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ر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا بۇ كىتابتا ئۇچرايدىغان بى
  قىسقىچه چۈشهنچه

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

بىــر ـ بىــرىگه ئىزچىــل    (ســهنهدى مۇتتهســىل  ،ـ بىرىنچىــدىن   ســهھىه
 كىۋەسـهللهمدىن تـا   بولغان، يهنـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ) تۇتاشقان

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

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

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

ىگه تهســىر يهتكۈزىــدىغان ھهدىســنىڭ ســهھىهلىك ،بهشــىنچىدىن ؛بولمىغــان
ھهدىس ) يهنى مهزكۇر بهش شهرت تېپىلغان(بولمىغان ) قۇسۇر(بىرەر ئىللهت 

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

بىـر ئـاز    “ىلىيىتىپىششىق يـاد ئـېلىش قـاب   ”ئۈچىنچى شهرت ھېسابالنغان 
» ھهســهن«تــۆۋەن بولغــان راۋىــي تهرىپىــدىن رىــۋايهت قىلىنغــان ھهدىــس       

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

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

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

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

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

ر زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى بىــرەر راۋىينىــڭ يــاكى بىــ
ئهگىشـىپ پهرقلىـق    غااليىـق بولماسـلىقى   تولـۇق  قانچه راۋىينىـڭ شـهرتكه  

بـــۇ تــۈردىكى ھهدىـــس ئىنتــايىن زەئىـــپ بولمىســا، بىـــر قىســـىم    ( بولىــدۇ 
. ئالىمالرنىــڭ قارىشــىچه، مهلــۇم شــهرت ئاســتىدا ئهمهل قىلىشــقا بولىــدۇ      

دېــگهن تېمىغــا  »ھهدىــس ھهققىــدە قىســقىچه چۈشــهنچه«تهپســىالتى ئۈچــۈن 
  ).ت قىلىڭمۇراجىئه

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

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

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

ــانلىقىنى كۆرســـىتىدۇ ھهدىـــس تهتقىقـــات بىـــراق . كاپالهتلىـــك قىاللمىغـ
» بــۇ ھهدىســنىڭ ســهنهدى ســهھىه«: بىــرەر ھهدىسشــۇناس تونۇلغــانئىلمىــدە 
هممـا مۇنـداق دېيىشـىنىڭ ئىللىتىنـى بايـان قىلمىغـان بولسـا، بـۇ         دېگهن، ئ

  . ھالدا مهزكۇر ھهدىسنىڭ تېكىستىمۇ سهھىه بولغان بولىدۇ
ـ سهنهدى سهھىه ھهدىسنىڭ سهنهدىنىڭ شهرتلىرىگه   سهنهدى ھهسهن

توشمايدىغان، پهقهت ھهسهن ھهدىسنىڭ سهنهدىنىڭ شهرتلىرىگه توشـىدىغان  
  . ېيىلىدۇد» سهنهدى ھهسهن«ھهدىس 

ەئىپلىكىگه سهۋەب بولىـدىغان  زـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە   سهنهدى زەئىپ
  . دېيىلىدۇ» سهنهدى زەئىپ«بىرەر ئىللهت تېپىلسا، مهزكۇر ھهدىس 
ـ ھهدىسـنىڭ سـهنهدىدە زەئىـپلىكىگه      سـهنهدى ئىنتـايىن زەئىـپ   

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

ئـارىلىقتىكى پۈتـۈن   بولغـان  ئارىلىقتىكى پۈتۈن سهنهد ۋەيـاكى تـابىئىنگىچه   
 .دېيىلىـدۇ » مـۇئهللهق «پ رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـس    لىـ سهنهد كۆتۈرۈۋېتى

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

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

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

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

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

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

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

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

هدىـس  بـۇ تـۈردىكى ھ  ( دېيىلىـدۇ » مـۇنقهتىئ «چۈشۈپ قالسا، مۇنـداق ھهدىـس   
   ).زەئىپ ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

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

بىرەر راۋىي  بايقالغانئېيتقانلىقى  ـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە يالغان  مهترۇك
بــۇ تــۈردىكى ھهدىســكه ( دېيىلىــدۇ» مهتــرۇك«بولــۇپ قالســا، مۇنــداق ھهدىــس 

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

ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه ھهدىسـى زەئىـپ     . يىلىـدۇ دې» مـۇنكهر «مۇنداق ھهدىس 
بىرىنىڭ رىۋايىتى ئىشهنچلىك بىرىنىـڭ رىـۋايىتىگه زىـت بولـۇپ قالسـىمۇ،      

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

ــۋايهت        مۇزتهرىــب ــدىن پهرقلىــق بىرقــانچه شــهكىلدە رى ـ بىــر ـ بىرى
ىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــهكلى تهڭلىشــىپ      قىلىنغــان، ئهممــا دەر 

ــان، قايسىســىنىڭ         ــت بولغ ــرىگه زى ــر ـ بى ــۇنى بى ــېكىن مهزم ــدىغان، ل قالى
قايسىســـىدىن كۈچلـــۈك ئىكهنلىكىنـــى ئـــايرىغىلى بولمايـــدىغان ھهدىـــس  

بۇ تۈردىكى ھهدىسنى تهكشۈرۈپ، بىر رىۋايهتنىڭ يهنه (دېيىلىدۇ » مۇزتهرىب«
ــاكى ســاغالم ئى  ــدىن كۈچلــۈك ي ــدۇ،  بىرى كهنلىكــى بىلىنســه ئهمهل قىلىنى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تۈردىكى رىۋايهتلهر ھهدىسلهرگه باھا بېرىش قائىدىسى بويىچه سهھىه، زەئىپ، 
  ).مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ

هدى مهرفـۇئ يـاكى مهۋقـۇف ھـالهتته تۇتاشـقان ھهدىـس       ـ سـهن   مۇتتهسىل
ــۇ تــۈردىكى ھهدىســمۇ ھهدىســلهرگه باھــا بېــرىش   ( دېيىلىــدۇ» مۇتتهســىل« ب

  ).قائىدىسى بويىچه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ
يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان مهزمــۇنالر ھهدىــس ئىلمىــگه مۇناســىۋەتلىك      

بىــــز پهقهت . ســــىي قىســــمىنى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالىــــدۇســــاھهلهرنىڭ ئاسا
ئوقۇرمهنلىرىمىزنىـــڭ بىلىشىۋېلىشـــىغا تېگىشـــلىك مـــۇھىم مهســـىله ۋە 

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

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

  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز
  ـ يىل 2009  
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  ھمان، ۋاقىئه ۋە ھهدىد سۈرىلىرىەتۇر، نهجم، قهمهر، ر

النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه   ْبنِ َصْعَصَعةَ ـ رضى اهللا عنهما ـ قَالَ قَالَ   َعْن َماِلِكـ   7236
فَُرِفَع يل الَْبْيُت الَْمْعُموُر فََسأَلُْت جِْبرِيلَ فقال هذا الَْبْيُت الَْمْعُموُر ُيَصلِّي فيـه  : َعلَْيِه َوَسلََّم

 .ُعوُدوا إِلَْيِه آِخَر َما َعلَْيهِْمإِذَا َخَرُجوا لَْم َي، كُلَّ َيْومٍ َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك
ــى س  7236 ــك ئىبنـ ــ مالىـ ــهئهــ ــۋايهت   هئسـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ،قىلىدۇكى

: جىبرىئىلدىن سورىسـام، ئـۇ   ،ماڭا بهيتۇلمهئمۇر كۆرسىتىلىۋىدى«
پهرىشـته نامـاز ئوقۇيـدۇ،     مىـڭ  70بۇ بهيتۇلمهئمۇردۇر، ئۇنىڭدا ھهر كۈنى 

چىقىپ كهتكىنى قايتا كىرمهيـدۇ، ھهر بىرىنىـڭ   ) بىر قېتىم كىرىپ(
   .»، ـ دېدىىڭغا كىرىشى ئاخىرقى قېتىم بولۇپ قالىدۇنئۇ

  )3207 :بۇخارى(

إذا دخل الرَُّجلُ الَْجنَّةَ َسأَلَ عن أََبَوْيـِه َوَزْوَجِتـِه   : ـ َعنِ ابن َعبَّاسٍ رفعه  7237
فيقول يا َربِّ قد َعِملُْت يل َولَُهـْم فَُيـْؤَمُر   َدَرَجَتَك وَعَملََك فَُيقَالُ إِنَُّهْم مل َيْبلُُغوا  َوَولَِدِه

  .إىل آِخرِ اآلَيِة) َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن(بإِلْحاِقهِْم به وقرأ بن َعبَّاسٍ 
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر ئهنهۇمـا  ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ    ـ 7237

  :مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ نىڭئهلهيهى ۋەسهللهم
ئانىسى، ئايـالى ۋە پهرزەنتلىرىنـى    ـ كىشى جهننهتكه كىرگهندە ئاتا«

ــا   ــدۇ، ئۇنىڭغـ ــته قىلىـ ــۋەڭگه   : سۈرۈشـ ــېنىڭ ئهمهل ۋە مهرتىـ ــۇالر سـ ئـ
ىمنى ھهم ئـۆزەم  مهن ئهمهللىر! ئى رەببىم: ئۇ ،دېيىلگهندەـ يېتهلمىدى،  

 .دەپ ئىلتىجــا قىلىــپ تۇرىۋالىــدۇـ ئۈچــۈن ھهم ئــۇالر ئۈچــۈن قىلغــان،   
ــلهن  ــۇنىڭ بىـ ــڭ ھهممى هللا ا ،شـ ــاال ئۇالرنىـ ــىتائـ ــا  سـ ــڭ يېنىغـ نى ئۇنىـ

ــدۇۇكىرگۈزۈشــكه بۇير ــدىن. »ي ــاس  ئان ــى ئابب ــان  ﴿: ئىبن ــۆزلىرى ئىم ئ
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ئېيتقان، ئهۋالدلىرىمـۇ ئهگىشـىپ ئىمـان ئېيتقانالرنىـڭ ئهۋالدلىرىنـى      
ئهمهللىرىنـى  ) ياخشـى (ر بىـلهن تهڭ دەرىجىـدە قىلىمىـز، ئۇالرنىـڭ     ئۇال

ــىغا   ــادەم ئۆزىنىــــڭ قىلمىشــ ــۋەتمهيمىز، ھهر ئــ ــۇ كېمهيتىــ قىلچىمــ
   .②دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾مهسئۇلدۇر

 )640 :»سهغىرئهل«؛ 12248 :»ئهلكهبىر«(

َسلََّم قَـالَ إِْدَبـاُر النُُّجـومِ    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوـ   7238
  .الرَّكَْعَتاِن قَْبلَ الْفَْجرِ َوإِْدَباُر السُُّجوِد الرَّكَْعَتاِن َبْعَد الَْمْغرِبِ

ــۇ ئهنهۇ   7238 ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــاـــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

كېچىدىمۇ، يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىنمـۇ ئۇنىڭغـا   ﴿: تائاالنىڭهللا ا«
 “يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىن” :دېگهن ئايىتىدىكى ③﴾تهسبىه ئېيتقىن

سهجدىدىن كېيىن ﴿ سۈننىتىنى؛ بامداتنىڭ ئىككى رەكئهت ئىبارىسى
“ ســـهجدىدىن كېـــيىن”: دېـــگهن ئايىتىـــدىكى ④﴾تهســـبىه ئېيـــتقىن

   .⑤»سۈننهتنى كۆرسىتىدۇ شامدىن كېيىنكى ئىككى رەكئهتئىبارىسى 
 )3275 :تىرمىزى(

َعْن الشَّْيَبانِيِّ قَالَ َسأَلُْت زِرا َعْن قَْوِلِه َتَعالَى فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى ـ   7239
ْيـِه َوَسـلََّم َرأَى   فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى قَالَ أَْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّه أَنَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَ

 .جِْبرِيلَ لَُه ِستُّ ِمائَِة َجَناحٍ
ئــــۇ ﴿: ئابـــدۇلالھ ئىبنــــى مهســــئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهــــۇ   – 7239

ئىككى يا ئوقى مىقدارى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا(

                                                 
 .تـ ئايه 21سۈرە تۇر،  ①
ــهمى  ② ــى        : )11369(ھهيس ــۇھهممهد ئىبن ــهنهدىدە م ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ئابدۇرراھمان ئىبنى غهزۋان ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 49سۈرە تۇر،  ③
 .ـ ئايهت 40سۈرە ھۇجۇرات،  ④
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 645(ئهلبانى  ⑤
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جىبرىئىــــل ئــــارقىلىق (بهندىســــىگه هللا ا. يېقىنــــراق يېقىنالشــــتى
: ھهققىــدە دېــگهن ئــايهت   ①﴾ىقىلــد  ۋەھىلهرنــى ۋەھــى ) تېگىشــلىك

ــۈز      ــالته ي ــهللهم جىبرىئىلنىــڭ ئ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇھهممهد س م
  . ، ـ دېدىقانىتى بارلىقىنى كۆرگهن

  )4857 :بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه قال َرأَى رسول اللَِّه ) ما كَذََب الْفَُؤاُد ما َرأَى(ـ عن عبد اللَِّه   7240
  .لَ يف ُحلٍَّة من َرفَْرٍف قد َملَأَ ما بني السََّماِء َوالْأَْرضِجِْبرِي َعلَْيِه َوَسلََّم

: تائاالنىـڭ هللا ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ا      ـ 7240
 ②﴾)يهنـى راسـت كـۆردى   ( ئۇنىڭ كۆرگىنىنى دىلـى ئىنكـار قىلمىـدى   ﴿

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر : دېگهن ئـايىتىنى مۇنـداق دەپ تهپسـىر قىلغـان    
ئاسـمان بىـلهن    ،يىـپ ىۋەسـهللهم جىبرىئىلنـى يىـپهك تـون ك    ئهلهيهى 

   .③زېمىن ئارىلىقىنى قاپالپ تۇرغان ھالدا كۆردى
  )3283 :تىرمىزى(

) َولَقَْد َرآُه َنْزلَةً أُْخـَرى ( )ما كَذََب الْفَُؤاُد ما َرأَى(ـ عن ابن َعبَّاسٍ قال   7241
  .قال َرآُه بِفَُؤاِدِه َمرََّتْينِ

ئۇنىـڭ  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ا مـا بـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ـ ئىبنى ئاب 7241
دېــگهن  ④﴾)يهنــى راســت كــۆردى( كــۆرگىنىنى دىلــى ئىنكــار قىلمىــدى

ــلهن  ــايىتى بى ــتىم     ﴿ :ئ ــى قې ــقهتهن ئىككىنچ ــى ھهقى ــۇ جىبرىئىلن ئ
ــايىتىنى ⑤﴾يېنىــدا كــۆردى) نىــڭىدەرىخ(ســىدرەتۇلمۇنتهھا   :دېــگهن ئ

   .تهپسىر قىلغان، ـ دەپ دىلى بىلهن ئىككى قېتىم كۆرگهننى هللا
 )176 :مۇسلىم(

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 10ۋە  ـ 9سۈرە نهجم،  ①
 .ـ ئايهت 11سۈرە نهجم،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2617(ئهلبانى  ③
 .ـ ئايهت 11سۈرە نهجم،  ④
 ـ ئايهت 13سۈرە نهجم،  ⑤
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َعْن ِعكْرَِمةَ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َرأَى ُمَحمٌَّد َربَُّه قُلُْت أَلَْيَس اللَُّه َيقُولُ لَا ـ   7242
ُه َوقَالَ ُتْدرِكُُه الْأَْبَصاُر َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبَصاَر قَالَ َوْيَحَك ذَاَك إِذَا َتَجلَّى بُِنورِِه الَِّذي ُهَو ُنوُر

  .أُرَِيُه َمرََّتْينِ
ئىبنــى ئاببــاس : دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئىكــرىمه – 7242

  : مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :دېگهن ئىدى، مهن ئۇنىڭغاـ مۇھهممهد رەببىنى كۆرگهن، ــ 
هللا كۆزلهرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ، اهللا ا نى كۆرمهيدۇ،هللاكۆزلهر ا﴿: تائاالهللا اــ 

دېگهن ئهمهسـمۇ؟   ①﴾ر، ھهممىدىن خهۋەرداردۇرمېهرىباندۇ) بهندىلىرىگه(
  :ئۇ ،دېسهمـ 

تائـاال ئـۆز نـۇرى بىـلهن تهجهللىـي      هللا ا”: ئـۇ ئـايهت  ! ئېسـىت سـاڭا  ــ 
 دېـگهن مهنىـدەدۇر، ئهممـا پهيغهمـبهر     “ئۇنى كۆزلهر كۆرەلمهيدۇ غاندا،قىل

   .②رەببىنى ئىككى قېتىم كۆرگهن، ـ دېدى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 )3279 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ِفي قَْوِلِه اللَّاَت َوالُْعزَّى كَانَ اللَّاُت َرُجلًا ـ   7243
 .َيلُتُّ َسوِيَق الَْحاجِّ

! ئېيتىپ بېقىڭالرچـۇ ﴿: ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 7243
ــ قـۇۋۋەتكه    ك كـۈچ تائـاالدە  هللا(الت، ئۇززا ۋە ئۈچىنچىسى بولغان مانـاتالر  

الت ھاجىالرنىــڭ : ھهققىــدە مۇنــداق دېــگهندېــگهن ئــايهت  ③﴾)ئىگىمــۇ؟
  . تالقىنىنى نهمدەپ بېرىدىغان ئادەم ئىدى

 )4859 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َما َرأَْيُت َشْيئًا أَْشَبَه بِاللََّممِ ِممَّا قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َعـْن  ـ   7244
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه كََتَب َعلَى اْبنِ آَدَم َحظَُّه ِمْن الزَِّنا أَْدَرَك ذَِلَك لَا َمَحالَةَ النَّبِيِّ َصلَّ

                                                 
 .ـ ئايهت 103سۈرە ئهنئام،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 647(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 19سۈرە نهجم،  ③
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ـ   ُه فَزَِنا الَْعْينِ النَّظَُر َوزَِنا اللَِّساِن الَْمْنِطُق َوالنَّفُْس َتَمنَّى َوَتْشَتهِي َوالْفَْرُج ُيَصدُِّق ذَِلـَك كُلَّ
 .ذُِّبُهَوُيكَ

ئايهتتىكى : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ 7244
ــاھالر ” ــك گۇن ــۇ     “كىچى ــڭ مۇن ــۇ ھۇرەيرەنى ــى ئهب ــېمه ئىكهنلىك ــڭ ن نى

 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهدىسىدە ئىپادىلهنگهن بولۇپ، پهيغهمبهر
  :مۇنداق دېگهن

ىنى پۈتۈۋەتكهن، ھهقىقهتهن ئىنسانغا زىنادىن بولغان نېسىۋىسهللا ا«
ــۇنى كــۆرمهي چــارە يــوق  ، تىلنىــڭ زىناســى اشكۆزنىــڭ زىناســى قــار  .ب

ئىنسـاننىڭ نهپسـى ئـارزۇ قىلىـدۇ ۋە خااليـدۇ، ئهۋرەت ئـۇنى       . هشتۇرسۆزل
  . »راست ياكى يالغانغا چىقىرىدۇ

  )6243 :بۇخارى(

زَِناُه الْكَلَـاُم َوالَْيـُد    َوالْأُذَُناِن زَِناُهَما اِلاْسِتَماُع َواللَِّسانُ: ـ وزاد يف رواية  7245
 .زَِناَها الَْبطُْش َوالرِّْجلُ زَِناَها الُْخطَا

ــ 7245 ئىككــى قۇالقنىــڭ «: يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق كهلــگهن  ـ
زىناســى ئــاڭالش، تىلنىــڭ زىناســى ســۆزلهش، قولنىــڭ زىناســى تۇتــۇش، 

   .»پۇتنىڭ زىناسى مېڭىشتۇر
  )2657 :مۇسلىم(

بَّاسٍ الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كََباِئَر الْإِثْمِ َوالْفََواِحَش إِلَّا اللََّمَم قَالَ قَـالَ  َعْن اْبنِ َعـ   7246
  .النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ َتْغِفْر اللَُّهمَّ َتْغِفْر َجمَّا َوأَيُّ َعْبٍد لََك لَا أَلَمَّا

 .من الزنااللمة : قال ابن عباس: زاد البزار
ئۇالر چوڭ ﴿: تائاالنىڭهللا ا ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7246

ــاھالر      ــدۇ، كىچىــك گۇن ــراق بولى ــه ئىشــالردىن يى ــاھالردىن ۋە قهبى گۇن
: دېـــگهن ئـــايىتى ھهققىـــدە مۇنـــداق دېـــگهن ①﴾بۇنىڭـــدىن مۇستهســـنا

 ،مهغپىـرەت قىلسـاڭ   !هللائى ا«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 32سۈرە نهجم،  ①
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مۇنچه گۇناھ قىلىپ  ـ لىۋېتىسهن، قايسىبىر بهندەڭ ئانچهھهممىنى قى
  .دۇئا قىلدى دەپ »!سالمىغان؟

، لهممه دېگهن زىنـادۇر : مانىڭبهززار ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . ①ـ دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان

 )ۋە بهززار 3284 :تىرمىزى(

شٍ ُيَخاِصُمونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َجاَء ُمْشرِكُو قَُرْيـ   7247
 َوَسلََّم ِفي الْقََدرِ فََنَزلَْت َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر إِنَّا كُلَّ َشْيٍء

 .َخلَقَْناُه بِقََدرٍ
ــ 7247 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋائهبـ يهت دىن مۇنـــداق رىـ
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر ،قــۇرەيش مۇشــرىكلىرى كېلىــپ   :قىلىنىــدۇ

ــدى،     ــۇئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن قهدەر توغرىســىدا تاكالالشــقان ئى  مۇن
رىلىدىغان كۈندە، ۆدۈم ياتقۇزۇلۇپ س ائۇالر دوزاخت﴿: ئايهتلهر نازىل بولدى

ن بىـز ھهقىـقهته  ). دېيىلىـدۇ (» دوزاخنىڭ ئازابىنى تېـتىڭالر «) ئۇالرغا(
   .②﴾ھهممه نهرسىنى ئۆلچهملىك ياراتتۇق

  )2656 :مۇسلىم(

يوم ُيْسَحُبونَ يف النَّـارِ  (بن َعبَّاسٍ قال َنَزلَْت هذه اآلَيةُ يف الْقََدرِيَِّة اَعنِ ـ   7248
  ).على ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقََر إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىي  7248 ــۋايهت  دىنمــاهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مۇن
) ئۇالرغـا (رىلىدىغان كۈنـدە،  ۆدۈم ياتقۇزۇلۇپ س ائۇالر دوزاخت﴿: قىلىنىدۇ

بىــز ھهقىــقهتهن ھهمــمه ). دېيىلىــدۇ(» دوزاخنىــڭ ئــازابىنى تېــتىڭالر«

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ         : سهمىھهي ①

 .دېگهن
 .ـ ئايهتلهر 49ـ ۋە  48سۈرە قهمهر،  ②
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قهدەرىـيه تائىپىسـى   دېـگهن ئـايهتلهر    ①﴾نهرسىنى ئۆلچهملىـك يـاراتتۇق  
   .②ھهققىدە نازىل بولغان

  )11163 :»بىرئهلكه«(

ـ َعنِ ُزَراَرةَ َعنِ النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم قال َنَزلَْت يف أَُناسٍ من أُمَِّتي يف   7249
 .بِقََدرِ اللَِّه عز وجل ُيكَذُِّبونَآِخرِ الزََّماِن 
 ،ـــــ زۇرارە رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت قىلىنىشــــىچه  7249
ــبهر ــدە  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يــ   پهيغهم ــايهت ھهققى ۇقىرىقى ئ

  :مۇنداق دېگهن
ــايهتلهر  « ــۇ ئ ــدا كېل   ب ــاخىر زامان ــدىن ئ ــڭ ئۇممتىم ــدىغان، مېنى ى
   .③»قهدەرگه ئىشهنمهيدىغانالر ھهققىدە نازىل بولغان لېكىن

 )5316 :»ئهلكهبىر«(

ْيِه َوَسـلََّم  َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَـ   7250
ـ  ا َعلَى أَْصَحابِِه فَقََرأَ َعلَْيهِْم ُسوَرةَ الرَّْحَمنِ ِمْن أَوَِّلَها إِلَى آِخرَِها فََسكَُتوا فَقَالَ لَقَْد قََرأُْتَه

بِأَيِّ آلَـاِء  َعلَى الْجِنِّ لَْيلَةَ الْجِنِّ فَكَاُنوا أَْحَسَن َمْرُدوًدا ِمْنكُْم كُْنُت كُلََّما أََتْيُت َعلَى قَْوِلِه فَ
  .َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن قَالُوا لَا بَِشْيٍء ِمْن نَِعِمَك َربََّنا ُنكَذُِّب فَلََك الَْحْمُد

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7250
ــبهر ــىغا     پهيغهم ــاھابىلىرىنىڭ قېش ــهللهم س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

 ئاخىرىغىچه ئوقـۇپ بهرگهن ئىـدى،   نىھمان سۈرىسىنى باشتەر، چىقىپ
شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر     .ساھابىلهر ھېچقانداق ئىپادە بىلدۈرمىـدى 

  :ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 49ـ ۋە  48سۈرە قهمهر،  ①
ــدۇلۋاھهاب ئىبنــى   : )11384(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئاب ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى  ب

 .مۇجاھىد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە نـاتونۇش كىشـىلهر بـار، ـ          : )11385(ھهيسهمى  ③

 .دېگهن
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) ئۇالرغــا(جىــنالر بىــلهن ئۇچراشــقان كېچىســى ســۈرىنى  بــۇهن ــــ م
مهن  .ئوقۇپ بهرگهنىـدىم، ئـۇالر سـىلهردىن ياخشـىراق ئىپـادە بىلـدۈردى      

ــتىم ا ــڭتائاالهللا ھهر قېـــــ ــانالر(﴿: نىـــــ ــى ئىنســـــ ــنالر! ئـــــ !) جىـــــ
ــى ن  ــڭ قايس ــىلهر؟  ېپهرۋەردىگارىڭالرنى ــار قىلىس ــى ئىنك  ①﴾ئمهتلىرىن

مهتلىرىـدىن  ئرەببىمىزنىـڭ نې ” :ئـۇالر  ،ئوقۇغىنىمـدا  ئـايىتىنى دېگهن 
 “پۈتـۈن ھهمـدىلهر سـاڭا خاسـتۇر     !رەببىمىز ئى. مىگه تانمايمىزېھېچن
   .②دېدى شتى، ـدېيى

 )3291 :تىرمىزى(

َيْغِفُر ذَْنًبا َوَيكِْشُف كَْرًبا َوَيْرفَُع  )كُلَّ َيْومٍ هو يف َشأٍْن(وقال أبو الدَّْرَداِء ـ   7251
  .قَْوًما َوَيَضُع آَخرِيَن

ھهر كۈنى بىر ھالهتتىـدۇر  هللا ا﴿ :ـ ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7251
قا چىقىرىدىغان ئىشالر بىلهن بولۇپ، ئۇالرنى دھهر ۋاقىت ۋۇجۇهللا يهنى ا(

ــدا       ــاتالرنى پهي ــدۇ، مهخلۇق ــېڭىالپ تۇرى ــۋالالرنى ي ــدۇ، ئهھ ــپ تۇرى يارىتى
گۇنـاھالرنى  : دېگهن ئايهتنى مۇنداق تهپسـىر قىلغـان   ③﴾)قىلىپ تۇرىدۇ

ــپ، غهم  ــرەت قىلى ــ مهغپى ــپ،    ـ ــاالس قىلى ــايغۇالردىن خ ــڭ ق بهزىلهرنى
ــۋى ــۈرۈپ، يهنه بهزىلهرنىــڭ  نى ىرىلمهرتى ــۋىلكۆت چۈشــۈرۈپ  ىنىرىمهرتى
  . ④تۇرىدۇ

 )2266: هززارب(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقُصُّ َعلَـى   ـ  7252
 الِْمْنَبرِ َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن فَقُلُْت َوإِنْ َزَنى َوإِنْ َسَرَق َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َرُسولُ

ـ اللَّ ى َوإِنْ ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الثَّانَِيةَ َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن فَقُلُْت الثَّانَِيةَ َوإِنْ َزَن

                                                 
 .ـ ئايهت 13سۈرە رەھمان،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2624(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 29سۈرە رەھمان،  ③
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ناتونۇش كىشىلهر  ):11388(ھهيسهمى  ④

 .بار، ـ دېگهن
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ِه َجنََّتـاِن  َسَرَق َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الثَّاِلثَةَ َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّ
  .فَقُلُْت الثَّاِلثَةَ َوإِنْ َزَنى َوإِنْ َسَرَق َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َنَعْم َوإِنْ َرِغَم أَْنُف أَبِي الدَّْرَداِء

 :مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 7252
  :ە تۇرۇپسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنبهرد مهن پهيغهمبهر

قورققـان  ) ھېسـاب بېرىشـتىن  (پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ﴿ــ 
  :دېگهن ئايهتنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭالپ ①﴾ئادەمگه ئىككى جهننهت بار

 ق قىلغــان بولســىمۇىــلىئوغر ئۆتكــۈزگهن،زىنــا ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
ئىككىنچـى   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  ، غانىدىمدەپ سورىـ   ؟)شۇنداقمۇ(
  :تىمقې

قورققـان  ) ھېسـاب بېرىشـتىن  (پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ﴿ــ 
  :يهنه مهن .دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ﴾ئادەمگه ئىككى جهننهت بار

 ق قىلغــان بولســىمۇرىلىــئوغئۆتكــۈزگهن، زىنــا ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
ئـــۈچىنچى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم    .دىمدەپ ســورى ـ     ؟)شــۇنداقمۇ (

  :قېتىم
قورققـان  ) ھېسـاب بېرىشـتىن  (ئالدىدا تۇرۇپ  ردىگارىڭنىڭپهرۋە﴿ــ 

ئـۈچىنچى   مـۇ مهن .دېـگهن ئـايهتنى ئوقـۇدى    ﴾ئادەمگه ئىككى جهننهت بـار 
  :قېتىم
 ق قىلغــان بولســىمۇغرىلىــئو ئۆتكــۈزگهن،زىنــا ! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غانىدىم،دەپ سورىـ  ؟)شۇنداقمۇ(
   .②دېدى ، ـشۇنداق قوبۇل قىاللمىسىمۇ ئهبۇ دەردا ــ شۇنداق،

 )8668 :ئهھمهد(

                                                 
 .ـ ئايهت 46سۈرە رەھمان،  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه      : )11390(ھهيسهمى  ②

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   7253
ِسَريةُ َما َبْيَنُهَما َخْمـُس  ِفي قَْوِلِه َوفُُرȇٍ َمْرفُوَعٍة قَالَ اْرِتفَاُعَها كََما َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرضِ َوَم

  .ِمائَِة َعامٍ
ــ 7253 ــۋايهت      ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ئهبـ

ئېگىز ﴿: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۇ پهيغهمبهر ،قىلىنىشىچه
ئۇنىـڭ  «: ئـايهتنى دېـگهن   ①﴾تۆشهكلهردىن بهھرىمهن بولىـدۇ ) يۇمشاق(
يـــۈز  بهش ك بولـــۇپ،رىلىقىـــدەگىزلىكـــى ئاســـمان بىـــلهن زېمىـــن ئاېئ

ــق  ــدۇ يىللىـ ــوغرا كېلىـ ــاپىگه تـ ــانلىقىنى  » مۇسـ ــىر قىلغـ دەپ تهپسـ
   .②ئاڭلىغان

 )3294 :تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي  ـ   7254
  .قَالَ إِنَّ ِمْن الُْمْنَشآِت اللَّاِئي كُنَّ ِفي الدُّْنَيا َعَجاِئَز ُعْمًشا ُرْمًصا قَْوِلِه إِنَّا أَْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاًء

 ،ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىشـــىچه    ــــ 7254
شۈبهىسىزكى، بىـز  ﴿: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تائاالنىڭ پهيغهمبهر

ېڭىـــدىن  ي«: ىتىنىدېـــگهن ئـــاي  ③﴾ھـــۆرلهرنى يېڭىـــدىن يـــاراتتۇق  
 ھهم كـۆزى ئـاجىز   )يهنى دۇنيادىكى چاغدا(دۇنيادا يارىتىلغانالر ئارىسىدا 

   .④دەپ تهپسىر قىلغان» قېرى ئايالالرمۇ بارقايناپ تۇرىدىغان چاپاق 
 )3296 :تىرمىزى(

7255   Ƒثلة من األولـني  (َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يف قوله ـ وعن أيب بكرة عن الن
  .األمة Ƥيعهما من هذه :قال) رينوثلة من اآلخ

                                                 
 .ـ ئايهت 34ه، سۈرە ۋاقىئ ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 648(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 35سۈرە ۋاقىئه،  ③
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 650(ئهلبانى  ④
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 ،ئهبــۇ بهكــرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىشــىچه  ـــ 7255
 ،بــۇالر بولســا﴿: تائاالنىــڭ هللاســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر

كېيىنكىلهرنىڭ ئىچىدىن . ئىلگىرىكىلهرنىڭ ئىچىدىن بىر جامائهدۇر
ئۇالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ « :ەھهققىد لىرىدېگهن ئايهت ①﴾بىر جامائهدۇر

   .②دېگهن »)چىقىدۇ( ممهتتىنۈئ
 )»ئهلكهبىر«(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    ـ   7256
ا بَِنْوِء كَذَا َوكَذَا َوبَِنْجمِ كَذَا َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ قَالَ ُشكُْركُْم َتقُولُونَ ُمِطْرَن

 .َوكَذَا
پهيغهمبهر  دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7256

ق ىــنىــڭ رىزهللاســىلهر ا(﴿: تائاالنىــڭ هللاســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
ــگه ــا،   ) بهرگهنلىكى ــنىڭ ئورنىغ ــۈكرى قىلىش ــرىز(ش ــۈچىنىى ) ق بهرگ

: هن ئـــايىتى ھهققىـــدە مۇنـــداق دېـــگهندېـــگ ③﴾ئىنكـــار قىالمســـىلهر؟
 چىقىشـى كـۇنى يۇلتۇزنىـڭ   ۇپ ــ  پـاالنى ”: شۈكرى قىلىشنىڭ ئورنىغـا «

   .④»دەيسىلهر“ بىزگه يامغۇر ياغدىبىلهن 
  )3295 :تىرمىزى(

ـ  ـ عن  7257 ِة اْبَن َمْسُعوٍد قَالَ َما كَانَ َبْيَن إِْسلَاِمَنا َوَبْيَن أَنْ َعاَتَبَنا اللَُّه بَِهِذِه الْآَي
  .أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه إِلَّا أَْرَبُع ِسنَِني

بىــزگه : مۇنــداق دەيــدۇ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7257
نىڭ زىكرىگه هللامۇئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ دىللىرى ا﴿: كايىپ نازىل بولغان

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 39ـ ۋە  38سۈرە ۋاقىئه،  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بىر سـهنهدىدىكى  : )11395(ھهيسهمى  ②

ىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهممـا ئۇمـۇ ئىشـهنچلىك بولسـىمۇ،     ئهلى ئىبنى زەيدت
 .ئهسته تۇتۇش قابىلىيىتى تۆۋەن، ـ دېگهن

 .ـ ئايهت 82سۈرە ۋاقىئه،  ③
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 649(ئهلبانى  ④
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ــكه   ــان ھهقىقهت ــل بولغ ــ(ۋە نازى ــايهتلىرىگه يهن ــان ئ ــدىغان ) ى قۇرئ ئېرىي
يهنى يهھـۇدىيالر  (ت يهتمىدىمۇ؟ ئۇالر ئىلگىرى كىتاب بىرىلگهنلهر ىۋاق

ئــــۇالر بىــــلهن پهيغهمبهرلىرىنىــــڭ   (دەك بولمىســــۇن، )ۋە ناســــاراالر
زاماننىڭ ئۇزىرىشـى بىـلهن ئۇالرنىـڭ دىللىـرى قېتىـپ      ) لىقىدىكىىئار

دېگهن  ①﴾ىن چىققۇچىالردۇرنىڭ ئىتائىتىدهللاكهتتى، ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى ا
  . بۇ ئايهت بىز مۇسۇلمان بولۇپ تۆت يىلدىن كېيىن نازىل بولغان

  )3027 :مۇسلىم(

بلني القلوب : قال) اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيْحيِي الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَها: (ـ ابن عباس  7258
Ʃكمة، وإال فقد علم إحياء بعد قسوőا، فيجعلها Ưبتة منيبة، Ʒيي القلوب اƫيتة بالعلم وا

  .األرض باƫطر باƫشاهدة
ــ 7258 ــۇ ئهنهۇ   ـ ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــائىبن ــى، اىب﴿: م هللا لىڭالرك

: هتنىـڭ مهنىسـى  دېگهن ئاي ②﴾زېمىننى ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ
ئـــۇ هللا ا. دىلـــالر قېتىـــپ، ئۆلگهنـــدىن كېـــيىن، قايتـــا يۇمىشـــىتىلىدۇ

لــۈك ۆئ .مــۇاليىم قىلىــدۇ) قــاهللا( ۋە ئىتائهتكــار) تهۋھىــدكه(قهلبلهرنــى 
چـۈنكى  . ، ـ دېـگهن بولىـدۇ   دۇلىكمهت بىـلهن ياشـارتى  ېدىلالر ئىلىم ۋە ھ

قايتىدىن يېشللىققا پۈركىنىشـى ھهمـمه   يامغۇر ئارقىلىق  ڭزېمىننى
  . ئادەم بىلىدىغان بىر ۋەقهدۇر، ـ دېگهن

 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ْت ُملُوٌك َبْعَد ِعيَسى اْبنِ َمـْرَيَم َعلَْيـِه الصَّـلَاة    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَاَنـ   7259
ا َنجُِد َوالسَّلَاُم َبدَّلُوا التَّْوَراةَ َوالْإِْنجِيلَ َوكَانَ ِفيهِْم ُمْؤِمُنونَ َيقَْرُءونَ التَّْوَراةَ ِقيلَ ِلُملُوِكهِْم َم

َيقَْرُءونَ َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهْم  َشْتًما أََشدَّ ِمْن َشْتمٍ َيْشِتُمونَّا َهُؤلَاِء إِنَُّهْم
كََمـا  الْكَاِفُرونَ َوَهُؤلَاِء الْآَياِت َمَع َما َيِعيُبونَّا بِِه ِفي أَْعَماِلَنا ِفي ِقَراَءِتهِْم فَاْدُعُهْم فَلَْيقَْرُءوا 

َجَمَعُهْم َوَعَرَض َعلَْيهِْم الْقَْتلَ أَْو َيْتُركُوا ِقـَراَءةَ التَّـْوَراِة   َنقَْرأُ َولُْيْؤِمُنوا كََما آَمنَّا فََدَعاُهْم فَ

                                                 
 .ـ ئايهت 16سۈرە ھهدىد،  ①
 .ـ ئايهت 17سۈرە ھهدىد،  ②
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وا لََنـا  َوالْإِْنجِيلِ إِلَّا َما َبدَّلُوا ِمْنَها فَقَالُوا َما ُترِيُدونَ إِلَى ذَِلَك َدُعوَنا فَقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم اْبُن
ثُمَّ اْعطُوَنا َشْيئًا َنْرفَُع بِِه طََعاَمَنا َوَشَراَبَنا فَلَا َنرُِد َعلَْيكُْم َوقَالَـْت   أُْسطَُواَنةً ثُمَّ اْرفَُعوَنا إِلَْيَها

طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َدُعوَنا َنِسيُح ِفي الْأَْرضِ َوَنهِيُم َوَنْشَرُب كََما َيْشَرُب الَْوْحُش فَإِنْ قََدْرُتْم َعلَْيَنا 
ْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم اْبُنوا لََنا ُدوًرا ِفي الْفََياِفي َوَنْحَتِفُر الْآَباَر َوَنْحَتـرِثُ  ِفي أَْرِضكُْم فَاقُْتلُوَنا َوقَالَ

فَفََعلُـوا   الُْبقُولَ فَلَا َنرُِد َعلَْيكُْم َولَا َنُمرُّ بِكُْم َولَْيَس أََحٌد ِمْن الْقََباِئلِ إِلَّا َولَُه َحِميٌم ِفيهِْم قَالَ
ُه َعزَّ َوَجلَّ َوَرْهَبانِيَّةً اْبَتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَْيهِْم إِلَّا اْبِتَغاَء رِْضَواِن اللَِّه فََمـا  ذَِلَك فَأَْنَزلَ اللَّ

ـ  ذُ َرَعْوَها َحقَّ رَِعاَيِتَها َوالْآَخُرونَ قَالُوا َنَتَعبَُّد كََما َتَعبََّد فُلَانٌ َوَنِسيُح كََما َساَح فُلَانٌ َوَنتَِّخ
َما اتََّخذَ فُلَانٌ َوُهْم َعلَى ِشْرِكهِْم لَا ِعلَْم لَُهْم بِإَِمياِن الَِّذيَن اقَْتَدْوا بِِه فَلَمَّا َبَعثَ اللَّـُه  ُدوًرا كَ

ِمْن  َساِئٌحالنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َيْبَق ِمْنُهْم إِلَّا قَِليلٌ اْنَحطَّ َرُجلٌ ِمْن َصْوَمَعِتِه َوَجاَء 
لَّـِذيَن  ِسَياَحِتِه َوَصاِحُب الدَّْيرِ ِمْن َدْيرِِه فَآَمُنوا بِِه َوَصدَّقُوُه فَقَالَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َيا أَيَُّها ا

َسى َوبِـالتَّْوَراِة  آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا بَِرُسوِلِه ُيْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِه أَْجَرْينِ بِإَِميانِهِْم بِِعي
ْمُشونَ َوالْإِْنجِيلِ َوبِإَِميانِهِْم بُِمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَتْصِديِقهِْم قَالَ َيْجَعلْ لَكُْم ُنوًرا َت

ْهلُ الِْكَتابِ َيَتَشبَُّهونَ بِكُْم أَنْ بِِه الْقُْرآنَ َواتَِّباَعُهْم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلئَلَّا َيْعلََم أَ
  .لَا َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضلِ اللَِّه الْآَيةَ

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  7259 ــۋايهت  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
ــوغلى ئىيســا ئهلهيهىسســاالمدىن كېيىنكــى بهزى   :قىلىنىــدۇ مهريهم ئ

ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە    .تىگهرتىـۋەت پادىشاھالر تهۋرات بىـلهن ئىنجىلنـى ئۆز  
مىنلهر بـار  ۇئمـ ) ئهسـلى پېتـى ئوقۇيـدىغان   (تهۋراتنى ياخشى بىلىدىغان 

  :مۇنداق شىكايهت كهلدى قاپادىشاھ .ئىدى
م ۈنىــڭ نازىــل قىلغــان ھــۆكمى بىــلهن ھۆكــهللاكىمكــى ا﴿: ئــۇالرــــ 

بۇ، بىزنى تىللىغانـدىنمۇ  . ېيىشىدۇد ①﴾قىلمايدىكهن، ئۇالر كاپىرالردۇر
ــرەك ــارەتتۇر  بهك ــر ھاق ــاھ  .ئېغى ــالىيلىرىپادىش ــپ   ئ ــۇالرنى چاقىرتى ئ
بىـزدەك ئىمـان    پ،ئۇالرمـۇ بىـزدەك ئوقـۇ    ، بۇيرۇق قىلغان بولسا،كېلىپ
  !سۇنكهلتۈر
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  :پ، بىر يهرگه يىغىپپادىشاھ ئۇالرنى چاقىرتى ،شۇنىڭ بىلهن
ـــــ يـــا تهۋرات بىـــلهن ئىنجىلنـــى ئـــۆزگهرتىلگهن شـــهكلى بىـــلهن 

  :دىن بىر تائىپهئۇالر .تۈرۈلىسىلهر، ـ دېدىئوقۇيسىلهر ياكى ئۆل
ـــ  ــارىڭالر     ـ ــلهن ك ــز بى ــىلهر؟ بى ــا زوراليس ــقا بۇنىڭغ ــى نېمىش بىزن

يـېمهك ـ ئىچمهكنـى تارتىـپ      ،گىز بىر مۇنار ياساپېبىزگه ئ. بولمىسۇن
 ، شـۇ يهردە قېشىڭالرغا چۈشـمهي بىز  .ئېلىۋالىدىغان بىر نهرسه بېرىڭالر

  :نه بىر تائىپهيه. دېيىشتى ـ يلى،هياشاپ ئۆت
يــاۋايى  ،زېمىنــدا ســهيياھلىق قىلىــپ .بىزنــى قويــۇپ بېــرىڭالرــــ 

بىزنى تهۋەلىكىڭالردا تۇتۇۋالسـاڭالر   .ياشاپ ئۆتۈپ كېتهيلىھايۋانالردەك 
  :ئۈچىنچى تائىپه. دېيىشتى ـ! ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر

تۇرالغۇالرنى ياسـاپ بېـرىڭالر، بىـز قـۇدۇق      داباياۋانالر ـ بىزگه چۆلــ 
سىلهر بىزنىڭ يۈزىمىزنى . شۇ يهرلهردە ياشايلىزىرائهت تېرىپ،  ،پقېزى

  .دېيىشتىكۆرمهڭالر، بىزمۇ سىلهرنىڭ يۈزۈڭالرنى كۆرمهيلى، ـ 
 ،يـــېقىن تۇغقانلىرىـــدىن بولغاچقـــا دەبىـــر قهبىلىـــ ھهرئۇالرنىـــڭ 

بـۇ ھهقـته   تائـاال  هللا ا. تهكلىپى قوبۇل قىلىنىپ، تهلهپلىـرى ئورۇندالـدى  
ــايهت ناز  ــداق ئ ــان مۇن ــل قىلغ ــدا   ﴿: ى ــۆزلىرى پهي ــۇالر ئ ــانىيهتنى ئ رەھب

ــۇنى پهقهت ا      ــۇالر ئ ــدۇق، ئ ــز بېكىتمى ــۇنى بى ــا ئ ــدى، ئۇالرغ ــڭ هللاقىل نى
، لېكىن ئۇالر ئۇنىڭغا اليىق دەرىجىـدە  )پهيدا قىلدى(رازىلىقىنى تىلهپ 
  .①﴾ئهمهل قىلمىدى

ــنكىلهر ــتانىدەك    : كېيى ــى، پۇس ــاد قىاليل ــدەك ئېتىق ــۇ پاالنى بىزم
لېكىن ئۇالر ئـۆزلىرى ئىقتىـدا قىلىۋاتقـان     .دېيىشتىلى، ـ  سهيياھ بوالي

  .ئادەملهرنىڭ ئىمانىدىن بىخهۋەر بولغاچقا، شېرىك يولغا كىرىپ كهتتى
ــاال هللا ا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى   مــۇھهممهدتائ

ــدە،  ــپ ئهۋەتكهنـ ــدى    قىلىـ ــان ئىـ ــىلهر قالغـ ــازغىنه كىشـ ــۇالردىن ئـ  .ئـ
ســهيياھالر ســهپىرىدىن قايتىــپ   كه چۈشــتى،ئىبادەتخانىــدىكىلهر پهســ

ــدى، ــبهر      كهل ــى پهيغهم ــى ۋە ھهممىس ــىرتقا چىقت ــتىردىكىلهر س ماناس
شـۇ   .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئىمان ئېيتتـى 
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! ئىمــان ئېيتقــان كىشــىلهر) ئىســاغا(ئــى ﴿: كه ۋەتائــاالەتهبــارهللا چاغــدا ا
مــــۇھهممهد (مبىــــرى ا ۋە ئۇنىــــڭ پهيغهقــــهللاىــــن قورقــــۇڭالر، ا تهللا

سىلهرگه رەھمىتىـدىن ئىككـى   هللا ئىمان ئېيتىڭالر، ا) ئهلهيهىسساالمغا
ۋە  قـا ، تهۋراتئهلهيهىسسـاالمغا  ئىيسـا  ئـۇالر  يهنى. دېدى ①﴾ھهسسه بېرىدۇ

ــه      ــر ھهسس ــۈن بى ــۈرگهنلىكى ئۈچ ــان كهلت ــا ئىم ــۇھهممهد  ؛ئىنجىلغ م
بىـر  يهنه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئىمان كهلتۈرگهنلىكى ئۈچۈن 

) ئاخىرەتته پىلسـىراتتا (سىلهرگه سىلهر ﴿ .ئهجىرگه ئېرىشىدۇ ھهسسه
ــدا قىلىــدۇ  ــۇرنى پهي ـــ قۇرئانغــا ۋە پهيغهمــبهر  . ②﴾ماڭىــدىغان ن ــۇر ـ ــۇ ن ب

ــاال هللا ا .ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئهگىشىشــتىن ئىبــارەتتۇر  تائ
نىـــڭ پهزلىـــدىن ھـــېچ نهرســـىگه قـــادىر هللائهھلـــى كىتابنىـــڭ ا﴿: يهنه
) نىـڭ هللا(لىدا بولـۇپ،  ونىڭ قهللاهسلىكلىرىنى، پهزلنىڭ ھهممىسى ائهم

نىـڭ ئۇلـۇغ پهزل ئىگىسـى    هللائۇنى خالىغان ئـادەمگه بېرىـدىغانلىقىنى، ا  
   .④دېدى ③﴾)شۇ سۆزنى قىلدىهللا ا(ئىكهنلىكىنى بىلىشى ئۈچۈن 

  )5400 :ئىانهس(
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، جۇمۇئه ۋە مۇنافىقۇن سهپمۇجادەله، ھهشر، مۇمتهھىنه، 
  ۈرىلىرىس

َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوِسَع َسْمُعُه الْأَْصَواَت لَقَْد َجاَءْت ـ   7260
لَ َخْولَةُ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْشكُو َزْوَجَها فَكَانَ َيْخفَى َعلَيَّ كَلَاُمَها فَأَْنَز

زَّ َوَجلَّ قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي َزْوجَِها َوَتْشَتِكي إِلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسـَمُع  اللَُّه َع
  .َتَحاُوَركَُما الْآَيةَ

: هـادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهن   ــ  7260
قا هللاپ تۇرىدىغان ائاڭالتولۇقى بىلهن پۈتۈن ئاۋازالرنى بارلىق ھهمدۇ سانا 

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا پهيغهمــبهر  هۋله خبولســۇنكى، 
هللا ئۇنىڭ سۆزلىرى ا .دىۋەسهللهمگه يولدىشىدىن شىكايهت قىلىپ كهل

ھهقىـقهتهن ئېـرى   هللا ا﴿: دەرھـال  تائاالهللا ا تائاالغا شۇ قهدەر تېز يهتتىكى،
هت قىلغــان ا شــىكايقــهللاتوغرىســىدا ســهن بىــلهن مۇنازىرىلهشــكهن ۋە ا 

ــدى، ا  ــۆزىنى ئاڭلى ــاڭالپ  هللا ئايالنىــڭ س ــۆزۈڭالرنى ئ ئىككىڭالرنىــڭ س
دېـگهن ئـايهتنى    ①﴾رقهتهن ئاڭلىغۇچىـدۇر، كۆرگۈچىـدۇ  ىـ ھهقهللا تۇرىدۇ، ا

   .②نازىل قىلدى
 )3460 :ئىانهس(

ا َنـاَجْيُتْم  َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوا إِذَ ـ   7261
يَناًرا الرَُّسولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً قَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َتَرى ِد

إِنََّك لََزِهيـٌد  قُلُْت لَا ُيِطيقُوَنُه قَالَ فَنِْصُف ِديَنارٍ قُلُْت لَا ُيِطيقُوَنُه قَالَ فَكَْم قُلُْت َشِعَريةٌ قَالَ 
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 قَالَ فََنَزلَْت أَأَْشفَقُْتْم أَنْ ُتقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت الْآَيةَ قَالَ فَبِي َخفََّف اللَُّه َعـنْ 
  .َهِذِه الْأُمَِّة

ــ 7261 ــئئهلــى  ـ ــداق تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ۇىبنــى ئهب دىن مۇن
ــدۇ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇئمىنلهر﴿: رىـ ــلهن مهخپـــى  په! ئـــى مـ ــبهر بىـ يغهمـ

سـهدىقه بېرىـپ   ) يوقسـۇلالرغا (سۆزلهشمهكچى بولسـاڭالر، ئالـدى بىـلهن    
لىشىڭالر، بۇ سىلهر ئۈچۈن ياخشـىراقتۇر ۋە پـاكراقتۇر، ئهگهر   زئاندىن سۆ

، )سـىلهرگه گۇنـاھ بولمايـدۇ   (تاپالمىسـاڭالر  ) سهدىقه قىلىدىغان نهرسـه (
 ①﴾ايىتى مېهرىبانـدۇر ناھايىتى مهغفىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھـ هللا چۈنكى ا

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمـبهر  ،نازىـل بولغانـدا  هت دېگهن ئـاي 
  :ماڭا

، بىـر تىلالغـا قانـداق قارايسـهن؟ ـ دەپ سـورىدى      ) سـهدىقه ئۈچـۈن  (ــ 
  :مهن

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهنىدىم،دې ــ ئۇالر كۆتۈرەلمهيدۇ، ـ
  :مهن. ـ دەپ سورىدى يېرىم تىلالچۇ؟ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهم،دېـ بۇنىمۇ كۆتۈرەلمهيدۇ، ــ 
. دەپ سـورىدى  ـ  مۇناسـىپ كېلىـدۇ؟  بولسـا،  قانچىلىـك   ،ئۇنـداقتا ـــ  
  :مهن

دېسـهم،  ـ بىـر تـال ئارپـا دېنـى مىقتارىـدا ئـالتۇن بولسـا مۇۋاپىـق،          ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بـۇ ئـايهت    ،بىـلهن دېدى، شـۇنىڭ   ، ـ كهنسهنئى سهن بهكال ئهرزانچىــ 
شىشــتىن ىمهخپــى سۆزل) بىــلهن ھرەســۇلۇلال(ســىلهر ﴿: نازىــل بولــدى

ــتىن    ــهدىقه بېرىشـ ــرى سـ ــالىمىز  (ئىلگىـ ــۇپ قـ ــبهغهل بولـ دەپ ) كهمـ
سـىلهرنى ئهپـۇ قىلـدى،    هللا قورقتۇڭالرمۇ؟ سـىلهر سـهدىقه بهرمىـدىڭالر، ا   

ا ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت    قـ هللاناماز ئوقۇڭالر، زاكـات بېـرىڭالر، ا  

                                                 
 .ـ ئايهت 12ە مۇجادىله، سۈر ①
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 ،دېـمهك . ①﴾تولـۇق خهۋەرداردۇر هللا قىلىڭالر، قىلىۋاتقـان ئىشـىڭالردىن ا  
   .②ئۈممهتنىڭ بۇ يۈكى يهڭگىللىدىمېنىڭ سهۋەبىم بىلهن 

  )3300 :تىرمىزى(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا ِفي ِظلِّ ـ   7262
َيْحَيى قَْد كَاَد َيقِْلُص َعْنُه فَقَالَ ِلأَْصَحابِِه َيجِيئُكُْم َرُجلٌ َيْنظُُر إِلَـْيكُْم بَِعـْينِ    ُحْجَرِتِه قَالَ

َوَسـلََّم  َشْيطَاٍن فَإِذَا َرأَْيُتُموُه فَلَا ُتكَلُِّموُه فََجاَء َرُجلٌ أَْزَرُق فَلَمَّا َرآُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َعلَاَم َتْشُتُمنِي أَْنَت َوأَْصَحاُبَك قَالَ كََما أَْنَت َحتَّى آِتَيَك بِهِْم قَالَ فَذََهَب فََجاَء  َدَعاُه فَقَالَ

ُه َجِميًعـا  بِهِْم فََجَعلُوا َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َوَما فََعلُوا َوأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم َيْبَعثُُهْم اللَّ
  .لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم إِلَى آِخرِ الْآَيِة فََيْحِلفُونَ

ــ 7262 ــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھۇجرىســىنىڭ   پهيغهمــبهر :قىلىنىــدۇ

  :ۇپ ساھابىلىرىگهسايىسىدا ئولتۇر
دۇ، سـىلهرگه شـهيتاننىڭ كـۆزى بىـلهن قارايـ      ،بىر ئـادەم كېلىـپ  ــ 

ــۇنى كــۆرگىنىڭالردا  ــ دېــدى! ئۇنىــڭ بىــلهن سۆزلهشــمهڭالر  ،ســىلهر ئ  .ـ
ــيىن،  ــدىن كېـ ــادەم ك    بىردەمـ ــر ئـ ــۆز بىـ ــۆك كـ ــبهر  كـ ــدى، پهيغهمـ هلـ

  :ئۇنى چاقىرىپ ئهلهيهىسساالم
ـ مېنى تىلاليسهن؟   نېمه ئۈچۈن ھهمراھلىرىڭ بىلهن بىللهسهن ــ 

  :دەپ سورىۋىدى، ئۇ ئادەم
ىن، مهن ھهمراھلىرىمنـى باشـالپ   ــ ئورنۇڭـدىن مىـدىرلىماي تـۇرغ   

ــۇالرنى  ،دەپ كېتىــپ كــېلهي، ـ    ــدى ئ ــداق  . باشــالپ كهل ھهممىســى ئۇن
هللا ا ،شـۇ چاغـدا   .ئىچىشـتى  بىـلهن قهسـهم  نىڭ نامى هللا قىلمىغانلىقىغا

ــاال ــدە ا﴿: تائ ــۇ كۈن ــۇالر  هللا ئ ــدۇ، ئ ئۆلگهنلهرنىــڭ ھهممىســىنى تىرىلدۈرى
سـىلهرگه  ) انـدىن دەپ يالغ» بىـز مۇسـۇلمانمىز  «دۇنيادىكى چاغلىرىـدا  (

ا قهسهم ئىچىدۇ، ئۇالر بـۇ قهسـهمنىڭ ئـۆزلىرىگه    قهللاقهسهم ئىچكهندەك ا

                                                 
 .ـ ئايهت 13سۈرە مۇجادىله،  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 652(ئهلبانى  ②
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ــقهتهن       ــۇالر ھهقى ــۇڭالركى، ئ ــاھ بول ــدۇ، ئاگ ــدۇ دەپ ئويالي ــى بولى پايدىس
   .②دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾يالغانچىالردۇر

  )بهززار ؛3277 :ئهھمهد(

َما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحرََّق َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهـ   7263
وَها قَاِئَمةً َنْخلَ َبنِي النَِّضريِ َوقَطََع َوِهَي الُْبَوْيَرةُ فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُم

 .الْفَاِسِقَني َعلَى أُُصوِلَها فَبِإِذِْن اللَِّه َوِلُيْخزَِي
ــ 7263 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــداق ئاب دىن مۇن

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر : رى ــى  پهيغهم ــهللهم بهن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  س
ــىنى    نهزىر ــىپ، بهزىسـ ــىنى كېسـ ــڭ بهزىسـ ــا دەرەخلىرىنىـ ــڭ خورمـ نىـ

 :نىـڭ تائاال هللا كۆپ ئـۆتمهي، . بۇۋەيرە دېگهن جاي ئىدى ،بۇ. كۆيدۈرىۋەتتى
ــۇلمانالر ﴿ ــى مۇس ــى  !) ئ ــىلهر مهيل ــڭ (س ــى نهزىرنى ــورمىلىرىنى ) بهن خ

هللا كېسىڭالر، مهيلى ئۇنى بۇرۇنقى پېتى ئۆرە قالـدۇرۇڭالر، ھهممىسـىگه ا  
ــدۇ،  ــهت قىلىـ ــى هللا(رۇخسـ ــهت قىلىشـ ــداق رۇخسـ ــڭ مۇنـ ــڭ هللا) نىـ نىـ

ــۇچىالرنى  ــۇدىيالرنى(ئىتائىتىـــدىن چىققـ ــۋا قىلىـــش ) يهنـــى يهھـ رەسـ
  . ازىل بولدىدېگهن ئايىتى ن ③﴾ئۈچۈندۇر

 )4884 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنـٍة أَْو َتَركُْتُموَهـا   ـ   7264
ْم قَـالَ  قَاِئَمةً َعلَى أُُصوِلَها قَالَ اللِّيَنةُ النَّْخلَةُ َوِلُيْخزَِي الْفَاِسِقَني قَالَ اْسَتْنَزلُوُهْم ِمْن ُحُصونِهِ

َوأُِمُروا بِقَطْعِ النَّْخلِ فََحكَّ ِفي ُصُدورِِهْم فَقَالَ الُْمْسِلُمونَ قَْد قَطَْعَنا َبْعًضا َوَتَركَْنا َبْعًضـا  
ا َتَركَْنا يَمفَلََنْسأَلَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ لََنا ِفيَما قَطَْعَنا ِمْن أَْجرٍ َوَهلْ َعلَْيَنا ِف
  .ِمْن وِْزرٍ فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُُصوِلَها الْآَيةَ

                                                 
 .ـ ئايهت 18سۈرە مۇجادىله،  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      : ھهيسهمى ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ايهتـ ئ 5سۈرە ھهشىر،  ③
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ــ 7264 ئــى (﴿: تائاالنىــڭهللا ا مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ
ڭالر، خورمىلىرىنى كېسى) بهنى نهزىرنىڭ(سىلهر مهيلى ! ) مۇسۇلمانالر

رۇخسـهت  هللا مهيلى ئۇنى بـۇرۇنقى پېتـى ئـۆرە قالـدۇرۇڭالر، ھهممىسـىگه ا     
ــداق رۇخســهت قىلىشــى هللا(قىلىــدۇ،  نىــڭ ئىتائىتىــدىن هللا) نىــڭ مۇن

دېـگهن   ①﴾رەسـۋا قىلىـش ئۈچۈنـدۇر   ) يهنى يهھـۇدىيالرنى (چىققۇچىالرنى 
دېـــگهن ســـۆز خورمـــا “ لىيـــنه”: ئـــايىتىنى مۇنـــداق تهپســـىر قىلغـــان

ــدۇر ــۋ” .دەرىخى ــۈن رەس ــش ئۈچ ــڭ    “ا قىلى ــارە، يهھۇدىيالرنى ــگهن ئىب دې
يۈز . قورغانالردىن چۈشۈپ، مۇسۇلمانالرغا تهسلىم بولۇشىنى ئىپادىلهيدۇ

ــۇالر    ــۋەتته ئ ــۇ ۋەقهلهر ئهل ــۇدىيالر(بهرگهن ب ــا   )يهھ ــر ئىزتىرابق ــى ئېغى ن
ــدە . چۆمدۈرگهنىــدى ــۆز كۆڭۈللىرى خورمىالرنىــڭ بىــر ”: مۇســۇلمانالر ئ

كهسـكهنلىرىمىز  . سـمىنى قويـۇپ قويـدۇق   قىسمىنى كېسىپ، بىـر قى 
ئۈچۈن سـاۋابقا ئېرىشـىپ، كهسـمىگهنلىرىمىز ئۈچـۈن گۇناھقـا كىرىـپ       

  :دەپ ئهندىشه قىلىشتى ۋە “قاالرمىزمۇ؟
، ـ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن سـوراپ باقـايلىچۇ    ــ پهيغهمبهر

   .②تائاال يۇقىرىقى ئايهتنى نازىل قىلدىهللا شۇنىڭ بىلهن، ا .دېيىشتى
 )3303 :تىرمىزى(

اآلية أن ابن أيب قـال  ) أَلَْم َتر إِلَى الَِّذيَن َنافَقُوا َيقُولُونَ ِلإِْخَوانِهُِم: (ـ أنس  7265
  .إذا أراد النƑ صلى اهللا عليه وسلم إجالءهم، فƕلت: ليهود النضري
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـــ 7265

يۇرتـــۇڭالردىن : ۇبهي بهنـــى نهزىـــر يهھۇدىيلىرىغـــابنـــى ئـــئابـــدۇلالھ ئى
 .قۇم سىلهر بىلهن بىلله چىقىپ كېتىمىزوچىقىرىۋېتىلسهڭالر، بىز چ

ــنىڭالر ھ   ــىلهرنىڭ زىيى ــز س ــائهت    ېھهرگى ــادەمگه ئىت ــقا ئ ــابىغا باش س
رىمىـز،  ېچوقۇم سىلهرگه ياردەم ب ،سىلهرگه ئۇرۇش ئېچىلسا .قىلمايمىز

ــ  ــدى، ا ـ ــگهن ئى ــاالهللا دې ــڭ  مۇ﴿: تائ ــڭ ئۆزلىرىنى ــۇھهممهد (ناپىقالرنى م
ئىنكار قىلغـان ئهھلـى كىتـاب    ) ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى

                                                 
 .ـ ئايهت 5سۈرە ھهشىر،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2631(ئهلبانى  ②
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قـۇم سـىلهر   ويۇرتـۇڭالردىن چىقىرىۋېتىلسـهڭالر، بىـز چ   ”: بۇرادەرلىرىگه
ــنىڭالر       ــىلهرنىڭ زىيى ــز س ــز، ھهرگى ــپ كېتىمى ــله چىقى ــلهن بىل بى

 ،هرگه ئۇرۇش ئېچىلسـا سابىغا باشقا ئادەمگه ئىتائهت قىلمايمىز، سىلېھ
هللا دېيىشـكهنلىكىنى كۆرمىـدىڭمۇ؟ ا  “ چوقۇم سىلهرگه يـاردەم بىرىمىـز  

دېـــگهن  ①﴾رىـــدۇكى، مۇنـــاپىقالر چوقـــۇم يالغـــانچىالردۇرېگۇۋاھلىـــق ب
  . ئايهتنى نازىل قىلدى

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(                             

ا قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَبـايُِع  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَهـ   7266
اللَّـُه  النَِّساَء بِالْكَلَامِ بَِهِذِه الْآَيِة لَا ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئًا قَالَْت َوَما َمسَّْت َيُد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى 

 .ْمِلكَُهاَعلَْيِه َوَسلََّم َيَد اْمَرأٍَة إِلَّا اْمَرأَةً َي
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    ــ  7266
ا ھېچ نهرسـىنى شـېرىك   قهللا﴿ :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

كهلتۈرمهســــلىككه، ئوغرىلىــــق قىلماســــلىققا، زىنــــا قىلماســــلىققا، 
لىرىنى نومۇســتىن ىجــاھىلىيهت دەۋرىدىكىــدەك قىــز بــال(لىرىنى ىبــال

ئۆلتۈرمهســـلىككه، باشـــقىالرنىڭ ) همبهغهللىكـــتىن قورقـــۇپيـــاكى ك
بالىســىنى يالغانــدىن ئهرلىرىنىــڭ بالىســى قىلىۋالماســلىققا، ســهن      

يۇقىرىقى (بۇيرىغان ياخشى ئىشالردىن باش تارتماسلىققا بهيئهت قىلسا 
ىــن تهللائۇالرغــا بهيــئهت قىلغىــن، ئــۇالر ئۈچــۈن ا    ) شــهرتلهر ئاساســىدا 

ىقهتهن ناھايىتى مهغفىـرەت قىلغۇچىـدۇر،   ھهقهللا مهغفىرەت تىلىگىن، ا
ــدۇر  ــايهت  ②﴾ناھــايىتى مېهرىبان ــگهن ئ ــالالردىن  دې ســۆز كه ئاساســهن، ئاي

ئايالالردىن باشقا  ئىلكىدىكى نىڭ قولى ئۆزئۇ .ئاالتتىئارقىلىق بهيئهت 
   .بىر ئايالنىڭ قولىنى تۇتۇپ باقمىغان

  )7214 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 11سۈرە ھهشىر،  ①
 .ـ ئايهت 12سۈرە مۇمتهھىنه،  ②
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يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتَتَولَّـْوا قَْوًمـا   (قَْوِلِه  ـ عن عبد اللَِّه بن َمْسُعوٍد يف  7267
فَال ُيْؤِمُنوا ŏا َوال ُيْؤَجُروا هذا الْكَاِفُر إذا َمـاَت  ) غَِضَب اللَُّه عليهم قد َيِئُسوا ِمَن اآلِخَرِة

  .َوَعاَيَن ثََواَبُه َواطَّلََع عليه
: تائاالنىـڭ هللا ا مـا نهۇئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئه  ـ 7267

ــۇئمىنلهر﴿ ــى م ــۇالر   هللا ا! ئ غهزەب قىلغــان قهۋمنــى دوســت تۇتمــاڭالر، ئ
قهبرىلىرىــدە ياتقــان كۇففــارالر ئۈمىــدىنى    ) ســاۋابىدىن(ئاخىرەتنىــڭ 

ــۈزدى   ــدىنى ئ ــقهتهن ئۈمى ــدەك ھهقى ــداق   ①﴾ئۈزگهن ــايهتنى مۇن ــگهن ئ دې
ئۇالرغـا   شۇڭا ئۇالر ئاخىرەت كۈنىگه ئىمـان ئېيتمايـدۇ،  : تهپسىر قىلغان

كاپىرالر ئۆلۈپ كېتىپ ئالىدىغان ساۋابىنى كـۆزى   .ساۋابمۇ بېرىلمهيدۇ
   .②ئۇ ساۋابالرغا ئېرىشىشتىن ئۈمىدنى ئۈزىدۇ ،بىلهن كۆرۈپ

  )9059 :»ئهلكهبىر«(

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َسلَامٍ قَالَ قََعْدَنا َنفٌَر ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّهـ   7268
للَُّه َتَعالَى َسبََّح َعلَْيِه َوَسلََّم فََتذَاكَْرَنا فَقُلَْنا لَْو َنْعلَُم أَيَّ الْأَْعَمالِ أََحبَّ إِلَى اللَِّه لََعِملَْناُه فَأَْنَزلَ ا
وا ِلَم َتقُولُونَ َما ِللَِّه َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن

  .لَا َتفَْعلُونَ قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َسلَامٍ فَقََرأََها َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
دىن مۇنداق رىۋايهت ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7268ٍ

قــانچه  للهمنىڭ بىــرســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهپهيغهمــبهر : قىلىنىــدۇ
  :، ئۆز ئارىمىزدائولتۇرۇپ سىنهپهر ساھابى

قـا ئهڭ سـۆيۈملۈك ئىكهنلىكىنـى بىلـگهن     هللا ئهمهلنىـڭ قايسـى  ــ 
 تائاال شۇ چاغـدا هللا دېيىشكهن ئىدۇق، اـ شۇنى قىلغان بوالتتۇق،   ،بولساق
يهنـــى (ئاســـمانالردىكى نهرســـىلهر  ﴿: ۇ ئـــايهتنى نازىـــل قىلـــدى  مۇنـــ

يهنــى ئىنســانالر، ئۆســۈملۈكلهر، (دىكى نهرســىلهر ۋە زېمىنــ) پهرىشــتىلهر
غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن هللا ا تهسبىه ئېيتتى، اقهللا) جانسىز شهيئىلهر

                                                 
 .ـ ئايهت 13سۈرە مۇمتهھىنه،  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئۇستازى ئابدۇلالھ ئىبنـى مـۇھهممهد ئىبنـى سـهئىد ئىبنـى      : )11416(ھهيسهمى  ②

 .يهمدىن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇ ھهدىسى زەئىپ كىشىدۇر، ـ دېگهنئهبۇ مهر
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سـىلهر نـېمه ئۈچـۈن قىلمايـدىغان      !ئـى مـۇئمىنلهر   .ئىش قىلغۇچىـدۇر 
يهنى ئهمهلدە سىلهر قىلمايـدىغان ياخشـى   (ئىشنى قىلىمىز دەيسىلهر؟ 

ــاغزىڭال  ئانــدىن . ①﴾)ردا قىلىمىــز دەيســىلهر؟ئىشــالرنى نــېمه ئۈچــۈن ئ
ــبهر  ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــپ (س ــا كېلى ــۇ ) يېنىمىزغ ب

   .②ئايهتنى ئوقۇپ بهردى
  )3309 :تىرمىزى(

َجابر ْبن َعْبِد اللَِّه قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ُنَصلِّي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ عن   7269
َبلَْت ِعٌري َتْحِملُ طََعاًما فَالَْتفَُتوا إِلَْيَها َحتَّى َما َبِقَي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم إِذْ أَقْ

 .ًماَك قَاِئإِلَّا اثَْنا َعَشَر َرُجلًا فََنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَْهًوا اْنفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُو
ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  7269 دىن مۇنــداق ـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن ناماز  پهيغهمبهر :رىۋايهت قىلىنىدۇ
لىۋىـدى، كىشـىلهر كـارۋان    ېك كـارۋىنى ئوقۇۋاتاتتۇق، شۇ چاغدا ئاشلىق 

ــكه كېتىــپ قېلىشــتى  ــدا  .تهرەپ ــاالمنىڭ يېنى ــبهر ئهلهيهىسس  پهيغهم
ــلهن    پهق ــۇنىڭ بى ــدى، ش ــادەمال قال ــى ئ ــون ئىكك ــاالهللا ا ،هت ئ ــى (﴿ :تائ ئ

سـېنى ئــۆرە   ،ئـۇالر بىـرەر تىجـارەتنى يــاكى تاماشـانى كۆرسـه     ) مـۇھهممهد 
) يهنــى تىجــارەتكه(پېتىــڭ تاشــالپ، ئۇنىڭغــا ) خــۇتبه ئوقۇۋاتقــان(تــۇرۇپ 
  . دېگهن ئايهتنى چۈشۈردى ③﴾ۇيۈگۈرىد

  )936 :بۇخارى(

 . َيْبَق معه إال اثَْنا َعَشَر َرُجلًا ِفيهِْم أبو َبكْرٍ َوُعَمُرحƓ مل :ـ ويف رواية 7270
ــ 7270 ــۋايهتته  ـــ ــر رىــ ــگهن  يهنه بىــ ــداق كهلــ ــبهر : مۇنــ پهيغهمــ

ئهبۇ بهكرى بىلهن ، دىئاران ئون ئىككى كىشى قال ئهلهيهىسساالم بىلهن
  . ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ ئۇالرنىڭ قاتارىدا ئىدى
  ) 863: مۇسلىم(

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 3ـ دىن  1سۈرە سهپ،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن: )2636(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 11سۈرە جۇمۇئه،  ③
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  .إال اثَْنا َعَشَر َرُجلًا أنا ِفيهِْم: ويف رواية ـ 7271
ــۇ      7271 ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــابىر ئىبن ــۋايهتته ج ــر رى ــ يهنه بى ـ

بىــلهن ئــاران ئــون  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم: مــا مۇنــداق دېــگهنئهنهۇ
  . مهنمۇ شۇالرنىڭ قاتارىدا ئىدىم، ىدىئىككى كىشى قالغان

  ) 863 :مۇسلىم(

بُن ِدينارٍ أنَُّه َسِمَع جابَِراً رضي اهللا تعاىل عنُه َيقُولُ غََزْوَنا َمَع النَّبِيِّ  َعْمُروـ   7272
  َُهاجِرِيَن َرُجلً لعَّاٌب فَكََسَعƫَُهاجِرِيَن حتَّى كَثُُروا وكانَ ِمَن اƫوقَْد ثاَب مَعُه ناٌس ِمَن ا

ى تَداَعْوا وقالَ األْنَصارِيُّ يا لɊََْنَصارِ وقـال  أْنَصارِيَّاً فَغِضَب األْنَصارِيُّ غَضَباً َشِديَداً حتَّ
فقال فَما بالُ َدْعَوى أْهلِ اƨَاِهِليَِّة ثُمَّ قال مـا   الُْمَهاجِرِيُّ يا لَلُْمَهاجِرِيَن فَخَرَج النَّبِيُّ 

وَها فإنََّها َخبِيثَةٌ وقـال  َدُع َشأُنُهْم فَأُْخبَِر بِكَْسَعِة الُْمَهاجِرِيِّ األْنَصارِيِّ قال فقال النَّبِيُّ 
لَِئْن َرَجْعَنا إلَى اƫَِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ األَعـزُّ ِمْنَهـا   (َعْبُد اهللا بُن أَُبيĉٍ بُن َسلُولَ أقَْد تَداَعْوا علَْيَنا 

ل النَّبِـيُّ  فقال ُعَمُر أالَ َنقُْتلُ يا رُسولَ اهللا َهذَا اƪَبِيثَ ِلَعْبِد اهللا فقا)  8اƫنافقون (  )األذَلَّ
  ََيقُْتلُ أْصَحاَبُهالَ َيَتَحدَّثُ النَّاُس أنَُّه كان.  

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7272
. غازاتقـا چىقتـۇق  بىلـله  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن  پهيغهمبهر

ــدى       ــۆپ ئى ــۇ ك ــانى بهكم ــڭ س ــان مۇھاجىرالرنى ــا چىقق ــۇ غازاتق ــر  .ب بى
اقچاقچى مۇھاجىر بىر ئهنسارىنىڭ قوڭىغا بىرنـى تېپىـپ قويۇۋىـدى،    چ

ــدى   ــاتتىق غهزەبلهن ــۇ ئىشــتىن ق ــاخىرى ئىــش يوغىنــاپ  .ئهنســارى ب  ،ئ
  : ئهنسارى

دەپ ۋارقىـراپ قهۋمىنـى يـاردەمگه     ؟ ـ قېنى سىلهر !ئهي ئهنسارىالرــ 
  :مۇھاجىرمۇ. چاقىردى

. ەمگه چــاقىردىدەپ ۋارقىــراپ قهۋمىنــى يــارد ـــ! ئهي مۇھــاجىرالرــــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چىقىپ

 ــ ! ــ جاھىلىيهت دەۋرىنىڭ بۇ چاقىرىقى يهنه قانـداق پهيـدا بولـدى؟   
سـوراپ،   ئۇالرغـا نـېمه ئىـش بولغـانلىقىنى     ئاندىن. دەپ جېدەلنى باستى

  :ـ دەمۇھاجىرنىڭ ئهنسارىنى تهپكهنلىكىدىن خهۋەر تاپتى 
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چـــۈنكى ئـــۇ . تاشـــالڭالر جاھىلىيهتنىـــڭ ئـــادەتلىرىنى چـــۆرۈپـــــ 
  :لۇئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ئىبنى سهل. دېدى نىجىستۇر، ـ

مهدىـنىگه  ئـۇالر تېخـى ئـادەم چاقىرىـپ بىـزگه قارشـى چىقامـدۇ؟        ــ 
قـوغالپ  چوقـۇم  ئهزىز كىشى خار كىشىنى مهدىنىـدىن   قايتىپ بارغاندا،

نى يئىبنـى ئـۇبه   ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئـۆمهر  . ېـدى ـ دچىقىرىدۇ،  
  :تۇرۇپ كۆرسىتىپ
 ئۆلتۈرىۋەتمهيلىمـۇ؟ ـ دېگهنىـدى،    بـۇ نىجىسـنى    !رەسـۇلۇلالھ ـــ ئـى   

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ـــ  ــاقــ ــاڭ، ئۇ !يـ ــداق قىلسـ ــىدا  نـ ــڭ ئارىسـ ــۇھهممهد ” :خهقنىـ مـ

   .دېدى تارقىلىدۇ، ـچۆچهك ـ دېگهن سۆز “ ساھابىلىرىنى ئۆلتۈرىدىكهن
  )3518 :بۇخارى(

أَنََّك ل له اْبُنُه عبد اللَِّه بن عبد اللَِّه واهللا لَا تنفلت حƓ ُتِقرَّ فقا: ـ ويف رواية  7273
 .الَْعزِيُز فَفََعلَ َوَرُسولُ اللَِّه الذَِّليلُ 

ئابــدۇلالھ ئىبنــى   :مۇنــداق كهلــگهن  يهنه بىــر رىــۋايهتته  ـــ 7273
  : ئۇنىڭغا ئۇبهينىڭ ئوغلى

ـــ  ــامى  هللاـ ــڭ ن ــڭ   نى ــاكى ئۆزەڭنى ــهن ت ــهمكى، س ــلهن قهس ــار،  بى خ
قىلمىغــۇچه مهدىــنىگه  ئېتىــراپ نــىنىڭ ئهزىــز ئىكهنلىكىرەســۇلۇلالھ

   .①دېگهن كىرەلمهيسهن، ـ
  )3315 :تىرمىزى(

َزْيد ْبن أَْرقََم قَالَ َخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسـفَرٍ   ـ عن  7274
اللَِّه ْبُن أَُبيٍّ ِلأَْصَحابِِه لَا ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَّـِه   أََصاَب النَّاَس ِفيِه ِشدَّةٌ فَقَالَ َعْبُد

َتْيُت النَّبِيَّ َحتَّى َيْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلِه َوقَالَ لَِئْن َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمْنَها الْأَذَلَّ فَأَ
لََّم فَأَْخَبْرُتُه فَأَْرَسلَ إِلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُبيٍّ فََسأَلَُه فَاْجَتَهَد َيِميَنُه َمـا فََعـلَ   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

قَالُوا كَذََب َزْيٌد َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوقََع ِفي َنفِْسي ِممَّا قَالُوا ِشـدَّةٌ َحتَّـى   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2641(ئهلبانى  ①
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َوَجلَّ َتْصِديِقي ِفي إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ فََدَعاُهْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ 
 .ِلَيْسَتْغِفَر لَُهْم فَلَوَّْوا ُرُءوَسُهْم َوقَْولُُه ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ قَالَ كَاُنوا رَِجالًا أَْجَملَ َشْيٍء

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   لالھـۇ ئهنهـۇ  زەيـد ئىبنـى ئهرقهم رەزىيه   ـ 7274
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله بىـر      پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

ـ تۈلـۈكى يېتىشـمهي،     ئۇ سهپهردە قوشـۇننىڭ ئـوزۇق  . سهپهرگه چىقتۇق
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ھهمراھلىرىغا .قىيىنچىلىققا دۇچ كهلدۇق

 ق ـ تۈلۈك بهرمهڭـالر،  گه ئوزۇرەسۇلۇلالھنىڭ يېنىدىكى كىشىلهرــ 
ئهڭ ئهزىز ئادەم ئهڭ خار ئادەمنى قايتقاندا، مهدىنىگه  .ئۇالر تاراپ كهتسۇن

ــدۇ،        ــدىن چىقىرىۋېتىــ ــدى ـ مهدىنىــ ــگهن ئىــ ــبهر مهن . دېــ پهيغهمــ
 .ئېيتىپ قويدۇمئۇنىڭ سۆزلىرىنى  ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ،

ــاالم   ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۇبهينى چ  پهيغهمـ ــى ئـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــپ ئابـ اقىرتىـ
ىنى ئېيتىپ، مىـڭ يهردىـن قهسـهم    دى، ئۇ ئۇنداق دېمىگهنلىكىسورىغان

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر زەيد ” :شۇنىڭ بىلهن، بهزىلهر. قىلىپ تۇرۇۋالدى
بـۇ سـۆزدىن بهكمـۇ    . دېگهنىـدى  “گه يالغـان ئېيتىپتـۇ  مئهلهيهى ۋەسهلله
الپ تائاال مېنىڭ راستچىللىقىمنى ئىسپاتهللا كېيىن ا .پهرىشان بولدۇم

نىڭ ئالـدىڭغا كهلـگهن   ېمۇنـاپىقالر سـ  ﴿: ۇ ئايهتلهرنى نازىـل قىلـدى  مۇن
نىـــــڭ هللاســـــهن ھهقىـــــقهتهن ا ،گۇۋاھلىـــــق بېرىمىزكـــــى«: چاغـــــدا

نىـڭ پهيغهمبىـرى   هللانىڭ ھهقىـقهتهن ا ېدەيـدۇ، سـ  » پهيغهمبىرىدۇرسهن
گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇنـاپىقالر چوقـۇم   هللا بىلىدۇ، اهللا ئىكهنلىكىڭنى ا
ر ئۆزلىرىنــــڭ يالغــــان قهســــهملىرىنى قالقــــان ئــــۇال .يالغــــانچىالردۇر

) نىــڭ دىنىــدىنهللايهنــى ا(نىــڭ يولىــدىن هللا) كىشــىلهرنى(قىلىۋالــدى، 
ــان   ــدېگهن يامـ ــلىرى نېمىـ ــڭ قىلمىشـ ــتى، ئۇالرنىـ ــۇنىڭ  ! توسـ ــۇ شـ بـ

ئىنكـار  ) دىللىرىدا(ئىشىنىپ، ئاندىن ) ئېغىزلىرىدا(ئۈچۈندۇركى، ئۇالر 
ــدى    ــرى پىچهتلهن ــدى، ئۇالرنىــڭ دىللى ــى(قىل ــدايهت   يهن ــا ھى دىللىرىغ

ــدۇ  ــپ بارالماي ــهنمهيدۇ  )يېتى ــاننى چۈش ــۇالر ئىم ــدىغان   .، ئ ــا قاراي ئۇالرغ
سېنى ھهيران قالدۇرىـدۇ، ئهگهر  ) ساالپهتلىكى(لۇشى ۇبولساڭ، بهدەن قۇر

سـۆزىگه قـۇالق سالىسـهن،    ) سۆزىنىڭ پاسـاھهتلىكىدىن (ئۇالر سۆزلىسه، 
ــىزلىكته ( ــىز، پاراسهتس ــىز، ئهقىلس ــۇ ) ئىلىمس ــا ئ ــۆلهپ  گوي ــا ي الر تامغ
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ھهرقانـداق  ) قورقـۇنچتىن (ياغاچالردۇر، ئـۇالر  ) چىرىپ قالغان(قويۇلغان 
ــۇالر     ــدۇ، ئـ ــان دەپ گۇمانلىنىـ ــۆزلىرىگه قارىتىلغـ ــاۋازنى ئـ ــاڭا ۋە (ئـ سـ

ئـۇالرنى ھـاالك   هللا دۈشمهندۇر، ئـۇالردىن ھهزەر ئهيلىگىـن، ا  ) مۇئمىنلهرگه
! بۇرۇلـۇپ كېتىـدۇ   )ھىدايهتتىن گۇمراھلىققـا (ئۇالر قانداقمۇ ! قىلسۇن

ــۆزرە ئېيتىــپ  ســىلهرگه مهغفىــرەت  لالھكــېلىڭالر، رەســۇلۇ«: ئۇالرغــا ئ
ــدۇ ــه، » تىلهيـ ــىدىن (دېيىلسـ ــخىرە قىلىـــش يۈزىسـ ــلىرىنى ) مهسـ باشـ

ــدا    دەۋەت قىلىنغــان (ســىلكىيدۇ، ئۇالرنىــڭ تهكهببۇرلــۇق قىلغــان ھال
مهغفىـرەت  ) مهيلـى (ئۇالرغـا   .يـۈز ئـۆرىگهنلىكىنى كۆرىسـهن   ) نهرسىدىن

مهغفىـــرەت تهلهپ قىلمىغىـــن، بهرىبىـــر   ) مهيلـــى(لهپ قىلغىـــن، ته
ئۇالرغــا ھهرگىــز مهغفىــرەت قىلمايــدۇ، شۈبهىســىزكى،     هللا ئوخشــاش، ا

ــى ا ــىق قهۋمنـ ــدۇهللا پاسـ ــدايهت قىلمايـ ــۇالر .ھىـ ــۇلۇ«: ئـ نىڭ لالھرەسـ
دەيــدۇ، » يېنىــدىكى كىشــىلهرنى تهمىــنلىمهڭالر، ئــۇالر تــاراپ كهتســۇن 

ۋە لـېكىن  . نىڭ ئىلكىدىـدۇر هللاىرى ائاسماننىڭ ۋە زېمىننىڭ خهزىنىل
): يهنـى مۇنـاپىقالر  (ئۇالر  .چۈشهنمهيدۇ) نىڭ ھېكمىتىنىهللا(مۇناپىقالر 

ئـــۇبهي ۋە  ىئابـــدۇلالھ ئىبنـــ(مهدىـــنىگه قايتســـاق، ئهڭ ئهزىـــز ئـــادەم «
ــادەمنى ) مۇناپىقالرنىــــڭ ئــــۆزلىرىنى دېمهكچــــى ــار ئــ يهنــــى (ئهڭ خــ

» ن چىقىرىۋېتىــدۇمهدىنىــدى) نى، مــۇئمىنلهرنى دېمهكچــىلالھرەســۇلۇ
ــغهل. دېيىشـــىدۇ ــۇئمىنلهرگه هللاا، اقـــهللابه اىـ ــرىگه ۋە مـ نىـــڭ پهيغهمبىـ

نىڭ دۈشمهنلىرىگه ئهمهس، هللابىنىڭ اىغهل(مهنسۇپ، لېكىن مۇناپىقالر 
: تائاالنىـڭ هللا زەيـد ا . ①﴾بىلمهيـدۇ ) دوستلىرىغا مهنسـۇپ ئىكهنلىكىنـى  

دېـگهن   ﴾ياغـاچالردۇر ) چىرىپ قالغان(گويا ئۇالر تامغا يۆلهپ قويۇلغان ﴿
ھالبۇكى، ئۇالرنىڭ بهدەن قۇرۇلۇشى بهكمۇ كېلىشكهن ئىدى، : ئايىتىنى

   .ـ دەپ تهپسىر قىلغان
  )4903 :بۇخارى(

َزْيد ْبن أَْرقََم قَالَ غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ  ـ عن  7275
ا َنْبَتِدُر الَْماَء َوكَانَ الْأَْعَراُب َيْسبِقُوَنا إِلَْيِه فََسَبَق أَْعَرابِيٌّ أَْصَحاَبُه َمَعَنا أَُناٌس ِمْن الْأَْعَرابِ فَكُنَّ

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 8ـ دىن  1سۈرە مۇنافىقۇن،  ①
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فََيْسَبُق الْأَْعَرابِيُّ فََيْملَأُ الَْحْوَض َوَيْجَعلُ َحْولَُه ِحَجاَرةً َوَيْجَعلُ النِّطَْع َعلَْيِه َحتَّـى َيجِـيَء   
ِمْن الْأَْنَصارِ أَْعَرابِيا فَأَْرَخى زَِماَم َناقَِتِه ِلَتْشَرَب فَـأََبى أَنْ َيَدَعـُه    أَْصَحاُبُه قَالَ فَأََتى َرُجلٌ

َد اللَِّه فَاْنَتَزَع ِقَباَض الَْماِء فََرفََع الْأَْعَرابِيُّ َخَشَبَتُه فََضَرَب بَِها َرأَْس الْأَْنَصارِيِّ فََشجَُّه فَأََتى َعْب
اِفِقَني فَأَْخَبَرُه َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِِه فََغِضَب َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُبيٍّ ثُمَّ قَالَ لَا ُتْنِفقُوا ْبَن أَُبيٍّ َرأَْس الُْمَن

َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلِه َيْعنِي الْأَْعَراَب َوكَاُنوا َيْحُضُرونَ َرُسـولَ  
ْيِه َوَسلََّم ِعْنَد الطََّعامِ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه إِذَا اْنفَضُّوا ِمْن ِعْنـِد ُمَحمَّـٍد فَـأُْتوا    اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ـ  رَِجنَّ ُمَحمًَّدا بِالطََّعامِ فَلَْيأْكُلْ ُهَو َوَمْن ِعْنَدُه ثُمَّ قَالَ ِلأَْصَحابِِه لَِئْن َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة لَُيْخ
ا الْأَذَلَّ قَالَ َزْيٌد َوأََنا رِْدُف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن الْأََعزُّ ِمْنَه

ِه ولُ اللَّأَُبيٍّ فَأَْخَبْرُت َعمِّي فَاْنطَلََق فَأَْخَبَر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْرَسلَ إِلَْيِه َرُس
َبنِي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحلََف َوَجَحَد قَالَ فََصدَّقَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَذَّ

َوكَذََّبَك  قَالَ فََجاَء َعمِّي إِلَيَّ فَقَالَ َما أََرْدَت إِلَّا أَنْ َمقََتَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
لِ اللَِّه َوالُْمْسِلُمونَ قَالَ فََوقََع َعلَيَّ ِمْن الَْهمِّ َما لَْم َيقَْع َعلَى أََحٍد قَالَ فََبْيَنَما أََنا أَِسُري َمَع َرُسو

لَِّه َصلَّى اللَّـُه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ قَْد َخفَقُْت بَِرأِْسي ِمْن الَْهمِّ إِذْ أََتانِي َرُسولُ ال
 َعلَْيِه َوَسلََّم فََعَرَك أُذُنِي َوَضِحَك ِفي َوْجهِي فََما كَانَ َيُسرُّنِي أَنَّ ِلي بَِها الُْخلَْد ِفي الدُّْنَيا ثُمَّ

َما قَالَ ِلي َشْيئًا  إِنَّ أََبا َبكْرٍ لَِحقَنِي فَقَالَ َما قَالَ لََك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلُْت
ي إِلَّا أَنَُّه َعَرَك أُذُنِي َوَضِحَك ِفي َوْجهِي فَقَالَ أَْبِشْر ثُمَّ لَِحقَنِي ُعَمُر فَقُلُْت لَُه ِمثْلَ قَْوِلي ِلأَبِ

  .َنيَبكْرٍ فَلَمَّا أَْصَبْحَنا قََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسوَرةَ الُْمَناِفِق
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   زەيـد ئىبنـى ئهرقهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ 7275
قا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلله غازات پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ
سۇ بـار   .بۇ سهپهردە ئهئرابىيالردىنمۇ خېلى كۆپ ئادەم بار ئىدى، چىقتۇق

يالر بىـزدىن  ئهمما ئهئـرابى  تىرىشاتتۇق،بېرىشقا يېتىپ يهرگه بۇرۇنراق 
 ،الردىن بىـرى ھهمراھلىرىـدىن بـۇرۇن بېرىـپ    ئـۇ  .بۇرۇن بېرىـپ بـوالتتى  

ھهمراھلىـرى   ئهتراپىنـى تـاش بىـلهن توسـۇپ،     ،كۆلچهككه سۇ تولدۇرۇپ
بىـــر يهرگه يېتىـــپ  .ھېچكىمنـــى يـــېقىن كهلتـــۈرمهيتتىكهلگىـــچه 

 ،ئهنسارىالردىن بىرى بىر ئهئرابىينىـڭ قېشـىغا كېلىـپ   بارغىنىمىزدا، 
ي ، ئهئرابىدىنىڭ چۇلۋۇرىنى قويۇپ بېرىپ سۇغارماقچى بولغانىتۆگىسى
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ــىۋالدى  ــۇنى توس ــۆلچهككه     .ئ ــۈپ، ك ــۈپ ئۆت ــۇنى بۆس ــارى ئ ــېكىن ئهنس ل
ــتى ــي   .چۈش ــگهن ئهئرابى ــدىن غهزەبلهن ــپ،    بۇنىڭ ــالتهك ئېلى ــا ك قولىغ

ــۋەتتى    ــۇرۇپ يېرى ــىنى ئ ــارىنىڭ بېش ــارى   .ئهنس ــان ئهنس ــى يېرىلغ  بېش
ئهرز بېرىـپ   نىـڭ قېشـىغا  ھ ئىبنـى ئۇبهي مۇناپىقالرنىڭ بېشـى ئابـدۇلال  

  :بۇ ئىشقا غهزەبلهنگهن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي .قىلدى
نىڭ يېنىدىكى كىشىلهرنى تهمىنلىمهڭالر، ئۇالر تـاراپ  ــ پهيغهمبهر

ئــۇالر ئهئــرابىيالر ئىــدى، تامــاق ۋاقتىــدا پهيغهمــبهر   .ـ دېــدىكهتســۇن،   
كهلتۈرۈلگهن تاماققا  ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۇنىڭ ئالدىغا

ــى  ــتىراك قىالتتـ ــۈن    .ئىشـ ــلىق ئۈچـ ــداق قىلغۇزماسـ ــدۇلالھ بۇنـ : ئابـ
مــۇھهممهدكه تامــاقنى ئهئــرابىيالر تارقــاپ كهتكهنــدىن كېــيىن ئېلىــپ 

   :ھهمراھلىرىغا ئۇنىڭدىن سىرت،. ـ دېدى! كېلىڭالر
نى مهدىنىـدىن  مهدىنىگه قايتساق، ئهڭ ئهزىز ئادەم ئهڭ خار ئـادەم ــ 

  .ـ دەپ تهلىمات بهردى! سۇنچىقىرىۋەت
ــاالمنىڭ  مهن  ــبهر ئهلهيهىسســ ــهپهردە پهيغهمــ ــۇ ســ ــىغا بــ ئارقىســ

ئابدۇلالھ ئىبنـى ئۇبهينىـڭ بـۇ سـۆزلىرىنى      .ىشىپ كېتىۋاتاتتىممىنگ
ــاڭالپ قېلىــــپ ــا  ،ئــ ــتىم،تاغامغــ ــبهر   ئېيتــ ــام بېرىــــپ، پهيغهمــ تاغــ

ــى ــاالمغا ئېيتتـ ــدۇلالھنى   .ئهلهيهىسسـ ــاالم ئابـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ
ــى     چاق ــداق دېمىگهنلىكىن ــدۇلالھ ئۇن ــدى، ئاب ــته قىلغانى ــپ سۈرۈش ىرى

ــۇنى   .ئېيتىــپ قهســهم ئىچىــپ تۇرۇۋالــدى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئ
  :تاغام كېلىپ .تهستىقالپ، مېنى يالغانچىغا چىقاردى

ــۇلمانالرنى      ــلهن مۇس ــاالم بى ــبهر ئهلهيهىسس ــۇ؟ پهيغهم ـــ كۆردۈڭم ـ
ــدى        ــدۇڭ، ـ دې ــپ قوي ــۆچ قىلى ــۆزەڭگه ئ ــۇ .ئ ــلهنش ــر  ،نىڭ بى ھېچبى

  .قايغۇ مېنىڭ بېشىمغا كهلدى ـ كىشىنىڭ بېشىغا كهلمىگهن غهم
قايغۇدىن بېشىم چۈشۈپ كهتكهن  ـ غهم سهپهرگه ئاتالندۇق، ،كېيىن

 ،قېشـــىمغا كېلىـــپپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئۇشـــتۇمتۇت  .ئىـــدى
مهن شــۇ پهيتنــى  .كۈلۈمســىرەپ قويــدى يــۈزۈمگه ،قــۇلىقىمنى ئــۇۋىالپ

ئانــدىن ئهبــۇ بهكــرى ماڭــا  .مهڭگــۈ قېلىشــقىمۇ تېگىشــمهيمهن دۇنيــادا
  :يېتىشىۋېلىپ
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  :، مهندىدەپ سورى ؟ ـساڭا نېمه دېدىــ رەسۇلۇلالھ 
يــۈزۈمگه قــاراپ  ــــ ھېچنــېمه دېمىــدى، پهقهت قــۇلىقىمنى ئــۇۋىالپ،

  :ئۇ .دىمدې ەپ قويدى، ـكۈلۈمسىر
ئۇنىــڭ ئارقىســىدىن ئــۆمهر   دېــدى، ـــ ! شــارەتېســاڭا خــۇش ب ــــ 

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يېتىپ كېلىپ سورىغانىدى، ئۇنىڭغىمۇ ئهبۇ بهكـرىگه  
ــم   ــاۋاب بهردى ــدەك ج ــهھهردە،  .بهرگهن ــى س ــبهر  ئهتىس ــهلاللالھۇ پهيغهم س

   .①ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه مۇنافىقۇن سۈرىسىنى ئوقۇپ بهردى
  )3313 :تىرمىزى(

  .قِأن ذلك كان يف غَْزَوةُ َبنِي الُْمْصطَِل: ـ يف رواية 7276
ق غازىتىـدا  هبـۇ ۋەقهلىـك بهنـى مۇسـتهل    : يهنه بىـر رىـۋايهتته   ـ 7276

  .)3315 :تىرمىزى. (، ـ دېيىلگهنبولغان
  .غَْزَوِة َتُبوَكأن ذلك كان يف : ـ يف رواية 7277
، ـ  بـۇ ۋەقهلىـك تهبـۇك غازىتىـدا بولغـان     : يهنه بىـر رىـۋايهتته   ــ  7277
  . دېيىلگهن

  )3314 :تىرمىزى(

نِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َمْن كَانَ لَُه َمالٌ ُيَبلُِّغُه َحجَّ َبْيِت َربِِّه َعْن اْبـ   7278
اتَّقِ  أَْو َتجُِب َعلَْيِه ِفيِه الزَّكَاةُ فَلَْم َيفَْعلْ َيْسأَلْ الرَّْجَعةَ ِعْنَد الَْمْوِت فَقَالَ َرُجلٌ َيا اْبَن َعبَّاسٍ

الرَّْجَعةَ الْكُفَّاُر قَالَ َسأَْتلُو َعلَْيَك بِذَِلَك قُْرآًنا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتلْهِكُـْم   اللََّه إِنََّما َيْسأَلُ
َما  أَْمَوالُكُْم َولَا أَْولَاُدكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهْم الَْخاِسُرونَ َوأَْنِفقُوا ِمْن

ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي أََحَدكُْم الَْمْوُت إِلَى قَْوِلِه َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ قَالَ فََما ُيوجُِب  َرَزقَْناكُْم
 الزَّكَاةَ قَالَ إِذَا َبلَغَ الَْمالُ ِمائََتْي ِدْرَهمٍ فََصاِعًدا قَالَ فََما ُيوجُِب الَْحجَّ قَالَ الـزَّاُد َوالْـَبِعريُ  

َعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ َعْن الثَّْورِيِّ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َحيَّةَ َعْن الضَّـحَّاِك   َحدَّثََنا
ـ  ةَ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِنْحوِِه و قَالَ َهكَذَا َرَوى ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَن

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2640(ئهلبانى  ①
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َواِحٍد َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي َجَنابٍ َعْن الضَّحَّاِك َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَْولَُه َولَـْم َيْرفَُعـوُه    َوغَْيُر
  .َوَهذَا أََصحُّ ِمْن رَِواَيِة َعْبِد الرَّزَّاقِ َوأَُبو َجَنابٍ اْسُمُه َيْحَيى ْبُن أَبِي َحيَّةَ

  :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ـ 7278
يـاكى زاكـات بهرگـۈدەك     تـاۋاپ قىلغـۇدەك   بهيتـۇلالھنى  كىمنىـڭ ــ 

ئادا قىلمىسا، ئۆلگهندە دۇنياغـا قايتىشـنى   ، بۇالرنى ئىقتىسادى بار تۇرۇپ
  :دېۋىدى، بىر كىشى ئۇنىڭغاـ تىن تىلهيدۇ، هللا

تىـن قـورق، دۇنياغـا قايتىشـنى كـاپىرالر      هللا! ئـى ئىبنـى ئاببـاس   ــ 
  :نىڭغائىبنى ئابباس ئۇ. دېدىـ تىلهيدۇ، 

ئـى  ﴿: ، ـ دېـدى ۋە  مهن ساڭا دەلىل قىلىـپ قۇرئـان ئوقـۇپ بېـرەي    ــ 
نىــڭ زىكرىــدىن هللامــاللىرىڭالر ۋە بــالىلىرىڭالر ســىلهرنى ا! مــۇئمىنلهر

غهپلهتته قالدۇرمىسۇن، كىملهركـى  ) ـ ئىبادىتىدىن نىڭ تائهتهللايهنى ا(
ــارتقۇچىالردۇر    ــان ت ــۇالر زىي ــدىكهن، ئ ــۇنداق قىلى ــۈم   .ش ــا ئۆل بىرىڭالرغ

بىـر ئـاز   ) يهنـى ئهجىلىمنـى  (نـى  ېنېمىشـقا م ! پهرۋەردىگارىم”: ېلىپك
“ كېچىكتۈرمىـــدىڭ، ســـهدىقه قىلىـــپ ياخشـــىالردىن بـــوالر ئىـــدىم     

ق قىلىــپ بېــرىلگهن نهرســىلهرنى ىــدېيىشــتىن بــۇرۇن، ئۆزەڭالرغــا رىز
ــالر ــهدىقه قىلىڭـ ــز   هللا ا .سـ ــدە ھهرگىـ ــى كهلگهنـ ــادەمنى ئهجىلـ ــېچ ئـ ھـ
ــدۇ، ا ــان هللا كېچىكتۈرمهي ــۇق خهۋەرداردۇر قىلىۋاتق  ①﴾ئىشــىڭالردىن تول

  :ئۇ كىشى. دېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇدى
قانچىلىك ئىقتىسادى بار ئادەمگه زاكات ۋاجىب بولىـدۇ؟   ،ئۇنداقتاــ 

  :ئىبنى ئابباس، دىدەپ سورىـ 
  :ئۇ كىشى .دېدى ــ ئىككى يۈز دەرھهمگه يهتسه، ـ

  :اسئىبنى ئاببدەپ سورىۋىدى، ـ ؟ قاچان پهرز بولىدۇ ھهجــ 
   .②دېدىـ ، ىغى بولغاندائۇلى ۋە لۈكۈت – زۇقوئــ يېتهرلىك 

  )3316 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 11ـ دىن  9سۈرە مۇنافىقۇن،  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 653(ئهلبانى  ②
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  تاغابۇن، تاالق ۋە تهھرىم سۈرىلىرى

هو الذي إذا أََصاَبْتُه ) َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َيْهِد قَلَْبُه(ـ وقال َعلْقََمةُ عن عبد اللَِّه   7279
  .ِهُمِصيَبةٌ رضي َوَعَرَف أهنا من اللَّ

ــدۇكى ئهلقهمه – 7279 ــۋايهت قىلىنىـ ــن رىـ ــى  دىـ ــدۇلالھ ئىبنـ ، ئابـ
ھهر قانــداق مۇســىبهت (ا قــهللاكىمكــى ا﴿: ئهنهۇمــامهســئۇد رەزىيهلالھــۇ 

ئۇنىـڭ  هللا ئىشـىنىدىكهن، ا ) گهن سۆزگهېنىڭ قازاسى بىلهن يېتىدۇ دهللا
 ①﴾ھهر نهرســـىنى بىلگۈچىـــدۇرهللا يېتهكلهيـــدۇ، ا) ســـهۋرگه(قهلبىنـــى 

بىرەر مۇسىبهتكه ئۇچرىغانـدا   ،ئۇ: تهپسىر قىلغان دېگهن ئايهتنى مۇنداق
   .كىشىدۇرتهن بېرىدىغان  نى تونۇپ،ئىكهنلىكى تىنهللائۇنىڭ ا

 )هت قىلغانيبۇخارى مۇئهللهق رىۋا(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َوَسأَلَُه َرُجلٌ َعْن َهِذِه الْآَيِة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوا إِنَّ ِمـْن   ـ   7280
َوأَْولَاِدكُْم َعُدوا لَكُْم فَاْحذَُروُهْم قَالَ َهُؤلَاِء رَِجالٌ أَْسلَُموا ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ َوأََراُدوا  أَْزَواجِكُْم

وا َرُسـولَ  أَنْ َيأُْتوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََبى أَْزَواُجُهْم َوأَْولَاُدُهْم أَنْ َيَدُعوُهْم أَنْ َيأُْت
فَقُُهـوا   ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا أََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْوا النَّاَس قَْداللَّ

اجِكُـْم  ِفي الدِّينِ َهمُّوا أَنْ ُيَعاِقُبوُهْم فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمـْن أَْزوَ 
 .َوأَْولَاِدكُْم َعُدوا لَكُْم فَاْحذَُروُهْم الْآَيةَ

ئـى  ﴿: ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن    بىر كىشى  – 7280
ــالىلىرىڭالردىن ســىلهرگه  ! مــۇئمىنلهر ــاللىرىڭالردىن، ب ســىلهرنىڭ ئاي

ــالر، ئهگهر      ــات قىلىڭ ــۇالردىن ئېهتىي ــار، ئ ــدىغانلىرىمۇ ب ــمهن بولى دۈش
ــۇالرنى( ــاڭالر     )ئ ــرەت قىلس ــهڭالر، مهغفى ــاڭالر، كهچۈرس ــۇ قىلس هللا ا(ئهپ
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ھهقىــقهتهن ناھــايىتى مهغفىــرەت هللا ا). ســىلهرنىمۇ مهغفىــرەت قىلىــدۇ
دېـــگهن ئـــايهت ھهققىـــدە    ①﴾قىلغۇچىـــدۇر، ناھـــايىتى مېهرىبانـــدۇر  

ئۇالر مهككه ئهھلىـدىن مۇسـۇلمان   : ئۇ مۇنداق جاۋاب بهردىسورىغانىدى، 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     يغهمـبهر په ،بولغان كىشىلهر بولۇپ

ــدا   ــاقچى بولغان ــرەت قىلم ــىغا ھىج ــۇالرنى       ،قېش ــالىلىرى ئ ــۇن ـ ب خوت
ــدى    ــۇپ قالغانى ــتىن توس ــرەت قىلىش ــيىن .ھىج ــۇالر كې ــبهر ئ  پهيغهم

ــدا    ــىغا بارغان ــهللهمنىڭ قېش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــىلهرنىڭ  ،س كىش
 ـ خوتۇن، ىنى كۆرۈپگىنىپ بولغانلىقۆئاللىقاچان دىن ئهھكاملىرىنى ئ
تائـاال بـۇ ئـايهتنى    هللا نىڭ بىـلهن، ا شۇ .شتىبالىلىرىنى جازالىماقچى بولۇ

   .②نازىل قىلدى
  )3317 :تىرمىزى(

يف  )يا أَيَُّها النƑ إذا طَلَّقُْتْم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ( قال ابن ُعَمَر َوقََرأَ النƑ ـ   7281
  .ْعنِي بِذَِلَك أَنْ ُيطَلَِّق يف كل طُْهرٍ َمرَّةًقال َماِلٌك َي. ِعدَِّتهِنَّ قُُبلِ

رەسـۇلۇلالھ  : مۇنداق دەيـدۇ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما  ـ 7281
ــ ئـــاي1سۈرىســـىنىڭ تـــاالق  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  :نىىتىــ

  .دەپ چۈشهندۈرگهن» ئىددىتىگه اليىق پهيتته تاالق قىلىڭالر«
بىــر پاكالنغانــدا بىــر قېــتىم تــاالق  ھهر بۇنىڭــدىن : ئىمــام مالىــك

   .ـ دېگهن مهقسهت قىلىنىدۇ، قىلىش
  )1221: مالىك ؛1471مۇسلىم (

عن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ قال مسعت َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يقول يـا  ـ   7282
َوَمْن َيتَّقِ (َضاَعٍة َوال ِتَجاَرٍة ثُمَّ قََرأَ أَيَُّها الناس اتَِّخذُوا َتقَْوى اللَِّه ِتَجاَرةً َيأِْتَيكُُم الرِّْزُق بِال بِ

  )اللََّه َيْجَعلْ له َمْخَرًجا َوَيْرُزقُْه من َحْيثُ ال َيْحَتِسُب

                                                 
 .ـ ئايهت 14سۈرە تهغابۇن،  ①
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مهن : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ ـ مۇئاز رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7282
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭپهيغهمبهر 

ــااليىق « ــى خـ ــا هللا! ئـ ــققـ ــار   تهقۋادارلىـ ــا يـ ــنى ئۆزەڭالرغـ قىلىشـ
ــاڭالر، ــزقىڭالر  قىلس ــۇل ـ    رى ــىز، تىجارەتســىز پ ــدۇ مۇمالس  »كېلىۋېرى

ئۇنىڭغـا چىقىـش   هللا ىن قورقىدىكهن، اتهللاكىمكى ا﴿ :دېگهندىن كېيىن
دېـگهن   ①﴾ق بېرىـدۇ ىـ ئۇنىڭغا ئويلىمىغـان يهردىـن رىز  هللا ا .لى بېرىدۇوي

   .②ئايهتلهرنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم
 )20/97 :»ئهلكهبىر«(

َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْمكُثُ  ـ عن  7283
ِعْنَد َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ َوَيْشَرُب ِعْنَدَها َعَسلًا فََتَواَصْيُت أََنا َوَحفَْصةُ أَنَّ أَيََّتَنا َدَخلَ َعلَْيَهـا  

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْتقُلْ إِنِّي أَجُِد ِمْنَك رِيَح َمَغاِفَري أَكَلَْت َمَغاِفَري فَـَدَخلَ َعلَـى   النَّبِيُّ َصلَّ
إِْحَداُهَما فَقَالَْت لَُه ذَِلَك فَقَالَ لَا َبلْ َشرِْبُت َعَسلًا ِعْنَد َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ َولَْن أَُعوَد لَـُه  

ا النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك إِلَى إِنْ َتُتوَبا إِلَى اللَِّه ِلَعاِئَشةَ َوَحفَْصـةَ َوإِذْ  فََنَزلَْت َيا أَيَُّه
 .أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ أَْزَواجِِه ِلقَْوِلِه َبلْ َشرِْبُت َعَسلًا

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    ــ  7283
زەيــنهب بىنتــى جهھشــنىڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  هيغهمــبهرپ

 ســـه ئىككىمىـــزفھه. غـــا كىرســـىال ھهســـهل ئىچىـــپ چىقـــاتتى يېنى
ىر فمهغــا” :كىرســه قېشــىغاقايســىمىزنىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم 

مهغـــافىر پـــۇرىقى مۇ؟ ڭدىېـــي) پـــۇرىقى ناچـــار بىـــر خىـــل ئۆســـۈملۈك(
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . لدۇقدېيىشــكه پۈتىشــىۋا“ !كېلىۋاتىــدىغۇ؟

بىرىمىزنىــڭ يېنىغــا كىرگهنــدە، ئۇنىڭغــا    ) ھهفســه ئىككىمىــزدىن (
   :ئۇ يۇقىرىقى پۈتۈشىۋالغان سۆزنى قىلغانىدۇق،
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زەينهبنىڭ يېنىدا ھهسـهل ئىچكهنىـدىم،    مهغافىر يېمىدىم،ياق، ــ 
! ئى پهيغهمـبهر ﴿: تائاالهللا شۇ چاغدا ا. دېدىئهمدى ھهرگىز ئىچمهيمهن، ـ  

ــۈن ا  ــېمه ئۈچـ ــڭ    هللا نـ ــىنى ئاياللىرىڭنىـ ــان نهرسـ ــاالل قىلغـ ــاڭا ھـ سـ
ناھايىتى مهغفىرەت هللا رازىلىقىنى تىلهش يۈزىسىدىن ھارام قىلىسهن، ا

بىـلهن  ) كهففـارەت (سـىلهرگه  هللا ا .قىلغۇچىدۇر، ناھـايىتى مېهرىبانـدۇر  
هللا سىلهرنىڭ ئىگهڭـالردۇر، ا هللا قهسىمىڭالردىن چىقىشنى بهلگىلىدى، ا

ئــۆز . لگۈچىــدۇر، ھــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىــدۇر ھهر نهرســىنى بى
بىـر سـۆزنى   ) يهنـى ھهفسـهگه  (ۋاقتىدا پهيغهمـبهر ئاياللىرىـدىن بىـرىگه    

ئېيتىـپ  ) ئائىشـهگه (ئـۇنى  ) يهنـى ھهفسـه  (يوشۇرۇن ئېيتقان ئىـدى، ئـۇ   
ــان، ا ــكارىالنغانلىقىنى   هللا قويغـ ــىرنىڭ ئاشـ ــا سـ ــبهرگه(بولسـ ) پهيغهمـ

يهنـى  (ئـۇ  ) ھهفسـهگه (ئۇنىڭغـا  ) مـبهر يهنـى پهيغه (بىلدۈرگهن چاغـدا، ئـۇ   
يهنى يـۈزىگه  (ئاشكارىالپ قويغان سۆزلهرنىڭ بهزىسىنى ئېيتتى ) ھهفسه
پهيغهمــبهر ). يهنــى يــۈزىگه ســالمىدى(بهزىســىنى ئېيىتمىــدى  ،)ســالدى

يهنــى (ئۇنىڭغــا ســىرنى ئاشــكارىالپ قويغــانلىقىنى ئېيتقــان چاغــدا، ئــۇ  
ماڭــا «: دېــدى، پهيغهمــبهر» بــۇنى ســاڭا كىــم خهۋەر قىلــدى؟«): ھهفســه

خهۋەر هللا ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچى، ھهممىدىن تولـۇق خهۋەردار ا ) بۇنى(
ا تهۋبه قىلسـاڭالر  قهللائىككىڭالر ا) ئائىشه، ھهفسه(ئهگهر  .دېدى» قىلدى

ا ئىخالس لۇلالھقرەسۇ(سىلهرنىڭ دىلىڭالر ). زەڭالر ئۈچۈن ياخشىدۇرۆئ(
خــــوپ لۇلالھ رەســــۇ(بۇرۇلــــۇپ كهتتــــى، ئهگهر ســــىلهر ) قىلىشــــتىن

هللا ھالـدا ا  ئۇنىڭغـا تاقابىـل تۇرسـاڭالر، ئـۇ    ) كۆرمهيدىغان ئىش ئۈسـتىدە 
ئۇنىڭ مهدەتكارىدۇر، جىبرىئىلمۇ ئۇنىـڭ مهدەتكارىـدۇر، مۇئمىنلهرنىـڭ    
ياخشـــىلىرىمۇ ئۇنىـــڭ مهدەتكارىـــدۇر، ئـــۇالردىن باشـــقا پهرىشـــتىلهرمۇ  

: بۇ ئايهتتىكى .دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى ①﴾يۆلهنچۈكتۇر) ئۇنىڭغا(
ئائىشــه بىــلهن  ئىبــارە دېــگهن  ﴾ا تهۋبه قىلســاڭالرقــهللائىككىڭــالر ا﴿

ئۆز ۋاقتىدا پهيغهمبهر ئاياللىرىدىن بىرىگه بىر ﴿. ھهفسهگه قارىتىلغان
ــدى   ــان ئى ــۇرۇن ئېيتق ــۆزنى يوش ــگهن  ﴾س ــبهر   دې ــا، پهيغهم ــارە بولس ئىب
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ــهل     ــدا ھهس ــڭ يېنى ــڭ زەينهبنى ــهگه ئۆزىنى ــاالمنىڭ ھهفس ئهلهيهىسس
  . ىچكهنلىكىنى ئېيتقانلىقىغا قارىتىلغانئ

 )5267: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَْم أََزلْ َحرِيًصا َعلَـى أَنْ  ـ   7284
ْيِه َوَسلََّم اللََّتْينِ قَالَ اللَُّه أَْسأَلَ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َعْن الَْمْرأََتْينِ ِمْن أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ

َتَعالَى إِنْ َتُتوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َحتَّى َحجَّ َوَحَجْجُت َمَعُه َوَعَدلَ َوَعَدلُْت َمَعُه 
ُه َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َمْن الَْمْرأََتاِن بِإَِداَوٍة فََتَبرََّز ثُمَّ َجاَء فََسكَْبُت َعلَى َيَدْيِه ِمْنَها فََتَوضَّأَ فَقُلُْت لَ

ْد َصـَغْت  ِمْن أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللََّتاِن قَالَ اللَُّه َتَعالَى إِنْ َتُتوَبا إِلَى اللَِّه فَقَ
َوَحفَْصةُ ثُمَّ اْسَتقَْبلَ ُعَمـُر الَْحـِديثَ    قُلُوُبكَُما قَالَ َواَعَجًبا لََك َيا اْبَن َعبَّاسٍ ُهَما َعاِئَشةُ

َيُسوقُُه قَالَ كُْنُت أََنا َوَجاٌر ِلي ِمْن الْأَْنَصارِ ِفي َبنِي أَُميَّةَ ْبنِ َزْيٍد َوُهْم ِمْن َعَواِلي الَْمِديَنـِة  
فََيْنزِلُ َيْوًما َوأَْنزِلُ َيْوًما فَإِذَا َنَزلْـُت  َوكُنَّا َنَتَناَوُب النُُّزولَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 

جِئُْتُه بَِما َحَدثَ ِمْن َخَبرِ ذَِلَك الَْيْومِ ِمْن الَْوْحيِ أَْو غَْيرِِه َوإِذَا َنَزلَ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلـَك َوكُنَّـا   
إِذَا قَْوٌم َتْغِلُبُهْم نَِساُؤُهْم فَطَِفَق نَِسـاُؤَنا  َمْعَشَر قَُرْيشٍ َنْغِلُب النَِّساَء فَلَمَّا قَِدْمَنا َعلَى الْأَْنَصارِ 

 َيأُْخذْنَ ِمْن أََدبِ نَِساِء الْأَْنَصارِ فََصِخْبُت َعلَى اْمَرأَِتي فََراَجَعْتنِي فَأَْنكَْرُت أَنْ ُتَراجَِعنِي قَالَْت
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُيَراجِْعَنُه َوإِنَّ إِْحـَداُهنَّ  َوِلَم ُتْنِكُر أَنْ أَُراجَِعَك فََواللَِّه إِنَّ أَْزَواَج النَّبِيِّ 

ْعُت لََتْهُجُرُه الَْيْوَم َحتَّى اللَّْيلِ فَأَفَْزَعنِي ذَِلَك َوقُلُْت لََها قَْد َخاَب َمْن فََعلَ ذَِلِك ِمْنُهنَّ ثُمَّ َجَم
فَقُلُْت لََها أَْي َحفَْصةُ أَُتَغاِضُب إِْحَداكُنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َعلَيَّ ِثَيابِي فََنَزلُْت فََدَخلُْت َعلَى َحفَْصةَ 

َضـَب  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْيْوَم َحتَّى اللَّْيلِ قَالَْت َنَعْم فَقُلُْت قَْد ِخْبِت َوَخِسْرِت أَفََتأَْمنَِني أَنْ َيْغ
َسلََّم فََتْهِلِكي لَا َتْسَتكِْثرِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللَُّه ِلَغَضبِ َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َولَا ُتَراجِِعيِه ِفي َشْيٍء َولَا َتْهُجرِيِه َوَسِلينِي َما َبَدا لَِك َولَا َيُغرَّنَِّك أَنْ كَاَنْت َجاَرُتِك أَْوَضأَ 
َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرِيُد َعاِئَشةَ قَالَ ُعَمُر َوكُنَّا قَـْد َتَحـدَّثَْنا أَنَّ    ِمْنِك َوأََحبَّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

َب َبابِي غَسَّانَ ُتْنِعلُ الَْخْيلَ ِلَغْزوَِنا فََنَزلَ َصاِحبِي الْأَْنَصارِيُّ َيْوَم َنْوَبِتِه فََرَجَع إِلَْيَنا ِعَشاًء فََضَر
فَفَزِْعُت فََخَرْجُت إِلَْيِه فَقَالَ قَْد َحَدثَ الَْيْوَم أَْمٌر َعِظيٌم قُلُْت َما  َضْرًبا َشِديًدا َوقَالَ أَثَمَّ ُهَو

ـ  اَءُه ُهَو أََجاَء غَسَّانُ قَالَ لَا َبلْ أَْعظَُم ِمْن ذَِلَك َوأَْهَولُ طَلََّق النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَِس
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اْبَن َعبَّاسٍ َعْن ُعَمَر فَقَالَ اْعَتَزلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    َوقَالَ ُعَبْيُد ْبُن ُحَنْينٍ َسِمَع
أَْزَواَجُه فَقُلُْت َخاَبْت َحفَْصةُ َوَخِسَرْت قَْد كُْنُت أَظُنُّ َهذَا ُيوِشُك أَنْ َيكُونَ فََجَمْعُت َعلَيَّ 

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ِثَيابِي فََصلَّْيُت َصلَاةَ الْفَْجرِ َمَع النَّ
َوَسلََّم َمْشُرَبةً لَُه فَاْعَتَزلَ ِفيَها َوَدَخلُْت َعلَى َحفَْصةَ فَإِذَا ِهَي َتْبِكي فَقُلُْت َما ُيْبِكيِك أَلَـْم  

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت لَا أَْدرِي َها ُهَو ذَا ُمْعَتزِلٌ ِفي  أَكُْن َحذَّْرُتِك َهذَا أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ
مَّ الَْمْشُرَبِة فََخَرْجُت فَجِئُْت إِلَى الِْمْنَبرِ فَإِذَا َحْولَُه َرْهطٌ َيْبِكي َبْعُضُهْم فََجلَْسُت َمَعُهْم قَِليلًا ثُ

الَِّتي ِفيَها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت ِلُغلَامٍ لَُه أَْسـَوَد   غَلََبنِي َما أَجُِد فَجِئُْت الَْمْشُرَبةَ
 النَّبِـيَّ  اْسَتأِْذنْ ِلُعَمَر فََدَخلَ الُْغلَاُم فَكَلََّم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َرَجَع فَقَالَ كَلَّْمُت

َوَسلََّم َوذَكَْرُتَك لَُه فََصَمَت فَاْنَصَرفُْت َحتَّى َجلَْسُت َمَع الرَّْهِط الَِّذيَن ِعْنـَد  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
الِْمْنَبرِ ثُمَّ غَلََبنِي َما أَجُِد فَجِئُْت فَقُلُْت ِللُْغلَامِ اْسَتأِْذنْ ِلُعَمَر فََدَخلَ ثُمَّ َرَجـَع فَقَـالَ قَـْد    

ُت فََجلَْسُت َمَع الرَّْهِط الَِّذيَن ِعْنَد الِْمْنَبرِ ثُمَّ غَلََبنِـي َمـا أَجِـُد    ذَكَْرُتَك لَُه فََصَمَت فََرَجْع
ـ  ا فَجِئُْت الُْغلَاَم فَقُلُْت اْسَتأِْذنْ ِلُعَمَر فََدَخلَ ثُمَّ َرَجَع إِلَيَّ فَقَالَ قَْد ذَكَْرُتَك لَُه فََصَمَت فَلَمَّ

َيْدُعونِي فَقَالَ قَْد أَِذنَ لََك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلُْت  َولَّْيُت ُمْنَصرِفًا قَالَ إِذَا الُْغلَاُم
ُه َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا ُهَو ُمْضطَجٌِع َعلَى رَِمالِ َحِصريٍ لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَن

َجْنبِِه ُمتَِّكئًا َعلَى وَِساَدٍة ِمْن أََدمٍ َحْشُوَها ِليٌف فََسلَّْمُت َعلَْيِه ثُمَّ قُلُْت ِفَراȇٌ قَْد أَثََّر الرَِّمالُ بِ
 قُلْـُت  َوأََنا قَاِئٌم َيا َرُسولَ اللَِّه أَطَلَّقَْت نَِساَءَك فََرفََع إِلَيَّ َبَصَرُه فَقَالَ لَا فَقُلُْت اللَُّه أَكَْبُر ثُمَّ

أْنُِس َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو َرأَْيَتنِي َوكُنَّا َمْعَشَر قَُرْيشٍ َنْغِلُب النَِّساَء فَلَمَّـا قَـِدْمَنا   َوأََنا قَاِئٌم أَْسَت
َرُسولَ اللَِّه لَْو الَْمِديَنةَ إِذَا قَْوٌم َتْغِلُبُهْم نَِساُؤُهْم فََتَبسََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قُلُْت َيا 

َرأَْيَتنِي َوَدَخلُْت َعلَى َحفَْصةَ فَقُلُْت لََها لَا َيُغرَّنَِّك أَنْ كَاَنْت َجاَرُتِك أَْوَضأَ ِمْنِك َوأََحبَّ إِلَى 
أُْخـَرى   َمةًالنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرِيُد َعاِئَشةَ فََتَبسََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَبسُّ

لَْبَصـَر  فََجلَْسُت ِحَني َرأَْيُتُه َتَبسََّم فََرفَْعُت َبَصرِي ِفي َبْيِتِه فََواللَِّه َما َرأَْيُت ِفي َبْيِتِه َشْيئًا َيُردُّ ا
َوالرُّوَم قَْد ُوسَِّع  غَْيَر أََهَبٍة ثَلَاثٍَة فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه اْدُع اللََّه فَلُْيَوسِّْع َعلَى أُمَِّتَك فَإِنَّ فَارَِس

ُمتَِّكئًـا   َعلَْيهِْم َوأُْعطُوا الدُّْنَيا َوُهْم لَا َيْعُبُدونَ اللََّه فََجلََس النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ
ِتهِْم ِفي الَْحَيـاِة الـدُّْنَيا   ِفي َهذَا أَْنَت َيا اْبَن الَْخطَّابِ إِنَّ أُولَِئَك قَْوٌم ُعجِّلُوا طَيَِّبا فَقَالَ أََو
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ِلـَك  فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه اْسَتْغِفْر ِلي فَاْعَتَزلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نَِساَءُه ِمْن أَْجلِ ذَ
الَ َما أََنا بَِداِخلٍ َعلَْيهِنَّ الَْحِديِث ِحَني أَفَْشْتُه َحفَْصةُ إِلَى َعاِئَشةَ ِتْسًعا َوِعْشرِيَن لَْيلَةً َوكَانَ قَ

  .َشْهًرا ِمْن ِشدَِّة َمْوجَِدِتِه َعلَْيهِنَّ ِحَني َعاَتَبُه اللَُّه
مــادىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ــ  7284

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــبهر  : رىـ ــۇدىن پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ  مهن ئـ
 ئىككىســى ھهققىــدە ئاياللىرىــدىن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ

: تائاال بـۇ ئىككـى ئايـال ھهققىـدە    هللا ا. رىس ئىدىمېسوئال سوراشقا بهك ھ
ا تهۋبه قىلساڭالر، ئۆزەڭالر ئۈچۈن ياخشى، چۈنكى قهللائهگهر ئىككىڭالر ا﴿

دېــگهن ئــايهتنى نازىــل قىلغــان  ﴾ســىلهرنىڭ دىلىڭــالر بۇرۇلــۇپ كهتتــى
هنهـۇ بىـلهن بىلـله ھهج سـهپىرىگه     نىهـايهت، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئ   . ئىدى

ــتىم ــۇ  .چىق ــدا كېتىۋېتىــپ (ئ ــۈن يولنىــڭ   ) يول ــاجهت قىلىــش ئۈچ ھ
ــى  ــتىگه چىقت ــۇ ئۇنىــڭ  . چې ــر  ئارقىســىدىنمهنم ــۈنبى ــۇ( چۆگ ــى)س  ن

ئـۇ ھـاجهت قىلىـپ قايتىـپ      .كۆتۈرگىنىمچه يولنىڭ چېتىگه چىقتىم
ېلىــپ، تاھــارەت ئالمــاقچى بولــۇپ ئولتــۇردى، مهن ئۇنىڭغــا ســۇ قۇيــۇپ ك

  :بهرگهچ
تائاال رەسـۇلۇلالھنىڭ ئىككـى   هللا ا !ئى مۇئمىنلهرنىڭ خهلىپىسىــ 

دېـگهن ئـايهتنى    ﴾...ئهگهر ئىككىڭالر تهۋبه قىلساڭالر﴿: ئايالى ھهققىدە
  :ئۆمهر .نازىل قىلغانىدى، ئۇالر كىملهر؟ ـ دەپ سورىدىم

مېنى بهكال ھهيران قالـدۇردۇڭ، ئـۇ ئىككىسـى     !ئى ئىبنى ئابباســ 
  :ۋە سۆزىنى مۇنداق داۋامالشتۇردى لهن ھهفسه، ـ دېدىئائىشه بى

وشــنام بىــلهن مهدىنىنىــڭ ئۈســتۈنكى قمهن ئهنســارىالردىن بىــر ــــ 
بىـز  . تـۇراتتىم ئارىسـىدا ئول جهمهتـى   ئىبنى زەيد مهھهللىسىدە ئۇمهييه

، بىـر  ئـۇ  بىر كـۈن (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا نۆۋەتلىشىپ 
ا ھقرەسـۇلۇلال (شۇ كۈنكى  دەچۈشكهن كۈنۈممهن . چۈشهتتۇق) مهنكۈن 

 مۇئۇ. خهۋەرلهرنى ئۇنىڭغا سۆزلهپ بېرەتتىم )چۈشۈرۈلگهن ۋەھى ۋە باشقا
، ماڭا شۇ كۈنلـۈك ئهھـۋالالردىن خهۋەر   چۈشكهندە بىلهن ئۆزىنىڭ نۆۋىتى

. بىـز قـۇرەيش خهلقـى ئايـالالرنى باشـقۇرىدىغان خهلـق ئىـدۇق       . بېرەتتى
ــارى   ــهك، ئهنس ــنىگه كهلس ــاللىرىمهدى ــقۇرىدى الرنى ئاي ــۇنىڭ . كهنباش ش
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ــلهن ــاللىرىمىزمۇ  ،بىــ ــڭ ئايــ ــڭ   بىزنىــ ــارىالرنىڭ ئاياللىرىنىــ ئهنســ
مهن ئايالىمغا ۋارقىرىسـام، ئۇمـۇ تهڭـال    . قىلىقلىرىنى ئۆگهنگىلى تۇردى

نى بهكمـۇ ھـار   ئۇنىڭ مهن بىلهن تاكالالشـقىنى . تاكالالشتىمهن بىلهن 
  :ئايالىم ماڭا .ئالدىم
نىـڭ نـامى   هللا .انـدۇرغانلىقىم ئۈچـۈن ھـار ئـالمىغىن    ساڭا گهپ يـ ـ

ــاللىرىمۇ     ــاالمنىڭ ئايــ ــبهر ئهلهيهىسســ ــهمكى، پهيغهمــ ــلهن قهســ  بىــ
ھهتتا بهزىلىرى بىر كـۈن كهچكىـچه    .گهپ ياندۇرىدىكهن) رەسۇلۇلالھقا(

مهن بـۇ گهپلهردىـن چۆچـۈپ    . ، ـ دېـدى  رەسۇلۇلالھقا چىراي ئاچمايـدىكهن 
اق چـوڭ ئىشـنى قىلغـان كىشـى چوقـۇم      بۇند” :ئۆزۈمگهـ ئۆز   كهتتىم ۋە

قىـزىم   ،ئاندىن كىيىملىرىمنى كىيىپ. دېدىم“ زىيان تارتىپ كېتىدۇ
  :ئۇنىڭدىن. ھهفسهنىڭ يېنىغا كىردىم

ــ رەســۇلۇلالھتىن بىــر كــۈن كهچكىــچه يامانلىغــان  ! ئــى ھهفســه ــ
  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىم، ؟كۈنلىرىڭالرمۇ بوالمدۇ

  :مهن. ـ دېدى ـ ھهئه،ـ
ئېغىـر زىيـان    ،كىشـى ھـاالك بولـۇپ    ۇلالھتىن يامانلىغـان ــ رەسـۇل 

نىــــڭ ســــىلهرگه هللاپهيغهمبهرنىــــڭ غهزىپــــى تۈپهيلىــــدىن ا .تارتىــــدۇ
ئهي ھهفسه، بۇنـداق قىلسـاڭ، چوقـۇم     غهزەبلىنىشىدىن قورقمامسىلهر؟

كـۆپ نهرسـه تهلهپ    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن شۇڭا. زىيان تارتىسهن
بىــر نهرســه الزىــم . ىغىنتاشــالپ قــويم ىغىن،گهپ يانــدۇرم ىغىــن،قىلم

ــا ــورىغىن  ،بولسـ ــدىن سـ ــ .مهنـ ــه( ىڭكۈندىشـ ــق  )ئائىشـ  ھهمچىرايلىـ
ــا،   ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ مهھبۇبىســى بولغاچق ســهن ھهرگىــز   پهيغهم
ــ دەپ چىقىــپ ! تهنتهكلىــك قىلىــپ، ئۇنىڭغــا ئوخشــايمهن دېمىگىــن   ـ

  .كهتتىم
ئـۇرۇش   غارسسان قهبىلىسـىنىڭ بىـز مۇسـۇلمانال   هغ )شۇ كۈنلهردە(

بىــر . قىلىــش ئۈچــۈن تهييــارلىق كۆرۈۋاتقانلىقىــدىن خهۋەر تاپقانىــدۇق
كۈنى، ئۆز نۆۋىتى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا چۈشـۈپ  
كهتكهن قوشنام كهچته قايتىپ كېلىـپ، ئىشـىكىمنى قـاتتىق ئـۇردى     

  :ۋە
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ــۆمهر ـــ ئهي ئ ــدىمۇ؟ ـ دەپ ۋارقىرىــدى   ! ـ ئورنىمــدىن مهن  .ســهن ئۆي
  :ئۇ. دەرھال يېنىغا چىقتىم چراپ تۇرۇپ،چا

  :مهن. دېدىـ دى، رچوڭ ئىش يۈز به ــ
دەپ ــ   ؟يه سسـان ھۇجـۇم قىلىـپ كهلـدىمۇ    هنېمه ئىش بولـدى؟ غ ــ 

  :ئۇ سورىسام،
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ ئىش يۈز بهردى! ياقــ 

  :مهن. ئاياللىرىنى تاالق قىلىۋېتىپتۇ، ـ دېدى
مهن پـات يېقىنـدا   . زىيـان تارتىـپ كهتتـى    ،ھـاالك بولـدى   ھهفسـه  ــ

ــتىم  ــدىغانلىقىنى بىلهت ــۇنداق بولى ــدىم ۋە   مۇش ــى  ، ـ دې كىيىملىرىمن
بامــداتنى رەســۇلۇلالھ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن    ،كىيىــپ

ئۇ نامازنى ئوقۇپ بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ كىچىـك كهپه ئـۆيىگه     . بىلله ئوقۇدۇم
  :مهن. ىڭ ئۆيىگه كىرسهم، ئۇ يىغالۋېتىپتۇمهن ھهفسهن. كىرىۋالدى

ـــ ــ ــ ــقا يىغاليسـ ــهننېمىشـ ــدىمنى ئاگاھالندۇرمىې؟ مهن سـ ؟ غانمىـ
ــاالم  ــبهر ئهلهيهىسس ــهم،        پهيغهم ــۇ؟ ـ دېس ــاالق قىلىۋەتتىم ــىلهرنى ت س

  :ھهفسه
ـــ  ــدى    . ئۇقمــايمهنـ ــدى، ـ دې ــۆيىگه چىقىۋال ــۇ كهپه ئ ھهفســهنىڭ . ئ
بىر . ىڭ يېنىغا كهلدىممۇنبهرن) تىكىدمهسجى(ىدىن چىقىپ، ھۇجرىس

ــانىكهن، قارىســام،   ــۇ يهردە ئولتۇرغ ــلهن ئ . بهزىســى يىغالۋېتىپتــۇنهچچهي
ئۇالرنىــڭ يېنىــدا بىرئــاز ئولتــۇرۇپ بــاقتىم، لــېكىن ئىچىــم تىتىلــداپ 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    ،شۇنىڭ بىـلهن  .كېتىپ، ئولتۇرالماي قالدىم
راۋۇللۇقتــا تۇرغــان  قادە، ـ تۇرۇۋاتقــان كهپه ئۆينىــڭ يېنىغــا كهلــدىم       

  :خىزمهتچىگه
 ئۇ كىرىپ. ـ دېدىم! رۇخسهت سورىغىن نىڭ كىرىشى ئۈچۈنئۆمهرــ 

  : ۋە قايتىپ چىقتى كېتىپ،
ـــ  ،ــــ ســېنىڭ كهلگهنلىكىڭنــى ئېيتــتىم، ئهممــا جــاۋاب بهرمىــدى 

مۇنبهرنىڭ يېنىدىكى كىشـىلهر  ) يهنه(ئۆرۈلۈپ ) كهينىمگه(مهن . دېدى
هنه ئىچىم تىتىلداپ، ئورنۇمـدىن تـۇردۇم ـ دە،    لېكىن ي. بىلهن ئولتۇردۇم
  :شىغا بىرىپېخىزمهتچىنىڭ ق
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دېـدىم، يهنه  ــ ئـۆمهر ئۈچـۈن يهنه بىـر قېـتىم رۇخسـهت سـورىغىن، ـ        
 ئۆرۈلۈپ ماڭاي دەپ تۇرۇشۇمغاكهينىمگه  ،ئىجازەت بولمىغاندىن كىيىن

  :ىپمېنى چاقىر خىزمهتچىھېلىقى 
ئۇنىـڭ قېشـىغا   . ـ دېدى لدى،رەسۇلۇلالھ كىرىشىڭگه رۇخسهت قىــ 
نىڭ ئۈستىدىال يـانچه ياتقـان بولـۇپ، ئاسـتىدا     ىبورپارچه ئۇ بىر . كىردىم

 .ئىـز چىقىـپ قـاپتۇ   بېقىنىغـا پېتىـپ    ابـور قارىسـام،  . كۆرپه يوق ئىدى
ئۇنىڭغـا  . ىتـۇراتت  خورما تاالسـى تىقىلغـان تېـرە ياسـتۇق    باش تهرىپىدە 

  :پېتىساالم بهردىم ۋە ئۆرە تۇرغان 
كـۆزىنى ئېچىـپ،   ـ دەپ سورىسـام،   ؟ئايالالرنى تاالق قىلىۋەتتىڭمۇــ 

  :ماڭا بىر قارىۋەتكهندىن كېيىن
  : شۇندىال كۆڭلۈم جايىغا چۈشۈپ، گهپ باشلىدىم ۋە. ـ دېدى! ياقــ 

ــــــ قارىمامــــدىغان بــــۇ ئىشــــنى؟ بىــــز قۇرەيشــــلهر ئايــــاللىرىنى 
ــنىگه كهلســهك باشــقۇرىدىغان خهلــق ئىــدۇق،  ــۇالرنى ئ ،مهدى ــاللىرى ب اي

الرنىــڭ قىلىقلىرىنــى ئايال ۇبــبىزنىــڭ ئايــاللىرىمىزمۇ  .باشــقۇرىدىكهن
مهن ســۆزۈمنى . مىيىقىــدا كۈلــۈپ قويــدى ،دېســهم، ـ   ئــۆگهنگىلى تــۇردى

  :داۋامالشتۇرۇپ
ــهگه    ــدىال ھهفس ــى ئۆتكهن ـــ تېخ ــق  : ـ ــىڭ چىرايلى ھهم ئــۇ كۈندىش

 تهنتهكلىـك قىلىـپ  ھهرگىـز  شۇڭا سـهن  . رەسۇلۇلالھنىڭ مهھبۇبىسى
ــالمىغىن ــ! سـ ــ  ــ ــىههت قىلغانىـ ــهم    ىمددەپ نهسـ ــبهر ، ، ـ دېسـ پهيغهمـ

ئۇنىـــڭ يهنه بىـــر قېـــتىم  .ئهلهيهىسســـاالم يهنه كۈلۈمســـىرەپ قويـــدى
نىـڭ  هللا. كـۆز يۈگۈرتتـۈم  ئولتـۇردۇم ۋە ھۇجرىغـا   كۈلگهنلىكىنى كۆرۈپ 

رىـدىن باشـقا كـۆزگه    ېئـۈچ پـارچه ت   ھۇجرىـدا  بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇ    نامى
  :ئۇنىڭغا. تاپالمىدىم قۇدەك بىر نهرسهچېلىق

ـ گه كهڭ  ڭئـۈممهتلىرى  تائاالغـا دۇئـا قىلسـاڭ،    هللا! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
ا ئىبـادەت  تائاالغـ  هللاارس ۋە رۇم خهلقـى ا پـ  .كۇشادىلىق ئاتا قىلغان بولسا

ـ كۇشـادە ياشـاپ، مـال ـ دۇنياسـى ئېشـىپ ـ تېشـىپ        قىلمىسـىمۇ، كهڭ  
  :ىنى رۇسالپ ئولتۇرۇپپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قهدد .، ـ دېدىمتۇرىدۇ
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؟ ئـۇالر ھايـاتىي   سـهن شـهكلىنىپ قالـدىڭمۇ    !ــ ئى ئىبنـى خهتتـاب  
  :مهن. دېدى ر، ـسىۋىلىرى بېرىلىپ بولغان كىشىلهېدۇنيادىال ن
دېـمهك،  . ــ دېـدىم  ! غىنماڭا مهغفىرەت تهلهپ قىل !رەسۇلۇلالھ ــ ئى

ىقى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئاياللىرىــدىن قــاتتىق رەنجىــپ قالغــانل
بۇنىڭغــا  .ئۈچــۈن، ئۇالرغــا بىــر ئــاي يېقىنالشماســلىققا قــارار بهرگهنىــدى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئېچىشــنى خالىمايــدىغان بىــر  (ھهفســهنىڭ 
   .ئائىشهگه ئېيتىپ قويۇشى سهۋەب بولغانىدى) سىرنى

  )2468: بۇخارى(

اِئَشةَ فََبَدأَ فلما َمَضْت ِتْسٌع َوِعْشُرونَ دخل على َع: ـ وفيها قالت عائشة  7285
ةً ŏا فقالت له َعاِئَشةُ إِنََّك أَقَْسْمَت أَنْ لَا َتْدُخلَ َعلَْيَنا َشْهًرا َوإِنَّا أَْصَبْحَنا ِلِتْسعٍ َوِعْشرِيَن لَْيلَ

 Ƒا فقال النأَُعدَُّها َعد   الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرونَ وكان ذلك الشَّْهُر ِتْسًعا َوِعْشرِيَن قالـت
َشةُ فَأُْنزِلَْت آَيةُ التَّْخيِريِ فََبَدأَ بِي أَوَّلَ اْمَرأٍَة فقال إƆ ذَاِكٌر لَِك أَْمًرا وال َعلَْيـِك أَنْ لَـا   َعاِئ

َتْعَجِلي حƓ َتْسَتأِْمرِي أََبَوْيِك قالت قد أَْعلَُم أَنَّ أََبَويَّ مل َيكُوَنا َيأُْمَرانِي بِِفَراِقَك ثُمَّ قال إِنَّ 
قلت أَِفي هذا أَْسَتأِْمُر أََبَويَّ فَإِنِّي أُرِيـُد  َعِظيًما إىل قَْوِلِه يا أَيَُّها النƑ قُلْ ِلأَْزَواجَِك  اللََّه قال

  .اللََّه َوَرُسولَُه َوالدَّاَر الْآِخَرةَ
 29ئارىـدىن  : نىڭ داۋامىدا مۇنداق كهلگهنيۇقىرىقى ھهدىس ـ 7285
ى بولـۇپ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تۇنج .كۈن ئۆتتى

  :ئائىشه .ئهنهانىڭ ھۇجرىسىغا كىردى
، ــ بىزنىڭ يېنىمىزغا بىر ئاي كىرمهسلىككه قهسـهم قىلغانىـدىڭ  

 ،دېـگهن ئىـدى   كـېچه بولـدى، ـ    29تـۇردۇم، بۈگـۈن   مهن بىرمۇبىر سـاناپ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ۈنلـۈك ئـاي   ك 29ئـۇ ئـاي ھهقىـقهتهن    . دېـدى  كۈنلـۈك، ـ   29بۇ ئاي ــ 
ئاندىن ئاياللىرىنى ئىختىيارلىقىغا قويۇش ھهققىدە ئايهت نازىل . ئىدى
شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تۇنجى بولۇپ بـۇ ھهقـته   . بولدى

  :ماڭا سۆز ئېچىپ
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ڭنىـڭ  ائان ــ  ئاتـا  ،ئالـدىراپ كهتـمهي  . بىر ئىشنى ئېيـتىمهن  ــ ساڭا
  :ئائىشه. دېدى هن، ـمهيسچىكېڭمۇ كالىپ قارار قىلسېمهسلىههتىنى ئ

ـــ  ــاـ ــ ئانامنىــڭ  ئات ــدىغانلىقىنى  ســهندىن ئايرىلىشــىمغاـ بۇيرىماي
: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنۇ ئايهتنى ئوقۇدىئاندىن . دېدى ، ـ بىلىمهن

ــبهر﴿ ــى پهيغهمـ ــتكهن  ! (ئـ ــېنى رەنجىـ ــوراپ سـ ــراجهت سـ ــارتۇق خىـ ) ئـ
يهنـى  (ىكىنـى  ئهگهر سىلهر دۇنيـا تىرىكچىل ”ئاياللىرىڭغا ئېيتقىنكى، 

ــنى  ــاراۋان تۇرمۇشـ ــۇ ) پـ ــڭ زىبـ ــهڭالر،   ۋە دۇنيانىـ ــى كۆزلىسـ زىننىتىنـ
كېلىڭالر، سىلهرگه بىر ئاز نهرسه بىرەي، سـىلهرنى چىـرايلىقچه قويـۇپ    

نىڭ پهيغهمبىرىنـى، ئـاخىرەت يـۇرتىنى    هللانى ۋە اهللائهگهر سىلهر ا. بېرەي
ھهقىـــقهتهن ئىچىڭالردىكـــى ياخشـــى ئىـــش هللا ئىختىيـــار قىلســـاڭالر، ا

يهنى كۆز كۆرمىگهن، قۇالق ئاڭلىمىغان ۋە (غۇچىالرغا چوڭ ساۋابنى قىل
تهييـار  ) نـېمهتلهر بـار جهننهتنـى    ئىنساننىڭ كـۆڭلىگه كهلمىـگهن نـازۇ   

  :ئائىشه. ①﴾قىلدى
ئانامغـا مهسـلىههت سـالىمهنمۇ؟ مهن چوقـۇم      ــ  مۇشۇ توغرىـدا ئاتـا  ـ 

تىيـار  نى ئىخىىكى ياخشـى مهرتىـۋ  تئـاخىرەت ۋە نىڭ رەسۇلىنى هللا نى،هللا
   .دېدى ، ـقىلىمهن

  )2468 :بۇخارى(

َوأَْسأَلَُك أَنْ لَا ُتْخبَِر اْمَرأَةً مـن نَِسـاِئَك   : أن عائشة قالت: ـ ويف رواية  7286
لَِكْن ًتا َوبِالَِّذي قلت قال لَا َتْسأَلُنِي اْمَرأَةٌ ِمْنُهنَّ إال أَْخَبْرُتَها إِنَّ اللََّه مل َيْبَعثْنِي ُمَعنًِّتا وال ُمَتَعنِّ

  .َبَعثَنِي ُمَعلًِّما ُمَيسًِّرا
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا  كېلىشــىچه، يهنه بىــر رىــۋايهتته ـــ 7286

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
رغـــا دېمىـــگهن بولســـاڭ، ـ    مېنىـــڭ ســـۆزلىرىمنى باشــقا ئايالال ـــ  

  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 29ـ ۋە  28سۈرە ئهھزاب،  ①
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ڭ تائـاال مېنـى باشـقىالرنى   هللا بېـرىمهن، ا  چوقۇم دەپ ــ كىم سورىسا،
 قىلىـپ باشـقىالرنى قىينايـدىغان    قجلىاسىقىدىغان يـاكى كـ   ئىچىنى

گهتكـــۈچى ۋە قواليالشـــتۇرغۇچى قىلىـــپ    ۆئ قىلىـــپ ئهمهس، بهلكـــى 
   .دېگهن ، ـئهۋەتكهن

  )4175: مۇسلىم(

َحفَْصةُ أَقَْد قال فََدَخلُْت على َحفَْصةَ بِْنِت ُعَمَر فقلت Ƭا يا : ـ ويف رواية  7287
لَـا ُيِحبُّـِك    واهللا لقد َعِلْمِت أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  َبلَغَ من َشأْنِِك أَنْ ُتْؤِذي َرُسولَ اللَِّه 

قالت هو  فََبكَْت أََشدَّ الُْبكَاِء فقلت Ƭا أَْيَن رسول اللَِّه  َولَْولَا أنا لَطَلَّقَِك رسول اللَِّه 
قَاِعًدا علـى أُْسـكُفَِّة    ُرَبِة فََدَخلُْت فإذا أنا بَِرَباحٍ غُلَامِ رسول اللَِّه يف ِخَزاَنِتِه يف الَْمْش

َوَيْنَحِدُر  الَْمْشُرَبِة ُمَدلٍّ رِْجلَْيِه على َنِقريٍ من َخَشبٍ وهو جِذٌْع َيْرقَى عليه رسول اللَِّه 
فََنظََر َرَباٌح إىل الُْغْرفَِة ثُمَّ َنظَـَر إىل   فََناَدْيُت يا َرَباُح اْسَتأِْذنْ يل ِعْنَدَك على رسول اللَِّه 

فََنظََر َرَباٌح إىل الُْغْرفَِة  فلم َيقُلْ شيئا ثُمَّ قلت يا َرَباُح اْسَتأِْذنْ يل ِعْنَدَك على رسول اللَِّه 
َدَك على رسـول  ثُمَّ َنظََر إيل فلم َيقُلْ شيئا ثُمَّ َرفَْعُت َصْوِتي فقلت يا َرَباُح اْسَتأِْذنْ يل ِعْن

ظَنَّ أƅ جِئُْت من أَْجلِ َحفَْصةَ واهللا لَـِئْن أََمَرنِـي    فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه  اللَِّه 
بَِضْربِ ُعُنِقَها لَأَْضرَِبنَّ ُعُنقََها َوَرفَْعُت َصْوِتي فَأَْوَمأَ إىل أَنْ اْرقَْه فَـَدَخلُْت   رسول اللَِّه 

وهو ُمْضطَجٌِع على َحِصريٍ فََجلَْسُت فَأَْدَنى عليه إَِزاَرُه َولَـْيَس عليـه     على رسول اللَِّه
فإذا أنا بِقَْبَضٍة  غَْيُرُه وإذا الَْحِصُري قد أَثََّر يف َجْنبِِه فََنظَْرُت ببصرى يف ِخَزاَنِة رسول اللَِّه 

ُغْرفَِة وإذا أَِفيٌق ُمَعلٌَّق قال فأبتدرت َعْيَنـاَي  الْ من َشِعريٍ َنْحوِ الصَّاعِ َوِمثِْلَها قََرظًا يف َناِحَيِة
قال ما ُيْبِكيَك يا بن الَْخطَّابِ قلت يا َنبِيَّ اللَِّه ومايل لَا أبكى َوَهذَا الَْحِصُري قـد أَثَّـَر يف   

رِ َوالْأَْنَهـارِ  َجْنبَِك َوَهِذِه ِخَزاَنُتَك لَا أََرى فيها إال ما أََرى َوذَاَك قَْيَصُر َوِكْسَرى يف الثَِّمـا 
َوَصفَْوُتُه َوَهِذِه ِخَزاَنُتَك فقال يا بن الَْخطَّابِ أال َتْرَضى أَنْ َتكُونَ لنا  َوأَْنَت رسول اللَِّه 

الْآِخَرةُ َولَُهْم الدُّْنَيا قلت َبلَى قال َوَدَخلُْت عليه حني َدَخلُْت وأنا أََرى يف َوْجهِِه الَْغَضـَب  
ِه ما َيُشقُّ َعلَْيَك من َشأِْن النَِّساِء فَإِنْ كُْنَت طَلَّقَْتُهنَّ فإن اللَّـَه َمَعـَك   فقلت يا َرُسولَ اللَّ

َوَملَاِئكََتُه َوجِْبرِيلَ َوِميكَاِئيلَ وأنا وأبو َبكْرٍ َوالُْمْؤِمُنونَ َمَعَك َوقَلََّما َتكَلَّْمُت َوأَْحَمُد اللَّـَه  
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 ُيَصدُِّق قَْوِلي الذي أَقُولُ َوَنَزلَْت هذه الْآَيةُ آَيـةُ التَّْخـيِريِ   بِكَلَامٍ إال َرَجْوُت أَنْ َيكُونَ اهللا
َعَسى َربُُّه إن طَلَّقَكُنَّ أَنْ ُيْبِدلَُه أَْزَواًجا َخْيًرا ِمْنكُنَّ َوإِنْ َتظَاَهَرا عليه فإن اللََّه هـو َمْولَـاُه   

َد ذلك ظَهٌِري َوكَاَنْت َعاِئَشةُ بِْنُت أيب َبكْرٍ َوَحفَْصةُ َوجِْبرِيلُ َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني َوالَْملَاِئكَةُ َبْع
 Ƒَتظَاَهَراِن على َساِئرِ نَِساِء الن  فقلت يا َرُسولَ اللَِّه أَطَلَّقَْتُهنَّ قال لَا قلت يا َرُسولَ اللَِّه

نَِسـاَءُه   لََّق رسول اللَّـِه  إƆ َدَخلُْت الَْمْسجَِد َوالُْمْسِلُمونَ َيْنكُُتونَ بِالَْحَصى َيقُولُونَ طَ
أَفَأَْنزِلُ فَأُْخبَِرُهْم أَنََّك مل ُتطَلِّقُْهنَّ قال نعم إن ِشئَْت فلم أََزلْ أَُحدِّثُُه حƓ َتَحسََّر الَْغَضـُب  

ُت َوَنَزلْ عن َوْجهِِه َوَحتَّى كََشَر فََضِحَك وكان من أَْحَسنِ الناس ثَْغًرا ثُمَّ َنَزلَ َنبِيُّ اللَِّه 
كَأَنََّما َيْمِشي على األرض ما َيَمسُّـُه بيـده    فََنَزلُْت أََتَشبَّثُ بِالْجِذْعِ َوَنَزلَ رسول اللَِّه 

فقلت يا َرُسولَ اللَِّه إمنا كُْنَت يف الُْغْرفَِة ِتْسَعةً َوِعْشرِيَن قال إِنَّ الشَّـْهَر َيكُـونُ ِتْسـًعا    
نَِساَءُه  جِِد فََناَدْيُت بِأَْعلَى َصْوِتي مل ُيطَلِّْق رسول اللَِّه َوِعْشرِيَن فَقُْمُت على َبابِ الَْمْس

وإذا َجاَءُهْم أَْمٌر من الْأَْمنِ أو الَْخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوُه إىل الرَُّسولِ  )َوَنَزلَْت هذه الْآَيةُ 
فَكُْنُت أنا اْسَتْنَبطُْت ذلك الْأَْمَر َوأَْنَزلَ  (وَنُه منهم َوإِلَى أُوِلي الْأَْمرِ منهم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُ

  .اهللا عز وجل آَيةَ التَّْخيِريِ
 رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئۆمهر: مۇنداق كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7287

  :قىزى ھهفسهنىڭ قېشىغا كىرىپ
سهن رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئـازار  ! ئى ھهفسهــ 

پهيغهمبهر  سهنبىلهن قهسهمكى، هللا رگىدەك يامانلىشىپ كهتتىڭما؟ ابه
، هنياخشـــى كۆرمهيـــدىغانلىقىنى بىلىســـئهلهيهىسســـاالمنىڭ ســـېنى 

نى ېسـ  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   ،مېنىڭ خاتىرەمنى قىلمىغان بولسا
دېـگهن ئىـدى، ھهفسـه قـاتتىق     ـ ئاللىقاچان تاالق قىلىۋەتكهن بـوالتتى،   

  .يىغالپ كهتتى
ــۆ ــداق   مهر ئـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــدۇرەزىيهلالھـ ــبهر   :دەيـ ــدىن پهيغهمـ ئانـ

ئهلهيهىسســـاالمنىڭ نهدە ئىكهنلىكىنـــى سورىســـام، بالىخانـــدىكى كهپه 
پهيغهمـــــبهر  ،بېرىـــــپ قارىســـــام .ئۆيـــــدە ئىكهنلىكىنـــــى ئېيتتـــــى

سىدا پـۇتىنى  ىباھ كهپىنىڭ بوسۇغەخىزمهتچىسى ر ئهلهيهىسساالمنىڭ
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ــۇ .ســاڭگىلىتىپ ئولتۇرۇپتــۇ تىنكــۆتهك  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ،ئ
  :مهن .كۆتهك ئىدى ۈشته ئىشلىتىدىغانچۈش – چىقىپكهپىگه 
مېنىــڭ كىرىشــىمگه  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن! بــاھەئــى رــــ 

رەباھ كهپىگه بىر قارىغاندىن كېـيىن ماڭـا    .دېدىم ـ! رۇخسهت سورىغىن
  :قارىدى ئهمما ھېچ نېمه دېمىدى، مهن يهنه

مېنىــڭ كىرىشــىمگه  يغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىنپه! بــاھەئــى رــــ 
رەباھ كهپىگه بىر قارىغاندىن كېـيىن ماڭـا    .دېدىم ـ! رۇخسهت سورىغىن

  :قارىدى ئهمما ھېچ نېمه دېمىدى، مهن يهنه ئاۋازىمنى كۆتۈرۈپ
مېنىــڭ كىرىشــىمگه  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن! بــاھەئــى رــــ 

هىسسـاالم مېنىـڭ ھهفسـه    مهنـچه پهيغهمـبهر ئهلهي  ! رۇخسهت سـورىغىن 
نىڭ نامى بىلهن هللا. ئۈچۈن كهلگهنلىكىمنى ئويلىغان بولۇشى مۇمكىن

قهسهمكى، ئهگهر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنـى ھهفسـهنىڭ بـوينىنى    
چېپىۋېتىشكه بۇيرىغان بولسا، قىلچه ئىككىلهنمهي بېرىپ، بۇيرۇقىنى 

هلهيهىسســاالم ئانــدىن پهيغهمــبهر ئ. ئىجــرا قىلغــان بــوالتتىم، ـ دېــدىم   
كهپىگه كىرىپ قارىسام، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم بىـر    .رۇخسهت بهردى

. پارچه بورىنىڭ ئۈستىدە يېنىچه ياتقـانىكهن، مهنمـۇ يېنىـدا ئولتـۇردۇم    
ــتۈرگهنىدى،      ــى تۈزەش ــاالم كىيىمىن ــبهر ئهلهيهىسس ــدا، پهيغهم ــۇ ئارى ش

. الـدىم بورىنىڭ بېقىنىغا پېتىپ، ئىز چىقىپ قالغـانلىقىنى كـۆرۈپ ق  
ــۆز      ــۇر ك ــر ق ــگه بى ــدۇرماي، كهپه ئىچى ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا چان پهيغهم

بىـر بۇلۇڭـدا تېـرە     كهپىـدە بىـر سـا ئهتراپىـدا ئارپـا،      .يۈگۈرتۈپ چىقـتىم 
، بىر تېمىغا ئېسىقلىق ئاشـالنغان تېرىـدىن   ئاشاليدىغان ئازغىنه غازاڭ
لدى ـ  هكۆزۈمگه لىققىدە ياش ك ،بۇنى كۆرۈپ. باشقا ھېچنېمه يوق ئىدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ئۆزۈمنى تۇتالماي قالدىم دە،
  :دېۋىدى، مهن ؟ ـنېمىگه يىغاليسهن! ئىبنى خهتتابى ــ ئ

ـــ  ــى ــ ــۇلۇلالھئـ ــورا  ! رەسـ ــۇرااليمهن، بـ ــاي تـ ــداقمۇ يىغلىمـ مهن قانـ
كېتىپتۇ، كهپىدە بـار ـ يـوق نهرسـىنىڭ ھهممىسـى      غا پېتىپ ىڭبېقىن
نىـڭ  هللا سـهن بوستانالردا ياشاۋاتسا،  ـ باغۇ هيسهر بىلهن كىسراالرق .مۇشۇ
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ــدا ياشاۋاتىســهن، ـ      ــۇرۇپ، مۇشــۇ ھال ــبهر  ېســهم،د پهيغهمبىــرى ت پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

بىزگه ئاخىرەت، ئۇالرغا بۇ دۇنيا بېرىلسـه، رازى  ! ــ ئى ئىبنى خهتتاب
  :دېدى، مهن بولمامسهن؟ ـ

  :ئاندىن .دېدىمـ رازى بولىمهن،  ،ئهلۋەتتهــ 
ئاياللىرىڭنى تاالق قىلىۋەتتىڭمۇ؟ ئهگهر شۇنداق ! رەسۇلۇلالھ ئىــ 

، پهرىشـتىلىرى، جىبرىئىـل، مىكائىـل، مهن،    تائـاال  هللا قىلغان بولسـاڭ، 
مهن . دېـدىم ـ بىلهن بىلله،   رئهبۇ بهكرى ۋە باشقا پۈتۈن مۇئمىنلهر سىله

نىڭ مېنىـڭ دەۋاتقـان   هللا ،سانا ئېيتىپ تائاالغا ھهمدۇهللا سۆز قىلسامال ا
ئهگهر ﴿: ئهنه شـۇ چاغـدا   .تـتىم قىال دۆزلىرىمنى تهستىقلىشىنى ئۈمىس

ئۇ سىلهرنى قويۇۋەتسه، پهرۋەردىگارى سـىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغـا، سـىلهردىن    
ــى،  ــرىگه  هللا(ياخش ــڭ ئهم ــڭ ۋە پهيغهمبهرنى ــۇنغۇچى،) نى ــهللا( بويس ا ۋە ق

ئىمان ئېيتقـۇچى، ئىتـائهت قىلغـۇچى، گۇنـاھالردىن تهۋبه     ) پهيغهمبهرگه
ــۇ ــى    قىلغ ــانالرنى ۋە قىزالرن ــۇچى چوك ــۇچى، روزا تۇتق ــادەت قىلغ چى، ئىب

ئىككىڭـالر  ) ئائىشـه، ھهفسـه  (ئهگهر ﴿: ۋە ①﴾مكىنۇئۇنىڭغا بېرىشـى مـ  
سـىلهرنىڭ دىلىڭـالر   ). زەڭالر ئۈچۈن ياخشىدۇرۆئ(ا تهۋبه قىلساڭالر قهللا
ــۇ( ــتىن لۇلالھقرەس ــى، ئهگهر ســىلهر   ) ا ئىخــالس قىلىش بۇرۇلــۇپ كهتت
ئۇنىڭغـــا تاقابىـــل ) پ كۆرمهيـــدىغان ئىـــش ئۈســـتىدەخـــولۇلالھ رەســـۇ(

ئۇنىـــڭ مهدەتكارىـــدۇر، جىبرىئىلمـــۇ ئۇنىـــڭ هللا ھالـــدا ا تۇرســـاڭالر، ئـــۇ
ــدۇر،     ــڭ مهدەتكارىـ ــىلىرىمۇ ئۇنىـ ــڭ ياخشـ ــدۇر، مۇئمىنلهرنىـ مهدەتكارىـ

دېـگهن ئـايهتلهر    ②﴾يۆلهنچۈكتـۇر ) ئۇنىڭغا(ئۇالردىن باشقا پهرىشتىلهرمۇ 
  .نازىل بولدى

ــه  ــلىدە ئائىشـ ــه   ئهسـ ــلهن ھهفسـ ــىۋېلىپ،  بىـ ــى بىرلىشـ ئىككىسـ
باشقا ئاياللىرىغا بىلله تاقابىـل تـۇراتتى،    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

  :مهن

                                                 
 .ـ ئايهت 5سۈرە تهھرىم،  ①
 .ـ ئايهت 4سۈرە تهھرىم،  ②
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دەپ سورىســام،  تتىڭمــۇ؟ ـ  ئــۇالرنى تــاالق قىلىۋە !ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :دېدى، مهنـ ياق، ــ 
ـــ  ــى رەســۇلۇلالھ، مهســجىدكه كىرســهم، كىشــىله  ـ ر شــېغىلالرنى ئ

ئايـــــاللىرىنى تـــــاالق پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىسســـــاالم ”: شـــــاراقلىتىپ
دەپ يىغلىشـــىپ ئولتۇرىشـــىدۇ، مهن چۈشـــۈپ ئۇالرغـــا “ قىلىۋېتىپتـــۇ

  :دېسهمـ ؟ سېنىڭ ئاياللىرىڭنى تاالق قىلمىغانلىقىڭنى يهتكۈزەيمۇ
ئۇنىڭغـا   ،دېـدى، شـۇنداق قىلىـپ   ـ ماقۇل، خالىسـاڭ خهۋەر قىـل،    ــ 

 .كۈلۈمسىرەشكه باشـلىدى  ،يۈرۈپ چىرايى سهل ئېچىلىپگهپ قىلىپ 
ئانـدىن   .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاغزى بهكمۇ يارىشىملىق ئىدى

ــتىم     ــۇ چۈش ــتى، مهنم ــدىن چۈش ــاالم كهپى ــبهر ئهلهيهىسس مهن . پهيغهم
لـېكىن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم كـۆتهكنى     . كۆتهكنى تۇتۇپ چۈشتىم

  :مهن .ەكال مېڭىپ چۈشتىتۇتمايال، خۇددى يول يۈرۈگهند
كـۈن بولـدىغۇ؟ ـ     29بۇ يهردە تۇرۇۋاتقىنىڭغا تېخى ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :دەپ سورىسام
مهن مهســجىدنىڭ  .دېــدىكۈنلــۈك بولىــدۇ، ـ       29ــــ بهزى ئــايالر  

  :ئاۋازىم بىلهنپ، بار دەرۋازىسىدا تۇرۇ
نىڭ رەسـۇلى ئايـاللىرىنى تـاالق قىلمـاپتۇ، ـ دەپ      هللا! ــ ئى خااليىق

ــشــۇ چاغــدا  .توۋلىــدىم ــايهت نازىــل بولــدى يهنه مۇن مــۇئمىنلهرگه (﴿: ۇ ئ
يهنـى  (ئامانلىقنىـڭ يـاكى قورقۇنچنىـڭ بىـرەر خهۋىـرى ئۇالرغـا       ) ئائىـت 

يهتسـه، ئـۇنى تارقىتىـدۇ، ئهگهر ئـۇنى پهيغهمـبهرگه ۋە ئـۇالر       ) مۇناپىقالرغا
نىڭ ئىچىدىكى ئىش ئۈستىدىكىلهرگه مهلـۇم قىلسـا،   )يهنى مۇئمىنلهر(
يهنـــى شـــۇ خهۋەرنىـــڭ ھهقىقـــى (خهۋەرنـــى چىقـــارغۇچىالر ئـــۇنى ) ۇشـــ(

ــۋالىنى ــۋاالتتى  ) ئهھ ــۋەتته بىلى ــۇالردىن ئهل ــۇئمىنلهر . (ئ ــى م ئهگهر !) ئ
ــدى، ســىلهرنىڭ    هللاســىلهرگه ا ــى ۋە مهرھىمىتــى بولمىســا ئى نىــڭ پهزل

ــا كىشـــىدىن باشـــقىلىرىڭالر، ئهلـــۋەتته، شـــهيتانغا ئهگىشـــىپ   ئازغىنـ
ن بــۇ ئىشــنى سۈرۈشــتۈرۈپ ھهقىقىتىنــى مه ،دېــمهك. ①﴾كېتهتــتىڭالر

                                                 
 .ـ ئايهت 83سۈرە نىسا،  ①
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تائـــــاال مۇشـــــۇ مۇناســـــىۋەت بىـــــلهن هللا ا. بىلىۋالغـــــانالردىن ئىـــــدىم
  . نى نازىل قىلدى“ئىختىيارلىق ئايىتى”

 )4179: مۇسلىم(

اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ُيَحدِّثُ أَنَُّه قَالَ َمكَثُْت َسَنةً أُرِيـُد أَنْ   ـ عن  7288
َر ْبَن الَْخطَّابِ َعْن آَيٍة فََما أَْسَتِطيُع أَنْ أَْسأَلَُه َهْيَبةً لَُه َحتَّى َخَرَج َحاجا فََخَرْجُت أَْسأَلَ ُعَم

َرȟَ َمَعُه فَلَمَّا َرَجْعَنا َوكُنَّا بَِبْعضِ الطَّرِيقِ َعَدلَ إِلَى الْأََراِك ِلَحاَجٍة لَُه قَالَ فََوقَفُْت لَُه َحتَّى فَ
َعُه فَقُلُْت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َمْن اللََّتاِن َتظَاَهَرَتا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ثُمَّ ِسْرُت َم

ا ِمْن أَْزَواجِِه فَقَالَ ِتلَْك َحفَْصةُ َوَعاِئَشةُ قَالَ فَقُلُْت َواللَِّه إِنْ كُْنُت لَأُرِيُد أَنْ أَْسأَلََك َعْن َهذَ
َسَنٍة فََما أَْسَتِطيُع َهْيَبةً لََك قَالَ فَلَا َتفَْعلْ َما ظََنْنَت أَنَّ ِعْنِدي ِمْن ِعلْمٍ فَاْسأَلْنِي فَإِنْ كَانَ ُمْنذُ 

ـ ِلي ِعلٌْم َخبَّْرُتَك بِِه قَالَ ثُمَّ قَالَ ُعَمُر َواللَِّه إِنْ كُنَّا ِفي الَْجاِهِليَِّة َما َنُعدُّ ِللنَِّساِء أَْمًر ى ا َحتَّ
 اْمَرأَِتي لَـْو  أَْنَزلَ اللَُّه ِفيهِنَّ َما أَْنَزلَ َوقََسَم لَُهنَّ َما قََسَم قَالَ فََبْيَنا أََنا ِفي أَْمرٍ أََتأَمَُّرُه إِذْ قَالَْت

فَقَالَـْت   َصَنْعَت كَذَا َوكَذَا قَالَ فَقُلُْت لََها َما لََك َوِلَما َها ُهَنا َوِفيَم َتكَلُّفُِك ِفي أَْمرٍ أُرِيُدُه
 ِلي َعَجًبا لََك َيا اْبَن الَْخطَّابِ َما ُترِيُد أَنْ ُتَراَجَع أَْنَت َوإِنَّ اْبَنَتَك لَُتَراجُِع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى

َعلَـى   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َيظَلَّ َيْوَمُه غَْضَبانَ فَقَاَم ُعَمُر فَأََخذَ رَِداَءُه َمكَاَنُه َحتَّى َدَخـلَ 
َيْوَمـُه  َحفَْصةَ فَقَالَ لََها َيا ُبَنيَّةُ إِنَِّك لَُتَراجِِعَني َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َيظَلَّ 

ـ  ِه َوغََضـَب  غَْضَبانَ فَقَالَْت َحفَْصةُ َواللَِّه إِنَّا لَُنَراجُِعُه فَقُلُْت َتْعلَِمَني أَنِّي أَُحذُِّرِك ُعقُوَبةَ اللَّ
اللَّـِه   َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا ُبَنيَّةُ لَا َيُغرَّنَِّك َهِذِه الَِّتي أَْعَجَبَها ُحْسُنَها ُحبُّ َرُسولِ

َسلََمةَ ِلقََراَبِتي  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِيَّاَها ُيرِيُد َعاِئَشةَ قَالَ ثُمَّ َخَرْجُت َحتَّى َدَخلُْت َعلَى أُمِّ
 ِمْنَها فَكَلَّْمُتَها فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َعَجًبا لََك َيا اْبَن الَْخطَّابِ َدَخلَْت ِفي كُلِّ َشْيٍء َحتَّى َتْبَتِغَي

ِه أَْخذًا كََسَرْتنِي َعْن أَنْ َتْدُخلَ َبْيَن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْزَواجِِه فَأََخذَْتنِي َواللَّ
َبْعضِ َما كُْنُت أَجُِد فََخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَها َوكَانَ ِلي َصاِحٌب ِمْن الْأَْنَصارِ إِذَا ِغْبُت أََتـانِي  

َنا أَنَُّه بِالَْخَبرِ َوإِذَا غَاَب كُْنُت أََنا آِتيِه بِالَْخَبرِ َوَنْحُن َنَتَخوَُّف َمِلكًا ِمْن ُملُوِك غَسَّانَ ذُِكَر لَ
افَْتْح  ُيرِيُد أَنْ َيِسَري إِلَْيَنا فَقَْد اْمَتلَأَْت ُصُدوُرَنا ِمْنُه فَإِذَا َصاِحبِي الْأَْنَصارِيُّ َيُدقُّ الَْباَب فَقَالَ

ُه َعلَْيِه َوَسـلََّم  افَْتْح فَقُلُْت َجاَء الَْغسَّانِيُّ فَقَالَ َبلْ أََشدُّ ِمْن ذَِلَك اْعَتَزلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
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أَْزَواَجُه فَقُلُْت َرغََم أَْنُف َحفَْصةَ َوَعاِئَشةَ فَأََخذُْت ثَْوبِي فَأَْخُرُج َحتَّى جِئُْت فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه 
َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْشُرَبٍة لَُه َيْرقَى َعلَْيَها بَِعَجلٍَة َوغُلَاٌم ِلَرُسولِ اللَِّه

َوَسلََّم أَْسَوُد َعلَى َرأْسِ الدََّرَجِة فَقُلُْت لَُه قُلْ َهذَا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فَأَِذنَ ِلي قَـالَ ُعَمـُر   
مِّ َسلََمةَ فَقََصْصُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهذَا الَْحِديثَ فَلَمَّا َبلَْغُت َحِديثَ أُ
َرأِْسـِه   َتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَُّه لََعلَى َحِصريٍ َما َبْيَنُه َوَبْيَنُه َشْيٌء َوَتْحَت

ُمَعلَّقَةٌ فََرأَْيُت وَِساَدةٌ ِمْن أََدمٍ َحْشُوَها ِليٌف َوإِنَّ ِعْنَد رِْجلَْيِه قََرظًا َمْصُبوًبا َوِعْنَد َرأِْسِه أََهٌب 
أَثََر الَْحِصريِ ِفي َجْنبِِه فََبكَْيُت فَقَالَ َما ُيْبِكيَك فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِكْسَرى َوقَْيَصَر ِفيَما 

 .ُهَما ِفيِه َوأَْنَت َرُسولُ اللَِّه فَقَالَ أََما َتْرَضى أَنْ َتكُونَ لَُهْم الدُّْنَيا َولََنا الْآِخَرةُ
ادىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــ ــ  7288

ۇلـۇق  مهن ئۆمهر ئىبنى خهتتـابتىن بىـر ئـايهت توغر   : رىۋايهت قىلىنىدۇ
سورىماقچى بولدۇم، لـېكىن ئۇنىـڭ ھهيۋىتىـدىن قورققـانلىقىم ئۈچـۈن،      

ــدىم    ــقا پېتىنالمى ــچه سوراش ــر يىلغى ــۇ ھهج   .بى ــيىن ئ ــهپىرىگه كې س
ھهجدىن قايتىـپ، يولنىـڭ   . ۇنىڭ بىلهن بىلله چىقتىممهنمۇ ئ چىقتى،

مهلۇم يېرىگه كهلگهندە، ئۇ ھاجىتىنى ئادا قىلماقچى بولـۇپ، دەرەخلىـك   
ئـۇ ھـاجىتىنى ئـادا قىلىـپ بولغـۇچه سـاقالپ       . بىر يهرگه قـاراپ ماڭـدى  

  :كېتىۋېتىپ .ئاندىن يولنى بىلله داۋامالشتۇردۇمتۇرۇپ، 
بىرىكتۈرۈۋېلىـپ، پهيغهمـبهر    تىـل  !ئـى مۇئمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى   ــ 

  :ئۇ. ـ دەپ سورىدىم؟ ئهلهيهىسساالمنى رەنجىتكهن ئىككى ئايال كىملهر
  :مهن. دېدىـ سه بىلهن ئائىشه، فئۇالر ھهــ 
بــۇ ھهقــته ســوئال بىــلهن قهســهمكى، مهن ســهندىن  نىــڭ نــامىهللاــــ 

سورىماقچى ئىدىم، لـېكىن ھهيۋىتىڭـدىن قورقـۇپ، بىـر يىلـدىن بېـرى       
  :ئۇ دېسهم، پېتىنالمىدىم، ـسوراشقا 
مېنى بىلىدۇ دەپ قارىغـان مهسـىله بولسـىال     .ئۇنداق قىلمىغىن ــ

ئانــدىن مۇنــداق ســۆزلهپ . دېــدىـ ســوراۋەرگىن، بىلســهم دەپ بېــرىمهن،   
  :بهردى

بىلهن قهسهمكى، جاھىلىيهت دەۋرىدە بىز ئايـالالرنى  نىڭ نامى هللاــ 
 ىـپ، ايهتلهرنى نازىـل قىل ئۇالر توغرىسـىدا ئـ  هللا كېيىن ا. كۆرەتتۇق پهس
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مهن بىر  ،بىر كۈنى. ئۇالرغا بىر قىسىم مىراسنى تهقسىم قىلىپ بهردى
  :پ ئولتۇراتتىم، ئايالىملىنىيئىش ئۈستىدە ئو

  :ئۇنىڭغا مهن. ــ مۇنداق ـ مۇنداق قىلساڭ بولمامدۇ؟ ـ دېدى
ــڭ،  ــېمه كارىـ ــېنىڭ نـ ـــ سـ ــىمغا   ــ ــقا مېنىـــڭ ئىشـ ــهن نېمىشـ سـ

  :هم، ئۇدېسـ ؟ ئارىلىشىۋالىسهن
ئايالالرنىـڭ گهپ  بۇ سۆزۈڭگه ھهيرانمهن، سهن  !ئىبنى خهتتابئى ــ 

ــىنى  ــڭ   ياندۇرۇش ــلهن، قىزى ــڭ بى ــه(ياقتۇرمىغىنى ــبهر ) ھهفس پهيغهم
ــدۇرۇپ، ــاالمغا گهپ يانـ ــچه رەنجىتىـــپ   ئهلهيهىسسـ ــۈن كهچكىـ ــر كـ بىـ

ــدىكهن ــدى،    يۈرى ــال   . ـ دې ــاڭالپ، دەرھ ــۇنى ئ ــۇمنى ب  كىيــدىم ـ دە،    تون
  :ا باردىم، ئۇنىڭغاھهفسهنىڭ قېشىغ

بىـر   ،گهپ يانـدۇرۇپ  سهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمغا  !قىزىم ئىــ 
  :، ئۇدەپ سورىسام رەنجىتىپ يۈرەمسهن؟ ـكۈن كهچكىچه 

ـ ،  ھهممىمىـز شـۇنداق قىلىمىـز   بىـلهن قهسـهمكى،    نىڭ نامىهللاــ 
  :دېدى، مهن

ــېنى   ــ سـ ــى  هللاــ ــڭ جازاسـ ــبهر ۋەنىـ ــى   پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
ــهلله ــدۇرىمهنۋەسـ ــدىن ئاگاھالنـ ــن .منىڭ غهزىپىـ ــالى    ھۆسـ ۋە  ـ جامـ

ئۆزىگه تهمهننا قويىدىغان  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئامراقلىقىدىن
يهڭگىلتهكلىــك ســهۋەبىدىن ھهرگىــز ) ڭئائىشــهنىيهنــى (بــۇ ئايالنىــڭ 

ئاندىن ئۇممۇ سـهلهمهنىڭ  . دەپ نهسىههت قىلدىم ـ! قىلىپ سالمىغىن
  :ئۇ. ا تۇغقان كېلهتتىئۇ ماڭقېشىغا كىردىم، 

سـهن ئارىالشـمىغان    .سـاڭا بهكمـۇ ھهيـرانمهن    !ئىبنى خهتتاب ئىــ 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ئاياللىرىنىــڭ ئارىســىدىكى ئىــش      

ئۇنىڭ  شۇنىڭ بىلهن،. دەپ، ئاغزىمنى تۇۋاقالپ قويدى ـ! قالدىمۇ ئهمدى؟
  .يېنىدىن چىقىپ كهتتىم

ئىككىمىـز   .وشـنام بـار ئىـدى   قىـر  مېنىڭ ئهنسـارىالردىن بولغـان ب  
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم توغرىسـىدىكى خهۋەرلهرنـى بىـر ـ بىرىمىـزگه       

سسـان  هغشـۇ كـۈنلهردە،    .بىر كۈندىن نۆۋەتلىشـىپ يهتكـۈزۈپ تۇراتتـۇق   
غا قارشـى  بىرىنىـڭ بىـز مۇسـۇلمانالر    ھۆكۈمرانلىرىدىنقهبىلىسىنىڭ 
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يېتىپ ئۇچۇر  هققىدىكىئۇرۇش ئاچماقچى بولۇپ تهييارلىنىۋاتقانلىقى ھ
بىر كۈنى، . دۈككىدە ئىدىەككه ـ  بۇ سهۋەبتىن كۆڭلىمىز د. كهلگهنىدى

  :ئهنسارى قوشنام ئىشىكىمنى قاتتىق قېقىپ
  :مهن. دەپ توۋالپ كهتتىـ ! ئىشىكنى ئاچ، ئىشىكنى ئاچــ 
  :ھۇجۇم قىلىپ كهلدىمۇ؟ ـ دېسهم، ئۇ الرسسانهغــ 

ـــ  ــاقــ ــش  ! يـ ــانراق ئىـ ــدىنمۇ يامـ ــۈز بهردى ئۇنىڭـ ــبهر . يـ پهيغهمـ
  :مهن ېدىـ د ئاياللىرىدىن ئايرىلىپ تۇرۇپتۇ، ئهلهيهىسساالم

ـ دېــدىم ۋە دەرھــال  ھهفســه بىــلهن ئائىشــه زىيــان تــارتىپتۇ،        ــــ 
كىيىملىرىمنـــى كىيىـــپ، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ قېشـــىغا  

پهيغهمــــبهر  .، بالىخانــــدىكى كهپه ئۆيــــدە تۇرۇۋاتقــــانىكهنئــــۇ .بــــاردىم
  :ىسساالمنىڭ كهپه ئالدىدا قاراۋۇللۇقتا تۇرغان خىزمهتچىسىگهئهلهيه
 پهيغهمـبهر ، دىمــ دېـ  ! ئۆمهر ئۈچۈن كىرىشـكه رۇخسـهت سـورىغىن   ــ 

پ، يۇقىرىقى ئهھـۋالالرنى  مهن كىرى .ماڭا ئىجازەت بهردىئهلهيهىسساالم 
ئۇممـۇ سـهلهمهنىڭ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .بىرمۇبىر سۆزلهپ بهردىم

ئۇ، بىـر پـارچه بورىنىـڭ ئۈسـتىدە      .الپ، كۈلۈمسىرەپ قويدىسۆزىنى ئاڭ
ياتقــان بولــۇپ، كــۆرپه بولمىغاچقــا، بېقىنىغــا بورىنىــڭ ئىــزى چىقىــپ   

ئـايىغى   باش تهرىپىـدە خورمـا تاالسـى تولـدۇرۇلغان ياسـتۇق،      .قالغانىدى
بــاش تهرەپتىكــى تامــدا بىــر غــازاڭ،  بىــر دۆۋە تېــرە ئاشــاليدىغان تهرەپــته

مهن ئۇنىـڭ بېقىنىـدىكى بـورا     .شـالنمىغان تېـرە تـۇراتتى   نهچچه پارچه ئا
  :ئىزلىرىنى كۆرۈپ يىغلىۋەتكهنىدىم

  :، مهندەپ سورىدى ـ ېمىگه يىغاليسهن؟ــ ن
ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــۇنداق   ! ئ ــهرلهر ئاش ــلهن قهيس ــرا بى ــول ـ    كىس م

تائاالنىـڭ پهيغهمبىـرى تـۇرۇپ،    هللا سهن ا ،باياشاتچىلىقتا ياشاۋاتقان يهردە
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدىم ارائىتتا ياشاۋاتىسهن، ـمۇشۇنداق ش

  . دېدى ـ رازى بولمامسهن؟ ،ئۇالرغا دۇنيا، بىزگه ئاخىرەت تهگسهــ 
  )4913 :بۇخارى(
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فدخلت على حفصة فقلت يا بنية انظري ال تكلمي رسول : ـ قال عمر  7289
وال دراهم يعطيكهن فما ليس عنده دنانري  يف شيء وال تسأليه فإن رسول اهللا  اهللا 

إذا صـلى الصـبح    كانت لك من حاجة حƓ دهن رأسك فسليين وكان رسول اهللا 
جلس يف مصاله وجلس الناس حوله حƓ تطلع الشمس Ż دخل على نسائه امرأة امـرأة  
يسلم عليهن ويدعو Ƭن فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها وإهنا أهديت Ʃفصة بنـت  

إذا دخل عليها يسلم حبسته  أو من مكة فكان رسول اهللا  عمر عكة عسل من الطائف
حƓ تلعقه منها أو تسقيه منها وإن عائشة أنكرت احتباسه عندها فقالت ƨويرية عنـدها  
حبشية يقال Ƭا خضراء إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ما يصنع فأخőƎـا  

ها فأخőƎن وقالت إذا دخـل  اƨارية ما يصنع بشأن العسل فأرسلت عائشة إىل صواحب
Ż إنه دخل على عائشة فقالت يا رسول اهللا أطعمت  عليكن فقلن إنا Ʊد منك ريح مغافري

أشد شيء عليه أن يوجد  شيئا منذ اليوم فإƆ أجد منك ريح مغافري وكان رسول اهللا 
رسول منه ريح شيء فقال هو عسل واهللا ال أطعمه أبدا حƓ إذا كان يوم حفصة قالت يا 

اهللا إن يل حاجة إىل أيب إن نفقة يل عنده فائذن يل أن آتيه فأذن Ƭا Ż إنه أرسل إىل مارية 
جاريته فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا فجلست عند 

وهو فزع ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي فقال ما يبكيك  الباب فخرج رسول اهللا 
من أجل هذا أدخلت أمتك بيŻ Ɣ وقعت عليها على فراشي ما كنت  فقالت إمنا أذنت يل

تصنع هذا بامرأة منهن أما واهللا ما Ʒل لك هذا يا رسول اهللا فقال واهللا ما صدقت أليس 
هي جاريƔ قد أحلها اهللا يل أشهدك أهنا علي حرام ألتمس بذلك رضاك انظري أال Ǝơي 

قرعت حفصة اƨدار الـذي   خرج رسول اهللا ŏذا امرأة منهن فهي عندك أمانة فلما 
قد حرم أمته وقد أراحنا اهللا منـها   بينها وبني عائشة فقالت أال أبشرك إن رسول اهللا 

يا أيهـا   )فقالت عائشة أما واهللا لقد كان يريبين أنه يقيل من أجلها فأنزل اهللا عز وجل 
فهـي عائشـة    (ن تظاهرا عليه وإ ) Ż قرأ رسول اهللا  (النƑ مل Ơرم ما أحل اهللا لك 

وحفصة وزعموا أهنما كانتا ال تكتم إحداƵا األخرى شيئا وكان يل أǷ من األنصـار إذا  
 .حضرت وغاب
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مهن : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7289
  :ھهفسهنىڭ قېشىغا كىرىپ

بىــر ” :پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ىغىن،ماڭــا قــار !ئــى قىــزىمــــ 
قولىدا سـىلهرگه   ئۇنىڭ .مىغىندەپ بېشىنى ئاغرىت“ ىئىد نهرسه الزىم

 ھهتتـا  بولسـا،  تهڭگىلهر يوق، قانداق ئېهتىياجىڭكى دەك تىلال ياۈبهرگ
  .دېدىم ـ! ېگىنماڭا د ،چېچىڭغا ماي الزىم بولسىمۇ

ولغانـدىن  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بامداتنى ئوقۇپ ب پهيغهمبهر
ئۇنىڭ ئهتراپىـدا تـاكى كـۈن    يىدىال ئولتۇراتتى، جامائهتمۇ شۇ جا كېيىن،

بىـر ـ   ئاياللىرىنىـڭ قېشـىغا    نئانـدى  .چىققىچه چۆرىدەپ ئولتۇرىشاتتى
ئانـدىن   .دۇئا قىلىـپ چىقـاتتى   بېرەتتى ۋە ئۇالرغاساالم بىرلهپ كىرىپ، 
ــا  قايسىســىنىڭ ــگهن بولس ــۆۋىتى كهل ــۇراتتى  ،ن ــىدا ئولت ــۇنىڭ قېش  .ش

مهككىدىن بىر تـاۋاق ھهسـهل سـوۋغا قىلىنغـان     كى ھهفسهگه تائىف يا
ئۇنىڭغا ھهسـهل   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھۇجرىسىغا كىرسىال، ،بولۇپ

رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئائىشـــه  .بېرەتتـــى
ــدا  ــۇزۇن ئولتـــــۇرۇپ قېلىشـــــىھهفســـــهنىڭ يېنىـــ ــۈنلهپ،ئـــ  نى كـــ

  :ىك دېدىكىگهھهبهشىستانلىق خهزرائ دەپ ئاتىلىدىغان كىچ
نېمه  ،رەسۇلۇلالھ ھهفسهنىڭ قېشىغا كىرگهندە ئارقىدىن كىرىپــ 
ئائىشـهگه   دېـدەك  .دىدەپ تاپىلى قىلىدىغانلىقىغا قاراپ باققىن، ـ ئىش 

شۇنىڭ . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهسهل ئىچكهنلىكىنى ئېيتتى
  :تى ۋەئائىشه بۇ ئىشنى ھهممه كۈندەشلىرىگه يېيىۋەت بىلهن،
ـــ ــۇلۇلالھ  ـ ــه  كىمرەس ــىغا كىرس ــڭ قېش ــۇراق   ”: نى ــر پ ــرى بى غهي

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم . تاپىلىـــدى ـ دەپ    !دەڭـــالر “كېلىۋاتىـــدۇ
  :ئائىشهنىڭ ھۇجرىسىغا كىرگهنىدى

ـــ  نـــېمه يېگهنىـــدىڭ، غهلىـــته بىـــر پـــۇراق     ! ئـــى رەســـۇلۇلالھ ــ
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىدىن غهيـرى ھىـد   .ـ دېدى! كېلىۋاتىدىغۇ؟

   :شۇڭا. كېلىشىنى بهكمۇ يامان كۆرەتتى
ـــ  بۇنــدىن  ،بىــلهن قهســهمكى نىــڭ نــامىهللا، ائىچكهنىــدىمھهســهل ـ

  .دېدىـ ، ھهسهل ئىچمهيمهنكېيىن ھهرگىزمۇ 
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ھهفســـه پهيغهمـــبهر  .كهلـــگهن كـــۈنى ئىـــدىھهفســـهنىڭ نـــۆۋىتى 
  :ئهلهيهىسساالمغا

نهرسـه   ئاتا ـ ئانامنىڭ ئۆيىدىن ئهكىلىدىغان بىـر   ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
پهيغهمبهر  بار ئىدى، ئىجازەت بهرسهڭ، بېرىپ ئهكىلىۋالسام، ـ دېگهنىدى،

ھهفســه كهتكهنــدىن كېــيىن،  . ئهلهيهىسســاالم ئۇنىڭغــا ئىجــازەت بهردى 
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مارىيه ئىسىملىك كېنىزىكىنـى ھهفسـهنىڭ   

 ،ھهفسه قايتىپ كېلىـپ  .ئۆيىگه چاقىرتىپ، ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولدى
ئىشىكنىڭ ئىچىدىن تاقاق ئىكهنلىكىنى كۆردى ـ دە، ئىشـىك ئالدىـدا    

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاالقزادە بولغـان   .ئولتۇرۇپ يىغالشقا باشلىدى
  :ھالدا ھۇجرىدىن چىقىپ

  :ـ نېمه بولدى، نېمىگه يىغاليسهن؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ھهفسه
رگهن ئهســـلىدە مۇشـــۇنداق قىلىـــش ئۈچـــۈن ماڭـــا ئىجـــازەت بهـــــ 
كېنىزەكنى مېنىـڭ ھۇجرامغـا ئهكىرىـپ، مېنىـڭ كـۆرپهم      ، سهنئىكهن

ىرىڭنىڭ ھېچقايسىسىغا ئۇنـداق  باشقا ئايالل .ئۈستىدە بىلله بولۇپسهن
بۇنـداق قىلىشـىڭ تـوغرا    بىـلهن قهسـهمكى،    نىـڭ نـامى  هللا .قىلمايسهن
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدى ئهمهس، ـ

ئـۇنى ماڭـا ھـاالل قىلغـان     هللا ئۇ مېنىڭ كېنىـزىكىم ئهمهسـمۇ؟ ا  ــ 
ئۈچۈن شۇنداق دەپ بېرەي، ئـۇ ماڭـا    ڭ رازىلىقىڭئهمهسمۇ؟ بوپتۇ، سېنى

دەپ باشـــقا ئايالالرغـــا  ئهممـــا بـــۇ ئىشـــنى .بۇنـــدىن كېـــيىن ھارامـــدۇر
پهيغهمـــبهر  .دېـــدى يـــۈرمىگىن، بـــۇ مهخپىيهتلىـــك ســـاڭا ئامـــانهت، ـ   

را تېمىنى ئائىشهنىڭ ھۇجھهفسه  ئهلهيهىسساالم چىقىپ كېتىشىگىال،
  :ئۇرۇپ

ـــ  ــاڭا خــ ــخهۋەۇسـ ــارام   رشـ ــۆزىگه ھـ ــى ئـ ــۇلۇلالھ كېنىزىكىنـ ، رەسـ
  :ئائىشه. دېدىـ ، كېنىزەكتىن قۇتۇلدۇردى بىزنى ئۇهللا ا .قىلىۋەتتى

چۈشلۈك ئۇيقـۇنى باھـانه    بىلهن قهسهمكى، مهن ئۇنى نىڭ نامىهللاــ 
دەپ گۇمانلىنىپ يۈرەتتىم،  بىلهن بىرگه بولىدۇ كىىشۇ كېنىزقىلىپ 

! ئـى پهيغهمـبهر  ﴿: ۇ ئايهتنى نازىل قىلـدى مۇنتائاال هللا ا ،شۇ چاغدا. دېدىـ 
ــۈن ا  ــېمه ئۈچـ ــڭ    هللا نـ ــىنى ئاياللىرىڭنىـ ــان نهرسـ ــاالل قىلغـ ــاڭا ھـ سـ
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ناھايىتى مهغفىرەت هللا رازىلىقىنى تىلهش يۈزىسىدىن ھارام قىلىسهن، ا
ــدۇر  ــايىتى مېهرىبانـــ ــدۇر، ناھـــ ــدىن . ①﴾قىلغۇچىـــ ــبهر ئانـــ پهيغهمـــ

دېـگهن   ②﴾هر ئىككىڭالر ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرساڭالرئهگ﴿: ئهلهيهىسساالم
، ئېيتىشـالرغا  بولۇپ ئۇ ئىككىسى ئائىشه بىلهن ھهفسه .ئايهتنى ئوقۇدى

مېنىـڭ بىـر   . بىرىدىن ھېچنىمىنـى يوشـۇرمايتتى   ـ ئۇالر بىر ،قارىغاندا
مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ قېشـىغا    ،بولۇپبار وشنام قئهنسارى 

   .③داۋامى يۇقىرىقى ھهدىس بىلهن ئوخشاش. ..ئۇ باراتتىبارالمىغان كۈنى 
  )8764 :»ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە تهھرىم،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 4سۈرە تهھرىم،  ②
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئابدۇلالھ ئىبنى سـالىمنى بهزىـلهر   : ھهيسهمى ③

هن، ـ  ئىشهنچلىك دەپ قارىسا، ئىمام ئهھمهد ئۇنىڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سـۈرگ      
 .دېگهن
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  رىلىرىۈددەسسىر سۇە مۋززەممىل ۇ، جىن، مۇھن، نۇن

بن َعبَّاسٍ َرِضي اللَُّه عنهما قال قال رسول اللَِّه صلى اللَّـُه عليـه   اَعنِ ـ   7290
َتَعالَى الْقَلَُم َوالُْحوُت قال ما أَكُْتُب قال كُلَّ َشْيٍء كان إىل َيْومِ  وسلم إِنَّ أَوَّلَ ما َخلََق اللَُّه

 .الِْقَياَمِة ثُمَّ قََرأَ ن َوالْقَلَمِ فَالنُّونُ الُْحوُت َوالْقَلَُم الْقَلَُم
ــ 7290 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ

  :مۇنداق دېگهن ەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋپهيغهمبهر  ،قىلىنىشىچه
نېمىنـى  : تائاال دەسلهپته قهلهم بىلهن بېلىقنى ياراتقـان، قهلهم هللا ا«

تاكى قىيامهتكىچه بولىدىغان ھهمـمه ئىشـنى   : ـ دەپ سورىغاندا  يازىمهن،
ــاز ــ  !ي ــاـ ــدىن. »ندەپ بۇيرىغ ــان   ﴿: ئان ــۇالر يازغ ــلهن ۋە ئ ــۇن، قهلهم بى ن

، بېلىــقنــۇن «: قــۇپدېــگهن ئــايهتنى ئو ①﴾ىنهرســىلهر بىــلهن قهســهمك
   .②دېگهن »قهلهم قهلهمدۇر

  )12237: »ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ُعُتلٍّ َبْعَد ذَِلَك َزنِيمٍ قَالَ َرُجلٌ ِمْن قَُرْيشٍ ـ   7291
 .لَُه َزَنَمةٌ ِمثْلُ َزَنَمِة الشَّاِة

ال، ئۇنىڭ ئۈستىگه پوق﴿ :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ـ 7291
ئـۇ  : گهندېـگهن ئـايهت توغرىسـىدا مۇنـداق دېـ      ③﴾ەمھارامدىن بولغان ئـاد 

ئۆچكىلهرنىـڭ بوينىغـا ئۆسـۈپ قالغـان      ــ  قـوي  ،ئادەم قۇرەيشلىك بولۇپ
  . ئىدى گۆشتهك بىر پارچه ئۆسمه گۆشى بار

  )4917 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە قهلهم،  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇئهممهل ئىبنى ئىسمائىل : )11434(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .ـ ئايهت 13سۈرە قهلهم،  ③
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فقال الُْعُتلِّ الزَّنِيمِ نِ َع عن عبد الرƥن بن غَْنمٍ قال ُسِئلَ رسول اللَِّه ـ   7292
هو الشَِّديُد الَْخلْقِ الُْمَصحَُّح اَألكُولُ الشَُّروُب الَْواجُِد ِللطََّعامِ َوالشََّرابِ الظَّلُـوُم ِللنَّـاسِ   

 .رحب الَْجْوِف
ــ 7292 ــۋايهت ىن مــادئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ ــداق رى مۇن
: تائاالنىـڭ هللا ۋەسـهللهمدىن ا  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

ئايىتىنىـڭ  دېـگهن   ﴾پال، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ھارامـدىن بولغـان ئـادەم    وق﴿
 – مىـجهزى قوپـال، تېنـى سـاغالم، كـۆپ يهپ     ئـۇ  «: مهنىسى سورالغانىدى

قـاتتىق   باشقىالرغا، ئوزۇق ـ تۈلۈكى يېتهرلىك قارنى يامان،  ،ئىچىدىغان
   .①دەپ جاۋاب بهردى» ئادەم زۇلۇم سالىدىغان، قىلچه ۋىجدان ئازابى يوق

  )18020 :ئهھمهد(

قال عن نور عظيم ) يكشف عن ساقيوم ( عن أيب موسى عن النƑ ـ   7293
  .Ƹرون له سجدا

 ،دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى  مـا ئهبـۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ    ـ 7293
 ②﴾ئۇ كۈنـدە پـۇت ئېچىلىـدۇ   ﴿: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ئۇلــۇغ بىــر نــۇر ئېچىلىــدۇ، پۈتــۈن خــااليىق ئۇنىڭغــا  «: تنىدېــگهن ئــايه
   .③دەپ تهپسىر قىلغان »سهجدە قىلىدۇ

  )7283 :مهۋسىلى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َصاَرْت الْأَْوثَانُ الَِّتي كَاَنْت ِفي قَْومِ ُنوحٍ ـ   7294
بٍ بَِدْوَمِة الَْجْنَدلِ َوأَمَّا ُسَواٌع كَاَنْت ِلُهذَْيلٍ َوأَمَّا َيُغوثُ ِفي الَْعَربِ َبْعُد أَمَّا َودٌّ كَاَنْت ِلكَلْ

فَكَاَنْت ِلُمَراٍد ثُمَّ ِلَبنِي غُطَْيٍف بِالَْجْوِف ِعْنَد َسَبإٍ َوأَمَّا َيُعوُق فَكَاَنْت ِلَهْمَدانَ َوأَمَّـا َنْسـٌر   
رَِجالٍ َصاِلِحَني ِمْن قَْومِ ُنوحٍ فَلَمَّا َهلَكُوا أَْوَحـى  فَكَاَنْت ِلِحْمَيَر ِلآلِ ِذي الْكَلَاعِ أَْسَماُء 

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە شهھر ئىبنى ھهۋشـهب  : )11435(ھهيسهمى  ①

 .لگهن بىرى بار، ـ دېگهنئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرى
 .ـ ئايهت 42سۈرە قهلهم،  ②
ــاھ     : )11436(ھهيســهمى  ③ ــۇپ، ســهنهدىدە رۇھ ئىبنــى جهن ــۋايهت قىلغــان بول ــال رى ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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الشَّْيطَانُ إِلَى قَْوِمهِْم أَنْ اْنِصُبوا إِلَى َمَجاِلِسهِْم الَِّتي كَاُنوا َيْجِلُسـونَ أَْنَصـاًبا َوَسـمُّوَها    
 .َنسǸََّ الِْعلُْم ُعبَِدْتبِأَْسَماِئهِْم فَفََعلُوا فَلَْم ُتْعَبْد َحتَّى إِذَا َهلََك أُولَِئَك َوَت

ــ 7294 ــدۇ مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ ــداق دەي ــ: مۇن ھ ۇن
ئهلهيهىسســاالمنىڭ قهۋمــى چوقۇنغــان بۇتالرغــا كېيىنكــى زامــانالردا      

مهتـۇل جهندەلـدىكى   ۇۋۋۇد دەپ ئاتىلىـدىغان بـۇت د   .وقۇنغانچئهرەبلهرمۇ 
مـۇراد  دەسـلهپته   ـــ  ھۇزەيلنىـڭ، يهغـۇس   ــ كهلىب قهبىلىسىنىڭ، سۇۋا

ــى ــنچه، نىڭقهبىلىسـ ــدىكى ج  كېيىـ ــهھىرى ئهتراپىـ ــهبهئ شـ ــتهۋسـ  هفـ
يهئـۇق دەپ ئاتىلىـدىغان   . يف قهبىلىسىنىڭ ئىـدى هتۇرۇشلۇق بهنى غۇت

زىـل   دىنھىميهر قهبىلىسـى ــ بۇت بولسا، ھهمدان قهبىلىسىنىڭ، نهسر 
ھ ئهلهيهىسســاالمنىڭ ۇبــۇ بــۇتالر ئهســلىدە نــ. كىــال جهمهتىنىــڭ ئىــدى

ۋاپــات مىــدىكى ســالىه كىشــىلهرنىڭ ئىســىملىرى بولــۇپ، ئــۇالر      قهۋ
  :شهيتان ئۇالرنىڭ قهۋمىگه بولغاندىن كېيىن،

ئىسـمى   ھهر بىرىنى شـۇالرنىڭ  نىڭ ھهيكهللىرىنى تىكلهپ،ئۇالرــ 
ۇ ئشۇنداق قىلغان، ئهمما  مۇئۇالر .دەپ يول كۆرسهتكهن ـ! بىلهن ئاتاڭالر

ــۇ بۇتالرالرچــاغ ــلهر  .نمىغــانئىبــادەت قىلى غــادا ئ ھهيكهلنــى تىكلىگهن
بــۇ ھهيكهللهرنــى تىكــلهپ قويــۇش ســهۋەبى  ئۆلــۈپ كهتكهنــدىن كېــيىن،

   .ئىنسانالر ئۇالرغا چوقۇنۇشقا باشلىغان ئۇنتۇلۇپ كېتىپ،
  )4920 :بۇخارى(

يف طَاِئفَـٍة مـن    عن ابن َعبَّاسٍ رضي اهللا عنهما قال اْنطَلََق الـنƑ  ـ   7295
ُسوقِ ُعكَاȗٍ وقد ِحيلَ بني الشََّياِطنيِ َوَبْيَن َخَبرِ السَّـَماِء َوأُْرِسـلَْت   إىل َعاِمِديَن أَْصَحابِِه 

عليهم الشُُّهُب فََرَجَعْت الشََّياِطُني إىل قَْوِمهِْم فَقَالُوا مالكم فَقَالُوا ِحيلَ َبْيَنَنا َوَبـْيَن َخَبـرِ   
لَ َبْيَنكُْم َوَبْيَن َخَبرِ السََّماِء إال َشـْيٌء َحـَدثَ   السََّماِء َوأُْرِسلَْت َعلَْيَنا الشُُّهُب قالوا ما َحا

فَاْضرُِبوا َمَشارَِق األرض َوَمَغارَِبَها فَاْنظُُروا ما هذا الذي َحالَ َبْيَنكُْم َوَبْيَن َخَبـرِ السَّـَماِء   
 Ƒو ِتَهاَمةَ إىل النƲ فَاْنَصَرَف أُولَِئَك الَِّذيَن َتَوجَُّهوا  َُسـوقِ  اِمـِديَن إىل  َعوهو بَِنْخلَة

ُعكَاȗٍ وهو ُيَصلِّي بِأَْصَحابِِه َصلَاةَ الْفَْجرِ فلما َسِمُعوا الْقُْرآنَ اْسَتَمُعوا له فَقَالُوا هـذا واهللا  
إِنَّـا  (الذي َحالَ َبْيَنكُْم َوَبْيَن َخَبرِ السََّماِء فَُهَناِلَك حني َرَجُعوا إىل قَْوِمهِْم فقالوا يا قَْوَمَنا 
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 فَأَْنَزلَ اهللا على َنبِيِِّه  )َنا قُْرآًنا َعَجًبا َيْهِدي إىل الرُّْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا أََحًداَسِمْع
  .)قُلْ أُوِحَي إيل(

ــ 7295 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــداق رى دىن مۇن
 هنهچـچه سـاھاب   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـر پهيغهمبهر  :قىلىنىدۇ
 ،نالرنىڭ ئاسـمانغا چىقىـپ  اشـهيت دەل بـۇ   .دىكـاز بازىرىغـا ماڭـ   ۇبىلهن ئ

قچه ئاڭلىۋېلىشى توسۇلۇپ قالغـان  رىلىپهرىشتىلهرنىڭ سۆزلىرىنى ئوغ
ئاســـمانغا چىقمـــاقچى بولـــۇپ تۇرغانـــدا، ئاقـــار يۇلتـــۇزالر   ،چـــاغ بولـــۇپ

  :دىنقهۋمى ئۇالر .توسۇۋالغاچقا، قهۋمىگه قايتىپ كهلگهنىدى
  :دى، ئۇالرغانىدەپ سورىـ سىلهرگه نېمه بولدى؟ ــ 

ـــ  ــى      ــ ــمان خهۋەرلىرىنـ ــپ، ئاسـ ــۇزالر ئېتىلىـ ــار يۇلتـ ــزگه ئاقـ بىـ
  :قهۋمى. دېدى، ـ تىڭشاشتىن توسۇلۇپ قالدۇق

ـــ  ــالغۇ    ـ ــىڭالرغا توس ــى تىڭىشىش ــمان خهۋەرلىرىن ــىلهرنىڭ ئاس س
 بمهشـرىق ۋە مهغرىـ  دەرھـال  بولىدىغان بىر يېڭى ئىش پهيـدا بولۇپتـۇ،   
لۇۋاتقــان نهرســىنىڭ نــېمه وتهرەپلهرگىــچه بېرىــپ، ســىلهرگه توســالغۇ ب

قايتقـــان ســـورۇندىن . دېـــدى ــــ! نـــى ئۇقـــۇپ كـــېلىڭالر  ئىكهنلىكى
ئۇكـاز بازىرىغـا    ،شهيتانالرنىڭ بىـر گـۇرۇھى مهكـكه تهرەپـكه يۈزلىنىـپ     

كېتىۋاتقان رەسۇلۇلالھنىڭ ساھابىلىرى بىلهن خورما دەرىخـى ئاسـتىدا   
نامـــازدا ئـــۇالر  .ۈپ توختىـــدىئوقۇۋاتقـــانلىقىنى كـــۆربامـــدات نـــامىزى 

  :سالغاندىن كېيىنئوقۇلۇۋاتقان قۇرئانغا قۇالق 
ـــ  ــامى  هللاــ ــڭ نـ ــهمكى نىـ ــلهن قهسـ ــۇ   ،بىـ ــا بـ ــمان  مانـ ــى ئاسـ بىزنـ

ــكهن، ـ      ــان ئىــش ئى ــدىن توســۇپ قويغ ــال   خهۋەرلىرى دېيىشــتى ۋە دەرھ
دىغان بىز تـوغرا يولغـا باشـالي   ! قهۋمىمىز ئى﴿: قهۋمىگه قايتىپ بېرىپ

ئاجايىــپ قۇرئــاننى ھهقىــقهتهن ئاڭلىــدۇق، ئۇنىڭغــا ئىمــان ئېيتتــۇق،   
شـۇنىڭ  . دېـدى  ﴾رىك كهلتـۈرمهيمىز ېپهرۋەردىگارىمىزغا ھېچكىمنى ش

) قهۋمىڭــگه! ئــى مــۇھهممهد (﴿: تائــاال ئــۆز پهيغهمبىــرىگه  هللا ا ،بىــلهن
ــانچه نهپهر جىننىــڭ  «ئېيتقىنكــى،  ــان(بىــر ق ــدىن قۇرئ تىڭشــاپ ) مهن
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دەپ جىــن سۈرىســىنى  ①﴾ىماڭــا ۋەھــى قىلىنــد) نلىقىئىمــان ئېيتقــا(
  . نازىل قىلدى

  )773: بۇخارى(

   .َوإِنََّما أُوِحَي إليه قَْولُ الْجِنِّ: ـ ويف هذا اƩديث 7296
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا  ئهمهلىيهتـته  : بۇ ھهدىسته يهنه ـ 7296

   .، ـ دېيىلگهنشۇ جىنالرنىڭ سۆزلىرى ۋەھىي قىلىنغان ئىدىهئ
  )773: بۇخارى(

لَمَّا قام عبد اللَِّه َيْدُعوُه كَـاُدوا  (عن ابن َعبَّاسٍ قال قَْولُ الْجِنِّ ِلقَْوِمهِْم ـ   7297
قال لَمَّا َرأَْوُه ُيَصلِّي َوأَْصَحاُبُه ُيَصلُّونَ بَِصلَاِتِه فََيْسُجُدونَ بُِسُجوِدِه قال  )عليه ِلَبًداَيكُوُنونَ 

عليه لَمَّا قام عبد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدوا َيكُوُنونَ (ْصَحابِِه له قالوا ِلقَْوِمهِْم فعجبوا من طََواِعَيِة أَ
 ).ِلَبًدا

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  7297 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
نامـاز   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   پهيغهمبهر  جىنالر: قىلىنىدۇ

ســـــــۇلۇلالھقا ئىقتىـــــــدا  رەســـــــاھابىلهرنىڭ  ئوقۇۋاتقـــــــانلىقىنى،
ئهگىشـىپ   ئۇالرنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا    ۋە انلىقىنىىۋاتققىل

پهيغهمـــــبهر ســـــاھابىالرنىڭ ســـــهجدە قىلىۋاتقـــــانلىقىنى كـــــۆرۈپ، 
ــگه     ــدا قهۋمى ــگهن ھال ــدىن ئهجهبلهن ــان ئىتائىتى ئهلهيهىسســاالمغا بولغ

) يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم   (نىـڭ بهندىسـى   هللا﴿: قايتىپ بېرىـپ 
ئولىشـىپ ئـۇنى   ) ئۇنىـڭ سـاھابىلىرى  (ا ئىبادەت قىلىشقا تۇرغاندا، قهللا

   .③دېيىشتى ②﴾دىكهنبېسىۋېلىشقا تاس قالى
  )3323 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 2ـ ۋە  1سۈرە جىن،  ①
 .ـ ئايهت 19ە جىن، سۈر ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2647(ئهلبانى  ③
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ِفي الُْمزَّمِّلِ قُْم اللَّْيلَ إِلَّا قَِليلًا نِْصفَُه َنَسَخْتَها الْآَيةُ الَِّتي ـ   7298
لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُءوا َما َتَيسََّر ِمْن الْقُْرآِن َوَناِشـئَةُ اللَّْيـلِ أَوَّلُـُه    ِفيَها َعِلَم أَنْ 

ْيلِ َوكَاَنْت َصلَاُتُهْم ِلأَوَّلِ اللَّْيلِ َيقُولُ ُهَو أَْجَدُر أَنْ ُتْحُصوا َما فََرَض اللَُّه َعلَْيكُْم ِمْن ِقَيامِ اللَّ
إِْنَسانَ إِذَا َناَم لَْم َيْدرِ َمَتى َيْسَتْيِقȘُ َوقَْولُُه أَقَْوُم ِقيلًا ُهَو أَْجَدُر أَنْ َيفْقَـَه ِفـي   َوذَِلَك أَنَّ الْ

 .الْقُْرآِن َوقَْولُُه إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ َسْبًحا طَوِيلًا َيقُولُ فََراغًا طَوِيلًا
: ڭتائاالنىــــهللا اـــــ ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇمــــا   7298

كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا، يېرىمىـدا يـاكى يېرىمىـدىنمۇ    ﴿
ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن كۆپرەكىدە ناماز ئوقـۇغىن، قۇرئـاننى تهرتىـل    

دېــگهن ئــايىتى ھهققىــدە  ①﴾نئوقــۇغى) ـــ دانه، ئوچــۇق يهنــى دانه(بىــلهن 
  :مۇنداق دېگهن

ئـى  (﴿: )ئۇنىڭدىن كېيىن نازىـل بولغـان  (ــ بۇ ئايهتنىڭ ھۆكمىنى 
ــۇھهممهد ــلهن     !) م ــهن بى ــېنىڭ ۋە س ــڭ س ــىزكى، پهرۋەردىگارى شۈبهىس

ــوپ ئادەمنىــڭ  (بولغانالرنىــڭ  ــر ت ــاھابىلهردىن بى ــى س ــۇد ) (يهن تهھهجج
كېچىنىڭ ئۈچتىن ئىككـى ھهسسىسـىدە، يېرىمىـدا ۋە    ) نامىزى ئۈچۈن

ئۈچتىن بىر ھهسسىسـىدە تۇرىـدىغانلىقىڭالرنى بىلىـدۇ، كـېچه بىـلهن      
ئالـدىنئاال بهلگىلهيـدۇ، سـىلهرنىڭ ئـۇنى     هللا نـى ا )ۇنلۇقىئۇز(كۈندۈزنىڭ 

ــدىغانلىقىڭالرنى ا  ــابالپ بواللماي ــدۇ، اهللا ھېس ــم  هللا بىلى ــىلهرگه رەھى س
) يهنــى كېچىــدە تهھهججــۇد نــامىزى ئوقۇشــنىڭ پهرزلىكىنــى ( ،قىلــدى

ئهمهلــدىن قالــدۇردى، تهھهججــۇد نامىزىــدىن ســىلهرگه قــوالي بولغــاننى  
ســهل بولــۇپ قالىســىلهر، بهزىــلهر  ېڭــالر كبىلىــدۇكى، بهزىهللا ئوقــۇڭالر، ا

 هسـهپهر قىلىـدۇ، يهن  ) يهنـى تىجـارەت قىلىـپ   (نىڭ پهزلىنـى تىـلهپ   هللا
يهنـى  (نىڭ يولىدا جىهاد قىلىـدۇ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇنىڭـدىن     هللابهزىلهر ا

ــدىن  ــۇڭالر،  ) تهھهججــۇد نامىزى ــاننى ئوق ــوالي بولغ ــادا  ) پهرز(ق ــازنى ئ نام
نىـڭ  هللايهنى ا(قهرزىي ھهسهنه بېرىڭالر ا قهللاقىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر، ا

، )ـــ مــال ســهرپ قىلىڭــالر رازىلىقــى ئۈچــۈن ياخشــىلىق يوللىرىغــا پــۇل
نىـڭ  هللاقايسىبىر ياخشـى ئىشـنى قىلسـاڭالر، ا   ) دۇنيادا(ئۆزەڭالر ئۈچۈن 

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 4ـ دىن  1سۈرە مۇزەممىل،  ①
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دۇنيـا  (دەرگاھىدا تېخىمۇ ياخشى، تېخىمـۇ كاتتـا سـاۋابقا ئېرىشىسـىلهر     
نىـڭ  هللايدۇر، ياخشى بهندىلهر ئۈچۈن ابولسا پانىيدۇر، ئاخىرەت بولسا باقى

ىن مهغپىرەت تىلهڭـالر،  تهللا، ا)دەرگاھىدىكى ساۋاب ھهممىدىن ئارتۇقتۇر
ھهقىـــــقهتهن ناھـــــايىتى مهغپىـــــرەت قىلغۇچىـــــدۇر، ناھـــــايىتى  هللا ا

“ ناشـىئهتۇللهيل ” .ئهمهلـدىن قالـدۇرغان  دېـگهن ئـايهت    ①﴾مېهرىباندۇر
ىنىـڭ دەسـلهپكى   كېچىنىڭ دەسلهپكى ۋاقتىدۇر، شۇڭا سـاھابىالر كېچ 

تائاال سىلهرگه پهرز قىلغـان كېچىلىـك   هللا ۋاقىتلىرىدا ناماز ئوقۇيتتى، ا
ــادا قىلىشــىڭالرغا كېچىنىــڭ دەســلهپكى ۋاقتــى ئهڭ    نامــازنى تولــۇق ئ
 .مۇناسىپ، چۈنكى كىشى ئۇخلىغىنىدا قاچان ئويغىنىشىنى بىلمهيـدۇ 

ئهڭ قۇرئــاننى ئوبــدان چۈشىنىشــكه  ،ئــۇ: دېــگهن ســۆز“ ئهقۋەمــۇ قىــيال”
ھهقىـقهتهن كۈنـدۈزى   ﴿. ـ دېگهن مهنىنـى ئىپادىلهيـدۇ  مۇۋاپىق چاغدۇر،   

ــايهت دېـــگهن ②﴾لىســـهنوئىـــش بىـــلهن ئالـــدىراش ب ئىشـــلىرىڭنى  :ئـ
ــى          ــگهن مهنىن ــدۇ، ـ دې ــۆپ بولى ــڭ ك ــوش ۋاقتى ــۈن ب ــۋېلىش ئۈچ قىلى

   .③بىلدۈرىدۇ
  )1304 :ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الصَُّعوُد َجَبلٌ ِمْن َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّـ  7299
 .َنارٍ َيَتَصعَُّد ِفيِه الْكَاِفُر َسْبِعَني َخرِيفًا َوَيْهوِي ِفيِه كَذَِلَك أََبًدا

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  خۇدرى ئهبۇ سهئىد  ـ 7299
مۇنـداق  ) ت ھهققىـدە ـ ئـايه   17سۈرە مۇدەسسىر، (ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

دېگهن ئوتتىن يارىتىلغان بىر  ا ــئۇدهس«: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
، يهتمىـش  چىقىـپ  كـاپىر ئۇنىڭغـا يهتمىـش يىـل يامىشـىپ      ،تاغ بولۇپ
   .④»الپ چۈشىدۇىيىل دوم

  )2576 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 20سۈرە مۇزەممىل،  ①
 .ـ ئايهت 7سۈرە مۇزەممىل،  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1156(ئهلبانى  ③
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 657(ئهلبانى  ④



  تهپسىر بۆلۈمى

 74

قال جبل من نار يف النار يكلف ان يصـعده فـاذا   : ـ ولɊوسط بضعف  7300
 .يه ذابت فاذا رفعها عادت واذا وضع رجله عليه ذابت فاذا رفعها عادتوضع يده عل
ـــــــ  ائۇدهســــ : يهنه بىــــر رىــــۋايهتته مۇنــــداق كهلــــگهن     – 7300

ــۇپ، كــاپىر ئۇنىڭغــا     ــاغ بول ــوتتىن يارىتىلغــان بىــر ت جهھهننهمــدىكى ئ
قـولى ئېرىـپ كېتىـدۇ،     ،يامىشىشقا بۇيرۇلىدۇ، ئۇنىڭغا قولىنى قويسىال

پـۇتى ئېرىـپ    ،هسلىگه قايتىدۇ، ئۇنىڭغا پۇتىنى قويساقولىنى كۆتۈرسه ئ
  . ①ئهسلىگه قايتىدۇيهنه كېتىدۇ، كۆتۈرسه 

  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َناٌس ِمْن الَْيُهوِد ِلأَُناسٍ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ ـ   7301
لَُم َنبِيُّكُْم كَْم َعَدُد َخَزَنِة َجَهنََّم قَالُوا لَا َنْدرِي َحتَّى َنْسأَلَ َنبِيََّنا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ َيْع

بَِما فََجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد غُِلَب أَْصَحاُبَك الَْيْوَم قَالَ َو
وُد َهلْ َيْعلَُم َنبِيُّكُْم كَْم َعَدُد َخَزَنِة َجَهنََّم قَالَ فََما قَالُوا قَالَ قَالُوا لَـا  غُِلُبوا قَالَ َسأَلَُهْم َيُه

ـ  أَلَ َنْدرِي َحتَّى َنْسأَلَ َنبِيََّنا قَالَ أَفَُغِلَب قَْوٌم ُسِئلُوا َعمَّا لَا َيْعلَُمونَ فَقَالُوا لَا َنْعلَُم َحتَّى َنْس
َسأَلُوا َنبِيَُّهْم فَقَالُوا أَرَِنا اللََّه َجْهَرةً َعلَيَّ بِأَْعَداِء اللَِّه إِنِّي َساِئلُُهْم َعْن ُتْرَبـِة   َنبِيََّنا لَِكنَُّهْم قَْد

كَذَا الَْجنَِّة َوِهَي الدَّْرَمُك فَلَمَّا َجاُءوا قَالُوا َيا أََبا الْقَاِسمِ كَْم َعَدُد َخَزَنِة َجَهنََّم قَالَ َهكَذَا َوَه
نَِّة ٍة َعَشَرةٌ َوِفي َمرٍَّة ِتْسَعةٌ قَالُوا َنَعْم قَالَ لَُهْم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ُتْرَبةُ الَْجِفي َمرَّ

