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تا ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھهدىس ئاتالغۇلىرىغا بۇ كىتاب
  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
 كىهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن تـا   بولغان، يهنـى پهيغهمـبهر سـ   ) تۇتاشقان

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

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

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

ھهدىســنىڭ ســهھىهلىكىگه تهســىر يهتكۈزىــدىغان  ،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    “شىق يـاد ئـېلىش قـابىلىيىتى   پىش”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

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

نـــاۋادا . دېيىلىـــدۇ» ســـهھىه ۋە ھهســـهن«مۇنـــداق ھهدىـــس بىـــرال ۋاقىتتـــا 
ــر قىســىم كىشــىلهر       ــس بى ــداق ھهدى ــا، مۇن ــر بولس ــهنهدى بى ھهدىســنىڭ س
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دەپ » ھهسـهن «دىن ، يهنه بىر قىسىم كىشـىلهر تهرىپىـ  »سهھىه«تهرىپىدىن 
بـۇ تـۈردىكى ھهدىسـقىمۇ ئهمهل قىلىـش ۋاجىـپ      ( بولىـدۇ  الغان دېگهنلىكقار

  ). بولىدۇ
تېپىلمـاي قېلىـپ،    سـى ـ ھهسهن ھهدىسنىڭ شـهرتلىرىدىن بىرەر   زەئىپ

. دېيىلىـدۇ » زەئىـپ «مىگهن ھهرقانـداق ھهدىـس   ېـتهل ھهسهن دەرىجىسـىگه ي 
راۋىينىــڭ يــاكى بىــر  زەئىــپ ھهدىســلهرنىڭ دەرىجىلىــرى ســهنهدتىكى بىــرەر

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      
ن تېمىغــا دېــگه »ھهدىــس ھهققىــدە قىســقىچه چۈشــهنچه«تهپســىالتى ئۈچــۈن 
  ).مۇراجىئهت قىلىڭ

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

  ).بۇ تۈردىكى ھهدىسكه ئهمهل قىلىنمايدۇ(دېيىلىدۇ » ئىنتايىن زەئىپ«
ھهدىسنىڭ سـهنهدى   بۇ«: 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
» ى ســهھىهبــۇ ھهدىســنىڭ ســهنهد«: بىــرەر ھهدىسشــۇناس تونۇلغــانئىلمىــدە 

دېگهن، ئهممـا مۇنـداق دېيىشـىنىڭ ئىللىتىنـى بايـان قىلمىغـان بولسـا، بـۇ         
  . ھالدا مهزكۇر ھهدىسنىڭ تېكىستىمۇ سهھىه بولغان بولىدۇ

ـ سهنهدى سهھىه ھهدىسنىڭ سهنهدىنىڭ شهرتلىرىگه   سهنهدى ھهسهن
توشمايدىغان، پهقهت ھهسهن ھهدىسنىڭ سهنهدىنىڭ شهرتلىرىگه توشـىدىغان  

  . دېيىلىدۇ» سهنهدى ھهسهن« ھهدىس
ەئىپلىكىگه سهۋەب بولىـدىغان  زـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە   سهنهدى زەئىپ

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

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

ئـارىلىقتىكى پۈتـۈن   بولغـان  ئارىلىقتىكى پۈتۈن سهنهد ۋەيـاكى تـابىئىنگىچه   
 .دېيىلىـدۇ » مـۇئهللهق «ت قىلىنغـان ھهدىـس   پ رىـۋايه 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      
نــدەك ئېهتىمــاللىق لهۋزى بىــلهن كهلســه، دېگه“ ...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
دېگىــنىچه ئــۆزى بىۋاســىته ... 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«شــۈپ قالغــان ھهدىــس چۈ
   ).ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

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

بـۇ تـۈردىكى ھهدىـس    ( ىـدۇ دېيىل» مـۇنقهتىئ «چۈشۈپ قالسا، مۇنـداق ھهدىـس   
   ).زەئىپ ھهدىسلهرنىڭ بىر تۈرىدۇر

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

بىرەر راۋىي  ئېيتقانلىقى بايقالغان لغانـ ھهدىسنىڭ سهنهدىدە يا  مهترۇك
بــۇ تــۈردىكى ھهدىســكه ( دېيىلىــدۇ» مهتــرۇك«بولــۇپ قالســا، مۇنــداق ھهدىــس 

  ).ئهمهل قىلىنمايدۇ
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ــاكى  شــقانخاتاالكــۆپ ـ ھهدىســنىڭ ســهنهدىدە    مــۇنكهر بىپهرۋالىــق ي
ئاشكارىلىنىپ قالغان بىـرەر راۋىـي بولـۇپ قالسـا،     پاسىقلىقى ۋەياكى  قىلغان
ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه ھهدىسـى زەئىـپ     . دېيىلىـدۇ » مـۇنكهر «ھهدىس مۇنداق 

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

لىنغــان، ئهممــا دەرىــجه كــۈچى جهھهتــته ھهمــمه شــهكلى تهڭلىشــىپ        قى
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«
ــ ــدىن كۈچل ــدۇ،   بىرى ــاكى ســاغالم ئىكهنلىكــى بىلىنســه ئهمهل قىلىنى ۈك ي

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

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

هللا هيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم پهرۋەردىگـارى ا    ـ پ  يقۇددۇسى
تائاالدىن بىزگه رىۋايهت قىلىپ بهرگهن، لهۋزى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى 

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

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

ياكى بىرەر سـۈپهت تهسـۋىرلهنگهن ھهدىـس    ۋەئىش ـ ھهرىكهت ياكى ماقۇللۇق  
بۇ تۈردىكى ھهدىسمۇ ھهدىسلهرگه باھا بېرىش قائىدىسـى  (دېيىلىدۇ » مهرفۇئ«
  ).يىچه سهھىه، ھهسهن، زەئىپ، مهۋزۇ قاتارلىق تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇبو

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

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

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

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

بىــــز پهقهت . ســــاھهلهرنىڭ ئاساســــىي قىســــمىنى ئــــۆز ئىچىــــگه ئالىــــدۇ
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

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

  . بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن تىلهيمىز
  ـ يىل 2009  
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  ئۈزۈك سېلىش

َرأَى ِفي َيِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   عن أََنس ْبن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه - 5791
َها َعلَْيِه َوَسلََّم َخاَتًما ِمْن َورِقٍ َيْوًما َواِحًدا ثُمَّ إِنَّ النَّاَس اْصطََنُعوا الَْخَواِتيَم ِمْن َورِقٍ َولَبُِسو

  .لنَّاُس َخَواِتيَمُهْمفَطََرَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاَتَمُه فَطََرَح ا
مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  5791
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىــر كــۈنى، : قىلىنىــدۇ

كۈمـۈش ئـۈزۈك    ئارقىـدىنال سـاھابىلهرمۇ  . دۈمقولىدا كۈمۈش ئۈزۈك كۆر
ــتى   ــا سېلىۋېلىشـ ــىتىپ، قوللىرىغـ ــۆرگهن پهيغ . ياسـ ــۇنى كـ ــبهر بـ همـ

ســاھابىلهرمۇ . چىقىرىــۋەتتىســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۈزۈكىنى 
   .شۇنداق قىلىشتى

  )5868: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَبَِس َخاَتَم ِفضَّـٍة   - 5792
  .َعلُ فَصَُّه ِممَّا َيِلي كَفَُّهِفي َيِمينِِه ِفيِه فَصٌّ َحَبِشيٌّ كَانَ َيْج

مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن   5792
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھهبهشىســتاندا   : قىلىنىــدۇ

سـېلىۋاالتتى  ياسالغان كۆز قويۇلغان بىر كۈمۈش ئۈزۈكنى ئـوڭ قولىغـا   
  . قىلىۋاالتتىنىڭ كۆزىنى ئالقىنى تهرەپكه ۈزۈكئ ۋە

  )2094: مۇسلىم(

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََراَد أَنْ َيكُْتَب إِلَـى ِكْسـَرى    - 5793
ُه َعلَْيـِه  َوقَْيَصَر َوالنََّجاِشيِّ فَِقيلَ إِنَُّهْم لَا َيقَْبلُونَ ِكَتاًبا إِلَّا بَِخاَتمٍ فََصاغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

  . َوَسلََّم َخاَتًما َحلْقَُتُه ِفضَّةً َوَنقََش ِفيِه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه
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مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن   5793
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم كىسـرا، قهيسـهر ۋە     :قىلىنىدۇ

الر مۆھـۈر بېسـىلمىغان خهتنـى    ئـۇ ” :نهجاشىغا خهت يازمـاقچى بولغانـدا  
پهيغهمـبهر   ،شـۇنىڭ بىـلهن  . بېرىلـدى پىكىـر  دېـگهن   “قوبۇل قىلمايـدۇ 

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بېغىنــى كۈمۈشــتىن قىلىــپ بىــر تــال  
 دېـگهن  “مـۇھهممهدۇن رەسـۇلۇلالھ  ”مۆھۈر ئـۈزۈكى ياسـاتتى ۋە ئۇنىڭغـا    

  . خهتنى ئويدۇردى
  )2092: مۇسلىم(

قَالَ كَانَ َخاَتُم النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َيِدِه َوِفي َيِد أَبِي  َعْن أََنسٍ - 5794
َبكْرٍ َبْعَدُه َوِفي َيِد ُعَمَر َبْعَد أَبِي َبكْرٍ فَلَمَّا كَانَ ُعثَْمانُ َجلََس َعلَى بِئْرِ أَرِيَس قَالَ فَـأَْخَرَج  

  .قَطَ قَالَ فَاْخَتلَفَْنا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ َمَع ُعثَْمانَ فََنَزَح الْبِئَْر فَلَْم َيجِْدُهالَْخاَتَم فََجَعلَ َيْعَبثُ بِِه فََس
ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  5794
ر ۈپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۆھـــ : قىلىنىـــدۇ

ــۈزۈكى ــدا ( نىئ ــات ۋاقتى ــدا تۇت ) ھاي ــڭ قولى ــدىئۆزىنى ــدىن  .قانى ئۇنىڭ
ئۇنىڭــدىن . ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ قولىــدا بولــدى ،كېــيىن
ئوسـمان  كېـيىن  . ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ قولىـدا بولـدى      ،كېيىن

ئهرىس قۇدۇقىنىڭ يېنىـدا   ، ئۇبىر كۈنى .قولىغا ئالدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
توسـاتتىن  . ىئولتۇرۇپ ئۈزۈكنى قولىـدىن چىقىرىـپ ئويناشـقا باشـلىد    

ئوسـمان بىـلهن   ھهزرىتـى  بىـز بـۇ ھهقـته    . ئۈزۈك قۇدۇققا چۈشۈپ كهتتى
ســـۈيىنىڭ  قـــۇدۇق ئـــۈچ كـــۈن تـــاالش ـ تـــارتىش قىلـــدۇق، ئوســـمان    

  . ئۈزۈكنى تاپالمىدى غان بولسىمۇ،قۇزتھهممىسىنى تار
  )5879: بۇخارى(

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاَتًما قَالَ َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َصَنَع النَّبِيُّ َص - 5795
  .ِخْنَصرِِهإِنَّا اتََّخذَْنا َخاَتًما َوَنقَْشَنا ِفيِه َنقًْشا فَلَا َيْنقَُشنَّ َعلَْيِه أََحٌد قَالَ فَإِنِّي لَأََرى َبرِيقَُه ِفي 
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ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  5795
ر ۈيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر تــال مۆھــپه: قىلىنىــدۇ

  :ئاندىن. ئۈزۈكى ياساتتى
شـۇڭا  . بىز مۆھـۈر ئـۈزۈكى سـالدۇق ۋە ئـۇ ئـۈزۈككه خهت ئويـدۇق      ــ 

 ڭئـۇ ئۈزۈكنىـ  . دېـدى ـ ! دۇرمىسۇنخهت ئويبۇ خهتكه ئوخشاش ھېچكىم 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ چىمچىــالق بارمىقىــدا   

  . ھالىتى تېخىچه كۆز ئالدىمدا ىراپ تۇرغانپارق
  )5874: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَانَ َخاَتُم النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِفضٍَّة كُلُّـُه   - 5796
  . فَصُُّه ِمْنُه

ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  5796
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئۈزۈكىنىـڭ     : دۇقىلىنى

  . ①بېغى، كۆزى، ئىشقىلىپ ھهممه يېرى كۈمۈش ئىدى
  )4217: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َنقُْش َخاَتمِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَـةَ أَْسـطُرٍ    - 5797
  .َسطٌْر َواللَِّه َسطٌْر ُمَحمٌَّد َسطٌْر َوَرُسولُ

ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  5797
ە ئـۈچ  دپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۈزۈكىـ : قىلىنىدۇ
يهنه  ،“رەسۇل”يهنه بىر قۇرغا  ،“مۇھهممهد”، بىر قۇرغا بار بولۇپقۇر خهت 

  . ②دىدېگهن خهتلهر ئويۇلغانى “هللا”بىر قۇرغا 
  )1748: تىرمىزى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَمَّا اْسُتْخِلَف َبَعثَُه إِلَى الَْبْحَرْينِ َوكََتَب  - 5798
اثَةَ أَْسـطُرٍ  لَُه َهذَا الِْكَتاَب َوَخَتَمُه بَِخاَتمِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ َنقُْش الَْخاَتمِ ثَلَ

  . ُمَحمٌَّد َسطٌْر َوَرُسولُ َسطٌْر َواللَِّه َسطٌْر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3352(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1428(ئهلبانى  ②
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 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن    5798
نـى بهھـرەينگه   مې ،ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خهلىپه بولغـان زامانـدا  

 ئهلچى قىلىـپ ئهۋەتتـى ۋە بىـر پـارچه خهت يېزىـپ، ئۇنىڭغـا پهيغهمـبهر       
ــۇ مۆھۈرنىــڭ . ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۆھــۈرىنى باســتى  ئ

ئىككىنچـى قۇرغـا    ،“مـۇھهممهد ”خېتى ئۈچ قۇر بولۇپ، بىرىنچـى قۇرغـا   
  . لهر ئويۇلغانىدىدېگهن خهت “هللا”ئۈچىنچى قۇرغا  ،“رەسۇل”

  )3106: بۇخارى(

لَْيِه َوَسلََّم َوقَْد اتََّخذَ َحلْقَةً ِمْن َعْن أََنسٍ قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع - 5799
  .ِفضٍَّة فَقَالَ َمْن أََراَد أَنْ َيُصوغَ َعلَْيِه فَلَْيفَْعلْ َولَا َتْنقُُشوا َعلَى َنقِْشِه

ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  5799
للهم چىقىـپ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـه  ،بىر كۈنى: قىلىنىدۇ

  :بولۇپ كۈمۈش ئۈزۈك سېلىۋالغان قولىغا ئۇ. كهلدى
 ئهممـا  ىتىڭالر،ياس ڭالرئۈزۈك ياساتماقچى بولساــ بۇنىڭغا ئوخشاش 

  . ①دېدىـ  !ماڭالردۇرخهت ئويبۇنىڭدىكىگه ئوخشاش كۆزىگه 
  )5207: نهسائى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َتْسَتِضيئُوا  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى - 5800
  .بَِنارِ الُْمْشرِِكَني َولَا َتْنقُُشوا َعلَى َخَواِتيِمكُْم َعَربِيا

ــۋايهت       5800 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى مالىـــك رەزىيهلالھـ ـ ئهنهس ئىبنـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

لهرگه ئۈزۈكلىرىڭالرغـا ئهرەبـ  . ههت ئالمـاڭالر مهسلىمۇشرىكالردىن «
  . ②»ئويدۇرماڭالرمۆھۈرنى ) مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ دېگهن(تونۇلغان 

  )5209: نهسائى(

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4805(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 399(ئهلبانى  ②
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َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ اتََّخذَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخاَتًما ِمْن ذََهبٍ ثُـمَّ   - 5801
َخاَتًما ِمْن َورِقٍ َوَنقََش ِفيِه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوقَالَ لَا َيْنقُْش أََحٌد َعلَى َنقْشِ  أَلْقَاُه ثُمَّ اتََّخذَ

َخاَتِمي َهذَا َوكَانَ إِذَا لَبَِسُه َجَعلَ فَصَُّه ِممَّا َيِلي َبطَْن كَفِِّه َوُهَو الَِّذي َسقَطَ ِمْن ُمَعْيِقيـبٍ  
  .ِفي بِئْرِ أَرِيسٍ
ى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى      ـ ئىبن  5801

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــالتۇن : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
ــۇنى تاشــلىۋېتىپ   ــدىن ئ ــۈزۈك ســالدى، ئان ــۈزۈك ســالدى ۋە   ،ئ كۈمــۈش ئ

  :ئاندىن. دېگهن خهتنى ئويدۇردى “مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ”ئۇنىڭغا 
ـ ! خهت ئويدۇرمىسۇن گه ئوخشاشېتىھېچكىم بۇ ئۈزۈكۈمنىڭ خــ 
. ئهگهر ئــۇنى قولىغــا سالســا، كــۆزىنى ئــالقىنى تهرەپــكه قىالتتــى . دېــدى

ئهرىــس قۇدۇقىغــا چۈشــۈپ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ قولىــدىن مۇئهيقىــب 
  . زۈك دەل شۇ ئىدىكهتكهن ئۈ

  )2091: مۇسلىم(

َعلَْيِه َوَسلََّم لَبَِس َخاَتًما ِمْن ذََهـبٍ   َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه - 5802
بَِخاَتمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا َرآُه أَْصَحاُبُه فََشْت َخَواِتيُم الذََّهبِ فََرَمى بِِه فَلَا َنْدرِي َما فََعلَ ثُمَّ أََمَر 

انَ ِفي َيِد َرُسولِ اللَِّه َحتَّى َماَت َوِفي َيِد ِمْن ِفضٍَّة فَأََمَر أَنْ ُيْنقََش ِفيِه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوكَ
أَبِي َبكْرٍ َحتَّى َماَت َوِفي َيِد ُعَمَر َحتَّى َماَت َوِفي َيِد ُعثَْمانَ ِستَّ ِسنَِني ِمْن َعَمِلـِه فَلَمَّـا   

فََخَرَج الْأَْنَصارِيُّ إِلَى قَِليبٍ  كَثَُرْت َعلَْيِه الْكُُتُب َدفََعُه إِلَى َرُجلٍ ِمْن الْأَْنَصارِ فَكَانَ َيْخِتُم بِِه
  .ِلُعثَْمانَ فََسقَطَ فَالُْتِمَس فَلَْم ُيوَجْد فَأََمَر بَِخاَتمٍ ِمثِْلِه َوَنقََش ِفيِه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه

ـ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى        5802
ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۈچ كـۈن      پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــ هرســاھابىل. ئــالتۇن ئــۈزۈك ســالدى  ىرىنىئــالتۇن ئــۈزۈكل ۈپۇنى كــۆرب
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ،شـۇنىڭ بىـلهن  . شقا باشـلىدى رىئوتتۇرىغا چىقى

بىز ئۇنىڭ نېمىشقا شـۇنداق  . ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇ ئۈزۈكنى تاشلىۋەتتى
كۈمۈش ئۈزۈك بۇيرۇتتى  ئاندىن بىر تال. قىلغانلىقىنى بىلمهي قالدۇق

. دېـگهن خهتنـى ئويۇشـقا بـۇيرۇدى     “مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالھ”ۋە ئۇنىڭغا 
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پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تــاكى ۋاپــات بولغانغــا قهدەر ئــۇ ئــۈزۈكنى ئــۆز  
قولىغا ئېلىـپ، ئۇمـۇ   ئاندىن ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  .قولىدا تۇتتى

ــ .تــۇتتى ۋاپــات بولغانغــا قهدەر ۋاپــات  مــۇۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇئانــدىن ئ
 ئوســـمان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   .قولىـــدا تـــۇتتى  بولغانغـــا قهدەر ئـــۇنى 

 ،كېـيىن  .تـۇتتى دەسلهپكى ئالته يىلىدا ئۇنى قولىـدا   خهلىپىلىكىنىڭ
ـــ تهرەپــلهرگه ئهۋەتىلىــدىغان خهتــلهر كۆپىيىــپ كهتكهنلىكــى       تهرەپ
نســارىالردىن بىــرىگه ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۇ ئــۈزۈكنى ئه ،ئۈچــۈن
ئـۇ   ،بىـر كـۈنى  . بولۇپ، خهتلهرگه شۇ ئهنسـارى مۆھـۈر باسـاتتى    نتۇتقۇزغا

ــا     ــا ئائىـــت قهلىيـــب قۇدۇقىغـ ــۇ ئهنهۇغـ ــمان رەزىيهلالھـ ــارى ئوسـ ئهنسـ
 كـۆپ ئـۇنى  . توسـاتتىن ئـۈزۈك شـۇ قودۇققـا چۈشـۈپ كهتتـى       ،چىققانىدى

ھۇ ئهنهۇ ئوسمان رەزىيهلال ،شۇنىڭ بىلهن. ئىزدىگهن بولسىمۇ تاپالمىدى
ــۈزۈككه ئوخشــاش ئــۈزۈك بــۇيرۇتتى ۋە ئۇنىڭغىمــۇ    مــۇھهممهدۇن ”شــۇ ئ

  . ①دېگهن خهتنى ئويدۇردى “رەسۇلۇلالھ
  )5217: نهسائى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتََّخذَ َخاَتًما ِمْن ذََهبٍ  - 5803
َباِطنِ كَفِِّه فَاتََّخذَ النَّاُس َخَواِتيَم ِمْن ذََهبٍ فَطََرَحُه َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   َوكَانَ َجَعلَ فَصَُّه ِفي

  .َبُسُهاللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَطََرَح النَّاُس َخَواِتيَمُهْم َواتََّخذَ َخاَتًما ِمْن ِفضٍَّة فَكَانَ َيْخِتُم بِِه َولَا َيلْ
ــۆمهر رەزىيهلالھــ      5803 ــى ئ ــادىن ـ ئىبن ــۋايهت  ۇ ئهنهۇم ــداق رى مۇن
ــۈزۈك    :قىلىنىــدۇ ــالتۇن ئ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ

ئالتۇن باشقىالرمۇ . ىدئۇنىڭ كۆزىنى ئالقىنى تهرەپكه قىلىۋالدى ۋە سال
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   ،دىغانىئۈزۈك سېلىشقا باشلى

. ئۈزۈكلىرىنى تاشلىۋەتتىقىالرمۇ ئارقىدىنال باش. نى تاشلىۋەتتىىئۈزۈك
ئانــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر كۈمــۈش ئــۈزۈك 

  . ②قولىغا سالمايتتىلېكىن ئۇنىڭ بىلهن مۆھۈر باساتتى، . ياساتتى
  )5292: نهسائى(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 401(بانى ئهل ①
 .دېگهن جۈملىدىن باشقىسى سهھىه، ـ دېگهن “قولىغا سالمايتتى”): 4814(ئهلبانى  ②
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ْيَك َخـاَتَم  َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ قَالَ ُعَمُر ِلُصَهْيبٍ َما ِلي أََرى َعلَ - 5804
ِه الذََّهبِ قَالَ قَْد َرآُه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك فَلَْم َيِعْبُه قَالَ َمْن ُهَو قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

  .َوَسلََّم
ئــۆمهر  :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئىبنــى مۇســهييهبتىن  5804

  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سۇھهيب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ  ــهنغۇ؟      ـ ــۈزۈك سېلىۋاپس ــالتۇن ئ ــورىغانىدى،دـ ئ ــۇھهيب  ەپ س س

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ـــ  ــۈزۈك ســالغ ـ ــالتۇن ئ  ىمنى ســهندىن ياخشــى بىــرى كــۆرگهن  ىنئ

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدىـ ، ىدىئهيىبلىمىگهن بولسىمۇ، مېنى
  :سۇھهيب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ەپ سورىدىدـ ئۇ كىم؟ ــ 
  . دەپ جاۋاب بهردىـ هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، پهيغهمبهر ســ 

  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 5805
َك ِحلَْيةَ أَْهلِ النَّارِ ثُمَّ َجاَءُه َوَعلَْيِه َخاَتٌم َوَسلََّم َوَعلَْيِه َخاَتٌم ِمْن َحِديٍد فَقَالَ َما ِلي أََرى َعلَْي

ى ِمْن ُصفْرٍ فَقَالَ َما ِلي أَجُِد ِمْنَك رِيَح الْأَْصَنامِ ثُمَّ أََتاُه َوَعلَْيِه َخاَتٌم ِمْن ذََهبٍ فَقَالَ َماِلي أََر
  .ذُُه قَالَ ِمْن َورِقٍ َولَا ُتِتمَُّه ِمثْقَالًاَعلَْيَك ِحلَْيةَ أَْهلِ الَْجنَِّة قَالَ ِمْن أَيِّ َشْيٍء أَتَِّخ

مۇنداق دېگهنلىكى  دادىسىنىڭـ ئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدەنىڭ  5805
بىـــر ئـــادەم پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى     : رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ 

. ئۇنىـڭ قولىـدا تۆمـۈر ئـۈزۈك بـار ئىـدى      . ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلـدى 
  :هى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهي

ـ   نى سېلىۋالدىڭ؟ىسهن نېمىشقا دوزاخ ئهھلىنىڭ زىننهت بۇيۇمــ 
. ئـۈزۈك سـېلىپ كهلـدى   تۇچتىن ياسـالغان بىـر   كېيىن ئۇ ئادەم . دېدى

  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
كېـيىن  . دېـدى ـ نېمىشقا سېنىڭدىن بۇتالرنىڭ ھىدى كېلىدۇ؟  ــ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . پ كهلـدى ئۇ ئادەم ئالتۇن ئۈزۈك سېلى
  :ۋەسهللهم
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ـ ىنى تاقىۋالـدىڭ؟   منېمىشـقا جهنـنهت ئهھلىنىـڭ زىنـنهت بۇيـۇ     ــ 
  :ئۇ. دېدى

پهيغهمـبهر  . ەپ سـورىدى دـ ئۇنداقتا قانداق ئۈزۈك سالسام بولىدۇ؟  ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ىن بىـــر مىســـقالد ۋە ســـالغىنياســـالغان ئـــۈزۈك كۈمۈشـــتىن ـــــ 
  . ①دېدى ـ! ئاشۇرىۋەتمىگىن

  )1785: تىرمىزى(

عن أيب ذَُبابٍ قَالَ كَانَ َخاَتُم النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َحِديٍد َملْوِيٌّ  - 5806
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعلَْيِه ِفضَّةٌ قَالَ فَُربََّما كَانَ ِفي َيِدِه قَالَ َوكَانَ الُْمَعْيِقيُب َعلَى َخاَتمِ النَّبِ

  .َوَسلََّم
ــدۇ      5806 ــۋايهت قىلىنى ــداق دېگهنلىكــى رى ــۇ زۇبابنىــڭ مۇن : ـ ئهب

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ كۈمـۈش قاپالنغـان تۆمـۈر     
پهيغهمـبهر  . نى قولىغـا سـېلىۋاالتتى  ئـۇ ئـۈزۈك  بهزىـدە  . ئۈزۈكى بار ئىـدى 

مۆھــــۈر ئورنىــــدا ( زۈكىنىئــــۈئــــۇ  ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم
 ساقالشـقا  ئـۈزۈكنى  ئـۇ نى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇئهيقىب ) قولالنغانلىقتىن

  . ②گهنىدىىبهلگىل
  )4224: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َخاَتًمـا   - 5807
َرُجلٍ فََنَزَعُه فَطََرَحُه َوقَالَ َيْعِمُد أََحُدكُْم إِلَى َجْمَرٍة ِمْن َنارٍ فََيْجَعلَُها ِفـي   ِمْن ذََهبٍ ِفي َيِد

الَ َيِدِه فَِقيلَ ِللرَُّجلِ َبْعَد َما ذََهَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخذْ َخاِتَمَك اْنَتِفْع بِِه قَ
  .أََبًدا َوقَْد طََرَحُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا َواللَِّه لَا آُخذُُه

مۇنــداق ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   5807
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــر      :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 301(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 907(ئهلبانى  ②
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ــد  ــۈزۈك  ىكىئادەمنىــڭ قولى ــالتۇن ئ ــۆر نىئ ــپ   ك ــۇنى چىقىرى  دى ـ دە، ئ
  :ئاندىن. اشلىۋەتتىت

. دېـدى ـ چوغنى قولىغا سېلىۋاالمدۇ؟   ،بىرىڭالر قوپقىنىچه بېرىپـ 
ھېلىقـى   ،پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كهتكهنـدىن كېـيىن  

  :ئادەمگه
ـــ  ــۈزۈكـ ــلهتكىن   ىئ ــقا ئىش ــدىلىق ئىش ــقا پاي ــپ، باش ــ  !ڭنى ئېلى ـ

  :دېيىلىۋېدى، ئۇ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللاياق، اــ 

  . دېدىـ ۋەسهللهم تاشلىۋەتكهن ئۈزۈكنى ھهرگىز ئالمايمهن، 
  )2090: مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ أَقَْبلَ َرُجلٌ ِمْن الَْبْحَرْينِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه   - 5808
َعلَْيِه َوكَانَ ِفي َيِدِه َخاَتٌم ِمْن ذََهبٍ َوُجبَّةُ َحرِيرٍ فَأَلْقَاُهَمـا ثُـمَّ   َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلََّم فَلَْم ُيَردَّ 

نَ ِفـي  َسلََّم فََردَّ َعلَْيِه السَّلَاَم ثُمَّ قَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه أََتْيُتَك آنِفًا فَأَْعَرْضَت َعنِّي فَقَالَ إِنَُّه كَا
ْد جِئُْت إِذًا بَِجْمرٍ كَِثريٍ قَالَ إِنَّ َما جِئَْت بِِه لَْيَس بِأَْجَزأَ َعنَّا ِمـْن  َيِدَك َجْمَرةٌ ِمْن َنارٍ قَالَ لَقَ

رِقٍ أَْو ِحَجاَرِة الَْحرَِّة َولَِكنَُّه َمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا قَالَ فََماذَا أََتَختَُّم قَالَ َحلْقَةً ِمْن َحِديٍد أَْو َو
  .ُصفْرٍ

ى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى ـ ئهبۇ سهئىد خۇدر 5808
بىر ئادەم بهھرەيندىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : رىۋايهت قىلىنىدۇ

غهمبهر يبىراق په. ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلدى ۋە ئۇنىڭغا ساالم بهردى
ــال    ــهللهم ئۇنىــڭ س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــدى ىس . مىنى ئىلىــك ئالمى

ئـۇ  . ئۈزۈك، ئۇچىسىدا يىپهك تون بار ئىـدى  چۈنكى ئۇنىڭ قولىدا ئالتۇن
ســاالم ، ئانــدىن ســېلىۋېتىپ مــۇيىــپهك تونىنى پ،ئــادەم ئــۈزۈكنى ئېلىــ

مىنى ىقىلىۋىدى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇنىـڭ سـال    
  :ئۇ ئادەم. ئىلىك ئالدى

ماڭـــا  ،ئالـــدىڭغا كهلســـهم بايـــاتىن! نىـــڭ پهيغهمبىـــرىهللائـــى اـــــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ،دىەپ ســورىغانىدـــ  ىڭغۇ؟ىــدقارىمىغان
  :ۋەسهللهم
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  :ئۇ ئادەم. دېدىـ ئۇ چاغدا سېنىڭ قولۇڭدا چوغ بار ئىدى، ــ 
بهھرەيندىن زاكاتقا ھېسابالپ (مهن ناھايىتى جىق چوغ  ،ئۇنداقتاــ 

ــالتۇنالرنى   ــگهن ئ ــدىم،    ) دېمهكچــى -ئېلىــپ كهل ــدىـ ئېلىــپ كهل . دې
  :ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھ

بىــزگه نىســبهتهن ســاينىڭ  هنلىرىڭنىــڭســېنىڭ ئېلىــپ كهلگــــ 
تاشــلىرىدىن ھــېچ پهرقــى يــوق، لــېكىن ئــۇ دۇنيــا تىرىكچىلىكىنىــڭ   

  :ئۇ ئادەم. دېدىـ بايلىقى ھېسابلىنىدۇ، 
 ـ دەپ سورىغانىدى،مهن نېمىدىن ئۈزۈك سالسام بولىدۇ؟   ،ئۇنداقتاــ 

  :يهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله
  . ①دېدىـ سالساڭ بولىدۇ،  كۈمۈش ۋەياكى تۇچتىن ،تۆمۈرــ 

  )5206: نهسائى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتََّخذَ َخاَتًما فَلَبَِسُه قَالَ  - 5809
  .َرةٌ َوإِلَْيكُْم َنظَْرةٌ ثُمَّ أَلْقَاُهَشَغلَنِي َهذَا َعْنكُْم ُمْنذُ الَْيْوَم إِلَْيِه َنظْ

مۇنــداق  ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  5809
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـر ئـۈزۈك   : رىۋايهت قىلىنىدۇ

  : ئاندىن. ياسىتىپ قولىغا سالدى
ىڭغـا  بىـر ئۇن . بۇ ئۈزۈك مېنى پۈتۈن كۈن مهشغۇل قىلىپ قويدىــ 

  . ②ئاتتى چىقىرىپ ئۇنى ۋە دېدىـ قارايمهن، بىر سىلهرگه قارايمهن، 
  ).5289: نهسائى(

َوأََنا أَكَْرُه أَنْ َيلَْبَس الِْغلَْمانُ َشْيئًا ِمْن الذََّهبِ ِلأَنَُّه َبلََغنِـي أَنَّ  : قَالَ َيْحَيى - 5810
َعْن َتَختُّمِ الذََّهبِ فَأََنا أَكَْرُهُه ِللرَِّجالِ الْكَبِريِ ِمـْنُهْم  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَهى 

  .َوالصَِّغريِ
نـدىن بىـرەر   ۇمهن ئوغۇلالرنىـڭ ئالت : مۇنـداق دېـگهن   ـ يهھيـا  5810

پهيغهمـبهر  ماڭـا  چۈنكى  .نهرسه ياسىتىپ ئىشلىتىشىنى ياقتۇرمايمهن
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 398(ئهلبانى  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 4883(ئهلبانى  ②
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ــۈزۈك سې  ــالتۇن ئــ ــهللهمنىڭ ئــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ لىشــــنى ســ
ــى  ــۇڭا مهن  .چهكلىگهنلىكــى يهتت ــاال   ش ــاكى كىچىــك ب ــى چــوڭ ي مهيل

  . نئهرلهرنىڭ ئالتۇن ئىشلىتىشىنى ياخشى كۆرمهيمه بولسۇن،
   )ئىمام مالىك رىۋايهت قىلغان(

َم َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت قَِدَمْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ - 5811
ِحلَْيةٌ ِمْن ِعْنِد النََّجاِشيِّ أَْهَداَها لَُه ِفيَها َخاَتٌم ِمْن ذََهبٍ ِفيِه فَصٌّ َحَبِشيٌّ قَالَـْت فَأََخـذَُه   

ي َنةَ أَبَِرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بُِعوٍد ُمْعرًِضا َعْنُه أَْو بَِبْعضِ أََصابِِعِه ثُمَّ َدَعا أَُماَمةَ اْب
  .الَْعاȋِ اْبَنةَ اْبَنِتِه َزْيَنَب فَقَالَ َتَحلَّْي بَِهذَا َيا ُبَنيَّةُ

ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت        5811
نهجاشــىنىڭ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه  : قىلىنىــدۇ

 ئۇنىــڭ. ســوۋغا قىلىــپ ئهۋەتــكهن زىنــنهت بۇيــۇملىرى يېتىــپ كهلــدى
، ئۇنىـڭ كـۆزى ھهبهشىسـتاندا    بـار  ئىچىدە بىر تال ئالتۇن ئـۈزۈك بولـۇپ  

ــۈزۈكنى   . ياســالغانىدى ــۇ ئ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئ پهيغهم
ئانــدىن . ئالــدى )يــاكى قولىنىــڭ ئۇچىــدا(قارىمــاي تــۇرۇپ ياغــاچ بىــلهن 

  :ئۇمامه بىنتى ئهبۇلئاسنى چاقىرىپ) يهنى نهۋرىسى(زەينهبنىڭ قىزى 
  . ①دېدى ـ! سهن سېلىۋالغىنبۇ ئۈزۈكنى ! قىزىم يهئــ 

  )4235: ئهبۇ داۋۇد(

أن النساء كُنَّ َيلْبِْسَن الفََتǸَ واخلَواتيَم واخلُرȋَ والسَِّخاَب : عن ابن عباس - 5812
  .وإن ذلك مما كُنَّ ُيلبِْسنُه أَوالَدُهنَّ الذكوَرَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم على عهد رسولِ اهللا 

ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق         5812
ــدۇ   ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــى   : دېگهنلىكـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

ــۈزۈكلهر،      ــال ئ ــۈزۈكلهر، نورم ــالالر كۆزســىز ئ ــدە ئاي ۋەســهللهمنىڭ دەۋرى
بۇيـۇمالرنى  شـۇنداق  ئوغۇللىرىغىمـۇ   ۋە ھالقىالر ۋە زەنجىرلهرنى ساالتتى

  . وياتتىسېلىپ ق
  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3564(بانى ئهل ①
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قَالَ َعِليٌّ َنَهانِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أََتَختََّم ِفي إِْصـَبِعي   - 5813
  .َهِذِه أَْو َهِذِه قَالَ فَأَْوَمأَ إِلَى الُْوْسطَى َوالَِّتي َتِليَها

ئۇنىڭـدىن  رمىقى بىـلهن  ـ ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئوتتـۇرا بـا      5813
  :بارمىقىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ كېيىنكى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بـۇ يـاكى بـۇ بارمىقىمغـا      ــ 
  . دېدىـ ، تىن توسقانىدىئۈزۈك سېلىش

   )2078: مۇسلىم(

اَتمِ ِفي السَّـبَّاَبِة  َنَهانِي َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الَْخ: ويف رواية - 5814
  . َوالُْوْسطَى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : ـ يهنه بىر رىۋايهتته 5814
تىن كۆرســهتكۈچ بــارمىقىم بىــلهن ئوتتــۇرا بارمىقىمغــا ئــۈزۈك سېلىشــ 

  . ①ېگهندـ  ،توسقانىدى
  )5286: نهسائى(

  .ِه َوَسلََّم كَانَ َيَتَختَُّم ِفي َيِمينِِهَعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 5815
ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  5815
ــدۇ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   : قىلىنى ــۈزۈكنى پهيغهم ــوڭ ئ ئ

  . ②قولىغا ساالتتى
  )5283: نهسائى(

ِه ِمْن ِفضٍَّة َوَرفََع إِْصَبَعُه الُْيْسـَرى  كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َوبِيصِ َخاَتِم: ويف رواية - 5816
  . الِْخْنَصَر

سـول قولىنىـڭ    ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ـ يهنه بىر رىۋايهتته  5816
ــارمىقى ــۆزەمنى خــۇددى : نى كۆتــۈرۈپ تــۇرۇپچىمچىــالق ب  مهن ھــازىر ئ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4808(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، دېگهن): 4804(ئهلبانى  ②
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ــهللهمنىڭ     ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــڭ  (پهيغهمـ ــول قولىنىـ سـ
رغـانلىقىنى  ۇنىڭ پـارقىراپ ت ىكۈمۈش ئۈزۈك )ىكىچىمچىالق بارمىقىد

  . ①دېگهن ـ ،ھىس قىلىۋاتىمهنكۆرگهندەك 
  )5285: نهسائى(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحَق قَالَ َرأَْيُت َعلَى الصَّلِْت ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َنْوفَلِ ْبـنِ   - 5817
لُْت َما َهذَا قَالَ َرأَْيُت اْبَن َعبَّاسٍ َيلَْبُس َخاَتَمـُه  َعْبِد الُْمطَِّلبِ َخاَتًما ِفي ِخْنَصرِِه الُْيْمَنى فَقُ

َهكَذَا َوَجَعلَ فَصَُّه َعلَى ظَْهرَِها قَالَ َولَا َيَخالُ اْبَن َعبَّاسٍ إِلَّا قَْد كَانَ َيذْكُُر أَنَّ َرُسولَ اللَِّه 
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيلَْبُس َخاَتَمُه كَذَِلَك

ـ مۇھهممهد ئىبنى ئىسهاقنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت      5817
مهن سهلت ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ ئوڭ قولىنىڭ چىمچىـالق  : قىلىنىدۇ
  : كۆرۈپ نىئۈزۈك ىكىبارمىقىد

  :ئۇ. دىمەپ سورىدـ بۇ نېمه قىلىق؟ ــ 
 ئـۈزۈكنى مۇشـۇنداق سـېلىپ،   مهن ئابدۇلالھ ئىبنـى ئابباسـنىڭ   ــ 

ــكه قىلىۋالغــانلىقىنى كــۆردۈم  كــۆزىنى بارمىقىن . ىــڭ دۈمبىســى تهرەپ
ئېســىمدە قېلىشــىچه، ئىبنــى ئاببــاس پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  

ـ ،  ىدىۋەسهللهمنىڭ ئۈزۈكنى مۇشۇنداق سالغانلىقىنى ئېيتىپ بهرگهن
  . ②دېدى

  )4229: ئهبۇ داۋۇد(

ِه َوَسلََّم كَانَ َيَتَختَُّم ِفي َيَسارِِه َوكَانَ َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 5818
  .فَصُُّه ِفي َباِطنِ كَفِِّه

ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ مۇنــداق   5818 ـ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  : دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

  . ③پكه قىلىۋاالتتىئۈزۈكنى سول قولىغا ساالتتى ۋە كۆزىنى ئالقىنى تهرە
  )4227: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4802(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3559(ئهلبانى  ②
دېيىلىـدۇ، ـ    “االتتىئـوڭ قولىغـا سـ   ”: بۇ رىۋايهت شاز، ساقلىنىپ كېلىۋاتقـان رىـۋايهتته  ): 980(ئهلبانى  ③

 .دېگهن
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َعْن أَبِي َرْيَحاَنةَ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َعْشرٍ َعْن  - 5819
الَْمْرأَِة الَْمْرأَةَ الَْوْشرِ َوالَْوْشمِ َوالنَّْتِف َوَعْن ُمكَاَمَعِة الرَُّجلِ الرَُّجلَ بَِغْيرِ ِشَعارٍ َوَعْن ُمكَاَمَعِة 

ـ  ِه بَِغْيرِ ِشَعارٍ َوأَنْ َيْجَعلَ الرَُّجلُ ِفي أَْسفَلِ ِثَيابِِه َحرِيًرا ِمثْلَ الْأََعاجِمِ أَْو َيْجَعلَ َعلَى َمْنِكَبْي
  .لْطَاٍنَحرِيًرا ِمثْلَ الْأََعاجِمِ َوَعْن النُّْهَبى َوُركُوبِ النُُّمورِ َولُُبوسِ الَْخاَتمِ إِلَّا ِلِذي ُس

: ـــ ئهبــۇ رەيهانهنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  5819
ئىنچىكىلىــتىش (پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم چىشــنى  

، خال چهكتۈرۈش، تۈكنى يۇلۇش، بىر ئهرنىڭ يهنه بىر قىردۇرۇش) ئۈچۈن
 يېتىشى، بىر ئايالنىڭ يهنه بىر ئايـال  يالىڭاچ) بىر تۆشهكته(ئهر بىلهن 

يېتىشـى، يـات مىللهتـلهرگه ئوخشـاش كىيىمنىـڭ       يالىڭـاچ قىپبىلهن 
پهۋازلىرىغا ۋە مۈرىلىرىگه يىپهك تۇتۇش، بۇالڭچىلىق قىلىـش، يولـۋاس   

دىـن  )باشـلىقالر يهنـى  (ىدىكىلهر بېشـ ېرىسى ئۈستىدە ئولتۇرۇش، ئىش ت
ــارەت ئـــون تۈرلـــۈك ئىشـــنى    ــۈزۈك سېلىشـــىدىن ئىبـ ــقىالرنىڭ ئـ باشـ

  . ①چهكلىگهن
  )4049: ۋۇدهبۇ دائ(

عن ُمَحمَّد ْبن َماِلٍك قَالَ َرأَْيُت َعلَى الَْبَراِء َخاَتًما ِمْن ذََهبٍ َوكَانَ النَّاُس  - 5820
 َبْيَنا َنْحُن َيقُولُونَ لَُه ِلَم َتَختَُّم بِالذََّهبِ َوقَْد َنَهى َعْنُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ الَْبَراُء

َمَها ْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَبْيَن َيَدْيِه غَنِيَمةٌ َيقِْسُمَها َسْبٌي َوُخْرِثيٌّ قَالَ فَقََسِع
ْيهِْم ثُمَّ َحتَّى َبِقَي َهذَا الَْخاَتُم فََرفََع طَْرفَُه فََنظََر إِلَى أَْصَحابِِه ثُمَّ َخفََّض ثُمَّ َرفََع طَْرفَُه فََنظََر إِلَ
 الَْخاَتَم َخفََّض ثُمَّ َرفََع طَْرفَُه فََنظََر إِلَْيهِْم ثُمَّ قَالَ أَْي َبَراُء فَجِئُْتُه َحتَّى قََعْدُت َبْيَن َيَدْيِه فَأََخذَ

اُء َيقُـولُ  فَقََبَض َعلَى كُْرُسوِعي ثُمَّ قَالَ ُخذْ الَْبْس َما كََساَك اللَُّه َوَرُسولُُه قَالَ َوكَانَ الَْبـرَ 
كَْيَف َتأُْمُرونِي أَنْ أََضَع َما قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْبْس َما كََسـاَك اللَّـُه   

  . َوَرُسولُُه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 875(ئهلبانى  ①
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ـ مۇھهممهد ئىبنـى مالىكنىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت       5820
مهن بهرا رەزىيهلالھــــــۇ ئهنهۇنىــــــڭ ئــــــالتۇن ئــــــۈزۈك : قىلىنىــــــدۇ

  : كىشىلهر. ېلىۋالغانلىقىنى كۆردۈمس
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئالتۇن ئۈزۈك سېلىشنى ــ 

دېيىشـىپ  ـ ؟  دىڭنېمىشـقا ئـالتۇن ئـۈزۈك سـال     سـهن چهكلىگهن تۇرسا، 
  :بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇىدى، ئېتىراز بىلدۈرگهن

ىڭ بىــز پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمن  ،بىــر كــۈنىــــ 
ــدا غهنىمهتــلهر بولــۇپ، بــۇ غهنىمهتلهرنــى    قېشــىدا ئىــدۇق، ئۇنىــڭ ئالدى

ئـۇ بېشـىنى   . بـۇ ئـۈزۈك ئېشـىپ قالـدى     ،ئاخىرىدا. تهقسىم قىلىۋاتاتتى
ــدى  ــاھابىلىرىگه قارى ــۈرۈپ س ــدى  ،كۆت ــۆۋەن قارى ــدىن ت ــدىن يهنه . ئان ئان

ئانــدىن يهنه . بېشــىنى كۆتــۈرۈپ ئۇالرغــا قارىــدى، ئانــدىن تــۆۋەن قارىــدى 
  :ىنى كۆتۈرۈپ ئۇالرغا قارىدى ۋەشېب

ـــ ئهي بهرا ــ دەپ توۋلىــدى !ـ مهن دەرھــال ئۇنىــڭ ئالــدىغا كېلىــپ  . ـ
  :قولۇمنىڭ بېغىشىدىن تۇتۇپبۇ ئۈزۈكنى ئالدى ۋە ئۇ . ئولتۇردۇم

ـــ  ــۈزۈكنى   بهرگهنۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى ســاڭا  هللا اـ ــۇ ئ ــاب  قولۇڭغ
  .دېدى ـ سېلىۋالغىن،

  :بهرا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھهمىشه
ـــ  ــهللهم   ــ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــڭ هللا ا«: پهيغهمـ ۋە ئۇنىـ

دېـگهن   »سـېلىۋالغىن قولۇڭغـا  بـۇ ئـۈزۈكنى    بهرگهنپهيغهمبىرى سـاڭا  
ــۇنى ئېلىۋېتىشــ   ،تۇرســا ــداقمۇ مېنــى ئ ــ  !بۇيرۇيســىلهر؟ كهســىلهر قان ـ
  . دەيتتى

  )18128: ئهھمهد(

قال كـان فـص   عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - 5821
عليه فأخذه فوضعه يف خاƢه وكان نقشه أنا اهللا ال إله  فألقي مساوياخاŹ سليمان بن داود 

  .Ʈمد عبدي ورسويل ،إال أنا
ــ ئ 5821 ــدۇكى،    ۇــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــادە رەزىيهلالھـ بـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ــو « ــاالمنىڭ ئ ــاالمنىڭ  داۋۇد ئهلهيهىسس ــۇاليمان ئهلهيهىسس غلى س
ئۈزۈكىنىــڭ كــۆزى ئاســماندىن چۈشــۈرۈلگهن بولــۇپ، ئــۇ ئــۇنى ئالــدى ۋە  

ۇرمهن، مهنـدىن باشـقا ھـېچ    تـ هللامهن ا”: ئۇنىڭ كۆزىگه. ئۈزۈكىگه سالدى
دېــگهن خهت  “ئىــالھ يوقتــۇر، مــۇھهممهد مېنىــڭ بهنــدەم ۋە ئهلچىمــدۇر 

  . ①»ئويۇلغانىدى
  )»ئهلكهبىر«(

وسى قال رأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ألبس خاƢي عن أيب م - 5822
  .يف السبابة والوسطى فقال إƴا اخلاŹ هلذه وهذه يعƗ اخلنصر والبنصر

ىكى رىـۋايهت  ـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنل  5822
منى كۆرســـهتكۈچ بـــارمىقىم بىـــلهن ئوتتـــۇرا ىمهن ئـــۈزۈك: قىلىنىـــدۇ
تۇرسام، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    چىقىرىپـ  سېلىپبارمىقىمغا 

  :ۋەسهللهم كۆرۈپ
دەپ، ئـۈزۈك بارمـاق بىـلهن     ، ـ دۇنىلىېئۈزۈك بـۇ ۋە بـۇ بارماققـا سـ    ــ 

  . ②چىمچىالق بارماقنى كۆرسهتتى
  )»ئهلكهبىر«(

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َرأَْيُت َخْمَسةً ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ ال: َعْن َجِميلِ بن َزْيٍد، قَالَ - 5823
َنـُس  َوَسلََّم َيلَْبُسونَ َخَواِتيَم الذََّهبِ، ِمْنُهْم َزْيُد بن َجارَِيةَ، َوَزْيُد بن أَْرقََم، َوالَْبَراُء بن َعازِبٍ، َوأَ

  . بن َماِلٍك، َوَعْبُد اللَِّه بن َيزِيَد
هت ـ جهمىل ئىبنى ئابـدۇلالھنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋاي     5823
ــالتۇن ئــۈزۈك ســالغان بهش كىشــىنى  : قىلىنىــدۇ مهن ســاھابىالردىن ئ

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمــام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولــۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنــى        ): 8727(ھهيسـهمى   ①

 .مۇخهللهد رۇئهينى ئىسىملىك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
رانـى رىـۋايهت قىلغـان بولــۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنــى      بـۇ ھهدىسـنى ئىمــام تهبه  ): 8729(ھهيسـهمى   ②

ئۇنىڭــدىن باشــقا . گهرچه ئــۇ ئهرزەمىلىــك بولســىمۇ، ھهدىســى زەئىپتــۇر. ئۆبهيــدۇلالھ ئىســىملىك بىــرى بــار
 .راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ه، زەيد ئىبنى ئهرقهم، بهرا ئىبنى ئازىـب،  يارىجزەيد ئىبنى : ئۇالر. كۆردۈم
  . ①ۇلالھ ئىبنى يهزىد قاتارلىقالرئهنهس ئىبنى مالىك ۋە ئابد

  )5148: »ئهلكهبىر«(

من ơتم بالعقيق مل يزل «: قال عن فاطمة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - 5824
  .»يرى خريا

ــدۇكى،    5824 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــاتىمه رەزىيهلالھـ ــ فـ ــ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىمكــى ئهقىــق تېشــىدىن ئــۈزۈك سالســا، ھهمىشــه ياخشــىلىق   «
  . ②»كۆرىدۇ

  )103: »ئهلئهۋسهت«(

  

  

  

  

  

                                                 
ل ئىسـىملىك  بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى جهمى): 8737(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. كىشىنىڭ كىملىكىنى بىلهلمىدىم
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىي ئهمر ئىبنـى رەشـىد بـۇ ھهدىسـنى     ): 8744(ھهيسهمى  ②

ى ئهببـاد رەۋاسـى   راۋىـيالردىن يهنه بىـرى زۇھهيـر ئىبنـ    . فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن بىۋاسـىته ئاڭلىمىغـان  
 .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. بولۇپ، ئهبۇ ھاتهم ئۇنى ئىشهنچلىك دەپ قارىغان
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  ىق بۇيۇمالريۇملىرى ۋە خۇشپۇراقلزىننهت بۇ

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ كُْنُت قَاِعًدا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتْتُه اْمَرأَةٌ  - 5825
اللَِّه طَْوٌق ِمْن  فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه ِسَواَرْينِ ِمْن ذََهبٍ قَالَ ِسَواَراِن ِمْن َنارٍ قَالَْت َيا َرُسولَ

ذََهبٍ قَالَ طَْوٌق ِمْن َنارٍ قَالَْت قُْرطَْينِ ِمْن ذََهبٍ قَالَ قُْرطَْينِ ِمْن َنارٍ قَالَ َوكَـانَ َعلَْيهَِمـا   
ا َصِلفَْت ِسَواَراِن ِمْن ذََهبٍ فََرَمْت بِهَِما قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ الَْمْرأَةَ إِذَا لَْم َتَتَزيَّْن ِلَزْوجَِه
  . ِعْنَدُه قَالَ َما َيْمَنُع إِْحَداكُنَّ أَنْ َتْصَنَع قُْرطَْينِ ِمْن ِفضٍَّة ثُمَّ ُتَصفَِّرُه بَِزْعفََراٍن أَْو بَِعبِريٍ

ــدۇ   5825 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ مهن : ــ
بىـر   .پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىدا ئولتـۇراتتىم 

  :ئايال كېلىپ
ئـۇنى قولۇمغـا   (ئالتۇنـدىن ئىككـى بىلهيـزۈك بـار     ! رەسـۇلۇلالھ ئى ــ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى ـ )سالسام بوالمدۇ؟
. دېـدى  ، ـ )ىغىنئـۇنى سـالم  (ئوتتىن ئىككى بىلهيزۈك بار ئىـكهن  ــ 

  :ئۇ
ــ ) ؟ئــۇنى ئېسىۋالســام بوالمــدۇ(بىــر ئــالتۇن زەنجىــر بــار ــــ  . دېــدىـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  :ئۇ. دېدى ، ـ)ىغىنئاسم(ئۇ ئوت زەنجىرىدۇر ــ 
. دېـدى ــ  ) ئـۇنى سېلىۋالسـام بوالمـدۇ؟   (ئىككـى ئـالتۇن ھالقـا بـار     ــ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئـۇ  . دېـدى  ، ـ )ىغىنئـۇنى سـالم  (ئوتتىن ئىككى ھالقـا بـار ئىـكهن    ــ 

ــالتۇن بىلهيزۈكنـــى دەرھـــال چىقىرىـــپ   ئ ايـــال قولىـــدىكى ئىككـــى ئـ
  :ئاندىن. تاشلىۋەتتى
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ئهگهر خوتــۇن كىشــى ئېــرى ئۈچــۈن ياسانمىســا، ! رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . دېـدى ـ ئۇنىڭغا سهت كۆرۈنۈپ قالىـدۇ،   

  :ۋەسهللهم
بىلهن  ①ىرئىككى كۈمۈش ھالقا ياسىتىپ، ئۇنى زەپىران ياكى ئهبــ 

  . ②دېدىـ  بولمامدۇ؟ ڭالره بوياپ سېلىۋالساگئالتۇن رەڭ
  )5142: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َعلَْيَها َمَسكََتْي ذََهبٍ  - 5826
ْخبُِرِك بَِما ُهَو أَْحَسُن ِمْن َهذَا لَْو َنَزْعِت َهـذَا  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَا أُ

  .َوَجَعلِْت َمَسكََتْينِ ِمْن َورِقٍ ثُمَّ َصفَّْرِتهَِما بَِزْعفََراٍن كَاَنَتا َحَسَنَتْينِ
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن       5826

ئىككــى ئــالتۇن  مــدىكىقولۇپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
  :بىلهيزۈكنى كۆرۈپ

ـــ  ــۇ     ـــ ــۇ؟ بــ ــپ بېرەيمــ ــىنى ئېيتىــ ــدىنمۇ ياخشىســ مهن بۇنىڭــ
بىلهيزۈكلهرنى چىقىرىۋېتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا ئىككى كۈمۈش بىلهيزۈك 

 ، ـ تېخىمۇ چىرايلىق بولىدۇ اڭ،ياسىتىپ، ئۇنى زەپىران بىلهن ساغارتس
  . ③دېدى

  )5143: نهسائى(

َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َجاَءْت بِْنُت ُهَبْيَرةَ َعْن ثَْوَبانَ  - 5827
إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفي َيِدَها فََتǸٌ فَقَالَ كَذَا ِفي ِكَتابِ أَبِي أَْي َخَواِتيُم 

للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْضرُِب َيَدَها فََدَخلَْت َعلَى فَاِطَمـةَ بِْنـِت   ِضَخاٌم فََجَعلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا
ـ  ِه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْشكُو إِلَْيَها الَِّذي َصَنَع بَِها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ُنِقَها ِمْن ذََهبٍ َوقَالَْت َهِذِه أَْهَداَها إِلَيَّ أَُبـو َحَسـنٍ   َوَسلََّم فَاْنَتَزَعْت فَاِطَمةُ ِسلِْسلَةً ِفي ُع

                                                 
 . خۇشپۇراقلىق ماتېرىيالالردىن يۇغۇرۇلغان بىر خىل خۇشپۇراقلىق ماددا ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 392(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4749(ئهلبانى  ③
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َيقُولَ  فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالسِّلِْسلَةُ ِفي َيِدَها فَقَالَ َيا فَاِطَمةُ أََيُغرُِّك أَنْ
لَةٌ ِمْن َنارٍ ثُمَّ َخَرَج َولَْم َيقُْعـْد فَأَْرَسـلَْت فَاِطَمـةُ    النَّاُس اْبَنةُ َرُسولِ اللَِّه َوِفي َيِدَها ِسلِْس

اَهـا  بِالسِّلِْسلَِة إِلَى السُّوقِ فََباَعْتَها َواْشَتَرْت بِثََمنَِها غُلَاًما َوقَالَ َمرَّةً َعْبًدا َوذَكََر كَِلَمةً َمْعَن
  .ِه الَِّذي أَْنَجى فَاِطَمةَ ِمْن النَّارِفَأَْعَتقَْتُه فَُحدِّثَ بِذَِلَك فَقَالَ الَْحْمُد ِللَّ

ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئازادگهردىسـى    5827
ھۇبهيرەنىـڭ قىـزى پهيغهمـبهر    : سهۋبان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ 

 يوغـان ئۇنىڭ قولىدا . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كهلدى
بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىـڭ قولىغـا   پهيغهم. ئۈزۈك بار ئىدى

ــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ   ،ۇنىڭ بىــلهنشــ. ئۇرۇشــقا باشــلىدى ــۇ ف ئ
ــىغا ــهللهمنىڭ     ھۇجرىس ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــپ، پهيغهم كىرى
فــاتىمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا . شــىكايهت قىلــدى ئۈســتىدىن مۇئامىلىســى

  :پبوينىدىكى ئالتۇن زەنجىرنى چىقىرى
ماڭــا ) يهنــى ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ(ســى دادىبــۇنى ھهســهننىڭ ــــ 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ،دەپ تۇرۇشــىغا ، ـ  ھهدىــيه قىلغانىــدى
  :ۋەسهللهم كىرىپ كهلدى ۋە ئۇنىڭ قولىدىكى ئالتۇن زەنجىرنى كۆرۈپ

نىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ قىزىنىـڭ    هللا”: كىشـىلهرنىڭ ! ئى فاتىمهــ 
دېدى ـ   نى مهمنۇن قىالمدۇ؟ېدېيىشى س “جىر بار ئىكهنقولىدا ئوت زەن

فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ    ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ۋە ئولتۇرماستىنال چىقىپ كهتتى
ئهنها بـۇ زەنجىرنـى بازارغـا ئهۋەتىـپ سـاتقۇزۇپ، ئۇنىـڭ پۇلىغـا بىـر قـۇل          

ــ . ســېتىۋالدى ۋە ئــۇنى ئــازات قىلىــۋەتتى    دىن خهۋەر تاپقــان بــۇ ئهھۋال
  :ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللال

  . ①دېدى ـ !ھهمدىلهر بولسۇنقا هللاان اۇلدۇرغفاتىمهنى ئوتتىن قۇتــ 
  )5140: نهسائى(

َعْن ثَْوَبانَ َمْولَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَّـِه   - 5828
كَانَ آِخُر َعْهِدِه بِإِْنَساٍن ِمْن أَْهِلِه فَاِطَمةَ َوأَوَّلُ َمْن َيـْدُخلُ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َسافََر 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4748(لبانى ئه ①
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َعلَْيَها إِذَا قَِدَم فَاِطَمةَ فَقَِدَم ِمْن غََزاٍة لَُه َوقَْد َعلَّقَْت ِمْسًحا أَْو ِسْتًرا َعلَى َبابَِهـا َوَحلَّـْت   
ِدَم فَلَْم َيْدُخلْ فَظَنَّْت أَنَّ َما َمَنَعُه أَنْ َيْدُخلَ َمـا َرأَى  الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن قُلَْبْينِ ِمْن ِفضٍَّة فَقَ

ِه َصـلَّى  فََهَتكَْت السِّْتَر َوفَكَّكَْت الْقُلَْبْينِ َعْن الصَّبِيَّْينِ َوقَطََّعْتُه َبْيَنُهَما فَاْنطَلَقَا إِلَى َرُسولِ اللَّ
فَأََخذَُه ِمْنُهَما َوقَالَ َيا ثَْوَبانُ اذَْهْب بَِهذَا إِلَى آلِ فُلَاٍن أَْهـلِ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَما َيْبِكَياِن 

ْوَبانُ اْشَترِ َبْيٍت بِالَْمِديَنِة إِنَّ َهُؤلَاِء أَْهلُ َبْيِتي أَكَْرُه أَنْ َيأْكُلُوا طَيَِّباِتهِْم ِفي َحَياِتهِْم الدُّْنَيا َيا ثَ
  .بٍ َوِسَواَرْينِ ِمْن َعاجٍِلفَاِطَمةَ ِقلَاَدةً ِمْن َعَص

ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئازادگهردىسـى    5828
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    : سهۋبان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

ۋەســــهللهم ســــهپهرگه چىقســــا، ئائىلىســــىدىكىلهردىن ئهڭ ئاخىرىــــدا 
ــۇ ئهنهــ   ــاتىمه رەزىيهلالھ ســهپهردىن . ا ئىــدىخوشلىشــىدىغان كىشــى ف

يهنه ئهڭ باشـتا فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ      قايتىپ كهلگهن چاغدىمۇ
فـاتىمه  . بىـر غـازاتتىن قايتىـپ كهلـدى     ئۇ ،بىر كۈنى. يېنىغا كىرەتتى

ھهسهن بىـلهن   بولۇپ، رەزىيهلالھۇ ئهنها ئىشىكىگه پهردە تارتىپ قويغان
پهيغهمـبهر  . ھۇسهينگه ئىككـى كۈمـۈش بىلهيـزۈك سـېلىپ قويغانىـدى     

. يـۇ، لـېكىن ئـۆيگه كىرمىـدى    ـ   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم كهلـدى    
  :فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها

كىرىشــىگه توســالغۇ بولــدى دەپ  ھۇجرامغــابــۇ نهرســىلهر ئۇنىــڭ ــــ 
ۋە بالىلىرىنىـــڭ قوللىرىـــدىن  ئـــويالپ، پهردىنـــى دەرھـــال ئېلىـــۋەتتى

 .قىلىـپ تاشـالپ بهردى   بىلهيزۈكلهرنـى تارتىـپ ئېلىـپ، پـارچه ـ پـارچه      
بــالىالر يىغالشــقىنىچه پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  

ــاردى  ــىغا ب ــهللهم   . قېش ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــڭ پهيغهم ئۇالرنى
  :ىپ، ماڭائېل قولىدىكى پارچه ـ پارچه بىلهيزۈكنى

بـۇالر مېنىـڭ    .بۇنى ئېلىـپ پـاالنى ئـائىلىگه بـارغىن     !ئى سهۋبانــ 
ــهھلئ ــادىال يهپ     ،دۇرىمـ ــۇ دۇنيـ ــىلىرىنى مۇشـ ــى نهرسـ ــڭ ياخشـ بۇالرنىـ

ــايمهن  ــىنى خالىمــ ــهۋبان . تۈگىتىۋېتىشــ ــى ســ ــۈگه   !ئــ ــاتىمهگه ئــ فــ
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ئىككـى  سۆڭهكلىرىدىن ياسالغان بىر زەنجىر، پىل چىشىدىن ياسالغان 
  . ①دېدى ـ! بىلهيزۈك سېتىۋالغىن

  )4213: ئهبۇ داۋۇد(

  .واِتَم الذََّهبِرأيت على عائشة َخ: عن هشام بن عروة - 5929
مهن ئائىشـهنىڭ قولىـدا   : ـ ھىشام ئىبنى ئۇرۋە مۇنداق دەيـدۇ  5829

  . ئالتۇن ئۈزۈكلهرنى كۆرگهن ئىدىم
   )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

َعْن َعْرفََجةَ ْبنِ أَْسَعَد قَالَ أُِصيَب أَْنِفي َيْوَم الْكُلَابِ ِفي الَْجاِهِليَِّة فَاتََّخذُْت  - 5830
  .ْن َورِقٍ فَأَْنَتَن َعلَيَّ فَأََمَرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ أَتَِّخذَ أَْنفًا ِمْن ذََهبٍأَْنفًا ِم

: ـــ ئهرفهجه ئىبنــى ئهســئهد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ 5830
ــۇم چېپىلىــپ     ــدىكى كــۇالب ئۇرۇشــىدا مېنىــڭ بۇرن جــاھىلىيهت دەۋرى

بىـراق بىـر   . بىلهن مهن كۈمۈشتىن بۇرۇن سـېلىۋالدىم شۇنىڭ . كهتتى
شۇڭا پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . مهزگىلدىن كېيىن پۇراپ قالدى

  . ②ۋەسهللهم مېنى ئالتۇندىن بۇرۇن سېلىۋېلىشقا بۇيرۇدى
  )1770: تىرمىزى(

عن عبد اهللا ابن عبد اهللا بن أىب أن ثنيته أصيبت مع رسول اهللا صلى اهللا  - 5831
  .ليه وسلم فأمره أن يتخذ ثنية من ذهبع

ـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇبهي رەزىيهلالھــۇ        5831
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهــۇدىن 

ۋاتقان ئهســنادا ۇۋەســهللهم بىــلهن بىــرلىكته دۈشــمهنگه قارشــى سوقۇشــ 
يغهمـبهر سـهلاللالھۇ   په ،شـۇنىڭ بىـلهن  . چۈشـۈپ كهتتـى   مئۇدۇل چىشى

  . ③ۋېلىشقا بۇيرۇدىۇتۇن چىش سالدۇرلئامېنى ئهلهيهى ۋەسهللهم 
  )3011: بهززار(

                                                 
 .دۇر، ـ دېگهن)ھهدىس(سهنهدى زەئىپ، مۇنكهر ): 903(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1449(ئهلبانى  ②
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى بهشر ئىبنـى مۇئـازدىن باشـقا    ): 8713(ھهيسهمى  ③

 .ـ دېگهن راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر،



  كىيىم ـ كېچهك ۋە زىبۇ ـ زىننهت بۆلۈمى

 32

َعْن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ الْكُوِفيِّ قَالَ َرأَْيُت الُْمِغَريةَ ْبَن َعْبِد اللَِّه قَْد َشدَّ  - 5832
  .إِْبَراِهيَم فَقَالَ لَا َبأَْس بِِهأَْسَناَنُه بِالذََّهبِ فَذُِكَر ِمثْلَ ذَِلَك ِل

مهن : ـ ھهممــاد ئىبنــى ئهبــۇ ســۇاليمان كــۇفى مۇنــداق دەيــدۇ   5832
مـــــۇغىرە ئىبنـــــى ئابـــــدۇلالھنىڭ چىشـــــلىرىنى ئـــــالتۇن بىـــــلهن 

ئىبراھىمغــا مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش ئهھــۋال . قاپلىۋالغــانلىقىنى كــۆردۈم
  :ئېيتىپ بېرىلگهندە، ئۇ

  ①دېگهنـ ھېچقىسى يوق، ــ 
  )19764: هھمهدئ(

َعْن أََنسٍ قَالَ كَانَ َنْعلُ َسْيِف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ِفضٍَّة  - 5833
  .َوقَبِيَعةُ َسْيِفِه ِفضَّةٌ َوَما َبْيَن ذَِلَك ِحلَُق ِفضٍَّة

ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  5833
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قىلىچىنىـڭ   : قىلىنىدۇ
بـۇ ئىككـى    بولـۇپ، دەستىسىنىڭ بـاش تهرىپـى كۈمـۈش     بىلهن غىلىپى

  . ②ئارىلىقتا كۈمۈش ھالقىالر بار ئىدى
  )5374: نهسائى(

ْتحِ َوَعلَـى  َعْن َمزِيَدةَ قَالَ َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الْفَ - 5834
  .َسْيِفِه ذََهٌب َوِفضَّةٌ

پهيغهمبهر  ،مهككه پهتهى بولغان كۈنى: ـ مهزىدە مۇنداق دەيدۇ  5834
ــردى   ــدا  . ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم قېشــىمغا كى ئۇنىــڭ قىلىچى

  . ③ئالتۇن ۋە كۈمۈش بار ئىدى
  )1690: تىرمىزى(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىرى ): 8715(ھهيسهمى  ①
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بار

 .سهھىه، ـ دېگهن): 4967(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 284(ئهلبانى  ③
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ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُحبَِّب إِلَـيَّ النَِّسـاُء   َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ - 5835
  .َوالطِّيُب َوُجِعلَْت قُرَّةُ َعْينِي ِفي الصَّلَاِة

ــــ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،      5835
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

. كۆرســىتىلدى ياخشــى نهرســىلهر ۋە ئايــالالر لىقماڭــا خۇشــپۇراق«
  . ①»كۆڭلۈمنىڭ خۇرسهنلىكى نامازدا قىلىندى

  )3940: نهسائى(

عن َسِعيد ْبن الُْمَسيَّبِ قَالَ إِنَّ اللََّه طَيٌِّب ُيِحبُّ الطَّيَِّب َنِظيـٌف ُيِحـبُّ    - 5836
قَالَ أَفْنَِيَتكُْم َولَا َتَشبَُّهوا بِالَْيُهوِد النَّظَافَةَ كَرƇٌِ ُيِحبُّ الْكََرَم َجَواٌد ُيِحبُّ الُْجوَد فََنظِّفُوا أَُراُه 

قَالَ فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلُمَهاجِرِ ْبنِ ِمْسَمارٍ فَقَالَ َحدَّثَنِيِه َعاِمُر ْبُن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاȋٍ َعْن أَبِيِه 
  . َنظِّفُوا أَفْنَِيَتكُْم َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَُه إِلَّا أَنَُّه قَالَ

ــدۇ    5836 ــداق دەيـ ــهييهب مۇنـ ــى مۇسـ ــهئىد ئىبنـ ــ سـ ــهك: ــ ــ  شـ ــ
ــدۇ  هللا شۈبهىســىزكى، ا ــاك نهرســىنى ياخشــى كۆرى ــاكتۇر، پ ــاكىزدۇر، . پ پ

. سـېخىدۇر، سـېخىلىقنى ياخشـى كۆرىـدۇ    . پاكىزلىقنى ياخشـى كۆرىـدۇ  
ــدۇ   ــى ياخشــى كۆرى ــۇر، مهردتلىكن ــويالڭالرنى. مهردت ــۇڭالر،   ھ ــاكىز تۇت پ

  . هھۇدىيالرغا ئوخشىۋالماڭالري
  :مهن بۇ سۆزلهرنى مۇھاجىر ئىبنى مىسمارغا ئېيتىپ بهرسهم، ئۇ

ـــ  ــۇ ھهدىســنى     ـ ــا ب ــاس ماڭ ــۇ ۋەقق ــامىر ئىبنــى ســهئد ئىبنــى ئهب ئ
سىنىڭ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   دادىرىۋايهت قىلىپ،  دادىسىدىن

  . ②دېدىـ ، ىدىۋەسهللهمدىن رىۋايهت قىلغانلىقىنى ئېيتقان
  )2799: مىزىتىر(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3681(ئهلبانى  ①
دېـگهن جايـدىن ئـاخىرىغىچه سـهھىهتۇر، ـ      » ...مهردتـۇر هللا ا«: باش تهرىپى زەئىـپ بولـۇپ  ): 528(بانى ئهل ②

 .دېگهن
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َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا    - 5837
  .أُْعِطَي أََحُدكُْم الرَّْيَحانَ فَلَا َيُردَُّه فَإِنَُّه َخَرَج ِمْن الَْجنَِّة

كى، پهيغهمـبهر  ـ ئهبـۇ ئوسـمان نهھدىـدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      5837
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىلهر« ــ  گه سـ ــۇنى قايتۇرمـ ــه، ئـ ــان بېرىلسـ ــۇ  . اڭالررەيهـ ــۈنكى ئـ چـ
  . ①»جهننهتتىن چىققان

  )2791: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثٌ لَـا ُتـَردُّ    - 5838
  .َوَساِئُد َوالدُّْهُن َواللََّبُن الدُّْهُن َيْعنِي بِِه الطِّيَبالْ

ــۋايهت    5838 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــ ئاب ـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ياستۇق، خۇشپۇراق نهرسىلهر : مۇنداق ئۈچ نهرسه رەت قىلىنمايدۇ«
  . ②»تۋە سۈ

  )2790: ىرمىزىت(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ قَالَ َسأَلُْت َعاِئَشةَ أَكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 5839
  .َوَسلََّم َيَتطَيَُّب قَالَْت َنَعْم بِِذكَاَرِة الطِّيبِ الِْمْسِك َوالَْعْنَبرِ

ــهمه: ـ مـــۇھهممهد ئىبنـــى ئهلـــى مۇنـــداق دەيـــدۇ     5839  ن ئائىشـ
  : دىنرەزىيهلالھۇ ئهنها

ـــ  ــپۇراق    ــ ــهللهم خۇشـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ  لىقپهيغهمـ
  :ئۇ ،دىمغانىدەپ سورىـ ؟ مۇتىتنهرسىلهرنى ئىشلىته

 لىقـ ئهنـبهرگه ئوخشـاش ئهرلهرگه خـاس خۇشـپۇراق     ھهئه، مىسكىـ 
  . ③ەپ جاۋاب بهردىدـ نهرسىلهرنى ئىشلىتهتتى، 

  )5116: نهسائى(
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 527(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2241(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 383(ئهلبانى  ③
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َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْن الِْمْسِك فَقَالَ ُهَو  - 5840
  . أَطَْيُب ِطيبِكُْم
: ـ ئهبــۇ ســهئىدنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت قىلىنىــدۇ    5840

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن مىســـك ھهققىـــدە      
  :ئۇ ىدى،سورالغان
دەپ  ، ـ  نهرســهڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىســىدۇر لىقخۇشــپۇراق ئهنــبهرــــ 

  . ①جاۋاب بهردى
  )992: تىرمىزى(

َعْن َناِفعٍ قَالَ كَانَ اْبُن ُعَمَر إِذَا اْسَتْجَمَر اْسَتْجَمَر بِالْأَلُوَِّة غَْيـَر ُمطَـرَّاٍة    - 5841
  .انَ َيْسَتْجِمُر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَوبِكَافُورٍ َيطَْرُحُه َمَع الْأَلُوَِّة ثُمَّ قَالَ َهكَذَا كَ

ــافىئ مۇنــداق دەيــدۇ    5841 ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  : ـ ن
 ئــۇدغان مىئارىالشــتۇرۇل دىن باشــقا ھــېچ نهرســه، كــافۇرئىســرىق سالســا

  :ۋەئىسرىق ساالتتى بىلهن 
ـ ،  قىالتتـى شـۇنداق  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇ    ــ 
  . دەيتتى

  )2254: مۇسلىم(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَاَنْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسكَّةٌ َيَتطَيَّـُب   - 5842
  .ِمْنَها

ــداق    5842 ــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇنـ ــ ئهنهس ئىبنـــى مالىـــك رەزىيهلالھـ ــ
ــدۇ   ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــه : دېگهنلىكـ ــبهر سـ ــى پهيغهمـ لاللالھۇ ئهلهيهـ

ــار   ســاقاليدىغان ۋەســهللهمنىڭ خۇشــپۇراق ــۇپ،بىــر قۇتىســى ب  ۇشــ بول
  . ②ئىشلىتهتتى قۇتىدىكى خۇشپۇراقلىق نهرسىنى

  )4162: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 790(ئهلبانى  ①
 .ىه، ـ دېگهنسهھ): 3508(ئهلبانى  ②



  كىيىم ـ كېچهك ۋە زىبۇ ـ زىننهت بۆلۈمى

 36

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِطيُب الرَِّجالِ َما  - 5843
  .رƷُُِه َوَخِفَي لَْوُنُه َوِطيُب النَِّساِء َما ظََهَر لَْوُنُه َوَخِفَي رƷُُِهظََهَر 

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        5843
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 بۇيـۇم پـۇراق چىقىـپ تۇرىـدىغان، لـېكىن رەڭسـىز      ) خۇش(ئهرلهر «
 بۇيۇمئايالالر رەڭلىك، لېكىن پۇرىقى سىرتقا چىقمايدىغان . ىتىدۇئىشل

  . ①»ئىشلىتىدۇ
  )2787: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كُلُّ َعْينٍ َزانَِيةٌ َوالَْمْرأَةُ  - 5844
  .هَِي كَذَا َوكَذَا َيْعنِي َزانَِيةًإِذَا اْسَتْعطََرْت فََمرَّْت بِالَْمْجِلسِ فَ

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      5844 ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ـ ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهگهر . زىنا قىلىـدۇ ) ھارام نهرسىلهرگه قاراش بىلهن(بىر كۆز  ھهر«
 )بۇ ھالدا(ىن ئۆتسه، ئهرلهر تۇرغان جايد خوتۇن كىشى ئهتىر ئىشلىتىپ،
  . ②»ئۇ زىنا قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ

  )2786: تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا اْسَتْعطََرْت الَْمْرأَةُ  - 5845
  .َوكَذَا كَذَا َيفَهِ فََمرَّْت َعلَى الْقَْومِ ِلَيجُِدوا رƷََِها

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    ـ   5845 ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

كىشىنىڭ بـۇ   توپئهگهر خوتۇن كىشى ئۆزىگه ئهتىر چېچىپ، بىر «
ئـۇ زىنـا    )بـۇ ھالـدا  (، تسـه ۆئيېنىـدىن  ) ئۇالرنىڭ( شى ئۈچۈنىپۇراقنى پۇر

   .③»قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ
  )4173: داۋۇد ئهبۇ(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2238(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2237(ئهلبانى  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3516(ئهلبانى  ③
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أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لَِقَيْتُه اْمَرأَةٌ َوَجَد ِمْنَها رِيَح الطِّيبِ َيْنفَُح َوِلذَْيِلَها إِْعَصـاٌر   - 5846
فَقَالَ َيا أََمةَ الَْجبَّارِ جِئِْت ِمْن الَْمْسجِِد قَالَْت َنَعْم قَالَ َولَُه َتطَيَّْبِت قَالَْت َنَعْم قَـالَ إِنِّـي   

ُت ِحبِّي أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا ُتقَْبلُ َصلَاةٌ ِلاْمَرأٍَة َتطَيََّبـْت ِلَهـذَا   َسِمْع
  .الَْمْسجِِد َحتَّى َتْرجَِع فََتْغَتِسلَ غُْسلََها ِمْن الَْجَناَبِة

 يولـدا بىـر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ         5846
كــۆينىكىنى يهرگه ســۆرەپ توپــا   . وتــۇن بىــلهن ئۇچرىشــىپ قالــدىم   خ

. توزىتىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ۋۇجۇدىدىن ئهتىر پـۇرىقى كېلىـپ تـۇراتتى   
  :مهن

ـــ  ــ! نىـــڭ دېـــدىكىهللائـــى اــ ـ دەپ ؟    ېلىۋاتامســـهنتىن كدىجمهسـ
  :ئۇ سورىغانىدىم،

  :مهن. دېدىـ ھهئه، ــ 
 ئۇ ەپ سورىسام،د ـمۇ؟  ڭئىشلهتتى ئهتىرئۈچۈن  جىدكه بېرىشمهسـ 
  :يهنه

  :مهن. دېدىـ ھهئه، ــ 
ھۆرمهتلىــــك دوســــتۇم پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى     ــــــ 

 لىق نهرســـهئۈچـــۈن خۇشـــپۇراق جىدكه بېـــرىشمهســـ«: ۋەســـهللهمنىڭ
جۇنۇبلــۇقتىن يۇيۇنغانــدەك يۇيــۇنمىغىچه   خــۇددى ئىشــلهتكهن ئايــال  

  . ①دېدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، ـ  »نامىزى قوبۇل بولمايدۇ
  )4174: ئهبۇ داۋۇد(

  .َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَاَنْت ُتْعجُِبُه الْفَاِغَيةُ - 5847
ــدۇ    5847 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــ ئهنهس رەزىيهلالھـ ــبهر : ــ پهيغهمـ

خېنىنىــڭ گـــۈلىنى بهكمـــۇ ياخشـــى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  
  . ②كۆرەتتى

  )12137 :ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3517(ئهلبانى  ①
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ           ): 8762(ھهيسـهمى   ②

 .دېگهن
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عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال سيد رƷان أهل  - 5848
  .اجلنة اƩناء

ئهمــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت     ئابــدۇلالھ ئىبنــى ـ     5848
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى « ــجهننهتتىكــ ــۈملۈكلهخۇشــ ــى پۇراق ئۆســ رنىڭ ئهڭ ياخشىســ
  . ①»خېنىدۇر

  )»ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھمهدتىن باشقا ): 8763(ھهيسهمى  ①

لــېكىن ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهھمهدمــۇ ئىشــهنچلىك ۋە ئامانهتــدار . راۋىـيالر ســهھىه ھهدىســنىڭ راۋىيلىرىــدۇر 
 .كىشىدۇر، ـ دېگهن
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  چاچ، ساقال ۋە بۇرۇت

َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد أَنَّ أََبا قََتاَدةَ الْأَْنَصارِيَّ قَالَ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5849
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َنَعْم َوأَكْرِْمَها فَكَانَ أَُبو َوَسلََّم إِنَّ ِلي ُجمَّةً أَفَأَُرجِّلَُها فَقَالَ َرُسولُ اللَّ

ـ     ْم قََتاَدةَ ُربََّما َدَهَنَها ِفي الَْيْومِ َمرََّتْينِ ِلَما قَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َنَع
  .َوأَكْرِْمَها

ــ يهھيــا ئىبنــى ســهئد مۇنــداق دەيــدۇ  5849 بــۇ قهتــادە ئهنســارى ئه: ـ
  :دىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

مېنىـڭ يهلكىلىـرىمگه چۈشـۈپ تۇرىـدىغان چـاچلىرىم بـار، ئـۇنى        ــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ەپ ســورىغانىدى،دـ تارىســام بوالمــدۇ؟    

  :ۋەسهللهم
دە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ قهتا. دېدى ـ! ىغىنھهئه، ئۇنى ياخشى ئاسرــ 

سـۆزىنى ئاڭلىغانـدىن    بـۇ  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ 
  . دىغان بولۇۋالدىاليمايچېچىنى ئىككى قېتىم  بهزى كۈنلىرى ،كېيىن

  )1769: مالىك(

َسـلََّم َعـْن   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمَغفَّلٍ قَالَ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو - 5850
  .التََّرجُّلِ إِلَّا ِغبا
ــدۇ     5850 ــداق دەي ــۇغهففهل مۇن ــى م ــدۇلالھ ئىبن ــ ئاب ــبهر : ـ پهيغهم

تاراشــقا رۇخســهت  ئــارىالپســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم چــاچنى كــۈن  
  . ①قىلدى

  )1756: تىرمىزى(
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َرُجلًا َصِحَب النَّبِيَّ َصلَّى  َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْحْمَيرِيِّ قَالَ لَِقيُت - 5851
ْيـِه  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كََما َصِحَبُه أَُبو ُهَرْيَرةَ أَْرَبَع ِسنَِني قَالَ َنَهاَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَ 

  .َوَسلََّم أَنْ َيْمَتِشطَ أََحُدَنا كُلَّ َيْومٍ
مهن : مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ھۇمهيد ئىبنى ئابدۇرراھمان ھىمـيهرى  5851

ئهبـــۇ ھـــۇرەيرە خـــۇددى  گهپهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم
بىر ساھابه بىلهن  يىل ھهمراھ بولغان غا ئوخشاش تۆترەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :ئۇ .ئۇچرىشىپ قالدىم

ھهر كـۈن چـاچ   بىزنـى  پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     ــ 
  . ①غان، ـ دېدىمهنئى قىل تىنتاراش

  )5054: نهسائى(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَّ َعطَاَء ْبَن َيَسارٍ أَْخَبَرُه قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 5852
للَُّه اَعلَْيِه َوَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد فََدَخلَ َرُجلٌ ثَاِئَر الرَّأْسِ َواللِّْحَيِة فَأََشاَر إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

َجَع فَقَالَ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه أَنْ اْخُرْج كَأَنَُّه َيْعنِي إِْصلَاَح َشَعرِ َرأِْسِه َوِلْحَيِتِه فَفََعلَ الرَُّجلُ ثُمَّ َر
الـرَّأْسِ كَأَنَّـُه   َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَْيَس َهذَا َخْيًرا ِمْن أَنْ َيأِْتَي أََحُدكُْم ثَاِئَر 

  . َشْيطَانٌ
پهيغهمـبهر  : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئهتا ئىبنى يهساردىن  5852

ســاقاللىرى  ـچــاچ   تــۇراتتى، ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهســجىدته 
ــدى    ــپ كهل ــادەم كىرى ــر ئ ــۇۋۇق بى ــى   . چ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ســاقىلىنى تۈزىتىــپ  ـۋەســهللهم مۇبــارەك قــولى بىــلهن ئۇنىڭغــا چــاچ    
، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  ئـــۇ. كىرىشـــكه ئىشـــارەت قىلـــدى  

ئانــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . قايتىــپ كىــردىدېگىنىــدەك قىلىــپ 
  : ئهلهيهى ۋەسهللهم
 ،ندىنهگويا شهيتانغا ئوخشاش چاچلىرى چۇۋۇق كىرگــ مهسجىدكه 

   .دېدىـ ياخشى ئهمهسمۇ؟  ڭالرمۇشۇنداق رەتلىك كىرگىنى
  )1770: مالىك(
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عن اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   - 5853
لَـَق  َوَسلََّم َيْنَهى َعْن الْقََزعِ قَالَ ُعَبْيُد اللَِّه قُلُْت َوَما الْقََزُع فَأََشاَر لََنا ُعَبْيُد اللَِّه قَـالَ إِذَا حَ 

ِه يَّ َوَتَرَك َها ُهَنا َشَعَرةً َوَها ُهَنا َوَها ُهَنا فَأََشاَر لََنا ُعَبْيُد اللَِّه إِلَى َناِصَيِتِه َوَجانَِبْي َرأِْسالصَّبِ
  .اللَِّه فَالَْجارَِيةُ َوالُْغلَاُم قَالَ لَا أَْدرِي ِقيلَ ِلُعَبْيِد

ــداق دە     5853 ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــ ئىبن ـــ ن مه: دۇي
مهنئـى   پۆپۈچهك قويۇشنىپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

  :مۇنداق دەيدۇ بهيدۇلالھۇئ. قىلغانلىقىنى ئاڭلىدىم
دەپ ـ   دېگهن نـېمه؟ پۆپۈچهك قويۇش ) نافىئ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن(ــ 
  :چۈشهندۈرۈپ، ئۇ نىدىمغاىسور

رگه چـاچ  بـۇ يه  ـ  ئـۇ يهر  ،ىنـى چۈشـۈرگهندە  چېچكىچىك بالىنىـڭ  ــ 
ــداق دەيــدۇ  .، ـ دېــدى   قالــدۇرۇپ قويــۇش ئۇبهيــدۇلالھ بىــزگه : راۋىــي مۇن

قولى بىلهن مـاڭلىيىنى ۋە بېشـىنىڭ ئىككـى تهرىپىنـى      چۈشهندۈرۈپ،
  :بهيدۇلالھتىنۇئ. كۆرسهتتى

ـــ  ــۈم  ـ ــۇ ھۆك ــا ئوخشاشــمۇ؟       قب ــۇل بالىغ ــلهن ئوغ ــاال بى ــز ب دەپ ـ ى
  : ، ئۇىدىسورالغان

  . هردىدەپ جاۋاب بـ بىلمهيمهن، ــ 
   )5920: بۇخارى(

َعْن اْبنِ ُعَمَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى َصبِيا قَْد ُحِلـَق َبْعـُض    - 5854
  .َشْعرِِه َوُترَِك َبْعُضُه فََنَهاُهْم َعْن ذَِلَك َوقَالَ اْحِلقُوُه كُلَُّه أَْو اْتُركُوُه كُلَُّه

پهيغهمـبهر  : ەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ  ـ ئىبنى ئۆمهر ر 5854
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم چېچىنىڭ يېرىمـى چۈشـۈرۈلۈپ، يېرىمـى    
قالــدۇرۇلغان بىــر بــالىنى كــۆرۈپ، ســاھابىلىرىنى ئۇنــداق قىلىشــتىن  

  :توستى ۋە
ــا چنىــڭ چا« ھهممىســىنى چۈشــۈرۈۋېتىڭالر يــاكى ھهممىســىنى  ي

  . ①دېدى» !قويۇپ قويۇڭالر
  )4195: اۋۇدئهبۇ د(
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عن الَْحجَّاج ْبن َحسَّانَ قَالَ َدَخلَْنا َعلَى أََنسِ ْبنِ َماِلٍك فََحدَّثَْتنِي أُْخِتـي   - 5855
 الُْمِغَريةُ قَالَْت َوأَْنَت َيْوَمِئٍذ غُلَاٌم َولََك قَْرَناِن أَْو قُصََّتاِن فََمَسَح َرأَْسَك َوَبرََّك َعلَْيَك َوقَـالَ 

  .أَْو قُصُّوُهَما فَإِنَّ َهذَا زِيُّ الَْيُهوِد اْحِلقُوا َهذَْينِ
بىـز ئهنهس ئىبنـى   : ـ ھهججاج ئىبنى ھهسسان مۇنداق دەيدۇ 5855

لېكىن مهن كىچىك (ىپتۇق مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا كىر
ئــۇ (مــۇغىرە ). بولغــانلىقتىن ئــۇ چاغــدىكى ئهھــۋال تــازا ئېســىمدە يــوق 

  :مۇنداق دېدى پ بېرىپۆزلهسماڭا ) چاغدىكى ئهھۋالنى
سهن ئۇ چاغدا كىچىك باال ئىـدىڭ، بېشـىڭنىڭ ئىككـى تهرىپىـدە     ــ 

ئهنهس ئىبنـى  . چـاچ بـار ئىـدى    )يـاكى ئىككـى تۇتـام   (مه ۈئىككى تال ئۆر
بـۇ ئىككـى   ” :مالىك بېشىڭنى سىالپ تۇرۇپ ساڭا بهرىـكهت تىلىـدى ۋە  

ــۆرۈمه  ــام (ئــ ــى تۇتــ ــاكى ئىككــ ــۈرۈۋېتىڭالر )يــ ــاچنى چۈشــ ــاكى  چــ يــ
  . ①دېدى “بۇ يهھۇدىيالرنىڭ ئادىتى چۈنكى .قىۋېتىڭالرقىر

  )4197: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِلي َشْعٌر طَوِيلٌ  - 5856
َباٌب ذَُباٌب قَالَ فََرَجْعُت فََجَزْزُتُه ثُمَّ أََتْيُتُه فَلَمَّا َرآنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ذُ

  .ِمْن الَْغِد فَقَالَ إِنِّي لَْم أَْعنَِك َوَهذَا أَْحَسُن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ ۋائىل ئىبنى ھـۇجر مۇنـداق دەيـدۇ    5856

. ئىـدى  مېنىڭ چاچلىرىم ئـۇزۇن . مباردىئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا 
  :اللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنى كۆرۈپپهيغهمبهر سهل

ـــ شــۇملۇق، شــۇملۇق، ـ     ــدى ـ ــپ چېچىمنــى  . دې مهن دەرھــال بېرى
  :ئۇ. يهنه باردىمئاندىن ئهتىسى . ئالدۇردۇم

دېمىگهنىدىم، لېكىن بۇ تېخىمۇ  ئۇ سۆزنى ساڭا) شۇملۇق دېگهن(ــ 
  . ②دېدى بوپتۇ، ـچىرايلىق 

  )4190: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 900(ئهلبانى  ①
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ْبنِ َماِلٍك قَالَ كَاَنْت ِلي ذَُؤاَبةٌ فَقَالَْت ِلي أُمِّي لَا أَُجزَُّها كَـانَ  َعْن أََنسِ  - 5857
  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُمدَُّها َوَيأُْخذُ بَِها

ــدۇ     5857 ــداق دەي : ـ ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن
  :ائانام ماڭ. مېنىڭ نىياز چېچىم بار ئىدى

ئــۇ چېچىڭنــى ئېلىــۋەتمهيمهن، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ــــ 
  . ①دېدىـ بۇيانغا تارتاتتى،  ـ ۋەسهللهم ئۇنى تۇتۇپ ئۇيان

  )4196: ئهبۇ داۋۇد(

ا َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َجْعفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْمَهلَ آلَ َجْعفَرٍ ثَلَاثً - 5858
َء بَِنا أَنْ َيأِْتَيُهْم ثُمَّ أََتاُهْم فَقَالَ لَا َتْبكُوا َعلَى أَِخي َبْعَد الَْيْومِ ثُمَّ قَالَ اْدُعوا ِلي َبنِي أَِخي فَجِي

  .كَأَنَّا أَفُْرǷٌ فَقَالَ اْدُعوا ِلي الَْحلَّاَق فَأََمَرُه فََحلََق ُرُءوَسَنا
: الھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    هر رەزىيهلفـ ئابدۇلالھ ئىبنـى جهئـ    5858

ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــوغلى   گهپهيغهمـ ــىنىڭ ئـ تاغىسـ
غـا ئـۈچ   بالىلىرى ئـۇ جهئفهرنىـڭ  . يهتكۈزۈلـدى هرنىڭ ئۆلۈم خهۋىـرى  ئفجه

ئۆزىنىـڭ   كۈن ماتهم تۇتۇشقا رۇخسـهت قىلـدى ۋە ئـۈچ كۈنـدىن كېـيىن     
يىن بېرىپ، ئۈچ كۈندىن كې .ئۇالرنىڭ يېنىغا بارىدىغانلىقىنى ئېيتتى

  :ئۇالرغا
ــ ! ــــ بۈگۈنــدىن ئېتىبــارەن قېرىندىشــىم ئۈچــۈن مــاتهم تۇتمــاڭالر  ـ

  :ئاندىن. دېدى
بىـز  . ــ دېـدى  ! ــ قېرىندىشىمنىڭ بالىلىرىنى چاقىرىـپ بېـرىڭالر  

ــۇددى  ــۈجىلهردەك خـ ــبهر . يېتىـــپ كهلـــدۇق چۇرقىرىشـــىپچـ پهيغهمـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

تىراچ يېتىـپ كهلـدى ۋە   اس. دېدى ـ! رتىراچ چاقىرىپ كېلىڭالاســ 
 پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئهمــرى بىــلهن بىزنىــڭ

  . ②ۋەتتىۈلىرىمىزنى چۈشۈرچاچ
  )4192: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 899(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3532(ئهلبانى  ②
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  .َعْن َعِليٍّ َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َتْحِلَق الَْمْرأَةُ َرأَْسَها - 5859
ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  5859

چۈشۈرۈشىنى  چېچىنىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خوتۇن كىشىنىڭ 
  . ①مهنئى قىلغان

  )5049: نهسائى(

Œى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حلق : عن عمر بن اخلطاب قال  - 5860
  .القفا، إال للحجامة

ــدۇل 5960 ــ ئاب ــۋايهت  ـ ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى الھ ئىبنــى ئ
نـى  چېچى قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم گهدەن

ــا قويـــۇش ئۈچـــۈن ى قىلغـــان بولـــۇپ، چۈشۈرۈشـــنى مهنئـــ پهقهت لوڭقـ
  . ②رۇخسهت قىلغانچۈشۈرۈشكه 

  )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«(

اْمَرأَةٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت َيا َرُسولَ عن أَْسَماَء قَالَْت َسأَلَْت  - 5861
لَّـُه  اللَِّه إِنَّ اْبَنِتي أََصاَبْتَها الَْحْصَبةُ فَامََّرَق َشَعُرَها َوإِنِّي َزوَّْجُتَها أَفَأَِصلُ ِفيِه فَقَـالَ لََعـَن ال  

  .الَْواِصلَةَ َوالَْمْوُصولَةَ
بىر ئايـال پهيغهمـبهر   : يهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇـ ئهسما رەزى 5861

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مهسىله سوراپ
 ،بولـۇپ غا قىزىـل چىقىـپ قالغـان    مېنىڭ قىزىم! رەسۇلۇلالھئى ــ 

ئـۇنى ئېـرىگه   (. غانىدىممهن ئۇنى ياتلىق قىل. چاچلىرى چۈشۈپ كهتتى
ـ   قويسـام بوالمـدۇ؟  ) ياساپ(ئۇنىڭغا چاچ سېلىپ ) قوشۇپ بېرىش ئۈچۈن

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 376(ئهلبانى  ①
ىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە سـهئىد ئىبنـى بهشـىر      بۇ ھهدىسنى ئ): 8864(ھهيسهمى  ②

شـۇئبه ۋە باشـقىالر ئـۇنى ئىشـهنچلىك ئـادەم دەپ قارىغـان، بىـراق ئىبنـى مـۇئىن ۋە          . ئىسىملىك بىـرى بـار  
ئۇنىڭـدىن باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      . باشقىالر ئۇنى ھهدىسى زەئىپ كىشىلهردىن دەپ قارىغـان 

 .ۇر، ـ دېگهنراۋىيلىرىد
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، ـ  چـاچ سـالغۇچى ۋە چـاچ سـالدۇرغۇچى ئايالغـا لهنهت قىلىـدۇ      هللا اـــ  
  . دېدى

  )5941: بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن الْأَْنَصارِ َزوََّجْت اْبَنَتَها فَـَتَمعَّطَ َشـَعُر َرأِْسـَها     - 5862
لَ اَءْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََرْت ذَِلَك لَُه فَقَالَْت إِنَّ َزْوَجَها أََمَرنِي أَنْ أَِصفََج

  .ِفي َشَعرَِها فَقَالَ لَا إِنَُّه قَْد لُِعَن الُْموِصلَاُت
بىر  :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن  5862

ئۇنىڭ قىزىنىڭ چېچـى چۈشـۈپ   . نسارى ئايال قىزىنى ياتلىق قىلدىئه
ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قېشـىغا    . كېتىۋاتاتتى

  : كېلىپ، ئهھۋالنى ئېيتتى ۋە
ئېرى ئۇنىڭغا چاچ سېلىپ قويۇشۇمنى ئېيتتى، شۇنداق قىلسـام  ــ 

  :يهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله. دىەپ سورىدـ بوالمدۇ؟ 
  . دېدى، ـ چاچ سالغۇچى ئايالالرغا لهنهت قىلدىهللا ياق، چۈنكى اــ 

  )5205: بۇخارى(

َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ َعاَم َحجَّ َعلَى  - 5863
ِفي َيَدْي َحَرِسيٍّ فَقَالَ َيا أَْهلَ الَْمِديَنِة أَْيَن ُعلََمـاُؤكُْم  الِْمْنَبرِ فََتَناَولَ قُصَّةً ِمْن َشَعرٍ َوكَاَنْت 

لَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنَهى َعْن ِمثْلِ َهِذِه َوَيقُولُ إِنََّما َهلَكَْت َبُنو إِْسـَراِئي 
  .ِحَني اتََّخذََها نَِساُؤُهْم

رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ    هبـۇ سـۇفياندىن   ـ مۇئاۋىيه ئىبنى ئ 5863
مۇھاپىزەتچىســىنىڭ  ،مىدە مــۇنبهر ئۈســتىگه چىقىــپۈبىــر ھهج مهۋســ

  :قولىدىن بىر تۇتام چاچنى ئېلىپ
ســىلهرنىڭ ئــالىملىرىڭالر قهيهرگه كهتتــى؟ ! ئــى مهدىــنه خهلقــىــــ 

ــاچ     ــداق چـ ــهللهمنىڭ مۇنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ مهن پهيغهمـ
ــانلىقىنى ۋەسېلىشــنى مهنئــى قىل   )ئۇالرنىــڭ(ئىســرائىل ئهۋالدى «: غ
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ــڭئاياللىرى ــان     نى ــاالك بولغ ــهۋەبىدىن ھ ــالغانلىقى س ــاچ س ــان چ » يالغ
  . دېدىـ دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم، 

  )3468: بۇخارى(

 قَالَ َما كُْنُت أَُرى أَنَّ أََحًدا َيفَْعلُُه إِلَّا الَْيُهوَد إِنَّ َرُسولَ اللَّـهِ : ويف رواية - 5864
  .َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبلََغُه فََسمَّاُه الزُّوَر

: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن مۇئاۋىيه ـ يهنه بىر رىۋايهتته  5864
بـۇ  . ر قىلمايـدۇ دەپ ئـوياليتتىم  ىالنى يهھـۇدىيالردىن باشـق  ئىشـ  بۇمهن 

ــش  ــدا  ئىـ ــى چاغـ ــهللهمگه   ئهينـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  . دەپ ئاتىغانىدى ، بۇنى يالغانچىلىقكۈزۈلگهندەيهت

  )2127: مۇسلىم(

  .قَالَ قََتاَدةُ َيْعنِي َما ُيكَثُِّر بِِه النَِّساُء أَْشَعاَرُهنَّ ِمْن الِْخَرقِ - 5865
بــۇ ھهدىســنىڭ   : ـ يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق دېيىلىــدۇ        5865

ــدىنر ــرى  اۋىيلىرى ــادە بولغــان بى ــ “يالغــانچىلىق”قهت گهن ســۆزگه دې
  :چۈشهنچه بېرىپ

ـــ  ــا  ــ ــڭ چېچىغـ ــا ئايالالرنىـ ــۇالپ   –التـ ــۇتىالرنى ئـ ــى پـ كۆپهيتىشـ
  . دېدىـ يالغانچىلىقتۇر، 

  )2127: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَْهلُ الِْكَتـابِ َيْسـِدلُونَ أَْشـَعاَرُهْم َوكَـانَ      - 5866
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِحبُّ ُمَوافَقَةَ أَْهـلِ   الُْمْشرِكُونَ َيفُْرقُونَ ُرُءوَسُهْم َوكَانَ

  .ُدالِْكَتابِ ِفيَما لَْم ُيْؤَمْر بِِه فََسَدلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َناِصَيَتُه ثُمَّ فََرَق َبْع
: ا مۇنـداق دەيـدۇ  ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇم  5866

مۇشـرىكالر  . قويـۇپ بېرەتتـى   تۈز) تارىغاندا(ئهھلى كىتابالر چاچلىرىنى 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     . يتتىپ تاراچاچلىرىنى ئايرى

تهرىپىدىن بۇيرۇق كهلمىگهن ئىشالردا ئهھلـى كىتابالرغـا مۇۋاپىـق    هللا ا
لالھۇ ئهلهيهـى  شـۇڭا پهيغهمـبهر سـهلال   . شنى ياخشى كۆرەتتىقىلى شئى
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. قويـۇپ بهرگهنىـدى  تـۈز  ماڭالي چېچىنـى  ) چېچىنى تارىغاندا(ۋەسهللهم 
  . يرىيدىغان بولدىكېيىن چېچىنى ئا

  )2336: مۇسلىم(

 اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َجدِِّه َعْن أَبِيِه َعْن ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِو َعْن - 5867
 كَاَنْت إِلَّا ُسفَْيانَ َعْن قَالَ الْإِْسلَامِ ِفي َشْيَبةً َيِشيُب ُمْسِلمٍ ِمْن َما الشَّْيَب ِتفُواَتْن لَا َوَسلََّم َعلَْيِه
  .الِْقَياَمِة َيْوَم ُنوًرا لَُه

رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  بوۋىسىدىن ـ ئهمر ئىبنى شۇئهيبنىڭ   5867
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ھهرقانداق مۇسۇلماننىڭ ھهربىـر   چۈنكى .لماڭالرۇالرنى يئاق چاچ«
   .»نۇر بولىدۇ )ئۇنىڭ ئۈچۈن(قىيامهت كۈنى ئاق چېچى 

  )4202: ئهبۇ داۋۇد(

  . كََتَب اللَُّه لَُه بَِها َحَسَنةً َوَحطَّ َعْنُه بَِها َخِطيئَةً: ويف رواية - 5868
 بىـر ئـاق چـاچ   ھهرهللا ا: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنـداق دېيىلىـدۇ    5868

  . ①بىر ياخشىلىق يېزىپ، بىر يامانلىقىنى ئۆچۈرىدۇ ئۈچۈن
  )4202: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َشـاَب   - 5869
  .َمِةَشْيَبةً ِفي َسبِيلِ اللَِّه كَاَنْت لَُه ُنوًرا َيْوَم الِْقَيا

ــۋايهت     5869 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــى ئهبهسـ ــر ئىبنـ ــ ئهمـ ــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

چېچى قىيامهت  ئاقنىڭ ھهربىر يولىدا چېچى ئاقارغان كىشىهللا ا«
  . ②»نۇر بولىدۇ )ئۇنىڭغا(كۈنى 

  )1635: تىرمىزى(

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3539(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1335(ئهلبانى  ②
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َي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِض - 5870
  .اْنَهكُوا الشََّوارَِب َوأَْعفُوا اللَِّحى

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   5870
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

  . »ۋېتىڭالرۇى قىسقارتىپ، ساقاللىرىڭالرنى قويبۇرۇتلىرىڭالرن«
  )5893: بۇخارى(

َخاِلفُوا الُْمْشرِِكَني َوفُِّروا اللَِّحى َوأَْحفُوا الشََّوارَِب َوكَانَ اْبُن : ويف رواية - 5871
  .ُعَمَر إِذَا َحجَّ أَْو اْعَتَمَر قََبَض َعلَى ِلْحَيِتِه فََما فََضلَ أََخذَُه

 زىـت مۇشـرىكالرغا  «: رىـۋايهتته مۇنـداق دېيىلىـدۇ    ـ يهنه بىـر   5871
ۋېتىڭالر، بــۇرۇتنى قىرقىــپ  ۇســاقالنى تولــۇق قويــ  ! ئىــش قىلىڭــالر 

ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا ئـۆمرە يـاكى ھهج قىلسـا،        . »تۇرۇڭالر
  . تتىېتهساقىلىنى تۇتامالپ بېقىپ، بىر تۇتامدىن ئارتۇقىنى ئېلىۋ

  )5892: بۇخارى(

أن ابن عمر كان Ʒفي شاربه حƓ ينظر إƂ اجللد ويأخذ هـذين  : لرزين - 5872
  .)يعƗ ما بني الشارب واللحية(

ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ    : زىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   ەـ ر  5872
بـۇرۇتى  . قىرقىپ تـۇراتتى تېگى كۆرۈنگىدەك دەرىجىدە ئهنهۇما بۇرۇتىنى 

  .تتىېتهبىلهن ساقىلىنىڭ ئارىلىقىنى ئېلىۋ
  

  .َعْن َجابِرٍ قَالَ كُنَّا ُنْعِفي السَِّبالَ إِلَّا ِفي َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة - 5873
بىـــز ھهج ۋە : ـ جـــابىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ    5873

قىرقىماسـتىن  ئۆمرىدىن باشقا ۋاقىـتالردا سـاقاللىرىمىزنىڭ ئـۇچىنى    
  . ①ۋېتهتتۇقۇقوي

  )4201: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 901(ئهلبانى  ①
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 فََتـلَ  غَِضـبَ  إِذَا كَانَ الَْخطَّابِ بن ُعَمَر أَنَّ الزَُّبْيرِ بن اللَِّه َعْبِد بن َعاِمرِ َعْن - 5875
Ǹَََشارَِبُه َوَنف.  

ــۋايهت        5875 ــردىن رىـ ــى زۇبهيـ ــدۇلالھ ئىبنـ ــى ئابـ ــامىر ئىبنـ ـ ئـ
قىلىنىدۇكى، ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئـاچچىقى كهلسـه،   

  . ①تولغاپ پۈۋلهيتتىبۇرۇتىنى 
  )»كهبىرئهل«(

  .»السبال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم Œى عن جز«عن جابر  - 5876
ــدۇ   5876 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــ جـ ــبهر : ــ پهيغهمـ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاقالنىڭ ئــۇچىنى قىرقىشــنى مهنئــى 
  . ②قىلدى

  )»ئهلئهۋسهت«(

َهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِ الُْجمَِّة َن” :َعْن َعْبِد اللَِّه بن َعْمرٍو قَالَ - 5877
  .“ِللُْحرَِّة َوالَْعِقيَصِة ِلɊََمِة

رىـــۋايهت  دىنئىبنـــى ئهمــر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهــۇ  ئابــدۇلالھ  ـــ   5877
قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ھـۆر ئايالنىـڭ      

، دېـدەكنىڭ چېچىنـى   ز قويۇۋېتىشـتىن تۈ) مۈرىسىگه تاشالپ(چېچىنى 
  . ③توسقان تۈرۈپ تۈگۈۋېلىشتىن

  )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئابدۇلالھ ئىبنى ئهھمهدتىن باشقا ): 8840(ھهيسهمى  ①

گهرچه ئۇمۇ ئىشـهنچلىك ۋە ئامانهتـدار كىشـى بولسـىمۇ، ئـامىر      . ىيلىرىدۇرراۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋ
 .ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير بىلهن ئۆمهر زامانداش ئهمهس، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مىقـدام ئىبنـى داۋۇد        ): 8849(ھهيسهمى  ②
 .، ـ دېگهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار

نىـڭ راۋىيلىـرى   »ئهلسـهغىر «بۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،       ): 8865(ھهيسهمى  ③
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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زەپىران (چاچ بوياش، قولغا خېنه يېقىش ۋە خهلۇق 
ئارىالشتۇرۇلغان قىزىل رەڭلىك بىر خىل خۇشپۇراق 

  ئىشلىتىش) ئارىالشمىسى

اللَُّه َعْنُه قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  عن أيب ُهَرْيَرةَ َرِضَي - 5878
  .إِنَّ الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى لَا َيْصُبُغونَ فََخاِلفُوُهْم

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،        5878
  :هنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ

سـىلهر ئۇالرغـا   . يهھۇدىي ۋە خرىسـتىئانالر چـاچلىرىنى بويىمايـدۇ   «
  . »ئىش قىلىڭالر زىت

  )3462: بۇخارى(

  .غَيُِّروا الشَّْيَب َولَا َتَشبَُّهوا بِالَْيُهوِد: ويف رواية - 5879
ـ يهنه بىر رىۋايهتته پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم      5879

ــگهن ــداق دې ــاق چــاچن«: مۇن ــۆزگهرتىڭالرئ ــاڭالر( ى ئ ــا )بوي ، يهھۇدىيالرغ
  . ①»ئوخشاپ قالماڭالر

  )1752: تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلٌ قَْد َخضَّـَب   - 5880
َب بِالِْحنَّاِء َوالْكََتمِ فَقَالَ َهذَا أَْحَسُن ِمْن بِالِْحنَّاِء فَقَالَ َما أَْحَسَن َهذَا قَالَ فََمرَّ آَخُر قَْد َخضَّ

  .َهذَا قَالَ فََمرَّ آَخُر قَْد َخضََّب بِالصُّفَْرِة فَقَالَ َهذَا أَْحَسُن ِمْن َهذَا كُلِِّه
چېچىنـى  : مۇنداق دەيـدۇ  ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 5880

ــلهن بوي  ــنه بى ــبه  ىخې ــادەم پهيغهم ــر ئ ــان بى ــى  ۋالغ ــهلاللالھۇ ئهلهيه ر س

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1433(ئهلبانى  ①
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 ۋىــدى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   ۈۋەســهللهمنىڭ يېنىــدىن ئۆت 
  :ۋەسهللهم

كېيىن چېچىنـى  . دېدى ـ! ؟ـ ھه) چاچ(بۇ نېمىدېگهن چىرايلىق ــ 
ۋالغان يهنه بىـر ئـادەم   ىبىلهن بوي) ىقيىچاچ بو متۇلقارا(خېنه ۋە كهتهم 

  :هللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەس. ئۆتتى
ـــ  ــۇ ئۇنىڭــدىنمۇ چىرايلىــق بوپتــۇ ـ كېــيىن چېچىنــى . دېــدى ، ـ  ب

ــا ــادەم ئۆت رس ــر ئ ــان يهنه بى ــهلاللالھۇ  ۈغۇچ بويىۋالغ ــبهر س ــدى، پهيغهم ۋى
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

  . ①دېدى ، ـبۇ ھهممىسىدىن چىرايلىق بوپتۇــ 
  )4211: ئهبۇ داۋۇد(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ أَْحَسَن َما غُيِّـَر بِـِه   َعْن أَبِي ذَرٍّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ - 5881
  .الشَّْيُب الِْحنَّاُء َوالْكََتُم

ـ ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     5881
  : پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــنه     « ــه خېـ ــى نهرسـ ــدىغان ئهڭ ياخشـ ــاچنى بويايـ ــاق چـ ــلهن ئـ بىـ
  . ②»هتهمدۇرك

  )1753: تىرمىزى(

َعْن َزْيٍد َيْعنِي اْبَن أَْسلََم أَنَّ اْبَن ُعَمَر كَانَ َيْصُبغُ ِلْحَيَتُه بِالصُّـفَْرِة َحتَّـى    - 5882
لَّى اللَّـُه  َتْمَتِلǜَ ِثَياُبُه ِمْن الصُّفَْرِة فَِقيلَ لَُه ِلَم َتْصُبغُ بِالصُّفَْرِة فَقَالَ إِنِّي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َص

ـ   ى َعلَْيِه َوَسلََّم َيْصُبغُ بَِها َولَْم َيكُْن َشْيءĄ أََحبُّ إِلَْيِه ِمْنَها َوقَْد كَانَ َيْصُبغُ ِثَياَبُه كُلََّهـا َحتَّ
  .ِعَماَمَتُه

ئىبنى ئـۆمهر سـاقىلىنى   : ـ زەيد ئىبنى ئهسلهم مۇنداق دەيدۇ  5882
. مۇ سارغىيىپ كېتهتتىھهتتا كىيىملىرى. غۇچ قىلىپ بويىۋاالتتىرسا

  : بهزىلهر ئۇنىڭدىن

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 902(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1434(ئهلبانى  ②
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  :دەپ سورىغاندا، ئۇـ غۇچ بويىۋالىسهن؟ رساقىلىڭنى نېمىشقا ساــ 
مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ شــۇنداق     ــــ 

ئـــۇ مۇشـــۇنداق قىلىشـــنى بهك ياخشـــى . قىلغـــانلىقىنى كۆرگهنىـــدىم
تتـا سهللىسـىنىمۇ   بهزىدە كىيىملىرىنىڭ ھهممىسىنى، ھه ۋە كۆرەتتى

  . ①دەپ جاۋاب بهردىـ مۇشۇنداق بويىۋاالتتى، 
  )4064: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيلَْبُس النَِّعالَ السِّـْبِتيَّةَ   - 5883
  .ْبُن ُعَمَر َيفَْعلُ ذَِلَكَوُيَصفُِّر ِلْحَيَتُه بِالَْوْرسِ َوالزَّْعفََراِن َوكَانَ ا

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   5883
ــا ســـهلاللالھۇ ئهلهي . كىيهتتـــى غهـــى ۋەســـهللهم كـــاال تېرىســـىدىن ئايـ
ۋە ) بىـر خىـل بويـاق    غـا ئوخشـاپ كېتىـدىغان   زەپىران(ساقىلىنى ۋەرس 
  . ②ۇنداق قىالتتىئىبنى ئۆمهرمۇ ش. بويايتتىسارغۇچ  زەپىران بىلهن

  )5244: نهسائى(

عن ثَابِت قَالَ ُسِئلَ أََنُس ْبُن َماِلٍك َعْن ِخَضابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 5884
َوَسلََّم فَقَالَ لَْو ِشئُْت أَنْ أَُعدَّ َشَمطَاٍت كُنَّ ِفي َرأِْسِه فََعلُْت َوقَالَ لَـْم َيْخَتِضـْب َوقَـْد    

  .و َبكْرٍ بِالِْحنَّاِء َوالْكََتمِ َواْخَتَضَب ُعَمُر بِالِْحنَّاِء َبْحًتااْخَتَضَب أَُب
ئهنهس ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ : ـــ ســابىت مۇنــداق دەيــدۇ 5884

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ چېچىنـى نـېمه      دىنئهنهۇ
  :ئۇ. دىغانىبىلهن بويايدىغانلىقى سورال

ىدىكى بېشـ اللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   ئهگهر پهيغهمـبهر سـهل  ــ 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    چـۈنكى  .ئاقنى ساناشنى خالىسام سانىيااليتتىم

 لــېكىن ئهبــۇ بهكــرى . بويىمىغــان ئىــدىچېچىنــى ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
پهقهت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   خېنه ۋە كهتهم بىلهن، ئـۆمهر   رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  . دىىغانىدى، ـ دېبوي الخېنه بىلهن
  )2341: مۇسلىم(

                                                 
 .ـ دېگهن سهنىدى سهھىه،): 3429(ئهلبانى  ①
 .سهنىدى سهھىه، ـ دېگهن): 4839(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي رِْمثَةَ قَالَ اْنطَلَقُْت َمَع أَبِي َنْحَو النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَـإِذَا   - 5885
ـ   رَِك ُهَو ذُو َوفَْرٍة بَِها َرْدُع ِحنَّاٍء َوَعلَْيِه ُبْرَداِن أَْخَضَراِن فَقَالَ لَُه أَبِي أَرِنِي َهذَا الَّـِذي بِظَْه

  .فَإِنِّي َرُجلٌ طَبِيٌب قَالَ اللَُّه الطَّبِيُب َبلْ أَْنَت َرُجلٌ َرِفيٌق طَبِيُبَها الَِّذي َخلَقََها
پهيغهمبهر  بىلله م بىلهندادامهن : ـ ئهبۇ رىمسه مۇنداق دەيدۇ 5885

نىــڭ مۈرىســىگه ئۇ. ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا بــاردىم
بــار  خېــنه قالــدۇقلىرىچېچىــدا  بــار بولــۇپ، چۈشــۈپ تۇرىــدىغان چېچــى

  :ئۇنىڭغا دادام .كىيىۋالغانىدىئىككى يېشىل تون  ئۇچىسىغا .ئىدى
ۋىـــپ، دۈمبهڭـــدىكى شـــۇ پهيغهمبهرلىـــك مۆھـــۈرىنى     ېمهن تـــــ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى ـ! كۆرسهتكىن
. ئادەمسـهن  كشـهپقهتلى  ، بىرسهن بولساڭ. ۋىپتۇرېتھهقىقىي هللا اــ 

  . ①دېدى ، ـتۇرهللاــ ۋىپى ئۇنى ياراتقان زات ېئۇنىڭ ئهسلى ت
  )4206: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي رِْمثَةَ قَالَ أََتْيُت أََنا َوأَبِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ قَـْد   - 5886
  .لَطǸََ ِلْحَيَتُه بِالِْحنَّاِء

ــ    5886 ــۇ رىمســه مۇن ــدۇـ ئهب ــبهر  دادامهن : داق دەي ــلهن پهيغهم م بى
ئـۇ سـاقىلىنى خېـنه    . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا باردىم

  . ②بىلهن بويىۋالغانىكهن
  )5083: نهسائى(

َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْوَهبٍ قَالَ أَْرَسلَنِي أَْهِلي إِلَى أُمِّ َسـلََمةَ َزْوجِ   - 5887
يِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِقََدحٍ ِمْن َماٍء َوقََبَض إِْسَراِئيلُ ثَلَاثَ أََصابَِع ِمْن قُصٍَّة ِفيِه َشـَعٌر  النَّبِ

ـ   ا ِمْن َشَعرِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ إِذَا أََصاَب الْإِْنَسانَ َعْيٌن أَْو َشْيءĄ َبَعـثَ إِلَْيَه
  . َضَبُه فَاطَّلَْعُت ِفي الُْجلُْجلِ فََرأَْيُت َشَعَراٍت ُحْمًراِمْخ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3543(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4707(ئهلبانى  ②
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: ـــ ئوســمان ئىبنــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهۋھهب مۇنــداق دەيــدۇ 5887
ئائىلهمــدىكىلهر مېنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  

 يېنىــدىكى كۈمــۈش قاچىــدىكى ســۇ ئۈچــۈن مهنىڭ هئايــالى ئۇممــۇ ســهل
يـا ئۆزىنىـڭ ئـۈچ قېـتىم ئهۋەتىلگهنلىكىنـى      ئىسـرائىل  راۋىي (ئهۋەتتى 

ــۇپ،    ــدۈرمهكچى بول ــۇقىنى بىل ــاكى قاچىنىــڭ چوڭل ــار ي ــۈچ ب مىقىنى ئ
قانچه  ئۇنىڭدا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بىر). يۇمدى
ئهگهر بىـرەر كىشـىگه كـۆز تېگىـپ قالسـا يـاكى       . بـار ئىـدى   ېچـى تـال چ 
مهنىڭ قېشـىغا  هبىـلهن ئۇممـۇ سـهل    قاچـا  بىر بولۇپ قالسا، ئۇنى كېسهل

مهن . ، ئۇممۇ سهلهمه ئۇ چـاچالرنى قاچىـدىكى سـۇغا چىاليتتـى    ئهۋەتهتتى
ئۇممۇ سهلهمهنىڭ يېنىدىكى كىچىك  ئۇنىڭ قېشىغا ئهۋەتىلگهن چاغدا،

  . چاچنى كۆردۈمقانچه تال قىزغۇچ  بىرقاچىدا تۇرغان 
  )5896: بۇخارى(

َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن الْأَْسَوِد ْبنِ َعْبِد َيُغوثَ قَالَ  َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ - 5888
الَ فَقَالَ َوكَانَ َجِليًسا لَُهْم َوكَانَ أَْبَيَض اللِّْحَيِة َوالرَّأْسِ قَالَ فََغَدا َعلَْيهِْم ذَاَت َيْومٍ َوقَْد َحمََّرُهَما قَ

فَقَالَ إِنَّ أُمِّي َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَسلَْت إِلَيَّ الَْبارَِحـةَ  لَُه الْقَْوُم َهذَا أَْحَسُن 
  .َجارَِيَتَها ُنَخْيلَةَ فَأَقَْسَمْت َعلَيَّ لَأَْصُبَغنَّ َوأَْخَبَرْتنِي أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق كَانَ َيْصُبغُ

ــهل      5888 ــۇ سـ ــدۇ   مه هـ ئهبـ ــداق دەيـ ــدۇرراھمان مۇنـ ــى ئابـ : ئىبنـ
ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئهســۋەد ئىبنــى ئابــدۇيهغۇس بىزنىــڭ قېشــىمىزدا 

ئـۇ   ،بىـر كـۈنى  . ئۇنىڭ چاچ ۋە ساقىلى ئاقىرىپ كهتكهنىـدى . ئولتۇراتتى
كىشىلهر . بىزنىڭ قېشىمىزغا چاچ ۋە ساقىلىنى قىزغۇچ بوياپ كهلدى

  :ئۇنىڭغا
  :ئۇ. دېيىشتى ـناھايىتى چىرايلىق بوپتۇ، ــ 

دېــدىكى نــۇخهيلهنى مېنىــڭ  ــــ تۈنۈگــۈن ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا
چـاچ ۋە سـاقىلىمنى    ،دېدەك قهسهم قىلىـپ تـۇرۇپ  . قېشىمغا ئهۋەتىپتۇ
 مۇئهبۇ بهكرى سىددىق رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ چۈنكى ،چوقۇم بويىشىمنى

  . ئېيتتى، ـ دېدىشۇنداق قىلىدىغانلىقىنى 
  )1771: مالىك(
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5889 - Ɨن بلغƥأن عمر وعليـاً وأبيـاً مل يكونـوا    : عن أيب سلمة بن عبد الر
صبغ لذكرته حني  عليه وسلم صلى اهللا يغريون الشيب ولو كانت عائشة علمت أن النيب

  .ذكرت أبا بكر
: مه ئىبنـــى ئابـــدۇرراھمان مۇنـــداق دەيـــدۇ   هــــ ئهبـــۇ ســـهل   5889

ــۇبهيله ئاڭلىشــىمچه،  ــى ۋە ئ ــۆمهر، ئهل  ئهگهر ئائىشــه .هنر بويىمىغــانىكئ
نى ىچېپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ چ رەزىيهلالھۇ ئهنها

ــۇ بهكرىنىــ  تىلغــا  ڭ بويىغــانلىقىنىبويىغــانلىقىنى بىلســه ئىــدى، ئهب
مۇ ئهلـــۋەتته پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  ،ئالغانـــدا

  . تىلغا ئالغان بوالتتىبويىغانلىقىنى 
  )زىن رىۋايهت قىلغانەۋە رئىبنى ئهسۋەد (

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ أُِتَي بِأَبِي قَُحافَةَ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ َوَرأُْسُه َوِلْحَيُتـُه   - 5890
  .نُِبوا السََّواَدكَالثََّغاَمِة َبَياًضا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم غَيُِّروا َهذَا بَِشْيٍء َواْجَت

مهككه پهتىـه بولغـان   : ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ مۇنداق دەيدۇ  5890
ئاپئــاق سـاقاللىرى   ـ   ىسـى ئهبـۇ قۇھـافه چـاچ    دادئهبـۇ بهكرىنىـڭ    ،كـۈنى 

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  .ئاقىرىــپ كهتــكهن ھالــدا كهلتۈرۈلــدى
  :ۋەسهللهم

 پ ئــۆزگهرتىڭالر،ۇنىــڭ چېچىنــى قايســى رەڭــگه بويىســاڭالر بويــا ئ«
  . دېدى» !قارا بوياقتىن ساقلىنىڭالر ئهمما

  )2102: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيكُـونُ قَـْوٌم    - 5891
Ʒُِونَ َراِئَحةَ الَْجنَِّةَيْخِضُبونَ ِفي آِخرِ الزََّماِن بِالسََّواِد كََحَواِصلِ الَْحَمامِ لَا َير.  

ــۋايهت          5891 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ـ ئىبنــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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 ـئاخىر زاماندا كېلىدىغان بىرمۇنچه ئىنسـانالر بـاركى، ئـۇالر چـاچ      «
ــاش قـــا      ــا ئوخشـ ــۇددى كهپتهرلهرنىـــڭ پوكانلىرىغـ ــاقاللىرىنى خـ را سـ

  . ①»پۇرىيالمايدۇ ھىدىنىۇالر جهننهتنىڭ ئهنه ش. بويىۋالىدۇ
  )4212: ئهبۇ داۋۇد(

عن كَرَِمية بِْنت َهمَّامٍ أَنَّ اْمَرأَةً أََتْت َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فََسأَلَْتَها َعـْن   - 5892
انَ َحبِيبِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ِخَضابِ الِْحنَّاِء فَقَالَْت لَا َبأَْس بِِه َولَِكْن أَكَْرُهُه كَ

  .َوَسلََّم َيكَْرُه رƷَُِه
بىـر ئايـال ئائىشــه   : مۇنـداق دەيـدۇ   كهرىـمه بىنتـى ھهممـام   ــ   5892

چاچقـا خېـنه قويـۇش    رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭـدىن  
  : ئۇ. سورىدى توغرۇلۇق

تۇرمـــايمهن، چـــۈنكى مهن ئـــۇنى ياق لـــېكىنھېچقىســـى يـــوق، ـــــ 
ــهللهم    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــۆيۈملۈك پهيغهمـ ــڭسـ  خېنىنىـ

  . ②دەپ جاۋاب بهردىـ  پۇرىقىنى ياخشى كۆرمهيتتى،
  )4164: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت أَْوَمْت اْمَرأَةٌ ِمْن َوَراِء ِسْترٍ بَِيِدَها ِكَتاٌب  - 5893
رِي ُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقََبَض النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه فَقَالَ َما أَْدإِلَى َر

  .اِءأََيُد َرُجلٍ أَْم َيُد اْمَرأٍَة قَالَْت َبلْ اْمَرأَةٌ قَالَ لَْو كُْنِت اْمَرأَةً لََغيَّْرِت أَظْفَاَرِك َيْعنِي بِالِْحنَّ
ال قـولىنى  بىـر ئايـ  : ـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنـداق دەيـدۇ   5893

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه   ،تىپىپهردە ئارقىسىدىن ئۇز
ئۇنىڭغا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . بىر پارچه خهت سۇندى

  :تماي تۇرۇپئۇزاقولىنى 
ــۇ   ـــ ب ــۇئهر كىشــىنىڭ قولىـ ــاكى خو م ــۇ ي ــۇن كىشــىنىڭ قولىم ، ت

  :ئۇ ئايال. گهن ئىدىدې ـ! بىلهلمىدىمغۇ

                                                 
 .سهھىه، دېگهن): 3548(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 893(ئهلبانى  ②
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . دېـدى ـ   خوتۇن كىشىنىڭ قولى،ــ 
  :ۋەسهللهم

، ئهلۋەتته تىرناقلىرىڭغا خېنه ياققـان  اڭئهگهر خوتۇن كىشى بولســ 
  . ①دېدى ، ـبوالتتىڭ

  )4166: ئهبۇ داۋۇد(

َي اللَُّه َعْنَها أَنَّ ِهْنَد بِْنَت ُعْتَبةَ قَالَْت َيا َنبِيَّ اللَِّه َبايِْعنِي قَالَ َعْن َعاِئَشةَ َرِض - 5894
  .لَا أَُبايُِعِك َحتَّى ُتَغيِّرِي كَفَّْيِك كَأَنَُّهَما كَفَّا َسُبعٍ

تبهنىـڭ قىـزى   ۇئ: ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ       5894
  :ھىند

 ،دىگهنىـ دېــ   !هنـدىن بهيـئهت ئـالغىن   م! نىڭ پهيغهمبىـرى هللائى اــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

دىن هنمهن س ،ئۆزگهرتمىگىچه) خېنه يېقىپ(ئالقانلىرىڭنى  هنســ 
 ىــڭقوللىرىــڭ خــۇددى يــاۋايى ھايۋانالرن   چــۈنكى بهيــئهت ئالمــايمهن، 

  . ②دېدىـ ئوخشايدىكهن،  پهنجىسىگه
  )4165: ئهبۇ داۋۇد(

  .إين ألبغض املرأة أن أراها سلتاء مرهاء: شة رفعتهعن عائ - 5895
ــدۇكى،    5895 ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
نى كۆرۈشنى الرئايالسۈرمه تارتمىغان  ۋەقوللىرىغا خېنه ياقمىغان «

  . »ياقتۇرمايمهن
  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

َعْن ُمَعاذَةَ أَنَّ اْمَرأَةً َسأَلَْت َعاِئَشةَ قَالَْت َتْخَتِضُب الَْحاِئُض فَقَالَْت قَْد كُنَّا  - 5896
  .ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َنْخَتِضُب فَلَْم َيكُْن َيْنَهاَنا َعْنُه

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3510(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 894(ئهلبانى  ②
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  :ئىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىنبىر ئايال ئا: ـ مۇئازە مۇنداق دەيدۇ 5896
  :ئۇ. دىغانىدەپ سورىـ ھهيزدار ئايال چېچىنى بويىسا بوالمدۇ؟ ــ 

ـــ   ھايــات ۋاقتىــدا بىــز  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ـ
  . ①دەپ جاۋاب بهردىـ  چاچلىرىمىزنى بويايتتۇق، ئۇ بىزنى توسمايتتى،

  )656: ئىبنى ماجه(

ةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أُِتَي بُِمَخنٍَّث قَْد َخضَّـَب  َعْن أَبِي ُهَرْيَر - 5897
اللَِّه َيَتَشبَُّه َيَدْيِه َورِْجلَْيِه بِالِْحنَّاِء فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َبالُ َهذَا فَِقيلَ َيا َرُسولَ 

ِه فَُنِفَي إِلَى النَِّقيعِ فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا َنقُْتلُُه فَقَالَ إِنِّي ُنهِيُت َعـْن قَْتـلِ   بِالنَِّساِء فَأََمَر بِ
  .الُْمَصلَِّني

پهيغهمـبهر  : ـ ئهبـۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ        5897
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا قــول ۋە پۇتلىرىغــا خېــنه   

پهيغهمــبهر . كهلــدى) خېــنىم مىــجهز ئهر(ان بىــر مــۇخهننهس يېقىۋالغــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ساھابىالر. دېدى ـ بۇنىڭ نېمه قىلغىنى؟ــ 
هر مــبپهيغه. دېــدىـ ئــۇ ئايالالرغــا ئوخشــىۋاپتۇ،    ! رەســۇلۇلالھئــى ــــ 

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئـۇنى نهقىيـئ دېـگهن جايغـا پالىۋېتىشـكه       
  :ساھابىالر .بۇيرۇدى
پهيغهمـبهر  . دىگهنىـ دېـ ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتمهيلىمـۇ؟   ! رەسۇلۇلالھئى ــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②دېدى ، ـئۆلتۈرۈشتىن چهكلهندىم يدىغان ئادەمنىمهن ناماز ئوقۇــ 

  )4928: ئهبۇ داۋۇد(

لني بلغƗ أن ناساً من أهل العلم كرهوا خضاب اليدين والرج: عن مالك - 5898
  .للرجل هلذا اƩديث املذكور عن أيب هريرة ومل يبلغƗ فيه إال أنه مستحب للنساء

                                                 
 .سهھىه، دېگهن): 535(بانى ئهل ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4119(ئهلبانى  ②
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ــدۇ    5898 ــداق دەي ــۇ   : ـ مالىــك مۇن ــا يېتىشــىچه، ئۆلىمــاالر ئهب ماڭ
 ،ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ يۇقىرىــدىكى ھهدىســىنى تۇتقــا قىلىــپ

. انمهكــرۇھ دەپ قارىغــئهرلهرنىــڭ قــول ۋە پۇتلىرىغــا خېــنه يېقىشــىنى 
  . قول ۋە پۇتقا خېنه يېقىش پهقهت ئايالالر ئۈچۈن مۇستهھهبتۇر شۇڭا

  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اختضبوا باƩناء فانه طيـب   - 5899
  .الريح يسكن الدوخة

ــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،         5899 ـ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ 

ساقاللىرىڭالرنى خېنه بىلهن بوياڭالر، ئۇنىڭ پۇرىقى ياخشى  ـچاچ  «
  . ①»باش قېيىشنى توختىتىدۇبولۇپ، 

  )مهۋسىلى(

  .َعْن أََنسٍ قَالَ َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيَتَزْعفََر الرَُّجلُ - 5900
ــ ئهنهس ر 5900 ــدۇ  ــ ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــبهر : ەزىيهلالھـ پهيغهمـ

نى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئهر كىشـىنىڭ زەپىـران ئىشلىتىشـى    
  . مهنئى قىلغان

  )5846: بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُجلًا َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5901
ُصفَْرٍة َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَلََّما ُيَواجُِه َرُجلًا ِفي َوْجهِـِه بَِشـْيٍء    َوَعلَْيِه أَثَُر

  .َيكَْرُهُه فَلَمَّا َخَرَج قَالَ لَْو أََمْرُتْم َهذَا أَنْ َيْغِسلَ َهذَا َعْنُه
 بىـر : ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   5901

هن ھالدا پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   گئادەم سارغۇچ نهرسىلهرنى سۈر
 پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كىردى

                                                 
ئهبۇ يهئال بۇ ھهدىسنى ھهسهن ئىبنى دىئامهدىن، ئۇ ئۆمهر ئىبنى شهرىكتىن رىـۋايهت  ): 8788(ھهيسهمى  ①

 .دەپ قارىغان، ـ دېگهن “ھهر ئىككىلىسى نامهلۇم ئادەملهردۇر”: ئىمام زەھهبى. قىلغان
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ئادەتته بىرسىدە بىـرەر ناچـار ئىللهتنـى كۆرسـه، ئـۇنى ئامـال بـار يـۈزىگه         
پهيغهمــبهر  ،ئــۇ ئــادەم چىقىــپ كهتكهنــدىن كېــيىن شــۇڭا، . ســالمايتتى

  :ئهتراپىدىكىلهرگه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 »!يۇيۇۋەتســۇن نهرســىنى ســۈرىۋالغانڭالر، يــۇئۇنىڭغــا ئېيتىــپ قو«
  . ①دېدى

   )4182: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن الَْوِليِد ْبنِ ُعقَْبةَ قَالَ لَمَّا فََتَح َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ َجَعلَ  - 5902
َنـا  ْهلُ َمكَّةَ َيأُْتوَنُه بِِصْبَيانِهِْم فََيْدُعو لَُهْم بِالَْبَركَِة َوَيْمَسُح ُرُءوَسُهْم قَالَ فَجِيَء بِي إِلَْيِه َوأَأَ

  .ُمَخلٌَّق فَلَْم َيَمسَّنِي ِمْن أَْجلِ الَْخلُوقِ
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ ۋەلىد ئىبنـى ئـۇقبه مۇنـداق دەيـدۇ     5902

ــدا  ئهلهيهــى ۋەســهلل  ــان چاغ ــى   ،هم مهككىنــى پهتهــى قىلغ مهكــكه خهلق
ــدىغا ئېلىــپ كېلىشــتى    ــالىلىرىنى ئۇنىــڭ ئال ــبهر . كىچىــك ب پهيغهم

ئۇالرغا بهرىكهت تىلهپ دۇئـا قىلـدى، باشـلىرىنى سـىالپ      ئهلهيهىسساالم
شۇڭا . ۋالغانىدىمۈخهلۇق سۈر ،مهن ئۇنىڭ ئالدىغا كهلتۈرۈلگهندە. قويدى

  . ②ئۇ مېنىڭ بېشىمنى سىلىمىدى
  )4181: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ الثَّقَِفيِّ قَالَ أَْبَصَرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 5903
مَّ لَـا  َوبِي َرْدٌع ِمْن َخلُوقٍ قَالَ َيا َيْعلَى لََك اْمَرأَةٌ قُلُْت لَا قَالَ اغِْسلُْه ثُمَّ لَا َتُعْد ثُمَّ اغِْسلُْه ثُ

  .ُه ثُمَّ لَْم أَُعْدَتُعْد ثُمَّ اغِْسلُْه ثُمَّ لَا َتُعْد قَالَ فََغَسلُْتُه ثُمَّ لَْم أَُعْد ثُمَّ غََسلُْتُه ثُمَّ لَْم أَُعْد ثُمَّ غََسلُْت
پهيغهمــبهر : ـ يهئــال ئىبنــى مــۇررە ســهقهفىي مۇنــداق دەيــدۇ    5903

ۈۋالغان ھالىتىمــدە ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مېنــى خهلــۇق ســۈر 
  :كۆرۈپ
  :مهن. دىەپ سورىدـ  ئايالىڭ بارمۇ؟! ئى يهئالــ 

                                                 
 .ىپ، ـ دېگهنزەئ): 1026(ئهلبانى  ①
 .مۇنكهر، ـ دېگهن): 897(ئهلبانى  ②
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  :ئۇ. دېدىمـ ياق، ــ 
ئانـدىن ئـۇنى يهنه يـۇغىن، قايتـا      .ئۇنى يـۇغىن، قايتـا سـۈرمىگىن   ــ 

 ــ ! ئاندىن ئۇنى يهنه بىر قېـتىم يـۇغىن، قايتـا سـۈرمىگىن     .سۈرمىگىن
قايتـا   ،نـدىن ئـۇنى يهنه يـۇدۇم   ئا. مهن ئۇنى يۇدۇم، قايتا سـۈرمىدىم . دېدى

  . ①ئاندىن يهنه بىر قېتىم يۇدۇم، قايتا سۈرمىدىم. سۈرمىدىم
  )5124: نهسائى(

َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالَ قَِدْمُت َعلَى أَْهِلي َوقَْد َتَشقَّقَْت َيَداَي فََخلَّقُـونِي   - 5904
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ َوقَالَ اذَْهْب بَِزْعفََراٍن فََغَدْوُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ

  .فَاغِْسلْ َهذَا َعْنَك
مهن : ـ ئهممار ئىبنى ياسىر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ    5904

ئۆيۈمـدىكىلهر ماڭـا   . قـوللىرىم يېرىلىـپ كهتكهنىـدى   . ئۆيۈمگه كهلدىم
ــدى  ــۈرۈپ قويـ ــران سـ ــ. زەپىـ ــى  ئانـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ دىن پهيغهمـ

لـېكىن ئـۇ ماڭـا    . ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغـا سـاالم بهردىـم   
  :ساالم قايتۇرمىدى ۋە

  . ②دېدى ـ! ــ بۇنى يۇيۇۋېتىپ كهلگىن
  )4601: ئهبۇ داۋۇد(

ا َيقَْبـلُ اللَّـُه   عن ايب ُموَسى قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَ - 5905
  .َتَعالَى َصلَاةَ َرُجلٍ ِفي َجَسِدِه َشْيءĄ ِمْن َخلُوقٍ

ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،      5905 ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ـ ئهب
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

نىــڭ نــامىزىنى قوبــۇل ئهرۋالغان ۈتائــاال بهدىــنىگه خهلــۇق ســۈرهللا ا«
  . ③»قىلمايدۇ

  )4178: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 387(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3846(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 896(ئهلبانى  ③
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َباَيْعَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَكَانَ ِفيَمـا   :َعْن أُمِّ لَْيلَى قَالَْت - 5906
 :قَالَـتْ . َسلِ، َوال َنقَْحلُ أَْيِديَنا ِمْن ِخَضابٍعأََخذَ َعلَْيَنا أَنْ َنْخَتِضَب الْغمَس، َوَنْمَتِشطَ بِالْ

 ا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا كَاَنْت إِْحَداَنا َتقِْدُر أَنْ َتتَِّخذَ ِفي َيِدَها ِمْسكََتْينِأََمَرَن
  .ال َتَشبَّْهَن بِالرَِّجالِ :َوقَالَ. ِمْن ِفضٍَّة، فَإِنْ لَْم َتقِْدْر فََصدَّْت َيَدْيَها َولَْو بَِسْيرٍ

بىـز پهيغهمـبهر   : رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇـ ئۇممۇ لهيال  5906
چـاچلىرىمىزنى ھهسـهل    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه خېنه يـېقىش، 

ۋە قوللىرىمىزنى خېنىسىز قويماسلىق ئۈچـۈن بهيـئهت    چېپىپ تاراش
ــا . قىلـــدۇق ــادىر بواللىسـ ئىككـــى دانه كۈمـــۈش  ق،ئـــۇ بىزنـــى ئهگهر قـ

بولسـىمۇ  ىمىزغا تاسـمىدىن  قول ،قبىلهيزۈك سېلىشقا، قادىر بواللمىسا
ــقا    ــپ سېلىۋېلىشـ ــزۈك قىلىـ ــۇيرۇدى ۋەبىلهيـ ــاپ « :بـ ئهرلهرگه ئوخشـ

  . ①دېدى» !قالماڭالر
  )»ئهلئهۋسهت«ۋە  »ئهلكهبىر«(

                                                 
ته بىر سهنهد بىلهن ئىككى » ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى ): 8879(ھهيسهمى  ①

 .قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مهن بىلمهيدىغان كىشى بار، ـ دېگهنقېتىم رىۋايهت 
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خهتنه قىلىش، تىرناقالرنى ئېلىش، قولتۇقنىڭ تۈكىنى يۇلۇش، 
  ئهۋرەتنىڭ تۈكىنى ئېلىش، خال چهكتۈرۈش ۋە باشقىالر

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ الِْفطَْرةُ َخْمٌس الِْخَتانُ  - 5907
  .َواِلاْسِتْحَداُد َوَتقِْليُم الْأَظْفَارِ َوَنْتُف الْإِبِِط َوقَصُّ الشَّارِبِ

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       5907
  :همبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغ

خهتــنه قىلىــش، ئهۋرەتنىــڭ تــۈكىنى ئــېلىش، بــۇرۇتنى قىــرقىش، «
 ئىـش لۇشتىن ئىبارەت بهش ۇتىرناقنى ئېلىش ۋە قولتۇقنىڭ تۈكىنى ي

  . »يارىتىلىشتىنال سۈننهتتۇر
  )257: مۇسلىم(

قَِّت لََنا ِفي قَصِّ الشَّـارِبِ َوَتقِْلـيمِ   َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ أََنٌس ُو - 5908
  .الْأَظْفَارِ َوَنْتِف الْإِبِِط َوَحلْقِ الَْعاَنِة أَنْ لَا َنْتُرَك أَكْثََر ِمْن أَْرَبِعَني لَْيلَةً

ــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ  5908 ــۇرۇتنى : ـ بىــزگه ب
ش ۋە ئهۋرەتنىـڭ  لـۇ ۇقىرقىش، تىرناقنى ئېلىش، قولتۇقنىڭ تـۈكىنى ي 

  . هسلىك بهلگىلهندىكېچىدىن ئاشۇرىۋەتم 40تۈكىنى چۈشۈرۈشته 
  )258: مۇسلىم(

  .أَكْثََر ِمْن أَْرَبِعَني َيْوًما: ويف رواية - 5909
ــۋايهتته  5909 ــر رىــ ــ يهنه بىــ ــلىك   40: ـــ ــدىن ئاشۇرىۋەتمهســ كۈنــ

  . ①دېيىلگهنـ بهلگىلهندى، 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2216(ئهلبانى  ①
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ْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ اْخَتَتَن إِْبـَراِهيُم  َعْن أَبِي ُهَر - 5910
  .َبْعَد ثََمانَِني َسَنةً َواْخَتَتَن بِالْقَُدومِ

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       5910
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىن كېــيىن پالتــا   80 ئهلهيهىسســاالمئىبــراھىم « ياشــقا كىرگهن
  . »غانىنبىلهن خهتنه قىل

  )6298: بۇخارى(

  .اْخَتَتَن إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السَّلَام َوُهَو اْبُن ثََمانَِني َسَنةً :ويف رواية - 5911
ــ يهنه بىــر رىــۋايهتته 5911 ياشــقا  80 ئهلهيهىسســاالمئىبــراھىم «: ـ
   .دېيىلگهن» غانىنهتنه قىلخ ەكىرگهند

  )3356: بۇخارى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه قَالَ كَانَ إِْبَراِهيُم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أَوَّلَ   - 5912
النَّـاسِ َرأَى  النَّاسِ َضيََّف الضَّْيَف َوأَوَّلَ النَّاسِ اْخَتَتَن َوأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّـارَِب َوأَوَّلَ  

 الشَّْيَب فَقَالَ َيا َربِّ َما َهذَا فَقَالَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َوقَاٌر َيا إِْبَراِهيُم فَقَالَ َيـا َربِّ زِْدنِـي  
  . َوقَاًرا

ئىبـــراھىم : ــــ ســـهئىد ئىبنـــى مۇســـهييهب مۇنـــداق دەيـــدۇ  5912
خهتــنه بولــۇپ مېهمــان كــۈتكهن، تــۇنجى   بولــۇپ تــۇنجى ئهلهيهىسســاالم

ئــۇ چاچنىــڭ . بــۇرۇت قىســقارتقان كىشــىدۇربولــۇپ ، تــۇنجى دۇرغانقىلــ
  :تۇنجى قېتىم كۆرۈپ ئاقارغانلىقىنى

  :تائاالهللا پهرۋەردىگار ا. دېگهنـ بۇ نېمه ئىش؟ ! ئى پهرۋەردىگارىمــ 
. دېــگهن، ـ    ىكنىــڭ ئاالمىتىــدۇر مكىنلبــۇ ته! ئــى ئىبــراھىم ــــ 

  : ئهلهيهىسساالم ئىبراھىم
ىكنــى زىيــادە قىلىــپ مكىنلماڭــا ته ،ئۇنــداقتا! ىگــارىمئــى پهرۋەردـــ 
  . دېگهن ـ! بهرگىن

  )1710: مالىك(
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  .واختƒ وهو ابن مائة سنة وعشرون Ż عاȇ بعد ƣانني: زاد رزين - 5913
ئىبـــراھىم : رىـــۋايهت قىلغـــان قوشـــۇپ زىـــن مۇنـــۇالرنىەــــ ر 5913

دىن ۇنـــۋە ئ غاندۇرياشـــقا كىرگهنـــدە خهتـــنه قىلـــ 120 ئهلهيهىسســـاالم
  . يىل ياشىغان 80كېيىن 

َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ ُسِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ ِمثْلُ َمْن أَْنَت ِحَني قُبَِض النَّبِـيُّ   - 5914
  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أََنا َيْوَمِئٍذ َمْخُتونٌ قَالَ َوكَاُنوا لَا َيْخِتُنونَ الرَُّجلَ َحتَّى ُيْدرَِك

كىشــىلهر ئىبنــى : ـ ســهئىد ئىبنــى جــۇبهير مۇنــداق دەيــدۇ    5914
  :ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن

ســهن  ،پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋاپــات بولغانــدا ــــ 
  :ئۇ. دىغانىدەپ سورى ه ياشالردا ئىدىڭ؟ ـقانچ

نى ئۇ چاغدا بالىالر ئاق ـ قارى . شۇ چاغدا مهن خهتنه قىلىنغانىدىمــ 
  . دەپ جاۋاب بهردىـ دەك بولمىغىچه خهتنه قىلىنمايتتى، ۈپهرق ئهتك

  )6299: بۇخارى(

َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ الْأَْنَصارِيَِّة أَنَّ اْمَرأَةً كَاَنْت َتْخِتُن بِالَْمِديَنِة فَقَالَ لََهـا النَّبِـيُّ    - 5915
  .ذَِلَك أَْحظَى ِللَْمْرأَِة َوأََحبُّ إِلَى الَْبْعلَِصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا ُتْنهِِكي فَإِنَّ 

مهدىنىـدە بىـر ئايـال    : ـ ئۇممۇ ئهتىييه ئهنسارى مۇنداق دەيـدۇ  5915
ــنه قىالتتــى  ــى خهت ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   . قىزالرن پهيغهم

بهك ئىچكىــرى كېســىۋەتمىگىن، چــۈنكى ئــۇ خوتــۇن كىشــى  «: ئۇنىڭغــا
ــۇ لهززەت،   ــۈن تېخىم ــۇ   ئۈچ ــۈن تېخىم ــرى ئۈچ ــۇزۇرئې ــاليدۇ ھ » بېغىش

  . ①دېدى
  )5271: ئهبۇ داۋۇد(

  .اƽي وال تنهكي فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل: لرزين - 5916
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قىزالرنـى خهتـنه   «: زىننىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دېيىلىـدۇ ەـ ر  5916
. مىگىنئىچكىـرى كېسـىۋەت  بهك ، هسـكىن قىلغاندا ئۈستى تهرەپتىن ك

  . »ه نۇر، ئېرىگه لهززەت بېغىشاليدۇچۈنكى ئۇ يۈزگ
  

 أَْي: َوقَالَ َدفََنَها ثُمَّ أَظْفَاَرُه، قَلّمي أَبِي َرأَْيُت: قَالَْت ِمْشَرحٍ، بنِت ِميلٍ َعْن - 5917
   .َيفَْعلُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت َهكَذَا بنيَّةُ

منىـــڭ دادامهن : نـــداق دەيـــدۇمۇ بىنتـــى مۇشـــرىه ــــ مهيـــل 5917
  :ئۇ. كۆمۈۋەتكهنلىكىنى كۆردۈم ، يهرگهتىرناقلىرىنى ئېلىپ

ـــ  شــۇنداق مۇمهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ـ
  . ①دېدىـ  قىلغانلىقىنى كۆرگهن ئىدىم،

  )»ئهلئهۋسهت«ە ۋ» ئهلكهبىر« ؛2968: بهززار(

اللَُّه الَْواِشـَماِت َوالُْموَتِشـَماِت َوالُْمَتَنمَِّصـاِت    َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ لََعَن  - 5918
َيْعقُوَب  َوالُْمَتفَلَِّجاِت ِللُْحْسنِ الُْمَغيَِّراِت َخلَْق اللَِّه فََبلَغَ ذَِلَك اْمَرأَةً ِمْن َبنِي أََسٍد ُيقَالُ لََها أُمُّ

كَْيَت َوكَْيَت فَقَالَ َوَما ِلي أَلَْعُن َمْن لََعَن َرُسولُ  فََجاَءْت فَقَالَْت إِنَُّه َبلََغنِي َعْنَك أَنََّك لََعْنَت
فََمـا  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْن ُهَو ِفي ِكَتابِ اللَِّه فَقَالَْت لَقَْد قََرأُْت َما َبْيَن اللَّْوَحْينِ 

قَْد َوَجْدِتيِه أََما قََرأِْت َوَما آَتـاكُْم الرَُّسـولُ   َوَجْدُت ِفيِه َما َتقُولُ قَالَ لَِئْن كُْنِت قََرأِْتيِه لَ
فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا قَالَْت َبلَى قَالَ فَإِنَُّه قَْد َنَهى َعْنُه قَالَْت فَـإِنِّي أََرى أَْهلَـَك   

َر ِمْن َحاَجِتَها َشْيئًا فَقَالَ لَـْو كَاَنـْت   َيفَْعلُوَنُه قَالَ فَاذَْهبِي فَاْنظُرِي فَذََهَبْت فََنظََرْت فَلَْم َت
  .كَذَِلَك َما َجاَمْعُتَها

تائــاال هللا ا: ـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ      5918
يۈزلىرىـدىكى تـۈكلهرنى    ،ياسىنىش ئۈچۈن خال چهككهن ۋە چهكتۈرگهن

لغان، چىشلىرىنى رەتـلهش ئۈچـۈن چىـش ئارىلىرىغـا ئىـكهك سـالغان       ۇي
ـ ياراتقان شهكىلنى ئۆزگهرتكهن ئايالالرغا لهنهت قىلىدۇ،  هللا يالالرغا ۋە ائا

                                                 
ئىمـام تهبهرانىمـۇ زەئىـپ سـهنهد بىـلهن      . بۇ ھهدىسنى ئىمـام بهززار رىـۋايهت قىلغـان   ): 8860(ھهيسهمى  ①

 .رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهن
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ئۇممـۇ يـاقۇب ئىسـىملىك بىـر ئايـال بـۇ        دىنبهنى ئهسهد جهمهتىـ . دېدى
  :ئاڭالپ دەرھال يېتىپ كهلدى ۋە سۆزنى
ـ پسهن،  ئېيتىئاڭلىشىمچه سهن مۇنداق، مۇنداق ئىشالرغا لهنهت ــ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد. دېدى

مهن نېمىــدەپ لهنهت  ئىشــقا ئېيتقــاننىــڭ رەســۇلى لهنهت  هللاــــ 
ــدىكهنمهن؟ ــۇ ا ،ئۇنىــڭ ئۈســتىگه !ئېيتماي نىــڭ كىتابىــدىمۇ تىلغــا  هللائ

  :ئۇ ئايال. دېدىـ ئېلىنغان، 
ئوقۇپ چىقتىم، لېكىن سـهن دېـگهن    تولۇق مهن قۇرئان كهرىمنىــ 

ھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئابــدۇلال. دېــدىـ    گهپلهرنــى تاپالمىــدىم،
  :ئهنهۇ

ئـۇنى ئهلـۋەتته تاپاتتىـڭ،     اڭ،ئهگهر قۇرئان كهرىمنى ئوقۇغان بولسـ ــ 
پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئـېلىڭالر، پهيغهمـبهر چهكلىـگهن    ﴿: سهن

  :ئۇ. دېدىـ دېگهن ئايهتنى ئوقۇمىدىڭمۇ؟  ①﴾نهرسىدىن چهكلىنىڭالر
  :ھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئابدۇلال. دېدىـ ھهئه، ئوقۇدۇم، ــ 

ئىشـالردىن   ، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئـۇ   ــ ئۇنداقتا
  :ئۇ. دېدىـ توسقان، 

؟ مهن سېنىڭ خوتۇنلىرىڭنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى كۆرىمهنغۇــ 
  :ئابدۇلالھ. دىگهنىدې ـ

 ېكىنىـدى، لـ  ئۇ دەرھال بېرىـپ قار . دېدى ـ! ــ بېرىپ، قاراپ باققىن
. قايتىـپ كهلـدى   نىڭ ھېچقايسىسـىنى تاپالمـاي  ئۆزى دېگهن ئىللهتلهر

  :ئابدۇلالھ
ئهگهر مېنىـڭ خوتۇنـۇم شـۇنداق ئىشـالرنى قىلسـا ئىـدى، ئۇنىـڭ        ــ 

  . دېدىـ بىلهن ھهرگىز بىر تۆشهكته بولمايتتىم، 
  )4886: بۇخارى(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ   َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ - 5919
  .لََعَن اللَُّه الَْواِصلَةَ َوالُْمْسَتْوِصلَةَ َوالَْواِشَمةَ َوالُْمْسَتْوِشَمةَ َوقَالَ َناِفٌع الَْوْشُم ِفي اللِّثَِة

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 7 سۈرە ھهشر، ①
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ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   5919
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ

سالدۇرغۇچى، مهڭزىگه خال چهككۈچى ۋە  ۋەچاچ سالغۇچى تائاال هللا ا«
  . »ا لهنهت قىلىدۇچهكتۈرگۈچى ئايالغ

   )5937: بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لُِعَنْت الَْواِصلَةُ َوالُْمْسَتْوِصلَةُ َوالنَّاِمَصـةُ َوالُْمَتَنمَِّصـةُ    - 5920
  . لَْواِشَمةُ َوالُْمْسَتْوِشَمةُ ِمْن غَْيرِ َداٍءَوا

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ   5920 چــاچ : ـ
دۈرگـۈچى،  رگـۈچى ۋە ته رسالغۇچى ۋە سالدۇرغۇچى، يۈزىدىكى تـۈكلهرنى ته 

خـال چهككـۈچى ۋە    )ھۆسـن تـۈزەش ئۈچـۈن   (بىـرەر ئىلـلهت بولمىسـىمۇ    
  . ①قىلىندىچهكتۈرگۈچى ئايالغا لهنهت 

   )4170: ئهبۇ داۋۇد(

َدَخلَْنا َعلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنـُه   :َعْن قَْيسِ بن أَبِي َحازِمٍ، قَالَ - 5921
  . ِفي َمَرِضِه، فََرأَْيَنا اْمَرأَةً َبْيَضاَء َمْوُشوَمةَ الَْيَدْينِ َتذُبُّ َعْنُه َوِهَي أَْسَماُء بنُت ُعَمْيسٍ

ئهبۇ بهكـرى كېسـهل   : ـ قهيس ئىبنى ئهبۇ ھازىم مۇنداق دەيدۇ  5921
مهن ئۇنىــڭ يېنىــدا ئىككــى . ئۇنىــڭ يېنىغــا كىــردۇق ،بولــۇپ قالغانــدا

ئـۇ ئهبـۇ   . قولىغا خال چهكتۈرۈۋالغـان ئـاق يۈزلـۈك بىـر ئايـالنى كـۆردۈم      
ئـۇ ئۇمهيسـنىڭ    ،قارىسـام . رىۋاتاتتىوق ڭ ئهتراپىدىكى چىۋىننىبهكرىنى

  . ②ئىكهنقىزى ئهسما 
   )»ئهلكهبىر«(

كان ال يفارق مسجد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   «: عن عائشة قالت - 5922
  . »وسلم سواكه ومشطه، وكان ينظر يف املرآة إذا سرح Ʃيته

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3514(ئهلبانى  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ      ): 8871(ھهيسهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــدۇ   5922 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــبهر : ــ پهيغهمـ
ــاغىقى ئۇنىـــڭ       ــۋاكى ۋە تـ ــهللهمنىڭ مىسـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

ئـۇ سـاقىلىنى تارىغـان چـاغالردا ئهيـنهككه      . سجىدىدىن ئايرىلمايتتىمه
  . ①قارايتتى

   )»ئهلئهۋسهت«(

ما كنت إذا سافرت مع النيب صلى : سألت عائشة: عن أم الدرداء قالت - 5923
كنت أزوده قارورة : اهللا عليه وسلم أو حججت أو غزوت معه ما كنت تزودينه؟ قالت

  . مكحلة وسواكادهن ومشطا، ومرآة ومقصني و
  :ـ ئۇممۇ دەردا ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن 5923

سـهپهرگه  بىلـله  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن    ــ 
ئۇنىــڭ قانــداق نهرســىلىرىنى  قانــدا،يــاكى غازاتقــا چىق ۋە گهيــاكى ھهجــ

  :ىغانىدى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادەپ سورـ ئېلىۋاالتتىڭ؟ 
ـــ  ــاغ ـ ــاچ (ي ــىچ ــۋاك    )مېي ــۈرمه ۋە مىس ــا، س ــنهك، قايچ ــاق، ئهي ، تاغ

  . ②دەپ جاۋاب بهردىـ قاتارلىق نهرسىلىرىنى ئېلىۋاالتتىم، 
  )»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا اطَّلَى َبـَدأَ بَِعْوَرِتـِه    - 5924
  . َوَساِئَر َجَسِدِه أَْهلُُه فَطَلَاَها بِالنُّوَرِة
پهيغهمـبهر  : مه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ    هـ ئۇممۇ سهل 5924

، ئالــدى بىــلهن غانــداســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بهدەن تــازىلىقى قىل
) تۈك چۈشۈرىدىغان بىر خىل مـاددا (ئۇنى نۇۋرە  ۋە ئهۋرىتىدىن باشاليتتى

  . ③يهرلىرىنى ئاياللىرى تازىالپ قوياتتى ئاندىن قالغان. بىلهن تازىاليتتى
   )3751: ئىبنى ماجه(

                                                 
ئىبنـى ئهرقهم   بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە سۇاليمان): 8876(ھهيسهمى  ①

 .زۇھهرى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسـنى ئىبمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ سـهنهدىدە مـۇھهممهد          ): 8878(ھهيسهمى  ②

 .ئىبنى ھهفس ۋەسسابى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 822(ئهلبانى  ③
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  رەسىملهر، نهقىشلهر ۋە پهردىلهر

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنََّها أَْخَبَرْتـُه   - 5925
يَها َتَصاوِيُر فَلَمَّا َرآَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم َعلَى الَْبابِ أَنََّها اْشَتَرْت ُنْمُرقَةً ِف

اذَا فَلَْم َيْدُخلْ فََعَرفَْت ِفي َوْجهِِه الْكََراِهَيةَ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَُتوُب إِلَى اللَِّه َوإِلَى َرُسوِلِه َم
الُ َهِذِه النُّْمُرقَِة فَقَالَْت اْشَتَرْيُتَها ِلَتقُْعَد َعلَْيَها َوَتَوسََّدَها فَقَالَ َرُسولُ اللَّـِه  أَذَْنْبُت قَالَ َما َب

َمـا   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ أَْصَحاَب َهِذِه الصَُّورِ ُيَعذَُّبونَ َيْوَم الِْقَياَمِة َوُيقَالُ لَُهْم أَْحُيـوا 
  . لَ إِنَّ الَْبْيَت الَِّذي ِفيِه الصَُّوُر لَا َتْدُخلُُه الَْملَاِئكَةَُخلَقُْتْم َوقَا

پهيغهمــبهر مهن : ـ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ    5925
ــهللهمگه  ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــر ياســتۇق    س ــۈرۈلگهن بى رەســىم چۈش

 پۇبوسـۇغىدىال تـۇر   )ئۇنى كـۆرۈپ (ئۇ  قانىدىم،سېتىۋالغانلىقىمنى ئېيت
مهن ئۇنىـڭ يۈزىـدىكى نـارازىلىق كهيپىيـاتنى     . ئۆيگه كىرمىدى ،قالدى
  :كۆرۈپ
ۋبه قىـالي، مهن  هقـا ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ت   هللا! رەسـۇلۇلالھ ئى ــ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىمـ نېمه گۇناھ قىلدىم؟ 
  :مهن. دىەپ سورىد ياستۇق نهدىن كهلدى؟ ـبۇ ــ 
. دېدىمـ تۇرۇشۇڭ ۋە يۆلىنىشىڭ ئۈچۈن سېتىۋالدىم،  سېنىڭ ئولــ 

  :ئۇ
بــۇ رەســىملهرنىڭ ئىگىلىــرى قىيــامهت كــۈنى ئازابقــا تارتىلىــدۇ، ــــ 
. دېيىلىـدۇ  “سىلهر ئىجات قىلغان نهرسىگه جان كىرگۈزۈڭالر”: ئۇالرغا

  . دېدى ، ـرەسىم بار ئۆيگه پهرىشتىلهر كىرمهيدۇ ،ئۇنىڭ ئۈستىگه
  )5961: بۇخارى(
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َحَشْوُت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 5926
َما لََنا َيـا  وَِساَدةً ِفيَها َتَماِثيلُ كَأَنََّها ُنْمُرقَةٌ فََجاَء فَقَاَم َبْيَن الَْباَبْينِ َوَجَعلَ َيَتَغيَُّر َوْجُهُه فَقُلُْت 

قَالَ َما َبالُ َهِذِه الْوَِساَدِة قَالَْت وَِساَدةٌ َجَعلُْتَها لََك ِلَتْضطَجَِع َعلَْيَها قَـالَ أََمـا    َرُسولَ اللَِّه
  . َعِلْمِت أَنَّ الَْملَاِئكَةَ لَا َتْدُخلُ َبْيًتا ِفيِه ُصوَرةٌ

ــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  5926 مهن پهيغهمــبهر : ـ
سـهللهم ئۈچـۈن رەسـىم بـار بىـر پـارچه رەختنىـڭ        سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى . پ ياســتۇق تىكــتىمۇرۇئىچىنــى تولــد
چىرايـــى ئۆزگىرىـــپ  ،بوســـۇغىدىال تـــۇرۇپ قالـــدى ،ۋەســـهللهم كېلىـــپ

  :مهن. كهتكهنىدى
ەپ دـ بىـز نـېمه خاتـالىق ئۆتكـۈزدۇق؟      ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  هللائى اــ 

  :ئۇ ،دىمسورىغانى
  :مهن. دېدى ـ مه ياستۇق؟بۇ نېــ 
  :ئۇ. دېدىمـ سېنىڭ يانپاشالپ يېتىشىڭ ئۈچۈن تىككهن ئىدىم، ــ 

رەســــىم بــــار ئــــۆيگه پهرىشــــتىلهرنىڭ كىرمهيــــدىغانلىقىنى ــــــ 
  . دېدى ـ ؟هنبىلمهمس

   )3224: بۇخارى(

ِفُق بِهَِمـا ِفـي   قَالَْت فَأََخذُْتُه فََجَعلُْتُه ِمْرفَقََتْينِ فَكَانَ َيْرَت: وزاد يف رواية - 5927
  . الَْبْيِت

مهن ئۇنى : بايان قىلىنغان قوشۇپـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنۇالر   5927
ــۈپ، يۆل  ــگه بۆل ــئېلىــپ ئىككى ــدىم وپ ئىنى ــدىغان ياســتۇق قىل . لتۇرى

ــهللهم    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــا يۆل  پهيغهم ــدە ئۇنىڭغ ــئۆي پ ىنى
  . ئولتۇراتتى

  )2107: مۇسلىم(

َشةَ قَالَْت قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َسـفَرٍ َوقَـْد   َعْن َعاِئ - 5928
ـ  ِذيَن َستَّْرُت بِِقَرامٍ َعلَى َسْهَوٍة ِلي ِفيِه َتَصاوِيُر فََنَزَعُه َوقَالَ أََشدُّ النَّاسِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة الَّ

  . ُيَضاُهونَ بَِخلْقِ اللَِّه
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ــ 5928 ــدۇ  ــ ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : ئائىشـ پهيغهمـ
مهن . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهلۇم بىر سهپهردىن قايتىپ كهلدى

پهيغهمــبهر . رەختــتىن پهردە تارتىۋالغانىــدىم لىكرەســىم قازنــاق ئــۆيگه
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى تارتىپ ئېلىۋېتىپ

هللا زابقـــا قالىـــدىغان كىشـــىلهر اقىيـــامهت كـــۈنى ئهڭ قـــاتتىق ئا«
  . ①دېدى» ياراتقان نهرسىلهرگه ئوخشىتىپ نهرسه ئىجات قىلغانالردۇر

  ) 5356: نهسائى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَِدَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َسـفَرٍ َوقَـْد    - 5929
  . ْيلُ ذََواُت الْأَْجنَِحِة فَأََمَرنِي فََنَزْعُتُهَستَّْرُت َعلَى َبابِي ُدْرُنوكًا ِفيِه الَْخ

ــدۇ   5929 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــبهر : ــ پهيغهمـ
مهن . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهلۇم بىر سهپهردىن قايتىپ كهلدى

قاناتلىق ئاتالرنىڭ رەسىمى چۈشۈرۈلگهن بىر پارچه رەختنـى ئىشـىككه   
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى . قويغانىـــدىم پهردە قىلىـــپ تارتىـــپ

  . مهن ئۇنى ئېلىۋەتتىم ،ۋەسهللهم ئۇنى ئېلىۋېتىشىمنى ئېيتتى
  )2107: مۇسلىم(

فَأََخذُْت َنَمطًا فََسَتْرُتُه َعلَى الَْبابِ فَلَمَّا قَِدَم فَـَرأَى الـنََّمطَ   : ويف رواية – 5930
َبُه َحتَّى َهَتكَُه أَْو قَطََعُه َوقَالَ إِنَّ اللََّه لَْم َيأُْمْرَنا أَنْ َنكُْسـَو  َعَرفُْت الْكََراِهَيةَ ِفي َوْجهِِه فََجذَ

  . الِْحَجاَرةَ َوالطَِّني قَالَْت فَقَطَْعَنا ِمْنُه وَِساَدَتْينِ َوَحَشْوُتُهَما ِليفًا فَلَْم َيِعْب ذَِلَك َعلَيَّ
ىـر پـارچه رەخـت    مهن ب: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ  5930

پهيغهمــبهر . ئېلىــپ، ئــۇنى ئىشــىككه پهردە قىلىــپ تارتىــپ قويــدۇم     
ئۇنىـــڭ مهن  ،ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم كېلىـــپ ئـــۇنى كـــۆردى 

ئـۇ پهردىنـى تارتىـپ    . ھـېس قىلـدىم   نارازىلىق كهيپىيـاتىنى  يۈزىدىكى
بىزنى تاش ۋە كېسهكلهرنى يېپىپ قويۇشقا هللا ا«: ئېلىپ يىرتىۋەتتى ۋە
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كېـيىن ئـۇنى كېسـىپ، ئىككـى ياسـتۇق تىكىـپ،       . دېـدى » مىـدى بۇيرۇ
  . منى ئهيىبلىمىدىبۇ ئىشى، ئىچىنى تولدۇردۇم

   )2106: مۇسلىم(

  .فَقَالَ اْنَزِعيِه فَإِنَُّه ُيذَكُِّرنِي الدُّْنَيا - 5931
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ 5931

ـــ دۇنيــانى  ئــۇ ماڭــا مــال ەتكىن،ئــۇنى ئېلىــۋ« :ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭــا
  . ①دېدى »ئهسلىتىپ قويىدىكهن

   )2468: تىرمىزى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي َرُجـلٌ   - 5932
نِّي فََدَنا ِمْنُه ثُمَّ قَالَ اْدنُ ِمنِّي فََدَنا َحتَّى َوَضَع أَُصوُِّر َهِذِه الصَُّوَر فَأَفِْتنِي ِفيَها فَقَالَ لَُه اْدنُ ِم

 َيَدُه َعلَى َرأِْسِه قَالَ أَُنبِّئَُك بَِما َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسِمْعُت َرُسولَ
رٍ ِفي النَّارِ َيْجَعلُ لَُه بِكُلِّ ُصوَرٍة َصوََّرَها َنفًْسـا  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ كُلُّ ُمَصوِّ

  . فَُتَعذُِّبُه ِفي َجَهنََّم و قَالَ إِنْ كُْنَت لَا ُبدَّ فَاِعلًا فَاْصَنْع الشََّجَر َوَما لَا َنفَْس لَُه
بىـر ئـادەم ئىبنـى    : ـ سهئىد ئىبنى ئهبۇ ھهسهن مۇنداق دەيدۇ  5932

  :لىپئابباسنىڭ قېشىغا كې
. دىگهنىـ دې ــ ! مهن بۇ رەسىملهرنى سىزىمهن، ماڭا پهتىۋا بهرگىـن ــ 

  : ئىبنى ئابباس
  :ئاندىن يهنه. ئۇ يېقىنالشتى. دېدىـ ! ماڭا يېقىن كهلگىنــ 
ئىبنـى  . يـېقىن كهلـدى   تېخىمۇ ئۇ. دېدى ـ! ماڭا يېقىن كهلگىنــ 

  :ئابباس ئۇنىڭ بېشىغا قولىنى قويۇپ تۇرۇپ
ـــ  ــبهر ـ ــته    مهن پهيغهم ــۇ ھهق ــهللهمدىن ب ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

رەسىم سىزغۇچى «: مهن ئۇنىڭ. ئاڭلىغانلىرىمنى ساڭا ئېيتىپ بېرەي
ھهرقانــداق كىشــى دوزاخقــا كىرىــدۇ، ئۇنىــڭ ســىزغان رەســىملىرىنىڭ  
ھهممىســىگه جــان كىرگۈزۈلىــدۇ، ئانــدىن شــۇ جــان ئــۇنى جهھهننهمــدە   

ــدۇ ــى ئاڭلىغانىــدىم » ئازابالي ــۇم رەســىم   ئهگ. دېگهنلىكىن ــهن چوق هر س
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ــ دەرەخلهرنــى ۋە جانســىز نهرســىلهرنى   ســىزىمهن دەپ تۇرىۋالســاڭ، دەل ـ
  . دېدىـ  !سىزغىن

   )2110: مۇسلىم(

َسِمْعُتُه َيقُولُ َمْن َصوََّر ُصوَرةً فَإِنَّ اللََّه ُمَعذُِّبُه َحتَّى َيْنفǸَُ ِفيَها : ويف رواية - 5933
ا أََبًدا فََرَبا الرَُّجلُ َرْبَوةً َشِديَدةً َواْصفَرَّ َوْجُهُه فَقَالَ َوْيَحَك إِنْ أََبْيَت الرُّوَح َولَْيَس بَِناِفǸٍ ِفيَه

  . إِلَّا أَنْ َتْصَنَع فََعلَْيَك بَِهذَا الشََّجرِ كُلِّ َشْيٍء لَْيَس ِفيِه ُروٌح
مهن پهيغهمـــبهر : ـ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق دېيىلىـــدۇ    5933

سىزغان ”: رەسىم سىزغۇچىنى هللا«: ى ۋەسهللهمنىڭسهلاللالھۇ ئهلهيه
ئۇنىڭغا ئۇ ئادەم بولسا، ئازاباليدۇ،  دەپ “!رەسىمىڭگه جان كىرگۈزۈپ باقه

. دېـدى ـ دېگهنلىكىنـى ئاڭلىغانىـدىم،    » جان كىرگۈزەلمهيـدۇ  مۇھهرگىز
ئــۇ ئــادەم قــاتتىق تىتىــرەپ، يــۈزى ساپســېرىق بولــۇپ   ،شــۇنىڭ بىــلهن

  :نىڭغائىبنى ئابباس ئۇ. كهتتى
ئهگهر سهن رەسـىم سىزمىسـام بولمـايتتى    ! ۋاي سېنىڭ ھالىڭغاــ 

ـ دەرەخلهرنـى ۋە جانسـىز ھهرقانـداق نهرسـىنى      دەپ تۇرىۋالساڭ، ئاۋۇ دەل
  . دېدى ـ! سىزغىن

   )2225: بۇخارى(

ـ  - 5934 ِه َوَسـلََّم  عن ايب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ا َيقُولُ قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذََهَب َيْخلُُق كََخلِْقي فَلَْيْخلُقُوا ذَرَّةً أَْو ِلَيْخلُقُـو 

  . َحبَّةً أَْو َشِعَريةً
ــداق دېگهنلىكــى    5934 ــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مۇن ــ ئهب ـ

 :سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   مهن پهيغهمبهر : رىۋايهت قىلىنىدۇ
ــاالهللا ا« ــان نهرســىلهرگه ئوخشــاش نهرســىلهرنى ســىزغان   : تائ مهن ياراتق

كىشىدىنمۇ زالىم كىشى يوق، قېنى ئۇالر بىر تال قوناق ياكى بىـر تـال   
دېگهنلىكىنـى  » دەيـدۇ ـ دان ۋەياكى بىر تال ئارپا يارىتىـپ باقمىسـۇنمۇ؟    

