ، سەجدە. ناماز ئىچىدە پەقەت قىيامدىال قۇرئان ئوقۇشقا بولىدۇ
 . (4)تەشەھھۇدالردا قۇرئان ئوقۇش مەكروھتۇر

                                                           
َئاُت َما َعِمُلوا﴾يىگىمە ئالتىنچى پارە : »ئىمام نەۋەۋىينىڭ (1) يِّ ُهْم سننننَ

َ
«  دېگەن ئايەتتىى باشننننلىنىدۇ ﴿َوَبَدا ل

  «ئەھقاف»بولۇ ، بۇ قاراش يىگىمە ئالتىنچى پارە  قارىىسر بەزى ئۆلىماالرنىڭ  قارىىسر ەن بۇ دېگ
َحِكيِم  ﴿حمدىن يەىى سۈرىسى

ْ
َعِزيِز ال

ْ
نِه ال ِكَتاِب ِمَن اللَّ

ْ
يُل ال ِ ى

دېگەن ئايەتتىى باشلىنىدۇ دېگەن ئىمام  ﴾َتىى
دىىك كۆ  قىسننننننننننننننى الرنىنننننڭ تەرتىپىگە «قۇرئنننننان»م ئەبۇ ئەمر ئەددانن  رەھىمەھۇلالھنىنننننڭ ۋە كۈنىمىى

جەمالۇلقۇرراىى ۋەكامالۇل »بۇ قاراشننننننننالرنىڭ ئوخشنننننننناشننننننننماسننننننننلىقىنى ئىمام سننننننننەخاۋى   . ئوخشننننننننىمايدۇ 
 ب تىدە بايان قىلغان.  - 148توم  - 1ناملى  كىتابىنىڭ  «ئىقراىى 

 .نومۇر - 24، «ئەززۇھدۇل كەبىى  : »بەيھەقى ( 2)
 .بەت - 200توم،  - 7، «سەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبەمۇ » ؛بەت - 189، «قۇرئان پەزىلەتلىى»( 3)
ئۇ مۇنداق . ئىمام مۇسنننننننننننننننلىم ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدى  بۇنىڭغا دەلىلدۇر( 4)

«.  پەيغەمبەر ئەلەيھىسننننننننننننسنننننننننننناالم رۇكۇ بىلەن سننننننننننننەجدىدە قۇرئان ئوقۇشننننننننننننۇمدىن توسننننننننننننقان: »دەيدۇ
 .ھەدى  - 480، «مۇسلىم»
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 ئۈنلۈك قىائەت قىلىنىدىغان نامازالردا ئىمامنىڭ قىائىتىنى ئاڭلىغان كىشىنىڭ 
 .(1)دىن باشقا ئايەت ئوقۇشر مەكروھ بولىدۇ«فاتىھە»

ى  ھاجەتكە ئولتۇرغاندا، مۈگدەك باسقاندا ياىك قۇرئان ئوقۇشقا ئېغىى
ئىمامنىڭ خۇتبىسىنى ئاڭالۋاتقان . ان ئوقۇش مەكروھتۇرقوالشماي قالغاندا، قۇرئ

 كىشىنىڭ قۇرئان ئوقۇشىمۇ مەكروھتۇر، ئىمامنىڭ خۇتبىسىنى ئاڭلىيالمىسا
بۇ كۆپچىلىك ئۆلىماالر تاللىغان توغرا . مەكروھ ئەمەس، بەلىك مۇستەھەپتۇر

اھىم نەخەئىي( 3)تاۋۇسنىڭ مەكروھ دە  قارايدىغانلىقى . ( 2)قاراشتۇر نىڭ ، ئىىى
ئۇ ئىكىك زاتنىڭ  .رىۋايەت قىلىنغان (4)بولسا مەكروھ ئەمەس دە  قارايدىغانلىقى 

 چۈشىنىشكە ىقىدەك بىلەشتۈرۈ ى سۆزىنى ئۇستازلىىمىى بايان قىلغان شەكىلدە يۇق
 .بولىدۇ

نىڭ . تاۋا  قىلىۋاتقاندا قۇرئان ئوقۇش مەكروھ ئەمەس   (شافىئىيالرنىڭ يەىى )بۇ بىى
ئىبنى مۇنزىر، ئەتا، مۇجاھىد، ئىبنى مۇبارەك، . ىماالرنىڭ قارىشىدۇرۋە كۆپچىلىك ئۆل

قاتارلىقالرنىڭمۇ مۇشۇ قاراشتا ئىكەنلىىك رىۋايەت  مەزھىنى ئەبۇ سەۋر ۋە ھەنەقى 
 .(5)قىلىنغان

ۋە ئىمام مالىكالرنىڭ تاۋا  قىلىۋاتقاندا  (6)ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير، ھەسەن ئەلبەشى  
  .توغرىىس، ئاۋۋالقى قاراشتۇر. ەيدىغانلىقى رىۋايەت قىلىنغانقۇرئان ئوقۇشنى مەكروھ د

ىدا مەينەت نەرسە بار تۇرۇ  قۇرئان ئوقۇش  مەسىلىسىدىىك مۇنچىدا، يولدا ۋە ئېغىى
 .ئوخشىمىغان قاراشالرىى ئىلگىى سۆزلە  ئۆتكەن ئىدۇق

                                                           
ۈم شنننننننننننننننننننننافىئن  مەزھەب بويىچە بولۇ ، ھەنەفن  مەزھەبتە ئىقتىننننندا قىلغۇچى يۇقىىقى ھۆك( 1)

، . ئۈنلۈك ۋە ئۈنسننىى بارلى  نامازالردا قۇرئان ئوقۇمايدۇ  - 2، «ئەلبىنايە»بەدرۇددىن ئەلئەينن 
 .ت – بەت - 314، - 313توم، 

.  ۇنىڭغا دەلىلدۇرئىمام مۇسنننننننننلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدى  ب( 2)
ى قىائەتكە ،نامازغا تۇرغاندا  كېچىىسبىىڭالر » ئەلەيھىسساالم  پەيغەمبەر :ئۇ مۇنداق دەيدۇ  ئېغىى

 .ھەدى  - 487، «مۇسلىم» «.كەلمەي نېمە دېيىشىنى بىلەلمەي قالسا ياتسۇن
 .نومۇر - 5378، «ئەلمۇسەننەف: »ئابدۇرراززاق( 3)
 .رنومۇ  - 5374يۇقىىقى كىتاب، ( 4)
نومۇردا ئەتا ئىبنى ئەىى رەباھتىى تاۋاپتا قۇرئان ئوقۇشنننننننننننننننىڭ  - 115، «ئەلئۇم»ئىمام شننننننننننننننافىئن  ( 5)

مەن شنننافىئن  : »ئوسنننمان ئىبنى ئەسنننۋەد مۇنداق دەيدۇ. مەكروھ ئەمەسنننلىكىنى رىۋايەت قىلغان
ىۋاتقانلىقىنى كۆرگەنمەن نىڭ تاۋاپتا مۇجاھىدقا قۇرئان ئوقۇ  بىر ۋەقەلىكنى بۇ «. ئۇسننننننننننتازلىىمىى

 .بەت - 480توم،  - 4، «ئەلمۇسەننەف»ئىبنى ئەىى شەيبە رىۋايەت قىلغان، 
ھەسننننننننەن ئەلبەشى  ۋە ئۇرۋە : ب تىدە - 480توم،  - 4 نىڭ«مۇسننننننننەننەف»ئىبنى ئەىى شننننننننەيبە ( 6)

ئىبنى قنننناسننننننننننننننننىم . ئىبنى زۇبەيردىن تنننناۋاپتننننا قۇرئننننان ئوقۇشنننننننننننننننننىننننڭ مەكروھلىقى رىۋايەت قىلىنغننننان
تنناۋاپتننا قۇرئننان ئوقۇش ›: ئىمننام مننالىننك »:ب تىنندە - 47توم،  - 2 نىننڭ«ۇل كۇبرائەلمۇدەۋۋەنەت»

 .  دەيدۇ« دېگەن ‹سۈننەتكە ئۇيغۇن ئەمەس



106

قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

 
 تىالۋەت ئىشىدا چەكلىنىدىغان برى قىسىم بىدئەتلەر

 
ىنىڭ ئاخىقى بەزى بىلىمسىى ئىمامال اننىڭ يەتتىنچى كېچىىس تەراۋىى نامىى ر رامىى

دە   «مۇستەھە »سۈرىسىنى ئوقۇيدۇ ۋە شۇنداق قىلىشنى « ئەنئام» رەكئىتىدە
بۇ ئىش ئۇالرىى شەرىئەتتە بولمىغان مۇنداق بىنەچچە ئىشنى تەڭ قىلىشقا . قارايدۇ

 : ئېلىپ بارىدۇ

  .قىلىششۇنداق قىلىشنى مۇستەھە  دە  ئ تىقاد  .1

ىپ قويۇش  .2  . كۆپچىلىك كىشىلەرگە شۇنداق تۇيغۇ بىر

ەتتىى ئۇزۇن ئوقۇش، چۈنىك، سۈننەت ئەتنى بىىنچى رەكئئىككىنچى رەك .3
  .ەتنى ئۇزۇن ئوقۇشتۇرئئەسلىدە بىىنچى رەك

ىش .4  . جامائەتلەرگە نامازىى بەك ئۇزۇن ئوقۇ  بىر

ىدا مەقسەتلىك ھالدا  بەزى بىلىمسىى ئىمامالرنىڭ جۈمە كۈىى بامدات  نامىى
ىنى ئوقۇ   سۈرىسىدىكىدىن« سەجدە» باشقا سەجدە ئايەتلىى بىلەن بامدات نامىى

ىشىمۇ بىدئەتلەر جۈملىسىدىندۇر ىدا . بىر چۈنىك، سۈننەت جۈمە كۈىى بامدات نامىى
، ئىككىنچى رەك« سەجدە»ەتتە ئبىىنچى رەك سۈرىسىنى « ئىنسان»ەتتە ئسۈرىسىنى
  .(1)ئوقۇشتۇر

 

 دۇچ كېلىپ قالىدىغان برى قىسىم ئاالھىدە مەسىلىلەر
 
قۇرئان ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا يەل قىستىسا، تولۇق چىقىىۋېتىپ بولغانغا قەدەر  .1

 ئەبۇبەكرى. تۇرئەدەببۇ گۈزەل . قىائەتنى توختىتىپ ئاندىن داۋامالشتۇرۇشر الزىم
 .(2)قىلغانئىبنى ئەىى داۋۇد ۋە باشقىالر ئەتادىن شۇنداق رىۋايەت 

قۇرئان ئوقۇۋاتقاندا ئەسنەك تۇتسا قىائەتنى توختىتىپ ئەسنە  بولغاندىن كېيىى  .2
. تۇرئەدەببۇمۇ ھەم گۈزەل . (3)مۇجاھىد شۇنداق دېگەن ئىدى. داۋامالشتۇرۇشر الزىم

ئەبۇ سەئىد ئەلخۇدرىيدىن سەھىى رىۋايەت قىلىنغان تۆۋەندىىك ھەدىسمۇ بۇنىڭغا دەلىل 
                                                           

ئىمنننام بۇخنننارى  بىلەن مۇسننننننننننننننننلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغنننان ھەدى  ( 1)
ىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسننننننننسنننننننناالم ج: »ئۇ مۇنداق دەيدۇ. بۇنىڭغا دەلىلدۇر ۈمە كۈىى بامدات نامىى

.  ھەدى  - 891، «بۇخارى  «. »سنۈرىسنىنى ئوقۇيتنى ‹ ئىنسنان›بىلەن  سنۈرىىسن‹ سنەجدە›
 .ھەدى  - 880، «مۇسلىم»

 .بەت - 75 ،«قارىيالرنىڭ ئەدەبلىى: »ئاجۇررى   ؛نومۇر  - 2021، «ئەخبارۇمەككە: »بفاكى( 2)
 .بەت - 75 ،«قارىيالرنىڭ ئەدەبلىى»: ئاجۇررى   ؛بەت - 118، «قۇرئان پەزىلەتلىى( »3)
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بىىڭالرىى : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: ئۇ مۇنداق دەيدۇ. بوالاليدۇ
ىغا شەيتان كىىۋالىدۇ ىنى ئ تىۋالسۇن، بولمىسا، ئېغىى . (1)«ئەسنەك تۇتسا قوىل بىلەن ئېغىى

 .رىۋايەت قىلغاننى ئىمام مۇسلىم ھەدىس بۇ

نهِ ﴿. 3
َّ
َيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن الل

ْ
ِە ال

َ
ال
َ
ِە ﴿، (30: تەۋبە)﴾َوق

َ
ال
َ
َيُهودُ َوق

ْ
نهِ  َيُد  ال

َّ
  الل

ٌ
ة
َ
ول
ُ
: مائىدە)﴾َمْغل

وا ﴿ ،(64
ُ
ال
َ
  َوق

َ
َخذ

َّ
ُن  ات ٰـَ ْحَم ًدا الرَّ

َ
ن ئايەتلەرىى ئوقۇغاندا ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغا (88: مەريەم)﴾َول

اھىم نەخەئن  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شۇنداق قىالتنى . ئاۋازىنى پەسەيتىش الزىم  .ئىىى

داۋۇد شەئىبىيدىن زەئىپ سەنەد بىلەن مۇنداق رىۋايەت  ئىبنى ئەىى  ئەبۇبەكرى .4
نَه ﴿: شەئيىيدىن: قىلىدۇ

َّ
ِئَكَتهُ ِإنَّ الل

َ
وَن  َوَمَل

ُّ
ِّ  ُيَصل ي ت ِ

دېگەن ئايەتنى  (56: ئەھزاب)﴾... َعََل النَّ
« ھەئە: »دە  سورالغاندا، ئۇ« پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ئ يتامدۇ؟ ،ئوقۇسا 

 .(2)دە  جاۋاب بەرگەن

ھەدىستە كەلگەندەك دېيىش  ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلغان بۇ. 5
ى تى›كىمىك : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ. مۇستەھەپتۇر سۈرىسىنى ‹ ى 

َ ﴿ئوقۇ   َحاِكِمى  
ْ
ْحَكِم ال

َ
نُه ِبأ

َّ
ْيَس الل

َ
﴿ئالالھ ھاكىمالرنىڭ ھاكىىم يەىى  ﴾أل
اِهِديَن ›ەن ئايەتكە كەلگەندە دېگ (8: تىى )ئەمەسمۇ؟﴾ ِلَك ِمَن الشَّ َنا َعىَل ذَ

َ
 ‹َبىَل َوأ

ىمەن) بۇ ھەدىسنى ئەبۇ  «.دېسۇن( شۇنداق، مەن شۇنداق ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلى  بىر
ى  زەئىپ سەنەد بىلەن بى ئەئرابن   دىن، ئەئرابن  ( يەىى سەھرالى  ئەرەب)داۋۇد ۋە تىمىى

  .(3)ۇدىن رىۋايەت قىلغانئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھ

ىينىڭ  ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇد ۋە باشقىالر بۇ ھەدىستە ئەبۇ داۋۇد ۋە تىمىى
ْيَس ﴿سۈرىسىنى ئوقۇ  ‹ قىيامەت›كىمىك : »رىۋايىتىگە قوشۇ 

َ
ل
َ
ِلَك  أ َٰ

َ
ن  ِبَقاِدر   ذ

َ
َعََلَٰ أ

 َٰ
َ َمْوب 

ْ
َ ال ي ئۆلۈكلەرىى ( الھئىشالرىى قىاللىغان ئال ىقىدەكى يەىى يۇق)ئۇ ﴿ ﴾ُيْحت ِ

شۇنداق، : ›دېگەن ئايىتىگە كەلگەندە (40: قىيامەت)﴾قادىر ئەمەسمۇ؟ تىىلدۈرۈشكە
ىمەن سۈرىسىنى ‹ مۇرسەالت . ›دېسۇن‹ مەن شۇنداق ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلى  بىر

يِّ َحِديث  َبْعَدُە ُيْؤِمُنوَن ﴿ئوقۇ  
َ
ِبأ
َ
باشقا ( ئۇالر قۇرئانغا ئىشەنمىسە)﴿يەىى  ﴾ف
ئالالھقا ئىمان : ›دېگەن ئايەتكە كەلگەندە (50: مۇرسەالت )﴾گە ئىشىنىدۇ؟قانداق سۆز 

 .(4)دە  رىۋايەت قىلغان« دېسۇن‹ ئ يتتىم

َك ﴿ئىبنى ئابباس، ئىبنى زۇبەير ۋە ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالر   ِح اْسَم َربِّ َسبِّ
                                                           

 .  ھەدى  - 2995، «مۇسلىم( »1)
اھىم نەخەئىيدىنمۇ شننننننننۇنداقراق رىۋايەت قىلغان( 2)  - 2، «ئەلمۇسننننننننەننەف. »ئىبنى ئەىى شننننننننەيبە ئىىى

 .بەت - 115توم، 
ى  » ؛ھەدى  - 887، «ئەبۇ داۋۇد( »3)    .ھەدى  - 3347، «تىمىى
دىىك نۇسننخىلىىدىمۇ مەۋجۇت، بۇ ھەدىسنننى يەنە ئىمام «ۇدسننۈنەن ئەىى داۋ »بۇ رىۋايەت ( 4) نىڭ قولىمىى

  - 4052، «ئەلمۇسننننننننننننننەننەف)»ئنننننابننننندۇرراززاق  ؛(ھەدى  - 249توم،  - 2، «ئەلمۇسنننننننننننننننەد)»ئەھمەد 
 .قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان( ھەدى 
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ْعََل 
َ ْ
( 1:ئەئال)﴾تىقاد قىلغىى ھەممىدىن ئۈستۈن پەرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك ئ يەىى ﴿ ﴾األ

ْعىَل »ئوقۇسا،  ئايىتىنى 
َ
َ األ ِّ نۇقسانالردىن  -ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىم ئەيىب « )ُسْبَحاَن َرىى

 .(1)دەيتنى ( پاكتۇر

ْعىَل »ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەتنى ئوقۇسا ئۈچ قېتىم  
َ
َ األ ِّ  «ُسْبَحاَن َرىى

 . (2)دەيتنى 

سۈرىسىنىڭ « بەىى ئىرسائىل»لالھۇ ئەنھۇ نامازدا ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيە 
ًدا﴿: ئاخىقى ئايىتىنى ئوقۇ  بولۇ 

َ
 َول

ْ
ِخذ ْم َيتَّ

َ
ِذي ل

َّ
نِه ال َحْمُد ِللَّ

ْ
جىىم ﴿يەىى  ﴾ال

 . (3)دېگەن ئىدى (111: ئىرسا)﴾ھەمدۇسانا بالىىس بولۇشتىى پاك بولغان ئالالھقا خاستۇر

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلغان ھەدىستىىك شافىئن  ئۇستازلىىمىى ئەبۇ ھۇرەيرە 
ئۈچ سۈرىنى نامازدا ئوقۇغان ۋاقىتتىمۇ شۇ سۆزلەرىى دېيىشنىڭ مۇستەھەپلىكىنى ئوچۇق 

ئوخشىغان بىى بايان قىلغان باشقا سۆزلەرىى قىلىش، شۇنداقال شۇنىڭغا . بايان قىلغان
مۇستەھە   ىلىشمەزمۇندىىك باشقا ئايەتلەردىمۇ ئۆز اليىقىدا شۇنداق سۆز ق

  ر. ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇ . بولىدۇ
 

 سۆز قاتارىدا ئوقۇشنىڭ ھۆكىم -قۇرئان ئايەتلرىىت  ئادەتتىىك گەۋ 
 

 ئىبنى ئەىى داۋۇد بۇ مەسىلىدە قاراش ئوخشاشماسلىقى مەۋجۇت ئەبۇبەكرى
اھىم نەخەئىينىڭ قۇرئان ئايەتلىىنى ئادەتتىىك سۆز  -گە    ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ، ئىىى

 .(4)دە  قارايدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان ،قاتارىدا بىەر ئىشقا قارىتىپ ئوقۇشنى مەكروھ
ى »ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەككىدە ناماز شامدا  ا ﴿سۈرىسىنى ئوقۇۋېتىپ « تىى 

َ
ذ ـٰ  َوَه

دِ 
َ
َبل
ْ
ىِ  ال ِمى 

َ ْ
 (3: ىى ت)بىلەن قەسەمىك﴾ (مەككە مۇكەررەمە)﴿ۋە بۇ تىنچ شەھەر يەىى  ﴾األ

 .(5)دېگەن ئايەتكە كەلگەندە ئاۋازىنى كۆتۈردى

ى : ھۇكەيىم ئىبنى سەئىد مۇنداق دەيدۇ ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بامدات نامىى
، ھۆكۈم چىقارغۇچى   يەىى ئەىل ۋە مۇئاۋىيەلەر ئارىسىدا ھۆكۈم)ئوقۇۋاتاتنى

َيْحَبَطنَّ عَ ﴿: نىڭ بىى كېلىپ(چىقارغۇچىالر
َ
ْكَە ل َ ْ شر

َ
ْ أ ى ِ 

َ
نَّ ِمَن ل

َ
َتُكون

َ
َك َول

ُ
 َمل

َخاِشِيَن 
ْ
ىك كەلتۈرسەڭ ئەمەللىىڭ بىكار بولۇ  كېتىدۇ، سەن ﴿يەىى  ﴾ال ئەگەر شىر

                                                           
، «ىبنى ئەىى شەيبەمۇسەننەفۇ ئ» ؛بەت - 154، «قۇرئان پەزىلەتلىى» ؛ھەدى  - 883، «ئەبۇ داۋۇد( »1)

 .رەلبەت - 392، - 391توم،  - 2
بەتتە ئىبنى ئەىى شننەيبەگە مەنسننۇ   - 482توم،  - 8، «مارجانالر -چېچىلغان ئۇنچە »ئىمام سننۇيۇتن  ( 2)

 .  قىلغان
 .بەت - 403توم،  - 1، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە»( 3)
   .نومۇر - 3281، «ئەلئۇم: »شافىئن   ؛نومۇر  - 245توم،  - 2، «بەيھەقن  سۈنەن ( »4)
   .بەتتە ئەبد ئىبنى ھۇمەيدكە مەنسۇ  قىلغان - 482توم،  - 8، «مارجانالر -چېچىلغان ئۇنچە »ئىمام سۇيۇتن  ( 5)
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دېگەن ئىدى، ئەىل رەزىيەلالھۇ  (65: زۇمەر)﴾ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇ  قالىسەن
ْ ﴿: ئەنھۇ نامازدا تۇرۇ  اْصرى ِ

َ
نهِ  َوْعَد  ِإنَّ  ف

َّ
  الل

َ
 ُيوِقُنوَن َحئٌّ َوَّل

َ
ِذيَن َّل

َّ
َك ال نَّ يەىى  ﴾َيْسَتِخفَّ

ئىشەنمەيدىغانالر ( ئاخىەتكە)سەۋر قىل، ئالالھنىڭ ۋەدىىس ھەقىقەتەن ھەقتۇر، ﴿
 .دېگەن ئايەتنى ئوقۇ  جاۋاب قايتۇردى (60: رۇم)﴾سېنى بىخۇد قىلىپ قويمىسۇن

 ا كىىشكەبىەرش ناماز ئوقۇۋاتقان كىشىنىڭ ي نىغ: شافىئن  ئۇستازلىىمىى 
َ ﴿: رۇخسەت سورىسا، ناماز ئوقۇۋاتقان كىىسر  م  آِمِنى  

َ
وَها ِبَسَل

ُ
 - انئام﴿يەىى  ﴾اْدُخل

دېگەن ئايەتنى ئوقۇ  جاۋاب بەرگەن بولسا،  (46: ھىجى)﴾!ئېسەن، تىنچ كىىڭالر
ئەگەر شۇ ئايەت ئارقىلى  تىالۋەتنى ياىك تىالۋەت بىلەن بىگە كىىشكە رۇخسەت 

ى بۇزۇلمايدۇقىلغانلىقىنى  ئەگەر كىىشكە . بىلدۈرۈشنى نىيەت قىلغان بولسا، نامىى
رۇخسەت قىلغانلىقىنىال بىلدۈرمەكچى بولسا ياىك ھېچ نەرسىنى نىيەت قىلمىغان 

ى بۇزۇلىدۇ، دەيدۇ  .ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. بولسا، نامىى
 

 قرىائەتت  ئۈزۈۋ، توختاشقا بولىدىغان ئىشالر
 

 ئان ئوقۇۋېتىپ بىەر جامائەتنىڭ ي نىدىن ئۆتكەن بولسا،مېڭىپ تۇرۇ  قۇر 
. قىائەتنى توختىتىپ ئۇالرغا ساالم بەرگەندىن كېيىى قايتىدىن باشلىىسر مۇستەھەپتۇر

جيِم » ْيطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ عوذُ ِباەللَّ
َ
 . ىدۇرىى قايتىدىن ئوقۇ  باشلىسا تېخىمۇ ياخش«أ

ن بىى ئۆتكەن بولسا، ئىمام ئەبۇل ھەسەن ئولتۇرۇ  قۇرئان ئوقۇۋاتقاندا ي نىدى
قارى  كىىسر تىالۋەت بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا : »ئەلۋاھىدى

، ئەگەر قارىيغا ساالم قىلسا قارى  ئىشارەت بىلەن ساالم  ساالم قىلمىغان ياخىسر
ساالمنى  ما،ئەمقايتۇرسا بولىدۇ، ئەگەر سۆز ئارقىلى  قايتۇرماقچى بولسا، ئۇمۇ مەيىل، 

جيِم ›قايتۇرۇ  بولغاندىن كېيىى تىالۋەتنى  ْيطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ عوذُ ِباەللَّ
َ
باشال   دىن‹أ

 . ئۇنىڭ بۇ قارىىسر ئاجىى قاراشتۇر. ، دەيدۇ«ئوقۇيدۇ

: شافىئن  ئۇستازلىىمىى . ئ نىقىك، ساالمغا سۆز ئارقىلى  جاۋاب قايتۇرۇش ۋاجىپتۇر
خۇتىبىنى قۇالق سېلىپ  بە ئوقۇۋاتقاندا كىىپ ساالم بەرسە،بىاۋ جۈمە كۈىى ئىمام خۇت

دىىك ئىكىك قاراشنىڭ  تىڭشاش سۈننەت دېگەن قاراش بويىچە ئ يتساق، بىى
ئۇستازلىىمىى . كۈچلۈكرەكىگە ئاساسەن، ساالمغا جاۋاب قايتۇرۇش ۋاجىپ، دەيدۇ
بولغان خۇتبە  جىم ئولتۇرۇشنىڭ ۋاجىپلىقىدا، گە  قىلىشنىڭ ھاراملىقىدا ئىختىال 

ھالىتىدە ساالمغا جاۋاب قايتۇرۇشتا شۇنداق دېگەن تۇرسا، گە  قىلىش بىدەك ھارام 
بولمىغان قىائەت ھالىتىدە ساالمغا جاۋاب قايتۇرۇشنى ئەلۋەتتە ۋاجىپ دەيدۇ، 

 ئالالھ ئەڭ ياخىسر . بولۇپمۇ ساالمغا جاۋاب قايتۇرۇش ئومۇمەن ۋاجىپ ئىش
 . (1)بىلگۈچىدۇر

                                                           
 .بەت - 441توم،  - 4، «ئەلمەجمۇ»( 1)
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نِه »قۇۋېتىپ چۈشكۈرسە قۇرئان ئو  َحْمُد ِللَّ
ْ
دېيىش (« ئەلھەمدۇلىلالھ)ال

ناۋادا نامازنىڭ سىتىدا قۇرئان ئوقۇۋاتقاندا . نامازدىمۇ ھەم شۇنداق .مۇستەھە 
نِه »باشقىالر چۈشكۈرۈ   َحْمُد ِللَّ

ْ
 َيْرَحُمَك هللا»، دېسە، («ئەلھەمدۇلىلالھ)ال

 توختىتىپ ان ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا، قىائەتنى ئەز . دېيىش مۇستەھەپتۇر« (يەرھەمۇكەلالھ)
مۇئەززىنگە ئەگىشىپ ئەزان ۋە تەكبى كەلىمىلىىنى تەكرارال  بولغاندىن كېيىى 

كېلىنگەن بۇ شافىئن  ئۇستازلىىمىى ئارىسىدا بىلىككە  . قىائەتنى داۋامالشتۇرىدۇ
 . مەسىلىدۇر

چۈشىنىشلىك جاۋاب  قۇرئان ئوقۇۋاتقاندا گە  سورالسا، ئىشارەت ئارقىلى 
ىش مۇمكىى بولسا، ئىشارەت ئارقىلى  جاۋاب بەرسىمۇ سورىغۇچىنىڭ كۆڭلىگە  بىر

 تەسى يەتمەيدىغانلىقىنى بىلسە، ئۈلپەتچىلىككە كەلمەيدىغانلىقىنى ۋە ئارىسىدىىك
ىش ئەۋزەل ئەمما، قىائەتنى ئۈزۈ  . قىائەتنى ئۈزمەستىى ئىشارەت ئارقىلى  جاۋاب بىر

 .ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. ى  جاۋاب بەرسىمۇ دۇرۇس بولىدۇسۆز ئارقىل
 

 ئۆلىماالرغا، پەزىلەتلىك، سالىھ كىشىلەرگە ئورنىدىن تۇرۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك
 

 -ئابرۇيلۇق، مويسىپىت، ئەمەل  -قۇرئان ئوقۇۋاتقاندا ئىلىملىك، سالىى، يۈز 
ىنى قىلىشقا اليى  پەزىلەتلىك  تۇغقانچىلىقى سەۋەبىدىن ھۆرمىت -مەنسىنى ياىك ئۇرۇق 

كىشىلەر ي تىپ كەلسە، رىيا قىلىش ياىك ئۇلۇغالش يۈزىسىدىن ئەمەس، ھۆرمەتلەش، 
زەتلەش يۈزىسىدىن ئورنىدىن تۇرۇشنىڭ ھېچ خاتاش يوق، بەلىك ئورنىدىن تۇرۇش  ئىى

 ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن ئورنىدىن تۇرۇشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىىك. مۇستەھەپتۇر
ھەرىكەتلىى، ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا  -منىڭ ئىش ەللئەلەيب ۋەسە سەەلللالھۇ رەسۇلۇلالھ 

ىلغان ساھابىلەرنىڭ ئىش   -ئۇنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ياىك سۈكۈت قىلىىسر بىلەن ئېلىپ بىر
 -ھەرىكەتلىى، تابىئىنالرنىڭ ۋە ئۇالردىن كېيىنىك ئۆلىماالر ۋە سالىھالرنىڭ ئىش 

 .ھەرىكەتلىى ئارقىلى  ئىسپاتالنغان

بۇ . تېمىسىدا مەخسۇس بى رىسالە يازدىم« باشقىالرغا ئورنىدىن تۇرۇش»مەن 
 رىسالىدە ئورنىدىن تۇرۇشنىڭ مۇستەھەپلىكىنى ئىپادىلەيدىغان ھەدىسلەرنىمۇ،

ھەدىسلەرنىڭ سەھىى، زەئىپلىىنى بايان . چەكلەيدىغان ھەدىسلەرنىمۇ كەلتۈردۈم
مەيدىغان، لېكىى چەكلىگەندەك تۇيغۇ ئورنىدىن تۇرۇشنى ئەمەلىيەتتە چەكلى. قىلدىم

ىپ ئۆتتۈم ىپ قويىدىغان ھەدىسلەرگە جاۋاب بىر ئالالھقا ھەمدىلەر بولسۇنىك، مەن . بىر
كىمىك بۇ ھەقتىىك ھەدىسلەردىن . بۇ تېمىالرىى مەزكۇر رىسالىدە ئ نى  بايان قىلدىم

 ھ خالىسائالال! بىەرسىدە ئىككىلىنىپ قالسا مەزكۇر رىسالىگە مۇراجىئەت قىلسۇن
 .(1)ئىسپاتالرىى تاپااليدۇ -ئىككىلىنىشلەرىى يوقىتىدىغان دەلىل 

                                                           
ىن تۇرۇش ئابرويلۇق كىشننننننننىلەرگە ئورنىد -مۇسننننننننۇلمانالر ئىچىدىىك پەزىلەتلىك، يۈز »ئىمام نەۋەۋىينىڭ ( 1)

 .  بەتلىىگە قارالسۇن - 54 – 34ناملى  رىسالىسىنىڭ « رۇخسەت
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 نامازدىىك قرىائەتكە ئاالقىدار مۇھىم مەسىلىلەر

 
چۈنىك، بۇ مەسىلىلەر . مەن بۇ مەسىلىلەرىى ئىنتايىى قىسقا بايان قىلىپ ئۆتىمەن 

 . فىقب كىتابلىىدا تەپسىلن  بايان قىلىنغان

بارلى  ئۆلىماالر ئىكەنلىكىدە  ( 1)دا قىائەت قىلىشنىڭ ۋاجىپپەرز نامازالر . 1
، ئ. بىلىككە كەلگەن ەتتە ئرەكەھمەد ۋە كۆپچىلىك ئۆلىماالر ھەر ئىمام مالىك، شافىئن 

، ئەبۇ ھەنىفە ۋە بى قىسىم (2)ىى ئوقۇش پەرز دېسە«فاتىھە( »ت –يەىى پەرز نامازنىڭ )
ئەبۇ ھەنىفە يەنە . دە  قارايدۇ ،رز ئەمەسنىڭ ئۆزىنى ئوقۇش پە«فاتىھە»ئۆلىماالر 

يەىى ئايەت )ىتىدە قىائەت قىلىش ئكېيىنىك ئىكىك رەك( ت –ەتلىك نامازنىڭ ئتۆت رەك)
 .(3)دە  قارايدۇ ،ۋاجىپ ئەمەس(ت –ئوقۇش 

بىى  .بۇنىڭ دەلىللىى ھەدىسلەردە ناھايىنى كۆ . توغرىىس، ئاۋۋالقى قاراشتۇر
ەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ سۆزىنى دەلىل قىلىش سەھىى ھەدىستە كەلگەن پەيغ

 ئوقۇلمىغان ناماز ئادا تاپقان‹ فاتىھە›: »ئۇ مۇنداق دېگەن. بىلەن بولدى قىلىمىى 
 .(4)«بولمايدۇ

ىنىڭ ئىككىال  ۋە باشقا نامازالرنىڭ ئاۋۋالقى  رەكئىتىدەبارلى  ئۆلىماالر بامدات نامىى
بىلىككە مۇستەھەپلىكىدە   ئوقۇشنىڭ گە سۈرە قوشۇ «فاتىھە» رەكئىتىدەئىكىك 
ەتتە سۈرە قوشۇ  ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىكىدە ئئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى رەك. كەلگەن

ئىمام شافىئن  رەھىمەھۇلالھتىى ئىكىك خىل . بولسا ئوخشىمىغان قاراشالردا بولغان
مۇستەھە  : كونا قارىىسر . سۈرە قوشۇش مۇستەھە : يېىكى قارىىسر : قاراش كەلگەن

  .(5)سئەمە

ىتىدە سۈرە قوشۇ  ئوقۇش ئئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى رەك: شافىئن  ئۇستازلىىمىى 
دا، بۇ رەك ەتتىكىدىن قىسقىاق ئەتلەردە ئاۋۋالقى ئىكىك رەكئمۇستەھە  دە  قارىغىنىمىى

ەتتىىك ئسۈرە ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىكىدە ئىختىال  يوق، ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى رەك
 .قى تەڭ بولسا بولىدۇ، دە  قارايدۇقىسقىلى -قىائەتنىڭ ئۇزۇن 

ئىكىك خىل بۇ مەسىلىدە  ەتتىى ئۇزۇنراق ئوقۇالمدۇ؟ئەت ئىككىنچى رەكئبىىنچى رەك
                                                           

 ت.  – ئاتالغۇش پەرزنىمۇ، ۋاجىپنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ« ۋاجىپ»شافىئن  مەزھەبتە ( 1)
ئىمننام . بەت - 269توم،  - 1، «شننننننننننننننەرھۇ مۇختەسننننننننننننننەرى خەلىننل»ئىمننام مننالىكنىننڭ مەزھىنى ئۈچۈن ( 2)

ئىمام ئەھمەدنىڭ مەزھىنى ئۈچۈن . بەت - 306توم،  - 3، «ئەلمەجمۇ»ن شننننافىئىينىڭ مەزھىنى ئۈچۈ 
 .بەتلەرگە قاراڭ - 146توم،  - 1، «ئەلمۇغنن  »

 .بەتلەر - 175 – 173توم،  - 1، «ئەلھىدايە: »ئىمام مەرغىنانن  ( 3)
 .ھەدى  - 1789، «سەھىھۇ ئىبنى ھىيبان» ؛ھەدى  - 490، «سەھىھۇ ئىبنى خۇزەيمە( »4)
 .ب تىگە قارالسۇن  - 98ناملى  كىتابىنىڭ « ئەلمىنهاج»مام نەۋەۋىينىڭ ئى( 5)
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نىڭ نەزەرىدە قاراش بار.   دېگەن  «ئۇزۇن ئوقۇلمايدۇ»كۆپچىلىك شافىئن  ئۇستازلىىمىى
 دېگەن «ئۇزۇن ئوقۇلىدۇ» ئالىمالر نەزەرىدە، توغرىىس مۇھەققى . قاراش توغرىراق

 ئۇزۇنراق ەتتىكىدىنئەتتە ئىككىنچى رەكئپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىىنچى رەك. »قاراشتۇر
 .دېگەن سەھىى ھەدىسكە ئاساسەن مۇشۇ قاراش تاللىنىدۇ (1)«قىائەت قىالتنى 

ەتكە ئبۇنداق قىلىشنىڭ پايدىىس شۇىك، نامازغا سەل كېيىى قالغان كىىسر بىىنچى رەك
 .(2)ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر .ئۈلگۈرۈۋاالاليدۇ

نامازغا كېچىكىپ ئۈلگۈرگەن كىىسر : »ئىمام شافىئن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ 
ىتىنى ئوقۇ  بولۇ ، ئئىمام بىلەن بىگە پېشىى ياىك باشقا نامازالرنىڭ كېيىنىك ئىكىك رەك

سۈرە قوشۇ  گە ‹فاتىھە›ىتىنى تولۇقالش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرغاندا، ئقېپقالغان رەك
 .(3)«ئوقۇشر مۇستەھەپتۇر

بۇ ئىمام شافىئن  رەھىمەھۇلالھنىڭ ئۈچىنچى ۋە : ئۇستازلىىمىى كۆپچىلىك شافىئن    
ەتتە سۈرە قوشۇ  ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىكىدىىك ئىكىك خىل قارىشىغا ئتۆتىنچى رەك

ۆتىنچى بۇ ئۈچىنچى ۋە ت: ئاساسەن دېيىلگەن ھۆكۈم، دېسە، يەنە بى قىسىم ئۆلىماالر
سۈرە . ەتتە سۈرە قوشۇش مۇستەھە  دېگەن يېىكى قارىشىغا ئاساسەن دېيىلگەنئرەك

قوشۇش مۇستەھە  ئەمەس دېگەن كونا قارىشىغا ئاساسەن نامازغا كېچىكىپ 
ى سۈرە قوشۇلماي ئوقۇلغان . كىىسر سۈرە قوشمايدۇ، دەيدۇ  ئۈلگۈرگەن توغرىىس، نامىى

ئالالھ ئەڭ . وقۇيدۇ دېگەن بىىنچى قاراشتۇربولۇ  قالماسلىقى ئۈچۈن، سۈرە قوشۇ  ئ
ئوقۇش ۋە سۈرە « فاتىھە»بۇالر ئىمام ۋە يالغۇز ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ . ياخىسر بىلگۈچىدۇر

 .(4)قوشۇشتىىك ھۆكۈملىىدۇر

ئىمامغا ئىقتىدا قىلغۇچىغا كەلسەك، ئەگەر ئۈنسىى قىائەت قىلىنىدىغان ناماز بولسا 
ئەگەر ئۈنلۈك قىائەت . قوشۇشر بولسا مۇستەھەپتۇر ئوقۇشر ۋاجىپ، سۈرە« فاتىھە»

 قىلىنىدىغان ناماز بولۇ  ئىمامنىڭ قىائىتىنى ئاڭلىسا، سۈرە قوشۇ  ئوقۇشر 
 بىى،: ئوقۇشىنىڭ ۋاجىپلىقىدا ئىكىك خىل كۆزقاراش بار « فاتىھە» .( 5)مەكروھتۇر

  .ەنە بىى، ۋاجىپ ئەمەسي. بۇ ئەڭ توغرا قاراشتۇر. (6)ۋاجىپ

ئوقۇش ۋاجىپ، « فاتىھە»ر ئىمامنىڭ قىائىتىنى ئاڭلىمىسا، توغرا قاراش شۇىك، ئەگە
. ئوقۇش ۋاجىپ ئەمەس، دە  قارايدۇ« فاتىھە»بەزىلەر  .سۈرە قوشۇش مۇستەھە 

                                                           
 .ھەدى  - 451 ،«مۇسلىم» ؛ھەدى  - 759، «بۇخارى  ( »1)
 .بەت  - 341توم،  - 3، «ئەلمەجمۇ» ؛بەت - 122توم،  - 2، «ئەلۋەسىيت( »2)
 .بەت - 178، «ئەلئۇم( »3)
 .بەت - 53توم،  - 1، «ۇل موھتاجتۇھفەت» ؛بەت - 342توم،  - 3، «ئەلمەجمۇ( »4)
ھنننارام بولىننندۇ دېيىلگەن بولسننننننننننننننىمۇ، لېكىى بۇ : »ئىمنننام ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ مۇننننداق دەيننندۇ( 5)

 - 2، «تۇھفەتۇل موھتاج)» «باشننننننننننننننقىالرغا ئەزىيەت يەتكۈزۈلگەن ئەھۋالدا، دېگەن قاراش تاللىنىدۇ
 (.بەت - 54توم، 

 .تالغۇش پەرزنىمۇ، ۋاجىپنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇئا« ۋاجىپ»شافىئن  مەزھەبتە ( 6)
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ىى ئوقۇش ۋاجىپ، سۈرە قوشۇ  ئوقۇش مۇستەھە  ئەمەس، «فاتىھە»يەنە بەزىلەر 
 .(1)ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. دە  قارايدۇ

ىنىڭ بىىنچى تەكبىىدىن كېيىى    .( 2)ئوقۇش ۋاجىپ« فاتىھە»جىنازا نامىى

ئارىسىدا  ئۇستازلىىمىى ىى ئوقۇش زۆرۈر، ھۆكمىدە شافىئن  «فاتىھە»نەپلە نامازدا 
شەرت، : ۋاجىپ، دېسە، شاگىىى قازى ھۈسەيىى : قەففال. قاراش ئوخشاشماسلىقى بار

ئالالھ . بۇ كۈچلۈك قاراشتۇر. ، دەيدۇ(ئاساس)رۇكن « نهِ ِبْسِم اللَّ » :باشقىالر بولسا. دەيدۇ
 .(3)ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر

ئوقۇيالمايدىغان كىىسر ئۇنىڭ ئورنىغا باشقا ئايەتلەرىى « فاتىھە»يۇقىىقى ئورۇنالردا 
ئۇنىمۇ ئوقۇيالمايدىغان بولسا، ئۇنىڭ مىقدارىدا زىكى، تەسيىى ۋە تەھلىل . ئوقۇيدۇ
ئوقۇغانچىلىك مىقداردا جىم تۇرۇۋېتىپ « فاتىھە»ئ يتالمايدىغان بولسا، بۇنىمۇ . ئ يتىدۇ

 .(4)ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. ئاندىن رۇكۇغا بارىدۇ
 

 ەتتە برى قانچە سۈرە ئوقۇشنىڭ ھۆكىمئبرى رەك
 
دە رىۋايەت «سەھىھەين. »بولىۋېرىدۇەتتە بى قانچە سۈرە ئوقۇسا ئبى رەك 

 مەن پەيغەمبەر: »ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇقىلىندىىك، ئابدۇلالھ 
دېدى « ئەلەيھىسساالم جەملە  ئوقۇيدىغان تەڭ ھەجىملىك سۈرىلەرىى بىلىمەن

 .(5)ەتكە ئىككىدىن جەمئن  يىگىمە سۈرىنى تىلغا ئالدىئھەربى رەك قىسقا سۈرىلەردىن ۋە

ەتتە تامام ئرەك بىى ئىلگىى سەلەفلەردىن بى بۆلۈك كىشىلەرنىڭ قۇرئاننى بى 
 .(6)قىلغانلىقىنى سۆزلە  ئۆتكەن ئىدۇق

                                                           
 .بەت - 54توم،  - 2، «تۇھفەتۇل موھتاج» ؛بەت - 311توم،  - 3، «ئەلمەجمۇ( »1)
ىنننندا ( 2) ھەنەفن  . ئوقۇش ۋاجىننننپ ئەمەس« فنننناتىھە»ھەنەفن  ۋە مننننالىكن  مەزھىيىنننندە، جىنننننازا نننننامىى

ەزھىيىننندە، مەكروھ يننناىك ئەمەسنننننننننننننننلىكىننندە منننالىكن  م. مەزھىيىننندە، دۇئنننا نىيىتىننندە ئوقۇسنننننننننننننننننا بولىننندۇ
.  ئىككىال مەزھەبتە، بىىنچى تەكبىدىن كېيىى ئالالھ تائاالغا ھەمدۇسنننننننننننننننانا ئ يتىلىدۇ. ئىختىال  بار

ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جىنازا : »ئىمام مالىك نافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ
ىننندا قۇرئنننان ئوقۇمنننايتنى  :  ئىمنننام منننالىنننك مۇننننداق دەيننندۇ(. نومۇر - 19، «منننالىنننك مۇۋەتتنننا « )»ننننامىى

ى دۇئادۇر» ىدا . جىنازا نامىى نىڭ شننەھىىمىى ‹ فاتىھە›جىنازا نامىى دە ( مەدىنە مۇنەۋۋەر)ئوقۇش بىى
 - 314توم،  - 1، «بەدائىئۇسننسننەناىى . »بەت - 215توم،  - 2، «مەۋاھىبۇل جەلىل« )»يوق ئىدى

 .ت –( بەت
 .بەت - 273وم، ت - 3، «ئەلمەجمۇ( »3)
 .بەتلەر - 49 – 45توم،  - 2، «تۇھفەتۇل موھتاج» ؛بەت - 330توم،  - 3، «ئەلمەجمۇ( »4)
ئەبۇ »بۇ سنننننۈرىلەرنىڭ ئىسنننننىملىى . ھەدى  - 822، «مۇسنننننلىم» ؛ھەدى  - 4996، «بۇخارى  ( »5)

 .ھەدىستە تىلغا ئېلىنغان - 1396، «داۋۇد
 .بەتكە قاراڭ - 79مەزكۇر كىتاب، ( 6)
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 نامازدا ئۈنلۈك ۋە ئۈنسرى  قرىائەت قىلىشنىڭ ھۆكىم

 
 مۇسۇلمانالر بامدات، جۈمە، ئىكىك ھېيت، تەراۋىى، تەراۋىھتىى كېيىنىك ۋىتى

ئۈنلۈك  رەكئىتىدەقاتارلى  نامازالردا ۋە شام، خۇپتەن نامازلىىنىڭ ئاۋۋالقى ئىكىك 
بۇ نامازالردا ئۈنلۈك قىائەت . ە بىلىككە كەلگەندىائەت قىلىشنىڭ مۇستەھەپلىكىگق

قىلىش ئىمام ئۈچۈنمۇ ۋە يالغۇز ئوقۇشقا بولىدىغانلىىدا يالغۇز ناماز ئوقۇغۇچى 
 ئەمما، ئىقتىدا قىلغۇچى ئۈنلۈك قىائەت. ئۈچۈنمۇ ئوخشاشال مۇستەھەپتۇر

  .مانالر بىلىككە كەلگەنبۇ مەسىلىدە بارلى  مۇسۇل. قىلمايدۇ

سۇ تەلە  . ئاي تۇتۇلغاندا ئوقۇلىدىغان نامازدا ئۈنلۈك قىائەت قىلىش سۈننەت
ىدا ئۈنلۈك قىائەت قىلسا بولىدۇ  . قىلىش نامىى

ى ۋە كۈچلۈك قاراشقا  ى، كۈندۈزى ئوقۇلىدىغان جىنازا نامىى كۈن تۇتۇلۇش نامىى
ى قاتارلىقالردا ئۈنلۈك قىائەتئاساسالنغاندا، كېچىدە ئوقۇلىدىغان جىنازا   نامىى

 . قىلىنمايدۇ

ىدىن باشقا   ى ۋە سۇ تەلە  قىلىش نامىى بىى يۇقىىدا بايان قىلغان ئىكىك ھېيت نامىى
 . كۈندۈزدە ئوقۇلىدىغان نەپلە نامازالردىمۇ ئۈنلۈك قىائەت قىلىنمايدۇ

تا شافىئن  كېچىنىڭ نەپلە نامازلىىدا ئۈنلۈك قىائەت قىلىش ياىك قىلماسلىق
 : ئۆلىمالىى ئارىسىدا قاراش ئوخشاش ئەمەس

 . بۇ ئەڭ كۈچلۈك قاراشتۇر. ئۈنلۈك قىائەت قىلمايدۇ .1

 . ئۈنلۈك قىائەت قىلىدۇ. 2

مۇ ئەمەس، نورمال ئاۋازدا قىائەت قىلىدۇ .3 بۇ ئىمام . (1)ئۈنلۈكمۇ ئەمەس، ئۈنسىى
 .بەغەۋى  توغرا تاپقان قاراشتۇر

ازلىىدىن بىەرسىنى ئوقۇيالماي قېلىپ كۈندۈزى ئۇنىڭ قازاسىنى مۇبادا كېچە نام
ىپ قويۇ  كېچىىس  قىلماقچى بولسا ياىك كۈندۈز نامازلىىدىن بىەرسىنى قولدىن بىر
قازاسىنى قىلماقچى بولسا، ئۈنلۈك ۋە ئۈنسىى قىائەت قىلىش مەسىلىسىدە قولدىن 

                                                           
ئاڭلىغۇدەكال ئاۋازدا ئوقۇش كۆزدە  كىىسر تىى ي نىدىىك ‹ئوتتۇرھال ئوقۇش›: »ئەزرەئن  مۇنداق دەيدۇ( 1)

 ُتَخاِفْت ِبَها﴿ئايەتتىىك  - 110 سۈرىىس،« ئىرسا». تۇتۇلىدۇ
َ
ِتَك َوَل

َ
 َتْجَهْر ِبَصل

َ
ىڭدا ﴿يەىى  ﴾َوَل نامىى
دېگەن كۆرسەتمىمۇ بۇنىڭغا ئىشارەت  ﴾ۇمىغىى قىائەتنى يۇقىى ئاۋاز بىلەنمۇ، پەس ئاۋاز بىلەنمۇ ئوق

ىدا ئەڭ : »ب تىدە - 46ناملى  كىتابىنىڭ « پەتىۋاالر»ئىمام نەۋەۋى  . دەيدۇ« قىلىدۇ تەھەججۇد نامىى
بۇ ئەڭ توغرا . ياخشىىس يۇقىىمۇ ئەمەس، پەسمۇ ئەمەس، ئوتتۇرھال ئاۋازدا قىائەت قىلغان ياخىسر 

ىىقى شنننننننننەرتلەرگە رىئايە قىلغان ئاسننننننننناسنننننننننتا ئۈنلۈك ئوقۇش ئەۋزەل، يۇق: يەنە بى قاراشنننننننننتا. قاراشنننننننننتۇر
 .دېگەن ۋە كېچىدىىك نامازدا ئوتتۇرھال ئاۋازدا ئوقۇشنى تاللىغان« دېيىلگەن
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 قىلغان ۋاقىتمۇ؟ كەتكەن ۋاقىت ئ تىبارغا ئېلىنامدۇ ياىك قازاسىنى 

نىڭ قارىىسر ئىكىك خىل كۈچلۈك قاراش بولسا . بۇ مەسىلىدە شافىئن  ئۇستازلىىمىى
 . دېگەن قاراشتۇر« قازاسىنى قىلغان ۋاقىت ئ تىبارغا ئېلىنىدۇ»

ناۋادا ئۈنسىى ئوقۇيدىغان يەردە ئۈنلۈك ياىك ئۇنىڭ ئەكسىچە ئوقۇغان بولسىمۇ 
ى دۇرۇس بولىدۇ ۋ سەجدىىس ھبىاق، سە. ھ ئىش قىلغان بولىدۇلېكىى مەكرو . نامىى

ەك بولمايدۇ  .(1)كىر

ەكىك، قىائەت، تەكبى، زىكى   تەسيىى قاتارلىقالرىى ئۈنسىى  -ئ نى  بولۇشر كىر
قۇلىقى  شۇنىڭ ئۈچۈن،. ئوقۇش دېگەنلىك ئۆزى ئاڭلىغۇدەك ئوقۇش دېگەنلىكتۇر
ئەگەر . ەلەپپۇز قىلىش زۆرۈرساغالم، توسالغۇ بولمىغان ئەھۋالدا ئۆزى ئاڭلىغۇدەك ت

بۇنىڭدا ئىختىال  . تەسيىھلىىمۇ دۇرۇس بولمايدۇ -ئۆزى ئاڭلىمىسا قىائىتىمۇ، زىكى 
 .يوقتۇر
  

 ئۈنلۈك قرىائەت قىلىنىدىغان نامازالردا ئىمام يەڭبىل توختايدىغان ئورۇنالر
 

 مازالردائۈنلۈك قىائەت قىلىنىدىغان نا: شافىئن  ئۇستازلىىمىى مۇنداق دەيدۇ
 : ئىمامنىڭ قىيامدا تۇرغاندا تۆت ئورۇندا يەڭگىل توختىىسر مۇستەھەپتۇر

ىى ئوقۇۋېلىىسر ۋە ئىقتىدا قىلغۇچىالرنىڭ نامازغا «(2)قىبلىگە يۈزلىنىش دۇئاش» .1
 .(3)كىىش تەكبىىنى ئ يتىۋېلىىسر ئۈچۈن، نامازغا كىىش تەكبىىدىن كېيىى بى توختاش

گە تەۋە ئوخشايدۇ دە  ئويال  قالماسلىقى «فاتىھە»ىى «ئامىى »كىشىلەرنىڭ . 2
 . نىڭ ئارىسىدا يەڭگىل بى توختاش«ئامىى »بىلەن « فاتىھە»ئۈچۈن 

دەك ئۇزۇنراق بى ۇ ىى ئوقۇۋالغ«فاتىھە»دىن كېيىى جامائەت «ئامىى » .3
                                                           

ينۇقىىننقى ھنۆكنۈم شننننننننننننننننننننننافىنئن  مەزھەب بنويىنچە بنولنۇ ، ھەنەفن  مەزھەبنتە ئىنمننننننننامننىننننننننڭ ئنۈنننلننۈك ( 1)
ئەكسنننىچە . دىغان نامازالرىى ئۈنسنننىى ئوقۇشر ۋاجىپئوقۇلىدىغان نامازالرىى ئۈنلۈك، ئۈنسنننىى ئوقۇلى

، ). الزىم بولىدۇ سەجدىىس قىلىىسر ئوقۇغان ئەھۋالدا سەۋەنلىك  ، «ئەلھىدايە»ئىمام مەرغىينانن 
 .ت – (قاراڭتكە بە - 74توم،  - 1

َ لِ »مۇنداق: « )دعاء التوجه(قىبلىگە يۈزلىنىش دۇئاش »شننننننافىئن  مەزھەبتە ( 2) ْهُت َوْجِه  َطَر َوجَّ
َ
ِذي ف لَّ

ْرَض َحِنيًفا وما أنا من
َ ْ
َماَواِت َواأل ىِك   السننَّ

ِ  َوُنسننُ
ىى
َ
ل َ ِإنَّ صننَ ى ِِكى 

ْ نر ُمرسن
ْ
َ  ال ى ِمى 

َ
َعال
ْ
ِ َربِّ ال ِ  ەلِلَّ

َوَمْحَياَي َوَمَماىى
 َ ى ِلِمى  ُمسننننننننننننننْ

ْ
ِمْرُت وأنا من ال

ُ
ِلَك أ

َ
ِيَك له َوِبذ

َ  شر
َ
ۇ ، )مەن ھەقىقەتەن باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇل َل

ىم، قۇربانلىقىم،  ىكالردىن ئەمەسنننننننننننمەن. نامىى ئاسنننننننننننمانالرىى ۋە زېمىننى ياراتقان زاتقا يۈزلەندىم، مەن مۇشر
ىىك يوقتۇر، مەن شۇنىڭغا  ھاياتىم ۋە ماماتىم ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھ ئۈچۈندۇر. ئالالھنىڭ شىر

 ھەدى (.  - 771، «مۇسلىم« )»مەن( بۇيرۇلدۇم، مەن مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجىىس
م نامازغا ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسننننننەەللرەسننننننۇلۇلالھ سننننننە: »ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ( 3)

 (.ھەدى  - 598، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 744، «بۇخارى  « )»تەكبى ئ يتىپ بولۇ  يەڭگىل توختايتنى 
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 .(1)توختاش

ەت دىن كېيىنىك سۈرىنى ئوقۇ  بولغاندىن كېيىى بى توختا ، قىائ«فاتىھە. »4
ىش تەكبىىنىڭ ئارىسىنى ئايرىش  .بىلەن رۇكۇغا بىر

 
 نىڭ مەنىش ۋە مۇناسىالەتلىك ئەھكامالر«آمى   »

 
 ھەربى قۇرئان ئوقۇغۇچىنىڭ نامازدا بولسۇن ياىك نامازنىڭ سىتىدا بولسۇن،

 بۇ ھەقتىىك. دېيىىسر مۇستەھەپتۇر« ئامىى »ىى ئوقۇ  بولغاندىن كېيىى «فاتىھە»
 . (2)كۆ  ۋە مەشھۇردۇرھەدىسلەر ناھايىنى  

توختاش يەڭگىل بى نىڭ ئارىسىنى «ئامىى »بىلەن « فاتىھە»بىى ئىلگىىىك پاراگرافتا  
 .ئارقىلى  ئايرىشنىڭ مۇستەھەپلىكىنى سۆزلە  ئۆتكەنىدۇق

 :بەزىلەر. دېگەنلىك بولىدۇ« ئىجابەت قىلغىى ! ىى ئالالھ»نىڭ مەنىىس «ئامىى »
دېگەنلىك  «شۇنداق قىلغىى : »ۇ، دېسە، بەزىلەردېگەنلىك بولىد« شۇنداق بولغاي»

دېگەنلىك « بۇنىڭغا سەندىن باشقىىس قادىر بواللمايدۇ: »بولىدۇ، دەيدۇ، يەنە بەزىلەر
ىى يوققا : »بولىدۇ، دېسە، يەنە بەزىلەر دېگەنلىك بولىدۇ، « چىقارمىغايسەنئۈمىدلىىمىى

نە يە. دېگەنلىك بولىدۇ، دەيدۇ« لغىى قىئامانلى  ئاتا  -بىىگە تىنچ : »يەنە بەزىلەر. دەيدۇ
 ئالالھنىڭ بەندىلىىگە باسىدىغان مۆھۈرى بولۇ ، ئالالھ بۇ مۆھۈر «ئامىى »: بەزىلەر

شۇ كەلىمىنى  «ئامىى »: يەنە بەزىلەر. بېسىلغان بەندىلىىنى ئاپەتتىى ساقال  قالىدۇ، دەيدۇ
ىشىدىغان جەننەتتىىك بى مەرتىۋە، دەيدۇ ئۇ ئالالھنىڭ : بەزىلەر يەنە. دېگەنلەر ئىر

، بۇ قاراشنى مۇھەققىقالر ۋە كۆپچىلىك ئۆلىماالر رەت . ئىسىملىىدىن بىى، دەيدۇ لېكىى
 . قىلىدۇ

انىيچە سۆزدۇر، دەيدۇ« ئامىى : »يەنە بەزىلەر بولسا  . ئەرەبچىلەشتۈرۈلگەن ئىىى

ىشىشنىڭ« ئامىى : »ئەلۋەرراق ئەبۇبەكرى   دۇئانىڭ ۋە رەھمەت تىلە  ئىر
 . ، دەيدۇىگىيىسىدۇر ئ ن

ئۆلىماالر تۆۋەندىىك تۆت خىل . سۆزى بىنەچچە خىل شەكىلدە ئوقۇلىدۇ« ئامىى » 
                                                           

ى  (ھەدى  - 779)ئەبۇ داۋۇد ( 1) قىالرنىنڭ سننننننننننننننەمۇرە ئىبنى جۇنندۇب ۋە باشنننننننننننننن( ھەدى  - 251)، تىمىى
بى قېتىم  –رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىشنننننننننىچە، ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسنننننننننسننننننننناالمنىڭ ئىكىك قېتىم 

 – ىى ئوقۇ  تۈگەتنكەنننننننندىنن كېيىى «فننننننناتىنھە»ننننننننامنننننننازغنننننننا كىىش تەكبىىننى ئ يتنقنننننننانننننننندا، يەنە بى قېتىم 
 .توختىغانلىقىنى ئېسىدە ساقلىۋالغان

َ ﴿ :ئىمام: »ر ئەلەيھىسنننننننننسننننننننناالم مۇنداق دېگەنپەيغەمبە( 2) ى ى 
 
ال  الضنننننننننَّ

َ
وِب َعَلْيِهْم َوَل َمْغضنننننننننُ

ْ
ِ ال
ْ   دېسنننننننننە،، ﴾َغى 

 ئۇنىڭ پ قالسا،ېلىدېيىشىگە ئۇدۇل ك‹ ئامىى › پەرىشتىلەرنىڭ دېيىىسر ‹ ئامىى › كىمنىڭ ،دەڭالر‹ ئامىى ›
 (.ھەدى  - 410، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 782، «بۇخارى  « )»ئىلگىىىك گۇناھلىى ئەپۇ قىلىنىدۇ
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 .شەكىلنى بايان قىلغان

بۇ ئەڭ توغرا ئوقۇش . ىى ي نىك ئوقۇش«مىيم»ىى سوزۇ  «ئەلىف»دىىك «ئامىى . »1
 .شەكلىدۇر

 .قۇش شەكلىدۇربۇ ئىككىىس مەشھۇر بولغان ئو . ىى سوزۇماستىى ئوقۇش«ئەلىف. »2

  بۇىى ۋاھىدى  ھەمزە بىلەن. زەۋەرىى زىرغا مايىلراق قىلىپ سوزۇ  ئوقۇش. 3
 . دىن رىۋايەت قىلغانيكىسائى

ى »ىى تەشدىدلىك قىلىپ «مىيم»ىى سوزۇ  «ئەلىف. »4 بۇىى . دە  ئوقۇش« ئاممىى 
ۇنداق ئۇ م. بىلەن ھۈسەيىى ئىبنى فەزلدىن رىۋايەت قىلغان( شى  ئەلبە)ۋاھىدى  ھەسەن 

ى »بۇ رىۋايەتنى ئىنچىكە تەتقى  قىلغاندا، ئىمام جەئفەر سادىقنىڭ : دەيدۇ نىڭ «ئاممىى 
ىى يوققا »مەنىىس  ىى ساڭا باغلىدۇق، سەن ئۇلۇغدۇرسەن، ئۈمىدلىىمىى ئۈمىدلىىمىى

  .دېگەن بولىدۇ، دېگەن سۆزىگە بارىدۇ« چىقارمىغىى 

شۇناسالر بۇنداق ئوقۇشنى ئاۋام بولۇ ، كۆپچىلىك تىلغەيرى  بۇ تۆتىنچىىس تولىمۇ 
: ئۇستازلىىمىى بەزى شافىئن   .دە  قارايدۇ ،خەلقنىڭ خاتالىقلىى جۈملىسىدىن