َسلََّم الُْخْبُز قَالَ فََسكَُتوا ُهَنْيَهةً ثُمَّ قَالُوا ْخْبَزةٌ َيا أََبا الْقَاِسمِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  .ِمْن الدَّْرَمِك

ــ 7301 مــادىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ
 پهيغهمـــبهرقـــانچه كىشـــى  يهھـــۇدىيالردىن بىـــر: رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

  :بىر قانچه ساھابىسىگهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
ـــ  ــدىپايلىرىنىڭ ســ   ـ ــرىڭالر دوزاخ گۇن ــىلهرنىڭ پهيغهمبى انىنى س

  :دېگهن ئىدى، ئۇالرـ بىلهمدۇ؟ 

                                                 
بهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهتىييه ئىسىملىك ھهدىسى بۇ ھهدىسنى ته): 11452(ھهيسهمى  ①

 .زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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. دېـدى ـ بۇنى پهيغهمبىرىمىـزدىن سـورىماي جـاۋاب بېرەلمهيمىـز،      ــ 
  :ئالدىغا كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭبىر ئادەم 

دېـدى،  ـ بۈگـۈن سـاھابىلىرىڭ يېڭىلىـپ قالـدى،      ! ئـى مـۇھهممهد  ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :دى، ئۇ ئادەمغانىدەپ سورى ـ يېڭىلىپ قالدى؟ ىدىننېمــ 
پهيغهمبىـرىڭالر دوزاخ گۇنـدىپايلىرىنىڭ   ”: ئـۇالردىن ــ يهھـۇدىيالر  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دەپ سورىدى، ـ دېدى“ سانىنى بىلهمدۇ؟

  :دەپ سورىۋىدى، ئۇ ئادەمـ  ئۇالر نېمه دەپ جاۋاب بهردى؟ــ 
“ بېرەلمهيمىـز بـۇنى پهيغهمبىرىمىـزدىن سـورىماي جـاۋاب     ”: ئۇالرــ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنى ئاڭالپ مۇنـداق  . دېدىـ دەپ جاۋاب بهردى،  
  :دېدى

بـۇنى پهيغهمبىرىمىـزدىن   ” :بىلمهيـدىغان نهرسـىدىن سـورالغاندا   ــ 
دەپ جـاۋاب بهرگهن كىشـىلهر يېڭىلىـپ    “ سورىماي جاۋاب بېرەلمهيمىـز 

ــدىكهن؟  ــان بوالم ــدىن  قالغ ــۇدىيالر پهيغهمبىرى ــۇ يهھ ــزگه اب”: ئ ــى هللاى ن
نىــــڭ هللامېنىــــڭ ئالــــدىمغا ا .دەپ ســــورىغان“ ئوچــــۇق كۆرســــهتكىن

ــىنى    ــڭ توپىسـ ــۇالردىن جهننهتنىـ ــاقىرىڭالر، مهن ئـ ــمهنلىرىنى چـ دۈشـ
ــدۇر  يهھــۇدىيالر يېتىــپ  .دېــدى ، ـ  ســورايمهن، ئۇنىــڭ توپىســى ئــاق ئۇن

  :كېلىپ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ـــ  ــى ئهبۇلقاســىم ـ ــدى! ئ ــانچه؟    دوزاخ گۇن دەپ ـ پايلىرىنىڭ ســانى ق

  :ئۇالرغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسورىۋىدى، 
  :جاۋاب بهردى، ئۇالر ــ ئون توققۇز، ـ دەپ

ـــ   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمئانــدىن . دېيىشــتىـ ھهئه، شــۇنداق،   ـ
  :ئۇالردىن

دەپ سـورىۋىدى، ئـۇالر بىـردەم جىـم     نـېمه؟ ـ   جهننهتنىـڭ توپىسـى   ــ 
  :كېيىن قالغاندىنتۇرۇپ 
دەپ جاۋاب بېرىشـتى،  ـ نان،  جهننهتنىڭ توپىسى ! ئى ئهبۇل قاسىمــ 

  :رەسۇلۇلالھ ىغانبۇنى ئاڭل
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   .①دېدى ئاق ئۇندىن پىشۇرۇلىدۇ، ـنان ــ 
  )3327 :تىرمىزى(

َهِذِه  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ ِفيـ   7302
قَانِي فَلَْم الْآَيةَ ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغِفَرِة قَالَ قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أََنا أَْهلٌ أَنْ أُتَّقَى فََمْن اتَّ

 .َيْجَعلْ َمِعي إِلًَها فَأََنا أَْهلٌ أَنْ أَغِْفَر لَُه
ــ 7302 ــۇ     ــ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــئهنهس ئىبنـ  بهرپهيغهمـ

قورقۇشـــقا ) بهنـــدىلىرى(هللا ا﴿ :ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  
 ②﴾مهغپىرەت قىلىشقا اليىـق زاتتـۇر  ) بهندىلىرىنى(تېگىشلىك زاتتۇر، 

: تائـاال هللا ا«: دېگهن ئايهت ھهققىدە مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ
زاتتۇرمهن، كىمكى مهندىن تېگىشلىك  شىغاقورقۇمهخلۇقاتالرنىڭ مهن 
قىلىـمهن، ـ   قـۇپ ماڭـا شـېرىك كهلتۈرمىسـه، مهن ئـۇنى مهغپىـرەت       قور

   .③»دېدى
 )3328 :تىرمىزى(

  

  

  

  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 658(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 56سۈرە مۇدەسسىر،  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 659(ئهلبانى  ③



 

77 

  

  

  قىيامهت سۈرىسىدىن قۇرئاننىڭ ئاخىرىغا قهدەر

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْوِلِه َتَعالَى لَا ُتَحرِّْك بِِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجلَ بِِه قَالَ كَـانَ  ـ   7303
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَعاِلُج ِمْن التَّْنزِيلِ ِشدَّةً َوكَانَ ِممَّا ُيَحرُِّك َشفََتْيِه فَقَالَ اْبُن َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

َعبَّاسٍ فَأََنا أَُحرِّكُُهَما لَكُْم كََما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَحرِّكُُهَمـا َوقَـالَ   
َحرِّكُُهَما كََما َرأَْيُت اْبَن َعبَّاسٍ ُيَحرِّكُُهَما فََحرََّك َشفََتْيِه فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعـالَى لَـا   َسِعيٌد أََنا أُ

ـ  إِذَا ُتَحرِّْك بِِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجلَ بِِه إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه قَالَ َجْمُعُه لََك ِفي َصْدرَِك َوَتقَْرأَُه فَ
فَكَـانَ  فَاتَّبِْع قُْرآَنُه قَالَ فَاْسَتِمْع لَُه َوأَْنِصْت ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنُه ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا أَنْ َتقْـَرأَُه  قََرأَْناُه 

لُ قَـَرأَُه  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ذَِلَك إِذَا أََتاُه جِْبرِيلُ اْسَتَمَع فَإِذَا اْنطَلََق جِْبرِي
  .النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما قََرأَُه

ئىبنــى دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، بهيرۇـــ ســهئىد ئىبنــى جــ 7303
ل ئارقىلىق ۋەھىي نازىـل  ئىساڭا جىبرى(﴿: ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما

ــۇنى ئېســىڭگه ئېلىــۋېلىش ئۈچــۈن   ــدا، ئ ــدىراپ تىلىڭنــى ) بولۇۋاتقان ئال
ــ ــىدا    ①﴾دىرالتمامى ــايهت توغرىس ــگهن ئ ــگهن دې ــداق دې ــبهر: مۇن  پهيغهم

ئهسته قالدۇرۇۋېلىشقا ، سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئايهت چۈشكهندە
 ھـالالردا جىبرىئىـل ئهلهيهىسسـاالم   كۆپىنچه  ،قاتتىق ئۇرۇنغانلىقتىن

مانـا مهنمـۇ سـىلهرگه    . لپۇكىنى مىـدىرلىتىپ كېتهتتـى  ابىلهن تهڭ كـ 
ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى خـــۇددى پهيغ ــبهر سـ ــهللهم همـ مىدىرالتقانـــدەك  ۋەسـ

ســهئىد ئبىنــى (كــالپۇكۇمنى مىــدىرلىتىپ كۆرســىتىپ بېرىــۋاتىمهن 
نىڭ كـالپۇكىنى قانـداق   مهنمـۇ ئىبنـى ئابباسـ   : جۇبهير مۇنـداق دېـگهن  

ــدىرلىتىپ      ــۇنداق مى ــىلهرگه ش ــام، س ــۆرگهن بولس ــدىرالتقىنىنى ك مى

                                                 
 .ـ ئايهت 16سۈرە قىيامهت،  ①
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هللا ا شـۇنىڭ بىـلهن،  . )مىدىرالتتى دىدى ۋە كالپۇكلىرىنى بېرىۋاتىمهن، ـ 
ئــۇنى  ،ل ئــارقىلىق ۋەھىــي نازىــل بولۇۋاتقانــدائىــســاڭا جىبرى(﴿ :التائــا

ــۇنى  ) ئېســىڭگه ئېلىــۋېلىش ئۈچــۈن  ــدىراپ تىلىڭنــى مىــدىرالتما، ئ ئال
دېگهن ئـايهتنى   ﴾توپالش ۋە ئوقۇپ بېرىش بىزنىڭ مهسئۇلىيىتىمىزدۇر

سـاڭا ئـۇنى   ﴿ .بېرىمىـز پ يهنى ساڭا ئۇنى كۆڭلۈڭگه تـوپال  .نازىل قىلدى
ئۇنىـڭ  ) ل سـاڭا ئوقـۇپ بهرگهنـدە   ئىـ يهنـى جىبرى (ئوقۇپ بهرگىنىمىزدە 
ئاندىن  ).الق سېلىپ تىڭشىغىنۇيهنى ئۇنىڭغا ق(ئوقۇشىغا ئهگهشكىن 

سـېنىڭ  يهنـى  . ①﴾ئۇنى چۈشهندۈرۈپ بېرىش بىزنىڭ مهسئۇلىيىتىمىز
ــز كېپىــل   ــۇنى ئوقۇيالىشــىڭغا بى ــيىن  .ئ ــۇنىڭدىن كې ىــل جىبرىئ ،ش

ۋەھىي ئېلىپ كهلسه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئوبـدان    
  . ئۇنىڭ ئوقۇغىنىدەك ئوقۇيدىغان بولدى قۇالق سېلىپ ئاڭالپ، ئاندىن

  )5 :بۇخارى(

اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َتْرِمي بَِشَررٍ كَالْقََصرِ قَالَ كُنَّا َنْعِمُد إِلَى ـ عن   7304
 َبِة ثَلَاثَةَ أَذُْرعٍ أَْو فَْوَق ذَِلَك فََنْرفَُعُه ِللشَِّتاِء فَُنَسمِّيِه الْقََصَر كَأَنَُّه جَِمالَاٌت ُصفٌْر ِحَبـالُ الَْخَش

 .السُّفُنِ ُتْجَمُع َحتَّى َتكُونَ كَأَْوَساȓِ الرَِّجالِ
ئۇ يـالقۇن  ﴿: تائاالنىڭهللا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ا ـ 7304
ــايىتى  ②﴾ئۇچقــۇنالرنى چىقىرىــدۇ) چــوڭ(ەك قهســرد ھهققىــدە دېــگهن ئ

بىز ئۈچ گهز ۋە ئۇنىڭدىن ئۇزۇنراق ياغـاچ ئـۇچراپ قالسـا،    : دېگهنمۇنداق 
ئـــۇنى قهســـر دەپ   ۋە ئۈچـــۈن ئېلىۋاالتتـــۇق  ىقىشـــنىىڭ تهييـــارلىق 

ــ سـېرىق    ئـۇ ئۇچقـۇنالر قـارا   ﴿ :ئۇنىڭـدىن كېـيىن كهلـگهن    .ئاتايتتۇق
جىماالت : دېگهن ئايهت ھهققىدىمۇ مۇنداق دېگهن ③﴾جىماالتقا ئوخشايدۇ

 ــ كېمىدە ئىشلىتىلىدىغان توم ئارقانالر بولـۇپ، پۇختـا بولۇشـى ئۈچـۈن    
  . توملۇقتا ئېشىلهتتىئهر كىشىنىڭ بېلىدەك 

  )4933: بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 19ـ دىن  16سۈرە قىيامهت،  ①
 .ـ ئايهت 32ە مۇرسهالت، سۈر ②
 .ـ ئايهت 33سۈرە مۇرسهالت،  ③
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ترمي بشـرر  (ـ ولɊوسط بلني عن ابن مسعود يف قول اهللا تبارك وتعاىل   7305
  .ولكنها مثل اƫدائن واƩصونكالشجر واƨبال  قال إهنا ليست) كالقصر

ئــۇ يــالقۇن  ﴿: مانىــڭئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   ـــ 7305
 ،ئـۇ : ھهققىـدە دېـگهن ئـايهت    ①﴾ئۇچقۇنالرنى چىقىرىـدۇ ) چوڭ(قهسردەك 

شـــهھهر ۋە قورغـــانالردەك دەرەخ يـــاكى تـــاغالردەك ئهمهس، بهلكـــى  ـــ  دەل
   .②كى رىۋايهت قىلىنىدۇ، ـ دېگهنلى)چوڭلۇقتىكى ئۇچقۇندۇر(

  )912 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن ِعكْرَِمةَ َوكَأًْسا ِدَهاقًا قَالَ َملْأَى ُمَتَتابَِعةً قَالَ َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َسِمْعُت ـ   7306
 .أَبِي َيقُولُ ِفي الَْجاِهِليَِّة اْسِقَنا كَأًْسا ِدَهاقًا

ــ ئىكــرىمه  7306 ــ﴿: ـ ــا هنكهئس ــايهتن  ③﴾دىههق ــگهن ئ ــا    ئار: ىدې  ـق
. ، ـ دەپ تهپسىر قىلغان تولدۇرۇلغان جامالر ،ئارقىدىن كېلىپ تۇرىدىغان

: ئاتام بىزگه دەۋرىدە اھىلىيهتج: نىڭئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
، )نۇڭالرجامالرغا تولدۇرۇلغان شاراب سۇيهنى (“ قاادىه هنكهئس ائىسقىن”
  . رىۋايهت قىلىنغان دېگهنلىكىدەيتتى  ـ

  )3840 :ارىبۇخ(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت أُْنزِلَ َعَبَس َوَتَولَّى ِفي اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ الْأَْعَمى أََتى َرُسولَ ـ   7307
لَّـُه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَعلَ َيقُولُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَْرِشْدنِي َوِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ال

ِه َوَسلََّم َرُجلٌ ِمْن ُعظََماِء الُْمْشرِِكَني فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْعرُِض َعْنُه َعلَْي
 .َوُيقْبِلُ َعلَى الْآَخرِ َوَيقُولُ أََتَرى بَِما أَقُولُ َبأًْسا فََيقُولُ لَا فَِفي َهذَا أُْنزِلَ

ــ 7307 ــدۇ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهن ـ ــداق دەي يېنىغــا ئهمــا ﴿: هــا مۇن
تهرىنى تۈردى ۋە يۈزىنى ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم(كهلگهنلىكى ئۈچۈن 

                                                 
 .ـ ئايهت 32سۈرە مۇرسهالت،  ①
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە خهدىـج ئىبنـى مۇئـاۋىيه           ): 11459(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 34، سۈرە نهبه ③



  تهپسىر بۆلۈمى

 80

 ،دېگهن ئايهت ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇم ھهققىدە نازىـل بولغـان   ①﴾ئۆرىۋالدى
نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر ئۇ بىر كۈنى، . ئۇ ئهما ئىدى

  :كېلىپ ئالدىغا
 ،شۇ چاغـدا  .دېگىلى تۇردى ىن، ـ ماڭا يول كۆرسهتك! لالھئى رەسۇلۇــ 

ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  ــدىن   پهيغهم ــدا مۇشــرىكالرنىڭ چوڭلىرى يېنى
 ،ئۇنىڭـدىن يـۈزىنى ئـۆرۈپ   ئهلهيهىسسـاالم   پهيغهمـبهر  ،بىرى بار بولغاچقا
  :مۇشرىكقا قاراپ

ــاپتىڭمۇ   ـــ مېنىــڭ ســۆزلىرىمدىن بىــرەر نۇقســان ت ــۇ  ـ   ؟ـ دېســه، ئ
  :مۇشرىك

تائـاال بـۇ ئـايهتنى مۇشـۇ ۋەقه ھهققىـدە نازىـل       هللا ا. دەيتتـى ـ يـاق،    ـ ــ 
   .②قىلدى

  )3331 :تىرمىزى(

فقال هذه الفاكهة قد عرفناهـا فمـا   ) َوفَاِكَهةً َوأَّباً(ـ وعن عمر أنه قرأ   7308
  .األب Ż قال مه هنينا عن التكلف

ــ   تمېـۋىلهرنى، ئـو  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ـ ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ا   7308
، ىمىزمېۋىلهرنىغۇ بىل: ىتى ھهققىدەدېگهن ئاي ③﴾چۆپلهرنى ئۆستۈردۇق

ئوت ـ چۆپلهردىن نېمه مهقسهت قىلىنغاندۇ؟ ـ دەپ ئويلىغان ۋە كېـيىن    
توختــا، بىــز بــۇنى چوڭقــۇرالپ كوچىالشــتىن چهكلهنــگهن : ئــۆزىگه ـــ ئــۆز

  . ـ دېگهن ئىدۇق،
  )قىلغان بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت(                      

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْواِئَدةُ َوالَْمْوُءوَدةُ ِفـي  ـ   7309
 .النَّارِ

                                                 
 .ـ ئايهت 2ـ ۋە  1سۈرە ئهبهسه،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2651(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 31ئهبهسه،  ③
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ــ 7309 ــۇ ئهنهۇ  ـــ ــئۇد رەزىيهلالھــ ــى مهســ ــائىبنــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ، پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى

ى تىرىــك ھــالهتته كــۆمگهن كىشــىمۇ، كۆمــۈلگهن بــالىمۇ بــالىالرن«
   .①»دوزاختىدۇر

  )4717 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الَْعْبـَد إِذَا  ـ   7310
ذَا ُهَو َنَزَع َواْسَتْغفََر َوَتاَب ُسِقلَ قَلُْبُه َوإِنْ َعاَد أَْخطَأَ َخِطيئَةً ُنِكَتْت ِفي قَلْبِِه ُنكَْتةٌ َسْوَداُء فَإِ

زِيَد ِفيَها َحتَّى َتْعلَُو قَلَْبُه َوُهَو الرَّانُ الَِّذي ذَكََر اللَُّه كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َمـا كَـاُنوا   
 .َيكِْسُبونَ

ىلىنىـدۇكى،  دىن رىـۋايهت ق ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7310
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ــا   « ــادىر قىلس ــايهت س ــر جىن ــدە بى ــارا چ  ،بهن ــر ق ــا بى كىــت ېدىلىغ
مهغپىـرەت تىـلهپ تهۋبه قىلسـا،     ،ئهگهر ئۇ جىنـايهتنى تاشـالپ  . ئۇرۇلىدۇ

كىــت ېقــارا چ ،قىلىشــقا باشلىســا قايتــا جىنــايهتنى .دىلــى پاكلىنىــدۇ
ھهرگىز ئۇنداق ﴿: تائاالنىڭهللا ا. قاپالپ كېتىدۇپۈتۈنلهي دىلىنى  ،ئاۋۇپ

ــاھلىرى تۈپهيلىــدىن دىللىــرى قارىيىــپ    ئهمهس، بهلكــى ئۇالرنىــڭ گۇن
   .③دېگهن ئايىتى مانا مۇشۇنىڭغا قارىتىلغان ②﴾كهتكهن

  )3334 :تىرمىزى(

قَالَ َهـذَا َنبِـيُّكُْم    اْبن َعبَّاسٍ لََتْركَُبنَّ طََبقًا َعْن طََبقٍ َحالًا َبْعَد َحالٍـ عن   7311 
 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

سـىلهر  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ـ ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا ا    7311
ــدىن يهنه بىــر ھالغــا يۆتكىلىــپ تۇرىســىلهر   ــگهن  ﴾جهزمهن بىــر ھال دې

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3948(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 14سۈرە مۇتهففىفىن،  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2654(ئهلبانى  ③
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دەپ  “ھالغـا  بىـر ھالـدىن بىـر   ” :دەپ ئوقـۇپ  ﴾لهتهركهبهنـنه ﴿ئايىتىنى 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   مـۇھهممهد  بۇ، پهيغهمبىـرىڭالر   :ۋە تهپسىر قىلغان

  . دېگهن ، ـۋەسهللهمگه قىلىنغان خىتاب
  )4940 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْيْوُم الَْمْوُعوُد ـ   7312
ُهوُد َيْوُم َعَرفَةَ َوالشَّاِهُد َيْوُم الُْجُمَعِة َوَما طَلََعْت الشَّْمُس َولَا غََرَبْت َيْوُم الِْقَياَمِة َوالَْيْوُم الَْمْش

 لَُه َولَا َعلَى َيْومٍ أَفَْضلَ ِمْنُه ِفيِه َساَعةٌ لَا ُيَواِفقَُها َعْبٌد ُمْؤِمٌن َيْدُعو اللََّه بَِخْيرٍ إِلَّا اْسَتَجاَب اللَُّه
 إِلَّا أََعاذَُه اللَُّه ِمْنُه  َيْسَتِعيذُ ِمْن َشْيٍء

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7312
ــبهر ــهللهم    پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــداق سـ ــگهندمۇنـ ۋەدە ﴿: ېـ

 ؛ات كـۈنى فـ ئهرا ②﴾ىمهشـهۇد كـۈن  ﴿ ؛قىيـامهت كـۈنى   ①﴾قىلىنغان كۈن
بىـر  ئهۋزەلـرەك  ن جۈمه كۈنىدىقۇياش  .جۈمه كۈنىدۇر ③﴾كۈنى شاھىد﴿

ــ ــان  دەكۈن ــان   ،چىقىــپ باقمىغ ــدىمۇ پاتمىغ ــرەك كۈن ــدىن ئهۋزەل  .ئۇنىڭ
مىن بهنـدە شـۇ سـائهتته    ۇئئۇنىڭدا شـۇنداق ئۇلـۇغ بىـر سـائهت بـاركى، مـ      

نېمىـدىن   .دۇئاسـى چوقـۇم ئىجـابهت بولىـدۇ     ،ياخشى دۇئا قىلىـپ قالسـا  
   .④اناھلىق بېرىلىدۇشۇنىڭدىن پ ،پاناھلىق تىلىسه

  )3339 :تىرمىزى(

قال الشـاهد   )وشاهد ومشهود(اƩسني بن علي يف قول اهللا عز وجل ـ   7313
إنا أرسلناك شاهدا ومبشـرا  (واƫشهود يوم القيامة Ż تال هذه اآلية  جدي رسول اهللا 

  ).وذلك يوم مشهودƭموع له الناس ذلك يوم ( Ż تال  )ونذيرا

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە بۇرۇج،  ①
 .تـ ئايه 2سۈرە بۇرۇج،  ②
 .ـ ئايهت 3سۈرە بۇرۇج،  ③
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2659(ئهلبانى  ④
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ــ 7313 ــۇ ئهنهۇمانىــڭ    ـ ــى رەزىيهلالھ ــداق ھۇســهين ئىبنــى ئهل مۇن
دېـــگهن  ①﴾شـــاھىدۇن ۋە مهشـــهۇد﴿: دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

 ؛رەسـۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم    ـــ بـوۋام   ئـايهتتىكى شـاھىد  
بىـز ھهقىـقهتهن سـېنى    ﴿: ئانـدىن ئـۇ  . مهشهۇد بولسا، قىيامهت كۈنىدۇر

مـۇئمىنلهرگه جهنـنهت   (چى، ۈگۇۋاھلىـق بهرگـ  ) قىيامهت كۈنى خهلقـقه (
ئاگاھالنـدۇرغۇچى  ) كـافىرالرنى ئـازابتىن  (خۇش خهۋەر بهرگـۈچى،  ) بىلهن

ھېسـاب بېـرىش   (ئهنه شۇ كۈن پۈتۈن خااليىق ﴿: ۋە ②﴾قىلىپ ئهۋەتتۇق
يىغىلىــدىغان كۈنـدۇر، ئهنه شــۇ كــۈن ھهمـمه ھــازىر بولىــدىغان   ) ئۈچـۈن 
   .④دېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇدى ③﴾كۈندۇر

  )1137 :»سهغىرئهل« ؛9482 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ َدَخلُْت الَْمْسجَِد فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه صلي اهللا عليه وسـلم   ـ  7314
قلـت يـا   َجاِلٌس َوْحَدُه قَالَ َيا أََبا ذَرٍَّ  ِللَْمْسجِِد َتِحيَّةً َوإِنَّ َتِحيََّتُه َركَْعَتاِن فَقُْم فَاْركَْعُهَما 

يف صحف إبراهيم وموسى قال يا أبـا ذر  رسول اهللا هل فيما أنزل عليك شيء ưا كان 
قُلُْت َيا َرُسولَ اللَّـِه فََمـا   ) قد أفلح من تزكى ـ إىل قوله صحف إبراهيم وموسى (تقرأ 

كَاَنْت ُصُحُف ُموَسى قَالَ كَاَنْت ِعَبًرا كُلَُّها َعجِْبُت ِلَمْن أَْيقََن بِالَْمْوِت ثُمَّ ُهـَو َيفْـَرُح   
بِالنَّارِ ثُمَّ ُهَو َيْضَحُك َوَعجِْبُت ِلَمْن أَْيقََن بِالْقََدرِ ثُمَّ ُهَو َيْنَصُب َعجِْبُت  َوَعجِْبُت ِلَمْن أَْيقََن

ـ  مَّ ال ِلَمْن َرأَى الدُّْنَيا َوَتقَلَُّبَها بِأَْهِلَها ثُمَّ اطَْمأَنَّ إِلَْيَها َوَعجِْبُت ِلَمْن أَْيقََن بِالِْحَسابِ غًَدا ثُ
   .َيْعَمل

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهبۇ ز ـ 7314
ــدۇ ــجىدته   : قىلىنىـ ــهللهم مهسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

  :ئولتۇراتتى، مهن يېنىغا كىرسهم
  :دېدى، مهن ، ـمهسجىدنىڭ ساالمى بولىدۇ !ئى ئهبۇ زەرـ 

                                                 
 .ـ ئايهت 3سۈرە بۇرۇج،  ①
 .ـ ئايهت 8سۈرە فهتىه،  ②
 .ـ ئايهت 103سۈرە ھۇد،  ③
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى ئابدۇلههمىـد     ): 11481(ھهيسهمى  ④

 .ەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنھهمانىي ئىسىملىك ھهدىسى ز
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پهيغهمـبهر  دەپ سورىسـام،  ـ ئۇنىـڭ سـاالمى نـېمه؟      !ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :يهىساالمئهله

  :مهن. دېدى دۇر، ـ)ئوقۇش(ئىككى رەكئهت ناماز ــ 
ئىبـراھىم ۋە مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمالرنىڭ    سـاڭا   !ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 

پهيغهمبهر دەپ سورىسام، ـ ايهتلهر نازىل قىلىندىمۇ؟ ئسهھىپىلىرىدە بار 
  :ئهلهيهىسساالم

ك بولغان پا) كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن(﴿ :تائاالنىڭهللا ا !ئى ئهبۇ زەرــ 
ئۇ پهرۋەردىگارىنىڭ نامىنى يـاد ئهتتـى، ئانـدىن     .ئادەم مهقسىتىگه يهتتى

 .ســـىلهر دۇنيـــا تىرىكچىلىكىنـــى ئـــارتۇق كۆرىســـىلهر .نامـــاز ئوقـــۇدى
ــ   شـهك ) يهنـى بـۇ سـۈرىدىكى ۋەزلهر   (بـۇ   .ئاخىرەت ياخشىدۇر ۋە باقىيدۇر
بلىرىـدا  ــ ئىبـراھىم ۋە مۇسـاالرنىڭ كىتا    شۈبهىسىز بۇرۇنقى كىتابالردا

  :مهن. دېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇمامسهن؟ ـ دېدى ①﴾باردۇر
ـ دەپ سورىسـام، پهيغهمـبهر   ئۇ سـهھىپىلهردە نـېمىلهر بـار ئىـدى؟      ــ 

  :ئهلهيهىسساالم
مهن، ئۆلۈمنىـڭ  . بـار ئىـدى   پۈتۈنلهي ئىبرەتلىك سـۆزلهر  نىڭدائۇــ 
خۇشال يۈرگهن كىشـىگه ھهيـرانمهن،   ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ  ھهق

ــىگه    د ــۈلگهن كىشـ ــۇرۇپ كـ ــپ تـ ــى بىلىـ ــڭ ھهق ئىكهنلىكىنـ وزاخنىـ
ئـــۆزىنى ھاردۇرغـــان كىشـــىگه  پھهيـــرانمهن، قهدەرگه ئىشـــهنگهن تـــۇرۇ

ئۈسـتۈن بولـۇپ تۇرغـانلىقىنى كـۆرۈپ      ــ  ھهيرانمهن، دۇنيانىڭ ئاسـتىن 
كىشـىگه ھهيـرانمهن، ئهته ھېسـاب    دۇنياغا بېرىلىـپ ياشـايدىغان   تۇرۇپ 

 ايـــدىغانىنىپ تـــۇرۇپ ئهمهل قىلمئېلىنىشـــقا چىـــن دىلىـــدىن ئىشـــ
  . ، ـ دېدىكىشىگه ھهيرانمهن

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْن الشَّـفْعِ  ـ   7315
 .ٌرَوالَْوْترِ فَقَالَ ِهَي الصَّلَاةُ َبْعُضَها َشفٌْع َوَبْعُضَها وِْت

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 19ـ تىن  14سۈرە ئهئال،  ①
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ــ 7315 ــران ئىبنـــى ھ ــ ــۈئىمـ ــۋايهت  هسـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ين رەزىيهلالھـ
 ـ 3 ،فهجر سۈرىسى(سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهرقىلىدۇكى، 
مۇنـداق   ،دېگهن ئىبارە ھهققىـدە سـورالغاندا   ﴾جۈپ ۋە تاق﴿ :)ئايهتتىكى

  :دەپ جاۋاب بهرگهن
ىسى جۈپ، بهزىسى بهزنامازنىڭ  ئىبارە نامازغا قارىتىلغان بولۇپ، بۇ«

   .①»تاق ئوقۇلىدۇ
  )3342 :تىرمىزى(

َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الَْعْشَر َعْشُر الْأَْضَحى ـ   7316 
 .َوالَْوْتَر َيْوُم َعَرفَةَ َوالشَّفَْع َيْوُم النَّْحرِ

ــ 7316 ــۋا   ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــدۇكى، جـ يهت قىلىنىـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

 زۇلههجـجه ئىبارىـدىن  دېـگهن  “ ئـون كـېچه  ”) فهجر سۈرىسىدىكى(«
جۈپ ”ئهرافات كۈنى،  دىن“تاق كۈن” ؛نىڭ ئالدىنقى ئون كېچىسىئېيى
   .②»كۆزدە تۇتۇلغان ن قۇربانلىق كۈنىىد“كۈن

  )بهززار؛ 14102 :ئهھمهد(

َعْبد اللَِّه ْبن َزْمَعةَ أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخطُُب َوذَكََر  ـ عن 7317
ا َرُجلٌ النَّاقَةَ َوالَِّذي َعقََر فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها اْنَبَعثَ لََه

  .رٌِم َمنِيٌع ِفي َرْهِطِه ِمثْلُ أَبِي َزْمَعةََعزِيٌز َعا
دىن مۇنداق رىۋايهت ـ ئابدۇلالھ ئىبنى زەمئه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7317
خۇتبه سۆزلهۋېتىپ، سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

توغرۇلۇق سالىه ئهلهيهىسساالمنىڭ تۆگىسى ۋە ئۇنى ئۆلتۈرگهن كىشى 
مـۆجىزە  (ئهينى زاماندا سهمۇدنىڭ ئهڭ بهتبهخت ئـادىمى  ﴿ :توختالدى ۋە

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 661(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ھهر ئىككىلىسـىنىڭ    ): 11490(ھهيسهمى  ②

ىڭ راۋىيلىرىــدۇر، لــېكىن ئۇمــۇ ســهنهدىدىكى ئهييــاش ئىبنــى ئــۇقبهدىن باشــقا راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســن
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ــۆگىنى  ــگهن ت ــۇپ كهل ــدى ) بول ــكه ئالدىرى ــايهتنى   ①﴾ئۆلتۈرۈش ــگهن ئ دې
ــيىن  ــدىن كې ــۈرۈش ئۈچــۈن شــۇ قهۋمنىــڭ    «: ئوقۇغان ــۆگىنى ئۆلت ــۇ ت ئ

ــابرويلۇق، زومىــگهر،     ــۆز قهۋمىــدە ئ ــۇ زەمــئهگه ئوخشــاش ئ ئىچىــدىن ئهب
   .»وپۇزلۇق بىر كىشى ئالدىرىدى، قارا قورساق، بۇزغۇنچى، نكهشپهس

  )4942 :بۇخارى(

وما ألحد عنده من نعمة Ɵزى (ـ عبد اهللا بن الزبري قال نزلت هذه اآلية   7318
 .يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه) إال ابتغاء وجه ربه األعلى ولسوف يرضى

دىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـــ 7318
ــۋايهت  ــدۇرىــ ــڭ   ﴿: قىلىنىــ ــىلىقى بىراۋنىــ ــان ياخشــ ــڭ قىلغــ ئۇنىــ

ياخشىلىقىنى ياندۇرۇش ئۈچـۈن ئهمهس، پهقهت ئۇلـۇغ پهرۋەردىگارىنىـڭ    
پهرۋەردىگارىنىـڭ  ) (يهنى ئېهسان قىلغۇچى ئـادەم (ئۇ . رازىلىقى ئۈچۈندۇر

ئهبـۇ بهكـرى   دېـگهن ئـايهت    ②﴾چوقۇم رازى بولىـدۇ ) بهرگهن مۇكاپاتىدىن
   .③نهۇ ھهققىدە نازىل بولغانسىددىق رەزىيهلالھۇ ئه

  )2209 :بهززار(

ُجْنُدب ْبن ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اْشَتكَى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   7319
ُجو أَنْ َيكُونَ َشْيطَاُنَك َوَسلََّم فَلَْم َيقُْم لَْيلََتْينِ أَْو ثَلَاثًا فََجاَءْت اْمَرأَةٌ فَقَالَْت َيا ُمَحمَُّد إِنِّي لَأَْر

إِذَا َسَجى  قَْد َتَركََك لَْم أََرُه قَرَِبَك ُمْنذُ لَْيلََتْينِ أَْو ثَلَاثٍَة فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوالضَُّحى َواللَّْيلِ
 .َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى

ــۇ    7319 ــدۇب ئىبنــى ســۇفيان رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــ جۇن ــداـ ق دىن مۇن
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئاغرىــپ  پهيغهمــبهر: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــ ئىككــى ،قېلىــپ ــدىن تۇرالم  ـ ــۈچ كــۈن ئورنى ــدى،ئ ــۇن   ىغانى ــر خوت بى
  :كېلىپ

                                                 
 .ـ ئايهت 12سۈرە شهمس،  ①
 .ـ ئايهتكىچه 21ـ دىن  19سۈرە لهيل،  ②
بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مۇســئهب ئىبنــى ســابىت  ): 11496(ھهيســهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
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 شـهيتىنىڭ ســېنى تاشــلىۋەتكهن ئوخشــىمامدۇ؟  !ئــى مــۇھهممهدـــ  
ئــــۈچ كۈنــــدىن بېــــرى ئۇنىــــڭ ســــېنىڭ يېنىڭغــــا        ـــــ  ئىككــــى

ــد   ــپ قال ــانلىقىنى بىلى ــدىـ ىم،    كهلمهيۋاتق ــدا . دې ــۇ چاغ ــاالهللا ا ،ش : تائ
) ئهتراپنــى قاپلىغــان(چاشــگاھ ۋاقتــى بىــلهن قهســهمكى، قــاراڭغۇلۇقى ﴿

پهرۋەردىگارىڭ سـېنى  !) ئى مۇھهممهد(چاغدىكى كېچه بىلهن قهسهمكى، 
ــالغىنىمۇ يـــوق   ــۆرۈپ قـ ــان كـ ــوق، يامـ ــلىۋەتكىنىمۇ يـ دېـــگهن  ①﴾تاشـ

   .ئايهتلهرنى نازىل قىلدى
  )4950 :بۇخارى(

َعْن ُجْنَدبٍ الَْبَجِليِّ قَالَ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَـارٍ   ـ  7320
اللَِّه َما فََدِمَيْت أُْصُبُعُه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ أَْنِت إِلَّا إِْصَبٌع َدِميِت َوِفي َسبِيلِ 

ْبطَأَ َعلَْيِه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام فَقَالَ الُْمْشرِكُونَ قَْد ُودَِّع ُمَحمٌَّد فَـأَْنَزلَ اللَّـُه   لَِقيِت قَالَ َوأَ
 .َتَعالَى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى

ــ 7320 ــدۇ هجۇنـــدۇب ب ــ ــۇ مۇنـــداق دەيـ ــۇ ئهنهـ : جهلىـــي رەزىيهلالھـ
. ئولتۇراتتـۇق غـاردا  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىـر  پهيغهمبهر 

سهن پهقهتال « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بارمىقى قاناپ كهتكهنىدى
جىبرىئىـل  . دېـدى » يولىـدا هللا بېشىڭغا كهلگىنى ا، قانىغان بىر بارماق

  :ئهلهيهىسساالم بىر مۇددەت ۋەھىي ئېلىپ كهلمىگهن ئىدى، مۇشرىكالر
: تائـاال هللا ا ن،نىڭ بىـله شـۇ  .دېيىشـتى ـ ،  ۇھهممهد تاشلىۋېتىلدىمــ 

پهرۋەردىگارىـڭ سـېنى تاشـلىۋەتكىنىمۇ يـوق، يامـان      !) ئى مـۇھهممهد (﴿
  . ②دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى﴾ كۆرۈپ قالغىنىمۇ يوق

 )3345 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 3ـ دىن  1زۇھا،  سۈرە ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2665(ئهلبانى  ②
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عن عبد اللَِّه قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم لو كان الُْعْسُر يف ـ   7321
حƓ ُيْخرَِجُه ثُمَّ قََرأَ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إِنَّ مع الُْعْسرِ  ُجْحرٍ لََدَخلَ عليه الُْيْسُر

  .ُيْسًرا
ــ 7321 ــۋايهت   ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى

ــدۇكى،  ــبهرقىلىنىـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــاۋادا «: سـ نـ
ق چوقـۇم ئـۇ كامارغـا    ئاسـانلى  ،دا بولىدىغان بولسارمۈشكۈللۈك بىر كاما

ئهلـۋەتته  ﴿ :دېگهنـدىن كېـيىن  » كىرىپ، مۈشكۈللۈكنى چىقىرىۋېتىـدۇ 
ــار     ــانلىق ب ــر ئاس ــلهن بى ــكۈللۈك بى ــر مۈش ــايهتنى   ①﴾ھهر بى ــگهن ئ دې

  . ②ئوقۇغان
 )9977 :»ئهلكهبىر«(

ي فََجاَء أَُبو َجْهلٍ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّـ  7322
 فَقَالَ أَلَْم أَْنَهَك َعْن َهذَا أَلَْم أَْنَهَك َعْن َهذَا أَلَْم أَْنَهَك َعْن َهذَا فَاْنَصَرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـهُ 

ْنَزلَ اللَُّه فَلَْيْدُع َناِدَيـُه  َعلَْيِه َوَسلََّم فََزَبَرُه فَقَالَ أَُبو َجْهلٍ إِنََّك لََتْعلَُم َما بَِها َناٍد أَكْثَُر ِمنِّي فَأَ
 .َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فََواللَِّه لَْو َدَعا َناِدَيُه لَأََخذَْتُه َزَبانَِيةُ اللَِّه

مۇنـداق دېگهنلىكـى    نىـڭ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ـ 7322
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر: رى ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــاز   س ــهللهم نام ۋەس

  :ئوقۇۋاتاتتى، ئهبۇ جهھل كېلىپ
ـــ  مهن ســېنى بۇنىڭــدىن توســمىغانمىدىم، مهن ســېنى بۇنىڭــدىن  ـ

ــمىغانمىدىم    ــدىن توس ــېنى بۇنىڭ ــمىغانمىدىم، مهن س ــ! ؟توس ــدى ـ . دې
ئهبۇ جهھلـگه قـاتتىق    ئوقۇپ بولۇپ،نامىزىنى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :ئهبۇ جهھل .گهپ قىلدى
ـــ  ــڭ ــ ــهن مېنىـ ــلىرى   سـ ــدە سورۇنداشـ ــۆپمهككىـ ــادەم  ئهڭ كـ ئـ

ــى ــهن،      ئىكهنلىكىمنـ ــدىدېـ بىلىسـ ــاالهللا ، اگهنىـ ــۇ ئۆزىنىـــڭ ﴿: تائـ ئـ

                                                 
 .ـ ئايهت 5سۈرە ئىنشىراھ،  ①
ــى     ): 11500(ھهيســهمى  ② ــۇ مالىــك نهخهئ ــۇپ، ســهنهدىدە ئهب ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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يهنـــى (بىـــز زابـــانىيلهر  ! چاقىرســـۇن) يـــاردەمگه(سورۇنداشـــلىرىنى 
 ①﴾نى چاقىرىمىز)ـ قاتتىق قول پهرىشتىلىرى جهھهننهمنىڭ كۈچلۈك

قهسـهمكى، نـاۋادا ئـۇ    بىلهن نىڭ نامى هللا. دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى
 ،نىـڭ كۈچلــۈك هللاچاقىرغـان بولسـا، ئـۇنى ا   ) يـاردەمگه (سورۇنداشـلىرىنى  

   .②قاتتىق قول پهرىشتىلىرى تۇتۇپ كهتكهن بوالتتى
  )3349 :تىرمىزى(

أنزلت علـى  أول سورة وهي  )اقرأ باسم ربك الذي خلق(أيب موسى ـ   7323
 .حممد 

ــ 7323 ــۋ  ـ ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى : ايهت قىلىنىــدۇكىئهب
ئايهتتىن دېگهن  ③﴾ياراتقان پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن﴿

ــالنغان  ــل      باش ــهللهمگه نازى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇھهممهد س ــۈرە م س
   .④سۈرىدۇر تۇنجىقىلىنغان 

  )»ئهلكهبىر«(

قال أُْنزِلَ الْقُْرآنُ ُجْملَةً ) ْدرِإِنَّا أَْنَزلَْناُه يف لَْيلَِة الْقَ(ـ َعنِ ابن َعبَّاسٍ يف قَْوِلِه   7324
يف السََّماِء الدُّْنَيا َوَنزَّلَُه جِْبرِيلُ عليه السَّالُم على ُمَحمَّـٍد  َبْيِت الِْعزَِّة َواِحَدةً حƓ ُوِضَع يف 

  .صلى اللَُّه عليه وسلم بَِجَوابِ كَالمِ الِْعَباِد َوأَْعَماِلهِْم
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ   7324 بىــز ﴿: تائاالنىــڭهللا ئهنهۇمــا اـ

دېـگهن ئـايىتى    ⑤﴾قۇرئاننى ھهقىقهتهن قهدر كېچىسىدە نازىل قىلـدۇق 
بىرىنچــى  ،قۇرئــان بىــراقال نازىــل قىلىنىــپ: ھهققىــدە مۇنــداق دېــگهن

ــززەت قهســــ  ــماندىكى ئىــ ــان، ئانــــدىن ويۇرىدە قىئاســ جىبرىئىــــل لغــ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 18ـ ۋە  17سۈرە ئهلهق،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2668(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 1سۈرە ئهلهق،  ③
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 11502(ھهيســهمى  ④

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 1سۈرە قهدر،  ⑤
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ــۇنى  ــاالم ئـ ــهللهم ئهلهيهىسسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۇھهممهد سـ گه مـ
   .①ئېلىپ چۈشكهن) ئازدىن ـ ئاز(بهندىلهرنىڭ سۆز ۋە ئىشلىرىغا قارىتا 

 )12382 :»ئهلكهبىر«؛ 2290 :بهززار(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى ُعَمَر َيْسأَلُُه فََجَعلَ َيْنظُُر إِلَى َرأِْسِه َمرَّةً ـ   7325
ْيِه ِمْن الُْبْؤسِ َشْيئًا ثُمَّ قَالَ لَُه ُعَمُر كَْم َمالَُك قَالَ أَْرَبُعـونَ  َوإِلَى رِْجلَْيِه أُْخَرى َهلْ َيَرى َعلَ

ِمْن الْإِبِلِ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَقُلُْت َصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه لَْو كَانَ ِلاْبنِ آَدَم َواِدَياِن ِمـْن ذََهـًب   
َم إِلَّا التَُّراُب َوَيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َتاَب فَقَالَ ُعَمُر َمـا  لَاْبَتَغى الثَّاِلثَ َولَا َيْملَأُ َجْوَف اْبنِ آَد

ذَا قَـالَ  َهذَا فَقُلُْت َهكَذَا أَقَْرأَنِيَها أَُبيٌّ قَالَ فََمرَّ بَِنا إِلَْيِه قَالَ فََجاَء إِلَى أَُبيٍّ فَقَالَ َما َيقُولُ َه
 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَفَأُثْبُِتَها فَأَثَْبَتَها أَُبيٌّ َهكَذَا أَقَْرأَنِيَها َرُسولُ اللَِّه

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  7325 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
مـال ـ   ئالـدىغا كېلىـپ    ئىبنى خهتتابنىـڭ  بىر كىشى ئۆمهر: قىلىنىدۇ

 راسـت موھتـاج يـاكى ئهمهسـلىكىنى     سورىغان ئىدى، ئۆمهر ئۇنىڭ دۇنيا
ئايىقىغــا بىــر قــۇر كــۆز يۈگۈرتكهنــدىن   ـــ ئۈچــۈن بــاشىــپ بــېقىش بىل

  :ئۇنىڭدىن ،كېيىن
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇ كىشىـ بار؟  ېلىڭقانچىلىك مــ 
  :مهن. دېدىـ قىرىق تۆگهم بار، ــ 

ــهللهمنىڭ    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ـــ پهيغهم ــادەم  «: ـ ــاۋادا ئ ن
ۈچىنچىســـى بالىســـىنىڭ ئىككـــى جىلغىـــدا لىـــق ئـــالتۇنى بولســـا، ئ

) قهبرە توپىسى(نى توپىال ئادەم بالىسىنىڭ قورسىقى .شىنى خااليدۇۇبول
تهۋبه قىلغـان كىشـىنىڭ    ،تائاال مهسـىيهتتىن قايتىـپ  هللا ا .تويدۇرااليدۇ

دېگهن سۆزى نېمىدېگهن تـوغرا ھهم جايىـدا   » تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ
  :دېسهم، ئۆمهر ـ! ئېيتىلغان؟

  :ىدى، مهندەپ سورـ ؟ )گهپ( بۇ نېمهــ 

                                                 
ت قىلغــان بولـــۇپ، راۋىيلىــرى ســـهھىه   بــۇ ھهدىســـنى تهبهرانــى ۋە بهززار رىـــۋايه  ): 11506(ھهيســهمى   ①

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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شــۇنىڭ . دېــدىمـ ،   ىــدىقويغان ئۆگىتىـپ ئــۇبهي ماڭـا مۇشــۇنداق  ـــ  
  :نىڭ قېشىغا ئاپىرىپبهيئۇ بىزنى ئۇ ،بىلهن
  :ئۇبهينېمه دەيدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، بۇ ــ 

ــۇ   ــوغرا دەپت ـــ ت ــبهر. ـ ــا    پهيغهم ــهللهم ماڭ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :ئۆمهر. دېدىـ ، ىدىقويغانئۆگىتىپ مۇشۇنداق 

  :ـ دېگهنىدى، ئۇبهي؟ بۇنى يادلىۋااليمۇ ئۇنداقتاــ 
   .①دىېدـ ! ــ شۇنداق قىلغىن

  )21149 :ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قََرأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ ُتَحـدِّثُ  ـ   7326
وا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنَّ أَْخَباَرَها أَنْ َتْشَهَد َعلَـى  أَْخَباَرَها قَالَ أََتْدُرونَ َما أَْخَباُرَها قَالُ

كُلِّ َعْبٍد أَْو أََمٍة بَِما َعِملَ َعلَى ظَْهرَِها أَنْ َتقُولَ َعِملَ كَذَا َوكَذَا َيْوَم كَذَا َوكَذَا قَالَ فََهِذِه 
  .أَْخَباُرَها
مۇنـــداق رىـــۋايهت دىن ــــ ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ 7326 

بۇ كۈنـدە زېمىـن   ﴿: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ
ـ يامان  يهنى ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىشلهنگهن ياخشى(ئۆزىنىڭ خهۋەرلىرىنى 

  :دېگهن ئايهتنى ئوقۇپ ②﴾مهلۇم قىلىدۇ) ئىشالرنى
  :دەپ سورىۋىدى، ساھابىالر ـ ئۇنىڭ خهۋەرلىرى نېمه بىلهمسىلهر؟ــ 
پهيغهمـبهر  . دېيىشـتى ـ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ئهڭ ئوبدان بىلىـدۇ،   هللا اــ 

  :ئهلهيهىسساالم
: ھهققىـدە  ھهر بىـر ئهر ۋە ئايـال بهنـدىنىڭ قىلغـان ئىشـلىرى      ،ئۇــ 

ــداق قىلغــان،    ــداق قىلغــان، پوكــۇنى كــۈنى ئۇن ــاالنى كــۈنى مۇن دەپ ـ    پ
   .③دېدى ، ـئۇنىڭ خهۋەرلىرىدۇر ،مانا بۇ .گۇۋاھلىق بېرىدۇ

 )2429 :تىرمىزى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ    ): 11510(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 4سۈرە زەلزەله،  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 664(ئهلبانى  ③
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َعْن َصْعَصَعةَ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ َعمِّ الْفََرْزَدقِ أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   7327
ْسبِي لَـا  فَقََرأَ َعلَْيِه فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشرا َيَرُه قَالَ َح

   .أَُبالِ أَنْ لَا أَْسَمَع غَْيَرَها
دىن رىـۋايهت  ئه ئىبنى مۇئـاۋىيه هئسهفهرەزدەقنىڭ تاغىسى س ـ 7327

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغـا   پهيغهمبهرئۇ  قىلىنىدۇكى،
كىمكـى زەررىچىلىـك   ﴿: ئۇنىڭغـا  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   ،بارغىنىدا

ــدىكهن،  ــش قىلىـ ــى ئىـ ــدۇ  ياخشـ ــاتىنى كۆرىـ ــڭ مۇكاپـ ــى  .ئۇنىـ كىمكـ
 ①﴾زەررىچىلىــك يامــان ئىــش قىلىــدىكهن ، ئۇنىــڭ جازاســىنى تارتىــدۇ  

  :، ئۇىدىدېگهن ئايهتنى ئوقۇپ بهرگهن
ـ   ،مۇشـۇ يېتهرلىـك  بـۇ ماڭـا كۇپـايه، باشقىسـىنى ئاڭلىمىسـاممۇ      ــ 
   .②دېگهن

  )7411: »ئهلكهبىر«؛ 20612 :ئهھمهد(

رِفْـَدُه َوَيأْكُـلُ   َوَيْمَنـُع  ُه الْكَُنوُد الذي َيْضرُِب َعْبَدُه ـ عن أيب أَُماَمةَ َرفََع  7328
  .َوْحَدُه

ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ـــ 7328
ــبهر ــهللهم   پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــى (سـ ــات سۈرىسـ ــ 6ئادىيـ  ــ
د كهنــۇ«: ھهققىــدە مۇنــداق دېــگهن دېــگهن ئىبــارە ﴾كهنــۇد﴿ )ئــايهتتىكى

يالغۇز ئولتۇرۇپ يهيدىغان، باشـقىالرغا نهپ بهرمهيـدىغان،    نىتاماق ،دېگهن
   .③»ئۇرىدىغان كىشىدۇر) قۇلىنى(خىزمهتچىسىنى 

 )7778 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 8ـ ۋە  7له، سۈرە زەلزە ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه      ): 11513(ھهيسهمى  ②

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهدىدە       ): 11516(ھهيسهمى  ③

يهنه بىر سهنهدىدە كىملىكى نامهلۇم بىرى بـار، ـ   . ۇبهير ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بارجهئفهر ئىبنى ز
 .دېگهن
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةَ ثُمَّ لَُتْسأَلُنَّ َيْوَمِئٍذ َعْن النَِّعيمِ قَالَ ـ   7329
لَى نَّاُس َيا َرُسولَ اللَِّه َعْن أَيِّ النَِّعيمِ ُنْسأَلُ فَإِنََّما ُهَما الْأَْسَوَداِن َوالَْعُدوُّ َحاِضٌر َوُسُيوفَُنا َعال

 .َعَواِتِقَنا قَالَ إِنَّ ذَِلَك َسَيكُونُ
ــ 7329 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ دىن مۇنـــداق رىـ
ـ  ئمهتلهردىن سوئالېن) سىلهرگه بېرىلگهندۇنيادا (ئاندىن ﴿: قىلىنىدۇ

  :ساھابىالر ،دېگهن ئايهت نازىل بولغاندا ①﴾سوراق قىلىنىسىلهر
بىزدە خورما بىلهن سۇدىن باشـقا نهرسـه بولمىسـا،    ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

لىچلىرىمىـز بـوينىمىزدىن چۈشمىسـه،    ىدۈشمهن كۆز تىكىپ تۇرسـا، ق 
پهيغهمــبهر ەپ ســورىۋىدى، دـ مهتلهردىن ســورىلىمىز؟   ئبىــز قايســى نېــ 
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــېمهتلهرگه ئېرىشــىدىغانـ ــات يېقىنــدا( كــۈنلهر ن  ، ـ  كېلىــدۇ )پ
   .②دېدى

 )3357 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أَوَّلَ َمـا  ـ   7330
ِقَياَمِة َيْعنِي الَْعْبَد ِمْن النَِّعيمِ أَنْ ُيقَالَ لَُه أَلَْم ُنِصحَّ لََك جِْسَمَك َوُنْروَِيَك ِمْن ُيْسأَلُ َعْنُه َيْوَم الْ

 .الَْماِء الَْبارِِد
ــۋايهت قىلىـــدۇكى   7330 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ  ،ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــۈنى بهند « ــامهت ك ــورىلىدىغان  قىي ــدىن س ــۇنجى ى ــېمهتت ــاڭا : ن س
ــاغالم   ــمىڭنى سـ ــپ جىسـ ــلهن    قىلىـ ــۇ بىـ ــوغۇق سـ ــدۇقمۇ؟ سـ بهرمىـ

   .③»شتىن ئىبارەتىدېيـ لىقىڭنى قاندۇرمىدۇقمۇ؟ زۇسسۇئ
 )3358 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 8سۈرە تهكاسۇر،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2673(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2674(ئهلبانى  ③
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه على َعْهِد رسول اللَِّه َنُعدُّ الَْماُعونَ ـ عن عبد اللَِّه قال كنا   7331
 .َم عارية الدَّلْوِ َوالِْقْدرَِوَسلَّ

نىــڭ مۇنــداق ـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  7331
ــدۇ   ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــبهر :دېگهنلىكـ ــى   پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

لهك ۋە قازانــدەك نهرســىلهرنى ېنــى چــ“مــائۇن” ،ۋەســهللهمنىڭ زامانىــدا
   .①هتكه بېرىپ تۇرۇش دەپ قارايتتۇقيئارى

  )1657 :ۋۇدئهبۇ دا(

 .قال الَْعارَِيةُ )َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ(ـ َعنِ ابن َعبَّاسٍ قال  7332
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ا  7332 ئــۇالر ﴿: تائاالنىــڭهللا ـ

دەپ ـ    ،ۆتنه ـ يېــرىم قىلمايــدۇ  ئــ: ىتىنىدېــگهن ئــاي ②﴾قولقــا بهرمهيــدۇ
   .③تهپسىر قىلغان

  )12354 :»ئهلكهبىر«(

ذَاَت َيْومٍ بني أَظُْهرَِنا إِذْ أَغْفَى إِغْفَـاَءةً   أََنسٍ قال َبْيَنا رسول اللَِّه  عنـ   7333
فَقُلَْنا ما أَْضَحكََك يا َرُسولَ اللَِّه قال أُْنزِلَْت َعلَيَّ آنِفًا ُسوَرةٌ فَقَـَرأَ  َرأَْسُه ُمَتَبسًِّما ثُمَّ َرفََع 

ثُمَّ  )ْعطَْيَناَك الْكَْوثََر فََصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر إِنَّ َشانِئََك هو الْأَْبَتُرإِنَّا أَ(بِْسمِ اللَِّه الرƥن الرَِّحيمِ 
قال أََتْدُرونَ ما الْكَْوثَُر فَقُلَْنا اهللا َوَرُسولُُه أَْعلَُم قال فإنه َنْهٌر َوَعَدنِيِه َربِّي عز وجل عليه َخْيٌر 

لِْقَياَمِة آنَِيُتُه َعَدُد النُُّجومِ فَُيْخَتلَُج الَْعْبُد منهم فَـأَقُولُ  كَِثٌري هو َحْوٌض َترُِد عليه أُمَِّتي يوم ا
  .َربِّ إنه من أُمَِّتي فيقول ما َتْدرِي ما أَْحَدثَْت َبْعَدَك

بىر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7333
ــد    ــهللهمنىڭ يېنىــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ ــۈنى، پهيغهمــ ا كــ

ھالـدا   كۈلۈمسـىرىگهن  ئۇ بىر ئاز ئۇخلىۋالغاندىن كېـيىن، . ئولتۇراتتۇق
  :بىز .بېشىنى كۆتۈردى

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1459(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 7سۈرە مائۇن،  ②
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 11523(ھهيســهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــڭ؟ ـ     !ئ ــۈپ كهتتى ــېمىگه كۈل ــاق،  ن دەپ سورىس
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بِْسمِ اللَِّه الـرƥن الـرَِّحيمِ    :دېـدى ۋە  ، ـ ماڭا بىر سۈرە نازىل قىلىندىــ 
. ىـــقهتهن نۇرغـــۇن ياخشـــىلىقالرنى ئاتـــا قىلـــدۇق    بىـــز ســـاڭا ھهق ﴿

ھهقىـقهتهن  . پهرۋەردىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىـن 
دەپ سـۈرە كهۋسـهرنى    ①﴾ـ نىشانى قالمايـدۇ  سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام

  :ئوقۇدى، ئاندىن
  :دەپ سورىدى، بىز ـ ېمىلىكىنى بىلهمسىلهر؟نكهۋسهرنىڭ ــ 

پهيغهمــبهر . دۇقدېـــ لى ئوبــدان بىلىــدۇ،      ۋە ئۇنىــڭ رەســۇ  هللاــــ ا
  :ئهلهيهىسساالم

، ئۇنىڭدا بولۇپ ماڭا ۋەدە قىلغان بىر دەريا لهرەببىم ئهززە ۋەجهل ،ئۇــ 
ــار  ــۈممىتىم ئۇنىڭــدىن ســۇ    .نۇرغــۇن ياخشــىلىقالر ب قىيــامهت كــۈنى ئ

 ەدىن بىر بهندارىئ .ئىچىدۇ، قاچىلىرى يۇلتۇزنىڭ سانىغا باراۋەر كېلىدۇ
نىـــڭ مې ئۇمـــۇ! رەبـــبىمئـــى ”: ېلىـــپ كېتىلىـــدۇ، مهن تارتىـــپ ئ

ئۇنىـــڭ ســـهندىن كېـــيىن ” :دېســـهم، رەبـــبىم “ئىـــدى ئۈممىتىمـــدىن
   .دېدى دەيدۇ، ـ “نېمىلهرنى پهيدا قىلغانلىقىدىن خهۋىرىڭ يوق

  )400 :مۇسلىم(

ُه ِقَباُب اللُّْؤلُـؤِ  إىل السََّماِء قال أََتْيُت على َنَهرٍ َحافََتا لَمَّا ُعرَِج بِالنَّبِيِّ : ويف رواية
   .فقلت ما هذا يا جِْبرِيلُ قال هذا الْكَْوثَُرُمَجوَّفًا 

مىـراج   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر يهنه بىر رىۋايهتته،
كــاۋاك  قىرغىقــىمهن ئىككــى «: كېچىســى توغرىســىدا مۇنــداق دېــگهن

ئـــى : بىـــر دەرياغـــا كېلىـــپ بىـــلهن تولـــۇپ كهتـــكهنيـــاقۇت گـــۈمبهز 
   .دېدى» بۇ كهۋسهر: دەپ سورىسام، ئۇـ بۇ نېمه؟  !ىبرىئىلج

  )4964 :بۇخارى(

                                                 
 .سۈرە كهۋسهر ①
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ـ عن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ عن بن َعبَّاسٍ رضي اهللا عنه قال الْكَْوثَُر الَْخْيُر الْكَِثُري   7334
َنَهٌر يف الَْجنَّـِة فقـال    الذي أَْعطَاُه اهللا إِيَّاُه قال أبو بِْشرٍ قلت ِلَسِعيٍد إِنَّ أَُناًسا َيْزُعُمونَ أَنَُّه

  .الذي يف الَْجنَِّة من الَْخْيرِ الذي أَْعطَاُه اهللا إِيَّاُهَسِعيٌد النََّهُر 
ئىبنــى  دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ســهئىد ئىبنــى جــۇبهير ـــ 7334

 تائـاال  هللا ،ئۇ: گهنئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما كهۋسهر ھهققىدە مۇنداق دې
غـان  ىناللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئاتـا قىل   سـهل تهرىپىدىن پهيغهمبهر 

  .ياخشىلىقتۇر نۇرغۇن
  :مهن سهئىد ئىبنى جۇبهيرگه: گهنشر مۇنداق دېىئهبۇ ب

“ كهۋسهر دېگهن جهننهتتىكى بىر دەريا دېيىشىۋاتىدۇ” :كىشىلهرــ 
  : دېسهم، ئۇ

ـــ  ــامۇ ا ـ ــبهر نىــڭهللاجهننهتتىكــى دەري ــى   پهيغهم ســهلاللالھۇ ئهلهيه
   .دېدىـ نىڭ جۈملىسىدىندۇر، لىرىقىلغان ياخشىلىق ۋەسهللهمگه ئاتا

  )4966: بۇخارى(

َنْهـٌر يف الَْجنَّـِة   الْكَْوثَُر  عن عبد اللَِّه بن ُعَمَر قال قال رسول اللَِّه ـ   7335
ْحلَى مـن  َحافََّتاُه من ذََهبٍ َوَمْجَراُه على الدُّرِّ َوالَْياقُوِت ُتْرَبُتُه أَطَْيُب من الِْمْسِك َوَماُؤُه أَ

 .الَْعَسلِ َوأَْبَيُض من الثَّلْجِ
ــ 7335 ــ ئاب ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا دۇـ ــۋايهت لالھ ئىبنــى ئ دىن رى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر
كهۋسهر جهننهتتىكى بىر دەريا بولۇپ، ئىككـى ياقىسـى ئالتۇنـدىن،    «

ئهنبهردىنمـۇ   ـ  شـكى ۇم ئۇنىڭ تـۇپرىقى  .ردۇمهرۋايىتتىن– ئېقىنى ئۈنچه
   .①»بولىدۇ رىن، قاردىنمۇ ئاقې، سۈيى ھهسهلدىنمۇ شبۇيخۇش

  )3361 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2677(ئهلبانى  ①
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اهللا عنها ـ قَالَ َسأَلُْتَها َعْن قَْوِلـِه    َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ، َعْن َعاِئَشةَ ـ رضى ـ   7336
وسلم َشاِطئَاُه َعلَْيِه ُدرٌّ  َنَهٌر أُْعِطَيُه َنبِيُّكُْم صلى اهللا عليه قَالَْت  الْكَْوثََر إِنَّا أَْعطَْيَناَك  َتَعالَى 

  .ُمَجوٌَّف آنَِيُتُه كََعَدِد النُُّجومِ
مهن ئائىشــه : دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهبــۇ ئۇبهيــدە ـــ 7336

 ①﴾بىز ساڭا كهۋسهرنى ئاتا قىلدۇَق ﴿: تائاالنىڭهللا رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن ا
  :ئۇ ىتى توغرۇلۇق سورىغانىدىم،ئايدېگهن 
ئۇ سـىلهرنىڭ پهيغهمبىـرىڭالر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه      ــ 

 تىن گـۈمبهز ئىككى ياقىسىغا كاۋاك ياقۇتئۇنىڭ ، بولۇپ بېرىلگهن دەريا
   .دېدى دەك كۆپتۇر، ـنىڭ سانى يۇلتۇزالرنىڭ سانىقاچىلىرىقويۇلغان، 

  )4965 :بۇخارى(

ليس له ولد، وسيموت وينقطـع أثـره،   : الت قريشق: عن ابن عباسـ   7337
  ).هو األبترإن شانئك : (فƕلت سورة الكوثر إىل قوله

ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما كهۋسهر ھهققىدە مۇنداق  7337
  :قۇرەيش مۇشرىكلىرى: گهندې

بـۇ   ،يـوق  ىپهرزەنتـ نىڭ )سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(ــ مۇھهممهد 
: كهۋسـهر سۈرىسـى   ،دېگهندە ۇنىشانى قالمايد ـ نام) دۇنيادا(ئۆلۈپ كهتسه، 

دېـگهن   ﴾نىشـانى قالمايـدۇ   ــ  ھهقىقهتهن سېنىڭ دۈشـمىنىڭنىڭ نـام  ﴿
  . ئايهتكىچه نازىل بولغان

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ـ  ـ   7338 ُهْم َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ ُعَمُر ُيْدِخلُنِي َمَع أَْشَياǷِ َبْدرٍ فَكَـأَنَّ َبْعَض
 فََدَعاُه َوَجَد ِفي َنفِْسِه فَقَالَ ِلَم ُتْدِخلُ َهذَا َمَعَنا َولََنا أَْبَناٌء ِمثْلُُه فَقَالَ ُعَمُر إِنَُّه َمْن قَْد َعِلْمُتْم

ونَ ِفي قَْولِ اللَِّه ذَاَت َيْومٍ فَأَْدَخلَُه َمَعُهْم فََما ُرِئيُت أَنَُّه َدَعانِي َيْوَمِئٍذ إِلَّا ِلُيرَِيُهْم قَالَ َما َتقُولُ
ْرَنا َوفُِتَح َتَعالَى إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح فَقَالَ َبْعُضُهْم أُِمْرَنا أَنْ َنْحَمَد اللََّه َوَنْسَتْغِفَرُه إِذَا ُنِص

َعبَّاسٍ فَقُلُْت لَا قَالَ فََما  َعلَْيَنا َوَسكََت َبْعُضُهْم فَلَْم َيقُلْ َشْيئًا فَقَالَ ِلي أَكَذَاَك َتقُولُ َيا اْبَن
                                                 

 .ـ ئايهت 1سۈرە كهۋسهر،  ①
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 َتقُولُ قُلُْت ُهَو أََجلُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعلََمُه لَُه قَالَ إِذَا َجاَء َنْصـُر اللَّـهِ  
َتوَّاًبا فَقَالَ ُعَمُر َما أَْعلَُم  َوالْفَْتُح َوذَِلَك َعلَاَمةُ أََجِلَك فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَُّه كَانَ

 .ِمْنَها إِلَّا َما َتقُولُ
نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 7338

ئۆمهر مېنى بهدرگه قاتناشقان مويسىپىت ساھابىالر  :رىۋايهت قىلىنىدۇ
كېرەك، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى خاپا بولغان بولسا  .بار سورۇنغا قاتناشتۇراتتى

  :ئۆمهرگه
ۇنىڭ بىلهن تهڭ بـالىلىرىمىز تۇرسـا، ئـۇنى بىـز بىـلهن      ببىزنىڭ ــ 

  :دېگهن ئىدى، ئۆمهرـ  نىڭ نېمىسى؟ۇزغىبىر سورۇندا ئولتۇرغ
ـ ئۇ ئالىم بولغاچقا شـۇنداق قىلـدىم، بـۇنى سـىلهرمۇ بىلىسـىلهر،       ــ 
 .دىئۇالر بىـلهن بىلـله ئولتۇرغـۇز    ،چاقىرىپيهنه مېنى ، بىر كۈنى. دېدى

ردى ئۇالرغا بىر كۆرسىتىپ قويـۇش ئۈچـۈن چـاقى   بۇ قېتىم ئۆمهر مېنى 
  :ئۇالردىنئۆمهر  .دەپ ئوياليتتىم

دېـگهن   ①﴾نىڭ ياردىمى ۋە غهلىبىسى كهلگهندەهللا﴿: تائاالنىڭهللا اــ 
  :دى، بهزىلىرىىدەپ سورىۋـ ئايهت ھهققىدە نېمه دەيسىلهر؟ 

سـانا ۋە   ــ  قـا ھهمـدۇ  هللا ياكى فهتىه ئاتـا قىلىنسـا،  سرەت ۇبىزگه نــ 
دېيىشــتى، بهزىلىــرى بىــر نهرســه ـ ئىســتىغفار ئېيتىشــقا بۇيرۇلــدۇق،    

  :ئۆمهر مهندىن .دېمهي جىم تۇرۇشتى
دەپ ـ ؟    دەپ قارامســـهنشـــۇنداق  ۇســـهنم! ئـــى ئىبنـــى ئاببــاس ــــ  

  :سورىۋىدى، مهن
  :ئۇ. دېدىمـ ياق، ــ 
  :مهن .دېدى سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭالپ باقايلى، ـ ،ئۇنداقتاــ 
نىــڭ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئهجىلىپهيغهمــبهر  ،بــۇــــ 

ــۇپ،  ــارىتى بول ــدۈرگهن  هللا ا بېش ــى بىل ــا ئهجىلىن ــڭ هللا﴿: هللا .ئۇنىڭغ نى
 ــ  ، ھهمـدۇ قىنتهسـبىه ئېيـت   گهرەبـبىڭ  ياردىمى ۋە غهلىبىسى كهلگهندە

ھهقىـــقهتهن هللا ا. ســـانا ئېيـــتقىن ۋە ئۇنىڭـــدىن مهغپىـــرەت تىلىگىـــن

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە نهسر،  ①
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دېــــدى، يهنــــى بــــۇ ســــېنىڭ  ①﴾غۇچىــــدۇرتهۋبىنــــى بهك قوبــــۇل قىل
دەپ جـاۋاب   ،دېمهكچـى  ئهجىلىڭنىڭ يېقىنالشقانلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر

  :ئۆمهر. بهردىم
   .دېدىـ بۇ ئايهتنى مهنمۇ سهندەك چۈشىنىمهن، ــ 

  )4970 :بۇخارى(

لَُه فَقَالَ إِنَُّه ِمْن فَقَالَ لَُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف إِنَّ لََنا أَْبَناًء ِمثْ: ـ ويف رواية  7339
 .َحْيثُ َتْعلَُم

ئابــدۇرراھمان ئىبنــى : مۇنــداق كهلــگهن يهنه بىــر رىــۋايهتته ـ   7339
  : ئهۋف ئۆمهرگه

  :ئۆمهر ىدى،دېگهنـ بىزنىڭ ئۇنىڭ بىلهن تهڭ بالىلىرىمىز بار، ــ 
   .دىدېـ ئۇ ئالىم بولغاچقا شۇنداق قىلدىم، بۇنى سهنمۇ بىلىسهن، ــ 

  )3627 :بۇخارى(

لَمَّا َنَزلَْت َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ، : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ :عن ابن عباس قالـ   7340
لَْو َتَنحَّْيَت الَ : َجاَءِت اْمَرأَةُ أَبِي لََهبٍ َوَرُسولُ اِهللا َجاِلٌس، َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ، فَقَالَ لَُه أَُبو َبكْرٍ

إِنَُّه َسُيَحالُ َبْينِـي َوَبْيَنَهـا   : فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلمُتْؤِذيَك َيا َرُسولَ اِهللا، 
الَ : َيا أََبا َبكْرٍ، َهَجاَنا َصاِحُبَكÝ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ: فَأَقَْبلَْت َحتَّى َوقَفَْت َعلَى أَبِي َبكْرٍ، فَقَالَْت

إِنََّك لَُمَصدٌَّق، فَلَمَّا َولَّْت، قَالَ أَُبـو  : َوالَ َيَتفَوَُّه بِِه، فَقَالََوَربِّ َهِذِه الْبِْنَيِة َما َيْنِطُق بِالشِّْعرِ 
  .الَ َما َزالَ َملٌَك َيْسُتُرنِي َحتَّى َولَّْت: َما َرأَْتَك، قَالَ: َبكْرٍ َرْحَمةُ اِهللا َعلَْيِه

ــ 7340 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   ـ ــداق رى مۇن
دېـگهن   ②﴾نهبـۇ لهھهبنىـڭ ئىككـى قـولى قـۇرۇپ كهتسـۇ      ئ﴿ :قىلىنىدۇ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى  پهيغهمبهرنازىل بولغاندا، ئهبۇ لهھهبنىڭ ئايالى سۈرە 
 .ئىككىسى ئولتۇرغان يهرگه يېتىپ كهلدىئهبۇ بهكرى بىلهن ۋەسهللهم 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغائهبۇ بهكرى 

                                                 
 .ـ ئايهت 3سۈرە نهسر،  ①
 .سۈرە مهسهد ②
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ـــ ئــۆزەڭنى دالــدىغا ئالســاڭ بــوالتتى،  ــازار بېرىــپ  اڭاايــال ســبــۇ ئ ـ ئ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېۋىدى، ـ قويمىسۇن، 

. دېـدى  ، ـ مدا توساق پهيدا قىلىنىـدۇ ائۇنىڭ بىلهن مېنىڭ ئوتتۇرــ 
  :ئهبۇ بهكرىنىڭ ئالدىغا كېلىپئۇ ئايال 
ـــ  ــۇ بهكــرى ـ ــى ئهب ــى  !ئ ــلهن   ســېنىڭ ھهمراھىــڭ بىزن شــېئىر بى

  :دېدى، ئهبۇ بهكرى سۆكۈپتۇ، ـ
ـــ  ــاق، مـ ــېئىر     ي ــۇ ش ــهمكى، ئ ــلهن قهس ــى بى ــۇ كهئبىنىــڭ رەبب ۇش

  :دېگهنىدى، ئۇ ئايالـ ئوقۇپمۇ باقمايدۇ، ھهتتا شېئىر  توقۇمايدۇ،
 بىــز ســېنىڭ. ئادەمســهن ســهن بىزنىــڭ نهزىرىمىــزدە راســتچىلــــ 

ئهبۇ  دىن كېيىن،ئۇ كهتكهن. دەپ كېتىپ قالدىـ سۆزۈڭگه ئىشىنىمىز،  
  :ر ئهلهيهىسساالمدىنپهيغهمبه) يېنىدا ئولتۇرغان( بهكرى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، دىدەپ سورىـ كۆرمىدىمۇ؟ ــ ئۇ سېنى 
، تاكى ئۇ كهتكىچه مېنى توسۇپ تـۇردى بىر پهرىشته كېلىپ، ياق، ــ 
   .①ـ دېدى

  )مهۋسىلى ؛2294 :بهززار(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَّ الُْمْشرِِكَني قَالُوا ِلَرُسولِ اللَِّه َصـ   7341
ولَْد لَأَنَُّه اْنُسْب لََنا َربََّك فَأَْنَزلَ اللَُّه قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد َوالصََّمُد الَِّذي لَْم َيِلْد َولَْم ُي

اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَا َيُموُت َولَا  لَْيَس َشْيٌء ُيولَُد إِلَّا َسَيُموُت َولَا َشْيٌء َيُموُت إِلَّا َسُيوَرثُ َوإِنَّ
  .ُيوَرثُ َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد قَالَ لَْم َيكُْن لَُه َشبِيٌه َولَا ِعْدلٌ َولَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 7341
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگهسهلاللال پهيغهمبهرمۇشرىكالر  :قىلىنىدۇ

دېـگهن   ــ ! پهتلهپ نهسهبىنى سۆزلهپ بهرگىـن ۈبىزگه رەببىڭنى ســ 
ھهمـمه  بىـردۇر،  هللا ئـۇ ا ئېيتقىنكـى،  !) ئـى مـۇھهممهد  (﴿ :تائاالهللا ئىدى، ا

ــدۇر هللا ــا موھتاج ــانمۇ ئهمهس  هللا ا. ق ــانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغ ــاال تاپق ــېچ . ب ھ

                                                 
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، بهززارنىــڭ    بــۇ): 11529(ھهيســهمى  ① ــۇ يهئــال مهۋســىلى رى ھهدىســنى بهززار ۋە ئهب

سهنهدىدىكى ئهتـا ئىبنـى سـائىب ئىسـىملىك كىشـى ھهدىسـنى ئېلىشـتۈرۈپ قويىـدىغان بولـۇپ قالغـان، ـ            
 ..دېگهن
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. زىــل قىلــدىدېــگهن ســۈرىنى نا ①﴾كىشــى ئۇنىڭغــا تهڭــداش بواللمايــدۇ
تۇغۇلغـــان « :پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بـــۇ ســـۈرىنى

ــدۇ  ــۆلمهي قالماي ــداق نهرســه ئ ــداق ئىنســاننىڭ   .ھهرقان ــۆلگهن ھهرقان ئ
ئۇنىڭغـا ۋارىسـلىق   ئۆلمهيـدۇ،   لهئهززە ۋەجهلـ هللا ا. ۋارىسى قېلىپ قالىدۇ

ئۇنىڭغـــا . يوقتـــۇرتهڭتۇشـــى  يـــاكى ئۇنىـــڭ ئوخشىشـــى .قىلىنمايـــدۇ
ــدۇ . ه ئوخشــىمايدۇھېچنــېم ــا تهڭــداش بواللماي دەپ  »ھــېچكىم ئۇنىڭغ

   .②تهپسىر قىلدى
  )3364 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَـالَ  ـ   7342
َشَتَمنِي َولَْم َيكُْن لَُه ذَِلَك فَأَمَّا َتكِْذيُبُه إِيَّاَي فَقَْولُُه اللَُّه كَذََّبنِي اْبُن آَدَم َولَْم َيكُْن لَُه ذَِلَك َو

ْولُـُه  لَْن ُيِعيَدنِي كََما َبَدأَنِي َولَْيَس أَوَّلُ الَْخلْقِ بِأَْهَونَ َعلَيَّ ِمْن إَِعاَدِتِه َوأَمَّا َشْتُمُه إِيَّـاَي فَقَ 
 .َمُد لَْم أَِلْد َولَْم أُولَْد َولَْم َيكُْن ِلي كُفْئًا أََحٌداتََّخذَ اللَُّه َولًَدا َوأََنا الْأََحُد الصَّ

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7342
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېدى پهيغهمبهر

 ،كىهنۋەھـال . دىدېـ “ يالغـانچى ”ئادەم بالىسـى مېنـى   : ئېيتىدۇهللا ا«
ئۇنىـڭ  . ئۇ ماڭا دەشنام قىلدى. ش ھهققى يوق ئىدىئۇنىڭ بۇنداق دېيى

مېنى بۇرۇنقى ھالىمغا هللا ا” :ئۇنىڭ. يوق ئىدى مۇبۇنداق دېيىش ھهققى
ــدۇ  ــا تىرىلدۈرەلمهيــ ــاش قايتــ ــا  دېگ“ ئوخشــ ــى يالغانچىغــ ــى مېنــ ىنــ

ــدۇر ــوقتىن   .چىقارغىنىــ ــلهپته يــ ــۇنى دەســ ــش ئــ ــار قىلىــ ــا  بــ قايتــ
ــار نهللا”: ئۇنىــڭ! ئاســان ئهمهســمۇ؟ تىرىلدۈرۈشــتىنمۇ  “ىــڭ بالىســى ب

ــنىمىدۇر   ــان دەشـ ــا قىلغـ ــى ماڭـ ــر .دېگىنـ ــا  ، مهنمهن بىـ ــمه ماڭـ ھهمـ
ھېچكىم ماڭـا  . مهن باال تاپقانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغانمۇ ئهمهس .موھتاجدۇر

   .»تهڭداش بواللمايدۇ
  )4974 :بۇخارى(

                                                 
 .ئايهتكىچه -4-1سۈرە ئىخالس،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2680(ئهلبانى  ②
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ْينِ فَقَالَ َسأَلُْت َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ قَالَ َسأَلُْت أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ َعْن الُْمَعوِّذََتـ   7343
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ِقيلَ ِلي فَقُلُْت فََنْحُن َنقُولُ كََما قَالَ َرُسـولُ اللَّـِه   

 .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ئـۇبهي  : تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ زىر ئىبنى ھۇبهيش 7343

ق ۇلـۇ توغر لىرىسـۈرى فهلهق ۋە ناس الھۇ ئهنهۇدىن ئىبنى كهئب رەزىيهل
  : جاۋابهن مۇنداق دېدى ئۇ. سورىغان ئىدىم

ق ۇلـ ۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن بـۇ توغر   ــ مهنمۇ پهيغهمبهر
ــغهمهبهر ئهلهيهىسســاالمســورىغان ئىــدىم ــۇ ئىككــى ســۈرە ماڭــا « :، پهي  ب

. ەپ جاۋاب بهردىد» مۇشۇنداق ۋەھىي قىلىندى، مهنمۇ شۇ پېتى ئوقۇدۇم
ــۇڭا ــۇ  ش ــدەك     بىزم ــهللهم ئوقۇغان ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  . ئوقۇيمىز
  )4976 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنظََر إِلَى الْقََمرِ فَقَالَ َيا َعاِئَشةُ ـ   7344
 .ا فَإِنَّ َهذَا ُهَو الَْغاِسُق إِذَا َوقََباْسَتِعيِذي بِاللَِّه ِمْن َشرِّ َهذَ

ــ 7344 ــدۇكى،    ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
  :گهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئايغا قاراپ ماڭا مۇنداق دې پهيغهمبهر

ــه« ــېغىنىپتائاالهللا ا! ئـــى ئائىشـ ــا سـ ــ غـ ــاھ  ڭبۇنىـ ــهررىدىن پانـ شـ
   .①»تۇرغاسىق )ە تىلغا ئېلىنغانفهلهق سۈرىسىد(، چۈنكى بۇ ىگىنتىل

  )3366 :تىرمىزى(

ـ وُيذْكَُر عنِ ابنِ عبَّاسٍ الَوْسَواسِ إذَا ُوِلَد َخَنَسةُ الّشْيطانُ فإِذَا ذُِكـَر اهللا    7345
  .َعزَّ وجلَّ ذََهَب وإذَا لَْم ُيذْكَرِ اهللا ثََبَت علَى قَلْبِِه

 ﴾ەسـه قىلغـۇچى  ۋەسۋ﴿ :اـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـ  7345
 ،ئادەم بالىسى تۇغۇلغاندا: دېگهن ئىبارىنى تهپسىر قىلىپ مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن ھهسهن ۋە): 2681(ئهلبانى  ①
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 ،تىلغا ئېلىنمىساهللا ا .تىلغا ئېلىنسا كېتىدۇهللا ا .قۇيدۇوشهيتان ئۇنى ن
  . اپ كېتىدۇئۇنىڭ دىلىغا ئورن

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

بن آدَم فإِذا ذكَر اللََّه َخـَنَس  على قلبِ  َجاِثٌمالشيطانُ : ـ ويف رواية عنه  7346
  .غفَلَ َوْسَوَسوإذا 

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىڭ مۇنداق دېگهنلىكـى   – 7346
 .شهيتان ئـادەم بالىسـىنىڭ دىلىغـا چاپلىشـىۋالىدۇ    : رىۋايهت قىلىنىدۇ

   .ۋەسۋەسه قىلىدۇ ېلىنمىسا،تىلغا ئ )هللا(كېتىدۇ،  ېلىنساتىلغا ئهللا ا
  )هق رىۋايهت قىلغانبۇخارى مۇئهلل(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد قَالَ كَانَ َعْبُد اللَِّه َيُحكُّ الُْمَعـوِّذََتْينِ ِمـْن   ـ    7347
 .َمَصاِحِفِه َوَيقُولُ إِنَُّهَما لَْيَسَتا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َتَباَرَك َوَتَعالَى

ىكـى رىـۋايهت   نىڭ مۇنـداق دېگهنل دىئابدۇرراھمان ئىبنى يهز ـ 7347
نىــدىن اقۇرئشهخســىي ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد ئۆزىنىــڭ : قىلىنىــدۇ

  : ۋېتىپۈنى ئۆچۈرلىرىسۈرىفهلهق ۋە ناس 
   .①دېگهن ـ تائاالنىڭ كىتابىدىن ئهمهس،هللا ۇ ئىككىسى اــ ب

  )9150 :»ئهلكهبىر« ؛21226 :ئهھمهد(

الُْمَعوِّذََتْينِ ِمـَن الُْمْصـَحِف،   َعْبد اِهللا، أَنَُّه كَانَ َيُحكُّ  أن: ـ وله وللبزار  7348
 .إِنََّما أمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيَتَعوَّذَ بِهَِما، َوكَانَ َعْبُد اِهللا الَ َيقَْرأُ بِهَِما: َوَيقُولُ

ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد : مۇنداق كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7348
ــۇ   ــۇ ئهنهـ ــى رەزىيهلالھـ ــڭ شهخسـ ــنئاقۇري ئۆزىنىـ ــاس دىن ىـ فهلهق ۋە نـ

  :ۋېتىپۈنى ئۆچۈرلىرىسۈرى

                                                 
بــۇ ھهدســنى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهھــمهد ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ،         ): 11562(ھهيســهمى  ①

ئابدۇلالھنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر؛ تهبهرانىنىڭ راۋىيلىرى بولسـا ئىشـهنچلىكتۇر، ـ    
 .دېگهن
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ۇ ئىككىسـىنى ئوقـۇپ   بـ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   ــ پهيغهمبهر
ئـۇ، بـۇ ئىككـى سـۈرىنى نامـازدا      . دېـگهن ـ   پاناھلىق تىلهشكه بۇيرۇلغـان، 

   .①ئوقۇمايتتى
  )9152 :»ئهلكهبىر« ؛2301 :بهززار(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــى ر ): 11563(ھهيســهمى  ① ــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهران ــۇپ، ھهر ئىككىلىســىنىڭ   ب ــان بول ــۋايهت قىلغ ى

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 نىڭتهرغىب قىلىش، تىالۋەت قىلىشقۇرئان تىالۋەت قىلىشقا 
  قائىدىلىرى ۋە قۇرئاننى ھىزبلهرگه بۆلۈش ـ ئهدەپ

َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتَعاَهُدوا َهذَا الْقُْرآنَ ـ   7349
   .الْإِبِلِ ِفي ُعقُِلَها فََوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه لَُهَو أََشدُّ َتفَلًُّتا ِمْن

ــ 7349 ــۇ   ــ ــۇ ئهنهـ ــئهرىي رەزىيهلالھـ ــا ئهشـ ــۇ مۇسـ ــۋايهت دىن ئهبـ رىـ
  :دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق  پهيغهمبهردۇكى، نىقىلى

ئوقۇپ تۇرۇڭالر، مۇھهممهدنىڭ جېنى ئىلكىدە تاشلىماي قۇرئاننى «
 اننىڭ ئېسىدىنئىنس )قۇرئان(بىلهن قهسهمكى، ئۇ  نىڭ نامىبولغان زات

   .»قاچىدۇ باغالقتىن قاچقان تۆگىدىنمۇ تېز
  )791 :مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ـ   7350
إِنْ َعاَهَد َعلَْيَها أَْمَسكََها َوإِنْ أَطْلَقََها  إِنََّما َمثَلُ َصاِحبِ الْقُْرآِن كََمثَلِ َصاِحبِ الْإِبِلِ الُْمَعقَّلَِة

 .ذََهَبْت
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا   7350 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــ ئاب ــۋايهت ـ دىن رى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،
قويۇلغـان تۆگىنىـڭ    چۈشهپقۇرئان ياد ئالغان كىشى خۇددى پۇتى «

 ،تۇرسـا  يـوقالپ داۋاملىـق  ) تۆگىسـىنى (ئهگهر ئـۇ   .ئوخشـايدۇ  ئىگىسىگه
   .»تاشلىۋەتسه، قېچىپ كېتىدۇ .جايىدا تۇرىۋېرىدۇ

   )5031 :بۇخارى(
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َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِئَْسَما ِلأََحـِدِهْم  ـ   7351
َوكَْيَت َبلْ ُهَو ُنسَِّي اْسَتذِْكُروا الْقُْرآنَ فَلَُهَو أََشدُّ َتفَصًِّيا ِمْن ُصُدورِ  َيقُولُ َنِسيُت آَيةَ كَْيَت
  .الرَِّجالِ ِمْن النََّعمِ بُِعقُِلَها

ــ 7351 ــۋايهت ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ دىن رى
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  قىلىنىدۇكى،

دېيىشــى  ، ـ  پــاالنى ئــايهتنى ئۇنتــۇپ قالــدىمـ    پــاالنى :بىرســىنىڭ«
قۇرئــاننى  شــۇڭا. لغانۇئــۇ ئۇنتۇلــدۇر ،ئهمهلىيهتــته !؟نېمىــدېگهن يامــان

ــۆگه        ــدىن ت ــڭ كۆڭلى ــۇ ئهرلهرنى ــۈنكى ئ ــۇرۇڭالر، چ ــۇپ ت ــق ئوق داۋاملى
   .»تۇرىدۇقېچىپ  ەكقاچقاندىنمۇ بهكر

  )790 :مۇسلىم(

َعْبِد اللَِّه قَالَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   َعْن َجابِرِ ْبنِـ   7352
 َوَنْحُن َنقَْرأُ الْقُْرآنَ َوِفيَنا الْأَْعَرابِيُّ َوالْأَْعَجِميُّ فَقَالَ اقَْرُءوا فَكُلƉ َحَسٌن َوَسـَيجِيُء أَقْـَوامٌ  

 .َعجَّلُوَنُه َولَا َيَتأَجَّلُوَنُهُيِقيُموَنُه كََما ُيقَاُم الِْقْدُح َيَت
ــ 7352 دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ

سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهر ،بىز قۇرئان ئوقۇۋاتقىنىمىزدا: رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئارىمىزدا ئهئرابىيالرمـۇ،   .ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنىڭ قېشىمىزغا چىقتى

  :مبهر ئهلهيهىسساالمپهيغه. ئهجهملهرمۇ بار ئىدى
كېيىــنچه  .ىڭالرنىــڭ قىرائىتــى ياخشــى ئىــكهن ھهمم !ئوقــۇڭالر«

رۇســلىغاندەك  ئــوقنىخــۇددى  قۇرئــاننىشــۇنداق بىــر قهۋم كېلىــدۇكى، 
ئهممــا ئۇنىڭــدىن قولغــا كېلىــدىغان . ئوقــۇپ كېتىــدۇراۋۇرۇس رۇســالپ 

   .①»مهنپهئهتنى دۇنيادىال ئالىدۇ، ئاخىرەت ساۋابىنى كۆزلىمهيدۇ
 )830 :هبۇ داۋۇدئ(

َعْن أَبِي الْأَْسَوِد قَالَ َبَعثَ أَُبو ُموَسى الْأَْشَعرِيُّ إِلَى قُرَّاِء أَْهـلِ الَْبْصـَرِة   ـ   7353
 فَاْتلُوُهفََدَخلَ َعلَْيِه ثَلَاثُ ِمائَِة َرُجلٍ قَْد قََرُءوا الْقُْرآنَ فَقَالَ أَْنُتْم ِخَياُر أَْهلِ الَْبْصَرِة َوقُرَّاُؤُهْم 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 740(ئهلبانى  ①
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أُ َولَا َيطُولَنَّ َعلَْيكُْم الْأََمُد فََتقُْسَو قُلُوُبكُْم كََما قََسْت قُلُوُب َمْن كَانَ قَْبلَكُْم َوإِنَّا كُنَّا َنقْـرَ 
 نَُسوَرةً كُنَّا ُنَشبُِّهَها ِفي الطُّولِ َوالشِّدَِّة بَِبَراَءةَ فَأُْنِسيُتَها غَْيَر أَنِّي قَْد َحِفظُْت ِمْنَها لَْو كَـا 

َنقْـَرأُ   ِلاْبنِ آَدَم َواِدَياِن ِمْن َمالٍ لَاْبَتَغى َواِدًيا ثَاِلثًا َولَا َيْملَأُ َجْوَف اْبنِ آَدَم إِلَّا التَُّراُب َوكُنَّا
يَن آَمُنوا ُسوَرةً كُنَّا ُنَشبُِّهَها بِإِْحَدى الُْمَسبَِّحاِت فَأُْنِسيُتَها غَْيَر أَنِّي َحِفظُْت ِمْنَها َيا أَيَُّها الَِّذ

 .ِلَم َتقُولُونَ َما لَا َتفَْعلُونَ فَُتكَْتُب َشَهاَدةً ِفي أَْعَناِقكُْم فَُتْسأَلُونَ َعْنَها َيْوَم الِْقَياَمِة
ــ 7353 ــۇ ئهســۋەد ـ ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهب ــداق رى ــۇ مۇســا : تىن مۇن ئهب
بهسرە قارىيلىرىنى چاقىرتقان ئىدى، ئۇنىڭ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهشئهرىي 

  :ئهبۇ مۇسا ئۇالرغا. قارىي كىردى 300زۇرىغا ۇھ
 .ســىلهر ســىلهر بهســرە ئاھالىســىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلــى، قــارىيلىرى ــــ 

ــۇڭا دىلىڭالر ــڭش ــدەكئىلگىرىكىلهر نى ــلىكى   نىڭكى ــداپ كهتمهس قارى
بىــز ئــۇزۇنلىقى ھهم  .ئۈچــۈن قۇرئــاننى تاشــالپ قويمــاي ئوقــۇپ تــۇرۇڭالر

ــڭ  ــت ئهھكاملىرىنىــــ ائهت سۈرىســــــىگه بهر هقــــــاتتىقلىقى جهھهتــــ
ــۇق شــئوخشى ــۈرىنى ئوقۇيتت ــر س ــيىن مهن  .ىدىغان بى ــۈرىنى  كې ــۇ س ئ

بىراق  ).تائاال ئۇ سۈرىنى مهنسۇخ قىلىۋەتتىهللا چۈنكى ا( ئۇنتۇپ كهتتىم
ــۇالرنى ئهســلىيهلهيمهن  ــادەم بالىســىنىڭ  ”: مهن ئۇنىڭــدىن مۇن ــاۋادا ئ ن

 .شـىنى خااليـدۇ  ۇئىككى جىلغىـدا لىـق مېلـى بولسـا، ئۈچىنچىسـى بول     
توپىغا توشـقاندىال ئانـدىن   ) قهبرىگه كىرىپ(ادەم بالىسىنىڭ قورسىقى ئ

ــدۇ ــلىنىدىغان     . “تويىـ ــلهن باشـ ــبىه بىـ ــۈرىنى تهسـ ــر سـ ــز يهنه بىـ بىـ
 .ئۇنىمــۇ ئۇنتــۇپ كهتــتىمكېــيىن  .سـۈرىلهرنىڭ بىــرىگه ئوخشــىتاتتۇق 

! ئى ئىيمان ئېيتقـانالر ”: مۇنۇالرنى ئهسلىيهلهيمهن لېكىن ئۇنىڭدىنمۇ
ــداق   ســىلهر نېمىشــقا ــدىغان ســۆزلهرنى قىلىســىلهر؟ ئۇن ئهمهل قىلماي

بــۇ ســۆز بويۇنلىرىڭالرغــا گۇۋاھلىــق ســۈپىتىدە يېزىلىــپ    ،قىلســاڭالر
   “سورالمامسىلهر؟ئۇنىڭدىن قىيامهت كۈنى  ،قېلىپ

  )1050 :مۇسلىم(

َسـلََّم َزيُِّنـوا   َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوـ   7354
 .الْقُْرآنَ بِأَْصَواِتكُْم
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ــ 7354 ــۋايهت    ـــ ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــب رەزىيهلالھــ ــى ئازىــ بهرا ئىبنــ
ــدۇكى،  ــبهرقىلىنى ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــاننى « :س قۇرئ

   .①دېگهن »بېزەڭالرئاۋازىڭالر بىلهن 
  )1468 :ئهبۇ داۋۇد(

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما أَِذنَ اللَُّه ِلَشْيٍء َما َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِـ   7355
  .أَِذنَ ِللنَّبِيِّ أَنْ َيَتَغنَّى بِالْقُْرآِن

ــۇ      7355 ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــ ئهب ــبهرـ ــهلاللالھۇ  پهيغهم س
تائــاال ھېچبىــر هللا ا« :ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلغــان 

تىـالۋەت قىلغىنىغـا   قۇرئان چىرايلىق ئاۋازدا  هيغهمبىرىنىڭنهرسىگه پ
   .»قۇالق سالغاندەك قۇالق سالمىغان

  )5024 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َما أَِذنَ اللَّـُه  ـ   7356
 .الصَّْوِت بِالْقُْرآِن َيْجَهُر بِِه ِلَشْيٍء َما أَِذنَ ِلَنبِيٍّ َحَسنِ

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئـۇ   ـ 7356
تائــاال ھېچبىــر  هللا ا«: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   

نهرســـىگه قۇرئـــاننى مۇڭلـــۇق ئـــاۋازدا ئوقۇغـــان پهيغهمبىـــرىگه قـــۇالق  
   .ىنى ئاڭلىغاندېگهنلىك »سالغاندەك قۇالق سالمايدۇ

  )7544 :بۇخارى(

  .يتغƖ بالقرآن ƶهر به: ـ ويف رواية 7357
ــ 7357 ــاۋازدا ئۈنلــۈك  «: يهنه بىــر رىــۋايهتته ـ قۇرئــاننى چىرايلىــق ئ

   .دەپ كهلگهن »تىالۋەت قىلغان پهيغهمبىرىنىڭ ئاۋازى
  )5023 :بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1303(ئهلبانى  ①
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ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّـ 7358
 .َيَتَغنَّ بِالْقُْرآِن َوَزاَد غَْيُرُه َيْجَهُر بِِه

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7358
قۇرئـاننى چىرايلىـق ئـاۋازدا    «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  

قۇرئاننى «: يهنه بىر رىۋايهتته. دېگهن» ىن ئهمهسئوقۇمىغان كىشى بىزد
   .گهنيىلدې »چىرايلىق ئاۋازدا ئۈنلۈك ئوقۇمىغان كىشى بىزدىن ئهمهس

  )7527 :بۇخارى(

اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواőا وإياكم وƩون : ـ عن حذيفة رفعه  7359
يع الغناء والنـوح ال  أهل العشق والفسق وأهل الكتابني وسيأź قوم يرجعون بالقرآن ترج

  .ƶاوز حناجرهم قلوŏم مفتونة وقلوب من يعجبه شأهنم
 قىلىنىـــدۇكى، رىـــۋايهتدىن ھـــۇزەيفه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ 7359
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

 قۇرئاننى ئهرەبلهرنىڭ تهلهپپۇزى ۋە ئاھاڭى بويىچه ئوقۇڭالر، ئهيـش «
 ــ  نىڭ، پاسىقالرنىڭ ۋە ئىككى كىتاب ئهھلىنىڭ ئاھـاڭ ئىشرەتچىلهر ـ

كېيىن شۇنداق بىـر قهۋم   .تهلهپپۇزى بىلهن ئوقۇشتىن ھهزەر ئهيلهڭالر
ئۇالرنىـڭ   .ئاھاڭىـدا ئوقۇيـدۇ   ۋە مـاتهم قۇرئـاننى ناخشـا    ئۇالر كېلىدۇكى،

ــدۇ    ــدىن ھالقىماي ــى كانىيى ــدۇ  (تىالۋىت ــىر قىلماي ــا تهس ــى دىلىغ  .)يهن
ــ رغــا مهســتانه بولغانالرنىــڭ دىللىــرى پىتــنه ئۇالرنىــڭ ۋە ئۇال پاســاتقا  ـ

   .①»ىدۇتول
  ) ؛ رەزىن7223: »ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ اْعَتكََف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد ـ   7360
قَالَ أَلَا إِنَّ كُلَّكُْم ُمَناجٍ َربَُّه فَلَا ُيْؤِذَينَّ َبْعُضكُْم فََسِمَعُهْم َيْجَهُرونَ بِالِْقَراَءِة فَكََشَف السِّْتَر َو

  .َبْعًضا َولَا َيْرفَْع َبْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِفي الِْقَراَءِة أَْو قَالَ ِفي الصَّلَاِة

                                                 
 .ـ دېگهن. بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىرى بار: ھهيسهمى ①
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ــۇ  – 7360 ــۇدىن  ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــهئىد رەزىيهلالھـ ــۋايهت   سـ ــداق رىـ مۇنـ
ــدۇ ــبهر :قىلىنىـ ــ پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــجىدته سـ ــهللهم مهسـ ى ۋەسـ

جامائهتنىـڭ قۇرئـاننى ئۈنلـۈك ئوقۇۋاتقـانلىقىنى      اتتى،ئېتىكاپتا ئولتۇر
  :پهردىنى قايرىپ مۇنداق دېدى ،ئاڭالپ
 .دۇرمۇناجــات قىلغۇچىــ گهدىقــقهت قىلىڭــالر، ھهر بىــرىڭالر رەبــبى«

 )يـاكى نامـازدا  ( بىرىڭالرغا ئازار بهرمهڭـالر، تىـالۋەت قىلغانـدا    ـ شۇڭا بىر
   .①»بىرىڭالردىن ئۈنلۈك ئوقۇماڭالر ـ بىر

  )1332 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َسِمَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلًا َيقَْرأُ ِفـي  ـ   7361
أُْنِسيُتَها ِمْن ُسوَرِة كَـذَا  ُسوَرٍة بِاللَّْيلِ فَقَالَ َيْرَحُمُه اللَُّه لَقَْد أَذْكََرنِي كَذَا َوكَذَا آَيةً كُْنُت 

 .َوكَذَا
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    7361
كېچىــدە قۇرئــان ئوقۇۋاتقــان ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر

  :ئاڭالپ بىرەيلهننىڭ ئاۋازىنى
ــداق       هللا ا« ــا مۇنـ ــۇ ماڭـ ــۇن، ئـ ــمهت قىلسـ ــا رەھـ ــداق ـ ئۇنىڭغـ مۇنـ

ــۈرىلهردىكى  مۇنــداق ئــايهتلهرنى  ـ مۇنــداق      )ئۇنتۇلــدۇرۇلغان اڭــام(س
   .دېدى» ئهسلىتىپ قويدى

  )5038 :بۇخارى(

 .أَْسقَطُْتُهنَّ ِمْن ُسوَرِة كَذَا َوكَذَا :ـ ويف رواية 7362

 پـــاالنى ســـۈرىدىن ئۇنتـــۇپ قالغـــان«: ــــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته 7362
   .يىلگهندې» ...ئايهتلهرنى

 )2655: بۇخارى(

                                                 
 .ھىه، ـ دېگهنسه): 1183(ئهلبانى  ①
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ْن قََتاَدةَ قَالَ ُسِئلَ أََنٌس كَْيَف كَاَنْت ِقَراَءةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعـ   7363
َيُمـدُّ  فَقَالَ كَاَنْت َمدا ثُمَّ قََرأَ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َيُمدُّ بِبِْسمِ اللَِّه َوَيُمدُّ بِـالرَّْحَمنِ وَ 

 .بِالرَِّحيمِ
ئهنهس رەزىيهلالھـۇ   :دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   قهتادە – 7363

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قانـداق قىـرائهت    پهيغهمبهر دىنئهنهۇ
  : ئۇ سورالغانىدى،قىلىدىغانلىقى 

 نـى »ھىيمەھمانىررەبىسمىلالھىرر«: ېدى ۋەدـ   سوزۇپ ئوقۇيتتى،ــ 
ئــايرىم ـ ئــايرىم   ، گه بۆلــۈپ “ئهررەھىــم”؛ “ئهررەھمــان”؛ “بىســمىلالھ”

   .سوزۇپ ئوقۇپ بهردى
 )5046 :بۇخارى(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّها ذَكََرْت أَْو كَِلَمةً غَْيَرَها ِقَراَءةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   7364
الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َمِلِك َيْومِ الـدِّينِ   َوَسلََّم بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني

  .ُيقَطُِّع ِقَراَءَتُه آَيةً آَيةً
ــ 7364 ــا   ـ ــبهرئۇممــۇ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنه ســهلاللالھۇ  پهيغهم

بهردى  ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىرائهت قىلىش ئۇسۇلىنى بايـان قىلىـپ  
ــان ا ﴿: ۋە ــهپقهتلىك ۋە مېهرىبـ ــايىتى شـ ــله هللاناھـ ــمى بىـ ــڭ ئىسـ ن نىـ

. ا خاسـتۇر قـ هللاجىمى ھهمدۇ سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگـارى ا  .باشاليمهن
ــدۇر هللا ا ــهپقهتلىك ۋە مېهرىبانــ ــايىتى شــ ــڭ  .ناھــ ــامهت كۈنىنىــ قىيــ

ــايهت ئوقــۇپ كۆرســىتىپ      ﴾ئىگىســىدۇر ــايهتمۇ ـ ئ ــايهتلهرنى ئ دېــگهن ئ
   .①قويدى

  )4001: ئهبۇ داۋۇد(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يوم فَْتحِ َرُسولَ اللَِّه  رأيت: َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ قَالَـ   7365
 َمكَّةَ على َناقَِتِه َيقَْرأُ ُسوَرةَ الْفَْتحِ قال فَقََرأَ بن ُمَغفَّلٍ َوَرجََّع فقال ُمَعاوَِيةُ لَْولَا الناس لَأََخذُْت

  .َعلَْيِه َوَسلََّملَكُْم بِذَِلَك الذي ذَكََرُه بن ُمَغفَّلٍ عن النƑ َصلَّى اللَُّه 
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 3379(ئهلبانى  ①
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ــاۋىيه ئىبنــى قۇررە  7365 ــ مۇئ ــۋايهت   ـ ــداق دېگهنلىكــى رى نىــڭ مۇن
 ىـه مهكـكه فهت : ففهل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇهابدۇلالھ ئىبنى مۇغئ: قىلىنىدۇ

تۆگىسـى   ڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى پهيغهمبهر ،قىلىنغان كۈنى
نىــدىم، ـ   ئوقۇغــانلىقىنى كۆرگه سۈرىســىنى فهتىــهئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ 

ــدى ۋە ــه دېـ ــىنى  فهتىـ ــۇدى سۈرىسـ ــۈك ئوقـ ــىلهرنىڭ . ئۈنلـ ئهگهر كىشـ
مهنمـۇ فهتىـه   ئهتراپىمغا توپلىشىۋېلىشىدىن ئهنسىرىمهيدىغان بولسام، 

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر ففهل هئابـدۇلالھ ئىبنـى مـۇغ   سۈرىسىنى خـۇددى  
) ئۈنلـۈك (دىن رىـۋايهت قىلىـپ ئوقـۇپ بهرگىنىـدەك     ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  . هرگهن بوالتتىمئوقۇپ ب
  )794 :مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اقَْرأْ َعلَيَّ قُلُْت آقَْرأُ ـ   7366
ةَ النَِّساِء َحتَّـى  َعلَْيَك َوَعلَْيَك أُْنزِلَ قَالَ فَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ أَْسَمَعُه ِمْن غَْيرِي فَقََرأُْت َعلَْيِه ُسوَر

َبلَْغُت فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤلَاِء َشهِيًدا قَالَ أَْمِسْك فَـإِذَا  
 .َعْيَناُه َتذْرِفَاِن
ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ  7366 ۇدىن مۇنــداق ـ

  :ماڭالاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سه پهيغهمبهر: رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :مهندېدى،  ـ! قىرائهت قىلىپ بهرگىن )ماڭا(ــ 
 ــ ! ؟ئوقـۇپ بېرەمـدىم   سـاڭا چۈشۈرۈلگهن تۇرسـا، مهن   ساڭاقۇرئان ــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم، 
شـۇنىڭ  . دېـدى  ، ـ  مهن باشـقىالردىن ئاڭالشـنى ياخشـى كـۆرىمهن    ـــ  
بىــز ھهر بىــر ئــۈممهتتىن بىــر ﴿ :پمهن نىســا سۈرىســىنى ئوقــۇ ،بىــلهن

يهنـــى (ســـېنى بۇالرغـــا !) ئـــى مـــۇھهممهد(گـــۇۋاھچىنى كهلتـــۈرگهن ۋە 
ــا   ــىزالرغا ۋە گۇناھكارالرغـ ــدىكى ئىمانسـ ــڭ ئىچىـ ــۇۋاھچى ) ئۈممىتىـ گـ

ــداق بولىــدۇ؟     ①﴾قىلىــپ كهلتــۈرگهن چېغىمىــزدا ئۇالرنىــڭ ھــالى قان
  :دېگهن يهرگه كهلگهندە

                                                 
 .ـ ئايهت 41سۈرە نىسا،  ①
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ـــ  ــاــ ــ! توختـ ــدى ــ ــام. دېـ ــاالمنىڭ  ، پهيغهقارىسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ مـ
   .تۆكۈلىۋېتىپتۇ تارامالپ ياش كۆزلىرىدىن

  )4582 :بۇخارى(

   .بكر إذا قرأ القرآن كثري البكاء وأب كان :عن عائشةـ  7367
ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ  ـــ 7367

   .بهكمۇ كۆپ يىغاليتتىقۇرئان ئوقۇغاندا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بهكرى 
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

عند قـراءة   يغشى عليه وال يصعقما كان أحد من السلف : ـ عن أمساء  7368
 .كانوا يبكون ويقشعرون، Ż تلني جلودهم وقلوŏم لذكر اهللا القرآن، وإمنا
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهســما رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن  ـــ 7368

ــرىكى ــرلهردىن ھېچئىلگىـ ــان ئ  بىـ ــى قۇرئـ ــدا ھكىشـ ــىدىن ووقۇغانـ شـ
ــى ــۇالر. كهتمهيتت ــدىن     ئ ــهتتى، ئان ــرەپ كېتىش ــىپ تىت پهقهت يىغلىش

  . تاپاتتى مئۇالرنىڭ بهدەنلىرى ۋە دىللىرى يۇمشاپ ئارا
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

كُْم ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قََرأَ ِمْن أَيب ـ عن  7369
ذَِلَك َوالتِّنيِ َوالزَّْيُتوِن فَاْنَتَهى إِلَى آِخرَِها أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني فَلَْيقُلْ َبلَى َوأََنا َعلَى 

نْ ُيْحيِـَي  ِمْن الشَّاِهِديَن َوَمْن قََرأَ لَا أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمِة فَاْنَتَهى إِلَى أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَ
بِاللَّـِه   الَْمْوَتى فَلَْيقُلْ َبلَى َوَمْن قََرأَ َوالُْمْرَسلَاِت فََبلَغَ فَبِأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ فَلَْيقُلْ آَمنَّا

ِخي أََتظُنُّ أَنِّي لَـْم  قَالَ إِْسَمِعيلُ ذََهْبُت أُِعيُد َعلَى الرَُّجلِ الْأَْعَرابِيِّ َوأَْنظُُر لََعلَُّه فَقَالَ َيا اْبَن أَ
 .أَْحفَظُْه لَقَْد َحَجْجُت ِستَِّني َحجَّةً َما ِمْنَها َحجَّةٌ إِلَّا َوأََنا أَْعرُِف الَْبِعَري الَِّذي َحَجْجُت َعلَْيِه

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7369
  :ق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداپهيغهمبهر 

دېـگهن   ﴾ئهنجۈر بىـلهن ۋە زەيتـۇن بىـلهن قهسـهمكى    ﴿ :قايسىڭالر«
ــدىكى   ــۇپ ئاخىرىـ ــۈرىنى ئوقـ ــۇچى   هللا ا﴿: سـ ــۈم قىلغـ ــل ھۆكـ ئهڭ ئادىـ

شـــۇنداق، مهن شـــۇنداقلىقىغا : دېـــگهن ئـــايهتكه يهتكهنـــدە ﴾ئهمهســـمۇ؟
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 ﴾قىيامهت كۈنى بىلهن قهسـهمكى ﴿: دېسۇن، كىمكىـ گۇۋاھچىدۇرمهن،  
يهنـى يۇقىرىقىـدەك ئىشـالرنى    (ئـۇ  ﴿: ئاخىرىدىكى دېگهن سۈرىنى ئوقۇپ

ــادىر ئهمهســمۇ؟  ) هللاقىاللىغــان ا ــۈكلهرنى تىرىلدۈرۈشــكه ق ــگهن  ﴾ئۆل دې
ئـارقىمۇ ئارقـا چىققـۇچى    ﴿ :كىمكى. دېسۇنـ شۇنداق،   :كه كهلگهندەئايهت

: دېـگهن سـۈرىنى ئوقـۇپ ئاخىرىـدا     ﴾شامالالر بىـلهن قهسـهمكى  ) لهرزان(
دېـگهن   ﴾؟باشقا قايسـى سـۆزگه ئىشـىنىدۇ   ) هقۇرئانغا ئىشهنمىس(ئۇالر ﴿

) راۋىــيالردىن( .»!ندېســۇئېيتتــۇق، ـ   قــا ئىمــان هللا :كه كهلگهنــدەئــايهت
 نىـڭ ھهدىسنى رىۋايهت قىلغان ئهئرابى ۇمهن ب :ئىسمائىل مۇنداق دەيدۇ

ىســنى ئۇنىڭغــا قايتــا ئوقــۇپ دھه خاتالىشــىپ قېلىشــىدىن ئهنســىرەپ،
  :بېرىۋېدىم، ئۇ ماڭا

سهن مېنى ھهدىسنى ئهسته تۇتالمـاي قالـدىمىكىن    !ئى جىيهنىمــ 
ــهن ــانمهن  60مهن  ؟دەپ ئويالۋاتامسـ ــتىم ھهج قىلغـ ــ  .قېـ ــۇ جهريانـ دا بـ

ھـازىرمۇ بىـر ـ بىـرلهپ ئېنىـق تونۇيـااليمهن، ـ        منى ىلىرىمىـنگهن تـۆگ  
   .①دېدى

  )887: ئهبۇ داۋۇد(

ِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا قََرأَ َسبِّْح اْسَم َربَِّك َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـ   7370
  .الْأَْعلَى قَالَ ُسْبَحانَ َربَِّي الْأَْعلَى

ــ 7370 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
ھهممىـدىن  ﴿ :سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر  ،قىلىنىدۇكى

دېــگهن  ②﴾د قىلغىــنئۈســتۈن پهرۋەردىگارىڭنىــڭ نــامىنى پــاك ئېتىقــا 
   .③دەيتتى »ھهممىدىن ئۈستۈن پهرۋەردىگارىم پاكتۇر«: هتنى ئوقۇسائاي

  )883 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 188(ئهلبانى  ①
 .ئايهت - 1سۈرە ئهئال،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 785(ئهلبانى  ③
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قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قَاَم أََحُدكُْم : قالُهَرْيَرةَ  أَيب ـ عن  7371
 .ِلَسانِِه فَلَْم َيْدرِ َما َيقُولُ فَلَْيْضطَجِْعِمْن اللَّْيلِ فَاْسَتْعَجَم الْقُْرآنُ َعلَى 

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7371
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ــدىن      « ــدە ئورنى ــرىم كېچى ــۇپ يې ــاقچى بول ــان ئوقۇم ــى قۇرئ كىمك
   .»اي قالسا ياتسۇنقوالشم )قاقۇرئان ئوقۇش(ئاغزى  تۇرغاندا،

 )787 :مۇسلىم(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ كَانَ ِفي قَْومٍ َوُهْم َيقْـَرُءونَ  ـ   7372
َتقْـَرأُ  الْقُْرآنَ فَذََهَب ِلَحاَجِتِه ثُمَّ َرَجَع َوُهَو َيقَْرأُ الْقُْرآنَ فَقَالَ لَُه َرُجلٌ َيا أَِمَري الُْمـْؤِمنَِني أَ 

 .الْقُْرآنَ َولَْسَت َعلَى ُوُضوٍء فَقَالَ لَُه ُعَمُر َمْن أَفَْتاَك بَِهذَا أَُمَسْيِلَمةُ
ئـۆمهر  : ن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   مۇھهممهد ئىبنى سـىرى  ـ 7372

بىر توپ جامائهت بىلهن بىلـله قۇرئـان   ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
كىردى ۋە قايتىپ قۇرئـان ئوقۇشـنى    هتكه چىقىپھاجئوقۇۋېتىپ، ئارىدا 

  :بىرەيلهن. داۋامالشتۇردى
سـاڭ  تاھارەتسـىز تـۇرۇپ قۇرئـان ئوقۇ    !ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىـرى ــ 

  :دەپ سورىۋىدى، ئۆمهرـ ؟ قانداق بولىدۇ
   .دېدىـ ساڭا بۇنداق پهتىۋا بهردى، مۇسهيلىمهمۇ؟ ــ كىم 

  )469 :مالىك(

للَِّه الَْبَجِليِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ُجْنَدبِ ْبنِ َعْبِد اـ   7373
 .اقَْرُءوا الْقُْرآنَ َما ائَْتلَفَْت َعلَْيِه قُلُوُبكُْم فَإِذَا اْخَتلَفُْتْم ِفيِه فَقُوُموا

دىن جهلىــي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇهب ئىبنــى ئابــدۇلالھ بەجۇنــد ـــ 7373
ھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   پهيغهمبهر سهلاللال ،رىۋايهت قىلىنىدۇكى

  :دېگهن
قۇرئـان   قۇرئاننى چۈشىنىشته ئىختىالپقا چۈشمىگهن ۋاقـتىڭالردا «
قوپــۇپ  قــا چۈشــۈپ قالســاڭالر،ئىختىالپئهگهر . شــنى داۋام قىلىڭــالرئوقۇ

   .»كېتىڭالر) تارقىلىپ(
  )2667 :مۇسلىم(
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الَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ِفي كَْم أَقَْرأُ الْقُْرآنَ قَـالَ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَـ   7374
اْخِتْمُه ِفي َشْهرٍ قُلُْت إِنِّي أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك قَالَ اْخِتْمُه ِفي ِعْشرِيَن قُلُْت إِنِّـي أُِطيـُق   

ِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك قَالَ اْخِتْمُه ِفي أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك قَالَ اْخِتْمُه ِفي َخْمَسةَ َعَشَر قُلُْت إِنِّي أُ
َعْشرٍ قُلُْت إِنِّي أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك قَالَ اْخِتْمُه ِفي َخْمسٍ قُلُْت إِنِّي أُِطيُق أَفَْضلَ ِمْن ذَِلَك 

 .قَالَ فََما َرخََّص ِلي
دىن مۇنداق رىـۋايهت  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7374
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مهن: قىلىنىدۇ

ـ بولىـدۇ؟    تاماملىسـام قۇرئاننى قانچه كۈنـدە بىـر   ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :غانىدىمدەپ سورى

  :دېدى، مهن ـ! ئايدا بىر تاماملىغىن ــ
  :دېسهمـ ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئوقۇشقا بهرداشلىق بېرەلهيمهن، ــ 
  :دېدى، مهن ، ـىنكۈندە بىر تاماملىغ 20ــ 
  :دېسهمـ ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئوقۇشقا بهرداشلىق بېرەلهيمهن، ــ 
  :دېدى، مهن ، ـكۈندە بىر تاماملىغىن 15ــ 
  :ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئوقۇشقا بهرداشلىق بېرەلهيمهن، دېسهمــ 
  :دېدى، مهن ، ـكۈندە بىر تاماملىغىن 10ــ 
  :دېسهمـ ن، ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئوقۇشقا بهرداشلىق بېرەلهيمهــ 
  :دېدى، مهن ، ـبهش كۈندە بىر تاماملىغىنــ 

ـــ  ـــ ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ ئوقۇشــقا بهرداشــلىق بېــرەلهيمهن،      ـ . دىمدې
لېكىن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىڭـدىن ئـاز كۈنـدە       

   .①تامامالشقا رۇخسهت بهرمىدى
  )2946 :تىرمىزى(

كل َسْبعٍ وال َتزِْد على ذلك فـإن ِلَزْوجِـَك   قال فَاقَْرأُْه يف : ـ ويف رواية  7375
َعلَْيَك َحقŕا َوِلَزْورَِك َعلَْيَك َحقŕا َوِلَجَسِدَك َعلَْيَك َحقŕا قال فََشدَّْدُت فَُشدَِّد َعلَيَّ قال وقال 

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 567(ئهلبانى  ①
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 Ƒيل الن  Ƒإِنََّك لَا َتْدرِي لََعلََّك َيطُولُ بَِك ُعْمٌر قال فَِصْرُت إىل الذي قال يل الـن  
 .فلما كَبِْرُت َوِدْدُت أَنِّي كنت قَبِلُْت ُرْخَصةَ َنبِيِّ اللَِّه 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    :مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7375
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ھهر يهتــته كۈنــدە بىــر تامــاملىغىن، ئۇنىڭــدىن ئــارتۇق  ،ئۇنــداقتاــــ 
ــا ــۈنكى ســېنىڭ   .ئوقۇم ــڭ،  ،ئايالىڭنىــڭ دەڭئۈســتىچ مېهمانلىرىڭنى

مهن ۋاقىتنــى تېخىمــۇ ئازايتىــپ  .دېــدى، ـ   جىســمىڭنىڭمۇ ھهققــى بــار
ــېكىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم قهتئىــي    بېرىشــنى تهلهپ قىلــدىم، ل

  :ئۇنىمىدى ۋە
ــ بهلكىم ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشۈڭ مۇمكىن، شۇنداق بولغان تهقـدىردە  

ــداق قىســقا مــۇددەت ئىچىــدە تامــامالپ بول   ــاننى مۇن ۇشــقا كۈچــۈڭ قۇرئ
ــدۇ، ـ      ــمهي قالىـ ــدى يهتـ ــاالم   .دېـ ــبهر ئهلهيهىسسـ دەرۋەقه، مهن پهيغهمـ

ــۇزۇن ئۆمــۈر كــۆردۈم ۋە قېرىغــان ۋاقتىمــدا   پهيغهمــبهر ”: ئېيتقانــدەك ئ
ــاالم  ــا (ئهلهيهىسس ــى ۋاقىتت ــۇل  ) ئهين ــۇددەتنى قوب ــلهپ بهرگهن م بهلگى
   .دەپ كهتتىم “قىلغان بولسامچۇ

  )1159 :مۇسلىم(

 .أَقَلَّ من ثَلَاٍثقال لَا َيفْقَُه من قََرأَُه يف  :ـ ويف رواية 7376
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  ه كېلىشـــىچه،ــــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتت 7376

قۇرئاننى ئـۈچ كۈنـدىن قىسـقا ۋاقىتتـا تاماملىغـان      «: ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .①دېگهن» ئۇنىڭدىن ھېچنېمه چۈشهنمهيدۇ ،كىشى

  )1390 :ئهبۇ داۋۇد(

ُن ُحذَْيفَةَ َسأَلُْت أَْصَحاَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  أَْوُس ْبـ عن   7377
كَْيَف ُيَحزُِّبونَ الْقُْرآنَ قَالُوا ثَلَاثٌ َوَخْمٌس َوَسْبٌع َوِتْسٌع َوإِْحَدى َعْشَرةَ َوثَلَـاثَ َعْشـَرةَ   

  .َوِحْزُب الُْمفَصَّلِ َوْحَدُه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1239(ئهلبانى  ①
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ىيهلالھۇ ئهنهۇئهۋس ئىبنى ھۇزەيفه رەز ـ 7377
  :ساھابىلهردىنمهن : قىلىنىدۇ

  :، ئۇالرسورىغانىدىمدەپ ـ ؟ ھىزبالرغا قانداق بۆلهتتىڭالرقۇرئاننى ــ 
كېيىنكى بهش سۈرىنى  ئۇندىن ،ھىزبباشتىكى ئۈچ سۈرىنى بىر ــ 

ئۇنىڭـدىن  ، ھىـزب نى بىـر  ه سـۈرى كېيىنكى يهتـت ئۇنىڭدىن  بىر ھىزب،
بىـر   سـۈرىنى  11كېيىنكـى  ئۇنىڭدىن ، ھىزبنى بىر ىققۇزكېيىنكى تو

، ئاخىرىـدىكى قىسـقا   ھىـزب بىـر   سـۈرىنى  13ئۇندىن كېيىنكى  ھىزب،
بىـــر ھىـــزب قىلىـــپ ) قـــاف سۈرىســـىدىن ئـــاخىرىغىچه(ســـۈرىلهرنى 

   .①بۆلهتتۇق، ـ دەپ جاۋاب بهردى
 )1393 :ئهبۇ داۋۇد(

ُع ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ فَقَالَ ِلي ِفي كَْم َتقْـَرأُ  َعْن اْبنِ الَْهاِد قَالَ َسأَلَنِي َناِفـ   7378
ْيِه َوَسلََّم الْقُْرآنَ فَقُلُْت َما أَُحزُِّبُه فَقَالَ ِلي َناِفٌع لَا َتقُلْ َما أَُحزُِّبُه فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

 .أَنَُّه ذَكََرُه َعْن الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَقَالَ قََرأُْت ُجْزًءا ِمْن الْقُْرآِن قَالَ َحسْبُت 
ــ 7378 ــۇ ئهنهۇ   ـ ــاد رەزىيهلالھ ــى ھ ــى   ئىبن ــداق دېگهنلىك ــڭ مۇن نى

  :نافىئ ئىبنى جۇبهير ئىبنى مۇتئىم مهندىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ
دەپ سـورىغان ئىـدى،   ـ قۇرئـاننى قـانچه كـۈنگه بۆلـۈپ ئوقۇيسـهن؟       ــ 
  :مهن

  :ئۇ. دېدىمـ  ،لمهيمهنــ مهن قۇرئاننى ھىزبلهرگه بۆ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهرچـــۈنكى،  .دېمىگىـــن ـــــ ئۇنـــداق

چه بـۇ  مهنـ  .ىـدى، ـ دېـدى   دېگهن »قۇرئاندىن بىر پـارە ئوقـۇدۇم  «: ۋەسهللهم
   .②دىن رىۋايهت قىلغانئبهۇنافىئ مۇغىرە ئىبنى ش ھهدىسنى

 )1392: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ئىپ، ـ دېگهنزە): 297(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1241(ئهلبانى  ②
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قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َناَم  ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيقُولُ ـ عن  7379
ـ  َرأَُه َعْن ِحْزبِِه أَْو َعْن َشْيٍء ِمْنُه فَقََرأَُه ِفيَما َبْيَن َصلَاِة الْفَْجرِ َوَصلَاِة الظُّْهرِ كُِتَب لَُه كَأَنََّما قَ

  . ِمْن اللَّْيلِ
 .صالة الظهر فقرأه حني تزول الشمس إىل: ولفȘ اƫوطأ

دىن رىـــۋايهت ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ 7379
  :گهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

ــ « ــى قۇرئان ــدىغان   دىنكىمك ــدىلىك ئوقۇي ــىنى كۈن ــاكى ۋەزىپىس ي
ئۇنىڭ بىـر قىسـمىنى ئوقۇيالمـاي ئـۇخالپ قالغـان بولسـا، ئـۇنى بامـدات         

ــامىزى بىــ  ــۇددى    ېلهن پن ــۇنى خ ــا، ئ ــدا ئوقۇۋالس ــامىزى ئارىلىقى شــىن ن
   .»ساۋاب يېزىلىدۇكېچىدە ئوقۇغاندەكال 

  )747 :مۇسلىم(

تارتىـپ   هنگهنـدىن ئـۇنى كـۈن تىكل  «: كهلگهن رىۋايهتته دە»همۇۋەتت«
   .دېگهن» غىچه ئوقۇۋالساشىن نامىزىېپ

  )471 :مالىك(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْجَوَد النَّـاسِ   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُـ   7380
َوكَانَ أَْجَوُد َما َيكُونُ ِفي َرَمَضانَ ِحَني َيلْقَاُه جِْبرِيلُ َوكَانَ َيلْقَاُه ِفي كُلِّ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضانَ 

 .لََّم أَْجَوُد بِالَْخْيرِ ِمْن الرِّيحِ الُْمْرَسلَِةفَُيَدارُِسُه الْقُْرآنَ فَلََرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  7380 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
ئىنسـانالرنىڭ ئهڭ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : قىلىنىدۇ

 ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن   رامىزانـدا جىبرىئىـل   ،بولۇپمـۇ . سېخىسى ئىدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  . مۇ سېخى بولۇپ كېتهتتىتېخى كۆرۈشكهندە،

بىـلهن  ئهلهيهىسسـاالم  ل ئىـ جىبرىرامىزان ئېيىنىـڭ ھهر كېچىسـىدە   
 پهيغهمـبهر  ،جهزمهنكـى شۇنىسـى  . قۇرئـان ئوقۇشـاتتى  ئـۆز ئـارا    كۆرۈشۈپ،

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ياخشىلىق قىلىشتا سالقىن شامالدىنمۇ 
   .سېخى ئىدى

  )6 :بۇخارى(
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ِلأَنَّ جِْبرِيلَ كَانَ َيلْقَاُه ِفي كُلِّ لَْيلٍَة ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ َحتَّـى   :ـ ويف رواية  7381
 .َيْنَسِلǸَ َيْعرُِض َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقُْرآنَ

چــۈنكى جىبرىئىــل : يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق كهلــگهن  – 7381
كېلهتتى ۋە پهيغهمـبهر  ھهر كېچىسى نىڭ رامىزان ئېيىم ئهلهيهىسساال

  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه قۇرئان ئوقۇتۇپ تىڭشايتتى
  )4997 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ َيْعرُِض َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الْقُْرآنَ ـ   7382
َعَرَض َعلَْيِه َمرََّتْينِ ِفي الَْعامِ الَِّذي قُبَِض ِفيِه َوكَانَ َيْعَتِكُف كُلَّ َعامٍ َعْشـًرا  كُلَّ َعامٍ َمرَّةً فَ

 .فَاْعَتكََف ِعْشرِيَن ِفي الَْعام الَِّذي قُبَِض ِفيِه
ــۇ  7382 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبهر  جىبرىئىـل  : قىلىنىدۇ

. ئوقۇتـــۇپ تىڭشـــايتتىبىـــر قېـــتىم قۇرئـــان  ۋەســـهللهمگه ھهر يىلـــى
ۋاپـــات بولىـــدىغان يىلـــى ئىككـــى قېـــتىم پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم 

ــۇتتى ــبهر ئهلهيهىسســاالم  . ئوق ــىپهيغهم ــون  ھهر يىل ــا ئ كــۈن  ئېتىكاپت
   .كۈن ئولتۇردى 20ۋاپات بولىدىغان يىلى . ئولتۇراتتى

  )4998 :بۇخارى(

إِنََّما َنَزلَ أَوَّلَ َما َنَزلَ ِمْنُه ُسوَرةٌ  :َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َرِضَي اللَُّه َعْنَها  ـ عن  7383
ـ  َراُم ِمْن الُْمفَصَّلِ ِفيَها ِذكُْر الَْجنَِّة َوالنَّارِ َحتَّى إِذَا ثَاَب النَّاُس إِلَى الْإِْسلَامِ َنَزلَ الَْحلَالُ َوالَْح

ـ  َولَْو ا َنَزلَ أَوَّلَ َشْيٍء لَا َتْشَرُبوا الَْخْمَر لَقَالُوا لَا َنَدُع الَْخْمَر أََبًدا َولَْو َنَزلَ لَا َتْزُنوا لَقَالُوا لَ
 .مطوال .َنَدُع الزَِّنا أََبًدا
انىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنه   7383
سۈرىلهردىن بىـرى نازىـل   ) سقاقى(ئهڭ دەسلهپته مۇفهسسهل  :قىلىنىدۇ

 ،كېـيىن  .زىكرى قىلىنغـان  ۇنىڭدا جهننهت بىلهن دوزاخبولغان بولۇپ، ئ
ــالمغا كىر ــىلهر ئىسـ ــلىغانكىشـ ــكه باشـ ــدا ىشـ ــاالل ،چاغـ ــ ھـ ــارام  ــ ھـ

ھـــاراق ”: ئهگهر دەســـلهپتىال. ھهققىـــدىكى ســـۈرىلهر نازىـــل بولـــدى   
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بولسـا، ئـۇالر    نازىـل بولغـان   لهردېـگهن ئـايهت   “ئىچمهڭالر، زىنا قىلمـاڭالر 
  . ېگهن بوالتتىدـ  ھهرگىز تاشلىمايمىز، ، زىنانىھاراقنى :چوقۇم

  )4993 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْعـرُِف فَْصـلَ   ـ   7384
 .الرَِّحيمِ السُّوَرِة َحتَّى َتَنزَّلَ َعلَْيِه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ

ــ 7384 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
تــــاكى ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم  پهيغهمــــبهرقىلىنىــــدۇكى، 

ــمىلالھىرر” ــا قهدەر   “ھىمەھمانىررەبىسـ ــل بولغانغـ ــۈرىلهرنىنازىـ ڭ سـ
   .①بىلمهيتتى پاسىلىنى

 )788 :ئهبۇ داۋۇد(

ِلٍك َوقََتاَدةُ َوثَابُِت ْبُن ُعَماَرةَ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه قَالَ الشَّْعبِيُّ َوأَُبو َماـ   7385
  .َوَسلََّم لَْم َيكُْتْب بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َحتَّى َنَزلَْت ُسوَرةُ النَّْملِ

دە ۋە ســـابىت ئىبنـــى ئۇمـــارە اتـــهشـــهئبى، ئهبـــۇ مالىـــك، ق ــــ 7385
تاكى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر : ېگهنقاتارلىقالر مۇنداق د

) ســــــۈرىلهرنىڭ بېشــــــىغا(نهمــــــل سۈرىســــــى نازىــــــل بــــــولغىچه  
   .②نى يازمىغان“ھىمەھمانىررەبىسمىلالھىرر”

 )786 :ئهبۇ داۋۇد(

ْنزِلَْت آَيةُ عن الَْبَراِء أَنَّ آِخَر ُسوَرٍة أُْنزِلَْت َتامَّةً ُسوَرةُ التَّْوَبِة َوأَنَّ آِخَر آَيٍة أُـ   7386
 .الْكَلَالَِة

ــۇ  بهرا – 7386 ــۇ ئهنهـ ــگهنرەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــل : مۇنـ ــۇق نازىـ تولـ
ئهڭ ئاخىرىــدا نازىــل ســۈرە تهۋبه سۈرىســىدۇر،  قىقىلىنغــان ئهڭ ئــاخىر

   .③الله ئايىتىدۇرهئايهت ك قىلىنغان
  )1618 :مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 707(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 169(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 175سۈرە نىسا،  ③
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َبةَ قَالَ قَالَ ِلي اْبُن َعبَّاسٍ َتْعلَـُم َوقَـالَ   َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتـ   7387
َهاُرونُ َتْدرِي آِخَر ُسوَرٍة َنَزلَْت ِمْن الْقُْرآِن َنَزلَْت َجِميًعا قُلُْت َنَعْم إِذَا َجاَء َنْصـُر اللَّـِه   

 .َوالْفَْتُح قَالَ َصَدقَْت
ــۇتبه    7387 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــدۇلالھ ئىبنــى ئاب ــ ئۇبهي ــداق ـ دىن مۇن

  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مهندىن: ايهت قىلىنىدۇرىۋ
ـــ  ــ ــ ــدىن ئهڭ ئاخىرىـ ــل  داقۇرئانـ ــان نازىـ ــۈربولغـ ــى ىنىڭسـ  قايسـ

  :ەپ سورىدى، مهنـ دبىلهمسهن؟  ئىكهنلىكىنى
  :دېسهم، ئۇ ، ـسۈرىسى ــ نهسىر
   .دېدىـ ئېيتتىڭ، ــ توغرا 

  )3024 :مۇسلىم(

 .َعْمرٍو قال آِخُر ُسوَرٍة أُْنزِلَْت الَْماِئَدةُ عن عبد اللَِّه بنـ  7388
ــ 7388 ــۇ ئهنهۇما  ــ ــدۇلالھ ئىبنـــى ئهمـــر رەزىيهلالھـ ئهڭ : نىـــڭئابـ

دۇر، ـ دېگهنلىكى رىـۋايهت   نازىل قىلىنغان سۈرە مائىدە سۈرىسى دائاخىرى
   .①قىلىنغان

 )3063: تىرمىزى(

الَ آِخُر آَيٍة َنَزلَْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَـ   7389
 .َعلَْيِه َوَسلََّم آَيةُ الرَِّبا

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر : ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا   ـ 7389
، نازىل بولغان ئايهت جازانه ئايىتىـدۇر  ىدائهلهيهى ۋەسهللهمگه ئهڭ ئاخىر

  . ـ دېگهن
 )4544 :بۇخارى(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 589(ئهلبانى  ①
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قۇرئاننىڭ  ،هسسهل سۈرىلهرف، مۇپهرقلهر تىكىهتقىرائ
  تهرتىۋى ۋە توپلىنىشى

ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َيقُولُ َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيمِ ْبنِ ِحـَزامٍ َيقْـَرأُ    ـ عن  7390
ِلِقَراَءِتِه فَإِذَا ُهَو َيقْـَرأُ  ُسوَرةَ الْفُْرقَاِن ِفي َحَياِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتَمْعُت 

اِة َعلَى ُحُروٍف كَِثَريٍة لَْم ُيقْرِئْنِيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَِكْدُت أَُساوُِرُه ِفي الصَّلَ
وَرةَ الَِّتي َسِمْعُتَك َتقْـَرأُ قَـالَ   فََتَصبَّْرُت َحتَّى َسلََّم فَلَبَّْبُتُه بِرَِداِئِه فَقُلُْت َمْن أَقَْرأََك َهِذِه السُّ

ْيـِه  أَقَْرأَنِيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت كَذَْبَت فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَ 
إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َوَسلََّم قَْد أَقَْرأَنِيَها َعلَى غَْيرِ َما قََرأَْت فَاْنطَلَقُْت بِِه أَقُوُدُه

َوَسلََّم فَقُلُْت إِنِّي َسِمْعُت َهذَا َيقَْرأُ بُِسوَرِة الْفُْرقَاِن َعلَى ُحُروٍف لَْم ُتقْرِئْنِيَها فَقَالَ َرُسـولُ  
ْيِه الِْقَراَءةَ الَِّتي َسِمْعُتُه َيقْـَرأُ فَقَـالَ   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرِسلُْه اقَْرأْ َيا ِهَشاُم فَقََرأَ َعلَ

الَِّتـي  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَذَِلَك أُْنزِلَْت ثُمَّ قَالَ اقَْرأْ َيا ُعَمُر فَقََرأُْت الِْقَراَءةَ 
كَذَِلَك أُْنزِلَْت إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ أُْنزِلَ َعلَى َسْبَعِة  أَقَْرأَنِي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  .أَْحُرٍف فَاقَْرُءوا َما َتَيسََّر ِمْنُه
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7390
ــدۇ ــڭ    :قىلىنى ــى ھهكىمنى ــام ئىبن ــبهر  ھىش ــاننى پهيغهم ــۈرە فۇرق  س

ــهللهم   ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇغىنىنى    س ــهكىلدە ئوق ــۆگهتمىگهن ش ئ
ناماز ئاخىرالشقۇچه سهۋر قىاللماي، ياقىسىغا ئېسـىلغىلى تـاس    ئاڭالپ،
  :نامازدىن كېيىن، دەرھال پېشىدىن تۇتۇپ. قالدىم

  :، ئۇـ دەپ سورىدىم؟ ــ ساڭا بۇنداق ئوقۇشنى كىم ئۆگهتتى
ـ ،  گهتكهنۆسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـ    پهيغهمـبهر  ۇنى ماڭا ــ ب

  :دېدى، مهن
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پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ماڭـا بـۇنى باشـقىچه      يالغان ئېيتتىڭ، ــ 
 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭئۇنى سۆرىگهن پېتى  ئۆگهتكهن، ـ دېدىم ۋە 

  :بېرىپقېشىغا ئېلىپ 
ـــ  ــڭبۇـ ــۇرە ف نى ــاننى ۇس ــهن رق ــا س ــدىن ماڭ ــپ قويغىنىڭ  ئۆگىتى

ــدىم،   ــاڭالپ قال ــانلىقىنى ئ ــقىچىرەك ئوقۇۋاتق ــدىم  باش ــ دې ــبهر  .ـ پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئاندىن ھىشامغا. ـ دېدى! ئۇنى قويۇۋەتــ 
ھىشـام بايىقىـدەك   . قېنـى ئوقـۇپ بـاققىنه، ـ دېـدى     ! ـــ ئهي ھىشـام  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىرائهت قىلىپ بهرگهنىدى،
سـهن ئوقـۇپ   ئهمـدى   !ئـى ئـۆمهر  . سۈرە مۇشۇنداق چۈشـۈرۈلگهن ــ بۇ 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ماڭـا ئـۆگهتكىنى     مهن . دېـدى  ، ـ بـاققىن 

  :بويىچه ئوقۇغانىدىم
قۇرئان يهتته خىل قىـرائهت بىـلهن    .بۇ سۈرە مۇشۇنداقمۇ چۈشكهنــ 

   .دېدى ، ـسىلهرگه ئاسان بولغىنىنى ئوقۇڭالر. چۈشۈرۈلدى
  )4992 :بۇخارى(

ِد فََدَخلَ َرُجلٌ ُيَصلِّي فَقََرأَ ِقَراَءةً َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ كُْنُت ِفي الَْمْسجِـ   7391
ا َجِميًعا أَْنكَْرُتَها َعلَْيِه ثُمَّ َدَخلَ آَخُر فَقََرأَ ِقَراَءةً ِسَوى قََراَءِة َصاِحبِِه فَلَمَّا قََضْيَنا الصَّلَاةَ َدَخلَْن

ذَا قََرأَ ِقَراَءةً أَْنكَْرُتَها َعلَْيِه َوَدَخلَ آَخـُر  َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت إِنَّ َه
 َصلَّى فَقََرأَ ِسَوى ِقَراَءِة َصاِحبِِه فَأََمَرُهَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََرآ فََحسََّن النَّبِيُّ

ْن التَّكِْذيبِ َولَا إِذْ كُْنُت ِفي الَْجاِهِليَِّة فَلَمَّا َرأَى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشأَْنُهَما فََسقَطَ ِفي َنفِْسي ِم
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما قَْد غَِشَينِي َضَرَب ِفي َصْدرِي فَِفْضُت َعَرقًا َوكَأَنََّمـا  

أُْرِسلَ إِلَيَّ أَنْ اقَْرأْ الْقُْرآنَ َعلَى َحْرٍف فََرَدْدُت أَْنظُُر إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فََرقًا فَقَالَ ِلي َيا أَُبيُّ 
َعلَى أُمَِّتـي   إِلَْيِه أَنْ َهوِّنْ َعلَى أُمَِّتي فََردَّ إِلَيَّ الثَّانَِيةَ اقَْرأُْه َعلَى َحْرفَْينِ فََرَدْدُت إِلَْيِه أَنْ َهوِّنْ

ِة أَْحُرٍف فَلََك بِكُلِّ َردٍَّة َرَدْدُتكََها َمْسأَلَةٌ َتْسأَلُنِيَها فَقُلُْت اللَُّهمَّ فََردَّ إِلَيَّ الثَّاِلثَةَ اقَْرأُْه َعلَى َسْبَع
ى إِْبـَراِهيُم  اغِْفْر ِلأُمَِّتي اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلأُمَِّتي َوأَخَّْرُت الثَّاِلثَةَ ِلَيْومٍ َيْرغَُب إِلَيَّ الَْخلُْق كُلُُّهْم َحتَّ

 .ِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْي
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 7391
مهن پهقهتــال ئــاڭالپ  ،كىرىــپ ەيلهنبىــر مهســجىدته ئىــدىم،: قىلىنىــدۇ

يهنه ئۇنىڭـدىن كېـيىن    .باقمىغان قىرائهتته قۇرئـان ئوقۇشـقا باشـلىدى   
 .ردىئۇمـۇ باشـقا بىـر خىـل قىـرائهتته ئوقـۇغىلى تـۇ        ،بىر ئـادەم كىرىـپ  

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمبهرھهممهيلهن بىرلىكته كېيىن،  نامازدىن
  :ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغا كىردۇق، مهن

ئۇنىڭـدىن  . ماۋۇ كىشى مهن ئـاڭالپ باقمىغـان قىـرائهتته ئوقـۇدى    ــ 
. ېـدىم د كېـيىن مـاۋۇ ئـادەم كىرىـپ، يهنه باشـقىچه قىـرائهتته ئوقـۇدى، ـ        

ۋەســـهللهم ئـــۇالرنى ئوقـــۇپ بېقىشـــقا ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر
پهيغهمـبهر   .ئوقـۇدى مهسجىدته ئوقۇغان قىرائىتى بىـلهن  ئۇالر  .بۇيرىدى

بــۇ ئهھــۋالنى  .قىـرائىتىگه ياخشــى باھـا بهردى  ئۇالرنىــڭ  ئهلهيهىسسـاالم 
ــ  ــۆرۈپ كۆڭلۈمـ ــش   ە دكـ ــار قىلىـ ــاالمنى ئىنكـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

گه جـــاھىلىيهت بـــۇ ۋەسۋەســـه كۆڭلـــۈم. ۋەسۋەســـىلىرى پهيـــدا بولـــدى
ــدىمۇ كېلىــپ باقمىغانىــدى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مېنىــڭ  . دەۋرى

مهن ، ئۇرغانىـدى مهيـدەمگه بىرنـى    روھىي ھالىتىمنى سېزىپ قېلىـپ، 
نــى كۆرگهنــدەك ۋەھىــمه ئىچىــدە قــارا تهرگه      ئهززە ۋەجهللههللا خــۇددى ا

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭا مۇنداق دېدى .چۆمۈلۈپ كهتتىم
: مهن ىئىــل ماڭــا بىــر خىــل قىــرائهت بىــلهن كهلگهنىــدى،ــــ جىبر

ئىككىنچـى   .ئۇنى قايتۇرۇۋەتتىمدەپ “ ئۈممىتىمگه ئاسانلىق بهرگىن”
ئـۈممىتىمگه  ”: قېتىم ئىككى خىـل قىـرائهت بىـلهن كهلگهنىـدى، يهنه    

جىبرىئىــل ئــۈچىنچى . دەپ ئــۇنى قــايتۇرۇۋەتتىم“ !ئاســانلىق بهرگىــن
ــا ا   ــپ ماڭ ــتىم كېلى ــ هللاقې ــلهن    ” :ڭتائاالنى ــرائهت بى ــل قى ــته خى يهت

ــاڭا جىبرىئىلنــــى  .ئوقــــۇغىن ــقا، مهن ســ ھهر قېــــتىم  ئۇنــــدىن باشــ
ئىجــابهت  تىلىگىــن، كهبىــر تىــلمهنــدىن  بــاراۋىرىگه منىــڭقايتۇرغىنى
ــمهن ــۈزدى  “قىلى ــى يهتك ــلهن،  . دېگهنلىكىن ــۇنىڭ بى ــى ا”: مهنش  !هللائ
مهغپىــرەت  نىئــۈممىتىم !هللائــى ا .مهغپىــرەت قىلغىــن نىئــۈممىتىم

ئىبـــــراھىم ئـــــۈچىنچى تىلىكىمنـــــى  .دەپ تىلىـــــدىم“ !غىـــــنقىل
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 مهندىن شاپائهت تىلهيـدىغان تارتىپ پۈتۈن خااليىق ئهلهيهىسساالمدىن 
  . كۈنگه ساقالپ قويدۇم

 )820 :مۇسلىم(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِعْنَد أََضاِة َبنِـي  ـ   7392
ى َحـْرٍف  ِغفَارٍ قَالَ فَأََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام فَقَالَ إِنَّ اللََّه َيأُْمُرَك أَنْ َتقَْرأَ أُمَُّتَك الْقُْرآنَ َعلَ
إِنَّ اللََّه َيأُْمُرَك  فَقَالَ أَْسأَلُ اللََّه ُمَعافَاَتُه َوَمْغِفَرَتُه َوإِنَّ أُمَِّتي لَا ُتِطيُق ذَِلَك ثُمَّ أََتاُه الثَّانَِيةَ فَقَالَ

ُتِطيُق ذَِلَك  أَنْ َتقَْرأَ أُمَُّتَك الْقُْرآنَ َعلَى َحْرفَْينِ فَقَالَ أَْسأَلُ اللََّه ُمَعافَاَتُه َوَمْغِفَرَتُه َوإِنَّ أُمَِّتي لَا
ْرآنَ َعلَى ثَلَاثَِة أَْحُرٍف فَقَالَ أَْسأَلُ اللََّه ثُمَّ َجاَءُه الثَّاِلثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللََّه َيأُْمُرَك أَنْ َتقَْرأَ أُمَُّتَك الْقُ

نْ َتقَْرأَ أُمَُّتَك ُمَعافَاَتُه َوَمْغِفَرَتُه َوإِنَّ أُمَِّتي لَا ُتِطيُق ذَِلَك ثُمَّ َجاَءُه الرَّابَِعةَ فَقَالَ إِنَّ اللََّه َيأُْمُرَك أَ
 .قََرُءوا َعلَْيِه فَقَْد أََصاُبوا الْقُْرآنَ َعلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف فَأَيَُّما َحْرٍف

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   7392
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بهنـــى غىفـــار  پهيغهمـــبهر: قىلىنىـــدۇ

  :ساسلىقىدا ئىدى، جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم كېلىپ ئۇنىڭغا
ـــ  تته ئوقــۇپ ســېنى ئــۈممىتىڭگه قۇرئــاننى بىــر خىــل قىــرائه هللا اـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېگهنىدىـ ، ىدىبېرىشىڭنى بۇير
ـــ  ــىنى     هللا اـ ــرەت قىلىش ــىنى ۋە مهغپى ــاالمهت قىلىش ــڭ س تائاالنى

جىبرىئىـل  . دېـدى ، ـ  ئـۈممىتىم بۇنىڭغـا تـاقهت قىاللمايـدۇ     .تىلهيـمهن 
  :ئىككىنچى قېتىم كېلىپ

وقـۇپ  سېنى ئۈممىتىڭگه قۇرئاننى ئىككـى خىـل قىـرائهتته ئ   هللا اــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. دېگهنىدى ـ ،ىدىبۇير شكهبېرى

ـــ  ــىنى     هللا اـ ــرەت قىلىش ــىنى ۋە مهغپى ــاالمهت قىلىش ــڭ س تائاالنى
جىبرىئىـل  . دېـدى  ، ـ ئـۈممىتىم بۇنىڭغـا تـاقهت قىاللمايـدۇ     .تىلهيـمهن 

  : ئۈچىنچى قېتىم كېلىپ ئهلهيهىسساالم
ـــ  ىــرائهتته ئوقــۇپ ســېنى ئــۈممىتىڭگه قۇرئــاننى ئــۈچ خىــل ق هللا اـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. دېگهنىدىـ  ،كه بۇيرىدىبېرىش
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ـــ  ــىنى     هللا اـ ــرەت قىلىش ــىنى ۋە مهغپى ــاالمهت قىلىش ــڭ س تائاالنى
جىبرىئىـل  . دېـدى  ، ـ تاقهت قىاللمايدۇ ىمۇئۈممىتىم بۇنىڭغ .تىلهيمهن

  :تۆتىنچى قېتىم كېلىپئهلهيهىسساالم 
ى يهتـته خىـل قىـرائهتته ئوقـۇپ     سـېنى ئـۈممىتىڭگه قۇرئـانن   هللا اــ 
تـوغرا ئوقۇغـان    ،ئۇالر قايسـى خىـل قىـرائهتته ئوقۇسـا     .كه بۇيرىدىبېرىش

   .دېدىـ ۋېرىدۇ، ىبول
  )821 :مۇسلىم(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أَُبيُّ إِنِّي أُقْرِئُْت ـ   7393
فَِقيلَ ِلي َعلَى َحْرٍف أَْو َحْرفَْينِ فَقَالَ الَْملَُك الَِّذي َمِعي قُلْ َعلَى َحْرفَْينِ قُلُْت َعلَى  الْقُْرآنَ

اثٍَة َحْرفَْينِ فَِقيلَ ِلي َعلَى َحْرفَْينِ أَْو ثَلَاثٍَة فَقَالَ الَْملَُك الَِّذي َمِعي قُلْ َعلَى ثَلَاثٍَة قُلُْت َعلَى ثَلَ
ْبَعةَ أَْحُرٍف ثُمَّ قَالَ لَْيَس ِمْنَها إِلَّا َشاٍف كَاٍف إِنْ قُلَْت َسِميًعا َعِليًمـا َعزِيـًزا   َحتَّى َبلَغَ َس

 .َحِكيًما َما لَْم َتْخِتْم آَيةَ َعذَابٍ بَِرْحَمٍة أَْو آَيةَ َرْحَمٍة بَِعذَابٍ
ــۇ   7393 ــۇ ئهنهـ ــى كهئـــب رەزىيهلالھـ ــۇبهي ئىبنـ ــ ئـ ــۋايهت ــ دىن رىـ

ئۇنىڭغـا مۇنـداق    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهرپهيغهم قىلىنىدۇكى،
  :دېگهن
بىـر خىـل قىرائهتمـۇ،    : ئانـدىن . ماڭا قۇرئـان ئوقۇتۇلـدى   !ئى ئۇبهي«

ئىككـى  ”: تۇرغان پهرىشـته  ئىككى خىلمۇ؟ ـ دەپ سورالغانىدى، يېنىمدا 
. دېـدىم “ ئىككـى خىـل قىـرائهت   ”: دېـدى، مهن “ !خىل قىـرائهت دېگىـن  

دەپ سـورالغانىدى،  “ ئۈچ خىلمۇ؟ ،خىل قىرائهتمۇئىككى ”: مهندىن يهنه
ئـۈچ  ”: دېـدى، مهن “ !ئۈچ خىل قىـرائهت دېگىـن  ”: پهرىشته يېنىمدىكى

ــرائهت  ــل قى ــدىم“ خى ــپ  .دې ــۇنداق قىلى ــل    ،ش ــته خى ــالوگ يهت ــۇ دىئ ب
ــرائهتكىچه داۋامالشــتى  ــلهن، رەھــمهت    .قى ــايىتىنى رەھــمهت بى ــازاب ئ ئ

ــاڭ  ــلهن ئاخىرالشتۇرمىسـ ــازاب بىـ ــايىتىنى ئـ ــته خىـــل  ئـ ــۇ يهتـ ال، مۇشـ
ئ ســـهمى :مهســـىلهن. قىرائهتنىـــڭ قايسىســـىدا ئوقۇســـاڭ بولىۋېرىـــدۇ

 ، ھهكىــــيم)ھهممىنــــى بىلىــــپ تۇرغــــۇچى(يم ، ئهلىــــ)ئــــاڭلىغۇچى(
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ــلهر  )غالىـــب(، ئهزىـــز )ھۆكۈمرانلىـــق قىلغـــۇچى( ــارلىق كهلىمىـ قاتـ
   .①»ئالمىشىپ كهتسىمۇ، كۇپايه قىلىدۇ

 )1477 :ئهبۇ داۋۇد(

َبلََغنِي أَنَّ ِتلَْك السَّْبَعةَ الْأَْحُرَف إِنََّما ِهَي ِفي الْأَْمرِ الَِّذي  :َهابٍِشابن َعْن ـ   7394
  .َيكُونُ َواِحًدا لَا َيْخَتِلُف ِفي َحلَالٍ َولَا َحَرامٍ

ئاشـۇ يهتـته    ئاڭلىشـىمچه، : مۇنـداق دېـگهن   ئىبنـى شـىهاب   ـ 7394
نى ھـاالل دۇ، بىر خىل مهزمۇنـدىكى سـۆزلهردە جـائىز بولىـ    خىل قىرائهت 

   .بولمايدۇ ، ھارامنى ھاالل قىلىپ قويىدىغان سۆزلهردە جائىزھارام
 )819 :مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت َرُجلًا قََرأَ آَيةً َوَسِمْعُت النَّبِيَّ ـ   7395
ُت بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْخَبْرُتُه فََعَرفُْت ِفي َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ ِخلَافََها فَجِئْ

  .َوْجهِِه الْكََراِهَيةَ َوقَالَ ِكلَاكَُما ُمْحِسٌن َولَا َتْخَتِلفُوا فَإِنَّ َمْن كَانَ قَْبلَكُْم اْخَتلَفُوا فََهلَكُوا
دىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ   7395

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــر ئادەمنىــڭ  : رى ــهلاللالھۇ  بى ــبهر س ــاننى پهيغهم قۇرئ
ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قىرائىتىـــدىن باشـــقا بىـــر خىـــل قىـــرائهتته 

ئۇنىڭ قولىـدىن تۇتـۇپ پهيغهمـبهر     پ قالدىم ـ دە، ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭال
ــپ    ــىغا ئېلىـ ــاالمنىڭ قېشـ ــاردىمئهلهيهىسسـ ــبهر   .بـ ــېكىن پهيغهمـ لـ

. سسـاالمنىڭ بــۇ ئىشــتىن نــارازى بولغــانلىقىنى ھــېس قىلــدىم ئهلهيهى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئىككىمىــز . ـــ دېــدى ! ــــ قېنــى ئىككىلىڭــالر ئوقــۇپ بــېقىڭالر    
  :ئوقۇغاندىن كېيىن

ـــ  ئىخـــتىالپ  )قۇرئـــان توغرىســـىدا. (اھهر ئىككىڭالرنىـــڭ تـــوغرــ
ھـاالك   چـۈن غـانلىقى ئۈ ئىخـتىالپ قىل  بۇرۇنقىالرسىلهردىن  .قىلماڭالر

   .دېدى ، ـبولۇپ كهتكهن
  )3476 :بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1310(ئهلبانى  ①
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ ُعَمُر أَُبيٌّ أَقَْرُؤَنا َوإِنَّا لََنَدُع ِمْن لََحنِ أَُبيٍّ َوأَُبـيٌّ  ـ   7396
ِلَشْيٍء قَالَ اللَُّه َتَعالَى َمـا   َيقُولُ أََخذُْتُه ِمْن ِفي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَا أَْتُركُُه

 .َنْنَسǸْ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنِسَها َنأِْت بَِخْيرٍ ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها
ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما رىۋايهت قىلىدۇكى، ئۆمهر  7396

ــ    قۇرئــاننى ئهڭ ياخشــى   ائــارىمىزد: گهنرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دې
ــارى ئۇب  ــدىغان ق ــدۇرئوقۇي ــايهتلهر توغرىســىدا ئۇبهينىــڭ   . هي ــز بهزى ئ بى

مهن بـۇنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ”: ئـۇ چـۈنكى  . قىرائىتىنى تۇتمـايمىز 
ئۇنىڭــدىن ئاڭلىغــان . ئاڭلىغانىــدىممۇشــۇنداق ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن 

ــمهن  ــى تهرك ئهتمهي ــدۇدە “ھېچنېمىن ــالبۇكى، . پ تۇرىۋالى ــاال هللاھ : تائ
، ئورنىغا لدىن قالدۇرساق ياكى ئۇنتۇلدۇرساققانداقال بىر ئايهتنى ئهمه﴿

  . دېگهن ①﴾تېخىمۇ ياخشىسىنى كهلتۈرىمىز
 )5005 :بۇخارى(

َعْن َعلْقََمةَ قَالَ كُنَّا بِِحْمَص فَقََرأَ اْبُن َمْسُعوٍد ُسوَرةَ ُيوُسَف فَقَالَ َرُجلٌ ـ    7397
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْحَسْنَت َوَوَجَد ِمْنُه َما َهكَذَا أُْنزِلَْت قَالَ قََرأُْت َعلَى َرُسولِ اللَّه َص

  .رِيَح الَْخْمرِ فَقَالَ أََتْجَمُع أَنْ ُتكَذَِّب بِِكَتابِ اللَِّه َوَتْشَرَب الَْخْمَر فََضَرَبُه الَْحدَّ
بىـــز ھىمـــس : دىـــن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇئهلقهمه – 7397

ىبنــى مهســئۇد ســۈرە يۇســۇفنى ئوقىغــان ئابــدۇلالھ ئ. شــهھرىدە ئىــدۇق
  :بىر ئادەم. ئىدى

  :ئابدۇلالھ. دېدىـ ۇنداق نازىل بولمىغان، ببۇ سۈرە ــ 
ۇپ قـ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه مۇشۇنداق ئو پهيغهمبهرمهن ــ 
ئابـدۇلالھ  ئانـدىن   .، ـ دېـدى  دېـگهن ئىـدى   »ياخشى ئوقـۇدۇڭ « :، ئۇبهرسهم

  :ۋاتقانلىقىنى سېزىپ قېلىپقى كېلىىئۇنىڭدىن ھاراق پۇر
چـاپالپ  نىـڭ كىتابىغـا يالغـان    هللاھهم ھـاراق ئىچىـپ ھهم   سهن ــ 
بهلگىلىـمه بـويىچه ئۇنىڭغـا دەررە     ـ دېـدى ۋە ؟   دۈڭجىنايهت ئۆتكۈزقوش 

   .جازاسى بهردى
 )5001 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 106سۈرە بهقهرە،  ①
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ِلـِك َيـْومِ   َماَوأََبا َبكْرٍ َوُعَمَر كَاُنوا يقرؤون  عن الزُّْهرِيِّ أَنَّ النƑ ـ   7398
  .الدِّينِ

ــ 7398 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   ـ ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهرزۇھرىــدىن رى
مـالىكى  ﴿: الرمائهلهيهى ۋەسهللهم، ئهبۇ بهكرى ۋە ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

   .①دەپ ئوقۇيتتى ﴾يهۋمۇددىين
  )2928 :ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ ـ   7399
 .اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَبنِي إِْسَراِئيلَ اْدُخلُوا الَْباَب ُسجًَّدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ ُتْغفَْر لَكُْم َخطَاَياكُْم

ــ 7399 ــۋايهت     ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرىي رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ئهبـ
  :لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئه پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

ــرائىلغا  هللا ا« ــى ئىس ــاال بهن ــۇقهددەس(﴿: تائ ــىدىن ) بهيتۇلم دەرۋازىس
گۇنــاھلىرىمىزنى ) پهرۋەردىگــارىمىز(ســهجدە قىلغــان ھالــدا كىــرىڭالر،  

   .③»دېگهن ②﴾نىدۇكهچۈرگىن دەڭالر، گۇناھىڭالر مهغفىرەت قىلى
  )4006 :ئهبۇ داۋۇد(

ُخْدرِيِّ قَالَ ذَكََر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن أَبِي َسِعيٍد الْـ   7400
 .َصاِحَب الصُّورِ فَقَالَ َعْن َيِمينِِه جِْبَراِئلُ َوَعْن َيَسارِِه ِميكَاِئلُ

ــۋايهت      7400 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرىي رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــ
م سـۇر چـالغۇچى   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله   پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، 
ل، سـول تهرىپىـدە   ئىئۇنىڭ ئوڭ تهرىپىدە جىبرى« :پتىلىھهققىدە توخ
   .④گهندې »مىكائىل بار

  )3999 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 563(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 58سۈرە بهقهرە،  ②
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3384(ئهلبانى  ③
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 863(ئهلبانى  ④
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َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ َواتَِّخذُوا ِمْن ـ   7401
 .َصلŕىَمقَامِ إِْبَراِهيَم ُم
ــ 7401 ــدۇكى،    ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ
ـ     125ســـۈرە بهقهرەنىـــڭ  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهر
يهنــى ( دەپ ﴾مهقــامى ئىبراھىمنــى نامازگــاھ قىلىڭــالر   ﴿: ئــايىتىنى

ــهكلىدە ئهمهس   ــان ش ــۆتكهن زام ــهكلىدە   ئ ــل ش ــۇيرۇق پېئى ــى ب  )، بهلك
   .①ئوقۇغان

 )3969 :ۇدئهبۇ داۋ(

َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ غَْيـُر أُوِلـي    ـ عن  7402
 .الضََّررِ

ــ 7402 ــۋايهت     ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىت رەزىيهلالھـ ــى سـ ــد ئىبنـ زەيـ
غهيـــرۇ ﴿: ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهرقىلىنىـــدۇكى، 

   .③دەپ ئوقۇغان) ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا( ②﴾ئۇلىززەرەر
  )3975 :ئهبۇ داۋۇد(

أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ أَنَّ الـنَّفَْس بِـالنَّفْسِ   ـ   7403
  .َوالَْعْيُن بِالَْعْينِ
ــ 7403 ــۋ   ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ايهت ئهنهس ئىبنـ

سۈرە مائىـدەنىڭ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، 
دەپ  ﴾ئهننهننهفســه بىننهفســى ۋەلئهينــۇ بىلئهينــى ﴿: ـ ئــايىتىنى   45

   .④ئوقۇغان) نى پىش ھالىتىدە“ۋەلئهينۇ”(
  )2929 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3358(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 95سۈرە نىسا،  ②
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3364(ئهلبانى  ③
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 564(ئهلبانى  ④
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  .َوَسلََّم قََرأَ َهلْ َتْسَتِطيُع َربََّك َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ  7404
مۇئـــاز ئىبنـــى جهبهل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      ــــ 7404

سۈرە مائىـدەنىڭ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 
نىـڭ ئورنىغـا   “ي”(دەپ  ﴾كههھهل تهسـتهتىيئۇ رەبـب  ﴿: ـ ئايىتىنى  112

   .①ئوقۇغان) نى“ت”
 )2930 :تىرمىزى(

 .قَالَ أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْتفَْرُحواـ  7405
ـ   58سـۈرە يۇنۇسـنىڭ    ـ ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7405
ــايىتىنى ــزهف﴿ :ئـ ــۇەلىكه فهلتهفرابىـ ــلهن  “ت”(دەپ  ﴾ھـ ــى بىـ ) ھهرپـ

   .②ئوقۇغان
  )3980 :ئهبۇ داۋۇد(

  . َمْجَراَها َوَمْرَساَهااللَِّه أَنَُّه كان يقول  ـ عن عبد 7406
 41سۈرە ھۇدنىڭ  ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7406
 “مهرسـا ”دېمهي،  “مۇرسا”يهنى (دەپ  ﴾اھامهجراھا ۋەمهرس﴿: ـ ئايىتىنى

   .③ئوقۇغان) دەپ
  )8682 :»ئهلكهبىر«(

ُء بِْنُت َيزِيَد الْأَْنَصارِيَِّة أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن أُمِّ َسلََمةَ َوِهَي أَْسَماـ   7407
  .َوَسلََّم كَانَ َيقَْرُؤَها إِنَُّه َعِملَ غَْيَر َصاِلحٍ

ئۇممۇ سهلهمه ئهسـما بىنتـى يهزىـد ئهنسـارىييه رەزىيهلالھـۇ       ـ 7407
ۋەسهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيهى  پهيغهمبهرئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

يهنـى  ( ﴾سـالىه  ەيـر هئىننهھـۇ ئهمىـله غ  ﴿: ـ ئايىتىنى  46سۈرە ھۇدنىڭ 

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 565(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3367(ئهلبانى  ②
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 11597(ھهيسهمى  ③
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) “ئهمىـله ”ئهمهس، بهلكى ئۆتكهن زامـان پېئىلـى شـهكلىدە     “ئهمهلۇن”
   .①ئوقۇغاندەپ 

  )2931 :تىرمىزى(

  . ا ُعلِّْمَناَهاَعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ َهْيَت لََك قَالَ َوإِنََّما َنقَْرُؤَها كََمـ  7408
سۈرە يۇسـۇفنىڭ   ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7408

ــايىتىنى     23 ــته لهكه﴿: ـ ئـ ــان ۋەدەپ ئوقۇ ﴾ھهيـ ــداق  : غـ ــزگه قانـ بىـ
   .ئۆگىتىلگهن بولسا، شۇنداق ئوقۇيمىز، ـ دېگهن

  )4692 :بۇخارى(

 .وَيْسَخُرونََبل َعجِْبُت ـ وعنِ ابنِ َمْسُعوٍد  7409
ــۇ     7409 ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــى مهس ــدۇلالھ ئىبن ــ يهنه ئاب ــۈرە  ـ س

يهنـــى ( ﴾رۇنهبهل ئهجىبتـــۇ ۋە يهســـخ﴿: ـ ئـــايىتىنى    12ســـاففاتنىڭ 
   .دەپ ئوقۇغان) “ئهجىبتۇ”ئهجىبته دېمهي، ”

  )4692 :بۇخارى(

ِهئُْت لََك َيْعنِي َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد أَنَُّه قََرأَ َهْيَت لََك فَقَالَ َشِقيٌق إِنَّا َنقَْرُؤَها ـ   7410
  .فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد أَقَْرُؤَها كََما ُعلِّْمُت أََحبُّ إِلَيَّ

ــ 7410 ــۇ ئهنهۇ  ــ ــۈرە ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـ ــا سـ مـ
دى، شـهقىيق  غانىـ دەپ ئوقۇ ﴾ھهيـته لهكه ﴿ :ـ ئـايىتىنى   23يۇسۇفنىڭ 
  :بۇنى ئاڭالپ

  :دى، ئابدۇلالھدېـ دەپ ئوقۇيمىز،  ﴾تۇ لهكههيھ﴿ :بىزــ 
ــ مهن قانـداق ئـۆگهنگهن بولسـام، شـۇنداق ئوقۇشـنى يـاقتۇرىمهن، ـ        

   .②دېدى
 )4004 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2336/1(ئهلبانى  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 3382(ئهلبانى  ②
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َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قََرأَ قَْد َبلَْغَت ِمـْن  ـ   7411
  .لَُدنِّي ُعذًْرا ُمثَقَّلَةً

ــ 7411 ــ ــ ــۋايهت   ئـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى كهئـــب رەزىيهلالھـ ۇبهي ئىبنـ
كهھـف سۈرىسـى    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

 ەپد ﴾اد بهلهغته مىن لهدۇننىـي ئـۇزر  هق﴿: ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمىنى  76
   .①ئوقۇغان) تهشدىد بىلهن(

 )2933 :تىرمىزى(

  .بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ ِفي َعْينٍ َحِمئٍَةَعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَّ النَّـ  7412
ــۋايهت     7412 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى كهئـــب رەزىيهلالھـ ــۇبهي ئىبنـ ــ ئـ ــ

كهھـف سۈرىسـى    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 
يهنـى  ( ﴾ئهيـنىن ھهمىـئهتىن   ىفـ ﴿: ـ ئايهتنىڭ يهنه بىر قىسـمىنى   76
   .②ئوقۇغاندەپ ) “ھهمىئهتىن”همهس، ئ “ھامىيهتىن”

 )2934 :تىرمىزى(

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ َوَتَرى النَّـاَس  ـ   7413
  .ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى

ــ 7413 ــران ئىبنـــى ھۇســـ  ــ ــۋايهت  هئىمـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ين رەزىيهلالھـ
ـ   2سـۈرە ھهجنىـڭ    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهرقىلىدۇكى، 
 “اسـهكهر ”يهنـى  ( ﴾رااكۇھۇم بىسـ ارا ۋەمـ اسـه سـۇك  اننەۋە تهر﴿: ئايىتىنى
   .③دەپ ئوقۇغان) “رااسۇك”ئهمهس، 

  )2941 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 566(ئهلبانى  ①
 .تېكىستى سهھىه، ـ دېگهن): 2337(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2344(ئهلبانى  ③
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َصلَّى اللَُّه َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َنَزلَ الَْوْحُي َعلَى َرُسولِ اللَِّه  ـ عن  7414
 .َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََرأَ َعلَْيَنا ُسوَرةٌ أَْنَزلَْناَها َوفََرْضَناَها

: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن    ـ 7414
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ۋەھىـي نازىـل بولغـان ئىـدى،     پهيغهمبهر 

يهنــى ( دەپ ئوقــۇپ بهردى ①﴾اھــازنەۋە فهر اھــاتۇن ئهنزەلنەرۇســ﴿: بىــزگه
   .②)ھهرپىنى تهشدىدسىز ئوقۇدى“ ەر”دېگهن سۆزدىكى “ اھازنەفهر”

 )4008 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها كَاَنْت َتقَْرأُ إِذْ َتِلقُوَنُه بِأَلِْسَنِتكُْم َوَتقُولُ الَْولُْق ـ   7415
 .الْكَِذُب

ــ 7415 ــ ـ ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، مــۇلهيكه ۇئىبنــى ئهب  ئائىشــهدىن رى
ــا  ــۇ ئهنهـ ــىنهتىكۇم ﴿ :رەزىيهلالھـ ــۇ بىئهلسـ ــز تهلىقۇنهھـ ــى ( ③﴾ئىـ يهنـ

دېگهن “ ۋەلق” :دەپ ئوقۇيتتى ۋە )“تهلىقۇنهھۇ”ئهمهس،  “ۋنهھۇهتهلهقق”
  . دەيتتىـ  ،كېلىدۇ سۆز يالغان دېگهن مهنىدە

 )4144 :بۇخارى(

يِّ قَالَ قََرأُْت َعلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر اللَُّه الَّـِذي  َعْن َعِطيَّةَ ْبنِ َسْعٍد الَْعْوِفـ   7416
َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف فَقَالَ ِمْن ُضْعٍف قََرأُْتَها َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كََمـا   

  .قََرأَْتَها َعلَيَّ فَأََخذَ َعلَيَّ كََما أََخذُْت َعلَْيَك
ــ 7416 ــئه ـ ــهئد ئ يتىي ــى س ــداق دېگهنلىكــى  فىيهۋه ئىبن نىــڭ مۇن

سـۈرە   غـا مائابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   : رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :ـ ئايىتىنى 34رۇمنىڭ 

  :دەپ ئوقۇپ بهرسهم، ئۇ ﴾ئفىنەم مىن زۇكهلهقهخ﴿ــ 

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە نۇر،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3385(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 15سۈرە نۇر،  ③
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پهيغهمــــبهر مهن  .﴾زۇئفىــــن﴿ئهمهس، توغرىســــى  ﴾زەئفىــــن﴿ــــــ 
لهمگه سـهن ئوقۇغانـدەك ئوقـۇپ بهرسـهم، مهن     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهل 

   .①ىدى، ـ دېدىتۈزىتىپ قويغاندەك تۈزىتىپ قويغان ڭكىنىسېنى
 )3978 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رَِواَيةً فَذَكََر َحِديثَ الَْوْحيِ قَالَ فَذَِلَك قَْولُُه َتَعالَى َحتَّـى  ـ   7417
 .إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم

ۋەھىـي توغرىسـىدىكى بىـر     ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7417
ھهتتـا  ﴿: ـ ئـايىتىنى   23بهرگهن ۋە سـۈرە سـهبهئنىڭ   ھهدىسنى سـۆزلهپ  

   .②دەپ ئوقۇغان ﴾ئىزا فۇززىئه ئهن قۇلۇبىهىم
 )3989 :ئهبۇ داۋۇد(

َم قَالَْت ِقَراَءةُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّـ   7418
  .َعلَْيِه َوَسلََّم َبلَى قَْد َجاَءْتِك آَياِتي فَكَذَْبِت بَِها َواْسَتكَْبْرِت َوكُْنِت ِمْن الْكَاِفرِيَن

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ     پهيغهمبهر ـ 7418
: گهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   انىـڭ مۇنـداق دې  سهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنه 

ــاتىاد جــهق بهال﴿: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر  يئهتكى ئاي
ــى بىهــ  ــتهكبهرتى ۋە كــ  افهكهزەبت ــافىرىي ۇۋەس ــنهل ك دەپ  ③﴾ننتى مى

   .④ئوقۇيتتى
 )3990 :ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َيْعلَى َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّـ   7419
  .َيقَْرأُ َعلَى الِْمْنَبرِ َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3365(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3374(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 59سۈرە زۇمهر،  ③
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 858(ئهلبانى  ④
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئىبنى ئۇمهييه ـ يهئال  7419
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ مـۇنبهردە    پهيغهمبهرمهن : قىلىنىدۇ
ــ  دەۋ يـــا اۋە نـــ﴿ :تـــۇرۇپ دەپ  ①﴾هببـــۇكەر امـــالىكۇ لىيهقـــزى ئهلهينـ

   .ئوقۇغىنىنى ئاڭلىغانىدىم
  )4819 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ أَقَْرأَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي ـ   7420
  .أََنا الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني

: مۇنـداق دەيـدۇ  ھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئابدۇلال ـ 7420
ززاقـۇ  ەئىننىـي ئهنهرر ﴿: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مېنـى   پهيغهمبهر

   .③دەپ ئوقۇشقا بۇيرىغانىدى ②﴾زۇلقۇۋۋەتىل مهتىين
  )2940: تىرمىزى(

قَْرأُ فَُروٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَّةُ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيـ   7421
 .َنِعيمٍ

ــ 7421 ــدۇكى،    ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
ـ     89ســـۈرە ۋاقىئهنىـــڭ  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهر
ــايىتىنى ــۇ نهئىــيمايهــەفهرۇھــۇن ۋە ر﴿: ئ دەپ قىــرائهت  ﴾نۇن ۋە جهننهت
   .④قىلغان

 )2938 :تىرمىزى(

ْن أَبِي إِْسَحاَق أَنَُّه َسِمَع َرُجلًا َسأَلَ الْأَْسَوَد فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ أَْو ُمـذَِّكرٍ  َعـ   7422
َم فَقَالَ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه َيقَْرُؤَها فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ قَالَ َوَسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ 

 .ِكرٍ َدالًاَيقَْرُؤَها فََهلْ ِمْن ُمدَّ

                                                 
 .ـ ئايهت 77سۈرە زۇخرۇف،  ①
 .ـ ئايهت 58سۈرە زارىيات،  ②
 .تېكىستى سهھىه، ـ دېگهن): 2343(ئهلبانى  ③
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2340(ئهلبانى  ④
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ــ 7422 ــۇ ئىســهاق  ـ ــدۇ ئهب ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــر مهن  :تىن مۇن بى
  :كىشىنىڭ ئهسۋەدتىن

دەپ  ـ  ①؟مـۇ ﴾مىممـۇددەكىر ﴿مـۇ يـاكى   ﴾فهھهل مىممـۇززەكىر ﴿ـــ  
  :نىڭئهسۋەد ۋەسورىغانلىقىنى 

فهھهل ﴿: مهن ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭــــ 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر نى ۋە دەپ ئوقۇغـانلىقى  ﴾مىممۇددەكىر

دەپ دال ھهرپـــى بىــــلهن   ﴾فهھهل مىممـــۇددەكىر ﴿: مۇۋەســـهللهمنىڭ 
ـ دەپ جـاۋاب بهرگهنلىكىنـى     قىرائهت قىلغـانلىقىنى ئاڭلىغـان ئىـدىم،   

  . ئاڭلىغانىدىم
  )4871 :بۇخارى(

 .َم َيقُولُ ُمدَِّكرٍ َدالًاَسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ :ـ ويف رواية 7423
دەپ دال ھهرپـى بىـلهن    ﴾مىممۇددەكىر﴿: يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7423

   .دېگهنـ قىرائهت قىلغانلىقىنى ئاڭلىدىم، 
  )823 :مۇسلىم(

وعبـاقري  رفـارف خضـر   كان يقرأ على  عن أيب بكرة أن النƑ ـ   7424
 .حسان

ق دېگهنلىكى رىۋايهت نىڭ مۇندائهبۇ بهكرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7424
فــارىفه ەئهله ر﴿: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر: قىلىنىــدۇ
  . ③دەپ قىرائهت قىالتتى ②﴾قىرىييىن ھىساناخۇزرىن ۋەئهب

 )2317 :بهززار(

                                                 
 .ـ ئايهت 15سۈرە قهمهر،  ①
 .ـ ئايهت 76سۈرە رەھمان،  ②
ئۇنىڭ سهنهدىدە ئاسىم جۇھدەرىي ئىسـىملىك  . بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان): 11608(ھهيسهمى  ③

 .دەپ باھا بهرگهن، ـ دېگهن” شاز“بىر قارىي بار بولۇپ، زەھهبىي ئۇنىڭ قىرائىتىگه 
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آَمُنوا  َعْن َماِلك أَنَُّه َسأَلَ اْبَن ِشَهابٍ َعْن قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَنـ   7425
إِذَا ُنوِدَي ِللصَّلَاِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه فَقَالَ اْبُن ِشَهابٍ كَانَ ُعَمـُر ْبـُن   

  .الَْخطَّابِ َيقَْرُؤَها إِذَا ُنوِدَي ِللصَّلَاِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْمُضوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه
ــ 7425 ئىبنــى شــىهابتىن ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب  ئىمــام مالىــك  ـ

فهمزۇ ﴿: ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمىنى 9سۈرە جۇمۇئه  نىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  . دەپ قىرائهت قىلغانلىقىنى رىۋايهت قىلغان ﴾ھىزىكرىلال ئىال

  )240 :مالىك(

ـ عن األعمش قال مسعت أنس بن مالك يقول يف قول اهللا عـز وجـل     7426
  . واحدأقوم وأصدق : إهنا تقرأ وأقوم فقال: ، فقيل لهقال وأصدق) وأقوم قيال(

مهن ئهنهس ئىبنى : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ئهئمهشتىن – 7426
ۋە ﴿: تنىهدېگهن ئـاي  ①﴾ۋە ئهقۋەمۇ قىيال﴿: مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ

  :دىندەپ ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىغان، ئۇنىڭ ﴾قۇەئهسد

  :ئۇ ندا،دەپ سورالغاـ ۇلىدىغۇ؟ دەپ ئوق ﴾ۋە ئهقۋەمۇ﴿: بۇ ئايهتــ 

   .②دېگهنـ بىر گهپ،  ﴾قۇەئهسد﴿بىلهن  ﴾ئهقۋەمۇ﴿ــ 

 )4022 :مهۋسىلى ؛2319 :بهززار(

َعْن أَبِي ِقلَاَبةَ َعمَّْن أَقَْرأَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيْوَمِئـٍذ لَـا   ـ   7427
 .ُيوثَُق َوثَاقَُه أََحٌد ُيَعذَُّب َعذَاَبُه أََحٌد َولَا

سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   نىڭ رىـۋايهت قىلىشـىچه،  ئهبۇ قىالبه ـ 7427
ـ   25سۈرە فهجرنىڭ  هن ساھابىالرنگگهۆقىرائهت ئ دىنئهلهيهى ۋەسهللهم

ال يۇئهززەبـــۇ ئهزابهھـــۇ ئهھهدۇن ۋەال يۇســـهقۇ   ﴿: ـ ئـــايهتلىرىنى     26ۋە 

                                                 
 .ـ ئايهت 6سۈرە مۇزەممىل،  ①
ھهدىسنى بهززار ۋە ئهبۇ يهئال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهبـۇ يهئالنىـڭ راۋىيلىـرى        بۇ): 11613(ھهيسهمى  ②

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، بهززارنىڭ راۋىيلىرىمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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، “يۇئهززىبـۇ ”: نچه كىشـىلهر ئهمما كۆپى(دەپ ئوقۇغان  ﴾ۋەسهقاھۇ ئهھهد
   .①)دۇيئوقۇدەپ “ يۇسىقۇ”

 )3996 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرٍ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ أَ َيْحَسُب أَنَّ َمالَـُه  ـ   7428
 .أَْخلََدُه

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىــۋايهت    جـابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   ــ  7428
ســۈرە  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  پهيغهمــبهرمهن  :قىلىنغــان

دەپ قىـرائهت   ﴾ئهيهھسهبۇ ئهننه مالهھۇ ئهخلهدەھۇ﴿: ـ ئايهتنى  3ھۇمهزە 
   .②قىلغانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم

  )3995 :ئهبۇ داۋۇد(

شَّأَْم فََسِمَع بَِنا أَُبو َعْن َعلْقََمةَ قَالَ َدَخلُْت ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصَحابِ َعْبِد اللَِّه الـ   7429
لَ اقَْرأْ فَقََرأُْت الدَّْرَداِء فَأََتاَنا فَقَالَ أَِفيكُْم َمْن َيقَْرأُ فَقُلَْنا َنَعْم قَالَ فَأَيُّكُْم أَقَْرأُ فَأََشاُروا إِلَيَّ فَقَا

الَ أَْنَت َسِمْعَتَها ِمْن ِفي َصاِحبَِك قُلُْت َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى َوالنََّهارِ إِذَا َتَجلَّى َوالذَّكَرِ َوالْأُْنثَى قَ
 .َنَعْم قَالَ َوأََنا َسِمْعُتَها ِمْن ِفي النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَهُؤلَاِء َيأَْبْونَ َعلَْيَنا

ئابـدۇلالھ ئىبنـى   : دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهلقهمه – 7429
بىلهن بىلـله شـامغا    ھىنهچچه ھهمرا ڭ بىرمهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى

ئهبـــۇ دەردا بىزنىـــڭ كهلگهنلىكىمىزنـــى ئـــاڭالپ، يېنىمىزغـــا . بـــاردىم
  :كېلىپ
دەپ ســورىغان ـ ئــاراڭالردا قۇرئــان ئوقۇيااليــدىغان كىشــى بــارمۇ؟    ــــ 
  :بىز. ئىدى

  :ئۇ. دېدۇقـ ھهئه، بار، ــ 
ېنى ئىشـارەت  ئۇالر م .ـ دەپ سورىدىكىم ئهڭ ياخشى ئوقۇيااليدۇ؟  ــ 
  : ئۇ .قىلدى

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 860(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 859(ئهلبانى  ②
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رى اھـ ه، ۋەننايهغشـ  اۋەللهيلى ئىز ﴿ : دېگهن ئىدى، مهنـ  !ئوقۇغىنــ 
  :دەپ ئوقۇدۇم، ئۇ ①﴾ا، ۋەززەكهرى ۋەلئۇنستهجهلال ائىز

نىـڭ ئـۆز ئاغزىـدىن    )ئابدۇلالھ(ئۇستازىڭ  قىرائهتنىسهن بۇ خىل ــ 
  :مهن. ەپ سورىدىدـ ئاڭلىدىڭمۇ؟ 

  :ئۇ. دېدىمـ ھهئه، ـ 
ـــ ــۇ  ـ ــنى  مهنم ــرائهت قىلىش ــۇنداق قى ــهلاللالھۇ   مۇش ــبهر س پهيغهم

شـاملىقالر   لـېكىن . لهمنىڭ ئاغزىـدىن ئاڭلىغـان ئىـدىم   هلئهلهيهى ۋەس
   .دېدىـ  ۋاتىدۇ،ڭ بۇ قىرائىتىمىزگه قارشى چىقىبىزنى

  )4943 :بۇخارى(

لَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ َهكَذَا أَْشَهُد أَنِّي َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع :قَالَ ـ ويف رواية  7430
 .َوَهُؤلَاِء ُيرِيُدونِي َعلَى أَنْ أَقَْرأَ َوَما َخلََق الذَّكََر َوالْأُْنثَى َواللَِّه لَا أَُتابُِعُهْم

: كېلىشــىچه، ئهبــۇ دەردا مۇنــداق دېــگهن يهنه بىــر رىــۋايهتته ـــ 7430
ــى، مهن  ــبهرگۇۋاھلىـــــق بېرىمهنكـــ ــ پهيغهمـــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ى ســـ

ــدىم    ــان ئى ــانلىقىنى ئاڭلىغ ــۇنداق ئوقۇغ ــهللهمنىڭ مۇش ــېكىن . ۋەس ل
  :شاملىقالر ماڭا

 .دېيىشـىۋاتىدۇ  ــ ! غىندەپ ئوقـۇ  ﴾ اۋەلئۇنسـ  ەززەكهرهلهقهخ اۋەم﴿ــ 
ــامىهللا ىــڭ دېگىــنىگه بىــلهن قهســهمكى، مهن ھهرگىزمــۇ ئۇالرن  نىــڭ ن

    .ئۇنىمايمهن
 )4944 :بۇخارى(

أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه إِنَّ اللَّـَه  َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ـ   7431
ينِ ِعْنَد أََمَرنِي أَنْ أَقَْرأَ َعلَْيَك الْقُْرآنَ فَقََرأَ َعلَْيِه لَْم َيكُْن الَِّذيَن كَفَُروا َوقََرأَ ِفيَها إِنَّ ذَاَت الدِّ

لَا الَْيُهوِديَّةُ َولَا النَّْصَرانِيَّةُ َولَا الَْمُجوِسيَّةُ َمْن َيْعَملْ َخْيًرا فَلَْن ُيكْفَـَرُه  اللَِّه الَْحنِيِفيَّةُ الُْمْسِلَمةُ 
َغى إِلَْيِه ثَاِلثًـا  َوقََرأَ َعلَْيِه لَْو أَنَّ ِلاْبنِ آَدَم َواِدًيا ِمْن َمالٍ لَاْبَتَغى إِلَْيِه ثَانًِيا َولَْو كَانَ لَُه ثَانًِيا لَاْبَت

  .لَا َيْملَأُ َجْوَف اْبنِ آَدَم إِلَّا ُتَراٌب َوَيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َتاَبَو

                                                 
 .ايهتكىچهـ ئ 3ـ دىن  1سۈرە لهيل،  ①
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ــ 7431 ــۋايهت    ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى كهئـــب رەزىيهلالھـ ــۇبهي ئىبنـ ئـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغاپهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، 

م له﴿: ېـدى ۋە د، ـ  مېنى ساڭا قۇرئان ئوقۇپ بېرىشـكه بۇيرىـدى  هللا اــ 
نىـڭ  هللا«: ئۇنىڭغا ئۇالپال. دىنى ئوقۇسۈرىسى ①﴾ۇيهكۇنىللهزىينه كهفهر

زم يـاكى  ىخرىستىئان ،يهھۇدىزم .دىنىدۇر ھۇزۇرىدىكى ھهق دىن ئىسالم
كىمكى ياخشىلىق قىلىدىكهن، ساۋابسـىز   .ئاتهشپهرەستلىك ئهمهستۇر

 مالغا لىق تولغان بىر جىلغىسىناۋادا ئادەم بالىسىنىڭ «: ۋە» قالمايدۇ
ــدۇۇ، ئىككىنچىســى بولبولســا  ئىككــى جىلغىســى بولســا،  .شــىنى خاالي

قهبـرىگه  (ئـادەم بالىسـىنىڭ قورسـىقى     .شىنى خااليدۇۇئۈچىنچىسى بول
ــپ ــدۇ  ) كىرى ــدىن تويى ــقاندىال ئان ــا توش ــاال مههللا ا .توپىغ ســىيهتتىن ئتائ
ــپ ــدۇ    ،قايتىـ ــۇل قىلىـ ــىنى قوبـ ــىنىڭ تهۋبىسـ ــان كىشـ » تهۋبه قىلغـ

   .②دېگهنلهرنى ئوقۇدى
 )3898 :تىرمىزى(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللَّـَه  ـ   7432
 َتـابِ َتَباَرَك َوَتَعالَى أََمَرنِي أَنْ أَقَْرأَ َعلَْيَك قَالَ فَقََرأَ َعلَيَّ لَْم َيكُْن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْك
قَيَِّمةٌ  َوالُْمْشرِِكَني ُمْنفَكَِّني َحتَّى َتأِْتَيُهْم الَْبيَِّنةُ َرُسولٌ ِمْن اللَِّه َيْتلُو ُصُحفًا ُمطَهََّرةً ِفيَها كُُتٌب

ِه الَْحنِيِفيَّةُ غَْيُر َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهْم الَْبيَِّنةُ إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَّ
َرأَ آَيـاٍت  الُْمْشرِكَِة َولَا الَْيُهوِديَِّة َولَا النَّْصَرانِيَِّة َوَمْن َيفَْعلْ َخْيًرا فَلَْن ُيكْفََرُه قَالَ ُشْعَبةُ ثُمَّ قَ

اِلثًا َولَا َيْملَأُ َجْوَف اْبنِ آَدَم إِلَّـا  َبْعَدَها ثُمَّ قََرأَ لَْو أَنَّ ِلاْبنِ آَدَم َواِدَيْينِ ِمْن َمالٍ لََسأَلَ َواِدًيا ثَ
 .التَُّراُب قَالَ ثُمَّ َخَتَمَها بَِما َبِقَي ِمْنَها

ــگهن    – 7432 ــداق دەپ كهلـ ــۋايهتته مۇنـ ــر رىـ ــبهر  :يهنه بىـ پهيغهمـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا

، ـ  ىكه ۋەتائاال مېنى ساڭا قۇرئان ئوقۇپ بېرىشـكه بۇيرىـد  ەراتهبهللا اــ 
ئـايهتكه  ـ   5 ،نى ئوقـۇپ سۈرىسـى  ﴾رۇلهم يهكۇنىللهزىينه كهفه﴿: دېدى ۋە

                                                 
 .سۈرە بهييىنه ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2982(ئهلبانى  ②
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ــداق  ــدە مۇن ــۇدى كهلگهن ــن ئىســالم  هللا«: ئوق ــدىكى ھهق دى  نىــڭ ھۇزۇرى
كىمكى ياخشـىلىق   .زم ئهمهستۇرىيهھۇدىزم ياكى خرىستىئاندىنىدۇر، 

ئانــدىن يهنه بىــر قــانچه ئــايهتنى     .»ۇقىلىــدىكهن، ساۋابســىز قالمايــد  
مال بىلهن تولغان ئىككى ناۋادا ئادەم بالىسىنىڭ «: دىن كېيىنئوقۇغان

ئــادەم بالىســىنىڭ . شــىنى خااليـدۇ ۇئۈچىنچىسـى بول  جىلغىسـى بولســا، 
. دېـدى  »ئانـدىن تويىـدۇ   ،توپىغـا توشـقاندىال  ) قهبرىگه كىرىپ(قورسىقى 
   .①سۈرىدىن قالغان ئايهتلهرنى ئوقۇپ تاماملىدى ئاندىن ئۇ

  )21241 :ئهھمهد(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ َبَعثَ إِلَيَّ أَُبو َبكْرٍ ِلَمقَْتلِ أَْهلِ الَْيَماَمِة َوِعْنَدُه ُعَمُر ـ   7433
َوإِنِّـي  فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ إِنَّ ُعَمَر أََتانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَْتلَ قَْد اْسَتَحرَّ َيْوَم الَْيَماَمِة بِقُـرَّاِء الْقُـْرآِن   

َيْسَتِحرَّ الْقَْتلُ بِقُرَّاِء الْقُْرآِن ِفي الَْمَواِطنِ كُلَِّها فََيذَْهَب قُْرآنٌ كَِثٌري َوإِنِّي أََرى أَنْ  أَْخَشى أَنْ
فَقَـالَ   َتأُْمَر بَِجْمعِ الْقُْرآِن قُلُْت كَْيَف أَفَْعلُ َشْيئًا لَْم َيفَْعلُْه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ُر ُهَو َواللَِّه َخْيٌر فَلَْم َيَزلْ ُعَمُر ُيَراجُِعنِي ِفي ذَِلَك َحتَّى َشَرَح اللَُّه َصْدرِي ِللَِّذي َشَرَح لَُه ُعَم
َصْدَر ُعَمَر َوَرأَْيُت ِفي ذَِلَك الَِّذي َرأَى ُعَمُر قَالَ َزْيٌد قَالَ أَُبو َبكْرٍ َوإِنََّك َرُجلٌ َشابٌّ َعاِقلٌ 

َك قَْد كُْنَت َتكُْتُب الَْوْحَي ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَتبَّْع الْقُْرآنَ فَاْجَمْعُه لَا َنتَّهُِم
ْمـعِ  قَالَ َزْيٌد فََواللَِّه لَْو كَلَّفَنِي َنقْلَ َجَبلٍ ِمْن الْجَِبالِ َما كَانَ بِأَثْقَلَ َعلَيَّ ِممَّا كَلَّفَنِي ِمْن َج

ُهَو ْرآِن قُلُْت كَْيَف َتفَْعلَاِن َشْيئًا لَْم َيفَْعلُْه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَُبو َبكْرٍ الْقُ
َواللَِّه َخْيٌر فَلَْم َيَزلْ َيُحثُّ ُمَراَجَعِتي َحتَّى َشَرَح اللَُّه َصْدرِي ِللَِّذي َشَرَح اللَُّه لَُه َصْدَر أَبِـي  

كْرٍ َوُعَمَر َوَرأَْيُت ِفي ذَِلَك الَِّذي َرأََيا فََتَتبَّْعُت الْقُْرآنَ أَْجَمُعُه ِمـْن الُْعُسـبِ َوالرِّقَـاعِ    َب
َواللَِّخاِف َوُصُدورِ الرَِّجالِ فََوَجْدُت ِفي آِخرِ ُسوَرِة التَّْوَبِة لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم 

َزْيَمةَ أَْو أَبِي ُخَزْيَمةَ فَأَلَْحقُْتَها ِفي ُسوَرِتَها َوكَاَنْت الصُُّحُف ِعْنَد أَبِي َبكْرٍ إِلَى آِخرَِها َمَع ُخ
ـ  ةَ بِْنـِت  َحَياَتُه َحتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ ِعْنَد ُعَمَر َحَياَتُه َحتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه ثُمَّ ِعْنَد َحفَْص

  .ُعَمَر

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئاسىم ئىبنى بهھـدەله  ): 11508(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
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نىـڭ مۇنـداق   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يد ئىبنى سابىت ئهنسارىزەي ـ 7433
لهپ شـېهىد  قارىيالر كـۆپ  امه جېڭىدايام: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــۇپ ــىكهت بولـ ــيىن،. تـ ــقاندىن كېـ ــى   جهڭ ئاياغالشـ ــرى مېنـ ــۇ بهكـ ئهبـ
  :ئهبۇ بهكرى ماڭا .چاقىرتتى، ئۇنىڭ قېشىدا ئۆمهر بار ئىدى

مۇسۇلمانالر كـۆپ  يهمامه كۈنى ”: ئۆمهر مېنىڭ يېنىمغا كېلىپــ 
قۇرئــاننى توپلىۋالمايــدىغان بولســاڭالر، جهڭگــاھالردا . قىرىلىــپ كهتتــى

ــڭ  ــلهن   قارىيالرنى ــى بى ــپ كېتىش ــۆپلهپ قىرىلى ــۆپ   ك ــڭ ك قۇرئاننى
ــمى ــىرەيمهن  قىس ــىدىن ئهنس ــۇپ كېتىش ــاننى  . نىڭ ئۇنتۇل ــۇڭا قۇرئ ش

  : گهدېدى، مهن ئۆمهر“ توپالپ قويۇشۇڭالر كېرەك دەپ ئوياليمهن
ــبهر  ـــ پهيغهم ــان ئىشــنى    ـ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قىلمىغ

  :دېسهم، ئۆمهرـ قىلسام قانداق بولىدۇ؟ 
ئـۇ، بـۇ    .دېـدى ـ بىـلهن قهسـهمكى، بـۇ ياخشـى ئىـش،       نىڭ نـامى  هللاــ 

تائـاال مېنىـڭ كۆڭلـۈمنى    هللا ئـاخىرى ا  ھهقته داۋاملىق ئېغىز ئاچـاتتى، 
زەيـد  . دېـدى ـ شىنى توغرا تاپتىم،  قانائهت تاپقۇزدى، مهنمۇ ئۆمهرنىڭ قارى

 .سۆز قىلماي جىم ئولتۇراتتى ئۆمهر ئۇنىڭ قېشىدا گهپ ـ : مۇنداق دەيدۇ
  :ئهبۇ بهكرى ماڭا

ـــ  ــادەم  ـ ــاش، ئهقىللىــق ئ ــاڭا ئىشــىنىمى  ،ســهن تېخــى ي ــز س  .زبى
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ۋەھىـي يېزىـپ بېرەتتىـڭ،        پهيغهمبهر

بىلهن قهسهمكى،  نىڭ نامىهللا .، ـ دېدىغىنشۇڭا قۇرئاننى ئىزدەپ توپلى
 ماڭـــا ،تاپشـــۇرغان بولســـا ىســـىتـــاغالردىن بىرەرســـىنى يـــۆتكهش ۋەزىپ

. دېـدى ـ قۇرئان توپالش ئىشىدىن يهڭگىـل كهلـگهن بـوالتتى،      نىسبهتهن
  :مهن

ــبهر  ـــ پهيغهم ــان ئىشــنى    ـ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قىلمىغ
  :بۇ بهكرىدېسهم، ئهـ قىلساڭالر قانداق بولىدۇ؟ 

ئۇنىـڭ   .دېـدى ـ بىـلهن قهسـهمكى، بـۇ ياخشـى ئىـش،       نىڭ نامى هللاــ 
تائـاال مېنىـڭ كۆڭلۈمنىمـۇ    هللا ئاخىرى ا .بىلهن بىر ئاز مۇنازىرىلهشتىم

قانـائهت   دەكئهبۇ بهكـرى بىـلهن ئۆمهرنىـڭ كـۆڭلىنى قانـائهت تاپقۇزغانـ      
 نىقۇرئان ئـايهتلىرى  ،مهن ئىشقا تۇتۇش قىلىپ ،شۇنىڭ بىلهن .تاپقۇزدى
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غا يېزىپ قالدۇرۇلغان قول ياپىالق تاشالرتېرىلهرگه، ، قوزاقلىرىغاخورما 
تـــوپلىغىلى  ئېغىزلىرىـــدىنۋە يادلىغـــان كىشـــىلهرنىڭ يـــازمىالردىن 

ئىككــى ئــايهتنى ئهبــۇ خــۇزەيمه  ىڭ ئاخىرىــدىكىتهۋبه سۈرىســىن .تــۇردۇم
ئــى (﴿: ئــۇ ئىككىســى  .تاپالمىــدىم باشــقا ھېچكىمــدىن  دىنئهنســارى
. شۈبهسىزكى، سىلهرگه ئـۆز ئـاراڭالردىن پهيغهمـبهر كهلـدى    !) رئىنسانال

ــۈلپهت چ  ــىلهرنىڭ كـ ــۇ   ېسـ ــدۇ؛ ئـ ــر تۇيۇلىـ ــا ئېغىـ ــىڭالر ئۇنىڭغـ كىشـ
ھېرىســــتۇر، مــــۇئمىنلهرگه ) ھىــــدايهت تېپىشــــىڭالرغا(ســــىلهرنىڭ 

ســاڭا (ئهگهر ئـۇالر  !) ئـى پهيغهمــبهر . (تى كۆيۈمچانــدۇرىئـامراقتۇر، ناھـاي  
ــتىن  ــان ئېيتىش ــۈز ئۆرى) ئىم ــهن ي ــه، س ــدۇ،   هللا ا« :س ــايه قىلى ــا كۇپ ماڭ

يهنـى  (ئۇنىڭدىن باشقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر، ئۇنىڭغـا تهۋەككـۈل قىلـدىم       
ىن باشقا ھېچ ئهھهدىدىن ئۈمىد كـۈتمهيمهن ۋە ھـېچ   تهللاا يۆلهندىم، اقهللا

ــايمهن ــدىنمۇ قورقمـ ــدۇر )ئهھهدىـ ــنىڭ پهرۋەردىگارىـ ــۈك ئهرشـ ــۇ بۈيـ » ، ئـ
ئهبـۇ بهكرىنىـڭ   قول يازمىالر ن توپالنغا .دېگهن ئايهتلهر ئىدى ①﴾ندېگى

ــدىن كېــيىن،  .قېشــىدا ســاقالندى ــات بولغان ــۇ ۋاپ ئۆمهرنىــڭ قېشــىدا  ئ
قىـــزى ھهفســـهنىڭ قېشـــىدا  ئۇنىـــڭ ۋاپاتىـــدىن كېـــيىن،. ســـاقالندى
   .ساقالندى

  )4986 :بۇخارى(

َمانَ َوكَـانَ  أََنس ْبَن َماِلٍك َحدَّثَُه أَنَّ ُحذَْيفَةَ ْبَن الَْيَماِن قَِدَم َعلَى ُعثْ ـ عن  7434
ْم ِفـي  ُيَغازِي أَْهلَ الشَّأْمِ ِفي فَْتحِ إِْرِمينَِيةَ َوأَذَْربِيَجانَ َمَع أَْهلِ الِْعَراقِ فَأَفَْزَع ُحذَْيفَةَ اْخِتلَافُُه

َيْخَتِلفُوا ِفي الِْكَتـابِ   الِْقَراَءِة فَقَالَ ُحذَْيفَةُ ِلُعثَْمانَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أَْدرِْك َهِذِه الْأُمَّةَ قَْبلَ أَنْ
اْخِتلَاَف الَْيُهوِد َوالنََّصاَرى فَأَْرَسلَ ُعثَْمانُ إِلَى َحفَْصةَ أَنْ أَْرِسِلي إِلَْيَنا بِالصُُّحِف َنْنَسُخَها ِفي 

ثَابٍِت َوَعْبَد اللَّـِه   الَْمَصاِحِف ثُمَّ َنُردَُّها إِلَْيِك فَأَْرَسلَْت بَِها َحفَْصةُ إِلَى ُعثَْمانَ فَأََمَر َزْيَد ْبَن
ْبَن الزَُّبْيرِ َوَسِعيَد ْبَن الَْعاصِ َوَعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ فََنَسُخوَها ِفي الَْمَصاِحِف 

ِفي َشْيٍء ِمْن الْقُـْرآِن   َوقَالَ ُعثَْمانُ ِللرَّْهِط الْقَُرِشيَِّني الثَّلَاثَِة إِذَا اْخَتلَفُْتْم أَْنُتْم َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت
فَاكُْتُبوُه بِِلَساِن قَُرْيشٍ فَإِنََّما َنَزلَ بِِلَسانِهِْم فَفََعلُوا َحتَّى إِذَا َنَسُخوا الصُُّحَف ِفي الَْمَصاِحِف 
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َر بَِما ِسَواُه َردَّ ُعثَْمانُ الصُُّحَف إِلَى َحفَْصةَ َوأَْرَسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بُِمْصَحٍف ِممَّا َنَسُخوا َوأََم
  .ِمْن الْقُْرآِن ِفي كُلِّ َصِحيفٍَة أَْو ُمْصَحٍف أَنْ ُيْحَرَق

َخارَِجة ْبُن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت َسِمَع َزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَالَ فَقَْدُت آَيةً ِمْن الْأَْحَزابِ ِحَني  عن 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقَْرأُ بَِها فَالَْتَمْسـَناَها  َنَسْخَنا الُْمْصَحَف قَْد كُْنُت أَْسَمُع َرُسولَ اللَِّه َصلَّ

ِه فََوَجْدَناَها َمَع ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت الْأَْنَصارِيِّ ِمْن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْي
 .فَأَلَْحقَْناَها ِفي ُسوَرِتَها ِفي الُْمْصَحِف

ــ 7434 ــ ئهنهس ئىبن ــداق د ـ ــدۇى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن : ەي
ئهرمىنىيه بىـلهن ئهزەربهيجـاننى پهتهـى قىلىـش ئۈچـۈن شـام ۋە ئىـراق        

مهدىـنىگه  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھۇزەيفه  بىلهن بىلله ئۇرۇش قىلغان ئهھلى
شـام ۋە  . كىـردى نىڭ يېنىغا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوسمانقايتىپ كېلىپ، 

كهن ىـۋەت ھـۇزەيفهنى چۆچۈت  ۋىتىـدىكى پهرق تىالئىراقلىقالرنىڭ قۇرئـان  
  :ئۇ ئوسمانغا. ئىدى

دىي بۇ ئۈممهتنى قۇرئان ئوقۇشتا يهھۇ !ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىــ 
ــ ــاراالر ــ ــتا ( نىڭناسـ ــل ئوقۇشـ ــقىنىدەك ئىختىالپ )تهۋرات، ئىنجىـ الشـ

  :ئوسمان ھهفسهگه. دېدى ـ! بۇرۇن قۇتقۇزىۋالغىن ئىختىالپلىشىشىدىن
، بىز هڭبىزگه ئهۋەتىپ بهرس ئان قول يازمىلىرىنىقۇر ــ قولۇڭدىكى

دەپ ئادەم ـ ،  قايتۇرۇپ بهرسهككۆچۈرۈۋېلىپ، بىر قانچه نۇسخا  ڭدىنئۇنى
ــدى  ــكهن ئى ــه  ،ئهۋەت ــازمىالرنى ھهفس ــول ي ــپ بهردى  ق ــمانغا ئهۋەتى . ئوس

زەيد ئىبنى سابىت، ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر،    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوسمان 
ھمان ئىبنى ھارىس ئىبنى ھىشامالرنى بۇ راۋە ئابدۇرسهئىد ئىبنى ئاس 

  :ئۇالرغاكۆچۈرۈشكه بۇيرىدى ۋە  دىكى ئايهتلهرنىقول يازمىالر
ـــ  ــاننى رەتلهشـــته ( ئهگهرــ ــابىت   )قۇرئـ ــد ئىبنـــى سـ  بىـــلهن زەيـ

. بـويىچه يېـزىڭالر   شېۋىسـى ئىختىالپلىشىپ قالسـاڭالر، ئـۇنى قـۇرەيش    
ئــۇالر . دېـدى ـ ىـل بولغــان،    بـويىچه ناز  شېۋىســىچـۈنكى قۇرئـان قـۇرەيش    

 رەتلىنىـــپ، كۆچۈرۈلـــۈپئـــايهتلهر . ئوســـماننىڭ دېگىنىـــدەك قىلـــدى
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهســلى قــول يــازمىنى  بولغانــدىن كېــيىن، ئوســمان 
يېڭــــى قايســــى يۇرتالرغــــا  ھهرئانــــدىن  .ھهفســــهگه قــــايتۇرۇپ بهردى
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قۇرئــان نۇسخىســىنى ئهۋەتىــپ، ئۇنىڭــدىن باشــقا بــارلىق   كۆچــۈرۈلگهن
  .دىىكۆيدۈرۈۋېتىشكه بۇير نۇسخىالرنى

ــۇ ئهنهۇنىــڭ    ــد ئىبنــى ســابىت رەزىيهلالھ ــداق دېگهنلىكــى  زەي مۇن
ئهھـزاب سۈرىسـىدىن    ،قۇرئـاننى توپلىغـان ۋاقتىمـدا   : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئۇ ئـايهتنى پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ     .بىر ئايهتنى تاپالماي قالدىم
تۈرۈپ يـۈرۈپ، ئـاخىرى خـۇزەيمه    سۈرۈشـ . نامازدا ئوقۇغىنىنى ئاڭاليتتىم

ئۇنىــڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . ئىبنــى ســابىت ئهنســارىدىن تــاپتىم
ئـۇ ئـايهت    .تهڭ قىالتتـى  گۇۋاھلىقىنى ئىككى كىشىنىڭ گۇۋاھلىقىغـا 

رەســۇلۇلالھ بىــلهن غازاتقــا (مۇئمىنلهرنىــڭ ئىچىــدە ﴿: نىــڭهللاجانــابى ا
دادىللىـق بىـلهن جهڭ   بولغانغا قهدەر  دشېهى تلىق بولۇپ،اچىققاندا ساب

ــۇق  ــاهللا) قىلىــش توغرۇل ــۇن    ق بهرگهن ئهھــدىنى ئىشــقا ئاشــۇرغان نۇرغ
شۇنىڭ بىلهن، ئۇ ئايهتنى تېگىشلىك  .دېگهن ئايىتىدۇر ①﴾كىشىلهر بار

  . جايىغا يېزىپ قويدۇق
  )4988 ـ 4987 :بۇخارى(

اللَِّه صلى اهللا عليه  الَِّذي َجَعلَ َرُسولُ َمَع ُخَزْيَمةَ اَألْنَصارِيِّ،: ـ ويف رواية  7435
 .َرُجلَْينِ وسلم َشَهاَدَتُه َشَهاَدةَ

ــۋايهتته   7435 ــر رىــ ــ يهنه بىــ ــگهن  ـــ ــداق كهلــ ــبهر : مۇنــ پهيغهمــ
ــاالم  ــارىنىڭ    ئهلهيهىسس ــابىت ئهنس ــى س ــۇزەيمه ئىبن ــۇۋاھلىقىنى خ گ

  . ②تهڭ قىالتتى ئىككى كىشىنىڭ گۇۋاھلىقىغا
  )3607: ئهبۇ داۋۇد(

لزُّْهرِيُّ فَاْخَتلَفُوا َيْوَمِئٍذ ِفي التَّـاُبوِت َوالتَّـاُبوِه فَقَـالَ    قَالَ ا :ـ ويف رواية  7436
فَإِنَّـُه   الْقَُرِشيُّونَ التَّاُبوُت َوقَالَ َزْيٌد التَّاُبوُه فَُرِفَع اْخِتلَافُُهْم إِلَى ُعثَْمانَ فَقَالَ اكُْتُبوُه التَّاُبوُت

 .َنَزلَ بِِلَساِن قَُرْيشٍ

                                                 
 .ـ ئايهت 23سۈرە ئهھزاب،  ①
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شـۇ  : مۇنـداق دېـگهن  زۇھرىـي  كېلىشىچه، ۋايهتته يهنه بىر رى ـ 7436
 .ئىخـتىالپ چىققـان ئىــدى  مــۇ دەپ “تـابۇھ ”مــۇ يـاكى  “تـابۇت ”كـۈنلهردە  
بۇ تاالش ـ تارتىش ئوسمان   .ېگهند ، ـ تابۇھ: زەيد سه،دې ، ـ تابۇت :قۇرەيشلهر

دەپ يېـزىڭالر، چـۈنكى    “تـابۇت ” :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغـا بىلدۈرۈلگهنـدە، ئـۇ   
   .①دېگهنـ بىلهن نازىل بولغان،  شېۋىسىقۇرەيش  قۇرئان

  )3104 :تىرمىزى(

قال الزُّْهرِيُّ فَأَْخَبَرنِي ُعَبْيُد اللَِّه بن عبد اللَِّه بـن  : ـ وزاد يف هذه الرواية  7437
لُْمْسِلِمَني َنْسǸَ الَْمَصاِحِف وقال يا َمْعَشَر ا ثَابٍِتُعْتَبةَ أَنَّ َعْبَد اللَِّه بن َمْسُعوٍد كَرَِه ِلَزْيِد بن 

أُْعَزلُ عن َنْسǸِ ِكَتاَبِة الُْمْصَحِف َوَيَتَولَّاَها َرُجلٌ واهللا لقد أَْسلَْمُت َوإِنَُّه لَِفي ُصلْبِ َرُجـلٍ  
كَاِفرٍ ُيرِيُد َزْيَد بن ثَابٍِت َوِلذَِلَك قال عبد اللَِّه بن َمْسُعوٍد يا أَْهلَ الِْعَراقِ اكُْتُموا الَْمَصاِحَف 

فَـالْقُوا اللَّـَه    (َوَمْن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ يوم الِْقَياَمِة  )َدكُْم َوغُلُّوَها فإن اللََّه يقول الƔ ِعْن
بِالَْمَصاِحِف قال الزُّْهرِيُّ فََبلََغنِي أَنَّ ذلك كَرَِهُه من َمقَالَِة بن َمْسُعوٍد رَِجالٌ من أَفَاِضـلِ  

 Ƒأَْصَحابِ الن.  
ئۇبهيـدۇلالھ ئىبنـى   : مۇنداق دېگهنيهنه ته زۇھرىي بۇ رىۋايهت ـ 7437

ئابـدۇلالھ ئىبنـى   : ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇتبه ماڭـا مۇنـداق سـۆزلهپ بهردى     
مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ زەيـد ئىبنـى سـابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ        

  :قۇرئان نۇسخىلىرىنى كۆچۈرۈپ يېزىشىنى ياقتۇرماي مۇنداق دېگهن
ـــ  ــا ـ ــۇلمانالر جام ــى مۇس ــۈرۈپ  ! ئىتىئ ــخىلىرىنى كۆچ ــان نۇس قۇرئ

ــۇلمان       ــدۇ؟ مهن مۇس ــادەم قىالم ــر ئ ــقا بى ــاي، باش ــنى مهن قىلم يېزىش
  .سۇلبىدا ئىدىبىر كاپىرنىڭ تېخى  )زەيد ئىبنى سابىت( ئۇ ،بولغاندا

مانا مۇشـۇ سـهۋەبتىن ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ        
  :مۇنداق دېگهن

دىكى قۇرئـانالرنى يوشـۇرۇڭالر، چـۈنكى    قولـۇڭالر ! ئى ئىراق خهلقىــ 
نهرسىسى يوشۇرغان دىكهن، قىيامهت كۈنى ئۇ يوشۇرىكىمكى ﴿: تائاالهللا ا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2480(ئهلبانى  ①
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زۇرىغـا قۇرئـاننى   ۇنىڭ ھهللا نداق قىلساڭالر،دەيدۇ، شۇ ①﴾بىلهن كېلىدۇ
  .ارىسىلهركۆتۈرگهن ھالهتته ب

ــي  ــدۇزۇھرى ــداق دەي ــا يېتىشــىچه: مۇن ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهر ،ماڭ
ئابـدۇلالھ  بىر نهچـچه كاتتـا زات   ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىدىن ئهلهيهى 

   .②ۇ سۆزلىرىنى ياقتۇرمىغانبئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ 
  )3104 :تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َجَمَع الْقُْرآنَ َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ   7438
َعةٌ كُلُُّهْم ِمْن الْأَْنَصارِ أَُبيٌّ َوُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ َوأَُبو َزْيٍد َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت قُلُْت ِلأََنسٍ َمْن َوَسلََّم أَْرَب

  .أَُبو َزْيٍد قَالَ أََحُد ُعُموَمِتي
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 7438
ــبهر ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــاننى  سـ ــدا قۇرئـ نىڭ زامانىـ

ئـۇبهي،   :تۆتىال ئهنسارى بولۇپ، ئـۇالر  دىنپىششىق يادلىۋالغان كىشىلهر
 قهتــادە. مۇئــاز ئىبنــى جهبهل، ئهبــۇ زەيــد ۋە زەيــد ئىبنــى ســابىتالر ئىــدى

  :مهن ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن: مۇنداق دېگهن
  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئهبۇ زەيد دېگهن كىم؟ــ 
  . دېدىـ بىرى،  دىناغىلىرىممېنىڭ تــ 

  )3810 :بۇخارى(

َيْجَمْع الْقُْرآنَ غَْيُر أَْرَبَعٍة أبـو   ومل عن أََنسِ بن َماِلٍك قال َماَت النƑ ـ   7439
 .الدَّْرَداِء َوُمَعاذُ بن َجَبلٍ َوَزْيُد بن ثَابٍِت وأبو َزْيٍد قال َوَنْحُن َورِثَْناُه

دۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   نىرىۋايهت قىلى دىنسۇمامه ـ 7439
 ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ۋاپـات بولغانـدا    پهيغهمبهر: مۇنداق دېگهن

ئهبۇ دەردا، مۇئاز : قۇرئاننى تۆتال كىشى پىششىق يادلىۋالغان بولۇپ، ئۇالر
ئهنهس . ئىـدى  ئىبنى جهبهل، زەيد ئىبنى سابىت ۋە ئهبۇ زەيد قاتـارلىقالر 

                                                 
 .بۇ ئايهتنى ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد يۇقىرىقىدەك چۈشهنگهن. ـ ئايهت 161سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2480(ئهلبانى  ②
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زەيــدنىڭ پهرزەنتــى بولمىغاچقــا، بىــز ئۇنىــڭ   هبــۇئ: يهنه مۇنــداق دېــگهن
   .مىراسخورى بولغان

  )5004 :بۇخارى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َجَمْعُت الُْمْحكََم ِفي ـ   7440
 .ا الُْمْحكَُم قَالَ الُْمفَصَّلَُعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت لَُه َوَم

ئىبنى : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇسهئىد ئىبنى جۇبهير ـ 7440
  :مائابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـــ  ــبهرمهن ـ ــدىال    پهيغهم ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ زامانى
  :مهن. دېگهن ئىدىـ الپ بولغان ئىدىم، دمۇھكهم سۈرىلهرنى يا

  : ئۇـ دەپ سورىسام، مه؟ مۇھكهم دېگهن نېــ 
   .دېدى ، ـ)راتتىن ناسقىچهۇھۇج(مۇفهسسهل سۈرىلهر ــ 

  )5036 :بۇخارى(
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 چۈش تهبىرى بۆلۈمى

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا اقَْتَرَب الزََّمانُ لَْم ـ   7441
لُْمْسِلمِ َتكِْذُب َوأَْصَدقُكُْم ُرْؤَيا أَْصَدقُكُْم َحِديثًا َوُرْؤَيا الُْمْسِلمِ ُجْزٌء ِمْن َخْمسٍ َتكَْد ُرْؤَيا ا

 ِمـْن  َوأَْرَبِعَني ُجْزًءا ِمْن النُُّبوَِّة َوالرُّْؤَيا ثَلَاثَةٌ فَُرْؤَيا الصَّاِلَحِة ُبْشَرى ِمْن اللَِّه َوُرْؤَيا َتْحـزِينٌ 
َيا ِممَّا ُيَحدِّثُ الَْمْرُء َنفَْسُه فَإِنْ َرأَى أََحُدكُْم َما َيكَْرُه فَلَْيقُْم فَلُْيَصـلِّ َولَـا   الشَّْيطَاِن َوُرْؤ

ـ  ي ُيَحدِّثْ بَِها النَّاَس قَالَ َوأُِحبُّ الْقَْيَد َوأَكَْرُه الُْغلَّ َوالْقَْيُد ثََباٌت ِفي الدِّينِ فَلَا أَْدرِي ُهَو ِف
 .اْبُن ِسريِيَن الَْحِديِث أَْم قَالَُه

ــ 7441 ــۇ     ـ ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ــبهرئهب ــهلاللالھۇ  پهيغهم س
  :ق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇائهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇند

مۇســـۇلماننىڭ چۈشـــى ئاساســـهن  ســـىرى،يېقىنالشقان قىيـــامهت«
ــدىغىنىڭالر راســت      ــتقا چىقى ــىلهرنىڭ چۈشــى راس ــدۇ، س راســتقا چىقى

 45مۇســـۇلماننىڭ چۈشـــى پهيغهمبهرلىكنىـــڭ  .ۇرســـۆزلهيدىغىنىڭالرد
ياخشـى  بىـرى  : ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇمۇنداق چۈش  .دۇرىپارچىسىنىڭ بىر

 بولـــۇپ، يامـــان چـــۈشيهنه بىـــرى . بېشـــارەتتۇر تىـــنهللا بولـــۇپ، چـــۈش
ــان   ،ئۈچىنچىســى .دىندۇرشــهيتان ــويالپ ياتق ئىشــنى چۈشــىدە كىشــى ئ
سـۇن ۋە  رۇپ نامـاز ئوقۇ چۈش كۆرسه، ئورنىـدىن تـۇ   كىمكى يامان .ۇكۆرىد

چۈشــته كىشــهننى ياخشــى  . ســۆزلهپ بهرمىســۇن  چۈشــىنى باشــقىالرغا 
كۆرىمهن، تاقـاقنى يامـان كـۆرىمهن، كىشـهن دېـگهن دىنـدا مۇسـتهھكهم        

  .»تۇرۇشنى بىلدۈرىدۇ
ئــاخىرقى جــۈملىلهرنى پهيغهمــبهر  :مۇنــداق دەيــدۇ) راۋىــي(يــۇب يئه

نىڭ دېگهنلىكىنـى  ئهلهيهىسساالمنىڭ ياكى مـۇھهممهد ئىبنـى سـىرىن   
   .بىلهلمىدىم

  )2263 :مۇسلىم(
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ُيْعجُِبنِي الْقَْيُد َوأَكَْرُه الُْغلَّ الْقَْيُد ثََبـاٌت  : قال أبو ُهَرْيَرةَ ـ ويف رواية Ʋوه،  7442
 .ِفي الدِّينِ

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ كېلىشــىچه،  يهنه بىــر رىــۋايهتته – 7442
ياخشى كۆرىمهن، تاقاقنى يامان  چۈشته كىشهننى« :ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

   .①»كىشهن دېگهن دىندا مۇستهھكهم تۇرۇشنى بىلدۈرىدۇ .كۆرىمهن
  )2280 :تىرمىزى(

قََتاَدةَ الْأَْنَصارِيَّ َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   يبأَـ عن   7443
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الرُّْؤَيا ِمْن اللَِّه َوالُْحلُْم ِمـْن  َوفُْرَسانِِه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَّ

 . َيُضرَُّهالشَّْيطَاِن فَإِذَا َحلََم أََحُدكُْم الُْحلَُم َيكَْرُهُه فَلَْيْبُصْق َعْن َيَسارِِه َولَْيْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمْنُه فَلَْن
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمبهرهنهۇ ئهبۇ قهتادە رەزىيهلالھۇ ئ ـ 7443

بىــرى ۋەســهللهمنىڭ ســاھابىلىرىدىن ۋە ئــاتلىق ســهركهردىلىرىدىن    
مۇنــداق  دىنســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ، ئۇنىــڭ پهيغهمــبهربولــۇپ

  :ئاڭلىغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان
ــۈش ا « ــى چ ــتىن،تهرهللا ياخش ــدۇ    ەپ ــهيتاندىن بولى ــۈش ش ــان چ . يام

ا قـ هللا .قالسا، سـول تهرىـپىگه تۈكۈرۈۋەتسـۇن    يامان چۈش كۆرۈپ كىمكى
 يامــان چــۈش شــۇندىال،. ســېغىنىپ ئۇنىــڭ شــهررىدىن پانــاھ تىلىســۇن 

   .»ئۇنىڭغا زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ
  )7005 :بۇخارى(

 اَوَشرَِّه الشَّْيطَاِن َشرِّ ِمْن بِاللَِّه َولَْيَتَعوَّذْ ثَلَاثًا َيَسارِِه َعْن فَلَْيْتفُلْ: ـ ويف رواية  7444
  .َتُضرَُّه لَْن فَإِنََّها أََحًدا بَِها ُيَحدِّثْ َولَا

ســــول تهرىــــپىگه ئــــۈچ قېــــتىم «: يهنه بىــــر رىــــۋايهتته ـــــ 7444
شۇ چۈشنىڭ شهررىدىن ها سېغىنىپ شهيتاننىڭ ۋە ئقهللاتۈكۈرۈۋەتسۇن، ا

 شــۇندىال چــۈشپانــاھ تىلىســۇن، ئــۇنى ھــېچكىمگه ســۆزلهپ يۈرمىســۇن، 
   .»ۇئۇنىڭغا زىيان يهتكۈزەلمهيد

  )2261 :مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1859(نى ئهلبا ①
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 الَْجَبلِ ِمْن َعلَيَّ أَثْقَلُ ِهَي الرُّْؤَيا لَأََرى كُْنُت إِنْ َسلََمةَ أَُبو قَالَ: ـ ويف رواية  7445
  .أَُباِليَها كُْنُت فََما الَْحِديثَ َهذَا َسِمْعُت فَلَمَّا

ــ ئهبــۇ ســهلهمه  7445  ،مهن بــۇرۇن چــۈش كۆرســهم: مۇنــداق دېــگهنـ
ماڭــا تاغــدىنمۇ ئېغىــر كېلهتتــى، بــۇ ھهدىســنى ) ىقىــدىنئۇنىــڭ يامانل(

   .ئۇنداق چۈشلهرگه پهرۋا قىلمايدىغان بولدۇم ،ئاڭلىغىنىمدىن تارتىپ
 )5747 :بۇخارى؛ 1784 :مالىك(

َعْن َجابِرٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ إِذَا َرأَى أََحُدكُْم ـ   7446
ْن َجْنبِِه ْؤَيا َيكَْرُهَها فَلَْيْبُصْق َعْن َيَسارِِه ثَلَاثًا َولَْيْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمْن الشَّْيطَاِن ثَلَاثًا َولَْيَتَحوَّلْ َعالرُّ

 .الَِّذي كَانَ َعلَْيِه
ــ 7446 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلى دىنجـ ــرىـ دۇكى، نىـ
  :ۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م پهيغهمبهر

ســول تهرىــپىگه ئــۈچ قېــتىم  ،يامــان چــۈش كــۆرۈپ قالســا كىمكــى«
ئۇنىـڭ شـهررىدىن ئـۈچ قېـتىم پانـاھ       ،ا سـېغىنىپ قهللا ۋە رىۋەتسۇنۈتۈك

   .»دىن يهنه بىر يانغا ئۆرۈلۈپ ياتسۇنېنىياتقان ي ئاندىن. تىلىسۇن
  )2261 :مۇسلىم(

لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرْؤَيـا  َعْن أَبِي َرزِينٍ الُْعقَْيِليِّ قَالَ قَاـ   7447
الُْمْؤِمنِ ُجْزٌء ِمْن أَْرَبِعَني ُجْزًءا ِمْن النُُّبوَِّة َوِهَي َعلَى رِْجلِ طَاِئرٍ َما لَْم َيَتَحدَّثْ بَِهـا فَـإِذَا   

  .ا إِلَّا لَبِيًبا أَْو َحبِيًباَتَحدَّثَ بَِها َسقَطَْت قَالَ َوأَْحَسُبُه قَالَ َولَا ُيَحدِّثُ بَِه

ــ 7447 ــۇق  ــ ــن ئـ ــۇ رەزىـ ــۇ هئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت يلى رەزىيهلالھـ دىن رىـ
  :ېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

 .پارچىسىدىن بىرىـدۇر  40مىننىڭ چۈشى پهيغهمبهرلىكنىڭ ۇئم«
سـاڭگىالپ   ك،پ قويغانـدە ا ئېسـى غقۇشنىڭ پۇتى ،ئۇنى سۆزلهپ يۈرمىسه
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ــدۇ ــه   .تۇرى ــۆزلهپ يۈرس ــۇنى س ــدۇ  ،ئ ــۈپ كېتى ــر   .چۈش ــۇنى پهقهت تهبى ئ
   .①»!گىنبېرەلهيدىغان ئاقىل ياكى يېقىن دوستۇڭغا ئېيتىپ بهر

  )2278 :تىرمىزى(

 .النُُّبوَِّة ِمْن ُجْزًءا َوأَْرَبِعَني ِستٍَّة ِمْن ُجْزٌء :ـ ويف رواية 7448
مۇسـۇلماننىڭ چۈشـى   «: كهلـگهن مۇنداق  يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7448

   .②»بىرىدۇر دىنپارچىسى 46پهيغهمبهرلىكنىڭ 
  )2271 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرُّْؤَيا الصَّـاِلَحةُ  ـ   7449
  .ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمْن النُُّبوَِّة

، مادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى ى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئىبن ـ 7449
ــهللهم  پهيغهمـــــبهر ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـ ياخشـــــى چـــــۈش « :ســـ

   .دېگهن »پارچىسىدىن بىرىدۇر 70پهيغهمبهرلىكنىڭ 
 )2665 :مۇسلىم(

َرأَةٌ ِمْن أَْهلِ َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت كَاَنْت اْمـ   7450
ا الَْمِديَنِة لََها َزْوٌج َتاجٌِر َيْخَتِلُف فَكَاَنْت َتَرى ُرْؤَيا كُلََّما غَاَب َعْنَها َزْوُجَها َوقَلََّما َيِغيُب إِلَّ

َتاجًِرا فََتَركَنِي  َتَركََها َحاِملًا فََتأِْتي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتقُولُ إِنَّ َزْوجِي َخَرَج
َحاِملًا فََرأَْيُت ِفيَما َيَرى النَّاِئُم أَنَّ َسارَِيةَ َبْيِتي اْنكََسَرْت َوأَنِّي َولَْدُت غُلَاًما أَْعـَوَر فَقَـالَ   

ى َصـاِلًحا  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيٌر َيْرجُِع َزْوُجِك َعلَْيِك إِنْ َشاَء اللَُّه َتَعـالَ 
َعلَْيـِه  َوَتِلِديَن غُلَاًما َبرا فَكَاَنْت َتَراَها َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا كُلُّ ذَِلَك َتأِْتي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

ِه َوَرُسـولُ  َوَسلََّم فََيقُولُ ذَِلَك لََها فََيْرجُِع َزْوُجَها َوَتِلُد غُلَاًما فََجاَءْت َيْوًما كََما كَاَنْت َتأِْتي
لَّـِه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَاِئٌب َوقَْد َرأَْت ِتلَْك الرُّْؤَيا فَقُلُْت لََها َعمَّ َتْسأَِلَني َرُسولَ ال

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1858(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1852(ئهلبانى  ②
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لَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أََمةَ اللَِّه فَقَالَْت ُرْؤَيا كُْنُت أَُراَها فَآِتي َرُسولَ اللَِّه َص
َي َوَسلََّم فَأَْسأَلُُه َعْنَها فََيقُولُ َخْيًرا فََيكُونُ كََما قَالَ فَقُلُْت فَأَْخبِرِينِي َما ِهَي قَالَْت َحتَّى َيـأْتِ 

َما َتَركُْتَها َحتَّى  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعرَِضَها َعلَْيِه كََما كُْنُت أَْعرُِض فََواللَِّه
ِكي أَْخَبَرْتنِي فَقُلُْت َواللَِّه لَِئْن َصَدقَْت ُرْؤَياِك لََيُموَتنَّ َزْوُجِك َوَتِلِديَن غُلَاًما فَاجًِرا فَقََعَدْت َتْب

َسلََّم َوِهـَي  َوقَالَْت َما ِلي ِحَني َعَرْضُت َعلَْيِك ُرْؤَياَي فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
اللَّـُه   َتْبِكي فَقَالَ لََها َما لََها َيا َعاِئَشةُ فَأَْخَبْرُتُه الَْخَبَر َوَما َتأَوَّلُْت لََها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى

رِ فَإِنَّ الرُّْؤَيا َتكُـونُ  َعلَْيِه َوَسلََّم َمْه َيا َعاِئَشةُ إِذَا َعَبْرُتْم ِللُْمْسِلمِ الرُّْؤَيا فَاْعُبُروَها َعلَى الَْخْي
 .َعلَى َما َيْعُبُرَها َصاِحُبَها فََماَت َواللَِّه َزْوُجَها َولَا أَُراَها إِلَّا َولََدْت غُلَاًما فَاجًِرا

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايالى ئائىشه  پهيغهمبهر – 7450
ــادىن   ــۇ ئهنه ــدۇ  رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــد :مۇن ــرى مهدىنى ە ئې

ئـۇ ئايـال    ،سهپهرگه چىقىپ تۇرىـدىغان بىـر ئايـال بولـۇپ     ئۈچۈن تىجارەت
ــالنى   .ئېــرى ســهپهرگه چىقىــپ كهتســىال چــۈش كــۆرەتتى   ــۇ ئاي ئېــرى ئ

ئـۇ ئايـال    .ھالهتته قويۇپ سـهپهرگه چىقـاتتى   ھامىلدار ىنچه ۋاقىتتاكۆپ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ

ھـالهتته قويـۇپ سـهپهرگه چىقىـپ كهتتـى،       دارمېنى ھامىلئېرىم ــ 
ــۈۋرىكى ســۇنۇپ كېتىــپ   ــاال   ،چۈشــۈمدە ئۆيۈمنىــڭ ت ــوق ب بىــر كــۆزى ي

  :ئۇنىڭغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .دېۋىدىـ تۇغۇپتىمهن، 
ت ەنــئېرىــڭ ســالىه ھــالهتته قــايتقۇدەك، ســالىه پهرزخالىســا، هللا اــــ 
ئـۈچ قېـتىم    ـ  چۈشـنى ئىككـى  ئوخشاش ئۇ ئايال . دېدى ۈدەكسهن، ـ كۆرگ
قېشــىغا  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭھهر قېتىمــدا  گهن بولــۇپ،كــۆر

ئـۇ   ېلىشىگه،ئېرى قايتىپ كى ھهم ھهر قېتىم كېلىپ سۆزلهپ بېرەتت
يهنه شۇنداق چـۈش  ئۇ ئايال  ،بىر كۈنى .ئايال بىر ئوغۇل پهرزەنت تۇغاتتى

ــ    ــا كهلـ ــاالمنىڭ يېنىغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۆرۈپ، پهيغهمـ ــېكىن كـ دى، لـ
  :مهن ئۇنىڭدىن .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يوق ئىدى

ـــ  ــى اـ ــى هللائ ــڭ بهندىس ــۇلىدىن هللا! نى ــڭ رەس ــىدا   نى ــېمه توغرىس ن
  :دەپ سورىسام، ئۇـ سورىماقچى ئىدىڭ؟ 
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 كهلســهم، ئــۇ ماڭــاقېشــىغا  رەســۇلۇلالھنىڭ ۈپ،مهن چــۈش كــۆرــــ 
 .چىقاتتى ، دەرۋەقه، ھهممه ئىش ئۇنىڭ دېگىنىدەكياخشى تهبىر بېرەتتى

  :مهن. دېدىـ بۇ قېتىممۇ شۇنىڭ ئۈچۈن كهلدىم، 
ــ   !بهرگىـن ئۇنداقتا ماڭا قانداق چۈش كـۆرگهنلىكىڭنى سـۆزلهپ   ــ 

  :دېسهم، ئۇ
. دېـدى  ەسۇلۇلالھ كهلسۇن، ئالدى بىـلهن ئۇنىڭغـا ئېيتـاي، ـ    ياق، رــ 

گېپىمــدە چىــڭ تۇرۇۋالــدىم، ئــاخىرى ئــۇ ئايــال چۈشــىنى ســۆزلهپ  مهن 
  :مهن .بهردى

ۈڭ راست بولسا، ئېرىڭ ئۆلۈپ بىلهن قهسهمكى، چۈش نىڭ نامىهللاــ 
ئـۇ ئايـال   بۇنى ئاڭالپ . دېدىم سهن ئهسكى باال تۇغقۇدەكسهن، ـ  كهتكۈدەك،

  :ئولتۇرۇپ يىغلىغىلى تۇردى ۋە
ئـۇ  . دېـدى ـ سـۆزلهپ بهرگهنـدىمهن؟     سـاڭا چۈشـۈمنى نېمىشـقىمۇ   ــ 

  :لهيهى ۋەسهللهم كىرىپسهلاللالھۇ ئه پهيغهمبهر ،يىغالۋاتقان چاغدا
بولغـان  مهن  .دەپ سـورىدى ـ ۇ ئايالغـا نـېمه بوپتـۇ؟     بـ  !ئـى ئائىشـه  ــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسۆزلهپ بهرگهن ئىدىم، ئىشالرنى 
مۇسۇلماننىڭ چۈشىگه تهبىر بهرسهڭالر،  ھهرقانداق! ــ نېمه دېدىڭ؟

ىرى چۈشـته تهبىـر بهرگۈچىنىـڭ سـۆزل    ياخشى تهبىـر بېـرىڭالر، چـۈنكى    
ئۇ ئايالنىڭ ئېرى ئۆلۈپ كهتتـى،   كېيىن. دېدى راستقا چىقىپ قالىدۇ، ـ 
   .①مهن دېگهندەك ئهسكى باال تۇغدى مهن ئوياليمهنكى، ئۇ ئايال

  ) 2163 :دارىمى(

ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَْم َيْبَق  ـ عن ايب  7451
 .ْن النُُّبوَِّة إِلَّا الُْمَبشَِّراُت قَالُوا َوَما الُْمَبشَِّراُت قَالَ الرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُِم

ــ 7451 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ دىن مۇنـــداق رىـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: قىلىنىدۇ

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن: دا»فهتهۇل بارى«ھاپىز ئىبنى ھهجهر  ①
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 ، ـ دېگهنىــدى،  شــارەتال قالــدىېپهيغهمبهرلىكــتىن پهقهت خــۇش بــــ 
  :هرساھابىل
. ـ دەپ ســورىدى   نــېمه؟دېــگهن شــارەت ېخــۇش ب !ئــى رەســۇلۇلالھــــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  . ، ـ دەپ جاۋاب بهردىياخشى چۈشــ 

  )6990 :بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ أَْصـَدُق الرُّْؤَيـا     ـ  7452
 .بِالْأَْسَحارِ

 پهيغهمـبهر ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى،  ـ 7452
ســهھهر تــوغرا چىقىــدىغان چــۈش ئهڭ « :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

   .①دېگهن »رۋاقتىدا كۆرگهن چۈشتۇ
  )2274 :تىرمىزى(

َتَحلََّم بُِحلْمٍ لَْم َيَرُه َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن ـ   7453
كُلَِّف أَنْ َيْعِقَد َبْيَن َشِعَريَتْينِ َولَْن َيفَْعلَ َوَمْن اْسَتَمَع إِلَى َحِديِث قَْومٍ َوُهْم لَُه كَـارُِهونَ أَْو  

لَِّف أَنْ َيْنفǸَُ ِفيَها َيِفرُّونَ ِمْنُه ُصبَّ ِفي أُذُنِِه الْآُنُك َيْوَم الِْقَياَمِة َوَمْن َصوََّر ُصوَرةً ُعذَِّب َوكُ
ٍǸَولَْيَس بَِناِف. 