  . ئاڭلىغانىدىم
  )7559: ارىبۇخ(
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت لَمَّا اْشَتكَى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  - 5935
 ذَكََرْت َبْعُض نَِساِئِه كَنِيَسةً َرأَْيَنَها بِأَْرضِ الَْحَبَشِة ُيقَالُ لََها َمارَِيةُ َوكَاَنـْت أُمُّ َسـلََمةَ َوأُمُّ  

لَُّه َعْنُهَما أََتَتا أَْرَض الَْحَبَشِة فَذَكََرَتا ِمْن ُحْسنَِها َوَتَصاوِيَر ِفيَها فََرفََع َرأَْسـُه  َحبِيَبةَ َرِضَي ال
فَقَالَ أُولَِئِك إِذَا َماَت ِمْنُهْم الرَُّجلُ الصَّاِلُح َبَنْوا َعلَى قَْبرِِه َمْسجًِدا ثُمَّ َصوَُّروا ِفيـِه ِتلْـَك   

  . ُر الَْخلْقِ ِعْنَد اللَِّهالصُّوَرةَ أُولَِئِك ِشَرا
ــدۇ   5935 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــبهر : ــ پهيغهمـ

ــدا   بهزى  ،ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم كېســهل بولــۇپ يېتىــپ قالغان
ــاللىرى  ــۆزلىرى  ئاي ھهبهشىســتان زېمىنىــدا كــۆرگهن  ئۇنىــڭ يېنىــدا ئ

 ۈزەللىكىگـ  نى تىلغا ئېلىشـىپ، ئۇنىـڭ  مارىيه ئىسىملىك بىر چىركاۋ
مه هئۇممــۇ ســهل. ســىدا پــاراڭ قىلىشــتىتوغرى ۋە ئۇنىڭــدىكى رەســىملهر

رەزىيهلالھۇ ئهنها بىلهن ئۇممۇ ھهبىـبه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ھهبهشىسـتان     
ــدى    ــپ بارغانى ــرەت قىلى ــا ھىج ــلهن . زېمىنىغ ــۇنىڭ بى ــبهر  ،ش پهيغهم

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بېشىنى كۆتۈرۈپ
ــدىن ياخشــى  « ــۇالر ئىچى ــه،  ئ ــادەم ئۆلس ــر ئ ــبى ــىگه ش ۇنىڭ قهبرىس

. ئانــدىن ئۇنىڭغــا ئهنه شــۇ رەســىملهرنى ســىزىدۇ. مهســجىد ســېلىۋالىدۇ
  . دېدى» ىشىلهردۇرنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ يامان كهللائۇالر ا

   )1341: بۇخارى(

ْيـِه  َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد َعْن أَبِي طَلَْحةَ َصاِحبِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَ  - 5936
الصُّـوَرةُ   َوَسلََّم قَالَ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الَْملَاِئكَةَ لَا َتْدُخلُ َبْيًتا ِفيِه

ـ  قَالَ ُبْسٌر ثُمَّ اْشَتكَى َزْيٌد فَُعْدَناُه فَإِذَا َعلَى َبابِِه ِسْتٌر ِفيِه ُصوَرةٌ فَقُلُْت ِلُعَبْيِد ِه َربِيـبِ  اللَّ
قَالَ ُعَبْيـُد  َمْيُموَنةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَلَْم ُيْخبِْرَنا َزْيٌد َعْن الصَُّورِ َيْوَم الْأَوَّلِ فَ

  . اللَِّه أَلَْم َتْسَمْعُه ِحَني قَالَ إِلَّا َرقًْما ِفي ثَْوبٍ
ــهلال      5936 ــبهر سـ ــد پهيغهمـ ــى خالىـ ــد ئىبنـ ــى ـ زەيـ لالھۇ ئهلهيهـ

ــۋايهت      ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــهه رەزىيهلالھ ــۇ تهل ۋەســهللهمنىڭ ساھابىســى ئهب
رەسىم بـار ئـۆيگه   «: قىلىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : بۇسر مۇنداق دەيدۇ) راۋىيالردىن(. دېگهن »پهرىشتىلهر كىرمهيدۇ
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رسـاق،  بىـز ئـۇنى يـوقالپ با   . زەيـد كېسـهل بولـۇپ قالـدى     ،كېيىنــ 
مهن پهيغهمـبهر  . ئۇنىڭ ئىشىكىدە رەسىم بـار پهردە ئېسـىقلىق ئىـكهن   

بالىسـى   ئـۆگهي سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئايـالى مهيمۇنهنىـڭ     
  :بهيدۇلالھقاۇئ

ـــ  ــۆزلهپ    ــ ــدە سـ ــىم ھهققىـ ــۇرۇن رەسـ ــۈن بـ ــر كـ ــزگه بىـ ــد بىـ زەيـ
  :بهيدۇلالھۇئ. دېدىمـ بهرمىگهنمىدى؟ 

دېگهنلىكىنى  “رەسىم مۇستهسنادۇر رەختكه ئىشلهنگهن”: نىڭئۇــ 
  . دېدىـ ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟ 

   )5958: بۇخارى(

َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ أَنَُّه َدَخلَ َعلَى أَبِي طَلَْحةَ الْأَْنَصـارِيِّ   - 5937
َعا أَُبو طَلَْحةَ إِْنَساًنا َيْنزُِع َنَمطًا َتْحَتـُه  َيُعوُدُه قَالَ فََوَجْدُت ِعْنَدُه َسْهلَ ْبَن ُحَنْيٍف قَالَ فََد

َسلََّم َما قَْد فَقَالَ لَُه َسْهلٌ ِلَم َتْنزُِعُه فَقَالَ ِلأَنَّ ِفيِه َتَصاوِيَر َوقَْد قَالَ ِفيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
  . ًما ِفي ثَْوبٍ فَقَالَ َبلَى َولَِكنَُّه أَطَْيُب ِلَنفِْسيَعِلْمَت قَالَ َسْهلٌ أََولَْم َيقُلْ إِلَّا َما كَانَ َرقْ

: بهيدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇتبه مۇنـداق دەيـدۇ      ۇـ ئ  5937
ئۇنىڭ قېشىدا سهھل ئىبنـى   ،يوقالپ كىردىم نىمهن ئهبۇ تهلهه ئهنسارى

ئېلىـۋېتىش ئۈچـۈن   رەختنـى  ئهبۇ تهلهه ئاسـتىدىكى  . ھۇنهيف بار ئىكهن
  :سهھل ئۇنىڭغا ،شۇ چاغدا. دەمنى چاقىردىبىر ئا

  :ئۇ. دېدىـ تىسهن؟ ېئۇنى نېمىشقا ئېلىۋــ 
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   . چۈنكى ئۇنىڭدا رەسىم بار ئىكهنــ 

ــ   ،سـهن ىبىلنېمه دېگهنلىكىنـى سـهنمۇ   ۋەسهللهمنىڭ رەسىم ھهققىدە 
  :سهھل. دېدى

ــېكىن  ـــ لــ ــن  «: ـــ ــىم مۇستهســ ــلهنگهن رەســ ــتكه ئىشــ » ادۇررەخــ
  :ئهبۇ تهلهه. دېدىـ دېمىگهنمىدى؟ 

 ئـارام كۆڭلـۈم تېخىمـۇ    ،شۇنداق دېگهن، لېكىن ئۇنى ئېلىۋەتسـهم ــ 
  . ①دېدىـ تاپىدۇ، 

   )1750: تىرمىزى(
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َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ أََتى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيـَت   - 5938
فَلَْم َيْدُخلْ َعلَْيَها َوَجاَء َعِليٌّ فَذَكََرْت لَُه ذَِلَك فَذَكََرُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   فَاِطَمةَ

ـ   ا قَالَ إِنِّي َرأَْيُت َعلَى َبابَِها ِسْتًرا َمْوِشيا فَقَالَ َما ِلي َوِللدُّْنَيا فَأََتاَها َعِليٌّ فَذَكََر ذَِلـَك لََه
  . لَْت ِلَيأُْمْرنِي ِفيِه بَِما َشاَء قَالَ ُتْرِسلُ بِِه إِلَى فُلَاٍن أَْهلِ َبْيٍت بِهِْم َحاَجةٌفَقَا

پهيغهمـبهر  : ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   5938
لېكىن ئۇنىـڭ  . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم فاتىمهنىڭ ئۆيىگه كهلدى

فاتىمه بۇ ئهھـۋالنى   ،لالھۇ ئهنهۇ كهلگهندەئهلى رەزىيه. يېنىغا كىرمىدى
ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر   ،شــۇنىڭ بىــلهن. ئۇنىڭغــا ئېيتتــى

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئــۆيگه نېمىشــقا كىرمىگهنلىكىنــى 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سورىدى
پهردە كـۆردۈم، مېنىـڭ دۇنيـا    ئىشـلهنگهن بىـر   ئۇنىڭ ئىشـىكىدە  ــ 

ئهلــى رەرىيهلالھــۇ ئهنهــۇ . دەپ جــاۋاب بهردى ـ   لهن نــېمه ئىشــىم بــار؟بىــ
  :فاتىمه. فاتىمهنىڭ يېنىغا كېلىپ، بۇ ئهھۋالنى ئېيتتى

م ئۇنى ئۆزى خالىغان يهرگه ئىشلىتىشىمنى بـۇيرۇپ  ــ ئۇنداقتا، دادا
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدىـ بهرسۇن، 

ېرىشىڭنى ئېيتتـى، چـۈنكى   ئۇ پهردىنى پاالنى ئائىلىگه ئهۋەتىپ بــ 
  . دېدىـ ئۇالر موھتاج كىشىلهر ئىكهن، 

   )2613: بۇخارى(

َعْن َسِفيَنةَ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَّ َرُجلًا أََضاَف َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ فََصَنَع لَُه  - 5939
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَكَلَ َمَعَنا فََدُعوُه فََجـاَء  طََعاًما فَقَالَْت فَاِطَمةُ لَْو َدَعْوَنا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

فََوَضَع َيَدُه َعلَى ِعَضاَدَتْي الَْبابِ فََرأَى الِْقَراَم قَْد ُضرَِب بِِه ِفي َناِحَيِة الَْبْيِت فََرَجَع فَقَالَـْت  
َيا َرُسولَ اللَِّه َما َردََّك فَقَالَ إِنَُّه لَْيَس ِلي أَْو فَاِطَمةُ ِلَعِليٍّ الَْحقُْه فَاْنظُْر َما َرَجَعُه فََتبِْعُتُه فَقُلُْت 

  . ِلَنبِيٍّ أَنْ َيْدُخلَ َبْيًتا ُمَزوَّقًا
بىـر ئـادەم ئهلـى    : ـ سهفىينه ئهبۇ ئابدۇرراھمان مۇنـداق دەيـدۇ    5939

ئىبنى ئهبۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇنى مېهمانغـا چـاقىردى ۋە ئۇنىڭغـا       
  :شۇ ئارىدا فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها. بهردى ئوخشىتىپ تاماق ئېتىپ
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پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى چاقىرغـان بولسـاق،      ــ 
 ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دېـدى ـ بىز بىلهن بىرگه تاماق يېسـه بولماسـمۇ؟     مۇئۇ

ــۇالر  ــاالمنى ئ ــبهر ئهلهيهىسس ــاقىردى پهيغهم ــهلاللالھۇ  . چ ــبهر س پهيغهم
قـوللىرىنى  ) ئۆيگه كىرىش ئۈچـۈن (ى ۋە ئهلهيهى ۋەسهللهم يېتىپ كهلد

كۆزى ئۆينىڭ بىر تهرىپىگه لېكىن . ئىشىكنىڭ كېشهكلىرىگه تايىدى
فاتىمه ئهلـى  . قايتىپ كهتتى نهقىشلىك پهردىگه چۈشتى ـ دە، تارتىلغان 

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
نـــېمه ئۈچـــۈن قايتىـــپ   ، بېرىـــپ دىن يېتىشـــىپســـىئارقىـــــ 

ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهـــۇ   . دېــدى  ــــ! كهتكهنلىكىنــى ســوراپ بــاققىن   
  :بېرىپ يېتىشىپ

دەپ ـ ؟  نـېمه ئۈچـۈن قايتىـپ كهتتىـڭ    ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  هللائى اــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. سورىدى

غان لياكى ھهرقانداق بىـر پهيغهمبهرنىـڭ ئېسـىل جابـدۇ    ــ مېنىڭ 
  . ①دەپ جاۋاب بهردى ، ـئۆيگه كىرىشى اليىق ئهمهس

  )3755: ۇ داۋۇدئهب(

عن أيب ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََتـانِي جِْبرِيـلُ    - 5940
 فَقَالَ إِنِّي كُْنُت أََتْيُتَك الَْبارَِحةَ فَلَْم َيْمَنْعنِي أَنْ أَكُونَ َدَخلُْت َعلَْيَك الَْبْيَت الَِّذي كُْنَت ِفيـهِ 

نَُّه كَانَ ِفي َبابِ الَْبْيِت ِتْمثَالُ الرَِّجالِ َوكَانَ ِفي الَْبْيِت ِقَراُم ِسْترٍ ِفيِه َتَماِثيلُ َوكَانَ ِفـي  إِلَّا أَ
لسِّـْترِ  الَْبْيِت كَلٌْب فَُمْر بَِرأْسِ التِّْمثَالِ الَِّذي بِالَْبابِ فَلُْيقْطَْع فَلُْيَصيَّْر كََهْيئَِة الشََّجَرِة َوُمْر بِا

َصلَّى لُْيقْطَْع َوُيْجَعلْ ِمْنُه وَِساَدَتْينِ ُمْنَتَبذََتْينِ ُيوطََآِن َوُمْر بِالْكَلْبِ فَُيْخَرْج فَفََعلَ َرُسولُ اللَِّه فَ
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَانَ ذَِلَك الْكَلُْب َجْرًوا ِللَْحَسنِ أَْو الُْحَسْينِ َتْحَت َنَضٍد لَُه فَـأََمَر بِـِه   

  . ْخرَِجفَأُ
ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       5940

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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ــل « ــاالم جىبرىئى ــپ  ئهلهيهىسس ــىمغا كېلى ــڭ قېش مهن ”: مېنى
ــار ئـــۆيگه  . ئاخشـــام ســـېنىڭ قېشـــىڭغا كهلگهنىـــدىم  بىـــراق ســـهن بـ

ە ئهرلهرنىڭ رەسىملىرى، ئۆينىـڭ  چۈنكى ئۆينىڭ ئىشىكىد. كىرمىدىم
بـۇيرۇغىنكى،  . ئىچىدە رەسىم چۈشۈرۈلگهن پهردە ۋە بىر ئىت بار ئىـكهن 

. كېســىلىپ، دەرەخ شــهكلىگه كىرگۈزۈلســۇن  ئىشــىكتىكى رەســىملهر
ــدىغان   ــۈپ، يهرگه تاشـــالپ ئولتۇرىـ ــگه بۆلۈنـ ــۇيرۇغىنكى، پهردە ئىككىـ بـ

ــۇن   ــتۇق تىكىلس ــى ياس ــڭ   . ئىكك ــت ئۆينى ــۇيرۇغىنكى، ئى ــىرتىغا ب س
  .»دېدى ـ! ىرىۋېتىلسۇنچىق

ئـۇ ئىـت   . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم شـۇنداق قىلـدى  
ــهلاللالھۇ      ــبهر س ــۇپ، پهيغهم ــۈكى بول ــهيننىڭ كۈچ ــاكى ھۈس ــهن ي ھهس

ــهللهم ــتىدائهلهيهـــى ۋەسـ ــدى نىڭ كارىۋىتىنىـــڭ ئاسـ ــبهر . ئىـ پهيغهمـ
ك سـىرتقا  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ بـۇيرۇقى بىـلهن ئـۇ كۈچـۈ     

  . ①لدىىۋېتىچىقئېلىپ 
  )2806: تىرمىزى(

غلبنا عليـه  : دعا أبا أيوب فرأى يف البيت ستراً على اجلدار فقال ابن عمر: عن ابن عمر - 5941
  .من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك واهللا ال أطعم لك طعاماً فرجع: النساء قال أبو أيوب

مهن ئهبـۇ  : مـا مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   5941
ئۆينىــڭ تېمىغــا تارتىلغــان  ،ئــۇ كهلگهنــدە. ئهييــۇبنى تاماققــا چــاقىردىم

  :مهن. پهردىنى كۆردى
قانداق قىلىمىز، ئايالالرنى گهپكه كىرگۈزۈپ بولغىلى بولمىـدى،  ــ 

  : ئۇ. دېدىمـ 
ـــ  ــداق      ـ ــېنىڭ مۇن ــا س ــدى، ئهمم ــا مهيلى ــداق قىلس ــقىالر مۇن باش

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، سـېنىڭ      هللانىـدىم، ا قىلىشىڭنى كۈتمىگه
  . دېدى ۋە قايتىپ كهتتىـ تامىقىڭنى يېمهيمهن، 

   )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2250(ئهلبانى  ①
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يف التماثيل «: عن أيب هريرة، يرفع اƩديث إƂ النيب صلى اهللا عليه وسلم - 5942
  . »كان منصوبا رخص فيما كان يوطأ، وكره ما

ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،     ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ   5942
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

دەسسىلىپ تۇرىـدىغان سـۈرەتلهرگه رۇخسـهت قىلىنـدى، تىكـلهپ      «
  . ①»گه رۇخسهت قىلىنمىدىقويۇلىدىغان سۈرەتلهر

  )»ئهلئهۋسهت«(

م مـن Ʋـاس،   مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بصن: عن عبد اهللا بن عمر قال - 5943
Ż أتى النيب صلى اهللا » خاب وخسر من عبدك من دون اهللا«: فضرب ظهره بظهر كفه، Ż قال

مـا شـأنه   «: عليه وسلم جربيل، ومعه ملك فتنحى امللك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم 
  . إنه وجد منك ريح Ʋاس وإنا ال نستطيع ريح النحاس: قال» تنحى؟

پهيغهمـبهر  : هلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ  ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىي 5943
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مىستىن ياسالغان بىر بۇتنىڭ يېنىـدىن  

ــۈپ ــۇردى  كېتىۋېتىــپ ئۆت ــى ئ ــۇنى قولىنىــڭ ئارقىســى بىــلهن بىرن . ، ئ
  :ئاندىن

ساڭا چوقۇنغان كىشـى ھهقىـقهتهن زىيـان تارتىـدۇ ۋە      ،نى قويۇپهللا«
باشقا بىـر   ئهلهيهىسساالم جىبرىئىل ،كېيىن. دېدى» خارلىققا چۆمىدۇ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ بىلــله پهرىشــته بىــلهن 
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   . بىراق ئۇ پهرىشته ئارقىغا ياندى. يېنىغا كهلدى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــدى؟  ـ ــا يان ــۇ نېمىشــقا ئارقىغ  جىبرىئىــل. دىغانىدەپ ســورى ـ   ئ
  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
 بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە سۇاليمان ئىبنـى ئهرقهم ): 8897(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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بـار يهردە   ھىدى، بىز مىس ھىدىنى ئاپتۇ سېنىڭدىن مىسنىڭئۇ ــ 
  . ①دەپ جاۋاب بهردىـ تۇرالمايمىز، 

  )»ئهلئهۋسهت«(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهزىـد ئىبنـى يۇسـۇف       ): 8898(ھهيسهمى  ①

ــار  ئىبنــى مــۇئىن ۋە باشــقىالر ئۇنىــڭ ھهدىســىنىڭ زەئىــپ ئىكهنلىكىنــى   . ســهنئانى ئىســىملىك بىــرى ب
ئهبۇ مۇسهىر ۋە ئهبۇ سهبىرە ئۇنى ). يهنى ئهمهل قىلىنمايدۇ(ۇقتۇر ئۇنىڭ ھهدىسى تاشالند. ئىلگىرى سۈرگهن

قالغـان راۋىيلىـرى   . لېكىن ئىمام زەھهبى ئۇنىڭ نامهلۇم ئادەم ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـان   . ماختىغان
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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  خهلىپىلىك، ئهمهلدارلىق ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار ئىشالر

ِه َوَسلََّم قَالَ النَّـاُس  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي - 5944
نُ َتَبٌع ِلقَُرْيشٍ ِفي َهذَا الشَّأِْن ُمْسِلُمُهْم َتَبٌع ِلُمْسِلِمهِْم َوكَاِفُرُهْم َتَبٌع ِلكَاِفرِِهْم َوالنَّاُس َمَعـادِ 

النَّاسِ أََشـدَّ النَّـاسِ   ِخَياُرُهْم ِفي الَْجاِهِليَِّة ِخَياُرُهْم ِفي الْإِْسلَامِ إِذَا فَِقُهوا َتجُِدونَ ِمْن َخْيرِ 
  . كََراِهَيةً ِلَهذَا الشَّأِْن َحتَّى َيقََع ِفيِه

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       5944
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــىلىدە  « ــۇ مهسـ ــانالر بـ ــى كىم(ئىنسـ ــڭيهنـ ــۇش  نىـ ــلىق بولـ باشـ
ئۇالرنىـڭ مۇسـۇلمانلىرى   . يش خهلقىـگه ئهگىشـىدۇ  قـۇرە ) مهسىلىسىدە

ئىنســانالر كــان . مۇســۇلمانلىرىغا، كــاپىرلىرى كاپىرلىرىغــا ئهگىشــىدۇ
ــا ئوخشــايدۇ  ــدە ياخشــىلىرى   . بايلىقلىرىغ ــاھىلىيهت دەۋرى ئۇالرنىــڭ ج

ئىسالمغا كىرگهندىن كېيىنمۇ، ئهگهر دىننىڭ ئهھكـاملىرىنى ياخشـى   
ياخشى ئهڭ  ۋەزىپىسىنىخهلىپىلىك  .دۇرلىرىياخشىيهنه ئهڭ  ،ئۆگهنسه

بـۇ ۋەزىـپىگه تهيىنلىنىشـتىن بـۇرۇن، بـۇ ئىشـقا        نىڭئادا قىالاليدىغانالر
ــپ قىلىشــنى ئهڭ   ــانالر  كىرى ــان كۆرىــدىغان ئىنس ئىكهنلىكىنــى  يام

  . »بايقايسىلهر
  )3496: بۇخارى(

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َيَزالُ  َعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى - 5945
  . َهذَا الْأَْمُر ِفي قَُرْيشٍ َما َبِقَي ِمْنُهْم اثَْناِن

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   5945
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
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) ئهمىـر ( خهلىـپه قهدەر  ئىككى كىشى قالغانغـا قۇرەيش خهلقىدىن «
  . »تىن بولىدۇقۇرەيش

   )3501: بۇخارى(

عن ُمَحمَّد ْبن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ُيَحدِّثُ أَنَُّه َبلَغَ ُمَعاوَِيةَ َوُهَو ِعْنَدُه ِفي َوفٍْد  - 5946
قَْحطَانَ فََغِضَب فَقَاَم فَأَثَْنى ِمْن قَُرْيشٍ أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو ُيَحدِّثُ أَنَُّه َسَيكُونُ َمِلٌك ِمْن 

ثَ لَْيَسْت َعلَى اللَِّه بَِما ُهَو أَْهلُُه ثُمَّ قَالَ أَمَّا َبْعُد فَإِنَُّه َبلََغنِي أَنَّ رَِجالًا ِمْنكُْم ُيَحدِّثُونَ أََحاِدي
لََّم َوأُولَِئَك ُجهَّـالُكُْم فَإِيَّـاكُْم   ِفي ِكَتابِ اللَِّه َولَا ُتوثَُر َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ذَا الْأَْمَر َوالْأََمانِيَّ الَِّتي ُتِضلُّ أَْهلََها فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ َه
  . َعلَى َوْجهِِه َما أَقَاُموا الدِّيَن ِفي قَُرْيشٍ لَا ُيَعاِديهِْم أََحٌد إِلَّا كَبَُّه اللَُّه ِفي النَّارِ

مهن : ـ مۇھهممهد ئىبنى جۇبهير ئىبنى مۇتئىم مۇنداق دەيدۇ 5946
نىڭغـا  ئۇ. مئىدى ھۇزۇرىداقۇرەيش ئهلچىلىرى بىلهن بىرگه مۇئاۋىيهنىڭ 

  : ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمرنىڭ
 دېگهنلىكىـ كهلگۈسىدە قهھتان خهلقىدىن بىر پادىشاھ چىقىدۇ،  ــ 

ئورنىدىن دەرھال قاتتىق غهزەپلهندى ۋە  ى، ئۇ بۇنى ئاڭالپتكۈزۈلگهنىديه
  :ئاندىن. قا اليىق رەۋىشته ھهمدۇساناالر ئوقۇدىهللا ،تۇرۇپ

نىـــڭ هللائـــاراڭالردىكى بىـــر قىســـىم كىشـــىلهر ا ،ئاڭلىشـــىمچهـــــ 
ــد ــهللهمنىڭ   ىمۇكىتابىـــ ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ ، پهيغهمـــ

ئۇالر ئىچىڭالردىكـى  . پ يۈرۈپتۇقىلىسۈننىتىدىمۇ بولمىغان سۆزلهرنى 
دىــن تهمهكىشــىنى ئازغۇنلۇققــا باشــاليدىغان قــۇرۇق . نــادان ئــادەملهردۇر

ــاقلىنىڭالر  ــي ســـ ــى  ! قهتئىـــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــبهر ســـ مهن پهيغهمـــ
قۇرەيشلهر دىننى بهرپـا قىلغـان زامانغـا قهدەر بـۇ ئىـش      «: ۋەسهللهمنىڭ

ئۇالرغـا ھـېچكىم قارشـى    . ئىچىـدە بولىـدۇ   نىڭئۇالر) يهنى خهلىپىلىك(
ــدۇ ــا دۈم هللا ئهگهر قارشــى چىقىــدىغانالر بولســا، ا . چىقماي ــۇالرنى دوزاخق ئ
  . دېدى ـ غان ئىدىم،لىدېگهنلىكىنى ئاڭ» چۈشۈرىدۇ

   )7139: بۇخارى(
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عن َعْبد اللَِّه ْبن أَبِي الُْهذَْيلِ قَالَ كَانَ َناٌس ِمْن َربِيَعةَ ِعْنَد َعْمـرِو ْبـنِ    - 5947
ِȋفَقَالَ َرُجلٌ ِمْن َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ لََتْنَتهَِينَّ قَُرْيٌش أَْو لََيْجَعلَنَّ اللَُّه َهذَا الْأَْمَر ِفي ُجْمُهـورٍ   الَْعا

ِمْن الَْعَربِ غَْيرِِهْم فَقَالَ َعْمُرو ْبُن الَْعاȋِ كَذَْبَت َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  . َرْيٌش ُولَاةُ النَّاسِ ِفي الَْخْيرِ َوالشَّرِّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةَيقُولُ قُ

ــدۇ     5947 ــداق دەي ــل مۇن ــۇ ھۇزەي ــى ئهب ــدۇلالھ ئىبن ــ ئاب ــئه : ـ رەبىي
قهبىلىســىدىن بىــر قىســىم كىشــىلهر ئهمــر ئىبنــى ئاســنىڭ قېشــىدا 

  :بهكىر ئىبنى ۋائىل جهمهتىدىن بىر ئادەم ،شۇ ئارىدا. ئىدى
ئۇنى ئـۇالردىن  هللا ا كىهر خهلىپىلىكتىن يا ۋاز كېچىدۇ ياقۇرەيشلــ 

. دېدىـ باشقا كۆپچىلىكنى تهشكىل قىلغان ئهرەبلهرگه ئېلىپ بېرىدۇ،  
  :بۇنى ئاڭلىغان ئهمر ئىبنى ئاس

ـــ  ــان ـــ ــيالغــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى  ئېيتتىــ ــبهر ســ ڭ، مهن پهيغهمــ
رنىڭ قۇرەيشلهر ياخشىلىقتىمۇ، يامانلىقتىمۇ ئىنسانال«: ۋەسهللهمنىڭ

ـ دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم،    » لىرىدۇرردارهســقىيــامهت كــۈنىگىچه 
  . ①دېدى

  )2227: تىرمىزى(

َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِللْقَُرِشيِّ  - 5948
  . ِقيلَ ِللزُّْهرِيِّ َما َعَنى بِذَِلَك قَالَ ُنْبلَ الرَّأْيِِمثْلَْي قُوَِّة الرَُّجلِ ِمْن غَْيرِ قَُرْيشٍ فَ

ـ جۇبهير ئىبنى مۇتئىمدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  5948
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

بىر قۇرەيشلىكته قۇرەيشلىك بولمىغان ئىككى ئادەمنىـڭ كـۈچى   «
رەلهيـدىغان ئۆتكـۈر   ۆيىراقنـى ك  ىنكـۈچت  بۇ: زۆھرى مۇنداق دەيدۇ. »بار

  . ②كۆزدە تۇتۇلىدۇ لىك بولۇشپىكىر
   )16300: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1815(ئهلبانى  ①
رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ        بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد  ): 835(ھهيسهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َعْن َسِفيَنةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِخلَافَةُ النُُّبوَِّة ثَلَـاثُونَ   - 5949
َيَشاُء قَالَ َسِعيٌد قَالَ ِلي َسِفيَنةُ أَْمِسْك َعلَْيَك أََبا َبكْرٍ  َسَنةً ثُمَّ ُيْؤِتي اللَُّه الُْملَْك أَْو ُملْكَُه َمْن

َسَنَتْينِ َوُعَمُر َعْشًرا َوُعثَْمانُ اثَْنَتْي َعْشَرةَ َوَعِليٌّ كَذَا قَالَ َسِعيٌد قُلُْت ِلَسـِفيَنةَ إِنَّ َهُؤلَـاِء   
بَِخِليفٍَة قَالَ كَذََبْت أَْسَتاُه َبنِي الزَّْرقَاِء َيْعنِـي َبنِـي   َيْزُعُمونَ أَنَّ َعِليا َعلَْيِه السَّلَام لَْم َيكُْن 

 الزَّْرقَـاءِ  َبُنو كَذَُبوا قَالَ ِفيهِْم الِْخلَافَةَ أَنَّ َيْزُعُمونَ أَُميَّةَ َبنِي إِنَّ لَُه فَقُلُْت َسِعيٌد قَالَ. َمْرَوانَ
  . الُْملُوِك َشرِّ ِمْن ُملُوٌك ُهْم َبلْ

ىينهدىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ    ـ سهف  5949
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئانــدىن . يىــل داۋام قىلىــدۇ 30پهيغهمبهرلىكنىــڭ خهلىپىلىكــى «
ــدۇ هللا ا ــيالردىن(. »پادىشــاھلىقنى خالىغــان كىشــىگه بېرى ســهئىد ) راۋى

  : مۇنداق دەيدۇ
ىككــى يىــل، ئهبــۇ بهكرىنىــڭ خهلىپىلىكىنــى ئ: ســهفىينه ماڭــاــــ 

 12يىــل، ئوســماننىڭ خهلىپىلىكىنــى  10ئۆمهرنىــڭ خهلىپىلىكىنــى 
) يىــل 30( ،يىــل ھېسابلىســاڭ لتهيىــل، ئهلىنىــڭ خهلىپىلىكىنــى ئــا

  : مهن سهفىينهگه :سهئىد يهنه مۇنداق دەيدۇ. دېدىـ توغرا چىقىدۇ، 
ئهلــى رەزىيهلالھــۇ “ :)يهنــى مهرۋان ۋە ئۇنىــڭ تهرەپــدارلىرى(ئــۇالر ــــ 
  :دېسهم، ئۇ ، ـدىكهندېيىشى” ئهمهس خهلىپهئهنهۇ 
  . ①دېدى ـ مهرۋان ۋە ئۇنىڭ جهمهتى يالغان سۆزلهپتۇ،ــ 

  : مهن سهفىينهگه :مۇنداق دەيدۇ يهنه سهئىد
ئۇمهييه جهمهتى خهلىپىلىكنىڭ ئۆزلىرىدە بولىدىغانلىقىنى دەۋا ــ 

  :دېسهم، ئۇـ قىلىشىۋاتىدىغۇ؟ 
پادىشـاھالردىندۇر، پادىشـاھ   ئـۇالر   چـۈنكى  .ئـۇالر يالغـان سـۆزلهپتۇ   ــ 

  . دېدىـ ، پادىشاھالردىن بولغاندىمۇ ئهڭ ئهسكى
  )4646: ئهبۇ داۋۇد(                              

  

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3882(ئهلبانى  ①
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َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا  - 5950
يُن قَاِئًما َحتَّى َيكُونَ َعلَْيكُْم اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً كُلُُّهْم َتْجَتِمُع َعلَْيِه الْأُمَّةُ فََسِمْعُت َيَزالُ َهذَا الدِّ

  . َرْيشٍكَلَاًما ِمْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم أَفَْهْمُه قُلُْت ِلأَبِي َما َيقُولُ قَالَ كُلُُّهْم ِمْن قُ
مهن : ـ جابىر ئىبنى سهمۇرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ   5950

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
خهلىپه  12بىردەك ئېتىراپ قىلىدىغان  ئىسالم ئۈممىتىبارلىق «

» رەپ تۇرىــدۇىــبــۇ دىــن پــۇت تهنگه قهدەر ئــۆتكســىلهرگه خهلىــپه بولــۇپ 
 الھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ  پهيغهمبهر سـهلالل . دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

يۇ، لېكىن نېمه دېگهنلىكىنى  -يهنه بىر نهرسه دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم 
  :سورىسام، ئۇگهنلىكىنى امدىن ئۇنىڭ نېمه دېداد، ئاڭقىرالمىدىم

ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى   « :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  ــ 
  . ①دەپ جاۋاب بهردى دى، ـدې» قۇرەيشتىن بولىدۇ

   )4279: (ئهبۇ داۋۇد(

فَلَمَّا َرَجَع إِلَى َمْنزِِلِه أََتْتُه قَُرْيٌش فَقَالُوا ثُمَّ َيكُونُ َماذَا قَالَ ثُـمَّ  : ويف رواية - 5951
  . َيكُونُ الَْهْرُج
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ 5951

قۇرەيشـلهر ئۇنىـڭ ئـۆيىگه     ،ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۆيىگه قايتىـپ كهلگهنـدە  
  :كېلىپ
، پهيغهمـبهر  دىغانىدەپ سـورى ـ بولىـدۇ؟    قانـداق ئانـدىن كېـيىن   ـــ  

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
  . ②دەپ جاۋاب بهردى ، ـئاندىن كېيىن پىتنه زامانى كېلىدۇــ 

  )4280: ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
دېــگهن » بىــردەك ئېتىــراپ قىلىــدىغانئىســالم ئــۈممىتى  بــارلىق«: بــۇ ھهدىســنىڭ): 3598(ئهلبــانى  ①

 .سۆزىدىن باشقا قىسمى سهھىه، ـ دېگهن
 .ھىه، ـ دېگهنسه): 3599(ئهلبانى  ②
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للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُبويَِع أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ ا َعْن - 5952
  . ِلَخِليفََتْينِ فَاقُْتلُوا الْآَخَر ِمْنُهَما

ــۋايهت       5952 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــا(« ئهت قىلىنســا، كېــيىن ئىككــى خهلىــپىگه بهيــ ) بىــرال ۋاقىتت
  . »تۈرۈڭالربهيئهت قىلىنغىنىنى ئۆل

   )1853: مۇسلىم(

َعْن َعْرفََجةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن أََتاكُْم  - 5953
  . ُيفَرَِّق َجَماَعَتكُْم فَاقُْتلُوُه َوأَْمُركُْم َجِميٌع َعلَى َرُجلٍ َواِحٍد ُيرِيُد أَنْ َيُشقَّ َعَصاكُْم أَْو

مهن پهيغهمــبهر : ـ ئهرفهجه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   5953
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

قانــداق بىــر قىنىڭالردا، ســىلهر بىــر خهلىــپىگه ئىتــائهت قىلىــۋات«
بىرلىكىڭالرنـــى  پـــارچىالپ،ئـــادەم كېلىـــپ ســـىلهرنىڭ كۈچـــۈڭالرنى 

  . »نى ئۆلتۈرۈڭالربۇزماقچى بولسا، ئۇ
  )1852: مۇسلىم(

عن َعْرفََجةَ قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيقُـولُ إِنَّـُه     - 5954
ِة َوِهَي َجِميٌع فَاْضرُِبوُه بِالسَّـْيِف  َسَتكُونُ َهَناٌت َوَهَناٌت فََمْن أََراَد أَنْ ُيفَرَِّق أَْمَر َهِذِه الْأُمَّ

  . كَاِئًنا َمْن كَانَ
مهن پهيغهمــبهر : ـ ئهرفهجه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ   5954

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم
شــۇ . (كهلگۈســىدە پىتــنه چىقىــدۇ، كهلگۈســىدە پىتــنه چىقىــدۇ  «
بىرلىـك ئىچىـدە ئۇيۇشـقان بـۇ ئـۈممهتنى پارچىلىمـاقچى        كىـم ) زاماندا

  . »بولسا، كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ئۇنىڭ كاللىسىنى ئېلىڭالر
  )1852: مۇسلىم(
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عن أيب ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَاَنْت َبُنـو إِْسـَراِئيلَ    - 5955
اُء كُلََّما َهلََك َنبِيٌّ َخلَفَُه َنبِيٌّ َوإِنَُّه لَا َنبِيَّ َبْعِدي َوَسَيكُونُ ُخلَفَاُء فََيكْثُـُرونَ  َتُسوُسُهْم الْأَْنبَِي

ـ     ا قَالُوا فََما َتأُْمُرَنا قَالَ فُوا بَِبْيَعِة الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَْعطُوُهْم َحقَُّهْم فَـإِنَّ اللَّـَه َسـاِئلُُهْم َعمَّ
  . اْسَتْرَعاُهْم

ــۇدىن   5955 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ مۇنـــداق رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

قاچـانىكى بىـر   . ئىسرائىل ئهۋالدلىرىنى پهيغهمبهرلهر باشقۇراتتىــ 
. يهنه بىر پهيغهمـبهر كېلهتتـى   كهينىدىنپهيغهمبهر ۋاپات بولسا، ئۇنىڭ 

 ،بىـراق خهلىـپىلهر بولىـدۇ    .يغهمبهر كهلمهيدۇپه مهندىن كېيىنئهمما 
  :بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر. ، ـ دېدىلېكىن ئۇالر كۆپىيىپ كېتىدۇ

، ىدىدەپ سـورىغان  ـ  بىزنـى ئـۇ چاغـدا نـېمه قىلىشـقا بۇيرۇيسـهن؟      ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

 ۋە گه ئىتــائهت قىلىڭــالرىلهرغــان خهلىــپىنتــۇنجى بهيــئهت قىلــــ 
ــ شۈبهىســىزكى، ا شــهك. ئۇالرنىــڭ ھهققىنــى تولــۇق ئــادا قىلىڭــالر  هللا ـ

دەپ  ، ـ ئۇالردىن سىلهرنى قانداق باشقۇرغانلىقى ھهققىدە ھېساب ئالىـدۇ 
  . دىجاۋاب بهر

  )3455: بۇخارى(

ـ  - 5956 ومٍ َعلَـى  َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَتْخلََف اْبَن أُمِّ َمكُْت
  . الَْمِديَنِة َمرََّتْينِ
ــدۇ    5956 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــ ئهنهس رەزىيهلالھـ ــبهر : ــ پهيغهمـ

ــى      ــنىگه ئىكك ــۇمنى مهدى ــۇ مهكت ــهللهم ئۇمم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
  . ①ىدىقويغان) نائىب قىلىپ(قېتىم ئۆز ئورنىغا تهيىنلهپ 

   )2931: ئهبۇ داۋۇد(
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َعَصَمنِي اللَُّه بَِشْيٍء َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ - 5957
 َوَسلََّم َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َهلََك ِكْسَرى قَالَ َمْن اْسَتْخلَفُوا قَالُوا اْبَنَتُه فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه

َرأَةً قَالَ فَلَمَّا قَِدَمْت َعاِئَشةُ َيْعنِي الَْبْصَرةَ ذَكَْرُت قَْولَ َرُسـولِ  لَْن ُيفِْلَح قَْوٌم َولَّْوا أَْمَرُهْم اْم
  . اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعَصَمنِي اللَُّه بِِه

ــدۇ     5957 ــداق دەي ــۇ بهكــرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن مېنــى هللا ا: ـ ئهب
ڭلىغان بىر نهرسه بىلهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئا

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  ،كىســرا ئۆلگهنــدە. ئــۆز پاھانىــدا ســاقالپ قالــدى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ىدى، ساھابىالرغاندەپ سورى ـ ئۇنىڭ ئورنىغا كىم چىقتى؟ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدى ــ قىزى چىقتى، ـ

شـىنى باشـلىق قىلىۋالغـان قهۋم ھهرگىـز     ئـۆزلىرىگه خوتـۇن كى  ــ 
 ،ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها بهسـرەگه كهلگهنـدە  . دېدى ، ـ غهلىبه قىاللمايدۇ

 مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ بۇ سۆزىنى ئهسـلىدىم 
  . ①دەپ ئويلىدىم “مېنى ئۆز پاناھىدا ساقالپ قالدىهللا ا” :، ئىچىمدەدەـ 

  )2262: تىرمىزى(

َعْن أَبِي َبكَْرةَ قَالَ لَقَْد َنفََعنِي اللَُّه بِكَِلَمٍة َسِمْعُتَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  - 5958
  . َعلَْيِه َوَسلََّم أَيَّاَم الَْجَملِ َبْعَد َما ِكْدُت أَنْ أَلَْحَق بِأَْصَحابِ الَْجَملِ فَأُقَاِتلَ َمَعُهْم

ــرە رەزىيهلالھــ      5958 ــۇ بهك ــدۇ  ـ ئهب ــداق دەي ــۇ مۇن ــا هللا ا: ۇ ئهنه ماڭ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئاڭلىغان بىـر سـۆز بىـلهن    

ــپهئهت يهتكــۈزدى    ــۆگه ئۇرۇشــى بولغــان كــۈنى مهن ــۆگه ئۇرۇشــى  . ت مهن ت
ــدارلىرىغا قېتىلىـــــپ  ــا  يهنـــــى(تهرەپـــ ــۇ ئهنهـــ ــه رەزىيهلالھـــ  ئائىشـــ

ــۇالر بىــلهن ئهلــى ر باشــچىلىقىدىكى قوشــۇنغا قېتىلىــپ،   ەزىيهلالھــۇ ئ
  . تاس قالغانىدىم ئۇرۇش قىلغىلى) ئهنهۇغا قارشى

   )4425: بۇخارى(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِذَا كَـانَ     - 5959
ْيَنكُْم فَظَْهُر الْأَْرضِ َخْيٌر لَكُْم أَُمَراُؤكُْم ِخَياَركُْم َوأَغْنَِياُؤكُْم ُسَمَحاَءكُْم َوأُُموُركُْم ُشوَرى َب

ُن ِمْن َبطْنَِها َوإِذَا كَانَ أَُمَراُؤكُْم ِشَراَركُْم َوأَغْنَِياُؤكُْم ُبَخلَاَءكُْم َوأُُموُركُْم إِلَى نَِساِئكُْم فََبطْ
  . الْأَْرضِ َخْيٌر لَكُْم ِمْن ظَْهرَِها

ايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋ     5959
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئىچىڭالردىكى ياخشى ئادەملهر باشلىق، سېخى ئادەملهر باي بولسا «
ــۆز  ــلىرىڭالرنى ئـ ــات    ۋە ئىشـ ــاڭالر، ھايـ ــىپ قىلسـ ــارا مهسلىههتلىشـ ئـ

. ياشــىغىنىڭالر ســىلهر ئۈچــۈن قهبــرىگه كۆمــۈلگىنىڭالردىن ياخشــىدۇر
ىڭالردىكى يامان ئادەملهر باشلىق، بېخىل ئادەملهر باي بولسـا  ئهگهر ئىچ

ۋە ســـــىلهرنى باشـــــقۇرۇش ئايالالرنىـــــڭ قولىغـــــا قالســـــا، قهبـــــرىگه  
  . ①»كۆمۈلگىنىڭالر سىلهر ئۈچۈن ھايات ياشىغىنىڭالردىن ياخشىدۇر

   )2266: تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  َعْن َعْبد اللَِّه ْبن ُعَمَر قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه - 5960
كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه الْإَِماُم َراعٍ َوَمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجلُ َراعٍ ِفـي  

َمْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَِّتَها َوالَْخاِدُم أَْهِلِه َوُهَو َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه َوالَْمْرأَةُ َراِعَيةٌ ِفي َبْيِت َزْوجَِها َو
َراعٍ ِفي َمالِ َسيِِّدِه َوَمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه قَالَ َوَحِسْبُت أَنْ قَْد قَالَ َوالرَُّجلُ َراعٍ ِفي َمالِ أَبِيِه 

  . َوَمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه َوكُلُّكُْم َراعٍ َوَمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه
: دۇلالھ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     ـ ئاب 5960

مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 
  :ئاڭلىغانىدىم

ئــــۆز ھهممىڭــــالر  )شــــۇڭا(، جاۋابكــــارســــىلهرنىڭ ھهممىڭــــالر «
بولغـــان ئـــادەم باشـــلىق . ھېســـاب بېرىســـىلهر مهســـئۇلىيىتىڭالردىن
. ھېسـاب بېرىـدۇ   مهسـئۇلىيىتىدىن ، ئۆزىنىـڭ  ۇپخهلقىگه مهسئۇل بول
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ھېســاب  دىنبولـۇپ، ئــائىله ئهزالىرىـ   مهســئۇلھهربىـر ئهر ئــۆز ئهھلىـگه   
 مهسـئۇل خوتۇن كىشىمۇ ئېرىنىڭ ئۆيىگه ۋە ئۇنىڭ بالىلىرىغـا  . بېرىدۇ

ــئۇلىيىتىدىن     ــۆز مهس ــۇ ئ ــۇپ، ئۇم ــدۇ بول ــاب بېرى ــۇ . ھېس خىزمهتچىم
ھېسـاب  ولۇپ، ئۇمـۇ ئۇنىڭـدىن   ب مهسئۇلـ مۈلكىگه  خوجايىنىنىڭ مال

  .»بېرىدۇ
ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا سـۆزىنى داۋام قىلىـپ       

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ،ئېســىمدە قېلىشــىچه: مۇنــداق دەيــدۇ
سـىنىڭ مـال ـ مـۈلكىگه     دادىھهربىر ئهر «: ۋەسهللهم يهنه مۇنداق دېگهن

ــئۇل ــاب  مهسـ ــدىن ھېسـ ــۇپ، ئۇنىڭـ ــدۇ بولـ ــىلهرنىڭ . بېرىـ ــمهك، سـ دېـ
ــالر  ــئۇلھهممىڭـ ــۇپ،  مهسـ ــئۇلىيىتىڭالردىن بولـ ــۆز مهسـ ــاب  ئـ ھېسـ
  . »بېرىسىلهر

  )893: بۇخارى(

عن أََبي َمْرَيَم الْأَْزِديَّ قَالَ َدَخلُْت َعلَى ُمَعاوَِيةَ فَقَالَ َما أَْنَعَمَنا بَِك أََبا فُلَاٍن  - 5961
َحِديثًا َسِمْعُتُه أُْخبُِرَك بِِه َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َوِهَي كَِلَمةٌ َتقُولَُها الَْعَرُب فَقُلُْت

ْم َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َولَّاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َشْيئًا ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني فَاْحَتَجَب ُدونَ َحـاَجِتهِ 
ُدونَ َحاَجِتِه َوَخلَِّتِه َوفَقْرِِه قَالَ فََجَعلَ َرُجلًا َعلَى َحَواِئجِ  َوَخلَِّتهِْم َوفَقْرِِهْم اْحَتَجَب اللَُّه َعْنُه

  . النَّاسِ
مهن مۇئاۋىيهنىڭ قېشىغا : ـ ئهبۇ مهريهم ئهزدىي مۇنداق دەيدۇ  5961
  : ئۇ. كىردىم
 ؟ ـ ۇپ كهلـدى رسېنى بـۇ يهرگه قايسـى شـامال ئۇچـۇ    ! ئى ئهبۇ پاالنــ 

  : ېدىمەپ سورىغانىدى، مهن مۇنداق دد
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن بىـــر ھهدىـــس ـــــ 

تائـاال  هللا ا« :ئاڭلىغانىدىم، ئۇنى ساڭا ئېيتىپ بېرەي، ئـۇ مۇنـداق دېـگهن   
ــى مۇســۇلمانالرنىڭ  ــۇ  مهســئۇل ا ىغبىــرەر ئىشــبىراۋن ــدىن ئ قىلســا، ئان

ــاجلىرىنى    ــى ۋە ئېهتىي ــتهكلىرىنى، قىيىنچىلىقلىرىن ــڭ ئىس ئۇالرنى
كلىرىنى، تهتائاال قىيامهت كـۈنى ئۇنىـڭ ئىسـ   هللا ، اهرمىسهھهل قىلىپ ب

. »هرمهيـــدۇقىيىنچىلىقلىرىنـــى ۋە ئېهتىيـــاجلىرىنى ھهل قىلىـــپ ب
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ــيىن     ــدىن كېــ ــنى ئاڭلىغانــ ــۇ ھهدىســ ــاۋىيه بــ ــانالرنىڭ  ،مۇئــ ئىنســ
ئېهتىيــــاجلىرىنى ھهل قىلىــــپ بېرىشــــكه مهخســــۇس بىــــر ئــــادەم 

  . ①تهيىنلىدى
   )2948: ئهبۇ داۋۇد(

قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم إِنَّ    ْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍوَعْن َع - 5962
ِذيَن الُْمقِْسِطَني ِعْنَد اللَِّه َعلَى َمَنابَِر ِمْن ُنورٍ َعْن َيِمنيِ الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ َوِكلَْتا َيَدْيِه َيِمٌني الَّ

  . أَْهِليهِْم َوَما َولُواَيْعِدلُونَ ِفي ُحكِْمهِْم َو
ــۋايهت     5962 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ــ ئاب ـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
تائاالنىـــڭ دەرگاھىـــدا، ئۇنىـــڭ ئـــوڭ    هللا ئـــادىللىق قىلغـــانالر ا «

ڭ ھهر ئىككىلـى  تائاالنىـ هللا ا. نۇر مۇنبهرلهر ئۈستىدە بولىدۇ ىكىتهرىپىد
ئۇالر ئىنسانالرغا قىلغان ھۆكۈملىرىـدە، ئائىلىسـىدىكى   . تهرىپى ئوڭدۇر

  . »قىلغۇچىالردۇر ۋە باشقۇرۇش ئىلكىدىكى ئىشالردا ئادىللىق
   )1827: مۇسلىم(

َرِضِه َعْن الَْحَسنِ قَالَ َعاَد ُعَبْيُد اللَِّه ْبُن زَِياٍد َمْعِقلَ ْبَن َيَسارٍ الُْمزنِيَّ ِفي َم - 5963
َم الَِّذي َماَت ِفيِه قَالَ َمْعِقلٌ إِنِّي ُمَحدِّثَُك َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

لُ َمـا  لَْو َعِلْمُت أَنَّ ِلي َحَياةً َما َحدَّثُْتَك إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُو
  .  الَْجنَّةَِمْن َعْبٍد َيْسَتْرِعيِه اللَُّه َرِعيَّةً َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُهَو غَاȇٌّ ِلَرِعيَِّتِه إِلَّا َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه

بىــر مهئــقهل ئىبنــى يهســار مــۇزنى : ـ ھهســهن مۇنــداق دەيــدۇ   5963
ئـۇ   .هتتـى كېسهلگه گىرىپتار بولۇپ، شۇ كېسىلىدىن قوپالماي ئۆلـۈپ ك 

گهن بهيـدۇلالھ ئىبنـى زىيـاد ئـۇنى يـوقالپ كىـر      ۇئسهكراتتىكى ۋاقتىدا، 
  :مۇنداق دېدىئۇنىڭغا مهئقهل  ئىدى،
مهن ساڭا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن ئاڭلىغـان  ــ 

ھايـــات  نـــدىن كېـــيىنبىـــر ھهدىســـنى ســـۆزلهپ بېـــرەي، ئهگهر مهن بۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2555(ئهلبانى  ①
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. نى ســاڭا ســۆزلهپ بهرمهيتــتىم قالىــدىغانلىقىمنى بىلســهم ئىــدىم، ئــۇ 
سـىپ قىلىشـى   نىڭ نېهللا«: ئۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم

بىــلهن بىــرەر خهلقــقه مهســئۇل بولغــان كىشــى قــول ئاســتىدىكىلهرنى   
  . »ئۇنىڭغا جهننهتنى ھارام قىلىدۇ هللائالدىغان ھالدا ۋاپات بولسا، ا

   )142: مۇسلىم(

َن َعْمرٍو َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه عن الَْحَسن أَنَّ َعاِئذَ ْب - 5964
ـ  ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخلَ َعلَى ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ زَِياٍد فَقَالَ أَْي ُبَنيَّ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّ

فَإِيَّاَك أَنْ َتكُونَ ِمْنُهْم فَقَالَ لَُه اْجِلْس فَإِنََّما أَْنـَت   َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ َشرَّ الرَِّعاِء الُْحطََمةُ
 ِمْن ُنَخالَِة أَْصَحابِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َوَهلْ كَاَنْت لَُهْم ُنَخالَةٌ إِنََّما كَاَنْت

  . النَُّخالَةُ َبْعَدُهْم َوِفي غَْيرِِهْم
ــ  5964 ــدۇ ھهســهن ـ ــداق دەي ــى  : مۇن ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم

ۋەســـهللهمنىڭ ســـاھابىلىرىدىن بىـــرى بولغـــان ئـــائىز ئىبنـــى ئهمـــر  
  :بهيدۇلالھ ئىبنى زىيادنىڭ قېشىغا كىرىپۇرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئ

: مهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ    ! ئى ئوغلـۇم ــ 
ــلىق بولغان« ــى ئىنساپ باشـــ ــڭ ئهڭ ئهسكىســـ ــىزالرنىـــ » لىرىدۇرســـ

ــ  ! سهن ئـۇالردىن بىـرى بولـۇپ قـالمىغىن    . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم
  :بهيدۇلالھ ئۇنىڭغاۇدېۋىدى، ئ

مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  دېگهن سهن  !ئولتۇرــ 
بـۇنى  . دېـدى ـ ،  دىڭئىـ  چۈپرەنـدىلهردىن بىـرى   ئىچىـدىكى  سـاھابىلىرى 

  :لالھۇ ئهنهۇئاڭلىغان ئائىز ئىبنى ئهمر رەزىيه
دېــگهن  چۈپرەنــدىلهر !بارمىــدى؟چۈپرەنــدىلهر ئىچىــدە  نىــڭئۇالرــــ 

ــاش ( ــاڭا ئوخشـ ــيىن  ) سـ ــۇالردىن كېـ ــا ئـ ــگهن دۇنياغـ ــۇالردىن ۋە كهلـ ئـ
  . دېدىـ  ،ئىچىدە بولغان نىڭباشقىالر

   )1830: مۇسلىم(
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َوَسلََّم إِنَّ أََحبَّ النَّاسِ  َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 5965
ُهْم ِمْنـُه  إِلَى اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة َوأَْدَناُهْم ِمْنُه َمْجِلًسا إَِماٌم َعاِدلٌ َوأَْبَغَض النَّاسِ إِلَى اللَِّه َوأَْبَعَد

  . َمْجِلًسا إَِماٌم َجاِئٌر
ى، ـــ ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇك 5965

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قــا ئهڭ يــېقىن هللائهڭ ياخشــى كۆرىــدىغان ۋە اهللا ا ،قىيــامهت كــۈنى«

ئهڭ يامــان كۆرىــدىغان ۋە  هللا ا. ئىنســان ئادىــل پادىشــاھتۇر  تۇرىــدىغان 
  . ①»زالىم پادىشاھتۇر بولسا، ىدىغان ئىنسانتۇرتىن ئهڭ يىراق هللا

  )1329: تىرمىزى(

َعْن الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َضَرَب  - 5966
  . َعلَى َمْنِكبِِه ثُمَّ قَالَ لَُه أَفْلَْحَت َيا قَُدْيُم إِنْ ُمتَّ َولَْم َتكُْن أَِمًريا َولَا كَاِتًبا َولَا َعرِيفًا

ــدىكهرىبت   5966 ــى مهئ ــدام ئىبن ــ مىق ــدۇكى،  ـ ــۋايهت قىلىنى ىن رى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭ مۈرىسىگه ئـۇرۇپ تـۇرۇپ   

  :مۇنداق دېگهن
ــدام« ــى مىقـ ــب، نه  ! ئـ ــلىق، نه كاتىـ ــهن نه باشـ ــئۇلئهگهر سـ  مهسـ

  . ②»بولماستىن ئۆلۈپ كهتسهڭ، نىجاتلىققا ئېرىشىسهن
   )2933: ئهبۇ داۋۇد(

لُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا َتْسَتْعِملُنِي قَالَ فََضَرَب بَِيِدِه َعلَـى  َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُ - 5967
إِلَّـا َمـْن   َمْنِكبِي ثُمَّ قَالَ َيا أََبا ذَرٍّ إِنََّك َضِعيٌف َوإِنََّها أََماَنةُ َوإِنََّها َيْوَم الِْقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمةٌ 

  . ْيِه ِفيَهاأََخذََها بَِحقَِّها َوأَدَّى الَِّذي َعلَ
پهيغهمــبهر  مهن: ـــ ئهبــۇ زەر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ 5967

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 225(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 628(ئهلبانى  ②
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ـ   مېنى بىرەر ئهمهلگه تهيىنلهپ ئىشلهتمهمسـهن؟ ! رەسۇلۇلالھئى ــ 
  :ئۇ مۇبارەك قولى بىلهن مۈرەمگه ئۇرۇپ تۇرۇپ. دىمگهنىدې

ـــ  ــۇ زەرـ ــى ئهب ــاجىز ئادەمســه ! ئ ــانهتتۇرســهن ئ ــدارلىق ئام . ن، ئهمهل
تولۇق ئـادا   ،مهسئۇلىيهتچانلىق بىلهن تاپشۇرۇپ ئېلىپ ــ ئهمهلدارلىق

غان ئادەمـــدىن باشـــقا ئـــادەمگه قىيـــامهت كـــۈنى خـــارلىق ۋە  اليـــدىقىال
  . دېدى ، ـپۇشايمان ئېلىپ كېلىدۇ

  )1825: مۇسلىم(
َجدِِّه أَنَُّهْم كَاُنوا َعلَى َمْنَهلٍ ِمْن عن غَاِلب الْقَطَّان َعْن َرُجلٍ َعْن أَبِيِه َعْن  - 5968

 الَْمَناِهلِ فَلَمَّا َبلََغُهْم الْإِْسلَاُم َجَعلَ َصاِحُب الَْماِء ِلقَْوِمِه ِمائَةً ِمْن الْإِبِلِ َعلَـى أَنْ ُيْسـِلُموا  
فَأَْرَسلَ اْبَنُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَأَْسلَُموا َوقََسَم الْإِبِلَ َبْيَنُهْم َوَبَدا لَُه أَنْ َيْرَتجَِعَها ِمْنُهْم 

ُه َجَعـلَ  َوَسلََّم فَقَالَ لَُه ائِْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلْ لَُه إِنَّ أَبِي ُيقْرِئَُك السَّلَاَم َوإِنَّ
ْسلَُموا َوقََسَم الْإِبِلَ َبْيَنُهْم َوَبَدا لَُه أَنْ َيْرَتجَِعَها ِمْنُهْم ِلقَْوِمِه ِمائَةً ِمْن الْإِبِلِ َعلَى أَنْ ُيْسِلُموا فَأَ

ـ  اِء أَفَُهَو أََحقُّ بَِها أَْم ُهْم فَإِنْ قَالَ لََك َنَعْم أَْو لَا فَقُلْ لَُه إِنَّ أَبِي َشْيǸٌ كَبٌِري َوُهَو َعرِيُف الَْم
افَةَ َبْعَدُه فَأََتاُه فَقَالَ إِنَّ أَبِي ُيقْرِئَُك السَّلَاَم فَقَـالَ َوَعلَْيـَك   َوإِنَُّه َيْسأَلَُك أَنْ َتْجَعلَ ِلي الِْعَر

َوَعلَى أَبِيَك السَّلَاُم فَقَالَ إِنَّ أَبِي َجَعلَ ِلقَْوِمِه ِمائَةً ِمْن الْإِبِلِ َعلَـى أَنْ ُيْسـِلُموا فَأَْسـلَُموا    
ْرَتجَِعَها ِمْنُهْم أَفَُهَو أََحقُّ بَِها أَْم ُهْم فَقَالَ إِنْ َبـَدا لَـُه أَنْ   َوَحُسَن إِْسلَاُمُهْم ثُمَّ َبَدا لَُه أَنْ َي

فَلَُهـْم  ُيْسِلَمَها لَُهْم فَلُْيْسِلْمَها َوإِنْ َبَدا لَُه أَنْ َيْرَتجَِعَها فَُهَو أََحقُّ بَِها ِمْنُهْم فَإِنْ ُهْم أَْسلَُموا 
وِتلُوا َعلَى الْإِْسلَامِ فَقَالَ إِنَّ أَبِي َشْيǸٌ كَبٌِري َوُهَو َعرِيُف الَْماِء َوإِنَُّه إِْسلَاُمُهْم َوإِنْ لَْم ُيْسِلُموا قُ

لَِكـنَّ  َيْسأَلَُك أَنْ َتْجَعلَ ِلي الِْعَرافَةَ َبْعَدُه فَقَالَ إِنَّ الِْعَرافَةَ َحقٌّ َولَا ُبدَّ ِللنَّاسِ ِمْن الُْعَرفَـاِء وَ 
  . الُْعَرفَاَء ِفي النَّارِ

غالىــب قهتتانــدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، بىــر ئادەمنىــڭ   ـــ 5968
بىر قىسىم كىشىلهر مهلۇم يول ئۈستىدىكى بىر : مۇنداق دەيدۇ بوۋىسى

سـۇ   ،ئىسالم دىنى يېتىپ كهلگهنـدە . بۇالقنىڭ سۈيىدىن تهمىنلىنهتتى
 100 ، ئۇالرغــائىگىســى ئۇالرنىــڭ ئىســالمغا كىرىشــىنى شــهرت قىلىــپ 

. ئۇالر ئىسالمغا كىردى، نهتىجىدە. ىدىغانلىقىنى ئېيتتىتۆگه بېرتۇياق 
تــۆگىلهرنى  ،كېــيىن. ئۇمــۇ ئۇالرغــا تــۆگىلهرنى تهقســىم قىلىــپ بهردى 
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ــى      ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــوغلىنى پهيغهم ــدى ۋە ئ ــاقچى بول قايتۇرىۋالم
  :ۋەسهللهمگه ئهۋەتىپ، ئۇنىڭغا

ـــ  ــهللهمنىڭ قېشــى   ـ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س غا ســهن پهيغهم
ــپ ــا     داد” :بېرى ــالم دىنىغ ــڭ ئىس ــۇ قهۋمىنى ــى، ئ ــاالم ئېيتت ــاڭا س ام س

تـۆگه بېرىـدىغانلىقىنى   تۇيـاق   100 ، ئۇالرغـا كىرىشىنى شـهرت قىلىـپ  
ئۇالر ئىسالمغا كىـردى، ئۇمـۇ ئۇالرغـا تـۆگىلهرنى      ،ئېيتقانىدى، نهتىجىدە
ئهمدى ئۇ تـۆگىلهرنى ئـۇالردىن قايتۇرىۋالمـاقچى     .تهقسىم قىلىپ بهردى

. دېگىـن  “بۇ تۆگىلهرگه ئۇ ھهقلىقمۇ ياكى ئـۇالر ھهقلىقمـۇ؟  . ىۋاتىدۇبول
اڭ دادتـــۆگىلهرگه «: ئهگهر پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

دادام ”: دېسـه، سـهن ئۇنىڭغـا   » ڭ ھهقلىـق ئهمهس دادا« :ياكى» ھهقلىق
ــدى    ــازىر ياشــىنىپ قال ــۇپ، ھ ــى بول ــۇڭا. مهھهللىمىزنىــڭ مىراب ــۇ  ش ئ

 ســۇنى باشــقۇرۇش ھوقۇقىغــا مېنــى تهيىنلىشــىڭنى  ئۆزىــدىن كېــيىن
  . دېدى ـ! دېگىن “سوراۋاتىدۇ

ئۇنىــڭ ئــوغلى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى      ،شــۇنىڭ بىــلهن 
  :ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . دېدىـ ام ساڭا ساالم ئېيتتى،  ــ داد
  : ۋەسهللهممۇ

  :ئاندىن ئۇ. دېدى ـ! سۇنبول اڭغا ساالمدادساڭا ۋە ــ 
 ، ئۇالرغانىڭ ئىسالم دىنىغا كىرىشىنى شهرت قىلىپىام قهۋمــ داد

ئۇالر ئىسالمغا  ،تۆگه بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى، نهتىجىدەتۇياق  100
تۆگىلهرنى  دادامئهمدى  .تهقۋادار مۇسۇلمانالردىن بولۇپ كهتتىكىردى ۋە 

ام ھهقلىقمۇ ياكى داد، ئۇ تۆگىلهرگه ئۇالردىن قايتۇرىۋالماقچى بولىۋاتىدۇ
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  .ـ دەپ ســـورىدى    ئـــۇالر ھهقلىقمـــۇ؟

  :ۋەسهللهم
ـــ  ــا،  دادئهگهر ــ ــۇرۇپ بهرمهكچـــى بولسـ ــا تاپشـ ــۆگىلهرنى ئۇالرغـ اڭ تـ

ئهگهر . ئهگهر قايتۇرىۋالمـاقچى بولسـا، قايتۇرىۋالسـۇن   . تاپشۇرۇپ بهرسـۇن 
ــۆزلىرىگه  ئــۇالر ئىســالمغا كىرســه، ئۇالر  نىــڭ ئىســالمغا كىرگهنلىكــى ئ
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ئهگهر ئـــۇالر ئىســـالمغا كىرمىســـه، ئۇالرنىـــڭ ئىســـالمغا  . پايـــدىلىقتۇر
  : ئاندىن ئۇ. دېدى ، ـكىرىشى ئۈچۈن ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىنىدۇ

. نىــڭ مىرابــى بولــۇپ، ھــازىر ياشــىنىپ قالــدىمهھهللىمىز ــــ دادام
وقۇقىغـــا مېنـــى ئـــۇ ئۆزىـــدىن كېـــيىن بـــۇ ســـۇنى باشـــقۇرۇش ھ شـــۇڭا

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   . دېــدىـ     ،ىدىتهيىنلىشــىڭنى ســور 
  :ۋەسهللهم

نىـڭ ئىشـلىرىنى   (ئىنسـانالر  . لىـق قىلىـش ھهق ئىشـتۇر   ــ مىراب
يۇرت لېكىن . الزىم يۇرت چوڭلىرى بولۇشىئۈچۈن چوقۇم ) ھهل قىلىش
ــوڭلىرى  ــا   (چ ــادا قىلمىس ــلهن ئ ــادىللىق بى ــى ئ ــا ) ۋەزىپىلىرىن دوزاخق

  . ①دېدى ، ـكىرىدۇ
  )2934: ۇ داۋۇدئهب(

عن َعْبد الرَّْحَمنِ ْبن َسُمَرةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعْبـَد   - 5969
َها َوإِنْ أُوِتيَتَها ِمْن الرَّْحَمنِ ْبَن َسُمَرةَ لَا َتْسأَلْ الْإَِماَرةَ فَإِنََّك إِنْ أُوِتيَتَها َعْن َمْسأَلٍَة ُوِكلَْت إِلَْي

  . غَْيرِ َمْسأَلٍَة أُِعْنَت َعلَْيَها
رراھمان ئىبنى سـهمۇرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت     ۇـ ئابد 5969

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
سهن ئهمهلدارلىقنى سورىمىغىن، ! ئى ئابدۇرراھمان ئىبنى سهمۇرە«
) تهرىپىــــدىن هللا(هر ســــهن ئهمهلــــدارلىقنى ســــوراپ ئېرىشســــهڭ، ئهگ

ئهگهر سـهن ئـۇنى سورىماسـتىن ئېرىشسـهڭ، ئـۇنى      . ياردەمسىز قالىسهن
  . »ەمگه ئېرىشىسهنيارد) تهرىپىدىن هللا(تولۇق ئادا قىلىش يولىدا 

   )6622: بۇخارى(

َوَسلََّم قَالَ إِنَّكُْم َسَتْحرُِصونَ َعلَى  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه - 5970
  . الْإَِماَرِة َوَسَتكُونُ َنَداَمةً َيْوَم الِْقَياَمِة فَنِْعَم الُْمْرِضَعةُ َوبِئَْسْت الْفَاِطَمةُ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 629(ئهلبانى  ①
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ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       5970
  :ق دېگهنپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇندا

كهلگۈسىدە سىلهر ئهمهلدارلىققا قىزىقىسىلهر، بـۇ سـىلهر ئۈچـۈن    «
نېمىــدېگهن ئهمهلــدارلىق . قىيــامهت كــۈنى پۇشــايمان ئېلىــپ كېلىــدۇ

  » !ېمىدېگهن يامانن لېكىن ئاقىۋىتى! ياخشى
   )7148: بۇخارى(

لَْيِه َوَسلََّم أََنا َوَرُجلَـاِن  َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َع - 5971
 ِمْن َبنِي َعمِّي فَقَالَ أََحُد الرَُّجلَْينِ َيا َرُسولَ اللَِّه أَمِّْرَنا َعلَى َبْعضِ َما َولَّاَك اللَُّه َعـزَّ َوَجـلَّ  

ًدا َسأَلَُه َولَا أََحًدا َحـَرȋَ  َوقَالَ الْآَخُر ِمثْلَ ذَِلَك فَقَالَ إِنَّا َواللَِّه لَا ُنَولِّي َعلَى َهذَا الَْعَملِ أََح
  . َعلَْيِه

ــدۇ    5971 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــۇ مۇســا رەزىيهلالھ ــ ئهب تاغامنىــڭ : ـ
بىـلهن بىـرگه پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       سـى بالىلىرىدىن ئىككى

  :ئۇالردىن بىرى. ىمۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كىرد
ن ئىشـالردىن  تائاال سېنى ئىگه قىلغاهللا ا! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 

يهنه بىرىمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش سۆز . دېدىـ بىرىگه بىزنى ئهمىر قىلساڭ،  
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. قىلدى
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، بىز مۇنداق ئىشـقا ئـۇنى تىلىـگهن    هللاــ 

  . دېدى ، ـۋە ئۇنىڭغا ھېرىسمهن كىشىنى تهيىنلىمهيمىز
  )1733: مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَِدَم ُمَسْيِلَمةُ الْكَذَّاُب َعلَـى َعْهـِد    - 5972
ـ   ُه َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََجَعلَ َيقُولُ إِنْ َجَعلَ ِلي ُمَحمٌَّد الْأَْمَر ِمْن َبْعـِدِه َتبِْعُت

ْن قَْوِمِه فَأَقَْبلَ إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه ثَابُِت ْبُن َوقَِدَمَها ِفي َبَشرٍ كَِثريٍ ِم
قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ َوِفي َيِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقطَْعةُ َجرِيٍد َحتَّى َوقََف َعلَـى  

الَ لَْو َسأَلَْتنِي َهِذِه الِْقطَْعةَ َما أَْعطَْيُتكََها َولَْن َتْعُدَو أَْمَر اللَّـِه ِفيـَك   ُمَسْيِلَمةَ ِفي أَْصَحابِِه فَقَ
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ةَ أَنَّ َولَِئْن أَْدَبْرَت لَيْعِقَرنََّك اللَُّه َوإِنِّي لَأََراَك الَِّذي أُرِيُت ِفيَك َما َرأَْيُت فَأَْخَبَرنِي أَُبو ُهَرْيـرَ 
  . للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َبْيَنَما أََنا َناِئٌم َرأَْيُت ِفي َيَديَّ ِسَواَرْينِ ِمْن ذََهبٍَرُسولَ اللَِّه َصلَّى ا

پهيغهمبهر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيدۇ 5972
ــدا مۇســهيلىمه كــ    ــۆز ززاباســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ زامانى  ئ

  :بىرلىكته مهدىنىگه كېلىپبىلهن  قهۋمىدىن نۇرغۇن ئادەم
ـــ  ــا  ــ ئهگهر مـــۇھهممهد ئۆزىـــدىن كېـــيىن پهيغهمبهرلىكىنـــى ماڭـ

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . دېــدىـ قالدۇرســا، مهن ئۇنىڭغــا ئهگىشــهتتىم،    
ئېلىپ، سابىت ئىبنى قهيس  خورما شېخىدىن بىرنىئهلهيهى ۋەسهللهم 

ملىرى ئىبنى شهمماس بىلهن بىرلىكته ئۇنىڭ قېشـىغا كهلـدى ۋە ئـادە   
  :ئىچىدە تۇرغان مۇسهيلىمهنىڭ ئالدىغا كېلىپ توختاپ

مهن ئـۇنى   ،ئهگهر سهن مهندىن مۇشۇ بىر تال شـاخنى سورىسـاڭمۇ  ــ 
ــمهن  ــز بهرمهيــ ــاڭا ھهرگىــ ــهن ا. ســ ــز  هللاســ ــدىن ھهرگىــ نىــــڭ ئهمرىــ

سېنى هللا نىڭ ئهمرىگه ئارقاڭنى قىلساڭ، اهللاقۇتۇاللمايسهن، ئهگهر سهن ا
ھهققىڭـــــدە چۈشـــــۈمدە  مهن ســـــېنىڭ. چوقـــــۇم ھـــــاالك قىلىـــــدۇ

. دېـدى » كۆرگهنـدەك بولىـۋاتىمهن  ) ئوڭۇمـدا (كۆرگهنلىرىمنى شـۇ تاپتـا   
  :كېيىن ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ماڭا مۇنداق دېدى

مهن «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنىدىــ 
ــانلىقىنى      ــدا تۇرغـ ــڭ قولۇمـ ــالتۇن بىلهيزۈكنىـ ــى ئـ ــۈمدە ئىككـ چۈشـ

  ). بۇ ھهدىسنىڭ داۋامى چۈشلهر بايانىدا كېلىدۇ(» ...پتىمهنكۆرۈ
  )3621: بۇخارى(

َوَهذَا ثَابُِت ْبُن قَْيسٍ َوَسُيجِيُبَك َعنِّي فَاْنَصَرَف النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه : ويف رواية - 5973
  . َوَسلََّم

لالھۇ پهيغهمـبهر سـهلال  : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ  5973
ئـۇ  . بۇ سابىت ئىبنـى قهيسـتۇر  «: ززابقاائهلهيهى ۋەسهللهم مۇسهيلىمه ك

ىن قايتىـپ  ئاندىن ئـۇ جايـد  . دېدى» ساڭا مېنىڭ نامىمدا جاۋاب بېرىدۇ
  . كهتتى

   )4379: بۇخارى(
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اللَُّه بِالْأَِمريِ  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أََراَد - 5974
َعلَ َخْيًرا َجَعلَ لَُه َوزِيَر ِصْدقٍ إِنْ َنِسَي ذَكََّرُه َوإِنْ ذَكََر أََعاَنُه َوإِذَا أََراَد اللَُّه بِِه غَْيَر ذَِلَك َج

  . لَُه َوزِيَر ُسوٍء إِنْ َنِسَي لَْم ُيذَكِّْرُه َوإِنْ ذَكََر لَْم ُيِعْنُه
ــ  5974 ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــدۇكى،  ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــادىن رىـ ۇ ئهنهـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
بىرەر باشـلىققا ياخشـىلىقنى ئىـرادە قىلسـا، راسـتچىل      هللا ئهگهر ا«

ئهگهر ئـۇ بىـرەر ئىشـنى    . كىشىنى ئۇنىڭ ياردەمچىسـى قىلىـپ بېرىـدۇ   
ــۇ . ئۇنتــۇپ قالســا، ياردەمچىســى ئــۇنى ئهســلىتىپ تۇرىــدۇ   ئىــش ئهگهر ئ

ئۇنىڭ ئېسىدە بولسا، ياردەمچىسى ئۇنىڭ ئۇ ئىشنى بېجىرىشىگه ياردەم 
بىرەر باشلىققا ياخشـىلىقنى ئىـرادە قىلمىسـا، ناچـار     هللا ئهگهر ا. قىلىدۇ

ئهگهر ئـۇ بىـرەر ئىشـنى    . كىشىنى ئۇنىڭ ياردەمچىسـى قىلىـپ بېرىـدۇ   
ئهگهر ئـۇ ئىـش   . ئۇنتۇپ قالسا، ياردەمچىسـى ئـۇنى ئۇنىڭغـا ئهسـلهتمهيدۇ    
ىرىشىگه ياردەم جئۇنىڭ ئېسىدە بولسا، ياردەمچىسى ئۇنىڭ ئۇ ئىشنى بې

  . ①»قىلمايدۇ
  )2932: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما اْسُتْخِلَف  - 5975
ُمُرُه بِالَْخْيرِ َوَتُحضُُّه َعلَْيِه َوبِطَاَنةٌ َتأُْمُرُه بِالشَّرِّ َوَتُحضُُّه َعلَْيـِه  َخِليفَةٌ إِلَّا لَُه بِطَاَنَتاِن بِطَاَنةٌ َتأْ

  . َوالَْمْعُصوُم َمْن َعَصَم اللَُّه
ــۋايهت          5975 ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ـ ئهبـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــاكى ئورۇنباســار  هنەيلبىــر« تىكلهنســه، ئۇنىــڭ  قىلىــپ خهلىــپه ي

بىـــرى ئـــۇنى ھهمىشـــه . بولىـــدۇ خىـــل كىشـــىئىككـــى ئۆپچۆرىســـىدە 
يهنه بىـرى ئـۇنى   . ياخشىلىققا بۇيرۇيدۇ ۋە ياخشـىلىققا رىغبهتلهندۈرىـدۇ  

هللا پهقهت ا. ھهمىشــه يامانلىققــا بۇيرۇيــدۇ ۋە يامانلىققــا رىغبهتلهندۈرىــدۇ
  . »ىپ قالىدۇيامانلىقتىن ساقلىنساقلىغان كىشىال مۇنداق 

   )6611: بۇخارى(
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َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ َخَرَج إِلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    - 5976
قَالَ اْسَمُعوا َهـلْ  َوَنْحُن ِتْسَعةٌ َخْمَسةٌ َوأَْرَبَعةٌ أََحُد الَْعَدَدْينِ ِمْن الَْعَربِ َوالْآَخُر ِمْن الَْعَجمِ فَ

هِْم َسِمْعُتْم أَنَُّه َسَيكُونُ َبْعِدي أَُمَراُء فََمْن َدَخلَ َعلَْيهِْم فََصدَّقَُهْم بِكَِذبِهِْم َوأََعاَنُهْم َعلَى ظُلِْم
ْم ُيِعْنُهْم َعلَـى  فَلَْيَس ِمنِّي َولَْسُت ِمْنُه َولَْيَس بَِوارٍِد َعلَيَّ الَْحْوَض َوَمْن لَْم َيْدُخلْ َعلَْيهِْم َولَ
  . ظُلِْمهِْم َولَْم ُيَصدِّقُْهْم بِكَِذبِهِْم فَُهَو ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه َوُهَو َوارٌِد َعلَيَّ الَْحْوَض

ـ كهئب ئىبنى ئـۇجرەدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر       5976
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاڭالركى، م « ــېلىپ تىڭشـ ــۇالق سـ ــدارالر  قـ ــيىن ئهمهلـ ــدىن كېـ هنـ
كىمكى ئۇالرنىڭ قېشىغا كىرىپ، ئۇالرنىڭ يالغان سۆزلىرىنى . كېلىدۇ

 ،تهستىقلىسا ۋە ئۇالرنىڭ زۇلۇملىرىغا ياردەم قىلسـا، ئـۇ مهنـدىن ئهمهس   
ئۇ مېنىـڭ ھهۋزى كهۋسـهر كۆلۈمنىـڭ بويىغـا     . مهنمۇ ئۇنىڭدىن ئهمهس

ــدۇ ــه ۋ   . كېلهلمهيـ ــىغا كىرمىسـ ــڭ قېشـ ــى ئۇالرنىـ ــڭ كىمكـ ە ئۇالرنىـ
ئۇالرنىــڭ يالغــان ســۆزلىرىنى  ،زۇلۇملىرىغــا يــاردەم قىلمىســا، شــۇنداقال

ھهۋزى ) ئــادەم(ۇ شــ ئهنه .هستىقلىمىســا، ئــۇ مهنــدىن، مهنمــۇ ئۇنىڭــدىنت
  . ①»كهۋسهر كۆلۈمنىڭ بويىغا كېلىدۇ

   )2259: تىرمىزى(

  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ السِّجِلُّ كَاِتٌب كَانَ ِللنَّبِيِّ - 5977
سـىجىل  : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ    5977

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ   ) هئىسىملىك بىر ساھاب(
  . ②كاتىبى ئىدى

   )2935: ئهبۇ داۋۇد(

َيزِيَد ْبَن ُمَعاوَِيةَ َجَمَع اْبُن ُعَمَر َحَشَمُه  َعْن َناِفعٍ قَالَ لَمَّا َخلََع أَْهلُ الَْمِديَنِة - 5978
َم َوَولََدُه فَقَالَ إِنِّي َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ُيْنَصُب ِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلـَواءĄ َيـوْ  
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َوَرُسوِلِه َوإِنِّي لَا أَْعلَُم غَْدًرا أَْعظََم ِمـْن أَنْ   الِْقَياَمِة َوإِنَّا قَْد َباَيْعَنا َهذَا الرَُّجلَ َعلَى َبْيعِ اللَِّه
ُه َولَـا  ُيَباَيَع َرُجلٌ َعلَى َبْيعِ اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ ُيْنَصُب لَُه الِْقَتالُ َوإِنِّي لَا أَْعلَُم أََحًدا ِمْنكُْم َخلََع

  . نِي َوَبْيَنُهَباَيَع ِفي َهذَا الْأَْمرِ إِلَّا كَاَنْت الْفَْيَصلَ َبْي
ــدۇ  5978 ــداق دەيـ ــافىئ مۇنـ ــ نـ ــى  : ــ ــد ئىبنـ ــى يهزىـ ــنه خهلقـ مهدىـ

ــان چاغــدا  ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ   ،مۇئاۋىيهنىــڭ بهيئىتىــدىن چىقق ئىبنــى ئ
  :ئهنهۇما ئۆزىنىڭ يېقىنلىرىنى ۋە بالىلىرىنى يىغىپ

ـــ  ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ  ـ ــر «: مهن پهيغهم ھهربى
» يــــامهت كــــۈنى بىــــر بــــايراق تىكلىنىــــدۇخىيــــانهتخور ئۈچــــۈن قى

يهنــى يهزىــد ئىبنــى   (بىــز بــۇ ئــادەمگه   . دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم 
بۇيرۇقىغــا بىنــائهن  نىــڭ ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ   هللا) مۇئــاۋىيهگه

 نىـڭ ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ   هللامهن بىـر ئـادەمگه ا  . ت قىلـدۇق هبهيئ
ەمگه قارشـى ئـۇرۇش   ت قىلىـپ، ئانـدىن ئـۇ ئـاد    هبهيـئ بۇيرۇقىغا بىنـائهن  

چــوڭراق خىيانهتنىــڭ بــارلىقىنى  تــۇغ كۆتۈرۈشــتىنمۇقىلىــش ئۈچــۈن 
ئۇنىـڭ بهيئىتىـدىن چىقىـپ، بـۇ ئىشـتا       بىرىڭالرنىڭ مهن. بىلمهيمهن

ئۇنىڭغا بهيئهت قىلمىغىنىنى ئـاڭالپ قالسـام، ئۇنىـڭ بىـلهن مېنىـڭ      
  . دېدىـ ئارامدىكى پۈتۈن مۇناسىۋەت ئۈزۈلىدۇ، 

  )7111: بۇخارى(

َعْن َناِفعٍ قَالَ َجاَء َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر إِلَى َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُمِطيعٍ ِحَني كَانَ ِمْن  - 5979
نِّي أَْمرِ الَْحرَِّة َما كَانَ َزَمَن َيزِيَد ْبنِ ُمَعاوَِيةَ فَقَالَ اطَْرُحوا ِلأَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ وَِساَدةً فَقَالَ إِ

َس أََتْيُتَك ِلأَُحدِّثََك َحِديثًا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َيقُولُـُه   لَْم آِتَك ِلأَْجِل
َياَمِة َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن َخلََع َيًدا ِمْن طَاَعٍة لَِقَي اللََّه َيْوَم الِْق

  . َوَمْن َماَت َولَْيَس ِفي ُعُنِقِه َبْيَعةٌ َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً لَا ُحجَّةَ لَُه
ئىنسـانالر يهزىـد ئىبنـى مۇئاۋىيهنىـڭ     : ـ نافىئ مۇنداق دەيـدۇ  5979

 ،بهيئىتىدىن چىقىپ، ئابدۇلالھ ئىبنى مۇتىئنىڭ ئهتراپىغـا توپالنغانـدا  
نـى مۇتىئنىـڭ   ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ئابـدۇلالھ ئىب 

  :ئابدۇلالھ ئىبنى مۇتىئ ئادەملىرىگه. قېشىغا كهلدى
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 ــ ! ئىبنى ئۆمهرگه بىـر ياسـتۇق بېـرىڭالر    ؟نېمه قاراپ تۇرىسىلهرــ 
  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما. دېدى

پهيغهمــبهر  بهلكــى، ئهمهسمهن ســېنىڭ قېشــىڭغا ئولتــۇرغىلى ــــ 
ن ئاڭلىغــان بىــر ھهدىســنى ســۆزلهپ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدى

ــدىم ــداق دېگهنلىكىنــى ئاڭلىغانىــدىم . بهرگىلــى كهل  :مهن ئۇنىــڭ مۇن
، بۇزسـا  )بهرگهن بهيئىتىنـى (ئىتائهت قىلىشقا كىمكى بىرەر باشلىققا «

) قىلمىشىنى ئاقلىغۇدەك بىـرەر (نىڭ ئالدىغا بارغاندا هللاقىيامهت كۈنى 
بهيـئهت قىلماسـتىن ئۆلـۈپ     كىمكى بىرەر باشـلىققا . تاپالمايدۇ پاكىت

  . دېدى »كهتسه، جاھىلىيهت ئۆلۈمىدە ئۆلگهن بولىدۇ
   )1851: مۇسلىم(

َعْن َجرِيرٍ قَالَ كُْنُت بِالَْيَمنِ فَلَِقيُت َرُجلَْينِ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ ذَا كَلَـاعٍ َوذَا   - 5980
للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه ذُو َعْمرٍو لَِئْن كَـانَ  َعْمرٍو فََجَعلُْت أَُحدِّثُُهْم َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى ا

الَِّذي َتذْكُُر ِمْن أَْمرِ َصاِحبَِك لَقَْد َمرَّ َعلَى أََجِلِه ُمْنذُ ثَلَاٍث َوأَقَْبلَا َمِعي َحتَّى إِذَا كُنَّـا ِفـي   
لَْناُهْم فَقَالُوا قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  َبْعضِ الطَّرِيقِ ُرِفَع لََنا َركٌْب ِمْن ِقَبلِ الَْمِديَنِة فََسأَ

َنـا  َعلَْيِه َوَسلََّم َواْسُتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ َوالنَّاُس َصاِلُحونَ فَقَالَا أَْخبِْر َصاِحَبَك أَنَّا قَْد جِئَْنا َولََعلَّ
أََبا َبكْرٍ بَِحِديِثهِْم قَالَ أَفَلَا جِئَْت بِهِْم فَلَمَّـا  َسَنُعوُد إِنْ َشاَء اللَُّه َوَرَجَعا إِلَى الَْيَمنِ فَأَْخَبْرُت 

كَانَ َبْعُد قَالَ ِلي ذُو َعْمرٍو َيا َجرِيُر إِنَّ بَِك َعلَيَّ كََراَمةً َوإِنِّي ُمْخبُِرَك َخَبًرا إِنَّكُْم َمْعَشـَر  
أَمَّْرُتْم ِفي آَخَر فَإِذَا كَاَنْت بِالسَّْيِف كَـاُنوا  الَْعَربِ لَْن َتَزالُوا بَِخْيرٍ َما كُْنُتْم إِذَا َهلََك أَِمٌري َت

  . ُملُوكًا َيْغَضُبونَ غََضَب الُْملُوِك َوَيْرَضْونَ رَِضا الُْملُوِك
كهالئ ۋە نىڭ يهمهن. مهن يهمهندە ئىدىم: ـ جهرىر مۇنداق دەيدۇ 5980

 ۋە ئىككـى ئـادەم بىـلهن ئۇچرىشـىپ قالـدىم     قهبىلىسىدىن بولغان ئهمر 
ــۆزلهپ     ئ ــدە س ــهللهم ھهققى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــا پهيغهم ۇالرغ

  :ماڭاكىشى  قهبىلىسىلىك ئهمر شۇنىڭ بىلهن، .دىمبهر
ـــ  ــــ ــدە  )ىـــڭرىپهيغهمبيهنـــى ( ھهمراھىـــڭ ىڭنېئهگهر سـ ھهققىـ

ـ ، ئۇنىڭ ۋاپـات بولغىنىغـا ئـۈچ كـۈن بولـدى،       ئېيتقانلىرىڭ راست بولسا
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ئــۇ . رەپــكه قــاراپ يولغــا چىقــتىممهن مهدىــنه ته ،شــۇنىڭ بىــلهن. دېــدى
  . ئىككى ئادەممۇ مهن بىلهن بىرلىكته يولغا چىقتى

ئالدىمىزغا مهدىنه تهرەپتىن كېلىۋاتقان بىر  ،يولغا كهلگهندە يېرىم
  :بىز ئۇالردىن ئهھۋال سورىۋىدۇق، ئۇالر. كارۋان ئۇچرىدى

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋاپــات بولــدى، ئۇنىــڭ  ــــ 
دەپ ـ رنىغا ئهبۇ بهكـرى خهلىـپه بولـدى، ئىنسـانالرنىڭ ھـالى ياخشـى،        ئو

  :ئاندىن ئۇ ئىككىسى ماڭا. جاۋاب بهردى
ـــ  هللا ســهن ئهبــۇ بهكــرىگه بىزنىــڭ كهلگهنلىكىمىزنــى ئېيــتقىن، ا ـ
دېدى ۋە يهمهنگه قايتىپ ـ بىز يهنه قايتا كېلىشىمىز مۇمكىن،   ،خالىسا
  :ئۇ. ىنى يهتكۈزدۈممهن ئهبۇ بهكرىگه ئۇالرنىڭ سۆز. كهتتى
  . دېدىـ ئۇالرنى قېشىمغا ئېلىپ كهلسهڭ بولماسمىدى؟ ــ 

  :ماڭاقهبىلىسىلىك كىشى ئهمر  ،بىر مهزگىلدىن كېيىن
مهن سـاڭا  . قىلغان بىر ياخشىلىقىڭ بارماڭا سېنىڭ ! ئى جهرىرــ 

، ســىلهر ئهرەب خهلقــى بىــر باشــلىق  بېــرەيشــۇ ھهقىقهتنــى ئېيتىــپ  
ــدىن كېــيىن نه بىــر باشــلىقنى ســايالش ئۈچــۈن مهســلىههت   يه ،ئۆلگهن

. بىــلهن ئىــش قىلغــان مــۇددەتكىچه ياخشــىلىق ئۈســتىدە بولىســىلهر   
ــا   ــۇرۇش ـ تاالشــقا   (باشــلىق ســايالش ئىشــى قىلىچق ــى ئ ــدا، ) يهن قالغان

شـۇنىڭ بىـلهن،   . مهيدانغا كېلىـدۇ ) يهنى پادىشاھلىق تۈزۈم( پادىشاھالر
ــۇالر غهزە ــلهنپئـ ــاھالرچه ،هسـ ــدۇغهزەپل پادىشـ ــال. ىنىـ ــىمۇ،بول خۇشـ  سـ

  . دېدىـ  بولىدۇ، خۇشال پادىشاھالرچه
  )4359: بۇخارى(

َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِشَماَسةَ قَالَ أََتْيُت َعاِئَشةَ أَْسأَلَُها َعْن َشْيٍء فَقَالَـْت   - 5981
ُبكُْم لَكُْم ِفي غََزاِتكُْم َهـِذِه  ِممَّْن أَْنَت فَقُلُْت َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر فَقَالَْت كَْيَف كَانَ َصاِح

ْعِطيِه الَْعْبَد فَقَالَ َما َنقَْمَنا ِمْنُه َشْيئًا إِنْ كَانَ لََيُموُت ِللرَُّجلِ ِمنَّا الَْبِعُري فَُيْعِطيِه الَْبِعَري َوالَْعْبُد فَُي
ُه لَا َيْمَنُعنِي الَِّذي فََعلَ ِفي ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِـي  َوَيْحَتاُج إِلَى النَّفَقَِة فَُيْعِطيِه النَّفَقَةَ فَقَالَْت أََما إِنَّ

َبكْرٍ أَِخي أَنْ أُْخبَِرَك َما َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِفي َبْيِتي َهـذَا  
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ْشقُْق َعلَْيِه َوَمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ أُمَِّتـي َشـْيئًا   اللَُّهمَّ َمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ أُمَِّتي َشْيئًا فََشقَّ َعلَْيهِْم فَا
  . فََرفََق بِهِْم فَاْرفُْق بِِه

ــدۇ     5981 ــداق دەي ــه مۇن ــى شىماس ــدۇرراھمان ئىبن ــر : ـ ئاب مهن بى
. نىـڭ يېنىغـا بـاردىم   رەزىيهلالھۇ ئهنها سوراش ئۈچۈن ئائىشه ىنىمهسىل

  :ئۇ
  :مهن. دېدىـ سهن كىم؟ ــ 
  :ئۇ. دېدىمـ بىر ئادەممهن، مهن مىسىرلىق ــ 

بــۇ قېتىمقــى  ) نــى ئــاس بئهمــر ئى(ســىلهرنىڭ باشــلىقىڭالر  ــــ 
  :مهن .دېدىـ ؟ ىقانداق مۇئامىله قىلد گهسىلهر غازىتىڭالردا

ئهگهر . بىـــز ئۇنىڭـــدىن ھېچقانـــداق يامـــانلىق كۆرمىـــدۇق    ـــــ 
ئۇنىڭغــا تــۆگه  ەر ئادەمنىــڭ تۆگىســى ئۆلــۈپ كهتســه،ئىچىمىــزدىن بىــر

خىـراجهتكه ئېهتىيـاجى بولـۇپ    . هردىى ئۆلـۈپ كهتسـه، قـۇل ب   قۇل. بهردى
  :ئۇ مۇنداق دېدى. دېدىمـ ، هردىب هتقالسا، خىراج

ئۇنىڭ قېرىندىشىم مۇھهممهد ئىبنى ئهبۇ بهكـرىگه قىلغـانلىرى   ــ 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن ئاڭلىغــانلىرىمنى ســاڭا 

هيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  پ .ئېيتىــپ بېرىشــىمگه توســقۇنلۇق قىلمــاس   
ــى    ــداق دېگهنلىكىنــ ــدە مۇنــ ــۇ ئۆيۈمــ ــهللهمنىڭ مۇشــ ــى ۋەســ ئهلهيهــ

كىمكــى ئۈممىتىمنىــڭ بىــرەر ئىشــىغا ئىــگه ! هللائــى ا«: ئاڭلىغانىــدىم
ــا     ــهنمۇ ئۇنىڭغـ ــا، سـ ــق تۇغدۇرسـ ــا قىيىنچىلىـ ــدىن ئۇالرغـ ــۇپ، ئانـ بولـ

كىمكى ئۈممىتىمنىڭ بىرەر ئىشىغا ئىـگه  ! قىيىنچىلىق تۇغدۇرغىن
ىن ئۇالرغا يۇمشاق مۇئامىله قىلسا، سـهنمۇ ئۇنىڭغـا يۇمشـاق    بولۇپ، ئاند

  » !ۇئامىله قىلغىنم
   )1828: مۇسلىم(

َعْن أَبِي ِفَراسٍ قَالَ َخطََبَنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقَالَ إِنِّي لَْم أَْبَعثْ  - 5982
ُخذُوا أَْمَوالَكُْم فََمْن فُِعلَ بِِه ذَِلَك فَلَْيْرفَْعُه إِلَيَّ أُِقصُُّه ِمْنـُه قَـالَ   ُعمَّاِلي ِلَيْضرُِبوا أَْبَشاَركُْم َولَا ِلَيأْ

ِقصُُّه َوقَْد َعْمُرو ْبُن الَْعاȋِ لَْو أَنَّ َرُجلًا أَدََّب َبْعَض َرِعيَِّتِه أَُتِقصُُّه ِمْنُه قَالَ إِي َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه أُ
  . ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَصَّ ِمْن َنفِْسِهَرأَْيُت َرُسولَ اللَّ
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ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ : ـ ئهبۇ فىراس مۇنداق دەيدۇ 5982
  :ئهنهۇ بىزگه خۇتبه ئوقۇپ

ېلىشـى  ۋە ماللىرىڭالرنى ئېلىۋ ۇشىسىلهرنى ئۇر همىرلهرنىمهن ئــ 
ئۇچرىسـا، ماڭـا   كىمكـى مۇشـۇنداق مۇئـامىلىگه    . ئۈچۈن تهيىنلىمىـدىم 

مهن ئۇنىڭ قىساسىنى مهسـئۇل كىشـىدىن    ،شىكايهت قىلىپ كهلسۇن
  :ئارىدىن ئهمر ئىبنى ئاس. دېدىـ ئېلىپ بېرىمهن، 

ئهگهر مهلــۇم بىــر ئهمهلــدار ئۆزىنىــڭ تهۋەســىدىن بىــرەر ئــادەمنى ــــ 
ئهدەپلهپ قويسا، سهن ئۇنىڭغىمۇ ئۇنىڭدىن قىساس ئېلىپ بېرەمسـهن؟  

  :يهلالھۇ ئهنهۇئۆمهر رەزى. دېدىـ 
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ئهلۋەتته ئۇنىڭ قىساسىنى ئېلىپ هللاــ 

بېرىمهن، مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئۆزىـدىنمۇ    
ــدىم،        ــۆرگهن ئى ـ باشــقىالرنىڭ قىساســىنى ئېلىــپ بهرگهنلىكىنــى ك

  . ①دېدى
   )4537: ئهبۇ داۋۇد(

َوكَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ َوَعْمرِو ْبنِ الْأَْسَوِد َوالِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعـِدي  َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ  -5983
ي النَّـاسِ  كَرَِب َوأَبِي أَُماَمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الْأَِمَري إِذَا اْبَتَغى الرِّيَبةَ ِف

  . أَفَْسَدُهْم
، كهسـىر ئىبنـى مـۇررە، ئهمـر ئىبنـى      ـ جۇبهير ئىبنى نـۇفهير   5983

ئهسۋەد، مىقدام ئىبنى مهئدىكهرىب ۋە ئهبۇ ئۇمامه قاتارلىقالردىن رىۋايهت 
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــامىله    ئهگهر باشــلىق « ــلهن مۇئ ــان بى ــتىدىكىلهرگه گۇم ــول ئاس ق
  . ②»، ئۇالرنى بۇزۇپ قويىدۇقىلسا

   )4889 :ۇ داۋۇدئهب(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 980(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4089(ئهلبانى  ②
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أَوَّلُ َهذَا اَألْمرِ : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ - 5984
 ،ُنُبوَّةٌ َوَرْحَمةٌ، ثُمَّ َيكُونُ ِخالفَةً َوَرْحَمةً، ثُمَّ َيكُونُ ُملْكًا َوَرْحَمةً، ثُمَّ َيكُونُ إَِماَرةً َوَرْحَمةً

ثُمَّ َيَتكاَدُمونَ َعلَْيِه َتكاُدَم الُْحُمرِ، فََعلَْيكُْم بِالْجَِهاِد، َوإِنَّ أَفَْضلَ جهـاِدكُُم الرَِّبـاطُ، َوإِنَّ   
  . أَفَْضلَ رباِطكُْم َعْسقَالنُ

ــۋايهت      5984 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ئاندىن كېيىن . بۇ ئىشنىڭ دەسلىۋى پهيغهمبهرلىك ۋە رەھمهتتۇر«
ئاندىن كېيىن پادىشاھلىق ۋە رەھمهت . خهلىپىلىك ۋە رەھمهت بولىدۇ

ئانـدىن كېـيىن   . ئاندىن كېيىن سۇلتانلىق ۋە رەھمهت بولىـدۇ . بولىدۇ
 لهركئىنسانالر ھوقۇققا ئېرىشىش ئۈچۈن بىر ـ بىرلىرىنى خۇددى ئېشـه  

شــۇ ۋاقىتتــا ســىلهر جىهــاد . دۇيچىشــله ىگهندەكـــ بىرىنــى چىشــل بىــر
ــم  ــ . قىلىشــىڭالر الزى ــرا راي ــاد چېگ ــتۇر،نالرنى قوغدوئهڭ ئهۋزەل جىه  اش

  . ②»①ئهسقىالندۇر ئهڭ ئهۋزەل چېگرا ايدىغانقوغد
   )11138: »ئهلكهبىر«(

إال يؤتى  عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما من أمري عشرة - 5985
  . به يوم القيامة مغلوال حƓ يفكه العدل أو يوثقه اجلور

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       5985
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

باشلىقىمۇ قىيامهت كۈنى باغالنغان ھالدا ئېلىپ نىڭ ئون كىشى«
زۇلمـى تېخىمـۇ    كىئادالىتى بوشىتىدۇ يا) زىنىڭئۆ(ئۇنى يا . كېلىنىدۇ

  . ③»چىڭ باغلىۋېتىدۇ
   )»ئهلئهۋسهت«، 1640: بهززار(

                                                 
ئهسقىالن پهلهستىندىكى بىر شهھهرنىڭ ئىسـمى بولـۇپ، ھـازىر يهھـۇدىيالر بېسـىۋالغان زېمىنالرنىـڭ        ①

 . ئىچىدە
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ           ): 8964(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
ــۇپ، ئىمــام بهززارنىــڭ    ): 9036(ھهيســهمى  ③ ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى ئىمــام بهززار ۋە تهبهرانــى رى ب

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن



 ئهمهلدارلىق ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار ئىشالر خهلىپىلىك،

111 

َما ِمْن َرُجلٍ َوِلَي َعَشَرةً إِال أُِتَي بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َيْرفَُعُه قَالَ - 5986
  . ْيَنُه َوَبْيَنُهْمَمْغلُولَةً َيُدُه إِلَى ُعُنِقِه َحتَّى ُيقَْضى َب

ــۋايهت      5986 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مۇ قىيـامهت كـۈنى قـوللىرى    بولغان كىشـى  باشلىق گهئون كىشى«
ئۇنىـڭ بىـلهن شـۇ ئـون      ۋە گهدىنىگه باغالنغان ھالدا ئېلىپ كېلىنىـدۇ 

  . ①»ىدۇتۇر ئهشۇ پېتى هچۇشى ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلغكى
  )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

ال ُتقَدَُّس أُمَّـةٌ  ” :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ - 5987
  . “قَوِيِّ غَْيَر ُمَتْعَتعٍال ُيقَْضى ِفيَها بِالَْحقِّ َوَيأُْخذُ الضَِّعيُف َحقَُّه ِمَن الْ

ـــ مۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهـــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     5987
ئارىســىدا «: پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهن  

 لىرىـدىن كۈچلۈك لىرى، ئـاجىز يـدىغان ماىنبىلهن ھۆكۈم قىل ئادىللىق
ــى  ــتىن     ھېچھهققىن ــكه يولۇقماس ــان ـ زەخمهت ــر زىي ــدىغانلمئاال بى  اي
  . ②»ئابرۇيغا ئىگه قىلمايدۇ –قاچان ئىززەت ھېچهللا مىللهتنى ا

  )دە رىۋايهت قىلغان» ئهلكهبىر« تهبهرانى(

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َدَخلَ َعلَى ُمَعاوَِيةَ فَقَالَ َحاَجَتَك َيا  - 5988
طَاُء الُْمَحرَّرِيَن فَإِنِّي َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّلَ َما أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ فَقَالَ َع

  . َجاَءُه َشْيءĄ َبَدأَ بِالُْمَحرَّرِيَن
ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر    : ـ زەيد ئىبنى ئهسلهم مۇنداق دەيـدۇ   5988

ــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ي  مــارەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ . ېنىغــا كىــردىمۇئ
  :مۇئاۋىيه ئۇنىڭغا

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ           : )9042(ھهيسهمى  ①

 .دېگهن
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 9057(ھهيسهمى  ②
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. دىـ دەپ سـورى بىرەر ئىـش بىـلهن كهلگهنمىـدىڭ؟     ! ئى ئابدۇلالھــ 
  :ئۇ

لىققا ئېرىشكهن قۇلالرغـا يـاردەم   دقولۇڭغا كهلگهن كىرىمدىن ئازاــ 
قىلغىــن، مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قولىغــا   

لىققـا ئېرىشـكهن   دن ئازاكهلگهن كىرىمنىڭ تهقسـىماتىنى ئالـدى بىـله   
  . ①دېدىـ قۇلالرغا بېرىش بىلهن باشاليدىغانلىقىنى كۆرگهنىدىم، 

   )2951: ئهبۇ داۋۇد(

عن أىب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من أبلغ  - 5989
  . ذا سلطان حاجة من ال يستطيع إبالغه يثبت اهللا قدميه على الصراط يوم تزول االقدام

ــدۇكى،      5989 ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ ــ ئهب ـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىغان كىشــىنىڭ    « ــاجىتىنى دېيهلمهي ــۆز ھ كىمكــى پادىشــاھقا ئ
ــه، ا   ــىپ بهرس ــاجىتىنى دېيىش ــاال هللا ھ ــدىغان   تائ ــپ تۇرى ــۇتالر تېيىلى پ

كــى قهدىمىنــى مۇســتهھكهم پىلســىرات كــۆۋرۈكى ئۈســتىدە ئۇنىــڭ ئىك
  . ②»قىلىدۇ

  )1593: بهززار(

عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما من أمƓ أحد  - 5990
  . وƂ من أمر الناس شيئا مل Ʒفظهم ƞا حفȘ به نفسه وأهله إال مل ƶد رائحة اجلنة

ــۋايهت      5990 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ
  :ۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىد

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2558(ئهلبانى  ①
ــۋا ): 9064(ھهيســهمى  ② ــۇ ھهدىســنى ئىمــام بهززار رى ــۇزۇن ھهدىســتۇر (يهت قىلغــان بولــۇپ ب ، )ئهســلىدە ئ

 .ئۇنىڭدىن باشقا راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. سهنهدىدە سهئىد ئهلبهرراد ئىسىملىك بىرى بار



 ئهمهلدارلىق ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار ئىشالر خهلىپىلىك،

113 

بىرەر مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ھهرقانداق بىر كىشى ئىنسانالرنىڭ «
مهسئۇل بولۇپ، ئانـدىن ئـۇالرنى خـۇددى ئـۆزىنى ۋە ئائىلىسـىنى       ئىشىغا

  . ①»قوغدىغاندەك قوغدىمىسا، جهننهتنىڭ پۇرىقىنى پۇرىيالمايدۇ
   )»غىرسهئهل«ۋە » ئهلئهۋسهت«(

َمْن َوِلَي َشْيئًا ِمْن أَْمـرِ  : قَالَ َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعنِ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم - 5991
  . الُْمْسِلِمَني لَْم َيْنظُرِ اللَُّه ِفي َحاَجِتِه َحتَّى َيْنظَُر ِفي َحَواِئجِهِْم

ــۋ     5991 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ايهت ـــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهسئۇل بولسا، ئۇ ئۇالرنىڭ  بىرەر ئىشىغاكىمكى مۇسۇلمانالرنىڭ «
ــ  ــاجلىرىنى راۋا قىلمىغــ ــاجىنى راۋا  هللا ا ،چهۇئېهتىيــ ــڭ ئېهتىيــ ئۇنىــ

  . ②»قىلمايدۇ
   )دە رىۋايهت قىلغان» ئهلكهبىر«ى تهبهران(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أََراَد أَنْ  ض ْبن غَْنمٍ قَالَ قال َرُسولعن ِعَيا - 5992
فَذَاَك َوإِلَّـا   َيْنَصَح ِلُسلْطَاٍن بِأَْمرٍ فَلَا ُيْبِد لَُه َعلَانَِيةً َولَِكْن ِلَيأُْخذْ بَِيِدِه فََيْخلَُو بِِه فَإِنْ قَبِلَ ِمْنُه

  . ي َعلَْيِه لَُهكَانَ قَْد أَدَّى الَِّذ
ـــــ ئىيــــاز ئىبنــــى غهنهم رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇدىن رىــــۋايهت  5992

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
نىــڭ كۆپچىلىككىمكــى پادىشــاھقا نهســىههت قىلمــاقچى بولســا، «

 پئالدىدا قىلماستىن، بهلكى ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇپ، خالىي جايغـا بېرىـ  
ئهگهر پادىشاھ ئۇنىڭ نهسىهىتىنى قوبۇل قىلسا، بۇ ناھـايىتى  . لسۇنقى

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ سـهنهدىدە ئىسـمائىل           ): 9069(ھهيسهمى  ①

 .ىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئىبنى شهيبه تائىفى ئىسىملىك ھهد
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە ھهسـهن ئىبنـى قهيـس      ): 9070(ھهيسهمى  ②

لـېكىن ئهبـۇ مۇھسـىن ئۇنىـڭ راسـتچىل      . بىـرى بـار  ) قوبۇل قىلىنمايدىغان(ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك 
 .راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن ئۇنىڭدىن باشقا. ئادەم ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن
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ئهگهر قوبــــۇل قىلمىســــا، نهســــىههت قىلغــــۇچى ئۆزىنىــــڭ  . ياخشــــى
  . ①»مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلغان بولىدۇ

   )14909: ئهھمهد(

من حضر إماما «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر قال - 5993
  . »يسكتفليقل خريا، أو فل

ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،   5993
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يېنىغـا كىرسـه، ياخشـى سـۆز     ) ھۆكۈمدارنىڭ(كىمكى ئىمامنىڭ «
   ②»!قىلسۇن ياكى شۈك تۇرسۇن

   )»ئهلئهۋسهت«(

ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه عن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َر - 5994
ُه َوقَْصَعةٌ َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لَا َيِحلُّ ِللَْخِليفَِة ِمْن َمالِ اللَِّه إِلَّا قَْصَعَتاِن قَْصَعةٌ َيأْكُلَُها ُهَو َوأَْهلُ

  . َيَضُعَها َبْيَن َيَدْي النَّاسِ
: نى ئهبـۇ تالىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      ـ ئهلى ئىب 5994

مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى 
  :ئاڭلىغانىدىم

خهلىپىنىـــڭ ) يهنـــى دۆلهت خهزىنىســـىدىن(نىـــڭ مېلىـــدىن هللا«
ــى بولىــدۇ      ــېلىش ھهقق ــا تامــاق ئ ــى قاچ ــاال . پهقهت ئىكك ــى ب ـــ  بىرىن

                                                 
. بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر ): 9161(ھهيســهمى  ①

لــېكىن شــۇرەيه تــابىئىن بولغـــان تهقــدىردىمۇ، ئۇنىــڭ ئىيــاز ۋە ھىشـــامدىن ھهدىــس ئاڭلىغــان يـــاكى         
 .ئاڭلىمىغانلىقىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە سالىه ئىبنى مۇھهممهد ): 9167(ھهيسهمى  ②
ئىمـام ئهھـمهد ۋە باشـقىالر ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى        . ئىبنى زىياد ئىسىملىك بىـرى بـار  

نلىكىنـى ئوتتۇرىغـا   ئىلگىرى سـۈرگهن بولسـا، بىـر قىسـىم ئۆلىمـاالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكه         
 .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. قويغان
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ــد   ــله يهي ــلهن بىل ــاقىلىرى بى ــدىغا   چ ــىلهرنىڭ ئال ــى كىش ۇ، يهنه بىرىن
  . ①»قويىدۇ

  )579: ئهھمهد(

عن اƩسن بن على قال ملا احتضر أبو بكر قال يا عائشة انظري اللقحة  - 5995
الƓ كنا نشرب من لبنها واجلفنة الƓ كنا نصطبح فيها والقطيفة الƓ كنا نلبسها فانا كنا 

مت فاردديه إƂ عمر فلما مات أبـو بكـر    ننتفع بذلك حني كنا نلى أمر املسلمني فاذا
  . أرسلت به إƂ عمر فقال عمر رƥك اهللا لقد أتعبت من جاء بعدك

ئهبـۇ  : ـ ھهسهن ئىبنى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دەيـدۇ  5995
  :بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋاپات بولۇش ئالدىدا

مــاق بىــز ســېغىپ ســۈتىنى ئىچىۋاتقــان تــۆگىگه، تا! ئــى ئائىشــهــــ 
. ىغىنـ كېچهكلهرگه قار شۇرۇپ يهۋاتقان قازانغا ۋە كىيىۋاتقان كىيىمىپ

ئــۇ  ،بىــز مۇســۇلمانالرنىڭ ئىشــلىرىغا مهســئۇل بولغــان چېغىمىــزدا     
ــدۇق   ــدىلىنىپ كهلگهنىـ ــىلهردىن پايـ ــۇپ  . نهرسـ ــات بولـ ئهگهر مهن ۋاپـ
ئهبـۇ بهكـرى   . دېدى ـ! هرگىنكهتسهم، ئۇ نهرسىلهرنى ئۆمهرگه قايتۇرۇپ ب

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ    ،هلالھۇ ئهنهۇ ۋاپات بولۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن  رەزىي
ئـۆمهر  . ئهنها ئـۇ نهرسـىلهرنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا ئهۋەتىـپ بهردى      

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا قارىتىپ
ســــهندىن كېــــيىن ) ئهممــــا(! ســــاڭا رەھــــمهت قىلســــۇنهللا اــــــ 

  . ②دېدىـ  ،تهسلهشتۈرۈۋېتىپسهنرنىڭ ئىشىنى ېلىدىغانالك
   )»ئهلكهبىر«(

قَالَ ثَْعلََبةُ ْبُن أَبِي َماِلٍك إِنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قََسَم ُمُروطًا َبـْيَن   - 5996
ا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أَْعِط َهذَا اْبَنـةَ  نَِساٍء ِمْن نَِساِء الَْمِديَنِة فََبِقَي ِمْرطٌ َجيٌِّد فَقَالَ لَُه َبْعُض َمْن ِعْنَدُه َي

                                                 
ــۇپ، ســهنهدىدە ئىبنــى لــۇھهيئه    ): 9169(ھهيســهمى  ① ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رى ب

 .ئىسىملىك، بهزى ھهدىسلىرى ھهسهن، بهزى ھهدىسلىرى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ            ):9170(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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مُّ َسـِليٍط  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَِّتي ِعْنَدَك ُيرِيُدونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِْنَت َعِليٍّ فَقَالَ ُعَمـُر أُ 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُعَمـُر فَإِنََّهـا    أََحقُّ َوأُمُّ َسِليٍط ِمْن نَِساِء الْأَْنَصارِ ِممَّْن َباَيَع َرُسولَ

  . كَاَنْت َتْزِفُر لََنا الِْقَرَب َيْوَم أُُحٍد
ئـۆمهر ئىبنـى   : ـ سـهئلهبه ئىبنـى ئهبـۇ مالىـك مۇنـداق دەيـدۇ        5996

مهدىـنه ئاياللىرىغـا كىـيىم تارقىتىـپ بهردى،     خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ . ئېشــىپ قالــدى ېســىل كىــيىمئ بىــر قــۇر لــېكىن

  :ئهنهۇنىڭ يېنىدىكىلهر
ـــ  ــى ـ ــرى ئ ــڭ ئهمى ــۇنى ! مۆئمىنلهرنى ــى  ب ــا، يهن ــېنىڭ ئايالىڭغ  س

 ئهلىنىڭ قىزى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ نهۋرىسـى  
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. ىيىشتدې ـ! ۈلسۈمگه بهرگىنگئۇممۇ 
، ئۇ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ تېخىمۇ ھهقلىقت ىسهل بۇنىڭغا ئۇممۇــ 

ئهلهيهى ۋەسهللهمگه بهيئهت قىلغان ئهنسـارى ئايـالالردىن بولـۇپ، ئۇھـۇد     
  . دېدىـ سۇ توشۇپ بهرگهنىدى،  بىلهن ئۇرۇشىدا بىزگه تۇلۇم

  )2881: بۇخارى(
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  ۋە ئۇالرغا قىلىنغان بهيئهتلهر هتوغرا يولدا ماڭغان تۆت خهلىپ

عن َعْبد اللَِّه ْبن َعبَّاسٍ أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخَرَج ِمـْن   - 5997
ـ  نٍ ِعْنِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َوَجِعِه الَِّذي ُتُوفَِّي ِفيِه فَقَالَ النَّاُس َيا أََبا َحَس

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَْصَبَح بَِحْمِد اللَِّه َبارِئًا فَأََخـذَ بَِيـِدِه   كَْيَف أَْصَبَح َرُسولُ ال
ـ  ولَ َعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَقَالَ لَُه أَْنَت َواللَِّه َبْعَد ثَلَاٍث َعْبُد الَْعَصا َوإِنِّي َواللَِّه لَأََرى َرُس

لَْيِه َوَسلََّم َسْوَف ُيَتَوفَّى ِمْن َوَجِعِه َهذَا إِنِّي لَأَْعرُِف ُوُجوَه َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
إِنْ  ِعْنَد الَْمْوِت اذَْهْب بَِنا إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْنْسأَلُْه ِفيَمْن َهذَا الْـأَْمرُ 

َنا ذَِلَك َوإِنْ كَانَ ِفي غَْيرَِنا َعِلْمَناُه فَأَْوَصى بَِنا فَقَالَ َعِليٌّ إِنَّا َواللَِّه لَِئْن َسأَلَْناَها كَانَ ِفيَنا َعِلْم
ْسـأَلَُها  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََمَنَعَناَها لَا ُيْعِطيَناَها النَّاُس َبْعَدُه َوإِنِّي َواللَِّه لَـا أَ 

  . َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   5997

م ھاياتىنىـــڭ ئاخىرىـــدىكى پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهلله
ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  كېســىلى بىــلهن ياتــاتتى،
  :كىشىلهر. ا چىقتىئۇنىڭ يېنىدىن سىرتق

ئهلـى  . ىەپ سوراشـت دـ قانـداقراق؟   بۈگـۈن   رەسـۇلۇلالھ ! ئـى ئهلـى  ـــ  
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ـ قالـدى،    ياخشى بولـۇپ قا ھهمدىلهر بولسۇنكى، ئۇ بۈگۈن خېلى هللاــ 
  :ئابباس ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىب ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ. دېدى

ـــ  ــۈچ   هللاـ ــهن ئ ــهمكى، س ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن ــيىن   نى ــدىن كې كۈن
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، پهيغهمـبهر  هللا. باشقىالرغا باشلىق بولىسهن

ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنى بــــۇ كېســــىلىدە ۋاپــــات بولــــۇپ 
ــمهن  ــدىكىن دەيـ ــۈش  . كېتهمـ ــڭ ئۆلـ ــدۇلمۇتتهلىب جهمهتىنىـ مهن ئابـ
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ــمهن  ــدان بىلىـ ــالىتىنى ئوبـ ــدىكى ھـ ــبهر  . ئالدىـ ــى پهيغهمـ ــهن بىزنـ سـ
ــرگىن  ســهلاللالھۇ ئهلهي ــز . هــى ۋەســهللهمنىڭ قېشــىغا ئېلىــپ كى بى

 ىـــزدىنبخهلىـــپه ئهگهر . ئۇنىڭـــدىن خهلىپىلىـــك ئىشـــىنى ســـورايلى
ــدىغان  ــااليلى  بولىـ ــز بىلىـــپ قـ ــۇنى بىـ ــا، بـ ــقىالرد. بولسـ ىن ئهگهر باشـ
زگه قانــداق قىلىــش ئــۇ بىــ. بولســا، بۇنىمــۇ بىلىــپ قــااليلى بولىــدىغان

  :يهلالھۇ ئهنهۇئهلى رەزى. دېدىـ ! قىلسۇن ۋەسىيهتھهققىدە 
ـــ  ــۇنى بىــزدىن   ـ ئهگهر بىــز ئۇنىڭــدىن خهلىپىلىكنــى سورىســاق، ئ

بۇنىڭدىن كېـيىن   ،بولۇپ قالسا قناۋادا شۇندا. مهنئى قىلىشى مۇمكىن
نىــڭ نــامى بىــلهن هللا. خهلــق بىــزگه خهلىپىلىكنــى ھهرگىــز بهرمهيــدۇ

ــهللهمدىن    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــهمكى، مهن پهيغهمـ ــۇ قهسـ بـ
  . دېدىـ ھهرگىز سورىمايمهن، توغرۇلۇق 

  )4447: بۇخارى(

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َعْن أَبِيِه قَالَ أََتْت اْمَرأَةٌ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  - 5998
كَأَنََّها َتقُولُ الَْمْوَت قَـالَ  َوَسلََّم فَأََمَرَها أَنْ َتْرجَِع إِلَْيِه قَالَْت أََرأَْيَت إِنْ جِئُْت َولَْم أَجِْدَك 

  . َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنْ لَْم َتجِِدينِي فَأِْتي أََبا َبكْرٍ
ــۋايهت       5998 ــدىن رى ــى مۇتئىم ــۇبهير ئىبن ــى ج ــۇھهممهد ئىبن ــ م ـ

: ېـگهن جۇبهير رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق د    دادىسىقىلىنىدۇكى، ئۇنىڭ 
الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا بىر ئىش بىر ئايال پهيغهمبهر سهلالل

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئـۇنى باشـقا بىـر    . ئۈچۈن كهلدى
  :ئۇ. ۋاقىتتا كېلىشكه بۇيرۇدى

ئايـال  ئۇ . دىەپ سورىدـ مۇبادا مهن كېلىپ سېنى تاپالمىسامچۇ؟   ــ 
دەك ئۇنىـــڭ ۋاپـــات بولـــۇپ كېتىشـــىنى كـــۆزدە تۇتقانـــ) بـــۇ ســـۆزىدىن(

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. غانىدىقىل
  . دېدى ـ! بارغىنىغا ئالد، ئهبۇ بهكرىنىڭ اڭمۇبادا مېنى تاپالمىســ 

   )3659: بۇخارى(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كُْنُت أُقْرُِئ رَِجالًا ِمْن الُْمَهاجِرِيَن ِمْنُهْم َعْبُد الرَّْحَمنِ  - 5999
َما أََنا ِفي َمْنزِِلِه بِِمًنى َوُهَو ِعْنَد ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ِفي آِخرِ َحجٍَّة َحجََّهـا إِذْ  ْبُن َعْوٍف فََبْيَن

ُمْؤِمنَِني َرَجَع إِلَيَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ فَقَالَ لَْو َرأَْيَت َرُجلًا أََتى أَِمَري الُْمْؤِمنَِني الَْيْوَم فَقَالَ َيا أَِمَري الْ
لَاٍن َيقُولُ لَْو قَْد َماَت ُعَمُر لَقَْد َباَيْعُت فُلَاًنا فََواللَِّه َما كَاَنْت َبْيَعةُ أَبِي َبكْرٍ إِلَّا َهلْ لََك ِفي فُ

َهُؤلَاِء فَلَْتةً فََتمَّْت فََغِضَب ُعَمُر ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ َشاَء اللَُّه لَقَاِئٌم الَْعِشيَّةَ ِفي النَّاسِ فَُمَحذُِّرُهْم 
نَّ ِذيَن ُيرِيُدونَ أَنْ َيْغِصُبوُهْم أُُموَرُهْم قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ فَقُلُْت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني لَا َتفَْعلْ فَإِالَّ

 الَْمْوِسَم َيْجَمُع َرَعاَع النَّاسِ َوغَْوغَاَءُهْم فَإِنَُّهْم ُهْم الَِّذيَن َيْغِلُبونَ َعلَى قُْربَِك ِحَني َتقُوُم ِفي
النَّاسِ َوأََنا أَْخَشى أَنْ َتقُوَم فََتقُولَ َمقَالَةً ُيطَيُِّرَها َعْنَك كُلُّ ُمطَيِّرٍ َوأَنْ لَا َيُعوَهـا َوأَنْ لَـا   

 أَْهـلِ َيَضُعوَها َعلَى َمَواِضِعَها فَأَْمهِلْ َحتَّى َتقَْدَم الَْمِديَنةَ فَإِنََّها َداُر الْهِْجَرِة َوالسُّنَِّة فََتْخلَُص بِ
الِْفقِْه َوأَْشَراِف النَّاسِ فََتقُولَ َما قُلَْت ُمَتَمكًِّنا فََيِعي أَْهلُ الِْعلْمِ َمقَالََتَك َوَيَضـُعوَنَها َعلَـى   

اْبُن قَالَ  َمَواِضِعَها فَقَالَ ُعَمُر أََما َواللَِّه إِنْ َشاَء اللَُّه لَأَقُوَمنَّ بِذَِلَك أَوَّلَ َمقَامٍ أَقُوُمُه بِالَْمِديَنِة
َعبَّاسٍ فَقَِدْمَنا الَْمِديَنةَ ِفي ُعقْبِ ِذي الَْحجَِّة فَلَمَّا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعِة َعجَّلُْت الرََّواَح ِحـَني  
َزاغَْت الشَّْمُس َحتَّى أَجَِد َسِعيَد ْبَن َزْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ َجاِلًسا إِلَـى ُركْـنِ الِْمْنَبـرِ    

ُه َتَمسُّ ُركَْبِتي ُركَْبَتُه فَلَْم أَْنَشْب أَنْ َخَرَج ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فَلَمَّا َرأَْيُتُه ُمقْبِلًا فََجلَْسُت َحْولَ
فَأَْنكََر  قُلُْت ِلَسِعيِد ْبنِ َزْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ لََيقُولَنَّ الَْعِشيَّةَ َمقَالَةً لَْم َيقُلَْها ُمْنذُ اْسُتْخِلَف

يَّ َوقَالَ َما َعَسْيَت أَنْ َيقُولَ َما لَْم َيقُلْ قَْبلَُه فََجلََس ُعَمُر َعلَى الِْمْنَبـرِ فَلَمَّـا َسـكََت    َعلَ
قَْد قُدَِّر ِلي  الُْمَؤذُِّنونَ قَاَم فَأَثَْنى َعلَى اللَِّه بَِما ُهَو أَْهلُُه ثُمَّ قَالَ أَمَّا َبْعُد فَإِنِّي قَاِئلٌ لَكُْم َمقَالَةً

بِِه  أَنْ أَقُولََها لَا أَْدرِي لََعلََّها َبْيَن َيَدْي أََجِلي فََمْن َعقَلََها َوَوَعاَها فَلُْيَحدِّثْ بَِها َحْيثُ اْنَتَهْت
لَّى َراِحلَُتُه َوَمْن َخِشَي أَنْ لَا َيْعِقلََها فَلَا أُِحلُّ ِلأََحٍد أَنْ َيكِْذَب َعلَيَّ إِنَّ اللََّه َبَعثَ ُمَحمًَّدا َص

َناَهـا  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَْحقِّ َوأَْنَزلَ َعلَْيِه الِْكَتاَب فَكَانَ ِممَّا أَْنَزلَ اللَُّه آَيـةُ الـرَّْجمِ فَقََرأْ  
إِنْ طَالَ َوَعقَلَْناَها َوَوَعْيَناَها َرَجَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرَجْمَنا َبْعَدُه فَأَْخَشى 

ـ  ٍة بِالنَّاسِ َزَمانٌ أَنْ َيقُولَ قَاِئلٌ َواللَِّه َما َنجُِد آَيةَ الرَّْجمِ ِفي ِكَتابِ اللَِّه فََيِضلُّوا بَِتْرِك فَرِيَض
إِذَا  أَْنَزلََها اللَُّه َوالرَّْجُم ِفي ِكَتابِ اللَِّه َحقٌّ َعلَى َمْن َزَنى إِذَا أُْحِصَن ِمْن الرَِّجالِ َوالنَِّسـاءِ 

 أَنْ لَـا  قَاَمْت الَْبيَِّنةُ أَْو كَانَ الَْحَبلُ أَْو اِلاْعِتَراُف ثُمَّ إِنَّا كُنَّا َنقَْرأُ ِفيَما َنقَْرأُ ِمْن ِكَتابِ اللَّـهِ 
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َتْرغَُبوا َعـْن   َتْرغَُبوا َعْن آَباِئكُْم فَإِنَُّه كُفٌْر بِكُْم أَنْ َتْرغَُبوا َعْن آَباِئكُْم أَْو إِنَّ كُفًْرا بِكُْم أَنْ
ـ  ُن آَباِئكُْم أَلَا ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُتطُْرونِي كََما أُطْرَِي ِعيَسى اْب

لَْو قَْد َمـاَت ُعَمـُر    َمْرَيَم َوقُولُوا َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه ثُمَّ إِنَُّه َبلََغنِي أَنَّ قَاِئلًا ِمْنكُْم َيقُولُ َواللَِّه
إِنََّهـا قَـْد   َباَيْعُت فُلَاًنا فَلَا َيْغَترَّنَّ اْمُرٌؤ أَنْ َيقُولَ إِنََّما كَاَنْت َبْيَعةُ أَبِي َبكْرٍ فَلَْتةً َوَتمَّْت أَلَا َو

ُق إِلَْيِه ِمثْلُ أَبِي َبكْرٍ َمْن كَاَنْت كَذَِلَك َولَِكنَّ اللََّه َوقَى َشرََّها َولَْيَس ِمْنكُْم َمْن ُتقْطَُع الْأَْعَنا
ا َوإِنَُّه قَْد َباَيَع َرُجلًا َعْن غَْيرِ َمُشوَرٍة ِمْن الُْمْسِلِمَني فَلَا ُيَباَيُع ُهَو َولَا الَِّذي َباَيَعُه َتِغرَّةً أَنْ ُيقَْتلَ

َوَسلََّم أَنَّ الْأَْنَصاَر َخالَفُوَنا َواْجَتَمُعـوا   كَانَ ِمْن َخَبرَِنا ِحَني َتَوفَّى اللَُّه َنبِيَُّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
 بِأَْسرِِهْم ِفي َسِقيفَِة َبنِي َساِعَدةَ َوَخالََف َعنَّا َعِليٌّ َوالزَُّبْيُر َوَمْن َمَعُهَما َواْجَتَمَع الُْمَهاجُِرونَ

َنا إِلَى إِْخَوانَِنا َهُؤلَاِء ِمْن الْأَْنَصارِ فَاْنطَلَقَْنـا  إِلَى أَبِي َبكْرٍ فَقُلُْت ِلأَبِي َبكْرٍ َيا أََبا َبكْرٍ اْنطَِلْق بِ
قَالَا أَْيـَن  ُنرِيُدُهْم فَلَمَّا َدَنْوَنا ِمْنُهْم لَِقَيَنا ِمْنُهْم َرُجلَاِن َصاِلَحاِن فَذَكََرا َما َتَمالَأَ َعلَْيِه الْقَْوُم فَ

رِيُد إِْخَواَنَنا َهُؤلَاِء ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَا لَا َعلَـْيكُْم أَنْ لَـا   ُترِيُدونَ َيا َمْعَشَر الُْمَهاجِرِيَن فَقُلَْنا ُن
َسـاِعَدةَ   َتقَْرُبوُهْم اقُْضوا أَْمَركُْم فَقُلُْت َواللَِّه لََنأِْتَينَُّهْم فَاْنطَلَقَْنا َحتَّى أََتْيَناُهْم ِفي َسِقيفَِة َبنِي

َنْيهِْم فَقُلُْت َمْن َهذَا فَقَالُوا َهذَا َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ فَقُلُْت َما لَُه قَالُوا فَإِذَا َرُجلٌ ُمَزمَّلٌ َبْيَن ظَْهَرا
ُد فََنْحُن ُيوَعُك فَلَمَّا َجلَْسَنا قَِليلًا َتَشهََّد َخِطيُبُهْم فَأَثَْنى َعلَى اللَِّه بَِما ُهَو أَْهلُُه ثُمَّ قَالَ أَمَّا َبْع

ةُ الْإِْسلَامِ َوأَْنُتْم َمْعَشَر الُْمَهاجِرِيَن َرْهطٌ َوقَْد َدفَّْت َدافَّةٌ ِمْن قَْوِمكُْم فَإِذَا ُهْم أَْنَصاُر اللَِّه َوكَِتيَب
كُْنُت ُيرِيُدونَ أَنْ َيْخَتزِلُوَنا ِمْن أَْصِلَنا َوأَنْ َيْحُضُنوَنا ِمْن الْأَْمرِ فَلَمَّا َسكََت أََرْدُت أَنْ أََتكَلََّم َو

ُت َمقَالَةً أَْعَجَبْتنِي أُرِيُد أَنْ أُقَدَِّمَها َبْيَن َيَدْي أَبِي َبكْرٍ َوكُْنُت أَُدارِي ِمْنُه َبْعَض الَْحدِّ قَْد َزوَّْر
ـ  انَ فَلَمَّا أََرْدُت أَنْ أََتكَلََّم قَالَ أَُبو َبكْرٍ َعلَى رِْسِلَك فَكَرِْهُت أَنْ أُغِْضَبُه فََتكَلََّم أَُبو َبكْرٍ فَكَ

َها أَْحلََم ِمنِّي َوأَْوقََر َواللَِّه َما َتَرَك ِمْن كَِلَمٍة أَْعَجَبْتنِي ِفي َتْزوِيرِي إِلَّا قَالَ ِفي َبِديَهِتِه ِمثْلَُهَو 
أَْو أَفَْضلَ ِمْنَها َحتَّى َسكََت فَقَالَ َما ذَكَْرُتْم ِفيكُْم ِمْن َخْيرٍ فَأَْنُتْم لَُه أَْهلٌ َولَْن ُيْعَرَف َهـذَا  

أَْمُر إِلَّا ِلَهذَا الَْحيِّ ِمْن قَُرْيشٍ ُهْم أَْوَسطُ الَْعَربِ َنَسًبا َوَداًرا َوقَْد َرِضيُت لَكُْم أََحَد َهذَْينِ الْ
فَلَـْم  َنَنا الرَُّجلَْينِ فََبايُِعوا أَيَُّهَما ِشئُْتْم فَأََخذَ بَِيِدي َوبَِيِد أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الَْجرَّاحِ َوُهَو َجاِلٌس َبْي
إِلَـيَّ   أَكَْرْه ِممَّا قَالَ غَْيَرَها كَانَ َواللَِّه أَنْ أُقَدََّم فَُتْضَرَب ُعُنِقي لَا ُيقَرُِّبنِي ذَِلَك ِمْن إِثْمٍ أََحبَّ

َمْوِت َشـْيئًا لَـا   ِمْن أَنْ أََتأَمََّر َعلَى قَْومٍ ِفيهِْم أَُبو َبكْرٍ اللَُّهمَّ إِلَّا أَنْ ُتَسوِّلَ إِلَيَّ َنفِْسي ِعْنَد الْ
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ِمْنكُْم أَجُِدُه الْآنَ فَقَالَ قَاِئلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ أََنا ُجذَْيلَُها الُْمَحكَُّك َوُعذَْيقَُها الُْمَرجَُّب ِمنَّا أَِمٌري َو
ِتلَـاِف فَقُلْـُت   أَِمٌري َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ فَكَثَُر اللََّغطُ َواْرَتفََعْت الْأَْصَواُت َحتَّى فَرِقُْت ِمْن اِلاْخ

َزْوَنا َعلَى اْبُسطْ َيَدَك َيا أََبا َبكْرٍ فََبَسطَ َيَدُه فََباَيْعُتُه َوَباَيَعُه الُْمَهاجُِرونَ ثُمَّ َباَيَعْتُه الْأَْنَصاُر َوَن
ُه َسْعَد ْبَن ُعَباَدةَ قَـالَ  َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ فَقَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهْم قََتلُْتْم َسْعَد ْبَن ُعَباَدةَ فَقُلُْت قََتلَ اللَّ

قَْنـا  ُعَمُر َوإِنَّا َواللَِّه َما َوَجْدَنا ِفيَما َحَضْرَنا ِمْن أَْمرٍ أَقَْوى ِمْن ُمَباَيَعِة أَبِي َبكْرٍ َخِشيَنا إِنْ فَاَر
َناُهْم َعلَى َما لَا َنْرَضـى َوإِمَّـا   الْقَْوَم َولَْم َتكُْن َبْيَعةٌ أَنْ ُيَبايُِعوا َرُجلًا ِمْنُهْم َبْعَدَنا فَإِمَّا َباَيْع

ُنَخاِلفُُهْم فََيكُونُ فََساٌد فََمْن َباَيَع َرُجلًا َعلَى غَْيرِ َمُشوَرٍة ِمْن الُْمْسِلِمَني فَلَا ُيَتاَبُع ُهَو َولَـا  
  . الَِّذي َباَيَعُه َتِغرَّةً أَنْ ُيقَْتلَا
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مهن ئۇنىـڭ مىنـادىكى ياتىقىـدا    . ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفمۇ بـار ئىـدى  
ھهجىــدە ئۇنىــڭ  اخىرقىئــۇ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ ئــ ان بولــۇپ،تۇرغــ

ڭ بىــر ۋاقىتتــا ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئهۋف مېنىــ. ئىــدىبىــلهن بىــرگه 
  :قېشىمغا قايتىپ كېلىپ مۇنداق دېدى

كاشكى سهن بۈگۈن ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ يېنىغا كهلگهن بىر ــ 
سـهن پـاالنى   ! مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىـرى ئى ”: ئۇ! ئادەمنى كۆرسهڭ ئىدىڭ

يهنـى  (ئهگهر ئـۆمهر ئۆلسـه، مهن پاالنىغـا    : ھهققىدە قانداق قارايسـهن؟ ئـۇ  
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، ئهبـۇ      هللا. بهيـئهت قىلىـمهن  ) ئهبۇ تهلـههگه 

ــدى،           ــلهن پۈتكهنىـ ــۇ بىـ ــى ھه ـ ھـ ــنه ـ بهكرىنىـــڭ بهيئىتـ دەپ پىتـ
بــۇنى ئاڭلىغــان ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  . دېــدى “چىقارمــاقچى بولــدى

مهن كهچته خهلق ئارىسىغا چىقىپ،  ،خالىساهللا ا :قاتتىق غهزەپلهندى ۋە
ــا   ــى ئوتتۇرىغــ ــۇ پىكىرنــ ــپ،بــ ــۇالرنى قايمۇقتۇر چىقىرىــ ــانالرنى ئــ غــ

ئۇنــداق ! مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرىئــى : مهن. دېــدىـ ئاگاھالنــدۇرىمهن،   
چـۈنكى ھـازىر ھهج مهۋسـۇمى بولغاچقـا، ئىنسـانالر ئىچىـدە       . قىلمىغىن

نادان ۋە جېدەلكهش كىشىلهر بار، سېنىڭ ئهتراپىڭدىكى ئىنسـانالرنىڭ  
ســـۆزۈڭنى  ئۇالرنىـــڭ مهن. كۆپىنچىســـى شـــۇالرنى تهشـــكىل قىلىـــدۇ

ســېنىڭ ئاساســىي  ،پ قېلىشــىدىن، شــۇنىڭ بىــلهنىنىچۈشــباشــقىچه 
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نهتىجىدە ئىختىالپ چىقىشـىدىن   پ،مهقسىتىڭنىڭ ئۇقۇشۇلماي قېلى
مهدىــنه . دېمىگىــن ېمهشــۇڭا ســهن ھــازىر ئۇالرغــا بىــر نــ. ئهنســىرەيمهن

 ،ئــۇ يهرگه قايتىــپ بارغىنىڭــدا .ەت ماكــانى ۋە ســۈننهت يۇرتىــدۇرھىجــر
رگه جهم بوالاليسـهن،  ر بىـلهن بىـر يه  فىقهىشۇناس ۋە ئاقسـاقال كىشـىله  

ــدا  ــۇ چاغ ــا      ش ــلهن ئوتتۇرىغ ــك بى ــانلىرىڭنى تهمكىنلى ــى بولغ دېمهكچ
نـېمه دېمهكچـى    ك كىشىلهر بولغـانلىقى ئۈچـۈن  قويساڭ، ئۇالر بىلىملى

ــ  ــانلىقىڭنى چۈشـ ــهكىلدە  ىنىبولغـ ــى شـ ــىتىڭنى ئهڭ ياخشـ پ، مهقسـ
ــدۇ،     ــدىمـ ئۇقاالي ــۆمهر. دې ــۇ  ئ ــۇ ئهنه ــ هللا: رەزىيهلالھ ــڭ ن ــلهن نى امى بى
ــهمكى، ا ــاهللا قهسـ ــيىن  ،خالىسـ ــدىن كېـ ــنىگه بارغانـ ــ ،مهن مهدىـ نجى ۇتـ

  . دېدىـ يىغىلىشتا شۇنداق قىلىمهن، 
ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا سـۆزىنى داۋام قىلىـپ مۇنـداق       

. بىز زۇلههججه ئېيىنىـڭ ئاخىرىـدا مهدىـنىگه قايتىـپ كهلـدۇق     : دەيدۇ
نهپ مهســجىدكه ېـــــ ت ىراپدەســلهپكى جــۈمه كــۈنى چــۈش ۋاقتىــدا ئالــد 

مهن . لتـۇرۇپتىكهن وسـهئىد ئىبنـى زەيـد مۇنبهرنىـڭ يېنىـدا ئ     . كهلدىم
گىـپ  ېمېنىڭ تىـزىم ئۇنىـڭ تىزىغـا ت   . ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ ئولتۇردۇم

مهن ئۇنىـڭ  . ئۆمهر ئىبنى خهتتاب چىقىپ كهلدى ،ئۆتمهيكۆپ . تۇراتتى
  :كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، سهئىد ئىبنى زەيدكه

مهر بۈگــۈن چوقــۇم خهلىــپه بولغانــدىن بېــرى قىلمىغــان بىــر  ئــۆــــ 
  :زەيد ماڭا ئېتىراز بىلدۈرۈپ. دېدىمـ سۆزنى قىلىدۇ، 

ئۇنىڭ بۇندىن بـۇرۇن قىلمىغـان سـۆزنى قىلىـدىغانلىقىنى سـهن      ــ 
. ئــۆمهر مــۇنبهر ئۈســتىگه چىقىــپ ئولتــۇردى . دېــدىـ نهدىــن بىلــدىڭ؟   

رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئــۆمهر  ،مــۇئهززىن ئهزاننــى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن
  :ئاندىن مۇنداق دېدى. قا ھهمدۇساناالر ئېيتتىهللا ،ئورنىدىن تۇرۇپ

نېسىپ  ماقچى ئىدىم، مانا بۈگۈنسىلهرگه مۇھىم بىر سۆزنى قىلــ 
ــدى ــۇمكىن   . بول ــان بولۇشــى م ــم يېقىنلىشــىپ قالغ . مېنىــڭ ئهجىلى

ە كىمكى مېنىـڭ قىلغـان سـۆزۈمنى ياخشـى چۈشهنسـه ۋە ئـۇنى ئېسـىد       
كىمكـى  . ئىنسانالرغا يهتكۈزسـۇن  بارغانلىكى يېرىدىكىچىڭ ساقلىسا، 

نهلمىســه، ھېچكىمنىــڭ مېنىــڭ نامىمــدا يالغــان  ىئــۇنى ياخشــى چۈش
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مـۇھهممهد  تائـاال  هللا ــ شۈبهىسـىزكى، ا   شهك. سۆزلىشىنى كهچۈرمهيمهن
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى ھهق بىلهن پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتى 

زىنا (نازىل قىلغان ئايهتلهر ئىچىدە هللا ا. تاب نازىل قىلدىۋە ئۇنىڭغا كى
ـ كېسهك قىلىش ھۆكمى بايان قىلىنغان ئايهت بار  چالما) قىلغۇچىنى

ــدى ــڭ    . ئىــ ــىمىزدە چىــ ــهنگهن ۋە ئېســ ــان، چۈشــ ــۇنى ئوقۇغــ ــز ئــ بىــ
ــاقلىغانىدۇق ــهللهم   . سـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــا (پهيغهمـ زىنـ
بىزمـۇ   ،ئۇنىڭـدىن كېـيىن  . غانىدىچالما ـ كېسهك قىل ) قىلغۇچىالرنى

ــا ـ كېســهك قىلغانىــدۇق     مهن زاماننىــڭ ئۆتۈشــىگه ئهگىشــىپ  . چالم
نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمكى، بىــز چالمــا ـ     هللا”: ئىنســانالر ئىچىــدىن

ــايهتنى ا    ــان ئ ــان قىلىنغ ــۆكمى باي ــان   هللاكېســهك ھ ــابى قۇرئ ــڭ كىت نى
 دەيـدىغان كىشـىلهرنىڭ چىقىشـىدىن، شـۇنىڭ     “كهرىمدە ئۇچراتمىدۇق

 تائــاال تهرىپىــدىن بېكىــتىلگهن بىــر پهرزنــى هللا ئىنســانالرنىڭ ا ،بىــلهن
ــپ كېتىشــىدىن ئهنســىرەيمهن  ،تاشــلىۋېتىپ ــا. ئېزى ــ كېســهك   چالم ـ

نىڭ كىتابى قۇرئان كهرىمدە بايان قىلىنغان بىـر ھهقىـقهت   هللاقىلىش ا
ـ ئايالالر ئىچىدىن توي قىلغاندىن كېيىن زىنا قىلغان  بولۇپ، ئهگهر ئهر
ــۇۋاھچىالر گۇۋاھلىــق    كىشــى تېپى ــا گ ــا قىلغانلىقىغ لســا، ئۇنىــڭ زىن

بهرگهن يــاكى ئايــال زىنــادىن ھامىلــدار بولــۇپ قالغــان ۋەيــاكى زىنــا        
. ــ كېسـهك قىلىنىـدۇ    نى ئېتىراپ قىلغان تهقدىردە، چالمـا ىقىلغانلىق
: نىڭ كىتابى قۇرئـان كهرىمـدە ئوقۇيـدىغان ئـايهتلهر ئىچىـدە     هللابىز يهنه ا

ۈمهڭالر، ئاتـاڭالردىن يـۈز ئۆرۈشـۈڭالر كۇپرىلىقتـۇر     ئاتاڭالردىن يۈز ئـۆر ﴿
ــا      ــىلهرنى كۇپرىلىقق ــۈڭالر س ــۈز ئۆرۈش ــاڭالردىن ي ــىلهرنىڭ ئات ــاكى س ي

بىلىڭالركـى، پهيغهمـبهر   . دېـگهن ئـايهتنىمۇ ئوقۇيتتـۇق    ﴾ئېلىپ بارىدۇ
مېنــى خــۇددى خرىســتىئانالر مهريهم  «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

 :مېنــى. نى ئۇلۇغلىغانــدەك ئۇلۇغلىمــاڭالرمئهلهيهىسســاالئــوغلى ئىســا 
قىمغــا ىمېنىــڭ قۇل. دېــگهن» دەڭــالر “نىــڭ بهندىســى ۋە ئهلچىســىهللا”

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللا”: شۇنداق بىر سۆز يهتتىكى، بىـرىڭالر 
: كىمھــېچ. دەپتــۇ “ئهگهر ئــۆمهر ئۆلســه، مهن پاالنىغــا بهيــئهت قىلىــمهن

گهرچه ئـۇ  . دېمىسـۇن  “پـۈتكهن  ئهبۇ بهكرىنىڭ بهيئىتى ھه ـ ھۇ بىلهن ”
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تائاال بـۇ سـهۋەبتىن بىزنـى     هللابهيئهت شۇنداق پۈتكهن بولسىمۇ، لېكىن ا
ــدىغان  ( ــنىگه قويمىغانىــدى ) مۇشــۇ ئىشــتىن كېلىــپ چىقى ھهم  .پىت

ئــارىمىزدا ئهبــۇ بهكرىــدىن باشــقا چىــن كۆڭۈلــدىن ئىتــائهت قىلغــۇدەك  
ــدى   ــوق ئىـ ــرەيلهن يـ ــلىههتچىل  . بىـ ــۇلمان مهسـ ــى مۇسـ  رنىڭهكىمكـ

مهسلىههت ۋە پىكىرلىرىنى ئالماستىن بىـرەر ئـادەمگه بهيـئهت قىلسـا،     
ــۆتمهيال،  ــۆپ ئ ــان ۋە قىل  ك ــئهت قىلغ ــىنىڭ  ىنبهي ــان ھهر ئىككىلىس غ

  . ئۆلتۈرۈلۈش خهۋپى كېلىپ چىقىدۇ
نىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپـات  هللا

ــدا  ــان چاغ ــپ،    ،بولغ ــى چىقى ــزگه قارش ــارىالر بى ــائىدەنىڭ  ئهنس ــى س بهن
ئهلـى، زۇبهيـر ۋە ئـۇ ئىككىسـى بىـلهن بىـرگه       . سىدا يىغىـن ئـاچتى  ۇقور

ــدى   ــزگه قېتىلمى ــانالر بى ــۆيىگه    . بولغ ــڭ ئ ــۇ بهكرىنى ــاجىرالر ئهب مۇھ
بىـز بىـلهن    !ئـى ئهبـۇ بهكـرى   ” :مهن ئهبـۇ بهكـرىگه   ،شۇ چاغدا. يىغىلدى

ــارغىن  ــدىم “!بىــرلىكته ئهنســارى قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ يېنىغــا ب  .دې
ۋاتقـان  ۇبىـز ئـۇالر تۇر  . شۇنداق قىلىـپ بىـز ئۇالرنىـڭ قېشـىغا ماڭـدۇق     

. ئــۇالردىن ئىككــى ياخشــى ئــادەم ئۇچرىــدى ،غــا يېقىنالشــقىنىمىزداۇقور
 ئۇالر بىزگه ئهنسارىالرنىڭ كىمنىڭ ئهتراپىغا توپالنغانلىقىنى ئېيتىپ

 “قهيهرگه ماڭـدىڭالر؟ ! ئـى مۇھـاجىرالر جامائهسـى   ”: بهرگهندىن كېيىن
 “ئهنسارى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قېشـىغا ماڭـدۇق  ”: بىز. دىسورى ەپد

ــدۇق ــۇالر. دې ــاڭالر،   ”: ئ ــۇ ســىلهر ئۇالرنىــڭ قېشــىغا بارم ــۆز ئىشــنى ب ئ
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللا”: مهن. دېـدى  “ئاراڭالردىال پۈتتۈرۈڭالر

  . دىمدې “بىز ئۇالرنىڭ قېشىغا چوقۇم بارىمىز
سـىغا يىغىلغـان ئهنسـارى    ۇوربىـز بهنـى سـائىدە ق    ،شۇنداق قىلىـپ 

ــارقېرىنداشــلىرىمىزنىڭ قېشــىغا يېتىــپ   ئۇالرنىــڭ  ،قارىســاق. دۇقب
ەپ د “بــۇ كىــم؟”: مهن. ئارىســىدا بىــر ئــادەم كىيىملىــرىگه ئورىنىۋاپتــۇ

: مهن. دەپ جـــاۋاب بهردى “بـــادەۇبـــۇ ســـهئد ئىبنـــى ئ”: ئـــۇالر. دىمســـورى
 “رلهپ كېتىپتـۇ قىزىتمىسـى ئـۆ  ”: ئـۇالر . دېـدىم  “ئۇنىڭغا نېمه بوپتۇ؟”

دىن بىـرى  سۆزچىلىرىئۇالرنىڭ  ،بىز بىرئاز ئولتۇرغاندىن كېيىن. دېدى
ــۇرۇپ  ــدىن ت ــيىن  هللا ،ئورنى ــدىن كې ــاناالر ئېيتقان ــا ھهمدۇس ــمه  ،ق كهلى
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ــالپ    ــقا باشــ ــۆز قىلىشــ ــى ۋە ســ ــاھادەت ئېيتتــ ــز ا”: شــ ــڭ هللابىــ نىــ
! ئـى مۇھـاجىرالر جامائهسـى   . ياردەمچىلىرىمىز، ئىسالم ئهسكهرلىرىمىز

 ئهسلى قهۋمىڭالر ئارىسىدىن چىقىپ كهلگهن، ئاز) مهككىدىكى(سىلهر 
ــىلهر   ــدىغان كىش ــانلىقنى تهشــكىل قىلى ــىلهر س ــۋ. س ــۇنداق ئهھ ال ش

ــان ئىشــالردىن ۋە     ــى ئهســلى ھهققىمىــز بولغ ئىــكهن، مۇھــاجىرالر بىزن
  . دېدى “ئهمىرلىكتىن يىراق تۇتماقچى بولىۋاتىدۇ

مهن . كچى بولـدۇم مهن سـۆزلىمه  ،ئۇ سۆزىنى توختاتقانـدىن كېـيىن  
دەك دەرىجىدە سۆز ھـازىرلىقى قىلغـان ۋە ئـۇنى ئهبـۇ     ۇئۆزەم قانائهت قىلغ

زىلىقنى ابهكرىنىڭ ئالدىدا تهقدىم قىلىپ، ئۇنىڭغا قارشى كهسكىن نـار 
ۇپ مهن سـۆزلىمهكچى بولـ  . ئازراق بولسـىمۇ پهسـهيتمهكچى بولغانىـدىم   

ئۇنىـــڭ  مهن. دېـــدى “!توختـــاپ تـــۇرغىن”: ، ئهبـــۇ بهكـــرىتۇرغىنىمـــدا
ئـۇ ماڭـا   . ئهبۇ بهكرى سۆز قىلـدى . ئاچچىقىنى كهلتۈرۈشنى خالىمىدىم

نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللا. قارىغاندا مۇاليىم ۋە ئېغىر بېسىق ئىدى
ئۇ مېنىڭ ھازىرلىغان سـۆزلىرىمنىڭ ھهممىسـىنى سـۆزلىدى ۋە ئـۇنى     
تېخىمــۇ چىرايلىــق، تېخىمــۇ پاســاھهتلىك ســۆزلهر بىــلهن ئىپــادىلهپ   

ــۇتقىن ــتۇردىن ــۇالرنى . ى ئاخىرالش ــۇ مۇن ــدى ئ ــا ”: ئېيتقانى ــىلهر باي  مس
ىنى تىلغـــا ئالـــدىڭالر، ســـىلهر    لىقئىچىڭـــالردا ياخشـــىلىقنىڭ بـــار   

 نىڭلېكىن ئهمىرلىـك ئىشـى  . ھهقىقهتهن ياخشىلىق ئىگىلىرىسىلهر
قـۇرەيش   ننهسهب ۋە يۇرت جهھهتـته ئهرەبلهرنىـڭ ئوتتۇرىسـىغا جايالشـقا    

مهن ســىلهرگه بــۇ قهۋمــدىن . ىــگه ئايــانخهلقىــگه بېرىلگهنلىكــى ھهمم
ــامزات   . كۆرســىتىمهنقىلىــپ ئىككــى كىشــىنى چىــن كۆڭلۈمــدىن ن

دېـدى ۋە   “شـۇنىڭغا بهيـئهت قىلىڭـالر    ،سىلهر قايسىسـىنى خالىسـاڭالر  
ــارىمىزدا ئولتۇرغـــان ئهبـــۇ ئ  بهيـــدە ئىبنـــى ۇمېنىـــڭ قولـــۇم بىـــلهن ئـ

  . جهرراھنىڭ قولىنى تۇتتى
ۈمله سـۆزىدىن باشقىسـى ماڭـا تـازا     ئهبۇ بهكرىنىڭ ئاخىرقى بىـر جـ  

نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، ئهبـۇ بهكـرى بـار بىـر قهۋمنىـڭ         هللا. ياقتى
 ،تتۇرىغا چىقىرىلىپوئىچىدە مېنىڭ باشلىق سايلىنىشىمدىن كۆرە، ئ

ــاھ ئىشــلىگىنىم مهن ئۈچــۈن تېخىمــۇ     كــالالم ئېلىنىــدىغان بىــر گۇن
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ى، ئهممـا ئۆلـۈمگه   مانا بۇ، شۇ چاغدىكى ھېسسـىياتىم ئىـد  (ئهۋزەل ئىدى 
نهپسىم باشقا بىر ئىشـنى   ھۆكۈم قىلىنىپ، كالالم ئېلىنىدىغان چاغدا

: شۇ ئارىـدا ئهنسـارىالردىن بىـرى   ). ئوتتۇرىغا چىقىرامدۇ، بۇ باشقا مهسىله
مهن ســـىلهرگه ھهممىمىـــز قوبـــۇل قىلىـــدىغان بىـــر مهســـلىههتنى   ”

ئـى   .ڭالرئوتتۇرىغا قويماقچىمهن، مېنىڭ پىكرىمگه ياخشى قۇالق سېلى
 “بىزدىن بىر باشلىق، سىلهردىن بىر باشـلىق بولسـۇن  ! قۇرەيش خهلقى

  . دېدى
ــدە ــلىدى   ،نهتىجىـ ــكه باشـ ــنىچه سۆزلهشـ ــۆزى بىلگىـ ــادەم ئـ . ھهر ئـ

ناھــايىتى چــوڭ بىــر پىتــنه  . ۋاراڭ ـ چــۇرۇڭ قــاپالپ كهتتــى    ســورۇننى
ــۇراتتى   ــدا ت ــش ئالدى ــى   . چىقى ــدىكى ئىختىالپن ــال ئارى ــۇڭا مهن دەرھ ش

. ئۇ قـولىنى بهردى . دېدىم “!قولۇڭنى بهرگىن! ئى ئهبۇ بهكرى”: بېسىپ
. مۇھـاجىرالرمۇ ئۇنىڭغـا بهيـئهت قىلـدى    . مهن ئۇنىڭغا بهيـئهت قىلـدىم  

ئانـدىن بىـز سـهئد ئىبنـى     . ئاندىن ئهنسارىالرمۇ ئۇنىڭغا بهيـئهت قىلـدى  
سـهئد ئىبنـى   ”: ئهنسـارىالردىن بىـرى  . يېتىپ باردۇقبادەنىڭ يېنىغا ۇئ
نىـڭ نـامى   هللا! ئۆلتۈرسـۇن هللا ئۇنى ا”: مهن. دېدى “لتۈردۈڭالربادەنى ئۆۇئ

ــۇ ب  هكـــرىگه بهيـــئهت بىـــلهن قهســـهمكى، بىـــز ئهمىرلىـــك ئۈچـــۈن ئهبـ
نكى بـۇ ئىـش مۇشـۇنداق    چـۈ . اليىق يـول تاپالمىـدۇق   قىلىشتىن باشقا

ۇ يهردىن بهيئهتسىز ئايرىلساق ئىدۇق، ئـۇالر ئـۆز ئىچىـدىن    بپۈتمىسه ۋە 
بىـز ئـۆزىمىز خالىمىغـان     ،شـۇنىڭ بىـلهن  . تتىبىر ئادەمگه بهيئهت قىال

بىرىگه بهيئهت قىلىـش مهجبۇرىيىتىـدە قـاالتتۇق يـاكى ئۇالرغـا قارشـى       
مۇسـۇلمانالر ئىچىـدە ناھـايىتى چـوڭ پىتـنه       ،شۇنىڭ بىلهن. چىقاتتۇق
ــاتتى ــى   . چىقـ ــلىههت ۋە پىكىرلىرىنـ ــۇلمانالرنىڭ مهسـ ــى مۇسـ كىمكـ

بهيـئهت   ۆپ ئۆتمهسـتىنال، كـ ئالماستىن بىـرەر ئـادەمگه بهيـئهت قىلسـا،     
غان ھهر ئىككىلىسىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈش خهۋپى كېلىپ قىلىنقىلغان ۋە 
  . دېدىم “چىقىدۇ

  )6830: بۇخارى(
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َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسـولَ   - 6000
َوَسلََّم َماَت َوأَُبو َبكْرٍ بِالسُّْنحِ قَالَ إِْسَماِعيلُ َيْعنِي بِالَْعاِلَيِة فَقَـاَم ُعَمـُر   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

ـ  ُع َيقُولُ َواللَِّه َما َماَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َوقَالَ ُعَمُر َواللَِّه َما كَانَ َيقَ
َيْبَعثَنَُّه اللَُّه فَلََيقْطََعنَّ أَْيِدَي رَِجالٍ َوأَْرُجلَُهْم فََجاَء أَُبو َبكْرٍ فَكََشَف َعْن ِفي َنفِْسي إِلَّا ذَاَك َولَ

ي َنفِْسي َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَبَّلَُه قَالَ بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي ِطْبَت َحيا َوَميًِّتا َوالَِّذ
ِذيقَُك اللَُّه الَْمْوَتَتْينِ أََبًدا ثُمَّ َخَرَج فَقَالَ أَيَُّها الَْحاِلُف َعلَى رِْسِلَك فَلَمَّا َتكَلََّم أَُبـو  بَِيِدِه لَا ُي

ـ  ُه َبكْرٍ َجلََس ُعَمُر فََحِمَد اللََّه أَُبو َبكْرٍ َوأَثَْنى َعلَْيِه َوقَالَ أَلَا َمْن كَانَ َيْعُبُد ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَّ
ِه َوَسلََّم فَإِنَّ ُمَحمًَّدا قَْد َماَت َوَمْن كَانَ َيْعُبُد اللََّه فَإِنَّ اللََّه َحيٌّ لَا َيُموُت َوقَـالَ إِنَّـَك   َعلَْي

 قُِتلَ َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ َوقَالَ َوَما ُمَحمٌَّد إِلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ َماَت أَْو
اِكرِيَن اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئًا َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّ

  . قَالَ فََنَشَج النَّاُس َيْبكُونَ بنحو ما قبله
ئايـالى ئائىشـه    ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ  6000
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : مۇنداق دەيدۇ اۇ ئهنهرەزىيهلالھ

ئـۆمهر   ،شـۇ چاغـدا  . ئهبـۇ بهكـرى سـۇنه دېـگهن يهردە ئىـدى      ،ۋاپات بولغاندا
  :ئورنىدىن تۇرۇپ

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى        هللاــ 
ئــۇ ئــۇنى ئــۇنى چوقــۇم تهكــرار ئهۋەتىــدۇ، ئانــدىن هللا ۋەســهللهم ئۆلمىــدى، ا

كېيىن . دېدىـ   كېسىپ تاشاليدۇ پۇت ـ قوللىرىنى ئۆلدى دېگهنلهرنىڭ 
  . دېدى “ـ تۇيغۇ كهلگهنىدى ھېسشۇنداق كۆڭلۈمگه ”: ئۆمهر

ئــۇ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  . ئهبــۇ بهكــرى كهلــدى ،كېــيىن
  :ئاندىن. ۋەسهللهمنىڭ مۇبارەك يۈزىنى ئېچىپ، ئۇنى سۆيدى

ۋاپـات تاپقانـدىمۇ    ۋاقتىڭدىمۇ، ھايات! پىدا بولسۇن ئاتا ـ ئانام ساڭا ــ 
نىڭ هللاجېنىم ئىلكىدە بولغان ا !ئى رەسۇلۇلالھ! نېمىدېگهن گۈزەلسهن؟

ســاڭا ئۆلــۈمنى ھهرگىزمــۇ ئىككــى قېــتىم هللا نــامى بىــلهن قهســهمكى، ا
  :ئاندىن ئۆيدىن چىقىپ. دېدىـ ! تېتىتمىسۇن
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زەڭنى ئــۆ !قهســهم قىلغــان كىشــى   )ئــۇنى ئۆلمىــدى دەپ (ــــ ئــى  
ئـۆمهر   ىشـقا باشـلىغانىدى،  ئهبـۇ بهكـرى سـۆز قىل   . دېـدى  ـ  بېسـىۋالغىن، 

  :سانالر ئېيتتى، ئاندىنۇقا ھهمدهللائهبۇ بهكرى ا. ئولتۇردى
بىلىـــپ قويـــۇڭالركى، كىـــم مـــۇھهممهد ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ـــــ 

ســا، مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋاپــات چوقۇنۋەســهللهمگه 
ھهمىشـه  هللا ئىبادەت قىلسا، شهك ـ شۈبهىسىزكى، ا قا هللاكىمكى ا. بولدى

ــدۇ،       ــز ئۆلمهي ــۇر، ھهرگى ــدىـ تىرىكت ــدىن. دې ــقهتهن  ﴿: ئان ــهن ھهقى س
ــدۇ   ــقهتهن ئۆلى ــۇ ھهقى ــهن، ئۇالرم ــر  ﴿: ۋە ①﴾ئۆلىس ــۇھهممهد پهقهت بى م

ــۆتتى    ــۇرۇن كــۆپ پهيغهمــبهرلهر ئ ئۇالرنىــڭ (پهيغهمــبهردۇر، ئۇنىڭــدىن ب
بهزىلىــرى باشــقىالر تهرىپىــدىن  بهزىلىــرى ئــۆز ئهجىلــى بىــلهن ئــۆلگهن،

ــا  )ئۆلتــــۈرۈلگهن ــه، ئارقاڭالرغــ ــا يــــاكى ئۆلتۈرۈلســ ؛ ئــــۇ ۋاپــــات بولســ
كىمكـى  ) يهنى ئىماندىن يېنىپ مۇرتهد بوالمسـىلهر؟ (يېنىۋاالمسىلهر؟ 

ا قىلـچه  قـ هللا، ئـۇ ا )يهنـى مـۇرتهد بولىـدىكهن   (ئارقىسىغا يېنىۋالىـدىكهن  
دېـگهن   ②﴾مۇكاپاتاليـدۇ شـۈكۈر قىلغـۇچىالرنى   هللا ا. زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

ىغالشـــقا ئىنســـانالر بۇقۇلـــداپ ي ،شـــۇنىڭ بىـــلهن. نى ئوقـــۇدىلهرئـــايهت
  . باشلىدى

   )3670: بۇخارى(

عن اْبن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخَرَج َوُعَمـُر   - 6001
قَالَ اْجِلْس فَأََبى فَقَالَ اْجِلْس فَأََبى فََتَشهََّد أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيكَلُِّم النَّاَس فَ

ـ  ُه َعْنُه فََمالَ إِلَْيِه النَّاُس َوَتَركُوا ُعَمَر فَقَالَ أَمَّا َبْعُد فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َيْعُبُد ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَّ
لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َماَت َوَمْن كَانَ َيْعُبُد اللََّه فَإِنَّ اللََّه َحيٌّ لَا َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِنَّ ُمَحمًَّدا َص

ِه َيُموُت قَالَ اللَُّه َتَعالَى َوَما ُمَحمٌَّد إِلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ إِلَى الشَّاِكرِيَن َواللَّ
ُنوا َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه أَْنَزلََها َحتَّى َتلَاَها أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََتلَقَّاَها ِمْنُه لَكَأَنَّ النَّاَس لَْم َيكُو

  . النَّاُس فََما ُيْسَمُع َبَشٌر إِلَّا َيْتلُوَها

                                                 
 .ـ ئايهت 30سۈرە زۈمهر،  ①
 .ـ ئايهت 144سۈرە ئال ئىمران،  ②
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ئــۆمهر : ـ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا مۇنــداق دەيــدۇ   6001
ئهبۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ    ،سۆز قىلىۋاتقاندارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىنسانالرغا 

  :ئهنهۇ چىقىپ
ـــ  ــ  !ئولتــۇرغىنـ ــدىـ ــۇ ئولتــۇرغىلى ئۇنىمىــدى . دې ــۇ بهكــرى . ئ ئهب

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يهنه
ـــ  ــ! ئولتــۇرغىنـ ــۇ يهنه ئولتــۇرغىلى ئۇنىمىــدى . دېــدى ـ شــۇنىڭ . ئ
كهلىــمه شــاھادەت  ،ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ســۆز باشــالپ ،بىــلهن
ئـۇ سـۆزىنى داۋام   . ئىنسانالر ئۆمهرنى تاشالپ ئۇنىڭغـا يۈزلهنـدى  . ئېيتتى

  :قىلىپ مۇنداق دېدى
سـىلهردىن كىمكـى مـۇھهممهد سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه       ــ 

ــا،  ــۇچوقۇنس ــدى  ئ ــات بول ــى ا. ۋاپ ــهك ـ      هللاكىمك ــا، ش ــادەت قىلس ــا ئىب ق
ال بــۇ تائــاهللا ا. ھهمىشــه تىرىكتــۇر، ھهرگىــز ئۆلمهيــدۇهللا شۈبهىســىزكى، ا

مۇھهممهد پهقهت بىـر پهيغهمـبهردۇر، ئۇنىڭـدىن    ﴿: ھهقته مۇنداق دېگهن
ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆز ئهجىلـى بىـلهن   (بۇرۇن كۆپ پهيغهمبهرلهر ئۆتتى 

؛ ئـۇ ۋاپـات بولســا   )ئـۆلگهن، بهزىلىـرى باشـقىالر تهرىپىـدىن ئۆلتـۈرۈلگهن     
ىن يېنىـپ  يهنـى ئىمانـد  (ياكى ئۆلتۈرۈلسه، ئارقاڭالرغا يېنىۋاالمسىلهر؟ 

يهنـى مـۇرتهد   (كىمكـى ئارقىسـىغا يېنىۋالىـدىكهن    ) مۇرتهد بوالمسىلهر؟
ــدىكهن ــۇ ا)بولىـ ــهللا، ئـ ــدۇ  قـ ــان يهتكۈزەلمهيـ ــچه زىيـ ــۈكۈر هللا ا. ا قىلـ شـ

  . ①﴾قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇ
نىـــڭ نـــامى بىـــلهن قهســـهمكى، گويـــا ئىنســـانالر ئهبـــۇ بهكـــرى  هللا

ــايهتنى اغــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ئوقۇ ــۇ ئ نى ىىــل قىلغــانلىقنىــڭ نازهللاب
دىن ئۆگهنگهنـدەك  ئهبـۇ بهكرىـ  نى ئـايهت  بىلمهيدىغاندەك، خۇددى ئـۇالر ئـۇ  

شۇڭا ئۇ ئايهتنى ئاڭلىغانال ئادەم ئاغزىـدىن چۈشـۈرمهي   . بولۇشۇپ كهتتى
  . ئوقۇيتتى

  )1242: بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 144سۈرە ئال ئىمران،  ①
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آِخَرةَ ِحَني َجلََس عن أََنس ْبن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َسِمَع ُخطَْبةَ ُعَمَر الْ - 6002
رٍ َصاِمٌت َعلَى الِْمْنَبرِ َوذَِلَك الَْغَد ِمْن َيْومٍ ُتُوفَِّي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََتَشهََّد َوأَُبو َبكْ

َم َحتَّى َيـْدُبَرَنا ُيرِيـُد   لَا َيَتكَلَُّم قَالَ كُْنُت أَْرُجو أَنْ َيِعيَش َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
ـ  ْد بِذَِلَك أَنْ َيكُونَ آِخَرُهْم فَإِنْ َيُك ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َماَت فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى قَ

ِه َوَسلََّم َوإِنَّ أََبا َبكْـرٍ  َجَعلَ َبْيَن أَظُْهرِكُْم ُنوًرا َتْهَتُدونَ بِِه َهَدى اللَُّه ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْي
وُموا َصاِحب َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَانَِي اثَْنْينِ فَإِنَُّه أَْولَى الُْمْسِلِمَني بِأُُمورِكُْم فَقُ

ي َساِعَدةَ َوكَاَنْت َبْيَعةُ الَْعامَِّة فََبايُِعوُه َوكَاَنْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم قَْد َباَيُعوُه قَْبلَ ذَِلَك ِفي َسِقيفَِة َبنِ
  . َعلَى الِْمْنَبرِ

مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن   6002
ــدۇ ــهللهمنىڭ   مهن :قىلىنىــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ــبهر ســ پهيغهمــ

ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مــۇنبهر ئۈســتىگه      ،ۋاپاتىنىــڭ ئهتىســى 
 ،ئۆمهر سـۆز باشـالپ  . مخىرقى نۇتقىنى ئاڭلىغانىدىچىقىپ سۆزلىگهن ئا

. لتـۇراتتى وئهبـۇ بهكـرى گهپ قىلمـاي جىـم ئ    . كهلىمه شاھادەت ئېيتتى
  :ئۆمهر

مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تېخىمۇ ئـۇزۇن  ــ 
. ياشىشىنى، ھهممىمىزنىڭ ئاخىرىدا ۋاپات بولۇشىنى ئۈمىـد قىالتـتىم  

ــالبۇكى،  ــۇھـ ــقهت ئـ ــهك  ھهقىـ ــا، شـ ــكهن بولسـ ــۇپ كهتـ ــات بولـ ــ  هن ۋاپـ ــ
ــىزكى، ا ــىڭالر ئۈچــۈن     هللا شۈبهىس ــىلهرنىڭ يېتهكچــى قىلىش تائــاال س

مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگىمۇ يېتهكچــى قىلغــان نــۇر 
ــاردىكى ئىككـــى . قۇرئـــان كهرىمنـــى ســـىلهرگه بهردى ــاراڭالردا يهنه غـ ئـ

ۇ ئهلهيهــى كىشــىنىڭ ئىككىنچىســى بولغــان، مــۇھهممهد ســهلاللالھ    
ئــۇ ســىلهرنىڭ . ۋەســهللهمنىڭ ســۆيۈملۈك ساھابىســى ئهبــۇ بهكــرى بــار 

ئىشــلىرىڭالرنى ئىــدارە قىلىــش ئۈچــۈن مۇســۇلمانالر ئارىســىدىكى ئهڭ  
ــىدۇر  ــق كىش ــئهت    . مۇۋاپى ــا بهي ــۇرۇڭالر، ئۇنىڭغ ــۇڭالردىن ت ــى ئورن قېن

ئهســلىدە بىــر قىســىم مۇســۇلمانالر ئۇنىڭغــا بهنــى  . دېــدى ـــ! قىلىڭــالر
لـېكىن ئومـۇمىي بهيـئهت    . سىدا بهيئهت قىلىپ بولغانىـدى ۇقورسائىدە 

  . ىڭ يېنىدا بولدىمۇنبهرن )ئهنه شۇ(
   )7219: بۇخارى(
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أَنَّ ُعَمَر قَالَ َواللَِّه َما ُهَو إِلَّا أَنْ َسِمْعُت أََبا َبكْرٍ َتلَاَها فََعِقْرُت : ويف رواية - 6003
أَْهَوْيُت إِلَى الْأَْرضِ ِحَني َسِمْعُتُه َتلَاَها َعِلْمُت أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َحتَّى َما ُتِقلُّنِي رِْجلَاَي َوَحتَّى 

  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد َماَت
  :ئۆمهر مۇنداق دېدى: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ 6003

نىڭ نامى بىلهن قهسـهمكى، ئهبـۇ بهكرىـدىن ھېلىقـى ئـايهتنى      هللاــ 
ئهنه  اي، يىقىلىپ چۈشتۈم ۋەپۇتلىرىم تىترەپ جان قالم ،دائاڭلىغىنىم
ــدا  ــۇ چاغـ ــات    ،شـ ــهللهمنىڭ ۋاپـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ پهيغهمـ

  . پ يهتتىمىنىبولغانلىقىنى چۈش
  )4454: بۇخارى(

أن عمرمل يزل يومئذ بأيب بكر حƓ صعد املنرب فبايعه الناس عامة : لرزين - 6004
ا الناس إن الذي رأيتم مƗ مل يكن حرصا على واليتكم لكƗ أيه وخطب يف اليوم الثالث

  .ال نقيلك: خفت الفتنة واالختالف وقد رددت أمركم إليكم فولوا من شئتم فقالوا
شــۇ چاغــدا ئهبــۇ : زىننىــڭ رىۋايىتىــدە مۇنــداق دېيىلىــدۇەـــ ر 6004

ىـپ  ئىنسـانالر ئۇنىڭغـا ئومـۇمىي بهيـئهت قىل     تى،بهكرى مۇنبهرگه چىق
هبـۇ  ئـۈچىنچى كـۈنى ئ  . ئۆمهر ئۇنىڭدىن ھېچ ئايرىلمىـدى  ،قهدەر بولغانغا
  :خىتاب قىلىپئۇالرغا  بهكرى

رگه باشــلىق بولۇشــقا ھېرىســمهن   هســىلمهن ! ئــى ئىنســانالر ــــ 
ــ  بهلكــــى  ،بولغانلىقىمــــدىن ئهمهس پ پىتــــنه ۋە ئىخــــتىالپ چىقىــ

ئهمـدى  . قېلىشىدىن قورققانلىقىمدىن شـۇنداق مۇئـامىله قىلغانىـدىم   
خالىغـــان كىشـــىنى باشـــلىق . ۆزەڭالرغـــا قويـــۇپ بېـــرىمهنئىشـــنى ئ

  :ئۇالر دەرھالال. دېدى ـ! تهيىنلىۋېلىڭالر
دەپ جــاۋاب  ـــ! اڭا بهرگهن بهيئىتىمىــزدىن يانمــايمىز بىــز ســ ــــ 
  . بېرىشتى

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(                           
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اِطَمةَ بِْنَت َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َعْن َعاِئَشةَ أَنََّها أَْخَبَرْتُه أَنَّ فَ - 6005
ا أَفَاَء أَْرَسلَْت إِلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َتْسأَلُُه ِمَرياثََها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّ

ْن ُخْمسِ َخْيَبَر فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  اللَُّه َعلَْيِه بِالَْمِديَنِة َوفََدٍك َوَما َبِقَي ِم
ِفـي   َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا ُنوَرثُ َما َتَركَْنا َصَدقَةٌ إِنََّما َيأْكُلُ آلُ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