ى » ى بۇزۇلىدۇ، دەيدۇ«ئامىى   .(1) ىى مۇشۇ تۆتىنچى خىل شەكىلدە دېسە، نامىى

چۈنىك . دە  توختاش الزىم« ئامىى »ئەرەب تىىل قائىدىىس بويىچە : تىلشۇناسالر 
ى » ئەگەر توختىماي قوشۇ  ئوقۇسا . ئورنىدىدۇرر ەلسۆز ئىملى  ەن بۇ كەلىمە دېگ« آمى 

ْيَف »، «أْيَن »ئىكىك ساكىى بى ئورۇندا كېلىپ قالىدىغان بولغانلىقتىى 
َ
 كەلىمىلىىگە« ك

ھەرپىدىن كېيىى زىر ئوقۇش تىلغا ئېغى بولغاچقا « يا. »ىى زەۋەر ئوقۇيدۇ«نۇن»ئوخشاش 
 .زىر ئوقۇمايدۇ، دەيدۇ

 .دېگەن سۆزگە مۇناسىۋەتلىك بايانالرنىڭ خۇالسىسىدۇر« ئامىى »ۇالر ب 
ناملى  كىتابىمدا بۇ (« ئىسىم ۋە سۆزلۈكلەرىى تۈزىتىش)تەھزىبۇلئەسماىى ۋەللۇغات »

ئىسپاتلىى بىلەن ئەكىلىپ تەپسىلن  سۆزلە   -ھەقتىىك كۆپلىگەن قاراشالرىى دەلىل 
 .(2)ئۆتتۈم

مۇ ڭمۇ، ئىقتىدا قىلغۇچىنىڭمۇ ۋە يالغۇز ناماز ئوقۇغۇچىنىڭنامازدا ئىمامنى: ئۆلىماالر 
ئىمام ۋە يالغۇز ناماز ئوقۇغۇچى ئۈنلۈك قىائەت . دېيىىسر مۇستەھە « ئامىى »

 .ىى ئۈنلۈك دەيدۇ، دېگەن«ئامىى »قىلىنىدىغان نامازالردا 

                                                           
ى بۇزۇلمننايننندۇ، چۈنىك : شننننننننننننننننافىئن  ئۆلىمننالىىننندىن ھننافىى ئىبنى ھەجەر بىلەن قەليۇبن  قنناتننارلىقالر( 1) نننامىى

 .دۇئا مەنىىس بار، دەيدۇنىڭدا بۇ 
 .بەتلەر - 14 – 12توم،  - 3، («ۋە سۆزلۈكلەرىى تۈزىتىش ئىسىم)تەھزىبۇلئەسماىى ۋەللۇغات »( 2)
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 : ئىقتىدا قىلغۇچىنىڭ ئۈنلۈك دېيىشىدە ئۆلىماالر ئارىسىدا ئىختىال  بار

 . بۇ توغرا بولغان قاراشتۇر. لۈك دەيدۇئۈن. 1

 . ئۈنلۈك دېمەيدۇ. 2

 .ئۇنداق بولمىسا ئۈنلۈك دېمەيدۇ. جامائەت كۆ  بولسا، ئۈنلۈك دەيدۇ. 3

ئىقتىدا قىلغۇچى ئىمامدىن بۇرۇنمۇ ئەمەس، كېيىنمۇ ئەمەس، بەلىك ئىمام بىلەن تەڭ 
سەھىى ھەدىستىىك مۇنۇ  بۇنىڭ دەلىىل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ. دەيدۇ« ئامىى »

ىَ ﴿ئىمام : »سۆزىدۇر ى 
 
ال  الضَّ

َ
دېيىىسر ‹ ئامىى ›دەڭالر، بى كىشىنىڭ ‹ ئامىى ›، دېسە، ﴾َوَل

گۇناھلىى   دېيىشىگە ئۇدۇل كېلىپ قالسا ئۇنىڭ ئىلگىىىك‹ ئامىى ›پەرىشتىلەرنىڭ 
 .(1)«ئەپۇ قىلىنىدۇ

دېسە، ‹ ئامىى ›ىمام ئ: »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سەھىى ھەدىستىىكئەمما، 
دېيىشكە ‹ ئامىى ›ئىمام »دېگەن سۆزىنىڭ مەنىىس بولسا « دەڭالر‹ ئامىى ›سىلەرمۇ 

 .(2)دېگەنلىك بولىدۇ« تەمشەلگىنىدە

 نامازدا ئىقتىدا قىلغۇچىنىڭ ئىمام بىلەن تەڭ دېيىىسر : ئۇستازلىىمىى شافىئن  
باشقا سۆزلەرىى دىن «ئامىى . »دىن باشقا سۆز يوقتۇر«ئامىى »مۇستەھە  بولغان 

 .ئىقتىدا قىلغۇچى ئىمامدىن كېيىى دەيدۇ، دېگەن
 

 نىڭ ھۆكىمتىالۋەت سەجدىسى
 

ىشكە تېگىشلىك ئەمە چۈنىك، . رنىڭ بىىدۇر ەللتىالۋەت سەجدىىس ئەھمىيەت بىر
ئەمما، بۇ . ئۆلىماالر تىالۋەت سەجدىىس قىلىشنىڭ بۇيرۇلغانلىقىدا بىلىككە كەلگەن

 ەپلىكنى بىلدۈرەمدۇ ياىك ۋاجىپلىقنىمۇ دېگەن مەسىلىدەيەردىىك بۇيرۇق مۇستەھ
 .ئوخشىمىغان قاراشالردا بولغان

بۇ ئۆمەر . دە  قارايدۇ ،ۋاجىپ ئەمەس، بەلىك مۇستەھە : كۆپچىلىك ئۆلىماالر
، ئىمران ئىبنى  ، ھۇساينئىبنى خەتتاب، ئىبنى ئابباس، سالمان فارسن  ، مالىك، ئەۋزائن 

، ئەھمەد، ئىسھا  . الرنىڭ قارىشىدۇررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ق، ئەبۇ سەۋر، داۋۇد شافىئن 

يەىى )ئۇالر ﴿: دەيدۇ ۋە ئالالھ تائاالنىڭ «ۋاجىپ»: ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھ
ىكالر نېمىشقا ئىمان ئ يتمايدۇ؟ ئۇالرنىڭ ي نىدا قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا نېمىشقا ( مۇشر

 . ايىتىنى دەلىل قىلىدۇدېگەن ئ (21 ،- 20: ئىنشىقاق)﴾سەجدە قىلمايدۇ؟
                                                           

 .ھەدى  - 410، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 782، «بۇخارى  ( »1)
 .ھەدى  - 410، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 780، «بۇخارى  » (2)
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 كۆپچىلىك ئالىمالر ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن سەھىى رىۋايەت قىلىنغان
بى جۈمە كۈىى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنبەردە : »تۆۋەندىىك ۋەقەلىكنى دەلىل قىلىدۇ

ئوقۇ  سەجدە ئايىتىگە كەلگەندە، مۇنبەردىن چۈشۈ   سۈرىسىنى  ‹نەھل›تۇرۇ  
كېيىنىك جۈمە كۈىى يەنە شۇ . ، كىشىلەرمۇ بىللە سەجدە قىلدىسەجدە قىلىۋىدى

بىى سەجدە ئايىتىنى ئوقۇساق ! خااليى  ىى : ›سۈرىنى ئوقۇ  سەجدە ئايىتىگە كەلگەندە
‹ ئەگەر سەجدە قىلمىسا گۇناھ بولمايدۇ. سەجدە قىلغان كىىسر توغرا قىلغان بولىدۇ

  قىلغان.  ارى  رىۋايەتبۇخھەدىسنى بۇ  .(1)«دېدى ۋە ئۆزى سەجدە قىلمىدى

 ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ سۆزى ۋە ھەرىكىنى تىالۋەت سەجدىسىنىڭ 
 .ۋاجىپ ئەمەسلىكىنىڭ ئوچۇق دەلىلىدۇر

ىدىغان جاۋابىمىى بولسا  ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھ دەلىل قىلغان ئايەتكە بىر
. ەنە قىلمىغانلىقى ئەيىبلەنگبۇ ئايەتتە كافىالرنىڭ قۇرئاننى ئىنكار قىلىپ سەجد. ئ نىقتۇر

ُبونَ ﴿ :بۇىى ئالالھنىڭ سەجدە ئايىتىدىن كېيىنىك
ِّ
ِذيَن َكَفُروا ُيَكذ

َّ
لىك كافىالر بە﴿ ﴾َبِل ال

 . دېگەن سۆزىمۇ ئىپادىلەيدۇ (22:ئىنشىقاق) ﴾ئىنكار قىلىدۇ( ھەقىقەتنى )

ىشىچە، ئۇ زەيد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىندە «نەيسەھىھ» 
 ئوقۇ  بەرگەندە، رەسۇلۇلالھ سۈرىسىنى  «نەجم»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

 .(2)م سەجدە قىلمىغانەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللسە

دە سەجدە سۈرىسى «نەجم»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  دە«نەيسەھىھ»يەنە 
 ەمەسلىكىنى بۇ تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ۋاجىپ ئ .(3)قىلغانلىقىمۇ رىۋايەت قىلىنغان

 .ئىپادىلەيدۇ
 

 سەجدە ئايەتلرىىنىڭ ساب  ۋە ئورۇنلرىى
 

 ئىمام شافىئن  ۋە كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ بىى تاللىغان
 سەجدە ئايەتلىىنىڭ ساىى

« مەريەم»، «ئىرسا»، «نەھل»، «رەئد»، «ئەئراف: »قارىشىچە ئون تۆت بولۇ ، ئۇالر
، «سەجدە»، «نەمل»، «فۇرقان»يەنە سۈرىسىدە ئىكىك ئورۇندا، « ھەج»سۈرىلىىدە، 

 .قاتارلى  سۈرىلەردىدۇر« ئەلەق»، «ئىنشىقاق»، «نەجم»، «فۇسسىلەت»

 سۈرىسىدىىك سەجدە ئايىتىدە سەجدە قىلىش مۇستەھە  بولۇ ، ئۇ« ساد»
ئىبنى  دا«سەھىھۇل بۇخارى  . »سەجدە قىلىش كەسكىى بۇيرۇلغان ئايەتلەردىن ئەمەس

سۈرىسىدىىك سەجدە ئايىنى سەجدە « ساد: »ما مۇنداق دەيدۇئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
                                                           

 .ھەدى  - 1077، «بۇخارى  » (1)
 .ھەدى  - 577، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 1072، «بۇخارى  » (2)
 .ھەدى  - 576، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 1070، «بۇخارى  » (3)
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 قىلىش ۋاجىپ بولغان ئايەتلەردىن ئەمەس، شۇنداقتىمۇ مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇ ئىمام شافىئن  قاتارلى   .(1)سۈرىسىنى ئوقۇغاندا سەجدە قىلغانلىقىنى كۆرگەن «ساد»

  .(2)ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدۇر

ىفە رەھىمەھۇلالھمۇ سەجدە ئايەتلىى ئون تۆت دەيدۇ، لېكىى ئۇ ئىمام ئەبۇ ھەن
سۈرىسىدىىك سەجدە « ساد»سۈرىسىدىىك ئىككىنچى سەجدە ئايىتىنىڭ ئورنىغا « ھەج»

 .(3) ئايىتىنى ھېساباليدۇ ۋە ئۇىى سەجدە قىلىش ۋاجىپ بولغان ئايەتلەر قاتارىغا قوشىدۇ

ئىمام شافىئىينىڭ بىى، : ۋايەت بار ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھتىى ئىكىك خىل رى
سۈرىسىدىىك سەجدە ئايىتىنى قوشۇ ، « ساد»بىى،  يەنە. قارىىسر بىلەن ئوخشاش

بۇ ھەم شافىئن  ئۆلىمالىىدىن ئەبۇل ئابباس . سەجدە ئايەتلىى ئون بەش دە  قاراش
 . ئىبنى سۈرەيج ۋە ئەبۇ ئىسھاق ئەلمەرۋەزىينىڭمۇ قارىشىدۇر

ئىكىك خىل رىۋايەت بار بولۇ ، بىى، ئىمام شافىئىينىڭ قارىشىغا ئىمام مالىكتىنمۇ 
ئۇ  .مەشھۇر قارىشىدا بولسا، سەجدە ئايەتلىى ئون بى ئايەت، دەيدۇ ئەمما،ئوخشاش، 

« ئەلەق»، «ئىنشىقاق»، «نەجم»سۈرىسىنىڭ ئىككىنچى سەجدە ئايىتىنى ۋە « ھەج»
 بۇ ھەم ئىمام شافىئىينىڭ ئىلگىىىك يەنە. سۈرىلىىدىىك سەجدە ئايەتلىىنى ھېسابلىمايدۇ

 .قارىشىدۇربى 

دۇر سەھىى ھەدىسلەر شۇىى  . توغرا بولغان قاراش بىى ئىلگىى بايان قىلغىنىمىى
 .كۆرسىتىپ تۇرماقتا

 سۈرىسىنىڭ ئەڭ ئاخىقى « ئەئراف»سەجدە ئايەتلىىنىڭ ئورۇنلىىغا كەلسەك، 
 ، ُغُدوِّ وَ سۈرىسىنىڭ « رەئد»ئايىنى

ْ
َصاِل ﴿ِبال

ْ
،  ﴾اْل سۈرىسىنىڭ « نەھل»دېگەن ئايىنى

،  ﴾﴿َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ  دېگەن  ﴾اَوَيِزيُدُهْم ُخُشوعً ﴿سۈرىسىنىڭ « ئىرسا»دېگەن ئايىنى
 ، ا﴿سۈرىسىنىڭ « مەريەم»ئايىنى ًدا َوُبِكيًّ وا ُسجَّ ،  ﴾َخرُّ  سۈرىسىنىڭ« ھەج»دېگەن ئايىنى

نَه َيْفَعُل َما َيَشاءُ ﴿ بىىنچى سەجدە ئايىنى ھېسابالنغان
َّ
،  ﴾ِإنَّ الل ىككىنچى ئدېگەن ئايىنى

ُكْم ُتْفِلُحونَ سەجدە ئايىنى ھېسابالنغان  َعلَّ
َ
َ ل ْ َخى 

ْ
وا ال

ُ
َعل
ْ
« فۇرقان»، دېگەن ئايىنى  ﴾﴿َواف

،  ﴾﴿َوَزاَدُهْم ُنُفوًراسۈرىسىنىڭ  عَ سۈرىسىنىڭ « نەمل»دېگەن ئايىنى
ْ
َعْرِش ال

ْ
 ﴾ِظيِم ﴿َربُّ ال

،  دېگەن ونَ سۈرىسىنىڭ « سەجدە»ئايىنى ُ  َيْسَتْكىىِ
َ
، دېگەن ئايىنى  (15: سەجدە)﴾﴿َوُهْم َل

ُمونَ سۈرىسىنىڭ « فۇسسىلەت»
َ
 َيْسأ

َ
،  ﴾﴿َوُهْم َل سۈرىسىنىڭ « نەجم»دېگەن ئايىنى

 ،  َيْسُجُدونَ سۈرىسىنىڭ « ئىنشىقاق»ئاخىقى ئايىنى
َ
« ئەلەق»دېگەن ئايىنى ۋە  ﴾﴿َل

 .ايىتىدۇرسۈرىسىنىڭ ئاخىقى ئ

سۈرىسىنىڭ ئايىتىدىن « فۇسسىلەت»سەجدە ئايەتلىىنىڭ ئورۇنلىى توغرىسىدا 
                                                           

 .ھەدى  - 1069، «بۇخارى  » (1)
 .بەت - 66توم،  - 4، «ئەلمەجمۇ» (2)
 .بەت - 197توم،  - 1، «ئەلھىدايە» (3)
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 سۈرىسىدىىك سەجدە« فۇسسىلەت. »باشقىلىىدا تىلغا ئالغۇدەك ئىختىال  يوق
دەك  ُموَن ئايىتىدە ئىمام شافىئن  ۋە ئۇنىڭ شاگىتلىى سۆزلە  ئۆتكىنىمىى

َ
 َيْسأ

َ
 ﴾﴿َوُهْم َل

بۇ ھەم سەئىد ئىبنى مۇسەييىب، . دە  قارايدۇ ،ىى سەجدە قىلىدۇ دېگەن ئايەتتىى كېي
ىن، ئەىى ۋائىل شەقى  ئىبنى سەلەمە، سۇفيان سەۋرى، ئەبۇ  مۇھەممەد ئىبنى سىى 

 .(1)ھەنىفە، ئەھمەد ۋە ئىسھاق ئىبنى راھەۋەيى قاتارلىقالرنىڭمۇ قارىشىدۇر

ائالالھ تائاالنىڭ  :باشقا ئۆلىماالر نُتْم ِإيَّ
ُ
دېگەن سۆزىدىن كېيىى  ﴾ُە َتْعُبُدوَن ﴿ِإن ك

بۇ قاراشنى ئىبنى مۇنزىر ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ . دە  قارايدۇ ،سەجدە قىلىدۇ 
 ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ، ( 2)لبەشى  ئەئەنھۇ، ھەسەن 

، ئەبۇ سالىى، تەلھە ئىبنى مۇسەررىف، زۇب اھىم نەخەئن  ەيد ئىبنى شاگىتلىى، ئىىى
قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلغان، بۇ  (3)ھارى ، مالىك ئىبنى ئەنەس ۋە لەي  ئىبنى سەئد
 بەغەۋى  . يەنە بەزى شافىئن  ئۆلىمالىىنىڭمۇ قارىشىدۇر

ناملى  « ئەتتەھزىب»بۇىى
 .(4)كىتابىدا رىۋايەت قىلغان

ئەلكىفايە قى »ينىڭ شافىئن  ئۆلىمالىىدىن ئەبۇلھەسەن ئەىل ئىبنى سەئىد ئەلئەبدەرى
دا : »ناملى  كىتابىدىىك« ئىختىالفىل فۇقەھا نىڭ قارىشىمىى سۈرىسىدە ئالالھ ‹ نەمل›بىى

ُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن  : تائاالنىڭ   بۇ. ىدۇدېگەن سۆزىدە سەجدە قىلىن ﴾﴿َوَيْعلَ
َعرْ  : ئىمام مالىك بولسا، ئالالھ تائاالنىڭ. كۆپچىلىك فەقىھلەرنىڭ قارىشىدۇر

ْ
ِش ﴿َربُّ ال

َعِظيِم 
ْ
دېگەن سۆزىگە كەلسەك، « دە  قارايدۇ ،دېگەن سۆزىدە سەجدە قىلىنىدۇ  ﴾ال

نىڭ  ۋە كۆپچىلىك فەقىھلەرنىڭ قارىىسر دە  كەلتۈرگەن بۇ ( شافىئىيالرنىڭ)ئۇنىڭ بىى
كە بۇنداق بايانالرىى مەزھەببەلىك شافىئن  . نەقىل نامەلۇم ھەمدە مەقبۇل ئەمەس

دىىك . ئوپئوچۇق خاتا سۆرە  كىىش نىڭ كىتابلىى شافىئن  ئۇستازلىىمىى چۈنىك، قولىمىى
َعِظيِم ئالالھ تائاالنىڭ 

ْ
َعْرِش ال

ْ
نى  دېگەن سۆزىدە سەجدە قىلىنىدىغانلىقىنى ئ  ﴾﴿َربُّ ال

 .ئىپادىلە  تۇرماقتا
  

 تىالۋەت سەجدىسىنىڭ دۇرۇس بولۇشىنىڭ شەرتلرىى
 

نامازنىڭ ھۆكىم بىلەن ئوخشاش بولۇ ،  تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ھۆكىم نەپلە
ئۇنىڭغا نەپلە نامازغا شەرت قىلىنغاندەك تاھارەت ئېلىش، نىجاسەتلەردىن پاكلىنىش، 

بەدىنى  شۇنىڭ ئۈچۈن،. قىبلىگە يۈزلىنىش، ئەۋرەتنى ي پىش قاتارلىقالر شەرت قىلىنىدۇ
                                                           

بەتكە، ھەنەفن  مەزھىنى  - 67توم،  - 4، «ئەلمەجمۇ»شنننننافىئن  مەزھىيىنىڭ قاراشنننننلىى ئۈچۈن  (1)
توم،  - 2، «ئەلمۇغنن  »بەتكە، ھەنبەلن  مەزھىنى ئۈچۈن  - 197توم،  - 1، «ئەلھىدايە»ئۈچۈن 

 .بەتكە قاراڭ - 357
 .نومۇر - 5878، «ئەلمۇسەننەف: »ئابدۇرراززاق (2)
ئەلمۇدەۋۋەنەتۇل »منننالىنننك ئىبنى ئەنەس ۋە لەي  ئىبنى سنننننننننننننننەئننندنىنننڭ قنننارىشنننننننننننننننىنى بىلىش ئۈچۈن  (3)

 .بەتكە قاراڭ - 110توم،  - 1، «كۇبرا
  فى» (4)

 بەت - 179توم،  - 2، «قهىش شافىئن  ئەتتەھزىب قى
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لىمىسا بوپتۇ دەۋېتىلمەيدىغان نىجاسەت بار كى شىنىڭ ۋە تاھارەتسىى ياىك كىيىمىدە پاكىى
پەقەتال تەيەممۇم قىلىش دۇرۇس . دۇركىشىنىڭ تىالۋەت سەجدىىس قىلىىسر ھارام

 .بولىدىغان ئەھۋالالردا تەيەممۇم قىلىپ تىالۋەت سەجدىىس قىلسا بولىدۇ

پەقەتال سەپەردە . قىبلىگە يۈزلەنمەستىى تىالۋەت سەجدىىس قىلىشىمۇ ھارامدۇر
ناماز ئوقۇسا دۇرۇس بولىدىغان ئەھۋالالردا قىبلىگە  نەپلە ،قىبلىگە يۈزلەنمەستىى 

 بۇ بىلىككە كېلىنگەن. يۈزلەنمەستىى تىالۋەت سەجدىىس قىلسا دۇرۇس بولىدۇ
 .مەسىلىدۇر

  
نامازدا سەجدە قىلىش كەسكى  ۋاجىپ بولمىغان ئايەتلەرب  ئوقۇغاندا سەجدە 

 قىلىشنىڭ ھۆكىم
 

قىلىش ۋاجىپ بولغان ئايەتلەر سۈرىسىدىىك سەجدە ئايىتىنى سەجدە « ساد»
بۇ ئايەتنى نامازدا ياىك نامازنىڭ سىتىدا »:جۈملىسىدىن دە  قارايدىغان ئۆلىماالر

ئوقۇسۇن باشقا سەجدە ئايەتلىىنى ئوقۇغاندا سەجدە قىلغانغا ئوخشاش سەجدە 
سەجدە قىلىش سۈرىسىدىىك سەجدە ئايىتىنى « ساد»ئەمما . دەيدۇ «قىلىىسر الزىم
دە  قارايدىغان ئىمام شافىئن  قاتارلى   ،ئەمەسيرۇلغان ئايەتلەردىن كەسكىى بۇ 

بۇ ئايەتنى ناماز سىتىدا ئوقۇسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەجدە قىلغانلىقى »:ئۆلىماالر
ناماز ئىچىدە ئوقۇسا، سەجدە قىلسا  ئەمما،ئۈچۈن سەجدە قىلىش مۇستەھە  بولىدۇ، 

ى بۇزۇلمايدۇئەگەر بىلمەي ياىك ئۇن. بولمايدۇ  «تۇ  قېلىپ سەجدە قىلىپ سالسا، نامىى
ئەگەر بىلىپ تۇرۇ  سەجدە قىلغان بولسا، نامازغا نامازغا تەۋە بولمىغان بى . دەيدۇ

ى خۇددى نامازدا تۇرۇ  شۈكرى  ئەمەلنى قوشۇ  قويغانلىقى ئۈچۈن، بۇ نامىى
ى ئىختىالپسىى ھالدا بۇزۇلۇ  كەتكەندەك بۇزۇ   بۇ . لۇ  كېتىدۇسەجدىىس قىلسا نامىى

 . تىىك توغرا قاراشتۇرمەزھەبشافىئن  

تىالۋەت سەجدىىس نامازغا ئاالقىدار ئەمەل بولغانلىقى »:يەنە بى خىل قاراشتا
ى بۇزۇلمايدۇ  . دېيىلگەن «ئۈچۈن، نامىى

 سەجدە قىلىش كەسكىى سۈرىسىدىىك سەجدە ئايىتىنى « ساد»ناۋادا ئىمام 
سەجدە قىلسا، ئىقتىدا قىلغۇچى ئۇنداق دە   دە  قارا بۇيرۇلغان ئايەتلەردىن 

ىنى يالغۇز داۋامالشتۇرىدۇ  قارىمىسا، ئىمامغا ئەگەشمەيدۇ، بەلىك ئىمامدىن ئايرىلىپ نامىى
ئەگەر ئىمامنى كۈتۈ  تۇرسا، سەۋەنلىك . ياىك ئۆرە تۇرۇ  ئىمامنى كۈتۈ  تۇرىدۇ

تىىك كۈچلۈك مەزھەب شافىئن  . سەجدىىس قىالمدۇ؟ بۇ مەسىلىدە ئىكىك خىل قاراش بار
 .قاراشقا ئاساسەن، سەۋەنلىك سەجدىىس قىلمايدۇ

 



123

ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

 
 تىالۋەت سەجدىش قىلىدىغان كىشىلەر

 
نامازدا ياىك نامازنىڭ سىتىدا سەجدە ئايىتىنى ئوقۇغان، تىڭشىغان ياىك ئىختىيارسىى 
دە ئاڭال  قالغان بولسا سۇ ئىشلىتىپ ياىك تەيەممۇم قىلىپ تاھارەت ئالغان كىىسر سەج

ەك بولىدۇ ، ئىمام شافىئن  رەھىمەھۇلالھ. قىلىىسر كىر قالغان ئىختىيارسىى ئاڭال  »:لېكىى
 تەكىتلىگىنىمدەك كىشىنىڭ سەجدە قىلىشىنى ئاڭلىغان كىشىنىڭ سەجدە قىلىشىنى 

 .تىىك توغرا قاراشتۇرمەزھەبشافىئن   بۇ  .دەيدۇ «تەكىتلىمەيمەن

قالغان  ئىختىيارسىى ئاڭال  »:ەلجۇۋەينن  شافىئن  ئۆلىمالىىدىن ئىمامۇل ھەرەمەين ئ
توغرا  تىىكمەزھەبئاۋۋالقىىس شافىئن   ،لېكىى . دەيدۇ «كىىسر سەجدە قىلمىسىمۇ بولىدۇ

 . قاراشتۇر

سەجدە ئايىنى نامازدا ئوقۇلسۇن ياىك نامازنىڭ سىتىدا ئوقۇلسۇن، ئوقۇغۇچى 
   قالغان كىشىلەرسەجدە قىلسۇن ياىك قىلمىسۇن، تىڭشىغان ۋە ئىختىيارسىى ئاڭال 

بۇ . بۇ شافىئن  ئۆلىمالىىنىڭ نەزىرىدىىك توغرا، مەشھۇر قاراشتۇر. سەجدە قىلىىسر الزىم
 . نىڭمۇ قارىشىدۇرئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھھەم 

سەجدە ئايىتىنى »:ناملى  كىتابنىڭ مۇئەللىنى « ئەلبەيان»شافىئن  ئۆلىمالىىدىن 
 ئاڭلىغان نامازنىڭ سىتىدىىك كىىسر سەجدەنامازدا ئوقۇغان كىشىنىڭ قىائىتىنى 

 . (1)دەيدۇ «قىلمىسىمۇ بولىدۇ

سەجدە ئايىتىنى ئوقۇغۇچى »:شافىئن  ئۆلىمالىىدىن سەيدەالنن  مۇنداق دەيدۇ
 . توغرىىس، ئاۋۋالقى قاراشتۇر «سەجدە قىلمىسا، باشقىالر سەجدە قىلمايدۇ

غەتكە يەتكەن ياىك نارەسىدە تىالۋەت قىلغۇچى مۇسۇلمان ياىك كافى بولسۇن، باال 
. بولسۇن، تاھارەتلىك ياىك تاھارەتسىى بولسۇن، ئەر ياىك ئايال بولسۇن ھۆكۈم ئوخشاشتۇر

 .(2)بۇ ھەم ئەبۇ ھەنىفىنىڭمۇ قارىشىدۇر

، »:بەزى شافىئن  ئۇستازلىىمىى  سەجدە ئايىتىنى كافى، كىچىك باال، تاھارەتسىى كىىسر
 . دەيدۇ «ن كىىسر سەجدە قىلمىسىمۇ بولىدۇمەس قاتارلىقالر ئوقۇسا ئاڭلىغا

سەجدە ئايىتىنى ئايال كىىسر ئوقۇسا ئاڭلىغان كىىسر »:بى قىسىم سەلەف ئۆلىمالىى
 بۇ قاراشنى ئىبنى مۇنزىر قەتادە، مالىك،. دەيدۇ «سەجدە قىلمىسىمۇ بولىدۇ

                                                           
 .بەت - 288توم،  - 2، «ئەلبەيان» (1)

توم،  - 2، «ھاشننننننننىيەتۇ ئىبنى ئابىدىن» ؛بەت - 197توم،  - 1، «ئەلھىدايە»ھەنەفن  مەزھىنى ئۈچۈن  (2)
 .بەتلەرگە قاراڭ - 104
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دەك، توغرىىس،  .(1)ئىسھاقالردىن رىۋايەت قىلغان ئاۋۋالقى بىى ئىلگىى دە  ئۆتكىنىمىى
 .قاراشتۇر

  
 سەجدە ئايىت  بار جاينىال تالالۋ ئوقۇۇ

 
 .بى ياىك ئىكىك ئايەتنىال ئوقۇ  سەجدە قىلىشنى كۆرسىتىدۇ بۇ 

 ، ، ئەھمەد، ئەلبەشى  ھەسەن ئىبنى مۇنزىر شەئبن  ىن، نەخەئن  ، ئىبنى سىى 
ۋايەت دە  قارايدىغانلىقىنى رى ،ئىسھاق قاتارلىقالرنىڭ بۇنداق قىلىشنى مەكروھ

 .(2) قىلغان

 ،يوق ھېچقىىسئەبۇ ھەنىفە، مۇھەممەد ئىبنى ھەسەن، ئەبۇ سەۋر قاتارلىقالر 
نىڭ . دە  قارايدۇ  .(3)مىىگە ئۇيغۇندۇرمەزھىيىبۇ بىى

 
 مۇناسىالەتلىك ھۆكۈملەر گەنامازدىىك تىالۋەت سەجدىسى

 
مۇبادا . ۇيالغۇز ناماز ئوقۇغان كىىسر سەجدە ئايىتىنى ئوقۇغان بولسا سەجدە قىلىد

تىالۋەت سەجدىسىنى شۇ ۋاقىتتا قىلماي، رۇكۇ قىلغاندىن كېيىى قىلماقچى بولسا، 
ى بۇزۇلىدۇ. دۇرۇس بولمايدۇ ئەگەر . ئەگەر بىلىپ تۇرۇ  شۇنداق قىلغان بولسا نامىى

ىپ بواللمىغان بولسا، تىالۋەت ئەمما،يۇ،  -رۇكۇغا ئېگىلىپتۇ   رۇكۇغا تولۇق بىر
يالغۇز ناماز ئوقۇۋاتقان كىىسر يەنە بى نامازدىىك  . بولىدۇسەجدىىس قىلىش دۇرۇس 

كىشىنىڭ ياىك باشقا بى كىشىنىڭ سەجدە ئايىتىنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭال  سەجدە قىلىىسر 
ئەگەر دۇرۇس بولمايدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇ  سەجدە قىلغان بولسا، . دۇرۇس بولمايدۇ
ى بۇزۇلىدۇ  .نامىى

ۇغان مەزكۇر كىىسر ئىمام بولغان بولسا جامائەت بولۇ  نامازىى جامائەت بولۇ  ئوق
. ئوقۇلغان بۇ نامازنىڭ ھۆكىم يالغۇز ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ ھۆكىم بىلەن ئوخشاشتۇر
ئىمام تىالۋەت سەجدىىس قىلسا، ئىقتىدا قىلغۇچىنىڭمۇ ئىمام بىلەن بىگە سەجدە 

ى بۇزۇلۇ  كېتىدۇ ئەگەر ئىقتىدا قىلغۇچى سەجدە قىلمىسا،. قىلىىسر ۋاجىپتۇر . نامىى
ئىقتىدا . ئىمام سەجدە قىلمىسا، ئىقتىدا قىلغۇچىنىڭ سەجدە قىلىىسر دۇرۇس بولمايدۇ

                                                           
لەرنىڭ ئاڭلىغۇچىغا تىالۋەت مالىكن  مەزھىيىدىكى .بەت - 286توم،  - 5، «ئەلئەۋسنننننننەت: »ئىبنى مۇنزىر (1)

سنننننننننننننەجنندىسننننننننننننننىنىننڭ ۋاجىننپ بولۇشر ئۈچۈن قويىنندىغننان شنننننننننننننەرتلىى پەرقلى  بولۇ ، بۇىى بىلىش ئۈچۈن 
 .بەتكە مۇراجىئەت قىلىڭ - 307توم،  - 1، «ئەششەرھۇل كەبى»

 .بەت - 370توم،  - 2، «ئەلمۇغنن  » ؛بەت - 280توم،  - 5، «ئەلئەۋسەت: »ئىبنى مۇنزىر (2)
  - 2، «ھاشننننىيەتۇ ئىبنى ئابىدىن» ؛بەت - 449توم،  - 1، «بەدائىئۇسننننسننننەناىى »ەفن  مەزھىنى ئۈچۈن ھەن (3)

 .بەتكە مۇراجىئەت قىلىڭ - 81توم،  - 4، «ئەلمەجمۇ»بەتكە، شافىئن  مەزھىنى ئۈچۈن  - 119توم، 
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ى بۇزۇلىدۇ ، ناماز ئوقۇ  بولغاندىن كېيىى . قىلغۇچى سەجدە قىلىپ قالسا، نامىى لېكىى
چوقۇم قىلىىسر الزىم  ئەمما،ئىقتىدا قىلغۇچىنىڭ سەجدە قىلىۋېتىىسر مۇستەھە ، 

 .سئەمە

ئىقتىدا قىلغۇچى ئىمامنىڭ تىالۋەت سەجدىىس قىلغانلىقىنى بىلمەي قېلىپ، ئىمام 
سەجدىدىن بېشىنى كۆتۈرۈ  بولغان بولسا، ئىقتىدا قىلغۇچى سەجدە قىلماسلىقتا 

ئىمامنىڭ . ئۆز ئالدىغا سەجدە قىلىىسر دۇرۇس بولمايدۇ. ئۆزرىلىك ھېسابلىنىدۇ
سەجدىىس قىلىۋاتقاندا بىلگەن بولسا، سەجدىگە بارغانلىقىنى ئىمام تىالۋەت 

مۇبادا ئىقتىدا قىلغۇچى سەجدىگە ئېگىلىۋاتقاندا، . سەجدە قىلىىسر ۋاجىپ بولىدۇ
سەجدىدىن بېشىنى كۆتۈرۈۋاتقان بولسا، بېشىنى كۆتۈرمەي ئىمام بىلەن بىللە  ئىمام

غان تېنى شۇنداقال ئىمام بىلەن بىللە سەجدىگە بار . سەجدە قىلىۋېرىىسر دۇرۇس بولمايدۇ
 ئاجىى كىشىمۇ ئىمامنىڭ ھەرىكىنى چاققان، ئۆزىنىڭ ھەرىكىنى ئاستا بولغانلىقتىى 

ىپ بولۇشتىى ئىلگىى ئىمام بېشىنى كۆتۈرگەن بولسا، تىالۋەت سەجدىىس سەجدىگە  بىر
 .قىلماستىى ئىمام بىلەن بىللە قايتىدۇ

ىك ئىقتىدا ئىقتىدا قىلىپ ناماز ئوقۇغۇچى سەجدە ئايىتىنى ئۆزى ئوقۇغان يا
قىلىۋاتقان ئىمامىدىن باشقا كىشىنىڭ ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغان بولسا، سەجدە 

ى بۇزۇلىدۇ. قىلىىسر دۇرۇس بولمايدۇ ئۇنىڭ سەجدە . ئەگەر سەجدە قىلسا نامىى
 .مەكروھتۇر ئايەتلىىنى ئوقۇشر ياىك ئىمامدىن باشقىالرنىڭ قىائىتىگە قۇالق سېلىىسر 

 
 تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ۋاقت  

  
ئوقۇغان ياىك ئاڭلىغان سەجدە ئايىنى ئاخىالشقان ھامان سەجدە »: ئۆلىماالر

ئەگەر سەجدە قىلىشنى كېچىكتۈرگەن، ۋاقىت بەك ئۇزىرا  كەتمىگەن . قىلىدۇ
ئەگەر ۋاقىت ئۇزىرا  كەتسە، سەجدىنىڭ ۋاقنى ئۆتۈ  . بولسا، سەجدە قىلىدۇ

ىنىڭ ‹كۈن تۇتۇلۇش›خۇددى . كەتكەن بولىدۇ  قازاسىنى قىلمىغاندەك، نامىى
 «دىىك سەھىى، مەشھۇر قاراشقا ئاساسالنغاندا، قازاسىنى قىلمايدۇمەزھىيىشافىئن  
بۇ مەسىلىدە بامدات، پېشىى قاتارلى  نامازالرنىڭ »:بەزى ئۇستازلىىمىى . دەيدۇ

سۈننىتىنىڭ قازاسىنى قىلغاندەك، بۇ سەجدىنىڭمۇ قازاسىنى قىلىدۇ دەيدىغان ئاجىى 
 . دېگەن «اشمۇ باربى قار 

سەجدە ئايىتىنى تاھارەتسىى ئوقۇ  ياىك ئاڭال  ئۇزۇن ئۆتمەي تاھارەت ئالغان بولسا 
تىىك كۆپچىلىك ئالىمالر تاللىغان مەزھەبسەجدە قىلىدۇ، ۋاقىت ئۇزىرا  كەتسە، شافىئن  

دەيدىغان  «سەجدە قىلىدۇ». توغرا قاراشتا سەجدىنىڭ ۋاقنى ئۆتۈ  كەتكەن بولىدۇ
دىن ئىمام بەغەۋىينىڭ ،بى قاراش بولۇ يەنە   .تاللىشىدۇر بۇ شافىئن  ئۇستازلىىمىى
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ئەزان ئاۋازىنى ئاڭال  تۇرۇ  مۇئەززىن بىلەن بىللە ئەزان » :بەغەۋى  رەھىمەھۇلالھ 
 تىالۋەت ،كەلىمىلىىنى تەكرارلىيالمىغان كىىسر نامازدىن كېيىى تەكرارلىغاندەك

 «كېيىى ۋاقىت ئۇزىرا  كەتسىمۇ قازاسىنى قىلىدۇ  سەجدىسىنىمۇ تاھارەت ئالغاندىن
 . دە  قارايدۇ

 تىىك تالالنغان قاراشقامەزھەببۇ يەردىىك ۋاقىتنىڭ ئۇزىرا  كېتىىسر شافىئن  
 .ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. (1)ئادەتكە قارا  بېكىتىلىدۇ -ئاساسالنغاندا، ئۆر  

 
 ئايەتلرىىت  تەكرار ئوقۇشنىڭ ھۆكىم سەجدە

 
گەر سەجدە ئايەتلىىنىڭ ھەممسىنى ياىك بى نەچچىسىنى بى ئورۇندا ئوقۇغان ئە

. بۇ مەسىلىدە ئىختىال  يوق. بولسا، ھەربى سەجدە ئايىنى ئۈچۈن بى سەجدە قىلىدۇ
بى سەجدە ئايىتىنى بىنەچچە ئورۇندا تەكرار ئوقۇغان بولسا، ھەربى قېتىم ئوقۇغىنى 

ئەگەر بى . ۇمۇ ھەم ئىختىال  يوق مەسىلىدۇرب .ئۈچۈن بىدىن سەجدە قىلىدۇ
سەجدە ئايىتىنى بى ئورۇندا تەكرار ئوقۇغان بولسا ۋە بىىنچى قېتىم ئوقۇغاندا سەجدە 

ئەگەر تۇنچى . قىلمىغان بولسا، ئاخىىدا قىلغان بى سەجدە ھەممىگە كۇپايە قىلىدۇ
 : ش بارقېتىملىقى ئۈچۈن سەجدە قىلغان بولسا، بۇنىڭدا ئۈچ خىل قارا

ئالدىنقىسىنىڭ ھۆكمىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىى سەۋەب يېڭىالنغانلىقى . 1
بۇ ئەڭ . ئۈچۈن، ھەربى قېتىم سەجدە ئايىتىنى تەكرار ئوقۇسا بىدىن سەجدە قىلىدۇ

 .توغرا بولغان قاراشتۇر

بۇ ئىبنى سۇرەيج ۋە ئەبۇ ھەنىفە . بىىنچى سەجدە ھەممىگە كۇپايە قىلىدۇ. 2
ناملى  « ئەلئۇددە»شافىئن  ئۆلىمالىىدىن  .( 2)مەھۇلالھالرنىڭ قارىشىدۇررەھى

ىلىدۇ، دەيدۇ: كىتابنىڭ مۇئەللىنى  بۇ ھەم شافىئن  . مۇشۇ قاراش بويىچە پەتىۋا بىر
 .ئۆلىمالىىدىن زاھىد شەيخ نەش ئەلمەقدىسىينىڭمۇ تاللىشىدۇر

قىلىدۇ، ئۇنداق  ئىكىك سەجدە ئارىسىدىىك ۋاقىت ئۇزىرا  كەتسە سەجدە. 3
 . بولمىسا، بىىنچى سەجدە كۇپايە قىلىدۇ

ەتتە تەكرار ئوقۇغان بولسا، بى سەجدە ئايىتىنى بى ئبى سەجدە ئايىتىنى بى رەك
ئەگەر ئىكىك . ئورۇندا تەكرار ئوقۇغانغا ئوخشاش بۇ ھەقتە ئۈچ خىل قاراش بار

 ئوقۇغانغا ئوخشاش تەكرارەتتە تەكرار ئوقۇغان بولسا، ئىكىك ئورۇندا تەكرار ئرەك
 .بۇ مەسىلىدە ئىختىال  يوق. سەجدە قىلىدۇ

                                                           
اماز ئوقۇۋالغۇدەك شافىئن  ئالىمالر ۋاقىتنىڭ ئۇزىرا  كېتىشىنى نورمال سۈرئەتتە ئىكىك رەكئەتتە ن (1)

 .دە  بېكىتكەن ،ۋاقىت ئۆتۈش
 .بەت - 114توم،  - 2، «ھاشىيەتۇ ئىبنى ئابىدىن» ؛بەت - 197توم،  - 1، «ئەلھىدايە» (2)
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 ئۇالغقا مىنگەن كىشىنىڭ تىالۋەت سەجدىش قىلىشىنىڭ ھۆكىم

 
سەپەردە ئۇالغ ئۈستىدە كېتىۋىتىپ سەجدە ئايىتىنى ئوقۇغان بولسا، ئىشارەت 

نىڭ ۋە ئىمام مالىك، ئەبۇ ھەنىفە، . بىلەن سەجدە قىلسا بولىدۇ ئەبۇ يۈسۈف، بۇ بىى
ى رەھمەت – مۇھەممەد، ئەھمەد، زۇفەر، داۋۇد  –ۇلالىھ ئەلەيھىم ئەجمەئىى 

  .(1)قاتارلىقالرنىڭ قارىشىدۇر

توغرىىس،  . دە  قارايدۇ ،بەزى ھەنەفن  ئۆلىمالىى سەجدە قىلمىسىمۇ بولىدۇ 
 .كۆپچىلىكنىڭ قارىشىدۇر

ىنى ئوقۇغان كىشىنىڭ يۇرت ئىچىدە ئۇالغقا مىنىپ كېتىۋىتىپ سەجدە ئايىت ئەمما،
 .ئىشارەت بىلەن سەجدە قىلىىسر دۇرۇس بولمايدۇ

 
 سەجدە ئايىتىت  نامازدا ئۆز ئورنىدىن باشقا ئورۇنالردا ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

 
 سالغان بولسىمۇ  دىن بۇرۇن ئوقۇ « فاتىھە»ئەگەر سەجدە ئايىتىنى نامازدا 

بولسا، سەجدە قىلىىسر  ئەمما، رۇكۇدا ياىك سەجدىدە ئوقۇغان. سەجدە قىلىىسر الزىم
 . چۈنىك، قىائەتنىڭ ئورىى قىيامدۇر. دۇرۇس بولمايدۇ

 -ىى ئوقۇغان «فاتىھە»ناۋادا سەجدە ئايىتىنى ئوقۇ ، سەجدىگە كېتىۋېتىپ 
ئوقۇمىغانلىقىدا شەكلىنىپ قالغان بولسا، سەجدە قىلىۋېرىدۇ، كېيىى قىيامغا قايتىپ، 

 .جدىسىنى كېچىكتۈرۈشكە بولمايدۇچۈنىك، تىالۋەت سە. ىى ئوقۇيدۇ«فاتىھە»
  

 سەجدە ئايىتىت  ئەرەب تىلىدىن باشقا تىلدا ئوقۇشنىڭ ھۆكىم

 
نىڭ فارسچە مۇبادا سەجدە ئايىتىنىڭ  يەىى )تەرجىمىسىنى ئوقۇغان بولسا، بىى

دا خۇددى سەجدە ئايىتىنى تەپسى قىلغانغا( دىكىلەرنىڭمەزھىيىشافىئن    قارىشىمىى
سەجدە »:ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھئىمام  .مۇ بولىدۇئوخشاش سەجدە قىلمىسى

  .(2)دەيدۇ «قىلىش الزىم
                                                           

ھاشنننننىيەتۇ »بەتكە، ھەنەفن  مەزھىنى ئۈچۈن  - 81توم،  - 4، «ئەلمەجمۇ»شنننننافىئن  مەزھىنى ئۈچۈن  (1)
 - 60توم،  - 2، «مەۋاھىبۇل جەلىل»مالىكن  مەزھىنى ئۈچۈن  بەتكە، - 106توم،  - 2، «ئىبنى ئابىدىن

 .بەتكە قاراڭ - 304توم،  - 1، «كەششافۇل قىنا»بەتكە، ئىمام ئەھمەدنىڭ مەزھىنى ئۈچۈن 
 .بەت - 105توم،  - 2، «ھاشىيەتۇ ئىبنى ئابىدىن» (2)
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سەجدە ئايىتىت  تىالۋەت قىلغۇچىنىڭ سەجدىش بىلەن ئاڭلىغۇچىنىڭ 

 ف  ۇسەجدىسىنىڭ مۇناسىالىت  يوقل
 

بىلەن سەجدە قىلغان  تىالۋەت قىلغۇچى سەجدە ئايىتىنى ئاڭلىغۇچى سەجدە ئايىتىنى 
. شۇڭالشقا، ئۇنىڭغا ئىقتىدا قىلىشنى نىيەت قىلمايدۇ. ا باغالنمايدۇبولسىمۇ، ئۇنىڭغ

 .ئۇنىڭدىن بۇرۇن سەجدىدىن بېشىنى كۆتۈرسە بولىدۇ
 

 ئىمامنىڭ سەجدە ئايىتىت  ئوقۇشىنىڭ ھۆكىم
 

نىڭ  دا قىائەت ئۈنلۈك قىلىنىدىغان نامازالردا بولسۇن ( شافىئىيالرنىڭ)بىى قارىشىمىى
ن نامازالردا بولسۇن، ئىمامنىڭ سەجدە ئايىنى ئوقۇشر مەكروھ ياىك ئۈنسىى قىلىنىدىغا

: ئىمام مالىك. ئىمام قاچان سەجدە ئايىنى ئوقۇسا، شۇ چاغدا سەجدە قىلىدۇ. ئەمەس
ئىمامنىڭ سەجدە ئايىنى ئوقۇشر ئۈنلۈك ياىك ئۈنسىى قىائەت قىلىنىدىغان نامازالردا 

 .(1)مەكروھ، دەيدۇ

قىائەت ئۈنسىى قىلىنىدىغان نامازالردا : مام ئەھمەدئىمام ئەبۇ ھەنىفە بىلەن ئى
 .(2) مەكروھ، ئۈنلۈك قىلىنىدىغان نامازالردا مەكروھ ئەمەس، دەيدۇ

 
 ناماز ئوقۇۇ چەكلەنگەن ۋاقىتالردا تىالۋەت سەجدىش قىلىشنىڭ ھۆكىم

 
ناماز ئوقۇش چەكلەنگەن ۋاقىتالردا تىالۋەت ( دىكىلەرمەزھىيىيەىى شافىئن  )بىى 

، . دە  قارايمىى  ،جدىىس قىلىش مەكروھ ئەمەسسە ، ئەلبەشى  ھەسەن بۇ شەئبن 
قاتارلىقالرنىڭ ئەھىل ئەبۇ ھەنىفە، رەي ، (3)سالىم ئىبنى ئابدۇلالھ، قاسىم، ئەتا، ئىكرىمە

  .(5)بۇ ئىمام مالىكنىڭمۇ بى قارىشىدۇر .(4)قارىشىدۇر

ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئابدۇلالھ  .دە  قارىغان ،بۇىى يەنە بى تو  ئۆلىماالر مەكروھ
                                                           

نامازالردا بولسنننننننننۇن لىنىدىغان ئۈنسننننننننىى قىيەىى قىائەت ئۈنلۈك قىلىنىدىغان نامازالردا بولسننننننننۇن ياىك  (1)
، ئەممننننننا نەپلە نننننننامننننننازالردا مەكروھ ئەمەسېبۇ پەرز نننننننامننننننازالرنىننننننڭ گ. ھەممىسنننننننننننننننىنننننندە مەكروھ .  نى

 .قاراڭتكە بە - 310توم،  - 1، «ئەششەرھۇل كەبى»
ئىمام ئەھمەدنىڭ مەزھىنى . بەت - 192توم،  - 1، «بەدائىئۇسسەناىى »ھەنەفن  مەزھىنى ئۈچۈن  (2)

 .بەتكە قاراڭ - 449توم،  - 1، «افۇل قىناكەشش»ئۈچۈن 
 .بەتلەر - 468 – 467توم،  - 1، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە» (3)
 .بەت - 373توم،  - 1، «ھاشىيەتۇ ئىبنى ئابىدىن( »4)
 .بەت - 110توم،  - 8، «ئەلئىستىىكار: »ئىبنى ئابدۇلبەر (5)
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سەئىد ئىبنى مۇسەييىب، ئىسھاق ئىبنى راھەۋەيى، ئەبۇ سەۋر قاتارلىقالر  ،(1)ئىبنى ئۆمەر
 .(2)بۇ ئىمام مالىكنىڭ يەنە بى قارىشىدۇر. بار

 
 رۇكۇنىڭ تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغانلىق  

 
، رۇكۇ تىالۋەت سەجدە قىلىش ئىمكانىيىنى بار بولغان نورمال ئەھۋالدا 

نىڭ ۋە كۆپلىگەن ئىلگىىىك ۋە كېيىنىك. سەجدىسىنىڭ ئورنىدا تۇرالمايدۇ  بۇ بىى
 .ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدۇر

 «رۇكۇ تىالۋەت سەجدىسىنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ:»ئىمام ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھ
 .(3)دەيدۇ

 سەجدىسىگە ڭكۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ دەلىىل بولسا، تىالۋەت سەجدىسىنى نامازنى
بىئاز ئېگىلىپ قىلغان قىياس بولۇ ، سەجدە قىاللمايدىغانالر نامازنىڭ سەجدىسىنى 

 .(4)قىلسا بولىدۇ بىئاز ئېگىلىپقىلغاندەك تىالۋەت سەجدىسىنىمۇ 
 

 تىالۋەت سەجدىسىت  قىلىش ئۇسۇىل
 

، تىالۋەت سەجدىىس قىلماقچى بولغان كىىسر يا نامازنىڭ شۇنىىس ئ نىقىك
 . يا نامازنىڭ سىتىدا بولىدۇ ئىچىدە،

نامازنىڭ سىتىدا سەجدە ئايىنى ئوقۇغان كىىسر سەجدە قىلماقچى بولسا، تىالۋەت 
تەكبى . سەجدىىس قىلىشنى نىيەت قىلىدۇ ۋە سەجدىنى باشالش ئۈچۈن تەكبى ئ يتىدۇ

 دە كۆتۈرگەندەك قوللىىنى ( باشالش تەكبىى)بىلەن تەڭ نامازنىڭ تەكبى تەھرىيمىىس 
ئۇنىڭدىن كېيىى سەجدىگە چۈشۈش ئۈچۈن يەنە . ئىكىك مۈرىىس باراۋىرىدە كۆتۈرىدۇ

ئىككىنچى تەكبى مۇستەھە ، شەرت . بۇ تەكبىدە قوللىىنى كۆتۈرمەيدۇ. تەكبى ئ يتىدۇ
تەكبىلىىنىڭ ھۆكىم ( تەكبى تەھرىيمىدىن باشقا)ئەمەس، بۇ تەكبىنىڭ ھۆكىم نامازنىڭ 

 .بىلەن ئوخشاشتۇر

ا توغرىسىدا شافىئن  ئۆلىمالىى ئارىسىد( يەىى تەكبى تەھرىيمە)ئەمما، بىىنچى تەكبى 
 :ئۈچ خىل قاراش بار

                                                           
 .بەت - 468توم،  - 1، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە» (1)
 .بەت - 207توم،  - 1، «مۇۋەتتا مالىك» (2)
 .بەت - 111توم،  - 2، «ھاشىيەتۇ ئىبنى ئابىدىن» (3)
بەتكە، ئىمام ئەھمەدنىڭ  - 312توم،  - 1، «ئەشننننشننننەرھۇل كەبى»ئىمام مالىكنىڭ مەزھىنى ئۈچۈن  (4)

 .بەتكە قاراڭ - 447توم،  - 1، «كەششافۇل قىنا»مەزھىنى ئۈچۈن 
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 بۇ كۆپچىلىك. ئۇ رۇكنىدۇر، ئۇنىڭسىى سەجدە توغرا بولمايدۇ: بىىنچىىس
 . ئۆلىماالرنىڭ قارىىسر بولۇ ، كۈچلۈك قاراشتۇر

ۈرۈلمەي قالسىمۇ، سەجدە دۇرۇس ناۋادا ئۇ تەكبى چۈش. مۇستەھە : ئىككىنچىىس
 .نىڭ قارىشىدۇرئەلجۇۋەينىيبۇ شەيخ ئەبۇ مۇھەممەد . بولۇۋېرىدۇ

 .ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. مۇستەھە  ئەمەس: ئۈچىنچىىس

ئەگەر سەجدە قىلماقچى بولغان كىىسر ئۆرە تۇرۇۋاتقان كىىسر بولسا، ئۆرە تۇرغان 
ئۇنىڭدىن كېيىى سەجدىگە .  يتىدۇھالىتىدە سەجدىنى باشالش ئۈچۈن تەكبى ئ

 ئولتۇرغان كىىسر بولسا، بى قىسىم شافىئن  ئەگەر  . چۈشۈۋېتىپ يەنە تەكبى ئ يتىدۇ 
ئۇنىڭ ئورنىدىن تۇرۇشر مۇستەھە ، ئۇ ئورنىدىن تۇرۇ  ئەسلىدە ئۆرە »:ئۇستازلىىمىى 

تۇرۇ  تىالۋەت سەجدىىس قىلماقچى بولغان كىشىگە ئوخشاش تەكبى ئ يتىپ، 
 تىالۋەت سەجدىسىنى نامازنىڭ: بۇ قاراشنىڭ دەلىىل. دەيدۇ «دىگە بارىدۇسەج

 .(1)سەجدىىس ۋە تەكبى تەھرىيمىسىگە قىلىنغان قىياستۇر

نىڭ كاتتىلىىدىن شەيخ ئەبۇ مۇھەممەد  ، قازى ئەلجۇۋەينن  شافىئن  ئۇستازلىىمىى
 لى  كىتابالرنىڭنام« ئەتتەھزىب»ۋە « ئەتتەتىممە»ھۈسەين ۋە ئۇنىڭ ئىكىك شاگىىى 

مۇئەللىپلىى ۋە مۇھەققى  ئىمام ئەبۇل قاسىم رافىئن  قاتارلىقالر بۇىى ئوچۇق سۆزلىگەن 
دادىىس شەيخ ( ئەلجۇۋەينى  ئىكىك ھەرەم ئىماىم)ۋە مۇقىمالشتۇرغان، ئىمامۇل ھەرەمەين 

ىپ مۇنداق دېگەن بۇ »: ئەبۇ مۇھەممەدتىى بۇ قىياسنى رىۋايەت قىلىپ بولۇ ، رەددىيە بىر
 ئىمامۇل«. قىياسنىڭ مەنبەسىنىمۇ، كىتابالردا زىكى قىلىنغانلىقىنىمۇ كۆرمىدىم

 چۈنىك، بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ. ھەرەمەيننىڭ بۇ سۆزى ناھايىنى كۈچلۈك سۆزدۇر
مدىنمۇ ۋە بىى ئەگىشىدىغان سەلەفتىنمۇ ھېچقانداق ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللسە

لىىمىى ھەم بۇىى تىلغا ئالمىغان، ئالالھ ئەڭ ياخىسر كۆپچىلىك ئۇستاز . رىۋايەت كەلمىگەن
 . بىلگۈچىدۇر

ىش ۋە   تەسيىى ئ يتىش ئۇسۇلىغا مۇناسىۋەتلىكسەجدە قىلغاندا سەجدىگە بىر
 . قائىدىلەرگە رىئايە قىلىىسر الزىم - ئەدەب

ىش  ىك، ئىكىك قولىنى يەردە ۇ قائىدىلەر ش - ئەدەب ئۇسۇلىغا مۇناسىۋەتلىكسەجدىگە بىر
ئۇدۇلىدا قويۇش، بارماقلىىنى جۈپلە ، قىبلىگە قارىتىش، ( يان تەرە ) مۈرىسىنىڭ ئىكىك

يېڭىدىن چىقىىش، يەرگە بىۋاسىتە تەگكۈزۈش، ئەرلەر جەينىكىنى ( كىيىمىنىڭ)بارماقلىىنى 
، ئايالالر  قورسىقىنى ( ۋە قوش جىنسلىقالر)بېقىنىغا، قورسىقىنى يوتىسىغا چاپلىۋالماسلىقى

                                                           
فن  مەزھىيىدە تىالۋەت سننننننەجدىسننننننىدە تەكبى ئ يتىپ قۇالق قاقىدىغان، سننننننەجدىدىن كېيىى ھەنە (1)

ىدىغان ئىش يوق« ئەتتەھىيياتۇ» ئالالھۇ »سنننننننننننەجدە قىلىشنننننننننننتىى بۇرۇن . ئوقۇيدىغان ۋە سننننننننننناالم بىر
دە  !« ئننالالھۇ ئەكبەر»دە  تەكبى ئ يتىش ۋە سنننننننننننننننەجنندە قىلىننپ بولغنناننندىن كىيىنمۇ !« ئەكبەر

 .  ت –ش سۈننەتتۇر تەكبى ئ يتى
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، بېشىنى تۆۋەن، ئۇچىسىنى ئېگىى قىلىپ سەجدە قىلىش، پيوتىسىغا  شانىىس ېچاپلىۋېلىىسر
 . ۋە بۇرنىنى يەرگە تولۇق تەگكۈزۈش، سەجدىنى ئالدىرىماي تولۇق ئادا قىلىش

نامازنىڭ : سەجدىدە تەسيىى ئ يتىش مەسىلىسىگە كەلسەك، شافىئن  ئۇستازلىىمىى 
 »سەجدىسىدە ئ يتىدىغان 

َ
َ األ ِّ دېگەن تەسيىھنى ئۈچ قېتىم ئ يتىپ « ْعىَل ُسْبَحاَن َرىى

 ، َقُه »بولغاندىن كېيىى
َ
ِذى َخل

َّ
ْمُت َسَجَد َوْجِه ِلل

َ
ْسل
َ
َك أ

َ
َك َسَجْدُت َوِبَك آَمْنُت َول

َ
ُهمَّ ل

َّ
الل

َ )ىى ئالالھ! س ى َخاِلِقى 
ْ
ْحَسُن ال

َ
ُ أ ُە َتَباَرَك اەللَّ َرُە َوَش َّ َسْمَعُه َوَبرَصَ ساڭا لدىم، سەجدە قى اڭا َوَصوَّ

قۇدرىنى بىلەن ياراتقان، سۈرەتكە  -بويسۇندۇم، يۈزۈمنى كۈچ ساڭا ئىمان ئ يىتتىم، 
كەلتۈرگەن، ئۇنىڭغا كۆز ۋە قۇالقالرىى ئورۇنالشتۇرغان زاتقا سەجدە قىلدىم، ئەڭ ماھى 

و : »ۋە يەنە «ياراتقۇچى ئالالھ ئۇلۇغدۇر( ِة َوالرُّ
َ
َماَلِئك

ْ
وٌس َربُّ ال دُّ وٌح قُ  -ئالالھ ئەيىب ) ِح ُسبُّ

ىلنىڭ رەبيىدۇر. نۇقسانالردىن پاكتۇر، مۇقەددەستۇر بۇالر . (1)دەيدۇ(« ماالئىكىلەر ۋە جىىى
 . نامازنىڭ سەجدىلىىدىمۇ قىلىنىدىغان دۇئاالردۇر

  ِبَها ِوْزًرا، َوا: »شافىئن  ئۇستازلىىمىى 
ْجًرا، َوَضْع َعنىِّ

َ
ُهمَّ اْكُتْب ىِل  ِبَها ِعْنَدَك أ َها اللَّ ْجَعلْ

َت ِمْن َعْبِدَك َداُودَ  لْ َما َتَقبَّ   كَ
ْل ِمنىِّ ْخًرا، َوَتَقبَّ مۇشۇ سەجدە ! ىى ئالالھ) ىِل  ِعْنَدَك ذُ

، ئۇىى مەن  ، بى گۇناھىمنى ئەپۇ قىلغىى سەۋەبلىك ماڭا دەرگاھىڭدا بى ساۋاب يازغىى
ئۈچۈن دەرگاھىڭدا ساقال  قويغىى ۋە ئۇىى بەندەڭ داۋۇد ئەلەيھىسساالمدىن قوبۇل 

بۇ تىالۋەت سەجدىسىگە  .(2)دېيىش مۇستەھە ، دەيدۇ!(« قىلغاندەك قوبۇل قىلغىى 
ىش الزىمخاس دۇئا بولغانلىقى   .  ئۈچۈن ئەھمىيەت بىر

ئىمام شافىئن  : ناملى  كىتابىدا« ئەتتەفسى»ئۇستاز ئىسمائىل زەرىر ئۆزىنىڭ 
اَن َوْعُد رَ : رەھىمەھۇلالھنىڭ تىالۋەت سەجدىسىنىڭ دۇئاسىدا  َنا ِإن كَ َنا ﴿ُسْبَحاَن َربِّ بِّ

 
ً
َمْفُعوَل

َ
نىىى ﴿يە ﴾ل  ڭ ۋەدىىس چوقۇمپەرۋەردىگارىمىى پاكتۇر، پەرۋەردىگارىمىى

 . دېيىشنى تاللىغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ (108: ئىرسا)﴾ئورۇنلىنىدۇ

بۇ نەقىلنى ئىمام شافىئىيدىن ھېچكىم رىۋايەت قىلىپ باقمىغان بولسىمۇ، لېكىى بۇ 
اَن َوْعُد َربِّ چۈنىك، قۇرئاننىڭ سەجدىدە . ياخىسر قاراشتۇر

َ
َنا ِإن ك  ﴿ُسْبَحاَن َربِّ

ً
َمْفُعوَل

َ
 ﴾َنا ل

 سەجدىدە بۇ شۇنىڭ ئۈچۈن،. ئاشكارىدۇر -ېگەنلەرىى ماختىغانلىقى ئوچۇق د
زىكىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئوقۇش ۋە شۇنىڭ بىلەن بىگە دۇنيا ۋە ئاخىەت ئىشلىىدىن 