ــ 7453 ــۋايهت قىلىــدۇكى،    ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

نىنى بىر ېكىمكى كۆرمىگهن چۈشنى كۆردۈم دېسه، ئىككى ئارپا د«
كىمكـى   .گىزمۇ ئۇلىيالمايـدۇ ئۇ ھهرلېكىن بىرىگه ئۇالشقا بۇيرۇلىدۇ، ـ 

ــۆزىنى   ــر جامائهتنىــڭ س ــۆزلىرىنى    (بى ــۇالر ئ ــاكى ئ ــان ي ــۇالر خالىمىغ ئ
مهخپىــي تىڭشىســا، قىيــامهت كــۈنى ئۇنىــڭ  )قــاچۇرۇپ تۇرغــان ھــالهتته

ئۇنىڭغــا جــان  سىزســا،كىمكــى ســۈرەت  .قۇلىقىغــا قوغۇشــۇن قۇيۇلىــدۇ
   .»ئۇ جان كىرگۈزەلمهيدۇلېكىن لىدۇ، ۇكىرگۈزۈشكه بۇير

  )7042 :بۇخارى(
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 396(ئهلبانى  ①
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َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِمـْن أَفْـَرى   ـ   7454
 .الِْفَرى أَنْ ُيرَِي َعْيَنْيِه َما لَْم َتَر

دۇكى، نىـ رىۋايهت قىلى مادىنئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7454
  :ى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهمبهر

ــوڭ    « ــش ئهڭ چـ ــۆردۈم دەۋېلىـ ــىنى كـ ــۆرمىگهن نهرسـ ــىدە كـ چۈشـ
   .»يالغانچىلىقتۇر

  )7043 :بۇخارى(

ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمـْن   ـ عن أيب  7455
 .ِة أَْو لَكَأَنََّما َرآنِي ِفي الَْيقَظَِة َولَا َيَتَمثَّلُ الشَّْيطَانُ بِيَرآنِي ِفي الَْمَنامِ فََسَيَرانِي ِفي الَْيقَظَ

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7455
  :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

كىمكــى مېنــى چۈشــىدە كۆرســه، ئويغــاق چاغــدىمۇ كۆرىــدۇ يــاكى  «
شــهيتان مېنىــڭ  )چــۈنكى( هنــدەك بولىــدۇ،خــۇددى ئويغــاق چاغــدا كۆرگ

   .①»سۈرىتىمگه كىرەلمهيدۇ
  )5023 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َرآنِي ـ   7456
 .فَقَْد َرأَى الَْحقَّ فَإِنَّ الشَّْيطَانَ لَا َيَتكَوَُّننِي

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر ئهبۇ سهئىد خۇدرى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ   ـ 7456
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

نـى راسـتىنال كـۆرگهن بولىـدۇ،     ېكىمكى مېنى چۈشىدە كۆرسه، م«
   .»دۇهكلىمگه كىرەلمهيچۈنكى شهيتان مېنىڭ ش

  )6997 :بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4201(ئهلبانى  ①
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 رأƆ من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال اƪدرى سعيد أŷ عنـ   7457
  .بالكعبة وال ŷ يتمثل ال الشيطان فان حقا رأƆ فقد اƫنام يف

پهيغهمـــبهر ــــ ئهبـــۇ ســـهئىد خـــۇدرى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن  7457
ــۋايهت      ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  :قىلىنىدۇ
 .قىقهتهن كۆرگهن بولىـدۇ كىمكى مېنى چۈشىدە كۆرسه، مېنى ھه«

ســـۈرىتىمگه يـــاكى كهئبىنىـــڭ شـــهكلىگه  چـــۈنكى شـــهيتان مېنىـــڭ
   .①»كىرەلمهيدۇ

 )3026 :»تهئهۋسئهل« ؛277 :»ئهلسهغىر«(

َسُمَرة ْبن ُجْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ عن   7458
أَنْ َيقُولَ ِلأَْصَحابِِه َهلْ َرأَى أََحٌد ِمْنكُْم ِمْن ُرْؤَيا قَالَ فََيقُصُّ َعلَْيِه َمْن َشاَء  َوَسلََّم ِممَّا ُيكِْثُر

َما قَالَـا ِلـي   اللَُّه أَنْ َيقُصَّ َوإِنَُّه قَالَ ذَاَت غََداٍة إِنَُّه أََتانِي اللَّْيلَةَ آِتَياِن َوإِنَُّهَما اْبَتَعثَانِي َوإِنَُّه
إِنِّي اْنطَلَقُْت َمَعُهَما َوإِنَّا أََتْيَنا َعلَى َرُجلٍ ُمْضطَجِعٍ َوإِذَا آَخُر قَاِئٌم َعلَْيِه بَِصْخَرٍة َوإِذَا اْنطَِلْق َو

 فَلَـا  ُهَو َيْهوِي بِالصَّْخَرِة ِلَرأِْسِه فََيثْلَغُ َرأَْسُه فََيَتَهْدَهُد الَْحَجُر َها ُهَنا فََيْتَبُع الَْحَجَر فََيأُْخذُُه
ولَى قَالَ ْرجُِع إِلَْيِه َحتَّى َيِصحَّ َرأُْسُه كََما كَانَ ثُمَّ َيُعوُد َعلَْيِه فََيفَْعلُ بِِه ِمثْلَ َما فََعلَ الَْمرَّةَ الْأَُي

ى َرُجـلٍ  قُلُْت لَُهَما ُسْبَحانَ اللَِّه َما َهذَاِن قَالَ قَالَا ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق قَالَ فَاْنطَلَقَْنا فَأََتْيَنا َعلَ
ُمْسَتلْقٍ ِلقَفَاُه َوإِذَا آَخُر قَاِئٌم َعلَْيِه بِكَلُّوبٍ ِمْن َحِديٍد َوإِذَا ُهَو َيأِْتي أََحـَد ِشـقَّْي َوْجهِـِه    

َيُشـقُّ  فَفَُيَشْرِشُر ِشْدقَُه إِلَى قَفَاُه َوَمْنِخَرُه إِلَى قَفَاُه َوَعْيَنُه إِلَى قَفَاُه قَالَ َوُربََّما قَالَ أَُبو َرَجاٍء 
ْن ذَِلَك قَالَ ثُمَّ َيَتَحوَّلُ إِلَى الَْجانِبِ الْآَخرِ فََيفَْعلُ بِِه ِمثْلَ َما فََعلَ بِالَْجانِبِ الْأَوَّلِ فََما َيفُْرȟُ ِم
رَّةَ الْأُولَى الَْجانِبِ َحتَّى َيِصحَّ ذَِلَك الَْجانُِب كََما كَانَ ثُمَّ َيُعوُد َعلَْيِه فََيفَْعلُ ِمثْلَ َما فََعلَ الَْم
نُّورِ قَالَ قَالَ قُلُْت ُسْبَحانَ اللَِّه َما َهذَاِن قَالَ قَالَا ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق فَاْنطَلَقَْنا فَأََتْيَنا َعلَى ِمثْلِ التَّ

يِه رَِجالٌ َونَِساٌء ُعَراةٌ فَأَْحِسُب أَنَُّه كَانَ َيقُولُ فَإِذَا ِفيِه لََغطٌ َوأَْصَواٌت قَالَ فَاطَّلَْعَنا ِفيِه فَإِذَا ِف

                                                 
رانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنى ئهبۇ سـهرىي  بۇ ھهدىسنى تهبه): 11757(ھهيسهمى  ①

قالغـان راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ       . ئىسىملىك سهلبىيرەك باھا بېـرىلگهن بىـرى بـار   
 .دېگهن
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َوإِذَا ُهْم َيأِْتيهِْم لََهٌب ِمْن أَْسفَلَ ِمْنُهْم فَإِذَا أََتاُهْم ذَِلَك اللََّهُب َضْوَضْوا قَالَ قُلُْت لَُهَما َمـا  
أَنَُّه كَانَ َيقُولُ أَْحَمـَر   َهُؤلَاِء قَالَ قَالَا ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق قَالَ فَاْنطَلَقَْنا فَأََتْيَنا َعلَى َنَهرٍ َحِسْبُت

ِمثْلِ الدَّمِ َوإِذَا ِفي النََّهرِ َرُجلٌ َسابٌِح َيْسَبُح َوإِذَا َعلَى َشطِّ النََّهرِ َرُجلٌ قَـْد َجَمـَع ِعْنـَدُه    
َمـَع ِعْنـَدُه   ِحَجاَرةً كَِثَريةً َوإِذَا ذَِلَك السَّابُِح َيْسَبُح َما َيْسَبُح ثُمَّ َيأِْتي ذَِلَك الَِّذي قَـْد جَ 

 فََغَر لَُه فَاُه الِْحَجاَرةَ فََيفَْغُر لَُه فَاُه فَُيلِْقُمُه َحَجًرا فََيْنطَِلُق َيْسَبُح ثُمَّ َيْرجُِع إِلَْيِه كُلََّما َرَجَع إِلَْيِه
فَاْنطَلَقَْنا فَأََتْيَنا َعلَـى  فَأَلْقََمُه َحَجًرا قَالَ قُلُْت لَُهَما َما َهذَاِن قَالَ قَالَا ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق قَالَ 

الَ َرُجلٍ كَرِيِه الَْمْرآِة كَأَكَْرِه َما أَْنَت َراٍء َرُجلًا َمْرآةً َوإِذَا ِعْنَدُه َناٌر َيُحشَُّها َوَيْسَعى َحْولََها قَ
ى َرْوَضٍة ُمْعَتمٍَّة ِفيَها ِمْن كُلِّ قُلُْت لَُهَما َما َهذَا قَالَ قَالَا ِلي اْنطَِلْق اْنطَِلْق فَاْنطَلَقَْنا فَأََتْيَنا َعلَ

 لَْوِن الرَّبِيعِ َوإِذَا َبْيَن ظَْهَرْي الرَّْوَضِة َرُجلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَاُد أََرى َرأَْسُه طُولًا ِفي السَّـَماِء َوإِذَا 
ا َما َهُؤلَاِء قَالَ قَالَا ِلي اْنطَِلْق َحْولَ الرَُّجلِ ِمْن أَكْثَرِ وِلَْداٍن َرأَْيُتُهْم قَطُّ قَالَ قُلُْت لَُهَما َما َهذَ

َن قَالَ اْنطَِلْق قَالَ فَاْنطَلَقَْنا فَاْنَتَهْيَنا إِلَى َرْوَضٍة َعِظيَمٍة لَْم أََر َرْوَضةً قَطُّ أَْعظََم ِمْنَها َولَا أَْحَس
ٍة َمْبنِيٍَّة بِلَبِنِ ذََهبٍ َولَبِنِ ِفضٍَّة فَأََتْيَنا َباَب قَالَا ِلي اْرَق ِفيَها قَالَ فَاْرَتقَْيَنا ِفيَها فَاْنَتَهْيَنا إِلَى َمِديَن

ا أَْنَت الَْمِديَنِة فَاْسَتفَْتْحَنا فَفُِتَح لََنا فََدَخلَْناَها فََتلَقَّاَنا ِفيَها رَِجالٌ َشطٌْر ِمْن َخلِْقهِْم كَأَْحَسنِ َم
لَُهْم اذَْهُبوا فَقَُعوا ِفي ذَِلَك النََّهرِ قَـالَ َوإِذَا َنَهـٌر    َراٍء َوَشطٌْر كَأَقَْبحِ َما أَْنَت َراٍء قَالَ قَالَا

ُمْعَترٌِض َيْجرِي كَأَنَّ َماَءُه الَْمْحُض ِفي الَْبَياضِ فَذََهُبوا فََوقَُعوا ِفيِه ثُمَّ َرَجُعوا إِلَْيَنا قَْد ذََهَب 
قَالَا ِلي َهِذِه َجنَّةُ َعْدٍن َوَهذَاَك َمْنزِلَُك قَالَ ذَِلَك السُّوُء َعْنُهْم فََصاُروا ِفي أَْحَسنِ ُصوَرٍة قَالَ 

َما فََسَما َبَصرِي ُصُعًدا فَإِذَا قَْصٌر ِمثْلُ الرََّباَبِة الَْبْيَضاِء قَالَ قَالَا ِلي َهذَاَك َمْنزِلَُك قَالَ قُلُْت لَُه
فَلَا َوأَْنَت َداِخلَُه قَالَ قُلُْت لَُهَما فَإِنِّي قَْد َرأَْيُت  َباَرَك اللَُّه ِفيكَُما ذََرانِي فَأَْدُخلَُه قَالَا أَمَّا الْآنَ

 الَّـِذي  ُمْنذُ اللَّْيلَِة َعَجًبا فََما َهذَا الَِّذي َرأَْيُت قَالَ قَالَا ِلي أََما إِنَّا َسُنْخبُِرَك أَمَّا الرَُّجلُ الْأَوَّلُ
نَُّه الرَُّجلُ َيأُْخذُ الْقُْرآنَ فََيْرفُُضُه َوَيَناُم َعْن الصَّلَاِة الَْمكُْتوَبِة أََتْيَت َعلَْيِه ُيثْلَغُ َرأُْسُه بِالَْحَجرِ فَإِ

فَاُه فَإِنَُّه َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي أََتْيَت َعلَْيِه ُيَشْرَشُر ِشْدقُُه إِلَى قَفَاُه َوَمْنِخُرُه إِلَى قَفَاُه َوَعْيُنُه إِلَى قَ
ْيِتِه فََيكِْذُب الْكَذَْبةَ َتْبلُغُ الْآفَاَق َوأَمَّا الرَِّجالُ َوالنَِّساُء الُْعَراةُ الَِّذيَن ِفي ِمثْلِ الرَُّجلُ َيْغُدو ِمْن َب

َجَر َوُيلْقَُم الَْحبَِناِء التَّنُّورِ فَإِنَُّهْم الزَُّناةُ َوالزََّوانِي َوأَمَّا الرَُّجلُ الَِّذي أََتْيَت َعلَْيِه َيْسَبُح ِفي النََّهرِ 
نَُّه َماِلٌك فَإِنَُّه آِكلُ الرَِّبا َوأَمَّا الرَُّجلُ الْكَرِيُه الَْمْرآِة الَِّذي ِعْنَد النَّارِ َيُحشَُّها َوَيْسَعى َحْولََها فَإِ
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لَْيِه َوَسلََّم َوأَمَّا َخازِنُ َجَهنََّم َوأَمَّا الرَُّجلُ الطَّوِيلُ الَِّذي ِفي الرَّْوَضِة فَإِنَُّه إِْبَراِهيُم َصلَّى اللَُّه َع
ِه الْوِلَْدانُ الَِّذيَن َحْولَُه فَكُلُّ َمْولُوٍد َماَت َعلَى الِْفطَْرِة قَالَ فَقَالَ َبْعُض الُْمْسِلِمَني َيا َرُسولَ اللَّ

ُمْشرِِكَني َوأَمَّـا الْقَـْوُم   َوأَْولَاُد الُْمْشرِِكَني فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْولَاُد الْ
الَِّذيَن كَاُنوا َشطٌْر ِمْنُهْم َحَسًنا َوَشطٌْر قَبِيًحا فَإِنَُّهْم قَْوٌم َخلَطُوا َعَملًا َصاِلًحا َوآَخَر َسـيِّئًا  

 .َتَجاَوَز اللَُّه َعْنُهْم
ــ 7458 ــۇ    ـ ــۇ ئهنه ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن ــداق دىن س مۇن

ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم  يغهمــــبهرپه: رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ
  :دىن دائىمساھابىلىرى

 خالىغــانالردەپ ســوراپ تــۇراتتى،  ـ   قايســىڭالر چــۈش كــۆردۈڭالر؟ــــ 
 پهيغهمـبهر  ىنـى، بىر كۈنى ئهتىگ .چۈشلىرىنى سۆزلهپ بېرەتتىكۆرگهن 

  :مۇنداق دېدىئهلهيهىسساالم 
: ۇپئىككـى كىشـى كېلىـپ، مېنـى ئورنۇمـدىن تۇرغـۇز      بـۇ كـېچه   ــ 

ېڭىپ ـ مېڭىپ، بىر يهردە ياتقان بىر ئادەمنىڭ قېشىغا  م. دېدى “!يۈر”
يهنه بىر كىشى ئۇنىـڭ بېشـىدا يوغـان تاشـنى      ،قارىساق. يېتىپ باردۇق

ــۈرۈپ تۇرۇپتــۇ ــۇ تاشــنى  .كۆت بېشــىغا تاشــالپ يهردە ياتقــان ئادەمنىــڭ ئ
ــۋ ــه  .ەتتىمىجىـ ــدى  ،تـــاش دومىـــالپ كهتسـ ــا ئېلىـــپ كهلـ  .يهنه قولىغـ

ە، ئۇ ئادەم يهنه تاشنى ئېگىز كۆتـۈرۈپ  باش ئهسلىگه كهلگهند مىجىلغان
“ ؟الر نېمه ئادەملهربۇ! لالھانابهۇس”: دىنيلهنىمهن ئىكك. يانجىۋېتهتتى

ــۇالر  ــام، ئ ــۈر ”: دەپ سورىس ــۈر، ي ــدى“ !ي ــتۇرۇپ،  . دې ــولىمىزنى داۋامالش ي
بىـر   ،قارىسـاق  .ئوڭدىسىغا ياتقان بىر ئادەمنىڭ قېشىغا يېتىپ باردۇق

ئۇ ياتقان ئادەمنىـڭ  . تۇتۇپ تۇرۇپتۇ قاماقالرنىم ئۇنىڭ بېشىدا تۆمۈر ئادە
 تىلىۋەتتى، ئاندىنئاغزىدىن ئىلىپ گهدىنىگىچه  يۈزىگه يېقىنلىشىپ،

كۆزىـــدىن ئىلىـــپ ئانـــدىن ، تىلـــدىبۇرنىـــدىن ئىلىـــپ گهدىـــنىگىچه 
ــنىگىچه  ــدىگهدى ــپىگه يۆتكىلىــپ    .تىل ــۇ تهرى ــڭ ئ ــدىن يۈزىنى ــۇ  ،ئان ئ

يهنه بىــر  ،بــولغىچهبىــر تهرىپىنــى تىلىــپ . ق قىلــدىتهرەپنىمــۇ شــۇندا
 ،ئـۇ يهنه سـاقايغان تهرەپـكه قايتىـپ     .گه قايتىـپ بـوالتتى  ئهسـلى  تهرىپـى 

بـۇالر نـېمه   ! لالھانابهۇسـ ”: دىنيلهنـ ىمهن ئىكك .تهكرار تىلغىلى تۇردى
ــادەملهر ــۇالر “ ؟ئ ــام، ئ ــۈر ”: يهنه دەپ سورىس ــۈر، ي ــدى“ !ي ــولىمىزنى . دې ي
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ــتۇرۇپ،  ــاش  توداۋامالش ــا ئوخش ــر نۇرغ ــدۇق  بى ــدىغا كهل ــىنىڭ ئال . نهرس
ىچىــگه ئ .تــۇراتتى كېلىــپ رئــاۋازالقىلىشــقان چىيــا  ـــ ئۇنىڭــدىن قىيــا

ــا ــاق، يالىڭـ ــكهن  چقارىسـ ــار ئىـ ــالالر بـ ــىز ئۇالرنىـــڭ  .ئهر ۋە ئايـ تۇيۇقسـ
چىيا قىلىشـىپ   ـ ئاستىدىن الۋۇلداپ تۇرغان ئوت كېلىۋىدى، ئۇالر قىيا

: يهنه ئـۇالر  ەپ سورىسـام، د“ ؟بۇالر كىملهر”: دىنيلهنىكهتتى، مهن ئىكك
ىزىـل بىـر دەرياغـا    ققانـدەك  سـۈيى   يهنه يـول يـۈرۈپ،  . دېـدى “ !يۈر، يـۈر ”

ئۇ دەريادا بىر ئادەم سۇ ئۈزۈپ يۈرۈپتـۇ، قىرغاقتـا بىـر     ،قارىساق. كهلدۇق
سـۇ ئـۈزگهن ئـادەم تـاش يىغىۋالغـان       .ئادەم نۇرغـۇن تاشـالرنى يىغىۋاپتـۇ   

ئــاغزىنى ئاچســا، ئۇنىــڭ ئاغزىغــا بىــر تــاش   پېلىــئاەمنىــڭ قېشــىغا ك
 ېلىـپ، قايتىـپ ك كهيـنىگه قايتـاتتى ۋە سـۇ ئـۈزۈپ      ئۇ .تىقىپ قوياتتى

تــاش يهنه ئــاغزىنى يوغــان ئاچــاتتى، قىرغــاقتىكى ئــادەم ئۇنىــڭ ئاغزىغــا  
ــاتتى  ــپ قويـ ــىمهن ئىكك .تىقىـ ــۇبهانالالھ”: دىنيلهنـ ــېمه  ! سـ ــۇالر نـ بـ

ــادەملهر؟ ــۇالر “ ئ ــام، ئ ــۈر”: دەپ سورىس ــۈري ــدى“ !، ي ــولىمىزنى يهنه . دې ي
داۋامالشتۇرۇپ، كۆرۈنۈشى بهكمۇ يىرگىنچلىـك بىـر ئادەمنىـڭ يېنىغـا     

ئـــۇ ئـــادەم يېنىـــدىكى ئوتنىـــڭ ئهتراپىـــدا مېڭىـــپ يـــۈرۈپ،  .كهلـــدۇق
ــۇن تاشــاليتتى  ــىمهن ئىكك .توختىمــاي ئوت ــۇ ! ســۇبهانالالھ”: دىنيلهن ب

ــم ــۇالر “ ؟كى ــام، ئ ــۈر ”: دەپ سورىس ــۈر، ي ــدى“ !ي ــپ، يهنه . دې ــۈك مېڭى ب
رەڭ گـۈللىرى بـار   ەڭگـا ـ   دا باھارنىـڭ ر باغـ  ،باراقسان بىر باغقـا كهلـدۇق  

ــدا بويى ،قارىســاق .ئىــدى گىزلىكىــدىن بېشــى ېئ نىــڭباغنىــڭ ئوتتۇرى
بهكمـۇ  ئاسمانغا تاقىشىپ قالغۇدەك بىر ئادەم تۇرۇپتـۇ، ئۇنىـڭ ئهتراپىـدا    

 .مىغانىـدىم كۆپ باال بار بولۇپ، مهن ئۇنچه كۆپ بـالىنى ھـېچ كـۆرۈپ باق   
يـۈر،  ”: دەپ سورىسـام، ئـۇالر  “ بۇالر نېمه ئـادەملهر؟ ” :هندىنيلىمهن ئىكك

شۇنداق چوڭ بىر باغقا كهلـدۇقكى، مهن ئۇنـداق    ،بىز يۈرۈپ. دېدى“ !يۈر
بىز . دېدى“ !ئۆرله”: يلهن ماڭاىئىكك .ىدىمكۆرۈپ باقمىغان نىچوڭ باغ

ىشـالردىن  خمـۈش  ئـالتۇن ۋە كۈ قاراپ ئـۆرلهپ،  نىڭ ئۈستى تهرىپىگه باغ
شـــهھهر دەرۋازىســـىغا كېلىـــپ . ســـېلىنغان بىـــر شـــهھهرگه كهلـــدۇق

ــنى تهلهپ قىل ــدۇق،اغئېچىشــــ ــد نىــــ ــهھهرگه . ىدەرۋازا ئېچىلــــ شــــ
ۋالـدىكى، ئۇالرنىـڭ يېرىمـى    ۈبىزنـى شـۇنداق ئهرلهر كۈت   كىرىشـىمىزگه، 
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ــدى    ــۇنداق بهدبهشــرە ئى ــلهن  .شــۇنداق كېلىشــكهن، يېرىمــى ش مهن بى
ســهل  .دېــدى “!ئــاۋۇ دەرياغــا ســهكرەڭالر”: رغــايلهن ئۇالىــكهلــگهن ئىكك

سۈتتهك ئاپئاق بىر دەريا بـار   ىسۈيى خۇدد ،توغرىسىغا ئېقىۋاتقان نېرىدا
نىــڭ چىرايىــدىكى ئۇالر .هلــدىا چۆمۈلــۈپ قايتىــپ كدئــۇالر دەريــا .ئىــدى

 .بهدبهشــرىلىك يوقىلىــپ، پۈتــۈنلهي كېلىشــكهن ھــالهتكه كهلگهنىــدى 
ــا ”: يلهن ماڭــاىــئىكك ــۇمان ــۇ ئىككىســى ســېنىڭ   .ئهدن جهننىتــى ،ب ب

ئـاق   ،شـۇنداق قارىسـام  يۇقىرىغـا   بېشـىمنى كۆتـۈرۈپ،  . دېـدى  “تۇرالغۇڭ
مانــا بــۇ ئىككىســى ”: لهن يهنهيىــئىكك .بۇلــۇتتهك بىــر قهســىر تۇرۇپتــۇ

سىلهرگه بهرىـكهت  هللا ا”: يلهنگهىمهن ئۇ ئىكك. دېدى“ سېنىڭ تۇرالغۇڭ
. دېـدىم “ ڭغـا كىرىـپ باقسـام   ئۇنى ،ئاتا قىلغاي، ماڭا رۇخسهت قىلساڭالر

ھـــازىرچه كىرســـهڭ بولمايـــدۇ، كېـــيىن چوقـــۇم ”: يلهن ماڭـــاىـــئىكك
بۇ كېچه ئاجايىـب ئىشـالرنى كـۆردۈم، مېنىـڭ     ”: مهن. دېدى“ كىرىسهن

بىـز سـاڭا چۈشـهندۈرۈپ    ”: ئـۇالر  ،دېسـهم “ كۆرگهنلىرىم قانداق ئىشـالر؟ 
 ڭغـا ئۇنى ،بولـۇپ  يـادالپ  رئـاننى قۇ بېشـى مىجىلىۋاتقـان ئـادەم    .قويىمىز

ئاغزى، بۇرنى ۋە  ؛، پهرز ناماز ئوقۇماي ئۇخلىغان ئادەمدۇرئهمهل قىلمىغان
ئۆيىــدىن ســهھهر چىقىــپ كــۆزى گهدىــنىگىچه تىلىنغــان ئــادەم بولســا، 

يالغان سۆز قىلغان ۋە ئۇ سۆزى ھهممه يهرگه تارىلىپ كهتكهن ئادەمـدۇر؛  
لالر بولســا، ســىنىڭ ئىچىــدىكى يالىڭــاچ ئهر ۋە ئايــارتونۇرغــا ئوخشــاش نه

دەريادا سۇ ئۈزۈپ ئاغزىغا تـاش تىقىلغـان ئـادەم     ؛زىناخور ئهر ۋە ئايالالردۇر
ئـوت قاالۋاتقـان، ئوتنىـڭ ئهتراپىـدا ئايلىنىـپ       .بولسا، جازانه يېگۈچىـدۇر 

 ؛كۆرۈمسىز ئادەم بولسا، جهھهنـنهم گۇنـدىپايلىرىنىڭ چوڭىـدۇر    يۈرگهن
، ئهلهيهىسسـاالم بولـۇپ   ئـادەم بولسـا، ئىبـراھىم    لـۇق گىز بويېباغدىكى ئ

 )بــارلىق (ئهتراپىــدىكى بــالىالر تۇغمــا ئىمــان بىــلهن ۋاپــات بولغــان       
  .دېدى“ بالىالردۇر

  :بهزى مۇسۇلمانالر
ـ مۇشرىكالرنىڭ بالىلىرىمۇ ئۇالر بىلهن بىللىمۇ؟ ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمىدى، غاندەپ سورى
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يېرىمى چىرايلىق، بهدىنىنىڭ  .مۇشرىكالرنىڭ بالىلىرىمۇ بىللهــ 
كىشـىلهر بولسـا، ياخشـى ئىـش بىـلهن يامـان ئىشـنى         بهدبهشرەيېرىمى 

 ن، ـ  ۋەتكهۈئــۇالرنى كهچــۈرهللا ا ،ئارىالشــتۇرۇپ قىلغــان كىشــىلهر بولــۇپ 
   .دېدى

  )7048 :بۇخارى(

أَْسفَلُُه َواِسٌع َيَتَوقَُّد فَاْنطَلَقَْنا إِلَى ثَقْبٍ ِمثْلِ التَّنُّورِ أَْعلَاُه َضيٌِّق َو :ـ ويف رواية  7459
َتْحَتُه َناًرا فَإِذَا اقَْتَرَب اْرَتفَُعوا َحتَّى كَاَد أَنْ َيْخُرُجوا فَإِذَا َخَمَدْت َرَجُعوا ِفيَها َوِفيَها رَِجالٌ 

  .بنحوهَونَِساٌء ُعَراةٌ 
َوأَمَّا َهِذِه الدَّاُر فََداُر الشَُّهَداِء َوأََنا َوالدَّاُر الْأُولَى الَِّتي َدَخلَْت َداُر َعامَِّة الُْمْؤِمنَِني  :وفيه

 .جِْبرِيلُ َوَهذَا ِميكَاِئيلُ
تهكتىـدە   يـولىمىزنى داۋامالشـتۇرۇپ،  «: يهنه بىـر رىـۋايهتته   ـ 7459 

ــان  ــوت كۆيۈۋاتق ــا ئوخشــاش    ،ئاســتى كهڭ ،ئ ــار تونۇرغ ــا ئازگالئۈســتى ت غ
  .دەپ كهلگهن »ئىدىئايالالر بار  ـ ئۇنىڭ ئىچىدە يالىڭاچ ئهر .كهلدۇق

ــۋايهتته كىــرگهن ھــويال  باشــتا ســهن”: يهنه مۇنــداق كهلــگهن بــۇ رى
ــ) ئۇنىڭــدىن كېــيىن كىــرگهن( ،بــارلىق مۇئمىنلهرنىــڭ ھويلىســى ۇ ب

  . “ىل، بۇ مىكائىلدۇرئمهن جىبرى. رنىڭ باغچىسىدۇرالدھويال شېهى
  )1386 :بۇخارى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َنْحُن الْـآِخُرونَ  ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّ ـ عن أيب  7460
ضِ السَّابِقُونَ َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنا أََنا َناِئٌم إِذْ أُوِتيُت َخـَزاِئَن الْـأَرْ  

نِي فَأُوِحَي إِلَيَّ أَنْ اْنفُْخُهَما فََنفَْخُتُهَما فَُوِضَع ِفي َيَديَّ ِسَواَراِن ِمْن ذََهبٍ فَكَُبَرا َعلَيَّ َوأََهمَّا
 .فَطَاَرا فَأَوَّلُْتُهَما الْكَذَّاَبْينِ اللَّذَْينِ أََنا َبْيَنُهَما َصاِحَب َصْنَعاَء َوَصاِحَب الَْيَماَمِة

، دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7460
  :مۇنداق دېگهن يهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمبهر 

ئهمما قىيـامهتته ھهممىـدىن بـۇرۇن    ، كېيىن كهلدۇقبىز دۇنياغا «
ــولىمىز ــدىمغا   ســام،مهن ئۇخالۋات. ھــازىر ب زېمىننىــڭ خهزىنىلىــرى ئال
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بۇ ئىككـى   .ئىككى قولۇمغا ئالتۇندىن بىلهيزۈك سېلىندى ،كهلتۈرۈلۈپ
شـۇنىڭ   .كهتتـى  م پۇشۇپئىچى بىلهيزۈك ماڭا بهكمۇ ئېغىر كهلگهچكه،

مهن . دەپ ۋەھىــي قىلــدى“ پــۈۋلىگىن غــائۇالر”: تائــاال ماڭــاهللا ا ،بىــلهن
ــائۇالر ــدىم،ىلپۈۋ غ ــى  گهنى ــۇپ كهتت ــى   .ئىككىلىســى ئۇچ ــۇ ئىكك مهن ئ

سهنئا بلهن يهمامهدىكى ئىككـى كـاززاب ئىـكهن دەپ تهبىـر     بىلهيزۈكنى 
  . »ئىدىم) يهنى مهدىنىدە(مهن ئۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا . بهردىم

  )7037: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُموَسى أَُراُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرأَْيُت ِفي الَْمَنامِ ـ   7461
 أَنِّي أَُهاجُِر ِمْن َمكَّةَ إِلَى أَْرضٍ بَِها َنْخلٌ فَذََهَب َوَهِلي إِلَى أَنََّها الَْيَماَمةُ أَْو َهَجُر فَإِذَا ِهـيَ 
الَْمِديَنةُ َيثْرُِب َوَرأَْيُت ِفي ُرْؤَياَي َهِذِه أَنِّي َهَزْزُت َسْيفًا فَاْنقَطََع َصْدُرُه فَإِذَا ُهَو َما أُِصـيَب  

ـ  ْن ِمْن الُْمْؤِمنَِني َيْوَم أُُحٍد ثُمَّ َهَزْزُتُه بِأُْخَرى فََعاَد أَْحَسَن َما كَانَ فَإِذَا ُهَو َما َجاَء اللَُّه بِِه ِم
ذَا لْفَْتحِ َواْجِتَماعِ الُْمْؤِمنَِني َوَرأَْيُت ِفيَها َبقًَرا َواللَُّه َخْيٌر فَإِذَا ُهْم الُْمْؤِمُنونَ َيـْوَم أُُحـٍد َوإِ  ا

 الَْخْيُر َما َجاَء اللَُّه بِِه ِمْن الَْخْيرِ َوثََوابِ الصِّْدقِ الَِّذي آَتاَنا اللَُّه َبْعَد َيْومِ َبْدرٍ

ــ 7461 ــۇ م ـ ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئهب  دىن رى
  :گهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې پهيغهمبهر

ــا ھىجــرەت    « ــر يۇرتق ــدىن خورمىزارلىــق بى مهن چۈشــۈمدە مهككى
 ئـۇ يهر . ھهجهر دەپ ئـويالپتىمهن  يـاكى  ئۇ يهرنى يهمـامه  ۋە قىلىپتىمهن

ــلىدە ــرى ئهسـ ــنه( بيهسـ ــكهن) يهنـــى مهدىـ ــۇ. ئىـ ــۈمدە يهنه  مهن بـ چۈشـ
. قولۇمدىكى قىلىچنى قاتتىق سىلكىگهن ئىدىم، ئۇچى سـۇنۇپ كهتتـى  

ئانـدىن ئـۇنى قايتـا    . هىد بولغان مۇئمىنلهر ئىكهنېئۇھۇد غازىتىدا ش ،ئۇ
مهككىنىـڭ   ،ئـۇ . ھـالىتىگه قـايتتى  ئهسـلى  سىلكىگهن ئىـدىم، ئـۇ يهنه   

پهتهـــى قىلىنىشـــى ۋە مۇئمىنلهرنىـــڭ ئۇيۇشـــۇپ ئىتتىپاقلىشىشـــى  
ــ ــۆردۈم  .كهنئىـ ــالىالرنى كـ  :ۋە مهن يهنه چۈشـــۈمدە بوغۇزلىنىۋاتقـــان كـ

ئـۇالر ئهسـلىدە    .دېـگهن ئـاۋازنىمۇ ئاڭلىـدىم   “ نىڭ ساۋابى ياخشىدۇرهللا”
دېـگهن  “ ساۋابى ياخشـى ”. هىد بولغان مۇئمىنلهر ئىكهنېئۇھۇد كۈنى ش
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ــا  ــاۋاز بولس ــدىن    هللا ا ،ئ ــان ياخشــىلىق ۋە بهدر غازىتى ــا قىلغ ــيىن ئات كې
   .»ه ئاتا قىلغان راستچىللىقنىڭ ساۋابى ئىكهنكېيىن بىزگ

  )3622 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيُت ذَاَت ـ   7462
طَبٍ ِمْن ُرطَبِ اْبنِ طَابٍ فَأَوَّلْـُت  لَْيلٍَة ِفيَما َيَرى النَّاِئُم كَأَنَّا ِفي َدارِ ُعقَْبةَ ْبنِ َراِفعٍ فَأُِتيَنا بُِر
 .الرِّفَْعةَ لََنا ِفي الدُّْنَيا َوالَْعاِقَبةَ ِفي الْآِخَرِة َوأَنَّ ِديَنَنا قَْد طَاَب

ــ 7462 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت ئهنهس ئىبنـ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

ــر« ــۈمدە  بىـ ــى چۈشـ ــى كېچىسـ ــى رافى  بىزنـ ــۇقبه ئىبنـ ــڭئـ  ئنىـ
ى ســـرمىلىرىنىـــڭ غورىوھويلىســـىدا كـــۆردۈم، بىـــزگه ئىبنـــى تـــاب خ

شــىمىز، ۇدۇنيــادا بىزنىــڭ ئۈســتۈن بول” :مهن بــۇ چۈشــنى .كهلتۈرۈلــدى
ــاخىرەتته ئاقىۋ ــڭتىىئ ــى  مىزنى ــدىغانلىقىياخش ــڭ  ۋە بولى دىنىمىزنى

ــۈمران بول  ــىپ ھۆكـ ــىۇمۇكهممهللىشـ ــارىتشـ ــر “ ىنىڭ بېشـ دەپ تهبىـ
   .»بهردىم

  )2270 :مۇسلىم(

َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َيْوًما ِمْن الْأَيَّـامِ إِنِّـي   ـ   7463
َنَواةً فَـآذَْتنِي ِحـَني   َرأَْيُت ِفي الَْمَنامِ أَنَّ َرُجلًا أََتانِي بِكُْتلٍَة ِمْن َتْمرٍ فَأَكَلُْتَها فََوَجْدُت ِفيَها 

َها َمَضْغُتَها ثُمَّ أَْعطَانِي كُْتلَةً أُْخَرى فَقُلُْت إِنَّ الَِّذي أَْعطَْيَتنِي َوَجْدُت ِفيَها َنَواةً آذَْتنِي فَأَكَلُْت
غَنُِموا َمرََّتْينِ ِكلَْتاُهَما فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َناَمْت َعْيُنَك َيا َرُسولَ اللَِّه َهِذِه السَّرِيَّةُ الَِّتي َبَعثَْت بَِها 

 .َوَجُدوا َرُجلًا َيْنُشُد ِذمََّتَك فَقُلُْت ِلُمَجاِلٍد َما َيْنُشُد ِذمََّتَك قَالَ َيقُولُ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه
بىـر   :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇجابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 7463

  :هللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسكۈنى، پهيغهمبهر 
مهن  .ئېلىـپ كهلـدى   امۇنچه خورمـ  چۈشۈمدە بىر كىشى ماڭا بىرــ 

ئارىدا بىر تال ئۇرۇقنى چايناپ سېلىپ، بهكمۇ بىئـارام   ،ئۇنىڭدىن يېدىم
: بېرىۋىـدى، مهن ئۇنىڭغـا   مـا مـۇنچه خور  ئۇ كىشى ماڭـا يهنه بىـر   .بولدۇم
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ويـۇپ،  ئىكهن، ئۇقمـاي چاينـاپ ق   سهن بهرگهن خورمىالردا بىر ئۇرۇق بار«
  :ئهبۇ بهكرى بۇنى ئاڭالپ .دەپتىمهن، ـ دېدى »بهكمۇ بىئارام بولدۇم

، سـهن ئهۋەتـكهن قوشـۇننىڭ    ، بۇىنخاتىرجهم بولغ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ئــۇالر ئىككــى قېــتىم غهنىــمهت ئالغــان ئىــكهن، ھهر قېــتىم . بېشــارىتى

رغـان  ۇسېنىڭ ئهھدىڭنى شـېپى كهلتـۈرۈپ يالۋ   ،غهنىمهت ئالغان چاغدا
  .دېدىـ نى ئۇچرىتىپتۇ، كىشى

  :مهن مۇجالىدتىن: راۋىيالردىن بىرى مۇنداق دەيدۇ
دېگهننىڭ مهنىسى نېمه؟ “ سېنىڭ ئهھدىڭنى شېپى كهلتۈرۈپ”ــ 

  :دەپ سورىسام، ئۇـ 
   .دېدى نى دېمهكچى، ـ“لالھال ئىالھه ئىلال”ــ 

  )2162 :دارىمى(

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرأَْيُت  َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِهـ   7464
كَأَنَّ اْمَرأَةً َسْوَداَء ثَاِئَرةَ الرَّأْسِ َخَرَجْت ِمْن الَْمِديَنِة َحتَّى قَاَمْت بَِمْهَيَعةَ َوِهـَي الُْجْحفَـةُ   

 .فَأَوَّلُْت أَنَّ َوَباَء الَْمِديَنِة ُنِقلَ إِلَْيَها
ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر  دادىســىلىم ئىبنــى ئابــدۇلالھ ســا ـــ 7464

ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهررەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت قىلىــدۇكى،    
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چۈشۈمدە قاپقارا چېچى چۇۋۇق بىر ئايالنىڭ مهدىنىـدىن چىقىـپ   «
 .فهدۇرھمهھيهئه دېگهن جايغا بېرىپ تۇرغانلىقىنى كـۆردۈم، ئـۇ جـاي جـۇ    

دەپ تهبىـر  “ مهدىنىنىڭ ۋاباسى ئـۇ يهرگه يۆتكىلىپتـۇ  ” :مهن بۇ چۈشكه
   .»بهردىم

  )7038 :بۇخارى(

اْبن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما كَانَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُجلًا أََتى َرُسولَ اللَّـِه   ـ عن  7465
لَّْيلَةَ ِفي الَْمَنامِ ظُلَّةً َتْنطُُف السَّْمَن َوالَْعَسلَ فَـأََرى  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي َرأَْيُت ال

َراَك النَّاَس َيَتكَفَّفُونَ ِمْنَها فَالُْمْسَتكِْثُر َوالُْمْسَتِقلُّ َوإِذَا َسَبٌب َواِصلٌ ِمْن الْأَْرضِ إِلَى السََّماِء فَأَ
ُر فََعلَا بِِه ثُمَّ أََخذَ بِِه َرُجلٌ آَخُر فََعلَا بِِه ثُمَّ أََخذَ بِـِه  أََخذَْت بِِه فََعلَْوَت ثُمَّ أََخذَ بِِه َرُجلٌ آَخ
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َرَهـا  َرُجلٌ آَخُر فَاْنقَطََع ثُمَّ ُوِصلَ فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َواللَِّه لََتَدَعنِّي فَأَْعُب
لََّم اْعُبْرَها قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِْسلَاُم َوأَمَّا الَِّذي َيْنطُُف ِمْن الَْعَسلِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

 ِمْن َوالسَّْمنِ فَالْقُْرآنُ َحلَاَوُتُه َتْنطُُف فَالُْمْسَتكِْثُر ِمْن الْقُْرآِن َوالُْمْسَتِقلُّ َوأَمَّا السََّبُب الَْواِصلُ
فَالَْحقُّ الَِّذي أَْنَت َعلَْيِه َتأُْخذُ بِِه فَُيْعِليَك اللَُّه ثُمَّ َيأُْخذُ بِِه َرُجـلٌ ِمـْن    السََّماِء إِلَى الْأَْرضِ

ُيَوصَّلُ لَُه  َبْعِدَك فََيْعلُو بِِه ثُمَّ َيأُْخذُ بِِه َرُجلٌ آَخُر فََيْعلُو بِِه ثُمَّ َيأُْخذُُه َرُجلٌ آَخُر فََيْنقَِطُع بِِه ثُمَّ
فَأَْخبِْرنِي َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت أََصْبُت أَْم أَْخطَأُْت قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    فََيْعلُو بِِه

الَ َوَسلََّم أََصْبَت َبْعًضا َوأَْخطَأَْت َبْعًضا قَالَ فََواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه لَُتَحدِّثَنِّي بِالَِّذي أَْخطَأُْت قَ
 .ْملَا ُتقِْس

ــ 7465 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــداق رى دىن مۇن
نىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر بىـر كىشـى    :قىلىنىدۇ
  :كېلىپ قېشىغا
بۇ كېچه چۈشۈمدە سېرىق ماي بىلهن ھهسهل تامچىۋاتقان بۇلـۇت  ــ 
ــالغىلى تۇرۇپتــۇ   ،قارىســام .كــۆردۈم ــانلىرىنى ئېچىــپ ئ  .كىشــىلهر ئالق

زېمىندىن ئاسمانغا تۇتاشقان بىر  .ېلىۋاتقۇدەكبهزىلهر ئاز ئ ،بهزىلهر كۆپ
ــا ــكهن  ئارغامچ ــار ئى ــ .ب ــا ېمهن س ــۇ ئارغ ــا  منىڭ ئ ــۇپ يۇقىرىغ چىنى تۇت
ــۆرلىگهنل ــر كىشــى ئېلىــپ     ىكىڭئ ــقا بى ــۇنى باش ــدىن ئ ــۆردۈم، ئان نى ك

ئۇنىڭـدىن كېـيىن   بىـر كىشـى ئېلىـپ ئۆرلىـدى،      يهنهئۆرلىدى، ئاندىن 
ئۈزۈلـۈپ كېتىـپ يهنه   ئارغامچا ىشى ئېلىپ ئۆرلىدى، ئاندىن بىر ك يهنه

ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ بـۇنى ئـاڭالپ مۇنـداق        . دېـدى ـ تۇتاشـتى،   
بىـلهن  نىڭ نـامى  هللا .ساڭا پىدا بولسۇنئانام  ـ ئاتا! ئى رەسۇلۇلالھ :دېدى

 سـاڭ، ـ  ، بـۇ چۈشـكه مېنىـڭ تهبىـر بېرىشـىمگه رۇخسـهت قىل      ئۆتۈنهيكى
  :غهمبهر ئهلهيهىسساالمپهي. دېدى

  :ئهبۇ بهكرى. دېدىـ ! تهبىر بهرگىنــ قېنى، 

ـــ  ــۇت ـ ــتامچئۇنىڭــدىن  ئىســالمدۇر؛بۇل ــلهن  ىغ ــاي بى ان ســېرىق م
تامچىپ تۇرغان شېرىن تهمىدىن بهزىلهر كۆپ،  ئۇنىڭ دۇر؛ھهسهل قۇرئان

زېمىندىن ئاسمانغا تۇتاشقان ئارغامچـا   .يهنه بهزىلهر ئاز بهھرىمهن بولىدۇ
ــدۇر   بول ــان ھهق يول ــتىدە تۇرغ ــهن ئۈس ــا، س ــدا    ؛س ــۇ ھهق يول ــهن مۇش س
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ئـۇ يولـدا بىـر     سـهندىن كېـيىن   .ۈسـتۈن كۆتۈرىـدۇ  سـېنى ئ هللا ماڭساڭ، ا
ــدۇ  ــادەم مېڭىــپ ئۆرلهي ــادەم مېڭىــپ   ئۇنىڭــدىن كېــيىن . ئ يهنه بىــر ئ

ــدۇ ــيىن  . ئۆرلهي ــدىن كې ــادەم مېڭى ئۇنىڭ ــر ئ ــدا،يهنه بى ــا مئارغا ۋاتقان چ
شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ ئـادەم يهنه      ،ۇالپ بېرىلىـدۇ ئـ  كېتىـپ، قايتـا  ئۈزۈلۈپ 
تـوغرا تهبىـر    .ئاتـا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا بولسـۇن       !ئـى رەسـۇلۇلالھ   .ئۆرلهيـدۇ 

ــامۇ  ــاكى خات ــ ! ماڭــا ئېيتىــپ بهرگىــن  ،بهردىممــۇ ي ــدىـ پهيغهمــبهر . دې
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :بۇ بهكرىدېدى، ئه ، بهزىسىگه خاتا تهبىر بهردىڭ، ـبهزىسىگه توغراــ 

بىـلهن قهسـهمكى، ماڭـا خاتـا تهبىـر      نىـڭ نـامى   هللا! ئى رەسۇلۇلالھ ــ
ــى  ــن بهرگهن يهرلىرىمنــ ــپ بهرگىــ ــ ! ئېيتىــ ــدى، ـــ ــبهر دېۋىــ پهيغهمــ

  :ئهلهيهىسساالم

ــهم     ــهن قهسـ ــۇڭا سـ ــمهن، شـ ــۇنى ئېيتىـــپ بهرمهيـ ــاڭا بـ ـــ مهن سـ ــ
  . ـ دېدى! قىلمىغىن

 )7046 :بۇخارى(

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َرأَْيُت ثَلَاثَـةَ أَقَْمـارٍ   َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِ ـ عن  7466
َسقَطَْن ِفي ُحْجَرِتي فَقََصْصُت ُرْؤَياَي َعلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَْت فَلَمَّا ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَّـِه  

  .لََها أَُبو َبكْرٍ َهذَا أََحُد أَقَْمارِِك َوُهَو َخْيُرَهاَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُدِفَن ِفي َبْيِتَها قَالَ 
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    ــ  7466

ــۈچ  ــا چۈشــكهنلىكىنى كــۆردۈم ۇئاينىــڭ ھدانه چۈشــۈمدە ئ ــۇ  ۋە جرامغ ب
 پهيغهمـبهر دىم، گهنىـ ام ئهبۇ بهكـرى سـىددىققا سـۆزلهپ بهر   دادچۈشۈمنى 
 ،رامغا دەپـنه قىلىنغانـدا  ھۇج ،هلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولۇپسهلاللالھۇ ئ

  :مۇنداق دېدى دادام
ئـۈچ دانه ئاينىـڭ بىـرى بولـۇپ،     نىڭ قۇچىقىڭغـا چۈشـكهن   ېبۇ ســ 

   .دېدىـ ، ئۇالرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلىدۇر
  )546 :مالىك(
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 إِنْ :لََهـا  فَقَـالَ  أهنا قصتها على النƑ صلى اهللا عليه وسلم: ـ ويف رواية  7467
 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقُبَِض الَْجنَِّة، أَْهلِ أَفَْضلُ:قَالَ أَُراُه َبْيِتِك، ِفي ُدِفَن ُرْؤَياِك َصَدقَْت
  .َبْيِتَها ِفي فَُدِفُنوا ُعَمُر، قُبَِض ثُمَّ َبكْرٍ، أَُبو قُبَِض ثُمَّ أَقَْمارَِها، أَفَْضلُ َوُهَو َوَسلََّم، َعلَْيِه

رەزىيهلالھۇ ئهنهـا  ئائىشه : مۇنداق كهلگهن نه بىر رىۋايهتتهـ يه 7467
ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمگه ســــۆزلهپ  پهيغهمــــبهرچۈشــــىنى 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ىدى،بهرگهن
ئهڭ ئهۋزەللىــرى ئهھلىنىــڭ  جهنــنهت ،راســت بولســا  ۈڭچۈشــــــ 

 رپهيغهمــبه ،كېــيىن .دېــگهن ســېنىڭ ھۇجراڭغــا دەپــنه قىلىنغــۇدەك، ـ  
 ئۈچ ئاينىـڭ ئهڭ ئهۋزىلـى   ،، ئۇلدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بو

ــدى ــرى   .ئى ــۇ بهك ــدىن ئهب ــدى    ،ئان ــات بول ــۆمهر ۋاپ ــيىن ئ ــدىن كې  ۋە ئان
   .①رىسىغا دەپنه قىلىندىۇجنىڭ ھرەزىيهلالھۇ ئهنها ھهممىسى ئائىشه

  )23/48 :»ئهلكهبىر«(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َوَرقَةَ فَقَالَْت  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُسِئلَ َرُسولُـ   7468
َوَسلََّم  لَُه َخِدƶَةُ إِنَُّه كَانَ َصدَّقََك َولَِكنَُّه َماَت قَْبلَ أَنْ َتظَْهَر فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

 .لَْو كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ لَكَانَ َعلَْيِه ِلَباٌس غَْيُر ذَِلَكأُرِيُتُه ِفي الَْمَنامِ َوَعلَْيِه ِثَياٌب َبَياٌض َو
يهنه مۇنــــداق رىــــۋايهت ـــــ ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــادىن  7468
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋەرەقه ھهققىــدە   پهيغهمــبهر: قىلىنىــدۇ

  : ه رەزىيهلالھۇ ئهنهاچغان ئىدى، خهدىىسور
سـاڭا پهيغهمبهرلىـك   هن ئىدى، لېكىن ئۇ ئۇ ساڭا ئىمان كهلتۈرگــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .كېلىشتىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتتى، ـ دېدى
ئۇنىڭ ئۇچىسىدا ئاق كىيىم بـار   .ئۇ ماڭا چۈشۈمدە كۆرسىتىلدىــ 

باشـقىچه كىـيىم   ئۇچىسـىدا   ،ئهھلىدىن بولغان بولسـا  خئىدى، ناۋادا دوزا
   .②، ـ دېدىبولغان بوالتتى

  )2288 :تىرمىزى(
                                                 

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئـۆمهر ئىبنـى سـهئىد ئهبهھ       ): 11775(ھهيسهمى  ①
 .سىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئى

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 397(ئهلبانى  ②
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َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َرآنِي ِفي النَّـْومِ  ـ   7469
 أََحًدا فَقَْد َرآنِي إِنَُّه لَا َيْنَبِغي ِللشَّْيطَاِن أَنْ َيَتَمثَّلَ ِفي ُصوَرِتي َوقَالَ إِذَا َحلََم أََحُدكُْم فَلَا ُيْخبِْر

 .عُّبِ الشَّْيطَاِن بِِه ِفي الَْمَنامِبَِتلَ
ــ 7469 ــدۇكى،     ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ

  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر س
. كىمكى مېنى چۈشىدە كۆرسه، ھهقىقهتهن مېنى كۆرگهن بولىـدۇ «

ان چـۈش  بىـرىڭالر يامـ  . چۈنكى شهيتان مېنىڭ سۈرىتىمگه كىرەلمهيدۇ
كـــۆرۈپ قالســـا، ئۇيقىـــدىكى چاغـــدا شـــهيتاننىڭ ئـــۇنى ئـــاۋارە قىلىـــپ 

   .»ئوينىغانلىقىنى ھېچكىمگه دەپ يۈرمىسۇن
 ) 2268 :مۇسلىم(

ُمَحمَُّد ْبُن قَْيسٍ َحدَّثَنِي َبْعُض أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   ـ عن  7470
 .لسَِّفيَنةُ َنَجاةٌ َوالَْجَملُ ُحْزنٌ َوالُْخْضَرةُ الَْجنَّةُ َوالَْمْرأَةُ َخْيٌرقَالَ اللََّبُن الِْفطَْرةُ َوا

تىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، بهزى مــۇھهممهد ئىبنــى قهيســ ـــ 7470
 ىجاتلىق،، كېمه ندىنسۈت : ساھابىلهر ئۇنىڭغا مۇنداق سۆزلهپ بهرگهن

   .لىقتۇرقايغۇ، يېشىللىق جهننهت، ئايال كىشى ياخشى ـ تۆگه غهم
  )2155 :دارىمى(
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  مهسىلىلهر توغرىسىدا ئاالقىدارتىبابهت ۋە شۇنىڭغا 

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    قالَعْبد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو  ـ عن  7471
ْرَياقًا أَْو َتَعلَّقُْت َتِميَمةً أَْو قُلُْت الشِّـْعَر ِمـْن ِقَبـلِ    َيقُولُ َما أَُباِلي َما أََتْيُت إِنْ أََنا َشرِْبُت ِت

  .َنفِْسي
ــ 7471 ــا   ـ ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ــداق ئاب دىن مۇن

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     پهيغهمـبهر مهن : رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :ىدىممۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

ئـۇ   سهم، تۇمار ئاسسام ياكى شېئىر توقۇسام،ناۋادا مهن تىرياق ئىچ«
   .①»بولىمهن خىالپلىق قىلغان كهچاغدا مهن شهرىئهت

  )3869 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعقَّارِ ْبنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه   ـ   7472
 .ْسَتْرقَى فَقَْد َبرَِئ ِمْن التََّوكُّلَِعلَْيِه َوَسلََّم َمْن اكَْتَوى أَْو ا

ئهققار ئاتىسى مۇغىرە ئىبنـى شـۇئبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      ـ 7472
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق      پهيغهمـبهر رىۋايهت قىلىـدۇكى،  

  :دېگهن
يــدىغان مهنىســى نــامهلۇم ســۆزلهرنى ئوقۇ(كىمكــى داغالنســا يــاكى «

   .②»ەككۇل قىلمىغان بولىدۇتهۋ ،سادۇردەم سال) كىشىگه
 )2055 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 832( ئهلبانى ①
 .دېگهن ، ـسهھىه): 1677( ئهلبانى ②
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َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـا  ـ   7473
 .ُتكْرُِهوا َمْرَضاكُْم َعلَى الطََّعامِ فَإِنَّ اللََّه ُيطِْعُمُهْم َوَيْسِقيهِْم

ى ئامىر جۇھهنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت   قبه ئىبنۇئ ـ 7473
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

يېگـۈزۈپ  ئـۇالرنى  هللا ا بىمارلىرىڭالرنى تاماققا زورلىماڭالر، چـۈنكى «
   .①»ئىچكۈزۈپ تۇرىدۇ

  )2040 :تىرمىزى(

ِه فََجَعلَ ُيِشُري إِلَْيَنا أَنْ لَا َتلُدُّونِي فَقُلَْنا كََراِهَيـةُ  َوقَالَْت َعاِئَشةُ لََدْدَناُه ِفي َمَرِضـ   7474
قَالَ لَا َيْبقَـى  الَْمرِيضِ ِللدََّواِء فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ أَلَْم أَْنَهكُْم أَنْ َتلُدُّونِي قُلَْنا كََراِهَيةَ الَْمرِيضِ ِللدََّواِء فَ

  .َنا أَْنظُُر إِلَّا الَْعبَّاَس فَإِنَُّه لَْم َيْشَهْدكُْمِفي الَْبْيِت أََحٌد إِلَّا لُدَّ َوأَ
ــدۇ   7474 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــبهر : ــ پهيغهمـ

ــا دورا      ــدا، ئاغزىغ ــان چېغى ــهللهم كېســهل ياتق ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  :بىزگهئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهرتېمىتقان ئىدۇق، 

 ،بـۇ ” :قىلىـۋەرگهن بولسـىمۇ، بىـز   دەپ ئىشـارەت   ــ ! تېمىتمـاڭالر ــ 
ــانلىقىغۇ   ــى ياقتۇرمىغ ــڭ دورىن ــهل ئادەمنى ــى  “ كېس ــويالپ دورىن دەپ ئ

  :شىغا كهلگهندەوھ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دۇقرتېمىتىۋە
  :ــ مهن سىلهرنى دورا تېمىتىشتىن توسمىدىممۇ؟ ـ دېگهنىدى، بىز

ـــ  ــۇ، ”ـ دەپ  “دىنــدۇركېســهل ئادەمنىــڭ دورىنــى ياقتۇرمىغانلىقى ب
  :شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ىغانىدۇق، ـ دېدۇقئويل

ھهممهيلهننىـڭ ئاغزىغـا كـۆز    ) ئۆي ئىچىدىكى(ــ ئابباستىن باشقا  
يوق ئىـدى،   ئۇ سىلهر دورا تېمىتقاندا ىچۈنك ئالدىمدا دورا تېمىتىلسۇن،

   .دېدىـ 
 )5712 :بۇخارى(

الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه أَْنَزلَ الـدَّاَء  َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ قَـ   7475
  .َوالدََّواَء َوَجَعلَ ِلكُلِّ َداٍء َدَواًء فََتَداَوْوا َولَا َتَداَوْوا بَِحَرامٍ

                                                 
 .دېگهن سهھىه، ـ): 1661( ئهلبانى ①
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ــ 7475 ــدۇكى،     ـ ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ دەردائ رەزىيهلالھ ئهب
  :يهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهله پهيغهمبهر

ــهللىكنىمۇ هللا ا« ــاال كېسـ ــىنىمۇ تائـ ــان، داۋاسـ ــداقھهر  .ياراتقـ  قانـ
ھارام ئهمما ، شۇڭا داۋالىنىڭالر، بىلله ياراتقان ۋاسىنىدا نىڭكېسهللىك

   .①»بىلهن داۋاالنماڭالر) قىلىنغان نهرسه(
  )3874 :ئهبۇ داۋۇد(

اَوْوا فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء إِلَّـا  َتَد :رفعهَعْن أَُساَمةَ ْبنِ َشرِيٍك ـ   7476
 .َوَضَع لَُه َدَواًء غَْيَر َداٍء َواِحٍد الَْهَرُم

پهيغهمـــبهر ئۇســـامه ئىبنـــى شـــهرىك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   ــــ 7476
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت 

  :قىلىدۇ
ئهززە ۋەجهلــــله ياراتقــــان ھهرقانــــداق هللا اداۋالىــــنىڭالر، چــــۈنكى «

ياراتقان، پهقهت بىر كېسهللىككىال داۋا  بىلله داۋاسىنى نىڭكېسهللىك
   .②»ياراتمىغان، ئۇ بولسىمۇ قېرىلىقتۇر

  )3855 :ئهبۇ داۋۇد(

لَْبـاِن  َما أَْنَزلَ اللَُّه َداًء إِالَّ أَْنَزلَ لَُه ِشفَاًء، فََعلَْيكُْم بِأَ :رفعه موسى أŷ عنـ   7477
   .الَْبقَرِ، فَإِنََّها َتُرمُّ ِمْن كُلِّ الشََّجرِ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ـ 7477
  :ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

كېسـهللىككه داۋاسـىنىمۇ بىلـله     قتائاال چۈشۈرگهن ھهرقانـدا هللا ا«
ر كاال سۈتلىرىنى ئىچىڭـالر، چـۈنكى ئـۇ    شۇڭا سىله .قېتىپ چۈشۈرگهن

   .③»ھ يهيدۇگىيا – ھهر تۈرلۈك ئوت
  )3017 :بهززار(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 833( ئهلبانى ①
 .دېگهن ، ـسهھىه): 3264( ئهلبانى ②
جـابىر ئىبنـى   مۇھهممهد ئىبنـى   سهنهدىدە، بولۇپ نى بهززار رىۋايهت قىلغانھهدىس بۇ: )8279( ھهيسهمى ③

 .دېگهنـ ، تۇرراۋىيلىرى ئىشهنچلىك ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، قالغانسهييار 
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 َدعِ”: َيقُـولُ  اَألكَْبـَر،  أَْبَجَر بن َجدَّ َحيَّانَ َسِمْعُت: قَالَ اَألْعَمشِ َعنِـ   7478
 .“الدَّاَء َجَسُدَك اْحَتَملَ َما الدََّواَء

بنى ئهبجهرنىڭ چوڭ بوۋىسى مهن ئى: ئهئمهش مۇنداق دەيدۇ ـ 7478
جىسـمىڭ كېسـهللىككه   : ھهيياننىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان  

   .①ىگىنبهرداشلىق بهرسىال دورا ئىشلهتم
  )3576 :»ئهلكهبىر«(

 فـإذا  واردة، إليها والعروق البدن، حوض اƫعدة«: رفعه هريرة أيب عنـ   7479
 .»بالسقم العروق صدرت ةاƫعد فسدت وإذا بالصحة، العروق صدرت اƫعدة صحت

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      7479
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

 .ئاشقازان بهدەننىڭ كۆلچىكىدۇر، تومۇرالر ئۇنىڭـدىن غىزالىنىـدۇ  «
ان بۇزۇلســا، ئاشــقاز. مــۇ ســاغالم بولىــدۇئاشــقازان ســاغالم بولســا، تومۇرالر

   .②»تومۇرالرمۇ بۇزۇلىدۇ
  )4343 :»ئهلئهۋسهت«(

 .َعْن اْبنِ َعبَّاسِ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتَعطَـ  7480
ــ 7480 ــا   ـــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــۋايهت ئىبنــ دىن رىــ

ــا دورا ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بۇرنىپهيغهمــبهر ســهلاللال قىلىنىــدۇكى، غ
   .③تېمىتقان

  )3867 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
ــۇ: )8286( ھهيســهمى ① ــ ب ــى ھهدىس ــۇپ،  نى تهبهران ــان بول ــۋايهت قىلغ ــهھىه رى ــرى س ــ راۋىيلى نىڭ ھهدىس

 .دېگهنـ راۋىيلىرىدۇر، 
ابىلتى بيهھيا ئىبنى ئابدۇلالھ رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە نى تهبهرانى ھهدىس بۇ: )8291( ھهيسهمى ②

 .دېگهن ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ
 .دېگهن ، ـسهھىه): 3276( ئهلبانى ③
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َعْن أُمِّ الُْمْنِذرِ بِْنِت قَْيسٍ الْأَْنَصارِيَِّة قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ   7481
فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َعِليٌّ َعلَْيِه السَّلَام َوَعِليٌّ َناِقٌه َولََنا َدَواِلي ُمَعلَّقَةٌ

ولُ ِلَعِليٍّ َعلَْيِه َوَسلََّم َيأْكُلُ ِمْنَها َوقَاَم َعِليٌّ ِلَيأْكُلَ فَطَِفَق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُ
ُت َشِعًريا َوِسلْقًا فَجِئُْت بِـِه فَقَـالَ   َمْه إِنََّك َناِقٌه َحتَّى كَفَّ َعِليٌّ َعلَْيِه السَّلَام قَالَْت َوَصَنْع

 .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعِليُّ أَِصْب ِمْن َهذَا فَُهَو أَْنفَُع لََك
ــ 7481 ــۇ      ـ ــارىيه رەزىيهلالھ ــۇنزىر ئهنس ــۇ م ــزى ئۇمم ــنىڭ قى قهيس

ئهلهيهــى  ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ دىنئهنهــا
 .بىلهن بىلله قېشىمغا كىرىپ كهلدىئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋەسهللهم 

ئــۆيىمىزدە  .كېســهل بولــۇپ قېلىــپ، تېخــى يــېڭىال ســاقايغانىدىئهلــى 
 .شـــاخلىرى بىـــلهن ئېســـىپ قويۇلغـــان خورمـــا غـــورىلىرى بـــار ئىـــدى

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىڭــدىن ئــۈزۈپ يېيىشــكه  پهيغهمــبهر
ــلىدى، ــدى    باش ــۇرۇپ يېمهكچــى بولىۋى ــدىن ت ــۇ ئورنى ــبهر  ،ئهلىم پهيغهم

  :ئۇنىڭغائهلهيهىسساالم 
شـۇنىڭ  . دېـدى  ، ـ وختا، سـهن تېخـى ئهمـدىال سـاقىيىپ قوپتـۇڭ     ــ ت

تامـاق تهييــارالپ  قىزىلچىــدا مهن ئارپــا بىـلهن  . توختىـدى ئهلــى بىـلهن،  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،ئهكىلىۋىدىم

 ، ـ پايـدا قىلىـدۇ  ەك ىن، بـۇ سـاڭا بهكـر   بۇنىڭـدىن يـېگ   !ئـى ئهلـى  ـــ  
   .①دېدى

 )3867 :ئهبۇ داۋۇد(

ْسأَلُ َعْن ُجْرحِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى أَبِي َحازِمٍ أَنَُّه َسِمَع َسْهلَ ْبَن َسْعٍد ُي ـ عن  7482
َعلَْيِه َوَسـلََّم َوكُِسـَرْت    اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد فَقَالَ ُجرَِح َوْجُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

َم َرَباِعَيُتُه َوُهِشَمْت الَْبْيَضةُ َعلَى َرأِْسِه فَكَاَنْت فَاِطَمةُ بِْنُت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ 
أَْت فَاِطَمةُ أَنَّ الَْماَء لَا َتْغِسلُ الدََّم َوكَانَ َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َيْسكُُب َعلَْيَها بِالِْمَجنِّ فَلَمَّا َر

                                                 
 .دېگهن ، ـھهسهن): 3265( ئهلبانى ①
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 َيزِيُد الدََّم إِلَّا كَثَْرةً أََخذَْت ِقطَْعةَ َحِصريٍ فَأَْحَرقَْتُه َحتَّى َصاَر َرَماًدا ثُمَّ أَلَْصـقَْتُه بِـالُْجْرحِ  
 .فَاْسَتْمَسَك الدَُّم

ــ 7482 ــهھل  ـ ــهئد  س ــى س ــۇ ئىبن ــۇ ئهنه ــبهر دىنرەزىيهلالھ  پهيغهم
ۋەسهللهمنىڭ ئۇھۇد غازىتىـدىكى يارىسـى ھهققىـدە    سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

ــورالغا ــۇسـ ــدى  نىدى، ئـ ــداق دېـ ــبهر: مۇنـ ــى   پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
 ۇلۇپ،ۋەســهللهمنىڭ يــۈزى يارىالنــدى، بىــر تــال يــان چىشــى ســۇندۇر       

ئهلــى   دى،فــاتىمه قــاننى يــۇ   .بېشــىدىكى دۇبۇلغىســى چېقىۋېتىلــدى  
ــدا ــۇپ   دۇبۇلغىـ ــۇ ئهكىلىـــپ قۇيـ ــاتىمه بسـ ــۇ هردى، فـ ــڭ تېخىمـ قاننىـ

ئۇلغىيىپ چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، بورىنى كۆيدۈرۈپ كـۈلىنى يارىغـا   
   .شۇندىال قان توختاپ قالدى. باستى

 )1790 :مۇسلىم(

َوَسأَلَُه النَّاُس، َوَما َبْينِـي   َعْن أَبِي َحازِمٍ، َسِمَع َسْهلَ ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّـ   7483
 ُجْرُح النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ َما َبِقَي أََحٌد أَْعلَُم بِـهِ  ْىٍء ُدووَِيَوَبْيَنُه أََحٌد بِأَىِّ َش

َوْجهِِه الدََّم، فَأُِخذَ َحِصٌري فَأُْحرَِق  ِمنِّي، كَانَ َعِليٌّ َيجِيُء بُِتْرِسِه ِفيِه َماٌء، َوفَاِطَمةُ َتْغِسلُ َعْن
  . فَُحِشَي بِِه ُجْرُحُه

: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇزىم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇھا ۇئهب ـ 7483
  :تىنسهھل ئىبنى سهئدكىشىلهر 

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ جــاراھىتى نــېمه  ــــ پهيغهمــبهر
  :، سهئددەپ سورىغان ئىدىـ بىلهن داۋاالنغان؟ 

ئهلــى  .بــۇ ئىشــنى مهنــدىنمۇ ئوبــدان بىلىــدىغان ئــادەم قالمىــدى ــــ 
ــا  ــدى ئۆزىنىــــڭ قالقىنىغــ ــۇ ئېلىــــپ كهلــ ــاتىمه . ســ ــبهر پــ پهيغهمــ

ــاالمنىڭ ــۇدى،    ئهلهيهىسس ــاننى ي ــدىكى ق ــدىن يۈزى ــازراق  ئان ــدىن ئ بورى
  . ①جاراھهت ئۈستىگه بېسىپ قويدى، ـ دېدى ،ئېلىپ كۆيدۈرۈپ

  )2085: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1699(ئهلبانى  ①
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نْ كَـانَ ِفـي   َعْن أَبِي ُهَرْيرِةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِـ   7484
 .َشْيٍء ِممَّا َتَداَوْيُتْم بِِه َخْيٌر فَالِْحَجاَمةُ

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      7484
ئهگهر « :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    

لسـا،  سىلهرنىڭ داۋالىنىش ئۇسۇلۇڭالردىن بىرەرسىدە پايـدا بـار دەپ قارا  
   .①»بار) پايدا(قان ئالدۇرۇشتا 

  
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْحـَتجُِم   :َعْن أَبِي كَْبَشةَ الْأَْنَمارِيِّـ   7485

نْ لَا َيَتَداَوى بَِشْيٍء َعلَى َهاَمِتِه َوَبْيَن كَِتفَْيِه َوُهَو َيقُولُ َمْن أَْهَراَق ِمْن َهِذِه الدَِّماِء فَلَا َيُضرُُّه أَ
 .ِلَشْيٍء

ــۇ   7485 ــۇ ئهنهـ ــارىي رەزىيهلالھـ ــه ئهنمـ ــۇ كهبشـ ــ ئهبـ ــۋايهت  دىنــ رىـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بېشــىدىن ۋە   پهيغهمــبهر ،دۇكىنىــقىلى

ــان ئالــدۇراتتى ۋە     ــى تاغىقىنىــڭ ئوتتۇرىســىدىن ق مۇشــۇنداق «: ئىكك
لــۇپ قالغـان چاغــدا،  كېسـهل بو  ئالـدۇرۇۋەتكهن كىشــى  ىقــانالرن) بـۇزۇق (

  .②دەيتتى» باشقا نهرسىلهر بىلهن داۋاالنمىسىمۇ بولىدۇ
  )3859 :ئهبۇ داۋۇد(

الشَّاة اƫسمومِة قال مْعمر احتجَم على هامته مَن أنَّ رسولَ اهللا : ـ ولرزين  7486
فاحتجمُت أنا من غري سمٍّ كذلك يف يافوخي فذهب حسُن اƩفȘِ عين حƓ كنُت أُلقِّـُن  

  . لكتاب يف الصالةفاƠةَ ا
ــ 7486 ــگهن   رەزىن ــ ــداق كهلـ ــدە مۇنـ ــڭ رىۋايىتىـ ــبهر: نىـ  پهيغهمـ

ــوي گۆشــى ســهۋەبىدىن     ــگهن ق ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم زەھهرلهن
مهنمـۇ زەھهر يهپ  : مهئـمهر مۇنـداق دەيـدۇ   . بېشىدىن قان ئالـدۇرىۋەتكهن 

ۋېلىش ۇئهسـته تۇتـ   غانىـدىم، قان ئالدۇر بېشىمدىن ،سالمىغان بولساممۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3266(بانى ئهل ①
 .دېگهن ، ـسهھىه): 3268( ئهلبانى ②

 )3857:ئهبۇ داۋۇد(
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نامــازدا فــاتىههگه لوقمــا يهيــدىغان  ايوقــاپ كهتتــى، ھهتتــقــابىلىتىيىم 
   .پ قالدىملۇبو

  )4572 :»مىشكات«(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم َعلَى وِْرِكِه ِمـْن   ـ  7487
  .َوثٍْء كَانَ بِِه
ــ 7487 ــ  ــ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــجـ ــدۇكى،ۇدىن رىـ  ۋايهت قىلىنىـ
ــبهر ــاغرىق    پهيغهمـ ــىدىكى ئـ ــهللهم كاسىسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
   .①كاسىسىدىن قان ئالدۇرغان سهۋەبىدىن

  )3863 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َناِفعٍ قَالَ قَالَ اْبُن ُعَمَر َيا َناِفُع َتَبيَّغَ بَِي الدَُّم فَأِْتنِي بَِحجَّامٍ َواْجَعلْـُه  ـ   7488
َتْجَعلُْه َشْيًخا َولَا َصبِيا قَالَ َوقَالَ اْبُن ُعَمَر َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َشابا َولَا

َوَسلََّم َيقُولُ الِْحَجاَمةُ َعلَى الرِّيقِ أَْمثَلُ َوِهَي َتزِيُد ِفي الَْعقْلِ َوَتزِيُد ِفـي الِْحفْـȘِ َوَتزِيـُد    
انَ ُمْحَتجًِما فََيْوَم الَْخِميسِ َعلَى اْسمِ اللَِّه َواْجَتنُِبوا الِْحَجاَمـةَ َيـْوَم   الَْحاِفȘَ ِحفْظًا فََمْن كَ

 َيـْوَم  الُْجُمَعِة َوَيْوَم السَّْبِت َوَيْوَم الْأََحِد َواْحَتجُِموا َيْوَم اِلاثَْنْينِ َوالثُّلَاثَاِء َواْجَتنُِبوا الِْحَجاَمةَ
ُم الَِّذي أُِصيَب ِفيِه أَيُّوُب بِالَْبلَاِء َوَما َيْبُدو ُجذَاٌم َولَا َبَرٌص إِلَّا ِفـي َيـْومِ   الْأَْربَِعاِء فَإِنَُّه الَْيْو

 .الْأَْربَِعاِء أَْو لَْيلَِة الْأَْربَِعاِء
: مۇنـداق دېـگهن   نافىئقـا  مـا ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   ـ 7488
ىـپ كهلگىـن،   قان ئېلىـپ قويىـدىغان ئادەمـدىن بىرنـى تېپ    ! ئهي نافىئ

ئـالغۇچى يـاش ئـادەم بولسـۇن، قېـرى       نقـا  .لهپ كهتتىرقان بېسىمىم ئۆ
 سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر .ياكى كىچىك باال بولمىسۇن
ناشــتا قىلمــاي تــۇرۇپ قــان ئالــدۇرۇش ئهڭ «: بىــزگه مۇنــداق دېگهنىــدى

 نىپايــدىلىقتۇر، ئــۇ ئهقىلنــى ئاشــۇرىدۇ، ئهســته تۇتــۇش قــابىلىيىتى      
نىــڭ هللاكىمكــى قــان ئالــدۇرماقچى بولســا، پهيشــهنبه كــۈنى ا .ۆســتۈرىدۇئ

نــامىنى ئاتــاپ ئالدۇرســۇن، جــۈمه، شــهنبه ۋە يهكشــهنبه كۈنلىرىــدە قــان  

                                                 
 .دېگهن ، ـسهھىه): 3272( ئهلبانى ①
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دۈشهنبه، سهيشهنبه كۈنلىرى ئالدۇرۇڭالر، چارشـهنبه كـۈنى    .ئالدۇرماڭالر
ال ىچۈنكى ئۇ كۈندە ئهييۇب ئهلهيهىسساالم كېسـهلگه مـۇبت   .ئالدۇرماڭالر

ــاكى     .لغــانبو ــاق كېســهل چارشــهنبه كــۈنى ي ماخــاۋ كېســىلى بىــلهن ئ
   .①»پهيدا بولىدۇ چارشهنبه كېچىسى

  )3863 :ئىبنى ماجه(

َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َيْحـَتجُِم ِفـي     ـ   7489
 .َع َعْشَرةَ َوِتْسَع َعْشَرةَ َوإِْحَدى َوِعْشرِيَنالْأَْخَدَعْينِ َوالْكَاِهلِ َوكَانَ َيْحَتجُِم ِلَسْب

ــ 7489 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــگهن  ئهنهس رەزىيهلالھـ ــداق دېـ ــبهر: مۇنـ  پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بوينىنىـڭ ئىككـى تهرىپىـدىن ۋە ئىككـى     

ئاينىـڭ ئـون يهتتىسـى،    بـۇنى   .تارغىقىنىڭ ئوتتۇرىدىن قـان ئالـدۇراتتى  
   .②دە قىالتتىبىرىئون توققۇزى ۋە يىگىرمه 

  )2051 :تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم ثَلَاثًا ِفـي الْأَْخـَدَعْينِ    ـ  7490
  .َوالْكَاِهلِ

 دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ــــ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   7490
ىـڭ ئىككـى تهرىپىـدىن    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بوينىن پهيغهمبهر

   .③ۋە ئىككى تارغىقىنىڭ ئوتتۇرىدىن ئۈچ قېتىم قان ئالدۇرغان
 )3860 :ئهبۇ داۋۇد(

كَانَ ِلاْبنِ َعبَّاسٍ ِغلَْمةٌ ثَلَاثَةٌ َحجَّاُمونَ فَكَانَ اثَْناِن ِمْنُهْم  قالِعكْرَِمةَ  ـ عن  7491
   .ُه َوَيْحُجُم أَْهلَُهُيِغلَّاِن َعلَْيِه َوَعلَى أَْهِلِه َوَواِحٌد َيْحُجُم

ــ 7491 ــرىمه ــ ــۋايهت قىلى دىنئىكـ ــرىـ ــاس  نىـ ــى ئاببـ دۇكى، ئىبنـ
ــۈچ       ــدىغان ئ ــپىنى بىلى ــدۇرۇش كهس ــان ئال ــڭ ق ــۇ ئهنهۇمانى رەزىيهلالھ

                                                 
 .دېگهن، ـ ھهسهن): 2810( ئهلبانى ①
 .دېگهن ، ـسهھىه): 1671( ئهلبانى ②
 .گەنې، ـ دهىهسە): 3269( ئەلبانى ③
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ــى    ــدى، ئۇالرنىـــڭ ئىككىسـ ــار ئىـ ــاسخىزمهتچىســـى بـ ــى ئاببـ ۋە  ئىبنـ
ۋە ئائىلىسـىدىن   ئۇنىڭـدىن بىـرى   ،ئائىلىسىگه كىرىم قىلىپ بېرەتتى

   .①ىپ قوياتتىقان ئېل
  )2053 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نِْعـَم الَْعْبـُد   ـ   7492
 .الَْحجَّاُم َيذَْهُب بِالدَّمِ َوُيِخفُّ الصُّلَْب َوَيْجلُو الَْبَصَر

ــ 7492 ــۋاي    ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ هت ئىبنــ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ،قىلىنىشىچه

! ؟دېگهن ئوبـدان ىـ قۇل نېم بىلهن شۇغۇللىنىدىغانقال ئالدۇرۇش «
ــۇ، ــاننى ئېلىـــپ  ئـ ــۇزۇق قـ ــۇرتقىنىبـ ــدۇگيهڭ ، ئومـ ــۆزنى  ۋە ىللىتىـ كـ

   .②»روشهنلهشتۈرىدۇ
  )3878: ئىبنى ماجه(

 َملَإٍ َعلَى َمرَّ َما بِِه ُعرَِج ِحَني َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولَ إِنَّ: ـ وقال  7493
  .بِالِْحَجاَمِة َعلَْيَك قَالُوا إِلَّا الَْملَاِئكَِة ِمْن

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا يهنه مۇنــداق دېــ   7493  :گهنـ
ــبهر ــهللهم مىراج  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــسـ ــدەقـ  ،ا كۆتۈرۈلگهنـ

ــه،   قا ــدىن ئۆتسـ ــڭ يېنىـ ــته جامائىتىنىـ ــىبىر پهرىشـ ــۇالر يسـ ــا: ئـ  نقـ
   .③دەپ تاپىلىغانـ  !ئالدۇرغىن

  )2053 :تىرمىزى(

 َوَيـْومَ  َعْشَرةَ ِتْسَع َوَيْوَم َعْشَرةَ َسْبَع َيْوَم ِفيِه َتْحَتجُِمونَ َما َخْيَر إِنَّ َوقَالَـ   7494
 .َوِعْشرِيَن إِْحَدى

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 353( ئهلبانى ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 762( ئهلبانى ②
 .دېگهن ، ـسهھىه): 1673( ئهلبانى ③
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قان ئالدۇرۇشقا ئهڭ مۇناسـىپ كـۈنلهر   «: يهنه مۇنداق دېگهن ـ 7494
   .①»رئاينىڭ ئون يهتتىسى، ئون توققۇزى ۋە يىگىرمه بىرىدۇ

  )2053 :تىرمىزى(

َوقَالَ إِنَّ َخْيَر َما َتَداَوْيُتْم بِِه السَُّعوȓُ َواللَُّدوُد َوالِْحَجاَمةُ َوالَْمِشـيُّ َوإِنَّ  ـ   7495
َوَسلََّم لَدَُّه الَْعبَّاُس َوأَْصَحاُبُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

 .لَْعبَّاسَِوَسلََّم َمْن لَدَّنِي فَكُلُُّهْم أَْمَسكُوا فَقَالَ لَا َيْبقَى أََحٌد ِممَّْن ِفي الَْبْيِت إِلَّا لُدَّ غَْيَر َعمِِّه ا
ــاس رەزىيهل   7495 ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــا ـــ ــۇ ئهنهۇمــ ــۋايهت الھــ دىن رىــ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يهنه مۇنــداق   قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر
قـان  ن يـاكى ئېغىـزدىن دورا تـامچىتىش،    بـۇرۇ  داۋائهڭ ياخشـى  «: دېگهن

  . ②»سۈرگه دورىسى ئىچىش قاتارلىقالردۇرئالدۇرۇش ۋە 
  )2053 :تىرمىزى(

ــد    ــا يهنه مۇن ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــئىبن ) دادام(: گهناق دې
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئابباس بىر نهچچه كىشى بىلهن بىلـله پهيغهمـبهر  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھوشىغا . دورا تېمىتتى ۋەسهللهمنىڭ ئاغزىغا
  :كهلگهندىن كېيىن

 ىدى،دەپ ســورىغان  ؟ ـ   كىــم مېنىــڭ ئاغزىمغــا دورا تېمىتتــى    ــــ  
  :هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمپ ،شۇنىڭ بىلهن .دىھهممهيلهن جىم تۇرىۋال

ــ  ! ا ھهممهيلهننىـڭ ئاغزىغـا دورا تېمىتىلسـۇن   ئابباسـتىن باشـق  ــ 
   .③دەپ بۇيرىدى

 )2053 :تىرمىزى(

                                                 
 .دېگهن ، ـسهھىه): 1674( ئهلبانى ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 351( ئهلبانى ②
دىن باشقىسـى سـهھىه،   ىـ دېـگهن ئىبار ” ئابباس ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى دورا تېمىتقـان “: )1675( ئهلبانى ③

تېمىتقـانلىقى   نىڭئابباسـتىن باشـقىالر  دورىنـى  هدىسته ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها رىۋايهت قىلغان سهھىه ھ
 .دېگهن ، ـئىسپاتالنغان
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َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـْن  ـ   7496
 .َع َعْشَرةَ َوإِْحَدى َوِعْشرِيَن كَانَ ِشفَاًء ِمْن كُلِّ َداٍءاْحَتَجَم ِلَسْبَع َعْشَرةَ َوِتْس

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      7496
  : ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

 نچـى كىمكى ئاينىڭ ئون يهتتىسى، ئون توققۇزى ۋە يىگىرمه بىرى«
   .①»شىپا بولىدۇ گهھهرقانداق كېسهل ،الدۇرساكۈنلىرى قان ئ

  )3861 :ئهبۇ داۋۇد(

كـان دواء للسـنة ƫـن    عشرة يوم الثالثاء إذا وافق سبع : ـ وزاد رزين  7497
  .احتجم

ــ 7497 ــڭرەزىن ـ ــگهن   نى ــداق كهل ــدە مۇن ــون  «: رىۋايىتى ــڭ ئ ئاينى
ــوغرا كهلســه،  يهتتىســى قــان ئالدۇرســا  ــۇ كــۈن سىيشــهنبىگه ت بىــر  ۋە ئ

  .»گه شىپا بولىدۇكېسهل يىللىق
كَيَِّسة بِْنت أَبِي َبكَْرةَ أَنَّ أََباَها كَانَ َيْنَهى أَْهلَُه َعْن الِْحَجاَمـِة َيـْوَم    ـ عن  7498

َساَعةٌ لَـا  يِه الثُّلَاثَاِء َوَيْزُعُم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َيْوَم الثُّلَاثَاِء َيْوُم الدَّمِ َوِف
 .َيْرقَأُ

ــ 7498 ــزى كهي    ـ ــڭ قى ــۇ ئهنهۇنى ــرە رەزىيهلالھ ــۇ بهك ــهيئهب  دىنىس
دۇكى، ئۇنىــڭ ئاتىســى ئائىلىســىدىكىلهرنى سهيشــهنبه نىــرىــۋايهت قىلى

ــتىن توســ   ــان ئالدۇرۇش ــۈنى ق ــبهرۋە  قانك ــى   پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ڭـدا  كۈنـدۇر، ئۇنى تۆكۈلگهن قان تۇنجى سهيشهنبه كۈنى «: ۋەسهللهمنىڭ

   .②اندېگهنلىكىنى ئېيتق »قان توختىمايدىغان بىر سائهت بار
  )3862 :ئهبۇ داۋۇد(

ال تفتحوا الدم يف سلطانه، فإنه اليوم الذي أثر فيه اƩديد، : ـ وزاد رزين  7499
  .وال تستعملوا اƩديد يف يوم سلطانه

                                                 
 .دېگهن ھهسهن، ـ): 3271( ئهلبانى ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 831( ئهلبانى ②
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قـــــان «: رىۋايىتىـــــدە مۇنـــــداق كهلـــــگهن نىـــــڭــــــ رەزىن 7499
) يهنى سهيشـهنبه كـۈنى  (ئۇ كۈنى  .ئاچماڭالرنى قان توختىمايدىغان كۈندە

ــدۇر  ــان كۈنــ ــۈر تېپىلغــ ــۈرنى  .تۆمــ ــدە تۆمــ ــان كۈنــ ــۈر يارىتىلغــ  تۆمــ
  .»ئىشلهتمهڭالر

اƩديـد  وخلق اهللا اƩديد يوم الثالثاء نزلت سورة : وعن ابن عمر رفعهـ   7500
 .امة يوم الثالثاءعن اƩج وقتل ابن آدم أخاه يوم الثالثاء وهنى رسول اهللا يوم الثالثاء 

، ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىشـىچه  7500
ــد «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر ــۈر(ھهدى سۈرىســى ) تۆم

تۆمۈرنى سهيشهنبه كۈنى ياراتقان، ئادەم هللا سهيشهنبه كۈنى نازىل بولغان، ا
يشـهنبه  هس گهن ۋەدې» بالىسى قېرىندىشىنى سهيشهنبه كۈنى ئۆلتۈرگهن

   .①كۈنى قان ئالدۇرۇشتىن توسقان
  )»ئهلكهبىر«(

من اƨنون واƨذام والƎص  اƩجامة يف الرأس دواء: وعن ابن عمر رفعهـ   7501
 .والنعاس والضرس

 ،ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىـۋايهت قىلىنىشـىچه  7501
  :گهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې پهيغهمبهر

بېشىدىن قان ئالدۇرۇش ساراڭلىق، ماخاۋ كېسىلى، ئاق كېسـهل،  «
   .②»ىرىغا شىپا بولىدۇمۈگدەش ۋە چىش ئاغرىقل

  )»ئهلكهبىر«؛ 4547 :»ئهلئهۋسهت«(

عن َعاِصمِ بن ُعَمَر بن قََتاَدةَ قال َجاَءَنا َجابُِر بن عبد اللَِّه يف أَْهِلَنا َوَرُجلٌ ـ   7502
ِه أو جَِراًحا فقال ما َتْشَتِكي قال ُخَراٌج بِي قد َشقَّ َعلَيَّ فقال يا غُلَـاُم  َيْشَتِكي ُخَراًجا بِ

ائِْتنِي بَِحجَّامٍ فقال له ما َتْصَنُع بِالَْحجَّامِ يا أََبا عبد اللَِّه قال أُرِيُد أَنْ أَُعلَِّق فيه ِمْحَجًما قال 

                                                 
مۇسلىمه ئىبنى ئهلى خۇشهنى سهنهدىدە ، بولۇپ نى تهبهرانى رىۋايهت قىلغانھهدىس بۇ: )8331( ھهيسهمى ①

 .دېگهنـ ، بىرى بارئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ 
 سـهنهدىدە ئـۆمهر ئىبنـى رىيـاھ ئهبـدى     ، رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ   نى تهبهرانـى  ھهدىس بۇ: )8338( ھهيسهمى ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهن
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من ذلـك  َرأَى َتَبرَُّمُه ْوُب فَُيْؤِذينِي َوَيُشقُّ َعلَيَّ فلما واهللا إِنَّ الذَُّباَب لَُيِصيُبنِي أو ُيِصيُبنِي الثَّ
يقول إن كان يف َشْيٍء من أَْدوَِيِتكُْم َخْيـٌر فَِفـي َشـْرطَِة     قال إƆ مسعت َرُسولَ اللَِّه 

َي قـال  وما أُِحبُّ أَنْ أَكَْتـوِ  ِمْحَجمٍ أو َشْرَبٍة من َعَسلٍ أو لَذَْعٍة بَِنارٍ قال رسول اللَِّه 
 .فََجاَء بَِحجَّامٍ فََشَرطَُه فَذََهَب عنه ما َيجُِد

جـابىر   :مۇنـداق دېـگهن  ئاسىم ئىبنـى ئـۆمهر ئىبنـى قهتـادە      ـ 7502
بىـر كىشــى   .ئىبنـى ئابـدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمــا ئـۆيىمىزگه كهلـدى     

  :جابىر ئۇنىڭدىن .ئاغرىق ئازابىدىن ئىڭراۋاتاتتى
  :رىۋىدى، ئۇدەپ سوـ نېمه دەردىڭ بار؟ ــ 

  :جابىر. دېدىـ مېنى بهك بىئارام قىلىۋاتىدۇ،  ــ يارام
ئـۇ  . دېـدى  ــ ! ئى خىزمهتچى، قـان ئـالغۇچىنى چاقىرىـپ كهلگىـن    ــ 
  :كىشى
ـ قـان ئـالغۇچىنى چاقىرىـپ نـېمه قىلمـاقچى؟       ! ئى ئهبۇ ئابدۇلالھــ 

  :جابىردەپ سورىۋىدى، 
ـ مـاقچىمهن،   يارىغـا قـان شـورىۋېتىدىغان يىڭنىنـى سـانچىپ قوي     ــ 
  : ئۇ كىشى. دېدى

چىۋىن قونسا ياكى كىيىم تېگىپ كهتسىمۇ ئاغرىپ بهك بىئـارام  ــ 
خالىمايـدىغانلىقىنى  جابىر ئـۇ كىشـىنىڭ بـۇ ئىشـنى     . دېدى ، ـ قىلىدۇ

  :مۇنداق دېدىھېس قىلىپ 
مۇنـــداق  نىڭســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهرمهن ـــــ 

ھهسـهل يـاكى   ئالغۇچىنىـڭ تىغـى،    قـان «: ىـدىم دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
باشــقا (مهن لــېكىن . داغمــال ســىلهر ئۈچــۈن ئهڭ شــىپالىق نهرســىلهر 

شۇ ۋاقىتتا  .»داغلىنىشنى ياقتۇرمايمهن) دورىالرنى ئىشلىتىپ باقمايال
ــالغۇچى  ــارىنى تېشــىپ قــان ئالــدى  قــان ئ  ،شــۇنىڭ بىــلهن .كېلىــپ، ي

   .ئاغرىقى پهسىيىپ قالدى
  ) 2205 :مۇسلىم(
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َعْن َسلَْمى َخاِدمِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َما كَانَ أََحـٌد   ـ  7503
ي َيْشَتِكي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجًعا ِفي َرأِْسِه إِلَّا قَالَ اْحَتجِْم َولَا َوَجًعا ِف

 .َمارِْجلَْيِه إِلَّا قَالَ اْخِضْبُه
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ خىزمهتچىسى  پهيغهمبهر ـ 7503

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  ،رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى اسهلم
: ئهلهيهــى ۋەســهللهم بــاش ئاغرىقىــدىن شــىكايهت قىلىــپ كهلگهنــلهرگه

 :لىپ كهلگهنـلهرگه پۇت ئاغرىقىدىن شىكايهت قى ؛»قان ئالدۇرىۋەتكىن«
   .①دەيتتى »قوي هپۇتۇڭغا خېن«

  )3858 :ئهبۇ داۋۇد(

عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت مسعت رسول اهللا يأمر بدفن الدم  ـ  7504
 .إذا احتجم

د ئزەيد ئىبنى سابىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئايالى ئۇممۇ سه ـ 7504
ــا  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر: دەيـــدۇ مۇنـــداقرەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ

ــه ــدۇرۇلغان للهمنىڭۋەسـ ــانلىقىنى   ئالـ ــكه بۇيرىغـ ــاننى كۆمۈۋېتىشـ قـ
   .②ئاڭلىغانمهن

 )886 :»ئهلئهۋسهت«(

فَكَـَواُه  أَكَْحِلِه َجابِر بن عبد اللَِّه قال ُرِمَي أَُبيٌّ يوم الْأَْحَزابِ على  َعْنـ   7505
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمرسول اللَِّه 

: مۇنـداق دېـگهن   الھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا ـ جابىر ئىبنى ئابدۇل 7505
، تهگـكهن ئىـدى  قولىدىكى جان تومۇرىغا ئوق ئۇبهينىڭ ئهھزاب غازىتىدا 

   .سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى داغالپ قويدى پهيغهمبهر
  )2207 :مۇسلىم(

                                                 
 .دېگهن ، ـھهسهن): 3267( ئهلبانى ①
ــۇ: )8341( ھهيســهمى ② ــۋايهت قىلغــان ھهدىســ ب ــى رى ــۇپ نى تهبهران ــاج ئىبنــى بهســتام   ســهنهدىدە، بول ھهي

 .دېگهن ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ
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ى أَُبيٍّ طَبِيًبا فَقَطََع ِمْنـُه  َعْن َجابِرٍ قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَـ   7506
 .ِعْرقًا

: مۇنـداق دېـگهن  ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا   7506
ۋىـپ ئهۋەتـكهن   ېبىـر ت  ئـۇبهيگه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر
   .①نىڭ بىر تومۇرىنى كهستىتېۋىپ ئۇبهيئىدى، ئۇ 

  )3864 :ئهبۇ داۋۇد(

ى ْبنِ َسِعيٍد قَالَ َبلََغنِي أَنَّ َسْعَد ْبَن ُزَراَرةَ اكَْتَوى ِفـي َزَمـاِن   َعْن َيْحَيـ   7507
  .َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الذُّْبَحِة فََماَت

سـهئد   ئاڭلىشـىمچه، : مۇنـداق دېـگهن  يهھيا ئىبنـى سـهئىد    ـ 7507
اللالھۇ ئهلهيهـــى ســـهل پهيغهمـــبهرئىبنـــى زۇرارە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   

ــهللهم ــۈپ     نىڭۋەس ــهۋەبىدىن داغلىنىــپ ئۆل ــاغرىقى س ــال ئ ــدا گ زامانى
   .كهتكهن ئىكهن

  )1758 :مالىك(

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََوى أَْسـَعَد ْبـَن ُزَراَرةَ ِمـْن    ـ   7508
 .الشَّْوكَِة

ــ 7508 ــۋا  ـ  پهيغهمــبهريهت قىلىــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رى
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهسئهد ئىبنى زۇرارە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇنى   

   .②سهۋەبىدىن داغلىغان لىقجىسمىغا پهيدا بولۇپ قالغان قىزىل
  )2050 :تىرمىزى(

أَنَّ رسول : عن ُمَحمَِّد بن عبد الرƥن بن أَْسَعَد بن ُزَراَرةَ عن عمه ويفـ   7509
ِميَتـةَ  فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم  بيده فََماَت صلى اللَُّه عليه وسلم كََواُه اللَِّه 

 .َسْوٍء ِللَْيُهوِد َيقُولُونَ أَفَلَا َدفََع عن َصاِحبِِه وما أَْمِلُك له وال ِلَنفِْسي شيئا

                                                 
 .دېگهن ، ـسهھىه): 3273( ئهلبانى ①
 .دېگهن ، ـسهھىه): 1670( ئهلبانى ②
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مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهسئهد ئىبنـى زۇرارە   ـ 7509
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهررىۋايهت قىلىدۇكى، تاغىسىدىن 

ئهسئهد ئىبنـى زۇرارە رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ قـولىنى داغلىغانـدا ئۆلـۈپ       
 يامــانيهھــۇدىيالر بــۇنى «: كېــيىن، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم .قالغــان

. دېيىشــىدۇ “!؟ھهمراھىنــى قۇتقۇزىۋالســا بولمامــدۇ” :ئۆلــۈم دەپ قــاراپ
   .①دېگهن» قۇتقۇزالمايمهن) ئهجهل كهلگهندە(ھهتتا ئۆزۈمنىمۇ  ،مهن ئۇنى

   )896 :»ئهلكهبىر«(

 .فلم َيْنفَْعُهَداَواُه َصاِحُبُه َشرُّ َميٍِّت ِلَيُهوَد َيقُولُونَ قد : ـ ويف رواية 7510
ــ 7510 ــۋايهتته  ـ ــر رى ــيىلگهن  يهنه بى ــداق دې ــڭيهھۇدىيالر«: مۇن  نى

ــۈم،   ــۇ ئهڭ يامــان ئۆل ــدە ب ــۇالرنهزىرى ھهمراھىنــى داۋالىســا پايدىســى  ”: ئ
   .②»ېيىشىدۇد“ بولمىدى

  )5583 :»ئهلكهبىر«(

  .َعْن َناِفعٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر اكَْتَوى ِمْن اللَّقَْوِة َوُرِقَي ِمْن الَْعقَْربِـ  7511
ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر     تىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  نافىئ – 7511

ۇمـــا يـــۈزىگه چىققـــان بىـــر كېســـهللىك ســـهۋەبىدىن  رەزىيهلالھـــۇ ئهنه
   .چايان چېقىۋالغانلىقى سهۋەبىدىن دەم سالدۇرغان ۋە داغالنغان

 )1691 :مالىك(

قَالَ أََنٌس كُوِيُت ِمْن ذَاِت الَْجْنبِ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحيٌّ ـ   7512
 .ْبُن النَّْضرِ َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت َوأَُبو طَلَْحةَ كََوانِي َوَشهَِدنِي أَُبو طَلَْحةَ َوأََنُس

ــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ يهنه مۇنــداق دېــ  7512  پهيغهمــبهر: گهنـ
 كــۆكرەك پهردە يــاللۇغى ،سـهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھايـات چېغىــدا  

                                                 
 .دېگهنـ ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، بولۇپ نى تهبهرانى رىۋايهت قىلغانھهدىس بۇ: )8369( ھهيسهمى ①
ــۇ: )8371( ھهيســهمى ② ــ ب ــان نى تهبهرھهدىس ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇپ ان ــهنهدىدە، بول ــالىه   س ــى س ــئه ئىبن زەم

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن



  بۆلۈمى تهبىرىچۈش 

 190

ــدىمســهۋەبىدىن داغال ــۇ ت .ن ــهه، ئهنهس ئىبنــى نهزر ۋە زەيــد ئىبنــى  هئهب ل
   .غانىدىلهه داغالپ قويهئهبۇ ت يېنىمدا بولۇپ،ىتالر ساب

  )5721 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَانُ الْكَيِّ ـ   7513
 .التَّكِْميُد َوَمكَانُ الِْعلَاقِ السَُّعوȓُ َوَمكَانُ النَّفǸِْ اللَُّدوُد

ــ 7513 ــۋايهت قىلى  ــ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــئائىشـ  ،دۇكىنىـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

، بارمــاقنى گالغــا تىقىشــنىڭ نىغــا تېڭىــپ قويســاداغالشــنىڭ ئور«
 هشنىڭ ئورنىغا ئاغزىغا دورا تېمىتسـا لۋۈ، پسائورنىغا بۇرنىغا دورا تېمىت

   .①»بولىدۇ )تېخىمۇ ياخشى(
  )25410 :ئهھمهد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ إِنَّ  ـ   7514
ْم فَلَأَِخي اْسَتطْلََق َبطُْنُه فَقَالَ اْسِقِه َعَسلًا فََسقَاُه ثُمَّ َجاَء فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد َسقَْيُتُه َعَسلًا 
ُه فَقَالَ َيزِْدُه إِلَّا اْسِتطْلَاقًا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسِقِه َعَسلًا فََسقَاُه ثُمَّ َجاَء

ى اللَُّه َعلَْيـِه  َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد َسقَْيُتُه َعَسلًا فَلَْم َيزِْدُه إِلَّا اْسِتطْلَاقًا قَالَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
 .َوَسلََّم َصَدَق اللَُّه َوكَذََب َبطُْن أَِخيَك اْسِقِه َعَسلًا فََسقَاُه َعَسلًا فََبَرأَ

بىـر  : ئهبـۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        ـ 7514
  :ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ

دېۋىدى، پهيغهمـبهر  ـ دۇ،  قېرىندىشىمنىڭ ئىچى سۈرۈپ كېتىۋاتىــ 
  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

ـــ  ــۈزگىن ــ ــهل ئىچكـ ــىڭغا ھهسـ ــ! قېرىندىشـ ــدى ــ ــادەم   .دېـ ــۇ ئـ ئـ
ــبهر      ــيىن، پهيغهمـــ ــدىن كېـــ ــهل ئىچكۈزگهنـــ ــىغا ھهســـ قېرىندىشـــ

  :قايتا كېلىپ نىڭ يېنىغائهلهيهىسساالم

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ        ): 8365(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ـــ  ــۇلۇلالھــ ــى رەسـ ــۇ  ! ئـ ــهم تېخىمـ ــهل بهرسـ ــىمغا ھهسـ قېرىندىشـ
  :رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا. ىدېگهن ئىدـ سۈرۈۋاتىدۇ، 
  :ئۇ قايتا كېلىپ. دېدىـ  !ھهسهل ئىچكۈزگىن ــ يهنه

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىـ تېخىمۇ سۈرۈۋاتىدۇ، ــ 
راست ئېيتقان، قېرىندىشىڭنىڭ قورسىقى يالغان ئېيتىپتۇ، هللا اــ 

ــ! قېرىندىشــىڭغا ھهســهل ئىچكــۈزگىن  ــۇ قېرىندىشــىغا . دېــدى ـ يهنه ئ
   .①ىۋىدى، ساقىيىپ كهتتىھهسهل ئىچكۈز

  )2082: تىرمىزى(

كان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا خرجت به قرحة أو شيء : عن نافعـ   7515
  . ﴾Ƹرج من بطوهنا شراب Ưتلف ألوانه فيه شفاء للناس﴿بالعسل ويقرأ لطǸ اƫوضع 
ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  :مۇنــداق دېــگهننــافىئ  ـــ 7515
ــنىگه ــارا  بهدى ــاكىي ــر نهرســه چىقىــپ قالســا   ي ھهســهل  ،شــۇنىڭدەك بى

ــۈرەتتى ۋە ــىپا   ﴿ :سـ ــانالرغا شـ ــدىن ئىنسـ ــىنىڭ قارنىـ ــهل ھهرىسـ ھهسـ
 ②﴾چىقىـدۇ  )يهنى ھهسهل(بولىدىغان خىلمۇ خىل رەڭلىك ئىچىملىك 

   .دېگهن ئايهتنى ئوقۇيتتى
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

 .عسلاƫبطون الاƫبطون شهيد ودواء : ـ أبو هريرة رفعه 7516
 ،ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىشـىچه      ـ 7516
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــ« ــاغر اققورس ــۆلگهن ئ ــلهن ئ هىدتۇر، قورســىقى ېكىشــى شــ  ىقى بى
  . »ئاغرىغان كىشىنىڭ دورىسى ھهسهلدۇر

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

                                                 
 .دېگهن ، ـسهھىه): 1697( ئهلبانى ①
 .ـ ئايەت 69ل، هرە نەۈس ②
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قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَِعَق الَْعَسلَ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَـ   7517
 .ثَلَاثَ غََدَواٍت كُلَّ َشْهرٍ لَْم ُيِصْبُه َعِظيٌم ِمْن الَْبلَاِء

 ،ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىشـىچه      7517
  :ۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م پهيغهمبهر

كىمكــى بىــر ئايــدا ئــۈچ ئهتىــگهن ھهســهل يالىســا، بېشــىغا چــوڭ   «
   .①»كېسهل كهلمهيدۇ

  )3450 :ئىبنى ماجه(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي الَْحبَِّة ـ   7518
 .اٍء إِلَّا السَّاَم قَالَ اْبُن ِشَهابٍ َوالسَّاُم الَْمْوُتالسَّْوَداِء ِشفَاٌء ِمْن كُلِّ َد

دۇكى، ئـۇ  نىرىۋايهت قىلى دىنـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7518
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   پهيغهمــبهر
  :ئاڭلىغان

  . »دۇرئۆلۈمدىن باشقا ھهرقانداق كېسهلگه شىپا سيادان«
  )5688 :بۇخارى(

قَالَ قََتاَدةُ َيأُْخذُ كُلَّ َيْومٍ إِْحَدى َوِعْشرِيَن َحبَّةً فََيْجَعلُُهنَّ ِفي ِخْرقٍَة فَلَْيْنقَْعُه ـ   7519
َتْينِ  قَطَْرفََيَتَسعَّطُ بِِه كُلَّ َيْومٍ ِفي َمْنَخرِِه الْأَْيَمنِ قَطَْرَتْينِ َوِفي الْأَْيَسرِ قَطَْرةً َوالثَّانِي ِفي الْأَْيَسرِ

  .َوِفي الْأَْيَمنِ قَطَْرةً َوالثَّاِلثُ ِفي الْأَْيَمنِ قَطَْرَتْينِ َوِفي الْأَْيَسرِ قَطَْرةً
ھهر كـۈنى يىگىـرمه   ) كېسـهل ئـادەم  (: مۇنداق دېـگهن قهتادە  ـ 7519

سۈيىنى ئوڭ بۇرنىغـا   ،سۇغا چىالپ ،بىر التىغا بوغۇپ بىر تال سىياداننى
ئـوڭ بۇرنىغـا    هتىسـى ئ .ىـدۇ بىر تامچه تېمىتئىككى تامچه، سول بۇرنىغا 

ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى   . ىـدۇ بىر تامچه، سول بۇرنىغا ئىككى تامچه تېمىت
   .②ىدۇئوڭ بۇرنىغا ئىككى تامچه، سول بۇرنىغا بىر تامچه تېمىت كۈنى

  )2070 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 754( ئهلبانى ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 361( ئهلبانى ②
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َجَر فََمرَِض ِفي الطَّرِيقِ َعْن َخاِلِد ْبنِ َسْعٍد قَالَ َخَرْجَنا َوَمَعَنا غَاِلُب ْبُن أَْبـ   7520
َداِء فَقَِدْمَنا الَْمِديَنةَ َوُهَو َمرِيٌض فََعاَدُه اْبُن أَبِي َعِتيقٍ فَقَالَ لََنا َعلَْيكُْم بَِهِذِه الُْحَبْيَبـِة السَّـوْ  

ْيـٍت ِفـي َهـذَا    فَُخذُوا ِمْنَها َخْمًسا أَْو َسْبًعا فَاْسَحقُوَها ثُمَّ اقْطُُروَها ِفي أَْنِفِه بِقَطََراِت َز
َم الَْجانِبِ َوِفي َهذَا الَْجانِبِ فَإِنَّ َعاِئَشةَ َحدَّثَْتنِي أَنََّها َسِمَعْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ 

 .قَالَ الَْمْوُت َيقُولُ إِنَّ َهِذِه الَْحبَّةَ السَّْوَداَء ِشفَاٌء ِمْن كُلِّ َداٍء إِلَّا ِمْن السَّامِ قُلُْت َوَما السَّاُم
بىـز مهدىـنىگه   : مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ خالىد ئىبنى سهئد ـ 7520

بولۇپ، ئۇ  بىز بىلهن بىللهغالىب ئىبنى ئهبجهرمۇ . قاراپ يولغا چىقتۇق
مهدىـنىگه  نىڭ كېسىلى ساقايماي تـۇرۇپ  ئۇ. يولدا كېسهل بولۇپ قالدى

 ، بىــزگهئهتىيــق ئــۇنى يــوقالپ كىرىــپ  ۇئىبنــى ئهبــ. يېتىــپ كهلــدۇق
  :مۇنداق دېدى

ـــ  ــىيادان ئىشــلىتىڭالر ـ ــالنى    .س ــته ت ــاكى يهت ــىياداندىن بهش ي س
ئېزىپ، بىر قانچه تامچه زەيتۇن يېغى بىـلهن بۇرنىنىـڭ مـاۋۇ تهرىـپىگه،     

ــپىگه   ــاۋۇ تهرى ــتىڭالر، چــۈنكى  ) بۇرنىنىــڭ ئىككــى تۆشــىكىگه (م تېمى
غهمـبهر  پهي ئـۇ  نىـڭ ماڭـا ئېيتىـپ بېرىشـىچه،    ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنها 

ــداق كېســهلگه  ســامســىيادان «: ئهلهيهىسســاالمنىڭ دىن باشــقا ھهرقان
  :ىغانىكهن ۋەدېگهنلىكىنى ئاڭل »شىپادۇر

  :ـ دەپ سورىسا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسام دېگهن نېمه؟ ــ 
  . ــ ئۆلۈم، ـ دەپ جاۋاب بهرگهنىكهن

  )5687: بۇخارى(

تقمح كفـا مـن شـونيز    عن أنس بن مالك أن النƑ كان إذا اشتكى ـ   7521
 .ويشرب عليه ماء وعسال

ــ 7521 ــۋايهت    ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
 ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاغرىپ قالغاندا پهيغهمبهر ،قىلىنىشىچه
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ئارقىـدىن سـۇ بىـلهن ھهسـهل      ،يهپ پۈتـۈن پېتـى   بىر ئالقان سـىياداننى 
   .①ئىچىۋېتهتتى

 )109 :»ئهلئهۋسهت«(

قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـْن  َسْعِد بن أيب َوقَّاصٍ  ـ عن  7522
 .َتَصبََّح كُلَّ َيْومٍ َسْبَع َتَمَراٍت َعْجَوةً لَْم َيُضرَُّه ِفي ذَِلَك الَْيْومِ ُسمٌّ َولَا ِسْحٌر

ــ 7522 ــۇ   ــ ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلى دىنسـ ــرىـ ، دۇكىنىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

شـۇ  تال ئهجـۋە خورمىسـىدا ناشـتا قىلسـا،      هكىمكى ھهر كۈنى يهتت«
    . »تهسىر قىلمايدۇزەھهر ياكى سېهىر  كۈنى ئۇنىڭغا

َمْن أَكَلَ  أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالََسْعِد بن أيب َوقَّاصٍ  ـ عن  7523
 .َسْبَع َتَمَراٍت ِممَّا َبْيَن لَاَبَتْيَها ِحَني ُيْصبُِح لَْم َيُضرَُّه ُسمٌّ َحتَّى ُيْمِسَي

ــۇ    7523 ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ ــ سـ ــۋايهت قىلى دىنــ ــرىـ دۇكى، نىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــايلىقى   « ــۈنى مهدىنىنىــڭ ئىككــى س ســىدا ئوتتۇرىكىمكــى ھهر ك
، شـۇ كـۈنى   ه تـال يهپ ناشـتا قىلسـا   يهتـت خورمىسىدىن  بولىدىغان ئهجۋە

    .»  تهسىر قىلمايدۇزەھهر ئۇنىڭغا كهچكىچه 
  )2047 :مۇسلىم(

َعْن َسْعٍد قَالَ َمرِْضُت َمَرًضا أََتانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   7524
ُه َبْيَن ثَْدَييَّ َحتَّى َوَجْدُت َبْرَدَها َعلَى فَُؤاِدي فَقَالَ إِنََّك َرُجلٌ َمفْئُوٌد ائِْت َيُعوُدنِي فََوَضَع َيَد

الَْحارِثَ ْبَن كَلََدةَ أََخا ثَِقيٍف فَإِنَُّه َرُجلٌ َيَتطَبَُّب فَلَْيأُْخذْ َسْبَع َتَمَراٍت ِمْن َعْجـَوِة الَْمِديَنـِة   
 .مَّ ِلَيلُدََّك بِهِنَّفَلَْيَجأُْهنَّ بَِنَواُهنَّ ثُ

بىـر   :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ ـ سهئد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7524
ــدا   ــۇپ قالغىنىم ــاتتىق كېســهل بول ــتىم ق ــبهر ،قې ــهلاللالھۇ  پهيغهم س

                                                 
ە يهھيـا ئىبنـى سـهئىد ئهتتـار     سـهنهدىد  رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ،  نى تهبهرانى ھهدىس بۇ: )8295( ھهيسهمى ①

 .دېگهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ 

  )5445 :بۇخارى(
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 .قـولىنى مهيـدەمگه قويـدى    ،ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى كۆرۈشكه كېلىـپ 
ــدە ھـــ ئۇنىـــڭ مهن  ــوغۇقلىقىنى يۈرىكىمـ ــڭ سـ ــدىمېقولىنىـ  .س قىلـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ك لى، سـهقىف قهبىلىسـى  بـار ئىـكهن   كېسـىلىڭ ك ەسـېنىڭ يـۈر  ــ 

ىنىــڭ مهدىنســاڭا  .ۋىــپېھــارىس ئىبنــى كهلهدەگه بــارغىن، ئــۇ ئۇســتا ت
ئىچۈرسـۇن، ـ    ئـۇرۇقى بىـلهن ئېزىـپ    ئهجـۋە خورمىسـىدىن يهتـته تـالنى    

   .①دېدى
  )3875 :ئهبۇ داۋۇد(

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِفي َعْجَوِة الَْعاِلَيِة َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرـ   7525
 .ِشفَاًء أَْو إِنََّها ِتْرَياٌق أَوَّلَ الُْبكَْرِة

ــ 7525 ــا  ــ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــۋايهت قىلى دىنئائىشـ ــرىـ دۇكى، نىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــالىيه « ئهجــۋە  نىــڭ)هدىنىنىــڭ ئۈســتۈن تهرىپىــدىكى يېــزىالر م(ئ
   .»②ترىياقتۇر سهھهردە يېيىلگهنئۇ خورمىسىدا شىپا بار ياكى 

  )2048 :مۇسلىم(

َراِفع ْبن َعْمرٍو الُْمَزنِيَّ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  ـ عن  7526
   .ةُ ِمْن الَْجنَِّةَيقُولُ الَْعْجَوةُ َوالصَّْخَر

دىن رىــۋايهت رافىــئ ئىبنــى ئهمــر مــۇزەنى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7526
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق    پهيغهمبهر  قىلىنىدۇكى، ئۇ

  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
ــلهن   « ــى بىـ ــۋە خورمىسـ ــد (ئهجـ ــۇل مهقـ ــ) سىبهيتـ ــى ۇقـ رام تېشـ

   .③»جهننهتتىندۇر
  )3456 :ئىبنى ماجه(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 834( ئهلبانى ①
 .ك دوراۈچلۈش رولىغا ئىگە كۇرۇەر قايتهزە: اقترىي ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 758(ئهلبانى  ③



  بۆلۈمى تهبىرىچۈش 

 196

الƆƎ يذهب خري Ƣراتكم  عن أيب سعيد اƪدري قال قال رسول اهللا  ـ  7527
 .الداء وال داء فيه

ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ـــ 7527
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــۇ   « خورمىلىرىڭالرنىــڭ ئهڭ ياخشــى تــۈرى بهرنىــي خورمىســىدۇر، ئ
  . ①»كېسهللىك يوق شىپادۇر ھهم ئۇنىڭ ئۆزىدە گهكېسهل

 )7406 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن ُصَهْيبٍ قَالَ قَِدْمُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن َيَدْيِه ُخْبٌز ـ   7528
ذُْت آكُلُ ِمْن التَّْمرِ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َوَتْمٌر فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْدنُ فَكُلْ فَأََخ

ُسولُ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتأْكُلُ َتْمًرا َوبَِك َرَمٌد قَالَ فَقُلُْت إِنِّي أَْمُضغُ ِمْن َناِحَيٍة أُْخَرى فََتَبسََّم َر
 .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

: دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  هۇسۇھهيب رەزىيهلالھۇ ئهن ـ 7528
 ،ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھۇزۇرىغــا كهلســهم پهيغهمــبهرمهن 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ئالدىدا نان بىلهن خورما بار ئىكهن
مهن خورمىــدىن يېيىشــكه  .دېــدىـــ  !يــېقىن ئولتــۇرۇپ يــېگىنــــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غانىدىم،باشلى
  :مهن .؟ ـ دېدىخورما يهمسهن پاغرىق تۇرۇكۆزۈڭ ئــ 
 پهيغهمـبهر ، ـ دېگهنىـدىم مهن ئاغزىمنىڭ ئۇ تهرىپىدە چاينـايمهن،   ــ 

   .②مىيىقىدا كۈلۈپ قويدىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  )3443 :ئىبنى ماجه(

يُّ ُجـَدرِ قالوا الْكَْمـأَةُ   عن أيب ُهَرْيَرةَ أَنَّ َناًسا من أَْصَحابِ النƑ ـ   7529
الْكَْمأَةُ من الَْمنِّ َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ َوالَْعْجَوةُ من الَْجنَِّة َوِهَي ِشفَاٌء  فقال النƑ األرض 

                                                 
ــۇ: )8010( ھهيســهمى ① ــۇپ، نى تهبهرانــى ھهدىســ ب ــۋايهت قىلغــان بول ســهئىد ئىبنــى ســۇۋەيد   ســهنهدىدە رى

 .دېگهن ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ
 .دېگهن ، ـھهسهن): 2776( ئهلبانى ②
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أََخذُْت ثَلَاثَةَ أَكُْمؤٍ أو َخْمًسا أو َسْبًعا فََعَصْرُتُهنَّ فََجَعلْـُت  ُهَرْيَرةَ قَالَ  عن أيبو. من السُّمِّ
 .ٍة فَكََحلُْت بِِه َجارَِيةً يل فََبَرأَْتَماَءُهنَّ يف قَاُروَر

ــ 7529 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ دىن مۇنـــداق رىـ
ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ    پهيغهمـــــبهر :قىلىنىـــــدۇ
  :نهچچه كىشى دىن بىرىساھابىلىر

دېگهن ئىـدى،  ـ يهرنىڭ چېچهك كېسىلىدۇر،  ) موگو( ــ گۈمبهمهدەك
  :هىسساالمپهيغهمبهر ئهلهي

ــۈمبهمهدەك  ـــ گــ ــاال رىزهللا ا ـــ ــتائــ ــ ىــ ــپ بهرگهن شــ رىن ېق قىلىــ
ئهجـۋە خورمىسـى    .لىقئۇنىـڭ سـۈيى كـۆزگه شـىپا     بولۇپ، نهرسىلهردىن
   .①دېدى قايتۇرىدۇ، ـ ئۇ زەھهر بولۇپ، جهننهتتىن

نىڭ يهنه مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت   ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
نـى  )موگـو (گـۈمبهمهدەك  تـال   )اكى يهتـته يۋەياكى بهش (ئۈچ  :قىلىنىدۇ
ــر ش  ،ســىقىپ ــۇپ ېســۈيىنى بى ــۆزىگه   ،شــىگه قۇي ــدىكىمنىڭ ك ــر دې بى

   .②كۆز ئاغرىقى ساقىيىپ كهتكهن ئىدى ،سهمرسۈ
 )2069 :تىرمىزى(

َسلَْمى َوكَاَنْت َتْخُدُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َمـا كَـانَ    ـ عن  7530
بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْرَحةٌ َولَا َنكَْبةٌ إِلَّا أََمَرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َيكُونُ 

 .َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أََضَع َعلَْيَها الِْحنَّاَء
ــبهر  – 7530 ــهللهمنىڭ  پهيغهمــــ ــى ۋەســــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــ ســــ

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   هنهـا رەزىيهلالھۇ ئ اخىزمهتچىسى سهلم
ــبهر ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــاكى ئائىلىســىدىكى   نىڭس ي
خېـنه   جـاراھهتكه  ،بولۇپ قالسىال جاراھهتياكى  ايارنىڭ پۇتىدا بىرەرسى

   .③قويۇشۇمنى بۇيرۇيتتى
  )2054 :تىرمىزى(

                                                 
 .دېگهن، ـ سهھىه: )1689( ئهلبانى ①
 .دېگهن سهنهدى زەئىپ، ـ: ئهلبانى ②
 .دېگهن ، ـسهھىه): 1676( ئهلبانى ③
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلََها بِـَم   َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّهـ   7531
ـ  ُه َتْسَتْمِشَني قَالَْت بِالشُّْبُرمِ قَالَ َحارٌّ َجارٌّ قَالَْت ثُمَّ اْسَتْمَشْيُت بِالسََّنا فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ

   .انَ ِفي السََّناَعلَْيِه َوَسلََّم لَْو أَنَّ َشْيئًا كَانَ ِفيِه ِشفَاٌء ِمْن الَْمْوِت لَكَ
دىن مۇنداق رىـۋايهت  ئهسما بىنتى ئۇمهيس رەزىيهلالھۇ ئهنها ـ 7531
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

دەپ سـورىغان   ــ ئىچىڭنى سۈردۈرۈش ئۈچۈن نېمه ئىشلىتىسـهن؟ ـ  
  :مهنئىدى، 
ر پهيغهمـبه  ـ دېسهم،  ئىشلىتىمهن،) بىر خىل ئۆسۈملۈك(شۇبرۇم ــ 

  : ئهلهيهىسساالم
بهك ئىسسىق ھهم ئىنساننى بىئارام قىلىدۇ، ) بۇنىڭ تهبىئىتى(ــ 

پهيغهمبهر . شۇنىڭدىن كېيىن، مهن سهنا ئىشلىتىدىغان بولدۇم. دېدى ـ
  :ئهلهيهىسساالم بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ

بولغــان  داناهۈمگه شــىپا بولىــدىغان بولســا، ئهلــۋەتته ســلــنــاۋادا ئۆــــ 
   .①، ـ دېدىبوالتتى

 )2081 :تىرمىزى(

َعْن أُمِّ قَْيسٍ قَالَْت َدَخلُْت بِاْبنٍ ِلي َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   7532
الُْعوِد  اَوقَْد أَْعلَقُْت َعلَْيِه ِمْن الُْعذَْرِة فَقَالَ َعلَى َما َتْدغَْرنَ أَْولَاَدكُنَّ بَِهذَا الِْعلَاقِ َعلَْيكُنَّ بَِهذَ

ـ  بِ الْهِْنِديِّ فَإِنَّ ِفيِه َسْبَعةَ أَْشِفَيٍة ِمْنَها ذَاُت الَْجْنبِ ُيْسَعطُ ِمْن الُْعذَْرِة َوُيلَدُّ ِمْن ذَاِت الَْجْن
  .فََسِمْعُت الزُّْهرِيَّ َيقُولُ َبيََّن لََنا اثَْنْينِ َولَْم ُيَبيِّْن لََنا َخْمَسةً

ــۇ ق 7532 ــ ئۇممـ ــۇهــ ــا يـــس رەزىيهلالھـ ــۋايهت ئهنهـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ىدى، بارماق بىـلهن نوقـۇپ   ئاغرىپ قالغانئوغلۇمنىڭ گېلى  :قىلىنىدۇ

 داۋاالش ئۇســۇلىدا داۋاالتقانــدىن كېــيىن، ئوغلــۇمنى ئېلىــپ پهيغهمــبهر 
، پهيغهمـبهر  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغـا كىـرگهن ئىـدىم   

  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .دېگهن زەئىپ، ـ): 365( ئهلبانى ①
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بارماق تىقىـپ نوقۇيسـىلهر؟    غالىقاچانغىچه بالىلىرىڭالرنىڭ گې«
بىـلهن داۋاالڭـالر، ئـۇد ھىنـدى     ) قۇسـته (سىلهر ئۇنى مۇشـۇ ئـۇد ھىنـدى    

داۋا بولىـدۇ،   كـۆكرەك پهردە ياللۇغىغـا  يهتته خىـل ئاغرىققـا، جۈملىـدىن    
زدىن ېغىــــئكــــۆكرەك پهردە ياللۇغىغــــا بۇرنىــــدىن،  ال ئاغرىقىغــــاگــــ

  .دېدى »تېمىتىلىدۇ
بىـزگه ئىككىنـى    مـبهر ئهلهيهىسسـاالم  پهيغه :رى مۇنداق دەيدۇزۇھ

   .نى بايان قىلمىدىىبايان قىلىپ، بهش
  )5713 :بۇخارى(

اِإلثِْمَد َيْجلُو أَكَْحاِلكُُم َوإِنَّ ِمْن َخْيرِ َعلَْيكُْم بِالْإِثِْمِد : ـ عن ابن عباس رفعه  7533
ل يف اليمƖ ثالثا يبتدئ ŏا وكان النƑ صلى اهللا عليه وسلم إذا اكتح الَْبَصَر َوُيْنبُِت الشََّعَر

  .وƸتم ŏا، ويف اليسرى ثنتني
ــ 7533 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، 
سۈرمه سۈرۈڭالر، سىلهر سۈرىدىغان نهرسـىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسـى   «

. »، كىرپىكنـى ئۆسـتۈرىدۇ  ۈپشهنلهشـتۈر وكۆزنى ر چۈنكى ئۇ. سۈرمىدۇر
ئوڭ كۆزىگه ئـۈچ   ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سۈرمه سۈرسه پهيغهمبهر

ئــوڭ كۆزىــدە تامــاماليتتى، ســول  يهنه ئوڭــدىن باشــالپ  ،قېــتىم ســۈرۈپ
  .كۆزىگه ئىككى قېتىم سۈرەتتى

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اكَْتِحلُوا بِالْإِثِْمِد فَإِنَّـُه   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّـ   7534
كَْتِحلُ َيْجلُو الَْبَصَر َوُيْنبُِت الشَّْعَر َوَزَعَم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنْت لَُه ُمكُْحلَةٌ َي

 .لَاثَةً ِفي َهِذِهبَِها كُلَّ لَْيلٍَة ثَلَاثَةً ِفي َهِذِه َوثَ
ــۋايهت      7534 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 
سۈرمه سۈرۈڭالر، سىلهر سۈرىدىغان نهرسـىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسـى   «

  .»كىرپىكنى ئۆستۈرىدۇ ۈپ،شهنلهشتۈروكۆزنى ر چۈنكى ئۇ. سۈرمىدۇر
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ــا يهنه    ئ ــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــى ئابب ــبهرىبن ســهلاللالھۇ  پهيغهم
بارلىقىنى، ئۇنىڭ بىلهن ھهر  بىر سۈرمه قۇتىسىئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

كېچىســى ئــوڭ كــۆزىگه ئــۈچ قېــتىم، ســول كــۆزىگه ئــۈچ قېــتىم ســۈرمه 
   .①سۈرىدىغانلىقىنى ئېيتقان

  )1757 :تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهـنََّم   َعْن َعاِئَشةَ َعْن النَّبِيِّـ   7535
 .فَاْبُرُدوَها بِالَْماِء

ــا  7535 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــۋايهت قىلى دىنــ ــرىـ دۇكى، نىـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

تهپ كېســـىلى جهھهننهمنىـــڭ تهپتىدىنـــدۇر، ئـــۇنى ســـۇ بىـــلهن «
   .»سوۋۇتۇڭالر

  )5725: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ   ـ   7536
 .َزالُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم فَأَطِْفئُوَها بِالَْماِء قَالَ َناِفٌع َوكَانَ َعْبُد اللَِّه َيقُولُ اكِْشْف َعنَّا الرِّْج

دۇكى، نىـ رىۋايهت قىلى مادىنـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7536
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

تهپ كېســـىلى جهھهننهمنىـــڭ تهپتىدىنـــدۇر، ئـــۇنى ســـۇ بىـــلهن «
ــ  ! بىزدىن ئازابنى كۆتۈرىـۋەت  !هللائى ا: ئابدۇلالھنىڭنافىئ . »سوۋۇتۇڭالر

  . يهت قىلغاندەپ دۇئا قىلغانلىقىنى رىۋا
  )5723 :بۇخارى(

ثَْوَبان َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا أََصاَب أََحَدكُْم الُْحمَّى  ـ عن  7537
بِلَ جِْرَيَتُه فََيقُولُ فَإِنَّ الُْحمَّى ِقطَْعةٌ ِمْن النَّارِ فَلُْيطِْفئَْها َعْنُه بِالَْماِء فَلَْيْسَتْنِقْع َنْهًرا َجارًِيا ِلَيْسَتقْ

بِْسمِ اللَِّه اللَُّهمَّ اْشِف َعْبَدَك َوَصدِّْق َرُسولََك َبْعَد َصلَاِة الصُّْبحِ قَْبـلَ طُلُـوعِ الشَّـْمسِ    

                                                 
 .دېگهنسهھىه، ـ  ):1438( ئهلبانى ①
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أْ ِفي َخْمسٍ فَلَْيْغَتِمْس ِفيِه ثَلَاثَ غََمَساٍت ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَْم َيْبَرأْ ِفي ثَلَاٍث فََخْمسٍ َوإِنْ لَْم َيْبَر
  .فََسْبٌع فَإِنْ لَْم َيْبَرأْ ِفي َسْبعٍ فَِتْسعٍ فَإِنََّها لَا َتكَاُد ُتَجاوُِز ِتْسًعا بِإِذِْن اللَِّه

 پهيغهمـبهر سـهۋبان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،       ـ 7537
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئـۇنى سـۇ    ،)ئوتتىن بولىـدۇ  ئۇ( تهپ كېسىلى تېگىپ قالسا گهبىرى«
ىچه غبامـدات نامىزىـدىن كېـيىن كـۈن چىقىـپ بـول       .سـۇن بىلهن ئۆچۈر

بىسمىلالھ، ئى ”: ئېقىنغا ئالدىنى قىلىپ تۇرۇپ ،ئېقىن سۇغا چۆمۈلۈپ
ــىپالىق   !هللا ــدەڭگه ش ــۇلىڭ بهرگبهن ــن، رەس ــا  ى ــۆزىنى رىئاللىقق نىڭ س

چ كۈنــدە دەپ ئــۈچ كــۈن ئــۈچ قېــتىم چۆمۈلســۇن، ئــۈ     “ ئايالنــدۇرغىن
يهتـته كـۈن    ،بهش كۈنـدە ساقايمىسـا   .بهش كـۈن چۆمۈلسـۇن   ،ساقايمىسا
ئـۇ چوقـۇم    .توققۇز كـۈن چۆمۈلسـۇن   ،يهتته كۈندە ساقايمىسا .چۆمۈلسۇن

   .①»نىڭ ئىزنى بىلهن توققۇز كۈنگه بارماي ساقىيىپ كېتىدۇهللا
  )2484 :تىرمىزى(

وسـجن اهللا يف  اƫوت رائد إن هذه اƩمى : ـ عن عبد الرƥن اƫرقع رفعه  7538
األرض هي قطعة من النار فإذا أخذتكم فƎدوا Ƭا اƫاء يف الشنان يعين القـرب وصـبوا   

  .عليكم ما بني الصالتني يعين اƫغرب والعشاء
ئابدۇرراھمان ئىبنى مۇرەققىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت  ـ 7538

  :ۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 
نىـــڭ زېمىنـــدىكى هللاتهپ كېســـىلى ئۆلۈمنىـــڭ مۇقهددىمىســـى، ا«

 ،قىززىـپ كهتسـهڭالر   ئهگهر .سـىدۇر بىـر پارچى  ئوتنىـڭ  ى بولۇپ،رمىسۈت
ئۈسـتىڭالرغا  شام بىـلهن خـۇپتهن ئارىلىقىـدا     سوۋۇتۇپ، ئۇنىسۇ  اتۇلۇمد

   .②»كۈڭالرتۆ
  )»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 366( ئهلبانى ①
نىـڭ  ئىبنـى ھارۇن  جىرمـۇ  سـهنهدىدىكى ، بولۇپ نى تهبهرانى رىۋايهت قىلغانھهدىس بۇ: )8346( ھهيسهمى ②

 .دېگهن تۇر، ـراۋىيلىرى ئىشهنچلىك قالغان، تهرجىمىهالى ماڭا نامهلۇم
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: واء يشفي من كل داء، وقال يلإن جƎيل علمين د: ـ عن ابن عمر رفعه  7539
نسخته يف اللوح اƫخفوȗ، تأخذ من ماء مطر مل ميس يف سقف، يف إناء نظيـف، فتقـرأ   
عليه فاƠة الكتاب سبعني مرة، وآية الكرسي مثله، وسورة اإلخالص مثله، وقـل أعـوذ   

يت وهـو  Ʒيي وميوله اƩمد ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له اƫلك برب الفلق مثله، و
حي دائما ال ميوت بيده اƪري وهو على كل شيء قدير، Ż يصوم سبعة أيام ويفطر كـل  

 .ليلة بذلك اƫاء
 ،ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىشـىچه  ـ 7539
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

 ىـدىغان داۋانـى  لبوجىبرىئىل ماڭا پۈتـۈن كېسـهللىكلهرگه شـىپا    «
ــپ ــيهرگه   ”: ئۆگىتى ــان، ھېچ ــۇزدىن كۆچۈرىۋالغ ــۇنى مهن لهۋھۇلمهھپ ب

تهگمىگهن يامغۇر سۈيىنى پاكىز بىر قاچىغا ئالىسـهن، ئانـدىن ئۇنىڭغـا    
ــايهتۇل كۇرســىنىمۇ       ــدىن ئ ــهن، ئان ــتىم ئوقۇيس ــش قې ــاتىههنى يهتمى ف
شـــۇنچىلىك ئوقۇيســـهن، ئانـــدىن ئىخـــالس سۈرىســـىنىمۇ شـــۇنچىلىك 

 :ئاندىن فهلهق سۈرىسـىنىمۇ شـۇنچىلىك ئوقۇيسـهن، ئانـدىن     ئوقۇيسهن،
ال ئىالھه ئىللهلالھۇ ۋەھدەھۇ ال شهرىيكه لهھۇ، لهھۇل مۇلـك، ۋەلهھـۇل   ”

ــۇ،     ــمهن ال يهمۇتـ ــۇن دائىـ ــۇۋە ھهييـ ــۇ، ۋەھـ ــۇھيىي ۋە يۇمىيتـ ــدۇ، يـ ھهمـ
نـى شـۇنچىلىك   “ كۇللى شهيئىن قهدىيـر  بىيهدىهىل خهيرۇ، ۋەھۇۋە ئهال

ســۇ بىــلهن  كــۈنى ئهشــۇھهر  ،يهتــته كــۈن روزا تۇتــۇپ ئوقۇيســهن، ئانــدىن
  . دېگهن» ئىفتار قىلىسهن

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها كَاَنْت َتأُْمُر بِالتَّلْبِنيِ ِللَْمـرِيضِ  ـ عن عروة   7540
َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  َوِللَْمْحُزوِن َعلَى الَْهاِلِك َوكَاَنْت َتقُولُ إِنِّي

 .إِنَّ التَّلْبِيَنةَ ُتجِمُّ فَُؤاَد الَْمرِيضِ َوَتذَْهُب بَِبْعضِ الُْحْزِن
ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   : ئۇرۋەدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    – 7540

كېـپهك، سـۈت ۋە   (ئهنها كېسهل ئادەمگه ۋە ھازىدار كىشىلهرگه تهلـبىن  
قىلىپ بېرىشكه بۇيرۇيتتى ۋە مۇنداق ) ھهسهلدىن قىلىنىدىغان شورپا
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ــى ــاالمنىڭ يمهن په: دەيتت ــبهر ئهلهيهىسس ــهلنىڭ  «: غهم ــبىن كېس تهل
 دېگىنىنــى »ردىــن خــاالس قىلىــدۇهبهزى غهمل پ،يــۈرىكىگه ئــارام بېرىــ

   .ئاڭلىغان ئىدىم
  )5689 :بۇخارى(

 .كَاَنْت َتأُْمُر بِالتَّلْبِيَنِة َوَتقُولُ ُهَو الَْبِغيُض النَّاِفُعَعْن َعاِئَشةَ أَنََّها ـ  7541
ــۇرۋە – 7541 ــدۇ ئــ ــۋايهت قىلىنىــ ــداق رىــ ــه  :دىن يهنه مۇنــ ئائىشــ

تهلـبىن  ) ھازىـدار كىشـىلهرگه   يـاكى كېسهل ئـادەمگه  (رەزىيهلالھۇ ئهنها 
قىلىــپ بېرىشــكه ) كېــپهك، ســۈت ۋە ھهســهلدىن قىلىنىــدىغان شــورپا(

   .لهززەتسىز، لېكىن شىپالىق تائامدۇر، ـ دەيتتىئۇ : ۋەبۇيرۇيتتى 
  )5690 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها كَاَنْت إِذَا َماَت الَْميُِّت ـ   7542
ْهلََها َوَخاصََّتَها أََمَرْت بُِبْرَمـٍة ِمـْن َتلْبِيَنـٍة    ِمْن أَْهِلَها فَاْجَتَمَع ِلذَِلَك النَِّساُء ثُمَّ َتفَرَّقَْن إِلَّا أَ

ـ  ِه فَطُبَِخْت ثُمَّ ُصنَِع ثَرِيٌد فَُصبَّْت التَّلْبِيَنةُ َعلَْيَها ثُمَّ قَالَْت كُلَْن ِمْنَها فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَّ
 .ِلفَُؤاِد الَْمرِيضِ َتذَْهُب بَِبْعضِ الُْحْزِنَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ التَّلْبِيَنةُ ُمجِمَّةٌ 

ئائىشه رەزىيهلالھۇ : ـ ئۇرۋەدىن يهنه مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ 7542
 ھازىدار ئايالالر تارقىلىـپ،  سا،ئائىلىسىدىن بىرەر كىشى ۋاپات بول ئهنها

، بىــر قــازان غانــدائائىلىســىدىكىلهر بىــلهن ئهڭ يــېقىن كىشــىلهرال قال
قىلىــپ ) پهك، ســۈت ۋە ھهســهلدىن قىلىنىــدىغان شــورپا كېــ(تهلــبىن 

ــدىن ســهرىد   ــۇيرۇيتتى، ئان ــان (بېرىشــكه ب ــ) چىالنغــان شــورپان  پ،قىلى
بۇنىڭــدىن يهڭــالر، مهن : ئانــدىن .ئۇنىــڭ ئۈســتىگه تــۆكهتتى ننــىتهلبى

تهلــبىن كېســهلنىڭ يــۈرىكىگه ئــارام «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ
ىنـى ئاڭلىغـان   ىندېگ» ن خاالس قىلىدۇقايغۇلىرىدى ـ بهزى غهم پ،بېرى

   .، ـ دەيتتىئىدىم
  )5417 :بۇخارى(
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إذا أََخذَ أَْهلَُه الَْوَعُك أََمَر بِالِْحَساِء  عن َعاِئَشةَ قالت كان رسول اللَِّه ـ   7543
ن فَُؤاِد السَّـِقيمِ  فَُصنَِع ثُمَّ أََمَرُهْم فََحَسْوا منه وكان يقول إنه لََيْرُتُق فَُؤاَد الَْحزِينِ َوَيْسُرو ع

  .إِْحَداكُنَّ الَْوَسǸَ بِالَْماِء عن َوْجهَِهاكما َتْسُرو 
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ــ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن      7543
ــبهر ــدىن بىرەرســـى   پهيغهمـ ــهللهم ئاياللىرىـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ سـ

ان ئــۇن، ســۇ، يــاغ بىــلهن ئېتىلىــدىغ (قىزىتىــپ ئاغرىــپ قالســا، ھىســا 
ئارقــا  مــاچتىن ئــارقىمۇۇقىلىشــقا بــۇيرۇيتتى، ئانــدىن ئــۇالرنى ئ) مــاچئۇ

قايغۇ بېسىۋالغان كىشىنىڭ  ـ غهم ،ئۇ«: قىزىق ئىچىشكه بۇيرۇيتتى ۋە
ــدۈ  ــى كۈچلهن ــۈزدىكى    رۈپ،قهلبىن ــۇ ي ــۇددى س ــاغرىقنى خ ــۈرەكتىكى ئ ي

   .①دەيتتى »قاسماقنى يۇيۇۋەتكهندەك يوق قىلىۋېتىدۇ
 )2039 :تىرمىزى(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيْنَعـُت الزَّْيـَت   ـ   7544
  .َوالَْوْرَس ِمْن ذَاِت الَْجْنبِ قَالَ قََتاَدةُ َيلُدُُّه َوَيلُدُُّه ِمْن الَْجانِبِ الَِّذي َيْشَتِكيِه

ۇدىن رىــــۋايهت زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــ ـــــ 7544
كـۆكرەك پهردە  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

بىـر  (كىشـىگه زەيتـۇن يېغـى بىـلهن ۋەرەس     ياللۇقىغا گىرىپتار بولغان 
ــۇيرۇيتتى) خىــل ئۆســۈملۈك  ــادە . ب ــدۇ قهت ــداق دەي ــان  : مۇن ــۇنى ئاغرىغ ئ

   .②تهرەپتىن ئاغزىغا تېمىتىدۇ
  )2078 :تىرمىزى(

د ْبن أَْرقََم قَالَ أََمَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َنَتَداَوى َزْي ـ عن  7545
  .ِمْن ذَاِت الَْجْنبِ بِالْقُْسِط الَْبْحرِيِّ َوالزَّْيِت

مۇنـداق رىـۋايهت   ـ زەيـد ئىبنـى ئهرقهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      7545
ــدۇ ــبهر: قىلىنى كــۆكرەك پهردە ى ۋەســهللهم ســهلاللالھۇ ئهلهيهــ  پهيغهم

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 350( ئهلبانى ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 363( ئهلبانى ②



 تهبىرىچۈش 

205 

 بىلهن زەيتۇن يېغى ۋە ئۇد ھىندى ياللۇقىغا گىرىپتار بولغان كىشىنى،
   .①ۇيتتىبۇير ىنشقاداۋال

  )2079 :تىرمىزى(

 .الصƎَُّ والثُّفَاُءماذا يف اَألمرين من الشفاِء : ـ عن ابن عباس رفعه 7546
ــ 7546 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ،ىلىنىشىچهق
   .»!؟دېگهن كۆپ شىپا بارىسهبر بىلهن قىچىدا نېم«

  )رىۋايهت قىلغانرەزىن (

اƫاء علـى الريـق   قال من شرب  عن أŷ سعيد اƪدري عن النƐ ـ   7547
  .انتقصت قوته

ــ 7547  ــۇدىن   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇدرىي رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــۋايهت  ئهبـ رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

   .②»تېنى زەئىپلىشىپ كېتىدۇ سۇ ئىچسه، ىداكىمكى ناشت«
  
  

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيِصُف ِمْن ِعـْرقِ  ـ   7548
ْبشٍ َعَربِيٍّ أَْسَوَد لَْيَس بِالَْعِظيمِ َولَا بِالصَِّغريِ ُيَجزَّأُ ثَلَاثَةَ أَْجَزاٍء فَُيذَاُب فَُيْشـَرُب  النََّسا أَلَْيةَ كَ
 .كُلَّ َيْومٍ ُجْزٌء

ــ 7548  ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   ــ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئولتۇرغۇچ نېـرۋا   پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

ــا  ــارا  ئاغرىقىغـ ــا ئهرەب قويىـــدىن ئوتتـــۇرا بـــوي قـ گىرىپتـــار بولغانالرغـ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 364( ئهلبانى ①
مـۇھهممهد ئىبنـى مـۇخهللهد     سـهنهدىدە  رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ،  نى تهبهرانى ھهدىس بۇ: )8292( ھهيسهمى ②
 .دېگهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ ئىينىي رە

 )4646 :»ئهلئهۋسهت«(
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ھهر كۈنى بىـر پـارچه    ،پارچىالپ ئېرىتىپ كهقىنى ئۈچۇقۇير قوچقارنىڭ
   .①ئىچىشنى تهۋسىيه قىالتتى

  )13319 :ئهھمهد(

َدَواٌء َولُُحوُمَها  ِشفَاٌء َوَسْمُنَهاأَلَْباُنَها : ـ عن ُملَْيكَةَ بنِت َعْمرٍو الزَّْيِديَِّة رفعته  7549
 .َداٌء

مۇلهيكه بىنتى ئهمر زەيدىييه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىـۋايهت   ـ 7549
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، 

   .②»ى داۋا، گۆشى كېسهللىكتۇريېغسۈتى شىپا، ) كالىنىڭ(«
 )25/42 :»ئهلكهبىر«(

َوْيٍد الُْجْعِفيَّ َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الَْخْمرِ طَارِق ْبَن ُس ـ عن  7550
 .َداٌءفََنَهاُه أَْو كَرَِه أَنْ َيْصَنَعَها فَقَالَ إِنََّما أَْصَنُعَها ِللدََّواِء فَقَالَ إِنَُّه لَْيَس بَِدَواٍء َولَِكنَُّه 

دىن مۇنـداق  يهلالھۇ ئهنهـۇ تارىق ئىبنى سۇۋەيد جۇئفىي رەزى ـ 7550
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن     مهن پهيغهمـبهر : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

ىدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـاالم مېنـى ئـۇ     ھاراق ياساش ھهققىدە سورىغان
  :مهن. ئىشتىن توستى

پهيغهمــبهر  ، مدېۋىــدى ـ ئۈچــۈن ياســايمهن،       ورا قىلىــش ئــۇنى د ــــ 
  :ئهلهيهىسساالم

   .دېدىس، بهلكى كېسهلنىڭ دەل ئۆزىدۇر، ـ دورا ئهمهئۇ ــ 
  )1984 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن الـدََّواِء    ـ  7551
 .الَْخبِيِث قَالَ أَُبو ِعيَسى َيْعنِي السُّمَّ

                                                 
نىڭ ھهدىسـ  راۋىيلىـرى سـهھىه  بولـۇپ،   نى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان   ھهدىس بۇ: )8302( ھهيسهمى ①

 .دېگهنـ راۋىيلىرىدۇر، 
ىسـمى ئاتالمىغـان بىـر ئايـال     ئ سهنهدىدە، بولۇپ نى تهبهرانى رىۋايهت قىلغانھهدىس بۇ: )8311( ھهيسهمى ②
 .دېگهنـ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر،  قالغانبار، 
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ــ 7551 ــۋايهت   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ قىلىـــدۇكى، ئهبـ
ــبهر ــنهت    پهيغهم نهرســىلهردىن دورا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهي

ــتىن  ــقانياساشـ ــزى. توسـ ــنهت” :تىرمىـ ــىدىن زەھهر ۋە  “مهيـ ئىبارىسـ
   .①شۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهر كۆزدە تۇتۇلغان، ـ دېگهن

  )2045 :تىرمىزى(

اهللا عليه وسلم  َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى: عن عمر بن اƪطاب قالـ   7552
 .إِنَّ النَّاقَةَ اقَْتَحَمْت بِي: َوإِذَا غُالٌم أَْسَوُد َيْغِمُز ظَْهَرُه، فََسأَلُْتُه، فَقَالَ

نىـــڭ مۇنـــداق ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ ــــ 7552
ــدۇ   ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــبهر :دېگهنلىكـ ــى   پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
مۇجۇپ نى سىر قارا قۇل ئۇنىڭ ئۇچىۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كىرسهم، بى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، غانىدىمبۇنىڭ سهۋەبىنى سورى .قويىۋېتىپتۇ
   .②دېدى ئېتىۋەتتى، ـمېنى تۆگه ــ 

  )8077 :»ئهلئهۋسهت« :282 :بهززار(

ـ َعنِ ابن َعبَّاسٍ قال أُِتَي النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم بَِرُجـلٍ بِـِه ُجـْرٌح      7553
 .لهَبطِِّه فَأَِذنَ أِْذُنُه يف َيْسَت

ــ 7553 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   ـ ــداق رى مۇن
ــدۇ ــبهر :قىلىنى ــا    پهيغهم ــهللهمنىڭ ھۇزۇرىغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

لــۈپ، ئۇنىــڭ يارىســىنى كېســىپ داۋاالش يارىالنغــان بىــر ئــادەم كهلتۈرۈ
ئىجــازەت لهيهىسســاالم توغرىســىدا ئىجــازەت ســورالغانىدى، پهيغهمــبهر ئه

   .③بهردى
  )11106 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .دېگهن، ـ سهھىه: )1667( ئهلبانى ①
ئابدۇلالھ ئىبنـى زەيـد    سهنهدىدە، بولۇپ تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ۋەنى بهززار ھهدىس بۇ: )8358( ھهيسهمى ②

نىڭ ھهدىســ راۋىيلىــرى ســهھىه قالغــان .ئىســىملىك ھهرخىــل باھــا بېــرىلگهن بىــرى بــار  ئىبنــى ئهســلهم
 .دېگهنـ راۋىيلىرىدۇر، 

رراش هئابـدۇلالھ ئىبنــى خ  ســهنهدىدە، بولـۇپ  تهبهرانــى رىـۋايهت قىلغــان بــۇ ھهدىسـنى  : )8378( ھهيسـهمى  ③
 .دېگهنـ ، تۇرراۋىيلىرى ئىشهنچلىكقالغان . ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
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Ɯر الكناƆ بقر عن بطـن  أن حيان بن أوعن عبد اهللا بن ƚƷ اƩضرمي ـ   7554
 .امرأة بين ŏا حƓ عاƨها

ــ 7554 ــدۇكى،     ـ ــۋايهت قىلى ــي رى ــا ھهزرەمى ــى يهھي ــدۇلالھ ئىبن ئاب
ڭ بىــر ئايالنىــ  نىكاھىــدىكى ھهييــان ئىبنــى ئهبــجهر كىنــانىي ئــۆز    

   .①قورسىقىنى يېرىپ داۋالىغان
  )3577 :»ئهلكهبىر«(

 .أمان من اƨذامنبات الشعر يف األنف : عن عائشة رفعتهـ  7555
ــ 7555 ــىچه   ــ ــۋايهت قىلىنىشـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ  ،ئائىشـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

   .②»يدۇبۇرۇندا ئۆسكهن تۈك ماخاۋ كېسىلىدىن ساقال«
  )672 :»ئهلئهۋسهت« ؛4368 :مهۋسىلى(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ئىسـىملىك  جـابىر جـۇئفىي    سـهنهدىدە ، بولـۇپ  تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان   ىبۇ ھهدىسن :)8379( ھهيسهمى ①

 .ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
ئهبـۇ رەبىـئ    سـهنهدىدە ، بولـۇپ  بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ئهبۇ يهئال،نى ھهدىس بۇ: )8380( ھهيسهمى ②

 .دېگهن ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـسهممان 
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ئېسىش، كۆز تېگىش ۋە شۇنىڭغا  ردەم سېلىش، تۇما
  ئوخشىغان ئىشالر 

قال ُعرَِضْت َعلَيَّ الْأَُمُم فََرأَْيُت النƑ َوَمَعـُه   بن َعبَّاسٍ عن النƑ ـ عن ا  7556
لُ َوالرَُّجلَاِن َوالنَّبِيَّ ليس معه أََحٌد إِذْ ُرِفَع يل َسَواٌد َعِظيٌم فَظََنْنُت الرَُّهْيطُ َوالنَّبِيَّ َوَمَعُه الرَُّج

َوقَْوُمُه َولَِكْن اْنظُْر إىل الْأُفُقِ فََنظَْرُت فإذا َسَواٌد َعِظـيٌم   أَنَُّهْم أُمَِّتي فَِقيلَ يل هذا ُموَسى 
اٌد َعِظيٌم فَِقيلَ يل هذه أُمَُّتَك َوَمَعُهْم َسـْبُعونَ أَلْفًـا   فَِقيلَ يل اْنظُْر إىل الْأُفُقِ الْآَخرِ فإذا َسَو

َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ وال َعذَابٍ ثُمَّ َنَهَض فََدَخلَ َمْنزِلَُه فََخاَض النـاس يف أُولَِئـَك   
فَلََعلَُّهْم الَِّذيَن َصِحُبوا َرُسـولَ  الَِّذيَن َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ وال َعذَابٍ فقال َبْعُضُهْم 

وقال َبْعُضُهْم فَلََعلَُّهْم الَِّذيَن ُوِلُدوا يف الْإِْسلَامِ ومل ُيْشرِكُوا بِاللَِّه َوذَكَـُروا أَْشـَياَء    اللَِّه 
ـ   فََخَرَج عليهم رسول اللَِّه  ا فقال ما الذي َتُخوُضونَ فيه فَأَْخَبُروُه فقال ُهْم الَّـِذيَن لَ

َيْرقُونَ وال َيْسَتْرقُونَ وال َيَتطَيَُّرونَ َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ فَقَاَم ُعكَّاَشةُ بن ِمْحَصنٍ فقال اْدُع 
اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي منهم فقال أنت منهم ثُمَّ قام َرُجلٌ آَخُر فقال اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي منـهم  

 .َشةُفقال َسَبقََك ŏا ُعكَّا
ـــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا رىــۋايهت قىلىــدۇكى،   7556 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر
بهزى پهيغهمـبهرلهر بىـر مـۇنچه     .پۈتۈن ئۈممهت ماڭا كۆرسىتىلدى«

شـۇ ئارىـدا   . كىشىلهر بىلهن بىلله ئۆتسه، بهزىلىرى ئۆزى يالغۇز ئـۆتهتتى 
بـۇ مېنىـڭ   ” :مهن .بىر توپ جامائهت ئۆتۈشـكه باشـلىدى  ناھايىتى چوڭ 

ــۈممىتىم ــدىمدەپ ئويل“ ئ ــېكىن. ى ــا ل ــۇ مۇســا ۋە ئۇنىــڭ   ”: ماڭ ــاق، ب ي
ــۈممىتى ــدى“ ئ ــدىن . دېيىل ــائان ــارىغىن ” :ماڭ ــا ق ــدى “!ئۇپۇقق  .دېيىل

مـاۋۇ، مـاۋۇ   ” :ماڭا يهنه. قاپقارا بولۇپ كېتىپتۇ قارىغۇدەك بولسام، ئۇپۇق
ــاققۇدەك .لــدىدېيى “!تهرەپــلهرگه قــارىغىن بولســام، ئۇپۇقنىــڭ  قــاراپ ب
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ۇ سـېنىڭ  مانـا بـ  ”: ماڭـا . نى قارىلىق قاپالپ كېتىپتـۇ پىھهممىال تهرى
ــۇالردىن  ــنهتكه ھېسابســىز  70ئۈممىتىــڭ، ئ ــادەم جهن ئازابســىز  ،مىــڭ ئ

  .»دېيىلدى“ كىرىدۇ
ــاالم  ــبهر ئهلهيهىسس ــان     پهيغهم ــزگه باي ــۈپهتلىرىنى بى ــڭ س ئۇالرنى

ــۆ   ــال ئـ ــپ بهرمهيـ ــى قىلىـ ــپ كهتتـ ــنهتكه  . يىگه كىرىـ ــاھابىلهر جهنـ سـ
ھهققىــدە تهھلىــل  كىشــىمىــڭ  70ئازابســىز كىرىــدىغان  ،ھېسابســىز
  :، بهزىلهرقىلىشىپ

ـ ســاھابىلىرىدۇر،   م ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ بهلكىــــــ 
  : يهنه بهزىلهر دېسه؛

ـــ بهلكىـــم  ــا شـــېرىك هللا ،ئىســـالمىيهتتىن كېـــيىن تۇغۇلـــۇپــ قـ
ــۈرۈپ باقمى ــان ئهۋالدلىرىمىــزدۇر،     كهلت ــىپ، ئوخشــىمىغان  دـ غ ېيىش

ــتى   ــان قىلىش ــى باي ــاالم   . پىكىرلهرن ــبهر ئهلهيهىسس ــدا پهيغهم ــۇ ئارى ش
  :سىرتقا چىقىپ

ـــ  ــېمـ ــۇقن ــاالش ه توغرۇل ــ ت ــىلهر؟  ـ ــارتىش قىلىۋاتىس ــدى ـ    ت  .دې
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، ساھابىلهر ئهھۋالنى ئېيتقانىدى

ـــ  ــى  ـ ــاھىلىيهت رۇقىيىس ــۇالر ج ــىنى(نى ئ ــان، ) دېمىدىس ئوقۇمىغ
ــان      ــۈل قىلغ ــبىگىال تهۋەكك ــۆز رەب ــان، ئ ــال ئالمىغ ــۇم پ ــان، ش ئوقۇتمىغ

  :نههسېئۇكاشه ئىبنى م .دېدى ، ـكىشىلهردۇر
 ـــ! لغىــنمېنىــڭ شــۇالردىن بولۇشــۇمغا دۇئــا قى! رەســۇلۇلالھ ئــىــــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ىدى،دېگهن

  :تۇرۇپئورنىدىن ادەم يهنه بىر ئ. دېدى شۇالردىن، ـسهن ــ 
دېــگهن ئىــدى،  ـــ! لغىــنشــۇالردىن بولۇشــۇمغا دۇئــا قىمــۇ مېنىڭــــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
   .، ـ دېدىئۇكاشه سهندىن بۇرۇن دەۋالدىــ 

  )220 :مۇسلىم(

َم قَالَ َمـْن  َعْن َعقَّارِ ْبنِ الُْمِغَريِة َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّـ   7557
 .اكَْتَوى أَْو اْسَتْرقَى فَقَْد َبرَِئ ِمْن التََّوكُّلِ
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به رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئـوغلى ئهققـار     ۇئمۇغىرە ئىبنى شـ  ـ 7557
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهرىسىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، داد

  :مۇنداق دېگهن
ــىنى ئ « ــاھىلىيهت دېمىدىسـ ــاكى جـ ــا يـ ــا، كىمكـــى داغالنسـ وقۇتسـ
   .①»لدىن ئاجرىغان بولىدۇۈتهۋەكك

  )3489 :ئىبنى ماجه(

َعْن َزْيَنَب اْمَرأَِة َعْبِد اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ   7558
قُلُْت ِلَم َتقُولُ َهذَا َواللَِّه لَقَْد كَاَنْت  َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ الرُّقَى َوالتََّماِئَم َوالتَِّولَةَ ِشْرٌك قَالَْت

َعْينِي َتقِْذُف َوكُْنُت أَْخَتِلُف إِلَى فُلَاٍن الَْيُهوِديِّ َيْرِقينِي فَإِذَا َرقَانِي َسكََنْت فَقَالَ َعْبُد اللَّـِه  
كَفَّ َعْنَها إِنََّما كَـانَ َيكِْفيـِك أَنْ   إِنََّما ذَاَك َعَملُ الشَّْيطَاِن كَانَ َيْنُخُسَها بَِيِدِه فَإِذَا َرقَاَها 

َتقُوِلي كََما كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَذِْهْب الَْبأَْس َربَّ النَّاسِ اْشـِف  
 .أَْنَت الشَّاِفي لَا ِشفَاَء إِلَّا ِشفَاُؤَك ِشفَاًء لَا ُيَغاِدُر َسقًَما

نىڭ ئايـالى زەيـنهب رەزىيهلالھـۇ    ئىبنـى مهسـئۇد   ئابـدۇلالھ  – 7558
ــدۇ ئهن ــۋايهت قىلىنىـ ــداق رىـ ــادىن مۇنـ ــدۇلالھ :هـ ــبهر  ئابـ ــا پهيغهمـ ماڭـ

ــا«: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ئېســىش ۋە  ردەم ســېلىش، تۇم
 دېگهنلىكىنــى ئېيتقانىــدى،» ســوۋۇتقۇ قىلىــش شــېرىكتۇر ـــ ئىســىتقۇ

  :مهن
چاپـاق بېسـىپ    ،كۆزۈم ئاغرىپمېنىڭ  ؟نېمىشقا ئۇنداق دەيسهنــ 

شـۇ   .دۇمكهتكهن ئىدى، پاالنى يهھۇدىينىڭ قېشىغا بېرىـپ دەپ سـالدۇر  
دېســهم،  يهھــۇدىي ســالغان دەم بىــلهن كــۆزۈم ســاقىيىپ قالغانىــدى، ـ     

  :ئابدۇلالھ
نوقـۇپ  قـولى بىـلهن   ئـۆز  ئـۇ دېـگهن شـهيتان قىلغـان ئىـش، ئـۇنى       ــ 

ــدۇ ــىدۇ  ، قويىـ ــدىن يىراقلىشـ ــالغاندا ئۇنىڭـ ــهن .دەم سـ ــبهر سـ  پهيغهمـ
ئى خااليىقنىـڭ پهرۋەردىگـارى   «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم دېگهندەك

سـهنال شـىپا بهرگۈچىسـهن،     .ئاغرىقنى كهتكـۈزگىن، شـىپا بهرگىـن   ! هللا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2811(ئهلبانى  ①
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بىــزگه كېســهل بىــدارى   . يــوق هن بهرگهن شــىپادىن باشــقا شــىپا  ســ
تـى  دېـگهن بولسـاڭ، شـۇ كۇپـايه قىالت    » !ئاتا قىل لىقشىپاقويمايدىغان 

   .①ـ دېدى! ئهمهسمۇ؟
  )3883 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن  ـ   7559
 .النُّْشَرِة فَقَالَ ُهَو ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن

ــ 7559 داق مۇنــجــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   ـ
 دىنســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهر :رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

ئــــۇ شــــهيتاننىڭ « :دىىســــېهىرنى قــــايتۇرۇش ھهققىــــدە ســــورالغان 
   .②دەپ جاۋاب بهردى »لىرىدىن بىرىئىش

  )3868 :ئهبۇ داۋۇد(

ِد اللَِّه ْبـنِ  َعْن ِعيَسى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى قَالَ َدَخلُْت َعلَى َعْبـ   7560
 ذَِلَك ُعكَْيمٍ أَبِي َمْعَبِد الُْجَهنِيِّ أَُعوُدُه َوبِِه ُحْمَرةٌ فَقُلَْنا أَلَا ُتَعلُِّق َشْيئًا قَالَ الَْمْوُت أَقَْرُب ِمْن

  .قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتَعلََّق َشْيئًا ُوِكلَ إِلَْيِه
: لهيال مۇنـداق دەيـدۇ   ۇئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهبئىيسا  ـ 7560

 كېسهل بولۇپ قالغانىدى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇكهيم ئهبۇ مهئبهد جۇھهنىي
  :مهن .يوقالپ كىرسهم، ئۇ قىزىرىپ كېتىپتۇ ئۇنى

  :دېسهم، ئۇـ بىر نهرسه ئېسىۋالساڭ بولمامدۇ؟ ــ 
هلاللالھۇ ســ پهيغهمــبهر .ئۇنــداق قىلغانــدىن ئــۆلگهن ياخشــىراق ــــ 

ئۇنىـڭ ئىشـى شـۇ     ،كىمكـى بىـر نهرسـه ئېسىۋالسـا    «: ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .③دېدى ىدى، ـدېگهن »نهرسىگه تاشالپ قويۇلىدۇ

  )3868 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3288(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3277(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1691(ئهلبانى  ③
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َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَصْينِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َرُجلًا ِفي َيِدِه ـ   7561
ْن ُصفْرٍ فَقَالَ َما َهِذِه الَْحلْقَةُ قَالَ َهِذِه ِمْن الَْواِهَنِة قَالَ اْنزِْعَها فَإِنََّها لَا َتزِيـُدَك إِلَّـا   َحلْقَةٌ ِم
 .َوْهًنا

ــ 7561 ــداق  ين رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىنۈســهئىمــران ئىبنــى ھ ـ مۇن
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر     پهيغهمــبهر :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ 

  :ئۇنىڭدىن ،رۈپۆسېلىۋالغانلىقىنى ك ئۈزۈكلىغا مىس كىشىنىڭ قو
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇ ئادەم ـ ۇ نېمه؟ــ ئ
ـــ  ــۇـ ــاغرىق پهســهيتكۈچ  ،ب ــدى ، ـ  ئ ــبهر   .دې ــان پهيغهم ــۇنى ئاڭلىغ ب

  :ئهلهيهىسساالم
چـــۈنكى ئـــۇ ســـېنىڭ ئـــاغرىقىڭنى تېخىمـــۇ   !ئـــۇنى ئېلىـــۋەتـــــ 

   .①دېدى ، ـىدۇىۋېتئېغىرالشتۇر
  )3531 :ئىبنى ماجه(

َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك الْأَْشَجِعيِّ قَالَ كُنَّا َنْرِقي ِفي الَْجاِهِليَِّة فَقُلَْنا َيا َرُسولَ ـ   7562
 .اللَِّه كَْيَف َتَرى ِفي ذَِلَك فَقَالَ اْعرُِضوا َعلَيَّ ُرقَاكُْم لَا َبأَْس بِالرُّقَى َما لَْم َيكُْن ِفيِه ِشْرٌك

ئهشـــجهئىي رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن ئهۋف ئىبنـــى مالىـــك  ــــ 7562
ــداق  ــۋايهت قىلىنىــدۇمۇن ــدە دەم ســاالتتۇق،  : رى بىــز جــاھىلىيهت دەۋرى
  :دىنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ـــ  ـــ ــداق قاراي  !رەســۇلۇلالھ ىئ ــا قان ـ دەپ سورىســاق،    ؟ســهنبۇنىڭغ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

شــــېرىك  .الركۆرســــىتىڭماڭــــا ســــالىدىغان دەملىرىڭالرنــــى ــــــ 
   .دېدى ، ـدەم سالسا بولىدۇ ئارىالشمىسىال،

 )2200 :مۇسلىم(

عن الرُّقَى فََجاَء آلُ َعْمرِو بن َحْزمٍ إىل  عن َجابِرٍ قال هنى رسول اللَِّه ـ   7563
ـ   رسول اللَِّه  َك فَقَالُوا يا َرُسولَ اللَِّه إنه كانت ِعْنَدَنا ُرقَْيةٌ نرقى ŏا من الَْعقْـَربِ َوإِنَّ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 772(ئهلبانى  ①
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أََخـاُه  َنَهْيَت عن الرُّقَى قال فََعَرُضوَها عليه فقال ما أََرى َبأًْسا من اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ َيْنفََع 
  .فَلَْيْنفَْعُه

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7563
ــبهر ــقان    پهيغهم ــتىن توس ــهللهم دەم سېلىش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه  .س
 پهيغهمـــبهر ،كېلىـــپ بىـــلهن همـــر ئىبنـــى ھهزم ئائىلىســـىكېـــيىن ئ

  هسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگ
دەم  ،بىــزدە بۇرۇنــدىن تارتىــپ چايــان چېقىۋالســا! رەســۇلۇلالھ ئــىــــ 

 لېكىن سهن دەم سېلىشتىن توسۇپسهن، ـ  .دېمىدە بار ئىدىالىدىغان س
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېگهنىدى، 

ـــ  ــ! كۆرســىتىڭالرماڭــا الرنــى ســالىدىغان دەملىرىڭـ ــۇالر  ـ ــدى، ئ دې
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمكۆرسىتىۋىدى، 

قايســـىڭالر ئـــۆز  .ھېچقانـــداق مهســـىله يـــوق ئىـــكهنبۇنىڭـــدا ـــــ 
   .دېدى ـ! قېرىندىشىغا پايدا يهتكۈزەلىسه يهتكۈزسۇن

  )2199 :مۇسلىم(

َء بِْنَت ُعَمْيسٍ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ َعْن ُعَبْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ الزَُّرِقيِّ أَنَّ أَْسَماـ   7564
ـ   َدَر َولََد َجْعفَرٍ ُتْسرُِع إِلَْيهِْم الَْعْيُن أَفَأَْسَتْرِقي لَُهْم فَقَالَ َنَعْم فَإِنَُّه لَْو كَانَ َشْيٌء َسـاَبَق الْقَ

 .لََسَبقَْتُه الَْعْيُن
ى، ئهســمائ ئۇبهيــد ئىبنــى رىفــائه زۇرقىــي رىــۋايهت قىلىــدۇك ـــ 7564

مهن پهيغهمــبهر : بىنتــى ئــۇمهيس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دېــگهن     
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

ز كـۆز تېگىـدۇ،   ېـ جهئفهرنىڭ پهرزەنتلىرىگه بهك ت! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــدۇ؟       ــام بوالمـ ــالدۇرۇپ قويسـ ــا دەم سـ ــبهر  ئۇالرغـ ــدىم، پهيغهمـ ـ دېگهنىـ

  :ئهلهيهىسساالم
دىرنىڭ ئالـدىغا ئۆتىـدىغان بىـر نهرسـه بولىـدىغان      ھهئه، ناۋادا تهقـ ــ 
   .①كۆز چوقۇم ئۆتۈپ كهتكهن بوالتتى، ـ دېدى ،بولسا

 )2059 :تىرمىزى(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1682(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي ُخَزاَمةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   7565
ُرقًى َنْسَتْرِقيَها َوَدَواًء َنَتَداَوى بِِه َوُتقَاةً َنتَِّقيَها َهلْ َتُردُّ ِمْن قَـَدرِ  فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت 
 .اللَِّه َشْيئًا قَالَ ِهَي ِمْن قََدرِ اللَِّه

ــ 7565 ــۇ   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇزامه رەزىيهلالھـ ــۇ خـ ــىنىڭئهبـ ــداق  دادىسـ مۇنـ
ــدۇ دېگهن ــۋايهت قىلى ــبهرمهن : لىكىنــى رى ــى  پهيغهم  ســهلاللالھۇ ئهلهيه

  :ۋەسهللهمدىن
ېلىپ كېلىۋاتقـان دېمىـدە، داۋالىنىۋاتقـان    سـ بىز ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــۈن تۇت  ـ د     دورا ــېلىش ئۈچـ ــدىنى ئـ ــهلنىڭ ئالـ ــان ۇەرمهك ۋە كېسـ ۋاتقـ

دەپ ـ المدۇ؟  اتهقدىرىنى قايتۇر ىڭنهللا؟ ئۇ اسهنپهرھىزلهرگه قانداق قاراي
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسورىغان ئىدىم، 

   .①دېدى ، ـهقدىرىنىڭ جۈملىسىدىندۇرنىڭ تهللائۇمۇ اــ 
 )2065 :تىرمىزى(

 .َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ِفي الرُّقَى قَالَ ُرخَِّص ِفي الُْحَمِة َوالنَّْملَِة َوالَْعْينِـ  7566
 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـــ 7566

بىــزگه چايــان ) ىنســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تهرىپىــد  پهيغهمــبهر(
ە دەم سېلىشقا رۇخسهت دكهنگا ۋە كۆز تهدا، يىرىڭداپ قالغاندچېقىۋالغان
   .قىلىندى

  )2196 :مۇسلىم(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ   7567
َيٍة ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى بَِوْجهَِهـا  َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَجارِ

  .َسفَْعةً فَقَالَ بَِها َنظَْرةٌ فَاْسَتْرقُوا لََها
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ     پهيغهمبهر ـ 7567

پهيغهمــبهر  :هت قىلىنىــدۇدىن مۇنــداق رىــۋايســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 359(ئهلبانى  ①
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ــدىكىمنىڭ   ــر دېـــ ــاالم بىـــ ــارغىيىپ  ئهلهيهىسســـ ــڭ ســـ چىرايىنىـــ
  . دېدى» دەم سالدۇرۇڭالر ،ئۇنىڭغا كۆز تېگىپتۇ« :كهتكهنلىكىنى كۆرۈپ

 )2197 :مۇسلىم(

لُْحمَّـى  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَعلُِّمُهْم ِمْن اـ   7568
ـ  ارٍ َوِمْن الْأَْوَجاعِ كُلَِّها أَنْ َيقُولَ بِْسمِ اللَِّه الْكَبِريِ أَُعوذُ بِاللَِّه الَْعِظيمِ ِمْن َشرِّ كُلِّ ِعْرقٍ َنعَّ

 .َوِمْن َشرِّ َحرِّ النَّارِ
ــ 7568 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ

يهـى ۋەسـهللهم ئۇالرغـا چايـان     سـهلاللالھۇ ئهله  پهيغهمـبهر قىلىنىدۇكى، 
قـــا هللا، ئۇلـــۇغ ابىســـمىلالھ«: غـــابـــارلىق ئاغرىقالر يـــاكى چېقىۋالغـــان

ــداق      ــدىغان ھهرقانـ ــپ چىقىـ ــى ئېتىلىـ ــېغىنىپ قېنـ رنىـــڭ تومۇسـ
ــمهن    ــاھلىق تىلهيـ ــهررىدىن پانـ ــڭ شـ ــڭ تهپتىنىـ ــهررىدىن، ئوتنىـ » شـ

   .①دېيىشنى ئۆگىتهتتى
  )2075 :تىرمىزى(

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اْشَتكَى الْإِْنَسانُ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرـ   7569
ا الشَّْيَء ِمْنُه أَْو كَاَنْت بِِه قَْرَحةٌ أَْو ُجْرٌح قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِْصـَبِعِه َهكَـذَ  

مَّ َرفََعَها بِاْسمِ اللَِّه ُتْرَبةُ أَْرِضَنا بِرِيقَِة َبْعِضَنا ِلُيْشـفَى بِـِه   َوَوَضَع ُسفَْيانُ َسبَّاَبَتُه بِالْأَْرضِ ثُ
 .َسِقيُمَنا بِإِذِْن َربَِّنا

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    ــ  7569
بىرەر كىشى يىرىڭ، يارا ياكى شۇنىڭغا ئوخشـاش نهرسـىلهردىن بىئـارام    

لاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالــدىغا كهلســه،  بولــۇپ پهيغهمــبهر ســه
ــارمىقىنى يهرگه تهگكــۈزۈپ،      ــاالم كۆرســهتكۈچ ب ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

زنىــــــڭ توپىســــــى، مى، زېمىنىبىســــــمىلالھ« :ئانــــــدىن كۆتــــــۈرۈپ
كېسهللهرگه رۈكى رەببىمىزنىڭ ئىجازىتى بىلهن كۈبهزىلىرىمىزنىڭ تۈ

   .دەيتتى» شىپا بولىدۇ
 )2194 :مۇسلىم(

                                                 
 .، ـ دېگهنزەئىپ): 362(ئهلبانى  ①
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَـانَ ُيَعـوِّذُ   ـ   7570
لَا  َبْعَض أَْهِلِه َيْمَسُح بَِيِدِه الُْيْمَنى َوَيقُولُ اللَُّهمَّ َربَّ النَّاسِ أَذِْهْب الَْباَس اْشِفِه َوأَْنَت الشَّاِفي

 .اُؤَك ِشفَاًء لَا ُيَغاِدُر َسقًَماِشفَاَء إِلَّا ِشفَ
 پهيغهمــبهرئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا رىــۋايهت قىلىــدۇكى،  ـــ 7570

ــهللهم   ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــا ســ ــۈن  «: بهزى ئاياللىرىغــ ــى پۈتــ ئــ
كېســهللىكنى كۆتــۈرۈۋەتكىن، ئۇنىڭغــا   ! ئىنســانالرنىڭ پهرۋەردىگــارى 

نىڭ شـىپايىڭدىن  شىپالىق بهرگىن، سهن شىپالىق بهرگۈچىسهن، سې
ئاتـا   لىقشـىپا ئۇنىڭغـا كېسـهل بىـدارى قويمايـدىغان     باشقا شىپا يـوق،  

   .دەم ساالتتى دائوڭ قولى بىلهن سىلىغان ھال ،دەپ »!قىل
   )5743 :بۇخارى(

فَلَمَّا َمرَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوثَقُلَ أََخـذُْت   :ـ ويف رواية  7571
ِلأَْصَنَع بِِه َنْحَو َما كَانَ َيْصَنُع فَاْنَتَزَع َيَدُه ِمْن َيِدي ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َواْجَعلْنِي َمَع  بَِيِدِه

  .الرَِّفيقِ الْأَْعلَى قَالَْت فَذََهْبُت أَْنظُُر فَإِذَا ُهَو قَْد قََضى
لاللالھۇ سـه  پهيغهمـبهر : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق كهلـگهن   7571

قولىـدىن تۇتـۇپ،    كېسـىلى ئېغىرالشـقاندا، مهن   نىڭئهلهيهى ۋەسـهللهم 
يهنــى دەم (پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇرۇن ئاياللىرىغــا قىلغانــدەك     

، هللائـى ا «: الـدى، ئانـدىن  قولىنى تارتىۋقىلماقچى بولىۋىدىم،  )سالغاندەك
مېنــى جهننهتتىكــى ھهمراھلىــرىم بىــلهن  ،مهغپىــرەت قىلغىــن ېنــىم
جـان  بېرىـپ قارىسـام،   ) ئاندىن جىمىپ قالـدى . (دېدى »!لله قىلغىنبى

   .ئۈزۈپتۇ
  )2191 :مۇسلىم(

ثَابِِت ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّـُه   ـ عن  7572
قَالَ اكِْشْف الَْبأَْس َربَّ النَّاسِ َعْن ثَابِِت َدَخلَ َعلَى ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ قَالَ أَْحَمُد َوُهَو َمرِيٌض فَ

ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ ثُمَّ أََخذَ ُتَراًبا ِمْن َبطَْحانَ فََجَعلَُه ِفي قََدحٍ ثُمَّ َنفَثَ َعلَْيِه بَِماٍء َوَصـبَُّه  
  .َعلَْيِه
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يس ئىبنى شهمماس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن هسابىت ئىبنى ق ـ 7572
 مهن كېسـهل بولـۇپ قالغانىـدىم، پهيغهمـبهر     :ايهت قىلىنىدۇمۇنداق رىۋ

ئــى پۈتــۈن « :قېشــىمغا يــوقالپ كىرىــپ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
يس ئىبنـى شهمماسـتىن   هسابىت ئىبنى ق! ئىنسانالرنىڭ پهرۋەردىگارى

ــۋەتكىن  ــهللىكنى كۆتۈرىـ ــېلىپ قو »!كېسـ ــدىدەپ دەم سـ ــدىن  .يـ ئانـ
ــ    ب ســۇ  ،ســېلىپ گهبىــر پىيــالى  ،پهتهانــدىن بىــر ســىقىم توپــا ئېلى

   .①تۆكتى ۈستۈمگهئ ئۇ سۇنىئارىالشتۇرۇپ سۈفلىدى، ئاندىن 
  )3885 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَعـوَّذُ ِمـْن   ـ   7573
  .ُمَعوِّذََتاِن فَلَمَّا َنَزلََتا أََخذَ بِهَِما َوَتَرَك َما ِسَواُهَماالَْجانِّ َوَعْينِ الْإِْنَساِن َحتَّى َنَزلَْت الْ

 پهيغهمــبهر :مۇنــداق دەيــدۇ ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7573
نساننىڭ كۆزىـدىن پانـاھ   ۋە ئى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىنالردىن

ــى ــد   .تىلهيتت ــل بولغان ــۈرىلىرى نازى ــاس س ــيىن،فهلهق ۋە ن ــ ىن كې ۇ ش
   .②باشقا دۇئاالرنى ئوقۇمايدىغان بولدى ،سۈرىلهرنى ئوقۇپ

  )2058 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ جِْبرِيلَ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد ـ   7574
َشْيٍء ُيْؤِذيَك ِمْن َشرِّ كُلِّ َنفْـسٍ َوَعـْينِ   اْشَتكَْيَت قَالَ َنَعْم قَالَ بِاْسمِ اللَِّه أَْرِقيَك ِمْن كُلِّ 

 .َحاِسٍد بِاْسمِ اللَِّه أَْرِقيَك َواللَُّه َيْشِفيَك
ــۇدىن   7574 ــۇ ئهنهـ ــهئىد رەزىيهلالھـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــۋايهت   ــ ــداق رىـ مۇنـ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمـبهر  جىبرىئىـل   :قىلىنىدۇ
  :كېلىپ نىڭ يېنىغاۋەسهللهم

ـــ  پهيغهمــبهر ، ەپ ســورىدىدـ ئاغرىــپ قالــدىڭمۇ؟     !هممهدئــى مــۇھـ
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئهلهيهىسساالم دېگهنىدى، جىبرىئىل ، ـھهئهــ 
                                                 

 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 836(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1681(ئهلبانى  ②
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نىــڭ نــامى بىــلهن ســاڭا دەم ســالىمهن، ســاڭا ئــازار بېرىــدىغان هللاــــ 
ھهرقانداق نهرسـىدىن، ھهرقانـداق نهپسـنىڭ، ھهسـهتخورنىڭ كۆزىنىـڭ      

سـاڭا  هللا امى بىـلهن دەم سـالىمهن، ا  نىـڭ نـ  هللا )پانـاھ تىـلهپ  ( شهررىدىن
   .①دەپ دەم سېلىپ قويدىـ ! شىپالىق بهرگهي

 )972 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن ـ   7575
لْ َربََّنا اللَُّه الَِّذي ِفي السََّماِء َتقَدََّس اْسُمَك أَْمُرَك اْشَتكَى ِمْنكُْم َشْيئًا أَْو اْشَتكَاُه أǷٌَ لَُه فَلَْيقُ

ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ كََما َرْحَمُتَك ِفي السََّماِء فَاْجَعلْ َرْحَمَتَك ِفي الْأَْرضِ اغِْفْر لََنا ُحوَبَنـا  
ِتَك َوِشفَاًء ِمْن ِشفَاِئَك َعلَى َهذَا الَْوَجـعِ  َوَخطَاَياَنا أَْنَت َربُّ الطَّيِّبَِني أَْنزِلْ َرْحَمةً ِمْن َرْحَم

 .فََيْبَرأَ
رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ     ئهبـۇ دەردا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    ـ 7575

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  پهيغهمــبهر 
  :ئاڭلىغان

ئى ”: كىمكى ئۆزى ياكى يېقىنلىرىدىن بىرەرسى ئاغرىپ قالغاندا«
ئهمرىــڭ ئاســمان  نامىــڭ مــۇقهددەس،! بىزنىــڭ ئاســماندىكى رەببىمىــز 

تولـۇق رەھمىتىڭنـى ئاسـمان ئهھلىـگه      .بىلهن زېمىندا ھۆكۈم سـۈرىدۇ 
ــهن    ــا قىلغايســ ــۇ ئاتــ ــن ئهھلىگىمــ ــدەك، زېمىــ ــا قىلغانــ ــوڭ  .ئاتــ چــ

 .گۇناھلىرىمىزنى شۇنداقال بـارلىق خاتـالىقلىرىمىزنى يۇيىۋەتكهيسـهن   
مۇشـۇ ئاغرىققـا    .غۇچىالرنىڭ پهرۋەردىگارىسـهن سهن گۇناھالردىن پاك بول

ــم ــهن  رەھ ــىپالىق بهرگهيس ــپ، ش ــهل    “هت قىلى ــا، كېس ــا قىلس دەپ دۇئ
   .②»سهللىمازا ساقىيىپ كېتىدۇ

  )3892 :ئهبۇ داۋۇد(

ِه َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ الثَّقَِفيِّ أَنَُّه َشكَا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـ   7576
َوَسلََّم َوَجًعا َيجُِدُه ِفي َجَسِدِه ُمْنذُ أَْسلََم فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َضـْع   

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 777(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 839(ئهلبانى  ②
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ـ َيَدَك َعلَى الَِّذي َتأَلََّم ِمْن َجَسِدَك َوقُلْ بِاْسمِ اللَِّه ثَلَاثًا َوقُلْ َسْبَع َمرَّاٍت أَُعوذُ بِاللَِّه َوقُْدَر ِه ِت
 .ِمْن َشرِّ َما أَجُِد َوأَُحاِذُر

دىن رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  سـهقافىي  ئـاس  ۇلئوسـمان ئىبنـى ئهب   ـ 7576
تارتىپ جىسمىمدا بىر مۇسۇلمان بولغاندىن : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ
بىـر كـۈنى، بـۇ ئـاغرىقتىن شـىكايهت قىلىـپ،       . ئاغرىق پهيدا بولغانىدى

 لهمنىڭ يېنىغـا بارغانىـدىم، ماڭـا   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهل 
 ،جىسمىڭدىكى ئاغرىغان جايغا قولۇڭنى قويـۇپ تـۇرۇپ  «: مۇنداق دېگهن

نىـڭ ئـۆزى ۋە قـۇدرىتىگه    هللا” يهتـته قېـتىم  ، “بىسـمىلالھ ”ئۈچ قېـتىم  
ــان   ــى تارتىۋاتقـ ــېغىنىپ دەردىنـ ــۇ سـ ــاھ  بـ ــهررىدىن پانـ ــڭ شـ ئاغرىقنىـ

   .دېدى» !دېگىن “تىلهيمهن
  )2202 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اْنطَلََق َنفٌَر ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه ـ   7577
َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَْرٍة َسافَُروَها َحتَّى َنَزلُوا َعلَى َحيٍّ ِمْن أَْحَياِء الَْعَربِ فَاْسَتَضافُوُهْم فَـأََبْوا  

ȟَ َسيُِّد ذَِلَك الَْحيِّ فََسَعْوا لَُه بِكُلِّ َشْيٍء لَا َيْنفَُعُه َشْيٌء فَقَالَ َبْعُضُهْم لَـْو  أَنْ ُيَضيِّفُوُهْم فَلُِد
أَيَُّهـا  أََتْيُتْم َهُؤلَاِء الرَّْهطَ الَِّذيَن َنَزلُوا لََعلَُّه أَنْ َيكُونَ ِعْنَد َبْعِضهِْم َشْيٌء فَأََتْوُهْم فَقَالُوا َيـا  

َدَنا لُِدȟَ َوَسَعْيَنا لَُه بِكُلِّ َشْيٍء لَا َيْنفَُعُه فََهلْ ِعْنَد أََحٍد ِمْنكُْم ِمْن َشْيٍء فَقَـالَ  الرَّْهطُ إِنَّ َسيِّ
اقٍ لَكُـْم  َبْعُضُهْم َنَعْم َواللَِّه إِنِّي لَأَْرِقي َولَِكْن َواللَِّه لَقَْد اْسَتَضفَْناكُْم فَلَْم ُتَضيِّفُوَنا فََما أََنا بَِر

 ْجَعلُوا لََنا ُجْعلًا فََصالَُحوُهْم َعلَى قَِطيعٍ ِمْن الَْغَنمِ فَاْنطَلََق َيْتِفلُ َعلَْيِه َوَيقَْرأُ الَْحْمُد ِللَِّهَحتَّى َت
ِذي الََّربِّ الَْعالَِمَني فَكَأَنََّما ُنِشطَ ِمْن ِعقَالٍ فَاْنطَلََق َيْمِشي َوَما بِِه قَلََبةٌ قَالَ فَأَْوفَْوُهْم ُجْعلَُهْم 

ُه َصالَُحوُهْم َعلَْيِه فَقَالَ َبْعُضُهْم اقِْسُموا فَقَالَ الَِّذي َرقَى لَا َتفَْعلُوا َحتَّى َنأِْتَي النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ
َعلَْيـِه   َعلَْيِه َوَسلََّم فََنذْكَُر لَُه الَِّذي كَانَ فََنْنظَُر َما َيأُْمُرَنا فَقَِدُموا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

كُْم َوَسلََّم فَذَكَُروا لَُه فَقَالَ َوَما ُيْدرِيَك أَنََّها ُرقَْيةٌ ثُمَّ قَالَ قَْد أََصْبُتْم اقِْسُموا َواْضرُِبوا ِلي َمَع
 .َسْهًما فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــ 7577 ــ ــ ــۇ  ۇئهبـ ــۇ ئهنهـ ــهئىد رەزىيهلالھـ ــداق سـ ــۋايهت دىن مۇنـ رىـ
پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ    : قىلىنىـــــدۇ



 تهبىرىچۈش 

221 

ــاھابىلىر ــپ   ىسـ ــهپهرگه چىقىـ ــىلهر سـ ــۈم كىشـ ــر تۈركـ  بئهرە ،دىن بىـ
ساھابىلهر ئۇالردىن ئۆزلىرىنى مېهمان . قهبىلىلىرىدىن بىرىگه چۈشتى

ــۇالر مېهمــان قىلىشــقا ئۇنىمىــدى  غانىدى،قىلىشــنى ســورى دەل شــۇ . ئ
ئـۇالر قىلغـۇدەك   . اشـلىقىنى چايـان چېقىۋالـدى   ئۇ قهبىلىنىـڭ ب  چاغدا،

  :ئارىدىن بىرى. ئامالالرنى قىلدى، لېكىن ئۈنۈمى بولمىدى
بىرەرسىنىڭ ئامـالى   نىڭ قېشىغا بېرىپ باقايلى،ئاۋۇ مۇساپىرالرــ 

  :ئۇالر كېلىپ. دېدىـ بولۇپ قېلىشى مۇمكىن، 
نى چايـــان چېقىۋېلىـــپ، باشـــلىقىمىزبىزنىـــڭ  !ئـــى جامـــائهتـــــ 
. دەك ئامـــالالرنى قىلىـــپ بولـــدۇق، لـــېكىن ئۈنـــۈمى بولمىـــدىقىلغـــۇ

  :ئارىدىن بىرەيلهن. دىەپ سورىدـ بىرەرسىڭالرنىڭ ئامالى بارمۇ؟ 
ـــ  ــار ،ھهئهـ ــامى هللا .ب ــلهن قهســهمكى  نىــڭ ن  .مهن دەم ســالىمهن ،بى

ــىلهر  ــېكىن س ــدىڭالر    گهل ــهك ئۇنىمى ــالر دېس ــان قىلىڭ ــى مېهم . بىزن
شۇنىڭ بىلهن، ئۇالر . دېدىـ وقۇمايمهن،   ئوقۇغانغا بىر نهرسه بهرمىگۈچه ئ

بېرىــپ، ســۈرە  ھېلىقــى كىشــى .بىــر تــوپ پــادا بېرىشــكه مــاقۇل بولــدى
دەس تـۇرۇپ   ئـادەم ئورنىـدىن  سهل ېك پ ھۈرۈپ قويغانىدى،نى ئوقۇفاتىهه

ــى ېم ــپ كهتت ــۇالر ب .ڭى ــكهن ھهقق ېئ ــكه پۈتۈش ــۇق بهردى،  ىرىش ــى تول ن
  : بهزىلهر
  :ئادەم ەم سالغاند هنىدى،مىز، ـ دېگقوينى تهقسىم قىلىــ 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ يېنىغـا     اي تـۇرۇپ، تهقسىم قىلمـ ــ 

بېـرى ئهھـۋالنى بىلـدۈرەيلى ۋە ئۇنىـڭ ئهمــرىگه كـۆرە ئىـش قىاليلـى، ـ          
شــۇنداق قىلىــپ، ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ يېنىغــا  . دېــدى

  :لهيهىسساالمقايتىپ كېلىپ، ئهھۋالنى بايان قىلىۋىدى، پهيغهمبهر ئه
دەپ ســورىغاندىن ـــ  دەم ئىكهنلىكىنــى قانــداق بىلــدىڭ؟ ــــ ئۇنىــڭ

  :كېيىن، كۈلۈمسىرىگهن ھالدا
پسىلهر، تهقسىم قىلىڭالر، ماڭىمۇ بىر ئۈلۈش ئېلىپ لىتوغرا قىــ 

  . ـ دېدى! قويۇڭالر
  )2276 :بۇخارى(
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صلى اللَُّه عليه وسلم ـ عن َجَبلَةَ بن اَألْزَرقِ وكان من أَْصَحابِ رسول اللَِّه  7578
أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم صلى إىل َجْنبِ جَِدارٍ كَِثريِ اَألْحجَِرِة صلى ظَْهـًرا أو  
َعْصًرا فلما َجلََس يف الرَّكَْعَتْينِ َخَرَجْت َعقَْرٌب فَلََدغَْتُه فَُغِشَي عليه فََرقَاُه الناس فلما أَفَـاَق  

 .َولَْيَس بُِرقَْيِتكُْمي قال اللَُّه َشفَانِ
ــ 7578 ــبهر ــــ ــهللهمنىڭ    پهيغهمـــ ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ســـ

ــى ئهزر   ــان جهبهله ئىبن ــاھابىلىرىدىن بولغ ــۇ ەس ــۇ ئهنه دىن ق رەزىيهلالھ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ــدە پ ۆتاشــلىرى كــ ــامىزىنى ېپ بىــر تامنىــڭ تۈۋى  شــىن يــاكى ئهســىر ن
پهيغهمبهر  ،بىر چايان چىقىپ ،ئىككىنچى رەكئهتته ئولتۇرغاندا .ئوقۇدى

سـاھابىالر   .شـىدىن كهتتـى  وھئـۇ  چېقىۋالغـان ئىـدى،    ئهلهيهىسساالمنى
شـىپالىق  هللا ا ماڭـا «: دىن كېـيىن شـىغا كهلگهنـ  وھ. ىالددەم س دەرھال

   .①دېدى» بهردى، سىلهرنىڭ دەم سېلىشىڭالر بىلهن شىپا تاپقىنىم يوق
  )2196 :»كهبىرئهل«(

عقرب وهو يصلي فلما فرȟ قال لعن اهللا  عن علي قال لدغت النƑ ـ   7579
وجعل ميسح عليها ويقرأ بقل يا أيهـا  ƞاء وملح العقرب ال تدع مصليا وال غريه Ż دعا 

 .الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
ــ 7579 ــۋايهت ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـ ــداق رى  :قىلىنىــدۇ مۇن
نامـاز ئوقۇۋاتقانـدا، بىـر چايـان      سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر

: دانامازدىن پـارىغ بولغانـ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . چىقىپ چېقىۋالدى
ــۇنهللا ا« ــا لهنهت قىلســ ــۇ! چايانغــ ــىنىمۇ  ئــ ــان كىشــ ــاز ئوقۇۋاتقــ  ،نامــ

، دۈرۈپئانـدىن سـۇ بىـلهن تـۇز ئهكهلـ      .دېدى» باشقىسىنىمۇ چېقىۋېرىدۇ
ئوقۇغــاچ چايــان چاققــان  ســۈرە ناســالرنى ۋە ســۈرە فهلهق، ســۈرە كــافىرۇن

   .②ىلى تۇردىگجايغا سۈر
 )5890 :»تهئهۋسئهل« ؛830 :»ئهلسهغىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئۇستازى بهكر ئىبنى سهھلدىن، ئۇ لهيسنىڭ كاتىۋى ئابـدۇلالھ  : )8436(ھهيسهمى  ①

قالغـان راۋىيلىـرى   . تىن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ھهر ئىككىلىسىگه ھهرخىـل باھـا بېـرىلگهن   ئىبنى سالىه
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 ..بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن: )8445(ھهيسهمى  ②
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َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َعْن أَبِيِه أَبِي لَْيلَى قَالَ كُْنُت َجاِلًسا ِعْنـَد  ـ   7580
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَءُه أَْعَرابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ ِلي أًَخا َوجًِعا قَالَ َما َوَجُع أَِخيَك قَالَ النَّبِيِّ َصلَّى ال

اِتَحـِة  بِِه لََمٌم قَالَ اذَْهْب فَأِْتنِي بِِه قَالَ فَذََهَب فََجاَء بِِه فَأَْجلََسُه َبْيَن َيَدْيِه فََسِمْعُتُه َعوَّذَُه بِفَ
َوأَْرَبعِ آَياٍت ِمْن أَوَّلِ الَْبقََرِة َوآَيَتْينِ ِمْن َوَسِطَها َوإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد َوآَيِة الْكُْرِسـيِّ   الِْكَتابِ

َوآَيـٍة  َوثَلَاِث آَياٍت ِمْن َخاِتَمِتَها َوآَيٍة ِمْن آلِ ِعْمَرانَ أَْحِسُبُه قَالَ َشهَِد اللَُّه أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو 
ا آَخَر ْن الْأَْعَراِف إِنَّ َربَّكُْم اللَُّه الَِّذي َخلََق الْآَيةَ َوآَيٍة ِمْن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلًَهِم

رِ آَيـاٍت  لَا ُبْرَهانَ لَُه بِِه َوآَيٍة ِمْن الْجِنِّ َوأَنَُّه َتَعالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ َصاِحَبةً َولَا َولًَدا َوَعْش
ِمْن أَوَّلِ الصَّافَّاِت َوثَلَاِث آَياٍت ِمْن آِخرِ الَْحْشرِ َوقُلْ ُهَو اللَُّه أََحـٌد َوالُْمَعـوِّذََتْينِ فَقَـاَم    

  .الْأَْعَرابِيُّ قَْد َبَرأَ لَْيَس بِِه َبأٌْس
: ئاتىسى ئهبۇ لهيالدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ ئابدۇرراھمان  ـ 7580
لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىدا ئولتـۇراتتىم، بىـر   سهلالپهيغهمبهر 

  :ئهئرابى كېلىپ
ـــ  ــ   ـ ــىم ئاغرى ــر قېرىندىش ــڭ بى ــدىمېنى ــدى،  ـ     ،پ قال ــگهن ئى دې

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :دەپ سورىدى، ئۇ ـ قېرىندىشىڭنىڭ قهيىرى ئاغرىيدۇ؟ــ 

ـــ  ــىم ــ ــۇپ قېرىندىشـ ــاراڭ بولـ ــدى،      سـ ــدىـ قالـ ــبهر  .دېـ پهيغهمـ
  :االمئهلهيهىسس

ــه،   ـــ ئهمىس ــن  ـ ــۇنى ئهكهلگى ــپ ئ ــ! بېرى ــدى ـ ــپ  . دې ــى بېرى ئهئراب
ا غئالـدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   ئېلىپ كهلدى ۋەقېرىندىشىنى 
 ســــۈرە ئۇنىڭغــــا پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭمهن  .ئولتۇرغــــۇزدى

بېشىدىكى تۆت ئـايهتنى، ئوتتۇرىـدىن ئىككـى     سۈرە بهقهرەنىڭفاتىههنى، 
ــايهتنى ــدئ ــايىتى ﴾ئىالھۇكــۇم ئىالھــۇن ۋاھىــد ۋە﴿ىن ، ئان ــايهتۇل ئ نى، ئ

ــدىن كۇرســىنى،  ــاخىرئان ــا قىبهقهرە سۈرىســىنىڭ ئ ــۈچ ئ ــال يىتىئ نى، ئ
شـهھىدەلالھۇ ئهننهھـۇ ال ئىـالھه    ﴿: ئۇ( ئىمران سۈرىسىدىن بىر ئايهتنى

ئهئـراف سۈرىسـىدىن بىـر     ئانـدىن ، )دېـگهن ئـايهتقۇ دەيـمهن    ﴾ئىلال ھـۇۋە 
، )دېگهن ئـايهتنى  ﴾هلهقهببهكۇمۇلالھۇللهزىي خەنه رئىن﴿: يهنى(ئايهتنى، 

ــۇ مهئهلالھــى ئىــالھهن ئــ ﴿: مۇئمىنــۇن سۈرىســىدىن ال  ەرهخاۋەمهن يهدئ
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ۋە ئهننهھـۇ  ﴿: جىـن سۈرىسـىدىن   دېـگهن ئـايهتنى،   ﴾بۇرھانه لهھـۇ بىهـى  
 دېـگهن ئـايهتنى   ﴾ازە سـاھىبهتهن ۋەال ۋەلهد هببىنـا مهتـتهخ  ەتهئاال جهددۇ ر

ساففات سۈرىسىنىڭ بېشىدىن ئون ئايهت، ھهشر دىن ئان ،ئوقۇغانلىقىنى
فهلهق ۋە سۈرە ، ئاندىن سۈرە ئىخالسسۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىن ئۈچ ئايهت، 

شــۇنىڭ . پانــاھلىق تىلىگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم ،ئوقــۇپ ســۈرە ناســالرنى
ــوقتهكال  بىــلهن،  ــاغرىقى ي ــداق ئ ــۇرۇپ  ئورنىــدىن دەسئهئرابــى ھېچقان ت

   .①كهتتىيۈرۈپ 
  )3549 :هئىبنى ماج(

َعْن َخارَِجةَ ْبنِ الصَّلِْت التَِّميِميِّ َعْن َعمِِّه قَالَ أَقَْبلَْنا ِمْن ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه ـ   7581
َهذَا  ِمْن ِعْنِد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتْيَنا َعلَى َحيٍّ ِمْن الَْعَربِ فَقَالُوا إِنَّا أُْنبِئَْنا أَنَّكُْم قَْد جِئُْتْم

َعْم قَالَ الرَُّجلِ بَِخْيرٍ فََهلْ ِعْنَدكُْم ِمْن َدَواٍء أَْو ُرقَْيٍة فَإِنَّ ِعْنَدَنا َمْعُتوًها ِفي الْقُُيوِد قَالَ فَقُلَْنا َن
َوَعِشيَّةً كُلََّمـا  فََجاُءوا بَِمْعُتوٍه ِفي الْقُُيوِد قَالَ فَقََرأُْت َعلَْيِه فَاِتَحةَ الِْكَتابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُْدَوةً 

 َخَتْمُتَها أَْجَمُع ُبَزاِقي ثُمَّ أَْتفُلُ فَكَأَنََّما َنَشطَ ِمْن ِعقَالٍ قَالَ فَأَْعطَْونِي ُجْعلًا فَقُلُْت لَا َحتَّـى 
اِطلٍ لَقَْد أَكَلَْت أَْسأَلَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ كُلْ فَلََعْمرِي َمْن أَكَلَ بُِرقَْيِة َب

 .بُِرقَْيِة َحقٍّ
ــ 7581 ــارىجه ئىبنــى ســ  ـ ــداق  لت تهمىيمىــي هخ تاغىســىنىڭ مۇن

ــۋايهت قىلىــدۇ  ــبهربىــز : دېگهنلىكىنــى رى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   پهيغهم
كېلىـپ   ، ئهرەب قهبىلىلىرىدىن بىـرىگه ۋەسهللهمنىڭ قېشىدىن يۈرۈپ

  :چۈشتۇق، ئۇالر
نىـڭ  )پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   يهنـى ( بىز سىلهرنىڭ ئۇ كىشـى ــ 

 .قېشـــىدىن ياخشـــىلىق ئېلىـــپ كهلگهنلىكىڭالردىـــن خهۋەر تـــاپتۇق
ــارمۇ؟    ــا ب ــاكى دەم ســالىدىغان دۇئ چــۈنكى بىزنىــڭ بىــر  ســىلهردە دورا ي

دېگهن ئىدى،  ئادىمىمىز ئېلىشپ قالغانىدى، ئۇنى كىشهنلهپ قويدۇق، ـ 
  :بىز

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 778(ئهلبانى  ①
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. ەمنى ئېلىـپ كهلـدى  ئۇالر ئېلىشـىپ قالغـان ئـاد   . دېدۇقـ ھهئه،  ــ 
ــته      ــگهن ۋە كهچ ــۈن ئهتى ــۈچ ك ــىنى ئ ــا قۇرئاننىــڭ فاتىههس مهن ئۇنىڭغ

رۈكـۈمنى يىغىـپ ئۇنىڭغـا    كۈتۈ ،ئوقۇدۇم، ھهر قېتىم ئوقۇپ بولغىنىمدا
ئـۇالر  . تـى سـاقىيىپ كهت  سـهللىمازا ئـۇ  ئۈچ كۈندىن كېـيىن،   .دۈمتۈكۈر

  :مهنماڭا ھهدىيه بهرمهكچى بولغانىدى، 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن     پهيغهمـبهر ن ياق، ئالدى بىـله ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدىمـ ، پ باقايسورا

ئۆمرۈم بىلهن قهسهمكى، باتىـل دەم سـېلىپ نـان     .يېسهڭ بولىدۇــ 
   .①دېدى ، ـيهيدىغانالر بار، سهن ھهق دەم سېلىپ يېگهن بولىسهن

  )3901 :ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ َهجََّر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََهجَّْرُت فََصلَّْيُت ثُمَّ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَـ   7582َ
اللَِّه َجلَْسُت فَالَْتفََت إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ اِشكََمْت َدْرْد قُلُْت َنَعْم َيا َرُسولَ 

  .لصَّلَاِة ِشفَاًءقَالَ قُْم فََصلِّ فَإِنَّ ِفي ا
ــ 7582 ــۇدىن   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ مۇنـــداق رىـ
ئۆرلىگهنـدە  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كـۈن      پهيغهمـبهر : قىلىنىدۇ
ــى ــۇ  .چىقت ــدىن مهنم ــۇپ  ئارقى ــاز ئوق ــپ نام ــدىنچىقى ــۇردۇم ، ئان  .ئولت

  :، پارس تىلىداماڭا بۇرۇلۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :دەپ سورىدى، مهن ـ ؟)ىۋاتامدۇقورسىقىڭ ئاغر(د مهت دەرئىشكهــ 
  :گهنىدىمدېـ ھهئه، ــ 
ئورنۇڭـدىن تـۇرۇپ نامـاز ئوقـۇغىن، چـۈنكى نامـازدا        بولسـا،  ئۇنـداق ــ 
   .②دېدى بار، ـ شىپا

 )3458 :ئىبنى ماجه(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3301(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 759(ئهلبانى  ②
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لَ َمْن َعاَد َمرِيًضا لَـْم  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاـ   7583
ـ   ا َيْحُضْر أََجلُُه فَقَالَ ِعْنَدُه َسْبَع ِمَرارٍ أَْسأَلُ اللََّه الَْعِظيَم َربَّ الَْعْرȇِ الَْعِظيمِ أَنْ َيْشـِفَيَك إِلَّ

 .َعافَاُه اللَُّه ِمْن ذَِلَك الَْمَرضِ
ــ 7583 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرى، قىلىنىدۇك

نىـڭ  ئۇ ،كىمكى ئهجىلى كهلمىگهن بىر كېسهلنى يوقالپ بېرىـپ «
ساڭا  نىڭهللائۇلۇغ ئهرشنىڭ پهرۋەردىگارى ئۇلۇغ ا”: قېشىدا يهتته قېتىم

تائـاال چوقـۇم ئـۇ كىشـىنىڭ     هللا دېسـه، ا “ شىپا ئاتا قىلىشىنى سـورايمهن 
   .①»رىدۇكېسىلىگه شىپالىق بې

  )3106 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْعْيُن َحقٌّ َولَْو كَـانَ  ـ   7584
 .َشْيٌء َساَبَق الْقََدَر َسَبقَْتُه الَْعْيُن َوإِذَا اْسُتْغِسلُْتْم فَاغِْسلُوا

ــۇ ئ   7584 ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــۋايهت  ـــ ــادىن رىــ هنهۇمــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

كۆز تېگىش ھهقتۇر، ناۋادا تهقـدىرنىڭ ئالـدىغا ئۆتـۈپ كېتىـدىغان     «
كـۆز  ( .بىر نهرسه بولىـدىغان بولسـا ئىـدى، كـۆز ئۆتـۈپ كهتـكهن بـوالتتى       