َشْيئًا ِمْن َصَدقَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َحاِلَهـا  َهذَا الَْمالِ َوإِنِّي َواللَِّه لَا أُغَيُِّر 
ـ   ِه الَِّتي كَاَنْت َعلَْيَها ِفي َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َولَأَْعَملَنَّ ِفيَها بَِما َعِمـلَ بِ

َسلََّم فَأََبى أَُبو َبكْرٍ أَنْ َيْدفََع إِلَى فَاِطَمةَ َشْيئًا فََوَجَدْت فَاِطَمـةُ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو
ى َعلَى أَبِي َبكْرٍ ِفي ذَِلَك قَالَ فََهَجَرْتُه فَلَْم ُتكَلِّْمُه َحتَّى ُتُوفَِّيْت َوَعاَشْت َبْعَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّ

رٍ فَلَمَّا ُتُوفَِّيْت َدفََنَها َزْوُجَها َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ لَْيلًا َولَْم ُيْؤِذنْ بَِها اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِستَّةَ أَْشُه
ْنكََر أََبا َبكْرٍ َوَصلَّى َعلَْيَها َعِليٌّ َوكَانَ ِلَعِليٍّ ِمْن النَّاسِ وِْجَهةٌ َحَياةَ فَاِطَمةَ فَلَمَّا ُتُوفَِّيْت اْسـتَ 

فَالَْتَمَس ُمَصالََحةَ أَبِي َبكْرٍ َوُمَباَيَعَتُه َولَْم َيكُْن َباَيَع ِتلَْك الْأَْشُهَر فَأَْرَسـلَ   َعِليٌّ ُوُجوَه النَّاسِ
أَبِي إِلَى أَبِي َبكْرٍ أَنْ ائِْتَنا َولَا َيأِْتَنا َمَعَك أََحٌد كََراِهَيةَ َمْحَضرِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَقَالَ ُعَمُر ِل

ا َتْدُخلْ َعلَْيهِْم َوْحَدَك فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َوَما َعَساُهْم أَنْ َيفَْعلُوا بِي إِنِّـي َواللَّـِه   َبكْرٍ َواللَِّه لَ
أََبا َبكْـرٍ  لَآِتَينَُّهْم فََدَخلَ َعلَْيهِْم أَُبو َبكْرٍ فََتَشهََّد َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَْد َعَرفَْنا َيا 

َوَما أَْعطَاَك اللَُّه َولَْم َنْنفَْس َعلَْيَك َخْيًرا َساقَُه اللَُّه إِلَْيَك َولَِكنََّك اْسَتْبَدْدَت َعلَْيَنـا  فَِضيلََتَك 
ُم َزلْ ُيكَلِّبِالْأَْمرِ َوكُنَّا َنْحُن َنَرى لََنا َحقŕا ِلقََراَبِتَنا ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم َي
َرُسولِ  أََبا َبكْرٍ َحتَّى فَاَضْت َعْيَنا أَبِي َبكْرٍ فَلَمَّا َتكَلََّم أَُبو َبكْرٍ قَالَ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَقََراَبةُ
َبْيَنكُْم ِمْن اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََحبُّ إِلَيَّ أَنْ أَِصلَ ِمْن قََراَبِتي َوأَمَّا الَِّذي َشَجَر َبْينِي َو

لَْيـِه  َهِذِه الْأَْمَوالِ فَإِنِّي لَْم آلُ ِفيَها َعْن الَْحقِّ َولَْم أَْتُرْك أَْمًرا َرأَْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع
ْيَعِة فَلَمَّا َصلَّى أَُبو َبكْرٍ َوَسلََّم َيْصَنُعُه ِفيَها إِلَّا َصَنْعُتُه فَقَالَ َعِليٌّ ِلأَبِي َبكْرٍ َمْوِعُدَك الَْعِشيَّةُ ِللَْب

ـ   ِذي َصلَاةَ الظُّْهرِ َرِقَي َعلَى الِْمْنَبرِ فََتَشهََّد َوذَكََر َشأْنَ َعِليٍّ َوَتَخلُّفَُه َعْن الَْبْيَعِة َوُعـذَْرُه بِالَّ
أَبِي َبكْرٍ َوأَنَُّه لَْم َيْحِملُْه َعلَى  اْعَتذََر إِلَْيِه ثُمَّ اْسَتْغفََر َوَتَشهََّد َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ فََعظََّم َحقَّ

ي الْأَْمرِ الَِّذي َصَنَع َنفَاَسةً َعلَى أَبِي َبكْرٍ َولَا إِْنكَاًرا ِللَِّذي فَضَّلَُه اللَُّه بِِه َولَِكنَّا كُنَّا َنَرى لََنا ِف
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بِذَِلَك الُْمْسِلُمونَ َوقَـالُوا أََصـْبَت فَكَـانَ     َنِصيًبا فَاْسُتبِدَّ َعلَْيَنا بِِه فََوَجْدَنا ِفي أَْنفُِسَنا فَُسرَّ
  . الُْمْسِلُمونَ إِلَى َعِليٍّ قَرِيًبا ِحَني َراَجَع الْأَْمَر الَْمْعُروَف

ــدۇ   6005 ــداق دەيـ ــا مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــبهر : ــ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قىزى فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ئهبـۇ     

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى تائــاال هللا ى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن ابهكــر
مالدىن ۋەسهللهمگه مهدىنه ۋە فهدەك زېمىنىدا غهنىمهت قىلىپ بهرگهن 

مىراسنى، شۇنداقال خهيبهر غهنىمىتىنىـڭ بهشـتىن   ئۆزىگه تېگىشلىك 
مىراســـنى  مالـــدىكى ئـــۆزىگه تېگىشـــلىكئېشـــىپ قالغـــان  دىنبىرىـــ

بىراق ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ    . ئادەم ئهۋەتتىلىپ بېرىشىنى تهلهپ قى
ــهللهمنىڭ    ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇ پهيغهم ــراس  «: ئهنه ــز مى بى

مۇھهممهد  ،مۈلكىمىز سهدىقىدۇرـ قالدۇرمايمىز، قالدۇرۇپ كهتكهن مال  
يهنـى  (سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئائىلىسـىدىكىلهر بـۇ مالـدىن    

  :دېگهن سۆزىنى ئېيتىپ» يدۇيه) دۆلهت خهزىنىسىدىن
نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى        هللا ــ

ۋەســهللهم ســهدىقه قىلىــپ قالــدۇرۇپ قويغــان نهرســىدىن ھېچنېمىنــى 
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ئــۆزگهرتمهيمهن )نىــڭ زامانىــدىكى ھالىــدىنئۇ(

شـۇنداق  ۇم مهنمـۇ چوقـ   ،قانـداق قىلغـان بولسـا   ئـۇنى  ئهلهيهى ۋەسـهللهم  
  . دېدى ۋە فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا ھېچ نهرسه بهرمىدىـ  قىلىمهن،

فـاتىمه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادا ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ        ،بۇنىڭ بىلهن
 غـا ئـاداۋەت تـۇتتى   ڭئۇنى ۇپ،ئهنهۇغا قارىتا نارازىلىق كهيپىياتى پهيدا بول

ــ   ۋە  ــا گهپ قىلمىـ ــگه قهدەر ئۇنىڭغـ ــۇپ كهتكهنـ ــات بولـ ــاتىمه . دىۋاپـ فـ
ــهللهم    ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــا پهيغهمـ ــۇ ئهنهـ نىڭ رەزىيهلالھـ

ئېـرى   ،ئـۇ ۋاپـات بولـۇپ كهتكهنـدە    . دىن كېيىن ئالته ئاي ياشـىدى ۋاپاتى
ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا 

ــۇرۇپ قويماســتىن  ــدە   ،ئۇقت ــۆزى چۈشــۈردى ۋە كېچى ــامىزىنى ئ ــنه  ن دەپ
  . قىلىۋەتتى

نىـڭ  ۇفاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها ھايات ۋاقتىدا ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنه  
ئــۇ ۋاپــات بولــۇپ كهتكهنــدىن . كىشــىلهر ئالدىــدا خېلــى يــۈزى بــار ئىــدى
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ئهلـى   ،شۇنىڭ بىلهن. دىن يۈز ئۆرۈشكه باشلىدىهلىكىشىلهر ئ ،كېيىن
لهن يارىشىپ قـېلىش  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بى

ئۆتـۈپ  ئالته ئـاي   ئارىدىن. ۋە ئۇنىڭغا بهيئهت قىلىش ھهققىدە ئىزدەندى
ئهبـــۇ بهكـــرى  ،ئـــۇ. تېخـــى بهيـــئهت قىلمىغانىـــدى كهتـــكهن بولســـىمۇ،
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا

چـۈنكى  . دەپ ئـادەم ئهۋەتتـى   ـ! ــ ئۆزەڭ يالغۇز بىزنىڭكىگه كهلگىن
ئهنهۇنىــڭ ئۇنىــڭ بىــلهن بىلــله  ئــۇ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ

  . كېلىشىنى خالىمايتتى
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا

نىـــڭ نـــامى بىـــلهن قهســـهمكى، ئۇالرنىـــڭ قېشـــىغا يـــالغۇز  هللاـــــ 
  :ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى ـ! بارمىغىن

كى، مهن نىــڭ نــامى بىــلهن قهســهمهللائــۇالر ماڭــا نــېمه قىالتتــى، اــــ 
ئهلىنىڭ قېشىغا  ۋە ئۆزى يالغۇز دېدىـ ئۇالرنىڭ يېنىغا يالغۇز بارىمهن،  

. ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ شــاھادەت ئېيتتــى .بــاردى
  :ئاندىن
سـاڭا بهرگهن  هللا بىـز سـېنىڭ پهزىلىتىڭنـى ۋە ا   ! ئى ئهبـۇ بهكـرى  ــ 

ن ياخشـىلىقنى  ساڭا بهرگههللا بىز ا. نى تونۇپ يهتتۇقىڭرىئارتۇقچىلىقل
ــېكىن ســهن ئهمىرلىــك ئىشــىدا  . قىزغانمــايمىز بىــزگه مهســلىههت ل

بىز پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ يـېقىن      . سالمىدىڭ
ــۈن   ــانلىقىمىز ئۈچ ــانلىرى بولغ ــق دەپ     ،تۇغق ــۇ ھهقلى ــقا بىزم ــۇ ئىش ب

ــارايتتۇق،     ــدىـ ق ــايىتى     . دې ــا ناھ ــۇ ئهنهۇغ ــرى رەزىيهلالھ ــۇ بهك ــۇ ئهب ئ
ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      ،نهتىجىدە. ك سۆزلهرنى قىلدىتهسىرلى

  . يىغالپ كهتتى
  :ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سۆز قىلىپ ،كېيىن

بىـلهن قهسـهمكى، پهيغهمـبهر     )هللا(جېـنىم ئىلكىـدە بولغـان زات    ــ 
 ،ياخشــىلىق قىلىــش غــاســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ تۇغقانلىرى

غـــا ياخشـــىلىق قىلىشـــىمدىنمۇ متۇغقانلىرىمهن ئۈچـــۈن ئۆزەمنىـــڭ 
ئهممــا ســىلهر بىــلهن مېنىــڭ ئارامــدىكى ھېلىقــى مــال       . ئهۋزەلــدۇر
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. مهسىلىســىگه كهلســهك، مهن بــۇ ئىشــتا ھهقــتىن تېيىــپ كهتمىــدىم  
پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قىلغـانلىقىنى كـۆرگهن      

لـى رەزىيهلالھـۇ   ئه .دېـدى ـ ھهرقانـداق بىـر ئىشـنى قالـدۇرماي قىلـدىم،       
  :ئهنهۇ

ـ بىز ساڭا بهيئهت قىلىمىـز،    ،شىن نامىزىدىن كېيىنېئهمىسه پــ 
شىن نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ، مـۇنبهرگه  ېئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ پ. دېدى

ــۇ   . چىقتــى ئانــدىن شــاھادەت ئېيتتــى ۋە ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ب
ڭ كۆرســهتكهن كهمــگه قهدەر نېمىشــقا بهيــئهت قىلمىغــانلىقىنى، ئۇنىــ 

ئانـدىن ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب      . سهۋەب ۋە ئـۆزرىلىرىنى تىلغـا ئالـدى   
تىـن مهغپىـرەت تىلىـدى، شـاھادەت ئېيتتـى، ئهبـۇ       هللارەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ا 

ـــ ھوقۇقىنىــڭ ناھــايىتى چــوڭ     بهكــرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ھهق  
ــئهت     ــۇ كهمــگه قهدەر بهي ــۆتتى، ئۆزىنىــڭ ب ئىكهنلىكىنــى ئهســلىتىپ ئ

ــلىقىنىڭاقىلم ــۇ     س ــرى رەزىيهلالھ ــۇ بهك ــى ئهب ــۇ ئهمىرلىكن ھهرگىزم
بهرگهن ئارتۇقچىلىقالرنى ئىنكار ئۇنىڭغا هللا ئهنهۇدىن قىزغانغانلىقى ۋە ا

  :قىلغانلىقىدىن ئهمهسلىكىنى بايان قىلىپ
بىز بۇ ئىشتا بىزنىڭمۇ نېسىۋىمىز بار دەپ قـارايتتۇق، بىـراق بـۇ    ــ 

شـۇڭا كـۆڭلىمىزدە بىرئـاز     .مهسلىههت سـېلىنمىدى مهسىلىدە بىزگه 
  . دېدىـ نارازىلىق پهيدا بولدى، 

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سۆزىنى تۈگىتىپ، ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالھـۇ    
ــئهت قىلــدى  ــا بهي ــلهن تولىمــۇ خۇشــال   . ئهنهۇغ مۇســۇلمانالر بۇنىــڭ بى

  :بولۇشتى ۋە ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
ئىشـالر   ،اق قىلىـپ شـۇند . ىيىشتدېـ توغرا ئىش قىلدىڭ،   ــ بهكمۇ

 ئىزىغـا چۈشـتى ۋە مۇسـۇلمانالر ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇغـا بۇرۇنقىـدەكال       
  . دۈرۈشكه باشلىدىھۆرمهت بىل

   )1759: مۇسلىم(

عن الْقَاِسم ْبن ُمَحمٍَّد قَالَ قَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َواَرأَْساْه فَقَـالَ   - 6006
ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاِك لَْو كَانَ َوأََنا َحيٌّ فَأَْسَتْغِفُر لَِك َوأَْدُعو لَِك فَقَالَـْت  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
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ـ  ا َعاِئَشةُ َوا ثُكِْلَياْه َواللَِّه إِنِّي لَأَظُنَُّك ُتِحبُّ َمْوِتي َولَْو كَانَ ذَاَك لَظَلَلَْت آِخَر َيْوِمَك ُمَعرًِّس
لنَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبلْ أََنا َواَرأَْساْه لَقَْد َهَمْمُت أَْو أََرْدُت أَنْ بَِبْعضِ أَْزَواجَِك فَقَالَ ا

َبى اللَّـُه  أُْرِسلَ إِلَى أَبِي َبكْرٍ َواْبنِِه فَأَْعَهَد أَنْ َيقُولَ الْقَاِئلُونَ أَْو َيَتَمنَّى الُْمَتَمنُّونَ ثُمَّ قُلُْت َيأْ
  . ْؤِمُنونَ أَْو َيْدفَُع اللَُّه َوَيأَْبى الُْمْؤِمُنونََوَيْدفَُع الُْم

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   : ـ قاسىم ئىبنى مۇھهممهد مۇنداق دەيدۇ 6006
  :ئهنها

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. دېدىـ ! ۋاي بېشىمهيــ 
مهغپىـرەت تىلهيـمهن    ساڭا، ساڭناۋادا مهن ھايات چاغدا ئۆلۈپ قالــ 

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها بۇ گهپنى ئاڭالپ. دېدى ، ـدۇئا قىلىمهنۋە 
ـــ  ــانىمهيـ ــڭ    هللا! ۋاي ئ ــهن مېنى ــهمكى، س ــلهن قهس ــامى بى ــڭ ن نى
 منى تىلهيــدىغان ئوخشايســهن، نــاۋادا شــۇنداق بولــۇپ قالســا، شــۇ ىئۆلــۈم
. دېـدى ـ دەكسـهن،   ىئاياللىرىڭدىن بىرى بىلهن كېچىنى ئۆتكۈزگ كۈنىال

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلال
مهن . دېسـهم بولىـدۇ   “!ۋاي بېشـىمهي ”: ــ سهن ئهمهس، بهلكـى مهن 

ئۇالرغـا  ) خهلىپىلىكنـى (ئهبۇ بهكرى ۋە ئۇنىـڭ ئوغلىغـا ئـادەم ئهۋەتىـپ،     
ــيىن  ــرەي، كېـ ــۇرۇپ بېـ ــق  ”: تاپشـ ــۇ ھهقلىـ ــز تېخىمـ ــقا بىـ ــۇ ئىشـ  “بـ

ىمنىـڭ  ياكى ئۇنى ئارزۇ قىلغۇچىالرغا مېنىڭ ئورنىمغا ك گهدېگۈچىلهر
بىـراق  . چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قوياي دېگهنلهرنى نىـيهت قىلـدىم  

هللا ، ا)مۇنداق بىر دەۋانى ئهبۇ بهكرىدىن باشقا بىـرى قىلسـا  (”: كۆڭلۈمگه
ئـۇنى رەت  هللا ئۇنى قوبۇل قىلمـاس، مۇئمىنلهرمـۇ ئـۇنى رەت قىـالر يـاكى ا     

  . ىدېد ، ـدېگهنلهر كهچتى “قىالر، مۇئمىنلهرمۇ ئۇنى قوبۇل قىلماس
   )7217: بۇخارى(

وزاد . َوْسقا، اƩديث املاضي يف اهلبة ِعْشريَن َجادَّ أيب َنَحلƗَ: عن عائشة - 6007
إين مسـتخلفك علـى   : Ż أوصى أن تغسله امرأته، Ż دعا عمر فقـال : رزين يف أخره

يا عمر إƴا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتبـاعهم    أصحاب رسول اهللا
Ʃـا  ق وثقله عليهم، و حق مليزان أن ال يوضعاƴق أن يكون ثقيال، يا عمر وإƩفيه إال ا 
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خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل و خفته عليهم وحق مليـزان  
وليت علـيكم  : أن ال يوضع فيه سوى الباطل أن يكون خفيفا، وكتب إƂ أمراء األجناد

ودفن ليال Ż قام عمر يف الناس خطيباً، Ż . سلمني خرياً Ż ماتعمر ومل آل نفسي وال امل
إين ألعلمكم من نفسي شيأ Ɵهلونه، أنا عمر ومل أحرȋ  أيها الناس: قال بعد أن ƥد اهللا

على أمركم، ولكن املتوż أوصى إيل بذلك واهللا أهلمه ذلك وليس أجعل أمانيت إƂ أحـد  
تكون رغبته يف التوقري للمسلمني، أولئك أحق هبـم  ليس هلا بأهل، ولكن أجعلها إƂ من 

 .ممن سواهم
 )ئهبـۇ بهكـرى  (دادام : مۇنداق دەيـدۇ  اـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنه 6007

ــا  ــدىن (ماڭـ ــڭ خورمىلىرىـ ــهق  20) ئۆزىنىـ ــۋېلىش  ۋەسـ ــا يىغىـ خورمـ
ــدى ھو ــۇقىنى بهرگهنى ــان     ( ...ق ــۇق باي ــدە تول ــبه ھهققى ــس ھى ــۇ ھهدى ب

ــۇ ھهدىەر). قىلىنغــان ــۇالرنى  زىــن ب ــدا مۇن بايــان  قوشــۇپســنىڭ ئاخىرى
ــدى ــىنى      : قىل ــۇپ تارىش ــڭ يۇي ــۆزىنى ئايالىنى ــرى ئ ــۇ بهك ــيىن ئهب كې

  :ئۆمهرنى چاقىرتىپھهزرىتى ئاندىن . ۋەسىيهت قىلدى
مهن ســــېنى پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ! ئــــى ئــــۆمهرــــــ 

ه ئهگهشـكهن  كھهقـ . ۋەسهللهمنىڭ ساھابىلىرىغا خهلىـپه تهيىـنلهيمهن  
. ئېغىـر كېلىـدۇ   هتهنهرنىڭ تـارازىلىرى قىيـامهت كـۈنى ھهقىـق    كىشىل

ئۇنىڭغــا ھهق ۋە ئــادالهت   ،شــۇڭا تارازىنىــڭ ئېغىــر كېلىشــى ئۈچــۈن    
باتىلغا ئهگهشكهن كىشـىلهرنىڭ تـارازىلىرى   ! ئى ئۆمهر. شى الزىمۇقويۇل

شـۇڭا تارازىنىـڭ يېنىـك     .ۇيېنىـك كېلىـد   هتهنقىيامهت كـۈنى ھهقىـق  
باتىلـدىن باشـقا نهرسـىنى قويماسـلىق الزىـم       ئۇنىڭغـا  ،كېلىشى ئۈچۈن

ى ئېغىر بولىدۇ، باتىلغـا  ىسه ئهگهشكهنلهرنىڭ تارازكدېمهك، ھهق. بولىدۇ
  . دېدىـ ئهگهشكهنلهرنىڭ تارازىسى يېنىك بولىدۇ، 

ــيىن ــى      ،كېــ ــۇ ھهر تهرەپتىكــ ــۇ ئهنهــ ــرى رەزىيهلالھــ ــۇ بهكــ ئهبــ
  :قوماندانلىرىغا

ـــ  ــۆمهرنى خهلىــــپه قىلــــدىم ـــ ــۇنى پهقهت  ۋە مهن ســــىلهرگه ئــ بــ
. مهكتـۇب يوللىـدى  دەپ ـ   مۇسۇلمانالرنىڭ ياخشىلىقى ئۈچـۈن قىلـدىم،  

ئـۆمهر   ،كېـيىن . ئاندىن ئۇ ۋاپات بولدى ۋە شۇ كېچىسى دەپنه قىلىنـدى 
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قـا  هللائـۇ ا . خىتـاب قىلـدى  ئالدىغا چىقىپ  جامائهتنىڭرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
  :ھهمدۇسانا ئېيتقاندىن كېيىن

نهرسـىلهرنى   )سىلهر بىلمهيدىغان(مدىكى مهن ئۆزە! ئى ئىنسانالرــ 
مهن ئــۆمهر، ســىلهرگه باشــلىق بولۇشــقا ھېــرىس     . ياخشــى بىلىــمهن 

ــۇ ئىشــنى ماڭــا ۋەســىيهت     ئهمهســمهن، لــېكىن ۋاپــات بولغــان كىشــى ب
. بۇ ئىشنى ئۇنىڭغا ئىلهام قىلغان بولسـا كېـرەك  هللا ا. دىىلىپ قالدۇرق

لكـــــى  ئهمهس، به مهن ئامـــــانهتنى ســـــاالھىيىتى يـــــوق كىشـــــىگه    
ئۈچۈن كـېچه ـ كۈنـدۈز     ئاشۇرۇش ىنىتىھۆرم -نىڭ ئىززەت مۇسۇلمانالر
ــدى ــۇرىمهنغان كغهم يهيــ ــىلهرگه تاپشــ ــا  . ىشــ ــۇالر بۇنىڭغــ ــۈنكى ئــ چــ

  . دېدىـ باشقىالردىن ھهقلىقتۇر، 
   )دە رىۋايهت قىلغان» ئهلكهبىر«ى تهبهران(

َبَعثَنِي ُعَمُر إِلَى الْأُْسقُفِّ فََدَعْوُتُه  َعْن الْأَقَْرعِ ُمَؤذِِّن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ - 6008
فَقَالَ لَُه ُعَمُر َوَهلْ َتجُِدنِي ِفي الِْكَتابِ قَالَ َنَعْم قَالَ كَْيَف َتجُِدنِي قَالَ أَجُِدَك قَْرًنا فََرفَـَع  

كَْيَف َتجُِد الَِّذي َيجِـيُء ِمـْن   َعلَْيِه الدِّرَّةَ فَقَالَ قَْرنٌ َمْه فَقَالَ قَْرنٌ َحِديٌد أَِمٌني َشِديٌد قَالَ 
ثًا فَقَالَ َبْعِدي فَقَالَ أَجُِدُه َخِليفَةً َصاِلًحا غَْيَر أَنَُّه ُيْؤِثُر قََراَبَتُه قَالَ ُعَمُر َيْرَحُم اللَُّه ُعثَْمانَ ثَلَا

َعلَى َرأِْسِه فَقَالَ َيا َدفَْراُه َيا كَْيَف َتجُِد الَِّذي َبْعَدُه قَالَ أَجُِدُه َصَدأَ َحِديٍد فََوَضَع ُعَمُر َيَدُه 
 َدفَْراُه فَقَالَ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني إِنَُّه َخِليفَةٌ َصاِلٌح َولَِكنَُّه ُيْسَتْخلَُف ِحَني ُيْسـَتْخلَُف َوالسَّـْيفُ  

  . َمْسلُولٌ َوالدَُّم ُمْهَراٌق
ــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ مــۇئهززىنى     6008  ـ ئ

مهن . چاقىرىشـقا ئهۋەتتـى   ①ئۆمهر مېنى ئۇسقۇفنى: ئهقرەئ مۇنداق دەيدۇ
  :ئۆمهر ئۇنىڭغا. ئۇنى چاقىرىپ كهلدىم

  :ئۇ. دېدىـ ؟ كۆردۈڭمۇ) يهنى ئىنجىلدا(مېنى كىتابتا ــ 
  :ئۆمهر. دېدىـ ھهئه، ــ 

  :ئۇ. دېدىـ ؟ ــ قانداقراق ئىكهنمهن
  :ردېۋىدى، ئۆمه ــ خۇددى قورغاندەك كۆردۈم، ـ

                                                 
 .خرىستىئان پوپلىرىنىڭ ئۇنۋانى ①
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ئـۇنى ئۇرمـاقچى    ،دېگىـنىچه ـ ۇ؟  كۆردۈڭمـ نېمه؟ مېنى قورغانـدەك  ــ 
  :ئۇ. نى كۆتۈردىسىبولۇپ ھاسى

ـــ  ــن  (ــ ــدىراپ كهتمىگىـ ــقا ئالـ ــۈك ۋە  !) ئۇرۇشـ ــېنى كۈچلـ مهن سـ
  :ئۆمهر. دېدىـ ، كۆردۈمتۆمۈر قورغاندەك  مۇستهھكهم

ـ ؟   ه قانــداقراق ئىــكهنمېنىڭــدىن كېــيىن كېلىــدىغان خهلىــپــــ 
  :ئۇ: دېدى
ــ ــۇنى ياخشــى بىــر خهلىــپه  ـ ـ ــۇ ســۈپىتىدە كــۆردۈممهن ئ ، بىــراق ئ

بـۇنى ئاڭلىغـان ئـۆمهر ئـۈچ     . دېـدى  ـ  ئۆزىنىڭ تۇغقانلىرىغا يـان باسـىدۇ،  
  :قېتىم
  :ئاندىن. دېدىـ ! ئوسمانغا رەھىم قىلسۇنهللا اــ 
. دېدىـ ؟  ه قانداقراق ئىكهنغان خهلىپىئۇنىڭدىن كېيىن كېلىدــ 

  :ئۇ
ڭ دېتىغـا ئوخشـاپ كهتـكهن بىـر شـهكىلدە      ــ ئۇنى خـۇددى تۆمۈرنىـ  

  :دېيىشىگه، ئۆمهر يهنه ئۇنى ئۇرۇش ئۈچۈن قولىنى كۆتۈردى ۋەـ ، كۆردۈم
  :ئۇ. دېدىـ ! پهسكهش، رەزىل! پهسكهش، رەزىلــ 
ئۇ بىر ياخشى خهلىپىدۇر، لېكىن ئـۇ  ! مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىئى ــ 

ــدا خه     ــر چاغ ــۈلگهن بى ــانالر تۆك ــۇغۇرۇلغان، ق ــالر س ــپىلىككه قىلىچ لى
  . ①دېدىـ چىقىدۇ، 

   )4656: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َمْعَدانَ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َخطََب َيْوَم الُْجُمَعِة فَذَكََر َنبِـيَّ   - 6009
ِديكًا َنقََرنِي ثَلَاثَ َنقََراٍت َوإِنِّي لَـا   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوذَكََر أََبا َبكْرٍ قَالَ إِنِّي َرأَْيُت كَأَنَّ

  . أَُراُه إِلَّا ُحُضوَر أََجِلي
ــ مهئــدان ئىبنــى ئهبــۇ تهلــهه مۇنــداق دەيــدۇ   6009 ئــۆمهر ئىبنــى : ـ

خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــر جــۈمه كــۈنى خــۇتبه ئوقــۇپ، پهيغهمــبهر  
ئهنهــۇنى  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى ۋە ئهبــۇ بهكــرى رەزىيهلالھــۇ 

  :ئاندىن. تىلغا ئالدى
                                                 

 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 1009(ئهلبانى  ①
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مهن بىــر چــۈش كــۆرۈپتىمهن، چۈشــۈمدە بىــر خــوراز مېنــى ئــۈچ  ــــ 
ــىپ      ــڭ يېقىنلىش ــدىن ئهجىلىمنى ــۇدەك، مهن بۇنىڭ ــتىم چوقۇۋالغ قې

  . دېدىـ  ،ھېس قىلىۋاتىمهنقالغانلىقىنى 
   )567: مۇسلىم(

لَمَّا َصَدَر ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ِمـْن  َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ أَنَُّه َسِمَعُه َيقُولُ  - 6010
ِه إِلَـى  ِمًنى أََناǷَ بِالْأَْبطَحِ ثُمَّ كَوََّم كَْوَمةً َبطَْحاَء ثُمَّ طََرَح َعلَْيَها رَِداَءُه َواْسَتلْقَى ثُمَّ َمدَّ َيَدْي

َرِعيَِّتي فَاقْبِْضنِي إِلَْيَك غَْيَر ُمَضيِّعٍ  السََّماِء فَقَالَ اللَُّهمَّ كَبَِرْت ِسنِّي َوَضُعفَْت قُوَِّتي َواْنَتَشَرْت
 َولَا ُمفَرٍِّط ثُمَّ قَِدَم الَْمِديَنةَ فََخطََب النَّاَس فَقَالَ أَيَُّها النَّاُس قَْد ُسنَّْت لَكُْم السَُّنُن َوفُرَِضـتْ 

نَّاسِ َيِميًنا َوِشَمالًا َوَضَرَب بِإِْحـَدى  لَكُْم الْفََراِئُض َوُترِكُْتْم َعلَى الَْواِضَحِة إِلَّا أَنْ َتِضلُّوا بِال
نِ ِفي َيَدْيِه َعلَى الْأُْخَرى ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُْم أَنْ َتْهِلكُوا َعْن آَيِة الرَّْجمِ أَنْ َيقُولَ قَاِئلٌ لَا َنجُِد َحدَّْي

َوَرَجْمَنا َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْولَا أَنْ  ِكَتابِ اللَِّه فَقَْد َرَجَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
َيقُولَ النَّاُس َزاَد ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ِفي ِكَتابِ اللَِّه َتَعـالَى لَكََتْبُتَهـا الشَّـْيǸُ َوالشَّـْيَخةُ     

  . فَاْرُجُموُهَما أَلَْبتَّةَ فَإِنَّا قَْد قََرأَْناَها
ــۆمهر ئىبنــى : داق دەيــدۇـ ســهئىد ئىبنــى مۇســهييهب مۇنــ    6010 ئ

قۇملۇق بىر يهرگه تۆگىسىنى  ۈپ،خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مىناغا چۈش
چۆكتۈردى، ئاندىن بىر جاينى تۈزەشـتۈرۈپ، ئۈسـتىگه تـونىنى سـېلىپ،     

  :ئوڭدىسىغا ياتتى، ئاندىن قولىنى ئاسمانغا سوزۇپ
مهن ياشـــىنىپ قالـــدىم، كۈچۈمـــدىن كهتـــتىم، دۆلهت ! هللائـــى اـــــ 
كهمچىلىكـلهر ئۆتكۈزۈشـتىن   ئهمدى . كېڭىيىپ كهتتى ىيىسىتېرىتور

ــالغىن   ــۇرۇن جېنىمنــى ئ ــ ! ۋە يېتهرســىزلىك قىلىشــتىن ب ــا ـ دەپ دۇئ
پ جامـائهتكه خىتـاب قىلىـ   ئاندىن مهدىنىگه قايتىـپ كېلىـپ،   . قىلدى

  :مۇنداق دېدى
كۆرسـىتىلدى، پهرزلهر  ) يـولالر (سىلهرگه سـۈننهتلهر  ! جامائهتئى ــ 

. دېـدى ـ ڭالر،  ېلىپ قالدىروشهن بىر يول ئۈستىدە ق هرسىل. ئۆگىتىلدى
  :ئاندىن بىر قولىنى يهنه بىر قولىغا ئۇرۇپ تۇرۇپ

ئوڭ ۋە سـول تهرەپـلهرگه قېيىـپ، ئېزىـپ كېتىـدىغان ئىشـالرنى       ــ 
  :ئاندىن. دېدى ـ! قىلماڭالر
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چالمــا ـ كېســهك   ) زىنــا قىلغــۇچىنى(ھهرگىزمــۇ ! جامــائهتئــى ــــ 
لىنغــان ئايهتنىــڭ ســهۋەبىدىن ھــاالك بولــۇپ قىلىــش ھــۆكمى بايــان قى

ــاڭالر  ــنى قىلم ــدىغان ئىش ــىدە . كېتى ــۈنكى كهلگۈس ــز ا”: چ ــڭ هللابى نى
ــازا         ــهرئى جـ ــى شـ ــايرىم ئىككـ ــايرىم ـ ئـ ــدە ئـ ــان كهرىمـ ــابى قۇرئـ كىتـ

پهيغهمـبهر  . دەيدىغان بىرى چىقىـپ قېلىشـى مـۇمكىن    “ئۇچراتمىدۇق
بىزمـۇ چالمـا ـ    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم چالمـا ـ كېسـهك قىلغـان،      

بىـلهن قهسـهمكى،    )هللا(جېنىم ئىلكىـدە بولغـان زات   . دۇقكېسهك قىل
تائاالنىــڭ كىتــابى قۇرئــان هللا ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب ا”: ئهگهر ئىنســانالر

دەپ پىتــنه قىلمايــدىغان بولســا، مهن  “قوشــۇپ قويــدى ئــايهتكهرىمــگه 
قـۇم چالمـا ـ    زىنا قىلسـا، ئـۇالرنى چو   ئهر ـ ئايالالر توي قىلغان ”: ئهلۋەتته

بىـز ئـۇ ئـايهتنى    . دېـگهن ئـايهتنى يېزىـپ قويـاتتىم     “كېسهك قىلىڭـالر 
  . دېدىـ ھهقىقهتهن ئوقۇغانىدۇق، 

   )1560: مالىك(

َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ َدَخلُْت َعلَى َحفَْصةَ فَقَالَْت أََعِلْمـَت أَنَّ أََبـاَك غَْيـُر     - 6011
فَْعلَ قَالَْت إِنَُّه فَاِعلٌ قَالَ فََحلَفُْت أَنِّي أُكَلُِّمـُه ِفـي ذَِلـَك    ُمْسَتْخِلٍف قَالَ قُلُْت َما كَانَ ِلَي

فََسكَتُّ َحتَّى غََدْوُت َولَْم أُكَلِّْمُه قَالَ فَكُْنُت كَأَنََّما أَْحِملُ بَِيِمينِي َجَبلًا َحتَّـى َرَجْعـُت   
ْخبُِرُه قَالَ ثُمَّ قُلُْت لَُه إِنِّي َسِمْعُت النَّاَس َيقُولُونَ فََدَخلُْت َعلَْيِه فََسأَلَنِي َعْن َحالِ النَّاسِ َوأََنا أُ

اِعي َمقَالَةً فَآلَْيُت أَنْ أَقُولََها لََك َزَعُموا أَنََّك غَْيُر ُمْسَتْخِلٍف َوإِنَُّه لَْو كَانَ لََك َراِعي إِبِلٍ أَْو َر
َع فَرَِعاَيةُ النَّاسِ أََشدُّ قَالَ فََوافَقَُه قَْوِلي فََوَضَع َرأَْسُه غََنمٍ ثُمَّ َجاَءَك َوَتَركََها َرأَْيَت أَنْ قَْد َضيَّ

َرُسولَ اللَِّه َساَعةً ثُمَّ َرفََعُه إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْحفȘَُ ِديَنُه َوإِنِّي لَِئْن لَا أَْسَتْخِلْف فَإِنَّ 
َيْسَتْخِلْف َوإِنْ أَْسَتْخِلْف فَإِنَّ أََبا َبكْرٍ قَْد اْسَتْخلََف قَالَ فََواللَِّه َمـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم 

ـ   ِدلَ ُهَو إِلَّا أَنْ ذَكََر َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََبا َبكْرٍ فََعِلْمُت أَنَُّه لَْم َيكُـْن ِلَيْع
  . َعلَْيِه َوَسلََّم أََحًدا َوأَنَُّه غَْيُر ُمْسَتْخِلٍف بَِرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

ــدۇ        6011 ــداق دەي ــا مۇن ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ مهن : ـ ئىبن
  :نىڭ يېنىغا كىرسهم، ئۇهھهفس
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اڭنىـــڭ ئورنىغـــا بىرىنـــى خهلىـــپه تىكلهيـــدىغان يـــاكى      ـــــ داد
  :مهن. دىەپ سورىدـ تىكلىمهيدىغانلىقىنى بىلهلىدىڭمۇ؟ 

  :ھهفسه. دېدىمـ نداق قىلمامدىكىن، ئۇ ئۇــ 
مهن بـۇ ھهقـته ئۇنىـڭ بىـلهن     . دېـدى ـ ئۇ چوقۇم شۇنداق قىلىدۇ،  ــ 

گهپ لېكىن بىر ـ ئىككى كـۈنگىچه   . سۆزلىشىش ئۈچۈن قهسهم قىلدىم
تاغ يۈدۈۋالغاندەك ئېغىرلىشىپ  شۇڭغىچه خۇددى يهلكهمگه. قىلمىدىم

ئۇ مهنـدىن  . ىغا كىردىمئۆيگه قايتىپ كېلىپ، ئۇنىڭ يېن. كهتكهنىدىم
مهن ئۇالرنىڭ ئهھـۋالىنى ئېيتىـپ   . ئهھۋالىنى سورىدىھال ـ  نىڭ خهلق
  :ئاندىن ئۇنىڭغا. بهردىم

نېمىلهرنــــى دېيىشــــىۋاتقانلىقىنى  مهن كىشــــىلهرنىڭ بىــــرــــــ 
ئۇالرنىـڭ   .مهنمۇ بۇنى ساڭا ئېيتىپ قويۇشنى اليىـق تـاپتىم  . ئاڭلىدىم

ئهگهر . دەكسـهن ۇيىـنلهپ قويمىغ سهن ئورنىڭغا خهلىـپه ته  ،ئېيتىشىچه
ئـۇ پـادىالرنى    ۇپ،سېنىڭ بىر تۆگه باققۇچىڭ يـاكى قـوي باققۇچىـڭ بولـ    

. يۈتۈپ كېتىـدۇ  ىالرپاد ئهلۋەتتهسېنىڭ يېنىڭغا كهلسه،  ،تاشالپ قويۇپ
ئــۇ . دېــدىمـ ،   قىلىــش ئۇنىڭــدىنمۇ قىــيىن ئىــش ئىنســانالرنى نــازارەت

ــا قايىـــل بولـــدى، ئانـــدىن  بېشـــىنى بىـــردەم  مېنىـــڭ ئېيتقانلىرىمغـ
  :قويدى، ئاندىن بېشىنى كۆتۈرۈپ ماڭا قارىدى ۋە) ياستۇققا(

ئهگهر مهن . تائاال دىنىنى ئۆزى قوغدايـدۇ هللا شهك ـ شۈبهىسىزكى، ا ــ 
ئورنىمغــا خهلىــپه تىكــلهپ قويمىســام، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى 

ــان     ــلهپ قويمىغ ــپه تىك ــا خهلى ــهللهم ئورنىغ ــا . ۋەس ئهگهر مهن ئورنىمغ
ــا خهلىـــپه تىكـــلهپ    ــام، ئهبـــۇ بهكـــرى ئورنىغـ خهلىـــپه تىكـــلهپ قويسـ

  . دېدىـ  ،①قويغانىدى
مهن نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى،     هللا: ئىبنى ئـۆمهر مۇنـداق دەيـدۇ   

ــۇ بهكرىنــى   ئۇنىــڭ  پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى ۋە ئهب
، ھېچكىمنــى پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى    ئالغانلىقىــدىنتىلغــا 

                                                 
. هر پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدەك قىلمـاقچى بولسـام، خهلىـپه تهيىـنلىمهيمهن    ئهگ: يهنى ①

 .ئهگهر ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدەك قىلسام، خهلىپه تهيىنلهيمهن، ـ دېمهكچى
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ئورنىغــا ھېچكىمنــى شــۇڭا ئــۆز ، تهڭ قىلمايــدىغانلىقىنى گههللهمۋەســ
  . لىقىنى چۈشهندىمخهلىپه تىكلهپ قويمايدىغان

   )1823: مۇسلىم(

فَقَالَ أََتَحمَّلُ أَْمَركُْم َحيا َوَميًِّتا لََوِدْدُت أَنَّ َحظِّي ِمْنَها الْكَفَاُف : ويف رواية - 6012
  . لَا َعلَيَّ َولَا ِلي
  :يهنه بىر رىۋايهتته ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن ـ 6012

. الرنى ھايـات ۋاقتىمـدا ئۈسـتۈمگه ئالـدىم    ىڭمهن سىلهرنىڭ ئىشــ 
نېسـىۋەمنىڭ  ) خهلىپىلىكـتىن (ئۆلگهندىمۇ ئۈسـتۈمگه ئاالمـدىم؟ مهن   

پايــــدىمۇ ئېلىــــپ  انمۇ تارتماســــلىقىمنى،، زىيــــبولۇشــــىنىتهڭپــــۇڭ 
  . خااليمهن كهتمهسلىكىمنى

   )1823: مۇسلىم(

َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن قَالَ َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَْبلَ أَنْ  - 6013
ُيَصاَب بِأَيَّامٍ بِالَْمِديَنِة َوقََف َعلَى ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن َوُعثَْمانَ ْبنِ ُحَنْيٍف قَالَ كَْيَف فََعلُْتَمـا  

افَاِن أَنْ َتكُوَنا قَْد َحمَّلُْتَما الْأَْرَض َما لَا ُتِطيُق قَالَا َحمَّلَْناَها أَْمًرا ِهَي لَُه ُمِطيقَةٌ َما ِفيَهـا  أََتَخ
كَبُِري فَْضلٍ قَالَ اْنظَُرا أَنْ َتكُوَنا َحمَّلُْتَما الْأَْرَض َما لَا ُتِطيُق قَالَ قَالَا لَا فَقَـالَ ُعَمـُر لَـِئْن    

ا ي اللَُّه لَأََدَعنَّ أََراِملَ أَْهلِ الِْعَراقِ لَا َيْحَتْجَن إِلَى َرُجلٍ َبْعِدي أََبًدا قَالَ فََما أََتْت َعلَْيِه إِلََّسلََّمنِ
انَ إِذَا كََرابَِعةٌ َحتَّى أُِصيَب قَالَ إِنِّي لَقَاِئٌم َما َبْينِي َوَبْيَنُه إِلَّا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعبَّاسٍ غََداةَ أُِصيَب َو
ةَ ُيوُسَف َمرَّ َبْيَن الصَّفَّْينِ قَالَ اْسَتُووا َحتَّى إِذَا لَْم َيَر ِفيهِنَّ َخلَلًا َتقَدََّم فَكَبََّر َوُربََّما قََرأَ ُسوَر

كَبََّر فََسـِمْعُتُه  أَْو النَّْحلَ أَْو َنْحَو ذَِلَك ِفي الرَّكَْعِة الْأُولَى َحتَّى َيْجَتِمَع النَّاُس فََما ُهَو إِلَّا أَنْ 
ٍد َيقُولُ قََتلَنِي أَْو أَكَلَنِي الْكَلُْب ِحَني طََعَنُه فَطَاَر الِْعلُْج بِِسكِّنيٍ ذَاِت طََرفَْينِ لَا َيُمرُّ َعلَى أََح

مَّا َرأَى ذَِلَك َرُجلٌ َيِميًنا َولَا ِشَمالًا إِلَّا طََعَنُه َحتَّى طََعَن ثَلَاثَةَ َعَشَر َرُجلًا َماَت ِمْنُهْم َسْبَعةٌ فَلَ
َد َعْبِد ِمْن الُْمْسِلِمَني طََرَح َعلَْيِه ُبْرُنًسا فَلَمَّا ظَنَّ الِْعلُْج أَنَُّه َمأُْخوذٌ َنَحَر َنفَْسُه َوَتَناَولَ ُعَمُر َي

َواِحي الَْمْسجِِد فَإِنَُّهْم الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف فَقَدََّمُه فََمْن َيِلي ُعَمَر فَقَْد َرأَى الَِّذي أََرى َوأَمَّا َن
ْم لَا َيْدُرونَ غَْيَر أَنَُّهْم قَْد فَقَُدوا َصْوَت ُعَمَر َوُهْم َيقُولُونَ ُسْبَحانَ اللَِّه ُسْبَحانَ اللَِّه فََصلَّى بِهِ
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قََتلَنِي فََجالَ َساَعةً ثُـمَّ  َعْبُد الرَّْحَمنِ َصلَاةً َخِفيفَةً فَلَمَّا اْنَصَرفُوا قَالَ َيا اْبَن َعبَّاسٍ اْنظُْر َمْن 
ْمُد ِللَِّه َجاَء فَقَالَ غُلَاُم الُْمِغَريِة قَالَ الصََّنُع قَالَ َنَعْم قَالَ قَاَتلَُه اللَُّه لَقَْد أََمْرُت بِِه َمْعُروفًا الَْح

َوأَُبوَك ُتِحبَّاِن أَنْ َتكْثَُر الُْعلُوُج الَِّذي لَْم َيْجَعلْ ِميَتِتي بَِيِد َرُجلٍ َيدَِّعي الْإِْسلَاَم قَْد كُْنَت أَْنَت 
َت بِالَْمِديَنِة َوكَانَ الَْعبَّاُس أَكْثََرُهْم َرِقيقًا فَقَالَ إِنْ ِشئَْت فََعلُْت أَْي إِنْ ِشئَْت قََتلَْنا قَالَ كَذَْب

اْحُتِملَ إِلَى َبْيِتِه فَاْنطَلَقَْنـا َمَعـُه   َبْعَد َما َتكَلَُّموا بِِلَسانِكُْم َوَصلَّْوا ِقْبلََتكُْم َوَحجُّوا َحجَّكُْم فَ
 فَأُِتَي َوكَأَنَّ النَّاَس لَْم ُتِصْبُهْم ُمِصيَبةٌ قَْبلَ َيْوَمِئٍذ فَقَاِئلٌ َيقُولُ لَا َبأَْس َوقَاِئلٌ َيقُولُ أََخاُف َعلَْيِه

َبُه فََخَرَج ِمْن ُجْرِحِه فََعِلُموا أَنَُّه َميٌِّت فََدَخلَْنا بَِنبِيٍذ فََشرَِبُه فََخَرَج ِمْن َجْوِفِه ثُمَّ أُِتَي بِلََبنٍ فََشرِ
ْشَرى َعلَْيِه َوَجاَء النَّاُس فََجَعلُوا ُيثُْنونَ َعلَْيِه َوَجاَء َرُجلٌ َشابٌّ فَقَالَ أَْبِشْر َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني بُِب

َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََدمٍ ِفي الْإِْسلَامِ َما قَْد َعِلْمَت ثُـمَّ   اللَِّه لََك ِمْن ُصْحَبِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه
 َوِليَت فََعَدلَْت ثُمَّ َشَهاَدةٌ قَالَ َوِدْدُت أَنَّ ذَِلَك كَفَاٌف لَا َعلَيَّ َولَا ِلي فَلَمَّا أَْدَبـَر إِذَا إَِزاُرهُ 

ا اْبَن أَِخي اْرفَْع ثَْوَبَك فَإِنَُّه أَْبقَى ِلثَْوبِـَك َوأَْتقَـى   َيَمسُّ الْأَْرَض قَالَ ُردُّوا َعلَيَّ الُْغلَاَم قَالَ َي
فًـا أَْو  ِلَربَِّك َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر اْنظُْر َما َعلَيَّ ِمْن الدَّْينِ فََحَسُبوُه فََوَجُدوُه ِستَّةً َوثََمانَِني أَلْ

دِِّه ِمْن أَْمَواِلهِْم َوإِلَّا فََسلْ ِفي َبنِي َعِديِّ ْبنِ كَْعبٍ فَإِنْ َنْحَوُه قَالَ إِنْ َوفَى لَُه َمالُ آلِ ُعَمَر فَأَ
لَْم َتِف أَْمَوالُُهْم فََسلْ ِفي قَُرْيشٍ َولَا َتْعُدُهْم إِلَى غَْيرِِهْم فَأَدِّ َعنِّي َهذَا الَْمالَ اْنطَِلـْق إِلَـى   

ُعَمُر السَّلَاَم َولَا َتقُلْ أَِمُري الُْمْؤِمنَِني فَإِنِّي لَْسُت الَْيـْوَم   َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني فَقُلْ َيقَْرأُ َعلَْيِك
ـ   مَّ ِللُْمْؤِمنَِني أَِمًريا َوقُلْ َيْسَتأِْذنُ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ أَنْ ُيْدفََن َمَع َصاِحَبْيِه فََسلََّم َواْسـَتأْذَنَ ثُ

ي فَقَالَ َيقَْرأُ َعلَْيِك ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ السَّلَاَم َوَيْسـَتأِْذنُ أَنْ  َدَخلَ َعلَْيَها فََوَجَدَها قَاِعَدةً َتْبِك
ِقيـلَ  ُيْدفََن َمَع َصاِحَبْيِه فَقَالَْت كُْنُت أُرِيُدُه ِلَنفِْسي َولَأُوِثَرنَّ بِِه الَْيْوَم َعلَى َنفِْسي فَلَمَّا أَقَْبلَ 

َء قَالَ اْرفَُعونِي فَأَْسَنَدُه َرُجلٌ إِلَْيِه فَقَالَ َما لََدْيَك قَـالَ الَّـِذي   َهذَا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر قَْد َجا
أََنـا   ُتِحبُّ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أَِذَنْت قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه َما كَانَ ِمْن َشْيٍء أََهمُّ إِلَيَّ ِمْن ذَِلَك فَإِذَا

قُلْ َيْسَتأِْذنُ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ فَإِنْ أَِذَنْت ِلي فَـأَْدِخلُونِي َوإِنْ  قََضْيُت فَاْحِملُونِي ثُمَّ َسلِّْم فَ
مَّـا  َردَّْتنِي ُردُّونِي إِلَى َمقَابِرِ الُْمْسِلِمَني َوَجاَءْت أُمُّ الُْمْؤِمنَِني َحفَْصةُ َوالنَِّساُء َتِسُري َمَعَها فَلَ

َبكَْت ِعْنَدُه َساَعةً َواْسَتأْذَنَ الرَِّجالُ فََولََجْت َداِخلًا لَُهْم فََسِمْعَنا َرأَْيَناَها قُْمَنا فََولََجْت َعلَْيِه فَ
ُبكَاَءَها ِمْن الدَّاِخلِ فَقَالُوا أَْوȋِ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني اْسَتْخِلْف قَالَ َما أَجُِد أََحًدا أََحقَّ بَِهـذَا  
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ْهِط الَِّذيَن ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعـْنُهْم  الْأَْمرِ ِمْن َهُؤلَاِء النَّفَرِ أَْو الرَّ
ـ  ِه َراضٍ فََسمَّى َعِليا َوُعثَْمانَ َوالزَُّبْيَر َوطَلَْحةَ َوَسْعًدا َوَعْبَد الرَّْحَمنِ َوقَالَ َيْشَهُدكُْم َعْبُد اللَّ

ْمرِ َشْيءĄ كََهْيئَِة التَّْعزَِيِة لَُه فَإِنْ أََصاَبْت الْإِْمَرةُ َسْعًدا فَُهَو ذَاَك َوإِلَّـا  ْبُن ُعَمَر َولَْيَس لَُه ِمْن الْأَ
ْن َبْعِدي فَلَْيْسَتِعْن بِِه أَيُّكُْم َما أُمَِّر فَإِنِّي لَْم أَْعزِلُْه َعْن َعْجزٍ َولَا ِخَياَنٍة َوقَالَ أُوِصي الَْخِليفَةَ ِم

الْأَوَِّلَني أَنْ َيْعرَِف لَُهْم َحقَُّهْم َوَيْحفȘََ لَُهْم ُحْرَمَتُهْم َوأُوِصيِه بِالْأَْنَصارِ َخْيـًرا  بِالُْمَهاجِرِيَن 
َوأُوِصيِه الَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َوالْإَِميانَ ِمْن قَْبِلهِْم أَنْ ُيقَْبلَ ِمْن ُمْحِسنِهِْم َوأَنْ ُيْعفَى َعْن ُمِسيِئهِْم 

ـ بِأَْهلِ ا ا لْأَْمَصارِ َخْيًرا فَإِنَُّهْم رِْدُء الْإِْسلَامِ َوُجَباةُ الَْمالِ َوغَْيȘُ الَْعُدوِّ َوأَنْ لَا ُيْؤَخذَ ِمْنُهْم إِلَّ
ْن  ِمفَْضلُُهْم َعْن رَِضاُهْم َوأُوِصيِه بِالْأَْعَرابِ َخْيًرا فَإِنَُّهْم أَْصلُ الَْعَربِ َوَمادَّةُ الْإِْسلَامِ أَنْ ُيْؤَخذَ

َوَسـلََّم   َحَواِشي أَْمَواِلهِْم َوُيَردَّ َعلَى فُقََراِئهِْم َوأُوِصيِه بِِذمَِّة اللَِّه َوِذمَِّة َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
َخَرْجَنا بِـِه   أَنْ ُيوفَى لَُهْم بَِعْهِدِهْم َوأَنْ ُيقَاَتلَ ِمْن َوَراِئهِْم َولَا ُيكَلَّفُوا إِلَّا طَاقََتُهْم فَلَمَّا قُبَِض

فَاْنطَلَقَْنا َنْمِشي فََسلََّم َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر قَالَ َيْسَتأِْذنُ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّـابِ قَالَـْت أَْدِخلُـوُه    
ْبـُد  فَأُْدِخلَ فَُوِضَع ُهَناِلَك َمَع َصاِحَبْيِه فَلَمَّا فُرِغَ ِمْن َدفْنِِه اْجَتَمَع َهُؤلَاِء الـرَّْهطُ فَقَـالَ عَ  
َحةُ الرَّْحَمنِ اْجَعلُوا أَْمَركُْم إِلَى ثَلَاثٍَة ِمْنكُْم فَقَالَ الزَُّبْيُر قَْد َجَعلُْت أَْمرِي إِلَى َعِليٍّ فَقَالَ طَلْ

 قَْد َجَعلُْت أَْمرِي إِلَى ُعثَْمانَ َوقَالَ َسْعٌد قَْد َجَعلُْت أَْمرِي إِلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف فَقَالَ
َرنَّ أَفَْضلَُهْم ِفي َعْبُد الرَّْحَمنِ أَيُّكَُما َتَبرَّأَ ِمْن َهذَا الْأَْمرِ فََنْجَعلُُه إِلَْيِه َواللَُّه َعلَْيِه َوالْإِْسلَاُم لََيْنظُ
لَا آلُ َعْن أَفَْضِلكُْم  َنفِْسِه فَأُْسِكَت الشَّْيَخاِن فَقَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ أَفََتْجَعلُوَنُه إِلَيَّ َواللَُّه َعلَيَّ أَنْ

قََدُم ِفي قَالَا َنَعْم فَأََخذَ بَِيِد أََحِدِهَما فَقَالَ لََك قََراَبةٌ ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالْ
أَمَّْرُت ُعثَْمانَ لََتْسَمَعنَّ َولَُتِطيَعنَّ الْإِْسلَامِ َما قَْد َعِلْمَت فَاللَُّه َعلَْيَك لَِئْن أَمَّْرُتَك لََتْعِدلَنَّ َولَِئْن 

فََباَيَع لَُه ثُمَّ َخلَا بِالْآَخرِ فَقَالَ لَُه ِمثْلَ ذَِلَك فَلَمَّا أََخذَ الِْميثَاَق قَالَ اْرفَْع َيَدَك َيا ُعثَْمانُ فََباَيَعُه 
  . َعِليٌّ َوَولََج أَْهلُ الدَّارِ فََباَيُعوُه

مهن ئــۆمهر ئىبنــى : هيمــۇن مۇنــداق دەيــدۇ ـ ئهمــر ئىبنــى م   6013
قانچه كۈن  بىراشتىن يىقهستكه ئۇچرۇخهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى ئۇ س

ــدىم  ــدە كۆرگهنى ــرى مهدىنى ــلهن   . ئىلگى ــان بى ــى يهم ــۇزەيفه ئىبن ــۇ ھ ئ
  : ئوسمان ئىبنى ھۇنهيفنىڭ يېنىدا تۇرۇپ، ئۇالرغا
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 قانــــداق قىلــــدىڭالر؟ ئىــــراق خهلقىــــگه ئــــۇالر بهرداشــــلىق ــــــ 
. دېـدى ـ يۈكلهشـتىن قورقمامسـىلهر؟     ①بېرەلمىگىدەك دەرىجىدە خـاراج 

  :ئۇالر
. بىز ئۇالرغا بهرداشلىق بېرەلىگىدەك دەرىجىدە خـاراج يۈكلىـدۇق  ــ 

  :ئۆمهر. دېيىشتىـ ئۇ ئانچه جىق نهرسه ئهمهس، 
ـــ  ئىــنچىكىلهپ قــاراپ چىقىڭــالر، ئۇالرغــا ھۆددىســىدىن چىقىــپ   ـ

. دېـدى ــ   ،يهنه ج يۈكلىگهن بولۇپ قالمـاڭالر بواللمىغىدەك دەرىجىدە خارا
  :ئۇالر

  :ئۆمهر. دېيىشتىـ ياق، بىز ئۇنداق قىلمىدۇق، ــ 
ـــ  ــالالرنى مهنــدىن   هللا اـ مېنــى ســاالمهت قىلســا، ئىراقلىــق تــۇل ئاي

  . دېدىـ دەك ھالغا كهلتۈرىمهن، ۇكېيىن ھېچكىمگه موھتاج بولمىغ
ئـۇ  . ه ئۇچرىـدى تۆتىنچى كۈنى سۇيىقهسـتك  ،ئۆمهر بۇ گهپنى قىلىپ

. بــار ئىــدى الئارىســىدا پهقهت ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئابباســ  ئىككىمىزنىــڭ
ئىككـى سـهپنىڭ    ھهر ئـۆمهر  بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتـى ئىـدى، ھهزرىتـى   

. دەيتتـــى “!ســـهپلىرىڭالرنى تـــۈز تۇتـــۇڭالر  ”: كهنـــدەئارىســـىدىن ئۆت
ئالـدىغا چىقىـپ    ،سهپلهرنىڭ تۈپتۈز بولغانلىقىنى كۆرگهنـدىن كېـيىن  

جامائهتنىـڭ نامازغـا ئۈلگۈرىۋېلىشـىنى كـۆزدە      ،ئۇ. قۇالق قاقاتتى امازغان
سـۈرە نهھلنـى ۋەيـا     كىسـۈرە يۈسـۈفنى يـا   يـا  ه كتهتۇتۇپ، بىرىنچى رەكـئ 

  . شۇنىڭغا ئوخشاشراق بىر سۈرىنى ئوقۇيتتى
  :، قۇالق قېقىپ بولغاندىن كېيىنشۇ كۈنى ئۇ ئالدىغا چىقىپ

ـــ  ــۈردى  ـ ــاكى(ئىــت مېنــى ئۆلت ــدى ئىــت : ي ــگهن ، ـ   )مېنــى يې دې
ئۇنىڭغـا  بىـرى  دەك بولسـام،  ۇقـارىغ . ئېچىنىشلىق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم

قولىدىكى ئىككى بىسلىق خهنجهرنـى ئـوڭ    بىر ئهجهم. پىچاق تىقىپتۇ
 13ى ئـ ئۇ جهم. ۋە سولىدا ئۇچرىغانال ئادەمگه چۆرۈپ سىرتقا قېچىۋاتاتتى

. ىسـى ئۆلـۈپ كهتتـى   ئادەمگه پىچـاق تىقىـۋەتكهن بولـۇپ، ئـۇالردىن يهتت    
ئهرەبـــلهر بـــاش ۋە (ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه بۇرنـــۇس  ەيلهنبىـــر جامـــائهتتىن

                                                 
 ئىسالم مهملىكهتلىرىدە، ھۆكۈمهتنىڭ ئۆز تهۋەسىدىكى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلمايـدىغانالر،  -خاراج  ①

 .يهنى غهيرىي دىندىكىلهردىن ئادەم بېشىغا ئېلىنىدىغان يهر بېجى
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ئـۇ مهلئـۇن تۇتۇلـۇپ    . نـى ئـاتتى  )يهلكىلىرىنى ئورايدىغان بىر پـارچه التـا  
  . قالغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدى

ــۇ      ــى ئهۋف رەزىيهلالھ ــدۇرراھمان ئىبن ــۇ ئاب ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ئ
. نى تۇتۇپ، ئۇنى ئـۆز ئورنىغـا ئىمـامهتچىلىككه ئۆتكـۈزدى    ئهنهۇنىڭ قولى

ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا يېقىن تۇرغانالرنىڭ ھهممىسـى مهن كـۆرگهن   
نـېمه ئىـش بولغـانلىقىنى     ئارقا سهپته تۇرغـانالر ئهمما . ئىشالرنى كۆردى

  :ىغاچقائۇالر ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيالم. بىلمهيتتى
ئابــدۇرراھمان . كه باشــلىدىدېيىشـــــ ! ســۇبهانهلالھ! ۇبهانهلالھســــــ 

  . ئىبنى ئهۋف رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئىمام بولۇپ، نامازنى قىسقىال ئوقۇدى
  :جامائهت نامازنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ماڭـا كىمنىـڭ سۇيىقهسـت قىلغـانلىقىنى     ! ئـى ئىبنـى ئاببـاس   ــ 
  :ئۇ سۈرۈشتۈرۈپ كهلدى ۋە. دېدى ـ! ئۇقۇپ كهلگىن

  :ئۆمهر. دېدىـ ئۇ مۇغىرەنىڭ قۇلى ئىكهن، ــ 
  :ئىبنى ئابباس. دېدىـ ھېلىقى ھۈنهرۋەنمۇ؟ ــ 
  :ئۆمهر. دېدىـ  ھهئه،ــ 
 قىلىشـقا  مهن ئۇنىڭغـا ياخشـىلىق  ! ئۇنىڭغـا لهنهت قىلسـۇن  هللا اــ 

 منىىقـــا ھهمـــدىلهر بولســـۇنكى، ئـــۇ مېنىـــڭ ئۆلـــۈمهللا. دىمبۇيرىغانىـــ
ــاپتۇ    ــدا قىلم ــڭ قولى ــدىغان بىرىنى ــى (داداڭ . ئىســالمنى دەۋا قىلى يهن

ــاس ــالر) ئاببـ ــىنى     ئىككىڭـ ــڭ كۆپىيىشـ ــاپىر قۇلالرنىـ ــدە كـ مهدىنىـ
  . دېدىـ ، ڭالرخااليتتى

  :ئىبنى ئابباس. ئابباس قۇللىرى ئهڭ جىق ئادەم ئىدى
  :ئۆمهر. دېدىـ ! ئهگهر خالىساڭ، بىزمۇ ئۇ قۇلالرنى ئۆلتۈرەيلىــ 
الر سىلهرنىڭ تىلىڭالردا سۆزلهيدىغان، قىبلهڭالرغا قاراپ نامـاز  ئۇــ 

ـ ئـۇالرنى ئۆلتۈرەمسـىلهر؟     تۇرسـا،  ئوقۇيـدىغان، ھهجىڭالرنـى قىلىـدىغان   
. بىزمۇ ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله بـاردۇق   . ئاندىن ئۇ ئۆيىگه ئاپىرىلدى. دېدى

گويا ئىنسانالر شـۇ كۈنـدىن ئىلگىـرى مۇنـداق بىـر پـاالكهتكه يولۇقـۇپ        
  :بهزىلهر. قمىغاندەك ئىدىبا

  :ـ دېسه، يهنه بهزىلهر ھېچقىسى يوق، ساقىيىپ قالىدۇ،ــ 
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ئۇنىڭغا خورما . ـ دەيتتى ئۇنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىدىن ئهنسىرەيمهن،ــ 
ئۇنى ئىچىۋىدى، قورسـىقىدىكى جـاراھهت ئورنىـدىن    . شهربىتى بېرىلدى

ىقىـپ  ئىچىۋىـدى، ئۇمـۇ چ   ئـۇنى . سۈت بېرىلـدى  ئاندىن. چىقىپ كهتتى
بۇنى كۆرگهن جامائهت ئۇنىڭ ئۆلۈپ كېتىـدىغانلىقىنى بىلىـپ   . كهتتى
  . يهتتى

ئۇالر ئۇنىـڭ ياخشـى   . ئادەملهر توپالندى ،بىز ئۇنىڭ يېنىغا كىردۇق
ئارىــدىن بىــر يــاش يىگىــت  . ئىشــلىرىنى تىلغــا ئېلىــپ ماختىشــاتتى 

  :كېلىپ
 نىڭ سـاڭا بهرگهن ئىمتىيـازلىرى  هللا! مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىئى ــ 

بىلهن خۇش بېشـارەت ئـالغىنكى، سـهن پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى       
ــرىش    ــدۇر كىـ ــالمغا بالـ ــۇش ۋە ئىسـ ــى بولـ ــهللهمنىڭ سۆھبهتدىشـ ۋەسـ

ــدۇڭ  ــهرىپىگه نائىـــل بولـ ــادالهتنى  . شـ ــدۇڭ ۋە ئـ ــپه بولـ ــيىن خهلىـ كېـ
لىك شـهربىتىنى ئىچىـش شـهرىپىگه ئىـگه     دكېيىن شـېهى . يۈرگۈزدۈڭ
  :لالھۇ ئهنهۇئۆمهر رەزىيه. دېدىـ  بولدۇڭ،
ـــ  ــۇ    ـ ــدامغىمۇ، زىيىنىمغىم ــڭ پاي ــڭ مېنى ، ئهمهسخهلىپىلىكنى

، تىئۇ يىگىت قايت. دېدى ـ  ،ئارزۇ قىلىمهنبولۇشىنى بهلكى ئوتتۇرا ھال 
. قالغانىـدى  دە سـۆرىلىپ ئۇنىڭ تـامبىلى ئـۇزۇن بولغـانلىقى ئۈچـۈن يهر    

  :بۇنى كۆرگهن ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :ئۇ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن. دېدى ـ! رئۇنى قايتۇرۇپ كېلىڭالــ 
كىيىمىڭنى بىرئاز يـۇقىرى كۆتـۈر،   ! ئى قېرىندىشىمنىڭ ئوغلىــ 

كىيىمىـڭ پـاكىز تۇرىـدۇ     ،شۇنداق قىلغاندىال. يهرگه تېگىپ قالمىسۇن
  . دېدىـ قا تېخىمۇ تهقۋادارلىق قىلغىلى بولىدۇ، هللاۋە ا

  :اكېيىن ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوغلى ئابدۇلالھق
ئىـنچىكىلهپ ھېسـابالپ   مېنىڭ قانچىلىك قهرزىـم بـار ئىـكهن،    ــ 

ــن ــ! چىققى ــدى ـ ــابل . دې ــڭ قهرزى ھېس ــدا   86 ىنىپ،ئۇنى ــڭ ئهتراپى مى
  :ئۇ. بىلدۈرۈلدى ئىكهنلىكى

ئهگهر ئۆمهر ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ پۇل ـ مېلـى بـۇ قهرزگه يهتسـه،     ــ 
ئىبنــى  ئهگهر يهتمىســه، كېمىنــى ئهدىــي. نىڭ بىــلهن ئــادا قىلغىــنشــۇ
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ــورىغىن  ــدىن ســ ــى  . كهئــــب جهمهتىــ ــه، كېمىنــ ــۇ يهتمىســ ئهگهر ئۇمــ
ئــــۇالردىن باشــــقىالردىن ھهرگىــــز پــــۇل  . قۇرەيشــــلهردىن ســــورىغىن

ــادا قىلغىــن  . ســورىمىغىن ــۇ مــالالر بىــلهن قهرزىمنــى ئ ھــازىر ســهن . ب
ئــۆمهر ”: مۇئمىنلهرنىــڭ ئانىســى ئائىشــهنىڭ قېشــىغا بېرىــپ، ئۇنىڭغــا

 سـاڭا  مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى”: ھهرگىزمۇ ،دېگىن “ساالم ئېيتتى اڭاس
مۇئمىنلهرنىـــڭ مهن بۈگۈنـــدىن باشـــالپ . دېمىگىـــن “ســـاالم ئېيتتـــى

ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب ئىككــى دوســتىنىڭ  ”: ئانــدىن. ئهمهس ئهمىــرى
) يهنى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن ئهبـۇ بهكرىنىـڭ    (

ــ  ! دېگىـن  “سوراۋاتىدۇ دىن ئىجازەتهنيېنىغا دەپنه قىلىنىش ئۈچۈن س
  . دېدى

ــا ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ     ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇم ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ئاب
ئهنهانىڭ ئۆيىگه بېرىپ ساالم بهردى ۋە ئـۆيگه كىـرىش ئۈچـۈن ئىجـازەت     

ئۇنىـڭ يېنىغـا كىـردى ۋە ئۇنىـڭ      ،ئىجازەت ئالغاندىن كېـيىن . سورىدى
  : ئۇ. ئۆرە تۇرۇپ يىغالۋاتقانلىقىنى كۆردى

سـاالم ئېيتتـى ۋە ئىككـى دوسـتىنىڭ      اڭائۆمهر ئىبنى خهتتاب سـ ـ
. دېـدى ـ دىن ئىجـازەت سـوراۋاتىدۇ،    هنيېنىغا دەپنه قىلىـنىش ئۈچـۈن سـ   

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها
ئـۆزەم يېتىشـنى بهكمـۇ    ش جايـدا  وئۇ ئىككىسىنىڭ يېنىدىكى بـ ــ 

نــۈپ بۈگــۈن ئــۆز نهپســىمدىن كېچىــپ، ئــۇنى ئــۆمهرگه ئۆتۈ   .خــااليتتىم
  . دېدىـ بېرىمهن، 

 .دىئابـــدۇلالھ ئىبنـــى ئـــۆمهر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا قايتىـــپ كهلـــ
كىشــىلهر ئۇنىــڭ قايتىــپ كهلگهنلىكىنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇغــا  

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. يهتكۈزدى
. بىر ئـادەم ئـۇنى ئـۆزىگه يـۆلهپ تۇرغـۇزدى     . دېدى ـ! مېنى يۆلهڭالرــ 

  :دىنهنهۇ ئوغلىئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئ
ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ . دىەپ سورىدـ نېمه خهۋەر ئېلىپ كهلدىڭ؟  ــ 
  :ئهنهۇ
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ـــ  ــى ـ ــى   !مۇئمىنلهرنىــڭ ئهمىــرىئ ســېنىڭ كۆڭلۈڭــدىكى خهۋەرن
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدىـ ئېلىپ كهلدىم، 

قا ھهمدىلهر بولسۇنكى، مهن ئۈچـۈن ئۇنىڭـدىنمۇ مـۇھىم ئىـش     هللاــ 
هر مهن ئۆلۈپ كهتسهم، مېنى كۆتۈرۈپ ئاپىرىڭالر، ئاندىن ئهگ. يوق ئىدى

دىن هنئـۆمهر ئىبنـى خهتتـاب سـ    ”: ۋە ئابدۇلالھ ئائىشهگه ساالم قىلسـۇن 
ئهگهر ئائىشه مېنىڭ ئۇ جايدا يېتىشـىمغا  ! دېسۇن “ئىجازەت سوراۋاتىدۇ

ئهگهر ئىجازەت بهرمىسه، مېنـى  . ئىجازەت بهرسه، مېنى ئۇ يهرگه قويۇڭالر
ــ  ! الرنىڭ قهبرىستانلىقىغا قايتۇرۇپ ئاپىرىپ دەپنه قىلىڭـالر مۇسۇلمان

  . دېدى
شۇ ئارىدا، مۇئمىنلهرنىڭ ئانىسى ھهفسه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا يېتىـپ    

بىـز ئـۇنى   . نهچـچه ئايـال ئۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه كهلگهنىـدى       بىر. كهلدى
ئـۇ ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ يېنىغـا      . كۆرۈپ ئـورنىمىزدىن تـۇردۇق  

ئاندىن ئهرلهر ئۇنىڭ يېنىغا كىرىش ئۈچـۈن  . بىر ھازا يىغلىدى كىرىپ،
ھهفسـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا ئىچكىـرى      ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ئىجازەت سورىدى

ــۆيگه كىرىـــپ كهتتـــى   كـــى ئۆيـــدە تـــۇرۇپ   ىرىبىـــز ئۇنىـــڭ ئىچك . ئـ
  . يىغالۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدۇق

  :ئهرلهر ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا
ـــ  ــى ـ ــڭ ئهمىــ ئ ــدۇرغىن ۋە  ! رىمۇئمىنلهرنى ــىيهت قال ــزگه ۋەس بى

. دېيىشـتى  ــ ! ئورنىڭغا كىمنى تهيىنلهپ قويىدىغانلىقىڭنى ئېيـتقىن 
  : ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم رازى ۋە مهمنـۇن بولـۇپ     ــ 
يهنـى  (ۋاپات بولغان ئهنه شۇ كىشـىلهردىن باشـقا ھېچكىمنـى بـۇ ئىشـقا      

ئهلـى، ئوسـمان، زۇبهيـر، تهلـهه،     : ئـۇالر . يىق كۆرمهيمهنال) خهلىپىلىككه
ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۆمهر ئاراڭالرغـا     . سهئد ۋە ئابدۇرراھمان قاتـارلىقالردۇر 

نازارەتچى سـۈپىتىدە قېتىلىـدۇ، بىـراق ئۇنىـڭ خهلىـپه بولـۇش ھهققـى        
ئهگهر خهلىپىلىــك ســهئدكه نېســىپ بولســا، ئــۇ بــۇ ئىشــنىڭ       . يــوق

ڭـــدىن باشـــقا قايســـىڭالرغا نېســـىپ بولســـا، ئـــۇ ئهگهر ئۇنى. ئهھلىـــدۇر
ىـدىن خىزمهتنىـڭ   قمهن ئـۇنى كـۇفه ۋالىلى  . سهئدتىن ياردەم تىلىسۇن
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ھۆددىســــىدىن چىقالمىغــــانلىقى يــــاكى بىــــرەر خىيــــانهت تــــۈپهيلى  
خهلىــپىگه  كېلىــدىغانمهن مېنىڭــدىن كېــيىن  .ئېلىۋەتمىگهنىــدىم

 جىرالرنىـڭ ھهق مۇھا ەشۇنى تهۋسىيه قىلىمهنكى، ئۇ دەسلهپكى قهدەمد
ئـۇ يهنه  . ـ ھوقۇقلىرىنى تونۇشى ۋە ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىنى قوغدىشى الزىم

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋە مــۇئمىنلهر كېلىشــتىن   
ــاننى ئــــۆزلىرىگه       ــدە ئىمــ ــكهن ھهمــ ــنىگه يهرلهشــ ــرى مهدىــ ئىلگىــ

ــۇن    ــىلىق قىلس ــارىالرغا ياخش ــتۈرگهن ئهنس ــى  . ئۆزلهش ــڭ ياخش ئۇالرنى
ئۇ يهنه باشقا . نى قوبۇل قىلسۇن، يامانلىقلىرىنى ئهپۇ قىلسۇنئىشلىرى

چــــۈنكى ئــــۇالر . يۇرتالرنىــــڭ ئاھالىســــىگىمۇ ياخشــــىلىق قىلســــۇن
ـ مال توپلىغـۇچىالردۇر، كـۆپلىكى ۋە    ئىسالمنىڭ ياردەمچىلىرىدۇر، پۇل

ــۈچ ــدۈرگۈچىلهردۇر  كـ ــمهنلهرنى غهزەپلهنـ ــلهن دۈشـ ــۇۋۋەتلىرى بىـ ــ قـ . ــ
ىنىڭ ئارتۇقىنى پهقهت ئۇالرنىڭ رازىلىقـى بىـلهن   ـ ماللىر ئۇالرنىڭ پۇل

ــۇن ــۇن  . ئالسـ ــىلىق قىلسـ ــا ياخشـ ــۇ يهنه ئهئرابىالرغـ ــلى  . ئـ ــۇالر ئهسـ ئـ
ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى   ئۇالرنىڭ ئـارتۇق مـاللىرىنى ئېلىـپ،    . ئهرەبلهردۇر

ــبهر هللائـــۇ يهنه ا. كهمـــبهغهللهرگه تارقىتىـــپ بهرســـۇن نىـــڭ ۋە پهيغهمـ
ــهللهمنىڭ   ــى ۋەســـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــ ــى ســـ ــىداكۆرسهتمىســـ  ئاساســـ

ــامىله قىلســۇن   ــا ياخشــى مۇئ ــۇالر بىــلهن . ئهھدىلهشــكهن زىممىيالرغ ئ
ــۈزگه ــا قىلســۇن  نت ــۇرۇش  . ئهھــدىنامىگه ۋاپ ــۇالرنى قوغــداش يولىــدا ئ ئ

  . دېدىـ ئۇالرغا ئۇالر قىاللمايدىغان ئىشالرنى يۈكلىمىسۇن، . قىلسۇن
ئائىشـه   ،پبىز ئۇنىـڭ تـاۋۇتىنى كۆتـۈرۈ    ،ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھـۇ  . رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ئۆيىگه باردۇق
  :ئۇنىڭغا ساالم بهرگهندىن كېيىن مائهنهۇ

ئائىشـه  . دېدى ـ  ىن ئىجازەت سوراۋاتىدۇ،هندئۆمهر ئىبنى خهتتاب ســ 
  :رەزىيهلالھۇ ئهنها

تىنىڭ جامائهت ئۇنى ئىككى دوسـ . دېدى ـ! ئۇنى ئېلىپ كىرىڭالرــ 
  . يېنىغا ئهكىرىپ، شۇ يهردىكى بوش ئورۇنغا دەپنه قىلدى
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 ،ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ دەپــنه قىلىنىــپ بولغانــدىن كېــيىن      
ئابدۇرراھمان . بىر يهرگه يىغىلدى) رمهسلىههتچىله(ھېلىقى كىشىلهر 

  : ئىبنى ئهۋف ئۇالرغا سۆز قىلىپ
ــ! خهلىپىلىكنــى ئــاراڭالردىن ئــۈچ كىشــىگه ئۆتۈنــۈڭالر ــــ  . دېــدى ـ

  :زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :تهلهه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدىـ مهن ئهلىگه ئۆتۈنۈپ بهردىم، ــ 
  :سهئد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدىـ مهن ئوسمانغا ئۆتۈندۈم، ــ 
ئابـدۇرراھمان  . دېـدى ـ مهن ئابدۇرراھمان ئىبنى ئهۋفـكه ئۆتۈنـدۈم،    ــ 

ئهنهـۇ بىـلهن ئوسـمان رەزىيهلالھـۇ      ئهلـى رەزىيهلالھـۇ  (رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 
  :خىتاب قىلىپ) ئهنهۇغا
ـــ  ــهڭالر، بىــز     ـ ــك نامزاتلىقىــدىن ۋاز كهچس قايســىڭالر خهلىپىلى

ۋە پۈتـۈن مۇسـۇلمانالر ئۇنىڭغـا    هللا ا. ئۇنىڭغا سايالم ئىشـىنى تاپشـۇرايلى  
ــدۇر ــىپ ۋە ئهۋزەل   . گۇۋاھچىــ ــڭ ئهڭ مۇناســ ــقا كىمنىــ ــۇ ئىشــ ــۇ بــ ئــ

بىـراق ئهلـى رەزىيهلالھـۇ    . دېـدى ـ ىـدۇ،   ئىكهنلىكىنى چوقۇم ياخشى بىل
ئانــدىن . ئهنهــۇ بىــلهن ئوســمان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ الم ـ جىــم دېمىــدى    

  :ئابدۇرراھمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
نىــڭ ئالدىــدا هللا مهن بــۇ ئىشــنى ماڭــا تاپشۇرامســىلهر؟ ،ئۇنــداقتاــــ 

ــول ــئۇلىيهتچان بـ ــقا  ىمهن ۋەمهسـ ــۇ ئىشـ ــۇم بـ ــى چوقـ ئهڭ ئهۋزىلىڭالرنـ
  : ھهر ئىككىلىسى. دېدىـ ن، ساياليمه

ئۇ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىـڭ   شۇنىڭ بىلهن،. دېيىشتىـ بولىدۇ،  ــ 
  :قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ

ـــ  ــېقىن     ـ ــهللهمنىڭ ي ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــهن پهيغهم س
نىــڭ هللاتۇغقىنىســهن، ئىســالمغىمۇ ئهڭ دەســلهپته كىرگهنلهردىنســهن، ا

ــهن ــدا مهسئۇلىيهتچانســـ ــپىلىككه ئهگهر . ئالدىـــ ــېنى خهلىـــ مهن ســـ
ئهگهر مهن ئوسـماننى  . تهيىنلىسهم، سهن چوقـۇم ئـادالهتنى يۈرگۈزىسـهن   

خهلىپىلىككه تهيىنلىسهم، ئهلۋەتته ئۇنىڭ سـۆزىنى ئـاڭالپ، بۇيرۇقىغـا    
ئاندىن ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغىمـۇ  . دېدىـ ئىتائهت قىلىشىڭ الزىم،  
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ــۇ ھهر ئىككىلىســىدى. ئوخشــاش ســۆزلهرنى قىلــدى  ن ئهھــدە ئېلىــپ ئ
  : بولغاندىن كېيىن

شــۇنداق قىلىــپ، ئــۇ . دېــدى ـــ! قولــۇڭنى بهرگىــن! ئــى ئوســمانــــ 
ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــۇ ئۇنىڭغــا بهيــئهت . غا بهيــئهت قىلــدىوســمانئ

  . بهيئهت قىلدى ،دىكىلهر كىرىپۇئاندىن قور. قىلدى
   )3700: بۇخارى(

ُه أَنَّ الرَّْهطَ الَِّذيَن َولَّاُهْم ُعَمـُر اْجَتَمُعـوا   عن الِْمْسَور ْبن َمْخَرَمة أَْخَبَر - 6014
ْم فََتَشاَوُروا فَقَالَ لَُهْم َعْبُد الرَّْحَمنِ لَْسُت بِالَِّذي أَُناِفُسكُْم َعلَى َهذَا الْأَْمرِ َولَِكنَّكُْم إِنْ ِشئُْت

فَلَمَّا َولَّْوا َعْبَد الرَّْحَمنِ أَْمـَرُهْم فََمـالَ    اْخَتْرُت لَكُْم ِمْنكُْم فََجَعلُوا ذَِلَك إِلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ
النَّاُس َعلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ َحتَّى َما أََرى أََحًدا ِمْن النَّاسِ َيْتَبُع أُولَِئَك الرَّْهطَ َولَا َيطَـأُ َعِقَبـُه   

ي َحتَّى إِذَا كَاَنْت اللَّْيلَةُ الَِّتي أَْصـَبْحَنا  َوَمالَ النَّاُس َعلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ُيَشاوُِروَنُه ِتلَْك اللََّياِل
ِمْنَها فََباَيْعَنا ُعثَْمانَ قَالَ الِْمْسَوُر طََرقَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ َبْعَد َهْجعٍ ِمْن اللَّْيلِ فََضَرَب الَْبـاَب  

ِذِه اللَّْيلَةَ بِكَبِريِ َنْومٍ اْنطَِلْق فَاْدُع الزَُّبْيَر َحتَّى اْسَتْيقَظُْت فَقَالَ أََراَك َناِئًما فََواللَِّه َما اكَْتَحلُْت َه
رَّ َوَسْعًدا فََدَعْوُتُهَما لَُه فََشاَوَرُهَما ثُمَّ َدَعانِي فَقَالَ اْدُع ِلي َعِليا فََدَعْوُتُه فََناَجاُه َحتَّى اْبَهـا 

َوقَْد كَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ َيْخَشى ِمْن َعِليٍّ َشْيئًا ثُمَّ  اللَّْيلُ ثُمَّ قَاَم َعِليٌّ ِمْن ِعْنِدِه َوُهَو َعلَى طََمعٍ
سِ قَالَ اْدُع ِلي ُعثَْمانَ فََدَعْوُتُه فََناَجاُه َحتَّى فَرََّق َبْيَنُهَما الُْمَؤذِّنُ بِالصُّْبحِ فَلَمَّا َصـلَّى ِللنَّـا  

فَأَْرَسلَ إِلَى َمْن كَانَ َحاِضًرا ِمـْن الُْمَهـاجِرِيَن    الصُّْبَح َواْجَتَمَع أُولَِئَك الرَّْهطُ ِعْنَد الِْمْنَبرِ
َتَشهََّد َوالْأَْنَصارِ َوأَْرَسلَ إِلَى أَُمَراِء الْأَْجَناِد َوكَاُنوا َوافَْوا ِتلَْك الَْحجَّةَ َمَع ُعَمَر فَلَمَّا اْجَتَمُعوا 

ي قَْد َنظَْرُت ِفي أَْمرِ النَّاسِ فَلَْم أََرُهْم َيْعِدلُونَ بُِعثَْمانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا َبْعُد َيا َعِليُّ إِنِّ
ِه فَلَا َتْجَعلَنَّ َعلَى َنفِْسَك َسبِيلًا فَقَالَ أَُبايُِعَك َعلَى ُسنَِّة اللَِّه َوَرُسوِلِه َوالَْخِليفََتْينِ ِمـْن َبْعـدِ  

  . الُْمَهاجُِرونَ َوالْأَْنَصاُر َوأَُمَراُء الْأَْجَناِد َوالُْمْسِلُمونَ فََباَيَعُه َعْبُد الرَّْحَمنِ َوَباَيَعُه النَّاُس
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   : ـ مىسۋەر ئىبنى مهخـرەمه مۇنـداق دەيـدۇ    6014

. ئهنهۇ نامزات كۆرسهتكهن كىشىلهر يىغىلدى ۋە مهسـلىههت قىلىشـتى  
  :راھمان ئۇالرغارئابدۇ



  كىيىم ـ كېچهك ۋە زىبۇ ـ زىننهت بۆلۈمى

 154

ـــ  ــىمهن خهلىپىلىكـ ــىلهر ن ــمايمهس ــىلهر  . ندىن تاالش ــېكىن س ل
خالىســاڭالر، مهن ســىلهرگه ئىچىڭالردىــن ئهڭ اليىــق كىشــىنى تــالالپ 

. اھمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا بۇ ھوقۇقنى بهردىرئۇالر ئابدۇر. دېدىـ   بېرەي،
غاندىن ۇلئىشى ئابدۇرراھمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغـا تاپشـۇر   ه تالالشخهلىپ

تتــا مهن نــامزاتالر  ھه. كېــيىن، ئىنســانالر ئۇنىڭغــا مايىــل بولۇشــتى    
بىــــر  ابوسۇغىســـىغ  ، ھهتتــــاھهيئىتىـــدىكى كىشــــىلهرنىڭ يېنىغـــا  

ــانلىقىنى كۆرمىـــدىم مۇئـــادەمنىڭ ئابـــدۇراھمان پهقهت ئـــادەملهر . بارغـ
 رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئهتراپىدا پهرۋانىدەك بولۇشۇپ، كېچىلىرى ئۇنىـڭ 

  . تتىهىشلمهسلىههت بىلهن
 ىشـتىن بـۇرۇنقى كـۈنى   هت قىلبىز ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا بهيئ

ــۇخالپ كۆزىنىــڭ      ــاز ئ ــۇ بىرئ ــۇ ئهنه ــدۇرراھمان رەزىيهلالھ كېچىســى ئاب
ئـــاچچىقىنى چىقىرىۋالغانـــدىن كېـــيىن، مېنىـــڭ ئۆيـــۈمگه كېلىـــپ  

  : ئۇ. مهن ئويغاندىم. ئىشىكىمنى قاقتى
ـــ  ــامى بىــلهن قهســهمكى، بــۇ     هللائۇخالۋېتىپتىكهنســهندە؟ اـ نىــڭ ن

زۇبهيـر بىـلهن سـهئدنى     ،سـهن بېرىـپ  . كۈنلهردە مېنىـڭ ئۇيقـۇم قـاچتى   
 الرئۇ. مهن ئۇ ئىككىسىنى چاقىرىپ كهلدىم. دېدى ـ! چاقىرىپ كهلگىن

  :ئاندىن مېنى چاقىرىپ. مهسلىههتلهشتىخېلى ئۇزۇنغىچه بىلهن 
ـــ  ــن ـ ــپ كهلگى ــى چاقىرى ــ! ئهلىن ــدى ـ ــپ  . دې ــۇ چاقىرى مهن ئۇنىم
ئهلـى  . هشتىمهسلىههتل يمهخپى ئۇنىڭ بىلهن تاڭ سۈزۈلگىچه. كهلدىم

ئابـــدۇرراھمان . بىـــلهن ئايرىلـــدى تهمه رەزىيهلالھـــۇ ئۇنىـــڭ يېنىـــدىن
ــۇ     ــۇ ئهنهـ ــى رەزىيهلالھـ ــىدا ئهلـ ــك ئىشـ ــۇ خهلىپىلىـ ــۇ ئهنهـ رەزىيهلالھـ

  : كېيىن ئۇ ماڭا. تهرىپىدىن پىتنه چىقىپ قېلىشىدىن ئهنسىرەيتتى
مهن ئۇنىمــۇ چاقىرىــپ . دېــدى ـــ! ئوســماننى چاقىرىــپ كهلگىــنــــ 

ىــڭ بىــلهن بامــدات نامىزىغــا ئهزان چىققىــچه مهخپىـــي      ئۇن. كهلــدىم 
  . ئۇالر ئايرىلدى ،مۇئهززىن ئهزان ئېيتقاندىن كېيىن. مهسلىههتلهشتى

مــۇنبهر  الرنــامزات ،بامــدات نــامىزىنى ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن    
ئابدۇرراھمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مهدىـنىگه كهلـگهن     . ئهتراپىغا يىغىلدى

شـۇ قېـتىم   . چاقىرىپ كېلىشكه ئادەم ئهۋەتتى مۇھاجىر ۋە ئهنسارىالرنى
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كهلــگهن  ، مهدىــنىگهئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــلهن ھهجــدىن قايتىــپ
  . قوماندانالرغىمۇ خهۋەر يوللىدى

ئابـدۇرراھمان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ،ئۇالر يىغىلىپ بولغاندىن كېيىن
  :ئېيتتى، ئاندىنشاھادەت كهلىمىسىنى 

ئىشـىدا ئىنسـانالر بىـلهن كۆرۈشـۈپ      مهن خهلىپىلىـك ! ئى ئهلىــ 
. ئۇالر بۇ مهسـىلىدە ئوسـمانغا ھېچكىمنـى تهڭ قىلمايـدىكهن    . چىقتىم

شــۇڭا مېنىــڭ ئوســمانغا بهيــئهت قىلىشــىم ســهۋەبىدىن كۆڭلۈڭــدە       
  :ئاندىن ئوسمانغا قاراپ. دېدىـ ھېچقانداق غۇم پهيدا بولۇپ قالمىسۇن، 

ـــ  ــاڭا اــ ــانۇنى، پهيغهمـــبهر ســـهلالل هللامهن سـ الھۇ ئهلهيهـــى نىـــڭ قـ
ۋەسهللهمنىڭ سۈننىتى ۋە ئۇنىڭ ئىككى خهلىپىسـىنىڭ تۇتقـان يـولى    

ئۇنىـڭ  . ــ دە، دەرھـال بهيـئهت قىلـدى     دېـدى ـ بويىچه بهيئهت قىلىـمهن،   
ــۇلمانالر      ــۈن مۇس ــدانالر ۋە پۈت ــارىالر، قومان ــاجىرالر، ئهنس ــدىن مۇھ ئارقى

  . بهيئهت قىلدى
  )7207: بۇخارى(

 الصَّـالِة،  على ُهَرْيَرةَ أَبا َولَّى عثمانُ، ُحوِصَر ملَّا«: معن عبد اهللا بن سال - 6015
 ُنريـدُ : قالوا ِمƗ؟ ُتريِدونَ ما: فقال إليهم، عثمانُ َبعثَ Ż أحيانا، ُيَصلِّي عباسٍ ابُن وكان
: قـال  لُوَك،قاِت فهم: قالوا تعاƂ، اُهللا َسْرَبلنيِِه ِسْرَباال أَْخلَُع ال: قال أَمَرهم، إِليهم َتْخلََع أَنْ
 علـى  َولََتْخَتِلفُنَّ أَبدا، مجيعا َعدوņا بعدي ُتقَاِتلُونَ وال أبدا، َبعدي َتَتحابُّونَ ال قََتلُتُموين لَِئن

 عليـه  اشـَتدَّ  فلما قَْبلَكُْم، َمْن أََصاَب ما ُيِصيَبكُْم أن ِشقَاقي َيْجرَِمنَّكم ال قَومِ، يا َبِصريٍة،
 اهللا رسولَ اآلنَ رأَيُت: قال َناَم، النهارِ بعض يف كان فلما اجلمعِة، َيوَم َصاِئما أصبَح األْمُر

 علـيٌّ  قَاَم Ż َيوِمِه، ِمْن فَقُِتلَ اللَّيلَةَ، عندنا ُتفِْطُر إِنََّك: ِلي وقال ،-وسلم عليه اهللا صلى-
 إين وأبصـارِكم،  اِعكُْمبِأْسَم َعليَّ أقْبِلُوا الناُس، أَيَُّها :وقال عليه، اَهللا وأثƖ فَحِمَد َخطيبا،
 اهللا إنَّ :وقـال  .االجتهاُد إال فيها علينا ِفتَنٍة، وما يف أصَبْحنا قد وأنتم أنا أَكونَ أن أخاف
 وأَْصـِلُحوا  اهللا فيهما، فاتَّقُوا السلطان عند َهواَدةَ ال والسنَِّة، الِكتابِ :بِأَدَبْينِ اُألمَّةَ أدََّب
  .»املسلمني على املال، فَقََسَمُه َبْيِت من َبقَي ما إƂ َعَمَدَنَزلَ، َو َبْينِكم، Ż ذَاَت
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: ـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى ســاالم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ 6015
نى ەئوسماننىڭ ئۆيى قورشىۋېلىنغاندا، ئۇ ئىمامهتچىلىككه ئهبـۇ ھـۇرەير  

كېــيىن . بهزىــدە ئىبنــى ئابباســمۇ ئىمــام بولــۇپ بېرەتتــى . تهيىنلىــدى
  :ئۆزىنى قورشىۋالغانالرغا ئادەم چىقىرىپئوسمان 

  :ئۇالر. ـ دەپ سورىدى مېنىڭدىن نېمه تهلهپ قىلىسىلهر؟ــ 
ـــ  ــپ،  ـ ــقه ســايالش ئىشــىنى خهلىپىلىكــتىن ئىســتىپا بېرى  خهلق

  :ئوسمان. ـ دېيىشتى بېرىشىڭنى تهلهپ قىلىمىز،
. ـ دېدى تائاال ماڭا كىيگۈزگهن بۇ تاجنى ھهرگىز چىقارمايمهن،هللا اــ 

  :ۇالرئ
  :ئۇ. دېدى ــ ئۇنداقتا، سېنى ئۆلتۈرۈۋېتىمىز، ـ

 ئهگهر سىلهر مېنى ئۆلتۈرۈۋەتسهڭالر، مهندىن كېيىن مهڭگۈ بىـر ــ 
دۈشــمهنلهرگه قارشــى بىــرلىكته . ـــ بىرىڭالرنــى ياخشــى كۆرەلمهيســىلهر

ئــى . بىلىــپ تــۇرۇپ ئىخــتىالپ قىلىشىســىلهر. ئــۇرۇش قىاللمايســىلهر
ېشـــىڭالرغا ئىلگىرىكـــى قهۋملهرنىـــڭ مېنىـــڭ يۈزۈمـــدىن ب! قهۋمىـــم

  . ـ دېدى !بېشىغا كهلگهن مۇسىبهتلهر كېلىپ قالمىسۇن
ئىــــــــــش جىددىيلىشــــــــــىپ، ۋەزىيهتنىــــــــــڭ تېخىمــــــــــۇ    

جۈمه كـۈنى  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ كهسكىنلهشكهنلىكىنى كۆرگهن ئوسمان 
بىرئاز ئۇخلىغانىدى، ئۇيقىسىدىن ئويغىنىـپ   ،چۈش بولغاندا. روزا تۇتتى

  :مۇنداق دېدى
مهن ھازىر چۈشۈمدە پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى    ــ 

سهن بۈگۈن كهچته بىزنىـڭ يېنىمىـزدا ئىپتـار    «: ئۇ ماڭا. كۆرۈپتىمهن
  . دېدى» قىلىسهن

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   كېـيىن ئهلـى   . شـېهىد قىلىنـدى  شـۇ كـۈنى    ،ئۇ
ــۇرۇپ نۇتــۇق ســۆزلىدى  ــا ھهمدۇســاناالر هللائالــدى بىــلهن ا. ئورنىــدىن ت ق

  :ېيتقاندىن كېيىنئ
ــ  ــانالر ـ ــى ئىنس ــۆزۈمنى ياخشــى    ! ئ ــاراپ، س ــلهن ق ــقهت بى ــا دىق ماڭ

ــاڭالر ــىمىزدىن   . تىڭشـ ــدە قېلىشـ ــنه ئىچىـ ــڭ پىتـ مهن ھهممىمىزنىـ
ئانــدىن بــۇ  ،بىــز قــاتتىق تىرىشــچانلىق كۆرســهتكهندىال. ئهنســىرەيمهن
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بـۇ ئـۈممهتنى قۇرئـان    هللا ـ شۈبهىسىزكى، ا شهك. پىتنىدىن قۇتۇالاليمىز
ئـۇ ئىككـى   . هتتىن ئىبارەت ئىككى مهنـبه بىـلهن تهربىيىلىـدى   ۋە سۈنن

مهنبهنىـــڭ ھـــۆكمى ئالدىـــدا پادىشـــاھمۇ ھېچقانـــداق كهڭچىلىـــك      
. ـــ دېــدى !تىــن قورقــۇڭالر، ئــاراڭالرنى ئىســالھ قىلىڭــالرهللا. قىاللمايــدۇ

ئاندىن مۇنبهردىن چۈشۈپ، دۆلهت خهزىنىسىدە ئېشىپ قالغان مـالالرنى  
  . هقسىم قىلىپ بهردىمۇسۇلمانالر ئارىسىدا ت

  )زىن رىۋايهت قىلغانەر(

عن الَْحَسَن قَالَ اْسَتقَْبلَ َواللَِّه الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ُمَعاوَِيةَ بِكََتاِئـَب أَْمثَـالِ    - 6016
فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ الْجَِبالِ فَقَالَ َعْمُرو ْبُن الَْعاȋِ إِنِّي لَأََرى كََتاِئَب لَا ُتَولِّي َحتَّى َتقُْتلَ أَقَْراَنَها 

النَّاسِ َوكَانَ َواللَِّه َخْيَر الرَُّجلَْينِ أَْي َعْمُرو إِنْ قََتلَ َهُؤلَاِء َهُؤلَاِء َوَهُؤلَاِء َهُؤلَاِء َمْن ِلي بِأُُمورِ 
نِي َعْبِد َشـْمسٍ َعْبـَد   َمْن ِلي بِنَِساِئهِْم َمْن ِلي بَِضْيَعِتهِْم فََبَعثَ إِلَْيِه َرُجلَْينِ ِمْن قَُرْيشٍ ِمْن َب

ـ  ِه الرَّْحَمنِ ْبَن َسُمَرةَ َوَعْبَد اللَِّه ْبَن َعاِمرِ ْبنِ كَُرْيزٍ فَقَالَ اذَْهَبا إِلَى َهذَا الرَُّجلِ فَاْعرَِضا َعلَْي
إِلَْيِه فَقَالَ لَُهَما الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ َوقُولَا لَُه َواطْلَُبا إِلَْيِه فَأََتَياُه فََدَخلَا َعلَْيِه فََتكَلََّما َوقَالَا لَُه فَطَلََبا 

لَا فَإِنَُّه إِنَّا َبُنو َعْبِد الُْمطَِّلبِ قَْد أََصْبَنا ِمْن َهذَا الَْمالِ َوإِنَّ َهِذِه الْأُمَّةَ قَْد َعاثَْت ِفي ِدَماِئَها قَا
فََمْن ِلي بَِهذَا قَالَا َنْحُن لََك بِِه فََمـا   َيْعرُِض َعلَْيَك كَذَا َوكَذَا َوَيطْلُُب إِلَْيَك َوَيْسأَلَُك قَالَ

ْيُت َسأَلَُهَما َشْيئًا إِلَّا قَالَا َنْحُن لََك بِِه فََصالََحُه فَقَالَ الَْحَسُن َولَقَْد َسِمْعُت أََبا َبكَْرةَ َيقُولُ َرأَ
َسُن ْبُن َعِليٍّ إِلَى َجْنبِِه َوُهَو ُيقْبِلُ َعلَـى  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ َوالَْح

نِ النَّاسِ َمرَّةً َوَعلَْيِه أُْخَرى َوَيقُولُ إِنَّ اْبنِي َهذَا َسيٌِّد َولََعلَّ اللََّه أَنْ ُيْصِلَح بِـِه َبـْيَن ِفئََتـيْ   
  . َعِظيَمَتْينِ ِمْن الُْمْسِلِمَني

ىـــڭ نـــامى بىـــلهن نهللا: مۇنـــداق دەيـــدۇبهســـرى ـ ھهســـهن     6016
مۇئاۋىيهنىـڭ ئالـدىغا   رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   قهسهمكى، ھهسهن ئىبنى ئهلـى  

بـۇنى كـۆرگهن ئهمـر ئىبنـى     . ناھايىتى چوڭ بىر قوشۇن بىـلهن چىقتـى  
  :ئاس مۇئاۋىيهگه

نىـڭ  ئۇالرسـهن   كى،مهن ناھايىتى چوڭ بىر قوشۇننى كۆرىـۋاتىمهن ــ 
. ـ دېـدى  ىغا چېكىنمهيدۇ،ئارق پالۋانلىرىنى ئۆلتۈرمىگىچه ئۇالر ھهرگىز

  :ئۇنىڭغا) ئۇ بۇ ئىككى ئادەمنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئىدى(مۇئاۋىيه 
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ـــ  ئهگهر بىــزنىڭكىلهر ئــۇالرنى ئۆلتۈرســه، ئۇالرمــۇ بىزنىڭكىلهرنــى  ـ
ئۆلتۈرسه، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىنى كىم قىلىدۇ؟ ئاياللىرىنى كىـم  

ــدۇ؟   ــدارە قىلى ــاللىرىنى كىــم ئى ــدى  باقىــدۇ؟ م ــ دې ــدى. ـ ــۇرەئان ش ين ق
قهبىلىســىنىڭ ئابدۇشــهمس جهمهتىــدىن ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ســهمۇرە 

  : بىلهن ئابدۇلالھ ئىبنى ئامىر ئىبنى كۇرەيزنى ئهۋەتىپ
ئىككىڭـــالر ھهســـهننىڭ قېشـــىغا بېرىـــپ، ئۇنىـــڭ بىـــلهن      ـــــ 

ئهگهر ئــۇ خهلىپىلىكــتىن ۋاز كهچســه، مېنىــڭ ئۇنىڭغــا . سۆزلىشــىڭالر
ىقىمنى، ھهرقانـــداق تهلىپىنـــى  خالىغـــان نهرسىســـىنى بېرىـــدىغانل  
ــ دېـــدى قاندۇرىـــدىغانلىقىمنى ئېيـــتىڭالر، ئـــۇالر بېرىـــپ ئىجـــازەت . ــ

ئالغاندىن كېيىن، ھهسهننىڭ يېنىغا كىرىپ سۆزلهشتى، مۇئاۋىيهنىـڭ  
ــا قويۇشــنى      ــا، ئوتتۇرىغ ــى بولس ــداق تهلىپ ــۈزدى ۋە قان ــۆزلىرىنى يهتك س

  . ئېيتتى
  :ھهسهن ئىبنى ئهلى ئۇالرغا

دۆلهت خهزىنىســىدە . مۇتتهلىبنىڭ ئوغــۇللىرىمىزبىــز ئابــدۇل ــــ 
) ــ مـال ئۈچـۈن    موھتاجلىقتىن پۇل(بۇ ئۈممهت . بىزنىڭ ھهققىمىز بار

  : ئۇالر. ـ دېدى قانغا مىلهندى،
مۇنـداق،  ) خهلىپىلىكتىن ۋاز كېچىش بهدىلىڭـگه (مۇئاۋىيه ساڭا ــ 

  :ئۇ. ـ دېدى مۇنداق نهرسىلهرنى بېرىشكه ۋەدە قىلدى،
  :ئۇالر. ـ دېدى كىم كېپىل بولىدۇ؟ بۇنىڭغاــ 
ئـۇ ئۇالرغـا قانـداقال بىـر تهلهپنـى      . ــ دېـدى   بىز كېپىـل بـولىمىز،  ــ 

  :قويسا، ئۇالر
نهتىجىـدە،  . ــ دېيىشـتى   بىز بۇنىڭ ئۈچۈن ساڭا كېپىل بولىمىز،ــ 

  . ئۇ مۇئاۋىيه بىلهن سۈلهى تۈزدى
نىـڭ  هنهۇرەزىيهلالھۇ ئ مهن ئهبۇ بهكرە: ەيدۇمۇنداق دبهسرى ھهسهن 

مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى : مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم
ئۇنىـڭ بېقىنىـدا ھهسـهن ئىبنـى     . ۋەسهللهمنى مۇنبهر ئۈستىدە كۆردۈم

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـردە ئۇنىڭغـا     . ئهلى بار ئىدى
: گهنىــدىېمۇنــداق دشــۇ چاغــدا ئــۇ . قارىســا، بىــردە جامــائهتكه قــارايتتى 
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ئۇنىـڭ قـولى بىـلهن    هللا ا. مېنىڭ بۇ ئوغلۇم ئهڭ شهرەپلىك ئىنسـاندۇر «
 مۇســۇلمانالر ئىچىــدىن ناھــايىتى چــوڭ ئىككــى گــۇرۇھنى ياراشــتۇرۇپ 

  . »قېلىشى مۇمكىن
   )2704: بۇخارى(

َرُسولَ اللَّـِه  َعْن َعْبِد َخْيرٍ قَالَ قَاَم َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى الِْمْنَبرِ فَذَكََر  - 6017
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ قُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َواْسُتْخِلَف أَُبـو َبكْـرٍ  

مَّ اْسُتْخِلَف َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََعِملَ بَِعَمِلِه َوَساَر بِِسَريِتِه َحتَّى قََبَضُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى ذَِلَك ثُ
 ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى ذَِلَك فََعِملَ بَِعَمِلهَِما َوَساَر بِِسَريِتهَِما َحتَّى قََبَضُه اللَُّه َعزَّ َوَجـلَّ 

  . َعلَى ذَِلَك
ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مــۇنبهر : ـــ ئابــدۇخهير مۇنــداق دەيــدۇ 6017

هلهيهــى ۋەســهللهمنى تىلغــا ئۈسـتىگه چىقىــپ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئ 
  : ئاندىن مۇنداق دېدى. ئالدى

پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋاپات بولغاندىن كېيىن، ــ 
تائـاال ئۇنىـڭ جېنىنـى    هللا ا. ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خهلىپه بولـدى 

ئالغانغــا قهدەر، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قىلغــان  
ــ  ئانــدىن كېــيىن ئــۆمهر   . دى، ئۇنىــڭ ئىزىــدىن ماڭــدى  ئىشــىنى قىل

تائاال ئۇنىڭ جېنىنى ئالغانغا قهدەر، هللا ا. رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ خهلىپه بولدى
ئۇمــۇ ئــۇ ئىككىســىنىڭ قىلغــان ئىشــىنى قىلــدى، ئۇالرنىــڭ ئىزىــدىن  

  . ①ماڭدى
   )1057: ئهھمهد(

ُسولَ اللَِّه َمْن ُيَؤمَُّر َبْعَدَك قَـالَ إِنْ  َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ِقيلَ َيا َر - 6018
مُِّروا ُتَؤمُِّروا أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َتجُِدوُه أَِميًنا َزاِهًدا ِفي الدُّْنَيا َراِغًبا ِفي الْآِخَرِة َوإِنْ ُتـؤَ 

اللَِّه لَْوَمةَ لَاِئمٍ َوإِنْ ُتَؤمُِّروا َعِليا َرِضـَي  ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َتجُِدوُه قَوِيا أَِميًنا لَا َيَخاُف ِفي 
  . اللَُّه َعْنُه َولَا أَُراكُْم فَاِعِلَني َتجُِدوُه َهاِدًيا َمْهِديا َيأُْخذُ بِكُْم الطَّرِيَق الُْمْسَتِقيَم

                                                 
 .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 8908(ھهيسهمى  ①
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سـاھابىالر پهيغهمـبهر   : ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  6018
  :هى ۋەسهللهمدىنسهلاللالھۇ ئهلهي

ـ  سهندىن كېيىن كىم باشلىق بولىدۇ؟! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
  : غانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەپ سورى

باشــلىق قىلســاڭالر، ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك،   نــىئهگهر ئهبــۇ بهكرىــــ 
دۇنياغــــا بېــــرىلمهي، ئــــاخىرەتكه قــــاتتىق ئىنتىلىــــدىغان كىشــــى  

ئـۆمهرنى باشـلىق قىلسـاڭالر، ئۇنىـڭ      ئهگهر. ئىكهنلىكىنى بايقايسىلهر
نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ماالمهت قىلغۇچىالرنىڭ هللاكۈچلۈك، ئىشهنچلىك، ا

. ماالمىتىدىن قورقـۇپ قالمايـدىغان كىشـى ئىكهنلىكىنـى بايقايسـىلهر     
ســـىلهر ئۇنـــداق قىلىدىغانـــدەك (ئهگهر ئهلىنـــى باشـــلىق قىلســـاڭالر 

ــوغرا يولغــا ئېرىشــكۈچى،  )تۇرمايســىلهر ــول ئۈســتىدە  ، ئۇنىــڭ ت ــوغرا ي ت
ماڭىدىغان، سىلهرنى توغرا يولغا يېتهكلهيدىغان كىشـى ئىكهنلىكىنـى   

  . ①دېدى ، ـبايقايسىلهر
  )»ئهلئهۋسهت« ؛بهززار ؛861: ئهھمهد(

 َمْسـجِدَ  وسـلم  عليه اهللا صلى اللَِّه َرُسولُ أَسََّس لَمَّا: قَالَْت َعاِئَشةَ َعْن - 6019
 فََوَضـَعُه،  بَِحَجرٍ ُعَمُر َوَجاَء فََوَضَعُه، بَِحَجرٍ َبكْرٍ أَُبو َوَجاَء فََوَضَعُه، بَِحَجرٍ َجاَء الَْمِديَنِة،
 ذَِلـَك،  َعـنْ  وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه َرُسولُ فَُسِئلَ: قَالَْت فََوَضَعُه، بَِحَجرٍ ُعثَْمانُ َوَجاَء
  . َبْعِدي ِمْن الِْخالفَِة أَْمُر َهذَا: فَقَالَ

ــ ئائى 6019 ــدۇ ــ ــا مۇنـــداق دەيـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــبهر : شـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىنه مهسجىدىنى سـالغاندا، بىـر تاشـنى    

ئانــدىن ئهبــۇ بهكــرى، ئۇنــدىن كېــيىن ئــۆمهر،  . ئېلىــپ كېلىــپ قويــدى
. ئاخىرىدا ئوسـمان قاتـارلىقالر بىـردىن تاشـنى ئېلىـپ كېلىـپ قويـدى       

ــهلاللال   ــبهر س ــاھابىالر پهيغهم ــته    س ــۇ ھهق ــهللهمدىن ب ــى ۋەس ھۇ ئهلهيه
  :سورىغاندا

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، بهززار، تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام بهززارنىـڭ     ): 8909(ھهيسهمى  ①
 .لىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنراۋىي
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دەپ » مهنـدىن كېيىنكـى خهلىپىلىـك ئىشـىنىڭ تهرتىۋىـدۇر      ،بۇ«
  . ①جاۋاب بهردى

   )4884: مهۋسىلى(

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   : عن َعْبد اللَِّه بن َعْمرٍو قال - 6020
أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق ال َيلَْبثُ َبْعِدي إِال قَِليال، َوَصاِحُب : َنا َعَشَر َخِليفَةًَيكُونُ َبْعِدي اثْ: َيقُولُ

ُعَمـُر بـن   : َمْن ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه؟، قَالَ: َرًحى َدارٍَّة َيِعيُش َحِميًدا، َوَيُموُت َشهِيًدا، ِقيلَ
َوأَْنَت َسَيْسأَلَُك النَّـاُس أَنْ َتْخلَـَع   : ُعثَْمانَ، فَقَالَ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، ثُمَّ الَْتفََت إِلَى

قَِميًصا كََساَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، لَِئْن َخلَْعَتُه، ال َتْدُخلُ الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلـَج  
  . الَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِط

 ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر ئىبنـى     6020
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئـۇالردىن بىـرى ئهبـۇ بهكـرى     . خهلىپه ئۆتىـدۇ  12مهندىن كېيىن ــ 
ئانـدىن  . سىددىق بولۇپ، مهندىن كېيىن ئـانچه ئـۇزۇن ئۆمـۈر كۆرمهيـدۇ    

مهدھىـيه ئىچىـدە    ئۇ. ئهرەبلهرنىڭ تۈگمىنىنى چۆرىگهن كىشى كېلىدۇ
  :ئارىدىن بىر ئادەم. دېدى ، ـلىدۇبو دياشاپ، شېهى

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    . ــ دەپ سـورىدى   ئۇ كىم بولىـدۇ؟ ــ 
  :ۋەسهللهم

ـــ  ــۇ ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب بولىــدۇ ـ ئانــدىن . دەپ جــاۋاب بهردى ، ـ  ئ
  :ئوسمانغا قاراپ

سـه، كىشـىلهر   سـاڭا بىـر كـۆڭلهك كىيگۈز   هللا نـاۋادا ا ! ئى ئوسـمان ــ 
ئــۇنى ســهندىن ســالدۇرىۋالماقچى بولغــان تهقــدىردىمۇ، ئــۇنى ھهرگىــز       

نىـڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، ئهگهر سـهن ئـۇنى       هللا! سېلىپ بهرمىگىـن 

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى ئىسـمى ئاتالمىغـان بىـر      ): 8911(ھهيسهمى  ①

 .تابىئىندىن باشقا راۋىيلىرىنىڭ ھهممىسى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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جهننهتنــى  ،سېلىۋەتســهڭ، تــۆگه يىڭــنه تۆشــىكىدىن ئــۆتكهنگه قهدەر    
  . ①دېدى ، ـكۆرەلمهيسهن

   )»ئهلئهۋسهت«ۋە » ئهلكهبىر«(

ةَ قَالَْت كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا ُعثَْمانُ إِنَّ َعْن َعاِئَش - 6021
ـ   ا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُمقَمُِّصَك قَِميًصا فَإِنْ أََراَدَك الُْمَناِفقُونَ َعلَى أَنْ َتْخلََعُه فَلَا َتْخلَْعُه لَُهـْم َولَ

  . َتْينِ أَْو ثَلَاثًاكََراَمةَ َيقُولَُها لَُه َمرَّ
ــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  6021 مهن پهيغهمــبهر : ـ

هللا ا! ئـى ئوسـمان  «: ئـۇ . سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا ئىدىم
ئهگهر مۇنــاپىقالر ئــۇنى ســهندىن . تائــاال ســاڭا بىــر كــۆينهك كىيگۈزىــدۇ 

ــز ســ     ــا ھهرگى ــۇنى ئۇالرغ ــا، ئ ــالدۇرىۋالماقچى بولس ــنس ! ېلىپ بهرمىگى
دېدى ۋە بۇ سۆزنى ئىككى ياكى » !ئۇالرنىڭ تهلهپلىرىگه پهرۋا قىلمىغىن

  . ②ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى
   )23945: ئهھمهد(

َعْن فََضالَةَ ْبنِ أَبِي فََضالَةَ الْأَْنَصارِيِّ َوكَانَ أَُبو فََضالَةَ ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ قَـالَ   - 6022
ا ِلَعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن َمَرضٍ أََصاَبُه ثَقُلَ ِمْنُه قَـالَ  َخَرْجُت َمَع أَبِي َعاِئًد

 فَقَالَ لَُه أَبِي َما ُيِقيُمَك ِفي َمْنزِِلَك َهذَا لَْو أََصاَبَك أََجلَُك لَْم َيِلَك إِلَّا أَْعَراُب ُجَهْيَنةَ ُتْحَملُ
َك أََجلَُك َوِلَيَك أَْصَحاُبَك َوَصلَّْوا َعلَْيَك فَقَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِنَّ إِلَى الَْمِديَنِة فَإِنْ أََصاَب

نِـي  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعهَِد إِلَيَّ أَنْ لَا أَُموَت َحتَّى أَُؤمََّر ثُمَّ ُتْخَضَب َهِذِه َيْع
  . ْعنِي َهاَمَتُهِلْحَيَتُه ِمْن َدمِ َهِذِه َي

                                                 
بولۇپ، سهنهدىدە مهتلهب ئىبنى شـۇئهيب   بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 8918(ھهيسهمى  ①

مهن ئۇنىڭ مۇشـۇ ھهدىسـى بىـلهن يهنه بىـر ھهدىسـىدىن باشـقا مـۇنكهر        : ئىبنى ئهدى. ئىسىملىك بىرى بار
 .ئۇنىڭدىن باشقا راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھهدىسىنىڭ بارلىقىنى بىلمهيمهن، ـ دېدى

ە ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىـڭ  بۇ ھهدىسنى ئىبنى ماجه ۋ): 8943(ھهيسهمى  ②
بهزىــلهر ئــۇنى ئىشــهنچلىك دەپ قارىســا، يهنه بهزىــلهر . ســهنهدىدە فهرەج ئىبنــى فهزاله ئىســىملىك بىــرى بــار

 .قالغان راۋىيالر سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. ھهدىسى زەئىپ دەپ قارىغان
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ئهبـۇ فهزاله رەزىيهلالھـۇ   (ـ فهزاله ئىبنـى ئهبـۇ فهزاله ئهنسـارى     6022
ئهلـى ئىبنـى   : مۇنداق دەيـدۇ ) ئىدى هئهنهۇ بهدر ئۇرۇشىغا قاتناشقا ساھاب

ــۇپ، خېلــى ئېغىرلىشــىپ     ــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كېســهل بول ئهب
  :ام ئۇنىڭغاداد. ام بىلهن ئۇنى يوقالپ باردىمدادقالغاندا، مهن 

بۇ يهردە تۇرۇشـقا نـېمه مهجبـۇرالپ قويـدى؟ ئهگهر سـېنىڭ       سېنىــ 
جـۇھهينه  سـېنى دەپـنه قىلىـش ئىشـى     ئهجىلىڭ بۇ يهردە تۈگهپ قالسا، 

. گه كۆچـۈپ كهتكىـن  هشۇڭا مهدىـن . تومپايلىرىغا قالىدۇقهبىلىسىنىڭ 
 سېنى دەپنه قىلىش ئىشـلىرىنى ئهگهر ئۇ يهردە ئهجىلىڭ تۈگهپ قالسا، 

ــــ  ۇالر چۈشــۈرىدۇ، شــ  مۇنــامىزىڭنى دوســت ـ بۇرادەرلىرىــڭ قىلىـــدۇ،      
  : ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. گهنىدىدې

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ماڭــا مېنىــڭ ئهمىــر  ــــ 
ئهجىلىم  چوققامدىن ئاققان قان بىلهن ساقاللىرىم بويالمىغىچه، ۇپبول

تېخـى ئهمىـر بولمىـدىم،     يهنـى مهن ( ئېيتقان ئىدىتوشمايدىغانلىقىنى 
  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى ،)شۇڭا ئهجىلىم تېخى توشمايدۇ

  )804: ئهھمهد(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا َعِليُّ  - 6023
  . لَ َنْجَرانَ ِمْن َجزِيَرِة الَْعَربِإِنْ أَْنَت ُولِّيَت الْأَْمَر َبْعِدي فَأَْخرِْج أَْه

ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  6023
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئهگهر سـهن مهنـدىن كېـيىن خهلىـپه بولسـاڭ، نهجـران       ! ئى ئهلـى «
  . ②»!ئاھالىسىنى ئهرەب يېرىم ئارىلىدىن چىقىرىۋەتكىن

   )663: هدئهھم(

                                                 
ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئابــدۇلالھ ئىبنــى    بــۇ ھهدىســنى): 8946(ھهيســهمى  ①

 .قالغان راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. مۇھهممهد ئىبنى ئهقىل ئىسىملىك ھهدىسى ھهسهن بىرى بار
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە قهيـس ئىبنـى رەبىـئ          ): 8947(ھهيسهمى  ②

شۆئبه ۋە سهۋرى ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى    . سى زەئىپ بىرى بارئىسىملىك ھهدى
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. سۈرگهن
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وسـلم   عليه اهللا صلى اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت: قَالَ الُْخْدرِيِّ َسِعيٍد أَبِي َعْن - 6024
 أََنـا : َبكْرٍ أَُبو فَقَالَ َتْنزِيِلِه، َعلَى قَاَتلُْت كََما الْقُْرآِن َتأْوِيلِ َعلَى ُيقَاِتلُ َمْن ِمْنكُْم إِنَّ: َيقُولُ
 َخاِصـفُ  َولَِكنَّـهُ  ال،: قَالَ اللَِّه؟ َرُسولَ َيا ُهَو أََنا: ُعَمُر قَالَ ال،: الَقَ اللَِّه؟ َرُسولَ َيا ُهَو

   .َيْخِصفَُها َنْعلَُه َعِليا أَْعطَى َوكَانَ النَّْعلِ،
مۇنــداق رىــۋايهت  ـــ ئهبــۇ ســهئد خــۇدرى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن 6024
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ئىچىڭــالردا خــۇددى مېنىــڭ قۇرئاننىــڭ نازىــل بولۇشــىغا قارشــى  ــــ
ــۇرمىالپ    ــاننى بــ ــا ئوخشــــاش قۇرئــ ــۇرۇش قىلغىنىمغــ ــا ئــ تۇرغانالرغــ

ئهبۇ بهكرى . دېدى ، ـ گۈچىلهرگه قارشى ئۇرۇش قىلىدىغانالر باررچۈشهندۈ
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇنى ئاڭالپ

هيغهمـبهر  پ. ــ دەپ سـورىدى   ئـۇ مهنمـۇ؟  ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  هللائـى ا ــ 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  :ئاندىن ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ. دېدى ، ـياقــ 
پهيغهمـبهر  . ــ دەپ سـورىدى   ئـۇ مهنمـۇ؟  ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  هللائـى ا ــ 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئـۇ   ،داچاغـ شـۇ  . دېـدى  ايـاقنى ياماۋاتقـان ئـادەم، ـ    ئئـۇ  يـاق، بهلكـى   ـــ  

  . ①هلالھۇ ئهنهۇغا ياماپ بېرىش ئۈچۈن بهرگهنىدىئايىقىنى ئهلى رەزىي
  )1086: مهۋسىلى(

َيا ُمَعاوَِيةُ إِنْ ُولِّيَت أَْمًرا فَاتَّقِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َواْعِدلْ قَالَ : عن ُمَعاوَِيةَ رفعه - 6025
  . َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى اْبُتِليُت فََما زِلُْت أَظُنُّ أَنِّي ُمْبَتلًى بَِعَملٍ ِلقَْولِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه

پهيغهمــبهر : ـــ مۇئــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ      6025
بىــرەر ئهگهر ســهن ! ئــى مۇئــاۋىيه«: ماڭــا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم

تائاالدىن قورققىن ۋە ئادالهت بىلهن ئىش هللا ، ائىشقا مهسئۇل قىلىنساڭ
هر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ  مهن پهيغهمب. گهنىدىدې »قىلغىن

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ يهئــال رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 8950(ھهيســهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــۆزىنى ئاڭلىغانـــدىن كېـــيىن، بىـــرەر   ــۇپتىالشـــۇ سـ ــدارلىققا مـ  ئهمهلـ
ــدىغان  ــوياليتتىم بولى ــايمهن دەپ ئ ــاخىرى . ئوخش ــۇپتىال  ئ ــقا م ــۇ ئىش ب

  . ①بولدۇم
   )؛ مهۋسىلى16486: ئهھمهد(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە ئهبۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه       بۇ ھه): 8952(ھهيسهمى  ①

بـۇنى تهبهرانىمـۇ قىسـقىچه رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ سـهنهدىدە ئىسـمائىل          . ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
ئىبنى ئىبراھىم ئىبنى مۇھاجىر ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، لېكىن بهزىلهر ئۇنىڭ ئىشهنچلىك 

 .ىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهنك
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ش، جامائهتتىن ئايرىلماسلىق ۋە زالىم ئهمىرگه ئىتائهت قىلى
  پادىشاھالر

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - 6026
  . ةٌَوَسلََّم اْسَمُعوا َوأَِطيُعوا َوإِنْ اْسُتْعِملَ َعلَْيكُْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ كَأَنَّ َرأَْسُه َزبِيَب

ــى مالىـــك رەزىيهلالھـــ     6026 ــۋايهت  ۇـ ئهنهس ئىبنـ ــۇدىن رىـ ئهنهـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ناۋادا سـىلهرگه بېشـى خـۇددى قـۇرۇق ئۈزۈمـدەك قورۇلـۇپ قالغـان        «
ئۇنىـڭ سـۆزىنى    ھهبهشىستانلىق بىر قۇل باشلىق بولغان تهقـدىردىمۇ، 

  . »ۇقىغا ئىتائهت قىلىڭالرئاڭالڭالر، بۇير
  )7142: بۇخارى(

عن ايب ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن  - 6027
أَطَاَعنِي َوَمـْن   أَطَاَعنِي فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى اللََّه َوَمْن أَطَاَع أَِمريِي فَقَْد

  . َعَصى أَِمريِي فَقَْد َعَصانِي
ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       6027

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــا ئىتــائهت قىلغــان بولىــدۇ هللاكىمكــى ماڭــا ئىتــائهت قىلســا، ا « . ق

كىمكـى قـول   . ىققـان بولىـدۇ  قا قارشى چهللاكىمكى ماڭا قارشى چىقسا، ا
. ئاستىمدىكى ئهمىرگه ئىتـائهت قىلسـا، ماڭـا ئىتـائهت قىلغـان بولىـدۇ      

  . »چىققان بولىدۇ كىمكى ئهمىرگه قارشى چىقسا، ماڭا قارشى
   )7137: بۇخارى(
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أََمَر بَِتقَْوى  قَالَ إِنََّما الْإَِماُم ُجنَّةٌ ُيقَاَتلُ ِمْن َوَراِئِه َوُيتَّقَى بِِه فَإِنْ: ويف رواية - 6028
  . اللَِّه َوَعَدلَ فَإِنَّ لَُه بِذَِلَك أَْجًرا َوإِنْ أََمَر بَِغْيرِِه فَإِنَّ َعلَْيِه وِْزًرا

. ئهمىر بىر قالقانـدۇر «: ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلىدۇ  6028
ئۇنىـڭ بىـلهن قوغـدانغىلى     ،ئۇنىڭ ئارقىدىن يـۈرۈپ ئـۇرۇش قىلىنىـدۇ   

قا تهقۋادارلىـق قىلىشـقا بۇيرۇسـا ۋە ئـادالهت بىـلهن      هللائۇ ائهگهر . بولىدۇ
ئهگهر ئۇنىڭــدىن . ىــرگه ئېرىشــىدۇجۇنىــڭ ئۈچــۈن ئهبۇ ئــئىــش قىلســا، 

  . ①»باشقا ئىشقا بۇيرۇسا، گۇناھى ئۆزىگه بولىدۇ
   )4196: نهسائى(

اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ - 6029
قَُّهـْم  َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرُجلٌ َسأَلَُه فَقَالَ أََرأَْيَت إِنْ كَانَ َعلَْيَنا أَُمَراُء َيْمَنُعوَنا َحقََّنا َوَيْسأَلُوَنا َح

هِْم َما ُحمِّلُوا َوَعلَْيكُْم َما فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسَمُعوا َوأَِطيُعوا فَإِنََّما َعلَْي
  . ُحمِّلُْتْم

مهن : ـ ۋائىل ئىبنى ھـۇجر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6029
  :بىر ئادەمنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

ئهگهر بىـــزگه ھهقلىرىمىزنـــى بهرمهيـــدىغان، بىـــراق بىزدىكـــى ـــــ 
ــىلهر با  ــدىغان كىشـ ــى تهلهپ قىلىـ ــداق  ھهقلىرىنـ ــا، قانـ ــلىق بولسـ شـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ،دىغانىـ دەپ سورى قىلىمىز؟
. ئۇالرنىـــڭ ســـۆزىنى ئـــاڭالڭالر، بۇيرۇقىغـــا ئىتـــائهت قىلىڭـــالرـــــ 

ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئۈسـتىگه، سـىلهرنىڭ قىلغـان    
  . ②دېدى ـ، يۈكلىنىدۇ ۈڭالرغائىشىڭالرمۇ ئۆزەڭالرنىڭ ئۈست

  )2199: تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، دېگهن): 3912(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1790(ئهلبانى  ②
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َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ السَّـْمُع   - 6030
فَلَـا   َوالطَّاَعةُ َعلَى الَْمْرِء الُْمْسِلمِ ِفيَما أََحبَّ َوكَرَِه َما لَْم ُيْؤَمْر بَِمْعِصَيٍة فَإِذَا أُِمَر بَِمْعِصـَيةٍ 

  . َسْمَع َولَا طَاَعةَ
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ  6030 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــ ئاب ــۋايهت  ـ ئهنهۇمــادىن رى

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ھهرقانــداق بىــر مۇســۇلماننىڭ، مهيلــى ئــۇ ياخشــى كــۆرگهن يــاكى «

قىال بۇيرۇلمىسـا،  يامان كۆرگهن ئىشـتا بولسـۇن، گۇنـاھ بولىـدىغان ئىشـ     
ــاڭال ىباشــلىق ــائهت قىلىشــ پنىڭ ســۆزىنى ئ ــا ئىت ــ ى، بۇيرۇقىغ  بۋاجى
ئهگهر گۇنـاھ بولىـدىغان ئىشـقا بۇيرۇلسـا، باشـلىقنىڭ سـۆزىنى       . بولىدۇ

  . »لىشقا بولمايدۇئاڭالشقا ۋە ئۇنىڭغا ئىتائهت قى
   )7144: بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َسَيِلي أُُموَركُْم  عن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد أَنَّ النَّبِيَّ - 6031
َبْعِدي رَِجالٌ ُيطِْفئُونَ السُّنَّةَ َوَيْعَملُونَ بِالْبِْدَعِة َوُيَؤخُِّرونَ الصَّلَاةَ َعْن َمَواِقيِتَها فَقُلْـُت َيـا   

َيا اْبَن أُمِّ َعْبٍد كَْيَف َتفَْعلُ لَا طَاَعةَ ِلَمـْن   َرُسولَ اللَِّه إِنْ أَْدَركُْتُهْم كَْيَف أَفَْعلُ قَالَ َتْسأَلُنِي
  . َعَصى اللََّه

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6031
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

. سىلهرگه بىر تۈركۈم كىشىلهر باشلىق بولىـدۇ  ،مهندىن كېيىنــ 
نامازنىمۇ  ،بىدئهت ئىشالرنى قىلىدۇ ،هت بهرمهيدۇئۇالر سۈننهتكه ئهھمىي

  :مهن. دېدى ، ـئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلمايدۇ
ـــ  ــى اـ ئهگهر مهن ئاشــۇنداق باشــلىقالرنىڭ ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائ

پهيغهمـبهر   ەپ سـورىغانىدىم، ــ د  زامانىغىچه ياشىسام، قانداق قىلىمهن؟
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

سورامسـهن؟   مۇ مهنـدىن نداق قىلىـدىغانلىقىڭنى قا! ئى ئابدۇلالھــ 
  . دېدى ، ـقا بولمايدۇقىلغان كىشىگه ئىتائهت قىلىش قا ئاسىيلىقهللا

  )2865: ئىبنى ماجه(
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَْيَك السَّـْمَع   - 6032
  . َك َوُيْسرَِك َوَمْنَشِطَك َوَمكَْرِهَك َوأَثََرٍة َعلَْيَكَوالطَّاَعةَ ِفي ُعْسرِ

ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       6032
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــاكى  ئىــش بولســۇنســاڭا قىــيىن « ، ســهن بولســۇن ئاســان ئىــشي
 ھهتتـا  ،بولسـۇن  قتۇرمايدىغان ئىـش يائىش بولسۇن ياكى ئىنتىلىدىغان 

باشـلىقنىڭ   ،ئىـش بولسـىمۇ   ساڭا قارشى شهخسىيهتچىلىك قىلىنغان
  . »تۇربسۆزىنى ئاڭلىشىڭ، بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىشىڭ ۋاجى

   )1836: مۇسلىم(

ـ   - 6033 اُر َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ ِخَي
ْم الَِّذيَن أَِئمَِّتكُْم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُهْم َوُيِحبُّوَنكُْم َوُيَصلُّونَ َعلَْيكُْم َوُتَصلُّونَ َعلَْيهِْم َوِشَراُر أَِئمَِّتكُ

ْم بِالسَّْيِف فَقَالَ ُتْبِغُضوَنُهْم َوُيْبِغُضوَنكُْم َوَتلَْعُنوَنُهْم َوَيلَْعُنوَنكُْم ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه أَفَلَا ُنَنابِذُُه
زُِعـوا  لَا َما أَقَاُموا ِفيكُْم الصَّلَاةَ َوإِذَا َرأَْيُتْم ِمْن ُولَاِتكُْم َشْيئًا َتكَْرُهوَنُه فَاكَْرُهوا َعَملَُه َولَا َتْن

  . َيًدا ِمْن طَاَعٍة
ـــ ئهۋف ئىبنــى مالىــك ئهشــجهئى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق  6033

  :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلال: دەيدۇ
باشلىقلىرىڭالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى شۇنداق كىشىلهركى، سـىلهر  ــ 

ســىلهر . ئۇالرمــۇ ســىلهرنى ياخشــى كۆرىــدۇ ،ئــۇالرنى ياخشــى كۆرىســىلهر
. ئۇالرمـــــۇ ســـــىلهرگه دۇئـــــا قىلىـــــدۇ ،ئۇالرغـــــا دۇئـــــا قىلىســـــىلهر

 باشلىقلىرىڭالرنىڭ ئهڭ يامىنى شـۇنداق كىشـىلهركى، سـىلهر ئـۇالرنى    
ــدۇ  ،غهزەپلهندۈرىســىلهر ــۇ ســىلهرنى غهزەپلهندۈرى ــا  . ئۇالرم ســىلهر ئۇالرغ
ــدى   ئۇالرمــۇ ســىلهرگه لهنهت ئېيتىــدۇ  ،لهنهت ئېيتىســىلهر ــۇنى . ، ـ دې ب
  :ئاڭلىغان ساھابىالر

بىز ئۇالرغـا   ،شۇنداق ئهھۋال يۈز بهرگهندە! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
ر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبه  ،دىغانىـ دەپ سورى ؟ئۇرۇشامدۇققارشى 

  :ۋەسهللهم
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ياق، ئـۇالر ئـاراڭالردا نامـازنى بهرپـا قىلغانغـا قهدەر، ئۇالرغـا قارشـى        ــ 
يـاق، ئـۇالر ئـاراڭالردا نامـازنى بهرپـا قىلغانغـا       . ئۇرۇش قىلىشقا بولمايـدۇ 

بىلىــپ قېلىڭالركــى، . قهدەر ئۇالرغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىشــقا بولمايــدۇ
، ڭالربىرەر ئىشنى كۆرسهر ياقتۇرمايدىغان سىله سىلهر باشلىقىڭالردىن

بىـراق ئۇنىڭغـا   . كۆرسـهڭالر بولىـدۇ   يامـان  مىشىنىئۇنىڭ قىل ۇ ھالدائ
  . دېدى ، ـئىتائهت قىلىشتىن باش تارتىشقا بولمايدۇ

   )1855: مۇسلىم(

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن النَّ - 6034
ْن أَْنكََر َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ إِنَُّه ُيْسَتْعَملُ َعلَْيكُْم أَُمَراُء فََتْعرِفُونَ َوُتْنِكُرونَ فََمْن كَرَِه فَقَْد َبرَِئ َوَم

ُهْم قَالَ لَا َما َصلَّْوا أَْي َمْن كَرَِه فَقَْد َسِلَم َولَِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا ُنقَاِتلُ
  . بِقَلْبِِه َوأَْنكََر بِقَلْبِِه

ـ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ ئايـالى ئۇممـۇ      6034
پهيغهمــبهر : مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن هســهل

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
ىــر قىســىم كىشــىلهر باشــلىق بولىــدۇ، بكهلگۈســىدە ســىلهرگه ــــ 

الردىن سـادىر  كىمكـى ئـۇ  . ئىشالر سادىر بولىـدۇ يامان  -ياخشى ئۇالردىن 
كىمكى ئـۇنى  . قۇتۇلىدۇ گۇناھتىن، بولغان يامان ئىشالرنى يامان كۆرسه

بىـراق كىمكـى ئۇنىڭغـا رازى    . دۇنىساقلى) تۆھمهتتىن(ئىنكار قىلسا، 
ىنمۇ، ئــاخىرەتتىكى جــازادىنمۇ   گۇنــاھت( بولســا ۋە ئۇنىڭغــا ئهگهشســه  

  :ساھابىالر .، ـ دېدى)قۇتۇاللمايدۇ
ــ   بىز ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلمامدۇق؟! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ەپ سوراشقانىدى،د
ـــ  ــۇرۇش     ـ ــا قارشــى ئ ــا قهدەر ئۇالرغ ــادا قىلغانغ ــازنى ئ ــۇالر نام ــاق، ئ ي

  . دېدى ، ـۇقىلىشقا بولمايد
   )1854: مۇسلىم(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن كَرَِه ِمْن أَِمريِِه َشْيئًا  - 6035
  . فَلَْيْصبِْر فَإِنَُّه َمْن َخَرَج ِمْن السُّلْطَاِن ِشْبًرا َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً

ــاس    6035 ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــۋايهت   ـــ ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ رەزىيهلالھــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

! كىمكى باشلىقىنىڭ بىرەر ئىشىنى يامان كۆرسه، سهۋر قىلسۇن«
ئـۆلگهن   ن ھالـدا اقلتاننىڭ ئهمرىـدىن بىـر غېـرىچ يىراقالشـ    ۇسـ  چۈنكى
  . »دۇجاھىلىيهت دەۋرىنىڭ ئۆلۈمىدە ئۆلگهن بولىكىشى 

  )7053: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َمْن َخـَرَج ِمـْن    - 6036
َبٍة الطَّاَعِة َوفَاَرَق الَْجَماَعةَ فََماَت َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً َوَمْن قَاَتلَ َتْحَت َراَيٍة ِعمِّيٍَّة َيْغَضُب ِلَعَص
َها أَْو َيْدُعو إِلَى َعَصَبٍة أَْو َيْنُصُر َعَصَبةً فَقُِتلَ فَِقْتلَةٌ َجاِهِليَّةٌ َوَمْن َخَرَج َعلَى أُمَِّتي َيْضرُِب َبرَّ

  . َوفَاجَِرَها َولَا َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمنَِها َولَا َيِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه فَلَْيَس ِمنِّي َولَْسُت ِمْنُه
ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       6036

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
كىمكى باشلىقنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىپ، جامـائهتتىن ئايرىلسـا   «

مىـدە ئـۆلگهن   ۈۋە شۇ ھالهتته ئۆلـۈپ كهتسـه، جـاھىلىيهت دەۋرىنىـڭ ئۆل    
لغـان بىـر بايراقنىـڭ ئاسـتىدا ئـۇرۇش      قادا هكىمكـى قـارىغۇالرچ  . بولىدۇ

ــكه      ــاكى مىللهتچىلىك ــه ي ــۈن غهزەپلهنس ــك ئۈچ ــپ، مىللهتچىلى قىلى
چاقىرســـا ۋەيـــاكى مىللهتچىلىكـــكه يـــاردەم بهرســـه، ئانـــدىن شـــۇنداق  

كىمكـى  . ئۇرۇشالردا ئۆلتۈرۈلسه، جـاھىلىيهت ئۆلۈمىـدە ئـۆلگهن بولىـدۇ    
ــامىن    ــپ، ياخشىســىنىمۇ، ي ــۈممىتىمگه قارشــى چىقى ىنىمۇ مېنىــڭ ئ

ئۆلتۈرســــه، ئهھــــدە  قىلماســـتىن  گه پهرۋامــــۇئمىنلهر ،ئايرىماســـتىن 
ــدىن ئهمهس    ــۇ مهن ــا، ئ ــا قىلمىس ــۇ  ،تۈزگهنلهرنىــڭ ئهھدىســىگه ۋاپ مهنم

  . »ئۇنىڭدىن ئهمهس
   )1848: مۇسلىم(
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لَا ُيكَلُِّمُهْم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثٌ  - 6037
الْفَلَـاِة  اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا َيْنظُُر إِلَْيهِْم َولَا ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َرُجلٌ َعلَى فَْضلِ َماٍء بِ

اللَِّه لَأََخذََها بِكَـذَا  َيْمَنُعُه ِمْن اْبنِ السَّبِيلِ َوَرُجلٌ َباَيَع َرُجلًا بِِسلَْعٍة َبْعَد الَْعْصرِ فََحلََف لَُه بِ
ْنَها َوفَى َوكَذَا فََصدَّقَُه َوُهَو َعلَى غَْيرِ ذَِلَك َوَرُجلٌ َباَيَع إَِماًما لَا ُيَبايُِعُه إِلَّا ِلُدْنَيا فَإِنْ أَْعطَاُه ِم

  . َوإِنْ لَْم ُيْعِطِه ِمْنَها لَْم َيِف
قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت      6037

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ــار ئــۈچ تۈرلــۈك كىشــى « ئۇالرغــا گهپ هللا بولــۇپ، قىيــامهت كــۈنى ا ب

 ،قىلمايدۇ، چىرايلىرىغـا قارىمايـدۇ، ئـۇالرنى گۇناھلىرىـدىن پاكلىمايـدۇ     
ــ باياۋانـدا    چـۆل  ،بىـر تـۈرى   نىـڭ ئۇالر. ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچـار بولىـدۇ  

 ،يهنه بىـر تـۈرى   ؛چىغا سـۇ بهرمىـگهن كىشـى   ۇ، يولبار تۇرۇپئارتۇق سۈيى 
مالنى مۇنداق، مۇنـداق پۇلغـا   ” :ۋە ئهسىر ۋاقتىدىن كېيىن مال ساتقان

 )ئالمىغان پۇلغا(نىڭ نامى بىلهن يالغان قهسهم قىلىپ هللادەپ ا “ئالدىم
 بىـرەر باشـلىققا مـال ـ     ،ئۈچىنچى تۈرى ؛خېرىدارنى ئىشهندۈرگهن كىشى

نيـــانى كـــۆزلهپ بهيـــئهت قىلغـــان، ئهگهر ئـــۇ باشـــلىق مـــال بهرســـه،  ۇد
  . »ايدىغان كىشىدۇربهيئىتىگه ۋاپا قىلىدىغان، مال بهرمىسه، ۋاپا قىلم

   )107: مۇسلىم(

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َماِلٍك قَالَ َبَعثَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسرِيَّةً فََسـلَْحُت   - 6038
 لًا ِمْنُهْم َسْيفًا فَلَمَّا َرَجَع قَالَ لَْو َرأَْيَت َما لَاَمَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ َرُج

  . أََعَجْزُتْم إِذْ َبَعثُْت َرُجلًا ِمْنكُْم فَلَْم َيْمضِ ِلأَْمرِي أَنْ َتْجَعلُوا َمكَاَنُه َمْن َيْمِضي ِلأَْمرِي
ــۇق   6038 ــدۇ  ـ ئ ــداق دەي : به ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن

قوشـۇننى مهلـۇم    كىچىـك بىـر  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم 
ــا ئهۋە ــجايغـ ــۇندىمهن . ىتتـ ــرقوشـ ــچ  كىلهردىن بىـ ــال قىلىـ ــر تـ ىگه بىـ
  :ماڭا مۇنداق دېدى ئۇ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن بهرگهنىدىم،

ــهن  ـــ بىلهمس ــهلاللالھۇ ئ ـ ــبهر س ــى   ، پهيغهم ــهللهم بىزن ــى ۋەس هلهيه
بىر جايغا ئهۋەتسـهم، ئانـدىن ئـۇ    ) ئهمىر قىلىپ(بىرىڭالرنى «: پئهيىبله
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، ئۇنىـــڭ ئورنىغـــا مېنىـــڭ غىلـــى ئۇنىمىســـابـــۇيرۇقىمنى ئىجـــرا قىل
ــى   ــدىغان بىرىنـ ــرا قىلىـ ــۇيرۇقىمنى ئىجـ ــاجىز بـ ــتىن ئـ ئالماشتۇرۇشـ

  . ①دېدى »!؟كهلدىڭالرمۇ
  )2627: ئهبۇ داۋۇد(

كَْرةَ قال َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ َمـْن   عن ايب َب - 6039
  . أََهانَ ُسلْطَانَ اللَِّه ِفي الْأَْرضِ أََهاَنُه اللَُّه

مهن پهيغهمـبهر  : ـ ئهبۇ بهكرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  6039
ه گيهر يـۈزى ىن تهرىپىـد  هللاكىمكـى ا «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

ئـۇنى خـار   هللا ، اكىشـىگه ئاھـانهت قىلسـا    قىلىـپ بېكىـتىلگهن   سۇلتان
  . ②دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم »قىلىدۇ

   )2224: تىرمىزى(

َعْن َرُجلٍ قَالَ كُنَّا قَْد َحَملَْنا ِلأَبِي ذَرٍّ َشْيئًا  عن الْقَاِسم ْبن َعْوٍف الشَّْيَبانِي - 6040
 إِيَّاُه فَأََتْيَنا الرََّبذَةَ فََسأَلَْنا َعْنُه فَلَْم َنجِْدُه ِقيلَ اْسَتأْذَنَ ِفي الَْحجِّ فَأُِذنَ لَُه فَأََتْيَناُهُنرِيُد أَنْ ُنْعِطَيُه 

ي ذَرٍّ أَبِ بِالَْبلَْدِة َوِهَي ِمًنى فََبْيَنا َنْحُن ِعْنَدُه إِذْ ِقيلَ لَُه إِنَّ ُعثَْمانَ َصلَّى أَْرَبًعا فَاْشَتدَّ ذَِلَك َعلَى
َوقَالَ قَْولًا َشِديًدا َوقَالَ َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم فََصـلَّى َركَْعَتـْينِ    

َني نَِوَصلَّْيُت َمَع أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر ثُمَّ قَاَم أَُبو ذَرٍّ فََصلَّى أَْرَبًعا فَِقيلَ لَُه ِعْبَت َعلَى أَِمريِ الُْمـْؤمِ 
ـ   ُه َشْيئًا ثُمَّ َصَنْعَت قَالَ الِْخلَاُف أََشدُّ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َخطََبَنا فَقَـالَ إِنَّ

َولَـْيَس   كَاِئٌن َبْعِدي ُسلْطَانٌ فَلَا ُتِذلُّوُه فََمْن أََراَد أَنْ ُيِذلَُّه فَقَْد َخلََع رِْبقَةَ الْإِْسلَامِ ِمْن ُعُنِقِه
  . بَِمقُْبولٍ ِمْنُه َتْوَبةٌ َحتَّى َيُسدَّ ثُلَْمَتُه الَِّتي ثَلََم َولَْيَس بِفَاِعلٍ

ـ قاسىم ئىبنى ئهۋف شهيبانىدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىر    6040
ــادەم مۇنــداق دېــگهن  ــۇ زەرگه : ئ مهلــۇم بىــر نهرســىنى ئاپىرىــپ  بىــز ئهب

ــۇپ،  ــى بول ــا ك  بهرمهكچ ــگهن جايغ ــدۇقرەبهزە دې ــراق. هل ــى  بى ــۇ زەرن  ئهب
  :بىزگه. تاپالمىدۇق لىپشته قىۈسۈر

                                                 
 .ھهسهن، دېگهن): 2287(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، دېگهن): 1812(ئهلبانى  ②
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ئۇنىڭغـا ئىجـازەت   . ئۇ ھهجگه بېرىش ئۈچۈن ئىجازەت سـورىغانىدى ــ 
بىزمۇ ھهجگه بېرىپ، مىنادا ئۇنىڭ  ،شۇنىڭ بىلهن. ـ دېيىلدى بېرىلدى،

  :بىز ئۇنىڭ يېنىدا تۇرساق، ئۇنىڭغا. بىلهن ئۇچراشتۇق
يهنــى (نامــازنى تــۆت رەكــئهت ئوقــۇدى هنهــۇ رەزىيهلالھــۇ ئئوســمان ــــ 

بـۇ خهۋەر ئهبـۇ زەرگه   . دېـگهن خهۋەر يېتىـپ كهلـدى   ـ ،  )قهسىر قىلمىدى
  :ئۇ خېلى قاتتىق ئاچچىقالپ. ئېغىر كهلدى

مهن بۇ نامازنى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن      ــ 
هكـرى ۋە  كېـيىن ئهبـۇ ب  . ئۇ ئىككى رەكـئهت ئوقۇغانىـدى   ،ئوقۇدۇمبىلله 

ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ، تۆت رەكئهت نامـاز  . ـ دېدى ئۆمهر بىلهن ئوقۇدۇم،
  :ئۇنىڭغا ،شۇنىڭ بىلهن. ئوقۇدى
ئهمـدى   ،سهن مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرى ئوسماننى ئهيىبلهۋاتاتتىـڭ ــ 

  :ئۇ ،دىدەپ سورالغانىـ  ئۆزەڭ شۇنداق قىلدىڭغۇ؟
غهمبهر سهلاللالھۇ پهي. گۇناھ ناھايىتى چوڭ تۇغدۇرۇشئىختىالپ ــ 

مهندىن كېيىن بىر پادىشاھ «: بىر خۇتبىسىدە بىزگهئهلهيهى ۋەسهللهم 
بوينىـدىن  كىمكـى ئـۇنى خارلىسـا،    . ئۇنى ھهرگىز خارلىمـاڭالر . چىقىدۇ
ــىرتمىقىنىئىســالم ــدۇ  نىڭ س ــۋەتكهن بولى ــۇ . چىقىرى ــۆزى ئ ــان ئ ئاچق

قانـداق  بـۇ يوچـۇقنى   . يوچۇقنى ئهتمىگىچه تهۋبىسـىمۇ قوبـۇل بولمايـدۇ   
  . ①ـ دەپ جاۋاب بهردى دى،گهنىدې» !؟ئېتهلىسۇنكى

   )20949: ئهھمهد(

 َتُسـبُّوا  ال«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : عن أيب أمامة قال - 6041
  . »َصالٌح لَكُْم َصالَحُهْم فَإِنَّ لَُهْم، اللََّه واْدُعو اَألِئمَّةَ،

رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ـــ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  6041
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

                                                 
ىغان بىرى بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالم): 9091(ھهيسهمى  ①
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. بار
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قـا  هللائۇالرنىڭ ياخشى بولۇشىنى تىلهپ ا ،باشلىقالرنى تىللىماڭالر«
  . ①»ئۇالرنىڭ ياخشى بولۇشى سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر. دۇئا قىلىڭالر

  )»ۋە ئهلئهۋسهت» ئهلكهبىر«(

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن فَاَرَق الَْجَماَعةَ  َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ - 6042
  . ِشْبًرا فَقَْد َخلََع رِْبقَةَ الْإِْسلَامِ ِمْن ُعُنِقِه

ــــ ئهبـــۇ زەر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،   6042
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

) يهنــى مۇســۇلمانالر ئهمىرىنىــڭ ئهمرىــدىن(ىن تتهمــائجا كىمكــى«
 نىڭ ســــىرتمىقىنىئىســــالمبوينىــــدىن بىــــر غېــــرىچ يىراقالشســــا، 

  . ②»چىقىرىۋەتكهن بولىدۇ
   )4758: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اقُْضوا كََما كُْنُتْم َتقُْضـونَ فَـإِنِّي أَكْـَرُه     - 6043
َحتَّى َيكُونَ ِللنَّاسِ َجَماَعةٌ أَْو أَُموَت كََما َماَت أَْصَحابِي فَكَانَ اْبُن ِسريِيَن َيَرى اِلاْخِتلَاَف 

  . أَنَّ َعامَّةَ َما ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ الْكَِذُب
ئىلگىــرى قانــداق : ـــ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ 6043

مهن . قىلىڭــالرھۆكــۈم قىلغــان بولســاڭالر، ھــازىرمۇ شــۇنداق ھۆكــۈم    
ئىنسانالر يا بىر جامـائهت بولىـدۇ،   . نى ياقتۇرمايمهنىئىختىالپ چىقىش

  . يا مهن ئۆلۈپ كهتكهن قېرىنداشلىرىمغا ئوخشاش ئۆلۈپ تۈگهيمهن
رافىـــزىلهر (ئىبنـــى ســـىرىن ئهلـــى رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ھهققىـــدە  

ان رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىسـلهرنىڭ كۆپىنچىسـىنى يالغـ     ) تهرىپىدىن
  . قارايتتىدەپ 

   )3707: بۇخارى(

                                                 
ــهمى  ① ــئهب        ): 9270(ھهيس ــى مۇس ــۇھهممهد ئىبن ــى م ــهين ئىبن ــتازى ھۇس ــى ئۇس ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

ئۇنىڭــدىن باشــقا راۋىيلىــرى   . ئهلئهســنانىدىن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، مهن ئــۇنى ياخشــى بىلمهيــمهن      
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .سهھىه، ـ دېگهن): 3981(ئهلبانى  ②
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َمْن َعِملَ ِللَِّه : قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ، قَالَ - 6044
أََصاَب لَْم ِفي الَْجَماَعِة فَأََصاَب قَبِلَ اللَُّه ِمْنُه، َوإِنْ أَْخطَأَ غَفََر لَُه، َوَمْن َعِملَ َيْبَتِغي الْفُْرقَةَ، فَ

  . َيَتقَبَّلِ اللَُّه ِمْنُه، َوإِنْ أَْخطَأَ فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
ــۋايهت      6044 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
 نى كۈچهيتىـدىغان چىلىكنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن جامائهتهللاكىمكى ا«

ــوغر لغــان بولســا ۋەبىــرەر ئهمهلنــى قى ئۇنىــڭ هللا ا بولســا،قىاللىغــان  ات
مهغپىـرەت   ئـۇنى هللا هگهر خاتالىشىپ قالسـا، ا ئ. ئهمهلىنى قوبۇل قىلىدۇ

كىمكى بۆلگۈنچىلىك قىلىش ئۈچـۈن بىـرەر ئهمهلنـى قىلسـا،     . قىلىدۇ
. ايــدۇئــۇنى قوبــۇل قىلمهللا گهرچه ئــۇ تــوغرا ئىــش قىلغــان تهقــدىردىمۇ، ا

   ①»!تهييارالپ قويسۇنجاي دوزاختىن  ئۆزىگهئهگهر خاتالىشىپ قالسا، 
  )بهززار ؛12471: »ئهلكهبىر«(

لَـْن َتْجَتِمـَع    :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: َعنِ اْبنِ ُعَمَر، قَالَ - 6045
  . لَْجَماَعِة فَإِنَّ َيَد اللَِّه َعلَى الَْجَماَعِةأُمَِّتي َعلَى الضَّاللَِة أََبًدا، فََعلَْيكُْم بِا

ــۋايهت    6045 ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رى ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــ ئاب ـ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 خاتـا ئىـش ئۈسـتىگه جهم بولمايـدۇ،    مېنىڭ ئۈممىتىم ھهرگىزمۇ «
نىـڭ  هللاــ شۈبهىسـىزكى، ا   شـهك . ئايرىلمـاڭالر  تىنشۇڭا سىلهر جامـائهت 

  . ②»قولى جامائهت ئۈستىدە بولىدۇ
   )12623: »ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنى خهلىد ): 9092(ھهيسهمى  ①

بۇ ھهدىسنى يهنه ئىمام بهززارمۇ زەئىپ سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت    . ھهنهفى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
 .قىلغان، ـ دېگهن

دىســنى ئىمــام تهبهرانــى ئىككــى ســهنهد بىــلهن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، بىــر   بــۇ ھه): 9100(ھهيســهمى  ②
تهلهه ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ئازادگهردىسى مهرزۇقـتىن باشـقا راۋىـيالر    . سهنهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر

 .لېكىن ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
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َعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َماَت بَِغْيرِ إَِمامٍ  - 6046
  . َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً

لالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    ـ مۇئــاۋىيه رەزىيه    6046
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

 ى يـوق باشـلىق بهيئهت قىلغان بىـرەر  ) ئىتائهت قىلىشقا(كىمكى «
  . ①»ئۆلسه، جاھىلىيهت دەۋرىنىڭ ئۆلۈمىدە ئۆلگهن بولىدۇھالدا 

  )16434: ئهھمهد(

َمْن ” :ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، َيقُولَُسِمْع: َعْن ُمَعاوَِيةَ، قَالَ - 6047
  . “َماَت َولَْيَس ِفي ُعُنِقِه َبْيَعةٌ َماَت َمْيَتةً َجاِهِليَّةً

ـــ مۇئـــاۋىيه رەزىيهلالھــۇ ئهنهـــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،     6047
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــى بىــ « ــاھىلىيهت    كىمك ــه، ج ــاي ئۆلس ــئهت قىلم ــلىققا بهي رەر باش
  . ②»دەۋرىنىڭ ئۆلۈمىدە ئۆلگهن بولىدۇ

   )»ئهلكهبىر«(

َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ أَنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ الشَّْيطَانَ ِذئُْب  - 6048
لشَّاةَ الْقَاِصَيةَ َوالنَّاِحَيةَ فَإِيَّاكُْم َوالشَِّعاَب َوَعلَْيكُْم بِالَْجَماَعـِة  الْإِْنَساِن كَِذئْبِ الَْغَنمِ َيأُْخذُ ا

  . َوالَْعامَِّة َوالَْمْسجِِد
ــۇدىن رىـــۋايهت          6048 ــى جهبهل رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ ــاز ئىبنـ ـ مۇئـ

  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
قوينىـڭ بۆرىسـىدەك   خـۇددى  بۆرىسـى بولـۇپ،   شهيتان ئىنساننىڭ «

ــدۇ     ــادەمنى يۇتۇۋېتى ــان ئ ــته قالغ ــاكى چهت ــان ي ــوپتىن ئايرىلغ ــۇڭا  .ت ش

                                                 
 .ام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى زەئىپتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ئىم): 9102(ھهيسهمى  ①
 .بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى زەئىپتۇر، ـ دېگهن): 9103(ھهيسهمى  ②
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 تىن، ئومۇمىي خهلقـ تىنبۆلگۈنچىلىكتىن قهتئىي ساقلىنىپ، جامائهت
  . ①»تىن ئايرىلماڭالرۋە مهسجىد

   )»ئهلكهبىر«؛ 21524: ئهھمهد(

أَْنكََر النَّاُس ِسَريةَ الَْوِليِد بن ُعقَْبةَ بـن أَبِـي    لَمَّا: عن زِرņ بن ُحَبْيشٍ قَالَ - 6049
اْصبُِروا، فَـإِنَّ  : ُمَعْيٍط، فَزَِع النَّاُس إِلَى َعْبِد اللَِّه بن َمْسُعوٍد، فَقَالَ لَُهْم َعْبُد اللَِّه بن َمْسُعوٍد

  . َجْوَر إَِمامٍ َخْمِسَني َعاًما َخْيٌر ِمْن َهْرجِ َشْهرٍ
كىشـىلهر ۋەلىـد ئىبنـى    : بنى ھۇبهيش مۇنداق دەيدۇـ زىر ئى 6049
قوبـۇل قىاللمـاي، ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد       قىلمىشلىرىنىئۇقبهنىڭ 

  :كهلگهندە، ئۇ ئۇالرغا) شىكايهت ئۈچۈن(رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا 
يىـل زۇلـۇم قىلغىنـى بىـر      50بىـر باشـلىقنىڭ   . سهۋر قىلىڭالرــ 

  . ②ـ دېدى اخشىدۇر،ئايلىق قااليمىقانچىلىقتىن ي
   )10210: »ئهلكهبىر«(

عن ايب ذَرٍّ الِْغفَارِيَّ كَانَ َيْخُدُم النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا فََرغَ ِمْن  - 6050
ى اللَُّه َعلَْيـِه  ِخْدَمِتِه آَوى إِلَى الَْمْسجِِد فَكَانَ ُهَو َبْيُتُه َيْضطَجُِع ِفيِه فََدَخلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

لَّـُه  َوَسلََّم الَْمْسجَِد لَْيلَةً فََوَجَد أََبا ذَرٍّ َناِئًما ُمْنَجِدلًا ِفي الَْمْسجِِد فََنكََتُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ال
ِه َوَسلََّم أَلَـا أََراَك  َعلَْيِه َوَسلََّم بِرِْجِلِه َحتَّى اْسَتَوى َجاِلًسا فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

ـ   ِه َناِئًما قَالَ أَُبو ذَرٍّ َيا َرُسولَ اللَِّه فَأَْيَن أََناُم َهلْ ِلي ِمْن َبْيٍت غَْيُرُه فََجلََس إِلَْيِه َرُسـولُ اللَّ
لَْحَق بِالشَّامِ فَإِنَّ الشَّاَم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ لَُه كَْيَف أَْنَت إِذَا أَْخَرُجوَك ِمْنُه قَالَ إِذَنْ أَ

ا أَْرُض الْهِْجَرِة َوأَْرُض الَْمْحَشرِ َوأَْرُض الْأَْنبَِياِء فَأَكُونُ َرُجلًا ِمْن أَْهِلَها قَالَ لَُه كَْيَف أَْنَت إِذَ
الَ لَُه كَْيـَف أَْنـَت إِذَا   أَْخَرُجوَك ِمْن الشَّامِ قَالَ إِذَنْ أَْرجَِع إِلَْيِه فََيكُونَ ُهَو َبْيِتي َوَمْنزِِلي قَ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئىمام ئهھمهدنىـڭ ئهالئ  ): 9108(ھهيسهمى  ①

بهزىلهر ئۇنىڭ بۇ ھهدىسـنى مۇئـازدىن ئاڭلىمىغـانلىقىنى    . زىيادتىن باشقا راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇرئىبنى 
 .ئىلگىرى سۈرگهن، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ۋەھبۇلالھ ئىبنى رىزىق ): 9124(ھهيسهمى  ②
قالغـان راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ     . بىلمهيـمهن  مهن ئۇنىـڭ كىـم ئىكهنلىكىنـى   . ئىسىملىك بىـرى بـار  

 .دېگهن
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 أَْخَرُجوَك ِمْنُه الثَّانَِيةَ قَالَ إِذَنْ آُخذَ َسْيِفي فَأُقَاِتلَ َعنِّي َحتَّى أَُموَت قَالَ فَكَشََّر إِلَْيِه َرُسـولُ 
ِلَك قَالَ َبلَى بِـأَبِي أَْنـَت   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَثَْبَتُه بَِيِدِه قَالَ أَُدلَُّك َعلَى َخْيرٍ ِمْن ذَ

اُق لَُهْم َوأُمِّي َيا َنبِيَّ اللَِّه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َتْنقَاُد لَُهْم َحْيثُ قَاُدوَك َوَتْنَس
  . َحْيثُ َساقُوَك َحتَّى َتلْقَانِي َوأَْنَت َعلَى ذَِلَك

ــارى رەزىيه  6050 ــۇ زەر غىف ــ ئهب ــۇدىن  ـ ــۇ ئهنه ــۋايهت  لالھ ــداق رى مۇن
ــدۇ ــهللهمنىڭ   مهن :قىلىنىــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ ــبهر ســ پهيغهمــ

ــتى ــدىن كېــيىن خىزمىتىنــى قىالت ، مهســجىدكه م ۋە ئىشــىم تۈگىگهن
بىر . غا ئايلىنىپ قالغانىدىمنىڭ ياتىقىمېمهسجىد . مكىرىپ ياتاتتى

ه كىرىـپ،  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهسجىدك ،كېچىسى
پـۇتى بىـلهن تۈرتـۈپ     ـ دە،  نى كۆردىممهسجىدته ئۇخالۋاتقانلىقى مېنىڭ

رۇســالپ ئولتۇرغانــدىن كېــيىن، پهيغهمــبهر     مهن ئــۆزەمنى. ئويغــاتتى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ەپ د بولمىغانــدۇ؟ ـ  قاپســهنغۇ؟ بىــرەر ئىــش  مهســجىدته ئــۇخالپــــ 
  :مهن. دىسورى

هيهردە ئـۇخالي؟ مېنىـڭ مهسـجىدتىن    ق! نىڭ پهيغهمبىـرى هللائى اــ 
ــوق  ــۈم ي ــقا ئۆي ــا؟ باش ــدى  !تۇرس ــ دې ــى  . مـ ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهم

  :ئولتۇرۇپ يېنىمداۋەسهللهم 
 ـ  سېنى مهسجىدتىن چىقىرىۋەتكهن كۈنلهردە قانداق قىالرسـهن؟ ــ 
  :مهن. دېدى

شـام ھىجـرەت يۇرتىـدۇر، مهھشـهرگاھ     . ئۇ چاغدا شامغا كېـتىمهن ــ 
ــدۇ ــدۇر زېمىنى ــرى  . ر، پهيغهمبهرلهرنىــڭ دىيارى ــدىن بى ــام ئهھلى مهن ش

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. مـ دېدى بولۇپ ياشايمهن،
. دېدىـ   سېنى شامدىنمۇ چىقىرىۋەتكهن چاغدا قانداق قىالرسهن؟ــ 
  :مهن

مېنىـڭ ئۆيـۈم ۋە    بـۇ . ئۇ چاغدا بۇ مهسـجىدكه قايتىـپ كـېلىمهن   ــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. مـ دېدى ۇ،قارارگاھىم بولىد

. دېـدى  ـ  چىقىرىۋەتسـه قانـداق قىالرسـهن؟    يهنهدىـن  بـۇ يهر سېنى ــ 
  :مهن
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ئهگهر شۇنداق بولۇپ قالسـا، مهن قىلىچىمنـى ئېلىـپ، ئـۆلگهنگه     ــ 
ــىمهن،  ــدا ئۇرۇشـ ــداش يولىـ ــۆزەمنى قوغـ ــدى قهدەر ئـ ــ دېـ ــبهر . مــ پهيغهمـ

 يهلكهمـدىن ا كۈلۈمسـىرەپ قارىـدى ۋە   ماڭللهم سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه
  :تۇتۇپ تۇرۇپ

. دېدى ـ  مهن ساڭا ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى نهرسىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ــ 
  :مهن

ئاتـا ـ ئانـام سـاڭا پىـدا      ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى ا ،شۇنداق قىلغىنــ 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم. مـ دېدى !بولسۇن
قهيهرگه . رگه سۈرگۈن قىلسا، شـۇ يهرگه كهتكىـن  ئۇالر سېنى قهيهــ 

 ـ  !غىنتۇرماڭا ئۇچراشقانغا قهدەر شۇ يهردە  ۋە ھهيدىسه، شۇ يهرگه بارغىن
  . ①دېدى

   )27041: ئهھمهد(

عن ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمِت قال َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََبـا   - 6051
َحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَُّه َسَيِلي أُُموَركُْم َبْعِدي رَِجالٌ ُيَعرِّفُوَنكُْم َمـا  الْقَاِسمِ ُم

  . ُتْنِكُرونَ َوُيْنِكُرونَ َعلَْيكُْم َما َتْعرِفُونَ فَلَا طَاَعةَ ِلَمْن َعَصى اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى
مهن : ىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنـداق دەيـدۇ  بادە ئىبنى سامىت رەزۇـ ئ 6051

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى  
  :ئاڭلىغانىدىم

مهندىن كېـيىن سـىلهرگه سـىلهر يامـان كۆرىـدىغان نهرسـىلهرنى       «
ياخشـى كۆرســىتىدىغان، سـىلهر ياخشــى كۆرىـدىغان نهرســىلهرنى يامــان    

بىلىـــپ . ىق بولىـــدۇكۆرســـىتىدىغان بىـــر قىســـىم كىشـــىلهر باشـــل

                                                 
دىدە شـهھر ئىبنـى ھهۋشـهب    بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنه ): 9129(ھهيسهمى  ①

بهزىلهر ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن، ـ  . ھهدىسى زەئىپ بىرى بار ئىسىملىك
 .دېگهن
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لغــان كىشــىلهرگه ئىتــائهت   تائاالغــا ئاســىيلىق قى هللا قېلىڭالركــى، ا
  . ①»قا بولمايدۇقىلىش

  )»ئهلكهبىر«؛ 22263: ئهھمهد(

 :َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: َعْن ُمَعاِذ بن َجَبلٍ، قَالَ - 6052
مِ َداِئَرةٌ، فَُدوُروا َمَع الِْكَتابِ َحْيثُ َداَر، أَال إِنَّ الِْكَتاَب َوالسُّـلْطَانَ  أَال إِنَّ َرَحى اɋِْسال”

َسَيفَْترِقَاِن، فَال ُتفَارِقُوا الِْكَتاَب، أَال إِنَُّه َسَيكُونُ َعلَْيكُْم أَُمَراُء َيقُْضونَ َألْنفُِسـهِْم َمـا ال   
َيا َرُسولَ اللَّـِه  : قَالُوا .“وكُْم، َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم أََضلُّوكُْمَيقُْضونَ لَكُْم، إِنْ َعَصْيُتُموُهْم قََتلُ

كََما َصَنَع أَْصَحاُب ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم، ُنِشُروا بِالَْمَناِشَري، َوُحِملُوا َعلَى ” :كَْيَف َنْصَنُع؟ قَالَ
  . “َيِة اللَِّهالَْخَشبِ، َمْوٌت ِفي طَاَعِة اللَِّه َخْيٌر ِمْن َحَياٍة ِفي َمْعِص

مۇنـداق رىـۋايهت    ـ مۇئاز ئىبنـى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن    6052
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ـــ  . قىيامهتكىچىلىــك دەۋر ســۈرىدىغان بىــر دىنــدۇر  كىتــائىســالم ـ
بىلىڭالركى، كهلگۈسىدە . نهگه باشلىسا، شۇ يهردە تۇرۇڭالرقۇرئان سىلهر 
يهنـى قۇرئـاننى قـانۇن    ( ان كهرىم بىلهن پادىشاھ ئايرىلىـپ كېتىـدۇ  قۇرئ

ىـڭ  قۇرئـان كهرىمن ئۇ چاغـدىمۇ  سىلهر شۇڭا ). قىلىش ئهمهلدىن قالىدۇ
بىلىـپ قېلىڭالركـى، كهلگۈسـىدە    ! ھهرگىـز ئايرىلمـاڭالر   تهلىماتىدىن

 راۋائـۇالر ئـۆزلىرىگه   . سىلهرگه بىـر قىسـىم كىشـىلهر باشـلىق بولىـدۇ     
ــى  ــۆرگهننى سـ ــدۇ راۋالهرگه كـ ــى   . كۆرمهيـ ــا قارشـ ــىلهر ئۇالرغـ ئهگهر سـ

ــاڭالر، ســىلهرنى ئۆلتۈرىــدۇ   ــا ئىتــائهت قىلســاڭالر،   . چىقس ئهگهر ئۇالرغ
  :بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر .، ـ دېدىسىلهرنى ئازدۇرىۋېتىدۇ

ــ دەپ   ئۇ چاغـدا بىـز قانـداق قىلىمىـز؟    ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى اــ 
  :لهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئه. سورىدى
مهريهم ئوغلى ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ سـاھابىلىرى قىلغانـدەك   ــ 

، كاپىرالر ئۇالرنى ھهرىدەپ پارچىلىغان، دارغا ئاسقان بولسـىمۇ . قىلىڭالر

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، ھهر ئىككىلىسـىنىڭ   ): 9145(ھهيسهمى  ①

لــېكىن ئۇنىــڭ راۋىيلىرىــدىن بىــرى ئىســمائىل ئىبنــى ئهيــاش بولــۇپ، ئــۇ بــۇ  . راۋىيلىــرى ئىشــهنچلىكتۇر
 .دېگهن ئۇنىڭ ھىجازلىقالردىن قىلغان بۇ رىۋايىتى زەئىپتۇر، ـ. ھهدىسنى ھىجازلىقالردىن رىۋايهت قىلغان
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قــا ئىتــائهت قىلىــپ ئۆلــۈش، ئهلــۋەتته، هللا. ھهقــتىن يانمىغانىــدىئــۇالر 
دەپ جـاۋاب   ، ـ ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلىـپ ياشـىغاندىن كـۆپ ياخشـىدۇر    

  . ①بهردى
   )»ئهلكهبىر«(

 :قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلَّمَ   : َعْن أَبِي َسالمٍ السُّلَِميِّ قَالَ - 6053
ال  َسَيكُونُ َعلَْيكُْم أَِئمَّةٌ َيْمِلكُونَ رِقَاَبكُْم َوُيَحدِّثُوَنكُْم فََيكِْذُبوا لَكُْم، َوَيْعَملُونَ فَُيِسـيئُونَ 

  . َيْرَضْونَ ِمْنكُْم َحتَّى ُتَحسُِّنوا قَبِيَحُهْم َوُتَصدِّقُوا كَِذَبُهْم فَأَْعطُوُهُم الَْحقَّ َما َرُضوا بِِه
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، پهيغهمـبهر    ىلهمۇـ ئهبـۇ سـاالم سـ     6053

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئـۇالر  . ر باشلىق بولىدۇكهلگۈسىدە سىلهرگه بىر قىسىم كىشىله«

سىلهرگه ئىگىـدارچىلىق قىلىـدۇ، سـىلهر بىـلهن سۆزلىشـىدۇ، بىـراق       
. بىــر ئىشــالرنى قىلىــدۇ، بىــراق يامــانلىق قىلىــدۇ . يالغــان ســۆزلهيدۇ

ى ياخشــــى دەپ، يالغــــان ســــۆزلىرىنى ىنســــىلهر ئۇالرنىــــڭ ئىشــــلىر
ىنـى  ئۇالرنىڭ ھهقلىر. تهستىقلىمىغىچه، ئۇالر سىلهردىن رازى بولمايدۇ

  . ②»!ئۇالر رازى بولغىچه بېرىڭالر
   )»ئهلكهبىر«(

  . فَإِذَا َتَجاَوُزوا فََمْن قُِتلَ َعلَى ذَِلَك فَُهَو َشهِيٌد: زاد من طريق أخره - 6054
ـ يۇقىرىدىكى ھهدىسنىڭ ئاخىرىـدا باشـقا بىـر سـهنهد بىـلهن        6054

  :بايان قىلىنغان قوشۇپمۇنۇالر 

                                                 
ئۇنىـڭ رىۋايهتچىلىرىـدىن بىـرى يهزىـد     . بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 9153(ھهيسهمى  ①

يهنه بىـر  . ئىبنى مهرسـهد بولـۇپ، ئـۇ بـۇ ھهدىسـنى مۇئـاز ئىبنـى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن ئاڭلىمىغـان          
ئۇنىڭ ئىشهنچلىك كىشى ئىكهنلىكىنـى   رىۋايهتچىسى ۋەزىن ئىبنى ئهتا بولۇپ، ئىبنى ھىببان ۋە باشقىالر

قالغـان راۋىيلىـرى   . باشقىالر ئۇنىڭ ھهدىسىنىڭ زەئىپ ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگهن ئىلگىرى سۈرسه،
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئاسىم ئىبنى ئابـدۇلالھ  ): 9155(ھهيسهمى  ②
 .دىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئىسىملىك ھه
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ــۇالر چ« ــدىر ېئهگهر ئ ــان تهق ــدا   قىلغ ــداش يولى ــۆزىنى قوغ دە، كىــم ئ
  . ①»تۇردهىېئۇرۇشۇپ ئۆلۈپ كهتسه، بىلسۇنكى، ئۇ ش