بۇ زىكىلەرنىڭ بەزىسىنى . خالىغان نەرسىلىىنى تىلە  دۇئا قىلىش مۇستەھەپتۇر
ئەسال تەسيىى ئ يتمىغان بولسىمۇ خۇددى  ئوقۇسىمۇ تەسيىى ئ يتقان بولىدۇ، ناۋادا 

 نامازنىڭ سەجدىلىىدە تەسيىى ئ يتمىسىمۇ سەجدە ئادا بولغاندەك تىالۋەت
  .سەجدىسىمۇ ئادا بولۇۋېرىدۇ

. تەكبى ئ يتىپ بېشىنى كۆتۈرىدۇ ،تەسيىھلەرىى ئ يتىپ بولغاندىن كېيىى  -زىكى 
                                                           

 .ھەدىسلەر - 487ۋە  - 771، «مۇسلىم» (1)
  ؛ھەدى  - 2768، «سننننننننننننننەھىھۇ ئىبنى ھىيبنننننننان» ؛ھەدى  - 562، «سننننننننننننننەھىنننننننى ئىبنى خۇزەيمە» (2)

ى  »  .ھەدى  - 579، «تىمىى
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ىش الزىممۇ؟  ئاندىن ساالم بىر

 :افىئىيدىن مەشھۇر ئىكىك خىل قاراش ئوچۇق رىۋايەت قىلىنغانبۇ مەسىلىدە ئىمام ش

تىالۋەت سەجدىسىنى تەكبى  :شاگىتلىىنىڭ كۆپچىلىىك تاللىغان سەھىى قاراش. 1
ىش الزىم بۇ ۋاقىتتا تىالۋەت سەجدىىس . تەھرىمە بىلەن باشلىغانلىقى ئۈچۈن ساالم بىر

ىغا ئوخشىغان بولىدۇ ئىبنى ئەىى داۋۇد سەھىى سەنەد بىلەن  ىئەبۇبەكر بۇىى . جىنازا نامىى
ئابدۇلالھ : »ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدتىى رىۋايەت قىلغان مۇنۇ رىۋايەتمۇ كۈچلەندۈرىدۇ

ەتنى   «.ئىبنى مەسئۇد سەجدە ئايىتىنى ئوقۇسا، سەجدە قىلىپ بولغاندىن كېيىى ساالم بىر

رمىگەندەك ساالم نامازدا تىالۋەت سەجدىىس قىلسا ساالم بە: ئىككىنچى خىل قاراش
چۈنىك پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساالم بەرگەنلىىك نەقىل . بەرمىسىمۇ بولىدۇ

 . قىلىنمىغان

ىش الزىم دېسەك، تەشەھھۇدنىمۇ ئوقۇش  بىىنچى قاراش بويىچە، ساالم بىر
 الزىممۇ؟

 موھتاجتوغرىىس، تىالۋەت سەجدىىس قىيامغا . بۇ مەسىلىدە ئىكىك خىل قاراش بار
 . ئەمەس موھتاجغاندەك تەشەھھۇدقىمۇ بولمى

ساالم ۋە تەشەھھۇد مەسىلىسىنى بىلەشتۈرۈ  بۇ : بەزى شافىئن  ئۇستازلىىمىى 
 :ئىككىسىدە تۆۋەندىكىدەك ئۈچ خىل قاراش بار، دېگەن

ىش زۆرۈردۇر: سەھىى بولغىنى . 1  . تەشەھھۇد ئوقۇش زۆرۈر ئەمەس، ساالم بىر

 . ھېچقايسىىس زۆرۈر ئەمەس. 2

 . ئىككىلىسىنى قىلىش الزىم. 3

، ئەبۇل ئەھۋەس، ئەبۇ  ىن، ئەبۇ ئابدۇرراھمان سۇلەمن  مۇھەممەد ئىبنى سىى 
ىش الزىم»قىالبە، ئىسھاق ئىبنى راھەۋەيى قاتارلى  سەلەفلەر  دە   «ساالم بىر

 .(1) قارايدۇ

، يەھيا ئىبنى ئەلبەشى  ھەسەن  اھىم نەخەئن   ، سەئىد ئىبنى جۇبەير، ئىىى
 . (2)دە  قارايدۇ «ساالم بەرمەيدۇ»ىمام ئەھمەد قاتارلى  سەلەفلەر بولسا ۋەسساب، ئ

يۇقىىدا بايان قىلغانلىىمىى ناماز سىتىدىىك تىالۋەت سەجدىسىگە مۇناسىۋەتلىك 
 . ھۆكۈملەردۇر

 ئىككىنچى خىل ئەھۋالدا يەىى نامازنىڭ ئىچىدە تىالۋەت سەجدىىس قىلغاندا،
                                                           

 .بەت - 452توم،  - 1، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە» (1)
 .بەت - 452توم،  - 1، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە» (2)
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 .تەكبى ئ يىتمايدۇ( تەكبى تەھرىمە ئۈچۈن)ۈن تىالۋەت سەجدىسىگە كىىش ئۈچ
سەجدە قىلىش ئۈچۈن تەكبى ئ يتىش مۇستەھە ، لېكىى بۇ تەكبىدە قولىنى كۆتۈرمەيدۇ، 

بۇ كۆپچىلىك شافىئن  . سەجدىدىن بېشىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن يەنە تەكبى ئ يتىدۇ
دىن ئەبۇ ئەىل شافىئن  ئۇستا. ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدىىك سەھىى، مەشھۇر قاراشتۇر زلىىمىى

ىش ئۈچۈنمۇ، سەجدىدىن بېشىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈنمۇ : ئىبنى ئەىى ھۇرەيرە سەجدىگە بىر
، ئاۋۋالقى قاراش مەشھۇردۇر. تەكبى ئ يتمايدۇ، دەيدۇ  . لېكىى

ىش ۋە  تەسيىى ئ يتىش نامازنىڭ ئىچىدىىك تىالۋەت سەجدىسىنىڭ سەجدىگە بىر
 ئىدىلىىنى ناماز سىتىدىىك سەجدىنىڭ ھۆكۈملىىنى قا - ئەدەبمۇناسىۋەتلىك ئۇسۇلىغا 

تىالۋەت : قوشۇ  قويىدىغان يەنە بى مەسىلە. سۆزلىگەندە بايان قىلىپ بولغانىدۇق
سەجدىىس قىلغۇچىنىڭ ئۆزى ئىمام بولسا، سەجدە قىلغاندا تەسيىھنى بەك كۆ  

  شىنى ياخىسر ئەگەر ئىقتىدا قىلغۇچىالرنىڭ كۆ  تەسيىى ئ يتى. ئ يتماسلىقى الزىم
 .كۆرىدىغانلىقىنى بىلسە، كۆ  تەسيىى ئ يتسا بولىدۇ

 ناماز ئىچىدىىك تىالۋەت سەجدىسىدىن بېشىنى كۆتۈرگەندە، ئارام ئېلىپ
بۇنىڭدا ئىختىال  يوق بولۇ ، بۇىى ئوچۇق تىلغا ئالغان . ئولتۇرماستىى تۇرۇ  كېتىدۇ

، را. ئالىمالر ناھايىنى ئاز  قازى ھۈسەين، بەغەۋى 
فىئن  قاتارلى  ئالىمالر ئوچۇق تىلغا بۇىى

 سەھىھۇل»بۇ مەسىلىدە تىالۋەت سەجدىىس ناماز سەجدىسىدىن پەرقلىنىدۇ، . ئالغان
، ئىمام شافىئن  (1) قاتارلى  ھەدى  كىتابلىىدىىك سەھىى ھەدىسلەردە كەلگەن« بۇخارى  

 ىڭ بىىنچى تاللىغان ۋە ئوچۇق بايان قىلغان سەھىى قاراش شۇىك، بارلى  نامازالرن
ىتىدە ئىككىنچى سەجدىدىن كېيىى ئەتلىك نامازالرنىڭ ئۈچىنچى رەكئ، تۆت رەكرەكئىتىدە

 .ئولتۇرۇۋېتىش مۇستەھەپتۇريەڭگىل ئارام ئېلىش ئۈچۈن 

ئۆرە . نامازدا تىالۋەت سەجدىسىدىن بېشىنى كۆتۈرگەندە ئورنىدىن تۇرۇش الزىم
  ئاندىن رۇكۇ قىلىش مۇستەھە ، ئايەت توال ئايەت ئوقۇ  -تۇرۇ  بولغاندىن كېيىى ئاز 

 .ئوقۇماستىى رۇكۇ قىلىشمۇ جائىى 
  

 توغرىسىدا قۇرئان ئوقۇۇ ئۈچۈن ئەڭ ئەۋزەل ۋاقىتالر 
 

ئىمام شافىئن  . شۇىى بىلگىنىك، قىائەتنىڭ ئەۋزىىل نامازالردا ئوقۇلغان قىائەتتۇر
 ىش سەجدىنى ئۇزۇن قىلغاندىنقاتارلى  ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا، نامازدا قىيامنى ئۇزۇن قىل

 .ئەۋزەل

كېچىنىڭ ئاخىقى . نامازنىڭ سىتىدىىك قىائەتنىڭ ئەۋزىىل كېچە قىائىتىدۇر
ىىم  ىمىدىن ئەۋزەل، ناماز شام بىلەن خۇپتەن ئارىلىقىدا قۇرئان ئوقۇش ئاۋۋالقى يىر يىر

 . مۇستەھەپتۇر
                                                           

 .ھەدى  - 823، «بۇخارى  ( »1)
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ىدىن كېيىى قۇرئان ئوقۇش ئەۋ   ئەمما، قۇرئان ئوقۇش . زەلدۇركۈندۈزى بامدات نامىى
 
ى

 ئىبنى ئەىى داۋۇد مۇئان ئەبۇبەكرى. تەكتىدىن مەكروھ بولىدىغان ھېچبى ۋاقىت يوق -تېىك
ئۇالر ئەسىدىن كېيىى قۇرئان ئوقۇشنى : »ئىبنى رىفائەدىن، ئۇ شەيخلىىدىن رىۋايەت قىلغان

، دە دېگەن « يتنى مەكروھ دە  قارايتنى ۋە ئۇ، يەھۇدىيالرنىڭ دەرس ئوقۇيدىغان ۋاقنى
، قوبۇل قىلىنمايدىغان رىۋايەتتۇر  . رىۋايەتكە كەلسەك، ئۇ ئاساسسىى

قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن كۈنلەر ئىچىدىن جۈمە، دۈشەنبە، پەيشەنبە، ئەرەفات  
، زۇلھەججىنىڭ ئاۋۋالقى  اننىڭ ئاخىقى ئون كۈىى ، ئون كۈنلەر ئىچىدىن رامىى كۈنلىىنى

ا ، ئايالر ئىچىدىن رامىى   .ن ئ يىنى تالالش ياخشىدۇرئون كۈنىنى
 

 ئاخرىىت  تاپالماي توختاۋ قالغان قاربي قانداق قىلىدۇ؟ ەتقرىائەت
 

قارى  ئاخىىنى تاپالماي توختا  قېلىپ، باشقىالردىن سورىسا، سورالغان كىىسر 
، بەشى ئىبنى ئەىى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ  اھىم نەخەئن  ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد، ئىىى

: ئۇالر مۇنداق دېگەن. لەرگە رىئايە قىلىىسر الزىمئەدەبۋايەت قىلىنغان ئەنھۇالردىن رى
ىندىشىدىن بىەر ئايەتنى سورىماقچى بولسا، » ‹ ماۋۇ قانداق؟ ئاۋۇ قانداق؟›بىىڭالر قىر

 .(1)«قويىدۇئاداشتۇرۇ  دېمەي، ئۇنىڭ ئالدىدىكىنى ئوقۇ  جىم تۇرسۇن، بولمىسا ئۇىى 
  

 
 كەلتۈرۈشنىڭ ئۇسۇللرىىقۇرئان ئايەتلرىىت  دەلىل  

 
ھ ئالال)قال هللا تعاىل كذا »قۇرئان ئايەتلىىنى بىەر مەسىلىگە دەلىل قىلماقچى بولسا، 

(« ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ)هللا تعاىل يقول كذا »دېسىمۇ، (« تائاال مۇنداق دېدى
ى يوق. دېسىمۇ بولىدۇ كېيىنىك بۇ ئىلگىىىك ۋە  . بۇنىڭ ھېچقانداق بولمايدىغان يىر

 . ئالىمالر ئەمەل قىلىپ كېلىۋاتقان سەھىى ۋە تالالنغان قاراشتۇر

ئىبنى ئەىى داۋۇد مەشھۇر تابىئىى مۇتەررىپ ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى  ئەبۇبەكرى
« دەڭالر‹ ئالالھ مۇنداق دېدى›دېمەڭالر، بەلىك ‹ ئالالھ مۇنداق دەيدۇ›: »شىخخىنىڭ

 .دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان

 -دېيىشتىى توسۇشر ئايەت  «ئالالھ مۇنداق دەيدۇ»: ىف رەھىمەھۇلالھنىڭمۇتەرر 
لىىغا خىالپتۇر -ھەدىسلەرگە، ساھابىلەر ۋە ئۇالردىن كېيىنكىلەرنىڭ ئىش  چۈنىك، . ئىى

َح َّ : ئالالھ
ْ
نُه َيُقوُل ال  . دېگەن (4: ئەھزاب)﴾ئالالھ ھەق سۆزىى دەيدۇ﴿ يەىى  ﴾﴿َواللَّ

ۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلىشىچە، دا ئەب«سەھىھۇ مۇسلىم» 
بىەر ياخشىلى  قىلغان ئادەم ﴿: ئالالھ تائاال : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن

                                                           
 .نومۇر - 5988، «ئەلمۇسەننەف: »ززاقائابدۇرر  (1)
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 . (1)«دەيدۇ ﴾ئون ھەسسە ئارتۇق ساۋابقا ئىگە بولىدۇ

ىى : »ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن ( 2)دا«سەھىھۇل بۇخارى  » 
ياخىسر كۆرگەن نەرسەڭالردىن سەر  ﴿: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ ! لالھرەسۇلۇ 

ھەرگىى ياخشىلىققا ( يەىى ماللىىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سەدىقە قىلمىغۇچە)قىلمىغۇچە 
ىشەلمەيسىلەر( يەىى جەننەتكە) مانا بۇ ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ  .(92: ئال ئىمران)﴾ئىر

 .نىڭ ھۇزۇرىدىىك سۆزىدۇرپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

مەن ئائىشە : دا مەشۇق رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ«سەھىھۇ مۇسلىم»يەنە 
ىلنى ( يەىى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم )ئۇ ﴿: ئالالھ تائاال : »رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا جىىى

دېسەم، « دېمىدىمۇ؟ (23: تەكۋىر)﴾ھەقىقەتەن روشەن ئۇپۇقنىڭ شەرقىدە كۆردى
كۆزلەر ئالالھنى كۆرمەيدۇ، ئالالھ كۆزلەرىى كۆرۈ  تۇرىدۇ، ﴿: ىڭئالالھ تائاالن

 دېگەنلىكىنى  (103:ئەنئام)﴾مېھرىباندۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر( بەندىلىىگە)ئالالھ 
ئالالھ ھەرقانداق ئادەمگە پەقەت ۋەھن  ﴿: ئاڭلىمايۋاتامسەن؟ يەنە ئالالھ تائاالنىڭ
! دېگەنلىكىنى ئاڭلىمايۋاتامسەن؟ (51: شۇرا)﴾قىلغان ئارقىلى  ياىك پەردە ئارقىسىدىنال سۆز 

 ﴿ىى پەيغەمبەر! : ئالالھ تائاال : »ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بۇ ھەدىستە يەنە. دېدى
 (67: مائىدە)﴾ھەممىسىنى يەتكۈزگىى قىلىنغاننىڭ پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل 

لەك ئاسمانالردىىك ۋە زېمىندىكىلەر تىى بۆ ئالالھ﴿: دېگەن، يەنە ئالالھ تائاال « دەيدۇ
 (65: نەمل)﴾ غەيبنى بىلمەيدۇ، ئۇالر )يەىى خااليى ( قاچان تىىلىدىغانلىقلىىنى بىلمەيدۇ 

 .(3)دېگەن« دەيدۇ

 سەلەفلەرنىڭ ۋە كېيىنىك ئۆلىماالرنىڭ بۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلىىنى سانا 
 .رئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇ . تۈگىتىپ بولغىىل بولمايدۇ

  
 لرىى ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار مەسىلىلەر توغرىسىدائەدەبقۇرئان خەتمىسىنىڭ 

 
 .بۇ پاراگرافتا بىنەچچە مەسىلىنى بايان قىلىمىى 

 . قۇرئان تامامالشنىڭ ۋاقنى : بىىنچى مەسىلە

بىى ئىلگىى يالغۇز ھالدا قۇرئان ئوقۇغان كىشىنىڭ قۇرئاننى نامازدا تاماملىشىنىڭ، 
 اتنىڭ سۈننىتىدە ياىك ناماز شامنىڭ سۈننىتىدە تاماملىشىنىڭبولۇپمۇ بامد

، بى  ، بامداتنىڭ سۈننىتىدە تامامالشنىڭ تېخىمۇ ئەۋزەل ئىكەنلىكىنى مۇستەھەپلىكىنى
 قېتىم كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە، يەنە بى قېتىم كېچىنىڭ ئەۋۋىلىدە تامامالشنىڭ

                                                           
 .ھەدى  - 2687، «مۇسلىم» (1)
 .ھەدى  - 1461، «بۇخارى  » (2)
 .ھەدى  - 177، «مۇسلىم» (3)
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 ، ان يالغۇز كىشىنىڭ ياىك جامائەت نامازنىڭ سىتىدا تاماملىغ ئەمما،مۇستەھەپلىكىنى
بولۇ  تامام قىلغانالرنىڭ كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە ياىك كېچىنىڭ ئەۋۋىلىدە تامامالشنىڭ 
، بەزى ئۆلىماالرنىڭ كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە تامامالشنى ئەۋزەل دە   مۇستەھەپلىكىنى

 .قارايدىغانلىقىنى بايان قىلغان ئىدۇق

لغان كۈن شەرىئەتتە روزا تۇتۇشتىى چەكلەنگەن قۇرئان تامام بو : ئىككىنچى مەسىلە
ئىبنى ئەىى داۋۇد ئۆزىنىڭ  ئەبۇبەكرى. كۈنگە ئۇدۇل كەلمىسىال روزا تۇتۇش مۇستەھە 

سەھىى سەنەدى بىلەن تەلھە ئىبنى مۇسەررىپ، ھەبىب ئىبنى ئەىى سابىت، مۇسەييىپ 
دىغان كۈنلىى روزا قاتارلى  كۇفەلىك تابىئىنالرنىڭ قۇرئان تامام قىلى نى  ئىبنى رافى

 .(1)تۇتىدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

 كۈچلۈك تەشەببۇسقۇرئان تامام بولغان سورۇنغا قاتنىشىش  : ئۈچىنچى مەسىلە
م ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللدە كېلىشىچە، رەسۇلۇلالھ سە«سەھىھەين» .قىلىنىدۇ

ۇلمانالرنىڭ ھەيزدار ئايالالرنىمۇ ھېيت كۈىى چىقىپ، خەيرلىك ئىشالرغا ۋە مۇس
 .(2)دۇئاسىغا داخىل بولۇشقا بۇيرۇغان

 ئىبنى ئەىى داۋۇد ئۆز سەنەدلىى بىلەن ئىبنى ئابباس ئەبۇبەكرىدارىمن  ۋە 
 ، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قۇرئان ئوقۇۋاتقان كىشىنى كۆزىتىشكە ئادەم قويىدىغانلىقى

سا، ئىبنى ئابباسنىڭ كېلىپ قۇرئان تامام بولماقچى ئىكەنلىكىنى ئىبنى ئابباسقا خەۋەر قىل
 . (3)قۇرئان خەتمىسىگە قاتنىشىدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

 ئىبنى ئەىى داۋۇد ئىكىك سەھىى سەنەد بىلەن ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەبۇبەكرى
، كاتتا تابىئىى قەتادەنىڭ ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ : »ئەنھۇنىڭ شاگىىى

 دېگەنلىكىنى رىۋايەت« ىلىسىدىكىلەرىى يىغىپ دۇئا قىالتنى قۇرئاننى تامام قىلسا، ئائ
 .(4)قىلغان

 ماڭا: »ئۇتەيبەنىڭئۇ يەنە سەھىى سەنەدلەر بىلەن كاتتا تابىئىى ھەكەم ئىبنى 
بىى ھازىر قۇرئاننى تامام ›ئادەم ئەۋەتىپ:  بىلەن ئەبدە ئىبنى ئەىى لۇبابە ئىككىيلەنمۇجاھىد 

، ق  شۇنىڭ ئۈچۈنۇرئان تامام بولغاندا دۇئا ئىجابەت بولىدۇ، قىلىش ئالدىدا تۇرۇۋاتىمىى
 .(5)دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« دېدى‹ ساڭا ئادەم ئەۋەتتۇق

 قۇرئان تامام بولغان يەرگە ئالالھنىڭ رەھمىنى : »بەزى سەھىى رىۋايەتلەردە
                                                           

داۋۇدنىننننڭ بەتتە ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى  - 170توم،  - 3نىنننڭ «نەتنننائىجۇل ئەفكنننار»ھنننافىى ئىبنى ھەجەر  (1)
 .بۇ سەنەد سەھىھلىك شەرتىگە چۈشىدۇ، دېگەن: سەنەدىنى بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىى 

 .ھەدى  - 890، «مۇسلىم»؛ھەدى  - 324، «بۇخارى  » (2)
 .بەت - 108، «قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد ؛ھەدى  - 3515، «دارىمن  » (3)
 .نومۇر - 1907، «ان شاخلىىئىم: »بەيھەقن   ؛ھەدى  - 3517، «دارىمن  ( »4)
 .نومۇر - 1909، «ئىمان شاخلىى: »بەيھەقن   ؛ھەدى  - 3525، «دارىمن  ( »5)
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 .(1)دە  كەلگەن «دېيىلەتنى  ،چۈشىدۇ 

ئۇالر : »ى سەنەدى بىلەن مۇجاھىدنىڭئىبنى ئەىى داۋۇد ئۆزىنىڭ سەھى ئەبۇبەكرى 
قۇرئان تامام بولغاندا ئالالھنىڭ ›قۇرئان تامام بولغاندا يىغىالتنى ۋە ( يەىى ساھابىلەر)

 .(2)دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« دەيتنى  ‹رەھمىنى چۈشىدۇ

دۇئا قىلىش كۈچلۈك تەشەببۇس  ،قۇرئان تامام بولغاندىن كېيىى : تۆتىنچى مەسىلە
دارىمن  ئۆز يەنە . بۇنىڭ دەلىللىىنى بىى ئىلگىىىك مەسىلىدە بايان قىلىپ بولدۇق .قىلىنىدۇ

كىمىك : »ئەئرەجنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇئەلسەنەدى بىلەن ھۇمەيد 
‹ ئامىى ›قۇرئان ئوقۇ  بولغاندىن كېيىى دۇئا قىلسا ئۇنىڭ دۇئاسىغا تۆت پەرىشتە 

 .(3)«دەيدۇ

مۇھىم ئىشلىىنى تىلغا ئېلىپ دۇئا قىلىش، مۇسۇلمانالرنىڭ، دۇئادا يېلىنىش، 
ھەققىدە كۆپرەك دۇئا  شر ۈ لۈ تۈز مۇسۇلمانالرنىڭ پادىشاھلىىنىڭ ۋە باشلىقلىىنىڭ 

ھاكىم ئەبۇ ئابدۇلالھ نىسابۇرى  ئۆز سەنەدى بىلەن ئابدۇلالھ ئىبنى . قىلىش الزىم
ن چېغىدا مۇسۇلمان ئەرلەر ۋە مۇبارەك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قۇرئان تامام قىلغا

 ئايالالر ھەققىدە كۆ  دۇئامۇئمىنە مۇسۇلمان ئايالالر، مۇئمىى ئەرلەر ۋە 
 . ھاكىمدىن باشقىالرمۇ شۇنداقراق رىۋايەت قىلغان .(4)قىلىدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان

 :دۇئا قىلغۇچى تۆۋەندىكىدەك مەزمۇىى مول دۇئاالرىى تاللىىسر الزىم

ُهمَّ » ِزْل ُعُيْوَبَنا َاللَّ
َ
ْوَبَنا َوأ لُ ْصِلْح قُ

َ
َ أ ُحْسنى

ْ
َنا ِبال

َ
ل اَوَز  َوَتوَّ نَّ َ اْلِخ  يِّ ْ َنا َخى 

َ
ْقَوى َواْجَمْع ل َرِة ِبالتَّ

ْبَقْيَتَنا 
َ
َنا َطاَعَتَك َما أ  َواْرُزقْ

َ
ْوىل

ُ ْ
ىى ئىس! ىى ئالالھ)َواأل ىى قەلبلىىمىى ، ئەيىبلىىمىى الھ قىلغىى

ىى ياخىسر . يوقاتقىى  لەرىى . رىى قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىى ەلل ئەمەبىى ن تەقۋادارلى  بىلەبىى
ىگىى  ى لەرگە دۇنيا ۋە ئاخىەتنىڭ ياخشىلىقلىىنى تەڭ بەرگىى . بىر ىى ھاياتال قالدۇر . بىى ساڭ بىى

 («. ئىبادەت قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىى  -ساڭا تائەت 

عُ »
ْ
ْيَنا ال ى َوَجنِّ َنا ِلْلُيرْسَ ْ ُهمَّ َيرسِّ ُ َاللَّ ُ َنا ِمْن شر

ْ
ِعذ
َ
ى َوأ نَ رْسَ

ْ
ِعذ
َ
ْعَماِلَنا َوأ

َ
َئاِت أ ْنُفِسَنا َوَسيِّ

َ
ا ِمْن ْوِر أ
 
ْ
َمَماِت َوِفْتَنِة ال

ْ
َمْحَيا َوال

ْ
ِ َوِفْتَنِة ال

ْ َقىى
ْ
اِب ال

َ
اِر َوَعذ اِب النَّ

َ
اِل َعذ جَّ ىى ! ىى ئالالھ) َمِسْيِح الدَّ بىى

، يەللياخىسر ئەمە  .ردىن يىاق قىلغىى ەللامان ئەمەرىى قىلىشقا مۇيەسسەر قىلغىى
نىڭ شۇملۇقلىىدىن بىىگە پاناھ نىڭ يامانلىقلىىدىن ۋە يامان ئەمەللىىمىى  نەپسلىىمىى

ىى دوزاخ ئازابىدىن، قەبرە ئازابىدىن، ھايات . بەرگىى  لنىڭ مامات پىتنىلىىدىن ۋە دەججا -بىى
 («. پىتنىلىىدىن ساقال  قالغىى 

                                                           
 .بەت - 107، «قۇرئان پەزىلەتلىى» ؛بەت - 169توم،  - 7، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە» (1)
نەتائىجۇل »ىڭ ھافىى ئىبنى ھەجەرن ؛بەت - 169توم،  - 7 ،«مۇسنننننننننننننەننەفۇ ئىبنى ئەىى شنننننننننننننەيبە» (2)

 .بەتتىىك سۆزلىىگە قاراڭ - 177توم،  - 3، «ئەفكار
 .بەتكە قاراڭ - 177توم،  - 3، «نەتائىجۇل ئەفكار» ؛نومۇر - 3524، «دارىمن  » (3)
 .نومۇر - 2046، «ئىمان شاخلىى: »بەيھەقن   (4)
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« 
َ
ا َنْسأ ُهمَّ ِإنَّ

ّ
َ َالل ِغنى

ْ
َعَفاَف َوال

ْ
ْقَوى َوال ُهَدى َوالتَّ

ْ
َك ال

ُ
سەندىن ھىدايەت، ! ىى ئالالھ) ل

 («. تەقۋادارلى ، پاكلى  ۋە بىھاجەتلىك تىلەيمىى 

ْدَيانَ »
َ
ا َنْسَتْوِدُعَك أ ُهمَّ ِإنَّ

ّ
ْبَداَنَنا َوَخَواَالل

َ
ْحَباَبنَ  َم ِتيْ َنا َوأ

َ
ْهِلْيَنا َوأ

َ
ْنُفَسَنا َوأ

َ
ْعَماِلَنا َوأ

َ
ا َوَساِئَر أ

ْنَيا  ُمْوِر اْلِخَرِة َوالدُّ
ُ
ْيِهْم ِمْن أ

َ
ْيَنا َوَعل

َ
ْنَعْمَت َعل

َ
َ َوَجِمْيَع َما أ ى ُمْسِلِمى ْ

ْ
، ! ىى ئالالھ)ال ىى دىنىمىى

نىڭ  ، ئەمەللىىمىى ىى ، باال تۈگەنچىسىنى ت نىمىى ىى ، ياخىسر كۆرگەن  -، ئۆزىمىى ىى چاقىلىىمىى
، بارلى  مۇسۇلمانال ىى ، سەن بىىگە ۋە ئۇالرغا ئىنئام قىلغان دۇنيا ۋەكىشىلىىمىى  رىى

 («.ئاخىەتنىڭ نېمەتلىىنى ساڭا ئامانەت قويىمىى 

ْح »
َ
َ أ ى ْنَيا َواْلِخَرِة َواْجَمْع َبْيَنَنا َوَبى ْ

ْيِن َوالدُّ ِ  الدِّ
 قى
َ
َعاِفَية

ْ
َعْفَو َوال

ْ
َك ال

ُ
ل
َ
ا َنْسأ ُهمَّ ِإنَّ

ّ
ِ  َداِر الل

َباِبَنا قى
َراَمِتَك ِبفَ 

َ
 -ئاخىىتىمگە ئامان  -سەندىن دىنىمغا ۋە دۇنيا ! ىى ئالالھ) ْضِلَك َوَرْحَمِتَك ك

ىى ئېسىل  -پەزلىڭ ۋە رەھمىتىڭ بىلەن بىى ۋە دوست . ئېسەنلىك، ئەپۇ تىلەيمەن يارەنلىىمىى
 («.جەننەتلەردە جەم قىلىشىڭنى تىلەيمەن

قْ »
ِّ
َ َوَوف ى ُمْسِلِمى ْ

ْ
َة ال

َ
ْصِلْح ُوَل

َ
ُهمَّ أ

َّ
َفَقِة الل ْيِهْم َوالشَّ

َ
ْحَساِن ِإل ِ

ْ
ِ  ِرَعاَياُهْم َواَل

َعْدِل قى
ْ
ُهْم ِلل

يْ 
َ
ِة ِإل ِعيَّ ِب الرَّ ِة َوَحبِّ ِعيَّ  الرَّ

َ
ْبُهْم ِإىل ْعِتَناِء ِبَمَصاِلِحِهْم َوَحبِّ ِ

ْ
ِ  ِبِهْم َواإل

ْ
ف ْيِهْم َوالرِّ

َ
ْقُهْم َعل

ِّ
ِهْم َوَوف

َعَمِل 
ْ
ُمْسَتِقْيِم َوال

ْ
اِطَك ال َقِوْيِم  ِلرِصَ

ْ
 مۇسۇلمانالرنىڭ! ىى ئالالھ) ِبَوَظاِئِف ِدْيِنَك ال

، ئۇالرىى پۇقرالىىغا ئادىل بولۇشقا، پۇقرالىىغا ياخشىلى   باشلىقلىىنى ئىسالھ قىلغىى
، پۇقرالىىغا مۇاليىم بولۇشقا، كۆڭۈل بۆلۈشكە مۇۋەپپەق كۆيۈنۈشكەقىلىشقا، پۇقرالىىغا  

، ئۇالرىى توغرا يولغا ۋە ئۇالرىى پۇقرالىىغا . قىلغىى  ، پۇقرالىىنى ئۇالرغا ياخىسر كۆرسەتكىى
 («.توغرا دىنىڭنىڭ بۇيرۇقلىىغا ئەمەل قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىى 

ِة َوَح » ِعيَّ  الرَّ
َ
ْبُه ِإىل ْنَيا َواْلِخَرِة َوَحبِّ ْقُه ِلَمَصاِلِح الدُّ

ِّ
َطاَنَنا َوَوف ُطْف ِبَعْبِدَك ُسلْ

ْ
ُهمَّ ال ِب اللَّ بِّ

ْيهِ ا
َ
 ِإل
َ
ة ِعيَّ ، ئۇىى دۇنيا ۋە ! ىى ئالالھ) لرَّ غا رەھىم قىلغىى س نىڭ قۇلۇڭ بولغان سۇلتانىمىى

، ئۇىى پۇقرالىىغا ەللئاخىەتلىك ياخىسر ئەمە پۇقرالىىنى  ،رىى قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىى
 («.ئۇنىڭغا ياخىسر كۆرسەتكىى 

ن بىگە يەنە مۇنۇ دۇئانىمۇ سۇلتانالر ھەققىدە كەلگەن باشقا دۇئاالرنىمۇ قىلىش بىلە
 :قىلىدۇ

ْعَداِء الّدْيِن َوَساِئِر »
َ
ُە َعىَل أ ْجَناَدُە َواْنرُصْ

َ
ْتَباَعُه َوأ

َ
َدُە َوُصْن أ

َ
الّلُهمَّ اْرَحْم َنْفَسُه َوِبل

 َ ْ َخى 
ْ
ْنَواِع ال

َ
َمَحاِسِن َوأ

ْ
ُمْنَكَراِت َوِإْظَهاِر ال

ْ
ِة ال
َ
َزال ْقُه إِلِ

ِّ
َ َوَوف ى ُمَخاِلِفى ْ

ْ
َم ِبَسَيِبِه ُظُهْوًرا ال

َ
ْسل ِ

ْ
اِت َوِزِد اَل

َتُه ِإْعَزاًزا َباِهًرا  ُە َوَرِعيَّ ِعزَّ
َ
، ! ىى ئالالھ) َوأ ئۇىى ۋە ئۇنىڭ شەھەرلىىنى قوغدىغىى

، دىن دۈشمەنلىى ۋە قارشر  ئەگەشكۈچىلىى ۋە قوشۇنلىىنى ھىمايە قىلغىى
امان ئىشالرىى يوقىتىپ، ئۇىى ي. چىققۇچىالرغا قارشر ئۇنىڭغا ياردەم بەرگىى 

 ئۇ ئارقىلى  ئىسالمنى تېخىمۇ. ياخىسر ئىشالرىى بەرپا قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىى 
 («. ئۇىى ۋە ئۇنىڭ پۇقرالىىنى ئەزىز قىلغىى . كۈچەيتكىى 
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ْوَطاِنِهْم َوا»
َ
ِ  أ
ْسَعاَرُهْم َوآِمْنُهْم قى

َ
ْرِخْص أ

َ
َ َوأ ى ُمْسِلِمى ْ

ْ
ْحَواَل ال

َ
ْصِلْح أ

َ
ُهمَّ أ َنُهْم ُدُيوْ ْقِض اللَّ

ْذِهْب َغْيَظ 
َ
اُهْم َواْشِف ُصُدْوَرُهْم َوأ ْشَ

َ
كَّ أ

ُ
اَبُهْم َوف ْم ُغيَّ َوَعاِف َمْرَضاُهْم َواْنرُصْ ُجُيْوَشُهْم َوَسل 

ةِ  ْتُهْم َعىَل ِملَّ يِّ
َ
 َوث
َ
َمة ِحكْ

ْ
ِهُم اإِلْيَماَن َوال وبننِ

لُ ِ  قُ
ْف َبْيَنُهْم َواْجَعْل قى

 
ل
َ
ِهْم َوأ ْوبننِ

لُ َرُسْوِلَك َصىلَّ هللُا  قُ
َك َوعَ  ُهْم َعىَل َعُدوِّ ْيِه َواْنرُصْ ِذي َعاَهْدَتُهْم َعلَ

َّ
ْوا ِبَعْهِدَك ال

ُ
ْن ُيْوف

َ
ْوِزْعُهْم أ

َ
َم َوأ ْيِه َوَسلَّ ِهْم، َعلَ ُدوِّ

َنا ِمْنُهْم  ، َواْجَعلْ َح ِّ
ْ
، مال! ىى ئالالھ)ِإلَه ال  مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىنى ئىسالھ قىلغىى

 ئۇالرىى قەرزلەردىن. ئۇالرىى ۋەتەنلىىدە ئەمىى قىلغىى . اھاسىنى ئەرزان قىلغىى ب
، ئۇالرنىڭ . قۇتۇلدۇرغىى  ، قوشۇنلىىغا ياردەم بەرگىى ئۇالرنىڭ كېسەللىىگە شىپا بەرگىى

 ، ، دىللىىغا شىپالى  بەرگىى ، ئەسىلىىنى قۇتقۇزغىى يوقا  كەتكەنلىىنى ساالمەت قىلغىى
،ئۇالرنىڭ دىلل ، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى بىلەشتۈرگىى  ىىدىىك ئاچچىقنى يوق قىلىۋەتكىى

، ئۇالرىى پەيغەمبىىڭنىڭ يولىدا  ئۇالرنىڭ قەلبلىىگە ئىمان ۋە ھېكمەت ئورۇنالشتۇرغىى
، ، ئۇالرىى ساڭا بەرگەن ۋەدىلىىگە ۋاپا قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغىى  مۇستەھكەم قىلغىى

ىى سەن ياردەم بەرگەن  س نىڭ ۋە ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىىگە ، بىى قارشر ئۇالرغا ياردەم بەرگىى
 («.كىشىلەر قاتارىدىن قىلغىى 

« َ ى ُه ُمَحاِفِظى ْ
َ
َ ل ى ُمْنَكِر ُمْجَتِنِبى ْ

ْ
َ َعِن ال ى َ ِبِه َناِهى ْ ى اِعِلى ْ

َ
َمْعُرْوِف ف

ْ
ُهْم آِمِرْيَن ِبال ُهمَّ اْجَعلْ  اللّ

َ َعىَل َطاَعِتَك مُ  ى اِئِمى ْ
َ َعىَل ُحُدْوِدَك قَ ى َ ُمَتَناِصِحى ْ ى َعاِلِهْم  َتَناِصِفى ْ

ْ
ف
َ
َواِلِهْم َوأ قْ

َ
ِ  أ
ُهمَّ ُصْنُهْم قى اللَّ

ْحَواِلِهْم 
َ
ِ  َجِمْيِع أ

ُهْم قى
َ
ئۇالرىى ياخىسر ئىشالرىى قىلغۇچى ۋە ياخىسر ! ىى ئالالھ) َوَباِرْك ل

، يامان ئىشالردىن يىاق بولغۇچى ۋە يامان ئىشالردىن توسقۇچى  ، ئىشالرغا بۇيرۇغۇچى
 ، ، داۋاملى  ساڭا ئىتائەت قىلغۇچى ، س نىڭ بەلگىلىمىلىىڭگە رىئايە قىلغۇچى ھەققانىيەتچى

ئۇالرىى ! ىى ئالالھ. نەسىھەت قىلغۇچى ۋە نەسىھەت قوبۇل قىلغۇچى كىشىلەردىن قىلغىى 
، ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىىغا  -سۆز ۋە ئىش  ھەرىكەتلەردە خاتالىقالردىن ساقال  قالغىى
 («.گىى بەرىكەت بەر 

ِ  ِنَعَمهُ »دۇئا قىلغۇچى دۇئاسىنى 
َ َحْمًدا ُيَواقى ى ِمى 

َ
َعال
ْ
ِ َربِّ ال َحْمُد ەلِلَّ

ْ
ُ َمِزيَدەُ  ،ال ى ِ

ُهمَّ . َوُيَكاقى اللَّ
َك َحِميٌد  ْيَت َعىَل ِإْبَراِهيَم، َوَعىَل آِل ِإْبَراِهيَم، ِإنَّ َما َصلَّ ٍد، كَ ٍد، َوَعىَل آِل ُمَحمَّ َصلِّ َعىَل ُمَحمَّ

ِ  َمِج 
َما َباَرْكَت َعىَل ِإْبَراِهيَم، َوَعىَل آِل ِإْبَراِهيَم، قى

َ
ٍد، ك ٍد، َوَعىَل آِل ُمَحمَّ يٌد، َوَباِرْك َعىَل ُمَحمَّ

َك َحِميٌد َمِجيٌد  َ ِإنَّ ى ِمى 
َ
َعال
ْ
. بارلى  ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھقا خاستۇر)ال

اھىم ! ىى ئالالھ !ە اليى  ھەمدۇساناالر بولسۇنئالالھقا ئۇنىڭ نېمەتلىىگە ۋە پەزلىگ ئىىى
ئەلەيھىسساالم ۋە ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىگە رەھمەت قىلغىنىڭدەك مۇھەممەد 

، ىى ئالالھ اھىم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىگە ! ئۇنىڭ ئائىلىسىگە رەھمەت قىلغىى ئىىى
ساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىگىمۇ ئىككىال بەرىكەت ئاتا قىلغىنىڭدەك مۇھەممەد ئەلەيھىس

، ھەقىقەتەن سەن ماختاشقا اليى  بۈيۈك زاتتۇرسەن بىلەن (« دۇنيادا بەرىكەت ئاتا قىلغىى
 .باشاليدۇ ھەم ئاخىالشتۇرىدۇ

قۇرئاننى تامام قىلىپ بولغاندىن كېيىى ئارقىدىنال يەنە بى تامام : بەشىنچى مەسىلە
شۇنداق ( ئىلگىىكىلەر)چۈنىك سەلەفلەر . ستەھەپتۇرقىلىش ئۈچۈن يېڭىدىن باشلىىسر مۇ 

قىلىشنى ياخىسر كۆرەتنى ۋە ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان مۇنۇ ھەدىسنى 
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ئەڭ ياخىسر ئەمەل سەپەردىن كېلىپ يەنە : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : دەلىل قىالتنى 
. ىى رەسۇلۇلالھ؟ دە  سورىدىبۇ نېمە گە ، : دېگەندە، ساھابىلەر« سەپەر قىلىشتۇر
قۇرئاننى تامام قىلىپ بولۇ  يەنە يېڭىدىن : »مەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللرەسۇلۇلالھ سە

 .(1)دە  جاۋاب بەردى« باشالش

  

                                                           
 زەئىپ ىڭ بۇ ھەدىىسئەنھۇنئەبۇ بەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇد رىۋايەت قىلغان ئەنەس رەزىيەلالھۇ  (1)

ى     - 1)، ھنناكىم (نومۇر - 2948)بولۇ ، بۇ ھەقتە ئىبنى ئنناببنناس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمننانىننڭ تىمىى
 ئىبنى ئابباس .بار ھەدىىسقاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان مۇنداق مەشھۇر بى ( نومۇر - 568توم، 

كۆرىدىغان   لالھ ئەڭ ياخىسر ئا !ىى رەسۇلۇلالھ: بى كىىسر : مۇنداق دەيدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇما 
چۈشكۈن »يەىى « الحالُّ المرتحل: »دە  سورىغان ئىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ئەمەل قايىس؟

«  چۈشكۈن قىلىپال يەنە قوزغالغۇچى » :ھېلىقى كىىسر . دە  جاۋاب بەردى« قىلىپال يەنە قوزغالغۇچى 
قۇرئاننى بېشىدىن باشال  : »ىسساالم دە  سورىغان ئىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھ دېگەن قانداق كىىسر ئۇ؟

 مۇھەددىسلەر بۇ ھەدىسنى بەزى . دە  جاۋاب بەردى «باشاليدىغان كىىسر ئوقۇ  تۈگىتىپال يەنە باشتىى 
 دېگەن.  «سەھىى»
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 يەتتىنحى باب
 

لرىى ئەدەببارلىئ ئىنسانالرنىڭ قۇرئانغا قارىتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك 
 توغرىسىدا
 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  تەمىيم ئەددارى  ايەت قىلىنىشچە، دا رىۋ «سەھىھۇ مۇسلىم» 
 :مۇنداق دېگەن

 :دېگەن ئىدى، بىى  – ،دىن سەمىمىيەتتۇر: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  –

 :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم . دە  سورىدۇق – كىمگە؟  –

ا باشلىقلىىغ ئالالھقا، ئالالھنىڭ كىتابىغا، ئالالھنىڭ رەسۇلىغا، مۇسۇلمانالرنىڭ –
  .(1) دە  جاۋاب بەردى – ،ۋە مۇسۇلمانالر ئاممىسىغا

ئالالھنىڭ كىتابىغا سەمىمن  بولۇش »:– !ئالالھ ئۇالرغا رەھمەت قىلسۇن –ئۆلىماالر 
قۇرئاننىڭ ئالالھنىڭ كاالىم ئىكەنلىكىگە، ئالالھ تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەنلىكىگە،  :دېگەن

انلىقىغا، بارلى  مەخلۇقاتالر ئۇنىڭ ھېچبى مەخلۇقنىڭ سۆزىنىڭ ئۇنىڭغا ئوخشىمايدىغ
 ئوخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرۈشكە قادىر بواللمايدىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈرۈش، ئۇىى 

قۇرئان تىالۋەت قىلىنغاندا جىم  ؛چىايلى  ئوقۇش ؛اليىقىدا تىالۋەت قىلىش ؛ھۆرمەتلەش
 لغانالرنىڭقۇرئاننى بۇرمىلىماقچى بو  ؛تۇرۇش، ھەرپلەرىى توغرا تەلەپپۇز قىلىش

قۇرئان ئېلىپ   ؛بۇرمىالشلىىدىن، ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ چېقىلىشىدىن قوغداش
قۇرئان ئىلىملىى ۋە  ؛كەلگەن ئەھكامالرىى تەستىقالش، ھۆكۈملىىگە ئەمەل قىلىش

ەت ئېلىش -ۋەز  ؛مىساللىىنى چۈشىنىش  ئاجايىباتلىى ھەققىدە ؛نەسىھەتلىىدىن ئىىى
ئايەتلىىگە ئەمەل قىلىش، مۇتەشابىى ( يەىى قاراتمىلىقى ئ نى )كەم مۇھ ؛تەپەككۇر قىلىش

، ؛ئايەتلىىگە ئىمان ئ يتىش( يەىى قاراتمىلىقى نائ نى )  ئومۇمن  ۋە خۇسۇسن  ھۆكۈملىىنى
ھۆكۈملىىنى ( يەىى مەنسۇخ)ۋە ئەمەلدىن قالغان ( يەىى ناسىخ)ئەمەلدىن قالدۇرغان 

قۇرئان تەرەپكە چاقىىش قاتارلىقالرىى   ؛نى تارقىتىشقۇرئان ئىلىملىى ؛تەتقى  قىلىش
 .دەيدۇ «كۆرسىتىدۇ

 

                                                           
 .ھەدى  - 55، «سەھىھۇ مۇسلىم» (1)
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 ۋاجىپئۇلۇغالۇ قۇرئانت  

 
ىى ئۇلۇغالشنىڭ، ئۇىى نۇقسانالردىن خالن  دە  «قۇرئان كەرىم»مۇسۇلمانالر 

ئ تىقاد قىلىشنىڭ ۋە ئۇىى قوغداشنىڭ ۋاجىپ ئىكەنلىكىگە، قۇرئاندىن مۇسۇلمانالر 
 بى ھەرپنى بىلىپ تۇرۇ  ئىنكار قىلغان ياىك بىلىپ تۇرۇ  مەشھۇر بىلىككە كەلگەن

قارىيالردىن ھېچبىىدىن رىۋايەت قىلىنمىغان بى ھەرپنى قوشۇ  قويغان كىشىنىڭ كافى 
 . بىلىككە كەلگەنبولىدىغانلىقىدا 

ئالالھنىڭ كاالمىنى ياىك : »مۇنداق دەيدۇ رەھىمەھۇلالھھافىى قازى ئىياز  ۋە ئىمام
دىىك قو  ، ياىك ئۇنىڭدىن بىەر نەرسىنى مەنسىتمىگەن، ياىك ‹مۇسھەف شەرىپ›لىمىى ىى

 تىللىغان، ياىك ئۇنىڭ بىەر ھەرپىنى ئىنكار قىلغان، ياىك ئۇنىڭدا ئوچۇق سۆزلەنگەن بىەر 
ىنكار ئھۆكۈم ياىك خەۋەرىى ئىنكار قىلغان، ياىك قۇرئان ئىنكار قىلغاننى ئىنكار قىلمىغان، ياىك 

اننى ئىنكار قىلغان، ياىك قۇرئاندىىك بىەر نەرسىگە شەك قىلغان كىىسر بارلى  قىلمىغ
شۇنداقال ئالالھ تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن . مۇسۇلمانالرنىڭ قارىشىدا بىدەك كافىدۇر

تەۋرات، ئىنجىلغا ئوخشاش كىتابالرىى ئىنكار قىلغان ياىك تىللىغان، كۆزگە ئىلمىغان 
 يۇرتالردا تىالۋەت قىلىنىۋاتقان، مۇسۇلمانالرنىڭ -يۇرت . كىشىلەرمۇ كافىدۇر
ىلغان، ( يەىى قۇرئان)قوللىىدىىك كىتاب  ى سۈرىىس  ‹ناس›دىن باشلىنىپ، ‹فاتىھە›قا يىر

بولغان سۆزلەرنىڭ ئالالھنىڭ سۆزى ۋە ئارىسىدا ئاخىلىشىدىغان، ئىكىك مۇقاۋا بىلەن 
كىگە، ئۇنىڭدىىك ھەممە ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرگەن ۋەھىيىس ئىكەنلى مۇھەممەد

نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە، ئۇنىڭدىن بىەر ھەرپنى قەستەن كېمەيتىۋەتكەن ياىك ئۇنىڭ 
دىىك مۇسۇلمانالر بىلىككە كەلگەن   ئورنىغا باشقا ھەرپنى ئالماشتۇرۇۋەتكەن، قولىمىى

ىەر ە بىلىككە كەلگەن بدكىتاب ئۆز ئىچىگە ئالمىغان، مۇسۇلمانالر قۇرئان ئەمەسلىكى
 . ھەرپنى قەستەن قوشۇ  قويغان كىشىنىڭمۇ كافى بولىدىغانلىقىغا بىلىككە كەلگەن

قىلىدىغان بارلى  ئ تىقاد ئالالھنى بى دە  : ئەبۇ ئوسمان ئىبنى ھەدداد مۇنداق دەيدۇ
  بىلىككەكېتىدىغانلىقتا كىشىلەر قۇرئاندىن بىەر ھەرپنى ئىنكار قىلسىمۇ كافى بولۇ   

 . كەلگەن

غداد فەقىھلىى ئىبنى مۇجاھىد بىلەن بىللە باغداد قارىيلىىغا رىياسەتچىلىك با
ىلغان كىتاب) مۇسھەفقىلىدىغان مەشھۇر قارى  ئىبنى شەنەبۇزەىى قۇرئاننى  ى ( ئايەتلەر يىر

قىلدۇرۇشتا تە بولمىغان يات قىائەتلەر بىلەن ئوقۇغانلىقى ۋە ئوقۇتقانلىقى ئۈچۈن تەۋبە 
ھۇزۇرىدا يىىل ۋەزىر ئەبۇ ئەىل ئىبنى مۇقلەنىڭ  - 935. م /323 .ە ھبىلىككە كەلگەن ۋ 

 .(1)ئۆز خاتالىقىنى ئ تىا  قىلغانلىقى ۋە تەۋبە قىلغانلىقى ھەققىدە خاتىە قالدۇرغان
                                                           

ھەبن  بەت؛ زە - 153تننوم،  - 8، «ل مننۇلننۇىك ۋەلننئننۇمەمتنننننننارىننخىننينننننننئەلننمننۇنننتەزەم قى : »ئىننبنننننۇلننجەۋزى   (1)
 .بەتلەر - 553 – 549توم،  - 2، «مەئرىفەتۇل قۇررائىل كىبار»
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ئالالھ مۇئەللىمىڭگە ۋە ئۇنىڭ ساڭا ›: ئەبۇ مۇھەممەد ئىبنى ئەىى زەيد كىچىك بالىغا
، قۇرئاننى ئەدەبمەن ئۇنىڭ ›ە  د ‹ئۆگەتكەنلىىگە لەنەت قىلسۇن لىكىنى دېمەكچى سىى

،  ‹دېمەكچى ئەمەس قۇرئانغا لەنەت  ئەمما،دە  تۇرۇۋالغان كىشىنىڭ جازالىنىدىغانلىقى
قازى ئىيازنىڭ سۆزى «. قىلغان كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقى ھەققىدە پەتىۋا بەرگەن

 .(1)مۇشۇ يەردە ئاخىالشنى 
 

 ۆكىمقۇرئانت  تەپسرى قىلىشنىڭ ھ
 

 ىى تەپسى قىلىش ساالهىيىتىنى ھازىرلىمىغان كىشىلەرنىڭ«قۇرئان كەرىم»ئۆزىدە 
 قۇرئاننى ئىلىمسىى ھالدا تەپسى قىلىىسر ۋە قۇرئان مەنىلىى ھەققىدە گە  قىلىىسر 

 . ھارامدۇر
مۇسۇلمانالر بىلىككە  ھاراملىقىدا بۇنىڭ . بۇ ھەقتىىك ھەدىسلەر ناھايىنى كۆ 

 . كەلگەن
ىمۇ خۇسۇست بۇ . ئالىمالرنىڭ قۇرئاننى تەپسى قىلىىسر جائىى ۋە ياخىسر ئىشتۇر ئەمما،

 . ھەم مۇسۇلمانالر بىلىككە كەلگەن
ەكلىك  تەپسى قىلىش ساالهىيىتىنى ھازىرلىغان، قۇرئان مەنىلىىنى بىلىش ئۈچۈن كىر

 -مۇراد تەپسى قىلماقچى بولغان ئايەتلىىنىڭ »بولغان بىلىملەرىى ئۆزىدە جەم قىلغان، 
يوشۇرۇن،  -دە  ئويلىغان كىىسر ئايەتلەرنىڭ مەنىلىى، ئاشكارا « مەقسەتلىىنى بىلدىم

ئومۇمن  ۋە خۇسۇسن  ھۆكۈملىى، جۈملىلەرنىڭ گرامماتىكىلى  قۇرۇلمىلىى قاتارلى  
سۆزلۈكلەرىى  ئەمما،. ئىجتىھات بىلەن بىلگىىل بولىدىغان مەسىلىلەرىى تەپسى قىلسا بولىدۇ

ش قاتارلى  پەقەت نەقىل ئارقىلىقال بىلگىىل بولىدىغان، ئىجتىھات ئارقىلى  بىلگىىل شەرھلە
بولمايدىغان مەسىلىلەردە شۇ پەنلەرنىڭ ئىشەنچلىك ئۆلىمالىىدىن كەلگەن ئىشەنچلىك 

ئايەتلەرىى تەپسى قىلىش ئۈچۈن  . نەقىللەرگە تايانماستىى گە  قىلىش جائىى بولمايدۇ
ەكلىك بىلىملەرىى   تەپسى قىلىش ساالهىيىتىنى  ،ئۆزىدە ھازىرلىمىغانلىقى ئۈچۈنكىر

، ئۇالر . ھارامدۇر ھازىرلىمىغان كىشىلەرنىڭ ئالالھنىڭ كاالمىنى تەپسى قىلىىسر  لېكىى
  .ئىشەنچلىك مۇپەسسىلەرنىڭ تەپسىلىىنى نەقىل قىلسا بولىدۇ

، ئۆز كۆزقارىىسر «قۇرئان كەرىم» بويىچە تەپسى  ىى سەھىى دەلىللەرگە تايانماستىى
 : قىلىدىغان كىشىلەر بىنەچچە تۈرگە بۆلۈنىدۇ

ئايەتلەرىى ئۆز قارىشىنى توغرا چىقىىشقا، كۆڭلىنى خاتىجەم قىلىشقا : بىىنچى 
بۇالر ئايەتلەرنىڭ ئۆز كۆزقارىشىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە دەلىل . دەلىل قىلىدىغانالر

قارشر تەرەپنى يېڭىش ئۈچۈنال دەلىل  بوالاليدىغانلىقىغا جەزم قىلماي تۇرۇ ، پەقەت
 . قىلىشىدۇ

                                                           
 .بەتلەر - 876 – 873، «ئەششىفا: »قازى ئىياز (1)
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باشقىالرىى ياخىسر ئىشالرغا چاقىىشنى مەقسەت قىلىدىغان، لېكىى : ئىككىنچى 
ئايەتلەرىى دەۋاتقان سۆزىگە دەلىل بوالاليدىغانلىقىنى ئ نى  بىلمەي تۇرۇ  دەلىل 

 . قىلىدىغانالر

 بىلمەستىى  ىدىىك مەنىلىىنى قۇرئان كەلىمىلىىنى مۇتەخەسسىسلەر قارىش: ئۈچىنچى 
 تەپسىشۇناسالردىن قۇرئان سۆزلۈكلىىنىڭ مەنىلىىنى پەقەت تىلشۇناسالر ۋە. تەپسىلەش

 سۆزلۈكلەرنىڭ مەنىلىى ۋە گرامماتىكىلى . ئاڭالش ئارقىلىقال بىلگىىل بولىدۇ
 قۇرۇلمىلىى، سۆزلۈكلەرنىڭ قالدۇرۇلغان، قىسقارتىلغان، كۆڭۈلگە پۈكۈلگەنلىى،
سۆزلۈكلەرنىڭ ئەسىل ۋە كۆچمە مەنىلىى، ئومۇمن  ۋە خۇسۇسن  مەنىلىى، 

اكت ۋە ئ نى  مەنە بىلدۈرىدىغان سۆزلۈكلەر، ئىلگىى  كېيىى كەلتۈرۈلگەن  -ئابسىى
سۆزلۈكلەر قاتارلى  كۆرۈنۈشىدىن باشقىچە مەنە بىلدۈرىدىغان مەسىلىلەردە ئەرەب 

 ڭتەپسىشۇناسالرنى ئەرەب تىلىنى بىلىش بىلەن بىگە بەلىك. تىلىنى بىلىشال كۇپايە قىلمايدۇ
چۈنىك، تەپسىشۇناسالر بەزى سۆزلۈكلەرنىڭ . بۇ ھەقتىىك سۆزلىىنىمۇ بىلىش الزىم

ئاشكارا مەنىىس كۆزدە تۇتۇلمايدىغانلىقىغا ياىك ئايرىم مەنە بىلدۈرىدىغانلىقىغا، 
ىككە كەلگەن بولۇشر بىلالزىملىقىدا ياىك بەزى سۆزلۈكلەرىى قوشۇ  چۈشىنىش 

 شۇنداقال بەزى سۆزلۈكلەر كۆ  خىل مەنىنى بىلدۈرىدىغان سۆزلۈكلەر. مۇمكىى 
، ھەممە ئورۇندا شۇ  بولۇ ، مەلۇم ئورۇندا مەلۇم بى خىل مەنىىس كۆزدە تۇتۇلۇشر

يۇقىىقى . بى خىل مەنە بويىچە تەپسى قىلغاندا خاتالى  كېلىپ چىقىىسر مۇمكىى 
ىدە تىلشۇناسالر ياىك مۇپەسسىلەرگە مۇراجىئەت قىلماستىى ئورۇنالرنىڭ ھەممىس

تەپسى قىلىش قۇرئاننى ئۆز كۆزقارىىسر بويىچە تەپسى قىلىشتۇر ۋە بۇنداق قىلىش 
 .ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. ھارامدۇر

 
 تارتىش قىلىشنىڭ ھارام ئىكەنلىىك -قۇرئان ھەققىدە تاالۇ 

 
بۇنىڭ مىساللىىدىن . تارتىش قىلىش ھارامدۇر  -قۇرئان توغرىسىدا ناھەق تاالش 

، مەلۇم بى ئايەتنىڭ ئۆزىنىڭ قارىشىغا زىت كېلىدىغان مەزمۇننى بىى،   كۆرسىتىدىغانلىقى
 ئۆزىنىڭ قارىشىغا دەلىل بولۇش ئېھتىماللىقىنىڭ ئاجىى ئىكەنلىىك كۆڭلىگە ئايان تۇرۇ ،

 -ۇرئان توغرىسىدا ناھەق تاالش ئايەتنى ئۆز قارىشىغا بۇراش ئۈچۈن مۇنازىرىلىشىش ق
  ئەمما، ئايەتنىڭ ئۆز قارىشىغا زىت كېلىدىغان مەزمۇننى . تارتىش قىلىش جۈملىسىدىندۇر

 .كۆرسىتىدىغانلىقى كۆڭلىگە ئايان بولمىغان كىشىلەر ئۆزرىلىكتۇر

تارتىش قىلىش  -قۇرئان توغرىسىدا تاالش : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
 .(1)لىىك سەھىى يول بىلەن كەلگەندۇردېگەن« كافىلىقتۇر

                                                           
  - 223توم،  - 2، «ھننننناكىم» ؛ھەدى  - 4603، «ئەبۇ داۋۇد» ؛ھەدى  - 1464، «ئىبنى ھىيبنننننان» (1)

 .ھەدى 



145

ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

سۆزى  ‹الِمراء›بەزىلەر بۇ ھەدىستىىك »: خەتتابن  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ
قۇرئاندا شەك پەيدا قىلىدىغان ›:دېگەن بولىدۇ، دېسە، يەنە بەزىلەر ‹شەك قىلىش›

 ئازغۇن› :يەنە بەزىلەر. دەيدۇ ‹تارتىش قىلىش دېگەن بولىدۇ -رەۋىشتە تاالش 
 ‹تارتىشلىىنى كۆرسىتىدۇ -لەرنىڭ تەقدىر ئايەتلىى ھەققىدە قىلغان تاالش ەزھەبم

 .(1)«دە  قارايدۇ
 

ىشر بىلەنال بىلبىَل بولىدىغان » قۇرئاندىىك پەقەت ئالالھنىڭ بايان قىلىپ برىر
 لەرئەدەبھەققىدە سوئال سوراشتىىك  «ئىشالر

 
 بۇرۇن كېلىىسر ياىك مەلۇم بى قۇرئاندىىك مەلۇم بى ئايەتنىڭ مەلۇم بى ئايەتتىى 

 ئايەتنىڭ مەلۇم بى ئورۇندا كېلىش سەۋەىى دېگەندەك مەسىلىلەرىى سورىغاندا،
 .دە  سورىىسر الزىم« بۇنىڭ ھېكمىنى نېمە؟»

 
 دېيىشنىڭ مەكروھ ئىكەنلىىك« پاالب  ئايەتت  ئۇنتۇۋ قالدىم»

 
 ياىك« ئۇنتۇلدۇرۇلدۇم»دېيىش مەكروھتۇر، بەلىك « پاالىى ئايەتنى ئۇنتۇ  قالدىم»

 . دېيىش الزىم« ئېسىمدىن چىقىپ كەتنى »

 ەبى ھەدىستئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت قىلغان سەھىى 
، پاالىى ئايەتنى : »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن سىلەرنىڭ بىىڭالر پاالىى

 .(2) «بەلىك ئۇنتۇلدۇرۇلغاندۇر( ئۇ ئۇنتۇ  قالمىغان)ئۇنتۇ  قالدىم دېمىسۇن، 

، پاالىى ئايەتنى ئۇنتۇ  : »دىىك يەنە بى رىۋايەتتە«سەھىھەين» بىىڭالرنىڭ پاالىى
« ئەمەلىيەتتە، ئۇنتۇلدۇرۇلدى( ئۇ ئۇنتۇ  قالمىدى! )قالدىم، دېيىىسر نېمىدېگەن يامان

  .(3)دېيىلگەن

 :ت قىلىنغاندە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن مۇنداق رىۋايە«سەھىھەين»
ئالالھ ئۇنىڭغا ›: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بى كىشىنىڭ قۇرئان ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭال »

 ‹ئۇ ماڭا ئېسىمدىن كۆتۈرۈلۈ  قالغان بى ئايەتنى ئەسلىتىپ قويدى! رەھىم قىلسۇن
 «مەن ئۇنتۇلدۇرۇلغان بى ئايەتنى : »دىىك يەنە بى رىۋايەتتە«سەھىھەين» .(4)«دېدى
  .(5)دېگەن