 پقىلىـ  سىلهردىن غۇسـلى ) تهگكهن كىشىنى داۋاالش مهقسىتى بىلهن
   .»قىلىنسا، غۇسلى قىلىپ بېرىڭالر سۇيىنى بېرىش تهلهپ

  )2188 :مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ ُيْؤَمُر الَْعاِئُن فََيَتَوضَّأُ ثُمَّ َيْغَتِسلُ ِمْنُه ـ   7585
 .الَْمِعُني

: ىنىـدۇ دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىل  ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    ــ  7585
تاھارەت  گهكهن كىشىگته ىكۆزپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
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غۇسـلى   پ، ئانـدىن كـۆز تهگـكهن كىشـىنى شـۇ تاھـارەت سـۈيىدە       رۇالدۇئ
   .①تتىيقىلىشقا بۇيرۇ

 )3880 :ئهبۇ داۋۇد(

َباُه َيقُولُ اغَْتَسلَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف أَنَُّه َسِمَع أَـ   7586
ْهلٌ أَبِي َسْهلُ ْبُن ُحَنْيٍف بِالَْخرَّارِ فََنَزَع ُجبَّةً كَاَنْت َعلَْيِه َوَعاِمُر ْبُن َربِيَعةَ َيْنظُُر قَالَ َوكَانَ َس

َولَا جِلَْد َعذَْراَء قَالَ َرُجلًا أَْبَيَض َحَسَن الْجِلِْد قَالَ فَقَالَ لَُه َعاِمُر ْبُن َربِيَعةَ َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ 
لًا فَُوِعَك َسْهلٌ َمكَاَنُه َواْشَتدَّ َوْعكُُه فَأُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأُْخبَِر أَنَّ َسـهْ 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَـأَْخَبَرُه  ُوِعَك َوأَنَُّه غَْيُر َراِئحٍ َمَعَك َيا َرُسولَ اللَِّه فَأََتاُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ْم َسْهلٌ بِالَِّذي كَانَ ِمْن أَْمرِ َعاِمرٍ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَاَم َيقُْتلُ أََحُدكُ

َح َسْهلٌ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه أََخاُه أَلَّا َبرَّكَْت إِنَّ الَْعْيَن َحقٌّ َتَوضَّأْ لَُه فََتَوضَّأَ لَُه َعاِمٌر فََرا
  .َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس بِِه َبأٌْس

ــ   ـــ 7586 ئۇمــامه ئىبنــى ســهھل ئىبنــى     ۇمــۇھهممهد ئىبنــى ئهب
ئاتـام سـهھل ئىبنـى    : نىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇھۇنهيف

 ۇپ، ئۇچىســىدىكىررار دېــگهن جايــدا غۇســلى قىلمــاقچى بولــهھۇنهيــف خ
 دادامنىـڭ  .قـاراپ تـۇراتتى  ئۇنىڭغا ئامىر ئىبنى رەبىيئه  .تونىنى سالدى

ئـامىر ئىبنـى    .بهكمـۇ كېلىشـكهن ئـادەم ئىـدى     بولـۇپ،  تېرىسى ئاپئـاق 
  :رەبىيئه ئۇنى كۆرۈپ

مهن بۈگۈنكىدەك بىر كۈننى كۆرمىدىم، قىز بالىنىڭ تېرىسـىمۇ  ــ 
.  ئاغرىـپ قالـدى  شـۇ جايىـدا تـۇرۇپال    دادامدېۋىـدى،  ـ بۇنداق ئـاق ئهمهس،   
سـهلاللالھۇ   كهتكهچـكه، پهيغهمـبهر   ئېغىرلىشـىپ ئهھۋالى بارغانسـېرى  

  :گهئهلهيهى ۋەسهللهم
شـۇڭا سـهن بىـلهن بىلـله ماڭالمايـدىغان      سهھل ئاغرىـپ قالـدى،   ــ 

ــدى، ـ     ــدىدەپ خهۋەر بول ــاالم  .يهتكۈزۈل ــبهر ئهلهيهىسس ــال  پهيغهم دەرھ
ــدى،  ــوقالپ بېرىۋى ــىبولغــدادام  ئۇنىــڭ قېشــىغا ي ئامىرنىــڭ  ۋە ان ۋەقهن

  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ئېيتىپ بهردى سۆزلىرىنى

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3286(ئهلبانى  ①
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بۇنىڭ ئورنىغـا بىـر ـ    (؟ ــ نېمىشقا قېرىندىشىڭالرنى ئۆلتۈرىسىلهر
 .بولماسـمىدى؟ كـۆز تـېگىش ھهقتـۇر     الربهرىكهت تىلىسـهڭ ) بىرىڭالرغا

دېـدى، ئـامىر    ــ ! تاھـارەت ئېلىـپ كهلگىـن   ) ئۇنىـڭ ئۈچـۈن  ! ئهي ئامىر(
ھـېچ ئىـش    ، دادامشۇنىڭ بىلهن .ئۇنىڭغا بهردىسۈيىنى تاھارەت ئېلىپ 

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن بىلـــله    ،بولمىغانــدەكال ســاقىيىپ  
  . يولىنى داۋامالشتۇردى

  )1746 :مالىك(

وقدره أكثر من ميوت من أمƔ بعد كتاب اهللا وقضائه : وعن جابر رفعهـ   7587
 .بزار يعين بالعنيقال الباألنفس 

ــ 7587 ــدۇكى،     ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

 قالسـىال، قهدەردىـن   ــ  كىتكهن ئهجهل ۋە قازاېتائاال بهللا ئۈممىتىم ا«
   .①»ئهڭ كۆپ كۆز تېگىپ ئۆلۈپ كېتىدۇ

  )3052 :بهززار(

لنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بِالَْجَماجِمِ أَنْ ُتْنَصـَب ِفـي   أَنǎ ا: عن عليـ7588
  .ِمْن أَْجلِ الَْعْينِ: ِمْن أَْجلِ َماذَا Ý قَالَ: قُلُْت: الزَّْرعِ قَالَ

ــ 7588 ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   ـ ــداق رى  :مۇن
ــبهر ــهللهم    پهيغهمــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــڭ ســ ــاھايۋانالرنىــ ش بــ

  .دىسۆڭهكلىرىنى ئېتىزلىقالرغا تىكلهپ قويۇشقا بۇيرى
  :دەپ سورىۋىدىمـ بۇ نېمه ئۈچۈن؟ ــ 
   .②دېدىـ كۆز تهگمهسلىك ئۈچۈن، ــ 

 )3054 :بهززار(

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى تالىب ئىبنى ھهبىـب ئىبنـى   : )8423(ھهيسهمى  ①

 .ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئهمردىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ھهيسـهم ئىبنـى مـۇھهممهد        : )8433(ھهيسهمى  ②

 .ئىبنى ھهفس بىلهن يهئقۇب ئىبنى مۇھهممهد زۇھرىي ئىككىسى ھهدىسى زەئىپ كىشىلهردۇر، ـ دېگهن
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َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا اْسَتْجَنَح ـ   7589
ـ اللَّ ْن ْيلُ أَْو قَالَ ُجْنُح اللَّْيلِ فَكُفُّوا ِصْبَياَنكُْم فَإِنَّ الشََّياِطَني َتْنَتِشُر ِحيَنِئٍذ فَإِذَا ذََهَب َساَعةٌ ِم

الِْعَشاِء فََخلُّوُهْم َوأَغِْلْق َباَبَك َواذْكُْر اْسَم اللَِّه َوأَطِْفئْ ِمْصَباَحَك َواذْكُْر اْسـَم اللَّـِه َوأَْوِك   
 .اَءَك َواذْكُْر اْسَم اللَِّه َوَخمِّْر إَِناَءَك َواذْكُْر اْسَم اللَِّه َولَْو َتْعُرُض َعلَْيِه َشْيئًاِسقَ

ــ 7589  پهيغهمــبهرجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رىــۋايهت قىلىــدۇكى،   ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چـۈنكى   .تمهڭالرسىرتقا قويـۇۋە  بالىلىرىڭالرنى كهندە،قاراڭغۇ چۈش«
ــدۇ   ــدا تارقىلى ــر ســائهت ئۆت  .شــهيتانالر شــۇ چاغ ــدىن بى ــدىن خۇپتهن كهن

ــيىن، ــۇالرنى  كې ــدۇ  ئ ــۇپ بهرســهڭالر بولى ــگه قوي ــۆز مهيلى نى ئىشــىك .ئ
. ۇڭالربوغـ  بىسـمىلالھ دەپ  ىڭ ئاغزىنىنتۇلۇم. بىسمىلالھ دەپ تاقاڭالر

رسـه  يېمهك ـ ئىچمهك قاچىلىرىنىڭ ئاغزىنى نېمىال بولمىسـۇن بىـر نه   
چىراغنــى بىســمىلالھ دەپ . بىــلهن بىســمىلالھ دەپ يېپىــپ قويــۇڭالر 

   .»ئۆچۈرۈڭالر
  )3280 :بۇخارى(

 .َوَخمُِّروا الطََّعاَم َوالشََّراَب :ـ ويف رواية 7590
ــ 7590 ــۋايهتته  ــ ــر رىـ ــېمهك«: يهنه بىـ ــ يـ ــڭ  ــ ئىچمهكلىرىڭالرنىـ

   .دېيىلگهن» ئۈستىنى يېپىڭالر
  )5624 :بۇخارى(

غَطُّوا الْإَِناَء َوأَْوكُوا السِّقَاَء َوأَغِْلقُوا الَْباَب َوأَطِْفئُوا السِّـَراَج   :وايةـ ويف ر  7591
  .فَإِنَّ الشَّْيطَانَ لَا َيُحلُّ ِسقَاًء َولَا َيفَْتُح َباًبا َولَا َيكِْشُف إَِناًء

قاچىلىرىڭالرنىڭ ئۈسـتىنى يېـپىڭالر،   «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته 7591
ئــــاغزىنى چىگىڭــــالر، ئىشــــىكلىرىڭالرنى تاقــــاڭالر،  تۇلۇمۇڭالرنىــــڭ

چــۈنكى شــهيتان تۇلۇمنىــڭ ئــاغزىنى      .چىراقلىرىڭالرنــى ئۆچــۈرۈڭالر  
» يېشــهلمهيدۇ، ئىشــىكنى ئاچالمايــدۇ، قاچىنىــڭ ئــاغزىنىمۇ ئاچالمايــدۇ

   .دېيىلگهن

  )2012 :مۇسلىم(



  بۆلۈمى تهبىرىچۈش 

 230

ْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َسـِمْعُتْم ِصـَياَح   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَـ   7592
اللَِّه ِمْن الدَِّيكَِة فَاْسأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه فَإِنََّها َرأَْت َملَكًا َوإِذَا َسِمْعُتْم َنهِيَق الِْحَمارِ فََتَعوَّذُوا بِ

 .الشَّْيطَاِن فَإِنََّها َرأَْت َشْيطَاًنا

ــۇرەيرە رەزىيهلال  7592 ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــدۇكى،  ــ ــۋايهت قىلىـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ھـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــاڭلىغىنىڭالردا « ــى ئ ــدىن  هللا ،خورازنىــڭ چىللىغىنىن نىــڭ پهزلى
شـــهيتاننىڭ شـــهررىدىن پانـــاھ  ،شـــهك ھاڭرىغـــان چاغـــداېئ .تىلهڭـــالر
  . »ېشهك شهيتاننى كۆرگهندە ھاڭرايدۇچۈنكى ئ .تىلهڭالر

  )2729 :مۇسلىم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا   ـ   7593
 .َسِمْعُتْم ُنَباَح الِْكلَابِ َوَنهِيَق الُْحُمرِ بِاللَّْيلِ فََتَعوَّذُوا بِاللَِّه فَإِنَُّهنَّ َيَرْيَن َما لَا َتَرْونَ

ــ 7593  پهيغهمــبهرالھــۇ ئهنهــۇ رىــۋايهت قىلىــدۇكى،  جــابىر رەزىيهل ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــانلىقىنى، ئ « ــدە ئىتالرنىـــــــڭ قاۋىغـــــ ــهكلهرنىڭ ېكېچىـــــ شـــــ
چـۈنكى   .تىن پانـاھلىق تىلهڭـالر  هللا ،ھاڭرىغانلىقىنى ئاڭلىغىنىڭالردا

   .①»نى كۆرىدۇنهرسىلهر سىلهر كۆرمىگهن الرئۇ
  )5103 :ئهبۇ داۋۇد(
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خشى ۋە يامان پال ئېلىش، شۇملۇق ھېس قىلىش، يا
  يۇقۇملىنىشتىن قورقۇش

َعْن ُبَرْيَدةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ لَا َيَتطَيَُّر ِمْن َشْيٍء َوكَـانَ  ـ   7594
ِه َوُرِئَي بِْشُر ذَِلَك ِفي َوْجهِـِه َوإِنْ  إِذَا َبَعثَ َعاِملًا َسأَلَ َعْن اْسِمِه فَإِذَا أَْعَجَبُه اْسُمُه فَرَِح بِ

 كَرَِه اْسَمُه ُرِئَي كََراِهَيةُ ذَِلَك ِفي َوْجهِِه َوإِذَا َدَخلَ قَْرَيةً َسأَلَ َعْن اْسِمَها فَإِنْ أَْعَجَبُه اْسُمَها
 .ذَِلَك ِفي َوْجهِِه فَرَِح َوُرِئَي بِْشُر ذَِلَك ِفي َوْجهِِه َوإِنْ كَرَِه اْسَمَها ُرِئَي كََراِهَيةُ

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ بۇرەيـدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7594
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھېچقانـداق نهرسـىدىن يامـان       پهيغهمبهر

ئهۋەتمهكچــى بولســا، ئۇنىــڭ بىــرەر كىشــىنى ۋەزىــپىگه  .پــال ئالمــايتتى
ى ۋە خۇشـاللىقى  خۇشال بوالتت ئىسمىنى ياقتۇرسا، .ئىسمىنى سورايتتى

مىســا، تۇرياق نىئىســمىئهگهر ئۇنىــڭ  .مۇبــارەك يۈزىــدە ئهكــس ئېتهتتــى
ــانلىقى ــوالتتى   مۇياقتۇرمىغ ــۇم ب ــدا مهل ــا   .چىرايى ــرەر يۇرتق ــپ بى يېتى

شــال ۇخنى ياقتۇرســا، نــامى .يۇرتنىــڭ نــامىنى ســورايتتىئــۇ  بارغىنىــدا،
ــوالتتى ــدە ئهكــس ئېتهتتــى  ۋە ب ــ ئهگهر. خۇشــاللىقى يۈزى امى يۇرتنىــڭ ن

   .①قۇلىقىغا ياقمىسا، ياقتۇرمىغانلىقىمۇ چىرايىدا مهلۇم بوالتتى
 )3920 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َرُجلٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمَع كَِلَمةً ـ   7595
  .فَأَْعَجَبْتُه فَقَالَ أََخذَْنا فَأْلََك ِمْن ِفيَك

ــ 7595 ــۇدىن   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ مۇنـــداق رىـ
 ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر سـۆزنى ئـاڭالپ   پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3319( ئهلبانى ①
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بىـز سـېنىڭ ئاغزىڭـدىن ياخشـى پـال      «: دە –ئۇ سۆزنى ياقتۇرۇپ قالدى 
   .①دېدى» ئالدۇق

  )3917 :ئهبۇ داۋۇد(

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيْعجُِبُه إِذَا َخَرَج َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّـ  7596
 .ِلَحاَجٍة أَنْ َيْسَمَع َيا َراِشُد َيا َنجِيُح

مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 7596
ــدۇ ــبهر :قىلىنى ــرەر ئىشــنى    پهيغهم ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بى

  :سىرتقا چىققانداقىلماقچى بولۇپ 
 سـۆزلهرنى دېگهنـدەك   ـ! ئى ھاجىتى راۋا بولغۇچى !ئى يول تاپقۇچىــ 

   .②ياقتۇراتتىبهكمۇ ئاڭالشنى 
  )1616 :تىرمىزى(

َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ َعاِمرٍ الْقَُرِشيُّ قَالَ ذُِكَرْت الطَِّيَرةُ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   7597
لَ أَْحَسُنَها الْفَأْلُ َولَا َتُردُّ ُمْسِلًما فَإِذَا َرأَى أََحُدكُْم َما َيكَْرُه فَلَْيقُلْ اللَُّهمَّ لَا َيـأِْتي  َوَسلََّم فَقَا

 .بِالَْحَسَناِت إِلَّا أَْنَت َولَا َيْدفَُع السَّيِّئَاِت إِلَّا أَْنَت َولَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّا بَِك
ــ 7597 ــامى  ـ ــۇرۋە ئىبنــى ئ ــگهن ر قۇرەشــىئ ــداق دې  پهيغهمــبهر: مۇن

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھۇزۇرىــدا شــۇم پــال ئــېلىش تىلغــا  
  :مۇنداق دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمئېلىنغان ئىدى، 

يامـان پـال    .ئهڭ ئهۋزىلى بىر ئىشنىڭ ياخشى تهرىپىنى ئويالشتۇر«
 قىلمـــاقچى بولغـــان ئىشـــىدىن توســـۇپ قويســـامۇســـۇلمان كىشـــىنى 

ئـى  : ڭالردايامـان كۆرىـدىغان بىـرەر ئىشـنى كـۆرگىنى      ئۆزەڭالر. بولمايدۇ
ياخشى ئىشالرنى پهقهت سهنال ئېلىـپ كېلىسـهن، يامـان ئىشـالرنى     ! هللا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3317(ئهلبانى  ①
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پۈتـۈن كـۈچ ـ قـۇۋۋەت سـاڭىال خاسـتۇر، ـ         .پهقهت سهنال كهتكۈزىۋېتىسهن
   .①»!دەڭالر

  )3919 :ئهبۇ داۋۇد(

ْسُعوٍد َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الطَِّيَرةُ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمـ   7598
 .ِشْرٌك الطَِّيَرةُ ِشْرٌك ثَلَاثًا َوَما ِمنَّا إِلَّا َولَِكنَّ اللََّه ُيذِْهُبُه بِالتََّوكُّلِ

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت   ــــ 7598
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىدۇكى، 

يامان پال ئېلىش شېرىكتۇر، يامان پال ئېلىش شـېرىكتۇر، يامـان   «
ــداق بىرىمىزنىــڭ .پــال ئــېلىش شــېرىكتۇر  ڭلىگه شــۇنداق ۆكــ ھهرقان

تائــاال بــۇنى هللا لــېكىن ا .ېلىشــى مــۇمكىنبولمىغــۇر ئىشــالر كېلىــپ ق
   .②»ل قىلىشىمىز بىلهن كهتكۈزىۋېتىدۇۈتهۋەكك

  )3910 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـْن   ـ   7599
ْم ُهَردَّْتُه الطَِّيَرةُ ِمْن َحاَجٍة فَقَْد أَْشَرَك قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َما كَفَّاَرةُ ذَِلَك قَالَ أَنْ َيقُولَ أََحُد

 .اللَُّهمَّ لَا َخْيَر إِلَّا َخْيُرَك َولَا طَْيَر إِلَّا طَْيُرَك َولَا إِلََه غَْيُرَك
ــ 7599 ــا   ـ ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ــداق ئاب دىن مۇن

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  :رىۋايهت قىلىنىدۇ
، ان بولسـا ققايت يولىدىنئېلىپ، ئۆز ان پال يامقانداق بىر كىشى ــ 

  :ساھابىالر .، ـ دېدىشېرىك كهلتۈرگهن بولىدۇ ئۇ
دەپ ســورىۋىدى، ـ بۇنىــڭ كاپپــارىتى نــېمه؟       !ئــى رەســۇلۇلالھ ــــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 843(ئهلبانى  ①
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ســېنىڭ ياخشــىلىقىڭدىن باشــقا ياخشــىلىق يوقتــۇر، ! هللائــى ا”ــــ 
 “باشـقا پـال يـوق، سـهندىن باشـقا ئىـالھ يـوق       بېشـارەتتىن  سهن بهرگهن 

   .①دېيىش ئۇنىڭ كاپپارىتىدۇر، ـ دېدى
 )7045 :ئهھمهد(

َعْبد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   ـ عن  7600
 .أَِة َوالدَّارَِعلَْيِه َوَسلََّم لَا َعْدَوى َولَا ِطَيَرةَ إِنََّما الشُّْؤُم ِفي ثَلَاٍث ِفي الْفََرسِ َوالَْمْر

ــ 7600 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــۋايهت ئاب دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر  قىلىنىدۇكى،

 .دەيـدىغان بىـر نهرسـه يـوق    يامـان پـال ئـېلىش     ۋە كېسهل يۇقۇش«
   .»دۇبولى دىن ئىبارەت ئۈچ نهرسىدەئۆي ۋە خوتۇن ،ئات پهقهتشۇملۇق 

  )5772 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ ذَكَُروا الشُّْؤَم ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ  ـ   7601
 .النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ كَانَ الشُّْؤُم ِفي َشْيٍء فَِفي الدَّارِ َوالَْمْرأَِة َوالْفََرسِ

مـادىن قىلىنغـان يهنه بىـر    رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  ئىبنى ئۆمهر – 7601
  :رىۋايهتته كېلىشىچه، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئۆيـدە  ۋە  شۇملۇق بىرەر نهرسىدە بولىـدىغان بولسـا، خوتۇنـدا، ئاتتـا    «
   .دېگهن» بولغان بوالتتى

 )5095 :بۇخارى(

ُجلَاِن ِمْن َبنِي َعاِمرٍ َعلَى َعاِئَشةَ فَأَْخَبَراَها أَنَّ َعْن أَبِي َحسَّانَ قَالَ َدَخلَ َرـ   7602
أَِة َوالْفََرسِ أََبا ُهَرْيَرةَ ُيَحدِّثُ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ الطَِّيَرةُ ِمْن الدَّارِ َوالَْمْر

اِء َوِشقَّةٌ ِفي الْأَْرضِ َوقَالَْت َوالَِّذي أَْنَزلَ الْفُْرقَانَ َعلَى فََغِضَبْت فَطَاَرْت ِشقَّةٌ ِمْنَها ِفي السََّم
َتطَيَُّرونَ ُمَحمٍَّد َما قَالََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَطُّ إِنََّما قَالَ كَانَ أَْهلُ الَْجاِهِليَِّة َي

 .ِمْن ذَِلَك

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىبنــى  : )8412(ھهيســهمى  ①

 .ئه ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنلۇھهي



 تهبىرىچۈش 

235 

ئىككى كىشـى  : رىۋايهت قىلىنىدۇدىن مۇنداق ئهبۇ ھهسسان ـ 7602
  :ئۇنىڭغا ،ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ

ـــ  ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ ســهلاللالھۇ  بىــزگه پهيغهمــبهرئهب
 »ىال بولىـدۇ ۋە ئۆيد ئات، خوتۇن شۇملۇق دېگهن«: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

ــدى    دېگهنلىكىنـــى  ــه غهز .ئېيتىـــپ بهردى، ـ دېگهنىـ ەبلىنىـــپ ئائىشـ
  :چېچىلىپ كهتتى ۋە

 نىـڭ نـامى  مـۇھهممهدكه نازىـل قىلغـان زات   ) قۇرئـاننى (فۇرقـاننى  ــ 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهرگىزمـۇ      پهيغهمـبهر بىلهن قهسهمكى، 

ــداق  ــگهنئۇنـ ــاھىلىيهت   .دېمىـ ــاالم جـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــى پهيغهمـ بهلكـ
ــدىغانلىقىن      ــال ئالىـ ــۇم پـ ــىلهردىن شـ ــۇ نهرسـ ــدىكىلهرنىڭ شـ ى دەۋرىـ

   .①ئېيتقانىدى، ـ دېدى
  )25209 :ئهھمهد(

كَانَ أَْهلُ الَْجاِهِليَِّة َيقُولُونَ الطَِّيَرةُ ِفي الَْمْرأَِة َوالدَّارِ َوالدَّابَّـِة   :ـ ويف رواية  7603
بٍ إِلَى آِخـرِ  ثُمَّ قََرأَْت َعاِئَشةُ َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم إِلَّا ِفي ِكَتا

 .الْآَيِة
  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ،يهنه بىر رىۋايهتته كېلىشىچه ـ 7603

 دەئات، خوتـۇن ۋە ئۆيـ  شۇملۇق دېگهن ” :جاھىلىيهت دەۋرىدىكىلهرــ 
يهر يۈزىدىكى بارلىق ھادىسىلهر ﴿: دېگهن، ئاندىنـ دېيىشهتتى،   “بولىدۇ

ــۇالر    ــز ئ ــىبهتلهر بى ــان مۇس ــۆزەڭالر ئۇچرىغ ــۇرۇن  ۋە ئ ــتىن ب نى يارىتىش
 ②﴾ا ئاسـاندۇر قـ هللاشۈبهىسـىزكى، ا ) ئىـش (لهۋھۇلمهھفۇزغا يېزىلغان، بۇ 

   .③دېگهن ئايهتنى ئوقۇغان
 )26130 :ئهھمهد(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ        : )8404(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 22سۈرە ھهدىد،  ②
ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ        بۇ ھهدىسنى ئىمام : )8405(ھهيسهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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يقول لَا ُشْؤَم وقـد َيكُـونُ    عن َحِكيمِ بن ُمَعاوَِيةَ قَال مسعت النƑ ـ   7604
  .َوالَْمْرأَِة َوالْفََرسِالُْيْمُن يف الدَّارِ 

ــ 7604 ــۇ    ـ ــۇ ئهنه ــاۋىيه رەزىيهلالھ ــى مۇئ ــم ئىبن ــۋايهت ھهكى دىن رى
  :نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، ئۇ

شــى ۇبهرىــكهت بهلكىــم ئۆيــدە، ئايالــدا ۋە ئاتتــا بول  .شــۇملۇق يــوق«
   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان» مۇمكىن

 )2824 :تىرمىزى(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َعْدَوى َولَا ِطَيـَرةَ  َعْن َجابِرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ ـ   7605
 .َولَا غُولَ

ــ 7605 ــۇ  ـ ــۇ ئهنه ــابىر رەزىيهلالھ ــۇ  ج ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى دىن رى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

) چــۆل ئېزىتقۇســى(ۋە سـهراپ   شـۇم پــال ئــېلىش ، شۇكېسـهل يۇقــ «
   .دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان» مهسدېگهن ئىشالر مهۋجۇت ئه

 )2222 :مۇسلىم(

ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   أَيب ـ عن  7606
ي َتكُونُ ِفي الرَّْملِ قَالَ لَا َعْدَوى َولَا َصفََر َولَا َهاَمةَ فَقَالَ أَْعَرابِيٌّ َيا َرُسولَ اللَِّه فََما َبالُ إِبِِل

  .كَأَنََّها الظَِّباُء فََيأِْتي الَْبِعُري الْأَْجَرُب فََيْدُخلُ َبْيَنَها فَُيْجرُِبَها فَقَالَ فََمْن أَْعَدى الْأَوَّلَ
ــ 7606 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ دىن مۇنـــداق رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

) ىـالن يقورسـاقتا بـار دەپ قارىلىـدىغان    (كېسـهل يۇقـۇش، سـهفهر    ــ 
دېـگهن  قۇشـتىن شـۇملۇق ھـېس قىلىـش     وبىلهن شـۇم پـال ئـېلىش، ھ   

  :دېگهن ئىدى، بىر ئهئرابىئىشالر مهۋجۇت ئهمهس، ـ 
ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــان  ! ئ ــا ئوتالۋاتق ــتهك ) تېرىســى(قۇملۇقت كېيىك

ــدىن     ــۇر تۆگىـ ــا قوتـ ــڭ يېنىغـ ــارقىراق تۆگهمنىـ ــپ،  پـ ــى كېلىـ بىرسـ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن: )2264(ئهلبانى  ①



 تهبىرىچۈش 

237 

بـۇ قانـداق   . دۈمبىسىنى سـۈركىۋىدى، سـاق تـۆگهم قوتـۇر بولـۇپ قالـدى      
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەپ سورىۋىدى، ئىش؟ ـ 

تـۆگىنى قايسـى   ئۇ قوتۇر ) سېنىڭ تۆگهڭگه يېقىنالشقان(ــ سهنچه، 
   .دېدى ندۇ؟ ـتۆگه قوتۇر قىلىپ قويغا

  )5717 :بۇخارى(

ةَ َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ َبْعُد َيقُولُ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعْن أَبِي َسلََم ـ  7607
َوى لَا ُيورَِدنَّ ُمْمرٌِض َعلَى ُمِصحٍّ َوأَْنكََر أَُبو ُهَرْيَرةَ َحِديثَ الْأَوَّلِ قُلَْنا أَلَْم ُتَحدِّثْ أَنَُّه لَا َعْد

  .ُبو َسلََمةَ فََما َرأَْيُتُه َنِسَي َحِديثًا غَْيَرُهفََرطََن بِالَْحَبِشيَِّة قَالَ أَ
 ئهبـۇ ھـۇرەيرە  : دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ سـهلهمه  ـ 7607

بىـر  «: نىڭسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر
ئادەم كېسهل تۆگىلىرىنى باشقىالرنىڭ ساق تۆگىلىرىگه ئارىالشـتۇرۇپ  

بـۇ ھهدىسـنىڭ مهزمـۇنى     .دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلدى» !سۇغارمىسۇن
  :ئالدىنقى ھهدىسكه زىت كېلىپ قالغاچقا

دېــگهن  »دېــگهن ئىــش مهۋجــۇت ئهمهسكېســهل يۇقــۇش «: ســهنــــ 
ــدىڭ؟ ـ     ــۆزلهپ بهرمىگهنمى ــنى س ــر    ھهدىس ــاچچىقالپ بى ــۇ ئ ــهك، ئ دېس

مهن ئۇنىـــڭ مۇشـــۇ بىـــر ھهدىســـتىن باشـــقا . نېمىلهرنـــى دەپ كهتتـــى
   .ئۇنتۇپ قالغانلىقىنى كۆرمىدىمھهدىسنى 

  )5771 :بۇخارى(

  .فَلَا أَْدرِي أََنِسَي أَُبو ُهَرْيَرةَ أَْو َنَسǸَ أََحُد الْقَْولَْينِ الْآَخَر :ـ ويف رواية 7608
ئهبـۇ ھـۇرەيرە   يـا  : ئهبۇ سهلهمهكېلىشىچه،  هيهنه بىر رىۋايهتت ـ 7608

تىن ئىككـى ھهدىسـ   كىغـانلىقىنى يـا  ئۇنتـۇپ قال  نىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
   .بىرىنىڭ يهنه بىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرغانلىقىنى بىلهلمىدىم، ـ دېگهن

  )2221 :مۇسلىم(

الَ  « َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليـه وسـلم    قَالَ: ـ ويف رواية عن أيب هريرة  7609
   .  » كََما َتِفرُّ ِمَن اَألَسِدَوالَ َصفََر، َوِفرَّ ِمَن الَْمْجذُومِ  َعْدَوى َوالَ ِطَيَرةَ َوالَ َهاَمةَ
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ــۇ   7609 ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــ ئهب ــانـ ــر  دىن قىلىنغ يهنه بى
ــۋايهت ــگهن     تهرى ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س : پهيغهم

قۇشتىن شۇملۇق ھـېس قىلىـش   و، شۇم پال ئېلىش، ھشكېسهل يۇقۇ«
بىلهن شۇم پال ئـېلىش  ) ىالنيقورساقتا بار دەپ قارىلىدىغان (ۋە سهفهر 

) ماخــاۋ(ام ۇزجــ ئهممــا. دېــگهن ئىشــالر ئهمهلىيهتــته مهۋجــۇت ئهمهس   
   .»!كېسىلى بولغان ئادەمدىن خۇددى شىردىن قاچقاندەك قېچىڭالر

  )5707 :بۇخارى(

ـ  ـ عن  7610 ةُ قَبِيَصةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الِْعَيافَ
  .َوالطَِّيَرةُ َوالطَّْرُق ِمْن الْجِْبِت

ــ 7610 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     هيســىبهق ـ ــۇ ئهنهــۇدىن رى رەزىيهلالھ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

قۇشــالردىن پــال ئــېلىش، شــۇملۇق ھــېس قىلىــش ۋە رەممــاللىق «
   .①»لىكتۇر )مۇشرىك( بۇتپهرەس

  )3907 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا كُنَّا ِفي َدارٍ كَِثٌري ِفيَها ـ   7611
َنا فَقَـالَ  َعَدُدَنا َوكَِثٌري ِفيَها أَْمَوالَُنا فََتَحوَّلَْنا إِلَى َدارٍ أُْخَرى فَقَلَّ ِفيَها َعَدُدَنا َوقَلَّْت ِفيَها أَْمَوالُ

 .لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَُروَها ذَِميَمةًَرُسولُ ال
مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 7611
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بىر كىشى :قىلىنىدۇ

بـۇرۇنقى ئۆيـدە تـۇرۇۋاتقىنىمىزدا جـان سـانىمىز      ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 
جـان   باشقا بىر ئۆيگه كۆچكهندىن كېـيىن،  .ىق ئىدىكۆپ، مېلىمىز ج

پهيغهمــبهر دېــگهن ئىــدى، ـ كهتتــى،   ســانىمىزمۇ، مــاللىرىمىزمۇ ئــازالپ 
  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

   .②دېدى ـ! ياقتۇرۇلمىغان ئۇ ئۆينى شۇ پېتى تاشلىۋېتىڭالرــ 
  )3927 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 842(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3322(ئهلبانى  ②
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يف ندعها قال بيعوهـا أو  فقالوا يا رسول اهللا ك: ـ وعن عمر Ʋوه وفيه  7612
 .هبوها

ــ 7612 ــ ــ ــۋايهت  ۆئـ ــدەك رىـ ــۇ يۇقىرىقىـ ــۇ ئهنهۇدىنمـ مهر رەزىيهلالھـ
  :ئۇالر نىڭدا كېلىشىچه،قىلىنغان بولۇپ، بۇ

ـــ  غان دەپ ســورىـ    ئــۇنى قانــداق تاشــلىۋېتىمىز؟ !ئــى رەســۇلۇلالھـ
  :بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

   .①دېگهن ـ! بېرىۋېتىڭالر باشقىالرغاسېتىۋېتىڭالر ياكى ــ 

  )3051 :بهززار(

قال الَ َعْدَوى َوالَ َهاَم َوالَ َصـفََر َوالَ   َعنِ بن َعِطيَّةَ أَنَّ َرُسولَ اهللا ـ   7613
على الُْمِصحِّ َولَْيْحلُلِ الُْمِصحُّ َحْيثُ َشاَء فَقَالُوا يا َرُسولَ اهللا وما ذَاَك فقال َيُحلَّ الُْمْمرُِض 

 .إنه أَذًى  رسول اهللا

پهيغهمـبهر   :دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئىبنى ئهتىييه ـ 7613
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

قۇشـتىن شـۇملۇق ھـېس قىلىـش ۋە سـهفهر      وكېسـهل يۇقـۇش، ھ  ــ 
بىـــلهن شـــۇم پـــال ئـــېلىش ) ىـــالنيقورســـاقتا بـــار دەپ قارىلىـــدىغان (
ر كىشـى كېسـهل   بىـ  .مهۋجـۇت ئهمهس ) دېگهندەك ئىشـالر ئهمهلىيهتـته  (

مــالنى قهيهردە ســاق  .مېلىنــى باشــقىالرنىڭ ســاق مېلىغــا قاتمىســۇن 
  :ساھابىالر .قويسا بولىۋېرىدۇ، ـ دېدى

ــ  ــى رەســۇلۇلالھ ـ ــېمه ئۈچــۈن؟     !ئ ــبهر ىدى، ىغاندەپ ســورـ ن پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

   .دېدىكېسهل مال ساق مالغا زىيان سالىدۇ، ـ چۈنكى ــ 
  )1695 :مالىك(

                                                 
نى سۇفيان بىـلهن  بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى سهئىد ئىب: )8409(ھهيسهمى  ①

 .سالىه ئىبنى ئهبۇ ئهخزەر ئىككىسى ھهدىسى زەئىپ كىشىلهردۇر، ـ دېگهن
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 فَأَْرَسلَ إليه الـنƑ  َرُجلٌ َمْجذُوٌم الشَّرِيِد قال كان يف َوفِْد ثَِقيٍف ـ عن   7614
 .إِنَّا قد َباَيْعَناَك فَاْرجِْع

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇشــهرىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7614
ــگهن     ــى كهلـ ــئهت قىلغىلـ ــاالمغا بهيـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــهقىف پهيغهمـ سـ

كېسىلىگه مۇبتىال بولغان بىـر  ) اۋماخ(قهبىلىسىنىڭ ئۆمىكىدە جۇزام 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغـا ئـادەم    .كىشى بار ئىدى

  :ئهۋەتىپ
قايتىـپ  كېلىـپ يـۈرمهي    ،ئالغـان بـواليلى   دىن بهيـئهت بىـز سـهن  ــ 
   .①ېدىد كىن، ـكهت

  )3544: ئىبنى ماجه(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُتِدُميوا النَّظَـَر إِلَـى   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـ   7615
 .الَْمْجذُوِمَني

ــ 7615 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ،قىلىنىشىچه

 »!ڭالركـۆپ قارىمـا  كېسـىلىگه مـۇبتىال بولغانالرغـا    ) ماخاۋ(ام زجۇ«
   .②دېگهن

  )3543 :ماجهئىبنى (

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2855(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2854(ئهلبانى  ②
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  يۇلتۇزالر، سېهىر ۋە كاھىنلىق

من علم النجومِ لغريِ ما ذَكََر اللَّـُه  اقتبَس باباً َمنِ : ـ وعن ابنِ عبَّاسٍ رفعه  7616
 .فقِد اقتبَس شعبةً مَن السحرِ، اƫنجُِّم كاهٌن والكاهُن ساحٌر والساحُر كافٌر

ــۋاي     7616 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ هت ـــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ،قىلىنىشىچه

زىكىـــر قىلغـــان هللا كىمكـــى ئىلمـــى نۇجۇمـــدىن بىـــرەر بـــابنى ا «
گهنسه، سېهىرگهرلىكتىن بىر پارچه ۆسىلهردىن باشقا نهرسه ئۈچۈن ئهرن

ــ ــدۇۆئـ ــېه   .گهنگهن بولىـ ــاھىن سـ ــدۇر، كـ ــۇنهججىم كاھىنـ گهردۇر، رىمـ
  . »گهر كاپىردۇرىسېهر

 )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   7617
اسِ فَقَالَ َصلَاةَ الصُّْبحِ بِالُْحَدْيبَِيِة ِفي إِثْرِ السََّماِء كَاَنْت ِمْن اللَّْيلِ فَلَمَّا اْنَصَرَف أَقَْبلَ َعلَى النَّ

َهلْ َتْدُرونَ َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ قَالَ أَْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن بِـي  
ا َمـْن  َوكَاِفٌر فَأَمَّا َمْن قَالَ ُمِطْرَنا بِفَْضلِ اللَِّه َوَرْحَمِتِه فَذَِلَك ُمْؤِمٌن بِي كَاِفٌر بِالْكَْوكَبِ َوأَمَّ

 .قَالَ ُمِطْرَنا بَِنْوِء كَذَا َوكَذَا فَذَِلَك كَاِفٌر بِي ُمْؤِمٌن بِالْكَْوكَبِ
دىن مۇنـداق  زەيد ئىبنى خالىد جۇھهنىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 7617

ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم  پهيغهمــــبهر: رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ
م بولـۇپ بامـدات   ئىمـا  ،ھۇدەيبىيهدە كېچىچه ياغقان يـامغۇردىن كېـيىن  

ــامىزى ــ نىن ــازدىن . ۇدىئوق ــارىغ بولغنام ــكه   پ ــز تهرەپ ــيىن، بى ــدىن كې ان
  :بۇرۇلۇپ
 .ەپ سـورىدى د ـ  رەببىڭالرنىڭ نـېمه دېگهنلىكىنـى بىلهمسـىلهر؟   ــ 

  :جامائهت
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ـــ  ــدان بىلىــدۇ،     هللا اـ پهيغهمــبهر  گهنىــدى،دېـ ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلى ئوب
  :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

ـــ  ــبىڭالرـ ــ :رەب ــا ئىشــهنگهن، بهزىســى   بهن دىلىرىمنىڭ بهزىســى ماڭ
نىڭ پهزلى ۋە مهرھهمىتى بىلهن هللا” .تانغان ھالدا تاڭ ئاتقۇزدى هندىنم

 نى ئىنكار قىلغانالر؛يۇلتۇزالر ۋە دېگهنلهر ماڭا ئىشهنگهن“ ىيامغۇر ياغد
دېگهنـلهر بولسـا،   “ ىنى يۇلتۇز چىققانلىقتىن يامغۇر ياغدۇپوكۋە  پاالنى”

   .دېدى قىلىپ، يۇلتۇزالرغا ئىشهنگهنلهردۇر، ـمېنى ئىنكار 
  )71 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَُّه َعـزَّ  ـ   7618َ
َها كَاِفرِيَن َيقُولُونَ الْكَْوكَُب َوَجلَّ َما أَْنَعْمُت َعلَى ِعَباِدي ِمْن نِْعَمٍة إِلَّا أَْصَبَح فَرِيٌق ِمْنُهْم بِ

 .َوبِالْكَْوكَبِ
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ 7618
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

قانداقال بىر نېئمهت ئاتا قىلسام، ”: دىئهززە ۋەجهلله مۇنداق دېهللا ا«
) مهتئنېــ(بــۇ ”: ئــۇ نېئمهتــتىن تېنىــپ بهنــدىلىرىمنىڭ بىــر قىســمى

   .①»دېيىشىدۇ “)بېرىلدى(يۇلتۇز سهۋەبىدىن 
  )1524 :ئىانهس(

ـ عن َماِلٍك أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ كان يقول إذا أَْصَبَح وقد ُمِطَر النـاس    7619
هللا ِللنَّاسِ من َرْحَمٍة فَالَ ُمْمِسَك Ƭـا ومـا   ما َيفَْتحِ ا(ُمِطْرَنا بَِنْوِء الْفَْتحِ ثُمَّ َيْتلُو هذه اآلَيةَ 

  ).ميسك فال مرسل له من بعده
ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە  رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇغـــا يېتىشـــىچه،مالىـــك  ــــ 7619

رەببىمىزنىـڭ  ” :لىقىنى كۆرسهيامغۇر ياغقانسهھهردە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
ىـدىن  رەھمىتهللا ا﴿: يتتـى ۋە دە“ ىپهزلى بىلهن يامغۇر ياغد ۋە رەھمىتى

هللا كىشىلهرگه ئاچقان نهرسىنى ھهرگىزمۇ توسۇپ قااللىغۇچى بولمايدۇ، ا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1434(ئهلبانى  ①
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يۇپ وتوسقاندىن كېيىن، ئۇنى ھېچ قهللا رەھمىتىدىن توسقان نهرسىنى، ا
 ①﴾غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر  هللا بهرگۈچى بولمايدۇ، ا

  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇيتتى
  )453 :مالىك(

َجَعلََها زِيَنةً ِللسََّماِء َوُرُجوًما ِللشَّـَياِطنيِ  النُُّجوَم ِلثَلَاٍث ذه َخلََق ه: ـ قََتاَدةُ  7620
َوَعلَاَماٍت ُيْهَتَدى ŏا فََمْن َتأَوَّلَ فيها بَِغْيرِ ذلك أَْخطَأَ َوأََضاَع َنِصيَبُه َوَتكَلََّف ماال ِعلَْم لـه  

  .بِِه
عجَز عـن علِمـه األنبيـاُء     تكلَف ما ال يعنيه وما علَم له به وما: ويف رواية رزين

 .واƫالئكةُ
يهنـى  (ئهڭ يېقىن ئاسماننى چىراقالر ﴿: تائاالنىڭهللا ـ قهتادە ا 7620

پهرىشــــتىلهرنىڭ (زىــــدۇق ۋە ئــــۇالرنى ېبىــــلهن ب) يــــورۇق يۇلتــــۇزالر
شــهيتانالرنى ئاتىــدىغان ) رۇنغــانۇســۆزلىرىنى ئــوغرىلىقچه تىڭشاشــقا ئ 

ــدۇق   ــۇزال (نهرســه قىل ــهيتانالر يۇلت ــى ش ــلهن  يهن ــان شــوال بى ردىن چىقق
ــدۇ ــهيتانالرغا )ئېتىلى ــاخىرەتته(، ش ــدۇق ) ئ ــازابىنى تهييارلى  ②﴾دوزاخ ئ

 ئۈچـۈن  يۇلتۇزالرنى ئۈچ ئىـش هللا ا: ھهققىدە مۇنداق دېگهندېگهن ئايىتى 
 ئىككىنچىسـى،  ئۇنى ئاسمانغان زىنـنهت قىلغـان؛   بىرىنچىسى،. ياراتقان

ۇرۇنغـان شـهيتانالرنى   پهرىشتىلهرنىڭ سـۆزىنى ئـوغرىلىقچه تىڭشاشـقا ئ   
ــان؛   ــورال قىلغــ ــدىغان قــ ــى،يوقىتىــ ــى  ئۈچىنچىســ ــهپهر كېچىســ ســ

يــول تېپىــپ ) يۇلتــۇزالرنى بهلــگه قىلىــش ئــارقىلىق(قىلغۇچىالرنىــڭ 
بۇنىڭــدىن  مكــى يۇلتــۇزالرنى كى .مېڭىشــىنى ئاسانالشــتۇرۇپ بهرگهن 

 ،خاتاالشـقان، ئـۆز نېسىۋىسـىنى زايه قىلغـان    چوقـۇم  باشقىچه چۈشهنسـه،  
   .ۋالغان بولىدۇۇدىغان نهرسىنى بىلىدىغاندەك بولبىلمهي

  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .ـ ئايهت 2سۈرە فاتىر،  ①
 .ـ ئايهت 5سۈرە مۈلك،  ②
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ــڭرەزىن ــداق   نى ــدە مۇن ــگرىۋايىتى ــىز،  : هنكهل ــۆزىگه مۇناىسىۋەتس ئ
ــان     ــمهي قالغ ــلهن پهرىشــتىلهرمۇ بىلهل ــبهرلهر بى ــدىغان، پهيغهم بىلمهي

  .نهرسىنى بىلىمهن دەپ تۇرىۋالغان بولىدۇ
من اƫدينة فالتفت إليها فقال  ل خرجت مع رسول اهللا عن العباس قاـ   7621

   .من الشرك إن مل تضلهم النجومطهر هذه القرية إن اهللا قد 
 :نهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئه  ـ 7621

ئىككىمىـز مهدىنىـدىن بىلـله    ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ
: ساالم كهينىگه بۇرۇلۇپ، مهدىـنىگه قـاراپ  پهيغهمبهر ئهلهيهىس .چىقتۇق

بــــۇ شــــهھهرنى شــــېرىكتىن هللا مىســــىال، اىۋەتيۇلتــــۇزالر ئازدۇرئهگهر «
   .①دېدى »پاكاليدۇ

 )5781 :مهۋسىلى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َعقََد ُعقَْدةً  ـ  7622
 .ِفيَها فَقَْد َسَحَر َوَمْن َسَحَر فَقَْد أَْشَرَك َوَمْن َتَعلََّق َشْيئًا ُوِكلَ إِلَْيِهثُمَّ َنفَثَ 

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ 7622
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ىلغـان  كىمكى بىر تۈگۈننى تۈگۈپ، ئۇنىڭغـا سۈفلىسـه، سـېهىر ق   «
كىمكـى   .كىمكى سـېهىر قىلسـا، شـېرىك كهلتـۈرگهن بولىـدۇ      .بولىدۇ

بىــر نهرســه ) ۋۇجۇدىغــا يــاكى كىــيىم ـ كــېچىكىگه تۇمارغــا ئوخشــاش   (
   .②»قويۇلىدۇتاشالپ  ئۇنىڭ ئىشى شۇ نهرسىگهئېسىۋالسا، 

  )4079 :ئىانهس(

أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه  َعْبد اللَِّه ْبن َعبَّاسٍ قَالَ أَْخَبَرنِي َرُجلٌ ِمْن ـ عن   7623
َسـلََّم  َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الْأَْنَصارِ أَنَُّهْم َبْيَنَما ُهْم ُجلُوٌس لَْيلَةً َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

َسلََّم َماذَا كُْنُتْم َتقُولُـونَ ِفـي   ُرِمَي بَِنْجمٍ فَاْسَتَناَر فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە قهيـس ئىبنـى رەبىـئ     : )8475(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 276(ئهلبانى  ②
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يٌم َوَماَت الَْجاِهِليَِّة إِذَا ُرِمَي بِِمثْلِ َهذَا قَالُوا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم كُنَّا َنقُولُ ُوِلَد اللَّْيلَةَ َرُجلٌ َعِظ
َها لَا ُيْرَمى بَِها ِلَمْوِت أََحـٍد َولَـا   َرُجلٌ َعِظيٌم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنَّ

 ِلَحَياِتِه َولَِكْن َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعالَى اْسُمُه إِذَا قََضى أَْمًرا َسبََّح َحَملَةُ الَْعْرȇِ ثُمَّ َسـبََّح أَْهـلُ  
ِء الدُّْنَيا ثُمَّ قَالَ الَِّذيَن َيلُونَ َحَملَـةَ  السََّماِء الَِّذيَن َيلُوَنُهْم َحتَّى َيْبلُغَ التَّْسبِيُح أَْهلَ َهِذِه السََّما

الَْعْرȇِ ِلَحَملَِة الَْعْرȇِ َماذَا قَالَ َربُّكُْم فَُيْخبُِروَنُهْم َماذَا قَالَ قَالَ فََيْسـَتْخبُِر َبْعـُض أَْهـلِ    
طَُف الْجِنُّ السَّْمَع فََيقِْذفُونَ إِلَـى  السََّماَواِت َبْعًضا َحتَّى َيْبلُغَ الَْخَبُر َهِذِه السََّماَء الدُّْنَيا فََتْخ

 .أَْوِلَياِئهِْم َوُيْرَمْونَ بِِه فََما َجاُءوا بِِه َعلَى َوْجهِِه فَُهَو َحقٌّ َولَِكنَُّهْم َيقْرِفُونَ ِفيِه َوَيزِيُدونَ
دىن رىــۋايهت ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ـــ 7623

مۇنـداق سـۆزلهپ    ئۇنىڭغـا  ىردىن بىـر هبىلسـاھا  ىهنسـار قىلىنىدۇكى، ئ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن   پهيغهمبهر  ،بىر كېچىسى: بهرگهن

 .ۇتىـۋەتتى روي ئېقىـپ چۈشـۈپ، ئهتراپنـى   ، بىر يۇلتـۇز  اتتۇقبىلله ئولتۇر
  :بۇنى كۆرگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــۇن  ــ ــدە مۇشـ ــاھىلىيهت دەۋرىـ ــۇق جـ ــالر توغرۇلـ ــېمه  داق ئىشـ نـ
  :دەپ سورىدى، بىز ـ تتىڭالر؟دەي

 بىـر ئۇلـۇغ  بـۇ كـېچه   ”: ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ئوبـدان بىلىـدۇ، بىـز   هللا اــ 
 گهنىـدۇق، دېـ دەيتتـۇق،   “ ئۇلۇغ ئادەم تۇغۇلىدىكهنيهنه بىر  ،ئادەم ئۆلۈپ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
ئهمهلىيهتــته يۇلتــۇزالر بىــرەر كىشــىنىڭ ئۆلــۈمى يــاكى ھايــاتى  ــــ 
ئىســمى زاتــى ئۇلــۇغ ھهم بهرىكهتلىــك بولغــان   ئاقمايــدۇ، بهلكــىۈن ئۈچــ

ئهرشنى كۆتۈرىـدىغان پهرىشـتىلهر    سا،رەببىمىز بىرەر ئىشقا ھۆكۈم قىل
تهســـبىه ئېيتىشـــىدۇ، ئۇنـــدىن كېـــيىن ئاســـتىدىكى ئاســـماندىكىلهر 

ئاخىرى تهسـبىه ئېيـتىش مۇشـۇ     ،شۇنداق قىلىپ .تهسبىه ئېيتىشىدۇ
ــ ــى پهرىشــ ۋەن ۆت ــدۇ  تىلهرگهقهۋەتتىك ــنى   .يېتىــپ كېلى ــدىن ئهرش ئان

ــنى      ــتىلهر ئهرشــ ــى پهرىشــ ــتىلهردىن كېيىنكــ ــدىغان پهرىشــ كۆتۈرىــ
دەپ  “نـــېمه دېـــدى؟ پهرۋەردىگـــارىڭالر”: كۆتۈرىـــدىغان پهرىشـــتىلهردىن

شـۇ تهرىقىـدە    .نېمه دېگهنلىكىنى ئېيتىپ بېرىدۇنىڭ هللاسورايدۇ، ئۇالر 
اخىرى ئـۇ خهۋەر مۇشـۇ   ئـ  راپ يـۈرۈپ، سـو  بىـر ـ بىرىـدىن    ئاسـماندىكىلهر 
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ئـۇ  شـۇ چاغـدا جىـنالر     .ئاسـماندىكىلهرگه يېتىـپ كېلىـدۇ   قهۋەت تۆۋەن 
) رەممالالرغـا  ،پالچى(ئۆزىنىڭ يېقىن ئادەملىرىگه خهۋەرنى ئاڭلىۋېلىپ، 

ــدۇ ــدۇ   .يهتكۈزىـ ــۇز ئېتىلىـ ــا يۇلتـ ــدا، ئۇالرغـ ــۇ چاغـ ــۇالر  .ئهنه شـ ئهگهر ئـ
ئۇ راسـت   ،لگهن بولساغان خهۋەرنى ئهينهن ئېلىپ كهۋالئاڭلىئاسماندىن 
  . لېكىن ئۇالر بىر راست سۆزگه يۈز يالغاننى قېتىۋېتىدۇ .خهۋەر بولىدۇ

  )229 :مۇسلىم(

قَالَْت َعاِئَشةُ َسأَلَ أَُناٌس َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الْكُهَّـاِن  ـ   7624
لَْيِه َوَسلََّم لَْيُسوا بَِشْيٍء قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه فَإِنَُّهْم ُيَحدِّثُونَ فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

ـ  قِّ أَْحَياًنا بِالشَّْيِء َيكُونُ َحقŕا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتلَْك الْكَِلَمةُ ِمْن الَْح
 .ي أُذُِن َوِليِِّه قَرَّ الدََّجاَجِة فََيْخِلطُونَ ِفيَها أَكْثََر ِمْن ِمائَِة كَذَْبٍةَيْخطَفَُها الْجِنِّيُّ فََيقُرَُّها ِف

 :دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ــ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا     7624
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن پالچىالر توغرىسىدا  پهيغهمبهربهزىلهر 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسورىغان ئىدى، 
  :ئۇالر. دېدى ، ـئۇالرنىڭ سۆزى ئاساسسىزــ 

ــ لېكىن بهزى ئىشالر پالچىالرنىڭ دېگىنىدەك چىقىپ قالىـدىغۇ؟  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېۋىدى، ـ 

ئۇ سـۆزنى جىـنالر   ــ ئهسلىدە ئۇالرنىڭ ئېيتقىنى راست سۆز بولۇپ، 
ــۇددى توخــ     ــا خ ــڭ قۇلىقىغ ــدۇ ۋە يېقىنلىرىنى ــوغرىلىقچه ئاڭلىۋالى ۇ ئ

ــدۇ  ــداپ يهتكۈزى ــدەك كۇرۇل ــۇ  ئهپسۇســكى، . كۇرۇلدىغان ــۇالر ئاڭلىغــان ب ئ
   .دېدى ، ـخهۋەرگه يۈز يالغاننى قاتىدۇ

  )6213 :بۇخارى(

 .فَُيقَْرِقُرَها ِفي أُذُِن َوِليِِّه كَقَْرقََرِة الدََّجاَجِة :ـ ويف رواية 7625
قىغـا  ئاندىن ئـۇنى يېقىنلىرىنىـڭ قۇلى  « :يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7625

   .دەپ كهلگهن» يهتكۈزىدۇتوخۇنىڭ كۇرۇلدىغىنىدەك كۇرۇلداپ  خۇددى
 )7561 :بۇخارى(
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َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُسِحَر النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى إِنَُّه لَُيَخيَّلُ إِلَْيـِه  ـ   7626
انَ ذَاَت َيْومٍ َوُهَو ِعْنِدي َدَعا اللََّه َوَدَعاُه ثُـمَّ قَـالَ   أَنَُّه َيفَْعلُ الشَّْيَء َوَما فََعلَُه َحتَّى إِذَا كَ

ـ   الَ أََشَعْرِت َيا َعاِئَشةُ أَنَّ اللََّه قَْد أَفَْتانِي ِفيَما اْسَتفَْتْيُتُه ِفيِه قُلُْت َوَما ذَاَك َيا َرُسولَ اللَّـِه قَ
لْآَخُر ِعْنَد رِْجلَيَّ ثُمَّ قَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه َما َجاَءنِي َرُجلَاِن فََجلََس أََحُدُهَما ِعْنَد َرأِْسي َوا

َوَجُع الرَُّجلِ قَالَ َمطُْبوٌب قَالَ َوَمْن طَبَُّه قَالَ لَبِيُد ْبُن الْأَْعَصمِ الَْيُهوِديُّ ِمْن َبنِي ُزَرْيقٍ قَـالَ  
الَ فَأَْيَن ُهَو قَالَ ِفي بِئْرِ ِذي أَْرَوانَ قَالَ ِفيَما ذَا قَالَ ِفي ُمْشٍط َوُمَشاطٍَة َوُجفِّ طَلَْعٍة ذَكَرٍ قَ

َها َنْخلٌ فَذََهَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي أَُناسٍ ِمْن أَْصَحابِِه إِلَى الْبِئْرِ فََنظََر إِلَْيَها َوَعلَْي
ا ُنقَاَعةُ الِْحنَّاِء َولَكَأَنَّ َنْخلََها ُرُءوُس الشَّـَياِطنيِ  ثُمَّ َرَجَع إِلَى َعاِئَشةَ فَقَالَ َواللَِّه لَكَأَنَّ َماَءَه

َر َعلَى قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَفَأَْخَرْجَتُه قَالَ لَا أَمَّا أََنا فَقَْد َعافَانَِي اللَُّه َوَشفَانِي َوَخِشيُت أَنْ أُثَوِّ
 .النَّاسِ ِمْنُه َشرا َوأََمَر بَِها فَُدِفَنْت

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    ــ  7626
 ســـېهىرلىنىپ قېلىـــپ، ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمپهيغهمـــبهر 

بىـر   .قىلمىغان ئىشىنىمۇ قىلغاندەك ھېس قىلىـدىغان بولـۇپ قالـدى   
دى، قىلـ ئارقىـدىن دۇئـا    ـ ئارقاتائاالغا هللا ا مېنىڭ قېشىمدا ئىدى، ،كۈنى

  :ئاندىن ماڭا
دېـدى،   تىلىگهن نهرسهم توغرۇلۇق مهلۇمات بهردى، ـ هللا ؟ اۇيدۇڭمۇــ ت
  :مهن

توغرۇلـۇق؟ ـ دەپ سـورىغانىدىم، پهيغهمـبهر      نـېمه ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 
  :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

بىـرى  يهنه بىرى باش تهرىپىمـدە،   .هلدىيېنىمغا ئىككى كىشى كــ 
  :ق دېيىشتىبىر ـ بىرىگه مۇنداتهرىپىمدە ئولتۇرۇپ،  غئايا

  گه نېمه بوپتۇ؟بۇ ئادەمــ 
  .لىنىپتۇسېهىرــ 
  لهپتۇ؟كىم سېهىرــ 

ئىسىملىك بىر  لۇبهيد ئىبنى ئهئسهمــ بهنى زۇرەيق قهبىلىسىدىن 
  . يهھۇدىي

  لهپتۇ؟نېمه بىلهن سېهىرــ 
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ئهركهك خورما چېچىكىنىـڭ   ــ تاغاققا ئىلىنىپ قالغان چاچ بىلهن
  .بهرگىگه

  ؟ه ھازىر نهدەــ سېهىرلهنگهن نهرس
  .زىئهرۋان قۇدۇقىداــ 

: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ مۇنــداق دېــگهن
سى بىـلهن ئـۇ   بىر قانچه ساھابىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 

ــاردى  ــا ب ــڭ يېنىغ ــدا  . قۇدۇقنى ــڭ ئهتراپى ــا، قۇدۇقنى ــق  قارىس خورمىلى
  :قايتىپ كېلىپئاندىن يېنىمغا  .دەرەخلهر بار ئىكهن

. بولـۇپ كېتىپتـۇ  قۇدۇقنىڭ سۈيى خۇددى خېـنه چىلىغانـدەك   ــ ئۇ 
، خۇددى ئالۋاستىالرنىڭ كاللىسىغىال ئوخشـايدىكهن  ا دەرەخلىرىمۇخورم

  :دېدى، مهن ـ
  :دېسهمـ ؟ ــ سېهىرنى قۇدۇقتىن ئېلىۋەتكهن بولساڭچۇ

ئـۇ نهرسـىنىڭ   . ماڭـا شـىپالىق بهردى  هللا ا ــ كېرىكى يـوق، چـۈنكى  
ئانـدىن ئـۇ   . دېـدى  لقـقه زەرەر بېرىـپ قويۇشـىدىن ئهندىشـه قىلـدىم، ـ      خه

   .ۋېتىلدىۇتىندۇر توپا بىلهن قۇدۇق
  )5766 :بۇخارى(

كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِحَر َحتَّى كَانَ َيَرى  :ـ ويف رواية  7627
 .َرُجلٌ ِمْن َبنِي ُزَرْيقٍ َحِليٌف ِلَيُهوَد كَانَ ُمَناِفقًا: وفيها. أَنَُّه َيأِْتي النَِّساَء َولَا َيأِْتيهِنَّ 

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر : مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7627
ــى ۋەســــــهللهم ســــــېهىر   ىرىغــــــا ئايالل ،بولغاچقــــــالهنگهن ئهلهيهــــ

  .قالدى يېقىنالشمىسىمۇ يېقىنالشتىم دەپ ئوياليدىغان بولۇپ
بهنــى زۇرەيــق  )ســېهرىگهر( ئــۇ: مۇنــداق كهلــگهن يهنهبــۇ ھهدىســته 

ــۇپ  لىكقهبىلىســى ــاپىق بول يهھۇدىيالرنىــڭ ئىتتىپاقدىشــى  ،بىــر مۇن
   .ئىدى

  )5765 :بۇخارى(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ َسَحَر النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ ِمْن الَْيُهوِد ـ   7628
أَيَّاًما فَأََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام فَقَالَ إِنَّ َرُجلًا ِمْن الَْيُهوِد َسَحَرَك َعقََد لَـَك  فَاْشَتكَى ِلذَِلَك 
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 ُعقًَدا ِفي بِئْرِ كَذَا َوكَذَا فَأَْرَسلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتْخَرُجوَها فَجِيَء بَِها
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَأَنََّما ُنِشطَ ِمْن ِعقَالٍ فََما ذَكََر ذَِلَك ِلذَِلَك الَْيُهوِديِّ  فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه

 .َولَا َرآُه ِفي َوْجهِِه قَطُّ
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   زەيـد ئىبنـى ئهرقهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ 7628
ــدۇ ــبهر :قىلىنى ــهللهم    پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــر يس ــۇدىي بى هھ
بىر نهچـچه كۈنـدىن كېـيىن،    . لىنىپ، ئاغرىپ قالدىسېهىرتهرىپىدىن 

  :جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم كېلىپ
پاالنى قۇدۇققا  تۈگۈنچىنى ،پهيهھۇدىيالردىن بىرى سېنى سېهىرلــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ،شـۇنىڭ بىـلهن   .ۈپ قويدى، ـ دېدى كۆم

ــهللهم  ــپ ۋەسـ ــادەم ئهۋەتىـ ــۈنچى  ،ئـ ــۇ تۈگـ ــارغۇزدىئـ ــۈنچه  .نى چىقـ تۈگـ
ئورنىـدىن   ،دەرھـال سـاقىيىپ   يېشىلىۋىدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  

بـــۇ ئىشـــنى ئـــۇ لـــېكىن پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم  .تـــۇرۇپ كهتتـــى
ئىپادىســـىنىمۇ ) چىـــراي(ھهتتـــا ســـالمىدى،  هيهھۇدىينىـــڭ يـــۈزىگ 

   .①ئۆزگهرتمىدى
  )4080 :ئىانهس(
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 تهقدىر بۆلۈمى

ئادەم ئهلهيهىسساالم بىلهن مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تهقدىر  
ھهققىدە تاالش ـ تارتىش قىلىشى، كىچىك بالىالرنىڭ ھۆكمى، 

  قهدەرىيه پىرقىسىنى ئهيىبلهش ۋە باشقىالر

َوَسلََّم لَا ُيْؤِمُن  َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ   7629
ا أَْخطَأَُه َعْبٌد َحتَّى ُيْؤِمَن بِالْقََدرِ َخْيرِِه َوَشرِِّه َحتَّى َيْعلََم أَنَّ َما أََصاَبُه لَْم َيكُْن ِلُيْخِطئَُه َوأَنَّ َم

ِه ْبنِ َعْمـرٍو َوَهـذَا   لَْم َيكُْن ِلُيِصيَبُه قَالَ أَُبو ِعيَسى َوِفي الَْباب َعْن ُعَباَدةَ َوَجابِرٍ َوَعْبِد اللَّ
َحِديثٌ غَرِيٌب لَا َنْعرِفُُه إِلَّا ِمْن َحِديِث َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْيُموٍن َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َمْيُمـوٍن ُمْنكَـُر   

  . الَْحِديِث
ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  7629 دىن رىــۋايهت مــاـ

  : لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه
بهنـــدە تهقـــدىرگه، ياخشـــىلىق ۋە يامانلىقنىـــڭ تهقـــدىر بىـــلهن  «

شانىســــىگه پۈتــــۈلگهن ېبولىــــدىغانلىقىغا ئىمــــان كهلتــــۈرمىگىچه، پ
ــدىغانلىقىنى، پۈتۈلمىگىنىنىـــڭ   ــمهي قالمايـ ــۇم يهتـ ــىنىڭ چوقـ نهرسـ
ھهرگىزمـــۇ خاتـــا يېتىـــپ قالمايـــدىغانلىقىنى بىلمىگىـــچه مـــۇئمىن  

  . ①»مايدۇبوالل
  )2144: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ الدَّْيلَِميِّ قَالَ أََتْيُت أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ فَقُلُْت لَُه َوقََع ِفي َنفِْسي َشْيٌء ـ   7630
َسـَماَواِتِه  ِمْن الْقََدرِ فََحدِّثْنِي بَِشْيٍء لََعلَّ اللََّه أَنْ ُيذِْهَبُه ِمْن قَلْبِي قَالَ لَْو أَنَّ اللََّه َعذََّب أَْهلَ 

هِْم َوأَْهلَ أَْرِضِه َعذََّبُهْم َوُهَو غَْيُر ظَاِلمٍ لَُهْم َولَْو َرِحَمُهْم كَاَنْت َرْحَمُتُه َخْيًرا لَُهْم ِمْن أَْعَماِل
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رِ َوَتْعلََم أَنَّ َمـا  َولَْو أَْنفَقَْت ِمثْلَ أُُحٍد ذََهًبا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َما قَبِلَُه اللَُّه ِمْنَك َحتَّى ُتْؤِمَن بِالْقََد
أََصاَبَك لَْم َيكُْن ِلُيْخِطئََك َوأَنَّ َما أَْخطَأََك لَْم َيكُْن ِلُيِصيَبَك َولَْو ُمتَّ َعلَى غَْيرِ َهذَا لََدَخلَْت 

ْيفَةَ ْبَن الَْيَماِن فَقَالَ النَّاَر قَالَ ثُمَّ أََتْيُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك قَالَ ثُمَّ أََتْيُت ُحذَ
  . ذَِلَكِمثْلَ ذَِلَك قَالَ ثُمَّ أََتْيُت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت فََحدَّثَنِي َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَ 

مهن ئـۇبهي  : دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئىبنى دەيلهمى 7630
  :ئىبنى كهئبنىڭ قېشىغا بېرىپ

شـۇڭا سـهن   . ۆڭلۈمگه تهقـدىر ھهققىـدە بىـر نهرسـه كېلىۋالـدى     كــ 
ــۆزلهپ بهرگىنكـــى  ــا بىـــر ھهدىـــس سـ ــۇ ۋەســـىله بىـــلهن   ،ماڭـ هللا امۇشـ

ــا چىقىرىۋەتســــه ئهجهب ئهمهس، ـ      قهلبىمــــدىكى  ۋەسۋەســــىنى يوققــ
  :ئۇ مۇنۇ ھهدىسنى سۆزلهپ بهردى گهنىدىم،دې

 بولســـائاســـمان ۋە زېمىـــن ئهھلىنـــى ئازابلىمـــاقچى هللا ئهگهر ا«ـــــ 
ئۇالرغــا هللا ئهگهر ا .، ئۇالرغــا زۇلــۇم قىلغــان بولمايــدۇ   )ئازابالۋېرىــدۇكى(

نىــڭ رەھمىتــى ئۇالرنىــڭ ئهمهللىرىــدىن هللارەھــمهت قىلمــاقچى بولســا، ا
يولىــدا ســهرپ  هللا ئهگهر ئۇھــۇد تېغىــدەك ئــالتۇننى ا   .كــۆپ ئهۋزەلــدۇر 

ئۇنى سهندىن هللا ا ،قىلساڭمۇ، تاكى سهن تهقدىرگه ئىمان كهلتۈرمىگىچه
شانهڭگه پۈتۈلگهن نهرسه ېشۇنى بىلىشىڭ كېرەككى، پ. ىلمايدۇقوبۇل ق

ساڭا چوقۇم يهتمهي قالمايدۇ، پۈتـۈلمىگهن نهرسـه سـاڭا ھهرگىزمـۇ خاتـا      
ئۈسـتىدە ئۆلسـهڭ، ئهلـۋەتته     ئېتىقـاد باشـقا  نىڭدىن بۇ. يېتىپ قالمايدۇ
  . »دوزاخقا كىرىسهن

ئۇمـۇ   ،غانىدىمنى مهسئۇدنىڭ قېشىغا باربكېيىن مهن ئابدۇلالھ ئى
ئانـدىن ھـۇزەيفه ئىبنـى يهمانىنىـڭ      .ئوخشاش ھهدىسنى سـۆزلهپ بهردى 

ئانـدىن زەيـد    .ئۇمـۇ مۇشـۇ ھهدىسـنى سـۆزلهپ بهردى     بارغانىدىم،قېشىغا 
ئۇمۇ ماڭا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ،دىمغانىئىبنى سابىتنىڭ قېشىغا بار

  . ①شۇنداق دېگهنلىكىنى سۆزلهپ بهردىمۇئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
  ) 4699: ۇ داۋۇدئهب(
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َعْن أَبِي َحفَْصةَ قَالَ قَالَ ُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت ِلاْبنِِه َيا ُبَنيَّ إِنََّك لَْن َتجِـَد  ـ   7631
طَْعَم َحِقيقَِة الْإَِمياِن َحتَّى َتْعلََم أَنَّ َما أََصاَبَك لَْم َيكُْن ِلُيْخِطئََك َوَما أَْخطَـأََك لَـْم َيكُـْن    

ِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ أَوَّلَ َما َخلََق اللَُّه الْقَلََم فَقَالَ لَُه ِلُيِصيَبَك َس
اكُْتْب قَالَ َربِّ َوَماذَا أَكُْتُب قَالَ اكُْتْب َمقَاِديَر كُلِّ َشْيٍء َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ َيا ُبَنيَّ إِنِّـي  

 . لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َماَت َعلَى غَْيرِ َهذَا فَلَْيَس ِمنِّيَسِمْعُت َرُسو
بـادە ئىبنـى   ۇئ: هدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئهبۇ ھهفسـ   7631

شـانهڭگه  ېپ! ئى ئوغلۇم: سامىت رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوغلىغا مۇنداق دېدى
هتـــمهي قالمايـــدىغانلىقىنى،  پۈتـــۈلگهن نهرســـىنىڭ ســـاڭا چوقـــۇم ي   

ــدىغانلىقىنى    ــا يېتىــپ قالماي پۈتۈلمىگىنىنىــڭ ســاڭا ھهرگىزمــۇ خات
ــچه ــهن  ،بىلمىگىـ ــى تېتىيالمايسـ ــڭ تهمىنـ ــبهر . ئىماننىـ مهن پهيغهمـ

: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىـدىم 
“ !زغىنيــا”: ئانــدىن ئۇنىڭغــا. دەســلهپ قىلىــپ قهلهمنــى يــاراتتىهللا ا«

: هللا ەپ سـورىغانىدى، د“ نېمىنى يـازىمهن؟ ! پهرۋەردىگارىم”: قهلهم. دېدى
نهرسـىلهرنى   بـارلىق قىيامهت قايىم بولغانغا قهدەر تهقـدىر قىلىنغـان   ”

  . »دېدى“ !يازغىن
مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يهنه   ! ئى ئوغلۇم

ــدىم  ــى ئاڭلىغانى ــداق دېگهنلىكىن ــى «: مۇن ــقا  مكىمك ــۇنىڭدىن باش ۇش
  . ①»ئۈستىدە ئۆلسه، ئۇ مهندىن ئهمهس ئېتىقاد

  ) 4700: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبد الَْواِحِد ْبن ُسلَْيمٍ قَالَ قَِدْمُت َمكَّةَ فَلَِقيُت َعطَاَء ْبَن أَبِي َرَبـاحٍ  ـ   7632
لْقََدرِ قَالَ َيا ُبَنيَّ أََتقَْرأُ الْقُْرآنَ قُلُْت َنَعْم فَقُلُْت لَُه َيا أََبا ُمَحمٍَّد إِنَّ أَْهلَ الَْبْصَرِة َيقُولُونَ ِفي ا

ْعِقلُونَ قَالَ فَاقَْرأْ الزُّْخُرَف قَالَ فَقََرأُْت حم َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َت
فَقَالَ أََتْدرِي َما أُمُّ الِْكَتابِ قُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَـُم   َوإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكَتابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم

َعـْونَ  قَالَ فَإِنَُّه ِكَتاٌب كََتَبُه اللَُّه قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماَواِت َوقَْبلَ أَنْ َيْخلَُق الْأَْرَض ِفيِه إِنَّ ِفْر
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لََهبٍ َوَتبَّ قَالَ َعطَاٌء فَلَِقيُت الَْوِليَد ْبَن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت  ِمْن أَْهلِ النَّارِ َوِفيِه َتبَّْت َيَدا أَبِي
َصاِحَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلُْتُه َما كَانَ َوِصيَّةُ أَبِيَك ِعْنَد الَْمـْوِت قَـالَ   

َواْعلَْم أَنََّك لَْن َتتَِّقَي اللََّه َحتَّى ُتْؤِمَن بِاللَِّه َوُتْؤِمَن بِالْقََدرِ  َدَعانِي أَبِي فَقَالَ ِلي َيا ُبَنيَّ اتَّقِ اللََّه
كُلِِّه َخْيرِِه َوَشرِِّه فَإِنْ ُمتَّ َعلَى غَْيرِ َهذَا َدَخلَْت النَّاَر إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  

َما َخلََق اللَُّه الْقَلََم فَقَالَ اكُْتْب فَقَالَ َما أَكُْتُب قَالَ اكُْتْب الْقَـَدَر   َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ أَوَّلَ
 . َما كَانَ َوَما ُهَو كَاِئٌن إِلَى الْأََبِد قَالَ أَُبو ِعيَسى َوَهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب ِمْن َهذَا الَْوْجِه

: نىـدۇ دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـ ئابدۇلۋاھىد ئىبنى سۇلهيم  7632
ــاھ بىــلهن    ــۇ رەب ــا ئىبنــى ئهب كۆرۈشــتۈم ۋە مهن مهككىــگه كېلىــپ، ئهت

  :ئۇنىڭغا
  :ئۇ. ـ دېدىم بهسرەلىكلهر تهقدىرنى ئىنكار قىلىدىكهن،! ئى ئهتاــ 
  :مهن. ەپ سورىدىـ د قۇرئان ئوقۇمسهن؟! ئى ئوغلۇمــ 
  :ئۇ. ـ دېدىم ھهئه،ــ 
  :مهن. ـ دېدى !سۈرە زۇخرۇفنى ئوقۇغىنــ 
ئۇنىـڭ  (روشـهن كىتـاب بىـلهن قهسـهمكى، سـىلهرنى      . مىـم  ھـا، ﴿ــ 

ــىنى ــان     ) مهنىس ــچه قۇرئ ــقهتهن ئهرەب ــۇنى ھهقى ــز ئ ــۇن دەپ، بى چۈشهنس
ــدۇق ــاھىمىزدا   . قىلـ ــڭ دەرگـ ــۇزدا بىزنىـ ــۇ لهۋھۇلمهھپـ ــقهتهن ئـ ھهقىـ

ــقان( ــك   ) مۇقىمالش ــك ھېكمهتلى ــۇقىرى مهرتىۋىلى ــاب(ي ــ)كىت  ①﴾رۇت
  :ئۇ. دېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇدۇم

  :مهن. ـ دېدى مهھپۇزنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟لهۋھۇلــ 
  :ئۇ. ـ دېدىم ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىلگۈچىدۇر،هللا اــ 

ـــ  ــابكى، ا   ـ ــر كىت ــۇنداق بى ــۇ ش ــى   هللا ئ ــمان ۋە زېمىنن ــا ئاس ئۇنىڭغ
. دەپ يېزىـــۋەتكهن“ پىـــرئهۋن دوزاخ ئهھلىـــدۇر”: يارىتىشـــتىن بـــۇرۇن

) ئهمهلـدە ! (ۇرۇپ كهتسـۇن ئهبۇ لهھهبنىڭ ئىككى قولى قـ ﴿: ئۇنىڭدا يهنه
  . ـ دېدى دەپ يېزىلغان، ﴾قۇرۇپ كهتتى

مۇنـۇالرنى  يهنه ئهتا ئىبنى ئهبۇ رەباھ ئابدۇلۋاھىـد ئىبنـى سـۇلهيمگه    
مهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ : ســـۆزلهپ بهردى
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بــادە ئىبنــى ســامىت رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئــوغلى ۋەلىــد ۇساھابىســى ئ
  :بىلهن ئۇچرىشىپ، ئۇنىڭدىنبادە ۇئىبنى ئ

ـ  ئاتاڭ ئۆلۈش ئالدىدا ساڭا نېمىلهرنى ۋەسىيهت قالدۇرغان ئىدى؟ــ 
ئۇمـــۇ تهقـــدىر ھهققىـــدە يۇقىرىقىـــدەك ســـۆزلهرنى  . غانىدىمدەپ ســـورى

  . ①قىلدى
  )2155: تىرمىزى(

اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُـ   7633
لَّـا أَنْ  َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي َيِدِه ِكَتاَباِن فَقَالَ أََتْدُرونَ َما َهذَاِن الِْكَتاَباِن فَقُلَْنا لَا َيا َرُسولَ اللَِّه إِ

أَْسَماُء أَْهـلِ الَْجنَّـِة   ُتْخبَِرَنا فَقَالَ ِللَِّذي ِفي َيِدِه الُْيْمَنى َهذَا ِكَتاٌب ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني ِفيِه 
مَّ قَالَ َوأَْسَماُء آَباِئهِْم َوقََباِئِلهِْم ثُمَّ أُْجِملَ َعلَى آِخرِِهْم فَلَا ُيَزاُد ِفيهِْم َولَا ُيْنقَُص ِمْنُهْم أََبًدا ثُ

َوأَْسَماُء آَباِئهِْم َوقََباِئِلهِْم  ِللَِّذي ِفي ِشَماِلِه َهذَا ِكَتاٌب ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني ِفيِه أَْسَماُء أَْهلِ النَّارِ
ـ   ا ثُمَّ أُْجِملَ َعلَى آِخرِِهْم فَلَا ُيَزاُد ِفيهِْم َولَا ُيْنقَُص ِمْنُهْم أََبًدا فَقَالَ أَْصَحاُبُه فَِفيَم الَْعَمـلُ َي

َصاِحَب الَْجنَِّة ُيْخَتُم لَُه بَِعَملِ  َرُسولَ اللَِّه إِنْ كَانَ أَْمٌر قَْد فُرȟَِ ِمْنُه فَقَالَ َسدُِّدوا َوقَارُِبوا فَإِنَّ
يَّ أَْهلِ الَْجنَِّة َوإِنْ َعِملَ أَيَّ َعَملٍ َوإِنَّ َصاِحَب النَّارِ ُيْخَتُم لَُه بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َوإِنْ َعِمـلَ أَ 

َنَبذَُهَما ثُمَّ قَالَ فََرȟَ َربُّكُْم ِمْن الِْعَباِد َعَملٍ ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيَدْيِه فَ
ُه قَالَ فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَِّعريِ َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُمَضرٍ َعْن أَبِي قَبِيلٍ َنْحَو

ٌن َصِحيٌح غَرِيٌب َوأَُبو قَبِيلٍ اْسـُمُه  أَُبو ِعيَسى َوِفي الَْباب َعْن اْبنِ ُعَمَر َوَهذَا َحِديثٌ َحَس
 . ُحَييُّ ْبُن َهانٍِئ
ــا     7633 ــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ــداق ـ ئاب دىن مۇن

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ،بىر كۈنى: رىۋايهت قىلىنىدۇ
. قولىدا ئىككـى كىتـاب بـار ئىـدى     ،بىزنىڭ قېشىمىزغا چىقىپ كهلدى

  :بىزدىن
 ـ   بـۇ ئىككىسـىنىڭ نـېمه كىتــاب ئىكهنلىكىنـى بىلهمسـىلهر؟     ـــ  
  :بىز. دېدى
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سـهن بىـزگه ئـۇنى    بىلمهيمىـز، لـېكىن   ! نىڭ پهيغهمبىـرى هللائى اــ 
ئۇ ئوڭ قولىدىكى كىتابنى . ـ دېدۇق ئاندىن بىلىمىز، ،ئېيتىپ بهرسهڭ
  :كۆرسىتىپ تۇرۇپ

ـــ  ــابتۇر  ـ ــگهن كىت ــدىن كهل ــۇ، ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگارى نىڭــدا ئۇ. ب
ــا     ــڭ ئات ــىملىرى، ئۇالرنى ــڭ ئىس ــنهت ئهھلىنى ــڭ ۋە   جهن ــ بوۋىلىرىنى ـ

ــار  ــادەمگىچه  . قهبىلىلىرىنىــڭ ئىســىملىرى ب ــاخىرقى ئ ئۇنىڭــدا ئهڭ ئ
ھهممىسى ئومۇمهن يېزىلغان بولۇپ، ئۇالر زىيادىمۇ قىلىنمايـدۇ، كهممـۇ   

ئانـدىن سـول قولىـدىكى    . دېـدى  ، ـ قىلىنمايـدۇ، مهڭگـۈ شـۇنداق قالىـدۇ    
  :كۆرسىتىپ تۇرۇپ كىتابنى

ئۇنىڭــدا . ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگارىــدىن كهلــگهن كىتــابتۇر مــۇبۇــــ 
ــا    ــڭ ئاتـ ــىملىرى، ئۇالرنىـ ــڭ ئىسـ ــڭ ۋە   دوزاخ ئهھلىنىـ ــ بوۋىلىرىنىـ ــ

ــار  ــادەمگىچه  . قهبىلىلىرىنىــڭ ئىســىملىرى ب ــاخىرقى ئ ئۇنىڭــدا ئهڭ ئ
مـۇ  ھهممىسى ئومۇمهن يېزىلغان بولۇپ، ئۇالر زىيادىمۇ قىلىنمايـدۇ، كهم 

  :بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر .دېدى ، ـقىلىنمايدۇ، مهڭگۈ شۇنداق قالىدۇ
ئهگهر ئىش ھهقىقهتهن شـۇنداق بېكىتىلىـپ   ! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 

پهيغهمـبهر   غانىدى،ـ دەپ سـورى  بولغان بولسا، نېمىشقا ئهمهل قىلىمىز؟
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــ   شـهك . ھال يـول تۇتـۇڭالر   راسىلهر توغرا ئىش قىلىڭالر ۋە ئوتتۇــ 
شۈبهىسىزكى، جهننهت ئهھلـى بولغـان كىشـى ئىلگىـرى قانـداق ئهمهل      

ئۆمرىنى جهننهت ئهھلىنىـڭ ئهمهلـى بىـلهن     ،قىلىشىدىن قهتئىينهزەر
دوزاخ ئهھلى بولغان كىشـىمۇ ئىلگىـرى قانـداق ئهمهل    . ئاخىرالشتۇرىدۇ

مهلــى بىــلهن ئــۆمرىنى دوزاخ ئهھلىنىــڭ ئه ،قىلىشــىدىن قهتئىيــنهزەر
  : قويۇپئاندىن ئۇ قولىدىكى ئىككى كىتابنى . دېدى ، ـئاخىرالشتۇرىدۇ

بىـر  . پهرۋەردىگارىڭالر بهندىلهرنىڭ ئىشلىرىنى بېكىتىـپ بولـدى  ــ 
، قىسىم ئىنسانالر جهننهتكه، يهنه بىر قىسىم ئىنسانالر دوزاخقا كىرىـدۇ 

  . ①دېدى ـ
  )2141: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1740(ئهلبانى  ①



 ...ئهلهيهىسساالم بىلهن مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تهقدىرى ھهققىدە تاالش ـ تارتىش قىلىشى، كىچىك ئادەم 

257 

نǎ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج فََبَسطَ كَفَُّه الُْيْمَنـى  َعنِ اْبنِ ُعَمَر أَـ   7634
 بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َهذَا ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ بِأَْسَماِء أَْهلِ الَْجنَّـةِ  :فَقَالَ

اِئرِِهْم ال ُيَزاُد ِفيهِْم َوال ُيْنقَُص ِمْنُهْم ثُمَّ َبَسطَ كَفَُّه الُْيْسـَرى  َوأَْسَماِء آَباِئهِْم َوقََباِئِلهِْم َوَعَش
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َهذَا ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َألْهلِ النَّارِ بِأَْسَماِئهِْم  :فَقَالَ

  .َشاِئرِِهْم ال ُيَزاُد ِفيهِْم َوال ُيْنقَُص ِمْنُهْمَوقََباِئِلهِْم َوَع َوأَْسَماِء آَباِئهِْم
ــا    7634 ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــ ئىبن ــۋايهت  ـ ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم   ،بىـــر كـــۈنى: قىلىنىـــدۇ

ناھـايىتى شـهپقهتلىك   «: قېشىمىزغا چىقىپ، ئوڭ ئالقىنىنى ئاچتى ۋە
بۇ ناھايىتى شـهپقهتلىك  . بىلهن باشاليمهننىڭ ئىسمى هللاۋە مېهرىبان ا
ــان ا ــابتۇر هللا ۋە مېهرىبـ ــگهن كىتـ ــدىن كهلـ ــنهت ب. تهرىپىـ ــدا جهنـ ۇنىڭـ

ــــ  ــــ بوۋىلىرىنىـــڭ ئـــۇرۇق ئهھلىنىـــڭ ئىســـىملىرى، ئۇالرنىـــڭ ئاتـــا
ــار   ــادىمۇ  . جهمهتلىرىنىــڭ ۋە قهبىلىلىرىنىــڭ ئىســىملىرى ب ــۇالر زىي ئ

ــدۇ   ــۇ قىلىنماي ــدۇ، كهمم ــدى» قىلىنماي ــدىن ســ . دې ــالقىنىنى ئان ول ئ
نىــڭ ئىســمى بىــلهن هللاناھــايىتى شــهپقهتلىك ۋە مېهرىبــان ا«: ئېچىـپ 

ــاليمهن ــۇبۇ. باش ــان ا   م ــهپقهتلىك ۋە مېهرىب ــايىتى ش ــدىن هللا ناھ تهرىپى
ـ  ۇنىڭدا دوزاخ ئهھلىنىڭ ئىسىملىرى، ئۇالرنىڭ ئاتاب. كهلگهن كىتابتۇر

 ـ جهمهتلىرىنىڭ ۋە قهبىلىلىرىنىـڭ ئىسـىملىرى   بوۋىلىرىنىڭ ئۇرۇق
  . ①دېدى» ئۇالر زىيادىمۇ قىلىنمايدۇ، كهممۇ قىلىنمايدۇ. بار

  ) 13568: »ئهلكهبىر«(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كُْنُت َخلَْف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًمـا  ـ   7635
ظَْك اْحفȘَْ اللََّه َتجِْدُه ُتَجاَهَك إِذَا َسأَلَْت فَقَالَ َيا غُلَاُم إِنِّي أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت اْحفȘَْ اللََّه َيْحفَ

 بَِشْيٍء فَاْسأَلْ اللََّه َوإِذَا اْسَتَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَِّه َواْعلَْم أَنَّ الْأُمَّةَ لَْو اْجَتَمَعْت َعلَى أَنْ َيْنفَُعوَك
اْجَتَمُعوا َعلَى أَنْ َيُضرُّوَك بَِشْيٍء لَْم َيُضرُّوَك إِلَّا  لَْم َيْنفَُعوَك إِلَّا بَِشْيٍء قَْد كََتَبُه اللَُّه لََك َولَْو

  . بَِشْيٍء قَْد كََتَبُه اللَُّه َعلَْيَك ُرِفَعْت الْأَقْلَاُم َوَجفَّْت الصُُّحُف قَالَ َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح
                                                 

هت قىلغـان بولـۇپ، ئـۇ ماڭـا     بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى ئىبنـى مۇجاھىـدتىن رىـۋاي   ): 11787(ھهيسهمى  ①
 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ناتونۇش
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ــۋايهت ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا    7635 دىن مۇنــداق رى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ،ىــر كــۈنىب: قىلىنىــدۇ

قـانچه   مهن سـاڭا بىـر  ! لـۇم ئى ئوغ«: ئۇ. ئارقىسىغا مىنگىشىۋالغانىدىم
هللا ، اكىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا چىڭ يېپىشـقىن هللا .ايكهلىمه ئۆگىتىپ قوي

نى هللا، اكىيرۇقلىرىغا ئىزچىل ئهمهل قىلغىنۇنىڭ بهللا. سېنى قوغدايدۇ
يـاردەم  . تىـن سـورىغىن  هللانهرسـه سورىسـاڭ، ا  بىـر  . كۆز ئالدىڭدا تاپىسهن

ئـۈممهت سـاڭا    بـارلىق بىلىپ قويغىنكى، . تىن تىلىگىنهللاتىلىسهڭ، ا
دىن سـاڭا پۈتۈۋەتكهنـ  هللا ، اىمۇيىغىلسـ بىـر يهرگه  پايدا يهتكۈزۈش ئۈچۈن 

ئۈممهت ساڭا زىيان  بارلىقئهگهر . پايدا يهتكۈزەلمهيدۇ باشقا ھېچقانداق
 قانداقساڭا پۈتۈۋەتكهندىن باشقا ھېچهللا ، امۇىيهتكۈزۈش ئۈچۈن يىغىلس

  . ①»قهلهملهر كۆتۈرۈلدى، بهتلهر قۇرۇدى. زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ
  ) 2516: تىرمىزى(

: َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه ـصلى اهللا عليه وسلمـ َيقُـولُ  ـ   7636
  .»ُه َيْوَم الِْقَياَمِة َوَمْن لَْم َيَتكَلَّْم ِفيِه لَْم ُيْسأَلْ َعْنُهَمْن َتكَلََّم ِفى َشْىٍء ِمَن الْقََدرِ ُسِئلَ َعْن«

ــا    7636 ــۇ ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى  دىن رى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  

نېمىلهرنـى دېسـه، قىيـامهت     كىمكـى تهقـدىر ھهققىـدە بىـر    «: ئاڭلىغان
كىمكى تهقدىر ھهققىـدە  . تارتىلىدۇدېگهن سۆزىدىن جاۋابكارلىققا نى كۈ

  . ②»تارتىلمايدۇجاۋابكارلىققا سۆزلىمىسه، قىيامهت كۈنى 
  ) 84: ئىبنى ماجه(

َعْن أَبِي الْأَْسَوِد الدِّيِليِّ قَالَ قَالَ ِلي ِعْمَرانُ ْبُن الُْحَصْينِ أََرأَْيَت َما َيْعَملُ ـ   7637
َيْوَم َوَيكَْدُحونَ ِفيِه أََشْيٌء قُِضَي َعلَْيهِْم َوَمَضى َعلَْيهِْم ِمْن قََدرِ َما َسـَبَق أَْو ِفيَمـا   النَّاُس الْ

 َوَمَضى ُيْسَتقَْبلُونَ بِِه ِممَّا أََتاُهْم بِِه َنبِيُُّهْم َوثََبَتْت الُْحجَّةُ َعلَْيهِْم فَقُلُْت َبلْ َشْيٌء قُِضَي َعلَْيهِْم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2043(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 16(ئهلبانى  ②
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الَ فَقَالَ أَفَلَا َيكُونُ ظُلًْما قَالَ فَفَزِْعُت ِمْن ذَِلَك فََزًعا َشِديًدا َوقُلُْت كُلُّ َشْيٍء َخلُْق َعلَْيهِْم قَ
َمـا  اللَِّه َوِملُْك َيِدِه فَلَا ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسأَلُونَ فَقَالَ ِلي َيْرَحُمَك اللَُّه إِنِّي لَْم أُرِْد بِ

 ا ِلأَْحزَِر َعقْلََك إِنَّ َرُجلَْينِ ِمْن ُمَزْيَنةَ أََتَيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَا َياَسأَلُْتَك إِلَّ
 َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت َما َيْعَملُ النَّاُس الَْيْوَم َوَيكَْدُحونَ ِفيِه أََشْيٌء قُِضَي َعلَْيهِْم َوَمَضى ِفيهِْم ِمْن

لَـا َبـلْ   َدرٍ قَْد َسَبَق أَْو ِفيَما ُيْسَتقَْبلُونَ بِِه ِممَّا أََتاُهْم بِِه َنبِيُُّهْم َوثََبَتْت الُْحجَّةُ َعلَْيهِْم فَقَالَ قَ
َشْيٌء قُِضَي َعلَْيهِْم َوَمَضى ِفيهِْم َوَتْصِديُق ذَِلَك ِفي ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَنفْسٍ َوَما َسوَّاَها 

  . لَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواَهافَأَ
ئىمـران  : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهبۇ ئهسۋەد دىيلىي 7637
  :سهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مهندىنۈئىبنى ھ
ـــ  ــىپ    ـ ــانالر تىرىش ــدە ئىنس ــۈنكى كۈن ــاققىنچۇ، بۈگ ــپ ب ــ  ئېيتى ـ

ئۇالرغـا تهقـدىر    نتىرمىشىپ قىلىۋاتقان ئىشـالر ۋە ئهمهلـلهر ئـاللىبۇرۇ   
قىلىنىپ، ئهلمىساقتىنال بېكىتىلىپ بولغان ئىشالرمۇ ياكى ئۇالرنىڭ 

ــل    ــگهن دەلى ــپ كهل ــرى ئېلى ــا ئــۇالر     پهيغهمبهرلى ــا قارىت ــ پاكىتالرغ ـ
ــۆزلىرى ئۈچــۈن     ــارقىلىق ئ ــۇ ئ ــدىغان ۋە ب ــا چىقىرى كهلگۈســىدە ۋۇجۇتق

  :مهن. ـ دەپ سورىدى ھۆججهت تۇرغۇزۇلىدىغان ئىشالرمۇ؟
ــۇ  ـــ بـ ــاللىبۇرۇنــ ــا ئـ ــاقتىنال   ئۇالرغـ ــپ، ئهلمىسـ ــدىر قىلىنىـ تهقـ

  :ئۇ. ـ دېدىم، بېكىتىلىپ بولغان ئىشالر
مهن . ـــ دېــدى بــۇ ئۇالرغــا زۇلــۇم قىلغــانلىق ئهمهســمۇ؟ ،ئۇنــداقتاــــ 

  :ئۇنىڭ سۆزىدىن قاتتىق چۆچۈپ قورقۇپ كهتتىم ۋە
نىــــــڭ مهخلۇقاتىــــــدۇر ۋە ئۇنىــــــڭ هللاشــــــهيئى ا ــــــــ بــــــارلىق

. ســـوراققا تارتىلمايـــدۇ قىلغـــان ئىشـــىدىنهللا ا. ئىگىدارچىلىقىدىـــدۇر
  :ئۇ مۇنداق دېدى .ـ دېدىم ئىنسانالر قىلمىشلىرىدىن سوراققا تارتىلىدۇ،

پهقهت ســېنىڭ ئهقلىڭنــى  بــۇالرنى! ســاڭا رەھــمهت قىلســۇنهللا اــــ 
ئهينـى زامانـدا مـۇزەينه قهبىلىسـىدىن     . بېقىش ئۈچۈن سـورىدىم سىناپ 

ىڭ قېشــىغا ئىككــى ئــادەم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمن 
ــاققىنچۇ، بۈگــۈنكى كۈنــدە  ! نىــڭ رەســۇلىهللائــى ا”: كېلىــپ ئېيتىــپ ب

ــانالر تىرىشــىپ  ــلهر     ئىنس ــالر ۋە ئهمهل ــان ئىش ــ تىرمىشــىپ قىلىۋاتق ـ
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ــاللىبۇرۇ ــان    نئ ــدىر قىلىنىــپ، ئهلمىســاقتىنال بېكىتىلىــپ بولغ تهق
ئۇالرغا ئېلىپ كهلـگهن دەلىـل ـ پاكىتالرغـا قارىتـا      سهن ئىشالرمۇ ياكى 

لگۈسىدە ۋۇجۇتقا چىقىرىدىغان ۋە بۇ ئارقىلىق ئـۆزلىرى ئۈچـۈن   ئۇالر كه
پهيغهمــبهر . دىغانىدەپ ســورى“ ھــۆججهت تۇرغۇزۇلىــدىغان ئىشــالرمۇ؟  

ۇ ئۇالرغا ئاللىبۇرۇن تهقدىر قىلىنىـپ،  ب«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
تائاالنىـڭ كىتـابى   هللا بـۇنى ا . ئهلمىساقتىنال بېكىتىلىپ بولغان ئىشالر

روھ بىـلهن ۋە ئـۇنى چىرايلىـق قىلىـپ ياراتقـان،      ﴿: هرىمـدىكى قۇرئان ك
دېـگهن   ﴾ئۇنىڭغا ياخشى ـ يامانلىقنى بىلدۈرگهن زات بىـلهن قهسـهمكى   

  . گهندەپ جاۋاب بهر» ئايهتمۇ ئىسپاتاليدۇ
  ) 2650: مۇسلىم(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعِليٍّ َعلَْيِه السَّلَام قَالَ كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّـ   7638
ولَ اللَِّه فَقَالَ َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِلَّا َوقَْد كُِتَب َمقَْعُدُه ِمْن الَْجنَِّة َوَمقَْعُدُه ِمْن النَّارِ فَقُلَْنا َيا َرُس

ى َواتَّقَـى َوَصـدََّق بِالُْحْسـَنى    أَفَلَا َنتَِّكلُ قَالَ لَا اْعَملُوا فَكُلƉ ُمَيسٌَّر ثُمَّ قََرأَ فَأَمَّا َمْن أَْعطَ
  . فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى إِلَى قَْوِلِه فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى

بىـز  : دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  7638
ئـۇ  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىدا ئولتۇراتتـۇق   

  :بىزگه
، جهننهتتىكى ۋە دوزاختىكى ئورنى پۈتۈلۈپ بولـدى  ــ ھهممىڭالرنىڭ

  :بىز. دېدى ـ
ـــ  ــى اـ ــۇلى هللائ ــڭ رەس ــا ! نى ــداق بولس ــاق    ،ئۇن ــۇنىڭغا تايانس ــز ش بى
  : ئۇ. دۇقگهنىـ دې ۇ؟مدبولما

ـــ  شانىســىگه ېھهر ئادەمنىــڭ پ. قىلىڭــالرـ ئىبــادەت يــاق، ئهمهل   ـ
ــۆزىگه مۇيهسســهر قىلىنىــدۇ  ل ـ   پــۇ(﴿: ئانــدىن. دېــدى ، ـ  پۈتــۈلگىنى ئ

سهرپ قىلغـان، تهقۋادارلىـق قىلغـان،    ) نىڭ رازىلىقى ئۈچۈنهللامېلىنى ا
ئۇنىڭغـا بىـز    تهسـتىق قىلغـان ئـادەمگه كهلسـهك،    ) كهلىمه تهۋھىـدنى (

نىـڭ  هللا(بېخىللىق قىلىپ . ياخشى يولنى مۇيهسسهر قىلىپ بېرىمىز
ئـۆزىنى بىهـاجهت ھېسـابلىغان، كهلىـمه تهۋھىـدنى ئىنكـار       ) ساۋابىدىن
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مگه كهلسهك، بىز ئۇنىڭغا يامـان يـولنى مۇيهسسـهر قىلىـپ     قىلغان ئادە
  . دېگهن ئايهتلهرنى ئوقۇدى ①﴾بېرىمىز

  ) 4947: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   7639
الَْخلَاِئقِ قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بَِخْمِسَني أَلْـَف  َوَسلََّم َيقُولُ كََتَب اللَُّه َمقَاِديَر 

ي َسَنٍة قَالَ َوَعْرُشُه َعلَى الَْماِء َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر َحدَّثََنا الُْمقْرُِئ َحدَّثََنا َحْيَوةُ ح و َحـدَّثَنِ 
ُن أَبِي َمْرَيَم أَْخَبَرَنا َناِفٌع َيْعنِي اْبَن َيزِيَد ِكلَاُهَما َعْن أَبِـي  ُمَحمَُّد ْبُن َسْهلٍ التَِّميِميُّ َحدَّثََنا اْب

  . َهانٍِئ بَِهذَا الْإِْسَناِد ِمثْلَُه غَْيَر أَنَُّهَما لَْم َيذْكَُرا َوَعْرُشُه َعلَى الَْماِء
: ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ       7639

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى  مهن پهيغهمبهر
مهخلۇقاتالرنىــڭ تهقــدىرىنى ئاســمان ۋە زېمىننــى    هللا ا«: ئاڭىغانىــدىم
نىـڭ ئهرشـى   هللائـۇ چاغـدا ا  . مىڭ يىل بۇرۇن پۈتۈۋەتكهن 50يارىتىشتىن 

  . »سۇ ئۈستىدە ئىدى
  )2653: مۇسلىم(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهـَو الصَّـاِدُق   َعْن َعْبد اللَِّه َحدَّثََنا َرُسولُ اللَّـ   7640
ونُ الَْمْصُدوُق إِنَّ أََحَدكُْم ُيْجَمُع ِفي َبطْنِ أُمِِّه أَْرَبِعَني َيْوًما ثُمَّ َيكُونُ َعلَقَةً ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َيكُ

كَِلَماٍت فَُيكَْتُب َعَملُُه َوأََجلُُه َورِْزقُُه َوَشِقيٌّ  ُمْضَغةً ِمثْلَ ذَِلَك ثُمَّ َيْبَعثُ اللَُّه إِلَْيِه َملَكًا بِأَْرَبعِ
َوَبْيَنَهـا  أَْو َسِعيٌد ثُمَّ ُيْنفǸَُ ِفيِه الرُّوُح فَإِنَّ الرَُّجلَ لََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َحتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه 

بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة فََيْدُخلُ الَْجنَّةَ َوإِنَّ الرَُّجـلَ لََيْعَمـلُ    إِلَّا ِذَراٌع فََيْسبُِق َعلَْيِه الِْكَتاُب فََيْعَملُ
َعَملِ أَْهلِ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة َحتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه َوَبْيَنَها إِلَّا ِذَراٌع فََيْسبُِق َعلَْيِه الِْكَتاُب فََيْعَملُ بِ

  . النَّارِ فََيْدُخلُ النَّاَر
ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  7640 دىن مۇنــداق ـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــزگه  : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئانىسىنىڭ «: ھهدىس سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق دېدى
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 غـا، ئۇيـۇل قان  ئاشۇ كـۈنلهردە . ئىچىدە شهكىللىنىدۇكۈن  40قورسىقىدا 
ئۇنىڭغـا تـۆت   هللا ئانـدىن كېـيىن ا  . كه ئايلىنىـدۇ گۆشـ  ئاندىن بىر پارچه

ــتىنى ئهۋ     ــر پهرىش ــۈن بى ــۈش ئۈچ ــنى پۈت ــدۇەئىش ــڭ  . تى ــته ئۇنى پهرىش
ئهمهلىنى، ئهجىلىنىڭ قاچان تۈگهيدىغانلىقىنى، رىزقىنى ۋە بهختلىك 

ــدۇ  ــدىغانلىقىنى پۈتىـ ــىز بولىـ ــاكى بهختسـ ــان  . يـ ــا جـ ــدىن ئۇنىڭغـ ئانـ
ئــادەم دوزاخ ئهھلىنىــڭ  ـــ شۈبهىســىزكى، بىــر    شــهك. كىرگۈزۈلىــدۇ

تاكى ئۇنىڭ بىلهن دوزاخنىڭ ئارىسى بىر گهز قالغان . ئهمهلىنى قىلىدۇ
شانىســىگه پۈتــۈلگىنى ئالــدىغا چىقىــدۇ ـ دە، جهنــنهت   ېچاغــدا، ئۇنىــڭ پ

بىـر  . شـۇنىڭ بىـلهن جهنـنهتكه كىرىـدۇ     ،ئهھلىنىڭ ئهمهلىنى قىلىـدۇ 
ــدۇ    ــى قىلى ــڭ ئهمهلىن ــنهت ئهھلىنى ــادەم جهن ــڭ . ئ ــاكى ئۇنى ــلهن  ت بى

شانىســـىگه ېجهننهتنىـــڭ ئارىســـى بىـــر گهز قالغـــان چاغـــدا، ئۇنىـــڭ پ 
. پۈتـۈلگىنى ئالـدىغا چىقىـدۇ ـ دە، دوزاخ ئهھلىنىـڭ ئهمهلىنـى قىلىـدۇ       

  . »شۇنىڭ بىلهن دوزاخقا كىرىدۇ
  ) 3332: بۇخارى(

فإذا بلغت أن ُتخلََق َبَعثَ اهللا ملكا ُيَصوُِّرها، فيـأź  «: ويف رواية رزينـ   7641
َƫيصوِّر كما يؤمر، فيقـول ا Ż ،اŏ يعجنه Ż ،ضغةƫلَُك بتراب بني إصبعيه فََيخِلطه يف ا :

أذَكَر، أو أنثىÝ أشقّي، أم سعيدÝ وما عمرهÝ وما رزقهÝ وما أثرهÝ وما مصائبهÝ فيقول اهللا 
  .»عز وجل، ويكتب اƫلك، فإذا مات ذلك اƨسد ُدِفَن حيث أُِخذَ ذلك التراب

ــ 7641 ــەر ــ ــدۇ زىننىـ ــداق دېيىلىـ ــدە مۇنـ ئانىنىـــڭ «: ڭ رىۋايىتىـ
ئـۇنى شـهكىلگه   هللا ، اباسقۇچقا يهتكهندەدەك ۇرەھمىدىكى مهنىي يارىتىلغ

پهرىشته ئىككى بارمىقىغا توپا . كىرگۈزۈش ئۈچۈن بىر پهرىشته ئهۋەتىدۇ
ئانــدىن ئــۇنى شــۇ بىــر پــارچه گۆشــكه ئارىالشــتۇرۇپ،   . ئېلىــپ كېلىــدۇ
. بۇيرۇلغان بـويىچه شـهكىلگه كىرگۈزىـدۇ   ئاندىن ئۇنى . خېمىر يۇغۇرىدۇ
ئوغۇل بوالمـدۇ يـاكى قىزمـۇ؟ بهختلىـك بوالمـدۇ يـاكى       : ئاندىن پهرىشته

ــ ئىزلىـرى ۋە    بهختسىزمۇ؟ ئۆمرى ۋە رىزقـى قانچىلىـك بولىـدۇ؟ ئىـش    
بۇالرغـا  تائـاال  هللا ا. ــ دەيـدۇ   ئۇنىڭغا يېتىدىغان مۇسىبهتلهر نېمه بولىدۇ؟

ئىنسـان  ئـۇ  . يازىـدۇ ) بىـر ـ بىـرلهپ   (ى ۇ، پهرىشـته ھهممىنـ  جاۋاب بېرىـد 
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شـۇ   ،نى ھېلىقى توپا قهيهردىن ئېلىنغان بولسـا ېتئۇنىڭ ئۆلگهن چاغدا، 
   .»يهرگه دەپنه قىلىنىدۇ

   )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َمطَرِ ْبنِ ُعكَاِمسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا قََضى ـ   7642
  .اللَُّه ِلَعْبٍد أَنْ َيُموَت بِأَْرضٍ َجَعلَ لَُه إِلَْيَها َحاَجةً 

ـ مهتهر ئىبنــى ئۇكــامىس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت         7642
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بهندىنى مهلۇم بىر جايدا ئۆلۈشكه تهقدىر قىلغان بولسـا،  هللا ئهگهر ا«
  . ①»ۇنى شۇ جايغا بېرىشقا موھتاج قىلىپ قويىدۇئ

  ) 2146: تىرمىزى(

َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍكـ   7643
َربِّ ُمْضَغةٌ فَإِذَا أََراَد أَنْ َيقِْضَي َخلْقَُه َوكَّلَ بِالرَِّحمِ َملَكًا َيقُولُ َيا َربِّ ُنطْفَةٌ َيا َربِّ َعلَقَةٌ َيا 

  قَالَ أَذَكٌَر أَْم أُْنثَى َشِقيٌّ أَْم َسِعيٌد فََما الرِّْزُق َوالْأََجلُ فَُيكَْتُب ِفي َبطْنِ أُمِِّه
ــۋايهت    7643 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــ ئهنهس ئىبنـ ــ

  : ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 
تائـاال بهچچىـدانغا بىـردىن پهرىشـتىنى     هللا ــ شۈبهىسـىزكى، ا   شهك«

ھازىر مهنىي ھالىتىدە، ئـى  ! ئى پهرۋەردىگارىم”: پهرىشته. ۇدىتهيىن قىل
ھـازىر بىـر   ! ھازىر ئۇيۇل قان ھالىتىدە، ئى پهرۋەردىگـارىم ! پهرۋەردىگارىم

ــد   ــۆش ھالىتى ــارچه گ ــپ تۇر“ ەپ ــدۇدەپ خهۋەر قىلى ــهكىلگه  . ى ــۇنى ش ئ
ئوغۇلمـــۇ يـــاكى قىزمـــۇ؟ بهختلىكمـــۇ يـــاكى ”: كىرگۈزىـــدىغان چاغـــدا

ــىزمۇ؟ رىزقــى ۋە ئهجىلــى قانچىلىــك بولىــدۇ     . دەپ ســورايدۇ“ ؟بهختس
  . »بۇالرنىڭ ھهممىسى باال ئانىنىڭ قارنىدىكى چاغدا پۈتۈلىدۇ

  )381: بۇخارى(
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ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْن طَاُوسٍ أَنَُّه قَالَ أَْدَركُْت َناًسا ـ   7644
َوَسلََّم َيقُولُونَ كُلُّ َشْيٍء بِقََدرٍ قَالَ َوَسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

  . أَْو الْكَْيسِ َوالَْعْجزِ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّ َشْيٍء بِقََدرٍ َحتَّى الَْعْجزِ َوالْكَْيسِ
ــ   7644 ــدۇ  ـ تاۋۇس ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــبهر : تىن مۇن مهن پهيغهم

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىــر قىســىم ســاھابىلىرى بىــلهن   
. دېيىشهتتى “بولىدۇ ھهرقانداق نهرسه تهقدىر بىلهن” :ئۇالر. ئۇچراشتىم

ــداق دېگهن  ــى ئۆمهرنىـــــڭ مۇنـــ ــدۇلالھ ئىبنـــ ــى مهن يهنه ئابـــ لىكىنـــ
ھهرقانــداق «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم :ئاڭلىغانىــدىم

ھامــاقهت يــاكى  ھامــاقهت بولۇشــمۇنهرســه، ھهتتــا ئهقىللىــق بولــۇش ۋە 
  . دېگهن» بولىدۇ تهقدىر بىلهنۋە ئهقىللىق بولۇشمۇ  بولۇش

  )2655: مۇسلىم(

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ فََرȟَ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اـ   7645
  . اللَُّه إِلَى كُلِّ َعْبٍد ِمْن َخْمسٍ ِمْن أََجِلِه َورِْزِقِه َوأَثَرِِه َوَشِقيٍّ أَْم َسِعيٍد

مهن پهيغهمـبهر  : ـ ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     7645
  :ق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇندا

ـــ ئىزلىـــرى،   ھهرقانــداق بهنــدىنىڭ ئهجىلــى، رىزقــى، ئىــش     هللا ا«
ــنى    ــارەت بهش ئىشـ ــدىن ئىبـ ــىز ئىكهنلىكىـ ــاكى بهختسـ بهختلىـــك يـ

  . ①»ئاللىبۇرۇن تهقدىر قىلىۋەتكهن
  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«؛ بهززار؛ 21216: ئهھمهد(

َخلَـَق  : ْنُه، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم، قَالََعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َعـ   7646
  .اللَُّه كُلَّ َصانِعٍ، َوَصْنَعَتُه

                                                 
ئـۇنى  . هھمهد ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇربۇ ھهدىسنى ئىمام ئ): 11817(ھهيسهمى  ①

ئهبۇ . ئىمام تهبهرانىمۇ رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ سهنهدىدە سۇاليمان ئىبنى ئهتىييه ئىسىملىك بىرى بار
ھاتهم ۋە بىر قىسىم ئۆلىماالر ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرسه، ئىبنـى مهئىـن ۋە   

قالغان راۋىيلىرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ   . قىالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانباش
 .دېگهن
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دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ــــ ھـــۇزەيفه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ 7646
  : ېگهنمۇنداق د پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ①»ھهر ھۈنهرۋەننى ۋە ئۇنىڭ ھۈنىرىنى ياراتقۇچىدۇرهللا ا«
  )2160: بهززار(

ال تعجل علـى  ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن معاوية قالـ   7647
شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه إن كان اهللا مل يقدر ذلك وال تسـتأخرن  

  .“عن شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه مدفوع عنك إن كان اهللا قد قدره عليك
ۇ ئهنهـــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  ـــ مۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھــ   7647

  :دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق
ئــۇنى قىلىشــقا ، چاققــان بولســام”: تاســهن بىــرەر ئىشــنى قىلىشــ«

ئـۇنى سـاڭا   هللا ئهگهر ا. دەپ ئـويالپ ئالـدىراپ كهتمىگىـن    “ئۈلگۈرەلهيمهن
. مهيسـهن تهقدىر قىلىپ بهرمىسه، سهن ئۇنى قىلىشقا ھهرگىـز ئۈلگۈرەل 

دەپ  “ئۆتـۈپ كېتىـدۇ   ،ئـۇنى كېچىكتۈرسـهم  ” :بىرەر ئىشـنى قىلىشـنى  
غـان  ئۇنى ساڭا تهقـدىر قىل هللا اچۈنكى . ئارقىغا سۈرۈپ يۈرمىگىن ئويالپ
  . ②»ئۇنى قىلماي چارەڭ يوق، بولسا

  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

د ألن يقبض أحدكم على Ƥرة حƓ تـƎ  :قال ابن مسعود عن عبد اهللاـ   7648
  .مل يكن ليته: خري له من أن يقول ألمر قضاه اهللا

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     7648
هللا ئۇنىـڭ ا  ،سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىـڭ چـوغنى سـوۋىغىچه تۇتـۇپ تۇرۇشـى     

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئهھــمهد ئىبنــى   ): 11832(ھهيســهمى  ①

لېكىن ئهھمهد ئىبنى . يلىرىدۇرئابدۇلالھ ئهبۇ ھۇسهين كۇردىيدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋى
 .ئابدۇلالھ ئهبۇ ھۇسهين كۇردىيمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلۋەھهاب ئىبنـى     ): 11840(ھهيسهمى  ②
 .مۇجاھىد ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ــرەر ئىشــقا   ــان بى ــدىر قىلغ ــان بولســا  ”: تهق ــۇ ئىــش بولمىغ “ كاشــكى ب
  . ①ىدىن ياخشىدۇرگىندې

  )9171: »بىرئهلكه«(

َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمثَلُ ـ   7649
  . الْقَلْبِ َمثَلُ الرِّيَشِة ُتقَلُِّبَها الرَِّياُح بِفَلَاٍة

ــۋايهت        7649 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــا ئهشـ ــۇ مۇسـ ـ ئهبـ
  :مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغه

تۇرىـدىغان پهيـگه    ئۇچۇرتـۇپ يـۈرەك خـۇددى شـامال ئۇيـان ـ بۇيانغـا       «
  . ②»ئوخشايدۇ

  ) 88: ئىبنى ماجه(

َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد اللَّـُه بَِعْبـٍد   ـ   7650
ا اْسَتْعَملَُه فَِقيلَ كَْيَف َيْسَتْعِملُُه َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ُيَوفِّقُُه ِلَعَملٍ َصاِلحٍ قَْبلَ الَْمْوِت قَـالَ  َخْيًر

  . أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح
مۇنـداق رىـۋايهت    ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن 7650
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللال :قىلىنىدۇ

ئىـــرادە قىلســـا، ئـــۇنى  ياخشـــىلىقنىبهنـــدىگه بىـــرەر هللا ئهگهر اـــــ 
  :بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر. دېدى ، ـئىشلىتىدۇ

 ،دىغانىــ دەپ سـورى   ئۇنى قانداق ئىشلىتىدۇ؟! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

اخشى ئهمهللهرنـى قىلىشـنى   ئۇنىڭغا يهللا ئۇ ئۆلۈشتىن ئىلگىرى اـ 
  . ③دەپ جاۋاب بهردى ، ـمۇۋەپپهق قىلىدۇ

  )2142: تىرمىزى(

                                                 
ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهسئۇدىي ئىسـىملىك   بۇ ھهدىسنى): 11896(ھهيسهمى  ①

 .بىرى بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 71(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1741(ئهلبانى  ③
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َعْن َسْعٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َسَعاَدِة اْبـنِ آَدَم  ـ   7651
اْسِتَخاَرةَ اللَِّه َوِمـْن َشـقَاَوِة اْبـنِ آَدَم     رَِضاُه بَِما قََضى اللَُّه لَُه َوِمْن َشقَاَوِة اْبنِ آَدَم َتْركُُه

َسَخطُُه بَِما قََضى اللَُّه لَُه قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب لَا َنْعرِفُُه إِلَّا ِمْن َحِديِث ُمَحمَِّد 
إِْبَراِهيَم الَْمَدنِيُّ َولَـْيَس ُهـَو   ْبنِ أَبِي ُحَمْيٍد َوُيقَالُ لَُه أَْيًضا َحمَّاُد ْبُن أَبِي ُحَمْيٍد َوُهَو أَُبو 

  . بِالْقَوِيِّ ِعْنَد أَْهلِ الَْحِديِث
ــدۇكى،         7651 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ ـ سـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاننىڭ ا« ــى    هللا ئىنس ــىگه رازى بولۇش ــپ بهرگهن نهرس ــدىر قىلى تهق

ئۇنىڭ ئىستخارە نامىزىنى تهرك ئېتىشى ۋە . ادىتىدۇرئۇنىڭ بهخت ـ سائ 
بهرگهن نهرســـــىگه نـــــارازى بولۇشـــــى ئۇنىـــــڭ  پتهقـــــدىر قىلىـــــهللا ا

  . ①»بهدبهختلىكىدۇر
  ) 2151: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْؤِمُن الْقَـوِيُّ  ـ 7652
َوأََحبُّ إِلَى اللَِّه ِمْن الُْمْؤِمنِ الضَِّعيِف َوِفي كُلٍّ َخْيٌر اْحرِْص َعلَى َما َيْنفَُعَك َواْسـَتِعْن  َخْيٌر 

للَِّه بِاللَِّه َولَا َتْعَجْز َوإِنْ أََصاَبَك َشْيٌء فَلَا َتقُلْ لَْو أَنِّي فََعلُْت كَانَ كَذَا َوكَذَا َولَِكْن قُلْ قََدُر ا
  . فََعلَ فَإِنَّ لَْو َتفَْتُح َعَملَ الشَّْيطَاِنَوَما َشاَء 

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        7652
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى ۋە ا   « ــدىن ياخشـ ــاجىز مۇئمىنـ ــۇئمىن ئـ ــۈك مـ ــا ئهڭ هللاكۈچلـ قـ
ســاڭا پايــدىلىق . لــېكىن ھهر ئىككىلىســى ياخشــىدۇر . ســۆيۈملۈكتۇر

 ،تىن ياردەم تىلىگىنهللا ،بولغان ئىشالرنى قىلىشقا ھېرىسمهن بولغىن
ھهرقانـــداق ئهھۋالـــدا ئۈمىتـــۋار ( ئـــۆزەڭنى ئـــاجىز ھـــېس قىلمىغىـــن

كاشكى مۇنـداق قىلغـان   ” :ئهگهر ساڭا بىرەر مۇسىبهت يهتسه !)بولغىن
نىـڭ  هللا”: دېمهسـتىن، ئهكسـىچه  “ بولسام، بـۇ ئىـش ئۇنـداق بولمـايتتى    

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 381(ئهلبانى  ①
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ــالىغىنىنى قىلىـــدۇهللا ا. قـــدىرى شـــۇنداقكهنته چـــۈنكى ! دېگىـــن“ خـ
  . »دېگهن سۆز شهيتاننىڭ ئهمهلىگه ئىشىك ئاچىدۇ“ كاشكى”

  )2664: مۇسلىم(

َعْبد اللَِّه ْبن َعْمرٍو َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ـ   7653
َخلََق َخلْقَُه ِفي ظُلَْمٍة فَأَلْقَى َعلَْيهِْم ِمْن ُنورِِه فََمْن أََصاَبُه ِمْن ذَِلَك النُّـورِ  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ 

اْهَتَدى َوَمْن أَْخطَأَُه َضلَّ فَِلذَِلَك أَقُولُ َجفَّ الْقَلَُم َعلَى ِعلْمِ اللَِّه قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ 
  . َحَسٌن

ــدۇلالھ ئىبنــى ئ    7653 ـــ ئاب ــا هم ــداق ر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم دىن مۇن
مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــدىم  ــى ئاڭلى ــداق دېگهنلىكىن ــهك ـ شۈبهىســىزكى، ا    «: مۇن ــاال هللا ش تائ
ئاندىن ئۇالرغا ئۆز نۇرىدىن . مهخلۇقاتلىرىنى قاراڭغۇلۇق ئىچىدە ياراتتى

كىمگه يهتمىسه، ئېزىپ . ايهت تاپىدۇئۇ نۇر كىمگه يهتسه، ھىد. تاشلىدى
نىـــڭ ئىلمىـــگه ئاساســـهن هللاقهلهم ”: شـــۈنىڭ ئۈچـــۈن مهن. كېتىـــدۇ

  . ①»دېگهنىدىم “يازىدىغاننى يېزىپ بولدى
  )2642: تىرمىزى(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كُـلُّ   ـ   7654
وٍد ُيولَُد َعلَى الِْفطَْرِة َحتَّى ُيْعرَِب َعْنُه ِلَساُنُه فَإِذَا أَْعَرَب َعْنُه ِلَساُنُه إِمَّا َشـاِكًرا َوإِمَّـا   َمْولُ

  . كَفُوًرا
دىن رىــۋايهت مــاـ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ   7654

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇ چوڭ بولۇپ، ئۆزىنىڭ . ھهرقانداق باال ئىسالم ئۈستىدە تۇغۇلىدۇ«

ئــۇ . كىــم ئىكهنلىكىنــى ئىپــادىلىگهنگه قهدەر مۇشــۇنداق داۋام قىلىــدۇ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2130(ئهلبانى  ①
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) يهنــى مۇســۇلمان(ئــۆزىنى ئىپــادىلىگهن چاغــدا، يــا شــۈكرى قىلغــۇچى  
  . ①»بولىدۇ) يهنى كاپىر(ئىنكار قىلغۇچى  كىبولىدۇ يا

  ) 14391: ئهھمهد(

7655   Ƒْن ِفى الَْجنَِّة قَـالَ مسئل َعَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ عن ابن عباس أن الن: 
»ْƫِفى الَْجنَِّة ةدؤووالنَّبِىُّ ِفى الَْجنَِّة َوالشَّهِيُد ِفى الَْجنَِّة َوالَْمْولُوُد ِفى الَْجنَِّة َوا«.  

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  7655 ــداق ـ ــۋايهت دىن مۇن رى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن كىملهرنىـڭ      : قىلىنىدۇ

ــته بولىــدىغانلىقى ھهققىــدە ســوئال ســورال   پهيغهمــبهر « :ىغانىدجهننهت
ــېهى  ــدۇ، ش ــته بولى ــۈپ     دجهننهت ــۇپ ئۆل ــى تۇغۇل ــدۇ، يېڭ ــته بولى جهننهت

بـاال جهننهتـته   قىـز   كهتكهن باال جهننهتته بولىدۇ، تىرىك كۆمۈۋېتىلگهن
  . ②دېدى» ولىدۇب

  )2168: بهززار(

َسأَلَْنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن : َعْن َسُمَرةَ بن ُجْنُدبٍ، قَالَـ   7656
  .“ُهْم َخَدُم أَْهلِ الَْجنَِّة” :أَطْفَالِ الُْمْشرِِكَني، فَقَالَ

: ىلىنىـدۇ دىن مۇنـداق رىـۋايهت ق  ـ سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  7656 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مۇشـرىكالرنىڭ ئۆلـۈپ    بىز

: ، ئـۇ مۇنـداق جـاۋاب بهردى   ۇقكهتكهن بالىلىرى ھهققىدە سـورىغان ئىـد  
  . ③»ئۇالر جهننهت ئهھلىنىڭ خىزمهتچىلىرى بولىدۇ«

  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«؛ 2172: بهززار(

                                                 
مهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئهبۇ جهئفهر رازىنىڭ بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھ): 11946(ھهيسهمى  ①

قالغان راۋىيلىرى ئىشـهنچلىكتۇر،  . ھهدىسىنىڭ ئىشهنچلىك ياكى ئىشهنچسىز ئىكهنلىكىدە ئىختىالپ بار
 .ـ دېگهن

بۇ ھهدىسـنى ئىمـام بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى مـۇھهممهد ئىبنـى         ): 11952(ھهيسهمى  ②
ه ئىسىملىك كىشىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىك مۇئاۋىي

 .كىشىدۇر، ـ دېگهن
ئىمام بهززارمۇ رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ،   . بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 11955(ھهيسهمى  ③

قالغــان راۋىيلىــرى . ھــا بېــرىلگهنســهنهدىدىكى ئىبــاد ئىبنــى مهنســۇر ئىســىملىك كىشــىگه ھهرخىــل با   
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ْؤِمنَِني قَالَْت ُتُوفَِّي َصبِيٌّ فَقُلُْت طُوَبى لَُه ُعْصفُوٌر ِمـْن  َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمـ   7657
نَّةَ َوَخلََق َعَصاِفريِ الَْجنَِّة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََو لَا َتْدرِيَن أَنَّ اللََّه َخلََق الَْج

  . ِه أَْهلًاالنَّاَر فََخلََق ِلَهِذِه أَْهلًا َوِلَهِذ
دىن مۇنداق ـ مۇئمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها 7657

  :بىر كىچىك باال ئۆلۈپ كهتكهندە، مهن: رىۋايهت قىلىنىدۇ
 قۇشـلىرىدىن بىـرى   ئـۇ جهنـنهت  ! ؟ھهـ ئۇ نېمىدېگهن بهختلىـك   ــ 
  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ـ دېدىم بولىدۇ،
؟ هننىڭ ھهم جهننهتنى ھهم دوزاخنى ياراتقانلىقىنى بىلمهمسـ هللاــ 

ئۇنىڭغىمۇ بىرمۇنچه ئىنسانالرنى، بۇنىڭغىمۇ بىرمۇنچه ئىنسـانالرنى  هللا ا
  . دېدى ، ـياراتتى

  ) 2662: مۇسلىم(

ِمـْن  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ذََرارِيُّ الُْمْؤِمنَِني فَقَالَ ُهـْم  ـ   7658
ـ  ِه آَباِئهِْم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه بِلَا َعَملٍ قَالَ اللَُّه أَْعلَُم بَِما كَاُنوا َعاِمِلَني قُلُْت َيا َرُسولَ اللَّ

  . فَذََرارِيُّ الُْمْشرِِكَني قَالَ ِمْن آَباِئهِْم قُلُْت بِلَا َعَملٍ قَالَ اللَُّه أَْعلَُم بَِما كَاُنوا َعاِمِلَني
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ــ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا     7658

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مهن
پهرزەنتلىرى ) ئۆلۈپ كهتكهن(مۇئمىنلهرنىڭ ! نىڭ رەسۇلىهللائى اــ 

  :ەپ سورىغانىدىمـ د قانداق بولىدۇ؟
  :مهن. دېدى ، ـئۇالر ئاتىلىرى بىلهن بىلله بولىدۇــ 
ەپ ــ د  ئهمهل قىلمىسـىمۇ شـۇنداق بوالمـدۇ؟   ! نىڭ رەسـۇلى هللائى اــ 

  :سورىسام
. دېدى ، ـ ئۇالرنىڭ نېمه ئىش قىلىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇهللا اــ 
  :مهن

دەپ ـــ   مۇشــرىكالرنىڭ پهرزەنتلىرىچــۇ؟ ! نىــڭ رەســۇلى هللائــى اــــ 
  :سورىغانىدىم

  :مهن. دېدى ، ـئۇالرمۇ ئاتىلىرى بىلهن بىلله بولىدۇــ 
  :سهمقىلمىسىمۇ شۇنداق بوالمدۇ؟ـ دېئهمهل ــ 
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 ، ـ  نــېمه ئىــش قىلىــدىغانلىقىنى ئوبــدان بىلىــدۇ مــۇئۇالرنىڭهللا اــــ 
  . ①دېدى

  )4712: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم قَالَ ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ   7659
  . رِِكَني فَقَالَ اللَُّه إِذْ َخلَقَُهْم أَْعلَُم بَِما كَاُنوا َعاِمِلَنيَوَسلََّم َعْن أَْولَاِد الُْمْش

پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ 7659
ــرىكالرنىڭ    ــهللهم مۇشـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــكهن (سـ ــۈپ كهتـ ) ئۆلـ

ق پهرزەنتلىرىنىــڭ قانــداق بولىــدىغانلىقى ھهققىــدە ســورالغاندا مۇنــدا 
ــاۋاب بهرگهن ــان ا«: جـــ ــۇالرنى ياراتقـــ ــېمه ئىـــــش  هللا ئـــ ــڭ نـــ ئۇالرنىـــ

  . »قىلىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ
  )1383: بۇخارى(

ِفي الَْجنَِّة،  :قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَْيَن أَطْفَاِلي ِمْنَكÝ: قُلُْت: َعْن َخِدƶَةَ قَالَْتـ 7660
ِفـي   :فَأَْيَن أَطْفَاِلي قَْبلََكÝ قَالَ :َما كَاُنوا َعاِمِلَني، قُلُْتاللَُّه أَْعلَُم بِ :قَالَ بِال َعَملÝٍ :قُلُْت

  .لَقَْد َعِلَم اللَُّه َما كَاُنوا َعاِمِلَني :بَِغْيرِ َعَملÝٍ قَالَ: النَّارِ، قُلُْت
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ خهدىجه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    7660

  :سهللهمگهپهيغهمبهر سهلالالھۇ ئهلهيهى ۋە مهن
ـــ  ــ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائــى اـ  )ئۆلــۈپ كهتــكهن(ۇپ ســهندىن تۇغۇل

  :ئۇ غانىدىم،ـ دەپ سورى بالىلىرىم قهيهردە بولىدۇ؟
  :مهن. دەپ جاۋاب بهردى بولىدۇ، ـ جهننهتتهــ 
  :ئۇ ېسهم،ـ د ئهمهل قىلمىسىمۇ شۇنداق بوالمدۇ؟ــ 
. دېدى ، ـ دۇئۇالرنىڭ نېمه ئىش قىلىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىهللا اــ 
  :مهن

 )ئۆلــۈپ كهتــكهن(ۇپ تۇغۇلــ كــى يولدىشــىمدىنســهندىن ئىلگىرىــــ 
  :ەپ سورىسام، ئۇـ د بالىلىرىم قهيهردە بولىدۇ؟

  :مهن. دېدىبولىدۇ، ـ  دوزاختاــ 

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3943(ئهلبانى  ①
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  :ئۇ سهم،ـ دې ئهمهل قىلمىسىمۇ شۇنداق بوالمدۇ؟ــ 
 ، ـ  ئۇالرنىڭمــۇ نــېمه ئىــش قىلىــدىغانلىقىنى ئوبــدان بىلىــدۇهللا اــــ 
  . ①دېدى

  ) »ئهلكهبىر«(

ُيْؤَتى بِأَْرَبَعـٍة  : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك، قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلمـ   7661
بِالَْمْولُوِد، َوبِالَْمْعُتوِه، َوبَِمْن َماَت ِفي الْفَْتَرِة، َوالشَّْيǸِ الْفَانِي، كُلُُّهْم َيـَتكَلَُّم  : َيْوَم الِْقَياَمِة

كُْنُت أَْبَعثُ إِلَى  إِنِّي: اْبُرْز، فََيقُولُ لَُهْم: ِتِه، فََيقُولُ الرَّبُّ َتَباَرَك َوَتَعالَى ِلُعُنقٍ ِمَن النَّاربُِحجَّ
ِعَباِدي ُرُسال ِمْن أَْنفُِسهِْم َوإِنِّي َرُسولُ َنفِْسي إِلَْيكُْم، اْدُخلُوا َهِذِه، فََيقُولُ َمْن كُِتَب َعلَْيـِه  

َوَمْن كُِتَبْت َعلَْيِه السَّـَعاَدةُ َيْمِضـي،   : َيا َربِّ، أَْيَن َنْدُخلَُها، َوِمْنَها كُنَّا َنِفرÝُّ قَالَ: الشَّقَاُء
أَْنُتْم ِلُرُسِلي أََشدُّ َتكِْذيًبا َوَمْعِصَيةً، فَُيْدِخلُ : فََيقُولُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: فََيَتقَحَُّم ِفيَها ُمْسرًِعا، قَالَ

  .الَْجنَّةَ، َوَهُؤالِء النَّاَرَهُؤالِء 
ــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     ـ     7661 ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ ئهنهس رەزىيهلالھـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــدۇ   « ــادەم كهلتۈرۈلى ــۈك ئ ــۆت تۈرل ــۈنى ت ــامهت ك ــۇالر. قىي يېڭــى  :ئ

يهنـى ئهقلىـدىن ئېزىـپ قالغـان     (گومـۇش  تۇغۇلۇپ ئۆلۈپ كهتـكهن بـاال،   
ئۈزۈلۈپ قالغان زامانـدا ئۆلـۈپ كهتـكهن ئـادەم ۋە      لىك، پهيغهمبهر)كىشى

ئىنتايىن قېرىپ كهتكهن ئادەم قاتارلىقالر بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى    
تائـاال دوزاخنىـڭ   هللا ئاندىن ا. ئۆز دەلىللىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ سۆزلهيدۇ

مهن ”: ئانـدىن ئۇالرغـا  . دەيدۇ“ !ئۆزەڭنى كۆرسهتكىن”: باش گهۋدىسىگه
ــتىم    ــۆز ئىچىــدىن ئهلچــى ئهۋەت ــدىلىرىمگه ئۇالرنىــڭ ئ بۈگــۈن مهن . بهن

“ !كىـرىڭالر ) دوزاخقا(سىلهر ئۇنىڭغا . سىلهرگه ئۆزەمنىڭ ئهلچىسىمهن
ــدۇ ــدىن پ. دەي ــۈلگهن كىشــىلهر  ېئان ــى ”: شانىســىگه بهدبهختلىــك پۈت ئ

ــارىمىز ــاتتۇق   ! پهرۋەردىگــ ــدىن قاچــ ــز ئۇنىڭــ ــز؟ بىــ قهيهرگه كىرىمىــ
شانىسـىگه بهخـت ـ سـائادەت پۈتـۈلگهن كىشـىلهر       ېپ. دۇدەيـ “ ئهمهسـمۇ؟ 

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ، ھهر       ): 11943(ھهيسـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــال رىـ ــۇ يهئـ ــى ۋە ئهبـ ــام تهبهرانـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

ئىبنـى بۇرەيـدە   لـېكىن ئـۇالردىن ئابـدۇلالھ ئىبنـى ھـارىس ۋە      . ئىككىلىسىنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر
 .ئىككىسى خهدىجه رەزىيهلالھۇ ئهنها بىلهن زامانداش ئهمهس، ـ دېگهن
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هللا ئانـدىن ا . دوزاختىن ئۆتۈپ، ناھايىتى تېز سـۈرەتته جهنـنهتكه كىرىـدۇ   
ســىلهر مېنىــڭ پهيغهمبهرلىرىمنــى   ”: تائــاال دوزاخقــا كىرىــدىغانالرغا  

. دەيدۇ“ ىڭالرىدقاتتىق ئىنكار قىلغان ئىدىڭالر ۋە ئۇالرغا قارشى چىققان
  . ①»ت ئهھلى جهننهتكه، دوزاخ ئهھلى دوزاخقا كىرىدۇجهننه ،نهتىجىدە

  )بهززار ؛4224: مهۋسىلى(

َعنِ الْأَْسَوِد ْبنِ َسرِيعٍ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْرَبَعةٌ َيـْوَم  ـ   7662
َوَرُجلٌ َهَرٌم َوَرُجلٌ َماَت ِفي فَْتـَرٍة فَأَمَّـا    الِْقَياَمِة َرُجلٌ أََصمُّ لَا َيْسَمُع َشْيئًا َوَرُجلٌ أَْحَمُق

 الْأََصمُّ فََيقُولُ َربِّ لَقَْد َجاَء الْإِْسلَاُم َوَما أَْسَمُع َشْيئًا َوأَمَّا الْأَْحَمُق فََيقُولُ َربِّ لَقَـْد َجـاءَ  
قُولُ َربِّي لَقَْد َجاَء الْإِْسلَاُم َوَما أَْعِقلُ َشـْيئًا  الْإِْسلَاُم َوالصِّْبَيانُ َيْحِذفُونِي بِالَْبْعرِ َوأَمَّا الَْهَرُم فََي

ْرِسلُ َوأَمَّا الَِّذي َماَت ِفي الْفَْتَرِة فََيقُولُ َربِّ َما أََتانِي لََك َرُسولٌ فََيأُْخذُ َمَواِثيقَُهْم لَُيِطيُعنَُّه فَُي
َحمٍَّد بَِيِدِه لَْو َدَخلُوَها لَكَاَنْت َعلَْيهِْم َبْرًدا َوَسلَاًما إِلَْيهِْم أَنْ اْدُخلُوا النَّاَر قَالَ فََوالَِّذي َنفُْس ُم

قَالَ َحدَّثََنا َعِليٌّ َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعنِ الَْحَسنِ َعْن أَبِي َراِفعٍ َعْن أَبِـي  
فََمْن َدَخلََها كَاَنْت َعلَْيِه َبْرًدا َوَسلَاًما َوَمْن لَْم َيْدُخلَْها ُهَرْيَرةَ ِمثْلَ َهذَا غَْيَر أَنَُّه قَالَ ِفي آِخرِِه 

  . ُيْسَحُب إِلَْيَها
ـ ئهسۋەد ئىبنى سهرىئتىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر     7662

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ھـېچ نهرسـىنى   :ئـۇالر . قىيامهت كۈنى تۆت تۈرلـۈك ئـادەم كېلىـدۇ   «

، بهك ئـاق ـ قـارىنى پهرق ئېتهلمهيـدىغان گـالۋاڭ      ،گـاس ئاڭلىمايـدىغان  
ياشـاپ  ئۈزۈلـۈپ قالغـان چاغـدا     لىـك قېرىپ كهتـكهن ئـادەم ۋە پهيغهمبهر  

ئىسـالم  ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  ”: ئـادەم  گاسقاتارلىقالر بولۇپ،  ئۆلگهن ئادەم
ــدا  ــگهن چاغ ــدۇ“ يالمــايتتىممهن ھــېچ نهرســىنى ئاڭلى ،دىنــى كهل . دەي

كىچىـك   ،ئىسالم دىنى كهلـگهن چاغـدا  ! پهرۋەردىگارىمئى ”: لۋاڭ ئادەمگا
بهك . دەيـدۇ “ بالىالر ماڭا تۆگه تېزەكلىرىنى ئېتىپ مهسـخىرە قىالتتـى  

                                                 
ئىمـام بهززارمـۇ شـۇنىڭغا ئوخشـاش رىـۋايهت      . بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان): 11937(ھهيسهمى  ①

نىـڭ قالغـان   ئهبـۇ يهئال . قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى لهيس ئىبنى ئهبۇ سۇلهيم ھهدىسى مۇدەللهس كىشـىدۇر 
 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن



  بۆلۈمى تهبىرىچۈش 

 274

 ،ئىسالم دىنـى كهلـگهن چاغـدا   ! پهرۋەردىگارىمئى ”: قېرىپ كهتكهن ئادەم
. دەيـــدۇ“ مهن بىـــر نهرســـىنى پهرق ئېـــتهلمهس بولـــۇپ قالغانىـــدىم    

ئـى  ” :ياشـاپ ئـۆتكهن ئـادەم بولسـا    ئۈزۈلۈپ قالغان چاغـدا   لىكپهيغهمبهر
  . ①دەيدۇ“ ماڭا سېنىڭ ھېچبىر ئهلچىڭ كهلمىدى! پهرۋەردىگارىم

  )15866: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َحاجَّ ـ   7663
فَقَالَ لَُه أَْنَت الَِّذي أَْخَرْجَت النَّاَس ِمْن الَْجنَِّة بِذَْنبَِك َوأَْشقَْيَتُهْم قَالَ قَالَ آَدُم َيا ُموَسى آَدَم 

 أَنْ ُموَسى أَْنَت الَِّذي اْصطَفَاَك اللَُّه بِرَِسالَِتِه َوبِكَلَاِمِه أََتلُوُمنِي َعلَى أَْمرٍ كََتَبُه اللَُّه َعلَيَّ قَْبـلَ 
ي أَْو قَدََّرُه َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ َيْخلُقَنِي قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فََحـجَّ آَدُم   َيْخلُقَنِ
  . ُموَسى

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        7663
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

االم ئــادەم ئهلهيهىسســاالم بىــلهن تاكاللىشــىپ، مۇســا ئهلهيهىسســ«
سهن گۇناھ ئىشلهپ، ئىنسانالرنى جهننهتتىن چىقىرىـۋەتكهن  ”: ئۇنىڭغا

ئــــادەم . دەيــــدۇ“ ۋە ئــــۇالرنى بهختســــىز قىلىــــپ قويغــــان ئادەمســــهن
ئىنســــانالر ئىچىــــدىن ســــېنى   هللا ا! ئــــى مۇســــا ”: ئهلهيهىسســــاالم

ــالالش ۋە   ــبهرلىككه تــ ــۆزىپهيغهمــ ــۆزله  ئــ ــىته ســ ــلهن بىۋاســ ش بىــ
مېنى يارىتىشتىن ئىلگىـرى پۈتىـۋەتكهن   هللا ھالبۇكى، ا. شهرەپلهندۈردى

مېنى يارىتىشـتىن ئىلگىـرى تهقـدىر قىلىـۋەتكهن بىـر ئىـش       هللا ياكى ا
شــــۇنداق قىلىــــپ، ئــــادەم . دەيــــدۇ“ ئۈچــــۈن مېنــــى ئهيىبلهمســــهن؟

  . »ئهلهيهىسساالم گهپته مۇسا ئهلهيهىسساالمنى يېڭىپ قويىدۇ
  ) 4738: بۇخارى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئهسـۋەد ئىبنـى سـهرىئ          ): 11936(ھهيسهمى  ①

. بىلهن ئهبۇ ھۇرەيرەنىڭ سهنهدى ئـارقىلىق رىـۋايهت قىلغـان راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر       
مۇ ئـۇ ئىككىسـىنىڭ سـهنهدى ئـارقىلىق رىـۋايهت قىلغـان راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ          ئىمام بهززارنىڭ

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحـَتجَّ آَدُم  ـ   7664
ى َوُموَسى فَقَالَ ُموَسى َيا آَدُم أَْنَت أَُبوَنا َخيَّْبَتَنا َوأَْخَرْجَتَنا ِمْن الَْجنَِّة فَقَالَ لَُه آَدُم أَْنَت ُموَس

لَاِمِه َوَخطَّ لََك بَِيِدِه أََتلُوُمنِي َعلَى أَْمرٍ قَدََّرُه اللَُّه َعلَيَّ قَْبـلَ أَنْ َيْخلُقَنِـي   اْصطَفَاَك اللَُّه بِكَ
بِأَْرَبِعَني َسَنةً فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحجَّ آَدُم ُموَسى فََحجَّ آَدُم ُموَسـى َوِفـي   

  . اْبنِ َعْبَدةَ قَالَ أََحُدُهَما َخطَّ و قَالَ الْآَخُر كََتَب لََك التَّْوَراةَ بَِيِدِهَحِديِث اْبنِ أَبِي ُعَمَر َو
: مۇسا ئهلهيهىسساالم«: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ  7664

ئــۆز قــولى بىــلهن ياراتقــان، ئانــدىن ئــۆز روھىــدىن پــۈۋلىگهن، هللا ســهن ا”
ئانــــدىن جهننىــــتىگه ئانــــدىن پهرىشــــتىلهرنى ســــهجدە قىلــــدۇرغان، 

ئهمما سـهن خاتالىقىـڭ تـۈپهيلى ئىنسـانالرنى     . يهرلهشتۈرگهن ئادەمسهن
ــۈرۈۋەتتىڭ  ــۈزىگه چۈش ــدۇ“ يهر ي ــاالم . دەي ــادەم ئهلهيهىسس ــهن ا”: ئ هللا س

ــبهرلىككه ۋە  ــلهن  پهيغهم ــۆزى بى ــان،   ئ ــكه تاللىغ ــىته سۆزلىشىش بىۋاس
يـېقىن  ا سـاڭ  هللاگهن، ىلرېھهرقانداق نهرسه روشهن يېزىلغان تاختىالر ب

ــهن  ــان مۇساســ ــپ پىچىرلىغــ ــېنىڭچه، ا. كېلىــ ــى مهن هللا ســ تهۋراتنــ
مۇســـا . دەيـــدۇ“ يارىتىلىشـــتىن قـــانچه يىـــل ئىلگىـــرى يازغانـــدۇ؟    

ــاالم ــ 40”: ئهلهيهىسســ ــۇرۇنيىــ ــدۇ “ ل بــ ــاۋاب بېرىــ ــادەم . دەپ جــ ئــ
ئــادەم پهرۋەردىگارىغــا خىالپلىــق قىلىــپ    : ئۇنىڭــدا”: ئهلهيهىسســاالم
. ەپ ســورايدۇد“ ؟ىقىنى ئۇچراتتىڭمــۇدەپ يېزىلغــانل ، ـ  ئېزىــپ كهتتــى

هللا ئۇنـداقتا، ا ”: ئادەم ئهلهيهىسساالم. دەيدۇ“ ھهئه”: مۇسا ئهلهيهىسساالم
ــتىن   ــى يارىتىشــ ــى    40مېنــ ــۋەتكهن ئهمهلنــ ــرى يېزىــ ــل ئىلگىــ يىــ

شــۇنداق قىلىــپ، . دەيــدۇ “قىلغــانلىقىم ئۈچــۈن مېنــى ئهيىبلهمســهن؟
  . »الىدۇئادەم ئهلهيهىسساالم مۇسا ئهلهيهىسساالمنى يېڭىۋ

  ) 2652: مۇسلىم(

أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ُموَسى ـ  7665
وَنـا آَدُم  قَالَ َيا َربِّ أَرَِنا آَدَم الَِّذي أَْخَرَجَنا َوَنفَْسُه ِمْن الَْجنَِّة فَأََراُه اللَُّه آَدَم فَقَالَ أَْنـَت أَبُ 

فَقَالَ لَُه آَدُم َنَعْم قَالَ أَْنَت الَِّذي َنفǸََ اللَُّه ِفيَك ِمْن ُروِحِه َوَعلََّمَك الْأَْسَماَء كُلََّهـا َوأََمـَر   
الَ الَْملَاِئكَةَ فََسَجُدوا لََك قَالَ َنَعْم قَالَ فََما َحَملََك َعلَى أَنْ أَْخَرْجَتَنا َوَنفَْسَك ِمْن الَْجنَِّة فَقَ
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لَُه آَدُم َوَمْن أَْنَت قَالَ أََنا ُموَسى قَالَ أَْنَت َنبِيُّ َبنِي إِْسَراِئيلَ الَِّذي كَلََّمَك اللَّـُه ِمـْن َوَراِء   
الِْحَجابِ لَْم َيْجَعلْ َبْيَنَك َوَبْيَنُه َرُسولًا ِمْن َخلِْقِه قَالَ َنَعْم قَالَ أَفََما َوَجْدَت أَنَّ ذَِلَك كَـانَ  

َتابِ اللَِّه قَْبلَ أَنْ أُْخلََق قَالَ َنَعْم قَالَ ِفيَم َتلُوُمنِي ِفي َشْيٍء َسَبَق ِمْن اللَِّه َتَعـالَى ِفيـِه   ِفي ِك
الْقََضاُء قَْبِلي قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد ذَِلَك فََحجَّ آَدُم ُموَسى فََحـجَّ آَدُم  

  . ُموَسى
ــــ ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   7665

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاالم« ــا ئهلهيهىسسـ ــارىم”: مۇسـ ــى پهرۋەردىگـ ــۆزىنى ! ئـ ــى ۋە ئـ بىزنـ

هللا ا. دەيـدۇ “ !جهننهتتىن چىقىرىۋەتكهن شۇ ئادەمنى بىزگه كۆرسهتسـهڭ 
سهن بىزنىڭ ئاتىمىز ئادەم ”: كۆرسهتكهندە، ئۇ ھهزرىتى ئادەمنىئۇنىڭغا 
ئـــۆز هللا ا”: ئـــۇ. دەيـــدۇ“ ھهئه”: ئـــادەم ئهلهيهىسســـاالم. دەيـــدۇ“ ؟شـــۇمۇ

روھىدىن پـۈۋلىگهن، بـارلىق شـهيئىلهرنىڭ ئىسـىملىرىنى ئـۆگهتكهن،      
پهرىشتىلهرنى سـهجدە قىلىشـقا بۇيرۇغـان، ئانـدىن پهرىشـتىلهر سـهجدە       

. دەيـدۇ “ ھهئه”: ادەم ئهلهيهىسسـاالم ئـ . دەيـدۇ “ قىلغان ئادەم سهن شۇمۇ؟
ئۇنـداق بولسـا، بىزنـى ۋە ئـۆزەڭنى جهننهتـتىن چىقىرىۋېتىشـىڭگه       ”: ئۇ

سـهن  ”: دىنئـادەم ئهلهيهىسسـاالم ئۇنىڭـ   . دەيـدۇ “ نېمه سهۋەبچى بولدى؟
ئـادەم  . دەيـدۇ “ نمهن مۇسـا بـولىمه  ”: ئـۇ  .دەپ سـورايدۇ  “كىم بولىسهن؟
ــاالم ــ ”: ئهلهيهىسس ــرائىل ئهۋالدىنى ــىته گهپ قىلغــان  هللا ڭ ائىس بىۋاس

ــۇمۇ؟  ــكه  ( ...دەيـــدۇ“ پهيغهمبىـــرى ســـهن شـ ــۇقىرىقى ھهدىسـ داۋامـــى يـ
شۇنىڭ بىلهن، ئادەم ئهلهيهىسساالم مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنى   ). ئوخشاش

  . ①»يېڭىپ قويىدۇ
  )4702: ئهبۇ داۋۇد(

ما : بلغين أنه قيل إلياس بن معاوية: مالك بن أنس ـ رƥه اهللا ـ قال  ـ   7666
ال َيْعلُم ِسرَُّه إال اهللا، وبه كان ُيْضـَرُب اƫثَـلُ يف   : يريد ،رأُي ابنƔ: يف القدرÝ قال رأيك

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3935(ئهلبانى  ①
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: ، قالىبل: ألْسَت تؤِمُن بهÝ قال: وقال رجل وقد ُسِئلَ عن أمرِ َما ِمَن القََدرِ، فقال .الفَهم
  .فحْسُبَك

ماڭـا ئېيتىلىشـىچه، ئـادەملهر    : ـ ئىمام مالىك مۇنداق دەيـدۇ   7666
  :ىياستىنئ

  :ـ دەپ سورىغاندا، ئىياس تهقدىر ھهققىدىكى قارىشىڭ نېمه؟ــ 
تهقـدىرنىڭ  : يهنـى ئـۇ  . ــ دېـگهن   قىزىمنىـڭ قارىشـىدۇر،  ــ كىچىـك  

ھـالبۇكى،  . دېمهكچى بولغان، ـ  تىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇهللاسىرىنى ا
بىـر ئـادەم ئۆزىـدىن    . ئۇ زېرەكلىكته ئـۈلگه قىلىنىـدىغان كىشـى ئىـدى    

  :هققىدە سورىغان بىرىگهتهقدىر ھ
  :ئۇ. ـ دېگهن ئىشهنمهمسهن؟ تهقدىرگهسهن ــ 
  :ئۇ ئادەم. ـ دەپ جاۋاب بهرگهن ئهلۋەتته ئىشىنىمهن،ــ 
  . ـ دېگهن ئۇنداق بولسا، شۇ ئىمانىڭ ساڭا يېتهرلىكتۇر،ــ 

  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحـُن   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُـ   7667
َهذَا َنَتَناَزُع ِفي الْقََدرِ فََغِضَب َحتَّى اْحَمرَّ َوْجُهُه َحتَّى كَأَنََّما فُِقئَ ِفي َوْجَنَتْيِه الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبِ

قَْبلَكُْم ِحَني َتَناَزُعوا ِفي َهذَا الْأَْمرِ َعَزْمُت  أُِمْرُتْم أَْم بَِهذَا أُْرِسلُْت إِلَْيكُْم إِنََّما َهلََك َمْن كَانَ
َعلَْيكُْم أَلَّا َتَتَناَزُعوا ِفيِه قَالَ أَُبو ِعيَسى َوِفي الَْباب َعْن ُعَمَر َوَعاِئَشةَ َوأََنسٍ َوَهذَا َحـِديثٌ  

رِّيِّ َوَصاِلٌح الُْمرِّيُّ لَُه غََراِئُب َيْنفَرُِد غَرِيٌب لَا َنْعرِفُُه إِلَّا ِمْن َهذَا الَْوْجِه ِمْن َحِديِث َصاِلحٍ الُْم
  . بَِها لَا ُيَتاَبُع َعلَْيَها

بىـز تهقـدىر   : ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      7667
ھهققىــدە تــاالش ـ تــارتىش قىلىشــىپ تۇرســاق، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ    

ــ      ــاتتىق ئاچچىقالن ــپ قېلىــپ، ق ــى ۋەســهللهم چىقى ھهتتــا . دىئهلهيه
ئـۇ  . ئاچچىقىدىن يۈزى قىزىرىپ، ئىككى مهڭزى ئاناردەك بولـۇپ كهتتـى  

  :مۇنداق دېدى
ــۇنىڭ     « ــاكى مهن مۇش ــانمۇ ي ــقا بۇيرۇلغ ــۇنداق قىلىش ــىلهر مۇش س

ئۈچۈن سىلهرگه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلدىممۇ؟ سىلهردىن ئىلگىـرى  
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ھـاالك   ــ تـارتىش قىلغـانلىقى ئۈچـۈن     ئۆتكهن ئۈممهتلهر بۇ ھهقته تاالش
مهن سـىلهرنىڭ تهقـدىر ھهققىـدە تاالشماسـلىقىڭالرنى     . بولۇپ كهتـكهن 

  . ①»قاتتىق تهۋسىيه قىلىمهن
  ) 2133: تىرمىزى(

َعْن ُعَمر ْبنِ الَْخطَّابِ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُتَجاِلُسـوا  ـ   7668
  . أَْهلَ الْقََدرِ َولَا ُتفَاِتُحوُهْم

ــــ ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   7668
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تهقدىر ھهققىدە تاالش ـ تارتىش قىلىدىغانالر بىـلهن ئولتۇرمـاڭالر    «
  . ②»ۋە ئۇالرغا بۇ ھهقته گهپ ئاچماڭالر

  ) 4710: ئهبۇ داۋۇد(

ذَْيفَةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلكُلِّ أُمٍَّة َمُجـوٌس  َعْن ُحـ 7669
َوَمُجوُس َهِذِه الْأُمَِّة الَِّذيَن َيقُولُونَ لَا قََدَر َمْن َماَت ِمْنُهْم فَلَا َتْشَهُدوا َجَناَزَتُه َوَمْن َمـرَِض  

  . َعةُ الدَّجَّالِ َوَحقٌّ َعلَى اللَِّه أَنْ ُيلِْحقَُهْم بِالدَّجَّالِِمْنُهْم فَلَا َتُعوُدوُهْم َوُهْم ِشي
ــــ ھـــۇزەيفه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  7669

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۈممهت « ــر ئــ ــىيالرھهربىــ ــدۇ ته مهجۇســ ــڭ  . بولىــ ــۇ ئۈممهتنىــ بــ

ئــۇالردىن كىــم ئۆلســه، . دەيــدىغانالردۇر“ تهقــدىر يــوق”: يلىرىمهجۇســى
ئـۇالر  . كىم كېسهل بولۇپ قالسا، يوقلىماڭالر. جىنازىسىغا قاتناشماڭالر

نىــڭ ئــۇالرنى دەججالغــا قېتىــۋەتكىنى ھهق    هللا. دەججــال گۇرۇھىــدۇر 
  . ③»بولدى

  ) 4692: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1732(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1012(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1010(ئهلبانى  ③
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َسلََّم قَالَ الْقََدرِيَّةُ َمُجوُس َهـِذِه  َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوـ   7670
  . الْأُمَِّة إِنْ َمرُِضوا فَلَا َتُعوُدوُهْم َوإِنْ َماُتوا فَلَا َتْشَهُدوُهْم

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   7670
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بۇ ئۈممهتنىڭ ) تهقدىرگه ئىشهنمهيدىغان گۇرۇھ( قهدەرىيه گۇرۇھى«
. ئهگهر ئۇالر كېسهل بولۇپ قالسا، ئـۇالرنى يوقلىمـاڭالر  . ىدۇريلىرمهجۇس

  . ①»قاتناشماڭالر غائۆلۈپ قالسا، جىنازىسى
  ) 4691: ئهبۇ داۋۇد(

لََّم ِصْنفَاِن ِمْن أُمَِّتي َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـ   7671
  . لَْيَس لَُهَما ِفي الْإِْسلَامِ َنِصيٌب الُْمْرجِئَةُ َوالْقََدرِيَّةُ

ــۋايهت      7671 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

گۇرۇھالرغـا تهۋە   پ، ئـۇ بولـۇ  بارمېنىڭ ئۈممىتىمدە ئىككى گۇرۇھ «
ئـۇالر مـۇرجىئه ۋە قهدەرىـيه    . نىڭ ئىسالمدىن نېسىۋىسـى يـوق  كىشىلهر

  . ②»گۇرۇھلىرىدىن ئىبارەتتۇر

  ) 2149: تىرمىزى(

َناِفٌع أَنَّ اْبَن ُعَمَر َجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلَاًنا َيقَْرأُ َعلَْيَك السَّلَاَم فَقَالَ لَُه إِنَُّه ـ   7672
نِي أَنَُّه قَْد أَْحَدثَ فَإِنْ كَانَ قَْد أَْحَدثَ فَلَا ُتقْرِئُْه ِمنِّي السَّلَاَم فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَّـِه  َبلََغ

 Ǹٌأَْو َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َيكُونُ ِفي َهِذِه الْأُمَِّة أَْو ِفي أُمَِّتي الشَّكُّ ِمْنُه َخْسٌف أَْو َمْس
ٌف ِفي أَْهلِ الْقََدرِ قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصِحيٌح غَرِيٌب َوأَُبو َصْخرٍ اْسـُمُه  قَذْ

  . ُحَمْيُد ْبُن زَِياٍد

                                                 
 .ـ دېگهن ھهسهن،): 3925(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 380(ئهلبانى  ②
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بىــر ئــادەم ئىبنــى : دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـ نافىئــ   7672
  :ئۆمهرنىڭ قېشىغا كېلىپ

  :مهر ئۇنىڭغائىبنى ئۆ گهنىدى،ـ دې پاالنى ساڭا ساالم ئېيتتى،ــ 
ال ىنئهگهر ئـۇ راسـت  . ئهت پهيـدا قىلغـانمىش  دئـۇ بىـ   ،ئاڭلىشىمچهــ 

مهن . بىدئهت پهيدا قىلغان بولسـا، مهنـدىن ئۇنىڭغـا سـاالم ئېيـتمىغىن     
تىن تهقـدىر  بـۇ ئـۈممهت  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ 

ىتى ســۈر ،شۇتــۇيهر ي تــارتىش قىلىــدىغانالر ئىچىــدە –ھهققىــدە تــاالش 
ــدۇ      ــۈز بېرىـ ــى يـ ــېغىش ۋەقهسـ ــاش يـ ــاكى تـ ــتىش يـ ــپ كېـ » ئۆزگىرىـ

  . ①ـ دېدى دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم،
  )2152: تىرمىزى(

َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ ِلاْبنِ ُعَمَر َصِديٌق ِمْن أَْهلِ الشَّامِ ُيكَاِتُبُه فَكََتَب إِلَْيـِه  ـ   7673
أَنََّك َتكَلَّْمَت ِفي َشْيٍء ِمْن الْقََدرِ فَإِيَّاَك أَنْ َتكُْتَب إِلَـيَّ فَـإِنِّي   َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر إِنَُّه َبلََغنِي 

  . قََدرَِسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَُّه َسَيكُونُ ِفي أُمَِّتي أَقَْواٌم ُيكَذُِّبونَ بِالْ
ئىبنــى ئۆمهرنىــڭ : لىنىــدۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىـ نافىئــ   7673

. دوسـتى بىـلهن خهت يېزىشـىپ تـۇراتتى    ئۇ  بولۇپ،شاملىق بىر دوستى 
سـهن تهقـدىر ھهققىـدە     ،ئاڭلىشـىمچه : ئۇنىڭغـا ئىبنـى ئـۆمهر   بىر كۈنى 
بۇنىڭـدىن كېـيىن ماڭـا خهت يـازغۇچى     . ان سـۆزلهپ يۈرۈپسـهن  ققااليمى

: ىڭمهن پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمن   ! بـــولمىغىن
دىرنى ئىنكـار قىلىـدىغان   قـ كهلگۈسىدە مېنىڭ ئۈممىتىم ئىچىـدە ته «

ـــ دەپ  دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم،» بىرمــۇنچه قهۋمــلهر پهيــدا بولىــدۇ
  . ②خهت يازدى

  )4613: ئهبۇ داۋۇد(

لَّ ُموَسى َعلَْيـِه  لَمَّا َبَعثَ اللَُّه َعزَّ َوَج:َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُهما، قَالَـ   7674
اللَُّهمَّ إِنََّك َربٌّ َعِظيٌم، َولَْو ِشئَْت أَنْ ُتطَاَع ُألِطْعَت، َولَْو ِشئَْت أَنْ : السَّالُم، َوأَْنَزلَ َعلَْيِه التَّْوَراةَ، قَالَ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1748(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3857(ئهلبانى  ②
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َهذَا َيا َربÝِّ فَأَْوَحى اللَُّه  ال ُتْعَصى َما ُعِصيَت، َوأَْنَت ُتِحبُّ أَنْ ُتطَاَع، َوأَْنَت ِفي ذَِلَك ُتْعَصى، فَكَْيَف
إِنِّي ال أُْسأَلُ َعمَّا أَفَْعلُ، َوُهْم ُيْسأَلُونَ، فَاْنَتَهى ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم، فَلَمَّا َبَعثَ اللَُّه َعزَّ : َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه

إِنَُّه اْبـُن  : َرفََعَها َعلَى بين إِْسَراِئيلَ، َحتَّى قَالَ َمْن قَالَ َوَجلَّ ُعَزْيًرا، َوأَْنَزلَ َعلَْيِه التَّْوَراةَ َبْعَدَما كَانَ قَْد
اللَُّهمَّ إِنََّك َربٌّ َعِظيٌم، لَْو ِشئَْت أَنْ ُتطَاَع ُألِطْعَت، َولَْو ِشئَْت أَنْ ال ُتْعَصى َما ُعِصـيَت،  : اللَِّه، قَالَ

إِنِّي ال أُْسأَلُ َعمَّـا  : ْعَصى، فَكَْيَف َيا َربÝِّ فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِهَوأَْنَت ُتِحبُّ أَنْ ُتطَاَع، َوأَْنَت ِفي ذَِلَك ُت
اللَُّهمَّ أَْنَت َربٌّ َعِظيٌم، لَـْو ِشـئَْت أَنْ ال   : أَفَْعلُ، َوُهْم ُيْسأَلُونَ، فَأََبْت َنفُْسُه َحتَّى َسأَلَ أَْيًضا، فَقَالَ

إِنِّـي ال  : ُتطَاَع، َوأَْنَت ُتْعَصى، فَكَْيَف َهذَا َيا َربÝِّ فَأَْوَحى اللَُّه ُتْعَصى َما ُعِصيَت، َوأَْنَت ُتِحبُّ أَنْ
أََتْسَتِطيُع أَنْ َتُصرَّ ُصـرَّةً ِمـَن   : أُْسأَلُ َعمَّا أَفَْعلُ، َوُهْم ُيْسأَلُونَ، فَأََبْت َنفُْسُه َحتَّى َسأَلَ أَْيًضا، فَقَالَ

أَفََتْسـَتِطيُع أَنْ َتجِـيَء   : ال، قَالَ: ِطيُع أَنْ َتجِيَء بِِمكَْيالٍ ِمْن رِيحÝٍ قَالَفََتْسَت: ال، قَالَ: الشَّْمسÝِ قَالَ
فََهكَذَا ال َتقِْدُر َعلَـى  : ال، قَالَ: ال، أَفََتْسَتِطيُع أَنْ َتجِيَء بِِقَرياȓٍ ِمْن ُنورÝٍ قَالَ: بِِمثْقَالٍ ِمْن ُنورÝٍ قَالَ

 أُْسأَلُ َعمَّا أَفَْعلُ، َوُهْم ُيْسأَلُونَ، أََما إِنِّي ال أَْجَعلُ ُعقُوَبَتـَك إِال أَنْ أُْمِحـَي   الَِّذي َسأَلَْت َعْنُه، إِنِّي ال
، فَلَمَّا َبَعـثَ  اْسَمَك ِمَن اَألْنبَِياِء فَال ُتذْكَُر ِفيهِْم، فََمَحا اْسَمُه ِمَن اَألْنبَِياِء، فَلَْيَس ُيذْكَُر ِفيهِْم َوُهَو َنبِيٌّ

لَ، َوُيْبـرُِئ  ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم، َوَرأَى َمْنزِلََتُه ِمْن َربِِّه، َوَعلََّمُه الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّْوَراةَ َواِإلْنجِياللَُّه 
اللَُّهمَّ إِنَّـَك  : قَالَ اَألكَْمَه َواَألْبَرَص، َوُيْحيِي الَْمْوَتى، َوُيَنبِّئُُهْم بَِما َيأْكُلُونَ َوَما َيدَِّخُرونَ ِفي ُبُيوِتهِْم،

َربٌّ َعِظيٌم، لَْو ِشئُْت أَنْ ُتطَاَع ُألِطْعَت، َولَْو ِشئَْت أَنْ ال ُتْعَصى َما ُعِصيَت، َوأَْنَت ُتِحبُّ أَنْ ُتطَاَع، 
مَّا أَفَْعلُ، َوُهْم ُيْسأَلُونَ، إِنِّي ال أُْسأَلُ َع: َوأَْنَت ِفي ذَِلَك ُتْعَصى، فَكَْيَف َهذَا َيا َربÝِّ فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه

كُْن : َكَوأَْنَت َعْبِدي َوَرُسوِلي، َوكَِلَمِتي أَلْقَْيُتَك إِلَى َمْرَيَم، َوَرْوٌح ِمنِّي َخلَقُْتَك ِمْن ُتَرابٍ، ثُمَّ قُلُْت لَ
ْيَك، إِنِّي ال أُْسأَلُ َعمَّـا أَفَْعـلُ، َوُهـْم    فَكُْنَت، لَِئْن لَْم َتْنَتِه َألفَْعلَنَّ بَِك كََما فََعلُْت بَِصاِحبَِك َبْيَن َيَد

  .الْقََدُر ِسرُّ اللَِّه، فَال َتكَلَّفُوُه: ُيْسأَلُونَ، فََجَمَع ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم َتبَِعَتُه، فَقَالَ
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  7674 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
المنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهن تائاال مۇسا ئهلهيهىسساهللا ا: قىلىنىدۇ

  :ۋە ئۇنىڭغا تهۋراتنى نازىل قىلغان چاغدا، مۇسا ئهلهيهىسساالم
ئهگهر سـاڭا  . بهىسـىزكى، سـهن بۈيـۈك پهرۋەردىگارسـهن    ۈش! هللائى اــ 

ئهگهر . ئىتائهت قىلىنىشنى خالىسـاڭ، ئهلـۋەتته، ئىتـائهت قىلىنىسـهن    
. ق قىلىنمايسهنساڭا ئاسىيلىق قىلىنماسلىقنى خالىساڭ، ئاسىيلى
شۇنداق تۇرۇقلۇق . سهن ئۆزەڭگه ئىتائهت قىلىنىشنى ياخشى كۆرىسهن
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ــ   بـۇ زادى قانـداق ئىـش؟   ! ئى پهرۋەردىگـارىم . ساڭا ئاسىيلىق قىلىنىدۇ
  :تائاال ئۇنىڭغاهللا ادېگهنىدى، 
لــېكىن . هن قىلغــان ئىشــلىرىمدىن ســوراققا تارتىلمــايمهن   ــــ م

ــدۇ،ئىنســانالر قىلمىشــلىرىدىن ســوراققا ت  ــل   ارتىلى ــ دەپ ۋەھيــى نازى ـ
  . قىلدى
بىـر   ،تائاال تهۋراتنـى ئىسـرائىل ئهۋالدلىرىـدىن ئېلىـپ كېتىـپ     هللا ا

ۋە ئۇنىڭغــا  تــىمهزگىلــدىن كېــيىن ئــۇزەيرنى پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەت
ــل قىلــ  ــا نازى ــدىن بىــر   .دىتهۋراتنــى قايت بىــراق ئىســرائىل ئهۋالدلىرى
 شــۇ چاغــدا. تىۋالــدىدەپ ئا“ نىــڭ ئــوغلىهللا”: قىســىم كىشــىلهر ئــۇنى

  :ئۇزەير
داۋامــى ( ...شۈبهىســىزكى، ســهن بۈيــۈك پهرۋەردىگارســهن ! هللائــى اــــ 

هللا ا گهنىدى،ـ دې ،)مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ يۇقىرىدىكى سۆزىگه ئوخشاش
  :ىمۇتائاال ئۇنىڭغ

لــېكىن . مهن قىلغــان ئىشــلىرىمدىن ســوراققا تارتىلمــايمهن   ــــ 
ــدۇ،ئىنســانالر قىلمىشــلىرىدىن ســوراققا تارت  ــل   ىلى ــ دەپ ۋەھيــى نازى ـ

شـۇنىڭ بىـلهن،   . ئۇزەير بۇ جاۋابقا قانائهت قىلمـاي يهنه سـورىدى  . قىلدى
  :تائاالهللا ا

. ىـــ دېــد ســهن قۇياشــنى كىچىككىــنه بولســىمۇ سوۋۇتاالمســهن؟ــــ 
  :ئۇزەير
  :تائاالهللا ا. ـ دېدى ياق،ــ 
  :ئۇ. ـ دېدى سهن؟چىقىراالمشامال  ئازغىنهئۇنداقتا، ــ 
  :تائاالهللا ا. ېدىـ د ياق،ــ 
  :ئۇ. ـ دېدى ئۇنداقتا، زەررىچىلىك نۇر كهلتۈرەلهمسهن؟ــ 
  :تائاالهللا ا. ـ دېدى ياق،ــ 
. دېمهك، سهن مهن سورىغان ئىشالرنى قىلىشقا قادىر بواللمايسـهن ــ 

لـــېكىن . شـــۇڭا مهن قىلغـــان ئىشـــلىرىمدىن ســـوراققا تارتىلمـــايمهن
مهن ھــازىر ســېنى   . ۇئىنســانالر قىلمىشــلىرىدىن ســوراققا تارتىلىــد   

ــايمهن ــدىن   . جازالىم ــڭ تىزىملىكى ــمىڭنى پهيغهمبهرلهرنى پهقهت ئىس
بۇنىڭـــدىن كېـــيىن ســـهن ئـــۇالر ئىچىـــدە تىلغـــا      . ئۆچـــۈرۈۋېتىمهن
ــ دېــدى ئېلىنمايســهن، ــاال ئۇنىــڭ ئىســمىنى  هللا شــۇنداق قىلىــپ، ا. ـ تائ

زەير ئـۇ  ،شـۇنىڭدىن كېـيىن  . پهيغهمبهرلهر تىزىملىكىدىن ئۆچۈرۈۋەتتى
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ھـالبۇكى، ئـۇ بىـر پهيغهمـبهر     . قاتارىدا تىلغـا ئېلىنمىـدى   بهرلهرپهيغهم
  . ئىدى
تائاال ئىسا ئهلهيهىسساالمنى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهن چاغـدا،  هللا ا

كور ۋە ئاق . ئۇنىڭغا كىتابنى، ھېكمهتنى، تهۋرات ۋە ئىنجىلنى ئۆگهتتى
ه كېسهلنى ساقايتىدىغان، ئۆلۈكنى تىرىلدۈرەلهيدىغان، قهۋمىنىڭ نـېم 

ىنى ۋە ئۆيلىرىدە نېمىلهرنى ئېلىـپ قويغـانلىقىنى ئېيتىـپ    ىكيېگهنل
ــدى    ــا قىلـ ــىيهتنى ئاتـ ــدىغان خۇسۇسـ ــاالم  . بېرەلهيـ ــا ئهلهيهىسسـ ئىسـ

  :پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدىكى بۇ مهرتىۋىسىنى كۆرۈپ
ـــ  ــى اـ ــهن  ! هللائ ــۈك پهرۋەردىگارس ــهن بۈي ــىزكى، س ــۇ ( ...شۈبهىس ئۇم

هللا ا. ـ دېدى ،)ه ئوخشاش داۋام قىلدىسۆزىنى يۇقىرىدىكى پهيغهمبهرلهرگ
  :تائاال ئۇنىڭغا

لــېكىن . مهن قىلغــان ئىشــلىرىمدىن ســوراققا تارتىلمــايمهن   ــــ 
سـهن مېنىـڭ بهنـدەم ۋە    . ئىنسانالر قىلمىشلىرىدىن سوراققا تارتىلىدۇ

. سهن مېنىڭ مهريهمگه تاشلىغان كهلىمهم ۋە روھىمسـهن . ئهلچىمسهن
دېۋىـدىم،  “ !ۋۇجۇدقا كهل”: ئاندىن ساڭا. تىن ياراتتىمتۇپراقمهن سېنى 

ئهگهر سـهن بـۇ سـوئالىڭدىن يانمىسـاڭ،     . سهن دەرھال ۋۇجۇدقـا كهلـدىڭ  
ــبهر    ــى پهيغهمــ ــهندىن ئىلگىرىكــ ــۇددى ســ ــېنى خــ ــۋەتته، مهن ســ ئهلــ

مهن قىلغـــــان . قېرىندىشـــــىڭنى قىلغانـــــدەك قىلىـــــپ قـــــويىمهن
ــانالر . ئىشــــــلىرىمدىن ســــــوراققا تارتىلمــــــايمهن لــــــېكىن ئىنســــ

شۇنىڭ  .ىـ دەپ ۋەھيى نازىل قىلد ىرىدىن سوراققا تارتىلىدۇ،قىلمىشل
  :بىلهن، ئىسا ئهلهيهىسساالم ئۆزىگه ئهگهشكهنلهرنى توپالپ

 شۇڭا ئۇنى بىلىمىز دەپ ئاۋارە بولماڭالر،. نىڭ سىرىدۇرهللاتهقدىر اــ 
  . ①ـ دېدى

  ) 10606: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهبـۇ يهھيـا قهتتـات         ): 11845(ھهيسهمى  ①

ئىبنـى مهئىـن بىـر    . ىـڭ قارىشـىدا زەئىپتـۇر   ئۇنىـڭ ھهدىسـى كۆپچىلىـك ئۆلىماالرن   . ئىسىملىك بىرى بـار 
. رىۋايهتته ئۇنىڭ ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى، قالغان رىۋايهتته ئىشهنچسىز ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سـۈرگهن 
. ئۇ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە يهنه مۇسئهب ئىبنى سۇۋار ئىسىملىك بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ كىملىكى ماڭا نـامهلۇم 

 .ڭ راۋىيلىرىدۇر، دېگهنقالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنى



  بۆلۈمى تهبىرىچۈش 

 284

َما َشاَء اللَُّه، : ال َتقُولُوا: صلى اهللا عليه وسلمَرُسول اللَِّه  ت قالقَالَ َعْن َعاِئَشةَـ   7675
  .َما َشاَء اللَُّه َوْحَدُه: َوَشاَء ُمَحمٌَّد، قُولُوا

ــدۇكى،       7675 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ـ    ن نهرســه بولىــدۇ،خالىغــان ۋە مــۇھهممهد خالىغــاهللا ا: ھهرگىزمــۇ«
   ①»!دەڭالرـ بولىدۇ،  ىالخالىغان نهرسهللا اپهقهت  :يدېمه

  )4665: مهۋسىلى(

ال ينفع حذر مـن قـدر   “:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة قالتـ   7676
  .“ـ ما مل يƕل القدر وإن الدعاء ليلقى البالء فيعتلجان إىل يوم القيامة: والدعاء ينفع ـ أحسبه قال

ــدۇكى،       7676 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ـ ئائىشـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تهقــدىرگه قارشــى دۇئــا . تهقــدىردىن قــېچىش مهنــپهئهت قىلمايــدۇ«
ــدۇ    ــپهئهت قىلىـ ــش مهنـ ــۇ  (قىلىـ ــىچه، ئـ ــىمدە قېلىشـ ــدىر : ئېسـ تهقـ

ــ   لىش مهنـپهئهت قىلىـدۇ،  ئهمهلىيهتكه ئايلىنىشتىن ئىلگىرى دۇئا قى
. ـ قازا بىـلهن ئۈچرىشـىپ تۇرىـدۇ    ـ شۈبهىسىزكى، دۇئا باال شهك). دېگهن

ئۇ ئىككىسى قىيـامهت كـۈنىگىچه بىـر ـ بىـرى بىـلهن تـاالش ـ تـارتىش          
  . ②»قىلىشىدۇ

 ) 2165: بهززار(

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 11901(ھهيسهمى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە زەكهرىيـا ئىبنـى مهنـزۇر     ): 11905(ھهيسهمى  ②

رى ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى      ئهھمهد ئىبنى سالىه مىسـ . ئىسىملىك بىرى بار
سۈرگهن، لېكىن كۆپچىلىـك ئۆلىمـاالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان، ـ           

 .دېگهن
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ملىشىش، قول ئېلىشىش، قولنى سۆيۈش ۋە كىرگهنلهرگه ساال
  قائىدىلهر بۆلۈمى ـ ئهدەب ئورنىدىن تۇرۇش قاتارلىق

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا اْنَتَهى أََحُدكُْم  7677
ْت الْأُولَى بِأََحقَّ إِلَى َمْجِلسٍ فَلُْيَسلِّْم فَإِنْ َبَدا لَُه أَنْ َيْجِلَس فَلَْيْجِلْس ثُمَّ إِذَا قَاَم فَلُْيَسلِّْم فَلَْيَس

  .ِمْن الْآِخَرِة
ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ 7677

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ
ئولتۇرۇشــــنى  .ېــــرىڭالرســــاالم ب رەر ســــورۇنغا كىرســــهڭالر،بىــــ«
يهنه اقچى بولغانـدا،  ئورنىڭالردىن تـۇرۇپ قايتمـ   .ۇڭالرئولتۇر ڭالر،خالىسا

سـاۋاب  (بېـرىلگهن سـاالم    قانداچۈنكى قايت .ىڭالرقايتا ساالم بېرىپ قايت
   .①»كهلگهندە بېرىلگهن ساالمدىن قېلىشمايدۇ) جهھهتتىن

  )2706 :تىرمىزى(

ومن سلم على قوم حني يقوم عنهم كان شـريكهم فيمـا   : ـ زاد رزين 7677
  .خاضوا فيه من خري بعده

سـورۇندىن سـاالم   كىمكـى  «: نداق رىۋايهت قىلغـان رەزىن مۇ ـ 7678
سورۇندا قالغانالر قىلىشـقان  ) ئۇ كهتكهندىن كېيىنمۇ(بېرىپ ئايرىلسا، 

   .»ياخشى سۆزلهرنىڭ ساۋابىدىن نېسىۋىسىنى ئالىدۇ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن ):2177(ئهلبانى  ①
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َعثَُه بِلََبنٍ َوِلَبإٍ َوَضـَغابِيَس  ـ عن كَلََدةَ ْبَن َحْنَبلٍ أَْخَبَرُه أَنَّ َصفَْوانَ ْبَن أَُميَّةَ َب 7679
ـ  َدَخلُْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْعلَى الَْواِدي قَالَ فَ

ْيِه َوَسلََّم اْرجِْع فَقُلْ السَّـلَاُم َعلَـْيكُْم   َعلَْيِه َولَْم أَُسلِّْم َولَْم أَْسَتأِْذنْ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
   .أَأَْدُخلُ َوذَِلَك َبْعَد َما أَْسلََم َصفَْوانُ

ــ 7679 ــبهل   ـ ــى ھهن ــدۇ كهلهدە ئىبن ــداق دەي ــ :مۇن ــى هس فۋان ئىبن
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه سـۈت، ئوغـۇز    پهيغهمبهر دىننهئۇمهييه م

جىلغىنىــڭ مــبهر ئهلهيهىسســاالم  پهيغه .تــىســۈتى ۋە تهرخهمهك ئهۋەت
ئىجـازەتمۇ   مهن يېتىپ بېرىپ، سـاالم قىلمـاي،  . ئۈستۈن تهرىپىدە ئىدى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ماڭاكىرگهن ئىدىم،  يېنىغا سورىمايال
دەپ، “ ئهسساالمۇ ئهلهيكـۇم، كىرسـهم بوالمـدۇ؟   ”: ــ قايتىپ چىقىپ

لغاندىن كېيىنكى چاغ فۋان مۇسۇلمان بوهس ،بۇ. دېدى ـ! قايتا كىرگىن
   .①ئىدى

  )2710 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ إِذَا لَِقَي أََحُدكُْم أََخاُه فَلُْيَسلِّْم َعلَْيِه فَإِنْ َحالَْت َبْيَنُهَما  7680
   .َشَجَرةٌ أَْو جَِداٌر أَْو َحَجٌر ثُمَّ لَِقَيُه فَلُْيَسلِّْم َعلَْيِه أَْيًضا

ــ 7680 ــۇ ھــ ـ ــداق دېگهنلىكــى  ۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئهب نىــڭ مۇن
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ــا ســاالم ســا، بىــرىڭالر قېرىندىشــىغا ئۇچرى: رى ئۇنىڭغ

يــاكى تــاش  ۋەئۇالرنىــڭ ئوتتــۇرىنى بىــرەر دەرەخ يــاكى تــام      .قىلســۇن
ــدىن  الم اســ هنهئۇنىڭغــا ي ن بولســا،اققايتــا ئۇچراشــ ،كېــيىنئايرىۋەتكهن

   .②قىلسۇن
  )5200 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا ُبَنـيَّ   7681
   .إِذَا َدَخلَْت َعلَى أَْهِلَك فََسلِّْم َيكُْن َبَركَةً َعلَْيَك َوَعلَى أَْهلِ َبْيِتَك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2180(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4332(ئهلبانى  ②
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ــ 7681 ــۋايه   ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ت ئهنهس ئىبنـ
  :ئۇنىڭغاسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

ئـائىلهڭگه كىرگىنىڭـدە سـاالم قىلغىـن، سـالىمىڭ      ! ئى ئوغلـۇم «
   .①دېگهن» ساڭا ۋە ئائىلهڭگه بهرىكهت بولىدۇ

  )2698 :تىرمىزى(

َعلَْيِه َوَسلََّم السَّـلَاُم   ـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 7682
  .قَْبلَ الْكَلَامِ

ــ 7682 ــدۇكى،     ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ
ســۆزنىڭ بېشــى «: ئۇنىڭغــا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر
   ②.دېگهن» ساالمدۇر

  )2699 :تىرمىزى(

ُه َمرَّ َعلَى ِصْبَياٍن فََسلََّم َعلَْيهِْم َوقَـالَ  ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَن7683َّ
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيفَْعلُُه

ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كىچىك بالىالرنىـڭ   ـ 7683
ــدى ۋە      ــاالم قىل ــا س ــپ، ئۇالرغ ــۈپ كېتىۋېتى ــدىن ئۆت ــبهر: يېنى  پهيغهم

   .دېدىـ ۋەسهللهم شۇنداق قىالتتى،  سهلاللالھۇ ئهلهيهى
  )6247 :بۇخارى(

  .ـ عن أَْسَماء اْبَنة َيزِيَد َمرَّ َعلَْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي نِْسَوٍة فََسلََّم َعلَْيَنا 7684
ــ 7684 مۇنــداق رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  يهزىــدنىڭ قىــزى ئهســما ـ

ــ: رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  ،ز ئايـــالالر بىـــلهن بىلـــله ئولتـــۇرغىنىمىزدابىـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۆتــۈپ كېتىۋېتىــپ بىــزگه   پهيغهمــبهر

   .③ساالم قىلدى
  )5204 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 509(بانى ئهل ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2170(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4336(ئهلبانى  ③
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ـ عن الطُّفَْيل ْبن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ أَْخَبَرُه أَنَُّه كَانَ َيأِْتي َعْبَد اللَِّه ْبـَن ُعَمـَر    7685
إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غََدْوَنا إِلَى السُّوقِ لَْم َيُمرَّ َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َعلَى َسقَاȓٍ َولَا فََيْغُدو َمَعُه 

ْوًما َصاِحبِ بِيَعٍة َولَا ِمْسِكنيٍ َولَا أََحٍد إِلَّا َسلََّم َعلَْيِه قَالَ الطُّفَْيلُ فَجِئُْت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َي
َعنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلُْت لَُه َوَما َتْصَنُع ِفي السُّوقِ َوأَْنَت لَا َتِقُف َعلَى الَْبيِّعِ َولَا َتْسـأَلُ  فَاْسَتْتَب

َعْن السِّلَعِ َولَا َتُسوُم بَِها َولَا َتْجِلُس ِفي َمَجاِلسِ السُّوقِ قَالَ َوأَقُولُ اْجِلـْس بَِنـا َهاُهَنـا    
َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َيا أََبا َبطْنٍ َوكَانَ الطُّفَْيلُ ذَا َبطْنٍ إِنََّما َنْغُدو ِمـْن   َنَتَحدَّثُ قَالَ فَقَالَ ِلي

  .أَْجلِ السَّلَامِ ُنَسلُِّم َعلَى َمْن لَِقَيَنا
دىن ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئوغلى تۇفهيل ـ 7685

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــۆمهر   :مۇنـــداق رىـ ــدۇلالھ ئىبنـــى ئـ ــۇ ئابـ رەزىيهلالھـ
ــ  ــاتتۇق   اراتتىم،ئهنهۇمانىــڭ قېشــىغا ب ــا چىق ــله بازارغ ــز بىل  .ئىككىمى

چۈششــهك نهرســىلهرنى   ـــ ئۇششــاق ئىبنــى ئــۆمهر بــازاردىكى مهيلــى   
، ئىشـقىلىپ  بولسـۇن  دىـۋانه ـ سـائىل   ساتىدىغان كىشـى بولسـۇن يـاكى    

بىـر   .ئۇنىڭغا ساالم قىالتتـى  ،بىر كىشىنىڭ قېشىدىن ئۆتسىال القانداق
  :مهن .، ئۇنىڭ قېشىغا بارسام، يهنه بىلله بازارغا بېرىشنى ئېيتتىكۈنى

، يا مال باھاسىنى سورىمىساڭ ،مىساڭقىلسېتىق  ـ سودايا سهن ــ 
ــا  ــا تاالشمىســاڭ ي ــازارد كىباھ ــل   ب ــا داخى ــۈزۈپ ئولتۇرغانالرغ ــورۇن ت ا س

بىكـاردىن بىكارغـا بازارغـا    ؟ بازارغـا چىقىـپ نـېمه قىلىسـهن     بولمىساڭ،
  :ئۇ گهنىدىم،دېـ ئولتۇرۇپ پاراڭالشمايلىمۇ؟  ئۆيدىال ،رمهيبېرىپ يۈ

سـاالم  ئالـدىمىزغا ئۇچرىغـان ئـادەمگه    بىز بازارغـا   !ساقرقو رئى پوــ 
   .دېدىـ قىلىش ئۈچۈن بارىمىز، 

  )1793 :مالىك(

ـ عن عبداهللا بن عمر عن النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم قال من سلم علـى   7686
ني يف يوم Ƥاعة أو فرادى Ż مات من يومه ذلك وجبت له اƨنة عشرين رجال من اƫسلم

  .ويف ليلة مثل ذلك
ــ 7686 ــدۇلالھ ئىبنــى ئــ  ـ ــۋايهت  ۆئاب مهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 
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 كىشـىلىك جامـائهتكه   20) ئهڭ ئـاز بولغانـدا  (كىمكى بىـر كۈنـدە   «
كىشىگه ساالم قىلىـپ شـۇ كـۈنى ۋاپـات بولسـا،       20 ئايرىم ـ ئايرىم ياكى 

شـۇنچىلىك كىشـىگه كېچىـدە سـاالم     بولىـدۇ،   بئۇنىڭغا جهنـنهت ۋاجىـ  
   .①»قىلسىمۇ شۇنداق بولىدۇ

  )»ئهلكهبىر«(

ـ عن َعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ رضي اهللا عنه قال أبو َداُود َرفََعُه الَْحَسُن بن َعِليٍّ  7687
  .ُيْجزُِئ عن الَْجَماَعِة إذا َمرُّوا أَنْ ُيَسلَِّم أََحُدُهْم َوُيْجزُِئ عن الُْجلُوسِ أَنْ َيُردَّ أََحُدُهْم قال

  .َوَتقَْرأُ السَّلَاَم على من َعَرفَْت َوَمْن مل َتْعرِْف مر يف خصال اإلميان: وحديث
ھهســهن ئىبنــى ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت       ـــ 7687

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرىنىدۇكى، قىل
يـول بويىـدا   (ىر توپ كىشىدىن پهقهت بىرىال ب) يولدا كېتىۋاتقان(«

ــا ــى    ) ئولتۇرغانالرغ ــرال كىش ــانالردىنمۇ پهقهت بى ــا، ئولتۇرغ ــاالم قىلس س
   .②»ئۇالرغا ساالم قايتۇرسا، ھهممهيلهنگه كۇپايه قىلىدۇ

  )5210 :ئهبۇ داۋۇد(

ــلهتلىرى « ــڭ خىس ــارى  » ئىماننى ــام بۇخ ــدا ئىم ــان ـ    «: بابى تونىغ
ئىماننىــڭ خىســلهتلىرى (تونىمىغــان ھهمــمه كىشــىگه ســاالم بېــرىش  

  . دېگهن ھهدىسنى رىۋايهت قىلغان» )قاتارىدىندۇر
  

أَْولَى النَّـاسِ  ـ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ  7688
  .بِاللَِّه َمْن َبَدأَُهْم بِالسَّلَامِ

ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ـــ 7688
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مۇســلىمه ئىبنــى ئهلــى  : )12734(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .، ـ دېگهنسهھىه): 4342(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى ...ۇش قاتارلىققول ئېلىشىش، قولنى سۆيۈش ۋە كىرگهنلهرگه ئورنىدىن تۇر ساالملىشىش،

 290

تائاالنىـــڭ رەھمىـــتىگه ئهڭ يـــېقىن بـــولغىنى هللا كىشـــىلهردىن ا«
   .①»شىلهرگه بۇرۇن ساالم قىلغىنىدۇرىك

  )5197 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن أَيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَسلُِّم الرَّاِكُب  7689
  .َعلَى الَْماِشي َوالَْماِشي َعلَى الْقَاِعِد َوالْقَِليلُ َعلَى الْكَِثريِ

ــۋايهت ق   7689 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــدۇكى، ــ ىلىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ئۇالغلىق كېتىۋاتقان كىشى پىيادە كىشىگه، پىيـادە مېڭىۋاتقـان   «
  . »كىشى ئولتۇرغان كىشىگه، ئاز سانلىق كۆپ سانلىققا ساالم بېرىدۇ

  )6232 :بۇخارى(

   .ُيَسلُِّم الصَِّغُري َعلَى الْكَبِريِ: َـ ويف رواية 7690
» غـا سـاالم قىلىـدۇ   الرچوڭلهر كىچىكـ «: يهنه بىـر رىـۋايهتته   ـ 7690

   .②دەپ كهلگهن
  )2703: تىرمىزى(

ـ َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ ُيَسـلُِّم     7691
  .الْقَِليلُ َعلَى الْكَِثريِالْفَارُِس َعلَى الَْماِشي َوالَْماِشي َعلَى الْقَاِئمِ َو

ــ 7691 ــۋايهت     ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــد رەزىيهلالھـ ــى ئۇبهيـ فهزاله ئىبنـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

كىشـى تۇرغـان   كېتىۋاتقان ئاتلىق كىشى پىيادە كىشىگه، پىيادە «
   .③»كىشىگه، ئاز سانلىق كۆپ سانلىققا ساالم قىلىدۇ

  )2705 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4328(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2174(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2175(ئهلبانى  ③
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ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َخلَـَق   7692
اللَُّه آَدَم َوطُولُُه ِستُّونَ ِذَراًعا ثُمَّ قَالَ اذَْهْب فََسلِّْم َعلَى أُولَِئَك ِمْن الَْملَاِئكَِة فَاْسـَتِمْع َمـا   

 فََزاُدوُه َحيُّوَنَك َتِحيَُّتَك َوَتِحيَّةُ ذُرِّيَِّتَك فَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيكُْم فَقَالُوا السَّلَاُم َعلَْيَك َوَرْحَمةُ اللَِّهُي
  .َوَرْحَمةُ اللَِّه فَكُلُّ َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َعلَى ُصوَرِة آَدَم فَلَْم َيَزلْ الَْخلُْق َيْنقُُص َحتَّى الْآنَ

دۇكى، نىـ رىـۋايهت قىلى دىن ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7692
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

گهز ئۇزۇنلۇقتــا  60بــويىنى ڭ تائــاال ئــادەم ئهلهيهىسســاالمنى  هللا ا«
بېرىپ ئاشـۇ پهرىشـتىلهرگه سـاالم بهرگىـن ۋە     ”: ئاندىن ئۇنىڭغا. ياراتتى

سهن  ،بۇ. ڭغا نېمه دەپ جاۋاب بېرىشىگه قۇالق سالغىنمىىئۇالرنىڭ سال
ئـــادەم  .دېـــدى“ ۋە ســـېنىڭ ئهۋالدلىرىـــڭ قوللىنىـــدىغان ســـاالمدۇر   

ــتىلهرگه  ــاالم پهرىشـ ــۇم ” :ئهلهيهىسسـ ــهالمۇ ئهلهيكـ ــاالم د“ ئهسسـ ەپ سـ
ئهسسـهالمۇ ئهلهيـكه ۋە   ”: پهرىشتىلهر ئادەم ئهلهيهىسسـاالمغا  بهرگهنىدى،

ــۇلالھى ــۇقى“ رەھمهتـ ــايتۇردى   دەپ ئوشـ ــاۋاب قـ ــلهن جـ ــنهتكه  .بىـ جهنـ
ــى    ــىلهرنىڭ ھهممىســــ ــدىغان كىشــــ ــنهتكه(كىرىــــ ــادەم  )جهنــــ ئــــ

ئـادەم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   . ئهلهيهىسساالمنىڭ شهكلىدە بولۇپ كىرىدۇ
 ــ  چىـراي ۋە قهددى  ــ  ۋاقتىدىن تارتىپ تا ھازىرغا قهدەر ئـادەملهر ھۆسـن  

   .»كېلىۋاتىدۇ چېكىنىپقامهت جهھهتتىن 
  )3326 :بۇخارى(

ـ عن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ أنه َدَخلَ َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ فَقَالَ السَّـلَاُم   7693
ـ   ْد َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه ثُمَّ َزاَد َشْيئًا َمَع ذَِلَك أَْيًضا قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوُهَو َيْوَمِئـٍذ قَ

َهذَا قَالُوا َهذَا الَْيَمانِي الَِّذي َيْغَشاَك فََعرَّفُوُه إِيَّاُه قَالَ فَقَالَ اْبُن َعبَّـاسٍ إِنَّ   ذََهَب َبَصُرُه َمْن
  .السَّلَاَم اْنَتَهى إِلَى الَْبَركَِة

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت  ـــ 7693
  :پقىلىنىدۇكى، يهمهنلىك بىر كىشى ئۇنىڭ قېشىغا كىرى



  بۆلۈمى ...ۇش قاتارلىققول ئېلىشىش، قولنى سۆيۈش ۋە كىرگهنلهرگه ئورنىدىن تۇر ساالملىشىش،

 292

 دەپ يهنه بىـر  ، ـ المۇ ئهلهيكۇم ۋە رەھمهتۇلالھى ۋە بهرەكاتۇھۇائهسســ 
بـۇ چـاغالردا ئىبنـى    ( ئىبنـى ئاببـاس   .دىنهرسىلهرنى قېتىپ ساالم قىل

  :ئهتراپىدىكىلهردىن) ئابباسنىڭ كۆزى ئهما بولۇپ قالغان ئىدى
  :دەپ سورىدى، ئهتراپىدىكىلهر ؟ ـبۇ كىم بولىدۇـ 
دەرس ئېلىشقا كېلىدىغان يهمهنلىك كىشى،  نسهندىبۇ ھېلىقى ــ 

  :ئىبنى ئابباس ئۇنىڭغا ىدى،دەپ ئۇنى تونۇشتۇرغانـ 
ئــارتۇق ئۇنىڭــدىن ( هيــدۇبهرەكــاتۇھۇ بىــلهن تۈگۋە ســاالم دېــگهن ــــ 

   .دېدى ، ـ)قىلىۋالما
  )1789 :مالىك(

ِه ْبنِ ُعَمَر فَقَالَ السَّـلَاُم  ـ َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ َرُجلًا َسلََّم َعلَى َعْبِد اللَّ 7694
أَلْفًا ثُمَّ َعلَْيَك َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه َوالَْغاِدَياُت َوالرَّاِئَحاُت فَقَالَ لَُه َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َوَعلَْيَك 

  .كَأَنَُّه كَرَِه ذَِلَك
بىـر   :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   يهھيا ئىبنـى سـهئىدتىن    ـ 7694

  :كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا
ـــ  ــۇلالھى ۋە بهرەكــاتۇھۇ ۋەلغادىيــات   ـ ــكه ۋە رەھمهت ئهسســهالمۇ ئهلهي

دەپ ساالم  ، ـ )ئهتىگهنلىك ۋە كهچلىك بهرىكهت ۋە رەھمهتلهر(ۋەررائىهات 
  :قىلغان ئىدى، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئۇنىڭغا

 ئىبنــى ئــۆمهر ئــۇ .دېــدىـ ى بولســۇن،   ســاڭىمۇ شــۇنىڭدىن مىڭــــــ 
ــۇلىنى   ــاالم قىلىـــش ئۇسـ ــارتۇق  (ئادەمنىـــڭ سـ ــاالمدىن ئـ ــهرئىي سـ شـ

   .قىالتتىيامان كۆرگهندەك ) قىلىۋالغانلىقى ئۈچۈن
  )1789 :مالىك(

عن ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ قال جاء َرُجلٌ إىل النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقال  ـ 7695
َعلَْيكُْم فََردَّ عليه السَّلَاَم ثُمَّ َجلََس فقال النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْشٌر ثُمَّ جاء آَخُر السَّلَاُم 

فقال السَّلَاُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه فََردَّ عليه فََجلََس فقال ِعْشُرونَ ثُمَّ جاء آَخُر فقال السَّلَاُم 
  .ِه َوَبَركَاُتُه فََردَّ عليه فََجلََس فقال ثَلَاثُونََعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَّ
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ــ 7695 ــداق ين رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  هئىمــران ئىبنــى ھۇســ  ـ مۇن
ــدۇ ــۋايهت قىلىنىـ ــى  :رىـ ــر كىشـ ــبهربىـ ــى   پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  :ۋەسهللهمگه
ـــ  ــۇم ــ ــهالمۇ ئهلهيكـ ــدى  ، ـ   ئهسسـ ــاالم قىلىۋىـ ــبهر  ،دەپ سـ پهيغهمـ

 .ئولتـۇردى ئـۇ كىشـى كېلىـپ    . ا سـاالم قـايتۇردى  ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :ئاندىن يهنه بىر كىشى كېلىپ. دېدى ــ ئون ساۋاب، ـ
ـــ  ـــ ــۇلالھ،     ائهسس ــۇم ۋە رەھمهت ــدى ـ المۇ ئهلهيك ــاالم قىلىۋى  ،دەپ س

ــبهر ئهلهيهىسســاالم   ــۇئۇنىڭغپهيغهم ــايتۇردى  ىم ــاالم ق ــۇ كىشــىمۇ  . س ئ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېلىپ ئولتۇرغانىدى،

  :ئاندىن يهنه بىر كىشى كېلىپ. دېدى ، ـساۋاب 20ــ 
دەپ سـاالم  ـ   المۇ ئهلهيكـۇم ۋە رەھمهتـۇلالھى ۋە بهرەكـاتۇھۇ،   ائهسسـ ــ 

ئــۇ . پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئۇنىڭغىمــۇ ســاالم قــايتۇردى ،قىلىۋىــدى
  :المكىشىمۇ كېلىپ ئولتۇرغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا

   .①دېدى ساۋاب، ـ 30ــ 
  )5195 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْعَناُه َزاَد ثُمَّ أََتى آَخُر  7696
  .ُعونَ قَالَ َهكَذَا َتكُونُ الْفََضاِئلُفَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه َوَمْغِفَرُتُه فَقَالَ أَْرَب

غــا مۇئــاز ئىبنــى ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن يۇقىرىقى    ـــ 7696
ئوخشاش بىـر ھهدىـس رىـۋايهت قىلىنغـان بولـۇپ، ئۇنىڭـدا يهنه مۇنـداق        

  : ئاندىن يهنه بىر كىشى كېلىپ :كهلگهن
هسســـــهالمۇ ئهلهيكـــــۇم ۋە رەھمهتـــــۇلالھى ۋە بهرەكـــــاتۇھۇ ۋە ـــــــ ئ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەپ ساالم قىلىۋىدى، ـ فىرەتۇھۇ، مهغ
  :مۇئاز ئىبنى ئهنهس .ساۋاب، ـ دېدى 40ــ 
   .②دېدىـ پهزىلهتلهر مۇشۇنداق بولىدۇ، ــ 

  )5196 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4327(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 1112(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى ...ۇش قاتارلىققول ئېلىشىش، قولنى سۆيۈش ۋە كىرگهنلهرگه ئورنىدىن تۇر ساالملىشىش،

 294

بِي ـ َعْن غَاِلبٍ قَالَ إِنَّا لَُجلُوٌس بَِبابِ الَْحَسنِ إِذْ َجاَء َرُجلٌ فَقَالَ َحدَّثَنِي أَ 7697
اَم قَالَ َعْن َجدِّي قَالَ َبَعثَنِي أَبِي إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ائِْتِه فَأَقْرِئُْه السَّلَ

  .فَأََتْيُتُه فَقُلُْت إِنَّ أَبِي ُيقْرِئَُك السَّلَاَم فَقَالَ َعلَْيَك السَّلَاُم َوَعلَى أَبِيَك السَّلَاُم
بىـــز ھهســـهن : تىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇغـــالىب – 7697

بهسرىنىڭ دەرۋازىسى ئالدىدا ئولتۇراتتۇق، بىـر كىشـى كېلىـپ مۇنـداق     
 :ىـدى زلهپ بهرگهنۆمۇنـداق دېگهنلىكىنـى سـ    بوۋامنىڭ ماڭا مدادا: دېدى
ــى دادا ــبهرم مېن ــهللهمگه ئهۋەت   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــى ۋەس : ت

ــۇلۇلالھقا ” ــدىنرەسـ ــاالم  مهنـ ــتقىنسـ ــدى “!ئېيـ ــبهر مهن  .دېـ پهيغهمـ
  :ھۇزۇرىغا بېرىپ ئهلهيهىسساالمنىڭ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم، ـ  ساالم ئېيتتى، اڭاام ســ داد
)! ساڭا ۋە داداڭغىمۇ ساالم بولسۇن(ــ ئهلهيكهسساالم ۋە ئهال ئهبىيكه 

   .①ـ دېدى
  )5231 :ئهبۇ داۋۇد(

ابِرِ ْبنِ ُسلَْيمٍ قَالَ َرأَْيُت َرُجلًا َيْصُدُر النَّاُس َعْن َرأْيِِه لَـا  ـ َعْن أَبِي ُجَريٍّ َج 7698
ـ  ُت َيقُولُ َشْيئًا إِلَّا َصَدُروا َعْنُه قُلُْت َمْن َهذَا قَالُوا َهذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلْ

نِ قَالَ لَا َتقُلْ َعلَْيَك السَّلَاُم فَإِنَّ َعلَْيَك السَّلَاُم َتِحيَّةُ الَْميِِّت َعلَْيَك السَّلَاُم َيا َرُسولَ اللَِّه َمرََّتْي
قُلْ السَّلَاُم َعلَْيَك قَالَ قُلُْت أَْنَت َرُسولُ اللَِّه قَالَ أََنا َرُسولُ اللَِّه الَِّذي إِذَا أََصـاَبَك ُضـرٌّ   

اُم َسَنٍة فََدَعْوَتُه أَْنَبَتَها لََك َوإِذَا كُْنَت بِأَْرضٍ قَفْـَراَء أَْو  فََدَعْوَتُه كََشفَُه َعْنَك َوإِنْ أََصاَبَك َع
فََمـا  فَلَاٍة فََضلَّْت َراِحلَُتَك فََدَعْوَتُه َردََّها َعلَْيَك قَالَ قُلُْت اْعَهْد إِلَيَّ قَالَ لَا َتُسبَّنَّ أََحًدا قَالَ 

َبِعًريا َولَا َشاةً قَالَ َولَا َتْحِقَرنَّ َشْيئًا ِمْن الَْمْعُروِف َوأَنْ ُتكَلَِّم َسَبْبُت َبْعَدُه ُحرا َولَا َعْبًدا َولَا 
أََخاَك َوأَْنَت ُمْنَبِسطٌ إِلَْيِه َوْجُهَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن الَْمْعُروِف َواْرفَْع إَِزاَرَك إِلَى نِْصِف السَّـاقِ  

َوإِْسَبالَ الْإَِزارِ فَإِنََّها ِمْن الَْمِخيلَِة َوإِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الَْمِخيلَـةَ  فَإِنْ أََبْيَت فَإِلَى الْكَْعَبْينِ َوإِيَّاَك 
  .ْيِهَوإِنْ اْمُرٌؤ َشَتَمَك َوَعيََّرَك بَِما َيْعلَُم ِفيَك فَلَا ُتَعيِّْرُه بَِما َتْعلَُم ِفيِه فَإِنََّما َوَبالُ ذَِلَك َعلَ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4358(ئهلبانى  ①
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نىــڭ ۇلهيم رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇي جــابىر ئىبنــى ســەئهبــۇ جــۇر ـــ 7698
 مهدىـنىگه بارغانىـدىم، ئـۇ يهردە   : مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   

كىشىنى كۆردۈمكى، ھهممه ئادەم ئۇنىڭ رەيى بويىچه ئىـش  شۇنداق بىر 
  :شۇنى قىالتتى، مهن ،قىالتتى، نېمه دېسه

  :دەپ سورىسام، كىشىلهرـ بۇ كىم؟ ــ 
بـۇنى ئـاڭالپ، پهيغهمـبهر    . دېيىشـتى  نىـڭ رەسـۇلى بولىـدۇ، ـ    هللاــ ئۇ ا

  :ئهلهيهىسساالمغا
پهيغهمـبهر  . ، ـ دەپ سـاالم قىلـدىم   ئهلهيكهسسـاالم ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 

   :ئهلهيهىسساالم
. بــۇ ئۆلۈكلهرنىــڭ ســالىمىدېمىگىــن، چــۈنكى “ ئهلهيكهسســاالم”ــــ 
  :مهن. دېدى ـ! دېگىن“ ئهسساالمۇ ئهلهيكه” شۇڭا

ـ دەپ سـورىغانىدىم، پهيغهمـبهر     ؟سـهن نىـڭ رەسـۇلى بوالم  هللاــ سهن 
  :ئهلهيهىسساالم

كېســهل ســاڭا هللا ئــۇ ا، بــولىمهنكى نىــڭ رەســۇلىهللان اــــ شــۇنداق، مه
ــاڭ، ســــېنى تهگكهنــــدە ــا قىلســ  .خــــاالس قىلىــــدۇكېســــهلدىن  دۇئــ

سـتۈرۈپ  ۆتىڭنـى ئ ىزىرائ ،دۇئـا قىلسـاڭ  قۇرغاقچىلىققا دۇچـار بولغانـدا،   
 ،دۇئــا قىلســاڭتتــۈرۈپ قويغانــدا يۈگهڭنى ۆنالردا تــابايــاۋ چــۆل ـ   .بېرىــدۇ

شـۇنداق قۇدرەتلىـك   مانـا مۇ  مهن .تۆگهڭنى ئالـدىڭغا كهلتـۈرۈپ بېرىـدۇ   
  :مهن. دېدى ، ـنىڭ رەسۇلىمهنهللا

پهيغهمــبهر . ـــ دېــدىم! ماڭــا نهســىههت قىلغىــن! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
   :ئهلهيهىسساالم

مهيلــى ھــۆر مهن شــۇندىن كېــيىن (كىمنــى تىللىمىغىــن ھېچــــ 
، كىچىككىـنه  )ھهتتا تۆگه يـاكى قوينىمـۇ تىلـالپ باقمىـدىم    ياكى قۇل، 

قېرىندىشــىڭ بىــلهن ئوچــۇق چىــراي  .ياخشــىلىقنىمۇ تــۆۋەن چاغلىمــا
ئىشــتىنىڭنىڭ  .سۆزلهشــكىن، بۇمــۇ ياخشــى ئىشــتىن ھېســابلىنىدۇ  

ئۇزۇنلىقى پاچىقىڭنىـڭ يېـرىمىغىچه بولسـۇن، بـۇنى قىسـقا كۆرسـهڭ،       
ــۇ ئوشــۇقىڭغىچه بولســۇن،   ــۇزۇن   يهرگهھهرگىزم ــالغۇدەك ئ ســۆرىلىپ ق

تهكهببۇرلـۇقنى ياخشـى   هللا ، ابولـۇپ  چـۈنكى بـۇ تهكهببۇرلـۇق    .بولمىسۇن
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ئهيىبىڭنى تىلغا ئېلىپ تىللىسىمۇ، سـهن ئۇنىـڭ   ئادەم  بىر .كۆرمهيدۇ
ــن  ــا ئېلىـــپ تىللىمىغىـ ــى تىلغـ ــل       .ئهيىبىنـ ــۈنكى ئۇنىـــڭ تىـ ـ چـ

   .①دېدى ، ـزىگه بولىدۇۆھاقارىتىنىڭ ۋابالى ئ
  )4084 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَُّه َسِمَع ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َوَسلََّم َعلَْيِه َرُجلٌ فََردَّ َعلَْيِه  7699
ُت السَّلَاَم ثُمَّ َسأَلَ ُعَمُر الرَُّجلَ كَْيَف أَْنَت فَقَالَ أَْحَمُد إِلَْيَك اللََّه فَقَالَ ُعَمُر ذَِلَك الَِّذي أََرْد

  .ِمْنَك
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7699
ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا سـاالم     بىر كىشى  :قىلىنىدۇ

  :غاندىن كېيىنقىلغان ئىدى، ئۆمهر ئۇنىڭغا ساالم قايتۇر
  :ىشىئۇ ك .دەپ سورىدىـ قانداق ئهھۋالىڭ؟ ــ 
  :دېۋىدى، ئۆمهرـ  ،قا شۈكرىهللاــ 
   .دېدىـ ، ىدىمسېنىڭ مۇشۇنداق دېيىشىڭنى ئاڭالي دېگهنــ 

  )1792 :مالىك(

ـ َعْن ِعكْرَِمةَ ْبنِ أَبِي َجْهلٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم  7700
   .جِئُْتُه َمْرَحًبا بِالرَّاِكبِ الُْمَهاجِرِ

نىـڭ مۇنـداق   زىيهلالھـۇ ئهنهۇ جهھـل رە  ۇئىكرىمه ئىبنى ئهب ـ 7700
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهرمهن  :دېگهنلىكــى رى ــى   پهيغهم ســهلاللالھۇ ئهلهيه

  :اندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مېنىۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغا بارغ
   .②دىدەپ قارشى ئال ـ! ھىجرەت قىلغۇچىغا مهرھابا ،مىنىپ غئۇالــ 

  )2735 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3442(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 518(ئهلبانى  ②
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بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه كَانَ إِذَا َتكَلََّم بِكَِلَمٍة أََعاَدَها ـ َعْن أََنسٍ َعْن النَّ 7701
  .ثَلَاثًا َحتَّى ُتفَْهَم َعْنُه َوإِذَا أََتى َعلَى قَْومٍ فََسلََّم َعلَْيهِْم َسلََّم َعلَْيهِْم ثَلَاثًا

ــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 7701 ــۋايهت قىلىنىــد ـ  :ۇدىن مۇنــداق رى
پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم بىــــرەر ســــۆز قىلســــا،  

ــى     ــتىم تهكراراليتت ــۈچ قې ــۆزىنى ئ ــۈن س . چۈشىنىشــلىك بولســۇن ئۈچ
   .شۇنداق قىالتتى ىمۇ ھهمكىشىلهرنىڭ قېشىغا كېلىپ ساالم بهرس

  )95 :بۇخارى(

ِة أَْنَعَم اللَُّه بِـَك َعْيًنـا   عن ِعْمَران ْبَن ُحَصْينٍ قَالَ كُنَّا َنقُولُ ِفي الَْجاِهِليَّ ـ 7702
قُـولَ  َوأَْنِعْم َصَباًحا فَلَمَّا كَانَ الْإِْسلَاُم ُنهِيَنا َعْن ذَِلَك قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ قَالَ َمْعَمٌر ُيكَْرُه أَنْ َي

  .الرَُّجلُ أَْنَعَم اللَُّه بَِك َعْيًنا َولَا َبأَْس أَنْ َيقُولَ أَْنَعَم اللَُّه َعْيَنَك
ــ 7702 ــداق ين رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن هســۈئىمــران ئىبنــى ھ ـ مۇن

  :بىز جاھىلىيهت دەۋرىدە: رىۋايهت قىلىنىدۇ
ـــ  ــېنىڭ كهللا اـ ــۈڭۆس ــڭ   نڭل ــۇن، ئهتىگهنلىكى ــاتىرجهم قىلس ى خ

ــ! خهيرلىــك بولســۇن دەپ ســاالم قىالتتــۇق، ئىســالمىيهت كهلگهنــدىن   ـ
   .①بۇنداق دېيىشتىن چهكلهندۇق ،كېيىن

  )5227 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن أَبِي أَُسْيٍد السَّاِعِديِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَْعبَّاسِ  7703
ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َوَدَخلَ َعلَْيهِْم فَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيكُْم قَالُوا َوَعلَْيَك السَّـلَاُم َوَرْحَمـةُ اللَّـِه    

قَالَ كَْيَف أَْصَبْحُتْم قَالُوا بَِخْيرٍ َنْحَمُد اللََّه فَكَْيَف أَْصَبْحَت بِأَبِيَنا َوأُمَِّنا َيا َرُسـولَ   َوَبَركَاُتُه
  .اللَِّه قَالَ أَْصَبْحُت بَِخْيرٍ أَْحَمُد اللََّه

مۇنـداق رىـۋايهت    ئهبۇ ئۇسهيد سائىدى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن  ـ 7703
الھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئاببــاس ئىبنــى  ســهلالل پهيغهمــبهر :قىلىنىــدۇ

  :ئابدۇلمۇتتهلىبنىڭ قېشىغا كىرىپ
  :ئۆي ئىچى دەپ ساالم قىلغانىدى، ـ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇمــ 

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 1119(ئهلبانى  ①
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دەپ ســاالم ـ ۋەئهلهيكهسســاالم ۋە رەھمهتــۇلالھى ۋەبهرەكــاتۇھۇ،      ــــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .قايتۇردى

  :دى، ئۇالردەپ سورىۋى ؟ ـقانداقراق قوپۇپسىلهرــ 
 ــ  ئاتـا ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  . قا ھهمدۇ ئېيتىمىزهللا قوپۇپتۇق، ياخشىــ 

ــانىمىز  ــداق قوپۇپســهن؟ ـ    . پىــدا بولســۇن ســاڭائ  .ېيىشــتىد ســهن قان
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ ئۇالرغا

   .①دېدى، ـ قا ھهمدۇ ئېيتىمهنهللاپتىمهن، اۇياخشى قوپــ 
  )3711 :نى ماجهبئى(

ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه الرَُّجلُ ِمنَّا َيلْقَى أََخاُه أَْو ـ َعْن أََنسِ  7704
  .قَالَ َنَعْم َصِديقَُه أََيْنَحنِي لَُه قَالَ لَا قَالَ أَفََيلَْتزُِمُه َوُيقَبِّلُُه قَالَ لَا قَالَ أَفََيأُْخذُ بَِيِدِه َوُيَصاِفُحُه

  . ن سفرال إال أن يأź م: زاد رزين
ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،    7704
  :بىر كىشى

ـــ  ــۇلۇلالھــ ــلهن   !ئـــى رەسـ ــتىمىز بىـ ــاكى دوسـ ــىمىز يـ قېرىندىشـ
ــا ئ ،ئۇچراشــقىنىمىزدا غانىدى، دەپ ســورىـ گىلســهك بوالمــدۇ؟    ېئۇنىڭغ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :دېدى، ئۇ كىشى ، ـياقــ 
ىغانىدى، پهيغهمـبهر  دەپ سـور ـ چاقالپ سۆيسه بوالمدۇ؟  قۇ ،ئۇنداقتاــ 

  :ئهلهيهىسساالم يهنه
  :دېدى، ئۇ كىشى ، ـياقــ 
دى، غانىدەپ سـورى ـ قـول ئېلىشـىپ كۆرۈشسـه بوالمـدۇ؟       ،ئۇنداقتاــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
   .②ــ ھهئه، بولىدۇ، ـ دېدى

  )2728 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 812(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2195(ئهلبانى  ②
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شـۇنداق قىلسـا   ىن كهلگهنـدىال  ياق، سهپهرد«: نىڭ رىۋايىتىدەرەزىن
  .دەپ كهلگهن» بولىدۇ) يهنى قۇچاقلىشىپ كۆرۈشسه(

  
ـ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   7705

لَْيُهوِد َولَا بِالنََّصاَرى فَإِنَّ َتْسـِليَم الَْيُهـوِد   َوَسلََّم قَالَ لَْيَس ِمنَّا َمْن َتَشبََّه بَِغْيرَِنا لَا َتَشبَُّهوا بِا
  .الْإَِشاَرةُ بِالْأََصابِعِ َوَتْسِليَم النََّصاَرى الْإَِشاَرةُ بِالْأَكُفِّ

بوۋىسـى ئابـدۇلالھ    ئـارقىلىق  ىسـى دادئهمر ئىبنى شـۇئهيب   ـ 7705
، ئىبنى ئهمـر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى       

  :رەسۇلۇلالھ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
، يبىـــزدىن باشـــقىالرغا ئوخشـــىۋالغانالر بىـــزدىن ئهمهس، يهھـــۇدى«
الرغا ئوخشــىۋالماڭالر، يهھۇدىيالرنىــڭ ســاالم بېرىشــى بارماقتــا     راناســا

ئىشــارەت قىلىــش بىــلهن، خرىســتىئانالرنىڭ ســاالمى ئالقانــدا ئىشــارەت 
  . ①»قىلىش بىلهن بولىدۇ

  )2695 :تىرمىزى(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   7706
  .َوَسلََّم قَالَ إِذَا َسلََّم َعلَْيكُْم الَْيُهوُد فَإِنََّما َيقُولُ أََحُدُهْم السَّاُم َعلَْيَك فَقُلْ َوَعلَْيَك

ــ ئ 7706 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ـ ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــۋايهت اب دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

ســىلهرگه ئۆلــۈم  (“ ئهسســامۇ ئهلهيكــۇم ”: يهھــۇدىيالر ســىلهرگه «
ــدا، ئۇالرغــادەپ ســاالم قىلىــدۇ، شــۇنداق  ) بولســۇن “ ۋەئهلهيــكه”: قىلغان

   »!ردەڭال) ساڭىمۇ بولسۇن(
  )6257 :بۇخارى(

ـ عن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َدَخلَ  7707
 َرْهطٌ ِمْن الَْيُهوِد َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا السَّاُم َعلَْيكُْم قَالَْت َعاِئَشـةُ 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2168(ئهلبانى  ①
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َمْهلًا َيا فَفَهِْمُتَها فَقُلُْت َوَعلَْيكُْم السَّاُم َواللَّْعَنةُ قَالَْت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
لُوا قَـالَ  َعاِئَشةُ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الرِّفَْق ِفي الْأَْمرِ كُلِِّه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََولَْم َتْسَمْع َما قَـا 

  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد قُلُْت َوَعلَْيكُْم
بىر  :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها 7707

ــوپ يهھــۇدىي  ــدىغا  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ پهيغهمــبهر ت ئال
  :كىرىپ
مهن ئـۇنى   .دېـدى  ـ! )هيمهنسىلهرگه ئۆلۈم تىل(ئهسسامۇئهلهيكۇم ــ 

  :چۈشىنىپ
، پهيغهمـبهر  دېۋىـدىم ــ  ! سـىلهرگىمۇ ئۆلـۈم بىـلهن لهنهت بولسـۇن    ــ 

  :ئهلهيهىسساالم
تائــاال ھهرقانــداق ئىشــتا هللا ا .ەڭنى بېســىۋالغىنئــۆز !ئــى ئائىشــهــــ 
  :مهن. دېدى ، ـبولۇشنى ياقتۇرىدۇ هسىپاي
ـ مۇ؟  دىڭىمىـ ئۇالرنىـڭ نـېمه دېگهنلىكىنـى ئاڭل   ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 
  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم

 ـــ! ؟دېــدىمغۇ“ ســىلهرگىمۇ شــۇنى تىلهيــمهن”: ــــ ئاڭلىــدىم، شــۇڭا
   .دېدى

  )6024 :بۇخارى(

  .عليكم بدون الواو: ويف رواية ـ 7708
ھهرپىنــى “ ۋە”دېــگهن، “ ئهلهيكــۇم”: يهنه بىــر رىــۋايهتته  ـــ 7708
   .، ـ دەپ كهلگهندېمىگهن

  )2165 :مۇسلىم(

  .عليكم السام والذام: ويف رواية ـ 7709
 “!سـىلهرگه ئۆلـۈم ۋە تاپـا ـ تهنه بولسـۇن     ”: ـ يهنه بىر رىۋايهتته7709

  . پ كهلگهندە
  )2165 :مۇسلىم(
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ي فَقَالَْت َعاِئَشةُ َوغَِضَبْت أَلَْم َتْسَمْع : ـ وعن َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه Ʋوه وفيه 7710
  .َسِمْعُت فََرَدْدُت َعلَْيهِْم َوإِنَّا ُنَجاُب َعلَْيهِْم َولَا ُيَجاُبونَ َعلَْيَنا َما قَالُوا قَالَ َبلَى قَْد