   )»ئهلكهبىر«(

 أَْخَوُف” :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َجَبلٍ، بن ُمَعاِذ َعْن - 6055
 َعلَْيِه َوكَانَ َبْهَجةً، َعلَْيِه َرأَْيَت إِذَا َحتَّى ِه،اللَّ ِكَتاَب قََرأَ َرُجلٌ: ثَالثٌ أُمَِّتي َعلَى أََخاُف َما
 َيـا : ِقيـلَ  ،“بِالشِّْرِك َوَرَماُه َجاَرُه، بِِه َوَضَرَب َسْيفَُه اْخَتَرطَ إِيَّاُه اللَُّه أََعاَرُه اɋِْسالمِ رَِداُء
 َمْن: فَقَالَ ُسلْطَاًنا، اللَُّه آَتاُه َوَرُجلٌ رَّاِمي،ال” :قَالَ الَْمْرِميُّ؟ أَمِ بَِها أََحقُّ الرَّاِمي اللَِّه، َرُسولَ
 ُجنَّـةً  َيكُونَ أَنْ ِلَخِليفٍَة لَْيَس َوكَذََب اللََّه َعَصى فَقَْد َعَصانِي َوَمْن اللََّه، أَطَاَع فَقَْد أَطَاَعنِي
 ُيْدرِِك إِنْ َمْنَها، بِأَطَْولَ َحدَّثَ وثَةًأُْحُد قَطََع كُلََّما اَألَحاِديثُ، اْسَتَخفَّْتُه َوَرُجلٌ الَْخاِلقِ ُدونَ

  . “َيْتَبْعُه الدَّجَّالَ
مۇنـداق رىـۋايهت   ـ مۇئاز ئىبنـى جهبهل رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن     6055
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم :قىلىنىدۇ

ـــ  : ئــۈممىتىم ھهققىــدە مۇنــداق ئــۈچ ئىشــتىن ئهڭ قــورقىمهن     ـ
ۇ، نىڭ كىتابى قۇرئـان كهرىمنـى ئوقۇيـد   هللاباركى، ئۇ ابىرىنچى، بىر ئادەم 

 تائـاال ئـۆزىگه ئاتـا قىلغـان     هللا، ائـۇ . قۇرئان ئۇنىڭ چېهرىنـى نۇرالندۇرىـدۇ  
ــۇغۇرۇپ،      ــى س ــيىن، قىلىچىن ــدىن كې ــونىنى كىيىــپ بولغان ئىســالم ت

  .ۋە ئۇنى ئۆلتۈرىۋېتىدۇ قوشنىسىنى مۇشرىكلىك بىلهن قارىاليدۇ
  :بۇنى ئاڭلىغان ساھابىالر

مۇشــرىكلىككه قــارىلىغۇچى اليىقمــۇ ! نىــڭ پهيغهمبىــرىهللائــى ا ــــ
ــۇ؟   ــارىالنغۇچى اليىقم ــاكى ق ــورىدى  ي ــبهر ســهلاللالھۇ  . ـــ دەپ س پهيغهم

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ئانـدىن سـۆزىنى   . دەپ جـاۋاب بهردى  ، ـ ئهلۋەتته قارىلىغۇچى اليىـق ــ 

  : داۋام قىلىپ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئاسىم ئىبنى ئابـدۇلالھ  ): 9155(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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. نلىقنى بېرىـدۇ ئۇنىڭغا ھۆكـۈمرا هللا بىر ئادەم باركى، ا ئىككىنچىــ 
. قا ئىتائهت قىلغان بولىـدۇ هللاكىمكى ماڭا ئىتائهت قىلسا، ا”: ئاندىن ئۇ

ــا قارشــى چىقســا، ا   ــدۇ  هللاكىمكــى ماڭ ــان بولى ــا قارشــى چىقق ــدۇ “ق . دەي
نـى قويـۇپ خهلىپىنـى ياخشـى     هللاچـۈنكى ا . ھالبۇكى، ئۇ يالغان سۆزلهيدۇ

ــوغرا ئهمهس  ــۆرۈش تـ ــۈز بهرگهن     . كـ ــاركى، يـ ــادەم بـ ــر ئـ ــۈچىنچى بىـ ئـ
قاچـانكى بىـر ھادىسـىنى ئۆتكـۈزۈپ بولسـا،      . قارايـدۇ  سـهل دىسىلهرگه ھا

ــدۇ   ــۈز بېرى ــوڭى ي ــدىن چ ــا،   ئهگهر . ئۇنىڭ ــچه ياشىس ــال چىققى ــۇ دەجج ئ
  . ①دېدى ، ـئهگىشىپ كېتىدۇ دەججالغا

  )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلكهبىر«(

َن السُّنَِّة ِمثْلَ َهِذِه، فَـإِنْ  إِنَُّه َسَيكُونُ أَُمَراُء َيَدُعونَ ِم” :َعْن َعْبِد اللَِّه، قَالَ - 6056
  . “َتَركُْتُموَها َجَعلُوَها ِمثْلَ َهِذِه، فَإِنْ َتَركُْتُموَها َجاُءوا بِالطَّامَِّة الْكُْبَرى

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ     6056
ر ئـۇالر بىـ  . كهلگۈسىدە سىلهرگه بىر قىسىم كىشىلهر باشـلىق بولىـدۇ  

ئهگهر سىلهرمۇ ئۇ سۈننهتلهرنى تهرك . قىسىم سۈننهتلهرنى تهرك ئېتىدۇ
سـىلهرمۇ  . ئهتسهڭالر، ئۇالر ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ سـۈننهتلهرنى تهرك ئېتىـدۇ  

ــهڭالر،    ــۈننهتلهرنى تهرك ئهتس ــۇ س ــۇالر ئ ــالرنى   ئئ ــوڭ ئىش ــدىنمۇ چ ۇنىڭ
  . ②ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ

   )9497: تهبهرانى(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أبا هريـرة ال   عن أىب هريرة قال - 5057
تدخلن على االمراء فان غلبت على ذلك فال Ɵاوز سنƓ وال ơافن سـيفه وسـوطه ان   

  . تأمرهم بتقوى اهللا

                                                 
ۋشـهب  بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە شـهھر ئىبنـى ھه  ): 9159(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك، ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، بىراق كىتابقا يېزىشقا بولىدۇ، ـ دېگهن
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ           ): 9164(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       6057
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــۇرەيرە « ــۇ ھـ ــى ئهبـ ــائهمىرلهرنىـــڭ ! ئـ ــرمىگىن يېنىغـ ئهگهر . كىـ
ئۇالرنىــڭ يېنىغــا كىرىشــكه تــوغرا كېلىــپ قالســا، ســۈننىتىمنى تهرك 

ــن ــچ ۋە قامچ . ئهتمىگىـ ــۇالرنى قىلىـ ــىئـ ــتىن،دىن ىسـ ــا هللا قورقماسـ قـ
   ①»!تهقۋادارلىق قىلىشقا بۇيرۇغىن

   )»ئهلئهۋسهت«(

ُه قَالَ قال َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ عن ايب َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْن - 6058
لُ اللَُّه ِمْنـُه  َمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني َشْيئًا فَأَمََّر َعلَْيهِْم أََحًدا ُمَحاَباةً فََعلَْيِه لَْعَنةُ اللَِّه لَا َيقَْب

  . نََّمَصْرفًا َولَا َعْدلًا َحتَّى ُيْدِخلَُه َجَه
ــ ئهبــۇ بهكــرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،    6058 ـ

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللم مۇنداق دېگهن
ئۇالرغــا  بولــۇپ،مهســئۇل  بىــرەر ئىشــىغاكىمكــى مۇســۇلمانالرنىڭ «

نىـڭ  هللائۆزى ياخشى كۆرىدىغان بىرىنى باشلىق قىلىپ قويسا، ئۇنىڭغا ا
، ۇنىڭ نه پۇشمانىنى، نه تهۋبىسىنى قوبۇل قىلمايدۇئهللا ا. لهنىتى بولىدۇ

  . ②»ئۇنى جهھهننهمگه تاشاليدۇ ھهتتا
   )22: ئهھمهد(

َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحَراȇٍ قَالَ َسِمْعُت ُحذَْيفَةَ َيقُولُ َضَرَب لََنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى  - 6059
ثَةً َوَخْمَسةً َوَسْبَعةً َوِتْسَعةً َوأََحَد َعَشَر قَالَ فََضـَرَب لََنـا   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْمثَالًا َواِحًدا َوثَلَا

ٍف َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْنَها َمثَلًا َوَتَرَك َساِئَرَها قَالَ إِنَّ قَْوًما كَاُنوا أَْهلَ َضـعْ 
أَظَْهَر اللَُّه أَْهلَ الضَّْعِف َعلَْيهِْم فََعَمُدوا إِلَـى َعـُدوِِّهْم   َوَمْسكََنٍة قَاَتلَُهْم أَْهلُ َتَجبُّرٍ َوَعَدٍد فَ

  . فَاْسَتْعَملُوُهْم َوَسلَّطُوُهْم فَأَْسَخطُوا اللََّه َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه

                                                 
رراھمان ئىبنـى  بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇ     ): 9166(ھهيسهمى  ①

 .زەيد ئىبنى ئهسلهم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىرى ): 9175(ھهيسهمى  ②

 .بار، ـ دېگهن
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ــ    6059 ــۇزەيفه : ئىبنـــى ھىـــراش مۇنـــداق دەيـــدۇ  ىـ رىبئـ مهن ھـ
پهيغهمـبهر  : نـى ئاڭلىغانىـدىم  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكى 

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزگه تاق قىلىپ، بىر، ئـۈچ، بهش، يهتـته،   
ــدى     ــۆزلهپ بهرمهكچــى بول ــايه س ــر ئىبرەتلىــك ھېك ــون بى ــۇز ۋە ئ . توقق

كېيىن ئۇ بىزگه شۇ ئىبرەتلىك ھېكايىلهردىن بىرنى سـۆزلهپ بېرىـپ،   
  :ئۇ مۇنداق دېدى. قالغانلىرىنى سۆزلىمىدى

. لگىرى ئۆتكهنلهر ئىچىدە ئاجىز ۋە بىچارە بىـر قهۋم بـار ئىـكهن   ئى«
هللا ا. بىر كۈنى كۈچلۈك ۋە سانى كۆپ بىر قهۋم ئۇالرغـا تاجـاۋۇز قىلىپتـۇ   

كېـيىن  . ئاجىز قهۋمنى تاجاۋۇزچى قهۋم ئۈستىدىن غهلىبه قىلـدۇرۇپتۇ 
ــۇالر  ــادەملىرىنى تاشــالپ (ئ ــۆز ئ ــپ،  ) ئ ــزمهتكه ئېلى دۈشــمهنلىرىنى خى

قا مۇالقات هللاتاكى نهتىجىدە، ئۇالر . پىلهرگه شۇالرنى قويۇپتۇمۇھىم ۋەزى
  . ①»نىڭ غهزىپىگه يولۇقۇپتۇهللابولغانغا قهدەر ا

   )22952: ئهھمهد(

يكون يف آخر «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال - 6060
ك منكم ذلـك  الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدر

  . »الزمان فال يكونن هلم جابيا، وال عريفا، وال شرطيا
ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،       6060

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن
ئاخىر زاماندا زالىم پادىشاھالر، پاسىق ۋەزىرلهر، خىيانهتخور قازىالر «

كىمكــى شــۇ زامــانغىچه . فىقهىشۇناســالر مهيــدانغا چىقىــدۇ ۋە يالغــانچى
نه زاكــات يىغىــش، نه ! ياشىســا، ھهرگىــز ئــۇالردىن خىــزمهت ئالمىســۇن 

   ②»!تۇتۇش، نه ساقچى بولۇش ۋەزىپىسىنى قىلمىسۇن قھوقۇ

                                                 
هلــجهھ كىنــدىي بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئ  ): 9176(ھهيســهمى  ①

لېكىن بهزىـلهر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى       . ئىسىملىك، ھهدىسى ئىشهنچلىك بىرى بار
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىلگىرى سۈرگهن

بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە داۋۇد ئىبنـى سـۇاليمان    ): 9177(ھهيسهمى  ②
ئۇنىڭ ھهدىسىنى قوبـۇل قىلىشـنىڭ ھـېچ يـامىنى يـوق، ـ       : ئىمام تهبهرانى. سانى ئىسىملىك بىرى بارخۇرا

  )»ئهلسهغىر«ۋە » ئهلئهۋسهت«(
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عن أىب أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنفان من أمƓ لـن   - 6061
  . غشوم وكل غال مارق تناهلما شفاعيت إمام ظلوم

ـــ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  6061
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئۈممىتىم ئىچىدىن مۇنداق ئىككى تۈرلۈك كىشـى شـاپائىتىمگه   «
چېكىـدىن   ،يهنه بىـرى . باشلىق ، تاش يۈرەكزالىم ،بىرى: ئېرىشهلمهيدۇ

  . ①»رۇۋېتىپ، دىندىن چىقىپ كهتكهن كىشىئاشۇ
  )»ۋە ئهلئهۋسهت» ئهلكهبىر«(

 الِْخالفَـةَ  فََتذَاكَُروا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ ِعْنَد كُْنُت: َسلََمةَ أُمņ عن - 6062
 أََبـًدا  إِلَْيَهـا  َيِصلُوا لَْن :َوَسلََّم ْيِهَعلَ اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ فَاِطَمةَ، َولَُد: فَقَالُوا َبْعَدُه،
   .الدَّجَّالِ إِلَى ُيْسِلُموَها َحتَّى أَبِي ِصْنوِ َعمِّي َولَِد ِفي َولَِكنََّها

بىــز : مه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ   هـ ئۇممــۇ ســهل     6062
سـاھابىالر  . پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىدا ئىـدۇق 

نىڭدىن كېـيىن كىمنىـڭ خهلىـپه بولىـدىغانلىقى ھهققىـدە پاراڭغـا       ئۇ
  :ۋە چۈشۈپ كهتتى

ـــ  ــدۇ،  ـ ــۇللىرى بولى ــدا فاتىمهنىــڭ ئوغ ــ دېيىشــتى  ھهر ھال ــۇنى . ـ ب
  :ئاڭلىغان پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ  ــهلمهيدۇ ــ ــز ئېرىشـ ــپىلىككه ھهرگىـ ــۇالر خهلىـ  خهلىپىلىـــك. ئـ
ئوغــۇللىرى  )نــا بىــر قېرىندىشــىنىڭ  امنىــڭ ئاداديهنــى (تاغامنىــڭ 
ــدىن  ــا تاپشــۇر تهرىپى ــى تاغامنىــڭ  (ئۇالرنىــڭ غانغا قهدەر، ۇلدەججالغ يهن

  . ②دېدى ، ـلىدۇبوقولىدا ) ئوغۇللىرىنىڭ
   )»ئهلكهبىر«(

                                                                                                                            
مهن ئـۇ كىشـىنى   : مۇئـاۋىيه ئىبنـى ھهيسـهم   . زەئىپتۇر، ـ دەيـدۇ   ئىنتايىنئۇنىڭ ھهدىسى : ئهلئهزەدى. دەيدۇ

 .ئۇنىڭدىن باشقا راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. تونىمايمهن، ـ دەيدۇ
بـۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ           ): 9195(يسهمى ھه ①

 .دېگهن
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مهن بىلمهيــدىغان ): 8954(ھهيســهمى  ②

 .بىرمۇنچه كىشىلهر بار، ـ دېگهن
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رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : عن عقبة بن عامر اجلهƗ قال - 6063
ه ال يكون نبوة إال كانـت بعـدها خالفـة،    يا عباس إن«: أخذ بيد عمه العباس، Ż قال

وسيلي من ولدك يف آخر الزمان سبعة عشر، منهم السفاح، ومنهم املنصـور، ومنـهم   
املهدي، وليس ƞهدي، ومنهم اجلموح، ومنهم العاقب، ومنهم الواهن من ولدك، وويـل  

ɋسـالم،  ألميت منه، كيف يعقرها ويهلكها، ويذهب بأمواهلا هو وأتباعه على غري دين ا
  . »فإذا بويع لصبيه فعند الثامن عشر انقطاع دولتهم وخروج أهل الغرب من بيوőم

مهن : ـ ئۇقبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6063
تاغىســى ئابباســنىڭ   ڭپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى   

  :قولىدىن تۇتۇپ تۇرۇپ مۇنداق دېگهنلىكىنى كۆرگهنىدىم
ــى ئ« ــاسئ ــدۇ  ! ابب ــبهر كهلمهي ــيىن پهيغهم ــېكىن  ،بۇنىڭــدىن كې ل

ســۇلتان  17ڭدىن ۇئــاخىر زامانــدا ســېنىڭ پۇشــت. خهلىپىلىــك بولىــدۇ
، جهمـۇھ،  )كۈتـۈلگهن مهھـدى ئهمهس  (سهففاھ، مهنسۇر، مهھـدى  . چىقىدۇ

ڭدىن ۇۋاھىنمۇ سـېنىڭ پۇشـت  . ئاقىب قاتارلىقالر ئۇالرنىڭ بهزىلىرىدۇر
ــدۇ ــدىن ئۈ . چىقى ــڭ زۇلمى ــا ۋاي ئۇنى ــڭ ھالىغ ــۇالرنى  ! ممىتىمنى ــۇ ئ ئ

ــاالن  ــاللىرىنى تــ ــدۇ، مــ ــدۇ  ئۆلتۈرىــ ــاراج قىلىــ ــ تــ ــڭ  . ـــ ــۇ ۋە ئۇنىــ ئــ
ــدۇ    ــپ كېتى ــدىن چىقى ــالم دىنى ــكۈچىلىرى ئىس ــڭ . ئهگهش ئهگهر ئۇنى

ئۇالرنىـڭ  . سـۇلتانمۇ مهيـدانغا چىقىـدۇ   ــ   18نهسلىگه بهيئهت قىلىنسا، 
ئۆيلىرىــدىن مهغرىــب ئهھلــى . لىتــى ئۇنىــڭ قولىــدا مــۇنقهرز بولىــدۇۆد

  . ①»چىقىدۇ
   )»ئهلئهۋسهت«(

عن ايب ُهَرْيَرةَ قال َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ لََيْرَعفَنَّ  - 6064
َرو ْبَن َسِعيِد َعلَى ِمْنَبرِي َجبَّاٌر ِمْن َجَبابَِرِة َبنِي أَُميَّةَ َيِسيلُ ُرَعافُُه قَالَ فََحدَّثَنِي َمْن َرأَى َعْم
  . ْبنِ الَْعاȋِ َرَعَف َعلَى ِمْنَبرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َسالَ ُرَعافُُه

                                                 
رانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ سـهنهدىدە ئابـدۇلئهۋۋەل        بۇ ھهدىسنى ئىمام تهبه): 8957(ھهيسهمى  ①

قالغان راۋىيلىرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ    . مهن ئۇنى بىلمهيمهن. ئىبنى ئابدۇلالھ مۇئهللىم ئىسىملىك بىرى بار
 .دېگهن



  كىيىم ـ كېچهك ۋە زىبۇ ـ زىننهت بۆلۈمى

 190

ــدۇ   6064 ــداق دەيـ ــۇ مۇنـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ مهن : ــ
ئـۇمهييه ئوغۇللىرىـدىن   « :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ 

ــم ب ــدۇ    زالى ــتىدە قاناي ــڭ ئۈس ــۇ مۇنبىرىمنى ــۇرنى ب ــڭ ب ــڭ . ىرىنى ئۇنى
ــدۇ  ــان ئاقى ــدىن ق ــدىم » بۇرنى ــى ئاڭلىغانى ــر  . دېگهنلىكىن ــيىن ئهم كې

ئىبنى سهئىد ئىبنى ئاسنىڭ بۇرنىنىڭ پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى  
ۋەسهللهمنىڭ مۇنبىرىنىڭ ئۈستىدە قانىغـانلىقىنى، ئۇنىـڭ بۇرنىـدىن    

ىنى كۆرگهن بىرى بۇ ئهھۋالنى ماڭـا سـۆزلهپ   قئاققانلى چىققان قاننىڭ
  . ①بهرگهنىدى

  )10385: ئهھمهد(

َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ َوُهَو ُمْسَتنٌِد إِلَى الْكَْعَبِة َوُهـَو   - 6065
  . اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فُلَاًنا َوَما ُوِلَد ِمْن ُصلْبِِهَيقُولُ َوَربِّ َهِذِه الْكَْعَبِة لَقَْد لََعَن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

مهن ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهيرنىــڭ : ـ شــهئبى مۇنــداق دەيــدۇ   6065
ــا يۆلئكه ــڭ تېمىغــ ــبىنىــ ــانلىقىنى  ىنىــ ــداق دەۋاتقــ ــۇرۇپ مۇنــ پ تــ

بهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پاالنىغا تېخى ئۇ مپهيغه: ئاڭلىغانىدىم
  . ②پ لهنهت ئېيتقانتۇغۇلماي تۇرۇ

   )»ئهلكهبىر«؛ بهززار؛ 15695: ئهھمهد(

 فََجَعـلَ  َيَتَشاَتَماِن، َوَمْرَوانَ َوالَْحَسنِ، الُْحَسْينِ َبْيَن كُْنُت: قَالَ َيْحَيى أَبِي َعْن - 6066
 أَْهـلُ : أَقُلَْت: فَقَالَ َسُنالَْح فََغِضَب َملُْعوُنونَ، َبْيٍت أَْهلُ: َمْرَوانُ فَقَالَ الُْحَسْيَن، َيكُفُّ الَْحَسُن
  .أَبِيَك ُصلْبِ ِفي َوأَْنَت وسلم عليه اهللا صلى َنبِيِِّه ِلَساِن َعلَى اللَُّه لََعَنَك لَقَْد فََواللَِّه َملُْعوُنونَ؟ َبْيٍت

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىرى ): 9227(ھهيسهمى  ①
 .ر، ـ دېگهنبا

بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ         ): 9230(ھهيسهمى  ②
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ   . راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ راۋىيلىرىــدۇر  ئــۇنى يهنه ئىمــام بهززارمــۇ رى

لهمنىڭ تىلى بىلهن ھهكهمگه ۋە ئۇنىـڭ  پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلهللا ا”: رىۋايىتىدە
 .دەپ بايان قىلىنغان، ـ دېگهن “پۇشتىدىن كېلىدىغانالرغا لهنهت ئېيتتى
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مهن ھهســـهن، ھۇســـهين ۋە : ـ ئهبـــۇ يهھيـــا مۇنـــداق دەيـــدۇ    6066
ــدىم  ــلهن مهر . مهرۋاننىــڭ ئارىســىدا ئى ــى    ھۇســهين بى ــر ـ بىرىن ۋان بى

  :مهرۋان. ھهسهن ھۇسهيننى توسۇپ تۇراتتى. تىللىشىۋاتاتتى
ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ ئائىلىسـىدىكىلهرنى     (ئهھلـى بهيـت   ــ 

ــانالردۇر، ) دېمهكچــى ــكه ئۇچرىغ ــدى  لهنهت ــ دې ــۇنى ئاڭلىغــان ھهســهن  . ـ ب
  :دەرغهزەپ بولۇپ

ىڭ نامى بىـلهن  نهللائهھلى بهيت لهنهتكه ئۇچرىغانالردۇر دېدىڭمۇ؟ اــ 
ــى    ــهن تېخـ ــهمكى، سـ ــدا ا  دادقهسـ ــۇلبىدىكى چاغـ ــڭ سـ ــاڭا هللا اڭنىـ سـ

پهيغهمبىرى مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تىلـى بىـلهن   
  . ـ دېدى لهنهت ئېيتقان،

   )6764: مهۋسىلى(

عن أىب سعيد اخلدرى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا بلغ بنو أىب  - 6067
  . ني رجال اơذوا مال اهللا دوال ودين اهللا دغال وعباد اهللا خوالفالن ثالث

ـــ ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،  6067
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

يهنـى  (ېلىنـى  نىڭ مهللا ،غا يهتكهندە 30االنىنىڭ ئوغۇللىرى پئهبۇ «
نىـــڭ دىنىنـــى بۇزىـــدۇ، هللائـــارا ئىشـــلىتىدۇ، ائۆز )دۆلهت خهزىنىســـىنى

  . ①»بهندىلىرىنى قۇل قىلىدۇ
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   - 6068

َنْحُن ِعْنَدُه لََيْدُخلَنَّ َعلَْيكُْم َرُجـلٌ  َوقَْد ذََهَب َعْمُرو ْبُن الَْعاȋِ َيلَْبُس ِثَياَبُه ِلَيلَْحقَنِي فَقَالَ َو
  . لَِعٌني فََواللَِّه َما زِلُْت َوجِلًا أََتَشوَُّف َداِخلًا َوَخارًِجا َحتَّى َدَخلَ فُلَانٌ َيْعنِي الَْحكََم

بىـز  : ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ  6068
ئهمـر  . ەسهللهمنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇقپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد، بهززار، تهبهرانــى ۋە ئهبــۇ يهئــال رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ): 9231(ھهيســهمى  ①

راۋىـيالر سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، ـ      قالغـان  . ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپتـۇر . سهنهدىدە ئهتىييه ئهۋفى بار
 .دېگهن

 )مهۋسىلى ؛»ئهلئهۋسهت«؛1620:بهززار(
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كــېلىش ئۈچــۈن   )قېشــىمغا(ئىبنــى ئــاس كىيىملىرىنــى كىيىــپ    
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمشۇ ئهسنادا، . كهتكهنىدى

نىڭ نامى بىـلهن  هللا. دېدى ، ـ يېنىڭالرغا لهنىتى بىر ئادەم كىرىدۇــ 
ــى    ــرەك بېســىپ كهتت ــى تىت ــهمكى، مېن ــا . قهس ــرگهنيېنىمىزغ ــ  كى ـ

ــلىدىم    ــقا باش ــقهت قىلىش ــا دىق ــدە. چىققانالرغ ــپ  ،نهتىجى ھهكهم كىرى
  . ①كهلدى

  )6484: ئهھمهد(

عن أىب عبيدة بن اجلراح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزال  - 6069
  . هذا أمر أميت قائما بالقسط حƓ يكون أول من يثلمه رجل من بƖ أمية يقال له يزيد

بهيـدە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،      ۇۇ ئـ ئهبـ    6069
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تـۇنجى  ) ئـادالهتتىن (ى ئۇمهييه جهمهتىدىن يهزىد ئىسىملىك بىـر «
قهدەر ئۈممىتىمنىــڭ ئىشــى ئــادالهت  شــۇنىڭغا .بولــۇپ تۆشــۈك ئاچىــدۇ

  . ②»بىلهن داۋام قىلىدۇ
   )بهززار ؛870: مهۋسىلى(

عن عمرو بن مرة اجلهƗ وكانت له صحبة قال استأذن اƩكم بـن أىب   - 6070
العاصى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرف كالمه فقال ائذنوا له فعليه لعنـة اهللا  
واملالئكة والناس أمجعني وما خيرج من صلبه إال الصاƩني منهم وقليل ما هم يشرفون يف 

  . يف اآلخرة ذوو مكر وخديعةالدنيا ويرذلون 
ــ ئهمــر ئىبنــى مــۇررە   6070 مۇنــداق جــۇھهنىي رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـ

ــدۇ ــى    : دەيـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــاس پهيغهمـ ــۇ ئـ ــى ئهبـ ھهكهم ئىبنـ

                                                 
ــهمى  ① ــام       ): 9233(ھهيس ــۇپ، ئىم ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــمهد، بهززار ۋە تهبهران ــام ئهھ ــنى ئىم ــۇ ھهدىس ب

 .ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
غـان بولـۇپ، ئهبـۇ يهئالنىـڭ راۋىيلىـرى      بۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئـال ۋە بهززار رىـۋايهت قىل    ): 9236(ھهيسهمى  ②

ئهبـۇ ئۇبهيـدە بىـلهن ئۇچراشـمىغان، ـ      ) راۋىيالردىن بىرى(لېكىن مهكهۇل . سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر
 .دېگهن
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پهيغهمــبهر . ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا كىــرىش ئۈچــۈن ئىجــازەت ســورىدى 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنى ئاۋازىدىن تونۇپ

ــا« ــرىڭالر  ئۇنىڭغ ــازەت بې ــۈن  هللا. ئىج ــڭ، پهرىشــتىلهرنىڭ ۋە پۈت نى
ــۇرۇق ئىنســانالرنىڭ لهنىتــى ئۇنىڭغــا   ئهۋالدىــدىن ســالىه  -ۋە ئۇنىــڭ ئ

ئهۋالدىــدىن ســالىه كىشــىلهرغۇ –ئـۇرۇق  ئۇنىــڭ (! بولســۇنئهمهسـلهرگه  
دۇنيــادا شــهرەپكه ئىــگه بولىــدۇ،  ھهكهمنىــڭ ئهۋالدى ). چىقىــدۇئــاز بهك 

ــدۇ   ــۋا بولى ــاخىرەتته رەس ــۇالر ھىــ . ئ ــىلهردۇر يئ ــار كىش » لىگهر ۋە مهكك
  . ①دېدى

  )»ئهلكهبىر«(

 كَـأَنَّ  الَْمَنامِ ِفي َرأَى وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه َرُسولَ أَنّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْن - 6071
 الَْحكَمِ َبنِي َرأَْيُت ِلي َما: َوقَالَ كَالُْمَتَغيȘِِّ فَأَْصَبَح َوَيْنزِلُونَ، ِمْنَبرِِه َعلَى َيْنُزونَ الَْحكَمِ َبنِي

 ُمْسـَتْجِمًعا  وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه َرُسولُ ُرِئَي فََما: قَالَ الِْقَرَدِة؟ َنْزَو ِمْنَبرِي َعلَى َيْنُزونَ
  .وسلم عليه اهللا صلى َماَت َحتَّى ذَِلَك َبْعَد َضاِحكًا
 ،ر كـۈنى بىـ : ـ ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      6071 

ــۇ     ــۈش كۆرۈپت ــهللهم چ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــىدە . پهيغهم چۈش
ــ چۈشــۈۋاتقانلىقىنى  مــۇنبىرىگه ھهكهمنىــڭ ئوغۇللىرىنىــڭ چىقىــپ  ـ

  :ئاچچىقالنغان ھالدا ئويغىنىپ ھهردەسه. كۆرۈپتۇ
 الرنمهن نېمىشقا ھهكهم ئوغۇللىرىنىڭ مۇنبىرىمگه خۇددى مايمۇ«

ــپ د ــكه چىقىـ ــك  ەرەخـ ــ چۈشـ ــۈۋاتقانلىقىنى      چى هندەكــ ــپ ـ چۈشـ قىـ
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   ،شــۇنىڭدىن كېــيىن . دېــدى »كۆرگهنــدىمهن؟

قهدەر كـــۈلگىنىنى  غانغـــاۋاپـــات بولتـــاكى ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ  
  . ②كۆرمىدىم

   )6461: مهۋسىلى(
                                                 

ئۇنىڭـدىن باشـقا بىرىمـۇ    . بۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى مۇشـۇنداق رىـۋايهت قىلغـان      ): 9241(ھهيسهمى  ①
ئۇنىـڭ سـهنهدىدە ئهبـۇ    . رىۋايىتىنىڭ ئاخىرى يۇقىرىقىـدەك بايـان قىلىنغـان   رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ 

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھهسهن جهزەرى بولۇپ، ئۇنىڭ تهرجىمىهالى ئېنىق ئهمهس
بۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ مۇسـئهب ئىبنـى ئابـدۇلالھ           ): 9246(ھهيسهمى  ②

مۇسـئهب ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى     . ۇبهيـردىن باشـقا راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر      ئىبنى ز
 .زۇبهيرمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 َسـلَّمَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه وَ  : َعْن َعابِسٍ الِْغفَارِيِّ قَالَ - 6072
إِْمَرةُ الصِّْبَياِن، َوكَثَْرةُ الشَُّرِط، َوالرِّْشَوةُ ِفـي الُْحكْـمِ،   : َيَتَخوَُّف َعلَى أُمَِّتِه ِستَّ ِخَصالٍ

َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ، واْسِتْخفَاُف بِالدَّمِ، َوَنْشٌو َيتَِّخذُونَ الْقُْرآنَ َمَزاِمَري ُيقَدُِّمونَ الرَُّجـلَ لَـْيَس   
  . هِهِْم َوال أَفَْضِلهِْم ُيَغنِّيهِْم ِغَناءăبِأَفْقَ

ــداق دەيــدۇ         6072 ــۇ ئهنهــۇ مۇن ــابىس غىفــارى رەزىيهلالھ مهن : ـ ئ
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئۈممىتى ھهققىدە مۇنداق 

  :ئالته ئىشتىن قاتتىق ئهنسىرەيدىغانلىقىنى ئاڭلىغانىدىم
ــىدىلهرنىڭ« ــى،  نارەسـ ــاقباشـــلىق بولۇشـ كۆپىيىـــپ  چىالرنىڭسـ

ــى ــى،   ①كېتىشــ ــڭ ئهۋج ئېلىشــ ــلىرىدا پارىخورلۇقنىــ ــۈم ئىشــ ، ھۆكــ
ىڭ نورمال ئىش شى، قان تۆكۈشنۈتۇغقاندارچىلىق ئاالقىلىرىنىڭ ئۈزۈل

ــدىن  ــىلىسانقاتارىـ ــىتىۋالىد ۋە  ىشـ ــلهرگه ئوخشـ ــاننى غهزەلـ ىغان قۇرئـ
يهى پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهله .»ئۆسمۈرلهرنىڭ پهيدا بولۇشى قاتارلىقالر

مۇ ئۆزلىرىــدىن ئــالىمئــۇالر شــۇ چاغــدا «: يهنه مۇنــداق دېــگهن ۋەســهللهم
قۇرئـاننى ناخشـا    كىشىلهرنى )ئهمهس مۇئهۋزەلۋە يا ئۆزلىرىدىن ( ئهمهس

، ئالـدىغا چىقىرىـپ   ئوقۇغاندەك ئاھـاڭلىق ئوقـۇپ بهرگهنلىكـى ئۈچـۈنال    
  . ②»ئىمام قىلىشىدۇ

  )بهززار؛ »ئهلكهبىر«(

  

                                                 
ىيهتته بۇزۇقچىلىقنىڭ، جىنايهتنىڭ كۆپىيىپ كېتىشـىدىن  ئساقچىالرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى جهم ①

 .دېرەك بېرىدۇ
دە ئىككـى سـهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان      »ئهلكهبىـر « بۇ ھهدىسـنى ئىمـام تهبهرانـى   ): 9235(ھهيسهمى  ②

 .بولۇپ، بىرىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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 تهپسىر بۆلۈمى

َعْن ُجْنُدبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قَالَ ِفي ِكَتابِ ـ   6701
 .ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفَر: زاد رزين. اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ بَِرأْيِِه فَأََصاَب فَقَْد أَْخطَأ

 دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى،ــــ جۇنـــدۇب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ 6701
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

توغرىسىنى  ،نىڭ كىتابىنى ئۆز رەيىچه تهپسىر قىلىپهللاكىمكى ا«
   .①»دېيهلىسىمۇ خاتاالشقان بولىدۇ

  )3062 :ئهبۇ داۋۇد(

كىمكـى ئـۆز رەيـى بىـلهن     «: رەزىن مۇنداق قوشۇپ رىـۋايهت قىلغـان  
  .»ېتىدۇكاپىر بولۇپ ك ،تهپسىر قىلىپ خاتاالشسا

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ  6702
  .َمْن قَالَ ِفي الْقُْرآِن بَِغْيرِ ِعلْمٍ فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمْن النَّارِ

ــۇ ئهنهۇ   6702 ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــۋايهت ـــ ــادىن رىــ  مــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

كىمكى قۇرئاننى بىلمهي تۇرۇپ تهپسىر قىلسـا، دوزاخـتىن ئـورۇن    «
   .②»ئالسۇن

  )2950 :تىرمىزى(

كَانَ ال ُيفَسُِّر َشْيئًا ِمَن الْقُْرآِن  أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َعاِئَشةَـ   6703
 .يِِه، إِال آًيا بَِعَدٍد َعلََّمُهنَّ إِيَّاُه جِْبرِيلُبَِرأْ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 789(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 569(ئهلبانى  ②
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ــا  6703 ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــ ئائىشـ ــدۇ ــ ــداق دەيـ ــبهر :مۇنـ  پهيغهمـ
جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالمدىن تهلىــم  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  

   .①ىتهپسىر قىلمايتتئالماي تۇرۇپ ھېچبىر ئايهتنى ئۆز رەيى بىلهن 
  )زاربهز ؛4528: مهۋسىلى(

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ە ئىسمى نامهلۇم بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ۋە بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىد): 10804(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. بىرى بار
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قۇرئاننىڭ پهزىلىتى، مۇئهييهن سۈرە ۋە ئايهتلهرنىڭ 
  پهزىلهتلىرى

َعْن الَْحارِِث قَالَ َمَرْرُت ِفي الَْمْسجِِد فَإِذَا النَّاُس َيُخوُضونَ ِفي الْأََحاِديِث ـ   6704
لنَّاَس قَْد َخاُضوا ِفي الْأََحاِديِث قَالَ فََدَخلُْت َعلَى َعِليٍّ فَقُلُْت َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني أَلَا َتَرى أَنَّ ا

لَـا  َوقَْد فََعلُوَها قُلُْت َنَعْم قَالَ أََما إِنِّي قَْد َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ أَ
الَ ِكَتاُب اللَِّه ِفيِه َنَبأُ َمـا كَـانَ   إِنََّها َسَتكُونُ ِفْتَنةٌ فَقُلُْت َما الَْمْخَرُج ِمْنَها َيا َرُسولَ اللَِّه قَ

قَْبلَكُْم َوَخَبُر َما َبْعَدكُْم َوُحكُْم َما َبْيَنكُْم َوُهَو الْفَْصلُ لَْيَس بِالَْهْزلِ َمْن َتَركَُه ِمـْن َجبَّـارٍ   
لَِّه الَْمِتُني َوُهَو الذِّكُْر الَْحِكيُم قََصَمُه اللَُّه َوَمْن اْبَتَغى الُْهَدى ِفي غَْيرِِه أََضلَُّه اللَُّه َوُهَو َحْبلُ ال

 ِمْنـُه  َوُهَو الصَِّراطُ الُْمْسَتِقيُم ُهَو الَِّذي لَا َتزِيغُ بِِه الْأَْهَواُء َولَا َتلَْتبُِس بِِه الْأَلِْسَنةُ َولَا َيْشـَبعُ 
ُه ُهَو الَِّذي لَْم َتْنَتِه الْجِـنُّ إِذْ َسـِمَعْتُه   الُْعلََماُء َولَا َيْخلَُق َعلَى كَثَْرِة الرَّدِّ َولَا َتْنقَِضي َعَجاِئُب

بِِه َحتَّى قَالُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًبا َيْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآَمنَّا بِِه َمْن قَالَ بِِه َصَدَق َوَمْن َعِملَ 
  .اٍط ُمْسَتِقيمٍأُجَِر َوَمْن َحكََم بِِه َعَدلَ َوَمْن َدَعا إِلَْيِه َهَدى إِلَى ِصَر

 قارىســام،. كه كىــردىممهســجىد :مۇنــداق دەيــدۇ  ـــ ھــارىس  6704
ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ     .پاراڭغا چۈشۈپ كېتىپتۇكىشىلهر قۇرۇق 
  :قېشىغا كىرىپ

كىشـىلهر مهسـجىدته قـۇرۇپ پاراڭغـا     ! مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىئى ــ 
  :، ئۇسهمدې چۈشۈپ كېتىپتۇ، ـ

  :دېدى، مهنـ ؟ پتىمۇشۇنداق قىلىشقا باشالــ 
  :دېدىم، ئۇـ ھهئه، ــ 

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر مهن  !ــ گېـپىمگه قـۇالق سـالغىن   
ــ كېيىــنچه چــوڭ پىتــنه ئاگــاھ بولــۇڭالركى،«: ۋەســهللهمنىڭ پاســات  ـ

ــاڭالپ » بولىــدۇ ــى رەســۇلۇلالھ ”: دېگهنلىكىنــى ئ ــداق   !ئ بۇنىڭــدىن قان
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ساقلىنىشــنىڭ ۇنىڭــدىن ئ«: ، ماڭــادەپ ســورىغىنىمدا“ ؟ســاقلىنىمىز
ــولى  ــر يـــ ــدۇر هللا بىردىنبىـــ ــڭ كىتابىـــ ــىلهردىن   .نىـــ ــدا ســـ ئۇنىڭـــ

ئىلگىرىكىلهرنىـــڭ خهۋەرلىـــرى بـــار، ســـىلهردىن كېـــيىن بولىـــدىغان 
سىلهرنىڭ ئاراڭالردا يۈز بېرىدىغان ئىشالرنىڭ  ،ئىشالرنىڭمۇ خهۋىرى بار

نى ئـۇ  .ناھهقنى ئايرىغۇچىدۇر، چاقچاق ئهمهستۇر ـ ئۇ ھهق .ھۆكمىمۇ بار
ئۇنىـڭ   نىھىـدايهت . ۋەيران قىلىدۇ هللاتهرك ئهتكهن ھهرقانداق زالىمنى 

نىـڭ  هللائـۇ ا  .ئازدۇرىۋېتىـدۇ هللا ا گهن ھهرقانداق كىشـىنى غهيرىدىن ئىزدى
 ،نهسىههتتۇر ـ ۋەزھېكمهتلىك  ئىنسانالرغا، غامچىسىدۇرمۇستهھكهم ئار

ەسلهرنىڭ ھهۋ ـ ھاۋايىنىڭغا ئهگهشكهنلهر ئۇ. تىلغا راۋاندۇر ،توغرا يولدۇر
ئۇلىمــاالر ئۇنىڭــدىن پايــدىلىنىپ  .ۇئارقىغــا كىرىــپ ئېزىــپ كهتمهيــد 

ۇ، قانمايــــدتهكــــرار ئوقۇســــىمۇ  – تهكــــرارئىنســــان ئــــۇنى  تويمايــــدۇ،
بىز تـوغرا  ﴿: ئاڭلىغان ھامانئۇنى  مۇجىنالر .ۇئاجايىباتلىرى تۈگىمهيد

ئۇنىڭغــا . يولغــا باشــاليدىغان ئاجايىــپ قۇرئــاننى ھهقىــقهتهن ئاڭلىــدۇق
ئۇنى تهشـۋىق قىلسـا،    كىكىم .دەپ ئىمان ئېيتقان ①﴾ىمان ئېيتتۇقئ

ــت  ــدۇ  راس ــۈزگهن بولى ــۆزنى يهتك ــائۇنىڭ .س ــائ غ ــر ،همهل قىلس گه ئهجى
 ،ئۇنىڭغا چاقىرسا .ۇئادىل بولىد ،ئۇنىڭ بىلهن ھۆكۈم قىلسا .ئېرىشىدۇ
   .②دېدىـ دېگهنىدى،  »يېتهكلىگهن بولىدۇ توغرا يولغا

  )2906 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما اْجَتَمَع قَْوٌم ِفـي   ـ  6705
ـ   ِكيَنةُ َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّه َتَعالَى َيْتلُونَ ِكَتاَب اللَِّه َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم إِلَّا َنَزلَْت َعلَـْيهِْم السَّ

 .ْحَمةُ َوَحفَّْتُهْم الَْملَاِئكَةُ َوذَكََرُهْم اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَدُهَوغَِشَيْتُهْم الرَّ
دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6705
  :ېگهنۇنداق دمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر

 ،يىغىلىـپ ئولتـۇرۇپ   ئۆيلىرىدىن بىرىدەنىڭ هللاقانداق بىر قهۋم ا«
گىنىشـىپ ئولتۇرىـدىغانال   ۆتابىنى تىالۋەت قىلىپ، ئۆزئـارا ئ نىڭ كىهللا

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە جىن،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 554(ئهلبانى  ②
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ڭ ، ئۇالرنىــ ياغىــدۇ بولســا، ئۇالرغــا خاتىرجهملىــك چۈشــىدۇ، رەھــمهت     
ئـۇالرنى ھۇزۇرىـدىكىلهرنىڭ   هللا پهرىشتىلهر چۆرىـدەپ تۇرىـدۇ، ا  ئهتراپىنى 

   .»ئالدىدا تىلغا ئالىدۇ
  )2699 :مۇسلىم(

 أََحُدكُْم أَُيِحبُّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ لَقَا قَالَ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   6706
 َيقْـَرأُ  آَياٍت فَثَلَاثُ قَالَ َنَعْم قُلَْنا ِسَماٍن ِعظَامٍ َخِلفَاٍت ثَلَاثَ ِفيِه َيجَِد أَنْ أَْهِلِه إِلَى َرَجَع إِذَا
  .ِسَماٍن ِعظَامٍ َخِلفَاٍت ِثثَلَا ِمْن لَُه َخْيٌر َصلَاِتِه ِفي أََحُدكُْم بِهِنَّ

ــۇ  6706 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

ئۈچ تۇياق سېمىز ھهم بوغاز تـۆگهڭالر   ــ ئۆيۈڭالرغا قايتىپ بارغاندا،
  :دېۋىدى، بىز بولۇشىنى ياقتۇرامسىلهر؟ ـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ېدۇقھهئه، دــ 
تۇياق چ ۈئئۈچۈن  ئۇنىڭ ــ بىرىڭالرنىڭ نامازدا ئۈچ ئايهت ئوقۇغىنى،

  . تۆگىسى بولغىنىدىنمۇ خهيرلىكتۇر، ـ دېدى ھهم بوغازسېمىز 
  )802 :مۇسلىم(

َوَنْحُن ِفي  َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمـ   6707
قََتْينِ الصُّفَِّة فَقَالَ أَيُّكُْم ُيِحبُّ أَنْ َيْغُدَو كُلَّ َيْومٍ إِلَى ُبطَْحانَ أَْو إِلَى الَْعِقيقِ فََيأِْتَي ِمْنـُه بَِنـا  

لَا َيْغُدو أََحُدكُْم كَْوَماَوْينِ ِفي غَْيرِ إِثْمٍ َولَا قَطْعِ َرِحمٍ فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه ُنِحبُّ ذَِلَك قَالَ أَفَ
 َخْيٌر لَُه إِلَى الَْمْسجِِد فََيْعلَُم أَْو َيقَْرأُ آَيَتْينِ ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َخْيٌر لَُه ِمْن َناقََتْينِ َوثَلَاثٌ

  .ِمْن ثَلَاٍث َوأَْرَبٌع َخْيٌر لَُه ِمْن أَْرَبعٍ َوِمْن أَْعَداِدِهنَّ ِمْن الْإِبِلِ
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   قبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ۇئ ـ 6707
ســۇپىدا تۇرۇۋاتقــان ۋاقتىمىــزدا، ) مهســجىد ھويلىســىدىكى( :قىلىنىــدۇ
  :چىقىپيېنىمىزغا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر 

ـــ  گۇنــاھ ئۆتكــۈزمىگهن ھهم ســىله ـ رەھىمنــى ئــۈزۈپ     قايســىڭالرـ
بۇتهان يـاكى ئهقىـق دېـگهن يهرگه     ىنىھهر كۈنى ئهتىگ قويمىغان ھالدا
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تـــۆگىنى ئېلىـــپ قايتىـــپ تۇيـــاق لوكىســـى يوغـــان ئىككـــى  ،بېرىـــپ
  :دەپ سورىغانىدى، بىز ـ ؟خااليدۇكېلىشنى 

پهيغهمـبهر  دېـدۇق،   خـااليمىز، ـ  بـۇنى ھهممىمىـز    !ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 
  :ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــداقتاــ ــى ،ئۇنـ ــپ   كىمكـ ــجىدكه بېرىـ ــدە مهسـ ئهززە هللا ا ،ئهتىگهنـ
گىنىپ ياكى ئوقۇپ كهلسه، بـۇ  ۆۋەجهللهنىڭ كىتابىدىن ئىككى ئايهت ئ

ئـۈچ ئـايهت ئـۈچ     .خهيرلىكتـۇر تۆگىـدىنمۇ  تۇيـاق  ئۇنىڭ ئۈچـۈن ئىككـى   
قانچه يهنى . خهيرلىكتۇر تۆگىدىنتۇياق تۆگىدىن، تۆت ئايهت تۆت تۇياق 
سى بولغىنىدىنمۇ خهيرلىكتـۇر،  تۆگىتۇياق شۇنچه  ،بولسائوقۇغان ئايهت 

  . ېدىدـ 
  )803 :مۇسلىم(

ُمَحمَّد ْبن كَْعبٍ الْقَُرِظي قَال َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد َيقُولُ قَالَ  ـ عن  6708
بَِعْشرِ  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قََرأَ َحْرفًا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه فَلَُه بِِه َحَسَنةٌ َوالَْحَسَنةُ

  .ْمثَاِلَها لَا أَقُولُ امل َحْرٌف َولَِكْن أَِلٌف َحْرٌف َولَاٌم َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌفأَ
ئابـدۇلالھ  رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ مۇھهممهد ئىبنى كهئب قۇرەزى  6708

 پهيغهمـبهر  ،دىن رىـۋايهت قىلىـدۇكى  مـا ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

نىڭ كىتابىدىن بىـر ھهرپ ئوقۇيـدىكهن، ئۇنىڭغـا بىـر     هللاكىمكى ا«
 .ياخشىلىق يېزىلىدۇ، بىر ياخشـىلىققا ئـون ھهسسـه سـاۋاب بېرىلىـدۇ     

بهلكى، ئهلىف بىر ھهرپ،  .بىر ھهرپ دېمهيمهن نى“ئهلىف الم مىم”مهن 
   .①»الم بىر ھهرپ، مىم بىر ھهرپتۇر

  )2910 :تىرمىزى(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2327(ئهلبانى  ①
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قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَِذنَ اللَُّه ِلَعْبٍد ِفـي   َعْن أَبِي أَُماَمةَـ   6709
ـ   ا َشْيٍء أَفَْضلَ ِمْن َركَْعَتْينِ ُيَصلِّيهَِما َوإِنَّ الْبِرَّ لَُيذَرُّ َعلَى َرأْسِ الَْعْبِد َما َداَم ِفي َصـلَاِتِه َوَم

  .ِمثْلِ َما َخَرَج ِمْنُه قَالَ أَُبو النَّْضرِ َيْعنِي الْقُْرآنََتقَرََّب الِْعَباُد إِلَى اللَِّه بِ
 نىــدۇكى،رىــۋايهت قىلى دىنـــ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 6709
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئىككـى   )ئوقۇغان(ھېچبىر ئىشىنى ئۇنىڭ تائاال بهندىسىنىڭ هللا ا«
ــامىزىرەكــئهت  ــدەك ئىلىــك ئالمايــدۇ ئىل نىن ــ .ىــك ئالغان ــدە نام ا ازدبهن

ــا،  ــك تۇرس ــدۇ    قانچىلى ــىلىق ياغى ــۇنچىلىك ياخش ــىغا ش ــڭ بېش  .ئۇنى
باشقا ئىبادەتلهرگه قارىغانـدا قۇرئـان بىـلهن بهكـرەك     تائاالغا هللا ا بهندىلهر
  . ①»يدۇىشاالليېقىن

  )2911 :تىرمىزى(

ولَ اللَِّه أَيُّ الَْعَملِ أََحبُّ إِلَى اللَِّه قَالَ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُجلٌ َيا َرُسـ   6710
الَْحالُّ الُْمْرَتِحلُ قَالَ َوَما الَْحالُّ الُْمْرَتِحلُ قَالَ الَِّذي َيْضرُِب ِمْن أَوَّلِ الْقُْرآِن إِلَـى آِخـرِِه   

   .كُلََّما َحلَّ اْرَتَحلَ
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6710 ــداق رـ ــۋايهت مــادىن مۇن ى
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن بىر كىشى :قىلىنىدۇ

دەپ ـ قــا ئهڭ ســۆيۈملۈك؟      هللاقايســى ئهمهل ا !ئــى رەســۇلۇلالھ ــــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسورىغانىدى، 

  :دېدى، ئۇ كىشى يهنه سهپهرگه ئاتلىنىش، ـسهپهردىن كېلىپال ــ 
ـــ  ــاســهپهردىن كېلىــپال ”ـ نىــڭ مهنىســى “تلىنىشيهنه ســهپهرگه ئ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەپ سورىۋىدى، ـ ؟ نېمه

ئاخىرالشـقان ھامـان يهنه   . باشتىن ئـاخىرىغىچه ئوقـۇش   قۇرئاننىــ 
   .②دېدىبېشىدىن باشالش، ـ 

  )2948 :تىرمىزى(
                                                 

 .زەئىپ، ـ دېگهن): 555(ئهلبانى  ①
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 568(ئهلبانى  ②
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قُولُ الرَّبُّ َعزَّ َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـ   6711
 .َوَجلَّ َمْن َشَغلَُه الْقُْرآنُ َوِذكْرِي َعْن َمْسأَلَِتي أَْعطَْيُتُه أَفَْضلَ َما أُْعِطي السَّاِئِلَني

ــۇ     6711 ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

كىمكـى قۇرئـان ئوقـۇش ۋە    : ز ئهززە ۋە جهلله مۇنداق دەيدۇرەببىمى«
ــه        ــر نهرس ــدىن بى ــپ، مهن ــۇپ كېتى ــلهن بول ــتىش بى ــرى ئېي ــا زىك ماڭ

ــه ــلهرگه بېرىتىلىيهلمىسـ ــ، مهن تىلىگهنـ ــىلهرنىڭ ئهڭ دىغان لىـ نهرسـ
   .①»ئۇنىڭغا بېرىمهنئهۋزىلىنى 

  )2926 :تىرمىزى(

ُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُـولُ  َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ َسِمْعـ   6712
 .الَْجاِهُر بِالْقُْرآِن كَالَْجاِهرِ بِالصََّدقَِة َوالُْمِسرُّ بِالْقُْرآِن كَالُْمِسرِّ بِالصََّدقَِة

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   قبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ۇئ ـ 6712
ھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنـــداق   ســـهلاللال پهيغهمــبهر : قىلىنىــدۇ 

  :نىدىمدېگهنلىكىنى ئاڭلىغا
قۇرئـــاننى ئۈنلـــۈك ئوقۇغـــان كىشـــى ســـهدىقىنى ئاشـــكارا بهرگهن «

سـهدىقىنى مهخپـى   بولسـا،  قۇرئـاننى ئىچىـدە ئوقۇغـان كىشـى      ،كىشىگه
   .②»بهرگهن كىشىگه ئوخشايدۇ

  )2919 :تىرمىزى(

َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاٍذ الُْجَهنِيِّـ   6713
 قَالَ َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ َوَعِملَ بَِما ِفيِه أُلْبَِس َواِلَداُه َتاًجا َيْوَم الِْقَياَمِة َضْوُءُه أَْحَسُن ِمْن َضـْوءِ 

 .ظَنُّكُْم بِالَِّذي َعِملَ بَِهذَا الشَّْمسِ ِفي ُبُيوِت الدُّْنَيا لَْو كَاَنْت ِفيكُْم فََما
دىن رىۋايهت مۇئاز جۇھهنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇسهھل ئىبنى  – 6713

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 562(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2331(ئهلبانى  ②
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ــان ئوقۇ« ئهمهل قىلســا، قىيــامهت  ســا ۋە ئوقۇغىنىغــاكىمكــى قۇرئ
بىـــر تـــاج پـــارالق ىنمۇ قۇيـــاش نۇرىـــد ئانىســـىغا – ئاتـــائۇنىـــڭ كـــۈنى 

ــدۇىك ــداق .يدۈرىلى ــانىكهن، ئۇن ــاننى بولغ ــان   قۇرئ ــۇپ ئهمهل قىلغ ئوق
   .①»!هر؟ ئويالپ بېقىڭالرقانداق ساۋاب بېرىل نىڭ ئۆزىگهكىشى

  )1453 :ئهبۇ داۋۇد(

 قََرأَ َمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ طَاِلبٍ أَبِي ْبنِ َعِليِّ َعْنـ   6714
 أَْهلِ ِمْن َعْشَرٍة ِفي َوَشفََّعُه الَْجنَّةَ بِِه اللَُّه أَْدَخلَُه َحَراَمُه َوَحرََّم َحلَالَُه فَأََحلَّ َواْسَتظَْهَرُه الْقُْرآنَ
  .النَّاُر لَُه َوَجَبْت قَْد كُلُُّهْم َبْيِتِه

ــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   6714 ــ ئهلــى ئىبنــى ئهب ــۋايـ هت دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

ئۇنىڭدىكى ھـاالل   ۋە ئۇنى تولۇق ياد ئالسا ،ئوقۇپ نىكىمكى قۇرئان«
ئۇنـدىن  . ئـۇنى جهنـنهتكه كىرگۈزىـدۇ   تائاال هللا ا ـ ھارامالرغا ئهمهل قىلسا،

ئـون   ئائىلىسىدىن دوزاخقا كىرىشى مۇئهييهنلىشـىپ بولغـان   باشقا يهنه
   .②»ىش ھهققى بېرىدۇكىشىگه شاپائهت قىل

  )2905 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َيجِيُء الْقُْرآنُ َيـْوَم  ـ   6715
ا َربِّ زِْدُه فَُيلَْبُس ُحلَّةَ الْكََراَمِة ثُمَّ الِْقَياَمِة فََيقُولُ َيا َربِّ َحلِِّه فَُيلَْبُس َتاَج الْكََراَمِة ثُمَّ َيقُولُ َي

  .َيقُولُ َيا َربِّ اْرَض َعْنُه فََيْرَضى َعْنُه فَُيقَالُ لَُه اقَْرأْ َواْرَق َوُتَزاُد بِكُلِّ آَيٍة َحَسَنةً
 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  رەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ۇـ ئهبۇ ھـ  6715
  :ى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيه پهيغهمبهر

قۇرئــان (ئــۇنى ! ئــى رەبــبىم : كېلىــپ قۇرئــان ،قىيــامهت كــۈنى «
ئۇنىڭغـــا كـــارامهت تـــاجى    .دەيـــدۇ ــــ! زىنـــنهتلىگىن) نىئوقۇغـــۇچى

ــدۇىك ــدىن يهنه .يدۈرىلىـ ــبىم: ئانـ ــادە  ! ئـــى رەبـ ــۇ زىيـ ــا تېخىمـ ئۇنىڭغـ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 315(ئهلبانى  ①
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 553(ئهلبانى  ②
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ئۇنىڭغــا كــارامهت تــونى  ،شــۇنىڭ بىــلهن .دەيــدۇـ ئىلتىپــات قىلغىــن،   
. دەيـدۇ  ـ! لغىنئۇنىڭدىن رازى بو! ئى رەببىم: ۈرىلىدۇ، ئاندىن يهنهيدىك
 ـ! ئوقۇپ ئۆرلهۋەرگىن: ئۇنىڭدىن رازى بولۇپ كېتىدۇ ھهمدە ئۇنىڭغاهللا ا

   .①»قوشۇپ بېرىلىدۇ دەرىجهھهر بىر ئايهتكه بىر  ،دېيىلىپ
  )2915 :تىرمىزى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُيقَالُ ِلَصاِحبِ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َعْن النَّبِيِّـ   6716
  .بَِها الْقُْرآِن اقَْرأْ َواْرَتقِ َوَرتِّلْ كََما كُْنَت ُتَرتِّلُ ِفي الدُّْنَيا فَإِنَّ َمْنزِلََتَك ِعْنَد آِخرِ آَيٍة َتقَْرأُ

دىن رىـــۋايهت ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئهمـــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ     ـــ  6716
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ۇكى، پهيغهمبهرقىلىنىد

ــىگه  « ــدىغان كىشـ ــان ئوقۇيـ ــۆرلهۋەرگىن : قۇرئـ ــۇپ ئـ ــادا  ،ئوقـ دۇنيـ
مهرتىــۋەڭ ســهن ئوقۇغــان ئــاخىرقى . ئوقۇغانــدەك تىــالۋەت قىلىــۋەرگىن

   .②»دېيىلىدۇ ـ ئايهتكىچه بولىدۇ،
  )2914 :تىرمىزى(

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْماِهُر بِالْقُْرآِن َمَع َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَالَ ـ   6717
  .السَّفََرِة الِْكَرامِ الَْبَرَرِة َوالَِّذي َيقَْرأُ الْقُْرآنَ َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعلَْيِه َشاقٌّ لَُه أَْجَراِن

ــ 6717 ــ  ــ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهلالھـ ــدۇئائىشـ ــۋايهت قىلىنىـ  كى،ادىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

) يهنــى يادقــا ۋە مۇڭلــۇق ئوقۇيااليــدىغان (مــاھىر  ئوقۇشــقا قۇرئــان«
 .ياخشى پۈتۈكچى پهرىشتىلهر بىـلهن بىلـله بولىـدۇ    ،كىشى ھۆرمهتلىك

قـوش ئهجىـر    ،ان كىشىگه بولسايدىغقىينىلىپ ئوقۇ دۇدۇقالپقۇرئاننى 
  . »بېرىلىدۇ

  )798 :ىممۇسل(

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2328(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2329(ئهلبانى  ②
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َعْن أََنسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمثَلُ الُْمْؤِمنِ الَّـِذي  ـ   6718
ـ   ْرآنَ َيقَْرأُ الْقُْرآنَ َمثَلُ الْأُْتُرجَِّة رƷَُِها طَيٌِّب َوطَْعُمَها طَيٌِّب َوَمثَلُ الُْمْؤِمنِ الَِّذي لَا َيقْـَرأُ الْقُ

التَّْمَرِة طَْعُمَها طَيٌِّب َولَا رِيَح لََها َوَمثَلُ الْفَاجِرِ الَِّذي َيقَْرأُ الْقُْرآنَ كََمثَـلِ الرَّْيَحاَنـِة    كََمثَلِ
َولَـا   رƷَُِها طَيٌِّب َوطَْعُمَها ُمرٌّ َوَمثَلُ الْفَاجِرِ الَِّذي لَا َيقَْرأُ الْقُْرآنَ كََمثَلِ الَْحْنظَلَِة طَْعُمَها َمرٌّ

يَح لََها َوَمثَلُ الَْجِليسِ الصَّاِلحِ كََمثَلِ َصاِحبِ الِْمْسِك إِنْ لَْم ُيِصْبَك ِمْنُه َشْيءĄ أََصاَبَك ِمْن رِ
 .رƷِِِه َوَمثَلُ َجِليسِ السُّوِء كََمثَلِ َصاِحبِ الِْكريِ إِنْ لَْم ُيِصْبَك ِمْن َسَواِدِه أََصاَبَك ِمْن ُدَخانِِه

 ،دۇكىنىـــرىـــۋايهت قىلى دىنالھـــۇ ئهنهـــۇ ــــ ئهنهس رەزىيهل 6718
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ھهم  شئوخشـا  قـا قۇرئان ئوقۇپ تۇرىـدىغان مـۇئمىن كىشـى تۇرۇنچ   «
قۇرئان ئوقۇپ تۇرمايدىغان مـۇئمىن   .تهملىك بولىدۇ خۇشپۇراقلىق ھهم

قۇرئان ئوقۇپ  .لىك، ئهمما پۇراقسىز بولىدۇتهم شكىشى خورمىغا ئوخشا
تهمـى   خۇشـپۇراقلىق، ئهممـا   شتۇرىدىغان پاسىق كىشى رەيهانغا ئوخشا

تهمـى   ھهمقۇرئـان ئوقـۇپ تۇرمايـدىغان پاسـىق كىشـى       .بولىدۇ ئاچچىق
 راھياخشـى ھهمـ   .اقسـىز بىـر خىـل مېـۋىگه ئوخشـايدۇ     ئاچچىق ھهم پۇر

گهرچه ئۇنىڭـدىن سـاڭا    .ئهنبهر ساتىدىغان كىشىگه ئوخشـايدۇ  ـ شكىۇم
 ھهمـراھ ناچار  .خۇش ھىدى ھوزۇر بهخش ئېتىدۇ ر نهرسه تهگمىسىمۇ،بى

ئىـس ـ    ،قارىسى يۇقمىغان تهقدىردىمۇ ساڭا ئۇنىڭ. تۆمۈرچىگه ئوخشايدۇ
   .①»تۈتىكى بىئارام قىلىدۇ

  )4829 :ئهبۇ داۋۇد(

 َوكَـانَ  بُِعْسفَانَ ُعَمَر لَِقَي الَْحارِِث َعْبِد ْبَن َناِفَع أَنَّ َواِثلَةَ ْبنِ َعاِمرِ َعْنـ   6719
 اْبُن َوَمْن قَالَ أَْبَزى اْبَن فَقَالَ الَْواِدي أَْهلِ َعلَى اْسَتْعَملَْت َمْن فَقَالَ َمكَّةَ َعلَى َيْسَتْعِملُُه ُعَمُر
 َعـزَّ  اللَّـهِ  بِِلِكَتا قَارٌِئ إِنَُّه قَالَ َمْولًى َعلَْيهِْم فَاْسَتْخلَفَْت قَالَ َمَواِليَنا ِمْن َمْولًى قَالَ أَْبَزى
 َيْرفَُع اللََّه إِنَّ قَالَ قَْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َنبِيَّكُْم إِنَّ أََما ُعَمُر قَالَ بِالْفََراِئضِ َعاِلٌم َوإِنَُّه َوَجلَّ
  .آَخرِيَن بِِه َوَيَضُع أَقَْواًما الِْكَتابِ بَِهذَا

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4042(ئهلبانى  ①
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نـافىئ  : ايهت قىلىنىـدۇ دىن مۇنداق رىـۋ ـ ئامىر ئىبنى ۋاسىله 6719
بىـلهن   ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ئۇسفان دېگهن جايدا ئىبنى ئابدۇلهارىس 
ــدى  ــىپ قال ــۇنى    .ئۇچرىش ــۆمهر ئ ــى ئ ــي  ھهزرىت ــگه ۋالى ــپ مهككى قىلى

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنىڭدىن. تهيىنلىگهنىدى
ــ  ـــ ئ ــدۇڭ؟       ـ ــپ قوي ــئۇل قىلى ــى مهس ــگه كىمن دەپ ـ ۇ ۋادى خهلقى
  : سورىدى، ئۇ

  :ئۆمهر ھهزرىتى. دېدىـ نى، ائىبنى ئهبزــ 
  :دى، ئۇۋىدەپ سورىـ دېگهن كىم بولىدۇ؟  ائىبنى ئهبزــ 
رەزىيهلالھـۇ   ئـۆمهر . دېـدى ـ بىزنىڭ ئازادگهردىلىرىمىزدىن بىـرى،   ــ 
  : ئهنهۇ

ـ قويــدۇڭمۇ؟   ئهمىــر نائىــب قىلىــپ ئۇالرغــا ئــازادگهردە ئــادەمنى ــــ 
  :دېۋىدى، ئۇ

) مىــراس(نى ئوقۇيــدىغان قــارى، ھهم پهرائىــز نىــڭ كىتــابىهللائــۇ اــــ 
ىغـان ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ    بـۇنى ئاڭل . دېـدى  ، ـ ئىلمىنى بىلىدىغان ئـالىم 

  : ئهنهۇ مۇنداق دېدى
: پهيغهمبىــرىڭالر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهنــــ 

 ، بهزىتائاال مۇشۇ كىتاب بىلهن بهزى قهۋملهرنىڭ قهدرىنى كۆتۈرۈپهللا ا«
  . »هرنىڭ قهدرىنى چۈشۈرىدۇقهۋمل

  )817: مۇسلىم(

َعْن ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َخْيـُركُْم  ـ   6720
  .َمْن َتَعلََّم الْقُْرآنَ َوَعلََّمُه

 ،دۇكىنىـــرىـــۋايهت قىلى دىنــــ ئوســـمان رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ 6720
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

   .»ڭالردۇرلىرىنهگهتكۆگهنگهن ۋە ئۆئ نىقۇرئانئهڭ ياخشىلىرىڭالر «
  )5027 :بۇخارى(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ الَِّذي لَـْيَس  ـ   6721
 .لْقُْرآِن كَالَْبْيِت الَْخرِبِِفي َجْوِفِه َشْيءĄ ِمْن ا

ــ 6721 ــۇ ئهنهۇ   ـــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــۋايهت  ئىبنــ ــادىن رىــ مــ
  :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ــدىن  « ــدە قۇرئان ــان ئىچى ــېمه بولمىغ ــۆيگه    ھېچن ــارابه ئ ــى خ كىش
   .①»ئوخشايدۇ

  )2913 :تىرمىزى(

َباَدةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمـا ِمـْن   َعْن َسْعِد ْبنِ ُعـ   6722
  .اْمرِئٍ َيقَْرأُ الْقُْرآنَ ثُمَّ َيْنَساُه إِلَّا لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة أَْجذََم

قال رب مل حشرتƗ أعمى وقد كنـت بصـريا قـال    (واقرأوا إن شئتم : زاد رزين
 )كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي

ــۇ     6722 ــادە رەزىيهلالھـ ــى ئۇبـ ــهئد ئىبنـ ــ سـ ــۋايهت  ــ ــۇدىن رىـ ئهنهـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

كېــيىن ئۇنتــۇپ قالســا، ، )يهنــى يــادالپ(قۇرئــاننى ئوقــۇپ  كىمكــى«
ــۈنى ا  ــامهت ك ــول  هللاقىي ــا ق ــڭ ھۇزۇرىغ ــاق نى ــالهتته  بارم ــوالق ھ لىرى چ

   .②»بارىدۇ
  )1474 :ئهبۇ داۋۇد(

نېمىشــقا ! ئــى پهرۋەردىگــارىم”: ئــۇ﴿: خالىســاڭالر«: بۇنىڭغــا رەزىــن
مېنىــڭ كــۆزۈم ) دۇنيــادىكى چاغــدا(مېنــى كــور قوپــۇردۇڭ؟ ۋەھــالهنكى، 

) روشـــهن(شـــۇنىڭدەك، ســـاڭا  ”: ئېيتىـــدۇهللا ا. دەيـــدۇ“ كۆرەتتىغـــۇ؟
تهرك ئهتتىڭ، سـهن بۈگـۈن شـۇنىڭغا    ئايهتلىرىمىز كهلدى، سهن ئۇالرنى 

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 557(ئهلبانى  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 317(ئهلبانى  ②
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دېگهن  »!ئايهتنى ئوقۇپ بېقىڭالردېگهن  ①﴾“ئوخشاش تهرك ئېتىلىسهن
  .ئىبارىنى قوشۇپ رىۋايهت قىلغان

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ أَنَُّه َمرَّ َعلَى قَاȋٍّ َيقَْرأُ ثُمَّ َسأَلَ فَاْسَتْرَجَع ثُمَّ قَالَ ـ   6723
ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ فَلَْيْسأَلْ اللََّه بِِه فَإِنَُّه َسَيجِيُء َسِمْعُت َرُسولَ اللَّ

 .أَقَْواٌم َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ َيْسأَلُونَ بِِه النَّاَس
ــ ئىمــران ئىبنــى ھ  6723 ــۇۈســهـ ــۋايهت  دىنين رەزىيهلالھــۇ ئهنه رى

 نىـڭ ئۇ ۈپ كېتىۋېتىـپ، نىڭ قېشىدىن ئۆتئۇ بىر مهدداھ ،دۇكىنىقىلى
ۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈپ،  تىلهبىــر نهرســه  قۇرئــان ئوقــۇپ كىشــىلهردىن   

نىـڭ ئىگىدارچىلىقىـدىمىز، چوقـۇم    هللابىـز ئهلـۋەتته ا  ﴿: ھهسرەتلىنىپ
ئـايهتنى ئوقـۇدى، ئانـدىن مۇنـداق      دېـگهن  ﴾نىڭ دەرگاھىغا قـايتىمىز هللا

  :دېدى
ۋەســـهللهمنىڭ مۇنـــداق ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهرمهن ـــــ 

ئۇنىـڭ بىـلهن    ،كىمكى قۇرئان ئوقۇسـا «: دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم
ــن هللا ــدىغىنىنى(تىـ ــر قهۋم   ) تىلهيـ ــۇنداق بىـ ــيىن شـ ــۇن، كېـ تىلىسـ

) ھهق(كېلىـــدۇكى، قۇرئـــان ئوقـــۇپ ئۇنىـــڭ بىـــلهن كىشـــىلهردىن      
  . ②»تىلهيدۇ

  )2917 :تىرمىزى(

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما آَمَن بِالْقُْرآِن َمْن َعْن ُصَهْيبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اـ  6724
 .اْسَتَحلَّ َمَحارَِمُه

ــۇ    6724 ــۇ ئهنه ــۇھهيب رەزىيهلالھ ــ س ــدۇكى، ـ ــۋايهت قىلىنى  دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ئانغـا  قۇرئان ھارام قىلغان ئىشالرنى ھاالل دەپ قارىغان كىشـى قۇر «
   .③»ئىمان كهلتۈرمىگهن بولىدۇ

  )2918 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 126ـ ۋە  125سۈرە تاھا،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2330(ئهلبانى  ②
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 559(ئهلبانى  ③
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َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   ـ   6725
 الَْعُدوُّ َيَنالَُه أَنْ َمَخافَةَ َكذَِل َوإِنََّما َماِلك قَالَ َوَسلََّم َنَهى أَنْ ُيَسافََر بِالْقُْرآِن إِلَى أَْرضِ الَْعُدوِّ

 .فقد ناله العدو وخاصمكم به: وقال أيوب
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6725 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــ ئاب ــۋايهت ـ مــادىن رى

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم قۇرئـان بىـلهن       پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،
   .دۈشمهن تهۋەلىكىگه سهپهر قىلىشتىن توسقان

  )2990 :بۇخارى(

إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَـْو أَنَّ   قالُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ  ـ عن  6726
 .الْقُْرآنَ ُجِعلَ ِفي إَِهابٍ ثُمَّ أُلِْقَي ِفي النَّارِ َما اْحَتَرَق

ــۇ    6726 ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ــ ئـ ــۋايهت ــ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنبهر پهيغهم قىلىنىدۇكى،

   .①»يدۇناۋادا قۇرئان تېرىگه يۆگىلىپ ئوتقا تاشالنسا كۆيمه«
  )مهۋسىلى؛ 16914 :ئهھمهد(

 فَقَْر ال ِغƖ الْقُْرآنُ: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ أََنسٍ َعْنـ   6727
 .ُدوَنُه ىِغًن َوال َبْعَدُه،

 دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ــــ ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ   6727
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــايلىقتۇركى، ئۇنىڭ  « ــر ب ــان شــۇنداق بى ــا ئېرىشــكهن كىشــى  قۇرئ غ
   .②»يوقتۇر مۇبايلىق ەك، ئۇنىڭدكهمبهغهل ئهمهستۇر

  )738 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ يهئال ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە     : )11627(ھهيسهمى  ①

 .ىبنى لۇھهيئه ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهنئ
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە يهزىــد ئىبنــى رەققاشــى : )11631(ھهيســهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 يـؤتى  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمرو بن اهللا عبد عنـ   6728
 طاعتـه  وخيالف حدوده ويتعدى فرائضه يضيع كان قد القرآن له وميثل القيامة يوم برجل
 فـرائض  وضيع حدودى تعدى حامل بئس آياتى ƥلت رب أي فيقول معاصيه ويركب
فما  بيده فيأخذ هب فشأنك يقال حƓ باƩجج عليه يزال فما معصيƓ وركب طاعيت وترك
 ويعمـل  حـدوده  ƷفـȘ  كان قد بالرجل ويؤتى النار يف منخره على يكبهحƓ  يفارقه
 آيـاتى  ƥلت رب أي فيقول دونه خصما فيصرب معصيته وƶتنب بطاعته ويعمل بفرائضه
 لـه  بـزال  فال معصيƓ واجتنب طاعيت واتبع بفرائضى وعمل حدودى اتقى حامل خري

 ويضـع  االستربق حلة يكسوه حƓ به يزال فما بيده فيأخذ به فشأنك يقال حƓ باƩجج
  .امللك بكأس ويسقيه امللك تاج عليه

ــۋايهت     6728 ــادىن رى ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ــ ئاب ـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ، پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى

، ىغــــانئــــادا قىلمقۇرئاننىــــڭ پهرزلىرىنــــى  ،قىيــــامهت كــــۈنى«
رىگه تاجــاۋۇز قىلغــان، بۇيرۇقلىرىغــا خىالپلىــق قىلغــان،   مىلىــچهكلى

 قۇرئـان ئاندىن  ىدۇ،نى سادىر قىلغان بىر ئادەم كهلتۈرۈلرتوسقان گۇناھال
شـۇنداق ناچـار ھاممالغـا    مېنى ! ئى رەببىم: ئادەم سۈرىتىدە ھازىر بولۇپ

غــا گرامېچ ـــ ئــۇ مېنىــڭ چهك كــى،)يــاد ئالدۇرۇپســهن(كۆتۈرگۈزۈپســهن 
، ماڭــا ئىتــائهت قىلمــاي، ئــادا قىلمىــدىتاجــاۋۇز قىلــدى، پهرزلىرىمنــى 

نۇرغـۇن دەلىـل ـ پاكىـت ئـارقىلىق       دەپـ گۇناھلىرىمنى سادىر قىلدى،  
ئــۇ : ئۇنىڭغــا ئــاخىرى. ئۇنىــڭ ئۈســتىدىن شــىكايهت قىلىشــقا باشــاليدۇ

ــن    ــالىغىنىڭنى قىلغىـ ــۇرۇلدى، خـ ــا تاپشـ ــېنىڭ ئىختىيارىڭغـ ــ! سـ  ــ
ــدۇ ــۇنىڭ  .دېيىلى ــلهنش ــۇپ    ،بى ــدىن تۇت ــىنىڭ قولى ــۇ كىش ــان ئ  ،قۇرئ

 ـــ قۇرئاننىــڭ چهك ئانــدىن كېــيىن، .ســۆرىگهن پېتــى دوزاخقــا تاشــاليدۇ
ــا     غاچېگرىســى ــان، بۇيرۇقلىرىغ ــادا قىلغ ــان، پهرزلىرىنــى ئ ــايه قىلغ رىئ

: قۇرئان .ىدۇلتۈرۈلهقىلمىغان بىر ئادەم ك سادىر گۇناھ ،ئىتائهت قىلىپ
، ئـۇ  كىھاممالغـا كۆتۈرگۈزۈپسـهن   نداق بىـر شۇئايهتلىرىمنى ! ئى رەببىم

ــ چهك ــدى، پهرزلىرى  ــ ــايه قىلـ ــا رىئـ ــدى،  مچېگرىلىرىمغـ ــادا قىلـ نـــى ئـ
دەپ نۇرغـۇن  ـ قىلمىـدى،    گۇنـاھ سـادىر   ،غا ئىتائهت قىلىپمبۇيرۇقلىرى
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 ئـۇ : ئاخىرى ئۇنىڭغـا  .پاكىت ئارقىلىق ئۇنى ئاقالشقا باشاليدۇ – دەلىل
ــ   ــۇرۇلدى، خـ ــا تاپشـ ــېنىڭ ئىختىيارىڭغـ ــنسـ ــ ! الىغىنىڭنى قىلغىـ ــ

 گهقۇرئان ئۇ كىشى) ئادەم سىياقىغا كىرگهن( ،شۇنىڭ بىلهن .دېيىلىدۇ
پادىشــاھنىڭ قهدىهــى  بېشــىغا تــاج تاقايــدۇ ۋە ،يگــۈزۈپىيىــپهك تــون ك

   .①»ىدۇرئىچۈسۇ بىلهن 
  )2337 :بهززار(

َوَسلََّم قَالَ َمْن اْسَتَمَع إِلَـى   َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ   6729
 .آَيٍة ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َتَعالَى كُِتَب لَُه َحَسَنةٌ ُمَضاَعفَةٌ َوَمْن َتلَاَها كَاَنْت لَُه ُنوًرا َيْوَم الِْقَياَمِة

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6729
  :سهللهم مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋە پهيغهمبهر

سـا، ئۇنىڭغـا   النىـڭ كىتابىـدىن بىـر ئـايهتكه قـۇالق س     هللاكىمكى ا«
) ئــايهت( ،كىمكــى ئــۇنى تىــالۋەت قىلســا .ســاۋاب يېزىلىــدۇ لهپھهسســى

   .②»قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا نۇر بولىدۇ
  )8289 :ئهھمهد(

 نالقرآ«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اخلطاب بن عمر عنـ   6730
 بكـل  لـه  كان Ʈتسبا صابرا قرأه فمن حرف، ألف وعشرون وسبعة حرف، ألف ألف
 .»العني اƩور من زوجة حرف

ــــ ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   6730
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ،قىلىنىدۇكى

                                                 
دىدە ئىبنـى ئىسـهاق ئىسـىملىك    بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنه  : )11638(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار، ئهمما ئىشهنچلىك دەپ قارىلىدۇ
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئۇبادە ئىبنـى مهيسـهرە   : )11650(ھهيسهمى  ②

 .، ـ دېگهنئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
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تـۇر، كىمكـى ئـۇنى    قۇرئان بىر مىليون يىگىرمه يهتـته مىـڭ ھهرپ  «
ئوقۇيـدىكهن، ئوقۇغـان   غان ھالـدا سـهۋرچانلىق بىـلهن    قىل دساۋاب ئۈمى

   .①»بېرىلىدۇھهر بىر ھهرپكه بىردىن ھۆر پهرى مۇكاپات 
  )6616 :»ئهلكهبىر«(

ـ  الَْبقَـَرةِ  ُسوَرةَ اللَّْيلِ ِمْن َيقَْرأُ ُهَو َبْيَنَما قَالَ ُحَضْيرٍ ْبنِ أَُسْيِد َعْنـ   6731  ُهَوفََرُس
 َوَسـكََتتْ  فََسكََت الْفََرُس فََجالَْت فَقََرأَ فََسكََتْت فََسكََت الْفََرُس َجالَْت إِذْ ِعْنَدُه َمْرُبوطَةٌ
 فَلَمَّـا  ُتِصيَبُه أَنْ فَأَْشفََق ِمْنَها قَرِيًبا َيْحَيى اْبُنُه َوكَانَ فَاْنَصَرَف الْفََرُس فََجالَْت قََرأَ ثُمَّ الْفََرُس
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ َحدَّثَ أَْصَبَح فَلَمَّا َيَراَها َما َحتَّى السََّماِء إِلَى َرأَْسُه َرفََع ُهاْجَترَّ
 َوكَانَ َيْحَيى َتطَأَ أَنْ اللَِّه َرُسولَ َيا فَأَْشفَقُْت قَالَ ُحَضْيرٍ اْبَن َيا اقَْرأْ ُحَضْيرٍ اْبَن َيا اقَْرأْ فَقَالَ
 ِفيَهـا  الظُّلَّـةِ  ِمثْلُ فَإِذَا السََّماِء إِلَى َرأِْسي فََرفَْعُت إِلَْيِه فَاْنَصَرفُْت َرأِْسي فََرفَْعُت قَرِيًبا ِمْنَها
 َدَنْت الَْملَاِئكَةُ ِتلَْك قَالَ لَا قَالَ ذَاَك َما َوَتْدرِي قَالَ أََراَها لَا َحتَّى فََخَرَجْت الَْمَصابِيحِ أَْمثَالُ
 .ِمْنُهْم َتَتَواَرى لَا إِلَْيَها النَّاُس َيْنظُُر لَأَْصَبَحْت قََرأَْت َولَْو َصْوِتَكِل

دىن مۇنداق رىـۋايهت  ـ ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6731
، نېرىغا بـاغالپ قويغـان   نى ئوقۇۋاتاتتىمەكېچىسى سۈرە بهقهر :قىلىنىدۇ

ئـاتمۇ ئۈركۈشـتىن    ،تىسـام ئوقۇشـتىن توخ  .ئېتىم ئۈركۈشكه باشـلىدى 
ــدى  ــاپ قال ــا . توخت ــدۇ ۇئوققايت ــام ئۈركۈي ــدۇ  ،س ــام توختاي يهنه . توختىس

ئـۇنى  . ياتـاتتى ئوغلـۇم يهھيـا ئاتقـا يـېقىن يهردە     . يهنه ئۈركۈيدۇ ،سامۇئوق
ئانـــدىن . چهتـــكه تارتىـــپ ئېلىۋالـــدىم دەسسىۋېتىشـــىدىن ئهنســـىرەپ،

سـىلهر بىـلهن لىـق    ئاسمانغا قارىغانىـدىم، ئىچـى چىراغقـا ئوخشـاش نهر    
  .تولغان بىر پارچه بۇلۇت كۆردۈم

ــۇ ئىشــنى   ــبهرئهتىســى ب ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه   پهيغهم
  :ئىككى قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهنىدىم،سۆزلهپ بهر

  :مهن. دېدى سمىدى؟ ـۋەرسهڭ بولماۇئوق! ــ ئى ئىبنى ھۇزەير

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئۇستازى مۇھهممهد ئىبنى ئۇبهيدىن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ،    : )11653(ھهيسهمى  ①

قالغـان  . زەھهبىي ئۇنى ھهدىسى زەئىپ كىشى دەپ قارىغان، ئهمما باشقىالر ئۇنىڭغـا سـهلبىي باھـا بهرمىـگهن    
 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن



 پهزىلىتى، مۇئهييهن سۈرە ۋە ئايهتلهرنىڭ پهزىلهتلىرىقۇرئاننىڭ 

213 

ـــ ئــى  . ۇن دەپ قورقتــۇميهھيــانى ئــات دەسسىۋەتمىســ  !رەســۇلۇلالھـ
چهتـــكه بېرىــپ ئـــۇنى  . قارىســام، ئـــۇ ئاتنىـــڭ يېنىــدا تۇرغـــان ئىـــكهن  

ئىچىـــدە چىراغقـــا ئوخشـــاش  ،ئانـــدىن ئاســـمانغا قارىســـام. لىۋالـــدىمئې
بۇلـۇت ئاسـتا ـ    . نهرسىلهر بىلهن لىق تولغان بىـر پـارچه بۇلـۇت كـۆردۈم    

ــدىم      ــدى، ـ دې ــۆرلهپ، كــۆزدىن غايىــب بول ــۇقىرى ئ پهيغهمــبهر . ئاســتا ي
  :ئهلهيهىسساالم

  :مهن. دېدى ـ ئۇنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسهن؟ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم،  ، ـياقــ 
سـېنىڭ تىالۋىتىڭنـى ئـاڭالش ئۈچـۈن     ئـۇالر پهرىشـتىلهر بولـۇپ،    ــ 

ــقانىكهن ــاڭ  .يېقىنالشـ ــۇۋەرگهن بولسـ ــاڭ   ،ئهگهر ئوقـ ــتىلهرمۇ تـ پهرىشـ
رنى ئوپئوچـۇق كـۆرەلىگهن   ئـۇال كىشـىلهرمۇ  . سۈزۈلگىچه تۇرغان بوالتتى

  . دېدىبوالتتى، ـ 
  )5018 :بۇخارى(

َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ أَنَّ أَُسْيَد ْبَن ُحَضْيرٍ َبْيَنَما ُهَو لَْيلَةً َيقَْرأُ ِفي ِمْرَبِدِه  ـ عن أيب  6732
 . بنحوه بال قيد القراءة البقرةإِذْ َجالَْت فََرُسُه 

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ۇ ئهنهـۇ ـ ئهبۇ سـهئىد خـۇدرى رەزىيهلالھـ    6732
ــان   : قىلىنىــدۇ ئۇســهيد ئىبنــى ھــۇزەير بىــر كېچىســى ئېغىلىــدا قۇرئ
. دەپ يۇقىرىدىكىدەك رىۋايهت قىلغـان  ...ئۈركۈپ كهتتىئېتى  ،ئوقۇۋاتسا
  . سۈرە بهقهرنى ئوقۇغانلىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرمىگهن لېكىن

  )796: مۇسلىم(

لَّى قَالَ كُْنُت أَُصلِّي ِفي الَْمْسجِِد فََدَعانِي َرُسولُ َعْن أَبِي َسِعيِد ْبنِ الُْمَعـ   6733
َيقُلْ اللَُّه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم أُجِْبُه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي كُْنُت أَُصلِّي فَقَالَ أَلَْم 

ا ُيْحيِيكُْم ثُمَّ قَالَ ِلي لَأَُعلَِّمنََّك ُسوَرةً ِهـَي أَْعظَـُم   اْسَتجِيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَم
 السَُّورِ ِفي الْقُْرآِن قَْبلَ أَنْ َتْخُرَج ِمْن الَْمْسجِِد ثُمَّ أََخذَ بَِيِدي فَلَمَّا أََراَد أَنْ َيْخُرَج قُلُْت لَـهُ 

ِفي الْقُْرآِن قَالَ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعـالَِمَني ِهـَي    أَلَْم َتقُلْ لَأَُعلَِّمنََّك ُسوَرةً ِهَي أَْعظَُم ُسوَرٍة
 .السَّْبُع الَْمثَانِي َوالْقُْرآنُ الَْعِظيُم الَِّذي أُوِتيُتُه
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دىن مۇنداق رىـۋايهت  ـ ئهبۇ سهئىد ئهلمۇئهلال رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6733
ــدۇ ــام  :قىلىنى ــاز ئوقۇۋاتس ــجىدته نام ــبهر  ،مهن مهس ــهلاللالپهيغهم ھۇ س

ــاقىردى   ــى چ ــهللهم مېن ــى ۋەس ــاۋاب بهرمهي .ئهلهيه ــامىزىمنى  ،مهن ج ن
  : ئوقۇپ بولۇپ

 مېنـى چاقىرغـان ۋاقىتتـا نامـاز ئوقۇۋاتـاتتىم، ـ      ! رەسـۇلۇلالھ ـــ ئـى   
  :، ئۇدېسهم

ـــ  ــۇئمىنلهر﴿: هللاــ ــى مـ ــىلهرنى  هللا ا! ئـ ــرى سـ ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىـ
دېــگهن  ①﴾تىرىلدۈرىــدىغان نهرســىگه چاقىرســا، ئــۇنى قوبــۇل قىلىڭــالر 

  :ئاندىن. ـ دېدى ئهمهسمۇ؟
مهن ساڭا قۇرئاندىكى ئهڭ ئۇلـۇغ   ،مهسجىدتىن چىقىشتىن بۇرۇنــ 

ــويىمهن  ــۈرىنى ئۆگىتىـــپ قـ ــۇت . دېـــدى ، ـ   سـ ــۇمنى تـ ــدىن قولـ  .تىئانـ
  :مهن چىقىدىغان چاغدا،مهسجىدتىن 

مـــاقچى ماڭـــا قۇرئانـــدىكى ئهڭ ئۇلـــۇغ ســـۈرىنى ئۆگىتىـــپ قويـــــ 
  :ئۇدېسهم،  ئىدىڭغۇ؟ ـ
ا قهللاجىمى ھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا﴿: ئه، ئۇ سۈرەــ ھه
ئـۇ تهكـرار ئوقۇلىـدىغان يهتـته ئايهتلىـك سـۈرە ۋە ماڭـا ئاتـا          .②﴾خاستۇر

  . دېدى ، ـقىلىنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇر
  )4474 :بۇخارى(

ِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِعيٍد َمْولَى َعاِمرِ ْبنِ كَُرْيزٍ أَْخَبَرُه أَنَّ َرُسولَ اللَّ ـ عن أيب  6734
َوَسلََّم َناَدى أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ َوُهَو ُيَصلِّي فَلَمَّا فََرغَ ِمْن َصلَاِتِه لَِحقَُه فََوَضَع َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

لَ إِنِّي لَأَْرُجو أَنْ لَا اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيَدُه َعلَى َيِدِه َوُهَو ُيرِيُد أَنْ َيْخُرَج ِمْن َبابِ الَْمْسجِِد فَقَا
ْرآِن َتْخُرَج ِمْن الَْمْسجِِد َحتَّى َتْعلََم ُسوَرةً َما أَْنَزلَ اللَُّه ِفي التَّْوَراِة َولَا ِفي الْإِْنجِيلِ َولَا ِفي الْقُ

 .بنحوهِمثْلََها 

                                                 
 .تئايه -24سۈرە ئهنفال،  ①
 .ـ ئايهت 1سۈرە فاتىهه،  ②
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ــــ ئـــامىر ئىبنـــى كۇرەيزنىـــڭ خىزمهتچىســـى ئهبـــۇ ســـهئىد  6734
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر  :رىۋايهت قىلىنىدۇ دىن مۇنداقرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ــدا       ــان ۋاقتى ــاز ئوقۇۋاتق ــى نام ــى كهئبن ــۇبهي ئىبن ــهللهم ئ ــى ۋەس ئهلهيه
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  ،چــاقىردى، ئــۇ نامــازنى تامــامالپ بولــۇپ

 ش ئۈچـۈن ماڭغانىـدى،  مهسجىدتىن چىقىـ  ،كېيىن هلگهندىنقېشىغا ك
ڭ قولىنىــڭ ئۈســتىگه قويــۇپ قــولىنى ئۇنىــ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم

  :تۇرۇپ
مهن ســېنىڭ مهســجىدتىن چىقىــپ كېتىــپ بــولغىچه شــۇنداق ــــ 
تائاال ئۇنىـڭ  هللا ا .قىلىمهن دگىنىۋېلىشىڭنى ئۈمىۆسۈرىنى ئبىر ئۇلۇغ 

 داۋامـى ... ، ـ دېـدى  ئىنجىلدا نازىل قىلمىغـان  كىهۋرات ياتئوخشىشىنى 
  . ھهدىسكه ئوخشىشىدۇ ىيۇقىرىق

  )187 :مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ ـ  6735
  .الَْعالَِمَني أُمُّ الْقُْرآِن َوأُمُّ الِْكَتابِ َوالسَّْبُع الَْمثَانِي

 ۇدىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ    ـ 6735
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

قۇرئاننىــڭ ئانىســى، كىتابنىــڭ نېگىــزى ۋە نامــازدا   ســۈرە فــاتىهه«
   .①»تهكرارلىنىدىغان يهتته ئايهتتۇر

  )1457 :ئهبۇ داۋۇد(

َوَسـلََّم   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َبْيَنَما جِْبرِيلُ قَاِعٌد ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ   6736
ا الَْيْوَم َسِمَع َنِقيًضا ِمْن فَْوِقِه فََرفََع َرأَْسُه فَقَالَ َهذَا َباٌب ِمْن السََّماِء فُِتَح الَْيْوَم لَْم ُيفَْتْح قَطُّ إِلَّ

لََّم َوقَـالَ أَْبِشـْر   فََنَزلَ ِمْنُه َملٌَك فَقَالَ َهذَا َملٌَك َنَزلَ إِلَى الْأَْرضِ لَْم َيْنزِلْ قَطُّ إِلَّا الَْيْوَم فََس
أَ بَِحْرٍف بُِنوَرْينِ أُوِتيَتُهَما لَْم ُيْؤَتُهَما َنبِيٌّ قَْبلََك فَاِتَحةُ الِْكَتابِ َوَخَواِتيُم ُسوَرِة الَْبقََرِة لَْن َتقَْر

 .ِمْنُهَما إِلَّا أُْعِطيَتُه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1293(ئهلبانى  ①
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ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6736 ــۋايهت  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   پهيغهمـبهر  ئهلهيهىسسـاالم  جىبرىئىـل   :ۇقىلىنىد

ئاسـمان  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم    .راتتىقېشـىدا ئولتـۇ   ۋەسهللهمنىڭ
پهيغهمـبهر  . تهرەپتىن خۇددى دەرۋازا ئېچىلغاندەك بىر ئـاۋازنى ئاڭلىـدى  

ئهلهيهىسسـاالم  جىبرىئىـل   ئهلهيهىسساالم بېشىنى كۆتۈرۈپ قارىۋىـدى، 
  :ئۇنىڭغا
 بــۇ ئاســماننىڭ ھېچقاچــان ئېچىلىــپ باقمىغــان بىــر دەرۋازىســى ــــ
ــدى،    ئىــدى ــدىـ ، بۈگــۈن ئېچىل ئۇنىڭــدىن بىــر پهرىشــته چۈشــتى،   .دې

  :جىبرىئىل
ـ مىنغـا چۈشـۈپ باقمىغـان پهرىشـته،      ېبۇ بۈگۈندىن باشـقا چاغـدا ز  ــ 

  :دېدى، ئۇ پهرىشته ساالم قىلىپ
ـــ  ــر پهيغهمــ   !شــخهۋەرۇســاڭا خـ ــا ســاڭا ئىلگىــرى ھېچبى بهرگه ئات

سـى  سۈرى قۇرئاننىڭ فاتىهه ، ئۇالرقىلىنمىغان ئىككى نۇر ئاتا قىلىندى
ــاخىرقى ئايهتلىرىــ  ئۇنىڭــدىكى بىــرەر  .دۇربىــلهن بهقهرە سۈرىســىنىڭ ئ

ـ ،  دۇ، ئىجـابهت قىلىنمـاي قالمايـ   ، تىلىكىڭنـى سورىسـاڭ  دۇئـانى ئوقـۇپ  
  . دېدى

  )806 :مۇسلىم(

قَالَ َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ  أَُماَمةَ الَْباِهِلي يبأَـ عن   6737
ـ   وَرةَ آلِ اقَْرُءوا الْقُْرآنَ فَإِنَُّه َيأِْتي َيْوَم الِْقَياَمِة َشِفيًعا ِلأَْصَحابِِه اقَْرُءوا الزَّْهَراَوْينِ الَْبقَـَرةَ َوُس

َياَمِة كَأَنَُّهَما غََماَمَتاِن أَْو كَأَنَُّهَما غََياَيَتاِن أَْو كَأَنَُّهَما ِفْرقَاِن ِمْن ِعْمَرانَ فَإِنَُّهَما َتأِْتَياِن َيْوَم الِْق
 طَْيرٍ َصَوافَّ ُتَحاجَّاِن َعْن أَْصَحابِهَِما اقَْرُءوا ُسوَرةَ الَْبقََرِة فَإِنَّ أَْخذََها َبَركَةٌ َوَتْركََها َحْسَرةٌ

  .قَالَ ُمَعاوَِيةُ َبلََغنِي أَنَّ الَْبطَلَةَ السََّحَرةُ َولَا َتْسَتِطيُعَها الَْبطَلَةُ
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهبۇ ئۇمامه باھىلىي رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  6737
مۇنـداق   نىڭسـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمبهرمهن : قىلىنىدۇ

  :دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم
گه قىيـامهت كـۈنى   قۇرئان ئوقۇڭالر، چۈنكى ئـۇ ئوقۇغـان كىشـىلهر   «

بهقهرە بىلهن ئالى ئىمراندىن ئىبارەت  .شاپائهت قىلغۇچى بولۇپ كېلىدۇ
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ق سۈرىنى ئوقۇڭالر، چۈنكى بۇ ئىككى سۈرە قىيامهت كـۈنى  نۇرلۇئىككى 
يـاكى قانـاتلىرىنى   ۋە خۇددى ئىككى پارچه بۇلـۇتتهك يـاكى سـايىۋەندەك    

ان ئىگىلىرىنـى  ئوقۇغـ  ،تىزىلغان قۇشـالردەك  ئېچىپ، ئىككى قۇر بولۇپ
ــدۇ ــكهت    .ئاقالي ــۇش بهرى ــۇنى ئوق ــۇڭالر، چــۈنكى ئ  ،بهقهرە سۈرىســىنى ئوق

   .»ئۇنى سېهرىگهرلهر ئوقۇيالمايدۇ .ھهسرەتتۇر پ قويۇشتاشال
  )804 :مۇسلىم(

ما من عبد يقرأ هبا يف ركعة قبل أن يسجد Ż سـأل اهللا  : ـ زاد يف رواية  6738
  .شيأ إال أعطاه إن كادت لتحصي الدين كله

  :ۇ ئىبارىلهر قوشۇپ رىۋايهت قىلىنغانـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇن 6738
قايسىبىر بهندە ئـۇنى سـهجدىگه بېرىشـتىن بـۇرۇن بىـر رەكئهتـته       «

بـۇ   .ئـۇنى چوقـۇم بېرىـدۇ    سـه، تائاالدىن بىر نهرسه تىلىهللا ئوقۇپ، ئاندىن ا
  .»تاس قالغان ىلىسۈرە پۈتۈن دىننى ئۆز ئىچىگه ئالغ

ي ُهَرْيَرةَ قَالَ َبَعثَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعثًا َوُهْم ذُو َعْن أَبِـ   6739
َعَدٍد فَاْسَتقَْرأَُهْم فَاْسَتقَْرأَ كُلَّ َرُجلٍ ِمْنُهْم َما َمَعُه ِمْن الْقُْرآِن فَأََتى َعلَى َرُجلٍ ِمـْنُهْم ِمـْن   

َيا فُلَانُ قَالَ َمِعي كَذَا َوكَذَا َوُسوَرةُ الَْبقََرِة قَالَ أََمَعَك ُسـوَرةُ   أَْحَدِثهِْم ِسنا فَقَالَ َما َمَعَك
ِه َما الَْبقََرِة فَقَالَ َنَعْم قَالَ فَاذَْهْب فَأَْنَت أَِمُريُهْم فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْشَراِفهِْم َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَّ

قََرِة إِلَّا َخْشَيةَ أَلَّا أَقُوَم بَِها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َمَنَعنِي أَنْ أََتَعلََّم ُسوَرةَ الَْب
ُشـوٍّ  َتَعلَُّموا الْقُْرآنَ َواقَْرُءوُه فَإِنَّ َمثَلَ الْقُْرآِن ِلَمْن َتَعلََّمُه فَقََرأَُه َوقَاَم بِِه كََمثَلِ جِـَرابٍ َمحْ 

Ʒُِِمْسكًا َيفُوُح ر َǜُه ِفي كُلِّ َمكَاٍن َوَمثَلُ َمْن َتَعلََّمُه فََيْرقُُد َوُهَو ِفي َجْوِفِه كََمثَلِ جَِرابٍ ُوِك
  .َعلَى ِمْسٍك

ــۇ  6739 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
بىر قوشـۇننى   چوڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

يادلىغان  ،ھهر بىر مۇجاھىدنى چاقىرىپ ،ىغان چاغدائهۋەتىد) بىر يهرگه(
ئـۇالردىن يېشـى ئهڭ كىچىـك بىـرىگه نـۆۋەت       .قۇرئاننى ئوقۇتـۇپ باققـان  

  :كهلگهندە
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇ ـ قانچىلىك ياد بىلىسهن؟ !هي پاالنىئــ 
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ـــ  ــاالنىــ ــۈرىلهر  ،پـ ــاالنى سـ ــقا، پـ ــدىن باشـ ــمهن، ئۇنـ بهقهرە  نى بىلىـ
پهيغهمــــبهر  .بهردىجــــاۋاب دەپ ـ ن،      سۈرىســــىنىمۇ يــــاد بىلىــــمه  

  :ئهلهيهىسساالم
  :دەپ سورىدى، ئۇ ـ سهن؟مبهقهرە سۈرىسىنى ياد بىلهــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىـ ھهئه، ــ 
. دېـدى  سېنى قوشـۇنغا قومانـدان قىلىـپ تهيىنلىـدىم، ـ      ،ئۇنداقتاــ 

  :بىر كىشى ئابرويلۇقراق
لـېكىن  . هرەنى ئۆگهنمهكچى ئىدىممهنمۇ سۈرە بهق !ئى رەسۇلۇلالھــ 

شـۇڭا  (ئۇنىڭدىكى كۆرسهتمىلهرگه رىئايه قىاللماسـلىقىمدىن قورقتـۇم   
  :، ـ دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى)ئۆگهنمىدىم

ـــ  ــ ـ ــاننى ئ ــۇڭالرۆقۇرئ ــان  !گىنىڭالر، ئوق ــۈنكى قۇرئ ــ نىچ  ،گهنگهنۆئ
ــبۇيى ھهر  ــى خۇشـ ــان كىشـ ــان ھهم ئهمهل قىلغـ ــگه تاريهر ئوقۇغـ پ ىلىـ

 ،گهنگهنۆئـ  .لىق تولغان خالتىغا ئوخشايدۇ گهئهنبهر ـ شكىۇتۇرىدىغان م
ــۇرۇپ ئوقۇمــاي يېتىۋالغــان ھهم ئهمهل قىلمىغــان    ــا قورســىقىدا ت ئهمم

ــا، م  ــى بولس ــكىۇكىش ــ ش ــپ   ـ ــبهر قاچىلىنى ــگه ئهن ــاغزى چى ــلهن  ئ بى
   .①بوغۇۋېتىلگهن خالتىغا ئوخشايدۇ

 )2876 :تىرمىزى(

ي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا َتْجَعلُوا ُبُيوَتكُْم َعْن أَبِـ  6740
  .َمقَابَِر إِنَّ الشَّْيطَانَ َيْنِفُر ِمْن الَْبْيِت الَِّذي ُتقَْرأُ ِفيِه ُسوَرةُ الَْبقََرِة

كى، دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6740
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

چـۈنكى شـهيتان بهقهرە    .رىسـتانلىق قىلىۋالمـاڭالر  برنى قهئۆيۈڭال«
   .»يدىن قاچىدۇۆسۈرىسى ئوقۇلىدىغان ئ

 )708 :مۇسلىم(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 541(ئهلبانى  ①
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ْن قََرأَ بِالْـآَيَتْينِ  َم قال النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه عنَعْن أَبِي َمْسُعوٍد ـ   6741
  .ِمْن آِخرِ ُسوَرِة الَْبقََرِة ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه

ئهبـۇ   كهئبىنـى تـاۋاب قىلىۋېتىـپ،    :مۇنـداق دەيـدۇ  ئهلـقهمه   ـ 6741
 ماڭـا پهيغهمـبهر  ئۇ  .بىلهن ئۇچرىشىپ قالدىم مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

  :هردىب ئېيتىپسۆزىنى  مۇنۇسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 
كىمكى كېچىسى سـۈرە بهقهرەنىـڭ ئاخىرىـدىكى ئىككـى ئـايهتنى      «

   .»ھهرقانداق ئىشىغا كۇپايه قىلىدۇئوقۇيدىكهن، 
  )5051 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلكُلِّ َشْيٍء َسَناٌم ـ   6742
  .ْرآِن ُسوَرةُ الَْبقََرِة َوِفيَها آَيةٌ ِهَي َسيَِّدةُ آيِ الْقُْرآِن ِهَي آَيةُ الْكُْرِسيَِّوإِنَّ َسَناَم الْقُ
 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6742
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

يـۇقىرى  نىـڭ  بولىدۇ، قۇرئان يۇقىرى پهللىسىھهر بىر نهرسىنىڭ «
جىســى وئۇنىڭــدا قۇرئــان ئايهتلىرىنىــڭ خ .بهقهرە سۈرىســىدۇر پهللىســى

   .①»بولغان بىر ئايهت باركى، ئۇ ئايهتۇلكۇرسىدۇر
  )2878 :تىرمىزى(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َيا أََبا الُْمْنِذرِ أََتْدرِي أَيُّ آَيٍة ِمـْن  ـ   6743
ِه َمَعَك أَْعظَُم قَالَ قُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ َيا أََبا الُْمْنِذرِ أََتْدرِي أَيُّ آَيٍة ِمـْن  ِكَتابِ اللَّ

ِكَتابِ اللَِّه َمَعَك أَْعظَُم قَالَ قُلُْت اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم قَالَ فََضَرَب ِفي َصـْدرِي  
 .ِه ِلَيْهنَِك الِْعلُْم أََبا الُْمْنِذرَِوقَالَ َواللَّ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   6743
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهندىن پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

ئهڭ  هتسهن ياد ئالغان ئايهتلهر ئىچىدە قايسى ئاي! ئى ئهبۇ مۇنزىرــ 
  :دەپ سورىغانىدى، مهن ـ ئۇلۇغ؟

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 539(ئهلبانى  ①
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پهيغهمــبهر . دېــدىمـ ۋە ئۇنىــڭ رەســۇلى ئهڭ ياخشــى بىلىــدۇ،   هللا اـ ـــ
  :يهنهئهلهيهىسساالم 

ئهڭ  قايسى ئايهتسهن ياد ئالغان ئايهتلهر ئىچىدە ! ئى ئهبۇ مۇنزىرــ 
  :دەپ سورىدى، مهن ـ ئۇلۇغ؟

ئۇرۇپ مهيدەمگه  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم، ـ ،   ــ ئايهتۇلكۇرسى
  :تۇرۇپ
   .دېدىـ ! ئىلمىڭگه مۇبارەك بولسۇن! زىرئى ئهبۇ مۇنــ 

  )810 :مۇسلىم(

 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوكَّلَنِي قَالَ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   6744
ـ  الطََّعامِ ِمْن َيْحثُو فََجَعلَ آٍت فَأََتانِي َرَمَضانَ َزكَاِة بِِحفȘِْ َوَسلََّم  َواللَّـهِ  َوقُلْـتُ  ُهفَأََخذُْت

 َحاَجـةٌ  َوِلي ِعَيالٌ َوَعلَيَّ ُمْحَتاٌج إِنِّي قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى لَأَْرفََعنََّك
 فََعـلَ  َما ُهَرْيَرةَ َباأَ َيا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ فَأَْصَبْحُت َعْنُه فََخلَّْيُت قَالَ َشِديَدةٌ
 َسـبِيلَهُ  فََخلَّْيُت فََرِحْمُتُه َوِعَيالًا َشِديَدةً َحاَجةً َشكَا اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت قَالَ الَْبارَِحةَ أَِسُريَك
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسولِ ِلقَْولِ َسَيُعوُد أَنَُّه فََعَرفُْت َوَسَيُعوُد كَذََبَك قَْد إِنَُّه أََما قَالَ
 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى لَأَْرفََعنََّك فَقُلُْت فَأََخذُْتُه الطََّعامِ ِمْن َيْحثُو فََجاَء فََرَصْدُتُه َسَيُعوُد إِنَُّه
 فَأَْصـَبْحتُ  َسبِيلَُه فََخلَّْيُت ْمُتُهفََرِح أَُعوُد لَا ِعَيالٌ َوَعلَيَّ ُمْحَتاٌج فَإِنِّي َدْعنِي قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه
 اللَّـهِ  َرُسولَ َيا قُلُْت أَِسُريَك فََعلَ َما ُهَرْيَرةَ أََبا َيا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِلي فَقَالَ
 فََرَصْدُتُه َوَسَيُعوُد كَذََبَك قَْد نَُّهإِ أََما قَالَ َسبِيلَُه فََخلَّْيُت فََرِحْمُتُه َوِعَيالًا َشِديَدةً َحاَجةً َشكَا
 ثَلَـاثِ  آِخـرُ  َوَهذَا اللَِّه َرُسولِ إِلَى لَأَْرفََعنََّك فَقُلُْت فَأََخذُْتُه الطََّعامِ ِمْن َيْحثُو فََجاَء الثَّاِلثَةَ
 ُهـوَ  َما قُلُْت بَِها اللَُّه َيْنفَُعَك اٍتكَِلَم أَُعلِّْمَك َدْعنِي قَالَ َتُعوُد ثُمَّ َتُعوُد لَا َتْزُعُم أَنََّك َمرَّاٍت
 َتْخِتَم َحتَّى }الْقَيُّوُم الَْحيُّ ُهَو إِلَّا إِلََه لَا اللَُّه{ الْكُْرِسيِّ آَيةَ فَاقَْرأْ ِفَراِشَك إِلَى أََوْيَت إِذَا قَالَ
 َسـبِيلَهُ  فََخلَّْيُت ُتْصبَِح َحتَّى َشْيطَانٌ َبنََّكَيقَْر َولَا َحاِفȘٌ اللَِّه ِمْن َعلَْيَك َيَزالَ لَْن فَإِنََّك الْآَيةَ

 َرُسولَ َيا قُلُْت الَْبارَِحةَ أَِسُريَك فََعلَ َما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِلي فَقَالَ فَأَْصَبْحُت
 إِذَا ِلـي  قَالَ قُلُْت ِهَي َما قَالَ َسبِيلَُه فََخلَّْيُت بَِها اللَُّه َيْنفَُعنِي كَِلَماٍت ُيَعلُِّمنِي أَنَُّه َزَعَم اللَِّه

 الَْحـيُّ  ُهَو إِلَّا إِلََه لَا اللَُّه{ الْآَيةَ َتْخِتَم َحتَّى أَوَِّلَها ِمْن الْكُْرِسيِّ آَيةَ فَاقَْرأْ ِفَراِشَك إِلَى أََوْيَت
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 َوكَـاُنوا  ُتْصبَِح َحتَّى َشْيطَانٌ َيقَْرَبَك َولَا َحاِفȘٌ اللَِّه ِمْن َعلَْيَك َيَزالَ لَْن ِلي َوقَالَ }الْقَيُّوُم
ȋَكَذُوٌب َوُهَو َصَدقََك قَْد إِنَُّه أََما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ الَْخْيرِ َعلَى َشْيٍء أَْحَر 
  .َشْيطَانٌ ذَاَك قَالَ لَا قَالَ ُهَرْيَرةَ أََبا َيا لََيالٍ ثَلَاِث ُمْنذُ ُتَخاِطُب َمْن َتْعلَُم

ــ 6744 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ دىن مۇنـــداق رىـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنـى رامىزاننىـڭ    پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

تائامـدىن   ،بىرسـى كېلىـپ  . تهيىنلىگهنىـدى سهدىقه پىترىنى ساقالشقا 
  :ېلىپمهن ئۇنى تۇتۇۋ. چۇمالپ قاچىلىغىلى تۇردىوئ

ـــ  ــامى هللاـ ــڭ ن ــۇلۇلالھنىڭ    نى ــېنى رەس ــهمكى، مهن س ــلهن قهس بى
  :قېشىغا ئېلىپ بارىمهن، ـ دېسهم، ئۇ

باال ـ چاقا ھهممىمىز قىيىنچىلىقتا   . بۇنىڭغا بهكمۇ موھتاجمهن ــ
 ،تاڭ ئاتقاندا. ئۇنى قويۇپ بهردىم شۇنىڭ بىلهن،. ەپ تۇرۇۋالدى، ـ د قالدۇق

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :دېۋىدى، مهن ـ كېچه ئهسىرىڭ نېمه قىلدى؟ !ئهبۇ ھۇرەيرە ئىــ 

ــڭ         ــاال ـ چاقىلىرىنى ــى، ب ــاجهتمهن ئىكهنلىكىن ــۇ ئۆزىنىــڭ ھ ـــ ئ ـ
مهن ئۇنىڭغـا رەھىـم   . دەرت تـۆكتى  قىينىلىپ قالغـانلىقىنى ئېيتىـپ  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمقىلىپ، قويۇپ بهردىم، ـ دېسهم، 
پهيغهمـبهر  مهن . دېـدى  ، ـ كېلىـدۇ  ساڭا يالغان ئېيتىپتۇ، ئـۇ يهنه ــ 

ــكه     ــاڭالپ، كۈتۈش ــدىغانلىقىنى ئ ــاالمدىن ئۇنىــڭ يهنه كېلى ئهلهيهىسس
ــلىدىم ــپ،   .باش ــۇ يهنه كېلى ــامدەرۋەقه، ئ ــان چېغىــدا  وئ نىتائ چۇمالۋاتق
  :تۇتۇۋېلىپ

  :سېنى رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا ئېلىپ بارىمهن، ـ دېسهم، ئۇــ 
بالىلىرىم قىينىلىپ قالدى،  .بهكمۇ موھتاجمهنمېنى قويۇۋەت، ــ 

ئۇنىڭغــا رەھىــم قىلىــپ . دېــدىـ ،   ئهمــدى ھهرگىــز بۇنــداق قىلمــايمهن
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمتاڭ ئاتقاندا، . قويۇپ بهردىم

  :مهن. دېدى ـ ئهسىرىڭ نېمه قىلدى؟ــ 
لىكىنـى  ئىكهن ھـاجهتمهن  يهنه ئۆزىنىڭ بهكمـۇ ئۇ  !رەسۇلۇلالھــ ئى 

مهن  نىڭ قىينىلىپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ يېلىنغانىـدى، لىرىۋە بالى
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پهيغهمـــبهر ئۇنىڭغـــا رەھىـــم قىلىـــپ، قويـــۇپ بهردىـــم، ـ دېســـهم،           
  :ئهلهيهىسساالم

ئـۇنى  . دېـدى ، ـ  كېلىـدۇ پـات ئارىـدا يهنه   . ئۇ ساڭا يالغان ئېيتىپتۇــ 
ــاميهنه كېلىــپ، ت ئــۇ دەرۋەقه،. يهنه كۈتۈشــكه باشــلىدىم ئوچــۇمالپ  نىائ

  :ئۇنى تۇتۇۋېلىپ. شقا باشلىدىئېلى
ســېنى رەســۇلۇلالھنىڭ قېشــىغا ئېلىــپ بــارىمهن، بــۇ ئــۈچىنچى ــــ 

ــۈز بهرقېــتىم  ــدىنقى ســهن . دىي ــا  ئىككــى قېــتىم  ئال ــۇ ئىشــنى قايت ب
  :دېسهم، ئۇـ يهنه قىلىۋاتىسهن،  قىلماسلىققا قهسهم ئىچكهنىدىڭ،

ىغان تائـاالدىن مهنـپهئهت كېلىـد   هللا ، سـاڭا ا گىـن مېنى قويـۇپ بهر ــ 
  :مهن. دېدىـ بىر قانچه كهلىمىنى ئۆگىتىپ قويىمهن، 

  :دېسهم، ئۇ ــ قايسى كهلىمه ئۇ؟ ـ
هللا ، اسـاڭ غىچه ئوقۇىلكۇرسـىنى ئـاخىر  ۇئايهت ،ياتىدىغان چېغىڭـدا ــ 

قوغـداپ تۇرىـدۇ، تـاڭ ئـاتقىچه شـهيتان      سېنى تهرەپتىن بىر قوغدىغۇچى 
ئــۇنى قويــۇپ  مهن شــۇنىڭ بىــلهن،. دېــدىـ يــېقىن كېلهلمهيــدۇ،   ســاڭا 
  :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنهتاڭ ئاتقاندا. بهردىم

  :مهن .ەپ سورىدىد قانداق قىلدى؟ ـسىرىڭ ــ ئه
ئۇ ماڭا مهنـپهئهت يېتىـدىغان كهلىـمه ئۆگىتىـپ     ! رەسۇلۇلالھــ ئى 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېسهم، ـ ئۇنى قويۇپ بهردىم،  قويغانىدى،

  :مهن. دىەپ سورىد ــ قايسى كهلىمىكهن ئۇ؟ ـ
ــا  ــۇ ماڭ ـــ ئ ــدا ”: ـ ــدىغان چېغىڭ ــاخىر ۇئايهت ياتى غىچه ىلكۇرســىنى ئ

ھهمىشـه قوغـداپ   سېنى قوغدىغۇچى بولغان بىر تهرەپتىن هللا ، اساڭئوقۇ
 .دېـدىم ـ دېـدى،    “يېقىنلىشـالمايدۇ  سـاڭا تـاڭ ئـاتقىچه   شـهيتان   .تۇرىدۇ

ــىلىققا بهك ــاھابىلهر ياخشــ ــۇســ ــدى مــ ــمهن ئىــ ــبهر . ھېرىســ پهيغهمــ
  :يهىسساالمئهله

ئـى ئهبـۇ   . سـاڭا راسـت ئېيتىپتـۇ   تـۇرۇپ، بـۇ قېـتىم    ئـۇ يالغـانچى   ــ 
سهن ئۈچ كېچىـدىن بېـرى كىـم بىـلهن سۆزلهشـكهنلىكىڭنى      ! ھۇرەيرە

  :مهن .دېدى؟ ـ بىلهمسهن
  :، ـ دېۋىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمياقــ 
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   .دېدىئىدى، ـ  ئۇ شهيتانــ 
  )2311: بۇخارى(

يُّوَب الْأَْنَصارِيِّ أَنَُّه كَاَنْت لَُه َسْهَوةٌ ِفيَها َتْمٌر فَكَاَنْت َتجِيُء الُْغـولُ  َعْن أَبِي أَـ   6745
فَقُلْ بِْسمِ اللَِّه  فََتأُْخذُ ِمْنُه قَالَ فََشكَا ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَاذَْهْب فَإِذَا َرأَْيَتَها

 .ƞثل قصة أيب هريرةولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ فَأََخذََها فََحلَفَْت أَنْ لَا َتُعوَد أَجِيبِي َرُس
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهبۇ ئهييۇب ئهنسارى رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  6745
ــدۇ ــڭ  :قىلىنى ــدى،   ئۇنى ــار ئى ــا ب ــدا خورم ــپ  قازنىقى ــتى كېلى  ،ئالۋاس

سـهلاللالھۇ  هيغهمـبهر  پ نىبـۇ ئهھـۋال   ۇ ئهييـۇب ئهب .ئوغرىلىدى نئۇنىڭدى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهلهيهى ۋەسهللهمگه يهتكۈزگهنىدى،

ــا كۆرســـهڭ  ــۇنى قايتـ ـــ ئـ ــا هللا بىســـم ا :ــ ــن، ئانـــدىن ئۇنىڭغـ : دېگىـ
ئهبـۇ   .دېـدى  ـ  !دېگىـن  “پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا بـارغىن ”

تى قايتــــا ئوغرىلىــــق ئهييــــۇب ئالۋاســــتىنى تۇتۇۋالغانىــــدى، ئالۋاســــ
داۋامى ئهبـۇ ھۇرەيرەنىـڭ   ... قىلمايدىغانلىقىغا قهسهم ئىچىپ تۇرۇۋالدى

   .①ۋەقهلىكىگه ئوخشاش بايان قىلىنغان
  )2880 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن َحِفȘَ َعْشَر آَياٍت ـ   6746
  .وَّلِ ُسوَرِة الْكَْهف ُعِصَم ِمْن الدَّجَّالِِمْن أَ

ــۇ   6746 ــ ئهب ــۇ  دەرداـ ــۇ ئهنه ــدۇكى، رەزىيهلالھ ــۋايهت قىلىنى  دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــا    « ــايهت يادلىسـ ــون ئـ ــىدىن ئـ ــىنىڭ بېشـ ــف سۈرىسـ ــم كهھـ  ،كىـ
   .»دەججالدىن ئامان بولىدۇ

  )809 :مۇسلىم(

  .ِمْن آِخرِ الْكَْهِف : روايةـ ويف 6747

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2309(ئهلبانى  ①
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ئـون   كهھـف سۈرىسـىنىڭ ئاخىرىـدىن   «: ـ يهنه بىر رىـۋايهتته  6747
  . گهنيىلدې »ئايهت

  )809 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قََرأَ ثَلَاثَ آَياٍت ـ   6748
 .ُعِصَم ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ ِمْن أَوَّلِ الْكَْهِف

ــۇ    6748 ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ ــ ئهب ــدۇكى، ـ ــۋايهت قىلىنى  دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

كىمكـــى كهھـــف سۈرىســـىنىڭ بېشـــىدىن ئـــۈچ ئـــايهت ئوقۇســـا، «
   .»دەججالنىڭ پىتنىسىدىن ئامان قالىدۇ

  )2886 :تىرمىزى(

ْن الَْبَراِء قَالَ كَانَ َرُجلٌ َيقَْرأُ ُسوَرةَ الْكَْهِف َوِعْنـَدُه فَـَرٌس َمْرُبـوطٌ    َعـ   6749
النَّبِيَّ بَِشطََنْينِ فََتَغشَّْتُه َسَحاَبةٌ فََجَعلَْت َتُدوُر َوَتْدُنو َوَجَعلَ فََرُسُه َيْنِفُر ِمْنَها فَلَمَّا أَْصَبَح أََتى 

  .َم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَقَالَ ِتلَْك السَِّكيَنةُ َتَنزَّلَْت ِللْقُْرآِنَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  ـــ بهرا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   6749

ئېتىنى قوش ئارغامچا بىلهن يېنىغا باغالپ قويـۇپ،  ساھابىالردىن بىرى 
پ، ، بىــر پــارچه بۇلــۇت يېقىــنالپ كېلىــكهھــف سۈرىســىنى ئوقۇۋاتــاتتى

ــۇردى   ــايالنغىلى ت ــى ئ ــڭ ئهتراپىن ــكه   . ئۇنى ــات ئۈركۈش ــۆرگهن ئ ــۇنى ك ب
ــلىدى ــدا . باش ــاڭ ئاتقان ــنى   ،ت ــۇ ئىش ــى   ب ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س پهيغهم
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسۆزلهپ بېرىۋىدى،  ۋەسهللهمگه

 ، ـ قۇرئان سهۋەبىدىن چۈشـكهن بولۇپ،  رەھمهت پهرىشتىلىرى الرئۇــ 
   .دېدى

  )795 :مۇسلىم(

َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ قَالَ َبلََغنِي أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   6751
 .قَالَ َمْن قََرأَ يس ِفي َصْدرِ النََّهارِ قُِضَيْت َحَواِئُجُه
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سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر : دەيـدۇ مۇنداق رەباھ  ۇـ ئهتا ئىبنى ئهب 6751
  :نى ئاڭلىدىملهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىئهلهيهى ۋەسهل

ئۇنىـڭ ھـاجهتلىرى راۋا    ،ياسـىننى ئوقۇسـا   دە سۈرەكىمكى ئهتىگهن«
   .»قىلىنىدۇ

  )3418 :دارىمى(

، ويف من قرأ الواقعة كل ليلة مل تصـبه فاقـة  : ـ وعن ابن مسعود رفعه   6753
 .املسبحات آية كألف آية

غهمـبهر سـهلاللالھۇ   مـا پهي ـ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ  6753
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ

ــى« ــى كىمكـ ــا  ھهر كېچىسـ ــىنى ئوقۇسـ ــئه سۈرىسـ ــا  ،ۋاقىـ ئۇنىڭغـ
ــدۇ  ــامراتلىق يهتمهي سهببىهىســمه بىــلهن (مۇســهببىهات . ھهرگىزمــۇ ن

   .①»سۈرىلهردە مىڭ ئايهتكه تهڭ كېلىدىغان بىر ئايهت بار) باشالنغان
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قَالَ ِحـَني  ـ   6754
ِخرِ ُيْصبُِح ثَلَاثَ َمرَّاٍت أَُعوذُ بِاللَِّه السَِّميعِ الَْعِليمِ ِمْن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ َوقََرأَ ثَلَاثَ آَياٍت ِمْن آ

َوكَّلَ اللَُّه بِِه َسْبِعَني أَلَْف َملٍَك ُيَصلُّونَ َعلَْيِه َحتَّى ُيْمِسَي َوإِنْ َماَت ِفي ذَِلَك ُسوَرِة الَْحْشرِ 
 .الَْيْومِ َماَت َشهِيًدا َوَمْن قَالََها ِحَني ُيْمِسي كَانَ بِِتلَْك الَْمْنزِلَِة

رىـــۋايهت  دىنل ئىبنـــى يهســـار رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇهــــ مهئـــق 6754
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

ئهئــۇزۇ بىلالھىسســهمىيئۇل ”: ئــۈچ قېــتىم تــاڭ ئاتقانــدا كىمكــى«
دەپ، ھهشر سۈرىسـىنىڭ ئاخىرىـدىكى   “ ئهلىيم مىنهششهيتانىررەجىيم

تائـاال ئۇنىڭغـا كهچكىـچه دۇئـا ئىسـتىغپار      هللا ئۈچ ئايهتنى ئوقۇيـدىكهن، ا 
شۇ ئۇ  .مۇۋەككهل قىلىدۇ ىنىمىڭ پهرىشت ئېيتىپ تۇرىدىغان يهتمىش

                                                 
ئهمما ئىككىنچى يېرىمىنـى  . دەپ باھالىغان” مۇنكهر“ئىمام ئهھمهد بۇ ھهدىسنى ): 10551(ھهيسهمى  ①
 . سائى رىۋايهت قىلغان، ـ دېگهننه
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 ،كىـم ئـۇنى كهچـته دېسـىمۇ     .هىد كهتكهن بولىدۇېش ،كۈنى ئۆلۈپ قالسا
   .①»شۇنداق مهرتىۋىگه ئېرىشىدۇهئ

  )2922 :تىرمىزى(

ْرآِن َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِنَّ ُسوَرةً ِمْن الْقُـ   6755
 .ثَلَاثُونَ آَيةً َشفََعْت ِلَرُجلٍ َحتَّى غُِفَر لَُه َوِهَي ُسوَرةُ َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك

 ،دۇكىنىـ رىـۋايهت قىلى  دىنـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6755
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

بولۇپ، ئۇنى ئوقۇغان كىشىگه تاكى  ەئايهتلىك بىر سۈر 30 قۇرئاندا«
لـــك ۇئـــۇ م. گۇنــاھى مهغپىـــرەت قىلىنغانغـــا قهدەر، شــاپائهت قىلىـــدۇ  

   .②»سۈرىسىدۇر
  )2891 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َضَرَب َبْعُض أَْصَحابِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   6756
ا َيْحِسُب أَنَُّه قَْبٌر فَإِذَا ِفيِه إِْنَسانٌ َيقَْرأُ ُسوَرةَ َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك ِخَباَءُه َعلَى قَْبرٍ َوُهَو لَ

لَـى  َحتَّى َخَتَمَها فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي َضَرْبُت ِخَباِئي َع
ِسُب أَنَُّه قَْبٌر فَإِذَا ِفيِه إِْنَسانٌ َيقَْرأُ ُسوَرةَ َتَباَرَك الُْملِْك َحتَّى َخَتَمَهـا فَقَـالَ   قَْبرٍ َوأََنا لَا أَْح

  .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِهَي الَْمانَِعةُ ِهَي الُْمْنجَِيةُ ُتْنجِيِه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلال  6756 ــۋايهت ھــۇ ئهنهۇمــاـ ــداق رى دىن مۇن
ــدۇ ــتانلىققا     : قىلىنى ــر قهبرىس ــتىنال بى ــرى ئۇقماس ــاھابىلهردىن بى س

ــۈلكنى      ــۈرە مـ ــڭ سـ ــۇ يهردە بىرىنىـ ــدى، ئـ ــۇرۇپ ئولتۇرغانىـ ــدىر قـ چېـ
ئــاخىرىغىچه ئوقۇغــانلىقىنى ئاڭلىــدى، ئانــدىن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ   

  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 560( ئهلبانى ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2315(ئهلبانى  ②
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ئۇقماستىن بىر قهبرىسـتانلىققا  مهن چېدىرىمنى  !ئى رەسۇلۇلالھــ 
ئــۇ يهردە بىرىنىــڭ ســۈرە مــۈلكنى ئــاخىرىغىچه ئوقۇغــان    .قــۇرۇپتىمهن

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاۋازىنى ئاڭلىدىم، ـ دېگهنىدى،
ـــ  ــۇ ـــ ــۈرە مۈلــــك (ئــ ــقه) يهنــــى ســ ــقۇچىدۇر، بــ ــازابىنى توســ رە ئــ

   .①دېدى تۇلدۇرىدۇ، ـۇرە ئازابىدىن قبقه ئىنساننى ئۇ .ۇلدۇرغۇچىدۇرقۇت
 )2890 :تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو قَالَ أََتى َرُجلٌ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   6757
ْشـَتدَّ قَلْبِـي   فَقَالَ أَقْرِئْنِي َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَالَ اقَْرأْ ثَلَاثًا ِمْن ذََواِت الر فَقَالَ كَُبَرْت ِسنِّي َوا

َوغَلȘَُ ِلَسانِي قَالَ فَاقَْرأْ ثَلَاثًا ِمْن ذََواِت حاميم فَقَالَ ِمثْلَ َمقَالَِتِه فَقَـالَ اقْـَرأْ ثَلَاثًـا ِمـْن     
ُه النَّبِـيُّ  الُْمَسبَِّحاِت فَقَالَ ِمثْلَ َمقَالَِتِه فَقَالَ الرَُّجلُ َيا َرُسولَ اللَِّه أَقْرِئْنِي ُسوَرةً َجاِمَعةً فَأَقَْرأَ

َحقِّ لَا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُزلْزِلَْت الْأَْرُض َحتَّى فََرغَ ِمْنَها فَقَالَ الرَُّجلُ َوالَِّذي َبَعثََك بِالْ
 .لََح الرَُّوْيجِلُ َمرََّتْينِأَزِيُد َعلَْيَها أََبًدا ثُمَّ أَْدَبَر الرَُّجلُ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَفْ

دىن مۇنداق رىـۋايهت  ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 6757
بىـر كىشـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ       : قىلىنىدۇ

  :ئالدىغا كېلىپ
گهنىــدى، دې ـــ! غىنگىتىــپ قــويۆماڭــا قۇرئــان ئ !ئــى رەســۇلۇلالھــــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
. دېدى ـ! دەپ باشالنغان سۈرىدىن ئۈچنى ئوقۇغىن“ ئهلىف الم رائ”ـ ـ

  : ئۇ ئادەم
ـــ  مــۇ ئۇنۇتقــاق بولــۇپ قالــدىم، تىلىم  ىيىــپ كهتتــى،يېشــىم چوڭـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدىـ ، ئېغىرلىشىپ كهتتى
 ـ! بىلهن باشالنغان سۈرىدىن ئۈچنى ئوقۇغىن“ مىم ھا” :ئۇنداقتاــ 

پهيغهمبهر  .ئېيتتى رەدەم ئىلگىرىكىدەكال گهپ قىلىپ ئۆزدېۋىدى، ئۇ ئا
  :ئهلهيهىسساالم

                                                 
 .دېگهن ئىبارە سهھىه، ـ دېگهن” قهبرە ئازابىنى توسقۇچىدۇر“: زەئىپ، ئهمما): 546(ئهلبانى  ①
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دەپ “ يۇسهببىهۇ لىللهھـى ”ياكى “ ھه لىللهھىهسهبب”: ئۇنداقتاــ 
دېۋىدى، ئۇ ئادەم ئىلگىرىكىدەكال  ـ! باشالنغان سۈرىدىن ئۈچنى ئوقۇغىن

  :ئېيتتى ۋە مۇنداق دېدى رەگهپ قىلىپ ئۆز
دىن بىـرنىال  ئهمما مهزمۇنى مول سۈرى ا،قىسق ماڭا !ئى رەسۇلۇلالھــ 

زەلـزەله  ئۇنىڭغـا   پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم دېۋىدى،  ساڭ، ـ گىتىپ قويئۆ
  :ئۇ ئادەم .قويدى ۆگىتىپسۈرىسىنى ئاخىرىغىچه ئ

بىـلهن قهسـهمكى،    نىڭ نـامى هللاسېنى ھهق دىن بىلهن ئهۋەتكهن اــ 
پهيغهمـبهر   .تىپ كهتتـى قاي ېدى، ئاندىندـ   ،زىيادە ئوقۇمايمهنۇنىڭدىن ب

  :ئهلهيهىسساالم ئارقا ـ ئارقىدىن ئىككى قېتىم
   .①، ـ دېدىنىجاتلىققا ئېرىشتىئادەم بۇ ــ 

  )1399 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّ َرُجلًا َسِمَع َرُجلًا َيقَْرأُ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ُيَردُِّدَها فَلَمَّـا  ـ   6758
ى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك لَُه َوكَأَنَّ الرَُّجلَ َيَتقَالَُّها فَقَالَ أَْصَبَح َجاَء إِلَ

 .َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنََّها لََتْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  درى رۇـ ئهبۇ سـهئىد خـ   6758
يهنه بىـر كىشـىنىڭ ھهر دائىـم سـۈرە ئىخالسـنى      بىركىشى : قىلىنىدۇ

 ئوقــۇغىنىنى ئــاڭالپ، كۆڭلىــدە ئــۇنى ئــاز كۆرگهنــدەك قىلــدى ـ دە،         
ــبهر     ــدى، پهيغهم ــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئېيتقانى پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم
سـۈرە  (بىلهن قهسـهمكى، ئـۇ    نىڭ نامىجېنىم ئىلكىدە بولغان زاتــ 
   .دېدى ، ـقۇرئاننىڭ ئۈچتىن بىرىگه باراۋەر كېلىدۇ) ئىخالس

  )6643 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحُشُدوا فَـإِنِّي  ـ   6759
َحَشَد َمْن َحَشَد ثُمَّ َخَرَج َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـَرأَ  َسأَقَْرأُ َعلَْيكُْم ثُلُثَ الْقُْرآِن فَ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 300(ئهلبانى  ①
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قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ثُمَّ َدَخلَ فَقَالَ َبْعُضَنا ِلَبْعضٍ إِنِّي أَُرى َهذَا َخَبٌر َجاَءُه ِمْن السََّماِء فَـذَاَك  
للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ إِنِّي قُلُْت لَكُْم َسأَقَْرأُ َعلَْيكُْم ثُلُثَ الَِّذي أَْدَخلَُه ثُمَّ َخَرَج َنبِيُّ ا

  .الْقُْرآِن أَلَا إِنََّها َتْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن
ــۇ  6759 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ

ن بىرىنـى ئوقـۇپ   ىمهن سـىلهرگه قۇرئاننىـڭ ئـۈچت   ! يىغىلىڭالرــ 
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم چىقىـپ،     .دەررۇ يىغىلدۇق .دېدى ، ـ بېرىمهن

ۋەھىـي كېلىـپ   ” :بىـز  .كىرىـپ كهتتـى  بېرىـپ  ى ئوقۇپ سۈرە ئىخالسن
ــ“ دۇئوخشـــاي كىرىـــپ كهتـــكهن ،قالغاچقـــا كىنىمىزچه بىـــر ـ    دېيىشـ

  :يغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه چىقىپپه. بىرىمىزگه قاراشتۇق
ن بىرىنى ئوقۇپ بېرىمهن دېـگهن  ىمهن سىلهرگه قۇرئاننىڭ ئۈچتــ 
ن ىقۇرئاننىـڭ ئـۈچت   )يهنـى سـۈرە ئىخـالس   ( دىققهت قىلىڭالر، ئۇ .ئىدىم

  . ، ـ دېدىبىرىگه تهڭ كېلىدۇ
  )6643 :مۇسلىم(

لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن قََرأَ كُلَّ َيـْومٍ  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى الـ   6760
ا ِمائََتْي َمرٍَّة قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ُمِحَي َعْنُه ذُُنوُب َخْمِسَني َسَنةً إِلَّا أَنْ َيكُونَ َعلَْيِه َدْيٌن َوبَِهـذَ 

أََراَد أَنْ َيَناَم َعلَى ِفَراِشِه فََناَم َعلَى َيِمينِِه ثُمَّ  الْإِْسَناِد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َمْن
َيا َعْبـِدَي  قََرأَ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ِمائَةَ َمرٍَّة فَإِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َيقُولُ لَُه الرَّبُّ َتَباَرَك َوَتَعالَى 

 .اْدُخلْ َعلَى َيِمينَِك الَْجنَّةَ
ــ ئهنهس  6760 ــۇ ــ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت  دىنئىبنـ رىـ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ،دۇكىنىقىلى
ى ھهر كــۈنى ئىككــى يــۈز قېــتىم ئوقۇســا، ســۈرە ئىخالســنكىمكــى «

، ئهممـــا قهرزى ئهللىـــك يىللىـــق گۇنـــاھى يۇيۇلـــۇپ كېتىـــدۇ  ئۇنىـــڭ
وڭ تهرىپىنى بېسىپ ئ ئۇخالشتىن بۇرۇنكىمكى  .بۇنىڭدىن مۇستهسنا

هللا ى يــۈز قېــتىم ئوقۇســا، قىيــامهت كــۈنى ا    ، ســۈرە ئىخالســن يېتىــپ
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جهنــنهتكه ئــوڭ تهرىپىڭــدىن ! ئــى بهنــدەم” :نهھۇ ۋەتائــاال ئۇنىڭغــاابهۇســ
   .①»دەيدۇ“ !كىرگىن

 )2898 :تىرمىزى(

َوَسلََّم قَالَ َمْن قََرأَ إِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  قالَسِعيد ْبن الُْمَسيَّبِ  ـ عن  6761
بَِهـا  قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد َعْشَر َمرَّاٍت ُبنَِي لَُه بَِها قَْصٌر ِفي الَْجنَِّة َوَمْن قََرأَ ِعْشرِيَن َمرَّةً ُبنَِي لَُه 

ِفي الَْجنَِّة فَقَالَ ُعَمـُر ْبـُن   قَْصَراِن ِفي الَْجنَِّة َوَمْن قََرأََها ثَلَاِثَني َمرَّةً ُبنَِي لَُه بَِها ثَلَاثَةُ قُُصورٍ 
ـ  لََّم الَْخطَّابِ َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه إِذَنْ لََتكْثَُرنَّ قُُصوُرَنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

 .اللَُّه أَْوَسُع ِمْن ذَِلَك
: تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ سـهئىد ئىبنـى مۇسـهييهب    6761

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غهمبهرپهي
 ئۈچـۈن  ى ئون قېتىم ئوقۇسا، ئۇنىڭ ساۋابىسۈرە ئىخالسنكىمكى ــ 
كىمكى يىگىرمه قېـتىم ئوقۇسـا،    .بىر قهسىر بىنا قىلىنىدۇ هجهننهتت

كىمكـى   .ئىككى قهسىر بىنا قىلىنىـدۇ  هجهننهتت ئۈچۈن ئۇنىڭ ساۋابى
ئـۈچ قهسـىر بىنـا     ۈن جهننهتـته ئۈچـ  ئوتتۇز قېتىم ئوقۇسا، ئۇنىڭ ساۋابى

  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇنى ئاڭلىغان. ۇ، ـ دېدىقىلىنىد
 ،دېۋىـدى ، ـ  قهسىرلىرىمىز كۆپ بولغۇدەك ،ئۇنداقتا! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
   .دېدى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ بېرىشكه قادىردۇر، ـهللا ــ ا

  )3429 :دارىمى(

َرْيَرةَ قَالَ أَقَْبلُْت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسِمَع َرُجلًـا  َعْن أَبِي ُهـ   6762
َوَمـا   َيقَْرأُ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَجَبْت قُلُْت

 .َوَجَبْت قَالَ الَْجنَّةُ

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 551(ئهلبانى  ①
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ــۇ  6762 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
ى سـۈرە ئىخالسـن   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    پهيغهمـبهر : قىلىنىدۇ

  :ئوقۇۋاتقان بىر كىشىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ قېلىپ
  :مهن .دېدى ، ـۋاجىب بولدىــ 

ـ دەپ ســورىغانىدىم، نــېمه ۋاجىــب بولــدى؟       ! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ  
  :هلهيهىسساالمپهيغهمبهر ئ

   .①دېدى ، ـجهننهتــ 
  )2897 :تىرمىزى(

 أَْو أُْنزِلَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ِلي قَالَ قَالَ َعاِمرٍ ْبنِ ُعقَْبةَ َعْنـ   6763
  .الُْمَعوِّذََتْينِ قَطُّ ِمثْلُُهنَّ ُيَر لَْم آَياٌت َعلَيَّ أُْنزِلَْت

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   قبه ئىبنۇـ ئ 6763
ــدۇ ــبهر :قىلىنى ــداق     پهيغهم ــا مۇن ــهللهم ماڭ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

  :ىدىدېگهن
ــدىكى   « ــل قىلىن ــايهتلهر نازى ــۇنداق ئ ــا ش ــايهتلهر   ،ماڭ ــدەك ئ ئۇنىڭ

فهلهق ۋە نـاس  يهنى ( مۇئهۋۋىزەتهينئۇالر ، ىدىقهتئىي كۆرۈلۈپ باقمىغان
  . »دۇر)سۈرىلىرى

  )6643 :ۇسلىمم(

 .َما َسأَلَ َساِئلٌ بِِمثِْلهَِما َولَا اْسَتَعاذَ ُمْسَتِعيذٌ بِِمثِْلهَِما :ـ زاد يف رواية 6764
ھـــاجىتىنى «: دەپ كهلـــگهنــــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته مۇنـــداق  6764

ئۇ ئىككى سۈرىنىڭ ئوخشىشـى بىـلهن تىـلهپ باقمىغـان،      ىگۈچىلهرتىل
   .»لهر بىلهن پاناھلىق سوراپ باقمىغاندەك سۈرىالرپاناھالنغۇچىالرمۇ ئۇ

  )5438 :ئىانهس(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2320(لبانى ئه ①
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َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلَرُجلٍ ِمـْن  ـ   6765
ا أََتَزوَُّج بِِه قَالَ أَلَْيَس أَْصَحابِِه َهلْ َتَزوَّْجَت َيا فُلَانُ قَالَ لَا َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َولَا ِعْنِدي َم

ُح َمَعَك قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد قَالَ َبلَى قَالَ ثُلُثُ الْقُْرآِن قَالَ أَلَْيَس َمَعَك إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْت
الَ َبلَى قَالَ ُرُبُع الْقُْرآِن قَالَ قَالَ َبلَى قَالَ ُرُبُع الْقُْرآِن قَالَ أَلَْيَس َمَعَك قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ قَ
 .أَلَْيَس َمَعَك إِذَا ُزلْزِلَْت الْأَْرُض قَالَ َبلَى قَالَ ُرُبُع الْقُْرآِن قَالَ َتَزوَّْج

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6765
ىن دىســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ســاھابىلىر پهيغهمــبهر :قىلىنىــدۇ

  :دىنبىرى
  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدى، پاالنى ئۆيلهندىڭمۇ؟ــ ئى 

ـــ  ــاقـ ــى رەســۇلۇلالھ  .ي ــامى  نىــڭهللا !ئ ــلهن قهســهمكى ن ــدە  ،بى مهن
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىـ  دەك ئىقتىساد يوق،ۈئۆيلهنگ

  :دەپ سورىدى، ئۇ ـ ى بىلىدىغانسهن؟ــ سۈرە ئىخالسن
  :ىسساالمپهيغهمبهر ئهلهيه. دېدىـ ھهئه، ــ 

  :ئاندىن .دېدى ، ـن بىرىچتىقۇرئاننىڭ ئۈــ ئۇ، 
  : دەپ سورىدى، ئۇ ـ نى بىلىدىغانسهن؟ــ سۈرە نهسر

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىـ ھهئه، ــ 
  :ئاندىن. تۆتتىن بىرى، ـ دېدىقۇرئاننىڭ ــ ئۇ، 

  :دەپ سورىدى، ئۇـ  كافىرۇننى بىلىدىغانسهن؟ــ سۈرە 
  :نىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمگهدېـ ھهئه، ــ 

  :ئاندىن. دېدى تۆتتىن بىرى، ـقۇرئاننىڭ ــ ئۇ، 
  :دەپ سورىدى، ئۇ ـ نى بىلىدىغانسهن؟ــ سۈرە زەلزەله

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدى، گهنىدېـ ھهئه، ــ 
  :دېدى، ئاندىن كېيىن تۆتتىن بىرى، ـقۇرئاننىڭ ئۇمۇ 

   .①دېدى ـ! گىنۆيلهنئ) مانا مۇشۇالرنى مهھرى قىلىپ(ــ 
  )2895 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 549(ئهلبانى  ①
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َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن قََرأَ إِذَا ـ   6766
  .ُزلْزِلَْت ُعِدلَْت لَُه بِنِْصِف الْقُْرآِن

ــۇ   6766 ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــ ئهنهس ئىبنـ ــۋايهت  دىنــ رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ،كىدۇنىقىلى

ــم« ــۈرە زەلزەله كى ــا س ــى ئوقۇس ــان    ،ن ــى ئوقۇغ ــڭ يېرىمىن قۇرئاننى
   .①»بولىدۇ

  )2893 :تىرمىزى(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َسرَُّه أَنْ َيْنظَُر  قالاْبَن ُعَمَر  ـ عن  6768
ْومِ الِْقَياَمِة كَأَنَُّه َرأُْي َعْينٍ فَلَْيقَْرأْ إِذَا الشَّْمُس كُـوَِّرْت َوإِذَا السَّـَماُء اْنفَطَـَرْت َوإِذَا    إِلَى َي

 .السََّماُء اْنَشقَّْت
 ،دۇكىنىـ رىۋايهت قىلى مادىنـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6768
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

سـۈرە  ، ئـارزۇ قىلسـا  شنى ۈكىمكى قىيامهتنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆر«
   ②»!نى ئوقۇسۇنسۈرە ئىنشىقاقنى ۋە سۈرە ئىنفىتار ،نىشهمس

  )3333: تىرمىزى(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ لَا َيَناُم َحتَّـى َيقْـَرأَ امل َتْنزِيـلُ    ـ   6769
 .َعْن طَاُوسٍ قَالَ َتفُْضلَاِن َعلَى كُلِّ ُسوَرٍة ِفي الْقُْرآِن بَِسْبِعَني َحَسَنةً وَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك َوَتَبا

 :دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 6769
ســۈرە بىــلهن  ســۈرە ســهجدە ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر
  .ياتمايتتىئوقۇماي  مۈلكنى

قۇرئانـدىكى   ە پهزىلهت جهھهتـته بۇ ئىككى سۈر: تاۋۇس مۇنداق دەيدۇ
   .③ئارتۇق ھهسسهيهتمىش  دىنپۈتۈن سۈرىلهر

  )2892 :تىرمىزى(

                                                 
 .سۈرە زەلزەلهدىن باشقا قىسمى ھهسهن، ـ دېگهن): 2317(ئهلبانى  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2653(ئهلبانى  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2316(ئهلبانى  ③
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َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد َتْعِدلُ ـ   6770
 .ْرآِن َوأَنَّ َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك ُتَجاِدلُ َعْن َصاِحبَِهاثُلُثَ الْقُ

: دەيـدۇ ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئهۋف مۇنـداق    ھۇمهيد ئىبنى  – 6770
سـۈرە مۈلـك    .ن بىـرىگه بـاراۋەر كېلىـدۇ   ىقۇرئاننىڭ ئۈچتسۈرە ئىخالس 

   .يدۇئاقال) رىدە ۋە قىيامهت كۈنىدەبقه( تىالۋەت قىلغۇچىنى) ئۇنى(
  )487 :مالىك(

َعْن َواِثلَةَ ْبنِ الْأَْسقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ أُْعِطيُت َمكَانَ التَّْوَراِة  ـ  6771
 .بِالُْمفَصَّلِالسَّْبَع َوأُْعِطيُت َمكَانَ الزَُّبورِ الَْمِئَني َوأُْعِطيُت َمكَانَ الْإِْنجِيلِ الَْمثَانَِي َوفُضِّلُْت 

رىـــۋايهت  دىنئ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهــۇ هىله ئىبنـــى ئهســق ســ ـــ ۋا  6771
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ى،دۇكنىقىلى

بېرىلـدى،  يهتـته ئـۇزۇن سـۈرە     نى باسـىدىغان تهۋراتنىڭ ئورنىماڭا «
ــورنى  ــىدىغانزەبۇرنىــڭ ئ ــۈرىلهر  نى باس ــۈز ئايهتلىــك س ئىنجىلنىــڭ  ،ي

ئۇنــدىن . بېرىلــدىســۈرىلهر  دىن ئــاز ئايهتلىــكيــۈز نى باســىدىغانورنىئــ
   .»ىنئام قىلىندىئماڭا ، قىسقا سۈرىلهر باشقا

 )22/75: »ئهلكهبىر«؛ 17023 :ئهھمهد(

 َربِّـي  أََتانِي” :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ أَُماَمة أَبِي َعْنـ   6772
 .“بِالُْمفَصَّلِ َوفُضِّلُْت اɋِْنجِيلِ، َمكَانَ َوالِْمئََتْينِ التَّْوَراِة، َمكَانَ الطَِّوالَ السَّْبَع

رىـــۋايهت  دىنــــ ئهبـــۇ ئۇمـــامه بـــاھىلىي رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ 6772 
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ،دۇكىنىقىلى

ته ئـۇزۇن سـۈرىنى ئاتـا قىلـدى،     رەببىم ماڭا تهۋراتنىڭ ئورنىغا يهتـ «
ئۇنـدىن باشـقا   ئىنجىلنىڭ ئورنىغا يۈز ئايهتلىك سۈرىلهرنى ئاتا قىلـدى،  

  . ①»دىقىل ىنئامئ نى ماڭاقىسقا سۈرىلهر
  )8003 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
نهدىدە لهيـس ئىبنـى ئهبـۇ سـۇلهيم     بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـه : )11626(ھهيسهمى  ①

بىر قىسىم ئۆلىماالر ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپ كىشى ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سـۈرگهن  . ئىسىملىك بىرى بار
 .قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن. بولسىمۇ، ھهدىسى يهنىال ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ
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 اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َجدِِّه، َعْن الثَّقَِفيِّ، أَْوسٍ بن اللَِّه َعْبِد بن ُعثَْمانَ َعْنـ   6773
 ِفـي  َوِقَراَءُتـهُ  َدَرَجٍة، أَلُْف الُْمْصَحِف غَْيرِ ِفي الْقُْرآنَ الرَُّجلِ ِقَراَءةُ: َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى

  .َدَرَجٍة أَلْفَْي إِلَى ذَِلَك َعلَى ُيَضاَعُف الُْمْصَحِف
دىن رىۋايهت ئهۋس سهقهفىئوسمان ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى  – 6773

  : هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر س قىلىنىدۇكى،
نىڭ مۇكاپـاتى مىـڭ ھهسسـه    نىڭ قۇرئانغا قارىماي ئوقۇشـى كىشى«
نىڭ مۇكاپاتى بولسا، يهنه بىـر قاتلىنىـدۇ   قۇرئانغا قاراپ ئوقۇشى. بولىدۇ

   .①»)ئىككى ھهسسه بولىدۇ(
  )601 :»ئهلكهبىر«(

 ابنـه  علم من«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال مالك بن أنس عنـ   6774
 القيامـة  يوم اهللا بعثه ظاهرا إياه علمه ومن تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر نظرا القرآن
 درجة، لɊب هبا وجل عز اهللا رفع آية قرأ فكلما. اقرأ: البنه ويقال البدر، ليلة القمر صورة على
Ɠينتهي ح Ƃالقرآن من معه ما آخر إ«.  