                                                           
 .بەت - 10توم،  - 5، «مەئالىمۇسسۇنەن» (1)
 .ھەدى  - 790، «مۇسلىم» (2)
 .ھەدى  - 790، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5039، «بۇخارى  » (3)
 .ھەدى  - 788، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5037، «بۇخارى  » (4)
 .ھەدى  - 225، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5038، «بۇخارى  » (5)



146

قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

ئىبنى ئەىى داۋۇدنىڭ كاتتا تابىئىى ئەبۇ ئابدۇرراھمان ئەسسۇلەمىيدىن  ئەبۇبەكرى
پاالىى ئايەتنى »بەلىك ! دېمە ‹پاالىى ئايەتنى ئېسىمدىن چىقىىپ قويدۇم›: »رىۋايەت قىلغان

دېگەن رىۋايىتىگە كەلسەك، بۇ رىۋايەت سەھىى ھەدىسكە « دېگىى  ‹ئەسلىيەلمەي قالدىم
ئېسىمدىن چىقىىپ : »نلىقى ئۈچۈن، سەھىى ھەدىسكە ئاساسلىنىپخىال  بولغا

  .(1)دېيىش مەكروھ ئەمەس، دۇرۇس، دەيمىى  «قويدۇم
 

 سۈرىلەرب  ئىسىمالر بىلەن ئاتاۇ
 

مائىدە » ،«نىسا سۈرىىس»، «ئال ئىمران سۈرىىس»، «بەقەرە سۈرىىس»سۈرىلەرىى 
. بۇنداق ئاتاش مەكروھ ئەمەس. دېگەندەك ئىسىمالر بىلەن ئاتىساق بولىدۇ «سۈرىىس

ئىمران »، «كاال ۋەقەلىىك بايان قىلىنىدىغان سۈرە» :ئىلگىىىك ئالىمالرنىڭ بەزىلىى
ئايالالرنىڭ ھۆكۈملىى بايان « »ئەۋالدلىىنىڭ ۋەقەلىىك بايان قىلىنىدىغان سۈرە

ىس، توغرى. دېگەندەك ئىسىمالر بىلەن ئاتاش الزىم، دە  قارىغان« قىلىنىدىغان سۈرە
 .ئاۋۋالقى قاراشتۇر

، «بەقەرە سۈرىىس» منىڭەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللرەسۇلۇلالھ سەدە «سەھىھەين»
ساھابىلەردىن بۇنداق  .(2)دە  تىلغا ئالغانلىقى كۆ  ئۇچرايدۇ«... كەھف سۈرىىس»

سۈرىىس ‹ بەقەرە› بۇ»: ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. رىۋايەتلەرمۇ كۆ  كەلگەن
دە يەنە ئىبنى مەسئۇد «سەھىھەين» .( 3)دېگەن« ىنغان زات تۇرغان جاينازىل قىل

 ‹نىسا›مگە ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللمەن رەسۇلۇلالھ سە: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
ھەدىسلەرىى  بۇ ھەقتىىك .(4)دېگەنلىىك رىۋايەت قىلىنغان «سۈرىسىنى ئوقۇ  بەردىم

  .ىل بولمايدۇۋە ئىلگىىكىلەرنىڭ سۆزلىىنى سانا  تۈگەتكى

بىى، ھەمزە بىلەن : سۆزىنىڭ ئىكىك خىل ئوقۇلۇش شەكىل بار(« سۈرە)السورة »
 .دە  ئوقۇش، يەنە بىى، ھەمزىسىى ئوقۇش(« سۈئرە)السؤرة»

 . دە  كەلگەن« السورة»قۇرئاندىمۇ ھەمزىسىى . ھەمزىسىى ئوقۇش ئەۋزەل

ناملى  كىتابىدا « ەدى غەرىيبۇل ھ»بۇ ئىكىك خىل ئوقۇش شەكلىنى ئىبنى قۇتەيبە 
  .(5)تىلغا ئالغان

                                                           
 دقنننننننا ۋۇ دا ەىى ئىبنى ئ ەبۇبەكرىئ ەتتەب - 87توم،  - 9 ،«بنننننننارى   ەتھۇلف»: ەجەرھنننننننافىى ئىبنى ھ (1)

 .ېگەند «ەمەسئ ۋاجىپ ېكىى ل ەخالق،ئ ېسىلئ ۇ ب»:ۋەقىلغان  ەنسۇ م
 .ەدى ھ - 809، «ۇسلىمم» ؛ەدى ھ - 4008، «ۇخارى  ب» (2)
 .ەدى ھ - 1296، «ۇسلىمم» ؛ەدى ھ - 1747، «ۇخارى  ب» (3)
 .ەدى ھ - 800، «ۇسلىمم» ؛ەدى ھ - 4582، «ۇخارى  ب» (4)
 .ەتب - 241توم،  - 1، «ەدى ھ ەرىيبۇلغ: »ۇتەيبەئىبنى ق (5)
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 قرىائەتت  قرىائەت ئىماملرىىغا مەنسۇۋ قىلىشنىڭ ھۆكىم

 
بۇ ھەمزىنىڭ »، «بۇ نافىنىڭ قىائىنى »، «بۇ ئەبۇ ئەمرنىڭ قىائىنى »قىائەتلەرىى 

. دېگەندەك ئىسىمالر بىلەن ئاتاش مەكروھ ئەمەس« نىڭ قىائىنى يبۇ كىسائى« »قىائىنى 
گىىىك ۋە كېيىنكىلەر ئەمەل قىلىپ كەلگەن، ھېچكىم ئىنكار قىلمىغان، ئۆلىماالر بۇ ئىل

ئىبنى ئەىى داۋۇدنىڭ رىۋايەت قىلىشىچە، ئەبۇبەكرى . تەرىپىدىن تالالنغان قاراشتۇر
اھىم نەخەئن  مۇنداق دېگەن پاالنىنىڭ ›( يەىى ساھابىلەر ۋە چوڭ تابىئىنالر)ئۇالر »:ئىىى

توغرىىس، بىى ئىلگىى . دېگەن «دېيىشنى يامان كۆرەتنى  ‹قىائىنى  پاالنىنىڭ›، ‹سۈننىنى 
 .(1)بايان قىلغان قاراشتۇر

 
 كافرىغا قۇرئان ئۆگىتىشنىڭ ھۆكىم

 

َن ﴿ :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن .كافىنىڭ قۇرئان ئاڭلىىسر چەكلەنمەيدۇ َحٌد مِّ
َ
َوِإْن أ

ٰ يَ  َّ ِجْرُە َحنى
َ
أ
َ
َ اْسَتَجاَرَك ف ى ِِكى 

ْ ُمرسر
ْ
َمَنهُ ال

ْ
ْبِلْغُه َمأ

َ
مَّ أ

ُ
ِ ث َم اەللَّ

َ
ل ئەگەر ﴿يەىى  ﴾ْسَمَع كَ

ىكالردىن بىەر كىىسر سەندىن ئامانلى  تىلىسە تاىك ئۇ ئالالھنىڭ كاالمىنى ئاڭلىغانغا  مۇشر
ئاندىن . قەدەر ئۇنىڭغا ئامانلى  بەرگىى ( يەىى پىكى قىلىپ ئۇنىڭ ھەقىقىتىگە يەتكەنگە)
، مېىل) ئۇىى ( ئۇ ئىمان ئ يتمىسا)  .(2)﴾ئامان بولىدىغان جايغا يەتكۈزۈ  قويغىى ( جېنى

 . (3)ئەمما، ئۇالرنىڭ قۇرئاننى تۇتۇشر چەكلىنىدۇ

مۇسۇلمان : ئۇالرغا قۇرئان ئۆگىتىش دۇرۇسمۇ؟ شافىئن  ئۇستازلىىمىى مۇنداق دەيدۇ
بىى، . ارئۈمىد بولسا، ئىكىك خىل قاراش ب. بولۇشىدىن ئۈمىد بولمىسا ئۆگىتىشكە بولمايدۇ

 . قاراشتۇربۇ سەھىى، توغرا . مۇسۇلمان بولۇشنى ئۈمىد قىلىپ ئۆگىتىشكە بولىدۇ

مۇسۇلمان بولۇشىدىن ئۈمىد بولغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭغا : ئىككىنچى خىل قاراش
ىش دۇرۇس بولمىغاندەك، قۇرئان ئۆگىتىشمۇ دۇرۇس بولمايدۇ  .قۇرئاننى س تىپ بىر

لىقىنى كۆرسەك توسامدۇق؟ بۇ مەسىلىدىمۇ ھەم ئىكىك ئۇالرنىڭ قۇرئان ئۆگىنىۋاتقان
                                                           

 .بەت - 191توم،  - 7، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە» (1)
 .ئايەت - 6سۈرىىس، « تەۋبە» (2)
كنننافىالر قۇرئننناننى ھۆرمەتلىمەينننندىغنننان، بەزىننندە ھننناقنننارەتلەيننندىغنننان بولغننناچقنننا، ئۇالرنىنننڭ قۇرئننناننى » (3)

 .ت –ەرجىمىسىنى بەرسە بولىدۇ شۇڭا ئۇالرغا قۇرئاننىڭ ئۆزىنى ئەمەس، ت. تۇتۇشر چەكلىنىدۇ
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  .(1)خىل قاراش بار
 

ىشنىڭ ھۆكىم  دەمىدە قىلىش ئۈچۈن قۇرئان ئايەتلرىىت  يرىر 
 

ىپ، يۇيۇ  كېسەلگە سۈيىنى  ى  ئۆلىماالر ئارىسىدا قاچىغا قۇرئان ئايەتلىىنى يىر
 . ئىچۈرۈشتە ئوخشىمىغان كۆزقاراشالر مەۋجۇت

، ەدېس «جائىى »: ئەۋزائن  قاتارلىقالر ۋە جاھىد، ئەبۇ قىالبە، مۇ ئەلبەشى  ھەسەن 
اھىم نەخەئن     .(2)دەيدۇ «مەكروھ»: ئىىى

، بەغەۋى  قاتارلىقالر دىن قازى ھۈسەيىى  تۈرۈم -تاتلى  »: شافىئن  ئۇستازلىىمىى
ىپ يېسە مەيىل ى  . دەيدۇ «دېگەندەك يېمەكلىكلەرگە قۇرئان ئايەتلىىنى يىر

ىلغان ياغاچنى كۆيدۈرۈش مەكروھئ»: قازى ھۈسەيىى  ى  .دەيدۇ «ايەت يىر
 

كېچەكلەرگە ئايەتلەرب  نەقىش قىلىپ ئويۇشنىڭ ۋە ئايەتلەردىن  -تام ۋە كىيىم 
 تىلتۇمار پۈتۈشنىڭ ھۆكىم

 

نىڭ  دە مەزھىيىبىى  شافىئن  )مىى
ئايەتلەرىى ۋە ئالالھنىڭ ئىسىملىىنى ( دەمەزھىيىيەىى

  .(3)كېچەكلەرگە كەشتە تىكىش مەكروھ - تامغا نەقىش قىلىپ ئويۇش، كىيىم
                                                           

 ئۈچۈن پايدىلى  بولغاچقا، ئۇالرىى  ت پىىسر ئۇالرنىڭ ھىدايەت ئۆگىنىىسر ۋە  ئاڭلىىسر كافىالرنىڭ قۇرئاننى  (1)
 ئايەتتە - 26 ۈرىىسس« فۇسسىلەت» ئالالھجانابن  . توسۇشقا بولمايدۇقۇرئاننى ئاڭالش ۋە ئۆگىنىشتىى 

«  الماڭالر، ئۇىى ئېلىشننننننننننننتۇرۇۋېتىڭالر، سننننننننننننىلەر غەلىبە قىلىشننننننننننننىڭالرمۇمكىى بۇ قۇرئانغا قۇالق سنننننننننننن»كاپىالر: ﴿
.  دە  بننناينننان قىلغنننانننندەك، قۇرئننناننى ئننناڭالشننننننننننننننى ۋە ئۆگىنىشننننننننننننننى توسنننننننننننننۇش كننناپىالرنىنننڭ ئىشنننننننننننننىننندۇر﴾ دەيننندۇ

 تائاال قۇرئاننى ئاڭالشتىى ئۆزىنى قاچۇرغانئايەتلەردە يەنە ئالالھ  - 51 – 49سۈرىىس « مۇددەسسى»
گويا ئۇالر يولۋاسننننننننننتىى  ئۇالر نېمىشننننننننننقا ۋەز )يەىى قۇرئان( دىن يۈز ئۆرۈيدۇ؟﴿: مۇنداق ئەيىبلىگەنكاپىالرىى 

ىمەي قالمايدۇ. نەتىجىدەگەنسنننننننننننننە دىلئۆ . ئۇالر قۇرئاننى ئاڭلىسنننننننننننننا ۋە ﴾قاچقان ياۋاى  ئېشنننننننننننننەكلەردۇر  لىى ئىر
ئۇالرىى ھىنندايەتكە  ىتىتىنىننڭفگىنىشنننننننننننننتە سنننننننننننننەمىمىيىنى يوق بولغننانلىىنىڭمۇ دىللىىنندىىك ئننالالھنى تونۇش ئۆ 

، ئىمام  باشلىىسر ئۈمىد قىلىنىدۇ.  ئۇالرغا بەزى ئالىمالر مەزھەبتىىك  ئەبۇ ھەنىفە بىلەن شافىئن  بۇ سەۋەبتىى
بەزى ئننالىمالرنىننڭ كننافىالرنىننڭ قۇرئننان ئۆگىتىشننننننننننننننى چەكلىمەينندۇ. ئىمننام مننالىننك بىلەن شننننننننننننننافىئن  مەزھەبتىىك 

چەكلىشنننننننننننىدىىك سنننننننننننەۋەب ئۇالرنىڭ قۇرئاننى مەسنننننننننننخىە قىلىش ئۈچۈن قۇرئان ئاڭلىشنننننننننننىنى ۋە ئۆگىنىشنننننننننننىنى 
 بولۇ ، ئۇالرنىڭ قارىشىدا بۇنداق مەقسەتتە قۇرئان ئوقۇشنى ئۆگىنىدىغانالرغائۆگىنىىسر ۋە  ئاڭلىىسر 

 .ت –ئۆگىتىشكە بولمايدۇ 
توم،  - 5، «مۇسننننننننننەننەفۇ ئىبنى ئەىى شننننننننننەيبە» ؛بەت - 382، «قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد (2)

 .بەت - 434
 .بەت - 88توم،  - 2، «ئەلمەجمۇ» (3)
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  .(1)دەيدۇ «مەسجىدنىڭ قىبلە تەرىپىگە قۇرئاننى يازسا مەيىل»: ئەتا

ىگە »: ئايەتلەردىن تىلتۇمار پۈتۈشنىڭ ھۆكمىگە كەلسەك، ئىمام مالىك قومۇش ياىك تىر
ىپ تىكىپ تىلتۇمار پۈتسە مەيىل ى   .(2)دەيدۇ «قۇرئان ئايەتلىىنى يىر

تىلتۇمارغا باشقا نەرسىلەر بىلەن بىللە قۇرئان ئايەتلىىنىمۇ  ئۇستازلىىمىى  بەزى شافىئن  
يازسا ھارام ئەمەس، لېكىى تاھارەتسىى ھالدىمۇ كۆتۈرۈ  يۈرۈيدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنداق 

ئايەتلەرىى يازغان بولسا ئىمام مالىك دېگەندەك تىكىپ ئاشاش . قىلمىغىنى ياخىسر 
  .(3)شەيخ ئەبۇ ئەمر ئىبنى ساالھ شۇنداق پەتىۋا بەرگەن .يدۇئارقىلى  ساقالش الزىم، دە

 

 دەمىدە قىلىش ئۈچۈن ئايەت ئوقۇۋ سۈفلەشنىڭ ھۆكىم
 

ئىسىم )ئىبنى ئەىى داۋۇد ساھابىلەردىن ئەبۇ جۇھەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئەبۇبەكرى
 ننىڭ ۋە تابىئىنالردى( ۋەھب ئىبنى ئابدۇلالھ، ئۇنداق ئەمەس دېگۈچىلەرمۇ بار

اھىم نەخەئن  قاتارلىقالرنىڭ بۇنداق قىلىشنى مەكروھئەلبەشى   ھەسەن  ،، ئىىى
 .(4)قارايدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلغان دە 

تالالنغان قاراش شۇىك، قۇرئان ئوقۇ ، ھۈرۈ  دەم سېلىش مەكروھ ئەمەس، بەلىك 
 . سۈننەت ۋە مۇستەھەپتۇر

 قىلىدۇىك، پەيغەمبەر سەھىى ھەدىستە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا رىۋايەت
، «ئىخالس»كېچە ياتىدىغان چېغىدا ئالىقانلىىنى جۈپلە  تۇرۇ  ھەر  ئەلەيھىسساالم 

، « سۈف»سۈرىلىىنى ئوقۇ ، « ناس»، «فەلەق» دە  ھۈرۈ  ئىكىك قوىل بىلەن بېىسر
يۈزى ۋە بەدىنىنىڭ ئالدى تەرىپىدىن باشال  بەدىنىنى قوىل يەتكەن يەرگىچە ئۈچ قېتىم 

دە رىۋايەت «سەھىھەين»مۇسلىم ئىمام بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى  بىلەن . (5)سىاليتنى 
 . قىلغان

ئائىشە : نىڭ بۇنىڭدىن باشقا بەزى رىۋايەتلىىدە يەنە مۇنداق كەلگەن«سەھىھەين» 
، مەن : »رەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاغرىپ قالسا، مېنى بۇيرۇيتنى

يەنە بەزى رىۋايەتلىىدە ئائىشە  .(6)دېگەن« ھۈرۈ  قوياتتىممەزكۇر سۈرىلەرىى ئوقۇ  
                                                           

 .بەت - 498توم،  - 1، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە» (1)
 بەت - 304توم،  - 1، «مەۋاھىبۇل جەلىل» (2)
 بەت - 251توم،  - 1، «ئىبنى سەالھ پەتىۋالىى» (3)
 .بەت - 441توم،  - 5، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە» (4)
 .ھەدى  - 2192، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5017، «بۇخارى  » (5)
 .ھەدى  - 5748، «بۇخارى  » (6)
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغان : »رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دېگەن
 رەسۇلۇلالھنىڭ .سۈرىلىىنى ئوقۇ ، ئۆزىگە ھۈرگەن ئىدى‹ ناس›، ‹فەلەق›كېسىلىدە 

بەرىكەتلىك بولغاچقا  كېسىىل ئېغىالشقان چاغدا، مەن مەزكۇر سۈرىلەرىى ئوقۇ ،
: يەنە بەزى رىۋايەتلىىدە .(1)«ئۆز قوىل بىلەن بەدىنىنى سىلىتىپ ھۈرۈ  قوياتتىم

سۈرىلىىنى ئوقۇ  ‹ ناس›، ‹فەلەق›پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاغرىپ قالسا »
 .(2)دېگەن« ئۆزىگە ھۈرەتنى 

 نىكتۈكۈرۈكسىى ي  دېگەن( دېيىش ‹سۈف›يەىى )النفث : »لۇغەت ئالىملىى
  .دېگەن «پۈۋلەشتۇر

  

  

                                                           
 .ھەدى  - 5735، «بۇخارى  » (1)
 .ھەدى  - 2192، «مۇسلىم» (2)
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ىنحى باب  سەككرى 
 

مەلۇم ۋاقىە ۋە ئەھالالالردا ئوقۇۇ مۇستەھەۋ بولغان ئايەت ۋە سۈرىلەر 
 توغرىسىدا

 

بۇ بابنىڭ دائىىىس ناھايىنى كەڭ بولۇ ، بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسلەر ۋە سەلەفلەرنىڭ 
لىى كۆ  بولغانلىقى ئۈچۈن ھەممىسىنى بايان قىلىپ -ئىش  ، بۇ . بولۇش قىيىى  ئىى لېكىى

خاس ھەممىگە تونۇشلۇق بولغانلىقى ئۈچۈن، كۆپىنچە  -بابتىىك كۆپىنچە مەسىلىلەر ئاۋام 
 . قىلىپ ئۆتىمىى ئىشارە مەسىلىلەرگە دەلىللىىنى بايان قىلماستىى قىسقا ئىبارىلەر بىلەن 

اننىڭ ئاخىقى ئو  ان ئ يىدا، بولۇپمۇ رامىى قى ن كۈنىدە، ئاخىشۇ مەسىلىلەرنىڭ بىى رامىى
ئون كۈننىڭ تاق كېچىلىىدە، زۇلھەججىنىڭ ئاۋۋالقى ئون كۈنىدە، ئەرافات كۈنىدە، جۈمە  
كۈنىدە، بامداتتىى كېيىى ۋە كېچىلەردە قۇرئان تىالۋەت قىلىشقا ئاالھىدە ئەھمىيەت 

ىش سۈننەتتۇر  .سۈرىلىىنى ئوقۇ  تۇرۇش الزىم« مۈلك»ۋە « ۋاقىئە»، «ياسىى . »بىر
 

ى ۋە ئىكىك ھېيە نامازلرىىدا ئوقۇيدىغان سۈرىلەرئىم  ام جۈمە نامرى 
 

ىدا بىىنچى رەك  «سەجدە»دىن كېيىى «فاتىھە»ەتتە ئجۈمە كۈىى بامدات نامىى
 تولۇق ئوقۇش سۈرىسىنى « ئىنسان»ەتتە ئسۈرىسىنى تولۇق ئوقۇش، ئىككىنچى رەك

ئىكىك سۈرىدىن ن ھەر كۆپىنچىىس قىلىپ كېلىۋاتقا  مەسجىد ئىماملىىنىڭ. سۈننەتتۇر
بىنەچچە ئايەتنى سوزۇ  قىائەت قىلىپ ئوقۇ  قويۇش بىلەنال بولدى قىلىدىغان ئىشنى 

، تەرتىل بىلەن ئىكىك ائەت قىلىپ ھەر دانىمۇدانە، ئوچۇق، نورمال سۈرئەتتە قى  قىلماسلىقى
 .سۈرىنى كامىل ئوقۇش الزىم

ىدا بىىنچى رەك ،« جۇمۇئە»ەتتە ئجۈمە نامىى  ەتتەئئىككىنچى رەك سۈرىسىنى
 «ئەئال»ەتتە ئخالىسا بىىنچى رەك. سۈرىسىنى تولۇق ئوقۇش سۈننەتتۇر« مۇنافىقۇن»

، ئىككىنچى رەك ئىككىلىىس ەر ھ. سۈرىسىنى ئوقۇسىمۇ بولىدۇ« غاشىيە»ەتتە ئسۈرىسىنى
 .(1)مدىن سەھىى يولالر بىلەن رىۋايەت قىلىنغانەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللرەسۇلۇلالھ سە

باشتا دە  ئۆتكەندەك، بۇ سۈرىلەردىن بىنەچچە ئايەتلەرىى ئوقۇپال بولدى قىلماي،  بىى 
  .تولۇق ئوقۇشر الزىم

                                                           
 .ھەدىسلەر - 879ۋە  - 878، «مۇسلىم» (1)
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ىنىڭ بىىنچى  ، ئىككىنچى « قاف» رەكئىتىدەھېيت نامىى  رەكئىتىدەسۈرىسىنى
 سۈرىىس بىلەن« ئەئال»خالىسا . سۈرىسىنى ئوقۇش ھەم سۈننەتتۇر «قەلەم»
لالھۇ ەللئىككىلىىس رەسۇلۇلالھ سەھەر . ىمۇ بولىدۇسۈرىسىنى ئوقۇس« غاشىيە»

بۇ سۈرىلەردىن  .( 1)مدىن سەھىى يولالر بىلەن رىۋايەت قىلىنغانەللئەلەيب ۋەسە
 .بىنەچچە ئايەتنى ئوقۇپال بولدى قىلىشتىى ساقلىنىش الزىم

  

ى ۋە ھېيە ئبامدات بىلەن شامنىڭ ئىكىك رەك ، ئىستىخارە نامرى  ەت سۈننىت 
 ا ئوقۇلىدىغان سۈرىلەرنامازلرىىد

 

، « كافىۇن»دىن كېيىى «فاتىھە» رەكئىتىدەبامداتنىڭ سۈننىتىنىڭ بىىنچى  سۈرىسىنى
 رەكئىتىدەئەگەر خالىسا بىىنچى . سۈرىسىنى ئوقۇيدۇ« ئىخالس» رەكئىتىدەئىككىنچى 

ْيَنا﴿
َ
نِزَل ِإل

ُ
نِه َوَما أ ا ِباللَّ وا آَمنَّ

ُ
ول ْهَل  رەكئىتىدە، ئىككىنچى دېگەن ئايەتنى  (136: بەقەرە)﴾قُ

َ
ْل َيا أ ﴿قُ

ِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا﴾ ٰ كَ
َ
ْوا ِإىل

َ
ِكَتاِب َتَعال

ْ
 .دېگەن ئايەتنى ئوقۇسىمۇ بولىدۇ (64: ئال ئىمران)ال

ھەرئىككىلىسىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوقۇغانلىقى سەھىى يولالر بىلەن 
 . (2)رىۋايەت قىلىنغان

ى( 3)ناماز شامنىڭ سۈننىنى  بىىنچى  ،( 5)ۋە ئىستىخارە نامازلىىنىڭ ( 4)، تاۋا  نامىى
                                                           

 .ھەدى  - 891، «مۇسلىم» (1)
 .ھەدىسلەر - 100ۋە  - 727، - 726، «مۇسلىم» (2)
سنننۈنەن » ؛ھەدى  - 170توم،  - 2، «نەسنننائن  » ؛ھەدى  - 24توم،  - 2، «دۇ ئەھمەدمۇسننننە» (3)

 .ھەدى  - 43توم،  - 3، «بەيھەقن  
ى  » ؛ھەدى  - 1218، «مۇسلىم( »4)  .ھەدى  - 869، «تىمىى
ىدا مۇئەييەن سنننننننننننننننۈرە ئوقۇش ھەققىدە ھەدى  »: ھافىى ئىاقن  مۇنداق دەيدۇ (5) ئىسنننننننننننننننتىخارە نامىى

ھېچبى رىۋايەت ئۇچراتمىدىم، لېكىى ئىمام نەۋەۋى  تىلغا ئالغان سننننننننننننۈرىلەر ئىسننننننننننننتىخارە كىتابلىىدا 
ىغا مۇناسىپ سۈرىلەردۇر سۈرىلىى چىى ئىخالسنى ئىپادىلەيدىغان  ‹ئىخالس›ۋە  ‹كافىۇن›. نامىى

سنننننننننننننننۈرىلەر بولغننناچقنننا، چىى ئنننارزۇ، بنننارلى  ئىشنننننننننننننننلىىنى ئنننالالھقنننا ھەقىقن  تننناپشنننننننننننننننۇرۇش، ئۆزىنىنننڭ 
لىق ىنننندا ئوقۇش مۇننننناسنننننننننننننننىپتۇرئنننناجىى ھننننار قىلىش كۆزدە تۇتۇلغننننان ئىسنننننننننننننننتىخننننارە نننننامىى ئىمننننام . ىنى ئىى

ىدا بۇ سننۈرىلەرىى ئوقۇشنننى سننۆزلە  ئۆتكەن  ئەلغەززالن  نەۋەۋىيدىن بۇرۇن ئىمام  ئىسننتىخارە نامىى
،  - 68سنننننننننننننۈرىسنننننننننننننىنىڭ  ‹قەسنننننننننننننەس›ناۋادا (. بەت - 353توم،  - 1، ‹ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىن›) ئايىنى
ئايىتىگە ئوخشننننناش تالالش ھوقۇقىنىڭ ئالالھنىڭ قولىدا ئىكەنلىىك  - 36ۈرىسنننننىنىڭ سننننن ‹ئەھزاب›

 ئەڭ ياخشىىس» :ھافىى ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ «سۆزلەنگەن ئايەتلەرىى ئوقۇسا ياخىسر 
اُء ﴿سننننۈرىسننننىنىڭ  ‹قەسننننەس›سننننۈرىسننننىدىن بۇرۇن  ‹كافىۇن›بىىنچى رەكئەتتە  َك َيْخُلُ  َما َيشننننَ َوَربُّ

ا ىگىچە، ئىككىنچى رەكئەتتە  ﴿ُتْرَجُعوَن﴾دېگەن ئنننننننايىتىننننننندىن ( ئنننننننايەت - 68) ﴾ُر َوَيْختنننننننَ دېگەن يىر
 ُمْؤِمَنةٍ ﴿سنننننننننننۈرىسنننننننننننىنىڭ  ‹ئەھزاب›سنننننننننننۈرىسنننننننننننىدىن بۇرۇن  ‹ئىخالس›

َ
دېگەن  ﴾َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَل

ِبيًنا﴾ئايىتىدىن  ىگىچە ئوقۇشنننننننتۇر ﴿مُّ ، بۇ گەرچە بۇ ھەدىسنننننننلەردە كەلمىگەن بولسنننننننىمۇ . دېگەن يىر
ىدا ئوقۇشنننننننننننننننقا  ‹ئىخالس›ۋە  ‹كافىۇن›ئايەتلەرمۇ  سنننننننننننننننۈرىلىىگە ئوخشننننننننننننننناشنننننننننننننننال ئىسنننننننننننننننتىخارە نامىى
 .(بەت - 354توم،  - 3ئەلفۇتۇھاتۇرراببانىييە، ) «مۇناسىپتۇر
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، ئىككىنچى رەك« كافىۇن»ىتىدە ئرەك  .سۈرىسىنى ئوقۇيدۇ« ئىخالس»ىتىدە ئسۈرىسىنى
ىنىڭ بىىنچى  ، ئىككىنچى « ئەئال» رەكئىتىدەۋىتى نامىى  رەكئىتىدەسۈرىسىنى

، ئۈچىنچى « كافىۇن» « ناس»ۋە « فەلەق»، «ئىخالس» رەكئىتىدەسۈرىسىنى
 .سۈرىلىىنى ئوقۇيدۇ

 

 جۈمە كۈب  ئوقۇۇ مۇستەھەۋ بولغان سۈرىلەر
 

 ئىمام شافىئن  . سۈرىسىنى ئوقۇش مۇستەھەپتۇر« كەھف»جۈمە كۈىى 
سۈرىسىنى جۈمە كېچىىس  ‹كەھف›»: ناملى  كىتابىدا« ئەلئۇم»رەھىمەھۇلالھ 

 .(1)دېگەن «ئوقۇش ھەم مۇستەھەپتۇر

د دارىمن  ئۆز سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلغان ئەبۇ سەئىد ئىمام ئەبۇ مۇھەممە
 كىمىك جۈمە: »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنۇ سۆزى بۇنىڭ دەلىلىدۇرئەلخۇدرى  
 ئارىسىدىىك ئۇنىڭ بىلەن بەيتۇلال( قىيامەت كۈىى )سۈرىسىنى ئوقۇسا ‹ كەھف›كېچىىس 

ىلىدۇ  .(2)«ئارىلى  نۇر بىلەن يورۇتۇ  بىر

سۈرىسىنى ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك ھەققىدە بى « ھۇد» دارىمن  جۈمە كۈىى 
 .(3)رىۋايەت قىلغان ھەدى 

 سۈرىسىنى « ئال ئىمران»دىن جۈمە كۈىى رەھىمەھۇلالھكاتتا تابىئىى مەكھۇل 
 .(4)ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك رىۋايەت قىلىنغان

  

، «ئايەتۇلكۇرش»  سۈرىلرىىت  ئوقۇشنىڭ مۇستەھەپلىىك« ناس»ۋە « فەلەق»ب 
 

شقا ۋاقىتالردىمۇ كۆ  كېچە ياتىدىغان چاغدا ۋە باىى ھەر «ئايەتۇلكۇرش»
 سۈرىلىىنى ئوقۇش« ناس»ۋە « فەلەق»نامازنىڭ ئارقىسىدىن ئوقۇش، ھەر 
: سەھىى ھەدىستە ئۇقبە ئىبنى ئامى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ. مۇستەھەپتۇر

                                                           
 .بەت - 432توم،  - 2، «ئەلئۇم» (1)
 .ھەدى  - 2450، «دارىمن  » (2)
كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ رىۋايەت : ۇنداقبۇ ھەدىسننننننننننىڭ تېكىسننننننننننى م. ھەدى  - 3446، «دارىمن  » (3)

 «.سۈرىسىنى ئوقۇڭالر‹ ھۇد›جۈمە كۈىى : »قىلىدۇىك، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن
سنننننننننننننننۈرىسنننننننننننننننىنى « ئننننال ئىمران»كىمىك جۈمە كۈىى »دىن ئۇنىننننڭ رەھىمەھۇلالھنننندارىمن  مەكھۇل ( 4)

.  دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« ۇئوقۇسنننننننننننننننا، پەرىشنننننننننننننننتىلەر ئۇنىڭغا كېچىگە قەدەر رەھمەت تىلەيد
 .نومۇر - 3440، «دارىمن  »



154

قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

 سۈرىلىىنى  ‹ناس›ۋە  ‹فەلەق›نىدىن نامازنىڭ كەيمېنى ھەر  ەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پ»
ى  ۋە نەسەئن  رىۋايەت قىلغان ،بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد  «ئوقۇشقا بۇيرۇغان  .تىمىى

ى    .(1)دە  باھا بەرگەن «ھەسەن، سەھىى»تىمىى
  

 ئۇخاليدىغان چاغدا ئوقۇيدىغان ئايەت ۋە سۈرىلەر
 

، «ئايەتۇل كۇرش»ئۇخاليدىغان چاغدا  ،« ناس»، «قفەلە»، «ئىخالس»ىى  سۈرىلىىنى
بۇنىڭغا ئاالھىدە ئەھمىيەت . سۈرىسىنىڭ ئاخىقى ئايىتىنى ئوقۇش مۇستەھەپتۇر« بەقەرە»

ىش ۋە كۆڭۈل بۆلۈش الزىم  .بۇ ھەقتە نۇرغۇن سەھىى ھەدىسلەر كەلگەن. بىر

دە ئەبۇ مەسئۇد بەدرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ «سەھىھەين»
سۈرىسىنىڭ ئاخىقى ئىكىك ‹ بەقەرە›كىمىك كېچىدە : » رىۋايەت قىلغانىنى گەنلىكمۇنداق دې

 .(2)«ئايىتىنى ئوقۇيدىكەن، ئۇ ئايەتلەر ئۇنىڭ ئۈچۈن كۇپايىدۇر

ىغا كۇپايە:»بى قىسىم ئۆلىماالر  دېسە، يەنە بەزى «ئۇ ئىكىك ئايەت كېچە نامىى
لىكلەردىن ساقالشقا كۇپ:»ئۆلىماالر  . دەيدۇ «ايەشۇ كېچە كۆڭۈلسىى

كېچىىس ىك، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا رىۋايەت قىلىدۇ 
دەمىدە قىلىش »بىى بۇىى يۇقىىدا . (3)سۈرىلىىنى ئوقۇيتنى « ناس»، «فەلەق»، «ئىخالس»

 بايان قىلىپ ئۆتتۇق. دېگەن تېمىدا « ئۈچۈن ئايەت ئوقۇ  سۈفلەشنىڭ ھۆكىم

ئىسالمغا : »ەىى داۋۇد ئۆز سەنەدى بىلەن ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭئىبنى ئ ئەبۇبەكرى
« ىى ئوقۇماستىى ئۇخاليدۇ دە  ئويلىمايمەن‹ئايەتۇل كۇرش›كىگەن ھەرقانداق ئاقىلنى 
 .(4)دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان

سۈرىسىنىڭ ‹ بەقەرە›مەن ھېچبى ئاقىلنى : »ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەنە مۇنداق دېگەن
بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدى «. ئاخىقى ئۈچ ئايىتىنى ئوقۇماستىى ئۇخاليدۇ دە  ئويال  باقمىدىم

 .(5)بۇخارى  ۋە مۇسلىمنىڭ شەرىى بويىچە سەھىھتۇر

                                                           
ى  » ؛ھەدى  - 1523، «ئەبۇ داۋۇد( »1)  .ھەدى  - 2903، «تىمىى
 .ھەدى  - 807، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5009، «بۇخارى  ( »2)
 .ھەدى  - 2192، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5017، «بۇخارى  ( »3)
، «نەتائىجۇل ئەفكار: »ھافىى ئىبنى ھەجەر ؛بەت - 47توم،  - 7، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە( »4)

دە   «ھەسننننننننننەن»:بەتتە بۇىى ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇدقا مەنسننننننننننۇ  قىلغان ۋە - 91توم،  - 3
 .باھالىغان

 .بەت - 90توم،  - 3، «نەتائىجۇل ئەفكار» ؛نومۇر  - 3427، «دارىمن  ( »5)
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لالھۇ ئەلەيب ەللرەسۇلۇلالھ سە: »ئۇقبە ئىبنى ئامى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ
ىنى ئوقۇماستىى ھېچبى كېچىنى سۈرىلى ‹ ناس›، ‹فەلەق›، ‹ئىخالس› :م ماڭاەللۋەسە

 ئوقۇماستىى ھېچبى كېچىنى ئۆتكۈزۈ  مەن ئۇالرىى . دېگەن ئىدى« ئۆتكۈزمىگىى 
 .(1)«باقمىدىم

اھىم نەخەئن    ھەركېچىىس( يەىى ساھابىلەر)ئۇالر : »مۇنداق دەيدۇ رەھىمەھۇلالھئىىى
«. ەتنى سۈرىلىىنى ئۈچ قېتىم ئوقۇشنى ياخىسر كۆر « ناس»، «فەلەق»، «ئىخالس»

اھىميەنە . بۇ رىۋايەتنىڭ سەنەدى مۇسلىمنىڭ شەرتىگە ئاساسەن سەھىھتۇر   ئىىى
سۈرىلىىنى ئوقۇش ھەققىدە ‹ ناس›، ‹فەلەق›ئۇالر ياتىدىغان چاغدا : »نەخەئىينىڭ

ەتنى   .(2)مۇ رىۋايەت قىلىنىدۇىدېگەنلىك« باشقىالرغا تەلىم بىر

بەىى ›ۋە ‹ زۇمەر›مبەر ئەلەيھىسساالم پەيغە»:ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ
ى  رىۋايەت قىلغان «. نى ئوقۇماستىى ئۇخلىمايتنى سۈرىلىى ‹ئىرسائىل : ۋەبۇ ھەدىسنى تىمىى

 .(3)دېگەن« ھەسەن ھەدى »
  

 ئۇيقۇدىن ئويغانغاندىن كېيى  ئوقۇيدىغان ئايەتلەر
 

  خل  ﴿ىك سۈرىسىنىڭ ئاخىىدى« ئال ئىمران»كېچە ئۇيقۇدىن ئويغانغاندا ھەر 
إن قى

سۈرىسىنىڭ ئاخىغىچە « ئال ئىمران»دېگەن ئايەتتىى باشال   ﴾السموات واألرض
 منىڭەللۋەسە لالھۇ ئەلەيبەللدە رەسۇلۇلالھ سە«سەھىھەين. »ئوقۇش مۇستەھەپتۇر
سۈرىسىنىڭ ئاخىقى ئايەتلىىنى ئوقۇيدىغانلىقى « ئال ئىمران»ئويغانغان ۋاقىتتا 
 .(4)رىۋايەت قىلىنغان

  

                                                           
 - 101توم،  - 9، «تارىخن  ئىبنى ئەسنننناكى» ؛دى ھە - 158توم،  - 4، «ئەھمەد ۇ مۇسنننننەد( »1)

 .ھەدى 
دا ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇدقنننا «نەتنننائىجۇل ئەفكنننار»بۇ ئىكىك رىۋايەتنى ھنننافىى ئىبنى ھەجەر ( 2)

: مەنسننننننننننننننننۇ  قىلغننان ۋە بۇ رىۋايەتلەرنىننڭ رىۋايەت قىلغۇچىلىىنى بننايننان قىلىننپ بولغنناننندىن كېيىى 
:  دېگەن ۋە ئىمام نەۋەۋىينىڭ« ايەتچىلىى بىلەن بىگە ھەسننننننننننننننننەنھەرئىكىك رىۋايەت بارلى  رىۋ »
دەپال بولننندى قىلغنننانلىقىغنننا ھەيران « سننننننننننننننننەھىنننىشننننننننننننننننەرىى بويىچە بۇ رىۋايەتلەر مۇسننننننننننننننننلىمنىنننڭ »

 .قالغانلىقىنى ئ يتقان
ى  ( »3)  .ھەدى  - 2920، «تىمىى
 .ھەدى  - 763، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 4569، «بۇخارى  ( »4)
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 كېسەل كىشىنىڭ يېنىدا ئوقۇيدىغان ئايەت ۋە سۈرىلەر

 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ . ىى ئوقۇش مۇستەھەپتۇر«فاتىھە»كېسەلنىڭ ي نىدا 
 ( 1)«نىڭ شىپا ئىكەنلىكىنى قانداق بىلدىڭ؟«( فاتىھە»يەىى )ئۇ : »سەھىى ھەدىستىىك

 .دېگەن سۆزى بۇنىڭغا دەلىلىدۇر

 سۈرىلىىنى ئىكىك قولىغا« ناس»، «فەلەق»، «ىخالسئ»كېسەلنىڭ ي نىدا يەنە 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلغانلىقى  .ھۈرۈ  ئوقۇش ھەم مۇستەھەپتۇر

تە «دەمىدە قىلىش ئۈچۈن ئايەت ئوقۇ  سۈفلەش»بىى بۇىى يۇقىىدا . رىۋايەت قىلىنغان
 بايان قىلىپ ئۆتتۇق. 

كېسەل كىشىنىڭ ي نىدا قۇرئان »:داق دەيدۇتەلھە ئىبنى مۇسەررىپ رەھىمەھۇلالھ مۇن
ئۇ كېسەل )مەن خەيسەمەنىڭ ي نىغا كىىپ . ئوقۇسا كېسىىل يەڭگىللەيدۇ دە  قارىالتنى 

 (:ئىدى

 :دېسەم، ئۇ – ،بۈگۈن كېسىلىڭ ياخىسر بولۇ  قالغاندەك تۇرىدۇ  –

 .(2)«دېدى‹ شۇنداق، چۈنىك مېنىڭ ي نىمدا قۇرئان ئوقۇلدى –

: ئۆز سەنەدى بىلەن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ەھىمەھۇلالھر خەتىب باغدادى  
مۇھەددىسلەرىى ›بىەر كېسەلگە مۇپتىال بولسا  رەھىمەھۇلالھمۇھەددى  رەمادى  »

ىڭالر: ›ئۇالر كەلسە ئۇالرغا. دەيتنى ‹ چاقىىپ كېلىڭالر  .(3)«دەيتنى ‹ ماڭا ھەدى  ئوقۇ  بىر
، كېسەلگە قۇرئان ئوقۇش   كەن،ىبولغان ئ ئۇنداق بۇ كېسەلگە ھەدى  ئوقۇشنىڭ گېنى

  .تېخىمۇ ئەۋزەل
 

 مېيىتنىڭ يېنىدا ئوقۇلىدىغان سۈرىلەر
 

تىىك ئۆلىماالر مېيىتنىڭ ي نىدا مەزھەبدىىك ئۇستازلىىمىى ۋە باشقا مەزھىيىشافىئن  
ئۇالر بۇ سۆزىگە مەئقەل ئىبنى يەسار . ىى ئوقۇش مۇستەھە  دېگەن«ياسىى »

 پەيغەمبەر: ىۋايەت قىلغان مۇنۇ ھەدىسنى دەلىل قىلىدۇرەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ر 
                                                           

 .ھەدى  - 763، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 5736، «بۇخارى  ( »1)
 .نومۇر - 2343، «ئىمان شاخلىى» ؛بەت - 384، «قۇرئان پەزىلەتلىى( »2)
 .بەت - 86، «ئەھىل ھەدىسلەرنىڭ پەزىلىنى ( »3)
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بۇ ھەدىسنى ئەبۇ «. ىى ئوقۇڭالر‹ياسىى ›مېيىتلىىڭالرغا : »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن
بۇ . ناملى  كىتابىدا رىۋايەت قىلغان« كېچە ۋە كۈندۈز ئەمەللىى»داۋۇد ۋە نەسەئن  

 .(1)رىۋايەت قىلغانھەدىسنى يەنە ئىبنى ماجەمۇ زەئىپ سەنەد بىلەن 

« سۈرىسىنى ئوقۇيتنى ‹ بەقەرە›ئەنسارالر مېيىتنىڭ ي نىدا : »مۇجالىد شەئيىينىڭ
 .(2)مۇجالىد ھەدى  رىۋايەت قىلىشتا ئىشەنچسىى كىشىدۇر. دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان

 

 
  

                                                           
ئىبنى . »ھەدى  - 1082، «كېچە ۋە كۈندۈز ئەمەللىى: »نەسائن   ؛ھەدى  - 3121، «ئەبۇ داۋۇد( »1)

 .ھەدى  - 1448، «ماجە
 .بەت - 123توم،  - 2، «مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەىى شەيبە( »2)
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 توققۇزىنحى باب
 

ىلىشر ۋە مۇسھەفنىڭ ھۆرمەتلىنىدىغانلىق  توغرى«قۇرئان»  سىدانىڭ يرىر 
 

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەۋرىدىال بۈگۈنكىدەك« قۇرئان كەرىم»شۇىى بىلىڭىك، 
 بەزى. ئەمما، بى كىتاب ھالىتىدە ئەمەس، كىشىلەرنىڭ دىللىىدا ئىدى. رەتلىنىپ بولغان

 . ساھابىلەر تولۇق يادلىغان بولسا، يەنە بەزىلىى مەلۇم قىسمىنى يادلىغان

بولۇ  شەھىد ەنھۇنىڭ دەۋرىگە كەلگەندە، كۆپلىگەن قارىيالر رەزىيەلالھۇ ئ ئەبۇبەكرى
 ، رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قارى  ساھابىلەرنىڭ تۈگە  كېتىىسر بىلەن  ئەبۇبەكرىكەتكەنلىكتىى

كېيىنكىلەر ئارىسىدا قۇرئان ھەققىدە ئىختىال  پەيدا بولۇشىدىن ئەنسىە  قۇرئاننى بى 
ساھابىلەرمۇ بۇنىڭغا . مەسلىھەت سالىدۇ گەەر كىتاب ھالىتىگە ئەكىلىش ھەققىدە ساھابىل

ىپ توپال  ئۇىى مۇئمىنلەرنىڭ ئانىىس . قوشۇلىدۇ ى شۇنىڭ بىلەن قۇرئاننى بى كىتابقا يىر
 .(1)ھەفسە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئۆيىدە ساقاليدۇ

يۇرتالرغا  -ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ دەۋرىگە كەلگەندە، ئىسالم دىنى يۇرت 
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قۇرئان ھەققىدە ئىختىال  پەيدا بولۇ ، بەزى . تارقىلىدۇ

ئايەتلەرنىڭ تاشلىنىپ قېلىىسر ياىك بەزى سۆزلەرنىڭ قوشۇلۇ  قېلىشىدىن ئەنسىە ، 
دىن «قۇرئان»ساھابىلەر بىلىككە كەلگەن، ھەفسە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ي نىدا ساقالنغان 

 باشقا نۇسخىالرىى شەھەرلەرگە ئەۋەتىدۇ ۋە  -بىنەچچە نۇسخا كۆچۈرۈ ، شەھەر 
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ئىشىغا ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ . يوقىتىشقا بۇيرۇيدۇ

 . قاتارلى  بارلى  ساھابىلەر بىدەك قوشۇلغان

م قۇرئاننى بى كىتاب ھالىتىگە ئەكەلمىگەن ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللرەسۇلۇلالھ سە
 ، ئايەتلەر يەنە چۈشۈشر ۋە بەزى ئايەتلەرنىڭ ئوقۇلۇشر ئەمەلدىنچۈنىك. ئىدى

م ۋاپات بولغانغا ەللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەلللرەسۇلۇلالھ سە. قالدۇرۇلۇشر مۇمكىى ئىدى
 رەسۇلۇلالھ ۋاپات بولغاندىن كېيىى . قەدەر بۇ ئېھتىماللى  داۋاملى  مەۋجۇت ئىدى

. لىقنىڭ يۈز بەرمەيدىغانلىقىدىن خاتىجەم بولدىۋە باشقا ساھابىلەر بۇ ئېھتىمال ئەبۇبەكرى
شۇنىڭ بىلەن ساھابىلەر قۇرئاننى بى  .  ھەم ئۇىى جۇغالشنى تەقەززا قىلدىئېھتىياچى دەۋر 

 . كىتابقا جۇغلىدى
                                                           

 .ھەدى  - 4986، «بۇخارى  ( »1)
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 شەھەرلەرگە ئەۋەتكەن قۇرئانالرنىڭ ساىى  -ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شەھەر 
 . ان قاراشالر مەۋجۇتمەسىلىسىدە ئۆلىماالر ئارىسىدا ئوخشىمىغ

كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قۇرئاننى » :ئىمام ئەبۇ ئەمر دانن  
تۆت نۇسخا كۆچۈرۈ ، بىىنى بەشەگە، بىىنى كۇفەگە، بىىنى شامغا ئەۋەتكەن، 

 ھاتىم، ئەبۇ ( 1)دەيدۇ «دە  قارايدۇ ،بولسا ئۆز ي نىدا ئېلىپ قالغان يەنە بىىنى 
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قۇرئاننى يەتتە نۇسخا كۆچۈرۈ ، »:تانن  ئەسسىجىس

شامغا، بىىنى يەمەنگە، بىىنى بەھرەينگە، بىىنى بەشەگە،  بىىنى بىىنى مەككىگە، 
 .(2)دەيدۇ «بىىنى كۇفەگە ئەۋەتكەن، يەنە بىىنى بولسا مەدىنىدە ئېلىپ قالغان

مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنىڭ  نىڭ دەسلە  توپلىنىشىغا «قۇرئان كەرىم»بۇ 
 . دا نۇرغۇن ھەدىسلەر بار«سەھىھۇل بۇخارى  »بۇ ھەقتە . قىسقىچە بايانىدۇر

ھەرپىنى پەش ئوقۇش، زەۋەر « مىم»كەلىمىسىدىىك (« مۇسھەف)المصحف» 
پەش ۋە زىر ئوقۇش . ئوقۇش ۋە زىر ئوقۇشتىى ئىبارەت ئۈچ خىل ئوقۇش شەكىل بار

زەۋەر ئوقۇشنى بولسا، ئەبۇ جەئفەر نەھھاس . مەشھۇر ئوقۇش شەكىللىىدۇر
 .قاتارلىقالر تىلغا ئالغان

 

ىش ۋە ئۇنىڭغا چېكىە، زىر، زەۋەر، پەۇ قاتارلىئ «قۇرئان كەرىم» ب  يرىر 
 بەلبىلەرب  قويۇشنىڭ ھۆكىم

 

ىى چىايلى ، ھەرپلىى ئوچۇق، دانىمۇدانە، ئالدىرىماي، «قۇرئان كەرىم»ئۆلىماالر 
ىشنىڭ ب -ھەرپلەرىى بى  ى  .بىلىككە كەلگەنمۇستەھەپلىكىدە ىىگە كىىشتۈرۈۋەتمەي يىر

 ىى قويۇش( زىر، زەۋەر، پەش) بەلگىلەرقۇرئانغا چېكىت ۋە »:ئۆلىماالر
 .دەيدۇ «مۇستەھە ، چۈنىك بۇ قۇرئان ئوقۇغاندا خاتالىشىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ

اھىم نەخەئىينىڭ چېكىت قويۇشنى مەكروھ دە  قارىغانلىقىغا   شەئبن  ۋە ئىىى
كەلسەك، بۇ ئۇالرنىڭ ئۆز زامانىسىدا قۇرئانغا ئۆزگەرتىش كىىپ قېلىشتىى 

ھازىر ئۇنىڭدىن خاتىجەم بولغانلىقىمىى ئۈچۈن . ئەنسىىگەنلىىك ئۈچۈن ئىدى
چۈنىك، ئۇ ئىلمن   . چېكىت قويۇش چەكلەنمەيدۇ ۋە بىدئەت دەپمۇ توسۇلمايدۇ

ىش، مەدرىسە، ر  ى ابات ۋە كارۋانسارايالرىى بىنا قىلىشقا ئوخشاش كىتابالرىى يىر
 .ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر. قاتارىدىندۇر« ياخىسر يېڭىلىقالر»

                                                           
 بەت.  - 9، «ئەلمۇقنىئۇ قى مەئرىفەىى مەرسۇىم مەساھىقى ئەھلىل ئەمسار( »1)
 .نومۇر - 116، «ئەلمەساهىف: »ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇد( 2)
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ىشنىڭ ھۆكىم ىش ۋە تامغا يرىر   قۇرئانت  ناپاك نەرسىلەر بىلەن يرىر 
 

ىش جائىى ئەمەس ى  . قۇرئاننى ناپاك نەرسىلەر بىلەن يىر

نىڭ  ىش بىى ى دە مەكروھتۇرممەزھىيىتامالرغا ئايەت يىر بۇ ھەقتە ئەتانىڭ بىى يۇقىىدا . ىى
 .(1)بايان قىلىپ ئۆتكەن جائىى بولىدۇ دېگەن قارىىسر بار

ىلغان يېمەكلىكلەرىى يېسە بولىدۇ، »يەنە يۇقىىدا بىى  ى ىلغان ياغاچنى ئايەت يىر ى ئايەت يىر
  .(2)دېگەنىدۇق« مەكروھكۆيدۈرۈش 

 

 قۇرئانت  ھۆرمەتلەۇ ۋە قوغداشنىڭ ۋاجىپلىق  
 

  ا بىلىككەدبارلى  مۇسۇلمانالر قۇرئاننى قوغداش ۋە ھۆرمەتلەشنىڭ ۋاجىپلىقى
ناۋادا مۇسۇلمان كىىسر »:ئالىملىى مەزھەبشافىئن  ئۇستازلىىمىى ۋە باشقا . كەلگەن

 .دېگەن «كافى بولىدۇ!( ئالالھ ساقلىسۇن)قۇرئاننى ئەخلەتكە تاشلىسا 

قۇرئاننىال ئەمەس، بەلىك باشقا ئىلىم . ش ھارامقۇرئاننى ياستۇق قىلىپ ي تى»:ئۆلىماالر
كىتابلىىنى بېشىغا قويۇ  ي تىشمۇ ھارام، قۇرئان ئېلىپ كېلىنسە ئورنىدىن تۇرۇش 

چۈنىك، پەزىلەت ئەھىل بولغان ئۆلىماالر ۋە سالىھالرغا ئورنىدىن . دېگەن «مۇستەھە 
. ەتتە مۇستەھەپتۇرتۇرۇش مۇستەھە  بولغان ئىكەن، قۇرئانغا ئورنىدىن تۇرۇش ئەلۋ 

پەزىلەتلىك كىشىلەرگە ئورنىدىن تۇرۇشنىڭ مۇستەھەپلىكىنىڭ دەلىللىىنى بۇ تېمىدا 
 . دە بايان قىلدىم(3)«رىسالەم»مەخسۇس يازغان 

ناملى  كىتابىدا سەھىى سەنەد بىلەن رىۋايەت « مۇسنەد»بىى يەنە ئىمام دارىمىينىڭ 
ئىكرىمە ئىبنى ئەىى جەھل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ : ۇقىلدۇقىك، ئىبنى ئەىى مۇلەيكە مۇنداق دەيد

                                                           
 ەىى ئىبنى ئ ۇسننننننننننننننننەننەفۇ م». ەيدۇد ەيىل،يازسننننننننننننننننا م ۇرئاننى ق ەرىپىگەت ەقىبل ەسننننننننننننننننجىدنىڭم ەتا ئ( 1)

 .ەتب - 498توم،  - 1، «ەيبەش
ىلغاني ەتئاي: ۇقلىماتول( 2) ى  ۆيدۈرۈشك  ەخارلىنىشننتىى سنناقالش نىيىتىد ەسننسننىلىپد ەرسننىلەرىى ن ىر

. ۋاجىپتۇر ۆيننننندۈرۈشبولسننننننننننننننننننننا، ك ۆرۈر ز  ۆيننننندۈرۈشك  ۈچۈنقوغنننننداش ئ ەلىكب. ەمەسئ ەكروھم
نىڭئ  ەۋزەلئ ۇيۇۋېتىشي ۆيدۈرۈۋېتىشنننننننتىى ك  ەن،قاراشنننننننلىىغا ئاسننننننناسننننننن اپى ۇۋ م ەڭئ ۇسنننننننتازلىىمىى

 (. ڭقارا ەتكەب - 155توم،  - 1 ڭناملى  كىتابنى« موھتاج ۇھفەتۇلت» ەجەرنىڭ)ئىبنى ھ
ئورنىدىن  ەرگەكىشنننننننننىل  ۇقئابرويل - ۈز ي ەزىلەتلىك،ئىچىدىىك پ ۇسنننننننننۇلمانالر م» ەۋەۋىينىڭئىمام ن( 3)

  .ۇنقارالس ەتلىىگەب - 54 – 34 ڭىنىناملى  رىسالىس« ۇخسەتر  ۇرۇشت
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، پەرۋەردىگارىمنىڭ كىتاىى : »قۇرئاننى يۈزىگە يېقىپ  .(1)دەيتنى « پەرۋەردىگارىمنىڭ كىتاىى
 

قۇرئانت  ئۆزى بىلەن برىگە ئېلىپ دۈشمەن زېمىنىغا سەپەر قىلىش، زىممتي 
ېتىش، ساراڭ غا قۇرئان س( مۇسۇلمانالر دۆلىتىدىىك مۇسۇلمان ئەمەس پۇقرا)

 كىشىنىڭ ۋە كىچىك بالىنىڭ قۇرئانت  كۆتۈرۈشىنىڭ ھۆكىم
 

قۇرئاننىڭ دۈشمەنلەرنىڭ قولىغا چۈشۈ  كېتىش ئېھتىماللىقى بولسا، قۇرئاننى ئۆزى 
دىىك مەشھۇر «سەھىھەين. »بىلەن بىگە ئېلىپ دۈشمەن زېمىنىغا سەپەر قىلىش ھارامدۇر

ىدا قۇرئان ئېلىپ دۈشمەن زېمىنىغا سەپەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ي ن»ھەدىستە، 
 .(2)«قىلىشتىى توسقان

بولماسلىقىدا ئىمام  -سودىنىڭ دۇرۇس بولۇش . زىممىيالرغا قۇرئان س تىش ھارامدۇر
بۇ توغرىراق . بىى، سودىىس دۇرۇس ئەمەس: شافىئىيدىن ئىكىك خىل رىۋايەت كەلگەن

ىى دەرھال قولىدىن چىقىىۋېتىشكە «انقۇرئ»يەنە بىى، دۇرۇس، لېكىى زىممن  . رىۋايەت
 . بۇيرۇلىدۇ

 قارىنى ئايرىيالمايدىغان كىچىك بالىنىڭ قۇرئاننىڭ ھۆرمىتىنى  -ساراڭ ۋە ئاق 
بۇ . ساقلىيالماسلى  ئېھتىماللىقى بولغانلىقى ئۈچۈن، قۇرئاننى كۆتۈرۈشر چەكلىنىدۇ

قۇرئاننى كۆتۈرۈشكە ۋە ئۇالرنىڭ ( يەىى ئىگىلىىگە)چەكلەش ئۇالرنىڭ ھامىيلىىغا 
 .تەمشەلگەنلىكىنى كۆرگەن ھەرقانداق كىشىگە ۋاجىپتۇر

  

 تاھارەتسرى  كىشىنىڭ قۇرئانت  تۇتۇشر ۋە كۆتۈرۈشىنىڭ ھۆكىم
  

مەيىل بىەر نەرسننە بىلەن كۆتۈرسننۇن  تاھارەتسننىى كىشننىنىڭ قۇرئاننى تۇتۇشر ۋە كۆتۈرۈشر 
اھاتالرىى ياىك بىۋاسنننننننننننننىتە كۆتۈرسنننننننننننننۇن، ئايەتلەرنىنڭ ئۆزىنى تۇتسننننننننننننن ۇن، ياىك چۆرىسنننننننننننننىدىىك ئىى
قۇرئان سنېلىنغان سناندۇق، قاچا ۋە . تۇتسنۇن، ياىك مۇقاۋىسنىنى تۇتسنۇن ئوخشناشنال ھارامدۇر
دىىك ئىشەنچلىك مەزھىيى بۇ شافىئن  . خالتىالرىى تاھارەتسىى تۇتۇش ۋە كۆتۈرۈشمۇ ھارامدۇر

 لتىالرىى تۇتۇش ۋەكۆتۈرۈشقۇرئان سېلىنغان ساندۇق، قاچا ۋە خا. ۋە تالالنغان قاراشتۇر

                                                           
 .نومۇر - 3393، «دارىمن  ( »1)
 .ھەدى  - 1869، «مۇسلىم» ؛ھەدى  - 2990، «بۇخارى  ( »2)
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 .(1)ئاجىى قاراشتۇر ھارام ئەمەس دېگەن قاراشمۇ بار، لېكىى بۇ

ىلغان ئايەت ئاز بولسۇن ياىك كۆ  بولسۇن، ئوخشاشال  ى ىلغان تاختايمۇ يىر ى ئايەت يىر
ئۆگىنىش ئۈچۈن ئايەتنىڭ بى قىسمىنى يازغان تاختاينىمۇ  ، شۇڭا قۇرئاننىڭ ھۆكمىدە
 .(2)رامدۇرتاھارەتسىى تۇتۇش ھا

 

 قۇرئانت  بىالاسىتە قول تەگكۈزمەي برىەر نەرسە بىلەن ۋاراقالشنىڭ ھۆكىم
 

، ياىك ھەيزدار قۇرئان بەتلىىنى خەتكۈشتاھارەتسىى  دېگەندەك  ياىك جۇنۇ  كىىسر
 بولماسلىقىدا شافىئن   -نەرسىلەر بىلەن ئۆرىگەن بولسا، بۇنىڭ دۇرۇس بولۇش 

 :ىل قاراش بارئارىسىدا ئىكىك خئۇستازلىىمىى 

دۇر: بىىنچى خىل قاراش  نىڭ كېسىپ ئ يتقان سۆزىئۇستازلىىمىى بۇ ئىاقلى  . جائىى
 .بولۇ ، بۇ كۈچلۈكرەك قاراشتۇر

 .چۈنىك، ئۇ قۇرئاننىڭ بى ۋارىقىنى كۆتۈرگەن بولىدۇ. ھارام: ئىككىنچى خىل قاراش
 .ھەممىسىگە ئوخشاشتۇر( ھۆكۈمدە)قۇرئاننىڭ بى ۋارىقىمۇ 

 ا، يېڭىنى قولىغا يۆگە ، يېىكى ئارقىلى  ۋاراق ئۆرىگەن بولسا، ھەممەئەمم
بۇ مەسىلىدىمۇ ئىكىك خىل قاراش بار . نىڭ قارىشىدا بىدەك ھارامدۇرئۇستازلىىمىى 

توغرىىس، يېىكى ئارقىلى  بەت ئۆرۈش كەسكىى . خاتاالشقان ئۇستازلىىمىى دېگەن 
 .، يەڭ ئارقىلى  ئەمەسچۈنىك، بەت قول ئارقىلى  ئۆرۈلىدۇ . ھارامدۇر

 

                                                           
بەزى . تاھارەتسننننننننننننىى تۇتۇشنننننننننننننى كۆپچىلىك ئالىمالر چەكلەيدۇ. قۇرئاننى تاھارەتسننننننننننننىى تۇتماسننننننننننننلى  ئەۋزەل( 1)

شنننننننننننننۇڭننا، قۇرئنناننى تۇتقنناننندا (. بەت - 227توم،  - 17، «تەفسننننننننننننننىى قۇرتۇبن  )»سنننننننننننننەلەفلەر چەكلىمەينندۇ 
ىش الزىم تاھارەت ئېلىش ئەپسنننننىى بولغان چاغالردا قۇرئان ئوقۇشنننننتىى . تاھارەتلىك بولۇشنننننقا ئەھمىيەت بىر