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمامۇ يۇقىرىقىـدەك   ـ 7710
ــۋايهت قىلغــان ئائىشــه : ئۇنىــڭ رىۋايىتىــدە مۇنــداق كهلــگهن  بولــۇپ، رى
  : لىنىپپغهزەرەزىيهلالھۇ ئهنها 

ــ  ئۇالرنىــڭ ــــ  ، ـ دېگهنىــدى؟    دىڭمۇنــېمه دېگهنلىكىنــى ئاڭلىمى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــايتۇر   ـ ــاۋاب ق ــا ج ــا ئۇالرغ ــدىم، ئاڭلىغاچق ــۇالرنى   .مدۇئاڭلى ــز ئ بى
ــاق ــابهت  ،قارغىس ــدۇئىج ــا  .بولى ــا  ئهمم ــى قارغىس ــۇالر بىزن ــابهت  ،ئ ئىج
   .دېدى بولمايدۇ، ـ

  )2166 :مۇسلىم(

َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتْبَدُءوا الَْيُهوَد  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ 7711
  .َولَا النََّصاَرى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَِقيُتْم أََحَدُهْم ِفي طَرِيقٍ فَاْضطَرُّوُه إِلَى أَْضَيِقِه

دۇكى، نىـ رىـۋايهت قىلى  دىنئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7711
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن بهرپهيغهم
بىرەرسىنى  ئۇالردىن. الرغا ئالدىن ساالم قىلماڭالرراناسا ـي  يهھۇدى«

   .»ئۇنى يولنىڭ چېتىگه قىستاپ مېڭىڭالر ،يولدا ئۇچرىتىپ قالساڭالر
  )2167 :مۇسلىم(

َي اللَُّه َعْنُهَما أَْخَبَرُه أَنَّ َرُسولَ ـ عن ُعْرَوة ْبن الزَُّبْيرِ أَنَّ أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد َرِض 7712
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرِكَب َعلَى ِحَمارٍ َعلَى قَِطيفٍَة فََدِكيٍَّة َوأَْرَدَف أَُساَمةَ ْبـَن َزْيـٍد   

َوقَْعِة َبْدرٍ قَـالَ َحتَّـى َمـرَّ    َوَراَءُه َيُعوُد َسْعَد ْبَن ُعَباَدةَ ِفي َبنِي الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ قَْبلَ 
ِفـي  بَِمْجِلسٍ ِفيِه َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُبيٍّ اْبُن َسلُولَ َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ ُيْسِلَم َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُبيٍّ فَـإِذَا  

َوالُْمْسـِلِمَني َوِفـي    الَْمْجِلسِ أَْخلَاȓٌ ِمْن الُْمْسِلِمَني َوالُْمْشرِِكَني َعَبَدِة الْأَْوثَاِن َوالَْيُهـودِ 
ـ  يٍّ الَْمْجِلسِ َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحةَ فَلَمَّا غَِشَيْت الَْمْجِلَس َعَجاَجةُ الدَّابَِّة َخمََّر َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُب

لَْيِه َوَسلََّم َعلَْيهِْم ثُمَّ َوقَـَف  أَْنفَُه بِرَِداِئِه ثُمَّ قَالَ لَا ُتَغبُِّروا َعلَْيَنا فََسلََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
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الَْمْرُء إِنَُّه لَا فََنَزلَ فََدَعاُهْم إِلَى اللَِّه َوقََرأَ َعلَْيهِْم الْقُْرآنَ فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُبيٍّ اْبُن َسلُولَ أَيَُّها 
َمْجِلِسَنا اْرجِْع إِلَى َرْحِلَك فََمـْن َجـاَءَك   أَْحَسَن ِممَّا َتقُولُ إِنْ كَانَ َحقŕا فَلَا ُتْؤِذَنا بِِه ِفي 

فَاقُْصْص َعلَْيِه فَقَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحةَ َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه فَاغَْشَنا بِِه ِفي َمَجاِلِسـَنا فَإِنَّـا   
ُدوا َيَتثَاَوُرونَ فَلَْم َيَزلْ النَّبِيُّ ُنِحبُّ ذَِلَك فَاْسَتبَّ الُْمْسِلُمونَ َوالُْمْشرِكُونَ َوالَْيُهوُد َحتَّى كَا

بََّتـُه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَخفُِّضُهْم َحتَّى َسكَُنوا ثُمَّ َرِكَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدا
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َسـْعُد أَلَـْم   فََساَر َحتَّى َدَخلَ َعلَى َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّ

ولَ َتْسَمْع َما قَالَ أَُبو ُحَبابٍ ُيرِيُد َعْبَد اللَِّه ْبَن أَُبيٍّ قَالَ كَذَا َوكَذَا قَالَ َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َيا َرُس
لَقَْد َجاَء اللَُّه بِالَْحقِّ الَِّذي أَْنـَزلَ  اللَِّه اْعُف َعْنُه َواْصفَْح َعْنُه فََوالَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب 

لَُّه ذَِلَك َعلَْيَك لَقَْد اْصطَلََح أَْهلُ َهِذِه الُْبَحْيَرِة َعلَى أَنْ ُيَتوُِّجوُه فَُيَعصُِّبوُه بِالِْعَصاَبِة فَلَمَّا أََبى ال
بِِه َما َرأَْيَت فََعفَا َعْنُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه بِالَْحقِّ الَِّذي أَْعطَاَك اللَُّه َشرَِق بِذَِلَك فَذَِلَك فََعلَ 

َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه َيْعفُونَ َعـْن الُْمْشـرِِكَني َوأَْهـلِ    
الَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َولََتْسَمُعنَّ ِمْن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابِ كََما أََمَرُهْم اللَُّه َوَيْصبُِرونَ َعلَى الْأَذَى قَ

َتابِ الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمْن الَِّذيَن أَْشَركُوا أَذًى كَِثًريا الْآَيةَ َوقَالَ اللَُّه َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْك
ًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم إِلَى آِخرِ الْآَيِة َوكَـانَ النَّبِـيُّ   لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاًرا َحَس

ا َرُسولُ اللَّـِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتأَوَّلُ الَْعفَْو َما أََمَرُه اللَُّه بِِه َحتَّى أَِذنَ اللَُّه ِفيهِْم فَلَمَّا غََز
قََتلَ اللَُّه بِِه َصَناِديَد كُفَّارِ قَُرْيشٍ قَالَ اْبُن أَُبيٍّ اْبُن َسلُولَ َوَمـْن  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْدًرا فَ

َوَسلََّم  َمَعُه ِمْن الُْمْشرِِكَني َوَعَبَدِة الْأَْوثَاِن َهذَا أَْمٌر قَْد َتَوجََّه فََباَيُعوا الرَُّسولَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
  .اَعلَى الْإِْسلَامِ فَأَْسلَُمو

 :دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇئـــۇرۋە ئىبنـــى زۇبهيـــر ــــ 7712
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بهدر ۋەقهســىدىن ئىلگىــرى   پهيغهمــبهر 

غان بىـر ئېشـهككه مىنىـپ،    لفهدەكته ئىشلهنگهن ئهدىيال بىلهن جابـدۇ 
ــتۈرۈپ   ــامهنى مىنگهشـ ــنىگه ئۇسـ ــى خهزرەج    ،كهيـ ــارىس ئىبنـ ــى ھـ بهنـ

 يولدا كېتىۋېتىپ،. ئۇبادەنى يوقالشقا ماڭدىجهمهتىدىكى سهئىد ئىبنى 
ــدۇلال ــهلۇل     ھئاب ــى س ــۇبهي ئىبن ــى ئ ــر   ئىبن ــان بى ــارلىقالر ئولتۇرغ قات

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي مۇسۇلمان بولۇشتىن  ،بۇ .سورۇندىن ئۆتۈپ قالدى
ــا ئىبـــادەت   .ئىلگىرىكـــى چـــاغ ئىـــدى ئـــۇ ســـورۇندا مۇســـۇلمانالر، بۇتقـ
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الردىن ئىبـارەت تۈرلـۈك كىشـىلهر بـار     قىلىدىغان مۇشرىكالر ۋە يهھۇدىي
ئېشهكنىڭ تۇيىقىدىن  .شۇ يهردە ئىدىئىبنى رەۋاھهمۇ  ھئابدۇلال بولۇپ،

 چىققــان چــاڭ ـ تــوزان ئۇالرنىــڭ ئۈســتى ـ بېشــىغا تــوزۇپ كهتكهنىــدى،    
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي چاپىنى بىلهن بۇرنىنى ئېتىۋېلىپ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    هرپهيغهمـب . دېـدى  ــ ! توزۇتمـاڭالر توپا بىزگه ــ 
ــهللهم  ــاالم قىلـــدى ۋەسـ ــا سـ ــدىن  .ئېشـــىكىنى توختىتىـــپ ئۇالرغـ ئانـ

. ا دەۋەت قىلىـپ، قۇرئـان ئوقـۇپ بهردى   قـ هللائۇلىغىدىن چۈشۈپ، ئـۇالرنى ا 
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ئىبنى سهلۇل

ئهگهر ئېيتقانلىرىڭ راست بولسا، سېنىڭ سـۆزۈڭدىنمۇ  ! ئى ئادەمــ 
نـداق سـۆزلىرىڭنى سـورۇنلىرىمىزغا ئهكىلىـپ     ۇب .چىرايلىق سۆز يوق
ئۆيۈڭدە ئولتۇرۇپ، ئالدىڭغا كىرگهنلهرگه ھېكايه  هي،بىزگه ئازار يهتكۈزم

  :دېۋىدى، ئابدۇلالھ ئىبنى رەۋاھهـ ! قىلىپ بهرگىن
سورۇنلىرىمىزغا كېلىپ، بىزنـى ھىـدايهتكه   ! ئى رەسۇلۇلالھ. ياقــ 

شـــۇنىڭ بىـــلهن، . دىـ دېـــبىـــز بـــۇنى يـــاقتۇرىمىز،     . دەۋەت قىلغىـــن
ھهتتـا   ،تىللىشىپ كهتتـى ئۆز ئارا مۇسۇلمانالر، مۇشرىكالر ۋە يهھۇدىيالر 

مىـڭ  ئـۇالرنى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  . ئۇرۇشۇپ كهتكىلى تاس قالدى
، ســهئد ئىبنــى غــا مىنىــپئانــدىن ئۇلىغى .تهســته پهســكويغا چۈشــۈردى

  :ئۇنىڭغادە،  –كىردى  ئۇبادەنىڭ يېنىغا
 لىرىنىنىڭ ئېيتقان)ۇلالھ ئىبنى ئۇبهيدئاب(ئهبۇ ھۇباب  !ئى سهئدــ 

  :دېۋىدى، سهئد ئىبنى ئۇبادە ، ـمۇنداق دېدىـ ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ ئۇ مۇنداق 
كىتــاب چۈشــۈرگهن  ســاڭا .غىــنئــۇنى ئهپــۇ قىل !رەســۇلۇلالھ ــــ ئــى

چۈشـۈرگهن ھهقنـى ھۆكـۈمران     سـاڭا هللا بىلهن قهسهمكى، ا نىڭ نامىزات
پ، ئـۇنى  ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهيگه تـاج كىيـدۈرۈ   ۇ شهھهر خهلقىب. ىقىلد

ئاتـا   سـاڭا تائـاال  هللا ا ئۆزلىرىنىڭ پادىشاھى قىلماقچى بولۇپ تۇرۇۋاتـاتتى، 
شـۇ ئىـش   . بولۇشىنى توسۇپ قويـدى قىلغان ھهق بىلهن ئۇنىڭ پادىشاھ 

بـۇنى  . دېـدى  سهۋەبىدىن ئهبۇ ھۇباب ئۇنداق قىلىقالرنى قىلىپ يۈرىـدۇ، ـ  
. ئـۇنى كهچـۈرۈۋەتتى   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ئاڭلىغان پهيغهمبهر

ــاھابىلهر   ــاالم ۋە س ــبهر ئهلهيهىسس ــازەت   ( پهيغهم ــقا ئىج ــۇرۇش قىلىش ئ
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ئۇالرنى بۇيرىغان بويىچه مۇشرىكالر بىـلهن  هللا ا) قىلىنىشتىن ئىلگىرى
. تتـى ئهھلى كىتابالرنى ئهپۇ قىلىۋېتىپ، قىلغان ئازارلىرىغـا سـهۋر قىال  

ــلههللا ا ــ﴿: ئهززە ۋەجهل ــرىلگهنلهر  س ــى (ىلهردىن ئىلگىــرى كىتــاب بې يهن
دىـن، مۇشـرىكالردىن چوقـۇم نۇرغـۇن يامـان سـۆز       )يهھۇدىيالر ۋە ناسـاراالر 

سـهۋر قىلسـاڭالر   ) يۇقىرىقى ئهھۋالالر يـۈز بهرگهنـدە  (ئاڭاليسىلهر، ئهگهر 
قورقســـاڭالر، ئۇنـــداقتا بـــۇ   ) ىـــنتهللاســـۆزۈڭالر ۋە ھهرىكىـــتىڭالردا ا (

، ①﴾ىلىنىشــقا تېگىشــلىك ئىشــالردىندۇر ھهقىــقهتهن ئىــرادە بىــلهن ق 
يهنـى  (ئهھلى كىتاب ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزلىرىگه ھهقىقهت ﴿

ئاشــكارا بولغانـدىن كېــيىن، ھهســهت قىلىــش  ) دىنىڭالرنىـڭ ھهقلىقــى 
يۈزىسىدىن سىلهرنى ئىمـانىڭالردىن قـايتۇرۇپ كـافىر قىلىشـنى ئـارزۇ      

سـىلهرگه ئـۇالر بىـلهن    هللا يهنى ا(نىڭ ئهمرى كهلگهنگه قهدەر هللا. قىلىدۇ
ــۇچه   ــهت قىلغـ ــقا رۇخسـ ــۇرۇش قىلىشـ ــالر ۋە   ) ئـ ــۇ قىلىڭـ ــۇالرنى ئهپـ ئـ

دېـگهن ئـايهتلهرنى    ②﴾ھهقىقهتهن ھهر نهرسىگه قادىردۇرهللا ا. كهچۈرۈڭالر
مۇشــرىكالر بىــلهن ئــۇرۇش قىلىشــقا ئىجــازەت هللا تــاكى ا .نازىــل قىلــدى
بۇيرىغـان  هللا سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ا    پهيغهمـبهر  ،قىلغانغا قهدەر

بهدردە غـازات  ئهلهيهىسسـاالم   پهيغهمـبهر . كهچۈرىـۋېتهتتى ئۇالرنى بويىچه 
ىۋاشلىرىنى ئۆلتۈرگهنـدىن كېـيىن، ئىبنـى    تكۇففارالرنىڭ كات ،قىلىپ

 ۋە ئـــۇبهي ئىبنـــى ســـهلۇل ۋە ئۇنىـــڭ بىـــلهن بىلـــله بولغـــان مۇشـــرىك
  :بۇتپهرەسلهر

ۈمران ھۆكــنىــڭ )ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  (ــــ مــۇھهممهد  
تى ۋە مۇسۇلمان بولۇپ، پهيغهمـبهر  دېيىش بولىدىغانلىقى ئايدىڭالشتى، ـ 

  . ئهلهيهىسساالمغا بهيئهت قىلدى
  )4566 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 186سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ـ ئايهت 109سۈرە بهقهرە،  ②
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ـ َعن الُْمَهاجِرِ ْبنِ قُْنفٍُذ أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيُبولُ فََسلََّم  7713
 َيُردَّ َعلَْيِه َحتَّى َتَوضَّأَ ثُمَّ اْعَتذََر إِلَْيِه فَقَالَ إِنِّي كَرِْهُت أَنْ أَذْكَُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَّـا َعلَْيِه فَلَْم 

  .َعلَى طُْهرٍ أَْو قَالَ َعلَى طََهاَرٍة
ــ 7713 ــۇدىن     ـ ــۇ ئهنه ــۇز رەزىيهلالھ ــى قۇنف ــاجىر ئىبن ــداق مۇھ مۇن

نىڭ لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســـهللهم ســـهلال پهيغهمــبهر  :رىــۋايهت قىلىنىـــدۇ 
 ىكهن، سـاالم بهرگهنىـدىم،  رەت قىلىۋاتقـان هكىچىـك ت  قېشىغا بارسام، ئـۇ 
ئانـدىن ئـۆزرە    .غاندىن كېيىن سالىمىمنى قايتۇردىتاھارەت ئېلىپ بول

» ىـدىم نى زىكىر قىلىشنى ياقتۇرمهللاھالدا مهن تاھارەتسىز «: ئېيتىپ
   .①دېدى

  )17 :ئهبۇ داۋۇد(

لَِّه قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إِنَّ السَّالَم اْسـٌم  عن عبد ال ـ 7714
من أَْسَماِء اللَِّه َوَضَعُه اهللا يف اَألْرضِ فَأَفُْشوُه ِفيكُْم فإن الرَُّجلَ إذا َسلََّم على الْقَْومِ فَـَردُّوا  

دُّوا عليه َردَّ عليه من هو َخْيٌر منهم عليه كان له عليهم فَْضلُ َدَرَجٍة َألنَُّه ذَكََّرُهْم فَإِنْ مل َيُر
  .َوأَطَْيُب

ــۋايهت    7714 ــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ــ ئاب ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

ئۇنى زېمىنغا هللا ا ،نىڭ ئىسىملىرىدىن بىرى بولۇپهللا “ئهسساالم”«
بىــر كىشــى بىــر  .ئومۇمالشــتۇرۇڭالر راڭالرداشــۇڭا ئــۇنى ئــا چۈشــۈرگهن،

مىغا جــاۋاب قايتۇرســا، ى، ئۇالرمــۇ ئۇنىــڭ ســالغانــداجامــائهتكه ســاالم قىل
بىـر دەرىـجه   نىڭ ئىسمىنى ئهسلهتكهن بولغاچقا، ئۇ كىشى هللا جامائهتكه

مىغا جـاۋاب  ىنىڭ سالكىشى ئۇئهگهر جامائهت  .ئېرىشىدۇ ئارتۇق ساۋابقا
جـاۋاب   )يهنى پهرىشـتىلهر ( ئهۋزەل ۋە ئوبدان زاتالرئۇالردىنمۇ  ،قايتۇرمىسا
   .②»قايتۇرىدۇ

  )10391 :»ئهلكهبىر« ؛1999 :بهززار(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن: )13(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى بهززار ئىككى سهنهد بىلهن، تهبهرانـى بىـر قـانچه سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت       : )12724(ھهيسهمى  ②

 .قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىر سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم أعجز الناس من  ـ 7715
  .عجز يف الدعاء وأƝل الناس من Ɲل بالسالم

ــۋايه   7715 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ت قىلىـــدۇكى، ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

سـاالمدا   دۇئا قىلىشقا ئـاجىز كىشـى كىشـىلهرنىڭ ئهڭ ئـاجىزى؛    «
   .①»بېخىللىق قىلغۇچى كىشىلهرنىڭ ئهڭ بېخىلىدۇر

  )»ئهلئهۋسهت«(

والشك يف رفعه ـ ال يؤذن للمستأذن حـƓ يبـدأ     ـ: ـ عن أيب هريرة 7716
  .بالسالم

ئىجـازەت سـورىغۇچى سـاالم    «: ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7716
لـېكىن راۋىـي   . دەپ رىـۋايهت قىلغـان  » قىلمىغۇچه ئىجازەت بېرىلمهيدۇ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه  ئهبۇ ھۇرەيرەنىڭ بۇ ھهدىسنى پهيغهمبهر
   .②نى ئهسلىيهلمىگهنمهنسۇپ قىلغان ياكى قىلمىغانلىقى

  )8603 :»ئهلئهۋسهت«(

ـ عن ُمَعاوَِيةَ بن قُرَّةَ قال قال أيب إذا َمَرْرَت بِالَْمْجِلسِ فََسلِّْم على أَْهِلِه فَإِنْ  7717
َيكُوُنوا يف َخْيرٍ فَأَْنَت َشرِيكُُهْم َوإِنْ َيكُوُنوا يف غَْيرِ ذلك كان لك أَْجٌر َهكَـذَا مسعـت   

  .َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم يقول
رىــۋايهت قــۇررە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئــوغلى مۇئــاۋىيهدىن   ـــ 7717

ــداق دېـــگهن  ــا مۇنـ ــدۇكى، دادىســـى ئۇنىڭغـ ــورۇندىن ” :قىلىنىـ بىـــر سـ
ئهگهر ئـۇالر ياخشـىلىق    .سـورۇن ئهھلىـگه سـاالم قىلغىـن     ،ئۆتكىنىڭدە

ئۇنـداق   .سهن ئۇالرنىڭ شـېرىكى بولىسـهن   ،ئۈستىدە ئولتۇرۇشقان بولسا

                                                 
پ، مهسـرۇق ئىبنـى مىرزەبانـدىن باشـقا     بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇ  : )12739(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
لـېكىن  . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر     : )12744(ھهيسهمى  ②

 .قىنى ئىسپاتلىيالمىدىم، ـ دېگهنئابدۇلمهلىك دېگهن كىشىنىڭ ئهبۇ ھۇرەيرەدىن ھهدىس ئاڭلىغانلى
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سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر مهن  .ڭا ئهجىـر بولىـدۇ  سا بولمىغان تهقدىردىمۇ،
   .①“شۇنداق ئاڭلىغانمهنمۇئهلهيهى ۋەسهللهمدىن 

  )19/28: »ئهلكهبىر«(

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ لَمَّا َجاَء أَْهلُ الَْيَمنِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   7718
  .َيَمنِ َوُهْم أَوَّلُ َمْن َجاَء بِالُْمَصافََحِةَعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َجاَءكُْم أَْهلُ الْ

ــ 7718 ــۋايهت    ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر   ،قىلىنىدۇكى، يهمهن ئهھلـى كهلگهنـدە  

  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
شـنى  پ كۆرۈشۈقول ئېلىشـى ئۇالر سىلهرگه يهمهن ئهھلى كهلدى، «

   .②»پ پهيدا قىلغان كىشىلهردۇرئهڭ دەسله
  )5213 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِمْن َتَمـامِ التَِّحيَّـِة    7719
  .الْأَْخذُ بِالَْيِد

دىن رىـۋايهت  مـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ     ـ 7719
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنغهمبهر پهيقىلىنىدۇكى، 

   .③»ساالمدۇرئهڭ مۇكهممهل  پ كۆرۈشۈشقول ئېلىشى«
  )2730 :تىرمىزى(

ـ َعْن الَْبَراِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمـْن ُمْسـِلَمْينِ    7720
  .غُِفَر لَُهَما قَْبلَ أَنْ َيفَْترِقَا َيلَْتِقَياِن فََيَتَصافََحاِن إِلَّا

 پهيغهمـبهر بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ 7720
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن تونۇمايدىغان بىرى بـار، ـ   : )12759(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4344(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 514(ئهلبانى  ③
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 قـول ئېلىشـىپ كۆرۈشسـه،    راشقان ۋاقىتتا،ئىككى مۇسۇلمان ئۇچ«
   .①»دۇئۇالرغا مهغپىرەت قىلىنى كهتكىچهبىرىدىن ئايرىلىپ ـ بىر 

  )5212 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي ُمْسِلمٍ َعْبِد اللَِّه الُْخَراَسانِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   7721
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَصافَُحوا َيذَْهْب الِْغلُّ َوَتَهاَدْوا َتَحابُّوا َوَتذَْهْب الشَّْحَناُء

دىن رىـۋايهت  مۇسـلىم ئابـدۇلالھ خۇراسـانىي    ۇئهبـ  ئهتا ئىبنى ـ 7721
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

 )بىـر ـ بىرىڭالرغـا   . (ڭالر، ئـاداۋەت كېتىـدۇ  پ كۆرۈشۈقول ئېلىشى«
ــوۋغا ــرى تس ــاڭالر (ڭالر، بې ــۇنداق قىلس ــر    ) ش ــى ياخشــى  ـ بى بىرىڭالرن

   .»اۋەت يوقىلىدۇكۆرۈشىسىلهر، ئاراڭالردىكى ئاد
  )1685 :مالىك(

عن ُجْنُدبٍ قال كان رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إذا لَِقَي أَْصـَحاَبُه   ـ 7722
  .مل ُيَصاِفْحُهْم حƓ ُيَسلَِّم عليهم

جۇنـــدۇب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  ــــ 7722
ى بىــــلهن ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ســــاھابىلىر پهيغهمــــبهر
   .②قول ئېلىشىپ كۆرۈشهتتى تتى، ئاندىنساالم قىالئاۋۋال  ،ئۇچراشقاندا

  )1721 :»ئهلكهبىر«(

عن حذيفة بن اليمان عن النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم قال إن اƫـؤمن إذا   ـ 7723
  .لقي اƫؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياƵا كما يتناثر ورق الشجر

يفه ئىبنـــى يهمـــان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت ھـــۇزە ــــ 7723
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4343(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ماڭـا نـاتونۇش بىـرى بـار، ـ           : )12763(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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ئىككـى مـۇئمىن ئۇچراشـقاندا، بىـر ـ بىـرىگه سـاالم قىلىـپ، قـول          «
دەرەخنىـڭ  خـۇددى  يلهننىڭ گۇناھلىرى ىئۇ ئىكك ئېلىشىپ كۆرۈشسه،

   .①»ېتىدۇكتۆكۈلگهندەك تۆكۈلۈپ غازاڭلىرى 
  )245 :»ئهلئهۋسهت«(

يب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم إن اƫسلمني إذا أعن  ـ 7724
التقيا فتصافحا وتساءال أنزل اهللا بينهما مائة رƥة تسعة وتسعني ألبشـهما وأطلقهمـا   

  .وابرƵا وأحسنهما مساءلة بأخيه
رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن     7724
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ھـال ـ   قـول ئېلىشـىپ كۆرۈشـۈپ     اشـقاندا، ئىككى مۇسۇلمان ئۇچر«
يــۈز . ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرىغــا يــۈز رەھــمهت چۈشــۈرىدۇهللا ئهھــۋال سوراشســا، ا

، ئهڭ ئوچـــۇق ئۈلپهتـــداشئهڭ  دىنيلهنـــىئىككبـــۇ  ى 99رەھمهتنىـــڭ 
شـــىلىقنى بهكـــرەك ياخشـــى كۆرىـــدىغان ۋە مۇســـۇلمان     ياخچىـــراي، 

   .②»قېرىندىشىنىڭ دەردىنى ياخشى چۈشىنىدىغىنى ئۈچۈندۇر
  )7672 :ئهلئهۋسهت«(

  .ال تصافحوا اليهود والنصارى: ـ وعنه رفعه 7725
ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       7725

ناسـاراالر بىـلهن   ىي ـ  يهھـۇد «: لهمپهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهل   
   .③دېگهن» قول ئېلىشىپ كۆرۈشمهڭالر

  )7300 :»ئهلئهۋسهت«(
                                                 

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى يهئقۇب ئىبنـى مـۇھهممهد   : )12766(ھهيسهمى  ①
چلىكتۇر، ـ  ئىسىملىك كىشىگه ھـېچكىم ھهدىسـى زەئىـپ دەپ باھـا بهرمىـگهن، قالغـان راۋىيلىـرى ئىشـهن        

 .دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ھهسـهن ئىبنـى كهسـىر       : )12769(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ئىبنى ئهدىي دېگهن كىشى ماڭا ناتونۇش
لـۇپ، سـهنهدىدە سـۇفيان ئىبنـى ۋەكىيـئ      بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بو     : )12796(ھهيسهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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أَنَُّه لَمَّا َنَزلَ ُعذُْرُه أتى النƑ صلى اللَُّه عليه وسـلم  : عن كَْعبِ بن َماِلٍك ـ 7726
  .فَأََخذَ بيده فَقَبَّلََها

هت كهئـــب ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋاي  ــــ 7726
ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ ئايهت نازىل قىلغـان  هللا قىلىنىدۇكى، ا

سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا    پهيغهمبهر ) كهئب(ئۇ  ،چاغدا
   .①قولىنى تۇتۇپ سۆيگهن ،كېلىپ

  )19/95 :»ئهلكهبىر«(

  .عن ابن عمر أنه قبل النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم ـ 7727
ەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  مهر رۆئىبنى ئ ـ 7727

   .②سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى سۆيگهن پهيغهمبهرئۇ 
  )5737 :مهۋسىلى(

عن عبد الرƥن بن رزين عن سلمة بن األكوع قال بايعت رسـول اهللا   ـ 7728
  .فقبلناها فلم ينكر ذلك. بيدي هذه

سـهلهمه ئىبنـى   : ئابدۇراھمان ئىبنى رەزىـن مۇنـداق دەيـدۇ    – 7728
ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  پهيغهمــــبهرمهن  :ئهنهــــۇ ئهكــــۋەئ رەزىيهلالھــــۇ

 الپ،بۇنى ئاڭبىز  .، ـ دېدىۋەسهللهمگه مۇشۇ قولۇم بىلهن بهيئهت قىلغان
   .③لىمىدىبئۇنىڭ قولىنى سۆيگهن ئىدۇق، ئۇ ئهيى

  )657 :»ئهلئهۋسهت«(

إِلَْيهِْم ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ َعْن أََنسٍ قَالَ لَْم َيكُْن َشْخٌص أََحبَّ  7729
   .َوَسلََّم قَالَ َوكَاُنوا إِذَا َرأَْوُه لَْم َيقُوُموا ِلَما َيْعلَُمونَ ِمْن كََراِهَيِتِه ِلذَِلَك

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى ئابدۇلههمىـد       : )12797(ھهيسهمى  ①

 .ھهمانىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
ال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهزىـد ئىبنـى ئهبـۇ زىيـاد         بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئـ : )12800(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپرەك بىرى بار
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن: )12799(ھهيسهمى  ③
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 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـــ 7729
هيهى ۋەسهللهمدىنمۇ سۆيۈملۈك سهلاللالھۇ ئهل پهيغهمبهرساھابىالرنىڭ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يامـان  ئۇالر لېكىن . كىشىسى يوق ئىدى
   .①كۆرىدىغانلىقىنى بىلگهچكه، ئۇنى كۆرگهندە ئورۇنلىرىدىن تۇرمايتتى

  )2754 :تىرمىزى(

لَْيِه َوَسلََّم ُمَتَوكِّئًـا  ـ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع 7730
  .َعلَى َعًصا فَقُْمَنا إِلَْيِه فَقَالَ لَا َتقُوُموا كََما َتقُوُم الْأََعاجُِم ُيَعظُِّم َبْعُضَها َبْعًضا

 :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ـ 7730
انغــان ھالــدا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر ھاســىغا تايپهيغهمــبهر 

پهيغهمــــبهر بىــــز ئــــورنىمىزدىن تۇرىۋىــــدۇق، قېشــــىمىزغا چىقتــــى، 
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ ئ ــۇغالپ ئورنىــدىن تۇرۇشــقىنىدەك ـ    هجهمــلهر بىــرـ  ،بىرىنــى ئۇل
   .②ـ دېدى! ئورنۇڭالردىن تۇرماڭالر

  )5230 :ئهبۇ داۋۇد(

لزَُّبْيرِ َواْبنِ َعاِمرٍ فَقَاَم اْبُن َعاِمرٍ ـ َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ قَالَ َخَرَج ُمَعاوَِيةُ َعلَى اْبنِ ا 7731
ـ  ِه َوَجلََس اْبُن الزَُّبْيرِ فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ ِلاْبنِ َعاِمرٍ اْجِلْس فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن النَّارَِوَسلََّم َيقُولُ َمْن أََحبَّ أَنْ َيْمثُلَ لَُه الرَِّجالُ ِقَياًما فَلَْيَت
ــ 7731 ــۇ مىجلهز ـ ــدۇ  ئهب ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــن مۇن ــاۋىيه  :دى مۇئ

رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زۇبهيـــر بىـــلهن ئىبنـــى ئـــامىر  
ردى، ئىبنى ئامىر ئورنىدىن تـۇ  اندا،رەزىيهلالھۇ ئهنهۇالرنىڭ ئالدىغا چىقق

  :مۇئاۋىيه ئىبنى ئامىرغا .ىدەرزۇبهير ئورنىدىن تۇرماي ئولتۇرىۋلېكىن 
ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى  پهيغهمـــــبهرچـــــۈنكى مهن  !ئولتـــــۇرـــــــ 

كىمكـــى كىشـــىلهرنىڭ ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ ھـــۆرمهت «: ۋەســـهللهمنىڭ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2211(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1120(ئهلبانى  ②
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ــىنى  ــاقىلىشـ ــۇن ئارزۇلىسـ ــورۇن ئالسـ ــتىن ئـ ــى  »، دوزاخـ دېگهنلىكىنـ
   .①دېدىـ ئاڭلىغانمهن، 

  )5229 :ئهبۇ داۋۇد(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4357(ئهلبانى  ①
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  سوراش كىرىشكه ئىجازەت

ـ َعْن رِْبِعيٍّ قَالَ َحدَّثََنا َرُجلٌ َمْن َبنِي َعاِمرٍ أَنَُّه اْسَتأْذَنَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  7732
إِلَـى  َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِفي َبْيٍت فَقَالَ أَِلُج فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَخاِدِمِه اْخُرْج 

ـ َه ْيكُْم ذَا فََعلِّْمُه اِلاْسِتئْذَانَ فَقُلْ لَُه قُلْ السَّلَاُم َعلَْيكُْم أَأَْدُخلُ فََسِمَعُه الرَُّجلُ فَقَالَ السَّلَاُم َعلَ
   .أَأَْدُخلُ فَأَِذنَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ

: رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دىن مۇنـداق رىبئىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ـ 7732
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر بهنى ئامىر قهبىلىسـىدىن بىـر كىشـى    
  :ۋەسهللهمدىن كىرىشكه ئىجازەت سوراپ

ـــ كىرســهم بوالمــدۇ  ــدـ ؟   ـ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم گهن ئىــدى، ې
  : خىزمهتچىسىگه

ئىجــازەت ســوراش قائىدىســىنى    ــــ ســهن چىقىــپ، مــاۋۇ ئــادەمگه    
دېسۇن،  “كىرسهم بوالمدۇ؟! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم”: ۇئ. ۆگىتىپ قويغىنئ
  :خىزمهتچى چىقىپ ئۆگىتىپ قويغاندىن كېيىن، ئۇ كىشى. دېدىـ 

پهيغهمـبهر   كىرسـهم بوالمـدۇ؟ ـ دېگهنىـدى،    ! ئهسسـاالمۇ ئهلهيكـۇم  ــ 
   .①ئۇ شۇندىال كىردى. ئۇنىڭ كىرىشىگه ئىجازەت قىلدى ئهلهيهىسساالم

  )5177 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ َزاَرَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمْنزِِلَنا ـ  7733
 اللَّـِه  فَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه فََردَّ َسْعٌد َردا َخِفيا قَالَ قَْيٌس فَقُلُْت أَلَا َتأْذَنُ ِلَرُسولِ

لَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ذَْرُه ُيكِْثُر َعلَْيَنا ِمْن السَّلَامِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َصلَّى اللَُّه َع
َعلَْيـِه  َوَسلََّم السَّلَاُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه فََردَّ َسْعُد َردا َخِفيا ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

 َم السَّلَاُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه ثُمَّ َرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواتََّبَعُه َسـْعدٌ َوَسلَّ

                                                 
  .سهھىه، ـ دېگهن): 4312(ئهلبانى  ①
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لَامِ لسَّفَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي كُْنُت أَْسَمُع َتْسِليَمَك َوأَُردُّ َعلَْيَك َردا َخِفيا ِلُتكِْثَر َعلَْيَنا ِمْن ا
اَولَـُه  قَالَ فَاْنَصَرَف َمَعُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََمَر لَُه َسْعٌد بُِغْسلٍ فَاغَْتَسلَ ثُمَّ َن
ِه َوَسـلََّم  ِملَْحفَةً َمْصُبوغَةً بَِزْعفََراٍن أَْو َوْرسٍ فَاْشَتَملَ بَِها ثُمَّ َرفََع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

َيَدْيِه َوُهَو َيقُولُ اللَُّهمَّ اْجَعلْ َصلََواِتَك َوَرْحَمَتَك َعلَى آلِ َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ قَالَ ثُمَّ أََصـاَب  
ًرا قَـْد  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن الطََّعامِ فَلَمَّا أََراَد اِلاْنِصَراَف قَرََّب لَُه َسْعٌد ِحَما

َوطَّأَ َعلَْيِه بِقَِطيفٍَة فََرِكَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َسْعٌد َيا قَـْيُس اْصـَحْب   
َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَْيٌس فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   

  .اْركَْب فَأََبْيُت ثُمَّ قَالَ إِمَّا أَنْ َتْركََب َوإِمَّا أَنْ َتْنَصرَِف قَالَ فَاْنَصَرفُْت
مۇنـداق رىـۋايهت   قهيس ئىبنى سـهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن     ـ 7733
ــى  پهيغهمــبهر : قىلىنىــدۇ ــوقالپ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزن ي

  :رۇپدە، ئىشىك ئالدىدا تۇ –ئۆيىمىزگه كهلدى 
ئد ئۇنىـڭ  سـه  دادام. ــ دېـدى  ! ئهسساالمۇ ئهلهيكـۇم ۋە رەھمهتـۇلالھ  ــ 

  :مهن. سالىمىغا ناھايىتى بوش ئاۋازدا جاۋاب قايتۇردى
ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كىرىشىگه ئىجازەت بهرمهمسهن؟ ـ  

  :دەپ سورىسام، دادام
. دىدېـ ـ بىز ئۇنىـڭ كـۆپرەك سـالىمىغا ئېرىشـىۋااليلى،       .جىم تۇرــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه
داداممـۇ بايىقىـدەك   . ــ دېـدى  ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋە رەھمهتـۇلالھ ــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۈچىنچى قېتىم. جاۋاب قايتۇردى
ـ دېگهندىن كېيىن، كهينىگه ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋە رەھمهتۇلالھــ 
  :چىقىپدادام ئۇنىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈرۈپ . قايتتى
سېنىڭ سـالىمىڭنى كـۆپرەك ئـاڭلىۋېلىش    مهن  !ئى رەسۇلۇلالھــ 

ـ ! قېنى ئۆيگه مهرھهمهت قىلغىن. ئۈچۈن بوش ئاۋازدا جاۋاب بهرگهنىدىم
دادام پهيغهمـبهر  . شۇنىڭ بىلهن، ئىككىسـى بىلـله ئـۆيگه كىـردى     .دېدى

ــبهر   ــدى، پهيغهمـــ ــىنى ئېيتقانىـــ ــاالمنىڭ يۇيۇنىۋېلىشـــ ئهلهيهىسســـ
يۇيۇنـۇپ بولغانـدىن    .يۇيۇندى) تهكلىپنى قوبۇل قىلىپ(م ئهلهيهىسساال

 يــاكى شــۇنىڭدەك بىــر نهرســه بىــلهن بويالغــان ئهدىيــال   رزەپهكېــيىن، 
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا ئوراندى، ئانـدىن   سۇنۇپ بېرىلگهنىدى،
ســهئد ئىبنــى ئۇبــادەگه رەھــمهت ۋە ! هللائــى ا«: ئىككــى قــولىنى كۆتــۈرۈپ

پهيغهمـــبهر ئانـــدىن  .دەپ دۇئـــا قىلـــدى »!قىلغىـــنســـاالمهتلىك ئاتـــا 
ــاالمغا تامـــاق تارتىلـــدى ــبهر . ئهلهيهىسسـ ــاقتىن كېـــيىن، پهيغهمـ تامـ

ــر    ــان بىـ ــاالس توقۇلغـ ــدى، دادام پـ ــاقچى بولغانىـ ــاالم قايتمـ ئهلهيهىسسـ
. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغـا مىنـدى   .ئېشهكنى يېتىلهپ كهلدى

  :دادام
ئــازراق (. دېــدى ـــ! مــرا بــولغىن رەســۇلۇلالھقا ھه !ئــى قهيــس ــــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم) ماڭغاندىن كېيىن
لـــېكىن مهن ئۇنىمـــاي دېـــدى، ــــ ! ـــــ ئارقامغـــا مىنگىشـــىۋالغىن

  :تۇرۇۋالسام
 ــ ! قايتىـپ كهتكىـن  ) ئاۋارە بولۇپ يـۈرمهي (گىشىۋال ياكى يا مىنــ 
   .①قايتىپ كهتتىم) ئۆيگه(شۇنىڭ بىلهن، . دېدى

  )5185 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كُْنُت ِفي َمْجِلسٍ ِمْن َمَجاِلسِ الْأَْنَصـارِ إِذْ   7734
 َجاَء أَُبو ُموَسى كَأَنَُّه َمذُْعوٌر فَقَالَ اْسَتأْذَْنُت َعلَى ُعَمَر ثَلَاثًا فَلَْم ُيْؤذَنْ ِلي فََرَجْعُت فَقَالَ َما

ثَلَاثًا فَلَْم ُيْؤذَنْ ِلي فََرَجْعُت َوقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا  َمَنَعَك قُلُْت اْسَتأْذَْنُت
ْم أََحٌد َسِمَعُه اْسَتأْذَنَ أََحُدكُْم ثَلَاثًا فَلَْم ُيْؤذَنْ لَُه فَلَْيْرجِْع فَقَالَ َواللَِّه لَُتِقيَمنَّ َعلَْيِه بَِبيَِّنٍة أَِمْنكُ

 لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ َواللَِّه لَا َيقُوُم َمَعَك إِلَّا أَْصـَغُر الْقَـْومِ  ِمْن ا
ـ   َك فَكُْنُت أَْصَغَر الْقَْومِ فَقُْمُت َمَعُه فَأَْخَبْرُت ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ ذَِل

َبا قَالَ اْبُن الُْمَباَرِك أَْخَبَرنِي اْبُن ُعَيْيَنةَ َحدَّثَنِي َيزِيُد ْبُن ُخَصْيفَةَ َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد َسِمْعُت أََو
  .َسِعيٍد بَِهذَا

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ 7734
ئهبـۇ مۇسـا   . اتتىممهن ئهنسارىالر بىلهن بىـر سـورۇندا ئولتـۇر   : قىلىنىدۇ

  :ئاالقزادە بولغىنىچه سورۇنغا كېلىپ
                                                 

 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 1111(ئهلبانى  ①
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ئـۈچ قېـتىم ئىجـازەت سـورىغان      ئۈچۈن ئۆمهرنىڭ يېنىغا كىرىشــ 
 كېـيىن . تىمبولساممۇ، ماڭا ئىجازەت بېرىلمىگهن ئىـدى، قايتىـپ كهتـ   

 .ەپ سورىدىد“ سهن بىزنىڭ يېنىمىزغا نېمىشقا كىرمهيسهن؟”: ئۆمهر
ئۈچ قېتىم ئىجازەت سورىغان ئىدىم، ) كهسېنىڭ يېنىڭغا كىرىش( :مهن

چـۈنكى پهيغهمـبهر    .قايتىـپ كهتـتىم  ماڭا ئىجـازەت بېرىلمىـدى، شـۇڭا    
قېتىم ئىجازەت سوراڭالر، ئۈچىنچى ئۈچ «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ىـدى، ـ  دېگهن »!ېـتىڭالر قايتىـپ ك  بېرىلمىسـه، ) ئىجـازەت (قېتىمدىمۇ 
پهيغهمــبهر (قهســهمكى، ســهن  بىــلهن  نىــڭ نــامى هللا”: ئــۆمهر .دىمدېــ

ئىســـپات كهلتۈرمىســـهڭ  بـــۇ ســـۆزگه) ئهلهيهىسســـاالمدىن ئاڭلىغـــان
ا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن ئـۇ    ئـاراڭالرد . دەپ تۇرىۋالـدى  بولمايـدۇ، ـ  

  :ئۇبهي ئىبنى كهئب .ھهدىسنى ئاڭلىغان بىرى بارمۇ؟ ـ دەپ سورىدى
يېشـى ئهڭ  بىلهن قهسـهمكى، بـۇ سـورۇندىكىلهرنىڭ     نىڭ نامىهللاــ 

ــدۇ    ــۆزگه ئىســپات بوالالي ــۇ س ــپ، ب ــۇ بېرى ــهئىد . كىچىكىم ــۇ س ــى ئهب ! ئ
ئهڭ كىچىكى هرنىڭ لسورۇندىكى ياشتا مهن .ـ دېدى! ئورنۇڭدىن تۇرغىن

ــدىم ــپ   . ئىــ ــله بېرىــ ــلهن بىلــ ــا بىــ ــۇ مۇســ ــۇڭا ئهبــ ــبهر  ،شــ پهيغهمــ
  . شۇنداق دېگهنلىكىنى ئۆمهرگه سۆزلهپ بهردىمئهلهيهىسساالمنىڭ 

  )6245 :بۇخارى(

ـ عن ُعَبْيِد بن ُعَمْيرٍ أَنَّ أََبا ُموَسى اْسَتأْذَنَ على ُعَمَر ثَلَاثًا فَكَأَنَّـُه َوَجـَدُه    7735
َمْشُغولًا فََرَجَع فقال ُعَمُر أَلَْم َتْسَمْع َصْوَت عبد اللَِّه بن قَْيسٍ ائْذَُنوا له فَُدِعَي له فقال مـا  

َمُر ŏذا قال لَُتِقيَمنَّ على هذا َبيَِّنةً أو لَأَفَْعلَنَّ فََخـَرَج  َحَملََك على ما َصَنْعَت قال إِنَّا كنا ُنْؤ
فَاْنطَلََق إىل َمْجِلسٍ من الْأَْنَصارِ فَقَالُوا لَا َيْشَهُد لك على هذا إال أَْصَغُرَنا فَقَاَم أبو َسـِعيٍد  

ِه صلى اللَُّه عليه وسـلم  فقال كنا ُنْؤَمُر ŏذا فقال ُعَمُر َخِفَي َعلَيَّ هذا من أَْمرِ رسول اللَّ
  .أَلَْهانِي عنه الصَّفُْق بِالْأَْسَواقِ

ئهبـۇ   :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   مهيردىن ۇئۇبهيد ئىبنى ئـ  ـ 7735
 ئۈچـۈن  ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ يېنىغا كىرىشرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇسا 

لېكىن ھهزرىتـى ئـۆمهر بىـر ئىـش بىـلهن      ئۈچ قېتىم ئىجازەت سورىدى، 
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ئهبـۇ مۇسـا   شـۇڭا  . ئىجـازەت بېرىلمىـدى   هبـۇ مۇسـاغا  ئل بولغاچقا، مهشغۇ
  :ئۆمهر ئىشىنى تۈگىتىپ. قايتىپ كهتتى

ـــ  ــا(ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى قهيـــس ــ ــاۋازىنى )يهنـــى ئهبـــۇ مۇسـ نىـــڭ ئـ
قـاراۋۇلالر   .ـ دېـدى ! بېرىڭالرئۇنىڭغا رۇخسهت  غاندەك قىلغانىدىم،ئاڭلى

ــۇ مۇســانى تېپىــپ، ھهزرىتــى ئۆمهرنىــڭ قېشــىغ    .ا ئېلىــپ كىــردىئهب
رەزىيهلالھــۇ ئــۆمهر ) ئۇنىــڭ ســاقلىماي كېتىــپ قالغــانلىقىنى ئۇققــان(

  :ئهنهۇ
  :ئهبۇ مۇسا ـ دەپ سورىغانىدى،نېمىشقا قايتىپ كهتتىڭ؟ ــ 

ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزنى ئىجازەت بېرىلمىگهنـدە قايتىـپ   
  :دېدى، ئۆمهركېتىشكه بۇيرىغانىدى، ـ 

ـــ  ــداق قىلىــمهن،  كهلتــۈرت مۇشــۇ ســۆزۈڭگه ئىســپا ـ ، بولمىســا ئۇن
ئهبۇ مۇسا ئهنسارىالرنىڭ سورۇنلىرىغا بېرىـپ،  . دېدىـ   مۇنداق قىلىمهن،

  :ئۇالر سۈرۈشته قىلغانىدى،
. دېـدى ـ رەلهيـدۇ،   ېئهڭ كىچىكىمىزمۇ گۇۋاھلىق بياشتا ڭغا ــ بۇنى

ئهبـۇ مۇسـا بىـلهن بىلـله     ئورنىـدىن تـۇرۇپ،   ئهبـۇ سـهئىد    ،شۇنىڭ بىـلهن 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئالدىغا باردى ۋەئۆمهر 
  :بۇنى ئاڭلىغان ئۆمهر. ـ دېدىز شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇالتتۇق، ىبــ 
سـهلاللالھۇ  بازاردا ئېلىم ـ بېـرىم قىلىـمهن دەپ، پهيغهمـبهر     مهن ــ 

   .دېدىبۇ سۆزىدىن مهھرۇم قاپتىمهن، ـ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
  )2153 :مۇسلىم(

أَنَّ أََبا ُموَسى أتى َباَب ُعَمَر فَاْسَتأْذَنَ فقال ُعَمُر َواِحَدةٌ ثُـمَّ  : ـ ويف رواية 7736
ـ  َردَُّه اْسَتأْذَنَ الثَّانَِيةَ فقال ُعَمُر اثنتان ثُمَّ اْسَتأْذَنَ الثَّاِلثَةَ فقال ُعَمُر ثَلَاثٌ ثُمَّ اْنَصَرَف فَأَْتَبَعُه فَ

ِه صلى اللَُّه عليه وسلم فََها َوإِلَّا فَلَأَْجَعلَنَّـَك  فقال إن كان هذا شيئا َحِفظَْتُه من رسول اللَّ
ِعظَةً قال أبو َسِعيٍد فَأََتاَنا فقال أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليـه وسـلم قـال    

قـد أُفْـزَِع   اِلاْسِتئْذَانُ ثَلَاثٌ قال فََجَعلُوا َيْضَحكُونَ قال فقلت أََتاكُْم أَُخوكُْم الُْمْسـِلُم  
  .َتْضَحكُونَ اْنطَِلْق فَأََنا َشرِيكَُك يف هذه الُْعقُوَبِة فَأََتاُه فقال هذا أبو َسِعيٍد
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ئهبـۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ    : مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7736
  :ئۆمهر بېرىپ ئىجازەت سورىغانىدى،مهرنىڭ ئىشىكىگه ۆئهنهۇ ئ
ىدى، ى قېتىم ئىجازەت سـورىغان ئىككىنچ .دېدىـ بۇ بىرىنچىسى،  ــ 
  :ئۆمهر

 ىدى،ئۈچىنچى قېتىم ئىجازەت سورىغان .دېدى سى، ـ بۇ ئىككىنچىــ 
  :ئۆمهر

ئهبــۇ مۇســا قايتىــپ  ،نــدىن كېــيىنۇئ. دېــدىـ ،   ســىبــۇ ئۈچىنچىــــ 
  :ئۇنىڭ ئارقىسىدىن بېرىپئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مېڭىۋىدى، 

ـــ  ــۇــ ــيهنـــى ( نىبـ ــازەت بېرىلم دائـــۈچ قېتىمـ ــهئىجـ ــ ،ىسـ پ قايتىـ
گىنىۋالغـان  ۆسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن ئ  پهيغهمبهر) كېتىشنى

ســېنى باشــقىالرغا  ،بولمىســائۇنــداق ) ئهگهر( .بولســاڭ، قويــۇپ بېــرىمهن
ئهبـــۇ مۇســـا بىزنىـــڭ  ،شـــۇنىڭ بىـــلهن. دېـــدىـ ئىبـــرەت قىلىـــمهن،    
  :قېشىمىزغا كېلىپ

ـــ  بىــر («: ىڭســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمن  پهيغهمــبهرســىلهر ـ
دېگهنلىكىنـى   »!سـوراڭالر ئىجـازەت  ئۈچۈن ئـۈچ قېـتىم   كىرىش ) يهرگه

مهن . ھهممهيـــلهن كۈلـــۈپ كهتتـــىدەپ ســـورىۋىدى، ـ بىلمهمســـىلهر؟    
  :سورۇندىكىلهرگه

قورقــۇپ ئالــدىڭالرغا كهلســه، ســىلهر مۇســۇلمان قېرىندىشــىڭالر ــــ 
 ك بـوالي، ـ  مهن بـۇ جازاغـا شـېرى    يـۈر، ! ئهي ئهبۇ مۇسا !كۈلۈۋاتىسىلهرغۇ؟

  :ئهبۇ مۇسا ئۆمهرگه .ئۇنىڭ بىلهن بىلله باردىم ،دېگىنىمچه
   .دېدىـ ، بولىدۇ گۇۋاھ ئۇ ماڭا. د، ئهبۇ سهئىمانا بۇــ 

  )2153: مۇسلىم(

فَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيكُْم َهذَا َعْبُد اللَِّه ْبُن قَْيسٍ فَلَْم َيأْذَنْ لَُه فَقَـالَ  : ويف رواية ـ 7737
َعلَْيكُْم َهذَا أَُبو ُموَسى السَّلَاُم َعلَْيكُْم َهذَا الْأَْشَعرِيُّ ثُمَّ اْنَصَرَف فَقَـالَ ُردُّوا َعلَـيَّ    السَّلَاُم

ُردُّوا َعلَيَّ فََجاَء فَقَالَ َيا أََبا ُموَسى َما َردََّك كُنَّا ِفي ُشْغلٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
ا َم َيقُولُ اِلاْسِتئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُِذنَ لََك َوإِلَّا فَاْرجِْع قَالَ لََتأِْتَينِّي َعلَى َهذَا بَِبيَِّنٍة َوإِلََّعلَْيِه َوَسلَّ

ـ  ْم فََعلُْت َوفََعلُْت فَذََهَب أَُبو ُموَسى قَالَ ُعَمُر إِنْ َوَجَد َبيَِّنةً َتجُِدوُه ِعْنَد الِْمْنَبرِ َعِشيَّةً َوإِنْ لَ
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 جِْد َبيَِّنةً فَلَْم َتجُِدوُه فَلَمَّا أَنْ َجاَء بِالَْعِشيِّ َوَجُدوُه قَالَ َيا أََبا ُموَسى َما َتقُولُ أَقَْد َوَجْدَتَي
قَالَ َنَعْم أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ قَالَ َعْدلٌ قَالَ َيا أََبا الطُّفَْيلِ َما َيقُولُ َهذَا قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَّـِه  

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ذَِلَك َيا اْبَن الَْخطَّابِ فَلَا َتكُوَننَّ َعذَاًبا َعلَى أَْصَحابِ َرُسـولِ   َصلَّى
   .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُسْبَحانَ اللَِّه إِنََّما َسِمْعُت َشْيئًا فَأَْحَبْبُت أَنْ أََتثَبََّت

رەزىيهلالھـۇ   ئهبـۇ مۇسـا  : مۇنـداق كهلـگهن   ىۋايهتتهـ يهنه بىر ر 7737
  :ئهنهۇ

 .دېدىـ ،  بولىمهن ئابدۇلالھ ئىبنى قهيسمهن ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ــ 
  :ئۇ قايتا ،ئۇنىڭغا ئىجازەت بېرىلمىگهندىن كېيىن

يهنه ئىجازەت  .دېدى مهن ئهبۇ مۇسا بولىمهن، ـئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، ــ 
  :ئۇبېرىلمىگهنىدى، 

يهنه ئىجازەت . دېدى مهن ئهشئهرى بولىمهن، ـ سساالمۇ ئهلهيكۇم، ئهــ 
  :ئۆمهر .بېرىلمىگهنىدى، قايتىپ كهتتى

  :ئهبۇ مۇسا كهلگهندىن كېيىن. ـ دېدى! چاقىرىپ كېلىڭالرئۇنى ــ 
بىـز جىـددىي بىـر     ؟نېمه ئۈچـۈن قايتىـپ كهتتىـڭ    !ئى ئهبۇ مۇساــ 

  :مۇسادېۋىدى، ئهبۇ ـ ئىش بىلهن ئالدىراش ئىدۇق، 
) بىـر يهرگه («: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ پهيغهمبهر مهن ــ 
ئىجـازەت بېرىلسـه   . قېـتىمغىچه ئىجـازەت سـوراڭالر    ئۈچۈن ئۈچ كىرىش

ـ دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغـانمهن،     »!ڭالربولمىسا قايتىـپ كېـتى   كىرىڭالر،
  :ئۆمهر. دېدى

 .كهلتـۈر سـۆزۈڭگه گـۇۋاھچى    بـۇ  ؟نـېمه دەۋاتىسـهن   !ئى ئهبۇ مۇسـا ــ 
ئهبـۇ مۇسـا   . دېـدى ـ ۇنداق قىلىمهن،  مئۇنداق قىلىمهن،  ، سېنىبولمىسا

  :ئۆمهر. قايتىپ كهتتى
كهچـته مۇنبهرنىـڭ قېشـىدا تۇرغـانلىقىنى      ،ئۇ ئىسـپات تاپالىسـا  ــ 

 ۇئهبـ  كهچ كىرگهنـدە، . دېـدى ـ كۆرىسـىلهر، تاپالمىسـا ئـۇ يهردە تۇرمايـدۇ،      
   :ئۆمهر .مۇنبهرنىڭ يېنىدا تۇراتتى مۇسا

بىر نهرسه دېمهكچىمۇسهن؟ گۇۋاھچى تاپالىدىڭمۇ؟  !ئى ئهبۇ مۇساــ 
  : دەپ سورىۋىدى، ئۇـ 

  :ئۆمهر. دېدىگۇۋاھلىق بهرمهكچى، ـ ئۇبهي ئىبنى كهئب  .ھهئهــ 
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ـــ  ــۇـ ــۇل قىلىنىــدىغان دۇرۇس كىشــى   ،ئ ــۇ   .گــۇۋاھلىقى قوب ــى ئهب ئ
  :دېۋىدى، ئۇبهيـ  بۇ نېمه دەيدۇ؟ !)ئۇبهينى دېمهكچى( تۇفهيل
دىن شـۇنداق  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  ئۆزىنىڭئۇ ــ 

سهلاللالھۇ  پهيغهمبهر !ئىبنى خهتتابئى  .ئاڭلىغانلىقىنى ئېيتىۋاتىدۇ
. دېـدى  ــ ! ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىنى ئۇنـداق قىيـنىمىغىن  

  :ئۆمهر
بــــۇ ســــۆزنى ئېــــنىقالپ باقمــــاقچى  مهن پهقهت! لالھانابهۇســــــــــ 
  . دېدى ىدىم، ـبولغان

  )2154 :مۇسلىم(

ـ فَقَالَ ُعَمُر ِلأَبِي ُموَسى أََما إِنِّي لَْم أَتَّهِْمَك َولَِكْن َخِشيُت أَنْ َيَتقَوَّلَ النَّاُس  7738
  .َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  :ئۆمهر ئهبۇ مۇساغا: مۇنداق كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7738
 بـــۇ ســـۆزنىمهن ســـېنى يالغـــانچى دېمهكچـــى ئهمهس، لـــېكىن ـــــ 

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمبهر  باشقىالرنىڭ ،بولساقئېنىقلىمايدىغان 
ئارىالشتۇرۇۋېتىشـىدىن  ) دېگهن سۆزلهرگه(سۆزلهرنى  ۋەسهللهم دېمىگهن

   .①ئهنسىرەيمهن، ـ دېدى
  )5181 :ئهبۇ داۋۇد(

ْشَجِعيِّ قال أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم ـ عن َعْوِف بن َماِلٍك الْأَ 7739
يف غَْزَوِة َتُبوَك وهو يف قُبٍَّة من آدم فََسلَّْمُت فََردَّ وقال اْدُخلْ فقلت أَكُلِّي يا َرُسولَ اللَِّه قال 

  .كُلَُّك فََدَخلُْت
  .َغرِ الْقُبَِّةقال ُعثَْمانُ بن أيب الَْعاِتكَِة إمنا قال أَْدُخلُ كُلِّي من ِص

ئهۋف ئىبنـــى مالىـــك ئهشـــجهئىي رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن  ــــ 7739
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــبهر   :مۇن ــدا، پهيغهم ــۇك غازىتى ــهلاللالھۇ تهب س

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4317(ئهلبانى  ①
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ــاردىمئهلهيهــى ۋەســهللهمن ــا ب ــدىن تىكىلــگهن بىــر  . ىڭ يېنىغ ــۇ، كۆن ئ
  :ىمىمنى ئىلىك ئېلىپئۇ سال ساالم بهرگهنىدىم،مهن . چېدىردا ئىكهن

  :مهن چېدىر كىچىك ئىدى، شۇڭا. دېدىـ ! كىرگىنــ 
كىرەيمـــۇ؟ ـ دەپ    ) بهدىـــنىم بىـــلهن(پۈتـــۈن ! ـــــ ئـــى رەســـۇلۇلالھ

  :سورىغانىدىم، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
   .دېدى، مهن كىردىم ـ! پۈتۈن كىرگىنــ شۇنداق، 

  )5000 :ئهبۇ داۋۇد(

چېـدىر  : ۋايهت قىلىنىـدۇ هدىن مۇنـداق رىـ  ئاتىكۇ ئوسمان ئىبنى ئهب
ــانلىقى ئۈچــــۈن، ئهۋف ئىبنــــى مالىــــك  پۈتــــۈن  :بهك كىچىــــك بولغــ

   .①؟ ـ دەپ سورىغانكىرەمدىمهن
  )5001 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبْسرٍ قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََتى  7740
َتقْبِلْ الَْباَب ِمْن ِتلْقَاِء َوْجهِِه َولَِكْن ِمْن ُركْنِِه الْأَْيَمنِ أَْو الْأَْيَسرِ َوَيقُولُ السَّلَاُم َباَب قَْومٍ لَْم َيْس

  .َعلَْيكُْم السَّلَاُم َعلَْيكُْم َوذَِلَك أَنَّ الدُّوَر لَْم َيكُْن َعلَْيَها َيْوَمِئٍذ ُسُتوٌر
مۇنداق رىۋايهت هنهۇدىن ئابدۇلالھ ئىبنى بۇسر رەزىيهلالھۇ ئ ـ 7740

ــدۇ ــبهر :قىلىنىـ ــهللهم بىر   پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــڭ سـ ىنىـ
، يــۈزىنى ئىشــىك چى بولغىنىــداقكېلىــپ ئىجــازەت ســورىما ئىشــىكىگه

ئهسسـاالمۇ ئهلهيكـۇم،   «: تۇرۇپ ىدەئوڭ ياكى سول تهرىپ تهرەپكه قىلماي،
نىڭ دەيتتـــى، چـــۈنكى ئـــۇ چـــاغالردا ئىشـــىكلهر »ئهسســـاالمۇ ئهلهيكـــۇم

   .②يوق ئىدى چىمىلدىقى
  )5186 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُهَزْيلٍ قَالَ َجاَء َرُجلٌ قَالَ ُعثَْمانُ َسْعٌد فََوقََف َعلَى َبابِ النَّبِيِّ َصـلَّى   7741
لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْسَتأِْذنُ فَقَاَم َعلَى الَْبابِ قَالَ ُعثَْمانُ ُمْسَتقْبِلَ الَْبابِ فَقَالَ 

  .َعلَْيِه َوَسلََّم َهكَذَا َعْنَك أَْو َهكَذَا فَإِنََّما اِلاْسِتئْذَانُ ِمْن النَّظَرِ
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 4181(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4318(ئهلبانى  ②
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: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ھۇزەيل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    ـ 7741
 كېلىـپ، ) ئىسـىملىك بىـرى  رىۋايىتىـدە سـهئد    نىڭئوسـمان ( بىر ئـادەم 
ئالدىـدا تۇرغـان    ىالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئىشـىك   سهلالل پهيغهمبهر

، )دەپ كهلـگهن رىۋايىتىدە ئىشىككه يۈزىنى قىلىـپ   نىڭئوسمان( ئىدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

اۋۇ تهرەپـته تـۇرغىن، ئىجـازەت سوراشـتىن     ئـ يا ماۋۇ تهرەپـته يـاكى   ــ 
   .①ىدېد ئۈچۈن، ـ ىماسلىقرۇخسهتسىز قار) ئۆي ئىچىگه(مهقسهت 

  )5174 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َدَخلَ الَْبَصُر فَلَـا   7742
  .إِذْنَ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ 7742
  :هنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ پهيغهمبهر

   .②»ئىجازەت سوراشنىڭ كېرىكى يوق ،كۆز كىرىپ بولسا«
  )5173 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا ُدِعَي أََحُدكُْم  7743
  .إِلَى طََعامٍ فََجاَء َمَع الرَُّسولِ فَإِنَّ ذَِلَك لَُه إِذْنٌ

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       7743
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئادەم بىلهن  ا ئهۋەتىلگهنتاماققا چاقىرىلغاندا، چاقىرىشق ەيلهنبىر«
   .③»دۇۋېرىبولىسىز كىرسه بىلله كهلسه، ئىجازەت

  )5190 :ئهبۇ داۋۇد(

ي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرُسولُ الرَُّجـلِ إِلَـى   ـ َعْن أَبِ 7744
  .الرَُّجلِ إِذُْنُه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4310(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1110(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4322(ئهلبانى  ③
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ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       7744
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

پ قىلىــــپ ئــــادەم تهكلىــــ نىبىــــر كىشــــىنىڭ بىــــر كىشــــى«
كىرىشــــــىگه ئىجــــــازەت ) رۇخسهتســــــىز( ، ئۇنىــــــڭئهۋەتكهنلىكــــــى
   .①»بهرگهنلىكىدۇر

  )5189 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلَُه َرُجلٌ فَقَالَ  7745
ي فَقَالَ َنَعْم قَالَ الرَُّجلُ إِنِّي َمَعَها ِفي الَْبْيِت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه أَْسَتأِْذنُ َعلَى أُمِّ

ى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتأِْذنْ َعلَْيَها فَقَالَ الرَُّجلُ إِنِّي َخاِدُمَها فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
  .لَْيَها أَُتِحبُّ أَنْ َتَراَها ُعْرَياَنةً قَالَ لَا قَالَ فَاْسَتأِْذنْ َعلَْيَهاَعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتأِْذنْ َع

بىر كىشى  :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهتا ئىبنى يهسار ـ 7745
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن پهيغهمبهر

ـــ  ــى رەســۇلۇلالھ ـ ــرىش ! ئ ــازەت  ئۈچــۈن ئانامنىــڭ قېشــىغا كى ئىج
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دەپ سورىۋىدى،ـ ۇ؟ سورىشىم كېرەكم

  :ئۇ كىشى. دېدى ، ـھهئهــ 
ـــ  ــلهن  ـ ــام بى ــدە مهن ئان ــر ئۆي ــام؟ ـ     بى ــايدىغان تۇرس ــدى،  ياش دېۋى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :دېدى، ئۇ كىشى، ـ ئىجازەت سورىغىن ــ شۇنداقتىمۇ

همبهر پهيغدېۋىدى،  ؟ ـ مهن ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلىدىغان تۇرسامــ 
  :ئهلهيهىسساالم

ئانـاڭنى يالىڭـاچ ھـالهتته     .ــ شۇنداق بولسـىمۇ ئىجـازەت سـورىغىن   
  :ئۇ كىشى. دېدى ـ كۆرۈشنى ياقتۇرامسهن؟

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېۋىدى، ـ ياق، ــ 
   .دېدى ، ـئۇنىڭدىن ئىجازەت سورىغىنــ شۇڭا 

  )1796 :مالىك(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4221(ئهلبانى  ①
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ْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َساَعةٌ آِتيـِه  ـ َعْن َعِليٍّ قَالَ كَانَ ِلي ِم 7746
  .ِفيَها فَإِذَا أََتْيُتُه اْسَتأْذَْنُت إِنْ َوَجْدُتُه ُيَصلِّي فََتَنْحَنَح َدَخلُْت َوإِنْ َوَجْدُتُه فَارِغًا أَِذنَ ِلي

ــ 7746 ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن   ـ ــداق رى : مۇن
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا بارىـــدىغان  همـــبهر پهيغ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   شـۇ ۋاقىتتـا    .مۇئهييهن بىر ۋاقتىم بار ئىـدى 
 اتتى، مهنىپ قويـ ىرگېلىنى ق ،ئىجازەت سورىسام ،ناماز ئوقۇۋاتقان بولسا

   .①ماڭا ئىجازەت بېرەتتى، ئاندىن كىرەتتىم ،بىكار بولسا .كىرىۋېرەتتىم
  )1211 :ئىاهسن(

كَانَ ِلي ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْدَخلَاِن َمْدَخلٌ : ـ عن َعِليٌّ 7747
  .بِاللَّْيلِ َوَمْدَخلٌ بِالنََّهارِ فَكُْنُت إِذَا َدَخلُْت بِاللَّْيلِ َتَنْحَنَح ِلي

ــۇدىن   7747 ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ــ ئهل ــۋايهت قىل ـ ــداق رى ــدۇمۇن : ىنى
قېشـــىغا كۈنـــدۈز ۋە  ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ پهيغهمـــبهر

كېچىدە بېرىپ، ئىجازەت . كېچىدە بارىدىغان مۇئهييهن ۋاقتىم بار ئىدى
   .②ئىجازەت بېرەتتىسورىسام، گېلىنى قىرىپ 

  )1212 :ئىانهس(

لَِّه َهذَا السَّلَاُم فََما اِلاْسِتئْذَانُ ـ َعْن أَبِي أَيُّوَب الْأَْنَصارِيِّ قَالَ قُلَْنا َيا َرُسولَ ال7748
  .قَالَ َيَتكَلَُّم الرَُّجلُ َتْسبِيَحةً َوَتكْبَِريةً َوَتْحِميَدةً َوَيَتَنْحَنُح َوُيْؤِذنُ أَْهلَ الَْبْيِت

مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ ئهييۇب ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن   ـ 7748
  :هى ۋەسهللهمگهپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي :قىلىنىدۇ

ساالمنىغۇ مۇشـۇنداق قىلىـدىكهنمىز، ئىجـازەتنى    ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــداق ســورايمىز؟     ــبهردەپ سورىســاق، ـ قان ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   پهيغهم

  :ۋەسهللهم

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 58(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 59(ئهلبانى  ②
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يـــاكى ۋەئهكـــبهر هللا لال يـــاكى اانابهۇســـ” :كىشـــى بىـــر قېـــتىمـــــ 
لىق شـۇ ئـارقى   .دەيدۇ يـاكى گېلىنـى قېقىـپ قويىـدۇ    “ ئهلههمدۇلىلالھ

   .①دېدى بىلدۈرىدۇ، ـ گهي ئىگىلىرىۆئئۆزىنىڭ كهلگهنلىكىنى 
  )3707 :ئىبنى ماجه(

ـ عن اْبن َمْسُعوٍد َيقُولُ قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذُْنـَك   7749
  .َكَعلَيَّ أَنْ ُيْرفََع الِْحَجاُب َوأَنْ َتْسَتِمَع ِسَواِدي َحتَّى أَْنَها

ــ 7749 مۇنــداق  ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـ
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر :رى ــا   پهيغهم : ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭ

چىمىلدىقنىڭ ئېچىلىشى يـاكى مېنىـڭ پىچىرلىغـان ئـاۋازىم سـاڭا      «
ــازەتتۇر  ــرىلگهن ئىج ــدا، مهن ســېنى توسمىســامال كىرســهڭ    .بې ــۇ چاغ ب

   .»بولىۋېرىدۇ
  )2169 :سلىممۇ(

ـ عن َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َيقُولُ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  7750
َوَسلََّم ِفي َدْينٍ كَانَ َعلَى أَبِي فََدقَقُْت الَْباَب فَقَالَ َمْن ذَا فَقُلُْت أََنا فَقَالَ أََنـا أََنـا كَأَنَّـُه    

  .كَرَِهَها
مهن : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇجابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7750

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   ۇلۇق پهيغهمـبهر  منىڭ گهردىنىدىكى قهرز توغردادا
پهيغهمـــبهر  .قـــاقتىمئىشـــىكنى  ،ۋەســـهللهمنىڭ يېنىغـــا كېلىـــپ  

  :ئهلهيهىسساالم
  :ندەپ سورىغانىدى، مه ــ كىم بولىسهن؟ ـ

ـــ مهن، ـ     ـــ ــا   پهيغه. دىمدې ــۇ ســۆزۈمدىن خاپ ــبهر ئهلهيهىسســاالم ب م
  :بولغاندەك

   .دېدى ـ! مهن؟ مهن؟ــ 
  )6250 :بۇخارى(

                                                 
 .دېگهنزەئىپ، ـ ): 809(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ...ۇش قاتارلىققول ئېلىشىش، قولنى سۆيۈش ۋە كىرگهنلهرگه ئورنىدىن تۇر ساالملىشىش،

 326

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُجلًا اطَّلََع ِمْن َبْعضِ ُحَجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   7751
َوَسلََّم بِِمْشقَصٍ أَْو بَِمَشاِقَص فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه َيْخِتـلُ  َوَسلََّم فَقَاَم إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  .الرَُّجلَ ِلَيطُْعَنُه
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7751
ــادەم : قىلىنىــدۇ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   پهيغهمــبهربىــر ئ

ــرىگه ۇھ ــدىن بىـــ ــوغرىلىقچه قارجرىلىرىـــ ــدى،ئـــ ــبهر  ىغانىـــ پهيغهمـــ
ئورنىـدىن   ىنى ئالـدى ـ دە،   ئـوق  ئهلهيهىسساالم تۇيۇپ قېلىپ، قولىغـا يـا  

ئۇنىڭغـا   ، ئوقنىتۇيدۇرماي بېرىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ .تۇردى
  . شۇ ھالىتى ھېلىمۇ كۆز ئالدىمدا تۇرۇپتۇ نغاسانجىماقچى بول

  )6242 :بۇخارى(

نَّ أَْعَرابِيا أََتى َباَب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَ 7752
ْو ُعـوٍد  فَأَلْقََم َعْيَنُه ُخَصاَصةَ الَْبابِ فََبُصَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَوخَّاُه بَِحِديَدٍة أَ

ْنقََمَع فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما إِنََّك لَْو ثََبتَّ لَفَقَأُْت ِلَيفْقَأَ َعْيَنُه فَلَمَّا أَنْ َبُصَر ا
  .َعْيَنَك

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7752
هللهمنىڭ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـ    پهيغهمـبهر بىر ئهئرابـى   :قىلىنىدۇ

ــپ  ــدىغا كېلىـ ــىكىنىڭ ئالـ ــقا   ،ئىشـ ــدىن ماراشـ ــىكنىڭ يوچۇقىـ ئىشـ
قولىغــا باشــلىغانىدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇنى تۇيــۇپ قېلىــپ، 

دە، ئۇنىڭ كـۆزىنى قۇيـۇۋەتمهكچى    –ئالدى  پارچىسى) ياكى تاياق(تۆمۈر 
پهيغهمـبهر  ئهئرابـى   .ئاسـتاغىنه يېقىنالشـتى  ) ئىشـىك تهرەپـكه  (بولۇپ، 
 .ئارقىغــا داجىۋالــدى  ،كــۆرۈپ هىسســاالمنىڭ كېلىۋاتقــانلىقىنى ئهلهي

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چىقىپ ئۇنىڭغا
ۋەتكهن ۇكـۆزۈڭنى قۇيـ   ــ ئهگهر بـۇ يهردە تـۇرۇپ مـاراۋەرگهن بولسـاڭ،    

   .①دېدى ، ـبوالتتىم
  )4858 :ئىانهس(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4514(ئهلبانى  ①
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ِه َوَسلََّم قَالَ َمْن اطَّلََع ِفي َبْيِت قَْومٍ ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي 7753
  .بَِغْيرِ إِذْنِهِْم فَقَْد َحلَّ لَُهْم أَنْ َيفْقَئُوا َعْيَنُه

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7753
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

كـۆزىنى  ئۇنىـڭ  ئـوغرىلىقچه مارىسـا،    كىمكى باشقىالرنىڭ ئۆيىگه«
  . »ۋېتىش ئۆي ئىگىلىرىگه ھاالل بولىدۇۇقۇي

  )2158 :مۇسلىم(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن اطَّلََع  7754
  .َنُه فَقَْد َهَدَرْت َعْيُنُهِفي َدارِ قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم فَفَقَئُوا َعْي

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7754
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئـۆي ئىگىلىـرى   ( ،اپكىمكى باشقىالرنىڭ ئۆيىگه ئوغرىلىقچه مـار «
   .①»هنمهيدۇغا تۆلهم تۆل، ئۇنىڭكۆزى قۇيۇۋېتىلگهن بولسا) تهرىپىدىن

  )5172 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن كََشَف ِسـْتًرا   7755
ُه أَنْ َيأِْتَيُه فَأَْدَخلَ َبَصَرُه ِفي الَْبْيِت قَْبلَ أَنْ ُيْؤذَنَ لَُه فََرأَى َعْوَرةَ أَْهِلِه فَقَْد أََتى َحدا لَا َيِحلُّ لَ
لَى َبابٍ لَْو أَنَُّه ِحَني أَْدَخلَ َبَصَرُه اْسَتقَْبلَُه َرُجلٌ فَفَقَأَ َعْيَنْيِه َما َعيَّْرُت َعلَْيِه َوإِنْ َمرَّ الرَُّجلُ َع

   .الَْبْيِت لَا ِسْتَر لَُه غَْيرِ ُمْغلَقٍ فََنظََر فَلَا َخِطيئَةَ َعلَْيِه إِنََّما الَْخِطيئَةُ َعلَى أَْهلِ
ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   ــــ 7755
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــپ    « ــى قايرى ــۇرۇن پهردىن ــتىن ب ــازەت بېرىلىش ــى ئىج ــۆي  ،كىمك ئ
 .تاجـاۋۇز قىلغـان بولىـدۇ    نـامهھرەمگه ، نامهھرەملهرگه قارىسا ئىچىدىكى

ــاۋادا  ــۇ ن ــدامارىالۋئ ئۇنىــڭ ئىككــى كــۆزىنى   ،كېلىــپ ىبىــرباشــقا  ،اتقان
 .پهقهتــال ئهيىــبلىمهيمهن) يهنــى قۇيۇۋەتكــۈچىنى(ســه، مهن ئــۇنى ۋەتۇقۇي

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4309(ئهلبانى  ①
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 كېتىۋېتىــپ يــوق ئىشــىك ئالدىــدىن ئۆتــۈپ چىمىلــدىقىئهگهر بىــرى 
چــــۈنكى گۇنــــاھ ئــــۆي . ئۇنىڭغــــا گۇنــــاھ بولمايــــدۇ ،قارىغــــان بولســــا

  . ①»ئىگىلىرىدە
  )2707 :تىرمىزى(

َعنِ ابن َعبَّاسٍ قال إمنا كان نفي النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم الَْحكََم بـن   ـ 7756
أيب الَْعاصِ ِمَن الَْمِديَنِة إىل الطَّاِئِف َبْيَنَما النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم يف ُحْجَرِتـِه إذا هـو   

َزȟَ فََنظََر فإذا هـو الَْحكَـُم   بإِْنَسان َيطَِّلُع عليه فقال النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم الَْوَزȟَ الَْو
  .فقال النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم اْخُرْج ال ُتَساِكنِّي بِالَْمِديَنِة ما َبِقيُت فََنفَاُه إىل الطَّاِئِف

ــ 7756 ــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
ئىبنـى  ھهكهم  نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

تائىفقــا ســۈرگۈن قىلىۋېتىشــىنىڭ ســهۋەبى ئاســنى مهدىنىــدىن ۇل ئهبــ
راتتى، تۇيۇقسـىز  ھۇجرىسىدا تۇ ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر: مۇنداق ئىدى

دەپ  »سـالما، سـالما  «: دە –بىر نېمىنىڭ كۆلهڭگىسىنى كۆرۈپ قالدى 
 .بېرىپ قارىغۇدەك بولسا، ئۇ ھهكهم ئىبنى ئهبۇل ئاس ئىكهن .ۋارقىرىدى

سـهن   بولىـدىكهنمهن، مهن ھايـاتال   .بۇ شهھهردىن چىـق « :شۇنىڭ بىلهن
   .②ۋە ئۇنى تائىفقا سۈرگۈن قىلدى دېدى »مهدىنىدە تۇرمايسهن

  )12724 :»ئهلكهبىر«(

عن أَْعَين اƪوارزمي قال أََتْيُت أََنَس بن َماِلٍك وهو يف ِدْهِليزِِه فََسـلَّْمُت   ـ 7757
  .َمكَانٌ ال ُيْسَتأْذَنُ فيهعليه قلت أَأَْدُخلُ قال هذا 

هنهس ئ: ۋارەزمىيـدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ئهئيهن خا ـ 7757
ــڭ    ــۇ ئهنهۇنى ــك رەزىيهلالھ ــى مالى ــاردىم،  ئىبن ــۆيىگه ب ــزدە   ئ ــۇ دەھلى ئ

  :بېرىپساالم  .تۇرغانىكهن
  :دەپ سورىسام، ئۇـ كىرسهم بوالمدۇ؟ ــ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 511(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇدرىـك ئىبنـى سـۇاليمان         : )12805(ھهيسهمى  ②

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنقالغان راۋىيلىرى . ئىسىملىك ماڭا ناتونۇش بىرى بار
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ـ ،   تى يـوق يهرگه كىـرىش ئۈچـۈن ئىجـازەت سوراشـنىڭ ھـاجى     بـۇ  ـــ  
   .①دېدى

  )697 :»ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــىملىك      : )12821(ھهيســهمى  ① ــيهن ئىس ــهنهدىدە ئهئ ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .كىملىكى نامهلۇم بىرى بار، ـ دېگهن



 



 

331 

  
  
  

قائىدىلىرى، ئۇخالش  ـ ئهدەبسورۇننىڭ چۈشكۈرۈش، ئهسنهش، 
  ۋە ئولتۇرۇش ھالهتلىرى

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعطََس َرُجلَاِن ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  7758
مََّت أََحَدُهَما َولَْم ُيَشمِّْت الْآَخَر فَِقيلَ لَُه فَقَالَ َهذَا َحِمَد اللََّه َوَهـذَا لَـْم   َعلَْيِه َوَسلََّم فََش

  .َيْحَمْد اللََّه
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7758
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ   پهيغهمبهرئىككى كىشى : قىلىنىدۇ

بىـرىگه تهشـمىت    پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ن ئىدى، يېنىدا چۈشكۈرگه
ــۇكهلال( ــپ) ھيهرھهم ــدى  ،ئېيتى ــرىگه ئېيتمى ــهۋەبى   .يهنه بى ــڭ س بۇنى

 »ئېيتمىدى ىھهمدلېكىن ئۇ . ئېيتتى ىا ھهمدقهللا ،ۇب«: سورالغانىدى
   .دېدى

  )6221 :بۇخارى(

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُس 7759
قَالَ إِنْ َعطََس فََشمِّْتُه ثُمَّ إِنْ َعطََس فََشمِّْتُه ثُمَّ إِنْ َعطََس فََشمِّْتُه ثُمَّ إِنْ َعطََس فَقُـلْ إِنَّـَك   

  .الرَّابَِعِة َمْضُنوٌك قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن أَبِي َبكْرٍ لَا أَْدرِي أََبْعَد الثَّاِلثَِة أَْو
ئابدۇلالھ دادىسى ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق  – 7759

ــدۇ  ــۋايهت قىلى ــى رى ــم  : دېگهنلىكىن ــر كى ــه بى ــتىم چۈشكۈرس ــر قې  ،بى
يهنه تهشـــمىت  بىـــر قېـــتىم چۈشكۈرســـه، يهنه .ئېيتىســـهنتهشـــمىت 
ــتىم چۈشكۈرســه، يهنه تهشــمىت ئېيتىســهن   .ئېيتىســهن ــر قې  .يهنه بى
  .دەيسهن ، ـقاپسهن زۇكامداپسهن : تىم چۈشكۈرسهتۆتىنچى قې
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 قاپســهن زۇكامــداپســهن (دادامنىــڭ : يهنه مۇنــداق دەيــدۇئابــدۇلالھ 
ــگهن ــى      ) دې ــدا دېگهنلىك ــۆتىنچى قېتىم ــاكى ت ــۈچىنچى ي ــۆزنى ئ ــۇ س ب

  . ئېسىمدىن چىقىپ قاپتۇ
  )1799 :مالىك(

نِ أَبِي طَلَْحةَ َعْن أُمِِّه َعْن أَبِيَها قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ َعْن ُعَمَر ْبنِ إِْسَحَق ْب 7760
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَشمَُّت الَْعاِطُس ثَلَاثًا فَإِنْ َزاَد فَإِنْ ِشئَْت فََشمِّْتُه َوإِنْ ِشئَْت فَلَا

 ئـارقىلىق  لـهه ئانىسـى  هت ۇئۆمهر ئىبنى ئىسهاق ئىبنى ئهب ـ 7760
رىۋايهت دىن )يهنى ئانىسىنىڭ دادىسى ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى رىفائه(بوۋىسى 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىدۇكى، 
ــادەمگه   « ــكۈرگهن ئ ــتىمغىچه چۈش ــۈچ قې ــمىت  ئ ــدۇتهش  .ئېيتىلى

گهنلهر ئۈچـۈن خالىسـا ئېيتىـدۇ، خالىمىسـا     رتۇق چۈشـكۈر ئـا ئۇنىڭـدىن  
   .①»ئېيتمايدۇ

  )2744 :تىرمىزى(

ـ عن إَِياس ْبن َسلََمةَ ْبنِ الْأَكَْوعِ أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه   7761
 َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعطََس َرُجلٌ ِعْنَدُه فَقَالَ لَُه َيْرَحُمَك اللَُّه ثُمَّ َعطََس أُْخَرى فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه

  .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَُّجلُ َمْزكُوٌمَصلَّ
دىن سهلهمه ئىبنى ئهكۋەئ رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   دادىسىئىياس  ـ 7761

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  پهيغهمــبهرئــۇ رىــۋايهت قىلىــدۇكى، 
ــىد ــى  ىكىقېشـ ــر كىشـ ــتىم  بىـ ــر قېـ ــكۈرگهن بىـ ــبهر ( دەچۈشـ پهيغهمـ

بىر قېتىم يهنه  گهنلىكىنى،دې »!الھيهرھهمۇكهل«): ئهلهيهىسساالمنىڭ
   .دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان» پ قاپتۇلۇبۇ ئادەم زۇكام بو«: چۈشكۈرگهندە

  )2993 :مۇسلىم(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ اللَّـَه    7762
ُه التَّثَاُؤَب فَإِذَا َعطََس فََحِمَد اللََّه فََحقٌّ َعلَى كُلِّ ُمْسـِلمٍ َسـِمَعُه أَنْ   ُيِحبُّ الُْعطَاَس َوَيكَْر

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 521(ئهلبانى  ①
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ـ   ُه ُيَشمَِّتُه َوأَمَّا التَّثَاُؤُب فَإِنََّما ُهَو ِمْن الشَّْيطَاِن فَلَْيُردَُّه َما اْسَتطَاَع فَإِذَا قَالَ َها َضـِحَك ِمْن
  .الشَّْيطَانُ

دۇكى، نىـ رىـۋايهت قىلى  دىنزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئهبۇ ھـۇرەيرە رە  ـ 7762
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

بىـر كىشـى    .چۈشكۈرۈكنى ياقتۇرىدۇ، ئهسنهكنى يامان كۆرىدۇهللا ا«
دېسـه،  ) قا خاستۇرهللابارلىق ھهمدۇسانا ا(“ ئهلههمدۇلىلالھ” :چۈشكۈرۈپ

اڭا ســهللا ا( “ يهرھهمــۇكهلالھ” :بــۇنى ئاڭلىغــان ھهر بىــر مۇســۇلماننىڭ 
 ئهسـنهك شـهيتاندىن بولـۇپ،    .ۋاجىب بولىدۇ دېيىشى) رەھمهت قىلسۇن

: كىشى نامـازدا  .نامازدا كهلگهن ئهسنهكنى مۇمكىنقهدەر توسۇش كېرەك
  . »دەپ ئهسنىسه، شهيتان ئۇنىڭ ئهسنىگىنىگه قاراپ كۈلىدۇ “...اھ”

  )6223 :بۇخارى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْعطَاُس ِمْن اللَِّه ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َص 7763
ْيطَانَ َوالتَّثَاُؤُب ِمْن الشَّْيطَاِن فَإِذَا َتثَاَءَب أََحُدكُْم فَلَْيَضْع َيَدُه َعلَى ِفيِه َوإِذَا قَالَ آْه آْه فَإِنَّ الشَّ

َوَيكَْرُه التَّثَاُؤَب فَإِذَا قَالَ الرَُّجلُ آْه آْه إِذَا َتثَاَءَب َيْضَحُك ِمْن َجْوِفِه َوإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْعطَاَس 
  .فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيْضَحُك ِفي َجْوِفِه

دۇكى، نىـ رىـۋايهت قىلى  دىنـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7763
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــكۈرۈك ا« ــهي هللاچۈش ــنهك ش ــن، ئهس ــ .تاندىندۇرتى ــنهپ كىمك ى ئهس
ــا ــا قوي  ،قالس ــولىنى ئاغزىغ ــۇنۇق ــۇ .ۋالس ــا”: ئهگهر ئ ــه، “ ھ دەپ ئهسنىس

چۈشــكۈرۈكنى هللا ا .شــهيتان ئۇنىڭغــا قــاراپ تېلىقىــپ كۈلــۈپ كېتىــدۇ 
قـولىنى   ،ى ئهسـنهپ قالسـا  كىمكـ  .ياقتۇرىدۇ، ئهسـنهكنى يامـان كۆرىـدۇ   

ان ئۇنىڭغــا دەپ ئهسنىســه، شــهيت “ھــا”: ئهگهر ئــۇ. ۋالســۇنۇئاغزىغــا قوي
   .①»قاراپ تېلىقىپ كۈلۈپ كېتىدۇ

  )2746 :تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2206(ئهلبانى  ①
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ـ َعْن أَبِى َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا   7764
  .َتثَاَءَب أََحُدكُْم فَلُْيْمِسْك َعلَى ِفيِه فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيْدُخلُ

ــ 7764 ــه  ــ ــۇ سـ ــ  ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــۋايهت ئىد خـ ۇدىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

 .ئــاغزىنى قــولى بىــلهن ئېتىۋالســۇن    ،ئهســنهپ قالســا  كىمكــى«
   .①»شهيتان كىرىۋالىدۇ )ئېغىزىغا(بولمىسا، 

  )5026 :ئهبۇ داۋۇد(

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َعطَـَس غَطَّـى   ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّ 7765
   .َوْجَهُه بَِيِدِه أَْو بِثَْوبِِه َوغَضَّ بَِها َصْوَتُه

ــدۇكى،    7765 ــۋايهت قىلىـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
چۈشـكۈرۈپ قالغىنىـدا يـۈزىنى     سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

   .②ئاۋازىنى پهس چىقىراتتى توسۇۋاالتتى ۋەيىمى بىلهن ىقولى ياكى ك
  )2745 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ كَانَ الَْيُهوُد َيَتَعاطَُسونَ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    7766
  .اللَُّه َوُيْصِلُح َبالَكُْم َوَسلََّم َيْرُجونَ أَنْ َيقُولَ لَُهْم َيْرَحُمكُْم اللَُّه فََيقُولُ َيْهِديكُُم

 :دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7766
ــۇدىيالر  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھۇزۇرىــدا    پهيغهمــبهر يهھ

» يهرھهمۇكۇمۇلالھ«: ئۆزلىرىگهرەسۇلۇلالھنىڭ  ،قهستهن چۈشكۈرۈشۈپ
لـېكىن  . زۇ قىلىشـاتتى دېيىشـىنى ئـار  ) سىلهرگه رەھمهت قىلسۇنهللا ا(

ــا پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســىلهرنى ھىــدايهت قىلســۇن،  هللا ا«: ئۇالرغ
   .③دەيتتى »دىلىڭالرنى ئوڭشىسۇن

  )2739 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4204(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2205(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2201(ئهلبانى  ③
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من بادر العاطس باƩمد عويف من وجع اƪاصـرة ومل  : ـ عن علي رفعه 7767
  .يشتك ضرسه أبدا

 پهيغهمبهرىدۇكى، ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىن ـ 7767
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

سـانا ئېيتسـا، بهل    ھهمـدۇ  تائاالغـا هللا اكىمكى چۈشكۈرگهن ھامـان  «
   .①»ئېزىق چىشى ئاغرىقىغا مۇبتىال بولمايدۇ قۇتۇلىدۇ ۋەئاغرىقىدىن 

  )7141 :»ئهلئهۋسهت«(

  .قمن حدث Ɯديث فعطس عنده فهو ح: عن أيب هريرة رفعه ـ 7768
ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       7768
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

كىمكى بىرەر سۆزنى ئاڭلىغىنىدا چۈشكۈرۈپ قالسا، ئۇ سۆز راست «
  . ②»سۆزدۇر

  )6509: »ئهلئهۋسهت«(

  .أصدق اƩديث ما عطس عنده: وعن أنس رفعه ـ 7769
ــــ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      7769
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

   .③»چۈشكۈرۈلگهندە ئېيتىلغان سۆزدۇرسۆزنىڭ ئهڭ راستى «
  )3360 :»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھـارىس ئهئـۋەر ئىسـىملىك       : )12909(ھهيسهمى  ①

 .ئۇندىن باشقا ماڭا ناتونۇش كىشىلهرمۇ بار، ـ دېگهن. ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە مۇئـاۋىيه ئىبنـى    : )12913(ى ھهيسهم ②

 .يهھيا سهدەفى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئۇستازى جهئفهر ئىبنى مۇھهممهد ئىبنـى ماجىـدتىن رىـۋايهت    : )12914(ھهيسهمى  ③

ئۇندىن باشقا ئۇمارە ئىبنى زازان ئىسىملىك ھهرخىـل باھـا بېـرىلگهن    . ۇنى تونۇمايمهنقىلغان بولۇپ، مهن ئ
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بىرى بار
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لَْيِه َوَسلََّم َوُهَو قَاِعـٌد  ـ عن قَْيلَةَ بِْنِت َمْخَرَمةَ أَنََّها َرأَْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َع 7770
 ِفي الْقُْرفَُصاَء فَلَمَّا َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْخَتِشَع َوقَالَ ُموَسى الُْمَتَخشَِّع

  .الْجِلَْسِة أُْرِعْدُت ِمْن الْفََرقِ
 پهيغهمـــبهر بىنتـــى مهخـــرەمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــاــــ قهيـــله  7770
لالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ ئىككــــى تىزىنــــى قۇچــــاقالپ  ســــهلال

ــانلىقىنى كــۆر ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ :گهن ۋەئولتۇرغ ــداق  پهيغهم ئۇن
كىچىــك پېئىللىــق بىــلهن ئولتــۇرغىنىنى كــۆرۈپ تــۇرۇپ، پهيغهمــبهر 

الغ تىتـرەپ   –ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهيۋىتىدىن مېنى سـۈر بېسـىپ الغ   
   .①كهتكهنىدىم، ـ دېگهن

  )4847 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن الشَّرِيِد ْبنِ ُسَوْيٍد قَالَ َمرَّ بِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنـا   7771
َجاِلٌس َهكَذَا َوقَْد َوَضْعُت َيِدَي الُْيْسَرى َخلَْف ظَْهرِي َواتَّكَأُْت َعلَى أَلَْيِة َيِدي فَقَالَ أََتقُْعُد 

  .َمْغُضوبِ َعلَْيهِْمِقْعَدةَ الْ
مهن : مۇنـداق دەيـدۇ   شهرىد ئىبنى سۇۋەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7771

ســول قولۇمغــا تايىنىــپ يېــنىمچه ئولتــۇراتتىم، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ 
ــدىن ئۆتــــۈپ كېتىۋېتىــــپ  ــهللهم يېنىمــ ــكه «: ئهلهيهــــى ۋەســ غهزەبــ

   .②دېدى »يولۇققانالردەك ئولتۇرۇپسهنغۇ؟
  )4848 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كَـانَ إِذَا    7772
   .َجلََس اْحَتَبى بَِيِدِه

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4057(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4058(ئهلبانى  ②
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ــ 7772 ــ ــ ــۋايهت     ۇئهبـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ سـ
 ،ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئولتۇرســـا پهيغهمـــبهرقىلىنىـــدۇكى، 

   .①ى بىلهن قۇچاقالپ ئولتۇراتتىتىزىنى قول
  )4846 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن أَبِي الدَّْرَداِء فَقَالَ أَُبو الدَّْرَداِء كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  7773
ا َيكُونُ َعلَْيـِه فََيْعـرُِف   إِذَا َجلََس َوَجلَْسَنا َحْولَُه فَقَاَم فَأََراَد الرُُّجوَع َنَزَع َنْعلَْيِه أَْو َبْعَض َم

  .ذَِلَك أَْصَحاُبُه فََيثُْبُتونَ
 :مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 7773
بىـز بىـلهن ئولتۇرغانـدا، بىـر     سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهر 

يهرگه بېرىپ كهلمهكچى بولسا، بىر پـاي كهش يـاكى بىـرەر كىيىمىنـى     
بۇنىڭـــــدىن پهيغهمـــــبهر  . نىغـــــا تاشـــــالپ قويـــــۇپ كېتهتتـــــى   ئور

ئهلهيهىسساالمنىڭ قايتىپ كېلىـدىغانلىقىنى چۈشـىنىپ، تارقىلىـپ    
   .②كهتمهي تۇراتتۇق

  )4854 :ئهبۇ داۋۇد(

َوَمثَلُ الَْجِليسِ الصَّاِلحِ كََمثَـلِ  : ـ عن أنس رفعه وقد مر يف فضائل القرآن 7774
  .َصاِحبِ الِْمْسِك

رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     ئهنهس ــــ 7774
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئهنـــبهر  ــــ شـــكىۇمخـــۇددى ياخشـــى ســـۆھبهتداش ) ســـورۇندىكى(«
 دېـگهن » پهزىلهتلىـرى  نىـڭ قۇرئان«بـۇ ھهدىـس   ( ...ساتقۇچىغا ئوخشـايدۇ 

   .③)غانىدىبۆلۈمدە تهپسىلى بايان قىلىن
  )4829 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4056(ئهلبانى  ①
 .دېگهن زەئىپ، ـ): 1033(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4042(ئهلبانى  ③
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ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   7775
 قَالَ إِيَّاكُْم َوالُْجلُوَس َعلَى الطُُّرقَاِت فَقَالُوا َما لََنا ُبدٌّ إِنََّما ِهَي َمَجاِلُسَنا َنَتَحدَّثُ ِفيَها قَـالَ 

ْيُتْم إِلَّا الَْمَجاِلَس فَأَْعطُوا الطَّرِيَق َحقََّها قَالُوا َوَما َحقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الَْبَصرِ َوكَفُّ فَإِذَا أََب
  .الْأَذَى َوَردُّ السَّلَامِ َوأَْمٌر بِالَْمْعُروِف َوَنْهٌي َعْن الُْمْنكَرِ

هت مۇنـداق رىـۋاي  ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      ـ 7775
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

  :كىشىلهرـ دېگهنىدى، ! كوچىالردا ئولتۇرۇشتىن ساقلىنىڭالرــ 
چۈنكى كـوچىالر   .ــ كوچىالردا ئولتۇرۇشتىن ۋاز كېچهلمىگۈدەكمىز

پهيغهمبهر . دېيىشتىـ بىزنىڭ ئولتۇرۇپ پاراڭ سېلىشىدىغان جايىمىز، 
  :ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

. دېـدى  ــ ! كوچىنىڭ ھهققىنى ئـادا قىلىـپ ئولتـۇرۇڭالر   ــ ئۇنداقتا، 
  :ئۇالر

ـــ  ــېمه؟      ــ ــى نـ ــڭ ھهققـ ــورىـ كوچىنىـ ــبهر  ،دىغانىدەپ سـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

كوچىنىـڭ ھهققـى ھارامـدىن كـۆزنى يىغىـش، كىشـىلهرگه ئـازار        ــ 
يهتكۈزمهســـلىك، ســـاالم بهرگهنلهرنىـــڭ ســـالىمىنى ئىلىـــك ئـــېلىش،  

   .دېدىتۇر، ـ نهھىي مۇنكهر قىلىش ،ئهمرى مهرۇپكىشىلهرگه 
  )2465 :بۇخارى(

ـ عن ُعَمر ْبن الَْخطَّابِ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َهِذِه الِْقصَِّة قَالَ  7776
  .َوُتِغيثُوا الَْملُْهوَف َوَتْهُدوا الضَّالَّ

هنهـــۇدىن رىـــۋايهت ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئ ــــ 7776
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم يــۇقىرىقى     قىلىنىــدۇكى، 

ــاردەم  الــقىــيىن ئهھۋ«: ھهدىســنىڭ داۋامىــدا يهنه دا قالغــان كىشــىگه ي
   .①دېگهن» يول كۆرسىتىپ قويىسىلهر الرغابېرىسىلهر، ئېزىپ قالغان

  )4815 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4032(ئهلبانى  ①
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ا قُُعوًدا بِالْأَفْنَِيِة َنَتَحدَّثُ فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ قَالَ قَالَ أَُبو طَلَْحةَ كُنَّ 7777
ـ  ا َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَم َعلَْيَنا فَقَالَ َما لَكُْم َوِلَمَجاِلسِ الصُُّعَداِت اْجَتنُِبوا َمَجاِلَس الصُُّعَداِت فَقُلَْن

َتذَاكَُر َوَنَتَحدَّثُ قَالَ إِمَّا لَا فَأَدُّوا َحقََّها غَضُّ الَْبَصـرِ َوَردُّ  إِنََّما قََعْدَنا ِلَغْيرِ َما َباسٍ قََعْدَنا َن
  .السَّلَامِ َوُحْسُن الْكَلَامِ

ئۆينىــڭ بىــز  :هلههدىــن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهبــۇ ت ـــ 7777
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهرتــۇرۇپ پاراڭلىشــىۋاتاتتۇق، ئول ئالدىــدا

  :دىمىزدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپئىشىك ئال ۋەسهللهم
 ــ ! ېمه ئۈچۈن كوچىالردا ئولتۇرىسىلهر؟ كـوچىالردا ئولتۇرمـاڭالر  ــ ن
  :بىز .دېدى

دېسهك، ـ بىز گۇناھ ئىش قىلماي، ئۆزئارا پاراڭلىشىپ ئولتۇردۇق،  ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئۇنىـڭ ھهققىنـى ئـادا     ــ ئهگهر بۇ يهرلهردە بهك ئولتۇرغۇڭالر كهلسـه، 
، سـاالمنى ئىلىـك   ڭالرگه قارىمـا لهرنـامهھرەم يهنـى   .لىپ ئولتۇرۇڭالرقى

   .دېدىـ ! ڭالرۇقىلىپ ئولتۇر لهرنىئېلىپ، ياخشى سۆز
  )2161 :مۇسلىم(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ِديَنارٍ قَالَ كُْنُت أََنا َوَعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ِعْنَد َدارِ َخاِلِد ْبنِ  7778
ي بِالسُّوقِ فََجاَء َرُجلٌ ُيرِيُد أَنْ ُيَناجَِيُه َولَْيَس َمَع َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أََحٌد غَْيرِي َوغَْيُر ُعقَْبةَ الَِّت

ِلـي  الرَُّجلِ الَِّذي ُيرِيُد أَنْ ُيَناجَِيُه فََدَعا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َرُجلًا آَخَر َحتَّى كُنَّا أَْرَبَعةً فَقَالَ 
ُجلِ الَِّذي َدَعاُه اْسَتأِْخَرا َشْيئًا فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَـا  َوِللرَّ

  .َيَتَناَجى اثَْناِن ُدونَ َواِحٍد
ــ 7778 ــار  ـ ــدۇلالھ ئىبنــى دىن ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئاب ــداق رى : دىن مۇن

خالىـد ئىبنـى    ئىككىمىـز ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا     
بىـر   ئىشىك ئالدىـدا تۇرسـاق،  . گه باردۇقئۆيىبازار ئىچىدىكى قبهنىڭ ۇئ

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر بىــلهن ئــايرىم پاراڭالشــماقچى   ،ئــادەم كېلىــپ
ئابـدۇلالھ ئىبنـى    .ئۇ يهردە ئۈچىمىزدىن باشـقا ئـادەم يـوق ئىـدى     .بولدى
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ئىبنـى ئـۆمهر    .لـدۇق تـۆت كىشـى بو   دى،ئـۆمهر يهنه بىـر ئـادەمنى چـاقىر    
  :چاقىرىپ كېلىنگهن ئادەم بىلهن ماڭا

سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر چۈنكى مهن  .تۇرۇپ تۇرۇڭالر نېرىراقسهل ــ 
ئىككى كىشـى بىـر كىشـىنى ئايرىـپ قويـۇپ      «: ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

   .دېدى ىدىم، ـدېگهنلىكىنى ئاڭلىغان» كۇسۇلداشمىسۇن
  )1856 :مالىك(

َمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َنَهى أَنْ ُيقَاَم الرَُّجلُ ِمْن ـ َعْن اْبنِ ُع 7779
  .َمْجِلِسِه َوَيْجِلَس ِفيِه آَخُر َولَِكْن َتفَسَُّحوا َوَتَوسَُّعوا

 نىـدۇكى، رىۋايهت قىلى دىنئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ـ 7779
  :مۇنداق دېگهنى ۋەسهللهم سهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهمبهر

باشـقا  ) شـۇ يهردە ئولتۇرغـان  (ئۆزەڭالر بىر يهرگه ئولتۇرۇش ئۈچۈن، «
لـېكىن سـورۇنغا بىـر ئـادەم كهلسـه، سـورۇننى        .بىرىنى تۇرغۇزىۋەتمهڭالر

   .»هرسهڭالر بولىدۇكېڭهيتىپ ئورۇن چىقىرىپ ب
  )6270 :بۇخارى(

َجاَءَنا أَُبو َبكَْرةَ ِفي َشَهاَدٍة فَقَاَم لَُه َرُجـلٌ   ـ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ قَالَ 7780
 ِمْن َمْجِلِسِه فَأََبى أَنْ َيْجِلَس ِفيِه َوقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعـْن ذَا َوَنَهـى  

  .َدُه بِثَْوبِ َمْن لَْم َيكُْسُهالنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْمَسَح الرَُّجلُ َي
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ھهسـهن  ۇسهئىد ئىبنى ئهب ـ 7780
يېنىمىزغـا  ۋاھلىـق ئىشـى ئۈچـۈن    ۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىـر گ  ئهبۇ بهكرە

شــىتىپ ئۇنىڭغــا ئــورنىنى بو ،بىــر ئــادەم ئورنىــدىن تــۇرۇپ كهلگهنىــدى،
  :ايئولتۇرۇشقا ئۇنىم لېكىن ئهبۇ بهكرە. بهردى

ـــ پهيغهمــبهر ىن داق قىلىشــتســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بۇنــ  ـ
اشقىالرنىڭ كىيىمىگه قولىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه ب. توسقان

   .①دېدىـ  چهكلىگهن، مۇسۈرتۈشنى
  )4827 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1029(ئهلبانى  ①
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َم قَالَ إِذَا قَاَم أََحـُدكُْم  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ 7781
  .َوِفي َحِديِث أَبِي َعَواَنةَ َمْن قَاَم ِمْن َمْجِلِسِه ثُمَّ َرَجَع إِلَْيِه فَُهَو أََحقُّ بِِه

ــ 7781 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئـۇ   ن يېرىدىن تۇرۇپ، يهنه شۇ يهرگه قايتىپ كهلسه،ئولتۇرغا بىرى«
   .»شۇ يهردە ئولتۇرۇشقا باشقىالردىن ھهقلىقراقتۇر

  )2179 :مۇسلىم(

ـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أََتْيَنا النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجلَـَس   7782
   .أََحُدَنا َحْيثُ َيْنَتهِي

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   جابىر ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7782
ــدۇ ــبهر: قىلىنى ــا    پهيغهم ــهللهمنىڭ ھۇزۇرىغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

   .①شۇ يهردە ئولتۇراتتۇق ،بولسائورۇن بوش  نهدە كىرگىنىمىزدە،
  )2725 :تىرمىزى(

لَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ  ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َسِمْعُت َرُسو 7783
   .َخْيُر الَْمَجاِلسِ أَْوَسُعَها

ــ 7783 ــۋايهت      ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ئهبـ
ــدۇكى ــۇقىلىنىـ ــبهر ، ئـ ــهللهم  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ : نىڭسـ

» بولغىنىـدۇر  )ئـازادە (ـ كۇشـادە     سـورۇنالرنىڭ ئهڭ ياخشىسـى كهڭـرى   «
   .②دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

  )4820 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ قَالَ اْبُن َعْبَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسـولَ اللَّـِه    7784
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُيْجلَْس َبْيَن َرُجلَْينِ إِلَّا بِإِذْنِهَِما

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2193(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4035(ئهلبانى  ②
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ھ ئىبنى ئهمر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن     ئابدۇلال ـ 7784
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق    پهيغهمبهررىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

  :دېگهن
ــىز     « ــڭ ئىجازىتىس ــۇ ئىككهيلهننى ــا ئ ــڭ ئوتتۇرىغ ــى ئادەمنى ئىكك

   .①»!اڭالركىرىپ ئولتۇرم
  )4844 :ئهبۇ داۋۇد(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعَن َمْن َجلََس َوْسـطَ  ـ َعْن ُحذَْيفَةَ أَنَّ َرُسولَ اللَّ 7785
  .الَْحلْقَِة

ھـــۇزەيفه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،  ــــ 7785
غـان  تۇرسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سورۇننىڭ ئوتتۇرىدا ئول پهيغهمبهر

   .②كىشىگه لهنهت قىلغان
  )4826 :ئهبۇ داۋۇد(

ابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمْسجَِد ـ َعْن َج 7786
  .َوُهْم ِحلٌَق فَقَالَ َماِلي أََراكُْم ِعزِيَن

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ جابىر ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7786
جىدكه ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مهســـ  پهيغهمـــبهر: قىلىنىـــدۇ

دى بولۇپ ئولتۇرغانلىقىنى كۆر چهمبهر ـ چهمبهر ساھابىالرنىڭ  ،كىرىپ
ــالهتته ئولتۇرى   «: دە – ــۇ ھ ــداق چېچىالڭغ ــۈن بۇن ــېمه ئۈچ ــدىڭالر؟ن  »ۋال

   .③دېدى
  )4823 :ئهبۇ داۋۇد(

كَـانَ  ـ عن أَيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا    7787
أََحُدكُْم ِفي الشَّْمسِ َوقَالَ َمْخلٌَد ِفي الْفَْيِء فَقَلََص َعْنُه الظِّلُّ َوَصاَر َبْعُضُه ِفـي الشَّـْمسِ   

  .َوَبْعُضُه ِفي الظِّلِّ فَلَْيقُْم

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4054(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1028(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4038(ئهلبانى  ③
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ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ 7787
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  ①ئهبۇل قاسىم

ــايىدا  « ــرىڭالر س ــۋايهتته  (بى ــر رى ــا”يهنه بى ــگهن “ئاپتاپت ) دەپ كهل
، بهدىنىنىـڭ يېرىمـى سـايىدا، يېرىمـى     كېتىـپ  هئولتۇرغان بولسـا، سـاي  

   .②»ئورنىدىن قوپۇپ كهتسۇنئاپتاپتا ئولتۇرۇپ قالسا، دەرھال 
  )4821 :ئهبۇ داۋۇد(

لَُّه عليه وسلم إن لكل شـيء  عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى ال ـ 7788
  .سيدا وإن سيد اŎالس قبالة القبلة

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       7788
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ســورۇننىڭ كاتتىســى . ھهرقانــداق نهرســىنىڭ كاتتىســى بولىــدۇ «
   .③»قىبله تهرەپكه قارالغىنىدۇر

  )2354 :»ئهلئهۋسهت«(

عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم ال ƶلـس   ـ 7788
  .الرجل بني الرجل وابنه يف اŎلس

ــ 7789 ــۋايهت    ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ ــى سـ ــهھل ئىبنـ سـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر قىلىنىدۇكى، 

   .④»!ىلهن ئاتىنىڭ ئارىسىغا كىرىپ ئولتۇرماڭالرسورۇندا باال ب«
  )4429 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ َمرَّ بَِي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا ُمْضطَجٌِع َعلَـى   ـ 7790
  .أَْهلِ النَّارَِبطْنِي فََركََضنِي بِرِْجِلِه َوقَالَ َيا ُجَنْيِدُب إِنََّما َهِذِه ِضْجَعةُ 

                                                 
 .ئهبۇلقاسىم ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ كۇنيه ئىسمى ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4036(ئهلبانى  ②
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن: )12915(ھهيسهمى  ③
ايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ماڭـا نـاتونۇش بىـرى بـار، ـ         بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى رىـۋ  : )12932(ھهيسهمى  ④

 .دېگهن
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 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    ـ 7790
قېشـىمدىن  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   ياتاتتىم، پهيغهمبهرمهن دۈم 

، پـۇتى بىـلهن   )دە –دۈم ياتقىنىمنى كـۆرۈپ قالـدى   (ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ 
   .①دېدى »ىدۇرشبۇ دوزاخ ئهھلىنىڭ يېتى! ئى جۇنهيدىب«: تۈرتۈپ تۇرۇپ

  )3724 :ئىبنى ماجه(

ـ َعْن َيِعيَش ْبنِ طَْخفَةَ ْبنِ قَْيسٍ الِْغفَارِيِّ قَالَ كَانَ أَبِي ِمْن أَْصَحابِ الصُّفَِّة  7791
َها فَاْنطَلَقَْنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنطَِلقُوا بَِنا إِلَى َبْيِت َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْن

ٍة فَقَالَ َيا َعاِئَشةُ أَطِْعِميَنا فََجاَءْت بَِحِشيَشٍة فَأَكَلَْنا ثُمَّ قَالَ َيا َعاِئَشةُ أَطِْعِميَنا فََجاَءْت بَِحْيَس
ثُمَّ قَالَ َيا َعاِئَشـةُ  ِمثْلِ الْقَطَاِة فَأَكَلَْنا ثُمَّ قَالَ َيا َعاِئَشةُ اْسِقيَنا فََجاَءْت بُِعسٍّ ِمْن لََبنٍ فََشرِْبَنا 

ـ  جِِد اْسِقيَنا فََجاَءْت بِقََدحٍ َصِغريٍ فََشرِْبَنا ثُمَّ قَالَ إِنْ ِشئُْتْم بِتُّْم َوإِنْ ِشئُْتْم اْنطَلَقُْتْم إِلَى الَْمْس
كُنِي بِرِْجِلِه فَقَالَ قَالَ فََبْيَنَما أََنا ُمْضطَجٌِع ِفي الَْمْسجِِد ِمْن السََّحرِ َعلَى َبطْنِي إِذَا َرُجلٌ ُيَحرِّ

  .إِنَّ َهِذِه ِضْجَعةٌ ُيْبِغُضَها اللَُّه قَالَ فََنظَْرُت فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
فه ئىبنــى قهيــس غىفــارى رەزىيهلالھــۇ هخــيهئىــش ئىبنــى ت ـــ 7791
 بولـۇپ، ام سـۇففه ئهھلىـدىن   داد: دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهنهۇما

ســهلاللالھۇ  بىــر كــۈنى پهيغهمــبهر : ماڭــا مۇنــداق ســۆزلهپ بهرگهنىــدى 
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

دېـدى، ھهممهيـلهن    ــ ! ھۇجرىسـىغا بـارايلى  ئائىشـهنىڭ   !يۈرۈڭالرــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا ئائىشه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .باردۇق
ئائىشــه  ھهزرىتــىدېۋىــدى، ــ  ! هرگىــنبىـزگه تامــاق ب  !ئــى ئائىشــهـــ  

ــى   ــداي ئېشـ ــدۇق  بۇغـ ــلهن يېـ ــدى، ھهممهيـ ــپ كهلـ ــبهر . ئېلىـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم يهنه

بـۇ  ئائىشـه  ھهزرىتـى  دېۋىـدى،   ــ ! هرگىـن بىزگه تاماق ب !ئى ئائىشهــ 
زمه ۈخورمـا، سـېرىق مـاي ۋە سـ    () يهنى ئازغىنا(چىلىك قېتىم قىرغاۋۇل

ــتىلگهن  ــلهن ئېـ ــدۇق  وئ) بىـ ــۇ يېـ ــدى، ئۇنىمـ ــاچ ئهكهلـ ــب .مـ هر پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3001(ئهلبانى  ①
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ئائىشـه  ھهزرىتـى   .دىېـ د ــ ! ئۇسسۇلۇق بهرگىنبىزگه  !ئى ئائىشهــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. يوغان بىر قاچىدا سۈت ئېلىپ كهلدى

ئائىشـه  ھهزرىتـى  دېۋىدى،  ـ! بىزگه ئۇسسۇلۇق بهرگىن !ئى ئائىشهــ 
 .ئىچتۇق )قانغۇچه(هلدى، سۈتتىنمۇ ئېلىپ كقاچىدا سۈت كىچىك بىر 

  :ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ونۇپ قېلىڭالر، خالىساڭالر مهسجىدكه ق )مۇشۇ يهردە( خالىساڭالرــ 

مهســـجىدته دۈم يېتىـــپ  ئىـــدى، ھهر ۋاقتـــىســـه .دېـــدىــــ  !چىقىڭــالر 
  :پۇتى بىلهن تۈرتۈپ تۇرۇپ ەيلهنبىر ،ئۇخالۋاتسام

قارىســام،  شــۇنداق .ېــدىد تۇر، ـ  يامــان كۆرىــدىغان يېتىشــهللا ا ،بــۇــــ 
  . ①سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئىكهن پهيغهمبهر

  )5040 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعِليٍّ َيْعنِي اْبَن َشْيَبانَ َعْن أَبِيِه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّـِه   7792
  .لَُه ِحَجاٌر فَقَْد َبرِئَْت ِمْنُه الذِّمَّةُ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َباَت َعلَى ظَْهرِ َبْيٍت لَْيَس

ــۋايهت    7792 ــهيبان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ ــ ئهلـــى ئىبنـــى شـ ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

 ۋە ئۆگزىـــدە ياتســـا تـــام بىـــلهن تورالمىغـــان) ئهتراپـــى( ىمكـــىك«
   .②»ئۇۋالى ئۆزىگهئۆگزىدىن چۈشۈپ كېتىپ ئۆلۈپ قالسا، 

  )5041 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ َعْن َعمِِّه أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   7793
ْبـنِ   ُمْسَتلِْقًيا ِفي الَْمْسجِِد َواِضًعا إِْحَدى رِْجلَْيِه َعلَى الْأُْخَرى َوَعْن اْبنِ ِشَهابٍ َعْن َسِعيِد

  .الُْمَسيَّبِ قَالَ كَانَ ُعَمُر َوُعثَْمانُ َيفَْعلَاِن ذَِلَك
ــد       7793 ــى زەي ــدۇلالھ ئىبن ــى ئاب ــيم تاغىس ــى تهمى ــاد ئىبن ــ ئهبب ـ

ــۋايهت قىلىــدۇكى  ــۇ  ،رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر ئ

                                                 
 .زەئىپ ۋە مۇزتهرىب، ـ دېگهن): 1069(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4215(ئهلبانى  ②
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مهسجىدته پۇتىنى مىنگهشتۈرۈرۈپ، ئوڭدىسـىغا   ڭئهلهيهى ۋەسهللهمنى
  .ىكهنىقىنى كۆرگهنياتقانل

ـ   تتى،ياتـا مهر ۋە ئوسـمانالرمۇ شـۇنداق   ۆئـ : سهئىد ئىبنى مۇسـهييهب 
   .دېدى

  )475 :بۇخارى(

ـ عن َجابِرِ بن عبد اللَِّه أَنَّ النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم قال لَـا َيْسـَتلِْقَينَّ    7794
  .أحدكم ثُمَّ َيَضُع إِْحَدى رِْجلَْيِه على الْأُْخَرى

لالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا رىـــۋايهت دۇر ئىبنـــى ئابـــجـــابى ــــ 7794
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىدۇكى، 

   .»پۇتۇڭالرنى بىر ـ بىرىگه مىنگهشتۈرۈپ ئوڭدىسىغا ياتماڭالر«
  )2099 :مۇسلىم(

َعلَْيِه َوَسلََّم ُمتَِّكئًا َعلَـى   ـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه 7795
  .وَِساَدٍة َعلَى َيَسارِِه

مۇنـداق رىـۋايهت   جابىر ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 7795
ســول ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  مهن پهيغهمــبهر : قىلىنىــدۇ

   .①بېقىنىدىكى ياستۇققا يۆلىنىپ ياتقانلىقىنى كۆرگهنىدىم
  )2770 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ِقلَاَبةَ َعْن َبْعضِ آلِ أُمِّ َسلََمةَ كَانَ ِفَراȇُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    7796
  .َوَسلََّم َنْحًوا ِممَّا ُيوَضُع الْإِْنَسانُ ِفي قَْبرِِه َوكَانَ الَْمْسجُِد ِعْنَد َرأِْسِه

ڭ ئهبـــۇ قىـــالبه ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهانىـــ       ــــ 7796
ــئائىلىســىدىكى  ــدۇكى،  بىرى ــۋايهت قىلى ــبهردىن رى ســهلاللالھۇ  پهيغهم

خـــۇددى ئىنســـان قهبـــرىگه قويۇلغـــان     داانـــقئهلهيهـــى ۋەســـهللهم يات 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2223(ئهلبانى  ①



 قائىدىلىرى، ئۇخالش ۋە ئولتۇرۇش ھالهتلىرىئهسنهش، سورۇننىڭ ئهدەب ـ  چۈشكۈرۈش،

347 

 ،تىاتاتـ ھالهتتىكىدەك يۈزىنى قىبلىگه قىلىپ، ئوڭ يېنىنى بېسـىپ ي 
   .①كېلهتتى توغرا هكپەمهسجىد تهر ىشېب

  )5044 :ئهبۇ داۋۇد(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1070(ئهلبانى  ①
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ۋە شاپائهت  اش بولۇشقېرىند تۈزۈش، ، ئىتتىپاقلىشىشياردەم
قىلىش قاتارلىق ئىشالردا مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدىكى 

  ھهمكارلىق

ـ َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْنُصْر  7797
ِه أَْنُصُرُه إِذَا كَانَ َمظْلُوًما أَفََرأَْيَت إِذَا كَانَ أََخاَك ظَاِلًما أَْو َمظْلُوًما فَقَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَّ

  .ظَاِلًما كَْيَف أَْنُصُرُه قَالَ َتْحُجُزُه أَْو َتْمَنُعُه ِمْن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَِلَك َنْصُرُه
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 7797
  :همسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللپهيغهمبهر 

يـاردەم  ) ئۇنىڭغا(ــ قېرىندىشىڭ مهيلى زالىم ياكى مهزلۇم بولسۇن، 
  :بىر كىشى .ـ دېدى! بهرگىن

ـــ ئــى  ئهممــا زالىمغــا . مهزلۇمغىغــۇ يــاردەم بېــرەرمهن !رەســۇلۇلالھـ
  :قانداق ياردەم بېرىمهن؟ ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــۇۋالغىنىڭ،   ــتىن توسـ ــۇم قىلىشـ ــۇنى زۇلـ ـــ ئـ ــان ــ ــا قىلغـ ئۇنىڭغـ
   .ياردىمىڭدۇر، ـ دېدى

  )6952 :بۇخارى(

ـ عن َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َوأََبا طَلَْحةَ ْبَن َسْهلٍ الْأَْنَصارِيَّ َيقُولَاِن قَالَ َرُسولُ  7798
ُتْنَتَهُك ِفيـِه ُحْرَمُتـُه    اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن اْمرِئٍ َيْخذُلُ اْمَرأً ُمْسِلًما ِفي َمْوِضعٍ

َوُيْنَتقَُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه إِلَّا َخذَلَُه اللَُّه ِفي َمْوِطنٍ ُيِحبُّ ِفيِه ُنْصَرَتُه َوَما ِمْن اْمـرِئٍ َيْنُصـُر   
اللَُّه ِفي َمـْوِطنٍ   ُمْسِلًما ِفي َمْوِضعٍ ُيْنَتقَُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه َوُيْنَتَهُك ِفيِه ِمْن ُحْرَمِتِه إِلَّا َنَصَرُه

  .ُيِحبُّ ُنْصَرَتُه
لهه هجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىلهن ئهبۇ ت ـ 7798

ئىككىســـىدىن رىـــۋايهت  ئهنســـارى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئىبنـــى ســـهھل
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،
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ھوقـۇقى دەپسـهندە    ــ  قانداق بىر كىشـى بىـر مۇسـۇلماننىڭ ھهق   «
مۇســى كهمسىتىشــكه ئۇچرىغــان بىــر يهردە بــار ون ـــ قىلىنغــان، ئىــززەت

قــاتتىق موھتــاج  گهيــاردەم نىئــۇهللا ئۇنىڭغــا يــاردەم قىلمىســا، ا ،بولــۇپ
ىشى بىر قانداق بىر ك .ياردەم قىلماي تاشالپ قويىدۇ پهيتتهبىر بولغان 

مۇسـى  ون ــ  ھوقـۇقى دەپسـهندە قىلىنغـان، ئىـززەت     ـ مۇسۇلماننىڭ ھهق
ئۇنىڭغــا يــاردەم قىلســا،  ،كهمسىتىشــكه ئۇچرىغــان بىــر يهردە بــار بولــۇپ

ــاردەم مــۇهللا ــاردەم  پهيتىــدەبىــر قــاتتىق موھتــاج بولغــان   گهئۇنىــڭ ي ي
   .①»قىلىدۇ

  )4884 :ئهبۇ داۋۇد(

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َردَّ َعْن ِعـْرضِ   ـ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َعْن 7799
   .أَِخيِه َردَّ اللَُّه َعْن َوْجهِِه النَّاَر َيْوَم الِْقَياَمِة

 پهيغهمـبهر ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،     ـ 7799
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇسىنى قوغدىسـا،  ون ـ ۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ ئىززەتكىمكى م«
   .②»نى قايتۇرىۋېتىدۇىئوتدوزاخ قىيامهت كۈنىدە ئۇنىڭ يۈزىدىن هللا ا

  )1931 :تىرمىزى(

ـ عن ُسَراقَةَ بن َماِلِك بن ُجْعُشمٍ الُْمْدِلجِيِّ قال َخطََبَنا رسول اللَِّه صـلى   7800
  .اِفُع عن َعِشَريِتِه ما مل َيأْثَْماللَُّه عليه وسلم فقال َخْيُركُْم الُْمَد

ســـۇراقه ئىبنـــى مالىـــك ئىبنـــى جۇئشـــۇم ئهلمـــۇدلىجىي  ــــ 7800
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر  :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

تۇغقانلىرىنى گۇنـاھ   ـ ئۇرۇق«: خىتاب قىلىپئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه 
ــىلهر    ــى ســـ ــدىغان كىشـــ ــالماي قوغـــ ــپ ســـ ــش قىلىـــ نىڭ ئهڭ ئىـــ

   .③»الردۇرڭياخشىلىرى
  )5120 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1040(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1575(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1094(ئهلبانى  ③
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ـ َعْن بِْنِت َواِثلَةَ ْبنِ الْأَْسقَعِ أَنََّها َسِمَعْت أََباَها َيقُولُ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما  7801
  .الَْعَصبِيَّةُ قَالَ أَنْ ُتِعَني قَْوَمَك َعلَى الظُّلْمِ

ــ 7801 ــدىن  رەزىيهلال هئۋاســىله ئىبنــى ئهســق  ـ ھــۇ ئهنهۇنىــڭ قىزى
ېگهنلىكىنـى  نىـڭ مۇنـداق د  )ۋاسـىله (دادىسـى  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئـۇ  

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: ئاڭلىغان
دېـگهن  ) جهمهتۋازلىـق، يۇرتۋازلىـق  (ئهسـهبىيهت  ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  

  :ـ دەپ سورىغانىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنېمه؟ 
   .①دېدى زۇلۇم قىلىشىغا ياردەم بېرىشىڭدۇر، ـ ــ جهمهتىڭنىڭ

  )5119 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ِحلْـَف   7802
  .اُم إِلَّا ِشدَّةًِفي الْإِْسلَامِ َوأَيَُّما ِحلٍْف كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة لَْم َيزِْدُه الْإِْسلَ

ــ 7802 ــۋايهت       ـ ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇتئىم رەزىيهلالھ ــى م ــۇبهير ئىبن ج
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

ئهھدىلىشىش يوق،  )جاھىلىيهت دەۋرىدىكىدەك باتىلغا(ئىسالمدا «
 ولسـا، قىلىنغـان ئهھـدىنامه ب  ) ياخشـىلىققا ( ەجاھىلىيهت دەۋرىـد ئهمما 

   .»تېخىمۇ كۈچهيتىدۇئىسالم ئۇنى 
  )2530 :مۇسلىم(

قُلُْت ِلأََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََبلََغـَك أَنَّ النَّبِـيَّ   : ـ عن َعاِصم قَالَ 7803
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ِحلَْف ِفي الْإِْسلَامِ فَقَالَ قَْد َحالََف النَّبِيُّ 

  .َبْيَن قَُرْيشٍ َوالْأَْنَصارِ ِفي َدارِي
  بني الُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ يف َدارَِنا َمرََّتْينِ أو ثَلَاثًا: ويف رواية

  :تىنمهن ئهنهس: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ ئاسىمدىن – 7803
كه دا ئهھدىلىشىشـ ئىسـالم «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ هنســ 

  :ـ دېسهم، ئهنهس ؟ئاڭلىغانمىدىڭ نىدېگهنلىكى» بولمايدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1093(ئهلبانى  ①
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇھاجىرالر بىلهن ئهنسارىالرنى مېنىڭ ــ 
   .دېدىـ ، ىدىھويالمدا ئهھدىلهشتۈرگهن

  )2294 :بۇخارى(

ئۈچ ياكى  مۇھاجىرالر بىلهن ئهنسارىالرنى ئىككى: يهنه بىر رىۋايهتته
   .دېدىـ ، ىدىئهھدىلهشتۈرگهن ھويلىداىزنىڭ قېتىم ب

  )2926 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم آَخى َبْيَن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبـنِ   7804
  .الَْجرَّاحِ َوَبْيَن أَبِي طَلَْحةَ

ــ 7804 ــۋايهت قىلىــدۇكى،   ـ  پهيغهمــبهرئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رى
ئۇبهيـدە ئىبنـى جهرراھ بىـلهن ئهبــۇ     ۇسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهبـ    

   .قېرىنداش قىلىپ قويغان كىسىنىلهه ئىكهت
  )2528 :مۇسلىم(

ـ عن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  7805
اِئلُ أَْو طُِلَبْت إِلَْيِه َحاَجةٌ قَالَ اْشفَُعوا ُتْؤَجُروا َوَيقِْضي اللَُّه َعلَى ِلَسـاِن َنبِيِّـِه   إِذَا َجاَءُه السَّ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َشاَء
ئهبۇ مۇسا ئهشـئهرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،       ـ 7805

بىـر نهرسـه سـوراپ    غا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇزۇرىبىرەر كىشى 
ــاكى بىــرەر ھــاجهتمهن ك كهلســه  شــاپائهت قىلىڭــالر، «: ېلىــپ قالســاي

پهيغهمبىرىنىـــڭ تىلـــى هللا ا .شـــۇنداق قىلســـاڭالر ســـاۋاب تاپىســـىلهر 
ــدۇ   ــۈم قىلىۋېرىــ ــالىغىنىچه ھۆكــ ــارقىلىق خــ ــى  »ئــ ــى(دەيتتــ  ،يهنــ

ســـۆز قىلغـــان كىشـــى،    ــــ گهپ نىـــڭ تهرىپىنـــى ئېلىـــپ  ھاجهتمهن
ئوخشاشال ئهجىرگه  ،ۋا بولسۇن ياكى بولمىسۇنھاجهتمهننىڭ ھاجىتى را

  . )ئېرىشىدۇ دېمهكچى
  )1432 :بۇخارى(
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ـ َعْن ُمَعاوَِيةَ اْشفَُعوا ُتْؤَجُروا فَإِنِّي لَأُرِيُد الْأَْمَر فَـأَُؤخُِّرُه كَْيَمـا َتْشـفَُعوا     7806
  .الَ اْشفَُعوا ُتْؤَجُروافَُتْؤَجُروا فَإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَ

ــ 7806 شـــاپائهت : مۇنـــداق دېـــگهنمۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ــ
ــىلهر    ــاۋاب تاپىس ــاڭالر س ــۇنداق قىلس ــالر، ش ــنى   .قىلىڭ ــر ئىش مهن بى

شـاپائهت قىلىـپ، سـاۋاب تېپىشـىڭالر      ، سىلهرنىڭقىلماقچى بولساممۇ
اللالھۇ سـهل  پهيغهمـبهر چۈنكى  .كېچىكتۈرىمهن ئۇ ئىشنى ئهتهي ،ئۈچۈن

ــهللهم  ــى ۋەس ــاۋاب   «: ئهلهيه ــۇنداق قىلســاڭالر س ــالر، ش ــاپائهت قىلىڭ ش
   .①دېگهنىدى »تاپىسىلهر

  )5132 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ   7807
فَأَْمَنُعُه َحتَّى َتْشفَُعوا ِفيِه فَُتْؤَجُروا َوإِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   الرَُّجلَ لََيْسأَلُنِي الشَّْيَء

  .َوَسلََّم قَالَ اْشفَُعوا ُتْؤَجُروا
پهيغهمـبهر   سۇفيان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ۇـ مۇئاۋىيه ئىبنى ئهب 7807

، سـه راپ كهلبىر ئادەم بىر نهرسه سو«: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
شـاپائهت   ، سىلهرنىڭ ئۇنىڭغاھاجىتىنى راۋا قىلماقچى بولساممۇئۇنىڭ 

 لىشـنى ھـاجىتىنى راۋا قى  )ئۇنىـڭ ( ،قىلىپ، ساۋاب تېپىشىڭالر ئۈچۈن
ــاپائهت قىلىڭـــالر، «: دېگهنلىكىنـــى ۋە يهنه» ئهتهي كېچىكتـــۈرىمهن شـ

   .②لىكىنى رىۋايهت قىلغاندېگهن »شۇنداق قىلساڭالر ساۋاب تاپىسىلهر
  )2557 :ئىانهس(

عبَد اهللا بن ُعمَر رضي اهللا تعاىل عنهما أنَّ رسولَ اهللا صلى اللَُّه عليه  عنـ  7808
وسلم قال الُْمْسِلُم أُخو الُْمسِلمِ الَ َيظِْلُمُه والَ ُيْسِلُمُه وَمْن كانَ يف حاَجِة أِخيِه كانَ اهللا يف 

فَرََّج اهللا َعْنُه كُْرَبةً ِمْن كُُرَباِت َيْومِ الِقياَمِة وَمْن َسـَتَر  حاَجِتِه وَمْن فَرََّج عْن ُمْسِلمٍ كُْرَبةً 
  .ُمْسِلماً َسَتَرُه اهللا يْوَم الِْقَياَمِة

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4280(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2397(ئهلبانى  ②
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دۇكى، نىـ رىۋايهت قىلى مادىنـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7808
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

 ،ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلمايـدۇ  ،قېرىندىشىدۇرمۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ «
كىمكــــى مۇســــۇلمان قېرىندىشــــىنىڭ  .ھــــاالكهتكه تاشــــلىۋەتمهيدۇ

ــاجىتى ــاھ ــاجىتى هللا ، انى راۋا قىلس ــڭ ھ ــدۇنى راۋا قىئۇنى ــى  .لى كىمك
ــى     ــگهن ئېغىرچىلىقنــ ــىغا كهلــ ــىنىڭ بېشــ ــۇلمان قېرىندىشــ مۇســ

ــه، ا ــۈنى  هللا كۆتۈرۈۋەتســـ ــامهت كـــ ــگهن  قىيـــ ــىغا كهلـــ ــڭ بېشـــ ئۇنىـــ
كىمىكـى بىـر مۇسـۇلماننىڭ     .ۋېتىـدۇ ىكۆتۈرقالردىن بىرنى ئېغىرچىلى

   .①»ىنى ياپىدۇبئۇنىڭ ئهيىهللا ىنى ياپسا، قىيامهت كۈنى ابئهيى
  .)4893 :ئهبۇ داۋۇد(

من مشى مع مظلوم حƓ يثبت له حقه ثبت اهللا تعاىل قدميه : وزاد رزين ـ 7809
  .يوم تزل األقدام

كىمكــى «: كهلــگهنيهنه مۇنــداق رىۋايىتىــدە  نىــڭرەزىن ـــ 7809
ل وغـا قهدەر يـ  ئالغانتـاكى ئـۇ ھهققىنـى     گهكىشـى بىـر  زۇلۇمغا ئۇچرىغان 

ئۇنىڭ قهدەملهر تېيىلىپ كېتىدىغان كۈندە تائاال هللا ، اېڭىشىپ بهرسهم
   .»مۇستهھكهم قىلىدۇقهدىمىنى 

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َنفََّس َعـْن  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ 7810
 ُمْؤِمنٍ كُْرَبةً ِمْن كَُربِ الدُّْنَيا َنفََّس اللَُّه َعْنُه كُْرَبةً ِمْن كَُربِ َيْومِ الِْقَياَمِة َوَمْن َيسَّـَر َعلَـى  

ا َسَتَرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َواللَُّه ُمْعِسرٍ َيسََّر اللَُّه َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًم
  .ِفي َعْوِن الَْعْبِد َما كَانَ الَْعْبُد ِفي َعْوِن أَِخيِه

دىن رىــۋايهت قىلىنــدۇكى، ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7810
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4091(ئهلبانى  ①
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ــى « ــۇلمان قېرىندىشـــ ــى مۇســـ ــگهن كىمكـــ ــىغا كهلـــ نىڭ بېشـــ
ئۇنىـڭ بېشـىغا   تائـاال قىيـامهت كـۈنى    هللا ئېغىرچىلىقنى كۆتۈرۈۋەتسـه، ا 

ــگهن  ــى كهل ــرچىلىقتىن بىرن ــدۇىكۆتۈر ئېغى ــى  .ۋېتى ــڭ كىمك بىرىنى
ــاخىرەتته  هللا ، اقىيىنچىلىقىنــى ئاسانالشــتۇرۇپ بهرســه  ــاال دۇنيــا ۋە ئ تائ

ىڭ كىمكـى بىـر مۇسـۇلمانن    .قواليالشتۇرۇپ بېرىـدۇ  ئۇنىڭ ئىشلىرىنى
 .ىنـى ياپىـدۇ  بدۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته ئۇنىـڭ ئهيى   تائاال هللا ىنى ياپسا، ابئهيى

ئۇنىـڭ  هللا ، اىنى راۋا قىلسـا كىمكى مۇسـۇلمان قېرىندىشـىنىڭ ھـاجىت   
   .»نى راۋا قىلىدۇھاجىتى

  )2699 :مۇسلىم(

َم إِنَّ أََحَدكُْم ِمْرآةُ ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ 7811
   .أَِخيِه فَإِنْ َرأَى بِِه أَذًى فَلُْيِمطُْه َعْنُه

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7811
  :مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

شـۇڭا ئۇنىڭـدا بىـرەر    . بىرىڭالر قېرىندىشـىنىڭ ئهينىكىـدۇر   ھهر«
   .①»ىپنى كۆرسه، ئۇنى تۈزەتسۇنئهي

  )1929 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الُْمْؤِمَن ِللُْمـْؤِمنِ   7812
  .كَالُْبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا َوَشبََّك أََصابَِعُه

 :ىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  دـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7812
ــبهر  ــهللهم  پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇئمىنلهر  «: س ــقهتهن م ھهقى

ــر   ــۇددى كېســهكلىرى بى ــا    –خ ــان بىناغ ــرىگه كىرىشــتۈرۈپ قويۇلغ بى
   .گىرەلهشتۈردىبىرىگه  –بىر بارماقلىرىنى مۇبارەك  ،دەپ »ئوخشايدۇ

  )481 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ دېگهن ئىنتايىن زەئىپ،): 327(ئهلبانى  ①
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َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِللُْمْؤِمنِ َعلَـى   ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ 7813
ا الُْمْؤِمنِ ِستُّ ِخَصالٍ َيُعوُدُه إِذَا َمرَِض َوَيْشَهُدُه إِذَا َماَت َوُيجِيُبُه إِذَا َدَعاُه َوُيَسلُِّم َعلَْيـِه إِذَ 

  .ذَا غَاَب أَْو َشهَِدلَِقَيُه َوُيَشمُِّتُه إِذَا َعطََس َوَيْنَصُح لَُه إِ
، دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7813
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئاغرىـپ   :مۇنداق ئالته تۈرلـۈك ھهققـى بـار   مۇئمىننىڭ مۇئمىندە «
ىرســا چاق) ئــۆيىگه(؛ نامىزىغــا قاتنىشـىدۇ ۋاپـات بولســا،   ؛قالسـا يوقاليــدۇ 

يهنــى ( ئېيتىــدۇچۈشكۈرســه تهشــمىت  ؛ئۇچرىســا ســاالم قىلىــدۇ بارىــدۇ؛
) ھهمىشـه (مهيلـى ئـۇ بـار يـاكى يـوق بولسـۇن،        ؛)دەيدۇ“ يهرھهمۇكهلالھ”

   .①»سهمىمىي مۇئامىله قىلىدۇ
  )1938 :ئىانهس(

لَا َيْحِقَرنَّ أََحُدكُْم  ـ َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 7814
َشْيئًا ِمْن الَْمْعُروِف َوإِنْ لَْم َيجِْد فَلَْيلَْق أََخاُه بَِوْجٍه طَِليقٍ َوإِنْ اْشَتَرْيَت لَْحًما أَْو طََبْخـَت  

   .ِقْدًرا فَأَكِْثْر َمَرقََتُه َواغْرِْف ِلَجارَِك ِمْنُه
لىنىـــدۇكى، ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قى ــــ 7814
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــنه « ــىڭالرغا كىچىككىـ ــاز    قېرىندىشـ ــىلىقنى ئـ ــىمۇ ياخشـ بولسـ
ئۇچراشــقاندا ئوچــۇق چىــراي ، ڭالرمۇياخشــىلىق قىاللمىســا .هڭالركــۆرم

ــۇڭالر ــق    .بول ــازان ئاس ــاكى ق ــان ي ــۆش ئالغ ــراق  انداگ ، شورپىســىنى جىق
   .②»سۇنۇپ بېرىڭالر قوشنىلىرىڭالرغىمۇ ،قىلىپ

  )1833 :تىرمىزى(

َعنِ ابن ُعَمَر قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إِنَّ هللا عز وجل َخلْقًـا   ـ 7815
  .َخلَقَُهْم ِلَحَواِئجِ الناس َيفَْزُع الناس إِلَْيهِْم يف َحَواِئجِهِْم أُولَِئَك اآلِمُنونَ من َعذَابِ اللَِّه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1830(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1496(ئهلبانى  ②
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هر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئىبنى ئۆم ـ 7815
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ئــۇالرنى  )هللا(ئهززە ۋەجهللهنىــڭ شــۇنداق بهنــدىلىرى بــاركى،    هللا ا«
ــان  ــۇپ ئىنســانالرنىڭ ھــاجهتلىرىنى راۋا قىلىشــقا ياراتق ، كىشــىلهر بول

ۇالر ئهنه شــ .يــاردەم ســورايدۇئــۇالردىن  ىــش ئۈچــۈنھــاجهتلىرىنى راۋا قىل
   .①»نىڭ ئازابىدىن ئامان بولغۇچىالردۇرهللا

  )13334 :»ئهلئهۋسهت«(

ـ عن ابن عباس عن النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم قال من مشى يف حاجـة   7816
أخيه كان خريا له من اعتكاف عشر سنني ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه اهللا جعل اهللا بينه 

  .ادق كل خندق أبعد ưا بني اƪافقنيوبني النار ثالث خن
ــ 7816 ــۇ ئهنهۇ   ـــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــائىبنــ ــۋايهت مــ دىن رىــ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 
ــول    « ــۈن ي ــاجىتىنى راۋا قىلىــش ئۈچ ــى قېرىندىشــىنىڭ ھ كىمك

 .هۋزەلـدۇر ئ مۇماڭسا، بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئون يىـل ئېتىكاپتـا ئولتۇرغانـدىن   
ئۇنىـڭ  هللا بىر كۈن ئېتىكاپتا ئولتۇرسـا، ا رىزالىقىنى تىلهپ  هللاكىمكى 

ــڭ   ــلهن دوزاخنى ــىغابى ــدۇ   ئارىس ــاق قىلى ــدەك توس ــۈچ خهن ــر  .ئ ھهر بى
ــدەك ــىخهن ــلهن مهغرى  نىڭ كهڭلىك ــرىق بى ــڭمهش ــدەك  بنى ئارىلىقى
   .②»كېلىدۇ

  )7326 :»ئهلئهۋسهت«(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َدَعـا إِلَـى    ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ 7817
ُهًدى كَانَ لَُه ِمْن الْأَْجرِ ِمثْلُ أُُجورِ َمْن َتبَِعُه لَا َيْنقُُص ذَِلَك ِمْن أُُجورِِهْم َشْيئًا َوَمْن َدَعا إِلَى 

  .ُه لَا َيْنقُُص ذَِلَك ِمْن آثَاِمهِْم َشْيئًاَضلَالٍَة كَانَ َعلَْيِه ِمْن الْإِثْمِ ِمثْلُ آثَامِ َمْن َتبَِع
، دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7817
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئهييـۇب   : )13710(ھهيسهمى  ①

 .گهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دې
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ياخشى، ـ دېگهن: )13716(ھهيسهمى  ②
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شـۇ تـوغرا   (ئـۇ كىشـىگه   يولغا چاقىرسا،  كىشىلهرنى توغراكىمكى «
، لــــېكىن بولىــــدۇ ئهگهشــــكهنلهرنىڭ ســــاۋابىدەك ســــاۋاب   )يولغــــا

كىمكى ئازغۇنلۇققا  .لمهيدۇۋېتىكېمهيتىھېچ ساۋابى  ئهگهشكهنلهرنىڭ
گۇنـاھ  ئهگهشـكهنلهرنىڭ گۇناھىـدەك   ) ئـازغۇن يولغـا  (چاقىرسا، ئۇنىڭغا 

   .»كېمهيتىلمهيدۇ بولىدۇ ۋە ئهگهشكۈچىلهرنىڭ گۇناھىدىن ھېچنېمه
  )2674 :مۇسلىم(
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 بىر ـ بىرىنى، پ قويۇشياراشتۇرۇ ساقالش، سىردوستلىشىش، 
قاتارلىق بولۇش، ھايا قىلىش  لىقش، ئېسىل ئهخالقهھۆرمهتل

   رئهخالقال ـ ئهدەب

ـ عن النُّْعَماِن بن َبِشريٍ قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم َمثَـلُ    7818
الُْمْؤِمنَِني يف َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمهِْم َوَتَعاطُِفهِْم َمثَلُ الَْجَسِد إذا اْشَتكَى منه ُعْضٌو َتـَداَعى لـه   

  .الَْجَسِد بِالسََّهرِ َوالُْحمَّى َساِئُر
نۇئمان ئىبنى بهشىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،    ـ 7818
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

بىـر ـ بىـرىگه مېهـرى ـ       ر بىر ـ بىرىنـى ياخشـى كـۆرۈش،   ئمىنلهۇم«
ــۈزۈش  ــۇھهببهت يهتك ــۇددى بىــ  تاسداشــلىق قىلىشــ ېھ ۋە م ــۈن خ ر پۈت
باشـقا پۈتـۈن   بىر ئهزاسى ئاغرىـپ قالسـا،   بهدەننىڭ  بهدەنگه ئوخشايدۇكى،

   .»ئهزاالر بىئارام بولۇپ، ئۇيقۇسىز قالىدۇ
  )2586 :مۇسلىم(

ـ َعْن الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب َوقَْد كَانَ أَْدَركَُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   7819
  .إِذَا أََحبَّ الرَُّجلُ أََخاُه فَلُْيْخبِْرُه أَنَُّه ُيِحبُُّهَوَسلََّم قَالَ 

رىـۋايهت   دىنمىقدام ئىبنى مهئدى كهرىب رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ـ 7819
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن نىدۇكى، پهيغهمبهرقىلى

ئۆزىنىـڭ ياخشـى   قېرىندىشـىنى ياخشـى كۆرسـه،    بىـر  بىر كىشى «
   .①»!ىنى ئۇ قېرىندىشىغا بىلدۈرسۇنكۆرىدىغانلىق

  )5124 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4273(ئهلبانى  ①
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ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُجلًا كَانَ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمرَّ بِِه  7820
ي لَأُِحبُّ َهذَا فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْعلَْمَتُه قَالَ لَا َرُجلٌ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّ

  .قَالَ أَْعِلْمُه قَالَ فَلَِحقَُه فَقَالَ إِنِّي أُِحبَُّك ِفي اللَِّه فَقَالَ أََحبََّك الَِّذي أَْحَبْبَتنِي لَُه
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   نهۇئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئه ـ 7820
بىـر  ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىدا    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ : قىلىنىدۇ

ــۇراتتى، ــادەم تــ ــادەم ئــــۆتتى  ئــ پهيغهمــــبهر  .ئــــۇ يهردىــــن يهنه بىــــر ئــ
  :ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا تۇرغان ئادەم

دى، گهنىـ دېـ   مهن بـۇ كىشـىنى ياخشـى كـۆرىمهن،     !ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 
  :ئۇنىڭدىنساالم ئهلهيهىس پهيغهمبهر

  :ئادەمدەپ سورىدى، ئۇ  ــ بۇنى ئۇنىڭغا بىلدۈردىڭمۇ؟ ـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىـ ياق، ــ 

ئـۇ ئادەمنىـڭ    ،شۇنىڭ بىلهن .دېدىـ ! ــ ئۇنداقتا، بىلدۈرۈپ قويغىن
  :ئارقىسىدىن يېتىشىپ بېرىپ

 دېۋىـدى، ئـۇ  ـ رازىلىقـى ئۈچـۈن ياخشـى كـۆرىمهن،      هللا مهن سـېنى ا ـــ  
  :كىشى

سـېنىمۇ  هللا مېنى ياخشى كۆرۈشته رازىلىقىنـى كـۆزلىگهن ا  ــ سهن 
   .①دېدى ـ! ياخشى كۆرگهي

  )5125 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن َيزِيَد بن َنَعاَمةَ الضَّبِّيِّ قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم إذا   7821
  .بيه َوِممَّْن هو فإنه أَْوَصلُ ِللَْمَودَِّةآَخى الرَُّجلُ الرَُّجلَ فَلَْيْسأَلُْه عن اْسِمِه َواْسمِ أ

ببىـي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت     ەيهزىد ئىبنـى نهئـامه ز   ـ 7821
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

ئۇنىـڭ   بىر كىشى يهنه بىرى بىـلهن قېرىنـداش بولمـاقچى بولسـا،    «
ــمىنى،  ــىنىڭ ئىسـ ــمىنى، ئاتىسـ ــله  ئىسـ ــى قهبىـ ــ قايسـ ــتىن  ــ جهمهتـ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4274(ئهلبانى  ①
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ئىكهنلىكىنــــى سورىســــۇن، چــــۈنكى بۇنــــداق قىلىــــش دوســــتلۇقنى 
   .①»كۈچهيتىدۇ

  )2392 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَُراُه َرفََعُه قَالَ أَْحبِْب َحبِيَبَك َهْوًنا َما َعَسـى أَنْ َيكُـونَ    7822
  .ا َما َعَسى أَنْ َيكُونَ َحبِيَبَك َيْوًما َماَبِغيَضَك َيْوًما َما َوأَْبِغْض َبِغيَضَك َهْوًن

ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    7822 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

، بىر كۈنى ھهددىدىن زىيادە ئامراق بولمىغىنكى اق كىشىڭگهئامر«
 ىڭگىمۇئـۆچ ئـادىم   .ئـۆچ ئادىمىـڭ بولـۇپ قېلىشـى مـۇمكىن     ئۇ سېنىڭ 

بولـۇپ   بىر كۈنى ئۇ ئامراق ئادىمىـڭ  ئۆچ بولمىغىنكى، ھهددىدىن زىيادە
   .②»ى مۇمكىنقېلىش

  )1997 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َيقُـولُ   7823
  .الُْمَتَحابُّونَ بَِجلَاِلي الَْيْوَم أُِظلُُّهْم ِفي ِظلِّي َيْوَم لَا ِظلَّ إِلَّا ِظلِّي َيْوَم الِْقَياَمِة أَْيَن
ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    7823 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــدۇ  هللا ا« ــداق دەي ــامهت كــۈنى مۇن ــاال قىي ــرازىلىقىممېنىــڭ : تائ ى ن
ــۆزلهپ ــر     ،ك ــا مېنىــڭ    ـ بى ــى؟ مان ــكهنلهر قېن ــى ياخشــى كۆرۈش بىرىن

ئاسـتىغا  سايهمدىن باشقا سايه يـوق بۈگـۈنكى كۈنـدە ئـۇالرنى ئـۆز سـايهم       
  .»ئالىمهن

  )2566 :مۇسلىم(

ـ عن ُمَعاذ ْبن َجَبلٍ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ   7824
  .لَُّه َعزَّ َوَجلَّ الُْمَتَحابُّونَ ِفي َجلَاِلي لَُهْم َمَنابُِر ِمْن ُنورٍ َيْغبِطُُهْم النَّبِيُّونَ َوالشَُّهَداُءقَالَ ال

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 419(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1625(ئهلبانى  ②
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دىن رىـــۋايهت مۇئـــاز ئىبنـــى جهبهل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ    ــــ 7823
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق     قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر

ــى ئاڭلىغــ  ــۈنى،  «: اندېگهنلىكىن ــامهت ك ــاالهللا اقىي ــداق تائ ــدۇ مۇن : دەي
بىرىنى ياخشى كۆرۈشكهنلهر قېنى؟ ـ بىر  ، نى كۆزلهپرازىلىقىممېنىڭ 

ــۋىنى      ــرىلگهن مهرتىــ ــا بېــ ــار، ئۇالرغــ ــۇنبهرلهر بــ ــۇردىن مــ ــا نــ ئۇالرغــ
   .①»ىپ كېتىدۇهىدلهرمۇ ئارزۇ قىلېش ،پهيغهمبهرلهرمۇ

  )2390 :تىرمىزى(

الَْخْولَانِيِّ أَنَُّه قَالَ َدَخلُْت َمْسجَِد ِدَمْشَق فَإِذَا فًَتى َشابٌّ  ـ َعْن أَبِي إِْدرِيَس 7825
لُْت َعْنُه َبرَّاُق الثََّناَيا َوإِذَا النَّاُس َمَعُه إِذَا اْخَتلَفُوا ِفي َشْيٍء أَْسَنُدوا إِلَْيِه َوَصَدُروا َعْن قَْوِلِه فََسأَ

ا كَانَ الَْغُد َهجَّْرُت فََوَجْدُتُه قَْد َسَبقَنِي بِـالتَّْهجِريِ َوَوَجْدُتـُه   فَِقيلَ َهذَا ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ فَلَمَّ
اللَِّه ُيَصلِّي قَالَ فَاْنَتظَْرُتُه َحتَّى قََضى َصلَاَتُه ثُمَّ جِئُْتُه ِمْن ِقَبلِ َوْجهِِه فََسلَّْمُت َعلَْيِه ثُمَّ قُلُْت َو

ِه فَقُلُْت أَللَِّه فَقَالَ أَللَِّه فَقُلُْت أَللَِّه فَقَالَ أَللَِّه فَقُلُْت أَللَِّه قَالَ فَأََخـذَ  إِنِّي لَأُِحبَُّك ِللَِّه فَقَالَ أَللَّ
َيقُولُ  بُِحْبَوِة رَِداِئي فََجَبذَنِي إِلَْيِه َوقَالَ أَْبِشْر فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َتَباَرَك َوَتَعالَى َوَجَبْت َمَحبَِّتي ِللُْمَتَحابَِّني ِفيَّ َوالُْمَتَجاِلِسَني ِفيَّ َوالُْمَتـَزاوِرِيَن ِفـيَّ   قَالَ اللَُّه 
  .َوالُْمَتَباِذِلَني ِفيَّ
ــ 7825 ــدرىس خهۋالنىــ   ـ ــۇ ئى ــدۇ  ئهب ــۋايهت قىلىنى ــداق رى  :دىن مۇن

چىشــلىرى ئاپئــاق پــارقىراپ جامــائهت مهشــىق جامهســىگه كىرســهم، ەد
بىـــرەر مهســـىلىدە  .ئولىشـــىۋاپتۇ نىـــڭ ئهتراپىغـــاتۇرغـــان بىـــر يىگىت

 ،ئۇ نـېمه دېسـه   ۋە شۇ يىگىتتىن سورىشىدىكهن ،ئىختىالپلىشىپ قالسا
يىگىتنىـــڭ كىملىكىنـــى سۈرۈشـــته    مهن ئـــۇ .بولىـــدىكهنمـــاقۇل 

  :ماڭا قىلىۋىدىم،
ـــ  ــاز ئىبنــى جهبهل،    ـ ــۇ مۇئ جــامهگه ئهتىســى چۈشــته  .دېيىلــدىـ ب

 .نامــاز ئوقــۇغىلى تۇرۇپتــۇ ،ئــۇ مهنــدىن بــۇرۇن بېرىــپ .ردىمبالــدۇرراق بــا
ساالم ، ئالدى تهرىپىدىن كېلىپ ،نامىزىنى ئوقۇپ بولغىچه كۈتۈپ تۇرۇپ

  :ئاندىن .بهردىم
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 1948(ئهلبانى  ①
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ـ بىـلهن قهسـهمكى، مهن سـېنى ياخشـى كـۆرىمهن،        نىـڭ نـامى  هللاـــ  
  :ئۇ .دېدىم

  :مهن ـ دەپ سورىدى،بىلهن قهسهممۇ؟ نىڭ نامى هللاــ 
  :دېدىم، ئۇ يهنهـ ، )قهسهم( بىلهن نامى نىڭهللاــ 
  :مۇدېدى، مهنـ بىلهن قهسهممۇ؟  نىڭ نامىهللاــ 
  :ۈچىنچى قېتىمدېدىم، ئـ بىلهن، نىڭ نامى هللاــ 
  :مهن ـ دەپ سورىدى،بىلهن قهسهممۇ؟ نىڭ نامى هللاــ 

ئـۇ تونۇمنىـڭ پېشـىنى     ئاندىن. ـ دېدىمبىلهن،  نىڭ نامى هللاــ ھهئه، 
  :مۇنداق دېدى تۇتۇپ تارتىپ تۇرۇپ

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر چۈنكى مهن  .شارەتېساڭا خۇش بــ 
مېنىڭ رازىلىقىمنى كۆزلهپ : تائاالهللا اقىيامهت كۈنى، « :نىڭۋەسهللهم

بىرىنى ياخشى كۆرگهنلهرگه، مېنىڭ رازىلىقىمنى كـۆزلهپ بىلـله    ـ بىر
ــ ئولتۇرغانالرغــا، مېنىــڭ رازىلىقىمنــى كــۆزلهپ بىــر  ىيــارەت بىرىنــى ز ـ

ــر   ــۆزلهپ بىـ ــى كـ ــڭ رازىلىقىمنـ ــا، مېنىـ ــۇل   قىلغانالرغـ ــرىگه پـ ــ بىـ ــ
دېگهنلىكىنــى » دەيــدۇـ خهجلىگهنــلهرگه مــۇھهببىتىم ۋاجىــب بولــدى،   

   .ئاڭلىغانىدىم
  )1779 :مالىك(

 ـ َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفَْضـلُ الْأَْعَمـالِ   7826
  .ِالُْحبُّ ِفي اللَِّه َوالُْبْغُض ِفي اللَّه

 پهيغهمـبهر ئهبـۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،       ـ 7826
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ۋە ئۈچۈن ياخشى كـۆرۈش ) رازىلىقى(هللا ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ا«
   .①»ئۈچۈن يامان كۆرۈشتۇرهللا ا

  )4599 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 998(ئهلبانى  ①
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ـ عن ُعَمر ْبن الَْخطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِمْن ِعَبـاِد   7827
ِه كَانِهِْم ِمْن اللَّاللَِّه لَأَُناًسا َما ُهْم بِأَْنبَِياَء َولَا ُشَهَداَء َيْغبِطُُهْم الْأَْنبَِياُء َوالشَُّهَداُء َيْوَم الِْقَياَمِة بَِم

 َتَعالَى قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه ُتْخبُِرَنا َمْن ُهْم قَالَ ُهْم قَْوٌم َتَحابُّوا بُِروحِ اللَِّه َعلَى غَْيرِ أَْرَحـامٍ 
َخـاَف   اَبْيَنُهْم َولَا أَْمَوالٍ َيَتَعاطَْوَنَها فََواللَِّه إِنَّ ُوُجوَهُهْم لَُنوٌر َوإِنَُّهْم َعلَى ُنورٍ لَا َيَخافُونَ إِذَ
ْم َولَا ُهْم النَّاُس َولَا َيْحَزُنونَ إِذَا َحزِنَ النَّاُس َوقََرأَ َهِذِه الْآَيةَ أَلَا إِنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه لَا َخْوٌف َعلَْيهِ

  .َيْحَزُنونَ
ئهنهۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ  ـ 7827
  :يهى ۋەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

نىــــڭ بهندىلىرىــــدىن شــــۇنداق كىشــــىلهر بــــاركى، ئــــۇالر هللاــــــ 
 ،پهيغهمبهرلهرمــۇ لــېكىن. هىدلهرمۇ ئهمهسېپهيغهمبهرلهرمــۇ ئهمهس، شــ

ــ ــارزۇ قىلىــپ    هللا هىدلهرمۇ اېش ــۋىنى ئ ــا قىلغــان مهرتى ــا ئات ــاال ئۇالرغ تائ
  :ساھابىالر. ، ـ دېدىقېلىشىدۇ

ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــى   !ئ ــهڭ، ـ     ئئۇالرنىــڭ كىملىكىن ېيتىــپ بهرس
  :دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــۇالر ـ ــاكى  ئ ــدارچىلىق ي ــدا تۇغقان ــۇل     ئارىلىرى ــى ـ پ مۇئامىلىس
 بىرىنـى ياخشـى كۆرۈشـكهن    ــ  سى ئۈچۈن بىرۈنىڭ سۆيگهللا ،بولمىسىمۇ

ۇرانه بىلهن قهسهمكى، ئۇالرنىڭ يۈزلىرى نـ  نىڭ نامىهللا، اكىشىلهر بولۇپ
نىــڭ ئۈســتىدە ) دىــن ياســالغان مــۇنبهرلهر( ھهم ئۆزلىرىمــۇ نــۇر بولىــدۇ

 ــ  خـااليىق غهم  .ئۇالر قورقمايـدۇ  ،خااليىق قورقۇنچتا قالغاندا .ئولتۇرىدۇ
راسـتىنال  ﴿: ئانـدىن  .دېدى ، ـ قايغۇ بولمايدۇ ـ غهم دائۇالر ،قايغۇدا قالغاندا

ــۇر   هللا ــايغۇرۇش يوقت ــۇش، ق ــتلىرىغا قورق ــڭ دوس ــايهتنى   ①﴾نى ــگهن ئ دې
  . ②ئوقۇدى

  )3527: اۋۇدئهبۇ د(

                                                 
 .ـ ئايهت 62سۈرە يۇنۇس،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3012(ئهلبانى  ②
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ـ عن أيب ُهَرْيَرةَ عن النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم أَنَّ َرُجلًا َزاَر أًَخا له يف قَْرَيٍة  7828
أُْخَرى فَأَْرَصَد اهللا له على َمْدَرَجِتِه َملَكًا فلما أتى عليه قال أَْيَن ُترِيُد قال أُرِيُد أًَخـا يل يف  

َمٍة َتُربَُّها قال لَا غري أƅ أَْحَبْبُتُه يف اللَِّه عز وجل قـال  هذه الْقَْرَيِة قال هل لك عليه من نِْع
  .فَإِنِّي رسول اللَِّه إِلَْيَك بِأَنَّ اللََّه قد أََحبََّك كما أَْحَبْبَتُه فيه

ــ 7828 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

كـېلىش  بىر كىشى باشقا بىر كهنتتىكـى قېرىندىشـىنى يـوقالپ    «
ــدى، ــۈن ماڭغانىــ ــتىنى  هللا ا ئۈچــ ــر پهرىشــ ــا بىــ ــاال ئۇنىــــڭ يولىغــ تائــ

پهرىشـتىنىڭ ئالـدىغا يېتىـپ    ئادەم ئۇ  .زەتچىلىككه تۇرغۇزۇپ قويدىكۆ
  :پهرىشته ،كهلگهندە
  :ئادەم دەپ سورىدى، ئۇـ هگه بارىسهن؟ ــ ن
  :پهرىشته .دىدېـ منى يوقالپ ماڭدىم، ۇ كهنتتىكى قېرىندىشىــ ب
  :دەپ سورىدى، ئۇـ بارمىدى؟  ڭئۇنىڭدا ئېلىشىــ 

ـــ  ــۇنى اـ ــاق، مهن ئ رازىلىقــى ئۈچــۈن ياخشــى   نىــڭئهززە ۋەجهللههللا ي
  :دېگهنىدى، پهرىشتهـ كۆرگهن، 

 نىڭ ساڭا ئهۋەتكهن ئهلچىسىهللابىلىپ قويغىنكى، مهن ا ،ئۇنداقتاــ 
مۇ هللانى قانداق ياخشى كۆرگهن بولساڭ، سهن ئۇ قېرىندىشىڭ .بولىمهن

  . »سېنى شۇنداق ياخشى كۆرىدۇ، ـ دېدى
  )2567 :مۇسلىم(

ـ عن أيب ُهَرْيَرةَ قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إِنَّ اللََّه إذا أََحبَّ  7829
ُه جِْبرِيلُ ثُمَّ ُيَناِدي يف السََّماِء فيقول َعْبًدا َدَعا جِْبرِيلَ فقال إƆ أُِحبُّ فُلَاًنا فَأَِحبَُّه قال فَُيِحبُّ

إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ فُلَاًنا فَأَِحبُّوُه فَُيِحبُُّه أَْهلُ السََّماِء قال ثُمَّ ُيوَضُع لـه الْقَُبـولُ يف األرض وإذا   
ُه جِْبرِيلُ ثُمَّ ُيَنـاِدي يف  أَْبَغَض َعْبًدا َدَعا جِْبرِيلَ فيقول إƆ أُْبِغُض فُلَاًنا فَأَْبِغْضُه قال فَُيْبِغُض

  .أَْهلِ السََّماِء إِنَّ اللََّه ُيْبِغُض فُلَاًنا فَأَْبِغُضوُه قال فَُيْبِغُضوَنُه ثُمَّ ُتوَضُع له الَْبْغَضاُء يف األرض
ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    7829 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  :دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق  پهيغهمبهر
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: بهندىسىنى ياخشى كۆرسـه، جىبرىئىلنـى چاقىرىـپ   تائاال بىر هللا ا«
 .دەيدۇ“ !نى ياخشى كۆرىدۇ، سهنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگىنبهندى پاالنىهللا ا”

ئانـدىن جىبرىئىـل    .ئـۇنى جىبرىئىلمـۇ ياخشـى كۆرىـدۇ     ،شۇنىڭ بىلهن
نى ياخشــى بهندىســى پــاالنىهللا ا”: ئاســماندىكى پهرىشــتىلهرنى چاقىرىــپ

ئـۇنى   ،شـۇنىڭ بىـلهن   .دەيـدۇ “ !، سىلهرمۇ ئۇنى ياخشـى كـۆرۈڭالر  كۆرىدۇ
دىمۇ ياخشـى  ئاندىن ئۇ زېمىنـ  .ئاسماندىكى پهرىشتىلهرمۇ ياخشى كۆرىدۇ

بهندىســـىنى يامـــان كۆرســـه، جىبرىئىلنـــى تائـــاال بىـــر هللا ا .كۆرۈلىـــدۇ
ــاالنىهللا ا”: چاقىرىــپ ــۇنى يامــان  بهندىســى پ ــدۇ، ســهنمۇ ئ نى يامــان كۆرى
. ئــۇنى جىبرىئىلمــۇ يامــان كۆرىــدۇ  ،شــۇنىڭ بىــلهن .دەيــدۇ “!كــۆرگىن

 پــاالنىهللا ا”: ئانــدىن جىبرىئىــل ئاســماندىكى پهرىشــتىلهرنى چاقىرىــپ 
شۇنىڭ  .دەيدۇ“ !نى يامان كۆرىدۇ، سىلهرمۇ ئۇنى يامان كۆرۈڭالربهندىسى
 ئــۇنى ئاســماندىكى پهرىشــتىلهرمۇ يامــان كۆرىــدۇ، ئانــدىن ئــۇ       ،بىــلهن
   .»يامان كۆرۈلىدۇ دىمۇزېمىن

  )2637 :مۇسلىم(

كنا بَِعَرفَةَ فََمرَّ ُعَمُر بن عبد الَْعزِيـزِ  :ـ ويف رواية عن ُسَهْيلِ بن أيب َصاِلحٍ 7830
وهو على الَْمْوِسمِ فَقَاَم الناس َيْنظُُرونَ إليه فقلت ِلأَبِي يا أََبِت إƆ أََرى اللََّه ُيِحبُّ ُعَمَر بن 

ا له من الُْحبِّ يف قُلُوبِ الناس فقال بِأَبِيَك أنت مسعت أََبا عبد الَْعزِيزِ قال وما ذَاَك قلت ِلَم
  .وذكر اƩديث. ُهَرْيَرةَ

سـالىه   ۇسـۇھهيل ئىبنـى ئهبـ   كېلىشىچه، يهنه بىر رىۋايهتته  ـ 7830
بىـز ئهرافاتتـا ئىـدۇق، ئالـدىمىزدىن ھهج پائـالىيىتىگه      : ېـگهن مۇنداق د

قېلىۋىــدى، ھهمــمه  مهســئۇل بولغــان ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىز ئۆتــۈپ 
  : امغادادمهن  .كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ قاراشقا باشلىدى

ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلئهزىزنى ياخشــى  نىــڭتائاالهللا مهن ا !ئــى ئاتــاــــ 
  :دادامدېسهم،  دىغانلىقىنى ئويالپ قالدىم، ـكۆرى

  :دەپ سورىدى، مهنــ قانداق دەيسهن؟ ـ 
ام داددېسـهم،  ـ ،  چۈنكى ئۇنى كىشـىلهر بهك ياخشـى كۆرىشـىدىكهن   ــ 
  :ماڭا



  ...بولۇشسىر ساقالش، ياراشتۇرۇپ قويۇش، بىر ـ بىرىنى ھۆرمهتلهش، ئېسىل ئهخالقلىق  دوستلىشىش،

367 

ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ    مهن ، كىپىـدا بولسـۇن  ــ ئاتا ـ ئانـاڭ سـاڭا    
ــداق   ــڭ مۇن ــدى ۋە       ئهنهۇنى ــانمهن، ـ دې ــانلىقىنى ئاڭلىغ ــۋايهت قىلغ رى

   .يۇقىرىقى ھهدىسنى سۆزلهپ بهردى
  )2637 :مۇسلىم(

النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعـْن   ـ َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجلًا َسأَلَ 7831
 السَّاَعِة فَقَالَ َمَتى السَّاَعةُ قَالَ َوَماذَا أَْعَدْدَت لََها قَالَ لَا َشْيَء إِلَّا أَنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرُسـولَهُ 

َنٌس فََما فَرِْحَنا بَِشْيٍء فََرَحَنا بِقَـْولِ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْنَت َمَع َمْن أَْحَبْبَت قَالَ أَ
ُه َعلَْيـِه  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْنَت َمَع َمْن أَْحَبْبَت قَالَ أََنٌس فَأََنا أُِحبُّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّ

  .بِّي إِيَّاُهْم َوإِنْ لَْم أَْعَملْ بِِمثْلِ أَْعَماِلهِْمَوَسلََّم َوأََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َوأَْرُجو أَنْ أَكُونَ َمَعُهْم بُِح
بىر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7831

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن پهيغهمبهرئادەم 
ـــ  ــدۇ؟      ــ ــان بولىـ ــامهت قاچـ ــورىغانىدى،قىيـ ــبهر  ـ دەپ سـ پهيغهمـ

  :ئهلهيهىسساالم
  :ئۇ كىشى. دېدى ـ ه تهييارلىدىڭ؟قىيامهتكه نېمــ 
 قىمنىـڭ رەسـۇلىنى ياخشـى كۆرۈشـتىن باشـقا تهييـارلى      هللاۋە اهللا اــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېگهن ئىدى، ـ يوق، 

ياخشـى كـۆرگهن ئادىمىـڭ بىـلهن بىلـله      ) قىيـامهت كـۈنى  (سـهن  ــ 
بىز ھـېچ  : يهنه مۇنداق دېگهنئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . دېدى ، ـ بولىسهن

ــىگه  ــاالمنىڭنهرسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۆرگهن  « :پهيغهمـ ــهن ياخشـــى كـ سـ
دېگهن سۆزىگه خۇش بولغاندەك خۇشـال   »ئادىمىڭ بىلهن بىلله بولىسهن

مهنمۇ رەسـۇلۇلالھنى، ئهبـۇ بهكـرى ۋە ئـۆمهرنى ياخشـى      . بولۇپ باقمىدۇق
ــۇالرنى ياخشــى     ــاممۇ، ئ ــۇالردەك ئهمهل قىاللمىس ــۆرىمهن، مهن گهرچه ئ ك

   .چۈن ئۇالر بىلهن بىلله بولۇشنى تىلهيمهنكۆرگهنلىكىم ئۈ
  )3687 :بۇخارى(

  .وذكره. قال أََنٌس فَأََنا أُِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه: ويف رواية ـ 7832
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نـى ۋە  هللامهنمـۇ ا : يهنه بىر رىۋايهتته ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ـ 7832
ــۆرىمهن،  ــى كـ ــۇلىنى ياخشـ ــنىڭ  دـ      رەسـ ــۇقىرىقى ھهدىسـ ــگهن ۋە يـ ېـ

  . بايان قىلغان ئوخشىشىنى
  )2639 :مۇسلىم(

فََمرَّ غُلَاٌم ِللُْمِغَريِة َوكَانَ ِمْن أَقَْرانِي فَقَالَ إِنْ أُخَِّر َهذَا فَلَـْن  : ـ ويف رواية 7833
  .ُيْدرِكَُه الَْهَرُم َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ

يېنىمىزغـا  بالىسـى   مهن بىـلهن تهڭتـۇش بىـر   ـ مۇغىرەنىڭ  7833
  :مبهر ئهلهيهىسساالمكهلگهنىدى، پهيغه

قىيامهت قوپقىچه ياشاپ قالسـا، ئۇنىڭغـا قېرىلىـق    ) باال(ئهگهر بۇ «
   .دېدى »يهتمهيدۇ

  )6167 :بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي ذَرٍّ أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه الرَُّجلُ ُيِحبُّ الْقَْوَم َولَـا َيْسـَتِطيُع أَنْ    7834
َيا أََبا ذَرٍّ َمَع َمْن أَْحَبْبَت قَالَ فَإِنِّي أُِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه قَالَ فَإِنَّـَك   َيْعَملَ كََعَمِلهِْم قَالَ أَْنَت

  .َمَع َمْن أَْحَبْبَت قَالَ فَأََعاَدَها أَُبو ذَرٍّ فَأََعاَدَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: ق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  مۇنـدا  دىنئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 7834

  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

بىر ئادەم بىر قهۋمنـى ياخشـى كۆرىـدۇ، بىـراق ئـۇ       !ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم، ـ ئۇالر قىلغان ئهمهللهرنى قىاللمايدۇ، 

ياخشـى كـۆرگهن ئادىمىـڭ بىـلهن     ) قىيـامهت كـۈنى  ( !ئى ئهبـۇ زەر ــ 
  :مهن. دېدى ، ـىلله بولىسهنب

پهيغهمــبهر دېســهم، ـ نــى ۋە رەســۇلىنى ياخشــى كــۆرىمهن،   هللامهن اــــ 
  :ئهلهيهىسساالم
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ياخشـى كـۆرگهن ئادىمىـڭ بىـلهن     ) قىيامهت كۈنى(سهن  ،ئۇنداقتاــ 
ىـدى،  ەرگهنۋئهبـۇ زەر يـۇقىرىقى سـۆزىنى تهكرارال   . دېدى ، ـ بىلله بولىسهن

   .①هن جاۋابىنى تهكرارالۋەردىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ بهرگ
  )5126 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن َعاِئَشةَ رضي اهللا عنها قالت مسعت النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم يقول  7835
  .الْأَْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنََّدةٌ فما َتَعاَرَف منها ائَْتلََف وما َتَناكََر منها اْخَتلََف

ــ 7835 مهن پهيغهمــبهر : دەيــدۇئهنهــا مۇنــداق ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ  ـ
ــهللهمنىڭ   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــالر ور«: سـ ــان  ھـ ــۇق قورالالنغـ تولـ

ــكهردۇر ــدە( .ئهسـ ــدىن )روھ ئالىمىـ ــارا    بۇرۇنـ ــۆز ئـ ــىدىغانلىرى ئـ تونۇشـ
بىـر ـ بىـرى     لـېكىن بۇرۇنـدىن تونۇشـمايدىغانلىرى   . چىقىشىپ ئۆتىـدۇ 

   .دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» بىلهن پهقهتال چىقىشالمايدۇ
  )3336 :ۇخارىب(

ـ عن أيب سعيد اƪدري قال قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليـه وسـلم أال    7836
أخƎكم بأحبكم إىل اهللا قلنا بلى يا رسول اهللا وظننا أنه يسمي رجال فقال إن أحبكم إىل 
اهللا أحبكم إىل الناس Ż قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم أال أخƎكم بأبغضكم إىل اهللا 

  .نا بلى يا رسول اهللا فظننا أنه يسمي رجال فقال إن أبغضكم إىل اهللا أبغضكم إىل الناسقل
مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      ـ 7836
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

الرنى بــولغىنىڭ تائاالغــا ئهڭ ســۆيۈملۈكهللا ا دىنســىلهرگه ســىلهرــــ 
  :دېگهن ئىدى، بىز ـ رەيمۇ؟دەپ بې

: ـــ دېــدۇق ۋە ئــۆز ئىچىمىــزدە   ! دەپ بهرگىــن! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  
پهيغهمبهر  .دەپ ئويلىدۇق“ نىڭ ئىسمىنى ئاتايدىغان بولدىىمىزبىرەر”

  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4275(ئهلبانى  ①
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تائاالغــــا ئهڭ هللا اــــــ كىشــــىلهرگه ئهڭ ســــۆيۈملۈك بــــولغىنىڭالر 
  :ئاندىن. دېدى بولغىنىڭالردۇر، ـ سۆيۈملۈك

ـــ  ــىلهرــ ــىلهرگه سـ ــان هللا ا نىڭ ئىچىڭالردىكـــىسـ ــا ئهڭ يامـ تائاالغـ
  :دېگهنىدى، بىز ـ كۆرىلىدىغىنىڭالرنى دەپ بېرەيمۇ؟

: ئېيتىـپ بهرگىـن، ـ دېـدۇق ۋە يهنه ئىچىمىـزدە     ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
پهيغهمـبهر   .دەپ ئويلىـدۇق  “بىرىمىزنىڭ ئىسمىنى ئاتايدىغان بولـدى ”

  :ئهلهيهىسساالم
تائاالغـا ئهڭ يامـان   هللا اڭ يامان كۆرىلىـدىغىنىڭالر،  ــ كىشىلهرگه ئه
   .①دېدى دۇر، ـكۆرىلىدىغىنىڭالر

  )6019 :»تهئهۋسئهل«(

ـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمَجاِلُس  7837
  .َسفُْك َدمٍ َحَرامٍ أَْو فَْرٌج َحَراٌم أَْو اقِْتطَاُع َمالٍ بَِغْيرِ َحقٍّبِالْأََماَنِة إِلَّا ثَلَاثَةَ َمَجاِلَس 

ــ 7837 دىن رىــۋايهت جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

هر، بولغـان  سـۆزل  ــ  گهپ ا بولۇنغانئۇنىڭديهنى ( سورۇنالر ئامانهتتۇر«
بۇنىـڭ   الپهقهت ئۈچ تۈرلۈك سـورۇن  .)ئىشالرنى سىرتقا يېيىشقا بولمايدۇ

يـاكى   ئۆتكـۈزۈلگهن نـاھهق قـان تۆكـۈلگهن، زىنـا     : بولـۇپ، ئـۇالر   سىرتىدا
   .②»باشقىالرنىڭ مېلىنى ناھهق يهۋالغان سورۇندۇر
  )4869 :ئهبۇ داۋۇد(

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَا َحـدَّثَ   ـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن النَّ 7838
  .الرَُّجلُ الَْحِديثَ ثُمَّ الَْتفََت فَهَِي أََماَنةٌ

ــــ جـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا رىـــۋايهت   7838
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىدۇكى، 

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ھهيـدە      : )17966(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بىرى بارئهنبارى ئىسىملىك ناتونۇش 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1037(ئهلبانى  ②
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ئـۇ   ،قارىسا، بۇ ىككى يېنىغائ ،ى قىلىپ بولۇپبىر ئادەم بىرەر سۆزن«
ــۆز ــدىغان ( نىڭســـ ــقا بولمايـــ ــانهت) تارقىتىشـــ ــى  ئامـــ ئىكهنلىكىنـــ

   .①»ئىپادىلهيدۇ
  )1959 :تىرمىزى(

ـ َعْن أََنسٍ قَالَ أََتى َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا أَلَْعُب َمـَع   7839
فََسلََّم َعلَْيَنا فََبَعثَنِي إِلَى َحاَجٍة فَأَْبطَأُْت َعلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئُْت قَالَْت َما َحَبَسَك  الِْغلَْماِن قَالَ

ْت لَا قُلُْت َبَعثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَحاَجٍة قَالَْت َما َحاَجُتُه قُلُْت إِنََّها ِسرٌّ قَالَ
بِِسرِّ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحًدا قَالَ أََنٌس َواللَِّه لَْو َحدَّثُْت بِـِه أََحـًدا   ُتَحدِّثَنَّ 

  .لََحدَّثُْتَك َيا ثَابُِت
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7839

ــلهن ئويناۋاتـــ  ــالىالر بىـ ــبهر، اتتىممهن بـ ــهلاللالھۇ پهيغهمـ ــى  سـ ئهلهيهـ
 قاسـاالم بهردى، ئانـدىن مېنـى بىـر ئىشـ      ىزغا كېلىـپ ۋەسهللهم قېشـىم 

  :ئانام. ئانامنىڭ يېنىغا كهچ قايتتىم شۇڭا. ئهۋەتتى
  :دەپ سورىۋىدى، مهنـ ؟ ــ نېمه ئۈچۈن كېچىكىپ قالدىڭ

ـ ئهۋەتـكهن ئىـدى،      قامېنـى بىـر ئىشـ    ـــ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   
  :دېسهم، ئانام

  :مهن .دەپ سورىدىـ ىكهن؟ ئ نېمه ئىشــ 
  :دېسهم، ئانامـ بۇ دېگهن سىر، ــ 

ــبهر   ــا، پهيغهم ــداق بولس ـــ ئۇن ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   ـ
ئـى  : ئهنهس يهنه مۇنداق دېـدى . دېدى ـ! تىنمىغىن كىمگهسىرىنى ھېچ

ئېيتىپ نى بىرەر ئادەمگه سىر بىلهن قهسهمكى، ئۇ نىڭ نامىهللا! سابىت
   .بوالتتىم ئېيتىپ بهرگهنساڭا  ئىدىم، مبولسابېرىدىغان 

  )2482 :مۇسلىم(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن: )1597(ئهلبانى  ①
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ـ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا أُْخبِـُركُْم   7840
ذَاِت الَْبْينِ فَإِنَّ فََساَد ذَاِت بِأَفَْضلَ ِمْن َدَرَجِة الصَِّيامِ َوالصَّلَاِة َوالصََّدقَِة قَالُوا َبلَى قَالَ َصلَاُح 

  .الَْبْينِ ِهَي الَْحاِلقَةُ
  .لَا أَقُولُ َتْحِلُق الشََّعَر َولَِكْن َتْحِلُق الدِّيَن: ويف رواية

: دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7840
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ناماز ۋە زاكاتنىڭ دەرىجىسـىدىنمۇ ئهۋزەل ئهمهلنـى    ،سىلهرگه روزاــ 
  :دېگهن ئىدى، ساھابىالر ـ دەپ بېرەيمۇ؟

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېيىشتى ـ! گىندەپ بهرــ 
 .ئىككى تهرەپنـى ياراشـتۇرۇپ قويۇشـتۇر   ) بۇ ئهمهل خۇسۇمهتلىك(ــ 

   .①قۇرۇتىۋېتىدۇ، ـ دېدى) ئىماننى يىلتىزىدىن(چۈنكى خۇسۇمهت 
  )2509 :تىرمىزى(

ــۋايهتته  ــر رى ــاچنى ”«: يهنه بى ــدۇچ ــى  “قىرقىۋېتى ــدىم، بهلك  :دېمى
  .دەپ كهلگهن» دەۋاتىمهن “دىننى يىلتىزىدىن قىرقىۋېتىدۇ”

ـ َعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ   7841
إِكَْراَم ِذي الشَّْيَبِة الُْمْسِلمِ َوَحاِملِ الْقُْرآِن غَْيرِ الَْغاِلي ِفيـِه َوالَْجـاِفي َعْنـُه     ِمْن إِْجلَالِ اللَِّه

  .َوإِكَْراَم ِذي السُّلْطَاِن الُْمقِْسِط
ــ 7841 ــۇ    ــ ــۇ ئهنهـ ــئهرى رەزىيهلالھـ ــا ئهشـ ــۇ مۇسـ ــۋايهت  دىنئهبـ رىـ

  :دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق  پهيغهمبهردۇكى، نىقىلى
ئــۇالر (قــارى قۇرئــانالرنى  مويســىپىت مۇســۇلمانالرنى ھــۆرمهتلهش؛«

ئهمهلدە چهكتىن ئېشىپ كهتمىسه يـاكى قۇرئانـدىن پۈتـۈنلهي چهتـنهپ     
) قاتـارلىقالر (ھۆرمهتلهش ۋە ئادىل ھۆكۈمدارنى ھۆرمهتلهش ) كهتمىسىال

   .②»دۇرنى ئۇلۇغالشنىڭ جۈملىسىدىنهللا
  )4843 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2037(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4053(ئهلبانى  ②
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أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَكَْرَم َشـابٌّ   ـ َعْن 7842
  .َشْيًخا ِلِسنِِّه إِلَّا قَيََّض اللَُّه لَُه َمْن ُيكْرُِمُه ِعْنَد ِسنِِّه

ــ 7842 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت  دىنئهنهس ئىبنـ رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهردۇكى، نىقىلى

ياشــتا چــوڭ  (ىمكــى يــاش ۋاقتىــدا مويســىپىت كىشــىلهرنى     ك«
ئۇنى ) ئۇنىڭغا( تائاالهللا ائۆزى قېرىغاندا، ھۆرمهتلىسه، ) بولغانلىقى ئۈچۈن

   .①»ھۆرمهتلهيدىغان كىشىلهرنى مۇيهسسهر قىلىدۇ
  )2022 :تىرمىزى(

قُولُ َجاَء َشْيǸٌ ُيرِيُد النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فَأَْبطَـأَ   ـ عن أََنَس ْبَن َماِلٍك َي 7843
َصِغَريَنا َوُيـَوقِّْر  الْقَْوُم َعْنُه أَنْ ُيَوسُِّعوا لَُه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيْرَحْم 

  .كَبَِريَنا
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس  7843
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى     پهيغهمـبهر بىـر ئاقسـاقال    :قىلىنىدۇ

سـهل ئىككىلىنىپـرەك   ئىزدەپ كهلگهن ئىـدى، سـورۇندىكىلهر ئۇنىڭغـا    
: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ ئهھـۋالنى كـۆرۈپ   . ئورۇن بوشىتىپ بهردى

ــ ىمىــزگه مېهىــرلىركىچىك« چــوڭلىرىمىزنى  ۋە شــهپقهت قىلمىغــان ـ
   .②دېدى» بىزدىن ئهمهس لهرھۆرمهتلىمىگهن

  )1919 :تىرمىزى(

ـ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   7844
  .َيْعرِْف َشَرَف كَبِريَِناَعلَْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيْرَحْم َصِغَريَنا َو

ــ 7844 ــۋايهت     ـ ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن ئاب
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 348(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1565(ئهلبانى  ②
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 – ئىـززەت  غـا چوڭلىرىمىز ،شـهپقهت  – ىمىزگه مېهىرلىركىچىك«
   .①»بىزدىن ئهمهس هت بىلدۈرمىگهنلهرھۆرم

  )1920 :تىرمىزى(

ـ َعْن َمْيُموِن ْبنِ أَبِي َشبِيبٍ أَنَّ َعاِئَشةَ َمرَّ بَِها َساِئلٌ فَأَْعطَْتُه ِكْسَرةً َوَمرَّ بَِها  7845
لَُّه َرُجلٌ َعلَْيِه ِثَياٌب َوَهْيئَةٌ فَأَقَْعَدْتُه فَأَكَلَ فَِقيلَ لََها ِفي ذَِلَك فَقَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال

  .َوَسلََّم أَْنزِلُوا النَّاَس َمَنازِلَُهْم َعلَْيِه
: تىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  شهبىب ۇمهيمۇن ئىبنى ئهب ـ 7845

ر تىلهمچـى ئـۆتكهن ئىـدى،    ىـ ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ قېشـىدىن ب   
كېچهكلىرى ئېسـىل،   ـ يىمىك كۆپ ئۆتمهي، .ئۇنىڭغا پۇچۇق نان بهردى

ــ   ـــ تهققــى ، ئائىشــه ئــۇنى  كېلىۋېــدىر كىشــى تــۇرقى ســاالپهتلىك بى
  :نىدىئۇنىڭدىن بۇ ھهقته سورالغا .ئولتۇرغۇزۇپ تاماق بهردى

ــبهر  ـــ پهيغهم ــهللهم  ـ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۆز  «: س ــىلهرگه ئ كىش
   .②دېگهنىدى، ـ دەپ جاۋاب بهردى» !اليىقىدا مۇئامىله قىلىڭالر

  )4842 :ئهبۇ داۋۇد(

اهللا دخل البيت وهو ưلوء فلم ƶـد ƭلسـا   يب هريرة ان جرير بن عبد أعن  ـ 7846
و بردائه وقال اجلس على هذه فاخذه وقبلـه  أفرمى إليه رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم بإزاره 

كرمتين فقال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسـلم  أكرمك اهللا يا رسول اهللا كما أوضمه إليه وقال 
  .كرموهأتاكم كرƇ قوم فأاذا 

ــ 7846 ــۇ  ــ ــۇدىن  ئهبـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۋايهت ھـ ــداق رىـ مۇنـ
ئـۆي لىـق   دە، ئـۆيگه كىرگهنـ   )بىـر ( جهرىر ئىبنـى ئابـدۇلالھ   :قىلىنىدۇ

بــۇنى  .ئولتۇرىــدىغان ئــورۇن تاپالمــاي قالــدى ،توشــۇپ كهتــكهن بولغاچقــا
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا تونىنى چۆرۈپ  پهيغهمبهر كۆرگهن
  :بېرىپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1566(هلبانى ئ ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1032(ئهلبانى  ②
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ئېلىـپ   لـېكىن جهرىـر تـوننى    .دېـدى  ـ! غىنئولتۇربۇنى سېلىپ ــ 
  :باغرىغا بېسىپ تۇرۇپ دى ۋەسۆي

ـــ  ــۇلۇلالھــ ــى رەسـ ــدەك، ا! ئـ ــى ئىززەتلىگىنىڭـ ــېنىهللامېنـ ــۇ سـ  مـ
ــۇن ــ ! ئىززەتلىســـ ــدىــــ ــاالم   .دېـــ ــبهر ئهلهيهىسســـ ــدىن پهيغهمـــ ئانـــ

بىـرەر قهۋمنىـڭ ئېسـىل ئـادەملىرى      قېشـىڭالرغا «): سورۇندىكىلهرگه(
   .①دېدى» !ىززىتىنى قىلىڭالركېلىپ قالسا، ئۇنىڭ ئ

  )5416 :»ئهلئهۋسهت«(

  .إِذَا أَكَْرَم الرَُّجلُ أََخاُه فَإِنََّما ُيكْرُِم َربَُّه :عن عبد اهللا بن مسعود رفعه قال ـ 7847
ــ 7847 ــۋايهت    ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى

  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 
 قېرىندىشـــىنىڭ ئىززىتىنـــى قىلســـا، )مۇســـۇلمان( بىـــر ئـــادەم«

   .②»ئهمهلىيهتته پهرۋەردىگارىنىڭ ئىززىتىنى قىلغان بولىدۇ
  )2006 :بهززار(

عن ابن عباس قال قال رسول اهللا من أمسك بركاب أخيه اƫسـلم ال   ـ 7848
  .يرجوه وال Ƹافه غفر اهللا له

ــ 7848 ــاس رەز  ـــ ــى ئاببــ ــۋايهت   ئىبنــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ىيهلالھــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

كىمكى مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ ئۈزەڭگىسىنى ئۇنىڭـدىن بىـر   «
تۇتــۇپ بهرســه، ئۇنىڭغــا  دانهرســه تهمه قىلمىغــان يــاكى قورقمىغــان ھالــ

   .③»مهغپىرەت قىلىنىدۇ
  )1012: »ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بهززارمۇ قىسقارتىپ رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،    . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان: )12621(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدىن بهزىلىرىنى تونۇمايمهن، ـ دېگهن
ن بولۇپ، سهنهدىدە ھهججـاج ئىبنـى ئهرتـات بىـلهن     بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغا: )12628(ھهيسهمى  ②

مۇسئهب ئىبنى ساالم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىـپ كىشـىلهر بـار، لـېكىن بهزى ئـالىمالر ئۇالرنىـڭ ھهدىسـى        
قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ   . ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن

 .دېگهن
دىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ھهفـس ئىبنـى ئـۆمهر مـازىنى     بۇ ھه: )12629(ھهيسهمى  ③

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ناتونۇش بىرى بار
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عن َماِلٍك ان ُمَعاذَ بن َجَبلٍ قال آِخُر ما أَْوَصانِي بِِه رسول اهللا صلى اللَُّه  ـ 7849
  .عليه وسلم حني َوَضْعُت رِْجِلي يف الَْغْرزِ أَن قال أَْحِسْن ُخلُقََك ِللنَّاسِ يا ُمَعاذُ بن َجَبلٍ

ئهنهۇنىــڭ ئىمــام مالىــك مۇئــاز ئىبنــى جهبهل رەزىيهلالھــۇ  ـــ 7849
ــداق دېگهن ــدۇ مۇن ــۋايهت قىلى ــى رى ــهپهرگه ھازىرلىنىــپ  : لىكىن مهن س

، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى اده قويغــان ۋاقتىمــگپۇتــۇمنى ئــۈزەڭگى
ئى مۇئـاز ئىبنـى   «: ۋەسهللهمنىڭ ماڭا قىلغان ئهڭ ئاخىرقى ۋەسىيىتى

دېيىش » !مۇئامىله قىلغىن ئېسىل ئهخالق بىلهنكىشىلهرگه  !جهبهل
   .بولغانىدى

  )1602 :مالىك(

عن َماِلٍك انه قد َبلََغُه ان َرُسولَ اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم قـال ُبِعثْـُت    ـ 7850
  .ُألَتمَِّم ُحْسَن اَألْخالَقِ

ــالىك  7850 ــام مـ ــ ئىمـ ــدۇكى، ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــبهر  تىن رىـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ

   .»چۈن ئهۋەتىلدىمئۈ شپهزىلهتلهرنى تولۇقال ـ ئهخالق ئېسىلهن م«
  )1609 :مالىك(

ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِحَمَها اللَُّه قَالَْت َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   7851
  .َيقُولُ إِنَّ الُْمْؤِمَن لَُيْدرُِك بُِحْسنِ ُخلُِقِه َدَرَجةَ الصَّاِئمِ الْقَاِئمِ

ــ 7851 ــۇ ئهنهــ  ـ ــۇ ائائىشــه رەزىيهلالھ ــدۇكى، ئ ــۋايهت قىلىنى  دىن رى
مۇئمىن كىشى ئېسـىل  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

نـامىزى  تهھهججـۇد  ) كېچىسـى (روزا تۇتـۇپ،  ) ۈزىدكۈنـ (ئهخالقى بىـلهن  
ــهلهيدۇ  ــان كىشــــىنىڭ دەرىجىســــىگه ئېرىشــ دېگهنلىكىنــــى » ئوقۇغــ

   .①ئاڭلىغان
  )4798 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4013(ئهلبانى  ①
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الَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِمـْن أَكَْمـلِ   ـ َعْن َعاِئَشةَ قَ 7852
  .الُْمْؤِمنَِني إَِمياًنا أَْحَسُنُهْم ُخلُقًا َوأَلْطَفُُهْم بِأَْهِلِه

ــا   7852 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــدۇكى، ــ ــۋايهت قىلىنىـ  دىن رىـ
  :دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق  پهيغهمبهر

ــدىغان      « ــامىله قىلى ــىلىق مۇئ ــىگه س ــىل، ئائىلىس ــى ئېس ئهخالق
   .①»كامىل مۇئمىنلهرنىڭ قاتارىدىندۇرئىمانى ئهڭ مۇسۇلمانالر ــ 

  )2612 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما َشْيٌء أَثْقَـلُ ِفـي    7853
  .الُْمْؤِمنِ َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن ُخلُقٍ َحَسنٍ َوإِنَّ اللََّه لَُيْبِغُض الْفَاِحَش الَْبِذيَء ِميَزاِن

ــ 7853 ــۇ  ـ ــۇ ئهنه ــۇ دەردائ رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلى دىنئهب ــرى دۇكى، نى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ــۈنى م « ــامهت ك ــىدا  ۇئقىي ــڭ تارازىس ــىلمىننى ــۇ  ئېس ئهخالقتىنم
ــۇر   ــه يوقتـ ــر نهرسـ ــدىغان بىـ ــرراق توختايـ ــهت گهپ  هللا ا .ئېغىـ ــاال سـ تائـ

   .②»ېزەپ كىشىلهردىن بهكمۇ نهپرەتلىنىدۇئاغزى ب ،قىلىدىغان
  )2002 :تىرمىزى(

ـ َعْن َجابِرٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِمْن أََحبِّكُْم إِلَـيَّ   7854
َمْجِلًسا  أَقَْربِكُْم ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَم الِْقَياَمِة أََحاِسَنكُْم أَْخلَاقًا َوإِنَّ أَْبَغَضكُْم إِلَيَّ َوأَْبَعَدكُْم ِمنِّيَو

الثَّْرثَـاُرونَ   َيْوَم الِْقَياَمِة الثَّْرثَاُرونَ َوالُْمَتَشدِّقُونَ َوالُْمَتفَْيهِقُونَ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد َعِلْمَنا
  .َوالُْمَتَشدِّقُونَ فََما الُْمَتفَْيهِقُونَ قَالَ الُْمَتكَبُِّرونَ

: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـــ 7854
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــاراڭالردىن ماڭــا ئهڭ ســۆيۈملۈك ۋە قىيــامهت كــۈنى ماڭــا ئهڭ   ـ ئ
ئــاراڭالردىن  .بــولغىنىڭالردۇرئهخالقــى ئېســىل دىغانالر يــېقىن ئولتۇرىــ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 488(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1628(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى ...، قولنى سۆيۈش ۋە كىرگهنلهرگه ئورنىدىن تۇرۇش قاتارلىقساالملىشىش، قول ئېلىشىش

 378

ــراق     ــا ئهڭ يىـ ــۈنى ماڭـ ــامهت كـ ــدىغان ۋە قىيـ ــۆچ كۆرۈلىـ ــا ئهڭ ئـ ماڭـ
ــا،   ــدىغانالر بولسـ ــپ،  ئولتۇرىـ ــق قىلىـ ــوال  مهمهدانلىـ ــى تـ ــۇرۇق گهپنـ قـ

  :ساھابىالر. الردۇر، ـ دېدىرىدىغانېكهلمهس سۆزلهۋ ـ قىلىدىغان، كهلسه
 ــ  قـۇرۇق گهپنـى تـوال قىلىـدىغان، كهلسـه     « :بىـز  !رەسـۇلۇلالھ  ــ ئى

ــۆزلهۋ  ــمهس سـ ــهندۇق   »رىدىغانېكهلـ ــۆزنى چۈشـ ــگهن سـ ــېكىن. دېـ : لـ
ـ ؟  نى چۈشـهنمىدۇق نىڭ مهنىسـى سۆز دېگهن »مهمهدانلىق قىلىدىغان«

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەپ سورىۋىدى، 
   .①ــ ئۇالر مۇتهكهببىرلهردۇر، ـ دېدى

  )2018: تىرمىزى(

وَّاسِ ْبنِ ِسْمَعانَ الْأَْنَصارِيِّ قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ َعْن النَّ 7855
ِلَع َوَسلََّم َعْن الْبِرِّ َوالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ ُحْسُن الُْخلُقِ َوالْإِثُْم َما َحاَك ِفي َصْدرَِك َوكَرِْهَت أَنْ َيطَّ

  .َعلَْيِه النَّاُس
 مهن: مۇنـــداق دېـــگهنئىبنـــى ســـهمئان ئهنســـارى  نهۋۋاس ــــ 7855
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ياخشى ئىش ۋە گۇناھ ئىـش   پهيغهمبهر

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غانىدىم،توغرىسىدا سورى
گۇنــاھ دېــگهن،  ؛شــىۇياخشــىلىق دېــگهن ئهخالقنىــڭ ئېســىل بولــــ 

ىن ئهنسـىرىگهن  نىڭ بىلىپ قېلىشىدباشقىالر ۋە دىلىڭ ئارام تاپمىغان
  . ، ـ دېدىئىشتۇر

  )2553 :مۇسلىم(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم     7856
ِللَِّه قَالَ لَْيَس ذَاَك  اْسَتْحُيوا ِمْن اللَِّه َحقَّ الَْحَياِء قَالَ قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا َنْسَتْحيِي َوالَْحْمُد

ْر َولَِكنَّ اِلاْسِتْحَياَء ِمْن اللَِّه َحقَّ الَْحَياِء أَنْ َتْحفȘََ الرَّأَْس َوَما َوَعى َوالَْبطَْن َوَما َحَوى َولَْتذْكُ
اْسَتْحَيا ِمْن اللَِّه َحـقَّ   الَْمْوَت َوالْبِلَى َوَمْن أََراَد الْآِخَرةَ َتَرَك زِيَنةَ الدُّْنَيا فََمْن فََعلَ ذَِلَك فَقَْد

  .الَْحَياِء

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1642(ئهلبانى  ①
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مۇنـداق  دىن مـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ     ـ 7856
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :بىز دېدى، ـ! تىن ھهقىقىي ھايا قىلىڭالرهللاــ 
 ـ دېگهنىـدۇق،   ،بىز ھايا قىلىمىزھ، ئهلههمدۇلىلال! ئى رەسۇلۇلالھــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
باشـنى ۋە   ،تىن ھهقىقىـي ھايـا قىلىـش دېـگهن    هللا، اــ ئۇنداق ئهمهس

ىچىـدىكى  ئ، قورسـاق ۋە قورسـاق   شباشتىكى ئهزاالرنـى ھارامـدىن سـاقال   
چىرىــپ  هرنىڭئۆلــۈمنى ۋە ســۆڭهكل  ش،ئهزاالرنىمــۇ ھارامــدىن ســاقال  

نى كۆزلهيــدىكهن، كىمكــى ئــاخىرەت  .هپ تۇرۇشــتۇركېتىشــىنى ئهســل 
تىن هللازىننهتلىرىنى تاشاليدۇ، كىمكى شۇنداق قىلسا، ا ـ دۇنيانىڭ زىبۇ

   .①دېدى ، ـھهقىقىي ھايا قىلغان بولىدۇ
  )2458 :تىرمىزى(

ـ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـرَّ   7857
َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ َوُهَو َيِعȘُ أََخاُه ِفي الَْحَياِء فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعلَى 

  .َدْعُه فَإِنَّ الَْحَياَء ِمْن الْإَِمياِن
ــ 7857 ــدۇكى،      ـ ــۋايهت قىلى ــا رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ئىبن
هم قېرىندىشـىغا بهكمـۇ ھايـالىق    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل پهيغهمبهر

بولۇپ كهتمهسلىك توغرىسـىدا نهسـىههت قىلىۋاتقـان بىـر ئهنسـارىنىڭ      
قېرىندىشــىڭنى ئــۆز ھاياســى بىــلهن قــوي، «: يېنىــدىن ئۆتــۈپ قېلىــپ
   .دېگهن» چۈنكى ھايا ئىماندىندۇر

  )24 :بۇخارى(

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحَيـاُء ِمـْن   ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا 7858
  .الْإَِمياِن َوالْإَِميانُ ِفي الَْجنَِّة َوالَْبذَاُء ِمْن الَْجفَاِء َوالَْجفَاُء ِفي النَّارِ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2000(ئهلبانى  ①
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ــ 7858 ــۋايه  ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ قىلىـــدۇكى،  تئهبـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئاغزى بېزەپلىك  .ه بولىدۇاندىندۇر، ئىمان ئهھلى جهننهتتھايا ئىم«
   .①»ا بولىدۇر، قوپالالر دوزاختتۇقوپاللىق

  )2009 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الَْحَياُء َوالِْعيُّ ُشْعَبَتاِن  7859
   .ُء َوالَْبَيانُ ُشْعَبَتاِن ِمْن النِّفَاقِِمْن الْإَِمياِن َوالَْبذَا

ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ـــ 7859
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئـاغزى بېزەپلىـك    تـارمىقى، كهمسۆزلۈك ئىماننىڭ ئىككى  ۋەھايا «
   .②»ىقىدۇرتارمئىككى  مۇناپىقلىقنىڭۋاتلىق ـ  ۋات ۋە

  )2027 :تىرمىزى(

ـ ِعْمَرانَ بن ُحَصْينٍ Ʒدث عن النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم أَنَُّه قال الَْحَياُء لَا  7860
  .َيأِْتي إال بَِخْيرٍ فقال ُبَشْيُر بن كَْعبٍ إنه َمكُْتوٌب يف الِْحكَْمِة أَنَّ منه َوقَاًرا َوِمْنُه َسِكيَنةً

ــ 7860 ــى ھ  ـ ــران ئىبن ــۈئىم ــۇ هس ــۇ ئهنه ــبهر  ين رەزىيهلالھ پهيغهم
ئىنســـاننى ھهردائىـــم  ھايـــا «: ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  
ىنىنــى رىــۋايهت قىلغانىــدى، دېگ »ياخشــىلىق ۋە توغرىلىققــا يهتكۈزىــدۇ

ــان ب  ــۇنى ئاڭلىغ ــب  ب ــى كهئ ــهير ئىبن ــدى  ۇش ــداق دې ــ« :مۇن كمهتلهر ېھ
ــوپلىمى ــۆزلۈك  ”: اد» تـــ ــىقلىق ۋە كهمســـ ــر بېســـ ــڭ ئېغىـــ ھايانىـــ

   .دەپ يېزىلغان“ ۈملىسىدىندۇرج
  )37 :مۇسلىم(

ـ فقال ِعْمَرانُ أَُحدِّثَُك عن رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َوُتَحدِّثُنِي عن  7861
  .ُصُحِفَك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1634(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1650(ئهلبانى  ②
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مهن : ئىمران رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇشهيرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ – 7861
سـۆزلهپ  ى نىڭ ھهدىسـىن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهرساڭا 

  . ـ دېگهن ؟دىن نهقىل كهلتۈرۈۋاتامسهنبېرىۋاتسام، ماڭا سهھىپىلىرىڭ
  )37 :مۇسلىم(  

ـ عن أَيب َمْسُعوٍد ُعقَْبة قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِممَّـا أَْدَرَك   7862
  .فَافَْعلْ َما ِشئَْت النَّاُس ِمْن كَلَامِ النُُّبوَِّة إِذَا لَْم َتْسَتْحيِ

ــ 7862 ــۇ    ــ ــۇ ئهنهـ ــۇقبه رەزىيهلالھـ ــئۇد ئـ ــۇ مهسـ ــۋايهت ئهبـ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر، قىلىنىدۇكى

ئىنسانالرغا ئۆتمۈش پهيغهمبهرلهردىن يېتىپ كهلگهن سۆزلهردىن «
   .»دېگهن ئىبارىدۇر “!خالىغىنىڭنى قىل ،ھايا قىلمىساڭ”: بىرى

  )3483 :بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََشدَّ َحَيـاًء   7863
  .ِمْن الَْعذَْراِء ِفي ِخْدرَِها فَإِذَا َرأَى َشْيئًا َيكَْرُهُه َعَرفَْناُه ِفي َوْجهِِه

ــ 7863 ــ   ــ ــۇ ئهنهـ ــهئىد رەزىيهلالھـ ــۇ سـ ــۋايهت  ۇئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ــدۇ ــبهر: قىلىنىـ ــهللهم    پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــۈمپهردە سـ چـ
ياقتۇرمايــدىغان بىــرەر  .ھايــالىق ئىــدى ەكقىزدىنمــۇ بهكــر ئىچىــدىكى

چىرايىـــدىنال بىـــز  ، ئهممـــا)گهپ ـ ســـۆز قىلمـــايتتى   ( نهرســـه كۆرســـه
   .بىلىۋاالتتۇق

  )6102 :بۇخارى(

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما كَانَ الْفُْحُش ِفـي  ـ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َر 7864
   .َشْيٍء إِلَّا َشاَنُه َوَما كَانَ الَْحَياُء ِفي َشْيٍء إِلَّا َزاَنُه

ــ 7864 ــۋايهت قىلىــدۇكى،   ـ  پهيغهمــبهرئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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. ىق قانداق بىر نهرسـىدە بولسـا، ئۇنىڭغـا داغ كهلتۈرىـدۇ    ھاياسىزل«
   .①»ھايا قانداق بىر نهرسىدە بولسا، ئۇنى زىننهتلهيدۇ

  )1974 :تىرمىزى(

ـ عن َعاِئَشةَ قالت كنت أَْدُخلُ بيƔ الذي ُدِفَن فيه رسول اللَِّه صلى اللَّـُه   7865
فلما ُدِفَن ُعَمُر َمَعُهْم فََواللَّـِه مـا    عليه وسلم وأيب فاضع ثويب فَأَقُولُ إمنا هو زوجي وأيب

  .َدَخلُْت إِالَّ وأنا َمْشُدوَدةٌ َعلَىَّ ثيايب َحَياًء من ُعَمَر
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 7865

ۇ يهرگه دەپـنه قىلىنغـانالر ئېـرىم    بـ ”: ھۇجرامغا پات ـ پات كىـرەتتىم ۋە  
) ئهبــۇ بهكــرى(بىــلهن دادام ) ۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر ســهلاللالھ(

ــىغۇ؟ ــلهن    “!ئىككس ــوي بى ــگهن ئ ــدە(دې ــى  ) بهزى ــقى كىيىملىرىمن تاش
ــېلىۋېتهتتىم ــدىن     .س ــنه قىلىنغان ــا دەپ ــۇ ھۇجرىغ ــۇ ئ ــى ئۆمهرم ھهزرىت

ــا قىلىــپ، كىيىمىمنــى پهقهتــال ســالمايدىغان    كېــيىن، ئۇنىڭــدىن ھاي
   .②بولدۇم

  )25701 :ئهھمهد(

َزْيِد ْبنِ طَلَْحةَ ْبنِ ُركَاَنةَ َيْرفَُعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  ـ َعْن  7866
  .قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلكُلِّ ِدينٍ ُخلٌُق َوُخلُُق الْإِْسلَامِ الَْحَياُء

ــ 7866 ســهلاللالھۇ  همــبهرپهيغلــهه ئىبنــى رۇكــانه هزەيــد ئىبنــى ت ـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

ــدۇ   « ــى بولى ــر ئهخالق ــدە بى ــڭ ئاالھى ــر دىننى ئىســالمنىڭ . ھهر بى
   .»ئهخالقى بولسا ھايادۇر

  )1610 :مالىك(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1607(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      : )12704(ھهيسهمى  ②

 .ـ دېگهنراۋىيلىرىدۇر، 
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َيقُـولُ لَـا    ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ  7867
  .ُتَصاِحْب إِلَّا ُمْؤِمًنا َولَا َيأْكُلْ طََعاَمَك إِلَّا َتِقيٌّ

ئـۇ   دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7867
نىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر 
  :ئاڭلىغان

ڭنى تهقـۋاداردىن  مىندىن باشقىسى بىلهن دوست بولما، تامىقىۇئم«
   .①»!باشقىسى يېمىسۇن

  )2395 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَُّجلُ َعلَى ِدينِ  7868
   .َخِليِلِه فَلَْيْنظُْر أََحُدكُْم َمْن ُيَخاِللُ

ــۇ ر  7868 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهــ قىلىـــدۇكى،  تىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

، شـۇڭا كىـم بىـلهن دوسـت     تهسىرىگه ئۇچرايدۇكىشى دوستىنىڭ «
   .②»بولۇشقا دىققهت قىلىڭالر

  )2378 :تىرمىزى(

  .اْعَتبُِروا الناس بِأَْخَدانِهِْم: عن عبداهللا ابن مسعود قال ـ 7869
كىشـىلهرنى  ”: ى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ئابدۇلالھ ئىبن ـ 7869

   .③دېگهن “!يارەنلىرىگه قاراپ باھاالڭالر ـ دوست
  )8919 :»ئهلكهبىر«(

ـ َوَرَوى َسُمَرةُ ْبُن ُجْنَدبٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُتَساِكُنوا  7870
  .َساكََنُهْم أَْو َجاَمَعُهْم فَُهَو ِمثْلُُهْم الُْمْشرِِكَني َولَا ُتَجاِمُعوُهْم فََمْن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1952(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1937(ئهلبانى  ②
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى كهسـىر        : )13116(ھهيسهمى  ③

 .ئىبنى ئهتا ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
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ــ 7870 ــۋايهت      ـ ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن س
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

مۇشرىكالر بىلهن بىلله ئولتۇراقالشماڭالر، ئۇالر بىـلهن بىـر يهرگه   «
الر بىلهن بىلله ئولتۇراقالشسا ياكى ئـۇالر بىـلهن   كىمكى ئۇ .توپالنماڭالر

   .»شۇالرغا ئوخشاپ قالىدۇ) ئهخالق جهھهتته(بىر يهرگه توپالنسا، 
  )1605 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُموَسى أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َمرَّ أََحُدكُْم  7871
قٍ َوبَِيِدِه َنْبلٌ فَلَْيأُْخذْ بِنَِصاِلَها ثُمَّ ِلَيأُْخذْ بِنَِصاِلَها ثُمَّ ِلَيأُْخذْ بِنَِصاِلَها قَـالَ  ِفي َمْجِلسٍ أَْو ُسو

  .فَقَالَ أَُبو ُموَسى َواللَِّه َما ُمْتَنا َحتَّى َسدَّْدَناَها َبْعُضَنا ِفي ُوُجوِه َبْعضٍ
 پهيغهمـبهر كى، ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇ   ـ 7871

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىـرەر سـورۇن يـاكى بـازاردىن      قولىدا يا ئوقى تۇتقان ھالدا بىرىڭالر«
نىــڭ ىئوق) كىشــىلهرگه تېگىــپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن( هن بولســا،ئــۆتك

. ئوقىنىـــڭ ئـــۇچىنى چىـــڭ تۇتۇۋالســـۇن .ۋالســـۇنۇئـــۇچىنى چىـــڭ تۇت
بـۇ  ئهبـۇ مۇسـا رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      .»لسـۇن ئوقىنىڭ ئۇچىنى چىـڭ تۇتۇۋا 

تولىمۇ ئهپسۇسـكى، بىـز   : ھهدىسنى سۆزلهپ بېرىپ بولۇپ مۇنداق دېگهن
بــۇ ھهدىســىنىڭ روھىغــا خىالپلىــق قىلىــپ، ئوقنىــڭ ئــۇچىنى بىــر ـ    

  . بىرىمىزگه قاراتتۇق
  )2615 :مۇسلىم(

ِه َوَسلََّم أَنْ ُيَتَعـاطَى السَّـْيُف   ـ َجابِرٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي 7872
   .َمْسلُولًا

ــۇ   7872 ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــ جـ ــۋايهت قىلى دىنــ ــرىـ دۇكى، نىـ
قىنىــــدىن لىچنــــى ىســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ق پهيغهمــــبهر

   .①سۇغۇرۇلغان ھالدا ئېلىش ياكى بېرىشتىن توسقان
  )2163 :تىرمىزى(

                                                 
 .گهنسهھىه، ـ دې): 1756(ئهلبانى ①
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 صلى اللَُّه عليه وسلم تعـافوا تسـقط   ـ عن ابن عمر قال قال رسول اهللا 7873
  .الضغائن بينكم
ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ 7873
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ــر« ــ بىــ ــۈرۈڭالر  ـــ ــى كهچــ ــاراڭالركىبىرىڭالرنــ ــاداۋەت د، ئــ ىكى ئــ
   .①»يوقالسۇن

  )2058 :بهززار(

  .أنس بن مالك قال قال رسول اهللا احترسوا من الناس بسوء الظن ـ عن 7874
ــ 7874 ــۋايهت    ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 
   .②»ھهزەر ئهيلهڭالرگۇمانخورلۇقتىن «

  )598 :»ئهلئهۋسهت«(

الَ كُنَّا َمَع أَبِي قََتاَدةَ َعلَى ظَْهرِ َبْيِتَنا فََرأَى كَْوكًَبـا اْنقَـضَّ   ـ َعْن ُمَحمٍَّد قَ 7875
  .فََنظَُروا إِلَْيِه فَقَالَ أَُبو قََتاَدةَ إِنَّا قَْد ُنهِيَنا أَنْ ُنْتبَِعُه أَْبَصاَرَنا

: ئىبنى سىرىندىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    مۇھهممهد – 7875
 ئهنهــۇ بىــلهن بىلــله ئۆيىمىزنىــڭ ئۆگزىســىدە  ئهبــۇ قــاتهدە رەزىيهلالھــۇ

باشـقىالر يۇلتۇزغـا قـاراپ تـۇراتتى،     . بىر يۇلتۇز ئېقىپ چۈشتى تۇراتتۇق،
بىـــز ئۇنىڭغـــا چۈشـــۈپ بـــولغىچه قـــاراپ تۇرۇشـــتىن      : ئهبـــۇ قهتـــادە 

   .③ىدۇق، ـ دېدىچهكلهنگهن
  )22602 :ئهھمهد(

                                                 
بـــۇ ھهدىســـنى بهززار رىـــۋايهت قىلغـــان بولـــۇپ، ســـهنهدىدىكى مـــۇھهممهد ئىبنـــى : )13064(ھهيســـهمى  ①

 .ئابدۇرراھمان بهيلهمانىي ئىسىملىك كىشىنىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر، ـ دېگهن
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە بهقىــيه ئىبنــى ۋەلىــد    : )13110(ھهيســهمى  ② ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رى ب

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. هدىسى مۇدەللهس بىرى بارئىسىملىك ھ
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      : )13258(ھهيسهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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وسلم ال ينظر أحدكم ـ عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه  7876
  .إىل ظله يف اƫاء

ــ 7876 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى، 

   .①»!بىرىڭالر سۇدىكى شولىسىغا قارىمىسۇن«
  )6919 :»ئهلئهۋسهت«(

عليه وسلم يكره السراج عنـد   ـ عن جابر قال كان رسول اهللا صلى اللَُّه 7877
  .الصبح

ــ 7877 ــدۇكى،     ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ســـۈبهى ۋاقتىـــدا چىـــراق  پهيغهمـــبهر

   .②شلىتىشنى يامان كۆرەتتىىئ
  )4523 :»ئهلئهۋسهت«(

إِذَا َتـَنخََّم   :لم يقولـ عن َسْعٍد قال مسعت َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وس 7878
  .أََحُدكُْم فَلُْيَغيِّْب ُنَخاَمَتُه، الَ ُتِصيُب َجلَْد ُمْؤِمنٍ أَْو ثَْوَبُه فَُيْؤِذَيُه

ــ 7878 ــدۇكى،     ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ سـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــاڭالر« ــۈۋ  مىشقىرســ ــاڭقىنى كۆمــ ــرەر   .رېتىڭالمــ ــا بىــ بولمىســ
   .③»يۇقۇپ قېلىپ، بىئارام قىلىدۇ يىمىگهىمىننىڭ بهدىنى ياكى كۇئم

  )1127 :بهززار(

                                                 
ــهمى  ① ــهه ئى     : )13259(ھهيس ــهنهدىدە تهل ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ــر  ب ــى ئهم بن

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە خهدىــج ئىبنــى مۇئــاۋىيه  : )13255(ھهيســهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ـ دېگهن. چلىكتۇربۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهن: )13269(ھهيسهمى  ③



  ...بولۇشسىر ساقالش، ياراشتۇرۇپ قويۇش، بىر ـ بىرىنى ھۆرمهتلهش، ئېسىل ئهخالقلىق  دوستلىشىش،
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ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها كَاَنْت َتكَْرُه أَنْ َيْجَعلَ َيَدُه ِفـي َخاِصـَرِتِه    7879
  .َوَتقُولُ إِنَّ الَْيُهوَد َتفَْعلُُه

نامازدا ادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ ھۇ ئهنهئائىشه رەزىيهلال ـ 7879
: ۋە قولىنى بېلىگه قويۇپ تۇرۇشىنى يامـان كـۆرەتتى  تۇرغان كىشىنىڭ 

   .دەيتتى“ يهھۇدىيالر شۇنداق قىلىدۇ”
  )3458 :بۇخارى(

َسلََّم َتجِـُد  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو 7880
  .ٍهِمْن َشرِّ النَّاسِ َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد اللَِّه ذَا الَْوْجَهْينِ الَِّذي َيأِْتي َهُؤلَاِء بَِوْجٍه َوَهُؤلَاِء بَِوْج

ــ 7880 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــۈنى ق« ــامهت ك ــانالرنىڭىي ــكىلىرىنىڭ ئهڭ ، ئىنس ــڭ  ئهس بىرىنى
يېنىدا بىر خىل، يهنه بىرىنىڭ يېنىدا باشقا بىر خىل گهپ قىلىدىغان 

   .»ئىككى يۈزلىمىچىلهر ئىكهنلىكىنى كۆرىسىلهر
  )6058: بۇخارى(

َمْن كَانَ لَُه َوْجَهاِن  ـ َعْن َعمَّارٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 7881
  .ِفي الدُّْنَيا كَانَ لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِلَساَناِن ِمْن َنارٍ

پهيغهمــبهر ممــار رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رىــۋايهت قىلىــدۇكى، هئ ـــ 7881
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ئۇنىڭ قىيامهت كۈنى لىمىچىلىك قىلسا،دۇنيادا ئىككى يۈزكىم «
   .①»ئوتتىن ئىككى تىلى بولىدۇ

  )4873 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديُّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   7882
   .الْأََناةُ ِمْن اللَِّه َوالَْعَجلَةُ ِمْن الشَّْيطَاِن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4078(ئهلبانى  ①
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ــ 7882 هــۇ رىــۋايهت ســهھل ئىبنــى ســهئد ســائىدى رەزىيهلالھــۇ ئهن  ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهرقىلىدۇكى، 

   .①»تىن، ئالدىراڭغۇلۇق شهيتاندىندۇرهللاسالماقلىق ا«
  )2012 :تىرمىزى(

ـ َعْن َسْعٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ التَُّؤَدةُ ِفي كُلِّ َشْيٍء إِلَّا ِفي  7883
  .لِ الْآِخَرِةَعَم

ــ 7883 ــدۇكى،     ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ سـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

ئاخىرەت ئىشلىرىدىن باشقا ھهرقانـداق نهرسـىدە سـالماق بولـۇش     «
   .②»الزىم

  )4810 :ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى أَنْ ُيقَـدَّ  ـ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ أَنَّ َرُسولَ  7884
  .السَّْيُر َبْيَن إِْصَبَعْينِ

ــ 7884 ــدۇ  ــ ــى جۇنـ ــهمۇرە ئىبنـ ــۋايهت   بسـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خـۇرۇمنى تىلغانـدا    پهيغهمبهرقىلىدۇكى، 