ــۇ   6774 ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــ ئهنهس ئىبنـ ــۋايهت ــ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنقىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ئۇنىـڭ  هللا گهتسـه، ا ۆئبالىسـىغا قۇرئـاننى قـاراپ ئوقۇشـنى     كىمكى «
كىمكـى   .گۇناھلىرىنى مهغپىـرەت قىلىۋېتىـدۇ   كىۋە كېيىن ئىلگىرى

ــا ئوقۇشــنى ئۆگهتســه  ــۇنى قىيــامهت كــۈنى تولۇنئايــ هللا ا ،يادق ــاال ئ  دەكتائ
  :بالىسىغا ئاندىن ئۇنىڭ. تىرىلدۈرىدۇشهكىلدە  چىرايلىق

هللا ا. يېـرىگىچه ئوقۇيـدۇ   قۇرئـاننى ئـۆگهنگهن  ئـۇ  . دېيىلىدۇـ ! ئوقۇــ 
مهرتىۋىسـىنى   تائاال ئۇ ئوقۇغان ھهربىر ئايهتنىـڭ بهدىلىـگه دادىسـىنىڭ   

  . ②»كۆتۈرىدۇيۇقىرى بىر دەرىجه 
  )1935 :»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهبـۇ سـهئىد ئىبنـى ئهۋن         بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى : )11668(ھهيسهمى  ①

ئىبنى مهئىن بىر رىۋايهتته ئۇنىڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى      . ئىسىملىك بىرى بار
ــان       ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــى ئىكهنلىكىن ــهنچلىك كىش ــۋايهتته ئىش ــر رى ــه، يهنه بى ــرى  . سۈرس ــان راۋىيلى قالغ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولـۇپ، سـهنهدىدە كىملىكـى نـامهلۇم كىشـى      : )11671(ھهيسهمى  ②

 .بار، ـ دېگهن
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َمْن َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  أخربه َعْبد اللَِّه ْبن َشِقيقٍ أَنَُّه ـ عن   6775
ُبلِْقَني فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َوُهَو بَِواِدي الْقَُرى َوُهَو َعلَى فََرِسِه فََسأَلَُه َرُجلٌ ِمْن

ـ  الَ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َهُؤلَاِء قَالَ َهُؤلَاِء الَْمْغُضوُب َعلَْيهِْم َوأََشاَر إِلَى الَْيُهوِد قَالَ فََمْن َهُؤلَاِء قَ
  .َهُؤلَاِء الضَّالَِّني َيْعنِي النََّصاَرى

ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى شــهقى  6775 دىن رىــۋايهت ق رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـ
 پهيغهمـــبهر: قىلىنىـــدۇكى، بىـــرى ئۇنىڭغـــا مۇنـــداق ســـۆزلهپ بهرگهن
ــ     ــدا ئ ــگهن جاي ــۇرا دې ــهللهم ۋادىلق ــى ۋەس ئۈســتىدە  اتســهلاللالھۇ ئهلهيه

  :كهلگهن بىر كىشى يهردىنبۇلقىين دېگهن ) نىڭشام( تۇراتتى،
  :ىدىدەپ سورىغانـ ئۇالر كىملهر؟ ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

  .دىدەپ يهھۇدىيالرغا ئىشارەت قىل، ـ كه يولۇققانالربغهزەــ ئۇالر 
  :ىدىدەپ سورىغانـ ئۇنداقتا ئاۋۇالرچۇ؟ ــ 
  . ①دىدەپ خرىستىئانالرغا ئىشارەت قىل ، ـئۇالر ئازغانالردۇرــ 

  )20366 :ئهھمهد(                                  
 

 مـا «: وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسو قال: قال عمرو بن اهللا عبد عنـ   6776
  .»الكتاب فاحتة من آيات مخس رأسه تشبيك يف مكتوب وهو إال يولد مولود من

ــا    6776 ــۇ ئهنهۇم ــر رەزىيهلالھ ــدۇلالھ ئىبنــى ئهم ــ ئاب ــۋايهت ـ دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ    : )10809(ھهيسهمى  ①

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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فـاتىههدىن بهش ئـايهت    ىغائوتتۇرىسـ ھهرقانداق بـوۋاق بېشـىنىڭ   «
   .①»يېزىلغان ھالهتته تۇغۇلىدۇ

  )1763: »ئهلئهۋسهت«(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   قالُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ـ عن ايب  6777
َبدَّلُوا فََدَخلُوا َيْزَحفُونَ َعلَى أَْسَتاِههِْم ِقيلَ ِلَبنِي إِْسَراِئيلَ اْدُخلُوا الَْباَب ُسجًَّدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ فَ

 .َوقَالُوا َحبَّةٌ ِفي َشْعَرٍة
 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6777
  :گهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دې پهيغهمبهر

شـــۈكرى (دىن ســـىدەرۋازى) بهيتۇلمـــۇقهددەس( :بهنـــى ئىســـرائىلغا«
ــىدىنقىل ــهجدە) ىـــــش يۈزىســـ ــداقى ســـ ــان ھالـــ ــرى لغـــ  :ڭالر ۋەكىـــ

دېيىلسـه،   ــ ! دەڭـالر  “لىرىمىزنى كهچـۈرگىن گۇنـاھ ) پهرۋەردىگارىمىز(”
ىــرەت پمهغكىــرگهن ۋە  چه ئــۆمىلهپئۆزگهرتىــپ، قــوڭى بــۇيرۇقنىئــۇالر 
   .»ئارپا تىلىگهنئورنىغا  نىڭتىلهش

  )3403 :بۇخارى(

 لـو  إسرائيل بƖ نإ :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن هريرة أىب عنـ   6778
  .عنهم جزأتأل أو جزأőمأل بقرة أدƅ أخذوا

ــۋايهت     6778 ــۇدىن رىــ ــۇ ئهنهــ ــۇرەيرە رەزىيهلالھــ ــۇ ھــ ــ يهنه ئهبــ ـــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر نىدۇكى،قىلى

بوغۇزلىغــان بولســا،  كالىــدىن بىرنــىئــادەتتىكى  بهنــى ئىســرائىل«
   .②»قىالتتىكۇپايه 

  )2188 :بهززار(

                                                 
ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى ر : )10814(ھهيســهمى  ① ــۇپ، ســهنهدىدە ۋەلىــد ئىبنــى ۋەلىــد   ب ــۋايهت قىلغــان بول ى

ئهبۇ ھـاتهم ۋە ئىبنـى ھىببـان ئۇنىـڭ ئىشـهنچلىك كىشـى ئىكهنلىكىنـى ئىلگىـرى         . ئىسىملىك بىرى بار
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. سۈرگهن، ئهمما باشقا ئۆلىماالر ئۇنىڭغا باھا بهرمىگهن

ــهمى  ② ــن : )10834(ھهيس ــۇ ھهدىس ــۇر     ب ــى مهنس ــادە ئىبن ــهنهدىدە ئۇب ــۇپ، س ــان بول ــۋايهت قىلغ ى بهززار رى
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار
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 َوإِنََّما َسَنٍة، آالِف َسْبَعةُ الدُّْنَيا َهِذِه َيقُولُونَ كَاُنوا َيُهوَد أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِـ   6779
 َوَجـلَّ  َعزَّ اللَُّه فَأَْنَزلَ َمْعُدوَداٌت، أَيَّامٍ َسْبَعةُ ِهي َوإِنََّما النَّارِ ِفي َيْوًما َسَنٍة أَلِْف ِلكُلِّ ُنَعذَُّب
 ِفيَهـا ”: قَْوِلِه إِلَى] 80 آية البقرة[ “َمْعُدوَدةً أَيَّاًما إِال النَّاُر َتَمسَّنا لَْن َوقَالُوا”: ذَِلَك ِفي

 .“َخاِلُدونَ
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6779 ــۋايهت  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
  :يهھۇدىيالر :قىلىنىدۇ

، ھهر بىـر مىـڭ يىـل    بولـۇپ  ىـل بۇ دۇنيانىڭ ئۆمرى يهتته مىـڭ ي ــ 
دوزاختا پهقهت  )شۇنداق بولغاندا. (ئۈچۈن دوزاختا بىر كۈن ئازابلىنىمىز

خ وزابىزنـى د ”: ئـۇالر ﴿: تائـاال هللا دېگهنىـدى، ا ـ ،  ئـازابلىنىمىز  يهتته كۈنال
هللا ســىلهرگه ا”) ئۇالرغــا. (دەيــدۇ“ تى ســاناقلىق كــۈنلهرال كۆيدۈرىــدۇ وئــ

ۋەدىســـىگه هللا ا) ۋەدە بهرگهن بولســـا( شـــۇنداق قىلىشـــقا ۋەدە بهرگهنمـــۇ،
هللا ھهرگىزمــۇ خىالپلىــق قىلمايــدۇ، يــاكى ئــۆزەڭالر بىلمهيــدىغاننى ا     

ئـوتى  وزاخ سـىلهرنى د (ئۇنـداق ئهمهس  . دېگىـن “ نامىدىن دەۋاتامسـىلهر؟ 
، گۇنـــاھ قىلغـــان ۋە گۇناھقـــا چۆمـــۈپ كهتكهنـــلهر ئهھلـــى  )كۆيدۈرىـــدۇ

   .②نى نازىل قىلدىهتن ئايدېگه ①﴾مهڭگۈ قالىدۇ ادوزاختۇر، ئۇالر دوزاخت
  )11160 :»ئهلكهبىر«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ َعْن أَبِيِه قَالَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ـ   6780
َرُجلٍ ِمنَّا َعلَى ِحَياِلِه فَلَمَّـا   َوَسلََّم ِفي َسفَرٍ ِفي لَْيلٍَة ُمظِْلَمٍة فَلَْم َنْدرِ أَْيَن الِْقْبلَةُ فََصلَّى كُلُّ

  .ِهأَْصَبْحَنا ذَكَْرَنا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنَزلَ فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَّ
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئامىر ئىبنى رەبىئه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   6780
ــدۇ ــبهر ســ  :قىلىنى ــرگه   پهيغهم ــلهن بى هلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بى

قـــاراڭغۇ كېچىـــدە قىبلىنىـــڭ قايســـى تهرەپـــته   .ســـهپهرگه چىقتـــۇق
نامـاز  ئـۆز ئالـدىغا قـاراپ     ھهممهيـلهن  ،ئىكهنلىكىنى بىلهلـمهي قېلىـپ  

ــۇدى ــدا .ئوقـ ــاڭ ئاتقانـ ــۇنى  ،تـ ــاالمغابـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــۆزلهپ  پهيغهمـ سـ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 81ـ ۋە  80سۈرە بهقهرە،  ①
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن: ئىبنى ھهجهر ②
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نىــڭ هللانســهڭالرمۇ، ئــۇ اقايســى تهرەپــكه يۈزله﴿: شــۇ ھامــانبېرىۋىــدۇق، 
   .②نازىل بولدى دېگهن ئايهت ①﴾قىبلىسىدۇر

  )345 :تىرمىزى(

 ِمـنَ  أَْهلَـهُ  َواْرُزْق آِمًنا َبلًَدا َهذَا اْجَعلْ َربِّ” :قَْوِلِه ِفي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِـ   6781
 كَـانَ : َعبَّـاسٍ  اْبُن الَقَ ]126 آية البقرة[ “اآلِخرِ َوالَْيْومِ بِاللَِّه ِمْنُهْم آَمَن َمْن الثََّمَراِت
 أَْرُزقُُهْم فَأََنا أَْيًضا كَفََر َوَمْن: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأَْنَزلَ النَّاسِ ُدونَ اْحَتَجَرَها السَّالُم َعلَْيِه إِْبَراِهيُم
 ثُـمَّ  النَّارِ َعذَابِ إِلَى اْضطَرُُّهْم ثُمَّ قَِليال أَُمتُِّعُهْم أَْرُزقُُهْم ال َخلْقًا أَْخلُُق الُْمْؤِمنَِني أَْرُزُق كََما
 “َمْحظُوًرا َربَِّك َعطَاُء كَانَ َوَما َربَِّك َعطَاِء ِمْن َوَهُؤالِء َهُؤالِء ُنِمدُّ كُال”: َعبَّاسٍ اْبُن قََرأَ
 .]20 آية اɋسراء[

ــۇ ئهنهۇ   6781 ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھ ــاـ ــۆز ﴿: تائاالنىــڭهللا ا م ئ
تىــنچ ) يهنــى مهككىنـى (بــۇ يهرنـى  ! پهرۋەردىگـارىم ”: ۋاقتىـدا ئىبــراھىم 

غا ۋە ئـاخىرەت كـۈنىگه ئىمـان    هللاشهھهر قىلىپ بهرگىن، ئاھالىسىدىن ا
دېـگهن   ③﴾دېـدى “ قالنـدۇرغىن ىئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېۋىلهر بىـلهن رىز 
بـۇ  ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالم    :ئايىتىنى تهپسىر قىلىپ مۇنداق دېگهن

 ن ئىمان ئېيتقانالرغىال خاس قىلغانىـدى، دۇئاسىنى مهككه ئاھالىسىدى
ق بېرىمهن، ىكافىر بولغان ئادەمگىمۇ مۇئمىنلهرگه بهرگهندەك رىز”: هللا

مهيــدىغان مهخلــۇقالرنى يارىتامــدىم؟ ئۇالرغــا ئــازغىنه ېرىلق بىــمهن رىز
ق بېرىپ بهھرىمهن قىلىمهن، ئاندىن ئـۇالرنى جهھهنـنهمگه   ىمۇددەت رىز
 بۇالرنىـڭ ۋە ئۇالرنىـڭ ھهر  ﴿: بنـى ئاببـاس  ئانـدىن ئى  .دېـدى “ تاشاليمهن

. ئىككىســـــىگه پهرۋەردىگارىڭنىـــــڭ ئاتـــــا قىلغىنىـــــدىن بېرىمىـــــز 

                                                 
 .ـ ئايهت 115سۈرە بهقهرە،  ①
 .هن، ـ دېگهنھهس: )284(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 126سۈرە بهقهرە،  ③
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 ①﴾مهنئى قىلىنمايدۇ) ھېچ ئادەمدىن(پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغىنى 
  . ②دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى

  )12402 :»ئهلكهبىر«(

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ أَوَّلَ َمـا قَـِدَم   َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّـ   6782
ةَ الَْمِديَنةَ َنَزلَ َعلَى أَْجَداِدِه أَْو قَالَ أَْخَواِلِه ِمْن الْأَْنَصارِ َوأَنَُّه َصلَّى ِقَبلَ َبْيِت الَْمقْـِدسِ ِسـتَّ  

ونَ ِقْبلَُتُه ِقَبلَ الَْبْيِت َوأَنَُّه َصـلَّى أَوَّلَ  َعَشَر َشْهًرا أَْو َسْبَعةَ َعَشَر َشْهًرا َوكَانَ ُيْعجُِبُه أَنْ َتكُ
َصلَاٍة َصلَّاَها َصلَاةَ الَْعْصرِ َوَصلَّى َمَعُه قَْوٌم فََخَرَج َرُجلٌ ِممَّْن َصلَّى َمَعُه فََمرَّ َعلَـى أَْهـلِ   

لِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  َمْسجٍِد َوُهْم َراِكُعونَ فَقَالَ أَْشَهُد بِاللَِّه لَقَْد َصلَّْيُت َمَع َرُسو
 ِقَبلَ َمكَّةَ فََداُروا كََما ُهْم ِقَبلَ الَْبْيِت َوكَاَنْت الَْيُهوُد قَْد أَْعَجَبُهْم إِذْ كَانَ ُيَصلِّي ِقَبلَ َبْيـتِ 

 .ذَِلَكالَْمقِْدسِ َوأَْهلُ الِْكَتابِ فَلَمَّا َولَّى َوْجَهُه ِقَبلَ الَْبْيِت أَْنكَُروا 
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ بهرا ئىبنى ئازىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا    6782
مهدىـنىگه كهلـگهن   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم : قىلىنىدۇ

ئۆزىنىــــڭ ئهنســــارىالردىن بولغــــان ئانــــا تهرەپ  دەســــلهپكى كــــۈنلهردە
مهدىنىــدە ئــون ئــالته يــاكى ئــون يهتــته ى ۋە تۇغقــانلىرىنىڭكىگه چۈشــت

 لـــېكىن. تهرەپـــكه قـــاراپ نامـــاز ئوقـــۇدى ۇقهددەسبهيتـــۇل مـــ غىچهئـــاي
ــارزۇ قىالتتــى بولۇشــىنى  كهئبىنىــڭ قىبلىســى  ــبهر . تولىمــۇ ئ پهيغهم

 لگهنــدىن كېــيىن،قىــبله ئۆزگهرتى ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ
بــۇ  .دىئىــ نامــاز ئهســىر مىزىكهئــبه تهرەپــكه قــاراپ ئوقۇغــان تــۇنجى نــا 

هت پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن نامازنى بىر توپ جامائ
باشـقا بىـر   بىـر كىشـى    ئۇ جامـائهتتىن  نامازدىن كېيىن،. بىلله ئوقۇدى

مهســــجىدنىڭ يېنىــــدىن ئۆتــــۈپ كېتىۋېتىــــپ، ئــــۇ مهســــجىدتىكى 
  :جامائهتنىڭ بهيتۇلمۇقهددەسكه قاراپ ناماز ئوقۇۋاتقانلىقىنى كۆردى ـ دە

                                                 
 .ـ ئايهت 20سۈرە ئىسرا،  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   : )10839(ھهيســهمى  ②

  .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ـــ  ــامى هللاــ ــهم قىنىـــڭ نـ ــلهن قهسـ ــى، مهن بىـ ــبهر لىمهنكـ پهيغهمـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن مهككه تهرەپـكه قـاراپ نامـاز ئوقـۇپ     

بۇنى ئاڭالپ، ساالم بهرمهي تۇرۇپال . رۇكۇدا ئىدى جامائهت. دېدىـ كهلدىم،  
ــدى  ــبىگه يۈزلهن ــۇلمانالرنىڭ. كهئ ــكه بهيتۇل مۇس ــاز  مۇقهددەس ــاراپ نام ق

مۇسـۇلمانالر كهئـبىگه    .ياقـاتتى  ىيالرنىڭ كۆڭلىگه بهكمۇئوقۇشى يهھۇد
  . يۈز كهلتۈرگهنىدى، يهھۇدىيالر ئۇالرنى ئهيىبلهشكه باشلىدى

  )41 :بۇخارى(

أَنَُّه َماَت َعلَى الِْقْبلَِة قَْبلَ أَنْ ُتَحوَّلَ رَِجالٌ َوقُِتلُوا فَلَْم َنْدرِ َما  :ـ ويف رواية  6783
 .َما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْمَنقُولُ ِفيهِْم فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َو

 ىنىـــڭقىبل: بهرا مۇنـــداق دېـــگهن ــــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته    6783
ئۆزگىرىشىدىن بۇرۇن ئۆلۈپ كهتكهن يـاكى ئۆلتـۈرۈلگهن كىشـىلهرنىڭ    

هللا ا هي تــۇرغىنىمىزدا،نــامىزى توغرىســىدا نــېمه دېيىشــىمىزنى بىلهلــم
بهيتـۇل مۇقهددەسـكه قـاراپ    يهنـى  (سـىلهرنىڭ ئىمـانىڭالرنى   هللا ا﴿: ئاالات

دېــگهن ئــايهتنى نازىــل  ①﴾بىكــار قىلىۋەتمهيــدۇ )ئوقۇغــان نــامىزىڭالرنى
   .قىلدى

  )41 :بۇخارى(

َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيِحبُّ أَنْ ُيَوجََّه إِلَى  :ـ ويف رواية  6784
قَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء فََتَوجََّه َنْحَو الْكَْعَبِة َوقَالَ السُّفََهاُء ِمْن الْكَْعَبِة فَأَْنَزلَ اللَُّه قَْد َنَرى َت

َيْهِدي النَّاسِ َوُهْم الَْيُهوُد َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبلَِتهِْم الَِّتي كَاُنوا َعلَْيَها قُلْ ِللَِّه الَْمْشرُِق َوالَْمْغرُِب 
 .ِقيمٍَمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَت

مۇنـداق رىـۋايهت   ـ بهرا ئىبنى ئازىـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـادىن     6784
سكه مۇقهددەپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهيتۇل  :قىلىنىدۇ

كهئبه تهرەپكه  ئهمما ئۇ. قاراپ ئون ئالته ياكى ئون يهتته ئاي ناماز ئوقۇدى
ىـــز ســـېنىڭ ب﴿: تائـــاالهللا ا .ز كهلتۈرۈشـــنى بهكمـــۇ ئـــارزۇ قىالتتـــىيــۈ 

                                                 
 .ـ ئايهت 143سۈرە بهقهرە،  ①
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قايتـــا ئاســـمانغا ـ قايتـــا    ) نى تىـــلهپىقىـــبلهڭ بولۇشـــ ىنىـــڭكهئب(
ۋىدى، ىدېــگهن ئــايهتنى چۈشــۈر ①﴾قارىغــانلىقىڭنى كــۆرۈپ تــۇرۇۋاتىمىز

  :)يهھۇدىيالريهنى (لهر بهزى ئهخمهق. كهئبه تهرەپكه يۈزلهندى دەرھال
ــ پهيغهمبهر ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئهزەلدىن يۈز كهلتۈرۈپ كېلىۋاتقان 

. هيتۇلمۇقهددەستىن يۈز ئۆرۈشـىگه نـېمه سـهۋەب بولغانـدۇ؟ ـ دېيىشـتى      ب
يهنــــى پهيغهمــــبهر (ئــــۇالرنى : بهزى ئهخــــمهق كىشــــىلهر﴿: تائــــاالهللا ا

قـاراپ كېلىۋاتقـان قىبلىسـىدىن    ) ئهلهيهىسساالم بىـلهن مـۇئمىنلهرنى  
ئــى ( .دەيــدۇـ گۈزگهنــدۇ؟   ۈنــېمه يــۈز ئۆر) ىنتيهنــى بهيتــۇل مۇقهددەســ(

ــۇھهممه ــ  ئېي!) دم ــرىق ۋە مهغرى ــى، مهش ــمه تهرەپ ( بقىنك ــى ھهم ) يهن
دېگهن ئـايهتنى   ②﴾خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇهللا نىڭدۇر، اهللا

  . نازىل قىلدى
  )399 :بۇخارى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي َنْحـَو َبْيـِت   ـ   6785
َزلَْت قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَها فَـَولِّ َوْجَهـَك   الَْمقِْدسِ فََن

َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ فََمرَّ َرُجلٌ ِمْن َبنِي َسِلَمةَ َوُهْم ُركُوٌع ِفي َصلَاِة الْفَْجرِ َوقَْد َصـلَّْوا  
 .الِْقْبلَةَ قَْد ُحوِّلَْت فََمالُوا كََما ُهْم َنْحَو الِْقْبلَِةَركَْعةً فََناَدى أَلَا إِنَّ 

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 6785
قاراپ نامـاز   مۇقهددەسكه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهيتۇلپهيغهمبهر 

قىـبلهڭ بولۇشـىنى    ىنىـڭ كهئب(بىـز سـېنىڭ   ﴿: تائـاال هللا ا .ۋاتاتتىئوقۇ
ــ قايتــا ئاســمانغا قارىغــانلىقىڭنى كــۆرۈپ تۇرىــۋاتىمىز  قايتــا) تىــلهپ . ـ

ــدۈرىمىز   ــدىغان قىــبلىگه يۈزلهن ) نامــازدا. (ســېنى چوقــۇم ســهن ياقتۇرى
قهيهردە !) ئـى مـۇئمىنلهر  . (يۈزۈڭنى مهسـجىدى ھهرام تهرەپـكه قىلغىـن   

 ③﴾يــۈزۈڭالرنى مهســجىدى ھهرام تهرەپــكه قىلىڭــالر) نامــازدا(بولمـاڭالر،  
بهيتـۇل  بهنـى سـهلهمه جهمهتىـدىن بىـر ئـادەم       .ن ئايهتنى چۈشـۈردى دېگه

                                                 
 .ـ ئايهت 144سۈرە بهقهرە،  ①
 .يهتـ ئا 142سۈرە بهقهرە،  ②
 .ـ ئايهت 144سۈرە بهقهرە،  ③
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مۇقهددەسكه قاراپ بامدات نامىزى ئوقۇۋاتقان بىر جامائهتنىـڭ يېنىـدىن   
  :ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ

ئىككــى قېــتىم دەپ ـ    قىــبله ئۆزگهرتىلــدى،! لىڭالرېقــ ــــ بىلىــپ
  . يۈزلهندىتۇرۇپال قىبله تهرەپكه رۇكۇدا جامائهت  توۋلىغانىدى،

  )527 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيجِـيُء ُنـوٌح   ـ   6786
ا قُولُونَ لَا َمَوأُمَُّتُه فََيقُولُ اللَُّه َتَعالَى َهلْ َبلَّْغَت فََيقُولُ َنَعْم أَْي َربِّ فََيقُولُ ِلأُمَِّتِه َهلْ َبلََّغكُْم فََي

فََنْشَهُد َجاَءَنا ِمْن َنبِيٍّ فََيقُولُ ِلُنوحٍ َمْن َيْشَهُد لََك فََيقُولُ ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأُمَُّتُه 
لَى النَّـاسِ  أَنَُّه قَْد َبلَّغَ َوُهَو قَْولُُه َجلَّ ِذكُْرُه َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َع

 .َوالَْوَسطُ الَْعْدلُ
 دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ـــ ئهبــۇ ســهئىد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 6786
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

 :تائـــاال ئۇنىڭـــدىنهللا ا ،نـــۇھ بىـــلهن ئۇنىـــڭ ئـــۈممىتى كهلگهنـــدە«
ئانــدىن  .دۇدەيــ“ !ئــى رەبــبىم ،ھهئه”: دەپ ســورايدۇ، ئــۇ“ يهتكۈزدىڭمــۇ؟”

ياق، بىـزگه  ”: ، ئۇالرپ سورايدۇدە“ سىلهرگه يهتكۈزدىمۇ؟”: دىنئۈممىتى
ســاڭا كىــم ”: ئانــدىن نۇھقـا  .دېيىشــىدۇ“ پهيغهمـبهر كېلىــپ باقمىـدى  

مۇھهممهد سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم ۋە  ”: نۇھ دەيدۇ،“ ؟گۇۋاھ بولىدۇ
گهنلىكىگه بىز ئۇنىـڭ يهتكـۈز   ،شۇنداق قىلىپ .دەيدۇ“ ئۇنىڭ ئۈممىتى

ــز  ــق بېرىمى ــۇغ ا .گۇۋاھلى ــڭهللائۇل ــۇنىڭدەك ﴿: نى ــىلهرنى  (ش ــى س يهن
يهنــــى ئــــۆتكهنكى (كىشــــىلهرگه ) ئىســــالمغا ھىــــدايهت قىلغانــــدەك

شــاھىت بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن ۋە پهيغهمبهرنىــڭ ســىلهرگه ) ئــۈممهتلهرگه
سـهن يـۈز   . بولۇشى ئۈچۈن، بىز سىلهرنى ياخشى ئۈممهت قىلدۇق دشاھى

قىـــبله ) يهنـــى بهيتۇلمۇقهددەســـنى(ان تهرەپنـــى كهلتـــۈرۈپ كېلىۋاتقـــ
قىلغانلىقىمىز پهيغهمبهرگه ئهگهشكهنلهرنى ئاسـىيلىق قىلغـانالردىن   

هللا ا. ئايرىۋېلىشـىمىز ئۈچـۈنال ئىـدى   ) يهنى مۇرتهد بولۇپ كهتكهنلهردىـن (
) يهنى قىبلىنىـڭ ئۆزگهرتىلىشـى  (ھىدايهت قىلغانالردىن باشقىالرغا بۇ 

ــردۇر  ــقهتهن ئېغى ــانىڭالرنى ســهللا ا. ھهقى ــى ئىلگىــرى  (ىلهرنىڭ ئىم يهن
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هللا ا. بىكار قىلىۋەتمهيدۇ) بهيتۇلمۇقهددەسكه قاراپ ئوقۇغان نامىزىڭالرنى
دېـگهن   ①﴾كىشىلهرگه ھهقىقهتهن مېهرىباندۇر، ناھايىتى كۆيۈمچانـدۇر 

  . ئايىتى بۇنىڭ دەلىلىدۇر
  )3339 :بۇخارى(

 إِلَْيِه َوإِنَّا ِللَِّه إِنَّا قَالُوا ُمِصيَبةٌ أََصاَبْتُهْم إِذَا الَِّذيَن”: قَْوِلِه ِفي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِـ   6787
 آيـة  البقـرة [ “الُْمْهَتُدونَ ُهُم َوأُولَِئَك َوَرْحَمةٌ َربِّهِْم ِمْن َصلََواٌت َعلَْيهِْم أُولَِئَك َراجُِعونَ

 ِعْنـدَ  فَاْسـَتْرَجعَ  َوَرَجَع اللَِّه َألْمرِ لََّمَس إِذَا الُْمْؤِمَن أَنَّ َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه أَْخَبَرَنا: قَالَ] 156
 َوقَـالَ  الُْهـَدى  َسبِيلِ َوَتْحِقيُق َوالرَّْحَمةُ الصَّالةُ: الَْخْيرِ ِمَن ِخَصالٍ ثَالثَ كََتَب الُْمِصيَبِة
 َوأَْحَسـنَ  ُمِصـيَبَتهُ  اللَُّه َرَجَب الُْمِصيَبِة ِعْنَد اْسَتْرَجَع َمنِ :َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ
  .ُعقَْباُه

ئۇالرغا ﴿: ئالالھ تائاالنىڭ ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6787
ــۇالر    ــدا، ئـ ــگهن چاغـ ــىبهت كهلـ ــرەر مۇسـ ــۋەتته ا ”: بىـ ــز ئهلـ ــڭ هللابىـ نىـ

ــى ا(ئىگىدارچىلىقىــدىمىز  ــدىلىرىمىزهللايهن نىــڭ هللا، چوقــۇم ا)نىــڭ بهن
ه شۇالر پهرۋەردىگارىنىـڭ مهغپىرىتـى ۋە   ئهن. دەيدۇ“ دەرگاھىغا قايتىمىز

ــاپقۇچىالردۇر   ②﴾رەھمىــتىگه ئېرىشــكۈچىلهردۇر، ئهنه شــۇالر ھىــدايهت ت
مۇنـداق  تائـاال بىـزگه   هللا ا: نى مۇنـداق تهپسـىر قىلغـان   دېگهن ئـايهتلىرى 

تائاالنىــڭ تهقــدىرىگه هللا ابهنــدە مۇســىبهتكه ئۇچرىغانــدا، مــۇئمىن : دەيــدۇ
نىـڭ  هللايهنـى ا (ئىگىدارچىلىقىـدىمىز   نىـڭ هللابىز ئهلۋەتته ا”: بويسۇنۇپ

 دېســه، ئۇنىڭغــا“ نىــڭ دەرگاھىغــا قــايتىمىزهللا، چوقــۇم ا)بهنــدىلىرىمىز
دىن ئىبـارەت  پهرۋەردىگارىنىڭ مهغپىرىتى، رەھمىتـى ۋە ھىـدايهت يولىـ   

  .ئۈچ خىسلهت يېزىلىدۇ
كىمكـى  «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنـداق دېـگهن   مۇھهممهد

نىــڭ ئىگىدارچىلىقىــدىمىز هللابىــز ئهلــۋەتته ا”: مۇســىبهتكه ئۇچرىغانــدا
دېسه، “ نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىزهللا، چوقۇم ا)نىڭ بهندىلىرىمىزهللايهنى ا(

                                                 
 .ـ ئايهت 143سۈرە بهقهرە،  ①
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ــدۇرۇپ  هللا ا ــورنىنى تولـ ــىبىتىنىڭ ئـ ــڭ مۇسـ ــاال ئۇنىـ ــاقىۋىتىنى  ،تائـ ئـ
   .①»خهيرلىك قىلىدۇ

  )13027 :»ئهلكهبىر«(

ضي اهللا عنها فقلت هلا أََرأَْيِت قَْولَ اللَِّه عن الزُّْهرِيِّ قال ُعْرَوةُ َسأَلُْت َعاِئَشةَ رـ   6788
إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ من َشَعاِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيَت أو اْعَتَمَر فال ُجَناَح عليه أَنْ َيطَّـوََّف  (َتَعالَى 
َوِة قالت بِئَْس ما قُلَْت يا ابن أُْخِتـي  فََواللَِّه ما على أََحٍد ُجَناٌح أَنْ لَا َيطُوَف بِالصَّفَا َوالَْمْر )بِهَِما

إِنَّ هذه لو كانت كما أَوَّلَْتَها عليه كانت لَا ُجَناَح عليه أَنْ لَا َيَتطَوََّف بِهَِما َولَِكنََّها أُْنزِلَـْت يف  
وَنَها ِعْنَد الُْمَشلَّلِ فَكَانَ مـن  الْأَْنَصارِ كَاُنوا قبل أَنْ ُيْسِلُموا ُيهِلُّونَ ِلَمَناةَ الطَّاِغَيِة اليت كَاُنوا َيْعُبُد

عن ذلك قـالوا يـا    أََهلَّ َيَتَحرَُّج أَنْ َيطُوَف بِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة فلما أَْسلَُموا َسأَلُوا َرُسولَ اللَِّه 
إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ من (لَى َرُسولَ اللَِّه إِنَّا كنا َنَتَحرَُّج أَنْ َنطُوَف بني الصَّفَا َوالَْمْرَوِة فَأَْنَزلَ اهللا َتَعا

الطََّواَف َبْيَنُهَمـا فَلَـْيَس    الْآَيةَ قالت َعاِئَشةُ رضي اهللا عنها وقد َسنَّ رسول اللَِّه  )َشَعاِئرِ اللَِّه
لَِعلٌْم ما كنـت  ِلأََحٍد أَنْ َيْتُرَك الطََّواَف َبْيَنُهَما ثُمَّ أَْخَبْرُت أََبا َبكْرِ بن عبد الرƥن فقال إِنَّ هذا 

الِْعلْمِ َيذْكُُرونَ أَنَّ الناس إال من ذَكََرْت َعاِئَشةُ ِممَّْن كان ُيهِلُّ رَِجالًا من أَْهلِ َسِمْعُتُه َولَقَْد مسعت 
الصَّفَا  بَِمَناةَ كَاُنوا َيطُوفُونَ كلهم بِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة فلما ذَكََر اهللا َتَعالَى الطََّواَف بِالَْبْيِت ومل يذكر
بِالَْبْيِت  َوالَْمْرَوةَ يف الْقُْرآِن قالوا يا َرُسولَ اللَِّه كنا َنطُوُف بِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة َوإِنَّ اللََّه أَْنَزلَ الطََّواَف

إِنَّ الصَّـفَا  (ى فلم يذكر الصَّفَا فََهلْ َعلَْيَنا من َحَرجٍ أَنْ َنطَّوََّف بِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة فَأَْنَزلَ اهللا َتَعـالَ 
الْآَيةَ قال أبو َبكْرٍ فَأَْسَمُع هذه الْآَيةَ َنَزلَْت يف الْفَرِيقَْينِ ِكلَْيهَِما يف الَِّذيَن  )َوالَْمْرَوةَ من َشَعاِئرِ اللَِّه

نَ ثُمَّ َتَحرَُّجوا أَنْ َيطُوفُـوا  كَاُنوا َيَتَحرَُّجونَ أَنْ َيطُوفُوا بِالَْجاِهِليَِّة بِالصَّفَا َوالَْمْرَوِة َوالَِّذيَن َيطُوفُو
َد بِهَِما يف الْإِْسلَامِ من أَْجلِ أَنَّ اللََّه َتَعالَى أََمَر بِالطََّواِف بِالَْبْيِت ومل يذكر الصَّفَا حƓ ذَكََر ذلك َبْع

  . ما ذَكََر الطََّواَف بِالَْبْيِت
مهن ئائىشــــه : دىن مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇئــــۇرۋە – 6788

نىـــڭ  هللافا بىـــلهن مهرۋە ھهقىـــقهتهن ا  هســـ ﴿ :يهلالھـــۇ ئهنهـــادىن رەزى
ــادەم    ) دىنىنىــڭ( ــان ئ ــۇمرە قىلغ ــاكى ئ ــان ي ــدۇر، ھهج قىلغ ئاالمهتلىرى

                                                 
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن: )10846(ھهيسهمى  ①
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ــوق  ،ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ســهئيى قىلســا   ــاك ي ــايهت   ①﴾ھــېچ ب ــگهن ئ دې
  :رىدىم ۋەق سوۇلۇتوغر

 ،بىلهن قهسهمكى، ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا سـهئيى قىلسـا   نىڭ نامى هللاــ 
ـ ؟  بولمىغۇدەكقۇسهئيى قىلمىسىمۇ ھېچ باك  ،ئۇنداقتا .كهنئى وقباك ي
  : ئائىشه ،دېسهم
ئـۇ ئـايهت   ئهگهر  !بۇ نېمىدېگهن قاباھهتلىـك سـۆز؟  ! ئىي جىيهنىمــ 

نىــڭ ئارىســىدا ســهئيى   ەمهرۋبىــلهن  ســهفا” :ســهن دېگهنــدەك بولســا  
ــوق  ،قىلمىســا ــاك ي ــوالتتى “ ھــېچ ب ــايهت  .دەپ نازىــل قىلىنغــان ب ــۇ ئ ب

ــۇالر مۇســۇلمان بولۇشــتىن ئىلگىــرى  .ارىالر ھهققىــدە چۈشــكهنئهنســ  ئ
ۇ بـۇت  بـ  ۋە قىالتتـى  بمهنات دېگهن بۇتنى تاۋا مۇشهللهل دېگهن جايدىكى
نىــڭ ئارىلىقىــدا ســهئيى  ەمهرۋبىــلهن فا هســدا ئۈچــۈن ئېهــرام باغلىغانــ 

ــۇالر مۇســۇلمان بولغانــ  .قىلىشــتىن ســاقلىناتتى  ــى ” :دىن كېــيىنئ ئ
نىـڭ ئارىلىقىـدا سـهئيى قىلىشـنى     ەمهرۋبىـلهن   فاهبىـز سـ   !ھرەسۇلۇلال
دەپ بـۇ ھهقـته    “سهئيى قىلىشتىن ساقلىناتتۇق بىلگهچكه، گۇناھ دەپ

ــدى، ا  ــقان ئى ــاالهللا سوراش ــقهتهن ســ ﴿: تائ ــلهن مهرۋە اهھهقى نىــڭ هللافا بى
ئائىشـه  . دېـدى ـ دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى،   ﴾دىنىنىڭ ئاالمهتلىرىدۇر

  :يهنه
نىـڭ  ەمهرۋبىـلهن   فاهسـ ھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ــ پهيغهمبهر سهلاللال

شـۇڭا ئـۇ   . ئارىلىقىدا سـهئيى قىلىشـنى سـۈننهت قىلىـپ بهلگىلىـگهن     
ئىككىسىنىڭ ئـارىلىقىنى سـهئيى قىلىشـنى ھهرقانـداق كىشـى تهرك      

 ىمهن بـۇنى ئهبـۇ بهكـر   : دەيـدۇ مۇنـداق  زۇھرىـي  . دېـدى ـ ئهتسه بولمايدۇ،  
  :ۇھمانغا سۆزلهپ بهرسهم، ئائىبنى ئابدۇر

دىـن  ملهرىئهھلـى ئىل  .مهن بۇ مهلۇماتنى ئاڭالپ باقمـاپتىكهنمهن ــ 
ــۇنجى ئائىشــه نۇرغــۇن ھهدىــس ئاڭلىغــان بولســاممۇ،  نىڭ ســۆزلىرىنى ت

ش ئۈچۈن ئېهرامغا كىـرگهنلهر  قىلى بناتنى تاۋاهم .قېتىم ئاڭالۋاتىمهن
قۇرئانـدا  هللا ا .سهفا بىلهن مهرۋە ئارىسىدا سهئيى قىلىشتىن ساقلىناتتى

ى تىلغـا  ەنـ مهرۋبىـلهن   فاهسـ  ،قىلىشـنى بايـان قىلىـپ    بىنى تـاۋا كهئب
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بىـلهن   سـافا ) جاھىلىيهتته(بىز  !رەسۇلۇلالھئى ”: ئالمىغان ئىدى، ئۇالر
 ،كهئبىنـى تـاۋاپ قىلىشـنى بايـان قىلىـپ     هللا قىالتتـۇق، ا  بنى تاۋاەمهرۋ
 ،قىلساق بنى تاۋاەمهرۋهفا بىلهن س .نى تىلغا ئالمىدىەمهرۋبىلهن  فاهس

فا بىـلهن مهرۋە  هسـ ﴿: تائـاال هللا ا، ىدىندەپ سـورىغا  “ه گۇناھ بوالمدۇ؟بىزگ
دېــگهن ئــايهتنى نازىــل  ﴾نىــڭ دىنىنىــڭ ئاالمهتلىرىــدۇرهللاھهقىــقهتهن ا

  .قىلدى
بـۇ   !بـۇ ئـايهتكه ئوبـدان زەڭ سـالغىن    : ئهبۇ بهكرى يهنه مۇنداق دەيدۇ

ــايهت  ــدە جــاھىلىيهتئ ــ دەۋرى ــاۋاب قىلىشــتىن  مهرۋبىــلهن  فاهس ــى ت ەن
تائـاال  هللا ا .نغان ۋە ساقالنمىغان ھهر ئىككى پىرقىگه نازىـل بولغـان  ساقال

نـى تىلغـا   ەمهرۋبىـلهن   فاهسـ  ،قىلىشـنى بايـان قىلىـپ    بكهئبىنى تـاۋا 
ئـــۇالر مۇســـۇلمان بولغانـــدىن كېيىنمـــۇ بـــۇنى  ،ئالمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن

تائـاال  هللا شۇنىڭ بىـلهن، ا . جاھىلىيهت ئىشى دەپ قاراپ، تاۋاب قىلمىدى
   .ازىل قىلىپ، سهئيى قىلسا ھېچ باك يوقلۇقىنى بىلدۈردىبۇ ئايهتنى ن

  )1643 :بۇخارى(

عن ُعْرَوةَ بن الزَُّبْيرِ أَنَّ َعاِئَشةَ أَْخَبَرْتُه أَنَّ الْأَْنَصاَر كَاُنوا قبل أَنْ ُيْسـِلُموا  ـ   6789
َوالَْمْرَوِة وكان ذلـك ُسـنَّةً يف    ُهْم َوغَسَّانُ ُيهِلُّونَ ِلَمَناةَ فََتَحرَُّجوا أَنْ َيطُوفُوا بني الصَّفَا

عن ذلك  آَباِئهِْم من أَْحَرَم ِلَمَناةَ مل َيطُْف بني الصَّفَا َوالَْمْرَوِة َوإِنَُّهْم َسأَلُوا َرُسولَ اللَِّه 
ـ  (حني أَْسلَُموا فَأَْنَزلَ اهللا عز وجل يف ذلك  جَّ إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ من َشَعاِئرِ اللَِّه فََمـْن َح

  ).الَْبْيَت أو اْعَتَمَر فال ُجَناَح عليه أَنْ َيطَّوََّف بِهَِما َوَمْن َتطَوََّع َخْيًرا فإن اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم
ــر   6789 ــى زۇبهي ــۇرۋە ئىبن ــ ئ ــدۇكى، ـ ــۋايهت قىلىنى ــه  دىن رى ئائىش

ئهنسارىالر مۇسـۇلمان  : رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇنىڭغا مۇنداق سۆزلهپ بهرگهن
دېـگهن   نـات هئىلگىـرى غهسسـان قهبىلىسـى بىـلهن بىلـله م     بولۇشتىن 

ئىسـالمغا كىرگهنـدىن    .ئېهـرام بـاغاليتتى  ش ئۈچـۈن  قىلىـ  بتاۋابۇتنى 
مهرۋە ئارىلىقىـدا سـهئيى قىلىشـتىن سـىقىلىپ     بىـلهن   فاهسـ  ،كېيىن

تـاۋاپ   ناتنىهىلىرىنىڭ قائىدىسى بويىچه مۋبو ـ ئۇالرنىڭ ئاتا .قېلىشتى
مهرۋە ئارىلىقىـدا  بىـلهن   فاهلىغـان كىشـى سـ   ئېهـرام باغ قىلىش ئۈچۈن 

 ،ئـۇالر مۇسـۇلمان بولغانـدىن كېـيىن     ،بۇ سـهۋەبتىن  .سهئيى قىلمايتتى
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بۇنىڭ ھۆكمىنى سـورىغان   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
) دىنىنىــڭ(نىــڭ هللاســهفا بىــلهن مهرۋە ھهقىــقهتهن ا﴿: تائــاالهللا ئىــدى، ا

ئۆمرە قىلغان ئادەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا  ھهج قىلغان ياكى. ئاالمهتلىرىدۇر
كىمكى ئـۆز ئىختىيـارلىقى بىـلهن بىـرەر     . ھېچ باك يوق ،سهئيى قىلسا

ئهلــۋەتته هللا ، ا)ئۇنىــڭ مۇكاپــاتىنى بېرىــدۇهللا ا(ياخشــىلىق قىلىــدىكهن 
ــدۇر، ا  ــاتىنى بهرگۈچى ــۈكرىنىڭ مۇكاپ ــدۇر هللا ش ــى بىلگۈچى  ①﴾ھهممىن

  . دېگهن ئايىتىنى نازىل قىلدى
  )1277 :مۇسلىم(

كَانَ ِفي َبنِي إِْسَراِئيلَ الِْقَصاȋُ َولَْم  قالاْبن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  ـ عن  6790
ـ  الُْحرِّ َتكُْن ِفيهِْم الدَِّيةُ فَقَالَ اللَُّه َتَعالَى ِلَهِذِه الْأُمَِّة كُِتَب َعلَْيكُْم الِْقَصاȋُ ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِ

ْبِد َوالْأُْنثَى بِالْأُْنثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيءĄ فَالَْعفُْو أَنْ َيقَْبلَ الدَِّيةَ ِفي الَْعْمـِد  َوالَْعْبُد بِالَْع
ـ  ْن فَاتَِّباٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداءĄ إِلَْيِه بِإِْحَساٍن َيتَّبُِع بِالَْمْعُروِف َوُيَؤدِّي بِإِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف ِم

ْم َوَرْحَمةٌ ِممَّا كُِتَب َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم فََمْن اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌم قََتـلَ  َربِّكُ
 .َبْعَد قَُبولِ الدَِّيِة

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6790 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
ئـېلىش   دىـيهت بار بولۇپ،  البهنى ئىسرائىلدا قىساس ئېلىش: قىلىنىدۇ

ــدى  ــوق ئى ــاال هللا ا .ي ــهللهمنىڭ   تائ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇھهممهد س م
ــدى  ــداق دې ــۈممىتىگه مۇن ــۇئمىنلهر ﴿: ئ ــى م ــۈرۈلگهنلهر ئۈچــۈن  ! ئ ئۆلت

ھــۆر ئــادەم ئۈچــۈن ھــۆر     .قىســاس ئــېلىش ســىلهرگه پهرز قىلىنــدى   
. ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىـدۇ  ،قۇل ئۈچۈن قۇلدىن ،ئادەمدىن

ــۈرۈم   ) دىنــى( قاتىــل ئۈچــۈن  ــر نهرســه كهچ ــدىن بى قېرىندىشــى تهرىپى
يهنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلـدىن دىـيهت ئېلىشـقا    (قىلىنسا 

) ئۇ جىنايهتچىـدىن دىيهتنـى   ،رازى بولۇپ قىساس ئېلىشتىن ۋاز كهچسه
) جىنـــــايهتچىمۇ دىيهتنـــــى(. چىـــــرايلىقچه تهلهپ قىلىشـــــى الزىـــــم

) مهيتىۋەتمهسـتىن تولـۇق  كې ،يهنـى كېچىكتۈرمهسـتىن  (ياخشىلىقچه 
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ــم  ــى الزى ــۇ  .بېرىش ــۈم(ب ــدىن  ) ھۆك ــارىڭالر تهرىپى ــىلهرگه (پهرۋەردىگ س
يهنــى (شـۇنىڭدىن كېــيىن  . يېنىكلىتىشــتۇر ۋە رەھمهتتــۇر) بېـرىلگهن 

يهنـى  (چېكىـدىن ئېشـىپ كهتـكهن    ) دىيهتنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن
 “ۋاز كهچسه”. ①﴾ئادەم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ) قاتىلنى ئۆلتۈرگهن

  . دېگهن ئىبارىدىن، دىيهتنى قوبۇل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغان
  )4498 :بۇخارى(

اْبَن َعبَّاسٍ َيقَْرأُ َوَعلَى الَِّذيَن ُيطَوَّقُوَنُه فَلَا ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ  ـ عن  6791
كَبُِري َوالَْمْرأَةُ الْكَبَِريةُ لَا َيْسَتِطيَعاِن أَنْ َيُصـوَما  قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ لَْيَسْت بَِمْنُسوَخٍة ُهَو الشَّْيǸُ الْ

 .فَُيطِْعَماِن َمكَانَ كُلِّ َيْومٍ ِمْسِكيًنا
روزىنـى  ﴿: مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6791

بىـر مىسـكىن   ) كۈنلـۈكى ئۈچـۈن  (ئاران تۇتىدىغان كىشـىلهر تۇتمىسـا،   
ــدى  ــاق فى ــۇدەك تام ــم تويغ ــگهن ②﴾يه بېرىشــى الزى ــدىن   دې ــايهت ئهمهل ئ

ياشــىنىپ  ىغۇدەك دەرىجىــدەبــۇ ئــايهت روزا تۇتــالم .قالــدۇرۇلغان ئهمهس
 ئۇالر روزا تۇتالمىسـا، ھهر كـۈنى   ـ ئايالالرغا قارىتىلغان بولۇپ،قالغان ئهر  

   .بىر مىسكىنگه تائام بېرىدۇ ئۈچۈن
  )4505 :بۇخارى(

ى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ فَكَانَ َمْن َشـاَء  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َوَعلَـ   6792
ـ  ُه ِمْنُهْم أَنْ َيفَْتِدَي بِطََعامِ ِمْسِكنيٍ افَْتَدى َوَتمَّ لَُه َصْوُمُه فَقَالَ فََمْن َتطَوََّع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَ

كُْم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َوَمْن كَانَ َمرِيًضا أَْو َعلَـى  َوأَنْ َتُصوُموا َخْيٌر لَكُْم و قَالَ فََمْن َشهَِد ِمْن
 .َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر

روزىنـى  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا ا   6792
ــلهن    ( ــهققهت بى ــدىن مۇش ــاجىزلىق تۈپهيلى ــاكى ئ ــق ي ــاران ) قېرىلى ئ

بىـــر مىســـكىن ) ۈچـــۈنكۈنلـــۈكى ئ(تۇتىـــدىغان كىشـــىلهر تۇتمىســـا، 
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ــم   ــدىيه بېرىشــى الزى ــاق فى ــۇدەك تام ــايىتىنى   ﴾تويغ ــگهن ئ تهپســىر دې
ــگهن  ــداق دې ــايهت  :قىلىــپ مۇن ــۇ ئ ــداق كىشــىلهرنىڭ   كه ئاساســهنب ئۇن

روزىسى تامام  بهرسه،خالىغانلىرى بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيه 
گهن بهلگىلهنـ (كىمكـى فىـدىيىنى   ﴿: تائـاال هللا ا كېيىن، .بولغان بوالتتى

 ،ئهگهر بىلسـهڭالر . ئارتۇق بهرسه، بۇ ئۆزى ئۈچـۈن ياخشـىدۇر  ) مىقداردىن
ــۈن   ــىلهر ئۈچـ ــدىيه  (روزا تۇتـــۇش سـ ــتىن ۋە فىـ ــۇق يۈرۈشـ ــز ئوچـ ئېغىـ

ســىلهردىن ﴿: يهنهئۇنــدىن كېــيىن  . دېــدى ﴾ياخشــىدۇر) بېرىشــتىن
ــا   ــازىر بولس ــدا ھ ــزان ئېيى ــزان روزىســىنى تۇتســۇن؛   ،كىمكــى رامى رامى

تۇتمىغـان  (بولۇپ ) يهنى مۇساپىر(سهپهر ئۈستىدە كىمكى كېسهل ياكى 
ــگهن  ①﴾باشــقا كــۈنلهردە تۇتســۇن ) بولســا، تۇتمىغــان كــۈنلهر ئۈچــۈن  دې

   .②ئايىتىنى نازىل قىلدى
  )2316 :ئهبۇ داۋۇد(

 }ِمْسـِكنيٍ  طََعاُم ِفْدَيةٌ ُيِطيقُوَنُه الَِّذيَن َوَعلَى{ َنَزلَْت لَمَّا قَالَ َسلََمةَ َعْنـ   6793
  .فََنَسَخْتَها َبْعَدَها الَِّتي الْآَيةُ َنَزلَْت َحتَّى َوَيفَْتِدَي ُيفِْطَر أَنْ أََراَد َمْن كَانَ

ــدۇ   6793 ــداق دەي ــ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ مۇن : تائاالنىــڭهللا ا: ـ
) قېرىلىـق يـاكى ئـاجىزلىق تۈپهيلىـدىن مۇشـهققهت بىـلهن      (روزىنى ﴿

بىـر مىسـكىن   ) كى ئۈچـۈن كۈنلـۈ (ئاران تۇتىدىغان كىشـىلهر تۇتمىسـا،   
 ،دېـگهن ئـايىتى نازىـل بولغانـدا     ﴾تويغۇدەك تاماق فىدىيه بېرىشـى الزىـم  

كېيىنكـى   .يه بهرسـه بـوالتتى  ىفىـد  ،روزا تۇتماي دېگهنلهر ئېغىز ئېچىپ
ۇ ئــايهتنى ئهمهلــدىن بــ ،چــاغالردا ئۇنــدىن كېيىنكــى ئــايهت نازىــل بولــۇپ

   .قالدۇرغان
  )4507 :بۇخارى(
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 ُهـوَ  الـدَُّعاءُ  قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعْن َبِشريٍ ْبنِ ْعَماِنالنُّ ْنـ ع  6794
 ِعَبـاَدِتي  َعـنْ  َيْسـَتكْبُِرونَ  الَِّذيَن إِنَّ لَكُْم أَْسَتجِْب اْدُعونِي َربُّكُْم َوقَالَ{ قََرأَ ثُمَّ الِْعَباَدةُ

  .لترمذيرواه ا }َداِخرِيَن َجَهنََّم َسَيْدُخلُونَ
وإذا سألك عبادي عƗ : (أقرب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فرتلت: فقال أصحابه

  .لرزين) فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ نۇئمان ئىبنى بهشىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6794
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

ــا ئىبادەتنىــــــڭ « ــدۇدۇئــــ ــيىن» ردەل ئۆزىــــ ــدىن كېــــ  :دېگهنــــ
) دۇئـايىڭالرنى (ماڭـا دۇئـا قىلىڭـالر، مهن    ”: پهرۋەردىگارىڭالر ئېيتىـدۇ ﴿

، شۈبهىسـىزكى، مېنىـڭ   )تىلىگىنىڭالرنـى بېـرىمهن  (قوبۇل قىلىـمهن  
ئىبادىتىمــدىن چوڭچىلىــق قىلىــپ بــاش تارتىــدىغانالر خــار ھالــدا       

   .②دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾“جهھهننهمگه كىرىدۇ
  )3247 :تىرمىزى(

  :ساھابىالر
ئۇنىڭغـا پهس ئـاۋازدا   ) شـۇنداق بولسـا  (يېقىنمۇ؟ بىزگه رەببىمىز ــ 

يـۇقىرى ئـاۋاز بىـلهن دۇئـا      )شۇنداق بولسا(ياكى يىراقتىمۇ؟ . يالۋۇرايلى
مېنىـڭ بهنـدىلىرىم سـهندىن    ﴿: تائاالنىـڭ هللا دېـگهن ئىـدى، ا   قىاليلـى، ـ  
، مهن ھهقىــقهتهن ئۇالرغــا )ئۇالرغــا ئېيتقىنكــى(ق سورىســا ۇلــۇمهن توغر

، ماڭا )يهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمهن(يېقىنمهن 
دۇئا قىلسا، مهن دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجـابهت قىلىـمهن، ئـۇالر    
توغرا يول تېپىش ئۈچـۈن مېنىـڭ دەۋىتىمنـى قوبـۇل قىلسـۇن ۋە ماڭـا       

دېگهن ئـايىتى   ③﴾ۇنيهنى ھهمىشه ئىمان بىلهن بولس(ئىمان ئېيتسۇن 
   .نازىل بولدى

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

                                                 
 .ـ ئايهت 60سۈرە غافىر،  ①
  .سهھىه، ـ دېگهن): 2590(ئهلبانى  ②
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُْم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَـى  ـ   6795
لََّم إِذَا َصلَّْوا الَْعَتَمةَ َحـُرَم  الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم فَكَانَ النَّاُس َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

َوقَْد  َعلَْيهِْم الطََّعاُم َوالشََّراُب َوالنَِّساُء َوَصاُموا إِلَى الْقَابِلَِة فَاْخَتانَ َرُجلٌ َنفَْسُه فََجاَمَع اْمَرأََتُه
َك ُيْسًرا ِلَمْن َبِقَي َوُرْخَصةً َوَمْنفََعةً َصلَّى الِْعَشاَء َولَْم ُيفِْطْر فَأََراَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيْجَعلَ ذَِل

بِِه النَّاَس فَقَالَ ُسْبَحاَنُه َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُْنُتْم َتْخَتاُنونَ أَْنفَُسكُْم الْآَيةَ َوكَانَ َهذَا ِممَّا َنفََع اللَُّه 
 .َوَرخََّص لَُهْم َوَيسََّر

ــۇ ئهنهۇ    6795 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــ ئىبن ــاـ ــۇئمىنلهر ﴿: م ــى م ! ئ
ــاھالردىن( ــرىكىلهرگه   ) گۇن ــۈن، ســىلهردىن ئىلگى ساقلىنىشــىڭالر ئۈچ
ــۈممهتلهرگه ( ــدەك، ســىلهرگىمۇ ) يهنــى ئىلگىرىكــى ئ روزا پهرز قىلىنغان
مۇنداق  ىرىدەتهپسدېگهن ئايهتنىڭ  ①﴾پهرز قىلىندى) رامىزان روزىسى(

 ە خـۇپتهن سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ دەۋرىـد     پهيغهمبهر: دېگهن
 ــ  يهپ تـاكى ئهتىسـى ئىپتـارغىچه،    ئوقۇپ بولغانـدىن كېـيىن   نامىزىنى

بىرسـى ئـۆز    .قىلىنغان ئىـدى ش ۋە ئايالالرغا يېقىنلىشىش ھارام ىئىچ
يېقىنچىلىـق   غـا خۇپتهنـدىن كېـيىن ئايالى   ،نهپسىگه خىيانهت قىلىپ

تائـاال  هللا ا ،شـۇنىڭ بىـلهن   .لـېكىن روزىسـىنى بۇزمىـدى    .قىلىپ سالدى
مۇنۇ ئايهتنى رۇخسهت قىلىپ  ،كىلهرگه قواليلىق بولسۇن ئۈچۈنكېيىن

روزا كېچىلىرىدە ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلىش ﴿: نازىل قىلدى
يهنـى ئـۇالر   (سىلهرگه ھاالل قىلىنـدى، ئـۇالر سـىلهر ئۈچـۈن كىيىمـدۇر      

ــقاندەك      ــگه يېپىشـ ــيىم بهدەنـ ــايدۇ ۋە كىـ ــىپ ياشـ ــىلهرگه ئارىلىشـ سـ
يهنـى سـىلهرمۇ ئۇالرغـا    (لهر سىئۇالر ئۈچۈن كىيىم، سىلهرمۇ )يېپىشىدۇ

). كىيىم بهدەنگه يېپىشقاندەك يېپىشىسـىلهر  ،ئارىلىشىپ ياشايسىلهر
يهنــى روزا كېچىســىدە (ئۆزەڭالرنىــڭ ئــۆزەڭالرنى ئالــدىغانلىقىڭالرنى هللا ا

تهۋبهڭالرنـى قوبـۇل قىلـدى،    هللا ا. بىلـدى  )يېقىنچىلىق قىلغىنىڭالرنى
) يهنــــى ئاياللىرىڭالرغــــا(دى ئۇالرغــــا ئهمــــ. ســــىلهرنى ئهپــــۇ قىلــــدى
يهنـى  (سـىلهرگه تهقـدىر قىلغـان نهرسـىنى     هللا يېقىنچىلىق قىلىڭالر، ا

تهلهپ قىلىڭــالر، تــاكى تاڭنىــڭ ئــاق يىپــى قــارا يىپىــدىن  ) پهرزەنتنــى
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قهدەر يهڭــالر، ئىچىڭــالر، ئانــدىن كهچ ) يهنــى تــاڭ يورۇغانغــا(ئايرىلغانغــا 
ــج  ــىلهر مهسـ ــۇڭالر، سـ ــرگىچه روزا تۇتـ ــان كىـ ــا ئولتۇرغـ ىدته ئېتىكاپتـ

، ئۇالرغــا يېقىنچىلىــق )كــېچه بولســۇن ،كۈنــدۈز بولســۇن(چــېغىڭالردا 
يهنى مهنئى قىلغان (گرىالردۇر ېبهلگىلىگهن چهللا قىلماڭالر، ئهنه شۇالر ا

ھـارام قىلىنغـان   (كىشـىلهرنىڭ  . ، ئۇنىڭغـا يېقىنالشـماڭالر  )ئىشالردۇر
رىنى ئۇالرغـا مۇشـۇنداق   ئـايهتلى هللا ساقلىنىشلىرى ئۈچۈن، ا) شالردىنىئ

ــدۇ  ــان قىلى ــايهت   .①﴾باي ــۇ ئ ــا ب ــارقىلىق كىشــىلهرگه  مان قواليلىــق ئ
كېچىســـى يهپ ـ ئىچىـــش ۋە ئايالالرغـــا يېقىنچىلىـــق     ۋەيارىتىلــدى  

   .②قىلىش رۇخسهت قىلىندى
  )2313 :ئهبۇ داۋۇد(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َعْن الَْبَراِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ أَْصَحاُب ُمَحمٍَّدـ   6796
ـ   ى إِذَا كَانَ الرَُّجلُ َصاِئًما فََحَضَر الْإِفْطَاُر فََناَم قَْبلَ أَنْ ُيفِْطَر لَْم َيأْكُلْ لَْيلََتُه َولَا َيْوَمـُه َحتَّ

طَاُر أََتى اْمَرأََتُه فَقَالَ لََها ُيْمِسَي َوإِنَّ قَْيَس ْبَن ِصْرَمةَ الْأَْنَصارِيَّ كَانَ َصاِئًما فَلَمَّا َحَضَر الْإِفْ
ُه اْمَرأَُتُه أَِعْنَدِك طََعاٌم قَالَْت لَا َولَِكْن أَْنطَِلُق فَأَطْلُُب لََك َوكَانَ َيْوَمُه َيْعَملُ فََغلََبْتُه َعْيَناُه فََجاَءْت

لَْيِه فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه فَلَمَّا َرأَْتُه قَالَْت َخْيَبةً لََك فَلَمَّا اْنَتَصَف النََّهاُر غُِشَي َع
َشِديًدا َوَسلََّم فََنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم فَفَرُِحوا بَِها فََرًحا 

 .ْيطُ الْأَْبَيُض ِمْن الَْخْيِط الْأَْسَوِدَوَنَزلَْت َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُْم الَْخ
ــۇ   6796 ــۇ ئهنه ــ بهرائ رەزىيهلالھ ــدۇ  ـ ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن

بىرەرسى ئىپتـار   ساھابىلهردىن ،رامىزان پهرز بولغان دەسلهپكى چاغالردا
كۈنـدۈزىمۇ بىـر نهرسـه     ۋە ئهتىسـى  ۋاقتىدا ئۇخالپ قالسـا، شـۇ كېچىسـى   

 ۋاقتىــدائىپتــار  بىــر كــۈنىىرمه ئهنســارى قهيــس ئىبنــى ســ. يتتــىيېمه
  :دىنئايالى

  :ئايالى .ـ دەپ سورىدىبارمۇ؟ ه يهيدىغان نهرســ 

                                                 
 .ايهتـ ئ 187سۈرە بهقهرە،  ①
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قهيـس كۈنـدۈزى   . دېـدى ـ يوق، لېكىن مهن بىر ئىالجىنى قىـالي،   ــ 
ئايالى ئۇنىڭ ئـۇخالپ قالغـانلىقىنى   . ئىشلىگهن بولغاچقا ئۇخالپ قالدى

  :كۆرۈپ
ئهتىسـى چـۈش   . ـ دېـدى   الـدىڭ، تامـاقتىن قـۇرۇق ق  ! ھهي ئىسىتــ 

بــۇ ئهھــۋال پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ  . شــىدىن كهتتــىوقهيــس ھ ،بولغانــدا
روزا كېچىلىرىــــــدە ﴿ ئهلهيهــــــى ۋەســــــهللهمگه يهتكۈزۈلگهنىــــــدى،  

ــدى     ــاالل قىلىن ــىلهرگه ھ ــق قىلىــش س ــا يېقىنچىلى  ﴾ئاياللىرىڭالرغ
مۇســـۇلمانالرنى خۇشـــاللىققا  بـــۇ ئـــايهت .دېـــگهن ئـــايهت نازىـــل بولـــدى

تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپـى  ﴿ :مۇنداق ئىدى ئايهتنىڭ داۋامى بۇ .مدۈردىچۆ
   .﴾يهڭالر، ئىچىڭالر) يهنى تاڭ يورۇغانغا قهدەر(قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا 

  )1915 :بۇخارى(

َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ أُْنزِلَْت َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُْم الَْخـْيطُ  ـ   6797
 أَْبَيُض ِمْن الَْخْيِط الْأَْسَوِد َولَْم َيْنزِلْ ِمْن الْفَْجرِ فَكَانَ رَِجالٌ إِذَا أََراُدوا الصَّْوَم َرَبطَ أََحُدُهْمالْ

لَ اللَُّه َزِفي رِْجِلِه الَْخْيطَ الْأَْبَيَض َوالَْخْيطَ الْأَْسَوَد َولَْم َيَزلْ َيأْكُلُ َحتَّى َيَتَبيََّن لَُه ُرْؤَيُتُهَما فَأَْن
 .َبْعُد ِمْن الْفَْجرِ فََعِلُموا أَنَُّه إِنََّما َيْعنِي اللَّْيلَ َوالنََّهاَر

ــ ســهھل ئىبنــى ســهئد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  6797 ــۋايهت  ـ مۇنــداق رى
 ﴾ئاق يىپ قارا يىپـتىن ئايرىلغانغـا قهدەر يهڭـالر، ئىچىڭـالر    ﴿: قىلىدۇ

دا، ز نازىل بولمىغان چاغدېگهن سۆ ﴾تاڭنىڭ﴿دېگهن ئايهت نازىل بولۇپ، 
 ،پۇتىغا ئاق يىپ بىلهن قارا يىپنى باغلىۋېلىـپ روزا تۇتماقچى بولغانالر 

ــى     ــدۈرەلىگهنگه قهدەر يهيتت ــاراپ پهرقلهن ــىگه ق ــۇ ئىككىس ــاكى ئ  :هللا .ت
ئاق يىپ بىـلهن  ﴿ دىن كېيىن،دېگهن ئايهتنى نازىل قىلغان ﴾تاڭنىڭ﴿

ــپ ــارا يىـ ــدىن ﴾قـ ــگهن ئىبارىـ ــدۈ  دېـ ــلهن كۈنـ ــېچه بىـ ــۆزدە زكـ نىڭ كـ
   .تۇتۇلغانلىقى مهلۇم بولدى

  )1917 :بۇخارى(

َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُْم الَْخْيطُ ـ   6798
َيَض فََجَعلُْتُهَمـا َتْحـَت   الْأَْبَيُض ِمْن الَْخْيِط الْأَْسَوِد َعَمْدُت إِلَى ِعقَالٍ أَْسَوَد َوإِلَى ِعقَالٍ أَْب
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وَِساَدِتي فََجَعلُْت أَْنظُُر ِفي اللَّْيلِ فَلَا َيْسَتبُِني ِلي فََغَدْوُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  
 .َوَسلََّم فَذَكَْرُت لَُه ذَِلَك فَقَالَ إِنََّما ذَِلَك َسَواُد اللَّْيلِ َوَبَياُض النََّهارِ

ــ 6798 ــي ئىبنــى ھــاتهم رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    ـ ــۋايهت ئهدى ــداق رى مۇن
تــاكى تاڭنىــڭ ئــاق يىپــى قــارا يىپىــدىن      ﴿: تائاالنىــڭهللا ا: قىلىــدۇ

بىـر  ، دېگهن ئـايىتى نازىـل بولغانـدا   ﴾ ئايرىلغانغا قهدەر يهڭالر، ئىچىڭالر
پ تال قارا يىپ بىلهن بىر تال ئاق يىپنى ياسـتۇقۇمنىڭ ئاسـتىغا قويـۇ   

ــدۇم ــېكىن ھ. قويـ ــۇالرنى   لـ ــاراڭغۇدا ئـ ــاممۇ، قـ ــان بولسـ ــانچه قارىغـ هرقـ
ــا  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســهھهردە .پهرقلهندۈرەلمىــدىم يېنىغ

  :گهنىدىمبۇ ئىشنى سۆزلهپ بهر ،بېرىپ
 ، ـ  ئــۇ دېــگهن كېچىنىــڭ قــارىلىقى بىــلهن كۈنــدۈزنىڭ ئــاقلىقىــــ 
   .دېدى

  )1916 :بۇخارى(

إِذًا لََعرِيٌض أَنْ كَانَ الَْخْيطُ الْأَْبَيُض َوالْأَْسَوُد  قَالَ إِنَّ وَِساَدَك :ـ ويف رواية  6799
 .َتْحَت وَِساَدِتَك

پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ  كېلىشـــىچه، ــــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته 6799
  :ئهلهيهى ۋەسهللهم

تاڭنىــڭ ئــاق يىپــى بىــلهن قــارا يىپــى ياســتۇقىڭنىڭ ئاســتىغا   «
   .دېگهن »نكهڭرى ئىكهياستۇقۇڭ ھهقىقهتهن سىغقان بولسا، 

  )4509 :بۇخارى(

 }الْأَْسَوِد الَْخْيِط ِمْن الْأَْبَيُض الَْخْيطُ{ َما اللَِّه َرُسولَ َيا قُلُْت :ـ ويف رواية  6800
 اللَّْيـلِ  َسَواُد ُهَو َبلْ لَا قَالَ ثُمَّ الَْخْيطَْينِ أَْبَصْرَت إِنْ الْقَفَا لََعرِيُض إِنََّك قَالَ الَْخْيطَاِن أَُهَما
  .النََّهارِ َبَياُضَو

 مهن: مۇنـداق دەيـدۇ   ـ ئهدىي ئىبنى ھـاتهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6800
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن
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هننىـڭ مهنىسـى   دېگ ﴾ئاق يىپـى قـارا يىپىـدىن   ﴿! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ــۇالر ھهقىــقهتهن ئىككــى خىــل يىپمــۇ   ــاكى ئ ــېمه ي ـ دەپ سورىســام، ؟   ن

  :سساالمپهيغهمبهر ئهلهيهى
ئىككــى خىــل يىــپ دەپ قارىغــان بولســاڭ،     ئــۇنى ئهگهر ســهن ــــ 

) يىــپ(ســهن ئويلىغانــدەك  ،ئــۇ. قاپــاق كــالال ئادەمكهنســهن ھهقىــقهتهن
   .دېدى ه قاراڭغۇسى بىلهن كۈندۈزنىڭ يورۇقى، ـئهمهس، بهلكى كېچ

  )4510 :بۇخارى(

ِه الْآَيةُ ِفيَنا كَاَنـْت الْأَْنَصـاُر إِذَا   َنَزلَْت َهِذ قالالَْبَراَء َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ـ عن  6801
َحجُّوا فََجاُءوا لَْم َيْدُخلُوا ِمْن ِقَبلِ أَْبَوابِ ُبُيوِتهِْم َولَِكْن ِمْن ظُُهورَِها فََجـاَء َرُجـلٌ ِمـْن    

رُّ بِأَنْ َتـأُْتوا الُْبُيـوَت ِمـْن    الْأَْنَصارِ فََدَخلَ ِمْن ِقَبلِ َبابِِه فَكَأَنَُّه ُعيَِّر بِذَِلَك فََنَزلَْت َولَْيَس الْبِ
 .ظُُهورَِها َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن اتَّقَى َوأُْتوا الُْبُيوَت ِمْن أَْبَوابَِها

مهن بهرا رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ    :مۇنداق دەيدۇ ئىسهاق ۇـ ئهب 6801
 .ق چۈشـكهن ۇلـ ۇبۇ ئايهت بىـز توغر : ىدىممۇنداق دىگهنلىكىنى ئاڭلىغان

ــارىالر ھ ــئهنس ــدە، هج ــپ كهلگهن ــىكلىرىدىن   دىن قايتى ــڭ ئىش ئۆيلهرنى
ئهنسـارىالردىن بىـرى   . كىرەتتـى ) تۆشۈك ئېچىپ( ئارقا تامدىن ،كىرمهي

كىرىۋىــدى، باشــقىالر ئۇنىــڭ  )ئــۆيىگه(دىن ىئىشــىك ،ھهجــدىن كېلىــپ
ــلىدى   ــكه باش ــىنى ئهيىبلهش ــلهن،  . قىلمىش ــۇنىڭ بى : تائاالنىــڭهللا اش

ئۆيلهرنىـڭ  ) ھهجدىن قايتقاندا ەكجاھىلىيهت دەۋرىدە قىلغىنىڭالرد(﴿
نىـڭ  هللا. (كىـرىش ياخشـىلىققا ياتمايـدۇ   ) تۆشۈك ئېچىپ(ئارقىسىدىن 

ــرىگه مۇخالىــپ ئىــش قىلىشــتىن   ــادەم ياخشــى ئهمهل  ) ئهم ــان ئ قورقق
ئۆيلهرنىـڭ  ) چېغىڭالردا ئادەتتىكىـدەك  ھهجدىن قايتقان( .دۇر)ئىگسى(

ــىڭالر ئۈ    ــتكه ئېرىشىشـ ــرىڭالر، بهخـ ــدىن كىـ ــۈن ادەرۋازىلىرىـ ــهللاچـ ا قـ
   .نازىل بولدى يىتىدېگهن ئا ①﴾تهقۋادارلىق قىلىڭالر

  )1803 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 189سۈرە بهقهرە،  ①
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َعْن ُحذَْيفَةَ َوأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَـِة قَـالَ   ـ   6802
 .َنَزلَْت ِفي النَّفَقَِة

: ۋايهت قىلىنىـدۇ دىن مۇنـداق رىـ  ـ ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  6802
سـهرپ قىلىڭـالر، ئـۆزەڭالرنى    ) پۇل ـ مال (نىڭ يولىدا هللا﴿: تائاالنىڭهللا ا

هللا ھاالكهتكه تاشـلىماڭالر، ئېهسـان قىلىڭـالر، ئېهسـان قىلغـۇچىالرنى ا     
پۇل  ئۈچۈن يولىدا جىهادهللا ېگهن ئايىتى اد ①﴾ھهقىقهتهن دوست تۇتىدۇ

   .ىدىنازىل بولغان هش ھهققىدەخهجل
  )4516 :بۇخارى(

 قال) التهلكة إن بأيديكم تلقوا وال( تعاƂ قوله يف بشري بن النعمان عنـ   6803
 إƂ بأيـديكم  تلقوا وال( تعاƂ اهللا فأنزل Ƃ اهللا يغفر ال فيقول الذنب يذنب الرجل كان

  ).اǂسنني Ʒب اهللا إن وأحسنوا التهلكة
ــۇ ا     6803 ــۇ ئهنه ــىر رەزىيهلالھ ــى بهش ــان ئىبن ــ نۇئم ــڭهللا ـ : تائاالنى

ســهرپ قىلىڭـالر، ئــۆزەڭالرنى ھــاالكهتكه  ) مــال ــ  پــۇل(نىـڭ يولىــدا  هللا﴿
ھهقىـقهتهن  هللا تاشلىماڭالر، ئېهسان قىلىڭالر، ئېهسـان قىلغـۇچىالرنى ا  

بىرسـى گۇنـاھ   : دېگهن ئـايىتى ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن     ﴾دوست تۇتىدۇ
  :سېلىپ قىلىپ
نى بـۇ ئـايهت   تائـاال هللا اىـدى،  دېگهنـ مېنـى كهچۈرمهيـدۇ،    هللا ئهمـدى ا ــ 

  . ②نازىل قىلدى
  )5672 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن أَْسلََم أَبِي ِعْمَرانَ قَالَ غََزْوَنا ِمْن الَْمِديَنِة ُنرِيُد الْقُْسـطَْنِطينِيَّةَ َوَعلَـى   ـ   6804
ِديَنِة فََحَملَ الَْجَماَعِة َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد َوالرُّوُم ُملِْصقُو ظُُهورِِهْم بَِحاِئِط الَْم
ُبو أَيُّـوَب  َرُجلٌ َعلَى الَْعُدوِّ فَقَالَ النَّاُس َمْه َمْه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه ُيلِْقي بَِيَدْيِه إِلَى التَّْهلُكَِة فَقَالَ أَ

                                                 
 .ـ ئايهت 195سۈرە بهقهرە،  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   : )10849(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َهَر الْإِْسلَاَم قُلَْنا َهلُمَّ ُنِقيُم ِفي إِنََّما َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ ِفيَنا َمْعَشَر الْأَْنَصارِ لَمَّا َنَصَر اللَُّه َنبِيَُّه َوأَظْ
تَّْهلُكَـِة  أَْمَواِلَنا َوُنْصِلُحَها فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َوأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَـى ال 

ِلَنا َوُنْصِلَحَها َوَنَدَع الْجَِهاَد قَالَ أَُبو ِعْمـَرانَ  فَالْإِلْقَاُء بِالْأَْيِدي إِلَى التَّْهلُكَِة أَنْ ُنِقيَم ِفي أَْمَوا
  .فَلَْم َيَزلْ أَُبو أَيُّوَب ُيَجاِهُد ِفي َسبِيلِ اللَِّه َحتَّى ُدِفَن بِالْقُْسطَْنِطينِيَِّة

بىـــز : ئهبـــۇ ئىمـــران مۇنـــداق رىـــۋايهت قىلىـــدۇ  ئهســـلهم – 6804
نىشـانالپ غازاتقـا    ىنـ )ھـازىرقى ئىسـتانبۇل  ( مهدىنىدىن قۇستهنتىنىيه

قوشۇنغا خالىد ئىبنى ۋەلىدنىڭ ئوغلى ئابدۇراھمان قوماندان  .ئاتالندۇق
 .رىملىقالر شهھهرنىڭ سېپىلىغا ئارقىسىنى قىلىـپ تۇرىشـاتتى  . ئىدى

  :بىرەيلهن دۈشمهنگه يالغۇز ھۇجۇم قىلىۋىدى، كىشىلهر
زىنى ھـــاالكهتكه ۆئـــبـــۇ ! ال ئىـــالھه ئىللهلـــالھ! توختـــا! توختـــاـــــ 

دېيىشــتى، بــۇنى ئاڭلىغــان ئهبــۇ ئهييــۇب رەزىيهلالھــۇ  ـــ! ؟اشــالۋاتىدىغۇت
  :ئهنهۇ مۇنداق دېدى

تائـاال  هللا ا. بۇ ئايهت بىز ئهنسارىالر جامائهسى ھهققىدە نازىل بولغانــ 
ــرىگه ن ــپ  ۇپهيغهمبى ــا قىلى ــرەت ئات ــۈمرا  ،س ــالمنى ھۆك ــا ئىس ن ئورۇنغ

 ،ڭ بېشــىدا تــۇرۇپمۈلۈكلىرىمىزنىــ ـــ يهر! كــېلىڭالر: بىــز چىقارغانــدا،
نىـڭ  هللا﴿: تائـاال هللا ا دېيىشـكهنىدۇق،  راۋاجالنـدۇرايلى، ـ   ئىشـلىرىمىزنى 

﴾ سهرپ قىلىڭالر، ئۆزەڭالرنى ھاالكهتكه تاشـلىماڭالر ) پۇل ـ مال (يولىدا 
ھـاالكهتكه تاشـالش   ئـۆزىنى   دېمهككـى،  .دېگهن ئـايىتىنى نازىـل قىلـدى   

مــۈلكىمىزنى  ـــ مــال ،مۈلۈكلىرىمىزنىــڭ بېشــىدا تــۇرۇپ ـــ دېــگهن، يهر
ــاۋۇتۇپ، جىهــادنى تاشال ــۇ ئهييــۇب شــۇنىڭ ئۈچــۈن، . شــتۇرئ ئهنســارى ئهب
ــۇ   ــۇ ئهنهـــ ــدهللا ارەزىيهلالھـــ ــتۇرۇپ  ىكىيولىـــ ــادىنى داۋامالشـــ  ،جىهـــ

   .①ندىدەپنه قىلىشېهىد بولدى ۋە شۇ يهرگه ستهنتىنىيهدە نقۇ
  )2512 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2193(ئهلبانى  ①
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الَ كَاَنْت ُعكَاȗٌ َوَمَجنَّةُ َوذُو الَْمَجـازِ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَـ 6805
ْيكُْم ُجَناٌح أَْسَواقًا ِفي الَْجاِهِليَِّة فَلَمَّا كَانَ الْإِْسلَاُم َتأَثَُّموا ِمْن التَِّجاَرِة ِفيَها فَأَْنَزلَ اللَُّه لَْيَس َعلَ

 .أَ اْبُن َعبَّاسٍ كَذَاأَنْ َتْبَتُغوا فَْضلًا ِمْن َربِّكُْم ِفي َمَواِسمِ الَْحجِّ قََر
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6805 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
كـــاز، مهجهنـــنه، زۇلمهجـــاز دېـــگهن جـــايالر جـــاھىلىيهت  ۇئ: قىلىنىـــدۇ

كىشىلهر ھهج پائالىيهتلىرى  ،ئىسالم كهلگهندە. دەۋرىدىكى بازارالر ئىدى
ــاي    ــلهن بولمـ ــادەت بىـ ــدا ئىبـ ــازارالردا تى  ،ۋاقتىـ ــۇ بـ ــلهن  ئـ ــارەت بىـ جـ

شــۇنىڭ  .شۇغۇللىنىشــنى گۇنــاھ بــوالرمىكىن دەپ ئهندىشــه قىلىشــتى 
ــلهن ــاالهللا ا ،بى ــارىڭالردىن ﴿: تائ ــارەت ۋە  (پهرۋەردىگ ھهج مهۋســۈمىدە تىج

رىزىق تهلهپ قىلساڭالر، سـىلهرگه ھـېچ گۇنـاھ    ) باشقا ئوقهت ئارقىلىق
ھهج ﴿ :ئىبنى ئابباس ئايهتنى .دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾بولمايدۇ
   .غاندەپ ئوقۇ ﴾ملىرىدەۈمهۋس

  )2098 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ أَْهلُ الَْيَمنِ َيُحجُّونَ َولَا َيَتـَزوَُّدونَ  ـ   6806
لَُّه َتَعالَى َوَتَزوَُّدوا فَإِنَّ َخْيَر الـزَّاِد  َوَيقُولُونَ َنْحُن الُْمَتَوكِّلُونَ فَإِذَا قَِدُموا َمكَّةَ َسأَلُوا النَّاَس فَأَْنَزلَ ال

 .التَّقَْوى
ــ 6806 ــا   ــ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئاببـ ــدۇ  ئىبنـ ــداق دەيـ  :مۇنـ

ــهللابىــز ا” :يهمهنلىكــلهر ــوزۇق ،دەپ“ مىزا تهۋەككــۇل قىلغــۇچىالرق ــ ئ  ـ
ـ زۇق ۋە مهككىدە باشقىالردىن ئو تۈلۈك ئالمايال ھهج قىلغىلى كېلهتتى

) ئـاخىرەتلىكىڭالر ئۈچـۈن  (﴿ :تائـاال هللا ا ،تتى، شۇنىڭ بىلهنتۈلۈك سوراي
ــله  ــ(زاد راھى ــۈكـ ۇق    وزئ ــله   ) تۈل ــى زاد راھى ــۋېلىڭالر، ئهڭ ياخش ئېلى

   .دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ②﴾تهقۋادارلىقتۇر
  )1523 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 198هقهرە، سۈرە ب ①
 .ـ ئايهت 197سۈرە بهقهرە،  ②
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َوْجِه َوكَانَ َنـاٌس  أَُماَمةَ التَّْيِميُّ قَالَ كُْنُت َرُجلًا أُكَرِّي ِفي َهذَا الْ ـ عن ايب  6807
َيقُولُونَ ِلي إِنَُّه لَْيَس لََك َحجٌّ فَلَِقيُت اْبَن ُعَمَر فَقُلُْت َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنِّي َرُجلٌ أُكَـرِّي  

رُِم َوُتلَبِّـي  ِفي َهذَا الَْوْجِه َوإِنَّ َناًسا َيقُولُونَ ِلي إِنَُّه لَْيَس لََك َحجٌّ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر أَلَْيَس ُتْح
َوَتطُوُف بِالَْبْيِت َوُتِفيُض ِمْن َعَرفَاٍت َوَتْرِمي الْجَِماَر قَالَ قُلُْت َبلَى قَالَ فَإِنَّ لََك َحجا َجاَء 

ُسولُ اللَِّه َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُه َعْن ِمثْلِ َما َسأَلَْتنِي َعْنُه فََسكََت َعْنُه َر
ْضـلًا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم ُيجِْبُه َحتَّى َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَ

  .الْآَيةَ َوقَالَ لََك َحجٌّ ِمْن َربِّكُْم فَأَْرَسلَ إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقََرأَ َعلَْيِه َهِذِه
ــۇ ئۇمــامه   6807 ــ ئهب ــداق  تهيمىــيـ ــدۇمۇن مهن ھهج ســهپىرىدە : دەي

  :بهزى كىشىلهر ماڭا .تتىمكىراكهشلىك قىال
ـــ  ئىبنــى  مهن. دېيىشــهتتىـ بولمايــدۇ،    قوبــۇلســېنىڭ ھهجىــڭ ـ
  :ئۇنىڭغا نى ئىزدەپ تېپىپ،ئۆمهر

ـــ  ــدۇرراھمان ــ ــۇ ئابـ ــى ئهبـ ــهپىرىدە كى !ئـ ــلىك مهن ھهج سـ راكهشـ
لهر مېنىـــــڭ ھهجىمنىـــــڭ قوبـــــۇل قىلىـــــدىغان ئـــــادەممهن، بهزىـــــ
  :دېسهم، ئۇ بولمايدىغانلىقنى ئېيتىۋاتىدۇ، ـ

تىـپ، كهئبىنـى تـاۋاپ قىلىـپ،     يسهن ئېهرام باغالپ، تهلبىـيه ئې ــ 
دەپ سـورىدى،  ـ تـاش ئاتىدىغانسـهن؟     غائهرافاتقا بېرىپ قايتىـپ، شـهيتان  

  :مهن
  :دېسهم، ئۇـ ىمهن، ھهممىسىنى قىل ،ئهلۋەتتهــ 

ـــ  ــدۇ ــ ــۇل بولىـ ــېنىڭ ھهجىـــڭ قوبـ ــبهر   .سـ ــى پهيغهمـ ــر كىشـ بىـ
سهن مهندىن سـورىغان مهسـىلىنى    ،كېلىپ نىڭ ئالدىغائهلهيهىسساالم

ئۇنىڭغا جاۋاب بهرمهي سۈكۈت ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهرسورىغان ئىدى، 
ھهج (پهرۋەردىگـارىڭالردىن  ﴿: ۇ ئـايهت نازىـل بولـدى   نـ كېيىن مۇ .قىلدى

رىزىق تهلهپ قىلساڭالر، ) هۋسۈمىدە تىجارەت ۋە باشقا ئوقهت ئارقىلىقم
ــدۇ    ــاھ بولمايـ ــېچ گۇنـ ــىلهرگه ھـ ــلهن  .①﴾سـ ــۇنىڭ بىـ ــبهر  ،شـ پهيغهمـ

ۇ ئـايهتنى ئوقـۇپ   بـ  ،ئهلهيهىسساالم ئۇ كىشىگه ئادەم ئهۋەتىپ چاقىرتىپ
  :بهردى ۋە

                                                 
 .ـ ئايهت 198سۈرە بهقهرە،  ①
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   .①دېدى قوبۇل بولىدۇ، ـسېنىڭ ھهجىڭ ــ 
  )1733 :ئهبۇ داۋۇد(

 ،] 213 آية البقرة[“َواِحَدةً أُمَّةً النَّاُس كَانَ”: قَْوِلِه ِفي َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِـ  6808
  .كلهم الكفر على يعƖ الكليب وقال .اɋِْسالمِ َعلَى :قَالَ

ئىنسانالر ﴿: تائاالنىڭهللا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ا 6808
: توختىلىـپ  قىـدە دېـگهن ئـايىتى ھهق   ②﴾دەسلهپته بىـر ئـۈممهت ئىـدى   

ى ھهممىسى كـۇپر : كهلبى ،هسدېـ ئىسالم دىنىدىكى بىر ئۈممهت ئىدى،  
   .③دېگهنـ ئىدى،  ئۈستىدىكى بىر مىللهت

  )2606 :مهۋسىلى(

 إِلَّـا  الَْيِتـيمِ  َمالَ َتقَْرُبوا َولَا{ َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه أَْنَزلَ لَمَّا قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْنـ   6809
 ِعْنَدُه كَانَ َمْن اْنطَلََق الْآَيةَ }ظُلًْما الَْيَتاَمى أَْمَوالَ َيأْكُلُونَ الَِّذيَن إِنَّ{ َو }أَْحَسُن َيِه بِالَِّتي
 َحتَّـى  لَُه فَُيْحَبُس طََعاِمِه ِمْن َيفُْضلُ فََجَعلَ َشَرابِِه ِمْن َوَشَراَبُه طََعاِمِه ِمْن طََعاَمُه فََعَزلَ َيِتيٌم
 فَـأَْنَزلَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ِلَرُسولِ ذَِلَك فَذَكَُروا َعلَْيهِْم ذَِلَك فَاْشَتدَّ َيفُْسَد أَْو َيأْكُلَُه
 }فَـإِْخَواُنكُمْ  ُتَخاِلطُوُهْم َوإِنْ َخْيٌر لَُهْم إِْصلَاٌح قُلْ الَْيَتاَمى َعْن َوَيْسأَلُوَنَك{ َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه

  .بَِشَرابِِه َوَشَراَبُهْم بِطََعاِمِه َعاَمُهْمطَ فََخلَطُوا
ئهززە هللا ا: ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دېـگهن   6809
يېتىمنىڭ مېلىنى تاكى ئۇ باالغهتكه يهتكهنگه قهدەر ئۇنىڭغا ﴿: ۋەجهلله

ئهڭ پايدىلىق ئۇسۇلدا تهسهررۇپ قىلىڭالر، ئۆلچهمنى ۋە تـارازىنى تـوغرا   
ــدىغان ئىشــقا تهكلىــپ    قىلىڭــالر،  ــادەمنى كــۈچى يهتمهي ــداق ئ ھېچقان
) ھۆكـۈم چىقارغـان يـاكى گۇۋاھلىـق بهرگهن    (سۆز قىلغـان   .قىلمايمىز

ــۇڭالر،   ــل بول ــېغىڭالردا ئادى ــاكى گۇۋاھلىــق   (چ ــان ي ــۈم چىقىرىلغ ھۆك

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1525(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 203سۈرە بهقهرە،  ②
بــۇ ھهدىســنى ئهبــۇ يهئــال ۋە يهنه تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ئهبــۇ يهئالنىــڭ  : )10857(ھهيســهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ
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ــادەم  ــرىلگهن ئ ــدىردىمۇ ا  ) بې ــان تهق ــۇغقىنىڭالر بولغ ــهللات ــرىلگهن ق ا بې
ســىلهرگه بــۇ هللا ئېلىشــىڭالر ئۈچــۈن، ا ئهھــدىگه ۋاپــا قىلىڭــالر، ئىبــرەت

زۇلـۇم قىلىـپ   ﴿: دېـگهن ئـايىتى بىـلهن    ①﴾ئىشالرنى تهۋسىيه قىلىـدۇ 
يهۋالىـدىغانالر، شۈبهىسـىزكى،   ) نـاھهق (ــ مـۈلكىنى    يېتىملهرنىڭ مال

ئـوتنى يهۋالغـان بولىـدۇ،    ) قىيامهت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان(قورسىقىغا 
دېـگهن ئـايىتىنى    ②﴾كىرىـدۇ ) قـا يهنـى دوزاخ (ئۇالر يېنىپ تۇرغان ئوتقـا  

يېىتىمــدىن خهۋەر ئېلىۋاتقــانالر ئۆزىنىــڭ   قىلغانــدىن كېــيىن،نازىــل 
تىمنىــــڭ ېتىمنىــــڭ يېمىكىــــدىن، ئىچمىكىنــــى يېيېمىكىنــــى ي

 ،تىمنىڭ تامىقى ئېشـىپ قالسـا  ېي ،نهتىجىدە .ئىچمىكىدىن ئايرىۋەتتى
ــ   ــاقالپ قوي ــا س ــدىغان  ي ــيىن يهنه بېرى ــا كې ــۇپ  ۇپ، ئۇنىڭغ ــاكى بۇزۇل  ي

ئـۇالر   .بۇ ئهھۋال كىشىلهرگه ئېغىر كهلـدى  ،ىدىغان ئهھۋال كۆرۈلدىقال
ئـى  (﴿: تائـاال هللا ا ،ئهھۋال ئېيتىشـقان ئىـدى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا

ق سورىشـىدۇ، ئېيتقىنكـى،   ۇلۇئۇالر سهندىن يېتىملهر توغر!) مۇھهممهد
 ئـۇالرنى تـۈزەش ياخشـىدۇر، ئـۇالر    ) تهربىيىلهش، ماللىرىنى ئۆستۈرۈپ(”

ئارىلىشـىپ ياشىسـاڭالر، ئـۇ    ) ئۇالرغا پايدىلىق بولغـان رەۋىشـته  (بىلهن 
، ئۇالر سىلهرنىڭ )يهنى ئۇالرغا قېرىنداشالرچه مۇئامىله قىلىڭالر(چاغدا 

بۇزغـۇچى ۋە  ) يېتىملهرنىڭ ئىشـلىرىنى (هللا ا. دىنىي قېرىندىشىڭالردۇر
شـقا  قىـيىن ئى (خالىسا، سىلهرنى هللا ئهگهر ا. تۈزىگۈچىنى بىلىپ تۇرىدۇ
ھهقىــقهتهن هللا ا. “چوقــۇم جاپاغــا ســاالتتى  ) تهكلىــپ قىلىــش بىــلهن  

دېگهن ئايىتىنى نازىـل   ③﴾غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر
ــدى ــلهن . قىل ــۇنىڭ بى ــېمهك   ،ش ــڭ ي ــۇالر ئۆزلىرىنى ــ ئ ــى  ـ ئىچمىكىن

   .④ئىچمهكلىرىگه ئارىالشتۇرىدىغان بولدى ـ تىملهرنىڭ يېمهكېي
  )2817 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ـ ئايهت 152سۈرە ئهنئام،  ①
 .ـ ئايهت 10سۈرە نىسا،  ②
 .ـ ئايهت 220سۈرە بهقهرە،  ③
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2495(ئهلبانى  ④
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: قَالَ اƩَُميدي. ُدُبرِها ِفي َيأِْتيَها قَالَ }ِشئُْتْم أَنَّى َحْرثَكُْم فَأُْتوا{ ُعَمَر اْبنِ َعْنـ   6810
 .يعƗ الفرج

ئايـاللىرىڭالر سـىلهر   ﴿: ـ ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا     6810
، )يهنــى نهســىل تېرىيــدىغان جايــدۇر(ئېكىنزارلىقتــۇر ) خــۇددى(ئۈچــۈن 

ــېلىڭالر  ئېكىنزارلىقىڭ ــته ك ــان رەۋىش ــا خالىغ ــايىتى   ①﴾الرغ ــگهن ئ دې
. ئهر كىشـى ئايالىغـا خالىغـان تهرەپـتىن يېقىنالشسـا بولىـدۇ      : ھهققىدە

   .دېگهنلېكىن چوقۇم بهلگىلهنگهن جايغا يېقىنلىشىشى كېرەك، ـ 
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

يف رة غري أن ذلـك  إن شاء ƭنبة أو مقبلة أو مدب: عمر ابن ـ ولرزين قال  6811
 .صمام واحد
ئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  نىــڭ رىۋايىتىــدە،رەزىن – 6811

يان تهرەپتىن بولسۇن، ئالدى ياكى ئارقا تهرەپتىن مهيلى : مۇنداق دېگهن
  .يېقىنلىشىدۇ) پهرجىگه( جايغا الئاشۇ بىر ،بولسۇن

 وسـلم  عليـه  هللا صلى اهللا رسول على نزلت إƴا«: قال عمر ابن عنـ   6812
  .»الدبر إتيان يف رخصة )لكم حرث نساؤكم(

ــا     6812 ــۇ ئهنهۇمـ ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــ ئىبنـ ــگهن ــ ــداق دېـ : مۇنـ
يهنـى نهسـىل   (ئېكىنزارلىقتـۇر  ) خـۇددى (ئاياللىرىڭالر سىلهر ئۈچـۈن  ﴿

، ئېكىنزارلىقىڭالرغـــــا خالىغـــــان رەۋىشـــــته )تېرىيـــــدىغان جايـــــدۇر
بهلگىلهنـگهن جايغـا   ئارقا تهرەپتىن  ئايالالرغادېگهن ئايهت  ②﴾كېلىڭالر

ــگه( ــدۈرۈپ   ) پهرجىـ ــدىغانلىقىنى بىلـ ــا بولىـ ــبهر (يېقىنالشسـ پهيغهمـ
   .③نازىل بولغانىدى) ئهلهيهىسساالمغا

  )3827 :»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
 . ـ ئايهت 223سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهت 223سۈرە بهقهرە،  ②
 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ،: )10860(ھهيسهمى  ③
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 اهللا صلى النيب زمن يف دبرها يف امرأة أصاب رجال، أن«: عمر ابن عنـ   6813
 .»)لكم حرث نساؤكم: (اهللا فأنزل الناس، ذلك فأنكر وسلم، عليه

ــادىن     6813 ــۇ ئهنهۇم ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ــ ئىبن ــۋايهت  ـ ــداق رى مۇن
مانىـدا بىـر   سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ زا  هيغهمبهر پ: قىلىنغان

ــا تهرىپىــدىن   ــادەم ئايالىنىــڭ ئارق ــپىگه ئ  ىدى،يېقىنالشــقانئالــدى تهرى
ــۇنى ئهيىبلىــدى  ــاالهللا ا ،شــۇنىڭ بىــلهن .باشــقىالر ئ ــاللىرىڭالر ئ﴿: تائ اي

ــۇر ) خــۇددى(ســىلهر ئۈچــۈن  ــدىغان  (ئېكىنزارلىقت ــى نهســىل تېرىي يهن
ــدۇر ــېلىڭالر  )جاي ــته ك ــان رەۋىش ــا خالىغ ــگهن ﴾ ، ئېكىنزارلىقىڭالرغ دې
   .①دىزىل قىلائايهتنى ن

  )6298 :»ئهلئهۋسهت«(

َعَها ِمْن َوَراِئَها َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَاَنْت الَْيُهوُد َتقُولُ إِذَا َجاَم َجابِرـ عن   6814
 .َجاَء الَْولَُد أَْحَولَ فََنَزلَْت نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم

 :دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ جـابىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6814 
بـاال   ،كهينى تهرەپـتىن جىمـا قىلسـا    غائايالالر: ئۆز ئارىلىرىدا يهھۇدىيالر

بــۇ ئــايهت نازىــل  ،شــۇنىڭ بىــلهن .ـ دېيىشــهتتىاي بولــۇپ قالىــدۇ،   ئالغــ
يهنـى  (ئېكىنزارلىقتـۇر  ) ىدخـۇد (ئاياللىرىڭالر سـىلهر ئۈچـۈن   ﴿: بولغان

ــدۇر  ــا خالىغــان رەۋىشــته  )نهســىل تېرىيــدىغان جاي ، ئېكىنزارلىقىڭالرغ
   .﴾كېلىڭالر، ئۆزەڭالر ئۈچۈن ئالدىنئاال ياخشى ئهمهل تهييارالڭالر

 )4528 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َجاَء ُعَمُر إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ ـ   6815
 َيا َرُسولَ اللَِّه َهلَكُْت قَالَ َوَما أَْهلَكََك قَالَ َحوَّلُْت َرْحِلي اللَّْيلَةَ قَالَ فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه َرُسـولُ 

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهئقـۇب ئىبنـى ھۇمهيـد           : )10862(ھهيسهمى  ①

ــار  ــه،     . ئىســىملىك بىــرى ب ــان ئۇنىــڭ ئىشــهنچلىك كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى سۈرس ئىبنــى ھىبب
قالغـان راۋىيلىـرى   . نـى ئوتتۇرىغـا قويغـان   كۆپچىلىك ئۆلىماالر ئۇنىـڭ ھهدىسـى زەئىـپ كىشـى ئىكهنلىكى    

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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 اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َشْيئًا قَالَ فَأُْنزِلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهِذِه الْآَيةَ اللَِّه َصلَّى
  .نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم أَقْبِلْ َوأَْدبِْر َواتَّقِ الدُُّبَر َوالَْحْيَضةَ

ــ ئىبنــى 6815 ــۋايهت ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــداق رى دىن مۇن
ــۇ  : قىلىنىــدۇ ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــبهرئ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   پهيغهم

  : ۋەسهللهمگه كېلىپ
ـــ  ــىـ ــۇلۇلالھ ئ ــدۇم،   !رەس ــاالك بول ــدى    مهن ھ ــدۇم، ـ دې ــاالك بول . ھ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :ئۆمهر دەپ سورىۋىدى،ـ  سېنى نېمه ھاالك قىلىۋەتتى؟ــ 

پهيغهمـبهر  . دېـدى ـ   ىمنى تهتـۈر مىنىـپ سـالدىم،   غئـۇلى ــ بۇ كېچه 
كـۆپ ئــۆتمهي، پهيغهمــبهر  . ئۇنىڭغــا بىـر نهرســه دېمىــدى  ئهلهيهىسسـاالم 

ئايـاللىرىڭالر  ﴿: دىبولـ بۇ ئـايهت نازىـل    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
ــۇر ) خــۇددى(ســىلهر ئۈچــۈن  ــدىغان  (ئېكىنزارلىقت ــى نهســىل تېرىي يهن

ــدۇرجا ــۆزەڭالر    )ي ــېلىڭالر، ئ ــته ك ــان رەۋىش ــا خالىغ ، ئېكىنزارلىقىڭالرغ
ــارالڭالر  ــدىنئاال ياخشـــى ئهمهل تهييـ ــبهر . ﴾ئۈچـــۈن ئالـ ئانـــدىن پهيغهمـ

  : ئهلهيهىسساالم ئۆمهرگه
بوالمــدۇ  ا تهرەپــتىنئارقــتهرەپــتىن بوالمــدۇ يــاكى  ئالــدىــــ مهيلــى 

غـا يـېقىن   يولى ئارقـا تهرەت ئهممـا   بهلگىلهنگهن جايغا كهلسـهڭ بولىـدۇ،  
   .①، ـ دېدىىشتىن ساقالنلىشھهيزدار چاغدا يېقىن كېلىشتىن ۋە

 )2980 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اْبَن ُعَمَر َواللَُّه َيْغِفُر لَُه أَْوَهَم إِنََّما كَانَ َهذَا الَْحيُّ ـ   6816
َحيِّ ِمْن َيُهوَد َوُهْم أَْهلُ ِكَتابٍ َوكَاُنوا َيـَرْونَ لَُهـْم   ِمْن الْأَْنَصارِ َوُهْم أَْهلُ َوثَنٍ َمَع َهذَا الْ

ـ  ا فَْضلًا َعلَْيهِْم ِفي الِْعلْمِ فَكَاُنوا َيقَْتُدونَ بِكَِثريٍ ِمْن ِفْعِلهِْم َوكَانَ ِمْن أَْمرِ أَْهلِ الِْكَتابِ أَنْ لَ
َتكُونُ الَْمْرأَةُ فَكَانَ َهذَا الَْحيُّ ِمْن الْأَْنَصارِ قَـْد   َيأُْتوا النَِّساَء إِلَّا َعلَى َحْرٍف َوذَِلَك أَْسَتُر َما

أََخذُوا بِذَِلَك ِمْن ِفْعِلهِْم َوكَانَ َهذَا الَْحيُّ ِمْن قَُرْيشٍ َيْشَرُحونَ النَِّسـاَء َشـْرًحا ُمْنكَـًرا    
ا قَِدَم الُْمَهاجُِرونَ الَْمِديَنةَ َتَزوََّج َرُجلٌ َوَيَتلَذَّذُونَ ِمْنُهنَّ ُمقْبِلَاٍت َوُمْدبَِراٍت َوُمْسَتلِْقَياٍت فَلَمَّ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2381(ئهلبانى  ①
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َعلَـى   ِمْنُهْم اْمَرأَةً ِمْن الْأَْنَصارِ فَذََهَب َيْصَنُع بَِها ذَِلَك فَأَْنكََرْتُه َعلَْيِه َوقَالَْت إِنََّما كُنَّا ُنْؤَتى
ُهَما فََبلَغَ ذَِلَك َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َحْرٍف فَاْصَنْع ذَِلَك َوإِلَّا فَاْجَتنِْبنِي َحتَّى َشرَِي أَْمُر

َوَسلََّم فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحْرثَكُْم أَنَّـى ِشـئُْتْم أَْي ُمقْبِلَـاٍت    
 .َوُمْدبَِراٍت َوُمْسَتلِْقَياٍت َيْعنِي بِذَِلَك َمْوِضَع الَْولَِد

ئىبنـى  : مۇنـداق دېـگهن   ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا  6816
ئهسـلىدە بـۇ يهردىكـى     .خاتا چۈشىنىپ قالغانرەزىيهلالھۇ ئهنهۇما  ئۆمهر

ئهھلـى كىتـاب يهھـۇدىيالر بىـلهن بىلـله       ،ئهنسارىالر بۇتپهرەسـت بولـۇپ  
مهرىپهتـته ئۈسـتۈن    ــ  ئۇالر يهھۇدىيالرنى ئۆزلىرىـدىن ئىلىـم   .ياشايتتى

ئهھلـى   .ئىشلىرىدا ئـۇالرنى دورايتتـى   كۆپىنچه ،ارايدىغان بولغاچقادەپ ق
يېتىـپ يـېقىن كـېلىش ئـادىتى بـار       انچهكىتابالردا ئايالالرغا پهقهتـال يـ  

بــۇ  .ىقــارىالتتشــى ئېچىلىــپ قالمايــدۇ دەپ ىبۇنىڭــدا ئايــال ك ۋە ئىــدى
 .يهردىكى ئهنسارىالر بۇ ئادەتنى ئاشۇ يهھۇدىيالردىن سىڭدۈرىۋالغان ئىدى

ــدى  ،قۇرەيشــلهر بولســا ــالالرنى راۋۇرۇس ئېچىــپ ئال ــتىن ئاي ــتهرەپ ا ، ئارق
ــتىن ــاتق   تهرەپ ــىغا ي ــاكى ئوڭدىس ــاتتى ۇزۇپۋە ي ــاجىرالر  .ھوزۇرلىن مۇھ

 ،ئۇالردىن بىرى ئهنسارىالردىن بىر ئايالغا ئۆيلىنىـپ  ،مهدىنىگه كهلگهندە
ان ماقچى بولغـ يېقىنالشـ ئۇ ئايال بىـلهن ئـۆز يۇرتىنىـڭ ئـادىتى بـويىچه      

  :ئىدى، خوتۇنى بۇنى ئهيىبلهپ
سـهنمۇ شـۇنداق قىـل،     .تتـۇق بىز يان يېتىپ يېقىنچىلىـق قىال ــ 

ئـاخىرى ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىـدىكى     .دېـدى  ــ ! بولمىسا ماڭـا يـېقىن كهلـمه   
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمغىچه يېتىـــپ  ،ئىـــش يېيىلىـــپ كېتىـــپ

) خـۇددى (چـۈن  ئاياللىرىڭالر سىلهر ئۈ﴿: تائاالهللا اشۇنىڭ بىلهن، . كهلدى
، ئېكىنزارلىقىڭالرغا )يهنى نهسىل تېرىيدىغان جايدۇر(ئېكىنزارلىقتۇر 

خالىغان رەۋىشـته كـېلىڭالر، ئـۆزەڭالر ئۈچـۈن ئالـدىنئاال ياخشـى ئهمهل       
 ، ئاياللىرىڭالرغـا مهيلـى  يهنى .دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى﴾ تهييارالڭالر

يــاكى ئوڭــدا ياتقــان  ۋە ئارقــا تهرەپــتىن بولســۇن يــاكىئالــدى تهرەپــتىن 
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ــاڭالر      ــق قىلس ــا يېقىنچىلى ــدىغان جايغ ــاال تۆرىلى ــۇن، ب ــالهتته بولس ھ
   .①ۋېرىدۇ، دېمهكچىىبول

 )2164 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َوالُْمطَلَّقَاُت َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ قُُروٍء َولَا َيِحـلُّ  ـ   6817
َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ الْآَيةَ َوذَِلَك أَنَّ الرَُّجلَ كَانَ إِذَا طَلََّق اْمَرأََتُه فَُهـَو   لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن

 .أََحقُّ بَِرْجَعِتَها َوإِنْ طَلَّقََها ثَلَاثًا فَُنِسǸَ ذَِلَك َوقَالَ الطَّلَاُق َمرََّتاِن
تــاالق ﴿: نىــڭتائاالهللا ـــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ا 6817

ا، قـ هللائهگهر ئـۇالر ا . قىلىنغان ئايال ئـۈچ ھهيـز ئـۆتكىچه ئىـددەت تۇتىـدۇ     
ياراتقان نهرسـىنى  هللا ئاخىرەت كۈنىگه ئىشىنىدىكهن، بهچچىدانالردىكى ا

ئۇالرنىـــڭ  .شۇرۇشـــى دۇرۇس ئهمهسوي) يهنـــى بـــالىنى يـــاكى ھهيزنـــى (
ۇالرنى ئهرلىرى ئهگهر ئهپلىشىپ قېلىشنى خالىسا، شۇ مۇددەت ئىچىدە ئ

ئايـاللىرى  . ئهڭ ھهقلىقتـۇر ) باشـقىالرغا قارىغانـدا  (قايتۇرۇپ كېلىشكه 
ــتىدە      ــرى ئۈسـ ــدەك، ئهرلىـ ــرى بولغىنىـ ــڭ ھهقلىـ ــتىدە ئهرلهرنىـ ئۈسـ

يهنى ئايالالر مۇۋاپىـق دەرىجىـدە ھوقـۇقتىن    (ئايالالرنىڭمۇ ھهقلىرى بار 
بهھرىمهن بولۇشـى كېـرەك، مۇۋاپىـق دەرىجىـدە مهجبۇرىيهتمـۇ ئۆتىشـى       

ئايالالرغــا مهھــرى بېــرىش ۋە ئۇالرنىــڭ تۇرمۇشــىنى قامــداش ). (ەككېــر
ــۈكلهنگهنلىكتىنىمهجبــۇر ــالالردىن بىــر ) يهتلىرى ئهرلهرگه ي ئهرلهر ئاي

ــگه   ــا ئىـ ــجه ئارتۇقلۇققـ ــالىبتۇرهللا ا. دەرىـ ــش   . غـ ــلهن ئىـ ــېكمهت بىـ ھـ
ئهسـلىدە ئهر  : دېـگهن ئـايىتى ھهققىـدە مۇنـداق    دېـگهن   ②﴾قىلغۇچىدۇر

ئــۈچ تــاالق قىلىــۋەتكهن گهرچه ( قىلغــان بولســا كىشــى ئايــالىنى تــاالق
بــۇ ئهمهلــدىن   ،ېــيىنك .قايتۇرىۋېلىشــقا ھهقلىــق ئىــدى   ،)بولســىمۇ
تـاالق ئىككـى قېتىمـدۇر،    ) قايتـا يارىشىشـقا بولىـدىغان   (﴿: قالدۇرۇلۇپ

چىـرايلىقچه تۇتـۇش يـاكى ياخشـىلىق     ) خوتـۇنىنى (ئۇنىڭدىن كېـيىن  
ــلهن  ــان گېپىنــ   (بى ــاي، يام ــۇم قىلم ــى زۇل ــاي، كىشــىلهرنى  يهن ى قىلم

نىڭ بهلگىلىمىلىرىگه هللا. ۋېتىش الزىمويۇق) ئۇنىڭدىن يىراقالشتۇرماي
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ــايه قىاللماســــلىق خهۋپــــى  هللا يهنــــى ياخشــــى ئۆتهلمهســــلىك، ا(رىئــ
) ـ خوتۇنلۇق ھوقۇقلىرىغا رىئايه قىاللماسـلىق خهۋپـى   بهلگىلىگهن ئهر

ــ   رگهن مـال به) مهھرى ئۈچـۈن (بولمىسىال، ئۆزەڭالرنىڭ ئاياللىرىڭالرغا 
ئهگهر . مۈلۈكتىن ھېچقانداق نهرسىنى قـايتۇرۇۋېلىش دۇرۇس بولمايـدۇ  

نىـڭ بهلگىلىمىلىــرىگه رىئــايه  هللانىــڭ ا)ــ ئايــال  يهنــى ئهر(سـىلهر ئــۇالر  
تــاالق خېتىنــى ئــېلىش (قىاللماســلىقىدىن قورقســاڭالر، خوتۇنىنىــڭ 

ــىتىدە ــىگه    ) مهقس ــۇ ئىككىس ــۈن ئ ــى ئۈچ ــال بهرگهنلىك ــى ئهر(م ــ  يهن ـ
نىڭ بهلگىلىمىلىرىدۇر، ئۇنىڭغـا  هللائهنه شۇالر ا. گۇناھ بولمايدۇ) غاخوتۇن

نىــــڭ بهلگىلىمىلىــــرىگه خىالپلىــــق   هللا .خىالپلىــــق قىلمــــاڭالر 
   .②دىدېگهن ئايهت نازىل بول ①﴾قىلغۇچىالر زالىمالردۇر

  )2195 :ئهبۇ داۋۇد(

فَأََتانِي اْبُن َعمٍّ ِلي  َمْعِقل ْبن َيَسارٍ قَالَ كَاَنْت ِلي أُْخٌت ُتْخطَُب إِلَيَّ ـ عن  6818
 إِلَـيَّ  فَأَْنكَْحُتَها إِيَّاُه ثُمَّ طَلَّقََها طَلَاقًا لَُه َرْجَعةٌ ثُمَّ َتَركََها َحتَّى اْنقََضْت ِعدَُّتَها فَلَمَّا ُخِطَبْت

ِذِه الْآَيةُ َوإِذَا طَلَّقُْتْم النَِّسـاَء  أََتانِي َيْخطُُبَها فَقُلُْت لَا َواللَِّه لَا أُْنِكُحَها أََبًدا قَالَ فَِفيَّ َنَزلَْت َه
ُتَهـا  فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ الْآَيةَ قَالَ فَكَفَّْرُت َعْن َيِمينِي فَأَْنكَْح

  .إِيَّاُه
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ل ئىبنى يهسار رەزىيهلالھۇ ئهنهۇهـ مهئق 6818
 .ئهلچىلهر ماڭـا كېلهتتـى   ،مېنىڭ بىر ھهمشىرەم بار بولۇپ: ۇقىلىنىد

تاغامنىڭ ئوغلى كهلگهن ئىـدى، مهن ھهمشـىرەمنى ئۇنىڭغـا نىكـاھالپ     
يېنىشـىۋالغىلى  (ھهمشـىرەمنى  ئـۇ   مهلۇم ۋاقىتـتىن كېـيىن،   .قويدۇم

كېـيىن   .ئىـددىتى توشـقىچه تاشـالپ قويـدى     ،تاالق قىلىـپ ) بولىدىغان
كېلىـپ،  يهنه تاغامنىـڭ ئـوغلى    ىدى،باشلىغان ماڭا ئهلچىلهر كېلىشكه

  :مهن ئۇنىڭغا .ئالماقچى بولدىھهمشىرەمنى قايتا 
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بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇنى سـاڭا ھهرگىزمـۇ نىكـاھالپ       نىڭ نامى هللاــ 
سـىلهر  ﴿: مۇنـۇ ئـايهت نازىـل بولـدى     ،دېدىم، شۇنىڭ بىـلهن ـ بهرمهيمهن،  

شاي دەپ قالغـان  وىتى تئايالالرنى تاالق قىلغان بولساڭالر، ئۇالرنىڭ ئىدد
) ئــۇالرنى نىكــاھىڭالردا (بولســا، ئــۇالر بىــلهن چىــرايلىقچه يارىشــىپ،     

ۋېتىڭالر، زۇلـۇم قىلىـش   ويـۇ تۇتۇڭالر ياكى ئـۇالرنى ياخشـىلىق بىـلهن ق   
يهنـى  (ۋالمـاڭالر، كىمكـى شـۇنداق قىلىـدىكهن     ۇمهقسىتىدە ئـۇالرنى تۇت 

هلكـــى كىمكـــى چىـــرايلىقچه ئـــۆي تۇتـــۇش نىيىتـــى بىـــلهن ئهمهس، ب 
ــلهن      ــۇنى بىـ ــدە خوتـ ــش نىيىتىـ ــۇم قىلىـ ــپ زۇلـ ــددىتىنى ئۇزارتىـ ئىـ

نىڭ ئـايهتلىرىنى  هللا. ـ ئۆزى زۇلۇم قىلغان بولىدۇ ، ئۆزىگه)يارىشىدىكهن
نىڭ ئهھكـاملىرىنى خىالپلىـق قىلىـش    هللايهنى ا(كۈلكه قىلىۋالماڭالر 

ئمىتىنى ېنىڭ سىلهرگه بهرگهن نهللا، ا)يولى بىلهن مهسخىرە قىلماڭالر
ــ نهسـىههت قىلىـش ئۈچـۈن نازىـل قىلغـان كىتـابىنى،         ه ۋەزۋە سىلهرگ

ــى  ــامالرنى (ھېكمىتىن ــدىكى ئهھك ــى كىتابى ــتىڭالر، ا ) يهن ــاد ئې ــهللاي ا ق
 .①﴾ھهر نهرسـىنى بىلگۈچىـدۇر  هللا بىلىڭالركى، ا. تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ھهمشـىرەمنى   ،مهن قهسىمىمنىڭ كاپپارىتىنى بېرىـپ  ،شۇنىڭ بىلهن
   .②يدۇمنىكاھالپ قو قايتا ئۇنىڭغا

 )2087 :ئهبۇ داۋۇد(

 أُرِيـدُ  إِنِّـي  َيقُولُ }النَِّساِء ِخطَْبِة ِمْن بِِه َعرَّْضُتْم ِفيَما{ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْنـ   6819
  .َصاِلَحةٌ اْمَرأَةٌ ِلي َتَيسََّر أَنَُّه َولََوِدْدُت التَّْزوِيَج

ئىـددىتى توشـمىغان   ﴿: ـ ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا    6819
ئايالالرغا ئـۇالرنى ئالىـدىغانلىقىڭالرنى پۇرىتىـپ ئۆتسـهڭالر يـاكى بـۇنى       

ئۇالرغـا  . سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،دىللىرىڭالردا يۇشۇرۇن تۇتساڭالر
شـۇرۇن  وا مهلۇمدۇر، لېكىن ئۇالر بىـلهن ي قهللائېغىز ئاچىدىغانلىقىڭالر ا

ــاڭالر، پهقهت   ــىپ قويم ــا (ۋەدىلىش ــكارا ئېيتىلس ــ  ،ئاش ــى خىجى ل كىش
ت توشمىغىچه ەئىدد .مۇۋاپىق سۆزلهرنى قىلساڭالر بولىدۇ) بولمايدىغان
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ــى، ا    ــاڭالر، بىلىڭالركـ ــقا بهل باغلىمـ ــا ئېلىشـ ــۇالرنى نىكاھىڭالرغـ هللا ئـ
ــدىن     ــدۇ، ئۇنىڭ ــپ تۇرى ــى بىلى ــى ا(دىلىڭالردىكىن ــرىگه  هللايهن ــڭ ئهم نى

هللا ھهزەر قىلىڭـالر، بىلىڭالركـى، ا  ) خىالپلىق قىلىـپ جازالىنىشـتىن  
ــايىتى م ــدۇر،  ناھـ ــرەت قىلغۇچىـ ــاھتىن   تهللا(هغفىـ ــۇپ گۇنـ ــن قورقـ ىـ

يهنــى ئاســىيلىق قىلغــانالرنى جازاالشــقا (ھهلىمــدۇر ) چهكلهنگهنــلهرگه
ئىـددەت  (: ھهققىدە مۇنـداق دېـگهن  دېگهن ئايهت  ①﴾)ئالدىراپ كهتمهيدۇ

. مهن توي قىلماقچى بولـۇۋاتىمهن ) تۇتۇۋاتقان ئايالنى ئالماقچى بولغانالر
ـ دېگهندەك سۆزلهرنى قىلسـا  ل ئۇچرىغان بولسىكهن،  ماڭا بىر سالىه ئايا

  . بولىدۇ
 )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم الْأَْحَزابِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ـ   6820
ُبوَرُهْم َناًرا َشَغلُوَنا َعْن الصَّلَاِة الُْوْسطَى َحتَّـى غَاَبـْت   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َملَأَ اللَُّه ُبُيوَتُهْم َوقُ

  .الشَّْمُس
ــ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  6820 ــۋايهت قىلىنىــدۇ ـ ــداق رى : دىن مۇن

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، پهيغهمبهر ئهھزاب غازىتىدا
ۇالر ئ. ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنى ۋە قهبرىلىرىنى ئوتقا توشقۇزىۋەتسۇنهللا ا«

نـى ئوقۇتمـاي   )ئهسىر نـامىزى ( بىزنى كۈن ئولتۇرغىچىلىك ئوتتۇرا ناماز
  . دېدى »ئاۋارە قىلدى

 )2931 :بۇخارى(

 َشَغلُوَنا الْأَْحَزابِ َيْوَم َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ قَالَ َعِليٍّ َعْنـ   6821
  .َعْصرِالْ َصلَاِة الُْوْسطَى الصَّلَاِة َعْن

 پهيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6821
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

   .»دىن توسۇپ قويدىبىزنى ئوتتۇرا ناماز«
  )627 :مۇسلىم(
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  .َوالِْعَشاِء الَْمْغرِبِ َبْيَن الِْعَشاَءْينِ َبْيَن َصلَّاَها ثُمَّ: ـ ويف أخرى 6822
يهنـى ئهسـىر   ( ئـۇنى : مۇنـداق دېـيىلگهن   ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته   6822
   .ئارىلىقىدا ئوقۇۋالدىنامىزى شام بىلهن خۇپتهن  )نامىزىنى

 )627 :مۇسلىم(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َحَبَس الُْمْشرِكُونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ـ   6823
َحتَّى اْحَمرَّْت الشَّْمُس أَْو اْصفَرَّْت فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    َصلَاِة الَْعْصرِ

لَُّه َشَغلُوَنا َعْن الصَّلَاِة الُْوْسطَى َصلَاِة الَْعْصرِ َملَأَ اللَُّه أَْجَوافَُهْم َوقُُبوَرُهْم َناًرا أَْو قَالَ َحَشا ال
  .ُهْم َناًراأَْجَوافَُهْم َوقُُبوَر

: دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6823
 ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى مهشغۇل قىلىپ پهيغهمبهرمۇشرىكالر 

 .ئوقۇتمىـدى  )ياكى سـارغايغىچه (ئهسىر نامىزىنى تاكى كۈن قىزارغىچه 
  :مۇنداق دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،شۇنىڭ بىلهن

ئۇالرنىـڭ  هللا ا .شـتىن توسـۇپ قويۇشـتى   ئوقۇنى ئوتتۇرا نامـاز ىزنى ب«
   »!قورساقلىرىنى ۋە قهبرىلىرىنى ئوت بىلهن تولدۇرغاي

  )628 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي ُيوُنَس َمْولَى َعاِئَشةَ أَنَُّه قَالَ أََمَرْتنِي َعاِئَشةُ أَنْ أَكُْتَب لََها ُمْصَحفًا ـ   6824
َهِذِه الْآَيةَ فَآِذنِّي َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّلَاِة الُْوْسطَى فَلَمَّـا َبلَْغُتَهـا    َوقَالَْت إِذَا َبلَْغَت

آذَْنُتَها فَأَْملَْت َعلَيَّ َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّلَاِة الُْوْسطَى َوَصلَاِة الَْعْصرِ َوقُوُمـوا ِللَّـِه   
 .ُتَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمقَانِِتَني قَالَْت َعاِئَشةُ َسِمْع

ۇنۇسـتىن  ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ خىزمهتچىسى ئهبـۇ ي  ـ 6824
كۆچۈرۈشـكه   نىمېنى قۇرئانھهزرىتى ئائىشه : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

   :بۇيرۇپ
ـــ  ــازالرنى﴿ـ ــتۇرۇڭالر   ،نام ــازنى داۋامالش ــۇرانچى نام ــۇ ئوتت  ①﴾بولۇپم

مهن شـۇ ئـايهتكه    .دېـدى  ــ ! غىنماڭا مهلۇم قىل ،دېگهن ئايهتكه كهلگهندە
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بولۇپمـۇ   ،نامـازالرنى ﴿: ئائىشهگه مهلۇم قىلىۋىدىم، ئۇ ماڭـا  ،كهلگىنىمدە
يهنى پۈتۈن شهرتلىرى (نى داۋامالشتۇرۇڭالر )دىگهر ناماز(ئوتتۇرانچى ناماز 

) يهنـى نامـازدا  (ا زۇرىـد ۇنىـڭ ھ هللا، ا)بىلهن ۋاقتىـدا تولـۇق ئـادا قىلىڭـالر    
  : دەپ يازدۇرۇپ ﴾ئىتائهتمهنلىك بىلهن تۇرۇڭالر

ـــ  ــبهر مهنـ مۇشــۇنداق ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن   پهيغهم
   .دېدىـ ئاڭلىغانىدىم، 

  )629 :مۇسلىم(

َني َعْن َعْمرِو ْبنِ َراِفعٍ أَنَُّه قَالَ كُْنُت أَكُْتُب ُمْصَحفًا ِلَحفَْصةَ أُمِّ الُْمـْؤِمنِ ـ   6825
فَقَالَْت إِذَا َبلَْغَت َهِذِه الْآَيةَ فَآِذنِّي َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّلَاِة الُْوْسطَى َوقُوُمـوا ِللَّـِه   
قَانِِتَني فَلَمَّا َبلَْغُتَها آذَْنُتَها فَأَْملَْت َعلَيَّ َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّلَاِة الُْوْسـطَى َوَصـلَاِة   

 .ْصرِ َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَنيالَْع
ــ 6825 ــدۇ   ـ ــداق دەي ــئ مۇن ــر ئىبنــى رافى مهن مۇئمىنلهرنىــڭ : ئهم

  :قۇرئان كۆچۈرۈپ بېرىۋاتاتتىم، ئۇ رەزىيهلالھۇ ئهنهاغائانىسى ھهفسه 
يهنـى  . (نامازالرنى بولۇپمۇ، ئوتتـۇرانچى نامـازنى داۋامالشـتۇرۇڭالر   ﴿ــ 

زۇرىـدا  ۇنىـڭ ھ هللا، ا)ۇق ئادا قىلىڭالرپۈتۈن شهرتلىرى بىلهن ۋاقتىدا تول
دېـــگهن ئـــايهتكه  ①﴾ئىتائهتمهنلىـــك بىـــلهن تـــۇرۇڭالر) يهنـــى نامـــازدا(

ــ! غىــنماڭــا مهلــۇم قىل ،كهلگهنــدە دە هنــمهن شــۇ ئــايهتكه كهلگ .دېــدى ـ
بولۇپمۇ ئوتتۇرانچى نامـاز   ،نامازالرنى﴿ :ئۇنىڭغا مهلۇم قىلىۋىدىم، ئۇ ماڭا

يهنى پۈتۈن شـهرتلىرى بىـلهن ۋاقتىـدا    (ر نى داۋامالشتۇرۇڭال)نامازدىگهر(
ئىتائهتمهنلىـك  ) يهنـى نامـازدا  (نىـڭ ھوزۇرىـدا   هللا، ا)تولۇق ئـادا قىلىڭـالر  

   .دەپ يازدۇردى ﴾بىلهن تۇرۇڭالر
 )316 :مالىك(

 }الصَّـلََواتِ  َعلَـى  َحاِفظُوا{ الْآَيةُ َهِذِه َنَزلَْت قَالَ َعازِبٍ ْبنِ الَْبَراِء َعْنـ   6826
 َوالصَّلَاِة الصَّلََواِت َعلَى َحاِفظُوا{ فََنَزلَْت اللَُّه َنَسَخَها ثُمَّ اللَُّه َشاَء َما فَقََرأَْناَها الَْعْصرِ َوَصلَاِة
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 قَـدْ  الَْبـَراءُ  فَقَالَ الَْعْصرِ َصلَاةُ إِذَنْ ِهَي لَُه َشِقيقٍ ِعْنَد َجاِلًسا كَانَ َرُجلٌ فَقَالَ }الُْوْسطَى
 .أَْعلَُم َواللَُّه اللَُّه َنَسَخَها َوكَْيَف َنَزلَْت كَْيَف أَْخَبْرُتَك

ــۇ    6826 ــۇ ئهنه ــب رەزىيهلالھ ــى ئازى ــ بهرا ئىبن ــدى  ـ ــداق دې هللا ا: مۇن
ــازالرنى﴿: تائاالنىــــڭ ــازدىگهرنى   ،نامــ ــاز نامــ ــۇرانچى نامــ بولۇپمــــۇ ئوتتــ

بىـــر  غانـــدىن كېـــيىن،دېـــگهن ئـــايىتى نازىـــل بول ﴾داۋامالشـــتۇرۇڭالر
ــ  كىچهمــۇددەت ئــۇنى ئهمهلــدىن  هللا كېــيىن ا .ۇپ كهلــدۇقشــۇنداق ئوق

ــدۇرۇپ ــا  ،قال ــڭ ئورنىغ ــازالرنى﴿: ئۇنى ــازنى    ،نام ــۇرانچى نام ــۇ ئوتت بولۇپم
ــادا   ( رداۋامالشــتۇرۇڭال يهنــى پۈتــۈن شــهرتلىرى بىــلهن ۋاقتىــدا تولــۇق ئ

ــالر ــڭ ھهللا .)قىلىڭ ــدا ۇنى ــازدا (زۇرى ــى نام ــلهن  ) يهن ــك بى ئىتائهتمهنلى
بهرانىـڭ تۇغقىنىنىـڭ يېنىـدا     .ىددېگهن ئايهتنى نازىـل قىلـ   ﴾تۇرۇڭالر

  :ئۇ بۇ سۆزنى ئاڭالپ. بىرەيلهن ئولتۇراتتى
  :دېگهنىدى، بهرا ـ! ؟ىكهندەى ئئۇ ئهسىر نامىز ،ئۇنداقتاــ 

قانـــداق ئهمهلـــدىن  ،قانـــداق نازىـــل بولـــۇپئۇنىـــڭ مهن ســـاڭا ـــــ 
تائاال بىلگۈچىدۇر، هللا قالغىنىنى ا ؟سۆزلهپ بهردىمغۇ قالدۇرۇلغانلىقىنى

   .دېدى ـ
 )630 :مۇسلىم(

 كَاَنـا  َعبَّـاسٍ  ْبَن اللَِّه َوَعْبَد طَاِلبٍ أَبِي ْبَن َعِليَّ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْنـ   6827
 .الصُّْبحِ َصلَاةُ الُْوْسطَى الصَّلَاةُ َيقُولَاِن

ماڭا ئهلـى ئىبنـى ئهبـى تالىـب     : مۇنداق دەيدۇـ ئىمام مالىك  6827
ئوتتـۇرانچى  : الرنىـڭ مائاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   بىلهن ئابدۇلالھ ئىبنى
   .تىدېگهنلىكى يهتـ ناماز بامدات نامىزىدۇر، 

  )316 :مالىك(

َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُيَصـلِّي   ـ   6828
لَاةً أََشدَّ َعلَى أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر بِالَْهاجَِرِة َولَْم َيكُْن ُيَصلِّي َص

ِمْنَها فََنَزلَْت َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّلَاِة الُْوْسطَى َوقَالَ إِنَّ قَْبلََهـا َصـلَاَتْينِ َوَبْعـَدَها    
 .َصلَاَتْينِ
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ن مۇنـداق رىـۋايهت   دىـ زەيد ئىبنى سـابىت رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6828
شـىن نـامىزىنى   ېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم پ  پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

سـاھابىلهرگه بۇنىڭـدىنمۇ قىـيىن نامـاز      .كۈن تازا قىززىغاندا ئوقـۇيتتى 
بولۇپمۇ ئوتتۇرانچى  ،نامازالرنى﴿: تائاالنىڭهللا ا ،شۇنىڭ بىلهن .يوق ئىدى

پهيغهمـبهر   ،ىل بولغان ئىـدى دېگهن ئايىتى ناز ﴾نامازنى داۋامالشتۇرۇڭالر
  :ئهلهيهىسساالم

ئىككـى نامـاز،   ) هن بىلهن بامداتتىن ئىبارەتتخۇپ(ئۇنىڭ ئالدىدا ــ 
  . ①دېدى ، ـكهينىدە ئىككى ناماز بار

  )411: ئهبۇ داۋۇد(

َوَيـذَُرونَ  قَالَ اْبُن الزَُّبْيرِ قُلُْت ِلُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمـْنكُْم  ـ   6829
ـ  ْيئًا أَْزَواًجا قَالَ قَْد َنَسَخْتَها الْآَيةُ الْأُْخَرى فَِلَم َتكُْتُبَها أَْو َتَدُعَها قَالَ َيا اْبَن أَِخي لَا أُغَيُِّر َش

 .ِمْنُه ِمْن َمكَانِِه
ــى   6828 ــدۇلالھ ئىبن ــ ئاب ــۇ زـ ــۇ ئهنه ــر رەزىيهلالھ ــداق ۇبهي دىن مۇن

  :ففانغاهبنى ئمهن ئوسمان ئى: رىۋايهت قىلىنىدۇ
سـىلهرنىڭ ئىچىڭـالردا ئـۆزى ۋاپـات بولـۇپ ئايـالى قالىـدىغانالر        ﴿ــ 

ـ  ـ ئىچمهك، كىيىم بىر يىلغىچه يېمهك) يهنى ئاياللىرىنىڭ(ئۇالرنىڭ 
كېچهك بىلهن تهمىنلىنىشىنى، ئۆيدىن ھهيـدەپ چىقىرىلماسـلىقىنى   

رنىڭ ئۆزلىرى چىقىپ كهتسه، ئۇال) ئاياللىرى(ئهگهر . ۋەسىيهت قىلسۇن
ئــۆزلىرى توغرىســىدا قىلغــان قائىــدىلىك ئىشــلىرى ئۈچــۈن ســىلهرگه  

غــالىبتۇر، هللا ا. ھــېچ گۇنــاھ بولمايــدۇ) يهنــى مېيىتنىــڭ ئىگىلىــرىگه(
دېـگهن ئـايهتنى يهنه بىـر ئـايهت      ②﴾ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر  
  :دېسهم، ئۇ؟ ـ ۇ ئايهتنى يازىسهنبئهمهلدىن قالدۇرغان تۇرسا، نېمىشقا 

ـــ  قۇرئانــــدىكى ئايهتلهرنىــــڭ  !ېرىندىشــــىمنىڭ ئــــوغلىئــــى قـــ
   .دېدىـ ھېچقاندىقىنى ئۆز ئورنىدىن ئۆزگهرتمهيمهن، 

 )4530 :بۇخارى(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَاَنْت الَْمْرأَةُ َتكُونُ ِمقْلَاًتا فََتْجَعلُ َعلَى َنفِْسـَها إِنْ  ـ   6830
أُْجِلَيْت َبُنو النَِّضريِ كَانَ ِفيهِْم ِمْن أَْبَناِء الْأَْنَصارِ فَقَالُوا لَا َنَدُع  َعاȇَ لََها َولٌَد أَنْ ُتَهوَِّدُه فَلَمَّا

اُود أَْبَناَءَنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمْن الَْغـيِّ قَـالَ أَُبـو دَ   
 .لََها َولٌَدالِْمقْلَاُت الَِّتي لَا َيِعيُش 

ئهنسـارى  : اق دەيـدۇ نـد ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمـا مۇ  6830
  :كهتكهندەبالىسى تۇرماي ئۆلۈپ  ئايالالردىن بىرەرسىنىڭ

دەپ نهزىـر  ـ يهھۇدىي قىلىـۋېتىمهن،   ــ ئهگهر باالم بولۇپ قالسا، ئۇنى 
 ،اقوغالپ چىقىرىلغـان چاغـد  مهدىنىدىن نهزىر قهبىلىسى ى بهن .قىالتتى

بــالىالر خــېلىال  ئهنســارىيهھۇدىيالشــتۇرۇۋېتىلگهن ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا 
  :ئهنسارى ئايالالر .كۆپ ساندا ئىدى

هللا ا .كهن ئىـدى شـ دېيىـ يمىـز،   ۇپ بهرمهبىـز بـالىلىرىمىزنى قويـ   ـــ  
ــاال ــدا ﴿: تائــ ــكه (دىنــ ــا كىرىشــ ــدايهت  ) ئۇنىڭغــ ــۇر، ھىــ زورالش يوقتــ

باشـقا   تىـن هللايهنـى ا (گۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلـدى، كىمكـى تـاغۇت    
ا ئىمـان ئېيتىـدىكهن، ئـۇ سـۇنماس،     قـ هللانى ئىنكار قىلىپ، ا)بارچه مهبۇد

ئـاڭالپ  ) بهندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى(هللا مهھكهم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ، ا
نى نازىـل  دېگهن ئـايهت  ①﴾بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئىشلىرىنى(تۇرغۇچىدۇر، 

   .②قىلدى
  )2682 :ئهبۇ داۋۇد(

َرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَـالَ  َعْن أَبِي ُهـ   6831
 َنْحُن أََحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن إِْبَراِهيَم إِذْ قَالَ َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْمْوَتى قَالَ أَْو لَْم ُتْؤِمْن قَالَ

َوَيْرَحُم اللَُّه لُوطًا لَقَْد كَانَ َيأْوِي إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد َولَْو لَبِثُْت ِفـي   َبلَى َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي
 .السِّْجنِ طُولَ َما لَبِثَ ُيوُسُف لَأََجْبُت الدَّاِعَي

دۇكى، نىـ رىـۋايهت قىلى  دىنئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 6831
  :هنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگ پهيغهمبهر

                                                 
 .ـ ئايهت 256سۈرە بهقهرە،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن: )2333(ئهلبانى  ②
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اليىقـراق، ئـۆز ۋاقتىـدا     بهكـرەك  شهك قىلىشقا ئىبراھىمدىن بىز«
ئۆلۈكلهرنى قانداق تىرىلدۈرىـدىغانلىقىڭنى  ! پهرۋەردىگارىم﴿: ئىبراھىم

) ئۆلـۈكلهرنى تىرىلدۈرەلهيـدىغانلىقىمغا  : (هللا. دېدى ، ـ ماڭا كۆرسهتكىن
ئىشـــهندىم، لـــېكىن كۆڭلـــۈم  :ئىبـــراھىم. دېـــدى ـ    ئىشـــهنمىدىڭمۇ؟

لۇتقـا  هللا ا. دېـدى  ①﴾)كۆرۈشنى تىلهيمهن(قارار تاپسۇن ئۈچۈن ) تېخىمۇ(
ئهگهر مهن تۈرمىدە  .كۈچلۈك تايانچ ئىدىهللا ئۇ تايانغان ا ،رەھىم قىلسۇن

 يۈسۈپتهك ئۇزۇن ياتقان بولسام، چاقىرىپ كهلگهن كىشـى بىـلهن بىلـله   
   .»هتكهن بوالتتىمچىقىپ ك تۈرمىدىن

  )3372 :بۇخارى(

ْبنِ ُعَمْيرٍ قَالَ قَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْوًما ِلأَْصـَحابِ النَّبِـيِّ   َعْن ُعَبْيِد  ـ  6832
وا اللَّـُه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفيَم َتَرْونَ َهِذِه الْآَيةَ َنَزلَْت أََيَودُّ أََحُدكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ قَالُ

قُولُوا َنْعلَُم أَْو لَا َنْعلَُم فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ِفي َنفِْسي ِمْنَها َشْيءĄ َيا أَِمَري أَْعلَُم فََغِضَب ُعَمُر فَقَالَ 
 الُْمْؤِمنَِني قَالَ ُعَمُر َيا اْبَن أَِخي قُلْ َولَا َتْحِقْر َنفَْسَك قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ُضرَِبْت َمثَلًا ِلَعَملٍ قَالَ

بَّاسٍ ِلَعَملٍ قَالَ ُعَمُر ِلَرُجلٍ غَنِيٍّ َيْعَملُ بِطَاَعِة اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ثُـمَّ  ُعَمُر أَيُّ َعَملٍ قَالَ اْبُن َع
 .َبَعثَ اللَُّه لَُه الشَّْيطَانَ فََعِملَ بِالَْمَعاِصي َحتَّى أَغَْرَق أَْعَمالَُه

ــ 6832 ئىبنـــى ئاببـــاس ۋە ئۇبهيـــد ئىبنـــى ئـــۇمهير رەزىيهلالھـــۇ   ــ
، ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ   بىـر كـۈنى  : ايهت قىلىنىـدۇ دىن مۇنـداق رىـۋ  ئهنهۇالر
  : رگههساھابىل ئهنهۇ

نكى، ئۇنىڭ خورمىلىق، ۇئاراڭالردا كىممۇ ياقتۇرس﴿: تائاالنىڭهللا ــ ا
ئۈزۈملۈك، ئاستىدىن ئېـرىقالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان، مېۋىلهرنىـڭ ھهمـمه      

ــۆزى قېرىــپ قالغــان،  ۇخىللىــرى بولغــان بىــر بېغــى بولســۇن، ئ   نىــڭ ئ
ۇششاق بولۇپ، بۇ باغ ئـوت ئېلىـپ كهلـگهن بىـر قـارا بورانـدا       بالىلىرى ئ

ــۇن ــىلهر دېـــگهن  ②﴾كۆيـــۈپ كهتسـ ــايىتىنى قانـــداق چۈشىنىسـ ـ ؟    ئـ
  :ئۇالردېگهنىدى، 

                                                 
 .ـ ئايهت 260سۈرە بهقهرە،  ①
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  :ئۆمهر ئاچچىقلىنىپ .دېدىـ ئوبدان بىلىدۇ، هللا اــ 
  :ئىبنى ئابباس .دېدىـ ! دەڭالر بىلىمىز ياكى بىلمهيمىزــ 
ئايهت توغرىسىدا كۆڭلۈمدە ئـازراق   ئۇ! مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىئى ــ 

  :دېۋىدى، ئۆمهرـ چۈشهنچه بار، 
 .دىدې ـ! ئېيتقىنقېنى ئى جىيهنىم، ئۆزۈڭنى كىچىك چاغلىما، ــ 

  :ئىبنى ئابباس
  :ئۆمهردى، دېـ ئۇ ئايهت بىر ئهمهل ئۈچۈن مهسهل قىلىنغان، ــ 
  :ئىبنى ئابباس .ەپ سورىدىدـ قايسى ئهمهل؟ ــ 
  :ئۆمهر. دېدى گه مىسال قىلىنغان، ـئهمهلبۇ ئايهت بىر ــ 
گه نىڭ تائىتى بىلهن ئهمهل قىلىدىغان بىر باي ئـادەم هللائۇ ئايهت اــ 

ئـــۇ ئـــادەمگه شـــهيتاننى هللا ا ،كېـــيىن. مىســـال قىلىـــپ كهلتـــۈرۈلگهن
ئۇ ئـادەم گۇنـاھ ئهمهللهرنـى قىلىـپ، نهتىجىـدە       ،شۇنىڭ بىلهن. ئهۋەتىدۇ

   .دېدى، ـ سۈپۈرۈپ تاشاليدۇياخشى ئهمهللىرىنى 
  )4538 :بۇخارى(

َعْن الَْبَراِء َولَا َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ قَالَ َنَزلَْت ِفيَنا َمْعَشَر الْأَْنَصـارِ  ـ   6833
لُ َيـأِْتي  كُنَّا أَْصَحاَب َنْخلٍ فَكَانَ الرَُّجلُ َيأِْتي ِمْن َنْخِلِه َعلَى قَْدرِ كَثَْرِتِه َوِقلَِّتِه َوكَانَ الرَُّج

ذَا بِالِْقْنوِ َوالِْقْنَوْينِ فَُيَعلِّقُُه ِفي الَْمْسجِِد َوكَانَ أَْهلُ الصُّفَّة لَْيَس لَُهْم طََعاٌم فَكَانَ أََحـُدُهْم إِ 
ا َيْرغَـُب  َجاَع أََتى الِْقْنَو فََضَرَبُه بَِعَصاُه فََيْسقُطُ ِمْن الُْبْسرِ َوالتَّْمرِ فََيأْكُلُ َوكَانَ َناٌس ِممَّْن لَ

اللَّـُه  ِفي الَْخْيرِ َيأِْتي الرَُّجلُ بِالِْقْنوِ ِفيِه الشِّيُص َوالَْحَشُف َوبِالِْقْنوِ قَْد اْنكََسَر فَُيَعلِّقُُه فَأَْنَزلَ 
ا لَكُْم ِمْن الْأَْرضِ َتَباَرَك َتَعالَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيَِّباِت َما كََسْبُتْم َوِممَّا أَْخَرْجَن

 أُْهِدَي َولَا َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ َولَْسُتْم بِآِخِذيِه إِلَّا أَنْ ُتْغِمُضوا ِفيِه قَالَ لَْو أَنَّ أََحَدكُْم
َبْعَد ذَِلَك َيـأِْتي أََحـُدَنا    إِلَْيِه ِمثْلُ َما أَْعطَاُه لَْم َيأُْخذُْه إِلَّا َعلَى إِغَْماضٍ أَْو َحَياٍء قَالَ فَكُنَّا

  .بَِصاِلحِ َما ِعْنَدُه
ــدۇ   6833 ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئهنه ــ بهرا رەزىيهلالھ ــۇئمىنلهر ﴿: ـ ــى م ! ئ

ســىلهر ئېرىشــكهن نهرســىلهرنىڭ ۋە بىــز ســىلهرگه زېمىنــدا چىقىرىــپ 
نىڭ ياخشىلىرىدىن سـهدىقه  )يهنى ئاشلىقالر، مېۋىلهر(بهرگهن نهرسىلهر 
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رمـــۇ پهقهت كـــۆزۈڭالرنى يۇمـــۇپ تـــۇرۇپ ئالىـــدىغان  قىلىڭـــالر؛ ئۆزەڭال
بۇنـــداق (هللا بىلىڭالركـــى، ا. ناچـــارلىرىنى ئىلغـــاپ ســـهدىقه قىلمـــاڭالر

بىــز  هتدېــگهن ئــاي ①﴾بىهــاجهتتۇر، ھهمــدىگه اليىقتــۇر) ســهدىقهڭالردىن
نىڭ خورمىلىرىمىز بـار  بىز .ئهنسارىالر جامائهسى ھهققىدە نازىل بولغان

 .ۇقكىگه قـاراپ ئهكىلهتتـ  ۈكۆپلـ  ــ  ڭ ئـاز بىرىمىز خورمىنىـ  ھهرئىدى، 
ئىككــى ســاپاق خورمــا ئهكىلىــپ مهســجىدكه ئېســىپ   ـ   بهزىــلهر بىــر

سـاپاقنى   ،لـۈكى يـوق سـۇپا ئهھلـى قورسـىقى ئاچسـا      ۈت ـ ئوزۇق .قوياتتى
ئېهســان   ـــ بهزى خهيــر  .ۇپ چۈشــۈرۈپ يهيتتــى ھاسىســى بىــلهن ئــۇر  

ياكى ۋە قالغان پۈچهك ياكى قۇرۇپ خورمىسى قىلىشنى خالىمايدىغانالر 
بـۇ   .چۈشۈپ كهتكهن ساپاقنى ئهكىلىـپ ئېسـىپ قويـاتتى   يهرگه سۇنۇپ 

سىلهر ئېرىشكهن نهرسىلهرنىڭ ۋە ! ئى مۇئمىنلهر﴿: تائاالهللا سهۋەبتىن ا
يهنــى ئاشــلىقالر، (بىــز ســىلهرگه زېمىنــدا چىقىرىــپ بهرگهن نهرســىلهر 

هت نىــڭ ياخشــىلىرىدىن ســهدىقه قىلىڭــالر؛ ئۆزەڭالرمــۇ پهق    )مېــۋىلهر
كــۆزۈڭالرنى يۇمــۇپ تــۇرۇپ ئالىــدىغان ناچــارلىرىنى ئىلغــاپ ســهدىقه       

ــاڭالر ــى، ا. قىلمـ ــهدىقهڭالردىن(هللا بىلىڭالركـ ــداق سـ ــاجهتتۇر، ) بۇنـ بىهـ
نـاۋادا بىرىڭالرغـا    ،يهنى .دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ﴾ھهمدىگه اليىقتۇر

ۇپ پهقهتال كۆزىنى يۇمـۇپ تـۇر   ،ئۇ بهرگهندەك ناچار خورما سوۋغا قىلىنسا
شـۇندىن   .ياكى ھايـا قىلغـانلىقتىن قوبـۇل قىلىـپ سـالىدۇ، دېمهكچـى      

دىكى ئهڭ ياخشــى خــورمىنى ئهكىلىــپ مىزىمىــز قــولىممھه ،كېــيىن
   .②ۇققويىدىغان بولد

  )2987 :تىرمىزى(

إِنَّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   6834
َحقِّ َوأَمَّـا  ِللشَّْيطَاِن لَمَّةً بِاْبنِ آَدَم َوِللَْملَِك لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّْيطَاِن فَإِيَعاٌد بِالشَّرِّ َوَتكِْذيٌب بِالْ

اللَِّه فَلَْيْحَمْد اللَّـَه   لَمَّةُ الَْملَِك فَإِيَعاٌد بِالَْخْيرِ َوَتْصِديٌق بِالَْحقِّ فََمْن َوَجَد ذَِلَك فَلَْيْعلَْم أَنَُّه ِمْن
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 َوَمْن َوَجَد الْأُْخَرى فَلَْيَتَعوَّذْ بِاللَِّه ِمْن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ ثُمَّ قََرأَ الشَّـْيطَانُ َيِعـُدكُْم الْفَقْـرَ   
  .َوَيأُْمُركُْم بِالْفَْحَشاِء الْآَيةَ

ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  6834 ــۋايهـ ت دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

ــهيتانمۇ« ــىلهرنى     ،ش ــر نهرس ــۆڭلىگه بى ــاننىڭ ك ــتىمۇ ئىنس پهرىش
 تىنيامـانلىق ۋە ھهقـ   تاشـاليدىغانلىرى شهيتاننىڭ كۆڭۈلگه  .تاشاليدۇ
 ،بولســا تاشــاليدىغىنىپهرىشــتىنىڭ كۆڭــۈلگه  .ۋېلىش قاتــارلىقالرتېنىــ

كىمكــى كــۆڭلىگه  .ھهقنــى تهستىقالشــتىن ئىبــارەتتۇر ياخشــىلىق ۋە
ــۇنى اھــېس قىلســا شــۇنداق ئويالرنىــڭ كهلگهنلىكىنــى   تىــن دەپ هللا، ب

، ھېس قىلسايامان ئوي كهلگهنلىكىنى  .ئېيتسۇن ىقا ھهمدهللا ،بىلىپ
 .»تىن قوغالندى شهيتاننىڭ زىيانكهشلىكىدىن پاناھلىق تىلىسـۇن هللا

شــهيتان ســىلهرنى پېقىــرلىقتىن ﴿: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمئانــدىن 
) يهنـى بېخىللىققـا، زاكـات بهرمهسـلىككه    (قورقىتىدۇ، يامـان ئىشـالرغا   

ــدۇ؛ ا ــدۇ    هللا بۇيرۇي ــى ۋەدە قىلى ــى ۋە پهزلىن ــۆز مهغفىرىتىن ــىلهرگه ئ . س
دېگهن  ①﴾نىڭ مهرھهمىتى كهڭدۇر، ئۇ ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇرهللا

   .②نى ئوقۇدىئايهت
  )2988 :تىرمىزى(

 بِاللَّْيـلِ  أَْمَوالَهِْم ُيْنِفقُونَ الَِّذيَن”: َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه قَْولِ ِفي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِـ   6835
 ِعْنـَدهُ  كَاَنْت طَاِلبٍ أَبِي بن َعِليِّ ِفي َنَزلَْت:قَالَ] 274 آية البقرة[“َوَعالنَِيةً ِسرا َوالنََّهارِ
  .َواِحًدا الَْعالنَِيِة َوِفي َواِحًدا، السِّرِّ َوِفي َواِحًدا، َوبِالنََّهارِ اِحًدا،َو بِاللَّْيلِ فَأَْنفََق َدَراِهَم، أَْرَبَعةُ

: تائاالنىــــڭهللا ا مــــاـــــ ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇ 6835
شـۇرۇن ۋە ئاشـكارا   و، ي)يهنى ھهمـمه ۋاقىـت  (ـ كۈندۈز  ماللىرىنى كېچه﴿
ــ ئېهســان قىلىــدىغانالر پهرۋەردىگارىن  ســۇندا خهيــرىوي ىــڭ دەرگاھىــدا ـ

 ③﴾ــ قـايغۇ بولمايـدۇ    قورقـۇنچ ۋە غهم ) ئـاخىرەتته (ئۇالرغـا   .ساۋاب تاپىدۇ
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تالىـب   ۇبۇ ئايهت ئهلـى ئىبنـى ئهبـ    :مۇنداق دېگهنھهققىدە  دېگهن ئايهت
ئۇنىڭـدىن   .بـار ئىـدى  ئۇنىڭ يېنىدا تـۆت تهڭـگه    .ھهققىدە نازىل بولغان

يهنه بىرىنى ئاشـكارا  ، ندۈزدە، بىرىنى مهخپىۈبىرىنى كېچىدە، بىرىنى ك
   .①ىسهدىقه قىلد

  )11164 :»ئهلكهبىر«(

 اللَّـهُ  بِِه ُيَحاِسْبكُْم ُتْخفُوُه أَْو أَْنفُِسكُْم ِفي َما ُتْبُدوا َوإِنْ{ ـ عن ابن عمر   6836
 .اليت بعدها نسخته اآلية } قَِديٌر َشْيٍء كُلِّ َعلَى َواللَُّه َيَشاُء َمْن َوُيَعذُِّب َيَشاُء ِلَمْن فََيْغِفُر

ــۇ ئهنهۇ   6836  ــۆمهر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــ ئىبنـ ــاــ ــى ﴿ :مـ دىلىڭالردىكـ
ن ۈچـ ۈمهيلى ئاشكارا قىلىڭالر، مهيلى يوشۇرۇڭالر، ئۇنىڭ ئ) يامانلىقنى(
ــاي ﴾ســىلهردىن ھېســاب ئالىــدۇ هللا ا ــگهن ئ ـ ت مهنســۇخ قىلىنغــان،    هدې

   .②دېگهن
  )4545 :بۇخارى(

ا َنَزلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِللَِّه َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لَمَّـ   6837
َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنْ ُتْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اللَّـُه  

َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر قَالَ فَاْشـَتدَّ ذَِلـَك َعلَـى    فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه 
َبَركُوا  أَْصَحابِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ

لْأَْعَمالِ َما ُنِطيُق الصَّلَاةَ َوالصَِّياَم َوالْجَِهـاَد  َعلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَْي َرُسولَ اللَِّه كُلِّفَْنا ِمْن ا
َم َوالصََّدقَةَ َوقَْد أُْنزِلَْت َعلَْيَك َهِذِه الْآَيةُ َولَا ُنِطيقَُها قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلَّ  

قَْبِلكُْم َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َبلْ قُولُـوا َسـِمْعَنا    أَُترِيُدونَ أَنْ َتقُولُوا كََما قَالَ أَْهلُ الِْكَتاَبْينِ ِمْن
 فَلَمَّـا  َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري قَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري

اللَُّه ِفي إِثْرَِها آَمَن الرَُّسولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمـْن َربِّـِه    اقَْتَرأََها الْقَْوُم ذَلَّْت بَِها أَلِْسَنُتُهْم فَأَْنَزلَ
وا َسِمْعَنا َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُ

                                                 
دە ئابدۇلۋاھىد ئىبنى مۇجاھىد بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى: )10884(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ْيَك الَْمِصُري فَلَمَّا فََعلُوا ذَِلَك َنَسَخَها اللَُّه َتَعالَى فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِلَ
َنِسيَنا لَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت َربََّنا لَا ُتَؤاِخذَْنا إِنْ 

َنَعْم َربََّنا َولَا َتْحِملْ َعلَْيَنا إِْصًرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا قَالَ َنَعـْم   أَْو أَْخطَأَْنا قَالَ
اَنـا  َربََّنا َولَا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه قَالَ َنَعْم َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنـا أَْنـَت َمْولَ  

 .لَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن قَالَ َنَعْمفَاْنُصْرَنا َع
ــۇ  6837 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
ئاسمانالردىكى، ﴿: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

ئىگىــدارچىلىق قىلىــش جهھهتــتىن بولســۇن، (زېمىنــدىكى شــهيئىلهر 
. نىــــڭ ئىلكىدىــــدۇرهللا) تهســــهررۇپ قىلىــــش جهھهتــــتىن بولســــۇن

ى يوشۇرۇڭالر، لمهي ،مهيلى ئاشكارە قىلىڭالر) يامانلىقنى(دىلىڭالردىكى 
ــدۇ هللا ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ا  ــان كىشــىگه  هللا ا. ســىلهردىن ھېســاب ئالى خالىغ

ھهممه نهرسىگه هللا ا. مهغفىرەت قىلىدۇ، خالىغان كىشىگه ئازاب قىلىدۇ
رگه بهك هىلدېـگهن ئـايهت نازىـل بولغانـدا، بـۇ ھۆكـۈم سـاھاب        ①﴾قادىردۇر

نىڭ قېشـىغا كېلىـپ   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  ئـۇالر   .دىئېغىر تۇيۇل
  :تىزلىنىپ تۇرۇپ

بىـز كۆتۈرەلهيـدىغان نامـاز، روزا، جىهـاد ۋە زاكاتقـا      ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
بــۇ ئــايهت نازىــل بولــدى، بىــز بۇنىڭغــا       اڭابۇيرىلىۋىــدۇق، ئهمــدى ســ  

  :لهيهىسساالمپهيغهمبهر ئه ىدى،دېيىشكهن ـ چىدىيالمايمىز،
ئاڭلىـدۇق ۋە ئاسـىيلىق   ” :ئهھلى كىتابالردەكبۇرۇنقى  مۇسىلهرــ 

 .ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائهت قىلـدۇق ”: ؟ ئۇنداق دېمهيدېمهكچىمۇ“ قىلدۇق
ــاخىرى ســاڭا قــايتىمىز  !ئــى رەببىمىــز “ مهغپىرىتىڭنــى تىلهيمىــز، ئ

  : ئۇالر .دېدى ـ! دەڭالر
مهغپىرىتىڭنـى   !مىـز ئـى رەببى  .ئاڭلىـدۇق ۋە ئىتـائهت قىلـدۇق   ــ 

 رىلىـــلتى ۋاتقانـــدا،دەپ ئوقۇـ تىلهيمىـــز، ئـــاخىرى ســـاڭا قـــايتىمىز،     
ــدى  ــىپ قالـ ــۇنىڭ ئارقى .گاچىلىشـ ــشـ ــاالهللا دىال انـ ــبهر ﴿: تائـ پهيغهمـ

ــان       ــا ئىم ــان كىتابق ــل قىلىنغ ــا نازى ــدىن ئۇنىڭغ ــارى تهرىپى پهرۋەردىگ
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ــى ا  ــۈردى، ئۇالرنىـــڭ ھهممىسـ ــتىلىرىگه، هللاا ۋە اقـــهللاكهلتـ نىـــڭ پهرىشـ
ــۇالر. (ىرىغــا ۋە پهيغهمبهرلىــرىگه ئىمــان كهلتــۈردى كىتابل نىــڭ هللا”) ئ

ــايرىۋەتمهيمىز    ــى ئـ ــڭ ھېچبىرىنـ ــڭ  (پهيغهمبهرلىرىنىـ ــى ئۇالرنىـ يهنـ
“ )بهزىســىگه ئىمــان ئېيتىــپ، بهزسىســىگه ئىمــان ئېيتمــاي قالمــايمىز

ــدۇ ــۇالر. دەي ــز ”: ئ ــى(بى ــدۇق ۋە ) دەۋىتىڭن ــرىڭگه(ئاڭلى ــائهت ) ئهم ئىت
مهغفىرىتىڭنـى تىلهيمىـز، ئـاخىر يانىـدىغان     ! پهرۋردىگارىمىز .قىلدۇق

 .دېـگهن ئـايىتىنى نازىـل قىلـدى     ①﴾دەيـدۇ “ جاي سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر
هللا ساھابىالر ئۇ ئـايهتنى ئوقـۇپ شـۇنداق دەپ دۇئـا قىلغانـدىن كېـيىن، ا      

ھېچكىمنـى تـاقىتى   هللا ا﴿: تائاال بۇ ئايهتنىڭ ھـۆكمىنى بىكـار قىلىـپ   
كشـىنىڭ قىلغـان ياخشـىلىقى    . يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ

. دېـدى  ﴾مۇ ئۆزىگىدۇر)نىڭ جازاسى(ئۆزىگىدۇر، يامانلىقى ) نىڭ ساۋابى(
يهنـى  (ئهگهر بىز ئۇنتۇساق يـاكى خاتاالشسـاق   ! پهرۋەردىگارىمىز﴿) ئۇالر(

ــهۋە  ــاكى ســــهۋەنلىك ســ ىدىن ئهمرىڭنــــى تولــــۇق ببىــــز ئۇنتــــۇش يــ
ــاق ــا تــارتمىغىن  )ئورۇنلىيالمىس ــدى،دېگهن ﴾، بىزنــى جازاغ  تائــاالهللا ا ى
بىزدىن ئىلگىـرىكىلهرگه  ! پهرۋەردىگارىمىز﴿: ئۇالر .ماقۇللۇق بىلدۈردى

يهنـى بىزنـى   (يۈكلىگىنىڭگه ئوخشاش بىزگه ئېغىر يـۈك يـۈكلمىگىن   
يهنه مـاقۇللۇق   تائـاال هللا ا دى،دېـ  ﴾)قىيىن ئىشالرغا تهكلىپ قىلمىغىن

نهرســىنى  كـۈچىمىز يهتمهيـدىغان  ! پهرۋەردىگـارىمىز ﴿: ئـۇالر . بىلـدۈردى 
ــارتمىغىن،  ــى كهچــۈرگىن، بىــزگه مهغفىــرەت قىلغىــن،   (بىــزگه ئ بىزن

بىــزگه رەھىــم قىلغىــن، ســهن بىزنىــڭ ئىگىمىزســهن، كــافىر قهۋمــگه  
ــاردەم بهرگىــن  ــاال هللا ا ىــدى،دېگهن ②﴾قارشــى بىــزگه ي لۇق مــاقۇليهنه تائ

  . بىلدۈردى
  )125 :مۇسلىم(

نَّ اللََّه َتَجاَوَز ِلأُمَِّتي َعمَّا َوْسَوَسْت أَْو َحدَّثَْت َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َيْرفَُعُه قَالَ إِـ   6838
 .بِِه أَْنفَُسَها َما لَْم َتْعَملْ بِِه أَْو َتكَلَّْم

                                                 
 .ـ ئايهت 285سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهت 286سۈرە بهقهرە،  ②
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دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6838
  :مۇنداق دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر 

ــۈن هللا ا« ــاال مهن ئۈچـ ــۈرگهن    تائـ ــۆڭلىگه كهلتـ ــڭ كـ ئۈممىتىمنىـ
ــۈرمىگهن     ــاكى ســۆزلهپ ي ــته قىلىــپ ســالمىغان ي ئىشــالرنى ئهمهلىيهت

   .»بولسىال كهچۈرىۋەتتى
  )6664 :بۇخارى(
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  ئالى ئىمران سۈرىسى

 َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َتلَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّمَ ـ   6839
َهِذِه الْآَيةَ ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكََماٌت ُهـنَّ أُمُّ الِْكَتـابِ َوأَُخـُر    

َوَما  اَء َتأْوِيِلِهُمَتَشابَِهاٌت فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغ
ذَّكَُّر إِلَّـا  َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِلَّا اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َي

يَن َيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه أُولُو الْأَلَْبابِ قَالَْت قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا َرأَْيِت الَِّذ
  .ِمْنُه فَأُولَِئِك الَِّذيَن َسمَّى اللَُّه فَاْحذَُروُهْم

: ادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـ    ــ  6839
) هللا(ئــۇ !) ئــى مــۇھهممهد(﴿: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر 

يهنـى  (ئۇنىڭـدا مهھـكهم   . نازىـل قىلـدى  ) يهنـى قۇرئـاننى  (ساڭا كىتابنى 
ــاركى، ئـــۇالر كىتابنىـــڭ  ) مهنىســـى ئوچـــۇق ــايهتلهر بـ يهنـــى پۈتـــۈن (ئـ

يهنـى مهنىسـى مـۇئهييهن    (ئاساسىدۇر؛ يهنه باشقا مۇتهشـابىه  ) قۇرئاننىڭ
يهنــى گۇمراھلىققــا (دىللىرىــدا ئهگرىلىــك بــار . ئــايهتلهر بــاردۇر) ئهمهس
هنه بېرىش ئۈچـۈن،  پىتنه قوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچه م كىشىلهر) مايىل

يهنى مۇتهشابىه ئـايهتلهرنى ئـۆز نهپسـى    (مۇتهشابىه ئايهتلهرگه ئهگىشىدۇ 
) ھهقىقىـــي(بۇنـــداق ئايهتلهرنىـــڭ ). خاھىشـــى بـــويىچه چۈشـــهندۈرىدۇ

ئۇنىڭغــا ”: ئىلىمــدا توشــقانالر ئېيتىــدۇ. بىلىــدۇهللا مهنىســىنى پهقهت ا
) بۇنى. (“غانئىشهندۇق، ھهممىسى پهرۋەردىگارىمىز تهرىپىدىن نازىل بول

دېگهن ئايهتنى ئوقـۇپ مۇنـداق    ①﴾پهقهت ئهقىل ئىگىلىرىال چۈشىنىدۇ
  :دېدى

                                                 
 .ـ ئايهت 7سۈرە ئال ئىمران،  ①
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ــايهتلهرگه   « ــۇئهييهن ئهمهس ئــ ــى مــ ــدىكى مهنىســ ــىلهر قۇرئانــ ســ
يهنى مۇتهشابىه ئايهتلهرنى ئـۆز نهپسـى خاھىشـى بـويىچه     ( ئهگىشىدىغان
هنه ئ .كىشىلهرنى كۆرسهڭالر، ئۇالردىن ھهزەر ئهيلهڭالر) ىغانچۈشهندۈرىد

   .»دەپ ئاتىغان كىشىلهردۇر“ دىللىرىدا شهك بار” :هللار اشۇال
  )4547 :بۇخارى(

: قَـالُوا  َماِلٍك، بن وأََنس اَألْسقَعِ بن وَواِثلَة أَُماَمةَ وأيب الدَّْرَداِء ـ عن أيب  6840
 َيِميُنُه، َبرَّْت َمْن ُهَو” :قَالَ لْمِ؟الِْع ِفي الرَّاِسُخونَ َمنِ َوَسلَّْم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ ُسِئلَ

 .“الرَّاِسǸُ فَذَاَك َوفَْرَجُه، َبطَْنُه َوَعفَّ ِلَساُنُه، َوَصَدَق
ــۇ ئۇمــامه، ۋاســىله ئىبنــى ئهســق   6840 ــۇ دەردائ، ئهب ــ ئهب ئ ۋە ئهنهس هـ

ــدۇ  ئىبنــى مالىــك رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇالردىن   ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : مۇن
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن سهلاللالھۇپهيغهمبهر 

  :ىدىدەپ سورالغانـ ئىلىمدا توشقانالر كىملهر؟ ــ 
ـــ  ــىمىـ ــلهن      نىقهس ــىقى بى ــتچىل، قورس ــى راس ــدىغان، تىل بۇزماي

ئىپپهتلىــك بولغــان كىشــى ئىلىمــدا توشــقان     نۇمۇســلۇق جــايلىرى  
   .①دىدەپ جاۋاب بهر ، ـكىشىدۇر

 )7658 :»ئهلكهبىر«(

 أَْشَياَء الْقُْرآِن ِفي أَجُِد إِنِّي َعبَّاسٍ ِلاْبنِ َرُجلٌ قَالَ قَالَ رٍُجَبْي ْبنِ َسِعيِد َعْنـ   6841
 َبْعـضٍ  َعلَى َبْعُضُهْم َوأَقَْبلَ{ }َيَتَساَءلُونَ َولَا َيْوَمِئٍذ َبْيَنُهْم أَْنَساَب فَلَا{ قَالَ َعلَيَّ َتْخَتِلُف
 َهِذِه ِفي كََتُموا فَقَْد }ُمْشرِِكَني كُنَّا َما َربَِّنا اللَِّهَو{ }َحِديثًا اللََّه َيكُْتُمونَ َولَا{ }َيَتَساَءلُونَ

 ثُـمَّ  الْأَْرضِ َخلْقِ قَْبلَ السََّماِء َخلَْق فَذَكََر }َدَحاَها قَْوِلِه إِلَى َبَناَها السََّماُء أَْم{  َوقَالَ الْآَيِة
 َهـِذهِ  ِفي فَذَكََر }طَاِئِعَني قَْوِلِه إِلَى َيْوَمْينِ يِف الْأَْرَض َخلََق بِالَِّذي لََتكْفُُرونَ أَِئنَّكُْم{ قَالَ
 َسِميًعا}{َحِكيًما َعزِيًزا{ }َرِحيًما غَفُوًرا اللَُّه َوكَانَ{ َوقَالَ السََّماِء َخلْقِ قَْبلَ الْأَْرضِ َخلَْق
 ِفـي  ُيـْنفǸَُ  ثُمَّ الْأُولَى النَّفَْخِة ِفي }َبْيَنُهْم أَْنَساَب فَلَا{ فَقَالَ َمَضى ثُمَّ كَانَ فَكَأَنَُّه }َبِصًريا

                                                 
لغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئابـدۇلالھ ئىبنـى يهزىـد       بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قى    : )10887(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 ِعْنَد َبْيَنُهْم أَْنَساَب فَلَا } اللَُّه َشاَء َمْن إِلَّا الْأَْرضِ ِفي َوَمْن السََّمَواِت ِفي َمْن فََصِعَق{ الصُّورِ
 قَْولُُه َوأَمَّا }َيَتَساَءلُونَ ْعضٍَب َعلَى َبْعُضُهْم أَقَْبلَ{ الْآِخَرِة النَّفَْخِة ِفي ثُمَّ َيَتَساَءلُونَ َولَا ذَِلَك

 َوقَالَ ذُُنوَبُهْم الْإِْخلَاȋِ ِلأَْهلِ َيْغِفُر اللََّه فَإِنَّ }َحِديثًا اللََّه َيكُْتُمونَ َولَا{ }ُمْشرِِكَني كُنَّا َما{
 ذَِلـكَ  فَِعْنَد أَْيِديهِْم َتْنِطُقفَ أَفَْواِههِْم َعلَى فَُخِتَم ُمْشرِِكَني َنكُْن لَْم َنقُولُ َتَعالَْوا الُْمْشرِكُونَ

  .َوِعْنَدُه َحِديثًا ُيكَْتُم لَا اللََّه أَنَّ ُعرَِف
رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىـۋايهت   ـ سهئىد ئىبنى جۇبهير 6841
بىــر كىشــى ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇماغــا مۇنــداق  :قىلىنىــدۇ

  :دېدى
ئـايهتلهرنى  مهنىلىـك  قارشـى  ۇ قـارىم بىـرىگه   ــ  مهن قۇرئانـدا بىـر  ـــ  

ر چېلىنغـان كۈنـدە   ۇسـ ﴿: ئۇچرىتىپ چۈشىنهلمهي قالىمهن، مهسـىلهن 
ــ  ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى تۇغقــانچىلىق مهۋجــۇت بولمــاي قالىــدۇ، بىــر   ـ

ئـۇالر  ﴿: دېـگهن ئـايىتى بىـلهن    ①﴾سوراشـمايدۇ ) ئهھۋالىنىمۇ(بىرىنىڭ 
ئۇالرنىڭ ھهممه ﴿ .دېگهن ئايىتى ②﴾ـ بىرىگه قاراپ مۇنازىرىلىشىدۇ بىر

 ③﴾ىن ھېچبىـر سـۆزنى يوشـۇرالمايدۇ   تهللا) ئهزاسى گۇۋاھ بولغانلىقتىن
ــلهن  ــايىتى بى ــگهن ئ ــۇالر﴿: دې ــارىمىز”: ئ ــهم  هللا ا! پهرۋەردىگ ــلهن قهس بى

ئۇالر بـۇ ئـايهتته    .④﴾دەيدۇ“ بىز مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق ،قىلىمىزكى
نى يارىتىش سىلهرنى يارىتىش مۈشكۈلمۇ ياكى ئاسمان﴿: يهنه .يوشۇرغان

ئۇنىــڭ ئېگىزلىكىنــى يۈكســهك   . ئاســماننى يــاراتتى هللا مۈشــكۈلمۇ؟ ا
ــدى ۋە كهم ــدى  قىل ــ كۇتىســىز قىل ــاراڭغۇ،   .ـ ــڭ كېچىســىنى قاپق ئۇنى

ئهھلــى (زېمىننــى  ،شــۇنىڭدىن كېــيىن. كۈنــدۈزىنى يوپيــورۇق قىلــدى
دېـــگهن ئايىتىـــدە  ⑤﴾يايـــدى) زېمىننىـــڭ تۇرۇشـــىغا اليىـــق قىلىـــپ

: مىننى يارىتىشتىن بۇرۇن تىلغا ئالغان، ئاندىنئاسماننى يارىتىشنى زې
نـى ئىنكـار   هللاسىلهر زېمىننى ئىككى كۈنـدە ياراتقـان ا  ”) سهن ئۇالرغا(﴿

                                                 
 .ـ ئايهت 101سۈرە مۇئمىنۇن،  ①
 .ـ ئايهت 27سۈرە ساففات،  ②
 .ـ ئايهت 42سۈرە نىسا،  ③
 .ـ ئايهت 23سۈرە ئهنئام،  ④
 .ـ ئايهت 42سۈرە نىسا،  ⑤
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قىالمســـىلهر ۋە ئۇنىڭغـــا شـــېرىك كهلتۈرەمســـىلهر؟ ئـــۇ ئالهملهرنىـــڭ 
ئۇ زېمىننىڭ ئۈستىدە نۇرغۇن تاغالرنى ياراتتى، . دېگىن“ پهرۋەردىگارىدۇر

لدى، ئهھلى زېمىننىڭ رىزقىنـى بهلگىلىـدى،   زېمىننى بهرىكهتلىك قى
ــ   زېمىننى يارىتىش بىلهن ئاھالىسىنىڭ رىزقىنـى بهلگىلهشـنى كهم  (

زېمىننىـڭ ۋە ئۇنىڭـدىكى   (، )تاماملىـدى (باراۋەر تـۆت كۈنـدە   ) زىيادىسىز
. تۇرببـۇ جـاۋا   سورىغۇچىالر ئۈچۈن) نهرسىلهرنىڭ يارىتىلىش مۇددىتىنى

يۈزلهندى، ھالبۇكى، ئۇ تۇمـان ھالىتىـدە   ) ايارىتىشق(ئاندىن ئۇ ئاسماننى 
ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسـىز ھالـدا   ”: ئىدى، ئاسمان بىلهن زېمىنغا

ــېلىڭالر  ــالر  (ك ــۇل قىلىڭ ــى قوب ــى ئهمرىمن ــدى“ )يهن ئىككىلىســى . دې
ــدۇق” ــارىي كهلـ ــدى“ ئىختىيـ ــگهن ①﴾دېـ ــى   دېـ ــدە زېمىننـ ــۇ ئايىتىـ بـ

ئۇنـدىن باشـقا   . الغـان يارىتىشنى ئاسماننى يارىتىشـتىن بـۇرۇن تىلغـا ئ   
ناھـايىتى  ) بهنـدىلهرگه (ھهقىقهتهن مهغفىـرەت قىلغۇچىـدۇر،   هللا ا﴿: يهنه

ــدۇر ــش    هللا ا﴿ ؛②﴾مېهرىبان ــلهن ئى ــېكمهت بى ــالىبتۇر، ھ ــقهتهن غ ھهقى
ــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، ) ســۆزۈڭالرنى(ھهقىــقهتهن هللا ا﴿ ؛③﴾قىلغۇچىــدۇر ئ

هللا ى اخـۇدد  دىندېـگهن بـۇ ئـايهتلهر    ④﴾كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر) ئىشىڭالرنى(
تائاال بۇرۇن مۇشۇنداق سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهنگهن ئىدى، ھازىر ئۇنداق 

ئىبنـى ئاببـاس ئۇنىڭغـا مۇنـداق      .ېگهندەك مهنه چىقىپ تۇرىدۇئهمهس د
  :دەپ جاۋاب بهردى

ـــ  ــدە ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى تۇغقــانچىلىق   ﴿ـ ســۈر چېلىنغــان كۈن
 ⑤﴾سوراشـمايدۇ  )ئهھۋالىنىمـۇ (ـ بىرىنىـڭ   مهۋجۇت بولماي قالىدۇ، بىر
 .ر چېلىنغانــدا بولىــدۇۇبىرىنچــى قېــتىم ســ دېــگهن ئــايهتتىكى ئهھــۋال

ــتىم ســـ  ــى قېـ ــدىن ئىككىنچـ ــدۇۇئانـ ــ﴿ .ر چېلىنىـ ــدا ۇسـ ر چېلىنغانـ
ــدىكى ا  ــمانالردىكى ۋە زېمىن ــڭ  هللا ئاس ــقا مهخلۇقاتالرنى ــدىن باش خالىغان

                                                 
 .هـ ئايهتكىچ 11ـ دىن  9سۈرە فۇسسىلهت،  ①
 .ـ ئايهت 23سۈرە نىسا،  ②
 .ـ ئايهت 56سۈرە نىسا،  ③
 .ـ ئايهت 58سۈرە نىسا،  ④
 .ـ ئايهت 101سۈرە مۇئمىنۇن  ⑤
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شـۇ چاغـدا ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى تۇغقـانچىلىق      . ①﴾ھهممىسى ئۆلىـدۇ 
 .سوراشــمايدۇ) ئهھۋالىنىمــۇ(ـــ بىرىنىــڭ  لمــاي قالىــدۇ، بىــرمهۋجــۇت بو
ــ بىـرىگه قـاراپ     ئۇالر بىـر ﴿: ر ئىككىنچى قېتىم چېلىنغانداۇئاندىن س

ــىدۇ ــدى .②﴾مۇنازىرىلىشـ ــۇۋاھ    (﴿ :ئهمـ ــى گـ ــمه ئهزاسـ ــڭ ھهمـ ئۇالرنىـ
دېـگهن ئـايىتى    ③﴾ىن ھېچبىر سۆزنى يوشۇرالمايدۇتهللا) بولغانلىقتىن

بىـز   ،بىـلهن قهسـهم قىلىمىزكـى   هللا ا! ىگـارىمىز پهرۋەرد” :ئۇالر﴿: بىلهن
هللا دېـگهن ئـايهتلىرىگه كهلسـهك، ا    ④﴾دەيـدۇ “ مۇشرىك بولمىغان ئىدۇق

تائاال ئىخالس ئىگىلىرىنىڭ گۇنـاھلىرىنى مهغپىـرەت قىلىۋېتىـدۇ، بـۇ     
بىـز مۇشـرىك ئهمهس   : كېلىڭالر، بىز بېرىپ ئۇالرغـا ”: چاغدا مۇشرىكالر

ئۇالرنىــڭ ئېغىزلىرىغــا  ،شــىپ بارغانــدادېيى“ دەپ تۇرىــۋااليلىـ ئىــدۇق،   
ىن بىـر  دتائـاال هللا ا ،شـۇ چاغـدىال   ئهنه .قوللىرى سۆزلهيدۇ ،چهت ئۇرۇلۇپىپ

   .بىلىشىدۇ نىمايدىغانلىقىغىلى بولنهرسه يوشۇر
  )رىۋايهت قىلغان بۇخارى مۇئهللهق(

ُه َعلَْيِه َوَسلََّم قَُرْيًشـا  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أََصاَب َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـ   6842
لَ َيْوَم َبْدرٍ َوقَِدَم الَْمِديَنةَ َجَمَع الَْيُهوَد ِفي ُسوقِ َبنِي قَْيُنقَاَع فَقَالَ َيا َمْعَشَر َيُهوَد أَْسِلُموا قَْب

َك أَنََّك قََتلَْت َنفًَرا ِمْن أَنْ ُيِصيَبكُْم ِمثْلُ َما أََصاَب قَُرْيًشا قَالُوا َيا ُمَحمَُّد لَا َيُغرَّنََّك ِمْن َنفِْس
لَْم َتلْـَق  قَُرْيشٍ كَاُنوا أَغَْماًرا لَا َيْعرِفُونَ الِْقَتالَ إِنََّك لَْو قَاَتلَْتَنا لََعَرفَْت أَنَّا َنْحُن النَّاُس َوأَنََّك 

لَُبونَ قََرأَ ُمَصرٌِّف إِلَى قَْوِلـِه ِفئَـةٌ   ِمثْلََنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ذَِلَك قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا َسُتْغ
  .ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بَِبْدرٍ َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6842 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
ــدۇ ــبهر :قىلىنى ــدا     پهيغهم ــهللهم بهدر غازىتى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

 دىن كېـيىن، ىـنىگه قايتىـپ كهلگهنـ   مهد ،قۇرەيشلهرنى مهغلۇپ قىلىپ
  :ئۇالرغا يىغىپ،ينۇقا بازىرىغا هيهھۇدىيالرنى بهنى ق

                                                 
 .ـ ئايهت 68سۈرە زۇمهر،  ①
 .ـ ئايهت 27سۈرە ساففات،  ②
 .ـ ئايهت 42سۈرە نىسا،  ③
 .ـ ئايهت 23سۈرە ئىنئام،  ④
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بېشــىڭالرغا قۇرەيشــلهرنىڭ بېشــىغا ! ۇدىيالر جامائهســىھــئــى يهــــ 
  :دېگهن ئىدى، ئۇالر ـ !كهلگهن كۈنلهر كهلگىچه مۇسۇلمان بولۇڭالر

ۆزۈڭنى قانچىسىنى ئۆلتۈرۈپال ئ قۇرەيشلهردىن بىر! ئى مۇھهممهدــ 
ــدىغان      ــنى بىلمهي ــۇرۇش قىلىش ــۇالر ئ ــالمىغىن، ئ ــويالپ ق ــۈك ئ  ،كۈچل

، ئهگهر بىــز بىــلهن ئېلىشــىپ قالســاڭ . تهجرىبىســىز ســويمىالر ئىــدى
ئاندىن بىزنىڭ ھهقىقىـي ئۇرۇشـااليدىغان كىشـىلهر ئىكهنلىكىمىزنـى،     
بىــزدەك بىرەرســى بىــلهن تېخــى ئېلىشــىپ باقمىغــانلىقىڭنى بىلىــپ 

ــاالهللا ا ،شــۇنىڭ بىــلهن .تىدېيىشـــ قاالتتىــڭ،     !) ئــى مــۇھهممهد(﴿: تائ
مهغلــۇپ قىلىنىســىلهر ۋە ) دۇنيــادا(ســىلهر ”كافىرالرغــا ئېيتقىنكــى، 

جهھهننهمگه توپلىنىسىلهر، جهھهنـنهم نـېمه دېـگهن يامـان     ) ئاخىرەتته(
ــهك ــى  ( .“تۆش ــۇدىالر جامائهس ــى يهھ ــۈن! ئ ــقان ) بهدردە جهڭ ئۈچ ئۇچراش

يولىدا ئورۇشۇۋاتقان هللا برەت بار، بىرى ائىككى گۇرۇھتا سىلهر ئۈچۈن ئى
ئۆزلىرىدەك ئىككى باراۋەر ) سانىنى(سۇلمانالرنى ۇگۇرۇھتۇر، يهنه بىرى م

كافىرالرغـا قورقـۇنچ   هللا يهنـى ا (ھىـدۇر  ۇرۇئوپئوچۇق كۆرگهن كـافىرالر گ 
سېلىش بىلهن ئۇالرنى ئۇرۇشـتىن قـول يىغـدۇرۇش ئۈچـۈن، كافىرالرغـا      

خالىغان كىشىگه ياردەم هللا ا). ۆرسهتتىمۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى جىق ك
بۇنىڭدا ھهقىقهتهن ئهقىل ئىگىلىـرى ئۈچـۈن ئىبـرەت    . بېرىپ قولاليدۇ

   .②دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى ①﴾بار
  )3001 :ئهبۇ داۋۇد(

 َهاَدةَ،الشَّ َهِذِه اللََّه َوأَْسَتْوِدُع بِِه، اللَُّه َشهَِد بَِما أَْشَهُد َوأََنا: اَألْعَمُش قَالَ ـ  6843
 ِفيَهـا  َسـِمعَ  لَقَْد: قُلُْت ِمَراًرا، قَالََها ،“اɋِْسالُم اللَِّه ِعْنَد الدِّيَن إِنَّ” َوِديَعةٌ اللَِّه ِعْنَد َوِهَي
 أََو: قَالَ ،اآلَيةَ َهِذِه ُتَردُِّد َسِمْعُتَك إِنِّي ُمَحمٍَّد، أََبا َيا: قُلُْت ثُمَّ فََودَّْعُتُه، إِلَْيِه فََغَدْوُت َشْيئًا،
 إِلَـى  بَِهـا  ُألَحدِّثَنََّك َواللَِّه: قَالَ ُتَحدِّثْنِي، لَْم َشْهرٍ ُمْنذُ ِعْنَدَك أََنا: قُلُْت ِفيَها؟ َما َبلََغَك َما

 َمَضـتِ  قَـدْ  ُمَحمٍَّد، أََبا َيا: قُلُْت السََّنةُ، َمَضِت فَلَمَّا َبابِِه، َعلَى فَكُْنُت َسَنةً فَأَقَْمُت َسَنٍة،

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 13ـ ۋە  12سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 647(ئهلبانى  ②
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 َعلَْيـهِ  اللَّـهُ  َصـلَّى  اللَّـهِ  َرُسولُ قَالَ: قَالَ اللَِّه، َعْبِد َعْن َواِئلٍ، أَُبو َحدَّثَنِي: قَالَ السََّنةُ،
 َمـنْ  أََحقُّ َوأََنا إِلَيَّ، َعهَِد َعْبِدي: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فََيقُولُ الِْقَياَمِة، َيْوَم بَِصاِحبَِها ُيَجاُء:َوَسلََّم
  .الَْجنَّةَ َعْبِدي أَْدِخلُوا بِالَْعْهِد، َوفَّى

ئادالهتنى بهرپا هللا ا﴿: تائاالنىڭهللا ارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ ئهئمهش  6843
) بهرھهق(قىلغان ھالدا گۇۋاھلىق بهردىكى، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مهبـۇد  

: پهرىشتىلهرمۇ، ئىلىم ئهھلىلىرىمـۇ شـۇنداق گۇۋاھلىـق بهردى   . يوقتۇر
ئـۇ غـالىبتۇر، ھـېكمهت    . يوقتـۇر ) بهرھهق(چ مهبـۇد  ئۇنىڭدىن باشـقا ھـې  

نىـڭ نهزىرىـدە مهقبـۇل دىـن     هللاھهقىـقهتهن ا . (بىلهن ئىش قىلغۇچىـدۇر 
  :دېگهن ئايىتىنى بىر قانچه قېتىم تهكرار ئوقۇپ ①﴾)ئىسالمدۇر

گۇۋاھلىـق بهرگهن نهرسـىگه گۇۋاھلىـق بېـرىمهن ھهم     هللا مهنمۇ اــ 
نىــڭ ھۇزۇرىــدا هللا ،ئــۇ .ىمهنقــا ئامــانهت تاپشــۇرهللائاشــۇ گــۇۋاھلىقىمنى ا

جـاۋاب  مۇنـداق دەپ   ،دېگهنىـدى، بۇنىـڭ سـهۋەبى سـورالغاندا    ـ ،  دۇرئامانهتـ 
  :بهردى

ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن      ماڭـا  ئهبۇ ۋائىل ــ 
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر: دىمۇنداق رىۋايهت قىلىپ بهر

لىـق بهرگهن كىشـى قىيـامهت كـۈنى     شـۇنداق گۇۋاھ هئ«: مۇنداق دېـگهن 
مېنىـڭ بهنـدەم ماڭـا ئامـانهت     ﴿: تائاال مۇنـداق دەيـدۇ  هللا ا گهندە،كهلتۈرۈل

ــمهن،     ــقا ئهڭ ھهقلىــق زات ــانهتنى تاپشۇرۇش قىلىــپ تاپشــۇردى، مهن ئام
   .②»﴾بهندەمنى جهننهتكه كىرگۈزۈڭالر

  )10453 :»ئهلكهبىر«(

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ ِلكُلِّ َنبِيٍّ ُولَاةً  َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُـ   6844
َبُعوُه َوَهـذَا  ِمْن النَّبِيَِّني َوإِنَّ َوِليِّي أَبِي َوَخِليلُ َربِّي ثُمَّ قََرأَ إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّ

 .ِليُّ الُْمْؤِمنَِنيالنَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َو

                                                 
 .ـ ئايهت 19ـ ۋە  18سۈرە ئال ئىمران،  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئــۆمهر ئىبنــى مۇختــار ): 10890: (ھهيســهمى ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  6844 ــۋايهت ـ دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيغهمبهر  قىلىنىدۇكى،

ــبهرلهردىن   « ــڭ پهيغهم ــر پهيغهمبهرنى ــرى ھهر بى ــدۇ، يېقىنلى بولى
دېگهنـدىن   »ئىبراھىمـدۇر ۋە ئاتام  دوستىرەببىمنىڭ يېقىنىم مېنىڭ 

يـــــېقىن بولغـــــانالر شۈبهىســـــىزكى،  هڭئىبراھىمغـــــا ئ﴿ :كېـــــيىن
يهنــى ئۇنىــڭ (ئۇنىڭغــا ) ئىبراھىمنىــڭ زامانىــدا ۋە ئۇنىڭــدىن كېــيىن(

ــا ــبهر  ) يولىغـــ ــۇ پهيغهمـــ ــكهنلهردۇر، بـــ ــۇھهممهد  (ئهگهشـــ ــى مـــ يهنـــ
. مـۇئمىنلهردۇر ) بۇ پهيغهمبهرنىڭ ئۈممىتى بولغان(دۇر، )ئهلهيهىسساالم

   .②ېگهن ئايهتنى ئوقۇغاند ①﴾مۇئمىنلهرنىڭ مهدەتكارىدۇرهللا ا
  )2995 :تىرمىزى(

 َوآلِ ِعْمـَرانَ  َوآلِ إِْبَراِهيَم آلِ ِمْن الُْمْؤِمُنونَ ِعْمَرانَ َوآلُ َعبَّاسٍ اْبُن قَالَـ   6845
 }اتََّبُعـوهُ  يَنلَلَِّذ بِإِْبَراِهيَم النَّاسِ أَْولَى إِنَّ{ َيقُولُ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد َوآلِ َياِسَني
  .الُْمْؤِمُنونَ َوُهْم

ئىمـران  : مۇنداق دېـگهن  ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6845 
ــ ــراھىم،  دىنئهۋالدىـــــ ــران، ئىبـــــ ــۇھهممهد  ئىمـــــ ــىن ۋە مـــــ ياســـــ

ــاالمالرنىڭ  ــهت   ئهلهيهىسسـ ــۇئمىنلهر مهقسـ ــان مـ ــدىن بولغـ ئهۋالدلىرىـ
ــدۇ ــۈنكى ا .قىلىنىـــ ــا ئ﴿: هللاچـــ ــانال هڭئىبراھىمغـــ ــېقىن بولغـــ ر يـــ

ئۇنىڭغـا  ) ئىبراھىمنىڭ زامانىدا ۋە ئۇنىڭـدىن كېـيىن  (شۈبهىسىزكى، 
ــا ( ــكهنلهردۇر) يهنــــى ئۇنىــــڭ يولىغــ ــا . دېــــگهن ﴾ئهگهشــ ــۇالر بولســ ئــ

   .مۇئمىنلهردۇر
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

  .ُدُمَهاَيْخ ِللَْمْسجِِد }ُمَحرًَّرا َبطْنِي ِفي َما لََك َنذَْرُت{ َعبَّاسٍ اْبُن َوقَالَـ  6846
: ئىمراننىـڭ ئايـالى  ﴿: ـ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا     6846

) دۇنيـا ئىشـلىرىدىن  (مهن قورسىقىمدىكى پهرزەنتىمنـى  ! پهرۋەردىگارىم

                                                 
 .ـ ئايهت 68سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن ):2394( ئهلبانى ②
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 ①﴾، ـ دېـدى   ئازاد قىلىنغان ھالدا چوقۇم سېنىڭ خىزمىتىڭگه ئاتىـدىم 
ــايهتنى ــگهن ئ دەپ ـ مهســجىد خىــزمىتىگه ئاتىغــان،     ) پهرزەنتىنــى( :دې

  . هپسىر قىلغانت
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

 َعبَّـاسٍ  اْبُن َوقَالَ }َمْرَيَم َيكْفُلُ أَيُُّهْم أَقْلَاَمُهْم ُيلْقُونَ إِذْ{ َوَجلَّ َعزَّ َوقَْوِلِهـ   6847
 .الْجِْرَيةَ َزكَرِيَّاَء قَلَُم َوَعالَ الْجِْرَيِة َمَع الْأَقْلَاُم فََجَرْت اقَْتَرُعوا

مهريهمنى ﴿: تائاالنىڭهللا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ا 6847
مهسىلىسـىدە چهك تاشـالش   (سىگه ئـېلىش  ىئۇالرنىڭ قايسىسى تهربىي

ــدا، ســهن ئۇالرنىــڭ   ) ســۇغا(قهلهملىرىنــى ) يۈزىســىدىن تاشــلىغان چاغ
ئـۇالر  : دېگهن ئايىتىنى مۇنداق تهپسـىر قىلغـان   ②﴾يېنىدا يوق ئىدىڭ
ــلىغاندا ــپ   ،چهك تاش ــپ كېتى ــرى ئېقى ــانىڭال  ،قهلهملى پهقهت زەكهرىي

   .قهلىمى ئېقىننىڭ ئۈستىدە ئاقماي لهيلىگهن
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ َرُجلٌ ِمْن الْأَْنَصارِ أَْسلََم ثُمَّ اْرَتدَّ َولَِحَق بِالشِّْرِك ـ   6848
لَى قَْوِمِه َسلُوا ِلي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهلْ ِلي ِمْن َتْوَبٍة فََجاَء ثُمَّ َتَندََّم فَأَْرَسلَ إِ

 َنْسأَلََك َهلْ قَْوُمُه إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا إِنَّ فُلَاًنا قَْد َنِدَم َوإِنَُّه أََمَرَنا أَنْ
ْن َتْوَبٍة فََنَزلَْت كَْيَف َيْهِدي اللَُّه قَْوًما كَفَُروا َبْعَد إَِميانِهِْم إِلَى قَْوِلِه غَفُوٌر َرِحيٌم فَأَْرَسلَ لَُه ِم

 .إِلَْيِه فَأَْسلََم
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6848 ــۋايهت  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
 كېــيىن،غانــدىن ئهنســارىالردىن بىــر كىشــى مۇســۇلمان بول: قىلىنىــدۇ

) بـۇ قىلمىشـىغا  (كېـيىن   .هتتىمۇرتهد بولۇپ مۇشرىكالرغا قېتىلىپ ك
  :ىپئۆز تۇغقانلىرىغا ئادەم ئهۋەت ،پۇشمان قىلىپ

                                                 
 .ـ ئايهت 35سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ـ ئايهت 44سۈرە ئال ئىمران،  ②



  بۆلۈمى تهپسىر

 294

 ــ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن سوراپ بېرىڭالر، ماڭـا تهۋبه بـارمۇ  ــ 
، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ئۇنىـڭ تۇغقـانلىرى كېلىـپ    نىـدى، دېگهـ ق؟  وي

تائاالنىـڭ بـۇ   هللا ا شـۇ ئارىـدا،  . مگه بۇ ئهھۋالنى يهتكـۈزدى ئهلهيهى ۋەسهلله
ــدى  ــل بولـ ــايىتى نازىـ ــڭ ھهق  ﴿: ئـ ــدىن، پهيغهمبهرنىـ ــان ئېيتقانـ ئىمـ

ــلهر       ــهن دەلىلـ ــۆزلىرىگه روشـ ــدىن ۋە ئـ ــاھىد بولغانـ ــگه شـ ئىكهنلىكىـ
ــى ا     ــافىر بولغــان قهۋمن ــيىن ك ــدىن كې ــداقمۇ ھىــدايهت  هللا كهلگهن قان

ــدايهت قىل هللا ا! قىلســـــۇن نىـــــڭ، هللا. مايـــــدۇزالىـــــم قهۋمنـــــى ھىـــ
ــۇچراش    ــتىگه ئ پهرىشــتىلهرنىڭ ۋە ئىنســانالرنىڭ ھهممىســىنىڭ لهنى

ئـۇالردىن ئـازاب   . مهڭگـۈ قالىـدۇ   ائـۇالر دوزاختـ  . ئۇالرغا بېرىلگهن جـازادۇر 
بۇزۇق (پهقهت تهۋبه قىلغانالر ۋە . يېنىكلىتىلمهيدۇ، كېچىكتۈرۈلمهيدۇ

) نـــداقالرغامۇ(هللا ا .تـــۈزەتكهنلهر بۇنىڭـــدىن مۇستهســـنا) ئهمهللىرىنـــى
ئۇنىڭغـا  بـۇنى  تۇغقـانلىرى   .①﴾مهغفىرەت قىلغۇچىـدۇر ۋە مېهرىبانـدۇر  

   .②مۇسۇلمان بولدى قايتا يهتكۈزىۋىدى، ئۇ
  )4068 :ئىانهس(

 تنفقـوا  حƓ الرب تنالوا لن( اآلية هذه حضرتƗ قال عمر بن اهللا عبد عنـ   6849
 Ƃ جارية مرجانة من إƂ أحب شيئا أجد فلم عزوجل اهللا أعطاين ما فذكرت) حتبون مما

  .لنكحتها هللا جعلته شǜ يف أعود أƅ فلو اهللا لوجه حرة هي فقال رومية
ـ ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى       6849

ــا ا: رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ ياخشــــى كــــۆرگهن ﴿: تائاالنىــــڭهللا كالالمغــ
شىسـىنى  يهنـى ماللىرىڭالرنىـڭ ياخ  (نهرسهڭالردىن سهرپ قىلمىغىـچه  

ــچه  ــهدىقه قىلمىغىــ ــىلىققا  ) ســ ــز ياخشــ ــنهتكه (ھهرگىــ ــى جهنــ ) يهنــ
ئـۇنى  هللا نېمىنى سـهرپ قىلمـاڭالر، ا  ) نىڭ يولىداهللا(ئېرىشهلمهيسىلهر، 

ــدى، مهن ا  ③﴾بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر ــايىتى كېلىۋى ــا هللا دېــگهن ئ ــاال ئات تائ
) مهن ئۈچـۈن (نهدىنمۇ ارجهرىملىق كېنىزىكىم م قىلغان نهرسىلهردىن

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 89ـ دىن  86سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن: )3792(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 92سۈرە ئال ئىمران،  ③
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“ رازىلىقــى ئۈچــۈن ھــۆردۇرهللا ا ،ئــۇ” :نهرســىنى تاپالمــايســۆيۈملۈكرەك 
يېنىۋالغانـدەك بولـۇپ    ئۈچۈن ئاتىۋەتكهن نهرسـىدىن هللا ا ،ناۋادا. ۋەتتىمەد

   .①غان بوالتتىمئۇنىڭغا ئۆيلىنىۋال ،قالمايدىغان بولسام
  )2194 :بهززار(

: عمران آل[“ ُتقَاِتِه َحقَّ اللََّه اتَّقُوا”: قَْوِلِه ِفي َمْسُعوٍد، بن اللَِّه َعْبِد َعْنـ   6850
  .“ُيْنَسى َوال ُيذْكََر، َوأَنْ ُيكْفََر، َوال ُيْشكََر َوأَنْ ُيْعَصى، َوال ُيطَاَع أَنْ” :قَالَ ،]102