دېگەن قاراش بويىچە ئەمەل قىلسننننننننننننىمۇ  ،ئۆزىنى مەھرۇم قىلماسننننننننننننلى  ئۈچۈن تاھارەتسننننننننننننىى تۇتسننننننننننننا بولىدۇ 
،لىسىدىمۇ ھەنەفن  مەزھەب قارىشىدا قاپچۇق بىلەن تۇتۇش مەسى. بولىدۇ قۇرئان » تاھارىنى يوق كىىسر
بەزىلەر بۇننداق . ىى ئايرىلىندىغننان، يەملىۋېتىلمىگەن قاپچۇقى بىلەن ياىك يېىكى بىلەن تۇتسننننننننننننننا بولىدۇ«كەرىم

 .ت – (بەت - 62توم،  - 1، «ئەلئىختىيار») تۇتۇشنىمۇ مەكروھ دە  قارىغان

ىلمىغانلىقى ئۈچۈن بۇنىڭغا تۇمار ۋە پۇلغا ئوخشننننننننننننناش نەر ( 2) ى سنننننننننننننىلەردىىك ئايەتلەر ئۆگىنىش نىيىتىدە يىر
   .كىمەيدۇ



 

 

 
ىشىنىڭ ھۆكىم  تاھارەتسرى  كىشىنىڭ قۇرئانت  يرىر 

 

ىۋېتىپ قەغەزىى تۇتسا ياىك   ى تاھارەتسىى ياىك جۇنۇ  كىىسر قۇرئاننى يازغان بولسا، يىر
ئارىسىدا ئۇستازلىىمىى ئەگەر تۇتمىسا ياىك كۆتۈرمىسە بۇنىڭدا شافىئن  . كۆتۈرسە ھارام

 : ئۈچ خىل قاراش بار

دۇر: چى خىل قاراشبىىن  . دىىك توغرا قاراشتۇرمەزھىيىبۇ شافىئن  . جائىى

 . ھارام: ئىككىنچى خىل قاراش

  .تاھارەتسىى كىشىگە دۇرۇس، جۇنۇ  كىشىگە ھارام: ئۈچىنچى خىل قاراش

 
تەپسرى، فىقىھ، ھەدىس كىتابلرىىدەك قۇرئان ئايەتلرىىت  ئۆز ئىچىگە ئالغان 

 كىتابالرب  تۇتۇشنىڭ ھۆكىم
 

ياىك جۇنۇ ، ياىك ھەيزدار فىقب كىتابلىى قاتارلى  قۇرئان ئايەتلىى بار   تاھارەتسىى 
كىتاب، ئايەت كەشتىلەنگەن كىيىم، ئايەت بېسىلغان تەڭگە، تىلال قاتارلى  نەرسىلەرىى 

ن، تاقالرىى كۆتۈرسە ياىك ئايەت ئويۇلغان نا -تۇتسا، كۆتۈرسە ياىك ئىچىدە قۇرئان بار يۈك 
ىڭ بۇالرن: دىىك كۈچلۈك قاراشمەزھىيىقاتارلىقالرىى سىلىسا، شافىئن  ... تۈرۈم، تام  -تاتلى  

دۇر ەزى ببۇ مەسىلىدە . چۈنىك، بۇ نەرسىلەر قۇرئان ئەمەس. ھەممىىس جائىى
دىن   .بۇ ئىشالرىى ھارام دەيدىغان قاراشمۇ كەلگەنئۇستازلىىمىى

 ئايەت: »ناملى  كىتابىدا« ئەلھاۋى  »قازىكاالن ئەبۇل ھەسەن ماۋەردى  ئۆزىنىڭ 
 ، ئۇىى كىيىم قىلىپ كىيىش بىدەك جائىى  ئەمما،كەشتىلەنگەن رەختلەرىى تۇتۇش جائىى

 چۈنىك، بۇنداق كىيىملەرىى كىيىشتىىك مەقسەت قۇرئان بىلەن بەرىكەت. ئەمەس
 ئۇنىڭ بۇ قارىىسر ئاجىى بولۇ ، بۇنىڭغا بىەرسىنىڭ قوشۇلغانلىقىنى . (1)دەيدۇ« تىلەشتۇر
ۋە باشقىالر بۇ كىيىملەرىى ئەلجۇۋەينن  شەيخ ئەبۇ مۇھەممەد  ئەكسىچە. كۆرمىدىم

. دىىك توغرا قاراشتۇرمەزھىيىمانا بۇ شافىئن  . كىيىشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى ئوچۇق بايان قىلغان
 . ئالالھ ئەڭ ياخىسر بىلگۈچىدۇر

لسا تۇتۇش ۋە تەپسى كىتابلىىنىڭ ھۆكمىگە كەلسەك، ئەگەر تەپسىدىن ئايەت كۆ  بو 
( ئادەتتە كۆپىنچە شۇنداق بولىدۇ)ئەمما، تەپسى ئايەتتىى كۆ  بولسا . كۆتۈرۈش ھارام

                                                           
 .بەت - 176توم،  - 1، «ئەلھاۋى  ( »1)



165

ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

 :بۇنداق ئەھۋال ھەققىدە ئۈچ خىل قاراش بار

 بۇ ئەڭ توغرا قاراش.  . (1)ھارام ئەمەس: بىىنچى 

 .ھارام: ئىككىنچى 

ىل ۋە باشقا رەڭلەر ب: ئۈچىنچى  ىلەن ئايرىلغان بولسا، ئايەتلەر چوڭ خەت بىلەن ياىك قىى
 .بۇنداق تەپسىلەرىى تۇتۇش ۋە كۆتۈرۈش ھارام، ئايرىلمىغان بولسا ھارام ئەمەس

ھارام ئەمەس  ،ھارام: »مۇئەللىنى ناملى  كىتابنىڭ « ئەتتەتىممە»شافىئن  ئۆلىمالىىدىن 
 . دەيدۇ« دېگەن تەقدىردىمۇ مەكروھ دەيمىى 

ىلغان كىتابالرنىڭ  نىڭمەللرەسۇلۇلالھ سەەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسە ى ھەدىسلىى يىر
شۇنداقتىمۇ . ھۆكمىگە كەلسەك، ئەگەر ئۇنىڭدا ئايەت بولمىسا تۇتۇشمۇ ھارام بولمايدۇ

نىڭ . تاھارەتسىى تۇتمىغان ياخىسر  ىمىىگە ۋەكىللىك مەزھىيىئەگەر ئۇنىڭدا ئايەت بولسا بىى
دىن  ەزىب. قىلىدىغان قاراشتا يەنىال ھارام ئەمەس، بەلىك مەكروھتۇر ھارام ئۇستازلىىمىى

 .فىقب كىتابلىىدا كېيىنىك مۇشۇ قاراش كۆپرەك ئۇچرايدۇ. دەيدىغان قاراشمۇ كەلگەن

 مِ 
ً
 َنَكاَل

َ
ة َبتَّ
ْ
اْرُجُموُهَما ال

َ
ا َزَنَيا ف  ِإذَ

ُ
ْيَخة ْيُخ َوالشَّ يەىى  ﴾َن هللِا َوهللُا َعِزيٌز َحِكيٌم ئەمما، ﴿الشَّ
ى ئايال زىنا قىل ى ئەر، قىر دېگەن ئايەتكە ئوخشاش  ﴾سا ئۇالرىى چالما كېسەك قىلىڭالر﴿قىر
ئايەتلەرىى تۇتۇش ۋە كۆتۈرۈش ( يەىى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان)تىالۋىنى مەنسۇخ قىلىنغان 

 . ھارام ئەمەس

يەىى ھارام )تەۋرات ۋە ئىنجىلنى تۇتۇش ۋە كۆتۈرۈشمۇ شۇنداق ئۇستازلىىمىى شافىئن  
 .(2)دەيدۇ( ئەمەس

 

 ىجاسەت بار كىشىنىڭ قۇرئانت  تۇتۇشىنىڭ ھۆكىمبەدىنىدە ن
 

لىمىسا بولمايدىغان نىجاسەت  ىدە پاكىى تاھارەتلىك كىشىنىڭ بەدىنىنىڭ مەلۇم بى يىر
ىنى قۇرئانغا تەگكۈزۈش ھارامدۇر  بۇنىڭدا ئۆلىماالر ئارىسىدا. بولسا، نىجاسەت بار يىر

ى بىلەن تۇ . ئىختىال  يوق  نىڭئۇستازلىىمىى تسا، شافىئن  نىجاسەت بار يەردىن باشقا يىر
 تىىك ئۆلىماالرنىڭ كۆپچىلىىك تاللىغان سەھىى، مەشھۇر قاراشقامەزھەبۋە باشقا 

 .ئاساسالنغاندا ھارام ئەمەس
                                                           

ئەگەر ئايەتلەر تەپسنننننننننننننىى بىلەن . بەت - 151توم،  - 1، «تۇھفەتۇل موھتاج». لېكىى مەكروھتۇر( 1)
 .باراۋەر بولسا يەنىال تۇتۇش ۋە كۆتۈرۈش ھارام ئەمەس

دا نەقىننل ( بەت - 87توم،  - 2« )ئەلمەجمۇ»ئىمننام نەۋەۋى  . چۈنىك بۇ كىتننابالر ئۆزگەرتىۋېتىلگەن( 2)
دە  قارىسننا  ،ئەگەر تەۋرات ۋە ئىنجىلدا ئۆزگەرتىۋېتىلمىگەن نەرسننىلەرمۇ بار : »قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

 «.تاھارەتسىى تۇتۇش مەكروھ، لېكىى ھارام ئەمەس
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 دېگەندە، باشقا «ھارام»دىن ئەبۇل قاسىم سەيمەرى  ئۇستازلىىمىى شافىئن  
ئۇنىڭ بۇ : »ئەبۇ تەييىبقازى . دە  باھالىغان ،ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى خاتا  ئۇستازلىىمىى 

 . دېگەن« پىكىى بىدەك رەت قىلىنىدۇ
 ئۇستازلىىمىى دېگەن مەشھۇر قاراشقا ئاساسەن بەزى  «ھارام ئەمەس»يۇقىىقى 

 .توغرىىس، مەكروھ ئەمەس ،دېگەن «مەكروھ»
 

 سۇ تاپالمىغان كىشىنىڭ قۇرئانت  تۇتۇشىنىڭ ھۆكىم
 

ناماز ئوقۇش  – بولىدىغان ئەھۋالالردا سۇ تاپالمىغان كىىسر تەيەممۇم قىلىش جائىى 
ئۈچۈن تەيەممۇم قىلسۇن ياىك باشقا تەيەممۇم قىلىش دۇرۇس بولىدىغان ئىشالر ئۈچۈن 

سۇنىمۇ، تۇپراقنىمۇ  ئەمما . تەيەممۇم قىلىپ قۇرئان تۇتسا بولىدۇ –تەيەممۇم قىلسۇن 
. ۇتۇشر دۇرۇس بولمايدۇقۇرئاننى ت ئەمما،تاپالمىغان كىىسر ھالىغا يارىشا ناماز ئوقۇيدۇ، 

دۇر  . ئۇنىڭ ناماز ئوقۇشىنى زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن دۇرۇس دەيمىى . چۈنىك، ئۇ تاھارەتسىى

ناۋادا ي نىدا قۇرئان بولۇ  ئۇىى ئامانەتكە قويىدىغان كىىسر تاپالمىغان ۋە تاھارەت 
بىللە  ئېلىشقىمۇ قادىر بواللمىغان بولسا، زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن، قۇرئاننى ئۆزى بىلەن

، «تەيەممۇم قىلىشمۇ زۆرۈر ئەمەس: »قازى ئەبۇ تەييىب. كۆتۈرۈ  يۈرۈشر دۇرۇستۇر
 . ئۇ كىىسر تەيەممۇم قىلىىسر الزىم. لېكىى ئۇنىڭ بۇ گېپىدە مەسىلە بار. دەيدۇ

ياىك سۇدا غەرق بولۇ   نىڭ ئوتتا كۆيۈ  كېتىشىدىن«قۇرئان كەرىم»ئەگەر 
تىشىدىن، ياىك كافىالرنىڭ قولىغا كېتىشىدىن، ياىك نىجاسەتكە چۈشۈ  كې

چۈشۈ  كېتىشىدىن ئەنسىىسە، زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن، تاھارەتسىى بولسىمۇ ئۇىى 
 . بىللە ئېلىۋېلىىسر الزىم

 

 كىچىك بالىنىڭ قۇرئان تۇتۇۇ ئۈچۈن تاھارەت ئېلىشىنىڭ ھۆكىم
 

وقۇۋاتقان قارىنى ئايرىيااليدىغان كىچىك بالىنى ئ -مۇئەللىم ۋە ۋەلىيلەرنىڭ ئاق 
ىلغان تاختايالرىى تۇتۇش ئۈچۈن تاھارەت ئېلىشقا بۇيرۇشر  ى قۇرئان ۋە ئايەت يىر

  ۋاجىپمۇ؟

: ئارىسىدا مەشھۇر ئىكىك خىل قاراش بار ئۇستازلىىمىى بۇ مەسىلىدە شافىئن  
ئۇنداق قىلىش قىيىى بولغانلىقى ئۈچۈن، : نىڭ نەزىرىدىىك توغرىراق قاراشئۇستازلىىمىى 
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 .(1)ۋاجىپ ئەمەس
 

 قۇرئانت  سېتىش ۋە سېتىۋېلىشنىڭ ھۆكىم
  

س تى  جەھەتتىى توغرا توختام  -ىى س تىش ۋە س تىۋېلىش سودا «قۇرئان كەرىم»
ئەمما، ئۇىى س تىشنىڭ مەكروھلىقىدا . ئۇىى س تىۋېلىشمۇ مەكروھ ئەمەس. بولىدۇ

، ئېھتىياج . ئارىسىدا ئىكىك خىل قاراش مەۋجۇت ئۇستازلىىمىى  يوق ئەھۋالدا توغرىراقى
 .ئىمام شافىئن  بۇىى ئوچۇق سۆزلىگەن. س تىش مەكروھ

دە  قارىغانالر قاتارىدا  «مەكروھ ئەمەس»قۇرئاننى س تىش ۋە س تىۋېلىش 
 قاتارلىقالر ، ئىكرىمە، ھەكەم ئىبنى ئۇتەيبەئەلبەشى  ھەسەن : سالىھالردىن -سەلەف 

 .(2)نمۇ رىۋايەت قىلىنغانبۇ قاراش ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادى. بار

 ىى س تىشنىمۇ، س تىۋېلىشنىمۇ«قۇرئان كەرىم»يەنە بى قىسىم ئۆلىماالر 
اھىم . دە  قارىغان «مەكروھ» ين، ئىىى بۇ قاراشنى ئىبنى مۇنزىر ئەلقەمە، ئىبنى سىى 

، قازى شۇرەيى، مەشۇق، ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد قاتارلىقالردىن رىۋايەت  نەخەئن 
 ئۆمەر ۋە ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالرنىڭ قۇرئاننى ئىبنى . قىلغان

 . (3)س تىشنى توغرا كۆرمەي قىلغان قاتتى  گەپلىى رىۋايەت قىلىنغان

 «قۇرئاننى س تىۋېلىش رۇخسەت، س تىش مەكروھ:»يەنە بى قىسىم ئۆلىماالر
نى جۇبەير، ئەھمەد بۇ قاراشنى ئىبنى مۇنزىر ئىبنى ئابباس، سەئىيد ئىب. دە  قارىغان

 .(4)قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلغانراھەۋەيى ئىبنى ھەنبەل، ئىسھاق ئىبنى 

 

                                                           
الينندىغنننان كىچىننك بنناال قۇرئنناننى يننادالش ۋە ئۆگىنىشننننننننننننننكە موھتنناج بولغننانلىقى قننارىنى ئننايرىيننا -يەىى ئنناق ( 1)

ىلغان تاختايالرىى تۇتسنننننننننا ياىك كۆتۈرۈ  قارىيخانىغا ياىك مۇئەللىملەرنىڭ  ى ئۈچۈن، قۇرئان ياىك ئايەت يىر
كىچىك بالىنىڭ داۋاملى  تاھارەت بىلەن يۈرۈشر   ،چۈنىك. ي نىغا ئۆگىنىش ئۈچۈن ئېلىپ بارسنننا بولىدۇ

 .بەت - 153توم،  - 1، «ھفەتۇ : »ئىبنى ھەجەر. قىيىندۇر

  ؛بەت - 391، «قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد ؛بەت - 17توم،  - 6، «سننننننننننننننۇنەن بەيھەقن  ( »2)
 .نومۇرالر - 676، - 653، - 652 ،- 646، «ئەلمەساهىف: »ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇد

توم،  - 6ناملى  كىتابىنىڭ « سۇنەن»بەيھەقن   ؛بەت - 390 ،«قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد( 3)
قۇرئنننان سنننننننننننننننننناتقنننان قولالر كېسنننننننننننننننىنننپ : »ھەدىسنننننننننننننننىننندە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمنننانىنننڭ - 16

 .دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان« تاشالنسىكەن دەيمەن

.  بەت - 389 ،«قۇرئان پەزىلەتلىى: »ئەبۇ ئۇبەيد ؛بەت - 16توم،  - 6، «سنننننننننننننۇنەن بەيھەقن  ( »4)
 .نومۇرالر - 641ۋە  - 621، «ئەلمەساهىف: »ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەىى داۋۇد
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 ئونىنحى باب
 

كىتابنىڭ ئەرەبچە نۇسخىسىدا كەلبەن برى قىسىم ئىسىم ۋە سۆزلۈكلەرنىڭ توغرا 
 ئوقۇلۇشر ۋە مەنىلرىى

 

گەن بولۇ ، ئەگەردە كىتابنىڭ ئەرەبچە نۇسخىسىدا نۇرغۇن ئىسىم ۋە سۆزلۈكلەر كەل
 ھەربىىنىڭ توغرا ئوقۇلۇشىنى بېكىتىش، مەنىلىىنى تۇراقالشتۇرۇش ۋە تەپسىلن  
. شۇڭا،  اھالشقا توغرا كەلسە، بەلكىم چوڭ بى توملۇق كىتاب بولۇ  كېتىىسر مۇمكىى ئىى
 مەن بۇ يەردە پەقەت بۇالرنىڭ بىقىسمىنى تىلغا ئالىمەن ۋە مەنىلىى ئىچىدە كۆ  ھالالردا 

 ئىشلىتىلگەن ۋە توغرا بولغانلىىنى قىسقىچە بايان قىلىش بىلەن كۇپايىلىنىمەن. 

 مۇقەددىمىدىن باشال  كەلگەن سۆزلەردىن باشاليدىغان بولساق: 

 گۈزەل سۈپەتلەر مۇجەسسەملىگەن مەدھىيە. «: الَحْمُد » .1

 «ئېھسان قىلغۇچى  -خەير »ئالالھ تائاالنىڭ سۈپىنى بولۇ  كەلسە، «: الَكِريُم » .2
اھلىغانالرمۇ بار. دېمەكتۇر   . باشقا مەنىدە ئىى

اُن » .3 َمنَّ
ْ
ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بىىگە ي تىپ كەلگەن رىۋايەتكە ئاساسەن، «: ال
ىدىغان زات»  . دېمەكتۇر « سوراشتىى بۇرۇن بىر

ْولُ » .4  بايلى ، باياشاتلى . «: الطَّ

5. « 
ُ
ْيَماِن، َوَهَداَنا َهَد »مۇۋەپپەق قىلماق، قواليالشتۇرۇ  بەرمەك. «: الِهَداَية

ْ
اَنا ِلْل

ْيَماِن، َوَهَداَنا ِإىل اإلْيَماِن 
ْ
ىى ئىمانغا مۇۋەپپەق قىلدى، »دېيىلىدۇ، مەنىىس: « ِباإل بىى

ىى ئىمانغا ي تەكلىدى ىى ئىمان ئارقىلى  ھىدايەت قىلدى، بىى  . دېمەكتۇر « بىى

 . دېمەكتۇر « قالغىنى «: »َساِئٌر » .6

َدْيهِ » .7
َ
 ڭ قارىشىدا. ئۇنىڭ ي نىدا، ئۇنى«: ل

م مەدھىيەلىنىشكە ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللپەيغەمبىىمىى سە«: ُمَحّمٌد » .8
 )كۆ « مۇھەممەد»تېگىشلىك خىسلەتلىى كۆ  بولغانلىقى ئۈچۈن 

( دە  ئاتالغان. بۇ ئىبنى فارى  ۋە باشقىالرنىڭ قارىشىدۇر.  مەدھىيەلەنگۈچى
خالقلىىنى بىلگەنلىىك ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ئېسىل سۈپەت، گۈزەل ئە يەىى 

 ئۈچۈن، شۇ ئىسىمنى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ دىلىغا سالغان. 
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 ئونىنحى باب
 

كىتابنىڭ ئەرەبچە نۇسخىسىدا كەلبەن برى قىسىم ئىسىم ۋە سۆزلۈكلەرنىڭ توغرا 
 ئوقۇلۇشر ۋە مەنىلرىى

 

گەن بولۇ ، ئەگەردە كىتابنىڭ ئەرەبچە نۇسخىسىدا نۇرغۇن ئىسىم ۋە سۆزلۈكلەر كەل
 ھەربىىنىڭ توغرا ئوقۇلۇشىنى بېكىتىش، مەنىلىىنى تۇراقالشتۇرۇش ۋە تەپسىلن  
. شۇڭا،  اھالشقا توغرا كەلسە، بەلكىم چوڭ بى توملۇق كىتاب بولۇ  كېتىىسر مۇمكىى ئىى
 مەن بۇ يەردە پەقەت بۇالرنىڭ بىقىسمىنى تىلغا ئالىمەن ۋە مەنىلىى ئىچىدە كۆ  ھالالردا 

 ئىشلىتىلگەن ۋە توغرا بولغانلىىنى قىسقىچە بايان قىلىش بىلەن كۇپايىلىنىمەن. 

 مۇقەددىمىدىن باشال  كەلگەن سۆزلەردىن باشاليدىغان بولساق: 

 گۈزەل سۈپەتلەر مۇجەسسەملىگەن مەدھىيە. «: الَحْمُد » .1

 «ئېھسان قىلغۇچى  -خەير »ئالالھ تائاالنىڭ سۈپىنى بولۇ  كەلسە، «: الَكِريُم » .2
اھلىغانالرمۇ بار. دېمەكتۇر   . باشقا مەنىدە ئىى

اُن » .3 َمنَّ
ْ
ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بىىگە ي تىپ كەلگەن رىۋايەتكە ئاساسەن، «: ال
ىدىغان زات»  . دېمەكتۇر « سوراشتىى بۇرۇن بىر

ْولُ » .4  بايلى ، باياشاتلى . «: الطَّ

5. « 
ُ
ْيَماِن، َوَهَداَنا َهَد »مۇۋەپپەق قىلماق، قواليالشتۇرۇ  بەرمەك. «: الِهَداَية

ْ
اَنا ِلْل

ْيَماِن، َوَهَداَنا ِإىل اإلْيَماِن 
ْ
ىى ئىمانغا مۇۋەپپەق قىلدى، »دېيىلىدۇ، مەنىىس: « ِباإل بىى

ىى ئىمانغا ي تەكلىدى ىى ئىمان ئارقىلى  ھىدايەت قىلدى، بىى  . دېمەكتۇر « بىى

 . دېمەكتۇر « قالغىنى «: »َساِئٌر » .6

َدْيهِ » .7
َ
 ڭ قارىشىدا. ئۇنىڭ ي نىدا، ئۇنى«: ل

م مەدھىيەلىنىشكە ەلللالھۇ ئەلەيب ۋەسەەللپەيغەمبىىمىى سە«: ُمَحّمٌد » .8
 )كۆ « مۇھەممەد»تېگىشلىك خىسلەتلىى كۆ  بولغانلىقى ئۈچۈن 

( دە  ئاتالغان. بۇ ئىبنى فارى  ۋە باشقىالرنىڭ قارىشىدۇر.  مەدھىيەلەنگۈچى
خالقلىىنى بىلگەنلىىك ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ئېسىل سۈپەت، گۈزەل ئە يەىى 

 ئۈچۈن، شۇ ئىسىمنى ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ دىلىغا سالغان. 
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ى» .9 ًنا»تىلشۇناسالر: «: َتَحدَّ
َ
ل
ُ
ى ف ٌن َيَتحدَّ

َ
ل
ُ
، » دېيىلىدۇ، مەنىىس: « ف مۇسابىقىلەشنى

 ، دەيدۇ. دېمەكتۇر  «ئۈستۈنلۈك تاالشنى 

ئىككىال خىل  ھەرپىنى پەش ۋە زەۋەر ئوقۇشقا بولىدۇ. « م«: »ِبأْجُمِعِهم»  .10
 . دېمەكتۇر ئوقۇش مەشھۇردۇر. مەنىىس: ئۇالرنىڭ ھەممىىس 

َحَم »  .11
ْ
، مەغلۇ  قىلدى. «: أف  كەسنى

12.  «  ُ
ُ
. زەۋەر ئوقۇساقمۇ بولىدۇ. ئىككىال « ل«: »اَل َيْخل ھەرپىنى پەش ئوقۇيمىى
ھەرپىنى زىر « ل»ھەرپىنى پەش، « ي»ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « ي»ھالەتتە 

َ  »ۇ. ئوقۇساقمۇ بولىد
َ
ْخل
َ
َ ، َوَخِلَ  َوأ

ُ
ُء، َوَخل ْ  

َ َ  الىسر
َ
دېيىلىدۇ. مەنىىس: « َخل

، كونىا  كەتنى » ُ  )القرآن(». دېمەكتۇر « چىىپ كەتنى
َ
 يْخل

َ
دېگەن « َل

 . دېمەكتۇر « ئۇلۇغلىقى ۋە ھاالۋىنى كېتىپ قالمايدۇ. »جۈملىدە: 

 يادلىدى. «: اْسَتْظَهَرەُ »  .13

َداُن »  .14
ْ
 كىچىك بالىالر. «: الُول

اُن »  .15
َ
حَدث

ْ
 »ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « د»ۋە « ح« »ال

ُ
ة
َ
َحاِدث

ْ
َحَدُث و ال

ْ
 ال

َ « والَحْدى 
ئىلگىى يۈز بەرمىگەن بى ئىشنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى  ئوخشاش مەنىدە. يەىى 

 بىلدۈرىدۇ. 

َواِن »  .16 َملَ
ْ
 كۈندۈز.   -كېچە «: ال

 ھەرپىنى زىر ۋە پەش ئوقۇشقا بولىدۇ. « ر«: »ْضَواُن الرِّ »  .17

َنامُ »  .18
َ ْ
دېگەن مەنىدە. بۇ « مەخلۇقاتالر»تالالنغان قاراشقا ئاساسەن بۇ سۆز «: األ

ِنْيُم »سۆزنىڭ يەنە 
َ ْ
 دېگەن شەكلىمۇ بار. « األ

ا» .19 ، كۈچلۈك. «: ِمَغاُت الدَّ  تارمار قىلغۇچى

َغامُ »  .20 ھەرىى بىلەن كېلىدۇ. چاكىنا، « غ»ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ ۋە « ط« »الطَّ
 . تۇر دېمەكپەس ئادەملەر 

َماِثلُ »  .21
َ
ْمَثلُ »ئېسىل كىشىلەر. بىلىىك «: األ

َ
ھەرىى « الَثاء» –« َمُثَل الَرُجلُ «. »أ

 مەنىىس: ئېسىل، پەزىلەتلىك ئادەم بولدى.  –پەش ئوقۇلىدۇ 

مُ »  .22
َ
ْعل

َ
سۆزىنىڭ كۆپلۈىك. يول ئۈستىدىىك تاغ دېگەندەك بەلگىلەر. « َعَلٌم «: »األ

ئاتالغان. چۈنىك، كىشىلەر ئۇالر ئارقىلى  توغرا دە  « َعَلٌم »ي تىشكەن ئالىمالر 
 يول تاپىدۇ. 
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 ». بىلىىك دېمەكتۇر ئەقىللەر «: َه النَّ »  .23
ٌ
ئەسىل مەنىىس توسماق(. چۈنىك «)ُنْهَية

ئەقىل ئۆز ئىگىسىنى چاكىنا ئىشالردىن توسىدۇ. ئەقىل ساھىنى ئەقىل ۋە پىكىىگە 
اھالنغانلىدۇ، دەپمۇ ۇ قايتۇر   -)مەشھۇر گرامماتىكىشۇناس لفارسن  ئە. ئەبۇ ئەىل ئىى

بولۇشىمۇ، « الَمْصَدُر )تۈ  سۆز(»دېگەن بۇ سۆز « الُنَه »ت( مۇنداق دەيدۇ: 
. ئ)ھۇجرىالر دېگەن مەنىدە( سۆزىگە ئوخشاش كۆپلۈك بولۇشىمۇ جا« ُغَرٌف »  ىى

َمَطاِلُع »ھەرپىنى زەۋەر ئوقۇش مەشھۇر. « م»ھەرپىنى زىر، « د«: »ِدَمْش ُ »  .24
نْ 
َ
ھەرپىنى زىر ئوقۇشنىڭمۇ بارلىقىنى « م»ناملى  كىتابنىڭ مۇئەللىنى « َوارِ األ

 . نەقىل قىلغان

 ئىخچامالشتۇرۇلغان. «: الُمْخَترَصُ »  .25

 تەييار، ھازىر. «: الَعِتْيَدةُ »  .26

ْبَتِهلُ »  .27
َ
 يالۋۇرىمەن، يېلىنىمەن. «: أ

و »  .28  ئىبادەت قىلىش قابىلىيىتىنى يارىتىش.  -تائەت «: ِفْيُ  التَّ

 ئالالھ بىىگە كۇپايە. «: ْسُيَنا هللاُ َح »  .29

. «: الَوِكْيلُ »  .30 مەخلۇقاتالرنىڭ ئىشلىىنى ئورۇنالشتۇرۇش »تاپشۇرۇلغۇچى
 مەخلۇقاتالرنىڭ مەنپەئەتىگە»دېگۈچىلەرمۇ، « دېمەكتۇرتاپشۇرۇلغۇچى 

، ئاشىغۇچى »دېگۈچىلەرمۇ، « دېمەكتۇر مەسئۇل بولغۇچى  ەت قىلغۇچى مۇھاپىى
 ۈچىلەرمۇ بار. دېگ« دېگەن مەنىدە

ْيِل  آَناءُ »  .31 سۆزىنىڭ بىلىىك تۆت خىل شەكىلدە « آَناءُ »كېچە سائەتلىى. «: اللَّ
ً »كېلىدۇ:  ً »ۋە « ِإىى ىى

َ
ٌ »ھەمزە ھەرىى زىر ۋە زەۋەر شەكلىدە، « أ  

ْ « ِإْنٌو »ۋە « ِإىى
ھەرپلىى بىلەن كېلىدۇ. كېيىنىك ئىكىك شەكىلدە ھەمزە « و»ۋە « ي»دە  

ءٌ »ىدۇ. ھەرىى زىر ئوقۇل
َ
 سۆزىمۇ يۇقىىقى سۆزگە ئوخشاش بولۇ ،« آَل

 ». ئۇنىڭ بىلىك شەكلىمۇ دېمەكتۇر « نېمەتلەر»
ً
 »، «ِإىل

ً
ىل
َ
ٌ »، «أ  

ْ
ٌو »ۋە « ِإىل

ْ
« ِإل

رىۋايەت  دە  تۆت خىل ئوقۇلىدۇ. بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئىمام ۋاھىدى  
 قىلغان. 

ِع »  .32 ْ َ ْ الرسر  ِ
(: ەدھىيەلەنگەن چىقىم قىلىشئەتتە م)شەرى« اإِلْنَفاُق الَمْمُدوُح قى

 مالنى ئالالھ بۇيرۇغان ئىشالرغا سەر  قىلىش.  -پۇل 

ْن َتُبوَر »  .33
َ
 ۋەيران بولمايدىغان، كاساتالشمايدىغان تىجارەت. «: ِتَجاَرٌة ل

َفَرةُ »  .34  پۈتۈكچى ماالئىكىلەر. «: السَّ
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َرةُ »  .35 َ َ  . دېمەكتۇر « ئىتائەتچان»سۆزىنىڭ كۆپلۈك شەكىل. « َبار  «: »الىى

 ئېغى كېلىدۇ، قىيىى كېلىدۇ. «: َيَتَتْعَتعُ »  .36

ْشَعِريّ »  .37
َ
 ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئىسىم ئابدۇلالھ «:أبو موش األ

 . نىسبەت قىلىنغانگە «ئەشئەر»ئىبنى قەي . قەبىلە ئاقساقىىل 

38.  « 
ُ
ة ْتُرجَّ

ُ
مېۋە. ھەرپلىى پەش ئوقۇلىدۇ. تۇنۇشلۇق بى خىل « ر»ۋە « ھەمزە«: »األ

 »جەۋھەرى  مۇنداق دەيدۇ: ئەبۇ زەيد: 
ٌ
سەھىھۇل »دېيىلىدۇ، دەيدۇ. « ُتُرْنَجة

ْتُرْنَجةِ »دىىك ھەدىستە: «يېمەكلىكلەر بۆلۈىم»نىڭ «بۇخارى  
ُ
 دە « َمَثُل األ

 كەلگەن. 

39.  « ّ َماَمة الَباِهىِل 
ُ
 قەبىلىسىگە «باھىلە»ئەسىل ئىسىم سۇدەي ئىبنى ئەجالن.  «:أبو أ

 بىلە مەشھۇر قەبىلىلەرنىڭ بىى. مەنسۇ . بۇ قە

 »باشقىالردىن نېمەتنىڭ يوقىلىشىنى ئارزۇ قىلىش. «: الَحَسُد »  .40
ُ
بولسا: « الِغْبَطة

نېمەت نېمەتنىڭ باشقىالردىن يوقىلىشىنى ئارزۇ قىلماستىى ئۆزىگىمۇ ئوخشاش 
ىلىشىنى ئارزۇ قىلىشتۇر.  ِ »ھارام. « ھەسەت»بىر   الَخى 

 قى
ُ
)ياخىسر  «الِغْبَطة

پەيغەمبەر  الرغا ھەۋەس قىلىش( مەدھىيەگە سازاۋەر، ياخىسر ئىشتۇر. ئىش
« ئىكىك ئىشتىى باشقىسىدا ھەسەت قىلىشقا بولمايدۇ» ئەلەيھىسساالمنىڭ: 

ىشكە تېگىشلىك، ئالقىشقا سازاۋەر ھەۋەس »دېگەن سۆزى  ئەھمىيەت بىر
 ، دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. «پەقەت ئىككىال نەرسىدە بولىدۇ

41.  « ْ شەھىىگە مەنسۇ . ئەبۇ سەئد سەمئانن  مۇنداق « تىمىى «: »ِذيّ ِم الىىِّ
دەرياسىنىڭ « بەلخ»دەرياش دە  ئاتىلىدىغان « جەيھۇن« »تىمىى »دەيدۇ: 

قىغىقىغا جايالشقان قەدىمن  شەھەر. بۇ شەھەرگە مەنسۇ  قىلىنغاندا 
ى  »  ھەرپلىىنىڭ« م»ۋە « ت»زنىڭ دېيىلىدۇ. سەمئانن  بۇ سۆ « تىمىى
« م»ھەرپىنى زەۋەر، « ت»ئىككىلىسىنى پەشلىك، رئىككىلىسىنى زىرلىك، ھەر ھە

ھەرپىنى پەشلىك ھالەتتە قىلىپ جەمىئن  ئۈچ خىل ئوقۇشقا بولىدىغانلىقىنى 
 رىۋايەت قىلغان. 

  هللا عنه»  .42
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئەلخۇدرى  ئەبۇ سەئىد «: أبو َسعيد الُخْدِرّي رضى

 قەبىلىسىگە مەنسۇ . « بەىى خۇدرە»ئىسىم سەئد ئىبنى مالىك. 

ِ  أبو َداُوَد »  .43
ِجْسَتاىى . ئىسىم سۇاليمان ئىبنى ئەسسىجىستانن  ئەىى داۋۇد «: السِّ

 ئەشئەس. 

44.  « ّ  ِ
َساىى . ئەبۇ ئابدۇرراھمان ئەھمەد ئىبنى شۇئەيب. «: النَّ  نەسەئن 
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ئىسىم ئۇقبە ئەبۇ مەسئۇد ئەلبەدرى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. «: الَبْدِريّ َمْسُعوِد أُبو »  .45
 ‹بەدر› ئەمما،دە ئولتۇراقالشقان، ‹بەدر›»ئىبنى ئەمر. كۆپچىلىك ئۆلىماالر: 

، بۇخارى  قاتارلى  ئالىمالر:  «غازىتىغا قاتناشمىغان  پەيغەمبەر» دەيدۇ. زۇھرى 
 دەيدۇ.  «غازىتىغا قاتناشقان ‹ربەد›ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە 

ّ الدَّ »  .46 . ئەبۇ مۇھەم«: اِرىِم   مەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇرراھمان. قەبىلەدارىمن 
 غا مەنسۇ  قىلىنىپ شۇنداق ئاتالغان. «دارىم»ئاقساقىىل 

47.  « 
َ
سۆزىنىڭ بىلىىك « َشَعاِئُر »ئالالھنىڭ دىنىنىڭ بەلگىلىى. «: َشَعاِئُر هللِا َتَعاىل

ةٌ » َ ْ : بىلىك شەكىل «َشِعى   دەپمۇ كېلىدۇ، دەيدۇ. « ِشَعاَرةٌ »دۇر. جەۋھەرى 

اُر ا»  .48 ىَّ َ . «. ر»بەززار. ئاخىقى ھەرىى «: لىى  ھەدى  كىتابىنىڭ مۇئەللىنى

49.  « ِ ْ ْحُد الَقىى
َ
ئىككىلىىس مەشھۇر. ىى پەشمۇ، زەۋەرمۇ ئوقۇلىدۇ. ھەر ھەر« ل«: »ل

. ئۇ قەبرىنىڭ قىبلە تەرىپىدىىك جەسەت  زەۋەر ئوقۇش ئەدەبن  تىلغا بەكرەك يېقىى
َت، »قويۇلىدىغان جاي.  َحْدُت الَميِّ

َ
َحْدُتهُ ل

ْ
ل
َ
مېيتنى ئىچ گۆرگە »دە  كەلسە، «: وأ

 دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. « ئەكىدىم

ئەنھۇ. ئوتتۇز نەچچە خىل قاراش رەزىيەلالھۇ ئەبۇ ھۇرەيرە «: أبو ُهَرْيَرةَ »  .50
ئىچىدىىك ئەڭ ئىشەنچلىك قاراشقا ئاساسالنغاندا، ئۇنىڭ ئىسىم ئابدۇرراھمان 

ۈشۈىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئەبۇ ھۇرەيرە)قولىدىن ئىبنى سەخر. كىچىك ۋاقتىدا بى م
ئاسالن چۈشمەيدىغان( دە  لەقەم قويۇلغان. ئۇ مۇشۇ تەخەللۇس بىلەن ئاتالغان 

 .  تۇنچى كىىسر

ْ ِبالَحْرِب »  .51 َننىِ 
َ
 ماڭا جەڭ ئېالن قىلدى . «: آذ

52.  « 
َ
بو َحِنْيَفة

َ
 ئىسىم نۇئمان ئىبنى سابىت ئىبنى زۇۋتا. «: أ

افِ »  .53 ُّ الشَّ ّ  ِغ  . تولۇق ئىسىم ئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھەممەد ئىبنى «: ِفِغ  ئىمام شافىئن 
ئىدرى  ئىبنى ئابباس ئىبنى ئوسمان ئىبنى شافنى ئىبنى سائىب ئىبنى ئۇبەيد ئىبنى 

 ئابدۇ يەزىد ئىبنى ھاشىم ئىبنى مۇتەللىپ ئىبنى ئابدۇماناف ئىبنى قۇسەي. 

ْب »  .54
َ
ل  ئەيىب دېگەن مەنىدە.  –ھەرىى ساكىى « ل»ھەرىى زەۋەر، « ث» –«: الثَّ

، دۇرۇس ئادەم»سۆزىنىڭ كۆپلۈىك. « َحِنْيُف «: »ُحَنَفاءُ »  .55 دېگەن « ھەققانن 
دېگەن مەنىدە دەيدىغان « ھەققە مايىل، باتىلدىن يۈز ئۆرۈگۈچى »مەنىدە. 

 قاراشمۇ بار. 

56.  « ُّ ، « ر»ھەرىى زەۋەر، « م«: »الَمْرَعىسرِ  ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ، « ع»ھەرىى ساكىى
 «. ش»قى ھەرىى ئاخى
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ِيّ »  .57
ْسىىَ « ت»زەۋەر ئوقۇلىدۇ. ئىكىك « ت»پەش، ئىككىنچى « ت»بىىنچى «: التُّ

شەھىىگە « تۇستەر»بار. ھەممىگە تونۇشلۇق « س»ئارىسىدا ساكىنلى  
 مەنسۇ . 

58.  « ّ ھەرىى پەش ئوقۇلىدۇ. سەمئانن  مۇنداق دەيدۇ: ئۇ ئۆزىدىن « م«: »الُمَحاِسنىِ 
( دە  ئاتالغان. « الُمَحاِسنىِ  » ئۈچۈن ھېساب ئېلىپ تۇرغانلىقى  )ھېساب ئالغۇچى

 ئۇ زاھى )ئاشكارا( ۋە باتىى )يوشۇرۇن( ئىلىمالرىى بىلگەن ئالىمالرنىڭ بىى. 

ةِ »  .59 ، ئاخىقى ھەرىى « ر»ھەرىى زەۋەر، « ع«: »َعْرُف الَجنَّ « ف»ھەرىى ساكىى
 .  جەننەتنىڭ پۇرىقى

 َمْقَعَدُە ِمَن النَّ »  .60
ْ
أ ْلَيَتَبوَّ

َ
دوزاخقا چۈشسۇن، دوزاخنى ئورۇن تۇتسۇن، دېگەن «: اِر ف

خەۋەر »دېسە، يەنە بەزىلەر:  «دۇئا مەنىسىدە»مەنىدە دېگۈچىلەرمۇ بار. بەزىلەر: 
 دەيدۇ.  «مەنىسىدە

ةالدَّ »  .61
َ
ل
َ
 »ھەرىى زەۋەر ھەم زىر ئوقۇلىدۇ. « د«: »َل

ٌ
ة
َ
ول
ُ
« ل»ۋە « د»دە  « ُدل

 ھەرپلىىنى پەش ئوقۇشقا بولىدۇ. 

 وِ الطَّ »  .62
ُ
ۋىجدان، »ھەرىى زىر ئوقۇلىدۇ. تىلشۇناسالر: « و»ھەرىى زەۋەر، « ط«: »ّية
 دەيدۇ.  ،دېگەن مەنىدە «قەلب

63.  « ّ  ِ
اقى َ ى سۆزىنىڭ كۆپلۈىك. كۆكرەك « َتْرُقوةٌ «: »الىىَّ بىلەن مۈرە ئارىسىدىىك قەپىى

 سۆڭەك )ئوقرەك سۆڭىىك(. 

 وقۇش شەكىل بار. ھەرپىنى زەۋەر ھەم زىر ئ« ح«: »َيْجِلُسوَن ِحَلًقا»  .64

 ئىبنى ماجە. ئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھەممەد ئىبنى يەزىد. «: ابُن َماَجه»  .65

ُبو »  .66
َ
 ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئىسىم ئۇۋەيمى. ئامى دېگۈچىلەرمۇ بار. «: ْرَداءِ الدَّ أ

اِلِب »  .67  ئوقۇغۇچىغا كۆيۈنىدۇ، ھېسداشلى  قىلىدۇ. «: َيْحُنو َعىل الطَّ

وُب »  .68 ْخ أيُّ ّ َتاالسَّ  ِ
. «: ىى ھەرىى زىر « ت»ھەرىى زەۋەر، « س»ئەييۇ  سەختىيانن 

ە  ئوقۇلىدۇ. ئەبۇ ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلبەر مۇنداق دەيدۇ: ئەييۇب بەشە شەھىىدە تىر
، شۇنىڭ ئۈچۈن  ( دە  ئاتالغان. « سەختىيانن  »ساتاتنى ىچى  )تىر

اَعة»  .69 َ َ ُجُل »ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « ب«: »الىى ھەرپىنى زەۋەر « ر« )»َوَبُرعَ َبَرَع الرَّ
ھەم پەش ئوقۇشقا بولىدۇ( دېگەن پ ئىلنىڭ سۆز تومۇرى. ھەمراھلىىنى بېسىپ 

، دېگەن مەنىدە.   چۈشنى
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ِم َوَنْحِوَها»  .70
ْ
 الِعل

ُ
َقة
ْ
. بۇ مەشھۇر، پاساھەتلىك ئوقۇش « ل«: »َحل ھەرىى ساكىى

ەئلەب، جەۋھەرى  ھەرپىنى زەۋەر ئوقۇشمۇ ئاز ئۇچرايدۇ. بۇالرىى س« ل»شەكىل. 
 قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان. 

 الرِّ »  .71
ُ
َقة
ْ
 ھەرىى پەش ھەم زىر ئوقۇلىدۇ. « ر«: »ف

72.  « َ ى ِمى 
 
 ھەرىى زىر ئوقۇلىدۇ. « ق«: »ِقْعَدُة الُمَتَعل

َهارِ »  .73 وَنَها ِبالنَّ
ُ
 كۈندۈزى ئۇنىڭدىىك ھۆكۈملەرگە ئەمەل قىلىدۇ. «: ُيْنِفذ

يَمان »  .74
َ
ّ أبو ُسل اىىِ 

طَّ . ئەجدادلىىدىن خەتتاب«: الخَّ  ئەبۇ سۇاليمان خەتتابن 
ئىسىملىك بىىگە مەنسۇ . ئەبۇ سۇاليماننىڭ ئىسىم ھەمد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى 

اھىم ئىبنى خەتتاب. ئىسىم ئەھمەد دېگەن قاراشمۇ بار.   ئىىى
 ئەبۇ بەكر مۇھەممەد ئىبنى مۇسلىم ئىبنى ئۇبەيدۇلال ئىبنى ئابدۇلالھ«: ْهِريّ الزُّ »  .75

بنى شىھاب ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ھارى  ئىبنى زۇھرە ئىبنى كىالب ئىبنى مۇررە ئى
 ئىبنى كەئب. 

 زەۋەر ھەم زىر ئوقۇشقا بولىدۇ. ھەم ھەرپىنى « ب«: »الَبرْصِيّ » .76
ّ عْ الشَّ »  .77  ِ  ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. ئىسىم ئامى ئىبنى شەراھىيل« ش«: »نى

اِحْيُل نىڭ  َ َ  ۇ(. ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىد« ش»)شر
ىلىدۇ ئەجدادلىىدىن دار ئىسىملىك بىىگە «: اِرّي الدَّ ُم َتِميْ »  .78 . دېڭىى نىسبەت بىر

ى »قىغىقىدىىك  دېگەن يەرگە مەنسۇ  قىلىنغان دېگەن قاراشمۇ بار. « دارىى 
تەمىيم »نىسبەت بىلەن ئىبادەتخانا( غا «)دەير»تەمىيم ئىبادەت قىلىدىغان 

اشالرمۇ بار. مەن بۇ ھەقتىىك ئىختىالپالرىى مۇ دېيىلىدۇ. يەنە باشقا قار «دەيرى  
 . (1)نىڭ بېشىدا بايان قىلدىم«مۇسلىمنىڭ شەرىھ سەھىھۇ  »

79. « ٍ ْ ْيُم بُن ِعىى  ھەرىى ساكىى ئوقۇلىدۇ. « ت»ھەرىى زىر، « ع«: »ُسلَ
80.  « ّ  ِ

ْوَرقى ، ئۇنىڭدىن كېيىى «و»، ئۇنىڭدىن كېيىى ساكىنلى  «د»زەۋەرلىك «: الدَّ
، ئۇنىڭدىن كېيىى تەۋەلىك قوشۇمچىىس «ق»دىن كېيىى ، ئۇنىڭ«ر»زەۋەرلىك 

نىسبەت يىىم( كە ىدە  ئاتىلىدىغان ئۇزۇن بۆك )باش ك« دەۋرەقىييە»ئۇ «. ي»
دە  ئاتالغان، دېگەن قاراشمۇ، ئاتىىس ئابىد )ئىبادەتگۇي(  « دەۋرەقن  » بىلەن

كىشىنى   كىىسر بولغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق ئاتالغان، كىشىلەر ئۇ زامانالردا ئابىد 
« دەۋرەق»دە  ئاتايتنى دېگەن قاراشمۇ، پارس شەھەرلىىدىن « دەۋرەقن  »

دە  ئاتالغان دېگەن قاراشمۇ، يەنە « دەۋرەقن  »دېگەن يەرگە مەنسۇ  قىلىنىپ 
 بۇالردىن باشقا قاراشالرمۇ بار. 

                                                           
 بەت.  - 142توم،  - 1، «نىڭ شەرھىىس‹سەھىھۇ مۇسلىم›» (1)
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 ھەرپلىى بىلەن. « ذ»ۋە « ز«: »َمْنُصوُر بُن َزاَذانَ »  .81

82.  « ْ  قىنى تىكلە  پاچىقى بىلەن ئىكىك يوتىىس بىلەشكەن يەرىى ئىكىك پاچى«: َيْحَتنىِ 
) ىنى  ئىكىك قوىل ياىك كىيىم بىلەن يىغىپ ئولتۇرىدۇ.  )تىى

ئىككىلىىس ئوخشاش پەش ھەم زىر ئوقۇشقا بولىدۇ. ھەر ھەرپىنى « ح«: »الُحْبَوةُ »  .83
 يۇقىىقى ھەرىكەتنى كۆرسىتىدۇ.  مەنىدە. يەىى 

84.  « 
ُ
َرَمة

ْ
ى گە  قىلىش دېگەن مەنىدە. ھەرىى ب« ذ«: »الَهذ  ىلەن كېلىدۇ. پەس ئاۋازدا تىر

85.  « ّ اىِل 
ّ »مۇھەممەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد. «: الَغزَّ « الَغّزاىِل 
نىڭ بۇنداق تەلەپپۇز ئەلغەززالىيھەرىى تەشدىد بىلەن ئوقۇلىدۇ. ئىمام « ز»دە  

گەنلىىك رىۋايەت قىلىنغان. بۇنىڭدا دې« غەزالن  مەن»قىلىنىشنى توغرا تاپماي: مەن 
ىلىىدىن « تۇس»ھەرىى تەشدىدسىى ئوقۇلىدۇ. غەزالن  « ز» ى دېگەن « غەزالە»يىر

ىغا تەۋە، دېگەنلىك بولىدۇ.  ى  يىر

ٍف »  .86  بُن ُمرَصِّ
ُ
ھەرىى زىر « ر»ھەرىى زەۋەر، « ص»ھەرىى پەش، « م«: »َطْلَحة

 بۇ توغرا ئەمەس.  لىدۇ، دېگەن. ھەرپىنى زەۋەر ئوقۇشقىمۇ بو « ر»بەزىلەر ئوقۇلىدۇ. 

ْحَوِص »  .87
َ
ُبو األ

َ
 ھەرپلىى بىلەن. ئىسىم ئەۋف ئىبنى مالىك. « ص»ۋە « ح«: »أ

88.  « ّ ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. قەبىلە ئاقساقىىل « ش»ھەرىى پەش، « ج«: »الُجَشىِم 
ىلىدۇ گە «جۇشەم»  . نىسبەت بىر

ْسَطاٌط ». ئۇالر: بۇ سۆزنىڭ ئالتە خىل ئوقۇلۇش شەكىل بار «: الُفْسَطاُط »  .89
ُ
، «ف

ْسَتاٌط »ىى ئالماشتۇرۇ  «ت»نىڭ ئورنىغا «ط»
ُ
اٌط »دە  ئوقۇش ۋە « ف سَّ

ُ
« ف

ھەرپىنى « ف»ھەرپىنى تەشدىدلىك ئوقۇش. بۇالرنىڭ ھەممىسىدە « س»دە  
 . دېمەكتۇر پەش ئوقۇشقىمۇ، زىر ئوقۇشقىمۇ بولىدۇ. چېدىر، قونالغۇ 

ھەرىى تەشدىدلىك. « ي»ىى زىر، ھەر« و»ھەرىى زەۋەر، « د«: »ِويّ الدَّ »  .90
 . دېمەكتۇر چۈشىنىكسىى ئاۋاز 

91.  « ّ َخِغ 
. «: النَّ اھىم نەخەئن  ھەرپلىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. قەبىلە « خ»ۋە « ن»ئىىى

ىلىدۇ دېگەن كىشىگە « نەخەر»ئاقساقىىل   . نىسبەت بىر

توال  - ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. ئۇنىڭ زىر ئوقۇلغان شەكلىمۇ ئاز « ل«: »َحَلُب َشاةٍ »  .92
 ئۇچرا  قالىدۇ. 

ّ الرَّ »  .93  ِ
اشر
َ
. «: ق  ھەرىى يەڭگىل ئوقۇلىدۇ. « ق»ھەرىى زەۋەر، « ر»رەقاشن 

اةُ » .94
َ
 دېگەندەك مەسچىت تازىلىنىدىغان نەرسىلەر.  پارچىلىىساپال تەمەچ، «: الَقذ
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 ھەرىى بىلەن. « س»دىن كېيىى «ي«: »ُسَلْيَماُن بُن َيَسارٍ »  .95

ْيٍد »   .96 سنننننننننننَ
ُ
ُبو أ
َ
ھەرىى زەۋەر « س»سنننننننننننەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ھەمزە پەش، ئەبۇ ئۇ «: أ

 غازىتىغا قاتناشقان. « بەدر»ئوقۇلىدۇ. ئىسىم مالىك ئىبنى رەبىيئە. 

 ھەرپىنى زىر ئوقۇشقىمۇ، زەۋەر ئوقۇشقىمۇ بولىدۇ. « ط«: »َتْنَطُحنىِ  »  .97

ٌ ِجًدا»  .98 ِ  . يەىى سۆز تومۇرى« َمْصَدر»ھەرىى زىر ئوقۇلىدۇ. ئۇ « ج«: »ُمْنَترسر

َناُن »  .99 شنننننْ
ُ
ھەمزىنى پەش ۋە زىر ئوقۇشنننننقا بولىدۇ. بۇىى ئەبۇ ئۇبەيدە ۋە ئىبنى «: األ

جەۋالىقن  تىلغا ئالغان. ئۇ ئەرەبچىلەشنننننتۈرۈلگەن پارسنننننچە سنننننۆز. سنننننا  ئەرەب 
ْشَناُن »دېيىلىدۇ. « ُحْرٌض »تىلىدا 

ُ
ياۋا ئوىى كۆيدۈرۈلۈ  ياسىلىدىغان « )كۆيۈك أ

.   بى خىل سوپۇن( سۆزىدىىك ھەمزە  كەلىمىنىڭ ئەسلن  ھەرىنى

ه»   .100 اسنننِ َ ضىْ
َ
ّ أ َراِش 

َ
يەڭگىل ئوقۇشنننقىمۇ  ،ھەرپىنى تەشننندىدلىك ئوقۇشنننقىمۇ « ي«: »ك

بولىدۇ. شنۇنداقال بىلىك شنەكىل تەشندىدلىك سنۆزلەرنىڭ ھەممىسنىنىڭ كۆپلۈكىنى 
 تەشدىدلىك ئوقۇشقىمۇ، يەڭگىل ئوقۇشقىمۇ بولىدۇ. 

ّ الر  »   .101  ِ
. «: ْوَياىى . تونۇشننننننلۇق « و»پەش، ھەرىى « ر»رويانن  «  رويان»ھەرىى سنننننناكىى
 . دىندۇر شەھىى

ِب َحاِله»  .102  ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ، قولىدىن كېلىشنننننننننىچە،« س«: »َعىَل َحسنننننننننَ
 . دېمەكتۇر كۈچىنىڭ ي تىشىچە 

امُ »   .103 مەنىىس ھەممىگە ئايان )مۇنچا دېگەن مەنىدە(. بۇ تىلشۇناسالرنىڭ «: الَحمَّ
 قارىشىدا ئەرلىك ئىسىم. 

. ئورەكلەر كىچىك تەرەتنىڭ چۈشنننننۈشر ئۈچۈن تەييارالنغان   -چوڭ «: وُش الُحشنننننُ »   .104
ھەرپىنى پەش ۋە زەۋەر ئوقۇشننننقا « ح»دە  « ُحش  »بۇ سننننۆزنىڭ بىلىك شننننەكلىنى 

 بولىدۇ. 

 ھەرپىنى پەش ۋە زەۋەر ئوقۇش شەكىل بار. « ح«: »َحْجُر اإلْنساِن »  .105

َ »لىدۇ. ھەرپىنى زىر ۋە زەۋەر ئوقۇشننننننننننننقا بو « ج«: »الَجَناَزةُ »   .106 ى َ دېگەن پ ئىلدىن « َجىى
، يوشۇردى»تۈرلىنىپ چىققان،   . دېمەكتۇر « ياپنى

، ئاخىقى « ھ»ھەرىى زەۋەر، « ب»بەھز ئىبنى ھەكىم. «: َبْهُز بُن َحِكْيٍم » .107 سنننننننننننناكىى
 «.ز»ھەرىى 

 ھەرىى پەش ئوقۇلىدۇ. « ز«: »ُزَراَرةُ »  .108
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ْ الَحَواِريِّ »   .109 ىىِ 
َ
ْحَمُد بُن أ

َ
ھەرپىنى زەۋەر « ر»ھەرىى زىر. « ر»ھەرىى زەۋەر، « ح«: »أ

 ئوقۇيدىغانالرمۇ بار. بۇىى ئۇسنننننننننننننننننتازىمىى ئەبۇل بەقا خالىد ئەننابۇلۇسنننننننننننننننننن  
رەھىمەھۇلالھ رىۋايەت قىلغان ئىدى. ئۇ بەلكىم شننننننننننننننۇنداق ئوقۇشنننننننننننننننى تاللىغان 
. ئۇسننننننننننننننتنننازىمىى بۇ پەنننندە چوڭقۇر تەتقىقنننات ئېلىنننپ بنننارغنننان ئۆز  بولۇشر مۇمكىى

ى. ئەبۇلھەۋارىينىڭ ئىسنننىم ئابدۇلالھ ئىبنى مەيمۇن ئىبنى دەۋرىنىڭ ئەلالمىىسننن ئىد
 ئابباس ئىبنى ھارى . 

110.  « ُّ  ھەرىى پەش ئوقۇلىدۇ. « ج«: »الُجْوِع 

ُبو الَجْوَزاءِ »   .111
َ
ھەرپلىى زەۋەر ئوقۇلىننننننندۇ. ئىسننننننننننننننىم ئەۋس ئىبنى « ز»ۋە « ج«: »أ

 . ئەۋس ئىبنى خالىد دېگۈچىلەرمۇ بار. تۇر ئابدۇلالھ

112.   « ٌ َ ، ئۇنىڭنننندىن كېيىى «ب»، ئۇنىڭنننندىن كېيىى سنننننننننننننننننناكىنلى  «ح»رلىننننك زەۋە«: َحْبىى
 «.ر»، ئۇنىڭدىن كېيىى «ت»زەۋەرلىك 

ُجلُ »   .113  . كىىسر ئالالھنىڭ ۋە بەندىلەرنىڭ ھەقلىىنى ئادا قىلغان «: الَصاِلُح  الرَّ
 ناملى  كىتابنىڭ مۇئەللىنى قاتارلىقالر شۇنداق تەبى بەرگەن. « الَمَطاِلع»زەججاج، 

ُبو ذَ »   .114
َ
« بۇرەير»بىلەن « ر»، تەكرار «ب»ئىسننننننننننننننىم جۇننننننندۇب، پەشننننننننننننننلىننننننك «: ر  أ

 دېگۈچىلەرمۇ بار. 

ُحوا »  .115 َ َئااْجىىَ  يامان ئىشالرىى قىلدى دېگەن مەنىدە. «: ِت َسيِّ

َعاُر »  .116  ھەرىى زىر ئوقۇلىدۇ. بەلگە دېگەن مەنىدە. « ش«: »الشِّ

117.  « َ ِّ ئاياغ بوغقۇچ(. پۇتتىىك ئاياغقا ئۆتكۈزۈلگەن ئىنچىكە يىپ. )«: اُك الرسر  

118.   « 
َ
َمة لَ ّم سنننننَ

ُ
ئۇممۇ سنننننەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا. ئىسنننننىم ھىند. رەملە دېگۈچىلەرمۇ «: أ

 بار، لېكىى بۇ ئانچە ئ تىبارغا ئېلىنمايدىغان قاراشتۇر. 

ٍل »   .119 ُد هللِا بُن ُمَغفنننننَّ « م». منننننا ئنننننابننننندۇلالھ ئىبنى مۇغەففەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ «: َعبنننننْ
 ھەرىى كېلىدۇ. « ف»، ئۇنىڭدىن كېيىى ھەرىى زەۋەر « غ»ھەرىى پەش، 

َغُط »   .120 چۇرۇڭ  -ھەرپىنى زەۋەر ھەم سنننننننننناكىى ئوقۇش شننننننننننەكىل بار. ۋاراڭ « غ«: »اللَّ
 . قىلماق، دېمەكتۇر  ، غەلۋەقىلماق

121.   « 
ُ
ھەرپىنى پەش، ساكىى ۋە زەۋەر « م»فەررا، ۋاھىدىيالرنىڭ دېيىشىچە، «: الُجُمَعة

 ئوقۇشقا بولىدۇ. 

َذَتاِن »  .122  ھەرىى زىر ئوقۇلىدۇ. « و«: »الُمَعوِّ

 

 

123.   « ّ ئىسنننننىم ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەمر. ئۆز دەۋرىدىىك شنننننام شنننننەھەرلىىنىڭ «: األْوَزاِع 
دەرۋازىىسننننننننننننننننن ي نىغننننننننا « فەرادىي »شنننننننننننننننننەھىىنننننننندىىك  دىمەشنننننننننننننننننى ئننننننننالىىم. 

نىسبەت دەيدىغان قەبىلىگە « ئەۋزائننننننن». دىندېگەن يەر « ئەۋزائننننننن» جايالشقان
ىلگەن  قاراشتا بولغۇچىالرمۇ بار. دېگۈچىلەرمۇ ۋە باشقا  بىر

، «ز»، ئۇنىڭنننندىن كېيىى زەۋەرلىننننك «ر»، سنننننننننننننننننناكىنلى  «ع»زەۋەرلىننننك «: َعْرَزٌب »   .124
 ھەرىى كېلىدۇ. « ب»ئۇنىڭدىن كېيىى 

 ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « ص»ھەرىى پەش، « ح«: »ُبَرْيَدُة بُن الُحَصْيِب »  .125

126.  « 
ُ
ة
َ
َضال

َ
 ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « ف«: »ف

شنننننننننننننننَ »   .127
َ
ُ أ اەلَله نننً

َ
ذ
َ
«  قۇالق سنننننننننننننننالمنناق»ھەرپلىى زەۋەر ئوقۇلىنندۇ. « ذ»ھەمزە ۋە «: دُّ أ

 . دېمەكتۇر 

128.  « 
ُ
 . دېمەكتۇر  «ناخشىچى دېدەك»ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « ق«: »الَقْيَنة

ُهْم »   .129
َ
َ ل . تىلشننننۇناسننننالر شننننۇنداق مەنە دېمەكتۇر  «خەيرلىك بولسننننۇن»«: ُطوىى
 بەرگەن. 