   .③ندا تۇتۇشتىن چهكلىگهسىپىچاقنى ئىككى بارماق ئارى
  )2589 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 346(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4025(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 556( ئهلبانى ③
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  ىيىلهش ۋە سىلىق مۇئامىله قىلىشرەھمهت ئېيتىش، مهدھ

ـ َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن ُصنَِع إِلَْيِه  7885
  .َمْعُروٌف فَقَالَ ِلفَاِعِلِه َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا فَقَْد أَْبلَغَ ِفي الثََّناِء

يد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما رىـۋايهت قىلىـدۇكى،   ئۇسامه ئىبنى زە ـ 7885
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

: قىلغۇچىغاياخشىلىق قايسىبىر كىشىگه ياخشىلىق قىلىنسا، «
دېسه، ئهڭ ) ساڭا خهيرلىك مۇكاپات بهرسۇنهللا ا(“ نەيرهكهلالھۇ خازهج”

   .①»ئېيتقان بولىدۇ ئهۋزەل رەھمهتنى
  )2035 :تىرمىزى(

ـ َعْن َجابِرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أُْعِطَي َعطَـاًء فََوَجـَد    7886
بَِما لَْم فَلَْيْجزِ بِِه َوَمْن لَْم َيجِْد فَلُْيثْنِ فَإِنَّ َمْن أَثَْنى فَقَْد َشكََر َوَمْن كََتَم فَقَْد كَفََر َوَمْن َتَحلَّى 

  .ُه كَانَ كَلَابِسِ ثَْوَبْي ُزورٍُيْعطَ
ــ 7886  پهيغهمــبهرجــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رىــۋايهت قىلىــدۇكى،   ـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ياخشـىلىقنى  ) ئۆزىگه قىلىنغان( بىر نهرسه ئاتا قىلىنغان كىشى«

قــــايتۇرۇش ئۈچــــۈن بىــــر نهرســــه تاپالىســــا قايتۇرســــۇن، تاپالمىســــا  
ئهگهر  .رەھمهت ئېيتقان بولىدۇ سه،چۈنكى مهدھىيىلى .ىلىسۇنمهدھىي

نـانكورلۇق   رەھمهت ئېيتمىسا ئۆزىگه قىلىنغان ياخشىلىقنى يوشۇرۇپ،

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1657(بانى ئهل ①
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   .①»يىم كىيىۋالغان كىشىگه ئوخشايدۇخۇددى يالغاندىن ئىككى قۇر كى
  )2034 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَا َيْشـكُُر   7887
  .النَّاَس لَا َيْشكُُر اللََّه

ــ 7887 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

قـا شـۈكۈر قىلمىغـان    هللاكىشىلهرگه رەھمهت ئېيتمىغان كىشى، ا«
   .②»بولىدۇ

  )1954 :تىرمىزى(

ـ َعْن أََنسٍ قَالَ لَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ أََتاُه الُْمَهاجُِرونَ  7888
ا َرُسولَ اللَِّه َما َرأَْيَنا قَْوًما أَْبذَلَ ِمْن كَِثريٍ َولَا أَْحَسَن ُمَواَساةً ِمْن قَِليلٍ ِمْن قَْومٍ َنَزلَْنا فَقَالُوا َي

لِِّه ْجرِ كَُبْيَن أَظُْهرِِهْم لَقَْد كَفَْوَنا الُْمْؤَنةَ َوأَْشَركُوَنا ِفي الَْمْهَنإِ َحتَّى لَقَْد ِخفَْنا أَنْ َيذَْهُبوا بِالْأَ
   .فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َما َدَعْوُتْم اللََّه لَُهْم َوأَثَْنْيُتْم َعلَْيهِْم

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـــ 7888
 يېتىـپ كهلگهنـدە،  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مهدىـنىگه      پهيغهمبهر

  :لدىغا چىقىپئامۇھاجىرالر 
بـۇ   كهلگهن) ھىجرەت قىلىپ(بىز مېهمان بولۇپ  !ئى رەسۇلۇلالھــ 

ۇالرنىـڭ  ب .ۈپ باقمىغانىـدۇق منى كـۆر ۋقهۋمدىنمۇ ئېسىل، مهرت بىر قه
لىرى مـال ـ مـۈلكى ئـاز     .مال ـ مۈلكى كۆپلىرى بىزگه كۆپ بېرىۋېتىـدۇ  
 الماي،بىزنـى ئىشـقا سـ    .پىداكارلىق بىلهن بار ـ يوقىنى ئۆتۈنۈپ بېرىدۇ 

ھهتتــا (ۇالرنىــڭ پۈتــۈن ســاۋابنى ببىــز  .ھوســۇلىنى تهڭ بۆلــۈپ بېرىــدۇ
ئېلىـــپ كېتىشـــىدىن ) بىزنىـــڭ ھىجـــرەت قىلغـــان ســـاۋابىمىزنىمۇ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  دېــگهن ئىــدى، ـ ئهنســىىرەپ قالــدۇق،    
  :ۋەسهللهم ئۇالرغا

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1656(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1592(ئهلبانى  ②
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ر، رەھـمهت ئېيتىـپ تۇرسـاڭال   ۋە ياق، سىلهر ئۇالرغـا دۇئـا قىلىـپ    ــ 
   .①دېدى ئۇالرنىڭ ياخشىلىقىغا جاۋاب قايتۇرغان بولىسىلهر، ـ

  )2487 :تىرمىزى(

ـ َعْن ُمطَرٍِّف قَالَ قَالَ أَبِي اْنطَلَقُْت ِفي َوفِْد َبنِي َعاِمرٍ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى  7889
اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى قُلَْنا َوأَفَْضلَُنا فَْضلًا َوأَْعظَُمَنا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلَْنا أَْنَت َسيُِّدَنا فَقَالَ السَّيُِّد

  .طَْولًا فَقَالَ قُولُوا بِقَْوِلكُْم أَْو َبْعضِ قَْوِلكُْم َولَا َيْسَتْجرَِينَّكُْم الشَّْيطَانُ
دادىســـىنىڭ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت ررىـــف همۇت ــــ 7889
 پهيغهمـبهر لـله  بىىڭ ئـۆمىكى بىـلهن   بهنى ئـامىر قهبىلىسـىن   :قىلىدۇ

ــاردىم     ــا بـ ــهللهمنىڭ ھۇزۇرىغـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر . سـ پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالمغا

  :ئۇدېۋىدۇق، ـ ، سهنبىزنىڭ ئىگىمىز ــ سهن
  :دېدى، بىز ، ـرەكه ۋەتهئاالدۇراتهبهللا ئىگه دېگهن اــ 

ـــ ســهن ، دېۋىــدۇقـ    بىزنىــڭ ئهڭ ئهۋزىلىمىــز ۋە ئهڭ ئۇلــۇغىمىز، ـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئاشۇرىۋەتمىگهن ھالدا مۇشۇ سۆزۈڭالرنى ياكى بىر قىسـمىنى  ــ بهك 
   .②ـ دېدى! ىنىڭ مۇئهككىلى قىلىۋالمىسۇندەڭالر، شهيتان سىلهرنى ئۆز

  )4806 :ئهبۇ داۋۇد(

اƆ ال أريد أن ترفعوƆ فوق مƕلƔ الƔ أنزلنيها : ويف رواية زاد يف آخره ـ 7890
  .عاىل أنا حممد بن عبد اهللا عبده ورسولهاهللا ت

تائـاال قويغـان   هللا مېنى ا«: يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق كهلگهن ـ 7890
مهن بولســام  .كۆتۈرىۋېتىشــىڭالرنى خالىمــايمهن مــدىن يــۇقىرىمهرتىۋە

   .»بولىمهن نىڭ بهندىسى ۋە رەسۇلىهللاممهد ئىبنى ئابدۇلالھ، اهمۇھ
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2020(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4021(ئهلبانى  ②
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نِ ابنِ َعبَّاسٍ َسِمَع ُعَمَر رضي اهللا تعاىل عنُه َيقُولُ َعلى اƫِْنَبرِ َسـِمْعُت  ـ ع 7891
النَّبِيَّ صلى اللَُّه عليه وسلم َيقولُ الَ ُتطُْرونِي كَما أطَْرِت النَّصاَرى ابَن َمْرَيَم فإنََّما أَنا َعْبُدُه 

  .فَقُولُوا َعْبُد اهللا ورُسولُُه
ــ 7891 ــاس رەز  ـــ ــى ئاببــ ــا ئىبنــ ــۇ ئهنهۇمــ ــۋايهت ىيهلالھــ دىن رىــ

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنبهردە تۇرۇپ، قىلىنىدۇكى
ناســاراالر  «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭپهيغهمــبهر مهن ــــ 
ــوغلى ئىيســانى مهريهم ــدەك، ئ مېنــى ) ســىلهرمۇ( ماختــاپ ئۇچۇرۇۋەتكهن

 نىـــڭ بهندىســـىهللامهن ا. چهكـــتىن ئـــارتۇق ماختـــاپ ئۇچـــۇرۇۋەتمهڭالر 
گهنلىكىنـى  دې» !نىـڭ بهندىسـى ۋە ئهلچىسـى دەڭـالر    هللا، مېنـى ا بولىمهن

  . ئاڭلىغانىدىم، ـ دېگهن
  )3445 :بۇخارى(

ـ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ َعْن أَبِيِه قَالَ أَثَْنى َرُجلٌ َعلَى َرُجلٍ ِعْنـَد   7892
َوْيلََك قَطَْعَت ُعُنَق َصاِحبَِك قَطَْعَت ُعُنَق َصاِحبَِك ِمـَراًرا   النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ

ـ  ي ثُمَّ قَالَ َمْن كَانَ ِمْنكُْم َماِدًحا أََخاُه لَا َمَحالَةَ فَلَْيقُلْ أَْحِسُب فُلَاًنا َواللَُّه َحِسيُبُه َولَا أَُزكِّ
  .َيْعلَُم ذَِلَك ِمْنُه َعلَى اللَِّه أََحًدا أَْحِسُبُه كَذَا َوكَذَا إِنْ كَانَ

ــ 7892 ــر  ـ ــۇ بهك ــدۇ  ئهب ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــادەم   :ەدىن مۇن ــر ئ بى
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىدا يهنه بىر ئـادەمنى  پهيغهمبهر 

ڭ بۇرادىرىڭنى !ئىسىت ساڭا«: ماختىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 .ىم تهكرارلىــدىقېــت ئــۈچ دېــدى ۋە بــۇ ســۆزنى »بــوينىنى چېپىۋەتتىــڭ

بىرىڭالر بىر كىمنى زادى ماختىماقچى بولسا ۋە ھهقىقهتهن ئۇ « :ئاندىن
 ،مهن پاالنىنى مۇنـداق دەپ ئـوياليمهن  ”: كىشىدە شۇ خىسلهت تېپىلسا

مهن پـــاالنىنى مۇنـــداق ـ مۇنـــداق دەپ    . بىلگۈچىـــدۇرهللا اتوغرىســـىنى 
ــاالهللا ا بىلىــمهن ۋە ــويال تائ ــاقىۋىتىنى خهيرلىــك قىلىــدۇ دەپ ئ  “يمهن ئ

  . دېدى» دېسۇن
  )2662 :بۇخارى(



  ئېيتىش، مهدھىيىلهش ۋە سىلىق مۇئامىله قىلىشرەھمهت 
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ـ عن َهمَّامِ بن الَْحارِِث أَنَّ َرُجلًا َجَعلَ َيْمَدُح ُعثَْمانَ فََعِمَد الِْمقَْداُد فََجثَـا   7893
على ُركَْبَتْيِه وكان َرُجلًا َضْخًما فََجَعلَ َيْحثُو يف َوْجهِِه الَْحْصَباَء فقال له ُعثَْمانُ ما َشأُْنَك 

نَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم قال إذا َرأَْيُتْم الَْمدَّاِحَني فَـاْحثُوا يف ُوُجـوِههِْم   فقال إِ
  .التَُّراَب

بىـر كىشـى    :مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇھهممام ئىبنى ھارىس  ـ 7893
ئـۇ  ( ئوسماننى ماختىغىلى تۇرىۋىدى، مىقداد تىزلىنىپ تـۇرۇپ ھهزرىتى 
بـۇنى   .ئۇنىـڭ يـۈزىگه توپـا چـاچقىلى تـۇردى     ) ىيوغان ئـادەم ئىـد   ،سېمىز

  :كۆرگهن ھهزرىتى ئوسمان
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇـ ساڭا نېمه بولدى؟ ــ 

ـــ پهيغهمــبهر ئهگهر مهدداھالرنــى «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ـ
   .دېدى دېگهنىدى، ـ» يۈزلىرىگه توپا چېچىڭالر ،كۆرسهڭالر

  )3002 :مۇسلىم(

َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    ـ َعْن َعاِئَشةَ 7894
  .َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الرِّفَْق لَا َيكُونُ يف َشْيٍء إال َزاَنُه وال ُيْنَزُع من َشْيٍء إال َشاَنُه

 پهيغهمــبهرـــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا رىــۋايهت قىلىــدۇكى،   7894
  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنس

 .، ئــۇنى زىننهتلهيــدۇ ســىپايىلىق قانــداق نهرســىدە بولىــدىكهن   «
   .»قانداق بىر نهرسىدە بولمايدىكهن، ئۇنى سهتلهشتۈرىدۇ

  )2594 :مۇسلىم(

ه ـ عن َعاِئَشةَ َزْوجِ النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه علي 7895
وسلم قال يا َعاِئَشةُ إِنَّ اللََّه َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق ويعطى على الرِّفْقِ ما لَا يعطى على الُْعْنـِف  

  .وما لَا يعطى على ما ِسَواُه
 پهيغهمــبهرـــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا رىــۋايهت قىلىــدۇكى،   7895

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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قوپاللىققــا يــاكى  .ياخشــى كۆرىــدۇ ســىپايىلىقنى، ســىپايىدۇرهللا ا«
   .»بېرىدۇ سىپايىلىققائۇنىڭدىن باشقىسىغا بهرمىگهننى 

  )2593 :مۇسلىم(

ـ َعْن َجرِيرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن ُيْحَرْم الرِّفْـَق ُيْحـَرْم    7896
  .الَْخْيَر

ــ جهرىــر رەزىيهلالھــۇ ئه 7896  پهيغهمــبهرنهــۇ رىــۋايهت قىلىــدۇكى، ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى « ــىپايىلىقتىنكىمكـ ــىلىقتىن   سـ ــا، ياخشـ ــرۇم قىلىنسـ مهھـ
  . »غان بولىدۇنمهھرۇم قىلى

  )2592 :مۇسلىم(
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ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش، نهسىههت قىلىش 
  ۋە مهسلىههت بېرىش

َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ مـن   ـ عن أَيب َسِعيٍد قال َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 7897
ْضـَعُف  َرأَى ِمْنكُْم ُمْنكًَرا فَلُْيَغيِّْرُه بيده فَإِنْ مل َيْسَتِطْع فَبِِلَسانِِه فَإِنْ مل َيْسَتِطْع فَبِقَلْبِِه َوذَِلَك أَ

  .الْإَِمياِن
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ 7897
مبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق     مهن پهيغه :قىلىنىدۇ

ئـۇنى   ،بىر يامـان ئىشـنى كۆرسـه    كىمكى«: ىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
ىشـكه  تىلى بىـلهن ئۆزگهرت  ،ئۇنداق قىاللمىسا .قولى بىلهن ئۆزگهرتسۇن

مانـا   .يامـان كۆرسـۇن   ئۇ ئىشنى دادىلى ،قىاللمىسا مۇئۇنداق .تىرىشسۇن
   .»ھالىتىدۇرئىماننىڭ ئهڭ ئاجىز  ،بۇ

  )49 :مۇسلىم(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِنَّ   7898
َه َوَدْع أَوَّلَ َما َدَخلَ النَّقُْص َعلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ كَانَ الرَُّجلُ َيلْقَى الرَُّجلَ فََيقُولُ َيا َهذَا اتَّقِ اللَّ
ُه َوقَِعيَدُه َما َتْصَنُع فَإِنَُّه لَا َيِحلُّ لََك ثُمَّ َيلْقَاُه ِمْن الَْغِد فَلَا َيْمَنُعُه ذَِلَك أَنْ َيكُونَ أَِكيلَُه َوَشرِيَب

ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ فَلَمَّا فََعلُوا ذَِلَك َضَرَب اللَُّه قُلُوَب َبْعِضهِْم بَِبْعضٍ ثُمَّ قَالَ لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا 
وِف َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم إِلَى قَْوِلِه فَاِسقُونَ ثُمَّ قَالَ كَلَّا َواللَِّه لََتأُْمُرنَّ بِـالَْمْعرُ 

قِّ أَطًْرا َولََتقُْصُرنَُّه َعلَـى  َولََتْنَهُونَّ َعْن الُْمْنكَرِ َولََتأُْخذُنَّ َعلَى َيَدْي الظَّاِلمِ َولََتأْطُُرنَُّه َعلَى الَْح
أَْو لََيْضرَِبنَّ اللَُّه بِقُلُوبِ َبْعِضكُْم َعلَى َبْعضٍ ثُمَّ لََيلَْعَننَّكُْم كََمـا  : الَْحقِّ قَْصًرا ويف رواية َزاَد

  .لََعَنُهْم
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مۇنـداق  دىن مـا لالھـۇ ئهنهۇ ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيه    ـ 7898
بهنــى « :پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

ئىســرائىلغا ئهڭ دەســلهپ كىــرگهن بۇزۇلــۇش شــۇكى، بىــر كىشــى بىــر   
، ىغىـن ۇنـداق قىلم مۇنـداق ـ م   !پـاالنچى ئـى  ”: كىشـىنى ئۇچراتقىنىـدا  

يۇ، ئۇ  –يتتى دە “ساڭا ھاالل بولمايدۇ ،ئۇنداق قىلساڭ .قىنتىن قورقهللا
ھـېچ ئىـش بولمىغانـدەك ئۇنىـڭ     خـۇددى  ئهتىسى ئۇچراتقىنىـدا  ئادەمنى 

بۇنداق ئىشالر ئهۋج ئېلىـپ   .ئىچىپ يۈرىۋېرەتتى ـ ئولتۇرۇپ يهپ نبىله
دېگهنــدىن  »ىۋەتتقىلىــ شئوخشــائۇالرنىــڭ دىللىرىنــى هللا ا كهتكهچــكه،
يهم بهنــى ئىســرائىلدىن كــافىر بولغانالرغــا داۋۇدنىــڭ ۋە مهر ﴿: كېــيىن

ــانىڭ تىلـــى بىـــلهن   ــدا(ئـــوغلى ئىسـ ــۇردا ۋە ئىنجىلـ لهنهت ) يهنـــى زەبـ
ئۇالرنىـڭ ئاسـىيلىق   ) يهنـى ئۇالرنىـڭ لهنهتـكه ئۇچرىشـى    (بۇ . قىلىندى

ئـۇالر  . قىلغانلىقلىرى ۋە ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهنلىكلىرىدىن بولـدى 
ــ بىرىنـى توسـمايتتى، ئۇالرنىـڭ      ئۆزلىرى قىلغان يامان ئىشالردىن بىر

يهنــــى (ئۇالرنىــــڭ كــــافىرالرنى ! لىرى نېمىــــدېگهن يامــــانقىلمىشــــ
ئۇالرنىڭ ئـۆزلىرى ئۈچـۈن   . دوست تۇتقانلىقىنى كۆرىسهن) مۇشرىكالرنى

ئۇالرغـا  ) بۇ ئهمهلـلهر ! (ئالدىن تهييارلىغان ئهمهللىرى نېمىدېگهن يامان
. ئـۇالر مهڭگـۈ ئازابقـا قـالغۇچىالردۇر    . نىڭ غهزىپىنـى ئېلىـپ كهلـدى   هللا

ا، پهيغهمـبهرگه، پهيغهمـبهرگه نازىـل قىلىنغـان كىتابقـا      قهللائهگهر ئۇالر ا
ئىمان ئېيتسا ئىـدى، كـافىرالرنى دوسـت تۇتمـايتتى، لـېكىن ئۇالرنىـڭ       

  .دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾رتولىسى پاسىقالردۇ
ــدىن پ ــدى  ئان ــداق دې ــاالم مۇن ــبهر ئهلهيهىسس ــاق«: هيغهم ــىلهر  ،ي س

بىـلهن قهسـهمكى،    ىنىـڭ نـام  هللا .بولمايـدۇ  ، ھهرگىـز ئۇنداق قىلسـاڭالر 
چوقۇم ياخشىلىققا بۇيرىشىڭالر، يامـانلىقتىن توسىشـىڭالر، زالىمنىـڭ    

ۋېلىشــــىڭالر، ئــــۇنى ھهقــــكه قايتۇرىشــــىڭالر، ھهقــــكه ۇقولىــــدىن تۇت
  .»زورلىشىڭالر كېرەك

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 81ـ دىن  78سۈرە مائىدە،  ①
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ــگهن   ــداق كهل ــۋايهتته مۇن ــر رى ــاڭالر «: يهنه بى ــداق قىلمىس هللا ا ،ئۇن
لهنهت قىلغانـدەك لهنهت  يهھۇدىيالرغا  دىلىڭالرنى ئوخشاش قىلىۋېتىپ،

   .①»قىلىۋېتىدۇ
  )4336 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَُّه قَالَ أَيَُّها النَّاُس إِنَّكُْم َتقَْرُءونَ َهِذِه الْآَيةَ َيا أَيَُّهـا   7899
َدْيُتْم َوإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَت

مَُّهْم اللَُّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ النَّاَس إِذَا َرأَْوا الظَّاِلَم فَلَْم َيأُْخذُوا َعلَى َيَدْيِه أَْوَشَك أَنْ َيُع
  .بِِعقَابٍ ِمْنُه

مۇنـــداق نىـــڭ ئهبـــۇ بهكـــرى ســـىددىق رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ ــــ 7899
ئـۆزەڭالرنى گۇنـاھتىن   ! ئى مـۇئمىنلهر ﴿: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــقىالرنىڭ     ــاڭالر، باشـ ــدا بولسـ ــوغرا يولـ ــانكى تـ ــىلهر قاچـ ــاقالڭالر، سـ سـ
نىـڭ  هللاسـىلهر ھهممىڭـالر ا  . ئاداشقىنى سـىلهرگه زىيـان يهتكۈزەلمهيـدۇ   

قىلغــان ئهمهلىڭالرنــى ســىلهرگه ئېيتىــپ هللا لهر، اىدەرگاھىغــا قايتىســ
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ! دېــگهن ئــايهتنى ئوقۇغانســىلهر؟ ②﴾ۇبېرىــد

كىشــىلهر «: ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغــان 
ــا، ا   ــۇنى توسمىسـ ــۆرۈپ ئـ ــى كـ ــدا   هللا زالىمنـ ــات يېقىنـ ــا پـ ــاال ئۇالرغـ تائـ

   .③»يۈزلۈك جازا بېرىدۇىئومۇم
  )2168 :تىرمىزى(

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمـا ِمـْن   ـ َعْن َجرِيرٍ قَالَ َسِمْعُت َر 7900
 َرُجلٍ َيكُونُ ِفي قَْومٍ ُيْعَملُ ِفيهِْم بِالَْمَعاِصي َيقِْدُرونَ َعلَى أَنْ ُيَغيُِّروا َعلَْيِه فَلَا ُيَغيِّـُروا إِلَّـا  

  .أََصاَبُهْم اللَُّه بَِعذَابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيُموُتوا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 933-932(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 105سۈرە مائىدە،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1761(ئهلبانى  ③
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مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     :مۇنـداق دەيـدۇ  جهرىـر   ـ 7900
قانداق بىـر ئـادەم بىـر    « :ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

ــۇپ       ــۇنى توسـ ــۇ قهۋم ئـ ــه، ئـ ــپ يۈرسـ ــالرنى قىلىـ ــاھ ئىشـ ــدە گۇنـ قهۋمـ
ــولغىچه    ــۈپ ب ــۇالر ئۆل ــه، ئ ــۇق ئۆزگهرتمىس ــدىغان تۇرۇقل هللا ا ،ئۆزگهرتهلهي

   .①»ئهۋەتىدۇ) اقاز(چوقۇم ئۇالرغا باال 
  )4339 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوالَِّذي َنفِْسي  7901
ثَ َعلَْيكُْم ِعقَاًبا ِمْنُه ثُمَّ بَِيِدِه لََتأُْمُرنَّ بِالَْمْعُروِف َولََتْنَهُونَّ َعْن الُْمْنكَرِ أَْو لَُيوِشكَنَّ اللَُّه أَنْ َيْبَع

  .َتْدُعوَنُه فَلَا ُيْسَتَجاُب لَكُْم
ھۇزەيفه ئىبنى يهمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىـدۇكى،   ـ 7901

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىـلهن قهسـهمكى، سـىلهر     نىـڭ نـامى  جېنىم ئىلكىـدە بولغـان زات  «

 ،بولمىسـا  .ىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسىشىڭالر كېرەكچوقۇم ياخشىل
دۇئــا  ئــۇ ۋاقىتتــا. پــات يېقىنــدا ئۈســتۈڭالرغا قــاتتىق بــاال ئهۋەتىــدۇ هللا ا

   .②»قىلساڭالرمۇ ئىجابهت قىلىنمايدۇ
  )2169 :تىرمىزى(

ِه َوَسلََّم قَـالَ إِذَا  ـ َعْن الُْعْرسِ اْبنِ َعِمَريةَ الِْكْنِديِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي 7902
ُعِملَْت الَْخِطيئَةُ ِفي الْأَْرضِ كَانَ َمْن َشهَِدَها فَكَرَِهَها َوقَالَ َمرَّةً أَْنكََرَها كَانَ كََمْن غَـاَب  

   .َعْنَها َوَمْن غَاَب َعْنَها فََرِضَيَها كَانَ كََمْن َشهَِدَها
ۇ رىـۋايهت  يـرە كىنـدىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ    ىمهئۇرس ئىبنـى ئ  ـ 7902

  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كـــۆرگهن كىشـــى   ، ئـــۇنىندەهگزېمىنـــدا بىـــر گۇنـــاھ ئىشـــلهن   «

ئــۇنى  .اش بولىــدۇكــۆرمىگهن كىشــىگه ئوخشــنــارازىلىقىنى بىلدۈرســه، 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3646(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن ):1762(ئهلبانى  ②
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 قـاراپ غـان كىشـى ئۇنىـڭ ئۈسـتىدە     كۆڭلىدە رازى بول ىگهن، ئهممارمۆك
   .①»گه ئوخشاش بولىدۇكىشىغان ۇپ توسمىتۇر

  )4345 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِمْن أَْعظَمِ  7903
  .الْجَِهاِد كَِلَمةَ َعْدلٍ ِعْنَد ُسلْطَاٍن َجاِئرٍ

ــ 7903 ــۇ    ــ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــۋايهت دىئهبـ ن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى،

جىهادنىـڭ ئهڭ  زالىم پادىشـاھنىڭ ئالدىـدا ھهق گهپ قىلىـش ـــ     «
   .②»ىدىندۇرئهۋزەللىر

  )2174 :تىرمىزى(

الَ إِنَّكُْم لَُتَرْونَ أَنِّي ـ َعْن أَبِي َواِئلٍ قَالَ ِقيلَ ِلأَُساَمةَ لَْو أََتْيَت فُلَاًنا فَكَلَّْمَتُه قَ 7904
ُه َولَـا  لَا أُكَلُِّمُه إِلَّا أُْسِمُعكُْم إِنِّي أُكَلُِّمُه ِفي السِّرِّ ُدونَ أَنْ أَفَْتَح َباًبا لَا أَكُونُ أَوَّلَ َمْن فََتَح

ُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  أَقُولُ ِلَرُجلٍ أَنْ كَانَ َعلَيَّ أَِمًريا إِنَُّه َخْيُر النَّاسِ َبْعَد َشْيٍء َسِمْع
ى ِفـي  َعلَْيِه َوَسلََّم قَالُوا َوَما َسِمْعَتُه َيقُولُ قَالَ َسِمْعُتُه َيقُولُ ُيَجاُء بِالرَُّجلِ َيْوَم الِْقَياَمِة فَُيلْقَ

َرَحاُه فََيْجَتِمُع أَْهلُ النَّارِ َعلَْيِه فََيقُولُونَ النَّارِ فََتْنَدِلُق أَقَْتاُبُه ِفي النَّارِ فََيُدوُر كََما َيُدوُر الِْحَماُر بِ
أَْي فُلَانُ َما َشأُْنَك أَلَْيَس كُْنَت َتأُْمُرَنا بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهاَنا َعْن الُْمْنكَرِ قَالَ كُْنـُت آُمـُركُْم   

  .بِالَْمْعُروِف َولَا آِتيِه َوأَْنَهاكُْم َعْن الُْمْنكَرِ َوآِتيِه
ــ 7904 ــ  ــ ــۇ ۋائىلـ ــدۇ ئهبـ ــۋايهت قىلىنىـ ــداق رىـ ــامه : دىن مۇنـ ئۇسـ

   :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
خهلـــق ئارىســـىدىكى پىتنىنـــى  ،يېنىغـــا بېرىـــپ ـــــ ئوســـماننىڭ

  :يوقاتساق، ـ دېيىلگهنىدى، ئۇ
ئۇنىڭغـا  دەپ قارامسـىلهر؟   ــ سـىلهر مېنـى ئۇنىڭغـا گهپ قىلمايـدۇ    

يه؟ مهن  –يمـۇ  مهخپىي ئېيتقان نهسىههتلىرىمنى سىلهرگه ئېالن قىال

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3651(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1766( ئهلبانى ②
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ئۇنىڭغا مهخپىي ھالدا، پىتنه قوزغىمايدىغان مهسلىههتلهرنى بېـرىمهن،  
نىڭ بىــــر ھهدىســــىنى پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم

ئاڭلىغانــدىن بېــرى، باشــلىقىم بولســىمۇ، بىرىنــى ئالــدىراپ ياخشــى       
  :ئۇنىڭدىن .دېمهيدىغان بولۇپ قالدىم، ـ دېدى

ـ دىڭ،  غانىـ قانـداق ھهدىـس ئاڭلى   االمدىنئهلهيهىسسـ  پهيغهمـبهر ـــ  
  : مۇنداق دېدى ئۇدەپ سورالغانىدى، 

ـــ  ــبهرــ ــاالم مهن پهيغهمـ ــى  ئهلهيهىسسـ ــداق دېگهنلىكىنـ نىڭ مۇنـ
 دوزاخقـا  ،قىيامهت كـۈنى بىـر ئـادەم ئېلىـپ كېلىنىـپ     «: غانىدىمئاڭلى

ئۇ، ئۈچهيلىرى ئېتىلىپ چىققان ھالدا، خـۇددى يارغۇنچاققـا   . تاشلىنىدۇ
ڭ ئهھلى دوزاخ ئۇنى. قويۇلغان ئېشهكتهك توختىماي چۆرگىلهيدۇ باغالپ

دۇنيــادىكى چاغــدا ســهن ياخشــىلىققا   !هي پــاالنىئ :ئهتراپىغــا يىغىلىــپ
ـ دەپ ؟    ، بــۇ قانــداق بــولغىنى  بــۇيرۇپ، يامــانلىقتىن توســاۋاتاتتىڭغۇ  

م ەئــۆزلــېكىن  مهن ســىلهرنى ياخشــى ئىشــقا بۇيرۇيتتــۇم،: ئــۇ .ســورايدۇ
م ە، ئهممــا ئــۆزـ يــۇ   تتىميلهرنى يامــان ئىشــتىن توســاســى. قىلمــايتتىم

   .»دەيدۇ ، ـقىالتتىم
  )3267 :بۇخارى(

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا أُْسرَِي  7905
ارٍ قَالَ فَقُلُْت َمْن َهُؤلَاِء َيا جِْبرِيلُ قَـالَ  بِي َمَرْرُت بِرَِجالٍ ُتقَْرُض ِشفَاُهُهْم بَِمقَارِيَض ِمْن َن

لَـا  َهُؤلَاِء ُخطََباُء ِمْن أُمَِّتَك َيأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ َوَيْنَسْونَ أَْنفَُسُهْم َوُهْم َيْتلُونَ الِْكَتـاَب أَفَ 
  .َيْعِقلُونَ

ــ 7905 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت ئهنهس ئىبنـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ىدۇكى،قىلىن
كـالپۇكلىرى   كېتىۋېتىـپ، ) جىبرىئىل بىـلهن (ئىسرا كېچىسى «

. تـۇق بىـلهن كېسـىلىۋاتقان كىشـىلهرنىڭ قېشـىدىن ئۆت     رئوت قايچىال
ئـۇالر  : دەپ سورىسـام، ئـۇ  ـ   بـۇالر كىمـلهر بولىـدۇ؟    !جىبرىئىل هيئ :مهن

ــا  ــۇالر ا .تىقلىرىســېنىڭ ئۈممىتىڭنىــڭ ن نىــڭ كىتــابىنى ئوقــۇپ  هللائ
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، ئۇنىڭغـــا ئهمهل قىلمىغـــان، خـــااليىقنى ياخشـــىلىققا بـــۇيرۇپ ،تـــۇرۇپ
   .»دېدىـ ۆزلىرىنى ئۇنتۇپ قالغانالر، ئ

  )12879 :ئهھمهد(

ـ عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم كيف بكم أيها  7906
قالوا يا رسول اهللا إن هذا لكائن قال نعم وأشـد   الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم

منه كيف بكم إذا تركتم األمر باƫعروف والنهي عن اƫنكر قالوا يا رسـول اهللا إن هـذا   
  .لكائن قال نعم وأشد منه كيف بكم إذا رأيتم اƫنكر معروفا واƫعروف منكرا

ــ 7906 ــۇدىن   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :ىنىدۇقىل

ـــ  ــااليىق ـ ــى خ ــاللىرىڭالر ھهد! ئ ــلىرىڭالر  دئاي ــدىن ئېشــىپ، ياش ى
دېـگهن ئىـدى،    ـ   ھـالىڭالر قانـداق بولـۇپ كېـتهر؟     ،پاسىقلىشىپ كهتسه

  :ساھابىالر
 پهيغهمــبهر .اشــتىدەپ سورـ شــۇنداق بوالمــدۇ؟   ! رەســۇلۇلالھ ئــىــــ 

  :ئهلهيهىسساالم
 ۇپ،سـىلهر ياخشـىلىققا بـۇير    .بولىـدۇ  ى، ئۇنىڭدىنمۇ يامانراقھهئهــ 

ڭىالردا ھــالىڭالر قانــداق بولــۇپ ىيامــانلىقتىن توسۇشــنى تاشــلىۋەتكىن
  : دېگهن ئىدى، ساھابىالر ـ كېتهر؟
 پهيغهمــبهر .دەپ ســورىدىـ بوالمــدۇ؟   مۇ شــۇنداق! رەســۇلۇلالھ ئــىــــ 

  :ئهلهيهىسساالم
سىلهر يامـان ئىشـنى ياخشـى،     .ولىدۇھهئه، ئۇنىڭدىنمۇ يامانراق بــ 

 ياخشى ئىشنى يامان دەپ قارىغىنىڭالردا ھالىڭالر قانداق بولۇپ كېتهر؟
   .①دېدىـ 

  )6420 :مهۋسىلى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇسـا ئىبنـى ئۇبهيـدە ئىسـىملىك           : ھهيسهمى ①

 .ھهدىسى مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهن
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ـ َعْن َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَـالَ َمـْن أُِذلَّ    7907
ْم َيْنُصْرُه َوُهَو قَاِدٌر َعلَى أَنْ َيْنُصَرُه أَذَلَُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى ُرُءوسِ الَْخلَـاِئقِ  ِعْنَدُه ُمْؤِمٌن فَلَ
  .َيْوَم الِْقَياَمِة

ــ 7907 ــۋايهت      ـ ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــف رەزىيهلالھ ــى ھۇنهي ــهھل ئىبن س
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاردەم بېرىشــكه كــۈچى   كىمكــى « خارلىنىۋاتقــان بىــر مــۇئمىنگه ي
ئــۇنى پۈتــۈن تائــاال هللا ا يېتىــپ تــۇرۇپ يــاردەم بهرمىســه، قىيــامهت كــۈنى،

   .①»اليدۇمهخلۇقالرنىڭ ئالدىدا خار
  )16028 :ئهھمهد(

ـ عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم أوحى اهللا إىل ملـك   7908
نة كذا وكذا على أهلها قال إن فيه عبدك فالنا مل يعصك طرفة من اƫالئكة أن اقلب مدي

  .عني قال اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه مل يتمعر يل ساعة قط
ــ 7908 ــدۇكى،     ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ جـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

شــــهھهرنى دۈم  النىپــــا”: پهرىشــــتىلهردىن بىــــرىگه تائــــاال هللا ا«
ــۋەت ــ“ !كۆمتۈرى ــۇ! ئــى پهرۋەردىگــارىم”: پهرىشــته .دىدەپ ۋەھىــي قىل  ئ

ئـۇ سـاڭا كىچىككىـنه بولسـىمۇ ئاسـىيلىق       .پاالنى بهندەڭ بـار  شهھهردە
دىن ئۇنىڭـــشـــهھهرنى ”: هيهنتائـــاال هللا ا دېگهنىـــدى، “قىلىـــپ باقمىـــدى

ۈنكى چــ .بىــراقال دۈم كۆمتۈرىــۋەت هپۈتــۈن ئاھالىنىــڭ ئۈســتىگباشــالپ، 
ــۈزى م  ــڭ يـ ــۈن غهزە هنئۇنىـ ــپ پئۈچـ ــۇ لىنىـ ــپ كىچىككىنىمـ تاتىرىـ

  . ②»دېدى“ ىدىباقم

  )7661 :»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىبنـى       بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە     : )12136(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. لۇھهيئه ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئۇبهيد ئىبنى ئىسهاق ئهتتـار  : )12156(ھهيسهمى  ②

 .ىسىملىك ھهدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار، ـ دېگهنبىلهن ئهممار ئىبنى سهيف ئ
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ـ عن ابن عمر قال مسعت اƩجاج Ƹطب فذكر كالما أنكرته فأردت أن  7909
َيا : والَْيَس ِللُْمْؤِمنِ أَنْ ُيِذلَّ َنفَْسُه، قَالُ :أغري فذكرت قول رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم

  .َيَتَعرَُّض ِمَن الَْبالِء ِلَما الَ ُيِطيُق: َرُسولَ اِهللا، َوكَْيَف ُيِذلُّ َنفَْسُهÝ قَالَ
انىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇم   ـ 7909

ھهججاجنىڭ خۇتبىسىگه قۇالق سېلىپ ئولتـۇرۇپ،  : رىۋايهت قىلىنىدۇ
دەرھال ئېتىراز بىلدۈرۈپ، ئۇ سـۆزنى   دە، –نامۇۋاپىق سۆز ئاڭالپ قالدىم 

ــدۇم  ــۈزەتمهكچى بولــ ــېكىن .تــ ــى   لــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ
مۇنـۇ سـۆزى يادىمغـا يېتىـپ، ئېتىـراز بىلدۈرۈشـتىن ۋاز        ۋەسهللهمنىڭ

  :بىر كۈنى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: كهچتىم
  :مهن گهنىدى،دې ، ـمىن ئۆزىنى خار قىلسا بولمايدۇۇئمــ 

دېسـهم،  ـ ؟  مـۇئمىن ئـۆزىنى قانـداق خـار قىلىـدۇ     ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

   .①ــ ئۆزى كۆتۈرەلمهيدىغان باالغا ئارىلىشىش ئارقىلىق، ـ دېدى
  )؛ بهززار5357 :»ئهلئهۋسهت«(

ْم أَْمـًرا ال  ـ عن أيب أَُماَمةَ َعنِ النƑ صلى اللَُّه عليه َوَسلَّْم قـال إذا َرأَْيـتُ   7910
  .َتْسَتِطيُعونَ َتْغيَِريُه فإصƎوا حƓ َيكُونَ اللَُّه هو الذي ُيَغيُِّرُه

ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ـــ 7910
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۇنى هللا ا ،سىلهر تۈزىتهلمهيدىغان بىر يامان ئىشنى كۆرگىنىڭالردا«
   .②»چه سهۋر قىلىڭالرەتكىتۈز

  )7685 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، تهبهرانىنىــڭ ســهنهدىدىكى : )12169(ھهيسـهمى   ①

زەكهرىيا ئىبنى يهھيا ئىبنـى ئهييـۇب زەرىـر ئىسـىملىك كىشـىدىن باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ          
 .ر زەكهرىياغا باھا بهرمىگهن، ـ دېگهنئهمما ئۆلىماال. راۋىيلىرىدۇر

بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۇفهير ئىبنــى مىئــدان  : )12174(ھهيســهمى  ②
 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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من دعا الناس إىل قول أو عمل ومل يعمل هو به مل : ـ وعن ابن عمر رفعه 7911
  .يزل يف سخط اهللا حƓ يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ 7911
  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلال

ئۇنىڭغا ئۆزى  ،بىرەر سۆز ياكى ئىشقا چاقىرىپباشقىالرنى كىمكى «
ئىشــقا ئــۇ ۇچه يــاكى مىغنى توختــاتقىئهمهل قىلمىســا، ئــۇ تــاكى چــاقىرى

   .①»نىڭ غهزىۋىگه ئۇچراپ تۇرىدۇهللا ،غۇچهمىئۆزى ئهمهل قىل
  )»ئهلكهبىر«(

ا يارسول اهللا النأمر باƫعروف حƓ نعمل بـه  ـ عن أنس بن مالك قال قلن 7912
وال ننهى عن اƫنكر حƱ Ɠتنبه كله فقال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسـلم بـل مـروا    

  .باƫعروف وإن مل تعملوا به كله واهنوا عن اƫنكر وإن مل Ɵتنبوه كله
مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  7912
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: ۇقىلىنىد
ـــ  ــقا  ! رەســـۇلۇلالھئـــى ــ بىـــز ئـــۆزىمىز قىلمىغـــۇچه ياخشـــى ئىشـ
ەپ دـ چه يامان ئىشتىن توسمامدۇق؟  ۇغىئۆزىمىز تاشلىم مدۇق؟بۇيرىما

  :ئهلهيهىسساالم، پهيغهمبهر سورىساق
ر ئـۆزۈڭال  .ياق، ئۆزۈڭالر قىاللمىسـاڭالرمۇ، ياخشـىلىققا بـۇيرۇڭالر   ــ 

   .②ـ دېدى! يامان ئىشتىن توسۇڭالر ،تاشلىيالمىغان بولساڭالرمۇ
  )6628 :»ئهلئهۋسهت« ؛981 :»ئهلسهغىر«(

ـ عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم ال تزال ال إله إال  7913
ا مل يبـال  اهللا تدفع عن قائلها ما باىل قائلوها ما أصاŏم يف دنياهم إذا سلم Ƭم دينهم فإذ
  .قائلوها ما اصاŏم يف دينهم بسالمة دنياهم فقالوا ال إله إال اهللا قيل Ƭم كذبتم

                                                 
رراش بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى خه        : )12183(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ كىشى بار
ــهمى  ② ــى       : )12185(ھهيس ــاالم ئىبن ــهنهدىدە ئابدۇسس ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ئابدۇلقۇددۇس ئىبنى ھهبىب بىلهن ئاتىسى ئىككىيلهن بار، ئۇالرنىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر، ـ دېگهن



  بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش، نهسىههت قىلىش ۋە مهسلىههت بېرىشياخشىلىققا 

405 

ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        ـ 7913
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ن لىقىنى قۇربـان قىاللىغـا  دۇنيـا قوغداپ قـېلىش ئۈچـۈن    نىدىنى«
ئادەمگه ئىمانى چوقۇم ئهسـقاتىدۇ، ئهممـا دۇنيـالىقىنى قوغـداپ قـېلىش      

دېـگهن   “ال ئىالھه ئىلاللـالھ ”: ئۈچۈن دىنىنى قۇربان قىلىۋېتىپ تۇرۇپ
   .①»دېيىلىدۇـ  يالغان ئېيتتىڭالر،سىلهر : ئادەملهرگه

  )3619 :بهززار(

وسلم قال الدِّيُن النَِّصيَحةُ قُلَْنـا  ـ عن َتِميمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النƑ صلى اللَُّه عليه  7914
  .ِلَمْن قال ِللَِّه َوِلِكَتابِِه َوِلَرُسوِلِه والئمة الُْمْسِلِمَني َوَعامَِّتهِْم

دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت  تهمىـــم دارى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   ــــ 7914
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

  :، بىزدېگهنىدى ، ـدىن نهسىههتتۇرــ 
  :ئهلهيهىسساالم ، پهيغهمبهرەپ سورىساقدـ كىمگه نهسىههت؟ ــ 

ـــ  ــۈن، اهللا اـــ ــڭهللائۈچــ ــۈن،   نىــ ــابى ئۈچــ ــۈن،  كىتــ ــۇلى ئۈچــ رەســ
   .دېدى ، ـسۇلمانالر ئاممىسى ئۈچۈنۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقلىرى ۋە مۇم

  )55 :مۇسلىم(

هللا عليه وسلم قُلُْت أَُبايُِعَك أََتْيُت النَّبِيَّ صلى ا: ـ عن َجرِير ْبن َعْبِد اللَِّه قال 7915
    . فََشَرȓَ َعلَىَّ َوالنُّْصحِ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ  . َعلَى اِإلْسالَمِ
ــۇ     7915 ــۇ ئهنه ــدۇلالھ رەزىيهلالھ ــى ئاب ــر ئىبن ــ جهرى ــداق ـ دىن مۇن

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    پهيغهمـبهر  مهن : رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :قېشىغا كېلىپ

 گهنىــدىم،دې ، ـ  بهيــئهت قىلىــمهن ىــڭ تۇرۇشــقاــــ ســاڭا ئىســالمدا چ
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر 

                                                 
بۇ ھهدىسـنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى مـۇھهممهد         : )12187(هيسهمى ھ ①

 .ئىبنى ئهجالن ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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لىك يســۇلمانغا ســهمىمىۇھهر بىــر مۋە  ــــ ئىســالمدا چىــڭ تۇرۇشــقا
  . قا بهيئهت قىل، ـ دېدىبىلهن نهسىههت قىلىش

  )58 :بۇخارى(

ُه عليـه وسـلم يف   َبَعثََنا رسول اللَِّه صلى اللَّ: ـ عن الَْحارِِث بن ُمْسِلمٍ التَِّميِميُّ 7916
قُولُوا َسرِيٍَّة فلما َبلَْغَنا الُْمَغاَر اْسَتْحثَثُْت فََرِسي فََسَبقُْت أَْصَحابِي َوَتلَقَّانِي الَْحيُّ بِالرَّنِنيِ فقلت Ƭم 

قَِدْمَنا على رسول اللَّـِه  لَا إِلََه إال اهللا ُتْحَرُزوا فَقَالُوَها فَلَاَمنِي أَْصَحابِي َوقَالُوا َحَرْمَتَنا الَْغنِيَمةَ فلما 
صلى اللَُّه عليه وسلم أَْخَبُروُه بِالَِّذي َصَنْعُت فََدَعانِي فََحسََّن يل ما َصَنْعُت وقال أََما إِنَّ اللََّه قـد  
كََتَب لك من كل إِْنَساٍن منهم كَذَا َوكَذَا قال عبد الرƥن فَأََنا َنِسيُت الثََّواَب ثُمَّ قال رسول اللَِّه 

  .ى اللَُّه عليه وسلم أََما إƆ َسأَكُْتُب لك بِالَْوَصاِة َبْعِدي قال فَفََعلَ َوَخَتَم عليه فََدفََعُه إيلصل
ــ 7916 ــۇدىن      ـ ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ــلىم تهمىم ــى مۇس ــارس ئىبن ھ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم : مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
كـۆزلىگهن   .ىـر يهرگه ئهۋەتتـى  دىن سـهرخىل قوشـۇن تهشـكىللهپ، ب   بىز

ى چـاپتۇرۇپ، ھهمراھلىرىمـدىن بـۇرۇن بىـز     ئېتىمن نىشانغا ئاز قالغاندا،
قهبىله مهنسـۇپلىرى  . ھۇجۇم قىلماقچى بولغان قهبىلىگه يېتىپ باردىم

  :مهن ئۇالرغا .چۇقۇراشقان ھالدا ئالدىمغا چىقىشتى
بـۇ   .دېيىشـتى  ئۇالر شۇنداق .دېدىم ـ! دەڭالر“ ال ئىالھه ئىللهلالھ”ـ 

  :سهۋەبتىن ھهمراھلىرىم ماڭا
تهنه  –ـ دەپ توختىمـاي تاپـا   م قىلـدىڭ،   ۇبىزنى ئولجىـدىن مهھـر  ــ 

ھهمراھلىــرىم ئهھــۋالنى  مهدىــنىگه قايتىــپ بــارغىنىمىزدا، .قىلىشــتى
ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يهتكۈزۈشكهنىدى،

  :ماختىدى، ئاندىن) ەبىدىنقىلغان ئىشىم سهۋ( مېنى چاقىرىپ
 ـ  ئۈچـۈن مۇنـداق   ئهزاسـى ھهر بىـر   ئـۇ قهبىلىنىـڭ  تائاال سـاڭا  هللا اــ 

ــۋەتتى  ــدۇرراھمان( مۇنــداق ســاۋاب يېزى مهن ســاۋابنىڭ : راۋىــيالردىن ئاب
مهن ســـېنى ). ېـــگهندـ قانچىلىـــك ئىكهنلىكىنـــى ئۇنتـــۇپ قالـــدىم،     
ر پــارچه ، ـ دېــدى ۋە بىــ  كېيىــنكىلهرگه تــاپىالپ خهت قىلىــپ بېــرىمهن

   .①مۈھۈرىنى بېسىپ بهردى ،خهت يېزىپ
  )5080 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1084(ئهلبانى  ①
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ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أُفِْتَي بَِغْيـرِ   7917
ِديِثِه َوَمْن أََشاَر َعلَى أَِخيِه بِـأَْمرٍ  ِعلْمٍ كَانَ إِثُْمُه َعلَى َمْن أَفَْتاُه َزاَد ُسلَْيَمانُ الَْمْهرِيُّ ِفي َح

  .َيْعلَُم أَنَّ الرُّْشَد ِفي غَْيرِِه فَقَْد َخاَنُه
ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        ـ 7917

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ســه، گۇنــاھى كىشــى تهرىپىــدىن پهتىــۋا بېرىل ئىلىمســىز گهكىمــ«

  .»پهتىۋا بهرگۈچىگه بولىدۇ
كىمكـى قايسـى   «: رىۋايىتىدە مۇنداق كهلگهن نىڭسۇاليمان مهھرى

قېرىندىشــىغا  ،ئىشــنى قىلســا تــوغرا بولىــدىغانلىقىنى بىلىــپ تــۇرۇپ 
   .①»مهسلىههت بهرسه، ئۇنىڭغا خىيانهت قىلغان بولىدۇىچه باشق

  )4345 :ئهبۇ داۋۇد(

ةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم الُْمْسَتَشـاُر   ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَر 7918
  .ُمْؤَتَمٌن

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        7918
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دىن مهسلىههت سورىغۇچى تهرىپى دىغان كىشىىلىمهسلىههت سور«
ــا مهســلىههت  (ئىشــهنچلىك ھېســابالنغان كىشــىدۇر  شــۇڭا ئۇنىڭغــا خات

   .②»)بېرىش خىيانهتتۇر
  )2822 :تىرمىزى(

  .“5128”ـ وأليب داود َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  7919
ئهبـــۇ داۋۇدمـــۇ ئهبـــۇ ھـــۇرەيرەدىن يـــۇقىرىقى ھهدىســـنىڭ   – 7919

   .③ئوخشىشىنى رىۋايهت قىلغان
  )5128 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3105(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2263(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4277(ئهلبانى  ③
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  لىق ۋە يالغانچىلىقنىيهت، ئىخالس، ۋەدە، راستچىل

ـ عن َعلْقََمةَ بن َوقَّاصٍ اللَّْيِثيِّ قال مسعت ُعَمَر بن الَْخطَّابِ يقـول قـال    7920
رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إمنا الْأَْعَمالُ بِالنِّيَّاِت َوإِنََّما ِلكُلِّ اْمرِئٍ ما َنَوى فََمْن كانت 

هِْجَرُتُه إىل اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَمْن كانت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصيُبَها أو اْمَرأٍَة ِهْجَرُتُه إىل اللَِّه َوَرُسوِلِه فَ
  .َيَتَزوَُّجَها فَهِْجَرُتُه إىل ما َهاَجَر إليه

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهلـقهمه ئىبنـى ۋەققـاس لهيسـى    7920
هيغهمـبهر  مهن پ: مۇنـداق دېـگهن   ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنبهردە تۇرۇپ
 نىــيهتكه بــاغلىق بولــۇپ، ئهمهل« :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ

ــيهت قىلغ  ــاكىشــى پهقهت نى ــىدۇېئ ىنىغ ــى ا .رىش ــڭ هللاۋە ا هللاكىمك نى
رەسۇلىنىڭ رازىلىقىنـى كـۆزلهپ ھىجـرەت قىلىـدىكهن، كـۆزلىگىنىگه      

رىشـىش  ېدۇنياغـا ئ  هقانداق بىر ئادەمنىڭ ھىجرىتى ئـازغىن . ئېرىشىدۇ
ــر ئا  ــاكى بى ــا،   ي ــۆيلىنىش بولس ــا ئ ــىدۇ يالغ ــۇنىڭغىال ئېرىش  »پهقهت ش

   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم
  )2201: تىرمىزى(

فََمْن كانت ِهْجَرُتُه إىل ُدْنَيا ُيِصيُبَها أو إىل اْمـَرأٍَة َيْنِكُحَهـا   : ـ ويف رواية 7921
  .فَهِْجَرُتُه إىل ما َهاَجَر إليه

قانداق بىـر ئادەمنىـڭ   «: هنمۇنداق كهلگ يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7921
بولسـا،   ئۆيلىنىشرىشىش ياكى بىر ئايالغا ېدۇنياغا ئ هھىجرىتى ئازغىن

   .»پهقهت شۇنىڭغىال ئېرىشىدۇ
  )1 :بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1927(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ...، قولنى سۆيۈش ۋە كىرگهنلهرگه ئورنىدىن تۇرۇش قاتارلىقساالملىشىش، قول ئېلىشىش

 410

لَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ عن اْبن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َص 7922
  َوَسلََّم إِذَا أَْنَزلَ اللَُّه بِقَْومٍ َعذَاًبا أََصاَب الَْعذَاُب َمْن كَانَ ِفيهِْم ثُمَّ ُبِعثُوا َعلَى أَْعَماِلهِْم

ــ 7922 ــدۇكى،      ـ ــۋايهت قىلى ــا رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ئىبن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــڭ    هللا ا« ــازاب ئۇالرنى ــه، ئ ــازاب چۈشۈرس ــگه ئ ــر قهۋم ــىگهبى  ھهممىس
   .»رىلدۈرۈلىدۇىز نىيهتلىرى بىلهن تۆكېيىن ئۇالر ئ .تېگىدۇ

  )7108 :بۇخارى(

ـ عن أيب ُهَرْيَرةَ قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم إِنَّ اللََّه لَا َيْنظُُر  7923
  .ِكْن َيْنظُُر إىل قُلُوبِكُْم َوأَْعَماِلكُْمإىل ُصَورِكُْم َوأَْمَواِلكُْم َولَ

ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    7923 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــال  هللا ا« ــهكلىڭالرغا، م ــاال ش ــ تائ ــدۇ،   ـ ــا قارىماي ــى مۈلكىڭالرغ بهلك
   .①»دۇھهرىكىتىڭالرغا قاراي ـ دىللىرىڭالرغا، ئىش

  )4143: ئىبنى ماجه(

من أخلص هللا أربعني صباحا ظهرت ينابيع اƩكمة : ـ عن ابن عباس رفعه 7924
  .من قلبه على لسانه

ــ 7924 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قىلسـا،  بىـلهن ئىبـادەت   هن ئىخـالس  ئهتىـگ  40تائاالغا هللا كىمكى ا«
   .②»كمهت بۇالقلىرى دىلىدىن تىلىغا نامايهن بولىدۇېھ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3342(ئهلبانى  ①
ئىراقىـي بـۇ ھهدىسـنى    . بۇ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە سىۋار ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك كىشـى بـار  : سۇيۇتى ②

 .زەئىپ دەپ باھالىغان، ـ دېگهن
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ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي الَْحْمَساِء قَالَ َباَيْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِبْيعٍ  7925
لَُه َبِقيَّةٌ فََوَعْدُتُه أَنْ آِتَيُه بَِها ِفي َمكَانِِه فََنِسيُت ثُمَّ ذَكَْرُت َبْعَد ثَلَـاٍث   قَْبلَ أَنْ ُيْبَعثَ َوَبِقَيْت

  .فَجِئُْت فَإِذَا ُهَو ِفي َمكَانِِه فَقَالَ َيا فًَتى لَقَْد َشقَقَْت َعلَيَّ أََنا َهاُهَنا ُمْنذُ ثَلَاٍث أَْنَتِظُرَك
نىـڭ مۇنـداق   سائ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇھهم ۇئابدۇلالھ ئىبنى ئهب ـ 7925

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى   :دېگهنلىكــى رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم
پهيغهمبهرلىك كېلىشتىن ئىلگىـرى بىـر نهرسـه    ئۇنىڭغا ۋەسهللهمدىن 

ماقچى بولدۇم، لېكىن ئازراق پۇلـۇم كهمـلهپ قېلىـپ، كېـيىن     سېتىۋال
 .ئۇنتـۇپ قـاپتىمهن  ئهكىلىپ بېرىشـكه ۋەدە قىلـدىم، لـېكىن ۋەدەمنـى     

ۋەدە قىلغـان  ، هلدى ـ دە كېيىن ئېسىمگه ك ئۆتكهندىن ئۈچ كۈنئارىدىن 
  :ماڭا .غانىكهنشۇ جايىدا كۈتۈپ تۇرجايغا بېرىپ قارىسام، 

ئـۈچ كۈنـدىن   مهن سـېنى   .ماڭا جاپا سېلىپ قويدۇڭ !ئى يىگىتــ 
   .①دېدى كۈتۈپ تۇردۇم، ـمۇشۇ جايدا بېرى 

  )4996 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا َوَعـَد    7926
  .الرَُّجلُ َوَيْنوِي أَنْ َيِفَي بِِه فَلَْم َيِف بِِه فَلَا ُجَناَح َعلَْيِه

زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  ـــــ 7926
  :ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبه

، كېـيىن  تۇرۇش نىيىتى بىلهن ۋەدە قىلىـپ بىر كىشى ۋەدىسىدە «
ۋەدىســـىدە تۇرالمىســـا، ئۇنىڭغـــا گۇنـــاھ ) مهلـــۇم ســـهۋەب تۈپهيلىـــدىن(

   .②»بولمايدۇ
  )2633 :تىرمىزى(

 وقـِت  َمْن وعَد رجالً فلم يأِت أحدُهما إِىل: ـ عن زيِد بن أرقَم مرفوعا 7927
  .الصَّالِة وذهَب الذي جاَء لُيصلي فال إŻَِ عليِه

                                                 
 .گهنسهنهدى زەئىپ، ـ دې): 1062(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 493(ئهلبانى  ②
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ـــــ زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  7927
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــرى     « ــىدىن بى ــى كىش ــكهن ئىكك ــقا ۋەدىلهش ــر يهردە ئۇچرىشىش بى
كسـه ۋە نامـاز ۋاقتـى كىرىـپ قېلىـپ،      ۋاقتىدا كېلىپ، يهنه بىرى كېچى

   .»بالدۇر كهلگىنى نامازغا كېتىپ قالسا، ھېچ گۇناھ بولمايدۇ
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ـ عن َجابِر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو قَْد  7928
ْد أَْعطَْيُتَك َهكَذَا َوَهكَذَا َوَهكَذَا فَلَْم َيجِئْ َحتَّى قُبَِض النَّبِيُّ َصـلَّى  َجاَءنِي َمالُ الَْبْحَرْينِ لَقَ

َرُسـولِ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َجاَء َمالُ الَْبْحَرْينِ أََمَر أَُبو َبكْرٍ ُمَناِدًيا فََناَدى َمْن كَانَ لَُه ِعْنَد 
َوَسلََّم َدْيٌن أَْو ِعَدةٌ فَلَْيأِْتَنا فَأََتْيُتُه فَقُلُْت إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

ذَا َوَسلََّم قَالَ ِلي كَذَا َوكَذَا فََحثَا ِلي ثَلَاثًا َوَجَعلَ ُسفَْيانُ َيْحثُو بِكَفَّْيِه َجِميًعا ثُمَّ قَالَ لََنا َهكَ
الُْمْنكَِدرِ َوقَالَ َمرَّةً فَأََتْيُت أََبا َبكْرٍ فََسأَلُْت فَلَْم ُيْعِطنِي ثُمَّ أََتْيُتُه فَلَْم ُيْعِطنِي ثُـمَّ   قَالَ لََنا اْبُن

مَّا أَنْ نِي فَإِأََتْيُتُه الثَّاِلثَةَ فَقُلُْت َسأَلُْتَك فَلَْم ُتْعِطنِي ثُمَّ َسأَلُْتَك فَلَْم ُتْعِطنِي ثُمَّ َسأَلُْتَك فَلَْم ُتْعِط
 أُْعِطَيَك ُتْعِطَينِي َوإِمَّا أَنْ َتْبَخلَ َعنِّي قَالَ قُلَْت َتْبَخلُ َعنِّي َما َمَنْعُتَك ِمْن َمرٍَّة إِلَّا َوأََنا أُرِيُد أَنْ
ُعـدََّها  قَالَ ُسفَْيانُ َوَحدَّثََنا َعْمٌرو َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ َعْن َجابِرٍ فََحثَا ِلي َحثَْيـةً َوقَـالَ   

  .فََوَجْدُتَها َخْمَس ِمائٍَة قَالَ فَُخذْ ِمثْلََها َمرََّتْينِ
ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  7928 دىن مۇنــداق ـ

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   : رى ــاپهيغهم : ماڭ
نهرســه  مۇنچىلىــكمېلــى كهلســه، ســاڭا ) ســهدىقه(ئهگهر بهھرەيننىــڭ «
پهيغهمـبهر   تـۇرۇپ،  بهھرەيننىڭ مېلى كهلمهيلېكىن . دېدى» رىمهنبې

ــاالم  ــات بوئهلهيهىسس ــى ۋاپ ــۇپ كهتت ــپه   . ل ــرى خهلى ــۇ بهك ــى ئهب ھهزرىت
: ئهبــۇ بهكــرى بىــر ئــادەم چىقىرىــپ. بولغانــدىن كېــيىن، مــالالر كهلــدى

ــبهر” ــاالمدا كىمنىـــڭ پهيغهمـ ــا، بىزنىـــڭ   ئهلهيهىسسـ ــى بولسـ ئېلىشـ
ئهبـۇ بهكرىنىـڭ ئالـدىغا    دەرھـال  . جاكـارالتتى دەپ  “يېنىمىزغا كهلسۇن

  :بېرىپ
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 ىــدى، ـ  مۇنــداق دېگهن ـ   ماڭــا مۇنــداقئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر ــــ 
  :دېدىم، ئهبۇ بهكرى

ــدى ۋە ھېچنــېمه بهرمىــدى      ــۇرغىن، ـ دې ــۈپ ت ـــ كۈت كېــيىن يهنه  .ـ
  :بارغانىدىم، يهنه

  :ئۇنىڭغا ،ئۈچىنچى قېتىم بېرىپ .ــ كۈتۈپ تۇرغىن، ـ دېدى
ئۇ مـالنى  . ـ سهندىن ئىككى قېتىم سورىسام، ھېچنهرسه بهرمىدىڭـ

  :ئۇ گهنىدىم،دې بهرگىن، بولمىسا مهن سېنى بېخىل دەپ بىلىمهن، ـ
ھهر قېـتىم  دى دەپ ئويالۋاتامسـهن؟  سهن مېنـى بېخىللىـق قىلـ   ــ 

لـېكىن قانچىلىـك   . بېرىشـنى ئويلىـدىم  بىر نهرسـه  ساڭا  ،كهلگىنىڭدە
ئانــدىن ماڭــا بىــر  .دېــدى يتۇرۇۋەتكهنىــدىم، ـ  بېرىشــىمنى بىلهلــمهي قا

. چىقتىدەرھهم ساق بهش يۈز  ،ساناپ باقسام. تۇتقۇزدى )دەرھهم(چاڭگال 
  :ئۇ

   .دېدى ــ بۇنىڭدىن يهنه ئىككى ھهسسه ئالغىن، ـ
  )3137 :بۇخارى(

ـ عن عبد اللَِّه بن َمْسُعوٍد قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم إِنَّ   7929
الصِّْدَق بِرٌّ َوإِنَّ الْبِرَّ يهدى إىل الَْجنَِّة َوإِنَّ الَْعْبَد لََيَتَحرَّى الصِّْدَق حƓ ُيكَْتَب ِعْنـَد اللَّـِه   
  Ɠِصدِّيقًا َوإِنَّ الْكَِذَب فُُجوٌر َوإِنَّ الْفُُجوَر يهدى إىل النَّارِ َوإِنَّ الَْعْبَد لََيَتَحرَّى الْكَِذَب حـ

  .اُيكَْتَب كَذَّاًب
ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت   ــــ 7929

  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بهنـدە   .راستچىللىق ياخشىلىقتۇر، ياخشىلىق جهننهتكه باشاليدۇ«

ــاخىرى اداۋاملىــق راســت سۆزلىســه  ــدا راســتچىل دەپ  هللا، ئ نىــڭ ھۇزۇرى
باشـاليدۇ، بهنـدە    قالىق گۇناھتۇر، گۇناھ ئىشالر دوزاخيالغانچى .يېزىلىدۇ

ــاخىرى اداۋاملىــق يالغــان سۆزلىســه  ــدا يالغــانچى دەپ  هللا، ئ نىــڭ ھۇزۇرى
   .»يېزىلىدۇ

  )2607 :مۇسلىم(
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ـ عن عبد اللَِّه قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َعلَْيكُْم بِالصِّـْدقِ   7930
َوإِنَّ الْبِرَّ يهدى إىل الَْجنَِّة وما َيَزالُ الرَُّجلُ َيْصـُدُق َوَيَتَحـرَّى    فإن الصِّْدَق يهدى إىل الْبِرِّ

الصِّْدَق حƓ ُيكَْتَب ِعْنَد اللَِّه ِصدِّيقًا َوإِيَّاكُْم َوالْكَِذَب فإن الْكَِذَب يهدى إىل الْفُُجورِ َوإِنَّ 
َوَيَتَحرَّى الْكَِذَب حƓ ُيكَْتَب ِعْنَد اللَّـِه   الْفُُجوَر يهدى إىل النَّارِ وما َيَزالُ الرَُّجلُ َيكِْذُب

  .كَذَّاًبا
ــــ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت   7930

  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
راستچىل بولۇڭالر، چۈنكى راستچىللىق ياخشىلىققا، ياخشىلىق «

نىـڭ  هللا، ئـاخىرى ا داۋاملىـق راسـت سۆزلىسـه   كىشى  .جهننهتكه باشاليدۇ
ھهرگىزمۇ يالغان سـۆزلهپ قالمـاڭالر،    .ھۇزۇرىدا راستچىل دەپ يېزىلىدۇ

داۋاملىـق   بهنـدە  .باشـاليدۇ  قـا چۈنكى يالغانچىلىق گۇناھقا، گۇنـاھ دوزاخ 
   .»نىڭ ھۇزۇرىدا يالغانچى دەپ يېزىلىدۇهللا، ئاخىرى ايالغان سۆزلىسه

  )2607 :مۇسلىم(

ـ َعْن أَبِي الَْحْوَراِء السَّْعِديِّ قَالَ قُلُْت ِللَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ َما َحِفظْـَت ِمـْن    7931
َما َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َحِفظُْت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْع 

  .فَإِنَّ الصِّْدَق طَُمأْنِيَنةٌ َوإِنَّ الْكَِذَب رِيَبةٌ َيرِيُبَك إِلَى َما لَا َيرِيُبَك
ــ 7931 ــۇ  ـ ــهئدرهۋھئهب ــدۇ ائ س ــۋايهت قىلىنى ــداق رى مهن : ىدىن مۇن

  :ھهسهن ئىبنى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا
ــىڭدە      ــۆزىنى ئېسـ ــى سـ ــاالمنىڭ قايسـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ـــ پهيغهمـ ــ

  :ەپ سورىسام، ئۇـ د؟ تۇتۇۋااللىدىڭ
ســـهن «: بهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭمهن پهيغهمــــــــ 

نى دەرگۇمــان بولمىغــان ئىشــنى قويــۇپ، ئىشــ دەرگۇمــان بولــۇپ قالغــان
، يالغــانچىلىق قىلىــدۇ خــاتىرجهمكىشــىنى راســتچىللىق  .قىلغىــن

   .①دېدى دىم، ـۋالۇدېگهن سۆزىنى ئهسته تۇت» گۇمان پهيدا قىلىدۇ
  )2518 :تىرمىزى(
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لَْيمٍ انه قال ِقيلَ ِلَرُسولِ اهللا صلى اللَُّه عليـه وسـلم   ـ عن َصفَْوانَ بن ُس 7932
أََيكُونُ الُْمْؤِمُن َجَباًنا فقال نعم فَِقيلَ له أََيكُونُ الُْمْؤِمُن َبِخيالً فقال نعم فَِقيلَ له أََيكُـونُ  

  .الُْمْؤِمُن كَذَّاًبا فقال الَ
ــ 7932  :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇلهيمۇفۋان ئىبنــى ســهســ ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
 ، پهيغهمـبهر ىدىدەپ سـورالغان ـ مىن ئادەم قورقۇنچاق بوالمدۇ؟  ئمۇــ 

  : ئهلهيهىسساالم
  .دىدې ، ـھهئهــ 
 ، پهيغهمـبهر نىدىدەپ سـورالغا ـ مىن ئـادەم بېخىـل بوالمـدۇ؟     ئمـۇ ـــ  

  : ئهلهيهىسساالم
  :ئاندىن. دىې، ـ دھهئهــ 
 پهيغهمـبهر  سـورالغانىدى، دەپ ـ م يالغـانچى بوالمـدۇ؟    مىن ئـادە ئمۇــ 

  : ئهلهيهىسساالم
   .دىدې، ـ ياقــ 

  )1795 :مالىك(

ـ َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا كَذََب الَْعْبُد َتَباَعـَد   7933
  .بِِه َعْنُه الَْملَُك ِميلًا ِمْن َنْتنِ َما َجاَء

ــ 7933 ــۇ ئهنهۇ   ـ ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــدۇكى،   م ــۋايهت قىلى رى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــگهن    « ــدىن كهل ــا، ئۇنىڭ ــان ئېيتس ــدە يالغ ــدىن بهن ــۇي تۈپهيلى  بهدب
   .①»پهرىشته بىر مىل يىراقلىشىدۇ

  )1972 :تىرمىزى(

ي أَبِي َعْن َجدِّي قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ َبْهُز ْبُن َحِكيمٍ َحدَّثَنِ 7934
  .َوَسلََّم َيقُولُ َوْيلٌ ِللَِّذي ُيَحدِّثُ بِالَْحِديِث ِلُيْضِحَك بِِه الْقَْوَم فََيكِْذُب َوْيلٌ لَُه َوْيلٌ لَُه
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دادىسى ئـارقىلىق بوۋىسـىدىن رىـۋايهت    بهھز ئىبنى ھهكىم  ـ 7934
ئــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق  قىلىــدۇكى،

سـۆز  كىشـىلهرنى كۈلـدۈرۈش ئۈچـۈن يالغـان     «: دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان
   .①»!كىشىنىڭ ھالىغا ۋاي، ئۇنىڭ ھالىغا ۋاي، ھالىغا ۋاي قىلغان

  )2315 :تىرمىزى(

ولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ أَِسيٍد الَْحْضَرِميِّ قَالَ َسِمْعُت َرُس 7935
  .َوَسلََّم َيقُولُ كَُبَرْت ِخَياَنةً أَنْ ُتَحدِّثَ أََخاَك َحِديثًا ُهَو لََك بِِه ُمَصدٌِّق َوأَْنَت لَُه بِِه كَاِذٌب

دىن ســۇفيان ئىبنــى ئۇســهيد ھهزرەمىــي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7935
ھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   پهيغهمبهر سـهلاللال  رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ

ــان  ــى ئاڭلىغـــ ــداق دېگهنلىكىنـــ ــىنىدىغان «: مۇنـــ ــۆزۈڭگه ئىشـــ ســـ
   .②»بهكمۇ ئېغىر خىيانهتتۇر قېرىندىشىڭغا يالغان سۆز قىلىش

  )4971 :ئهبۇ داۋۇد(

ِء ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَفَى بِـالَْمرْ  7936
   .كَِذًبا أَنْ ُيَحدِّثَ بِكُلِّ َما َسِمَع

ــ 7936 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چىلىقى بىر كىشىنىڭ ئاڭلىغانلىكى سـۆزنى دەپ يۈرىشـى يالغـان   «
   .»يېتهرلىكتۇر ئۈچۈن

  )5 :مۇسلىم(

َعاِئَشةَ أَنَّ اْمَرأَةً قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَقُولُ إِنَّ َزْوجِي أَْعطَانِي َما لَـْم  ـ َعْن  7937
  .ُيْعِطنِي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمَتَشبُِّع بَِما لَْم ُيْعطَ كَلَابِسِ ثَْوَبْي ُزورٍ

بىر : ن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇدىئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ـ 7937
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئايال
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ـــ  ــى ـ ــا بىــر نهرســه بهرمىــگهن بولســىمۇ،   ئېــرىم  !رەســۇلۇلالھئ ماڭ
دېسـهم   “مۇنـداق نهرسـىلهرنى بهردى   –ېرىم ماڭا مۇنـداق  ئ”: باشقىالرغا

  :بوالمدۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 كىشـى  ىنى بېرىلگهنـدەك كۆرسـهتكهن  بېـرىلمىگهن نهرسـ  ۆزىگه ــ ئ

   .يدۇ، ـ دېدىيگهن كىشىگه ئوخشاىقۇر كىيىم ك يالغاندىن ئىككى
  )2129 :مۇسلىم(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعاِمرٍ أَنَُّه قَالَ َدَعْتنِي أُمِّي َيْوًما َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   7938
قَاِعٌد ِفي َبْيِتَنا فَقَالَْت َها َتَعالَ أُْعِطيَك فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َعلَْيِه َوَسلََّم

َم أََما َوَسلََّم َوَما أََرْدِت أَنْ ُتْعِطيِه قَالَْت أُْعِطيِه َتْمًرا فَقَالَ لََها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
  .لَْم ُتْعِطِه َشْيئًا كُِتَبْت َعلَْيِك ِكذَْبةٌ إِنَِّك لَْو

دىن مۇنداق رىۋايهت ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7938
ــدە   : قىلىنىــدۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىزنىــڭ ئۆي

  :ئانام مېنى اتتى،ئولتۇر
غهمـبهر  پهي .دەپ چـاقىردى ـــ بـۇ ياققـا كهل، بىـر نهرسـه بېـرىمهن، ـ        

  : ئانامغائهلهيهىسساالم 
  :انام، ئغانىدىدەپ سورىـ ئۇنىڭغا نېمه بېرىسهن؟ ـ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدىـ بىر تال خورما بېرىمهن، ــ 
ـــ  ــاۋاداـ يالغــانچىلىق ســاڭا بىــر  ســهڭ،ئۇنىڭغــا ھېچنــېمه بهرمى ،ن
   .①ىدۇ، ـ دېدىيېزىل

  )4991 :ئهبۇ داۋۇد(

َرْيَرةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكُونُ ِفي آِخرِ ـ َعْن أَبِي ُه 7939
ْم الزََّماِن َدجَّالُونَ كَذَّاُبونَ َيأُْتوَنكُْم ِمْن الْأََحاِديِث بَِما لَْم َتْسَمُعوا أَْنُتْم َولَا آَباُؤكُْم فَإِيَّـاكُ 

  .ا َيفِْتُنوَنكُْمَوإِيَّاُهْم لَا ُيِضلُّوَنكُْم َولَ
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ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    7939 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ــ  ئۇالر سىلهر ياكى ئاتـا  .ئاخىر زاماندا ئالدامچىالر، كاززاپالر بولىدۇ«
ىرىگه ئۇالرنىـڭ سـۆزل   .بوۋاڭالرمۇ ئاڭالپ باقمىغان سۆزلهرنى قىلىشـىدۇ 

ــازدۇرۇپ پىتــنىگه تىقىــپ   ھهرگىــز  ئىشــىنىپ كهتمهڭــالر، ســىلهرنى ئ
   .»قويمىسۇن

  )7 :مۇسلىم(

عن َعاِمرِ بن َعَبَدةَ قال قال عبد اللَِّه إِنَّ الشَّْيطَانَ ِلَيَتَمثَّلُ يف ُصوَرِة الرَُّجلِ  ـ 7940
َتفَرَّقُونَ فيقول الرَُّجلُ منهم مسعـت َرُجلًـا   فََيأِْتي الْقَْوَم فَُيَحدِّثُُهْم بِالَْحِديِث من الْكَِذبِ فََي

   .أَْعرُِف َوْجَهُه وال أَْدرِي ما اْسُمُه Ʒدث
ئابــدۇلالھ  ەدىــن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،دهئــامىر ئىبنــى ئهب ـــ 7940

شـــهيتان بىـــر : مۇنـــداق دېـــگهن ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ 
ــ ،كىشــىنىڭ ســۈرىتىگه كىرىــپ  لىــپ يالغــان ىغا كېدجامائهتنىــڭ ئال

بىـــر بهزى ،جامـــائهت تارقـــاپ كهتكهنـــدىن كېـــيىن .ســـۆزلهيدۇھهدىـــس 
  :كىشىلهر

ئىســمىنى بىلمهيــدىغان بىــر  ، لــېكىنيــدىغانۇتون كۆرســهممهن ــــ 
 دىم، ـ لىكىنى ئاڭلىـ مۇنداق ھهدىس سۆزلهپ بهرگهنكىشىنىڭ مۇنداق  

   .يۈرىدۇدەپ 
  )7 :ۇسلىمم(

لَْعاصِ قال إِنَّ يف الَْبْحرِ َشـَياِطَني َمْسـُجوَنةً   عن عبد اللَِّه بن َعْمرِو بن ا ـ 7941
  .أَْوثَقََها ُسلَْيَمانُ ُيوِشُك أَنْ َتْخُرَج فََتقَْرأَ على الناس قُْرآًنا

ــ 7941 ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا    ـ
ــگهن  ــداق دې ــزالردا ســۇاليمان  : مۇن ــان  ئهلهيهىسســاالم دېڭى ــاغالپ قويغ ب

خااليىققـا باشـقا بىـر     ،چىقىپ) دېڭىزدىن( نىڭ، ئۇالربولۇپ نالر بارشهيتا
  . يېقىنالپ قالدى دىغان ۋاقتىنهرسىنى قۇرئان دەپ ئوقۇپ بېرى

  )7: مۇسلىم(
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ـ َعْن أَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيِحلُّ  7942
إِلَّا ِفي ثَلَاٍث ُيَحدِّثُ الرَُّجلُ اْمَرأََتُه ِلُيْرِضَيَها َوالْكَِذُب ِفي الَْحْربِ َوالْكَِذُب ِلُيْصِلَح الْكَِذُب 
  .َبْيَن النَّاسِ

ئهسما بىنتى يهزىـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا رىـۋايهت قىلىـدۇكى،       ـ 7942
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهر : ا بولىـدۇ قيالغـان ئېيتىشـ  ق ئۈچ خىل ئهھۋالدىال پهقهت مۇندا«
ــدا  ئۇتــۇش ڭ كــۆڭلىنىكىشــى ئايالىنىــ  ؛ئۇرۇشــتا ؛ئۈچــۈن ســۆز قىلغان

   ①.»كىشىلهرنىڭ ئارىسىنى ياراشتۇرغاندا
  )1939 :تىرمىزى(

  .َوَحِديثُ الرَُّجلِ اْمَرأََتُه َوَحِديثُ الَْمْرأَِة َزْوَجَها: ـ ويف رواية 7943
ــ 7943 ــۋايهتتهيهنه  ـ نىــڭ كــۆڭلىنى ئۇتــۇش  ئېــرى ئايالى«: بىــر رى

سـۆز   نىڭ كۆڭلىنى ئۇتـۇش ئۈچـۈن  ئېرى مۇئايالى ۋە سۆز قىلغاندا ئۈچۈن
   .ەپ كهلگهند »قىلغاندا

  )2605 :مۇسلىم(

ـ َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ أَنَّ َرُجلًا قَالَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    7944
كِْذُب اْمَرأَِتي َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َخْيَر ِفـي الْكَـِذبِ   أَ

 فَقَالَ الرَُّجلُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَِعُدَها َوأَقُولُ لََها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم لَـا  
  .لَْيَكُجَناَح َع

بىـر   :دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ لهيمۇفۋان ئىبنى سهـ س 7944
  :كىشى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

دەپ ـ ئايالىمغــا يالغــان ئېيتســام بوالمــدۇ؟        !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
  :ئهلهيهىسساالم ، پهيغهمبهرىدىسورىغان
  :شىئۇ كى .ق، ـ دېدىيالغان سۆزلهشته ياخشىلىق يوــ 
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كــۆڭلىنى ئېلىــپ رازى (ئايالىمغــا ۋەدە بېرىــپ ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
ــۈن  ــش ئۈچ ــامچۇ؟      ) قىلى ــپ قويس ــان گهپ قىلى ــورىۋىدى، ـ يالغ دەپ س

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
  . ېدىد ، ـساڭا گۇناھ بولمايدۇــ 

  )1791 :مالىك(

َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَـْم َيكْـِذْب    ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 7945
 َوقَْولُُه َبلْ إِْبَراِهيُم النَّبِيُّ َعلَْيِه السَّلَام قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذََباٍت ِثْنَتْينِ ِفي ذَاِت اللَِّه قَْولُُه إِنِّي َسِقيٌم

أَْرَض َجبَّارٍ َوَمَعُه َساَرةُ َوكَاَنْت أَْحَسَن  فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا َوَواِحَدةٌ ِفي َشأِْن َساَرةَ فَإِنَُّه قَِدَم
رِيِه أَنَِّك النَّاسِ فَقَالَ لََها إِنَّ َهذَا الَْجبَّاَر إِنْ َيْعلَْم أَنَِّك اْمَرأَِتي َيْغِلْبنِي َعلَْيِك فَإِنْ َسأَلَِك فَأَْخبِ

ِفي الْأَْرضِ ُمْسِلًما غَْيرِي َوغَْيَرِك فَلَمَّـا َدَخـلَ    أُْخِتي فَإِنَِّك أُْخِتي ِفي الْإِْسلَامِ فَإِنِّي لَا أَْعلَُم
ونَ إِلَّا أَْرَضُه َرآَها َبْعُض أَْهلِ الَْجبَّارِ أََتاُه فَقَالَ لَُه لَقَْد قَِدَم أَْرَضَك اْمَرأَةٌ لَا َيْنَبِغي لََها أَنْ َتكُ

ُم َعلَْيِه السَّلَام إِلَى الصَّلَاِة فَلَمَّا َدَخلَْت َعلَْيِه لَْم َيَتَمالَْك لََك فَأَْرَسلَ إِلَْيَها فَأُِتَي بَِها فَقَاَم إِْبَراِهي
رُِّك أَنْ َبَسطَ َيَدُه إِلَْيَها فَقُبَِضْت َيُدُه قَْبَضةً َشِديَدةً فَقَالَ لََها اْدِعي اللََّه أَنْ ُيطِْلَق َيِدي َولَا أَُض

الْقَْبَضِة الْأُولَى فَقَالَ لََها ِمثْلَ ذَِلَك فَفََعلَْت فََعاَد فَقُبَِضْت أََشدَّ  فَفََعلَْت فََعاَد فَقُبَِضْت أََشدَّ ِمْن
أُطِْلقَْت ِمْن الْقَْبَضَتْينِ الْأُولََيْينِ فَقَالَ اْدِعي اللََّه أَنْ ُيطِْلَق َيِدي فَلَِك اللََّه أَنْ لَا أَُضرَِّك فَفََعلَْت َو

َها فَقَالَ لَُه إِنََّك إِنََّما أََتْيَتنِي بَِشْيطَاٍن َولَْم َتأِْتنِي بِإِْنَساٍن فَأَْخرِْجَها ِمْن َيُدُه َوَدَعا الَِّذي َجاَء بِ
ا أَْرِضي َوأَْعِطَها َهاَجَر قَالَ فَأَقَْبلَْت َتْمِشي فَلَمَّا َرآَها إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السَّلَام اْنَصَرَف فَقَالَ لََه

ا كَفَّ اللَُّه َيَد الْفَاجِرِ َوأَْخَدَم َخاِدًما قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ فَِتلَْك أُمُّكُْم َيا َبنِي َماِء َمْهَيْم قَالَْت َخْيًر
  .السََّماِء

ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    7945 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. ىدىيالغان ئېيتقانقېتىم هقهت ئۈچال پئهلهيهىسساالم ئىبراھىم «
، ①﴾مهن ئـاغرىق ﴿: بولۇپ، بىرى يولىدا ئېيتىلغانهللا ئىككىسى ا ئۇنىڭ
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 .دۇردېـگهن سـۆزى   ①﴾ىبهلكى بۇ ئىشنى مۇشـۇ بۇتالرنىـڭ چـوڭى قىلـد    ﴿
، ئهينــى چاغــدا  ســۆزى بولــۇپ  ســارە ھهققىــدە ئېيتىلغــان   ،بىــرىيهنه 

ىـم پادىشـاھنىڭ يۇرتىغـا    سـارە بىـلهن بىـر زال   ئهلهيهىسساالم ئىبراھىم 
: چىرايلىق ئايـال ئىـدى، ئىبـراھىم سـارەگه     بهكمۇسارە . كېلىپ قالدى

بۇ زالىم پادىشاھ سېنىڭ مېنىڭ ئايالىم ئىكهنلىكىڭنى ئۇقۇپ قالسا، ”
ئۆزەڭنى مېنىڭ ھهمشـىرەم   ،ئۇ سوراپ قالسا .سېنى مهندىن تارتىۋالىدۇ

ھهمشــىرەم، يهر دەپ تونۇشــتۇرغىن، چــۈنكى ســهن مېنىــڭ ئىســالمدىكى 
“ ســۇلمان بــارلىقىنى بىلمهيــمهنۇيۈزىــدە ســهن بىــلهن مهنــدىن باشــقا م

پادىشـاھنىڭ   ۈپ قېلىـپ، بۇ پادىشاھنىڭ ئادەملىرى سـارەنى كـۆر  . دېدى
شۇنداق چىرايلىق بىر ئايـالنى ئـۆزىگه    ىڭغازېمىن”: ئالدىغا كىردى ـ دە 

 شقىسـىغا سـهندىن با  ايـال ھهمراھ قىلغان بىر ئادەم كېلىپ قالدى، ئـۇ ئ 
 ،سـارەنى چاقىرتىـپ كهلـدى   پادىشـاھ دەرھـال    .دېيىشتى“ اليىق ئهمهس

ــۇردى   ــا ت ــراھىم نامازغ ــارە  .ئىب ــدە، س ــا كىرگهن ــۆزىنى   ئوردىغ ــاھ ئ پادىش
: پادىشـاھ . قېتىپ قالـدى  گه قول ئۇزارتقانىدى، قولى ھاۋاداسارە ،تۇتالماي

ا دۇئـا  قـ هللاسارە ا. دېدى “چېقىلمايمهنساڭا ھهرگىز  غىن،ا دۇئا قىلقهللا”
گه يهنه قـول  سـارە  پادىشـاھ . ئۇنىڭ قولى ئهسلىگه كهلـدى . قىلغان ئىدى
: پادىشـاھ يهنه . قولى بۇرۇنقىدىنمۇ بهكرەك قېتىـپ قالـدى   ئۇزارتقانىدى،

يهنه ســارە . دېــدى“ ســاڭا راســتىنال چېقىلمــايمهن غىــن،ا دۇئــا قىلقــهللا”
ــهللا ــا قىلغــان ئىــدى ق ــدى  پادىشــاھنىڭ ،ا دۇئ ــولى يهنه ئهســلىگه كهل . ق

قولى تېخىمۇ بهك تقان ئىدى، رئۇزا قولىنچى قېتىم ئۈچ گهسارە پادىشاھ
سـاڭا  ھـۆرمىتى بىـلهن   ـ نىـڭ ھهققـى    هللا”: يهنه سـارەگه  .قېتىپ قالدى
 “چېقىلمـايمهن ئهمـدى سـاڭا ھهرگىـز     قا دۇئا قىلغىن،هللا ۋەدە قىاليكى،

ــا قىلغانىــدىقــهللاســارە ا. دېــدى قــولى يهنه ئهســلىگه  پادىشــاھنىڭ ،ا دۇئ
ماڭــا ئــادەم ”: ئېلىــپ كهلــگهن خىزمهتكارىغــا ىســارەن پادىشــاھ. كهلــدى

ــۋەت    ــۇنى زېمىنىمــدىن چىقىرى  .ئهمهس، شــهيتاننى ئېلىــپ كهپســهن، ئ
ســارە . دەپ بۇيرىــدى “!بهرگىــنخىزمهتچــى قىلىــپ ئۇنىڭغــا ھــاجهرنى 

: ئىبراھىم نامـازنى تۈگىتىـپ   ،ئىبراھىمنىڭ يېنىغا قايتىپ كهلگهندە

                                                 
 .ـ ئايهت 63سۈرە ئهنبىيا،  ①
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ــدى” ــداق بولـ ــور “؟قانـ ــارە ىغانىدى،دەپ سـ ــى، ا”: سـ ــۇ هللا ياخشـ ــاال ئـ تائـ
بىـر خىزمهتچىنـى خىـزمىتىمگه     ھـاالك قىلـدى ۋە  لىنى وكاپىرنىڭ قـ 

  .»دېدى “سېلىپ بهردى
 !ئـى ئاسـمان سـۈيىنىڭ بـالىلىرى    : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  
   .دېدى ـ، دۇرئهنه ئهشۇ ھاجهر سىلهرنىڭ ئاناڭالر

  )2371 :مۇسلىم(

ْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهاَجَر ـ َعْن أَبِي ُهَر 7946
َرِة فَِقيلَ إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السَّلَام بَِساَرةَ فََدَخلَ بَِها قَْرَيةً ِفيَها َمِلٌك ِمْن الُْملُوِك أَْو َجبَّاٌر ِمْن الَْجَبابِ

ْمَرأٍَة ِهَي ِمْن أَْحَسنِ النَِّساِء فَأَْرَسلَ إِلَْيِه أَنْ َيا إِْبَراِهيُم َمْن َهِذِه الَِّتي َمَعـَك  َدَخلَ إِْبَراِهيُم بِا
لَـى  قَالَ أُْخِتي ثُمَّ َرَجَع إِلَْيَها فَقَالَ لَا ُتكَذِّبِي َحِديِثي فَإِنِّي أَْخَبْرُتُهْم أَنَِّك أُْخِتي َواللَِّه إِنْ َع

غَْيرِي َوغَْيُرِك فَأَْرَسلَ بَِها إِلَْيِه فَقَاَم إِلَْيَها فَقَاَمْت َتَوضَّأُ َوُتَصلِّي فَقَالَْت اللَُّهمَّ  الْأَْرضِ ُمْؤِمٌن
إِنْ كُْنُت آَمْنُت بَِك َوبَِرُسوِلَك َوأَْحَصْنُت فَْرجِي إِلَّا َعلَى َزْوجِي فَلَا ُتَسلِّطْ َعلَيَّ الْكَـاِفَر  

رِْجِلِه قَالَ الْأَْعَرُج قَالَ أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنَّ أََبا ُهَرْيـَرةَ قَـالَ   فَُغطَّ َحتَّى َركََض بِ
 اللَُّهمَّ قَالَْت اللَُّهمَّ إِنْ َيُمْت ُيقَالُ ِهَي قََتلَْتُه فَأُْرِسلَ ثُمَّ قَاَم إِلَْيَها فَقَاَمْت َتَوضَّأُ ُتَصلِّي َوَتقُولُ

ُت بَِك َوبَِرُسوِلَك َوأَْحَصْنُت فَْرجِي إِلَّا َعلَى َزْوجِي فَلَا ُتَسلِّطْ َعلَـيَّ َهـذَا   إِنْ كُْنُت آَمْن
الْكَاِفَر فَُغطَّ َحتَّى َركََض بِرِْجِلِه قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ قَالَ أَُبو َسلََمةَ قَالَ أَُبو ُهَرْيـَرةَ فَقَالَـْت   

َتلَْتُه فَأُْرِسلَ ِفي الثَّانَِيِة أَْو ِفي الثَّاِلثَِة فَقَالَ َواللَِّه َما أَْرَسلُْتْم إِلَيَّ إِلَّا اللَُّهمَّ إِنْ َيُمْت فَُيقَالُ ِهَي قَ
َشْيطَاًنا اْرجُِعوَها إِلَى إِْبَراِهيَم َوأَْعطُوَها آَجَر فََرَجَعْت إِلَى إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّـلَام فَقَالَـْت   

  .َبَت الْكَاِفَر َوأَْخَدَم َوِليَدةًأََشَعْرَت أَنَّ اللََّه كَ
ــ 7946 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
بىـر   ،ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئايالى سارە بىلهن ھىجرەت قىلىپ«

 بىلهن پادىشاھقا ئىبراھىم. يېتىپ باردىگه ىرىشهھ زالىم پادىشاھنىڭ
پادىشـاھ دەرھـال   . چىرايلىق بىر ئايالنىڭ كهلگهنلىكى خهۋەر قىلىندى

سـهن   !ئى ئىبـراھىم ”: نى چاقىرتىپ كهلدى ۋەىبراھىمئادەم ئهۋەتىپ ئ
 ئىبــراھىم ســورىدى، دەپ“ ؟بولىــدۇ بىــلهن بىلــله كهلــگهن ئايــال كىــم 



  ئىخالس، ۋەدە، راستچىللىق ۋە يالغانچىلىق نىيهت،
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انــــدىن ئ. دىدەپ جــــاۋاب بهر“ بولىــــدۇ ھهمشــــىرەم”: ئهلهيهىسســــاالم
سارەنىڭ قېشىغا  هىسساالم پادىشاھ سارىيىدىن چىقىپ،ئىبراھىم ئهلهي

مهن ئۇالرغـا سـېنى    !مېنى يالغانچى قىلىپ قويمـا ” :باردى ـ دە قايتىپ 
بىلهن قهسهمكى، زېمىندا سـهن بىـلهن    نىڭ نامىهللا. دېدىم“ ھهمشىرەم

ــ   ئانــدىن ســارەنى  . دېــدى“ يــوق )قېرىنــداش( مىنۇئمهنــدىن باشــقا م
سـارە  . ئورنىدىن تۇرۇپ، سارەگه قـاراپ ماڭـدى   پادىشاھ. پادىشاھقا ئهۋەتتى
ڭگه ئىمـان  ىساڭا ۋە سېنىڭ ئهلچ !هللائى ا”: ناماز ئوقۇپ ،تاھارەت ئېلىپ

ئېرىمدىن باشقا كىشىلهردىن ساقلىغان  ئۇياتلىق يېرىمنىئېيتقان ۋە 
ــام،  ــاقلىغىن  بولس ــلىكىدىن س ــڭ زىيانكهش ــى كاپىرنى ــا  “مېن دەپ دۇئ
تېپىچهكلهشــــكه  يهردە ۋە ىلــــدىدى، پادىشــــاھ بوغۇلــــۇپ يىقىــــقىلىۋ

ئهگهر ئۇ كاپىر ئۆلـۈپ قالسـا،    !هللائى ا”: قا دۇئا قىلىپهللا سارە .باشلىدى
پ پادىشـــاھ قويـــۇ دېگهنىـــدى، “بۇنىـــڭ ســـهۋەبىنى مهنـــدىن كۆرۈشـــىدۇ

ســارە . پادىشــاھ ئورنىــدىن تــۇرۇپ، يهنه ســارەگه قــاراپ ماڭــدى . بېرىلــدى
ڭگه ئىمـان  ىسېنىڭ ئهلچ ساڭا ۋە !هللائى ا”: ناماز ئوقۇپ ،تاھارەت ئېلىپ

ئېرىمدىن باشقا كىشىلهردىن ساقلىغان  ئۇياتلىق يېرىمنىئېيتقان ۋە 
ــام،  ــاقلىغىن  بولس ــلىكىدىن س ــڭ زىيانكهش ــى كاپىرنى ــا  “مېن دەپ دۇئ
ــقىلىۋ ــاھ ى ــدى يهنه دى، پادىش ــۇپ يىقىل ــكه  يهردە ۋە بوغۇل تېپىچهكلهش

ئۆلـۈپ قالسـا،    ئهگهر ئۇ كاپىر !هللائى ا”: قا دۇئا قىلىپهللا سارە .باشلىدى
ئىككىنچـى  پادىشـاھ   دېگهنىـدى،  “بۇنىڭ سـهۋەبىنى مهنـدىن كۆرۈشـىدۇ   

: پادىشــاھ ئورنىــدىن تــۇرۇپ .پ بېرىلــدىقويــۇقېــتىم ) يــاكى ئــۈچىنچى(
ېنىڭ ئالدىمغا ئـادەم ئهمهس، شـهيتان   بىلهن قهسهمكى، منىڭ نامى هللا”

نىـڭ  ھاجهرنى ئۇئۇنى ئىبراھىمغا قايتۇرۇۋېتىڭالر ۋە . ئېلىپ كهپسىلهر
 ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســارە ئىبــراھىم . دېــدى“ خىــزمىتىگه بېــرىڭالر 

يامـان غهرىزىنـى ئهمهلـگه     ڭئـۇ كاپىرنىـ  هللا ا”: ىـپ بېرقېشىغا قايتىـپ  
 “بــۇ دېــدەكنى مېنىــڭ خىــزمىتىمگه بهردى ئاشــۇرمىغاننىڭ ئۈســتىگه،

   .»دېدى
  )2217 :بۇخارى(
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َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيطَْبُع الُْمـْؤِمُن   ـ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه 7947
  .َعلَى الِْخلَالِ كُلَِّها إِلَّا الِْخَياَنةَ َوالْكَِذَب

ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  ـــ 7947
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدە  « ــر مۇئمىن ــارلىق بى ــقا  خىيانهتك ــانچىلىقتىن باش ــلهن يالغ بى
   .①»تېپىلىشى مۇمكىن يامان خۇي بارلىق

   )22224 :ئهھمهد(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى مۇنقهتىئتۇر، ـ دېگهن: ھهيسهمى ①
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  دۇنيانى سۆكۈش ـ ، مهرتلىك، بېخىللىق، ۋە مالسېخىيلىق

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ السَِّخيُّ قَرِيٌب ِمْن اللَِّه  7948
اسِ َبِعيٌد ِمْن النَّارِ َوالَْبِخيلُ َبِعيٌد ِمْن اللَِّه َبِعيٌد ِمْن الَْجنَِّة َبِعيٌد قَرِيٌب ِمْن الَْجنَِّة قَرِيٌب ِمْن النَّ

  .ِمْن النَّاسِ قَرِيٌب ِمْن النَّارِ َولََجاِهلٌ َسِخيٌّ أََحبُّ إِلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َعاِلمٍ َبِخيلٍ
ىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت ق     ـ 7948

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 ، كىشـــىلهرگىمۇ يـــېقىنىمـــۇ، جهننهتكىمـــۇقهللائـــادەم ا يســـېخى«
يىـراق،   مۇ، كىشـىلهردىن نمـۇ ، جهننهتتىمـۇ تىنهللابېخىـل ئـادەم ا   .بولىدۇ

 )ئـادەم (ي سـېخى ) بولسىمۇ(نادان ) ئۆزى( .بولىدۇ يېقىن قادوزاخلېكىن 
   .①»سۆيۈملۈكتۇر ەكهگه بېخىل ئالىمدىن بهكرئهززە ۋەجهللهللا ا

  )1961 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   7949
ا َتِغيُضَها َنفَقَةٌ َسحَّاُء اللَّْيلَ َوالنََّهاَر قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَْنِفْق أُْنِفْق َعلَْيَك َوقَالَ َيُد اللَِّه َملْأَى لَ

َعلَى َوقَالَ أََرأَْيُتْم َما أَْنفََق ُمْنذُ َخلََق السََّماَء َوالْأَْرَض فَإِنَُّه لَْم َيِغْض َما ِفي َيِدِه َوكَانَ َعْرُشُه 
   .الَْماِء َوبَِيِدِه الِْميَزانُ َيْخِفُض َوَيْرفَُع

يرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ـ ئهبۇ ھـۇرە  7949
  :داق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنپهيغهمبهر 

. دەيـدۇ “ خهجلىگىنكـى، مهنمـۇ سـاڭا خهجـلهي    ”: ئهززە ۋەجهللههللا ا«
مايدۇ، الق بىلهن كېمىيىپنىڭ خهزىنىلىرى لىقتۇر، ئۇنى خهجلهش هللا

ئېيتىـــپ . تۇرىـــدۇكۈنـــدۈز تۆكۈلـــۈپ  ــــ لىـــق بولغانلىقىـــدىن كـــېچه

                                                 
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 334(ئهلبانى  ①
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قانچىلىـــك هللا زېمىننـــى ياراتقانـــدىن بۇيـــان، ا ــــ بېقىڭالرچـــۇ، ئاســـمان
نىــــڭ بېرىــــۋەتكىنى ئىلكىــــدىكىنى كېمهيتىــــپ هللابېرىۋەتكهنــــدۇ؟ ا
نىـڭ رىزقىنـى   نىڭ قولىدا بولۇپ، خالىغان ئادەمهللاتارازا ا. قويغىنى يوق
ئاسمان ـ زېمىـن   . نىڭ رىزقىنى كهڭ قىلىدۇغان ئادەمخالى تار قىلىدۇ،

  . »نىڭ ئهرشى سۇنىڭ ئۈستىدە ئىدىهللايارىتىلىشتىن بۇرۇن 
  )4684 :بۇخارى(

ـ عن َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه قَالَ َما ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا  7950
   .قَطُّ فَقَالَ لَا

ــ 7950 دىن رىــۋايهت ابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا جــ ـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن بىـر نهرسـه      قىلىنىدۇكى،

   .دەپ باققان ئهمهس »ياق« :سورالغاندا
  )2311 :مۇسلىم(

ى الْإِْسلَامِ َشْيئًا ـ َعْن أََنسٍ قَالَ َما ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَ 7951
ـ  ِلُموا إِلَّا أَْعطَاُه قَالَ فََجاَءُه َرُجلٌ فَأَْعطَاُه غََنًما َبْيَن َجَبلَْينِ فََرَجَع إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ أَْس

  فَإِنَّ ُمَحمًَّدا ُيْعِطي َعطَاًء لَا َيْخَشى الْفَاقَةَ
ُيرِيُد إال الدُّْنَيا فما ُيْسِلُم حƓ َيكُـونَ الْإِْسـلَاُم    فقال أََنٌس إن كان الرَُّجلُ لَُيْسِلُم ما

  .أََحبَّ إليه من الدُّْنَيا وما عليها
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7951

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن مۇسـۇلمان بولـۇش ئۈچـۈن     
ئۇنىڭغـا   ىدى،بىر ئادەم كهلگهن .تىبىر نهرسه سورالسىال، بهرمهي قالمايت

ئــۇ ئــادەم قهۋمىــگه قايتىــپ   .ىتقــوينى بېرىــۋەتتوشــقۇدەك  بىــر جىلغــا
  :بېرىپ
چـۈنكى مـۇھهممهد نـامراتلىقتىن     !ئـى قهۋم، مۇسـۇلمان بولـۇڭالر   ــ 

  .دېدىـ ئهنسىرىمهي بېرىۋېرىدىكهن، 
نى دۇنيا ـ ئادەم ئهسلىدە مال :دەيدۇمۇنداق ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

دەپ مۇسۇلمان بولغان بولسىمۇ، مۇسۇلمان بولغان ھامـان ئىسـالم دىنـى    
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دۇنيـادىنمۇ   ــ  مـال  بـارلىق  پۈتـۈن دۇنيـا ۋە ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىكى    ئۇنىڭغا 
   .سۆيۈملۈك بولۇپ كېتهتتى

  )2312 :مۇسلىم(

لَْيِه َوَسلََّم َمـا  ـ عن َصفَْوانَ قَالَ َواللَِّه لَقَْد أَْعطَانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع 7952
  .أَْعطَانِي َوإِنَُّه لَأَْبَغُض النَّاسِ إِلَيَّ فََما َبرَِح ُيْعِطينِي َحتَّى إِنَُّه لَأََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     فۋان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇهس ـ 7952
بىــلهن قهســهمكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ     نىــڭ نــامى هللا: قىلىنىــدۇ

ئـۇ مېنىـڭ    هن ۋاقتىـدا، دۇنيا بهرگ ـ مالدەسلهپ لهيهى ۋەسهللهم ماڭا ئه
مېنىـڭ ئهڭ ئـامراق    ،ئـۇ بېرىۋېرىـپ   .ئهڭ ئۆچ كۆرىدىغان ئادىمىم ئىدى

   .گه ئايلىنىپ قالدىكىشىم
  )2313 :مۇسلىم(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ عن َعْبُد اللَِّه الَْهْوَزنِيُّ قَالَ لَِقيُت بِلَالًا ُمَؤذِّنَ َرُسولِ اللَِّه  7953
َوَسلََّم بَِحلََب فَقُلُْت َيا بِلَالُ َحدِّثْنِي كَْيَف كَاَنْت َنفَقَةُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  

فَِّي َوكَانَ إِذَا أََتاُه قَالَ َما كَانَ لَُه َشْيٌء كُْنُت أََنا الَِّذي أَِلي ذَِلَك ِمْنُه ُمْنذُ َبَعثَُه اللَُّه إِلَى أَنْ ُتُو
طِْعُمـُه  الْإِْنَسانُ ُمْسِلًما فََرآُه َعارًِيا َيأُْمُرنِي فَأَْنطَِلُق فَأَْسَتقْرُِض فَأَْشَترِي لَُه الُْبْرَدةَ فَأَكُْسوُه َوأُ

َتْسَتقْرِْض ِمْن أََحٍد إِلَّا  َحتَّى اْعَتَرَضنِي َرُجلٌ ِمْن الُْمْشرِِكَني فَقَالَ َيا بِلَالُ إِنَّ ِعْنِدي َسَعةً فَلَا
أَقَْبلَ  ِمنِّي فَفََعلُْت فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاَت َيْومٍ َتَوضَّأُْت ثُمَّ قُْمُت ِلأَُؤذِّنَ بِالصَّلَاِة فَإِذَا الُْمْشرُِك قَْد

اُه فََتَجهََّمنِي َوقَالَ ِلي قَْولًـا  ِفي ِعَصاَبٍة ِمْن التُّجَّارِ فَلَمَّا أَنْ َرآنِي قَالَ َيا َحَبِشيُّ قُلُْت َيا لَبَّ
ـ  ٌع غَِليظًا َوقَالَ ِلي أََتْدرِي كَْم َبْيَنَك َوَبْيَن الشَّْهرِ قَالَ قُلُْت قَرِيٌب قَالَ إِنََّما َبْيَنَك َوَبْيَنُه أَْرَب

أََخذَ ِفي َنفِْسي َما َيأُْخذُ ِفي فَآُخذَُك بِالَِّذي َعلَْيَك فَأَُردَُّك َتْرَعى الَْغَنَم كََما كُْنَت قَْبلَ ذَِلَك فَ
أَْنفُسِ النَّاسِ َحتَّى إِذَا َصلَّْيُت الَْعَتَمةَ َرَجَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِلَـى أَْهِلـِه    

الُْمْشرَِك الَّـِذي كُْنـُت    فَاْسَتأْذَْنُت َعلَْيِه فَأَِذنَ ِلي فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي إِنَّ
أََتَديَُّن ِمْنُه قَالَ ِلي كَذَا َوكَذَا َولَْيَس ِعْنَدَك َما َتقِْضي َعنِّي َولَا ِعْنِدي َوُهَو فَاِضِحي فَأْذَنْ ِلي 

ُه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  أَنْ آَبَق إِلَى َبْعضِ َهُؤلَاِء الْأَْحَياِء الَِّذيَن قَْد أَْسلَُموا َحتَّى َيْرُزَق اللَُّه َرُسولَ
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َوَسلََّم َما َيقِْضي َعنِّي فََخَرْجُت َحتَّى إِذَا أََتْيُت َمْنزِِلي فََجَعلُْت َسـْيِفي َوجَِرابِـي َوَنْعِلـي    
نٌ َيْسَعى َوِمَجنِّي ِعْنَد َرأِْسي َحتَّى إِذَا اْنَشقَّ َعُموُد الصُّْبحِ الْأَوَّلِ أََرْدُت أَنْ أَْنطَِلَق فَإِذَا إِْنَسا
َركَاِئَب  َيْدُعو َيا بِلَالُ أَجِْب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْنطَلَقُْت َحتَّى أََتْيُتُه فَإِذَا أَْرَبُع

لََّم أَْبِشْر فَقَـْد  ُمَناَخاٌت َعلَْيهِنَّ أَْحَمالُُهنَّ فَاْسَتأْذَْنُت فَقَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
َجاَءَك اللَُّه بِقََضاِئَك ثُمَّ قَالَ أَلَْم َتَر الرَّكَاِئَب الُْمَناَخاِت الْأَْرَبَع فَقُلُْت َبلَى فَقَـالَ إِنَّ لَـَك   

اقْبِْضُهنَّ َواقْـضِ  رِقَاَبُهنَّ َوَما َعلَْيهِنَّ فَإِنَّ َعلَْيهِنَّ ِكْسَوةً َوطََعاًما أَْهَداُهنَّ إِلَيَّ َعِظيُم فََدَك فَ
َدْيَنَك فَفََعلُْت فَذَكََر الَْحِديثَ ثُمَّ اْنطَلَقُْت إِلَى الَْمْسجِِد فَإِذَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   

ُه كُلَّ َشْيٍء َوَسلََّم قَاِعٌد ِفي الَْمْسجِِد فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَقَالَ َما فََعلَ َما ِقَبلََك قُلُْت قَْد قََضى اللَّ
كَانَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َيْبَق َشْيٌء قَالَ أَفََضلَ َشْيٍء قُلُْت َنَعْم قَـالَ  

ـ  ا َصـلَّى  اْنظُْر أَنْ ُترƷَِنِي ِمْنُه فَإِنِّي لَْسُت بَِداِخلٍ َعلَى أََحٍد ِمْن أَْهِلي َحتَّى ُترƷَِنِي ِمْنُه فَلَمَّ
َمِعي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْعَتَمةَ َدَعانِي فَقَالَ َما فََعلَ الَِّذي ِقَبلََك قَالَ قُلُْت ُهَو 
تَّى إِذَا لَْم َيأِْتَنا أََحٌد فََباَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد َوقَصَّ الَْحِديثَ َح

َيا  َصلَّى الَْعَتَمةَ َيْعنِي ِمْن الَْغِد َدَعانِي قَالَ َما فََعلَ الَِّذي ِقَبلََك قَالَ قُلُْت قَْد أََراَحَك اللَُّه ِمْنُه
ُتُه َحتَّـى إِذَا  َرُسولَ اللَِّه فَكَبََّر َوَحِمَد اللََّه َشفَقًا ِمْن أَنْ ُيْدرِكَُه الَْمْوُت َوِعْنَدُه ذَِلَك ثُمَّ اتََّبْع
  .َجاَء أَْزَواَجُه فََسلََّم َعلَى اْمَرأٍَة اْمَرأٍَة َحتَّى أََتى َمبِيَتُه فََهذَا الَِّذي َسأَلَْتنِي َعْنُه

 بلههھ: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئابـدۇلالھ ھهۋزەنىـ   ـ 7953
ــۇئهززىنى   ىشــهھ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ م رىدە پهيغهم

  :ېلىپ، ئۇنىڭغارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن ئۇچرىشىپ قبىالل 
پۇل ـ  ماڭا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ  !ئى بىاللـ 

ئـۇ   ــ دېگهنىـدىم،  ! مالنى قانداق خهجلهيدىغانلىقىنى ئېيتىـپ بهرگىـن  
  :مۇنداق دېدى

هللا ا .ئىدىدۇنياسى يوق  ـ ھېچ مالــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
خهج ـ  ئۇنىـڭ   ،لچى قىلىپ ئهۋەتكهندىن تاكى ۋاپات بولغانغا قهدەرئهئۇنى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .مهن قىلىپ بېرەتتىم خىراجهت ئىشلىرىنى
ــاچ    ــان ئادەمنىـــڭ يالىڭـ ــۇلمان بولغـ ــدىغا كېلىـــپ مۇسـ ئۆزىنىـــڭ ئالـ

ــه، ــى كۆرسـ ــكه    ئىكهنلىكىنـ ــيىم ئېلىـــپ بېرىشـ ــا كىـ ــى ئۇنىڭغـ مېنـ
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 ، ئۇنىڭغــا تــون كىيگــۈزەتتىم ۋەز ئېلىــپقهربىرىــدىن مهن . بــۇيرۇيتتى
 !ئى بىـالل : بىر مۇشرىك ئالدىمنى توسۇپ ،بىر كۈنى .تاماق يېگۈزەتتىم

بۇندىن كېيىن قهرز ئالمـاقچى بولسـاڭ،    مهن قول ئىلكىدە بار ئادەممهن،
شـۇندىن كېـيىن، ئۇنىڭـدىن قهرز ئالىـدىغان      .دېـدى ـ ! مهندىنال ئالغىن

اھــارەت ئېلىــپ نامازغــا ئهزان تــوۋالي دەپ ت ،كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە .بولــدۇم
: بىـلهن بىلـله كېلىـپ   قانچه تىجـارەتچى  ھېلىقى مۇشرىك بىر ، تۇرسام

ـ بىلهمسـهن؟    غـانلىقىنى ه كـۈن قال چئـاي توشـقىلى قـان    !يھهبهشـى  هيئ
ئاي توشقىلى تۆت كۈن قالدى، قهرزنى : دېسهم، ئۇـ ئاز قالدى،  : مهن .دىدې

. ئېلىپ كېـتىمهن  رزنىڭ ئورنىغا سېنىڭدىكى قهۇقايتۇرالمىساڭ، بوين
، بـۇنى ئـاڭالپ   .دېـدى  مېنىڭ قۇلۇم بولۇپ، بۇرۇنقىـدەك قـوي باقىسـهن، ـ    

پهيغهمـــبهر دىن كېـــيىن، خۇپتهنـــ .چىرمىۋالـــدىمېنـــى غهم ـ قـــايغۇ    
مهنمـۇ   .ھۇجرىسىغا قـايتتى  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاياللىرىنىڭ

. ىدىم، ئىجـــازەت بهردىئۇنىـــڭ كهينىـــدىن بېرىـــپ، ئىجـــازەت ســـورىغان
ماڭـا قهرز بېرىـپ    !ئاتا ـ ئانام ساڭا پىدا بولسۇن  !رەسۇلۇلالھ ئى :كىرىپ

يا سـېنىڭ   .ېدىتۇرغان ھېلىقى مۇشرىك بۈگۈن ماڭا مۇنداق ـ مۇنداق د 
ئۇ مۇشرىك مېنـى  . ياكى مېنىڭ قولۇمدا بۇ قهرزنى تۆلىگۈدەك پۇل يوق

تائــاال رەســۇلىغا هللا ۇڭا اشــ. خهلقــى ـ ئــالهمگه رەســۋا قىلىــدىغان بولــدى   
مۇسـۇلمان بولغـان بهزى    ،مۈلـك بهرگهنـگه قهدەر   ـ قهرزنى تۆلىگۈدەك مال

دېـدىم   بهرسـهڭ، ـ  قهبىلىلهرنىڭ قېشىغا قېچىپ كېتىشىمگه ئىجازەت 
قـورال ـ يـاراق، قاچـا ـ قۇچـا ۋە كىـيىم ـ          ۋە ھۇجرامغـا قايتىـپ چىقىـپ،   

قىـش نىيىتـى بىـلهن    كېچهكلىرىمنى تهييارالپ، تاڭ سهھهردە يولغا چى
پهيغهمبهر  !ئى بىالل: بىرى ھاسىرىغان ھالدا كېلىپتۇيۇقسىز  .ياتتىم

دەرھــال . ېــدىدـ    چاقىرىۋاتىــدۇ،ســېنى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
يېتىپ باردىم، ئىشىك ئالدىـدا لىـق مـال يـۈكلهنگهن تـۆت تۇيـاق تـۆگه        

ئهي : هيهىسساالمئهل ، پهيغهمبهرغانىدىمكىرىشكه ئىجازەت سورى. تۇراتتى
. سېنىڭ قهرزىڭنى تۆلهيدىغان مـال ئاتـا قىلـدى   هللا ا .خۇش خهۋەر! بىالل

 .دىېـ د ـ  ۈڭمـۇ؟ دتـۆت تـۆگىنى كۆر  ئىشىك ئالدىغا چۆكتۈرۈپ قويۇلغـان  
ۋە ئـۇ تـۆگىلهر   : ئهلهيهىسسـاالم  دېسـهم، پهيغهمـبهر  كـۆردۈم، ـ   ھهئه، : مهن
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 ـــ يىمىــئــۇ تــۆگىلهرگه ك .ســېنىڭ نىــڭ ھهممىســىئۈســتىدىكى مالالر
ئۇالرنى ماڭا فهدەكنىڭ كاتتىۋېشـى   ،كېچهك بىلهن ئاشلىق يۈكلهنگهن

 ـ! سهن بۇ مالالرنى ئېلىپ بېرىپ، قهرزىڭنى تۆلىۋەتكىن. سوۋغا قىلدى
ــدى،  ــيىن،    دې ــدىن كې ــى تۆلىۋەتكهن ــپ، قهرزن ــپ بېرى ــالنى ئېلى  مهن م

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      قايتىـپ بارسـام،  مهسجىدكه 
ــ ــۇمهسـ ــدىن    .جىدته ئولتۇرۇپتـ ــم، مهنـ ــاالم بهردىـ ــپ، سـ ــا بېرىـ : يېنىغـ

هللا ا: مهن .دەپ سـورىدى ؟ ـ  قولۇڭـدىكى مـالالر قهرزنـى تۆلهشـكه يهتتىمـۇ     
 ىكى بـارلىق تائاال پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئۈسـتىد  

 ، پهيغهمــبهردىمدېـــ قهرزنــى تۆلىــۋەتتى، ھېچقانــداق قهرز قالمىــدى،       
دەپ ســورىدى،  ـ   بىــر نهرســه ئېشــىپ قالــدىمۇ؟ مالــدىن :ئهلهيهىسســاالم

ئـــــۇ مـــــالنى : ئهلهيهىسســـــاالم دېســـــهم، پهيغهمـــــبهرـ ھهئه،      : مهن
ســهن مېنــى خــاتىرجهم  . ئىشــلىتىۋېتىپ، مېنــى خــاتىرجهم قىلغىــن 

بىـر  . دېـدى  ، ـ قېشـىغا كىـرمهيمهن  ئايالىمنىڭ  مهن ھېچبىرقىلغۇچه، 
بولـدى؟ ـ دەپ سـورىدى،     قانـداق : كهمدىن كېيىن، مېنى يهنه چاقىرىـپ 

شـۇنىڭ   .تـېخىچه قولۇمـدا، چـۈنكى ھـاجهتمهن كهلمىـدى، ـ دېـدىم       : مهن
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهســجىدته يېتىــپ   ،بىــلهن
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    خۇپتهن نامىزىـدىن كېـيىن،  ئهتىسى . قالدى

 ئى: مهن دى،ەپ سورىدـ   قانداق بولدى؟مال قولۇڭدىكى  :مېنى چاقىرىپ
پهيغهمـبهر   .ېـدىم دـ نى ئۇنىڭدىن خاتىرجهم قىلـدى،   سېهللا ا !رەسۇلۇلالھ

 نى قولىــدىن چىقىرىــپ بــولغىچه، ۋاپــات بولــۇپ مــال ئهلهيهىسســاالم ئــۇ
ــىدىن  ــاڭالپ،    كېتىش ــۆزۈمنى ئ ــڭ س ــا، مېنى ــه قىلغاچق ــۇ ئهندىش  بهكم

ئانــدىن كهيــنىگه بۇرۇلــۇپ . ىقــا ھهمــدۇ ئېيتتــهللا ئېيتتــى ۋە تهكبىــر
ۇ ئاياللىرىغـا بىـر ـ بىـرلهپ سـاالم      ئ. ، مهنمۇ ئارقىسىدىن ماڭدىمماڭدى

ــگهن ئايالىنىــڭ قېشــىغا      ــۆۋىتى كهل ــۈنى ن ــۇ ك ــيىن، ش ــدىن كې بهرگهن
   .①مۇشۇنىڭدىن ئىبارەتسهن سورىغان ئىش مانا  .كىرىپ كهتتى

  )3055 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھىه، ـ دېگهنسهنهدى سه): 2628(ئهلبانى  ①
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  .َوَسلََّم لَا َيدَِّخُر َشْيئًا ِلَغٍد ـ َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 7954
 دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ــــ 7954

پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ئهتىــــگه بىــــر نهرســــه  
   .①ساقلىمايتتى

  )2362 :تىرمىزى(

َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  ـ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ الَْحارِِث َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َصلَّْيُت 7955
َوَسلََّم الَْعْصَر فَلَمَّا َسلََّم قَاَم َسرِيًعا َدَخلَ َعلَى َبْعضِ نَِساِئِه ثُمَّ َخَرَج َوَرأَى َما ِفي ُوُجـوِه  

َنا فَكَرِْهُت أَنْ ُيْمِسـَي أَْو  الْقَْومِ ِمْن َتَعجُّبِهِْم ِلُسْرَعِتِه فَقَالَ ذَكَْرُت َوأََنا ِفي الصَّلَاِة ِتْبًرا ِعْنَد
  .َيبِيَت ِعْنَدَنا فَأََمْرُت بِِقْسَمِتِه

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئۇقبه ئىبنى ھارىس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  7955
بىلله پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ئهسىر نامىزىنى مهن  :قىلىنىدۇ
ــۇدۇم ــبهر  .ئوقـ ــاالم پهيغهمـ ــاالمئهلهيهىسسـ ىـــدىن دىن كېـــيىن، ئورنسـ

بىـر ئـاز   . كىرىپ كهتتى يېنىغا بىرىنىڭدىن ئاياللىرى ئالدىراش تۇرۇپ،
ۋاقىتتىن كېيىن قايتىپ چىقىـپ، جامائهتنىـڭ ئـۆزىگه ئهجهبلىنىـپ     

 ئۆيىمىزدىكى ئازراق ئالتۇن نامازدا تۇرۇپ،«: قاراۋاتقانلىقىنى كۆردى ـ دە 
دىن شـى ئۇنىڭ ئۆيدە بىر كېچه تـۇرۇپ قېلى  دە، –يادىمغا كېلىپ قالدى 

   .دېدى» دەرھال تهقسىم قىلىۋېتىشكه بۇيرۇۋېتىپ چىقتىم ئهنسىرەپ،
  )1221 :بۇخارى(

ـ َعْن َسلَْمانَ ْبنِ َربِيَعةَ قَالَ قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنـُه قََسـَم    7956
لَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه لََغْيُر َهُؤلَاِء كَانَ أََحقَّ بِِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْسًما فَقُلُْت َوال

  .ِمْنُهْم قَالَ إِنَُّهْم َخيَُّرونِي أَنْ َيْسأَلُونِي بِالْفُْحشِ أَْو ُيَبخِّلُونِي فَلَْسُت بَِباِخلٍ
ــ 7956 ئــۆمهر  دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ســهلمان ئىبنــى رەبىــئه ـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهـــى    :رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دېـــگهن   
  :ۋەسهللهم بىر قېتىم مال تهقسىم قىلغان ئىدى، مهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1925(ئهلبانى  ①
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بـۇ مالغـا ئـۇالردىن    بىلهن قهسـهمكى،  نىڭ نامى هللا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــدىم      ــدى، ـ دېگهنىـ ــۇ بهك ھهقلىـــق ئىـ ــقىالر تېخىمـ ــبهر .باشـ  پهيغهمـ

  :ئهلهيهىسساالم
ـــ ئــۇالر قېلىنلىــق قىلىــپ ســوراپ تۇرىۋالــدى، بهر   مىســهم مېنــى ـ

  . بېخىل ئىكهن دېيىشىدۇ، ئهمهلىيهتته مهن بېخىل ئهمهس، ـ دېدى
  )1056 :مۇسلىم(

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَمَّا قَِدَم الُْمَهاجُِرونَ الَْمِديَنةَ ِمـْن   7957
ْنَصاُر أَْهلَ الْأَْرضِ َوالَْعقَارِ فَقَاَسَمُهْم الْأَْنَصاُر َعلَى َمكَّةَ َولَْيَس بِأَْيِديهِْم َيْعنِي َشْيئًا َوكَاَنْت الْأَ

 ُسلَْيمٍ أَنْ ُيْعطُوُهْم ِثَماَر أَْمَواِلهِْم كُلَّ َعامٍ َوَيكْفُوُهْم الَْعَملَ َوالَْمئُوَنةَ َوكَاَنْت أُمُُّه أُمُّ أََنسٍ أُمُّ
فَكَاَنْت أَْعطَْت أُمُّ أََنسٍ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنْت أُمَّ َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ 

ـ   الَ اْبـُن  ِعذَاقًا فَأَْعطَاُهنَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُمَّ أَْيَمَن َمْولَاَتُه أُمَّ أَُساَمةَ ْبنِ َزْيـٍد قَ
ٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا فََرȟَ ِمْن قَْتلِ أَْهلِ َخْيَبَر ِشَهابٍ فَأَْخَبَرنِي أََنُس ْبُن َماِل

فَاْنَصَرَف إِلَى الَْمِديَنِة َردَّ الُْمَهاجُِرونَ إِلَى الْأَْنَصارِ َمَناِئَحُهْم الَِّتي كَـاُنوا َمَنُحـوُهْم ِمـْن    
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أُمِِّه ِعذَاقََها َوأَْعطَى َرُسولُ اللَّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ِثَمارِِهْم فََردَّ النَّبِيُّ َصلَّى ال

الَ َوَسلََّم أُمَّ أَْيَمَن َمكَاَنُهنَّ ِمْن َحاِئِطِه َوقَالَ أَْحَمُد ْبُن َشبِيبٍ أَْخَبَرَنا أَبِي َعْن ُيوُنَس بَِهذَا َوقَ
  .َمكَاَنُهنَّ ِمْن َخاِلِصِه

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7957
ــدۇ ــدى    :قىلىنى ــول كهل ــۇرۇق ق ــنىگه ق ــدىن مهدى ــاجىرالر مهككى  ،مۇھ
 رئهنسـارىالر يه شۇنىڭ بىـلهن،   .يهر ـ زېمىنلىرى بار ئىدى  نىڭئهنسارىالر

مهھسۇالتنى ئهنسارىالر بىلهن  ،چىقىرىدىغان، مۇھاجىرالر يهرگه ئىشلهپ
پهيغهمبهر ئۇممۇ سۇلهيم  )ئهنهسنىڭ ئانىسى( .ۈشىدىغانغا كېلىشتىبۆل

ــا دەرىخـــى   ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه بىـــر قـــانچه تـــۈپ خورمـ
ــدى، ــۇ    بهرگهنىـ ــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئـ ــورمىالرنىپهيغهمـ ئۆزىنىـــڭ  خـ

ئازادگهردىسى ئۇممۇ ئهيمهنـگه، يهنـى ئۇسـامه ئىبنـى زەيـدنىڭ ئانىسـىغا       
  .ېرىۋەتتىب
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غـازىتى ئاياغلىشـىپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مهدىـنىگه       خهيبهر
ــيىن،  ــدىن كېـ ــپ كهلگهنـ ــارىالر  قايتىـ ــاجىرالر ئهنسـ ــاغ      نىڭمۇھـ ـ بـ

ئهنهســنىڭ  ئهلهيهىسســاالممۇ پهيغهمــبهر. ۋارانلىرىنــى قــايتۇرۇپ بهردى
ئۆزىنىڭ ئانىسىغا خورما دەرەخلىرىنى قايتۇرۇپ بېرىپ، ئۇممۇ ئهيمهنگه 

ئۆزىنىــڭ ســاپ ھهققىــدىن : يهنه بىــر رىــۋايهتته .بېغىــدىن بۆلــۈپ بهردى
   .گهنيىلدې، ـ بهردى

  )2630 :بۇخارى(

قال أََنٌس َوإِنَّ أَْهِلي أََمُرونِي أَنْ آِتَي النƑ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   : ـ ويف رواية 7958
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قد أَْعطَاُه  َوَسلََّم فَأَْسأَلَُه ما كان أَْهلُُه أَْعطَْوُه أو َبْعَضُه وكان َنبِيُّ اللَِّه

ـ  ْوَب يف أُمَّ أَْيَمَن فَأََتْيُت النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْعطَانِيهِنَّ فََجاَءْت أُمُّ أَْيَمَن فََجَعلَْت الثَّ
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم يـا أُمَّ   ُعُنِقي َوقَالَْت واهللا لَا ُنْعِطيكَاُهنَّ وقد أَْعطَانِيهِنَّ فقال َنبِيُّ

   Ɠأَْيَمَن اْتُرِكيِه َولَِك كَذَا َوكَذَا َوَتقُولُ كَلَّا َوالَِّذي لَا إِلََه إال هو فََجَعلَ يقول كَـذَا حـ
   .أَْعطَاَها َعْشَرةَ أَْمثَاِلِه أو قَرِيًبا من َعْشَرِة أَْمثَاِلِه

ــ 7958 ــۋايه ـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  كېلىشــىچه، تتهيهنه بىــر رى
مېنـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى      دىكىلهرئائىلهمـ : مۇنداق دېـگهن 

ــاكى بىــر قىســمىنى (دىن خورمــا دەرەخلىرىنــى ۋەســهللهم قــايتۇرۇپ ) ي
ــى  ــقا ئهۋەتت ــز بهرگهن  . بېرىشــىنى سوراش ــبهر ئهلهيهىسســاالم بى پهيغهم

ــۋەتكهن   ــگه بېرى ــۇ ئهيمهن ــورمىالرنى ئۇمم ــا   . ىكهنخ ــورمىالرنى ماڭ ــۇ خ ئ
  :غا ئېسىلدى ـ دەئۇممۇ ئهيمهن كېلىپ ياقام قايتۇرۇپ بهرگهنىدى،

هرمهيــمهن، چــۈنكى ، ئــۇنى ســاڭا بكىبىــلهن قهســهمنىــڭ نــامى هللاــــ 
. ــ دەپ تۇرۇۋالـدى  ! پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم ئـۇنى ماڭـا بهرگهن تۇرسـا؟    

  : ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
ساڭا مۇنچىلىـك خورمـا   مهن ۋەتكىن، نى قويۇئۇ !ئى ئۇممۇ ئهيمهنــ 
  :ئۇممۇ ئهيمهن ،دېسىمۇ بېرەي، ـ
نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، بــۇ خــورمىالرنى  هللايــاق، اــــ 

ــدى       ــڭ تۇرۇۋالـ ــمهن، ـ دەپ چىـ ــلهن . بهرمهيـ ــۇنىڭ بىـ ــبهر ،شـ  پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم
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ئـون  ئـاخىرى   ،دەۋېرىـپ  ، ـ مۇنچىلىـك بېـرەي، ئۇنچىلىـك بېـرەي    ـــ  
   .ئاندىن ئۇنىدى ،بهرگهندە )ياكى شۇنىڭغا يېقىن(سىسىنى ھهس

  )1771 :مۇسلىم(

ـ َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه قَالَ َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه  7959
لُْمْؤِمنَِني َهلََك َزْوجِي َوَتَرَك ِصْبَيةً َعْنُه إِلَى السُّوقِ فَلَِحقَْت ُعَمَر اْمَرأَةٌ َشابَّةٌ فَقَالَْت َيا أَِمَري ا

ِصَغاًرا َواللَِّه َما ُيْنِضُجونَ كَُراًعا َولَا لَُهْم َزْرٌع َولَا َضْرٌع َوَخِشيُت أَنْ َتأْكُلَُهْم الضَُّبُع َوأََنـا  
لنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   بِْنُت ُخفَاِف ْبنِ إِْيَماَء الِْغفَارِيِّ َوقَْد َشهَِد أَبِي الُْحَدْيبَِيةَ َمَع ا

فََوقََف َمَعَها ُعَمُر َولَْم َيْمضِ ثُمَّ قَالَ َمْرَحًبا بَِنَسبٍ قَرِيبٍ ثُمَّ اْنَصَرَف إِلَى َبِعريٍ ظَهِريٍ كَـانَ  
ُهَما َنفَقَةً َوِثَياًبا ثُمَّ َناَولََهـا  َمْرُبوطًا ِفي الدَّارِ فََحَملَ َعلَْيِه ِغَراَرَتْينِ َملَأَُهَما طََعاًما َوَحَملَ َبْيَن

َني بِِخطَاِمِه ثُمَّ قَالَ اقَْتاِديِه فَلَْن َيفَْنى َحتَّى َيأِْتَيكُْم اللَُّه بَِخْيرٍ فَقَالَ َرُجلٌ َيـا أَِمـَري الُْمـْؤِمنِ   
ِذِه َوأََخاَها قَْد َحاَصَرا ِحْصًنا َزَماًنا أَكْثَْرَت لََها قَالَ ُعَمُر ثَِكلَْتَك أُمَُّك َواللَِّه إِنِّي لَأََرى أََبا َه

  .فَافَْتَتَحاُه ثُمَّ أَْصَبْحَنا َنْسَتِفيُء ُسْهَماَنُهَما ِفيِه
ــ 7959 ــوغلى ئهســلهم    ـ ــد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئ دادىســىنىڭ زەي

ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب بىــلهن  :مۇنــداق دېگهنلىكىنــى رىــۋايهت قىلىــدۇ
  :ئۆمهرگه يېقىن كېلىپش بىر ئايال يا بازاردا. بازارغا چىقتىم

ـــ  كىچىــك  ،ئېــرىم ئۆلــۈپ كېتىــپ  !ئــى مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرى ـ
قـولىمىزدا نه  بىـلهن قهسـهمكى،    نىـڭ نـامى  هللا .بالىلىرىم يېتىم قالدى

ــۈدەك  ــۇرۇپ يېگ ــالال ـ      پىش ــوي، نه ك ــاق، ق ــلىق ـ دان، نه    پاقالچ نه ئاش
ن ھـاالك بولـۇپ   ئۇالرنىـڭ ئـاچلىقتى  . سېغىپ ئىچكۈدەك چارۋا مال يوق

مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    .كېتىشــىدىن ئهنســىرەۋاتىمهن 
ف ئىبنـى ئىمـائ   افـ ۇۋەسهللهم بىـلهن ھـۇدەيبىيه غازىتىغـا قاتناشـقان خ    

  :بىردەم تۇرۇۋالغاندىن كېيىنئۆمهر  .ېدىدـ غىفارىنىڭ قىزى بولىمهن، 
 ئانــدىن. دېــدىـــ  !مهرھابــا سهپدىشــىمىزنىڭ قىــزى، يــېقىنــــ ئــى 

ئىككى تاغار ئاشلىقنى ئارتتى،  گهتۆگى قاۋۇل باغالقلىق تۇرغان اھويلىد
ئانـدىن  . تاغارالرنىـڭ ئارىسـىغا يېمهكلىـك ۋە كىـيىم ـ كـېچهك قويـدى       

  :تۆگىنى ئايالنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ
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بىـزگه نـېمه   هللا ابۇندىن كېيىن،  .ــ ھازىرچه مۇشۇنى ئالغاچ تۇرغىن
  :بىر ئادەم. دېدى رىمىز، ـبهرسه، ساڭا شۇنىڭدىن بېرىپ تۇ

ـ ؟  مىـدىڭمۇ ئـۇ ئايالغـا كـۆپ بېرىۋەت    !ئى مۇئمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى  ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دېۋىدى، ئۆمهر

بىلهن قهسـهمكى، مهن بـۇ ئايالنىـڭ    نامى  نىڭهللا !ــ ۋۇي باالتهگكۈر
بىلهن قېرىندىشىنىڭ بىر قورغاننى بىـر مـۇددەت مۇھاسـىرىگه     دادىسى
ــاز ،ئېلىــپ  ،كېــيىن بىــز قوپــۇپ  .اد قىلغــانلىقىنى كــۆرگهنمهنئــۇنى ئ

چۈشــــكهن غهنىمهتلهردىــــن ئــــۇ ئىككهيلهننىــــڭ قولغــــا قورغانــــدىن 
   .دېدىـ نېسىۋىسىنى بۆلۈشۈشنى تهلهپ قىلغان ئىدۇق، 
  )4161 :بۇخارى(

مـن   ـ عن الْأَْحَنِف بن قَْيسٍ قال قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فََبْيَنا أنا يف َحلْقٍَة فيها َملَأٌ 7960
قَُرْيشٍ إِذْ جاء َرُجلٌ أَْخَشُن الثَِّيابِ أَْخَشُن الَْجَسِد أَْخَشُن الَْوْجِه فَقَاَم عليهم فقـال َبشِّـْر   
الْكَانِزِيَن بَِرْضٍف ُيْحَمى عليه يف َنارِ َجَهنََّم فَُيوَضُع على َحلََمِة ثَْديِ أََحِدِهْم حƓ َيْخـُرَج  

لى ُنْغضِ كَِتفَْيِه حƓ َيْخُرَج من َحلََمِة ثَْدَيْيِه َيَتَزلَْزلُ قال فََوَضَع من ُنْغضِ كَِتفَْيِه َوُيوَضُع ع
الْقَْوُم رؤوسهم فما رأيت أََحًدا منهم َرَجَع إليه شيئا قال فَأَْدَبَر َواتََّبْعُتُه حـƓ َجلَـَس إىل   

ُؤلَاِء لَا َيْعِقلُـونَ شـيئا إِنَّ   َسارَِيٍة فقلت ما رأيت َهُؤلَاِء إال كَرُِهوا ما قُلَْت Ƭم قال إِنَّ َه
من َخِليِلي أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَعانِي فَأََجْبُتُه فقال أََتَرى أُُحًدا فََنظَْرُت ما َعلَيَّ 

يل مثله ذََهًبا أُْنِفقُُه  الشَّْمسِ وأنا أَظُنُّ أَنَُّه َيْبَعثُنِي يف َحاَجٍة له فقلت أََراُه فقال ما َيُسرُّنِي أَنَّ
كُلَُّه إال ثَلَاثَةَ َدَنانَِري ثُمَّ َهُؤلَاِء َيْجَمُعونَ الدُّْنَيا لَا َيْعِقلُونَ شيئا قال قلت مالك َوِلإِْخَوِتَك من 

هِْم عن ِديـنٍ  قَُرْيشٍ لَا َتْعَترِيهِْم َوُتِصيُب منهم قال لَا َوَربَِّك لَا أَْسأَلُُهْم عن ُدْنَيا وال أَْسَتفِْتي
  .حƓ أَلَْحَق بِاللَِّه َوَرُسوِلِه

ــ 7960 ــۋايهت قىلىنىــدۇ ئهھــنهف ئىبنــى قهيســ  ـ ــداق رى : تىن مۇن
 كىشى بىلهن بىلله ئولتۇراتتىم، مهدىنىگه بېرىپ، قۇرەيشلىك بىر توپ

جـۇل ـ جـۇل، چىرايىـدىن      كېچهكلىـرى ئىنتـايىن   ـ يىمىك يېنىمىزغا
  :كېلىپ پېقىرلىقى چىقىپ تۇرغان بىرەيلهن
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ـــ  ــ مــالـ ــنهم ئ غــابېســىپ ياتقانالر يىغىــپ، نىدۇنيــا ـ تىــدا وجهھهن
قىزىتىلغان تاش ئۇالرنىـڭ   .شارەت بهرگىنېقىزىتىلغان تاشالر بىلهن ب

شــىپ ېئهمــچهك توپچىســى ئۈســتىگه قويۇلســا، تارغــاق ســۆڭىكىدىن ت  
ــدۇ ــچهك      .چىقىـ ــى ئهمـ ــا، ئىككـ ــتىگه قويۇلسـ ــۆڭىكى ئۈسـ ــاق سـ تارغـ

ــىدىن  ــۈپ توپچىسـ ــدۇ،     چىبۆسـ ــدىـ قىـ ــىنى  .دېـ ــورۇندىكىلهر بېشـ سـ
ئانـدىن ئـۇ كىشـى     .بىر نېمه دېيىشمىدى سىھېچقايسى پ،ساڭگىلىتى

، ئــۇ بىــر تــۈۋرۈك دىمئهگىشــىپ ماڭــ ۇنىــڭ ئارقىســىدىنمهن ئ .كهتتــى
  : مهن ئۇنىڭغا .ئاستىدا ئولتۇردى

  :دېسهم، ئۇسۆزلىرىڭنى ياقتۇرمىدى، ـ ئۇالر سېنىڭ ــ 
دوســتۇم ئهبۇلقاســم ) بىــر كــۈنى( .هيــدۇمىنــى بىلمېئــۇالر ھېچنــــ 

ئۇھـۇد  : بارسـام . يېنىغـا چـاقىردى  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى    
پهيغهمـبهر   ،مهن ئاپتاپقـا قـاراپ   .دەپ سـورىدى  ـ  تېغىنـى كۆرىۋاتامسـهن؟  

مېنــى بىــرەر ئىــش ئۈچــۈن ئهۋەتىــدىغان ئوخشــايدۇ دەپ  ئهلهيهىسســاالم 
شـۇ ئۇھـۇد   مۇ: ئهلهيهىسسـاالم  همـبهر پهيغ .مدىدېـ ـ ۋاتىمهن،  ۈكۆر: ئويالپ

، تىلال ئېلىپ قېلىـپ  الئۈچئۆزەمگه تېغىدەك ئالتۇنۇم بولغان بولسىمۇ، 
 .ىـدى دېگهن ئىشـلىتىۋەتكهن بـوالتتىم، ـ    يولىداهللا نى اسىھهممى قالغان

ئـۇالر ھېچنېمىـدىن   دۇنيـا توپلىشـىدۇ،    ــ  مـال  لېكىن ئاۋۇ ئولتۇرغـانالر 
  :مهن. دېدى خهۋەرسىز، ـ

ـ ساڭ بولمامـدۇ؟   ىۇنيا سورد ـ مال ڭدىنلىك قېرىنداشلىرىقۇرەيشـ 
  :دېسهم، ئۇ كىشى

ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى هللا ، تاكى اكىبىلهن قهسهمرەببىمنىڭ نامى ياق، ـ 
نيــا ســورىمايمهن، دىــن   ۇد ـــ بىــلهن ئۇچراشــقانغا قهدەر ئــۇالردىن مــال   

   .دېدىـ سورىمايمهن،  مۇپهتىۋا اتوغرىسىد
  )992 :مۇسلىم(

أَبِي ذَرٍّ قَالَ اْنَتَهْيُت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َجاِلٌس ِفي  ـ َعْن 7961
رَّ ِظلِّ الْكَْعَبِة فَلَمَّا َرآنِي قَالَ ُهْم الْأَْخَسُرونَ َوَربِّ الْكَْعَبِة قَالَ فَجِئُْت َحتَّى َجلَْسُت فَلَْم أََتقَا
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ُسولَ اللَِّه ِفَداَك أَبِي َوأُمِّي َمْن ُهْم قَالَ ُهْم الْأَكْثَُرونَ أَْمَوالًا إِلَّا َمْن قَالَ أَنْ قُْمُت فَقُلُْت َيا َر
  .َهكَذَا َوَهكَذَا َوَهكَذَا ِمْن َبْيَن َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َوَعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه َوقَِليلٌ َما ُهْم

: ىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   دـ ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   7961
سـام ، ئـۇ   ارمهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا ب   

  :كهئبه سايىسىدا ئولتۇرغان ئىكهن، مېنى كۆرۈپ
ـــ  ــان     ــ ــۇالر ئهڭ زىيـ ــهمكى، ئاشـ ــلهن قهسـ ــى بىـ ــڭ رەببـ كهئبىنىـ

  :دەرھال ئورنۇمدىن تۇرۇپ دېدى، مهن ، ـتارتقۇچىالردۇر
ئاتا ـ ئانام سـاڭا پىـدا بولسـۇنكى، ئـۇالر كىمـلهر؟ ـ         !ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :دېگهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 –توپلىغـان مـال   پهقهت . غـانالردۇر دۇنيـا توپلى  ــ  ئـۇالر كـۆپ مـال   ــ 

 كهيــنىگه قارىماســتىن ســېخىيالرچه – ئالــدىيولىــدا  هللادۇنيــالىرىنى ا
نى ئىنتـايىن ئـاز، ـ    بىراق بۇالرنىڭ سـا . خهجلهيدىغانالر ئۇالردىن ئهمهس

   .دېدى
  )990 :مۇسلىم(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َخطََب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ  7962
ا َوأََمَرُهْم بِالْقَِطيَعـِة  إِيَّاكُْم َوالشُّحَّ فَإِنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم بِالشُّحِّ أََمَرُهْم بِالُْبْخلِ فََبِخلُو

  .فَقَطَُعوا َوأََمَرُهْم بِالْفُُجورِ فَفََجُروا
ــ 7962 ــا   ـ ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن ــۋايهت ئاب دىن رى

بىـر خۇتبىـدە   پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      قىلىنىدۇكى،
  : مۇنداق دېگهن

ردىن ئىلگىرىكى ھهرگىزمۇ پىخسىقلىق قىلماڭالر، چۈنكى سىله«
ــۈممهتلهر پىخســىقلىق ب ــۇالرنى ولغــالهن ھــاالك بىــئ ن، پىخســىقلىق ئ

ــ ســىله .دىبېخىللىققــا بۇيرۇۋىــدى، ئــۇالر بېخىللىــق قىلــ  رەھىمنــى  ـ
، گۇنــاھ دىرەھىــم قىلمايــدىغان بولــ ـــ ئۈزۈشــكه بۇيرىۋىــدى، ئــۇالر ســىله

   .①»دىئىشالرغا بۇيرىۋىدى، گۇناھ ئىشالرنى قىل
  )1698 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1489(ئهلبانى  ①
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ـ عن أيب الْقَْينِ أنه مر بِالنَّبِيِّ صلى اللَُّه عليه وسلم َوَمَعُه َشْيٌء مـن َتْمـرٍ    7963
فَأَْهَوى إليه النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم ِلَيأُْخذَ منه قَْبَضةً َيْنثُُرَها بني أَْصَحابِِه فََضمَّ طَـَرَف  

   .Ƒ صلى اللَُّه عليه وسلم َزاَدَك اللَُّه ُشحارَِداِئِه إىل َصْدرِِه َوإِلَى َبطْنِِه فقال له الن
ئـۇ  رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇل قهين رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 7963

بىر ئـاز خورمـا كۆتـۈرگىنىچه پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      ) يهنى ئهبۇل قهين(
پهيغهمــبهر  ۈپ كېتىۋاتقىنىــدا،ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىدىن ئۆتــ 

 تارقىتىـپ سـاھابىالرغا   ،بىر سـىقىم ئېلىـپ  ىن ئهلهيهىسساالم خورمىد
بېرىش ئۈچۈن قولىنى ئۇزىتىۋىدى، ئۇ تونىنىڭ پېشـىنى مهيدىسـىگه ۋە   

: بۇنى كـۆرگهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    .قورسىقىغا يىغىپ تۇرىۋالدى
   .①دېدى »!ساڭا پىخسىقلىقنى زىيادە قىلغايهللا ا«

  )22/338 :»ئهلكهبىر«(

ْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـْو  ـ قَالَ أَُبو ُهَر 7964
ْرُصُدُه كَانَ ِلي ِمثْلُ أُُحٍد ذََهًبا لََسرَّنِي أَنْ لَا َتُمرَّ َعلَيَّ ثَلَاثُ لََيالٍ َوِعْنِدي ِمْنُه َشْيٌء إِلَّا َشْيئًا أَ

  .ِلَدْينٍ
ــ 7964 ــۇرەيرە رە ــ ــۇ ھـ ــۋايهت قىلىـــدۇكى ئهبـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ  ،زىيهلالھـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئايرىــپ ئــالتۇنۇم بولســا، قهرز تۆلهشــكه  تېغىــدەكمېنىــڭ ئۇھــۇد «

گىچه ئـۈچ كـۈن  قويۇلغىنىدىن باشقا كىچىككىنه نهرسـىنىڭمۇ ئۆيۈمـدە   
   .»نى ياقتۇرمايمهنىلىشېق تۇرۇپ

  )6445 :بۇخارى(

َعْن كَْعبِ ْبنِ ِعَياضٍ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ إِنَّ  ـ  7965
  .ِلكُلِّ أُمٍَّة ِفْتَنةً َوِفْتَنةُ أُمَِّتي الَْمالُ

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ســهئىد ئىبنــى جهھمــان   : )4705(ھهيســهمى  ①

ۇر، لېكىن سهئىدمۇ ئىشـهنچلىكت . ئىسىملىك كىشىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
 .ـ دېگهن



  مهرتلىك، بېخىللىق ۋە مال ـ دۇنيانى سۆكۈش سېخىيلىق،

439 

 ئـۇ  ،كهئب ئىبنى ئىياز رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى ـ 7965
ھهر بىــر ئۇممهتنىــڭ «: ڭنىپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

» دۇنيـــادۇر – پىتنىســـى بولىـــدۇ، ئۈممىتىمنىـــڭ پىتنىســـى مـــال    
   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

  )2336 :تىرمىزى(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم لَـا    7966
   .وا ِفي الدُّْنَياَتتَِّخذُوا الضَّْيَعةَ فََتْرغَُب

ــ 7966 ــۋايهت    ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بهك بېرىلىـپ كهتمهڭـالر، مـال ـ      غـا ئارامالر ــ  بوسـتان، ئـۆي   ــ  باغۇ«
   .②»دۇنياغا قىزىقىپ قالىسىلهر

  )2328 :تىرمىزى(

ـ قال أبو ُهَرْيَرةَ قال رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتكُونُ إِبِلٌ ِللشََّياِطنيِ  7967
َوُبُيوٌت ِللشََّياِطنيِ فَأَمَّا إِبِلُ الشََّياِطنيِ فَقَْد َرأَْيُتَها َيْخُرُج أحدكم بُِجَنْيَباٍت معه قد أَْسـَمَنَها  

رُّ بِأَِخيِه قد اْنقَطََع بِِه فال َيْحِملُُه َوأَمَّا ُبُيوُت الشََّياِطنيِ فلم أََرَها كان فال َيْعلُو َبِعًريا منها َوَيُم
  .َسِعيٌد يقول لَا أَُراَها إال هذه الْأَقْفَاُص الƔ َيْسُتُر الناس بِالدِّيَباجِ

ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        ـ 7967
  :ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھ

بىر قىسـىم تـۆگىلهر شـهيتاننىڭ بولىـدۇ، بىـر قىسـىم ئۆيلهرمـۇ        «
بىـرىڭالر  . مهن شهيتاننىڭ تۆگىلىرىنى كۆرگهنمهن .شهيتاننىڭ بولىدۇ

ــۇ تۆگىســىنى ئېلىــپ     تۆگىســىنى بېقىــپ ســهمىرتكهندىن كېــيىن، ئ
غسـىز قالغـان   يولـدا ئۇال . سهپهرگه چىقىدۇ، لېكىن ئۇ تۆگىگه مىنمهيدۇ

ئهنه شــــۇ تــــۆگه (قېرىندىشــــى ئۇچرىســــىمۇ، ئــــۇنى مىندۈرۈۋالمايــــدۇ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1905(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1897(ئهلبانى  ②
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تېخـى كـۆرۈپ   ئهممـا شـهيتاننىڭ ئـۆيلىرىنى    ). شهيتاننىڭ تۆگىسـىدۇر 
  .»باقمىدىم

مهن ھهدىسـته بايـان قىلىنغـان شـهيتاننىڭ     : ېگهندمۇنداق سهئىد 
ــۆيلىرى  پــۇقالر بىــلهن ئورىۋالغــان ئاشــۇ وپهك يىــھــازىر كىشــىلهر ي نىئ

   .①كاجۋىالردىن باشقىسى ئهمهسمىكىن دەيمهن
  )2568 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيقُولُ الَْعْبُد َماِلي  7968
ْبلَى أَْو أَْعطَى فَاقَْتَنى َوَما ِسَوى ذَِلـَك  َماِلي إِنََّما لَُه ِمْن َماِلِه ثَلَاثٌ َما أَكَلَ فَأَفَْنى أَْو لَبَِس فَأَ

  .فَُهَو ذَاِهٌب َوَتارِكُُه ِللنَّاسِ
ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    7968 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــدە« ــ مــال :بهن ــ مۈلكــۈم، مــال ـ ــدۇ، ـ مۈلكــۈم،     ـ ــ نىــڭ مــالئۇدەي  ـ
ــقاتىدۇ  مۈلك ــىال ئهسـ ــۈچ نهرسـ ــدىن پهقهت ئـ ــى. ىـ ــ يهپ يهنـ ــپ  ــ ئىچىـ

ئـاخىرەتكه سـاقالپ    ،ۋە سهدىقه بېرىپ كونىراتقىنىتۈگهتكىنى، كىيىپ 
   .»ئۇالردىن باشقىسىنى كىشىلهرگه تاشالپ كېتىدۇ .قويغىنى

  )2959 :مۇسلىم(

لََّم أَيُّكُْم َمالُ َوارِِثِه أََحبُّ إِلَْيِه ـ قَالَ َعْبُد اللَِّه قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس 7969
َوَمالُ َوارِِثِه ِمْن َماِلِه قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َما ِمنَّا أََحٌد إِلَّا َمالُُه أََحبُّ إِلَْيِه قَالَ فَإِنَّ َمالَُه َما قَدََّم 

  .َما أَخََّر
ــ 7969 مۇنــداق  دىنئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :رىۋايهت قىلىنىدۇ
ۋارىسىنىڭ مېلى ئۆزىنىڭ مېلىدىن سـۆيۈملۈكرەك  قايسىڭالرغا ــ 

  :يېنىدىكىلهردەپ سورىغان ئىدى،  ـ ؟بىلىنىدۇ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 553(ئهلبانى  ①
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 قاندىقىمىزغا ئۆزىمىزنىڭ مېلـى سـۆيۈملۈك   ھهر !ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا .دەپ جاۋاب بېرىشتى بىلىنىدۇ، ـ

ـــ  ــاتــ ــت ھايـ ــىلهرنىڭ،دا ڭالرىۋاقـ ــۋالغىنىڭالر سـ ــان  خهجلىـ قالغـ
   .دېدى ، ـنىڭ مېلىدۇرڭالرۋارىسى ھهممىسى

  )6442 :بۇخارى(

عن أيب َواِئلٍ قال جاء ُمَعاوَِيةُ إىل أيب َهاِشمِ بن ُعْتَبةَ وهو َمرِيٌض َيُعـوُدُه   ـ 7970
ِكيَك أََوَجٌع ُيْشِئُزَك أَْم ِحْرٌص على الدُّْنَيا قال كُلƉ لَا َولَِكنَّ َرُسولَ اللَّـِه  فقال يا َخالُ ما ُيْب

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعهَِد إيل َعْهًدا مل آُخذْ بِِه قال إمنا َيكِْفيَك من َجِميعِ الَْمـالِ َخـاِدٌم   
  .َم قد َجَمْعُتَوَمْركٌَب يف َسبِيلِ اللَِّه َوأَجُِدنِي الَْيْو

ويف رواية رزين فلما مات حصل ما خلف فبلغ ثالثني درƵا وحسبت فيه القصـعة  
  .الƔ كان يعجن فيها وفيها يأكل

ھاشـىم  ) دادام(: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبـۇ ۋائىلـ   ـ 7970
ئـۇنى يـوقالپ   ۇئـاۋىيه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ئىبنى ئـۇتبه ئاغرىـپ قالـدى، م   

  :اتقىنىنى كۆردى ـ دەكىرىپ، يىغالۋ
ئـــــاغرىق ئازابىـــــدىن  نېمىشـــــقا يىغاليســـــهن؟ئـــــى تاغـــــا، ـــــــ 

دەپ  دۇنياغا بولغـان ھېرىسـىڭ ئازابالۋاتامـدۇ؟ ـ     قىينىلىۋاتامسهن ياكى
  :امدادسورىۋىدى، 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  .ــــ بۇالرغــا يىغلىمىــدىم
مىنىـدىغان بىـر   دا يولىـ هللا ۋە ا سـى بىـر خىزمهتچى  ئىنساننىڭ«: بىزگه

دەپ تاپىلىغانىـدى،  » ئۇلىغى بولسىال، شۇنچىلىك مالنىڭ ئـۆزى كۇپـايه  
لېكىن مهن بۈگـۈن ئۆزەمنىـڭ بـۇ چهكـتىن ھالقىـپ كهتكهنلىكىمنـى       

   .①، ـ دېدى)ۋە شۇنىڭغا يىغالۋاتىمهن(كۆرۈپ تۇرۇپتىمهن 
  )2327 :تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1896(ئهلبانى  ①
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ۋاپــات  ھاشــىم :مۇنــۇ ئىبــارىلهرنى قوشــۇپ رىــۋايهت قىلغــان رەزىــن 
دەرھهم پـۇل   30مـۈلكى   ــ  مالبارلىق قالدۇرۇپ كهتكهن  ۋاقتىدا بولغان
ــلهن ــدىغان    بى ــاق يهي ــۇرۇپ تام ــر يۇغ ــدىنال  خېمى ــر تهڭلى ــك بى كىچى

  .ئىبارەت ئىدى
ـ عن أيب َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   7971

َم َجلََس ذَاَت َيْومٍ َعلَى الِْمْنَبرِ َوَجلَْسَنا َحْولَُه فَقَالَ إِنِّي ِممَّا أََخاُف َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِدي َما َوَسلَّ
فََسكََت  ُيفَْتُح َعلَْيكُْم ِمْن َزْهَرِة الدُّْنَيا َوزِيَنِتَها فَقَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه أََوَيأِْتي الَْخْيُر بِالشَّرِّ

َولَا ُيكَلُِّمَك لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَِقيلَ لَُه َما َشأُْنَك ُتكَلُِّم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ا
ِمَدُه فَقَالَ إِنَُّه لَـا  فََرأَْيَنا أَنَُّه ُيْنَزلُ َعلَْيِه قَالَ فََمَسَح َعْنُه الرَُّحَضاَء فَقَالَ أَْيَن السَّاِئلُ َوكَأَنَُّه َح

تَّـى إِذَا  َيأِْتي الَْخْيُر بِالشَّرِّ َوإِنَّ ِممَّا ُيْنبُِت الرَّبِيُع َيقُْتلُ أَْو ُيِلمُّ إِلَّا آِكلَةَ الَْخْضَراِء أَكَلَـْت حَ 
َهذَا الَْمالَ َخِضـَرةٌ   اْمَتدَّْت َخاِصَرَتاَها اْسَتقَْبلَْت َعْيَن الشَّْمسِ فَثَلَطَْت َوَبالَْت َوَرَتَعْت َوإِنَّ

يُّ ُحلَْوةٌ فَنِْعَم َصاِحُب الُْمْسِلمِ َما أَْعطَى ِمْنُه الِْمْسِكَني َوالَْيِتيَم َواْبَن السَّبِيلِ أَْو كََما قَالَ النَّبِ
ا َيْشَبُع َوَيكُونُ َشهِيًدا َعلَْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِنَُّه َمْن َيأُْخذُُه بَِغْيرِ َحقِِّه كَالَِّذي َيأْكُلُ َولَ

  .َيْوَم الِْقَياَمِة
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ 7971
گه پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنبهربىر كۈنى،  :قىلىنىدۇ
ــى، ــز چىقتـ ــۇردۇق   بىـ ــدەپ ئولتـ ــدا چۆرىـ ــڭ ئهتراپىـ ــبهر . ئۇنىـ پهيغهمـ

  :مئهلهيهىسساال
تائاالنىڭ سـىلهرگه فهتىهـلهر ئـارقىلىق    هللا ھهممىدىن بهك ا مهنــ 

 گهنىـدى، دې كـۆپلهپ مـال ـ دۇنيـا ئاتـا قىلىۋېتىشـىدىن ئهنسـىرەيمهن، ـ        
  :ئارىدىن بىرەيلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ

خهيرلىـك نهرسـه بىـزگه    ) قولىمىزغا كېلىدىغان( !ــ ئى رەسۇلۇلالھ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . ـ دەپ سـورىدى ؟  پ كېلهمـدۇ يامانلىق ئېلى

  :سوئال سورىغۇچىغا) باشقىالر( .ئۇنىڭغا جاۋاب بهرمهي جىم تۇردى
ــــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ســاڭا گهپ قىلمىســا، ســهن نېمىشــقا 

قارىســاق، پهيغهمــبهر  . دېيىشــتى ســۆزىنى بۆلــۈپ گهپ قىلىســهن؟ ـ     
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بىــر كهمــدىن كېــيىن، . اتقــانىكهنئهلهيهىسســاالمغا ۋەھىــي نازىــل بولۇۋ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يۈز ـ كۆزىدىكى تهرنى سۈرتۈۋېتىپ

ــ بايام سوئال سورىغان كىشـى قېنـى؟ ئهسـلىدە ياخشـىلىق پهقهت     
ئهتىيـاز پهسـلىدە ئۆسـىدىغان ئـوت ـ       ئهمما .ياخشىلىقال ئېلىپ كېلىدۇ

يىــدىغان ســىپ ئۆلتــۈرۈپ قوېمالنىــڭ قورســىقىنى ئ چــۆپلهر ئارىســىدا
پهقهتـال   .ياكى ئۆلتـۈرۈپ قـويغىلى تـاس قالىـدىغان ئۆسـۈملۈكلهرمۇ بـار      

ــ    ــق مىق ــۈملۈكلهرنى مۇۋاپى ــىل ئۆس ــدا  ،اردا يهپديېش ــىقى تويغان  قورس
يهنه  )قورســـىقى ئاچقانـــدا(قاقلىنىـــپ، ســـىيىپ، تېـــزەكلهپ،  اقـــئاپتاپ

ــدۇ      ــاالك بولماي ــارۋىالر ھ ــال ـ چ ــان م ــال. ئوتلىغ ــ م ــامۇ  ـ ــۇنداق دۇني ش
يېســىر ۋە يولــدا قالغــان  ـــ مىســكىن، يېــتىم .تــاتلىقتۇرلىــق ۋە يېقىم
 !پۇل ـ مال خهجلىگهن مۇسۇلمان نېمىدېگهن ياخشـى ـ ھه؟    گهرهبىچارىل

ھهققى بولماي تۇرۇپ پۇل ـ مـال ئالغـانالر يهپ تويمايـدىغان كىشـىلهرگه      
قىيامهت كۈنى، ئـۇ مـال ئۇالرنىـڭ زىيىنىغـا گـۇۋاھ بولىـدۇ، ـ        . ئوخشايدۇ

  . دېدى
  )1465 :بۇخارى(

ـ عن َعْبد الرَّْحَمنِ ْبن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه أُِتَي بِطََعامٍ َوكَانَ َصاِئًما فَقَالَ  7972
 قُِتلَ ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيرٍ َوُهَو َخْيٌر ِمنِّي كُفَِّن ِفي ُبْرَدٍة إِنْ غُطَِّي َرأُْسُه َبَدْت رِْجلَاُه َوإِنْ غُطَِّي

َدا َرأُْسُه َوأَُراُه قَالَ َوقُِتلَ َحْمَزةُ َوُهَو َخْيٌر ِمنِّي ثُمَّ ُبِسطَ لََنا ِمْن الدُّْنَيا َما ُبِسـطَ أَْو  رِْجلَاُه َب
ـ  ي قَالَ أُْعِطيَنا ِمْن الدُّْنَيا َما أُْعِطيَنا َوقَْد َخِشيَنا أَنْ َتكُونَ َحَسَناُتَنا ُعجِّلَْت لََنا ثُمَّ َجَعلَ َيْبِك

  .َك الطََّعاَمَحتَّى َتَر
ــۇ   7972 ــدۇراھمان ئىبنــى ئهۋف رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــ ئاب ــۋايهت ـ دىن رى

تۇتقـــان بولـــۇپ، ئىپتـــارلىق تائـــام ا بىـــر كـــۈنى روزئـــۇ  قىلىنىـــدۇكى،
  :كهلتۈرۈلگهندە ئۇ

ھـالبۇكى، ئـۇ مهنـدىن    . قهتلـى قىلىنـدى   مۇسئهب ئىبنى ئـۇمهير ــ 
ىـر يېپىنچـا بىـلهن    شۇنداق قىسقا ب ئۇ دەپنه قىلىنغاندا،. ياخشى ئىدى

كېپهنلهندىكى، بېشىنى ياپساق پۇتى، پۇتىنى ياپساق، بېشى ئېچىلىـپ  
ئۆلتۈرۈلــدى، ئۇمــۇ مهنــدىن ياخشــى ئىــدى ھهم ئۇمــۇ  ھهمزەمــۇ  .قــاالتتى
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مانـا ئهمـدى بىـز نۇرغـۇن     . شۇنداق قىسقا يېپىنچـا بىـلهن كېپهنلهنـدى   
يـادىال  مۇشـۇ دۇن بىـز ياخشـىلىقلىرىمىزنىڭ    .مال ـ دۇنياغـا ئېرىشـتۇق   

بېرىۋېتىلگهن بولۇشـىدىن بهكمـۇ ئهنسـىرەيمىز، ـ دېـدى ۋە يىغىسـىنى       
   .يېمىدى مۇتائامنى توختىتالماي،

  )1275 :بۇخارى(

ـ عن أَيب ُهَرْيَرةَ َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَلَـا   7973
  .ونٌ َما ِفيَها إِلَّا ِذكُْر اللَِّه َوَما َوالَاُه َوَعاِلٌم أَْو ُمَتَعلٌِّمإِنَّ الدُّْنَيا َملُْعوَنةٌ َملُْع

 ، ئـۇ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى  ـ 7973
مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  نىڭپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

  :ئاڭلىغان
ــا لهنهت قىلىنغــــان،كــــىدىقــــقهت قىلىڭالر« ئۇنىڭــــدىكى  ، دۇنيــ

هللا نـى زىكىـر قىلىـش ۋە ا   هللاپهقهتـال ا  .دۇرنهرسىلهرگىمۇ لهنهت قىلىنغان
ــدىغاياخشــى كۆر ــالىم ۋە ئىلىــم ئ ى ــلهر، ئ ــارلىقالر ۆن ئهمهل گهنگــۈچى قات

   .①»سىرتىدا بۇنىڭ
  )2322 :تىرمىزى(

لََّم الدُّْنَيا ِسـْجُن  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس 7974
  .الُْمْؤِمنِ َوَجنَّةُ الْكَاِفرِ

 ،ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى       7974
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . »رمىسى، كاپىرنىڭ جهننىتىدۇرۈمىننىڭ تۇئدۇنيا م«
  )2956 :مۇسلىم(

  .بُّ الدنيا رأُس كلِّ خطيئٍَة وُحبَُّك الشَّْيَء ُيْعِمي َوُيِصمُّح: ـ عن أنس رفعه 7975
ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     ــــ 7975

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1891(ئهلبانى  ①
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دۇنياغا ئامراقلىق ھهرقانداق گۇناھنىـڭ بېشـىدۇر، سـېنىڭ بىـر     «
ــڭ   ــان ئامراقلىقى ــىگه بولغ ــار  نهرس ــۆزۈڭنى ق ــاس  ىك ــۇلىقىڭنى گ غۇ، ق

  . »قىلىپ قويىدۇ
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َناَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َحِصريٍ فَقَـاَم   7976
لََك وِطَاًء فَقَالَ َما ِلي َوَما ِللدُّْنَيا َما أََنا ِفي َوقَْد أَثََّر ِفي َجْنبِِه فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه لَْو اتََّخذَْنا 

  .الدُّْنَيا إِلَّا كََراِكبٍ اْسَتظَلَّ َتْحَت َشَجَرٍة ثُمَّ َراَح َوَتَركََها
ــ 7976 مۇنــداق  ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـ

ىــر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ب    :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ 
قارىسـاق، بېقىنىغـا بورىنىـڭ     بورىنىڭ ئۈستىدە ئۇخالپ قوپقـان ئىـدى،  

  :شۇنىڭ بىلهن. ئىزى چىقىپ قاپتۇ
ئاسـتىڭغا بىـر كـۆرپه قىلىـپ بهرگهن بولسـاق، ـ       ! ــ ئى رەسـۇلۇلالھ 

  :دېگهنىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
بىـر تـۈپ    مېنىڭ دۇنيا بىـلهن نـېمه ئىشـىم؟ مهن دۇنيـادا پهقهت    ــ 
ئاستىغا كىرىپ سايىدىغاندىن كېيىن، دەرەخنى تاشـالپ يـولىنى    دەرەخ

   .①داۋامالشتۇرىدىغان يولۇچىغا ئوخشايمهن ـ خاالس، ـ دېدى
  )2377 :تىرمىزى(

ـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ بِالسُّـوقِ   7977
َبْعضِ الَْعاِلَيِة َوالنَّاُس كََنفََتُه فََمرَّ بَِجْديٍ أََسكَّ َميٍِّت فََتَناَولَُه فَأََخذَ بِأُذُنِِه ثُمَّ قَـالَ  َداِخلًا ِمْن 

ـ أَيُّكُْم ُيِحبُّ أَنَّ َهذَا لَُه بِِدْرَهمٍ فَقَالُوا َما ُنِحبُّ أَنَُّه لََنا بَِشْيٍء َوَما َنْصَنُع بِِه قَالَ أَُتِحبُّ ُه ونَ أَنَّ
لَلـدُّْنَيا  لَكُْم قَالُوا َواللَِّه لَْو كَانَ َحيا كَانَ َعْيًبا ِفيِه ِلأَنَُّه أََسكُّ فَكَْيَف َوُهَو َميٌِّت فَقَالَ فََواللَِّه 

  .أَْهَونُ َعلَى اللَِّه ِمْن َهذَا َعلَْيكُْم
ــ 7977 مــادىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنىنىڭ : ىنىدۇرىۋايهت قىل

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1936(ئهلبانى  ①
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خهلـق ئۇنىـڭ    .تهرىپىدىكى مهھهللىدىن بازارغا كىرىپ كهلـدى  يۇقىرى
ئۆلۈپ قالغان بىر ئوغالقنى  يولدا كېتىۋېتىپ، .ئهتراپىنى ئورىۋالغانىدى

پهيغهمـــبهر  .كـــۆرۈپ قالـــدى، ئوغالقنىـــڭ قـــۇالقلىرى كىچىـــك ئىـــدى
  :القنىڭ قۇلىقىدىن تۇتۇپ تۇرۇپئهلهيهىسساالم ئوغ

 دەرھهمـگه سـېتىۋالىدۇ؟ ـ دەپ سـورىۋىدى،    بىـر   ــ كىم بـۇ ئـوغالقنى  
  :خهلق

ــ بۇنى نېمه قىلىمىـز؟ ئهگهر تىرىـك بولغـان تهقـدىردىمۇ، كىچىـك      
. دېيىشـتى  قـۇالقلىرى تۈپهيلىـدىن بىـر دەرھهمـگه سـېتىۋالمايتتۇق، ـ       

  :بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ئۈچـۈن بـۇ دۇنيـا سـىلهرنىڭ     هللا ا بىـلهن قهسـهمكى،  نىـڭ نـامى   هللاـ ـ

  . نهزىرىڭالردىكى مۇشۇ ئوغالقتىنمۇ قهدىرسىزدۇر، ـ دېدى
  )2957 :مۇسلىم(

ـ عن ُمْسَتْورِد أََخا َبنِي ِفْهرٍ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   7978
ي الْآِخَرِة إِلَّا ِمثْلُ َما َيْجَعلُ أََحُدكُْم إِْصَبَعُه َهِذِه َوأََشاَر َيْحَيى بِالسَّبَّاَبِة ِفـي  َواللَِّه َما الدُّْنَيا ِف

  .الَْيمِّ فَلَْيْنظُْر بَِم َتْرجُِع
ــ 7978 ســىدىن مۇســتهۋرىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ىبهنــى فهھــر قهبىل ـ

مۇنـداق   رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     
  :دېگهن
بىلهن قهسهمكى، دۇنيا ئـاخىرەتكه نىسـبهتهن خـۇددى     نىڭ نامىهللا«

بىـرىڭالر  . تىقىپ چىققانـدەكال بىـر ئىـش   قنى دېڭىزغا اچىمچىالق بارم
ــاراپ     ــا ق ــزدىن قانچىلىــك ســۇ ئااللىغانلىقىغ ــارمىقىنى تىقىــپ دېڭى ب

   .»باقسۇن
  )2858 :مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْو كَاَنـْت  ـ َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ  7979
   .الدُّْنَيا َتْعِدلُ ِعْنَد اللَِّه َجَناَح َبُعوَضٍة َما َسقَى كَاِفًرا ِمْنَها َشْرَبةَ َماٍء



  مهرتلىك، بېخىللىق ۋە مال ـ دۇنيانى سۆكۈش سېخىيلىق،

447 

يهت قىلىـدۇكى،  اسهھل ئىبنى سهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋ    ـ 7979
  :سهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە

قىممهتـكه   ىـك نىـڭ نهزىرىـدە پاشـىنىڭ قانىتىچىل   هللاناۋادا دۇنيا ا«
ــا  ــگه بولس ــدى ئى ــائى ــدىن ، كاپىرغ ــۇ   ئۇنىڭ ــۇم س ــر يۇت ــگهن  مۇبى بهرمى

   .①»بوالتتى
  )2320 :تىرمىزى(

قال إذا أََحبَّ  ـ عن قََتاَدةَ بن النُّْعَماِن أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 7980
  .اهللا َعْبًدا َحَماُه الدُّْنَيا كما َيظَلُّ أحدكم َيْحِمي َسِقيَمُه الَْماَء

ــ 7980 دە ئىبنـــى نۇئمـــان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  اتـــهق ــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇددى ب   هللا ا« ــۇنى خ ــه، ئ ــدىنى ياخشــى كۆرس ــر بهن ــار  بى ــرىڭالر بىم ى
   .②»زىدۇۇكىشىنى سۇدىن پهرھىز تۇتقۇزغاندەك دۇنيادىن پهرھىز تۇتق

  )2063 :تىرمىزى(

وقال َعِليُّ بن أيب طَاِلبٍ اْرَتَحلَْت الدُّْنَيا ُمْدبَِرةً َواْرَتَحلَْت الْآِخَرةُ ُمقْبِلَـةً   ـ 7981
ِء الْآِخَرِة وال َتكُوُنوا من أَْبَناِء الدُّْنَيا فـإن الَْيـْوَم   َوِلكُلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما َبُنونَ فَكُوُنوا من أَْبَنا
  .َعَملٌ وال ِحَساَب َوغًَدا ِحَساٌب وال َعَملٌ

: تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن      ۇئهلى ئىبنى ئهب ـ 7981
ھهر  .دۇنيا ئارقىنى قىلىـپ كهتتـى، ئـاخىرەت ئالـدىنى قىلىـپ كهلـدى      

شۇڭا سىلهر ئاخىرەتنىـڭ بالىلىرىـدىن    ،بارئىككىلىسىنىڭ بالىلىرى 
چــۈنكى بۈگــۈن  .بالىلىرىــدىن بولــۇپ قالمــاڭالر بولــۇڭالركى، دۇنيانىــڭ

   .يوقئهمهل ئهته ھېساب بار،  .بار، ھېساب يوقئهمهل 
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1889(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1659(انى ئهلب ②
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  ، غهيۋەت، گهپ توشۇش ۋە ناخشا قاتارلىقالربغهزە

أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  ـ َعْن  7982
  .لَْيَس الشَِّديُد بِالصَُّرَعِة إِنََّما الشَِّديُد الَِّذي َيْمِلُك َنفَْسُه ِعْنَد الَْغَضبِ

ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت قىلىـــدۇكى،  ـ     7982
  :غهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهي

ئــۆزىنى  ،چېلىشــقاندا يهڭــگهن نــوچى ئهمهس، ئــاچچىقى كهلگهنــدە «
   .»بېسىۋالغان ھهقىقىي نوچىدۇر

  )6114 :بۇخارى(

قَالَ َدَخلَْنا َعلَى ُعْرَوةَ ْبنِ ُمَحمٍَّد السَّْعِديِّ فَكَلََّمـُه   ـ عن أَيب َواِئلٍ الْقَاص 7983
فَقَاَم فََتَوضَّأَ ثُمَّ َرَجَع َوقَْد َتَوضَّأَ فَقَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي َعِطيَّةَ قَالَ قَالَ  َرُجلٌ فَأَغَْضَبُه

 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الَْغَضَب ِمْن الشَّْيطَاِن َوإِنَّ الشَّْيطَانَ ُخِلَق ِمـْن النَّـارِ  
  .النَّاُر بِالَْماِء فَإِذَا غَِضَب أََحُدكُْم فَلَْيَتَوضَّأْ َوإِنََّما ُتطْفَأُ

بىـز ئـۇرۋە ئىبنـى    : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهبۇ ۋائىل ـ 7983
مۇھهممهد سهئدنىڭ قېشىغا كىرگهن ئىدۇق، بىر كىشـى ئۇنىڭغـا گهپ   

تاھــارەت  ،ئــۇ ئورنىــدىن تــۇرۇپ .قىلىــپ ئــاچچىقىنى كهلتــۈرۈپ قويــدى
دادامنىــڭ بوۋامــدىن : ئانــدىن مۇنــداق دېــدى .كهلــدى ئېلىــپ قايتىــپ

: پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     رىۋايهت قىلىـپ بېرىشـىچه،  
سـۇ بىـلهن    ـئوت   .نشهيتاندىن، شهيتان بولسا ئوتتىن يارىتىلغا بغهزە«
ــرىڭالر غهزە ۆئ ــۇڭا بىــ ــدۇ، شــ ــدە،چۈرۈلىــ ــۇن  پلهنگهنــ ــارەت ئالســ » تاھــ

   .①دېگهنىكهن
  )4784 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1025(ئهلبانى  ①
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ـ َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لََنا إِذَا غَِضـَب   7984
  .أََحُدكُْم َوُهَو قَاِئٌم فَلَْيْجِلْس فَإِنْ ذََهَب َعْنُه الَْغَضُب َوإِلَّا فَلَْيْضطَجِْع

ــ 7984 ت قىلىنىـــدۇكى، ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايه ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 .ئولتۇرىۋالسـۇن دەرھـال   ،لهنسـه ببىرىڭالر ئۆرە تۇرغان ھـالهتته غهزە «
   .①»ى يانسا ياندى، يانمىسا يېتىۋالسۇنۋغهزى

  )4782 :ئهبۇ داۋۇد(

يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ـ عن ُسلَْيَمانَ ْبَن ُصَرٍد َرُجلًا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِ 7985
Ǹَ اْسَتبَّ َرُجلَاِن ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََغِضَب أََحُدُهَما فَاْشَتدَّ غََضُبُه َحتَّى اْنـَتفَ 

أَْعلَُم كَِلَمةً لَْو قَالََها لَذََهَب َعْنُه الَّـِذي  َوْجُهُه َوَتَغيََّر فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَ
اللَّـِه ِمـْن   َيجُِد فَاْنطَلََق إِلَْيِه الرَُّجلُ فَأَْخَبَرُه بِقَْولِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ َتَعوَّذْ بِ

  .ْبالشَّْيطَاِن فَقَالَ أَُتَرى بِي َبأٌْس أََمْجُنونٌ أََنا اذَْه
دىن مۇنداق رىۋايهت سۇاليمان ئىبنى سۇراد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7985
ــدۇ ــدا    : قىلىنى ــهللهمنىڭ ھۇزۇرى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

بىرسـىنىڭ  . تۇراتتۇق، ئىككى كىشى بىر ـ بىرىنى تىلالشـقىلى تـۇردى   
بـــۇنى كـــۆرگهن . چىرايـــى غهزەپـــتىن قىپقىزىـــل بولـــۇپ كهتكهنىـــدى 

  :لاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سه
نىـڭ رەھمىـتىگه   هللا” :ئۇ ئـادەم  ئهگهر. ه بىلىمهنمهن بىر كهلىمــ 

“ ســــېغىنىپ قوغالنــــدى شــــهيتاننىڭ شــــهررىدىن پانــــاھ تىلهيــــمهن
دېســـــه، ئـــــاچچىقى دەرھـــــال ) ئهئۇزۇبىلالھىمىنهششـــــهيتانىررەجىم(

نىغـا  ئارىدىن بىرەيلهن ئاچچىقالنغان ئۇ ئادەمنىڭ يې. بېسىقىدۇ، ـ دېدى 
  :بېرىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزىنى يهتكۈزدى ۋە

! قا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىنهللاــ قوغالندى شهيتاننىڭ شهررىدىن ا
  :ـ دېگهنىدى، ئۇ ئادەم

  . ـ دېدى! ــ مهن كېسهل ياكى ساراڭمىكهنمهن؟ ماڭ نېرى
  )6048 :بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4000(ئهلبانى  ①
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َمُع َما َيقُولُ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  فَقَالُوا ِللرَُّجلِ أَلَا َتْس: ـ زيف رواية 7986
  .قَالَ إِنِّي لَْسُت بَِمْجُنوٍن

ــۋايهتته   7986 ــر رى ــ يهنه بى ــگهن  ـ ــداق كهل ــپ : مۇن ــىلهر بېرى  ،كىش
  : ھېلىقى ئادەمگه

دېـگهن   مىـدىڭمۇ؟ ـ  نىڭ سـۆزىنى ئاڭلى ئهلهيهىسسـاالم پهيغهمبهر ــ 
  :ئۇئىدى، 
   .دېدىـ ام، مهن ساراڭ بولمىســ 

  )6115 :بۇخارى(

ـ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ اْسَتبَّ َرُجلَاِن ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    7987
لنَّبِـيُّ  فََغِضَب أََحُدُهَما غََضًبا َشِديًدا َحتَّى ُخيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ أَْنفَُه َيَتَمزَُّع ِمْن ِشدَِّة غََضبِِه فَقَالَ ا
 َمـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَأَْعلَُم كَِلَمةً لَْو قَالََها لَذََهَب َعْنُه َما َيجُِدُه ِمْن الَْغَضبِ فَقَالَ
َعـاذٌ  ِهَي َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َيقُولُ اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ قَالَ فََجَعـلَ مُ 

  .َيأُْمُرُه فَأََبى َوَمِحَك َوَجَعلَ َيْزَداُد غََضًبا
مۇنـداق رىـۋايهت   مۇئاز ئىبنـى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن     ـ 7987
ــدۇ ــدا     :قىلىنى ــهللهمنىڭ ھۇزۇرى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

شــۇنداق دەرغهزەپ بولــدىكى، بىرســى . ئىككــى ئــادەم تىللىشــىپ قالــدى
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. لىپ كهتكۈدەك بولۇپ كهتتىغهزەبتىن يېرى

ئهگهر بۇ كىشـى ئـۇنى ئوقۇغـان بولسـا،      ن،بىلىمه همهن بىر كهلىمــ 
  :مهن. دېدى ، ـغهزىپى پهسلىگهن بوالتتى

ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــۇ  !رەس ــۆز ئ ــبهر ـ دەپ سورىســام،؟   قايســى س  پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم

پانـــاھ  ڭ شـــهررىدىننىقـــا ســـېغىنىپ قوغالنـــدى شـــهيتان هللا”ـــــ 
ئــۇ ئــادەمنى شــۇنداق دېيىشــكه مهن  .دىېــد دېســه بولىــدۇ، ـ   “لهيــمهنىت

   .①، تېخىمۇ غهزەبلىنىشكه باشلىدىئۇنىمايبۇيرىدىم، لېكىن ئۇ ئادەم 
  )4780 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1024(ئهلبانى  ①



  مهرتلىك، بېخىللىق ۋە مال ـ دۇنيانى سۆكۈش سېخىيلىق،

453 

ُه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُجلًا قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَّ 7988
  .أَْوِصنِي قَالَ لَا َتْغَضْب فََردََّد ِمَراًرا قَالَ لَا َتْغَضْب

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى، بىر ئـادەم   ـ 7988
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

 پهيغهمــــبهر. دېــــگهن ئىــــدى ـــــ! ماڭــــا نهســــىههت قىلغىــــنــــــ 
  : المئهلهيهىسسا

ئــادەم ســۆزىنى تهكرارالۋەرگهنىــدى، ئــۇ . دېــدى ـــ! ــــ غهزەبلهنمىگىــن
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ قايتا ـ قايتا

   .ـ دەۋەردى! ــ غهزەبلهنمىگىن
  )6116 :بۇخارى(

كَظََم  ـ عن ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ الُْجَهنِيِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن 7989
ِفي أَيِّ  غَْيظًا َوُهَو َيْسَتِطيُع أَنْ ُيَنفِّذَُه َدَعاُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُرُءوسِ الَْخلَاِئقِ َحتَّى ُيَخيَِّرُه

  .الُْحورِ َشاَء
مۇئاز ئىبنى ئهنهس جۇھهنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    ـ 7989

  :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ
ئاچچىقىغـا ھـاي    كـۈچى يېتىـپ تـۇرۇپ   ) قارشـى تهرەپـكه  (كىمكى «

ئـۆزى  ئۇنىڭغـا   ،تائاال ئۇنى پۈتۈن خااليىق ئالدىدا چاقىرىپهللا بېرەلىسه، ا
   .»خالىغان ھۆر پهرىنى تاللىۋېلىش ئىختىيارلىقىنى بېرىدۇ

  )2021 :تىرمىزى(

رِيِّ قَالَ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْد 7990
َرَنا بِـِه  َيْوًما َصلَاةَ الَْعْصرِ بَِنَهارٍ ثُمَّ قَاَم َخِطيًبا فَلَْم َيَدْع َشْيئًا َيكُونُ إِلَى ِقَيامِ السَّاَعِة إِلَّا أَْخَب

ُه َوكَانَ ِفيَما قَالَ إِنَّ الـدُّْنَيا ُحلْـَوةٌ َخِضـَرةٌ َوإِنَّ اللَّـَه     َحِفظَُه َمْن َحِفظَُه َوَنِسَيُه َمْن َنِسَي
لَا لَـا  ُمْسَتْخِلفُكُْم ِفيَها فََناِظٌر كَْيَف َتْعَملُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّْنَيا َواتَّقُوا النَِّساَء َوكَانَ ِفيَما قَالَ أَ

ولَ بَِحقٍّ إِذَا َعِلَمُه قَالَ فََبكَى أَُبو َسِعيٍد فَقَالَ قَْد َواللَِّه َرأَْيَنـا  َيْمَنَعنَّ َرُجلًا َهْيَبةُ النَّاسِ أَنْ َيقُ
ِه َولَا غَْدَرةَ أَْشَياَء فَهِْبَنا فَكَانَ ِفيَما قَالَ أَلَا إِنَُّه ُيْنَصُب ِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلَواٌء َيْوَم الِْقَياَمِة بِقَْدرِ غَْدَرِت
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َمامِ َعامٍَّة ُيْركَُز ِلَواُؤُه ِعْنَد اْسِتِه فَكَانَ ِفيَما َحِفظَْنا َيْوَمِئٍذ أَلَا إِنَّ َبنِـي آَدَم  أَْعظَُم ِمْن غَْدَرِة إِ
ُخِلقُوا َعلَى طََبقَاٍت َشتَّى فَِمْنُهْم َمْن ُيولَُد ُمْؤِمًنا َوَيْحَيا ُمْؤِمًنا َوَيُموُت ُمْؤِمًنا َوِمـْنُهْم َمـْن   

ا كَاِفًرا َوَيُموُت كَاِفًرا َوِمْنُهْم َمْن ُيولَُد ُمْؤِمًنا َوَيْحَيا ُمْؤِمًنا َوَيُموُت كَاِفًرا ُيولَُد كَاِفًرا َوَيْحَي
َوِمْنُهْم َمْن ُيولَُد كَاِفًرا َوَيْحَيا كَاِفًرا َوَيُموُت ُمْؤِمًنا أَلَا َوإِنَّ ِمْنُهْم الَْبِطيَء الَْغَضـبِ َسـرِيَع   

الَْغَضبِ َسرِيُع الْفَْيِء فَِتلَْك بِِتلَْك أَلَا َوإِنَّ ِمْنُهْم َسرِيَع الَْغَضبِ َبِطـيَء   الْفَْيِء َوِمْنُهْم َسرِيُع
الْفَْيِء أَلَا َوَخْيُرُهْم َبِطيُء الَْغَضبِ َسرِيُع الْفَْيِء أَلَا َوَشرُُّهْم َسرِيُع الَْغَضبِ َبِطيُء الْفَْيِء أَلَـا  

َحَسَن الطَّلَبِ َوِمْنُهْم َسيِّئُ الْقََضاِء َحَسُن الطَّلَبِ َوِمْنُهْم َحَسـُن  َوإِنَّ ِمْنُهْم َحَسَن الْقََضاِء 
ـ  ُرُهْم الْقََضاِء َسيِّئُ الطَّلَبِ فَِتلَْك بِِتلَْك أَلَا َوإِنَّ ِمْنُهْم السَّيِّئَ الْقََضاِء السَّيِّئَ الطَّلَبِ أَلَا َوَخْي

لَا َوَشرُُّهْم َسيِّئُ الْقََضاِء َسيِّئُ الطَّلَبِ أَلَـا َوإِنَّ الَْغَضـَب   الَْحَسُن الْقََضاِء الَْحَسُن الطَّلَبِ أَ
ـ  ْن َجْمَرةٌ ِفي قَلْبِ اْبنِ آَدَم أََما َرأَْيُتْم إِلَى ُحْمَرِة َعْيَنْيِه َواْنِتفَاǷِ أَْوَداجِِه فََمْن أََحسَّ بَِشْيٍء ِم

َنلَْتِفُت إِلَى الشَّْمسِ َهلْ َبِقَي ِمْنَها َشْيٌء فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه  ذَِلَك فَلَْيلَْصْق بِالْأَْرضِ قَالَ َوَجَعلَْنا
ِمكُْم َهذَا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا إِنَُّه لَْم َيْبَق ِمْن الدُّْنَيا ِفيَما َمَضى ِمْنَها إِلَّا كََما َبِقَي ِمْن َيْو

  .ِفيَما َمَضى ِمْنُه
مۇنـداق رىـۋايهت    خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    ئهبۇ سـهئىد  ـ 7990
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـزگه      بىر كۈنى، : قىلىنىدۇ

 ۋەز ئېيتىـپ، قىيـامهتكىچه   ئهسىر نامىزىنى ئوقۇپ بهرگهندىن كېيىن،
ئــۇنى ئهســته . بولىــدىغان ئىشــالرنىڭ بىرىنىمــۇ قويمــاي ســۆزلهپ بهردى

ــانالر تۇتۇتۇت ــدى، ئۇۋالغ ــدى  ۋال ــۇپ قال ــانالر ئۇنت ــۇپ قالغ ــبهر . ۇنت پهيغهم
تاتلىق  بۇ دۇنيا«: مۇنۇالر بار ئىدىدېگهن سۆزلهر ئىچىدە ئهلهيهىسساالم 
ســىلهرنىڭ  ،باســار قىلىــپ ســىلهرنى دۇنياغــا ئىــزهللا ا .ھهم يېقىملىــق

غـا ۋە  دۇنيا! دىقـقهت قىلىڭـالر   .قانداق قىلىدىغانلىقىڭالرغا قارىمـاقچى 
كىشـى  ھهقنـى بىلـگهن    .سـاقلىنىڭالر ىشـتىن  بېرىلىپ كېت غائايالالر

  .»كىشىلهرنىڭ ھهيۋىسىدىن تارتىنىپ ھهقنى دېمهي قالمىسۇن
ىغــان ھالــدا مۇنــداق ۇدرى يىغلخــئهبــۇ ســهئىد بــۇ يهرگه كهلگهنــدە،  
ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهن قهســـهمكى، پهيغهمـــبهر  نىـــڭ نـــامىهللا: دېـــدى

ى ئېيتقانـــــدەك بهزى ئىشـــــالرنى كۆرســـــهكمۇ، قورقـــــۇپ ھهق ســـــۆزن
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ئانــدىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســۆزىنى رىــۋايهت  .قىاللمىــدۇق
ھهر بىــر خىيانهتكارغــا   ئاگــاھ بولــۇڭالركى، «: قىلىــپ مۇنــداق دېــدى  

ئـاۋام خهلـق   قىيامهت كۈنى خىيانىتىگه اليىق بىر بايراق تىكلىنىـدۇ،  
ئىمام قىلىۋالغان كىشـىنىڭ خىيانىتىـدىنمۇ ئېغىـر خىيـانهت     ئۆزىگه 

 پهيغهمــــبهر .»تىكلىنىــــدۇ كاسىســــىغانىــــڭ بــــايرىقى ۇئ .بولمايــــدۇ
ــۇ ئېســىمىزدە ســاقالنماقتا نىڭ ســۆزلىرىدىن ئهلهيهىسســاالم : مۇنۇالرم

 .ئادەم بـالىلىرى بىـر نهچـچه مهرتىۋىـدە يارىتىلغـان      ئاگاھ بولۇڭالركى،«
پ، مـۇئمىن پېتـى ياشـايدۇ ۋە مـۇئمىن پېتـى      ىن تۇغۇلـۇ ۇئمبهزىلىرى مـ 

يدۇ ۋە ياشـا پېتـى  كـاپىر   ،ى كـاپىر تۇغۇلـۇپ  بهزىلىـر  .قهبزى روھ بولىـدۇ 
 ۇئمىن پېتـى مـ  ،تۇغۇلـۇپ  ۇئمىنيهنه بهزىلىـرى مـ   .ئۆلىـدۇ پېتـى  كاپىر 

كـاپىر   ،بهزىلىـرى كـاپىر تۇغۇلـۇپ    .ئۆلىـدۇ بولغـان ھالـدا   ياشاپ، كـاپىر  
ئۇالرنىـڭ   ئاگـاھ بولـۇڭالركى،   .ۇئمىن بولغان ھالدا ئۆلىدۇياشاپ، مپېتى 

ــۋى ئاســتا  ــت ىــپ،كېل بهزىلىــرى غهزى بهزىلىــرى . ز يانىــدىغان بولىــدۇې
زىـۋى تېـز   يهنه بهزىلىـرى غه  .ز يانىدىغان بولىـدۇ ېت كېلىپ، زېغهزىۋى ت
 ئۇالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى غهزىۋى ئاسـتا  .ئاستا يانىدىغان بولىدۇكېلىپ، 
 كېلىـپ،  زېـ غهزىـۋى ت بولسـا،  ئهڭ يـامىنى   ؛ز يانىدىغانلىرىتې كېلىپ،

نىـــڭ ئىچىـــدە قهرزنـــى چىـــرايلىقچه    ئۇالر .ئاســـتا يانىدىغانلىرىـــدۇر 
يهنه قهرزنـى   .سـۈيلهيدىغانالر بـار  ۋە ئېلىشـىنى چىـرايلىقچه    تۆلهيدىغان

. ن، لېكىن ئېلىشـىنى چىـرايلىقچه سـۈيلهيدىغانالر بـار    تۆلهيدىغا قوپال
ــدىغان،    ــرايلىقچه تۆلهيـ ــى چىـ ــال   يهنه قهرزنـ ــىنى قوپـ ــېكىن ئېلىشـ لـ

زىنـى قوپـال تۆلهيـدىغان ھهم    ئۇنـدىن باشـقا، ھهم قهر  . سۈيلهيدىغانالر بار
ــار   ــۈيلهيدىغانالر ب ــال س ــىنى قوپ ــڭ ئهڭ ياخشىســى  .ئېلىش  ھهم ئۇالرنى

ــدىغان   ــرايلىقچه تۆلهيــ ــى چىــ ــىنى قهرزنــ ــرايلىقچه  ھهم ئېلىشــ چىــ
 قوپال تۆلهيدىغان ھهمقهرزنى ھهم  انلىرى بولسا،ئهڭ يام ؛سۈيلهيدىغانالر

ــۈيلهيدىغانالردۇر ــادەم ب ب،غهزە .ئېلىشــــىنى قوپــــال ســ الىســــىنىڭ ئــ
ــدۇر  ــدىكى چوغ ــىنىڭ  .قهلبى ــان بالىس ــپ،  كۆ ئىنس ــڭ قىزىرى زلىرىنى

 ئۆزىـدە  ڭالرمۇ؟ كىمكـى ىكهتكهنلىكىنى كۆرمىـد تومۇرلىرىنىڭ كۆپۈپ 
بىـز كـۈن    .»شۇنداق ئاالمهتلهرنى ھېس قىلسا، يهرگه چاپلىشىۋالسۇنهئ
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ــدۇق،    ــقىلى تۇرىۋىـ ــدۇ دېيىشـــىپ قاراشـ ــاكى پاتمىغانمىـ ــدۇ يـ پاتقانمىـ
بىلىــپ قېلىڭالركــى، دۇنيــا ئۆمرىــدىن    «: هلهيهىسســاالمئپهيغهمــبهر 

يهنـى بهكمـۇ   (قېلىپ قالغىنى بۈگۈندىن قېلىپ قالغان ۋاقىـتچىلىكال  
   .①دېدى »قېلىپ قالدى) ئاز

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـا    7991
رَّقُوَب ِفيكُْم قَالَ قُلَْنا الَِّذي لَا ُيولَُد لَُه قَالَ لَْيَس ذَاَك بِالرَّقُوبِ َولَِكنَُّه الرَُّجلُ الَِّذي َتُعدُّونَ ال

لُ قَالَ لَْم ُيقَدِّْم ِمْن َولَِدِه َشْيئًا قَالَ فََما َتُعدُّونَ الصَُّرَعةَ ِفيكُْم قَالَ قُلَْنا الَِّذي لَا َيْصَرُعُه الرَِّجا
  .َس بِذَِلَك َولَِكنَُّه الَِّذي َيْمِلُك َنفَْسُه ِعْنَد الَْغَضبِلَْي

ــ 7991 مۇنــداق  ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم: رىۋايهت قىلىنىدۇ

دەپ سـورىدى،   ـ  ؟دەپ قارايسـىلهر سىلهر قانـداق كىشـىنى رەقـۇب    ــ 
  :بىز

 دېسهك، پهيغهمبهرـ كىشىنى رەقۇب دەيمىز،  ى تۇرمايدىغان پهرزەنتـ 
  :ئهلهيهىسساالم

بىرمـۇ بالىسـىنى ئۆزىـدىن بـۇرۇن      ــ ئۇنـداق ئهمهس، رەقـۇب دېـگهن،   
  :ئاندىن يهنه. دېدى يهرلىككه قويۇپ باقمىغان كىشى رەقۇب بولىدۇ، ـ

  :بىز .ــ قانداق كىشىلهرنى پالۋان دەپ قارايسىلهر؟ ـ دەپ سورىدى
ـــ ــز، ـ د      ـ ــالۋان دەيمى ــادەمنى پ ــدىغان ئ ېســهك، چېلىشــتا يېڭىلماي

  :ئهلهيهىسساالم يهنه پهيغهمبهر
ــدىغان      ــاي بېرەلهي ــا ھ ــگهن، ئاچچىقىغ ــالۋان دې ــداق ئهمهس، پ ـــ ئۇن ـ

  . كىشىدۇر، ـ دېدى
  )2608 :مۇسلىم(

َهـَم لـه وال   أََتْدُرونَ ما الُْمفِْلُس قالوا الُْمفِْلُس ِفيَنا من لَا ِدْر: ويف رواية ـ 7992
َمَتاَع فقال إِنَّ الُْمفِْلَس من أُمَِّتي َيأِْتي يوم الِْقَياَمِة بَِصلَاٍة َوِصَيامٍ َوَزكَاٍة َوَيأِْتي قد َشَتَم هذا 
َوقَذََف هذا َوأَكَلَ َمالَ هذا َوَسفََك َدَم هذا َوَضَرَب هذا فَُيْعطَى هذا من َحَسَناِتِه َوَهذَا من 

                                                 
 .زەئىپ، لېكىن بهزى ئابزاسلىرى سهھىه، ـ دېگهن): 385(ئهلبانى  ①
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فَنَِيْت َحَسَناُتُه قبل أَنْ ُيقَْضى ما عليه أُِخذَ من َخطَاَياُهْم فَطُرَِحْت عليـه ثُـمَّ    َحَسَناِتِه فَإِنْ
  .طُرَِح يف النَّارِ
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر : مۇنـداق كهلـگهن   يهنه بىر رىـۋايهتته  ـ 7992

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
نىڭ قانـــداق ئـــادەم دىن ئـــاجراپ كهتـــكهن كىشـــىســـىسهرمايىـــــ 

  :ساھابىالر. ـ دەپ سورىدى ىلهمسىلهر؟ئىكهنلىكىنى ب
ــۇل ـ مېلىــدىن ئايرىلىــپ قالغــان كىشــىلهرنى شــۇنداق دەپ       ـــ پ ـ

  :ئهلهيهىسساالم دەپ جاۋاب بهرگهن ئىدى، پهيغهمبهر بىلىمىز، ـ
ـــ  ــۈممىتىمـ ــدە ئ ــىسهرمايى ئىچى ــى   س ــكهن كىش ــاجراپ كهت دىن ئ

لىق ئهمهللهرنى قىيامهت كۈنى ناماز، روزا، زاكات، قاتارئۇ : مۇنداق بولىدۇ
نـى تىللىغـان،   بىرىئهممـا ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه،      ىغان،كۆتۈرۈپ كېلىـد 

نىـڭ  بىرىنىـڭ ھهققىنـى يهۋالغـان،    بىرىزىنا بىلهن قارىلىغان،  بىرىنى
 ،ئۇرغان ھالهتته كېلىدىغان كىشى بولۇپ يهنه بىرىنىقېنىنى تۆككهن، 

. ىلىــدۇبېر ئۇنىڭغــا ـ بۇنىڭغــا   ياخشــى ئهمهللىرىنىــڭ ســاۋابى   ئۇنىــڭ
بوينىدىكى ھهقلهر تۆلىنىپ بـولغىچه سـاۋابى تـۈگهپ كهتسـه، ئۇالرنىـڭ      

 قـا ئۇنىڭ بوينىغا ئارتىلىـدۇ، ئانـدىن ئـۇ دوزاخ    ،گۇناھلىرىدىن ئېلىنىپ
   .، ـ دېدىتاشلىنىدۇ

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

نَُّه قَالَ َعلُِّموا َوَيسُِّروا َولَا ـ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَ 7993
  ُتَعسُِّروا َوإِذَا غَِضَب أََحُدكُْم فَلَْيْسكُْت

ــ 7993 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

غهزەبلىنىـپ   .گىتىڭالر، قواليالشـتۇرۇڭالر، قىيىنالشـتۇرماڭالر  ۆئ«
   .①»قالساڭالر، جىم تۇرۇۋېلىڭالر

  )2136 :ئهھمهد(

                                                 
ىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ     بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت ق   : )12993(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ـ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُمَحمٍَّد قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي قَالَ قَالَ َرُسـولُ اللَّـِه    7994
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْسَتَشاȓَ السُّلْطَانُ َتَسلَّطَ الشَّْيطَانُ

ــ 7994 ــۇرۋ ـ ــۇھهممهد  ئ ــى م ــارقىلىق بوۋىســىدىن  ە ئىبن دادىســى ئ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق       رىۋايهت قىلىـدۇكى، 

  :دېگهن
شهيتان ئۇنىڭغا ھۆكۈمرانلىـق   ،كه كېلىپ قالساپپادىشاھ دەرغهزە«
   .①»قىلىدۇ

  )18012 :ئهھمهد(

ْيِه َوَسلََّم باب للنـار ال  ـ عن ابن عباس قال قال رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَ 7995
  .يدخله أحد إال من يشفي غيظه بسخط اهللا

ــۋايهت      7995 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىن پهقهت   « ــاركى، ئۇنىڭـ ــر دەرۋازىســـى بـ ــۇنداق بىـ دوزاخنىـــڭ شـ
ىــڭ غهزىــۋىنى كهلتۈرىــدىغان ئىشــالر بىــلهن  نهللاغهزىــۋىنى ا) ئۆزىنىــڭ(

   .②»بېسىقتۇرىدىغان كىشىلهرال كىرىدۇ
  )2055 :بهززار(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما الِْغيَبةُ قَالَ ِذكُْرَك أََخاَك بَِما َيكَْرُه  7996
قَالَ إِنْ كَانَ ِفيِه َما َتقُولُ فَقَْد اغَْتْبَتُه َوإِنْ لَْم َيكُْن ِفيِه  ِقيلَ أَفََرأَْيَت إِنْ كَانَ ِفي أَِخي َما أَقُولُ

  .َما َتقُولُ فَقَْد َبَهتَُّه
ــ 7996 ــۇدىن   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: قىلىنىدۇ

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى         : )12996(ھهيســهمى  ①

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
هيبه بــۇ ھهدىســنى بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىســمائىل ئىبنــى شــ : )12997(ھهيســهمى  ②

قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ  . تائىفىي ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .دېگهن
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 الغانىدى،دەپ ســور ـغهيــۋەت دېــگهن نــېمه؟       !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
  : ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

ـــ  ــان   قېرىندىشــىڭـ ــۋەت قىلغ ــى قىلســاڭ، غهي ــان گېپىن نىڭ يام
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن يهنه. دېدى بولىسهن، ـ

ـــ  ــىمدا مهــ ــىچۇ؟  نئهگهر قېرىندىشـ ــالر بولسـ ــگهن ئىشـ دەپ ـ     دېـ
  :ئهلهيهىسساالم سورىلىۋىدى، پهيغهمبهر

ئۇنىڭـدا بولسـا، ئۇنىـڭ غهيـۋىتىنى قىلغـان       سـهن دېـگهن گهپـلهر   ــ 
   .①دېدى ، ـئۇنى قارىلىغان بولىسهن ،بولمىسا ئهگهر. بولىسهن

  )4874 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحْسُبَك ِمْن َصِفيَّةَ كَذَا  7997
ٍد َتْعنِي قَِصَريةً فَقَالَ لَقَْد قُلِْت كَِلَمةً لَْو ُمزَِجْت بَِماِء الَْبْحـرِ لََمَزَجْتـُه   َوكَذَا قَالَ غَْيُر ُمَسدَّ

  .قَالَْت َوَحكَْيُت لَُه إِْنَساًنا فَقَالَ َما أُِحبُّ أَنِّي َحكَْيُت إِْنَساًنا َوأَنَّ ِلي كَذَا َوكَذَا
: قىلىنىــدۇ ادىن مۇنــداق رىــۋايهتئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ ـــ 7997

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
 سـاڭا يېتىـپ ئاشـىدۇ، ـ دېسـهم،      بويىنىڭ پاكارلىقىسهفىيهنىڭ ــ 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
ــهن  ـــ س ــۇ      ـ ــاۋادا ئ ــدىڭكى، ن ــۆز قىل ــر س ــۇنداق بى ــۆز ش ــا دېڭىزس غ

. دېـدى  ئارىالشـتۇرۇلغان بولسـا، دېڭىـز سـۈيىنى بۇلغىـۋەتكهن بـوالتتى، ـ       
بىر كىشـىنى   اندىن قىزىقچىلىق قىلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغائ

  :ئهلهيهىسساالم دوراپ بهرگهن ئىدىم، پهيغهمبهر
بىــر ئىنســاننى   ،مۇنــداق مۇكاپــات بهرســىمۇ  ـ ماڭــا مۇنــداق     ــــ 

   .②دېدى ، ـدورىمايمهن) ئهيىبىنى ئېچىپ(
  )4875 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4079(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4080(ئهلبانى  ②
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الَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا ُعـرَِج  ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَ 7998
بِي َمَرْرُت بِقَْومٍ لَُهْم أَظْفَاٌر ِمْن ُنَحاسٍ َيْخُمُشونَ ُوُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهْم فَقُلُْت َمْن َهُؤلَاِء َيا 

  .قَُعونَ ِفي أَْعَراِضهِْمجِْبرِيلُ قَالَ َهُؤلَاِء الَِّذيَن َيأْكُلُونَ لُُحوَم النَّاسِ َوَي
ــ 7998 ــۋايهت    ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ئهنهس ئىبنـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
، تــۇچ )يهنــى مىــراج كېچىســى( مهن ئاســمانغا ئېلىــپ چىقىلغانــدا«

: رنى كـۆرۈپ مهيدىلىرىنى تاتىالۋاتقان كىشىله ۋە تىرناقلىرى بىلهن يۈز
: جىبرىئىـل ، ەپ سـورىغانىدىم دـ ئى جىبرىئىل، بـۇالر كىمـلهر بولىـدۇ؟     

ئـــۇالر كىشـــىلهرنىڭ غهيـــۋىتىنى قىلىـــپ گۆشـــلىرىنى يهيـــدىغان،      
ــ كىشــىلهرنىڭ ئىــززەت ـ دەپ مۇســى ھهققىــدە گهپ قىلىــدىغانالر،    ون ـ

   .①»جاۋاب بهردى
  )4878 :ئهبۇ داۋۇد(

لنَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن أَكَلَ بَِرُجـلٍ  ـ َعْن الُْمْسَتْورِِد أَنَّ ا 7999
 ُمْسِلمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللََّه ُيطِْعُمُه ِمثْلََها ِمْن َجَهنََّم َوَمْن كُِسَي ثَْوًبا بَِرُجلٍ ُمْسِلمٍ فَإِنَّ اللَّـهَ 

اَم ُسْمَعٍة َورَِياٍء فَإِنَّ اللََّه َيقُوُم بِِه َمقَاَم ُسْمَعٍة َيكُْسوُه ِمثْلَُه ِمْن َجَهنََّم َوَمْن قَاَم بَِرُجلٍ َمقَ
  .َورَِياٍء َيْوَم الِْقَياَمِة

ــ 7999 مۇســتهۋرىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،   ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ىـــش لقانـــداق بىـــر كىشـــى بىـــر مۇســـۇلماننىڭ غهيـــۋىتىنى قى«
ــگه ــر  بهدىلى ــا بى ــامتالوقم ــه، ا ئ ــدە  هللا يېس ــا جهھهننهم ــوت ۋە (ئۇنىڭغ ئ
قانـداق بىـر كىشـى بىـر      .شۇنىڭغا ئوخشاش تامـاق يېگۈزىـدۇ  ) ئازابتىن

هللا يسـه، ا ىيىم كىكقۇر بىر  ىش بهدىلىگهمۇسۇلماننىڭ غهيۋىتىنى قىل
ــدە   ــا جهھهننهم ــازابتىن (ئۇنىڭغ ــوت ۋە ئ ــۇنىڭغا ئوخشــاش ك ) ئ ــش يىم ى

ياخشـىچاق بولۇۋېلىـپ ۋە رىيـاخورلۇق    قانـداق بىـر كىشـى     .يگۈزىدۇىك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4082(ئهلبانى  ①
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قىيــامهت كــۈنى ئــۇنى  تائــاالهللا اقىلىــپ، بىــر مۇســۇلمانغا زىيــان سالســا، 
  . ①»رىياخورالر قاتارىدا تۇرغۇزۇپ قويىدۇ

  )4881 :ئهبۇ داۋۇد(

لَ إِنَّ ِمْن أَْرَبى الرَِّبا ـ َعْن َسِعيِد ْبنِ َزْيٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا 8000
  .اِلاْسِتطَالَةَ ِفي ِعْرضِ الُْمْسِلمِ بَِغْيرِ َحقٍّ

ــۋايهت      8000 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــد رەزىيهلالھـ ــى زەيـ ــهئىد ئىبنـ ــ سـ ــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

غا مۇســىون ـــ جازانىنىــڭ ئهڭ يــامىنى بىــر مۇســۇلماننىڭ ئىــززەت«
   .②»كۈزۈشتۇرگتىل تهناھهق 

  )4876 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُمَعاِذ ْبنِ أََنسٍ الُْجَهنِيِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َحَمى  8001
ِة ِمْن َنارِ َجَهنََّم َوَمْن َرَمى ُمْؤِمًنا ِمْن ُمَناِفقٍ أَُراُه قَالَ َبَعثَ اللَُّه َملَكًا َيْحِمي لَْحَمُه َيْوَم الِْقَياَم

  .ُمْسِلًما بَِشْيٍء ُيرِيُد َشْيَنُه بِِه َحَبَسُه اللَُّه َعلَى جِْسرِ َجَهنََّم َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَالَ
مۇئاز ئىبنى ئهنهس ئهلجۇھهنىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت     ـ 8001
  :م مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله ،قىلىدۇكى

تائـاال  هللا مىننى بىـر مۇنـاپىقتىن قوغـداپ قالسـا، ا    ۇئكىمكى بىر م«
قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ گۆشىنى دوزاخ ئوتىدىن قوغدايدىغان بىر پهرىشته 

كىمكى بىر مۇسۇلماننى كهمسىتىش ئۈچۈن بىر سۆز توقۇسـا،   .ئهۋەتىدۇ
 قامـاپ  ئۇنى تاكى گۇناھىدىن پاكالنغىچه جهھهننهمنىڭ كـۆۋرۈكىگه هللا ا

   .③»قويىدۇ
  )4883 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4084(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4081(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4086(ئهلبانى  ③
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ـ َعْن َهمَّامٍ قَالَ كُنَّا َمَع ُحذَْيفَةَ فَِقيلَ لَُه إِنَّ َرُجلًا َيْرفَُع الَْحِديثَ إِلَى ُعثَْمانَ 8002
  .ةَ قَتَّاٌتفَقَالَ لَُه ُحذَْيفَةُ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َيْدُخلُ الَْجنَّ

ــ – 8002 ــدۇ  ھهممام ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــۇزەيفه  : دىن مۇن ــز ھ بى
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن بىلله ئىدۇق، ئۇنىڭغا

دېيىلىۋىـدى، ھـۇزەيفه   ـ بىـر كىشـى ئوسـمانغا گهپ توشـۇيدىكهن،      ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدى

هنچى سـۇخ «: مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    ــ 
   .دېگىنىنى ئاڭلىغانىدىم» جهننهتكه كىرمهيدۇ

  )6056 :بۇخارى(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم لَـا    8003
  .إِلَْيكُْم َوأََنا َسِليُم الصَّْدرِ ُيَبلُِّغنِي أََحٌد ِمْن أَْصَحابِي َعْن أََحٍد َشْيئًا فَإِنِّي أُِحبُّ أَنْ أَْخُرَج

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت   ــــ 8003
  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ســاھابىلىرىمدىن ھــېچكىم ماڭــا بىــرەر كىشــى توغرىســىدا گهپ  «
ھېچ قانـداق  لۈمدە توشىمىسۇن، چۈنكى مهن سىلهرنىڭ ئالدىڭالرغا كۆڭ

   .①»مهنىچىقىشنى ياخشى كۆرغۇم يوق ھالدا 
  )4860 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْرَتفََعـْت   8004
َعلَْيِه َوَسلََّم أََتْدُرونَ َما َهِذِه الرِّيُح َهِذِه رِيـُح   رِيُح جِيفٍَة ُمْنِتَنٍة فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

  .الَِّذيَن َيْغَتاُبونَ الُْمْؤِمنَِني
ــ 8004 دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ

بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن    :رىۋايهت قىلىنىدۇ
 ڭ سېسىق پۇرىقى كېلىۋىدى، پهيغهمـبهر بىلله ئىدۇق، توساتتىن تاپنى

  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1035(ئهلبانى  ①



  مهرتلىك، بېخىللىق ۋە مال ـ دۇنيانى سۆكۈش سېخىيلىق،

463 

ـــ  ــۇ    ـ ــىلهر؟ ب ــۇراق بىلهمس ــېمه پ ــۇ ن ــۋىتىنى  مۇئمىنب ــڭ غهي لهرنى
   .①دېدى ، ـقىلىدىغانالرنىڭ پۇرىقى

  )14826 :ئهھمهد(

ـ عن عبد اللَِّه قال كنا ُجلُوًسا ِعْنَد النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم فَقَاَم َرُجلٌ  8005
َرُجلٌ من َبْعِدِه فقال النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم َتَخلَّلْ قال وما أََتَخلَّلُ يا َرُسـولَ   فََوقََع فيه

  .اللَِّه أَكَلُْت لَْحًما قال إِنََّك أَكَلَْت لَْحَم أَِخيَك
ــ 8005 دىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ

بىـلهن  ئهلهيهى ۋەسـهللهم   بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ :رىۋايهت قىلىنىدۇ
بىـــرەيلهن ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ قايتىـــپ ئارىـــدىن  .اتتـــۇقبىلـــله ئولتۇر

ــۋىتىنى قىل ەيلهنكېتىشــىگه، يهنه بىــر ــدى،ئۇنىــڭ غهي پهيغهمــبهر  ىۋى
  :ئۇنىڭغائهلهيهىسساالم 

  :دېدى، ئۇ ـ! چىشىڭنى كوچىلىۋەتـ 
 دېۋىـدى، ـ   كـوچىاليمهن، گـۆش يېمىسـهم؟    ىگهنـېم  !رەسـۇلۇلال ئى ــ 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
   .②دېدى، ـ سهن قېرىندىشىڭنىڭ گۆشىنى يېدىڭــ 

  )10092: »ئهلكهبىر«(

ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنـِدي   8006
ى الِْفَراȇِ َوَحوَّلَ َوْجَهُه َوَدَخلَ أَُبو َبكْرٍ فَاْنَتَهَرنِي َجارَِيَتاِن ُتَغنَِّياِن بِِغَناِء ُبَعاثَ فَاْضطََجَع َعلَ

ْيِه السَّـلَام  َوقَالَ ِمْزَماَرةُ الشَّْيطَاِن ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَقَْبلَ َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َعلَ
فََخَرَجَتا َوكَانَ َيْوَم ِعيٍد َيلَْعُب السُّوَدانُ بِالدََّرقِ َوالِْحَرابِ  فَقَالَ َدْعُهَما فَلَمَّا غَفَلَ غََمْزُتُهَما

َمنِي َوَراَءُه فَإِمَّا َسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِمَّا قَالَ َتْشَتهَِني َتْنظُرِيَن فَقُلُْت َنَعْم فَأَقَا

                                                 
بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ          : )13120(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن
ــۇپ، راۋىيلىــ   : )13145(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران رى ســهھىه ھهدىســنىڭ ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ُدوَنكُْم َيا َبنِي أَْرِفَدةَ َحتَّى إِذَا َمِللُْت قَالَ َحْسُبِك قُلُْت َنَعـْم   َخدِّي َعلَى َخدِِّه َوُهَو َيقُولُ
  .قَالَ فَاذَْهبِي

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا 8006
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنىـڭ يېنىمغـا كىرگهنـدە،      

هن خهزرەج ئوتتۇرىدا جهڭ بولغـان  ئهۋس بىل( يېنىمدا ئىككى قىز بۇئاس
 .ئۇرۇشــىدا ئېيتىلغــان قوشــاقالرنى ناخشــا قىلىــپ ئېيتىۋاتــاتتى) جــاي

ئهلهيهىسساالم ئۇدۇل كۆرپىگه چىقتى ـ دە، بىزگه ئارقىسىنى  پهيغهمبهر 
 ،ئهبۇ بهكرى كىرىپ قېلىـپ ) دادام( بىر كهمدىن كېيىن .قىلىپ ياتتى

  :مېنى ئهيىبلهپ
؟ ىپتىغۇىدا شهيتاننىڭ ناۋالىرى ياڭراپ كېتنىڭ ئالدــ رەسۇلۇلالھ

  :ئهبۇ بهكرىگهئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  ،دېۋىدىـ 
ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر   .دېـدى ــ  ! ئۆز مهيلىگه قويغىنئۇالرنى ــ 

ــا،   ــى چىمــدىپ قوي دىقــقهت قىلمىغــان ۋاقىتت ــۇ ئىككــى قىزن ــدىمۇئ ، ۋى
 ــ  كـلهر نهيـزە  ھېيـت كـۈنلىرى قـارا تهنلى   . چىقىپ كهتتـى  ھۇجرامدىن

ــپ  ــانلىرىنى ئوينىتىــ ــارەت ،قالقــ ــهتتى ماھــ ــبهر مهن  .كۆرســ پهيغهمــ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم مهنـدىن    سورىدىممۇ ياكى  ئهلهيهىسساالمدىن

مهن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    سورىسا، ماقۇل بولـدۇممۇ، ئهيتـاۋۇر  
ئىككىمىزنىــڭ . كهينىــدە تــۇرۇپ، ھهبهشــلهرنىڭ ماھــارىتىنى كــۆردۇق

ــ ــۇراتتى      مهڭ ــپ ت ــرىگه تېگى ــر ـ بى ــاالم  . زى بى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
  :ھاياجانالنغان ھالدا

ـــ ئهي  ــدەــ ــالر! بهنـــى ئهرفىـ ــاتتى    !بـــوش كهلمهڭـ مهن . ـ دەپ قويـ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،زېرىككىچه كۆرگهندىن كېيىن

  :ـ دەپ سورىدى، مهن بولدىمۇ؟ــ 
  :ــ ھهئه، ـ دېگهنىدىم

   .ـ دېدى! يتقىنــ ئهمىسه ھۇجرىغا قا
  )950 :بۇخارى(

  .ُتَغنَِّياِن بَِما َتقَاَولَْت الْأَْنَصاُر َيْوَم ُبَعاثَ قَالَْت َولَْيَسَتا بُِمَغنَِّيَتْينِ: ـ ويف رواية 8007
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ئىككـى قىـز ئهنسـارىالر    : مۇنداق كهلـگهن  يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8007
ــاتتى، نى ناخشــا قىلىــپ ربۇئــاس ئۇرۇشــىدا ئېيتىشــقان قوشــاقال  ئوقۇۋات

   .ناخشىچى ئهمهس ئىدى سىئهمهلىيهتته ئۇ ئىككى
  )952 :بۇخارى(

فََزَجَرُهْم ُعَمُر فقال النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْعُهْم أَْمًنا َبنِي : ويف رواية ـ 8007
  .أَْرِفَدةَ

ــ 8008 ــۋايهتته  ـ ــر رى ــگهن  يهنه بى ــداق دەپ كهل ــۇالرنى  : مۇن ــۆمهر ئ ئ
ئـى   .ئۇالرنى ئـوينىغىلى قـوي  «: ئهلهيهىسساالم ىدى، پهيغهمبهرتوسقان ئ

   .دېدى »!خاتىرجهم ئويناۋېرىڭالر ،بهنى ئهرفهدە
  )3529 :بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َبْيَنَما الَْحَبَشةُ َيلَْعُبونَ ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  8009
إِذْ َدَخلَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فَأَْهَوى إِلَى الَْحْصَباِء َيْحِصُبُهْم بَِها فَقَـالَ لَـُه    َوَسلََّم بِِحَرابِهِْم

  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدْعُهْم َيا ُعَمُر
ــۇ  8009 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ــدۇ ــبهر ئ : قىلىنى ــلهر پهيغهم ــز  ھهبهش ــدا نهي ــاالمنىڭ يېنى ە هلهيهىسس

، ئۇالرغا تـاش ئـاتقىلى   ئۆمهر كىرىپ ماھارىتى كۆرسىتىۋاتقاندا، ھهزرىتى
  .دېدى »!ئۇالرغا تهگمه !ئى ئۆمهر«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمتۇرغانىدى، 

  )893 :مۇسلىم(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََدَخلَ ـ قَالَْت الرَُّبيُِّع بِْنُت ُمَعوِِّذ ْبنِ َعفَْراَء َجاَء النَّبِيُّ  8010
ِحَني ُبنَِي َعلَيَّ فََجلََس َعلَى ِفَراِشي كََمْجِلِسَك ِمنِّي فََجَعلَْت ُجَوْيرَِياٌت لََنا َيْضرِْبَن بِالدُّفِّ 

َيْعلَُم َما ِفي غٍَد فَقَالَ َدِعـي  َوَيْنُدْبَن َمْن قُِتلَ ِمْن آَباِئي َيْوَم َبْدرٍ إِذْ قَالَْت إِْحَداُهنَّ َوِفيَنا َنبِيٌّ 
  .َهِذِه َوقُوِلي بِالَِّذي كُْنِت َتقُوِلَني

رۇبهييىـــئ بىنتـــى مـــۇئهۋۋىز ئىبنـــى ئهفـــرائ رەزىيهلالھـــۇ  ــــ 8010
تويۇم بولغـان كۈننىـڭ   : نىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇئهنها

ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    ىــڭ مېنكېلىــپ، ئهتىســى پهيغهم
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ــۇردى ــدە ئولتــ بهدردە  ،كىچىــــك قىــــزالر داپالرنــــى چېلىــــپ  .كۆرپهمــ
  : دىن بىرىارىئ. ىزغا مهرسىيه ئوقۇۋاتاتتىبوۋىلىرىم – ئۆلتۈرۈلگهن ئاتا

دېۋىـدى،   ئهتىكى ئىشـنى بىلىـدىغان پهيغهمـبهر بـار، ـ     ئىچىمىزدە ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

   .دېدى ـ! تۇرغىنبايىقى سۆزلىرىڭنى داۋامالشبۇنداق دېمهي، ــ 
  )5147 :بۇخارى(

ـ َعْن َناِفعٍ قَالَ َسِمَع اْبُن ُعَمَر ِمْزَماًرا قَالَ فََوَضَع إِْصَبَعْيِه َعلَى أُذَُنْيِه َوَنأَى  8011
أُذَُنْيِه َوقَالَ َعْن الطَّرِيقِ َوقَالَ ِلي َيا َناِفُع َهلْ َتْسَمُع َشْيئًا قَالَ فَقُلُْت لَا قَالَ فََرفََع إِْصَبَعْيِه ِمْن 

   .كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمَع ِمثْلَ َهذَا فََصَنَع ِمثْلَ َهذَا
ئىبنـــى ئـــۆمهر : دىن مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇنافىئـــ – 8011

ئىككى بـارمىقىنى ئىككـى    ،ئاڭالپ نهينىڭ ئاۋازىنىرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 
  :مهندىن ،يولنىڭ ياقىسىغا چىقىۋېلىپ ـ دە،تى قۇلىقىغا تىق

  :مهن .ـ دەپ سورىدى؟ ئۇ ئاۋاز يهنه ئاڭلىنىۋاتامدۇ !ئى نافىئــ 
  :بارمىقىنى قۇلىقىدىن چىقىرىپ ـ دېگهنىدىم،ياق، ــ 
، مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن بىلله ئىـدىم ــ 

   .①دېدىـ لغان ئىدى، مۇشۇنداق قىلىۋا ئۇ نهي ئاۋازىنى ئاڭالپ،
  )4924 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن حممد بن اƫنكدر قال ينادي مناد يوم القيامة أين الذين كانوا يƕهون  8012
أنفسهم وأمساعهم عن اللهو ومزامري الشيطان اجعلوهم يف رياض اƫسك Ż يقول للمالئكة 

  .نأمسعوهم ƥدي وثناء علي وأخƎوهم أن ال خوف عليهم وال هم Ʒزنو
قىيـامهت كـۈنى   : مۇنـداق دەيـدۇ   مۇھهممهد ئىبنى مۇنكهدىر ـ 8012

قـــۇالقلىرىنى ئويـــۇن ـ تاماشـــا ۋە شـــهيتاننىڭ نهغـــمه ـ         ” :تائـــاالهللا ا
ئهنـبهر باغلىرىغـا    ــ  شـكى ۇ؟ ئـۇالرنى م ناۋالىرىدىن يىراق تۇتقانالر قېنى

ئۇالرغــا ”: اليــدۇ، ئانــدىن پهرىشــتىلهرگه  ردەپ جاكا“ !ئورۇنالشــتۇرۇڭالر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4116(ئهلبانى  ①
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ــدۇ مېن ــڭ ھهمــ ــاڭلىتىڭالر  ىــ ــانايىمنى ئــ ــڭئۇالرۋە  ســ ــدى  نىــ ئهمــ
ھېچنېمىــــدىن قورقمايــــدىغانلىقى، ئۇنــــدىن باشــــقا، ھېچنېمىــــدىن 

   .دەيدۇ “!قايغۇرمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈڭالر
  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد أَنَّ اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّ 8013
ِحـبَِّني أَنْ  َوَسلََّم فَقَالَ َيا َعاِئَشةُ أََتْعرِِفَني َهِذِه قَالَْت لَا َيا َنبِيَّ اللَِّه فَقَالَ َهِذِه قَْيَنةُ َبنِي فُلَاٍن ُت

ُه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـْد َنفَـǸَ    ُتَغنَِّيِك قَالَْت َنَعْم قَالَ فَأَْعطَاَها طََبقًا فََغنَّْتَها فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ
  .الشَّْيطَانُ ِفي َمْنِخَرْيَها

مۇنـداق رىـۋايهت   سائىب ئىبنى يهزىد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن   ـ 8013
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ھۇزۇرىغـا بىـر    : قىلىنىدۇ

ــۇ    ــه رەزىيهلالھـ ــاالم ئائىشـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــدى، پهيغهمـ ــال كهلگهنىـ ئايـ
  :دىنئهنها

  :ھهزرىتى ئائىشه. ــ بۇ ئايالنى تونۇمسهن؟ ـ دەپ سورىدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ــ تونۇمايمهن، ـ دەپ جاۋاب بهردى

سـاڭا ناخشـا ئېيتىـپ    . ــ بۇ پاالنى قهبىلىنىڭ ناخشىچىسى بولىـدۇ 
  :بهرسۇنمۇ؟ ـ دېگهنىدى، ھهزرىتى ئائىشه

لى بىـــر لـــېگهن ئانـــدىن ئـــۇ ئايالغـــا چـــالغى. ـــــ مـــاقۇل، ـ دېـــدى   
ــۇنى چېلىــپ ناخشــا ئېيتىــپ بهردى   ــدى، ئ ــلهن،  . بېرىلگهنى شــۇنىڭ بى

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
   .①ــ بۇ ئايالنىڭ بۇرۇن تۆشۈكلىرىگه شهيتان پۈۋلهپ قويدى، ـ دېدى

  )15758 :ئهھمهد(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى : )13358(ھهيسهمى  ①

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َسلََّم َرأَى َرُجلًـا َيْتَبـُع   ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو 8014
  . َحَماَمةً فَقَالَ َشْيطَانٌ َيْتَبُع َشْيطَاَنةً

ــ 8014 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر ئادەمنىڭ بىـر كهپتهرنىـڭ   

هيتانغا شـهيتان شـ  « :ئارقىسىدىن ئهگىشىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپ 
   .①دېگهن »ئهگىشىپ كېتىۋاتىدۇ

  )4940 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن التَّْحـرِيشِ   8015
  . َبْيَن الَْبَهاِئمِ

ــ 8015 ــۋايهت قىلىــدۇكى،    ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا رى
اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ھـايۋانالرنى سوقۇشتۇرۇشـتىن    پهيغهمبهر سهل

   .②توسقان
  )1708 :تىرمىزى(

ـ عن َسِعيِد بن ُجَبْيرٍ قال َمرَّ بن ُعَمَر بِِفْتَياٍن من قَُرْيشٍ قد َنَصُبوا طَْيًرا َوُهْم  8016
ا َرأَْوا بن ُعَمَر َتفَرَّقُوا فقال بن َيْرُموَنُه وقد َجَعلُوا ِلَصاِحبِ الطَّْيرِ كُلَّ َخاِطئٍَة من َنْبِلهِْم فلم

ُعَمَر من فََعلَ هذا لََعَن اهللا من فََعلَ هذا إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََعَن من اتََّخذَ 
  . شيئا فيه الرُّوُح غََرًضا

ئىبنى : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇسهئىد ئىبنى جۇبهير ـ 8016
قويۇپ ئـوق  تىكلهپ  ئۈچۈنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما بىر قۇشنى نىشان ئۆمهر 

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 4131(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 287(ئهلبانى  ②
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ئېتىــپ ئويناۋاتقــان بىــر تــوپ قۇرەيشــلىك بالىنىــڭ قېشــىدىن ئۆتــۈپ  
كىمنىڭ ئاتقان ئوقى نىشانغا تهگمىسه، شۇ قۇشنىڭ ئىگىسىگه . قالدى

پ كهتتــى، لىــئــۆمهرنى كــۆرۈپال تارقى ئــۇالر ئىبنــى .بىــر نهرســه بېرەتتــى
  :ئىبنى ئۆمهر

 .لهنهت قىلســۇنهللا بـۇنى كىــم قىلـدى؟ بـۇنى قىلغــان كىشـىگه ا    ـــ  
ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جــانلىق نهرســىنى نىشــان     پهيغهم

   .دېدىـ قىلىپ ئوق ئاتقان كىشىگه لهنهت قىلغان، 
   )1958 :مۇسلىم(

بِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن لَِعَب بِالنَّْرَدِشريِ فَكَأَنََّما ـ َعْن ُبَرْيَدةَ أَنَّ النَّ 8017
  . َصَبغَ َيَدُه ِفي لَْحمِ ِخْنزِيرٍ َوَدِمِه

ــ 8017 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــدە رەزىيهلالھـ ــدۇكى، بۇرەيـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئوينىسا، خۇددى قـولىنى چوشـقىنىڭ قېنىـدا    ل شىشىخا كىمكى«
   .»بولىدۇ دەكبويىغان

   )2260 :مۇسلىم(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر أَنَُّه كَانَ إِذَا َوَجَد أََحًدا ِمْن أَْهِلِه َيلَْعُب بِالنَّْرِد َضَرَبُه  8018
  .َوكََسَرَها

ــ 8018 ن رىــۋايهت ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدى     ـ
شىشــــــىخال قىلىنىــــــدۇكى، ئــــــۇ ئائىلىســــــىدىن بىرەرســــــىنىڭ 

   .ئۇرۇپ چېقىۋېتهتتى شىشىخالىنىئوينىغانلىقىنى كۆرسه، 
  )1787 :مالىك(

ـ عن أيب سعيد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمثَلُ الَِّذي  8019
  .ُم فَُيَصلِّي َمثَلُ الَِّذي َيَتَوضَّأُ بِالْقَْيحِ َوَدمِ الِْخْنزِيرِ ثُمَّ َيقُوُم فَُيَصلِّيَيلَْعُب بِالنَّْرِد ثُمَّ َيقُو

ــ 8019 ــۇ    ــ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــۋايهت ئهبـ دىن رىـ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن



  ـ تاماشا، لهنهت قىلىش ۋە تىلالشئويۇن 

471 

ۇيـدىغان كىشـى خـۇددى    ئاندىن تۇرۇپ نامـاز ئوق  ،ئويناپ شىشىخال«
يىرىڭ ۋە چوشقا قېنى بىـلهن تاھـارەت ئېلىـپ نامـاز ئوقۇغـان كىشـىگه       

   .①»يدۇئوخشا
  )23187 :ئهھمهد(

دېـگهن ئىبـارە   » نامىزى قوبـۇل بولمايـدۇ  «: ئهبۇ يهئالنىڭ رىۋايىتىدە
  . قوشۇپ رىۋايهت قىلىنغان

  )1104 :مهۋسىلى(

ا قَالَْت كُْنُت أَلَْعُب بِالَْبَناِت ِعْنَد النَّبِيِّ َصـلَّى  ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَه 8020
ذَا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ِلي َصَواِحُب َيلَْعْبَن َمِعي فَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِ

  .َن َمِعيَدَخلَ َيَتقَمَّْعَن ِمْنُه فَُيَسرُِّبُهنَّ إِلَيَّ فََيلَْعْب
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8020

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  ) كىچىكىمـــدە(مهن 
بىــر چــاقالرنى ئوينــايتتىم، مهن بىــلهن بىلــله ئوينايــدىغان  ريېنىــدا قو

 ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمنى كۆرسـىال،   .بار ئىدى نهچچه دوستۇممۇ
ــۇرۇنىۋاالتتى    ــۈپ يوش ــىغا ئۆت ــڭ ئارقىس ــپ پهردىنى ــبهر . تارتىنى پهيغهم

ــاتتى     ــا ئېلىــپ چىقىــپ قوي ــۇالرنى مېنىــڭ يېنىمغ ــاالم ئ . ئهلهيهىسس
  . شۇنىڭ بىلهن، ئويۇنىمىزنى داۋامالشتۇراتتۇق

  )6130 :بۇخارى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َص 8021
ِمْن غَْزَوِة َتُبوَك أَْو َخْيَبَر َوِفي َسْهَوِتَها ِسْتٌر فََهبَّْت رِيٌح فَكََشفَْت َناِحَيةَ السِّْترِ َعـْن َبَنـاٍت   

َناَحاِن ِمْن رِقَـاعٍ  ِلَعاِئَشةَ لَُعبٍ فَقَالَ َما َهذَا َيا َعاِئَشةُ قَالَْت َبَناِتي َوَرأَى َبْيَنُهنَّ فََرًسا لَُه َج
فَقَالَ َما َهذَا الَِّذي أََرى َوْسطَُهنَّ قَالَْت فََرٌس قَالَ َوَما َهذَا الَِّذي َعلَْيِه قَالَْت َجَناَحاِن قَـالَ  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، تهبهرانى ۋە ئهبۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە      : )13261(ھهيسهمى  ①

ئىمـام ئهھمهدنىـڭ باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه      . مۇسا ئىبنى ئهھـمهد خهتمـى ئىسـىملىك نـاتونۇش بىـرى بـار      
 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َرأَْيُت فََرٌس لَُه َجَناَحاِن قَالَْت أََما َسِمْعَت أَنَّ ِلُسلَْيَمانَ َخْيلًا لََها أَْجنَِحةٌ قَالَْت فََضِحَك َحتَّى 
  .َنَواجِذَُه

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا 8021
ــۇك   ــهللهم تهبـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ــبهر(پهيغهمـ ــاكى خهيـ  )يـ

تارتىـپ قويۇلغـان   پهردە  گهئۇنىڭ تهكچىسـى  .دىغازىتىدىن قايتىپ كهل
يهىسســاالم پهردە شــامالدا قايرىلىــپ كېتىۋىــدى، پهيغهمــبهر ئهله بولــۇپ،

  :ـ دە كۆرۈپ قالدى رنىچاق قىزالرقومهن ئوينايدىغان 
  :مهن .ىددەپ سورى ـ بۇ نېمه؟! ــ ئى ئائىشه

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  . دەپ جاۋاب بهردىم ــ قورچاق قىزلىرىم، ـ 
  :قورچاقالر ئارىسىدىكى قاناتلىق ئاتنى كۆرۈپ

  :مهن. ــ ئۇنداقتا، بۇ نېمه؟ ـ دەپ سورىدى
  :ئات، ـ دېسهم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمــ ئۇ 

  .ــ ئاتنىڭ ئۈستىدىكىلهرچۇ؟ ـ دەپ سورىدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ــ ئۇالر ئاتنىڭ قاناتلىرى، ـ دېدىم

  :ــ ئاتنىڭمۇ قانىتى بوالمدۇ؟ ـ دېگهنىدى، مهن
اتلىق ئاتلىرىنىـــڭ بـــار  قانــــــــ ســـۇاليمان ئهلهيهىسســـاالمنىڭ   

بـۇنى ئاڭلىغـان پهيغهمـبهر    . ىغانمىـدىڭ؟ ـ دېـدىم   ئىكهنلىكىنى ئاڭلىم
ئهلهيهىسساالم مۇبارەك ئېزىق چىشلىرى كۆرۈنگىدەك دەرىجىدە كۈلۈپ 

   .①كهتتى
  )4932 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أََنسٍ قَالَ لَمَّا قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ لَِعَبـْت   8022
  .لَقُُدوِمِه فََرًحا بِذَِلَك لَِعُبوا بِِحَرابِهِْم الَْحَبَشةُ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4123(نى ئهلبا ①
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ــ 8022 ــۋايهت قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر   ـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رى
شـال  خۇھهبهشلىكلهر  ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنىگه كهلگهندە

  . ①ىغانىدىبولۇشۇپ نهيزە ئويۇنلىرىنى ئوين
  )4923 :ئهبۇ داۋۇد(

اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـْيَس الُْمـْؤِمُن    ـ َعْن َعْبِد 8023
   .بِالطَّعَّاِن َولَا اللَّعَّاِن َولَا الْفَاِحشِ َولَا الَْبِذيِء

ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت   ــــ 8023
  :هللهم مۇنداق دېگهنقىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس

ئــاغزى  مــۇئمىن ــــ قۇســۇر تاپىــدىغان، لهنهت ئېيتىــدىغان، قوپــال، «
   .②»بېزەپ بولمايدۇ

  )1977 :تىرمىزى(

ـ عن أَيب الدَّْرَداِء َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـا َيكُـونُ    8024
   .َء َيْوَم الِْقَياَمِةاللَّعَّاُنونَ ُشفََعاَء َولَا ُشَهَدا

ەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر     دئهبۇ  ـ 8024
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ى نه شـاپائهتچى، نه  توال لهنهت ئوقۇيدىغان كىشـىلهر قىيـامهت كـۈن   «
   .»گۇۋاھچى بواللمايدۇ

  )2598 :مۇسلىم(

ْنَدبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتلَاَعُنوا ـ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُج 8025
  .بِلَْعَنِة اللَِّه َولَا بَِغَضبِِه َولَا بِالنَّارِ

ــ 8025 ــۋايهت      ـ ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــدۇب رەزىيهلالھ ــى جۇن ــهمۇرە ئىبن س
  :هنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4115(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1610(ئهلبانى  ②
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دوزاخ ئـوتى   نىـڭ غهزىپـى ۋە  هللا نىـڭ لهنىتـى،  هللابىـر ـ بىرىڭالرغـا     «
   .①»بىلهن لهنهت ئېيتىشماڭالر

  )1976 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه اْدُع َعلَى الُْمْشرِِكَني قَالَ إِنِّي لَـْم   8026
  .َمةًأُْبَعثْ لَعَّاًنا َوإِنََّما ُبِعثُْت َرْح

ــ 8026 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه :قىلىنىدۇ
ـــ  ــرىكالرنى قارغىـــ ــاڭ، ـ      مۇشــ ــدى،دېيىلگه ســ ــبهر  نىــ پهيغهمــ

  :ئهلهيهىسساالم
ــپ      ــۈچى قىلى ــمهت تىلىگ ــى رەھ ــارغىغۇچى ئهمهس، بهلك ـــ مهن ق ـ

   .هردىئهۋەتىلدىم، ـ دەپ جاۋاب ب
  )2599 :مۇسلىم(

ـ َعْن أََنسٍ قَالَ لَْم َيكُْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاِحًشا َولَا لَعَّاًنا  8027
  .َولَا َسبَّاًبا كَانَ َيقُولُ ِعْنَد الَْمْعَتَبِة َما لَُه َترَِب َجبِيُنُه

ن مۇنـداق رىـۋايهت   دىـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 8027
باشــــقىالرنى تىلاليــــدىغان، پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم : قىلىنىــــدۇ
. قوپال سۆز ـ ھهرىكهتلهرنى قىلىـدىغانالردىن ئهمهس ئىـدى    قارغايدىغان،

ــا   ــاچچىغالپ قالس ــاتتىق ئ ــزگه ق ــېمه   «: بىرىمى ــا ن ــورى قۇرۇغۇرغ ــۇ ش ب
   .دەپال قوياتتى »بولغاندۇ؟

  )6046 :بۇخارى(

اللَِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِسَباُب الُْمْسِلمِ فُُسـوٌق   ـ عن َعْبد 8028
  .َوِقَتالُُه كُفٌْر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1609(ئهلبانى  ①
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ــــ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى مهســـئۇد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت   8028
  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

رۇشــۇش ۇئ )ســۇلمان بىــلهنۇم(لىق، ســۇلماننى تىلــالش پاســىقۇم«
   .»كۇفرىلىقتۇر

  )48 :بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا  8029
  .َعلَْيِه إِنْ لَْم َيكُْن َصاِحُبُه كَذَِلَك َيْرِمي َرُجلٌ َرُجلًا بِالْفُُسوقِ َولَا َيْرِميِه بِالْكُفْرِ إِلَّا اْرَتدَّْت

ــ 8029 ــۇ زەر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ ــۇ  ئهب ــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئ دىن رى
بىـــر كىشـــى بىـــر «: پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ

 دەئــۇ ئادەمــ ۋە كىشــىنى پاســىقلىق يــاكى كــاپىرلىق بىــلهن تىللىســا 
   .»ئۆزىگه قايتىدۇ) گۈچىنىڭدې(ئۇ سۆز  سۈپهت تېپىلمىسا،ئۇنداق 

  )6045 :بۇخارى(

ـ عن أَيب الدَّْرَداِء َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الَْعْبَد إِذَا  8030
َتْهبِطُ إِلَى الْأَْرضِ فَُتْغلَُق لََعَن َشْيئًا َصِعَدْت اللَّْعَنةُ إِلَى السََّماِء فَُتْغلَُق أَْبَواُب السََّماِء ُدوَنَها ثُمَّ 

ـ  انَ أَْبَواُبَها ُدوَنَها ثُمَّ َتأُْخذُ َيِميًنا َوِشَمالًا فَإِذَا لَْم َتجِْد َمَساغًا َرَجَعْت إِلَى الَِّذي لُِعَن فَإِنْ كَ
   .ِلذَِلَك أَْهلًا َوإِلَّا َرَجَعْت إِلَى قَاِئِلَها

ىـۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر    ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ر  ـ 8030
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــمانغا كۆتۈرۈل   « ــا، لهنهت ئاس ــىگه لهنهت قىلس ــر نهرس ــدە بى ــدۇ، بهن ى
ــېكىن  ــۇ لهنهت زېمىنغــا   .ئاســماننىڭ دەرۋازىســى ئېتىلىــدۇ ل ــدىن ئ ئان

 لهرگهسـول تهرەپـ   ۋەاندىن ئوڭ ئ .ىدۇ، زېمىن دەرۋازىسىمۇ ئېتىلىدۇچۈش
لهنهت  .بارىـدۇ  يېتىـپ يول تاپالماي قالسا، لهنهت قىلىنغۇچىغا  .ىدۇماڭ
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ــۇ ســۆزگه   ــۆزىگهاليىــق بولمىســا، لهنهت قىلغۇچىقىلىنغــۇچى ئ  نىــڭ ئ
   .①»قايتىپ بارىدۇ

  )4905 :ئهبۇ داۋۇد(

َجَعلَ ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُسرِقَْت ِملَْحفَةٌ لََها فََجَعلَْت َتْدُعو َعلَى َمْن َسَرقََها فَ 8031
ِفـي  النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا ُتَسبِِّخي َعْنُه قَالَ أَُبو َداُود لَا ُتَسبِِّخي أَْي لَا ُتَخفِّ

  .َعْنُه
ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا رىـۋايهت قىلىـدۇكى، ئۇنىـڭ بىـر         ـ 8031

ــوتقىنى ئوغرىالن ــاپ  ئائىشــه غانىــدى،ي ــوغرىنى قارغ ــئ ا قىلغىلــى بهددۇئ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا .تۇردى
   .②دىدې» گۇناھىنى يهڭگىللىتىۋەتمىگىن )ئوغرىنى قارغاۋېرىپ(«

  )1497 :ئهبۇ داۋۇد(

لَا ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الُْمْسَتبَّاِن َما قَا 8032
  .فََعلَى الَْباِدئِ َما لَْم َيْعَتِد الَْمظْلُوُم

ــ 8032 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىر تىلالنغۇچى رەددىيه بېرىشته چهكتىن ئاشۇرىۋەتمىگهنال بولسا، «
   .»ى، تىلالشنى باشلىغىنىغا بولىدۇالرنىڭ ۋابالبىرىنى تىلالشقانـ 

  )2587 :مۇسلىم(

ـ َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ ُمقَرٍِّن قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسـبَّ   8033
الَ َرُسـولُ اللَّـِه   َرُجلٌ َرُجلًا ِعْنَدُه قَالَ فََجَعلَ الرَُّجلُ الَْمْسُبوُب َيقُولُ َعلَْيَك السَّلَاُم قَالَ قَ

ْنـَت  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما إِنَّ َملَكًا َبْيَنكَُما َيذُبُّ َعْنَك كُلََّما َيْشُتُمَك َهذَا قَالَ لَُه َبلْ أَ
  .َوأَْنَت أََحقُّ بِِه َوإِذَا قَالَ لَُه َعلَْيَك السَّلَاُم قَالَ لَا َبلْ لََك أَْنَت أََحقُّ بِِه

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4099(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 321(ئهلبانى  ②
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ــ 8033 ــداق  ررىن رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىنهنۇئمــان ئىبنــى مــۇق  ـ مۇن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  :رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ

قېشــىدا بىــر كىشــى يهنه بىــر كىشــىنى تىللىغــان ئىــدى، تىلالنغــان    
  :كىشى
بۇنى ئاڭلىغان پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . دېدىـ ساڭا ساالم بولسۇن،  ــ 

  :م تىلالنغۇچىغا مۇنداق دېدىئهلهيهى ۋەسهلله
ــ ئىككىڭالرنىڭ ئارىسىغا بىر پهرىشته پهيدا بولدى، بۇ ئادەم سـېنى  

بۇ تىلغـا  : تىللىغىلى تۇرغاندا، پهرىشته سېنى مۇداپىئه قىلىپ، ئۇنىڭغا
سـاڭا سـاالم بولسـۇن، دېـگهن     : سـهن ئۇنىڭغـا  . سهن ھهقلىقسـهن، ـ دېـدى   

   .①هقلىقسهن، ـ دېدىساالمغا سهن ھ: ۋاقتىڭدا پهرىشته ساڭا
  )23796 :ئهھمهد(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  8034
  .قَلُِّب اللَّْيلَ َوالنََّهاَرقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْؤِذينِي اْبُن آَدَم َيُسبُّ الدَّْهَر َوأََنا الدَّْهُر بَِيِدي الْأَْمُر أُ

ــ 8034 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ، ماڭـا ئادەم بالىسى زاماننى تىلالپ: مۇنداق دېدىئهززە ۋەجهلله هللا ا«
ــدۇ ــازار بېرى ش مېنىــڭ مهن زاماننىــڭ ياراتقۇچىســىمهن، ھهمــمه ئىــ  .ئ

  . »ئۆرۈپ تۇرىمهنمهن قولۇمدا، كېچه بىلهن كۈندۈزنىمۇ 
  )4826 :بۇخارى(

ـ عن أيب ُهَرْيَرةَ قال قال رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قـال اهللا عـز    8035
ْهرِ فَإِنِّي أنا الدَّْهُر وجل ُيْؤِذينِي ابن آَدَم يقول يا َخْيَبةَ الدَّْهرِ فال َيقُولَنَّ أحدكم يا َخْيَبةَ الدَّ

  .أُقَلُِّب لَْيلَُه َوَنَهاَرُه فإذا ِشئُْت قََبْضُتُهَما
ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    8035 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
ــۋايهت قى  : )13021(ھهيســهمى  ① ــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رى ــۇ خالىــد   ب ــۇپ، ســهنهدىدىكى ئهب لغــان بول

 .ۋالىبىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 !ســىتىۋاي ئ: ئــادەم بالىســى زامــاننى تىلــالپ”: هئهززە ۋەجهلــلهللا ا«
مهن  ،دەپ ماڭا ئـازار بېرىـدۇ  ـ   امان ئۇنداق قىلدى، زامان بۇنداق قىلدى،ز

زامانــدۇرمهن، مهن زاماننىــڭ كــېچه بىــلهن كۈنــدۈزىنى ئــۆرۈپ تــۇرىمهن، 
شـــۇڭا . دېـــدى “ىمهنۇپ تـــۇرۇۋالخالىســام ئىككىســـىنى ئـــۆرۈمهي تۇتــ  

ــداق    !ســىتىۋاي ئ”: ھېچقايســىڭالر ــان بۇن ــدى، زام ــداق قىل ــان ئۇن زام
   .»سالمىسۇندەپ  “قىلدى

  )2246 :مۇسلىم(

ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجلًا لََعَن الرِّيَح َوقَالَ ُمْسِلٌم إِنَّ َرُجلًا َناَزَعْتـُه الـرِّيُح    8036
ِه َوَسـلََّم لَـا   رَِداَءُه َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلََعَنَها فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َتلَْعْنَها فَإِنََّها َمأُْموَرةٌ َوإِنَُّه َمْن لََعَن َشْيئًا لَْيَس لَُه بِأَْهلٍ َرَجَعْت اللَّْعَنةُ َعلَْيِه
ــ 8036 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   ـ ــداق رى مۇن
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ دەۋرىـــدە  :قىلىنىـــدۇ

ئـادەم شـامالغا لهنهت    ئـۇ  ۇۋەتكهنىـدى، نىڭ تونىنى شـامال ئۇچۇر لهنەيبىر
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمبۇنى ئاڭلىغان . قىلدى
كىمكـى لهنهتــكه   .ۇچىئۇنىڭغـا لهنهت قىلمــا، چـۈنكى ئـۇ بۇيرۇلغــ   ـــ  

 »زىگه قايتىـدۇ ۆئـ  لهنىتـى اليىق بولمىغان بىـر نهرسـىگه لهنهت قىلسـا،    
   .①دېدى

  )4908 :داۋۇدئهبۇ (

ـ عن أيب ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الرِّيُح  8037
ا َتُسبُّوَه ِمْن َرْوحِ اللَِّه قَالَ َسلََمةُ فََرْوُح اللَِّه َتأِْتي بِالرَّْحَمِة َوَتأِْتي بِالَْعذَابِ فَإِذَا َرأَْيُتُموَها فَلَا

  .َوَسلُوا اللََّه َخْيَرَها َواْسَتِعيذُوا بِاللَِّه ِمْن َشرَِّها
ــ 8037 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
مهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق     : قىلىنىدۇ

 تهرىپىدىن ئهۋەتىلـگهن بولـۇپ،   هللاشامال ا«: ىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغان

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4102(ئهلبانى  ①
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ــد ــدۇ  بهزىـ ــپ كېلىـ ــازاب ئېلىـ ــدە ئـ ــمهت، بهزىـ ــامالنى   .ە رەھـ ــۇڭا شـ شـ
ــۆرگىنىڭالردا ــن تهللا ،ك ــىنى تهلهپ    ى ــپ كېلىش ــمهت ئېلى ــڭ رەھ ئۇنى

   .①»قا سېغىنىپ، ئۇنىڭ شهررىدىن پاناھ تىلهڭلهرهللاقىلىڭالر ۋە 
  )5097 :ئهبۇ داۋۇد(

بوا الليل والنهار ـ عن جابر قال قال رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال تس 8038
  .وال الشمس وال القمر وال الريح فاهنا رƥة لقوم وعذاب آلخرين

دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، مـــاجـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇ ــــ 8038
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدۈزنى  « ــلهن كۈن ــېچه بى ــاڭالر ك ــاينىمۇ   ، تىللىم ــلهن ئ ــاش بى قۇي
بىــر  شــامالچــۈنكى  .شــامالنىمۇ تىللىمــاڭالر داقال،شــۇن. تىللىمــاڭالر

   .②»گه ئازاب كهلتۈرىدۇبىر قهۋميهنه ، رەھمهت ئېلىپ كهلسه گهقهۋم
  )2194 :؛ مهۋسىلى4698 :»ئهلئهۋسهت«(

بُّوا ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتُس 8039
  .الْأَْمَواَت فَإِنَُّهْم قَْد أَفَْضْوا إِلَى َما قَدَُّموا

ــا   8039 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــدۇكى، ــ ــۋايهت قىلىنىـ  دىن رىـ
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

 ــ  ئۇالر ئىلگىـرى قىلغـان ياخشـى   چۈنكى ئۆلگهنلهرنى سۆكمهڭالر، «
   .»غا بېرىپ بولدىيامان ئهمهللىرىنىڭ قېشى

  )1393 :بۇخارى(

عن الُْمِغَرية ْبن ُشْعَبةَ َيقُولُ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتُسبُّوا  ـ 8040
  .الْأَْمَواَت فَُتْؤذُوا الْأَْحَياَء

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4250( ئهلبانى ①
ــۇپ، ســهنه   : )13001(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران دىدە ســهئد ئىبنــى بهشــىر  ب

بـۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئالمـۇ     . قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر. ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .زەئىپ سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن
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مۇغىرە ئىبنى شۇئبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىـدۇكى،   ـ 8040
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

پ ئــازار بېرىــ هئۆلــۈكلهرنى تىللىمــاڭالر، تىللىســاڭالر تىــرىكلهرگ«
   .①»سىلهرقويى

  )1982 :تىرمىزى(

ـ َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اذْكُُروا َمَحاِسـَن   8041
  .وا َعْن َمَساوِيهِْمَمْوَتاكُْم َوكُفُّ
ــ 8041 ــدۇكى،      ـ ــۋايهت قىلى ــا رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ئىبن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
لىرىڭالرنىـــڭ ياخشـــى تهرىپىنـــى تىلغـــا ئـــېلىڭالر، يامـــان كئۆلۈ«

   .②»تهرىپىنى تىلغا ئالماڭالر
  )1019 :تىرمىزى(

نِ ُحَصْينٍ قَالَ َبْيَنَما َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي  ـ َعْن ِعْمَرانَ ْب 8042
ى َبْعضِ أَْسفَارِِه َواْمَرأَةٌ ِمْن الْأَْنَصارِ َعلَى َناقٍَة فََضجَِرْت فَلََعَنْتَها فََسِمَع ذَِلَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

َعلَْيَها َوَدُعوَها فَإِنََّها َملُْعوَنةٌ قَالَ ِعْمَرانُ فَكَأَنِّي أََراَها الْـآنَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ُخذُوا َما 
  .َتْمِشي ِفي النَّاسِ َما َيْعرُِض لََها أََحٌد

ــ 8042 ــداق ين رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ هســۈئىمــران ئىبنــى ھ  ـ ۇدىن مۇن
ە پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر سهپهرد :رىۋايهت قىلىنىدۇ

مىنىۋالغان تۆگىسـىنىڭ ئهسـكى   ئهنسارىالردىن بىر ئايال  .اتتىكېتىۋات
ئهلهيهىسسـاالم  دى، پهيغهمبهر لتۆگىسىگه لهنهت قى خۇيىدىن تېرىكىپ

ــاڭالپ  ــۇنى ئـ ــپ بـ ــۇ« :قېلىـ ــىلهرنى   تۆگى ئـ ــتىدىكى نهرسـ ــڭ ئۈسـ نىـ
ئۇ تۆگىنىـڭ   .دېدى» لهندىقويۇپ بېرىڭالر، چۈنكى ئۇ لهنهت ،ئېلىۋېلىپ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1614(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 172(ئهلبانى  ②



  ـ تاماشا، لهنهت قىلىش ۋە تىلالشئويۇن 

481 

ــىلهرنىڭ  ــۈرگ كىش ــىدا مېڭىــپ ي ــا  ئارىس ــڭ ئۇنىڭغ ــېچ كىمنى ىنى، ھ
   .تۇرۇپتۇ ھازىرمۇ كۆز ئالدىمدا چېقىلمىغىنى

  )2595 :مۇسلىم(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ َيِسُري فَلََعَن  8043
  .اقَِة فَقَالَ الرَُّجلُ أََنا قَالَ أَخِّْرَها فَقَْد أُجِْبَت ِفيَهاَرُجلٌ َناقَةً فَقَالَ أَْيَن َصاِحُب النَّ

ــ 8043 ــۇدىن   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
ــدۇ ــهپهردە      :قىلىنى ــر س ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
ــ ــر ئادەم .اتتىكېتىۋات ــاڭالپ    بى ــى ئ ــىگه لهنهت قىلغىنىن ــڭ تۆگىس نى
  :قېلىپ
  :دەپ سورىدى، ئىگىسىـ  تۆگىنىڭ ئىگىسى قېنى؟ ــ

  :ئهلهيهىسساالم دېگهن ئىدى، پهيغهمبهرـ مانا مهن، ــ 
) قارغىشىڭ(چۈنكى ئۇنىڭغا قىلغان لهنىتىڭ  .قويۇۋەتنى ــ تۆگهڭ

   .①، ـ دېدىئىجابهت قىلىندى
  )9518 :ئهھمهد(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَـا َتُسـبُّوا    ـ َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه 8044
  .الدِّيَك فَإِنَُّه ُيوِقȘُ ِللصَّلَاِة

ــ 8044 ــۋايهت      ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــد رەزىيهلالھـ ــى خالىـ ــد ئىبنـ زەيـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .②»خورازنى تىللىماڭالر، چۈنكى ئۇ نامازغا ئويغىتىدۇ«
  )5101 :ئهبۇ داۋۇد(

  .ـ عن ابن عباس قال قال رسول اهللا ال تسبوا تبعا فإنه قد أسلم 8045

                                                 
ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ       بۇ ھهدىسنى: )13037(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4254(ئهلبانى  ②
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ــ 8045 ــۇ ئهنهۇ   ـــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــائىبنــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چـۈنكى   تىللىماڭالر،) يهمهننىڭ پادىشاھلىرىدىن بىرى(تۇببهئنى «
   .①»ئۇ مۇسۇلمان بولغان

  )1419 :»ئهلئهۋسهت«(

عن أنس قال كنا عند رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فلدغت رجـال   ـ 8046
برغوث فلعنها فقال النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ال تلعنها فإهنا نبهت نبيـا مـن األنبيـاء    

  .للصالة
بىز  :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇھۇ ئهنهۇدىن ئهنهس رەزىيهلال ـ 8046

ئـۇ ئارىـدا    .پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىدا ئىـدۇق 
 ئـادەم بـۈرگىگه لهنهت قىلغانىـدى،    ئـۇ  .بىر كىشـىنى بـۈرگه چېقىۋالـدى   

ئۇنىڭغــا لهنهت قىلمىغىــن، چــۈنكى ئــۇ    «: ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبهر 
   .②دېدى» غا ئويغاتقانپهيغهمبهرلهردىن بىرىنى ناماز

  )2959 :مهۋسىلى(

لََعَن اللَُّه َمْن لََعَن َواِلَدُه َولََعَن اللَُّه َمْن ذََبَح ِلَغْيرِ اللَِّه َولََعَن : ـ عن َعِليِّ رفعه 8047
  .اللَُّه َمْن آَوى ُمْحِدثًا َولََعَن اللَُّه َمْن غَيََّر َمَناَر الْأَْرضِ

ــ 8047 ــۇ ئ  ـ ــى رەزىيهلالھ ــبهر   ئهل ــدۇكى، پهيغهم ــۋايهت قىلى ــۇ رى هنه
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
ــهمى  ① ــابىر       : )13029(ھهيس ــى ج ــر ئىبن ــهنهدىدە ئهم ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ب

 .ئىسىملىك كاززاب بىرى بار، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ يهئــال، بهززار ۋە تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، تهبهرانىنىــڭ   : )13042(ھهيســهمى  ②

سهنهدىدە سهئىد ئىبنى بهشىر ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى؛ بهززارنىڭ سهنهدىدە سۇۋەيد ئىبنى 
سـهھىه   ھهر ئىككىلىسـىنىڭ قالغـان راۋىيلىـرى   . ئىبراھىم ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بـار 

 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــرى ىــڭنهللائاتىســىغا لهنهت قىلغــان كىشــىگه، ا « ــاپ  گهغهي ــان ئات ق
بىــرەر جىنــايهتچىنى پاناھالنــدۇرغان كىشــىگه، يــول كىشــىگه،  قىلغــان

  . »لهنهت قىلىدۇ هللابهلگىلىرىنى ئۆزگهرتىۋەتكهن كىشىگه 
  )1978 :مۇسلىم(

ِستَّةٌ لََعْنـُتُهْم  ”: قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشة قَالَْتـ  8048
الُْمكَذُِّب بِقَْدرِ اللَِّه، َوالزَّاِئُد ِفي ِكَتابِ اللَّـِه، َوالُْمَتَسـلِّطُ   : لََعَنُهُم اللَُّه َوكُلُّ َنبِيٍّ ُمَجابٍ

لُّ َمْن أََعزَّ اللَُّه َوُيِعزُّ َمْن أَذَلَّ اللَُّه، َوالُْمْسَتِحلُّ ِلُحَرمِ اللَِّه، َوالُْمْسـَتِحلُّ ِمـْن   بِالَْجَبُروِت ُيِذ
  .“ِعْتَرِتي َما َحرََّم اللَُّه، َوالتَّارُِك ِلُسنَِّتي

ــ 8048 ــ  ــ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى،  ائائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ
  :ەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

ــۇدۇم، ا « ــىگه لهنهت ئوقـ ــۈك كىشـ ــالته تۈرلـ ــا لهنهت هللا مهن ئـ ئۇالرغـ
هللا ا: كىشـىلهر  ئـۇ . پهيغهمبهرنىـڭ دۇئاسـى ئىجـابهتتۇر   ھهمـمه  ! قىلسۇن

نىڭ كىتابىغا بىـر نهرسـه   هللا ؛بهلگىلىگهن تهقدىرنى ئىنكار قىلغۇچىالر
خارلىغـان  هللا ، ائهزىزلىگهن كىشىلهرنى خاراليدىغانهللا ا ؛قوشۇپ قويغانالر

ــالر  ــدىغان زوراۋان ــىلهرنى  هللا ا ؛كىشــىلهرنى ئهزىزلهي ــان نهرس ــارام قىلغ ھ
ساقالشــقا بۇيرىغــان هللا ـــ تۇغقانلىرىمنىــڭ ا ئــۇرۇق ؛ھــاالل ســانايدىغانالر

ھـــۆرمىتىنى دەپســـهندە قىلىـــدىغانالر ۋە مېنىـــڭ ســـۈننىتىمنى تهرك 
  . ①»ئهتكۈچىلهردۇر

 )2883: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئۇبهيدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇراھمان   ): 820(ھهيسهمى  ①

يهھيا . دەپ باھا بهرگهن“ ھهدىسى زەئىپ”ياقۇب ئىبنى شهيبه ئۇنىڭغا . ئىبنى مهۋھهد ئىسىملىك بىرى بار
ته ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك ئىكهنلىكىنـى، يهنه بىـر رىـۋايهتته زەئىـپ ئىكهنلىكىنـى        ئىبنى مهئىن بىـر رىـۋايهت  

ئىبنـى ھىببـان   . كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئېيتقـان   “ ھهدىسـى دۇرۇسـت  ”ئهبۇ ھاتهم ئۇنىڭ . ئوتتۇرىغا قويغان
قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ    . ئۇنىڭ ئىشهنچلىك ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن

 .دېگهن
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َماِلٍك َيقُولُ لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَةً َرُجلٌ  ـ عن أََنس ْبَن 8049
أَمَّ قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهونَ َواْمَرأَةٌ َباَتْت َوَزْوُجَها َعلَْيَها َساِخطٌ َوَرُجلٌ َسِمَع َحـيَّ َعلَـى   

  .الْفَلَاحِ ثُمَّ لَْم ُيجِْب
ــ 8049 ــى م ــ ــۋايهت  ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ الىـ

ئــۈچ مۇنــداق قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  
ئۆزىنى يامان كۆرىـدىغان   بىرىنچىسى،« :تۈرلۈك كىشىگه لهنهت قىلغان

ــام بول  ــائهتكه ئىم ــاجام ــىۇۋالغ ــى،  ؛ن كىش ــا  ئىككىنىچىس ــى خاپ ئېرىن
نىجاتلىققــا (“ لهلــفهالھھهيــيه ئه” ؛ ئۈچىنچىســى،ياتقــان ئايــال قىلىــپ

ىــگهن كهلم )نامازغــا(، دېــگهن چــاقىرىقنى ئــاڭالپ تــۇرۇپ   ) كــېلىڭالر
   .①»كىشى

  )358 :تىرمىزى(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ آِكلُ الرَِّبا َوُموِكلُُه َوكَاِتُبُه إِذَا َعِلُموا ذَِلَك َوالَْواِشـَمةُ   8050
َدقَِة َوالُْمْرَتدُّ أَْعَرابِيا َبْعَد الْهِْجَرِة َملُْعوُنونَ َعلَـى ِلَسـاِن   َوالَْمْوُشوَمةُ ِللُْحْسنِ َولَاوِي الصَّ

  .ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الِْقَياَمِة
ــ 8050 ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ  ـ

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــۇرۇپ  : دېگهنلىكـ ــپ تـ ــۈ بىلىـ ــازانه يېگـ چى، جـ
ۋە  تۈرگـۈچى چهك ش ئۈچۈن خالھۆسن تۈزە ؛يېگۈزگۈچى ۋە ئۇنى يازغۇچى

ــا توســالغۇلۇق قىلغــۇچى؛  زاكات چهككــۈچى؛ ــۇپ ق  ،ھىجــرەت قىلىــپ بول
ــارلىقالر    ــى قات ــان ئهئراب ــدىن يېنىۋالغ ــۈنى   دىن ــامهت ك ــۇھهممهد قىي م

   .②ىگه دۇچار بولغۇچىالردۇرتىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ لهن

  )5102 :نهسائى(

                                                 
 .سهنهدى ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 56(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4721(ئهلبانى  ②
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ـ َعْن الَْحارِِث قَالَ لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم آِكـلَ الرَِّبـا     8051
َحلَّلُ َوُموِكلَُه َوَشاِهَدُه َوكَاِتَبُه َوالَْواِشَمةَ َوالُْموَتِشَمةَ قَالَ إِلَّا ِمْن َداٍء فَقَالَ َنَعْم َوالَْحالُّ َوالُْم

  .لَُه
ــ 8051 پهيغهمـــبهر : مۇنـــداق دەيـــدۇ ىس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇھـــار ــ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جــازانه يېگــۈچى، يېگۈزگــۈچى، گــۇۋاھ       
ئــۈچ (؛ ۈچى ۋە چهككــۈچىگهتۈرگــچهك خــال ؛چى ۋە ئــۇنى يازغۇچىغــاۇبولغــ

 پ بهرگـۈچىگه ۋە ھـاالل قىلىـ   التقۇچىنى ھـاالل ىئايـال ) تاالقتىن كېيىن
  :ئارىدىن بىرى. ئوقۇدىلهنهت 

ــــ كېســهلدىن داۋالىــنىش ئۈچــۈن خــال چهكتۈرســه بوالمــدۇ؟ ـ دەپ   
  :سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

   .①ــ بولىدۇ، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )5104 :ئىانهس(

لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ـ عن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ قالت 8052
  .َتِفَي َوالُْمْخَتِفَيةَ َيْعنِي َنبَّاȇَ الْقُُبورِالُْمْخ

ئهمــرە بىنتــى ئابــدۇرراھمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا رىــۋايهت       ـــ 8052
قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قهبــرىلهردىن      

   .كېپهن ئوغرىاليدىغان ئهر ۋە ئايالالرغا لهنهت قىلغان
  )560 :مالىك(

ْيَرةَ أَنَّ النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال اللهم إƆ أَتَِّخذُ ِعْنـَدَك  ـ عن أيب ُهَر 8053
ا له َصـلَاةً  َعْهًدا لَْن ُتْخِلفَنِيِه فَإِنََّما أنا َبَشٌر فَأَيُّ الُْمْؤِمنَِني آذَْيُتُه َشَتْمُتُه لََعْنُتُه َجلَْدُتُه فَاْجَعلَْه

  .ŏا إِلَْيَك يوم الِْقَياَمِة َوَزكَاةً َوقُْرَبةً ُتقَرُِّبُه
ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        ـ 8053

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4723(ئهلبانى  ①
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نى ى، شۇڭا مۇسـۇلمانالردىن قايسـىبىر  مهنمهن بىر ئىنسان !هللائى ا«
غان بولسام، بـۇ  پ سالياكى قامچىالۋەتىلالپ قالغان ياكى لهنهت قىلغان 

ۋە ئـۇنى سـاڭا    قسـاالم، پـاكلى   ـ ئىشالرنى ئۇنىڭغا قىيامهت كۈنى دۇئايى
ــىله قىل  ــتۇرىدىغان ۋەســـ ــىڭنى تهلهپ  يېقىنالشـــ ــقا ۋەدە بېرىشـــ ىشـــ

   .»قىلىمهن
  )2601 :مۇسلىم(

اللهم إمنا ُمَحمٌَّد َبَشٌر َيْغَضُب كما َيْغَضُب الَْبَشُر َوإِنِّي قـد  : ـ ويف رواية 8054
َسَبْبُتُه أو َجلَْدُتُه فَاْجَعلَْها له كَفَّـاَرةً   ذُْت ِعْنَدَك َعْهًدا لَْن ُتْخِلفَنِيِه فَأَيَُّما ُمْؤِمنٍ آذَْيُتُه أواتََّخ

  .َوقُْرَبةً ُتقَرُِّبُه ŏا إِلَْيَك يوم الِْقَياَمِة
مـۇھهممهد  ! هللائى ا«: مۇنداق دەپ كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8054

ســهندىن  .دۇرلىنىــدىغان بىــر ئىنســانبغهزەئىنســانالردەك باشــقا بولســا، 
شــــۇنداق بىــــر ۋەدە تهلهپ قىلىمهنكــــى، مېنــــى ھهرگىزمــــۇ قــــۇرۇق  

غـان بولسـام   ىمىنگه ئـازار بهرگهن، تىلل ۇئياندۇرمىغايسهن، قانداق بىر مـ 
قىيـامهت   ۋەياكى قامچىلىغان بولسام، بـۇ ئىشـالرنى ئۇنىڭغـا كاپپـارەت     

   .»ىپ بهرگىنىغان ۋەسىله قىلكۈنى ساڭا يېقىنالشتۇرىد
  )2601 :مۇسلىم(

ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َرُجلَـاِن    8055
ا َرُسولَ اللَِّه َمْن فَكَلََّماُه بَِشْيٍء لَا أَْدرِي َما ُهَو فَأَغَْضَباُه فَلََعَنُهَما َوَسبَُّهَما فَلَمَّا َخَرَجا قُلُْت َي

 َما أََصاَب ِمْن الَْخْيرِ َشْيئًا َما أََصاَبُه َهذَاِن قَالَ َوَما ذَاِك قَالَْت قُلُْت لََعْنَتُهَما َوَسَبْبَتُهَما قَالَ أََو
لََعْنُتُه أَْو َسَبْبُتُه فَاْجَعلُْه َعِلْمِت َما َشاَرطُْت َعلَْيِه َربِّي قُلُْت اللَُّهمَّ إِنََّما أََنا َبَشٌر فَأَيُّ الُْمْسِلِمَني 

  .لَُه َزكَاةً َوأَْجًرا
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8055

دا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـى     ئىككى كىشـى  
ئــاچچىغىنى كهلتــۈرۈپ قويغــان ئىــدى، پهيغهمــبهر  بىــر نېمىلهرنــى دەپ

ئـــۇالر چىقىـــپ  .يلهننـــى تىلـــالپ قارغىـــدىىئـــۇ ئىككئهلهيهىسســـاالم 
  :مهن ،كهتكهندىن كېيىن



  ـ تاماشا، لهنهت قىلىش ۋە تىلالشئويۇن 
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دېسـهم،  ـ يلهنگه بهك يامـان بولـدىغۇ؟    ىـ بـۇ ئىكك  !رەسـۇلۇلالھ  ئـى ـــ  
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

  :مهن .ـ دەپ سورىدى نېمه ئۈچۈن؟ــ 
  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم ــ ئۇالرنى تىلالپ قارغىدىڭغۇ؟ ـ

! هللائـى ا «: مۇ؟ مهن رەببىمـدىن ۋەدە ئېلىـپ  ڭبىلمىدىتېخى ــ سهن 
قارغىغـان يـاكى    نىمهن بولسام ئىنسانمهن، شـۇڭا قايسـىبىر مۇسـۇلمان   

تىللىغــان بولســام، بــۇ ئىشــىمنى ئۇنىڭغــا پــاكلىق ۋە ئهجىــر قىلىــپ   
  . دېگهنىدىم، ـ دېدى »بهرگىن

  )2600 :مۇسلىم(

ِعْنَد أُمِّ ُسلَْيمٍ َيِتيَمةٌ َوِهَي أُمُّ أََنسٍ فَـَرأَى  ـ عن أََنس ْبُن َماِلٍك قَالَ كَاَنْت  8056
َعْت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْيِتيَمةَ فَقَالَ آْنِت ِهَيْه لَقَْد كَبِْرِت لَا كَبَِر ِسنُِّك فََرَج

َما لَِك َيا ُبَنيَّةُ قَالَْت الَْجارَِيةُ َدَعا َعلَيَّ َنبِيُّ اللَّـِه   الَْيِتيَمةُ إِلَى أُمِّ ُسلَْيمٍ َتْبِكي فَقَالَْت أُمُّ ُسلَْيمٍ
ْت أُمُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ لَا َيكَْبَر ِسنِّي فَالْآنَ لَا َيكَْبُر ِسنِّي أََبًدا أَْو قَالَْت قَْرنِي فََخَرَج

ى لَِقَيْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ لََهـا   ُسلَْيمٍ ُمْسَتْعجِلَةً َتلُوثُ ِخَماَرَها َحتَّ
َيِتيَمِتي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما لَِك َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ فَقَالَْت َيا َنبِيَّ اللَِّه أََدَعْوَت َعلَى 

َزَعَمْت أَنََّك َدَعْوَت أَنْ لَا َيكَْبَر ِسنَُّها َولَا َيكَْبَر قَْرُنَها قَـالَ   قَالَ َوَما ذَاِك َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ قَالَْت
ـ  ى فََضِحَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ أََما َتْعلَِمَني أَنَّ َشْرِطي َعلَ

لُْت إِنََّما أََنا َبَشٌر أَْرَضى كََما َيْرَضى الَْبَشُر َوأَغَْضُب كََمـا  َربِّي أَنِّي اْشَتَرطُْت َعلَى َربِّي فَقُ
ُهوًرا َيْغَضُب الَْبَشُر فَأَيَُّما أََحٍد َدَعْوُت َعلَْيِه ِمْن أُمَِّتي بَِدْعَوٍة لَْيَس لََها بِأَْهلٍ أَنْ َيْجَعلََها لَُه طَ

  .ْوَم الِْقَياَمِةَوَزكَاةً َوقُْرَبةً ُيقَرُِّبُه بَِها ِمْنُه َي
ــ 8056 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت ئهنهس ئىبنـ دىن رىـ

تىم ېـ ئۇممۇ سۇلهيمنىڭ قېشـىدا بىـر ي   )ئۇنىڭ ئانىسى( قىلىنىدۇكى،
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ       بىـر كـۈنى،  . قىز بار ئىدى

  :غاتىم قىزېي
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ېشــىڭ ي. ــــ ســهن شــۇمۇ، ھهقىــقهتهن چــوڭ بولــۇپ كېتىپســهن      
تــى ئۇممــۇ  ېتىم قىــز يىغلىغــان پ ېــدېۋىــدى، ئــۇ ي  چوڭايمىســۇن، ـ    

  :ئۇممۇ سۇلهيم .نىڭ يېنىغا كىردىسۇلهيم
  :ئۇ قىز ـ دەپ سورىغانىدى،نېمه بولدى؟  اڭائى قىزىم، ســ 

بهددۇئـا قىلـدى،    ايماسلىقىغاچوڭــ رەسۇلۇلالھ مېنىڭ يېشىمنىڭ 
بـۇنى   .دېـدى ـ ،  دىلـ ايمايـدىغان بو ئهمدى مېنىڭ يېشىم ھهرگىزمۇ چوڭ

پهيغهمـــبهر  ،ئۇممـــۇ ســـۇلهيم يـــاغلىقىنى ئارتىـــپ چىقىـــپئاڭلىغـــان 
ــهللهم   ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــاپتى ســ ــزدەپ تــ ــبهر .نى ئىــ  پهيغهمــ

  :ئهلهيهىسساالم
  :ىدى، ئۇممۇ سۇلهيمغاندەپ سورىـ نېمه بولدى؟  !ئى ئۇممۇ سۇلهيمــ 

 ـــ دەپ ؟مېنىــڭ يېــتىم قىزىمنــى قارغىــدىڭمۇ !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .سورىدى

  :ئۇممۇ سۇلهيم .بۇ نېمه گهپ؟ ـ دېدى! ــ ئى ئۇممۇ سۇلهيم
ـــ  نى ىڭبهددۇئــا قىلغــانلىق  ىغاچوڭايماســلىق نىڭئۇنىــڭ يېشــى ـ

ــدى،     ــگهن ئىــدى، پهيغهمــبهر  ـ ئېيتىــپ كهل ــۈپ ئهلهيهىسســاالم دې كۈل
  :كېتىپ
شـــهرتىمنى مېنىـــڭ رەبـــبىمگه قويغـــان  !ئـــى ئۇممـــۇ ســـۇلهيمـــــ 

مهن بولســام بىــر ئىنســانمهن، ئىنســان  «: ؟ مهن رەبــبىمگهبىلمهمســهن
ــۇن ــدەك  مهمنـ ــۇنبولغانـ ــدەك    مهمنـ ــان غهزەبلهنگهنـ ــولىمهن، ئىنسـ بـ

ــنىمهن ــۇ اليىــق     .غهزەبلى شــۇڭا ئۈممىتىمــدىن قايســىبىر كىشــىگه ئ
ئۇنى قىيـامهت كـۈنى    ،كهلمهيدىغان ھالدا بهددۇئا قىلىپ سالغان بولسام

دەپ » غىـن قا يېقىنلىشىدىغان ۋەسـىله قىل هللاكلىق ۋە اشۇ كىشىگه پا
   .شهرت قويغانىدىم، ـ دېدى

  )2603 :مۇسلىم(
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ىنى بۋە ئهيى ئاداۋەت تۇتۇشھهسهت قىلىش، گۇمان قىلىش، 
  ئىزدەش

ـ َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   8057
ُجلٍ آَتاُه اللَُّه َمالًا فََسلَّطَُه َعلَى َهلَكَِتِه ِفي الَْحقِّ َوَرُجلٍ آَتـاُه  َيقُولُ لَا َحَسَد إِلَّا ِفي اثَْنَتْينِ َر

  .اللَُّه ِحكَْمةً فَُهَو َيقِْضي بَِها َوُيَعلُِّمَها
 ،ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى  ـ 8057

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قا ھهسهت قىلىشـ  كه ئىگه كىشىگىالخىسلهتخىل قهت ئىككى په«

) يهنــى بــۇ خىــل خىســلهتنىڭ ئۆزىــدىمۇ تېپىلىشــىنى ئــارزۇ قىلىشــقا (
ــا قىلىــپ هللا بىــرى، ا: بولىــدۇ ــدا ئىشلىتىشــكه   ،مــال ئات ــۇنى ھهق يول ئ

ئۇشــبۇ  ،ئىلىــم ئاتــا قىلغــانهللا يهنه بىــرى، ا ؛مۇيهسســهر قىلغــان كىشــى
ــۈم چىق   ــوغرا ھۆك ــلهن ت ــم بى ــقىالرغا   ئىلى ــى باش ــۇ ئىلىمن ــان ۋە ش ارغ

   .»ئۆگهتكهن كىشى
  )1409 :بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِيَّاكُْم َوالَْحَسَد فَـإِنَّ   8058
  .الُْعْشَب الَْحَسَد َيأْكُلُ الَْحَسَناِت كََما َتأْكُلُ النَّاُر الَْحطََب أَْو قَالَ

ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       ـ 8058
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چۈنكى ھهسـهت ياخشـىلىقالرنى    .شماڭالرھهرگىزمۇ ھهسهت قىلى«
   .①»كۆيدۈرۈۋېتىدۇ كۆيدۈرگهندەكخۇددى ئوت ئوتۇننى 

  )4903 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1048(ئهلبانى ①
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ـ عن الزَُّبْير ْبَن الَْعوَّامِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َدبَّ إِلَـْيكُْم َداُء   8059
ِكْن َتْحِلُق الدِّيَن َوالَِّذي الْأَُممِ قَْبلَكُْم الَْحَسُد َوالَْبْغَضاُء ِهَي الَْحاِلقَةُ لَا أَقُولُ َتْحِلُق الشََّعَر َولَ

ثَبِّـُت  َنفِْسي بَِيِدِه لَا َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َحتَّى ُتْؤِمُنوا َولَا ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا أَفَلَا أَُنبِّئُكُْم بَِمـا يُ 
  .ذَاكُْم لَكُْم أَفُْشوا السَّلَاَم َبْيَنكُْم

ــ 8059 ــى ئ ز ــ ــر ئىبنـ ــۇ ئهنهۇبهيـ ــۋايهت  ۋۋام رەزىيهلالھـ ــۇدىن رىـ هـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ســــىلهرگه ئىلگىرىكــــى مىللهتلهرنىــــڭ كېســــىلى تېگىشــــكه «
ــۇالر  ــلىدى، ب ــش  : باش ــهت قىلى ــتۇر ۋەھهس ــۇ .ئاداۋەتلىشىش ــ ،ب ڭ دىننى

جېــنىم ئىلكىــدە بولغــان  .دۇرئىللهتــلهريىلتىزىنــى قۇرۇتىۋېتىــدىغان 
بىـلهن قهسـهمكى، سـىلهر ئىمـان ئېيتمىغـۇچه جهنـنهتكه        نىڭ نـامى زات

نـى ياخشـى كۆرمىگـۈچه ئىمـان ئېيتقـان      بىرىڭالرـ   بىـر  ،كىرمهيسـىلهر 
ــر  .بولمايســىلهر ــى ـ    ســىلهرگه بى ــۈرتكه ياخشــى كۆرۈشــكه  بىرىڭالرن ت

بولىـــــــدىغان نهرســـــــىنى دەپ بېرەيمـــــــۇ؟ ئـــــــاراڭالردا ســـــــاالمنى  
   .①»ئومۇمالشتۇرۇڭالر

  )2510 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتَحاَسُدوا َولَا  8060
ًنا َتَناَجُشوا َولَا َتَباغَُضوا َولَا َتَداَبُروا َولَا َيبِْع َبْعُضكُْم َعلَى َبْيعِ َبْعضٍ َوكُوُنوا ِعَباَد اللَِّه إِْخَوا

و الُْمْسِلمِ لَا َيظِْلُمُه َولَا َيْخذُلُُه َولَا َيْحِقُرُه التَّقَْوى َهاُهَنا َوُيِشُري إِلَى َصْدرِِه ثَلَاثَ الُْمْسِلُم أَُخ
َمرَّاٍت بَِحْسبِ اْمرِئٍ ِمْن الشَّرِّ أَنْ َيْحِقَر أََخاُه الُْمْسِلَم كُلُّ الُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ َحَراٌم َدُمُه 

  .ُضُهَوَمالُُه َوِعْر
إِنَّ اللََّه لَا َيْنظُُر إِلَى أَْجَساِدكُْم َولَا إِلَى ُصَورِكُْم َولَِكْن َيْنظُُر إِلَى قُلُـوبِكُْم  : وَزاَد ِفيِه

  .َوأََشاَر بِأََصابِِعِه إِلَى َصْدرِِه
پهيغهمـبهر   :مۇنـداق دەيـدۇ  ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      ـ 8060

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2038(ئهلبانى  ①
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 ،بىرىڭالرغـا يالغـان خېرىـدار بولـۇپ    ـ ھهسـهت قىلىشـماڭالر، بىـر      «
 .بىرىڭالرغـا تهتـۈر قاراشـماڭالر   ـ تىـۋەتمهڭالر، بىـر    ىباھانى قهستهن ئۆرل

نىــڭ هللابىرىڭالرنىــڭ سودىســىنى بــۇزۇپ ســودا قىلمــاڭالر، ھهممىڭــالر ا 
مۇســـــۇلمان مۇســـــۇلماننىڭ   .قېرىنـــــداش بهنـــــدىلىرى بولـــــۇڭالر  

گه موھتـاج بولغـان   ، يـاردەم ىشقائۇنىڭغا زۇلۇم قىل شۇڭاقېرىندىشىدۇر، 
 .دېدى »ېتىشكه ۋە كهمسىتىشكه بولمايدۇتاشلىۋياردەم قىلماي  پهيتته
تهقۋادارلىـق مانـا بـۇ يهردە،    « :مهيدىسىگه ئىشارەت قىلىپ تۇرۇپئاندىن 

نىڭ بىــر ئىنســان ،تهقۋادارلىــق مانــا بــۇ يهردە ،تهقۋادارلىــق مانــا بــۇ يهردە
يېتهرلىـك  نىسـبهتهن  ئۇنىڭغـا   كهمسىتىشـى رىندىشىنى مۇسۇلمان قې
قېنـى، مېلـى ۋە   يهنه بىر مۇسـۇلماننىڭ  مۇسۇلماننىڭ بىر  .يامانلىقتۇر

  .دېدى» ھارامدۇر غا چېقىلىشىمۇسىون – ئىززەت
ســىلهرنىڭ جىســمىڭالرغا هللا ا«: كهلــگهنبــۇ ھهدىســته يهنه مۇنــداق 

دەپ  »ارايــــدۇدىلىڭالرغــــا قبهلكــــى يــــاكى ســــۈرىتىڭالرغا قارىمايــــدۇ، 
   .مهيدىسىگه ئىشارەت قىلغان

  )2564 :مۇسلىم(

ـ َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتقَاطَُعوا َولَا َتَداَبُروا  8061
ِلُمْسِلمٍ أَنْ َيْهُجَر أََخاُه فَـْوَق  َولَا َتَباغَُضوا َولَا َتَحاَسُدوا َوكُوُنوا ِعَباَد اللَِّه إِْخَواًنا َولَا َيِحلُّ 

   .ثَلَاٍث
ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،    8061

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىرىڭالرغـــا تهتـــۈر ـ ، بىـــر    ىۋەتمهڭالربىرىڭالرنـــى تاشـــلـ بىـــر    «

ماڭالر، ھهممىڭـــالر ىشـــهت قىلۋە ھهســـ ئاداۋەتلهشـــمهڭالرقاراشـــماڭالر، 
 غاقېرىندىشـى  نىڭمۇسۇلمان. قېرىنداش بهندىلىرىدىن بولۇڭالر نىڭهللا

   .①»ئاداۋەت تۇتۇشى دۇرۇس ئهمهسئۈچ كۈندىن ئارتۇق 
  )1935 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1579(ئهلبانى  ①
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لَا َيِحلُّ  ـ َعْن أَبِي أَيُّوَب الْأَْنَصارِيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 8062
ِلَرُجلٍ أَنْ َيْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَلَاِث لََيالٍ َيلَْتِقَياِن فَُيْعرُِض َهذَا َوُيْعرُِض َهذَا َوَخْيُرُهَما الَّـِذي  

  .َيْبَدأُ بِالسَّلَامِ
ئهبۇ ئهييۇب ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،     ـ 8062

  :هللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس
ئاداۋەت تۇتۇشى ۋە ئۈچ كۈندىن ئارتۇق  غاقېرىندىشى نىڭمۇسۇلمان«

بىر ـ بىرىگه تهتۈر قاراپ يۈرۈشى  ) ھهر ئىككىلىسى(ئۇچرىشىپ قالغاندا 
بــــۇ ئىككىســــىدىن ئــــاۋۋال ســــاالم قىلغىنــــى ئهڭ     . دۇرۇس ئهمهس
  . »ياخشىسىدۇر

  )6077 :بۇخارى(

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيِحـلُّ ِلُمـْؤِمنٍ أَنْ    ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 8063
ـ  لَاَم فَقَـْد  َيْهُجَر ُمْؤِمًنا فَْوَق ثَلَاٍث فَإِنْ َمرَّْت بِِه ثَلَاثٌ فَلَْيلْقَُه فَلُْيَسلِّْم َعلَْيِه فَإِنْ َردَّ َعلَْيِه السَّ

  .لَْم َيُردَّ َعلَْيِه فَقَْد َباَء بِالْإِثْمِاْشَتَركَا ِفي الْأَْجرِ َوإِنْ 
ــ 8063 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئـاداۋەت تۇتۇشـى   ئۈچ كۈنـدىن ئـارتۇق    غاقېرىندىشى نىڭمۇسۇلمان«

سـاالم   ىـزدەپ بېرىـپ،  ئـۇنى ئ ئۈچ كـۈن ئۆتـۈپ كهتكهنـدە     .دۇرۇس ئهمهس
ئهجىـرگه   لىسـى ھهر ئىككى ،ئۇنىڭ سـالىمىنى ئىلىـك ئالسـا    .قىلسۇن

   ①»ئىلىك ئالمىسا، گۇناھى شۇنىڭغىال بولىدۇ .تهڭ شېرىك بولىدۇ
  )4912 :ئهبۇ داۋۇد(

  .فََمْن َهَجَر فَْوَق ثَلَاٍث فََماَت َدَخلَ النَّاَر: ـ ويف رواية 8064

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1051(ئهلبانى  ①
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ــ 8064 مــۇئمىن (كىمكــى «: نــداق كهلــگهنمۇ يهنه بىــر رىــۋايهتته ـ
 قـا ئۆلـۈپ كهتسـه، دوزاخ  ئاداۋەت تۇتۇپ ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ) قېرىندىشىغا

   .①»كىرىدۇ
  )4914 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ِخَراȇٍ السُّلَِميِّ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  8065
  .َسَنةً فَُهَو كََسفِْك َدِمِهَمْن َهَجَر أََخاُه 

ئهبۇ خىراش سۇلهمى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،     ـ 8065
مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    نىڭئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  :ئاڭلىغان
، ئۇنىــڭ قېنىنــى بىــر يىــل ئــاداۋەت تۇتســا ىغاكىمكــى قېرىندىشــ«

   .②»بولىدۇ) گۇناھ ئىشلىگهن(تۆككهندەك 
  )4915 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُتفْـَتُح أَْبـَواُب    8066
اَنْت َبْيَنـُه  الَْجنَِّة َيْوَم اِلاثَْنْينِ َوَيْوَم الَْخِميسِ فَُيْغفَُر ِلكُلِّ َعْبٍد لَا ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيئًا إِلَّا َرُجلًا كَ

 َوَبْيَن أَِخيِه َشْحَناُء فَُيقَالُ أَْنِظُروا َهذَْينِ َحتَّى َيْصطَِلَحا أَْنِظُروا َهذَْينِ َحتَّى َيْصطَِلَحا أَْنِظُروا
   .َهذَْينِ َحتَّى َيْصطَِلَحا

ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    8066 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

 ،ى ئېچىلىـپ لىرپهيشـهنبه كـۈن   ۋەشهنبه ۈجهننهتنىڭ دەرۋازىسى د«
 .قا شېرىك كهلتۈرمىگهن ھهرقانـداق بهنـدىگه مهغپىـرەت قىلىنىـدۇ    هللا

پهقهتال قېرىندىشى بىلهن ئوتتۇرىدا ئاداۋىتى بولغان كىشىال مهغپىـرەت  
ڭالر، بۇ ئىككىسى بۇ ئىككىسى ياراشقانغا قهدەر كۈتۈپ تۇرۇ”: قىلىنماي

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4106(هلبانى ئ ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4107(ئهلبانى  ②
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ياراشقانغا قهدەر كۈتـۈپ تـۇرۇڭالر، بـۇ ئىككىسـى ياراشـقانغا قهدەر كۈتـۈپ       
   .»دېيىلىدۇ“ !تۇرۇڭالر

  )2565 :مۇسلىم(

ـ عن َعْوف ْبن َماِلِك ْبنِ الطُّفَْيلِ ُهَو اْبُن الَْحارِِث َوُهَو اْبُن أَِخي َعاِئَشـةَ   8067
ِه َوَسلََّم ِلأُمَِّها أَنَّ َعاِئَشةَ ُحدِّثَْت أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ قَالَ ِفي َبْيعٍ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ا قَـالُوا  أَْو َعطَاٍء أَْعطَْتُه َعاِئَشةُ َواللَِّه لََتْنَتهَِينَّ َعاِئَشةُ أَْو لَأَْحُجَرنَّ َعلَْيَها فَقَالَْت أَُهَو قَالَ َهذَ
ْت ُهَو ِللَِّه َعلَيَّ َنذٌْر أَنْ لَا أُكَلَِّم اْبَن الزَُّبْيرِ أََبًدا فَاْسَتْشفََع اْبُن الزَُّبْيرِ إِلَْيَها ِحَني طَالَ َنَعْم قَالَْت

ـ الْهِْجَرةُ فَقَالَْت لَا َواللَِّه لَا أَُشفُِّع ِفيِه أََبًدا َولَا أََتَحنَّثُ إِلَى َنذْرِي فَلَمَّا طَالَ ذَِلَك َعلَى ا نِ ْب
الزَُّبْيرِ كَلََّم الِْمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ َوَعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن الْأَْسَوِد ْبنِ َعْبِد َيُغوثَ َوُهَما ِمـْن َبنِـي   

ـ ُزْهَرةَ َوقَالَ لَُهَما أَْنُشُدكَُما بِاللَِّه لَمَّا أَْدَخلُْتَمانِي َعلَى َعاِئَشةَ فَإِنََّها لَا َيِحلُّ لََهـا أَنْ تَ  ِذَر ْن
ةَ فَقَالَا قَِطيَعِتي فَأَقَْبلَ بِِه الِْمْسَوُر َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ُمْشَتِملَْينِ بِأَْرِدَيِتهَِما َحتَّى اْسَتأْذََنا َعلَى َعاِئَش

ْت َنَعم اْدُخلُوا السَّلَاُم َعلَْيِك َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه أََنْدُخلُ قَالَْت َعاِئَشةُ اْدُخلُوا قَالُوا كُلَُّنا قَالَ
َعاِئَشـةَ  كُلُّكُْم َولَا َتْعلَُم أَنَّ َمَعُهَما اْبَن الزَُّبْيرِ فَلَمَّا َدَخلُوا َدَخلَ اْبُن الزَُّبْيرِ الِْحَجاَب فَاْعَتَنَق 

كَلََّمْتُه َوقَبِلَْت ِمْنـُه  َوطَِفَق ُيَناِشُدَها َوَيْبِكي َوطَِفَق الِْمْسَوُر َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ُيَناِشَدانَِها إِلَّا َما 
لُّ ِلُمْسِلمٍ َوَيقُولَاِن إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى َعمَّا قَْد َعِلْمِت ِمْن الْهِْجَرِة فَإِنَُّه لَا َيِح

التَّذِْكَرِة َوالتَّْحـرِيجِ طَِفقَـْت    أَنْ َيْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَلَاِث لََيالٍ فَلَمَّا أَكْثَُروا َعلَى َعاِئَشةَ ِمْن
 ُتذَكُِّرُهَما َنذَْرَها َوَتْبِكي َوَتقُولُ إِنِّي َنذَْرُت َوالنَّذُْر َشِديٌد فَلَْم َيَزالَا بَِها َحتَّى كَلََّمْت اْبـنَ 

َها َبْعَد ذَِلَك فََتْبِكي َحتَّـى  الزَُّبْيرِ َوأَْعَتقَْت ِفي َنذْرَِها ذَِلَك أَْرَبِعَني َرقََبةً َوكَاَنْت َتذْكُُر َنذَْر
  .َتُبلَّ ُدُموُعَها ِخَماَرَها

ــا بىــر قېرىندىشــىنىڭ    – 8067 ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ ئان
ــوغلى  ــ  ئـ ــى تۇفهيلـ ــارىس ئىبنـ ــى ھـ ــۋايهت  ئهۋف ئىبنـ ــداق رىـ دىن مۇنـ

بىـر نهرسـىنى   ئائىشـهنىڭ  ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير ھهزرىتـى  : قىلىنىدۇ
  :بېرىۋەتكهنلىكى ھهققىدە ياكى ىقىبىرسىگه ساتقانل
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. ى، ئائىشـه بـۇ ئىشـتىن ۋاز كهچسـۇن    بىلهن قهسهمك نىڭ نامىهللاــ 
. بولمىسا، مهن ئۇنى مېلىنى تهسهررۇپ قىلىشتىن چهكلهيمهن، ـ دېـدى  

  :ھهزرىتى ئائىشه بۇ سۆزدىن خهۋەر تېپىپ
ۋەر هدى، خغانىدەپ ســـورىـ ؟    ـــــ ئـــۇ راســـتىنال مۇشـــۇنداق دېـــدىمۇ

  :لهريهتكۈزگهن
شۇنىڭ بىـلهن، ئائىشـه   . راستىنال شۇنداق دېدى، ـ دېيىشتى  ھهئه،ــ 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنها
گهپ ئابـــدۇلالھ ئىبنـــى زۇبهيـــرگه مهڭگـــۈ  ـــــ ئۇنـــداق بولســـا، مهن

ــايمهن، ـ    ــۋەتتى دە قىلم ــدۇلالھ  كــۈن ئۆتكهنســېرى، . پ قهســهم قىلى ئاب
 ،ويــۇپقئارىغــا بهزى كىشــىلهرنى نىــڭ ئىچــى تىتىلــداپ،  ئىبنــى زۇبهير

ھهزرىتى ئائىشهنىڭ كهچۈرۈۋېتىشىنى تهلهپ قىلغان بولسـىمۇ، ئائىشـه   
  :رەزىيهلالھۇ ئهنها

ـــ  ــا مهڭگـــۈ گهپ بىـــلهن قهســـهمكى،  نىـــڭ نـــامىهللاــ مهن ئۇنىڭغـ
ــايمهن، ـ      ــىمىمنىمۇ بۇزم ــايمهن ھهم قهس ــدى  قىلم ــڭ تۇرىۋال  .دەپ چى

زۇھـرە   بهنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى زۇبهيـر    . ئارىدىن يهنه مهلۇم مۇددەت ئۆتتى
مىسۋەر ئىبنى مهخرەمه بىلهن ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئهسـۋەد   دىن جهمهتى

  :يلهنگهىيهغۇس ئىكك ىئىبنى ئهبد
، ئۆتۈنـۈپ قـااليكى  ھـۆرمىتى بىـلهن سـىلهردىن     ــ  نىڭ ھهققـى هللاــ 

ماڭـــا گهپ ئۇنىـــڭ  ،چـــۈنكى ىڭالر،مېنـــى ئائىشـــهنىڭ قېشـــىغا ئهكىـــر
مىســۋەر بىــلهن  .دىدېـــ ،   قىلماســلىققا قهســهم قىلىشــى تــوغرا ئهمهس

 ئىبنى زۇبهيـر بىـلهن بىلـله    ئابدۇلالھ نى كىيىپ،ئابدۇرراھمان تونلىرى
  :اردى ۋە كىرىشكه ئىجازەت سوراپئائىشهنىڭ قېشىغا ب

ـــ  ــاالمۇ ئهلهـ ــۇلالھ يئهسس ــى ۋە رەھمهت ــاتۇھۇ ىك ــهك ۋەبهرەك ، كىرس
  :ئائىشهھهزرىتى دېگهن ئىدى، ـ ؟ بوالمدۇ
  :دېدى، ئۇالر ـ! كىرىڭالرــ 

ـــ  ئائىشـــه ھهزرىتـــى  .ەپ ســـورىدىدـ ؟    كىرەمـــدۇق ھهممىمىـــزــ
  :ئۇالر بىلهن بىلله ئىكهنلىكىنى بىلمىگهچكهئابدۇلالھنىڭ 
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ھۇجرىغـا كىـرەر ـ كىـرمهي،     . دېـدى  ــ ! ھهممىڭالر كىرىڭالر ،ھهئهــ 
ــر   ــى زۇبهيـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــڭ ئئابـ ــتىدىنپهردىنىـ ــۈپ اسـ ــهنى  ،ئۆتـ ئائىشـ

نى شـېپى كهلتـۈرۈپ   تائـاال  هللا قا ۋەشرەپ يىغالركىھۆ ىغان ھالداقۇچاقل
ــدىن   ــۇرۇپ ئۇنىڭـ ــلىدى  تـ ــقا باشـ ــۈرۈم سوراشـ ــلهن   .كهچـ ــۋەر بىـ مىسـ
ــدۇرراھمان ئىكك ــىمۇئاب ــاال هللا ىس ــۈرۈپ تائ ــېپى كهلت ــهدىن  ،نى ش ئائىش

رغىلى تـۇردى  ائۇنىڭغا سۆز قىلىشـى ئۈچـۈن يـالۋ    ،ئابدۇلالھنى كهچۈرۈپ
  :ۋە

بۇنـداق  نىڭ ەسـهللهم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋ  !ــ ئى ئائىشه
 غامۇســۇلماننىڭ قېرىندىشــىۋە  لىكىنــىچهكلىگهنئاداۋەتلىشىشــتىن 

ئـاداۋەت تۇتۇشـىنىڭ دۇرۇس ئهمهسـلىكىنى سـهنمۇ     ئۈچ كۈندىن ئـارتۇق  
رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا يىغلىغـان    ئائىشـه  . تۇرۇۋالدىدەپ  ياخشى بىلىسهن، ـ 

  :قهسىمىنى ئهسلىتىپ ئۆزىنىڭئۇالرغا ھالدا 
ـ دېـگهن ئـاددىي ئىـش ئهمهس،      قهسهمقىلىۋەتكهنمهن،  قهسهممهن ــ 

ئــاخىرى، . ئــۇالر ئائىشــهگه بهكمــۇ كــۆپ يــالۋۇردى  دەپ چىــڭ تۇرىۋالــدى،
ــىمىدە    ــدى ۋە ئۆزىنىـــڭ قهسـ ــدۇلالھقا گهپ قىلـ ــه ئابـ ــى ئائىشـ ھهزرىتـ

 ،كېيىنكـى چـاغالردا   .نهپهر قۇل ئـازاد قىلـدى   40تۇرالمىغانلىقى ئۈچۈن 
ــىمىنى ئهسل  ــۇ قهس ــىالئاش ــۆل    ي ىس ــى ھ ــى رومىلىن ــۆز يېش ــالپ، ك ىغ

  . قىلىۋېتهتتى
  )6075 :بۇخارى(

ـ َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ كَانَ َعْبُد اللَِّه ْبُن الزَُّبْيرِ أََحبَّ الَْبَشرِ إِلَى َعاِئَشةَ َبْعـَد   8068
النَّاسِ بَِها َوكَاَنْت لَا ُتْمِسُك َشْيئًا ِممَّا َجاَءَها ِمْن  النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَبِي َبكْرٍ َوكَانَ أََبرَّ

ى َيَديَّ َعلَـيَّ  رِْزقِ اللَِّه إِلَّا َتَصدَّقَْت فَقَالَ اْبُن الزَُّبْيرِ َيْنَبِغي أَنْ ُيْؤَخذَ َعلَى َيَدْيَها فَقَالَْت أَُيْؤَخذُ َعلَ
ا بِرَِجالٍ ِمْن قَُرْيشٍ َوبِأَْخَوالِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاصَّةً َنذٌْر إِنْ كَلَّْمُتُه فَاْسَتْشفََع إِلَْيَه

ْبُن الْأَْسَوِد ْبنِ  فَاْمَتَنَعْت فَقَالَ لَُه الزُّْهرِيُّونَ أَْخَوالُ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنُهْم َعْبُد الرَّْحَمنِ
 ُغوثَ َوالِْمْسَوُر ْبُن َمْخَرَمةَ إِذَا اْسَتأْذَنَّا فَاقَْتِحْم الِْحَجاَب فَفََعلَ فَأَْرَسلَ إِلَْيَها بَِعْشرِ رِقَـابٍ َعْبِد َي

لًـا  َعَم فَأَْعَتقَْتُهْم ثُمَّ لَْم َتَزلْ ُتْعِتقُُهْم َحتَّى َبلََغْت أَْرَبِعَني فَقَالَْت َوِدْدُت أَنِّي َجَعلُْت ِحَني َحلَفْـتُ 
  .أَْعَملُُه فَأَفُْرȟُ ِمْنُه
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ئابدۇلالھ : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئۇرۋە ئىبنى زۇبهير ـ 8068
ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهاغـا نىسـبهتهن    
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن ئهبۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ   

 ،باشـقىالرغا قارىغانـدا   .سـۆيۈملۈك كىشـى ئىـدى   ئهنهۇدىن قالسـىال ئهڭ  
ئائىشـــه  .ئابـــدۇلالھ ئۇنىڭغـــا ئهڭ كـــۆپ ياخشـــىلىق قىلىـــپ تـــۇراتتى

ــاال بهرگهن مــالهللا ارەزىيهلالھــۇ ئهنهــا  ــ تائ مۈلــۈكنى ســاقالپ يــۈرمهيال   ـ
  :بدۇلالھاشۇڭا ئ .سهدىقه قىلىۋېتهتتى

ش مۈلۈك تهسهررۇپ قىلىش ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلى ـ ئۇنى مالــ 
  :ئائىشهبۇنى ئاڭلىغان ھهزرىتى  .دېگهن ئىدىـ كېرەك، 
ـــ  ــالـ ــ مهن م ــرۇم     ـ ــدىن مهھ ــش ھوقۇقى ــهررۇپ قىلى ــۈك تهس مۈل

ــدىكهنمهن؟ ق ــا نهزر   ىلىنام ــام، ماڭ ــدىغان بولس ــا گهپ قىلى مهن ئۇنىڭغ
قـانچه   بدۇلالھ قۇرەيشلىك بىـر ائ ،شۇنىڭ بىلهن .دىېدـ ،  ۋاجىپ بولسۇن

بهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ پهيغهمـــ، بولۇپمـــۇ مۆتىـــۋەرنى،
بــۇ  .ئائىشــه يهنىــال ئۇنىمىــدى ســېلىۋېدى، ھهزرىتــىتــاغىلىرىنى ئارىغــا 

ئانــا  ئهھــۋالنى كــۆرگهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 
بهنى زۇھرە جهمهتىلىـك ئابـدۇرراھمان ئىبنـى     تهرەپ جهمهتىدىن بولغان

ــۋەر    ــۇس ۋە مىس ــد يهغ ــى ئهب ــۋەد ئىبن ــارلىق    ئهس ــرەمه قات ــى مهخ ئىبن
  :تاغىلىرى ئابدۇلالھقا

 ، سـهن بىز ئائىشهنىڭ قېشىغا كىرىشـكه ئىجـازەت ئـالغىنىمىزدا   ــ 
ــرگىن  ــۈپال كى ــ! ئىشــىكتىن بۆس ــهتتى  ـ ــل كۆرس ــدۇلالھ  .دەپ ئهقى ئاب

دى ۋە كېـــيىن ئائىشـــهگه ئـــون نهپهر قـــۇل    شـــۇنداق قىلىـــپ كىـــر  
 .نى ئـازاد قىلىـۋەتتى  ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى   ئهۋەتكهنىدى، ھهزرىتى ئائىشه

قىرىققـا   ،قىلىـپ  دئائىشه توختىماي قۇل ئازاھهزرىتى ۇ مكېيىن نئۇندى
  :كېيىنكى كۈنلهردە ئائىشه. دىيهتكۈز

ــ شۇ چاغدا، بىرال قېتىم قىلىپ تۈگىتىۋېتىدىغان ئىشتىن بىرنى 
   .دېدىـ ، ئاتاپ نهزىر قىلسام بوپتىكهن

  )3505 :بۇخارى(
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قَالَ َصِعَد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الِْمْنَبَر فََنـاَدى   ـ َعْن اْبنِ ُعَمَر 8069
ِلِمَني بَِصْوٍت َرِفيعٍ فَقَالَ َيا َمْعَشَر َمْن أَْسلََم بِِلَسانِِه َولَْم ُيفْضِ الْإَِميانُ إِلَى قَلْبِِه لَا ُتْؤذُوا الُْمْس

َعْوَراِتهِْم فَإِنَُّه َمْن َتَتبََّع َعْوَرةَ أَِخيِه الُْمْسِلمِ َتَتبََّع اللَُّه َعْوَرَتُه َوَمْن َتَتبََّع  َولَا ُتَعيُِّروُهْم َولَا َتتَّبُِعوا
ْعَبِة اللَُّه َعْوَرَتُه َيفَْضْحُه َولَْو ِفي َجْوِف َرْحِلِه قَالَ َوَنظََر اْبُن ُعَمَر َيْوًما إِلَى الَْبْيِت أَْو إِلَى الْكَ

  .ا أَْعظََمِك َوأَْعظََم ُحْرَمَتِك َوالُْمْؤِمُن أَْعظَُم ُحْرَمةً ِعْنَد اللَِّه ِمْنِكفَقَالَ َم
 ىنىـدۇكى، رىۋايهت قىل دىنئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ـ 8069

ئۈنلــۈك  ،پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مــۇنبهرگه چىقىــپ 
  :غانۋازدا مۇنداق دەپ توۋلىئا

! ۋە دىلىغا ئىمان سـىڭمىگهنلهر  ن مۇسۇلمان بولغانئى تىلى بىله«
ــازار  ــۇلمانالرغا ئـ ــالرمۇسـ ــارەتلىمهڭالر، ئۇالرنىـــڭ  بهرمهڭـ ــۇالرنى ھاقـ ، ئـ

چـۈنكى قانـداق بىـر كىشـى قېرىندىشـىنىڭ       .ىنى كوچىلىماڭالربئهيى
قانـداق بىـر   هللا ا .ىنى كوچىاليـدۇ بئۇنىڭ ئهيىهللا ىنى كوچىلىسا، ابئهيى

ا، ئۇنى ئۆيىنىڭ ئىچىدە بولسىمۇ رەسـۋا  ىنى كوچىلىسبكىشىنىڭ ئهيى
  .»قىلىۋېتىدۇ

سـهن   :ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا بىـر كـۈنى كهئـبىگه قـاراپ     
ــنېم ــۇغى ــڭ نېم! دېگهن ئۇل ــھۆرمىتى ــۇغى ــا ا! ؟دېگهن ئۇل ــڭ هللائهمم نى

   .①دېدىـ ! نهزىرىدە مۇئمىننىڭ ھۆرمىتى سهندىنمۇ ئۇلۇغ
  )2032 :تىرمىزى(

ةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّـَك إِنْ  ـ َعْن ُمَعاوَِي 8070
  .اتََّبْعَت َعْوَراِت النَّاسِ أَفَْسْدَتُهْم أَْو ِكْدَت أَنْ ُتفِْسَدُهْم

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئــۇ مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8070
ســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە 

  :ئاڭلىغان

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 1655(ئهلبانى  ①
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ــىلهرنىڭ ئهيى« ــهن كىشـ ــى كوچىلبسـ ــىىنـ ــاڭ، ئـ ــۇزۇپ سـ ارىنى بـ
  . ①»قويىسهن

  )4888 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َرأَى َعـْوَرةً   8071
  .ْحَيا َمْوُءوَدةًفََسَتَرَها كَانَ كََمْن أَ

ئۇقبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،       ـ 8071
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

، تىرىك كۆمۈلگهن بىـر  وشۇرساكىمكى بىر ئهيىبنى كۆرۈپ ئۇنى ي«
   .②»قىز بالىنى ھاياتلىققا ئېرىشتۈرگهندەك بولىدۇ

  )4891 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيْسُتُر َعْبٌد َعْبًدا يف  8072
  .الدُّْنَيا إال َسَتَرُه اهللا يوم الِْقَياَمِة

ــ 8072 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :م مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله

قىيـامهت  ، اپسـا ىنـى ي ببىر بهندىنىڭ ئهيىيهنه بۇ دۇنيادا بىر بهندە «
  . »اپىدۇي ڭ ئهيىبىنىتائاال ئۇنىهللا اكۈنى، 

  )2590 :مۇسلىم(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيْسُتُر اللَُّه َعلَى َعْبٍد  8073
  .ي الدُّْنَيا إِلَّا َسَتَرُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِةِف

ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    8073 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4088(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1044(ئهلبانى  ②
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ىنـى بـۇ دۇنيـادا يـۆگىگهن بولسـا،      بتائاال بىر بهندىسـىنىڭ ئهيى هللا ا«
   .»ئاخىرەتتىمۇ يۆگهيدۇ )ئۇنى(

  )2590 :مۇسلىم(

ـ َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ قَالَ أُِتَي اْبُن َمْسُعوٍد فَِقيلَ َهذَا فُلَانٌ َتقْطُُر ِلْحَيُتُه َخْمًرا  8074
  .فَقَالَ َعْبُد اللَِّه إِنَّا قَْد ُنهِيَنا َعْن التََّجسُّسِ َولَِكْن إِنْ َيظَْهْر لََنا َشْيٌء َنأُْخذْ بِِه

ئابـدۇلالھ  : بتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇى ۋەھزەيد ئىبن ـ 8074
  :پئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئالدىغا بىر كىشى كهلتۈرۈلۈ

  :دېيىلىۋىدى، ئۇـ بۇنىڭ ساقىلىدىن ھاراق تېمىپ تۇرىدۇ، ــ 

ئهممـا  كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى ماراپ يۈرۈشتىن چهكلهنگهن، بىز ــ 
شـۇنىڭغا قارىتـا جازالىسـاق     رسـهك، ئاشكارا ئۆتكۈزۈلگهن جىنـايهتنى كۆ 

   .①دېدىـ بولىدۇ، 

  )4890 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن ُدَخْين كَاِتَب ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ كَانَ لََنا جَِريانٌ َيْشـَرُبونَ الَْخْمـَر    8075
ِء َيْشَرُبونَ الَْخْمَر َوإِنِّي َنَهْيُتُهْم فَلَْم فََنَهْيُتُهْم فَلَْم َيْنَتُهوا فَقُلُْت ِلُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ إِنَّ جَِرياَنَنا َهُؤلَا

اَنَنا َيْنَتُهوا فَأََنا َداعٍ لَُهْم الشَُّرȓَ فَقَالَ َدْعُهْم ثُمَّ َرَجْعُت إِلَى ُعقَْبةَ َمرَّةً أُْخَرى فَقُلُْت إِنَّ جَِري
الشَُّرȓَ قَالَ َوْيَحَك َدْعُهْم فَإِنِّي َسِمْعُت  قَْد أََبْوا أَنْ َيْنَتُهوا َعْن ُشْربِ الَْخْمرِ َوأََنا َداعٍ لَُهْم

  .َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر َمْعَنى َحِديِث ُمْسِلمٍ
ــ 8075 ــاتىپى    ــ ــۇ ئهنهۇنىـــڭ كـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ئـ
ــۋايهت قىلىنىــدۇ دۇخهينــ ــداق رى ئىچىــدىغان  شــاراپبىزنىــڭ : دىن مۇن

ــنىلق ــۇالرنى  وش ــۇپ، ئ ــتىرىمىز بول ــاممۇوس ــال ئىچىشــنى   قان بولس يهنى
  :ئۇقبه ئىبنى ئامىرغاشۇنىڭ بىلهن،  .تاشلىمىغان ئىدى

ــنىلىرىم   ــڭ قوش ـــ مېنى ــاراپ ـ ــنى    ش ــاممۇ ئىچىش ــدۇ، توسس ئىچى
  :دېسهم، ئۇ ئامانلىق خادىملىرىنى چاقىرىمهن، ـشۇڭا  مىدى،تاشلى

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4090(ئهلبانى  ①
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  :ه كېلىپيهنكېيىن مهن . دېدىـ كارىڭ بولمىسۇن، ــ 
ئامـانلىق  ئىچىشنى تاشالشـقا ئۇنىمايۋاتىـدۇ،    شاراپوشنىلىرىم ــ ق

  :دېسهم، ئۇ خادىمى چاقىرىمهن، ـ
ـــ  ــاڭا ـ ــىت س ــلهن   !ئىس ــۇالر بى ــۇن ئ ــڭ بولمىس ــۈنكى مهن  .كارى چ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   
گىســـه، تىرىـــك كىمكـــى بىـــر ئهيىبنـــى كـــۆرۈپ ئـــۇنى يۆ«: نئاڭلىغـــا

   .①»كۆمۈلگهن بىر قىز بالىنى ھاياتلىققا ئېرىشتۈرگهندەك بولىدۇ
  )4891 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َواِثلَةَ ْبنِ الْأَْسقَعِ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُتظْهِـْر   8076
   .َتِليَكالشََّماَتةَ ِلأَِخيَك فََيْرَحَمُه اللَُّه َوَيْب

رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  هئۋاســـىله ئىبنـــى ئهســـق ــــ 8076
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

شـال  ۇتى ئۈچۈن خىقېرىندىشىڭنىڭ بېشىغا كهلگهن بىر مۇسىب«
ــولمىغىنكى، ا ــا رەھــمهت قىلىــپ هللا ب ســاڭا مۇســىبهت بېرىــپ   ،ئۇنىڭغ

   .②»قالمىسۇن
  )2506 :رمىزىتى(

ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َبلََغُه  8077
  .َعْن الرَُّجلِ الشَّْيُء لَْم َيقُلْ َما َبالُ فُلَاٍن َيقُولُ َولَِكْن َيقُولُ َما َبالُ أَقَْوامٍ َيقُولُونَ كَذَا َوكَذَا

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8077
ــهللهمگه بىر  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــبهر سـ ەرســـىنىڭ گهپ ـ     پهيغهمـ

: دېـمهي  »پـاالنى نېمىشـقا مۇنـداق دەيدىغانـدۇ؟    «: سۆزلىرى يهتكۈزۈلسـه 
   .③دەيتتى »؟بهزى كىشىلهر نېمىشقا مۇنداق دەيدىغاندۇ«

  )4788 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1045(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 450(بانى ئهل ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4005(ئهلبانى  ③
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  وڭ گۇناھالركىبىر، رىيا ۋە باشقا چ

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َهنَّاٌد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   8078
  .ارِاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الِْكْبرَِياُء رَِداِئي َوالَْعظََمةُ إَِزارِي فََمْن َناَزَعنِي َواِحًدا ِمْنُهَما قَذَفُْتُه ِفي النَّ

ــ 8078 ــدۇكى،    ــ ــۋايهت قىلىـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :ېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

مېنىــــڭ خــــاس ئۇلۇغلــــۇق ىــــك ۋە رلىبىك: ئهززە ۋەجهلــــلههللا ا«
بىرىنـى مهنـدىن تالىشـىدىكهن،     دىنكىمكـى ئۇنىڭـ   سۈپهتلىرىم بولۇپ،

   .①»، ـ دېدىتاشاليمهن قائۇنى دوزاخ
  )4090 :ۇ داۋۇدئهب(

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيـْدُخلُ   8079
الَْجنَّةَ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِمْن ِكْبرٍ قَالَ َرُجلٌ إِنَّ الرَُّجلَ ُيِحبُّ أَنْ َيكُـونَ ثَْوُبـُه   

  .ا َوَنْعلُُه َحَسَنةً قَالَ إِنَّ اللََّه َجِميلٌ ُيِحبُّ الَْجَمالَ الِْكْبُر َبطَُر الَْحقِّ َوغَْمطُ النَّاسَِحَسًن
ــ 8079 دىن مۇنــداق ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :رىۋايهت قىلىنىدۇ
دېـدى،   ، ـ بار ئادەم جهننهتكه كىرمهيدۇدىلىدا زەررىچىلىك كىبىر ــ 

  : بىر كىشى
ياخشى كۆرىدۇ،  ـ كېچهكلهرنى كىيىشنىيىم  ىئادەم چىرايلىق كــ 

  :ئهلهيهىسساالم دى، پهيغهمبهرۋىدەپ سورىـ بوالمدۇ؟  لىكبۇمۇ كىبىر
كىبىـر دېـگهن ھهقـكه     .زەلدۇر، گۈزەللىكنى ياخشى كۆرىدۇۈگهللا اــ 

   .دېدى ، ـه ئىلماسلىقتۇرئۇنىماسلىق، كىشىلهرنى كۆزگ
  )91 :مۇسلىم(
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ـ َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   8080
الذَّرِّ ِفي ُصَورِ الرَِّجالِ َيْغَشاُهْم الذُّلُّ ِمـْن كُـلِّ    قَالَ ُيْحَشُر الُْمَتكَبُِّرونَ َيْوَم الِْقَياَمِة أَْمثَالَ

َمكَاٍن فَُيَساقُونَ إِلَى ِسْجنٍ ِفي َجَهنََّم ُيَسمَّى ُبولََس َتْعلُوُهْم َناُر الْأَْنَيارِ ُيْسقَْونَ ِمْن ُعَصـاَرِة  
  .أَْهلِ النَّارِ ِطيَنةَ الَْخَبالِ

ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن     ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنـى  ـ 8080
رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق   

  :دېگهن
زەررىچىلىـك  ئهممـا  قىيامهت كۈنى ئادەم سۈرىتىدە  ىرلهرمۇتهكهبب«

ھهجىمدە بولىدۇ، ئۇالرنى ھهممه تهرەپتىن خـارلىق قـاپالپ، دوزاختىكـى    
ــ   ــدىغان بىــر ت ــۇلهس دەپ ئاتىلى ــدۇ هگرمىۈب ــۇالرنى  .ھهيدىلى دەھشــهت ئ

ەپ ، ئـۇالر دوزاخ ئهھلىنىـڭ تىينهتـۇل خابـال د    كۆيدۈرىـدۇ  ئوتئۇلغايغان 
   .①»رىلىدۇۇيىرىڭلىرى بىلهن سۇغ ئاتىلىدىغان

  )2492 :تىرمىزى(

ـ     8081 َواٌم ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ لََيْنَتهِـَينَّ أَقْ
ُجَعـلِ  َيفَْتِخُرونَ بِآَباِئهِْم الَِّذيَن َماُتوا إِنََّما ُهْم فَْحُم َجَهنََّم أَْو لََيكُوُننَّ أَْهَونَ َعلَى اللَِّه ِمْن الْ

بِالْآَباِء إِنََّما ُهـَو  الَِّذي ُيَدْهِدُه الِْخَراَء بِأَْنِفِه إِنَّ اللََّه قَْد أَذَْهَب َعْنكُْم ُعبِّيَّةَ الَْجاِهِليَِّة َوفَْخَرَها 
  .ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ َوفَاجٌِر َشِقيٌّ النَّاُس كُلُُّهْم َبُنو آَدَم َوآَدُم ُخِلَق ِمْن ُتَرابٍ

ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        ـ 8081
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بــــوۋىلىرى بىــــلهن  ـــــ هتــــكهن ئاتــــائۆلــــۈپ ك) جــــاھىلىيهتته(«
ــدىغان كىشــ  ــۇ ئىشــ ىپهخىرلىنى ــۈنكى ،ۋاز كهچســۇنىن تلهر ب ــۇالر  چ ئ

ــدىن باشــقا نهرســه ئهمهس  ــدىغان .دوزاخنىــڭ كۆمۈرى  ،بولســا ۋاز كهچمهي
خـار ئورۇنغـا    ىنمۇقۇرتىـد  گهنـدە تائاالنىـڭ نهزىرىـدە   هللا ائۇنداق كىشىلهر 
 ــ  قىـدىن، ئاتـا  ۇۇرلسـىلهرنى جاھىلىيهتنىـڭ تهكهبب  هللا ا. چۈشۈپ قالىدۇ

كىشـــىلهر ئىككـــى  .ىن قۇتقـــۇزدىتبـــوۋىلىرى بىـــلهن پهخىرلىنىشـــى
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ھهممىڭـالر   .ئاسـىي بهدبهخـت   كىيا تهقۋادار مۇئمىن يا: تۈرلۈكال بولىدۇ
   .①»ئادەم بالىلىرىسىلهر، ئادەم بولسا تۇپراقتىن يارىتىلغان

  )3955 :تىرمىزى(

الَ َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ َوَرأَى َرُجلًا َيُجـرُّ إَِزاَرُه  ـ َعْن ُمَحمٍَّد َوُهَو اْبُن زَِياٍد قَ 8082
الَ فََجَعلَ َيْضرُِب الْأَْرَض بِرِْجِلِه َوُهَو أَِمٌري َعلَى الَْبْحَرْينِ َوُهَو َيقُولُ َجاَء الْأَِمُري َجاَء الْأَِمُري قَ

   .لَا َيْنظُُر إِلَى َمْن َيُجرُّ إَِزاَرُه َبطًَرا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه
 بهھرەيننىڭ ئهمىرى: مۇنداق دەيدۇ مۇھهممهد ئىبنى زىياد ـ 8082

  :، پۇتىنى يهرگه قاتتىق ئۇرۇپەپ كىيىپسۆرتامبىلىنى يهرگه 
ھالـدا كهلگهنىـدى،    توۋلىغـان  دەپــ   !ئهمىر كهلدى، ئهمىر كهلدىــ 

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئهبۇ ھۇرەيرە ئۇنى كۆرگهن 
 تــــامبىلىنى«: پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمــــــ 

 »نهزىرىنـى سـالمايدۇ  هللا كىشـىگه ا ئۇزۇن كهيـگهن  تهكهببۇرلۇق قىلىپ 
   .دىدې ىدى، ـدېگهن

  )2087 :مۇسلىم(

َرُجلٌ َيُجـرُّ إَِزاَرُه   ـ عن اْبَن ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبْيَنَما 8083
  .ِمْن الُْخَيلَاِء ُخِسَف بِِه فَُهَو َيَتَجلَْجلُ ِفي الْأَْرضِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة

ــ 8083 ــدۇكى،      ـ ــۋايهت قىلى ــا رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ئىبن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىيىـپ  سـۆرەپ  يهرگه نى امبىلىتبىر ئادەم تهكهببۇرلۇق قىلىپ «
 ئۇ تاكى قىيامهت كۈنىگىچه يهر ،ئۇنى يهر يۈتۈپ كهتكهن بولۇپ ،ماڭغاندا
  . »تۇرىدۇتوختىماي چۆكۈپ  ئاستىغا

  )3485 :بۇخارى(
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ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبْيَنَمـا َرُجـلٌ    8084
ْد ْخَتُر ِفي ُبْرَدْينِ َخَسَف اللَُّه بِِه الْأَْرَض فَُهَو َيَتَجلَْجلُ ِفيَها إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة فَقَالَ لَُه فًَتى قََيَتَب

َسمَّاُه َوُهَو ِفي ُحلٍَّة لَُه َيا أََبا ُهَرْيَرةَ أََهكَذَا كَانَ َيْمِشي ذَِلَك الْفََتى الَِّذي ُخِسَف بِـِه ثُـمَّ   
بَِيِدِه فََعثََر َعثَْرةً كَاَد َيَتكَسَُّر ِمْنَها فَقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ ِللَْمْنَخَرْينِ َوِللْفَـمِ إِنَّـا كَفَْيَنـاَك    َضَرَب 

  .الُْمْسَتْهزِِئَني
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 8084

رلـــۇق بىـــلهن يىـــپ تهكهببۇىنى كىبىـــر ئـــادەم تـــون« :نىڭۋەســـهللهم
ئـۇ تـاكى    ،ئۇنى يهرگه يۇتقۇزىۋەتكهن بولۇپهللا ا كېتىۋاتقىنىدا،كۆرەڭلهپ 

ــدۇتوختىمــاي چۆكــۈپ  ئاســتىغا قىيــامهت كــۈنىگىچه يهر ــگهن  »تۇرى دې
ئــۇزۇن تــون كىيىۋالغــان بىــر . ھهدىســىنى رىــۋايهت قىلىــپ بېرىۋاتــاتتى

  :يىگىت بۇ ھهدىسنى ئاڭالپ
ئــادەم مۇشــۇنداق پ كهتــكهن ۇۇتــھېلىقــى يهر ي !ئــى ئهبــۇ ھــۇرەيرەــــ 

 ،دەپ بىـر خىـل مېڭىۋىـدى، قـاتتىق پۇتلىشـىپ كېتىـپ       ماڭاتتىمۇ؟ ـ 
ئهبـۇ ھـۇرەيرە ئـاغزى     كـۆرگهن  نىبـۇ  .پۇتى سۇنۇپ كهتكىلـى تـاس قالـدى   

سېنى مهسخىرە قىلغۇچىالرغـا  ﴿: تۇرۇپبىلهن بۇرنىغا ئىشارەت قىلىپ 
   .دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾زبىز چوقۇم تېتىيمى

  )437 :ىدارىم(

ـ َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ قَالَ َتقُولُونَ ِفّي التِّيُه َوقَْد َرِكْبُت الِْحَماَر َولَبِْسـُت   8085
 ِفيِه الشَّْملَةَ َوقَْد َحلَْبُت الشَّاةَ َوقَْد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن فََعلَ َهذَا فَلَْيَس

   .رِ َشْيٌءِمْن الِْكْب
: مۇنـداق دېـگهن  جـۇبهير ئىبنـى مـۇتئىم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ       ـ 8085

، ىـنىمهن شـهك م ېمهن ئ. سىلهر مهندە كىبىـر بـارلىقىنى ئېيتىسـىلهر   
ــۆگ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   .ىمهن، قــوي ســاغىنىمهنپاالســقا ي

                                                 
 .ـ ئايهت 95سۈرە ھىجر،  ①



  رىيا ۋە باشقا چوڭ گۇناھالر كىبىر،

507 

ئۇنىڭـدا كىبىـر بولمىغـان     ،كىمكى مۇشۇ ئىشـالرنى قىلسـا  «: ۋەسهللهم
   !؟①دېگهن تۇرسا »ىدۇبول

  )2001 :تىرمىزى(

َحدَّثَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَنَّ اللَّـَه   : ـ عن أَُبي ُهَرْيَرةَ قال 8086
ٍة َجاِثَيةٌ فَأَوَّلُ َمْن َتَباَرَك َوَتَعالَى إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َيْنزِلُ إِلَى الِْعَباِد ِلَيقِْضَي َبْيَنُهْم َوكُلُّ أُمَّ

َيْدُعو بِِه َرُجلٌ َجَمَع الْقُْرآنَ َوَرُجلٌ َيقَْتِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَرُجلٌ كَِثُري الَْمالِ فََيقُـولُ اللَّـُه   
َت ِفيَما ُعلِّْمَت ِللْقَارِئِ أَلَْم أَُعلِّْمَك َما أَْنَزلُْت َعلَى َرُسوِلي قَالَ َبلَى َيا َربِّ قَالَ فََماذَا َعِملْ

كَذَْبَت قَالَ كُْنُت أَقُوُم بِِه آَناَء اللَّْيلِ َوآَناَء النََّهارِ فََيقُولُ اللَُّه لَُه كَذَْبَت َوَتقُولُ لَُه الَْملَاِئكَةُ 
ِحبِ الَْمالِ فََيقُـولُ  َوَيقُولُ اللَُّه َبلْ أََرْدَت أَنْ ُيقَالَ إِنَّ فُلَاًنا قَارٌِئ فَقَْد ِقيلَ ذَاَك َوُيْؤَتى بَِصا

َت اللَُّه لَُه أَلَْم أَُوسِّْع َعلَْيَك َحتَّى لَْم أََدْعَك َتْحَتاُج إِلَى أََحٍد قَالَ َبلَى َيا َربِّ قَالَ فََماذَا َعِملْ
لَـُه الَْملَاِئكَـةُ   ِفيَما آَتْيُتَك قَالَ كُْنُت أَِصلُ الرَِّحَم َوأََتَصدَُّق فََيقُولُ اللَُّه لَُه كَذَْبَت َوَتقُولُ 

ِفي كَذَْبَت َوَيقُولُ اللَُّه َتَعالَى َبلْ أََرْدَت أَنْ ُيقَالَ فُلَانٌ َجَواٌد فَقَْد ِقيلَ ذَاَك َوُيْؤَتى بِالَِّذي قُِتلَ 
قَاَتلْـُت َحتَّـى   َسبِيلِ اللَِّه فََيقُولُ اللَُّه لَُه ِفي َماذَا قُِتلَْت فََيقُولُ أُِمْرُت بِالْجَِهاِد ِفي َسبِيِلَك فَ

ُيقَالَ  قُِتلُْت فََيقُولُ اللَُّه َتَعالَى لَُه كَذَْبَت َوَتقُولُ لَُه الَْملَاِئكَةُ كَذَْبَت َوَيقُولُ اللَُّه َبلْ أََرْدَت أَنْ
كَْبِتي فَقَالَ َيا فُلَانٌ َجرِيٌء فَقَْد ِقيلَ ذَاَك ثُمَّ َضَرَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى ُر

  .أََبا ُهَرْيَرةَ أُولَِئَك الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ َخلْقِ اللَِّه ُتَسعَُّر بِهِْم النَّاُر َيْوَم الِْقَياَمِة
ــۇ  8086 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ــدۇ ــهللهم    :قىلىنى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــا پهيغهم ــداق ماڭ مۇن
  :ىدىرگهنسۆزلهپ به

 ،بارەكه ۋەتائاال قىيامهت كـۈنى بهنـدىلهرنىڭ قېشـىغا چۈشـۈپ    اتهللا ا«
ھهممه ئـۈممهت تىزلىنىـپ    ،بۇ چاغدا .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلىدۇ

ــاي كىشــى   هڭ ئ .ئولتۇرغــان ھــالهتته بولىــدۇ  ــارى، شــېهىد ۋە ب ــاۋۋال ق ئ
  :تائاال قارىدىنهللا ا .چاقىرىلىدۇ

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 1627(ئهلبانى  ①
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ـ ممۇ؟  ىگهتمىـد ۆلغـان كىتـابنى ئ  مغا نازىـل قى ۇمهن سـاڭا رەسـۇل  ــ 
  : دەپ سورايدۇ، قارى

  :هللا .دەيدۇ ــ شۇنداق، ئى پهرۋەردىگارىم، ئۆگهتكهنىدىڭ، ـ
  :دەپ سورايدۇ، قارىـ ؟ ــ قۇرئاننى قانداق قىلدىڭ

  :ئۇنىڭغاهللا دەيدۇ، اـ كۈندۈز ئوقۇپ تۇردۇم،  ـ نى كېچهئۇمهن ــ 
  :پهرىشتىلهرمۇ .دەيدۇـ يالغان ئېيتتىڭ، ــ 
  :ئۇنىڭغاهللا ا .دەيدۇ ، ـيالغان ئېيتتىڭــ 

ـــ  ــهنـــ ــىلهرنىڭ ســ ــېنى  كىشــ ــارىســ ــكه قــ ــىن دېيئىــ نى ىشــ
ئانـدىن  . دەيـدۇ  سېنىڭ كۆزلىگىنىڭ ئهمهلگه ئاشـتى، ـ   دىڭ،كۆزلىگهنى

  :بايدىن
ـــ ســېنى   ــاوھــېچكىمگه مـ ــ ،قىلمــاي جھت ــالك ــ ۆپ م ــا   ـ ــا ئات دۇني
  :دەپ سورايدۇ، بايـ قىلمىدىممۇ؟ 

  :ئۇنىڭغاهللا ا .دەيدۇ ـ! ىمــ شۇنداق، ئى رەبب
ـــ  ــاــ ــداق بولسـ ــال  ،ئۇنـ ــان مـ ــا قىلغـ ــ مهن ئاتـ ــانى  ــ ــېمىگه دۇنيـ نـ

  :ئۇ. دەپ سورايدۇـ ؟ ئىشلهتتىڭ
ـــ  ــ ســىلهـ هللا ا: دەيــدۇـ ســهدىقه قىلىــپ تــۇردۇم،     دىم،رەھىــم قىلــ ـ
  :ئۇنىڭغا
  :پهرىشتىلهرمۇ ئۇنىڭغا .دەيدۇـ يالغان ئېيتتىڭ، ــ 
  :هللا .دەيدۇ ، ـيالغان ئېيتتىڭــ 

نى ىدېيىشــــ ئىــــكهن ســــېخىســــېنى  كىشــــىلهرنىڭســــهن ــــــ 
ئانـدىن  . دەيـدۇ  سېنىڭ كۆزلىگىنىڭ ئهمهلگه ئاشـتى، ـ   دىڭ،كۆزلىگهنى

   :كهلتۈرۈلۈپ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن كىشىهللا ا
  :، ئۇىلىدۇدەپ سورــ سهن نېمه ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلدۈڭ؟ ـ 

ئۇرۇشــۇپ  ،قىلىشــقا بۇيرۇلــۇپ دســېنىڭ يولۇڭــدا جىهــا! هللاــــ ئــى ا
  :ئۇنىڭغاهللا ا .دەيدۇـ تۈرۈلدۈم، ئۆل

  :دەيدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ئۇنىڭغاـ يالغان ئېيتتىڭ، ــ 
  :ئۇنىڭغاهللا دەيدۇ، ا، ـ يالغان ئېيتتىڭــ 
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خهقلهرنىـــڭ ســـېنى بـــاتۇر كىشـــى ئىـــكهن دېيىشـــىنى  ســـهن ـــــ 
ئهبـۇ   .»سـېنىڭ كۆزلىگىنىـڭ ئهمهلـگه ئاشـتى، ـ دەيـدۇ       دىڭ،كۆزلىگهنى

ــدۇ   ــداق دەي ــۇرەيرە يهنه مۇن ــى    :ھ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدىن پهيغهم ئان
  :ۋەسهللهم ئىككى تىزىمغا ئۇرۇپ تۇرۇپ

قىيــامهت كــۈنى شــۇ ئــۈچ تۈرلــۈك كىشــى هنه ئ !ئــى ئهبــۇ ھــۇرەيرەــــ 
   .①دېدى جهھهننهم ئوتى ئهڭ بۇرۇن تۇتىشىدىغان كىشىلهردۇر، ـ

  )2382 :تىرمىزى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَّ 8087
 ُجبِّ الَْحَزِن قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما ُجبُّ الَْحَزِن قَالَ َواٍد ِفي َجَهنََّم َتَتَعوَّذُ ِمْنُه َجَهنَُّم كُلَّ

  .لُُه قَالَ الْقُرَّاُء الُْمَراُءونَ بِأَْعَماِلهِْمَيْومٍ ِمائَةَ َمرٍَّة قُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه َوَمْن َيْدُخ
ــۇ  8087 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ــ  ! قـايغۇ قۇدۇقىـدىن پانـاھ تىلهڭـالر     ــ  غهم ،تائاالغا يېلىنىـپ هللا اــ 
  : ساھابىالر دېگهنىدى،

 .دەپ سورىدىـ قايغۇ قۇدۇقى دېگهن نېمه ئۇ؟   ـ غهم !لۇلالھرەسۇئى ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر

، جهھهنـنهم ھهر  بولـۇپ  ئۇ جهھهننهمـدىكى بىـر جىلغىنىـڭ نـامى    ــ 
  :بىز .دېدى ، ـكۈنى ئۇنىڭدىن يۈز قېتىم پاناھلىق تىلهيدۇ

ـــ  ــى ــ ــۇلۇلالھئـ ــدۇ؟         !رەسـ ــادەم كىرىـ ــداق ئـ ــا قانـ دەپ ـ ئۇنىڭغـ
  :ئهلهيهىسساالم ، پهيغهمبهرقغانىدۇسورى

   .②دېدى ، ـئهمهللىرى بىلهن رىياخورلۇق قىلغان قارىيالرــ 
  )2383 :تىرمىزى(

                                                 
 .دېگهن سهھىه، ـ): 1942(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 415(ئهلبانى  ②
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ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اللَُّه َتَباَرَك  8088
  .ْن الشِّْرِك َمْن َعِملَ َعَملًا أَْشَرَك ِفيِه َمِعي غَْيرِي َتَركُْتُه َوِشْركَُهَوَتَعالَى أََنا أَغَْنى الشَُّركَاِء َع

ــۋايهت قىلىـــدۇكى   8088 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ  ،ــ
  :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

كه ھـــېچ شـــېرىك ىـــڭنېم: رەكه ۋەتائـــاال مۇنـــداق دەيـــدۇاتهبـــهللا ا«
كىمكى مهن بىـلهن باشـقا بىرىنـى شـېرىك قىلىـپ       .م يوقئېهتىياجى

ئۇنىـڭ   ئهمهلنـى قوبـۇل قىلمـايمهن،    ئـۇ مهن بىر ئهمهلنى قىلسا، تۇرۇپ 
   .»ساۋابىنى شۇ شېرىك قىلغان نهرسىسىدىن ئالسۇن

  )2985 :مۇسلىم(

لُ الَْعَملَ فَُيِسـرُُّه  ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه الرَُّجلُ َيْعَم 8089
رِّ َوأَْجُر فَإِذَا اطُِّلَع َعلَْيِه أَْعَجَبُه ذَِلَك قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَُه أَْجَراِن أَْجُر السِّ

  .الَْعلَانَِيِة
فَقَالَ إِذَا اطُِّلَع َعلَْيِه فَأَْعَجَبُه  قَالَ أَُبو ِعيَسى َوقَْد فَسََّر َبْعُض أَْهلِ الِْعلْمِ َهذَا الَْحِديثَ 

َم أَْنُتْم ُشَهَداُء فَإِنََّما َمْعَناُه أَنْ ُيْعجَِبُه ثََناُء النَّاسِ َعلَْيِه بِالَْخْيرِ ِلقَْولِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
َهذَا ِلَما َيْرُجو بِثََناِء النَّاسِ َعلَْيِه فَأَمَّا إِذَا أَْعَجَبُه ِلَيْعلََم اللَِّه ِفي الْأَْرضِ فَُيْعجُِبُه ثََناُء النَّاسِ َعلَْيِه ِل

اطُِّلـَع  النَّاُس ِمْنُه الَْخْيَر ِلُيكَْرَم َعلَى ذَِلَك َوُيَعظََّم َعلَْيِه فََهذَا رَِياٌء و قَالَ َبْعُض أَْهلِ الِْعلْمِ إِذَا 
  .ْعَملَ بَِعَمِلِه فََيكُونُ لَُه ِمثْلُ أُُجورِِهْم فََهذَا لَُه َمذَْهٌب أَْيًضاَعلَْيِه فَأَْعَجَبُه َرَجاَء أَنْ َي

ــۇ  8089 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ ــداق رىـ دىن مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بىر كىشى :قىلىنىدۇ

 ،ولسـىمۇ قىلغان ب يبىر ئادەم بىر ئهمهلنى مهخپى! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــۆر  ــۇنى كـ ــىلهر ئـ ــاكىشـ ــان بولسـ ــى ، ۈپ قالغـ ــۇ كىشـ ــىلهرنىڭ ئـ كىشـ
دەپ ســـورىۋىدى، ـ شـــال بولســـا قانـــداق بولىـــدۇ؟    ۇكۆرگهنلىكىـــدىن خ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
ـــ  ــى ــ ــا ئىككـ ــه ئۇنىڭغـ ــدۇ  ھهسسـ ــاۋاب بولىـ ــى . سـ ــي يهنـ مهخپىـ

  .، ـ دېدىبىر ساۋاب نلىقىغاا بىر ساۋاب، ئاشكارا قىلغاىغقىلغانلىق
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بهزى ئــالىمالر بــۇ ھهدىســنى مۇنــداق     :مۇنــداق دېــگهن ىرمىــزى ت
كىشىلهر ئـۇنى كۆرسـه، كىشـىلهرنىڭ كۆرگهنلىكىـدىن     ”: شهرھلىگهن

ــا ئوقۇغــان  : دېگهننىــڭ مهنىســى“ شــال بولســاۇخ كىشــىلهرنىڭ ئۇنىڭغ
مهدھىيهســى ئۇنىڭغــا يېقىــپ قالىــدۇ، ئۇنىڭغــا يېقىشــى پهقهتــال ئاشــۇ   

ــارقىلىق   ،قىلســا دتىــن ســاۋاب ئۈمىــ هللا كىشــىلهرنىڭ مهدھىيىســى ئ
دەپ كهن ئـادەم ئىـ   ياخشـى نىڭ ئـۆزىنى  ئهممـا كىشـىلهر   .شۇنداق بولىدۇ

ــۇ    ھۆرمهتلىشــى ئۈچــۈن،  ــان بولســا، ب ئۇالرنىــڭ مهدھىيىســىنى ياقتۇرغ
 :بــۇ ئىبــارە ھهققىــدە مۇنــداق دېــگهنيهنه بهزى ئــالىمالر  .رىيــاخورلۇقتۇر

“ ۇ شـۇنداق قىلسـا  ئۇالرمـ  ،كىشىلهر قىلغان ئىشىمدىن خهۋەر تېپىـپ ”
ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشـلىرى ئۈچۈنمـۇ ئۇنىڭغـا سـاۋاب      ،قىلسا ددەپ ئۈمى
   .①بۇنىڭمۇ مهلۇم ئاساسى بار قاراشتۇر .بېرىلىدۇ

  )2384 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي َبكَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَلَـا    8090
ـ  أُ َدْينِ َنبِّئُكُْم بِأَكَْبرِ الْكََباِئرِ ثَلَاثًا قَالُوا َبلَى َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الْإِْشَراُك بِاللَِّه َوُعقُـوُق الَْواِل

   .َوَجلََس َوكَانَ ُمتَِّكئًا فَقَالَ أَلَا َوقَْولُ الزُّورِ قَالَ فََما َزالَ ُيكَرُِّرَها َحتَّى قُلَْنا لَْيَتُه َسكََت
ئهبۇ بهكرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر    ـ 8090

  :ئۈچ قېتىمئهلهيهىسساالم 
ەپ د ـ     ەيمــــۇ؟ېرمهن ســــىلهرگه چــــوڭ گۇنــــاھالردىن خهۋەر بــــــ 

  : ساھابىالر سورىغانىدى،
ــۇلۇلالھ   ــى رەسـ ــ ئـ ــن ! ــ ــۇنداق قىلغىـ ــ! شـ ــدى ــ ــبهر . دېـ پهيغهمـ

  :ئهلهيهىسساالم
ئاندىن . دېدى ، ـ ـ ئانىنى قاخشىتىش اتاا شېرىك كهلتۈرۈش، ئقهللاــ 

  :يېرىدىن تىكلىنىپ يۆلىنىپ ئولتۇرغان

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 416(ئهلبانى  ①
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پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بــۇ  .دېــدى، ـ   يالغــان قهســهم قىلىــشــــ 
ــرارالۋەردى        ــا تهكـ ــا ـ قايتـ ــۆزىنى قايتـ ــز . سـ ــا بىـ ــبهر ” ھهتتـ پهيغهمـ

   .دەپ كهتتۇق“ توختاپ قالسىكهنئهلهيهىسساالم 
  )2654 :بۇخارى(

ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْجَتنُِبوا السَّـْبَع  ـ َع 8091
اللَُّه الُْموبِقَاِت ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه َوَما ُهنَّ قَالَ الشِّْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر َوقَْتلُ النَّفْسِ الَِّتي َحرََّم 

َوأَكْلُ َمالِ الَْيِتيمِ َوأَكْلُ الرَِّبا َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحِف َوقَذُْف الُْمْحِصَناِت الَْغاِفلَـاِت  إِلَّا بِالَْحقِّ 
  .الُْمْؤِمَناِت

ــۇ  8091 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: قىلىنىدۇ

  :بهزىلهر. ـ دېدى! لىنىڭالريهتته خىل ھاالكهتلىك گۇناھتىن ساقــ 
ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــاھالر   !رەس ــى گۇن ــۇالر قايس غانىدى، دەپ ســورى؟ ـ    ئ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا
، ۈش، ناھهق ئادەم ئۆلتـۈر ىر قىلىش، سېهۈشرىك كهلتۈرېا شقهللاــ 

ــى يهۋ  ــڭ مېلىن ــش،يېتىمنى ــۈم ي ېلى ــيىشئۆس ــ ې ــدىن ق ، ېچىش، جهڭ
ش قاتــارلىقالر، ـ   الالرغــا بوھتــان چــاپالئىپپهتلىــك، پــاك مۇســۇلمان ئاي

  . دېدى
  )89 :مۇسلىم(

أَنَّ َرُجلًا َسأَلَُه فقال يا َرُسولَ اللَِّه ما الْكََباِئُر فقال : ـ ويف رواية عن عمري 8092
ـ  َرامِ ِقْبلَـِتكُْم  ُهنَّ ِتْسٌع فذكر َمْعَناُه َزاَد َوُعقُوُق الَْواِلَدْينِ الُْمْسِلَمْينِ َواْسِتْحلَالُ الَْبْيِت الَْح

  .أَْحَياًء َوأَْمَواًتا
بىـر   ،ئۇمهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8092

  :ئهلهيهىسساالمدىن كىشى پهيغهمبهر
ىدى، پهيغهمــــبهر دەپ ســــورىغانـ چــــوڭ گۇنــــاھالر قايســــى؟     ــــــ 

  :ئهلهيهىسساالم
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يهتـته گۇنـاھنى    ، ـ دېدى ۋە يـۇقىرىقى ھهدىسـتىكى   ئۇالر توققۇزدۇرــ 
  :تىلغا ئالغاندىن كېيىن

ـــ  ــاـ ــ مۇســۇلمان ئات ســىلهرنىڭ تىرىــك ھهم  ،ئــانىنى قاخشــىتىش ـ
بهيتـۇل ھهرامـدا چهكلهنـگهن    بولغـان  ئۆلۈك چېغىڭالردىكـى قىـبلهڭالر   

   .①، ـ دېدىھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق ، ئۇنىڭئىشالرنى قىلىپ
  )2875 :ئهبۇ داۋۇد(

نِ َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ الْكََبـاِئُر    ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْب 8093
  .الْإِْشَراُك بِاللَِّه َوُعقُوُق الَْواِلَدْينِ َوقَْتلُ النَّفْسِ َوالَْيِمُني الَْغُموُس

ــۋايهت     8093 ــا رىـ ــۇ ئهنهۇمـ ــر رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــ ئابـ ــ
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللال

ئـانىنى   ــ  ا شـېرىك كهلتـۈرۈش، ئاتـا   قـ هللا: گۇناھالرنىڭ ئهڭ چوڭى«
  . »قاخشىتىش، ناھهق ئادەم ئۆلتۈرۈش ۋە يالغان قهسهم قىلىشتۇر

  )6675 :بۇخارى(

قال إن أكƎ الكبـائر   :أن رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: وعن بريدة ـ 8094
  .شراك باهللا وعقوق الوالدين ومنع فضل اƫاء ومنع الفحلاإل

ــ 8094 ــدۇكى،   ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــدە رەزىيهلالھـ بۇرەيـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ــ  ا شېرىك كهلتۈرۈش، ئاتـا قهللا: چوڭ گۇناھالرنىڭ ئهڭ چوڭلىرى«
ۋېلىش، ئهركهك ھـايۋاننى  ۇۇرئانىنى قاخشىتىش، ئارتۇق سـۇنى بهرمهي تـ  

   .②»بېرىپ تۇرماسلىق) ئاتلىتىشقا(
  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن: ئهلبانى ①
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە سالىه ئىبنى ھىببان ئىسـىملىك  : )397(ھهيسهمى  ②

 .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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  تارتىش – مۇناپىقلىق، چاقچاق ۋە تاالش

ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَْرَبٌع َمْن كُـنَّ   8095
كَاَنْت ِفيِه َخْصلَةٌ ِمْنُهنَّ كَاَنْت ِفيِه َخْصلَةٌ ِمْن النِّفَـاقِ َحتَّـى    ِفيِه كَانَ ُمَناِفقًا َخاِلًصا َوَمْن

  .َيَدَعَها إِذَا اْؤُتِمَن َخانَ َوإِذَا َحدَّثَ كَذََب َوإِذَا َعاَهَد غََدَر َوإِذَا َخاَصَم فََجَر
ــۋايهت     8095 ــا رىـ ــۇ ئهنهۇمـ ــر رەزىيهلالھـ ــى ئهمـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــ ئابـ ــ
  :هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمب ،قىلىدۇكى

ــۇپ  « ــار بولـ ــۈپهت بـ ــۆت خىـــل سـ ــۇ   ،تـ ــدە مۇشـ ــر ئادەمـ ــداق بىـ قانـ
ــا  ــۈپهتلهرنىڭ ھهممىســى تېپىلس ــدۇ  ،س ــاپىق بولى ــرى . رەســمى مۇن بى

تــاكى ئــۇنى تاشــلىمىغۇچه نىپاقنىــڭ بىــر ســۈپىتى ئۇنىڭــدا   ،تېپىلســا
ــ   3 يالغـان سـۆزلهش؛  ـ  2 كه خىيانهت قىلىش؛ـ ئامانهت 1. بولغان بولىدۇ

   .»ىشئوساللىق قىل داـ دەۋا 4 سلىق؛توختامغا ئهمهل قىلما
  )34 :بۇخارى(

َوإِذَا َوَعَد أَْخلََف قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسٌن َصـِحيٌح  : ـ ويف رواية 8096
كَانَ نِفَاُق التَّكِْذيبِ َعلَى َعْهِد َرُسـولِ   َوإِنََّما َمْعَنى َهذَا ِعْنَد أَْهلِ الِْعلْمِ نِفَاُق الَْعَملِ َوإِنََّما

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
. دەپ كهلـگهن » ىسـىدە تۇرماسـلىق  ۋەد«: يهنه بىر رىـۋايهتته  ـ 8096
ــزى ــۇ ھهســهن : تىرمى ــهھىه ھهدىســتۇر  ۋە ب ــگهن   س ئالىمالرنىــڭ  .، ـ دې

ۇپ، ئېتىقـادتىكى  بولـ  مۇنـاپىقلىق  دىكىنهزىرىدە بۇنىڭ مهنىسـى ئهمهلـ  
مهۋجـۇت  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم زامانىـدا   مۇناپىقلىق 

   .①ئىدى
  )2632 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2122(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى ...، قولنى سۆيۈش ۋە كىرگهنلهرگه ئورنىدىن تۇرۇش قاتارلىقساالملىشىش، قول ئېلىشىش

 516

آَيةُ الُْمَناِفقِ ثَلَاثٌ َوإِنْ َصاَم َوَصلَّى َوَزَعَم : ـ ويف رواية َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رفعه 8097
  .نَُّه ُمْسِلٌمأَ

دىن رىـۋايهت قىلىنغـان يهنه   لالھـۇ ئهنهـۇ  هرەيرە رەزىيۇـ ئهبۇ ھ 8097
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن بىر ھهدىسته

، نامـاز ئوقـۇپ   ،روزا تۇتـۇپ گهرچه ئـۇ   .رۇمۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچتـ «
  » ...ئۆزىنى مۇسۇلمان دەپ ئاتىۋالسىمۇ

  )59 :مۇسلىم(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْصـلََتاِن لَـا    8098
  .َتْجَتِمَعاِن ِفي ُمَناِفقٍ ُحْسُن َسْمٍت َولَا ِفقٌْه ِفي الدِّينِ

ــۇ ھـــ  8098 ــ ئهبـ ــۋايهت قىلىـــدۇكى،  هرەيرە رەزىيۇــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ لالھـ
  :لهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه

ئهخـالق؛  ئېسـىل  بىـرى  : تېپىلمايـدۇ  تـا ئىككى خىسـلهت مۇناپىق «
   .①»هنچهچۈش يدىنىيهنه بىرى 

  )2684 :تىرمىزى(

ـ َعْن اْبنِ ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمثَلُ الُْمَنـاِفقِ كََمثَـلِ    8099
  .ِة َبْيَن الَْغَنَمْينِ َتِعُري إِلَى َهِذِه َمرَّةً َوإِلَى َهِذِه َمرَّةًالشَّاِة الَْعاِئَر

ــ 8099 ــدۇكى،      ـ ــۋايهت قىلى ــا رى ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ئىبن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ىـدا  ھگا ،ىدا قېلىـپ سـ ئارى پادىنىـڭ مۇناپىق خۇددى ئىككى تـوپ  «
  . »دا بۇنىڭغا ئهگىشىپ يۈرگهن ساغلىققا ئوخشايدۇىھئۇنىڭغا، گا

  )2784 :مۇسلىم(

قَالَ أَُناٌس ِلاْبنِ ُعَمَر إِنَّا َنْدُخلُ : ـ عن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر 8100
  .ِدِهْم قَالَ كُنَّا َنُعدَُّها نِفَاقًاَعلَى ُسلْطَانَِنا فََنقُولُ لَُهْم ِخلَاَف َما َنَتكَلَُّم إِذَا َخَرْجَنا ِمْن ِعْن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2160(ئهلبانى  ①
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ھ ئىبنـى ئـۆمهردىن   مۇھهممهد ئىبنـى زەيـد ئىبنـى ئابـدۇلال     ـ 8100
  :بهزىلهر ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇماغا :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

ھۇزۇرىـدا باشـقىچه، ئۇالرنىـڭ    نىـڭ  ۋە ئهمىرلىرىمىز بىـز پادىشـاھ  ــ 
دېۋىـدى،  ـ   ،اشقىچه سـۆزلهرنى قىلىمىـز  ھۇزۇرىدىن چىققاندىن كېيىن ب

  :ئۇ
   .دېدىـ بىز بۇنداق قىلىشنى مۇناپىقلىق ھېساباليتتۇق، ــ 

  )7178 :بۇخارى(

ـ َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن قَالَ إِنَّ الُْمَناِفِقَني الَْيْوَم َشرٌّ ِمْنُهْم َعلَى َعْهِد النَّبِـيِّ   8101
  .َم كَاُنوا َيْوَمِئٍذ ُيِسرُّونَ َوالَْيْوَم َيْجَهُرونََصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

ــ 8101 ھـــازىرقى : مۇنـــداق دېـــگهنھـــۇزەيفه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  ــ
 زامانىــدىكى نىڭهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پ مۇنــاپىقالر
 مۇنـاپىق ئۆزلىرىنىڭ چاغالردا ئۇالر  ئۇ .مۇ ئېشىپ چۈشتىدىنمۇناپىقالر
لېكىن ھـازىرقى مۇنـاپىقالر ئوچـۇق ـ ئاشـكارا       .وشۇراتتىنى يئىكهنلىكى

  . ئىپادىلهيدىغان بولۇپ كهتتى
  )7113 :بۇخارى(

ـ عن ُحذَْيفَة َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  8102
ِفقًا ِفيهِْم ثََمانَِيةٌ لَا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ َوَسلََّم ِفي أَْصَحابِي اثَْنا َعَشَر ُمَنا

  .الِْخَياȓِ ثََمانَِيةٌ ِمْنُهْم َتكِْفيكَُهُم الدَُّبْيلَةُ َوأَْرَبَعةٌ لَْم أَْحفȘَْ َما قَالَ ُشْعَبةُ ِفيهِْم
غهمـبهر  ـ ھـۇزەيفه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى، پهي      8102

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۇالردىن    « ــار، ئ ــاپىق ب ــون ئىككــى مۇن ســاھابىلىرىمنىڭ ئىچىــدە ئ

ــۇ    ــۈچه ھهرگىزمـ ــىكىدىن ئۆتمىگـ ــۆگه يىڭنىنىـــڭ تۆشـ ــهككىزى تـ سـ
شـىلىپ  ېبېقىنـى يىرىڭـداپ ت  (دۇبهيـله كېسـىلى    .جهننهتكه كىرمهيدۇ

ــهللىك  ــر خىـــل كېسـ ــدىغان بىـ ــېنى ) كېتىـ ــسـ ــهررىدىن  ڭئۇالرنىـ شـ
قالغـان تـۆتى ھهققىـدە    : راۋىيالردىن ئهسۋەد مۇنداق دېگهن .»قۇتۇلدۇرىدۇ

   .بهنىڭ نېمه دېگهنلىكىنى ئهسته تۇتالمىدىمئشۇ
  )2779 :مۇسلىم(
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ثََمانَِيةٌ منهم َتكِْفيكَُهُم الدَُّبْيلَةُ ِسَراٌج مـن النَّـارِ َيظَْهـُر يف    : ويف رواية ـ 8103
  .من ُصُدورِِهْم أَكَْتاِفهِْم حƓ َيْنُجَم

ــ 8103 ــۋايهتته ـ ــگهن يهنه بىــر رى ــداق كهل ــله كېســىلى «: مۇن دۇبهي
ــــ دۇبهيــله  .شــهررىدىن قۇتۇلدۇرىــدۇ  ڭئــۇالردىن ســهككىزىنى ســېنى 

ىغان كۆيـدۈرگه  مهيدىلىرىـدىن تېشـىپ چىقىـد   پهيدا بولۇپ،  دولىلىرىدا
   .»كېسىلىدۇر

  )2779 :مۇسلىم(

بني َرُجلٍ من أَْهلِ الَْعقََبِة َوَبْيَن ُحذَْيفَةَ َبْعُض ما  ـ عن أيب الطُّفَْيلِ قال كان 8104
َيكُونُ بني الناس فقال أَْنُشُدَك بِاللَِّه كَْم كان أَْصَحاُب الَْعقََبِة قال فقال له الْقَْوُم أَْخبِـْرُه إِذْ  

كان الْقَْوُم َخْمَسةَ َعَشَر َوأَْشَهُد  َسأَلََك قال كنا ُنْخَبُر أَنَُّهْم أَْرَبَعةَ َعَشَر فَإِنْ كُْنَت منهم فَقَْد
ثَلَاثَةً  بِاللَِّه أَنَّ أثƖ َعَشَر منهم َحْرٌب ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه يف الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهاُد َوَعذََر

 َعِلْمَنا بَِما أََراَد الْقَْوُم وقد كان قالوا ما َسِمْعَنا ُمَناِدَي رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وال
يف َحرٍَّة فََمَشى فقال إِنَّ الَْماَء قَِليلٌ فال َيْسبِقْنِي إليه أََحٌد فََوَجَد قَْوًما قد َسـَبقُوُه فَلََعـَنُهْم   

  .َيْوَمِئٍذ
ــ 8104 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــل رەزىيهلالھـ ــۇ تۇفهيـ ــۋايهت ئهبـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
 پهيغهمــبهردېــگهن جايــدا  ئهقهبه تىكىكتهبــۇئهينــى چاغــدا : (قىلىنىــدۇ

بىـرى   دىنرمۇنـاپىقال ) غـان ئهلهيهىسساالمغا سۇيىقهسـت قىلمـاقچى بول  
بىر ئىش ئۈستىدە تاكاللىشىپ قالدى، بىلهن ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

  :گههھۇزەيف ئادەم ئۇشۇنىڭ بىلهن، 
قهســت ىيۇس لىقتــاقىيا كى،نىــڭ نــامى بىــلهن ســهندىن ســورايهللاــــ 
 ،دىگهنىــدېـــ ! ىغانالرنىــڭ ســانى قــانچه ئىــدى؟ ئېيتىــپ بهرگىــنپىالنل

  :جامائهتمۇ
 ــ ! ــ مادامىكى سهندىن بىر نهرسه سورىدى، ئۇنىڭغـا جـاۋاب بهرگىـن   

  :ھۇزەيفه. دېدى
ـــ  ــۇالرنى  ـ ــز ئ ــزكىشــى دەپ  14بى ــۇالردىن   .بىلىمى ــهنمۇ ئ ئهگهر س

ىــپ نــى تىلغــا ئېلهللا .بولىــدۇ 15بولىــدىغان بولســاڭ، ئۇالرنىــڭ ســانى  
دۇنيادا ۋە گۇۋاھچىالر گۇۋاھلىق سى 12گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، ئۇالرنىڭ 
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ۋە ئۇنىڭ رەسـۇلىغا جهڭ ئـېالن   هللا دە اىكۈنقىيامهت بېرىشكه تۇرىدىغان 
بىز جاكارچىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمـاي  ” :قالغان ئۈچ كىشى. قىلغانالردۇر

 دەپ ئـۆزرە  “قهسـتچىلهرنىڭ غهرىزىنىمـۇ بىلمهپتـۇق   ىيۇس ھهم قاپتۇق
ــدى، ئېيت ــبهر قانى ــاالم پهيغهم ــۇل  ئهلهيهىسس ــىنى قوب ــڭ ئۆزرىس ئۇالرنى
 .دىقىل

بىـر  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر  ئهسلىدە ئـۇ كـۈنى،    
  :كېتىۋېتىپسايلىقتا 

شـۇڭا ھـېچكىم مهنـدىن بـۇرۇن سـۇنىڭ قېشـىغا        بهكمـۇ ئـاز،   سـۇ ــ 
غانـدا، ئـۇ   لـېكىن سـۇنىڭ يېنىغـا يېتىـپ بار    . دېگهن ئىدى ـ! بارمىسۇن

ــوپ كىشــىنى    ــاللىبۇرۇن بېرىــپ بولغــان بىــر ت ــاپىقالرنى(يهرگه ئ ) مۇن
  . دە، ئۇالرغا لهنهت ئوقۇدى –كۆردى 

  )2779 :مۇسلىم(

ـ عن أيب الطُّفَْيلِ قال لَمَّا أَقَْبلَ رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم من غَْزَوِة  8105
َدى ان َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخذَ الَْعقََبةَ فَالَ َيأُْخذَْها أََحـٌد  َتُبوَك أََمَر ُمَناِدياً فََنا

فََبْيَنَما رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُوُدُه ُحذَْيفَةُ َوَيُسوُق بِِه َعمَّاٌر إِذْ أَقَْبـلَ َرْهـطٌ   
غََشْوا َعمَّاراً وهو َيُسوُق بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَقَْبـلَ   ُمَتلَثُِّمونَ على الرََّواِحلِ

  Ɠَعمَّاٌر َيْضرُِب ُوُجوَه الرََّواِحلِ فقال رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُحذَْيفَةَ قد قد حـ
لََّم فلما َهَبطَ رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َنـَزلَ   َهَبطَ رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َوَرَجَع َعمَّاٌر فقال يا َعمَّاُر هل َعَرفَْت الْقَْوَم فقال قد َعَرفُْت َعامَّـةَ الرََّواِحـلِ َوالْقَـْوُم    
َراُدوا ان َيْنِفُروا بَِرُسولِ اللَِّه ُمَتلَثُِّمونَ قال هل تدري ما أََراُدوا قال اهللا َوَرُسولُُه أَْعلَُم قال أَ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََيطَْرُحوُه قال فساب َعمَّاٌر َرُجالً من أَْصَحابِ رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعَشَر فقـال ان   َعلَْيِه َوَسلََّم فقال َنَشْدُتَك بِاللَِّه كَْم َتْعلَُم كان أَْصَحاُب الَْعقََبِة فقال أَْرَبَعةَ

كُْنَت ِفيهِْم فَقَْد كَاُنوا َخْمَسةَ َعَشَر فََعذر رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم منهم ثَالَثَةً قالوا 
 واهللا ما َسِمْعَنا منادي رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم وما َعِلْمَنا ما أََراَد الْقَْوُم فقال َعمَّاٌر

  .ُدأَْشَهُد أَنَّ اِالثَْنْى َعَشَر الَْباِقَني َحْرٌب ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه يف الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم اَألْشَها
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ــ 8105 ــۇ تۇفهيــل رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ ــۋايهت يهنه ئهب ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم تهبـۇك غازىتىـدىن     : قىلىنىدۇ

  :نىايتىشىدا بىر جاكارچىق
ــۇرۇن ئهقهبهگه    ــاالمدىن بــ ــبهر ئهلهيهىسســ ــېچكىم پهيغهمــ ـــ ھــ ـــ

شـۇ يهرگه  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     چـۈنكى  . بارمىسۇن
شــقا بۇيرىغانــدىن كېــيىن، شــۇ يهرگه قــاراپ جاكارال چۈشــمهكچى، ـ دەپ  

سسـاالمنىڭ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمـبهر ئهلهيهى ھۇزەيفه . يولغا چىقتى
ــۇپ  ــان بولـ ــتىلهپ ماڭغـ ــىنى يېـ ــدەپ  ه، ئتۆگىسـ ــدىن ھهيـ ــار ئارقىـ ممـ

تۆگىلىـك   بىـر تـوپ   نىقابلىۋالغـان  ال يۈزلىرىنىتۇيۇقسىز .كېلىۋاتاتتى
ــدى   ــارنى ئورىۋالـ ــپ ئهممـ ــى كېلىـ ــپ هئ. كىشـ ــا يۈزلىنىـ ــار ئۇالرغـ  ،ممـ

 ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمـبهر  .ۇشـقا باشـلىدى  تۆگىلىرىنىڭ يۈزلىرىگه ئۇر
  :ھۇزەيفهگه

  :ـ دېسه؛ ئهممارغا! ـ ئالدىڭغا تارتىپ مېڭىۋەر، تارتىپ مېڭىۋەر
كــۆزلىگهن جايغــا يېتىــپ (نىهــايهت، . ـــ دەيتتــى! ــــ ھهيــدە، ھهيــدە

ــپ ــدى ) بېرى ــۆگىلهر چۆكتۈرۈل ــدىن  . ت ــبهر ئهلهيهىسســاالم تۆگى پهيغهم
  :چۈشۈپ

  :ئۇالرنى تونۇيالىدىڭمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئهممار! ــ ئى ئهممار
ـــ  ــادەملهر   غئۇالــ ــا ئـ ــدىم، ئهممـ ــىنى تونۇۋالـ ــڭ كۆپىنچىسـ لىرىنىـ

ــا  ــان بولغاچقـ ــدىم،       ،نىقابالنغـ ــۇالرنى تونۇيالمىـ ــبهر ـ ئـ ــدى، پهيغهمـ  دېـ
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــهن؟   ـ ــى بىلهمس ــاقچى ئىكهنلىكىن ــېمه قىلم ــڭ ن دەپ  ـ   ئۇالرنى
  :ممارهدى، ئغانىسورى

ـــ   دېـــدى، پهيغهمـــبهرـ ۋە ئۇنىـــڭ رەســـۇلى ئوبـــدان بىلىـــدۇ،     هللا اــ
  :هلهيهىسساالمئ

 ىـدى، ـ  نى ئېلىـپ چىقىـپ قىيـادىن تاشـلىماقچى بولغان    مېئۇالر ــ 
  .دېدى

ــيىن ئ ــار هكې ــۇالردىن مم ــدىن(ئ ــلهن   )ئهقهبه مۇناپىقلىرى ــرى بى بى
  :ئادەمئۇ  .تاكاللىشىپ قالدى
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قهسـت  ىيۇس لىقتـا قىيا .پ باقاينىڭ نامى بىلهن سهندىن سوراهللاــ 
ــدى؟    ــانچه ئى ــ! ئېيتىــپ بهرگىــن پىالنلىغانالرنىــڭ ســانى ق ــدى،  ـ دېۋى

  :ممارهئ
ئهگهر ســهنمۇ شــۇالردىن . كىشــى دەپ بىلهتتــۇق 14ــــ بىــز ئــۇالرنى 

بىـــز ” :كىشـــى ئـــۈچدىن ئـــۇالر. بولىـــدۇ 15بولســـاڭ، ئۇالرنىـــڭ ســـانى 
ــاپتۇق    ــاي ق ــاۋازىنى ئاڭلىم ــڭ ئ ــتچىلهرنىڭ ىيۇس ھهم جاكارچىنى قهس

هر پهيغهمـــــبقانىـــــدى، دەپ ئـــــۆزرە ئېيت “غهرىزىنىمـــــۇ بىلمهپتـــــۇق
سى دۇنيادا 12قالغان  .دىئۇالرنىڭ ئۆزرىسىنى قوبۇل قىلئهلهيهىسساالم 

ۋە ئۇنىـــڭ هللا ۋە گـــۇۋاھچىالر گۇۋاھلىـــق بېرىشـــكه تۇرىـــدىغان كۈنـــدە ا
   .①دى، ـ دېدىرەسۇلىغا جهڭ ئېالن قىل

  )23842 :ئهھمهد(

  

  

  

  

  

  

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ         : ھهيســهمى ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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تهبۇكتىكى ئهقهبه دېگهن جايدا پىالنالنغان سۇيىقهستكه 
  :قاتناشقان مۇناپىقالرنىڭ تىزىملىكى

َشْيرِ َشهَِد َبْدًرا وهو الذي قال َيِعُدَنا ُمَحمٌَّد كُُنوَز ِكْسَرى َوقَْيَصَر َوأََحُدَنا ُمْعِتُب بن قُ
ال َيأَْمُن على َخالِئِه وهو الذي قال لو كان لنا ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء ما قُِتلَْنا ها هنا ووديعة بـن  

اللَِّه بن َنبِيلِ وهو الذي قـال   ثَابِِت وهو الذي قال إمنا كنا َنُخوُض وَنلَْعُب َوجِدُّ بن عبد
جِْبرِيلُ عليه السَّالُم يا حممد من هذا اَألْسَوُد كَِثٌري َشْعُرُه َعْيَناُه كَأَنَُّهَما ِقْدَراِن من ُصفْرٍ َيْنظُُر 

ْرِئِه َوالَْحارِثُ بن بَِعْيَنْي َشْيطَاٍن َوكَبُِدُه كَبُِد ِحَمارٍ ُيْخبُِر الُْمَناِفِقَني بَِخَبرَِك وهو الُْمْجَترُّ بُِخ
َيزِيَد وهو الذي َسَبَق إىل الوشل الذي هنى رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم أَنْ َيَمسَُّه أََحٌد 
فَاْسَتقَى منه َوأَْوُس بن قَْيِظيٍّ وهو الذي قال إِنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ َوالَْجالُس بن ُسَوْيِد َوَبلََغَنا أَنَُّه 

ذلك َوَسْعُد بن ُزَراَرةَ وهو الُْمَدخُِّن على رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم وكان  َتاَب َبْعَد
أَْصَغَرُهْم ِسنا َوأَْخَبثَُهْم َوقَْيُس بن قَْهٍد َوُسَوْيٌد َوَداِعٌس َوُهَما من بين َبلُْحْبلى َوُهَما ِممَّـَن  

ْيُس بن َعْمرِو بن َسْهلٍ َوَزْيُد بن اللَِّصيِت وكـان  َجهََّز بن أَُبيٍّ يف َتُبوَك ُيَخذِّالِن الناس َوقَ
من َيُهوِد قَْيُنقَاَع فَأَظَْهَر اإلسالم َوِفيِه ِغشُّ الَْيُهوِد َونِفَاُق من َنافََق َوَسالَمةُ بن الُْحَمامِ من 

  .بين قَْيُنقَاَع فَأَظَْهَر اِإلْسالَم
ــهير   ــى قۇش ــۇئتهب ئىبن ـــ م ــقان  ـ ــا قاتناش ــۇ ،بهدر غازىتىغ ــز ”: ئ بى

خاتىرجهم ئولتۇرالمايۋاتسـاق، مـۇھهممهد بىـزگه كىسـرا      ھاجهتخانىدىمۇ
ــ بىـــلهن قهيســـهرنىڭ مـــال دېـــگهن “ مـــۈلكلىرىنى ۋەدە قىلىۋاتىـــدۇ ــ
بىـدىن بىـزگه ئـازراق    ىئهگهر غهل﴿: ئـۇ يهنه  .كىشىنىڭ دەل ئۆزى ئىدى

  .دېگهن ①﴾نېسىۋە بولسا ئىدى، بۇ يهردە ئۆلتۈرۈلمهيتتۇق

                                                 
 .ـ ئايهت 154ئال ئىمران،  سۈرە ①
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ــامىت  ۋ ــى س ــئه ئىبن ـــ ەدىي ــز ﴿ ـ ــتىن ئهمهس(بى ــچ ) راس پهقهت ئى
  .دېگهن كىشى ①﴾پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دەپ قويدۇق

جىبرىئىــــل ــــــ  جىــــددى ئىبنــــى ئابــــدۇلالھ ئىبنــــى نهبىيــــل 
ــگهن    ــداق دې ــدە مۇن ــڭ ھهققى ــاالم ئۇنى ــۇھهممهد : ئهلهيهىسس ــى م ــۇ  !ئ ب

ئىككــى كــۆزى ئۇنىــڭ بىلهمســهن؟  لىكىنــىكىم ىــڭقارىۋاين لــۈكتۈك
 شهكنىڭ جىگىرىېخۇددى ئىككى تۇچ قازاندەك شهيتان كۆز، جىگىرى ئ

ــۇپ ــۇ ئۆزىنىــڭ    بول ــدۇ، ئ ــۇرلىرىڭنى يهتكۈزى ــا ســېنىڭ ئۇچ ، مۇناپىقالرغ
  .پوقىنى يهيدىغان كىشى

 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ــــ ھــارىس ئىبنــى يهزىــد
ــۇرۇن   ــدىن بــ ــۇدۇقتىن  ئۆزىــ ــگهن قــ ــنى چهكلىــ ــبهر (بېرىشــ پهيغهمــ

  .سۇ ئىچكهن كىشى )ئهلهيهىسساالمدىن بۇرۇن بېرىپ
بىزنىــــڭ ئــــۆيلىرىمىز ھهقىــــقهتهن ﴿ ــــــ يــــزىهئهۋس ئىبنــــى ق

  .دېگهن كىشى ②﴾ئوچۇقچىلىقتا
ئـۇ كېـيىن تهۋبه    ،شـىچه ۇبىزگه مهلـۇم بول ــ  جالالس ئىبنى سۇۋەيد

  .قىلغان ئىكهن
يغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه     پهـــ   سهئد ئىبنـى زۇرارە 

ياشـتا  نىـڭ  مۇناپىقالرقارشى ئوت يېقىپ تۈتۈن چىقارغان كىشى بولۇپ، 
  .ئهڭ كىچىكى، لېكىن ئهڭ يامىنى ئىدى

  .قهيس ئىبنى قهھد
تهبـۇك   ،بۇ ئىككىسـى بـاھۇبله جهمهتىـدىن بولـۇپ    ــ  سۇۋەد ۋە دائىس

ۇبهي ئىبنــى ســهلۇلغا ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــ ،غازىتىغــا چىقىــدىغان چاغــدا
  .ئىدى ھهمكارلىشىپ، كىشىلهرنى جىهادقا چىقماسلىققا ئۈندىگهن

  .قهيس ئىبنى ئهمر ئىبنى سهھل
ــىت   ــى لهس ــد ئىبن ـــ  زەي ــى قـ ــۇپ  هبهن ــدىن بول ــا يهھۇدىيلىرى  ،ينۇق

ــته ــۇلمان بول كۆرۈنۈشــ ــڭ  ۇمۇســ ــدە يهھۇدىيالرنىــ ــان، تهبىئىتىــ ۋالغــ
  .هملهنگهنساختىلىقى بىلهن مۇناپىقالرنىڭ تهبىئىتى ج

                                                 
 .ـ ئايهت 65سۈرە تهۋبه،  ①
 .ـ ئايهت 13سۈرە ئهھزاب،  ②
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ئۇمـۇ   ،ينۇقـا يهھۇدىيلىرىـدىن بولـۇپ   هبهنى قــ ساالمه ئىبنى ھۇمام 
   .ۋالغانۇمۇسۇلمان بول كۆرۈنۈشته

  .)3017 :»ئهلكهبىر«(

ـ عن سلمة قَالَ ُعْدَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلًا َمْوُعوكًا  8106
ِه فَقُلُْت َواللَِّه َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ َرُجلًا أََشدَّ َحرا فَقَالَ َنبِيُّ اللَِّه َصـلَّى  قَالَ فََوَضْعُت َيِدي َعلَْي

ْينِ الُْمقَفَِّيـْينِ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا أُْخبُِركُْم بِأََشدَّ َحرا ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة َهذَْينَِك الرَُّجلَْينِ الرَّاِكَب
  .ْينِ ِحيَنِئٍذ ِمْن أَْصَحابِِهِلَرُجلَ

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   سهلهمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 8106
ــۈن      ــوقالش ئۈچ ــى ي ــان بىرەيلهنن ــپ قالغ ــهلاللالھۇ  ئاغرى ــبهر س پهيغهم

مهن بىمارنىــڭ بهدىــنىگه   .ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىلــله بــاردۇق    
  :تهگكۈزۈپ بېقىپقولۇمنى 

ـــ  ــامى هللاـ ــاتتىق قىزىــپ  هســهمكى، مهن بىــلهن قنىــڭ ن ــداق ق بۇن
دېسـهم، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    كهتكهن ئادەمنى كۆرۈپ باقمىغانىـدىم، ـ   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ۇنىڭـــدىنمۇ قـــاتتىق قىزىـــپ كېتىـــدىغان ب ،قىيـــامهت كـــۈنىـــــ 

ــۇ؟ ئۇال  ــىلهرگه دەپ بېرەيم ــىنى س ــان  غكىش ــپ كېتىۋاتق ــا مىنى ــاۋۇ ق ئ
) بىســىنى قىلىــپ كېتىۋاتقــانبىــزگه دۈم(دېــدى ۋە  شــۇ، ـ   ئىككىســى

  . ساھابىلهردىن ئىككى كىشىنى كۆرسهتتى
  )2783 :مۇسلىم(

ـ وقال بن أيب ُملَْيكَةَ أَْدَركُْت ثَلَاِثَني من أَْصَحابِ النƑ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    8107
  .جِْبرِيلَ َوِميكَاِئيلََوَسلََّم كلهم َيَخاُف النِّفَاَق على َنفِْسِه ما منهم أََحٌد يقول إنه علي إَِمياِن 

مهن پهيغهمـــبهر  :ــــ ئىبنـــى ئهبـــۇ مـــۇلهيكه مۇنـــداق دېـــگهن 8107
سـاھابىلىرىدىن   )بهدرگه قاتناشـقان ( سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

 منىڭ ئىمـانى مې”: ھېچبىرىئۇالرنىڭ . ئوتتۇزچه كىشىنى كۆرگهنمهن
 دەپ “رسـاپ ۋە نىپاقسـىزدۇ  جىبرىئىل بىلهن مىكائىلنىڭ ئىمانىدەك 

   .ئېيتالمايتتى
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(
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ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِللُْمَناِفِقَني َعلَاَماٍت  8108
لُولٌ َولَا َيقَْرُبونَ الَْمَساجَِد إِلَّا َهْجًرا َولَا ُيْعَرفُونَ بَِها َتِحيَُّتُهْم لَْعَنةٌ َوطََعاُمُهْم ُنْهَبةٌ َوغَنِيَمُتُهْم غُ

  .َيأُْتونَ الصَّلَاةَ إِلَّا َدْبًرا ُمْسَتكْبِرِيَن لَا َيأْلَفُونَ َولَا ُيْؤلَفُونَ ُخُشٌب بِاللَّْيلِ ُصُخٌب بِالنََّهارِ
ــ 8108 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ

  :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلالل
ئۆزلىرىنى ئاشكارىالپ قويىدىغان بهزى ئاالمهتلىرى  ڭمۇناپىقالرنى«

 ــ  يـېمهك  ئۇالرنىڭ سـاالملىرى لهنهتتـۇر؛  : بار بولۇپ، مۇنۇالردىن ئىبارەت
ــى  ــان،     ئىچمىكـ ــاالڭ قىلىنغـ ــۇالڭ ـ تـ ــولجىلىرى  بـ ــلهن ئـ ــله بىـ ھىـ

ــىل   ــان نهرس ــاكى ئوغرىالنغ ــان ي ــۇالر. هردۇرئېلىۋېلىنغ ــجىدلهرگه  ئ مهس
ســۆرەلمىلىك بىــلهن كېلىــپ قويىــدۇ، نامازغــا  ىالپهقهت چــۈش ۋاقتىــد

بهكمـۇ ھاكـاۋۇر بولغاچقـا، ھـېچكىم بىـلهن       .كېلىدۇ) يهنى كېچىكىپ(
ئۈن ـ تىنسىز بولۇپ، كۈنـدۈزلىرى   كېچىلىرى ئوتۇندەك  .چىقىشالمايدۇ

   .①»ۋاراڭ ـ چۇرۇڭ قىلىشىدۇ
  )7913 :ئهھمهد(

عن َسْهلِ بن َسْعٍد السَّاِعِديِّ قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسـلم  ـ  8109
نِيَّةُ الُْمْؤِمنِ َخْيٌر من َعَمِلِه َوَعَملُ الُْمَناِفقِ َخْيٌر من نِيَِّتِه َوكُلƉ َيْعَملُ على نِيَِّتِه فـإذا َعِمـلَ   

  .الُْمْؤِمُن َعَمال َناَر يف قَلْبِِه ُنوٌر
ئىبنى سهئد سائىدى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت     سهھل ـ 8109

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــى    ۇئم« ــڭ ئهمىلــ ــدىن، مۇناپىقنىــ ــى ئهمىلىــ ــڭ نىيىتــ مىننىــ

 .ھهر بىرى ئۆز نىيىتى بـويىچه ئىـش قىلىـدۇ    بولۇپ، نىيىتىدىن ئهۋزەل
   .②»ر نۇر يورۇيدۇمىن بىر ئهمهل قىلسا، قهلبىدە بىۇئم

  )5942 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلمهلىك         بۇ : )411(ھهيسهمى  ①

 .ئىبنى قۇدامه جۇمهھىي ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ھـاتهم ئىبنـى ئۇبـادە دىنـار         : )212(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. نىڭ تهرجىمىهالىنى تاپالمىدىمجىرشىي دېگهن كىشى
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ـ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْو أَنَّ  8110
  .ًنا َما كَانَأََحَدكُْم َيْعَملُ ِفي َصْخَرٍة َصمَّاَء لَْيَس لََها َباٌب َولَا كُوَّةٌ لََخَرَج َعَملُُه ِللنَّاسِ كَاِئ

ــ 8110 ــۋايهت      ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ئهبـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىشـىكى يـا كاماسـى بولمىغـان ئۇيـۇل تاشـنىڭ        نهناۋادا بىـرىڭالر  «
ئۇنىــڭ كىشــىلهر قاچــانال بولمىســۇن، ، ســىمۇئىچىــدە تــۇرۇپ ئهمهل قىل

   .①»خهۋەردار بولماي قالمايدۇ دىنلىرىئهمهل
  )1378 :مهۋسىلى ؛11246 :ئهھمهد(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنََّك ُتَداِعُبَنا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّـا   8111
  .َحقŕا

ــ 8111 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :رساھابىال

دېۋىـدى،  ۋاتامسـهن؟ ـ   بىـزگه چاقچـاق قىلى   هنسـ  !رەسـۇلۇلالھ ئـى  ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

   .②دېدى ، ـھهقتىن باشقىنى دېمهيمهن ،مهن چاقچاق قىلساممۇــ 
  )1990 :تىرمىزى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُجلًا اْسَتْحَملَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى 8112
اللَِّه  فَقَالَ إِنِّي َحاِملَُك َعلَى َولَِد النَّاقَِة فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َما أَْصَنُع بَِولَِد النَّاقَِة فَقَالَ َرُسولُ

  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَهلْ َتِلُد الْإِبِلَ إِلَّا النُّوُق
مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،   ئهنهس ئىبنى  ـ 8112

مىنگىــدەك بىــر كىشــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن 
  :ئهلهيهىسساالم تهلهپ قىلىۋىدى، پهيغهمبهرئۇالغ بېرىشنى 

                                                 
ــهمى  ① ــۇپ، ھهر       : )17679(ھهيسـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــال رىـ ــۇ يهئـ ــمهد ۋە ئهبـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ

 .ئىككىلىسىنىڭ سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1621(ئهلبانى  ②
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  :ئۇ كىشى. دېدى ، ـسېنى تۆگىنىڭ بالىسىغا مىندۈرەيــ 
دى، ىەپ ســـورىۋدــــ  مىـــنىمهن؟تۆگىنىـــڭ بالىســـىنى قانـــداق ـــــ 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
   .①دېدى ـ! ؟دۇتۆگه تۆگىدىن باشقىنى تۇغامــ 

  )1991 :تىرمىزى(

ـ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَُه َيا ذَا الْأُذَُنْينِ قَالَ  8113
  .َحُهَمْحُموٌد قَالَ أَُبو أَُساَمةَ َيْعنِي َماَز

ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،    8113
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا چاقچاق قىلىپ

   .②دېگهنىدى ـ! قوش قۇالقئى ــ 
  )1992 :تىرمىزى(

قَْبلَ َمْوِت النَّبِيِّ  ـ َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َخَرَج أَُبو َبكْرٍ ِفي ِتَجاَرٍة إِلَى ُبْصَرى 8114
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِعامٍ َوَمَعُه ُنَعْيَمانُ َوُسَوْيبِطُ ْبُن َحْرَملَةَ َوكَاَنا َشهَِدا َبـْدًرا َوكَـانَ   

تَّى َيجِيَء أَُبـو  ُنَعْيَمانُ َعلَى الزَّاِد َوكَانَ ُسَوْيبِطُ َرُجلًا َمزَّاًحا فَقَالَ ِلُنَعْيَمانَ أَطِْعْمنِي قَالَ َح
 قَالَ َبكْرٍ قَالَ فَلَأُِغيظَنََّك قَالَ فََمرُّوا بِقَْومٍ فَقَالَ لَُهْم ُسَوْيبِطٌ َتْشَتُرونَ ِمنِّي َعْبًدا ِلي قَالُوا َنَعْم

الَْمقَالَةَ َتَركُْتُموُه فَلَـا   إِنَُّه َعْبٌد لَُه كَلَاٌم َوُهَو قَاِئلٌ لَكُْم إِنِّي ُحرٌّ فَإِنْ كُْنُتْم إِذَا قَالَ لَكُْم َهِذِه
وا ِفي ُتفِْسُدوا َعلَيَّ َعْبِدي قَالُوا لَا َبلْ َنْشَترِيِه ِمْنَك فَاْشَتَرْوُه ِمْنُه بَِعْشرِ قَلَاِئَص ثُمَّ أََتْوُه فََوَضُع

نِّي ُحرٌّ لَْسُت بَِعْبٍد فَقَالُوا قَـْد  ُعُنِقِه ِعَماَمةً أَْو َحْبلًا فَقَالَ ُنَعْيَمانُ إِنَّ َهذَا َيْسَتْهزُِئ بِكُْم َوإِ
هِْم أَْخَبَرَنا َخَبَرَك فَاْنطَلَقُوا بِِه فََجاَء أَُبو َبكْرٍ فَأَْخَبُروُه بِذَِلَك قَالَ فَـاتََّبَع الْقَـْوَم َوَردَّ َعلَـيْ   

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْخَبـُروُه قَـالَ   الْقَلَاِئَص َوأََخذَ ُنَعْيَمانَ قَالَ فَلَمَّا قَِدُموا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى ال
  .فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحاُبُه ِمْنُه َحْولًا

                                                 
 .هنسهھىه، ـ دېگ): 1623(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1622(ئهلبانى  ②
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مۇنـــداق رىـــۋايهت ئۇممـــۇ ســـهلهمه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــادىن  ــــ 8114
ئهبۇ بهكرى پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ۋاپـات      :قىلىنىدۇ

ىن بىر يىل ئىلگىـرى بۇسـرا دېـگهن شـهھهرگه تىجـارەت ئۈچـۈن       بولۇشت
بهدر غازىتىغــا قاتناشــقان نۇئهيمــان بىــلهن ســۇۋەيبىت   .دىىلــســهپهر ق

ــۇپ،  ئىبنــى ھهرمهله  نۇئهيمــان ئىككىســى ئۇنىڭغــا ھهمــراھ بولغــان بول
چاقچــاقچى بولســا، ســۇۋەيبىت  بولغانىــدى،لــۈككه مهســئۇل ۈتـ    زۇقوئــ

  :هيمانغانۇئسۇۋەيبىت  .ئىدىكىشى 
  :نۇئهيماندى، گهنىدې ـ! ماڭا تاماق بهرگىنــ 
  :سۇۋەيبىت .دەپ تۇرىۋالدى ، ـئاندىن بېرەي ،ئهبۇ بهكرىمۇ كهلسۇنــ 
يولـدا  . دېـدى ـ مهن سـېنىڭ ئـاچچىغىڭنى كهلتـۈرىمهن،     ، ئۇنداقتاــ 

  :نىڭ يېنىغا بېرىپسۇۋەيبىت ئۇالر .ئۇالرغا بىر توپ كىشى ئۇچرىدى
  :دى، ئۇالرگهنىدېـ سېتىۋاالمسىلهر؟  بار، ئۇنى ۇممېنىڭ بىر قۇلــ 
  :سۇۋەيبىت ئۇالرغا .دېيىشتىسېتىۋااليلى، ـ ماقۇل، ــ 
سىلهرگه ئـۆزىنى ھـۆر دەيـدۇ، ئـۇ      ئۇبهلكىم بۇ قۇلنىڭ گېپى توال، ــ 

 ،ئـاۋارە قىلمـاي  مېنـى   چاغدا سىلهر سودىدىن يېنىۋالىدىغان بولسـاڭالر، 
  :ۋىدى، ئۇالردې ـ! ھازىرال بولدى قىلىڭالر

 ئـون  نۇئهيمـاننى شۇنداق قىلىـپ ئـۇالر   . دېيىشتىـ ئالىمىز،  ، ياقــ 
بوينىغا سهلله ياكى ئارغامچىـدەك بىـر    ،ياش تۆگىگه سېتىۋېلىپ تۇياق

  :نهرسىنى سېلىۋىدى، نۇئهيمان دەرھال
ـ بۇ سىلهرنى كولدۇرلىتىۋاتىدۇ، مهن ھۆر ئـادەم، قـۇل ئهمهسـمهن،     ــ 

  :دېدى، ئۇالر
ـ بىـزگه سـۆزلهپ بهرگهن ئىـدى،     سـېنىڭ خۇيـۇڭنى   يىنىـڭ  خوجا ــ

 ،كېلىـپ قايتىـپ  ئهبـۇ بهكـرى    .دېيىشكىنىچه ئۇنى ئېلىپ مېڭىشـتى 
تـۆگىلهرنى   ،دىن بېرىـپ سـى ئۇالرنىـڭ ئارقى  دى ـ دە، ۋەقهدىن خهۋەردار بول

ــپ  ــايتۇرۇپ بېرى ــاننى  ،ق ــدى نۇئهيم ــدۇرۇپ كهل ــپ  . يان ــنىگه قايتى مهدى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  بهرگهن بــۇ ۋەقهنــىكهلگهنــدە، يــول ئۈســتىدە يــۈز 
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پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ۋە    سـۆزلهپ بهرگهنىـدى،   ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
   .①ساھابىالر تاكى بىر يىلغىچه بۇ ئىشقا كۈلۈپ يۈردى

  )3719 :ئىبنى ماجه(

دِّثُ الْقَْوَم َوكَانَ ـ َعْن أَُسْيِد ْبنِ ُحَضْيرٍ َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ قَالَ َبْيَنَما ُهَو ُيَح 8115
ْصبِْرنِي ِفيِه ِمَزاٌح َبْيَنا ُيْضِحكُُهْم فَطََعَنُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َخاِصَرِتِه بُِعوٍد فَقَالَ أَ

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن فَقَالَ اْصطَبِْر قَالَ إِنَّ َعلَْيَك قَِميًصا َولَْيَس َعلَيَّ قَِميٌص فََرفََع النَّبِيُّ َصلَّ
  .قَِميِصِه فَاْحَتَضَنُه َوَجَعلَ ُيقَبِّلُ كَْشَحُه قَالَ إِنََّما أََرْدُت َهذَا َيا َرُسولَ اللَِّه

مۇنداق رىـۋايهت  ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  ـ 8115
ئـۇ   كـۈنى ىر ب ،بولۇپبار كىشى بىر چاقچاقچى ئهنسارىالردىن : قىلىنىدۇ

ــپ   ــپ بېرى ــىلهرگه گهپ قىلى ــبهر    ،كىش ــا، پهيغهم ــۇالرنى كۈلدۈرىۋاتس ئ
ئۇنىـڭ بېقىنىغـا تايـاق     ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چاقچاق قىلىـپ 

  :ۋىدى، ئۇۇسانجىپ قوي
ـــ  ــى ـ ــۇلۇلالھئ ــالىمهن، ـ د     !رەس ــىمنى ئ ــدىقىساس ــبهر .ې  پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم
  :گهنىدى، ئۇـ دەپ تۇرۇپ بهر! ــ مانا ئېلىۋال

ــ سېنىڭ ئۇچاڭدا كۆينهك بار ئىكهن، لـېكىن مېنىڭكىـدە يـوق، ـ     
شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   . دەپ تۇرۇۋالدى

نى ئهلهيهىسســـــاالم ئـــــۇ پهيغهمـــــبهر .كـــــۆينىكىنى قايرىـــــپ بهردى
  :سۆيۈشكه باشلىدى ۋە غاقورسىقى ،قۇچاقلىۋېلىپ

   .②دېدى نىيىتىم مۇشۇ ئىدى، ـ مېنىڭ !رەسۇلۇلالھئى ــ 
  )5224 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا  8116
  .َيأُْخذَنَّ أََحُدكُْم َمَتاَع أَِخيِه لَاِعًبا َولَا َجادا

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 815(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4352(ئهلبانى  ②
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ــ 8116 دىن رىـــۋايهت لالھـــۇ ئهنهـــۇســـائىب ئىبنـــى يهزىـــد رەزىيه ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى،

 چاقچاق قىلىـپ ھېچقايسىڭالر قېرىندىشىنىڭ بىر نهرسىسىنى «
   .①»ئېلىۋالمىسۇن ىنياكى راست

  )5003 :ئهبۇ داۋۇد(

أَْصَحاُب ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى قَالَ َحدَّثََنا  8117
َبْعُضُهْم َوَسلََّم أَنَُّهْم كَاُنوا َيِسُريونَ َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََناَم َرُجلٌ ِمْنُهْم فَاْنطَلََق 

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيِحلُّ ِلُمْسِلمٍ أَنْ ُيَروَِّع إِلَى َحْبلٍ َمَعُه فَأََخذَُه فَفَزَِع فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
  .ُمْسِلًما

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىــدۇ لهيــال ۇئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئهبــ ـــ 8117
ئـۇالر بىـر كـۈنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      ساھابىلهردىن ئاڭلىشـىمىزچه،  

دىن بىــر كىشــى ارىــئ ،ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىلــله كېتىۋاتقىنىــدا
ئۇنىـڭ يېنىـدىكى    ،، بهزى كىشىلهر چاقچاق قىلىپىكهنۇخالپ قالغانئ

ئــۇخالپ قالغــان ئــادەم ئويغىنىــپ قورقــۇپ  .پتــۇبىــر ئارغــامچىنى ئېلىۋا
ــۇنى كــۆر .كېتىپتــۇ مۇســۇلماننىڭ « :ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر گهنب

   .②دەپتۇ» بولمايدۇ دۇرۇسشى ۇمۇسۇلماننى قورقۇت
  )5004: ئهبۇ داۋۇد(

أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َتـَرَك   ـ َعْن 8118
الْكَِذَب َوُهَو َباِطلٌ ُبنَِي لَُه ِفي َرَبضِ الَْجنَِّة َوَمْن َتَرَك الِْمَراَء َوُهَو ُمِحقٌّ ُبنَِي لَُه ِفي َوَسِطَها 

   .ِفي أَْعلَاَها َوَمْن َحسََّن ُخلُقَُه ُبنَِي لَُه
ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،    ـ 8118

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئۇنىـڭ   تـاالش ـ تارتىشـتىن ۋاز كهچسـه،     تـۇرۇپ ھهقسـىز  كىمكـى  «

ھهقلىـق تـۇرۇپ   ئهگهر . ر سـېلىنىدۇ ىجهننهتنىڭ ئهتراپىغا قهسئۈچۈن 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 4183(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4184(ئهلبانى  ②
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جهننهتنىــڭ ئوتتۇرىغــا  تىن ۋاز كهچســه، ئۇنىــڭ ئۈچــۈنارتىشــت – تــاالش
ئهڭ ئهخالقـى ياخشـى بولغـان كىشـىگه جهننهتنىـڭ       .ر سېلىنىدۇىقهس

   .①»ئۈستۈن تهرىپىگه قهسىر سېلىنىدۇ
  )1993 :تىرمىزى(

لَّ قَْوٌم َبْعَد ـ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َض 8119
َمـا   ُهًدى كَاُنوا َعلَْيِه إِلَّا أُوُتوا الَْجَدلَ ثُمَّ َتلَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه الْآَيـةَ 

  .َضَرُبوُه لََك إِلَّا َجَدلًا َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ
ــ 8119 ــۇدىن    ــ ــۇ ئهنهـ ــامه رەزىيهلالھـ ــۇ ئۇمـ ــ ئهبـ ــداق رىـ ۋايهت مۇنـ
بىــر مىلــلهت «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم: قىلىنىــدۇ

ــدىن كېــيىن ئېزىــپ كهتســه، ا   ــوغرا يولغــا ماڭغان ــۇالرهللا ت ــاالش ـ    ئ نى ت
ئـۇالر بـۇ   ﴿: دېـدى، ئانـدىن   »سېلىپ قويىـدۇ ) ئىچكى ماجىراغا(تارتىشقا 

ــۇالر     ــۈردى، بهلكــى ئ مىســالنى پهقهت خۇســۇمهت قىلىــش ئۈچــۈنال كهلت
  . ③دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ②﴾ر قهۋمدۇردەلخوېج

  )3253: تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الِْمَراُء ِفـي الْقُـْرآِن    8120
  .كُفٌْر

ــ 8120 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

   .④»رۇلۇقتتارتىش قىلىش كۇپۇر ـ تاالش ھهققىدە قۇرئان«
  )4603 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .بۇ لهۋزى بىلهن زەئىپ، ـ دېگهن): 340(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 58سۈرە زۇخرۇف،  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2593(ئهلبانى  ③
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3847(ئهلبانى  ④
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ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ أَْبَغَض  8121
  .الرَِّجالِ إِلَى اللَِّه الْأَلَدُّ الَْخِصُم

ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا رىــۋايهت قىلىــدۇكى، پهيغهمــبهر   ـــ 8121
  :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ۋاسـىدا  ەد بولسـىمۇ تائاال ئهڭ يامان كۆرىـدىغان ئـادەم ھهقسـىز    هللا ا«
   .»ىدىغان ئادەمدۇرۇۋالقاتتىق چىڭ تۇر

  )2457 :بۇخارى(

َمازِْحُه فإن اƫراء ال تفهم حكمته لَا ُتَمارِ أََخاَك وال ُت: عن ابن َعبَّاسٍ قال ـ 8122
  .وال تؤمن غائلته وال َتِعْدُه َمْوِعَدةً فَُتْخِلفَُه

ــ 8122 ــا مۇنـــداق   ــ ــۇ ئهنهۇمـ ــگهنئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـ : دېـ
 چـۈنكى تـاالش   .تارتىش قىلما، چاقچاقالشما ـ قېرىندىشىڭ بىلهن تاالش

ــ ــدىن خــ     ـ ــهن، ئاقىۋىتى ــى بىلهلمهيس ــنىڭ ھېكمىتىن اتىرجهم تارتىش
ــهن ــا ۋەدە قىل .بواللمايسـ ــاڭ، ئۇنىڭغـ ــان بولسـ ــدە  غـ ــق ۋەدەڭـ خىالپلىـ
   .قىلمىغىن

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(

ال يبلغ العبد صريح اإلميان حƓ يدع اƫزاح والكـذب  : ـ وعن عمر رفعه 8123
  .ويدع اƫراء وإن كان حمقا

ــ 8123 ــدۇكى،     ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ئـ
  :بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهم
ــدە چاقچــاق، يالغــان ســۆزلهش ۋە ھهقلىــق   « ــاالش بولســىمۇبهن ــ ت  ـ

   .①»دەرىجىسىگه يهتمهيدۇ لىقنىممۇئتارتىشنى تاشلىمىغۇچه ساپ 
  )مهۋسىلى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ئوسـمان ۋە      : )326(ھهيسهمى  ①

ـ    ئــۇ ئىككىســىنىڭ تهرجىمىهــالىنى تاپالمىــدىم،. ســۇاليمان ئىبنــى داۋۇد ئىســىملىك ئىككــى كىشــى بــار
 .دېگهن
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عن ابن عمر قال قال رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ما اختلفت أمـة   ـ 8124
  .د نبيها إال ظهر أهل باطلها على أهل حقهابع

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   8124
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

قانــداق بىــر ئــۈممهت پهيغهمبىرىــدىن كېــيىن ئىختىالپلىشــىپ «
ــدىكهن، ئۇالر ــدىكى قالىـ ــڭ ئىچىـ ــل نىـ ــى باتىـ ــڭ ھهق ئهھ ئهھلـ لىنىـ
   .①»كېلىدۇ بئۈستىدىن غالى

  )7754 :»ئهلئهۋسهت«(

َعنِ ابن َعبَّاسٍ َعنِ النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم إِنَّ ِعيَسى بن َمْرَيَم عليـه   ـ 8125
اْجَتنِْبُه َوأَْمـٌر  السَّالُم قال إمنا اُألُموُر ثَالثَةُ أَْمٌر َيَتَبيَُّن لك ُرْشُدُه فَاتَّبِْعُه َوأَْمٌر َيَتَبيَُّن لك غَيُُّه فَ

  .اْخُتِلَف فيه فَُردَُّه إىل َعاِلِمِه
ــ 8125 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــگهن  « ــداق دې ــوغلى ئىســا ئهلهيهىسســاالم مۇن ــۈچ  : مهريهم ئ ئىــش ئ

، بۇنىڭغـا  بولـۇپ  توغرىلىقىنى بىلگهن ئىش سهن ،بىرى .تۈرلۈكال بولىدۇ
، بـۇنى  بولـۇپ  خاتالىقى ساڭا مهلۇم بولغـان ئىـش   ،يهنه بىرى .ئهگهشكىن
تـوغرا يـاكى خاتـالىقى ئېنىـق بولمىغـان       ئـۈچىنچى بىـرى،   .قىلمىغىن
   .②»گىنبىلبۇنى ئالىم كىشىدىن سوراپ  ،ئىش بولۇپ

  )10774 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇسا ئىبنى ئۇبهيدە ئىسـىملىك  : )711(ھهيسهمى  ①

 .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن: )712(ھهيسهمى  ②
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  ئىسىم ۋە كۇنيهلهر

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّكُْم ُتْدَعْونَ ـ َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَالَ قَالَ َرُسولُ ال 8126
  .َيْوَم الِْقَياَمِة بِأَْسَماِئكُْم َوأَْسَماِء آَباِئكُْم فَأَْحِسُنوا أَْسَماَءكُْم

ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى، پهيغهمـبهر      ـ 8126
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ىلهر قىيــامهت كــۈنى دۇنيــادىكى ئىســمىڭالر ۋە ئاتاڭالرنىــڭ     ســ«
ــىملىرىڭالرنى    ــۇڭا ئىســ ــىلهر، شــ ــلهن چاقىرىلىســ ــىملىرى بىــ ئىســ

   .①»چىرايلىق قويۇڭالر
  )4948 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن أَبِي َوْهبٍ الُْجَشِميِّ َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  8127
أَْصَدقَُها ِه َوَسلََّم َتَسمَّْوا بِأَْسَماِء الْأَْنبَِياِء َوأََحبُّ الْأَْسَماِء إِلَى اللَِّه َعْبُد اللَِّه َوَعْبُد الرَّْحَمنِ َوَعلَْي

  .َحارِثٌ َوَهمَّاٌم َوأَقَْبُحَها َحْرٌب َوُمرَّةُ
ــ 8127 ــ ـ ــۋايهت    ۇئهب ۋەھــب ئهلجۇشــهمىي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
  :ى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇك

قـا ئهڭ سـۆيۈملۈك   هللاپهيغهمبهرلهرنىڭ ئىسـىملىرىنى قويـۇڭالر، ا  «
 ئۇيغـۇنى ئهڭ ئهمهلىـيهتكه  ئىسىمالر ئابـدۇلالھ بىـلهن ئابدۇرراھمانـدۇر،    

بىــلهن مــۇررە ) ئــۇرۇش، كــۆرەش(ھــارىس ۋە ھهممــام، ئهڭ قهبىهــى ھهرب 
   .②»دۇر)ئاچچىق(

  )4950 :هبۇ داۋۇدئ(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1053(ئهلبانى  ①
دېـگهن ئىبارىـدىن باشقىسـى سـهھىه، ـ      “ پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئىسـىملىرىنى قويـۇڭالر   ”): 4140(ئهلبـانى   ②

 .دېگهن
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ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ أَْخَنَع اْسمٍ ِعْنَد اللَِّه  8128
اَيِتِه لَا َماِلَك إِلَّا اللَُّه َعزَّ َوَجـلَّ قَـالَ   َرُجلٌ َتَسمَّى َمِلَك الْأَْملَاِك َزاَد اْبُن أَبِي َشْيَبةَ ِفي رَِو

  .الْأَْشَعِثيُّ قَالَ ُسفَْيانُ ِمثْلُ َشاَهانْ َشاْه
ــ 8128 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
رنىڭ پادىشـاھى دەپ  نىڭ نهزىرىـدە ئهڭ پهس ئىسـىم پادىشـاھال   هللا«

  .»ئاتالغان كىشىنىڭ ئىسمىدۇر
ــ  ــى ئهب ــهيبه ۇئىبن ــگهن   نىڭش ــداق كهل ــدە مۇن ئهززە هللا ا«: رىۋايىتى

 دېگهنـدەك  “شاھىنشـاھ ”: سـۇفيان  .»ۋەجهللهدىن باشقا پادىشـاھ يوقتـۇر  
   .دەيدۇ) ئىسىمالر كۆزدە تۇتۇلغان(

  )2143 :مۇسلىم(

أََراَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْنَهى َعْن  ـ عن َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َيقُولُ 8129
ْنَها فَلَْم أَنْ ُيَسمَّى بَِيْعلَى َوبَِبَركَةَ َوبِأَفْلََح َوبَِيَسارٍ َوبَِناِفعٍ َوبَِنْحوِ ذَِلَك ثُمَّ َرأَْيُتُه َسكََت َبْعُد َع

  .لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم َيْنَه َعْن ذَِلَكَيقُلْ َشْيئًا ثُمَّ قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َص
ــ 8129 دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــال،    :رى ــهللهم يهئ ــى ۋەس ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم
بهرەكه، ئهفلهھ، يهسار، نافىئ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىسـىمالرنى قويۇشـنى   

ــدى چهكلىمهك ــېكىن ،چــى بول ــا گهپ   ل ــداق ئىســىمالرنى قويغانالرغ ئۇن
  . ئۇالرنى چهكلىمىگهن ھالدا ۋاپات بولدى قىلمىدى ۋە

  )2138 :مۇسلىم(

ـ َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحـبُّ   8130
ْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواللَُّه أَكَْبُر لَا َيُضـرَُّك بِـأَيِّهِنَّ   الْكَلَامِ إِلَى اللَِّه أَْرَبٌع ُس

لَـا  َبَدأَْت َولَا ُتَسمَِّينَّ غُلَاَمَك َيَساًرا َولَا َرَباًحا َولَا َنجِيًحا َولَا أَفْلََح فَإِنََّك َتقُولُ أَثَمَّ ُهـَو فَ 
   .لَا إِنََّما ُهنَّ أَْرَبٌع فَلَا َتزِيُدنَّ َعلَيَّ َيكُونُ فََيقُولُ
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ــ 8130 ــۋايهت     ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــدۇب رەزىيهلالھـ ــى جۇنـ ــهمۇرە ئىبنـ سـ
  :قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇر هللا« ــۆز تۆتتــ ــۆيۈملۈك ســ ــا ئهڭ ســ ــۇالرقــ ــ”: ، ئــ ، “لالھانابهۇســ
، بولـۇپ  “ئهكـبهر  ئـالالھۇ ”ۋە “ لهلـالھ ال ئىـالھه ئىل ”، “لىلالھدۇئهلههم”

 ،)قواليلىـق ( ئوغلۇڭغـا يهسـار   .ۋېرىدۇىقايسىسىنى بۇرۇن باشلىساڭ بول
دەپ ) تـاپقۇچى  لىقنىجـات ( ئهفـلهھ  يـاكى  )ئۇتـۇق ( يـه ىجهن ،)پايـدا ( راباھ

“ يـوق ”، ەپ سورىسـاڭ د“ پاالنى بارمۇ؟”: ئىسىم قويمىغىن، چۈنكى سهن
ــۇال .قالىــدۇجــاۋاب بېرىلىــپ دەپ  ــۆت ئىســىمدۇر، ب ــر ت ــدىن ب ۇالرنى مهن

   .»ماڭالررىۋايهت قىلغاندا ئارتۇق قىلىۋال
  )2137 :مۇسلىم(

ـ عن َزْيِد بن أَْسلََم عن أبيه أَنَّ ُعَمَر بن الَْخطَّابِ رضي اهللا عنه َضَرَب اْبًنا  8131
يَسى فقال له ُعَمُر أََما َيكِْفيـَك أَنْ  له َتكَنَّى أََبا ِعيَسى َوأَنَّ الُْمِغَريةَ بن ُشْعَبةَ َتكَنَّى بِأَبِي ِع

 ُتكَْنى بِأَبِي عبد اللَِّه فقال إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَنَّانِي فقال إِنَّ َرُسولَ اللَّـهِ 
نا يف َجلَْجِتَنا فلم َيَزلْ ُيكَْنى َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قد غُِفَر له ما َتقَدََّم من ذَْنبِِه وما َتأَخََّر وإِ

  .بِأَبِي عبد اللَِّه حƓ َهلََك
ــ 8131 ــۋايهت   ــ ــۇ ئهنهـــۇدىن رىـ زەيـــد ئاتىســـى ئهســـلهم رەزىيهلالھـ

دەپ “ ئهبـۇ ئىيسـا  ”قىلىدۇكى، ئۆمهر ئىبنى خهتتـاب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    
) نـېمه دەپ ئۇنـداق كـۇنيه قويـدۇڭ دەپ    (كۇنيه قويىۋالغان بىر ئوغلىنى 

دەپ كۇنيه “ ئهبۇ ئىيسا”مۇغىرە ئىبنى شۇئبه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . انئۇرغ
  :ئۆمهر ئۇنىڭغا ،قويىۋالغاندا

  :دېۋىدى، ئۇـ دەپ كۇنيه قويساڭ يهتمهمدۇ؟ “ ئهبۇ ئابدۇلالھ”ــ 
ـ شـۇنداق كـۇنيه قويغـان ئىـدى،      ماڭا مۇ ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  :ئۆمهر .دېدى
هيهى ۋەسهللهمنىڭ بـۇرۇن ھهم كېـيىن   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلــ 

، بىـــز بولســـاق ېتىلگهنكهچۈرىـــۋ ســـىقىلغـــان ئىشـــلىرىنىڭ ھهممى
ــاقىۋ  ــۇلمانالردۇرمىز، ئ ــۇنداق مۇس ــز،    ىمۇش ــدىـ تىمىزنى بىلمهيمى . دې
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ېـگهن  د“ ئهبـۇ ئابـدۇلالھ  ”شۇندىن كېيىن مۇغىرە تـاكى ۋاپـات بـولغىچه    
   .①ئىشلهتتى كۇنيهنى

  )4963 :ئهبۇ داۋۇد(

ْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ ِللَقَْحـٍة   ـ َع 8132
ُتْحلَُب َمْن َيْحلُُب َهِذِه فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـا اْسـُمَك   

لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْجِلْس ثُمَّ قَالَ َمْن َيْحلُـُب   فَقَالَ لَُه الرَُّجلُ ُمرَّةُ فَقَالَ
َهِذِه فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما اْسُمَك فَقَالَ َحْرٌب فَقَالَ لَـُه  

َسلََّم اْجِلْس ثُمَّ قَالَ َمْن َيْحلُُب َهِذِه فَقَاَم َرُجلٌ فَقَالَ لَُه َرُسولُ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
َسلََّم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما اْسُمَك فَقَالَ َيِعيُش فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

  .اْحلُْب
ــ 8132 ــهئىد   ـ ــى س ــا ئىبن ــدۇ  تىن يهھي ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : مۇن

تـۆگىنى   بىـر تۇيـاق سـېغىن   پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    
  :كۆرسىتىپ

ـــ  ــۇنى ســاغىدۇ؟ ـ ــۇردى،    ـ   كىــم ب ــدى، بىــر كىشــى ئورنىــدىن ت دېۋى
  :ئۇنىڭدىنئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر 

دېۋىـدى،   ، ـ )ئـاچچىق ( مـۇررە : ئـۇ  .دەپ سـورىدى  ـ  ئسـمىڭ نـېمه؟  ـــ  
  :لهيهىسساالمئه پهيغهمبهر

  :ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. دېدى ـ! ئولتۇرــ 
 .بىـر كىشـى ئورنىـدىن تـۇردى    يهنه دېۋىـدى،   ـ  كىم بۇنى سـاغىدۇ؟ ــ 

  :ئۇنىڭدىنئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر 
  :دەپ سورىدى، ئۇ ـ ئسمىڭ نېمه؟ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دېۋىدىـ ، )ئۇرۇش، كۆرەش( ھهربــ 
  :ئاندىن يهنه. دېدى ـ! ئولتۇرـ ـ

ـــ  ــۇنى ســاغىدۇ؟ ـ ــۇردى،    ـ   كىــم ب ــدى، بىــر كىشــى ئورنىــدىن ت دېۋى
  :ئۇنىڭدىنئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر 

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 4152(ئهلبانى  ①
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  :دەپ سورىدى، ئۇ ـ ئسمىڭ نېمه؟ــ 
  :ئۇنىڭغائهلهيهىسساالم دېۋىدى، پهيغهمبهر ـ ، )ياشار( يهئىشــ 
   .دېدى ـ! ساغقىنــ 

  )1752 :مالىك(

ْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ قَالَ ِلَرُجلٍ َما اْسـُمَك فَقَـالَ   ـ َع 8133
 َجْمَرةُ فَقَالَ اْبُن َمْن فَقَالَ اْبُن ِشَهابٍ قَالَ ِممَّْن قَالَ ِمْن الُْحَرقَِة قَالَ أَْيَن َمْسكَُنَك قَالَ بَِحرَِّة

لَظًى قَالَ ُعَمُر أَْدرِْك أَْهلََك فَقَْد اْحَتَرقُوا قَالَ فَكَانَ كََما قَالَ ُعَمُر  النَّارِ قَالَ بِأَيَِّها قَالَ بِذَاِت
  .ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ئـۆمهر   :تىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ يهھيا ئىبنى سهئىد 8133
  :ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىر كىشىدىن

  :ورىۋىدى، ئۇدەپ سـ ئىسمىڭ نېمه؟ ــ 
  :دېدى، ئۆمهر ، ـ)چوغ( جهمرەــ 
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇـ كىمنىڭ بالىسى؟ ــ 
  :دېدى، ئۆمهرـ نىڭ بالىسى، )يۇلتۇزئاقار ( شىهابــ 
  دەپ سورىۋىدى،ـ قايسى قهبىلىدىن؟ ــ 
  :دېدى، ئۆمهر ، ـدىنسىقهبىلى) كۆيدۈرۈلگهن( قهەھۇر: ئۇــ 
  :، ئۇدەپ سورىۋىدىـ ئۆيۈڭ قهيهردە؟ ــ 
  :دېدى، ئۆمهرـ ، دائوت سايلىقىــ 
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇـ ئوت سايلىقىنىڭ قايسى يېرىدىن؟ ــ 
  :ئۆمهر الرنى ئاڭلىغانبۇ. دېدىـ يالقۇنلۇقتىن، ــ 
ئـۇ  . دىدېـ ـ زدىن ئائىلهڭنى قۇتقۇزغىن، ئۇالر كۆيۈپ كهتكهنـدۇ،   ېتــ 
كۆيـــۈپ ) ئـــۆمهر دېگهنـــدەك(ئائىلىســـىدىكىلهر  بېرىـــپ قارىســـا، ئـــادەم

  . كهتكهنىكهن
  )1753 :مالىك(
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ـ َعْن أََنسٍ قَالَ َناَدى َرُجلٌ َرُجلًا بِالَْبِقيعِ َيا أََبا الْقَاِسمِ فَالَْتفََت إِلَْيِه َرُسـولُ   8134
لَاًنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنِّي لَْم أَْعنَِك إِنََّما َدَعْوُت فُ

  .اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتَسمَّْوا بِاْسِمي َولَا َتكَنَّْوا بِكُْنَيِتي
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 8134
 بهقىـئ مازارلىقىـدا  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : قىلىنىدۇ

  :يهنه بىر ئادەمنى بىر ئادەم كېتىۋاتقىنىدا،
 ئهلهيهىسســاالمپهيغهمــبهر  ەپ چاقىرىۋىــدى،د ـــ! ئــى ئهبۇلقاســىمــــ 

  : ، ئۇ ئادەمدىبۇرۇلۇپ قارى
ـ نى چاقىرمىـدىم، پـاالنىنى چـاقىردىم،     ېمهن سـ  !رەسـۇلۇلالھ ئـى  ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۇنىڭ بىلهن،. دېدى

   .دېدى ـ! نماڭالرمنى قولالهئىسمىمنى قويۇڭالر، كۇنيــ 
  )2131 :مۇسلىم(

ـ عن َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ُوِلَد ِلَرُجلٍ ِمنَّا غُلَـاٌم فََسـمَّاُه    8135
ـ  ِه َوَسـلََّم  الْقَاِسَم فَقَالُوا لَا َنكْنِيَك بِأَبِي الْقَاِسمِ َولَا ُنْنِعُمَك َعْيًنا فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ أَْسمِ اْبَنَك َعْبَد الرَّْحَمنِ
ــ 8135 دىن مۇنــداق جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ

ن بىـر كىشـى يېڭـى تۇغۇلغـان بالىسـىغا      ئـارىمىزدى : رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :ئهنسارىالر دەپ ئىسىم قويغانىدى، “قاسىم”

كــۇنيه  ېــگهند) قاســىمنىڭ ئاتىســى(“ قاســىمئهبۇل”بىــز ســېنى ــــ 
ـ چاقىرمايمىز ۋە بۇ كۇنيىتىڭ بىـلهن سـېنى ھـۆرمهتلىمهيمىز،      بىلهن
ئۇ كىشى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئالـدىغا      . دېدى

  :ئهلهيهىسساالم ئىدى، پهيغهمبهر ئېيتقانكېلىپ ئهھۋالنى 
   .دېدىـ  !دەپ ئىسم قوي“ ئابدۇرراھمان”ئوغلۇڭغا ــ 

  )6189 :بۇخارى(
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فَقَالَْت الْأَْنَصاُر لَا َنكْنِيَك أََبا الْقَاِسمِ َولَا ُنْنِعُمَك َعْيًنا فَقَـالَ  : ـ ويف رواية 8136
أََنـا   النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْحَسَنْت الْأَْنَصاُر َسمُّوا بِاْسِمي َولَا َتكَنَّْوا بِكُْنَيِتي فَإِنََّمـا 

  .قَاِسٌم
  :ئهنسارىالريهنه بىر رىۋايهتته كېلىشىچه،  – 8136

يىتىـڭ  ىدەپ چاقىرمـايمىز ۋە بـۇ كۇن  “ ئهبۇلقاسـىم ”بىـز سـېنى   ــ 
ئــۇ ئــادەم بېرىــپ، پهيغهمــبهر . دىېــدـ بىــلهن ســېنى ھــۆرمهتلىمهيمىز،   

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئېيتقانىدى،
ئهممـــا ئىســـمىمنى قويـــۇڭالر،  . پتـــۇئهنســـارىالر ياخشـــى قى ـــــ 

، ـ   چــۈنكى مهن تهقســىم قىلغۇچىــدۇرمهن .يىتىمنى قولالنمــاڭالرىكــۇن
   .دېدى

  )3115 :بۇخارى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى أَنْ َيْجَمَع أََحٌد َبـْيَن   8137
  .َي ُمَحمًَّدا أََبا الْقَاِسمِاْسِمِه َوكُْنَيِتِه َوُيَسمِّ

ــ 8137 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
يىتىنى ىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئىسـمى بىـلهن كـۇن     

جهمــلهپ ئىشلىتىشــىنى  ئىســىمغادەپ بىــر “ مــۇھهممهد ئهبۇلقاســىم”
   .①چهكلىگهن

  )2841 :تىرمىزى(

  .إِذَا َسمَّْيُتْم ُمَحمًَّدا فَال َتْضرُِبوُه َوالَ َتْحرُِموُه: هعن أيب رافع رفع ـ 8138
ــ 8138 ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    ـ ــۇ رافىــئ رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئهب

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2277(ئهلبانى  ①
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ممهد دەپ ئىسـىم قويسـاڭالر، ئـۇنى ئۇرمـاڭالر، مهھـرۇم      هئهگهر مۇھ«
   .①»قويماڭالر

  )3883 :ززاربه(

  .عن أنس أن النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال تسموهنم حممدا Ż تلعنوهنم ـ 8139
ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     ــــ 8139

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئـۇالرنى   ىنئانـد  ىسـىلهر، بالىلىرىڭالرغا مۇھهممهد دەپ ئىسىم قوي«

   .②»)بۇنداق قىلساڭالر بولمايدۇ( قارغايسىلهر
  )بهززار ؛3386 :مهۋسىلى(

ـ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى قَالَ َنظََر ُعَمُر إِلَى أَبِي َعْبِد الَْحِميِد أَْو اْبنِ  8140
َوَرُجلٌ َيقُولُ لَُه َيا ُمَحمَُّد فََعلَ اللَُّه بِـَك   َعْبِد الَْحِميِد َشكَّ أَُبو َعَواَنةَ َوكَانَ اْسُمُه ُمَحمًَّدا

الَ أَلَا َوفََعلَ َوفََعلَ قَالَ َوَجَعلَ َيُسبُُّه قَالَ فَقَالَ أَِمُري الُْمْؤِمنَِني ِعْنَد ذَِلَك َيا اْبَن َزْيٍد اْدنُ ِمنِّي قَ
ًدا َما ُدْمُت َحيا فََسمَّاُه َعْبَد الـرَّْحَمنِ ثُـمَّ   أََرى ُمَحمًَّدا ُيَسبُّ بَِك لَا َواللَِّه لَا ُتْدَعى ُمَحمَّ

َحمَّـٌد  أَْرَسلَ إِلَى َبنِي طَلَْحةَ ِلُيَغيَِّر أَْهلُُهْم أَْسَماَءُهْم َوُهْم َيْوَمِئٍذ َسْبَعةٌ َوَسيُِّدُهْم َوأَكَْبُرُهْم ُم
َري الُْمْؤِمنَِني فََواللَِّه إِنْ َسمَّانِي ُمَحمًَّدا َيْعنِي إِلَّا قَالَ فَقَالَ ُمَحمَُّد ْبُن طَلَْحةَ أَْنُشُدَك اللََّه َيا أَِم

  .ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ُعَمُر قُوُموا لَا َسبِيلَ ِلي إِلَى َشْيٍء َسمَّاُه ُمَحمٌَّد
بىـر كىشـى   : مۇنـداق دەيـدۇ   ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهبـۇ لهيـال   ـ 8140

  :نىدۇلههمىدنىڭ مۇھهممهد دېگهن ئوغلىبياكى ئا نىدۇلههمىدابئهبۇ ئ

                                                 
ىن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،    بـۇ ھهدىسـنى بهززار ئۇسـتازى غهسسـان ئىبنـى ئۇبهيـدت      : )12840(ھهيسهمى  ①

بهزىلهر ئۇنىڭ ھهدىسى ئىشهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سۈرسـه، يهنه بهزىـلهر ھهدىسـى زەئىـپ        
 .ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن

بـۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئـال ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھهكهم ئىبنـى          : )12839(ھهيسهمى  ②
قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ   . ىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بارئهتىييه ئ
 .دېگهن
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ـــ  ــۇھهممهد ــ ــى مـ ــداق قىل هللا ا !ئـ ــېنى ئۇنـ ــۋەتكهي،سـ ــداق م ىـ ۇنـ
دەپ قارغاۋاتاتتى، بـۇنى كـۆرگهن مۇئمىنلهرنىـڭ ئهمىـرى     ـ قىلىۋەتكهي،  

  : ئۇنىڭغا ،مۇھهممهدنى چاقىرىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر 
هل، مهن سـېنىڭ سـهۋەبىڭدىن   ماڭا يېقىنـراق ك  !ئىبنى زەيد ئىــ 

 نىـڭ نـامى  هللايـاق، ا  .نغۇۋاتىمهۈمۇھهممهدنىڭ تىللىنىۋاتقانلىقىنى كۆر
ــدىكهنمهن   ــاتال بولى ــدىن كېــيىن   ،بىــلهن قهســهمكى، مهن ھاي ســهن بۇن

“ ئابـدۇرراھمان ”ئۇنىڭغا  ېدى ۋەدـ مۇھهممهد ئىسمىنى ئىشلهتمهيسهن،  
 ،ەم ئهۋەتىـــپئـــاد بهنـــى تهلـــهه قهۋمىـــگهدەپ ئىســـىم قويـــدى، ئانـــدىن 

ــۇير   ــۇالر  .دىۇئۇالرنىڭمــۇ ئائىلىســىدىكى ئىســىمالرنى ئۆزگهرتىشــكه ب ئ
نىڭ ئىســمى مــۇھهممهد ئاقســاقىلىئهڭ چــوڭى ۋە  ،يهتــته ئوغــۇل بولــۇپ

  : لهه ئۆمهرگههمۇھهممهد ئىبنى ت .ئىدى
دىن ئۆتۈنـۈپ  هننىڭ نامى بىلهن سـ هللا !ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىــ 
ممهد هكــى، ئىســمىمنى مــۇھقىالي هســهمبىــلهن قنىــڭ نــامى هللا ۋە قــاالي

دېـگهن  ـ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۆزى مۇھهممهد دەپ قويغان،  
  :ئىدى، ئۆمهر

ئىســـمىنى قويغـــان  ئهلهيهىسســـاالم مـــۇھهممهد  وختـــاڭالر،تـــــ 
   .①دېدىـ كىشىنىڭ ئىسمىنى مهن ئۆزگهرتهلمهيمهن، 

  )»ئهلكهبىر« ؛17927: ئهھمهد(

ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َجاَءْت اْمَرأَةٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه ـ َعْن َعاِئَش 8141
لْقَاِسـمِ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي قَْد َولَْدُت غُلَاًما فََسمَّْيُتُه ُمَحمًَّدا َوكَنَّْيُتُه أََبا ا

ِلَك فَقَالَ َما الَِّذي أََحلَّ اْسِمي َوَحرََّم كُْنَيِتي أَْو َما الَِّذي َحرََّم كُْنَيِتي فَذُِكَر ِلي أَنََّك َتكَْرُه ذَ
  .َوأََحلَّ اْسِمي
ــ 8141 ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا رىــۋايهت قىلىــدۇكى، بىــر ئايــال   ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه كېلىپ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ        : )12841(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ئىســمىنى  ئۇنىــڭ انىــدىم،غقمهن بىــر ئوغــۇل تۇ !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
لېكىن سـېنىڭ بـۇنى   . مۇھهممهد، كۇنىيىتىنى ئهبۇلقاسىم دەپ قويدۇم

ــدىم، ـ      ــدىغانلىقىڭنى ئاڭلىـ ــان كۆرىـ ــبهر  يامـ ــدى، پهيغهمـ ــگهن ئىـ  دېـ
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ  قويۇشــنى كــۇنيىتىمنى  ،قىلىــپ قويۇشــنى دۇرۇسئىســمىمنى ـ
   .①دېدى ـ ھارام قىلغان نېمه ئىكهن؟

  )4963 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن ُمَحمَِّد اْبنِ الَْحَنِفيَِّة قَالَ قَالَ َعِليٌّ َرِحَمُه اللَُّه قُلُْت َيا َرُسولَ اللَّـِه إِنْ   8142
  .ُوِلَد ِلي ِمْن َبْعِدَك َولٌَد أَُسمِّيِه بِاْسِمَك َوأُكَنِّيِه بِكُْنَيِتَك قَالَ َنَعْم

ــ 8142 زىيهلالھــۇ دادىســى ئهلــى رە مــۇھهممهد ئىبنــى ھهنهفىيــيه  ـ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    مهن : ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ 

  :ۋەسهللهمگه
كېـيىن پهرزەنـتىم   ) يهنـى ۋاپاتىڭـدىن  (سـهندىن  ! ــ ئـى رەسـۇلۇلالھ  

ـ ؟  سېنىڭ ئىسمىڭ ۋە كۇنىيهڭنى قويسام بوالمدۇئۇنىڭغا  بولۇپ قالسا،
  :ئهلهيهىسساالمپهيغهمبهر  دەپ سورىغانىدىم،

   .②بولىدۇ، ـ دېدىــ 
  )4967 :ئهبۇ داۋۇد(

من ُوِلَد له ثَالثَةٌ فلم ُيَسمِّ أََحَدُهْم ُمَحمَّـًدا فَقَـْد   : ـ َعنِ ابن َعبَّاسٍ رفعه 8143
  .َجهِلَ

ــ 8143 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دەپ “ مـۇھهممهد ”رۈپ بىرىنىمـۇ  ۆىمكى ئۈچ ئوغـۇل پهرزەنـت كـ   ك«
   .③»ئاتىمىسا، نادانلىق قىلغان بولىدۇ

  )11077 :»ئهلكهبىر«(
                                                 

 .ىپ، ـ دېگهنزەئ): 1057(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4155(ئهلبانى  ②
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇسـئهب ئىبنـى سـهئىد           : )12842(ھهيسهمى  ③

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ـ َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ َما كَانَ ِلَعِليٍّ اْسٌم أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن أَبِي ُتَرابٍ َوإِنْ  8144
َجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَت فَاِطَمةَ َعلَْيَها السَّلَام  كَانَ لََيفَْرُح بِِه إِذَا ُدِعَي بَِها

َرَج فَلَْم َيجِْد َعِليا ِفي الَْبْيِت فَقَالَ أَْيَن اْبُن َعمِِّك فَقَالَْت كَانَ َبْينِي َوَبْيَنُه َشْيٌء فََغاَضَبنِي فََخ
ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلإِْنَساٍن اْنظُْر أَْيَن ُهَو فََجاَء فَقَالَ َيـا  فَلَْم َيِقلْ ِعْنِدي فَقَالَ َر

 َرُسولَ اللَِّه ُهَو ِفي الَْمْسجِِد َراِقٌد فََجاَء َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُمْضطَجٌِع قَْد
فَأََصاَبُه ُتَراٌب فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمَسُحُه َعْنـُه  َسقَطَ رَِداُؤُه َعْن ِشقِِّه 

  .َوُهَو َيقُولُ قُْم أََبا ُتَرابٍ قُْم أََبا ُتَرابٍ
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   سهھل ئىبنى سهئد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 8144
 .بهكمـۇ يـاقتۇراتتى  كۇنيهسـىنى   “ئهبۇ تۇراب”ھهزرىتى ئهلى : قىلىنىدۇ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۆزى  بــۇ ئىســىمنى ئۇنىڭغــا
خـۇش بولـۇپ    ،قويۇپ قويغان بولغاچقا، ئهلى شۇ ئىسىم بىلهن چاقىرىلسا

ــر كــۈنى . كېتهتتــى ــۆيىگه    ،بى ــبهر ئهلهيهىسســاالم فاتىمهنىــڭ ئ پهيغهم
  :كهلگهنىدى، ئهلىنىڭ ئۆيدە يوقلۇقىنى كۆرۈپ

  :فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها. نى؟ ـ دېدىــ ئهلى قې
، چىقىـپ كهتـكهن، چۈشـته    بىلهن خاپـا بولۇشـۇپ قېلىـپ    ــ ئۇ مهن

ئـــۆيگه قايتمىـــدى، ـ دېۋىـــدى، پهيغهمـــبهر     ) چۈشـــلۈك ئۇيقـــۇ ئۈچـــۈن(
  :ئهلهيهىسساالم بىر كىشىگه

بىرئـازدىن  . ــ ماڭ، بېرىپ ئۇنىڭ نهدىلىكىنى بىلىـپ كهل، ـ دېـدى   
  :كېيىن ئۇ كىشى كېلىپ

ئــۇ مهســجىدته ئۇخالۋېتىپتــۇ، ـ دېگهنىــدى،        ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  
ــۇ       ــۇ ئهنه ــى رەزىيهلالھ ــا، ئهل ــپ قارىس ــاالم كېلى ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
ئۇچىسىدىن يهكتىكـى چۈشـۈپ كهتـكهن، توپىـدا يېـنىچه ياتقـان ھالـدا        

ــۇ ــلهن  .ئۇخالۋېتىپتـ ــۇنىڭ بىـ ــبهر  ،شـ ــاالم پهيغهمـ ــڭ ئهلهيهىسسـ ئۇنىـ
  :قېقىپ تۇرۇپئۇچىسىدىكى توپىالرنى 

   .دېگهن ئىدىـ  !قوپ) توپىنىڭ ئاتىسى( بئى ئهبۇ تۇراــ 
  )6204 :بۇخارى(
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ـ َعْن ُعْرَوةَ َعْن أَْسَماَء َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها َحَملَْت بَِعْبِد اللَِّه ْبـنِ الزَُّبْيـرِ    8145
َزلُْت بِقَُباٍء فََولَْدُتُه بِقَُباٍء ثُمَّ أََتْيُت بِِه النَّبِيَّ َصـلَّى  قَالَْت فََخَرْجُت َوأََنا ُمِتمٌّ فَأََتْيُت الَْمِديَنةَ فََن

 َشْيٍء اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََوَضْعُتُه ِفي َحْجرِِه ثُمَّ َدَعا بَِتْمَرٍة فََمَضَغَها ثُمَّ َتفَلَ ِفي ِفيِه فَكَانَ أَوَّلَ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َحنَّكَُه بَِتْمَرٍة ثُمَّ َدَعا لَُه َوَبرََّك َعلَْيـِه   َدَخلَ َجْوفَُه رِيُق َرُسولِ اللَِّه َصلَّى
  .َوكَانَ أَوَّلَ َمْولُوٍد ُوِلَد ِفي الْإِْسلَامِ

مۇنـداق   ئۇرۋە رىۋايهت قىلىـدۇكى، ئهسـما رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا     ـ 8145
الھ ئىبنـى  ئابدۇلمهككىدىن ھىجرەت قىلىپ چىققان ۋاقتىمدا، : دېگهن

. ئىـدىم ۋە تۇغـۇت ۋاقـتىم يېقىنلىشـىپ قالغانىـدى     زۇبهيرگه ھامىلدار 
ئاندىن بـوۋاقنى پهيغهمـبهر    .باغا چۈشۈپ يهڭگىدىمۇمهدىنىگه كېلىپ، ق

ــپ    ــا ئېلىـ ــاالمنىڭ يېنىغـ ــپبېرئهلهيهىسسـ ــدۇم  ،ىـ ــا قويـ . قۇچىقىغـ
 ىـدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىـر تـال خورمـا ئهكهلـدۈرۈپ، ئـۇنى چاين     

 نىڭئابـدۇلالھ  ،شۇنىڭ بىلهن. تۈكۈرۈپ قويدىبوۋاقنىڭ ئاغزىغا ندىن ئا
ــۇپ    ــۇنجى بول ــىقىغا ت ــبهرقورس ــاالم پهيغهم ــۈرئهلهيهىسس كى ۈنىڭ تۈك

چاينىغــان خورمىســىنى  ئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر ئانــدىن . كىــردى
ئۇنىڭغا بهرىـكهت  ىزالندۇردى ۋە غئۇنى ئې ،ئابدۇلالھنىڭ تامىقىغا سۈرۈپ

ئابــدۇلالھ مۇھاجىرالرغــا نىســبهتهن مهدىــنىگه    . قىلــدىتىــلهپ دۇئــا  
   .ئىدىمۇسۇلمان بوۋاق  تۇغۇلغان تۇنجى دىن كېيىنھىجرەت قىلغان

  )3909 :بۇخارى(

َوكَانَ أَوَّلَ َمْولُوٍد ُوِلَد ِفي الْإِْسلَامِ فَفَرُِحوا بِِه فََرًحا َشـِديًدا  : ـ ويف رواية 8146
  .لَْيُهوَد قَْد َسَحَرْتكُْم فَلَا ُيولَُد لَكُْمِلأَنَُّهْم ِقيلَ لَُهْم إِنَّ ا

ئابـدۇلالھ مۇھاجىرالرغـا   : مۇنداق كهلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8146
ــنىگه ھىجــرەت قىلغانــ  ــۇنجى دىن كېــيىننىســبهتهن مهدى  تۇغۇلغــان ت

 مـۇ شـۇڭا مۇسـۇلمانالر ئۇنىـڭ تۇغۇلغىنىغـا بهك    . ئىـدى مۇسۇلمان بوۋاق 
  :مانالرغاچۈنكى مۇسۇل. ىدخۇشال بول

ـــ  ــدى ييهھــۇدىـ ئهمــدى ســىلهر . الر ســىلهرگه ســېهىر قىلىــپ قوي
   .دېيىلگهن ئىدىـ پهرزەنت كۆرەلمهيسىلهر، 

  )5469 :بۇخارى(
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  .َوَسمَّاُه َعْبَد اللَِّه: ـ ويف رواية 8147
دەپ “ ئابدۇلالھ”ئۇنىڭغا : مۇنداق كهلگهن ـ يهنه بىر رىۋايهتته 8147

   .ئىسىم قويدى
  )2146 :مۇسلىم(

ـ َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُوِلَد ِلي غُلَاٌم فَأََتْيُت بِِه النَّبِيَّ َصـلَّى   8148 
نَ أَكَْبَر َولَـِد  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسمَّاُه إِْبَراِهيَم فََحنَّكَُه بَِتْمَرٍة َوَدَعا لَُه بِالَْبَركَِة َوَدفََعُه إِلَيَّ َوكَا

  .ي ُموَسىأَبِ
مېنىڭ بىر بـاالم  : مۇنداق دەيدۇ ـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 8148

تۇغۇلغاندا، ئۇنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يېنىغـا      
ــارئېلىــپ  ــبهر . دىمب ــا ئهلهيهىسســاالم پهيغهم دەپ “ ئىبــراھىم”ئۇنىڭغ

پ ئۇنىـــڭ تامغىقىغـــا ســـۈرۈ ،ئىســـىم قويـــدى، ئانـــدىن خورمـــا چاينـــاپ
بهرىكهت تىلهپ دۇئـا قىلىـپ، ماڭـا    ئۇنىڭغا ، رغاندىن كېيىنئېغىزالندۇ

   .نىڭ چوڭى ئىدىمئۇ بالىلىرى. قايتۇرۇپ بهردى
  )5467 :بۇخارى(

ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه كُلُّ َصَواِحبِي لَُهـنَّ   8149
  .اْبنِِك َعْبِد اللَِّه َيْعنِي اْبن اْخُتَهاكًُنى قَالَ فَاكَْتنِي بِ

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنها   ـ 8149
  :قىلىنىدۇ

ــ دېگهنىـدىم،    ھهمـمه دوسـتۇمنىڭ كۇنيهسـى بـار،     !رەسۇلۇلالھئى ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ــ ! هنگىنبىـلهن كـۇنيهل  ئابـدۇلالھ   )جىيهنىـڭ (ئوغلـۇڭ   ،ئۇنداقتاــ 
ــدى ــى     ( دې ــدۇلالھ ئىبن ــا ئاب ــۇ ئهنه ــۇندىن باشــالپ، ئائىشــه رەزىيهلالھ ش

زۇبهيرنىڭ ئىسمى بىلهن كۇنيهلهندى ۋە ئۇممۇ ئابدۇلالھ دەپ ئاتىلىشـقا  
   .①)باشلىدى

  )4970 :ئهبۇ داۋۇد(
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َبا عبد الـرَّْحمنِ ومل  عن عبد اللَِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم كَنَّاُه أَ ـ 8150
  .ُيولَْد له

ــ 8150 ــۋايهت   ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ،قىلىنىدۇكى، ئـۇ پهرزەنـت كـۆرمىگهن بولغاچقـا    

ــا    ــهللهم ئۇنىڭغ ــى ۋەس ــدۇرراھمان ”ئهلهيه ــۇ ئاب ــۇپ  “ ئهب ــۇنيه قوي دەپ ك
   .①قويغان

  )8405 :»ئهلكهبىر«(

  .ْن َعاِئَشةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَغيُِّر اِلاْسَم الْقَبِيَحـ َع 8151
ــ 8151 ــ  ــ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇكى، ائائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ دىن رىـ

 )قهبىــــه(يېقىمســــىز پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم  
   .②نى ئۆزگهرتىۋېتهتتىالرئىسىم

  )2839 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َزْيَنَب كَانَ اْسُمَها َبرَّةَ فَِقيلَ ُتَزكِّي َنفَْسـَها فََسـمَّاَها    8152
  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنَب

ــ 8152 ــۋايهت قىلىـــدۇكى،    ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ئهبـ
ســهللهمنىڭ ئايــالى ئۇممــۇ ســهلهمه  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋە(

هسان ېئ(زەينهبنىڭ ئىسمى ئهسلىدە بهررە ) رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قىزى
گهپ ـ  دېگهن  “ماختىنىدىكهنبهررە بۇ ئىسىم بىلهن ”. ئىدى) قىلغۇچى

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئۇنىــڭ  ســۆزلهرنى ئاڭلىغــان
   .ئۆزگهرتكهن كهئىسمىنى زەينهب

  )6192 :ىبۇخار(

                                                 
ــۋايه : )12896(ھهيســهمى  ① ــى رى ــۇ ھهدىســنى تهبهران ــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ب ت قىلغــان بول

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2275(ئهلبانى  ②
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ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَاَنْت ُجَوْيرَِيةُ اْسُمَها َبرَّةُ فََحوَّلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  8153
  .َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَمَها ُجَوْيرَِيةَ َوكَانَ َيكَْرُه أَنْ ُيقَالَ َخَرَج ِمْن ِعْنَد َبرَّةَ

ــ 8153 ــۋايهت ۇمــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنه  ـ ــداق رى دىن مۇن
ئىسىملىك كىچىك بىـر قىـز بـار    ) هسان قىلغۇچىېئ(بهررە  :قىلىنىدۇ

ــڭ ئىســمىنى       ــى ۋەســهللهم ئۇنى ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه ــدى، پهيغهم ئى
 پهيغهمـــــبهرچـــــۈنكى  .دەپ ئۆزگهرتىـــــۋەتتى) چـــــاققىز(جـــــۇۋەيرىيه 

“ هســان قىلغۇچىنىــڭ قېشــىدىن چىقىــپ كهتتــىېئ”: ئهلهيهىسســاالم
   .تۇرمايتتىقنى يادېيىلىش