: تائاالنىـڭ هللا ا ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ      6850
قهت ا مۇۋاپىـق رەۋىشـته تهقۋادارلىـق قىلىڭـالر، په    قهللا! ئى مۇئمىنلهر﴿

ــايىتى  ②﴾مۇســۇلمانلىق ھــالىتىڭالر بىلهنــال ۋاپــات بولــۇڭالر  دېــگهن ئ
ــدە ــايهتتىن ا :ھهققىـ ــۇ ئـ ــا هللا بـ ــتائاالغـ ــائهت قىلىـ ــىيلىق شئىتـ ، ئاسـ

 ، ئۇنتۇماسـلىق شىت، تانماسـلىق، يـاد ئېـ   شقىلماسلىق، شـۈكۈر قىلىـ  
   .③كۆزدە تۇتۇلغان، ـ دېگهن

  )8501 :»ئهلكهبىر«(

َرأَى أَُبو أَُماَمةَ ُرُءوًسا َمْنُصوَبةً َعلَـى َدَرجِ َمْسـجِِد    َعْن أَبِي غَاِلبٍ قَالَـ   6851
قََرأَ  ِدَمْشَق فَقَالَ أَُبو أَُماَمةَ ِكلَاُب النَّارِ َشرُّ قَْتلَى َتْحَت أَِدƇِ السََّماِء َخْيُر قَْتلَى َمْن قََتلُوُه ثُمَّ

الْآَيِة قُلُْت ِلأَبِي أَُماَمةَ أَْنَت َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اللَِّه  َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه إِلَى آِخرِ
ى َعدَّ َسْبًعا َما َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَْو لَْم أَْسَمْعُه إِلَّا َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ أَْو ثَلَاثًا أَْو أَْرَبًعا َحتَّ

 .َحدَّثُْتكُُموُه
ئهبــۇ ئۇمــامه  :تىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئهبــۇ غــالىب 6851

تىكــلهپ  گهىنىڭ پهلهمپهيلىــرىجىدمهشــىق مهســەرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ د
  :تىزىلغان كاللىالرنى كۆرۈپ

                                                 
نهدىدە تهرجىمىهالى نامهلۇم بىرى بار، بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سه: )10892(ھهيسهمى  ①

 .ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 92سۈرە ئال ئىمران،  ②
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى ئىككــى ســهنهد بىــلهن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، بىرىنىــڭ  : )10893(ھهيســهمى  ③

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرى، يهنه بىر سهنهدى زەئىپتۇر، ـ دېگهن
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بۇالر  .ئوتنىڭ ئىتلىرىدۇر) خاۋارىجالر(بۇ كاللىالرنىڭ ئىگىلىرى ــ 
ــدۇر،    ــتىدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىــــڭ ئهڭ يامىنىــ ــماننىڭ ئاســ ــۆك ئاســ كــ

دېـدى  ـ بـۇالر ئۆلتـۈرگهنلهردۇر،     ،هنلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى بولسائۆلتۈرۈلگ
ــدە ﴿: ۋە ــۇ كۈنــ ــدە (شــ ــامهت كۈنىــ ــى قىيــ ــۈزلهر ) يهنــ ــى (بهزى يــ يهنــ

ــۈزلهر ) مۇئمىنلهرنىــڭ يــۈزلىرى ــدۇ، بهزى ي يهنــى كۇففارالرنىــڭ (ئاقىرى
) پهرىشـــتىلهر ئېيتىـــدۇكى(يـــۈزى قارايغانالرغـــا . قارىيىـــدۇ) يـــۈزلىرى

ــنىڭالرد ” ــان ئېيتقىـ ــافىر   ئىمـ ــدۇڭالرمۇ؟ كـ ــافىر بولـ ــيىن كـ ىن كېـ
ى ئـاخىرىغىچه  دېگهن ئايهتن ①﴾“بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئازابنى تېتىڭالر

  :هدىنئوقۇدى، مهن ئهبۇ ئۇمام
ـــ  ــۇنى  ــ ــهن بـ ــبهر سـ ــهللهمدىن  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

  :ئۇ ەپ سورىسام،د ؟ ـئاڭلىغانمىدىڭ
 ، بهلكـى قېـتىم ئهمهس  يهتـته  ...تـۆت  ،ئـۈچ  ،ئىككـى  ،ۇنى بىربمهن ــ 

مىگهن يــۈرســىلهرگه ســۆزلهپ  ،ئۇنىڭــدىنمۇ كــۆپ ئاڭلىمىغــان بولســام 
   .②دېدىـ بوالتتىم، 

  )3000 :تىرمىزى(

َعْن َبْهزِ ْبنِ َحِكيمٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   6852
الَى كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ قَالَ إِنَّكُْم َتِتمُّونَ َسْبِعَني أُمَّةً أَْنُتْم َخْيُرَها َيقُولُ ِفي قَْوِلِه َتَع
  .َوأَكَْرُمَها َعلَى اللَِّه

مۇنـداق  بوۋىسـىدىن   دادىسى ئارقىلىقـ بهھز ئىبنى ھهكىم  6852
: تائاالنىـڭ هللا اسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر :رىۋايهت قىلىدۇ

ســـىلهر ئىنســـانالر مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن !) ئـــى مـــۇھهممهد ئـــۈممىتى(﴿
دىغان، ىئوتتۇرىغا چىقىرىلغـان ياخشـىلىققا بـۇيرۇپ، يامـانلىقتىن توسـ     

ئهگهر ئهھلى كىتاب . ا ئىمان ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتسىلهرقهللا
يهنــــى مــــۇھهممهد (ئىمــــان ئېيتســــا ) الر، ناســــاراالرييهنــــى يهھــــۇدى(

ــۇالر ئۈچــۈن )گه ئىشهنســهيهيهىسســاالمغا نازىــل قىلىنغــان ۋەھىــ ئهل ، ئ
                                                 

 .ـ ئايهت 106سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ھهسهن سهھىه، ـ دېگهن: )2398(ئهلبانى  ②
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مۇئمىنلهرمـۇ بـار،    دىنالتتى، ئۇالروئهلۋەتته ياخشى ب) دۇنيا ۋە ئاخىرەتته(
: دېگهن ئايىتى ھهققىدە مۇنداق دېگهن ①﴾ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇر

هللا ســـىلهر ابىـــراق ، ڭ يهتمىشىنچىســـىســـىلهر يهتمىـــش ئۈممهتنىـــ«
   .②»ياخشىسى ۋە ئىززەتلىكىسىلهر ھهممىدىننهزىرىدە  تائاالنىڭ

  )3001 :تىرمىزى(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ ـ   6853
ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى  بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعْن الُْمْنكَرِ قَالَ ُهْم الَِّذيَن َهاَجُروا َمَع

  .الَْمِديَنِة
ــ 6853 ئــى (﴿: تائاالنىــڭهللا ا مــائىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ

ســىلهر ئىنســانالر مهنپهئهتــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا  !) مــۇھهممهد ئــۈممىتى
ا ئىمـان  قهللادىغان، اىچىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توس

ــد ــىلهر ئېيتى ــاب  . ىغان ئهڭ ياخشــى ئۈممهتس ــى كىت ــى (ئهگهر ئهھل يهن
يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا    (ئىمان ئېيتسـا  ) الر، ناساراالرييهھۇدى

) دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته  (، ئـۇالر ئۈچـۈن   )گه ئىشهنسهينازىل قىلىنغان ۋەھى
مۇئمىنلهرمـۇ بـار، ئۇالرنىـڭ تولىسـى      دىنالتتى، ئـۇالر وئهلۋەتته ياخشـى بـ  

ئـۇالر مـۇھهممهد   : دېگهن ئايىتى ھهققىدە مۇنداق دېـگهن  ③﴾الردۇرپاسىق
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن بىلـــله مهدىـــنىگه ھىجـــرەت   

   .④قىلغانالردۇر
  )2463 :ئهھمهد(

 بـن  اللَّـهِ  َعْبُد أَْسلََم لَمَّا: قَالَ َعْنهَما، َتَعالَى اللَُّه َرِضي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِـ   6854
 َوَرِغُبـوا  َوَصدَّقُوا، فَآَمُنوا، َيُهوَد، ِمْن أَْسلََم َوَمْن ُعَبْيٍد، بن َوأََسُد َسْعَيةَ، بن ثَْعلََبةَُو َسالمٍ،

                                                 
 .ـ ئايهت 110سۈرە ئال ئىمران،  ①
 . ھهسهن، ـ دېگهن): 2399(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 110سۈرە ئال ئىمران،  ③
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ      : )10898(ھهيسهمى  ④

 .ىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنراۋىيلىرى سهھ
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 َولَـوْ  ِشـَراُرنا،  إِال َتبَِعُه َوال بُِمَحمٍَّد، آَمَن َما: الْكُفْرِ أَْهلُ َيُهوَد أَْحَباُر قَالَْت اɋِْسالمِ، ِفي
 لَْيُسوا{: قَْوِلهِْم ِمْن ذَِلَك ِفي َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأْنَزلَ آَباِئهِْم، ِديَن َتَركُوا َما ِخَيارَِنا، ِمْن كَاُنوا
ă114 ، 113: عمران آل[} الصَّاِلِحَني ِمَن{: قَْوِلِه إِلَى} الِْكَتابِ أَْهلِ ِمْن َسَواء.[  

ــ 6854 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   ـ ــداق رى مۇن
الم، سهئلهبه ئىبنى سهئيه، ئهسهد ئىبنـى  هئابدۇلالھ ئىبنى س: نىدۇقىلى

يهھــۇدىيالر مۇســۇلمان بولــۇپ، بىــر قىســىم ئۇبهيــد ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا 
  :ئۆلىمالىرى يهھۇدىيالرنىڭ ىدى،ئىسالمنى تاللىغان

ـــ  ــڭ  ـ ــۇھهممهدكه بىزنى ــپ   پهقهت م ــان ئېيتى ــاللىرىمىز ئىم ئوس
ــدانلىر  .ئهگهشــتى ــۇالر بىزنىــڭ ئوب ــا  ئ ــدى، ئات ــان بولســا ئى ــ ىمىز بولغ  ـ

ــوالتتى،        ــلىمىغان ب ــى تاش ــڭ دىنىن ــتىدېـ بوۋىلىرىنى ــاال هللا ا .يىش تائ
ئـۇالر بىـر خىـل ئهمهس، ئهھلـى     ﴿: ئۇالرنىڭ بـۇ سـۆزىگه رەددىـيه بېرىـپ    

ــابتىن  ــۇدى (كىتـ ــى يهھـ ــاراالردىنييهنـ ــرى ا) الر، ناسـ ــڭ هللاكېچىلىـ نىـ
لىپ تۇرىدىغان بىر ئايهتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ۋە سهجدە قى

ا ۋە ئـاخىرەت كـۈنىگه ئىشـىنىدۇ، ياخشـى     قهللائۇالر ا. جامائه كىشىلهر بار
ــالرنى       ــك ئىش ــىدۇ، خهيرلى ــالردىن توس ــان ئىش ــدۇ، يام ــالرغا بۇيرۇي ئىش

دېــگهن ئــايهتلهرنى  ①﴾قىلىشــقا ئالدىرايــدۇ؛ ئهنه شــۇالر ياخشــىالردىندۇر
   .②نازىل قىلدى

 )1388 :»ئهلكهبىر«(

: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه قَْولِ ِفي َوَسلََّم، َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َعنِ أَُماَمةَ، بِيأَ َعْنـ   6855
 َبَدِت قَْد َعنِتُّْم َما َودُّوا َخَباال، َيأْلُوَنكُْم ال ُدونِكُْم ِمْن بِطَاَنةً َتتَِّخذُوا ال آِمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا”

“ َتْعِقلُـونَ  كُْنُتْم إِنْ اآلَياِت لَكُُم َبيَّنَّا قَْد أَكَْبُر ُصُدوُرُهْم ُتْخِفي َوَما اِههِْم،أَفَْو ِمْن الَْبْغَضاُء
  .“الَْخَوارُِج ُهمِ” :قَالَ] 118: عمران آل[

دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 6855
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 114ـ ۋە  113سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن: )10899(ھهيسهمى  ②
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يهنـى  (ردىن بولمىغـانالرنى  ئـۆزەڭال ! ئى مـۇئمىنلهر ﴿: ىڭتائاالنهللا ا«
ــاپىقالرنى ــۇالر ســىلهرگه بۇزغۇنچىلىــق  ) مۇن ســىرداش قىلىۋالمــاڭالر، ئ
ئــۇالر ســىلهرنىڭ مۇشــهققهتته . شــاڭلىق قىلىــپ قالمايــدۇوقىلىشــتا ب

قېلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىكى ئېغىزلىرىدا مهلـۇم  
ــدۇ، ئۇالر  ــۇپ تۇرى ــۇ   بول ــۇرغان دۈشــمهنلىكى تېخىم ــدا يوش نىــڭ دىللىرى

ســـىلهرگه  ،شۈبهىســـىزكى، ئهگهر چۈشـــىنىدىغان بولســـاڭالر. چوڭـــدۇر
ــدۇق   ــان قىلــ ــايهتلهرنى بايــ ــۇن ئــ ــدىكىلهر   ①﴾نۇرغــ ــگهن ئايىتىــ دېــ

   .②دېگهن »خاۋارىجالردۇر
  )8047 :»ئهلكهبىر«(

قُولُ ِفيَنـا َنَزلَـْت إِذْ َهمَّـْت    َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َي ـ عن  6856
ا ُنِحبُّ طَاِئفََتاِن ِمْنكُْم أَنْ َتفَْشلَا َواللَُّه َوِليُُّهَما قَالَ َنْحُن الطَّاِئفََتاِن َبُنو َحارِثَةَ َوَبُنو َسِلَمةَ َوَم

 .اللَُّه َوِليُُّهَماَوقَالَ ُسفَْيانُ َمرَّةً َوَما َيُسرُّنِي أَنََّها لَْم ُتْنَزلْ ِلقَْولِ اللَِّه َو
ئـۆز  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ا: مۇنداق دېگهن جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 6856

 ③﴾رۇھ ئـاجىزلىق كۆرسـهتمهكچى بولـدى   ۇۋاقتىدا سىلهردىن ئىككى گ
دېگهن ئايىتى بىز بهنى سهلهمه ۋە بهنى ھارىسـه جهمهتلىرىـدىن ئىبـارەت    

ن هۈشمىگهن بولسـىك ى چبۇ ئايهتن .رۇھ ھهققىدە نازىل بولغانۇئىككى گ
ــارزۇ قىلمــايمهن ــاال هللا چــۈنكى ا .دەپ ئ ــايهتته(تائ ئۇالرنىــڭ هللا ا﴿): شــۇ ئ

   .دېگهن ﴾ئىگىسى
 )4558 :بۇخارى(

 فقـال  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إƂ رجل جاء قال هريرة أىب عنـ   6857
 مسفـالت  الليل أرأيت قال النار فأبن قال) واالرض السموات عرضها وجنة( قوله أرأيت
  .اهللا شاء حيث النار فكذلك قال اهللا شاء حيث قال النهار فأين شǜ كل

                                                 
 .ـ ئايهت 118سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ان، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغ: )10900(ھهيسهمى  ②
 .ـ ئايهت 122سۈرە ئال ئىمران،  ③
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ــۇ  6857 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر ،بىـــر كىشـــى كېلىـــپ :قىلىنىـــدۇ
  :دىنۋەسهللهم

چـۈن  پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغفىرىتىگه ۋە تهقۋادارالر ئۈ﴿: تائاالهللا اــ 
ـــ زېمىــنچه كېلىــدىغان جهنــنهتكه     تهييارالنغــان، كهڭلىكــى ئاســمان  

 ـ دەپ سـورىغانىدى، دېگهن تۇرسـا، ئۇنـداقتا دوزاخ قهيهردە؟     ①﴾ئالدىراڭالر
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

ـــ ھ ــان كېچى ـ ــىنى قاپلىغ ــمه نهرس ــدىڭمۇ، هم ــى كۆرمى ــداقتا ن  ،ئۇن
  :ئۇ .دىېد ـ كۈندۈز قېنى؟

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېدى، ـ خالىغان جايدا، هللا اــ 

   .②دېدى ، ـخالىغان جايداهللا دوزاخمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش، اــ 
  )2196 :بهززار(

إذا َرفََع َرأَْسُه من الرُّكُوعِ مـن   أَنَُّه مسع َرُسولَ اللَِّه : َساِلٌم عن أبيهـ   6858
الَْعْن فُلَاًنا َوفُلَاًنا َوفُلَاًنا َبْعَد ما يقول مسـع اهللا ِلَمـْن   الرَّكَْعِة الْآِخَرِة من الْفَْجرِ يقول اللهم 

) فَإِنَُّهْم ظَـاِلُمونَ (إƂ قَْوِلِه ) َشْيءĄليس لك من الْأَْمرِ (َحِمَدُه َربََّنا َولََك الَْحْمُد فَأَْنَزلَ اهللا 
َيْدُعو على  كان رسول اللَِّه َوَعْن َحْنظَلَةَ بن أيب ُسفَْيانَ مسعت َساِلَم بن عبد اللَِّه يقول 

) ليس لك من الْأَْمرِ َشـْيءĄ (َصفَْوانَ بن أَُميَّةَ َوُسَهْيلِ بن َعْمرٍو َوالَْحارِِث بن ِهَشامٍ فََنَزلَْت 
 )فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ(إƂ قَْوِلِه 

: تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ سـالىم ئىبنـى ئابـدۇلالھ    6858
ــبهر ــهلاللالھۇ  پهيغهم ــهللهم ســ  س ــى ۋەس ــۇمهييه،  هئهلهيه ــى ئ فۋان ئىبن

ســۇھهيل ئىبنــى ئهمــر ۋە ھــارىس ئىبنــى ھىشــامالرغا بهددۇئــا قىالتتــى، 
يهنـى بهنـدىلهرنىڭ   (ھېچ ئىـش  !) ئى مۇھهممهد(﴿: تائاالنىڭهللا كېيىن ا

                                                 
 .ـ ئايهت 133سۈرە ئال ئىمران،  ①
ــهمى  ② ــنىڭ       : )10902(ھهيس ــهھىه ھهدىس ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــنى بهززار رى ــۇ ھهدىس ب

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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يـا ئۇالرنىـڭ   هللا سېنىڭ ئىختىيارىڭـدا ئهمهس، ا ) ئىشلىرىنىڭ تهدبىرى
ــا ( ــۇلمان بولسـ ــۇل   )مۇسـ ــىنى قوبـ ــم   تهۋبىسـ ــۇالر زالىـ ــا ئـ ــدۇ، يـ قىلىـ

ــانلىقلىرى ئۈچــۈن   ــا (بولغ ــدا چىــڭ تۇرس ــار  ) كۇفرى ــا دۇچ ــۇالرنى ئازابق ئ
   .دېگهن ئايىتى نازىل بولدى ①﴾قىلىدۇ

  )4070 :بۇخارى(

حني َرفََع َرأَْسُه من َصلَاِة الصُّْبحِ من  عن َساِلمٍ عن أبيه أَنَُّه مسع النيب ـ   6859
فَـأَْنَزلَ اهللا عـز   أَُناسٍ من الُْمَناِفِقَني هم الَْعْن فُلَاًنا َوفُلَاًنا َيْدُعو على الرَّكَْعِة الْآِخَرِة قال الل

  ).ليس لك من الْأَْمرِ َشْيءĄ أو َيُتوَب عليهم أو ُيَعذَِّبُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ(وجل 

ــ 6859 ــۇدىن   دادســالىم  ـ ــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنه ــداق ىســى ئاب مۇن
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ بامـدات      يغهمبهرپه :رىۋايهت قىلىدۇ

  :بېشىنى كۆتۈرگهندە ىتىدىنئىككىنچى رەكئ نىڭنامىزى

قانچه مۇنـاپىقنى   بىر ،دەپ »!پاالنى پاالنىغا لهنهت قىلغىن! هللائى ا«
!) ئــى مــۇھهممهد(﴿: تائــاالهللا ئارقىــدىنال ا .دىمقارغاۋاتقــانلىقىنى ئاڭلىــ

ســـېنىڭ ) رىنىڭ تهدبىـــرىيهنـــى بهنـــدىلهرنىڭ ئىشـــلى(ھـــېچ ئىـــش 
تهۋبىســىنى  )مۇســۇلمان بولســا(يــا ئۇالرنىــڭ هللا ئىختىيارىڭــدا ئهمهس، ا

كۇفرىــدا چىــڭ (قوبــۇل قىلىــدۇ، يــا ئــۇالر زالىــم بولغــانلىقلىرى ئۈچــۈن 
   .③دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ②﴾ئۇالرنى ئازابقا دۇچار قىلىدۇ) تۇرسا

 )1078 :ئىانهس(

نَّ النَِّساَء كُنَّ َيْوَم أُُحٍد َخلَْف الُْمْسِلِمَني ُيْجهِْزنَ َعلَـى  َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد أَـ   6860
ـ   ى َجْرَحى الُْمْشرِِكَني فَلَْو َحلَفُْت َيْوَمِئٍذ َرَجْوُت أَنْ أََبرَّ إِنَُّه لَْيَس أََحٌد ِمنَّا ُيرِيُد الـدُّْنَيا َحتَّ

لدُّْنَيا َوِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد الْآِخَرةَ ثُـمَّ َصـَرفَكُْم َعـْنُهْم    أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد ا
 .ِلَيْبَتِلَيكُْم

                                                 
 .ـ ئايهت 128سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ـ ئايهت 128سۈرە ئال ئىمران،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن: )1033(ى ئهلبان ③
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ئۇھــۇد  :مۇنــداق دېــگهن ـــ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 6860
ــرىكال    ــۇرۇپ مۇشـ ــدا تـ ــۇلمانالرنىڭ ئارقىـ ــالالر مۇسـ ــدا ئايـ رنىڭ غازىتىـ

زدىن ھېچكىممـۇ  بىـ ”: نـاۋادا مهن شـۇ كـۈنى    .لتـۈرەتتى ۆيارىدارلىرىنى ئ
 دۇدەپ قهسهم قىلغان بولسام، قهسىمىم توغرا چىقى“ دۇنيانى خالىمايدۇ

دۈشمىنىڭالرغا (سىلهرگه قىلغان هللا ا﴿: تائاالهللا ائهمما  .تتىموياليدەپ ئ
نىڭ ئىزنى هللاۋەدىسىدە تۇردى؛ ا) قارشى نۇسرەت ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت

ــاتتىڭالر، ا   ــۇالرنى قىرىۋات ــلهن ئ ــىلهر ياقتۇرهللا بى ــدىغان غهلس ــى ىى بىن
كۆرسهتكهندىن كېيىن زەئىپلىشىپ قالـدىڭالر، پهيغهمبهرنىـڭ ئهمـرى    

بويسـۇنمىدىڭالر،  ) پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه(توغرىسىدا جاڭجالالشتىڭالر، 
بهزىڭالر دۇنيانى كۆزلىدىڭالر، بهزىڭالر ئـاخىرەتنى كۆزلىـدىڭالر، ئانـدىن    

ــايتۇردى   هللا ا ــى ســىلهرنى  يه(ســىناش ئۈچــۈن ســىلهردىن دۈشــمهننى ق ن
ۋە ســىلهرنى ھهقىــقهتهن ئهپــۇ ) بىــدىن مهغلــۇبىيهتكه يۈزلهنــدۈردىىغهل

ــاي ①﴾مــۇئمىنلهرگه مهرھهمهت قىلغۇچىــدۇرهللا ا. قىلــدى ــگهن ئ تنى هدې
غاندىن كېيىن، يـۇقىرىقى قارىشـىمنىڭ خاتـا ئىكهنلىكىنـى     نازىل قىل
   .②بىلدىم

  )»ئهلئهۋسهت« ؛4414 :ئهھمهد(

َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغـلَّ   قَالَ اْبُن َعبَّاسٍـ   6861
َم ِفي قَِطيفٍَة َحْمَراَء فُِقَدْت َيْوَم َبْدرٍ فَقَالَ َبْعُض النَّاسِ لََعلَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ 

  َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ إِلَى آِخرِ الْآَيِة  أََخذََها فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
ــۇ ئهنهۇ    6861 ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــ ئىبن ــاـ ــدۇ  م ــداق دەي هللا ا: مۇن
ھېچقانداق بىـر پهيغهمـبهر غهنىمهتـكه خىيـانهت قىلمايـدۇ      ﴿: تائاالنىڭ

كىمكـى غهنىمهتـكه خىيـانهت    ). يهنى بۇنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ(
يهنـى  (امهت كۈنى ئۇ خىيانهت قىلغان نهرسىسى بىلهن قىلىدىكهن، قىي

ھهر . كېلىدۇ) خىيانهت قىلغان نهرسىسى گهجگىسىگه ئارتىلغان ھالدا

                                                 
 .ـ ئايهت 152سۈرە ئال ئىمران،  ①
ــۇپ، تهبهرانىنىــڭ     : )10904(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــى رى ــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد ۋە تهبهران ب

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ــات،     ــۇق مۇكاپ ــگه تول ــان ئهمهلى ــاكى(كىشــىنىڭ قىلغ ــازا  ) ي ــۇق ج تول
ياخشـــــىالرنىڭ ســـــاۋابىنى كېمهيتىۋېتىـــــپ، (بېرىلىـــــدۇ، ئۇالرغـــــا 

دېــگهن  ①﴾ۇلــۇم قىلىنمايــدۇز) ئاســىيالرنىڭ جازاســىنى ئاشــۇرۇۋېتىپ
ئــايىتى بهدر غازىتىــدا يوقــاپ كهتــكهن بىــر قىزىــل مهخــمهل يېپىنچــا   

  :بهزى مۇناپىقالر .ھهققىدە نازىل بولغان
ھېچقانـداق  (﴿: تائـاال هللا دېگهن ئىـدى، ا ـ ئۇنى رەسۇلۇلالھ ئالغاندۇ،  ــ 

ــدۇ   ــانهت قىلمايـ ــكه خىيـ ــبهر غهنىمهتـ ــر پهيغهمـ ــايهتنى  ﴾بىـ ــگهن ئـ دېـ
   .②ازىل قىلدىئاخىرىغىچه ن

  )3971 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َحْسُبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ قَالََها إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السَّلَام ِحـَني  ـ   6862
َجَمُعـوا لَكُـْم   أُلِْقَي ِفي النَّارِ َوقَالََها ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَالُوا إِنَّ النَّاَس قَْد 

 .فَاْخَشْوُهْم فََزاَدُهْم إَِمياًنا َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6862 ــۇ ســۆز ئۇالرنىــڭ  ﴿: ـ ب

نېمىـدېگهن ياخشـى   هللا كۇپـايه، ا هللا بىـزگه ا ” :ئـۇالر  ئىمانىنى كۈچهيتتى
هللا بىـزگه ا ﴿: مۇنـداق دېـگهن  دېـگهن ئـايهت ھهققىـدە     ③﴾دېدى “!ھامىي

دېــگهن بــۇ ســۆزنى ئىبــراھىم  ﴾!نېمىــدېگهن ياخشــى ھــامىيهللا كۇپــايه، ا
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ  .ئهلهيهىسساالم ئوتقا تاشالنغان چاغدا ئېيتقانىدى

شـهك ـ شۈبهىسـىزكى،    ﴿: ئهلهيهـى ۋەسـهللهممۇ مۇشـرىك تهرەپـدارلىرى    
توپلىـدى، ئـۇالردىن   سىلهرگه قارشى قوشـۇن  ) يهنى قۇرەيشلهر(كىشىلهر 
   .دېگهن چاغدا، شۇنداق دېگهن ﴾قورقۇڭالر

  )4563 :بۇخارى(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ رَِجالًا ِمْن الُْمَناِفِقَني َعلَى َعْهِد ـ   6863
لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى الَْغْزوِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َخَرَج َرُسو

                                                 
 .ـ ئايهت 161سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن: )3360(ئهلبانى  ②
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اللَِّه  َتَخلَّفُوا َعْنُه َوفَرُِحوا بَِمقَْعِدِهْم ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَإِذَا قَِدَم َرُسولُ
فُوا َوأََحبُّوا أَنْ ُيْحَمُدوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا فََنَزلَـْت لَـا   َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْعَتذَُروا إِلَْيِه َوَحلَ

 .َتْحسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما أََتْوا َوُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمُدوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا الْآَيةَ
ئهنهـۇدىن مۇنـداق رىـۋايهت     ۇدرى رەزىيهلالھـۇ خـ ـ ئهبۇ سـهئىد   6863
بهزى  غازاتقا چىقسا،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  رپهيغهمبه: قىلىنىدۇ

ۋە  بىلـــله چىقمـــايتتى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم بىـــلهنمۇنـــاپىقالر 
قارشى تۇرغانلىقىـدىن خۇشـال    ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا

ــاتتىۇبول ــازاتتىن   .ش ــاالم غ ــبهر ئهلهيهىسس ــدە  پهيغهم ــپ كهلگهن  ،قايتى
ئــۇالر  .قهســهم قىلىشــىپ، ئــۆزرە ئېيتىشــاتتى يالغــان باھــانىلهر بىــلهن

. ياخشى كـۆرەتتى بهكمۇ لىنىشنى ىقىلمىغان ئىشلىرى بىلهن مهدھىي
قىلغـان ئىشـلىرىدىن   !) ئـى مـۇھهممهد  (﴿: تائاالنىـڭ هللا ا ،شۇنىڭ بىلهن

خۇشـال بولىـدىغان، قىلمىغـان ئىشـلىرى     ) يهنى ھهقنى ياپقانلىقىدىن(
ــلهن مهدھىي ــدىغا  ىبى ــنى ياخشــى كۆرى ــز  لىنىش ــىلهرنى ھهرگى ن كىش

نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلىدۇ دەپ گۇمان قىلمىغىن، ئۇالر قـاتتىق ئازابقـا   هللا
  . دېگهن ئايىتى نازىل بولدى ①﴾دۇچار بولىدۇ

  )4567 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ أَنَّ َعلْقََمةَ ْبَن َوقَّاȋٍ أَْخَبَرُه أَنَّ َمْرَوانَ قَـالَ ِلَبوَّابِـِه   ـ   6864
َهْب َيا َراِفُع إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَقُلْ لَِئْن كَانَ كُلُّ اْمرِئٍ فَرَِح بَِما أُوِتَي َوأََحبَّ أَنْ ُيْحَمَد بَِما اذْ

اللَّـُه  َصلَّى لَْم َيفَْعلْ ُمَعذًَّبا لَُنَعذََّبنَّ أَْجَمُعونَ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوَما لَكُْم َوِلَهِذِه إِنََّما َدَعا النَّبِيُّ 
َمُدوا َعلَْيِه َوَسلََّم َيُهوَد فََسأَلَُهْم َعْن َشْيٍء فَكََتُموُه إِيَّاُه َوأَْخَبُروُه بَِغْيرِِه فَأََرْوُه أَنْ قَْد اْسـَتحْ 

َعبَّاسٍ َوإِذْ أََخذَ إِلَْيِه بَِما أَْخَبُروُه َعْنُه ِفيَما َسأَلَُهْم َوفَرُِحوا بَِما أُوُتوا ِمْن ِكْتَمانِهِْم ثُمَّ قََرأَ اْبُن 
بَِما  اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب كَذَِلَك َحتَّى قَْوِلِه َيفَْرُحونَ بَِما أََتْوا َوُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمُدوا

 .لَْم َيفَْعلُوا
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ــ ئهلــقهمه ئىبنــى ۋەققاســ  6864  :تىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـ
  :مهرۋان ئىشىك باقارىغا

ئهگهر ئاتــا ” :ئىبنــى ئابباســنىڭ يېنىغــا بېرىــپ    !رافىــئ ئــىــــ 
قىلىنغـــان نهرســـىگه خۇشـــال بولىـــدىغان، قىلمىغـــان ئىشـــى بىـــلهن 

ھهرقانداق ئادەم ئازابلىنىدىغان بولسـا،  ياخشى كۆرىدىغان ماختىنىشنى 
ئۇ ئىبنى ئابباسـقا  . (دېدى ـ! دېگىن“ ھهممىمىز ئازابلىنىمىز ،ئهلۋەتته

  :ئىبنى ئابباس) نخهۋەر قىلغاندىن كېيى
ــ ـــ ب ــېمه مۇناســىۋ  ـ ــار؟ ىۇ مهســىله بىــلهن ســىلهرنىڭ ن ــۇ تىڭالر ب ب

ــداقئىشــنىڭ  ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   پهيغهمــبهر: ئهســلى مۇن
ــه توغر    ــر نهرسـ ــۇالردىن بىـ ــپ، ئـ ــۇدىيالرنى چاقىرىـ ــۇيهھـ ــوئال ق ۇلـ سـ

ئالنىڭ راسـت  وسـورىغان سـ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمسورىغانىدى، ئۇالر 
ــاۋا ــان ج ــاۋاب بهردى ۋە   بىنى يوشــۇرۇپ، يالغ ــلهن ج ــان نهرســىلهر بى يالغ

ماختىشـىنى   ئـۆزلىرىنى  پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  جاۋابى ئۈچـۈن  
شـــال ۇھهقىقهتنـــى يوشـــۇرىۋااللىغانلىقى ئۈچـــۈن خ ھهم ئـــارزۇ قىلـــدى

ئـۆز  ﴿: تائـاال ئـۇالر ھهققىـدە مۇنـداق دېـدى     هللا ا شۇنىڭ بىـلهن، . بولۇشتى
يهنـى  (دىـن كىتـابنى   )يهنى يهھـۇدىيالر (ب بېرىلگهنلهر كىتاهللا ۋاقتىدا، ا

كىشـىلهرگه چوقـۇم بايـان قىلىـپ     ) نىڭ ئهھكاملىرىنىهللاكىتابتىكى ا
) يهنـى ئهھـدىنى  (بېرىشكه ۋە يوشۇرماسلىققا ئهھدە ئالدى، لېكىن بـۇنى  
يهنــى دۇنيانىــڭ (ئــۇالر ئارقىســىغا چــۆرۈۋەتتى ۋە ئــۇنى ئازغىنــا بهدەلــگه  

ئۇالرنىـــڭ تېگىشـــىپ ئـــالغىنى . تېگىشـــتى) ئهرزىـــمهس نهرسىســـىگه
يهنى ھهقنـى  (قىلغان ئىشلىرىدىن !) ئى مۇھهممهد! (نېمىدېگهن يامان
ــدىن ــلهن   ) ياپقانلىقىـ ــلىرى بىـ ــان ئىشـ ــدىغان، قىلمىغـ ــال بولىـ خۇشـ

ــدىغان كىشــىلهرنى ھهرگىــز ا   نىــڭ هللامهدھىيىلىنىشــنى ياخشــى كۆرى
ئازابقـا دۇچـار    ئازابىدىن قۇتۇلىدۇ دەپ گۇمان قىلمىغىـن، ئـۇالر قـاتتىق   

  . ①﴾بولىدۇ
  )4568 :بۇخارى(
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ُنْمِلي إƴا (: ما من بر وال فاجر إال واملوت خري له، Ż تال: ـ عن ابن عباس  6865
 ).َوَما ِعنَد اللِّه َخْيٌر لɊَِّْبَرارِ: (وتال) إِثًْماهلم ِلَيْزَداُدوا 
 مهيلى ياخشى يـاكى : مانىڭـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6865

پاســـىق بولســـۇن، ھهرقانـــداق ئىنســـان ئۈچـــۈن ئۆلـــۈم ياخشـــىدۇر، ـ     
مـۆھلهت  ) جـازا بهرمهسـتىن  (كـافىرالر ئـۆزلىرىگه   ﴿: ئاندىندېگهنلىكى، 

ھهرگىـز ئـۆزلىرى   ) يهنى ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىشـىمىزنى (بېرىشىمىزنى 
ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمـان قىلمىسـۇن، ئۇالرغـا مـۆھلهت بېرىشـىمىز      

ــىمىزۋە ئهجىلىنــــى كېچى( پهقهت ئۇالرنىــــڭ گۇناھىنىــــڭ ) كتۈرۈشــ
ــۇالر . كۆپىيىشــى ئۈچۈنــدۇر ــاخىرەتته(ئ خــار قىلغــۇچى ئازابقــا دۇچــار  ) ئ

يهنــى مۇكاپــات ۋە  (نىــڭ دەرگاھىــدىكى نهرســىلهر   هللا﴿: ۋە ①﴾بولىــدۇ
كۇففـارالر بهھـرىمهن بولغـان باقاسـى     (ياخشى بهندىلهر ئۈچـۈن  ) ھۆرمهت

ئوقۇغــانلىقى نى لهرېــگهن ئــايهتد ②﴾ئــارتۇقتۇر) يــوق ئازغىنــا راھهتــتىن
   .③رىۋايهت قىلىنغان

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه لَا أَْسَمُع اللََّه ذَكََر النَِّساَء ِفي الْهِْجـَرِة  ـ 6866
 .ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َبْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍفَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى أَنِّي لَا أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن 

انىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى ئۇممــۇ ســهلهمه رەزىيهلالھــۇ ئهنه ـــ 6866
  :مهن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: رىۋايهت قىلىنغان

ـــ  ــىــ ــۇلۇلالھ ئـ ــا     !رەسـ ــڭ تىلغـ ــىدا ئايالالرنىـ ــرەت توغرىسـ ھىجـ
 هللاورىغانىدىم، كـۆپ ئـۆتمهي،   ەپ سـ دـ ئېلىنغانلىقىنى ئاڭلىمايمهنغۇ؟  

مهن ”: ئۇالرنىـــڭ دۇئاســـىنى پهرۋەردىگـــارى ئىجـــابهت قىلـــدى ﴿: تائـــاال
ســىلهردىن ئهر بولســۇن، ئايــال بولســۇن، ھهر قانــداق بىــر ياخشــى ئىــش   

                                                 
 .ـ ئايهت 178سۈرە ئال ئىمران،  ①
 .ـ ئايهت 198سۈرە ئال ئىمران،  ②
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىـلهن رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بىـر سـهنهدىدىكى يهزىـد        : ھهيسهمى ③
بنى ئهبۇ زىيادتىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، لېكىن ئۇنىڭ ھهدىسىمۇ ھهسهندۇر، ئى

 .ـ دېگهن
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ــ   قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئهمهلىنـى بىكـار قىلىـۋەتمهيمهن، سـىلهر بىـر     
ىن ھهيـــدەپ ھىجـــرەت قىلغـــانالر، يۇرتلىرىـــد. بىـــرىڭالردىن تـــۆرەلگهن

ئهرزىـيهت  ) نىـڭ دىنـى ئۈچـۈن   هللايهنـى ا (چىقىرىلغانالر، مېنىڭ يولۇمـدا  
ۋە ) يهنــى مېنىــڭ يولۇمــدا ئۇرۇشــقانالر(تارتقــانالر، ئۇرۇشــقا قاتناشــقانالر 

مهغفىــرىتىم ۋە (مېنىــڭ يولۇمــدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىــڭ گۇنــاھلىرىنى    
رنى ئهلـــۋەتته، ئـــۇال. ئهلـــۋەتته يوققـــا چىقىـــرىمهن) رەھمىـــتىم بىـــلهن

بـۇ  . “ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىمهن
ــۈن  ( ــرى ئۈچـ ــى ئهمهللىـ ــڭ ياخشـ ــرىلگهن  هللا ا) ئۇالرنىـ ــدىن بېـ تهرىپىـ

 ①﴾بـار ) يهنـى جهنـنهت  (نىڭ دەرگاھىـدا ياخشـى مۇكاپـات    هللا. مۇكاپاتتۇر
   .②دېگهن ئايىتى نازىل بولدى

  )3023 :تىرمىزى(
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  ۈرىسىنىسا س

ُعْرَوة أَنَُّه َسأَلَ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َوإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُتقِْسـطُوا ِفـي    ـ عن  6867
الَْيَتاَمى قَالَْت َيا اْبَن أُْخِتي َهِذِه الَْيِتيَمةُ َتكُونُ ِفي َحْجرِ َوِليَِّها فََيْرغَُب ِفي َجَماِلَها َوَماِلَهـا  

ِقَص َصَداقََها فَُنُهوا َعْن نِكَاِحهِنَّ إِلَّا أَنْ ُيقِْسطُوا ِفي إِكَْمالِ الصََّداقِ َوأُِمـُروا  َوُيرِيُد أَنْ َيْنَت
َزلَ بِنِكَاحِ َمْن ِسَواُهنَّ قَالَْت َواْسَتفَْتى النَّاُس َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد ذَِلَك فَأَْن

َك ِفي النَِّساِء إِلَى َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ فَأَْنَزلَ اللَُّه لَُهْم أَنَّ الَْيِتيَمةَ إِذَا كَاَنْت اللَُّه َوَيْسَتفُْتوَن
ذَاَت َجَمالٍ َوَمالٍ َرِغُبوا ِفي نِكَاِحَها َوَنَسبَِها َوُسنَِّتَها ِفي إِكَْمالِ الصَّـَداقِ َوإِذَا كَاَنـْت   

ِة الَْمالِ َوالَْجَمالِ َتَركُوَها َوأََخذُوا غَْيَرَها ِمْن النَِّسـاِء قَالَـْت فَكََمـا    َمْرغُوَبةً َعْنَها ِفي ِقلَّ
 َيْتُركُوَنَها ِحَني َيْرغَُبونَ َعْنَها فَلَْيَس لَُهْم أَنْ َيْنِكُحوَها إِذَا َرِغُبوا ِفيَها إِلَّا أَنْ ُيقِْسـطُوا لََهـا  

 .صََّداقَِوُيْعطُوَها َحقََّها الْأَْوفَى ِفي ال
ئائىشـه   :دىن مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  ـ ئۇرۋە ئىبنى زۇبهير 6867

ئادىــل  ) ئۆيلىنىــپ (ئهگهر يېــتىم قىزالرغــا  ﴿: رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن 
يهنى تهربىيهڭالردا بىرەر يېتىم قىـز  (مۇئامىلىدە بواللماسلىقىڭالردىن 

ان مهھرىنـى  بولۇپ، ئۇنىڭغا شۇ قىزغا باراۋەر تۇرىدىغان قىزغا بېرىلىدىغ
ــلىكىڭالردىن ــۆزەڭالر   ) بېرەلمهسـ ــپ، ئـ ــۇنى تهرك ئېتىـ ــاڭالر، ئـ قورقسـ

ياقتۇرىدىغان باشقا ئايالالردىن ئىككىنى، ئۈچنى ۋە تۆتنى ئېلىشىڭالرغا 
ــدۇ، ئهگهر  ــىدا(بولىــ ئادىــــل بواللماســــلىقىڭالردىن ) ئۇالرنىــــڭ ئارىســ

بىـلهن   قورقساڭالر، بىر خوتۇن بىلهن ياكى قول ئاستىڭالردىكى چۆرىلهر
بىــر خوتــۇن بىــلهن كۇپــايىلىنىش زۇلــۇم     . كۇپايىلهنســهڭالر بولىــدۇ 

  :ۇئ. ىدىمق سورىغانۇلۇتوغر هتدېگهن ئاي ①﴾قىلماسلىققا ئهڭ يېقىندۇر
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ماللىرىنى ئۆزىنىڭ  ـ ئايهتته دېيىلىۋاتقىنى پۇلبۇ  !ئى جىيهنىمــ 
مېلىغا قوشۇپ باشـقۇرۇۋاتقان تهربىيىچىنىـڭ ھىمايىسـىدىكى يېـتىم     

ــز ــدۇ    قى ــى قىزىقتۇرى ــى تهربىيىچىن ــى ۋە چىراي ــڭ مېل ــۇپ، قىزنى . بول
 بېرىشـكه تېگىشـلىك بولغـان   تهربىيىچى باشقىالر ئـۇ قىزغـا ئۆيلهنسـه    

بۇنـداق   .تويلۇقنى تولۇق ئادا قىلمـايال، ئـۇ قىزغـا ئـۆيلهنمهكچى بولىـدۇ     
بېرىلىـدىغان تويلـۇقنى ئهڭ يـۇقىرى     غاشلىرىۇكىشىلهر قىزنىڭ تهڭت

ئـــادا قىلمـــاي تـــۇرۇپ، ئـــۇ قىزالرغـــا ئۆيلىنىشـــتىن  ئۆلچهمـــدە تولـــۇق
چهكلىنىپ، ئۇنىڭدىن باشـقا ئـۆزلىرى ياقتۇرغـان باشـقا ئايـالالر بىـلهن       

بــۇ ئــايهت چۈشــكهندىن كېــيىن، كىشــىلهر     . ئۆيلىنىشــكه بۇيرۇلــدى 
ق پهتىـۋا  ۇلـۇ ئايـالالر توغر  پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن  

ســهندىن ئايــالالر توغرىســىدا !) مــۇھهممهد ئــى(﴿: تائــاالهللا ىدى، انســورىغا
قۇرئانـدا  . پهتىـۋا بېرىـدۇ  هللا پهتىۋا سورايدۇ، ئېيتقىنكى، ئۇالر توغرىسىدا ا

ــدىغان   ــالۋەت قىلىنىـ ــىلهرگه تىـ ــت (سـ ــىغا ئائىـ ــڭ مىراسـ ) ئايالالرنىـ
شۇنداق يېتىملهر توغرىسىدا پهتىۋا بېرىدۇكى، . ئايهتلهرمۇ پهتىۋا بېرىدۇ

ن مىراســىنى بهرمهيســىلهر، ئــۇ ئايالالرغــا    ئۇالرنىــڭ تهيىــن قىلىنغــا  
ئۆيلىنىشكه قىزىقمايسىلهر، بـوزەك قىلىنغـان بـالىالر ۋە يېـتىملهرگه     

) ئايالالرغا ۋە يېتىملهرگه. (ھهققانىي بولۇشۇڭالر ھهققىدە پهتىۋا بېرىدۇ
ئـۇنى بىلىـپ تۇرىـدۇ    هللا قانداقال ياخشىلىق قىلساڭالر، شۈبهىسـىزكى، ا 

دېـگهن ئـايهتنى    ①﴾)سـىلهرنى مۇكاپاتاليـدۇ  هللا يهنى شۇنىڭغا ئاساسـهن ا (
پــۇلى يېــتىم قىزنىــڭ يهنــى بىــرىڭالر ئــۆز تهربىيىســىدىكى . چۈشــۈردى

بېرىـپ  مهھـرى ھهققىنـى تولـۇق     ڭغـا ئۇنى ،چىرايـى گـۈزەل بولسـا    ،كۆپ
ئۆزى چىرايلىـق بولمىغـان يېـتىم     ،پۇلى ئاز .ئېلىشنى خااليدۇئهمرىگه 

شـۇڭا،   .الرنى ئېلىشـىدۇ الپ باشقا ئايئالماي تاشالپ قويۇ ،قىزالرنى بولسا
ئۇالرغا قىزىقمىغاندا ئالماي تاشالپ قويغىنىدەك، قىزىققـان ئهھۋالـدىمۇ   

، ـ   تويلۇقىنى تولۇق ئادا قىلمىغىچه، ئۇالرغـا ئۆيلىنىشـتىن چهكلهنـدى   
   .دېدى

  )5092 :بۇخارى(
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لَُّه َعْنَها َعْن قَْولِ اللَِّه َتَعـالَى  ُعْرَوة ْبن الزَُّبْيرِ أَنَُّه َسأَلَ َعاِئَشةَ َرِضَي ال ـ عن  6868
ا َوإِنْ ِخفُْتْم أَنْ لَا ُتقِْسطُوا إِلَى َوُرَباَع فَقَالَْت َيا اْبَن أُْخِتي ِهَي الَْيِتيَمةُ َتكُونُ ِفي َحْجرِ َوِليَِّه

َيَتَزوََّجَها بَِغْيـرِ أَنْ ُيقِْسـطَ ِفـي    ُتَشارِكُُه ِفي َماِلِه فَُيْعجُِبُه َمالَُها َوَجَمالَُها فَُيرِيُد َوِليَُّها أَنْ 
وا بِهِنَّ َصَداِقَها فَُيْعِطيَها ِمثْلَ َما ُيْعِطيَها غَْيُرُه فَُنُهوا أَنْ ُيْنِكُحوُهنَّ إِلَّا أَنْ ُيقِْسطُوا لَُهنَّ َوَيْبلُُغ

ْم ِمْن النَِّساِء ِسَواُهنَّ قَالَ ُعـْرَوةُ  أَْعلَى ُسنَِّتهِنَّ ِمْن الصََّداقِ َوأُِمُروا أَنْ َيْنِكُحوا َما طَاَب لَُه
فَـأَْنَزلَ  قَالَْت َعاِئَشةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاَس اْسَتفَْتْوا َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد َهِذِه الْآَيِة 

َتْنِكُحوُهنَّ َوالَِّذي ذَكََر اللَُّه أَنَّـُه ُيْتلَـى   اللَُّه َوَيْسَتفُْتوَنَك ِفي النَِّساِء إِلَى قَْوِلِه َوَتْرغَُبونَ أَنْ 
ُحوا َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتابِ الْآَيةُ الْأُولَى الَِّتي قَالَ ِفيَها َوإِنْ ِخفُْتْم أَنْ لَا ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِك

ي الْآَيِة الْأُْخَرى َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ َما طَاَب لَكُْم ِمْن النَِّساِء قَالَْت َعاِئَشةُ َوقَْولُ اللَِّه ِف
َيْعنِي ِهَي َرغَْبةُ أََحِدكُْم ِلَيِتيَمِتِه الَِّتي َتكُونُ ِفي َحْجرِِه ِحَني َتكُونُ قَِليلَةَ الَْمـالِ َوالَْجَمـالِ   

النَِّساِء إِلَّا بِالِْقْسـِط ِمـْن أَْجـلِ    فَُنُهوا أَنْ َيْنِكُحوا َما َرِغُبوا ِفي َماِلَها َوَجَماِلَها ِمْن َيَتاَمى 
 .َرغَْبِتهِْم َعْنُهنَّ
ئـۇ ئائىشـه    ئىبنى زۇبهيـردىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،    ئۇرۋە – 6868

) ئۆيلىنىـپ (ئهگهر يېتىم قىزالرغا ﴿: تائاالنىڭهللا رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن ا
ــلىقىڭالردىن    ــدە بواللماس ــل مۇئامىلى ــرەر   (ئادى ــيهڭالردا بى ــى تهربى يهن

يېـــتىم قىـــز بولـــۇپ، ئۇنىڭغـــا شـــۇ قىزغـــا بـــاراۋەر تۇرىـــدىغان قىزغـــا  
قورقسـاڭالر، ئـۇنى تهرك   ) بېرىلىدىغان مهھرىنى بېرەلمهسلىكىڭالردىن

ئېتىـپ، ئـۆزەڭالر ياقتۇرىـدىغان باشـقا ئايـالالردىن ئىككىنـى، ئــۈچنى ۋە       
ئادىـــل ) ئۇالرنىـــڭ ئارىســـىدا (تـــۆتنى ئېلىشـــىڭالرغا بولىـــدۇ، ئهگهر   

ىڭالردىن قورقســـاڭالر، بىـــر خوتـــۇن بىـــلهن يـــاكى قـــول  بواللماســـلىق
بىــر خوتــۇن . ئاســتىڭالردىكى چــۆرىلهر بىــلهن كۇپايىلهنســهڭالر بولىــدۇ

ــدۇر   ــۇم قىلماســلىققا ئهڭ يېقىن ــايىلىنىش زۇل ــلهن كۇپ ــگهن  ①﴾بى دې
  :ئايىتى توغرىسىدا سورىغانىدى، ئائىشه ئۇنىڭغا

لىرىنى ئۆزىنىـڭ  مـال ـ پـۇل    ئايهتته دېيىلىـۋاتقىنى ! ئى جىيهنىمــ 
نىـڭ ھىمايىسـىدىكى يېـتىم    ىمېلىغا قوشۇپ باشـقۇرۇۋاتقان تهربىيىچ 
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ــدۇ     ــى قىزىقتۇرى ــى تهربىيىچىن ــى ۋە چىراي ــڭ مېل ــۇپ، قىزنى ــز بول . قى
تويلـۇقنى تولـۇق    بېرەلهيـدىغان تهربىيىچى باشقىالر ئۇ قىزغا ئۆيلهنسـه  

قىزنىـڭ  بۇنداق كىشـىلهر  . ئادا قىلمايال، ئۇ قىزغا ئۆيلهنمهكچى بولىدۇ
بېرىلىدىغان تويلۇقنى ئهڭ يۇقىرى ئۆلچهمدە تولۇق ئـادا   ۇشلىرىغاتهڭت

قىلمــاي تــۇرۇپ، ئــۇ قىزالرغــا ئۆيلىنىشــتىن چهكلىنىــپ، ئــۆزلىرى       
بۇ ئـايهت چۈشـكهندىن    .ئۆيلىنىشكه بۇيرۇلدى غاياقتۇرغان باشقا ئايالالر

ــيىن، كىشــىلهر   ــبهر ئهلهيهىسســاالم كې ــالالر توغرپهيغهم ــۇدىن ئاي ق ۇل
ســهندىن ئايــالالر !) ئــى مــۇھهممهد(﴿: تائاالنىــڭهللا ا. هتىــۋا ســورىغانىدىپ

ــىدا ا    ــۇالر توغرىس ــى، ئ ــورايدۇ، ئېيتقىنك ــۋا س ــىدا پهتى ــۋا هللا توغرىس پهتى
ئايالالرنىڭ مىراسـىغا  (قۇرئاندا سىلهرگه تىالۋەت قىلىنىدىغان . بېرىدۇ
ىـۋا  شـۇنداق يېـتىملهر توغرىسـىدا پهت   . ئايهتلهرمۇ پهتىۋا بېرىـدۇ ) ئائىت

ــۇ     ــان مىراســىنى بهرمهيســىلهر، ئ ــدۇكى، ئۇالرنىــڭ تهيىــن قىلىنغ بېرى
نىـڭ  (ئايالالرغا ئۆيلىنىشكه قىزىقمايسىلهر، بـوزەك قىلىنغـان بـالىالر    

ۋە يېـتىملهرگه ھهققـانىي بولۇشـۇڭالر ھهققىـدە     ) ھهققىنى بېرىشـىڭالر 
قانـــداقال ياخشـــىلىق  ) ئايالالرغـــا ۋە يېـــتىملهرگه . (پهتىـــۋا بېرىـــدۇ 

ــاڭ ــىزكى، اقىلس ــدۇ   هللا الر، شۈبهىس ــپ تۇرى ــۇنى بىلى ــۇنىڭغا  (ئ ــى ش يهن
بـۇ  . دېگهن ئـايىتى نازىـل بولـدى    ①﴾)سىلهرنى مۇكاپاتاليدۇهللا ئاساسهن ا
“ سىلهرگه تىالۋەت قىلىنىدىغان ئـايهتلهر ”: تىلغا ئېلىنغان ئايهتتىكى

ــا ــڭهللا ا ،بولسـ ــا ﴿: تائاالنىـ ــتىم قىزالرغـ ــل ) ئۆيلىنىـــپ(ئهگهر يېـ ئادىـ
يهنى تهربىيهڭالردا بىرەر يېتىم قىـز  (لماسلىقىڭالردىن مۇئامىلىدە بوال

بولۇپ، ئۇنىڭغا شۇ قىزغا باراۋەر تۇرىدىغان قىزغا بېرىلىدىغان مهھرىنـى  
ــلىكىڭالردىن ــۆزەڭالر   ) بېرەلمهسـ ــپ، ئـ ــۇنى تهرك ئېتىـ ــاڭالر، ئـ قورقسـ

ياقتۇرىدىغان باشقا ئايالالردىن ئىككىنى، ئۈچنى ۋە تۆتنى ئېلىشىڭالرغا 
ــدۇ، ئ ــىدا(هگهر بولىــ ئادىــــل بواللماســــلىقىڭالردىن ) ئۇالرنىــــڭ ئارىســ

قورقساڭالر، بىر خوتۇن بىلهن ياكى قول ئاستىڭالردىكى چۆرىلهر بىـلهن  
بىــر خوتــۇن بىــلهن كۇپــايىلىنىش زۇلــۇم     . كۇپايىلهنســهڭالر بولىــدۇ 
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ئــۇ ﴿: تائاالنىــڭهللا ا .دېــگهن ئايىتىــدۇر ①﴾قىلماســلىققا ئهڭ يېقىنــدۇر
دېــگهن يهنه بىــر ئايىتىنىــڭ  ﴾ه قىزىقمايســىلهرئايالالرغــا ئۆيلىنىشــك

يهنى بىرىڭالرنىڭ ئـۆز تهربىيىسـىدىكى پـۇلى ئـاز، ئـۆزى      : مهنىسى بولسا
. چىرايلىــق بولمىغــان يېــتىم قىزغــا قىزىقماســلىقىڭالرنى دېمهكچــى 

ئۇالرنىڭ پۇلى ئاز، ئۆزى چىرايلىـق بولمىغـان قىزالرغـا قىزىقمايـدىغان     
غــا قىزىقىــدىغان قىزالرنىــڭ تويلــۇقىنى مېلى ـ   تهرىپــى بولغاچقــا، پــۇل

   .تولۇق ئادا قىلمىغىچه، ئۇالرغا ئۆيلىنىشتىن چهكلهندى
  )2494 :بۇخارى(

َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِفي قَْوِلِه َتَعالَى َوَمْن كَانَ غَنِيـا فَلَْيْسـَتْعِفْف   ـ   6869
ِف أَنََّها َنَزلَْت ِفي َواِلي الَْيِتيمِ إِذَا كَانَ فَِقًريا أَنَُّه َيأْكُلُ ِمْنـُه  َوَمْن كَانَ فَِقًريا فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُرو

 .َمكَانَ ِقَياِمِه َعلَْيِه بَِمْعُروٍف
ــگهن   6869 ــداق دې ــا مۇن ــ ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنه : تائاالنىــڭهللا ا: ـ

ــ   كىمكى باي ئىـكهن، يېتىمنىـڭ مـال   ) يېتىمگه ۋەسى بولغانالردىن(﴿
يېيىشتىن ئـۆزىنى ساقلىسـۇن، كىمكـى يوقسـۇل ئىـكهن، ئـۇ        مۈلكىنى

دېـگهن   ②﴾مۇۋاپىق مىقتـاردا يېسـۇن  ) ئۆز ئهمگىگىنىڭ ھهققى ئۈچۈن(
قىـر كىشـى ھهققىـدە    ېتىمنىڭ مېلىدىن خهۋەر ئالىـدىغان پ ېئايىتى ي

ئۇنىڭ  ئۈچۈن تىمنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر ئالغانلىقىېئۇ ي .نازىل بولغان
   .ردا يېسه بولىدۇادمېلىدىن مۇۋاپىق مىق

  )4575 :بۇخارى(

 الْقُْرَبـى  أُولُـو  الِْقْسَمةَ َحَضَر َوإِذَا{ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ـ   6870
اللَِّه قَالَ إِنَّ َناًسا َيْزُعُمونَ أَنَّ َهِذِه الْآَيةَ ُنِسَخْت َولَا َو } ِمْنُه فَاْرُزقُوُهْم َوالَْمَساِكُني َوالَْيَتاَمى

 َما ُنِسَخْت َولَِكنََّها ِممَّا َتَهاَونَ النَّاُس ُهَما َواِلَياِن َوالٍ َيرِثُ َوذَاَك الَِّذي َيْرُزُق َوَوالٍ لَا َيرِثُ
  .فَذَاَك الَِّذي َيقُولُ بِالَْمْعُروِف َيقُولُ لَا أَْمِلُك لََك أَنْ أُْعِطَيَك
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: بهزىـلهر  :مۇنـداق دېـگهن  ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما  6870
) تۇغقــــان ئهمهس(تۇغقـــانالر،  ) ۋارىـــس ئهمهس (تهقســـىمات ۋاقتىـــدا   ﴿
ــي ــدىن   ىتېـ ــا بۇنىڭـ ــا، ئۇالرغـ ــازىر بولسـ ــكىنلهر ھـ ــى (ملهر ۋە مىسـ يهنـ

بېـرىڭالر،  ) تهرەكىدىن ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر ئـاز نهرسـه  
لى، بىزنىڭ يهنى بۇ كىچىكلهرنىڭ مې(ئۇالرغا چىرايلىق سۆز قىلىڭالر 

ــۆزرىنى ئېيـــتىڭالر  ــايهتنى  ①﴾)ئهمهس دېگهنـــگه ئوخشـــاش ئـ دېـــگهن ئـ
بىـــلهن  نىـــڭ نـــامىهللا .ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇلغان دەپ گۇمـــان قىلىـــدۇ

ــقهســهمكى،  ــدۇرۇلمىغان ب ــدىن قال ــايهت ئهمهل ــۇ يهردىكــى  . ۇ ئ ــېكىن ب ل
كىشىلهر بۇ ئايهتنىڭ تهقهززاسىغا ئهمهل قىلمـاي سـهل    شۇكى، مهسىله
 ئىككــى خىــل ىــدارچىلىق قىلغــۇچىالر مۇنــداقاســقا ئىگمىر .قارىغــان
 .مىـراس تهگمهيـدىغانالر   ،يهنه بىرى ؛مىراس تېگىدىغانالر ،بىرى: بولىدۇ

مىراس تېگىدىغانالر مىراسخور ئهمهس تۇغقانلىرىغا مىراسـتىن ئـازراق   
ــد ــدىغان  .ۇبېرەلهي ــراس تهگمهي ــال ـ      ( الرمى ــتىم بالىالرنىــڭ م ــۇالر يې ب

ــۈلكىگه ۋاقىتلىــــق ئ ــدۇ مــ ــدارچلىق قىلىــــپ بېرىــ ــراس ) ىگىــ مىــ
  :تۇغقانالرغا چىرايلىق سۆز قىلىپ االلمايدىغانئ

بىر نهرسه بېرىش ساالھىيىتىم يـوق،  ) مىراستىن(ــ مېنىڭ ساڭا 
  . ـ دەيدۇ

  )2759 :بۇخارى(

 َعْن َجابِرٍ قَالَ اْشَتكَْيُت َوِعْنِدي َسْبُع أََخَواٍت فََدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اللَّـهِ ـ   6871
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنفǸََ ِفي َوْجهِي فَأَفَقُْت فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا أُوِصـي ِلـأََخَواِتي   

ِمْن بِالثُّلُِث قَالَ أَْحِسْن قُلُْت الشَّطُْر قَالَ أَْحِسْن ثُمَّ َخَرَج َوَتَركَنِي فَقَالَ َيا َجابُِر لَا أَُراَك َميًِّتا 
 ِعَك َهذَا َوإِنَّ اللََّه قَْد أَْنَزلَ فََبيََّن الَِّذي ِلأََخَواِتَك فََجَعلَ لَُهنَّ الثُّلُثَْينِ قَالَ فَكَـانَ َجـابِرٌ  َوَج

 .َيقُولُ أُْنزِلَْت َهِذِه الْآَيةُ ِفيَّ َيْسَتفُْتوَنَك قُلْ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَلَالَِة
مېنىـڭ يهتـته قىـز    : مۇنداق دەيـدۇ  ۇئهنه ـ جابىر رەزىيهلالھۇ 6871

 بىـر كـۈنى، ئاغرىـپ يېتىـپ قالـدىم، پهيغهمـبهر      . قېرىندىشىم بار ئىدى
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ــوقالپ    ــى يـ ــهللهم مېنـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــپ،  سـ ــۈزۈمگه كىرىـ يـ
  :شۇمغا كهلدىم ۋەوسۈفلىۋىدى، ھ

ن ىسـىڭىللىرىمغا مېلىمنىـڭ ئـۈچت    ــ  مهن ئاچا! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــىيهت قىال  ــى ۋەســ ــۇ؟       بىرىنــ ــبهر  دـ يمــ ــورىغانىدىم، پهيغهمــ ەپ ســ

  :ئهلهيهىسساالم
  :دېدى، مهن ـ! ئېهسان قىلــ 
  :يهنه ېسهم،د ؟ ـ)ۋەسىيهت قىاليمۇ( يېرىمىنىــ 
  :ئاندىن يېنىمدىن چىقىپ كېتىۋېتىپ. ېدىد ـ! ئېهسان قىلــ 

ـــ  ــابىر ـ ــى ج ــدۇ دەپ     !ئ ــۈپ كېتى ــهلدە ئۆل ــۇ كېس ــېنى مۇش مهن س
 ـــــ ســــېنىڭ ئاچــــا ،هت نازىــــل قىلىــــپتائــــاال ئــــايهللا ا .قارىمــــايمهن

ن ئىككى ىئۇالرغا ئۈچت دى ۋەسىڭىللىرىڭنىڭ نېسىۋىسىنى بايان قىل
ــدى ، ـ  ئۈلۈشــنى بهلگىلىــدى ــى مــۇھهممهد(﴿: ھهردائىــمجــابىر . دې !) ئ

) تنىـڭ مىراسـى توغرۇلـۇق   ىــ ئانىسـى، بالىسـى يـوق مېي     ئاتا(سهندىن 
بالىسـى يـوق كىشـى    ــ ئانىسـى،    ئاتاهللا ا”پهتىۋا سورىشىدۇ، ئېيتقىنكى، 

توغرىسىدا پهتىـۋا بېرىـدۇ، ئهگهر بىـر كىشـى ۋاپـات      ) قالدۇرغان مىراس(
نىـڭ  هكىبولسا، بالىسى بولمىسا، پهقهت بىـر ھهمشىرىسـى بولسـا، ئـۇ تهر    

يېرىمىنى ئالىدۇ، ئهگهر ئۇ ئايالنىڭ بالىسى بولمىسا، ئهر بىـر تـۇغقىنى   
، ئهگهر )الىــدۇيهنــى مىراســنىڭ ھهممىســىنى ئ(ئۇنىــڭ ۋارىســى بولىــدۇ 

ــۇالر تهر   ــا، ئـ ــى بولسـ ــى ھهمشىرىسـ ــى   هكىئىككـ ــۈچتىن ئىككـ ــڭ ئـ نىـ
ھهسسىسـىنى ئالىــدۇ، ئهگهر ۋارىســالر ھهم ئهر، ھهم ئايــال بىــر تۇغقــانالر  

بىــر ئهرگه ئىككــى ئايالنىــڭ ھهسسىســى ) ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى(بولســا 
شـــــهرىئهت (ســـــىلهرگه هللا بېرىلىـــــدۇ، ئاداشماســـــلىقىڭالر ئۈچـــــۈن ا

ــاملىرىنى ــدۇ  ) ئهھكــ ــپ بېرىــ ــان قىلىــ ــىنى  هللا ا. بايــ ــمه نهرســ ھهمــ
   .②دېگهن ئايهت مهن توغرۇلۇق نازىل بولغان، ـ دەيتتى ①﴾“بىلگۈچىدۇر

  )2887 :ئهبۇ داۋۇد(
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 .كُنَّ ِلي ِتْسَع أََخَواٍت :ـ ويف رواية 6872
ـ مېنىـڭ توققـۇز ھهمشـىرەم بـار ئىـدى،       : ـ يهنه بىر رىـۋايهتته  6872

   .ەپ كهلگهند
  )4062 :بۇخارى(

َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه   ـ عن  6873
إِلَّـا  َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََنا َمرِيٌض فََتَوضَّأَ فََصبَّ َعلَيَّ أَْو قَالَ ُصبُّوا َعلَْيِه فََعقَلُْت فَقُلُْت لَا َيرِثُنِي 

 .ْيَف الِْمَرياثُ فََنَزلَْت آَيةُ الْفََراِئضِكَلَالَةٌ فَكَ
دىن مۇنـداق  ـ مۇھهممهد ئىبنـى مـۇنكهدىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     6873

مهن جــــابىر رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇنىــــڭ مۇنــــداق : رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ
ھـــېچ نهرســـىنى  ،مهن كېســـهل بولـــۇپ: ىـــدىمدېگهنلىكىنـــى ئاڭلىغان

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     رپهيغهمبه، اتتىمه ياتهتتتۇيمايدىغان ھال
 ماڭا تاھارەت سۈيىنى الغاندىن كېيىن،تاھارەت ئ ،مېنى يوقالپ كېلىپ

ــكهن  ــان ئى ــ ،قۇيغ ــتىمهنۇھوش ــدىن  . مغا كېلىپ ــۇمغا كهلگهن مهن ھوش
  :كېيىن

مېىنىـــڭ قىـــز قېرىنداشـــلىرىمدىن باشـــقا ! رەســـۇلۇلالھـــــ ئـــى 
كۆپ ئۆتمهي،  .ىدىمەپ سوردـ   ۋارىسلىرىم يوق، مىراسىم كىمگه قالىدۇ؟

   .مىراس ئايىتى نازىل بولدى
  )5676 :بۇخارى(

فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ َشْيئًا َحتَّى َنَزلَْت آَيةُ الِْمَرياِث َيْسَتفُْتوَنَك قُلْ اللَُّه  :ـ ويف رواية  6874
 .ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَلَالَِة

پهيغهمــــبهر (: مۇنـــداق دېــــيىلگهن  ــــ يهنه بىــــر رىــــۋايهتته  6874
هللا ابـۇ مهسـىله ھهققىـدە    ماڭا جاۋاب بهرمىـدى، كېـيىن   ) ئهلهيهىسساالم

ـــ  ئاتــا(ســهندىن !) ئــى مــۇھهممهد(﴿: لــدىقىنازىــل  نىتهئــايمۇنــۇ  تائــاال
پهتىـۋا سورىشـىدۇ،   ) ئانىسى، بالىسى يوق مېيتنىڭ مىراسـى توغرۇلـۇق  
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) قالدۇرغان مىـراس (ـ ئانىسى، بالىسى يوق كىشى  ئاتاهللا ا”ئېيتقىنكى، 
   .①﴾سىدا پهتىۋا بېرىدۇتوغرى

  )1616 :مۇسلىم(

فَقُلُْت َيا َنبِيَّ اللَِّه كَْيَف أَقِْسُم َماِلي َبْيَن َولَِدي فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ  :ـ ويف أخرى  6875
 .َشْيئًا فََنَزلَْت ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْولَاِدكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحȘِّ الْأُْنثََيْينِ الْآَيةَ

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   : مۇنـداق كهلـگهن   ـ يهنه بىر رىۋايهتته 6875
  :ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن

دا قانـداق  ارىسـى منى بالىلىرىم ئۈمۈلك ـ مهن مال !ئى رەسۇلۇلالھــ 
جـاۋاب   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم غانىدىم،دەپ سورىـ تهقسىم قىلىمهن؟  

تېگىـــدىغان  غـــا(بـــالىلىرىڭالر هللا ا﴿: تائاالنىـــڭهللا ئانـــدىن ا .بهرمىـــدى
ھهققىــدە تهۋســىيه قىلىــدۇكى، بىــر ئهرگه ئىككــى ئايالنىــڭ   ) مىــراس

ئىككىـدىن  ) ئىككـى يـاكى  (ھهسسىسى تېگىدۇ، ئهگهر مېيتنىڭ قىزى 
كۆپ بولسا، ئـۇ چاغـدا ئۇالرغـا مىراسـنىڭ ئـۈچتىن ئىككـى ھهسسىسـى        

بىر قىـز بولىـدىغان بولسـا، ئۇنىڭغـا مىراسـنىڭ      ) ۋارىس(تېگىدۇ، ئهگهر 
ــ   ېگىدۇ، ئهگهر مېيتنىڭ بالىلىرى بولسا، بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئاتـا يېرىمى ت

ئهگهر . ئانىســىنىڭ ھهر بىــرىگه مىراســنىڭ ئالتىــدىن بىــرى تېگىــدۇ  
ـ ئانىسـى ۋارىسـلىق    ئۇنىڭ بالىلىرى بولماي مىراسقا پهقهت ئۇنىڭ ئاتا

قىلىدىغان بولسا، بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئانىسىغا مىراسـنىڭ ئـۈچتىن بىـرى    
ـ ئانىسىدىن  ئاتا(ئهگهر مېيتنىڭ ). ىنى ئاتىسىغا تېگىدۇقالغ(تېگىدۇ 
قېرىنداشلىرى بولسا، ئانىسىغا مىراسنىڭ ئالتىـدىن بىـرى   ) باشقا يهنه
مېيتنىــڭ  ) بــۇ تهقســىمات ). (قــالغىنىنى ئاتىســى ئالىــدۇ  (تېگىــدۇ 

ۋەسىيىتى ئورۇنالنغـان ۋە قهرزى تۆلىنىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئېلىـپ      
) يهنـى بـۇ ئىككىسـىدىن   (الر ۋە بـالىلىرىڭالردىن  ــ ئانـاڭ   ئاتـا . بېرىلىدۇ

ــا ئهڭ يـــــېقىن   قايسىســـــىنىڭ مهنـــــپهئهت جهھهتـــــتىن ئۆزەڭالرغـــ
تهرىپىــــدىن بېكىــــتىلگهن هللا ئىكهنلىكىنــــى بىلمهيســــىلهر، بــــۇالر ا
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ھهقىــقهتهن ھهممىنــى بىلگــۈچى، ھــېكمهت بىــلهن هللا ا. بهلگىلىمىــدۇر
   .②دېگهن ئايىتى نازىل بولدى ①﴾ئىش قىلغۇچىدۇر

  )2096 :ىزىتىرم(

َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   6876
للَّـِه  َحتَّى جِئَْنا اْمَرأَةً ِمْن الْأَْنَصارِ ِفي الْأَْسَواقِ فََجاَءْت الَْمْرأَةُ بِاْبَنَتْينِ لََها فَقَالَْت َيا َرُسولَ ا

 فَلَْم اَتاِن بِْنَتا ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ قُِتلَ َمَعَك َيْوَم أُُحٍد َوقَْد اْسَتفَاَء َعمُُّهَما َمالَُهَما َوِمَرياثَُهَما كُلَُّهَه
َمالٌ فَقَالَ  َيَدْع لَُهَما َمالًا إِلَّا أََخذَُه فََما َتَرى َيا َرُسولَ اللَِّه فََواللَِّه لَا ُتْنكََحاِن أََبًدا إِلَّا َولَُهَما

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقِْضي اللَُّه ِفي ذَِلَك قَالَ َوَنَزلَْت ُسوَرةُ النَِّساِء ُيوِصـيكُُم  
َوَصـاِحَبَها  اللَُّه ِفي أَْولَاِدكُْم الْآَيةَ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْدُعوا ِلي الَْمْرأَةَ 

 .فَقَالَ ِلَعمِّهَِما أَْعِطهَِما الثُّلُثَْينِ َوأَْعِط أُمَُّهَما الثُُّمَن َوَما َبِقَي فَلََك
ــ جــابىر ئىبنــى ئابــدۇلالھ رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6876 دىن مۇنــداق ـ

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم بىـلهن    پهيغهمبهربىز  :رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئـۇ   .بـازاردىكى بىـر ئايالنىـڭ قېشـىغا كهلـدۇق      ،چىقىـپ سـىرتقا  بىلله 

  :ئايال ئىككى قىزىنى ئېلىپ كېلىپ
 .بۇ ئىككىسى سابىت ئىبنى قهيسنىڭ قىزلىـرى  !ئى رەسۇلۇلالھــ 

ــدى     ــا چىقىــپ شــېهىد بول ــۇد غازىتىغ ــله ئۇھ ــلهن بىل ــۇ ســهن بى ــۇ  .ئ ب
نى سـى مۈلـك ۋە مىراسـىنىڭ ھهممى   ـ قىزالرنىڭ تاغىسى بۇالرنىڭ مال

 سهن بۇنىڭغا قانداق قارايسهن؟ .مه قويمىدىېۇالرغا ھېچنب ،ېلىپئېلىۋ
ـ ئــۇالرنى ئهر ئالمايــدۇ،    ،مۈلــۈك بولمىســا ـــ بــۇ قىزالرنىــڭ قولىــدا مــال

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېگهنىدى، 
كېــيىن نىســـا   .دېـــدى ، ـ   زى ھۆكــۈم قىلىـــدۇ ۆئـــهللا ا اغــ بۇنىڭــــ  

ــالىلىرىڭالر هللا ا﴿: سۈرىســىدىكى ــراس (ب ــدىغان مى ــا تېگى ــدە ) غ ھهققى
تهۋسىيه قىلىدۇكى، بىـر ئهرگه ئىككـى ئايالنىـڭ ھهسسىسـى تېگىـدۇ،      

ئىككىدىن كۆپ بولسا، ئـۇ چاغـدا   ) ئىككى ياكى(ئهگهر مېيتنىڭ قىزى 

                                                 
 .ـ ئايهت 11سۈرە نىسا،  ①
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) ۋارىـس (ئۇالرغا مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھهسسىسـى تېگىـدۇ، ئهگهر   
بىر قىز بولىدىغان بولسـا، ئۇنىڭغـا مىراسـنىڭ يېرىمـى تېگىـدۇ، ئهگهر      

ـ ئانىسىنىڭ ھهر بىرىگه  تنىڭ بالىلىرى بولسا، بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئاتامېي
ئهگهر ئۇنىــڭ بــالىلىرى بولمــاي . مىراســنىڭ ئالتىــدىن بىــرى تېگىــدۇ

ــ ئانىسـى ۋارىسـلىق قىلىـدىغان بولسـا، بـۇ        مىراسقا پهقهت ئۇنىـڭ ئاتـا  
قـالغىنى  (چاغدا ئۇنىـڭ ئانىسـىغا مىراسـنىڭ ئـۈچتىن بىـرى تېگىـدۇ       

ــىغا تېگ ــدۇئاتىس ــڭ ). ى ــا(ئهگهر مېيتنى ــقا يهنه  ئات ــ ئانىســىدىن باش ) ـ
قېرىنداشــلىرى بولســا، ئانىســىغا مىراســنىڭ ئالتىــدىن بىــرى تېگىــدۇ 

مېيتنىــڭ ۋەســىيىتى ) بــۇ تهقســىمات). (قــالغىنىنى ئاتىســى ئالىــدۇ(
 ئاتـا . ئورۇنالنغان ۋە قهرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىدۇ

قايسىســىنىڭ ) يهنــى بــۇ ئىككىســىدىن(الردىن ـــ ئانــاڭالر ۋە بــالىلىرىڭ
ــا ئهڭ يـــــېقىن ئىكهنلىكىنـــــى   مهنـــــپهئهت جهھهتـــــتىن ئۆزەڭالرغـــ

ــۇالر ا  ــىلهر، ب ــدۇر  هللا بىلمهيس ــتىلگهن بهلگىلىمى ــدىن بېكى هللا ا. تهرىپى
 ①﴾ھهقىقهتهن ھهممىنى بىلگۈچى، ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر  

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. تىدېگهن ئايهت چۈش
 ـــ! چــاقىرىڭالر قېــيىن ئىنىســىنىڭــا ھېلىقــى ئايــال بىــلهن ماــــ 
  :قىزالرنىڭ تاغىسىغا ،ئۇالر كهلگهندە .دېدى

ــا ـــ قىزالرغــ ــنىڭ  ـــ ــۈچتمىراســ ــىغا  ،نىســــىن ئىككىىئــ ئانىســ
   .②دېدىـ ! بېرىپ، قالغىنىنى ئۆزۈڭ ئېلىپ قالن بىرىنى ىسهككىزد

  )2891 :ئهبۇ داۋۇد(

 َهلَـكَ  َسْعًدا إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا قَالَْت الرَّبِيعِ ْبنِ ْعِدَس اْمَرأَةَ نَّأَ: ـ ويف رواية  6877
 ْبـنِ  َسْعِد اْمَرأَةُ َجاَءْت: وللترمذي أََصحُّ ُهَو َوَهذَا َداُود أَُبو َنْحَوُه قَالَ َوَساَق اْبَنَتْينِ َوَتَرَك
  .بنحوه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ إِلَى َسْعٍد ِمْن بِاْبَنَتْيَها الرَّبِيعِ

                                                 
 .ـ ئايهت 11سۈرە نىسا،  ①
ھهسهن، لېكىن سابىت ئىبنى قهيسنىڭ ئىسمى خاتا ئېلىنىپ قالغان بولۇپ، ئۇنىڭ ): 2514(ئهلبانى  ②

 .ئورنىغا سهئد ئىبنى رەبىيئ ئېلىنسا توغرا بولىدۇ، ـ دېگهن
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سهئد ئىبنـى رەبىئنىـڭ   : مۇنداق كهلگهن ـ يهنه بىر رىۋايهتته 6877
  : ئايالى

قويـۇپ ئۆلـۈپ   ئىككـى قىزىنـى قالـدۇرۇپ     سـهئد  !ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 
ــۋايهت  ھهدىســـكه ئوخشـــاش يـــۇقىرىقىداۋامـــى  ...ېـــدىدـ كهتتـــى،     رىـ

   .①غانىنقىل
  )2892: ئهبۇ داۋۇد(

سـهئد ئىبنـى رەبىئنىـڭ    : مۇنداق كهلگهن رىۋايىتىدە ىڭنتىرمىزى
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ئىككى قىزىنى  )سهئدتىن بولغان(ئايالى 

   .②داۋامى يۇقىرىقىدەك... ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلدى
  )2092 :تىرمىزى(

مـن   والالź يأتني الفاحشـة (َعن ابنِ عباس يف قول اهللا تبارك وتعاƂ ـ   6878
كن Ʒبسن يف البيوت حƓ ميƒ فلما نزلت سورة النور ونزلـت اƩـدود   : قال )نسائكم
  .نسختها

: تائاالنىــــڭهللا ـــــ ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇمــــا ا  6778
ئاراڭالردىن ) ئىسپاتالش ئۈچۈن(ئاياللىرىڭالردىن پاھىشه قىلغانالرنى ﴿

يهنـى ئـۇالر   (بهرسـه  تۆت گۇۋاھچىنى كهلتۈرۈڭالر؛ ئهگهر ئۇالر گۇۋاھلىـق  
، تـــاكى )گۇۋاھلىـــق بېرىـــپ ئايالنىـــڭ جىنـــايىتىنى ئىسپاتلىســـا    

ئۇنىڭغا بىر چىقىش يولى بهرگهنگه هللا ئاياللىرىڭالر ۋاپات بولغانغا ياكى ا
: دېگهن ئـايىتى ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن     ③﴾قهدەر ئۇالرنى ئۆيدە تۇتۇڭالر

ن نـۇر سۈرىســى  كېـيى  .تتىتـاكى ئـۆلگهنگه قهدەر ئـۆيلهردە سـوالپ قويـۇال     

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2515(ئهلبانى  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 1701(ئهلبانى  ②
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بـۇ ھۆكـۈم    ىكـى بهلگىلىمىـلهر يولغـا قويۇلـدى ۋە    بـۇ ھهقت  ۇپ،نازىل بول
   .①ۇلدىئهمهلدىن قالدۇر

  )2199 :بهززار(

َعْن ُعَباَدة ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُخـذُوا  ـ   6879
ُه لَُهنَّ َسبِيلًا الْبِكُْر بِالْبِكْرِ َجلُْد ِمائٍَة َوَنفُْي َسَنٍة َوالثَّيُِّب بِالثَّيِّبِ َعنِّي ُخذُوا َعنِّي قَْد َجَعلَ اللَّ

 .َجلُْد ِمائٍَة َوالرَّْجُم
دىن رىـــۋايهت ــــ ئۇبـــادە ئىبنـــى ســـامىت رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ 6879

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،
! زىناغـــا بهلگىلهنـــگهن ھۆكـــۈمنى تاپشـــۇرۇپ ئـــېلىڭالرمهنـــدىن «

 تائاال ئۇالرهللا ا! مهندىن زىناغا بهلگىلهنگهن ھۆكۈمنى تاپشۇرۇپ ئېلىڭالر
غا ئېنىق جـازا بهلگىلىـدى، تـوي قىلمىغـان يىگىـت      )زىنا قىلغۇچىالر(

ۇلـۇپ، بىـر   يـۈز دەررە ئۇر  ،بىلهن توي قىلمىغان قىز زىنـا قىلغـان بولسـا   
كىشى بىلهن ياتلىق بولغان چوكـان زىنـا    ن ئهرۆيلهنگهئ .يىل پالىنىدۇ
   .»نىدۇكېسهك قىلى ـ چالما لۇپ،يۈز دەررە ئۇرۇ ،قىلغان بولسا

  )1690 :مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرًها َولَا ـ   6880
َتذَْهُبوا بَِبْعضِ َما آَتْيُتُموُهنَّ قَالَ كَاُنوا إِذَا َماَت الرَُّجلُ كَانَ أَْوِلَياُؤُه أََحقَّ بِاْمَرأَِتِه َتْعُضلُوُهنَّ ِل

إِنْ َشاَء َبْعُضُهْم َتَزوََّجَها َوإِنْ َشاُءوا َزوَُّجوَها َوإِنْ َشاُءوا لَْم ُيَزوُِّجوَها فَُهْم أََحقُّ بَِها ِمـْن  
 .لَْت َهِذِه الْآَيةُ ِفي ذَِلَكأَْهِلَها فََنَز

ــا ا    6880 ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــ ئىبن ــڭاتائهللا ـ ــى ﴿: النى ئ
ئايالالرغا زورلۇق قىلىـپ، ئـۇالرنى مىـراس قىلىـپ ئالمـاق      ! مۇئمىنلهر

يهنــى بىــر ئادەمنىــڭ قولىــدىن يهنه بىــر ئادەمنىــڭ قولىغــا ئۆتــۈپ        (
رۇس بولمايــدۇ؛ ئــۇالر ســىلهرگه دۇ) تۇرىــدىغان مــال ئورنىــدا قىلىۋالمــاق

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانـى ئۇسـتازى ئابـدۇلالھ ئىبنـى مـۇھهممهدتىن رىـۋايهت قىلغـان        : )10916(ھهيسهمى  ①

قالغـان  . ئۇندىن باشقا مۇسا ئىبنى ئىسهاقمۇ بار بولـۇپ، ئـۇ ئىشـهنچلىكتۇر   . بولۇپ، ئۇنىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر
 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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چۇق بىر پاھىشه ئىشنى قىلمىغان ھالهتته، سىلهر ئۇالرغا بهرگهن وئوپئ
مهھرىـــدىن بىـــر قىســـمىنى يۇلـــۇۋېلىش ئۈچـــۈن، ئۇالرغـــا بېســـىم       

ت ىيهجـاھىل : دېگهن ئايىتى ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن    ①﴾ئىشلهتمهڭالر
ايالىغـا  ئهڭ يېقىن تۇغقانلىرى ئۇنىڭ ئ ،بىر كىشى ئۆلۈپ قالسا ،دەۋرىدە
خالىسا ئۇنى خوتـۇن قىلىـپ ئـاالتتى، خالىسـا      .ىلىق قىالتتىچئىگىدار

ــاي      ــاتلىق قىلم ــا ي ــۋېتهتتى، خالىس ــاتلىق قىلى ــقىالرغا ي ــالپ باش تاش
 )نىـڭ ئايال(غـا ئىگىـدارچىلىق قىلىشـتا    ئـۇالر ئـۇ ئايال   ،دېمهك .قوياتتى

شــۇنىڭ ئۈچــۈن بــۇ ئــايهت  .ھوقۇقلــۇق ئىــدى ەكتۇغقانلىرىــدىنمۇ بهكــر
   .غانىل بولناز

  )4579 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرًها َولَـا َتْعُضـلُوُهنَّ   ـ   6881
ثُ اْمـَرأَةَ  ِلَتذَْهُبوا بَِبْعضِ َما آَتْيُتُموُهنَّ إِلَّا أَنْ َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوذَِلَك أَنَّ الرَُّجلَ كَانَ َيرِ

  .َكِذي قََراَبِتِه فََيْعُضلَُها َحتَّى َتُموَت أَْو َتُردَّ إِلَْيِه َصَداقََها فَأَْحكََم اللَُّه َعْن ذَِلَك َوَنَهى َعْن ذَِل
ــا ا    6881 ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــ ئىبن ــڭهللا ـ ــى ﴿: تائاالنى ئ
پ ئالمـاق  ئايالالرغا زورلۇق قىلىـپ، ئـۇالرنى مىـراس قىلىـ    ! مۇئمىنلهر

يهنــى بىــر ئادەمنىــڭ قولىــدىن يهنه بىــر ئادەمنىــڭ قولىغــا ئۆتــۈپ        (
ســىلهرگه دۇرۇس بولمايــدۇ؛ ئــۇالر ) تۇرىــدىغان مــال ئورنىــدا قىلىۋالمــاق

چۇق بىر پاھىشه ئىشنى قىلمىغان ھالهتته، سىلهر ئۇالرغا بهرگهن وئوپئ
مهھرىـــدىن بىـــر قىســـمىنى يۇلـــۇۋېلىش ئۈچـــۈن، ئۇالرغـــا بېســـىم       

ڭالر، ئۇالر بىلهن چىـرايلىقچه تىرىكچىلىـك قىلىڭـالر، ئهگهر    ئىشلهتمه
، چۈنكى سىلهر ياقتۇرمايـدىغان  )سهۋر قىلىڭالر(ئۇالرنى ياقتۇرمىساڭالر 

دېـگهن   ②﴾كۆپ خهيرىيهتلهرنـى پهيـدا قىلىشـى مـۇمكىن    هللا بىر ئىشتا ا
ت ىيهجــاھىلبۇنىــڭ ســهۋەبى شــۇكى،  :ئــايىتى ھهققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ 

 نىئهڭ يېقىن تۇغقانلىرى ئۇنىڭ ئايالى ،ى ئۆلۈپ قالسابىر كىش ،دەۋرىدە
بـولغىلى  يـاتلىق  ئـۇنى ئـۆلگهنگه قهدەر    ئۆزىنىڭ مىراسـى قىلىۋېلىـپ،  

                                                 
 .ـ ئايهت 19سۈرە نىسا،  ①
 .ـ ئايهت 19 سۈرە نىسا، ②
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ــاتلىق بولمــاقچى بولســا، ئېرىــدىن ئالغــان مهھــرى    قويمــايتتى، ئهگهر ي
 هللاشۇڭا، ا. ھهققىنى ئېرىنىڭ تۇغقىنغا قايتۇرۇپ بېرىشى كېرەك ئىدى

ــايهت  ــۇقىرىقى ئ ــاال ي ــداق قىلىشــتىن   تائ ــۇالرنى بۇن ــل قىلىــپ، ئ نى نازى
   .①توستى

  )2090: ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَا َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً ـ   6882
َحٍد ِمْن النَّاسِ َبْعَد َما َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ َعْن َتَراضٍ ِمْنكُْم فَكَانَ الرَُّجلُ َيْحَرُج أَنْ َيأْكُلَ ِعْنَد أَ

 فََنَسǸَ ذَِلَك الْآَيةُ الَِّتي ِفي النُّورِ قَالَ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُْم إِلَـى قَْوِلـهِ  
الطََّعامِ قَالَ إِنِّي لَأَجَّنَُّح أَنْ آكُـلَ ِمْنـُه    أَْشَتاًتا كَانَ الرَُّجلُ الَْغنِيُّ َيْدُعو الرَُّجلَ ِمْن أَْهِلِه إِلَى

َوالتََّجنُُّح الَْحَرُج َوَيقُولُ الِْمْسِكُني أََحقُّ بِِه ِمنِّي فَأُِحلَّ ِفي ذَِلَك أَنْ َيأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسـُم  
  .اللَِّه َعلَْيِه َوأُِحلَّ طََعاُم أَْهلِ الِْكَتابِ

ــاس ر  6882 ــى ئابب ــ ئىبن ــا ا ـ ــۇ ئهنهۇم ــڭهللا ەزىيهلالھ ــى ﴿: تائاالنى ئ
ــۇئمىنلهر ــاللىرىنى    بىــر! م ــ بىرىڭالرنىــڭ م ئوغرىلىــق، خىيــانهت  (ـ

نــاھهق يــول ) قىلىــش، بــۇالش، جــازانىخورلۇق، قىمــار ئوينــاش قاتــارلىق
ــودا     ــقان س ــۇپ قىلىش ــى تهرەپ رازى بولۇش ــاڭالر، ئىكك ــلهن يهۋالم ــ  بى ـ

سـىلهر  . مۇستهسـنا  سېتىق ئـارقىلىق ئېرىشـىلگهن نهرسـه بۇنىڭـدىن    
ھهقىــقهتهن هللا ئۆلتــۈرمهڭالر، ا) ـــ بىرىڭالرنــى  يهنــى بىــر (ئــۆزەڭالرنى 

دېــگهن ئــايىتى ھهققىــدە مۇنــداق  ②﴾ســىلهرگه ناھــايىتى مېهرىبانــدۇر
كىشىلهر بىرەرسىنىڭ ئۆيىـدە   ،ايهت نازىل بولغاندىن كېيىنئبۇ  :دەيدۇ

نــۇر  ،شــۇندىن كېــيىن .تارتىنىــدىغان بولــۇپ قالــدىتامــاق يېيىشــتىن 
ۇ ئــايهت بــۇرۇنقى ئايهتنىــڭ ھــۆكمىنى ئهمهلــدىن     مۇنــسۈرىســىدىكى 

ــدۇر ــانالر(﴿: دىقالــ ــى ئىنســ ــى  ! ئــ ــۆيلىرىڭالردا يهنــ ــۆز ئــ ــىلهر ئــ ســ
ــدە  ــڭ ئۆيلىرىــ ــڭ، ئاياللىرىڭالرنىــ ــڭ ) ئهرلىرىڭالرنىــ ئاتىلىرىڭالرنىــ

ئۆيلىرىــــدە، ئانىلىرىڭالرنىــــڭ ئۆيلىرىــــدە، قېرىنداشــــلىرىڭالرنىڭ    

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن: )1840(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 29سۈرە نىسا،  ②
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ــىرەڭال  ــدە، ھهمشــــ ــڭ  ئۆيلىرىــــ ــا ئاتاڭالرنىــــ ــدە، يــــ رنىڭ ئۆيلىرىــــ
قېرىنداشــــلىرىنىڭ ئۆيلىرىــــدە، ئاتاڭالرنىــــڭ ھهمشــــىرىلىرىنىڭ    
ئۆيلىرىدە، يا ئاناڭالرنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆيلىرىـدە، يـا ئاناڭالرنىـڭ    
ــاچقۇچلىرىنى    ــىلهر ئــــ ــا ســــ ــدە، يــــ ــىرىلىرىنىڭ ئۆيلىرىــــ ھهمشــــ

ــدە  ــۆي ئىگىســى ســىرتقا چى (باشــقۇرىدىغانالرنىڭ ئۆيلىرى ــى ئ قىــپ يهن
، يـا  )كېتىپ، ئۆي بىلهن ئاچقۇچنى سىلهرگه تاپشۇرغانالرنىڭ ئۆيلىرىدە

ــدە   ــتالرنىڭ ئۆيلىرى ــىز(دوس ــ ) ئىجازەتس ــرەر ن ــاھ  ېبى ــهڭالر گۇن مه يېس
يهكـكه يېسـهڭالرمۇ گۇنـاھ     كىپ يېسهڭالرمۇ يـا ىشىيوقتۇر، سىلهر توپل

  .①﴾يوقتۇر
ــرى    ــايهت چۈشۈشــتىن ئىلگى ــۇ ئ ــر ب ــاي كىشــى  بى ــاي  يهنه ب ــر ب بى

  :ىنى تاماققا چاقىرسا، چاقىرىلغان باي كىشىكىش
 ــ  مهن سېنىڭ تامىقىڭنى يېيىشنى گۇناھ دەپ قارايمهن، بىچـارە ــ 

ر سۈرىســىدىكى ئــايهت نــۇدەيتتــى، ـ ،   راقمىســكىنلهر مهنــدىن ھهقلىقــ
نىــڭ نــامى ئاتالغــان يــاكى ئهھلــى كىتابنىــڭ هللا ،چۈشــكهندىن كېــيىن

   .②تامىقى بولسىال يېيىش ھاالل قىلىندى
  )3753 :ئهبۇ داۋۇد(

  .نسخت ما Ʈكمة إŒا :قالـ عن ابن مسعود  6883
نىـڭ ھـۆكمى   بـۇ ئايهت : مـا ـ ئىبنى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ   6883

  . ③دېگهنـ ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىغان، 
 )10061 :»ئهلكهبىر«(

لنَِّساُء َوإِنََّما لََنا نِْصُف الِْمَرياِث َعْن أُمِّ َسلََمةَ أَنََّها قَالَْت َيْغُزو الرَِّجالُ َولَا َتْغُزو اـ   6884
أَْنَزلَ ِفيَهـا  فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َولَا َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ قَالَ ُمَجاِهٌد َو

 .لَ ظَِعيَنٍة قَِدَمْت الَْمِديَنةَ ُمَهاجَِرةًإِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوكَاَنْت أُمُّ َسلََمةَ أَوَّ

                                                 
 .ـ ئايهت 61سۈرە نۇر،  ①
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3192(ئهلبانى  ②
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 10921(ھهيسهمى  ③
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دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا  6884
  :ئۇ

نېمىشـقا  يۇ، ئايالالر جىهاد قىلمامدىكهن؟ دۇ ـ  ئهرلهر جىهاد قىلىــ 
ئــى ﴿: تائــاالهللا دېگهنىــدى، ا كهن؟ ـ  مىراســنىڭ يېرىمــى تېگىــدىبىــزگه 

ــۇئمىنلهر ــىلههللا ا! مـ ــرسـ ــان   ردىكى بىـ ــارتۇق قىلغـ ــرىڭالردىن ئـ ــ بىـ ــ
ــىلهرنى  ــش يۈزىســىدىن  (نهرس ــارزۇ قىلمــاڭالر، ئهرلهر  ) ھهســهت قىلى ئ

ــالالرمۇ قىلغــــان   قىلغــــان ئهمهللىرىــــدىن ھهسســــىدار بولىــــدۇ، ئايــ
هللا ا(ىن ئۇنىڭ پهزلىنـى تىلهڭـالر   تهللا. ئهمهللىرىدىن ھهسسىدار بولىدۇ

نى دېگهن ئايهت ①﴾چىدۇرھهقىقهتهن ھهممه نهرسىنى بىلگۈهللا ا). بېرىدۇ
  .نازىل قىلدى

ــد  ــدۇ مۇجاھى ــداق دەي ــاال هللا ا :مۇن ــهلهمه   تائ ــۇ س ــايهتنى ئۇمم ــۇ ئ مۇن
ــدە    ــا ھهققىـ ــۇ ئهنهـ ــدى رەزىيهلالھـ ــل قىلـ ــۇلمان ئهرلهر ۋە ﴿: نازىـ مۇسـ

ــائهت      ــا، ت ــۇئمىن ئايالالرغ ــۇئمىن ئهرلهر ۋە م ــا، م ــۇلمان ئايالالرغ ــ  مۇس ـ
ەت قىلغــۇچى ئايالالرغــا،  ـــ ئىبــاد  ئىبــادەت قىلغــۇچى ئهرلهر ۋە تــائهت  

راستچىل ئهرلهر ۋە راستچىل ئايالالرغـا، سـهۋر قىلغـۇچى ئهرلهر ۋە سـهۋر     
ىــن قورققــۇچى  تهللاىــن قورققــۇچى ئهرلهر ۋە ا تهللاقىلغــۇچى ئايالالرغــا، ا 

ــا، روزا     ــۈچى ئايالالرغ ــۈچى ئهرلهر ۋە ســهدىقه بهرگ ــا، ســهدىقه بهرگ ئايالالرغ
ــا، نهفســـىلىرىنى ھارامـــدىن تۇتقـــۇچى ئهرلهر ۋە روزا تۇتقـــۇچى ئايالال رغـ

ســاقلىغۇچى ئهرلهر ۋە نهفســىلىرىنى ھارامــدىن ســاقلىغۇچى ئايالالرغــا،  
نــى كــۆپ زىكــرى قىلغــۇچى  هللانــى كــۆپ زىكــرى قىلغــۇچى ئهرلهر ۋە ا هللا

  .②﴾مهغفىرەت ۋە كاتتا ساۋاب تهييارلىدىهللا ئايالالرغا ا
ا غـ ىكاجۋ(مهدىنىگه بىرىنچى بولۇپ  رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇممۇ سهلهمه

   .③ھىجرەت قىلغان ئايال ئىدى) ئولتۇرۇپ
  )3022: تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 32سۈرە نىسا،  ①
 .ـ ئايهت 35سۈرە ئهھزاب،  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2419(ئهلبانى  ③
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َوِلكُلƊ َجَعلَْنا َمَواِلَي قَالَ َوَرثَةً َوالَّـِذيَن  ـ   6885
اجِرِيُّ الْأَْنَصارِيَّ ُدونَ ذَوِي َعاقََدْت أَْيَماُنكُْم كَانَ الُْمَهاجُِرونَ لَمَّا قَِدُموا الَْمِديَنةَ َيرِثُ الُْمَه

َنا َمَواِلَي َرِحِمِه ِللْأُُخوَِّة الَِّتي آَخى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنُهْم فَلَمَّا َنَزلَْت َوِلكُلƊ َجَعلْ
فَاَدِة َوالنَِّصيَحِة َوقَْد ذََهَب الِْمَرياثُ ُنِسَخْت ثُمَّ قَالَ َوالَِّذيَن َعاقََدْت أَْيَماُنكُْم ِمْن النَّْصرِ َوالرِّ

  .َوُيوِصي لَُه
ھهر بىـر  ﴿: تائاالنىڭهللا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ا 6885 

قىلدۇق، ۋارىسلىرىنى : دېگهن ئايهتنى ①﴾ئادەمگه ئىگىلىرىنى قىلدۇق
سىلهر ئهھدۇ پهيمان قىلىشـىپ قېرىنـداش   ﴿ :ۋە دەپ تهپسىر قىلغانـ 
مۇھـاجىرالر  : دېگهن ئايهت ھهققىدە مۇنـداق دېـگهن   ②﴾غان كىشىلهربول

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر كهلگهنـدە،  ھىجـرەت قىلىـپ   مهدىنىگه 
، ئـــۇالر چقـــاۋەســـهللهم ئـــۇالرنى ئهنســـارىالرغا قېرىنـــداش قىلىـــپ قويغا

ــ   ــارىالردىن تۇغقانلىرىنىــڭ ئورنى ــراس ئــاالتتى دئهنس هللا كېــيىن ا. ا مى
دېـگهن ئـايىتى چۈشـكهندە،     ﴾بىرىگه ۋارىسالرنى قىلدۇقھهر﴿: تائاالنىڭ

ســىلهر ئهھــدۇ پهيمــان قىلىشــىپ قېرىنــداش بولغــان   ﴿: تائاالنىــڭهللا ا
دېگهن ئـايهتتىن مىـراس    ﴾سىنى بېرىڭالرىكىشىلهرگه ئۇالرنىڭ نېسىۋ

ئـــېلىش ھـــۆكمى ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇلۇپ، ئۆزئـــارا يـــاردەم بېـــرىش،       
  . قالدى پلىېھهمكارلىشىش ۋە نهسىههت قىلىشالر ق

  )4580 :بۇخارى(

َعْن َداُود ْبنِ الُْحَصْينِ قَالَ كُْنُت أَقَْرأُ َعلَى أُمِّ َسْعٍد بِْنِت الرَّبِيعِ َوكَاَنـْت  ـ   6886
 َيِتيَمةً ِفي ِحْجرِ أَبِي َبكْرٍ فَقََرأُْت َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَقَالَْت لَا َتقَْرأْ َوالَّـِذيَن َعقَـَدتْ  

أَلَّـا  أَْيَماُنكُْم إِنََّما َنَزلَْت ِفي أَبِي َبكْرٍ َواْبنِِه َعْبِد الرَّْحَمنِ ِحَني أََبى الْإِْسلَاَم فََحلََف أَُبو َبكْرٍ 
   .ُيَورِّثَُه فَلَمَّا أَْسلََم أََمَر اللَُّه َتَعالَى َنبِيَُّه َعلَْيِه السَّلَام أَنْ ُيْؤِتَيُه َنِصيَبُه

 .الَْعزِيزِ فََما أَْسلََم َحتَّى ُحِملَ َعلَى الْإِْسلَامِ بِالسَّْيِف َزاَد َعْبُد

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 33سۈرە نىسا،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 33سۈرە نىسا،  ②
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ئۇممـۇ سـهئد بىنتـى    : ين مۇنـداق دەيـدۇ  هـ داۋۇد ئىبنـى ھۇسـ   6886
نىــــڭ ىئــــۇ بــــۇرۇن ئهبــــۇ بهكر ،رەبىــــئكه قۇرئــــان تىڭشــــىتىۋاتاتتىم

ئـارا يـاردەم   زئۆ(سـىلهر بىـلهن   ﴿: مهن .تىم قىـز ئىـدى  ېرىئايىتىدىكى ي
ئهھــدۇ پهيمــان قىلىشــقان كىشــىلهرگه ) مىراســخور بولۇشــقا بېــرىش ۋە
كه دېـــگهن ئـــايهت ①﴾ھهسسىســـىنى بېـــرىڭالر) مىراســـتىن(ئۇالرنىـــڭ 
  :، ئۇكهلگهندە
ئىسـالمغا كىـرمهي    ىنىـڭ ئـايهتنى ئوقۇمـا، بـۇ ئـايهت ئهبـۇ بهكر     ــ بۇ 

ئـۇنى   ىئهبۇ بهكـر  .تۇرىۋالغان ئوغلى ئابدۇرراھمان ھهققىدە نازىل بولغان
ــىد ــهم قىلغان  مىراس ــقا قهس ــرۇم قىلىش ــدىىن مهھ ــوغلى  ى ــيىن ئ ، كې

ئهلهيهىسسـاالمنى ئۇنىڭغـا ئـۆز     پهيغهمـبهر تائـاال  هللا مۇسۇلمان بولغاندا، ا
يهنه بىــر رىــۋايهتته مۇنــداق . ، ـ دېــدى  نېسىۋىســىنى بېرىشــكه بۇيرىغــان

يهنـى  (سـرەت تاپقانـدا   ۇلىـچ بىـلهن ن  ىئۇنىـڭ ئـوغلى ئىسـالم ق   : كهلگهن
   .②ئاندىن مۇسۇلمان بولغان ،)اندامهككه فهتهى قىلىنغ

  )2923 :ئهبۇ داۋۇد(

 قَـالَ  اللَّذَْينِ الَْحكََمْينِ ِفي قَالَ طَاِلبٍ أَبِي ْبَن َعِليَّ أَنَّ َبلََغُه أَنَُّه َماِلك َعْنـ   6887
 ُيرِيـَدا  إِنْ أَْهِلَها ِمْن ًماَوَحكَ أَْهِلِه ِمْن َحكًَما فَاْبَعثُوا َبْينِهَِما ِشقَاَق ِخفُْتْم َوإِنْ{ َتَعالَى اللَُّه

 قَالَ َوالْاْجِتَماَع َبْيَنُهَما الْفُْرقَةَ إِلَْيهَِما إِنَّ }َخبًِريا َعِليًما كَانَ اللََّه إِنَّ َبْيَنُهَما اللَُّه ُيَوفِّْق إِْصلَاًحا
 الرَُّجـلِ  َبـْينَ  قَْولُُهَما َيُجوُز الَْحكََمْينِ أَنَّ الِْعلْمِ أَْهلِ ِمْن َسِمْعُت َما أَْحَسُن َوذَِلَك َماِلك
 .َوالْاْجِتَماعِ الْفُْرقَِة ِفي َواْمَرأَِتِه
ئهلـى ئىبنـى ئهبـۇ    كتىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئىمام مالى 6887 

ــۇ ا   ــۇ ئهنهــ ــب رەزىيهلالھــ ــڭهللا تالىــ ــۇن   ئهگهر ئهر﴿: تائاالنىــ ــ خوتــ ـــ
ــۇپ قېلىشــىدىن قورقســاڭالر، ئهرن  ىئىكك ىــڭ يلهننىــڭ ئىناقســىز بول

تۇغقانلىرىدىن بىر ھهققانىي كىشىنى، خوتۇننىـڭ تۇغقانلىرىـدىن بىـر    
ئهگهر بــــۇ ئىككــــى كىشــــىنى هللا ھهققــــانىي كىشــــىنى ئهۋەتىڭــــالر، ا

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قسىمى 33سۈرە نىسا،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 626(ئهلبانى  ②
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ـ خوتۇن ئىككىسىنىڭ ئارىسىغا ئىناقلىق  ئهپلهشتۈرۈشنى خالىسا، ئهر
ھهقىـــــقهتهن ھهممىنـــــى بىلگۈچىـــــدۇر، ھهممىـــــدىن هللا ا. ســـــالىدۇ
: ىدىكى ئىككى ھهققانىي كىشى توغرىسـىدا دېگهن ئايىت ①﴾خهۋەرداردۇر

ش ۇتىش ياكى ياراشتۇرۇپ قويېئايرىۋ ئىككىسىنى نىڭ ئهر ـ خوتۇن ئۇالر
ــگهنـ ھوقــۇقى بولىــدۇ،     ــدۇ ئىمــام مالىــك. دې ــداق دەي ــۇ: مۇن ئهھلــى  ،ب

يهنـــى ئىككـــى  .ئهڭ ياخشـــى قاراشـــتۇرمهن ئاڭلىغـــان ئىلىملهردىـــن 
ىش ىلئـاير  ىسىدا چىقارغـان ئوتتۇر ىنىڭ ئهر بىلهن ئايالكىشھهققانىي 

   .②ئىناۋەتكه ئىگهھۆكمى  دىكىياكى يارىشىش توغرىسى
  )1214 :مالىك(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه لَـا  ـ   6888
َوُيْجَزى بَِها ِفي الْآِخَرِة َوأَمَّا الْكَاِفُر فَُيطَْعُم بَِحَسَناِت َيظِْلُم ُمْؤِمًنا َحَسَنةً ُيْعطَى بَِها ِفي الدُّْنَيا 

 .َما َعِملَ بَِها ِللَِّه ِفي الدُّْنَيا َحتَّى إِذَا أَفَْضى إِلَى الْآِخَرِة لَْم َتكُْن لَُه َحَسَنةٌ ُيْجَزى بَِها
ــۇ   6888 ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــ ئهنهس ئىبنـ ــۋايهت ــ ــۇدىن رىـ ئهنهـ

: تائاالنىــڭهللا ا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر ى،قىلىنىـدۇك 
ــدۇ هللا ا﴿ ــۇم قىلماي ــچه زۇل ــچه . ھهقىــقهتهن زەررى ئهگهر كىشــىنىڭ زەررى

ئۇنى ھهسسىلهپ زىيادە قىلىدۇ، ئۆز دەرگاھىـدىن  هللا ياخشىلىقى بولسا، ا
ئـايىتىنى مۇنـداق    دېـگهن  ③﴾ئاتا قىلىـدۇ ) يهنى جهننهت(بۈيۈك ئهجىر 

  :تهپسىر قىلغان
 ياخشىلىق قىلغان مـۇئمىنگه زەررىـچه زۇلـۇم قىلمايـدۇ،     ئاالتاهللا ا«

يهنى ئۇنىڭ قىلغان ياخشىلىقى ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئهجىـر ئاتـا   
دۇنيــادىال نىــڭ ياخشــىلىقىنىڭ مۇكاپــاتى بــۇ    ئهممــا كاپىر. قىلىــدۇ
لېكىن ئـاخىرەتته سـاۋاب ئـالغۇدەك ھېچقانـداق ياخشـىلىقى       بېرىلىدۇ،
  . »بولمايدۇ
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َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ َصَنَع لََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعـْوٍف طََعاًمـا   ـ   6889

َها فََدَعاَنا َوَسقَاَنا ِمْن الَْخْمرِ فَأََخذَْت الَْخْمُر ِمنَّا َوَحَضَرْت الصَّلَاةُ فَقَدَُّمونِي فَقََرأُْت قُلْ َيا أَيُّ
َما َتْعُبُدونَ َوَنْحُن َنْعُبُد َما َتْعُبُدونَ قَالَ فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َيا أَيَُّهـا الَّـِذيَن    الْكَاِفُرونَ لَا أَْعُبُد

 .آَمُنوا لَا َتقَْرُبوا الصَّلَاةَ َوأَْنُتْم ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ
ــ 6889 ــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   ـ ــداق ئهلــى ئىبنــى ئهب دىن مۇن

ــ ــدۇرىـ ــى ئهۋف  : ۋايهت قىلىنىـ ــدۇرراھمان ئىبنـ ــاپهتكه  ئابـ ــى زىيـ بىزنـ
نامـاز   تازا مهستخۇش بولغان ۋاقتىمىـزدا،  .قۇيۇپ بهردىھاراق  چاقىرىپ،

نامـازدا سـۈرە   . ئـۇالر مېنـى ئىماملىققـا چىقـاردى     .كىرىـپ قالـدى  ۋاقتى 
ــپ،     ــپ كېتى ــا ئېزى ــۇدۇم، ئهمم ــافىرۇننى ئوق ــان  ﴿ك ــىلهر چوقۇنۇۋاتق س

ســـىلهر ئىبـــادەت  ﴿: دېـــگهن ئـــايهتنى  ﴾چوقۇنمـــايمهنبۇتالرغـــا مهن 
ــز    ــادەت قىلىمى ــۇ ئىب ــا بىزم ــال  ﴾قىلىۋاتقانغ ــۇپ س ــۆپ . دىمدەپ ئوق ك

ــۆتمهي، ــاالهللا ا ئ ــۇئمىنلهر﴿: تائ ــى م ــېمه  تســىلهر مهســ! ئ بولســاڭالر، ن
يــول ئۈســتىدە (دەۋاتقىنىڭالرنــى بىلگىــنىڭالرغىچه، جۇنــۇپ بولســاڭالر 

ــنا  ــدىن مۇستهســ ــانالر بۇنىڭــ ــ )بولغــ ــا  غۇســ ــچه نامازغــ لى قىلمىغىــ
يهنـى كېسـهلگه سـۇ زىيـان قىلىـدىغان      (يېقىنالشماڭالر، ئهگهر كېسهل 

ياكى سهپهر ئۈستىدە بولسـاڭالر، يـاكى ھـاجهت قىلسـاڭالر، يـاكى      ) بولسا
سۇ ) مۇشۇنداق ئهھۋال ئاستىدا(ئايالالر بىلهن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسهڭالر، 

لۇڭالرغـا سـۈرتۈپ تهيهممـۇم    تاپالمىساڭالر، پاك تـۇپراقنى يۈزۈڭالرغـا، قو  
ھهقىــقهتهن ئهپــۇ قىلغۇچىــدۇر، مهغفىــرەت قىلغۇچىــدۇر  هللا قىلىڭــالر، ا

بهنـــــدىلىرىگه ھهرەج بولماســـــلىقى ئۈچـــــۈن ئىبـــــادەتنى هللا يهنـــــى ا(
   .②دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾ئاسانالشتۇرۇپ بهرگۈچىدۇر

 )3026 :تىرمىزى(
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َما ِفي الْقُْرآِن آَيةٌ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َهِذِه الْآَيِة إِنَّ َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ ـ   6890
  .اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

ــ ئهلــى ئىبنــى ئهبــۇ تالىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6890 مۇنــداق  نىــڭـ
شـــېرىك ا قـــهللاھهقىـــقهتهن اهللا ا﴿: دېگهنلىكـــى رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ  

ــڭ     ــان ئادەمنىـ ــدۇ، خالىغـ ــرەت قىلمايـ ــاھىنى مهغفىـ ــۈرۈش گۇنـ كهلتـ
ا شـېرىك  قـ هللائۇنىڭدىن باشـقا گۇنـاھىنى مهغفىـرەت قىلىـدۇ، كىمكـى ا     

ــدۇ    ــان بولى ــاھ قىلغ ــوڭ گۇن ــدىكهن، چ ــا   ①﴾كهلتۈرى ــايهت ماڭ ــگهن ئ دې
   .②ھهممىدىن بهك سۆيۈملۈك بىلىنىدۇ

  )3038 :تىرمىزى(

َي اللَُّه َعْنُهَما أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضـ   6891
لَْيـِه  ِمْنكُْم قَالَ َنَزلَْت ِفي َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُحذَافَةَ ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َعِديٍّ إِذْ َبَعثَُه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه عَ 

 .َوَسلََّم ِفي َسرِيٍَّة
ــا  6891 ــى ئابب ــ ئىبن ــا ا ـ ــۇ ئهنهۇم ــڭهللا س رەزىيهلالھ ــى ﴿: تائاالنى ئ

ــۇئمىنلهر ــهللا! مــ ــش   قــ ــان ئىــ ــۆزەڭالردىن بولغــ ــبهرگه ۋە ئــ ا، پهيغهمــ
دېــگهن ئــايىتى توغرىســىدا    ③﴾ئۈســتىدىكىلهرگه ئىتــائهت قىلىڭــالر  

بۇ ئايهت ئابدۇلالھ ئىبنـى ھـۇزافه ئىبنـى قهيـس ئىبنـى      : ېگهنمۇنداق د
ئهلهيهى ۋەسهللهم اللالھۇ ئهدىي ھهققىدە چۈشكهن بولۇپ، پهيغهمبهر سهل

   .ئىدىئهۋەتكهن ) بىر يهرگه(بىر قوشۇنغا باشلىق قىلىپ ئۇنى 
  )4584 :بۇخارى(

 ِمـنْ  َوالُْمْسَتْضَعِفَني اللَِّه َسبِيلِ ِفي ُتقَاِتلُونَ لَا لَكُْم َوَما{اْبَن َعبَّاسٍ  ـ عن  6892
  .مِّي ِمْن الُْمْسَتْضَعِفَني ِمْن الرَِّجالِ َوالنَِّساِءقَالَ كُْنُت أََنا َوأُ الْآَيةَ }َوالنَِّساِء الرَِّجالِ
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ــ 6892 ــا     ـ ــۇ ئهنهۇم ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــدۇلالھ ئىبن پهقهت ﴿: ئاب
ــان    ــالىالردىن چارىســىز قالغ ــالالردىن، ب ــن، ئاي ــى ھىجــرەت  (ئهرلهردى يهن

، يــول بىلمهيــدىغان ئــاجىزالر بۇنىڭــدىن    )قىلىشــقا چــارە تاپالمىغــان  
هللا ئانـام ئىككىمىـز ا  : ۇغاندىن كېـيىن ن ئايهتنى ئوقدېگه ①﴾مۇستهسنا

چارىســـىز ) ھىجـــرەت قىلىشـــقا(مۇشـــۇ ئـــايهتته تىلغـــا ئالغـــان تائـــاال 
  . دېگهن مۇسۇلمانالر قاتارىدىن ئىدۇق، ـ

  )4587 :بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوٍف َوأَْصَحاًبا لَُه أََتْوا النَّبِيَّـ   6893
َنا أَِذلَّةً َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ فَقَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّا كُنَّا ِفي ِعزٍّ َوَنْحُن ُمْشرِكُونَ فَلَمَّا آَمنَّا ِصْر

أََمَرَنا بِالِْقَتالِ فَكَفُّوا فَـأَْنَزلَ   فَقَالَ إِنِّي أُِمْرُت بِالَْعفْوِ فَلَا ُتقَاِتلُوا فَلَمَّا َحوَّلََنا اللَُّه إِلَى الَْمِديَنِة
 .اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   6893 ــۋايهت ـ ــداق رى مۇن
ــدۇ ــ :قىلىنى ــر دۇئاب ــى ئهۋف بى ــچه ھ راھمان ئىبن ــى نهچ ــلهن همراھ بى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قېشىغا كېلىپ پهيغهمبهر

 .ئىـززەتته ياشـايتتۇق   ېغىمىـزدا بىـز مۇشـرىك چ   !ئى رەسۇلۇلالھــ 
يهنـى  ( اندىن كېيىن خارلىققـا دۇچـار بولـدۇق، ـ دېگهنىـدى     ئىمان ئېيتق

ــۇرۇش قكــاپىرالر بىــلهن  پهيغهمــبهر ، )زەت ســورىغانىدىىشــقا ئىجــاىلئ
  :ىسساالمئهلهيه
هللا ا .دېدى ـ! مهن ئهپۇ قىلىۋېتىشكه بۇيرۇلدۇم، شۇڭا ئۇرۇشماڭالرــ 

 ،كېــيىندۇرغانــدىن تائــاال بىــز مۇســۇلمانالرنى مهدىــنىگه ھىجــرەت قىل 
شـۇنىڭ   .بىزنى ئـۇرۇش قىلىشـقا بۇيرىۋىـدى، ئـۇالر ئۇرۇشـماي تۇرىۋالـدى      

ــلهن ــاالهللا ا ،بى ــۇھهممهد (﴿: تائ ــى م ــا !) ئ ــۇر (ئۇالرغ ــدە ت ــى مهككى ۇپ يهن
قولــۇڭالرنى يىغىڭــالر، ) ئۇرۇشــتىن(”): ئۇرۇشۇشــنى تهلهپ قىلغانالرغــا
يهنى (دېگهن كىشىلهرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ “ !ناماز ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر
بۇالرغـــا جىهـــاد پهرز قىلىنغـــان چاغـــدا، ) ئـــۇالردىن ئهجهپلهنمهمســـهن؟
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نىـڭ  (هللا ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلهر دۈشـمهندىن گويـا ا  
ــازابى ــتهررەك قورقىــدۇ  )ئ ــدەك بهلكــى ئۇنىڭــدىن بهت ــن قورققان ــۇالر . دى ئ

بىــزگه نــېمه ئۈچــۈن جىهــادنى ! پهرۋەردىگــارىمىز”): ئۆلۈمـدىن قورقــۇپ (
پهرز قىلدىڭ؟ نېمه ئۈچۈن بىزنى ئۇزاققا قالماي كېلىدىغان ئهجهلگىچه 

يهنى ئهجىلىمىز يهتكۈچه تهخىر قىلساڭ، ئۇرۇشـتا  (تهخىر قىلمىدىڭ؟ 
ئېيتقىنكـى،  !) ئـى مـۇھهممهد  . (دېـدى “ )رۈلمىسهك بولماسمىدى؟ئۆلتۈ

ــازدۇر   ” ــى ئ ــڭ مهنپهئهت ــڭ ن (دۇنيانى ــى دۇنيانى ــدۇر ېيهن ــى پانىي ، )ئمىت
ئۈچـــۈن ئـــاخىرەت ) ۋە ئۇنىـــڭ ئهمرىنـــى تۇتقـــانالر(قورققـــان ) ىـــنتهللا(

ــدۇ    ــۇم قىلىنماي ــان  (ياخشــىدۇر، ســىلهرگه قىلچىلىــك زۇل ــى قىلغ يهن
دېـــگهن ئـــايهتنى نازىـــل  ①﴾)هيتىلمهيـــدۇئهمهلىڭالرنىـــڭ ســـاۋابى كېم

   .②قىلدى
  )3086 :ئىانهس(

 ِفيَما الَْيُهوِد َبْيَن َيقِْضي كَاِهًنا اَألْسلَِميُّ َبْرَزةَ أَُبو كَانَ :قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِـ عن   6894
 الَّـِذينَ  إِلَـى  َتَر أَلَْم” َوَجلَّ زََّع اللَُّه فَأَْنَزلَ الُْمْسِلِمَني، ِمَن َناٌس إِلَْيِه فتنافَر إِلَْيِه، َيَتَنافَُرونَ
 إِلَـى  َيَتحـاكَُموا  أَنْ ُيرِيـُدونَ ,  قَْبِلَك ِمْن أُْنزِلَ َوَما إِلَْيَك أُْنزِلَ بَِما آَمُنوا أَنَُّهْم َيْزُعُمونَ
 .“إِْحَساًنا إِال أََرْدَنا إِنْ”: قَْوِلِه إِلَى] 60 آية النساء[“بِِه َيكْفُُروا أَنْ أُِمُروا َوقَْد الطاغوِت

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   6894 ــۋايهت ـ ــداق رى مۇن
ــ تــاالشا دســىئهبــۇ بهرزە ئهســلهمى يهھۇدىيالرنىــڭ ئوتتۇرى  :قىلىنىــدۇ  ـ
ه ھۆكــۈم قىلىــپ قويىــدىغان كــاھىن گغــان مهســىلىلهرىنتــارتىش قىل

 ئۇنىـڭ قېشـىغا  بىر كۈنى، مۇسۇلمانالردىن بىر قىسىم كىشىلهر  .ئىدى
ســاڭا نازىــل قىلىنغــان ﴿: تائــاالهللا ا شــۇنىڭ بىــلهن،. ەۋالىشــىپ بــاردىد

ۋە سـهندىن بـۇرۇن نازىـل قىلىنغـان كىتابالرغـا      ) يهنى قۇرئانغا(كىتابقا 
يهنـى  (ئىمان كهلتۈردۇق دەۋالغـان كىشـىلهر   ) يهنى تهۋرات ۋە ئىنجىلغا(

پ نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئـۇالر ئهرزىنـى شـهيتاننىڭ ئالـدىغا ئېلىـ     )مۇناپىقالر

                                                 
 .ئايهتـ  77سۈرە نىسا،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2891(ئهلبانى  ②
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بارمـــاقچى بولۇۋاتىـــدۇ؛ ھـــالبۇكى، ئـــۇالر شـــهيتاننى ئىنكـــار قىلىشـــقا  
يهنــى (ئــۇالر . بۇيرۇلغــان، شــهيتان ئــۇالرنى چوڭقــۇر ئازدۇرۇشــنى خااليــدۇ 

نازىل قىلغان كىتاب تهرەپـكه ۋە پهيغهمـبهر تهرەپـكه    هللا ا”: غا)مۇناپىقالر
دېيىلســـــه، مۇناپىقالرنىـــــڭ ســـــهندىن قـــــاتتىق يـــــۈز “ كـــــېلىڭالر
قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن ئۆز بېشـىغا بىـرەر   . نى كۆرىسهنئۆرىگهنلىكى

بىـلهن قهسـهم   هللا ا ،مۇسىبهت كهلگهن چاغدا، سېنىڭ ئالـدىڭغا كېلىـپ  
بىز پهقهت ياخشىلىق ۋە يارىشىشـنىال ئىـرادە قىلغـان    ”: قىلغان ھالدا

دېـگهن ئـايهتلهرنى نازىـل     ①﴾دېگهنلهرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟“ ئىدۇق
   .②قىلدى

 )12045 :»ئهلكهبىر«(

 يـا : فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب إƂ رجل جاء: قالت عائشة، عنـ   6895
 مـن  إيل وأحب أهلي، من إيل ألحب وإنك نفسي، من إيل ألحب إنك واهللا اهللا، رسول
 ذكـرت  وإذا إليك، فأنظر آتيك، حƓ أصرب فما فأذكرك البيت، يف ألكون وإين ولدي،
źخشيت اجلنة دخلت إذا وإين النبيني، مع رفعت اجلنة دخلت إذا أنك عرفت وموتك مو 
 يطع ومن: (اآلية هبذه جربيل نزل حƓ وسلم عليه اهللا صلى النيب عليه يرد فلم. أراك ال أن
: رقـم  آية النساء( والصديقني النبيني من عليهم اهللا أنعم الذين مع فأولئك والرسول اهللا

 .اآلية) 69
بىر : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇانهـ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئه 6895

  :گهسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهركىشى 
ـــ  ــۇلۇلالھ ـ ــى رەس ــامى هللا !ئ ــڭ ن ــهمكى،   نى ــلهن قهس ــهنبى ــا  س ماڭ

ــدىنمۇ سۆيۈملۈك   ــدىنمۇ، پهرزەنتلىرىمـ ــدىنمۇ، ئائىلهمـ ــهنئۆزەمـ  .تۇرسـ
يېتىــپ  ىكى چاغلىرىمــدا يادىمغــا كېلىــپ قالىســهن، شــۇ ھامــان ئۆيــد
ئۇنــدىن  .چىــداپ تۇرالمــايمهن جامالىڭغــا بىــر قــارىۋالمىغۇچه پ،كېلىــ

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 62ـ تىن  60سۈرە نىسا،  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 10934(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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پهيغهمبهرلهر بىـلهن بىلـله   باشقا نىڭ سې باشقا، ئۆلۈم يادىمغا كهلسىال،
ــىۋىدە  ــالىي مهرتىسـ ــدىغان جهننهتنىـــڭ ئـ ــويالپتۇرىـ گهرچه ، لىقىڭنى ئـ

ــنهتكه كىرســهم ســېنىڭ جامــالىڭنى كــۆرەلمهي قېلىشــىمدىن   مۇجهن
ئۇنىڭغا جاۋاب بهرمىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .دىدېـ ، ئهنسىرەيمهن
دىكهن، ىـ ا ۋە پهيغهمـبهرگه ئىتـائهت قىل  قـ هللاكىملهركى ا﴿: كۆپ ئۆتمهي

ــۇالر  ــاخىرەتته(ئـ ــڭ نهللا) ئـ ــبهرلهر،  ېنىـ ــكهن پهيغهمـ ــتىگه ئېرىشـ ئمىـ
، )الرديهنــى يــۇقىرى دەرىجىلىــك پهيغهمــبهرلهر ۋە شــېهى    (ســىددىقالر 

لـله بولىـدۇ، ئـۇالر نېمىـدېگهن ياخشـى      الر ۋە ياخشـىالر بىـلهن بى  دشېهى
   .②دېگهن ئايهت نازىل بولدى ①﴾ھهمراھالر

  )»ئهلسهغىر«؛ 480 :»ئهلئهۋسهت«(

 أو( اɋسالم ألهل) منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم وإذا(« :اƩسن عنـ   6896
  .»الشرك أهل على) ردوها

: مۇنداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ    نىڭـ ھهسهن بهسرى 6896
ســىلهرگه بىــر كىشــى ســاالم بهرســه، ئۇنىڭغــا تېخىمــۇ   ﴿: تائاالنىــڭهللا ا

دېــگهن ســۆزى مــۇئمىنلهر  ③﴾قــايتۇرۇڭالر بياخشــى ســاالم بىــلهن جــاۋا
دېــگهن ســۆزى  ﴾يــاكى ئۇنىــڭ ســاالمىنى ئهيــنهن قــايتۇرۇڭالر ﴿؛ ئۈچــۈن
   .④كاپىرالر ئۈچۈندۇر، بولسا

  )1531 :مهۋسىلى(

لَ َسِمْعُت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت ِفي َهذَا الَْمكَاِن َيقُـولُ  َخارَِجةَ ْبَن َزْيٍد قَا ـ عن  6897
فُْرقَـاِن  أُْنزِلَْت َهِذِه الْآَيةُ َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فََجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َبْعَد الَِّتي ِفي الْ

  .َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ بِِستَِّة أَْشُهرٍَوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َولَا 

                                                 
 .ـ ئايهت 69سۈرە نىسا،  ①
نى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدىكى ئابدۇلالھ ئىبنـى ئىمـران   بۇ ھهدىسنى تهبهرا): 10937(ھهيسهمى  ②

 .ئابىدىدىن باشقا راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ئهمما ئۇمۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 86سۈرە نىسا،  ③
 .رى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلى): 10938(ھهيسهمى  ④
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مهن زەيد ئىبنى سـابىت  : مۇنداق دېگهن خارىجه ئىبنى زەيد ـ 6897
ــدا تـــۇرۇپ مۇنـــداق دېگهنلىكىنـــى    رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇنىـــڭ مۇشـــۇ جايـ

ئۇنىـڭ  كىمكى بىر مۇئمىننى قهستهن ئۆلتۈرىـدىكهن،  ﴿: ىدىمئاڭلىغان
ــدۇ، ا     ــۈ قالى ــدە مهڭگ ــۇ جهھهننهم ــدۇ، ئ ــنهم بولى ــى جهھهن ــڭ هللاجازاس نى

قــاتتىق ) ئــاخىرەتته(ئۇنىڭغــا هللا ا. غهزىــۋىگه ۋە لهنىــتىگه دۇچــار بولىــدۇ
ا ئىككىنچـى بىـر مهبـۇدنى    قهللائۇالر ا﴿دېگهن ئايهت،  ①﴾ئازاب تهيياراليدۇ

ھـارام قىلغـان نـاھهق ئـادەم ئۆلتـۈرۈش ئىشـىنى       هللا شېرىك قىلمايـدۇ، ا 
نـــى قىلىـــدىكهن، )گۇنـــاھالر(ىلمايـــدۇ، زىنـــا قىلمايـــدۇ، كىمكـــى بـــۇ ق
دېـگهن ئـايهتتىن ئـالته ئـاي كېـيىن       ②﴾ئۇ جازاغا ئۇچرايـدۇ ) ئاخىرەتته(

   .③نازىل بولغان
  )4272 :ئهبۇ داۋۇد(

 .بِثََمانَِيِة أَْشُهرٍ :ـ ويف رواية 6898
ـ ،  سـهككىز ئـاي كېـيىن نازىـل بولغـان     : ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته   6898
   .④دېيىلگهن

  )4007 :ئىانهس(

َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَ َنَزلَْت َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فََجـَزاُؤُه َجَهـنَُّم    ـ عن  6899
لًَها آَخَر َولَا َخاِلًدا ِفيَها أَْشفَقَْنا ِمْنَها فََنَزلَْت الْآَيةُ الَِّتي ِفي الْفُْرقَاِن َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِ

 .َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ
ــۇ ئهنهۇ   6899 ــابىت رەزىيهلالھـ ــى سـ ــد ئىبنـ ــ زەيـ ــڭــ ــداق  نىـ مۇنـ

كىمكـى بىـر مـۇئمىننى    ﴿: تائاالنىڭهللا ا: دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
ننهمدە قهستهن ئۆلتۈرىدىكهن، ئۇنىڭ جازاسى جهھهننهم بولىدۇ، ئۇ جهھه

ئۇنىڭغـا  هللا ا. نىڭ غهزىۋىگه ۋە لهنىـتىگه دۇچـار بولىـدۇ   هللامهڭگۈ قالىدۇ، ا

                                                 
 .ـ ئايهت 93سۈرە نىسا،  ①
 .ـ ئايهت 68سۈرە فۇرقان،  ②
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 919(ئهلبانى  ③
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3742(ئهلبانى  ④
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 ،دېگهن ئـايىتى نازىـل بولغانـدا    ①﴾قاتتىق ئازاب تهيياراليدۇ) ئاخىرەتته(
ا ئىككىنچـى بىـر   قهللائۇالر ا﴿: كېيىن .ئهندىشه قىلىۋىدۇققاتتىق بىز 

ۆلتــۈرۈش ھــارام قىلغــان نــاھهق ئــادەم ئهللا مهبــۇدنى شــېرىك قىلمايــدۇ، ا
نى قىلىـدىكهن،  )گۇناھالر(ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا قىلمايدۇ، كىمكى بۇ 

   .③دېگهن ئايهت نازىل بولدى ②﴾ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ) ئاخىرەتته(
  )4008 :ئىانهس(

 َتْوَبٍة ِمْن ُمَتَعمًِّدا ُمْؤِمًنا قََتلَ أَِلَمْن َعبَّاسٍ ِلاْبنِ قُلُْت قَالَ ُجَبْيرٍ ْبنِ َسِعيِد َعْنـ   6900
 َولَا آَخَر إِلًَها اللَِّه َمَع َيْدُعونَ لَا َوالَِّذيَن{ الْفُْرقَاِن ِفي الَِّتي الْآَيةَ َهِذِه َعلَْيِه فََتلَْوُت قَالَ لَا قَالَ

 آَيـةٌ  َنَسـَخْتَها  يَّةٌَمكِّ آَيةٌ َهِذِه قَالَ الْآَيِة آِخرِ إِلَى }بِالَْحقِّ إِلَّا اللَُّه َحرََّم الَِّتي النَّفَْس َيقُْتلُونَ
  .}َخاِلًدا َجَهنَُّم فََجَزاُؤُه ُمَتَعمًِّدا ُمْؤِمًنا َيقُْتلْ َوَمْن{ َمَدنِيَّةٌ

مهن : ردىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ سهئىد ئىبنى جۇبهي 6900
  :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن

ۇل بىر مۇئمىننى قهسـتهن ئۆلتـۈرگهن كىشـىنىڭ تهۋبىسـى قوبـ     ــ 
  :دەپ سورىغانىدىم، ئۇـ بوالمدۇ؟ 

ا ئىككىنچـى  قـ هللائۇالر ا﴿: مهن ئۇنىڭغاشۇنىڭ بىلهن، . ىدياق، دېــ 
ھارام قىلغان ناھهق ئادەم ئۆلتـۈرۈش  هللا بىر مهبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ، ا

نى قىلىـدىكهن،  )گۇناھالر(ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا قىلمايدۇ، كىمكى بۇ 
قىيــامهت كـۈنى ئۇنىڭغــا ھهسســىلهپ  . ئــۇ جازاغـا ئۇچرايــدۇ ) ئـاخىرەتته (

پهقهت  .ئازاب قىلىنىدۇ، ئۇ مهڭگۈ ئازاب ئىچىدە خارالنغان ھالـدا قالىـدۇ  
ــدىن ( ــدا ) (ئۇالرنىــڭ ئىچى ــادىكى چېغى ــۇ دۇني ــان  ) ب ــان، ئىم تهۋبه قىلغ

ئۇالرنىڭ هللا ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمايدۇ، ا
تولىمــــۇ مهغفىــــرەت هللا الماشــــتۇرىدۇ، اگۇنــــاھلىرىنى ياخشــــىلىققا ئ

                                                 
 .ـ ئايهت 93سۈرە نىسا،  ①
 .ـ ئايهت 68سۈرە فۇرقان،  ②
 .مۇنكهر ھهدىس، ـ دېگهن): 264(ئهلبانى  ③
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ــدۇر  ــدۇر ۋە مهرھهمهت قىلغۇچى ــۇپ   ①﴾قىلغۇچى ــايهتلهرنى ئوق ــگهن ئ دې
  :ئۇ مۇنداق دېدىبهرگهنىدىم، 

مهدىنىـدە چۈشـكهن    ئايهتلهر مهككىدە چۈشكهن بولۇپ، بـۇالرنى  بۇــ 
كىمكـى بىـر مـۇئمىننى    ﴿: ، ـ دېـدى ۋە  ۇ ئـايهت ئهمهلـدىن قالـدۇرغان   مۇن

دىكهن، ئۇنىڭ جازاسى جهھهننهم بولىدۇ، ئۇ جهھهننهمدە قهستهن ئۆلتۈرى
ئۇنىڭغـا  هللا ا. نىڭ غهزىۋىگه ۋە لهنىـتىگه دۇچـار بولىـدۇ   هللامهڭگۈ قالىدۇ، ا

  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ②﴾قاتتىق ئازاب تهيياراليدۇ) ئاخىرەتته(
  )3023 :مۇسلىم(

 إِلًَها اللَِّه َمَع َيْدُعونَ لَا َوالَِّذيَن{ كَّةَبَِم الْآَيةُ َهِذِه َنَزلَْت قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْنـ   6901
 قََتلَْنا َوقَْد بِاللَِّه َعَدلَْنا َوقَْد الْإِْسلَاُم َعنَّا ُيْغنِي َوَما الُْمْشرِكُونَ فَقَالَ }ُمَهاًنا{ قَْوله إِلَى }آَخَر
 َعَملًا َوَعِملَ َوآَمَن َتاَب َمْن إِلَّا{ َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأَْنَزلَ الْفََواِحَش َوأََتْيَنا اللَُّه َحرََّم الَِّتي النَّفَْس
  .لَُه َتْوَبةَ فَلَا قََتلَ ثُمَّ َوَعقَلَُه الْإِْسلَامِ ِفي َدَخلَ َمْن فَأَمَّا قَالَ الْآَيِة آِخرِ إِلَى }َصاِلًحا

ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ     كېلىشـىچه،  ـ يهنه بىر رىـۋايهتته  6901
ا ئىككىنچـى بىـر مهبـۇدنى شـېرىك     قـ هللائـۇالر ا ﴿ :ۇنداق دېـگهن ئهنهۇما م

ھارام قىلغان ناھهق ئادەم ئۆلتـۈرۈش ئىشـىنى قىلمايـدۇ،    هللا قىلمايدۇ، ا
ئـۇ  ) ئـاخىرەتته (نـى قىلىـدىكهن،   )گۇنـاھالر (زىنا قىلمايـدۇ، كىمكـى بـۇ    

قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا ھهسسىلهپ ئازاب قىلىنىدۇ، ئۇ . جازاغا ئۇچرايدۇ
دېگهن ئايهتلهر مهككىدە  ③﴾ئىچىدە خارالنغان ھالدا قالىدۇ مهڭگۈ ئازاب
  :مۇشرىكالر ،شۇنىڭدىن كېيىن .نازىل بولدى

هللا نىـــڭ ئورنىغـــا باشـــقا نهرســـىگه ئىبـــادەت قىلغـــان، اهللابىـــز اـــــ 
پاھىشىلهرنى قىلغان  ـ ئۆلتۈرۈشنى ھارام قىلغان جاننى ئۆلتۈرۈپ، زىنا
 ئىــكهن، ـ   دىســى يــوقتۇرســاق، ئىســالمغا كىرگىنىمىزنىــڭ بىــزگه پاي

بۇ دۇنيـادىكى  ) (ئۇالرنىڭ ئىچىدىن(پهقهت ﴿: تائاالهللا دېيىشكهن ئىدى، ا
تهۋبه قىلغان، ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرال ) چېغىدا

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 70ـ دىن  68ۈرە فۇرقان، س ①
 .ـ ئايهت 93سۈرە نىسا،  ②
 .ـ ئايهتلهر 69ـ ۋە  68سۈرە فۇرقان،  ③
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ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ياخشـىلىققا ئالماشـتۇرىدۇ،   هللا بۇ ھالدا قالمايدۇ، ا
دېـگهن   ①﴾ھهمهت قىلغۇچىدۇرتولىمۇ مهغفىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مهرهللا ا

 چۈشىنىپ تـۇرۇپ دىننى  ،ئهمما ئىسالمغا كىرىپ. ئايهتنى نازىل قىلدى
   .قهستهن ئادەم ئۆلتۈرگهن بولسا، ئۇنىڭ تهۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

  )3023 :مۇسلىم(

ًنا ُمَتَعمًِّدا ثُـمَّ  َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ ُسِئلَ َعمَّْن قََتلَ ُمْؤِمـ   6902
َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َوأَنَّى لَُه التَّْوَبةُ َسِمْعُت َنبِيَّكُْم َصـلَّى  

َربِّ َسلْ َهـذَا   اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َيجِيُء ُمَتَعلِّقًا بِالْقَاِتلِ َتْشَخُب أَْوَداُجُه َدًما فََيقُولُ أَْي
 .ِفيَم قََتلَنِي ثُمَّ قَالَ َواللَِّه لَقَْد أَْنَزلََها اللَُّه ثُمَّ َما َنَسَخَها

 :تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   جهئـد ئهبـۇ  ـ سالىم ئىبنـى   6902
ــا    ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــتهن   دىنئىبنــ ــۇئمىننى قهســ مــ

ياخشــى قــان، ئېيتۋبه قىلىــپ ئىمــان  ۆتــ ىۋەتكهنــدىن كېــيىن، ئۆلتۈر
نىدى، ا ماڭغان كىشى ھهققىدە سـورالغا ديولۋە توغرا  ئهمهللهرنى قىلغان

  :دىمۇنداق دې ئۇ
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    هرمهن پهيغهمـب ! ئۇنىڭغـا نهدە تهۋبه بولسـۇن  ــ 

تــــۈرۈلگهن مــــۇئمىن بويــــۇن لئۆ ،قىيــــامهت كــــۈنى«: ۋەســــهللهمنىڭ
ئـى  : ان ھـالهتته كېلىـپ  تومۇرلىرىدىن قان ئاققان، قاتىلغا ئېسـىلىۋالغ 

؟ بۇ مېنى نېمه سهۋەبتىن ئۆلتۈرۈپتـۇ  سوراپ باققىن،بۇنىڭدىن ! رەببىم
هللا بىلهن قهسـهمكى، ا نىڭ نامى هللا .دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» دەيدۇ ـ

ــدىكهن، ئۇنىــڭ   ﴿: نىــڭتائاال كىمكــى بىــر مــۇئمىننى قهســتهن ئۆلتۈرى
ــۈ قالىــ     ــدە مهڭگ ــۇ جهھهننهم ــدۇ، ئ ــنهم بولى ــى جهھهن ــڭ هللادۇ، اجازاس نى

قــاتتىق ) ئــاخىرەتته(ئۇنىڭغــا هللا ا. غهزىــۋىگه ۋە لهنىــتىگه دۇچــار بولىــدۇ
   .③دېگهن ئايىتى ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىدى ②﴾ئازاب تهيياراليدۇ

 )3999 :ئىانهس(

                                                 
 .ـ ئايهت 70سۈرە فۇرقان،  ①
 .ـ ئايهت 93سۈرە نىسا،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3740(ئهلبانى  ③
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ـ ـ   6903 َي َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ ِفي قَْوِلِه َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فََجَزاُؤُه َجَهنَُّم قَالَ ِه
  .َجَزاُؤُه فَإِنْ َشاَء اللَُّه أَنْ َيَتَجاَوَز َعْنُه فََعلَ

كىمكــى بىــر مــۇئمىننى   ﴿: تائاالنىــڭهللا از ئهبــۇ مىجــله  ـــ 6903
قهستهن ئۆلتۈرىدىكهن، ئۇنىڭ جازاسى جهھهننهم بولىدۇ، ئۇ جهھهننهمدە 

ئۇنىڭغـا  هللا ا. نىڭ غهزىۋىگه ۋە لهنىـتىگه دۇچـار بولىـدۇ   هللامهڭگۈ قالىدۇ، ا
دېگهن ئايىتى ھهققىدە مۇنداق  ①﴾قاتتىق ئازاب تهيياراليدۇ) رەتتهئاخى(

ــگهن ــى،   : دې ــڭ جازاس ــنهم ئۇنى ــا جهھهن ــنى  هللا ائهمم ــۇنى كهچۈرىۋېتىش ئ
   .②ۈرىۋېتىدۇچخالىسا كه

  )4276 :ئهبۇ داۋۇد(

فَقَـالَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَِقَي َناٌس ِمْن الُْمْسِلِمَني َرُجلًا ِفي غَُنْيَمٍة لَـُه  ـ   6904
كُْم السَّلَاُم َعلَْيكُْم فَأََخذُوُه فَقََتلُوُه َوأََخذُوا ِتلَْك الُْغَنْيَمةَ فََنَزلَْت َولَا َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَـى إِلَـيْ  

 .السَّلََم لَْسَت ُمْؤِمًنا َوقََرأََها اْبُن َعبَّاسٍ السَّلَاَم
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــ  6904 ــداق رئهنهۇمــا ۇـ ــۋايهت دىن مۇن ى
بىـر تـوپ مۇسـۇلماننىڭ ئالـدىغا بىــر     ) غازاتقـا كېتىۋاتقـان  (: قىلىنىـدۇ 

  :قويچى ئۇالرغا .قويچى ئۇچراپ قالدى
ئــۇنى  ، مۇســۇلمانالردېــگهن بولســىمۇ  ـــ! ئهسســاالمۇ ئهلهيكــۇم ــــ 

: بۇ ئايهتنى چۈشۈردىتائاال هللا ا ،رىنى ئېلىۋالغانىدىقويلىئۆلتۈرۈۋېتىپ، 
ــا هللا ا! ئـــى مـــۇئمىنلهر﴿ ــا(يولىغـ ئاتالنغـــان ۋاقـــتىڭالردا ) يهنـــى غازاتقـ

يهنـى مـۇئمىن يـاكى كـافىرلىقى ئېنىـق      (ھهقىقهتلهپ ئىش قىلىڭـالر  
ــالر   ــدىراپ كهتمهڭـ ــكه ئالـ ــولغىچه ئۆلتۈرۈشـ ــۇلمان  )بـ ــىلهرگه مۇسـ ، سـ

ــادەمگه    ــاالم بهرگهن ئ ــدۈرۈپ س ــانلىقىنى بىل ــال ـ     بولغ ــڭ م ــ  دۇنيانى ـ
ســهن دېمهڭــالر ســهن مــۇئمىن ئهمهس: كــۆزلهپ) غهنىمهتنــى(مــۈلكىنى 

، )يهنــى ئۆلۈشــتىن قورقــۇپ ســاالم بهردىــڭ دەپ ئــۇنى ئۆلتــۈرۈۋەتمهڭالر (
مۇنـــداقالرنى ئۆلتۈرۈشـــتىن ســـىلهرنى بىهـــاجهت (نىـــڭ دەرگاھىـــدا هللا

                                                 
 .ـ ئايهت 93سۈرە نىسا،  ①
 .ھهسهن ۋە مهقتۇئ، ـ دېگهن): 3595(ئهلبانى  ②
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، ئىلگىـرى سـىلهرمۇ   )يهنـى سـاۋاب بـار   (نۇرغۇن غهنىمهتـلهر  ) قىلىدىغان
ــۇنداق  ــافىر(ئهنه شـ ــيىن ا) كـ ــدىڭالر، كېـ ــىلهرگه هللا ئىـ ــاننى(سـ ) ئىمـ

ھهقىقهتلهپ ئىـش  ) ئۇالرنى ئۆزەڭالرغا سېلىشتۇرۇپ(تىپات قىلدى، ئىل
  . ①﴾سىلهرنىڭ قىلمىشىڭالردىن خهۋەرداردۇرهللا ا. قىلىڭالر

  )3025 :مۇسلىم(

لَا َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمـْن الُْمـْؤِمنَِني َعـْن َبـْدرٍ      :قَالََعْن اْبنِ َعبَّاسٍ ـ   6905
 .َوالَْخارُِجونَ إِلَى َبْدرٍ

: تائاالنىــــڭهللا ئهنهۇمــــا ا ۇـــــ ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــ 6905
يولىـدا مـاللىرىنى،   هللا مۇئمىنلهردىن ئۆزرىسىز جىهادقا چىقمىغـانالر ا ﴿

ــدۇ     ــاراۋەر بولماي ــلهن ب ــۇچىالر بى ــاد قىلغ ــانلىرىنى تىكىــپ جىه هللا ا. ج
ــا       ــۇچىالرنى جىهادقـ ــاد قىلغـ ــپ جىهـ ــانلىرىنى تىكىـ ــاللىرىنى، جـ مـ

بۇ ئىككى خىـل كىشـىلهر   . ستۈن قىلدىچىقمىغانالردىن بىر دەرىجه ئۈ
ــا   ( ــانالر ۋە جىهادقـــ ــا چىقالمىغـــ ــۇپ جىهادقـــ ــى بولـــ يهنـــــى ئۆزرىســـ

جىهــاد هللا ا. جهننهتنــى ۋەدە قىلــدىهللا نىــڭ ھهممىســىگه ا)چىققــۇچىالر
ــۇالرنى    لقى ــا قىلىــپ، ئ ــر ئات ــۈك ئهجى ــا بۈي ــۇرۇپ  (غۇچىالرغ ئۆزرىســىز ت

: توغرىسـىدا  ىتىدېـگهن ئـاي   ②﴾ئارتۇق قىلدى )جىهادقا چىقمىغانالردىن
   .دېگهنـ بهدر ئۇرۇشىغا چىقمىغانالر بىلهن چىققانالر باراۋەر بولمايدۇ، 

 )3954 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه قَالَ لَا َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمْن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ ـ   6906
ا َنَزلَْت غَْزَوةُ َبْدرٍ قَالَ َعْبُد اللَِّه ْبُن َجْحشِ َواْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ َعْن َبْدرٍ َوالَْخارُِجونَ إِلَى َبْدرٍ لَمَّ

 إِنَّا أَْعَمَياِن َيا َرُسولَ اللَِّه فََهلْ لََنا ُرْخَصةٌ فََنَزلَْت لَا َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمْن الُْمـْؤِمنَِني غَْيـرُ  
ِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً فََهُؤلَاِء الْقَاِعُدونَ غَْيـُر أُوِلـي   أُوِلي الضََّررِ َو فَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِه
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الضََّررِ َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما َدَرَجاٍت ِمْنُه َعلَى الْقَاِعِديَن ِمْن 
  .الُْمْؤِمنَِني غَْيرِ أُوِلي الضََّررِ

ــى ئاب  6906 ــ ئىبنــ ــا ا ـــ ــيهلالھ ئهنهۇمــ ــاس رەزىــ ــڭهللا بــ : تائاالنىــ
ئهمــا، توكــۇر، كېســهلگه ئوخشــاش ئۆزرىســى (مــۇئمىنلهردىن ئۆزرىســىز ﴿

يولىدا مـاللىرىنى،  هللا جىهادقا چىقمىغانالر ا )بارالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا
ــدۇ     ــاراۋەر بولماي ــلهن ب ــۇچىالر بى ــاد قىلغ ــانلىرىنى تىكىــپ جىه هللا ا. ج

ــاد    ــپ جىهـ ــانلىرىنى تىكىـ ــاللىرىنى، جـ ــا   مـ ــۇچىالرنى جىهادقـ قىلغـ
بۇ ئىككى خىـل كىشـىلهر   . چىقمىغانالردىن بىر دەرىجه ئۈستۈن قىلدى

ــا   ( ــانالر ۋە جىهادقـــ ــا چىقالمىغـــ ــۇپ جىهادقـــ ــى بولـــ يهنـــــى ئۆزرىســـ
جىهــاد هللا ا. جهننهتنــى ۋەدە قىلــدىهللا نىــڭ ھهممىســىگه ا)چىققــۇچىالر

ــۇالرنى     ــا قىلىــپ، ئ ــر ئات ــۈك ئهجى ــا بۈي ــۇرۇپ  (قىلغۇچىالرغ ئۆزرىســىز ت
 وغرىسـىدا ىتى تدېـگهن ئـاي   ①﴾ئارتۇق قىلـدى  )ىهادقا چىقمىغانالردىنج

بهدر ئۇرۇشىغا چىقمىغانالر بىلهن چىققانالر بـاراۋەر  بۇ ئايهت  :توختىلىپ
بهدر غازىتىغـا چىقىـش   ، ـ دېـگهن مهنىنـى ئىپادىلهيـدۇ، چـۈنكى      بولمايدۇ

ــۇيرۇقى چۈشــكهندە  ــۇ     ،ب ــلهن ئىبنــى ئۇمم ــدۇلالھ ئىبنــى جهھــش بى ئاب
  : يلهنىم ئىككمهكتۇ

لىققا ســبىــز ئهمــا كىشــىلهرمىز، بىــزگه چىقما ! رەســۇلۇلالھ ىئــــــ 
تائـاال ئهشـۇ ئـايهتنى نازىـل قىلغـان، ـ        هللادېگهنىـدى،  ـ رۇخسهت بارمىدۇ؟  

   .②دېدى
  )3032 :تىرمىزى(

َنِة َبْعثٌ ُمَحمَّد ْبن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو الْأَْسَوِد قَالَ قُِطَع َعلَى أَْهلِ الَْمِدي ـ عن  6907
قَـالَ   فَاكُْتِتْبُت ِفيِه فَلَِقيُت ِعكْرَِمةَ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ فَأَْخَبْرُتُه فََنَهانِي َعْن ذَِلَك أََشدَّ النَّْهيِ ثُمَّ

ُمْشـرِِكَني  أَْخَبَرنِي اْبُن َعبَّاسٍ أَنَّ َناًسا ِمْن الُْمْسِلِمَني كَاُنوا َمَع الُْمْشرِِكَني ُيكَثُِّرونَ َسَواَد الْ
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لُُه أَْو َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتي السَّْهُم فَُيْرَمى بِِه فَُيِصيُب أََحَدُهْم فََيقُْت
  .َيةَُيْضَرُب فَُيقَْتلُ فَأَْنَزلَ اللَُّه إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهْم الَْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسهِْم الْآ

دىن مۇنــداق ئهســۋەد مــۇھهممهد ئىبنــى ئابدۇرراھمانــ  ئهبــۇ – 6907
بىـر  مهدىـنه خهلقىـدىن   ) ئىبنى زۇبهيرنىڭ زامانىدا(: رىۋايهت قىلىنىدۇ

ــا ئهســكهر يىغىــش ئۈچــۈن قــارار ئېلىنــدى   مهنمــۇ پىــدائىي بولــۇپ   .روت
ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئاندىن . قاتنىشىش ئۈچۈن، تىزىمغا ئالدۇردۇم

ئهســكهرلىككه  ،گه ئــۇچراپ قېلىــپهئىكــرىم ئازادگهردىســىهنهۇمانىــڭ ئ
شـتىن قـاتتىق   بۇ ئىئۇ مېنى  سۆزلهپ بهرگهنىدىم،تىزىمالتقانلىقىمنى 

  :مۇنداق دېدى ۇپتوس
ماڭـــا مۇنـــداق ســـۆزلهپ  ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــاـــــ 

بهزى  ،دەۋرىـدە نىڭ سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر :بهرگهنىدى
ــۇلمانالر  ــان   مۇسـ ــۇرۇش قىلغـ ــى ئـ ــاالمغا قارشـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

. دۈشمهنلهر بىلهن بىر سهپته تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ سانىنى ئاشۇرۇپ بېرەتتى
بهزىلىرىگه ئوق تېگىپ، بهزىلىرىگه قىلىچ چېپىلىـپ   ئۇرۇش جهريانىدا

ئـۆزلىرىگه زۇلـۇم   ﴿: تائـاال هللا ا ،شـۇنىڭ بىـلهن   .كېتىپ ئۆلۈپ كېتهتتـى 
ــارالر بىــلهن بىلــله   (لغــۇچىالر قى ــى ھىجرەتنــى تهرك ئېتىــپ كۇفف يهن

نىڭ جانلىرى پهرىشتىلهر تهرىپىـدىن ئېلىنىـدىغان چاغـدا،    )تۇرغۇچىالر
ــۇالردىن  ــتىلهر ئـ ــىدا («: پهرىشـ ــڭ ئىشـ ــالهتته  ) دىنىڭالرنىـ ــى ھـ قايسـ

بىـز  ) يهنـى مهكـكه زېمىنىـدا   (زېمىندا «: ئۇالر. دەپ سورايدۇ» ئىدىڭالر؟
: پهرىشتىلهر. دەيدۇ» بوزەك قىلىنغان ئىدۇق) قىلىشتىندىننى بهرپا (
ئهنه . دەيدۇ» نىڭ زېمىنى كهڭرى ئهمهسمىدى؟هللاھىجرەت قىلساڭالر ا«

الرنىـــڭ بارىـــدىغان جـــايى جهھهننهمـــدۇر،  )ھىجـــرەت قىلمىغـــان(شـــۇ 
   .دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾!جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي

  )4596 :بۇخارى(
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 فقـال  مهـاجرا،  بيته من جندب بن ضمرة خرج: قال عباس، ابن عنـ   6908
 وسـلم،  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول إƂ املشركني أرض من فأخرجوين اƥلوين،: ألهله
 خيـرج  ومن( الوحي فرتل« وسلم، عليه اهللا صلى النيب إƂ يصل أن قبل الطريق يف فمات
 غفـورا  اهللا وكـان ( بلـغ  حـƓ ...) املوت يدركه Ż ورسوله اهللا إƂ مهاجرا بيته من

  .»)رحيما
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــ  6908 ــۋايهت   ۇـ ــداق رى ئهنهۇمــادىن مۇن
 ـــ بــاال ھىجــرەت قىلمــاقچى بولــۇپ،مــرە ئىبنــى جۇنــدۇب ەز: قىلىنغــان
  : چاقىلىرىغا

پهيغهمــبهر  ېلىـپ چىقىـپ،  مېنـى مۇشـرىكالرنىڭ زېمىنىــدىن ئ  ـــ  
ــ ! نىڭ قېشــىغا ئــاپىرىڭالرئهلهيهىسســاالم مهدىــنىگه (لــېكىن  ،دېــدىـ
يولىدا هللا كىمكى ا﴿: شۇنىڭ بىلهن. يولدا ۋاپات بولدى) يېتىپ بارالماي

. ھىجرەت قىلىدىكهن، ئۇ زېمىندا چىقىش يـولى ۋە كهڭچىلىـك تاپىـدۇ   
نىڭ ۋە پهيغهمبهرنىـڭ تهرىـپىگه ھىجـرەت قىلىـپ     هللاكىمكى ئۆيىدىن ا

ــدا ئۆلســه، ئۇنىــڭ ئهجرىنــى چوقــۇم ا   هللا ا. ۇبېرىــدهللا چىقســا، ئانــدىن يول
دېـگهن   ①﴾رناھايىتى مهغفىـرەت قىلغۇچىـدۇر ۋە ناھـايىتى مېهرىبانـدۇ    

   .②ئايهت نازىل بولدى
  )2679 :مهۋسىلى(

َعْن َيْعلَى ْبنِ أَُميَّةَ قَالَ قُلُْت ِلُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ لَْيَس َعلَـْيكُْم ُجَنـاٌح أَنْ   ـ   6909
فِْتَنكُْم الَِّذيَن كَفَُروا فَقَْد أَِمَن النَّاُس فَقَالَ َعجِْبُت ِممَّـا  َتقُْصُروا ِمْن الصَّلَاِة إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َي

َها َعجِْبَت ِمْنُه فََسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن ذَِلَك فَقَالَ َصَدقَةٌ َتَصدََّق اللَُّه بِ
 .َعلَْيكُْم فَاقَْبلُوا َصَدقََتُه

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئىبنـى مـۇنيه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ يهئال  6909
ــدۇ ــا    ﴿: قىلىنى ــتىڭالردا كافىرالرنىــڭ ئۆزەڭالرغ ــان ۋاق ــهپهرگه چىقق س

يهنـى  (ـ زەخمهت يهتكۈزىشىدىن قورقـۇپ، نامـازنى قهسـىر قىلىـپ      زىيان
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ســىلهرگه ھــېچ  ،ئوقۇســاڭالر) تــۆت رەكئهتنــى ئىككــى رەكــئهت قىلىــپ
هرگه ھهقىـقهتهن ئوپئوچـۇق دۈشـمهندۇر    كـافىرالر سـىل  . گۇناھ بولمايـدۇ 

ناماز ئوقۇۋاتقان پۇرسهتتىن پايـدىلىنىپ سـىلهرنى ئۆلتۈرىۋېتىشـتىن    (
  :ھهققىدە ئۆمهر ئىبنى خهتتابقادېگهن ئايهت  ①﴾)يانمايدۇ
مۇنـداق   سـهم، ئـۇ  ېدـ مۇسۇلمانالر ئهمـدى ئامانلىققـا ئېرىشـتىغۇ؟     ــ 
  :دېدى

ـــ  ــران قالغــان ئىشــتىن مهنمــۇ ھهيــ  ـ ــۇنى ،ران قېلىــپســهن ھهي  ئ
سـىلهرگه بهرگهن  هللا ا ،بـۇ «: سام، ماڭاىن سورىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمد

ــهدىق ــالر هللادۇر، اىسـ ــۇل قىلىڭـ ــىنى قوبـ ــاۋاب » !نىـــڭ سهدىقىسـ دەپ جـ
   .بهرگهنىدى

  )686 :مۇسلىم(

 بِْشٌر أَُبْيرِقٍ َبُنو لَُهْم ُيقَالُ ِمنَّا َبْيٍت أَْهلُ كَانَ قَالَ النُّْعَماِن ْبنِ قََتاَدةَ َعْنـ  6910
 َصلَّى اللَِّه َرُسولِ أَْصَحاَب بِِه َيْهُجو الشِّْعَر َيقُولُ ُمَناِفقًا َرُجلًا ُبَشْيٌر َوكَانَ َوُمَبشٌِّر َوُبَشْيٌر
 َوكَذَا كَذَا فُلَانٌ قَالَ َوكَذَا كَذَا فُلَانٌ قَالَ َيقُولُ ثُمَّ الَْعَربِ َبْعَض َيْنَحلُُه ثُمَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه
 َهذَا َيقُولُ َما َواللَِّه قَالُوا الشِّْعَر ذَِلَك َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ أَْصَحاُب َسِمَع فَإِذَا
 َبْيِت أَْهلَ واَوكَاُن قَالَ قَالََها الْأَُبْيرِقِ اْبُن َوقَالُوا الرَُّجلُ قَالَ كََما أَْو الَْخبِيثُ َهذَا إِلَّا الشِّْعَر
 َوكَانَ َوالشَِّعُري التَّْمُر بِالَْمِديَنِة طََعاُمُهْم إِنََّما النَّاُس َوكَانَ َوالْإِْسلَامِ الَْجاِهِليَِّة ِفي َوفَاقٍَة َحاَجٍة
 فََخصَّ ِمْنَها ُجلُالرَّ اْبَتاَع الدَّْرَمِك ِمْن الشَّامِ ِمْن َضاِفطَةٌ فَقَِدَمْت َيَساٌر لَُه كَانَ إِذَا الرَُّجلُ
 َعمِّي فَاْبَتاَع الشَّامِ ِمْن َضاِفطَةٌ فَقَِدَمْت َوالشَِّعُري التَّْمُر طََعاُمُهْم فَإِنََّما الِْعَيالُ َوأَمَّا َنفَْسُه بَِها

 َوَسْيٌف َوِدْرٌع اٌحِسلَ الَْمْشَرَبِة َوِفي لَُه َمْشَرَبٍة ِفي فََجَعلَُه الدَّْرَمِك ِمْن ِحْملًا َزْيٍد ْبُن رِفَاَعةُ
 َعمِّي أََتانِي أَْصَبَح فَلَمَّا َوالسِّلَاُح الطََّعاُم َوأُِخذَ الَْمْشَرَبةُ فَُنِقَبْت الَْبْيِت َتْحِت ِمْن َعلَْيِه فَُعِدَي
 بِطََعاِمَنا َوذُِهَب َرَبُتَناَمْش فَُنِقَبْت َهِذِه لَْيلَِتَنا ِفي َعلَْيَنا ُعِدَي قَْد إِنَُّه أَِخي اْبَن َيا فَقَالَ رِفَاَعةُ

 َهِذِه ِفي اْسَتْوقَُدوا أَُبْيرِقٍ َبنِي َرأَْيَنا قَْد لََنا فَِقيلَ َوَسأَلَْنا الدَّارِ ِفي فََتَحسَّْسَنا قَالَ َوِسلَاِحَنا
 ِفي َنْسأَلُ َوَنْحُن قَالُوا ْيرِقٍأَُب َبُنو َوكَانَ قَالَ طََعاِمكُْم َبْعضِ َعلَى إِلَّا َنَرى ِفيَما َنَرى َولَا اللَّْيلَِة

                                                 
 .ـ ئايهت 101سۈرە نىسا،  ①
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 لَبِيٌد َسِمَع فَلَمَّا َوإِْسلَاٌم َصلَاٌح لَُه ِمنَّا َرُجلٌ َسْهلٍ ْبَن لَبِيَد إِلَّا َصاِحَبكُْم ُنَرى َما َواللَِّه الدَّارِ
 قَالُوا السَّرِقَةَ َهِذِه لَُتَبيُِّننَّ أَْو السَّْيُف َهذَا لَُيَخاِلطَنَّكُْم فََواللَِّه أَْسرُِق أََنا َوقَالَ َسْيفَُه اْخَتَرطَ
 أَْصَحاُبَها أَنَُّهْم َنُشكَّ لَْم َحتَّى الدَّارِ ِفي فََسأَلَْنا بَِصاِحبَِها أَْنَت فََما الرَُّجلُ أَيَُّها َعْنَها إِلَْيَك
 قَالَ لَُه ذَِلَك فَذَكَْرَت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أََتْيَت لَْو أَِخي اْبَن َيا َعمِّي ِلي فَقَالَ
 إِلَى َعَمُدوا َجفَاٍء أَْهلَ ِمنَّا َبْيٍت أَْهلَ إِنَّ فَقُلُْت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فَأََتْيُت قََتاَدةُ
 فَأَمَّا ِسلَاَحَنا َعلَْيَنا فَلَْيُردُّوا َوطََعاَمُه لَاَحُهِس َوأََخذُوا لَُه َمْشَرَبةً فََنقَُبوا َزْيٍد ْبنِ رِفَاَعةَ َعمِّي
 َبُنو َسِمَع فَلَمَّا ذَِلَك ِفي َسآُمُر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ ِفيِه لََنا َحاَجةَ فَلَا الطََّعاُم
 ِمْن َناٌس ذَِلَك ِفي فَاْجَتَمَع ذَِلَك ِفي فَكَلَُّموُه ُعْرَوةَ ْبُن أَُسْيُر لَُه ُيقَالُ ِمْنُهْم َرُجلًا أََتْوا أَُبْيرِقٍ
 أَْهلِ ِمنَّا َبْيٍت أَْهلِ إِلَى َعَمَدا َوَعمَُّه النُّْعَماِن ْبَن قََتاَدةَ إِنَّ اللَِّه َرُسولَ َيا فَقَالُوا الدَّارِ أَْهلِ
 َصلَّى اللَِّه َرُسولَ فَأََتْيُت قََتاَدةُ قَالَ ثََبٍت َولَا َبيَِّنٍة غَْيرِ ِمْن بِالسَّرِقَِة َيْرُموَنُهْم َوَصلَاحٍ إِْسلَامٍ
 َتْرِمهِْم َوَصلَاٌح إِْسلَاٌم ِمْنُهْم ذُِكَر َبْيٍت أَْهلِ إِلَى َعَمْدَت فَقَالَ فَكَلَّْمُتُه َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 َولَْم َماِلي َبْعضِ ِمْن َخَرْجُت أَنِّي َولََوِدْدُت فََرَجْعُت الَقَ َبيَِّنٍة َولَا ثََبٍت غَْيرِ َعلَى بِالسَّرِقَِة
 َما أَِخي اْبَن َيا فَقَالَ رِفَاَعةُ َعمِّي فَأََتانِي ذَِلَك ِفي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أُكَلِّْم
 َيلَْبثْ فَلَْم الُْمْسَتَعانُ اللَُّه فَقَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص اللَِّه َرُسولُ ِلي قَالَ بَِما فَأَْخَبْرُتُه َصَنْعَت
 َتكُْن َولَا اللَُّه أََراَك بَِما النَّاسِ َبْيَن ِلَتْحكَُم بِالَْحقِّ الِْكَتاَب إِلَْيَك أَْنَزلَْنا إِنَّا{ الْقُْرآنُ َنَزلَ أَنْ

 غَفُوًرا كَانَ اللََّه إِنَّ{ ِلقََتاَدةَ قُلَْت ِممَّا أَْي }اللََّه َواْسَتْغِفْر{ أَُبْيرِقٍ َبنِي }َخِصيًما ِللَْخاِئنَِني
 أَِثيًما َخوَّاًنا كَانَ َمْن ُيِحبُّ لَا اللََّه إِنَّ أَْنفَُسُهْم َيْخَتاُنونَ الَِّذيَن َعْن ُتَجاِدلْ َولَا َرِحيًما

 اللََّه اْسَتْغفَُروا لَْو أَْي }َرِحيًما غَفُوًرا قَْوِلِه إِلَى اللَِّه ِمْن َيْسَتْخفُونَ َولَا النَّاسِ ِمْن َيْسَتْخفُونَ
 ِللَبِيٍد قَْولَُه } ُمبِيًنا إِثًْما قَْوِلِه إِلَى َنفِْسِه َعلَى َيكِْسُبُه فَإِنََّما إِثًْما َيكِْسْب َوَمْن{ لَُهْم لََغفََر

 الْقُْرآنُ َنَزلَ فَلَمَّا }َعِظيًما أَْجًرا ُنْؤِتيِه فََسْوَف قَْوِلِه إِلَى َوَرْحَمُتُه َعلَْيَك اللَِّه فَْضلُ َولَْولَا{
 َعمِّي أََتْيُت لَمَّا قََتاَدةُ فَقَالَ رِفَاَعةَ إِلَى فََردَُّه بِالسِّلَاحِ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أََتى

 أََتْيُتُه فَلَمَّا َمْدُخولًا إِْسلَاُمُه أَُرى َوكُْنُت الَْجاِهِليَِّة ِفي َعَسى أَْو َعَشا قَْد َشْيًخا َوكَانَ بِالسِّلَاحِ
 َنَزلَ فَلَمَّا َصِحيًحا كَانَ إِْسلَاَمُه أَنَّ فََعَرفُْت اللَِّه َسبِيلِ ِفي ُهَو أَِخي اْبَن َيا قَالَ بِالسِّلَاحِ
 َوَمْن{ اللَُّه فَأَْنَزلَ ُسَميَّةَ اْبنِ َسْعِد بِْنِت ُسلَافَةَ َعلَى َنَزلَفَ بِالُْمْشرِِكَني ُبَشْيٌر لَِحَق الْقُْرآنُ



  بۆلۈمى تهپسىر

 346

 َوُنْصِلِه َتَولَّى َما ُنَولِِّه الُْمْؤِمنَِني َسبِيلِ غَْيَر َوَيتَّبِْع الُْهَدى لَُه َتَبيََّن َما َبْعِد ِمْن الرَُّسولَ ُيَشاِقْق
 َوَمْن َيَشاُء ِلَمْن ذَِلَك ُدونَ َما َوَيْغِفُر بِِه ُيْشَرَك أَنْ َيْغِفُر لَا َهاللَّ إِنَّ َمِصًريا َوَساَءْت َجَهنََّم
 ِمْن بِأَْبَياٍت ثَابٍِت ْبُن َحسَّانُ َرَماَها ُسلَافَةَ َعلَى َنَزلَ فَلَمَّا }َبِعيًدا َضلَالًا َضلَّ فَقَْد بِاللَِّه ُيْشرِْك
 قَالَْت ثُمَّ الْأَْبطَحِ ِفي بِِه فََرَمْت بِِه َخَرَجْت ثُمَّ َرأِْسَها َعلَى ُهفََوَضَعْت َرْحلَُه فَأََخذَْت ِشْعرِِه
 .بَِخْيرٍ َتأِْتينِي كُْنَت َما َحسَّانَ ِشْعَر ِلي أَْهَدْيَت

مۇنـداق رىـۋايهت   ـ قهتادە ئىبنى نۇئمان رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن   6910
ئــۇ  ،بولــۇپبــار ىله بىــر ئــائئاتىلىــدىغان بهنــۇ ئۇبهيرىــق دەپ  :قىلىنىــدۇ

بۇشـهير   .بىشر، بۇشهير ۋە مۇبهششىر دەپ ئۈچ ئوغـۇل بـار ئىـدى   دە ئائىلى
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ   پهيغهمـــبهر  ،مۇنـــاپىق بولـــۇپ 

ئانـدىن ئـۆزى    .بېيىتالرنى ئوقۇيتتى ، ھهجۋىيساھابىلىرىنى ھاقارەتلهپ
  :ئوقۇغان بېيىتالرنى

نىســبهت بهزى ئهرەبــلهرگه  ـ دەپ   نىــڭ، مــاۋۇ پاالنىنىــڭ،پاالنىــــ بــۇ 
  :هرساھابىلبۇ بېيىتالرنى ئاڭلىغان  ).يهنى دۆڭگهپ قوياتتى(بېرەتتى 

الرنـى مۇشـۇ كاسـاپهتتىن    بېيىتبىلهن قهسهمكى، بۇ نىڭ نامى هللاــ 
 ئوقۇپتـۇ، ـ  بـۇنى چوقـۇم ئۇبهيرىقنىـڭ بالىسـى      .توقۇمايـدۇ باشـقا بىرسـى   
مۇ، ئىســـالم دەۋرىـــدىمۇ جـــاھىلىيهت دەۋرىـــدى هئـــۇ ئـــائىل .دېيىشـــهتتى

 مهدىنه خهلقىنىـڭ  ئۇ چاغالردا .ھتاج ئائىله ئىدىوم لىقتا ئۆتكهن،نامرات
ئىقتىســادى ئهھــۋالى  بولــۇپ،خورمــا بىــلهن ئارپىــدىن ئىبــارەت ئــوزۇقى 

ــى  ــىلهرياخشـــ ــلىق   كىشـــ ــامدىن ئاشـــ ــدىغان  شـــ ــپ كېلىـــ ئېلىـــ
زۇقلـۇق  وئـۇنى ئـۆزىگه خـاس ئ    سـېتىۋېلىپ، ئـاق ئـۇن    هردىنتىجارەتچىل

   .بېرەتتىخورما بىلهن ئارپا يهنىال  غاچاقىلىرى ـ باال ، ئهمماالتتىقى
بىر تاغار شام تىجارەتچىلىرىدىن تاغام رىفائه ئىبنى زەيد بىر كۈنى، 

لىـچ  ىق ت،ئامبـاردا سـاۋۇ  . ئامبىرىغا قويۇپ قويدى ،ئاق ئۇن سېتىۋېلىپ
، ئـۇ كېچىسـى، ئـوغرى كېلىـپ     .بـار ئىـدى   قلىرىمۇيارا ـ قاتارلىق قورال

ۋە قـورال ـ ياراقنىـڭ ھهممىسـىنى      ئۆينى ئاستىدىن تېشـىپ، ئاشـلىق  
  :تاغام رىفائه قېشىمغا كېلىپ ،تاڭ ئاتقاندا. ئېلىپ كېتىپتۇ

 ،شـىپ ېنى تئامبـار  ،بۇ كـېچه ئـۆيگه ئـوغرى كىرىـپ    ! ئى جىيهنىمــ 
ــ ئاشــلىق بىــلهن قــورال  ــوغ ـ ــاراقلىرىمىزنى ئ قولــۇم ـ    .الپ كهتتــىرىي
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ئۇبهيرىق ”: كىشىلهر .گهللهپ، سۈرۈشته قىلدۇققوشنىالردىن ئۇچۇر ئى
ئــۇالر چوقــۇم ســېنىڭ ئاشــلىقىڭنى  يــاقتى،ئوغــۇللىرى بــۇ كــېچه ئــوت 

  .، ـ دېدىدېيىشتى“ ئاپىرىپ پىشۇرۇپ يهپتۇ
ئۇبهيرىـق   .شۇنىڭ بىلهن، مهھهللىدە سۈرۈشته قىلىشقا باشلىدۇق

  :ئوغۇللىرى
باشـقا بىـرى    سىلهر ئىزدەۋاتقـان ئـوغرى لهبىـد ئىبنـى سـهھلدىن     ــ 