 ان. سۇاليمان ئىبنى مىھر «: األْعَمُش »  .130

 ھەرىى پەش ئوقۇلىدۇ. « ر»ھەرىى بىلەن. ئىسىم رۇفەيئن، « ع«: »أبو الَعاِلَية»  .131

132.   « 
َ
َباَبة

ُ
ُبو ل

َ
َحاأ ّ الصننننننننننَّ ھەرىى پەش ئوقۇلىدۇ. ئىسننننننننننىم بەشننننننننننى. رىفائە ئىبنى « ل«: »ىىِ 

 مۇنزىر دېگۈچىلەرمۇ بار. 

133.  « 
ُ
 قاراڭغۇلۇق. «: الَغَشَمة

اِن »  .134
َ
ِرف
ْ
ياشنننننننننننلىى »ھەرىى زىر ئوقۇلىدۇ. « ر» ھەرىى زەۋەر،« ت«: »َعْيَناُە َتذ
 . دېمەكتۇر  «تۆكۈلىدۇ

 . دېمەكتۇر سىلەرگە نېمە بولدى، «: َما َخْطُبُكْم »  .135

اُم الَمْعُدوَداُت »  .136 يَّ
َ
 كۈنلىى.   - 4، - 3، - 2)ساناقلى  كۈنلەر(: قۇربان ھېيتنىڭ « األ

ِميُت الَعاِطِ  »   .137 ِميُت «: »َتشننننننننْ رىى ھە« س»ھەرىى بىلەنمۇ، « ش»سننننننننۆزى « َتشننننننننْ
َك هللا »بىلەنمۇ كېلىننننننندۇ. چۈشننننننننننننننكۈرگۈچىگە   ،دېيىش« (يەرھەمۇكەلالھ)َيْرَحمنننننننُ

 . دېمەكتۇر 

الُ »  .138 . «: الَقفَّ  ئەسلن  ئىسىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەھمەد مەرۋەزى 

 ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. زىر ئوقۇش شەكلىمۇ بار. « ر»ئەدەبن  تىلدا «: َيْقُرنُ »  .139
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123.   « ّ ئىسنننننىم ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەمر. ئۆز دەۋرىدىىك شنننننام شنننننەھەرلىىنىڭ «: األْوَزاِع 
دەرۋازىىسننننننننننننننننن ي نىغننننننننا « فەرادىي »شنننننننننننننننننەھىىنننننننندىىك  دىمەشنننننننننننننننننى ئننننننننالىىم. 

نىسبەت دەيدىغان قەبىلىگە « ئەۋزائننننننن». دىندېگەن يەر « ئەۋزائننننننن» جايالشقان
ىلگەن  قاراشتا بولغۇچىالرمۇ بار. دېگۈچىلەرمۇ ۋە باشقا  بىر

، «ز»، ئۇنىڭنننندىن كېيىى زەۋەرلىننننك «ر»، سنننننننننننننننننناكىنلى  «ع»زەۋەرلىننننك «: َعْرَزٌب »   .124
 ھەرىى كېلىدۇ. « ب»ئۇنىڭدىن كېيىى 

 ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « ص»ھەرىى پەش، « ح«: »ُبَرْيَدُة بُن الُحَصْيِب »  .125

126.  « 
ُ
ة
َ
َضال

َ
 ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « ف«: »ف

شنننننننننننننننَ »   .127
َ
ُ أ اەلَله نننً

َ
ذ
َ
«  قۇالق سنننننننننننننننالمنناق»ھەرپلىى زەۋەر ئوقۇلىنندۇ. « ذ»ھەمزە ۋە «: دُّ أ

 . دېمەكتۇر 

128.  « 
ُ
 . دېمەكتۇر  «ناخشىچى دېدەك»ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « ق«: »الَقْيَنة

ُهْم »   .129
َ
َ ل . تىلشننننۇناسننننالر شننننۇنداق مەنە دېمەكتۇر  «خەيرلىك بولسننننۇن»«: ُطوىى
 بەرگەن. 

 ان. سۇاليمان ئىبنى مىھر «: األْعَمُش »  .130

 ھەرىى پەش ئوقۇلىدۇ. « ر»ھەرىى بىلەن. ئىسىم رۇفەيئن، « ع«: »أبو الَعاِلَية»  .131

132.   « 
َ
َباَبة

ُ
ُبو ل

َ
َحاأ ّ الصننننننننننَّ ھەرىى پەش ئوقۇلىدۇ. ئىسننننننننننىم بەشننننننننننى. رىفائە ئىبنى « ل«: »ىىِ 

 مۇنزىر دېگۈچىلەرمۇ بار. 

133.  « 
ُ
 قاراڭغۇلۇق. «: الَغَشَمة

اِن »  .134
َ
ِرف
ْ
ياشنننننننننننلىى »ھەرىى زىر ئوقۇلىدۇ. « ر» ھەرىى زەۋەر،« ت«: »َعْيَناُە َتذ
 . دېمەكتۇر  «تۆكۈلىدۇ

 . دېمەكتۇر سىلەرگە نېمە بولدى، «: َما َخْطُبُكْم »  .135

اُم الَمْعُدوَداُت »  .136 يَّ
َ
 كۈنلىى.   - 4، - 3، - 2)ساناقلى  كۈنلەر(: قۇربان ھېيتنىڭ « األ

ِميُت الَعاِطِ  »   .137 ِميُت «: »َتشننننننننْ رىى ھە« س»ھەرىى بىلەنمۇ، « ش»سننننننننۆزى « َتشننننننننْ
َك هللا »بىلەنمۇ كېلىننننننندۇ. چۈشننننننننننننننكۈرگۈچىگە   ،دېيىش« (يەرھەمۇكەلالھ)َيْرَحمنننننننُ

 . دېمەكتۇر 

الُ »  .138 . «: الَقفَّ  ئەسلن  ئىسىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەھمەد مەرۋەزى 

 ھەرىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. زىر ئوقۇش شەكلىمۇ بار. « ر»ئەدەبن  تىلدا «: َيْقُرنُ »  .139



 

 

نىسننننننننننننبەت شننننننننننننەھىىگە « بەغ»ە ئارىسننننننننننننىدىىك ھىات بىلەن مەرۋ «: الَبَغِويُّ »  .140
ىلگەن شنننننننننننننننەھىى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بەغەۋىينىڭ « بەغشنننننننننننننننۇر». بۇ شنننننننننننننننەھەر بىر

 ئىسىم ھۈسەين ئىبنى مەسئۇد. 

ِصْيلٌ «: »اْلَصالُ »  .141
َ
سۆزىنىڭ كۆپلۈىك. كۈندۈزنىڭ ئاخىقى قىسىم. ئەسى « أ

 بىلەن كۈن پ تىش ئارىسىدىىك ۋاقىت دېگەن قاراشمۇ بار. 

 «. ب»ھەرىى پەش، ئۇنىڭدىن كېيىنكىىس زەۋەرلىك « ز«: »ُد بُن الَحاِرِث ُزَبيْ »  .142

وٌس »  .143 دُّ وٌح قَ ش ھەم زەۋەر ئىكىك سۆزنىڭ ئەۋۋەلقى ھەرپىنى پەھەر «: َسبُّ
 ئىككىلىىس مەشھۇر ئوقۇش شەكىللىىدۇر. ئوقۇشقا بولىدۇ. ھەر 

ُبو ِقالَبةِ »  .144
َ
ئۇنىڭدىن كېيىى ھەرىى يەڭگىل ئوقۇلىدۇ، « ل»ھەرىى زىر، « ق«: »أ
 ھەرىى كېلىدۇ. ئەسلن  ئىسىم ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد. « ب»

اٍب »  .145
َّ
َ بُن َوث   ھەرىى بىلەن. « ث»تەشدىدلىك «: َيْحن 

146.  « 
َ
اَعة

َ
 «.ن»، ئاخىقى ھەرىى «ع»ھەرىى پەش، ئۇنىڭدىن كېيىى « م«: »ُمَعُاُن بُن ِرف

147.  « ْ ى 
خَّ  ھەرىى تەشدىدلىك.  «خ»ھەرپلىى زىر ئوقۇلىدۇ. « خ»ۋە « ش«: »الشَّ

148.  « 
َ
ُم بُن ُعَتْيَبة  ھەرپلىى« ب»، ئۇنىڭدىن كېيىى «ي»دىن كېيىى «ت«: »الَحكَ

 كېلىدۇ. 

 ھاياتلى  ۋە ئۆلۈم. «: الَمْحَيا َوالَمَماُت »  .149

ْوِزْعُهْم »  .150
َ
. «: أ  ئۇالرغا ئىلھام قىلغىى

ْ ِنَعَمهُ »  .151  ِ
 بولسۇن! ۇساناالر ئۇنىڭ نېمەتلىىگە اليى  ھەمد)ئالالھقا( «: َحْمًدا ُيَواقى

ُ َمِزْيَدەُ »  .152 ى ِ
ىُ «: »َوُيَكاقى ِ

سۆزى ھەمزە ھەرىى بىلەن ئاياغلىشىدۇ. ئۇنىڭ « ُيَكاقى
اليى  مەنىىس: )ئالالھقا( بىىگە ئاتا قىلغان زىيادە نېمەتلىىنىڭ شۈكرىسىگە 

 .كېلىدىغان

ھەرىى بىلەن « ج»شەئيىيدىن ھەدى  رىۋايەت قىلغۇچى بولۇ ، «: ُمَجاِلٌد »  .153
ىل ى  ھەرىى زىر ئوقۇلىدۇ. « ل»ىدۇ ۋە يىر

ْيَمرِ »  .154 ھەرىى پەش « م»ھەرپلىى زەۋەر ئوقۇلىدۇ. « م»ۋە « ص«: »يُّ الصَّ
 ئوقۇلىدۇ دېگەن قاراشمۇ بار بولۇ ، بۇ يوچۇن قاراشتۇر. قالغان

ناملى  كىتابىمدا تەپسىلن  « تەھزىبۇلئەسماىى ۋەللۇغات»تەپسىالتالرىى 
 بايان قىلدىم. 
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 رگەنلىىم كىتابتا كەلگەن بى قىسىم قىيىى سۆزلۈكلەرنىڭيۇقىىدا كەلتۈ 
. مەن يەنە بىقىسىم سۆزلەرىى مەنىىس ئ نى  بولغانلىقى ئۈچۈن  اھاىى قىسقىچە ئىى
اھاتالرىى ئالىمالر بىلەن كۆ  ئارىالشمايدىغان كىشىلەر  قالدۇرۇ  قويدۇم. بۇ ئىى

 خىىدا دەيدىغانلىىمدېگەن نىيەتتە بەردىم. كىتابنىڭ ئا ،پايدىلىنىپ قاالر 
 مۇشۇالردىن ئىبارەت. 

قائىدىلىى ھەققىدە توختالغان رىسالىدۇر،  - ئەدەببۇ كىتاب قارىيالرنىڭ 
ىشىمنىڭ سەۋەبلىىنى كىتابنىڭ باش ى  خاالس. ئەلۋەتتە، بۇ ھەقتە ئىخچام يىر

 قىسمىدا سۆزلە  ئۆتتۈم. 

 ئوقۇغان ھەربى كىشىگە ئالالھتىى بۇ كىتاب ئارقىلى  ماڭا، دوستلىىمغا، كىتابنى 
 ۋە بارلى  مۇسۇلمانالرغا ئىككىال دۇنيادا كاتتا مەنپەئەت ئاتا قىلىشىنى سورايمەن. 

بارلى  ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھقا خاستۇر. ئالالھقا ئۇنىڭ 
 نېمەتلىىگە ۋە كاتتا پەزلىگە اليى  رەۋىشتە ھەمدۇساناالر بولسۇن! 

تاۋابىئاتلىىغا ۋە  -ۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە يولباشچىمىى م
 بارلى  ساھابىلىىگە ساالم ۋە رەھمەتلەر بولسۇن! 
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 خاتىمە
 

مەن بۇ كىتننننننننابنى : »ئىمننننننننام نەۋەۋى  رەھىمەھۇلالھ مۇنننننننننداق دەينننننننندۇ

ىشننننننننننننننقا  - 12يىىل رەبىيەلئەۋۋەلنىڭ  - 666ھىجرىيە  ى كۈىى پەيشننننننننننننننەنبە يىر

كۈىى پەيشنننننننننننننننەنبە ئەتىگىنى  - 13شنننننننننننننننۇ يىىل رەبىيەلئنناخىنىننڭ بنناشنننننننننننننننال ، 

 «.تاماملىدىم
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 كىتابتا تىلغا ئېلىنغان شەخسلەر
 

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف(  ئابدۇرراھمان ئىبت  ئەۋف .1 : ئابدۇرراھمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )َعْبُد الرَّ
 . ( 652 – 580/ م.  32ھ.  – 43)ھ. بۇرۇن ئىبنى ئەۋف ئەززۇھرى  ئەلقۇرەشن 

ىلگەن   10تۇنچى مۇسۇلمان بولغان سەككىى كىشىنىڭ ۋە جەننەت بىلەن بېشارەت بىر
 ساھابىنىڭ بىى. ھەزرىنى ئۆمەر ئۇىى خەلىپە تالاليدىغان ئالتە كىشىلىك شۇرا

 ھەيئىتىگە تاللىغان. 

( رەزىيەلالھۇ  ئابدۇرراھمان ئىبت  شىبل .2 ْنَصاِريُّ
َ ْ
ْحَمِن ْبُن ِشْبٍل األ ئەنھۇ:  )َعْبُد الرَّ

. ساھابە، ئەۋس قەبىلىىسىدىن. ساھابىالرنىڭ  ئابدۇرراھمان ئىبنى شىبل ئەلئەنسارى 
 ئالىملىىدىن بولۇ ، مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەۋرىدە شامدا ۋاپات بولغان. 

ْحَمِن بُن الَقاِسِم(: ئابدۇرراھمان ئىبنى قاسىم ئىبنى  ئابدۇرراھمان ئىبت  قاسىم .3 )َعْبُد الرَّ
 – 676/  126 – 56ممەد ئىبنى ئەبۇبەكرى سىددى . )ئەبۇ مۇھەممەد(. )ھ. مۇھە
، ئەۋزائن  ۋە 744 . ھەدى  ئىماملىىدىن بىى. شۇئبە، سۇفيان ئەسسەۋرى  ( تابىئىى

 ئىمام مالىكالرنىڭ ئۇستازى. 

ْحَمن بن يِزيد بن  ئابدۇرراھمان ئىبت  يەزىد .4  (: ئابدۇرراھمان ئىبنى يەزىد َقْيِ  )عبد الرَّ
. ئۇ جاھىلىيەت دەۋرىدە يەمەندە تۇغۇلۇ ، ھ.  / م.  80ئىبنى قەي  ئەننەخەئن 

يىىل كۇفەدە ۋاپات بولغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەۋرىدە  - 700ياىك  699
، مۇھەددى .   مۇسۇلمان بولۇ ، پەيغەمبىىمىى بىلەن كۆرۈشەلمىگەن تابىئىى

ِ ْبنُ  ئابدۇلالھ ئىبت  ئەمر .5 َعاِص(  )َعْبُد اەللَّ
ْ
: ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما َعْمِرو ْبِن ال

ياىك  63ھ.  - 7ھ. بۇرۇن ئىبنى ئەمر ئىبنى ئەلئاس ئەلقۇرەشن  )ئەبۇ ئابدۇرراھمان(. )
ىى بۇرۇن مۇسۇلمان بولۇ  ت( ئاتىىس ئەمر بىى ئاس685ياىك  683 – 615/ م.  65

 اھابە. پەيغەمبەرمەدىنىگە ھىجرەت قىلغان ۋە غازاتالرغا قاتناشقان س
ىپ قالدۇرغان. ساھابىلەر ئىچىدە  ى ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىجازىنى بىلەن ھەدىسلەرىى يىر

ھەدى  رىۋايەت  گە يېقىى   700. ئالىملىقى ۋە ئىبادەتگۇيلىقى بىلەن تونۇلغان زات
 قىلغان. 

  ئابدۇلالھ ئىبت  زەيد .6
َ
ُبو ِقالَبة

َ
ِجرْ )أ

ْ
ِ ْبُن َزْيٍد ال (: َعْبُد اەللَّ ُّ ئابدۇلالھ ئىبنى زەيد ىِم 

. فەقىى ۋە 722 –/ م. ؟  104 –ئەلجىمن  )ئەبۇ قىالبە(. )ھ. ؟  ( مەشھۇر تابىئىى
 دە  تونۇلغان.  «ئەبۇ قىالبە»ھەدى  ئالىىم. 
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( رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما:  ئابدۇلالھ ئىبت  زۇبەير .7 َسِديُّ
َ
اِم األ ِ بِن الَعوَّ

ْ َبى  )َعْبُد هللِا بُن الزُّ
/  73 – 1زۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام ئەلئەسەدى  )ئەبۇبەكرى(. )ھ.  ئابدۇلالھ ئىبنى 

ى ئەسما، ئاتىىس جەننەت  ئەبۇبەكرى( ئانىىس 692 – 623م.  سىددىقنىڭ قىى
ىلگەن ئون ساھاببېشارەت بىلەن خۇش  زۇبەير ئىبنى ئەۋۋامدۇر.  بىى دىنىبىر

يېشىدا  10دە  نام ئالغان ساھابە.  «مەسجىد كەپتىى»ئىبادەتگۇيلىقىدىن 
ئاتىىس بىلەن يەرمۇك غازىتىغا قاتناشقان. مىسى فەتھىدە زور تۆھپە كۆرسەتكەن 
قەھرىمان، مۇجاھىد زات. زەيد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن قۇرئاننى 
جەملەشكە قاتناشقان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كۆ  ھەدى  رىۋايەت 

ئارىلىقىدا ئۇمەۋىيلەرگە قارشر مەككىدە  692( – 683/ م.  73 – 64ھ. )قىلغان. 
 خەلىپە بولغان. مەككىدە ھەججاجنىڭ قولىدا ئۆلتۈرۈلگەن. 

)َعْبُد هللِا بُن الُمَباَرِك(: ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك ئىبنى  ئابدۇلالھ ئىبت  مۇبارەك .8
 (797 – 736/ م.  181 – 118)ھ. ۋازىى ئەلمەرۋەزى  )ئەبۇ ئابدۇرراھمان(. 

، كاتتا ئالىم. فەقىى، تەقۋادار  لىقى ۋە زاھىدلىقى بىلەن تونۇلغان تەبەىى تابىئىى
ھەدىسشۇناس ۋە تىلشۇناس. ئانىىس خارەزملىك، ئاتىىس تۈرك ئىدى. بۈگۈنىك 
تۈركمەنىستاننىڭ مەرۋ شەھرىدە تۇغۇلغان. ئۆمرىنى ئىلىم تەھسىل قىلىش، 

ۇ ھەنىفە، ئىمام تىجارەت ۋە جىھاد بىلەن ئۆتكۈزگەن غازى زات. ئىمام ئەب
مالىك ۋە ئىمام لەي  ئىبنى سەئد قاتارلى  نۇرغۇن كاتتا ئالىمالردىن ئىلىم ئالغان 

 قاتارلى  ئەسەرلەرىى « زۇھد ۋەررەقائى  )الزهد والرقائ (»، «جىھاد»ۋە 
 قالدۇرغان. 

(  ئابدۇلھەمىد ھىممانتي  .9  ِ
ِحماىى

ْ
ْحَمن بن ميمون ال )عبد الحميد بن عبد الرَّ

: ئابدۇلھەمىد ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى مەيمۇن ئەلھىممانن  رەھىمەھۇلالھ
 خارەزملىك ئازادگەردە. 818 – 738/ م.  202 – 120)ئەبۇ يەھيا(. )ھ. 

ى
( تېىك

. مۇھەددى . ئىمام ئەبۇ ھەنىيفە، ئەئمەش، ھەسەن  تەخەللۇش بەشمىى
، ئىبنى ئىبنى ئۇمارە قاتارلىقالردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان. يەھيا ئىبنى مەئ ى ىى 

ئىشەنچلىك دېگەن، بەزى مۇھەددىسلەر: زەئىف  رىۋايەتتەھىيبان قاتارلىقالر: 
 دېگەن. 

ّ ) ئەبۇ ئۇمامە .10 َباِهىِل 
ْ
َماَمة ُصَديُّ بُن َعْجاَلَن ال

ُ
ُبو أ

َ
سۇدەي : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( أ

( 705 – 602. م/  86. ھ – 21بۇرۇن . ھ. )ئىبنى ئەجالن ئەلباھىلن  
 كۆ  ھەدى . گە قاتناشقان ساھابە«رىزۋان بەيئىنى »ھۇدەييىييەدىىك 

 .رىۋايەت قىلغان زات
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(  ئەبباد ئىبت  ھەمزە .11 َسِديُّ
َ
ِ األ

ْ َبى  اُد ْبُن َحْمَزَة بِن َعْبِد هللِا بِن الزُّ  رەھىمەھۇلالھ: )َعبَّ
. )ھ. ؟  ؟ / م.  –ئەبباد ئىبنى ھەمزە ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ئەلئەسەدى 

. ئاتىسىدىن، شۇنداقال ئاتىسى؟(. تابى –؟  مومىىس، ھەزرىنى  نىڭئىى
ى ئەسما، مۇئمىنلەرنىڭ ئانىىس ئائىشە، خەلىفە ئۆمەر بىى ئەبۇبەكرى نىڭ قىى

خەتتاب ۋە جابى ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم قاتارلى  ساھابىلەردىن 
 . كېلىشكەن، سېخن  زات  ىلغان. رىۋايەتتە ئىشەنچلىك،ھەدى  رىۋايەت ق

(: ئەبدە ئىبنى ئەبن   ئەبدە ئىبت  ئەب  لۇبابە .12
َسِديُّ

َ
ُبو الَقاِسِم األ

َ
 أ
َ
َباَبة

ُ
ىىِ  ل

َ
 )َعْبَدُة بُن أ

. 745 –/ م. ؟  127 –لۇبابە ئەلئەسەدى  )ئەبۇلقاسىم(. )ھ. ؟   ( تابىئىى
. ئاب  ۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ شاگىتلىىدىن،دساخاۋەتپەرۋەر تىجارەتچى

ەر، سۇۋەيد ئىبنى غەفەلە، ئەبن  ۋائىل، ئەلقەمە قاتارلى  ئىبنى ئۆم مۇھەددى . 
  زاتالردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان. 

ُّ َعْبُد هللِا بُن َحِبْيٍب  ئەبۇ ئابدۇرراھمان ئەسسۇلەمتي  .13 ىِم 
لَ ْحَمِن السُّ ُبو َعْبِد الرَّ

َ
)أ

(: ئابدۇلالھ ئىبنى ھەبىب ئەسسۇلەمن   ُّ  ِ
(. )ھ. )ئەبۇ ئابدۇرراھمان ئەلكۇفن  الُكْوقى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ( 694 –دىن بۇرۇن  632/ م.  74 –دىن بۇرۇن  11
 . قىائەتنى قىائەتشۇناس ۋە مۇھەددى . ھايات ۋاقتىدا تۇغۇلغان كاتتا تابىئىى

ھەزرىنى ئەىل ۋە باشقا ساھابىلەردىن ئۆگەنگەن. كۇفەدىىك چوڭ جامەدە قىى  
 يىل ئىمام بولغان زات. 

(:  مان ئەسسۇلەمتي ئەبۇ ئابدۇرراھ .14 ْيَساُبْوِريُّ ُّ النَّ ىِم 
لَ ِد السُّ ىِ بِن ُمَحمَّ

ُد بُن الُحَسى ْ  )ُمَحمَّ
مۇھەممەد ئىبنى ئەلھۈسەين ئىبنى مۇھەممەد ئەسسۇلەمن  ئەننىشاپۇرى  

( ئەقىدە، ھەدى ، 1021 – 937/ م.  412 – 325)ئەبۇ ئابدۇرراھمان(. )ھ. 
 ماىم. تەسەۋۋۇف پېشۋالىىدىن. تەفسى ئالىىم. زامانىنىڭ نىشاپۇر ئى

قاتارلى  كۆ  ئەسەرلەرىى  «سوپىالرنىڭ تەرجىمىھاللىى»، «ھەقائىقۇتتەفسى»
 قالدۇرغان. 

ة(: مۇھەممەد ئىبنى  ئەبۇ ئەىل ئىبت  مۇقلە .15 ى بن ُمْقلَ ِّ بِن حسى  ُد بُن َعىِل  ُبو َعىِل   ُمَحمَّ
َ
)أ

ازى  )ئە (. )ھ. ئەلن  ئىبنى ئەلھۈسەين ئىبنى مۇقلە ئەششىى  / م.  328 – 272بۇ ئەلن 
ىقىغا ئاساس سالغان خەتتات ئالىم. 940 – 886 ى ( شائى، تۇنچى بولۇ  ئەرەب يىر

 ئابباسىيالر خەلىپىىس مۇقتەدىر بىلالھقا ۋەزىر بولغان. 

اُق ئەلالەرراق  ئەبۇبەكرى .16 َورَّ
ْ
ُد ْبُن ُعَمَر ال ُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َ
ِمِذيّ )أ ْ (: مۇھە الىىِّ ُّ  ِ

چى َبلْ
ْ
ممەد ال

ى  ئىبنى ئۆمەر   –/ م. ؟  280 –ئەلبەلخن  ئەلۋەرراق )ئەبۇبەكرى(. )ھ. ؟ ئەتتىمىى
ناىم بىلەن تونۇلغان تەسەۋۋۇف ئىماملىىدىن بىى. سەنەدى بىلەن « ھەكىم(. »893

قاتارلى  « ھېكمەت ۋە تەسەۋۋۇف رىسالىىس»ھەدىسمۇ رىۋايەت قىلغان. شائى. 
 ئەسەرلىى بار. 
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َعْبُد اەللَّ ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن )ت  ئەب  داۋۇد ئەسسىجىستانتي ئىب ئەبۇبەكرى .17
ْشَعِث 

َ
ُّ األ  ِ

ِجْسَتاىى  ئەسسىجىستانن   سۇاليمان ئىبنى ئەلئەشئەسئىبنى ئابدۇلالھ (: السِّ
ئاتاقلى  ھەدىسشۇناس ( 928 – 844. م / 316 – 230. ھ))ئەبۇبەكرى(. 

سىجىستان رايونىدا تۇغۇلۇ ، ئافغانىستاننىڭ . ئىمام ئەبۇ داۋۇدنىڭ ئوغىل
ىپ ھەدى   ى ئاتىىس بىلەن بىللە ئۆز ۋاقتىدىىك پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىنى كىر

ئۆز زامانىدىىك . ئۆگەنگەن ۋە ئاتىسىغا ئوخشاش ھەدىستە ي تىشكەن ئالىم
 .پېشۋاش لىىنىڭفۇقاھا باغدادتىىك ھەدىسشۇناس ئىمام، ھەنبەلن  مەزھەب

ى»، «رئانفەزائىلۇلقۇ »، «ئەلمەساهىف» ۋە « تەھەججۇت ۋە كېچە نامىى
باغدادتا ۋاپات  قاتارلى  ئەسەرلەرىى قالدۇرۇ  («قايتا تىىلىش)ئەلبەئ  »

 .بولغان

(:  ئەبۇبەكرى ئىبت  ئەلمۇنزىر .18 ْيَساُبْوِريُّ ُد بُن ِإْبَراِهْيَم بِن الُمْنِذِر النَّ ُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
َ
)أ

اھىم ئىبنى ئەلمۇنز     – 241ىر ئەننىشاپۇرى  )ئەبۇبەكرى(. )ھ. مۇھەممەد ئىبنى ئىىى
( نىشاپۇرلۇق مۇھەددى  ۋە مۇجتەھىد فەقىى. فىقھىدا 930 – 855م.  /  318

اف»، «ئەلئىجمائن» قاتارلى  مىسلىسىى ئەسەرلەرىى « ئەلمەبسۇت»ۋە « ئەلئىرسر
 قالدۇرغان. 

( رەزى ئەبۇ تەلھە .19 ْنَصاِريُّ
َ ْ
 َزْيُد ْبُن َسْهٍل األ

َ
ُبو َطْلَحة

َ
يەلالھۇ ئەنھۇ: زەيد ئىبنى )أ

. )ھ. بۇرۇن  ( ئىككىنچى 655 – 589/ م.  34ھ.  – 36سەھل ئەلئەنسارى 
ئەقەبە بەيئىتىگە ۋە بارلى  غازاتالرغا قاتناشقان شىجائەتلىك، مەرگەن ساھابە. 
ئۇھۇد ۋە ھۇنەين غازاتلىىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ي نىدا سەباتلى  

 بىلەن تۇرغان زات. 

(:  بۇ جەئفەر نەھھاسئە .20 ْحِويُّ ِد بِن ِإْسَماِعْيَل الِمرْصِيُّ النَّ ْحَمُد بُن ُمَحمَّ
َ
ُبو َجْعَفٍر أ

َ
)أ

 – 855م.  / 338 – 241ىل )ئەبۇ جەئفەر(. )ھ. ئەھمەد ئىبنى مۇھەممەد ئىسمائ
( مىسىلى  تىلشۇناس، نەھۋىشۇناس )گرامماتىكاشۇناس(، مۇفەسسى، 949

ابۇل»ھەدىسشۇناس.  قاتارلى  « تەفسىۇل قۇرئان»)إعراب القرآن( « قۇرئان ئىىى
 ئەسەرلىى بار. 

( ئ ئەبۇ دەردا .21 ْنَصاِريُّ
َ
ْرَداِء ُعَوْيِمُر بُن َزْيِد بِن َقْيٍ  األ ُبو الدَّ

َ
: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )أ

. )ھ. ئۇۋەيمى )ياىك ئامى( ئىبنى زەيد ئىبنى قەي  ئەلخەزرەجن  ئە لئەنسارى 
( فەقىى ۋە قىائەت ئۇستازى ساھابە. 653 – 580م.  /  32 ھ.  – 43بۇرۇن 

ۋە  كە قازى بولغاندىمەشىقخەلىپە ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ دەۋرىدە 
 شۇ يەردە ۋاپات قىلغان. 
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ْعَلَبة الَبْدِريُّ  ئەبۇ مەسنننننننننننننئۇد .22
َ
 بُن َعْمِرو بِن ث

ُ
ُعوٍد ُعْقَبة ُبو َمسنننننننننننننننْ

َ
ئەلئەنسنننننننننننننننارى  )أ

( رەزىيەلالھ اِريُّ ْنصننننننننننننننننننَ
َ ْ
ۇ ئەنھۇ: ئۇقبە ئىبنى ئەمر ئىبنى سنننننننننننننننەئلەبە ئەلبەدرى  األ

. )ھ. بۇرۇن  ياىك  662 - 661 – 606/ م.  60ياىك  40ھ.  – 15ئەلئەنسنننننارى 
( ئىككىنچى ئەقەبە بەيئىتىگە، بەدر غننننازىتىغننننا ۋە ئۇننننندىن كېيىنىك بننننارلى  679

 غازاتالرغا قاتناشقان ساھابە. 

اُن  ئەبۇ سالىھ .23 مَّ ُبو َصاِلٍح السَّ
َ
ْكَواُن بُن َعْبِد هللِا( رەھىمەھۇلالھ: زەكۋان )أ ذَ

/  101 –يىلالر ئەتراپىدا  - 15)ھ. ئىبنى ئابدۇلالھ ئەسسەممان )ئەبۇ سالىى(. 
. مۇھەددى . مۇئمىنلەر ئانىىس   (. 720 –يىلالر ئەتراپىدا  - 636م.  كاتتا تابىئىى

ھەزرىنى سەئد جۇۋەيرىيە بىننى ھارى  رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئازادگەردىىس. 
ئىبنى ئەبن  ۋەققاس، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما قاتارلى  ساھابىالردىن 

 ھەدى  رىۋايەت قىلغان. 

ُّ الَمْرَوِزيُّ ) ئەبۇ سەئد سەمئانتي  .24  ِ
ْمَعاىى ِد بِن َمْنُصْوٍر السَّ (: َعْبُد الَكِرْيم بُن ُمَحمَّ

ئەبۇ )ئەلمەرۋەزى  انن  سسەمئئەئابدۇلكەرىم ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى مەنسۇر 
تۈركمەنىستاننىڭ مەرۋ (. 1166 – 1109. م/  562 – 506. ھ(. )سەئد

. نەسەبشۇناس تارىخشۇناس، ئەدىب، مۇھەددى ، فەقىى،. شەھرىدە توغۇلغان
  أصول الفقه»، (نەسەبلەر« )األنساب»

 قەۋاتىئۇل ئەدىللە قى « )قواطع األدلة قى
 .رلىى بارقاتارلى  مەشھۇر ئەسە( ئۇسۇلىلفىقى

اھىم ئىبنى خالىد  ئەبۇ سەۋر .25 (: ئىىى ُّ الَبْغَداِديُّ نىِ 
ْوٍر ِإْبَراِهْيُم بُن َخاِلٍد الَكلْ

َ
ُبو ث

َ
)أ

(. 854 – 786/ م.  240 – 170ئەلكەلبن  ئەلباغدادى  )ئەبۇ سەۋر(. )ھ. 
مۇھەددى  ۋە مۇجتەھىد فەقىى. ئۆز زامانىدىىك ئىاق مۇپتىىس. ئىمام 

ھەسەن ۋە ئىمام شافىئىيالردىن تەلىم ئالغان ۋە كېيىى ئۆز مۇھەممەد ئىبنى 
زەربەيجان تەرەپلەردە كەڭ تارقالغان ئەبۇ ەئ ،ئالدىغا ئىجتىھاد قىلغان. لېكىى 

سەۋر مەزھىنى كېيىى يوقا  كەتكەن. ئىلىم ۋە پەزىلەتتە ھەممە ئ تىا  
أحكام « »اختالف مالك والشافغ  »قىلغان، تەقۋادارلىقى بىلەن تونۇلغان زات. 

  الفقه»ۋە « القرآن
ئەمما بىىگە  ،قاتارلى  ئەسەرلەر قالدۇرغان« المبسوط قى

 ي تىپ كەلمىگەن. 

( رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: بەشى  ئەبۇ لۇبابە .26 ْنَصاِريُّ
َ ْ
ُمْنِذِر األ

ْ
ُ ْبُن َعْبِد ال  َبِشى 

َ
َباَبة

ُ
ُبو ل

َ
)أ

 –/ م. ؟  40 – )ھ. ؟ )رىفائە دېگەن قاراشمۇ بار( ئىبنى ئابدۇلمۇنزىر ئەلئەنسارى  
ساھابە. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇىى بەدر ۋە سەۋى  غازاتلىىدا  (. 660

ھۇد ۋە ئۇندىن و ئۆزىنىڭ ئورۇنباسارى قىلىپ مەدىنەدە قالدۇرۇ  قويغان. ئ
 كېيىنىك بارلى  غازاتالرغا قاتناشقان، مەككە فەتب كۈىى ئەمر ئىبنى ئەۋف

 وماندان زات. جەمەتىنىڭ تۇغىنى كۆتۈرگەن ق
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( رەھىمەھۇلالھ:   ئرەجنننا ئەبۇ  .27 ُّ ِمْيىِم  اَن التَّ اِرِديُّ ِعْمَراُن بُن ِمْلحننننَ اٍء الُعطننننَ ُبو َرجننننَ
َ
)أ

ھ.  –ئىمران ئىبنى مىلھننان ئەلئۇتننارىنندى  ئەتتەمىيمن  )ئەبۇ رەجننا(. )ھ. بۇرۇن ؟ 
(. جنناھىلىيەت دەۋرىنندە توغۇلۇ ، مەككە فەتىننى قىلىنغننان 726 –/ م. ؟  108
مۇسنننننننننۇلمان بولغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسنننننننننسننننننننناالم بىلەن كۆرۈشنننننننننەلمىگەن يىىل 

مۇخەدرەملەر )جاھىلىيەت ۋە ئىسنننننننننننننننالم ئىكىك دەۋردە ياشنننننننننننننننىغانالر( دىن بىى. 
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن قىائەت ئۆگەنگەن ۋە كۆ  ساھابىلەردىن 

 ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات. 

ةَ  ئەبۇ مەيسەرە .28 بو َمْيرَسَ
َ
( رەھىمەھۇلالھ: ئەمر )أ ُّ  ِ

ْحِبْيَل ئۆمەر الُكْوقى َ ُ  ُعَمُر بُن شر
 –/ م. ؟  63 –ل ئەلھەمدانن  ئەلكۇفن  )ئەبۇ مەيسەرە(. )ھ. ؟ ۇرەھبىئىبنى ش

 ( كاتتا تابىئىنالردىن. ھەزرىنى ئۆمەر، ئەىل، ئىبنى مەسئۇد قاتارلى 683
 ساھابىلەردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات. 

(  ەلئەشئەربي ئەبۇ مۇسا ئ .29 ْشَعِريُّ
َ
ْيِ  األ

َ
ُبو ُمْوَش َعْبُد هللِا بُن ق

َ
رەزىيەلالھۇ )أ

. )ھ. ؟  : ئەنھۇ   662 –/ م. ؟  44ياىك  42 –ئابدۇلالھ ئىبنى قەي  ئەلئەشئەرى 
( ۋەتىنى يەمەندىن ھەبەشسىتانغا، كېيىى مەدىنەگە ھىجرەت 665ياىك  663 -

بىلەن مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قىلغان ساھابە، ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 
 تەيىنلەنگەن «ھەكەم»ئوتتۇرىدا كېلىشىم ئۈچۈن ھەزرىنى ئەىل تەرىپىدىن 

 فەقىى زات. 

ُّ ) ئەبۇ مۇھەممەد ئىبت  ئەب  زەيد .30  ِ
َواىى َ ْ ىىِ  َزْيٍد الَقى 

َ
ىىِ  َزْيٍد َعْبُد هللِا بُن أ

َ
اْبُن أ

 ُّ (. ئەبۇ مۇھەممەد)ۇۋانن  ئەلمالىكن  ئەلقەير  ئەىى زەيد ئابدۇلالھ ئىبنى (: الَماِلىِك 
مالىكن  مەزھىيىنىڭ كاتتا . تۇنىسلى ( 996 – 922. م/  386 – 310. ھ)

 ئىلىمگە ئەمەل. دە  نام ئالغان« كىچىك مالىك. »ئالىملىىدىن بىى
 مۇھەددى  ،قىلىدىغان، ئوقۇغۇچىالرغا پۇل خەجلەيدىغان ساخاۋەتلىك زات

 «مخترص المدونة»، «رىسالە: »رلىىمەشھۇر ئەسە. تەفسىشۇناس ۋە
 . قاتارلىقالر

(: ئەھمەد ئىبنى  ئەبۇ نۇئەيم .31 ُّ  ِ
ْصَبَهاىى

َ
ْحَمَد األ

َ
ِ ْبِن أ ْحَمُد ْبُن َعْبِد اەللَّ

َ
ُبو ُنَعْيٍم أ

َ
)أ

/ م.  430 – 336ئابدۇلالھ ئىبنى ئەھمەد ئەلئەسبەھانن  )ئەبۇ نۇئەيم(. )ھ. 
 ،ان. مۇھەددى ، تارىخشۇناس( ئىان ئىسفاھاندا توغۇلغ1038 – 948

)ئەۋلىياالر « حلية األولياء»مەشھۇر ئەسەرلىى رىۋايەتتە ئىشەنچلىك زات. 
 ،  باشقىالر.  ۋە« دالئل النبوة« »تاريننننخ أصبهان»توم(،  10زىننىنى



191

ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

ُّ ) ئەبۇ ھاتىم ئەسسىجىستانتي  .32  ِ
ِجْسَتاىى ِد بِن ُعْثَماَن السِّ ُبو َحاِتٍم َسْهُل بُن ُمَحمَّ

َ
 (:أ

. ھ(. )ئەبۇ ھاتىم)ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئوسمان ئەسسىجىستانن   سەھل
 ۋەقىائەتشۇناس مۇھەددى ، تىلشۇناس، ( 869 – 788. م/  255 – 172

ابۇل قۇرئان». تەفسىشۇناس ۋە  «القراءات» «األضداد»)إعراب القرآن( « ئىىى
 باشقا ئەسەرلىى بار. 

ُبو َهاُرون عَمارَ ) ئەبۇ ھارۇن ئەلئەبدبي  .33
َ
َعْبديأ

ْ
ئۇمارە ئىبنى (: ة بن ُجَوْين ال

ئەبۇ سەئىد (. 751 –؟ . م/  134 –؟ . ھ(. )ئەبۇ ھارۇن)جۇۋەين ئەلئەبدى  
ھەدى  . ئەلخۇدرى  قاتارلى  ساھابىلەردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان تابىئىى 

 .دە  قارىلىدۇ «ئاجىى »رىۋايەت قىلىشتا 

ُبو ُهَرْيَرَة َعْبُد الرَّ ) ئەبۇ ھۇرەيرە .34
َ
ُّ أ ْوِش  : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ْحَمِن بُن َصْخٍر الدَّ

( 678 – 603. م/  59. ھ – 19بۇرۇن . ھ)ئابدۇرراھمان ئىبنى سەخر ئەددەۋسن  
ھەدى  ئەڭ كۆ  . يىل مۇقىم تۇرغان 3پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ي نىدا 

دۇئاش  ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر. رىۋايەت قىلغان يەتتە ساھابەنىڭ تۇنجىىس
ئۆمەر  ھەزرىنى  .بەرىكىتىدىن ئەستە تۇتۇۋېلىش قابىلىيىنى ئىنتايىى يۇقىى بولغان

 .دەۋرىدە بەھرەينگە ۋالن  بولغان

ُّ ) شەيخ ئەبۇ ئوسمان ئەلمەغرىبتي  .35  ِ
َواىى َ ْ ُّ الَقى  ٍم الَمْغِرىىِ 

ُبو ُعْثَماَن َسِعْيُد بُن َسالَّ
َ
( أ

ئەبۇ )ەلمەغرىبن  ئەلقەيراۋانن  سەئىد ئىبنى سالالم ئ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
. نىشاپۇردا ياشىغان تۇنىسلى  زاھىد( 983 –؟ . م/  373 –؟ . ھ(. )ئوسمان

 .ھېكمەتلىك سۆزلىى بىلەن تونۇلغان. زامانىدىىك تەسەۋۋۇف ئەھلىنىڭ شەيچى 

اِد المَ ) ئەبۇ ئوسمان ئىبت  ھەدداد .36 ِد بِن َصِيْيٍح اْبُن الَحدَّ ُّ النَسِعْيُد بُن ُمَحمَّ (: ْغِرىىِ 
سەئىد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى سەبىيى ئىبنى ھەدداد ئەلغەسسانن  ئەلقەيراۋانن  

تۇنىسلى  تىلشۇناس، (. 915 – 834. م/  302 – 219. ھ(. )ئەبۇ ئوسمان)
. زامانىدىىك مالىكن  مەزھەب پېشۋاش. كاالمشۇناس، مۇجتەھىد فەقىى

 رد عىل. »رىلىى مەشھۇرسۈننەتنى قوغدا  شىئەلەر بىلەن قىلغان مۇنازى
  القرآن« » كتاب المقاالت »، «الشافغ  

 ۋە باشقا ئەسەرلىى« توضيح المشكل قى
 .بار

ِم بِن َعْبِد هللِا الَهَرِوي  )ئەبۇ ئۇبەيد  .37 ُبو ُعَبْيٍد الَقاِسُم بُن َسالَّ
َ
قاسىم ئىبنى (: أ

 (.838 – 774. م/  224 – 157. ھ(. )ئەبۇ ئۇبەيد)سەلالم ئەلھەرەۋى  
تىلشۇناس، مۇھەددى ، مۇجتەھىد . ئافغانىستاننىڭ ھىاتتا توغۇلغان

قاتارلى  « ئەلغەرىب»، ۋە «فەزائىلۇلقۇرئان»، «ئەلئەمۋال شەرئىييە» .فەقىى
 .ئەسەرلەرىى قالدۇرغان
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اِعِديُّ ) ئەبۇ ئۇسەيد ئەسسائىدبي  .38  السَّ
َ
َسْيٍد َماِلُك بُن َرِبْيَعة

ُ
ُبو أ

َ
رەزىيەلالھۇ ( أ

. ھ – 38بۇرۇن . ھ. )ك ئىبنى رەبىيئە ئەسسائىدى  ئەلئەنسارى  مالى: ئەنھۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە بارلى  غازاتالرغا  (661 – 581. م/  40

مەككە فەتىى قىلىنغان كۈىى جەمەىى بەىى سائىدەنىڭ . قاتناشقان ساھابە
رىۋايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ھەدى   ،تۇغىنى كۆتۈرگەن قوماندان

 .قىلغان زات

ُد ْبُن ُيوُسَف ْبِن َيْعُقوَب الِكْنِديُّ ) ئەبۇ ئۆمەر ئەلكىندبي  .39 ُبو ُعَمَر ُمَحمَّ
َ
(: أ

 – 283. ھ(. )ئەبۇ ئۆمەر)مۇھەممەد ئىبنى يۈسۈف ئىبنى يەئقۇب ئەلكىندى  
مىسىدا ياشىغان تارىخشۇناس، مۇھەددى ، (. 966 – 896. م/  355

 «.لىىيمىسى ۋالى»، «مىسى قازىلىى»ەرلىى مەشھۇر ئەس. نەسەبشۇناس

(: ئەھمەد ئىبنى  ئەبۇ يەئال  .40 ُّ ُّ الَمْوِصىِل  ِمْيىِم  َّ التَّ ِّ بِن الُمَثنى ْحَمُد بُن َعىِل 
َ
ُبو َيْعىَل أ

َ
)أ

 – 210ئەلن  ئىبنى ئەلمۇسەننا ئەتتەمىيمن  ئەلمەۋسىلن  )ئەبۇ يەئال(. )ھ. 
زىلەتلىك، مەشھۇر ئالىم. مۇسۇللۇق (. ئىشەنچلىك، پە920 – 826/ م.  307

تومدا نەشر قىلىنغان ھەدى   13ناملى  « ئەىى يەئال ۇ مۇسنەد»مۇھەددى . 
. باشقا ئەسەرلىىمۇ بار.   كىتابىنىڭ مۇئەللىقى

ْحَمُد بُن ُعَمَر الَبْغَداِديُّ ) ئەبۇلئابباس ئىبت  سۇرەيج .41
َ
اِس أ ُبو الَعبَّ

َ
ٍج أ يننننْ (: اْبُن ُشَ

 – 249. ھ(. )ئەبۇلئابباس)ەر ئىبنى سۇرەيج ئەلباغدادى  ئەھمەد ئىبنى ئۆم
كتاب . »كاتتا شافىئن  فەقىى، قازى، مۇھەددى (. 919 – 864. م/  306

األقسام »، ۋە «كتاب الرد عىل عيىس بن أبان»، «الرد عىل محمد بن الحسن
 .قاتارلى  كۆ  ئەسەرلەرىى قالدۇرغان« والخصال

ُبو الَعاِليَ ) ئەبۇلئالىيە .42
َ
يُّ أ ُّ الَبرْصِ َياِچ  ْيُع بُن ِمْهَراَن الرِّ

َ
ئىبنى مىھران يئ رۇفە(: ِة ُرف

( 712 –؟ . م/  93 –بۇرۇن ؟ . ھ(. )ئەبۇلئالىيە)ئەررىياھن  ئەلبەشى  
جاھىلىيەت دەۋرىدە توغۇلۇ ، ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ دەۋرىدە 

ەئب، زەيد ئىبنى سابىت ۋە ئۇبەي ئىبنى ك. مۇسۇلمان بولغان ئازادگەردە تابىئىى 
 .ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالردىن قىائەت ئۆگەنگەن ۋە كېيىى ئىلىم يايغان زات

ُّ ) ئەبۇلئەھالەس جۇشەمتي  .43 ُجَشىِم 
ْ
ْحَوِص َعْوف ْبن َمالك ال

َ
ُبو األ

َ
: رەھىمەھۇلالھ( أ

 –؟ . م /يىللىى  - 90 –؟ . ھ(. )ئەبۇلئەھۋەس)ئەۋف ئىبنى مالىك ئەلجۇشەمن  
 ئىبنى مەسئۇد، ئەبۇ مۇسا، ئەىل. تابىئىنالرنىڭ چوڭلىىدىن(. يىللىى - 709

 .رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالردىن ئىلىم ئالغان ۋە ھەدى  رىۋايەت قىلغان
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ْيَمِريُّ ) ئەبۇلقاسىم سەيمەربي  .44 ىِ الصَّ
ُبو الَقاِسِم َعْبُد الَواِحِد بُن الُحَسى ْ

َ
ئابدۇلۋاھىد (: أ

. م/  386 –؟ . ھ(. )ئەبۇلقاسىم)مەد ئەسسەيمەرى  ئىبنى ئەلھۈسەين ئىبنى مۇھەم
اھ فىلمەزھەب. »كاتتا شافىئن  فەقىى، قازى(. 996 –؟  ى ئەلقىياس »، «ئەل ئىى 

 . قاتارلى  ئەسەرلىى بار« ۋەلئىلەل

ُّ بُن الَحَسِن ْبن هبة اەللَّ اْبُن ) ئەبۇلقاسىم ئىبت  ئەساكرى .45 ُبو الَقاِسِم َعىِل 
َ
ْيِن أ  الدِّ

ُ
ِثَقة

ُّ عَ   ِ
َمْشقى  سىقەتۇددىن ئەلن  ئىبنى ئەلھەسەن ئىبنى : رەھىمەھۇلالھ( َساِكَر الدِّ

. م/  571 – 499. ھ(. )ئەبۇلقاسىم)ھىبەتۇلالھ ئىبنى ئەساكى ئەددىمەشقن  
. جاھان كەزگەن كاتتا مۇھەددى ، فەقىى، تارىخشۇناس (.1176 – 1105

اف ئەال »، (سەكسەن توملۇق« )تارىچى  دىمەشى » ، « مەئرىفەتىل ئەترافئەلئىرسر
بۇل مۇفتەرى»ۋە « جىھاد فەزىلەتلىىدە قىى  ھەدى »  قاتارلى « تەبيىينۇ كىى

 .نۇرغۇن ئەسەرلەرىى يازغان

يُّ ) ئەبۇلجەۋزا .46 ُّ الَبرْصِ َبِغ  ْوُس بُن َعْبِد هللِا الرَّ
َ
ُبو الَجْوَزاِء أ

َ
ئەۋس ئىبنى ئابدۇلالھ (: أ

ئائىشە، ئىبنى (. 702 –؟ . م/  83 –؟ . ھ) (.ئەبۇلجەۋزا)ئەررەبەئن  ئەلبەشى  
زالىم ھەججاجغا  ،ئابباس قاتارلى  ساھابىلەردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان تابىئىى 

 .قارشر توپىالڭغا قاتناشقان ئىبادەتگۇي زات

َهاَوْنِديُّ الَبغْ ) ئەبۇلقاسىم جۈنەيد .47 ِد بِن الُجَنْيِد النَّ ُبو الَقاِسِم الُجَنْيُد بُن ُمَحمَّ
َ
( َداِديُّ أ

جۇنەيد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئەلجۇنەيد ئەننەھاۋەندى  : رەھىمەھۇلالھ
زامانىدىىك (. 910 – 830. م/  298 – 215. ھ(. )ئەبۇلقاسىم)ئەلباغدادى  

فىقھىدا . مۇھەددى . قۇرئان ۋە ھەدىسنى تۇتقان تەسەۋۋۇف پېشۋاش زات
اھىدلىقى بىلەن تونۇلغان، ئىلىم، ئىبادەت ۋە ز . ئىمام ئەبۇ سەۋرنىڭ شاگىىى 

، جەمئىيەتكە ئارىلىشىپ  تەسەۋۋۇفنى قۇرئان ۋە ھەدىسكە بويسۇندۇرۇشنى
دىن كۆ   30قالدۇرغان رىسالىلىى . پائال بولۇشنى تەشەببۇس قىلغان ئالىم

دېگەن نامدا نەشى « جۇنەيد رىسالىلىى ۋە ھېكمەتلىك سۆزلىى»بولۇ ، 
 . قىلىنغان

ُّ عَ ) ئىبەئىبنۇسسەئتائ  .48  ِ
ُّ الُكْوقى  ِ

َققى اِئِب الثَّ ئىبنى ئەسسسائىب (: ەئتائ َطاُء بُن السَّ
( 754 –؟ . م/  136 –؟ . ھ(. )ئىبەئەبۇسسس)ئەسسەقەفن  ئەلكۇفن  

، كۇفە مۇھەددىىس  .ئازادگەردە تابىئىى

ُّ ) ئەسالەد .49 َخِغ  ُبو َعْمٍرو النَّ
َ
ْسَوُد بُن َيِزْيَد بِن َقْيٍ  أ

َ
ئىبنى  ئەسۋەد ئىبنى يەزىد (: األ

 (694 –؟ . م/  75. ھ –بۇرۇن؟ . ھ(. )ئەبۇ ئەمر)قەي  ئەننەخەئن  
 كۆرۈشەلمىگەن جاھىلىيەت دەۋرىدە توغۇلۇ ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن

. فەقىى، مۇھەددى  ۋە قىائەتشۇناس. زامانىدىىك كۇفە ئەلالمىىس. تابىئىى 
ھەزرىنى ئەبۇبەكرى، . ھەزرىنى ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ شاگىىى 

 .ئۆمەر قاتارلى  زاتالردىنمۇ ھەدى  رىۋايەت قىلغان
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ُّ ) ئەلجۇۋەينتي  .50 ىِ َعْبُد الَمِلِك بُن َعْبِد هللِا بِن ُيْوُسَف الُجَوْينىِ 
ِإَماُم الَحَرَمى ْ

ْيَساُبْوِريُّ  ئابدۇلمەلىك ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى يۈسۈف : رەھىمەھۇلالھ( النَّ
 – 1028. م/  478 – 419. ھ(. )ئەبۇلمەئالن  )ىشاپۇرى  ئەلجۇۋەينن  ئەنن

دە  تونۇلغان شافىئن  فەقىى، « ئىكىك ھەرەمنىڭ ئىماىم(. »1085
 ئىمام. كاالمشۇناس، ئۇسۇلۇل فىقھىشۇناس، تاالنتلى  بۈيۈك ئالىم

ئەسىنىڭ  - 5ھىجرىيە . ، ئىمام قۇشەيرىيلەرنىڭ ئۇستازىئەلغەززالن  
  التياث الظلم. »نگەن زاتمۇجەددىدى دە  تەرىپلە

، «غياث األمم قى
  أصول الدين»

هان»، «نهاية المطلب»، «الشامل قى  قاتارلى  بىباھا« الىى
 .ئەسەرلىى كۆ 

يُّ الَبْغَداِديُّ ) ئەلئاجۇرربي  .51 ىِ بِن َعْبِد هللِا اْلُجرِّ
ُد بُن الُحَسى ْ ُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

َ
(: أ

، مۇھەممەد ئىبنى ھۈسەين ئىبنى ئابدۇلالھ  (. ئەبۇبەكرى)ئەلئاجۇررى  ئەلباغدادى 
فىقھىدا  ۋە ئەقىدە، قىائەت، ھەدى ( 971 – 894. م/  360 – 280. ھ)

ةِ « )سۈننەتتىىك شەرىئەت. »تونۇلغان ئالىم نَّ ِ  السُّ
يَعِة قى َّ ئالىمالرنىڭ »، (الرسر

 .قاتارلى  ئەسەرلىى مەشھۇر( آَداِب الُعَلَماءِ « )ئەخالقلىى -ئەدەب 

ُّ )ە ئىبت  قەيس ئەلقەم .52 َخِغ  ُبو ِشْبٍل النَّ
َ
 بُن َقْيِ  بِن َعْبِد هللِا أ

ُ
ئەلقەمە (: َعْلَقَمة

/  62. ھ – 28بۇرۇن . ھ(. )ئەبۇ شىبل)ئىبنى قەي  ئىبنى ئابدۇلالھ ئەننەخەئن  
غۇلۇ ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۇ جاھىلىيەت دەۋرىدە ت (.681 – 591. م

ھەزرىنى ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ  .بىلەن كۆرۈشەلمىگەن تابىئىى 
ئىلىم يايغان ۋە ئىلىمگە تەرغىب قىلغان . كۇفە ئەلالمىىس. ئەڭ چوڭ شاگىىى 

ھەزرىنى ئىبنى مەسئۇد، ئەىل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالردىن كېيىى . رەببانن  ئالىم
 .يتنى ۋا سوراىئۇنىڭدىن ساھابىلەرمۇ پەت. ۋا ۋە ئىماملى  ئەلقەمەگە قالغانىپەت

ْزِدّي ) ئەىل ئەلئەزدبي  .53
َ ْ
  األ

ّ ْبن َعْبد اەللَّ البارقى ئەلن  ئىبنى ئابدۇلالھ (: َعىِل 
چوڭ (. ؟ –؟ . م /؟  –؟ . ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئەلبارىقن  ئەلئەزدى  

ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ، ئىبنى ئۆمەر قاتارلى  ساھابىلەردىن . تابىئىنالردىن
 .ھەدى  رىۋايەت قىلغان

َكاِهىِل  ) ەۇئەئم .54
ْ
ْعَمش ال

َ ْ
ْيَمان بن مْهَران األ

َ
)ئەبۇ سۇلەيمان ئىبنى مىھران (: ُسل
. ھ. )دە  تونۇلغان« ئەئمەش»كۆزى ياشانغۇرا  تۇرغانلىقتىى   مۇھەممەد(. 