  )2140 :مۇسلىم(

بِْنت أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت كَانَ اْسِمي َبرَّةَ فََسمَّانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  ـ عن َزْيَنب 8154
  .ْيَنَباللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َزْيَنَب قَالَْت َوَدَخلَْت َعلَْيِه َزْيَنُب بِْنُت َجْحشٍ َواْسُمَها َبرَّةُ فََسمَّاَها َز

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ     ـ 8154
ــا      ــۇ ئهنه ــنهب رەزىيهلالھ ــزى زەي ــڭ قى ــۇ ئهنهانى ــهلهمه رەزىيهلالھ دىن س

ئهســلى ئىســمىم بهررە ئىــدى،   مېنىــڭ : مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئىســـمىمنى زەيـــنهبكه      

نىڭ يېنىغا جهھشنىڭ قىزى ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .ئۆزگهرتىۋەتتى
بهررە كىرگهن ئىـدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ       

   .ئىسمىنىمۇ زەينهبكه ئۆزگهرتىۋەتتى
ـ عن ُشَرْيحٍ َعْن أَبِيِه َهانٍِئ أَنَُّه لَمَّا َوفََد إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    8155

قَالَ َسلََّم َمَع قَْوِمِه َسِمَعُهْم َيكُْنوَنُه بِأَبِي الَْحكَمِ فََدَعاُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََو
َشْيٍء إِنَّ اللََّه ُهَو الَْحكَُم َوإِلَْيِه الُْحكُْم فَِلَم ُتكَْنى أََبا الَْحكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَْوِمي إِذَا اْخَتلَفُوا ِفي 

أََتْونِي فََحكَْمُت َبْيَنُهْم فََرِضَي ِكلَا الْفَرِيقَْينِ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َمـا   
أَْحَسَن َهذَا فََما لََك ِمْن الَْولَِد قَالَ ِلي ُشَرْيٌح َوُمْسِلٌم َوَعْبُد اللَِّه قَالَ فََمْن أَكَْبـُرُهْم قُلْـُت   

  .ْيٌح قَالَ فَأَْنَت أَُبو ُشَرْيحٍُشَر
شـــۇرەيه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ئاتىســـى ھـــانىئ رەزىيهلالھـــۇ  ــــ 8155

ئهنهــۇدىن رىـــۋايهت قىلىــدۇكى، ئـــۇ ئــۆز قهۋمىنىـــڭ ئــۆمىكى بىـــلهن     
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 ،پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ھۇزۇرىغـــا كهلگهنـــدە
ــبهر  ــاالم پهيغهم ــڭئئهلهيهىسس ــۇلههكهم د ۇنى ــگهنئهب ــلهن   ې ــۇنيه بى ك

  :ئۇنى چاقىرىپدە،  –قالدى ئاڭالپ چاقىرىلىدىغانلىقىنى 
تۇر، ھۆكـۈم قىلىـش ئۇنىـڭ قولىـدا     هللا) ھۆكۈم قىلغۇچى(ھهكهم ــ 

دەپ  ـ  ههكهم دەپ كـۇنيه ئىشلىتىسـهن؟  لتۇرسا، سـهن نـېمه ئۈچـۈن ئهبـۇ    
  :سورىۋىدى، ئۇ

تــارتىش قىلىــپ قالســا،  ـــ مېنىــڭ قهۋمىــم بىــرەر ئىشــتا تــاالشــــ 
مهن ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىـدا ھۆكـۈم قىلىـپ    ۋە  شىدۇىڭ ئالدىمغا كېلىمېن

 دېــــدى، پهيغهمــــبهر ۇشــــىدۇ، ـ    قويســــام، ھهر ئىككــــى تهرەپ رازى بول
  :ئهلهيهىسساالم

سېنىڭ بالىلىرىڭنىڭ ئىسىملىرى ! دېگهن ياخشى ئىشىبۇ نېمــ 
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇ ـ نېمه؟
ئوغۇللىرىم بـار،   ىكئىسىمل مېنىڭ شۇرەيه، مۇسلىم ۋە ئابدۇلالھــ 

  :ئهلهيهىسساالم دېدى، پهيغهمبهرـ 
  :ئۇـ دەپ سورىغانىدى،  چوڭى قايسى؟ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دېدى، شۇنىڭ بىلهنـ شۇرەيه، ــ 
يهنـى بۇنـدىن كېـيىن مۇشـۇ كـۇنيه      ( سـهن ئهبـۇ شـۇرەيه    ،ئۇنـداقتا ــ 

   .①دېدى ، ـ)بىلهن چاقىرىلىسهن
  )4955 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ عن أَُساَمةَ ْبنِ أَْخَدرِيٍّ أَنَّ َرُجلًا ُيقَالُ لَُه أَْصَرُم كَانَ ِفي النَّفَرِ الَِّذيَن أََتـْوا   8156
أََنا  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما اْسُمَك قَالَ

  .َبلْ أَْنَت ُزْرَعةُأَْصَرُم قَالَ 
ــ 8156 ــۇدىن     ـ ــۇ ئهنه ــدەرى رەزىيهلالھ ــى ئهخ ــامه ئىبن ــداق ئۇس مۇن

پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه ئـۆمهك     : رىۋايهت قىلىنىدۇ
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بىر  ئىسىملىك) گۈچىكېسىل(بولۇپ كهلگهن كىشىلهر قاتارىدا ئهسرام 
  :ئۇنىڭدىنئهلهيهىسساالم كىشى بار ئىدى، پهيغهمبهر 

  :ئۇ ىدى،دەپ سورىغان ـ ئىسمىڭ نېمه؟ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بۇنى ئاڭلىغان. دېدىـ ئهسرام، ــ 
   .①دېدى ـ)! بولغىن) (ۈچىئۆسك( ياق، سهن زۇرئهــ 

  )4954 :ئهبۇ داۋۇد(

َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ َعْن اْبنِ الُْمَسيَّبِ َعْن أَبِيِه أَنَّ أََباُه َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه  8157
فَقَالَ َما اْسُمَك قَالَ َحْزنٌ قَالَ أَْنَت َسْهلٌ قَالَ لَا أُغَيُِّر اْسًما َسمَّانِيِه أَبِي قَالَ اْبُن الُْمَسـيَّبِ  

  .فََما َزالَْت الُْحُزوَنةُ ِفيَنا َبْعُد
ـ سـهئىد ئىبنـى مۇسـهييهب ئاتىسـى مۇسـهييهب رەزىيهلالھـۇ        8157

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     مهن :رىۋايهت قىلىـدۇ دىن مۇنداق ئهنهۇ
  :ئهلهيهىسساالم ، پهيغهمبهرىرگهن ئىدىمۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغا ك

  :دى، مهندەپ سورى ـ ئىسمىڭ نېمه؟ــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ېسهم،د، ـ )چىلىققىيىن( ھهزنــ 
  :مهن .دېدى ـ)! بولغىن( )لىقئاسان(سهن سهھل ــ 
ئىبنـى   .ـ دېـدىم م قويغـان ئىسـمىمنى ئـۆزگهرتمهيمهن،     ئانـا ـ   ئاتـا ــ 

بىــز شــۇنىڭدىن كېــيىن قىيىنچىلىقــتىن : مۇســهييهب مۇنــداق دەيــدۇ
   .قۇتۇاللمىدۇق

  )6190 :بۇخارى(

أَنَّ َجدَُّه َحْزًنا قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َمـا  : ـ ويف رواية 8158
قَالَ اْسِمي َحْزنٌ قَالَ َبلْ أَْنَت َسْهلٌ قَالَ َما أََنا بُِمَغيِّرٍ اْسًما َسمَّانِيِه أَبِي قَـالَ اْبـُن   اْسُمَك 

  .الُْمَسيَّبِ فََما َزالَْت ِفيَنا الُْحُزوَنةُ َبْعُد

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4144(ئهلبانى  ①
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ــ 8158 ــۋايهتته ــ ــر رىـ ــىچه، يهنه بىـ ئۇنىـــڭ بوۋىســـى ھهزن  كېلىشـ
نىڭ ھۇزۇرىغـا كهلـگهن ئىـدى،    پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
  :ئۇ دى،دەپ سورىـ  ئىسمىڭ نېمه؟ــ 

ـــ  ــققىيىن(ھهزن ـــ ــاۋاب بهردى      )چىلىــ ــبهر .، ـ دەپ جــ  پهيغهمــ
  :ئهلهيهىسساالم

  :دېۋىدى، ئۇ ، ـ)بولغىن( )لىقئاسان(ياق، سهن سهھل ــ 
ئىبنـى  . دېـدى ـ قويغـان ئىسـمىمنى ئـۆزگهرتمهيمهن،      ـ ئانـام   ئاتـا ـــ  

بىــز شــۇنىڭدىن كېــيىن قىيىنچىلىقــتىن : مۇســهييهب مۇنــداق دەيــدۇ
   .لمىدۇققۇتۇال

  )6193 :بۇخارى(

ـ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  8159
َسْهلٌ قَالَ لَا السَّْهلُ ُيوطَأُ َوُيْمَتَهُن قَالَ َسِعيٌد فَظََنْنُت  قَالَ لَُه َما اْسُمَك قَالَ َحْزنٌ قَالَ أَْنَت

  .أَنَُّه َسُيِصيُبَنا َبْعَدُه ُحُزوَنةٌ
ـ سـهئىد ئىبنـى مۇسـهييهب ئاتىسـى مۇسـهييهب رەزىيهلالھـۇ        8159

ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     
  :ئۇنىڭ ئاتىسىدىن

  :دەپ سورىغاندا، ئۇ ـ ئىسمىڭ نېمه؟ ــ
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. دىېد ، ـھهزنــ 
  :دېۋىدى، ئۇ، ـ )بولغىن) (لىقئاسان(سهن سهھل ــ 
ئىبنـى  . دەپ تۇرىۋالـدى ـ ئاسـان دېـگهن دەسسـىلىدۇ، خارلىنىـدۇ،      ــ 

ــدۇ  ــداق دەي ــگهن شــۇنىڭدىن كېــيىن : مۇســهييهب مۇن بېشــىمىزغا كهل
سىبهتلهرنى مۇشـۇ ئىسـىمنىڭ تۈپهيلىـدىن بولـدى     قىيىنچىلىق ۋە مۇ

   .①دەپ قارايمهن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4146(ئهلبانى  ①

  )4956 :ئهبۇ داۋۇد(
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ـ قال أبو َداُود َوغَيََّر النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَم الَْعاصِ َوَعزِيزٍ َوَعَتلَةَ  8160
ًما ومسـي  َوَشْيطَاٍن َوالَْحكَمِ َوغَُرابٍ َوُحَبابٍ َوِشَهابٍ فََسمَّاُه ِهَشاًما ومسي َحْرًبـا َسـلْ  

الُْمْضطَجَِع الُْمْنَبِعثَ َوأَْرًضا ُتَسمَّى َعِفَرةَ َسمَّاَها َخِضَرةَ َوَشْعَب الضَّلَالَِة َسـمَّاُه َشـْعَب   
  .الُْهَدى َوَبُنو الزِّْنَيِة َسمَّاُهْم َبنِي الرِّْشَدِة َوَسمَّى َبنِي ُمْغوَِيةَ َبنِي رِْشَدةَ

پهيغهمــبهر : هت قىلىنىــدۇتىــن مۇنــداق رىــۋاي  ئهبــۇ داۋۇد ـــ 8160
نىــــڭ هللا( ، ئهزىــــز)ئاســــىي( ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ئــــاس

ھۆكـــۈم ( ، شـــهيتان، ھهكهم)قوپـــال( ، ئهتهله)ئىســـىملىرىدىن بىـــرى 
ــۇچى ــۇراب)قىلغ ــا( ، غ ــاب)قارغ ــار ( ، شــىهاب)شــهيتان ئىســمى ( ، ھۇب ئاق

 ئـۇرۇش، ( دېگهن ئىسىمالرنى ئۆزگهرتىپ، شـىهابنى ھشـام، ھهرب  ) يۇلتۇز
 ئهفىـــرە ن،، ياتقـــاننى قوزغالغـــا)ســـاالمهتچىلىك( نـــى ســـهلهم)كـــۆرەش

ئـازغۇنلۇق  ( كۆكلهم، شـهئبهززاالله  دەپ ئاتىلىدىغان زېمىننى) لۇقشور(
ــى ــدىغان جىلغىنــــى  )جىلغىســ ــهئبهلهۇدا دەپ ئاتىلىــ ــدايهت (شــ ھىــ
لۇق تدۇرۇســ( نــى بهنــى رىشــدە)زىنــا جهمهتــى( ، بهنــى زۇنــيه)جىلغىســى
 بهنـــى رىشـــدە مـــۇنى)ھۇۋلىغـــۇچى جهمهتـــى( هبهنـــى مۇئـــۋىي ،)جهمهتـــى

   .دەپ ئاتىغان) لۇق جهمهتىتدۇرۇس(
  )4956 :ئهبۇ داۋۇد(

أتيت النƑ صلى اهللا عليه وسلم فقال يل : خيثمة بن عبد الرƥن عن أبيه ـ 8161
  .رواه الطƎاƆ .ما امسك فقلت عبدالعزى قال بل أنت عبدالرƥن

  .قلت عزيز قال اهللا العزيزوالبزار بنحوه إال أنه قال ما امسك  
خهيسهمه ئاتىسى ئابدۇرراھمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت  ـ 8161

ــگهن   ــداق دې ــۇ مۇن ــدۇكى، ئ ــى  : قىلى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم
  :ئهلهيهىسساالم ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغا كهلسهم، پهيغهمبهر

  .دىدەپ سورى ؟ ـئىسمىڭ نېمهــ 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر هنىدىم،دېگ ، ـئابدۇل ئۇززاــ 
   .دىدې ، ـ)سهن( سهن ئابدۇرراھمان ،ياقــ 

  )6559 :»ئهلكهبىر«(
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  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر كېلىشىچه، يهنه بىر رىۋايهتته
  :دەپ سورىۋىدى ، ـئىسمىڭ نېمهــ 
  :دېسهم ، ـئهزىزــ 

   .①دېدى تۇر، ـهللاــ ئهزىز دېگهن 
  )رىۋايهت قىلغان بهززار(

ال تسمه اƩباب فإن اƩباب شيطان ولكن هو عبد : ـ وعنه عن أبيه رفعه 8162
  .الرƥن

ئاتىسـى ئابـدۇرراھمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      نىڭـ خهيسـهمه  8162
  : ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر قىلغان يهنه بىر رىۋايىتىدە،

ـــ  ــمى،     ـ ــهيتاننىڭ ئىس ــاب ش ــۈنكى ھۇب ــاتىمىغىن، چ ــاب دەپ ئ ھۇب
   .②، ـ دېگهناھمان بولسۇنئابدۇرر ڭئىسمى

  )»ئهلكهبىر«(

ـ َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَيََّر اْسَم َعاِصَيةَ َوقَالَ  8163
  .أَْنِت َجِميلَةٌ

ــ 8163 ــۇ ئهنهۇ   ـ ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــائىبن ــدۇكى،   م ــۋايهت قىلى رى
بـاش ھهرپـى ئهرەبـچه    ( ەسـهللهم ئاسـىيه  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋ 

ئهممـا ھهمـزە بىـلهن     مهنىنـى؛  دېگهن“ ئايال ئاسىي” ،ئهين ھهرپى بولسا
دېـگهن ئىسـىمنى   ) دېـگهن مهنىنـى ئىپادىلهيـدۇ    “ياخشـى ئايـال  ” ،بولسا

   .③دېگهن »)گۈزەل( جهمىله هنس«: ئۆزگهرتىپ
  )4952 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسـنىڭ   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ۋە بهززار رىۋايهت: )12850(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە سـهرى ئىبنـى ئىسـمائىل          : )12853(ھهيسهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهن
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4142(ئهلبانى  ③
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َمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقَالَ َمْن أَْنـَت  ـ َعْن َمْسُروقٍ قَالَ لَِقيُت ُع 8164
قُلُْت َمْسُروُق ْبُن الْأَْجَدعِ فَقَالَ ُعَمُر َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيقُـولُ   

  .الْأَْجُدُع َشْيطَانٌ
مهن ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب : مۇنـــداق دېـــگهنمهســـرۇق  ــــ 8164

  :بىلهن ئۇچرىشىپ قالدىم، ئۇ ماەزىيهلالھۇ ئهنهۇر
  :دەپ سورىۋىدى، مهنـ سهن كىم بولىسهن؟ ــ 
  :دېسهم، ئۇـ  مهسرۇق ئىبنى ئهجدەئ،ــ 

ـــ  ــهللهمنىڭ  ـ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدەئ «: مهن پهيغهم ئهج
   .①دېدىـ ، ىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغان »بىرىنىڭ ئىسمى دىنشهيتانالر

  )4952 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعْن َسْهلٍ قَالَ أُِتَي بِالُْمْنِذرِ ْبنِ أَبِي أَُسْيٍد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  8165
 َبْيَن ِحَني ُوِلَد فََوَضَعُه َعلَى فَِخِذِه َوأَُبو أَُسْيٍد َجاِلٌس فَلََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشْيٍء

النَّبِيُّ َصلَّى َيَدْيِه فَأََمَر أَُبو أَُسْيٍد بِاْبنِِه فَاْحُتِملَ ِمْن فَِخِذ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتفَاَق 
لَ َما اْسُمُه قَالَ فُلَانٌ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْيَن الصَّبِيُّ فَقَالَ أَُبو أَُسْيٍد قَلَْبَناُه َيا َرُسولَ اللَِّه قَا

  .قَالَ َولَِكْن أَْسِمِه الُْمْنِذَر فََسمَّاُه َيْوَمِئٍذ الُْمْنِذَر
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   سـهھل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 8165

ــ  ــۇنزىر ئىبنــى ئهب ــدا  ۇم ــبهر ســهلاللالھۇ   ،ئۇســهيد تۇغۇلغــان چاغ پهيغهم
ــپ ك   ــا ئېلىـ ــهللهمنىڭ ھۇزۇرىغـ ــى ۋەسـ ــئهلهيهـ ــبهر  .دىېلىنـ پهيغهمـ

 ئۇنى يوتىسىغا قويۇپ ئولتۇردى، ئهبۇ ئۇسهيدمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ــاالم ــۇراتتىئهلهيهىسسـ ــدا ئولتـ ــاالم پهيغهمـــبهر  .نىڭ ئالدىـ ئهلهيهىسسـ

ــدىكى بىــر نهرســه بىــلهن مهشــغۇل بولۇ   ــاتتى،ئالدى ــۇ ئۇســهيدنىڭ  ۋات ئهب
ــۇير ــبهر  ۇبـ ــاال پهيغهمـ ــلهن بـ ــاالم قى بىـ ــىدىن نىڭ يوئهلهيهىسسـ تىسـ

ئىشـىنى  ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمبهر  .ئېلىنىپ، ئۆيگه ئېلىپ كېتىلدى
  :دە –الدى بالىنى ئېسىگه ئ ،تۈگىتىپ

  :ئهبۇ ئۇسهيد. دەپ سورىدى ېنى؟ ـباال قــ 
                                                 

 .دېگهنزەئىپ، ـ ): 1055(ئهلبانى  ①
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 پهيغهمـبهر . دېـدى ، ـ  بىز ئۇنى ئۆيگه قايتۇرۇۋەتتۇق! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
  :ئهلهيهىسساالم

  :ئۇ .ىدىـ دەپ سور ئۇنىڭ ئىسمى نېمه؟ــ 
  :ئهلهيهىسساالم دېگهن ئىدى، پهيغهمبهر ى، ـپاالنــ 
. دېـدى  ، ـ )بولسـۇن ( )ئاگاھالندۇرغۇچى( ياق، ئۇنىڭ ئىسمى مۇنزىرــ 

“ مـۇنزىر ”شۇ كـۈنى ئۇنىڭغـا   ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  ،شۇنداق قىلىپ
   .دەپ ئىسىم قويۇپ بهردى

  )6191 :بۇخارى(

َرُجلٍ ِمْن ُجَهْيَنةَ قَالَ َسِمَعُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   ـ َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن 8166
  .َوَسلََّم َوُهَو َيقُولُ َيا َحَراُم فَقَالَ َيا َحلَالُ

ــ 8166 ــر     ــ ــان بىـ ــىدىن بولغـ ــۇھهينه قهبىلىسـ ــهاق جـ ــۇ ئىسـ ئهبـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ساھابىدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، 

  :رسىنىئۇنىڭ بى
  :دېگهنلىكىنى ئاڭالپـ  !ھهرام هيئــ 
   .①دېگهن ، ـھاالل هيئــ 

  )15904 :ئهھمهد(

ـ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَمَّا ُوِلَد الَْحَسُن َسمَّاُه َحْمَزةَ فَلَمَّـا ُوِلـَد    8167
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي أُِمـْرُت  الُْحَسْيُن َسمَّاُه بَِعمِِّه َجْعفَرٍ قَالَ فََدَعانِي َرُسولُ ا

  .أَنْ أُغَيَِّر اْسَم َهذَْينِ فَقُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم فََسمَّاُهَما َحَسًنا َوُحَسْيًنا
ــ 8167 ــۋايهت قىلىنىــدۇ  ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  ـ ــداق رى  :مۇن

ــا    ــدا ئۇنىڭغ ــهن تۇغۇلغان ــز”ھهس ــدۇم “ ەھهم ــىم قوي ــيىن  .دەپ ئىس كې
ئۇنىڭغــا تاغىســى جهئفهرنىــڭ ئىســمىنى قويســام،   ،ھۇســهين تۇغۇلغانــدا

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى چاقىرىپ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      : )12861(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 ، ـ  يلهننىــڭ ئىســمىنى ئۆزگهرتىشــكه بۇيرۇلــدۇم ىمهن بــۇ ئىككــــ 
  :مهن .دېدى

ـــ  پهيغهمــبهر  گهنىــدىم،دېـ ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلى ئوبــدان بىلىــدۇ،    هللا اـ
گه ھۇســهين ۋە ھهســهن   ئهلهيهىسســاالم ئــۇ ئىككىســىنىڭ ئىســمىنى   

   .①ئۆزگهرتتى
  )2780 :»ئهلكهبىر« ؛498: مهۋسىلى ؛1370 :ئهھمهد(

عن َعِلىٍّ رضي اهللا عنه قال لَمَّا ُوِلَد الَْحَسُن َسمَّْيُتُه َحْرباً فََجاَء رسـول   ـ 8168
َم فقال أروƆ ابين ما َسمَّْيُتُموُه قال قلت َحْرباً قال َبلْ هو َحَسـٌن  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

فلما ُوِلَد الُْحَسْيُن َسمَّْيُتُه َحْرباً فََجاَء رسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقال أروƆ ابين مـا  
ثَّاِلثُ َسمَّْيُتُه َحْرباً فََجاَء النƑ َصلَّى َسمَّْيُتُموُه قال قلت َحْرباً قال َبلْ هو ُحَسْيٌن فلما ُوِلَد ال

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فقال أروƆ ابين ما َسمَّْيُتُموُه قلت َحْرباً قال َبلْ هو ُمَحسٌِّن قال َسـمَّْيُتُهْم  
  .بِأَْسَماِء َولَِد َهاُرونَ َشبَُّر َوَشبُِري َوُمَشبُِّر

  .اِء َولَِد َهاُرونَ َجْبرٍ َوُجَبْيرٍ َوُمَجبَّرٍَسمَّْيُتُهْم بِأَْسَم: وعند البزار
 :يهنه مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن 8168

دەپ ئىســىم ) ئــۇرۇش، كــۆرەش ( “ھهرب”ئۇنىڭغــا  ،ھهســهن تۇغۇلغانــدا 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كېلىپ غانىدىم،قوي

ىتىڭالر، ئۇنىڭغـــا نـــېمه ئىســـىم ماڭـــا بـــاالمنى كۆرســـ ،ېنـــىـــــ ق
  : دېدى، مهن ؟ ـقويدۇڭالر

  :ئهلهيهىسساالم دېسهم، پهيغهمبهرـ دەپ ئىسىم قويدۇق، “ ھهرب”ــ 
 ،كېيىن ھۇسـهين تۇغۇلغانـدا  . دېدى ، ـ ياق، ئۇنىڭ ئىسمى ھهسهنــ 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   .دۇمدەپ ئىسىم قوي“ ھهرب” ىمۇئۇنىڭغ

  :ۋەسهللهم كېلىپ

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد، ئهبـۇ يهئـال، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،           : )12868(ھهيسهمى  ①

قالغــان . ئهقىيــل ئىســىملىك ھهدىســى ھهســهن بىــرى بــار  ســهنهدىدە ئابــدۇلالھ ئىبنــى مــۇھهممهد ئىبنــى 
 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ماڭـــا بـــاالمنى كۆرســـىتىڭالر، ئۇنىڭغـــا نـــېمه ئىســـىم  ،ېنـــىـ قــــ
  : مهن .دى؟ ـ دېقويدۇڭالر

  :ئهلهيهىسساالم دېسهم، پهيغهمبهرـ دەپ ئىسىم قويدۇق، “ ھهرب”ــ 
ئـۈچىنچى بـاالم    ،كېـيىن . دېـدى  ، ـ يـاق، ئۇنىـڭ ئىسـمى ھۇسـهين    ــ 

لالھۇ دەپ ئىسىم قويسـام، پهيغهمـبهر سـهلال   “ ھهرب”ئۇنىڭغا  ،تۇغۇلغاندا
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم كېلىپ

ماڭـــا بـــاالمنى كۆرســـىتىڭالر، ئۇنىڭغـــا نـــېمه ئىســـىم  ،ېنـــىـــــ ق
  : مهن .دى؟ ـ دېقويدۇڭالر

  :ئهلهيهىسساالم دېسهم، پهيغهمبهرـ دەپ ئىسىم قويدۇق، “ ھهرب”ــ 
ئانـدىن كېـيىن مۇنـداق    . دېدى ، ـ ياق، ئۇنىڭ ئىسمى مۇھهسسىنــ 
  :دېدى

ـــ  ئهلهيهىسســـــاالمنىڭ بالىلىرىنىـــــڭ  مهن ئۇالرغـــــا ھـــــارۇنــــ
شــهببهر، شــهبىير ۋە  : ئىســىملىرىنى قويــدۇم، ئۇالرنىــڭ ئىســىملىرى   

  .مۇشهببىر ئىدى
مهن ئۇالرغــا ھــارۇن ئهلهيهىسســاالمنىڭ   « :رىۋايىتىــدە نىــڭبهززار

ــىملىرى    ــڭ ئىس ــدۇم، ئۇالرنى ــىملىرىنى قوي ــڭ ئىس جهبهر، : بالىلىرىنى
   .①دەپ كهلگهن» جۇبهير ۋە مۇجهببهر ئىدى

  )2774 :»ئهلكهبىر« ؛742 :بهززار ؛769 :ئهھمهد(

كنت أُِحبُّ أَنْ أَكَْتنِـَي بِـأَبِي   : ـ ويف رواية عن َعِليٍّ رضي اللَُّه عنه قال 8169
  .َحْربٍ

: يهنه بىر رىـۋايهتته ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن       ـ 8169
   .②شنى ياخشى كۆرەتتىمئېلىدەپ كۇنيه “ ئهبۇ ھهرب”مهن 

  )2775 :»ئهلكهبىر« ؛743 :بهززار(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، بهززار ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھـمهد     : )12869(ھهيسهمى  ①

اشــقا راۋىيلىــرى ســهھىه  بىــلهن تهبهرانىنىــڭ ســهنهدىدىكى ھــانى ئىبنــى ھــانى ئىســىملىك كىشــىدىن ب   
 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

بــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهرانــى بىــر قــانچه ســهنهد بىــلهن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ،  : )12870(ھهيســهمى  ②
 .ئىككىيلهندىن بىرىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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اهللا بن سالم قال كان امسي يف اƨاهلية غيالن فسماƆ رسول  وعن عبد ـ 8170
  .اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم عبداهللا

مۇنداق رىۋايهت  ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ـ 8170
) ئالۋاسـتى ( غهيـالن م مېنىـڭ ئىسـىمى  جاھىلىيهت دەۋرىـدە   :قىلىنىدۇ

ئىدى، كېيىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ماڭـا ئابـدۇلالھ     
   .①دىدەپ ئىسىم قوي

  )»ئهلكهبىر«(

كنت عند النƑ صلى اهللا عليه وسلم وكـان  : يزيد بن حارثة األنصاري ـ 8171
  .إذا مل ƷفȘ اسم الرجل قال يا ابن عبد اهللا

نىـــڭ مۇنـــداق ەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇر ھارىســـهيهزىـــد ئىبنـــى  ــــ 8171
ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــى  : دېگهنلىكــى رى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س مهن پهيغهم

ــبهر   ــدىم، پهيغهمـ ــان ئىـ ــىدا بولغـ ــهللهمنىڭ قېشـ ــاالم ۋەسـ  ئهلهيهىسسـ
ئـى  « :چاقىرماقچى بولغان بىرەر كىشىنىڭ ئىسـمىنى بىلمىسـه، ئـۇنى   

   .②دەپ چاقىراتتى »!)نىڭ بهندىسىهللا( ئابدۇلالھ
  )3436 :»تهئهۋسئهل« ؛360 :»غىرسهئهل«(

ـ عن أيب ُهَرْيَرةَ عن النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال لَا ُتَسمُّوا الِْعَنَب الْكَْرَم  8172 
  .فإن الْكَْرَم الرَُّجلُ الُْمْسِلُم

ــ 8172 ــۋايهت قىلىـــدۇكى   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ  ،ئهبـ
  :هى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي

دەپ ئاتىمــاڭالر، چــۈنكى  ) لىقيســېخى( ئــۈزۈم دەرىخىنــى كهرەم «
   .»كهرەم دېگهن مۇسۇلمان ئهردۇر

  )2247 :مۇسلىم(

                                                 
ــهمى  ① ــال       : )12884(ھهيس ــى يهئ ــا ئىبن ــهنهدىدە يهھي ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ئهييـۇب ئهنمـاتىي دېـگهن      : )12895(ھهيسهمى  ②

 .ـ دېگهن قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر،. كىشىنى تونۇمايمهن
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  .َولَِكْن قُولُوا َحَداِئَق الْأَْعَنابِ: ـ ويف رواية 8173
   .①دەپ كهلگهن» ئۈزۈم باغلىرى دەڭالر«: يهنه بىر رىۋايهتته ـ 8173

  )4974 :داۋۇدئهبۇ (

  .إِنََّما الْكَْرُم قَلُْب الُْمْؤِمنِ: ـ ويف رواية 8174
ــۋايهتته   8174 ــر رىــ ــ يهنه بىــ ــېخى( كهرەم«: ـــ ــگهن ) لىقيســ دېــ

   .دېگهن» ئمىننىڭ قهلبىدۇرۇم
  )6183 :بۇخارى(

لََّم قَالَ لَا َتقُولُوا ـ َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلٍ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس 8175
  .الْكَْرُم َولَِكْن قُولُوا الَْحْبلَةُ َيْعنِي الِْعَنَب

ــ 8175 ــ ـ ــدۇكى،    قئهل ــۋايهت قىلى ــى ۋائىــل ئاتىســىدىن رى همه ئىبن
كهرەم دېـمهي،  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېـگهن 

   .»ئۈزۈم دەڭالر ياكى تال
  )2248 :مۇسلىم(
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  شېئىر

ُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ِمْن ـ عن أَُبّي ْبَن كَْعبٍ أَْخَبَرُه أَنَّ َر 8176
  .الشِّْعرِ ِحكَْمةً
ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى،      ـ 8176

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
   .»كمهتلىك سۆزلهر بولىدۇېبهزى شېئىرالردا ھ«

  )6145 :بۇخارى(

ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِمْن الشِّـْعرِ   8177
   .ِحكًَما

ــ 8177 ــۋايهت     ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .①»هتلهر باركمېبهزى شېئىرالردا ھ«
  )2845 :تىرمىزى(

ـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  8178
  .لَأَنْ َيْمَتِلئَ َجْوُف َرُجلٍ قَْيًحا َيرِيِه َخْيٌر ِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ ِشْعًرا

ــ 8178 ــۇرەيرە رەزىيهلال ــ ــۇ ھـ ــۋاي ئهبـ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ت قىلىـــدۇكى، هھـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يىرىـڭ بىـلهن   شـېئىر بىـلهن توشـقىنىدىن    بىر ئادەمنىڭ ئىچى «
   .»سېسىتىۋەتكىنى ياخشىراق لهيقورسىقىنى پۈتۈن ،توشۇپ

  )6155 :بۇخارى(
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ْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ َبْيَنا َنْحُن َنِسُري َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ َع 8179
انَ َوَسلََّم بِالَْعْرجِ إِذْ َعَرَض َشاِعٌر ُيْنِشُد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخذُوا الشَّْيطَ

  .طَانَ لَأَنْ َيْمَتِلئَ َجْوُف َرُجلٍ قَْيًحا َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ ِشْعًراأَْو أَْمِسكُوا الشَّْي
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ 8179
بىز پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن بىلـله      : قىلىنىدۇ

شېئىر ئوقۇۋاتقان بىـر  غا ئالدىمىزئهرج دېگهن جايدا كېتىۋاتقىنىمىزدا، 
  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر .ئىدىچىققان كىشى 
شهيتاننى تۇتـۇڭالر، بىـر ئادەمنىـڭ ئىچـى يىرىـڭ بىـلهن توشـۇپ        ــ 

   .دېدى ، ـكهتكىنى، شېئىر بىلهن توشقىنىدىن ياخشىراق
  )2259 :مۇسلىم(

َعلَْيِه َوَسلََّم َيَضُع ِلَحسَّـانَ   ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 8180
لَ ِمْنَبًرا ِفي الَْمْسجِِد َيقُوُم َعلَْيِه قَاِئًما ُيفَاِخُر َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَْو قَـا  

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه  ُيَناِفُح َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَيقُولُ َرُسولُ اللَِّه
  .ُيَؤيُِّد َحسَّانَ بُِروحِ الْقُُدسِ َما ُيفَاِخُر أَْو ُيَناِفُح َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

ــ 8180 ــدۇكى،    ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ئائىشـ
ۋەسـهللهم ھهسسـانغا مهسـجىدته مـۇنبهر     پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ،چىقىــپ مــۇنبهرگهقويــۇپ بېرەتتــى، ھهسســان  
يــاكى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ( ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى قوغــداپ 
مۇشـائىرە   )ئىزلىرىنـى تىلغـا ئېلىـپ    ــ  ۋەسهللهمنىڭ پهخىرلىك ئىش

مبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  پهيغه. مۇشرىكالرغا رەددىيه بېرەتتىئارقىلىق 
  :ىدىۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ يــاكى پهيغهمبهرنىــڭ پهخىرلىــك ئىــش (پهيغهمبهرنــى قوغــداپ «  ـ
مۇشــرىكالرغا رەددىــيه مۇشــائىرە ئــارقىلىق ) ئىزلىرىنــى تىلغــا ئېلىــپ

بىــلهن ) جىبرىئىــل(ھهسســاننى رۇھــۇل قــۇدۇس  هللا بېرىــپ تۇرســىال، ا
   .①»قولالپ تۇرىدۇ

  )2846 :تىرمىزى(
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عن َعْمرِو بن الشَّرِيِد عن أبيه قال َرِدفُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    ـ 8181
َوَسلََّم َيْوًما فقال هل َمَعَك من ِشْعرِ أَُميَّةَ بن أيب الصَّلِْت شيئا قلت نعم قال ِهيْه فَأَْنَشـْدُتُه  

  .حƓ أَْنَشْدُتُه ِمائَةَ َبْيٍت َبْيًتا فقال ِهيْه ثُمَّ أَْنَشْدُتُه َبْيًتا فقال ِهيْه
ــ 8181 ــۇ ئهنهۇ  ــ ــهرىد رەزىيهلالھـ ــر ئاتىســـى شـ ــداق ئهمـ نىـــڭ مۇنـ

مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ،بىـر كـۈنى   :دېگهنلىكىنى رىـۋايهت قىلىـدۇ  
  :ئهلهيهىسساالم ئىدىم، پهيغهمبهر ىشىۋالغانمىنگ گهئهلهيهى ۋەسهللهم

دەپ  ـ  بىلهمسـهن؟  نىلتنىڭ شـېئىرلىرى هسـ  ۇئۇمهييه ئىبنى ئهبــ 
  :سورىدى، مهن

  :ئهلهيهىسساالم دېسهم، پهيغهمبهرـ ھهئه، ــ 
دېـدى، مهن بىـر بېيىتنـى ئوقـۇپ بهرسـهم،       ــ ! پ بـاقه ئوقـۇ  ،قېنـى ــ 

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
ـــ  ــۇ ،ھهـ ــ! يهنه ئوق ــدى ـ ــهم،    .دې ــۇپ بهرس ــر بېيىــت ئوق مهن يهنه بى

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
   .مهن يۈز بېيىت ئوقۇپ بهردىم ،دېدى، شۇنداق قىلىپ ـ! يهنه ئوقۇــ 

  )2255 :مۇسلىم(

  .قَالَ فَلَقَْد كَاَد ُيْسِلُم ِفي ِشْعرِِه: ـ ويف رواية 8182
 بولۇشــقا ئــازئــۇ شــېئىرىدا مۇســۇلمان «: يهنه بىــر رىــۋايهتته ـــ 8182

   .دېدى »لغانىكهنقا
  )2255 :مۇسلىم(

قَالَ َجالَْسُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَكْثََر ِمـْن  ـ َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ  8183
اِكٌت ِمائَِة َمرٍَّة فَكَانَ أَْصَحاُبُه َيَتَناَشُدونَ الشِّْعَر َوَيَتذَاكَُرونَ أَْشَياَء ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة َوُهَو َس

   .فَُربََّما َتَبسََّم َمَعُهْم
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ جابىر ئىبنى ـ 8183
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن يــۈز : قىلىنىــدۇ

 هر قوشـــاقســـاھابىل .بىلـــله ئولتۇرغـــان ئىـــدىم كقېتىمـــدىن كـــۆپرە
ــىپ ــىپ    ،ئېيتىشـ ــالرنى ئهسلىشـ ــدىكى بهزى ئىشـ ــاھىلىيهت دەۋرىـ جـ
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ا بىــر نهرســه دېمهيتتــى، ئۇالرغــئهلهيهىسســاالم پهيغهمــبهر  ،ئولتۇرســىمۇ
   .①قوياتتى كۈلۈمسىرەپبهزىدە  ھهتتا

  )2850 :تىرمىزى(

8184  َȘـ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ ُعَمَر َمرَّ بَِحسَّانَ َوُهَو ُيْنِشُد الشِّْعَر ِفي الَْمْسجِِد فَلََح
الَْتفََت إِلَى أَبِي ُهَرْيَرةَ فَقَالَ أَْنُشُدَك اللََّه  إِلَْيِه فَقَالَ قَْد كُْنُت أُْنِشُد َوِفيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك ثُمَّ

لَ أََسِمْعَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَجِْب َعنِّي اللَُّهمَّ أَيِّْدُه بُِروحِ الْقُُدسِ قَـا 
  .اللَُّهمَّ َنَعْم

ــ 8184 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــدائهبـ ــۋايهت دىن مۇنـ ق رىـ
مهســجىدته شــېئىر ئېيتىۋاتقــان  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۆمهر :قىلىنىــدۇ

ــۈپ كېتىۋېتىـــپ  ــىدىن ئۆتـ ــاننىڭ قېشـ ــماقچى  ،ھهسسـ ــا توسـ ئۇنىڭغـ
  :بولغاندەك قارىۋىدى، ھهسسان

مهن بــۇ مهســجىدته ســهندىنمۇ ئهۋزەلــرەك زات بــار چاغــدا شــېئىر ــــ 
  :ماڭا قاراپ ـ دېدى، ئاندىنئوقۇيتتىم، 

، سهن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  كىنىڭ نامى بىلهن سورايهللا سهندىنــ 
 !هللائــى ا .تهن جــاۋاب قــايتۇرغىنىماڭــا ۋاكــال«: ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ
 »بىـــلهن مهدەت بهرگهيســـهن) جىبرىئىـــل(دۇس دئۇنىڭغـــا رۇھـــۇل قـــۇ

  :دەپ سورىۋىدى، مهنـ  ؟دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانمۇ
   .دېدىمـ راست ئاڭلىغان،  ،ھهئهــ 

  )2485 :مۇسلىم(

ـ َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ ِفي ُعْمـَرِة الْقََضـاِء    8185
رِْبكُْم َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحةَ َبْيَن َيَدْيِه َيْمِشي َوُهَو َيقُولُ َخلُّوا َبنِي الْكُفَّارِ َعْن َسبِيِلِه الَْيْوَم َنْض

ةَ َتْنزِيِلِه َضْرًبا ُيزِيلُ الَْهاَم َعْن َمِقيِلِه َوُيذِْهلُ الَْخِليلَ َعْن َخِليِلِه فَقَالَ لَُه ُعَمُر َيا اْبَن َرَواَحَعلَى 
َصلَّى  َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي َحَرمِ اللَِّه َتقُولُ الشِّْعَر فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ

  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخلِّ َعْنُه َيا ُعَمُر فَلَهَِي أَْسَرُع ِفيهِْم ِمْن َنْضحِ النَّْبلِ
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ــ 8185 ــ ــ ــى مالىـ ــۋايهت   كئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ
ــۆمرە      ــازا ئ ــهللهم ق ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــدۇكى، پهيغهم قىلىنى

ئۇنىــڭ  ۋاھهەۇلالھ ئىبنــى رئابــد ،مهككىــگه كىرگهنــدە ىــش ئۈچــۈنقىل
  : ئالدىدا
قوشــاق دەپ ... ئۇنىــڭ يــولىنى توســماڭالر !ئــى كــاپىرالر ئهۋالدىــــ 
  :پ ماڭغانىدى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئېيتى
نىـڭ  هللاھهم ا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىداــ 

ــدى، پهيغهمــبهر  قوشــاق ئوقۇۋاتامســهن؟ ـ    ھهرىمىــدە االم ئهلهيهىسســدې
  :ئۇنىڭغا
ـــ  ــۆمهر ــ ــى ئـ ــا     !ئـ ــېئىر ئۇالرغـ ــۇ شـ ــمه، بـ ــا تهگـ ــكه (ئۇنىڭغـ مهكـ

   .①دېدى ، ـزرەك تېگىدۇېيا ئوقلىرىدىنمۇ ت) مۇشرىكلىرىغا
  )2847 :تىرمىزى(

ـ َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ِفـي َسـفَرٍ    8186
لَاٌم َيْحُدو بِهِنَّ ُيقَالُ لَُه أَْنَجَشةُ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُرَوْيَدَك َيا أَْنَجَشةُ َوكَانَ غُ

  .َسْوقََك بِالْقََوارِيرِ قَالَ أَُبو ِقلَاَبةَ َيْعنِي النَِّساَء
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 8186

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىر سـهپهردە ئىـدى،   : ىنىدۇقىل
 قـان ھالـدا  ئاياللىرىنىڭ تۆگىلىرىنى ئهنجهشه دېگهن قۇلى قوشاق ئېيت

  :ئۇنىڭغائهلهيهىسساالم پهيغهمبهر  .ۋاتاتتىەپ كېتىز ھهيدېت
. دېدى ـ! پ ھهيدىگىنئاۋايال) ئايالالرنى(شىلهرنى ېش !ئهنجهشه ئىــ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بـۇ سـۆزى ئـارقىلىق ئايـاللىرىنى     : بهئهبۇ قىال
   .كۆزدە تۇتقانىدى، ـ دېگهن

  )6210 :بۇخارى(
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قَالَ أَُبو ِقلَاَبةَ فََتكَلََّم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِكَِلَمـٍة لَـْو   : ـ ويف رواية 8187
  .لَْيِه قَْولُُه َسْوقََك بِالْقََوارِيرَِتكَلََّم بَِها َبْعُضكُْم لَِعْبُتُموَها َع

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : مۇنداق دېـگهن ـ ئهبۇ قىالبه  8187
يهنــى (ۋەســهللهم شــۇنداق پاســاھهتلىك بىــر ئوخشــىتىش قىلــدىكى      

، ئهگهر بــۇ ســۆزنى باشــقىالر قىلغــان )كىئايــالالرنى شىشــىگه ئوخشــاتتى
   .تكهن بوالتتىڭالربولسا، سىلهر ئۇ ئادەمنى ئهيىپلهپ كه

  )6149 :بۇخارى(

ـ عن أَيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو َيقُصُّ ِفي قََصِصِه َوُهَو َيذْكُُر َرُسـولَ   8188
  :َواَحةَاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أًَخا لَكُْم لَا َيقُولُ الرَّفَثَ َيْعنِي بِذَِلَك َعْبَد اللَِّه ْبَن َر

  َوِفيَنا َرُسولُ اللَِّه َيْتلُو ِكَتاَبُه إِذَا اْنَشقَّ َمْعُروٌف ِمْن الْفَْجرِ َساِطُع
  بِِه ُموِقَناٌت أَنَّ َما قَالَ َواِقُع أََراَنا الُْهَدى َبْعَد الَْعَمى فَقُلُوُبَنا
  ْشرِِكَني الَْمَضاجُِعإِذَا اْسَتثْقَلَْت بِالُْم َيبِيُت ُيَجاِفي َجْنَبُه َعْن ِفَراِشِه 

ــ 8188 ــى      ـ ــۆتكهن ۋەقهلىكلهرن ــۇ ئ ــۇ ئهنه ــۇرەيرە رەزىيهلالھ ــۇ ھ ئهب
ــپ  ــۆزلهپ بېرىۋېتى ــهللهمنىڭ    ،س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

  :مۇنداق دېگهنلىكىنى تىلغا ئالدى
 )ۋاھهنـى دېمهكچـى  ەئابدۇلالھ ئىبنى ر( سىلهرنىڭ قېرىندىشىڭالر«

  : الھ مۇنداق شېئىر ئوقۇغانئابدۇل. »سهت گهپ قىلمايدۇ
  ،تاڭ سۈزۈلگهندە ئوقۇيدۇ قۇرئان ،نىڭ رەسۇلىهللائارىمىزدا باردۇر ا

  .قايىلمىز، بولىدۇ دېگىنى ھامان  ،كۆرسهتتى يولنى بىز ئهماالرغا
  . رىن ئۇيقۇداېمۇشرىكالر بولسا ش ،يىراق ياتىدۇ كۆرپىدىن يېنى

  )1155 :بۇخارى(

ازِبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم قَُرْيظَةَ ـ َعْن الَْبَراِء ْبنِ َع 8189
  .ِلَحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت اْهُج الُْمْشرِِكَني فَإِنَّ جِْبرِيلَ َمَعَك

دىن مۇنــداق رىــۋايهت بهرا ئىبنــى ئازىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8189
هيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پ ،قۇرەيزە غازىتى بولغان كۈنى: قىلىنىدۇ
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قىلغىـن،   ىمۇشـرىكالرنى ھهجـۋ  « :ۋەسهللهم ھهسسـان ئىبنـى سـابىتقا   
   .دېگهن »جىبرىئىل سهن بىلهن بىلله

  )4124 :بۇخارى(

ـ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت اْسَتأْذَنَ َحسَّانُ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   8190
ي ِهَجاِء الُْمْشرِِكَني قَالَ كَْيَف بَِنَسبِي فَقَالَ َحسَّانُ لَأَُسلَّنََّك ِمْنُهْم كََما ُتَسلُّ الشََّعَرةُ َوَسلََّم ِف

  .ِمْن الَْعجِنيِ
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8190

ــۇرەيش      ــهللهمدىن قـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــان پهيغهمـ ھهسسـ
ــرىكلىر ــورىغانىدى  يىنى ھهجۋىمۇشـ ــازەت سـ ــكه ئىجـ ــبهر. لهشـ  پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

مېنىــڭ نهســهبىمنى قانــداق ) تۇرســام بئــۇالر بىــلهن بىــر نهســه(ــــ 
  :ھهسسان. دېدى ـ قىلىسهن؟

ــهبىڭنى  ــېنىڭ نهس ـــ س ــڭئۇالر ـ ــردىن   نى ــۇددى خېمى ــدىن خ ئىچى
   .دېدىـ قىلنى سۇغۇرۇپ ئالغاندەك سۇغۇرۇۋالىمهن، 

  )3531 :بۇخارى(

ـ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َحسَّانُ َيا َرُسولَ اللَِّه ائْذَنْ ِلي ِفي أَبِي ُسفَْيانَ قَالَ  8191
لَ كَْيَف بِقََراَبِتي ِمْنُه قَالَ َوالَِّذي أَكَْرَمَك لَأَُسلَّنََّك ِمْنُهْم كََما ُتَسلُّ الشَّْعَرةُ ِمْن الَْخِمريِ فَقَـا 

  .الَْمْجِد ِمْن آلِ َهاِشمٍ َبُنو بِْنِت َمْخُزومٍ َوَواِلُدَك الَْعْبُد َحسَّانُ َوإِنَّ َسَناَم
 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8191

  :ھهسسان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
دېۋىـدى،   ــ ! لغىـن ئىجـازەت قى  ىشـىمگه ليئهبـۇ سـۇفياننى ھهجۋى  ــ 

  :سساالمئهلهيهى پهيغهمبهر
  :دېدى، ھهسسانـ ! ؟مهن ئۇنىڭغا تۇغقان كېلىدىغان تۇرسامــ 
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نى ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن خـۇددى خېمىـردىن قىلنـى سـۇغۇرۇپ       ېســ 
ــۇغۇرۇۋالىمهن،       ــدەك سـ ــدىـ ئالغانـ ــ دېـ ــهۇر  ،دە ــ ــىنى مهشـ قهسىدىسـ

  . باشلىۋەتتى
  )2489 :مۇسلىم(

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْهُجوا قَُرْيًشا فَإِنَّـُه  ـ َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ال 8192
َسلَ أََشدُّ َعلَْيَها ِمْن َرْشقٍ بِالنَّْبلِ فَأَْرَسلَ إِلَى اْبنِ َرَواَحةَ فَقَالَ اْهُجُهْم فََهَجاُهْم فَلَْم ُيْرضِ فَأَْر

فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه قَالَ َحسَّانُ قَْد آنَ لَكُْم  إِلَى كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى َحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت
َعثََك أَنْ ُتْرِسلُوا إِلَى َهذَا الْأََسِد الضَّارِبِ بِذََنبِِه ثُمَّ أَْدلََع ِلَساَنُه فََجَعلَ ُيَحرِّكُُه فَقَالَ َوالَِّذي َب

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتْعَجلْ فَإِنَّ أََبا  بِالَْحقِّ لَأَفْرَِينَُّهْم بِِلَسانِي فَْرَي الْأَِدƇِ فَقَالَ
َجَع َبكْرٍ أَْعلَُم قَُرْيشٍ بِأَْنَسابَِها َوإِنَّ ِلي ِفيهِْم َنَسًبا َحتَّى ُيلَخَِّص لََك َنَسبِي فَأََتاُه َحسَّانُ ثُمَّ َر

َبَك َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ لَأَُسلَّنََّك ِمْنُهْم كََمـا ُتَسـلُّ   فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد لَخََّص ِلي َنَس
 الشَّْعَرةُ ِمْن الَْعجِنيِ قَالَْت َعاِئَشةُ فََسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِلَحسَّـانَ 

َت َعْن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوقَالَْت َسِمْعُت َرُسـولَ اللَّـِه   إِنَّ ُروَح الْقُُدسِ لَا َيَزالُ ُيَؤيُِّدَك َما َنافَْح
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َهَجاُهْم َحسَّانُ فََشفَى َواْشَتفَى

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 8192
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

قىلىڭــالر، چــۈنكى ھهجــۋىي  مهســخىرەشــرىكلىرىنى قــۇرەيش مۇــــ 
 ېــدى، ئانــدىند ، ـ  غــا يــا ئوقلىرىــدىنمۇ قــاتتىق تېگىــدۇ الرشــېئىرالر ئۇ

  : ۋاھهنى چاقىرتىپەئابدۇلالھ ئىبنى ر
ئهممـا   .قىلـدى  مهسـخىرە دېۋىـدى، ئـۇ   ــ  ! قىـل  مهسـخىرە ئـۇالرنى  ــ 

 يغهمبهرپه ،شۇنىڭ بىلهن .نى رازى قىاللمىدىئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
ھهسسـان ئىبنـى    ، ئانـدىن كهئب ئىبنـى مـالىكنى  ئاۋۋال  ئهلهيهىسساالم

ھهسســــان پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  .ســــابىتنى چــــاقىرتتى
  :ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغا كىرىپ
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ھه، ئهمدى تېخى تىلى بىلهن غهزىۋنى ئىپادىلهيـدىغان ئارسـالننى   ــ 
 ،چه تىلىنـى چىقىرىـپ  دېگىـنى  ؟ ـ ھهـ چاقىرتىدىغان ۋاقـتىڭالر كهپتـۇ    

  : بۇيانغا ئويناتتى، ئاندىن ـ ئۇيان
بىـــلهن قهســـهم  نىـــڭ نـــامىســـېنى ھهق بىـــلهن ئهۋەتـــكهن زاتـــــ 

ــززەت     ــڭ ئى ــلهن ئۇالرنى ــم بى ــى، تىلى ــ قىلىمهنك ــىنى ون ـ ــۇڭنى مۇس ي
 دېۋىـــــدى، پهيغهمـــــبهرـ تىتىۋەتمهيـــــدىغان بولســـــام،       تىتقانـــــدەك
  :ئهلهيهىسساالم

ۇرەيشنىڭ نهسهبىنى ئهڭ ياخشى بىلىـدۇ،  ئهبۇ بهكرى ق !ئالدىرىماــ 
ئــۇ ســاڭا مېنىــڭ  .مېنىــڭ نهســهبىممۇ ئۇالرنىــڭ نهســهبىگه تۇتىشــىدۇ 

دېدى، ھهسسـان ئهبـۇ بهكرىنىـڭ قېشـىغا      ـ! سۇنبهرنهسهبىمنى ئايرىپ 
  :بېرىپ قايتىپ كېلىپ

بىـلهن   نىـڭ نـامى  نى ھهق بىلهن ئهۋەتكهن زاتېس !رەسۇلۇلالھئى ــ 
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن خۇددى خېمىردىن قىلنى  نىېقهسهم قىلىمهنكى، س

  . دېدىـ سۇغۇرۇپ ئالغاندەك سۇغۇرۇۋالىمهن، 
مهن پهيغهمـــبهر : يهنه مۇنـــداق دېـــگهنئائىشـــه رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــا 

ۋە ئۇنىــڭ هللا ســهن ا« :ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھهسســانغا   
) جىبرىئىـل ( تۇرساڭال، رۇھۇل قـۇدۇس  ئوقۇپ لىنى قوغداپ شېئىرۇرەس

 مهســخىرە قىلىــپ،ھهسســان ئــۇالرنى «: ۋە» ســاڭا مهدەت بېرىــپ تۇرىــدۇ
 »ئېلىۋالــدى مــۇئۆچىنى ڭئېلىــپ بهردى، ئۆزىنىــ ىبىزنىــڭ ئــۆچىمىزن

   .دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم
  )2490 :مۇسلىم(

أَْصَدُق َبْيـٍت قَالَـُه   : عن أيب ُهَرْيَرةَ عن النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قال ـ 8193
  :لشَّاِعُرا

  أال كُلُّ َشْيٍء ما َخلَا اللََّه َباِطلُ
ــۋايهت قىلىـــدۇكى   8193 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ  ،ــ

  : گهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې
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ىــن باشــقا ھهمــمه تهللا” :شــائىر ئېيتقــان ئهڭ راســتچىل بېيىــت«
   .»دېگهن بېيىتتۇر “نهرسه پانىيدۇر

  )6489 :بۇخارى(

عن َعاِئَشةَ قال ِقيلَ Ƭا هل كان النƑ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَمثَّلُ بَِشْيٍء  ـ 8194
  :من الشِّْعرِ قالت كان َيَتَمثَّلُ بِِشْعرِ بن َرَواَحةَ َوَيَتَمثَّلُ َوَيقُولُ

  َوَيأِْتيَك بِالْأَْخَبارِ من مل ُتَزوِِّد
  :ھۇ ئهنهادىنئائىشه رەزىيهلال ـ 8194

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شېئىرنى تىلغـا ئېلىـپ   ــ 
  :دەپ سورالغاندا، ئۇ مۇنداق دېگهنـ ؟ اتتىمۇقوي

 ۋە ھهنىڭ شېئىرىنى تىلغـا ئېلىـپ قويـاتتى   اۋەئابدۇلالھ ئىبنى رــ 
سهن ئوزۇق بهرمىگهنلهرمـۇ سـاڭا ئۇچـۇر    « :بهزىدە مۇنداق ئوقۇپ قوياتتى

   .①»ئهكىلهر
  )2848 :تىرمىزى(

ـ عن ُجْنَدب َيقُولُ َبْيَنَما النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْمِشي إِذْ أََصاَبُه َحَجٌر  8195
  :فََعثََر فََدِمَيْت إِْصَبُعُه فَقَال

  .َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َما لَِقيِت  َ َهلْ أَْنِت إِلَّا إِْصَبٌع َدِميِت
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  جۇندۇب ـ 8195

بىـر تاشـقا    يولـدا كېتىۋاتـاتتى،  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  :ـ دە ىتبىر بارمىقى قاناپ كهت كېتىپ،پۇتلىشىپ 

  ،سهن پهقهتال قانىغان بىر بارماق«
   .دىەپ بېيىت ئوقۇد» يولىداهللا بېشىڭغا كهلگىنى ا

  )6146 :بۇخارى(

ـ عن أَيب َنْوفَلِ ْبُن أَبِي َعقَْربٍ قَالَ َسأَلُْت َعاِئَشةَ َهلْ كَانَ َرُسـولُ اللَّـِه    8196
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَتَساَمُع ِعْنَدُه الشِّْعُر قَالَْت كَانَ أَْبَغَض الَْحِديِث إِلَْيِه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2284(ئهلبانى  ①
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ت تىن مۇنـــداق رىـــۋايهئهقـــرەب ۇئهبـــۇ نهۋفهل ئىبنـــى ئهبـــ ــــ 8196
  :مهن ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن: قىلىنىدۇ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ھۇزۇرىـدا شـېئىر       ــ 
  :دەپ سورىسام، ئۇ ـ ؟غانمۇئاڭلىنىپمۇ قال

شـــېئىر پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئهڭ ئـــۆچ ـــــ 
  . ①دېدىـ كۆرىدىغان سۆز ئىدى، 

  )25064 :ئهھمهد(

أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْمُرُؤ الْقَـْيسِ   ـ َعْن 8197
  .َصاِحُب ِلَواِء الشَُّعَراِء إِلَى النَّارِ

ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        ـ 8197
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .②»كىرىدىغان شائىرالرنىڭ بايراقدارىدۇر قالقهيس دوزاخۇئۇئىمر«
  )7127 :ئهھمهد(

ـ َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَـَرَض   8198
  .لَْك اللَّْيلَةََبْيَت ِشْعرٍ َبْعَد الِْعَشاِء الْآِخَرِة لَْم ُتقَْبلْ لَُه َصلَاةٌ ِت

شـــهددا ئىبنـــى ئهۋس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت      ــــ 8198
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىن كېــيىن بىــر ب  « ت ئوقۇســا، شــۇ ىــيېكىمكــى خــۇپتهن نامىزى
   .③»بۇل قىلىنمايدۇوكېچىدىكى نامىزى ق

  )7133 :»لكهبىرئه«؛ 3477 :بهززار ؛17174 :ئهھمهد(

                                                 
مام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      بۇ ھهدىسنى ئى: )13297(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئهبــۇ   : )13299(ھهيســهمى  ② بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە بهززار رى

 .جهھىمنى تونۇمايمهن، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھـمهد، بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى       : )13316( ھهيسهمى ③

دەپ قارىغـان، لـېكىن   “ ئىشـهنچلىك ”قۇزئه ئىبنى سۇۋەيد بـاھىلىي ئىسـىملىك كىشـىنى ئىبنـى مهئىـن      
چلىكتۇر، قالغان راۋىيلىرى ئىشـهن . باشقىالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن

 .ـ دېگهن
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ـ عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الشعر ƕƞلة  8199
  .الكالم فحسنه كحسن الكالم وقبيحه كقبيح الكالم

ــ 8199 ــۋايهت     ـ ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ئاب
  :هم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلل

خـۇددى  (، ئۇنىـڭ چىرايلىقـى   بولۇپ شېئىر دېگهن سۆزنىڭ ئورنىدا«
   .①»ېتىگه ئوخشايدۇتى سې، سىغاچىرايلىق) سۆزنىڭ

  )7696 :»تهئهۋسئهل«(

كيـف  : أن النƑ صلى اهللا عليه وسلم قال لـه : اهللا بن رواحة ـ عن عبد 8200
Ýأقول: قلت تقول الشعر إذا أردت أن تقول Ż شـركني ومل أكـن   : قال أنظرƫعليك با

  :أعددت لذلك شيئا فقلت
  فخƎوƆ أƣان العباء مƓ كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر

فنظرت الكراهية يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جعلت قومه أƣان العباء 
  :فنظرت Ż قلت

  يا هاشم اƪري إن اهللا فضلكم على الƎية فضال ماله غري
  ت فيك اƪري أعرفه فراسة خالفتهم يف الذي نظرواإƆ تفرس

  ولو سألت أو استنصرت بعضهم يف جل أمرك ما آووا وال نصروا
  فثبت اهللا ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا

  .قال وأنت فثبتك اهللا يا ابن رواحة
مۇنــداق ھه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  اۋەئابــدۇلالھ ئىبنــى ر  ـــ 8200
  :دىنمهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  :ىلىنىدۇرىۋايهت ق

دەپ سـورىۋىدى،   ـ  ؟ئوقۇيسـهن قانـداق   ئوقۇماقچى بولسـاڭ،  شېئىرــ 
  :مهن

پهيغهمبهر . دىمدېـ مهن،  وقۇيئاندىن ئ ،ئالدى بىلهن ئويلىنىۋېلىپــ 
  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن: )13318(ھهيسهمى  ①
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ـــ  ــۋىنى بهرگىــن ـ ــ! مۇشــرىكالرنىڭ ئهدى ــارلىق ـ ــدى، مهن تهيي  دېۋى
  :قىلمىغان بولساممۇ

  ،يتىڭالرچۇېئ !ئى ئابايهنىڭ باھالىرى
  قاچان قوماندان بولۇپ باقتىڭالر
  مۇ؟ياكى مۇزەر سىلهرگه بويسۇنغان

دەپ ئوقۇســـام، پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ     
ــپ      ــالىرى قىلىـ ــڭ باھـ ــى ئابايهنىـ ــڭ قهۋمىنـ ــدا پهيغهمبهرنىـ چىرايىـ

ســـهل  ،نلىق ئـــاالمهتلىرىنى كـــۆرۈپقويغـــانلىقىم ئۈچـــۈن ياقتۇرمىغـــا
  :الغاندىن كېيىنئويلىنىۋ

  !ساخاۋەتته ئاتاق چىقارغان ھاشىم جهمهتى ـ ئى خهير
ــتۈن    هللا ا ــدە ئۈسـ ــانىيهتتىن ئاالھىـ ــۈن ئىنسـ ــىلهرنى پۈتـ سـ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر دەپ شېئىر ئوقۇغانىدىم،... قىلدى
 ـــ! لغــايمۇســتهھكهم قىھهقــته ســېنىمۇ هللا اــــ ئهي ئىبنــى رەۋاھه، 

  . ①دېدى
  )»ئهلكهبىر«(

ـ عن َعْمرِو بن ُمْسِلمٍ الُْخَزاِعيُّ عن أبيه قال كنت ِعْنَد رسول اللَِّه صـلى   8201
  اللَُّه عليه وسلم فَأَْنَشْدُتُه قَْولَ ُسَوْيِد بن َعاِمرٍ الُْمْصطَِلِقيِّ

  َبْي كل إِْنَساِنال َتأَْمَننَّ َوإِنْ أَْمَسْيَت يف َحَرمٍ إِنَّ الَْمَناَيا بَِجْن
  َواْسلُْك طَرِيقََك Ƣشي غري ُمْخَتِشعٍ حƓ ُتالِقي ما ُيَمنِّي لك الَْمانِي

Ɔَوكُلُّ ِذي َصاِحبٍ َيْوًما ُمفَارِقُُه َوكُلُّ َزاٍد َوإِنْ أَْبقَْيَتُه فا  
  ِنَوالَْخْيُر َوالشَّرُّ َمقُْروَناِن يف قَْرٍن بِكُلِّ ذَاَك َيأِْتيَك الَْجِديَدا

  .فقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم لو أَْدَركَنِي هذا َألْسلََم
ــ 8201 نىڭ مۇنـــداق ئهمـــر ئىبنـــى مۇســـلىم خـــۇزائىي ئاتىســـى  ــ

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى   : دېگهنلىكىنـــى رىـــۋايهت قىلىـــدۇ  

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىك، لــېكىن  : )13334(ھهيســهمى  ①

 .ىشى ئهمهس، ـ دېگهنمۇدرىك ئىبنى ئۇمارە دېگهن كىشى ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھهنىڭ زاماند
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ــهللهم ــدىم،   نىڭۋەسـ ــدا ئىـ ــا ھۇزۇرىـ ــامىر   ئۇنىڭغـ ــى ئـ ــۇۋەيد ئىبنـ سـ
   :تهلىقىينىڭسمۇ

  ،پ كهتمىگىن، ھهرەمدە بولساڭمۇلۇجهم بوخاتىر
 دېــگهن... ئۆلــۈم دېــگهن بېقىنىــدا ھهر بىــر ئىنســاننىڭ

  :دىمگهنىپ بهرئوقۇتلىرىنى ىيېب
  :بۇالرنى ئاڭالپ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ر چوقۇم مۇسۇلمان بـوال  ،ئۇ مهن بىلهن ئۇچراشقىچه ياشىغان بولساــ 
   .①دېدى ، ـكهنئى

  )19/432 :»هبىرئهلك«(

  :وعن النابغة قال أتيت النƑ صلى اللَُّه عليه وسلم فأنشدته من قويل ـ 8202
  علونا العباد عفة وتكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

   Ɔقـال أنشـد Ż نة قال أجل إن شاء اهللا قالƨقلت ا Ýظهر يا أبا ليلىƫقال أين ا
  : فأنشدته من قويل

  له بوادر Ơمى صفوه أن يكدرا وال خري يف حلم إذا مل يكن
  وال خري يف جهل إذا مل يكن له حليم إذا ما أورد األمر أصدرا

  .قال أحسنت ال يفضض اهللا فاك
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇنــابىغه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 8202

 ىرىــپ،مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ھۇزۇرىغــا ك 
  :نى ئوقۇدۇمتىېيىئۆزۈمنىڭ مۇنۇ ب

  ،ئۈستۈن بولدۇق بهندىلهردىن ئىپپهت ۋە ساخاۋەتته
  .ۈن ماقامنىئۈستدىنمۇ ئارزۇ قىلىمىز ئۇنىڭ

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر
  :دەپ سورىدى، مهن ـ قهيهر؟ ۇ ماقامئ !ئى ئهبۇ لهيالــ 

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانى يهئقۇب ئىبنى مۇھهممهد زۇھرىي دېگهن كىشىدىن، ئۇ : )13337(ھهيسهمى  ①

كىشى نامهلۇم بىرىـدىن رىـۋايهت قىلغـان، شـۇڭا ئۆلىمـاالر ئۇنىـڭ ھهدىسـىنى بىـردەك قوبـۇل قىلمىغـان، ـ            
 .دېگهن
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  :ئهلهيهىسساالم دېسهم، پهيغهمبهرـ جهننهت، ــ 
  :دى، ئاندىندې ئالالھ، ـئىنشا ،ھهئه شۇنداقــ 
  :دېۋىدى، مهن ئۆزۈمنىڭ ـ! ماڭا شېئىر ئوقۇپ بهرــ 

  قۇرۇق خىيالدا پايدا يوق،
بېيىتلىرىمنـى   دېـگهن  ...بولمىسا ئۇنىـڭ ئهمهلىيىتـى  

  :ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرپ بېرىۋىدىم، ئوقۇ
   .①دېدى ـ! ساالمهت قىلغايڭنى ئېغىزىهللا اــ 

  )2104 :بهززار(

  : ل أبا هريرة ما تقول يف هذاوعن العجاج أنه سأ ـ 8203
  طاف اƪياالن فهاجا سقما خيال سلمى وخيال تكتما
  قامت تريك رهبة أن تصرما ساقا Ɲنداة وكعبا أدرما

  .فقال أبو هريرة كنا ننشد هذا على عهد رسول اهللا صلى اللَُّه عليه وسلم فال يعيبه
  :ئۇ ،ئهججاجدىن رىۋايهت قىلىنىشىچه ـ 8203

  ،دى كاللىغا كېلىپ ئىككى خىيالكېسهلنى قوزغى
  .سهلمانىڭ خىيالى، يهنه بىرى يوشۇرىدىغان خىيال

   ،قاڭشارلىق خېنىم ئورنىدىن تۇرۇپ
  .قورققىنىدىن نىلىرىقاچاقالپئېچىپ تاشلىدى 

  :دېگهن بېيىتنى ئوقۇپ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن
ــېمه دەيســهن؟ ـ دەپ ســورىغانىدى،       ــۇ بېيىــت ھهققىــدە ن ـــ ب ــۇ  ـ ئهب

  :ھۇرەيرە
ــ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دەۋرىدە بۇ بېيىتنـى  

  . ②ئوقۇساق، بىزنى ئهيىبلىمهيتتى، ـ دەپ جاۋاب بهردى
  )2111 :بهززار(

                                                 
ــۋ : )133338(ھهيســهمى  ① ــۇ ھهدىســنى بهززار رى ــۇپ، ســهنهدىدە يهھيــا ئىبنــى ئهشــدەق   ب ايهت قىلغــان بول

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئۇستازى رافىئ ئىبنى سـهلهمهدىن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئـۇ      : )13344(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. كىشىنىڭ كىملىكى ماڭا نامهلۇم



 



 

577 

  
  
  
  

  بۆلۈمى سىله ـ رەھىم ۋە ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىش 

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرُسـ   8204
 َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن أََحقُّ النَّاسِ بُِحْسنِ َصَحاَبِتي قَالَ أُمَُّك قَالَ ثُمَّ َمْن قَالَ

  . ثُمَّ أُمَُّك قَالَ ثُمَّ َمْن قَالَ ثُمَّ أُمَُّك قَالَ ثُمَّ َمْن قَالَ ثُمَّ أَُبوَك
بىــر ئــادەم : دەيــدۇھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق ـ ئهبــۇ    8204

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
ــى ا ـــ ئ ئىنســانالر ئىچىــدىن كىــم مېنىــڭ  ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللاـ

ــامىله قىلىشـــىم  ــورى ئهڭ ھهقلىـــق؟ غاياخشـــى مۇئـ ــ دەپ سـ  ،دىغانىــ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ـ دەپ جاۋاب بهردى ئاناڭ،ــ 
  ــ ئاندىن قالسا كىم؟ 

  . ــ يهنه ئاناڭ
  ــ ئاندىن قالسا كىم؟ 

  . ــ يهنه ئاناڭ
  :ـ دەپ سورىغانىدىــ ئاندىن قالسىچۇ؟ 

  . ، ـ دېدىڭداادــ ئاندىن قالسا 
  )5971: بۇخارى(

َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن أََبرُّ  َبْهز ْبن َحِكيمٍ َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي قَالَ قُلُْت ـ عن  8205
 قَالَ أُمََّك قَالَ قُلُْت ثُمَّ َمْن قَالَ أُمََّك قَالَ قُلُْت ثُمَّ َمْن قَالَ أُمََّك قَالَ قُلُْت ثُمَّ َمْن قَالَ ثُـمَّ 

  . أََباَك ثُمَّ الْأَقَْرَب فَالْأَقَْرَب
  : ـ بهھز ئىبنى ھهكىمنىڭ چوڭ دادىسى مۇنداق دەيدۇ 8205
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ــ   ئالدى بىلهن كىمگه ياخشىلىق قىلىمهن؟! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
   غانىدىم،دەپ سورى

  . ـ دېدى ــ ئاناڭغا،
   :غانىدىم، يهنهـ دەپ سورى ــ ئاندىن قالسىچۇ؟

  . ـ دېدى ــ ئاناڭغا،
  : يهنه ،ـ دەپ سورىدىم ــ ئاندىن قالسىچۇ؟

  : تۆتىنچى قېتىم. ـ دېدى اڭغا،ــ ئان
  : ـ دەپ سورىسام ــ ئاندىن قالسىچۇ؟
ــدىن قالســا،   ـــ ئان ــا ياخشــىلىق قىلغىــن داڭادـ ــدىن كېــيىن ! غ ئان

ــ   تۇغقانالرغا يېقىنلىق دەرىجىسى بويىچه ياخشىلىق قىلساڭ بولىـدۇ، 
  . ①دېدى

  )1897: تىرمىزى(

ُه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا كُلَْيب ْبن َمْنفََعةَ َعْن َجدِِّه أَنَّ ـ عن  8206
َرُسولَ اللَِّه َمْن أََبرُّ قَالَ أُمََّك َوأََباَك َوأُْخَتَك َوأََخاَك َوَمْولَاَك الَِّذي َيِلي ذَاَك َحقٌّ َواجِـٌب  

  . َوَرِحٌم َمْوُصولَةٌ
: داق دەيـدۇ ـ كۇلهيـب ئىبنـى مهنفهئهنىـڭ چـوڭ دادىسـى مۇنـ       8206

  : مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
ــ   ئالدى بىلهن كىمگه ياخشىلىق قىلىمهن؟! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
  : دىمغانىدەپ سورى

ـــ ئالــدى بىــلهن ئاناڭغــا، ئانــدىن ئاتاڭغــا، ئانــدىن ئاچــا ـ ســىڭىل       ـ
غا، ئانـــدىن ــــ ئۇكـــا قېرىنداشـــلىرىڭ قېرىنداشـــلىرىڭغا، ئانـــدىن ئاكـــا

ئهنه . غا يېقىنلىق دەرىجىسى بويىچه ياخشـىلىق قىلغىـن  ىڭرىتۇغقانل
شـۇ، ئـادا قىلىشـقا تېگىشـلىك ھهق، يهتكۈزۈشـكه تېگىشـلىك سـىله ـ          

  . ②ـ دەپ جاۋاب بهردى رەھىمدۇر،
  ) 5140: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
  .ھهسهن، ـ دېگهن): 1546(لبانى ئه ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1100(ئهلبانى  ②
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َتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَّـُه  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُجلًا أَـ   8207
الَُك َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِلي َمالًا َوَولًَدا َوإِنَّ َواِلِدي َيْحَتاُج َماِلي قَالَ أَْنَت َوَم

  . ِلَواِلِدَك إِنَّ أَْولَاَدكُْم ِمْن أَطَْيبِ كَْسبِكُْم فَكُلُوا ِمْن كَْسبِ أَْولَاِدكُْم
بىـر  : ـ ئهمر ئىبنى شۇئهيبنىڭ چـوڭ دادىسـى مۇنـداق دەيـدۇ      8207

  : ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
مېنىـڭ ئـازدۇر ـ كۆپتـۇر مـال ـ مۈلكـۈم ۋە         ! نىـڭ رەسـۇلى  هللاـــ ئـى ا  

ــار ــا موھتــاج . پهرزەنتلىــرىم ب ــام مېنىــڭ مېلىمغ ــداق قىلســام . ئات قان
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم انىدى،غـ دەپ سورى بولىدۇ؟

پهرزەنتلىـرىڭالر سـىلهرنىڭ   . ـ مۈلكـۈڭ ئاتاڭنىڭـدۇر   ــ سهن ۋە مال
ــېلىڭالردۇر ــاك مـ ــال . ئهڭ پـ ــان مـ ــۇڭا پهرزەنتلىرىڭالرنىـــڭ تاپقـ ــ  شـ ــ

  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى !مۈلكىدىن يهڭالر
  )3530: ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َرِغَم أَْنُف ثُمَّ َرِغـَم  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّـ   8208
لَْيهَِما أَْنُف ثُمَّ َرِغَم أَْنُف ِقيلَ َمْن َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َمْن أَْدَرَك أََبَوْيِه ِعْنَد الِْكَبرِ أََحَدُهَما أَْو ِك

  . فَلَْم َيْدُخلْ الَْجنَّةَ
پهيغهمـبهر  : ھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلال   8208

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بـۇرنى توپىغـا   ! بـۇرنى توپىغـا مىلهنسـۇن   ! ــ بۇرنى توپىغا مىلهنسۇن

  : بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر ،دىگهنىـ دې !مىلهنسۇن
پهيغهمــبهر . ـــ دەپ ســورىدى ئــۇ كىــم؟! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللاــــ ئــى ا

  : مسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله
، ــ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ بىرى يـاكى ھهر ئىككىلىسـى قېرىـپ قالغانـدا     

ــلهن( ــۇالر بىــ ــۇرۇپ  )ئــ ــاپ تــ ــرگه ياشــ ــى ( بىــ ــڭ خىزمىتىنــ ئۇالرنىــ
ــ دەپ   ئـادەم،  ىرىشـتىن مهھـرۇم بولغـان   جهننهتكه ك )قىلمىغانلىقتىن

  . جاۋاب بهردى
  )2551: مۇسلىم(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3015(ئهلبانى  ①
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للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َيْجزِي َولٌَد َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اـ   8209
  . َواِلًدا إِلَّا أَنْ َيجَِدُه َمْملُوكًا فََيْشَترَِيُه فَُيْعِتقَُه

 ۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ     8209
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ« ــاال ئاتىنى ــدۇب ــۇل . ڭ ھهققىنــى قايتۇرالماي پهقهت ئاتىســىنىڭ ق
بولۇپ قالغانلىقىنى ئۇچراتسا، ئۇنى سـېتىۋېلىپ، ئـازات قىلىۋەتكهنـدىال    

  . »ىدۇغان بولئاندىن ئۇنىڭ ھهققىنى قايتۇر
  )1510: مۇسلىم(

قَالَ رَِضى الرَّبِّ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ  8210
  . ِفي رَِضى الَْواِلِد َوَسَخطُ الرَّبِّ ِفي َسَخِط الَْواِلِد

ــۋايهت       8210 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ ئانـا نـارازى     ئاتا. لىدۇـ ئانا رازى بولسا، پهرۋەردىگارىمىز رازى بو ئاتا«
  . ①»غهزەپلىنىدۇ مۇبولسا، پهرۋەردىگارىمىز

  )1899: تىرمىزى(

َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصـلَّى   قَالََعْبد اللَِّه ْبن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  ـ عن  8211
  . يٌّ َواِلَداَك قَالَ َنَعْم قَالَ فَِفيهَِما فََجاِهْداللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتأْذََنُه ِفي الْجَِهاِد فَقَالَ أََح

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ       8211
بىر ئادەم پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ، 

پهيغهمـــــبهر  ،دىغانىجىهادقـــــا چىقىـــــش ئۈچـــــۈن ئىجـــــازەت ســـــورى
  : مئهلهيهىسساال

   :، ئۇ ئادەمـ دەپ سورىدى ا ـ ئاناڭ ھاياتمۇ؟ــ ئات
  :، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمــ ھهئه
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ئـۇ ئىككىسـىنىڭ ھالىـدىن خهۋەر    ئۆيـدە قېلىـپ،   ــ ئۇنداقتا، سـهن  
   .ـ دېدى !ىنغلائ

  )3004: بۇخارى(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ َرُجلًا أََتى النَّبِيَّ َصلَّـ   8212
جِئُْت أَُبايُِعَك َعلَى الْهِْجَرِة َولَقَْد َتَركُْت أََبَويَّ َيْبِكَياِن قَالَ اْرجِْع إِلَْيهَِما فَأَْضِحكُْهَما كََمـا  

  . أَْبكَْيَتُهَما
: ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ        8212
ەم پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ قېشـــىغا بىـــر ئـــاد
  : كېلىپ

ــ مهن ھىجـرەت قىلىـش ئۈچـۈن سـاڭا بهيـئهت قىلغىلـى كهلـدىم،        
 پهيغهمـبهر  گهنىـدى، ــ دې  بىراق ئاتا ـ ئانام يىغـا ـ زارە قىلىشـىپ قالـدى،     

  :ئهلهيهىسساالم
 ــ ئۇنداق بولسا، ئۇالرنىڭ قېشـىغا قايتىـپ بېرىـپ، ئـۇالرنى خـۇددى     

  . ①ـ دېدى !يىغالتقىنىڭغا ئوخشاش كۈلدۈرگىن
  )4163: نهسائى(

َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َجاِهَمةَ السَّلَِميِّ أَنَّ َجاِهَمةَ َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   8213
ُريَك فَقَالَ َهلْ لََك ِمْن أُمٍّ قَـالَ  َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََرْدُت أَنْ أَغُْزَو َوقَْد جِئُْت أَْسَتِش

  . َنَعْم قَالَ فَالَْزْمَها فَإِنَّ الَْجنَّةَ َتْحَت رِْجلَْيَها
ــدۇ    8213 ــداق دەي ــاھىمه مۇن ــاۋىيه ئىبنــى ج ــ مۇئ ــاھىمه  : ـ ــام ج ئات

  : ىپبېرپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا 

شــۇڭا . نى خــااليمهنمهن جىهادقــا چىقىشــ! نىــڭ رەســۇلىهللاــــ ئــى ا
ــ دې كهلـــدىم،ســـورىغىلى  هندىن مهســـلىههتســـ ــــ پهيغهمـــبهر  ،دىگهنىـ

  :ئهلهيهىسساالم
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  : ئۇ. ـ دەپ سورىدى ــ ئاناڭ ھاياتمۇ؟

ـــ ھهئه، ــ دەپ جــاۋاب بهر ـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ،دىگهنىـــ
  : ۋەسهللهم

چــۈنكى ! ــــ ئۇنــداق بولســا، ئۇنىــڭ خىزمىتىــدىن ئــايرىلمىغىن     
  . ①ـ دېدى ئانىنىڭ ئىككى قهدىمى ئاستىدا، جهننهت

  )3104: نهسائى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَاَنْت َتْحِتي اْمَرأَةٌ أُِحبَُّها َوكَانَ أَبِي َيكَْرُهَها فَـأََمَرنِي  ـ   8214
َم فَقَالَ َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر أَبِي أَنْ أُطَلِّقََها فَأََبْيُت فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  . طَلِّْق اْمَرأََتَك
ــا    8214 ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــ ئىبن ــۋايهت  ـ ــداق رى دىن مۇن
. مهن ئـۇنى ياخشـى كـۆرەتتىم    ،مېنىڭ بىر ئايالىم بار ئىـدى : قىلىنىدۇ

مهن ئۇنىمىـدىم  . قويۇۋېتىشكه بۇيرۇدى ىغاچقا،بىراق ئاتام ئۇنى ياقتۇرم
قانىـدىم،  بۇ ئهھۋالنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه ئېيت ۋە 

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  . ②ـ دېدى! ۋەتكىنۇئايالىڭنى قوي! ــ ئى ئابدۇلالھ

  )1189: تىرمىزى(

ُمُرنِي بِطَلَاِقَها َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَنَّ َرُجلًا أََتاُه فَقَالَ إِنَّ ِلَي اْمَرأَةً َوإِنَّ أُمِّي َتأْـ   8215
َجنَِّة قَالَ أَُبو الدَّْرَداِء َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الَْواِلُد أَْوَسطُ أَْبَوابِ الْ

  . فَإِنْ ِشئَْت فَأَِضْع ذَِلَك الَْباَب أَْو اْحفَظُْه
ت قىلىنىـدۇكى، بىـر   ـ ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايه   8215

  :ئادەم ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ
ۇۋېتىشىمنى يــ مېنىڭ بىر ئايالىم بار، بىراق ئانام مېنىڭ ئۇنى قو

  : ئهبۇ دەردا ،دىگهنىـ دې تهلهپ قىلدى،
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ىغـا  ــ ئان  ئاتـا «: ــ مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
رنىـڭ  دەرۋازىال كه ئېلىپ كىرىـدىغان جهننهتئىنساننى  ئىتائهت قىلىش

خالىســــاڭ، ئــــۇ دەرۋازىنــــى  شــــۇڭا .ئهڭ ئهۋزىلىــــدۇر) ســــهۋەبلهرنىڭ(
دېگهنلىكىنـــى » ســـاقلىغىن مهھـــكهم خالىســـاڭ، ئـــۇنى. بۇزىـــۋەتكىن
  . ①ـ دېدى ئاڭلىغانىدىم،

  )1900: تىرمىزى(

أُمِّي َوِهَي  َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَْت قَِدَمْت َعلَيَّـ   8216
ـ  ِه ُمْشرِكَةٌ ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَاْسَتفَْتْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  . َوَسلََّم قُلُْت َوِهَي َراِغَبةٌ أَفَأَِصلُ أُمِّي قَالَ َنَعْم ِصِلي أُمَِّك
ئهنهۇنىڭ قىـزى ئهسـما رەزىيهلالھـۇ    ـ ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ   8216

ــدۇ  ــداق دەي ــا مۇن ــهللهمنىڭ   : ئهنه ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
شـۇنىڭ  . ئۇ تېخى مۇشـرىك ئىـدى  . زامانىدا ئانام مېنىڭ ئۆيۈمگه كهلدى

  :بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن پهتىۋا سوراپمبىلهن، مهن پهيغه
ـــ ئــۇ ماڭــا موھتــاج  ــ رەھىــم قىلســام  ا ســىلهشــۇڭا مهن ئۇنىڭغــ. ـ ـ

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ەپ سورىغانىدىم،ـ د بوالمدۇ؟
  . ـ دېدى! غىنغا سىله ـ رەھىم قىلاڭــ ھهئه، ئان

  )2620: بۇخارى(

 اللَِّه ُسولََر َيا فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أََتى َرُجلًا أَنَّ ُعَمَر اْبنِ َعْنـ   8217
 قَالَ َخالٍَة ِمْن لََك َهلْ قَالَ لَا قَالَ أُمٍّ ِمْن لََك َهلْ قَالَ َتْوَبةٌ ِلي فََهلْ َعِظيًما ذَْنًبا أََصْبُت إِنِّي
  . فَبِرََّها قَالَ َنَعْم

ــا    8217 ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــ ئىبن ــۋايهت  ـ ــداق رى دىن مۇن
ــادەم پهيغهمــبهر ســهلال  :قىلىنىــدۇ لالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىــر ئ

  : قېشىغا كېلىپ
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مهن ناھايىتى چـوڭ بىـر گۇنـاھ قىلىـپ     ! نىڭ پهيغهمبىرىهللاــ ئى ا
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ   ېگهنىدى،ـ د سالدىم، تهۋبه قىلسام قوبۇل بوالمدۇ؟

  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
  : ئۇ. ـ دەپ سورىدى ــ ئاناڭ بارمۇ؟

  . ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ ياق،
ــ  ـ دەپ بــارمۇ؟     ) ئاناڭنىــڭ ھهمشىرىســى (داقتا، ھامماچــاڭ ــــ ئۇن

  .سورىدى
   :ر، ـ دېگهنىدىــ ھهئه، با

   .①ـ دېدى !ــ ئۇنداق بولسا، ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلغىن
  )3975: تىرمىزى(

ـ ـ   8218 ِه َعْن أَبِي أَُسْيٍد َماِلِك ْبنِ َربِيَعةَ السَّاِعِديِّ قَالَ َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اللَّ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ ِمْن َبنِي َسلََمةَ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َهلْ َبِقَي ِمـْن بِـرِّ   

َعْهِدِهَما  ذُأََبَويَّ َشْيٌء أََبرُُّهَما بِِه َبْعَد َمْوِتهَِما قَالَ َنَعْم الصَّلَاةُ َعلَْيهَِما َواِلاْسِتْغفَاُر لَُهَما َوإِْنفَا
  . ِمْن َبْعِدِهَما َوِصلَةُ الرَِّحمِ الَِّتي لَا ُتوَصلُ إِلَّا بِهَِما َوإِكَْراُم َصِديِقهَِما

سـائىدىي رەزىيهلالھـۇ    هـ ئهبـۇ ئۇسـهيد مالىـك ئىبنـى رەبىيـئ      8218
بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇئهنهۇ

ۇ ئارىـدا بهنـى سـهلهمه جهمهتىـدىن بىـر      ئ. ئىدۇق ۋەسهللهمنىڭ قېشىدا
  : ئادەم كېلىپ
ـ ئانام ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىنمۇ ئۇالرغـا   ئاتا! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

پهيغهمـبهر   ،دىغانىــ دەپ سـورى   دەك بىرەر ئىش بارمۇ؟ۇياخشىلىق قىلغ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ــار ـــ ھهئه، بـ ــهن، گۇنا . ــ ــا قىلىسـ ــا دۇئـ ــرەت ئۇالرغـ ــا مهغپىـ ھلىرىغـ
ئـۇرۇق ـ    نىـڭ بهجا كهلتۈرىسـهن، ئۇالر  نىڭ ۋەسىيىتىنىئۇالر .تىلهيسهن
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سىله ـ رەھىم قىلىسهن ۋە ئۇالرنىڭ دوسـتلىرىغا ئاالھىـدە     تۇغقانلىرىغا
  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى ئېهتىرام بىلدۈرىسهن،

  )5142: ئهبۇ داۋۇد(

 إِذَا َعلَْيِه َيَتَروَُّح ِحَماٌر لَُه كَانَ َمكَّةَ إِلَى َجَخَر إِذَا كَانَ أَنَُّه ُعَمَر اْبنِ َعْنـ   8219
 بِـهِ  َمـرَّ  إِذْ الِْحَمارِ ذَِلَك َعلَى َيْوًما ُهَو فََبْيَنا َرأَْسُه بَِها َيُشدُّ َوِعَماَمةٌ الرَّاِحلَِة ُركُوَب َملَّ

 َوالِْعَماَمةَ َهذَا اْركَْب َوقَالَ الِْحَماَر فَأَْعطَاُه ىَبلَ قَالَ فُلَاٍن ْبنِ فُلَاِن اْبَن أَلَْسَت فَقَالَ أَْعَرابِيٌّ
 ِحَمـاًرا  الْأَْعَرابِيَّ َهذَا أَْعطَْيَت لََك اللَُّه غَفََر أَْصَحابِِه َبْعُض لَُه فَقَالَ َرأَْسَك بَِها اْشُدْد قَالَ
 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت إِنِّي الَفَقَ َرأَْسَك بَِها َتُشدُّ كُْنَت َوِعَماَمةً َعلَْيِه َتَروَُّح كُْنَت
 كَـانَ  أََبـاهُ  َوإِنَّ ُيَولَِّي أَنْ َبْعَد أَبِيِه ُودِّ أَْهلَ الرَُّجلِ ِصلَةَ الْبِرِّ أََبرِّ ِمْن إِنَّ َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه

  . ِلُعَمَر َصِديقًا
هت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋاي  8219

ــله      ــلهن بىلـ ــۆزى بىـ ــدا ئـ ــهپهرگه چىققانـ ــاراپ سـ ــگه قـ ــڭ مهككىـ ئۇنىـ
تــۆگه مىنىــپ زېــرىككهن    بولــۇپ،ئېلىۋالىــدىغان بىــر ئېشــىكى بــار    

ئۇنىــــڭ يهنه بېشــــىغا  . شــــۇ ئېشــــهككه مىنىــــۋاالتتى   ،چاغلىرىــــدا
ئاشـۇ ئېشـهكنىڭ    ،بىـر كـۈنى  . يۆگىۋالىدىغان بىر سهللىسـى بـار ئىـدى   

ئهئرابـى  . بىـر ئهئرابـى بىـلهن ئۇچرىشـىپ قالـدى      ،دائۈستىدە كېتىۋاتقان
  : دىنئۇنىڭ

  : ئۇ ەپ سورىغانىدى،ـ د ــ سهن ئۆمهرنىڭ بالىسى ئابدۇلالھ ئهمهسمۇ؟
  : ـ دېدى ۋە ئېشهكنى ئهئرابىغا بېرىپ ــ ھهئه، مهن شۇ،
ــۇنى مىنىــ  ـــ ب ــۋالغىن   پ،ـ ــۇ ســهللىنى بېشــىڭغا يۆگى ــدى  !ب ــ دې . ـ

  : بۇنى كۆرۈپزى ھهمراھلىرى ئىبنى ئۆمهرنىڭ به ھئابدۇلال
ـــ ا ــۇن  هللا ـ ــمهت قىلس ــاڭا رەھ ــهكنى ۋە   ! س ــان ئېش ــۆزەڭ مىنىۋاتق ئ

ـــــ  بېشــــىڭغا يۆگىۋالغــــان ســــهللىنى بىــــر ئهئرابىغــــا بېرەمســــهن؟ 
  : ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر كهنىدى،دېيىش
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ــهللهمنىڭ    ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ ـــ مهن پهيغهمـــ : ــــ
ڭ ئاتىسـىنىڭ دوسـتىنىڭ   ياخشىلىقنىڭمۇ ياخشىلىقى بىر ئادەمنىـ «

ــىدۇر           ــم قىلىشـ ــىله ـ رەھىـ ــا سـ ــاال ـ چاقىلىرىغـ ــى » بـ دېگهنلىكىنـ
ــ دەپ جــاۋاب  ئۇنىــڭ ئاتىســى ئۆمهرنىــڭ دوســتى ئىــدى، . ئاڭلىغانىــدىم ـ

  . بهردى
  )2552: مۇسلىم(

ْيِه َوَسلََّم ُعَمر ْبن السَّاِئبِ َحدَّثَُه أَنَُّه َبلََغُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ ـ عن  8220
ِمـْن  كَانَ َجاِلًسا فَأَقَْبلَ أَُبوُه ِمْن الرََّضاَعِة فََوَضَع لَُه َبْعَض ثَْوبِِه فَقََعَد َعلَْيِه ثُمَّ أَقَْبلَْت أُمُّـُه  

ِمْن الرََّضـاَعِة  الرََّضاَعِة فََوَضَع لََها ِشقَّ ثَْوبِِه ِمْن َجانِبِِه الْآَخرِ فََجلََسْت َعلَْيِه ثُمَّ أَقَْبلَ أَُخوُه 
  . فَقَاَم لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْجلََسُه َبْيَن َيَدْيِه

مېنىـڭ ئاڭلىشـىمچه،   : ـ ئۆمهر ئىبنى سائىب مۇنـداق دەيـدۇ   8220
ــدا     ــر جايــ ــۇم بىــ ــهللهم مهلــ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــبهر ســ پهيغهمــ

يهنــى (نىكئانىســىنىڭ ئېــرى  شــۇ ئارىــدا ئۇنىــڭ ئى  . ئولتــۇرۇپتىكهن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ئۇنىڭ قېشـىغا كهپتـۇ  ) ئىنىكئاتىسى

ئــۇ . شــىنى ئۇنىڭغــا ســېلىپ بېرىپتــۇ ېۋەســهللهم كىيىمىنىــڭ بىــر پ
ــۇ  ــتىدە ئولتۇرۇپت ــڭ ئۈس ــۇ  . ئۇنى ــڭ ئىنىكئانىســى كهپت ــيىن ئۇنى . كې

 شــىنى يهنه بىــر بېقىنىغــا ســېلىپېكىيىمىنىــڭ يهنه بىــر پ ائۇنىڭغــ
كېــيىن ئۇنىــڭ . ئىنىكئانىســى ئۇنىــڭ ئۈســتىدە ئولتۇرۇپتــۇ. بېرىپتــۇ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  . ئېمىلداش قېرىندىشى كهپتۇ
ــته      ــدى تهرەپ ــۇنى ئال ــۇ ۋە ئ ــدىن تۇرۇپت ــورۇن بوشــىتىپ ئورنى ــا ئ ئۇنىڭغ

  . ①ئولتۇرغۇزۇپتۇ
  )5145: ئهبۇ داۋۇد(
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َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَـى أُمِّ أَْيَمـَن   َعْن أََنسٍ قَالَ اْنطَلََق ـ   8221
لَـْت  فَاْنطَلَقُْت َمَعُه فََناَولَْتُه إَِناًء ِفيِه َشَراٌب قَالَ فَلَا أَْدرِي أََصاَدفَْتُه َصاِئًما أَْو لَْم ُيرِْدُه فََجَع

  . َتْصَخُب َعلَْيِه َوَتذَمَُّر َعلَْيِه
بىر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ر 8221

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇممۇ ئهيمهننىڭ ئۆيىگه  ،كۈنى
ئۇممۇ ئهيمهن ئۇنىڭغا بىـر  . مهنمۇ ئۇنىڭ بىلهن بىلله بارغانىدىم. باردى

 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  .سۇنۇپ بهردى ملىكقاچا ئىچى
ــ ــدارا چاغــدۇ ب يــاكى ئــۇ ئىچىملىكنــى ئىچىشــنى   بولغــانلىقتىنمۇ روزى

شــۇنىڭ . غــانلىقتىنمۇ بىلمىــدىم، ئــۇ ئىچىملىكنــى ئىچمىــدىخالىمى
  . بىلهن، ئۇممۇ ئهيمهن ئۇنى ئهيىبلهپ، خېلى ئوبدانال ئاچچىقالپ قالدى

  )2453: مۇسلىم(

8222Ƒلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس ـ عن عمر بن السائب بلغه أن الن   Ɣشفع أمه الـ
أرضعته فيما استشفعت إليه فيه من وفد هوازن، وأكرمها وأباه من الرضاعة بأن بسـط  

  .Ƭما رداء فأجلسهما عليه
مېنىڭ : تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئۆمهر ئىبنى سائىب  8222

ئاڭلىشـــــىمچه، پهيغهمـــــبهر ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنىڭ 
زان قهبىلىســىنىڭ ئهلچىــلهر ئــۆمىكىنى ئىنىكئانىســى ئۇنىڭــدىن ھهۋ

قوبـۇل قىلغـان    تىلىكىنىكهچۈرۈشى ئۈچۈن شاپائهت تىلىگهندە، ئۇنىڭ 
ئاالھىدە ھۆرمهتلهپ، ) يهنى ئىنىكئاتىسىنى(ھهم ئۇنى ۋە ئۇنىڭ ئېرىنى 

   .بېرىپ، شۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغۇزغانئۇالرغا يهكتىكىنى سېلىپ 
  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

يد بن أرقم رفعه، من حج غن أحد من أبويه، أجزأ ذلك عنـه،  ـ عن ز  8223
  .وبشر روحه بذلك يف السماء، وكتب عند اهللا بارا ولو كان عاقا

ـــــ زەيــــد ئىبنــــى ئهرقهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  8223
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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. ىرىنىڭ نامىدا ھهج قىلسا، ئـادا تاپىـدۇ  ب دىنـ ئانىسى كىمكى ئاتا«
ئۇنىڭ روھىغا ھهج قىلغانلىقى بىلهن خۇش خهۋەر بالىسىنىڭ ئاسماندا 

نىـڭ  هللاگهرچه ئاتا ـ ئانىسـىنى قاخشـاتقان بولسـىمۇ، ا     بېرىلىدۇ ۋە ئۇ باال
  . »دەپ يېزىلىدۇ“ ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلغۇچى”دەرگاھىدا 

  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

  .كتب ألبيه Ɯج وله بسبع: ـ ويف رواية 8224
ئاتىسـىغا بىـر ھهج،   «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېـيىلگهن   8224

  . »ئۆزىگه يهتته ھهجنىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ
  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

ـ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ أَبِيِه، َعْن أََنسٍ، بن ُمَعاِذ بن َسْهلِ َعْنـ   8225  ُهاللَّ
  . “ُعُمرِِه ِفي اللَُّه َزاَد لَُه، طُوَبى َواِلَدْيِه َبرَّ َمْن“:َوَسلََّم َعلَْيِه

كىمكـى ئاتـا ـ ئانىسـىغا     «: گهنـ بىر ھهدىسته مۇنداق دېـيىل  8225
ئۇنىــڭ هللا ياخشــىلىق قىلســا، ئۇنىڭغــا خــۇش بېشــارەت بولســۇنكى، ا     

  . ①»ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىدۇ
  )»ئهلكهبىر« ؛1494: مهۋسىلى(

 ومعـه  رجل، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتى: قالت عائشة،ـ عن   8226
،Ǹهذا من فالن، يا«: فقال شي Ýش فال«: قال أيب: قال »معكمƢ ،لس وال أمامهƟ ،قبله 
  . »له تستسب وال بامسه، تدعه وال

بىر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها 8226
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ،پ قالغان يهنه بىر ئادەمنى باشـالپ ئادەم ياشىنى

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهبـۇ يهئـال ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە زەبـان          ): 13392(ھهيسهمى  ①

ئهبۇ ھاتهم ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى سۈرسـه،     . ىرى بارئىبنى فائىد ئىسىملىك ب
ئهبـۇ يهئالنىـڭ راۋىيلىـرى    . باشقا ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان      

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ــبهر     ــدى، پهيغهمـ ــپ كهلگهنىـ ــىغا ئېلىـ ــهللهمنىڭ قېشـ ــى ۋەسـ ئهلهيهـ
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭدىن

  : ئۇ. ـ دەپ سورىدى بۇ ئادەم كىم بولىدۇ؟! ــ ئى پاالنى
ھۇ ئهلهيهـى  پهيغهمـبهر سـهلاللال  . ــ دەپ جـاۋاب بهردى   ــ ئاتام بولىدۇ،

  : ۋەسهللهم
سهن ئۇنىڭ ئالدىدا ماڭمىغىن، ئۇنىڭدىن ئىلگىرى  ،ــ ئۇنداق بولسا

باشــقىالر ئــۇنى ئىســمى بىــلهن چــاقىرمىغىن ۋە ئۇنىــڭ  .ئولتــۇرمىغىن
  . ①ـ دېدى !تهرىپىدىن تىللىنىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئىشنى قىلما

  )»ئهلئهۋسهت«(

 آباءكم بروا«: وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول قال: قال عمر ابن عنـ   8227
  . »نساؤكم تعف وعفوا أبناؤكم، تƎكم

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   8227
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بـالىلىرىڭالرمۇ سـىلهرگه    ،ــ ئاناڭالرغـا ياخشـىلىق قىلىڭـالر     ئاتـا «
ــد  ــۇڭالر . ۇياخشــىلىق قىلى ــۆزەڭالر ئىپپهتلىــك بول ــاللىرىڭالرمۇ  ،ئ ئاي
  . ②»ئىپپهتلىك بولىدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«(

 أعينـوا  «:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال هريرة أيب عنـ   8228
  . »لولده العقوق استخرج شاء من الƎ، على أوالدكم

                                                 
نىڭ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ۋە بۇ ھهدىس): 13396(ھهيسهمى  ①

ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن پهقهت مۇشۇ سهنهد بىـلهن ئۇسـتازى ئهلـى ئىبنـى سـهئىد ئىبنـى بهشـىردىن رىـۋايهت         
ــان ئىبنــى دەقىــق ئېيــد ئىمــام تهبهرانىنىــڭ ئۇســتازى ئهلــى ئىبنــى ســهئىدكه     . قىلىنغــانلىقىنى ئېيتق

ىن يهنه بىــرى مــۇھهممهد ئىبنــى ئهرئهرە بــۇ ھهدىســنىڭ راۋىيلىرىــد. ئىشــىنىدىغانلىقىنى نهقىــل قىلغــان
 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. بولۇپ، مهن ئۇنىڭ كىملىكىنى بىلمهيمهن

ــهمى  ② ــتازى        ): 13403(ھهيس ــڭ ئۇس ــۇپ، تهبهرانىنى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــام تهبهران ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب
ــدۇر ئهھمهدتىــن باشــقا راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ  ــۇ ھهدىســنى ئۇســتازى  . راۋىيلىرى ئىمــام تهبهرانــى ب

ئهمهلىيهتـته ئـۇ ئۇسـتازىدىن ئهڭ كـۆپ ھهدىـس رىـۋايهت قىلىـدىغان كىشـى         . ئهھمهدكه نىسبهت بهرمىـگهن 
 .بولغاچقا، بۇ ھهدىسنى ئۇنىڭغا نىسبهت بهرمىگهن، ـ دېگهن
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دۇكى، ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـ        8228
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ ئانىالرغـا    پهرزەنتلىرىڭالرغا ياخشىلىق قىلىـش ئـارقىلىق ئاتـا   «
 –نىڭ ئاتـا  بىـراۋ خالىسـا، بالىسـى   . ياخشىلىق قىلىشـنى ئـۆگىتىڭالر  

ــش       ــامىله قىلى ــى مۇئ ــا ياخش ــۇيىنى ئۇنىڭغ ــىتىدىغان خ ــانىنى قاقش ئ
   .①»ئارقىلىق ئۆزگهرتهلهيدۇ

  )»ئهلئهۋسهت«(

  

                                                 
ۇپ، سـهنهدىدە مهن بىلمهيـدىغان   بۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـ      ): 13424(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيالر بار، ـ دېگهن
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رغا ياخشىلىق قىلىش، يېتىم بالىغا پهرزەنتلهرگه ۋە تۇغقانال
ياخشىلىق قىلىش، زىيانلىق نهرسىلهرنى بىر تهرەپ قىلىش 

  ۋە باشقىالر

َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َجاَءْتنِي اْمَرأَةٌ َمَعَهـا   ـ عن  8229
َتْمَرٍة َواِحَدٍة فَأَْعطَْيُتَها فَقََسَمْتَها َبْيَن اْبَنَتْيَها ثُمَّ قَاَمـْت   اْبَنَتاِن َتْسأَلُنِي فَلَْم َتجِْد ِعْنِدي غَْيَر

ئًا فََخَرَجْت فََدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََحدَّثُْتُه فَقَالَ َمْن َيِلي ِمْن َهِذِه الَْبَناِت َشـيْ 
  . ِمْن النَّارِفَأَْحَسَن إِلَْيهِنَّ كُنَّ لَُه ِسْتًرا 

ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئايـالى ئائىشـه    8229
بىــر ئايــال ئىككــى : دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــا
بىــر نهرســه مهنــدىن گهن پېتــى ھۇجرامغــا كېلىــپ، قىزىنــى ئهگهشــتۈر

ۇ بىــر تــال خورمىــدىن باشــقا نهرســه تاپالمىــدىم ـ دە، شــ    مهن  .تىلىــدى
ئىككــى قىزىغــا بۆلــۈپ  ئايــال خــورمىنىئــۇ . بهردىــم بولســىمۇخــورمىنى 

پهيغهمـــبهر . ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ چىقىـــپ كهتتـــى گهنـــدىن كېـــيىن،بهر
ــدە   ــهللهم قايتىــپ كهلگهن ــى ۋەس ــۋالنى   ،ســهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇ ئهھ مهن ئ

 ياخشــى كۆيۈنــۈپغــا ىرىكىمكــى قىزل« :دىمگهنىــئۇنىڭغــا ئېيتىــپ بهر
 توسـاق ئـۇ قىـزالر ئۇنىـڭ بىـلهن دوزاخ ئارىسـىدا       ، قىيامهت كـۈنى رىساقا

  . دېدى» بولىدۇ
  )5995: بۇخارى(

َعْن ُسَراقَةَ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أَلَا أَُدلُّكُْم َعلَى ـ   8230
  . اِسٌب غَْيُرَكأَفَْضلِ الصََّدقَِة اْبَنُتَك َمْرُدوَدةً إِلَْيَك لَْيَس لََها كَ



  بۆلۈمى ـ رەھىم ۋە ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشسىله 

 592

ــــ ســـۇراقه ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  8230
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئـۇ  ؟ ېرەيمـۇ مهن سىلهرگه سهدىقىنىڭ ئهڭ ئهۋزىلىنـى ئېيتىـپ ب  «
ئېــرى تــاالق قىلىــپ،    ،مهســىلهن( قايتۇرۇلغــان بولســىمۇ، ســىلهرگه 

باشـقا قارىغۇچىسـى يـوق     سـىلهردىن  ،)دادىسىنىڭ ئۆيىگه ھهيـدىۋەتكهن 
  . ①»غا بهرگهن سهدىقىدۇرالرقىزىڭ

  )3667: ئىبنى ماجه(

 َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َعـالَ ـ   8231
  . َجارَِيَتْينِ َحتَّى َتْبلَُغا َجاَء َيْوَم الِْقَياَمِة أََنا َوُهَو َوَضمَّ أََصابَِعُه

ــۋايهت    8231 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــ ئهنهس ئىبنـ ــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ت كىمكى ئىككى قىزنـى بـاالغهتكه يهتكهنـگه قهدەر باقسـا، قىيـامه     «
» ئۇنىــڭ بىــلهن ئىككىمىــز مانــا مۇشــۇنداق بــولىمىز  ،كــۈنى كهلگهنــدە

  . دېگىنىچه بارماقلىرىنى جۈپلهپ كۆرسهتكهن
  )2631: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـْن  ـ   8232
  . نَّ َوَزوََّجُهنَّ َوأَْحَسَن إِلَْيهِنَّ فَلَُه الَْجنَّةَُعالَ ثَلَاثَ َبَناٍت فَأَدََّبُه

ــۋايهت       8232 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهدەپ ـ ئهخالقلىــق يېتىلدۈرســه،     ،كىمكــى ئــۈچ قىزنــى بېقىــپ «
ىلسـا ۋە داۋاملىـق ياخشـىلىق قىلسـا، ئۇنىـڭ      ئاندىن ئۇالرنى يـاتلىق ق 
  . ②»مۇكاپاتى جهننهت بولىدۇ

  )5147: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 801(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1105(ئهلبانى  ②
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن كَاَنْت لَـُه  ـ   8233
  . ُه َعلَْيَها قَالَ َيْعنِي الذُّكُوَر أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَأُْنثَى فَلَْم َيِئْدَها َولَْم ُيهِْنَها َولَْم ُيْؤِثْر َولََد

ــۋايهت      8233 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى قىزىكىم« ــۇل   كـ ــا، ئوغـ ــه، خارلىمىسـ ــك كۆمۈۋەتمىسـ ــى تىرىـ نـ
  . ①»ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇهللا هال كۆرمىسه، ابالىلىرىنى ئۇنىڭدىن ئ

  )5146: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك الْأَْشَجِعيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   8234
َيزِيُد بِالُْوْسطَى َوالسَّبَّاَبِة اْمَرأَةٌ آَمْت ِمْن أََنا َواْمَرأَةٌ َسفَْعاُء الَْخدَّْينِ كََهاَتْينِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوأَْوَمأَ 

  . َزْوجَِها ذَاُت َمْنِصبٍ َوَجَمالٍ َحَبَسْت َنفَْسَها َعلَى َيَتاَماَها َحتَّى َباُنوا أَْو َماُتوا
ـ ئهۋف ئىبنى مالىك ئهشجهئى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    8234

  :لهيهى ۋەسهللهمقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه
، ئېرىـدىن  داغ چۈشـكهن ئىككـى مهڭـزىگه   ) مۇشـهققهتتىن  –جاپا («

تــۇل قالغــان، يېــتىم قالغــان بــالىلىرىنى دەپ، ئــۇالر بــاالغهتكه يهتكهنــگه 
ــال     ــوي قىلمىغــان چىرايلىــق ۋە ئېســىلزادە ئاي ــۆلگهنگه قهدەر ت ــاكى ئ ي

 دەپ، »ۇدبىلهن مانا مۇشۇنداق بىلله بولىـ جهننهتته مهن قىيامهت كۈنى 
  . ②كۆرسهتكۈچ بارمىقى بىلهن ئوتتۇرا بارمىقىنى جۈپلهپ كۆرسهتكهن

  )5149: ئهبۇ داۋۇد(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َخَرَج قَالَْت َحِكيمٍ بِْنت َخْولَة ـ عن  8235
 َوُتَجهِّلُـونَ  َوُتَجبُِّنـونَ  لَُتَبخِّلُونَ إِنَّكُْم َيقُولُ َوُهَو اْبَنِتِه اْبَنْي أََحَد ُمْحَتِضٌن َوُهَو َيْومٍ ذَاَت
  . اللَِّه َرْيَحاِن لَِمْن َوإِنَّكُْم

 :دىـن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ـ ھهكىمنىڭ قىـزى خهۋله   8235
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قىزىنىـڭ ئىككـى       ،بىر كۈنى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1104(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 1107(ئهلبانى  ②
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ئــۇ ھــالبۇكى، . بىرىنــى قۇچىقىغــا ئېلىــپ چىقىــپ كهلــدى  دىنئوغلىــ
بېخىللىـــق قىلىشـــقا، ســـىلهرنى ) نىڭســـىلهر(«: مۇنـــداق دەۋاتـــاتتى

شــقا ســهۋەبچى  قورقۇنچــاقلىق قىلىشــقا ۋە نــادانالرچه مۇئــامىله قىلى   
ــدىغان ــدۇ  بولى ــۆپ بولى ــرىڭالر ك ــالبۇكى، . پهرزەنتلى ــىلهر اھ ــڭ هللاس نى

  . ①»رەيهانىسىلهر
  )1910: تىرمىزى(

بِيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  أَيُّوب ْبن ُموَسى َعْن أَ ـ عن  8236
  . َوَسلََّم قَالَ َما َنَحلَ َواِلٌد َولًَدا ِمْن َنْحلٍ أَفَْضلَ ِمْن أََدبٍ َحَسنٍ

ــۋايهت       8236 ــانىڭ چـــوڭ دادىســـىدىن رىـ ـ ئهييـــۇب ئىبنـــى مۇسـ
  : دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق

بىر ئاتا بالىسىنى گۈزەل ئهدەپ ـ ئهخالق بىلهن يېتىشـتۈرگهندىال   «
  . ②»ئاندىن ئۇنىڭغا ئهڭ ئهۋزەل نهرسه بهرگهن بولىدۇ

  )1952: تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخْيُركُْم َخْيُركُْم ـ   8237
  . َوأََنا َخْيُركُْم ِلأَْهِلي َوإِذَا َماَت َصاِحُبكُْم فََدُعوُهِلأَْهِلِه 

ــدۇكى،     8237 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــ بالىلىرىغـا ياخشـى مۇئـامىله      سىلهرنىڭ ياخشىلىرىڭالر خوتۇن«
ـ بالىلىرىمغا سـىلهرگه قارىغانـدا ئهڭ ياخشـى     مهن خوتۇن. قىلغانالردۇر

ئۇنىــڭ يامــان ئهگهر ھهمــراھىڭالر ئۆلــۈپ كهتســه، . مۇئــامىله قىلىــمهن
   .③»گېپىنى قىلماڭالر

  )3895: تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 322(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 333(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3057(هلبانى ئ ③



  ...ۋە تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىش، يېتىم بالىغا ياخشىلىق قىلىش، زىيانلىق نهرسىلهرنىپهرزەنتلهرگه 

595 

َعْن َسْهلٍ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َوكَاِفلُ الَْيِتيمِ ِفـي  ـ   8238
  . ِة َهكَذَا َوأََشاَر بِالسَّبَّاَبِة َوالُْوْسطَى َوفَرََّج َبْيَنُهَما َشْيئًاالَْجنَّ

ــدۇكى،    8238 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهھل رەزىيهلالھـ ــ سـ ــ
ــهللهم  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــا «: پهيغهمـــبهر سـ مهن ۋە يېـــتىم بالىغـ

ــۇچى   ــز كاپالهتلىــك قىلغ ــا مۇشــۇنداق ئىككىمى ــته مان ــېقىن جهننهت  ي
دەپ، كۆرســـهتكۈچ بـــارمىقى بىـــلهن ئوتتـــۇرا بـــارمىقىنى     » مىزبـــولى

  . كۆرسىتىپ، ئۇ ئىككى بارمىقىنىڭ ئارىسىنى ئازراق ئاراچ قىلغان
  )5304: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قََبَض َيِتيًما ِمْن َبْينِ ـ  8239
  . َني إِلَى طََعاِمِه َوَشَرابِِه أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ إِلَّا أَنْ َيْعَملَ ذَْنًبا لَا ُيْغفَُر لَُهالُْمْسِلِم

ــۋايهت      8239 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

انالرنىڭ ئارىسـىدىن تارتىـپ   كىمكى بىر يېـتىم بـالىنى مۇسـۇلم   «
، مهغپىــرەت يــېمهك ـ ئىچمىكىنــى يېــدۈرۈپ ـ ئىچۈرســه         چىقىــپ، 

ــدىردە، ا  ــان تهقــ ــاھال قىلمىغــ ــدىغان گۇنــ ــنهتكه هللا بولمايــ ــۇنى جهنــ ئــ
  . ①»كىرگۈزىدۇ

  )1917: تىرمىزى(

َسلََّم قَْسَوةَ قَلْبِِه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُجلًا َشكَا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوـ   8240
  . فَقَالَ اْمَسْح َرأَْس الَْيِتيمِ َوأَطِْعْم الِْمْسِكَني

ــۇ  8240 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ ــداق رىـ دىن مۇنـ
ــادەم پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   : قىلىنىــدۇ بىــر ئ

ايهت قېشىغا كېلىپ، قهلبىنىڭ قاتتىقلىشىپ كهتكهنلىكىـدىن شـىك  
  : ئۇنىڭغا ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر ،دىغانىقىل

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 325(ئهلبانى  ①
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ــ  ! ــ يېتىمنىڭ بېشىنى سىلىغىن، مىسكىنلهرگه تاماق بهرگىن
  . ①دېدى

  ) 8791: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َخْيـُر َبْيـٍت ِفـي    ـ   8241
  . يِه َيِتيٌم ُيْحَسُن إِلَْيِه َوَشرُّ َبْيٍت ِفي الُْمْسِلِمَني َبْيٌت ِفيِه َيِتيٌم ُيَساُء إِلَْيِهالُْمْسِلِمَني َبْيٌت ِف

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8241
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ىلىنىدىغان ئۆي مۇسۇلمانيېتىم باال بار ۋە ئۇنىڭغا ياخشىلىق ق«
يېــتىم بــاال بــار ۋە . ئىچىــدە ئهڭ ياخشــى ئــۆي ھېســابلىنىدۇ  ئاھــالىلهر

ئىچىـدە ئهڭ   ئاھـالىلهر  ئۇنىڭغا يامانلىق قىلىنىدىغان ئۆي مۇسـۇلمان 
  . ②»يامان ئۆي ھېسابلىنىدۇ

  )3679: ئىبنى ماجه(

 مـا  « : قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن ، األشعري موسى أيب عنـ   8242
  . » شيطان قصعتهم فيقرب ، قصعتهم على قوم مع يتيم قعد

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     8242 ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ــ ئهب ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يېتىم بـالىنى داسـتىخىنىغا ئولتۇرغـۇزۇپ بىـرگه تامـاق يـېگهن       «
  . ③»لىشالمايدۇنىڭ داستىخىنىغا شهيتان يېقىنمقهۋ

  )»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      ): 13508(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 803(ئهلبانى  ②
ىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ھهسهن ئىبنـى ۋاسـىل   بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى ر): 13512(ھهيسهمى  ③

ــار  ــا، ھهدىســى زەئىپتــۇر   . ئىســىملىك بىــرى ب ــاجىز بولغاچق ــۇۋېلىش قــۇۋۋىتى ئ ــداق . ئۇنىــڭ ئهســته تۇت ئۇن
 .بولمىغاندا، بۇ ھهدىس ھهسهندۇر، ـ دېگهن



  ...ۋە تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىش، يېتىم بالىغا ياخشىلىق قىلىش، زىيانلىق نهرسىلهرنىپهرزەنتلهرگه 

597 

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبْيَنَمـا َرُجـلٌ   ـ   8243
  . َيْمِشي بِطَرِيقٍ َوَجَد غُْصَن َشْوٍك َعلَى الطَّرِيقِ فَأَخََّرُه فََشكََر اللَُّه لَُه فََغفََر لَُه

ۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ـ ئهبـۇ ھـ   8243
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىر ئادەم يولدا كېتىۋېتىپ، يول ئۈستىدە تىكهنلىك بىـر شـاخنى   «
ئۇنى بـۇ ئىشـى ئۈچـۈن    هللا شۇنىڭ بىلهن، ا. ئۇچراتقان ۋە ئۇنى ئېلىۋەتكهن

  . »قىلغان مۇكاپاتالپ، گۇناھلىرىنى مهغپىرەت
  )1914: مۇسلىم(

 َرُجلًـا  َرأَْيـتُ  لَقَْد قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   8244
  . النَّاَس ُتْؤِذي كَاَنْت الطَّرِيقِ ظَْهرِ ِمْن قَطََعَها َشَجَرٍة ِفي الَْجنَِّة ِفي َيَتقَلَُّب

ەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە ر    8244
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ـ شۈبهىسـىزكى، مهن كىشـىلهرگه ئهزىـيهت بېرىـدىغان بىـر       شهك«
ــول ئۈســتىدىن كېســى   ــۈپ دەرەخنــى ي ۋەتكهن بىــر ئادەمنىــڭ پ ئېلىــت
  . »جهننهتنى ئارىالپ يۈرگهنلىكىنى كۆردۈم

  )1914: مۇسلىم(

َنَزَع َرُجلٌ لَْم َيْعَملْ َخْيًرا قَطُّ غُْصَن َشْوٍك َعـْن الطَّرِيـقِ    :ـ ويف رواية  8245
  . بنحوه

ھېچقانـداق ياخشـى   «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېيىلىـدۇ    8245
ئهمهل قىلمىغــان بىــر ئــادەم يــول ئۈســتىدىن تىكهنلىــك بىــر شــاخنى   

  . ①»ئېلىۋەتكهنلىكى ئۈچۈن جهننهتكه كىرگهن
  )5245: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 4367(ئهلبانى  ①
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َعْن أَبِي ذَرٍّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُعرَِضْت َعلَيَّ أَْعَمـالُ  ـ   8246
أُمَِّتي َحَسُنَها َوَسيِّئَُها فََوَجْدُت ِفي َمَحاِسنِ أَْعَماِلَها الْأَذَى ُيَماȓُ َعْن الطَّرِيقِ َوَوَجْدُت ِفي 

  . ْعَماِلَها النَُّخاَعةَ َتكُونُ ِفي الَْمْسجِِد لَا ُتْدفَُنَمَساوِي أَ
ــ ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   8246 ــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــرى     « ــان ئهمهللىـ ــى ۋە يامـ ــڭ ياخشـ ــڭ ئۈممىتىمنىـ ــا مېنىـ ماڭـ

زىيـــانلىق  ى ئىچىـــدەئۇالرنىـــڭ ياخشـــى ئهمهللىـــر  . كۆرســـىتىلدى
كه يامان ئهمهللىرى ئىچىدە مهسجىد ؛مۇشيولدىن ئېلىۋېتى نىنهرسىلهر

  . »بار ئىكهن تمهسلىكمۇكۆمۈۋە مىشقىرىپ
  )553: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ السَّاِعي َعلَى الْأَْرَملَِة ـ   8247
  . ِكنيِ كَالُْمَجاِهِد ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوأَْحِسُبُه قَالَ َوكَالْقَاِئمِ لَا َيفُْتُر َوكَالصَّاِئمِ لَا ُيفِْطُرَوالِْمْس

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8247
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ۋە مىسكىنلهرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئالغـان  تۇل قالغان ئايالالرنىڭ «
ۋە كېچىسـى ئۇخلىمـاي نامـاز ئوقۇغـان     ا جىهاد قىلغان، يولىدهللا كىشى ا

  . »ھهر كۈنى روزا تۇتقان كىشىگه ئوخشاش ئهجىرگه ئېرىشىدۇ
  )2982: مۇسلىم(

َصلَّى اللَّـُه  قَالَ َرُسولُ اللَِّه  قالَعْبد اللَِّه ْبن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  ـ عن  8248
ثََوابَِها  َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبُعونَ َخْصلَةً أَْعلَاُهنَّ َمنِيَحةُ الَْعْنزِ َما ِمْن َعاِملٍ َيْعَملُ بَِخْصلٍَة ِمْنَها َرَجاَء

َمنِيَحِة الَْعْنزِ ِمْن َردِّ  َوَتْصِديَق َمْوُعوِدَها إِلَّا أَْدَخلَُه اللَُّه بَِها الَْجنَّةَ قَالَ َحسَّانُ فََعَدْدَنا َما ُدونَ
السَّلَامِ َوَتْشِميِت الَْعاِطسِ َوإَِماطَِة الْأَذَى َعْن الطَّرِيقِ َوَنْحوِِه فََما اْسَتطَْعَنا أَنْ َنْبلُغَ َخْمـَس  

  . َعْشَرةَ َخْصلَةً
ــۋايهت       8248 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ـ ئاب

  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر س
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ســـهدىقه بولـــۇپ، ئهڭ يۇقىرىســـى بىـــر ئـــۆچكه بـــار خىســـلهت  40«
ھهرقانــداق بىــر ئــادەم شــۇ خىســلهتلهردىن بىرىنــى ئۇنىــڭ  . قىلىشــتۇر

ساۋابىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ئۇنىڭغـا بېـرىلگهن ۋەدىـگه ئىشـهنگهن ھالـدا      
ــادا قىلســا، ا ــۇنى شــۇ خىســلهتنىڭ خاســىيىت هللا ئ ــنهتكه ئ ى بىــلهن جهن
  . »كىرگۈزىدۇ

: مۇنـداق دەيـدۇ  ) بۇ ھهدىسنىڭ رىۋايهتچىلىرىـدىن بىـرى  (ھهسسان 
خىسلىتىدىن باشالپ، سـاالمنى ئىلىـك ئـېلىش،     سهدىقه قىلىشئۆچكه 

چۈشكۈرگۈچىگه جاۋاب قايتۇرۇش، يول ئۈستىدىن زىيانلىق نهرسىلهرنى 
بىـراق  . قتـۇق ئېلىۋېتىش ۋە شۇالرغا ئوخشاش خىسـلهتلهرنى سـاناپ چى  

  . كه يهتكۈزەلمىدۇق 15سانىنى 
  ) 2631: بۇخارى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   8249
لُ بَِيَدْيِه فََيْنفَُع َنفَْسُه َوَيَتَصـدَُّق  قَالَ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ َصَدقَةٌ ِقيلَ أََرأَْيَت إِنْ لَْم َيجِْد قَالَ َيْعَتِم

قَالَ ِقيلَ أََرأَْيَت إِنْ لَْم َيْسَتِطْع قَالَ ُيِعُني ذَا الَْحاَجِة الَْملُْهوَف قَالَ ِقيلَ لَُه أََرأَْيـَت إِنْ لَـْم   
َيفَْعلْ قَالَ ُيْمِسُك َعْن الشَّرِّ فَإِنََّهـا  َيْسَتِطْع قَالَ َيأُْمُر بِالَْمْعُروِف أَْو الَْخْيرِ قَالَ أََرأَْيَت إِنْ لَْم 

  . َصَدقَةٌ
ــ ســهئىد ئىبنــى   8249 ــۇ ـ ــداق  بۇردەنىــڭ چــوڭ دادىســىدىن ئهب مۇن

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :رىۋايهت قىلىنىدۇ
بــۇنى ئاڭلىغــان  دى،ـــ دېــ بىــر مۇســۇلمانغا ســهدىقه كېلىــدۇ، ــــ ھهر
  : ساھابىالر

گىنچۇ؟ ئهگهر ئۇ سهدىقه قىلغىدەك نهرسـه تاپالمىسـا   ــ ئېيتىپ بهر
  :گهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمـ دې قانداق قىلىدۇ؟

ــ بىلىكىگه تايىنىپ ئىشلهپ، ئۆزىنى باقىـدۇ ۋە ئـۆز ئهمگىكىـدىن    
  :ساھابىالر. ، ـ دېدىسهدىقه بېرىدۇ

ــدۇ؟       ــداق قىلى ــا قان ــادىر بواللمىس ــقا ق ــۇنى قىلىش ــۇ ب ـــ ئ ـ دەپ     ـ
   :نىدىسورىغا

  .، ـ دېدىــ زىيانغا ئۇچرىغان موھتاج كىشىگه ياردەم قىلىدۇ
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  :ـ دەپ سورىغانىدىــ بۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا قانداق قىلىدۇ؟ 
، ـ  ـــ باشـقىالرنى ياخشـى ۋە خهيرلىـك ئىشـالرنى قىلىشـقا بۇيرۇيـدۇ       

  :ساھابىالر .دېدى
  :لمىسىچۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدىــ بۇ ئىشنىمۇ قىال

، ـ دەپ  بـۇ ئۇنىـڭ ئۈچـۈن سـهدىقىدۇر    . لىقتىن ئۆزىنى تارتىدۇــ يامان
   .جاۋاب بهردى

  )1008: مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُلُّ ُسلَاَمى ِمْن  قَالَُهَرْيَرةَ  ـ عن ايب  8250
قَالَ َتْعِدلُ َبْيَن اِلاثَْنْينِ َصَدقَةٌ َوُتِعُني الرَُّجلَ ِفي النَّاسِ َعلَْيِه َصَدقَةٌ كُلَّ َيْومٍ َتطْلُُع ِفيِه الشَّْمُس 

كُلُّ ُخطْـَوٍة  َدابَِّتِه فََتْحِملُُه َعلَْيَها أَْو َتْرفَُع لَُه َعلَْيَها َمَتاَعُه َصَدقَةٌ قَالَ َوالْكَِلَمةُ الطَّيَِّبةُ َصَدقَةٌ َو
  . الْأَذَى َعْن الطَّرِيقِ َصَدقَةٌَتْمِشيَها إِلَى الصَّلَاِة َصَدقَةٌ َوُتِميطُ 

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8250
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهر كۈنى تاڭ ئاتسـىال كىشـىلهرنىڭ ھهربىـر ئۈگىسـىگه سـهدىقه      «
ــۈم قىلغ     ــل ھۆك ــىدا ئادى ــڭ ئوتتۇرىس ــى ئادەمنى ــدۇ؛ ئىكك ــڭ كېلى ىنى

بىراۋنىڭ ئۇلىغىغا مىنىۋېلىشىغا يـاردەم قىلىشـىڭ يـاكى    . سهدىقىدۇر
ياخشـى  . ئۇنىڭ يـۈك ـ تـاقىنى ئۇلىغىغـا ئارتىـپ بېرىشـىڭ سـهدىقىدۇر       

. ناماز ئۈچۈن ماڭغان ھهربىـر قهدىمىڭمـۇ سـهدىقىدۇر   . سۆزمۇ سهدىقىدۇر
يولدىن كىشـىلهرگه ئهزىـيهت بېرىـدىغان نهرسـىلهرنى ئېلىۋېتىشـىڭمۇ      

  . »ىدۇرسهدىق
  )1009: مۇسلىم(

َحِكيَم ْبَن ِحَزامٍ أَنَُّه قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت أُُموًرا كُْنُت أََتَحنَّثُ أَْو  ـ عن  8251
 أََتَحنَُّت بَِها ِفي الَْجاِهِليَِّة ِمْن ِصلٍَة َوَعَتاقٍَة َوَصَدقٍَة َهلْ ِلي ِفيَها أَْجٌر قَالَ َحِكيٌم َرِضَي اللَّـهُ 

  . َعْنُه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْسلَْمَت َعلَى َما َسلََف لََك ِمْن َخْيرٍ
ـ ھهكىـــم ئىبنـــى ھىـــزام رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     8251

  : قىلىنىدۇكى، ئۇ
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مهن جاھىلىيهت دەۋرىـدە   ،ئېيتىپ بهرگىنچۇ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
لىـش، قـۇل ئـازات قىلىـش، سـهدىقه بېـرىش قاتـارلىق        ـ رەھىـم قى  سىله

ئۇ ئهمهلـلهر ئۈچـۈن ماڭـا    . بىرمۇنچه ئىشالرنى ياخشىلىق دەپ قىالتتىم
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     غانىدى،ــ دەپ سـورى   ئهجىر بېرىلهمـدۇ؟ 

  : ۋەسهللهم
ـــ ســهن ئىســالمغا  ئىلگىــرى قىلغــان شــۇ كىرگهنلىكىــڭ ئۈچــۈن ـ

  . ـ دەپ جاۋاب بهردى ،بىغا ئېرىشىسهنساۋاياخشىلىقلىرىڭنىڭ 
  )2220: بۇخارى(

َعْن ِهَشامٍ أَْخَبَرنِي أَبِي أَنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزامٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْعَتـَق ِفـي   ـ   8252
ِعريٍ َوأَْعَتَق ِمائَةَ َرقََبٍة الَْجاِهِليَِّة ِمائَةَ َرقََبٍة َوَحَملَ َعلَى ِمائَِة َبِعريٍ فَلَمَّا أَْسلََم َحَملَ َعلَى ِمائَِة َب

قَالَ فََسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت أَْشـَياَء كُْنـُت   
ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه أَْصَنُعَها ِفي الَْجاِهِليَِّة كُْنُت أََتَحنَّثُ بَِها َيْعنِي أََتَبرَُّر بَِها قَالَ فَقَالَ َر

  . َوَسلََّم أَْسلَْمَت َعلَى َما َسلََف لََك ِمْن َخْيرٍ
بېرىشـىچه،   پئاتامنىـڭ ماڭـا ئېيتىـ   : ـ ھىشام مۇنداق دەيدۇ 8252

قـۇل   100ھهكىم ئىبنى ھىزام رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ جـاھىلىيهت دەۋرىـدە    
ــان ۋە  ــازات قىلغـ ــهدىقه بهرگهن ئ 100ئـ ــۆگه سـ ــكهنتـ ــۇ ئىســـالمغا . ىـ ئـ

ــۇ   ــدىن كېيىنم ــۇ ۋە    100كىرگهن ــازات قىپت ــۇل ئ ــهدىقه   100ق ــۆگه س ت
مهن پهيغهمـــبهر : كېـــيىن ئـــۇ مۇنـــداق دەپ بهرگهن ئىـــكهن. بېرىپتـــۇ

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

مهن جاھىلىيهت دەۋرىـدە   ،ئېيتىپ بهرگىنچۇ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
ئۇ ئهمهللهر . اتىمهن دەپ قىالتتىمبىرمۇنچه ئىشالرنى ياخشىلىق قىلىۋ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  غانىدىم،ـ دەپ سورى ئۈچۈن ماڭا ئهجىر بېرىلهمدۇ؟
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ ســهن ئىســالمغا  ئىلگىــرى قىلغــان شــۇ كىرگهنلىكىــڭ ئۈچــۈن ـ
  . ـ دەپ جاۋاب بهردى ،ساۋابىغا ئېرىشىسهنياخشىلىقلىرىڭنىڭ 

  )2538: بۇخارى(



  بۆلۈمى ـ رەھىم ۋە ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشسىله 

 602

 ِفـي  فََعلُْت إِلَّا الَْجاِهِليَِّة ِفي َصَنْعُتُه َشْيئًا أََدُع لَا فََواللَِّه قُلُْت: وايةـ ويف ر  8253
  . ِمثْلَه الْإِْسلَامِ

  :مهن شۇ چاغدا: دېيىلگهنـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق  8253
ئىسـالمغا كىرگهنـدىن كېـيىن،    نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللاــ 

ئىشـلىرىمنىڭ بىرىنىمـۇ قويمـاي    اخشـى  يجاھىلىيهت دەۋرىدە قىلغان 
  . ـ دېگهنىدىم قىلىمهن،

  )123: مۇسلىم(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه اْبُن ُجْدَعانَ كَانَ ِفـي الَْجاِهِليَّـِة   ـ   8254
نَُّه لَْم َيقُلْ َيْوًما َربِّ اغِْفْر ِلـي  َيِصلُ الرَِّحَم َوُيطِْعُم الِْمْسِكَني فََهلْ ذَاَك َناِفُعُه قَالَ لَا َيْنفَُعُه إِ

  . َخِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ
ــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  8254 پهيغهمــبهر  مهن: ـ

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
ـ رەھىـم   ئىبنى جۇدئان جاھىلىيهت دەۋرىدە سىله! رەسۇلۇلالھــ ئى 

ـ  بۇ ئۇنىڭغا مهنپهئهت قىالمدۇ؟. ېرەتتىقىالتتى، مىسكىنلهرگه تاماق ب
  : غانىدىمدەپ سورى

! ئـى پهرۋەردىگـارىم  ”: چـۈنكى ئـۇ بىـر كۈنمـۇ    . ــ مهنپهئهت قىلمايـدۇ 
ــ  ! ا؟دېمىگهن تۇرسـ “ !ھېساب كۈنى گۇناھلىرىمنى مهغپىرەت قىلغىن

  . دەپ جاۋاب بهردى
  ) 214: مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُـلُّ   َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَـ   8255
َمْعُروٍف َصَدقَةٌ َوإِنَّ ِمْن الَْمْعُروِف أَنْ َتلْقَى أََخاَك بَِوْجٍه طَلْقٍ َوأَنْ ُتفْرȟَِ ِمْن َدلْوَِك ِفي إَِناِء 

  . أَِخيَك
 دىن رىــۋايهتمــاـ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ    8255

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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قېرىندىشـىڭ بىـلهن ئوچـۇق    . ھهرقانداق ياخشى ئىش سهدىقىدۇر«
ــۇپ      ــۇ قوي ــدىن س ــقىنىڭ، ئۇنىــڭ قاچىســىغا چېلىكىڭ ــراي ئۇچراش چى

  . ①»بهرگىنىڭ چاغلىق ئىشالرمۇ ياخشى ئىش ھېسابلىنىدۇ
  )1970: تىرمىزى(

ي ُهَرْيَرةَ َيْبلُغُ بِِه أَلَا َرُجلٌ َيْمَنُح أَْهلَ َبْيٍت َناقَةً َتْغُدو بُِعسٍّ َوَتُروُح َعْن أَبِـ   8256
  . بُِعسٍّ إِنَّ أَْجَرَها لََعِظيٌم

بىلىڭالركـى،  : مۇنداق دېـگهن  ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 8256
سـۈت   ئهتىگهندە بىر چـېلهك، كهچـته بىـر چـېلهك    قانداقال بىر ئائىلىگه 

ــدىغان ــرگه      چىقى ــوڭ ئهجى ــايىن چ ــى ئىنت ــۆگىنى بهرگهن كىش ــر ت بى
  . ئېرىشىدۇ

  )1019: مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1605(ئهلبانى  ①
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ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا سىله ـ رەھىم قىلىش ۋە قوشنىالرنىڭ 
  ھهققىنى ئادا قىلىش

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ قَالَ  قال َعْبد الرَّْحَمنِـ عن  8257
ى أََنا اللَُّه َوأََنا الرَّْحَمُن َخلَقُْت الرَِّحَم َوَشقَقُْت لََها ِمْن اْسِمي فََمْن َوَصلََها اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَ

  . َوَصلُْتُه َوَمْن قَطََعَها َبَتتُُّه
: ـ ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ    8257

دېگهنلىكىنى  مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق
ۇرمهن، رەھمانـدۇرمهن،  تـ هللامهن ا: تائاال مۇنداق دەيـدۇ هللا ا«: ئاڭلىغانىدىم

ــدۇرمهن ــى ىمهن رەھ. رەھىمـــ ــدارچىلىقنى(منـــ ــپ، ) تۇغقانـــ يارىتىـــ
م دەپ ىـ يهنـى رەھ (ئىسمىمنىڭ بىر پارچىسىنى ئۇنىڭغا بۆلـۈپ بهردىـم   

ــدىم ــى ). ئاتىـ ــا كىمكـ ــايه قىلسـ ــدارچىلىققا رىئـ ــا ، مهنتۇغقانـ  ئۇنىڭغـ
كىمكى ئـۇنى ئۈزىۋەتسـه، مهنمـۇ ئۇنىڭـدىن     . يهتكۈزىمهن) ھمىتىمنىرە(
  . ①»ئۈزۈپ تاشاليمهن) رەھمىتىمنى(

  ) 1907: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ  ـ   8258
  . فَقَالَ اللَُّه َمْن َوَصلَِك َوَصلُْتُه َوَمْن قَطََعِك قَطَْعُتُه الرَِّحَم َشْجَنةٌ ِمْن الرَّْحَمنِ

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        8258
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىزكى، رەھ    « ــهك ـ شۈبهىس ــش ــدارچىلىق(م ى ــ) تۇغقان دىن رەھمان
يهنـى  ( كىـم سـاڭا رىئـايه قىلسـا    : ئۇنىڭغـا هللا ا. ۇردسـۆز  شاخالپ چىققـان 
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. يهتكــۈزىمهن) رەھمىتىمنــى(، مهنمــۇ ئۇنىڭغــا )ســىله ـ رەھىــم قىلســا   
 ئۈزىـۋېتىمهن، ) رەھمىتىمنى(نى ئۈزىۋەتسه، مهنمۇ ئۇنىڭدىن ېكىمكى س

  . »ـ دېدى
  )5988: بۇخارى(

إِنَّ اللََّه َخلََق الَْخلَْق َحتَّى إِذَا فََرȟَ ِمْنُهْم قَاَمْت الرَِّحُم فَقَالَْت  :ـ ويف رواية  8259
َهذَا َمقَاُم الَْعاِئِذ ِمْن الْقَِطيَعِة قَالَ َنَعْم أََما َتْرَضْيَن أَنْ أَِصلَ َمْن َوَصلَِك َوأَقْطََع َمْن قَطََعـِك  

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اقَْرُءوا إِنْ ِشـئُْتْم فََهـلْ    قَالَْت َبلَى قَالَ فَذَاِك لَِك ثُمَّ قَالَ
 َعَسْيُتْم إِنْ َتَولَّْيُتْم أَنْ ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم أُولَِئَك الَّـِذيَن لََعـَنُهْم اللَّـهُ   

  . َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُهافَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم أَفَلَا 
شــــهك ـ      «: ـ يهنه بىــــر رىــــۋايهتته مۇنــــداق دېيىلىــــدۇ      8259

ئـۇالرنى يارىتىـپ بولغانـدىن     .مهخلۇقـاتالرنى يـاراتتى  هللا شۈبهىسىزكى، ا
  :ئورنىدىن تۇرۇپ) تۇغقاندارچىلىق(م ىرەھ ،كېيىن
ــ   تىلىگۈچىنىـڭ ئورنىمـۇ؟  بۇ سىله ـ رەھىمنى ئۈزۈشـتىن پانـاھ    ــ 

  : هللا ەپ سورىغانىدى،د
كىشــىگه رەھمىتىمنــى يهتكۈزســهم،  ســاڭا رىئــايه قىلغــانــــ ھهئه، 

 ؟هنى ئۈزىۋەتكهن كىشىدىن رەھمىتىمنى ئۈزىۋەتسهم رازى بولمامسېنس
  : رەھىم. ـ دېدى

  : هللا. ـ دەپ جاۋاب بهردى ــ ئهلۋەتته رازى بولىمهن،
ــۇ ھهق ســ   ــا، ب ــداق بولس ـــ ئۇن ــدى، ااڭـ ــدى  بېرىل ــ دې ــبهر . »ـ پهيغهم

ــۆزىنى داۋام   ــهللهم ســ ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــتۇرۇپســ ئهگهر «: الشــ
دىــــن يــــۈز ئۆرۈســــهڭالر زېمىنــــدا )ئىســــالم(ســــىلهر ﴿: خالىســــاڭالر

بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلهرمۇ ۋە سىله ـ رەھىمنى ئـۈزۈپ قويارسـىلهرمۇ؟    
رنى رەھمىتىـــدىن يىـــراق قىلـــدى، ئـــۇالهللا ئهنه شـــۇنداق كىشـــىلهرنى ا

كـور  ) ھىدايهت يـولىنى كۆرۈشـتىن  (گاس قىلدى، ) ھهقنى ئاڭالشتىن(
قۇرئاننى پىكىر قىلمامدۇ؟ بهلكـى  ) ھهقنى تونۇش ئۈچۈن(ئۇالر . قىلدى
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ــۇ  ــدا قۇل ــار  پئۇالرنىــڭ دىللىرى ــۇالر چۈشــهنمهيدۇ (ب ــگهن  ①﴾)شــۇڭا ئ دې
  . دېگهن» !ئايهتنى ئوقۇڭالر

  ) 2554: مۇسلىم(

الَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الرَِّحُم ُمَعلَّقَـةٌ  َعْن َعاِئَشةَ قَـ   8260
  . بِالَْعْرȇِ َتقُولُ َمْن َوَصلَنِي َوَصلَُه اللَُّه َوَمْن قَطََعنِي قَطََعُه اللَُّه

ــدۇكى،     8260 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــ
  :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

كىـم  : ئهرشكه ئېسـىقلىق ھـالهتته تـۇرۇپ   ) تۇغقانچىلىق(رەھىم «
رەھمىتىنـى ئۇنىڭغـا   هللا ، ا)يهنى سـىله ـ رەھىـم قىلسـا    (مېنى يهتكۈزسه 

  . »ـ دەيدۇ ئۇنىڭدىن رەھمىتىنى ئۈزىدۇ،هللا كىم مېنى ئۈزسه، ا. يهتكۈزىدۇ
  ) 2555: مۇسلىم(

َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍكـ   8261
  . َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َسرَُّه أَنْ ُيْبَسطَ لَُه ِفي رِْزِقِه أَْو ُيْنَسأَ لَُه ِفي أَثَرِِه فَلَْيِصلْ َرِحَمُه

مهن : ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   8261
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

كىمكى رىزقىنىـڭ كهڭ بولۇشـىدىن يـاكى ئۆمرىنىـڭ     «: ئاڭلىغانىدىم
   .»ئۇزۇن بولۇشىدىن خۇرسهن بولسا، سىله ـ رەھىم قىلسۇن

  )2067: بۇخارى(

َسلََّم قَالَ َتَعلَُّموا ِمْن أَْنَسابِكُْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوـ   8262
  . ثَرَِما َتِصلُونَ بِِه أَْرَحاَمكُْم فَإِنَّ ِصلَةَ الرَِّحمِ َمَحبَّةٌ ِفي الْأَْهلِ َمثَْراةٌ ِفي الَْمالِ َمْنَسأَةٌ ِفي الْأَ

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8262
  : ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللال
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ــهب« ــ ڭالرىنهس ــىله كىدىئىچى ــم قىلى  س ــ رەھى ــلىك ـ ــقا تېگىش  ش
ــىلهرنى  ــۋېلىڭالركىش ــم         . بىلى ــىله ـ رەھى ــىزكى، س ــهك ـ شۈبهىس ش

ــانالر ئارىســىدا مېهــرى ـ مــۇھهببهتنى كۈچهيتىــدۇ     ــۇل. تۇغق ــ مالغــا  پ ـ
  . ①»دۇئۆمۈرنىڭ ئۇزۇن بولۇشىغا سهۋەب بولى. بهرىكهت كهلتۈرىدۇ

  )1979: تىرمىزى(

َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ لَـا   ـ   8263
  . َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَاِطٌع قَالَ اْبُن أَبِي ُعَمَر قَالَ ُسفَْيانُ َيْعنِي قَاِطَع َرِحمٍ

ــۇتئىم رەزى    8263 ــى م ــۇبهير ئىبن ــ ج ــۋايهت   ـ ــۇدىن رى ــۇ ئهنه يهلالھ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . »سىله ـ رەھىمنى ئۈزگۈچى جهننهتكه كىرمهيدۇ«
  ) 2556: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما ِمْن ذَْنـبٍ  ـ   8264
قَِطيَعِة ْجَدُر أَنْ ُيَعجِّلَ اللَُّه ِلَصاِحبِِه الُْعقُوَبةَ ِفي الدُّْنَيا َمَع َما َيدَِّخُر لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن الَْبْغيِ َوأَ

  . الرَِّحمِ
ـ ئهبــۇ بهكــرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،     8264

  :هنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ
ىنى كىشـ  نهسـىله ـ رەھىمنـى ئـۈزگ    تائـاال پاھىشـه ئايـالنى ۋە    هللا ا«

  . ②»دۇنيادىمۇ، ئاخىرەتتىمۇ جازااليدۇ
  ) 2511: تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْيَس الَْواِصلُ ـ   8265
  . َواِصلُ الَِّذي إِذَا قُِطَعْت َرِحُمُه َوَصلََهابِالُْمكَاِفِئ َولَِكْن الْ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1612(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2039(ئهلبانى  ②
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ــۋايهت     8265 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــى ئهم ــدۇلالھ ئىبن ــ ئاب ـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــان  « ــم قىلغــ    ياخشــىلىققا ياخشــىلىق قايتۇرغ ــىله ـ رەھى  ۇچىس
ــۈ بهلكــى،. ھېســابالنمايدۇ ــانئۈزۈل ــدارچىلىقنى ئه پ قالغ ىگه ســلتۇغقان

  . »ھهقىقىي سىله ـ رەھىم قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇكىشى  كهلتۈرگهن
  )5991: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُجلًا قَالَ َيا َرُسولَ اللَّـِه إِنَّ ِلـي قََراَبـةً أَِصـلُُهْم     ـ   8266
إِلَيَّ َوأَْحلُُم َعْنُهْم َوَيْجَهلُونَ َعلَيَّ فَقَالَ لَِئْن كُْنَت كََما  َوَيقْطَُعونِي َوأُْحِسُن إِلَْيهِْم َوُيِسيئُونَ

  . قُلَْت فَكَأَنََّما ُتِسفُُّهْم الَْملَّ َولَا َيَزالُ َمَعَك ِمْن اللَِّه ظَهٌِري َعلَْيهِْم َما ُدْمَت َعلَى ذَِلَك
ــۋايهت ـ ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ     8266 دىن مۇنـــداق رىـ
  : بىر ئادەم كېلىپ: قىلىنىدۇ
مهن ئۇالرغـا سـىله ـ    . مېنىڭ تۇغقانلىرىم بـار ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

مهن . بىراق، ئۇالر ماڭا سىله ـ رەھىم قىلمايـدۇ  . رەھىم قىلىپ تۇرىمهن
. بىراق، ئۇالر ماڭا يامانلىق قىلىدۇ. ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىپ تۇرىمهن

بىــراق، ئــۇالر ماڭــا   . ه قىلىــمهنمهن ئۇالرغــا مېهرىبــانالرچه مۇئــامىل  
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    ،دىگهنىـ دې نادانالرچه مۇئامىله قىلىدۇ،

  : ۋەسهللهم
ـــــ ئهگهر ســـهن ھهقىـــقهتهن ئېيتقانلىرىڭـــدەك قىلغـــان بولســـاڭ، 

 ىـپال تۇرسـاڭ،  سهن بۇ ئىشـنى داۋام قىل لېكىن  ڭ گۇناھى ئۆزىگه،ئۇالرنى
ن بىلهن ھهمىشه بىلله بولـۇپ، سـېنى   تهرەپتىن بىر قوغدىغۇچى سههللا ا

  . ـ دېدى ئۇالردىن قوغدايدۇ،
  ) 2558: مۇسلىم(

َعْمَرو ْبن الَْعاصِ قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم جَِهاًرا غَْيَر  ـ عن  8267
ْعفَرٍ َبَياٌض لَْيُسوا بِأَْوِلَيـاِئي إِنََّمـا   ِسرٍّ َيقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ َعْمٌرو ِفي ِكَتابِ ُمَحمَِّد ْبنِ َج

  . َوِليَِّي اللَُّه َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني
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مهن : ـ ئهمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ    8267
شـهك ـ   «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ جاراڭلىق ئاۋازدا

يېقىنلىـرىم  ڭ ېنىـ تلىرى مشۈبهىسـىزكى، ئاتامنىـڭ ئـائىله ـ تاۋابىئـا     
ۋە ياخشـــــــى هللا پهقهت امېنىـــــــڭ يېقىنلىـــــــرىم . ھېســـــــابالنمايدۇ

  . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» دۇرمۇئمىنلهر
  ) 5990: بۇخارى(

  . إِنَّ آلَ أَبِي َيْعنِي فُلَاًنا :ـ ويف رواية 8268
شهك ـ شۈبهىسىزكى، ئاتامنىڭ ئائىله ـ   «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته  8268
  . دېيىلگهن» لىرى، يهنى پاالنىتاۋابىئات

  ) 215: مۇسلىم(

  . غَْيَر أَنَّ لَكُْم َرِحًما َسأَُبلَُّها بَِبلَاِلَها :ـ ويف رواية 8269
پهقهت مېنىـــڭ ســـىلهر بىـــلهن   «: ــــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته   8269

ڭ ھهققىنـى ئـادا قىلىـپ    مهن ئۇنىـ . تۇغقاندارچىلىق مۇناسـىۋىتىم بـار  
  . دېيىلگهن» تۇرىمهن

  ) 204: لىممۇس(

 َسـَتفَْتُحونَ  إِنَّكُْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ ذَرٍّ أَبِي َعْنـ   8270
 ِذمَّـةً  لَُهـمْ  فَإِنَّ أَْهِلَها إِلَى فَأَْحِسُنوا فََتْحُتُموَها فَإِذَا الِْقَرياȓُ ِفيَها ُيَسمَّى أَْرٌض َوِهَي ِمْصَر
 ِمْنَها فَاْخُرْج لَبَِنٍة َمْوِضعِ ِفي ِفيَها َيْخَتِصَماِن َرُجلَْينِ َرأَْيَت فَإِذَا َوِصْهًرا ِذمَّةً قَالَ ْوأَ َوَرِحًما
 لَبَِنـةٍ  َمْوِضعِ ِفي َيْخَتِصَماِن َربِيَعةَ َوأََخاُه َحَسَنةَ ْبنِ ُشَرْحبِيلَ ْبَن الرَّْحَمنِ َعْبَد فََرأَْيُت قَالَ

  . اِمْنَه فََخَرْجُت
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    ـ ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن   8270

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
نىـڭ  ئـۇ زېمىن . سىلهر كهلگۈسىدە مىسـىرنى پهتهـى قىلىسـىلهر   «
ــۇلى ــرات” پـ ــدۇەپ ئاتىد“ قىيـ ــاڭالر،   . لىـ ــى قىلسـ ــى پهتهـ ــۇ زېمىننـ ئـ

غا ئامـانلىق بهرگهن،  ئۇالربىز  ، چۈنكىئاھالىسىگه ياخشىلىق قىلىڭالر
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ــ بـاجىلىق    تۇغقانـدارچىلىق يـاكى قـۇدا    شۇنداقال ئۇالر بىـلهن بىزنىـڭ  
ــىۋىتى ــار مىزمۇناسـ ــ  . بـ ــۇ زېمىنـ ــهن ئـ ــڭ  ئهگهر سـ ــى ئادەمنىـ دا ئىككـ

جاڭجاللىشىپ قالغـانلىقىنى كۆرسـهڭ،   ئالىقانچىلىك يهرنى تالىشىپ 
اھمان كېـيىن مهن ئابـدۇرر  . ىـدى دېگهن» ئۇ زېمىندىن چىقىپ كهتكىـن 

بىـلهن ئالىقانچىلىـك يهر    قېرىندىشـى رەبىيـئه   نىڭئىبنى شـۇرەھبىل 
ــدە ــۆردۈم  ھهققىـ ــانلىقىنى كـ ــىپ قالغـ ــال – جاڭجاللىشـ ــۇ  دە، دەرھـ ئـ

  . زېمىندىن چىقىپ كهتتىم
  ) 2543: مۇسلىم(

لَْم َتْسَتأِْذنْ َمْيُموَنةَ بِْنَت الَْحارِِث َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها أَْعَتقَْت َوِليَدةً َو ـ عن  8271
َرُسولَ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا كَانَ َيْوُمَها الَِّذي َيُدوُر َعلَْيَها ِفيِه قَالَْت أََشَعْرَت َيا 

َها أَْخَوالَـِك كَـانَ   اللَِّه أَنِّي أَْعَتقُْت َوِليَدِتي قَالَ أََوفََعلِْت قَالَْت َنَعْم قَالَ أََما إِنَِّك لَْو أَْعطَْيِت
  . أَْعظََم ِلأَْجرِِك
ـــ ھارىســنىڭ قىــزى مهيمــۇنه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن رىــۋايهت   8271

ــى     ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــدەكنى پهيغهمـ ــر دېـ ــۇ بىـ ــدۇكى، ئـ قىلىنىـ
پهيغهمـبهر   .ىـدى ۋەسهللهمدىن ئىجازەت ئالماي تـۇرۇپ ئـازات قىلىۋەتكهن  

بىـرگه بولىـدىغان نـۆۋىتى كهلـگهن      سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن
  : چاغدا

دېـــدىكىمنى ئـــازات قىلىـــۋەتكهنلىكىمنى   ! رەســـۇلۇلالھـــــ ئـــى  
   :ـ دەپ سورىغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاڭلىدىڭمۇ؟

  :ئۇ. ـ دېدىــ ياق، راستال شۇنداق قىلدىڭمۇ؟ 
   :، ـ دېگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمــ ھهئه

ــۇنى   ــكى، ئـ ـــ كاشـ ــاھامــ ــ مىلىرىڭغـ ــۇنداق (اڭچۇ، بهرگهن بولسـ شـ
  . ، ـ دېدىئهجرى تېخىمۇ چوڭ بوالتتىئهلۋەتته،  )قىلساڭ

  )2592: بۇخارى(

َعْن َسلَْمانَ ْبنِ َعاِمرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ الصَّـَدقَةَ   ـ   8272
  . ِحمِ اثَْنَتاِن َصَدقَةٌ َوِصلَةٌَعلَى الِْمْسِكنيِ َصَدقَةٌ َوَعلَى ِذي الرَّ
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ـ ســـهلمان ئىبنـــى ئـــامىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت     8272
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــرىش  « ــهدىقه بېــ ــكىنگه ســ ــاۋابىغا  پهقهت مىســ ــهدىقىنىڭ ســ ســ
نىـڭ  ــ رەھىم  ۋە سـىله  هتۇغقانالرغا سهدىقه بېرىش سـهدىق . ئېرىشتۈرىدۇ

  . ①»ا ئېرىشتۈرىدۇىغساۋاب
  ) 2582: نهسائى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ إِنَّ  ـ   8273
  . ِحمٍأَْعَمالَ َبنِي آَدَم ُتْعَرُض كُلَّ َخِميسٍ لَْيلَةَ الُْجُمَعِة فَلَا ُيقَْبلُ َعَملُ قَاِطعِ َر

ــدۇ   8273 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ مهن : ــ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   

  :ئاڭلىغانىدىم
جــۈمه كىــرگهن  ئۆتــۈپ،ئىنســانالرنىڭ ئهمهللىــرى ھهر پهيشــهنبه «

ـ رەھىمنـى ئۈزگۈچىنىـڭ ئهمهلـى قوبـۇل      سىله. كېچىسى تهكشۈرۈلىدۇ
  . ②»مايدۇبول

  ) 9902: ئهھمهد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمـا َزالَ  ـ   8274
  . ُيوِصينِي جِْبرِيلُ بِالَْجارِ َحتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َسُيَورِّثُُه

ــۋايهت قىلىن   8274 ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــدۇكى، ــ ىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ماڭـا قوشـنىغا ياخشـىلىق قىلىشـنى     «
تهۋســـىيه قىلىـــۋەرگهچكه، كېيىـــنچه قوشـــنىنى مىراســـخور قىلىـــپ 

  . »قويىدىغان ئوخشايدۇ دەپ ئويالپ قالغانىدىم
  ) 6014: بۇخارى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2420(ئهلبانى  ①
چلىكتۇر، ـ  بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهن        ): 13450(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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ْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو ذُبَِحْت لَُه َشاةٌ ِفي أَْهِلِه فَلَمَّا َجاَء قَالَ َعْن ُمَجاِهٍد أَنَّ َعـ   8275
َوَسلََّم أَْهَدْيُتْم ِلَجارَِنا الَْيُهوِديِّ أَْهَدْيُتْم ِلَجارَِنا الَْيُهوِديِّ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

  . لَْجارِ َحتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َسُيَورِّثُُهَيقُولُ َما َزالَ جِْبرِيلُ ُيوِصينِي بِا
ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ    : ـ مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ 8275

ــويۇلدى    ــوي س ــر ق ــىدە بى ــڭ ئائىلىس ــدىن   . ئهنهۇمانى ــۆيگه كهلگهن ــۇ ئ ئ
  : كېيىن

ـــ يهھـــۇدىي قوشـــنىمىزغا بهردىڭالرمـــۇ؟ يهھـــۇدىي قوشـــنىمىزغا   ــ
ــبهر  ــۇ؟ مهن پهيغهمـ ــهللهمنىڭ   بهردىڭالرمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ : سـ

جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالم ماڭــا قوشــنىغا ياخشــىلىق قىلىشــنى      «
تهۋســـىيه قىلىـــۋەرگهچكه، كېيىـــنچه قوشـــنىنى مىراســـخور قىلىـــپ 

دېگهنلىكىنــــى » قويىــــدىغان ئوخشــــايدۇ دەپ ئــــويالپ قالغانىــــدىم   
  . ①، ـ دېدىئاڭلىغانىدىم

  ) 1943: تىرمىزى(

ْيَرةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْشـكُو  َعْن أَبِي ُهَرـ   8276
َرَح َجاَرُه فَقَالَ اذَْهْب فَاْصبِْر فَأََتاُه َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا فَقَالَ اذَْهْب فَاطَْرْح َمَتاَعَك ِفي الطَّرِيقِ فَطَ

ُس َيْسأَلُوَنُه فَُيْخبُِرُهْم َخَبَرُه فََجَعلَ النَّاُس َيلَْعُنوَنُه فََعلَ اللَُّه بِـِه  َمَتاَعُه ِفي الطَّرِيقِ فََجَعلَ النَّا
  . َوفََعلَ َوفََعلَ فََجاَء إِلَْيِه َجاُرُه فَقَالَ لَُه اْرجِْع لَا َتَرى ِمنِّي َشْيئًا َتكَْرُهُه

 بىــر ئــادەم: ـــ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ 8276
ــى    ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــىكايهت قىلىـــپ پهيغهمـ ــىدىن شـ قوشنىسـ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  . ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلدى
  : ئۇنىڭغا

ئـۇ ئـادەم ئىككـى يـاكى     . ـ دېـدى  !ــ قايتىپ كېتىپ، سهۋر قىلغىن
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم . ئــۈچ قېــتىم تهكــرار كهلــدى

  : ئۇنىڭغا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1585(ئهلبانى  ①
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غــا ئېلىــپ ـــ كېرەكلىرىڭنــى يول ، نهرســهبېرىــپــــ ســهن قايتىــپ 
شــۇنداق قىلىــپ، ئــۇ نهرســه ـ كېرەكلىرىنــى    . ـــ دېــدى !تاشــال چىقىــپ

كىشىلهر ئۇنىڭـدىن نېمىشـقا شـۇنداق    . دىىتاشلئېلىپ چىقىپ يولغا 
ئۇالرغا ئىشـنىڭ سـهۋەبىنى ئېيتىـپ    . قىلغانلىقىنى سوراشقا باشلىدى

  : ۇالر ئۇنىڭ قوشنىسىغا لهنهت ئېيتىپئ ،شۇنىڭ بىلهن. بهردى
. ــ دېيىشـتى   !مۇنـداق قىلىۋەتسـۇن  هللا ا! ئۇنـداق قىلىۋەتسـۇن  هللا ــ ا

  : كېلىپ )ئۇنىڭ ئالدىغا(نهتىجىدە، ئۇنىڭ قوشنىسى 
بۇنىڭـــدىن كېـــيىن مهنـــدىن ســـهن ! ـــــ ســـهن قايتىـــپ كهتكىـــن

  . ①ـ دېدى ياقتۇرمايدىغان ھېچ نهرسىنى كۆرمهيسهن،
   )5153: ئهبۇ داۋۇد(

َحدَّثََنا َعْن أَبِي ُشَرْيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َواللَِّه لَا ُيـْؤِمُن  ـ   8277
  . َواللَِّه لَا ُيْؤِمُن َواللَِّه لَا ُيْؤِمُن ِقيلَ َوَمْن َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ الَِّذي لَا َيأَْمُن َجاُرُه َبَوايِقَُه

ــ ئ 8277 پهيغهمــبهر  :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇهبــۇ شــۇرەيهتىن ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىـڭ نـامى   هللا. بواللمايـدۇ  مـۇئمىن نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللاــ 
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللا. بواللمايـدۇ  مـۇئمىن بىلهن قهسـهمكى،  

  : ساھابىالر. دېدى ، ـبواللمايدۇ مۇئمىن
 ،دىغانىـــ دەپ ســورى بواللمايــدۇ؟ مــۇئمىنم كىــ! رەســۇلۇلالھ ــــ ئــى

  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ــ   يامانلىقىـدىن ئهمىـن بواللمىغـان كىشـى،    ) ئۇنىـڭ (ــ قوشنىسى 
  . دەپ جاۋاب بهردى

  ) 6016: بۇخارى(

َربِيٌع َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى الَْمازِنِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَالَ كَانَ ِفي َحاِئِط َجدِِّه ـ   8278
َي ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف فَأََراَد َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف أَنْ ُيَحوِّلَُه إِلَى َناِحَيٍة ِمْن الَْحاِئِط ِه

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 4292(ئهلبانى  ①
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ي أَقَْرُب إِلَى أَْرِضِه فََمَنَعُه َصاِحُب الَْحاِئِط فَكَلََّم َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ِف
  . ذَِلَك فَقََضى ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف بَِتْحوِيِلِه

) يهنى يهھيا مـازىنى (ـ ئهمر ئىبنى يهھيا مازىنىنىڭ ئاتىسى  8278
ئاتامنىڭ بېغىدىن ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفنىڭ يېرىگه : مۇنداق دەيدۇ

ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئهۋف بـۇ    . ئۆتىدىغان كىچىك سۇ ئېرىقى بار ئىـدى 
يېـرىگه يـېقىن بىـر جايـدىن ئۆتكـۈزمهكچى       نئېرىقنى باغنىڭ ئىچىدى

ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئهۋف بـۇ    ،شۇنىڭ بىلهن. ئۇنىمىدى ئاتامبولىۋىدى، 
ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب . ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتابقـــا ئېيتتـــى نىئهھـــۋال

ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفكه ئۇ ئېرىقنىـڭ ئـورنىنى ئۆزگهرتىشـى ئۈچـۈن     
  . بهردى ھۆكۈم قىلىپ

  ) 1464: مالىك(

َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى الَْمازِنِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ   8279
  . َوَسلََّم قَالَ لَا َضَرَر َولَا ِضَراَر

ــدۇ    8279 ــداق دەي ــ ئهمــر ئىبنــى يهھيــا مازىنىنىــڭ ئاتىســى مۇن : ـ
   :ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى

  . »بولمايدۇ قىمۇزىيان سېلىشزىيان تارتىشقىمۇ بولمايدۇ، «
  ) 1461: مالىك(

َعْن أَبِي ِصْرَمةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َضارَّ َضارَّ ـ   8280
  . اللَُّه بِِه َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ اللَُّه َعلَْيِه

ـــ ئهبــۇ ســىرمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  8280
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكى . مۇ ئۇنىڭغا زىيان سالىدۇهللاكىمكى بىراۋغا زىيان سالسا، ا«
  . ①»يىن ئهھۋالدا قويىدۇقى مۇ ئۇنىهللابىراۋنى قىيىن ئهھۋالدا قويسا، 

  )1940: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1584(ئهلبانى  ①
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 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعْنُه، اللَُّه َرِضَي َماِلٍك بن أََنس ـ عن  8281
   .بِِه َيْعلَُم َوُهَو َجْنبِِه إِلَى َجاِئٌع َوَجاُرُه َشْبَعاًنا َباَت َمْن بِي آَمَن َما: َوَسلََّم

ى، ــــ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇك     8281
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بېقىنىــدىكى قوشنىســىنىڭ ئــاچ ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ،  «
  . ①»ماڭا ئىمان كهلتۈرگهن بولمايدۇكىشى  تقانقورسىقى توق يا

  )بهززار ؛751: »ئهلكهبىر«(

 اƨـار  حـق  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أيب عنـ   8282
   .وخلف وقدام وƽاال ميينا وهكذا وهكذا وهكذا هكذا دارا أربعون

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8282
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) جهمئىـي (تهرەپ بولـۇپ،   ائارقـ ۋە ئالـدى   ،سول ـقوشنا ھهققى ئوڭ  «
  . ②»رايدۇىئۆيگىچه ئۇز 40

  ) 5982: مهۋسىلى(

 ُهنَّ ثَالثٌ“:َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ قَالَ: قَالَ ُعَبْيٍد، بن فََضالَةَ َعْنـ   8283
 َوإِنْ َدفَْنـهُ  َخْيًرا َرأَى إِنْ َوَجاٌر َيْغِفْر، لَْم أََسأَْت َوإِنْ َيْشكُْر لَْم أَْحَسْنَت إِنْ إَِماٌم: الَْعَواِقُر

  . “َخاَنْتَك َعْنَها ِغْبَت َوإِنْ آذَْتَك َحَضَرْتَك إِنْ َواْمَرأَةٌ أََشاَعُه، َشرا أَىَر
ــــ فهزاله ئىبنـــى ئهبىـــد رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت       8283

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاال بولىــدىغان  « ــار باشــقا ب ــۈك كىشــى ب ــۈچ تۈرل ئۇالرنىــڭ بىــرى . ئ

. بولۇپ، ئهگهر ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلساڭ، رەھمهت ئېيتمايـدۇ  ئهمهلدار
يهنه بىرى ئهسـكى قوشـنا بولـۇپ، ئهگهر    . يامانلىق قىلساڭ كهچۈرمهيدۇ

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام تهبهرانــى ۋە بهززار رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، بهززارنىــڭ ســهنهدى ): 13554(ھهيســهمى  ①

 .ھهسهن، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ يهئــال مهۋســىلى ئۇســتازى مــۇھهممهد ئىبنــى جــامىئ ئهتتــاردىن : )13559(ھهيســهمى  ②

 .رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر، ـ دېگهن
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يامـانلىقنى كۆرسـه، چاۋىسـىنى چىتقـا     . ياخشىلىقنى كۆرسـه يوشـۇرىدۇ  
سـاڭ، سـېنى   ئايال بولۇپ، يېنىدا بول) شۇنداق بىر( ىئۈچىنچىس. يايىدۇ

  . ①»يېنىدا بولمىساڭ، خىيانهت قىلىدۇ. ئازاراليدۇ
  ) »ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ فُلَاَنةَ ُيذْكَُر ِمْن كَثْـَرِة  ـ   8284
َسانَِها قَالَ ِهَي ِفي النَّارِ قَالَ َيا َرُسولَ َصلَاِتَها َوِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها غَْيَر أَنََّها ُتْؤِذي جَِرياَنَها بِِل

 الْأَِقِط َولَا اللَِّه فَإِنَّ فُلَاَنةَ ُيذْكَُر ِمْن ِقلَِّة ِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها َوَصلَاِتَها َوإِنََّها َتَصدَُّق بِالْأَثَْوارِ ِمْن
  . ُتْؤِذي جَِرياَنَها بِِلَسانَِها قَالَ ِهَي ِفي الَْجنَِّة

  : بىر ئادەم: ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ 8284
كىشىلهرنىڭ ئېيتىشىچه، پاالنى ئايال كۆپ نامـاز   !رەسۇلۇلالھــ ئى 

ــدىكهن   . ئوقۇيــدىكهن، روزىنىمــۇ كــۆپ تۇتىــدىكهن ۋە كــۆپ ســهدىقه بېرى
ــۇ قوشــنىلىرىغا تىــل   ــراق، ئ ــ ئاھــانهت قىلىــدىكهن؟  بى ــ دې ـ ــدـ  ،ىگهنى

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 
  : ئۇ يهنه. ـ دېدى ــ ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ،

كىشـىلهرنىڭ ئېيتىشـىچه، پـاالنى ئايـال ئـاز روزا      ! رەسـۇلۇلالھ ــ ئى 
ئـۇ  . نامـازنىمۇ ئـاز ئوقۇيـدىكهن    ،تۇتىدىكهن، سهدىقىنىمۇ ئـاز بېرىـدىكهن  
بىـــراق، . ســـهدىقه قىلىـــدىكهن قـــۇرۇت چـــاغلىق ئـــاز نهرســـىلهرنى    

پهيغهمــبهر  گهنىــدى،ـــ دې لىرىغا تىــل ـ ئاھــانهت قىلمايــدىكهن؟  قوشــنى
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②ـ دېدى ــ ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ،

  ) ؛ بهززار9383: ئهھمهد(

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ سـهنهدىدە مـۇھهممهد           ): 13560(ھهيسهمى  ①

ئىبنى ئهبۇ ھاتهم ئۇ كىشىنى تىلغا ئالغـان، بىـراق، ئۇنىـڭ    . ئىبنى ئىسام ئىبنى زەيد ئىسىملىك بىرى بار
قانـــداق كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى كۈچلهنـــدۈرمىگهن ۋە ئۇنىـــڭ ئىشـــهنچلىك ئىكهنلىكىنىمـــۇ ئىلگىـــرى   

ئۆلىماالر بۇ ھهدىسنىڭ قالغان راۋىيلىرىنىـڭ ئىشـهنچلىك ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان، ـ       . سۈرمىگهن
 .دېگهن

ــهمى  ② ــرى     ): 13562(ھهيسـ ــۇپ، راۋىيلىـ ــان بولـ ــۋايهت قىلغـ ــمهد ۋە بهززار رىـ ــام ئهھـ ــنى ئىمـ ــۇ ھهدىسـ بـ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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اِحُمـونَ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َيْبلُغُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم الرَّ ـ   8285
  . َيْرَحُمُهْم الرَّْحَمُن اْرَحُموا أَْهلَ الْأَْرضِ َيْرَحْمكُْم َمْن ِفي السََّماِء

ــۋايهت       8285 ــادىن رى ــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ـ ئاب
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

زېمىـــن . ەھىـــم قىلىـــدۇرەھىـــم قىلغۇچىالرغـــا رەھمـــان تائـــاال ر«
سـىلهرگه  ) يهنـى پهرىشـتىلهر  (ئاسماندىكىلهر  ،ئهھلىگه رەھىم قىلىڭالر

  . ①»رەھمهت تىلهيدۇ
  )4941: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َسِمْعُت أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَـا  ـ   8286
  . ِمْن َشِقيٍُّتْنَزُع الرَّْحَمةُ إِلَّا 

ــدۇ   8286 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ مهن : ــ
ــهللهمنىڭ   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــت «: پهيغهمـ پهقهت بهدبهخـ

ــم  ــىلهردىنال رەھىـ ــدۇ   كىشـ ــهپقهت تارتىۋېتىلىـ ــ شـ ــى » ــ دېگهنلىكىنـ
  . ②ئاڭلىغانىدىم

  ) 1923: تىرمىزى(

َعْنُه قَالَ قَبَّلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه  ـ عن ايب  8287
 الَْحَسَن ْبَن َعِليٍّ َوِعْنَدُه الْأَقَْرُع ْبُن َحابِسٍ التَِّميِميُّ َجاِلًسا فَقَالَ الْأَقَْرُع إِنَّ ِلي َعَشَرةً ِمـنْ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4132(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1568(ئهلبانى  ②
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 لَا ا قَبَّلُْت ِمْنُهْم أََحًدا فََنظََر إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ َمْن لَا َيْرَحُمالَْولَِد َم
  . ُيْرَحُم

پهيغهمـبهر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ       8287
. قويـدى  سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھهسـهن ئىبنـى ئهلىنـى سـۆيۈپ      

  : ئهقرە ئىبنى ھابىس تهمىمىيئۇالرنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان 
ــ   ئـۇالردىن ھېچبىرىنـى سـۆيۈپ باقمىـدىم،    . ــ مېنىڭ ئون باالم بار

ــدې ــاراپ     ،دىگهنى ــا ق ــهللهم ئۇنىڭغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  : قويۇپ

ـــــ رەھىـــم ـ شـــهپقهت قىلمىغـــان كىشـــىگه رەھىـــم ـ شـــهپقهت        
  . دېدىـ  قىلىنمايدۇ،

  ) 5997: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   8288
أَْمِلُك لَـَك أَنْ  َوَسلََّم فَقَالَ ُتقَبِّلُونَ الصِّْبَيانَ فََما ُنقَبِّلُُهْم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََو

  . َنَزَع اللَُّه ِمْن قَلْبَِك الرَّْحَمةَ
بىــر ئهئرابــى  : ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ     ـــ 8288

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ
ئــۇالرنى بىز. ــــ ســىلهر كىچىــك بــالىالرنى ســۆيۈپ قويىدىكهنســىلهر

ــېـ دپهقهتـــال ســـۆيمهيمىز      پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ، دىگهنىـ
  : ۋەسهللهم
قهلبىڭدىن رەھىم ـ شـهپقهتنى تـارتىۋەتكهن بولسـا، مهن سـاڭا      هللا ــ ا

  . ـ دېدى !؟دىمهنئۇنى بېرەلهم
  ) 5998: بۇخارى(

َوَسلََّم  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ   8289
  . لَمَّا قََضى اللَُّه الَْخلَْق كََتَب ِفي ِكَتابِِه فَُهَو ِعْنَدُه فَْوَق الَْعْرȇِ إِنَّ َرْحَمِتي غَلََبْت غََضبِي

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8289
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ــدىكى   مهخلۇقاهللا ا« ــۆز دەرگاھىـ ــدا، ئـ ــان چاغـ ــۈم قىلغـ ــا ھۆكـ تالرغـ
شــهك ـ شۈبهىســىزكى، رەھمىــتىم   ”: ئهرشـنىڭ ئۈســتىدىكى كىتابىغــا 

  . »دەپ يازدى“ غهزىپىمنى بېسىپ چۈشتى
  ) 3194: بۇخارى(

 َرْحَمـةٍ  ِمائَةَ ِللَِّه إِنَّ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   8290
 َيَتَراَحُمونَ َوبَِها َيَتَعاطَفُونَ فَبَِها َوالَْهَوامِّ َوالَْبَهاِئمِ َوالْإِْنسِ الْجِنِّ َبْيَن َواِحَدةً َرْحَمةً ِمْنَها أَْنَزلَ
 َيـْومَ  َبـاَدهُ ِع بَِها َيْرَحُم َرْحَمةً َوِتْسِعَني ِتْسًعا اللَُّه َوأَخََّر َولَِدَها َعلَى الَْوْحُش َتْعِطُف َوبَِها
  . الِْقَياَمِة

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8290
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى   100نىــڭ هللا« ــۇپ، ئۇنىڭــدىن پهقهت بىرن ــارلىقرەھمىتــى بول  ب
. غا چۈشـۈردى ئىنسانالر، جىنالر، ھايۋانالر ۋە زىيانداش ھاشارەتلهر ئارىسـى 

بىـر ـ بىـرىگه رەھىـم ـ        . دۇشـى ئـۇالر شـۇ رەھـمهت بىـلهن ئۆزئـارا كۆيۈنى     
ۋەھشى ھايۋانمۇ شـۇ رەھـمهت بىـلهن ئـۆز بالىسـىغا      . دۇشىشهپقهت قىلى

رەھـمهت بىـلهن قىيـامهت كـۈنى بهنـدىلىرىگه       99قالغـان  هللا ا. دۇۈنىكۆي
  . »رەھمهت قىلىدۇ

  )2752: مۇسلىم(

ْعلَُم الْكَاِفُر بِكُلِّ الَِّذي ِعْنَد اللَِّه ِمْن الرَّْحَمِة لَْم َيْيئَْس ِمْن فَلَْو َي :ـ ويف رواية  8291
  . الَْجنَِّة َولَْو َيْعلَُم الُْمْؤِمُن بِكُلِّ الَِّذي ِعْنَد اللَِّه ِمْن الَْعذَابِ لَْم َيأَْمْن ِمْن النَّارِ

نىـڭ  هللا ئهگهر كـاپىر «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ 8291
دەرگاھىدىكى رەھمهتنىڭ ھهممىسىنى بىلسه ئىدى، جهننهتتىن ئۈمىد 

نىڭ دەرگاھىدىكى ئازابنىڭ ھهممىسـىنى  هللائهگهر مۇئمىن ا. ئۈزمهيتتى
  . »بواللمايتتى خاتىرجهمبىلسه ئىدى، دوزاختىن 

  ) 6469: بۇخارى(
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لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَِدَم َعـ   8292
ْتُه َوَسلََّم َسْبٌي فَإِذَا اْمَرأَةٌ ِمْن السَّْبيِ قَْد َتْحلُُب ثَْدَيَها َتْسِقي إِذَا َوَجَدْت َصبِيا ِفي السَّْبيِ أََخذَ

ْيِه َوَسلََّم أَُتَرْونَ َهِذِه طَارَِحةً َولََدَها ِفي فَأَلَْصقَْتُه بَِبطْنَِها َوأَْرَضَعْتُه فَقَالَ لََنا النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ
  . النَّارِ قُلَْنا لَا َوِهَي َتقِْدُر َعلَى أَنْ لَا َتطَْرَحُه فَقَالَ لَلَُّه أَْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بَِولَِدَها

ــ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   8292 : ـ
ــهللهمنىڭ ئالـــدىغا ئۇرۇشـــتىن  پهيغهمـــبهر ســـهلال لالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ

ئــولجىالر ئىچىــدە بىــر ئايــال بولــۇپ، . ئېلىنغــان ئــولجىالر كهلتۈرۈلــدى
شۇ ئهسنادا ئۇ ئولجىالر ئىچىدىن بىـر  . كۆكسىدىن سۈت تېمىپ تۇراتتى

ــالىنى تېپىۋې ــدى لب ــا ئال ــپ، قۇچىقىغ ــتى ۋە    ى ــڭ باس ــا چى ــ دە، باغرىغ ـ
  : ر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگهپهيغهمبه. ئېمىتىشكه باشلىدى

ـ  ــ سىلهر بۇ ئايالنى شۇ بالىسىنى ئوتقا تاشاليدۇ دەپ ئويالمسىلهر؟
  : بىز. دېدى

ــرىچه      ــا چۈشــۈپ كېتىشــتىن كۈچىنىــڭ بې ــۇنى ئوتق ــۇ ئ ــاق، ئ ـــ ي ـ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدۇق قوغدايدۇ،
ۆيۈنگىنىـدىنمۇ بهك  بهندىلىرىگه بۇ ئايالنىـڭ شـۇ بالىسـىغا ك   هللا ــ ا

  . ـ دېدى مېهرىباندۇر،
  ) 5999: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ـ   8293
ثُمَّ َخَرَج فَإِذَا ُهَو بِكَلْبٍ َيلَْهثُ َبْيَنا َرُجلٌ َيْمِشي فَاْشَتدَّ َعلَْيِه الَْعطَُش فََنَزلَ بِئًْرا فََشرَِب ِمْنَها 

يِه ثُمَّ َيأْكُلُ الثََّرى ِمْن الَْعطَشِ فَقَالَ لَقَْد َبلَغَ َهذَا ِمثْلُ الَِّذي َبلَغَ بِي فََملَأَ ُخفَُّه ثُمَّ أَْمَسكَُه بِِف
ولَ اللَِّه َوإِنَّ لََنا ِفي الَْبَهاِئمِ أَْجًرا قَالَ َرِقَي فََسقَى الْكَلَْب فََشكََر اللَُّه لَُه فََغفََر لَُه قَالُوا َيا َرُس

  . ِفي كُلِّ كَبٍِد َرطَْبٍة أَْجٌر
ــ 8293 ــۇدىن  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت  ئهبـ ــداق رىـ مۇنـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ئۇ ئاندىن . بىر ئادەم يولدا كېتىۋېتىپ قاتتىق ئۇسساپ كېتىپتۇــ 
ئانـدىن قـۇدۇقتىن چىقسـا،    . بىر قۇدۇققا چۈشۈپ، قـانغۇچه سـۇ ئىچىپتـۇ   
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شـۇنىڭ  . ياالپ تۇرغىـدەك  نىتوپى مبىر ئىت ئۇسساپ كهتكهنلىكتىن نه
ــلهن ــدە  ،بى ــۇ كۆڭلى ــدەكال   ”: ئ ــۇ ئىتمــۇ خــۇددى مهن ئۇسســاپ كهتكهن ب

ئانـدىن  . دېگهنلهرنى ئويالپ، ئۆتۈكىگه سۇ تولدۇرۇپتۇ“ ئۇسساپ كېتىپتۇ
قۇدۇققـا يامىشـىپ سـىرتقا     رى بىـلهن ى چىـڭ چىشـلهپ، قـوللى   ئۆتۈكن

ــۇغۇرۇپتۇ    ــى س ــۇ ئىتن ــۇ ۋە ئ ــدە، ا. چىقىپت ــاتالپ،  هللا نهتىجى ــۇنى مۇكاپ ئ
  : بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر .ۇ، ـ دېدىگۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىپت

بىـزگه ئهجىـر    سـاقمۇ ھايۋانالرغـا ياخشـىلىق قىل  ! رەسۇلۇلالھــ ئى 
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ىدى،غانـ دەپ سورى بوالمدۇ؟

ــداق   ـــ ھهرقان ـــ ــگهر ئىگىســىگه  ھ ــا (ۆل جى ــك جانلىقق ــى تىرى ) يهن
  . اۋاب بهردىجـ دەپ  ئهجىر بولىدۇ، قىلىنغان ياخشىلىققا

  ) 2363: بۇخارى(

َرأَةً َبِغيا َرأَْت كَلًْبا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ اْمـ   8294
  . ِفي َيْومٍ َحارٍّ ُيِطيُف بِبِئْرٍ قَْد أَْدلََع ِلَساَنُه ِمْن الَْعطَشِ فََنَزَعْت لَُه بُِموِقَها فَُغِفَر لََها

ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8294
  :دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق 

بىر پاھىشه ئايال ھاۋا ناھايىتى ئىسسىق بىر كۈنى بىر ئىتنىـڭ  «
قاتتىق ئۇسساپ كهتكهنلىكتىن تىلىنى چىقىرىـپ ھاسـىرىغان ھالـدا    

بىـلهن   ئۆتـۈكى بىر قـۇدۇق بېشـىدا ئايلىنىـپ يـۈرگهنلىكىنى كـۆرۈپ،      
ئۇنىــڭ گۇنــاھلىرى   ،شــۇنىڭ بىــلهن . ئۇنىڭغــا ســۇ تارتىــپ بېرىپتــۇ   

  . »مهغپىرەت بوپتۇ
  )2245: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم قَـالَ   ـ   8295
  . َدَخلَْت اْمَرأَةٌ النَّاَر ِفي ِهرٍَّة َرَبطَْتَها فَلَْم ُتطِْعْمَها َولَْم َتَدْعَها َتأْكُلُ ِمْن َخَشاȇِ الْأَْرضِ

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئىبنى 8295
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ــا   « ــاق بهرمهي ي ــا تام ــر مۈشــۈككه ي ــال بى ــر ئاي يهر يۈزىنىــڭ  كىبى
 ىبـــاغالپ قويغـــانلىق ،ھاشـــارەتلىرىنى تۇتـــۇپ يېگىلـــى قويـــۇپ بهرمهي

  . »سهۋەبىدىن دوزاخقا كىرىپتۇ
  ) 3318: بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ أَْرَدفَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   8296
َخلْفَُه ذَاَت َيْومٍ فَأََسرَّ إِلَيَّ َحِديثًا لَا أَُحدِّثُ بِِه أََحًدا ِمْن النَّاسِ َوكَانَ أََحبُّ َما اْسـَتَتَر بِـِه   

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَحاَجِتِه َهَدفًا أَْو َحاِئَش َنْخلٍ قَالَ فََدَخلَ َحاِئطًا ِلَرُجـلٍ  َرُسولُ اللَِّه 
اُه النَّبِيُّ ِمْن الْأَْنَصارِ فَإِذَا َجَملٌ فَلَمَّا َرأَى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحنَّ َوذََرفَْت َعْيَناُه فَأََت

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمَسَح ِذفَْراُه فََسكََت فَقَالَ َمْن َربُّ َهذَا الَْجَملِ ِلَمْن َهذَا الَْجَمـلُ  َصلَّى ا
ِتـي  فََجاَء فًَتى ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَ ِلي َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ أَفَلَا َتتَِّقي اللََّه ِفي َهِذِه الَْبهِيَمـِة الَّ 

  . ُه إِيَّاَها فَإِنَُّه َشكَا إِلَيَّ أَنََّك ُتجِيُعُه َوُتْدِئُبُهَملَّكََك اللَّ
: هر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    فـ ئابدۇلالھ ئىبنـى جهئـ   8296
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مېنـى ئارقىسـىغا        ،بىر كۈنى

ئــۇ ماڭــا بىــر ھهدىســنى پىچىــرالپ ســۆزلهپ . مىنگهشــتۈرىۋالغان ئىــدى
. ئۇ بىر سـىر بولـۇپ، مهن ئـۇنى ھـېچكىمگه سـۆزلهپ بهرمهيـمهن      . ردىبه

بىـرەر دالـدىغا    ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھاجهت قىلغاندا
شـۇ ئارىـدا ئـۇ    . هتتىياكى قويـۇق ئۆسـكهن خورمىالرنىـڭ ئارقىسـىغا ئـۆت     

. باغدا بىر تـۆگه بـار ئىـكهن   . ئهنسارىالردىن بىر ئادەمنىڭ بېغىغا كىردى
. باشلىدى نارالشقائۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى كۆرۈپ، 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ئىككــى كۆزىــدىن تــارامالپ يــاش تۆكۈلىۋاتــاتتى
ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ئۇنىـــڭ قېشـــىغا كېلىـــپ، قـــۇالقلىرىنى ســـىالپ 

ئاندىن پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . ه جىمىپ قالدىگتۆ ،دىغانىقوي
  : لهمۋەسهل

. ەپ سـورىدى ــ د  ــ بۇ تۆگىنىڭ ئىگىسى كىـم؟ بـۇ تـۆگه كىمنىـڭ؟    
  : ئهنسارىالردىن بىر يىگىت كېلىپ
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . ــ دېـدى   ۇ مېنىڭ تۆگهم،ب! رەسۇلۇلالھــ ئى 
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم

تىن قورقسـاڭ بولمامـدۇ؟ ئـۇ    هللا ئۈچۈنساڭا بهرگهن بۇ ھايۋان هللا ــ ا
 قويغـانلىقىڭنى ۋە قـاتتىق ئىشـلهتكهنلىكىڭنى    ماڭا سېنىڭ ئۇنى ئاچ

  . ①ـ دېدى شىكايهت قىلدى، ئېيتىپ،
  ) 2549: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َسْهلِ اْبنِ الَْحْنظَِليَِّة قَالَ َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِـَبِعريٍ  ـ   8297
ا اللََّه ِفي َهِذِه الَْبَهاِئمِ الُْمْعَجَمِة فَاْركَُبوَها َصاِلَحةً َوكُلُوَهـا  قَْد لَِحَق ظَْهُرُه بَِبطْنِِه فَقَالَ اتَّقُو

  . َصاِلَحةً
: ـ ســهھل ئىبنــى ھهنــزەله رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   8297

، تېرىســى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قورســىقى ئېچىــپ
 ن ئۆتـــۈپچاپلىشـــىپ كهتـــكهن بىـــر تۆگىنىـــڭ يېنىـــدى ســـۆڭىكىگه
. تىن قورقۇڭالرهللا ئۈچۈنسۆزلىيهلمهيدىغان بۇ ھايۋانالر «: كېتىۋېتىپ

  . ②دېدى» ئۇنى ياخشى بېقىپ مىنىڭالر، ياخشى بېقىپ يهڭالر
  ) 2548: ئهبۇ داۋۇد(

ـ ـ   8298 ذُوا َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِيَّاكُْم أَنْ َتتَِّخ
يِه إِلَّا بِِشقِّ ظُُهوَر َدَوابِّكُْم َمَنابَِر فَإِنَّ اللََّه إِنََّما َسخََّرَها لَكُْم ِلُتَبلَِّغكُْم إِلَى َبلٍَد لَْم َتكُوُنوا َباِلِغ

  . الْأَْنفُسِ َوَجَعلَ لَكُْم الْأَْرَض فََعلَْيَها فَاقُْضوا َحاَجَتكُْم
هنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئ     8298

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
يهنـى يېمهيـدىغان ۋە   (ئۇالغلىرىڭالرنىڭ دۈمبىسىنى مۇنبهرلهرگه «

ــىلهرگه  ــدىغان نهرســ ــي  ) ئىچمهيــ ــتىن قهتئىــ ــاش قىلىۋېلىشــ ئوخشــ
ـ  سىلهرگه ئۇنى سىلهرنىڭ جاپاهللا شهك ـ شۈبهىسىزكى، ا ! ساقلىنىڭالر

شــهققهتته ئــاران يېتىــپ بارىــدىغان جايالرغــا بېرىۋېلىشــىڭالر ئۈچــۈن مۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2222(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2221(ئهلبانى  ②
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ــۇندۇرۇپ بهردى ــۇندۇرۇپ بهردى . بويسـ ــىلهرگه بويسـ ــۇ سـ يهر . زېمىننىمـ
  . ①»يۈزىدىن پايدىلىنىپ، ئېهتىياجىڭالرنى قامداڭالر

  ) 2567: ئهبۇ داۋۇد(

الَ كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَـ   8299
 َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ فَاْنطَلََق ِلَحاَجِتِه فََرأَْيَنا ُحَمَرةً َمَعَها فَْرَخاِن فَأََخذَْنا فَْرَخْيَهـا فََجـاَءتْ  

َم فَقَالَ َمْن فََجَع َهِذِه بَِولَِدَها ُردُّوا الُْحَمَرةُ فََجَعلَْت َتفْرȇُِ فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ْنَبِغي أَنْ َولََدَها إِلَْيَها َوَرأَى قَْرَيةَ َنْملٍ قَْد َحرَّقَْناَها فَقَالَ َمْن َحرََّق َهِذِه قُلَْنا َنْحُن قَالَ إِنَُّه لَا َي

  . ُيَعذَِّب بِالنَّارِ إِلَّا َربُّ النَّارِ
: ىبنى ئابـدۇلالھنىڭ ئاتىسـى مۇنـداق دەيـدۇ    ـ ئابدۇرراھمان ئ 8299

بىز پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن مهلـۇم بىـر سـهپهردە    
شـۇ ئارىـدا بىـز    . ئۇ مهلۇم بىر ئىش بىلهن كېتىپ قالـدى . بىلله ئىدۇق

ئىككـــى بالىســـى بـــار قىزىـــل بىـــر قۇشـــنى كـــۆرۈپ قېلىـــپ، ئۇنىـــڭ 
لىرىنى يېيىــپ ئهتراپىمىزغــا قــۇش قانــات ،دۇقغانىــبــالىلىرىنى تۇتىۋال

ــدى ــهللهم      . كېلىۋال ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــنادا پهيغهم ــۇ ئهس ش
  : قايتىپ كېلىپ

 بـاچكىلىرىنى ۋالـدى؟  تۇتۇسـىنى  باچكىبۇ قۇشنى ئۈركۈتۈپ، كىم ــ 
كېــيىن ئــۇ بىــز كۆيــدۈرىۋەتكهن چۆمــۈله . ـــ دېــدى! قــايتۇرۇپ بېــرىڭالر
  : ئۇۋىلىرىنى كۆرۈپ

  : ەپ سورىدىد ـ ۋەتتى؟ۇوت قويغا كىم ئالرــ بۇ
  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ـ دېدۇق ــ بىز ئوت قويدۇق،

ــ جانلىقالرنى ئوت بىـلهن ئـازابالش پهقهت دوزاخنىـڭ پهرۋەردىگـارى     
  . ②ـ دېدى قا خاستۇر،هللا

  ) 2675: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .نسهھىه، ـ دېگه): 2238(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2329(ئهلبانى  ②
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 َولَِكْن الُْخْضُر ُهَو النُّفَْيِليُّ قَالَ َداُود أَُبو قَالَ الَْخِضرِ أَِخي الرَّامِ َعاِمرٍ َعْنـ   8300
 َرُسـولِ  ِلَواُء َهذَا قَالُوا َهذَا َما فَقُلُْت َوأَلْوَِيةٌ َراَياٌت لََنا ُرِفَعْت إِذْ لَبِبِلَاِدَنا إِنِّي قَالَ قَالَ كَذَا
 َوقَْد َعلَْيِه َجاِلٌس َوُهَو ِكَساٌء لَُه ِسطَُب قَْد َشَجَرٍة َتْحَت َوُهَو فَأََتْيُتُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 فَقَـالَ  الْأَْسقَاَم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَذَكََر إِلَْيهِْم فََجلَْسُت أَْصَحاُبُه إِلَْيِه اْجَتَمَع
 لَُه َوَمْوِعظَةً ذُُنوبِِه ِمْن َمَضى ِلَما كَفَّاَرةً كَانَ ِمْنُه اللَُّه أَْعفَاُه ثُمَّ السَّقَُم أََصاَبُه إِذَا الُْمْؤِمَن إِنَّ
 ِلَم َيْدرِ فَلَْم أَْرَسلُوُه ثُمَّ أَْهلُُه َعقَلَُه كَالَْبِعريِ كَانَ أُْعِفَي ثُمَّ َمرَِض إِذَا الُْمَناِفَق َوإِنَّ َيْسَتقْبِلُ ِفيَما
 َمـا  َواللَّـهِ  الْأَْسقَاُم َوَما اللَِّه َرُسولَ َيا َحْولَُه ِممَّْن َرُجلٌ فَقَالَ أَْرَسلُوُه ِلَم َيْدرِ َولَْم َعقَلُوُه
 إِذْ ِعْنـَدهُ  َنْحُن فََبْيَنا ِمنَّا فَلَْسَت َعنَّا قُْم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ قَطُّ َمرِْضُت
 َرأَْيُتـكَ  لَمَّا إِنِّي اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالَ َعلَْيِه الَْتفَّ قَْد ْيٌءَش َيِدِه َوِفي ِكَساٌء َعلَْيِه َرُجلٌ أَقَْبلَ
 فََوَضـْعُتُهنَّ  فَأََخذُْتُهنَّ طَاِئرٍ ِفَراǷِ أَْصَواَت ِفيَها فََسِمْعُت َشَجرٍ بَِغْيَضِة فََمَرْرُت إِلَْيَك أَقَْبلُْت
 َمَعُهنَّ َعلَْيهِنَّ فََوقََعْت َعْنُهنَّ لََها فَكََشفُْت َرأِْسي َعلَى فَاْسَتَداَرْت أُمُُّهنَّ فََجاَءْت ِكَساِئي ِفي

 فَقَالَ لُُزوَمُهنَّ إِلَّا أُمُُّهنَّ َوأََبْت فََوَضْعُتُهنَّ َعْنَك َضْعُهنَّ قَالَ َمِعي أُولَاِء فَُهنَّ بِِكَساِئي فَلَفَفُْتُهنَّ
 َيـا  َنَعْم قَالُوا ِفَراَخَها الْأَفَْراǷِ أُمِّ ِلُرْحمِ أََتْعَجُبونَ ِلأَْصَحابِِه َمَوَسلَّ َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
 الْأَفَْراǷِ أُمِّ ِمْن بِِعَباِدِه أَْرَحُم لَلَُّه بِالَْحقِّ َبَعثَنِي فََوالَِّذي قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ
  . بِهِنَّ فََرَجَع َمَعُهنَّ َوأُمُُّهنَّ أََخذَْتُهنَّ َحْيثُ ِمْن َتَضَعُهنَّ َحتَّى هِنَّبِ اْرجِْع بِِفَراِخَها

بىر كـۈنى ھهر  . مهن يۇرتۇمدا ئىدىم: ـ ئامىر رام مۇنداق دەيدۇ  8300
  : دىنمهن ئادەملهر. خىل بايراقالر كۆرۈنۈشكه باشلىدى

  : ئۇالر ەپ سورىسام،ـ د ــ بۇ نېمه بايراقكهن؟
ـــ  ــ دېيىشــتى بــايرىقى، رەســۇلۇلالھنىڭبــۇ ـ شــۇنىڭ بىــلهن، مهن . ـ

ئۇ بىر تـۈپ دەرەخنىـڭ تـۈۋىگه سـېلىنغان كـۆرپه      . باردىمئۇنىڭ قېشىغا 
. ساھابىلىرى ئۇنىڭ ئهتراپىغـا ئولىشـىۋاپتۇ  . ئۈستىدە ئولتۇرغان ئىكهن

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . مهنمــۇ ئۇالرنىــڭ ئارىســىغا كىرىــپ ئولتــۇردۇم  
  : للهم كېسهللىكلهر ھهققىدە سۆزلهپئهلهيهى ۋەسه

هللا ــ ھهرقانـداق بىـر مـۇئمىن كېسـهل بولـۇپ قالغانـدىن كېـيىن، ا       
ئۇنىڭغا شىپالىق بهرسه، بـۇ ئۇنىـڭ ئۆتـۈپ كهتـكهن گۇنـاھلىرى ئۈچـۈن       

ــ نهســىههت  كهففــارەت بولىــدۇ ۋە كهلگۈســىدىكى ئىشــالردا ئۇنىڭغــا ۋەز  ـ



  بۆلۈمى ـ رەھىم ۋە ئاتا ـ ئانىغا ياخشىلىق قىلىشسىله 

 628

ل بولـۇپ قالغانـدىن   ئهكسـىچه، ھهرقانـداق بىـر مۇنـاپىق كېسـه     . بولىدۇ
كېيىن، شـىپا تېپىـپ سـاقىيىپ قالسـا، گويـا ئـۇ ئىگىلىـرى دەسـلهپ         

ەتكهن، ئىگىلىرىنىـڭ ئـۆزىنى نـېمه ئۈچـۈن     يـۇۋ باغالپ قويۇپ، ئاندىن قو
ۋەتكهنلىكىنى بىلمهيــدىغان تــۆگىگه ۇبــاغالپ، ئانــدىن نــېمه ئۈچــۈن قويــ

  : ئۇنىڭ ئهتراپىدا ئولتۇرغانالردىن بىرى. ـ دېدى ئوخشايدۇ،
نىڭ نامى بىـلهن  هللاكېسهللىك دېگهن نېمه؟ ا! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

پهيغهمـبهر   گهنىـدى، ــ دې  كېسهل بولۇپ باقمىدىم، پهقهتقهسهمكى، مهن 
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

بىـز  . ــ دېـدى   ــ بىـزدىن دەرھـال ئـايرىلغىن، سـهن بىـزدىن ئهمهس،     
ــهللهمنى    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــېخىچه پهيغهمـ ــىدا تـ ڭ قېشـ

، قولىـدا يهنه كىـيىمگه   پكىيىم كىيىقۇر ئۇچىسىغا بىر . ئولتۇراتتۇق
  : ۋالغان بىر ئادەم يېتىپ كېلىپۈئورالغان بىر نهرسىنى كۆتۈر

مهن سـېنى كۆرگهنـدىن كېـيىن قېشـىڭغا     ! نىـڭ رەسـۇلى  هللاــ ئـى ا 
ئـۇ دەرەخلىكـته قۇشـنىڭ    . كېلىۋېتىپ، بىر دەرەخلىكتىن ئۆتكهنىـدىم 

ايراشــلىرىنى ئــاڭالپ، ئــۇالرنى ئېلىــپ بــۇ كىــيىمىمگه بالىلىرىنىــڭ س
كېــيىن ئۇالرنىــڭ ئانىســى كېلىــپ، بېشــىمدا ئايلىنىشــقا      . قويــدۇم
ئۇ . مهن كىيىمىمنى ئېچىپ، ئۇنىڭ بالىلىرىنى كۆرسهتتىم. باشلىدى

شــۇنىڭ بىــلهن، مهن كىيىمىمنــى . شــۇڭغىدىبالىلىرىنىــڭ ئۈســتىگه 
پهيغهمــبهر . دىگهنىـــــ دې ر مهنــدە،ئــۇالر ھــازى. ۋالــدىمۇئــوراپ، ئۇنىمــۇ تۇت

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
بىـراق،  . ئـۇ ئـۇالرنى يهرگه قويـدى   . ــ دېـدى   !ــ ئۇالرنى يهرگه قويغىن

شـۇنىڭ بىـلهن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     . قۇش بالىلىرىدىن ئايرىلمىـدى 
  : گهلىرىئهلهيهى ۋەسهللهم ساھاب

ــا كۆيۈن  ــا قۇشـــنىڭ بالىلىرىغـ ـــ بـــۇ ئانـ قانلىقىـــدىن ھهيـــران ۋاتۈــ
  : ساھابىالر ەپ سورىدى،ـ د قېلىۋاتامسىلهر؟
ـــ ھهئه، ئــى ا ــ دېيىشــتى!نىــڭ رەســۇلىهللاـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ـ
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم



  ـ شهپقهت، قىلىش، مېهماندارچىلىق ۋە زىيارەترەھىم 

629 

 نىــڭ نــامىــــ مېنــى ھهق بىــلهن پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتــكهن زات
ــهمكى، ا  ــلهن قهسـ ــا     هللا بىـ ــۇش بالىلىرىغـ ــا قـ ــۇ ئانـ ــدىلىرىگه مۇشـ بهنـ

ــدى ــدۇركۆيۈنگهن ــپ   . نمۇ بهك كۆيۈمچان ــالىلىرىنى ئېلى ــڭ ب ــهن ئۇنى س
! بېرىــپ، ئــۇالرنى قهيهردىــن ئالغــان بولســاڭ، شــۇ يهرگه قويــۇپ قــويغىن 

 شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇ   . ــ دېـدى   ئانىسىمۇ بالىلىرى بىـلهن بىلـله قالسـۇن،   
  . ①ئېلىپ كهتتى قۇشالرنى ئادەم

  )2089: ئهبۇ داۋۇد(

ُه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَّ ـ عن ايب  8301
إِلَْيـِه أَنْ   َوَسلََّم َيقُولُ قََرَصْت َنْملَةٌ َنبِيا ِمْن الْأَْنبَِياِء فَأََمَر بِقَْرَيِة النَّْملِ فَأُْحرِقَْت فَأَْوَحى اللَُّه

  . َممِ ُتَسبُِّحقََرَصْتَك َنْملَةٌ أَْحَرقَْت أُمَّةً ِمْن الْأُ
ــدۇ   8301 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ مهن : ــ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   
شـۇنىڭ  . چۆمـۈله چېقىۋالـدى   ىنـى پهيغهمبهرلهردىن بىر«: ئاڭلىغانىدىم

. ۋېتىش ئهمرىنـى بهردى ۇبىلهن، ئۇ چۆمۈلىلهرنىـڭ ئۇۋىلىرىغـا ئـوت قويـ    
: ئۇنىڭغـا هللا شـۇ چاغـدا ا  . نهتىجىدە، چۆمـۈله ئـۇۋىلىرى كۆيدۈرۈۋېتىلـدى   

بىـر  قا تهسـبىه ئېيتىـپ تۇرىـدىغان    هللاسېنى بىر چۆمۈله چاقسا، سهن ا”
  . »دەپ ۋەھيى نازىل قىلدى “كۆيدۈرىۋەتتىڭ ئۈممهتنى پۈتۈنلهي

  ) 3019: بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةُ الضَّـْيِف  َعْن أَبِي كَرَِميةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ـ   8302
  . َحقٌّ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ فََمْن أَْصَبَح بِِفَناِئِه فَُهَو َعلَْيِه َدْيٌن إِنْ َشاَء اقَْتَضى َوإِنْ َشاَء َتَرَك

ـ ئهبـۇ كهرىـمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        8302
  :هلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئ

مېهمــاننى بىــر كــېچه كۈتــۈش ھهربىــر مۇســۇلماننىڭ ئۈســتىگه   «
كىمكى بىر مۇسۇلماننىڭ بوسۇغىسىدا بىـر كـېچه   . يۈكلهنگهن ھهقتۇر
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ئـۇ مېهمـان خالىسـا،    . قالسا، ئـۇ مۇسـۇلمان ئۇنىڭغـا قهرزداردۇر   ) يېتىپ(
  . ①»ھهققىنى تهلهپ قىلىدۇ، خالىسا تهلهپ قىلمايدۇ

َعْن الِْمقَْدامِ أَبِي كَرَِميةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَُّمـا  ـ   8303
َرُجلٍ أََضاَف قَْوًما فَأَْصَبَح الضَّْيُف َمْحُروًما فَإِنَّ َنْصَرُه َحقٌّ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ َحتَّـى َيأُْخـذَ   

  . َوَماِلِه بِِقَرى لَْيلٍَة ِمْن َزْرِعِه
ــۋايهت     8303 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــمه رەزىيهلالھـ ــۇ كهرىـ ــدام ئهبـ ــ مىقـ ــ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئـۇ  بىـراق  ، بولـۇپ چۈشسـه  مېهمـان   قهۋمـگه قانداق بىر ئادەم بىـر  «

زىـرائهت يـاكى مېلىـدىن     ئۇ ئادەم ئۇالرنىڭ، قىلمىسامېهمان قهۋم ئۇنى 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغا  بارلىقىر كېچىلىك ھهققىنى ئالغانغا قهدەر ب

  . ②»ياردەم قىلىشى ھهقتۇر
  ) 3751: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا َنُمرُّ بِقَْومٍ فَلَا ُهْم ُيَضيِّفُوَنا ـ   8304
َعلَْيهِْم ِمْن الَْحقِّ َولَا َنْحُن َنأُْخذُ ِمْنُهْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  َولَا ُهْم ُيَؤدُّونَ َما لََنا

َوَسلََّم إِنْ أََبْوا إِلَّا أَنْ َتأُْخذُوا كَْرًها فَُخذُوا قَالَ أَُبو ِعيَسى َهذَا َحِديثٌ َحَسـٌن َوقَـْد َرَواُه   
ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ أَْيًضا َوإِنََّما َمْعَنى َهذَا الَْحـِديِث أَنَُّهـْم كَـاُنوا     اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد َعْن َيزِيَد

 َيْخُرُجونَ ِفي الَْغْزوِ فََيُمرُّونَ بِقَْومٍ َولَا َيجُِدونَ ِمْن الطََّعامِ َما َيْشَتُرونَ بِالثََّمنِ َوقَالَ النَّبِـيُّ 
أَنْ َيبِيُعوا إِلَّا أَنْ َتأُْخذُوا كَْرًها فَُخذُوا َهكَذَا ُروَِي ِفي َبْعـضِ   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ أََبْوا

  . الَْحِديِث ُمفَسًَّرا َوقَْد ُروَِي َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه كَانَ َيأُْمُر بَِنْحوِ َهذَا
مهن  :اق دەيـدۇ ـ ئۇقبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـد      8304

   :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
. بىز مهلـۇم قهۋمنىـڭ يۇرتلىرىـدىن ئـۆتىمىز    ! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا

ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىدىكى بىزنىـڭ  . بىراق، ئۇالر بىزنى مېهمان قىلمايدۇ
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ــ   بىزمۇ ئۇالردىن ھېچ نهرسه ئېلىۋالمايمىز،. ھهققىمىزنى ئادا قىلمايدۇ
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،گهنىدىمدې

ــلهن ئالمى   ــۇق بى ــى زورل ـــ ئهگهر ســىلهر ھهققىڭالرن ــۇالر  ســاڭالر،ـ ئ
  . ـ دېدى بهرمهيدىغان ئهھۋال بولسا، زورلۇق بىلهن ئېلىڭالر،

ئۇالر غازاتقا چىققاندا، مهلـۇم  : بۇ ھهدىس مۇنداق مهنىنى ئىپادىلهيدۇ
دەك ۈپۇلغا سـېتىۋېلىش ئۈچـۈن يېگـ    .قهۋملهرنىڭ يۇرتلىرىدىن ئۆتهتتى

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    . نهرســه تاپالمــاي قــاالتتى  
  : مۇشۇنداق ئهھۋالنى كۆزدە تۇتۇپ

ــلهن          ــۇق بى ــى زورل ــېمهك ـ ئىچمهكن ــۇالردىن ي ــىلهر ئ ـــ ئهگهر س ـ
ا سـاتقىلى ئۇنىمىسـا، زورلـۇق بىـلهن     غـ ئالمىغان تهقدىردە ئۇالر ئۇنى پۇل

 بايــانبــۇ ھهدىــس بهزى رىــۋايهتلهردە مۇشــۇنداق    . دېــگهن ـــ ئــېلىڭالر،
ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىڭمــۇ مۇشــۇنىڭغا . قىلىنغــان

  . ①ئوخشاش بۇيرۇق چۈشۈرگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
  ) 1589: تىرمىزى(

ُجلُ أَُمرُّ بِـِه فَلَـا   َعْن أَبِي الْأَْحَوصِ َعْن أَبِيِه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه الرَّـ   8305
  . َيقْرِينِي َولَا ُيَضيِّفُنِي فََيُمرُّ بِي أَفَأُْجزِيِه قَالَ لَا اقْرِِه

مهن پهيغهمــبهر  :ـ ئهبــۇ ئهھۋەســنىڭ ئاتىســى مۇنــداق دەيــدۇ   8305
   :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

. مهن بىر ئادەمنىڭ مهھهللىسىدىن ئۆتىمهن! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
ــۇ ما ــدۇ ۋ ئ ــا تامــاق بهرمهي ــدۇ  ەڭ ــۇ مېنىــڭ  . مېهمــان قىلماي كېــيىن ئ

ــدۇ  ــدىن ئۆتى ــدۇ؟   . مهھهللهم ــام بوالم ــۇنداق قىلس ــا ش ــۇ ئۇنىڭغ ــ  مهنم ـ
   :گهنىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدې

  . ②ـ دېدى !ــ ياق، سهن ئۇنى مېهمان قىلغىن
  )2006: تىرمىزى(
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َعْت أُذَُناَي َوأَْبَصَرْت َعْيَناَي ِحَني َتكَلََّم َعْن أَبِي ُشَرْيحٍ الَْعَدوِيِّ قَالَ َسِمـ   8306
َوَمْن كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَلُْيكْرِْم َجاَرُه 

اِئَزَتُه قَالَ َوَما َجاِئَزُتُه َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ َيْوٌم َولَْيلَةٌ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَلُْيكْرِْم َضْيفَُه َج
ْومِ الْآِخرِ َوالضَِّيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فََما كَانَ َوَراَء ذَِلَك فَُهَو َصَدقَةٌ َعلَْيِه َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْي

  . فَلَْيقُلْ َخْيًرا أَْو ِلَيْصُمْت
ــدۇ       8306 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــي رەزىيهلالھ ــۇرەيه ئهدەۋى ــۇ ش : ـ ئهب

مهن ئـۇنى   ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم سـۆزلهۋاتقان چاغـدا    
ــلهن       ــۇلىقىم بى ــۆز ق ــۆزىنى ئ ــڭ س ــۆرگهن ۋە ئۇنى ــلهن ك ــۆزۈم بى ــۆز ك ئ

  : ئۇ. تىڭشىغان ئىدىم
ىغا قا ۋە ئاخىرەت كـۈنىگه ئىمـان كهلتۈرسـه، قوشنىسـ    هللاــ كىمكى ا

قا ۋە ئـاخىرەت كـۈنىگه ئىمـان كهلتۈرسـه،     هللاكىمكى ا! ھۆرمهت قىلسۇن
  : بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر. ـ دېدى ،بهرسۇن ىغا ھهققىنىمېهمىن

 ،دىغانىـــ دەپ ســورى ئۇنىــڭ ھهققــى نــېمه؟! نىــڭ رەســۇلىهللاــــ ئــى ا
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق جاۋاب بهردى

ئــۇنى . ر كــېچه ـ كۈنــدۈز مېهمــان قىلىشــتۇر  ــــ ئۇنىــڭ ھهققــى بىــ
ئۇنىڭــدىن ئېشــىپ كهتســه،   . نورمــال مېهمــان قىلىــش ئــۈچ كۈنــدۇر    

ــاھىبخان ــېمهك  سـ ــا بهرگهن يـ ــان   –نىڭ مېهمانغـ ــى ۋە قىلغـ ئىچمىكـ
كىمكــى . خىزمىتــى ئۇنىڭغــا بهرگهن سهدىقىســى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ

ۇن يـاكى  قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرسـه، ياخشـى سـۆز قىلسـ    هللا
  . شۈك تۇرسۇن

  ) 6019: بۇخارى(

 َوَسـلَّمَ  َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ الُْخَزاِعيِّ ُشَرْيحٍ أَبِي َعْنـ   8307
 ُيْؤِثَمـهُ  َحتَّى أَِخيِه ِعْنَد ُيِقيَم أَنْ ُمْسِلمٍ ِلَرُجلٍ َيِحلُّ َولَا َولَْيلَةٌ َيْوٌم َوَجاِئَزُتُه أَيَّامٍ ثَلَاثَةُ الضَِّيافَةُ
  . بِِه َيقْرِيِه لَُه َشْيَء َولَا ِعْنَدُه ُيِقيُم قَالَ ُيْؤِثُمُه َوكَْيَف اللَِّه َرُسولَ َيا قَالُوا

ــۋايهت    8307 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇزائىي رەزىيهلالھـ ــۇرەيه خـ ــۇ شـ ــ ئهبـ ــ
  : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
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ــۈ  ـــ مېهمــاننى كۈت ــۈچ كــۈن داۋام قىلىــدۇ ـ ئۇنىــڭ ھهققىنــى . ش ئ
يهنه بىـر   نىڭھهرقانـداق بىـر مۇسـۇلمان   . ـ كۈنـدۈزدۇر  بېرىش بىر كېچه

قېرىندىشـىنىڭ ئۆيىـدە ئـۇنى گۇناھكـار قىلىـپ قويغىـدەك       مۇسۇلمان 
  : بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر. ـ دېدى ئهمهس، دۇرۇستۇرۇۋېلىشى 
ەپ ــ د  ر قىلىپ قويىـدۇ؟ ئۇنى قانداق گۇناھكا! نىڭ رەسۇلىهللاــ ئى ا
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،دىسورىغانى

بىـراق سـاھىبخاننىڭ ئـۇنى مېهمـان     . ــ ئۇنىـڭ ئۆيىـدە تۇرىۋالىـدۇ   
ــ دەپ جـاۋاب    ،)يهنى مېهمان قىاللمايـدۇ (قالمايدۇ قىلغىدەك نهرسىسى 

  . بهردى
  )48: مۇسلىم(

ذََهْبُت أََنا َوَصاِحٌب ِلي إِلَى َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ، : َعْن َشِقيقِ بن َسلََمةَ، قَالَ ـ8308
لَْوال أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهاَنا َعنِ التَّكَلُِّف لََتكَلَّفُْت لََك، ” :فَقَالَ َسلَْمانُ

َنا َصْعَتٌر، فََبَعثَ َسلَْمانُ بَِمطَْهَرِتـِه  لَْو كَانَ ِفي ِملِْح: ، فَقَالَ َصاِحبِي“لحثُمَّ َجاَء بُِخْبزٍ وم
َعَنا بَِما َرَزقََنا، فَقَالَ نقَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي: فََرَهَنَها، ثُمَّ َجاَء بَِصْعَترٍ، فَلَمَّا أَكَلَْناُه، قَالَ َصاِحبِي

  .“اللَُّه لَْم َتكُْن َمطَْهَرِتي َمْرُهوَنةًلَْو قََنْعَت بَِما َرَزقََك ” :َسلَْمانُ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه
ـ بىـــر ھهمـــراھىم بىـــلهن ســـهلمان پارىســـىنىڭ قېشـــىغا     8308

  : ئۇ گهنىدىم،كىر
ــ ئهگهر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئارتۇقچه تهكهللۇپ 
قىلىشــتىن توســمىغان بولســا ئىــدى، ئهلــۋەتته، مهن ســىلهرنى ئاالھىــدە 

ــوالتتىم، ــدى كــۈتكهن ب ــ دې ــدى  . ـ ــۇز ئېلىــپ كهل ــان بىــلهن ت ــدىن ن . ئان
  : ھهمراھىم

 !ــ تۇز بىلهن يالپۇز بولغان بولسا، نېمىدېگهن ياخشى بـوالتتى ـ ھه؟  
 ۈشۇنىڭ بىلهن، سهلمان يۇيۇنىدىغان دېسىنى ئهۋەتىپ، ئۇنى گۆر. ـ دېدى

بىــز تامــاقنى يهپ بولغانــدىن كېــيىن،  . قويــدۇرۇپ، يــالپۇز ئهكهلــدۈردى
  : ھهمراھىم

ـــ بىــزگه بهرگهن رىزىــق بىــلهن بىزنــى قانــائهت قىلــدۇرغان ا   قــا هللاـ
  : بۇنى ئاڭلىغان سهلمان. ـ دەپ دۇئا قىلدى ھهمدۇساناالر بولسۇن،
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ساڭا بهرگهن رىزىق بىلهن سـېنى قانـائهت قىلـدۇرغان بولسـا،     هللا ــ ا
  . ①ـ دېدى گه قويۇلمىغان بوالتتى،ۈمېنىڭ دېسىم گۆر

  ) 6085: »ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا َدَخـلَ   ـ   8309
َشَراًبا  أََحُدكُْم َعلَى أَِخيِه الُْمْسِلمِ فَأَطَْعَمُه طََعاًما فَلَْيأْكُلْ ِمْن طََعاِمِه َولَا َيْسأَلُْه َعْنُه فَإِنْ َسقَاُه

  . ْب ِمْن َشَرابِِه َولَا َيْسأَلُْه َعْنُهِمْن َشَرابِِه فَلَْيْشَر
ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،         8309

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــۆيىگه كىرســه ېبىــرىڭالر مۇســۇلمان ق« نىــڭ ئۇ ۋە رىندىشــىنىڭ ئ

ئىچمهك توغرۇلـۇق   –ئىچمهك كهلتۈرۈلسه، بۇ يېمهك  –ئالدىغا يېمهك 
  . ②»هپ ـ ئىچسۇني ستىنالماىسور ئارتۇق سوئال

   )8933 :ئهھمهد(

َعْبِد اللَِّه ْبنِ قَْيسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيكِْثـُر   ـ عن  8310
أََتى الرَُّجلَ ِفي َمْنزِِلِه َوإِذَا َزاَر َعامَّةً أََتـى   زَِياَرةَ الْأَْنَصارِ َخاصَّةً َوَعامَّةً فَكَانَ إِذَا َزاَر َخاصَّةً

  . الَْمْسجَِد
: ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى قهيـس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        8310

 ئـوپچه ۋە  ئـايرىم پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهنسـارىالرنى     
زىيـارەت   نىكىشـى  ئـۇ بىـرەر  . پات ـ پـات زىيـارەت قىلىـپ تـۇراتتى      ھالدا

                                                 
هت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى مـۇھهممهد ئىبنـى     بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋاي): 13628(ھهيسهمى  ①

لــېكىن مــۇھهممهد ئىبنــى مهنســۇر  . مهنســۇر تهۋســىدىن باشــقا راۋىــيالر ســهھىه ھهدىســنىڭ راۋىيلىرىــدۇر 
 .تهۋسىمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مۇسـلىم     ): 13632(ھهيسهمى  ②
قالغـان راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ     . ئىبنى خالىد زەنگى ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىـرى بـار  

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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نى زىيـارەت قىلمـاقچى   جامـائهت . قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭ ئۆيىگه بـاراتتى 
  . ①بولسا، مهسجىدكه باراتتى

  ) 19069: ئهھمهد(

 أخـاه  أź مسلم عبد مامن قال وسلم عليه اهللا صلى النƑ عن أنس عنـ   8311
 ملكوت يف اهللا قال وإال اƨنة لك وطابت طبت ان السماء من مناد ناداه إال اهللا يف يزوره
   .اƨنة دون بثواب له يرض فلم قراه وعلي زارƆ عبدي عرشه

ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،    ــــ  8311
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىـڭ رازىلىقىنـى كـۆزلهپ بىـر     هللاھهرقانداق بىر مۇسۇلمان بهندە ا«
 :ىلغىلــى كهلســه، ئاســماندىن بىــر جاكــارچى قېرىندىشــىنى زىيــارەت ق

دەپ  “!ئهجهپمۇ ياخشى ئىش قىلدىڭ، جهنـنهت سـاڭا مۇبـارەك بولسـۇن    ”
ــدۇ  ــدا قىلى ــۇ ئهرشــىنىڭ ئاســتىدىكىلهرگه هللا. نى ــدەم مېنىــڭ  ”: م بهن

 ىنى ئـــۆزەممۇكاپـــات ڭئۇنىـــ. رازىلىقىمنـــى كـــۆزلهپ زىيـــارەت قىلـــدى
  . ②»يدۇبىلهن مۇكاپاتالئۇنى جهننهت هللا ا. دەيدۇ“ بېرىمهن

  )1918: بهززار(

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىسـمى ئاتالمىغـان         ): 13590(ھهيسهمى  ①

 .دۇر، ـ دېگهنقالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرى. بىرى بار
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئهبۇ يهئالنىڭ مهيمۇن ئىبنـى  ): 13591(ھهيسهمى  ②

لـــېكىن مهيمـــۇن ئىبنـــى ئهجالنمـــۇ  . ئهجالنـــدىن باشـــقا راۋىيلىـــرى ســـهھىه ھهدىســـنىڭ راۋىيلىرىـــدۇر 
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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