مۇسـۇلماندارچىلىقى ۋە  ئارىمىزدا ئۇ ئادەم ھالبۇكى، . دېيىشتىـ ئهمهس،  
ئۇالرنىــڭ گېپىنــى ئاڭلىغــان  .بىــلهن تونۇلغــان بىــرى ئىــدىدىيــانىتى 

  :سۇغۇرۇپقىنىدىن لىچىنى ىق لهبىد
يـا  بىلهن قهسـهمكى،  نىڭ نامى هللا !رىلىدىم ـ ھه؟ مهن ئوغــ دېمهك، 

ىلهر ياكى بولمىسا مېڭهڭالرغـا بـۇ قىلىچنـى    بۇ سۆزۈڭالرنى ئىسپاتاليس
  :يهيسىلهر، ـ دېگهنىدى، ئۇالر دەرھال

ــدى، بولــدى  ـــ بول ــوغرى ئهمهس،      . ـ ــۇ ئ ــۇر، ســهن ئ ـ بىــزدىن نېــرى ت
  .دېيىشتى

ئـاخىرى ئوغرىالرنىـڭ    يۈرۈپ، بىز يهنه مهھهللىدە سۈرۈشته قىلىپ
ــ ه شــهكگئاشــۇالر ئىكهنلىكىــ ىــپ شــۈبهه قىلمايــدىغان دەرىجىــگه بېر ـ

  : تاغام ماڭا .يهتتۇق
ـــ  ــيهنىم ـ ــى جى ــبهر !ئ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   پهيغهم

پهيغهمــبهر مهن  .ىددېــ ، ـ   قېشــىغا بېرىــپ بــۇ ئىشــنى دەپ باقســاڭ    
  :ىڭ قېشىغا بېرىپ مۇنداق دېدىمئهلهيهىسساالمن

ھۆرمىتىنى بىلمهيدىغان  ـ ئارىمىزدىكى تۇغقانچىلىقنىڭ ھهققىــ 
تېشـىپ   ئـامبىرىنى ائىله تاغام رىفائه ئىبنى زەيـدنىڭ  كۆڭلى قارا بىر ئ

 ــ  بىزگه قورال .الپتۇىياراقلىرى بىلهن ئاشلىقىنى ئوغر ـ قورال ،كىرىپ
ـ يــاراقلىرىمىزنى قــايتۇرۇپ بهرســۇن، ئاشــلىققا ئېهتىيــاجىمىز يــوق،     

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدىم
  .ـ دېدىــ بولىدۇ، بۇ ئىشنى مهن ئۆزەم بىر تهرەپ قىالي، 

ئۇسـهير ئىبنـى ئـۇرۋە     ،ئۇبهيرىق جهمهتى بۇنى ئاڭلىغاندىن كېـيىن 
ئاشـۇ   ،شۇنىڭ بىـلهن  .دېگهن بىر ئادىمىگه بۇ توغرىدا ئهھۋال ئېيتىشتى
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     توپ كىشـى يىغىلىـپ،  جهمهتتىن بىر 
  :ۋەسهللهمگه

ىزنىــڭ قهتــادە ئىبنــى نۇئمــان بىــلهن تاغىســى ب !ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
ــى مۇســۇلماندارچىلى  بىــر ئــائىلىنى   بــارى ۋە دىيــانىتى قئىچىمىزدىك

ــدا ئوغ  ــلرىئىسپاتســىز ھال ــدۇ،     ى ــلهن قارىالۋاتى مهن  .دېيىشــتىـ ق بى
بىـــلهن سۆزلهشـــكىلى   ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم   پهيغهمـــبهر

  :بارغانىدىم، ماڭا
ز ى ۋە دىيـانىتى بـار بىـر ئـائىلىنى ئىسپاتسـى     قمۇسۇلماندارچىلىــ 

ئــۆز ـ   مهن . دېــدى ـ   ؟غىنىــڭ نېمىســىبىــلهن قارىلى رىلىــقھالــدا ئوغ
پهيغهمـبهر   ىـپ كهتـكهن بولسـاممۇ،   مـدىن ئايرىل ۈمۈلك ـ مال” : ئۆزەمگه

“ مىغـان بولغـان بولسـام بـوپتىكهن    چبۇ توغرىدا سـۆز ئا  ئهلهيهىسساالمغا
  :تاغام كېلىپ .قايتتىم ىلغان ھالدامان قايدەپ پۇش

پهيغهمـبهر  دەپ سورىۋىدى، ئۇنىڭغـا  ـ ؟  بولدى ققاندا! ئى جىيهنىمــ 
  :ئۇ .ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرىنى ئېيتىپ بهردىم
  .دېدىتۇر، ـ هللاــ ياردەم تىلهشكه اليىق بىردىنبىر زات ا

ــۆتمهيال ــايهتلىرىقۇرئاننىــڭ  ،ئــۇزۇن ئ ــۇ ئ ئــى (﴿: نازىــل بولــدى مۇن
ه نىــڭ كۆرســهتكىنى بــويىچهللاســېنى كىشــىلهر ئارىســىدا ا!) مــۇھهممهد

. ھۆكۈم قىلسۇن دەپ، سـاڭا ھهقىـقهتهن ھهق كىتـابنى نازىـل قىلـدۇق     
دېـگهن   “خـائىنالر ”: ئـايهتتىكى  .①﴾خائىنالرنىڭ تهرىپىنـى ئـالمىغىن  

قهتادەگه ئېيتقان سۆزلىرىڭ . سۆز ئۇبهيرىق ئوغۇللىرىغا قارىتىلغانىدى
 )!ئــى ئۇبهيرىــق ئوغــۇللىرى(. ﴾نىــن مهغفىــرەت تىلىگىــتهللا﴿ئۈچــۈن 

ــقهتهللا ا﴿ ــايىتى    ھهقىــ ــدۇر، ناھــ ــرەت قىلغۇچىــ ــايىتى مهغفىــ هن ناھــ
ئــــۆزلىرىگه خىيــــانهت ) گۇنــــاھ قىلىــــش بىــــلهن(﴿ .﴾مېهرىبانــــدۇر

خىيـانهتكه ئـادەتلهنگهن، گۇناھقـا    . قىلغۇچىالرنىڭ تهرىپىنى ئـالمىغىن 
ــىنى ا  ــۆمگهن كىشـــ ــدۇ هللا چـــ ــت تۇتمايـــ ــقهتهن دوســـ ــۇالر . ھهقىـــ ئـــ

ــانهتلىرىنى( ــۇپ (ئىنســانالردىن ) خىي ىــن تهللادۇ، ايوشــۇرى) خىجىــل بول

                                                 
 .ـ ئايهت 105سۈرە نىسا،  ①
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بوھتـان  (رازى بولمايدىغان سـۆزنى  هللا يوشۇرمايدۇ؛ ئۇالر ا) خىجىل بولۇپ(
پىالنلىغــان ) چــاپالش، يالغــان گۇۋاھلىــق بېــرىش ۋە يالغــان قهســهمنى 

يهنـى ئۇالرنىـڭ ئهھـۋالىنى بىلىـپ     (ئۇالر بىلهن بىلـله ئىـدى   هللا چاغدا، ا
تامـامهن  هللا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ا). تۇراتتى، سۆزىنى ئاڭالپ تۇراتتى

ــدۇر ــادا    . بىلگۈچى ــاتىي دۇني ــىلهركى، ھاي ــىلهر س ــۇنداق كىش ــىلهر ش س
تهرىپىنـى ئالـدىڭالر، قىيـامهت    ) يهنى ئـوغرى ۋە خائىنالرنىـڭ  (ئۇالرنىڭ 

نىــڭ هللايهنــى ا(ا قارشــى ئۇالرنىــڭ تهرىپىنــى ئالىــدۇ؟  قــهللاكــۈنى كىــم ا
. ۇياكى كىم ئۇالرغا ھامىي بولىد) ئازابىنى كىم ئۇالردىن دەپئى قىلىدۇ؟

كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگه بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ، ئانـدىن  
نىــڭ مهغفىــرەت قىلغــۇچى،   هللاىــن مهغفىــرەت تهلهپ قىلســا، ئــۇ ا   تهللا

تىـن  هللانـاۋادا ئـۇالر ا   ،يهنى .①﴾ناھايىتى مېهرىبان ئىكهنلىكىنى كۆرىدۇ
 .ئــۇالرنى كهچۈرىــۋەتكهن بــوالتتى ،ئهلــۋەتته ،مهغپىــرەت تىلىــگهن بولســا

ــا    ) قهســتهن(كــى كىم﴿ ــۇنى ئۆزىنىــڭ زىيىنىغ ــا، ئ ــاھ قىلس ــرەر گۇن بى
ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، هللا ا). يهنى ئۇنىڭ ۋابالىنى ئۆزى تارتىدۇ(قىلىدۇ 

كىمكـى بىـر كىچىـك گۇنـاھ يـاكى      . ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر
بىر چوڭ گۇناھ قىلىپ قويـۇپ، ئـۇنى بىگۇنـاھ ئـادەمگه چاپلىسـا، ئـۇ شـۇ        

. ②﴾ۇۇق بىــر گۇنـاھنى ئــۆزىگه يۈكلىۋالغــان بولىــد بوھتـاننى ۋە ئوپئوچــ 
ئهگهر سـاڭا  !) ئى مۇھهممهد(﴿ .لهبىيدكه دېگهن سۆزىنى دېمهكچى ى،يهن
نىڭ پهزلـى ۋە رەھمىتـى بولمىسـا ئىـدى، ئـۇالردىن بىـر گـۇرۇھ ئـادەم         هللا

چوقـــۇم ســـېنى ئازدۇرۇشـــنى قهســـتلهيتتى؛ ئـــۇالر پهقهت ئـــۆزلىرىنىال  
يهنـى  (سـاڭا كىتـابنى   هللا ا. يهتكۈزەلمهيـدۇ ئازدۇرىدۇ، ساڭا قىلـچه زىيـان   

نازىــل قىلــدى، ســاڭا ســهن ) يهنــى ســۈننهتنى(ۋە ھېكمهتنــى ) قۇرئــاننى
يهنـــى شـــهرىئهت ئهھكـــاملىرىنى ۋە غهيىـــب (بىلمىـــگهن نهرســـىلهرنى 

ئۇالرنىـڭ يوشـۇرۇن   . نىـڭ سـاڭا پهزلـى چوڭـدۇر    هللا. بىلدۈردى) ئىشالرنى
ــۇر   ــرىيهت يوقت ــاكى  پهقه. ســۆھبىتىنىڭ تولىســىدا خهي ــهدىقىغه ي ت س

ياخشـــىلىققا يـــاكى كىشـــىلهرنى ئهپلهشتۈرۈشـــكه ئهمىـــر قىلغـــان      

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 110ـ دىن  106سۈرە نىسا،  ①
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كىمكـى ئـۇ   . بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا  ) نىڭ يوشۇرۇن سـۆھبىتى (كىشىلهر
نىڭ رازىلىقىنى تىلهش يۈزىسىدىن قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا هللاالرنى ا)ئىش(

  .①﴾بۈيۈك ئهجىر ئاتا قىلىمىز

ــايهتلهر  ــۇ ئ ــيىن  ب ــدىن كې ــل بولغان ــوغر ،نازى ــورالئ ــ ى ق ــاراقنى  ـ ي
 ،دىگهنىــرهئهكىلىــپ ب پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه   

تاغـــام  .دىنى رىفـــائهگه قـــايتۇرۇپ بهرالرئـــۇپهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم 
ــدە  ــاھىلىيهت دەۋرى ــىغان ھهم ج ــى     ياش ــان كىش ــاجىزالپ قالغ ــۆزى ئ ك

ــا، ــڭ  بولغاچقـــ ــي مهن ئۇنىـــ ــۇلمان ھهقىقىـــ ــدىنمۇســـ  ئىكهنلىكىـــ
  :ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارغىنىمداقورالالرنى  .تىممانلىناتۇگ

 .دېـدى  غا ۋەخپه قىلىۋەتتىم، ـ يولىهللا ا نىبۇ قورالالر! ئى جىيهنىمــ 
  .بىلدىم نىشۇندىال ئۇنىڭ ھهقىقىي مۇسۇلمان بولغانلىقى

سهئد ئىبنى  ،مۇشرىكالرنىڭ قېشىغا قېچىپ بېرىپبولسا، شهير بۇ
: بــۇ ھهقــته تائــاالهللا ا .چۈشــتىســۇمهييهنىڭ قىــزى ســۇالفهنىڭ ئــۆيىگه 

تـوغرا يـول ئېنىـق بولغانـدىن     ) مۆجىزىلهر ئارقىلىق(كىمكى ئۆزىگه ﴿
ــبهرگه  ــيىن، پهيغهمـ ــرىگه (كېـ ــڭ ئهمـ ــى ئۇنىـ ــك ) يهنـ مۇخالىپهتچىلىـ

) ئـــاخىرەتته(قىلىـــدىكهن، ئـــۇنى ئـــۆز يولىغـــا قويـــۇپ بېرىمىـــز، ئـــۇنى 
ئـۆزىگه  هللا ا! جهھهننهمگه كىرگۈزىمىز، جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي

ــىنى    ــېرىك كهلتۈرۈلىشـ ــىنىڭ شـ ــرەر نهرسـ ــرىكلىك  (بىـ ــى مۇشـ يهنـ
) ئـۆزى هللا ا(ئهلۋەتته مهغفىرەت قىلمايدۇ، بۇنىڭدىن باشقىنى ) گۇناھىنى

ا شــــېرىك قــــهللاخالىغــــان ئــــادەمگه مهغفىــــرەت قىلىــــدۇ، كىمكــــى ا 
ــاتتىق ئازغـــان بولىـــدۇ   ــقهتهن قـ ــۇ ھهقىـ دېـــگهن  ②﴾كهلتۈرىـــدىكهن، ئـ

  .ئايهتلهرنى نازىل قىلدى

ھهسسان ئىبنى سـابىت   ىن كېيىن،نىڭ ئۆيىگه چۈشكهندهۇ سۇالفئ
رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ بىــر قــانچه بېيىــت ئــارقىلىق ســۇالفهنى مهســخىرە   

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 114ـ ۋە  113سۈرە نىسا،  ①
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تاقلىرىنى ئېلىپ چىقىـپ مهكـكه    ـ يۈكبۇشهيرنىڭ سۇالفه قىلىۋىدى، 
  :ۋەتتى، ئاندىنۈسىرتىدىكى سايلىققا چۆر

ىـدىن باشـقا بىـر    بېيىتلىرماڭـا ھهسسـاننىڭ   ! ــ كۆزۈمدىن يوقـال 
   .①دېدىياخشىلىق ھهدىيه قىاللمىدىڭ، ـ 

  )3036 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َمْن َيْعَملْ ُسوءăا ُيْجـَز بِـِه َبلََغـْت ِمـْن     ـ   6911
َم قَارُِبوا َوَسدُِّدوا فَِفي كُلِّ َما الُْمْسِلِمَني َمْبلًَغا َشِديًدا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

  .ُيَصاُب بِِه الُْمْسِلُم كَفَّاَرةٌ َحتَّى النَّكَْبِة ُيْنكَُبَها أَْو الشَّْوكَِة ُيَشاكَُها
ــۇ  6911 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
ر كىمكى بىرەر يامـانلىق يـاكى ئـۆزىگه بىـرە    ﴿: تائاالنىڭهللا ا :قىلىنىدۇ

نىـڭ  هللاىن مهغفىرەت تهلهپ قىلسا، ئۇ اتهللازۇلۇم قىلىپ قويۇپ، ئاندىن ا
ــدۇ    ②﴾مهغفىــرەت قىلغــۇچى، ناھــايىتى مېهرىبــان ئىكهنلىكىنــى كۆرى

دېگهن ئايىتى نازىل بولغاندا، بۇ ئايهتنىڭ ھۆكمى مۇسۇلمانالرغا قاتتىق 
 شۇنىڭ بىلهن، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  . ئېغىر كهلدى

  :الرغائۇ
ھال بولۇڭالر، توغرىنى نىشـانالپ   دەتلىرىڭالردا ئوتتۇراائىب ئهمهل ـ «

ــداق  ! ئىــش قىلىڭــالر مۇســۇلمان كىشــىنىڭ بېشــىغا كهلــگهن ھهرقان
پۇتىغــا تىــكهن كىرىــپ يــاكى  ھهتتــا پۇتلىشــىپ كهتســىمۇ ،مۇســىبهت

   .دېدى» دىغان كاپپارەت بولىدۇىكهتسىمۇ، ئۇنىڭ گۇناھىنى يۇي
  )2574 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   6912
ِصـًريا  فَأُْنزِلَْت َعلَْيِه َهِذِه الْآَيةَ َمْن َيْعَملْ ُسوءăا ُيْجَز بِِه َولَا َيجِْد لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليا َولَـا نَ 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيا أََبا َبكْرٍ أَلَا أُقْرِئَُك آَيةً أُْنزِلَْت َعلَيَّ قُلُْت َبلَى َيـا  فَقَالَ َرُسولُ 

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2432(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 110سۈرە نىسا،  ②
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 َرُسولَ اللَِّه قَالَ فَأَقَْرأَنِيَها فَلَا أَْعلَُم إِلَّا أَنِّي قَْد كُْنُت َوَجْدُت اْنِقَصاًما ِفي ظَْهرِي فََتَمطَّـأْتُ 
لَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما َشأُْنَك َيا أََبا َبكْرٍ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه بِـأَبِي  لََها فَقَا

َعلَْيـِه  أَْنَت َوأُمِّي َوأَيَُّنا لَْم َيْعَملْ ُسوءăا َوإِنَّا لَُمْجَزْونَ بَِما َعِملَْنا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
لَكُْم لََّم أَمَّا أَْنَت َيا أََبا َبكْرٍ َوالُْمْؤِمُنونَ فَُتْجَزْونَ بِذَِلَك ِفي الدُّْنَيا َحتَّى َتلْقَْوا اللََّه َولَْيَس َوَس

 .ذُُنوٌب َوأَمَّا الْآَخُرونَ فَُيْجَمُع ذَِلَك لَُهْم َحتَّى ُيْجَزْوا بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة
ــر  6912 ــۇ بهكـ ــ ئهبـ ــۇ رەزىيهلال ىــ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  ھـ ــداق رىـ دىن مۇنـ
نىڭ يېنىـــدا ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم پهيغهمـــبهر :قىلىنىـــدۇ
كىمكــى بىــر يامــانلىق ﴿: بولــدى ۇ ئــايهت نازىــلمۇنــئۇنىڭغــا  تــۇراتتىم،

جازالىنىدۇ، ئۇ ئۆزى ) دۇنيادا ياكى ئاخىرەتته(قىلىدىكهن، بۇنىڭ ئۈچۈن 
ھېچقانــداق ) ۇرىــدىغاننىــڭ ئازابىــدىن قۇتۇلدهللا(ىــن باشــقا تهللائۈچــۈن ا

  .①﴾دوست ۋە ھېچقانداق مهدەتكار تاپالمايدۇ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ېرەيمۇ؟ نازىل قىلىنغان بىر ئايهتنى ئوقۇپ ب ماڭا! ىئى ئهبۇ بهكرــ 
  :دېدى، مهن ـ

ئـايهتنى ماڭـا    م، يـۇقىرىقى دېسـه  ـ! ئوقۇپ بهرگىن! ــ ئى رەسۇلۇلالھ
ســـۇنۇپ كېتىدىغانـــدەك ئاغرىـــپ بـــېلىم خـــۇددى  ،ئوقــۇپ بهرگهنىـــدى 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ىمڭىشتئاغرىققا چىدىماي ئې ،كېتىپ
  :مهن ەپ سورىدى،دساڭا نېمه بولدى؟ ـ ! ــ ئى ئهبۇ بهكرى

، قايسـىبىرىمىز  كىئانـام سـاڭا پىـدا بولسـۇن     ـ ئاتا! ئى رەسۇلۇلالھــ 
نلىرىمىز بىـز پۈتـۈن قىلغـا    .سهنبىرەر يامانلىق قىلىپ سالمىغان دەي

  :دېسهمـ ئۈچۈن چوقۇم جازاغا تارتىالمدۇق؟ 
مۇشـۇ دۇنيـادىال   مـۇئمىن بهنـدىلهر    ۋە باشـقا سـهن  ! ىئى ئهبۇ بهكرــ 

ــپ،  ــدا    هللا اجازالىنىـ ــان ھالـ ــاھىڭالر قالمىغـ ــا گۇنـ ــڭ ھوزۇرىغـ تائاالنىـ
جازاسـى   ئهمما كاپىرالرنىڭ گۇناھلىرى يىغىـپ قويۇلـۇپ،   .كېتىسىلهر

   .②دىدې قىيامهتته بېرىلىدۇ، ـ
  )3039 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 123سۈرە نىسا،  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 581(ئهلبانى  ②
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َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد َعْن أَُميَّةَ أَنََّها َسأَلَْت َعاِئَشةَ َعْن قَْولِ اللَِّه َتَعالَى إِنْ ُتْبُدوا ـ   6913
الَْت َمـا  َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اللَُّه َوَعْن قَْوِلِه َمْن َيْعَملْ ُسوءăا ُيْجَز بِِه فَقَ
الَْعْبـَد   َسأَلَنِي َعْنَها أََحٌد ُمْنذُ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َهِذِه ُمَعاَتَبةُ اللَِّه

فََيفَْزُع لََهـا  ِفيَما ُيِصيُبُه ِمْن الُْحمَّى َوالنَّكَْبِة َحتَّى الْبَِضاَعةُ َيَضُعَها ِفي كُمِّ قَِميِصِه فََيفِْقُدَها 
 .َحتَّى إِنَّ الَْعْبَد لََيْخُرُج ِمْن ذُُنوبِِه كََما َيْخُرُج التِّْبُر الْأَْحَمُر ِمْن الِْكريِ

ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ    :مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئۇمهييهدىن  6913
مهيلــى ئاشــكارە ) يامــانلىقنى(دىلىڭالردىكــى ﴿: تائاالنىــڭهللا ئهنهــادىن ا

. سىلهردىن ھېساب ئالىـدۇ هللا ى يوشۇرۇڭالر، ئۇنىڭ ئۈچۈن اقىلىڭالر مهي
ــازاب     هللا ا ــىگه ئ ــان كىش ــدۇ، خالىغ ــرەت قىلى ــىگه مهغفى ــان كىش خالىغ

كىمكى ﴿ :دېگهن ئايىتى بىلهن ①﴾ھهممه نهرسىگه قادىردۇرهللا ا. قىلىدۇ
) دۇنيــادا يــاكى ئــاخىرەتته(بىــر يامــانلىق قىلىــدىكهن، بۇنىــڭ ئۈچــۈن  

ــۈ   ــۆزى ئۈچـ ــۇ ئـ ــدۇ، ئـ ــقا  تهللان اجازالىنىـ ــن باشـ ــدىن  هللا(ىـ ــڭ ئازابىـ نىـ
 ②﴾ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق مهدەتكار تاپالمايدۇ) قۇتۇلدۇرىدىغان

  :، ئۇىغانىدىمدېگهن ئايىتى ھهققىدە سور
ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمدىن  پهيغهمــــبهرمهن بــــۇنى ــــــ 

پهيغهمـبهر  . سـوراپ باقمىغانىـدى  ) مهندىن(ھېچكىم  ،سورىغاندىن بۇيان
  :مۇنداق دېگهن لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمسهلال
ــدىنى هللا ا« ــاال بهنـ ــا    تائـ ــتىش، ھهتتـ ــىپ كېـ ــهللىك، پۇتلىشـ كېسـ

شــى ۇكۆڭلىكىنىــڭ يــېڭىگه تــۈرۈپ ســاقلىغان پــۇلىنى يۈتتــۈرۈپ قوي 
مۇپتىال قىلىپ، قايغۇغا سالىدۇ، بۇ تۈرلۈك مۇسىبهتلهرگه ھهر چاغلىق 

ــۈرۈكته     ــالتۇننى ك ــۇددى ئ ــادا خ ــدىنى دۇني ــارقىلىق بهن ــدەك  ئ تاۋلىغان
   .③»الپ ئېلىپ كېتىدۇپاك گۇناھلىرىدىن

  )2991 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 284سۈرە بهقهرە،  ①
 .ـ ئايهت 123سۈرە نىسا،  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 574(ئهلبانى  ③
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ َخِشَيْت َسْوَدةُ أَنْ ُيطَلِّقََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   6914
لَ فََنَزلَْت فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا فَقَالَْت لَا ُتطَلِّقْنِي َوأَْمِسكْنِي َواْجَعلْ َيْوِمي ِلَعاِئَشةَ فَفََع

َبْيَنُهَما ُصلًْحا َوالصُّلُْح َخْيٌر فََما اْصطَلََحا َعلَْيِه ِمْن َشْيٍء فَُهَو َجاِئٌز كَأَنَُّه ِمـْن قَـْولِ اْبـنِ    
  .َعبَّاسٍ

 سـهۋدە : ـ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ       6914
ئـۆزىنى  سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     پهيغهمبهر ۇ ئهنهارەزىيهلالھ

  :تاالق قىلىۋېتىشىدىن ئهنسىرەپ
ۋەت كۈنــۈمنى ۆمهن نــ .ڭــدە تــۇتقىنئهمرى ،مېنــى تــاالق قىلمــايــــ 

 .گهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۇنداق قىلـدى دېـ   ئائىشهگه بېرەي،
ئهگهر بىـرەر  ﴿: دىۇ ئـايىتى نازىـل بولـ   مۇنـ تائاالنىـڭ  هللا اشۇنىڭ بىـلهن،  

ئايال ئېرىنىڭ كۆڭۈلسـىز بولۇشـىدىن يـاكى يـۈز ئۆرۈشـىدىن ئهندىشـه       
ئـارا كېلىشىشـى ھـېچ گۇنـاھ ئهمهس، كېلىشـىش       زقىلسا، ئۇالرنىڭ ئـۆ 

ئىنسانالرنىڭ تهبىئىتىگه بېخىللىق . ياخشى) ئۈزلۈشۈپ كېتىشتىن(
ــكهن، ئهگهر  ــا(ســـىڭىپ كهتـ ــاڭالر، ) ئاياللىرىڭالرغـ ــىلىق قىلسـ ياخشـ

هللا ا). سىلهرنى مۇكاپاتاليدۇهللا ا(ساقالنساڭالر ) ۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىنئ(
دېمهككـــــى، ئهر ـ        .①﴾ھهقىـــــقهتهن قىلمىشـــــىڭالردىن خهۋەرداردۇر

ئايالالرنىــــڭ ھهرقانــــداق خۇسۇســــتا كېلىشــــىم ھاســــىل قىلىشــــى 
   .②جائىزدۇر

  )3040 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 138سۈرە نىسا،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2434(ئهلبانى  ②
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  مائىدە سۈرىسى

أُْنزِلَْت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  قالَعْبد اللَِّه ْبن َعْمرٍو  ـ عن  6915
  .ُسوَرةُ الَْماِئَدِة َوُهَو َراِكٌب َعلَى َراِحلَِتِه فَلَْم َتْسَتِطْع أَنْ َتْحِملَُه فََنَزلَ َعْنَها

دىن ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمر ئىبنـى ئـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا     6915
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر :دۇمۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــ

ئـۇالغ   .ە كېتىۋاتقان چاغـدا، مائىـدە سۈرىسـى نازىـل بولـدى     ئۈستىد غئۇال
 .①كۆتۈرەلمهي قېلىۋىـدى، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم يهرگه چۈشـۈۋالدى    

  .)6605 :ئهھمهد(
 أَِمـريَ  َيا فَقَالَ ُعَمَر لَىإِ الَْيُهوِد ِمْن َرُجلٌ َجاَء قَالَ ِشَهابٍ ْبنِ طَارِقِ َعْنـ   6916

 ِعيـًدا  الَْيْوَم ذَِلَك لَاتََّخذَْنا الَْيُهوِد َمْعَشَر َنَزلَْت َعلَْيَنا لَْو َتقَْرُءوَنَها ِكَتابِكُْم ِفي آَيةٌ الُْمْؤِمنَِني
 لَكُـمْ  َوَرِضـيتُ  ْعَمِتـي نِ َعلَْيكُْم َوأَْتَمْمُت ِديَنكُْم لَكُْم أَكَْملُْت الَْيْوَم{ قَالَ آَيٍة َوأَيُّ قَالَ

 َنَزلَـتْ  ِفيِه َنَزلَْت الَِّذي َوالَْمكَانَ ِفيِه َنَزلَْت الَِّذي الَْيْوَم لَأَْعلَُم إِنِّي ُعَمُر فَقَالَ }ِديًنا الْإِْسلَاَم
  .ُجُمَعٍة َيْومِ ِفي بَِعَرفَاٍت َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َعلَى

بىـر  : تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ىق ئىبنى شـىهاب تار ـ 6916
  :ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا كېلىپ يهھۇدىي

بىـر ئـايهتنى    كىتـابىڭالردىن  سـىلهر  !ئى مۇئمىنلهرنىڭ ئهمىرىــ 
بىـز   ،بىز يهھۇدىيالرغا نازىل قىلىنغان بولسائايهت ناۋادا ئۇ  .ئوقۇيسىلهر

 دى، ئــۆمهرنىــدېگهـ غــان بوالتتــۇق،   بــايرام قىلىۋال ـــ شــۇ كــۈننى ھېيــت
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ئىبنــى لــۇھهيئه  : )10962(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن



  بۆلۈمى تهپسىر

 356

بۈگــۈن ســىلهرنىڭ  ﴿: دەپ ســورىدى، ئــۇ ـ قايســى ئــايهت؟      ــــ ئــۇ  
دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلـدىم، سـىلهرگه نېمىتىمنـى تاماملىـدىم، ئىسـالم      

ــدىم    ىدىن ــقا تاللى ــنىڭالر بولۇش ــىلهرنىڭ دى ــى س ــايهتنى   ①﴾ن ــگهن ئ دې
  :نهۇرەزىيهلالھۇ ئهئۆمهر  ئوقۇغانىدى،

ـــ  ــمهن ـ ــايهت ب ــدان     ۇ ئ ــاينى ئوب ــلهن ج ــۈن بى ــان ك ــل قىلىنغ نازى
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه جـۈمه      پهيغهمـبهر  بـۇ ئـايهت   .بىلىمهن

بۇ ئىككى كۈن بىز  ،سهن دېمىسهڭمۇيهنى، (كۈنى ئهرافاتتا نازىل بولغان 
  . ، ـ دېدى)مۇسۇلمانالرنىڭ بايرىمىدۇر

  )3017 :مۇسلىم(

 َيْوَمَهـا  لَاتََّخذَْنا َعلَْيَنا َهِذِه أُْنزِلَْت لَْو: َيُهوِديٌّ له فَقَالَ: عباسـ وعن ابن   6917
  .َعَرفَةَ َوَيْومِ ُجْمَعٍة َيْومِ ِفي ِعيٍد َيْومِ ِفي َنَزلَْت فَإِنََّها َعبَّاسٍ اْبُن قَالَ ِعيًدا

دىن كهلــگهن يهنه بىــر مــاـــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ 6917
  :ۇنىڭغايهھۇدىي ئبىر  ،تهرىۋايهت
كـۈننى  بـۇ  بۇ ئايهت بىز يهھۇدىيالرغا نازىل قىلىنغان بولسـا، بىـز   ــ 
ئىبنى ئاببـاس   بولۇپ، دېگهنـ قىلىۋالغان بوالتتۇق،  كۈنى ئايهم  ـ ھېيت
  :ئۇنىڭغا

ـــ  ــارەت   ـــ ــدىن ئىبــ ــات كۈنىــ ــۈنى ۋە ئهرافــ ــۈمه كــ ــايهت جــ ــۇ ئــ بــ
ەپ جـاۋاب  دـ بولغـان،   نازىـل   دەھېيىـت كۈنىـ  ئىككى ) مۇسۇلمانالرنىڭ(

   .②بهرگهن
 )3044 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفـي  ـ   6918
ِخلَاٍف أَْو ُيْنفَـْوا ِمـْن   الْأَْرضِ فََساًدا أَنْ ُيقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن 

                                                 
 .ـ ئايهت 3سۈر مائىدە،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن: ئهلبانى ②
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َر الْأَْرضِ إِلَى قَْوِلِه غَفُوٌر َرِحيٌم َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ ِفي الُْمْشرِِكَني فََمْن َتاَب ِمْنُهْم قَْبلَ أَنْ ُيقَْد
 .َعلَْيِه لَْم َيْمَنْعُه ذَِلَك أَنْ ُيقَاَم ِفيِه الَْحدُّ الَِّذي أََصاَبُه

ۋە هللا ا﴿ :مـا مۇنـداق دېـگهن   ەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ ـ ئىبنى ئابباس ر 6918
يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق  ئۇنىڭ رەسۇلى بىلهن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ، يهر

ــا    ــاكى دارغـ ــۇالر ئۆلتۈرۈلۈشـــى يـ ــۇكى، ئـ ــدىغانالرنىڭ جازاســـى شـ قىلىـ
ئېسلىشــى يــاكى ئــوڭ قــوللىرى ۋە ســول پــۇتلىرى كېسىلىشــى يــاكى   

ئۈچــۈن بــۇ دۇنيــادا  ۇالرئــ) يهنــى جــازا(بــۇ . ســۈرگۈن قىلىنىشــى كېــرەك
ــا دۇچــار  )ئېلىــپ كهلگۈچىــدۇر(رەســۋالىق  ــاخىرەتته ئۇالرچــوڭ ئازابق ، ئ

ــدۇ ــدىن    . بولى ــانالر بۇنىڭ ــرى تهۋبه قىلغ ــتىن ئىلگى ــىلهر تۇتۇۋېلىش س
تى ىمهغفىــــرەت قىلغۇچىــــدۇر، ناھــــايهللا بىلىڭالركــــى، ا. مۇستهســــنا
ــدۇر ــايه  ①﴾مېهرىبان ــگهن ئ ــل بولغــ   تلهردې ــدە نازى  .انمۇشــرىكالر ھهققى

تهۋبه قىلغـــان  ئـــۇالر تۇتۇلـــۇپ قېلىشـــتىن بـــۇرۇن بۇنىڭغـــا ئاساســـهن،
، بهرىبىر قىلمىشى تۈپهيلىدىن بهلگىلهنگهن جازاغا تارتىلىـدۇ،  ىمۇبولس

   .②تهۋبىسى جازانى توسۇپ قااللمايدۇ
  )4372 :ئهبۇ داۋۇد(

ى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ ُمرَّ َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّـ   6919
بنحو أحاديث بَِيُهوِديٍّ ُمَحمَّمٍ َمْجلُوٍد فََدَعاُهْم فَقَالَ َهكَذَا َتجُِدونَ َحدَّ الزَّانِي فَقَالُوا َنَعْم 

  .مرت يف اƩدود
ُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ فَأََمَر بِِه فَُرجَِم فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيا أَيَُّها الرَُّسولُ لَا َيْح: وفيه

ْن لَْم ِفي الْكُفْرِ إِلَى قَْوِلِه َيقُولُونَ إِنْ أُوِتيُتْم َهذَا فَُخذُوُه َوإِنْ لَْم ُتْؤَتْوُه فَاْحذَُروا إِلَى قَْوِلِه َوَم
َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنـَزلَ   َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهْم الْكَاِفُرونَ ِفي الَْيُهوِد إِلَى قَْوِلِه

ُهـْم  اللَُّه فَأُولَِئَك ُهْم الظَّاِلُمونَ ِفي الَْيُهوِد إِلَى قَْوِلِه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك 
 .الْفَاِسقُونَ قَالَ ِهَي ِفي الْكُفَّارِ كُلَُّها َيْعنِي َهِذِه الْآَيةَ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 34ـ ۋە  33سۈرە مائىدە،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 3675(ئهلبانى  ②
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دىن مۇنــداق رىــۋايهت بنــى ئازىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇبهرا ئى ـــ 6919
ــدۇ ــبهر :قىلىنى ــدىن    پهيغهم ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ئالدى

ــارا ســۈرۈ  ــۈزىگه ق ــر يهھــۇدىي ئ  لۈپ،ي ــان بى ــدى،تكۈزۈلگهنۆدەررە ئۇرۇلغ  ى
  :يهھۇدىيالرنى چاقىرىپپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ى، ددەپ سـورى  ـ  اقمۇ؟كىتـابىڭالردا زىناخورنىـڭ جازاسـى مۇشـۇند    ـــ  
  :ئۇالر

  .دېيىشتىـ  ھهئه،ــ 
شـــهرىئهتته بهلگىلهنـــگهن جـــازاالر «بۇنىڭغـــا ئوخشـــاش ھهدىســـلهر 

  .دە بايان قىلىنغان»بۆلۈمى
پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى   : ئــۇ ھهدىســته مۇنــداق كهلــگهن   

كېسهك جازاسـى ئىجـرا    ـ ، ئۇ يهھۇدىيغا چالماۋەسهللهم ئهمر قىلغانىدى
ئـى  ﴿: نىڭ مۇنۇ ئايهتلىرى نازىل بولدىتائاالهللا ا كۆپ ئۆتمهي، .قىلىندى
دەپ  “ئىمان ئېيتتـۇق ”: دىللىرىدا ئىشهنمهي، ئېغىزلىرىدا! پهيغهمبهر

پۇرسـهت  (دىـن ۋە يهھـۇدىيالردىن كۇفرىغـا    )يهنى مۇناپىقالر(قويىدىغانالر 
ــدىغان كىشــ) شــقاىتاپســىال كــۇفرىنى ئىزھــار قىل  لهر ســېنى ىئالدىراي

ــن ق ــۇالر  غهمكى ــۇن، ئ ــارلىرى ت(ىلمىس ــانوئهھب ــۇالق  ) قىغ ــا ق يالغانغ
يهنى ئۆچلۈك قىلىپ سـېنىڭ سـۆھبىتىڭگه   (سالىدۇ، ساڭا كهلمىگهن 

يهنــى خهيــبهر يهھۇدىيلىرىنىــڭ (باشــقا بىــر قهۋمــگه ) ھــازىر بولمىغــان
ــۇالر  ) ســۆزىگه ــۇالق ســالىدۇ، ئ ــدىن  ) تهۋراتنىــڭ(ق ســۆزلىرىنى جايلىرى
ڭ ئهھكــــــاملىرىنى باشــــــقىالرغا نىــــــهللايهنــــــى ا(تىــــــدۇ ېئۆزگهرتىۋ
ئهگهر ســىلهرگه بــۇ ھۆكــۈم بېرىلســه، ئــۇنى  ”: ئــۇالر). ۋېتىدۇىئالماشــتۇر

ــاڭالر   وق ــۇل قىلم ــۇ بېرىلمىســه قوب ــالر، ئهگهر ئ ــۇل قىلىڭ ــدۇ، ا “ب هللا دەي
ا قــهللابىركىمنىــڭ گــۇمراھلىقنى ئىــرادە قىلىــدىكهن، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ا 

ئۇنىڭــدىن  يهنــى ھــېچ ئــادەم(قارشــى قولۇڭــدىن ھــېچ ئىــش كهلمهيــدۇ  
قىلمىشـى  (دىللىرىنى  .)شقا قادىر بواللمايدۇىگۇمراھلىقنى دەپئى قىل

خالىمىغان كىشلهر هللا پاك قىلىشنى ا) قهبىه بولغانلىقتىن كۇفرىدىن
ئۇالر . ئهنه شۇالردۇر، ئۇالر دۇنيادا رەسۋالىققا، ئاخىرەتته چوڭ ئازابقا قالىدۇ

ــالغۇچىالردۇر،   ــۇالق س ــا ق ــارا ۋە جازان(يالغانغ ــا ئوخشــاش پ ــارامنى ) ىغ ھ



 سۈرىسى مائىدە

359 

ئهگهر ئــــۇالر ســــېنىڭ ئالــــدىڭغا !) ئــــى مــــۇھهممهد( .گــــۈچىلهردۇرېي
سـىدا ھۆكـۈم قىلـپ قويسـاڭ يـاكى      ى، ئۇالرنىـڭ ئار )دەۋالىشىپ كهلسـه (

سـىدا ھۆكـۈم چىقىـرىش يـاكى     ىئۇالرنىـڭ ئار (ئۇنى رەت قىلساڭ بولىدۇ 
سـاڭ،  ، ئهگهر ئـۇالرنى رەت قىل )ئۇالردىن يۈز ئۆرۈش سېنىڭ ئىختىيارىـڭ 

لهرنىڭ ىسېنى كىشـ هللا نكى اۈچ(ئۇالر ساڭا قىلچه زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ 
ــاقاليدۇ  ــهررىدىن سـ ــاڭ،   )شـ ــۈم قىلسـ ــىدا ھۆكـ ــڭ ئارىسـ ، ئهگهر ئۇالرنىـ

ــادىللىق بىــلهن ھۆكــۈم قىلغىــن، ا  ــادىلالرنى دوســت  هللا ئ ھهقىــقهتهن ئ
نىـڭ ھـۆكمىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان تهۋرات      هللانىدا اېئۇالرنىڭ ي. تۇتىدۇ
، )نى تهۋراتتىكى ھۆكۈملهرنى كۆرۈپ تـۇرۇپ ئهمهل قىلمايۋاتسـا  يه(تۇرسا 

قانداقچه سـېنى ھۆكـۈم چىقىرىشـقا تهكلىـپ قىلىـدۇ؟      ) ئى مۇھهممهد(
سـېنىڭ  ) يهنـى ھهقىـقهت ئاشـكارا بولغانـدىن كېـيىن     (ئاندىن كېـيىن  

) تهۋراتقىمــــۇ، ســــاڭىمۇ (ھۆكمىڭــــدىن يــــۈز ئۆرۈيــــدۇ، ئهنه شــــۇالر    
قهتهن مۇسـاغا تهۋراتنـى نازىـل قىلـدۇق،     ھهقىـ  بىز. ئىشهنمىگۈچىلهردۇر

ــا  ــ(تهۋراتت ــا يوت ــدىغانېغرا يولغ ــار،  ) تهكلهي ــۇر ب نىــڭ هللا(ھىــدايهت ۋە ن
) تهۋرات بىـلهن (دا ىيهھۇدىيالر ئارىس بويسۇنغان پهيغهمبهرلهر) ھۆكمىگه

ــدۇ،  ــۈم قىلىــ ــالىرىمۇ ) يهھۇدىيالرنىــــڭ(ھۆكــ زاھىتلىــــرى ۋە ئۆلىمــ
يىچه وبـ ) يهنـى تهۋرات ( ھكىتابۇلال ساقالشقا بۇيرۇلغان) ئۆزگهرتىشتىن(

ــازارەتچى ) ئۆزگهرتىشــتىن ساقالشــقا(ھۆكــۈم قىلىــدۇ، ئــۇالر تهۋراتنــى   ن
ــدى ــالىرى . (ئى ــى يهھۇدىيالرنىــڭ ئۆلىم ــ!) ئ ــاڭالر، ىكىش لهردىن قورقم

يهنـى  (مهندىن قورقۇڭالر، مېنىڭ ئايهتلىرىمنى ئاز پۇلغـا تېگىشـمهڭالر   
ــۇل ــۈن ئاي   پـ ــارا ئۈچـ ــهپ ۋە پـ ــال، مهنسـ ــ مـ ــۆكمىنى  ــ ــڭ ھـ هتلىرىمنىـ

يىچه ھۆكۈم ونازىل قىلغان ئايهتلهر بهللا ، كىملهركى ا)ئۆزگهرتىۋەتمهڭالر
ــافىرالردۇر   ــۇالر ك ــدىكهن، ئ ــۇالر . قىلماي ــرائىل ئهۋالدى (ئ ــى ئىس ــا )يهن غ

يهنـــى نـــاھهق ئـــادەم (تهۋراتتـــا شـــۇنداق بهلگىلىـــدۇقكى، جانغـــا جـــان  
نى نـاھهق  ىكـۆز نىڭ ىيهنـى كىشـ  (، كۆزگه كۆز )ئۆلتۈرگهن ئۆلتۈرۈلىدۇ

يهنـــى (، بۇرۇنغـــا بـــۇرۇن )قۇيـــۇۋەتكهن ئادەمنىـــڭ كـــۆزى قۇيۇۋېتىلىـــدۇ
، قۇالققــا )لىدۇىنىڭ بــۇرنىنى نــاھهق كهســكهننىڭ بــۇرنى كېســ ىكىشــ

نى نـــاھهق كهســـكهننىڭ قـــۇلىقى ىنىڭ قـــۇلىقىيهنـــى كىشـــ(قـــۇالق 
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ــىلىدۇ ــش  )كېسـ ــقا چىـ ــ (، چىشـ ــى كىشـ ــىيهنـ ــاھهق ىنىڭ چىشـ نى نـ
ئهپـۇ قىلسـا   ) جىنـايهتچىنى (ە كىمكـى  ۋ) تۆككهننىڭ چىشى تۆكۈلىـدۇ 

، بۇ ئۇنىڭ گۇناھىغا كهففارەت بولىـدۇ،  )يهنى ئۇنىڭدىن قىساس ئالمىسا(
ــ   هللا ا لهر ىيىچه ھۆكــۈم قىلمايــدىغان كىشــ  ونازىــل قىلغــان ئــايهتلهر ب

) يهنـــى بهنـــى ئىســـرائىل پهيغهمبهرلىرىنىـــڭ(ئۇالرنىـــڭ . زالىمـــالردۇر
يهنـى ئۇنىـڭ   (ان تهۋراتنـى  دىن ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغىئارقىس

 ىئېتراپ قىلغـۇچى ئىسـا ئىبنـ   ) نىىقىتهرىپىدىن نازىل قىلىنغانلهللا ا
ئىچىـگه ئالغـان    مهريهمنى ئهۋەتتۇق، ئۇنىڭغا ھىدايهت بىلهن نـۇرنى ئـۆز  

ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىـل قىلىنغـان   ) ئىنجىل(ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق، 
، تهقۋادارالرغـا  )ۋاپىقتـۇر يهنى ئۇنىڭغـا مۇ (راپ قىلغۇچىدۇر ىتهۋراتنى ئېت

هللا ا) يهنـى ناسـاراالر  (ئهھلـى ئىـنجىلالر   . ــ نهسـىههتتۇر   ھىدايهت ۋە پهند
نازىـل  هللا يىچه ھۆكـۈم قىلسـۇن، ا  وئىنجىلدا نازىل قىلغان ئهھكـامالر بـ  

  .①﴾يىچه ھۆكۈم قىلمىغانالر پاسىقالردۇروقىلغان ئايهتلهر ب
ھهممىســـى بـــۇ ئايهتلهرنىـــڭ  :مۇنـــداق دەيـــدۇبهرا ئىبنـــى ئازىـــب  

نازىـل  هللا ا﴿: پهقهت ئـاخىرقى  بولـۇپ،  يهھۇدىيالر ھهققىـدە نازىـل بولغـان   
دېگهن ئـايهتال   ﴾يىچه ھۆكۈم قىلمىغانالر پاسىقالردۇروقىلغان ئايهتلهر ب

   .②كاپىرالر ھهققىدە نازىل بولغان
  )4448 :ئهبۇ داۋۇد(

كَانَ النَِّضُري أَْشَرَف ِمْن قَُرْيظَـةَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ قَُرْيظَةُ َوالنَِّضُري َوـ   6920
ِمْن  فَكَانَ إِذَا قََتلَ َرُجلٌ ِمْن قَُرْيظَةَ َرُجلًا ِمْن النَِّضريِ قُِتلَ بِِه َوإِذَا قََتلَ َرُجلٌ ِمْن النَِّضريِ َرُجلًا

اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََتلَ َرُجـلٌ ِمـْن   قَُرْيظَةَ فُوِدَي بِِمائَِة َوْسقٍ ِمْن َتْمرٍ فَلَمَّا ُبِعثَ النَّبِيُّ َصلَّى 
ى اللَُّه َعلَْيـِه  النَِّضريِ َرُجلًا ِمْن قَُرْيظَةَ فَقَالُوا اْدفَُعوُه إِلَْيَنا َنقُْتلُُه فَقَالُوا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم النَّبِيُّ َصلَّ

ْم بِالِْقْسِط َوالِْقْسطُ النَّفُْس بِالنَّفْسِ ثُمَّ َنَزلَْت َوَسلََّم فَأََتْوُه فََنَزلَْت َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُْم َبْيَنُه
  .أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 47ـ دىن  41سۈرە مائىدە،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3738(ئهلبانى  ②
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مۇنـداق دېگهنلىكـى    نىـڭ ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6920
مهدىنىدە يهھۇدىيالردىن بهنى قـۇرەيزە ۋە بهنـى نهزىـر    : رىۋايهت قىلىنىدۇ
شــهرەپته  –شــان قــۇرەيزەدىن بهنــى نهزىــر نــى به بولــۇپ،قهبىلىلىــرى بــار 
نهزىـــردىن بىرىنـــى بهنـــى قـــۇرەيزەدىن بىـــرى  بهنـــى. ئۈســـتۈن تـــۇراتتى

ئهممــا  .ئۆلتۈرىۋەتســه، ئۇنىڭغــا قىســاس ئىجــرا قىلىنىــپ ئۆلتــۈرۈلهتتى
 ، ئۇنىڭـدىن دىن بىرىنـى ئۆلتۈرىۋەتسـه  ەقـۇرەيز بهنـى  نهزىردىن بىرى بهنى 

ــاي ــا   ،قىســـاس ئېلىنمـ ــۈز ۋەســـهق خورمـ ــۆليـ ــبهر .ىتىلهتتىتـ  پهيغهمـ
ئهۋەتىلگهنـــدىن پهيغهمـــبهر قىلىـــپ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم 

دىن بىرىنـى ئۆلتۈرىـۋەتكهن   ەقـۇرەيز بهنـى  نهزىـردىن بىـرى   بهنى  ،كېيىن
  :ئىدى، ئۆلتۈرۈلگۈچى تهرەپ

، قاتىــل سـه دېـ قىســاس ئـالىمىز،    ! قـاتىلنى بىـزگه تاپشـۇرۇڭالر   ـــ  
  : تهرەپ

بىزنىـڭ ئارىمىزىـدا   ) لالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  سـهلال (ـــ پهيغهمـبهر   
پهيغهمـبهر  ئـۇالر   ،شـۇنداق قىلىـپ   .دەپ تۇرىۋالـدى ـ ھۆكـۈم چىقارسـۇن،    

ئهگهر ﴿: شـۇ چاغـدا   .قېشـىغا كهلـدى   نىڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
سـىدا ھۆكـۈم   ى، ئۇالرنىـڭ ئار )دەۋالىشىپ كهلسـه (ئۇالر سېنىڭ ئالدىڭغا 

ســىدا ىئۇالرنىــڭ ئار(قىلســاڭ بولىــدۇ  قىلــپ قويســاڭ يــاكى ئــۇنى رەت 
، )ھۆكــۈم چىقىــرىش يــاكى ئــۇالردىن يــۈز ئــۆرۈش ســېنىڭ ئىختىيارىــڭ 

ــدۇ     ــان يهتكۈزەلمهي ــچه زىي ــۇالر ســاڭا قىل ــۇالرنى رەت قىلســاڭ، ئ ئهگهر ئ
، ئهگهر ئۇالرنىـڭ  )لهرنىڭ شـهررىدىن سـاقاليدۇ  ىسېنى كىشـ هللا چۇنكى ا(

هللا ۈم قىلغىـــن، ائارىســـىدا ھۆكـــۈم قىلســـاڭ، ئـــادىللىق بىـــلهن ھۆكـــ
  .نازىل بولدىدېگهن ئايهت  ①﴾ھهقىقهتهن ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ

ئـۇالر  ﴿: ئانـدىن كېـيىن   .جانغا جان قىساس ئېلىشـتۇر  ــئادىللىق 
ــۆكم  ــڭ ھـ ــاھىلىيهت دەۋرىنىـ ــدۇ؟ ىجـ ــهللا(نى تهلهپ قىالمـ ــن ) اقـ چىـ

                                                 
 .ـ ئايهت 42سۈرە مائىدە،  ①
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 ①﴾ىنمۇ ئادىـل كىـم بـار   تهللادىغان قهۋمنىڭ نهزىرىدە ھۆكۈمدە اىئىشىن
   .②نازىل بولدىهت دېگهن ئاي

  )4494 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبْيَنُهْم أَْو أَْعرِْض َعْنُهْم فَُنِسَخْت ـ   6921
 .قَالَ فَاْحكُْم َبْيَنُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه

مۇنـداق دېگهنلىكـى    نىـڭ ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6921
ئهگهر ئــۇالر ســېنىڭ ئالــدىڭغا  !) ئــى مــۇھهممهد(﴿: يهت قىلىنىــدۇرىــۋا

سـىدا ھۆكـۈم قىلـپ قويسـاڭ يـاكى      ى، ئۇالرنىـڭ ئار )دەۋالىشىپ كهلسـه (
سـىدا ھۆكـۈم چىقىـرىش يـاكى     ىئۇالرنىـڭ ئار (ئۇنى رەت قىلساڭ بولىدۇ 

، ئهگهر ئـۇالرنى رەت قىلسـاڭ،   )ئۇالردىن يۈز ئۆرۈش سېنىڭ ئىختىيارىـڭ 
لهرنىڭ ىسېنى كىشـ هللا چۇنكى ا(چه زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ ئۇالر ساڭا قىل

، ئهگهرئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم قىلساڭ، ئادىللىق )شهررىدىن ساقاليدۇ
ــادىلالرنى دوســت تۇتىــدۇ هللا بىــلهن ھۆكــۈم قىلغىــن، ا   ③﴾ھهقىــقهتهن ئ

ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلۇپ   بـۇ ئـايهت   كېـيىن   ىدى،نازىل بولغان دېگهن ئايهت
) ئهھكـامى (ساڭا نازىل قىلغـان قۇرئـان   هللا ئارىسىدا ائۇالرنىڭ ﴿: ئورنىغا

   .⑤نازىل بولدىدېگهن ئايهت  ④﴾يىچه ھۆكۈم قىلغىنوب
  )3590 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبْيـَنُهْم أَْو  ـ    6922
فَاْحكُْم َبْيَنُهْم بِالِْقْسِط الْآَيةُ قَالَ كَانَ َبُنو النَِّضريِ إِذَا قََتلُوا ِمـْن  أَْعرِْض َعْنُهْم َوإِنْ َحكَْمَت 

 كَاِملَـةً  َبنِي قَُرْيظَةَ أَدَّْوا نِْصَف الدَِّيِة َوإِذَا قََتلَ َبُنو قَُرْيظَةَ ِمْن َبنِي النَِّضريِ أَدَّْوا إِلَْيهِْم الدَِّيـةَ 
 .ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَنُهْمفََسوَّى َرُسولُ اللَِّه َصلَّ

                                                 
 .ـ ئايهت 50سۈرە مائىدە،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3772(ئهلبانى  ②
 .يهتـ ئا 42سۈرە مائىدە،  ③
 .ـ ئايهت 48سۈرە مائىدە،  ④
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3061(ئهلبانى  ⑤
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مۇنـداق دېگهنلىكـى    نىـڭ ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6922
ئهگهر ئــۇالر ســېنىڭ ئالــدىڭغا  !) ئــى مــۇھهممهد(﴿: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

سـىدا ھۆكـۈم قىلـپ قويسـاڭ يـاكى      ى، ئۇالرنىـڭ ئار )دەۋالىشىپ كهلسـه (
سـىدا ھۆكـۈم چىقىـرىش يـاكى     ىئار ئۇالرنىـڭ (ئۇنى رەت قىلساڭ بولىدۇ 

، ئهگهر ئـۇالرنى رەت قىلسـاڭ،   )ئۇالردىن يۈز ئۆرۈش سېنىڭ ئىختىيارىـڭ 
لهرنىڭ ىسېنى كىشـ هللا چۇنكى ا(ئۇالر ساڭا قىلچه زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ 

ــاقاليدۇ  ــهررىدىن سـ ــاڭ،    ، ئهگهر)شـ ــۈم قىلسـ ــىدا ھۆكـ ــڭ ئارىسـ ئۇالرنىـ
ــادىللىق بىــلهن ھۆكــۈم قىلغىــن، ا  ــادىلالرنى دوســت ھهقىــقهتهن هللا ئ ئ

بهنـــى نهزىـــر   ۇشـــتىن بـــۇرۇن، نازىـــل بولدېـــگهن ئـــايهت   ①﴾تۇتىـــدۇ
نــى ئۆلتۈرىــۋەتكهن بولســا، رىدىن بىەقهبىلىســىدىن بىــرى بهنــى قــۇرەيز 

ــۆلهيتتى  ــر  ەبهنــى قــۇرەيز .تۆلهمنىــڭ يېرىمىنــى ت دىن بىــرى بهنــى نهزى
 .قهبىلىسىدىن بىرىنى ئۆلتۈرىۋەتكهن بولسا، تـۆلهمنى تولـۇق تـۆلهيتتى   

ــ ــبهر   ب ــيىن پهيغهم ــدىن كې ــل بولغان ــايهت نازى ــى   ۇ ئ ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
   .②باراۋەر قىلدىـ  ۋەسهللهم ئۇالرنى تهڭ

 )3591 :ئهبۇ داۋۇد(

 فسوف: (قوله عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سئل: قال جابر عنـ   6923
źبهم بقوم اهللا يأƷ بونهƷاليمن، نم قوم هؤالء«: قال)  54:  رقم آية املائدة )و Ż  مـن 

  .»Ɵيب من Ż السكون، من Ż كندة،
ــدۇكى    6923 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــ جـ ، ــ
ــبهر ــابى ا   پهيغهمـ ــهللهم جانـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــڭهللاسـ ــى ﴿: نىـ ئـ
) ئۇنىـڭ ئورنىغـا  (هللا لىـدىكهن، ا وسىلهردىن كىمكى مۇرتهد ب! مۇئمىنلهر

ــۇ    هللا ا ــدىغان، ئۇالرمـ ــت تۇتىـ ــۇالرنى دوسـ ــدىغان،   هللائـ ــت تۇتىـ ــى دوسـ نـ
ــىز، ا   ــا شهپقهتس ــدىغان، كافىرالرغ ــۇئمىنلهرگه كۆيۈنى ــدا  هللام ــڭ يولى نى

جىهاد قىلىدىغان ۋە ماالمهت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايدىغان 

                                                 
 .ـ ئايهت 42سۈرە مائىدە،  ①
 .سهنهدى ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 3062(ئهلبانى  ②
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يهنـــى يۇقىرىـــدىكى ســـۈپهتلهر بىـــلهن (بـــۇ . بىـــر قهۋمنـــى كهلتۈرىـــدۇ
الىغـان  خ) بهندىلىرىـدىن (ئۇنى هللا دۇركى، اىلىنىڭ پهزهللا) سۈپهتلىنىش

ھهممىنــــى هللا كهڭــــدۇر، ا) نىــــڭ پهزىلــــى (هللا كىشــــىگه بېرىــــدۇ، ا 
  :مۇنداق دېگهن ،دېگهن ئايىتى ھهققىدە سورالغاندا ①﴾بىلگۈچىدۇر

سهكۇن ئـايمىقى تۇجىيـب    نىڭكىندە قهبىلىسى كىئۇالر يهمهندى«
   .②»بىر قهۋمدۇربولغان جهمهتىدىن 

  )1414 :»ئهلئهۋسهت«(

 وهـو  سـائل،  طالب أيب بن علي على قفو: قال ياسر، بن عمار ـ عن  6924
 فأعلمه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتى السائل، فأعطاه خاƢه، فرتع تطوع يف راكع
 والـذين  ورسوله اهللا وليكم إƴا: (اآلية هذه وسلم عليه اهللا صلى النيب على فرتلت ذلك،
 فقرأهـا  ،)55: رقم آية املائدة( راكعون وهم الزكاة ويؤتون الصالة يقيمون الذين آمنوا
 مـن  وال اللهم مواله، فعلي مواله كنت من«: قال Ż وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول
 »عاداه من وعاد وااله،

مۇنـداق رىـۋايهت   ممار ئىبنى ياسىر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن  هـ ئ 6924
مــاز ئوقۇۋاتــاتتى، رۇكــۇدا له نافــتالىــب نه ۇئهلــى ئىبنــى ئهبــ :قىلىنىــدۇ
تىلىـگهن  ) بىـر نهرسـه  (ئۇنىڭـدىن   ،بىر تىلهمچى كېلىپ ىدا،تۇرۇۋاتقىن

 .ئــۇ دەرھــال ئــۈزۈكىنى چىقىرىــپ تىلهمچىــگه ســهدىقه بهردى      ،ئىــدى
ــۇ ئهھــۋالنى ســۆزلهپ   پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ،كېــيىن كېلىــپ ب

ۇ مۇنـ سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه    پهيغهمـبهر  شۇ چاغدا دەل  .بهردى
ۇر، تــهللاۈبهســىزكى، ســىلهرنىڭ دوســتۇڭالر اش﴿: ئــايهت نازىــل قىلىنــدى

ئهركــان  ـمــۇئمىنلهر تهئــدىل    ،نىــڭ رەســۇلىدۇر ۋە مــۇئمىنلهردۇركىهللا
كهمتهرلىـك  ) نىـڭ ئهمـرىگه  هللا(تهيدۇ، زاكات بېرىدۇ، ئۇالر ۆبىلهن ناماز ئ

  .③﴾بىلهن بويسۇنغۇچىالردۇر

                                                 
 .ـ ئايهت 54سۈرە مائىدە،  ①
 .دېگهن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ): 10977(ھهيسهمى  ②
 .ـ ئايهت 55سۈرە مائىدە،  ③
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ۇ ئـايهتنى ئوقـۇپ مۇنـداق    بسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر
 .ىدۇردوسـت بولسـام، ئهلىمـۇ شـۇنىڭ     دوستىمهن كىمنىڭ «: ىدىندېگه
 دۈشـمهن  تۇتقـاننى ، دۈشـمهن  تۇتقىندوست  تۇتقاننى دوست ئۇنى! هللائى ا

   .①»تۇتقىن
  )1414 :»ئهلئهۋسهت«(

 إِنَّ: قَـْيسٍ  بن النَّبَّاȇُ: لَُه ُيقَالُ الَْيُهوِد ِمَن َرُجلٌ قَالَ :قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِـ   6925
 َولُِعُنوا أَْيِديهِْم غُلَّْت َمْغلُولَةٌ اللَِّه َيُد الَْيُهوُد قَالَِت”: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأَْنَزلَ ُيْنِفُق ال َبِخيلٌ بََّكَر
 ] .64 آية املائدة[ “َيَشاُء كَْيَف ُيْنِفُق َمْبُسوطََتاِن َيَداُه َبلْ قَالُوا بَِما

مۇنـداق دېگهنلىكـى    نىـڭ نهۇماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئه 6925
  :يهھۇدىيالردىن نهبباش ئىبنى قهيس دېگهن بىرى: رىۋايهت قىلىنىدۇ

: يهھــۇدىيالر﴿: تائــاالهللا ا ـ دېگهنىــدى،بېخىــل،    ڭســېنىڭ رەببىــــــ 
. دېدى“ )ياكى پېقىردۇر بېخىلدۇرهللا يهنى ا(تۇر لىقنىڭ قولى باغالقهللا”

نىڭ هللالىك ابزلىرى سهۋەئۇالر بۇ سۆ! يهھۇدىيالرنىڭ قوللىرى باغالنسۇن
نىڭ ئىككى قـولى ئوچۇقتـۇر،   هللارەھمىتىدىن يىراق قىلىندى، ئهمهلدە ا

   .③دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ②﴾ۇقانداق خالىسا شۇنداق رىزق بېرىد
  )12497: »ئهلكهبىر«(

َحتَّى َنَزلَـْت  َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيْحَرُس ـ   6926
الْقُبَِّة  َهِذِه الْآَيةَ َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمْن النَّاسِ فَأَْخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْسُه ِمْن

 .فَقَالَ لَُهْم َيا أَيَُّها النَّاُس اْنَصرِفُوا فَقَْد َعَصَمنِي اللَُّه
 :دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   نهـا ــ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئه    6926
! ئـــى پهيغهمـــبهر﴿: ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم تـــاكى پهيغهمـــبهر

ــڭ     ــان ئهھكامالرنىـ ــل قىلىنغـ ــاڭا نازىـ ــدىن سـ ــڭ تهرىپىـ پهرۋەردىگارىـ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە كىملىكى نامهلۇم كىشىلهر ): 10978(ھهيسهمى  ①

 .بار، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 64سۈرە مائىدە،  ②
 .دېگهن بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ): 10979(ھهيسهمى  ③
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تاپشــۇرغان هللا ھهممىســىنى يهتكــۈزگىن، ئهگهر تولــۇق يهتكۈزمىســهڭ، ا 
ــهن  ــان بولىســ ــادا قىلمىغــ ــېنى كىشــــهللا ا. ۋەزىپىنــــى ئــ ڭ لهرنىىســ

ھهقىــقهتهن كــافىر قهۋمنــى ھىــدايهت هللا دىن ســاقاليدۇ، اىزىيانكهشـلىك 
. ، ئۆزىگه مۇھـاپىزەتچى تۇتـاتتى  ئايهت نازىل بولغىچه دېگهن ①﴾قىلمايدۇ

ــدىن كېــيىن،   ــايهت نازىــل بولغان ــۇ ئ  ،بېشــىنى چېــدىردىن چىقىرىــپ  ب
  :ساھابىالرغا

 »مېنـى قوغدايـدىغان بولـدى   هللا قايتىپ كېـتىڭالر، ا  !ئى خااليىق«
   .②ېدىد

  )3046 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُجلًا أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا َرُسـولَ  ـ   6927
ْنَزلَ اللَُّه اللَِّه إِنِّي إِذَا أََصْبُت اللَّْحَم اْنَتَشْرُت ِللنَِّساِء َوأََخذَْتنِي َشْهَوِتي فََحرَّْمُت َعلَيَّ اللَّْحَم فَأَ
 الُْمْعَتِديَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َولَا َتْعَتُدوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ

 .َوكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُْم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا
مۇنـداق دېگهنلىكـى    نىـڭ ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6927

ــدۇ ــۋايهت قىلىنىـ ــى : رىـ ــر كىشـ ــبهربىـ ــى   پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ
  :ۋەسهللهمگه

ئايالالرغـا   ىلىـپ، تىم قوزغىگـۆش يېسـهمال شـهھۋ    !ئى رەسۇلۇلالھــ 
ـ شۇڭا مهن ئـۆزۈمگه گۆشـنى ھـارام قىلـدىم،       .بېرىلىپ كېتىدىكهنمهن

ل قىلغـان پـاك   سـىلهرگه ھـاال  هللا ا! ئى مـۇئمىنلهر ﴿: تائاالهللا ا دېگهنىدى،
ــىلهرنى  ــا  (نهرسـ ــىدىن ئۆزەڭالرغـ ــا بولـــۇش يۈزىسـ ــى دۇنيـ ــارام ) تهركـ ھـ

چهكــتىن هللا چهكــتىن ئاشــماڭالر، ا) بهلگىــلهپ بهرگهنهللا ا(قىلمــاڭالر، 
سـىلهرگه رىـزق قىلىـپ    هللا ا. ئاشقۇچىالرنى ھهقىقهتهن دوست تۇتمايـدۇ 

                                                 
 .ـ ئايهت 67سۈرە مائىدە،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2440(ئهلبانى  ②
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ا قـ هللا ئىمـان ئېيتقـان   بهرگهن ھاالل، پـاك نهرسـىلهردىن يهڭـالر، سـىلهر    
   .②دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى ①﴾هقۋادارلىق قىلىڭالرت

 )3054 :تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا   ـ   6928
الْآَيِة قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى   الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمُنوا إِلَى آِخرِ

أَْنَت : َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمالنيب  قَالَ: ملسلم وللترمذي اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِقيلَ ِلي أَْنَت ِمْنُهْم
 .ِمْنُهْم

ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئ  6928 دىن مۇنــداق د رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇۇـ
ان ئېيتقــان ۋە ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغــان  ئىمــ﴿: رىــۋايهت قىلىنىــدۇ

يېسـه، ئىچسـه ھـېچ گۇنـاھ     ) ھارام قىلىنمىغان نهرسـىلهرنى (لهر ىكىش
ساقالنســا ۋە ياخشــى  ) ھــارام نهرســىلهردىن (بولمايــدۇ، قاچــانكى ئــۇالر   

) ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن    (ئهمهللىرىدە ئىزچىل بولسـا، ئانـدىن   
ھــارام قىلىنغــان (د قىلســا، ئانــدىن يهنه ساقالنســا ۋە ھــارام دەپ ئېتىقــا

ياخشى هللا ا ،ساقالنسا ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلسا) نهرسىلهردىن داۋاملىق
ــايهت  ③﴾ئىــش قىلغــۇچىالرنى دوســت تۇتىــدۇ  ــگهن ئ ــدادې  ،نازىــل بولغان

 ىڭمۇنېســـماڭـــا « :ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ماڭـــا پهيغهمـــبهر
  . دېگهن »ئىكهنلىكىڭ ئۇقتۇرۇلدى شۇالردىن

  )2459 :ۇسلىمم(

   .دېگهن »سهنمۇ شۇالردىن«: رىۋايىتىدە نىڭتىرمىزى

  )3953 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 88ـ ۋە  87سۈرە مائىدە،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2441(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 93سۈرە مائىدە،  ③
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالُوا َيا َرُسولَ اللَِّه أََرأَْيَت الَِّذيَن َماُتوا َوُهْم َيْشـَرُبونَ  ـ   6929
ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما الَْخْمَر لَمَّا َنَزلَ َتْحرƇُِ الَْخْمرِ فََنَزلَْت لَْيَس َعلَى الَّ
  .طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت

مۇنـداق دېگهنلىكـى    نىـڭ ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6929
ــۋايهت قىلىنىــدۇ ــدا   : رى ــايهتلهر نازىــل بولغان ھــاراق ھــارام قىلىنغــان ئ

  :ساھابىالر
بۇرۇن ھاراق ئىچىپ ئۆلـۈپ كهتكهنلهرنىـڭ ھـالى     !ئى رەسۇلۇلالھــ 

ــوالر؟      ــداق بـ ــورىغانىدىـ قانـ ــى  ﴿ :دەپ سـ ــان ۋە ياخشـ ــان ئېيىتقـ ئىمـ
يېسـه،  ) ھـارام قىلىنمىغـان نهرسـىلهرنى   (ئهمهللهرنى قىلغـان كىشـلهر   

ــۇالر      ــانكى ئ ــدۇ، قاچ ــاھ بولماي ــېچ گۇن ــه ھ ــىلهردىن (ئىچس ــارام نهرس ) ھ
ــى  ــا ۋە ياخشـ ــدىن  ساقالنسـ ــا، ئانـ ــل بولسـ ــدە ئىزچىـ ــارام (ئهمهللىرىـ ھـ

يهنه ساقالنسـا ۋە ھـارام دەپ ئېتىقـاد قىلسـا،     ) قىلىنغان نهرسـىلهردىن  
ساقالنسـا ۋە ياخشـى   ) ھارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن داۋاملىـق   (ئاندىن 

دېگهن  ①﴾ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇهللا ا ،ئىشالرنى قىلسا
   .②نازىل بولدىئايهت 

 )3052 :ىزىتىرم(

َعْن ُعَمر ْبنِ الَْخطَّابِ أَنَُّه قَالَ اللَُّهمَّ َبيِّْن لََنا ِفي الَْخْمرِ َبَيانَ ِشفَاٍء فََنَزلَْت ـ   6930
َبيِّْن  ُهمَّالَِّتي ِفي الَْبقََرِة َيْسأَلُوَنَك َعْن الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ الْآَيةَ فَُدِعَي ُعَمُر فَقُرِئَْت َعلَْيِه فَقَالَ اللَّ
 َوأَْنـُتْم  لََنا ِفي الَْخْمرِ َبَيانَ ِشفَاٍء فََنَزلَْت الَِّتي ِفي النَِّساِء َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقَْرُبوا الصَّلَاةَ

ٍء فََنَزلَْت الَِّتـي  ُسكَاَرى فَُدِعَي ُعَمُر فَقُرِئَْت َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ اللَُّهمَّ َبيَِّن لََنا ِفي الَْخْمرِ َبَيانَ ِشفَا
 إِلَـى  ِفي الَْماِئَدِة إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبْيَنكُْم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ

  للترمذي .ْيَناقَْوِلِه فََهلْ أَْنُتْم ُمْنَتُهونَ فَُدِعَي ُعَمُر فَقُرِئَْت َعلَْيِه فَقَالَ اْنَتَهْيَنا اْنَتَه

                                                 
 .ـ ئايهت 93سۈرە مائىدە،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2445(ئهلبانى  ②
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 إِذَا َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ُمَناِدي فَكَانَ: َوأَْنُتْم ُسكَاَرىزاد أبو داود بعد 
 .َسكَْرانُ الصَّلَاةَ َيقَْرَبنَّ لَا أَلَا ُيَناِدي الصَّلَاةُ أُِقيَمْت

دىن رىـــۋايهت ــــ ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  6930
  :ئۇ ىلىنىدۇكى،ق

ئېنىق بىر  ئارام تاپقۇدەك بىزگه ھاراق توغرىسىدا كۆڭۈل! هللائى اــ 
ــ دېگهنىــدى،! ىــنھۆكــۈم چىقىرىــپ بهرگ ئــى (﴿: بهقهرە سۈرىســىدىكى ـ

: سهندىن ھاراق ۋە قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ، سهن ئۇالرغا!) مۇھهممهد
) اددىئازغىنـا مـ  (بۇنىڭ ھهر ئىككىسـىدە چـوڭ گۇنـاھ ۋە كىشـىلهرگه     ”

“ پايدىمۇ بار، لـېكىن ئـۇالردىكى گۇنـاھ پايـدىغا قارىغانـدا تېخىمـۇ چـوڭ       
ــۇق ســورايدۇ،     ــۇالر ســهندىن نېمىنــى ســهدىقه قىلىــش توغرۇل دېگىــن، ئ

دۇنيــا ۋە  . (دېگىــن“ )ســهدىقه قىلىڭــالر (ئــارتۇقنى ) ئېهتىياجــدىن(”
ــلىرىنى ــڭ ئىشـ ــۈن ا ) ئاخىرەتنىـ ــىڭالر ئۈچـ ــۇر قىلىشـ ــۆز هللا تهپهككـ ئـ

دېــگهن ئــايهت نازىــل  ①﴾ۇســىلهرگه شــۇنداق بايــان قىلىــدئــايهتلىرىنى 
  .بولدى
ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ چاقىرتىلىپ، بۇ ئايهت ئوقۇپ بېرىلىۋىـدى،   
  :ئۇ يهنه
دەك ئېنىق بىر ئارام تاپقۇ بىزگه ھاراق توغرىسىدا كۆڭۈل! هللائى اــ 

ــپ بهرگ  ــۈم چىقىرى ــنھۆك ــ ! ى ــدى،دېـ ــا سۈرىســىدىكى  گهنى ــى ﴿: نىس ئ
ــۇئمىنلهر ــ  !مــ ــىلهر مهســ ــى   تســ ــېمه دەۋاتقىنىڭالرنــ ــاڭالر، نــ بولســ

يول ئۈستىدە بولغـانالر بۇنىڭـدىن   ( بىلگىنىڭالرغىچه، جۇنۇپ بولساڭالر
غۇسلى قىلمىغىچه نامازغا يېقىنالشـماڭالر، ئهگهر كېسـهل    )مۇستهسنا

يــاكى ســهپهر ئۈســتىدە ) يهنــى كېســهلگه ســۇ زىيــان قىلىــدىغان بولســا (
اڭالر، يــاكى ئايــالالر بىــلهن مۇناســىۋەت بولســاڭالر، يــاكى ھــاجهت قىلســ

ــاك  ) مۇشــۇنداق ئهھــۋال ئاســتىدا (ئۆتكۈزســهڭالر،  ســۇ تاپالمىســاڭالر، پ
ــالر، ا   ــۇم قىلىڭـ ــۈرتۈپ تهيهممـ ــا سـ ــا، قولۇڭالرغـ ــۇپراقنى يۈزۈڭالرغـ هللا تـ

ــدۇر    ــرەت قىلغۇچىـ ــدۇر، مهغفىـ ــۇ قىلغۇچىـ ــقهتهن ئهپـ ــى ا(ھهقىـ هللا يهنـ

                                                 
 .ـ ئايهت 219سۈرە بهقهرە،  ①
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ــاد  ــۈن ئىبـ ــلىقى ئۈچـ ــدىلىرىگه ھهرەج بولماسـ ــتۇرۇپ بهنـ ەتنى ئاسانالشـ
  .دېگهن ئايهت نازىل بولدى ①﴾بهرگۈچىدۇر
، ىدىبۇ ئايهت ئوقۇپ بېرىلگهن ،چاقىرتىلىپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر 

  : يهنه ئۇ
دەك ئېنىق بىر ئارام تاپقۇ بىزگه ھاراق توغرىسىدا كۆڭۈل! هللائى اــ 

: مائىدە سۈرىسىدىكى شۇنىڭ بىلهن،. دىدې ـ! ىنھۆكۈم چىقىرىپ بهرگ
قۇنـۇش  ويهنـى چ (ئوينـاش، بـۇتالر    ھاراق ئىچىش، قىمار! ئى مۇئمىنلهر﴿

قۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلهن پال سېلىش وغا چ)ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالر
ئۈچـۈن   بهختكه ئېرىشىشىڭالر .شهيتاننىڭ ئىشى، پاسكىنا قىلىقالردۇر

شهيتان ھاراق، قىمـار ئـارقىلىق   . راق بولۇڭالرىشهيتاننىڭ ئىشىدىن ي
نـى  هللاڭالردا دۈشمهنلىك، ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامـازدىن ۋە ا ئارا

) ھاراقتىن، قىمـاردىن (ياد ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ، سىلهر ئهمدى 
  .دېگهن ئايهتلهر نازىل بولدى ②﴾يانمامسىلهر؟

ــايهت ئوقـــۇپ    ــۇ ئـ ــۇ يهنه چاقىرتىلىـــپ، بـ ــۇ ئهنهـ ئـــۆمهر رەزىيهلالھـ
   :بېرىلگهنىدى، ئۇ

   .③دىدېـ مدى ھهرگىز ئىچمهيمىز، بولدى، ئه ،بولدىــ 
  )3049 :تىرمىزى(

نامازغـــــا  ،بولســـــاڭالر تمهســـــ﴿: رىۋايىتىـــــدە نىـــــڭئهبـــــۇ داۋۇد
نامازغــا : دېــگهن ئــايهتتىن كېــيىن مۇنــداق كهلــگهن ﴾يېقىنالشــماڭالر

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ ، پهيغهمــبهر تهكبىــر چۈشــۈرۈلگهندە
  :چىسىرجاكا

 .اليتتىردەپ جاكاـ ! كهلمىسۇن امازغاكىشىلهر ن تمهســ 

 ِحـنيَ  َخـَرجَ  َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ َماِلٍك ْبن أََنس عنـ   6931
 نَّأَ َوذَكَـرَ  السَّاَعةَ فَذَكََر الِْمْنَبرِ َعلَى قَاَم َسلََّم فَلَمَّا الظُّْهرِ َصلَاةَ لَُهْم فََصلَّى الشَّْمُس َزاغَْت

                                                 
 .ـ ئايهت 43سۈرە نىسا،  ①
 .ـ ئايهتلهر 91ـ ۋە  90سۈرە مائىدە،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2442(ئهلبانى  ③
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 َتْسأَلُوَننِي لَا فََواللَِّه َعْنُه فَلَْيْسأَلْنِي َشْيٍء َعْن َيْسأَلَنِي أَنْ أََحبَّ َمْن قَالَ ثُمَّ ِعظَاًما أُُموًرا قَْبلََها
 الُْبكَـاءَ  النَّاُس فَأَكْثََر َماِلٍك ْبُن أََنُس قَالَ َهذَا َمقَاِمي ِفي ُدْمُت َما بِِه أَْخَبْرُتكُْم إِلَّا َشْيٍء َعْن
 َعلَْيـهِ  اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َوأَكْثََر َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولِ ِمْن ذَِلَك َسِمُعوا ِحَني
 ُبـوكَ أَ قَـالَ  اللَِّه َرُسولَ َيا أَبِي َمْن فَقَالَ ُحذَافَةَ ْبُن اللَِّه َعْبُد فَقَاَم َسلُونِي َيقُولَ أَنْ َوَسلََّم
 فَقَـالَ  ُعَمـرُ  َبَرَك َسلُونِي َيقُولَ أَنْ ِمْن َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ أَكْثََر فَلَمَّا ُحذَافَةُ
 ْيـهِ َعلَ اللَّـهُ  َصلَّى اللَِّه َرُسولُ فََسكََت قَالَ َرُسولًا َوبُِمَحمٍَّد ِديًنا َوبِالْإِْسلَامِ َربا بِاللَِّه َرِضيَنا
 َنفْـسُ  َوالَّـِذي  أَْولَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ ثُمَّ ذَِلَك ُعَمُر قَالَ ِحَني َوَسلََّم
 ِفـي  كَالَْيْومِ أََر فَلَْم الَْحاِئِط َهذَا ُعْرضِ ِفي آنِفًا َوالنَّاُر الَْجنَّةُ َعلَيَّ ُعرَِضْت لَقَْد بَِيِدِه ُمَحمٍَّد
  .َوالشَّرِّ الَْخْيرِ

 ْبـنِ  اللَّـهِ  َعْبِد أُمُّ قَالَْت قَالَ ُعْتَبةَ ْبنِ اللَِّه َعْبِد ْبُن اللَِّه ُعَبْيُد أَْخَبَرنِي ِشَهابٍ اْبُن قَالَ
 قَاَرفَْت قَْد َكأُمُّ َتكُونَ أَنْ أَأَِمْنَت ِمْنَك أََعقَّ قَطُّ بِاْبنٍ َسِمْعُت َما ُحذَافَةَ ْبنِ اللَِّه ِلَعْبِد ُحذَافَةَ
 ُحذَافَـةَ  ْبُن اللَِّه َعْبُد قَالَ النَّاسِ أَْعُينِ َعلَى فََتفَْضَحَها الَْجاِهِليَِّة أَْهلِ نَِساُء ُتقَارُِف َما َبْعَض
 .لَلَِحقُْتُه أَْسَوَد بَِعْبٍد أَلَْحقَنِي لَْو َواللَِّه

 :لىنىــدۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 6931
ــبهر ــا      پهيغهم ــان ۋاقىتت ــۈن قىيىلغ ــهللهم ك ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ــېچىقىـــپ پ ــىننى ئوقـ ــامهت ۋە  ۇشـ ــۇرۇپ قىيـ ــۇنبهردە تـ ــدىن مـ دى، ئانـ

  :ئاندىن .قىيامهتته بولىدىغان چوڭ ئىشالرنى بايان قىلدى
ـــ  ــدىال     ــ ــۇ ئورنۇمـ ــۇن، مۇشـ ــانالر سورىسـ ــنى خالىغـ ــوئال سوراشـ سـ

. دېــدى ، ـ   الىڭالرغا جــاۋاب بېــرىمهن ھهرقانــداق ســوئ  ،بولىــدىكهنمهن
پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    كىشىلهر قـاتتىق يىغـالپ كېتىشـتى،    

  :قايتا ـ قايتا ۋەسهللهم
ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافه  ،دەۋەرگهنىدى ـ! سوراڭالرسوئال  )مهندىن(ــ 

  :سهھمىي ئورنىدىن تۇرۇپ
  :ىسساالمپهيغهمبهر ئهلهيهدەپ سورىدى، ـ م كىم؟ دادامېنىڭ ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه. دېدىـ ڭ ھۇزافه، داداسېنىڭ ــ 
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 ،دىغانىــىلدېــگهن ســۆزىنى تهكرارـــ ! ســوراڭالرســوئال  )مهنــدىن(ــــ 
  :يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهر 

ـــ  ــز، مــــۇھهممهد    هللاـــ ــالمنىڭ دىنىمىــ ــڭ رەببىمىــــز، ئىســ  نىــ
. دىدېـ ،  ىقىدىن مهمنۇنمىزبولغانلڭ پهيغهمبىرىمىز ئهلهيهىسساالمنى

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
 .تهرەپـته كۆرسـىتىلدى   مۇشـۇ تـام   خبايا ماڭا جهنـنهت بىـلهن دوزا  ــ 

ــدەك  ــىلىقنى، دوزا ئمهن جهننهتتىكى ــداق ياخش ــدەك خۇن ــداق ئتىكى ۇن
  .دېدىىدىم، ـ يامانلىقنى كۆرۈپ باقمىغان

ابدۇلالھ ئىبنى ھۇزافهنىـڭ  ئ ،رىۋايهت قىلىشىچه نىڭئىبنى شىهاب
  : ئانىسى
ڭ بىـر بالىنىـ   رەنجىـتكهن ئانىسىنى سـهندىنمۇ قـاتتىقراق    ـ ئاتاــ 

ــاڭالپ   ــارلىقىنى ئـ ــدىمبـ ــدىكى  ئاناڭ .باقمىـ ــاھىلىيهت دەۋرىـ ــڭ جـ نىـ
! ئايالالرنىــڭ قىلىقلىرىنــى قىلمىغانلىقىغــا ئىشــهنچىڭ بارمىــدى؟    

ــۋا قىلماقچىم    ــدا رەس ــۈن خااليىقنىــڭ ئالدى ــاڭنى پۈت ــدىڭ؟    ئان ەپ دـ ى
  :لالھۇئابدكېيىن  .كايىدى
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شـۇ  بىلهن قهسهمكى، ناۋادا  نىڭ نامىهللاــ 
مهن  ئىكهنلىكىنى ئېيتقان بولسا، لۇقارا ق دادامنىڭ بىر ڭمېنىچاغدا 

   .، ـ دېدىشۇنىڭ بالىسى بولۇپ كېتهتتىم
  )2359 :مۇسلىم(

َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه َمْن أَبِي قَالَ أَُبوَك فُلَـانٌ   قَالَ قالأََنَس ْبَن َماِلٍك  ـ عن  6932
 .فََنَزلَْت َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6932
  :هلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنپهيغهمبهر س ىكىش بىر: قىلىنىدۇ

، پهيغهمـــبهر دەپ ســـورىغانىدىـ م كىـــم؟    دادا !ئـــى رەســـۇلۇلالھـــــ 
  :ئهلهيهىسساالم
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! ئى مۇئمىنلهر﴿: ڭتائاالنىهللا نىڭ بىلهن اۇدېدى، ش ، ـ ڭ پاالنىــ دادا
يىـدىغان  وسىلهرنى بىئـارام قىلىـپ ق   ،نساىئهگهر سىلهرگه ئاشكارا قىل

ئهگهر قۇرئـان نازىـل   . سورىماڭالر) مبهرلهردىنپهيغه(نهرسىلهر توغرۇلۇق 
ۋاتقان چاغدا ئۇالر توغرۇلۇق سورىساڭالر، سىلهرگه بىلدۈرۈلىـدۇ،  ىقىلىن

تى مهغفىــرەت ىناھــايهللا ئهپــۇ قىلــدى، اهللا ســورىغانلىرىڭالرنى ا ئۆتكهنــدە
ــدۇر   ــدۇر، ھهلىم ــقا   (قىلغۇچى ــۇچىالرنى جازاالش ــىيلىق قىلغ ــى ئاس يهن

   .②ن ئايىتى نازىل بولدىدېگه ①﴾ۇئالدىراپ كهتمهيد
  )3056 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ كَانَ قَْوٌم َيْسأَلُونَ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى ـ   6933
ْيَن َناقَِتي فَـأَْنَزلَ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْسِتْهَزاءă فََيقُولُ الرَُّجلُ َمْن أَبِي َوَيقُولُ الرَُّجلُ َتِضلُّ َناقَُتُه أَ

تَّى فََرغَ اللَُّه ِفيهِْم َهِذِه الْآَيةَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم َح
 .ِمْن الْآَيِة كُلَِّها
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6933 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنى     پهيغهمبهرهزى كىشىلهر ب: قىلىنىدۇ

  :بىرى مهسىلهن،. الرنى سورايتتىئالوس ىدىغانمهسخىرە قىل
تۆگىســىنى يۈتتــۈرۈپ قويغــان يهنه  ؛دېســهـ ام كىــم؟   دادمېنىــڭ ــــ 
  :بىرى

ئى ﴿: ئۇالر توغرىسىداهللا ا ،شۇنىڭ بىلهن. دەيتتىـ   تۆگهم قهيهردە؟ــ 
سىلهرنى بىئـارام قىلىـپ    ،نساىرگه ئاشكارا قىلئهگهر سىله! مۇئمىنلهر

ئهگهر . ســورىماڭالر) پهيغهمــبهرلهردىن(يىــدىغان نهرســىلهر توغرۇلــۇق وق
ۋاتقان چاغدا ئۇالر توغرۇلۇق سورىسـاڭالر، سـىلهرگه   ىقۇرئان نازىل قىلىن

تى ىناھـاي هللا ئهپۇ قىلـدى، ا هللا سورىغانلىرىڭالرنى ا بىلدۈرۈلىدۇ، ئۆتكهندە
يهنــى ئاســىيلىق قىلغــۇچىالرنى  (ىــدۇر، ھهلىمــدۇر مهغفىــرەت قىلغۇچ

                                                 
 .ـ ئايىتى 101سۈرە مائىدە،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2447(ئهلبانى  ②
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دېـگهن بـۇ ئـايهتنى ئـاخىرىغىچه نازىـل       ①﴾جازاالشقا ئالـدىراپ كهتمهيـدۇ  
   .قىلدى

 )4622 :بۇخارى(

َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ قَالَ الَْبِحَريةُ الَِّتي ُيْمَنُع َدرَُّها ِللطََّواِغيِت فَلَا َيْحلُُبَها ـ   6934
النَّاسِ َوالسَّاِئَبةُ كَاُنوا ُيَسيُِّبوَنَها ِلآِلَهِتهِْم لَا ُيْحَملُ َعلَْيَها َشْيءĄ قَالَ َوقَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ  أََحٌد ِمْن

ـ  ارِ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيُت َعْمَرو ْبَن َعاِمرٍ الُْخَزاِعيَّ َيُجرُّ قُْصَبُه ِفي النَّ
ي َبْعـُد  انَ أَوَّلَ َمْن َسيََّب السََّواِئَب َوالَْوِصيلَةُ النَّاقَةُ الْبِكُْر ُتَبكُِّر ِفي أَوَّلِ نَِتاجِ الْإِبِلِ ثُمَّ ُتثَنِّكَ

َوالَْحامِ بِأُْنثَى َوكَاُنوا ُيَسيُِّبوَنَها ِلطََواِغيِتهِْم إِنْ َوَصلَْت إِْحَداُهَما بِالْأُْخَرى لَْيَس َبْيَنُهَما ذَكٌَر 
فَْحلُ الْإِبِلِ َيْضرُِب الضَِّراَب الَْمْعُدوَد فَإِذَا قََضى ِضَراَبُه َوَدُعوُه ِللطََّواِغيِت َوأَْعفَـْوُه ِمـْن   

 .الَْحْملِ فَلَْم ُيْحَملْ َعلَْيِه َشْيءĄ َوَسمَّْوُه الَْحاِمَي
: تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ سـهئىد ئىبنـى مۇسـهييهب    6934

سـۈتى بۇتالرغـا ئـاتىۋېتىلگهن، ھـېچكىم     ) جاھىلىيهت دەۋرىدە(ـ  بهھىرە
يـۈك ئارتىلمايـدىغان، ئىالھالرغـا ئاتـاپ ئـۆز       ـ  سائىبه تۆگه؛ ساغمايدىغان

ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   .ه ئىــدىمهيلىــگه قويــۇۋېتىلگهن تــۆگ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   پهيغهمــبهر

  :بهردىسۆزلهپ 
ئـۈچىيىنى سـۆرەپ    ازائىينىـڭ دوزاختـ  ۇمهن ئهمر ئىبنى ئـامىر خ «

ئۇ تۆگىلهرنى بۇتالرغا ئاتاپ قويۇپ بهرگهن تۇنجى . يۈرگهنلىكىنى كۆردۈم
سهئىد ئىبنى مۇسهييهب سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنـداق  . »كىشى ئىدى

ئىككى قېتىمدا چىشى بوتىالقلىغـان تـۆگه   دەسلهپكى  ـۋەسىيله  : دېدى
ــۇپ،بو ــارقىمۇ ل ــدىنئارق ئ ــانلىق  ى  ،ئۈچــۈن ىئىككــى چىشــى بوتىالقلىغ

 .تتىكى كىشىلهر ئۇ تۆگىنى ئىالھلىرىغا ئاتـاپ قويىـۋېتهتتى  ىيهجاھىل
 ،ئاتـا بولغـان ئهركهك تـۆگه بولـۇپ     بوتىالققـا  ئارقىدىن ئون ئارقىمۇ ـھام  

  . ھام دەپ ئاتىالتتى ۋە كوچىغا قويۇپ بېرىلىپ، يۈك ئارتىلمايتتى
  )4623 :ىبۇخار(

                                                 
 .ـ ئايهت 101سۈرە مائىدە،  ①
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َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَْيُت َعْمَرو ْبَن ـ   6935
 .لَُحيِّ ْبنِ قَْمَعةَ ْبنِ ِخْنِدَف أََبا َبنِي كَْعبٍ َهُؤلَاِء َيُجرُّ قُْصَبُه ِفي النَّارِ

ــۇ   6935 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــدۇكىــ ــۋايهت قىلىـ ، رىـ
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

مهن بهنى كهئب جهمهتىنىڭ بوۋىسى ئهمـر ئىبنـى لـۇھهي ئىبنـى     «
ــ   ــدىفنىڭ دوزاختــ ــى خىنــ ــئه ئىبنــ ــ اقهمــ ــ چهيۈئــ ــاغرىلىرىنى  ـــ بــ

   .»سۆرەۋاتقانلىقىنى كۆردۈم
  )2856 :مۇسلىم(

ُه َعْنُهَما قَالَ َخَرَج َرُجلٌ ِمْن َبنِي َسْهمٍ َمَع َتِميمٍ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَّـ   6936
ا الدَّارِيِّ َوَعِديِّ ْبنِ َبدَّاٍء فََماَت السَّْهِميُّ بِأَْرضٍ لَْيَس بَِها ُمْسِلٌم فَلَمَّا قَِدَما بَِترِكَِتـِه فَقَـُدو  

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُـمَّ ُوجِـَد    َجاًما ِمْن ِفضٍَّة ُمَخوًَّصا ِمْن ذََهبٍ فَأَْحلَفَُهَما َرُسولُ
ا أََحقُّ ِمْن الَْجاُم بَِمكَّةَ فَقَالُوا اْبَتْعَناُه ِمْن َتِميمٍ َوَعِديٍّ فَقَاَم َرُجلَاِن ِمْن أَْوِلَياِئِه فََحلَفَا لََشَهاَدُتَن

ْم َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوا َشـَهاَدةُ   َشَهاَدِتهَِما َوإِنَّ الَْجاَم ِلَصاِحبِهِْم قَالَ َوِفيهِ
  .َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُْم الَْمْوُت

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6936 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
تهمىـم دارى  ) ئىـدى  ئۇ مۇسۇلمان(سهھملىك بىر ئادەم  ىبهن: قىلىنىدۇ

) خرىســتىئان ئىــدى ىســىئىككچــاغالردا، بــۇ ئــۇ (ئ ۋە ئهدىــي ئىبنــى بهددا
يهردە بىـر  سـهھملىك ئـادەم مۇسـۇلمان يـوق     تـى ۋە  بىلهن سهپهرگه چىق

مـاللىرىنى   ئىككـى ھهمراھىغـا   بـۇرۇن  ۈشتىنجان ئۈزئۇ (ئۆلۈپ قالدى 
ــۇ  .)ئائىلىســىدىكىلهرگه بېرىــپ قويۇشــنى ۋەســىيهت قىلغــان ئىــدى   ئ

  :لىرىېلىپ كهلگهندە، ۋارىسكېرەكلىرىنى ئـ ئىككىسى ئۇنىڭ نهرسه 

ئـالتۇن ھهل بېـرىلگهن كۈمـۈش     ئارىسـىدا كېرەكلهرنىـڭ  ـ نهرسه  ــ 
ئالـدىغا بارغـان    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ   ،دەپـ جـام يـوق تۇرىـدۇ،     

. ئــۇ ئىككىســىنى قهســهم قىلــدۇردى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ،ئىــدى
  :ئۇالر. ئاندىن جام مهككىدىن چىقىپ قالدى
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 ، ـ بىـلهن ئهدىـي ئىككىسـىدىن سـېتىۋالدۇق     مامنى تهمىـ بىـز جـ  ــ 
  :دېۋىدى، ۋارىسالردىن ئىككىسى ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ

، رائهلۋەتته ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىدىنمۇ تـوغ  زبىزنىڭ گۇۋاھلىقىمىــ 
مانـا شـۇالر    .دەپ قهسهم قىلىشتىـ   جام بىزنىڭ ئاتىمىزنىڭ مۈلكىدۇر،

ىن بىـر كىــم ئۆلىــدىغان چېغىــدا  ئــاراڭالرد! ئــى مــۇئمىنلهر﴿: ھهققىـدە 
ۋەسىيهت قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭغا ئىچىڭالردىن ئىككـى ئادىـل كىشـى    

لهردىن گۇۋاھ بولىـدىغان ئىككـى   ىئۆز دىنىڭالردىك(گۇۋاھ بولسۇن، ياكى 
ــا  ــى تېپىلمىس ــدىك ) كىش ــرى دىن ــۇۋاھ   ىغهي ــى گ ــى كىش لهردىن ئىكك

ــ    ــۇپ، بېشــىڭالرغا ئۆل ــهپهردە بول ۈم دەھشــىتى بولســۇن، ئهگهر ســىلهر س
) دىنىبــــۇ ئىككــــى گۇۋاھنىــــڭ راســــىتچىللىق(كهلگهنــــدە، ســــىلهر 

بىـز  ”: گۇمانالنساڭالر، نامازدىن كېيىن ئۇالرنى ئېلىپ قـېلىڭالر، ئـۇالر  
نىمىز بولغان ىقېلهرمىز، بىزنىڭ يىغا قهسهم قىلىدىغان كىشىپايدىس

تهقدىردىمۇ قهسىمىمىزنى ھېچ نهرسـىگه سـاتمايمىز، خۇدالىـق ئۈچـۈن     
ئهگهر ئـۇنى يوشۇرسـاق، بىـز ئهلـۋەتته     . شۇرمايمىزوان گۇۋاھلىقنى يبولغ

 ①﴾نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهم قىلسـۇن    هللادەپ ا“ گۇناھكارالردىن بولىمىز
   .دېگهن ئايهت نازىل بولغان

  )2780 :بۇخارى(

آَمُنوا َشَهاَدةُ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ِفي َهِذِه الْآَيِة َيا أَيَُّها الَِّذيَنـ   6937
َبْينِكُْم إِذَا َحَضر أََحَدكُْم الَْمْوُت قَالَ َبرَِئ ِمْنَها النَّاُس غَْيرِي َوغَْيَر َعِديَّ ْبنِ َبدَّاٍء َوكَاَنـا  

ْيهَِما َمْولًى ِلَبنِـي  َنْصَرانِيَّْينِ َيْخَتِلفَاِن إِلَى الشَّامِ قَْبلَ الْإِْسلَامِ فَأََتَيا الشَّاَم ِلِتَجاَرِتهَِما َوقَِدَم َعلَ
 َهاِشمٍ ُيقَالُ لَُه ُبَدْيلُ ْبُن أَبِي َمْرَيَم بِِتَجاَرٍة َوَمَعُه َجاٌم ِمْن ِفضٍَّة ُيرِيُد بِِه الَْمِلَك َوُهَو ُعظْـمُ 

ٌم فَلَمَّا َماَت أََخـذَْنا  ِتَجاَرِتِه فََمرَِض فَأَْوَصى إِلَْيهَِما َوأََمَرُهَما أَنْ ُيَبلَِّغا َما َتَرَك أَْهلَُه قَالَ َتِمي
ِلِه َدفَْعَنـا  ذَِلَك الَْجاَم فَبِْعَناُه بِأَلِْف ِدْرَهمٍ ثُمَّ اقَْتَسْمَناُه أََنا َوَعِديُّ ْبُن َبدَّاٍء فَلَمَّا قَِدْمَنا إِلَى أَْه

َك غَْيَر َهذَا َوَما َدفََع إِلَْيَنا غَْيَرُه قَالَ إِلَْيهِْم َما كَانَ َمَعَنا َوفَقَُدوا الَْجاَم فََسأَلُوَنا َعْنُه فَقُلَْنا َما َتَر
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ِلـَك  َتِميٌم فَلَمَّا أَْسلَْمُت َبْعَد قُُدومِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َتأَثَّْمُت ِمْن ذَ
ْمَس ِمائَِة ِدْرَهمٍ َوأَْخَبْرُتُهْم أَنَّ ِعْنَد َصـاِحبِي  فَأََتْيُت أَْهلَُه فَأَْخَبْرُتُهْم الَْخَبَر َوأَدَّْيُت إِلَْيهِْم َخ

ُهْم أَنْ ِمثْلََها فَأََتْوا بِِه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسأَلَُهْم الَْبيَِّنةَ فَلَـْم َيجِـُدوا فَـأََمرَ   
لََف فَأَْنَزلَ اللَُّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ َبْينِكُْم َيْسَتْحِلفُوُه بَِما ُيقْطَُع بِِه َعلَى أَْهلِ ِدينِِه فََح

ـ  ُن إِذَا َحَضَر أََحَدكُْم الَْمْوُت إِلَى قَْوِلِه أَْو َيَخافُوا أَنْ ُتَردَّ أَْيَمانٌ َبْعَد أَْيَمانِهِْم فَقَاَم َعْمُرو ْب
  .ْمُس ِمائَِة ِدْرَهمٍ ِمْن َعِديِّ ْبنِ َبدَّاٍءالَْعاȋِ َوَرُجلٌ آَخُر فََحلَفَا فَُنزَِعْت الَْخ

ئىبنـــــى ئاببـــــاس رەزىيهلالھـــــۇ ئهنهۇمـــــادىن رىـــــۋايهت  – 6937
ئـاراڭالردىن  ! ئـى مـۇئمىنلهر  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ا تهمىـم دارى قىلىنىدۇكى، 

ــا       ــا، ئۇنىڭغ ــاقچى بولس ــىيهت قىلم ــدا ۋەس ــدىغان چېغى ــم ئۆلى ــر كى بى
ــۇۋا   ــى گـ ــل كىشـ ــى ئادىـ ــن ئىككـ ــاكى  ئىچىڭالردىـ ــۇن، يـ ــۆز (ھ بولسـ ئـ

ــنىڭالردىك ــا   ىدى ــى كىشــى تېپىلمىس ــدىغان ئىكك ــۇۋاھ بولى ) لهردىن گ
ــرى دىنــدىك لهردىن ئىككــى كىشــى گــۇۋاھ بولســۇن، ئهگهر ســىلهر   ىغهي

بۇ ئىككى (سهپهردە بولۇپ، بېشىڭالرغا ئۆلۈم دەھشىتى كهلگهندە، سىلهر 
ــاڭالر، نامـــازدىن كېـــيىن) دىنىگۇۋاھنىـــڭ راســـىتچىللىق  گۇمانالنسـ

ــۇالر  ــېلىڭالر، ئ ــۇالرنى ئېلىــپ ق بىــز پايدىســغا قهســهم قىلىــدىغان  ”: ئ
نىمىـز بولغـان تهقـدىردىمۇ قهسـىمىمىزنى     ىقېلهرمىز، بىزنىڭ يىكىش

ھـــېچ نهرســـىگه ســـاتمايمىز، خۇدالىـــق ئۈچـــۈن بولغـــان گـــۇۋاھلىقنى  
ــۇرمايمىزوي ــز ئهلــۋەتته گۇناھكــارالردىن     . ش ئهگهر ئــۇنى يوشۇرســاق، بى

دېـگهن ئـايىتى    ①﴾نـامى بىـلهن قهسـهم قىلسـۇن     نىڭهللادەپ ا“ بولىمىز
 بــۇ ئــايهت ئهدىــي ئىبنــى بهددائ ئىككىمىــز : توغرىســىدا مۇنــداق دېــگهن

ھهققىدە نازىل بولغان بولۇپ، باشقىالرنىڭ بۇ ئايهت بىـلهن مۇناسـىۋىتى   
  .يوق

 ،ئـــۇ ئىككىســـى خرىســـتىئان بولـــۇپ) ئىبنـــى ئاببـــاس دەيـــدۇكى(
بهنـى ھاشـىم   . ېلىـپ تـۇراتتى  ـ كئىسـالمدىن ئىلگىـرى شـامغا بېرىـپ      

ئىسىملىك بىر ئازادگهردىسى مهريهم  ۇبۇدەيل ئىبنى ئهبقهبىلىسىنىڭ 
ــدىغا   قولىــدىكى بىــر كۈمــۈش جــامنى    ــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئال ســاتماقچى بول
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ــۇپ،   . كهلــدى ــۇ قىممهتلىــك جــام ئۇنىــڭ ئاساســلىق سهرمايىســى بول ب
ئۈزۈشـتىن  الـدى ۋە جـان   ئـۇ ئاغرىـپ ق   ئهمما. پادىشاھقا ساتماقچى ئىدى

 مـۈلكىنى  ـ مالئۇ ئىككىسىگه ئهگهر ئۆزى ئۆلۈپ كېتىپ قالسا،  بۇرۇن،
  .لىدىنى تاپىىئائىلىسىگه يهتكۈزۈپ بېرىش

ھېلىقى جامنى  ،ئۇ ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن: تهمىم مۇنداق دەيدۇ
ــگه ســېتىپ  ،ئهچىقىــپ ــي ئىبنــى به  ،مىــڭ تهڭگى ــز دئهدى دائ ئىككىمى

قـولىمىزدىكى نهرسـه ـ     ارغىنىمىزدا،يۇرتىمىزغـا قايتىـپ بـ    .شتۇقۈبۆل
ــڭ ــى ئۇنىـ ــۇرۇپ بهردۇق كېرەكلهرنـ ــىگه تاپشـ ــامنى  .ئائىلىسـ ــۇالر جـ ئـ

  : بىز .ۈرۈشكه باشلىدىسۈرۈشت
  .دەپ تۇرىۋالدۇقـ بىزگه بۇنىڭدىن باشقا نهرسه بهرمىگهن، ــ 
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم پهيغهمــبهر ) تهمىــم مۇنــداق دەيــدۇ(

مۇسۇلمان بولغانـدىن  ( .بولدۇممۇسۇلمان  ن،يىمهدىنىگه كهلگهندىن كې
 شــۇنىڭ بىــلهن،. شــقا باشــلىدىسىقىلى ئــۇ ئىشــتىن ئىچىــم) كېــيىن

دىـم  بهش يۈز تهڭگىنى قايتۇرۇپ بهرئېيتىپ، ھهقىقىي ئهھۋالنى  الرغائۇ
ئـۇالر دەرھـال    .ويدۇمھهمراھىمدىمۇ شۇنچىلىك پۇل بارلىقىنى دەپ ق ۋە

ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ   ــپهيغهم ــدى،دىغا ئال ــۇالردىن ئىســپات   بارغانى ئ
ھهمراھىمنـى   ،ئىسپات كهلتۈرەلمىگهنلىكى ئۈچـۈن ئۇالر  .لدىتهلهپ قى

ئـۇ قهسـهم    دى،ئۆز دىنىنىڭ قائىدىسى بويىچه قهسهم قىلدۇرۇشـقا بۇيرىـ  
ئاراڭالردىن بىـر كىـم   ! ئى مۇئمىنلهر﴿: تائاالهللا ا ،شۇنىڭ بىلهن .دىقىل

بولسـا، ئۇنىڭغـا ئىچىڭالردىـن     ئۆلىدىغان چېغىـدا ۋەسـىيهت قىلمـاقچى   
لهردىن ىئــۆز دىــنىڭالردىك(ئىككــى ئادىــل كىشــى گــۇۋاھ بولســۇن، يــاكى 

لهردىن ىغهيـرى دىنـدىك  ) گۇۋاھ بولىـدىغان ئىككـى كىشـى تېپىلمىسـا    
ئىككى كىشى گۇۋاھ بولسۇن، ئهگهر سىلهر سـهپهردە بولـۇپ، بېشـىڭالرغا    

ــىلهر    ــدە، ســ ــىتى كهلگهنــ ــۈم دەھشــ ــ  (ئۆلــ ــى گۇۋاھنىــ ــۇ ئىككــ ڭ بــ
گۇمانالنسـاڭالر، نامـازدىن كېـيىن ئـۇالرنى ئېلىـپ      ) دىنىراسىتچىللىق

ــۇالر  ــېلىڭالر، ئ ــز پايدىســ ”: ق ــدىغان كىشــ ىبى لهرمىز، ىغا قهســهم قىلى
نىمىز بولغان تهقـدىردىمۇ قهسـىمىمىزنى ھـېچ نهرسـىگه     ىقېبىزنىڭ ي

ئهگهر . شـۇرمايمىز وساتمايمىز، خۇدالىـق ئۈچـۈن بولغـان گـۇۋاھلىقنى ي    
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نىــڭ هللادەپ ا“ اق، بىــز ئهلــۋەتته گۇناھكــارالردىن بــولىمىزئــۇنى يوشۇرســ
يالغـان  (ئهگهر ئـۇ ئىككـى گۇۋاھچىنىـڭ    . نامى بىـلهن قهسـهم قىلسـۇن   

گۇنـــاھى ) گـــۇۋاھ بهرگهنلىـــك يـــاكى مىراســـقا خىيـــانهت قىلغـــانلىق 
ــراس   ــا مى ــڭ ئورنىغ ــه، ئۇالرنى ــان  ېئ بىلىنس ــقا ئهڭ ھهقلىــق بولغ لىش

ــۇ   بىزنىــڭ گــۇۋاھلىقىمىز ”: پۋارىســالردىن ئىككــى كىشــى گــۇۋاھ بول
ىنمۇ توغرىدۇر، بىز شـهرىئهتتىن چىقىـپ   ىدئهلۋەتته ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىق

نىڭ نامى هللادەپ ا “كهتمىدۇق، بولمىسا بىز چوقۇم زالىمالردىن بولىمىز
گۇۋاھچىالرنى ئهڭ تـوغرا گۇۋاھلىـق   ) ئۇسۇل(بۇ . بىلهن قهسهم قىلسۇن

يهنـــى (لىشـــتىن ىمىنى رەت قىقىلىـــدىغان قىلىشـــقا، قىلغـــان قهســـ
شـى بىـلهن ئۆزلىرىنىـڭ رەسـۋا     ىقهسـهم قىل  ئۇالردىن كېيىن باشـقىالر 

ــېقىن  ) بولۇشــىدىن ىــن تهللا. دۇر)ئۇســۇل(قورقىــدىغان قىلىشــقا ئهڭ ي
پاسـىق قهۋمنـى ھىـدايهت    هللا ا. ئـاڭالڭالر ) نىـڭ ئهمرىنـى  هللا(قورقۇڭالر، 
  .دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى ①﴾قىلمايدۇ

بىلهن يهنه بىـر كىشـى ئورنىـدىن تـۇرۇپ     ئهمر ئىبنى ئاس  ،كېيىن
قهســهم قىلغانىــدى، ئهدىــي ئىبنــى بهددائــدىن بهش يــۈز تهڭــگه تارتىــپ   

   .②ئېلىندى
  )3059: تىرمىزى(

َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم أُْنزِلَـْت   ـ   6938
ُخْبًزا َولَْحًما َوأُِمُروا أَنْ لَا َيُخوُنوا َولَا َيدَِّخُروا ِلَغٍد فََخـاُنوا َوادََّخـُروا    الَْماِئَدةُ ِمْن السََّماِء

 .َوَرفَُعوا ِلَغٍد فَُمِسُخوا ِقَرَدةً َوَخَنازِيَر
رىـــۋايهت  دىنــــ ئهممـــار ئىبنـــى ياســـىر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  6938

  :ۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم م پهيغهمبهر ،دۇكىنىقىلى
ئـــۇالر  ،نـــان ۋە گـــۆش بـــار داســـتىخان چۈشـــۈرۈلگهندەئاســـماندىن «

ــدى،     ــان ئى ــگه ساقلىۋالماســلىققا بۇيرۇلغ ــانهت قىلماســلىققا، ئهتى خىي

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 108ـ دىن  106دە، سۈرە مائى ①
 .سهنهدى ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 586(ئهلبانى  ②
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ئۇالرغا جازا بېرىلىـپ،   ،شۇنىڭ بىلهن .خىيانهت قىلىپ ساقلىۋېلىشتى
   .①»لدىۋېتىمايمۇن بىلهن چوشقىالرغا ئايالندۇرۇسۈرىتى 

  )3061: تىرمىزى(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 587(ئهلبانى  ①
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  ئهنئام سۈرىسى

عن أَْسَماَء بنِت َيزِيَد قالت َنَزلَِت االنعام على النيب صلى اللَُّه عليه وسلم ـ   6939
ُجْملَةً َواِحَدةً وأنا آِخذَةٌ بِزَِمامِ َناقَِة النيب صلى اللَُّه عليه وسلم ان كانت من ِثقَِلَها لََتكِْسُر 

  .َعظَْم النَّاقَِة
مۇنـداق رىـۋايهت   هسما بىنتى يهزىـد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن    ـ ئ 6939
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه     پهيغهمبهرئهنئام سۈرىسى  :قىلىنىدۇ

پهيغهمـــبهر مهن بولـــۇپ، شـــۇ چاغـــدا،  بىـــر قېتىمـــدىال نازىـــل بولغـــان
سـۈرىنىڭ   .اتتىمتۆگىسىنىڭ چۇلۋۇرىنى تۇتۇپ تـۇر  ئهلهيهىسساالمنىڭ

   .①انىدىتاس قالغبېلى سۇنۇپ كهتكىلى  ئېغىرلىقىدىن تۆگىنىڭ
  )24/178 :»ئهلكهبىر«(

 سورة على نزلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عمر ابن عنـ   6940
  .والتحميد بالتسبيح زجل هلم ملك ألف سبعون يشيعها واحدة مجلة االنعام

 ،ـ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى  6940
ئهنئــام «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهن     پهيغهمــبهر

ئـۇنى يهتمىـش مىـڭ     بولـۇپ،  نازىـل بولغـان  قېتىمدا سۈرىسى ماڭا بىرال 
   .②»ىتىپ قويدىئۇز ھالدان لىغاساناالر توۋ پهرىشته تهسبىه ۋە ھهمدۇ

  )220 :»ئهلسهغىر«(

                                                 
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە شـهھر ئىبنـى ھهۋشـهب           ): 10993(ھهيسهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يۈسـۈف ئىبنـى ئهتىيـيه          ): 10991(ھهيسهمى  ②

 .سهففار ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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 َنَزلَْت] 26 آية األنعام[ “َعْنُه َوَيْنأَْونَ ُهَعْن َيْنَهْونَ َوُهْم” :َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِـ   6941
 .اتَِّباِعِه َعنِ َوَيْنأَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ أَذَى َعْن َيْنَهى كَانَ طَاِلبٍ أَبِي ِفي

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   6941 ــۋايهت ـ ــداق رى مۇن
ــدۇ ــ﴿: قىلىنىــــ ــۇالر كىشــــ ــدىن لهرنى قۇرئاىئــــ ــۇھهممهد (نــــ ۋە مــــ

توسـىدۇ، ئۆزلىرىمـۇ ئۇنىڭـدىن يىـراق     ) ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىشتىن
) بـۇنى (قاچىدۇ، ئۇالر پهقهت ئۆزلىرىنىال ھاالك قىلىـدۇ، ھـالبۇكى، ئـۇالر    

 دېگهن ئايهت ئهبۇ تالىـب ھهققىـدە نازىـل بولغـان بولـۇپ، ئـۇ       ①﴾ۇتۇيمايد
للهمگه ئـازار بېرىشـتىن   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـه  پهيغهمبهر باشقىالرنى

ــاتتى،تو ــتىن     س ــاالمغا ئهگىشىش ــبهر ئهلهيهىسس ــۆزى پهيغهم ــېكىن ئ ل
   .②قاچاتتى

  )12682 :»ئهلكهبىر«(

َعْن َعِليٍّ أَنَّ أََبا َجْهلٍ قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّا لَـا ُنكَـذُِّبَك   ـ   6942
بِِه فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى فَإِنَُّهْم لَا ُيكَذُِّبوَنَك َولَِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآَياِت اللَِّه َولَِكْن ُنكَذُِّب بَِما جِئَْت 

 .َيْجَحُدونَ
ئهبـۇ  : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6942

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه پهيغهمبهرجهھل 
ـــ  ، ئهممــا ســهن ئېلىــپ كهلــگهن  بىــز ســېنى يالغــانچى دېمهيمىــز ـ

 نىڭئۇالرنىـڭ ســۆزى ﴿: تائـاال هللا دېگهنىـدى، ا ـ كىتـابنى يالغـان دەيمىـز،      
دىغانلىقىنى بىــز ئوبــدان بىلىمىــز، ئــۇالر ســېنى  ىســېنى قايغۇغــا ســال

 ،)لېكىن ئۇالر تهرسالىقتىن ئىنكار قىلىدۇ(ئىنكار قىلمايدۇ ) ئىچىدە(
دېــگهن  ③﴾ۇنكــار قىلىــدنىــڭ ئــايهتلىرىنى ئىهللازالىمــالر ا) ھهقىقهتــته(

   .④ئايهتنى نازىل قىلدى
  )3064: تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 26سۈرە ئهنئام،  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە قهيــس ئىبنــى رەبىيــئه ): 10994(ھهيســهمى  ②

 .ىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنئ
 .ـ ئايهت 33سۈرە ئهنئام،  ③
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 590(ئهلبانى  ④
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 ُمَخفَّفَةً] 33 آية األنعام[“َيكِْذُبوَنَك ال فَإِنَُّهْم“:قَْوِلِه ِفي َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِـ   6943
 َيكُـونَ  ال أَنْ َعلَـى  َوال َرُسوال َيكُونَ ال أَنْ َعلَى َيقِْدُرونَ ال :قَالَ َيقَْرُؤَها كَانَ َوكَذَِلَك
 .التَّكِْذيُب َوذَاَك كَذَّاٌب إِال َوذَِلَك ُيكَذُِّبوَنَك فَُهْم بِأَلِْسَنِتهِْم ُيكَذُِّبوَنَك أَنْ فَإِمَّا قُْرآًنا الْقُْرآنُ

 – 33 نىـــــڭئهنئامســـــۈرە  :تهبهرانـــــى مۇنـــــداق دەيـــــدۇ – 6943
 :دېگهن ئىبـارە تهشدىدسـىز شـهكىلدە    ﴾ال يۇكهززىبۇنهكه﴿: ىكىىتىدئاي
دەپ ئوقۇلىـدۇ، ئىبنـى ئابباسـمۇ شـۇنداق ئوقۇغـان ۋە       ﴾بۇنهكهىال يهكز﴿

غا چـارە  ڭپهيغهمـبهر بولماسـلىقى   سېنىڭئۇالر : مۇنداق تهپسىر قىلغان
ئهممـا   .قىاللمايدۇ، قۇرئاننىڭمۇ قۇرئـان بولماسـلىقىغا چـارە قىاللمايـدۇ    

سېنى تىللىرى بىلهن يالغـانچى دەپ تۇرىۋېلىشـى كـاززابلىقتىن باشـقا     
 دەپ تهشــدىد بىــلهن ئوقۇلســا، ﴾ال يۇكهززىبــۇنهكه﴿ئهگهر  .نهرســه ئهمهس
   .①ىدۇ، ـ دېگهن بولىدۇيالغانغا چىقىرئۇالر سېنى : ئۇنىڭ مهنىسى

 )12658 :»ئهلكهبىر«(

ـ  ـ   6944 َه َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا َرأَْيـَت اللَّ
ى ُيْعِطي الَْعْبَد ِمْن الدُّْنَيا َعلَى َمَعاِصيِه َما ُيِحبُّ فَإِنََّما ُهَو اْسِتْدَراٌج ثُمَّ َتلَا َرُسولُ اللَِّه َصـلَّ 
ا بَِما واللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتْحَنا َعلَْيهِْم أَْبَواَب كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرُِح

 الَّـِذينَ  الْقَْومِ َدابُِر فَقُِطَع: رواه أƥد والكبري وزاد. أُوُتوا أََخذَْناُهْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهْم ُمْبِلُسونَ
 .الَْعالَِمَني َربِّ ِللَِّه َوالَْحْمُد ظَلَُموا

ــۇ    6944 ــۇ ئهنهـ ــامىر رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــۇقبه ئىبنـ ــ ئـ ــۋايهت ــ دىن رىـ
  :ملالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهسهلال پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

تائاال بهندىسىگه قىلغان گۇناھلىرىغـا قارىمـاي دۇنيـادا ياخشـى     هللا ا«
ــۇ تۇيــدۇرماي ھــاالكهتكه ئاپىرىشــتىن    كــۆرگهن نهرســىلىرىنى بهرســه، ب

ئـۇالر ئـۆزلىرىگه   ﴿: ۇ ئايهتنى ئوقۇغـان دېگهندىن كېيىن، مۇن» ئىبارەتتۇر
) ســـىناش ئۈچـــۈن( نغـــان نهســـىههتنى ئۇنتۇغـــان چاغـــدا، ئۇالرغـــاىقىل

ئۇالر تاكى ئـۆزلىرىگه   پاراۋانلىقنىڭ ھهممه ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇق،

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان، سـهنهدىدە بىشـر ئىبنـى ئۇمـارە ئىسـىملىك       ): 10995(ھهيسهمى  ①

 .ار، ـ دېگهنھهدىسى زەئىپ بىرى ب
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ئـۇالرنى ئۇشـتۇمتۇت   (ــ خـۇرام تۇرغانـدا     ئمهتلهردىن خۇشالېبېرىلگهن ن
  .①﴾ى، ئۇالر ھهسرەتته قالد)جازالىدۇق

زۇلـۇم قىلغـان قهۋمنىـڭ يىلتىـزى     ﴿: يهنهرىۋايىتىدە  نىڭرانىهبهت
جىمـى ھهمدۇسـانا    ).ۇالر پۈتـۈنلهي ھـاالك قىلىنـدى   يهنـى ئـ  (قۇرۇتۇلدى 

) كۇففارالرنى ھـاالك قىلغـانلىقى ئۈچـۈن    پهيغهمبهرلهرگه ياردەم بېرىپ،(
ــارى ا  ــهللائالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگ ــتۇرق ــايهتمۇ   ②﴾!ا خاس ــگهن ئ زىكــرى دې

  . ③قىلىنغان
  )17/320 :»ئهلكهبىر«؛ 17349 :ئهھمهد(

 فَقَـالَ  َنفَـرٍ  ِسـتَّةَ  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ َمَع كُنَّا قَالَ َسْعٍد َعْنـ   6945
 َواْبُن أََنا َوكُْنُت قَالَ َعلَْيَنا َيْجَترِئُونَ لَا َهُؤلَاِء اطُْرْد َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ِللنَّبِيِّ الُْمْشرِكُونَ
 َصلَّى اللَِّه َرُسولِ َنفْسِ ِفي فََوقََع أَُسمِّيهَِما لَْسُت ِنَوَرُجلَا َوبِلَالٌ ُهذَْيلٍ ِمْن َوَرُجلٌ َمْسُعوٍد
 الَّـِذينَ  َتطُْرْد َولَا{ َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه فَأَْنَزلَ َنفَْسُه فََحدَّثَ َيقََع أَنْ اللَُّه َشاَء َما َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه

 .}َوْجَهُه نَُيرِيُدو َوالَْعِشيِّ بِالَْغَداِة َربَُّهْم َيْدُعونَ
بىـز  : دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ ـ سهئد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6945

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن بىلــله   پهيغهمــبهرئــالته كىشــى 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغامۇشرىكالر  .تۇراتتۇق

ــ بـۇالرنى قوغلىـۋەتكىن، بۇالرنىـڭ بىـز بـار سـورۇنغا ھـازىر بولـۇش         
ئــۇ يهردىكــى ئــالته ) ســهئد مۇنــداق دەيــدۇ( .دېــدى يــوق، ـ  ســاالھىيىتى 

دىن بىـر كىشـى، بىـالل    قهبىلىسى ئىبنى مهسئۇد، ھۇزەيل مهن،: كىشى
  .ىۋە مهن ئىسمىنى بىلمهيدىغان يهنه ئىككى كىشى ئىد

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  ،بــۇ ســۆزنى ئاڭلىغانــدىن كېــيىن 
مۇنـۇ ئـايهتنى    تائـاال هللا ا ى،كهلگهنىـد  كۆڭلىگه بهزى ئويالرۋەسهللهمنىڭ 

ئاخشــــامدا  نــــى دەپ ئهتىگهنــــدە،ىنىــــڭ رازىلىقهللا﴿: نازىــــل قىلــــدى

                                                 
 .ـ ئايهت 44سۈرە ئهنئام،  ①
 .ـ ئايهت 45سۈرە ئهنئام،  ②
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن: ئىراقىي ③
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 قوغلىـۋەتمىگىن، ) يېنىڭـدىن (پهرۋەردىگارىغا ئىبـادەت قىلىـدىغانالرنى   
يهنــى ئۇالرنىــڭ (ئۇالرنىــڭ ھېســابىدىن ســاڭا ھــېچ نهرســه يۈكلهنمهيــدۇ 

ــا تارتىلمايســهن   ســېنىڭ  ).قىلىمىشــلىرى ئۈچــۈن ســهن جاۋابكارلىقق
 ئـۇالرنى قوغلىۋەتسـهڭ،   كلهنمهيـدۇ، ۈھېسابىڭدىنمۇ ئۇالرغا ھېچ نهرسه ي

  . ①﴾نزالىمالردىن بولۇپ قالىسه
 )2413 :مۇسلىم(

َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاȋٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َهِذِه الْآَيِة قُلْ ـ   6946
َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى  ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ

 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أََما إِنََّها كَاِئَنةٌ َولَْم َيأِْت َتأْوِيلَُها َبْعُد
دىن مۇنــداق ۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ۇســهئد ئىبنــى ئهبــ ـــ 6946
ــۋايهت  ــدۇرىـ ــهللهم : قىلىنىـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ هللا ا پهيغهمـ
ســـىلهرنىڭ هللا ا”ئېيتقىنكـــى، ) ئۇالرغــا ! ئـــى مـــۇھهممهد(﴿: تائاالنىــڭ 

ــتۈڭالردىن  ــ(ئۈســـ ــگه، ۇنـــ ــاالمالرنىڭ قهۋمىـــ  ھ ۋە لـــــۇت ئهلهيهىسســـ
ياكى ئايىغىڭالر ئاسـتىدىن  ) ه ئهۋەتىلگهن ئازابقا ئوخشاشگىلفئهسهابۇل

ئـازاب ئهۋەتىشـكه،   ) ەتىلـگهن ئازابقـا ئوخشـاش   فىرئهۋن ۋە قارۇنالرغـا ئهۋ (
) يهنى ئۇرۇشقا سـېلىپ (الشتۇرۇپ ىياكى سىلهرنى پىرقىلهر قىلىپ، ئار

ــادىردۇر   ــقا قـ ــازابىنى تېتىتىشـ ــا بىرىڭالرنىـــڭ ئـ ــۇالرنى . “بىرىڭالرغـ ئـ
ــان      ــداق باي ــهكىللهردە قان ــۈك ش ــايهتلىرىمىزنى تۈرل ــۇن دەپ، ئ چۈشهنس

تېخـى  ئـۇ  «: ەگهن ئـايىتى ھهققىـد  دېـ  ②﴾قىلىدىغانلىقىمىزغا قـارىغىن 
   .③دېگهن» بولمىدى، لېكىن چوقۇم بولماي قالمايدۇ

  )3066 :تىرمىزى(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ِفي قَْوِلِه َتَباَرَك َوَتَعالَى ُهَو الْقَاِدُر َعلَـى أَنْ َيْبَعـثَ   ـ   6947
ٌع َوكُلُُّهنَّ َعذَاٌب َوكُلُُّهنَّ َواِقٌع لَا َمَحالَةَ فََمَضْت َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم الْآَيةَ قَالَ ُهنَّ أَْرَب

                                                 
 .ـ ئايهت 53سۈرە ئهنئام،  ①
 .ـ ئايهت 65سۈرە ئهنئام،  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 592(ئهلبانى  ③
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َق اثَْنَتاِن َبْعَد َوفَاِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِخْمسٍ َوِعْشرِيَن َسَنةً فَأُلْبُِسـوا ِشـَيًعا َوذَا  
  .لَةَ الَْخْسُف َوالرَّْجُمَبْعُضُهْم َبأَْس َبْعضٍ َوِثْنَتاِن َواِقَعَتاِن لَا َمَحا

ئـى  (﴿: تائاالنىـڭ هللا ا ـ ئۇبهي ئىبنى كهئـب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6947
ھ ۋە ۇنـ (سىلهرنىڭ ئۈسـتۈڭالردىن  هللا ا”ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! مۇھهممهد

ه ئهۋەتىلـگهن ئازابقـا   گىلفلۇت ئهلهيهىسساالمالرنىڭ قهۋمىـگه، ئهسـهابۇل  
ئهۋن ۋە قارۇنالرغا ئهۋەتىلگهن فىر(ياكى ئايىغىڭالر ئاستىدىن ) ئوخشاش

ئــازاب ئهۋەتىشــكه، يــاكى ســىلهرنى پىــرقىلهر قىلىــپ، ) ئازابقـا ئوخشــاش 
بىرىڭالرغا بىرىڭالرنىـڭ ئـازابىنى   ) يهنى ئۇرۇشقا سېلىپ(الشتۇرۇپ ىئار

ئۇالرنى چۈشهنسـۇن دەپ، ئـايهتلىرىمىزنى تۈرلـۈك    . “تېتىتىشقا قادىردۇر
ــدىغان   ــان قىلى ــداق باي ــارىغىنشــهكىللهردە قان ــگهن  ①﴾لىقىمىزغا ق دې

بـۇ تـۆت ئىشـنىڭ ھهممىسـى ئـازابتۇر،      : ئايىتى ھهققىدە مۇنداق دېـگهن 
  . ھهممىسى چوقۇم بولماي قالمايدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن يىگىرمه : مۇنداق دەيدۇ) راۋىي(رەبىئ 
پىـرقه   ـ ئۇنىڭ ئىككىسى يۈز بهردى، كىشىلهر پىرقه ،بهش يىل كېيىن

ش ۇتـ ۇقالغـان يهر ي  .بىرىنىـڭ ئـازابىنى تېتىشـتى    ـ بىر ،پبولۇپ بۆلۈنۈ
چوقـۇم   مۇبىلهن كۆكتىن تاش بىلهن سوقۇشتىن ئىبـارەت ئىككـى بـاال   

   .②بولماي قالمايدۇ
  )21265 :ئهھمهد(

لَمَّا َنَزلَ َعلَى َرُسولِ اللَّـِه   قالَجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  ـ عن  6948
لَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم قَـالَ أَُعـوذُ   َصلَّى ال

بَِوْجهَِك أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم قَالَ أَُعوذُ بَِوْجهَِك فَلَمَّا َنَزلَْت أَْو َيلْبَِسكُْم ِشـَيًعا َوُيـِذيَق   
 .ْعضٍ قَالَ َهاَتاِن أَْهَونُ أَْو أَْيَسُرَبْعَضكُْم َبأَْس َب

                                                 
 .ـ ئايهت 65سۈرە ئهنئام،  ①
م ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ        بۇ ھهدىسنى ئىمـا ): 10999(ھهيسهمى  ②

 .دېگهن
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: ـ جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     6948
هللا ا”ئېيتقىنكـــى، ﴿ :ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمگه   پهيغهمـــبهر

ت هدېــگهن ئــاي ①﴾ســىلهرنىڭ ئۈســتۈڭالردىن ئــازاب ئهۋەتىشــكه قــادىردۇر
زاتىــڭ بىــلهن پانــاھلىق  «: هىسســاالمپهيغهمــبهر ئهلهي ،نازىــل بولغانــدا

نازىـل   هتدېـگهن ئـاي   ﴾ياكى ئـايىغىڭالر ئاسـتىدىن  ﴿ ؛دېگهن »تىلهيمهن
زاتىــڭ بىــلهن پانــاھلىق   «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه  ،بولغانــدا

يــاكى ســىلهرنى ئۇرۇشــقا ســېلىپ بىرىڭالرغــا     ﴿ ؛دېــگهن  »تىلهيــمهن
: انازىل بولغاند هتهن ئايدېگ ﴾بىرىڭالرنىڭ ئازابىنى تېتىتىشقا قادىردۇر

  . دېگهن »ىلرەكگيهڭكېيىنكى ئىككىسى سهل «
  )7313 :بۇخارى(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ لَمَّا َنَزلَْت الَِّذيَن آَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا إَِمياَنُهْم ـ   6949
َرُسولَ اللَِّه أَيَُّنا لَا َيظِْلُم َنفَْسُه قَالَ لَْيَس ذَِلَك إِنََّما  بِظُلْمٍ َشقَّ ذَِلَك َعلَى الُْمْسِلِمَني فَقَالُوا َيا

ْرَك لَظُلٌْم ُهَو الشِّْرُك أَلَْم َتْسَمُعوا َما قَالَ لُقَْمانُ ِلاْبنِِه َوُهَو َيِعظُُه َيا ُبَنيَّ لَا ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّ
 .َعِظيٌم

ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد ر  6949 دىن مۇنــداق ەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇـ
) رىكنىېشــ(لــۇمنى ۇئىمانغــا ز ،ئىمــان ئېيتقــان﴿ :رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
بــــۇ ئــــايهت  ،نازىــــل بولغانــــدا هتدېــــگهن ئــــاي ②﴾رئارىالشــــتۇرمىغانال

  :ۇپمۇسۇلمانالرغا قاتتىق ئېغىر تۇيۇل
ـــ  ـ ؟   مىزلــۇم قىلىــپ ســالماي ۇقايســىبىرىمىز ز! ئــى رەســۇلۇلالھـ

  :بهر ئهلهيهىسساالمپهيغهم ىدى،دېيىشكهن
ئىمانىغـا زۇلـۇم    .ۇ ئايهتنىـڭ مهنىسـى سـىلهر دېگهنـدەك ئهمهس    ــ ب

مانىغــا شــېرىك ئېتىقــاد ئارىالشــتۇرمىغان  ىئ ،ئارىالشــتۇرمىغان دېــگهن
ئـى  ﴿: ئوغلىغـا نهسـىههت قىلىـپ   ئـۆز  سىلهر لوقماننىـڭ  . دېگهنلىكتۇر

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 65سۈرە ئهنئام،  ①
 .ـ ئايهت 82سۈرە ئهنئام،  ②
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 ①﴾را شېرىك كهلتۈرمه، چۈنكى شېرىك ئهڭ چـوڭ زۇلۇمـدۇ  قهللا !ئوغلۇم
   .دېدى ـ دېگهنلىكىنى ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟

  )3429 :بۇخارى(

 .“الرَِّحمِ ِفي َوُمْسَتقَرَُّها الدُّْنَيا، ِفي ُمْسَتْوَدُعَها” :اللَِّه َعْبُد قَالَـ  6950
سىلهرنى هللا ا﴿: ماـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6950

يــاراتتى، ســىلهرنىڭ ) نيهنــى ئــادەم ئهلهيهىسســاالمدى(بىــر ئىنســاندىن 
قويۇلىدىغان ۋە قارارالشتۇرىلىدىغان بىر جايىڭالر باردۇر، چۈشىنىدىغان 

دېگهن ئايهت  ②﴾قهۋم ئۈچۈن ئايهتلهرنى ھهقىقهتهن ئوچۇق بايان قىلدۇق
ــدە ــاي   : ھهققىــ ــتۇرىلىدىغان جــ ــا، قارارالشــ ــاي دۇنيــ ــدىغان جــ قويۇلىــ

   .③دېگهنـ  بهچچىداندۇر،
  )9/208 :»ئهلكهبىر«(

 َيا فَقَالُوا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيَّ أَُناٌس أََتى قَالَ َعبَّاسٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد َعْنـ   6951
 ِهَعلَْي اللَِّه اْسُم ذُِكَر ِممَّا فَكُلُوا{ اللَُّه فَأَْنَزلَ اللَُّه َيقُْتلُ َما َنأْكُلُ َولَا َنقُْتلُ َما أََنأْكُلُ اللَِّه َرُسولَ
 .}لَُمْشرِكُونَ إِنَّكُْم أَطَْعُتُموُهْم َوإِنْ قَْوِلِه إِلَى ُمْؤِمنَِني بِآَياِتِه كُْنُتْم إِنْ

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   6951 ــۋايهت ـ ــداق رى مۇن
بىــــر تــــوپ كىشــــى پهيغهمــــبهر ســــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى   :قىلىنىــــدۇ

  : ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا كېلىپ
هللا ۇ، اـ يـ   بىـز ئـۆزىمىز ئۆلتـۈرگهن مـالنى يهيمىـز      !الھئى رەسۇلۇلــ 

نىـڭ ئـايهتلىرىگه   هللا﴿: تائـاال هللا ا نىـدى، دېگهـ ؟  مـدۇق ئۆلتۈرگهننى يېمه
نىڭ ئىسـمى ئېيتىلىـپ بوغۇزالنغـان    هللائىمان كهلتۈرگۈچى بولساڭالر، ا

ــولمىغىچه يېــيىش ھــارام قىلىنغــان   . ھــايۋانالرنى يهڭــالر ــيهت ب زۆرۈرى
نىـڭ ئىسـمى   هللائوچـۇق بايـان قىلغـان تۇرسـا، ا     سىلهرگههللا نهرسىلهرنى ا

                                                 
 .ـ ئايهت 13سۈرە لوقمان،  ①
 .ـ ئايهت 98سۈرە ئهنئام،  ②
ســهھىه ھهدىســنىڭ  بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيىلىــرى): 11000(ھهيســهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ــۇن      ــىلهر؟ نۇرغ ــقا يېمهيس ــايۋانالرنى نېمىش ــان ھ ــپ بوغۇزالنغ ئېيتىلى
) باشــقىالرنى(لهر نهفســى خاھىشــىغا ئهگىشــىپ، بىلمهســتىن،   ىكىشــ

شــهرئى (ســىزكى، ســېنىڭ پهرۋەردىگارىــڭ ىبهۈھهقىــقهتهن ئازدۇرىــدۇ، ش
. چىالرنى ئوبـدان بىلىـدۇ  ھهددىـدىن ئاشـقۇ  ) دەلىلسىز ھـاالل، ھـارام دەپ  

ــاھالرنى تهرك ئېــتىڭالر، ش وئاشــكارا ۋە ي ــاھ  بهســىزكى،ۈشــۇرۇن گۇن گۇن
ــدىن     ــلىرى تۈپهيلىـ ــۆز قىلمىشـ ــۇچىالر ئـ ــاخىرەتته(قىلغـ ــا ) ئـ جازاغـ

نىــڭ ئىســمى ئېيتىلمــاي بوغۇزالنغــان هللا!) ئــى مــۇئمىنلهر. (تارتىلىــدۇ
الر، ئـۇنى  ھـايۋانالرنى يـېمهڭ  ) يهنى بىسـمىلال دەپ زەبهـى قىلىنمىغـان   (

سـىزكى، شـهيتانالر ئـۆز دوسـتلىرىنى     ىشۈبه. يېيىش ئهلۋەتته گۇناھتۇر
سىلهر بىلهن دەتـاالش قىلىشـقا ۋەسۋەسـه قىلىـدۇ،     ) يهنى مۇشرىكالرنى(

ئهگهر ئۇالرغــا ئىتــائهت قىلىســاڭالر، ســىلهر چوقــۇم مۇشــرىك بولــۇپ       
   .②دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى ①﴾قالىسىلهر

  )3069 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ فَكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َولَا َتأْكُلُوا ِممَّـا لَـْم   ـ   6952
 ُيذْكَْر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه فَُنِسǸَ َواْسَتثَْنى ِمْن ذَِلَك فَقَالَ َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُـمْ 

 .ْمَوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُه
ــۋايهت      6952 ــادىن رىــ ــۇ ئهنهۇمــ ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ـــ

نىـــڭ ئىســمى ئېيتىلىـــپ بوغۇزالنغـــان  هللا﴿ :تائـــاالهللا ، اقىلىنىــدۇكى 
نىـڭ ئىسـمى ئېيتىلمـاي    هللا﴿ :دېگهن ئايهت بىـلهن  ﴾ھايۋانالرنى يهڭالر

دېــــگهن ئىككــــى ئايهتنىــــڭ  ③﴾بوغۇزالنغــــان ھــــايۋانالرنى يــــېمهڭالر
ئهھلــى كىتــاب بوغۇزلىغــان مــالنى  ،رۇپئهمهلــدىن قالــدۇ نىئومــۇملىقى

بۈگـۈن سـىلهرگه پـاك نهرسـىلهر ھـاالل      ﴿: بۇنىڭ سىرتىدا تۇتقان ھالـدا 

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 121ـ دىن  118سۈرە ئهنئام،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2454(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 118سۈرە ئهنئام،  ③



  بۆلۈمى تهپسىر

 390

نىڭ تامىقى )يهنى يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر(قىلىندى، كىتاب بېرىلگهنلهر 
   .②دېگهن ①﴾سىلهرگه ھااللدۇر ۋە سىلهرنىڭ تامىقىڭالر ئۇالرغا ھااللدۇر

 )2817 :ئهبۇ داۋۇد(

 فَاقَْرأْ الَْعَربِ َجْهلَ َتْعلََم أَنْ َسرََّك إِذَا قَالَ َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاسٍ اْبنِ َعْنـ  6953
 إِلَى ِعلْمٍ بَِغْيرِ َسفًَها أَْولَاَدُهْم قََتلُوا الَِّذيَن َخِسَر قَْد{ الْأَْنَعامِ ُسوَرِة ِفي َوِمائٍَة الثَّلَاِثَني فَْوَق َما
  .}ُمْهَتِديَن كَاُنوا َوَما َضلُّوا قَْد قَْوِلِه

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــ  6953 ــۋايهت ـ ــداق رى ادىن مۇن
سـۈرە   ،ئهرەبلهرنىڭ بىلىمسىزلىكىنى بىلىشـكه قىزىقسـاڭ  : قىلىنىدۇ

ھاماقهتلىـك ۋە نادانلىقلىرىـدىن   ﴿: نى ئوقۇغىنىتىۇ ئايمۇنئهنئامنىڭ 
ــۈرگهن ۋە ا  ــالىلىرىنى ئۆلت ــدىن يهللا ب ــپ، ا نامى ــان ئېيتى ــرىزهللا الغ ق ى

قىلىپ بهرگهن نهرسىلهرنى ھارام بىلگهن كىشـىلهر ھهقىـقهتهن زىيـان    
  . ③﴾ىئۇالر ھهقىقهتهن توغرا يولدىن ئاداشتى، ھىدايهت تاپمىد. تارتتى

  )3524 :بۇخارى(

ْيَها َخاَتُم ُمَحمٍَّد َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َمْن َسرَُّه أَنْ َيْنظَُر إِلَى الصَِّحيفَِة الَِّتي َعلَـ   6954
ةَ إِلَى قَْوِلِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْيقَْرأْ َهِذِه الْآَياِت قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم الْآَي

 .لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ
مۇنــداق  نىــڭـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6954

سهلاللالھۇ  قۇرئاندىن پهيغهمبهركىمكى : ىكى رىۋايهت قىلىنىدۇدېگهنل
يهنـــى بىرمـــۇ ھـــۆكمى (ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مۆھـــۈرى بېســـىلغان 

 ئېيتقىنكــى، ﴿: ســهھىپىگه قــاراي دېســه  ) ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلمىغان 
ھـارام قىلغـان نهرسـىلهرنى سـىلهرگه     هللا ، ا)ئـاڭالڭالر (سىلهر كېلىـپ  ”

 ــ  ېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتـۈرمهڭالر، ئاتـا    ا ھقهللاسىلهر ا: ئوقۇپ بېرەي
ئاناڭالرغـــا ياخشـــىلىق قىلىڭـــالر، نـــامراتلىقتىن قورقـــۇپ بـــاالڭالرنى 

                                                 
 .ـ ئايهت 5سۈرە مائىدە،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2443(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 140سۈرە ئهنئام،  ③
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ق بېرىمىــز، ئاشــكارا ۋە  ىــئۆلتــۈرمهڭالر، بىــز ئۇالرغــا ۋە ســىلهرگه رىز   
نىڭ ئهمـرىگه خىالپلىـق   هللايوشۇرۇن يامان ئىشالرغا يېقىن كهلمهڭالر، ا

ــپ  ــاھهق(قىلى ــۈرمهڭال ) ن ــادەم ئۆلت ــۈرۈش   ئ ــته ئۆلت ــق رەۋىش ر، ھهقلى
سىلهرگه بۇ هللا نىشىڭالر ئۈچۈن اىبۇنىڭدىن مۇستهسنا، سىلهرنىڭ چۈش

يېتىمنىــڭ مېلىنــى تــاكى ئــۇ بــاالغهتكه  . ئىشــالرنى تهۋســىيه قىلىــدۇ
ــدىلىق ئۇســۇلدا تهســهررۇپ قىلىڭــالر،    ــگه قهدەر ئۇنىڭغــا ئهڭ پاي يهتكهن

ــداق     ــالر، ھېچقان ــوغرا قىلىڭ ــارازىنى ت ــۆلچهمنى ۋە ت ــۈچى   ئ ــادەمنى ك ئ
ھۆكۈم چىقارغان (سۆز قىلغان . يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايمىز

ھۆكــــۈم (چــــېغىڭالردا ئادىــــل بولــــۇڭالر، ) يـــاكى گۇۋاھلىــــق بهرگهن 
تــۇغقىنىڭالر بولغــان ) چىقىرىلغــان يــاكى گۇۋاھلىــق بېــرىلگهن ئــادەم 

ر ا بېرىلگهن ئهھدىگه ۋاپا قىلىڭالر، ئىبـرەت ئېلىشـىڭال  قهللاتهقدىردىمۇ ا
بـۇ مېنىـڭ تـوغرا    . “سىلهرگه بۇ ئىشـالرنى تهۋسـىيه قىلىـدۇ   هللا ئۈچۈن، ا

يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر، ناتوغرا يولالردا ماڭمـاڭالر، ئـۇالر سـىلهرنى    
ــدۇ،  هللا ــدىن ئايرىۋېتى ــڭ يولى ــتىن  هللا(نى ــۇپ دوزاخ ــى تۇت ــڭ ئهمرىن ) نى

 ①﴾سىلهرگه بۇ ئىشـالرنى تهۋسـىيه قىلىـدۇ   هللا ا ،ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن
   .②ېگهن ئۈچ ئايهتنى ئوقۇسۇند

  )3070 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم ثَلَـاثٌ إِذَا    ـ   6955
ـ  ًرا طُلُـوُع  َخَرْجَن لَا َيْنفَُع َنفًْسا إَِمياُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخْي

 .الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها َوالدَّجَّالُ َوَدابَّةُ الْأَْرضِ
ــۋايهت قىلىـــدۇكى   6955 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ  ،ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

پهرۋەردىگارىنىـڭ  ﴿بار بولۇپ، ئـۇالر ئوتتۇرىغـا چىقسـىال،    ئۈچ نهرسه «
ــاال مهتلىرى كهلــگهن كۈنــدە ئىلگىــرى ئىمــان ئېيتمىغانالرنىــڭ  بهزى ئ

ياكى ئىمان ئېيتىـپ ياخشـى ئىـش قىلمىغانالرنىـڭ ئېيتقـان ئىمـانى       
                                                 

 .ـ ئايهتكىچه 153ـ دىن  151، سۈر ئهنئام ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 593(ئهلبانى  ②
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 نىـڭ ، دەججالقۇياشنىڭ غهربـتىن چىقىشـى  : ئۇالر .①﴾پايدىسىز بولىدۇ
   .»زېمىندىن بىر تۈرلۈك ھايۋاننىڭ چىقىشىۋە  چىقىشى

  )158 :مۇسلىم(

يٍد َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَْو َعْن أَبِي َسِعـ   6956
  .َيأِْتَي َبْعُض آَياِت َربَِّك قَالَ طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها

 ،ـ ئهبۇ سهئىد خـۇدرىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى      6956
ــبهر  ــى  پهيغهمــــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــ ــهللهم اســــ ــڭهللا ۋەســــ : تائاالنىــــ

دېـگهن ئـايىتى    ②﴾پهرۋەردىگارىنىڭ بهزى ئـاالمهتلىرى كهلـگهن كۈنـدە   ﴿
   .③دېگهن »قۇياشنىڭ غهربتىن چىقىشى«: ھهققىدە

  )3071: تىرمىزى(

 يا لعائشة قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن اخلطاب بن عمر عنـ   6957
 هلم ليس االهواء وأصحاب البدع أصحاب هم شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين إن عائشة
  .برآء مƗ وهم برئ منهم أنا توبة

ــــ ئـــۆمهر ئىبنـــى خهتتـــاب رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت   6957
ــىچه ــبهر ،قىلىنىشـ ــه   پهيغهمـ ــهللهم ئائىشـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ  سـ

  : مۇنداق دېگهن رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا
رلـۈك پىـرقىلهرگه   دىنىڭدا بۆلگۈنچىلىك قىلىـپ تۈ ﴿! ئى ئائىشه«

ھهۋەس ئىگىلىرىــدۇر، ئۇالرنىــڭ   ـــ بىــدئهت ۋە ھــاۋايى  ④﴾ئايرىلغــانالر
 دىنــ جـۇدامهن؛ ئۇالرمـۇ مهنـ     تهۋبىسى قوبۇل بولمايدۇ، مهن ئۇالردىن ئـادا 

   .⑤»جۇدادۇر – ئادا
  )560 :»ئهلسهغىر«(

                                                 
 .ـ ئايهت 158سۈرە ئهنئام،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 158سۈرە ئهنئام،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2455(ئهلبانى  ③
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قسىمى 158سۈرە ئهنئام،  ④
 .يهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ياخشى، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋا): 11008(ھهيسهمى  ⑤
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 إِذَا اللَّـهُ  َيقُولُ قَالَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ أَنَّ ُهَرْيَرةَ أَبِي َعْنـ   6958
 َوإِنْ بِِمثِْلَهـا  فَاكُْتُبوَها َعِملََها فَإِنْ َيْعَملََها َحتَّى َعلَْيِه َتكُْتُبوَها فَلَا َسيِّئَةً َيْعَملَ أَنْ َعْبِدي أََراَد
 لَـهُ  فَاكُْتُبوَهـا  َيْعَملَْها فَلَْم َحَسَنةً َيْعَملَ أَنْ أََراَد َوإِذَا َحَسَنةً لَُه فَاكُْتُبوَها أَْجِلي ِمْن َتَركََها
 بِالَْحَسَنِة َجاَء َمْن{ قََرأَ ثُمَّ ِضْعٍف ِمائَِة َسْبعِ إِلَى أَْمثَاِلَها بَِعْشرِ لَُه فَاكُْتُبوَها َعِملََها فَإِنْ َحَسَنةً
  .}أَْمثَاِلَها َعْشُر فَلَُه

ــۇ   6958 ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۇ ــ ــۋايهئهنهـ ــدۇكى، رىـ ت قىلىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

، تاكى هسپۈكبهندەم بىرەر يامانلىقنى كۆڭلىگه : ئهززە ۋە جهللههللا ا«
 .بىر يامانلىق يېـزىڭالر  ،قىلىپ قالسا. ئۇنى قىلمىغانغا قهدەر يازماڭالر

ى ئۇنىڭغـا بىـر ياخشـىلىقنىڭ سـاۋابىن     ا،سـ ىئۇنى قىلم دىن قورقۇپمهن
ــزىڭالر ــۆڭلىگه    .يې ــر ياخشــىلىق قىلىشــنى ك ــۈئهگهر بى ــۇنى پۈك پ، ئ

ــزىڭالر    ــر ياخشــىلىق يې ــا بى ــا، ئۇنىڭغ ــان بولس ــۇ  .قىلمىغ ــر ئهگهر ئ بى
ــۆڭلىگه   ــىلىقنى ك ــه ۋە پۈكياخش ــا س ــته قىلس ــا ئهمهلىيهت ــۇ ، ئۇنىڭغ ش
، ساۋاب يېزىڭالر دىن يهتته يۈز ھهسسىگىچهئونياخشىلىقنىڭ بهدىلىگه 

  . »ـ دەيدۇ
  )7501 :ارىبۇخ(

Ʋـوه  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   6959
  .إِلَى َسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍف إِلَى أَْضَعاٍف كَِثَريٍة :وفيه

سـهلاللالھۇ   مۇ پهيغهمـبهر ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6959
: بۇ رىۋايهتته بولۇپ، همدىن يۇقىرىقىدەك رىۋايهت قىلغانئهلهيهى ۋەسهلل

   .دېيىلگهن »، ـ دەيدۇساۋاب يېزىڭالرمۇ كۆپ يهتته يۈز ھهسسىدىن«
  )6491 :بۇخارى(
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  ئهئراف ۋە ئهنفال سۈرىلىرى

ُعْرَياَنةٌ فََتقُولُ َمـْن  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَاَنْت الَْمْرأَةُ َتطُوُف بِالَْبْيِت َوِهَي ـ   6960
ِحلُّـُه  ُيِعُرينِي ِتطَْوافًا َتْجَعلُُه َعلَى فَْرجَِها َوَتقُولُ الَْيْوَم َيْبُدو َبْعُضُه أَْو كُلُُّه فََما َبَدا ِمْنُه فَلَـا أُ 

 .فََنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيه  6960 ــۋايهت لالھــۇ ئهنهۇمــاـ ــداق رى دىن مۇن
كهئبىنــى يالىڭــاچ ھــالهتته  الرئايــال) جــاھىلىيهت دەۋرىــدە(: قىلىنىــدۇ

  :قىالتتى ۋە بتاۋا
ئانـدىن  . يتتـى دەـ لىق كىـيىم بېرىـپ تۇرىـدۇ؟      بكىـم ماڭـا تـاۋا   ـــ  

الغانـــدىن يۆگىۋ ئهۋرىتىنـــى )ئـــۆزىگه بېـــرىلگهن كىيىمنـــى ئېلىـــپ (
  :كېيىن
ھهممىســى يــاكى بهزىســى    )هۋرەتنىــڭيهنــى ئ( ۇنىــڭببۈگــۈن ــــ 

ــاراش  ،ئېچىلىــپ قالىــدۇ ــالغىنىغىمۇ ق ـ ،   دۇرۇس ئهمهس ئېچىلىــپ ق
ھهر ! ئـى ئـادەم بـالىلىرى   ﴿: ۇ ئـايهت نازىـل بولـدى   مۇنـ  ،كېيىن. دەيتتى

ــدا   ــاز ۋاقتى ــاۋا (نام ــاكى ت ــپ     بي ــهترى قىلى ــى س ــدا ئهۋرىتىڭالرن ۋاقتى
ڭـــالر، ئىســـراپ كىيىمىڭالرنـــى كىـــيىڭالر، يهڭـــالر، ئىچى) تۇرىـــدىغان
   .①﴾ئىسراپ قىلغۇچىالرنى ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇهللا قىلماڭالر، ا

  )3028 :مۇسلىم(

 عـن  وسـلم،  عليـه  اهللا صلى النيب سئل: قال اخلدري سعيد أيب عنـ   6961
 الشهادة فمنعتهم آلبائهم، عصاة وهم اهللا سبيل يف قتلوا قوم«: فقال األعراف؟ أصحاب

 اجلنـة  بـني  سور على وقوف فهم اجلنة، يدخلوا أن املعصية ومنعتهم النار، يدخلوا أن

                                                 
 .ـ ئايهت 31سۈرە ئهئراف،  ①
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 فـإذا  اخلالئق، حساب من اهللا يفرغ حƩ Ɠومهم، وتذبل شحومهم تذوب حƓ والنار،
  .»اجلنة فأدخلوا منه، برƥة تغمدهم اخلالئق حساب من فرغ

 ،ـ ئهبۇ سهئىد خـۇدرىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى      6961
ئهئـرافتىكىلهر ھهققىـدە    دىنلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم  سـهلال  پهيغهمبهر
  :مۇنداق دېگهنئۇ  دا،سورالغان

ئانىلىرىغـا ئاسـىيلىق    ــ  ئهممـا ئاتـا   ،يولىدا ئۆلتـۈرۈلگهن هللا ئۇالر ا«
ــۇپ  ــۇالرنى د ،قىلغــان كىشــىلهر بول ــاشــېهىدلىقى ئ  ،كىرىشــتىن وزاخق

ىـلهن  بدوزاخ ئـۇالر   .يامانلىقلىرى جهننهتكه كىرىشتىن توسـۇپ قويغـان  
دىكى سېپىل ئۈستىدە يـاغلىرى ئېرىـپ، گۆشـلىرى    سىجهننهت ئوتتۇرى

تائـاال پۈتـۈن مهخلۇقالرنىـڭ ھېسـابىنى     هللا تاكى ا تكهن ھالداقورۇلۇپ كه
تائـاال  هللا انـدا، ا نغمهخلۇقالرنىڭ ھېسابى تامامال .ۇتامامالپ بولغىچه تۇرىد

   .①»جهننهتكه كىرگۈزىۋېتىدۇ ئېلىپ،ئۇالرنى ئۆز رەھمىتى ئىچىگه 
  )666 :»ئهلسهغىر« ؛3053: »ئهلئهۋسهت«(

ـ عن عبد اهللا بن بسر قال خرجت من ƥص فآواين الليـل إƂ البقيعـة     6962
إن ربكـم اهللا الـذي خلـق    (فحضرين من أهل األرض فقرأت هذه اآلية من األعراف 

إƂ آخر اآلية فقال بعضهم لبعض احرسوه اآلن حƓ يصبح فلمـا  ) السماوات واألرض
  .كبت دابيتأصبحت ر

ــۇ ئهنهۇ     6962 ــر رەزىيهلالھ ــى بۇس ــدۇلالھ ئىبن ــ ئاب ــداق  ـ ــڭ مۇن نى
كهچ  ،مهن ھىمـس شـهھرىدىن چىقىـپ   : دېگهنلىكى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  

ئۇ يهرلىـك كىشـىلهردىن    .كىرگهندە بهقىئه دېگهن جايغا بېرىپ قوندۇم
ــىدىكى   ــراف سۈرىســ ــدى، مهن ئهئــ ــگهن ئىــ ــىمغا كهلــ : بهزىســــى قېشــ

ــىزكى ، پهرۋىشۈبه﴿ ــارىڭالر اس ــالته   هللا ەردىگ ــى ئ ــمانالرنى ۋە زېمىنن ئاس
ئۆزىنىـڭ ئۇلۇغلۇقىغـا اليىـق    (ياراتتى، ئاندىن ) يهنى ئالته دەۋردە(كۈندە 
يهنـى كېچىنىـڭ   (كېچه بىلهن هللا ئهرش ئۈستىدە قارار ئالدى، ا) رەۋىشته

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇھهممهد ئىبنـى مـۇخهللهد   ): 11013(ھهيسهمى  ①

 .رەئىينىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ـ بىرىنى  كۈندۈزنى ياپىدۇ، كېچه بىلهن كۈندۈز بىر) قاراڭغۇلۇقى بىلهن
قۇياش، ئاي ۋە هللا ؛ ا)هنى داۋاملىق ئورۇن ئالمىشىپ تۇرىدۇي(قوغلىشىدۇ 
نىڭ ئهمـرىگه بويسـۇنغۇچى قىلىـپ يـاراتتى، يـارىتىش ۋە      هللايۇلتۇزالرنى ا

نىـڭ  هللاراسـتىنال ا ) يهنـى كائىنـاتنى تهسـهررۇپ قىلىـش    (ئهمر قىلىـش  
 ①﴾نىڭ دەرىجىسـى كاتتىـدۇر  هللائىلكىدىدۇر، ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا

  :ر بىر ـ بىرىگهغانىدىم، ئۇالدېگهن ئايهتنى ئوقۇ
ــ! يلىنى تــاڭ ئــاتقۇچه قوغــدائــادەم ۇــــ بــ  ،تــاڭ ئاتقانــدا .دېيىشــتى ـ

   .②يولۇمغا راۋان بولدۇم ،لىقىمغا مىنىپئۇ
  )رىۋايهت قىلغان تهبهرانى(

ا َخَرَج إِلَـى  َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّـ   6963
ُسولَ ُحَنْينٍ َمرَّ بَِشَجَرٍة ِللُْمْشرِِكَني ُيقَالُ لََها ذَاُت أَْنَواٍط ُيَعلِّقُونَ َعلَْيَها أَْسِلَحَتُهْم فَقَالُوا َيا َر

َوَسلََّم ُسـْبَحانَ   اللَِّه اْجَعلْ لََنا ذَاَت أَْنَواٍط كََما لَُهْم ذَاُت أَْنَواٍط فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
نَّةَ اللَِّه َهذَا كََما قَالَ قَْوُم ُموَسى اْجَعلْ لََنا إِلًَها كََما لَُهْم آِلَهةٌ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لََتْركَُبنَّ ُس

 .َمْن كَانَ قَْبلَكُْم
دىن مۇنــداق رىــۋايهت ـــ ئهبــۇ ۋاقىــد لهيســى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 6963
ھـۇنهينگه چىققـان    سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

زاتـۇ ئهنـۋات   دىغان چوقۇنىـ  قويۇپ قوراللىرىنى ئېسىپ كۈنى، مۇشرىكالر
ــۈپ   ــىملىك بىــر ت ــدىن  ەخنىــڭدەر ئىس  ،ئۆتــۈپ كېتىۋاتقىنىــدا يېنى

  :ساھابىالر
ـــ  ــى رەســۇلۇلالھ ـ ــۋات دەرىخــى بولغىنىــدەك  ( !ئ ــۇ ئهن  )ئۇالرنىــڭ زات

پهيغهمـبهر  دى، ىـ دېگهن سـهڭ، ـ  بىرنى قىلىپ بهر بىزگىمۇ زاتۇ ئهنۋاتتىن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .ـ ئايهت 54سۈرە ئهئراف،  ①
ىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە مۇسـهييهب ئىبنـى ۋازىـه ئىسـىملىك     بۇ ھهد: ھهيسهمى ②

ئهممــا بهزىــلهر ئۇنىــڭ ھهدىســى ئىشــهنچلىك كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئىلگىــرى  . ھهدىســى زەئىــپ بىــرى بــار
 .سۈرگهن، ـ دېگهن
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بىزگىمــۇ ئۇالرنىــڭ ! ئــى مۇســا﴿: مۇســانىڭ قهۋمــى! لالھانابهۇســــــ 
دېگهندەكال ئىـش بولـدىغۇ    ①﴾بۇتلىرىغا ئوخشاش بۇت ئورنىتىپ بهرگىن

ئىلگىـرى  بىـلهن قهسـهمكى،    نىڭ نـامى جېنىم ئىلكىدە بولغان زات !؟بۇ
   .②دېدى ، ـكهنلهرنىڭ ئىزىنى باسماي قالمايسىلهرئۆت

  )2180 :تىرمىزى(

حƓ إن كان منهم من أتى َوالْقُذَِّة بِالْقُذَِّة النَّْعلِ بِالنَّْعلِ َحذَْو : ـ زاد رزين   6964
  .فيكم فَالَ أَْدرِي َتْعُبُدونَ الِْعْجلَ أَْمَ الَ يكونأمه 

يـا  (ئايـاق ئاياققـا،   : گهننىڭ رىۋايىتىـدە مۇنـداق كهلـ   رەزىن – 6964
ئىلگىـــرى (الشـــقاندەك ىىپسجبىـــر پهي يهنه بىـــر پهيـــگه ) ئوقىـــدىكى

ــى   ــڭ ئىزىن ــر  ئۆتكهنلهرنى ــۇ بى ــىلهر بىرم ــماي قالمايس ــاكى  .)باس ھهتت
مۇ شــۇنداقالر نبــۇرۇنقىالردىن ئانىســىغا ئارتىلغــانالر بولســا، ســىلهردى    

هر يـــاكى موزايغـــا ئىبـــادەت قىالمســـىلئهممـــا بـــۇرۇنقىالردەك بولىـــدۇ، 
   .»بۇنى بىلمهيمهن ،قىلمامسىلهر

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(                              

َعْن أََنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قََرأَ َهِذِه الْآَيةَ فَلَمَّا َتَجلَّى َربُّـُه  ـ   6965
ذَا َوأَْمَسَك ُسلَْيَمانُ بِطََرِف إِْبَهاِمِه َعلَى أُْنُملَِة إِْصَبِعِه الُْيْمَنى ِللَْجَبلِ َجَعلَُه َدكŕا قَالَ َحمَّاٌد َهكَ

 .قَالَ فََساǷَ الَْجَبلُ َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا
ــۋايهت قىلىــدۇكى  6965 ــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رى  پهيغهمــبهر ،ـ

ش پهرۋەردىگـارى تاغقـا تهجهللـى قىلىـ    ﴿: سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   
 غانـدىن كېـيىن،  دېگهن ئـايهتنى ئوقۇ  ③﴾بىلهن تاغنى تۈپتۈز قىلىۋەتتى

ــاش ــا ته  بــ ــارمىقىنى چىمچىلىقىنىــــڭ ئۇچىغــ ــۈزۈپگبــ ــۇرۇپ كــ : تــ

                                                 
 .ـ ئايهت 138سۈرە ئهئراف،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1771(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 143سۈرە ئهئراف،  ③
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مۇشۇنچىلىك ئازغىنه تهجهللى قىلىۋىـدى، تـاغ چۆكـۈپ كهتتـى، مۇسـا      «
   .①دېگهن» ش بولۇپ يىقىلدىوبىه

  )3074 :تىرمىزى(

 فأعطيهـا  مسـألة  وسلم عليه اهللا صلى موسى سئل قال عباس ابن عنـ   6966
 فسـأكتبها ( قوله إƂ) رجال سبعني قومه موسى واختار( قوله وسلم عليه اهللا صلى Ʈمد
  ).يتقون للذين

مۇسا ئهلهيهىسساالم بىر : ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6966
مـۇھهممهد   نـى )نىـڭ تىلىـگهن نهرسىسـى   (ئـۇ  هللا انهرسه تىلىگهن ئىدى، 

مۇسـا  ﴿ :ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئاتا قىلدى، ـ دېگهندىن كېيىن سهلاللالھۇ 
ــدىن       ــۆز قهۋمى ــۈن، ئ ــېلىش ئۈچ ــا ك ــلهپ بهرگهن ۋاقىتت ــز بهلگى  70بى

! پهرۋەردىگـارىم ”: نى تاللىدى؛ ئۇالرغـا زىلـزىله يۈزلهنگهنـدە، مۇسـا    ىكىش
. التتىــڭوئــۇالرنى ۋە مېنــى بــۇرۇنال ھــاالك قىلغــان ب  ،خالىغــان بولســاڭ
خمهقلهرنىـــڭ قىلمىشـــى تۈپهيلىـــدىن بىزنـــى ھـــاالك ئـــارىمىزدىكى ئه

قىالمســهن؟ بــۇ پهقهت ســېنىڭ ســىنىقىڭدۇر، شــۇ ئــارقىلىق خالىغــان 
ســهن، خالىغــان بهنــدەڭنى ھىــدايهت قىلىســهن، ســهن  ىبهنــدەڭنى ئازدۇر

بىزنىڭ ئىگىمىزسهن، بىزگه مهغفىرەت قىلغىن، رەھىم قىلغىن، سهن 
ۇ دۇنيــادا ۋە ئــاخىرەتته بىــزگه بــ. ئهڭ ياخشــى مهغفىــرەت قىلغۇچىســهن

 “تېگىشلىك ياخشىلىق قىلغىن، بىز ھهقىقهتهن سـاڭا تهۋبه قىلـدۇق  
نى ىخالىغان كىشـ ) بهندىلىرىمدىن(ئازابىم بىلهن ”: ئېيتتىهللا ا. دېدى

. گه ئورتـاقتۇر ىئازاباليمهن، مېنىـڭ رەھمىـتىم مهخلۇقاتنىـڭ ھهممىسـ    
) ماللىرىنىـڭ (ساقالنغۇچىالرغا، ) كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن(رەھمىتمنى 

نـــــى بېرىـــــدىغانالرغا ۋە بىزنىـــــڭ ئـــــايهتلىرىمىزگه ئىمـــــان ىزاكىت
  . ③دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ②﴾“دىغانالرغا تېگىشلىك قىلىمهنىئېيت

 )رىۋايهت قىلغان بهززار(
                                                 

 .سهھىه، ـ دېگهن): 2458(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهتلهر 156ـ ۋە  155سۈر ئهئراف،  ②
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهتا ئىبنى سائىب ئىسىملىك ): 11018(ھهيسهمى  ③

اۋىيلىـرى سـهھىه   ئۇنـدىن باشـقا ر  . بىرى بار، كېيىنچه ئۇ ھهدىسنى ئېلىشتۈرۈپ قويىـدىغان بولـۇپ قالغـان   
 .ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َوإِذْ  َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َيَسارٍ الُْجَهنِيِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ُسِئلَ َعْن َهِذِه الْآَيِةـ   6967
 أََخذَ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم قَالَ قََرأَ الْقَْعَنبِيُّ الْآَيةَ فَقَالَ ُعَمُر َسِمْعُت َرُسولَ اللَّـهِ 

زَّ َوَجـلَّ  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ َعْنَها فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللََّه َع
لِ أَْهلِ َخلََق آَدَم ثُمَّ َمَسَح ظَْهَرُه بَِيِمينِِه فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ذُرِّيَّةً فَقَالَ َخلَقُْت َهُؤلَاِء ِللَْجنَِّة َوبَِعَم

نَّارِ َوبَِعَملِ أَْهـلِ  الَْجنَِّة َيْعَملُونَ ثُمَّ َمَسَح ظَْهَرُه فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ذُرِّيَّةً فَقَالَ َخلَقُْت َهُؤلَاِء ِلل
ـ  لََّم النَّارِ َيْعَملُونَ فَقَالَ َرُجلٌ َيا َرُسولَ اللَِّه فَِفيَم الَْعَملُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ِة َحتَّى َيُموَت َعلَى َعَملٍ ِمْن إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا َخلََق الَْعْبَد ِللَْجنَِّة اْسَتْعَملَُه بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَّ
ـ  ارِ َحتَّـى  أَْعَمالِ أَْهلِ الَْجنَِّة فَُيْدِخلَُه بِِه الَْجنَّةَ َوإِذَا َخلََق الَْعْبَد ِللنَّارِ اْسَتْعَملَُه بَِعَملِ أَْهلِ النَّ

 .َيُموَت َعلَى َعَملٍ ِمْن أَْعَمالِ أَْهلِ النَّارِ فَُيْدِخلَُه بِِه النَّاَر
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىـدۇ   ـ مۇسـلىم ئىبنـى يهسـار جـۇھهنى      6967

ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىـڭ  ﴿: دىنئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
ئاتىلىرىنىـڭ پۇشـتىدىن   (ئۇالرنىـڭ  ) يهنى نهسـلىنى (ئادەم بالىلىرىنى 

ــپ    ــۇۋاھ قىلىـ ــۆزلىرىگه گـ ــۇالرنى ئـ ــاردى ۋە ئـ ــىلهرنىڭ ”: چىقـ مهن سـ
ــارىڭ ــدى  “الر ئهمهســـمۇ؟پهرۋەردىگـ ــڭ ئۇالرنىـــڭ  هللا يهنـــى ا(دېـ ئۆزىنىـ

ــرار      ــالىلىرىنى ئىق ــادەم ب ــرلىكىگه ئ ــگه ۋە بى ــارى ئىكهنلىكى پهرۋەردىگ
 ھهئه،”: ئـۇالر ). قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنى ئۆز ئۈسـتىگه ئالـدى  

ــهن، گۇۋاھلىـــق بهردۇق  ــهن بىزنىـــڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇرسـ ــدى“ سـ . دېـ
بىـز  ”: قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ) گهنلىكىمىزئۇالرنى گۇۋاھلىق بهرگۈز(

ــ   ئاتـا ”دېمهسـلىكلىرى، يـاكى    “بۇنىڭدىن غهپلهتـته قالغـان ئىكهنمىـز   
ــرى   ــوۋىلىرىمىز ئىلگى ــۇتالرنى (ب ــاڭا ب ــدى،  ) س ــۈرگهن ئى شــېرىك كهلت

ــار      ــز ب ــان يېرىمى ــۇپ قالغ ــڭ ئهۋالدى بول ــڭ پهقهت ئۇالرنى ــى (بىزنى يهن
قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن بىزنـى  گۇمراھالرنىڭ  ،)زرىمىز بارۆبىزنىڭ ئ

ــهن؟  ــاالك قىالمس ــدۇر “ ھ ــلىكلىرى ئۈچۈن ــگهن ئايهت ①﴾دېمهس ــڭ دې نى
ــاۋاب بهردى     ــداق دەپ جـ ــۇ مۇنـ ــورالغانىدى، ئـ ــى سـ ــبهر: مهنىسـ  پهيغهمـ

دىن مۇشۇ ئايهت توغرىسىدا سـورالغاندا، ئـۇ   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

                                                 
 .ـ ئايهت 172سۈرە ئهئراف،  ①
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ــدى   ــاۋاب بهرگهنى ــداق دەپ ج ــا هللا ا«: مۇن ــله ئ ــاراتتى، ئهززە ۋەجهل دەمنى ي
ئاندىن دۈمبىسىنى قولى بىلهن سىالپ، ئۇنىڭدىن بىر بۆلۈك نهسـلىنى  

ــپ ــ”: چىقىرى ــاراتتىم،  ب ــنهتكه ي ــۇالرنى جهن ــڭ  ب ــنهت ئهھلىنى ۇالر جهن
دۈمبىسـىنى سـىالپ، ئۇنىڭـدىن     دېگهندىن كېيىن، “ئهمىلىنى قىلىدۇ

الر ۇبــيــاراتتىم،  قــاۇالرنى دوزاخبــ”: بىــر بۆلــۈك نهســلىنى چىقىرىــپيهنه 
  :بىر كىشى .»دېدى“ دوزاخ ئهھلىنىڭ ئهمىلىنى قىلىدۇ

 ،ئۇنـداقتا ) پۈتۈلـۈپ كهتـكهن بولسـا   ھهمـمه ئىـش   ( !ئى رەسۇلۇلالھــ 
پهيغهمـــبهر دەپ ســـورىۋىدى، ـ نېمىشـــقا ئهمهل قىلىـــپ يـــۈرىمىز؟       

  :ئهلهيهىسساالم
ئـۇنى   ،ئهززە ۋەجهلله بىر بهندىسـىنى جهنـنهتكه ياراتقـان بولسـا    هللا اــ 

ئۇ  نهتىجىدە، ىشقا مۇيهسسهر قىلىدۇهھلىنىڭ ئهمىلىنى قىلجهننهت ئ
 هللا، اشـۇنىڭ بىـلهن   .ۋاپـات بولىـدۇ   ئۈستىدە جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمىلى
ئـۇنى   ،ياراتقان بولسـا  قابىر بهندىسىنى دوزاخ .ئۇنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

ئــۇ  نهتىجىــدە، قىلىشــقا مــۇپتىال قىلىــدۇدوزاخ ئهھلىنىــڭ ئهمىلىنــى 
ئۇنى  هللا، اۋاپات بولىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۈستىدە ڭ ئهمىلىدوزاخ ئهھلىنى

   .①، ـ دېدىتاشاليدۇ قادوزاخ
  )4703 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ِفي قَْولِ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ـ   6968
أَْنفُِسهِْم الْآَيةَ قَالَ َجَمَعُهْم فََجَعلَُهْم أَْرَواًحا ثُمَّ َصوََّرُهْم  ظُُهورِِهْم ذُرِّيَّاِتهِْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى

َربِّكُْم فَاْسَتْنطَقَُهْم فََتكَلَُّموا ثُمَّ أََخذَ َعلَْيهِْم الَْعْهَد َوالِْميثَاَق َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسهِْم أَلَْسُت بِ
َمَواِت السَّْبَع َوالْأََرِضَني السَّْبَع َوأُْشهُِد َعلَْيكُْم أََباكُْم آَدَم َعلَْيـِه  قَالَ فَإِنِّي أُْشهُِد َعلَْيكُْم السَّ

لَـا  السَّلَام أَنْ َتقُولُوا َيْوَم الِْقَياَمِة لَْم َنْعلَْم بَِهذَا اْعلَُموا أَنَُّه لَا إِلََه غَْيرِي َولَـا َربَّ غَْيـرِي فَ  
ْرِسلُ إِلَْيكُْم ُرُسِلي ُيذَكُِّروَنكُْم َعْهِدي َوِميثَاِقي َوأُْنزِلُ َعلَـْيكُْم  ُتْشرِكُوا بِي َشْيئًا َوإِنِّي َسأُ

َم َيْنظُـُر  كُُتبِي قَالُوا َشهِْدَنا بِأَنََّك َربَُّنا َوإِلَُهَنا لَا َربَّ لََنا غَْيُرَك فَأَقَرُّوا بِذَِلَك َوَرفََع َعلَْيهِْم آَد
الْفَِقَري َوَحَسَن الصُّوَرِة َوُدونَ ذَِلَك فَقَالَ َربِّ لَْولَا َسوَّْيَت َبْيَن ِعَبـاِدَك  إِلَْيهِْم فََرأَى الَْغنِيَّ َو