 ۋە مۇھەددىسلەرنىڭ. كۇفەدە ياشىغان تابىئىى (. 765 – 680. م/  148 – 61
 لى  ساھابىلەردىن ھەدى ئەنەس ئىبنى مالىك قاتار . قارىيالرنىڭ شەيچى 

 .رىۋايەت قىلغان
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َة بِن َعْبِد هللِا الُمَراِديُّ ) ئەمر ئىبت  مۇررە .55 ئەمر ئىبنى مۇررە ئىبنى (: َعْمُرو بُن ُمرَّ
. م/  118ياىك  116 –؟ . ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئابدۇلالھ ئىبنى تارى  ئەلمۇرادى  

ىبنى ئەىى ئەۋفا رەزىيەلالھۇ ئابدۇلالھ ئ. كۇفەلىك تابىئىى (. 736ياىك  734 –؟ 
 .ئەنھۇمادىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات

ْنَصاِرّي ) ئەنەس ئىبت  مالىك .56
ْ
َنُ  ْبُن َماِلٍك األ

َ
ئەنەس ئىبنى : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( أ

( 711 – 612. م/  93. ھ – 10بۇرۇن . ھ(. )ئەبۇ ھەمزە)مالىك ئەلئەنسارى  
مىتىنى قىلغان 10ياشلىقىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  مەتچىىس يىل خىى  .خىى

 .ئەڭ كۆ  ھەدى  رىۋايەت قىلغان ساھابىلەردىن بىى

ُّ الَعْبِديُّ )ئەھمەد دەۋرەقتي  .57  ِ
ْوَرقى ٍ الدَّ

ْ ِثى 
َ
ْحَمُد بُن ِإْبَراِهْيَم بِن ك

َ
اھىم (: أ ئەھمەد ئىبنى ئىىى

  – 784. م/  246 – 168. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئىبنى كەسننى ئىبنى زەيد ئەددەۋرەقن  
ى  قنناتننارلى  ئىمننامالر . مۇھەددى ، ئننابىنند(. 860 ئىمننام مۇسنننننننننننننلىم، ئەبۇ داۋۇد، تىمىى

 .بەزى ئەسەرلەرىى يازغان. ئۇنىڭدىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان

ة)ئەھَل سننۇففە  .58 فَّ پەيغەمبەر ئەلەيھىسننسنناالم مەسننجىدىنىڭ كەينى (: أهُل الصننُّ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسننننننننننننسنننننننننننناالمدىن قوپۇ ،  -تەرىپىدىىك چەەلل ئاسننننننننننننتىدا ي تىپ 

قۇرئننننان ۋە شنننننننننننننننەرئن  ئىلىملەرىى ئۆگىنىنننندىغننننان، ھنننناينننناتىنى ئىبننننادەت ۋە جىھننننادقننننا 
، بويتاق، يوقسنننننننۇل مۇھاجى سننننننناھابىلەر -ئاتىۋەتكەن ئۆي  ئۇالرنىڭ . ماكانسنننننننىى

كۆپىيىپ  -سننننننناىى ئازىيىپ . ھالىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسنننننننسننننننناالم خەۋەر ئاالتنى 
، ئابدۇلالھ ئۇالرنىڭ مە. تۇراتنى  شننننننننھۇرلىى ئەبۇ ھۇرەيرە، سننننننننالمان ئەلفارسننننننننن 

   .رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالردۇر... ئىبنى مەسئۇد، بىالل ئىبنى رەباھ 

ُّ )ئەھمەد ئىبت  ئەبۇلھەۋاربي  .59 ْعَلنىِ 
ىىِ  الَحَواِريِّ َعْبِد هللِا بِن َمْيُمْوٍن الثَّ

َ
ْحَمُد بُن أ

َ
(: أ

. ھ) (.ئەبۇلھەسەن)نى مەيمۇن ئەھمەد ئىبنى ئەبۇلھەۋارى  ئابدۇلالھ ئىب
مۇھەددى ، . تەسەۋۋۇ  پېشۋالىىدىن(. 845 – 781. م/  230 – 164

ئۇنىڭدىن . دە  ئاتالغان( شام تۇتىياش« )رەيھانەتۇششام. »زاھىد، ئابىد زات
 . ئەبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجە قاتارلى  ئىمامالر ھەدى  رىۋايەت قىلغان

بن ( أو غنيم)ِشهاُب الدين أحمد بُن غانم ) ئەھمەد ئىبت  غۇنەيم ئەننەفراۋبي  .60
شىھابۇددىن ئەھمەد ئىبنى غۇنەيم (: َسالم ابن مهنا النفراوي األزهري المالىك  

 – 1044. ھ(. )نەفراۋى  )ئىبنى سالىم ئىبنى مۇھاننا ئەننەفراۋى  ( ياىك غانىم)
مەشھۇر ئەسىى . مىسىلى  مالىكن  فەقىى(. 1714 – 1634. م/  1126

 . دۇر«ۋاكىھۇددەۋانن  ئەلفە»
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يُّ ) ئەييۇب سەختىيانتي  .61 ِ ى
َ ُّ الَعىى  ِ

ْخِتَياىى ْيَساَن السِّ
َ
ْوُب بُن ك يُّ

َ
ئەييۇب ئىبنى (: أ

 – 685. م/  131 – 66. ھ(. )ئەبۇبەكرى)كەيسان ئەسسىختىيانن  ئەلئەنزى  
ئاتاقتىى قاچىدىغان،  -نام . كاتتا مۇھەددى . ئازادگەردە تابىئىى (. 748

، سۇفيان . زاھىد، سۈننەتنى چىڭ تۇتىدىغان زات ئىبادەتگۇي، سۇفيان سەۋرى 
 .ئىبنى ئۇيەينە، ئىمام مالىك ۋە نۇرغۇن ئالىمالر ئۇ زاتتىى ئىلىم ئالغان

ُّ ) بەرائن ئىبت  ئازىب .62  ِ
ْنَصاِريُّ الَحاِرى 

َ
اُء بُن َعاِزِب بِن الَحاِرِث األ َ َ رەزىيەلالھۇ ( الىى

 .ھ – 22بۇرۇن . ھ(. )ئەبۇ ئۇمارە)ئەنسارى  بەرائن ئىبنى ئازىب ئەل: ئەنھۇما
ئاتىسىمۇ . نۇرغۇن غازاتالرغا قاتناشقان ساھابە (.690 – 600. م/  72

 .كۇفەدە يەرلىشىپ كۆ  ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات. ئەنسارى  ساھابە

اُر ) بەززار .63 ىَّ َ يُّ الىى ْحَمُد بُن َعْمٍرو بِن َعْبِد الَخاِلِ  الَبرْصِ
َ
ُبو َبْكٍر أ

َ
: رەھىمەھۇلالھ (أ

. ھ(. )ئەبۇبەكرى)ئەھمەد ئىبنى ئەمر ئىبنى ئابدۇلخالى  ئەلبەشى  ئەلبەززار 
« بەززار ۇ مۇسنەد. »كاتتا مۇھەددى  ئىمام(. 905 – 826. م/  292 – 210

نىڭ «ئەلبەھرۇززەخخار»دە  تونۇلغان چوڭ ھەجىملىك ھەدى  توپلىىم 
 . مۇئەللىفىدۇر

ى بن َمْس ) بەغەۋبي  .64 ٍد الَبَغِويُّ الُحَسى ْ ھۈسەين ئىبنى مەسئۇد ئىبنى (: ُعْوِد بِن ُمَحمَّ
 – 436ياىك  433. ھ) (.ئەبۇ مۇھەممەد)غەۋى  ەمۇھەممەد ئەلفەررا ئەلب

ىدىندېگەن « بەغ»خۇراساننىڭ  (.1122 – 1044ياىك  1041. م/  516  .يىر
شافىئن   مۇھەددى ، كاتتا بولغان اليى  ناملىىغا «مۇهيىسسۈننە»، «رۇكنۇددىن»

ناىم  «تەفسىى بەغەۋى  »، «شەرھۇسسۈننە»، «ھۇسسۈننەەسابىم» .فەقىى
 .قاتارلى  ئەسەرلىى بار« مەئالىمۇتتەنزىل»بىلەن مەشھۇر 

يُّ ) بەھز ئىبت  ھەكىم .65 يُّ الَبرْصِ ِ
ْ  بن َحْيَدَة الُقَشى 

َ
بەھز (: َبْهُز بُن َحِكْيِم بِن ُمَعاِوَية

ئەبۇ )نى ھەيدە ئەلقۇشەيرى  ئەلبەشى  ئىبنى ھەكىم ئىبنى مۇئاۋىيە ئىب
ھەدى  راۋىيلىىدىن ( يىلدىن بۇرۇن - 767 –؟ . م/  150 –؟ . ھ(. )ئابدۇلمەلىك

 بوۋىىس مۇئاۋىيە ھەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ. ئاتىىس ھەكىم تابىئىى . بىى
 .لەردىندۇرساھابى

ُحَصْيِب ْبِن عَ ) بۇرەيدە ئىبت  ئەلھۇسەيب .66
ْ
ُّ ُبَرْيَدُة ْبُن ال ىِم 

َ
ْسل
َ
ِ األ  (ْبِد اەللَّ

ئەبۇ )بۇرەيدە ئىبنى ئەلھۇسەيب ئىبنى ئابدۇلالھ ئەلئنەسلەمن  : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (. 682 –؟ . م/  62 –بۇرۇن؟ . ھ(. )ئابدۇلالھ

« رىزۋان»ھۇدەييىييەدىىك . ھىجرەت قىلىۋاتقاندا مۇسۇلمان بولغان ساھابە
 يىنىك غازاتالرغا قاتناشقان، خۇراسانغا جىھادقا ئاتلىنىپبەيئىتىگە ۋە كې

ئەتراپىدا  150پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن . تۈركمەنىستاندا ۋاپات بولغان زات
 .ھەدى  رىۋايەت قىلغان
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ُّ ) تەلھە ئىبت  مۇسەررىف .67  ِ
ُّ الُكْوقى ِف بِن َعْمٍرو الَياىِم   بُن ُمرَصِّ

ُ
: رەھىمەھۇلالھ (َطْلَحة

 –؟ . م/  112 –؟ . ھ(. )ئەبۇ تەلھە) مۇسەررىف ئەليامن  ئەلكۇفن  تەلھە ئىبنى 
، مۇھەددى (. 730 ، قارى   .ئالىمالر ماختىغان پەزىلەتلىك زات. تابىئىى

ُّ ) تەمىم ئەدداربي  .68 ْسِطْينىِ 
َ
اِريُّ الِفل  الدَّ

َ
ْوِس بِن َخاِرَجة

َ
: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( َتِمْيٌم بُن أ

/  9 .ھ(. 660 –؟ . م/  40 –؟ . ھ)(. ئەبۇ رۇقەييە)تەمىم ئىبنى ئەۋس ئەددارى  
بىلەن ئەلەيھىسساالم  يىىل مۇسۇلمان بولغان ۋە پەيغەمبەر - 630مىالدىيە 

 خەلىپىلەر دەۋرىدىمۇ غازاتالرغا قاتناشقان. غازاتالرغا قاتناشقان ساھابە
، ئابىد ساھابىلەرنىڭ بىىدۇر  .مەشھۇر قارى 

ْنَصاِريّ َجاِبُر بُن َعْبِد )جابرى  .69
ْ
ُّ األ ِلىِم  : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( هللِا بِن َعْمِرو بِن َحَراٍم السَّ

 – 16بۇرۇن . ھ. )جابى ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ھنەرام ئەسسەلىمن  ئەلئنەنسارى  
ئەقەبە بەيئىتىگە ئاتىىس بىلەن قاتناشقان، كېيىى ( 697 – 607. م/  78. ھ
غازاتقا قاتناشقان  15ەيھىسساالم بىلەن گە ۋە پەيغەمبەر ئەل«رىزۋان بەيئىنى »

 .ئەڭ كۆ  ھەدى  رىۋايەت قىلغان ئالىم زاتالردىن. كاتتا ساھابە

ىىِ  َطاِلٍب )جەئفەر سادىئ  .70
َ
ِد بِن َعىِل   بِن أ اِدُق بُن ُمَحمَّ جەئفەر ئىبنى (: َجْعَفُر الصَّ

يەلالھۇ مۇھەممەد ئىبنى ئەىل ئىبنى ھۇسەين ئىبنى ئەىل ئىبنى ئەىى تالىب رەزى
يالغان . كاتتا ئالىم( 765 – 699. م/  148 – 80. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئەنھۇم 

 . دە  تونۇلغان زات« جەئفەر سادى »سۆز قىلىپ باقمىغاچقا، 

اِبٍت الَبْغَداِديُّ ) خەتىب باغدادبي  .71
َ
ِّ بِن ث ْحَمُد بُن َعىِل 

َ
ُبو َبْكٍر أ

َ
: رەھىمەھۇلالھ (الَخِطْيُب أ

. دە  مەشھۇر« خەتىب باغدادى  (. »ئەبۇبەكرى)ىل ئىبنى سابىت ئەھمەد ئىبنى ئە
زامانىدىىك مەشھۇر مۇھەددى ، (. 1071 – 1002. م/  463 – 392. ھ)

  »بولۇ ، ( توم 14« )باغداد تارىچى »مەشھۇر ئەسىى . تارىخشۇناس
الكفاية قى

 .قاتارلى  كۆ  ئەسەرلىى بار« الفقيه والمتفقه« »علم الرواية

ُّ ) مەر ئىبت  ئابدۇلئەزىزخەلىپە ئۆ  .72  ِ
َمِويُّ الُقَرشر

ُ
(: ُعَمُر بُن َعْبِد الَعِزْيِز بِن َمْرَواَن األ

ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ئىبنى مەرۋان ئىبنى ئەلھەكەم ئەلئۇمەۋى  ئەلقۇرەشن  
 – 8ئۇمەۋىيلەرنىڭ . تابىئىى ( 720 – 681. م/  101 – 61. ھ(. )ئەبۇ ھەف )

خەلىپە ئۆمەر بىى خەتتابنىڭ . (720 – 717/ م.  101 – 99)ھ.  ،خەلىپىىس
ى لەيالنىڭ ئوغلىدۇر ئادالەتنى تىكلە ، شۇراىى بەرپا . ئوغىل ئاسىمنىڭ قىى

. مەرىپەت ي يىشقا، ھەدىسلەرىى توپالشقا ئەھمىيەت بەرگەن زات -قىلغان، ئىلىم 
مىنى ۋە ت 5يىل  2 ۇتقان ئايغا يېقىى خەلىپىلىك دەۋرىدە ئىسالمغا قىلغان خىى

ئادالەتلىك ھاكىمىيەت يوىل بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆت 
 زەھەرلىنىپ. خەلىپىسىدىن كېيىنىك بەشىنچى خەلىپە دەپمۇ قارالغان

 .ئۆلتۈرۈلگەنلىىك ھەققىدە رىۋايەتلەر بار
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اِر الُمَراِديُّ ) ئەلمۇرادبي بىیئ رە .73 ِبْيُع بُن ُسَلْيَماَن بِن َعْبِد الَجبَّ ئىبنى بىیئ ەر (: الرَّ
 – 174 .ھ(. )ئەبۇ مۇھەممەد)سۇلەيمان ئىبنى ئابدۇلجەببار ئەلمۇرادى  

، . مۇھەددى ، فەقىى. (884 – 791. م/  270 ئىمام شافىئىينىڭ شاگىىى
كىتابلىىنى يادقا ئېلىپ تەلىم بەرگەن زات، شافىئن  مەزھەبنىڭ ئاساسلى  

 .تارقاتقۇچىلىىدىن بىى

ُّ َعْبُد الَوا) رويانتي  .74  ِ
وَياىى ْحَمَد الرُّ

َ
ئابدۇلۋاھىد ئىبنى ئىسمائىل (: ِحِد بُن ِإْسَماِعْيَل بِن أ

(. 1108 – 1025. م/  502 – 415. ھ(. )ئەبۇلمەھاسىى )ئىبنى ئەھمەد ئەررويانن  
ئۆلىماالر ئۆز زامانىدىىك شافىئن  . رويان ناھىيىسىدىن ئىاننىڭ تەبەرىستان ۋىاليىنى 

ىپ ئىلىم تەھسىل قىلغانبۇخارادا ئوقۇ . پېشۋاش ى ھەدىسشۇناس   ، يۇرت كىر
امۇلمۇلۈك . فەقىى . ئۇىى قاتتى  ھۆرمەتلەيتنى ( 1092 – 1018. م)قازى، ۋەزىر نىى

ىيالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن شافىئن  فىقب كىتابلىىنىڭ . جۈمە كۈىى جامەدە رافىى
  المذهب الشافغ  »ئەڭ چوىكى بولغان 

ىشافىئن  مەزھىيى« )البحر قى ( نىڭ دېڭىى
 . نىڭ مۇئەللىفىدۇر

ْنَصاِريُّ ) زەيد ئىبت  سابىە .75
َ
اِك بِن َزْيٍد األ حَّ اِبِت بِن الضَّ

َ
: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ (َزْيُد بُن ث

 – 12 بۇرۇن. ھ(. )ئەبۇ سەئىد)رى  نسازەيد ئىبنى سابىت ئىبنى دەھھاك ئەلئە
پەيغەمبەر . تتا ساھابەقىائەت ۋە مىاس ئىلمىدە پېشۋا كا (665 – 611. م/  45. ھ

 خەلىپە ئەبۇبەكرى ۋە خەلىپە. ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەھن  كاتىبلىىدىن بىى
 .ئوسمانالر ئۇىى قۇرئاننى جەملە  كىتاب ھالىغا كەلتۈرۈش بىلەن ۋەزىپىلەندۈرگەن

ُّ ) زۇرارە ئىبت  ئەب  ئەۋفا .76  ِ
َحَرشر

ْ
 ال
َ ْوقى
َ
ىبنى زۇرارە ئ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ُزَراَرُة ْبُن أ

(. 712 –؟ . م/  93 –؟ . ھ(. )ئەبۇ ھاجىب)ئەۋفا ئەلھەرەشن  ئەلئامىى  ( ئەىى )
 ئەبۇ ھۇرەيرە، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ. بەشەنىڭ قازىىس. تابىئىى 

 .سەجدە قىلغان ھالەتتە ۋاپات بولغان. ئەنھۇمالردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان

ْيِ  ب) زۇفەر .77 ْيِل بِن قَ
َ
ُر بُن الُهذ

َ
يُّ ُزف ِ

َ زۇفەر ئىبنى ھۇزەيل ئىبنى (: ِن َسْلٍم الَعْنىى
 – 728. م/  158 – 110. ھ(. )ئەبۇلھۇزەيل. )قەي  ئەلئەنبەرى  ئەتتەمىمن  

 قىياس. ئىمام ئەبۇ ھەنىفەنىڭ چوڭ شاگىىى ۋە ئورۇنباسارى(. 775
ئۇستىىس، مۇجتەھىد، ئىلىمگە ئەمەل قىلىدىغان ئابىد، زاھىد ۋە ھەدى  

ئىشەنچلىك، ئۇستازىغا ئوخشاش قازىلى  مەنسىپىنى رەت قىلغان  رىۋايىتىدە
ىلمەي، مەنسە  قوغالشماي، ئىلىم ئۆگىتىش بىلەن . زات  48دۇنياغا بىر

 .يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن
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يُّ ) زۇننۇن ئەلمىرسبي  .78 ْوَباُن بُن ِإْبَراِهْيَم الِمرْصِ
َ
ْوِن ث : رەھىمەھۇلالھ( ُذْو النُّ

اھىم  (. 859 – 771. م/  245 – 155. ھ(. )ئەبۇلفەيز)سەۋبان ئىبنى ئىىى
دە  تونۇلغان مۇھەددى ، فەقىى، تەسەۋۋۇف « زۇننۇن ئەلمىرسى  »

 ئىمام مالىكتا ئوقۇ . زامانىدىىك مىسى دىيارىنىڭ شەيچى . پېشىۋاش
ئىمام لەي ، ئىبنى لەھىيئە قاتارلى  كاتتا . ىى رىۋايەت قىلغان«ئەلمۇۋەتتا»

كىمياگەرلىك ۋە ت بابەتتىمۇ ئوقۇ  ي تىشكەن ۋە . م ئالغانئىمامالردىنمۇ ئىلى
  الصنعة»، «الركن األكىى »

قاتارلى  ئەسەرلەرىى « العجائب»ۋە « الثقة قى
ىپ زاھىدلىقنى ۋە تەسەۋۋۇفنى يايغان. قالدۇرغان ى  مىسى قەدىمن  . جاھان كىر

ىقى  ى وگلوفن  يازمىلىى»يىر ۇنداقال ىى ئوقۇغان ۋە شىفىلىىنى يەشكەن ش«ھىى 
  كشف حل الرموز وبرء األ»بۇ ھەقتە 

ناملى  « قالمصول اللغات واألأرقام قى
 .ئەسىىنى يازغان

ُّ ) سالمان ئەلفارستي  .79 َفاِرِش 
ْ
سالمان ئەلفارسن  : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( َسْلَماُن ال

ئەسىل ئىسىم ( 656 – 578. م/  36. ھ – 44بۇرۇن . ھ( )ئەبۇ ئابدۇلالھ)
 پارس مىللىتىدىنروزبە ئىبنى خۇشبۇ 

ى
مۇسۇلمان بولغاندىن . زان بولۇ ، تېىك

دە  تونۇشتۇرغان ( ئىسالم ئوغىل سالمان) «سلمان بن اإلسالم»كېيىى ئۆزىنى 
 .مەشھۇر ساھابە

ُّ ) سالىم ئىبت  ئابدۇلالھ .80  ِ
اِب الَعَدِويُّ الُقَرشر (: َساِلُم بُن َعْبِد هللِا بُن ُعَمَر بِن الَخطَّ

ئەبۇ )ھ ئىبنى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ئەلئەدەۋى  ئەلقۇرەشن  سالىم ئىبنى ئابدۇلال
. خەلىپە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ نەۋرىىس(. 728 –؟ . م/  106 –؟ . ھ(. )ئۆمەر

، مۇھەددى ، . ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خەلىپىلىك دەۋرىدە توغۇلغان تابىئىى
 .بىى ۋە مەدىنە مۇفتىىستابىئىنالر دەۋرىدىىك مەدىنەنىڭ يەتتە فەقىھىنىڭ 

ُّ ) سەئد ئىبت  ئەب  ۋەققاس .81  ِ
ْهَيَب الُقَرشر

َ
اٍص َماِلِك ْبِن أ ىىِ  َوقَّ

َ
رەزىيەلالھۇ ( َسْعُد ْبُن أ

(. ئەبۇ ئىسھاق)سەئد ئىبنى ئەىى ۋەققاس مالىك ئىبنى ئەھيەيب ئەلقۇرەشن  : ئەنھۇ
يەتتە كىشىنىڭ  تۇنچى مۇسۇلمان بولغان( 674 – 595. م/  55. ھ – 23بۇرۇن . ھ)

ىلگەن  تۇنچى بولۇ  ئالالھ . ساھابىنىڭ بىى 10ۋە جەننەت بىلەن بېشارەت بىر
جېڭىدە ۋە ئىاق فەتھىدە زەپەر قۇچقان باھادىر « قادىسىييە. »يولىدا ئوق ئاتقان زات

ھەزرىنى ئۆمەر ئۇىى خەلىپە تالاليدىغان ئالتە كىشىلىك شۇرا ھەيئىتىگە . قوماندان
 .تاللىغان



200

قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

ْنَصاِريُّ ) د ئىبت  مۇنزىرسەئ .82
َ ْ
اِعِديُّ األ ِ السَّ

ْ ُمْنِذِر ْبِن ُعَمى 
ْ
: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( َسْعُد ْبُن ال

(. ؟ –؟ . م /؟  –؟ . ھ. )سەئد ئىبنى مۇنزىر ئىبنى ئۇمەير ئەسسائىدى  ئەلئەنسارى  
زىتىغا ئەقەبە بەيئىتىگە، بەدر غا. ئەبۇ ھۇمەيد سائىدى  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئاتىىس
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن . ۋە ئۇندىن كېيىنىك غازاتالرغا قاتناشقان ساھابە

 .ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات

اھىم ئىبت  ئابدۇرراھمان  .83 َسْعُد بُن ِإْبَراِهْيَم بِن َعْبِد ) ئەۋف ئىبت  سەئد ئىبت  ئىرى 
ْهِريُّ  ْحَمِن بِن َعْوٍف الزُّ اھىم ئىبنى (: الرَّ ئەۋف  ئىبنى   ئابدۇرراھمانسەئد ئىبنى ئىىى

اھىم، ئەبۇ ئىسھاق)ئەززۇھرى   . تابىئىى (. 745 – 675. م/  127 – 55. ھ(. )ئەبۇ ئىىى
ئەنەس ئىبنى مالىك، ئەبۇ ئۇمامە قاتارلى  . مۇھەددى ، فەقىى، مەدىنە قازىىس
 .ساھابىالردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان

ِ  ) تتي ەقەسەربي ئەسس .84 يُّ بُن الُمَغل  ِ
ُّ الَبْغَداِديُّ  الرسَّ َقِط  : رەھىمەھۇلالھ( السَّ

 – 160. ھ(. )ئەبۇلھەسەن)سەرى  ئىبنى مۇغەللى  ئەسسەقەتن  ئەلباغدادى  
. زامانىدىىك تەقۋادار، ئىبادەتگۇي، زاھىد زات. مۇھەددى (. 865 – 777. م/  251

 . ىجۇنەيد باغدادىينىڭ ئانا تەرە  تاغىىس ۋە ئۇستاز . تەسەۋۋۇ  پېشۋالىىدىن

ْيَساُبْوِريُّ ) سەئلەبتي  .85 ُّ النَّ نىِ 
ْعلَ ِد بِن ِإْبَراِهْيَم الثَّ ْحَمُد بُن ُمَحمَّ

َ
ُبو ِإْسَحاَق أ

َ
ئەھمەد (: أ

اھىم ئەسسەئلەبن   ئەبۇ )ئەننىشاپۇرى  ( ياىك سەئالىبن  )ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئىىى
ى ، مەشھۇر تەفسىشۇناس، مۇھەدد(. 1035 –؟ . م/  427 –؟ . ھ(. )ئىسھاق

 .دۇر«سەئلەبن  تەفسىى»مەشھۇر ئەسىى . تارىخشۇناس

يُّ ) سەھل ئەتتۇستەربي  .86 ِ
ْسىىَ : رەھىمەھۇلالھ( َسْهُل بُن َعْبِد هللِا بِن ُيْوُنَ  التُّ

 – 200. ھ(. )ئەبۇ مۇھەممەد)سەھل ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى يۇنۇس ئەتتۇستەرى  
مەشھۇر .  تۇستەر شەھرىدىنئىاننىڭ خۇزىستان ۋىاليىنى (. 896 – 818. م/  283

قۇرئان »مەشھۇر ئەسەرلىى . نەسىھەتچى  -تەفسىشۇناس، ۋەز . ئابىد، زاھىد
ى »، «تەفسىى ى « »رقائ  المحبى   . قاتارلىقالر« جوابات أهل اليقى 

ْنَصاِرّي ) سەھل ئىبت  سەئد ئەلئەنساربي  .87
ْ
اِعِديُّ األ ( َسْهُل بُن َسْعِد بِن َماِلٍك السَّ

سەھل ئىبنى سەئد ئىبنى مالىك ئەسسائىدى  ئەلئەنسارى  : ەنھۇمارەزىيەلالھۇ ئ
يېشىدا  15( 710ياىك  707 –؟ . م/  91ياىك  88 –؟ . ھ(. )ئەبۇلئابباس)

 .ئاتىىس سەئد ھەم ساھابە. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەن ساھابە
 .ساھابىلەردىن مەدىنەدە ئەڭ ئاخى ۋاپات بولغان زات
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ُّ ) ەيرسەئىد ئىبت  جۇب .88 ِ بِن ِهَشاٍم الَواِلنىِ 
ْ سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى (: َسِعْيُد بُن ُجَبى 

 – 665. م/  95 – 46. ھ(. )ئەبۇ مۇھەممەد، ئەبۇ ئابدۇلالھ)ھىشام ئەلكۇفن  
 ھەدى  ۋە تەفسى ھەققىدىىك رىۋايەتلىى بىلەن. ئازادگەردە تابىئىى ( 714

انلىقىغا قارشر قوزغىالڭغا قاتناشقانلىقى ئۇمەۋىيلەر ھۆكۈمر . تونۇلغان كاتتا زات
 .زالىم ھەججاج تەرىپىدىن شەھىد قىلىنغان ،ئۈچۈن

ُّ ) سەئىد ئىبت  زەيد .89  ِ
رەزىيەلالھۇ ( َسِعْيُد بُن َزْيِد بِن َعْمِرو بِن ُنَفْيٍل الَعَدِويُّ الُقَرشر

. ھ. )(ئەبۇلئەئۋەر)سەئىد ئىبنى زەيد ئىبنى ئەمر ئەلئەدەۋى  ئەلقۇرەشن  : ئەنھۇ
ىلگەن ئون ( 671 – 600. م/  51. ھ – 22بۇرۇن  جەننەت بىلەن بېشارەت بىر

ئىسالمنىڭ دەسلەپىك دەۋرىدىال مۇسۇلمان بولغان ۋە نۇرغۇن . ساھابىنىڭ بىى
 .غازاتالرغا قاتناشقان كاتتا زات

ُّ ) د ئىبت  ئۇبادەسەئ .90 ْنَصاِريُّ الَخْزَرچىِ 
َ
ْيِم األ

َ
اِعِديُّ َسْعُد بُن ُعَباَدَة بِن ُدل رەزىيەلالھۇ (  السَّ

ئەبۇ )سەئىد ئىبنى ئۇبادە ئىبنى دۇلەيم ئەسسائىدي ئەلخەزرەجن  ئەلئەنسارى  : ئەنھۇ
خەزرەج ( 635 –؟ . م/  13ياىك  14. ھ –بۇرۇن؟ . ھ(. )سابىت، ئەبۇ قەي 

، بەدر ۋە باشقا غازاتالرغا قاتناشقان . قەبىلىسىنىڭ ئاقساقىىل ئەقەبە بەيئىنى
، ئېسىل زاتمۇجاھىد   .، سېخن 

ِّ ) سەيدەالنتي  .91  ِ
ْيَدالىى د الداودي الصَّ ُد بُن َداُوَد ْبن ُمَحمَّ مۇھەممەد ئىبنى داۋۇد (: ُمَحمَّ

دېگەن نام « ئەسسەيدەالنن  (. »ئەبۇبەكرى)ئىبنى مۇھەممەد داۋۇدى  سەيدەالنن  
بەكرى ئەبۇ . شافىئن  فەقىى(. ئەتراىى  1046 –؟ . م/  437–؟ . ھ. )بىلەن مەشھۇر

  . »قەففال شاشىينىڭ شاگىىى 
ح مخترص المزىى ح المهذب»، «شر قاتارلى  « شر

 .ئەسەرلەرىى يازغان

ُّ ) سۇفيان سەۋربي  .92  ِ
ْوِريُّ الُكْوقى ْوٍق الثَّ : رەھىمەھۇلالھ( ُسْفَياُن بُن َسِعْيِد بِن َمرْسُ

. ھ) (.ئەبۇ ئابدۇلالھ)سۇفيان ئىبنى سەئىد ئىبنى مەشۇق ئەسسەۋرى  ئەلكۇفن  
. خۇراساندا تۇغۇلۇ ، بەشەدە ۋاپات بولغان(. 778 – 715. م/  161 – 97

شەيخۇلئىسالم، مۇھەددىسلەر پېشۋاش، مۇجتەھىد، مۇستەقىل مەزھەب 
تەقۋادارلىقى ۋە . ئەسىلەردىن كېيىى يوقالغان - 7ساھىنى بولۇ ، مەزھىنى ھىجرىيە 

 – 775. م)ىى خەلىپە مەھدى  ھەقنى سۆزلىگەنلىكت. زاھىدلىقى بىلەن تونۇلغان زات
ئەلجامىئۇل . »قېچىپ يوشۇرۇنغان ھالدا ئالەمدىن ئۆتكەن دىن( 785
 .قاتارلى  ھەدى  توپالملىىنى قالدۇرغان« ئەلجامىئۇسسەغى» ،«كەبى
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ُّ ) سۇاليمان ئىبت  يەسار .93  ِ
سۇاليمان : رەھىمەھۇلالھ( ُسَلْيَماُن بُن َيَساٍر الَمَدىى

مۇئمىنلەرنىڭ (. 725 – 655. م/  107 – 34. ھ(. )يۇبئەبۇ ئەي)ئىبنى يەسار 
مۇھەددى ، تابىئىنالر . ئانىىس مەيمۇنە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ ئازاتگەردىىس

 .دەۋرىدىىك مەدىنىدىىك يەتتە فەقىھنىڭ بىى ۋە مەدىنىنىڭ مۇپتىىس

ُّ الِمرْصِيُّ ) سۇلەيم ئىبت  ئىرى   .94 ِجْينىِ 
ٍ التُّ

ْ ْيُم بُن ِعىى سۇلەيم : لالھۇ ئەنھۇرەزىيە (ُسلَ
 ئەتتۇجىيبن  

تابىئىنالرنىڭ (. 694 –؟ . م/  75 –؟ . ھ(. )ئەبۇ سەلەمە)ئىبنى ئىىى
ھەزرىنى ئۆمەر، ئەلن  قاتارلى  ساھابىالردىن ھەدى  . ئابىد زات. چوڭلىىدىن

ىپ . رىۋايەت قىلغان ى ، مىسىغا قازى بولغان ۋە ھۆكۈملىى يىر فەقىى، ۋائىى
 .سىيالر دەۋرىدە فىقھن  قائىدىگە ئايالندۇرۇلغانقالدۇرۇلۇ ، ئاببا

ُّ ) شەئبتي  .95 ْعنىِ 
اِحْيَل بن َعْبٍد الشَّ َ َ ئامى ئىبنى شەراھىيل : رەھىمەھۇلالھ( َعاِمُر بُن شر

(. 723 – 641. م/  104 – 21. ھ(. )ئەبۇ ئەمر)ئىبنى ئەبد ئەششەئبن  
ئىمام ئەبۇ . ىكۇفەلىك مۇھەددى ، فەقىى، قاز . تابىئىنالرنىڭ چوڭلىىدىن

ئۆمەۋى  خەلىپە . ھەنىفە قاتارلى  كۆ  ئىمامالرغا ئۇستازلى  قىلغان
 تەرىپىدىن ۋىزانتىيەگە ئەلچى سۈپىتىدە( 705 – 685م. )ئابدۇلمەلىك 

 .خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز تەرىپىدىن قازى تەيىنلەنگەن ئالىم. ئەۋەتىلگەن

وَيه عبد هللا) شەيخ ئەبۇ مۇھەممەد ئەلجۇۋەينتي  .96  بن يوُسف بن عبد هللا َحيُّ
ْيَساُبْوِريُّ  ُّ النَّ ئابدۇلالھ ئىبنى يۈسۈف ئىبنى ئابدۇلالھ ھەييۇۋەيى (: الُجَوْينىِ 

(. 1047 –؟ . م/  438 –؟ . ھ(. )ئەبۇ مۇھەممەد)ئەلجۇۋەينن  ئەننىشاپۇرى  
. دە  تونۇلغان ئەبۇلمەئالن  جۇۋەينىنىڭ ئاتىىس« ئىكىك ھەرەمنىڭ ئىماىم»

 مەزھىيىدىىكشافىئن  . تەفسىشۇناس، فەقىى، كاالمشۇناس، تىلشۇناس، ئەدىب
ة»، «تفسى  الكبى  ». كاتتا ئالىم قاتارلى  كۆ   «الجمع و الفروق»، «التبصى 

 .ئەسەرلىى بار

ْنَصاِريُّ ) فەزالە ئىبت  ئۇبەيد .97
َ
 بُن ُعَبْيِد بِن َناِفِذ األ

ُ
ة
َ
َضال

َ
فەزالە : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ف

 –؟ . م/  53 –؟ . ھ(. )ئەبۇ مۇھەممەد)ىبنى ئۇبەيد ئىبنى نافىى ئەلئەنسارى  ئ
. گە ۋە ئۇھۇد قاتارلى  غازاتالرغا قاتناشقان كاتتا ساھابە«رىزۋان بەيئىنى (. »673

مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇىى باش ھەربن  . ھەدى  رىۋايەت قىلغان ئالىم زات
 . زىلىقىغا تەيىنلىگەننىڭ قادىمەشىققوماندانلىققا ۋە 
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ُفقْيىِم  ) فۇزەيل ئىبت  ئەمر .98
ْ
َضْيل ْبن َعْمرو ال

ُ
فۇزەيل ئىبنى ئەمر : رەھىمەھۇلالھ( ف

. كۇفەلىك مۇھەددى (. 728 –؟ . م/  110 –؟ . ھ(. )ئەبۇننەزر)ئەلفەقىيمن  
، سەئىيد ئىبنى جۇبەير قاتارلى  تابىئىنالردىن ھەدى  رىۋايەت  اھىم نەخەئن  ئىىى

 .ئىشەنچلىك زات قىلغان

ْنِديِّ ) فۇزەيل ئىبت  ئىياز .99 َمْرقَ ُّ السَّ ِمْيىِم  ٍ التَّ
ْ ( الُفَضْيُل بُن ِعَياِض بِن َمْسُعْوِد بِن ِبرسر

فۇزەيل ئىبنى ئىياز ئىبنى مەسئۇد ئەتتەمىيمن  ئەسسەمەرقەندى  : رەھىمەھۇلالھ
، سەمەرقەنتتە تۇغۇلۇ (. 803 – 725. م/  187 – 107. ھ(. )ئەبۇ ئەىل)

ىپ ئىلىم . دە ۋاپات بولغانىمەكك ى قاراقچىلىقتىى تەۋبە قىلىپ جاھان كىر
،. تەھسىل قىلغان ۋە ئىلىمدە، ئەمەلدە ئۈلگە بولغان زات  ئىبادەتگۇيلىقى

ى »تەقۋادارلىقى بىلەن  ئەئمەش، ئىبنى ئەبن  لەيال، . دە  تونۇلغان« عابد الحرمى 
. دى  ۋە فىقىى ئۆگەنگەنجەئفەر سادى  ۋە نۇرغۇن كۇفەلىك ئىمامالردىن ھە

، ئىمام شافىئن  قاتارلى  زاتالر ئۇنىڭدىن  ئىبنى مۇبارەك، سۇفيان سەۋرى 
 .ھەدى  رىۋايەت قىلغان

يُّ ) قازى ئەبۇ تەييىب .100 ِ
َ ىى تاھى ئىبنى ئابدۇلالھ (: َطاِهُر بُن َعْبِد هللِا بِن َطاِهٍر الطَّ

(. 1058 – 960. م/  450 – 348. ھ(. )ئەبۇ تەييىب)ئىبنى تاھى ئەتتەبەرى  
  . »قازى. زامانىدىىك باغدادتىىك مەشھۇر شافىئن  فەقىى

ح مخترص المزىى « شر
 .قاتارلى  ئەسەرلىى بار

ْيِ  الِكْنِديُّ ) قازى شۇرەيھ .101 ُح بُن الَحاِرِث بِن قَ يننننْ َ ُ شۇرەيى ئىبنى ھارى  ئىبنى (: شر
ەنلىك كاتتا يەم(. 697 – 593. م/  78. ھ – 30بۇرۇن . ھ. )قەي  ئەلكىندى  

يىىل مۇسۇلمان بولغان، لېكىى  - 626. م/  5. ھ. ئاتاقلى  ئىسالم قازىىس. تابىئىى 
 ئۆمەر رەزىيەلالھۇ تەرىپىدىن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرەلمىگەن

 ئەىل. كۇفەنىڭ قازىلىقىغا تەيىنلەنگەن ۋە ئاتمىش يىل قازىلى  قىلغان
 . دېگەن« دىن چىققان ئەڭ ياراملى  قازىشۇرەيى ئەرەبلەر : »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ْوِذّي ) قازى ھۈسەيى   .102 ْحَمد الَمْرَورُّ
َ
د ْبن أ ى بُن ُمَحمَّ ُحَسى ْ

ْ
ھۇسەين ئىبنى (: ال

 –. ھ(. )ئەبۇ مۇھەممەد، ئەبۇ ئەىل)مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد ئەلمەرۋەرۇززى  
، ق(. 1058 –. م/  462 . ازىتۈركمەنىستانلى  مەشھۇر شافىئن  فەقىى، مۇفنى

  الفقه»
 .قاتارلى  ئەسەرلىى بار« التأليقية قى
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ُّ ) ئەلجۇۋئتي  .103  ِ
َمْشقى ُّ الدِّ قاسىم : رەھىمەھۇلالھ( الَقاِسُم بُن ُعْثَماَن الَعْبِديُّ الُجْوِع 

 –؟ . م/  248 –؟ . ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلمەلىك)ئىبنى ئوسمان ئەلئەبدى  ئەلجۇۋئن  
شەيخ، زامانىدىىك تەسەۋۋۇف  لى  مۇھەددى ، ئىبادەتگۇيدىمەشىق(. 862

. سۇفيان ئىبنى ئۇيەينە قاتارلىقالردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان. پېشۋالىىدىن بىى
ئىبنى ئەبن  داۋۇد قاتارلى  مۇھەددىسلەر  ئەبۇبەكرىئۇنىڭدىن ئەبۇ ھاتىم، 

 .ھەدى  رىۋايەت قىلغان راستچىل زات

 بُن ُذَؤْيِب بِن ) قەبىيسە ئىبت  زۇئەيب .104
ُ
ُّ َقِبْيَصة  ِ

ُّ الَمَدىى  الُخَزاِع 
َ
قەبىيسە (:  َحْلَحَلة

 .م/  86 – 8. ھ(. )ئەبۇ سەئىد)ئىبنى زۇئەيب ئىبنى ئەلھەلھەلە ئەلخۇزائن  
 ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىىس ئۇىى بوۋاق ۋاقتىدا پەيغەمبەر. تابىئىى (. 705 – 629

ە ساھابىلەردىن خەلىپ .ھۇزۇرىغا ئېلىپ كېلىپ دۇئاسىنى ئالدۇرغان زات
ئەنھۇمالردىن ھەدى   ئۆمەر، خەلىپە ئوسمان، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئۇمەۋى  خەلىپە ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان تەرىپىدىن كاتىبات . رىۋايەت قىلغان
 .ۋە پوچتا ئىشالر ۋەزىرى بولغان

ّي ) قەتادە .105 َبرْصِ
ْ
ُّ ال ُدْوِش   السَّ

َ
سسەدۇسن  قەتادە ئىبنى دىئامە ئە(: َقَتاَدُة بُن ِدَعاَمة

، كاتتا ( 736 – 680. م/  118 – 61. ھ(. )ئەبۇلخەتتاب)ئەلبەشى   تابىئىى
 .تۇغما ئەما ئىدى. مۇفەسسى، فەقىى، تىلشۇناس ۋە نەسەبشۇناس

شىھابۇددىن (: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة القليوىى  ) قەليۇبتي  .106
 –؟ . ھ(. )اسئەبۇلئابب)ئەھمەد ئىبنى ئەھمەد ئىبنى سەالمە ئەلقەليۇبن  

 شەمسۇددىن. شافىئن  فەقىى ۋە مۇھەددى ( 1659 –؟ . م/  1069
 مەشھۇر ئەسىى. بەزى ئەسەرلەرگە ھاشىيە يازغان. رەملىينىڭ شاگىىى 

فضائل مكة «. »القليوىى  تذكرة «. »تحفة الراغب»يەنە . دۇر«هاشية القليوىى  »
ى من تاريخها  .لىى بارقاتارلى  رىسالى «والمدينة وبيت المقدس وشر

ُّ ) قەيس ئىبت  ھەبتەر .107 ْهَشىِل 
ُّ النَّ ِميىِم  ٍ التَّ

َ ْيُ  ْبُن َحْبىى
َ
قەي  ئىبنى ھەبتەر (: ق

ئىبنى . كۇفەلىك تابىئىى ( ؟ –؟ . م /؟  –؟ . ھ. )ئەتتەمىيمن  ئەننەھشەلن  
مەسئۇد، ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان 

 . ئىشەنچلىك زات
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ْنَصاِريُّ ) ئىبت  مالىك ئەلئەنساربي كەئب  .108
َ
ْعُب بُن َماِلِك بِن َعْمٍرو األ

َ
( ك

(. ئەبۇ بەشى)كەئب ئىبنى مالىك ئىبنى ئەمر ئەلئەنسارى  : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئەقەبە بەيئىتىگە ۋە ئۇھۇد قاتارلى  ( 671 – 596. م/ 51. ھ – 26بۇرۇن . ھ)

ىغا چىقماي كېيىى تەۋبىىس قوبۇل تەبۇك غازىت. غازاتالرغا قاتناشقان ساھابە
« شائىى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ» شۇنداقال. قىلىنغان ئۈچ كىشىنىڭ بىى

 .دە  نام ئالغان زاتالردىن بىى

يُّ الَماَوْرِديُّ ) ئىمام ماۋەردبي  .109 ِد بِن َحِبْيٍب الَبرْصِ ُّ بُن ُمَحمَّ ئەىل ئىبنى (: الَماَوْرِديُّ َعىِل 
 – 364. ھ(. )ئەبۇلھەسەن)ەبىيب ئەلبەشى  ئەلماۋەردى  مۇھەممەد ئىبنى ھ

مەشھۇر باش قازى، مۇفەسسى، سىياسەتشۇناس، (. 1058 – 974. م/  450
شافىئن  « الحاوي الكبى  »يىگىمە توملۇق . شافىئن  فەقىى، ئەلچى ۋە ئەدىب

َكت»مەزھەب فىقب ئېنسىكلوپېدىيىىس،   ناملى  تەفسى، شۇنداقال« النُّ
، سىياسەت ۋە ئەخالقتاھۆكۈم نصيحة »، «م السلطانيةاألحكا» دارلى  سەنئىنى
 .قاتارلى  مىسلىسىى ئەسەرلىى بار« و الدين ب الدنيا أد« »الملوك

ُّ ) مەشۇق .110  ِ
ُّ الُكْوقى  ِ

ُّ الَهْمَداىى ْجَدِع بِن َماِلِك الَواِدِع 
َ
ْوُق بُن األ مەشۇق ئىبنى (: َمرْسُ

( 682 –؟ . م/ 62 –؟ . ھ. )انن  ئەلكۇفن  ئىبنى مالىك ئەلھەمدئ ئەلئەجدە
، كۇفەلىك مۇفنى  ھەزرىنى ئەىل، ئۆمەر قاتارلى  زاتالردىن ھەدى  . تابىئىى

 .رىۋايەت قىلغان زات

ُّ ) مەكھۇل .111  ِ
َمْشقى اىِم  الدِّ

مەكھۇل (: َمْكُحوُل ْبُن َعْبِد هللِا بِن شهراب بِن شاذل الشَّ
 –؟ . ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ەشقن  ئىبنى ئەىى مۇسلىم ئىبنى ئەششامن  ئەددىم

 كابوللۇق ئازادگەردە تابىئىى ۋە كاتتا فەقىى( 730 –؟ . م/ 112
ى

ئۆز . تېىك
ىپ نۇرغۇن ساھابىلەردىن ئىلىم ئالغان  ى ۋاقتىدىىك پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىنى كىر
مىتىنى قىلغان شام دىيارىنىڭ كاتتا ئىماىم . ۋە بى ئۆمۈر ئىلىمنىڭ، سۈننەتنىڭ خىى

 .ئىنالر دەۋرىدىىك تۆت چوڭ ئالىمنىڭ بىىتابى

ُّ ) مەنسۇر ئىبت  زازان .112 ُّ الَواِسِط   ِ
َققى اَن الثَّ : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( َمْنُصْوُر بُن َزاذَ

ە)مەنسۇر ئىبنى زازان ئەسسەقەفن  ئەلۋاسىتن   /  131 –؟ . ھ(. )ئەبۇلمۇغىى 
ئەنەس رەزىيەلالھۇ . ئابىد، زاھىد، مۇھەددى . ئازادگەردە تابىئىى (. 749 –؟ . م

 .ئەنھۇدىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان ئىشەنچلىك زات
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ُّ ) مۇئاز ئىبت  ئەنەس ئەلجۇھەنتي  .113 ُجَهنىِ 
ْ
َنٍ  ال

َ
 ْبُن أ

ُ
: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ُمَعاذ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم . مىسىغا جايلىشىپ قالغان ساھابە(. ئەبۇ سەھل)
 .ت قىلغان زاتبىلەن غازاتقا قاتناشقان ۋە ھەدى  رىۋايە

يُّ ) مۇتەررىف .114 ِ الَعاِمِريُّ الَبرْصِ ى 
خِّ ُف ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ مۇتەررىف ئىبنى (: ُمَطرِّ

. م/ 95 – 2. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئابدۇلالھ ئىبنى شىخخى ئەلئامىى  ئەلبەشى  
نۇرغۇن . پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زامانىدا تۇغۇلغان كاتتا تابىئىى ( 714 – 624

 .مۇھەددى ، زاھىد ئالىمالردىن. ساھابىلەردىن ئىلىم ئالغان زات

ُّ ) مۇجالىد .115  ِ
ُّ الُكْوقى  ِ

ِ بِن ِبْسَطاَم الَهْمَداىى
ْ مۇجالىد ئىبنى (: ُمَجاِلُد بُن َسِعْيِد بِن ُعَمى 

. م/  144 – 48. ھ(. )ئەبۇ ئەمر، ئەبۇ سەئىد)سەئىد ئەلھەمدانن  ئەلكۇفن  
، شۇئبە قاتارلى  ئىمامالر . ى مۇھەدد (762 – 663 ئۇنىڭدىن سۇفيان سەۋرى 

يەھيا ئىبنى مەئىى ۋە . ھەدى  رىۋايەت قىلغان ۋە ئىشەنچلىك دە  قارىغان
 .«زەئىف دېگەن»: ئىمام ئەھمەد قاتارلىقالر

ْسَودُ ) مۇجاھىد .116
َ
ُّ األ  

ٍ الَمىك 
ْ مۇجاھىد ئىبنى جەبر ئەلمەككن  (: ُمَجاِهُد بُن َجىى

، ھەزرىنى ( 721 – 642. م/ 103 – 21. ھ(. )ئەبۇلھەججاج) ئازادگەردە تابىئىى
 .كاتتا فەقىى ۋە مەككە مۇفەسسىى. ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ شاگىىى 

ُّ ) نەش ئەلمەقدىستي  .117 ُّ الَمْقِدِش  اُبُلىِس  ُبو الَفْتِح بُن ِإْبَراِهْيَم بِن َنرْصٍ النَّ
َ
(: َنرْصٌ أ

اھىم ئىبنى نەش  . ھ(. )ئەبۇلفەتى) ئەننابۇلسن  ئەلمەقدىسن  نەش ئىبنى ئىىى
مەشھۇر . فەقىى، مۇھەددى ، زاھىد، ئابىد(. 1096 – 987. م/  490 – 377

 .قاتارلىقالر «التهذيب»ۋە « اْلماىل  »، «الحجة عىل تارك المحجة»ئەسەرلىى 

يُّ الُمَحا) ھارىس ئەلمۇھاسىبتي  .118 ِ ى
َ َعىى
ْ
َسٍد الَبْغَداِديُّ ال

َ
ُّ الَحاِرُث بُن أ  ِ ( ِسنى

. ھارى  ئىبنى ئەسەد ئىبنى ئابدۇلالھ ئەلئەنەزى  ئەلمۇھاسىبن  : رەھىمەھۇلالھ
ئەقىدە ئالىىم، مۇھەددى ، فەقىى، (. 857 – 781. م/  243 – 170. ھ)

 رسالة»مەشھۇر ئەسەرلىى . تەسەۋۋۇف پېشۋالىىدىن. تەفسىشۇناس
شدين مائية العقل »، «الرعايِة لحقوق هللا« »آداب النفوس»، «المسىى

 . قاتارلىقالر« معناە وحقيقة
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  ) ھافرى  ئىبت  ھەجەر .119
ِّ بِن َحَجر الَعسَقالىى ْحَمُد بُن َعىِل 

َ
ْيِن أ (: ِشَهاُب الدِّ

. ھ(. )ئەبۇلفەزل)شىھابۇددىن ئەھمەد ئىبنى ئەىل ئىبنى ھەجەر ئەلئەسقەالنن  
فەقىى  ئاتاقلى  ھەدىسشۇناس، كاتتا شافىئن  ( 1449 – 1371. م/  852 – 773

 ،«تەھزىيبۇتتەھزىيب»، «بۇلۇغۇل مەرام»، «فەتھۇل بارى  . »ۋە تارىخچى 
 قاتارلى  قىممەتلىك كۆ « تەلھىسۇل ھەبى»، «ئەددۇرەرۇل كامىنە»

 .ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفىدۇر

 ئرىاقتي  .120
  ) ھافرى 

ْحَمِن العراقى ىِ بِن َعْبِد الرَّ
(: َزيُن الِدين َعبِد الَرحيم بُن الُحَسى ْ

ىن ئابدۇررەھىم ئىبنى ئەلھۈسەين ئىبنى ئابدۇرەھمان ئەلئىاقن  زەينۇدد
. ئاتاقلى  مۇھەددى (. 1403 – 1325. م/  806 – 725. ھ(. )ئەبۇلفەزل)

ئەلفىيەتۇل . »ھافىى ئىبنى ھەجەرنىڭ ئۇستازى ؛قازى. كاتتا شافىئن  فەقىى
ەسەرلەرنىڭ ئ قاتارلى « ‹ئۇلۇمۇددىن ئۇ ئىھيا› تەخرىيجۇ ئەھادىيىس»، «ئىاقن  

 . مۇئەللىقى 

ْيَساُبْوِريُّ ) ھاكىم .121 ُد بُن َعْبِد هللِا النَّ مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ (: الحاكم ُمَحمَّ
ئاتاقلى  ( 1014 – 933. م/  405 – 321. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئەننىشاپۇرى  

سەھىھۇل »ھەدى  ئالىىم، ئەڭ ئىشەنچلىك سەھىى ھەدىسلەر توپلىىم 
« ئەلمۇستەدرەك»گە تولۇقلىما قىلىپ «سەھىھۇ مۇسلىم»بىلەن « بۇخارى  

ناملى  ئەسىىنى يازغان بولسىمۇ، ئۇ ئەسەردە سەھىى بولمىغان بەزى 
قاتارلى  بىنەچچە « تارىچى نىشاپۇر»ئۇندىن باشقا . ھەدىسلەرمۇ يەر ئالغان

 بولغانلىقتىى ( قازى)نىشاپۇرغا بىنەچچە قېتىم ھاكىم . ئەسەرلىى بار
 .دە  نام ئالغان «ھاكىم»

ُّ ) ھەبىب ئىبت  ئەب  سابىە .122  ِ
ْيِ  الُقَرشر

َ
اِبٍت ق

َ
ىىِ  ث

َ
: رەھىمەھۇلالھ( َحِبْيُب بُن أ

(. 737 –؟ . م/  119 –. ھ(. )ئەبۇ يەھيا)ھەبىب ئىبنى قەي  ئىبنى دىنار 
دېگەن ئىسىم بىلەن مەشھۇر بولغان ئازادگەردە « ھەبىب ئىبنى ئەىى سابىت»

، مۇھەددى ، ئىبنى ئۆمەر ۋە ئىبنى ئابباس . فەقىى، كۇفەنىڭ مۇفتىىس تابىئىى
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم قاتارلى  ساھابىلەردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان

 .ئىشەنچلىك زات
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يِ  ) ھەزرىت  ئائىشە .123 دِّ ىىِ  َبْكٍر الصِّ
َ
َ ِبْنُت أ ى مُّ الُمْؤِمِنى ْ

ُ
 أ
ُ
: رەزىيەلالھۇ ئەنھا( َعاِئَشة

ىھەزرىنى ئەبۇبەكرى سىددى  رە . ھ – 6بۇرۇن . ھ. )زىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىى
مۇئمىنلەرنىڭ ئانىىس ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ( 678 – 615. م/  58

ئەستە تۇتۇش قابىلىيىنى ناھايىنى ئۈستۈن بولۇ ، پەيغەمبەر . ئۈچىنچى ئاياىل
لىىنى تەپسىلن  رىۋايەت قىلغان فەقىھە، -ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىش   ئىى

 .تىلشۇناس زات اس،نەسەبشۇن

ِلِب ) ھەزرىت  ئەىل .124 ىىِ  َطاِلٍب بِن َعْبِد الُمطَّ
َ
ِّ ْبِن أ ئەىل : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( َعىِل 

يىل ئەتراپىدا  - 600ياىك  599. م. ئىبنى ئەىى تالىب ئىبنى ئابدۇلمۇتتەللىب
مەككىدە تۇغۇلغان، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىىس ۋە ھامىيىس ئەبۇ 

ى ھەزرىنى تالىينىڭ  ئوغىل شۇنداقال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىى
ى( 632. ئۆ)فاتىمەنىڭ   ساھابىلەرنىڭ ئەڭ كاتتىلىىدىن ۋە راشىد. ئىر

اننىڭ  - 661. م/  40. ھ(. 661 – 656)خەلىپىلەرنىڭ تۆتىنچىىس  يىىل رامىى
دىن ئابدۇرراھمان ئىبنى مۇلجەم تەرىپى( يانۋار - 26/28)كۈىى  - 21ياىك  19

 .كۇفە مەسجىدىدە ياراالندۇرۇلۇ ، بى كۈندىن كېيىى ۋاپات بولغان

ُّ ) ھەزرىت  ئوسمان .125  ِ
َمِويُّ الُقَرشر

ُ
اَن األ ئوسمان : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ (ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ
. م/ 35. ھ – 47بۇرۇن . ھ)(. ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئىبنى ئەففان ئەلئۇمەۋى  ئەلقۇرەشن  

ىڭ ئەڭ كاتتىلىىدىن ۋە راشىد خەلىپىلەرنىڭ ئۈچىنچىىس ساھابىلەرن (656 – 576
ىغا ئۆيلەنگەنلىىك (. 656 – 644. م) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىكىك قىى

ساھابىلەردىن تۇنچى . دە  نام ئالغان(« ئىكىك نۇر ئىگىىس)زۇننۇرەين »ئۈچۈن 
ىسالم بولۇ  ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلغان، ئادەتتىى تاشقىى ھاياش ۋە ئ

 146پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن . ئۈچۈن بارلىقىنى ئاتىىسر بىلەن تونۇلغان زات
 - 17يىىل  -656. م /زۇلھەججە  - 18يىىل  - 35. ھ. ھەدى  رىۋايەت قىلغان

ىدە شەھىد قىلىنغان  .ئىيۇلدا ئۆيىدە قۇرئان ئوقۇۋاتقان يىر

اِب الَعَدِويُّ ) ھەزرىت  ئۆمەر .126 َخطَّ
ْ
ُّ ُعَمُر ْبُن ال  ِ

ئۆمەر ئىبنى : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( الُقَرشر
 – 587. م/ 23. ھ – 40. ب. ھ)(. ئەبۇ ھەف )ئەلخەتتاب ئەلئەدەۋى  ئەلقۇرەشن  

. م)ساھابىلەرنىڭ ئەڭ كاتتىلىىدىن ۋە راشىد خەلىپىلەرنىڭ ئىككىنچىىس  (644
ناىم  دە « ئەلفارۇق. »ئىسالم تارىخىدا زور تەسى قالدۇرغان زات (.644 – 634
ى ئوقۇۋاتقان زۇلھەججە بامدات نام - 23يىىل  - 23. ھ. بار پەيتىدە كەينىدىن ىى

 .نويابىدا ۋاپات بولغان - 3يىىل  - 644. م /زۇلھەججە  - 26خەنجەر سېلىنغان، 
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ْنَصاِريُّ ) ھەسەن ئەلبەشبي  .127
َ
يُّ األ ىىِ  الَحَسِن َيَساٍر الَبرْصِ

َ
ھەسەن (: الَحَسُن بُن أ

 – 642. م/  110 – 21. ھ)(. ئەبۇ سەئىد)ەلبەشى  ئەلئەنسارى  ئىبنى يەسار ئ
دەۋرىدە  الر تابىئىن. بەشە مۇپتىىس ۋە ھەدىسشۇناس ئالىم. كاتتا تابىئىى   (728

 .كۆزگە كۆرۈنگەن زاتالردىن بىى

 ) ھەزرىت  ھەفسە .128
ُ
ة اِب الَعَدِويَّ َ ِبْنُت ُعَمَر بِن الَخطَّ ى مُّ الُمْؤِمِنى ْ

ُ
 أ
ُ
: ىيەلالھۇ ئەنھارەز  (َحْفَصة
ى مۇئمىنلەرنىڭ (. 661 – 605. م /41. ھ – 18بۇرۇن . ھ. )ھەزرىنى ئۆمەرنىڭ قىى

يولدىىسر خۇنەي  . مەككىدە مۇسۇلمان بولۇ  مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان. ئانىىس
پەيغەمبەر  ،ئىبنى ھۇزافە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇھۇد غازىتىدا شەھىد بولغاندىن كېيىى 

 .رەسۇلۇلالھدىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان. نىكاھىغا ئالغان ئەلەيھىسساالم ئۇىى 

 الِكْنِديُّ ) ھەكەم ئىبت  ئۇتەيبە .129
َ
ُم بُن ُعَتْيَبة

َ
ھەكەم ئىبنى ئۇتەيبە ئەلكىندى  (: الَحك

كۇفەلىك ئازادگەردە، كاتتا (. 733 – 650. م/  115 – 50. ھ(. )ئەبۇ مۇھەممەد)
 .ۋە پەزىلىنى بىلەن تونۇلغان زات ئىبادەتگۇيلۇقى . فەقىى، مۇھەددى . تابىئىى 

ام .130 ُّ ) ھەكىم ئىبت  ھرى   ِ
ھەكىم : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( َحِكيُم ْبُن ِحَزاِم ْبِن ُخَوْيِلِد الُقَرشر
ام ئىبنى خۇۋەيلىد ئىبنى ئەسەد ئەلقۇرەشن    – 65بۇرۇن . ھ(. )ئەبۇ خالىد)ئىبنى ھىى

ىىنىڭ بىى ۋە خەدىچە قۇرەيشنىڭ ئېسىل زاتل. ساھابە( 674 – 558. م/  54. ھ
مەككە فەتىى قىلىنغان كۈىى مۇسۇلمان بولغان ۋە . رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ جىيەىى 

 .ياشتا ۋاپات بولغان 120كېيىى مەدىنەدە ياشىغان، 

ُّ )ھۇزەيفە  .131  بُن الَيَماِن بِن َجاِبٍر الَعْبىِس 
ُ
ْيَفة

َ
ھۇزەيفە ئىبنى : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ُحذ

 –؟ . ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)جابى ئەلئەبسن  ئەلغەتافانن  ھىسل ئەليەمان ئىبنى 
بەدر غازىتىدىن باشقا بارلى  غازاتالرغا قاتناشقان، . ساھابە( 656 –؟ . م/  36

پەيغەمبەر . ئىاق ۋە شام فەتھىدە تۆھپە كۆرسەتكەن قەيسەر قوماندان
ىملىىك ۋە كېيىى يۈز بىر  ىدىغان ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا مۇنافىقالرنىڭ تىى

 پەيغەمبەر»پىتنىلەرگە ئاالقىدار مەخپىيەتلىكنى سۆزلە  بەرگەن بولغاچقا، 
 .دە  ئاتالغان« ئەلەيھىسساالمنىڭ مەخپىيەتلىكىنى ساقلىغۇچى زات

ُّ ) ھۇزەيفە ئەلمەرئەشتي  .132 َتاَدَة الَمْرَعىسرِ   بُن قَ
ُ
ْيَفة

َ
ھۇزەيفە ئىبنى : رەھىمەھۇلالھ( ُحذ

دېگەن « مەرئەش»سۈرىيەنىڭ (. 763 –؟ . م/  207 –؟ . ھ. )قەتادە ئەلمەرئەشن  
ىدىن  . سۇفيان سەۋرى  قاتارلىقالردىن تەلىم ئالغان. زاھىد، ئابىد زاتتۇر. يىر
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قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

َسِدي) ئۇرۋە .139
َ
اِم األ َعوَّ

ْ
ِ ْبِن ال

ْ َبى  ئۇرۋە ئىبنى ئەززۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام (: ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
ىس ئائىشە ھاممى. كاتتا تابىئىى ( 713 – 643. م/  94 – 23. ھ. )ئەلئەسەدى  

مەدىنىنىڭ يەتتە چوڭ . رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن كۆ  ھەدىسلەرىى رىۋايەت قىلغان
 .فەقىھىنىڭ بىى

يُّ ) ئۇقبە ئىبت  ئامرى .140 ُّ الِمرْصِ  بن َعاِمٍر الُجَهنىِ 
ُ
ئۇقبە ئىبنى : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ُعْقَبة

 – 608. م/ 58. ھ – 15بۇرۇن . ھ)(. ئەبۇ ھەمماد)ئامى ئەلجۇھەنن  ئەلمىرسى  
شام ۋە مىسى فەتھىدە كاتتا تۆھپىلەرىى . قىائەت پېشۋاش، فەقىى ساھابە (678

 .مىسىغا ۋالن  بولغان. قوشقان قوماندان زات

ْيَماَن ) ۋاسىل ئىبت  سۇاليمان .141
َ
ْيَم  -َواِصِل ْبِن ُسل

َ
ِّ  -ُسل  ِ

ُكوقى
ْ
ِّ ال ْيىِم  ۋاسىل ئىبنى (: التَّ

. م /؟  –؟ . ھ. )ئەتتەيمن  ئەلكۇفن  ( دېگەن بەزى ئالىمالر سۇلەيم)سۇاليمان 
 . ئۇنىڭدىن سۇفيان سەۋرى  ھەدى  رىۋايەت قىلغان. مۇھەددى ( ؟ –؟ 

اھىم نەخەئتي  .142 ِّ ) ئىرى   ِ
ُكوقى

ْ
ّ ال خِغ 

ْيِ  النَّ اھىم ئىبنى (: ِإْبَراِهْيُم بُن َيِزْيَد بِن قَ ئىىى
ياىك  659. م/  96 – 47ياىك  39. ھ(. )ئەبۇ ئىمران)يەزىد ئەننەخەئن  ئەلكۇفن  

 .قىائەت ئالىىم ۋە كاتتا فەقىى. تابىئىى ( 715 – 667

اھىم ئىبت  سەئد .143 ْحَمِن بِن َعْوٍف ) ئىرى  ِإْبَراِهْيُم بُن َسْعِد بِن ِإْبَراِهْيَم بِن َعْبِد الرَّ
ْهِريُّ  ُّ الزُّ  ِ

اھىم ئىبنى ئابدۇراھمان ئىبنى (: الُقَرشر اھىم ئىبنى سەئد ئىبنى ئىىى ئىىى
(. 799 – 726. م/  183 – 108. ھ(. )ئەبۇ ئىسھاق)ئەۋف ئەززۇھرى  

 مەشھۇر ساھابە ئابدۇرەھمان ئىبنى ئەۋف. مۇھەددى  تەبەىى تابىئىى 
 .كۆ  ھەدى  رىۋايەت قىلغان ئىشەنچلىك زات. ەۋرىىسئرەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 

لِ ) ئىبت  ئابباس .144 ُمطَّ
ْ
اِس ْبِن َعْبِد ال  :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما( ِب َعْبُد هللِا ْبُن َعبَّ

. ھ(. )ئەبۇ ئابباس)ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتەلىب ئەلھاشىمن  
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىىس ( 687 – 618. م/  68. ھ – 3بۇرۇن 

مۇفەسسى، نەسەبشۇناس ۋە فەقىى . ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئوغىل
دە  نام ئالغان، « قۇرئاننىڭ تەرجىماىى »ۋە « ىسئۈممەتنىڭ ئەلالمى»ساھابە، 

 .كۆ  ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات

 

 

ُّ ) ھۇكەيىم ئىبت  سەئد .133  ِ
ِ  الُكْوقى

يم بُن َسْعٍد بِن تحيا الَحَنقى
َ
ھۇكەيىم (: ُحك

ئەبۇ )ەلكۇفن  ئىبنى سەئد ئىبنى تەھيا ئەلھەنەفن  ئ( ھەكىيم دېگۈچىلەرمۇ بار)
، . كۇفەلىك تابىئىى (.  ئەتراىى  7100 –؟ .م /ئەتراىى  90 –؟ . ھ(. )تەھيا ئەلن 

 .ئەبۇ ھۇرەيرە قاتارلى  ساھابىلەردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات

ْعَرُج ) ھۇمەيد ئەلئەئرەج .134
َ
ْيٍ  األ . ھۇمەيد ئىبنى قەي  ئەلئەئرەج(: ُحَمْيُد ْبُن قَ

، مۇھەددى . (748 –؟ . م/  130 –؟ . ھ)  . تابىئىى قارى 

َسِدي) ھىشام ئىبت  ئۇرۋە .135
َ
اِم األ َعوَّ

ْ
ِ ْبِن ال

ْ َبى   ھىشام ئىبنى (: ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
  – 61. ھ(. )ئەبۇلمۇنزىر)ئۇرۋە ئىبنى ئەززۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام ئەلئەسننننننننننننەدى  

 .فەقىى ۋە مۇھەددى . تابىئىى ( 763 - 680. م/  146

َزيُن اإلسالِم َعْبُد الَكِرْيِم بُن َهَواِزَن بِن َعْبِد الَمِلِك ) ىم ئەلقۇشەيربي ئوبۇلقاس .136
ْيَساُبْوِريُّ  يُّ النَّ ِ

ْ زەينۇل ئىسالم ئابدۇلكەرىم ئىبنى : رەھىمەھۇلالھ( الُقَشى 
. ھ(. )ئوبۇلقاسىم)ھەۋازىن ئىبنى ئابدۇلمەلىك ئەلقۇشەيرى  ئەننىشاپۇرى  

تەسەۋۋۇف پېشۋاش، شائى، تىلشۇناس، (. 1074 – 986. م/  465 – 376
، «قۇشەيرى رىسالىىس. »مۇھەددى ، مۇفەسسى، كاالمشۇناس، فەقىى

  علم التفسى  « )ئەتتەفسىۇل كەبى»
 «لەتائىفۇل ئىشارات»، (التيسى  قى

 .قاتارلى  ئەسەرلىى بار

ْنَصارِ ) ئۇبادە ئىبت  سامىە .137
َ
اِمِت بِن َقْيِ  األ : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( يُّ ُعَباَدُة بُن الصَّ

. ھ – 38بۇرۇن . ھ(. )ۇلۋەلىدبئە)ئۇبادە ئىبنى سامىت ئىبنى قەي  ئەلئەنسارى  
ئىكىك قېتىملى  ئەقەبە بەيئىتىگە ۋە بارلى  غازاتالرغا ( 674 – 558. م/  34

. ساھابىلەر ئارىسىدىىك مەشھۇر قارىيالرنىڭ بىى. قاتناشقان قوماندان ساھابە
 .بولغان فەلەستىى قازىىس دەدەۋرىخەلىپە ئۆمەر 

ْنَصاِريُّ ) ئۇبەي ئىبت  كەئب .138
َ
ْيِ  األ ْعِب ْبِن قَ

َ
ُّ ْبُن ك  

َ
ىى
ُ
ئۇبەي : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( أ

/  32 –؟ . ھ) (.ئەبۇلمۇنزىر، ئەبۇتتۇفەيل)ئىبنى كەئب ئىبنى قەي  ئەلئەنسارى  
. زاتقاتناشقان  ئىككىنچى ئەقەبە بەيئىتىگە ۋە بارلى  غازاتالرغا ( 653 –؟ . م

قارىيالرنىڭ  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەھن  كاتىبلىىدىن بىى، ساھابە
 .پېشۋاش
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ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

َسِدي) ئۇرۋە .139
َ
اِم األ َعوَّ

ْ
ِ ْبِن ال

ْ َبى  ئۇرۋە ئىبنى ئەززۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام (: ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
ىس ئائىشە ھاممى. كاتتا تابىئىى ( 713 – 643. م/  94 – 23. ھ. )ئەلئەسەدى  

مەدىنىنىڭ يەتتە چوڭ . رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن كۆ  ھەدىسلەرىى رىۋايەت قىلغان
 .فەقىھىنىڭ بىى

يُّ ) ئۇقبە ئىبت  ئامرى .140 ُّ الِمرْصِ  بن َعاِمٍر الُجَهنىِ 
ُ
ئۇقبە ئىبنى : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ُعْقَبة

 – 608. م/ 58. ھ – 15بۇرۇن . ھ)(. ئەبۇ ھەمماد)ئامى ئەلجۇھەنن  ئەلمىرسى  
شام ۋە مىسى فەتھىدە كاتتا تۆھپىلەرىى . قىائەت پېشۋاش، فەقىى ساھابە (678

 .مىسىغا ۋالن  بولغان. قوشقان قوماندان زات

ْيَماَن ) ۋاسىل ئىبت  سۇاليمان .141
َ
ْيَم  -َواِصِل ْبِن ُسل

َ
ِّ  -ُسل  ِ

ُكوقى
ْ
ِّ ال ْيىِم  ۋاسىل ئىبنى (: التَّ

. م /؟  –؟ . ھ. )ئەتتەيمن  ئەلكۇفن  ( دېگەن بەزى ئالىمالر سۇلەيم)سۇاليمان 
 . ئۇنىڭدىن سۇفيان سەۋرى  ھەدى  رىۋايەت قىلغان. مۇھەددى ( ؟ –؟ 

اھىم نەخەئتي  .142 ِّ ) ئىرى   ِ
ُكوقى

ْ
ّ ال خِغ 

ْيِ  النَّ اھىم ئىبنى (: ِإْبَراِهْيُم بُن َيِزْيَد بِن قَ ئىىى
ياىك  659. م/  96 – 47ياىك  39. ھ(. )ئەبۇ ئىمران)يەزىد ئەننەخەئن  ئەلكۇفن  

 .قىائەت ئالىىم ۋە كاتتا فەقىى. تابىئىى ( 715 – 667

اھىم ئىبت  سەئد .143 ْحَمِن بِن َعْوٍف ) ئىرى  ِإْبَراِهْيُم بُن َسْعِد بِن ِإْبَراِهْيَم بِن َعْبِد الرَّ
ْهِريُّ  ُّ الزُّ  ِ

اھىم ئىبنى ئابدۇراھمان ئىبنى (: الُقَرشر اھىم ئىبنى سەئد ئىبنى ئىىى ئىىى
(. 799 – 726. م/  183 – 108. ھ(. )ئەبۇ ئىسھاق)ئەۋف ئەززۇھرى  

 مەشھۇر ساھابە ئابدۇرەھمان ئىبنى ئەۋف. مۇھەددى  تەبەىى تابىئىى 
 .كۆ  ھەدى  رىۋايەت قىلغان ئىشەنچلىك زات. ەۋرىىسئرەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 

لِ ) ئىبت  ئابباس .144 ُمطَّ
ْ
اِس ْبِن َعْبِد ال  :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما( ِب َعْبُد هللِا ْبُن َعبَّ

. ھ(. )ئەبۇ ئابباس)ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتەلىب ئەلھاشىمن  
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىىس ( 687 – 618. م/  68. ھ – 3بۇرۇن 

مۇفەسسى، نەسەبشۇناس ۋە فەقىى . ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئوغىل
دە  نام ئالغان، « قۇرئاننىڭ تەرجىماىى »ۋە « ىسئۈممەتنىڭ ئەلالمى»ساھابە، 

 .كۆ  ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات

 

 

ُّ ) ھۇكەيىم ئىبت  سەئد .133  ِ
ِ  الُكْوقى

يم بُن َسْعٍد بِن تحيا الَحَنقى
َ
ھۇكەيىم (: ُحك

ئەبۇ )ەلكۇفن  ئىبنى سەئد ئىبنى تەھيا ئەلھەنەفن  ئ( ھەكىيم دېگۈچىلەرمۇ بار)
، . كۇفەلىك تابىئىى (.  ئەتراىى  7100 –؟ .م /ئەتراىى  90 –؟ . ھ(. )تەھيا ئەلن 

 .ئەبۇ ھۇرەيرە قاتارلى  ساھابىلەردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات

ْعَرُج ) ھۇمەيد ئەلئەئرەج .134
َ
ْيٍ  األ . ھۇمەيد ئىبنى قەي  ئەلئەئرەج(: ُحَمْيُد ْبُن قَ

، مۇھەددى . (748 –؟ . م/  130 –؟ . ھ)  . تابىئىى قارى 

َسِدي) ھىشام ئىبت  ئۇرۋە .135
َ
اِم األ َعوَّ

ْ
ِ ْبِن ال

ْ َبى   ھىشام ئىبنى (: ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
  – 61. ھ(. )ئەبۇلمۇنزىر)ئۇرۋە ئىبنى ئەززۇبەير ئىبنى ئەلئەۋۋام ئەلئەسننننننننننننەدى  

 .فەقىى ۋە مۇھەددى . تابىئىى ( 763 - 680. م/  146

َزيُن اإلسالِم َعْبُد الَكِرْيِم بُن َهَواِزَن بِن َعْبِد الَمِلِك ) ىم ئەلقۇشەيربي ئوبۇلقاس .136
ْيَساُبْوِريُّ  يُّ النَّ ِ

ْ زەينۇل ئىسالم ئابدۇلكەرىم ئىبنى : رەھىمەھۇلالھ( الُقَشى 
. ھ(. )ئوبۇلقاسىم)ھەۋازىن ئىبنى ئابدۇلمەلىك ئەلقۇشەيرى  ئەننىشاپۇرى  

تەسەۋۋۇف پېشۋاش، شائى، تىلشۇناس، (. 1074 – 986. م/  465 – 376
، «قۇشەيرى رىسالىىس. »مۇھەددى ، مۇفەسسى، كاالمشۇناس، فەقىى

  علم التفسى  « )ئەتتەفسىۇل كەبى»
 «لەتائىفۇل ئىشارات»، (التيسى  قى

 .قاتارلى  ئەسەرلىى بار

ْنَصارِ ) ئۇبادە ئىبت  سامىە .137
َ
اِمِت بِن َقْيِ  األ : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( يُّ ُعَباَدُة بُن الصَّ

. ھ – 38بۇرۇن . ھ(. )ۇلۋەلىدبئە)ئۇبادە ئىبنى سامىت ئىبنى قەي  ئەلئەنسارى  
ئىكىك قېتىملى  ئەقەبە بەيئىتىگە ۋە بارلى  غازاتالرغا ( 674 – 558. م/  34

. ساھابىلەر ئارىسىدىىك مەشھۇر قارىيالرنىڭ بىى. قاتناشقان قوماندان ساھابە
 .بولغان فەلەستىى قازىىس دەدەۋرىخەلىپە ئۆمەر 

ْنَصاِريُّ ) ئۇبەي ئىبت  كەئب .138
َ
ْيِ  األ ْعِب ْبِن قَ

َ
ُّ ْبُن ك  

َ
ىى
ُ
ئۇبەي : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( أ

/  32 –؟ . ھ) (.ئەبۇلمۇنزىر، ئەبۇتتۇفەيل)ئىبنى كەئب ئىبنى قەي  ئەلئەنسارى  
. زاتقاتناشقان  ئىككىنچى ئەقەبە بەيئىتىگە ۋە بارلى  غازاتالرغا ( 653 –؟ . م

قارىيالرنىڭ  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەھن  كاتىبلىىدىن بىى، ساھابە
 .پېشۋاش
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ُّ ) ئىبت  ئابدۇلبەر .145 ىِس 
ُ
ْنَدل
َ
َمِريُّ األ ِّ النَّ َ ِد بِن َعْبِد الىى (: ُيْوُسُف بُن َعْبِد هللِا بِن ُمَحمَّ

يۈسۈف ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئىبنى ئابدۇلبەر ئەننەمرى  
ئەندەلۇسلۇق  (.1071 – 978. م/  463 – 368. ھ( )ئەبۇ ئۆمەر)ندەلۇسن  ئەلئە

 ساھەدەھەر . كاتتا مالىكن  فەقىى، مۇھەددى ، تارىخشۇناس بۈيۈك ئالىم
ئەدەبۇل »، «ئەتتەمھىد»، «ئەلئىستىيئاب فن  مەئرىفەتىل ئەسھاب»مەشھۇر 
 .قاتارلى  قىممەتلىك ئەسەرلىى بار «ئەلئىستىىكار»، «مۇجالەسە

َعْبىِس  ) ئىبت  ئەب  شەيبە .146
ْ
ِد ْبِن ِإْبَراِهيم ال ِ ْبُن ُمَحمَّ ئابدۇلالھ ئىبنى (: َعْبُد اەللَّ

اھىم ئەىى  شەيبە   – 776. م/  235 – 159. ھ(. )ئەبۇبەكرى)مۇھەممەد ئىبنى ئىىى
 15« )مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەبن  شەيبە. »مەشھۇر مۇھەددى ، مۇفەسسى(. 850
سەلەف سالىھالرنىڭ سۆزلىى توپالنغان چوڭ  ناملى  ھەدى  ۋە( توم

 . ھەجىملىك كىتابنىڭ ۋە باشقا ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى 

ُّ ) ئىبت  ئەب  مۇلەيكە .147 ْيىِم   التَّ
َ
ىىِ  ُمَلْيَكة

َ
: رەھىمەھۇلالھ( َعْبُد هللِا بُن ُعَبْيِد هللِا اْبِن أ

بۇبەكرى، ئەبۇ ئە)ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئەبن  مۇلەيكە ئەتتەيمن  
، (. 735 – 661ياىك  656. م/  117 – 41ياىك  35. ھ(. )مۇھەممەد تابىئىى

 . تائىف شەھرىگە قازى بولغان زات. مۇھەددى ، مۇئەززىن

ُّ َمْواَلُهُم، الَبْغَداِديُّ ) ئىبت  ئەبىددۇنيا .148  ِ
ِد بِن ُعَبْيِد الُقَرشر ئابدۇلالھ  (:َعْبُد هللِا بُن ُمَحمَّ

/  281 – 208. ھ(. )ئىبنى ئەبىددۇنيا»ناىم (. ئەبۇبەكرى)د ئىبنى ئۇبەيد ئىبنى مۇھەممە
. باغدادلى  مۇھەددى ، تارىخشۇناس، پېداگوگ، ۋائىى . ئازادگەردە (.894 – 823. م
 .رىسالىالرىى يازغان قاتارلى  كۆ « مەكائىدۇششەيتان»، «ئەسسامت»

ئەلن  ئىبنى جەئد (: داديعىل  بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغ) ئىبت  جەئد .149
. م/  230 – 133. ھ(. )ئەبۇلھەسەن)ئىبنى ئۇبەيد ئەلجەۋھەرى  ئەلباغدادي 

ئىمام بۇخارىينىڭ . تەبەىى تابىئىى مۇھەددى . ئازادگەردە(. 845 – 750
ئۇ رىۋايەت قىلغان ھەدىسلەرىى شاگىىى ئەبۇلقاسىم . ئۇستازلىىدىن بىى

 .نامىدا توپلىغان« ئدمۇسنەدۇ ئىبنىل جە»ئەلبەغەۋى  

ْيَن الَبرْصِيُّ ) نىئىبت  سرى  .150 ِ
ْ ُد بُن ِسى  ىن ئەلبەشى  مۇھەممەد ئىبنى سى (: ُمَحمَّ

. ھەزرىنى ئەنەسنىڭ ئازادگەردىىس (729 – 653. م/  110 – 32. ھ)(. ئەبۇبەكرى)
 .تەفسى، ھەدى ، فىقى ۋە چۈش تەبىىدە تونۇلغان زات. كاتتا تابىئىى 
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ْوَب َشَنُبوَذ اْبُن ) ئىبت  شەنەبۇز .151 يُّ
َ
ْحَمَد بِن أ

َ
ُد بُن أ مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد (: ُمَحمَّ

. م/  328 –؟ . ھ(. )ئەبۇلھەسەن)ئىبنى ئەييۇب ئىبنى سەلت ئىبنى شەنەبۇز 
ئەمىى ۋە . مۇھەددى . باغدادلى  مەشھۇر قىائەتشۇناس ئىمام(. 940 – ؟

 .راستچىل زات

 ) ئىبت  كاتىب .152
َ
َحَسُن ْبُن أ

ْ
ئەبۇ )ھەسەن ئىبنى ئەھمەد : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( ْحَمَد ال

(. 955 –؟ . م/  343 –؟ . ھ. )ناىم بىلەن مەشھۇر« ئىبنى كاتىب( »ئەىل
 . تەسەۋۋۇف پېشۋالىىدىن بىى

ُّ ) ئىبت  مەسننننننئۇد .153 ىِل 
َ
ُعْوِد الُهذ ئابدۇلالھ ئىبنى : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( َعْبُد هللِا بُن َمسننننننْ

(  653 –؟ . م/  32 –؟ . ھ(. )ئەبنننۇ ئنننننننابننننننندۇرراھننننمنننننننان)مەسنننننننننننننننننئنننۇد ئەلنننھنننۇزەلن  
ھەبەشننننننننننننسننننننننننننىتانغا، كېيىى مەدىنەگە ھىجرەت قىلغان، ئۇزۇن مۇددەت پەيغەمبەر 
مىتىدە بولغان سنناھابە، تەفسننىشننۇناس ۋە قىائەتشننۇناس  ئەلەيھىسننسنناالمنىڭ خىى

 .ھەزرىنى ئۆمەر ۋە ئوسمان خىالفىتىدە كۇفەگە قازى بولغان. ئالىم

اِس بِن ُمَجاِهٍد الَبْغَداِديُّ ) دئىبت  مۇجاھى .154 ْحَمُد بُن ُمْوَش بِن الَعبَّ
َ
(: اْبُن ُمَجاِهٍد أ

ئەھمەد ئىبنى مۇسا ئىبنى ئابباس ئىبنى مۇجاھىد ئەتتەمىمن  ئەلباغدادى  
زامانىسىدىىك قارىيالرنىڭ (. 935 – 859. م/  324 – 245. ھ(. )ئەبۇبەكرى)

ناملى  كىتابنىڭ ( ەتتە خىل قىائەتي« )ئەسسەبئە فىلقىائەت. »پېشۋاش
 . مۇئەللىقى 

ِّ ) ئىبت  مۇغەففەل .155  ِ
ُمَزىى

ْ
ٍل ال ئابدۇلالھ : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما( َعْبُد هللِا بُن ُمَغفَّ

(. 679 –؟ . م/  59 –؟ . ھ(. )ئەبۇ زىياد) ئىبنى مۇغەففەل ئەلمۇزەنن  
 .ئاتىسىمۇ ساھابە. گە قاتناشقان ساھابىلەردىن«رىزۋان بەيئىنى »ھۇدەييىييەدىىك 

 خەلىپە ئۆمەر تەرىپىدىن دىن ئۆگىتىش ئۈچۈن بەشەگە ئەۋەتىلگەن ئون فەقىى
 .ساھابىنىڭ بىى

ُّ ) ئىبت  مۇفلىھ .156 ُد بُن ُمفلح الَمْقِدِش  ْيِن ُمَحمَّ  شەمسۇددىن(: َشْمُ  الدِّ
. م/  763 – 708. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)مۇھەممەد ئىبنى مۇفلىى ئەلمەقدىسن  

 تەيمىييەنىڭ ئىمام ئىبنى . ھەنبەلن  مەزھەب ئالىملىىدىن( 1362 – 1308
« ئەلئادابۇششەرئىييە»ۋە « ئەلفۇرۇ. »گىتلىىدىن بىىكۆزگە كۆرۈنگەن شا 

 .قاتارلى  ئەسەرلىى بار

 

 

ُّ ) ئىبت  ئابدۇلبەر .145 ىِس 
ُ
ْنَدل
َ
َمِريُّ األ ِّ النَّ َ ِد بِن َعْبِد الىى (: ُيْوُسُف بُن َعْبِد هللِا بِن ُمَحمَّ

يۈسۈف ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئىبنى ئابدۇلبەر ئەننەمرى  
ئەندەلۇسلۇق  (.1071 – 978. م/  463 – 368. ھ( )ئەبۇ ئۆمەر)ندەلۇسن  ئەلئە

 ساھەدەھەر . كاتتا مالىكن  فەقىى، مۇھەددى ، تارىخشۇناس بۈيۈك ئالىم
ئەدەبۇل »، «ئەتتەمھىد»، «ئەلئىستىيئاب فن  مەئرىفەتىل ئەسھاب»مەشھۇر 
 .قاتارلى  قىممەتلىك ئەسەرلىى بار «ئەلئىستىىكار»، «مۇجالەسە

َعْبىِس  ) ئىبت  ئەب  شەيبە .146
ْ
ِد ْبِن ِإْبَراِهيم ال ِ ْبُن ُمَحمَّ ئابدۇلالھ ئىبنى (: َعْبُد اەللَّ

اھىم ئەىى  شەيبە   – 776. م/  235 – 159. ھ(. )ئەبۇبەكرى)مۇھەممەد ئىبنى ئىىى
 15« )مۇسەننەفۇ ئىبنى ئەبن  شەيبە. »مەشھۇر مۇھەددى ، مۇفەسسى(. 850
سەلەف سالىھالرنىڭ سۆزلىى توپالنغان چوڭ  ناملى  ھەدى  ۋە( توم

 . ھەجىملىك كىتابنىڭ ۋە باشقا ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى 

ُّ ) ئىبت  ئەب  مۇلەيكە .147 ْيىِم   التَّ
َ
ىىِ  ُمَلْيَكة

َ
: رەھىمەھۇلالھ( َعْبُد هللِا بُن ُعَبْيِد هللِا اْبِن أ

بۇبەكرى، ئەبۇ ئە)ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئەبن  مۇلەيكە ئەتتەيمن  
، (. 735 – 661ياىك  656. م/  117 – 41ياىك  35. ھ(. )مۇھەممەد تابىئىى

 . تائىف شەھرىگە قازى بولغان زات. مۇھەددى ، مۇئەززىن

ُّ َمْواَلُهُم، الَبْغَداِديُّ ) ئىبت  ئەبىددۇنيا .148  ِ
ِد بِن ُعَبْيِد الُقَرشر ئابدۇلالھ  (:َعْبُد هللِا بُن ُمَحمَّ

/  281 – 208. ھ(. )ئىبنى ئەبىددۇنيا»ناىم (. ئەبۇبەكرى)د ئىبنى ئۇبەيد ئىبنى مۇھەممە
. باغدادلى  مۇھەددى ، تارىخشۇناس، پېداگوگ، ۋائىى . ئازادگەردە (.894 – 823. م
 .رىسالىالرىى يازغان قاتارلى  كۆ « مەكائىدۇششەيتان»، «ئەسسامت»

ئەلن  ئىبنى جەئد (: داديعىل  بن الَجْعد بن عبيد الَجْوَهري البغ) ئىبت  جەئد .149
. م/  230 – 133. ھ(. )ئەبۇلھەسەن)ئىبنى ئۇبەيد ئەلجەۋھەرى  ئەلباغدادي 

ئىمام بۇخارىينىڭ . تەبەىى تابىئىى مۇھەددى . ئازادگەردە(. 845 – 750
ئۇ رىۋايەت قىلغان ھەدىسلەرىى شاگىىى ئەبۇلقاسىم . ئۇستازلىىدىن بىى

 .نامىدا توپلىغان« ئدمۇسنەدۇ ئىبنىل جە»ئەلبەغەۋى  

ْيَن الَبرْصِيُّ ) نىئىبت  سرى  .150 ِ
ْ ُد بُن ِسى  ىن ئەلبەشى  مۇھەممەد ئىبنى سى (: ُمَحمَّ

. ھەزرىنى ئەنەسنىڭ ئازادگەردىىس (729 – 653. م/  110 – 32. ھ)(. ئەبۇبەكرى)
 .تەفسى، ھەدى ، فىقى ۋە چۈش تەبىىدە تونۇلغان زات. كاتتا تابىئىى 
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َمْرَقْنِديُّ ) سەمەرقەندبي ئەسئىمام ئەبۇَّلليس  .163 ِد بِن ِإْبَراِهْيَم السَّ الَفِقْيُه َنرْصُ بُن ُمَحمَّ
 ُّ  ِ
اھىم ئەسسەمەرقەندى  ئەلفەقىى(: الَحَنقى . ھ. )نەش ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئىىى
، دە  نام «زاھىد»، «ئىماممۇل ھۇدا»، «ئەلفەقىى( »985 –؟ . م/  375 –؟ 

نىڭ يئىمام ئەبۇ مەنسۇر ئەلماتۇرىدى. ئالغان سەمەرقەندلىك كاتتا ھەنەفن  ئالىم
 ،«ئۇيۇنۇل مەسائىل» ، «ئەننەۋازىل»ناملى  تەپسى، « بەھرۇل ئۇلۇم». شاگىىى 

شەرھۇل »، «ھۇل غافىلىى تەنيى»، «بۇستانۇل ئارىفىى »، «خازانەتۇل فىقى»
 . قاتارلى  ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى « فىقھىل ئەكبەر

ُّ ) ئىمام ئەبۇ ھەنىفە .164  ِ
اِبت الُكْوقى

َ
 النننعماُن ْبُن ث

َ
ُبو حنيفة

َ
نۇئمان ئىبنى (: اإلَماُم أ

مەشھۇر تۆت مەزھەبنىڭ ( 767 – 699. م/  150 – 80. ھ. )سابىت ئەلكۇفن  
ئىماىم »ڭ ئىماىم، مۇجتەھىد ئىمامالر ئىچىدە بىى بولغان ھەنەفن  مەزھىيىنى

باغدادتا قازىلى  مەنسىپىنى رەت . دە  تونۇلغان زات(« بۈيۈك ئىمام)ئەزەم 
زەھەرلىنىپ . قىلغانلىقى ئۈچۈن تۈرمىگە تاشالنغان ۋە تۈرمىدە ۋاپات بولغان

 .شەھىد قىلىنغان دېگەن قاراشمۇ بار

ُبو ُيوُس ) ئىمام ئەبۇ يۈسۈف .165
َ
ُّ اإلَماُم أ  ِ

ْنَصاِريُّ الُكْوقى
َ
يەئقۇب  (:ف َيْعُقوب ْبن ِإْبَراِهيم األ

اھىم ئەلئەنسارى  ئەلكۇفن   ( 798 – 731. م/  182 – 113. ھ. )ئىبنى ئىىى
ئىمام ئەبۇ ھەنىفەنىڭ شاگىىى ۋە ھەنەفن  . مۇھەددى  ۋە مۇجتەھىد فەقىى

ئۇنۋانىغا (« ازىباش ق)قازىلقۇزات »تۇنچى بولۇ  . مەزھىيىنىڭ ئىككىنچى ئىماىم
ىشكەن ناملى  كىتابىنى « ئەلخەراج»دۆلەت مالىيەسىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن . ئىر
 .يەنە فىقى ۋە ھەدى  ساھەسىدە باشقا ئەسەرلەرىى قالدۇرغان. يازغان

ِد بِن َعْبِد ) ئەلقەزۋىينتي  رافىئتي ئەر ئىمام ئەبۇلقاسىم  .166 َعْبُد الَكِرْيِم بُن ُمَحمَّ
 ُّ اِفِغ  ُّ الَكِرْيِم الرَّ ئابدۇلكەرىم ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلكەرىم ئىبنى (:  الَقْزِوْينىِ 

 – 1162. م/  623 – 557. ھ(. )ئەبۇلقاسىم)پەزل ئەررافىئن  ئەلقەزۋىينن  
. كاتتا شافىئن  فەقىى، مۇھەددى ، تارىخشۇناس، مۇفەسسى(. 1226

  الفقه: »ئەسەرلىى
  ذكر أهل العلم»، «المحرر قى

الفتح  »، «بقزوين التدوين قى
ى  ح الوجى    شر

ح مسند الشافغ  »، «العزيز قى  . ۋە باشقىالر « شر

ُّ الَمْرَوِزيُّ ) ئىمام ئەھمەد .167  ِ
ْيَباىى ِد بِن َحْنَبِل الشَّ ْحَمُد بُن ُمَحمَّ

َ
ئەھمەد ئىبنى (: اإلَماُم أ

 – 164. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)مۇھەممەد ئىبنى ھەنبەل ئەششەيبانن  ئەلمەرۋەزى  
. باغدادتا ياشا  ئۆتكەن بۈيۈك مۇھەددى ، فەقىى( 855 – 780. م/  241

 .مەشھۇر تۆت مەزھەبنىڭ بىى بولغان ھەنبەلن  مەزھىيىنىڭ ئىماىم

 

 

ُّ ) ئىبت  ئۆمەر .157  ِ
اِب الَعَدِويُّ الُقَرشر َخطَّ

ْ
ِ ْبُن ُعَمَر ْبِن ال : مارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ( َعْبُد اەللَّ

ئەبۇ )ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ئىبنى ئەلخەتتاب ئەلئەدەۋى  ئەلقۇرەشن  
فەقىى ساھابە، ( 694 – 610. م/  73. ھ – 10بۇرۇن . ھ(. )ئابدۇرراھمان

 خەندەك. راشىد خەلىپىلەرنىڭ ئىككىنچىىس ھەزرىنى ئۆمەرنىڭ ئوغىل
 .غازىتىدىن كېيىنىك غازاتالرغا قاتناشقان زات

ھ ئىبنى ۋەھب ئىبنى ئابدۇلال(: ُد هللِا بُن َوْهِب بِن ُمْسِلٍم الِفْهِريُّ َعبْ ) ئىبت  ۋەھب .158
(. 812 – 743. م/  197 – 125. ھ(. )ئەبۇ مۇھەممەد)ى  مۇسلىم ئەلفىھر

 ىى «ئەلمۇۋەتتا. »ئىمام مالىكنىڭ ئەڭ چوڭ شاگىىى . فەقىى، مۇھەددى 
نىڭ تارقاتقۇچىلىىدىن مەزھىيىمالىكن  . رىۋايەت قىلغان( مۇۋەتتا ئىبنى ۋەھب)

 .ئەسەرلىى بار قاتارلى « تەفسىۇل قۇرئان»، «ئەلجامىئن. »بىى

اھىم ئەلخەۋۋاس .159 َخواص) ئىرى 
ْ
د ْبن إسنننننننننننننننمننناعينننل ال ْحمنننَ

َ
اھىم (: ِإْبَراِهيم ْبن أ ئىىى

 – 800. م/  291 – 184. ھ(. )ئەبۇ ئىسنننننننھاق)ئىبنى ئەھمەد ئىبنى ئىسنننننننمائىل 
.  زامانىدىىك تەسنننننننەۋۋۇف پېشنننننننۋالىىدىن. ىئىانلى  مۇتەسنننننننەۋۋىف شنننننننائ(. 904
ھېكمەتلىك سننۆزلەر ۋە بەزى ئەسننەرلەرىى . باياۋانالرىى كەزگەن سننەيياھ -چۆل 

 .قالدۇرغان زاھىد

َبِريُّ ) ئىكرىمە .160 ْ َ ِ الىى ِد اەللَّ  ْبُن َعبنننْ
ُ
ة ِرمنننَ

ْ
.  ئىكرىمە ئىبنى ئنننابننندۇلالھ ئەلبەربەرى  (: ِعك

ھەزرىنى ئىبنى ئابباسننننننننننننننننىڭ . ىئىى كاتتا تاب( 723 – 642. م/  105 – 21. ھ)
، مۇفەسسى ۋە فەقىى زات  .ئازادگەردىىس ۋە شاگىىى

ُّ ) دانتي ئەدئىمام ئەبۇ ئەمر  .161 ُّ الُقْرُطنىِ  ىِس 
ُ
ْنَدل
َ
ُبو َعْمٍرو ُعْثَماُن بُن َسِعْيِد بِن ُعْثَماَن األ

َ
أ

  ِ
اىى ئەبۇ )ەددانن  ئوسمان ئىبنى سەئىد ئىبنى ئوسمان ئەلئەندەلۇسن  ئەلقۇرتۇبن  ئ(: الدَّ
. مەشھۇر قىائەت ئالىىم كلىقۇرتۇبە(. 1053 – 981. م/  444 – 371. ھ(. )ئەمر

 ۋە« ئەلئىشارە»، «جامىئۇل بايان»ئائىت  گەلمىىقىائەت ئ. مۇھەددى 
 .قاتارلى  كۆ  ئەسەرلەرىى يازغان« ئەتتەيسى»

ْشَعِث ال) ئىمام ئەبۇ داۋۇد .162
َ
ُبو َداُوَد ُسَلْيَماُن بُن األ

َ
ُّ أ  ِ

ِجْسَتاىى سۇاليمان ئىبنى (: سِّ
مەشھۇر ( 888 – 817. م/  275 – 202. ھ. )ئەلئەشئەس ئەسسىجىستانن  

تۆت »ئىچىدىىك ( ئالتە كىتاب« )كتب الستة»مەشھۇر . ھەدى  ئالىملىىدىن
دە  تونۇلغان « سۈنەنۇ ئەىى داۋۇد»ھەدى  كىتابلىىنىڭ بىى « سۈنەن

 ،(مۇرسەل ھەدىسلەر توپلىىم« )يلئەلمەراسى»نىڭ، يەنە «ئەسسۈنەن»
 .قاتارلى  ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى « ئەززۇھد»
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ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
 

 

َمْرَقْنِديُّ ) سەمەرقەندبي ئەسئىمام ئەبۇَّلليس  .163 ِد بِن ِإْبَراِهْيَم السَّ الَفِقْيُه َنرْصُ بُن ُمَحمَّ
 ُّ  ِ
اھىم ئەسسەمەرقەندى  ئەلفەقىى(: الَحَنقى . ھ. )نەش ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئىىى
، دە  نام «زاھىد»، «ئىماممۇل ھۇدا»، «ئەلفەقىى( »985 –؟ . م/  375 –؟ 

نىڭ يئىمام ئەبۇ مەنسۇر ئەلماتۇرىدى. ئالغان سەمەرقەندلىك كاتتا ھەنەفن  ئالىم
 ،«ئۇيۇنۇل مەسائىل» ، «ئەننەۋازىل»ناملى  تەپسى، « بەھرۇل ئۇلۇم». شاگىىى 

شەرھۇل »، «ھۇل غافىلىى تەنيى»، «بۇستانۇل ئارىفىى »، «خازانەتۇل فىقى»
 . قاتارلى  ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى « فىقھىل ئەكبەر

ُّ ) ئىمام ئەبۇ ھەنىفە .164  ِ
اِبت الُكْوقى

َ
 النننعماُن ْبُن ث

َ
ُبو حنيفة

َ
نۇئمان ئىبنى (: اإلَماُم أ

مەشھۇر تۆت مەزھەبنىڭ ( 767 – 699. م/  150 – 80. ھ. )سابىت ئەلكۇفن  
ئىماىم »ڭ ئىماىم، مۇجتەھىد ئىمامالر ئىچىدە بىى بولغان ھەنەفن  مەزھىيىنى

باغدادتا قازىلى  مەنسىپىنى رەت . دە  تونۇلغان زات(« بۈيۈك ئىمام)ئەزەم 
زەھەرلىنىپ . قىلغانلىقى ئۈچۈن تۈرمىگە تاشالنغان ۋە تۈرمىدە ۋاپات بولغان

 .شەھىد قىلىنغان دېگەن قاراشمۇ بار

ُبو ُيوُس ) ئىمام ئەبۇ يۈسۈف .165
َ
ُّ اإلَماُم أ  ِ

ْنَصاِريُّ الُكْوقى
َ
يەئقۇب  (:ف َيْعُقوب ْبن ِإْبَراِهيم األ

اھىم ئەلئەنسارى  ئەلكۇفن   ( 798 – 731. م/  182 – 113. ھ. )ئىبنى ئىىى
ئىمام ئەبۇ ھەنىفەنىڭ شاگىىى ۋە ھەنەفن  . مۇھەددى  ۋە مۇجتەھىد فەقىى

ئۇنۋانىغا (« ازىباش ق)قازىلقۇزات »تۇنچى بولۇ  . مەزھىيىنىڭ ئىككىنچى ئىماىم
ىشكەن ناملى  كىتابىنى « ئەلخەراج»دۆلەت مالىيەسىنى باشقۇرۇش ئۈچۈن . ئىر
 .يەنە فىقى ۋە ھەدى  ساھەسىدە باشقا ئەسەرلەرىى قالدۇرغان. يازغان

ِد بِن َعْبِد ) ئەلقەزۋىينتي  رافىئتي ئەر ئىمام ئەبۇلقاسىم  .166 َعْبُد الَكِرْيِم بُن ُمَحمَّ
 ُّ اِفِغ  ُّ الَكِرْيِم الرَّ ئابدۇلكەرىم ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلكەرىم ئىبنى (:  الَقْزِوْينىِ 

 – 1162. م/  623 – 557. ھ(. )ئەبۇلقاسىم)پەزل ئەررافىئن  ئەلقەزۋىينن  
. كاتتا شافىئن  فەقىى، مۇھەددى ، تارىخشۇناس، مۇفەسسى(. 1226

  الفقه: »ئەسەرلىى
  ذكر أهل العلم»، «المحرر قى

الفتح  »، «بقزوين التدوين قى
ى  ح الوجى    شر

ح مسند الشافغ  »، «العزيز قى  . ۋە باشقىالر « شر

ُّ الَمْرَوِزيُّ ) ئىمام ئەھمەد .167  ِ
ْيَباىى ِد بِن َحْنَبِل الشَّ ْحَمُد بُن ُمَحمَّ

َ
ئەھمەد ئىبنى (: اإلَماُم أ

 – 164. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)مۇھەممەد ئىبنى ھەنبەل ئەششەيبانن  ئەلمەرۋەزى  
. باغدادتا ياشا  ئۆتكەن بۈيۈك مۇھەددى ، فەقىى( 855 – 780. م/  241

 .مەشھۇر تۆت مەزھەبنىڭ بىى بولغان ھەنبەلن  مەزھىيىنىڭ ئىماىم
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قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

ُّ ) ئىمام بەيھەقتي  .168  ِ
ُّ الَبْيَهقى  ِ

ْوِجرديُّ الُخَراَساىى ِّ بِن ُمْوَش الُخرْسَ ىِ بِن َعىِل 
ْحَمُد بُن الُحَسى ْ

َ
( أ
 ئىبنى ھۈسەين ئىبنى ئەلن  ئىبنى مۇسا ئەلخۇشەۋ ئەھمەد : رەھىمەھۇلالھ

 – 994. م/  458 – 384. ھ)(. ئەبۇبەكرى)جىدى  ئەلخۇراسانن  ئەلبەيھەقن  
، «ئەسسۈنەنۇل كۇبرا»: ئەسەرلىى. كاتتا مۇھەددى ، شافىئن  فەقىى(. 1066

مەناقىبۇل »، «ئەلبەئسۇ ۋەننۇشۇر»، «مەئرىفەتۇسسۈنەن»، «شۇئەبۇل ئىمان»
 .ۋە باشقىالر  «مام شافىئن  ئى

ِة ْبِن َبْرِدْزَبهْ ) ئىمام بۇخاربي  .169 َ ُمِغى 
ْ
ُد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن ال  اإلَماُم ُمَحمَّ

ِ  الُبَخاِريُّ 
اھىم ئىبنى ئەلمۇغىە (: الُجْعقى مۇھەممەد ئىبنى ئىسمائىل ئىبنى ئىىى

ئەڭ  (870 – 810. م/  256 – 194. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئەلجۇئفن  ئەلبۇخارى  
، «ھەدى  ئىللەتلىىنىڭ دوختۇرى»ھەدى  ئىلمىدە . مەشھۇر ھەدى  ئالىىم

سەھىھۇل . »دە  نام ئالغان مۇھەددىسلەر سەردارى زات« مۇئمىنىى  لۇ ى  ئەمى»
ناىم بىلەن مەشھۇر ئەڭ ئىشەنچلىك سەھىى ھەدىسلەر توپلىىم « بۇخارى  

ئەتتارىخۇل » ،«ئەلئەدەبۇل مۇفرەد»ىقى ھەمدە نىڭ مۇئەلل«ئەلجامىئۇسسەھىى»
« خەلقۇ ئەفئالۇل ئىباد»، «ئەتتارىخۇل ئەۋسەت»، «ئەتتارىخۇسسەغى ،«كەبى

سەمەرقەندتە روزى ھېيت . قاتارلى  بىنەچچە كىتابمۇ قالدۇرغان «ئەلزۇئەفا»
 .ياشتا ۋاپات بولغان 62كېچىىس 

ْحَمُد بُن ُمَحمَّ ) ئىمام تەھاۋبي  .170
َ
يّ اإلَماُم أ ِ

نننننْ مرصن
ْ
َحاِويُّ ال  الطَّ

َ
اَلَمة ئەھمەد (: ِد بِن سننننننَ

  – 239. ھ(. )ئەبۇ جەئفەر)ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى سەالمە ئەلئەزدى  ئەلمىرسى  
مەشنننننننننننننننھۇر مۇھەددى  ۋە فەقىنننننننى، ئۆز زامنننننننانىننننننندىىك  (933 – 853. م/  321

بينان « )ئەقىندە تناھناۋىيە»مەشنننننننننننننننھۇر . ھەنەفن  مەزھەب پېشنننننننننننننننىۋالىىندىن بىى
شنننننننننننەرھۇ »، «شنننننننننننەرھۇ مەئانىل ئاسنننننننننننار»نىڭ ۋە ( دة أهل السننننننننننننة والجماعةعقي

، «ئەلمۇختەسنننننننننننننننەر»، «ئىختىالفۇل ئۆلىما»، (توم 15« )مۇشنننننننننننننننكىلىل ئاسننننننننننننننننار
 .قاتارلى  ھەدى  ۋە فىقى كىتابلىىنىڭ مۇئەللىقى « ئەھكامۇل قۇرئان»

ِ ) ئىمام تەبەربي  .171 َ ىى ُد بُن َجِرْيِر بِن َيِزْيَد الطَّ مۇھەممەد ئىبنى جەرىر ئىبنى (: يُّ اإلَماُم ُمَحمَّ
فەقىى،  (923 – 839. م/  310 – 224. ھ(. )ئەبۇ جەئفەر)يەزىد ئەتتەبەرى  

 30داڭلى  ئەسەرلىى . مۇھەددى ، تارىخشۇناس، مۇجتەھىد ۋە كاتتا مۇفەسسى
« ئەخبارۇررۇسۇل ۋەلمۇلۇك»تومدا  11، (تەفسىى تەبەرى  « )جامىئۇل بايان»تومدا 

 .ۋە باشقىالر «تەھزىبۇل ئاسار»، «ئىختىالفۇل فۇقاھا»، (ەبەرى  تارىخۇ ت)

 

 

ُّ ) ئىمام تەبەرانتي  .172  ِ
اىى َ َ ىى ْحَمَد الطَّ

َ
ْيَماُن بُن أ

َ
ل ْيِن سنننننننننننننُ َهاُب الدِّ شنننننننننننننىھابۇددىن (: اإلَماُم شنننننننننننننِ

  – 821. م/  360 – 260. ھ(. )ئەبۇلقاسننننننىم)سننننننۇاليمان ئىبنى ئەھمەد ئەتتەبەرانن  
ۋە « ئەلمۇئجەمۇل ئەۋسننەت»، «ئەلمۇئجەمۇل كەبى»ئاتاقلى  مۇھەددى ، ( 918

 قاتارلى  ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى « ئەلمۇئجەمۇسسەغى»

بي  .173
ِمِذيّ ) ئىمام ترىمرى  ْ ُد بُن ِعيىَس الىىِّ ى  (: اإلَماُم ُمَحمَّ مۇھەممەد ئىبنى ئىيسا ئەتتىمىى

 .ىدىنئاتاقلى  ھەدى  ئىماملى ( 892 – 824. م/  279 – 209. ھ(. )ئەبۇ ئىيسا)
نىڭ بىى (ئالتە كىتاب« )كتب الستة. »ئۆزبېكىستاننىڭ تىمىى شەھرىدە توغۇلغان

 «ئەششەمائىلۇ مۇھەممەدىييە»يەنە . ىى توپلىغان«ئەلجامىئۇل كەبى»بولغان 
ى  »  .قاتارلى  ھەدى  كىتابلىىنىڭ مۇئەللىقى « ئىلەلۇتتىمىى

ِد بِن ) ئىمام خەتتابتي  .174 ُّ اإلمام َحْمُد بُن ُمَحمَّ ُّ الُبْسنىِ  اىىِ 
ھەمد ئىبنى (: ِإْبَراِهْيَم الَخطَّ

ئافغانىستاندا  (998 – 931. م/  388 – 319. ھ). مۇھەممەد ئەلخەتتابن  ئەلبۇستن  
« مەئالىمۇسسۈنەن. »تۇغۇلغان، كاتتا فەقىى، مۇھەددى  ۋە لۇغەتشۇناس

، (ىھسەھىھۇل بۇخارى  شەر « )ئەئالمۇسسۈنەن»، (سۈنەنۇ ئەىى داۋۇد شەرىھ)
َ »، «غەرىبۇل ھەدى »   ُح شر

َ
 .قاتارلى  كۆپلىگەن ئەسەرلىى بار «ةسنَ الُح  اءِ سمَ األ

ُّ ) قۇتنتي ائىمام دار  .175 ْطنىِ 
اَرقُ ْحَمَد الدَّ

َ
ُّ بُن ُعَمَر بِن أ ئەىل ئىبنى ئۆمەر (: اإلَماُم َعىِل 

ئاتاقلى   (995 – 918. م/  385 – 306. ھ(. )ئەبۇلھەسەن)قۇتنن  ئەلباغدادى  دارا
ئەلئىلزامات »ھەدى  ئىلىملىىدە . ەدىسشۇناس، قىائەتشۇناس، شافىئن  فەقىىھ

قاتارلى   «ئەلمۇئتەلەف»، «قۇتنن  ئىلەلۇددارا» ،«قۇتنن  سۈنەنۇددارا» ،«ۋەتتەتەببۇ
 .كۆ  ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى 

ُّ ا) ئىمام دارىمتي  .176  ِ
ِجْسَتاىى ُّ السِّ اِرىِم 

َمْرَقْنِديُّ اإلَماُم ُعْثَماُن بُن َسِعْيِد الدَّ ئوسمان (: لسَّ
. ھ(. )ئەبۇ سەئىد)ئىبنى سەئىد ئەددارىمن  ئەسسىجىستانن  ئەسسەمەرقەندى  

. سەمەرقەندلىك مەشھۇر ھەدى  ئالىملىىدىن( 894 – 815. م/  280 – 200
ھەدى  « تۆت سۈنەن»ئىچىدىىك ( ئالتە كىتاب« )كتب الستة»مەشھۇر 

بەزىلەر (« )ئىسىم مۇسنەدۇددارىمن  ) سۈنەنۇددارىمن  »كىتابلىىنىڭ بىى 
نىڭ ( ىى قويىدۇ«ئەلمۇۋەتتا»ىى ياىك «سۈنەىى ئىبنى ماجە»ئۇنىڭ ئورنىغا 

 .مۇئەللىقى 
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ُّ ) ئىمام تەبەرانتي  .172  ِ
اىى َ َ ىى ْحَمَد الطَّ

َ
ْيَماُن بُن أ

َ
ل ْيِن سنننننننننننننُ َهاُب الدِّ شنننننننننننننىھابۇددىن (: اإلَماُم شنننننننننننننِ

  – 821. م/  360 – 260. ھ(. )ئەبۇلقاسننننننىم)سننننننۇاليمان ئىبنى ئەھمەد ئەتتەبەرانن  
ۋە « ئەلمۇئجەمۇل ئەۋسننەت»، «ئەلمۇئجەمۇل كەبى»ئاتاقلى  مۇھەددى ، ( 918

 قاتارلى  ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى « ئەلمۇئجەمۇسسەغى»

بي  .173
ِمِذيّ ) ئىمام ترىمرى  ْ ُد بُن ِعيىَس الىىِّ ى  (: اإلَماُم ُمَحمَّ مۇھەممەد ئىبنى ئىيسا ئەتتىمىى

 .ىدىنئاتاقلى  ھەدى  ئىماملى ( 892 – 824. م/  279 – 209. ھ(. )ئەبۇ ئىيسا)
نىڭ بىى (ئالتە كىتاب« )كتب الستة. »ئۆزبېكىستاننىڭ تىمىى شەھرىدە توغۇلغان

 «ئەششەمائىلۇ مۇھەممەدىييە»يەنە . ىى توپلىغان«ئەلجامىئۇل كەبى»بولغان 
ى  »  .قاتارلى  ھەدى  كىتابلىىنىڭ مۇئەللىقى « ئىلەلۇتتىمىى

ِد بِن ) ئىمام خەتتابتي  .174 ُّ اإلمام َحْمُد بُن ُمَحمَّ ُّ الُبْسنىِ  اىىِ 
ھەمد ئىبنى (: ِإْبَراِهْيَم الَخطَّ

ئافغانىستاندا  (998 – 931. م/  388 – 319. ھ). مۇھەممەد ئەلخەتتابن  ئەلبۇستن  
« مەئالىمۇسسۈنەن. »تۇغۇلغان، كاتتا فەقىى، مۇھەددى  ۋە لۇغەتشۇناس

، (ىھسەھىھۇل بۇخارى  شەر « )ئەئالمۇسسۈنەن»، (سۈنەنۇ ئەىى داۋۇد شەرىھ)
َ »، «غەرىبۇل ھەدى »   ُح شر

َ
 .قاتارلى  كۆپلىگەن ئەسەرلىى بار «ةسنَ الُح  اءِ سمَ األ

ُّ ) قۇتنتي ائىمام دار  .175 ْطنىِ 
اَرقُ ْحَمَد الدَّ

َ
ُّ بُن ُعَمَر بِن أ ئەىل ئىبنى ئۆمەر (: اإلَماُم َعىِل 

ئاتاقلى   (995 – 918. م/  385 – 306. ھ(. )ئەبۇلھەسەن)قۇتنن  ئەلباغدادى  دارا
ئەلئىلزامات »ھەدى  ئىلىملىىدە . ەدىسشۇناس، قىائەتشۇناس، شافىئن  فەقىىھ

قاتارلى   «ئەلمۇئتەلەف»، «قۇتنن  ئىلەلۇددارا» ،«قۇتنن  سۈنەنۇددارا» ،«ۋەتتەتەببۇ
 .كۆ  ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىقى 

ُّ ا) ئىمام دارىمتي  .176  ِ
ِجْسَتاىى ُّ السِّ اِرىِم 

َمْرَقْنِديُّ اإلَماُم ُعْثَماُن بُن َسِعْيِد الدَّ ئوسمان (: لسَّ
. ھ(. )ئەبۇ سەئىد)ئىبنى سەئىد ئەددارىمن  ئەسسىجىستانن  ئەسسەمەرقەندى  

. سەمەرقەندلىك مەشھۇر ھەدى  ئالىملىىدىن( 894 – 815. م/  280 – 200
ھەدى  « تۆت سۈنەن»ئىچىدىىك ( ئالتە كىتاب« )كتب الستة»مەشھۇر 

بەزىلەر (« )ئىسىم مۇسنەدۇددارىمن  ) سۈنەنۇددارىمن  »كىتابلىىنىڭ بىى 
نىڭ ( ىى قويىدۇ«ئەلمۇۋەتتا»ىى ياىك «سۈنەىى ئىبنى ماجە»ئۇنىڭ ئورنىغا 

 .مۇئەللىقى 



218

قارىيالرنىڭ ئەدەب - قائىدىلىرى
 

 

ْهِريُّ )زۇھربي  .177 اب الزُّ هننننَ د اەللَّ بن شنننننننننننننننِ د بن ُمسنننننننننننننننلم ْبن عبينننند اەللَّ بن َعبننننْ (:  ُمَحمننننَّ
نى شنننننننننننننننىھنناب مۇھەممەد ئىبنى مۇسنننننننننننننننلىم ئىبنى ئۇبەيندۇلالھ ئىبنى ئنابندۇلالھ ئىب

، ( 742 – 671. م/  124 – 51. ھ(. )ئەبننننننننۇبەكننننننننرى)ئەززۇھننننننننرى   تننننننننابىننننننننئىى
 ھەدىسلەرىى ئۇمەۋىيلەر خەلىپىىس ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنىڭ ئەمرى بىلەن

 .دەپمۇ تونۇلغان كاتتا زات« ئىبنى شىھاب. »رەسمن  توپلىغان ئالىم ۋە فەقىى

ْيِن ُمَح )ئىمننام زەھەبتي  .178 ْمُ  الننندِّ اُم شنننننننننننننننَ اَز اإلمنننَ اْيمنننَ اَن بِن قنننَ َد بِن ُعْثمنننَ ْحمنننَ
َ
ُد بُن أ منننَّ

َهنىِ  
َ
شننننننننننەمسننننننننننۇددىن مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد ئىبنى ئوسننننننننننمان ئىبنى قايماز (: الذ

دىمەشننىقتە ( 1348 – 1274. م/  748 – 673. ھ(. )ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئەززەھەبن  
ھەدى ،  .تارىخچى ئالىم ھەدىسنشنۇناس،ئاتاقلى  . تۇغۇلغان تۈركمەن، زەرگەر زات
تارىخۇل »، (توم 25« )سننىيەرۇ ئەئالمىى نۇبەال»تارىخ، تەرجىمىھال سنناھەلىىدە 

يىل  - 622. م /- 700رەسنننۇلۇلالھ ھىجرەت قىلغان تارىختىى ھىجرىيە « )ئىسنننالم
انۇل »، (توم 52يىلغىچە بولغنننننان تنننننارىخ،  - 1300/1301 – ئىيۇنننننندىن – 22 ى مىى 

. قىممەتلىك ئەسننننننەرلەرىى يازغان رلى قاتا «تەلخىسننننننۇل مۇسننننننتەدرەك»، «ئىئتىدال
 .  ناىم تارىخ بەتلىىگە ئالتۇن ھەل بىلەن نەقىشلەنگەن مەشھۇر ئالىم

ِي ) ئىمام سۇيۇتتي  .179 ِد بِن الُخَضى  ىىِ  َبْكٍر بُن ُمَحمَّ
َ
ْحَمِن بُن أ جالل الدين َعْبُد الرَّ

ُيوط   ىبنى ئىبنى ئەبۇبەكرى ئ جااللۇددىن ئابدۇراھمان: رەھىمەھۇلالھ( السُّ
. م/  911 – 849. ھ(. )ئەبۇلفەزل)مۇھەممەد ئەلخۇزەيرى  ئەسسۇيۇتن  

شافىئن  . ئانىىس تۈرك، مىسىلى  ئېنسىكلوپېدىك ئالىم(. 1505 – 1445
ئەلئىتقان قى ». فەقىى، مۇھەددى ، مۇفەسسى، تارىخشۇناس ۋە تىلشۇناس

تارىخۇل »، «ىئەلئەشباھۇ ۋەننەزائ»، «اللەينتەفسىۇل جە»، «ئۇلۇمىلقۇرئان
قاتارلى  چوڭ ۋە ، «ئەددۈررۇل مەنسۇر« »ئەلجامىئۇسسەغى»، «خۇلەفا

 .كىچىك ئەسەرلىى ئالتە يۈز پارچىغا ي تىدۇ

ُّ ) ئىمام نەسائتي  .180  ِ
َساىى ْحَمُد بُن ُشَعْيِب بِن َعىِل   النَّ

َ
ئەھمەد ئىبنى : رەھىمەھۇلالھ( أ

 – 830. م/  303 – 215. ھ(. )انئەبۇ ئابدۇرراھم)شۇئەيب ئىبنى سىنان ئەننەسائن  
. قازى، مەشھۇر مۇھەددى . تۈركمەنىستاننىڭ نەسا شەھرىدە توغۇلغان(. 915

ھەدى  كىتابلىىنىڭ  «تۆت سۈنەن»ئىچىدىىك ( ئالتە كىتاب) «كتب الستة»مەشھۇر 
نىڭ، («ئەسسۈنەنۇسسۇغرا) ئەلمۇجتەبا»دە  تونۇلغان « سۈنەنۇ نەسائن  »بىى 
زەئىف ۋە رىۋايىنى قوبۇل )ئەززۇئەفا ۋەلمەتروكون »، «ل كۇبرائەسسۈنەنۇ »يەنە 

 .مۇئەللىقى  قاتارلى  ئەسەرلەرنىڭ« تەفسى» ،(«قىلىنمايدىغان راۋىيالر
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ُّ ) ئىمام شافىئتي  .181 اِفِغ  ُد ْبُن ِإْدِريَ  الشَّ مۇھەممەد ئىبنى ئىدرى  ئىبنى (: اإلَماُم ُمَحمَّ
/  204. ھ –، غەززە 767. م/  150. ھ) (.ئەبۇ ئابدۇلالھ)ئەلئابباس ئەششافىئن  

مەشھۇر تۆت مەزھەبنىڭ بىى بولغان شافىئن  مەزھىيىنىڭ  (، مىسى820. م
، «ئەھكامۇل قۇرئان»، «ئەررىسالە»، «ئەلئۇم. »بۈيۈك مۇجتەھىد ئالىم. ئىماىم

 .قاتارلى  ئەسەرلىى بار« ئىختىالفۇل ھەدى »، «جىمائۇل ئىلىم»

ُّ اإل ) ئەلغەززالتي ئىمام  .182 اىِل 
ٍد الَغزَّ ِد بِن ُمَحمَّ ُد بُن ُمَحمَّ  اإِلْساَلم ُمَحمَّ

ُ
ة (: َماُم حجَّ

. ھ(. )ئەبۇ ھامىد) ىبنى مۇھەممەد ئىبنى مۇھەممەد ئەلغەززالن  مۇھەممەد ئ
 ف،ىھۆججەتۇل ئىسالم، مۇتەسەۋۋ  (1111 – 1058. م/  505 – 450

 ەرگەن تەنقىدى  ئەشئەرى  كەالمشۇناس، شافىئن  فەقىى، پەيالسۇپالرغا ب
 ،«إحياء علوم الدين»ئەسەرلىىدىن . باھالىى بىلەن داڭ  قازانغان ئالىم

  االعتقاد»، «المستصقى من علم األصول»
معيار »، «تهافت الفالسفة»، «االقتصاد قى

 .قاتارلىقالر مەشھۇردۇر «كيمياء السعادة»، «العلم

ْيِن ُمَحمَّ ) ئىمام قۇرتۇبتي  .183 ُّ اإلَماُم َشْمُ  الدِّ  الُقْرُطنىِ 
ْنَصاِريُّ

َ
ْحَمَد األ

َ
(: ُد بُن أ

(. ئەبۇ ئابدۇلالھ)شەمسۇددىن مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد ئەلئەنسارى  ئەلقۇرتۇبن  
ئاتاقلى  مۇفەسسى ۋە ھەدىسشۇناس، ( 1273 – 1204. م/  671 – 600. ھ)

ناملى  تەفسىى « تەفسىى قۇرتۇبن  »ئەسەرلىىدىن . مالىكن  مەزھەب فەقىب
 .مەشھۇردۇر

ُد بُن عبد الواحد بِن عبد الحميد ) ئىمام كامال ئىبت  ھۇمام .184 كماُل الدين ُمَحمَّ
  ِ
 كامالۇددىن مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلۋاھىد ئىبنى (: الِسيواِش القاهرى الَحَنقى

. م/  861 – 790. ھ(. )ئىبنۇل ھۇمام)ئابدۇلھەمىد ئەسسىيۋاسن  ئەلقاھىى  
. ەفن  فەقىى، مۇھەددى ، كاالمشۇناس، مۇفەسسىكاتتا ھەن(. 1457 – 1388

، «ئەلمۇسايەرە قى ئۇسۇلىددىن« »فەتھۇل قەدىيى شەرھۇل ھىدايە: »ئەسەرلىى
 .قاتارلىقالر« ئەتتەھرىر»

ّ ) ئىمام مالىك .185  ِ
َدىى منَ

ْ
مالىك ئىبنى (: اإلَماُم َمالك بن أن  بن َمالك األصنننننننننننننننبچ  ال

  – 93. ھ(. )ئەبۇ ئننابنندۇلالھ)ن  ئەنەس ئىبنى مننالىننك ئەلئەسنننننننننننننننبەھن  ئەلمەدەن
دە ياشنننننا  ئۆتكەن بۈيۈك مۇھەددى ، تەبەىى ىمەدىن( 795 – 712. م/  179

.  مەشنننننننننننننننھۇر تۆت مەزھەبنىڭ بىى بولغان مالىكن  مەزھىيىنىڭ ئىماىم. تابىئىى 
 .ئاتلى  مەشھۇر ھەدى  كىتاىى باردۇر« ئەلمۇۋەتتا»
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ُد بنُ ) ئىمام مۇھەممەد ئىبت  ئەلھەسننننننننننننەن .186 ُّ  ُمَحمَّ  ِ
ْيَباىى ْرَقٍد الشننننننننننننننَّ

َ
ِن بِن ف الَحسننننننننننننننَ

 ُّ  ِ
ئەبۇ )مۇھەممەد ئىبنى ئەلھەسەن ئىبنى فەرقەد ئەششەيبانن  ئەلكۇفن  (: الُكْوقى

ئىاق فەقىه ۋە تارىختىىك ئەڭ ( 805 – 749. م/  189 – 131. ھ(. )ئابدۇلالھ
ھەنەفن  مەزھەبنىنننننڭ ئۈچىنچى ئىمننننناىم ۋە . بۈيۈك فىقىھشننننننننننننننۇنننننناسننننننننننننننالرنىنننننڭ بىى

 رقاتقۇچىىس، ئىمام ئەبۇ ھەنىفە، ئىمام مالىك، ئىمام ئەبۇ يۈسۈف ۋە ئىمامتا
مۇھەددى ، . ئىمام شنننننننننافىئىينىڭ ئۇسنننننننننتازى. ئەۋزائن  قاتارلى  زاتالرنىڭ شننننننننناگىىى 

، «ئەلمەبسننۇت»ئەسننەرلىىدىن . زاكاۋەتتە، فاسنناھەتتە مىسننلىسننىى زات. تىلشننۇناس، قازى
، «ئەلجننننامىئۇلكەبى» ،«سننننننننننننسننننننننننننەغىئەلجننننامىئۇ »، «ئەززىيننننادات»، «ئەسننننننننننننسننننننننننننىيەر»
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ُّ ) ئىمام مەرغىنانتي  .187  ِ
ُّ الَحَنقى  ِ

ِ  الَمْرِغْيَناىى
ىىِ  َبْكٍر بِن َعْبِد الَجِلْيِل الَفرَغاىى

َ
ُّ بُن أ (: َعىِل 

ەلمەرغىنانن  بۇرھانۇددىن ئەلن  ئىبنى ئەبۇبەكرى ئىبنى ئابدۇلجەلىل ئەلفەرغانن  ئ
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 .ەسەرلىى بارقاتارلى  ئ «كىفايەتۇل مۇنتەھن  »

ْيَساُبْوِريُّ ) ئىمام مۇسلىم .188 يُّ النَّ ِ
ْ اِج بِن ُمْسِلٍم الُقَشى  مۇسلىم (: اإلَماُم ُمْسِلٌم بُن الَحجَّ
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 تارىچى »، «ىۇل قۇرئانتەفس»نىڭ ۋە «ئەسسۈنەن»دە  تونۇلغان « ماجە
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ّ ) ئىمران ئىبت  ھۇساين .190 ُخَزاِع 
ْ
ىٍ ال

ئىمران : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما( ِعْمَراُن ْبُن ُحَصى ْ
( 674 –؟ .م/  53 –؟ .ھ(. )ئەبۇ نۇجەيد)ئىبنى ھۇساين ئىبنى ئۇبەيد ئەلخۇزائن  
ئاتىىس بىلەن  .زاتالرغا قاتناشقان ساھابەپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن غا

خەلىپە . دۇئاش ئىجابەت بولىدىغان پەزىلەتلىك زات. بىللە مۇسۇلمان بولغان
 .ئۆمەر ئۇىى بەشە ئاھالىسىگە دىن ئۆگىتىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن

يُّ ) يەزىد رەقاشتي  .191 َبرْصِ
ْ
ُّ ال  ِ

َقاشر َباَن الرَّ
َ
ئەبان  يەزىد ئىبنى : رەھىمەھۇلالھ( َيِزيُد ْبُن أ
كىچىك (. 737 –؟ .م/  119 –؟ .ھ(. )ئەبۇ ئەمر)ئەررەقاشن  ئەلبەشى  

ساھابە ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ، تابىئىى . ئىبادەتگۇي زاھىد. تابىئىنالردىن
مۇھەددىسلەرنىڭ  ،لېكىى . ھەدى  رىۋايەت قىلغان ھەسەن ئەلبەشىيلەردىن

، دە  قار   . الغاننەزىرىدە ھەدى  رىۋايىتىدە ئاجىى كىىسر

َمِويُّ ) يەزىد ئىبت  ئەب  سۇفيان .192
ُ
ىىِ  ُسْفَياَن األ

َ
يەزىد : رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ( َيِزيُد ْبُن أ

. ھ –؟ .ھ(. )ئەبۇ خالىد)ئىبنى ھەرب ئەلئۇمەۋى  ( ئەىى سۇفيان)ئىبنى سەخر 
ىندىىسر ( 639 –؟ .م/  18 پەيغەمبەر . مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىر

 .ەلىپىلىى دەۋرىدە ئەمەل تۇتقان قوماندان ساھابەئەلەيھىسساالم ۋە خ

  ) يەئقۇب ئىبت  يۈسۈف ئىبت  زىياد .193
ُّ الكوقى  ِّ نى

(: َيْعُقْوُب بُن ُيْوُسَف بن ِزَياٍد الضَّ
ھىجرىيە (. ئەبۇ ئىسھاق)يەئقۇب ئىبنى يۈسۈف ئىبنى زىياد ئەددەببن  ئەلكۇفن  

ئۇ ئەبۇ زەكەرىيا يەھيا ئىبنى . ىدئەسىدە ياشىغان ئىبادەتگۇي زاھ - 9مىالدىيە /  3
، ئەبۇ جۇنادە قاتارلى  زەئىپ راۋىيالردىن ھەدى  رىۋايەت  يەھيا ئەسلەمن 

 .قىلغان
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ئىمام يەھيا ئىبنى شەرەف نەۋەۋىي
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ُ
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 .قىلغان

 
 