                                                 
 .دېگهن ئىبارىدىن باشقىسى سهھىه، ـ دېگهن” دۈمبىسىنى سىالش“): 3936(ئهلبانى  ①
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آَخَر قَالَ إِنِّي أَْحَبْبُت أَنْ أُْشكََر َوَرأَى الْأَْنبَِياَء ِفيهِْم ِمثْلُ السُُّرجِ َعلَْيهِْم النُّوُر ُخصُّوا بِِميثَاقٍ 
َوُهَو قَْولُُه َتَعالَى َوإِذْ أََخذَْنا ِمْن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم إِلَى قَْوِلِه ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم  ِفي الرَِّسالَِة َوالنُُّبوَِّة

  .كَانَ ِفي ِتلَْك الْأَْرَواحِ فَأَْرَسلَُه إِلَى َمْرَيَم فََحدَّثَ َعْن أَُبيٍّ أَنَُّه َدَخلَ ِمْن ِفيَها
ئـۆز  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ۇ ئهنهـۇ ا ـ ئۇبهي ئىبنى كهئـب رەزىيهلالھـ   6968

ــالىلىرىنى   ــادەم ب ــى نهســلىنى(ۋاقتىــدا پهرۋەردىگارىــڭ ئ ئۇالرنىــڭ ) يهن
: ئاتىلىرىنىڭ پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگه گـۇۋاھ قىلىـپ  (
ئۆزىنىـڭ  هللا يهنـى ا (دېـدى  “ مهن سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر ئهمهسمۇ؟”

رلىكىگه ئــادەم بــالىلىرىنى ئۇالرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ئىكهنلىكىــگه ۋە بىــ
: ئـۇالر ). ئىقرار قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئالـدى   

. دېدى“ سهن بىزنىڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇرسهن، گۇۋاھلىق بهردۇق ھهئه،”
بىـز  ”: قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ) ئۇالرنى گۇۋاھلىق بهرگۈزگهنلىكىمىز(

ــ   ئاتـا ”دېمهسـلىكلىرى، يـاكى   “ بۇنىڭدىن غهپلهتـته قالغـان ئىكهنمىـز   
ــرى   ــوۋىلىرىمىز ئىلگى ــۇتالرنى (ب ــاڭا ب ــدى،  ) س ــۈرگهن ئى شــېرىك كهلت

ــار      ــز ب ــان يېرىمى ــۇپ قالغ ــڭ ئهۋالدى بول ــڭ پهقهت ئۇالرنى ــى (بىزنى يهن
گۇمراھالرنىڭ قىلمىشلىرى تۈپهيلىـدىن بىزنـى   ) زرىمىز بارۆبىزنىڭ ئ

تى ھهققىدە ىايدېگهن ئ ①﴾دېمهسلىكلىرى ئۈچۈندۇر“ ھاالك قىالمسهن؟
ئانـدىن  بىر يهرگه يىغىپ، جـانلىرىنى يارىتىـپ،   ئۇالرنى : مۇنداق دېگهن

ــۈزۈپ  ــۈرەتكه كىرگ ــدى    ،س ــۆز قىل ــۇالر س ــدى، ئ ــۆز قىلدۇرىۋى ــدىن  .س ئان
ــۇۋاھ     ــۆزلىرىگه گ ــۇالرنى ئ ــدى، ئ ــۇالردىن ئهھــدە ۋە مۇســتهھكهم ۋەدە ئال ئ

  :قىلىپ
  :ئاندىن .ىدېدـ  مهن سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر ئهمهسمۇ؟ــ 
قـات ئاسـمان بىـلهن يهتـته زېمىننـى گـۇۋاھ        تهمهن سىلهرگه يهتـ ــ 

ــۇۋاھ      ــاالمنى گـ ــادەم ئهلهيهىسسـ ــاڭالر ئـ ــىلهرگه ئاتـ ــمهن، يهنه سـ قىلىـ
بىـــز بـــۇنى بىلـــمهي ”: قىلىـــمهن، بۇنـــداق قىلىشـــم قىيـــامهت كـــۈنى

ــاپتىمىز ــدىن    “ق ــى، مهن ــدۇر، بىلىڭالرك ــلىقىڭالر ئۈچۈن دەپ تۇرىۋالماس
ــوق،باشــقا ئىــالھ  ــوق، شــۇڭا ماڭــا    ي ــدىن باشــقا پهرۋەردىگــار ي  ھــېچمهن

                                                 
 .ـ ئايهت 172سۈرە ئهئراف،  ①
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نهرسىنى شېرىك قىلماڭالر، مهن سىلهرگه ماڭا بهرگهن ئهھـدىڭالرنى ۋە  
مۇســـتهھكهم ۋەدەڭالرنـــى ئهســـلىتىپ تۇرىـــدىغان پهيغهمبهرلىرىمنـــى  

  :ئۇالر .دېدى ، ـئهۋەتىمهن، سىلهرگه كىتابلىرىمنى نازىل قىلىمهن
ھىمىز ئىكهنلىكىڭگه، بىـزگه سـهندىن   سېنىڭ رەببىمىز ۋە ئىالــ 

ئۇنىڭغـا   ،دېيىشـىپ  ، ـ باشقا پهرۋەردىگار يوقلىقىغا گۇۋاھلىـق بېرىمىـز  
ــرار  ــتىبولۇئىق ــا    هللا ا .ش ــۈرۈپ ئۇالرغ ــاالمنى كۆت ــادەم ئهلهيهىسس ــاال ئ تائ

 ل، كېلىشكهن ۋە كېلىشمىگهن خىلمـۇ هغكهمبه ـ قاراتقان ئىدى، ئۇ باي
  :خىل كىشىلهرنى كۆرۈپ

دېۋىـدى،  ـ بهندىلىرىڭنى بـاراۋەر قىلغـان بولسـاڭچۇ؟      !ببىمئىي رەــ 
  :هللا

 .دېـدى ـ مهن ئۇالر تهرىپىدىن شۈكۈر قىلىنىشنى ياخشى كۆردۈم،  ــ 
ــدىكى پهيغهمبهرلهرنىــ    ــانالر ئىچى ــۈن ئىنس ــادەم ئهلهيهىسســاالم پۈت  ڭئ

ــانلىرىنى كــۆردى، ئــۇالر       ــۇر ياغــدۇرۇپ تۇرغ ــۇددى يۇلتــۇزالردەك ن  دىنخ
ىنغــان ئاالھىــدە ئهھــدە ئېلكــتىن ئىبــارەت لىئهلچى پهيغهمبهرلىــك ۋە

ئۆز ۋاقتىدا بىـز  ﴿: ۇ ئايىتىدە بايان قىلىنغانمۇنتائاالنىڭ هللا بۇ ا ،بولۇپ
ــدىن،      ــۇھتىن، ئىبراھىم ــهندىن، ن ــدۇق، س ــدە ئال ــبهرلهردىن ئهھ پهيغهم

ھالر وئاشۇ ر .①﴾مۇسادىن، مهريهم ئوغلى ئىسادىن مهھكهم ئهھدە ئالدۇق
مهريهمـگه  ھهزرىتـى  ئـۇنى  تائـاال  هللا ا ،بولـۇپ يسامۇ بار ھهزرىتى ئىئىچىدە 

  .تىئهۋەت
ــڭئۇبهي ــدۇ   نىـ ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــداق دېگهنلىكـ ــى : مۇنـ ھهزرىتـ

   .②ھى مهريهمنىڭ ئاغزىدىن كىرگهنوسانىڭ ريئى
  )21270 :ئهھمهد(

                                                 
 .ـ ئايهت 7سۈرە ئهھزاب،  ①
ئابدۇلالھ ئۇستازى مۇھهممهد ئىبنى يهئقـۇب   بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهدنىڭ ئوغلى): 11019(ھهيسهمى  ②

قالغـان راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ     . رەببانىيدىن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، ئۇ كىشىنىڭ ئهھۋالى نامهلۇم
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َم لَمَّا َخلََق اللَّـُه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّـ   6969
لَ آَدَم َمَسَح ظَْهَرُه فََسقَطَ ِمْن ظَْهرِِه كُلُّ َنَسَمٍة ُهَو َخاِلقَُها ِمْن ذُرِّيَِّتِه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوَجَع

َربِّ َمْن َهُؤلَـاِء   َبْيَن َعْيَنْي كُلِّ إِْنَساٍن ِمْنُهْم َوبِيًصا ِمْن ُنورٍ ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى آَدَم فَقَالَ أَْي
ا قَالَ َهُؤلَاِء ذُرِّيَُّتَك فََرأَى َرُجلًا ِمْنُهْم فَأَْعَجَبُه َوبِيُص َما َبْيَن َعْيَنْيِه فَقَالَ أَْي َربِّ َمْن َهـذَ 

َت ُعْمَرُه قَـالَ  فَقَالَ َهذَا َرُجلٌ ِمْن آِخرِ الْأَُممِ ِمْن ذُرِّيَِّتَك ُيقَالُ لَُه َداُوُد فَقَالَ َربِّ كَْم َجَعلْ
 ِستَِّني َسَنةً قَالَ أَْي َربِّ زِْدُه ِمْن ُعْمرِي أَْرَبِعَني َسَنةً فَلَمَّا قُِضَي ُعْمُر آَدَم َجاَءُه َملَُك الَْمْوِت

آَدُم فَقَالَ أََولَْم َيْبَق ِمْن ُعْمرِي أَْرَبُعونَ َسَنةً قَالَ أََولَْم ُتْعِطَها اْبَنـَك َداُوَد قَـالَ فََجَحـَد    
 .فََجَحَدْت ذُرِّيَُّتُه َوُنسَِّي آَدُم فَُنسَِّيْت ذُرِّيَُّتُه َوَخِطǜَ آَدُم فََخِطئَْت ذُرِّيَُّتُه

 ،دۇكىنىـ رىـۋايهت قىلى  دىنـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    6969
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

مبىسىنى سىلىغان ئىدى، ئۇنىڭـدىن  تائاال ئادەمنى ياراتقاندا دۈهللا ا«
ــۈن     هللا ا ــدىغان پۈت ــامهتكىچه يارىتى ــاكى قىي ــتىدىن ت ــاال ئۇنىــڭ پۇش تائ

ــلىنىڭ ر ــتى ونهسـ ــرى چۈشـ ــى  هللا ا .ھلىـ ــاننىڭ ئىككـ ــر ئىنسـ ھهر بىـ
ــۇر قىلىــپ    ــدىغان ن ــارالپ تۇرى ــا پ ــۇالرنى   ،كۆزىنىــڭ ئارىلىقىغ ــدىن ئ ئان

  :ئادەم .ئادەمگه كۆرسهتتىھهزرىتى 
  :هللادەپ سورىۋىدى، اـ كىملهر؟ بۇالر ! ئى رەببىمـ 
دېدى، ئادەم ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن بىرىنـى    ـ ئۇالر سېنىڭ نهسلىڭ،  ــ 

كۆردى، ئۇنىڭ كۆزلىرىنىڭ ئارىلىقىدىكى پارالق نۇر ئۇنىڭغا بهك يـاراپ  
  : دە – كهتتى

  :هللادەپ سورىدى، اـ بۇ كىم؟ ! رەببىم ــ ئى
ـــ  داۋۇد  بــۇ ســېنىڭ نهســلىڭدىن ئــاخىرقى ئــۈممهتته كېلىــدىغان ـ

  :دېدى، ئۇـ دېگهن ئادەم بولىدۇ، 
دەپ سـورىۋىدى،  ـ ئۇنىڭ ئۆمرىنى قانچىلىك قىلدىڭ؟  ! رەببىمـ ئى 

  : هللا
  :ئادەم .دېدىـ يىل،  60ــ 
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ـــ  ــبىم ـ ــى رەب ــدىن    !ئ ــڭ ئۆمرۈم ــا مېنى ــپ   40ئۇنىڭغ ــل قېتى يى
 ،ئادەمنىــڭ ئــۆمرى ئاخىرلىشــىپ ، ھهزرىتــىكېــيىن .دېــدى ـــ! بهرگىــن

  :ئۇ ،كهلگهندەېتىپ يئۆلۈم پهرىشتىسى 
ـــ   ـ دەپ ســورىدى،يىــل قالمىــدىمۇ؟     40مېنىــڭ ئۆمرۈمــدىن يهنه ـ
  :پهرىشته

 ھهزرىتـى . دېـدى ـ داۋۇدقـا بېرىۋەتمىـدىڭمۇ؟     پهرزەنتىڭسهن ئۇنى ــ 
ــادەم  ــدىبۇنىڭــدىن ئ ــا شــۇنىڭدىن تارتىــپ  .تېنىــپ تۇرىۋال ئۇنىــڭ  ،مان

ئادەم خاتاالشـقان   .نۇتتىئادەم ئۇنۇتقان ئىدى، ئهۋالدىمۇ ئۇ .ئهۋالدىمۇ تاندى
   .①ئىدى، ئهۋالدىمۇ خاتاالشتى

  )3076 :تىرمىزى(

َعْن َسُمَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَمَّا َحَملَْت َحوَّاُء طَـاَف  ـ   6970
رِِث فََسمَّْتُه َعْبَد الَْحارِِث فََعـاȇَ  بَِها إِْبِليُس َوكَانَ لَا َيِعيُش لََها َولٌَد فَقَالَ َسمِّيِه َعْبَد الَْحا

  .َوكَانَ ذَِلَك ِمْن َوْحيِ الشَّْيطَاِن َوأَْمرِِه
ــ ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ  6970 دىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

مىلـدار  ئۇ ھا ).يهنى ئۆلۈپ كېتهتتى(تتى ھهۋۋانىڭ بالىسى تۇرماي«
ڭغا ئابدۇلهارىس باال: يۈرۈپئىبلىس ئۇنىڭ ئهتراپىدا ئايلىنىپ  ،بولغاندا

دېـگهن ئىـدى، ئۇنىڭغـا ئابـدۇلهارىس دەپ ئىسـىم      ـ ،  يغىندەپ ئىسىم قو
بـــۇ ئىـــش شـــهيتاننىڭ  .قويســـا، ئىـــبلىس دېگهنـــدەكال تـــۇرۇپ قالـــدى

   .②»سى ۋە سۆزى بىلهن بولغانىۋەسۋەس
  )3077 :تىرمىزى(

 َوُيقَالَ َبلَْعُم ُهَو“:قَالَ ،“آَياِتَنا آَتْيَناُه الَِّذي َنَبأَ َعلَْيهِْم َواْتلُ” اللَِّه َعْبِد َعْنـ   6971
  .“َبلَْعاُم

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن: دېگهن كىتابىدا» شهرھۇل ئهقىيدە تاھاۋىييه«ئهلبانى  ①
 .هنزەئىپ، ـ دېگ): 595(ئهلبانى  ②
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ــۋايهت    6971 ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى ـ
غـا  )يهنى يهھۇدىيالر(ئۇالر !) ئى مۇھهممهد(﴿: النىڭاتائهللا ا ،قىلىنىدۇكى

ئۇنىڭغـــا  ىســـىنى ئوقـــۇپ بهرگىنكـــى،سدەمنىـــڭ قىسشـــۇنداق بىـــر ئا
ــايهتلىرىمىزنى بهردۇق  ــى كىتابۇلال(ئـ ــى ھيهنـ نىـــڭ بهزى ئىلىملىرىنـ

ئۇنىڭغا شهيتان ئاپىرىدە  ئۇ ئايهتلىرىمىزدىن ئۆزىنى تارتتى،). ئۆگهتتۇق
دېگهن سۆزىدىكى كىشـى   ①﴾بولۇشى بىلهنال گۇمراھالردىن بولۇپ كهتتى

   .②بهلئام ھهققىدە نازىل بولغان) ىنبهنى ئىسرائىل ئالىملىرىد(
  )9/219 :»ئهلكهبىر«(

 .ـ عن عبد اهللا بن عمرو يف هذه اآلية قال هو أمية بن أيب الصلت 6972
ــۋايهت      6972 ــادىن رىـ ــۇ ئهنهۇمـ ــاس رەزىيهلالھـ ــى ئـ ــر ئىبنـ ــ ئهمـ ــ

يـــۇقىرىقى ئـــايهتتىكى كىشـــى ئـــۇمهييه ئىبنـــى ئهبـــۇ   ،قىلىنىشـــىچه
   .③سهلتتۇر

  )»ئهلكهبىر«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ ُخذْ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف قَالَ َما أَْنَزلَ اللَُّه إِلَّا ِفـي  ـ   6973
  .أَْخلَاقِ النَّاسِ
: مۇنـداق دېـگهن   ـ ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 6973

ياخشى يهنى ياخشى سۆز قىلىشقا، (ئهپۇنى دوست تۇتقىن، ياخشىلىققا ﴿
يهنـــى (بـــۇيرۇغىن، نـــادانالر بىـــلهن تهڭ بـــولمىغىن  ) ئىـــش قىلىشـــقا

دېــگهن  ④﴾)نادانالرنىــڭ قىلغىنىنــى قىلمــاي، ئۇالرغــا مــۇاليىم بــولغىن
   .ئايهت ئىنسانالرنىڭ ئهخالقى ھهققىدە نازىل بولغان

  )4644 :بۇخارى(
                                                 

 .ـ ئايهت 175سۈرە ئهئراف،  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 11021(ھهيســهمى  ②

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 11022(ھهيســهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 199ئهئراف،  سۈرە ④
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ْيِه َوَسلََّم أَنْ َيأُْخذَ الَْعفَْو ِمـْن  قَالَ أُِمَر َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ :ـ ويف رواية  6974
 .أَْخلَاقِ النَّاسِ
تائـاال پهيغهمـبهر   هللا ا: مۇنـداق دېـيىلگهن   ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته   6974

ــهللهم  ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ ــىلهر نىسـ ــامىله  گهكىشـ ــىلىق مۇئـ سـ
   .①بۇيرۇغانقىلىشقا 

  )4787 :ئهبۇ داۋۇد(

الَ قُلُْت ِلاْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ُسوَرةُ الْأَْنفَالِ َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَـ   6975
  .قَالَ َنَزلَْت ِفي َبْدرٍ

ــ ســهئىد ئىبنــى جۇبهير  6975 ــۋايهت   ـ ــداق دېگهنلىكــى رى نىــڭ مۇن
ئهنفـال سۈرىسـىنىڭ    ئهنهۇمـادىن  ۇئىبنى ئابباس رەزىيهلالھ: قىلىنغان

  :قاچان نازىل بولغانلىقىنى سورىسام
   .دېدى ، ـبهدردە نازىل بولغانــ 

  )4645 :بۇخارى(

َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ جِئُْت بَِسْيٍف فَقُلُْت ـ   6976
لسَّـْيَف  َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اللََّه قَْد َشفَى َصْدرِي ِمْن الُْمْشرِِكَني أَْو َنْحَو َهذَا َهْب ِلي َهذَا ا

فَقَالَ َهذَا لَْيَس ِلي َولَا لََك فَقُلُْت َعَسى أَنْ ُيْعطَى َهذَا َمْن لَا ُيْبِلي َبلَاِئي فََجاَءنِي الرَُّسـولُ  
فَقَالَ إِنََّك َسأَلَْتنِي َوِليس ِلي َوإِنَُّه قَْد َصاَر ِلي َوُهَو لََك قَالَ فََنَزلَْت َيْسأَلُوَنَك َعْن الْأَْنفَـالِ  

  .َيةَالْآ
نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت ـــ ســهئد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ 6976
  :لىچنى ئېلىپ كېلىپىبىر ق ،بهدر غازىتى بولغاندا: قىلىنىدۇ

تائـاال مۇشـرىكالردىن ئۆچـۈمنى ئېلىـپ بهردى،     هللا ا !ئى رەسـۇلۇلالھ ـ 
 دېسـهم،  اڭ، ـ لىچنى ماڭا بهرگهن بولسـ ىشۇڭا بۇ ق .تازا پۇخادىن چىقتىم

  :ر ئهلهيهىسساالمپهيغهمبه
  :دېدى، مهن ، ـبۇ مېنىڭمۇ ئهمهس، سېنىڭمۇ ئهمهســ 

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4004(ئهلبانى  ①
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لىــچ مهنچىلىــك ئىشــلىتهلمهيدىغان بىرســىنىڭ قولىغــا ىبــۇ قــــ 
 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   ،كېـيىن  .دېدىمـ چۈشۈپ قالمىسۇن دەيمهن،  

  :قېشىمغا كېلىپ
سهن ئۇنى مېنىڭ ئهمهس چاغدا سورىغانىدىڭ، ئۇ ئهمـدى مېنىـڭ   ــ 
ئى (﴿: تائاالنىڭهللا ا ،دېدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇنى ساڭا بېرىۋەتتىم، ـ  .بولدى

) نى قانداق تهقسـىم قىلىشـىڭ  (غهنىمهتلهر ) ساھابىلىرىڭ! مۇھهممهد
غهنىمهتــلهر ”ئېيتقىنكــى، ) ئۇالرغــا(توغرۇلــۇق ســهندىن سورىشــىدۇ،   

ا ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه خاسـتۇر،    قـ هللا) ھۆكۈم چىقىـرىش  اسىدىتوغر(
ئـاراڭالرنى  ) ئىختىالپ قىلىشماي ئىتتىپـاق بولـۇپ  (قورقۇڭالر، ىن تهللا

نىـڭ پهيغهمبىـرىگه   هللاۋە اهللا تۈزەڭالر، ئهگهر سىلهر مـۇئمىن بولسـاڭالر، ا  
  . ②دېگهن ئايىتى نازىل بولدى ①﴾ئىتائهت قىلىڭالر

 )3079 :تىرمىزى(

مُّ الُْبكُْم الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ قَالَ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّـ   6977
 .ُهْم َنفٌَر ِمْن َبنِي َعْبِد الدَّارِ

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6977 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
نىڭ نهزىرىدە ھايۋانالرنىڭ هللاسىزكى، اىشۈبه﴿: تائاالنىڭهللا ا: قىلىنىدۇ

) قنـى سـۆزلىمهي  ھه( گـاس بولۇۋالغـان،  ) ھهقنى ئاڭلىماي( ئهڭ يامىنى
ئهقلىنــى يوقاتقــان ) ـــ يامــاننى پهرق ئهتــمهي ياخشــى(گاچــا بولۇۋالغــان، 

ــاي ③﴾لهردۇرىكىشــ ــگهن ئ ــدۇددار جهمهتىــدىن بىــر هدې قــانچه  ت بهنــى ئاب
   .ى ھهققىدە نازىل بولغانكىش

  )4646 :بۇخارى(

ُهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهـَو  أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَُبو َجْهلٍ اللَّـ عن   6978
اللَّـُه  الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمْن السََّماِء أَْو ائِْتَنا بَِعذَابٍ أَِليمٍ فََنَزلَْت َوَما كَانَ 

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە ئهنفال،  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2460(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 22سۈرە ئهنفال،  ③
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ا لَُهْم أَنْ لَا ُيَعذَِّبُهْم اللَُّه َوُهْم ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ َوَم
 .َيُصدُّونَ َعْن الَْمْسجِِد الَْحَرامِ الْآَيةَ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6978
  :ئهبۇ جهھىل :قىلىنىدۇ

ـــ  ــى اـ ــان    ! هللائ ــل بولغ ــان ســېنىڭ تهرىپىڭــدىن نازى ــۇ قۇرئ ئهگهر ب
سـا، ئاسـماندىن ئۈسـتىمىزگه تـاش ياغـدۇرغىن      ھهقىقهت بولىـدىغان بول 

سـهن  ﴿: تائاالهللا دېۋىدى، ا ـ  !ياكى بىزنى قاتتىق ئازاب بىلهن جازالىغىن
هللا ا) سېنى ھـۆرمهتلهش يۈزىسـىدىن  (ئۇالرنىڭ ئىچىدە تۇرغان چېغىڭدا 

ئۇالرغا هللا ئۇالرغا ئازاب قىلمايدۇ، ئۇالر ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغدا ا
ــدۇ  ــازاب قىلماي ــۇ. ئ ــا كىرىشــ  ئ نى ىالر باشــقىالرنىڭ مهســجىدى ھهرامغ

ــا، ا ــجىدى     هللا توسۇۋاتس ــۇالر مهس ــۇن؟ ئ ــازاب قىلمىس ــقا ئ ــا نېمىش ئۇالرغ
ــرى     ــڭ ئىگىلىـ ــجىدى ھهرامنىـ ــرى ئهمهس، مهسـ ــڭ ئىگىلىـ ھهرامنىـ

ــۋادارالردىن باشــقىالر ئهمهســتۇر، لــېكىن   ــۇنى(تهق ئۇالرنىــڭ تولىســى ) ب
   .قىلدىنازىل  نىدېگهن ئايهتلهر ①﴾بىلمهيدۇ

  )4648 :بۇخارى(

َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهـَو   قالُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ  ـ عن  6979
ُي أَلَا وَّةَ الرَّْمَعلَى الِْمْنَبرِ َيقُولُ َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّْمُي أَلَا إِنَّ الْقُ

  .إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّْمُي
ــامىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   6979 ــۇقبه ئىبنــى ئ ــ ئ ــۋايهت  ـ ــداق رى مۇن
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مــۇنبهردە  پهيغهمــبهرمهن : قىلىــدۇ
لـۇڭالردىن  وئۈچۈن، ق) بىلهن ئۇرۇش قىلىش(دۈشمهنلىرىڭالر (﴿: تۇرۇپ

  :ايهتنى ئوقۇغاندىن كېيىندېگهن ئ ②﴾كېلىشىچه كۈچ تهييارالڭالر

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 34ـ ۋە  33سۈرە ئهنفال،  ①
 .ـ ئايهت 60سۈرە ئهنفال،  ②
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بىلىــپ  .كــۈچ ئــوق ئېتىشــتۇر  ئاساســلىق بىلىــپ قويــۇڭالركى،«
ــۇڭالركى، ــوق ئېتىشــتۇر  ئاساســلىق قوي ــۇڭالركى،  .كــۈچ ئ  بىلىــپ قوي
   .دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم» كۈچ ئوق ئېتىشتۇر ئاساسلىق

  )1917 :مۇسلىم(

مَّا َنَزلَْت إِنْ َيكُـْن ِمـْنكُْم ِعْشـُرونَ    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما لَـ   6980
قَالَ َصابُِرونَ َيْغِلُبوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِمائَةٌ فَكُِتَب َعلَْيهِْم أَنْ لَا َيِفرَّ َواِحٌد ِمْن َعَشَرٍة فَ

لَْت الْآنَ َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم الْآَيةَ فَكََتَب ُسفَْيانُ غَْيَر َمرٍَّة أَنْ لَا َيِفرَّ ِعْشُرونَ ِمْن ِمائََتْينِ ثُمَّ َنَز
   .أَنْ لَا َيِفرَّ ِمائَةٌ ِمْن ِمائََتْينِ

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6980 ــۋايهت  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
ــدۇ ــداملىق  ﴿: قىلىنى ــا،   20ئهگهر ســىلهردە چى ــدىغان بولس ــادەم بولى ئ

ــمهندىن( ــدۇ  200) دۈش ــى يېڭهلهي ــ  ①﴾ن ــگهن ئ ــر  دې ــكهندە، بى ايهت چۈش
دۈشـــــمهندىن  200مۇســـــۇلمان  20، مۇســـــۇلمان ئـــــون دۈشـــــمهندىن

ــلىق ــيىن  قاقاچماســ ــدى، كېــ ــىلهرنىڭ  هللا ا﴿ :بۇيرۇلغانىــ ــدى ســ ئهمــ
دېگهن ئايهت چۈشۈپ، يۈز مۇسۇلمان ئىككى  ﴾يېنىكلهتتى) يۈكۈڭالرنى(

  .يۈز دۈشمهندىن قاچماسلىققا بۇيرۇلدى
مۇشرىكالر بىلهن ئـۇرۇش  ( مۇئمىنلهرنى﴿: ىدەىتسۇفيان بهزى رىۋاي

ــداملىق    ــىلهردە چىـ ــدۈرگىن، ئهگهر سـ ــقا رىغبهتلهنـ ــادەم  20قىلىشـ ئـ
ــا،   ــدىغان بولس ــمهندىن(بولى ــدۇ  200) دۈش ــى يېڭهلهي ــايهت   ﴾ن ــگهن ئ دې

پهرز  ىدۈشــــمهندىن قاچماســــلىق 200 نىڭمۇســــۇلمان 20چۈشــــكهندە، 
  . گهنيىلدېـ قىلىنغان، 

  )4652 :بۇخارى(

اسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَمَّا َنَزلَْت إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشـُرونَ  َعْن اْبنِ َعبَّـ   6981
َصابُِرونَ َيْغِلُبوا ِمائََتْينِ َشقَّ ذَِلَك َعلَى الُْمْسِلِمَني ِحَني فُرَِض َعلَْيهِْم أَنْ لَا َيِفرَّ َواِحـٌد ِمـْن   

اللَُّه َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم ُضْعفًا فَإِنْ َيكُْن ِمـْنكُْم   َعَشَرٍة فََجاَء التَّْخِفيُف فَقَالَ الْآنَ َخفََّف

                                                 
 .ـ ئايهت 65سۈرە ئهنفال،  ①
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رِ َمـا  ِمائَةٌ َصابَِرةٌ َيْغِلُبوا ِمائََتْينِ قَالَ فَلَمَّا َخفََّف اللَُّه َعْنُهْم ِمْن الِْعدَِّة َنقََص ِمْن الصَّْبرِ بِقَـدْ 
  .ُخفَِّف َعْنُهْم
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئه  6981 ــۋايهت  نهۇـ ــداق رى مــادىن مۇن
ــدۇ ــداملىق  ﴿: قىلىنى ــا،   20ئهگهر ســىلهردە چى ــدىغان بولس ــادەم بولى ئ

دېـــگهن ئـــايهت چۈشـــكهندە، بىـــر  ﴾نـــى يېڭهلهيـــدۇ 200) دۈشـــمهندىن(
ــون دۈشــمهندىن قاچماســلىق  نىڭمۇســۇلمان ــدى،پهرز قىلىنغان ىئ ــۇ  ى ب
ــۈم  ــۇلمانالرغاھۆكــ ــدى   مۇســ ــر كهلــ ــايىن ئېغىــ ــدىنال  .ئىنتــ ئارقىــ

ئهمــدى ســىلهرنىڭ هللا ا﴿: ھۆكــۈم نازىــل قىلىنىــپ  للىــتىلگهنيهڭگى
شـۇنىڭ بىـلهن،   . دىت نازىل بولـ هدېگهن ئاي ﴾يېنىكلهتتى) يۈكۈڭالرنى(

مۇســۇلمانالرنىڭ ســهۋرچانلىق كۆرسىتىشــى كېــرەك بولغــان دۈشــمهن  
  . سانى ئازايدى

 )4653 :بۇخارى(

َبْدرٍ فَأََخذَ َيْعنِي النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه  ُعَمر ْبن الَْخطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم ـ عن  6982
ـ   ي َعلَْيِه َوَسلََّم الِْفَداَء أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيـثِْخَن ِف

  .َحلَّ لَُهْم اللَُّه الَْغَناِئَمالْأَْرضِ إِلَى قَْوِلِه لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم ِمْن الِْفَداِء ثُمَّ أَ
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6982
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى  پهيغهمــبهر ،بهدر غازىتىــدىن كېــيىن: قىلىنىــدۇ

پهيغهمـبهرگه  ﴿: تائـاال هللا يه ئالغـان ئىـدى، ا  ىۋەسهللهم ئهسىرلهردىن فىـد 
يهنـى مۇشـرىكلىكنىڭ   (ي تـۇرۇپ  زېمىندا دۈشمهننى كـۆپرەك ئۆلتـۈرمه  

، ئهسـىرلهردىن  )نى يوقىتىپ، ئىسـالمغا قـۇۋۋەت بهرمهي تـۇرۇپ   ىھهيۋىس
سـىلهر فىـدىيه   ! ئـى مـۇئمىنلهر  ( .يه ئـېلىش اليىـق ئهمهس ئىـدى   ىفىد

ــلهن  ــش بىـ ــا مهنپهئ) ئىلىـ ــىلهر، ا ىدۇنيـ ــى كۆزلهيسـ ــىلهرگه هللا تىنـ سـ
ــاخىرەتنى  ــاۋابىنى (ئـ ــدۇ) يهنـــى ئاخىرەتنىـــڭ سـ ــالىهللا ا. تىلهيـ بتۇر، غـ

ئوچــۇق چهكلهنمىــگهن (نىــڭ هللا. ھــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىــدۇر 
لىسـى بولمىسـا   ەھـۆكمى ئهز ) ماسلىق دېگهنىئىشنى قىلغانالرنى جازال

ــدى،  ــدىيه ئىـ ــار    فىـ ــا دۇچـ ــۋەتته زور ئازابقـ ــۈن ئهلـ ــانلىقىڭالر ئۈچـ ئالغـ
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يهنـــى فىـــدىيه  . دېـــگهن ئـــايهتلهرنى نازىـــل قىلـــدى    ①﴾بـــوالتتىڭالر
ــ ــانلىقىڭالر ئۈچـ تائـــاال مۇســـۇلمانالرغا هللا ۈن دېمهكچـــى، كېـــيىن ائالغـ

   .②غهنىمهتلهرنى ھاالل قىلىپ بهردى

  )2690 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوالَِّذيَن آَمُنوا َولَْم ُيَهاجُِروا فَكَـانَ  ـ   6983
الُْمَهاجُِر فََنَسَخْتَها فَقَالَ َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَـى  الْأَْعَرابِيُّ لَا َيرِثُ الُْمَهاجَِر َولَا َيرِثُُه 

 .بَِبْعضٍ
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  6983 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن

ــدۇ ــڭهللا ا: قىلىنىـ ــانالر،  ﴿: تائاالنىـ ــان ئېيتقـ ــى ۋە اهللا(ئىمـ ــڭ هللانـ نىـ
لغـان،  ھىجـرەت قى ) يۈش يۈزىسىدىن يۇرتىنى تاشـالپ ۆپهيغهمبىرىنى س

يهنـى  (يولىـدا جىهـاد قىلغـانالر    هللا ــ مـاللىرى ۋە جـانلىرى بىـلهن ا     پۇل
جــــاي بهرگهنــــلهر ۋە يــــاردەم ) يۇرتىــــدا مۇھاجىرالرغــــا(، )مۇھــــاجىرالر

ــ ئهنه شــۇالر ئهلــۋەتته بىــر  )يهنــى ئهنســارىالر(كۆرســهتكهنلهر  ــ بىــرىگه  ـ ـ
). دۇرــ بىـرىگه مىراسـخور    بىرىگه ياردەمچىدۇر، بىـر  ـ يهنى بىر(ئىگىدۇر 

ھىجـــرەت قىلمىغـــانالر بىـــلهن ) مهدىـــنىگه(ئهممـــا  ،ئىمـــان ئېيتقـــان
سىلهرنىڭ ئوتتۇراڭالردا تاكى ئۇالر ھىجرەت قىلغانغا قهدەر ئۆزئـارا ئىـگه   

بولمايــدۇ؛ ئهگهر دىــن ) يهنــى ياردەملىشــىش، مىراســخور بولــۇش(بولــۇش 
ن ئىشىدا ئۇالر سىلهردىن ياردەم تهلهپ قىلسا، ئۇالرنىڭ دۈشـمىنى بىـله  

ســىلهرنىڭ ئــاراڭالردا كېلىشــىم بولمىســال، ئۇالرغــا يــاردەم بېرىشــىڭالر 
 ③﴾سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشـىڭالرنى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر   هللا كېرەك، ا

ئهئرابـى مۇھـاجىردىن مىـراس     ،دېگهن ئايىتى نازىـل بولغانـدىن كېـيىن   
ــايتتى ــدىن  ،ئااللم ــاجىرمۇ ئهئرابى ــايتتى  مۇھ ــراس ئااللم ــڭ هللا﴿ .مى نى

) يـاتالردىن (بىرىگه مىراسخور بولۇشـقا   ـ قانالر بىرغـ تۇ ئۇرۇقھۆكمىدە، 

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 68ـ ۋە  67ل، سۈرە ئهنفا ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2339(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 72سۈرە ئهنفال،  ③
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 ①﴾ھهر شهيئىنى بىلىپ تۇرغۇچىـدۇر هللا ئهڭ ھهقلىقتۇر، شۈبهسىزكى، ا
دېگهن ئايهت نازىل بولغاندىن كېـيىن، ئـۇ ئايهتنىـڭ ھـۆكمى ئهمهلـدىن      

   .②قالدۇرۇلدى
  )2924 :ئهبۇ داۋۇد(

                                                 
 .ـ ئايهت 75سۈرە ئهنفال،  ①
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2537(ئهلبانى  ②



 



 

415 

 

  

  سۈرىسى) تهۋبه(ت هبهرائ

عن حذيفة قال اليت تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب وما تقرؤون ـ   6984
 .منها مما كنا نقرأ إال ربعها

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ـ ھۇزەيفه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 6984
 بولۇپ، سىلهر تهۋبه سۈرىسى دەپ ئاتىغان سۈرە ئازاب سۈرىسى: قىلىنىدۇ

يهنى بۇ ( ئوقۇيسىلهر الن بىرىنىىسىلهر ئۇنىڭدىن بىز ئوقۇغاننىڭ تۆتت
سۈرە ئهسـلىدە ئـۇزۇن بولـۇپ، بىـر مـۇددەتتىن كېـيىن قالغـان قىسـمى         

   .①)ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان
  )1330 :»ئهلئهۋسهت«(

اْبن َعبَّاسٍ قَالَ قُلُْت ِلُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َما َحَملَكُْم أَنْ َعَمـْدُتْم إِلَـى    ـ عن  6985
ْن الَْمثَانِي َوإِلَى َبَراَءةٌ َوِهَي ِمْن الِْمِئَني فَقََرْنُتْم َبْيَنُهَما َولَْم َتكُْتُبوا َبْيَنُهَما َسطَْر الْأَْنفَالِ َوِهَي ِم

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ َوَوَضْعُتُموَها ِفي السَّْبعِ الطَُّولِ َما َحَملَكُْم َعلَى ذَِلَك فَقَالَ ُعثَْمانُ 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّا َيأِْتي َعلَْيِه الزََّمانُ َوُهَو َتْنزِلُ َعلَْيِه السَُّوُر ذََواُت  كَانَ َرُسولُ

الَْعَدِد فَكَانَ إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه الشَّْيُء َدَعا َبْعَض َمْن كَانَ َيكُْتُب فََيقُولُ َضُعوا َهُؤلَاِء الْآَياِت ِفي 
الَِّتي ُيذْكَُر ِفيَها كَذَا َوكَذَا َوإِذَا َنَزلَْت َعلَْيِه الْآَيةَ فََيقُولُ َضُعوا َهِذِه الْآَيةَ ِفي السُّوَرِة  السُّوَرِة

ِمْن  الَِّتي ُيذْكَُر ِفيَها كَذَا َوكَذَا َوكَاَنْت الْأَْنفَالُ ِمْن أََواِئلِ َما أُْنزِلَْت بِالَْمِديَنِة َوكَاَنْت َبَراَءةٌ
 رِ الْقُْرآِن َوكَاَنْت ِقصَُّتَها َشبِيَهةً بِِقصَِّتَها فَظََنْنُت أَنََّها ِمْنَها فَقُبَِض َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـهُ آِخ

ـ َعلَْيِه َوَسلََّم َولَْم ُيَبيِّْن لََنا أَنََّها ِمْنَها فَِمْن أَْجلِ ذَِلَك قََرْنُت َبْيَنُهَما َولَْم أَكُْتْب َبْيَنُه طَْر َما َس
   .بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ فََوَضْعُتَها ِفي السَّْبعِ الطَُّولِ

                                                 
 .هنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگ): 11025(ھهيسهمى  ①
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ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــ  6985 ــۋايهت ـ ــداق رى ادىن مۇن
  :ففاندىنهمهن ئوسمان ئىبنى ئ: قىلىنىدۇ

ئايهتلىـك   100 سـا، ئـايهتكه يهتمهيـدىغان تۇر   100ئهنفـال سۈرىسـى   ـ 
ۋە  پ قويۇشىڭالرنىڭهپلۈن بولغان بهرائهت سۈرىسىگه جسۈرىلهر قاتارىدى

ــدا    ــىنىڭ ئوتتۇرى ــۇ ئىككىس ــمىلالھىرر”ئ ــگهن “ ھىمەنىرراھمەبىس دې
قاتارىغـا تىزغىنىڭالرنىـڭ سـهۋەبى     نىڭقۇرنى يازماي، ئۇزۇن يهتته سـۈرى 

  :جاۋاب بهردى ئۇ مۇنداق غانىدىم،دەپ سورىـ ؟ هنېم
للهمگه ئۇزۇن مـۇددەت ۋەھىـي   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه ــ پهيغهمبهر

قـانچه   بهزىـدە بىـرال ۋاقىتتـا بىـر     ،نازىل بولمايدىغان ئهھۋالالرمۇ بوالتتى
قېشىدىكى كاتىبلىرىنى  ،كۆپ ئايهت نازىل بولسا .سۈرىمۇ نازىل بوالتتى

ــا ـ مـــاۋۇ ئـــايهتلهرنى مۇنـــداق     «: چاقىرىـــپ مۇنـــداق نهرســـىلهر تىلغـ
مـاۋۇ  «: بىر ئايهت نازىـل بولسـا   .دەيتتى »ئېلىنىدىغان سۈرىگه قويۇڭالر

 »مۇنداق نهرسىلهر تىلغـا ئېلىنغـان سـۈرىگه قويـۇڭالر    ـ ئايهتنى مۇنداق  
بهرائهت  ،ئهنفــال سۈرىســى مهدىنىــدە دەســلهپ نازىــل بولغــان      .دەيتتــى

. ۈرىلهردىن ئىــدىئــاخىرقى چــاغالردا نازىــل بولغــان ســ سۈرىســى بولســا، 
 ،پ كېتىـدىغان بولغاچقـا  ئۇنىڭ ۋەقهلىكى ئهنفالنىڭ ۋەقهلىكىگه ئوخشا

ــدىم   ــمى دەپ ئويلىـ ــر قىسـ ــۈرىنىڭ بىـ ــۇ سـ ــۇنى شـ ــبهر  .مهن ئـ پهيغهمـ
ــر      ــۈرىنىڭ ئهنفالنىــڭ بى ــۇ س ــزگه ئ ــهللهم بى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

بــۇ  .قىســمى يــاكى ئهمهســلىكىنى بايــان قىلمــايال ۋاپــات بولــۇپ كهتتــى
پ، ئوتتۇرىــــــــدا هپلۈســــــــهۋەبتىن مهن ئــــــــۇ ئىككىســــــــىنى جــــــــ

 ەدېگهن قۇرنى يازماي، ئۇزۇن يهتـته سـۈر  “ ھىمەنىرراھمەبىسمىلالھىرر”
   .①قاتارىغا قويغان ئىدىم

  )3086 :تىرمىزى(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 599(ئهلبانى  ①
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َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ قَالَ قُلُْت ِلاْبنِ َعبَّاسٍ ُسوَرة التَّْوَبِة قَالَ آلتَّْوَبِة قَالَ َبلْ ـ   6986
ُهْم َحتَّى ظَنُّوا أَنْ لَا َيْبقَى ِمنَّا أََحٌد إِلَّا ذُِكَر ِفيَها قَالَ ِهَي الْفَاِضَحةُ َما َزالَْت َتْنزِلُ َوِمْنُهْم َوِمْن

 .قُلُْت ُسوَرةُ الْأَْنفَالِ قَالَ ِتلَْك ُسوَرةُ َبْدرٍ قَالَ قُلُْت فَالَْحْشُر قَالَ َنَزلَْت ِفي َبنِي النَِّضريِ
مهن : دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ سهئىد ئىبنى جۇبهير 6986

  :ماغابنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇئى
  : دېسهم، ئۇ ، ـتهۋبه سۈرىسىــ 

ـــ  ــازىهه سۈرىســىدۇر   ! سۈرىســىمۇ؟تهۋبه ـ ــۇ ف ــى (بهلكــى ئ رەســۋا يهن
ۇالردىن بـ ە ئـۇالردىن ئۇنـداقالر بـار،    ىدئـۇ سـۈر  چۈنكى ، )سۈرىدۇر قىلغۇچى

تۇرىۋېـدى،  تىلغـا ئـالغىلى    كىشـىلهرنى بىـر ـ بىـرلهپ     مۇنداقالر بار دەپ
ىشىلهر ئۇ سۈرىدە بىرەرسىمىزمۇ قالماي زىكرى قىلىنىـپ بولـدۇقمۇ   ك

  :مهن. دېدىەپ ئويالپ قېلىشتى، ـ نېمه د
  :ئۇ ،دېسهمـ ئهنفال سۈرىسىچۇ؟ ــ 

 مهن .دېـدى ـ بهدر غازىتى توغرىسىدا نازىل بولغان،  ــ ئهنفال سۈرىسى 
  :يهنه

  :ئۇ ەپ سورىسام،دـ ھهشر سۈرىسىچۇ؟ ــ 
   .دېدىـ نى نهزىر توغرىسىدا نازىل بولغان، بهــ ھهشر سۈرىسى 

  )3031 :مۇسلىم ؛4882 :بۇخارى(

ُحَمْيد بن عبد الرƥن أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ رضي اهللا عنه قال َبَعثَنِي أبو َبكْرٍ يف ـ   6987
جَّ َبْعَد الَْعامِ ُمْشـرٌِك وال  َبَعثَُهْم يوم النَّْحرِ ُيَؤذُِّنونَ بِِمًنى أَنْ لَا َيُحُمَؤذِّنَِني ِتلَْك الَْحجَِّة يف 

 .َيطُوَف بِالَْبْيِت ُعْرَيانٌ
ــۇ  6987 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ

يهنــــى (رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــۇ شــــۇ يىلــــى  ىئهبــــۇ بهكــــر: قىلىنىــــدۇ
مۇشـۇ  : كۈنىدە )دىكى قۇربانلىق( مېنى مىنا) يىلىـ  9نىڭ ىرىيىھىج

بهيتـۇلالھنى يالىڭـاچ   ئادەم ھهج قىلمايـدۇ ۋە  يىلدىن كېيىن مۇشرىك 
  . ىدىدەپ جاكارلىغۇچىالر قاتارىدا ئهۋەتكهنـ ، تاۋاب قىلىشقا بولمايدۇ

  )4655 :بۇخارى(
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بَِعِليِّ بن أيب طَاِلبٍ َوأََمَرُه أَنْ ُيَؤذِّنَ  ثُمَّ أَْرَدَف رسول اللَِّه : ـ ويف رواية  6988
أَذَّنَ َمَعَنا َعِليٌّ يوم النَّْحرِ يف أَْهلِ ِمًنى بَِبَراَءةَ َوأَنْ لَا َيُحجَّ َبْعَد الَْعـامِ  بَِبَراَءةَ قال أبو ُهَرْيَرةَ فَ

 .ُمْشرٌِك وال َيطُوَف بِالَْبْيِت ُعْرَيانٌ
 ئانــدىن پهيغهمــبهر: مۇنــداق دېــيىلگهن ـــ يهنه بىــر رىــۋايهتته 6988

نى ئېالن قىلىـش  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهلىنى ﴿بهرائه﴾ سۈرىسى
  .تىئۈچۈن كهينىدىن ئهۋەت

قۇربـانلىق  ئهلىمـۇ  : دەيـدۇ مۇنـداق  ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    
  :بىز بىلهن بىلله مىنادىكى كىشىلهرگهكۈنى 
بهيتـۇلالھنى  مۇشـۇ يىلـدىن كېـيىن مۇشـرىك ھهج قىلمايـدۇ ۋە      ــ 

   .دەپ ئېالن قىلدى يالىڭاچ تاۋاب قىلىشقا بولمايدۇ، ـ
  )4655 :ىبۇخار(

ُهَرْيَرةَ قَالَ َبَعثَنِي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفيَمْن ُيَؤذِّنُ َيْوَم النَّْحـرِ   َعْن أَيبـ   6989
ـ   رِ بِِمًنى لَا َيُحجُّ َبْعَد الَْعامِ ُمْشرٌِك َولَا َيطُوُف بِالَْبْيِت ُعْرَيانٌ َوَيْوُم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ َيـْوُم النَّْح

مِ َما ِقيلَ الْأَكَْبُر ِمْن أَْجلِ قَْولِ النَّاسِ الَْحجُّ الْأَْصَغُر فََنَبذَ أَُبو َبكْرٍ إِلَى النَّاسِ ِفي ذَِلَك الَْعاَوإِنَّ
رواه . (فَلَْم َيُحجَّ َعاَم َحجَِّة الَْوَداعِ الَِّذي َحجَّ ِفيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم ُمْشـرِكٌ  

  )ريالبخا
 فََنَبذَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَى اللَُّه َعْنُه إِلَى النَّاسِ ِفى ذَِلَك الَْعامِ فَلَْم َيُحجَّ ِفى الَْعامِ الْقَابِلِ الَِّذى
َحجَّ ِفيِه َرُسولُ اللَِّه ـصلى اهللا عليه وسلمـ َحجَّةَ الَْوَداعِ ُمْشرٌِك َوأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفى  

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَالَ (ِذى َنَبذَ ِفيِه أَُبو َبكْرٍ إِلَى الُْمْشرِِكَني الَْعامِ الَّ
فَكَانَ الُْمْشرِكُونَ ُيَوافُونَ بِالتَِّجاَرِة فََيْنَتِفُع ) َعِليٌم َحِكيٌم(إِلَى قَْوِلِه ) َيقَْرُبوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم

الُْمْسِلُمونَ فَلَمَّا َحرََّم اللَُّه َعلَى الُْمْشرِِكَني أَنْ َيقَْرُبوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم َوَجَد الُْمْسِلُمونَ  بَِها
لَى ِفى أَْنفُِسهِْم ِممَّا قُِطَع َعْنُهْم ِمَن التَِّجاَرِة الَِّتى كَانَ الُْمْشرِكُونَ ُيَوافُونَ بَِها فَقَالَ اللَُّه َتَعـا 

ثُمَّ أََحلَّ ِفى اآلَيِة الَِّتـى َتْتَبُعَهـا   ) نْ ِخفُْتْم َعْيلَةً فََسْوَف ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه إِنْ َشاَءَوإِ(
الْجِْزَيةَ َولَْم َتكُْن ُتْؤَخذُ قَْبلَ ذَِلَك فََجَعلََها ِعَوًضا ِممَّا َمَنَعُهْم ِمـْن ُمَوافَـاِة الُْمْشـرِِكَني    

قَاِتلُوا الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَ بِالَْيْومِ اآلِخرِ َوالَ ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَّـُه  (فَقَالَ  بِِتَجاَراِتهِْم
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َوَرُسولُُه َوالَ َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهـْم  
فَلَمَّا أََحلَّ اللَُّه ذَِلَك ِللُْمْسِلِمَني َعَرفُوا أَنَُّه قَْد َعاَضُهْم أَفَْضلَ ِممَّا كَاُنوا َوَجـُدوا   )َصاِغُرونَ

 .َعلَْيِه ِممَّا كَانَ الُْمْشرِكُونَ ُيَوافُونَ بِِه ِمَن التَِّجاَرِة

ــۇ  6989 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
ـ   9ھىجرىنىـڭ  (رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ شـۇ يىلـى      ىبهكـر  ئهبـۇ : قىلىنىـدۇ 

 ،مۇشـۇ يىلـدىن كېـيىن   ”: كۈنىـدە  )دىكى قۇربانلىق(مېنى مىنا) يىلى
ــدۇ ۋە يا   ــرىك ئــادەم ھهج قىلماي ــادەم بهيتــۇلالھنى تــاۋا   لىمۇش  بڭــاچ ئ

 ىئهبـۇ بهكـر   ،شۇ يىلـى . تىدەپ جاكارلىغۇچىالر قاتارىدا ئهۋەت “قىلمايدۇ
ــدۇردىئهرەبلهرنىــڭ كېلىشــىملى ــدىن قال  ،شــۇنىڭ بىــلهن .رىنى ئهمهل

ــبهر ــان ۋىدالىشــ    پهيغهم ــهللهم ھهج قىلغ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ش ىس
  . بىرمۇ مۇشرىك ھهج قىلمىدى دەھهجى

  )3177 :بۇخارى(

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ شـۇ     ىئهبۇ بهكر: زۇھرىي مۇنداق رىۋايهت قىلىدۇ
هلهيهىسســاالم ئ پهيغهمــبهر ،الن قىلغانــدىن كېــيىنېيىلــى خااليىققــا ئــ

كېيىنكــى يىلــى بىرمــۇ مۇشــرىك  .ئــادا قىلــدى ۋىدالىشــىش ھهجىنــى
ۇ مۇنـ لىغـان يىلـى   رمۇشـرىكالرغا جاكا  ىھهجگه قاتناشمىدى، ئهبۇ بهكـر 

نـــى ئىنكـــار هللا(مۇشـــرىكالر ! ئـــى مـــۇئمىنلهر﴿: ئـــايهت نازىـــل بولـــدى
) تىقـادى بـۇزۇق بولغـانلىقلىرى ئۈچـۈن    ېقىلغـانلىقلىرى ۋە ئۇالرنىـڭ ئ  

 )ــ يىلىـدىن   9نىـڭ  ىيهنـى ھىجىرىي (ىجىستۇر، مۇشۇ يىلـدىن  پهقهت ن
يهنى (يېقىنالشمىسۇن ) يهنى ھهرەمگه(كېيىن ئۇالر مهسجىدى ھهرامغا 

  .①﴾ھهج قىلمىسۇن، ئۆمرە قىلمىسۇن
ئېلىـپ   ئۈچـۈن مـال  تىجـارەت   ،ئهسلىدە مۇشـرىكالر ھهجـگه كهلسـه   

ــا  ــدىغان بولغاچق ــۇ  ،كېلى ــۇلمانالر ئ ــدىلىناتتىالرمۇس ــاال هللا ا .دىن پاي تائ
چهكلىۋەتكهندىن  ىشىشىنىمهسجىدى ھهرەمگه يېقىنل ڭمۇشرىكالرنى

مۇشـــرىكالر ئېلىـــپ كېلىـــدىغان  نىڭ كـــۆڭلىكېـــيىن، مۇســـۇلمانالر
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هللا ا ،شـۇنىڭ بىـلهن   .دىيېرىم بولكۆڭلى  ئۈزۈلۈپ قېلىشىدىن مالنىڭ
ــاال  ــتائ ــدى  مۇن ــل قىل ــايهتنى نازى ــىلهر ﴿: ۇ ئ ــۇئمىنلهر (ئهگهر س ــى م ! ئ

ــرىكالرنىڭ ــلهن   مۇشـ ــى بىـ ــى قىلىنىشـ ــتىن مهنئـ ــگه كىرىشـ ) ھهرەمـ
خالىسا ئۆز پهزىلـى بىـلهن سـىلهرنى بـاي     هللا قىرلىقتىن قورقساڭالر، اېپ

بىلگۈچىـدۇر،  ) سىلهرگه پايدىلىق ئىشـالرنى (هللا شۈبهسىزكى، ا. قىلىدۇ
  .①﴾ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

، تائاال جىزيه ئېلىشـنى ھـاالل قىلـدى   هللا ئۇندىن كېيىنكى ئايهتته ا
ــدىن ــۇرۇن  ئۇنىڭـ ــزيه بـ ــايتتىجىـ ــاال هللا ا .ئېلىنمـ ــبتائـ ــلهن  ڭۇنىـ بىـ

پ بېرىـپ مۇنـداق   ۇئالىدىغان پايدىنىڭ ئـورنىنى تولـدۇر  مۇشرىكالردىن 
ا ۋە ئــــاخىرەت كــــۈنىگه قــــهللاســــىلهر ئهھلــــى كىتــــابتىن ا﴿: دېــــدى

نىڭ ئوغلى، ناسـاراالر ئىسـانى   هللانى اەيهھۇدىيالر ئۇزەير(ئىشهنمهيدىغانالر 
ا ۋە قــهللاتىقــاد قىلغــانلىقلىرى ئۈچــۈن، ئــۇالر ا   ېنىــڭ ئــوغلى دەپ ئ هللا

تىقــــاد ېگهن بىلهنمــــۇ ئېــــتىقــــاد قىلىمىــــز دېئــــاخىرەت كــــۈنىگه ئ
ۋە ئۇنىــڭ ) ئۆزىنىــڭ كىتابىــدا( هللابىــلهن، ا) قىلمىغاننىــڭ ئورنىدىــدۇر

ــرى  ــۈننىتىدە(پهيغهمبىــ ــارام   ) ســ ــىلهرنى ھــ ــان نهرســ ــارام قىلغــ ھــ
تىقــــاد ېئغــــا )يهنــــى ئىســــالم دىنــــى(بىلمهيــــدىغانالر ۋە ھهق دىــــن 

قىلمايدىغانالر بىلهن، تاكى ئۇالر سىلهرگه بويسۇنۇپ جىزىيه تـۆلىگهنگه  
ــالر  ــۇرۇش قىلىڭ ــۇ هللا ا. ②﴾قهدەر، ئ ــاال مۇس ــاالل  تائ ــى ھ لمانالرغا جىزيهن

قىلىپ بهرگهندىن كېيىن، ئۇالر بۇنىڭ مۇشرىكالر بىلهن سـودا قىلىـپ   
  . ئالىدىغان پايدىدىن ئهۋزەل ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتتى

 )18415: ههقىبهي(

َعْن َزْيِد ْبنِ أُثَْيعٍ قَالَ َسأَلُْت َعِليا بِأَيِّ َشْيٍء ُبِعثَْت قَالَ بِأَْرَبعٍ لَا َيـْدُخلُ  ـ   6990
ـ  َد الَْجنَّةَ إِلَّا َنفٌْس ُمْسِلَمةٌ َولَا َيطُوُف بِالَْبْيِت ُعْرَيانٌ َولَا َيْجَتِمُع الُْمْسِلُمونَ َوالُْمْشرِكُونَ َبْع
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ْن لَـا  هِْم َهذَا َوَمْن كَانَ َبْيَنُه َوَبْيَن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْهٌد فََعْهُدُه إِلَى ُمدَِّتِه َوَمَعاِم
 .ُمدَّةَ لَُه فَأَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ 

مهن : ىدىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ زەيد ئىبنى ئۇسـهيئ  6990
  :ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن

مهككىــگه  ســېنى   ـ پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم   ـــ
دەپ سورىسـام، ئـۇ   ـ  قايسى ئىشالرنى يهتكۈزۈشنى تاپىلىغان؟ ،ئهۋەتكهندە

  :مۇنداق دېدى
ـــ ماڭــا مۇنــداق  جهنــنهتكه  :يهتكۈزۈشــنى تاپىلىغــان ئىشــنىتــۆت ـ

قىلمايـدۇ،   بپهقهتال مۇسـۇلمان كىرىـدۇ، كهئبىنـى يالىڭـاچ كىشـى تـاۋا      
جهم ) مهككىـدە (يىلدىن كېيىن مۇسـۇلمانالر بىـلهن مۇشـرىكالر    مۇشۇ 

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن   كىمنىــڭ پهيغهمــبهربولمايــدۇ، 
ئۇنىڭ ئهھدىنامىسى ئۆز مۇددىتىگىچه ئىناۋەتلىك  ،ئهھدىنامىسى بولسا

تـۈزگهن ئهھدىنامىسـى مۇددەتسـىز    ) زۈشـمىگهن يـاكى  ۈت ەئهھـد (بولىدۇ، 
   .①لىدۇمۆھلهت بېرىىچه بولسا، تۆت ئايغ

  )871 :تىرمىزى(

َعْن َجابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َرَجَع ِمْن ُعْمَرِة الْجِِعرَّاَنـِة  ـ   6991
حِ ثُمَّ اْسَتَوى ِلُيكَبِّـَر  َبَعثَ أََبا َبكْرٍ َعلَى الَْحجِّ فَأَقَْبلَْنا َمَعُه َحتَّى إِذَا كَانَ بِالَْعْرجِ ثَوََّب بِالصُّْب

ـ  ُه فََسِمَع الرَّغَْوةَ َخلَْف ظَْهرِِه فََوقََف َعلَى التَّكْبِريِ فَقَالَ َهِذِه َرغَْوةُ َناقَِة َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّ
ي الَْحجِّ فَلََعلَُّه أَنْ َيكُـونَ  َعلَْيِه َوَسلََّم الَْجْدَعاِء لَقَْد َبَدا ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِف

ـ   ٌري أَْم َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُنَصلَِّي َمَعُه فَإِذَا َعِليٌّ َعلَْيَها فَقَالَ لَُه أَُبو َبكْـرٍ أَِم
َسلََّم بَِبَراَءةَ أَقَْرُؤَها َعلَى النَّاسِ َرُسولٌ قَالَ لَا َبلْ َرُسولٌ أَْرَسلَنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو

ـ    ُه ِفي َمَواِقِف الَْحجِّ فَقَِدْمَنا َمكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَْبلَ التَّْروَِيِة بَِيْومٍ قَاَم أَُبو َبكْرٍ َرِضـَي اللَّـُه َعْن
يٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقَـَرأَ َعلَـى   فََخطََب النَّاَس فََحدَّثَُهْم َعْن َمَناِسِكهِْم َحتَّى إِذَا فََرغَ قَاَم َعِل

اَس النَّاسِ َبَراَءةٌ َحتَّى َخَتَمَها ثُمَّ َخَرْجَنا َمَعُه َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوُم َعَرفَةَ قَاَم أَُبو َبكْرٍ فََخطََب النَّ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 691(ئهلبانى  ①



  بۆلۈمى تهپسىر

 422

لنَّاسِ َبَراَءةٌ َحتَّى َخَتَمَها ثُمَّ كَانَ فََحدَّثَُهْم َعْن َمَناِسِكهِْم َحتَّى إِذَا فََرغَ قَاَم َعِليٌّ فَقََرأَ َعلَى ا
َيْوُم النَّْحرِ فَأَفَْضَنا فَلَمَّا َرَجَع أَُبو َبكْرٍ َخطََب النَّاَس فََحدَّثَُهْم َعْن إِفَاَضِتهِْم َوَعْن َنْحـرِِهْم  

َحتَّى َخَتَمَها فَلَمَّا كَانَ َيْوُم النَّفْرِ  َوَعْن َمَناِسِكهِْم فَلَمَّا فََرغَ قَاَم َعِليٌّ فَقََرأَ َعلَى النَّاسِ َبَراَءةٌ
ْم الْأَوَّلُ قَاَم أَُبو َبكْرٍ فََخطََب النَّاَس فََحدَّثَُهْم كَْيَف َيْنِفُرونَ َوكَْيَف َيْرُمونَ فََعلََّمُهْم َمَناِسكَُه

  .افَلَمَّا فََرغَ قَاَم َعِليٌّ فَقََرأَ َبَراَءةٌ َعلَى النَّاسِ َحتَّى َخَتَمَه
: مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ جــابىر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  6991
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىئرانه ئۆمرىسـىدىن قايتىـپ   پهيغهمبهر 

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى ھهج ئۆمىكىگه ئهمىـر قىلىـپ    ىئهبۇ بهكر ېلىپ،ك
يېتىـپ   ئهرج دېـگهن جايغـا   ،بىز ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله مېڭىـپ    .ئهۋەتتى
تهكبىـر ئوقۇلـۇپ، ئهبـۇ بهكـرى نامـازنى باشـالي       ا نامىزىغ بامدات .قباردۇ

ئاڭالپ نامـازنى   ىىنئاۋاز هتۆگدەپ تۇرۇشىغا ئارقا تهرىپىمىزدىن كهلگهن 
  :باشلىمىدى ۋە

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ جهدئـائ دېـگهن      ، پهيغهمـبهر  بۇــ 
ھهج غا قارىغانـــدا، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم   .تۆگىســـىنىڭ ئـــاۋازى 

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   ئوخشايدۇ، هنكتوغرىسىدا يېڭى بۇيرۇق چۈش
شۇڭا توختاپ تـۇرۇپ نامـازنى پهيغهمـبهر     ،ۇشى مۇمكىنئۆزى كهلگهن بول

  . دېدىـ  ئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله ئوقۇيلى،
  :دىنئهبۇ بهكرى ئۇنىڭ .كهنئىئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  ئۇ ،قارىساق
  :ئۇ ـ دەپ سورىغانىدى،ئهلچىمۇ؟  ،مۇ)كهلدىڭبولۇپ (ــ ئهمىر 

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     پهيغهمـبهر  .بولۇپ كهلـدىم  ئهلچى ــ
يهنــى (ى شــۇجۇدالىــق ئۇقتۇر ـــ مېنــى ھهج مهيدانلىرىــدا خااليىققــا ئــادا

  .دېدىـ ئهۋەتتى،  شقاالرجاكانى )بهرائهت سۈرىسى
بىـر كـۈن    ېڭىشـقا مىناغـا م  .مهككىـگه كهلـدۇق   ،شۇنداق قىلىـپ 

رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ھاجىالرغـا ھهج پائـالىيهتلىرى      ىئهبـۇ بهكـر   ،قالغاندا
ئارقىدىنال ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئورنىدىن  .توغرىسىدا نۇتۇق سۆزلىدى

  .رائهت سۈرىسىنى ئوقۇپ تۈگهتتىهب ،تۇرۇپ
 ىئهبۇ بهكـر  ،ئهرافات كۈنى .بىز ئۇنىڭ بىلهن بىلله چىقتۇق نئاندى

ــۇ ــۇق      رەزىيهلالھ ــىدا نۇت ــالىيهتلىرى توغرىس ــا ھهج پائ ــۇ ھاجىالرغ ئهنه
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رائهت هب ،سۆزلىدى، ئارقىدىنال ئهلـى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئورنىـدىن تـۇرۇپ     
  .سۈرىسىنى ئوقۇپ تۈگهتتى

 .قۇربـانلىق كـۈنى مـۇزدەلىفهدىن مىناغـا قـايتتۇق      ،ئاندىن كېيىن
ئۇالرنىـڭ  دا نۇتقىـ . ىدىنۇتۇق سۆزليهنه جامائهتكه  ،قايتىپ ىمۇئهبۇ بهكر

باشـقا ھهج پائـالىيهتلىرى توغرىسـىدا    ۋە قايتىشى، قۇربانلىق قىلىشـى  
رائهت هب ،ئارقىدىنال ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئورنىـدىن تـۇرۇپ     .توختالدى

  .سۈرىسىنى ئوقۇپ تۈگهتتى
ھېيتنىــڭ ئىككىنچــى  ( ىمىنــادىن قايتىــدىغان بىرىنچــى كــۈن   

قانداق قايتىش ۋە تاشـنى   هتكه، جامائئهبۇ بهكرى ئورنىدىن تۇرۇپ ،)كۈنى
ــىدا   ــتىش توغرىس ــداق ئې ــۇق قان ــۆزلهپ نۇت ــدىغان   ،س ــا قىلى ھاجىالرغ

گهتتى، ئارقىدىنال ئهلى رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ ئورنىـدىن    ۆپائالىيهتلىرىنى ئ
  . ①رائهت سۈرىسىنى ئوقۇپ تۈگهتتىهب ،تۇرۇپ

  )2993 :ئىانهس(

ُحذَْيفَةَ فَقَالَ َما َبِقَي ِمْن أَْصَحابِ َهـِذِه  َزْيد ْبن َوْهبٍ قَالَ كُنَّا ِعْنَد  ـ عن  6992
ى اللَُّه َعلَْيِه الْآَيِة إِلَّا ثَلَاثَةٌ َولَا ِمْن الُْمَناِفِقَني إِلَّا أَْرَبَعةٌ فَقَالَ أَْعَرابِيٌّ إِنَّكُْم أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد َصلَّ

الَِّذيَن َيْبقُُرونَ ُبُيوَتَنا َوَيْسرِقُونَ أَْعلَاقََنا قَالَ أُولَِئَك  َوَسلََّم ُتْخبُِروَنا فَلَا َنْدرِي فََما َبالُ َهُؤلَاِء
ـ   َد الْفُسَّاُق أََجلْ لَْم َيْبَق ِمْنُهْم إِلَّا أَْرَبَعةٌ أََحُدُهْم َشْيǸٌ كَبٌِري لَْو َشرَِب الَْماَء الَْبارَِد لََمـا َوَج

  .َبْرَدُه
ــ زەيــد ئىبنــى ۋەھبــ  6992 ــۋايهتـ بىــز : قىلىنىــدۇ دىن مۇنــداق رى

ئهگهر ئۇالر ئهھدە بهرگهندىن كېيىن، ﴿ :ئۇ. ھۇزەيفه بىلهن بىلله ئىدۇق
) بۇنىڭــدىن(قهســهملىرىنى بۇزســا ۋە دىنىڭالرنــى ئهيىبلىســه، ئۇالرنىــڭ 

. چهكلىنىشلىرى ئۈچۈن، كۇفرىنىڭ كاتتىباشلىرىغا ئۇرۇش ئـېچىڭالر 
 ايهتكهدېــگهن ئــ ②﴾ئۇالرنىــڭ قهســىمىنىڭ ھهقىــقهتهن ئېتىبــارى يــوق

                                                 
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 195(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 12سۈرە تهۋبه،  ②
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ــۈچى   ــىلهردىن ئ ــدىغان كىش ــوغرا كېلى ــاپىقالردىن  ،ت ــا مۇن ــۆتبولس  ىالت
  :دېۋىدى، بىر ئهئرابىـ قېلىپ قالدى، 

ـــ  ــىلهر ـــ ــبهر (ســ ــهللهم پهيغهمــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســ  نىڭســ
 .بىزگه سۆزلهپ بهرگىنىڭالر بىلهن بىز چۈشـىنهلمهيمىز  )ساھابىلىرى

بىزنىڭ  ،ئۇنداقتا. دەيسىلهر “ۇناپىقالردىن تۆتال كىشى قالدىم”: سىلهر
 .دىدېـ ـ ؟  الر كىمـلهر ئۆيلىرىمىزنى تېشىپ، ماللىرىمىزنى ئوغرىالۋاتقان

  :ھۇزەيفه
 .لىـپ قالـدى  ېق الدىن تـۆتى مۇنـاپىقالر شۇنداق،  .ئۇالر پاسىقالردۇرــ 

ــۇنىڭئۇالرنىـــڭ بىـــرى  ــۇ  ســـوغۇق ئـــۆزى ئىچـــكهن سـ ئىكهنلىكىنىمـ
   .ېدىدـ ، سېزەلمىگۈدەك دەرىجىدە قېرىپ كهتتى

  )4658 :بۇخارى(

النُّْعَمان ْبن َبِشريٍ قَالَ كُْنُت ِعْنَد ِمْنَبرِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    ـ عن  6993
 ُر َماَوَسلََّم فَقَالَ َرُجلٌ َما أَُباِلي أَنْ لَا أَْعَملَ َعَملًا َبْعَد الْإِْسلَامِ إِلَّا أَنْ أُْسِقَي الَْحاجَّ َوقَالَ آَخ

ـ   ي أَُباِلي أَنْ لَا أَْعَملَ َعَملًا َبْعَد الْإِْسلَامِ إِلَّا أَنْ أَْعُمَر الَْمْسجَِد الَْحَراَم َوقَالَ آَخُر الْجَِهـاُد ِف
ـ   ِه َسبِيلِ اللَِّه أَفَْضلُ ِممَّا قُلُْتْم فََزَجَرُهْم ُعَمُر َوقَالَ لَا َتْرفَُعوا أَْصَواَتكُْم ِعْنَد ِمْنَبرِ َرُسـولِ اللَّ
يَمـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْوُم الُْجُمَعِة َولَِكْن إِذَا َصلَّْيُت الُْجُمَعةَ َدَخلُْت فَاْسَتفَْتْيُتُه ِف
َمْن آَمَن اْخَتلَفُْتْم ِفيِه فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أََجَعلُْتْم ِسقَاَيةَ الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ كَ

   .بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ الْآَيةَ إِلَى آِخرَِها
ــ ن 6993 ــا   ۇـ ــۇ ئهنهۇم ــىر رەزىيهلالھ ــى بهش ــان ئىبن ــداق ئم دىن مۇن

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     پهيغهمـبهر مهن : رىۋايهت قىلىنىدۇ
  :مۇنبىرى قېشىدا ئىدىم، بىر كىشى

ـــ  ــيىن  ـ ــدىن كې ــا كىرگهن ــا ،ئىســالم دىنىغ ــۇ  نىجىالرھ ــلهن س بى
  :دېدى، يهنه بىرسى ـ ،بولىۋېرىدۇ باشقا ئىش قىلمىساممۇ تهمىنلهشتىن

ئـــاۋات منى ابهيتـــۇلههر ،ئىســـالم دىنىغـــا كىرگهنـــدىن كېـــيىنـــــ 
ئــۈچنىچى دېــدى، ـ ،   بولىۋېرىــدۇتىن باشــقا ئىــش قىلمىســاممۇ قىلىشــ
  :بىرى
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ـ سىلهر دېگهن ئىشالرنىڭ ھهممىسىدىن جىهـاد قىلىـش ئهۋزەل،    ــ 
  :ئۆمهر ئۇالرغا كايىپ .دېدى

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مـۇنبىرى ئالدىـدا       ــ پهيغهمـبهر 
ــۈمهنى ئوقـــۇپ    ــدۇر، جـ ــۈرمهڭالر، بۈگـــۈن جـــۈمه كۈنىـ ــاۋازىڭالرنى كۆتـ ئـ

 ،ىڭ ھۇزۇرىغــا كىرىــپپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمن ،بولغانــدىن كېــيىن
ـ راپ بېـرەي،   تـارتىش قىلغـان مهسـىلىلهر ھهققىـدە سـو      ــ  سىلهر تاالش

  .دېدى
: ۇ ئـايهتنى نازىـل قىلـدى   مۇنـ ئهززە ۋەجهلـله  هللا ا ،شۇنىڭ ئارقىـدىنال 

سىلهر ھاجىالرنى سۇ بىلهن تهمىنلهشنى، مهسـجىدى ھهرامنـى ئـاۋات    ﴿
يولىـدا جىهـاد   هللا ا، ئاخىرەت كـۈنىگه ئىمـان ئېيتقـان ۋە ا   قهللاقىلىشنى ا

زىرىــدە نىــڭ نههللاسابالمســىلهر؟ اېئوخشــاش ھ) ئىمانىغــا(قىلغانالرنىــڭ 
  . ①﴾زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇهللا ا. ئۇالر ئوخشاش ئهمهس

َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِفـي ُعُنِقـي   ـ   6994
قَْرأُ ِفي ُسـوَرِة َبـَراَءةٌ   َصِليٌب ِمْن ذََهبٍ فَقَالَ َيا َعِديُّ اطَْرْح َعْنَك َهذَا الَْوثََن َوَسِمْعُتُه َي

لَِكنَُّهْم اتََّخذُوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالَ أََما إِنَُّهْم لَْم َيكُوُنوا َيْعُبُدوَنُهْم َو
 .ا َحرَُّموُهكَاُنوا إِذَا أََحلُّوا لَُهْم َشْيئًا اْسَتَحلُّوُه َوإِذَا َحرَُّموا َعلَْيهِْم َشْيئً

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهدىي ئىبنى ھاتىم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   6994
سهلاللالھۇ  بوينۇمغا ئالتۇن كرىست ئاسقان ھالدا پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دىمبارغانىئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا 
مهن يهنه . دېـدى  ــ ! ڭـدىكى بـۇتنى تاشـلىۋەتكىن   ۇبوين! ئـى ئهدىـي  ــ  

ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ   ﴿: نىڭ بهرائهت سۈرىسـىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم 
يهھــۇدىيالر بىــلهن ناســاراالرنىڭ دىنىــي  (ھىبرلىرىنــى، راھىبلىرىنــى 

ــلىقلىرىنى، ئۆل ــالىرىنىىباشـ ــۇد  ) مـ ــىهنى مهبـ ــوغلى مهسـ ۋە مهريهم ئـ
ر ئهمهلىيهتته ئۇال«: ئوقۇغانلىقىنى، ئاندىن ېگهن ئايهتنىد ②﴾قىلىۋالدى

ئۇالرغا ئىبادەت قىلىشمايتتى، ئهمما ئۇالرغا بىر نهرسىنى ھاالل قىلىپ 

                                                 
 .ـ ئايهت 19سۈرە تهۋبه،  ①
 .ـ ئايهت 31سۈرە تهۋبه،  ②
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 »ھـارام قىلىشـاتتى   ،ئۇنى ھاالل قىلىشاتتى، ھارام قىلىپ بهرسه ،بهرسه
   .①دېگهنلىكىنى ئاڭلىدىم

  )3095 :تىرمىزى(

ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنـُه   َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ قَالَ َمَرْرُت بِالرََّبذَِة فَإِذَا أََنا بِأَبِيـ   6995
ونَ فَقُلُْت لَُه َما أَْنَزلََك َمْنزِلَك َهذَا قَالَ كُْنُت بِالشَّأْمِ فَاْخَتلَفُْت أََنا َوُمَعاوَِيةُ ِفي الَِّذيَن َيكْنُِز

ْهلِ الِْكَتابِ فَقُلُْت َنَزلَْت الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َولَا ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ ُمَعاوَِيةُ َنَزلَْت ِفي أَ
يَّ ِفيَنا َوِفيهِْم فَكَانَ َبْينِي َوَبْيَنُه ِفي ذَاَك َوكََتَب إِلَى ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْشكُونِي فَكََتَب إِلَ

لَْم َيَرْونِي قَْبلَ ذَِلَك فَذَكَْرُت  ُعثَْمانُ أَنْ اقَْدْم الَْمِديَنةَ فَقَِدْمُتَها فَكَثَُر َعلَيَّ النَّاُس َحتَّى كَأَنَُّهْم
ذَاَك ِلُعثَْمانَ فَقَالَ ِلي إِنْ ِشئَْت َتَنحَّْيَت فَكُْنَت قَرِيًبا فَذَاَك الَِّذي أَْنَزلَنِي َهذَا الَْمْنـزِلَ َولَـْو   

 .أَمَُّروا َعلَيَّ َحَبِشيا لََسِمْعُت َوأَطَْعُت
مهدىنىـدىن ئـۈچ   ( رەبهزە: دەيـدۇ مۇنـداق   ـ زەيد ئىبنـى ۋەھـب   6995

ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ  ،دىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ)كۈنلۈك يىراقلىتىكى جاي
  :ئۇنىڭدىن .نى ئۇچراتتىمئهنهۇ

دەپ سورىسـام، ئـۇ مۇنـداق    ـ قانداق بولۇپ بۇ يهردە تۇرۇپ قالـدىڭ؟   ــ 
  :سۆزلهپ بهردى

ـــ  ــالتۇن  ـ ــاۋىيه بىــلهن ئ ــ مهن شــامدا ئىــدىم، مۇئ ــوپالپ ۈك ـ مــۈش ت
: مۇئـاۋىيه  .ىنى بهرمهيدىغانالر ھهققىـدە ئىختىالپلىشـىپ قالـدىم   زاكىت

 :مهن .دەپ تۇرىۋالـدى  “لى كىتاب ھهققىـدە نازىـل بولغـان   ھبۇ ئايهت ئه”
ــان    ” ــل بولغ ــدىمۇ نازى ــڭ ھهققى ــۇ، ئۇالرنى ــڭ ھهققىمىزدىم دەپ “ بىزنى

، ئهشـۇ ئـايهت ھهققىـدە تـاالش ـ      ئوسمانغا مهكتـۇب يـولالپ   ئۇ .تۇرىۋالدىم
ــارتىش ق شــىكايهت  مېنىــڭ ئۈســتۈمدىن ىلغــانلىقىمىزنى ئېيتىــپ،ت

 .دەپ خهت يـازدى “ !مهدىـنىگه كهلگىـن  ”: قىلغان ئىـدى، ئوسـمان ماڭـا   
كهلسـهم، كىشـىلهر خـۇددى مېنـى      .مهدىـنىگه قـايتتىم   ،شۇنىڭ بىـلهن 

شامدىن مهدىنىگه  ،بۇرۇن كۆرۈپ باقمىغاندەك ئهتراپىمغا ئولىشىۋېلىپ
بـۇ ئهھـۋالنى    .يدىغان بولۇپ قېلىشتىنى سورامقايتىپ كېلىش سهۋەبى

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2471(ئهلبانى  ①
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 ،ئـۆزۈڭنى چهتـكه ئېلىـپ    ،خالىسـاڭ ” :ئوسمانغا مهلۇم قىلسام، ئۇ ماڭـا 
ۇ جايــدا تــۇرۇپ بــ .دېــدى “ۇ بولىــدۇممهدىــنىگه يېقىنــراق جايــدا تۇرســاڭ

نـاۋادا ئـۇالر ماڭـا ھهبهشـلىك قـارا قـۇلنى        .قېلىشىمنىڭ سـهۋەبى مۇشـۇ  
، ســۆزىنى ئــاڭالپ ئۇنىڭغــا ىمۇئهمىــر قىلىــپ بهلگىــلهپ قويغــان بولســ 

  . بويسۇنغان بوالتتىم
  )1406 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ ـ   6996
أُفَرُِّج َعْنكُْم فَاْنطَلََق فَقَالَ َيا َنبِيَّ قَالَ كَُبَر ذَِلَك َعلَى الُْمْسِلِمَني فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََنا 

ـ  َه لَـْم  اللَِّه إِنَُّه كَُبَر َعلَى أَْصَحابَِك َهِذِه الْآَيةُ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ اللَّ
إِنََّما فََرَض الَْمَوارِيثَ ِلَتكُونَ ِلَمْن َبْعـَدكُْم  َيفْرِْض الزَّكَاةَ إِلَّا ِلُيطَيَِّب َما َبِقَي ِمْن أَْمَواِلكُْم َو

ْيَها َسـرَّْتُه  فَكَبََّر ُعَمُر ثُمَّ قَالَ لَُه أَلَا أُْخبُِرَك بَِخْيرِ َما َيكْنُِز الَْمْرُء الَْمْرأَةُ الصَّاِلَحةُ إِذَا َنظََر إِلَ
 .ْتُهَوإِذَا أََمَرَها أَطَاَعْتُه َوإِذَا غَاَب َعْنَها َحِفظَ

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  6996 ــۋايهت  ـ ــداق رى مۇن
نىڭ يولىدا هللاـ كۈمۈش يىغىپ، ئۇنى ا ئالتۇن﴿: تائاالنىڭهللا ا :قىلىنىدۇ

ــدىغانالرغا   ــهرپ قىلماي ــ(س ــدىغان ادوزاخت ــلهن   ) بولى ــازاب بى ــاتتىق ئ ق
ــن ېب ــارەت بهرگىـ ــگهن ①﴾شـ ــايىتىدېـ ــۈم    ئـ ــۇ ھۆكـ ــدا، بـ ــل بولغانـ نازىـ

ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ،غا ئىنتـايىن ئېغىـر تۇيۇلغانىـدى   مۇسۇلمانالر
  :ئۇالرغا
  :دەپ چىقىپـ ، سىلهرگه بىر چىقىش يولى تېپىپ كېلهيمهن ــ 
گه بـۇ ئايهتنىـڭ ھـۆكمى    ڭسـاھابىلىرى ! نىـڭ پهيغهمبىـرى  هللائى اــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهنىدى،دېـ ئېغىر تۇيۇلىۋاتىدۇ، 
لغــان مــاللىرىڭالر پــاك بولســۇن ئۈچــۈن پهرز تائــاال زاكــاتنى قاهللا اــــ 

ىڭالرغــــا قالســــۇن دەپ  لىر، مىراســــالرنى كېيىنكــــى ئهۋالد لــــدىقى
پهيغهمـــبهر  .ئـــۆمهر دەرھـــال تهكبىـــر ئېيتتـــى. دېـــدى دى، ـ   بهلگىلىـــ

  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا
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نى دەپ بـــايلىقمهن ســـاڭا ئىنســـان ســـاقاليدىغان ئهڭ ياخشـــى ـــــ 
بۇيرىغـاننى  ، قىلىدىغان) مهپتۇن(رسهن خۇ ئۇ، قارىسا كىشىنىەيمۇ؟ ېرب

ئىپپىتىنـى ۋە  (يېنىـدا يـوق چاغـدا    ئېـرى   بىجانىدىل ئادا قىلىـدىغان، 
سالىه ئايالدۇر، ـ  ) قهلبى گۈزەل(، ساقاليدىغان) مۈلكىنى ـ ئېرىنىڭ مال

   .①دېدى
  )1664 :ئهبۇ داۋۇد(

ا َشـْهًرا َوَعاًمـا   لُونَ َعاًمحكانت الَْعَرُب ُي :َعْمرِو قالعبد اهللا بن عن ـ   6997
َوِعْشرِيَن َسَنةً َمرَّةً وهو النَِّسيُء الذي  سٍتَشْهَرْينِ فَالَ ُيِصيُبونَ الَْحجَّ يف أَيَّامِ الَْحجِّ إِالَّ يف 

عز ذَكََر اللَُّه عز وجل يف ِكَتابِِه فلما َحجَّ أبو َبكْرٍ بِالنَّاسِ َوافََق ذلك الَْعاُم الَْحجَّ فََسمَّاُه اللَُّه 
من الَْعامِ الُْمقْبِلِ فَاْسَتقَْبلَ الناس اَألِهلَّـةَ فقـال    وجل الَْحجَّ اَألكَْبَر َوَحجَّ رسول اللَِّه 

  .إنَّ الزََّمانَ قد اْسَتَداَر كََهْيئَِتِه يوم َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َواَألْرَض رسول اللَِّه 
: مۇنـداق دەيـدۇ   نهۇمـا ـ ئابدۇلالھ ئىبنـى ئهمـر رەزىيهلالھـۇ ئه    6997
ھهج قىلىـپ،   ئوخشـاش بىـر ئايـدا   ئارقىدىن  ـ ئارقا ئىككى يىل ئهرەبلهر

يىلـدا   25ھهج  نهتىجىـدە، . ئۈچىنچى يىلى باشقا بىر ئايدا ھهج قىالتتـى 
تائاال كىتابىدا تىلغا هللا ا ،مانا بۇ. تىمال ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىناتتىېبىر ق

ئهبـــۇ بهكـــرى  .ئـــۆزى ئىـــدى ئالغـــان ئـــاينى ئارقىغـــا سۈرۈشـــنىڭ دەل 
شۇ يىلـى ھهج دەل   ،رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمهككه باش بولۇپ ھهج قىلغاندا

 .دەپ ئاتىغـان “ چـوڭ ھهج ”تائـاال ئـۇنى   هللا شـۇڭا ا  .ۋاقتىغا توغرا كهلگهن
 ،سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھهج قىلغاندا كېيىنكى يىلى، پهيغهمبهر

ــقا باشـــ  ــاينى يېڭىباشـــتىن ساناشـ ــبهر لىغاكىشـــىلهر ئـ نىدى، پهيغهمـ
  :ئهلهيهىسساالم

تائاال ئاسمانالر بىـلهن زېمىننـى ياراتقـان كۈنىدىكىـدەك     هللا زامان ا«
   .②دېدى» ئهسلى تهرتىۋى بويىچه ئايالندى

 )2909 :»ئهلئهۋسهت«(

                                                 
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 363(ئهلبانى  ①
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 11038(ھهيسهمى  ②
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ِخرِ الْآَيـةَ  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَا َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآـ   6998
  .ٌمَنَسَخْتَها الَِّتي ِفي النُّورِ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه إِلَى قَْوِلِه غَفُوٌر َرِحي

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  6998 ــۋايهت دىن مــاـ ــداق رى مۇن
كـۈنىگه   ا ۋە ئـاخىرەت قـ هللا!) ئـى مـۇھهممهد  (﴿: تائاالنىـڭ هللا ا: قىلىنىدۇ
دىغانالر ســهندىن مــاللىرى بىــلهن ۋە جــانلىرى بىــلهن جىهــاد  ىئىشــىن

دېـگهن   ①﴾تهقۋادارالرنى ئوبدان بىلىـدۇ هللا ا. قىلىشقا رۇخسهت سورىمايدۇ
ــۇر سۈرىســىدىكى  ــايىتىنى ن ا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىمــان  قــهللا﴿: ئ

ــۇالر      ــۇئمىنلهردۇر، ئـ ــل مـ ــىلهر كامىـ ــان كىشـ ــۇلمانالرغا (ئېيتقـ مۇسـ
پهيغهمـبهر  ) مهسلىههتلىشـىش ئۈچـۈن  (بىـر ئىـش ئۈسـتىدە    ) پايدىلىق

ــبهردىن ئىجــازەت ســورىمىغىچه     ــدا پهيغهم ــان چاغلىرى ــلهن جهم بولغ بى
ا ۋە ئۇنىــڭ قــهللاكېتىــپ قالمايــدۇ، ســهندىن ئىجــازەت ســورايدىغانالر ا    

پهيغهمبىــرىگه ئىمــان ئېيتىــدىغان كىشــىلهردۇر، بهزى شهخســى ئىــش   
سـا، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى خالىغــان    ئۈچـۈن ئـۇالر سـهندىن ئىجــازەت سورى   

ىـن مهغفىـرەت تىلىگىـن،    تهللائادەملهرگه ئىجازەت بهرگىن، ئۇالرغا سهن ا
ــايىتى  هللا ا ــايىتى مهغفىـــــرەت قىلغۇچىـــــدۇر، ناھـــ ھهقىـــــقهتهن ناھـــ

   .③دېگهن ئايىتى ئهمهلدىن قالدۇردى ②﴾رمېهرىباندۇ
  )2771 :ئهبۇ داۋۇد(

ْنُه قَالَ لَمَّا َنَزلَْت آَيةُ الصََّدقَِة كُنَّا ُنَحاِمـلُ  َعْن أَبِي َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعـ   6999
فََجاَء َرُجلٌ فََتَصدََّق بَِشْيٍء كَِثريٍ فَقَالُوا ُمَراِئي َوَجاَء َرُجلٌ فََتَصدََّق بَِصاعٍ فَقَـالُوا إِنَّ اللَّـَه   

ِعَني ِمْن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن لَا لََغنِيٌّ َعْن َصاعِ َهذَا فََنَزلَْت الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِّ
  .َيجُِدونَ إِلَّا ُجْهَدُهْم الْآَيةَ

ــۇ  6999 ــۇ مهســـئۇد رەزىيهلالھـ ــ ئهبـ ــۋايهت   ــ ــۇدىن مۇنـــداق رىـ ئهنهـ
بىز يۈك كۆتۈرۈپ  ،سهدىقه بېرىش ئايىتى نازىل بولغان چاغدا: قىلىنىدۇ

                                                 
 .ـ ئايهت 44سۈرە تهۋبه،  ①
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نۇرغــۇن  ،ر ئـادەم كېلىـپ  بىـ . سـهدىقه بېرەتتـۇق   ،بولسـىمۇ پـۇل تېپىـپ   
  :نهرسىنى سهدىقه قىلىۋىدى، مۇناپىقالر

بىـر سـا خورمـا سـهدىقه      ،يهنه بىـر ئـادەم كېلىـپ    .دېـدى ـ رىياخور،  ــ 
  :قىلىۋىدى، ئۇالر

ـــ  . ـ دېيىشــتىھتــاج ئهمهس،    وبۇنىــڭ بىــر ســا خورمىســىغا م هللا اـ
ــلهن،  ــۇنىڭ بى ــاال هللا ش ــاپىقالر(﴿: تائ ــدىكى  ) مۇن ــڭ ئىچى مۇئمىنلهرنى

سهدىقه قىلغـۇچىالرنى، تاقىتىنىـڭ يېتىشـىچه    ) كۆپ(لىك بىلهن مهرد
سهدىقه قىلغـۇچىالرنى ئهيىبلهيـدۇ،   ) يهنى كهمبهغهل بولغانلىقتىن ئاز(

ئۇالرنى مهسـخىرە قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن    هللا ئۇالرنى مهسخىرە قىلىدۇ، ا
نازىـل   نىدېـگهن ئـايىتى   ①﴾جازااليدۇ، ئۇالر قاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ   

  . ىلدقى
  )1415 :بۇخارى(

عن بن ُعَمَر رضي اهللا عنهما قال لَمَّا ُتُوفَِّي عبد اللَِّه بن أَُبيٍّ جاء اْبُنـُه  ـ   7000
فََسأَلَُه أَنْ ُيْعِطَيُه قَِميَصُه ُيكَفُِّن فيه أََباُه فَأَْعطَاُه ثُمَّ  عبد اللَِّه بن عبد اللَِّه إƂ رسول اللَِّه 

 ِلُيَصلَِّي فَقَاَم ُعَمُر فَأََخذَ بِثَْوبِ رسول اللَّـِه   عليه فَقَاَم رسول اللَِّه  َسأَلَُه أَنْ ُيَصلَِّي
إƴـا   فقال يا َرُسولَ اللَِّه ُتَصلِّي عليه وقد َنَهاَك َربَُّك أَنْ ُتَصلَِّي عليه فقال رسول اللَِّه 

َوَسأَزِيُدُه على  )َتْسَتْغِفْر هلم َسْبِعَني َمرَّةً اْسَتْغِفْر هلم أو لَا َتْسَتْغِفْر هلم إن(َخيََّرنِي اهللا فقال 
وال ُتَصلِّ على أََحٍد منهم (فَأَْنَزلَ اهللا  السَّْبِعَني قال إنه ُمَناِفٌق قال فََصلَّى عليه رسول اللَِّه 

  ).وال َتقُْم على قَْبرِِهَماَت أََبًدا 
ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا   7000 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــ ئاب ــداق دىن ـ مۇن

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــدا   : رى ــۆلگهن چاغ ــۇبهي ئ ــى ئ ــدۇلالھ ئىبن ــوغلى  ،ئاب ئ
ــبهر ــپ   پهيغهمـ ــىغا كېلىـ ــهللهمنىڭ قېشـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ  ،سـ

 پهيغهمـــــبهر ئهلهيهىسســـــاالمنىڭىســـــىنى كېـــــپهنلهش ئۈچـــــۈن داد
كـــۆڭلىكىنى  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ،كـــۆڭلىكىنى ســـورىغانىدى

نى ئىلتىماس ىچۈشۈرۈپ بېرىش ىزىنىنام ىنىڭئاتىس ئۇئاندىن  .بهردى
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ئۇنىــڭ نــامىزىنى چۈشــۈرمهكچى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمقىلىۋىــدى، 
ــلــېكىن  .ئورنىــدىن تــۇردىبولــۇپ  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ پهيغهمــبهر  مهر ۆئ

  :ئېسىلىپ تۇرۇپ كىيىمىگهنىڭ ئهلهيهىسساالم
 انقتوسـ نامىزىنى چۈشۈرۈشتىن نى ئۇنىڭ ېسهللا ا !ئى رەسۇلۇلالھــ 

، پهيغهمـبهر  دېـگهن ئىـدى  ـ ؟  سـهن تۇرسا، يهنه ئۇنىـڭ نـامىزىنى چۈشۈرەم  
  :ئهلهيهىسساالم

يهنــى (ئــۇالر !) ئــى مــۇھهممهد(﴿: ماڭــا ئىختىيــارلىق بېرىــپهللا اــــ 
ــاپىقالر ئۈچــۈن مهيلــى مهغفىــرەت تهلهپ قىــل، مهيلــى مهغفىــرەت   ) مۇن

قېــتىم مهغفىــرەت  70، ئــۇالر ئۈچــۈن )بهرىبىــر ئوخشــاش(تهلهپ قىلمــا 
چـۇنكى ئـۇالر   . ھهرگىز ئۇالرنى مهغفىرەت قىلمايدۇهللا تهلهپ قىلساڭمۇ، ا

پاســىق قهۋمنــى هللا نىــڭ پهيغهمبىرىنــى ئىنكــار قىلــدى، ا هللانــى ۋە اهللا
قېتىمـــدىن  70دېـــگهن، مهن ئۇنىـــڭ ئۈچـــۈن  ①﴾ھىـــدايهت قىلمايـــدۇ

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ دېدى، ئۆمهرـ ئارتۇقراق مهغفىرەت تهلهپ قىلىمهن، 
لېكىن پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى   .ېدىدـ ۇناپىق،  ئۇ دېگهن مــ 

ئـى  (﴿: تائـاال هللا اشـۇنىڭ بىـلهن،    .ۋەسهللهم ئۇنىـڭ نـامىزىنى چۈشـۈردى   
ــۆلگهن ھېچبىــر ئادەمنىــڭ   !) مــۇھهممهد ســهن ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىن ئ

) دەپــنه قىلىــش، زىيــارەت يــاكى دۇئــا ئۈچــۈن( نــامىزىنى چۈشــۈرمىگىن،
نىـڭ  هللانـى ۋە ا هللارمىغىن، چـۇنكى ئـۇالر ا  ئۇنىڭ قهبرىسـى ئۈسـتىدىمۇ تـۇ   

 ②﴾ئـۇالر پاسـىق ھـالىتى بىـلهن ئۆلـدى     . پهيغهمبىرىنى ئىنكار قىلـدى 
  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى

  )4670 :بۇخارى(

لَمَّا َماَت َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُبيٍّ اْبـُن   :َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ قَالَ ـ وللبخاري   7001
َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلُيَصلَِّي َعلَْيِه فَلَمَّا قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َسلُولَ ُدِعَي لَُه 

ـ  ذَا َعلَْيِه َوَسلََّم َوثَْبُت إِلَْيِه فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه ُتَصلِّي َعلَى اْبنِ أَُبيٍّ َوقَْد قَالَ َيْوَم كَذَا َوكَ

                                                 
 .ـ ئايهت 80سۈرە تهۋبه،  ①
 .ـ ئايهت 84سۈرە تهۋبه،  ②
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ا ذَا أَُعدُِّد َعلَْيِه فََتَبسََّم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ أَخِّْر َعنِّي َيا ُعَمُر فَلَمَّكَذَا َوكَ
 أَكْثَْرُت َعلَْيِه قَالَ إِنِّي قَْد ُخيِّْرُت فَاْخَتْرُت فَلَْو َعِلْمُت أَنِّي لَْو زِْدُت َعلَى السَّْبِعَني غُِفَر لَـهُ 

ِسًريا زِْدُت َعلَْيَها فََصلَّى َعلَْيِه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ اْنَصَرَف فَلَْم َيْمكُثْ إِلَّا َيلَ
نَُّهـْم  َحتَّى َنَزلَْت الْآَيَتاِن ِمْن َبَراَءةَ َولَا ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أََبًدا َولَا َتقُْم َعلَى قَْبرِِه إِ

كَفَُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم فَاِسقُونَ فََعجِْبُت َبْعُد ِمْن ُجْرأَِتي َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصـلَّى  
 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَمِئٍذ َواللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇۆئــ ـــ 7001
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر  ،ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي ئـۆلگهن چاغـدا    

پهيغهمـبهر  . دىۋەسهللهم ئۇنىڭ نامىزىنى چۈشـۈرۈپ بېرىشـكه چاقىرىلـ   
ئۇنىـڭ  مهن  بولغانىـدى، نـامىزىنى چۈشـۈرمهكچى   ئۇنىڭ  ئهلهيهىسساالم

  : سهكرەپ بېرىپ قېشىغا
پـاالن كۈنلىرىـدە،   ــ   ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۇبهي پـاالن  ! رەسۇلۇلالھــ ئى 
ــداق     ــامىزىنى     ـ مۇن ــڭ ن ــا، يهنه ئۇنى ــان تۇرس ــى قىلغ ــداق گهپلهرن مۇن
ــان ســۆزلىرىنى ســاناپ    ،دەپـ ؟   ســهنچۈشۈرەم ئىبنــى ئۇبهينىــڭ قىلغ

  :تهبهسسۇم قىلىپ قويۇپپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهرگىلى تۇرىۋىدىم، 
ـــ  ـــ ــى ئ ــۇرغمهر، ۆئ ــ! ىننېــرى ت ــدى ـ ــۆز گېپىمــدە چىــڭ  مهن . دې ئ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۇرۇۋالغانىدىم،ت
مهن مهغپىــرەت تهلهپ  دى،ماڭــا بــۇ ھهقــته ئىختىيــارلىق بېرىلــــــ 

قېتىمـدىن ئـارتۇقراق مهغپىـرەت تهلهپ     70 ئهگهر .قىلىشنى تاللىـدىم 
، سـهم ، ئىبنى ئـۇبهيگه مهغپىـرەت قىلىنىـدىغانلىقىنى بىل   غىنىمداقىل

 ، ـ ەت تهلهپ قىلغـان بـوالتتىم  قېتىمدىن ئارتۇقراق مهغپىر 70ئهلۋەتته 
 ،ئــۇزۇن ئــۆتمهيال .قايتىــپ كهلــدىچۈشــۈرۈپ  ىزىنىئۇنىــڭ نــام ېــدى ۋەد

ــىنىڭ ــۇھهممهد (﴿: بهرائهت سۈرىس ــڭ ئارىســىدىن   ) ئــى م ســهن ئۇالرنى
دەپـنه قىلىـش،   (ئۆلگهن ھېچبىـر ئادەمنىـڭ نـامىزىنى چۈشـۈرمىگىن،     

ــا ئۈچــۈن  ــاكى دۇئ ــۇر ) زىيــارەت ي مىغىن، ئۇنىــڭ قهبرىســى ئۈســتىدىمۇ ت
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نىڭ پهيغهمبىرىنى ئىنكار قىلدى، ئۇالر پاسىق هللانى ۋە هللاچۈنكى ئۇالر ا
  .نازىل بولدى ىتىدېگهن ئاي ①﴾ھالىتى بىلهن ئۆلدى

ىـڭ رەسـۇلىنىڭ ئـالىم    نهللاۋە اهللا ا كېيىن مهن: مهر مۇنداق دەيدۇئۆ
ــۇرۇپ، شــۇ كــۈنى اللهنىــڭ    ئېتىــراز  غارەســۇلىئىكهنلىكىنــى بىلىــپ ت

  . ②غانلىقىمدىن ھهيران بولدۇمجۈرئهت قىل بىلدۈرۈشكه
  )1966: نهسائى(

وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهـل  (عن بن عباس يف قوله ـ   7002
عذاب  ـإلāـاملدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم Ʋن نعلمهم سنعذهبم مرتني Ż يردون 

نافق اخرج يا قال قام رسول اهللا يوم مجعة خطيبا فقال قم يا فالن فاخرج فإنك م )عظيم
فالن فإنك منافق فأخرجهم بأمسائهم ففضحهم ومل يكن عمر بن اخلطاب شـهد تلـك   
اجلمعة Ʃاجة كانت له فلقيهم عمر وهم خيرجون من املسجد فاختبأ منهم استحياء أنه مل 
يشهد اجلمعة وظن الناس قد انصرفوا واختبئوا هم من عمر فظنوا أنه قد علـم بـأمرهم   

إذا الناس مل ينصرفوا فقال له رجل أبشر يا عمر فقـد فضـح اهللا   فدخل عمر املسجد ف
 .املنافقني اليوم فهذا العذاب األول والعذاب الثاين عذاب القرب

: تائاالنىــــڭهللا امــــا ـــــ ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇ 7002
ــىدىنمۇ    ﴿ ــنه ئاھالىس ــار، مهدى ــاپىقالر ب ــرابىالردىن مۇن ــراپىڭالردا ئهئ ئهت

ــا چىــڭ   ــز    مۇناپىقلىقت ــۇالرنى ســهن بىلمهيســهن، بى ــار، ئ ــدىغانالر ب تۇرى
يهنى دۇنيادا قهتىل قىلىـش ۋە ئهسـىر   (بىلىمىز، ئۇالرنى ئىككى قېتىم 

يهنـى  (چـوڭ ئازابقـا   ) ئـاخىرەتته (ئاندىن ئـۇالر  . ئېلىش بىلهن جازااليمىز
: دېـگهن ئـايىتى ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن      ③﴾قايتۇرۇلىدۇ) دوزاخ ئازابىغا

ئى « :لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جۈمه كۈنى خۇتبه سۆزلهپسهلالپهيغهمبهر 
چىـق، سـهن    !ئـى پـاالنى  . سـهن مۇنـاپىق   !ئورنۇڭـدىن تـۇر، چىـق    !پاالنى
 ،بىر مۇناپىقنى ئىسمى بىـلهن ئاتـاپ چىقىرىۋېتىـپ    دەپ ھهر »قمۇناپى

                                                 
 .ـ ئايهت 84سۈرە تهۋبه،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1857(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 101سۈرە تهۋبه،  ③
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ئۆمهر ئىبنى خهتتاب مهلۇم بىر ئىشى سـهۋەبىدىن   .دىئۇالرنى رەسۋا قىل
چكه، بۇ ئهھۋالدىن خهۋەرسىز ىكىپ كهلگهچىزىغا كېئۇ كۈنكى جۈمه نام

ــاپىقالرنى كــۆرۈپ  . ئىــدى ــۇ مهســجىدتىن چىقىۋاتقــان مۇن جامــائهت ”: ئ
دەپ ئويلىــدى ـ دە، جــۈمهگه ۋاقتىــدا     “نامــازدىن چىقىۋاتقــان ئوخشــايدۇ

مۇنـاپىقالرمۇ   .كېلهلمىگهنلىكىدىن ھايا قىلىپ ئۆزىنى دالـدىغا ئالـدى  
ئـــۆمهر ”: كېلىۋاتقــانلىقىنى كـــۆرۈپ ئۆمهرنىــڭ مهســـجىدكه كىرىـــپ  

ئـۆزلىرىنى دالـدىغا    ،دەپ ئـويالپ “ ئهھۋالىمىزنى بىلىپ قالـدى بىزنىڭ 
تېخــى  نىــڭجامائهت دى ۋەئــۆمهر مهســجىدكه كىــرنىهــايهت،  .ئېلىشــتى

  :ئۇنىڭغا بىرى. تارقىمىغانلىقىنى كۆرۈپ ھهيران بولدى
ەســـۋا مۇنــاپىقالرنى ر  تائــاال بۈگــۈن   هللا! شــخهۋەر خۇ !ئــى ئــۆمهر  ــــ  

 ەقهبر ،مانا بۇ بىرىنچى ئازاب، ئىككىنچى ئازاب بولسا. دېدىـ قىلىۋەتتى،  
  . ①ئازابىدۇر

 )792 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َعِليٍّ قَالَ َسِمْعُت َرُجلًا َيْسَتْغِفُر ِلأََبَوْيِه َوُهَما ُمْشرِكَاِن فَقُلْـُت لَـُه   ـ   7003
فَقَالَ أََولَْيَس اْسَتْغفََر إِْبَراِهيُم ِلأَبِيِه َوُهَو ُمْشرٌِك فَـذَكَْرُت   أََتْسَتْغِفُر ِلأََبَوْيَك َوُهَما ُمْشرِكَاِن

 ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنَزلَْت َما كَانَ ِللنَّبِـيِّ َوالَّـِذيَن آَمُنـوا أَنْ َيْسـَتْغِفُروا    
  .ِللُْمْشرِِكَني

ــ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنه 7003 ىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  ۇنـ
ــ مهن بىــر ئادەمنىــڭ مۇشــرىك ئاتــا  :قىلىنىــدۇ ئانىســىغا مهغپىــرەت  ـ

  :تىلهۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ
دەپ ـ ئۇالرغـا مهغپىـرەت تىلهمسـهن؟      ،ئاناڭ مۇشـرىك تۇرسـا   ـ ئاتاــ 

  :سورىسام، ئۇ
ـ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالممۇ ئاتىسىغا مهغپىرەت تىلىمىگهنمـۇ؟   ــ 
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه سۆزلهپ  پهيغهمبهرهن بۇ گهپنى م .دېدى

                                                 
ىدە ھۈسهين ئىبنى ئهمر ئىبنى بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهد): 11053(ھهيسهمى  ①

 .مۇھهممهد ئهنقهزىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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ــمبهر ــۆتمهي، . دى ــۆپ ئ ــڭاتائهللا ا ك ــۇئمىنلهرگه  ﴿: النى ــبهرگه ۋە م پهيغهم
ــيىن،     ــدىن كې ــۇم بولغان ــى مهل ــى دوزاخ ئىكهنلىك ــرىكالرنىڭ ئهھل مۇش
مۇشــرىكالر ئۇالرنىــڭ تــۇغقىنى بولغــان تهقــدىردىمۇ، ئۇالرغــا مهغفىــرەت  

ئىبراھىمنىـــڭ ئاتىســـىغا مهغفىـــرەت . ۇرۇس ئهمهستهلهپ قىلىشـــى د
نى ئـورۇنالش ئۈچـۈن   ىتهلهپ قىلىشى ئۇنىڭغا ئىلگىـرى قىلغـان ۋەدىسـ   

نىـڭ دۈشـمنى ئىكهنلىكـى ئېنىـق مهلـۇم      هللائۇنىڭغا ئاتىسنىڭ ا .ئىدى
 ،ئىبراھىم بولسـا . ـ جۇدا بولدى بولغاندىن كېيىن، ئۇ ئاتىسى بىلهن ئادا

ــۈچى    ــاھ چهكك ــۆپ ئ ــقهتهن ك ــى كــ ي(ھهقى ــاقۆهن ــكهن ( ،)ڭلى يۇمش يهت
  . ②دېگهن ئايهتلىرى نازىل بولدى ①﴾چىداملىق ئىدى) ئهرزىيهتلهرگه

 )3101 :تىرمىزى(

َعْبَد اللَِّه ْبَن كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك َوكَانَ قَاِئَد كَْعبٍ ِمْن َبنِيِه ِحَني َعِمـَي  ـ عن   7004
َخلََّف َعْن ِقصَِّة َتُبوَك قَالَ كَْعٌب لَْم أََتَخلَّـْف  قَالَ َسِمْعُت كَْعَب ْبَن َماِلٍك ُيَحدِّثُ ِحَني َت

 َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي غَْزَوٍة غََزاَها إِلَّا ِفي غَْزَوِة َتُبوَك غَْيَر أَنِّي كُْنـتُ 
َها إِنََّما َخَرَج َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َتَخلَّفُْت ِفي غَْزَوِة َبْدرٍ َولَْم ُيَعاِتْب أََحًدا َتَخلََّف َعْن

 َمَع َوَسلََّم ُيرِيُد ِعَري قَُرْيشٍ َحتَّى َجَمَع اللَُّه َبْيَنُهْم َوَبْيَن َعُدوِِّهْم َعلَى غَْيرِ ِميَعاٍد َولَقَْد َشهِْدُت
قََبِة ِحَني َتَواثَقَْنا َعلَى الْإِْسلَامِ َوَما أُِحبُّ أَنَّ ِلي بَِها َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الَْع

َمْشَهَد َبْدرٍ َوإِنْ كَاَنْت َبْدٌر أَذْكََر ِفي النَّاسِ ِمْنَها كَانَ ِمْن َخَبرِي أَنِّي لَْم أَكُْن قَطُّ أَقْـَوى  
َواللَِّه َما اْجَتَمَعْت ِعْنِدي قَْبلَُه َراِحلََتاِن قَطُّ َحتَّى  َولَا أَْيَسَر ِحَني َتَخلَّفُْت َعْنُه ِفي ِتلَْك الَْغَزاِة

َورَّى َجَمْعُتُهَما ِفي ِتلَْك الَْغْزَوِة َولَْم َيكُْن َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرِيُد غَْزَوةً إِلَّـا  
ا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َحـرٍّ َشـِديٍد   بَِغْيرَِها َحتَّى كَاَنْت ِتلَْك الَْغْزَوةُ غََزاَه

ـ   ْزوِِهْم َواْسَتقَْبلَ َسفًَرا َبِعيًدا َوَمفَاًزا َوَعُدوا كَِثًريا فََجلَّى ِللُْمْسِلِمَني أَْمَرُهْم ِلَيَتأَهَُّبوا أُْهَبـةَ غَ
ُمونَ َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَـِثٌري َولَـا   فَأَْخَبَرُهْم بَِوْجهِِه الَِّذي ُيرِيُد َوالُْمْسِل

َيْجَمُعُهْم ِكَتاٌب َحاِفȘٌ ُيرِيُد الدِّيَوانَ قَالَ كَْعٌب فََما َرُجلٌ ُيرِيُد أَنْ َيَتَغيَّـَب إِلَّـا ظَـنَّ أَنْ    

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 114ـ ۋە  113سۈرە تهۋبه،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2477(ئهلبانى  ②



  بۆلۈمى تهپسىر

 436

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِتلَْك الَْغـْزَوةَ  َسَيْخفَى لَُه َما لَْم َيْنزِلْ ِفيِه َوْحُي اللَِّه َوغََزا 
ِحَني طَاَبْت الثَِّماُر َوالظِّلَالُ َوَتَجهََّز َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالُْمْسـِلُمونَ َمَعـُه   

أَقْضِ َشْيئًا فَأَقُولُ ِفي َنفِْسي أََنا قَاِدٌر َعلَْيِه فَلَْم  فَطَِفقُْت أَغُْدو ِلكَْي أََتَجهََّز َمَعُهْم فَأَْرجُِع َولَْم
َيَزلْ َيَتَماَدى بِي َحتَّى اْشَتدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَْصَبَح َرُسولُ اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم     

أََتَجهَُّز َبْعَدُه بَِيْومٍ أَْو َيْوَمْينِ ثُمَّ أَلَْحقُُهْم  َوالُْمْسِلُمونَ َمَعُه َولَْم أَقْضِ ِمْن َجَهازِي َشْيئًا فَقُلُْت
فََغَدْوُت َبْعَد أَنْ فََصلُوا ِلأََتَجهََّز فََرَجْعُت َولَْم أَقْضِ َشْيئًا ثُمَّ غََدْوُت ثُمَّ َرَجْعُت َولَْم أَقْـضِ  

َهَمْمُت أَنْ أَْرَتِحلَ فَأُْدرِكَُهْم َولَْيَتنِي فََعلُْت َشْيئًا فَلَْم َيَزلْ بِي َحتَّى أَْسَرُعوا َوَتفَاَرطَ الَْغْزُو َو
فَلَْم ُيقَدَّْر ِلي ذَِلَك فَكُْنُت إِذَا َخَرْجُت ِفي النَّاسِ َبْعَد ُخُروجِ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  

ُموًصا َعلَْيِه النِّفَاُق أَْو َرُجلًا ِممَّْن َعذََر َوَسلََّم فَطُفُْت ِفيهِْم أَْحَزَننِي أَنِّي لَا أََرى إِلَّا َرُجلًا َمْغ
َوُهـَو  اللَُّه ِمْن الضَُّعفَاِء َولَْم َيذْكُْرنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبلَغَ َتُبوَك فَقَالَ 

َبنِي َسِلَمةَ َيا َرُسولَ اللَِّه َحَبَسُه ُبْرَداُه  َجاِلٌس ِفي الْقَْومِ بَِتُبوَك َما فََعلَ كَْعٌب فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن
لَّـا  َوَنظَُرُه ِفي ِعطِْفِه فَقَالَ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ بِئَْس َما قُلَْت َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه إِ

لَ كَْعُب ْبُن َماِلٍك فَلَمَّا َبلََغنِي أَنَُّه َتَوجَّـَه  َخْيًرا فََسكََت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَا
قَاِفلًا َحَضَرنِي َهمِّي َوطَِفقُْت أََتذَكَُّر الْكَِذَب َوأَقُولُ بَِماذَا أَْخُرُج ِمْن َسَخِطِه غًَدا َواْسَتَعْنُت 

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أَظَلَّ َعلَى ذَِلَك بِكُلِّ ِذي َرأْيٍ ِمْن أَْهِلي فَلَمَّا ِقيلَ إِنَّ َرُسولَ ا
قَاِدًما َزاَح َعنِّي الَْباِطلُ َوَعَرفُْت أَنِّي لَْن أَْخُرَج ِمْنُه أََبًدا بَِشْيٍء ِفيِه كَِذٌب فَأَْجَمْعُت ِصـْدقَُه  

إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ َبـَدأَ بِالَْمْسـجِِد   َوأَْصَبَح َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِدًما َوكَانَ 
إِلَْيـِه  فََيْركَُع ِفيِه َركَْعَتْينِ ثُمَّ َجلََس ِللنَّاسِ فَلَمَّا فََعلَ ذَِلَك َجاَءُه الُْمَخلَّفُونَ فَطَِفقُوا َيْعَتِذُرونَ 

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    َوَيْحِلفُونَ لَُه َوكَاُنوا بِْضَعةً َوثََمانَِني َرُجلًا فَقَبِلَ ِمْنُهْم
 َتَبسَّـَم  َعلَانَِيَتُهْم َوَباَيَعُهْم َواْسَتْغفََر لَُهْم َوَوكَلَ َسَراِئَرُهْم إِلَى اللَِّه فَجِئُْتُه فَلَمَّا َسلَّْمُت َعلَْيِه

لَْسُت َبْيَن َيَدْيِه فَقَالَ ِلي َما َخلَّفََك أَلَْم َتَبسَُّم الُْمْغَضبِ ثُمَّ قَالَ َتَعالَ فَجِئُْت أَْمِشي َحتَّى َج
 أَنْ َتكُْن قَْد اْبَتْعَت ظَْهَرَك فَقُلُْت َبلَى إِنِّي َواللَِّه لَْو َجلَْسُت ِعْنَد غَْيرَِك ِمْن أَْهلِ الدُّْنَيا لََرأَْيُت

ي َواللَِّه لَقَْد َعِلْمُت لَِئْن َحدَّثُْتَك الَْيْوَم َسأَْخُرُج ِمْن َسَخِطِه بُِعذْرٍ َولَقَْد أُْعِطيُت َجَدلًا َولَِكنِّ
َحِديثَ كَِذبٍ َتْرَضى بِِه َعنِّي لَُيوِشكَنَّ اللَُّه أَنْ ُيْسِخطََك َعلَيَّ َولَِئْن َحدَّثُْتَك َحِديثَ ِصْدقٍ 
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ِلي ِمْن ُعذْرٍ َواللَِّه َما كُْنـُت قَـطُّ    َتجُِد َعلَيَّ ِفيِه إِنِّي لَأَْرُجو ِفيِه َعفَْو اللَِّه لَا َواللَِّه َما كَانَ
فَقَْد  أَقَْوى َولَا أَْيَسَر ِمنِّي ِحَني َتَخلَّفُْت َعْنَك فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَمَّا َهذَا

ي َسِلَمةَ فَاتََّبُعونِي فَقَـالُوا ِلـي   َصَدَق فَقُْم َحتَّى َيقِْضَي اللَُّه ِفيَك فَقُْمُت َوثَاَر رَِجالٌ ِمْن َبنِ
 َواللَِّه َما َعِلْمَناَك كُْنَت أَذَْنْبَت ذَْنًبا قَْبلَ َهذَا َولَقَْد َعَجْزَت أَنْ لَا َتكُونَ اْعَتذَْرَت إِلَى َرُسولِ

كَانَ كَاِفَيَك ذَْنَبَك اْسِتْغفَاُر َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِما اْعَتذََر إِلَْيِه الُْمَتَخلِّفُونَ قَْد 
 َنفِْسي اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََك فََواللَِّه َما َزالُوا ُيَؤنُِّبونِي َحتَّى أََرْدُت أَنْ أَْرجَِع فَأُكَذَِّب

قَالَا ِمثْلَ َما قُلَْت فَِقيلَ لَُهَما ِمثْلُ َما  ثُمَّ قُلُْت لَُهْم َهلْ لَِقَي َهذَا َمِعي أََحٌد قَالُوا َنَعْم َرُجلَاِن
وا ِلـي  ِقيلَ لََك فَقُلُْت َمْن ُهَما قَالُوا ُمَراَرةُ ْبُن الرَّبِيعِ الَْعْمرِيُّ َوِهلَالُ ْبُن أَُميَّةَ الَْواِقِفيُّ فَذَكَُر

ِحَني ذَكَُروُهَما ِلي َوَنَهى َرُسولُ اللَِّه  َرُجلَْينِ َصاِلَحْينِ قَْد َشهَِدا َبْدًرا ِفيهَِما أُْسَوةٌ فََمَضْيُت
َتَنَبَنـا  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْسِلِمَني َعْن كَلَاِمَنا أَيَُّها الثَّلَاثَةُ ِمْن َبْينِ َمْن َتَخلََّف َعْنـُه فَاجْ 

َما ِهَي الَِّتي أَْعرُِف فَلَبِثَْنا َعلَـى ذَِلـَك   النَّاُس َوَتَغيَُّروا لََنا َحتَّى َتَنكََّرْت ِفي َنفِْسي الْأَْرُض فَ
لْقَْومِ َخْمِسَني لَْيلَةً فَأَمَّا َصاِحَباَي فَاْسَتكَاَنا َوقََعَدا ِفي ُبُيوِتهَِما َيْبِكَياِن َوأَمَّا أََنا فَكُْنُت أََشبَّ ا

َني َوأَطُوُف ِفي الْأَْسَواقِ َولَا ُيكَلُِّمنِـي  َوأَْجلََدُهْم فَكُْنُت أَْخُرُج فَأَْشَهُد الصَّلَاةَ َمَع الُْمْسِلِم
فَأَقُولُ أََحٌد َوآِتي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَُسلُِّم َعلَْيِه َوُهَو ِفي َمْجِلِسِه َبْعَد الصَّلَاِة 

ا ثُمَّ أَُصلِّي قَرِيًبا ِمْنُه فَأَُسارِقُُه النَّظََر فَـإِذَا  ِفي َنفِْسي َهلْ َحرََّك َشفََتْيِه بَِردِّ السَّلَامِ َعلَيَّ أَْم لَ
 أَقَْبلُْت َعلَى َصلَاِتي أَقَْبلَ إِلَيَّ َوإِذَا الَْتفَتُّ َنْحَوُه أَْعَرَض َعنِّي َحتَّى إِذَا طَالَ َعلَيَّ ذَِلَك ِمـنْ 

ي قََتاَدةَ َوُهَو اْبُن َعمِّي َوأََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ َجفَْوِة النَّاسِ َمَشْيُت َحتَّى َتَسوَّْرُت جَِداَر َحاِئِط أَبِ
نِي أُِحـبُّ  فََسلَّْمُت َعلَْيِه فََواللَِّه َما َردَّ َعلَيَّ السَّلَاَم فَقُلُْت َيا أََبا قََتاَدةَ أَْنُشُدَك بِاللَِّه َهلْ َتْعلَُم

كََت فَُعْدُت لَُه فََنَشْدُتُه فَقَالَ اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم اللََّه َوَرُسولَُه فََسكََت فَُعْدُت لَُه فََنَشْدُتُه فََس
ِطيٌّ فَفَاَضْت َعْيَناَي َوَتَولَّْيُت َحتَّى َتَسوَّْرُت الْجَِداَر قَالَ فََبْيَنا أََنا أَْمِشي بُِسوقِ الَْمِديَنِة إِذَا َنَب

امِ َيبِيُعُه بِالَْمِديَنِة َيقُولُ َمْن َيُدلُّ َعلَى كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ِمْن أَْنَباِط أَْهلِ الشَّأْمِ ِممَّْن قَِدَم بِالطََّع
ـ  ُد فَطَِفَق النَّاُس ُيِشُريونَ لَُه َحتَّى إِذَا َجاَءنِي َدفََع إِلَيَّ ِكَتاًبا ِمْن َمِلِك غَسَّانَ فَإِذَا ِفيِه أَمَّا َبْع

اَك َولَْم َيْجَعلَْك اللَُّه بَِدارِ َهَواٍن َولَا َمْضَيَعٍة فَالَْحْق بَِنـا  فَإِنَُّه قَْد َبلََغنِي أَنَّ َصاِحَبَك قَْد َجفَ
ـ  ى إِذَا ُنَواِسَك فَقُلُْت لَمَّا قََرأُْتَها َوَهذَا أَْيًضا ِمْن الَْبلَاِء فََتَيمَّْمُت بَِها التَّنُّوَر فََسَجْرُتُه بَِها َحتَّ
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 إِذَا َرُسولُ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأِْتينِي فَقَالَ َمَضْت أَْرَبُعونَ لَْيلَةً ِمْن الَْخْمِسَني
ذَا أَفَْعـلُ  إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيأُْمُرَك أَنْ َتْعَتزِلَ اْمَرأََتَك فَقُلُْت أُطَلِّقَُها أَْم َما

ا َتقَْرْبَها َوأَْرَسلَ إِلَى َصاِحَبيَّ ِمثْلَ ذَِلَك فَقُلُْت ِلاْمَرأَِتي الَْحِقي بِأَْهِلِك قَالَ لَا َبلْ اْعَتزِلَْها َولَ
فََتكُونِي ِعْنَدُهْم َحتَّى َيقِْضَي اللَُّه ِفي َهذَا الْأَْمرِ قَالَ كَْعٌب فََجاَءْت اْمَرأَةُ ِهلَالِ ْبـنِ أَُميَّـةَ   

ِه َوَسلََّم فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِهلَالَ ْبَن أَُميَّةَ َشْيǸٌ َضاِئٌع لَْيَس لَُه َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ـ  ْيٍء َخاِدٌم فََهلْ َتكَْرُه أَنْ أَْخُدَمُه قَالَ لَا َولَِكْن لَا َيقَْرْبِك قَالَْت إِنَُّه َواللَِّه َما بِِه َحَركَةٌ إِلَى َش

ي ُمْنذُ كَانَ ِمْن أَْمرِِه َما كَانَ إِلَى َيْوِمِه َهذَا فَقَالَ ِلي َبْعـُض أَْهِلـي لَـْو    َواللَِّه َما َزالَ َيْبِك
ـ  ةَ أَنْ اْسَتأْذَْنَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اْمَرأَِتَك كََما أَِذنَ ِلاْمَرأَِة ِهلَالِ ْبنِ أَُميَّ

لَا أَْسَتأِْذنُ ِفيَها َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما ُيْدرِينِي َما َيقُـولُ  َتْخُدَمُه فَقُلُْت َواللَِّه 
َعْشَر  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا اْسَتأْذَْنُتُه ِفيَها َوأََنا َرُجلٌ َشابٌّ فَلَبِثُْت َبْعَد ذَِلَك

ْت لََنا َخْمُسونَ لَْيلَةً ِمْن ِحَني َنَهى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم َعـْن   لََيالٍ َحتَّى كََملَ
ا أََنـا  كَلَاِمَنا فَلَمَّا َصلَّْيُت َصلَاةَ الْفَْجرِ ُصْبَح َخْمِسَني لَْيلَةً َوأََنا َعلَى ظَْهرِ َبْيٍت ِمْن ُبُيوِتَنا فََبْيَن

الَِّتي ذَكََر اللَُّه قَْد َضاقَْت َعلَيَّ َنفِْسي َوَضاقَْت َعلَيَّ الْأَْرُض بَِما َرُحَبْت  َجاِلٌس َعلَى الَْحالِ
َسِمْعُت َصْوَت َصارǷٍِ أَْوفَى َعلَى َجَبلِ َسلْعٍ بِأَْعلَى َصْوِتِه َيا كَْعُب ْبَن َماِلٍك أَْبِشـْر قَـالَ   

َرٌج َوآذَنَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِتْوَبِة اللَِّه فََخَرْرُت َساجًِدا َوَعَرفُْت أَنْ قَْد َجاَء فَ
َعلَْيَنا ِحَني َصلَّى َصلَاةَ الْفَْجرِ فَذََهَب النَّاُس ُيَبشُِّروَنَنا َوذََهَب ِقَبلَ َصاِحَبيَّ ُمَبشُِّرونَ َوَركََض 

فَأَْوفَى َعلَى الَْجَبلِ َوكَانَ الصَّْوُت أَْسَرَع ِمْن الْفََرسِ  إِلَيَّ َرُجلٌ فََرًسا َوَسَعى َساعٍ ِمْن أَْسلََم
ِه َمـا  فَلَمَّا َجاَءنِي الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه ُيَبشُِّرنِي َنَزْعُت لَُه ثَْوَبيَّ فَكََسْوُتُه إِيَّاُهَما بُِبْشَراُه َواللَّ

فَلَبِْسُتُهَما َواْنطَلَقُْت إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه   أَْمِلُك غَْيَرُهَما َيْوَمِئٍذ َواْسَتَعْرُت ثَْوَبْينِ
قَالَ كَْعٌب َوَسلََّم فََيَتلَقَّانِي النَّاُس فَْوًجا فَْوًجا ُيَهنُّونِي بِالتَّْوَبِة َيقُولُونَ ِلَتْهنَِك َتْوَبةُ اللَِّه َعلَْيَك 

ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َحْولَُه النَّاُس فَقَاَم إِلَـيَّ  َحتَّى َدَخلُْت الَْمْسجَِد فَإِذَا َرُس
َن طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اللَِّه ُيَهْروِلُ َحتَّى َصافََحنِي َوَهنَّانِي َواللَِّه َما قَاَم إِلَيَّ َرُجلٌ ِمْن الُْمَهـاجِرِي 

لَ كَْعٌب فَلَمَّا َسلَّْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ غَْيَرُه َولَا أَْنَساَها ِلطَلَْحةَ قَا
ْيـَك  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْبُرُق َوْجُهُه ِمْن السُُّرورِ أَْبِشْر بَِخْيرِ َيْومٍ َمرَّ َعلَ
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لُْت أَِمْن ِعْنِدَك َيا َرُسولَ اللَِّه أَْم ِمْن ِعْنِد اللَِّه قَالَ لَا َبلْ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمْنذُ َولََدْتَك أُمَُّك قَالَ قُ
كُنَّـا  َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا ُسرَّ اْسَتَناَر َوْجُهُه َحتَّى كَأَنَُّه ِقطَْعةُ قََمرٍ َو

فَلَمَّا َجلَْسُت َبْيَن َيَدْيِه قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِمْن َتْوَبِتي أَنْ أَْنَخِلَع ِمْن َماِلي َنْعرُِف ذَِلَك ِمْنُه 
َض َصَدقَةً إِلَى اللَِّه َوإِلَى َرُسولِ اللَِّه قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْمِسْك َعلَْيَك َبْع

ٌر لََك قُلُْت فَإِنِّي أُْمِسُك َسْهِمي الَِّذي بَِخْيَبَر فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ اللََّه إِنََّما َماِلَك فَُهَو َخْي
ـ  ْن َنجَّانِي بِالصِّْدقِ َوإِنَّ ِمْن َتْوَبِتي أَنْ لَا أَُحدِّثَ إِلَّا ِصْدقًا َما َبِقيُت فََواللَِّه َما أَْعلَُم أََحًدا ِم

أَْبلَاُه اللَُّه ِفي ِصْدقِ الَْحِديِث ُمْنذُ ذَكَْرُت ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  الُْمْسِلِمَني
أَْحَسَن ِممَّا أَْبلَانِي َما َتَعمَّْدُت ُمْنذُ ذَكَْرُت ذَِلَك ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِلَـى   

ِذًبا َوإِنِّي لَأَْرُجو أَنْ َيْحفَظَنِي اللَُّه ِفيَما َبِقيُت َوأَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه َصلَّى اللَُّه َيْوِمي َهذَا كَ
اِدِقَني َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَْد َتاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ إِلَى قَْوِلِه َوكُوُنوا َمَع الصَّ

ِه َما أَْنَعَم اللَُّه َعلَيَّ ِمْن نِْعَمٍة قَطُّ َبْعَد أَنْ َهَدانِي ِللْإِْسلَامِ أَْعظََم ِفي َنفِْسي ِمْن ِصـْدِقي  فََواللَّ
ـ  إِنَّ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ لَا أَكُونَ كَذَْبُتُه فَأَْهِلَك كََما َهلََك الَِّذيَن كَذَُبوا فَ

لََّه قَالَ ِللَِّذيَن كَذَُبوا ِحَني أَْنَزلَ الَْوْحَي َشرَّ َما قَالَ ِلأََحٍد فَقَالَ َتَباَرَك َوَتَعالَى َسـَيْحِلفُونَ  ال
َتَخلَّفَْنا نَّا بِاللَِّه لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبُتْم إِلَى قَْوِلِه فَإِنَّ اللََّه لَا َيْرَضى َعْن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني قَالَ كَْعٌب َوكُ
َحلَفُوا لَُه  أَيَُّها الثَّلَاثَةُ َعْن أَْمرِ أُولَِئَك الَِّذيَن قَبِلَ ِمْنُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني

ا َحتَّى قََضى اللَُّه ِفيـِه  فََباَيَعُهْم َواْسَتْغفََر لَُهْم َوأَْرَجأَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْمَرَن
ْزوِ إِنََّما فَبِذَِلَك قَالَ اللَُّه َوَعلَى الثَّلَاثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا َولَْيَس الَِّذي ذَكََر اللَُّه ِممَّا ُخلِّفَْنا َعْن الَْغ

  .ْيِه فَقَبِلَ ِمْنُهُهَو َتْخِليفُُه إِيَّاَنا َوإِْرَجاُؤُه أَْمَرَنا َعمَّْن َحلََف لَُه َواْعَتذََر إِلَ
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ــاممۇ گهرچه  .بىلـــله چىقـــتىم در به ،بهدر جـــېڭىگه قاتناشـــمىغان بولسـ

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   چۈنكى . دىلهنمىبجېڭىگه چىقمىغانالر ئهيى
ــۇرۇش ئۈ  ــلىدە ئـ ــئهسـ ــى ۈن ئهمهس، چـ ــڭ  بهلكـ ــۇرەيش كارۋانلىرىنىـ قـ

ــان    ــىتىدە چىقق ــېلىش مهقس ــا ئ ــاللىرىنى ئولج ــۇپ م ــيىن ابول هللا ، كې
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قويـۇپ،  ئۇچراشـتۇرۇپ   تاسادىپىي ھالدا قۇرەيش قوشۇنىغا نىمۇسۇلمانالر
  .ىدىيۈز بهرگهن ئۇرۇش

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم بىـلهن      ئهقهبه كېچىسى، پهيغهمـبهر 
ــدىم  ــله ئى ــى . بىل ــۇ كېچىس ــپ     ،ش ــئهت قىلى ــۈن بهي ــالم ئۈچ ــز ئىس بى

گهرچه خهلق ئارىسىدا بهدر غازىتى ئۇ كېچىدىن مهشهۇر . ۇقتئهھدىلهش
  .ھهرگىز تېگىشمهيمهنۇ كېچىنى بهدر غازىتىغا ئبولسىمۇ، مهن 

ــۇك غازىتى ــتهبــ ــاالم ا پهيغــ ــبهر ئهلهيهىسســ ــلهن غهمــ ــله  بىــ بىلــ
ــداق  ــهۋەبى مۇنـ ــڭ سـ ــ : چىقمىغانلىقىمنىـ ــۇ ئۇرۇشـ ــهپهرۋەرلىك بـ قا سـ

 قىلىنغاندا مېنىڭ ھهر جهھهتتىن شارائىتىم تولۇق ئىـدى، پهيغهمـبهر  
ئهسـلى نىشـاننى   ، اسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم غازات قىلمـاقچى بولسـ  

 لـېكىن تهبـۇك سـهپىرىدە   . ياققا سېلىپ قويـاتتى  باشقايوشۇرۇپ، يولنى 
ئارىلىق يىراق بولۇپ، دۈشمهن سانى پهۋقۇلئاددە ھاۋا قاتتىق ئىسسىق، 

 بېسىپ ئۆتۈشكه توغرا كهلگهچكه، پهيغهمبهر نىباياۋان – چۆل كۆپ، ھهم
ــاالم  ــۈن،  ئهلهيهىسسـ ــا تهييارلىنىۋېلىشـــى ئۈچـ ــۇلمانالرنىڭ پۇختـ مۇسـ

سانى  نىڭۇسۇلمانالرچىقىدىغان م غازاتقا. ئوچۇق ئېالن قىلدى نىشاننى
ــا،   ــۆپ بولغاچقـ ــولغىلى   كـ ــىغدۇرۇپ بـ ــزىملىككه سـ ــىنى تىـ ھهممىسـ

 ئـاز سـاندىكى   قالمـاقچى بولغـان   پلىـ قېسـهپهرگه چىقمـاي    .بولمايتتى
ئۇرۇشقا چىقمىغىنىم  ېلىپ قالمىسىال،ك يىن ۋەھىتهللا” :كىشىلهرمۇ

 مپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله .دەپ ئوياليتتى“ بىلىنمهيدىغۇ
دەل ـ دەرەخلهر تازا سـايه تاشـالپ تۇرغـان      قا مېۋىلهر مهي باغالپ،بۇ ئۇرۇش

ــدى   ــهپهرۋەرلىك قىلغانى ــته س ــر پهيت ــبهر   .بى ــپ، پهيغهم ــۇنداق قىلى ش
ــا كىرىشــىپ كهت  ئهلهيهىسســاالم ۋە باشــقا   .تــىمۇســۇلمانالر تهييارلىقق

يـۇ، تهييـارلىق   اتتىم ـ  مهنمۇ ھهر ئهتىگىنى تهييارلىق قىـالي دەپ چىقـ  
ئاســـــانال ”: كۆڭلۈمـــــدەچـــــۈنكى . قايتىـــــپ كېلهتـــــتىم القىلمـــــاي

. ۋە مۇشۇ ئوي بىـلهن يۈرىـۋەردىم   دەپ ئوياليتتىم “تهييارلىنىۋاالاليمهنغۇ
ــهللهم      ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــى، پهيغهم ــهھهر ۋاقت ــۈنى س ــر ك بى
مۇســۇلمانالر قوشــۇنىنى باشــالپ يولغــا چىقتــى، لــېكىن مهن تېخــى       

ھېچبىـر تهييـارلىق    ئـۇ كۈنىمـۇ   .قىلمىغانىدىمھېچقانداق تهييارلىق 
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ــدىملقىال ــر”: يهنه .مى ــا چىقىــپ  ـ    بى ــيىن يولغ ــدىن كې  ،ئىككــى كۈن
 قوشـۇن بارغانسـېرى   دۈم،دېـگهن خىيالـدا يـۈر   “ قوشۇنغا يېتىشىۋالىمهن

مهن ســـهپهرگه . غـــازاتنىڭمۇ پهيتـــى ئۆتـــۈپ كهتتـــى ،يىـــراقالپ كهتتـــى
ــپ ــدا ئ ئۇالر ،ئاتلىنى ــىۋېلىش كويى ــا يېتىش ــدىمغ ــان   .ى ــۇنداق قىلغ ش

ــكى،   ــاممۇ كاش ــېكىن بولس ــا ن ل ــۇ ماڭ ــدى ېب ــىپ بولمى پهيغهمــبهر . س
غېرىبسـىنىپ   ،كوچىالرغا چىقسـام  ،ئهلهيهىسساالم كهتكهندىن كېيىن

چۈنكى كوچىالردا مۇناپىقالرنى ئۇچرىتـاتتىم يـاكى جىهـادتىن     .قاالتتىم
 كىشــىدىن بىرســـىمۇ ئىقتىـــدارلىق . ئــاجىز كىشـــىلهرنى كــۆرەتتىم  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهبۇكقا بارغىچه مېنى ئېسـىگه   .رۈنمهيتتىكۆ
  :يېتىپ بارغاندىن كېيىن تهبۇكقا. ئالماپتۇ

بهنى سهلهمه جهمهتىدىن بىر . دەپ سوراپتۇـ   كهئب كۆرۈنمهيدىغۇ؟ــ 
  : كىشى

ئىككـــى يانغـــا  ،تـــونىنى كىيىـــپ ڭكهئبنىـــ !رەســـۇلۇلالھـــــ ئـــى 
 ـــ! ؟ئۇرۇشــقا كهلگىلــى قويمىغانــدۇئــۇنى ) ياســانچۇقلىقى(بېقىشــلىرى 
  :لمۇئاز ئىبنى جهبه ،دېگهن ئىكهن

نىڭ نامى هللا! ئى رەسۇلۇلالھ .بۇرادەر، سهن يامان سۆز قىلدىڭــ ئهي 
پهيغهمبهر . دەپتۇ بىز ئۇنى ياخشى ئادەم دەپ قارايمىز، ـ  بىلهن قهسهمكى،

  .ئهلهيهىسساالم گهپ قىلماپتۇ
قى تىن قايتىـپ كېلىـدىغانلى  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهبۇك

 ىدىم ۋەباشــل ئۆزەمــدىن غهم قىلىشــقا  خهۋەر كهلگهنىــدى، توغرىســىدا
كۆڭلۈمـــدە  .ئۈچـــۈن ئـــويالنغىلى تـــۇردۇم يالغـــان باھـــانه كۆرســـىتىش

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئاچچىقىـــدىن قانـــداق قۇتۇلۇشـــنى     
ئائىلهمـــدىكىلهردىن پىكىرمـــۇ ئېلىـــپ  ،بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن. ئـــوياليتتىم

ــا ــاالم . قتىمبــ ــبهر ئهلهيهىسســ ــى پهيغهمــ ــپ كهلگهنلىكــ  نىڭ قايتىــ
ھهرقانـداق يالغـانچىلىق بىـلهن     ھهققىدىكى خهۋەرنى ئاڭلىغاندا بولسا،

. قۇتۇاللمايـدىغانلىقىمنى تونـۇپ يهتـتىم    پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمدىن 
ــنىگه   ــدىپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مهدى ــداق .كىرىــپ كهل ــۇ ھهرقان  ئ

لسـه، ئالـدى بىـلهن مهسـجىدكه كېلىـپ ئىككـى       كهقايتىـپ  سهپهردىن 
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ــدىن     ــۇپ، ئان ــاز ئوق ــئهت نام ــۇراتتى  رەك ــلهن ئولت ــائهت بى ــقا  .جام ئۇرۇش
ــانالر ــاالمنىڭ   چىقمىغ ــبهر ئهلهيهىسس ــدىپهيغهم ــرلهپ     غا ئال ــر ـ بى بى

ــپ ــلىدى     ،كېلىـ ــقا باشـ ــۆزرە ئېيتىشـ ــلهن ئـ ــهميادالر بىـ ــۆزرە . قهسـ ئـ
غهمبهر ئهلهيهىسساالم پهي .نهچچه كىشى ئىدى 80ئېيتقۇچىالر جهمئىي 

ــۇل قى   ــۆزرىلىرىنى قوب ــپ،ئۇالرنىــڭ كۆرۈنۈشــتىكى ئ ــى  لى بهيئهتلىرىن
 .ا قويـدى قـ هللاسـىرلىرىنى ا  ئىچكـى  ،پىـرەت تىـلهپ  غئالدى ۋە ئۇالرغـا مه 

پهيغهمـــبهر  هنىـــدىم،ســـاالم بهرگ مهنمـــۇ شـــۇالرنىڭ قاتارىـــدا كېلىـــپ، 
  :ىنئاند. ئهلهيهىسساالم نارازىلىق كهيپىياتىدا تهبهسسۇم قىلدى

نىڭ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   بېرىـپ،  مهن ئاسـتا . دېدى ـ! كهلــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئالدىدا ئولتۇردۇم

ـــ  غ نــېمه ئۈچــۈن ئۇرۇشــقا چىقمىــدىڭ؟ ســهن ئــۇرۇش ئۈچــۈن ئــۇال  ـ
  :مهن .ـ دەپ سورىدى سېتىۋالغان ئهمهسمىدىڭ؟

نيـــا ئهگهر دۇ مهن قهســـهم بىـــلهن ئېيتـــايكى، !رەســـۇلۇلالھـــــ ئـــى 
بۇنچىلىك ئهھلىدىن سهندىن باشقا بىرىنىڭ ئالدىدا ئولتۇرغان بولسام، 

ــان    ــقا ســېلىپ، يالغ ــابىلىيىتىمنى ئىش ــۆز ق ــانهس ــلهن ئۇنىــڭ   باھ بى
ــوالتتىم  ــان بـ ــدىن قۇتۇلغـ ــېنى رازى   .غهزىبىـ ــۈن سـ ــېكىن مهن بۈگـ لـ

ۋەھىــي هللا پــات ئارىــدا ا، قىلىــدىغان بىــر يالغــاننى ســۆزلىگىنىم بىــلهن
ئهگهر ســاڭا راســت سۆزلىســهم، . لهندۈرىــدۇبماڭــا غهزەئــارقىلىق ســېنى 

ــهن   ــا بولىس ــدىن خاپ ــۇنداقتىمۇ،. مهن ــلهن ا   ش ــۆزۈم بى ــت س هللا مهن راس
قهسـهم بىـلهن   . تائاالدىن كېلىدىغان ياخشى ئاقىۋەتنى ئۈمىد قىلىـمهن 

. ئېيتايكى، مېنىڭ ئۇرۇشقا چىقماسلىققا ھېچقانداق ئۆزرەم يوق ئىـدى 
ــهپهرۋەر قىل  ــقا سـ ــۋالىم ۋە      بىزنـــى ئۇرۇشـ ــال ـ ئهھـ ــدا، ھـ ــان ۋاقتىڭـ غـ

پهيغهمــــبهر  .ســــاالمهتلىكىم ناھــــايىتى ياخشــــى ئىــــدى، ـ دېــــدىم      
  :ئهلهيهىسساالم

تـۇرۇپ   ۇچهق ھۆكـۈم چىقـارغ  ۇلـ ۇسـهن توغر هللا ا .ئېيتتىـڭ راست ــ 
ــۇر ــ! غىنتـ ــدى ــ ــهلهمه . دېـ ــى سـ ــا     لىكبهنـ ــى ماڭـ ــانچه كىشـ ــر قـ بىـ

  :ئهگىشىۋېلىپ
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ىن ئىلگىـرى بۇنـداق   بىـلهن قهسـهمكى، سـهن بۇنـد    نىـڭ نـامى   هللاــ 
ــاھ ئۆتكۈزمىگهن ــدىڭگۇن ــۆز . ى ــۆز  رەباشــقىالردەك ئ ــدىڭمۇ؟ ئ  رەئېيتالمى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ گۇناھىــڭ ئۈچــۈن     ،ســاڭقــان بولئېيت
دېيىشـكىنىچه  ـ كۇپـايه قىالتتـى ئهمهسـمۇ؟      مهغپىرەت تىلهپ قويۇشـى 

ىغــا يېن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭتهنه قىلىــۋەرگهن ئىــدى،  ـــ تاپــا
شــۇنداقتىمۇ  .دېگىلــى تاســال قالــدىم “مهن يالغــان ئېيتــتىم”: رىــپبې

  :ئۆزەمنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇالردىن
ـــ  ــارمۇ؟        ـ ــانالر ب ــا يولۇقق ــۇنداق ئهھۋالغ ــقا مۇش ــدىن باش ەپ دـ مهن
  : ئۇالر سورىسام،

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغىمـۇ  . ھهئه، يهنه ئىككى كىشى بارــ 
  .دېدى ، ـساڭا قىلغان سۆزنى قىلدى

  :ئۇالر ،دېسهمـ ئۇالر كىم؟ ــ 
ـ مۇرارە ئىبنى رەبىيئ ئهمر بىلهن ھىالل ئىبنى ئۇمهييه ۋاقىفىي،  ــ 

ــتىد ــقان،   . ېيىش ــا قاتناش ــى بهدر غازىتىغ ــۇ ئىككىس ــقا   ب ــۈلگه قىلىش ئ
ئىلگىــرى قىلغــان راســت  ،بــۇنى ئــاڭالپ. كىشــىلهر ئىــدى تېگىشــلىك

ىسســاالم مۇســۇلمانالرنى جهڭــگه پهيغهمــبهر ئهلهيه. ســۆزۈمدە تۇرىــۋەردىم
ــۈچ   ــز ئ ــانالردىن بى ــدى   ىمىزچىقمىغ ــتىن چهكلى ــلهن سۆزلىشىش . بى

ــلهن ــۇنىڭ بىـ ــلهن ،شـ ــزدىن  ھهممهيـ ــى  بىـ ــۇددى بىزنـ ــقا ۋە خـ قېچىشـ
ھهتتـا زېمىـن    .تونۇمايدىغاندەك باشـقىچه مۇئـامىله قىلىشـقا باشـلىدى    

بـۇ  . مماڭا تار كېلىپ، ئۆز مهھهللهمـدىنمۇ ياتسـىرايدىغان بولـۇپ قالـدى    
ــي   ــۋال جهمئى ــتى  50ئهھ ــۈن داۋامالش ــيلهن . ك ــان ئىككى ــۆڭلى  قالغ ك

 مهن ئۇالرغـا قارىغانـدا  . سۇنۇق ھالدا ئۆيلىرىـدە يىغلىشـىپ ئولتـۇراتتى   
مهسـجىدكه  سـىرتالرغا چىقـاتتىم،   شـۇڭا  . غهيرەتلىكرەك ئىـدىم  ۋە ياش

لـېكىن  . كـوچىالردا ئايلىنىـپ يۈرىـۋېرەتتىم    كىرىپ نامـاز ئوقـۇيتتىم،  
ــېچكىم ــا  ھ ــايتتىماڭ ــازنى   . گهپ قىلم ــاالم نام ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

: ئىچىمـدە . ئالـدىغا كېلىـپ سـاالم بېـرەتتىم    ئولتۇرغان ۋاقىتتا، ئوقۇپ 
ــاالم ” ــبهر ئهلهيهىسسـ ــى     پهيغهمـ ــۈن لهۋلىرىنـ ــايتۇرۇش ئۈچـ ــاالم قـ سـ

يېنىدا نامـاز ئوقـۇيتتىم    ئۇنىڭئاندىن  .دەيتتىم “؟يوقـ مىدىرالتتىمۇ  
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ــوغرىل  ــا ئ ــارايتتىمۋە ئۇنىڭغ ــهم،  . ىقچه ق ــا يۈزلهنس ــۇمهن نامازغ ــا  ئ ماڭ
جامائهتنىـڭ  . ۋاالتتىىـ تهرەپكه قارىسـام، يـۈزىنى مهنـدىن بۇر    ئۇ. قارايتتى

ماڭـــا بولغـــان ســـوغۇق مۇئامىلىســـى تېخىمـــۇ ئهۋجىـــگه چىقىۋاتقـــان  
ــدە،  ــڭ بىرى ــتۇم   كۈنلهرنى ــېقىن دوس ـــ ئهڭ ي ــۇ   ـ ــوغلى ئهب ــڭ ئ تاغامنى

ئۇنىڭغـا  . چۈشتۈمرتىلىپ، ھويلىسىغا ئاقهتادەنىڭ بېغىنىڭ تېمىدىن 
  :نمه .ساالم بهرسهم، ئۇ ساالم قايتۇرمىدى

ـــ  ــادەـ ۋە هللا نىــڭ نــامى بىــلهن ســورايكى، مېنىــڭ ا هللا !ئــى ئهبــۇ قهت
ئـۇ  مهمسـهن؟ ـ دەپ سـورىدىم،    رەسۇلىنى ياخشـى كۆرىـدىغانلىقىمنى بىل  

مهن . ئـۇ گهپ قىلمىـدى   ،مهن قايتا ئۆتۈنۈپ سورىساممۇ .گهپ قىلمىدى
  :نه قايتىالپ سورىۋېدىم، ئۇيه

كۆزۈمـدىن   ،شـۇ چاغـدا  . دېدىـ نىڭ رەسۇلى بىلگۈچىدۇر،  هللاۋە اهللا اــ 
ــاش چىقىــپ كهتتــى  ــدىن ئا ،ي ــتىم  رتىلىــپتام ــنه . قايتىــپ چىق مهدى

مهدىــنىگه ئاشــلىق ســاتقىلى كهلــگهن شــام   ،بازىرىــدا مېڭىــپ يۈرســهم
  :بىرىدېهقانلىرىدىن 

ـ ىـدۇ؟   بارىغا باشـالپ  كىم مېنى كهئـب ئىبنـى مالىكنىـڭ قېشـ    ــ 
ئـۇ   ئهتـراپتىكىلهر مېنـى ئىشـارەت قىلغانىـدى،     .ەپ توۋالشقا باشـلىدى د

. خېتىنى ماڭـا بهردى پارچه غهسسان پادىشاھىنىڭ بىر  دېهقان كېلىپ،
ــد مهن  ــاۋاتلىق ئى ــته. ىمس ــهك،  ” :خهت ــهتكه كهلس ــڭ مهقس بۇرادىرىڭنى

ئـاجىز ۋە  دا زېمىنـ  اڭاسـ هللا ا .سېنى چهتكه قاققانلىقىدىن خهۋەر تاپتۇق
ــار  ــخ ــۋەتكهن نىياشاش ــېنىڭ   . ئهمهس پۈتى ــز س ــۇلغىن، بى ــزگه قوش بى
خهتنى ئوقۇغانـدىن  . دېگهن سۆزلهر يېزىلغانىكهن“ بولىمىز زارىڭۈغهمگ

، خهتنــى ـ دە   دەپ ئويلىــدىم بۇمــۇ بىــر ســىناق بولســا كېــرەككېــيىن، 
پهيغهمـبهر   كـۈن ئۆتكهنـدە،   40ئارىـدىن  . تونۇرغا تاشـالپ كۆيـدۈرۈۋەتتىم  

  : ىڭ ئهلچىسى كېلىپئهلهيهىسساالمن
 رۇشـىڭنى ئېيتتـى، ـ   ئايالىڭدىن ئايرىلىپ تۇ ڭرەسۇلۇلالھ سېنىــ 
  :مهن. دېدى

  :دېسهم، ئهلچىـ تاالق قىلىۋېتهمدىكهنمهن؟ ــ 
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قالغان ئىككىيلهنگىمۇ . دېدىـ يېقىن كهلمهيسهن،   غاياق، ئۇنىڭــ 
  :مهن ئايالىمغا .شۇ يوسۇندا ئهلچى ئهۋەتىلگهنىكهن

سهن ئۆيۈڭگه بېرىپ  ۇچه،مۇشۇ ئىش توغرىسىدا ھۆكۈم چىقارغ هللا ــ
ھىـالل ئىبنـى ئۇمهييهنىـڭ ئايـالى پهيغهمـبهر      . دېـدىم  ــ ! تۇرۇپ تۇرغىن

  :ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ

 ياشـىنىپ قالغـان، ئـاجىز   ھىالل ئىبنـى ئـۇمهييه    !رەسۇلۇلالھــ ئى 
خاپــا  ،تىنــى قىلســاممهن ئۇنىــڭ خىزمى .ئــادەم، خىزمهتچىســىمۇ يــوق

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ،دېۋىدىـ ؟ بوالمسهن

  :ئايال .دىېد چىلىق قىلمىسۇن، ـيېقىن اڭاياق، لېكىن ئۇ ســ 

 .مـادارى يـوق  قهسهمكى، ئۇنىڭ ھېچنهرسىگه  بىلهننامى  نىڭهللاــ 
دىن كۈنــ ئــۇ مۇشــۇ ۋەقهلىــك يــۈز بهرگهن ،يهنه قهســهم بىــلهن ئېيتــايكى

مېنىـڭ ئائىلهمـدىكىلهردىن   . دېـدى ـ ال كېلىۋاتىـدۇ،    ئېتىبارەن يىغالپـ 
  :بهزىلهر

ىن ئىجـازەت  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدمۇ ئايالىڭ توغرىسىدا ــ سهن
ــ ــاالم  ! اڭچۇسورىس ــبهر ئهلهيهىسس ــڭ   پهيغهم ــى ئۇمهييهنى ــالل ئىبن ھى

  :مهن. ىيىشتدې ؟ ـئايالىغا رۇخسهت قىپتىغۇ
ىسىدا ئىجازەت سورىسام، خوتۇن توغر پمهن شۇنداق ياش تۇرۇــ ياق، 

شـۇ ھـالهتته ئـون     ۋە دېدىمـ نېمه دەپ قالىدۇ؟   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
پهيغهمـــبهر ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  ،شـــۇنىڭ بىـــلهن .ئۆتكـــۈزدۈمكـــېچه 

ۋەســهللهمنىڭ جامــائهتنى بىــز بىــلهن سۆزلىشىشــتىن چهكلىگىــنىگه 
نىـــڭ ئۆيبامـــدات نـــامىزىنى  ـ كـــۈنى    50. كـــۈن بولـــدى 50توپتـــوغرا 

ــۇدۇم  ــدا  .ئۆگزىســىدە ئوق ــۇ چاغ ــۇددىش ــڭتائاالهللا ا ، خ ــان   نى ــدا باي قۇرئان
ــاريهر ـ   نهپىســىم ســىقىلىپ،  قىلغىنىــدەك ــدەك  زېمىــن ت كېلىۋاتقان

ــۇراتتىم ــىياتتا ئولتــ ــا  نىــــڭبىــــر خهۋەرچى .ھېسســ ــهلئى تېغىغــ ســ
  :يۇقىرى ئاۋاز بىلهن ،چىقىۋېلىپ

ۋلىغىنىنى دەپ تـو ــ  ! سـاڭا خۇشـخهۋەر  ! هي كهئب ئىبنى مالىكــ ئ
غهمدىن خاالس بولغىنىمنى چۈشىنىپ يېتىپ، دەرھـال   ،دە– ئاڭلىدىم
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بامدات نـامىزىنى ئوقـۇپ   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  .سهجدىگه يىقىلدىم
ــيىن،  ــدىن كېـ ــانلىقىنى  تائاالهللا ابولغانـ ــا قىلغـ ــزگه تهۋبه ئاتـ نىـــڭ بىـ

كىشـىلهر بىـزگه خۇشـخهۋەر يهتكـۈزۈش      جامائهتكه ئـېالن قىلغـانىكهن،  
 .قالغـــان ئىككىيلهنگىمـــۇ خهۋەر يهتكۈزۈلۈپتـــۇ .چـــۈن يۈگۈرۈشـــۈپتۇئۈ
ئهسـلهم قهبىلىسـىدىن    ، لـېكىن مهن تهرەپكه ئات چـاپتۇرۇپتۇ ەيلهن بىر

ئـاتتىن تېـز    ئـاۋاز  ،توۋالپتـۇ قاراپ مهن تهرەپكه  ،بىر كىشى تاغقا چىقىپ
تاغ ئۈستىدىن توۋالپ، خۇشـخهۋەر يهتكـۈزگهن    .يېتىپ كهلدى ـ ئهلۋەتتى 

 قـۇر سۆيۈنچىسى ئۈچۈن ئۇچامـدىكى ئىككـى    يېنىمغا كهلگهنىدى، ئادەم
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللا. يدۈرۈپ قويدۇمىيىمىمنى ئۇنىڭغا كىك

يهنه . باشــقا كىــيىمىم يــوق ئىــدى كىيىمــدىنبــۇ كــۈنلهردە بــۇ ئىككــى 
پهيغهمـــبهر دە، ـ يـــدىم    ىئـــارىيهتكه ئېلىـــپ ك قـــۇر كىـــيىمئىككـــى 

ــ ئهلهيهىسســاالم هللا ايولــدا ئۇچرىغــان جامــائهت   . اپتىمنىڭ قېشــىغا چ
  :النىڭ ماڭا تهۋبه ئاتا قىلغانلىقىنى تهبرىكلىشىپاتائ

 ــ ! مۇبارەك بولغايخهيرلىك ۋە نىڭ ساڭا ئاتا قىلغان تهۋبىسى هللاــ 
پهيغهمــبهر  .شــۇ چــاپقىنىمچه ئــۇدۇل مهســجىدكه كىــردىم. دېيىشــهتتى

لـهه  هت. ن ئىـكهن جامائهت بىـلهن ئولتۇرغـا   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم
يۈگـۈرۈپ كهلگىـنىچه مهن بىـلهن     ،ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ ئورنىدىن قوپـۇپ 

نىـــڭ نـــامى بىـــلهن هللا. قـــول ئېلىشـــىپ كۆرۈشـــتى ۋە مۇبارەكلىـــدى 
ــن باشقىســى ئورنىــدىن  هقهســهمكى، مۇھاجىرالرنىــڭ ئىچىــدىن ت  لههدى

  .تهلههنىڭ بۇ قىلغىنىنى ھهرگىزمۇ ئۇنتۇمايمهن. تۇرمىدى
پهيغهمــــبهر دىم، ىــــىسســــاالمغا ســــاالم بېرىۋ پهيغهمــــبهر ئهلهيه

  :ھالدانۇرالنغان يۈزلىرى  ئهلهيهىسساالم شادلىقتىن
ئاناڭ سېنى تۇغقاندىن تارتىپ ئۆتكهن كۈنلىرىڭنىـڭ  ! شخهۋەرۇخــ 

  :مهن. دېدى ، ـئىچىدىكى ئهڭ خۇشاللىق بىر كۈن بېشىڭغا كهلدى
هر پهيغهمــب ـ دەپ ســورىدىم،تىنمــۇ؟     هللاىنمۇ، ادشــارەت ســهن ېبــۇ ب

  :ئهلهيهىسساالم
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 پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم خۇشـال بولسـىال،   . دېدى، ـ  تهرەپتىنهللا اــ 
. بىلهتتـۇق  بـۇنى بىزمـۇ   ،بولۇپ كېتهتتـى ى نۇرلىنىپ، تولۇن ئايدەك يۈز

  :نىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممهن 
 تهۋبهمنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ قېلىشى ئۈچـۈن، ! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

ــال ــا نىــڭ رەســۇلىنىڭ يولى هللاۋە اهللا اـ مۈلكۈمنىــڭ ھهممىســىنى     م غ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهم،دې ، ـسهدىقه قىلىۋېتهي

شـۇنداق قىلغىنىـڭ   ! قـالغىن  پېلىئۆزەڭگىمۇ بىر قىسىمنى ئــ 
  :مهن. دېدى تېخىمۇ ياخشى، ـ

ـــ  ــداقتاـ ــاي،      ،ئۇن ــدىمـ خهيبهردىكــى نېســىۋەمنى قالــدۇرۇپ قوي . دې
  :ئاندىن
. مېنى راستچىللىقىم بىلهن نىجات تـاپتۇردى هللا ا !رەسۇلۇلالھئى  ــ

ــام  ــاتال بولس ــڭ    ،ھاي ــڭ تهۋبهمنى ــۆزلهش مېنى ــىدىنراســت س  جۈملىس
تائــاال هللا ا ،مېنىــڭ بىلىشــىمچه قىلىمهنكــى، قهســهم. دېــدىمـــ ! بولغــاي

ــ      ــا قىلغان ــۈن ماڭ ــۆزلىگىنى ئۈچ ــت س ــېچكىمگه راس  دەك مهرھهمهتھ
ــدى ــبهر ئهلهيمهن . قىلمى ــاالمغاپهيغهم ــدىن    هىسس ــۆزنى قىلغان ــۇ س ش
ــپ ــاتارتى ــۈنگىچ  كى، ت ــۈنكى ك ــدىم   هبۈگ ــپ باقمى ــۆز ئېيتى ــان س . يالغ

ــۇ  ــدىن كېيىنم ــد    هللا ،بۇنىڭ ــىنى ئۈمى ــدىن ساقلىش ــى يالغان ــڭ مېن نى
هللا ا﴿: دىغانىـ ۇ ئـايهتلهرنى نازىـل قىل  مۇنـ تائـاال  هللا ا ،شۇ چاغدا. قىلىمهن

تىدە ئهگهشكهن ھهقىقهتهن پهيغهمبهرنىڭ ۋە ئۇنىڭغا قىيىنچىلىق پهي
) ئهينـى زامانـدا  . (مۇھاجىرالر ۋە ئهنسارىالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى

ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى بىــر تۈركــۈم كىشــىلهرنىڭ دىللىــرى ھهقــتىن   
ئۇالرنىــڭ تهۋبىســىنى هللا بۇرۇلــۇپ كېتىشــكه تــاس قالغانــدىن كېــيىن، ا

. انـدۇر ئۇالرغا تولىمۇ مهرھهمهتلىك، ناھـايىتى مېهرىب هللا ا. قوبۇل قىلدى
. قوبـۇل قىلـدى  هللا جىهادقا چىقمىغـان ئـۈچ كىشـىنىڭ تهۋبىسـىنىمۇ ا    

شۇنچه كهڭ زېمىن ئۇالرغا تار تۇيۇلغان، ئۇالرنىـڭ جـانلىرى سـىقىلغان،    
نىـڭ غهزىپىـدىن قۇتۇلـۇش مـۇمكىن     هللاا تهۋبه قىلمـاي تـۇرۇپ ا  قهللائۇالر ا

ئانـدىن ئۇالرنىـڭ تهۋبه قىلغـۇچىالردىن    . ئهمهسلىكىگه ئىشهنگهن ئىدى
تهۋبىنى بهكمۇ هللا ا. ئۇالرنى تهۋبىگه مۇۋەپپهق قىلدىهللا ۇشى ئۈچۈن، ابول
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ئـــى . ناھـــايىتى مېهرىبانـــدۇر ) بهنـــدىلىرىگه(قوبـــۇل قىلغۇچىـــدۇر،  
  .①﴾ىن قورقۇڭالر، راستچىلالر بىلهن بىلله بولۇڭالرتهللا! مۇئمىنلهر

ــامى  نىــڭهللا: كهئــب مۇنــداق دەيــدۇ  ھىــدايهت بىــلهن قهســهمكى، ن
ــ   ــدىن بۇي ــا كىرگهن ــڭ  هللا ا ان،يولىغ ــا مېنى ــبهرماڭ ــهلاللالھۇ  پهيغهم س

ــا   راســت ئېيتىشــىمدىنمۇ هئهلهيهــى ۋەســهللهمگ ــېمهت ئات كــاتتىراق ن
ــوياليمهن   ــوق دەپ ئـ ــى يـ ــام   .قىلغىنـ ــان بولسـ ــان ئېيتقـ ــقا  ،يالغـ باشـ

ئهڭ ئــۇالر ھهققىــدە تائــاال هللا ا. يالغــانچىالردەك ھــاالك بولــۇپ كېتهتــتىم
ــلهن  ــۆزلهر بى ــان س ــداق  يام ــ ۋەھــى چۈشــۈرۈپ مۇن ــۇالر ﴿: دىدې ــى (ئ يهن

نىڭ يېنىغا قايتىپ بارغىنىڭالردا، ئـۇالر سـىلهرنىڭ ئـۇالرنى    )مۇناپىقالر
بىـلهن  هللا ، ا)يالغان ئۆزرىلهر بايان قىلىپ(ئهيىبلىمهسلىكىڭالر ئۈچۈن 

يهنى ئۇالر بىلهن سۆزلهشمهڭالر ۋە (قهسهم قىلىدۇ، ئۇالردىن يۈز ئۆرۈڭالر 
ىجىستۇر، قىلمىشلىرىنىڭ جازاسـى  ، ئۇالر ھهقىقهتهن ن)ساالمالشماڭالر

ــدۇر     ــايى جهھهننهمــ ــڭ بارىــــدىغان جــ ــۈن ئۇالرنىــ ســــىلهرنىڭ . ئۈچــ
رازىلىقىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن، ئۇالر سىلهرگه قهسهم ئىچىـپ بېرىـدۇ،   

هللا ، چـۈنكى ا )بـۇ ئۇالرغـا پايـدا بهرمهيـدۇ    (سىلهر ئـۇالردىن رازى بولسـاڭالر   
  .②﴾پاسىق قهۋمدىن رازى بولمايدۇ

چــۈنكى ئــۇالر پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ . ن ئهمهس ئىــدۇقبىــز ئــۇالردى
ــبهر    ــدى، پهيغهمـــ ــۆزرە قويغانىـــ ــان ئـــ ــهللهمگه يالغـــ ــى ۋەســـ ئهلهيهـــ
ئهلهيهىسساالممۇ ئۇالرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشلىرىگه قـاراپال، بهيئىتىنـى   

ئهممــا بىزنىــڭ . قوبــۇل قىلىــپ، ئــۇالر ئۈچــۈن مهغپىــرەت تىلىگهنىــدى
: تائــاالهللا ا نىهــايهت،. ۋاله قىلغانىــدىتائاالغــا ھــاهللا ئىشــىمىزنى بولســا، ا

ــۈرۈلگهن ﴿ ــى كېچىكت ــىنىمۇ ا   ئىش ــىنىڭ تهۋبىس ــۈچ كىش ــۇل هللا ئ قوب
  . دېگهن ئايىتى ئارقىلىق بىزنى كهچۈردى ③﴾قىلدى

ــى      ــانلىقىمىز ئهمهس، بهلك ــا چىقمىغ ــڭ غازاتق ــايهتتىن بىزنى ــۇ ئ ب
قهسـهم  يالغانـدىن   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ بىزنـى  

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 119ـ دىن  117سۈرە تهۋبه،  ①
 .ـ ئايهتلهر 96ـ ۋە  95سۈرە تهۋبه،  ②
 .ـ ئايهت 118سۈرە تهۋبه،  ③
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تائاالنىــــڭ هللا كىشــــىلهردىن ئايرىــــپ، ا  ئــــۆزرە ئېيتقــــان  چىــــپئى
ئۈستىمىزدىن ھۆكـۈم چىقىرىشـىنى كۈتۈشـكه بۇيرىغـانلىقى مهقسـهت      

  . قىلىنغان
  )4418 :بۇخارى(

َوَما ِمْن َشْيٍء أََهمُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَُموَت فَلَا ُيَصلِّي َعلَيَّ النَّبِيُّ  قال: ـ ويف رواية  7005
َعلَْيِه َوَسلََّم أَْو َيُموَت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَكُونَ ِمْن النَّاسِ بِِتلْـَك  َصلَّى اللَُّه 

 َنبِيِِّه َصـلَّى الَْمْنزِلَِة فَلَا ُيكَلُِّمنِي أََحٌد ِمْنُهْم َولَا ُيَصلِّي َولَا ُيَسلُِّم َعلَيَّ فَأَْنَزلَ اللَُّه َتْوَبَتَنا َعلَى 
ِعْنَد أُمِّ  اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني َبِقَي الثُّلُثُ الْآِخُر ِمْن اللَّْيلِ َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم
ُه َعلَْيِه َسلََمةَ َوكَاَنْت أُمُّ َسلََمةَ ُمْحِسَنةً ِفي َشأْنِي َمْعنِيَّةً ِفي أَْمرِي فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ـ  اُس َوَسلََّم َيا أُمَّ َسلََمةَ ِتيَب َعلَى كَْعبٍ قَالَْت أَفَلَا أُْرِسلُ إِلَْيِه فَأَُبشَِّرُه قَالَ إِذًا َيْحِطَمكُْم النَّ
 .فََيْمَنُعوَنكُْم النَّْوَم َساِئَر اللَّْيلَِة

ئاخىرى  ،بۇ ئىش ئۇزىراپ: مۇنداق كهلگهن ـ يهنه بىر رىۋايهتته 7005
پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم نـامىزىمنى چۈشـۈرمهي     ،ئۆلۈپ قالسام”: مهن

، كىشـىلهر  كهتسـه ۋاپـات بولـۇپ   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   ياكى  قاالرمۇ
پېتـــى مۇئــامىله قىلىـــپ، ھېچقايسىســى گهپ قىلمـــاي،    شــۇ مۇماڭــا  

“ يــاكى ســاالم قىلمــاي تۇرىۋېرەرمــۇ؟   قــاالرمۇ نــامىزىمنى چۈشــۈرمهي  
 تائـاال هللا انىهايهت،  .ىرەيدىغان دەرىجىگه بېرىپ يهتتىمدېگهنلهردىن ئهنس

 تـاڭ سـهھهردە پهيغهمـبهر    ،تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ  
، بــۇ چاغــدا  .ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ۋەھىــي نازىــل قىلــدى     

ئۇممــۇ  .ئۇممــۇ ســهلهمهنىڭ قېشــىدا ئىــدى  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم
ــلىق قى   ــا ھېسداش ــهلهمه ماڭ ــپس ــۈپ   ،لى ــۈل بۆل ــۇراتتكۆڭ ــۇڭا  .ىت ش

  :ئۇنىڭغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
  :ئۇممۇ سهلهمه ،دېۋىدى ، ـكهئبنىڭ تهۋبىسى قوبۇل قىلىندىــ 
پهيغهمـبهر  . دېـدى ـ ئۇنىڭغا ئادەم ئهۋەتىپ خۇشخهۋەر يهتكۈزەيمـۇ؟   ــ 

  :ئهلهيهىسساالم
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تهبرىكلهيـــدىغان جامـــائهت ســـىلهرنى  ،ئۇنـــداق قىلســـاڭ. ـــــ يـــاق
   .دېدى ، ـپۈتۈن كېچه ئۇخالتمايدۇ ،ېسىۋېلىپب

  )4677 :بۇخارى(

أَْو أَُبو لَُباَبةَ أَْو َمْن َشاَء اللَُّه إِنَّ ِمـْن َتـْوَبِتي أَنْ   : قال كعب: ـ ويف رواية  7006
ةً قَالَ ُيْجزُِئ َعْنَك أَْهُجَر َداَر قَْوِمي الَِّتي أََصْبُت ِفيَها الذَّْنَب َوأَنْ أَْنَخِلَع ِمْن َماِلي كُلِِّه َصَدقَ

  .الثُّلُثُ
كهئب ياكى ئهبۇ لۇبابه : مۇنداق دېيىلگهن يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7006

  :ياكى مهلۇم بىرسىۋە
تهرك ئېتىـپ، پۈتـۈن    پهقهت گۇناھ سادىر قىلغان بۇ ئۆيۈمنى مهنــ 

مال ـ مۈلكۈمنى سهدىقه قىلىۋەتكهندىال ئاندىن تهۋبه قىلغان بولىمهن، ـ   
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمئىدى،  دېگهن
   .①دېدى ساڭا شۇ كۇپايه، ـ ،قىلساڭسهدىقه ن بىرىنى ىئۈچتــ 

  )3319 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ إِلَّا َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َو َما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة ـ   7007
 .َيْعَملُونَ َنَسَخْتَها الْآَيةُ الَِّتي َتِليَها َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَيْنِفُروا كَافَّةًإِلَى قَْوِلِه 

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  7007 ــۋايهت دىن مــاـ ــداق رى مۇن
ــدۇ ــڭهللا ا: قىلىنى ــاڭالر  ﴿: تائاالنى ــا چىقمىس ــىلهر جىهادق هللا ا ،ئهگهر س

ئورنۇڭالرغـا  ) ھـاالك قىلىـپ   سىلهرنى( .سىلهرگه قاتتىق ئازاب قىلىدۇ
ا قىلـــچه زىيـــان قـــهللاســـىلهردىن باشـــقا قهۋمنـــى كهلتۈرىـــدۇ، ســـىلهر ا

 :ندېـگهن ئـايىتى بىـله    ②﴾ھهرنهرسـىگه قـادىردۇر  هللا يهتكۈزەلمهيسىلهر، ا
ھ مهدىنه ئاھالىسى ۋە ئۇالرنىـڭ ئهتراپىـدىكى ئهئرابىالرنىـڭ رەسـۇلۇلال    ﴿

ىرىنىـڭ ئـارامى   بىلهن جىهادقـا بىلـله چىقمـاي قېلىـپ قېلىشـى، ئۆزل     
 .بىلهن بىلله بولماسلىقى توغرا ئهمهس ھجاپادا رەسۇلۇلال بىلهنال بولۇپ،

                                                 
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2841(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 39سۈرە تهۋبه،  ②
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) يهنى ئۇالرنى جىهادقا چىقماي قېلىپ قېلىشـتىن مهنئـى قىلىـش   (ۇ ب
 نىڭ يولىدا ئۇچرىغان ئۇسسۇزلۇق، تارتقان جاپاهللاشۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر ا

لىققا سـالىدىغان ھهر  ـ مۇشهققهت ۋە ئاچلىق، ئۇالرنىڭ كافىرالرنى خاپى
ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش، ئهسىر (بىر قهدىمى، دۈشمهنلهر ئۈستىدىن ئېرىشكهن 

نىـڭ  هللا(ھهر بىر نهرسىسـى ئۈچـۈن   ) مهغلۇپ قىلىش قاتارلىق ئېلىش،
ــۋەتته هللا يېزىلىــدۇ، ا )يهنــى ســاۋاب(ئۇالرغــا ياخشــىلىق ) دەرگاھىــدا ئهل

ئۇالرنىـڭ  . ۇياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئهجرىنـى بىكـار قىلىۋەتمهيـد   
مهيلــى كىچىــك بولســۇن يــاكى چــوڭ بولســۇن، ســهرپ ) نىــڭ يولىــداهللا(

قىلغان نهرسىسى ۋە جىهاد ئۈچۈن باسقان ھهر بىر مۇساپىسى ئۇالرنىـڭ  
قىلغان ئهمهللىـرىگه ئهڭ ياخشـى مۇكاپـات بېـرىش يۈزىسـىدىن ئۇالرغـا       

ــدۇ ــايهتلىرىنى ①﴾يېزىلىــ ــگهن ئــ ــى ﴿: دېــ مۇئمىنلهرنىــــڭ ھهممىســ
ئۇالرنىـڭ  (جىهادقـا چىقىـپ كهتمىسـۇن،    ) ى يالغۇز قويـۇپ رەسۇلۇلالھن(

، )بىر تۈركۈمى چىقسۇن، بىر تۈركۈمى رەسۇلۇلالھ بىلهن بىلـله قالسـۇن  
ئـالىم   يئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهربىر جامائهدىن يهنه بىر تۈركـۈمى دىنىـ  

ىـن  تهللابولۇپ، ئۇالر قهۋمنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېـيىن، قهۋمىنىـڭ ا  
ئىلىـم  (الرنى ئاگاھالنـدۇرۇش مهقسـىتىدە نېمىشـقا    قورقۇشى ئۈچۈن، ئۇ
دېـــگهن ئـــايىتى مهنســـۇخ  ②﴾چىقســـا بولماســـمىدى؟) تهلهپ قىلىشـــقا

   .③قىلغان
  )2505 :ئهبۇ داۋۇد(

َنْجَدة ْبُن ُنفَْيعٍ قَالَ َسأَلُْت اْبَن َعبَّاسٍ َعْن َهِذِه الْآَيِة إِلَّا َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم  ـ عن  7008
 .يًما قَالَ فَأُْمِسَك َعْنُهْم الَْمطَُر َوكَانَ َعذَاَبُهْمَعذَاًبا أَِل

ئىبنـى  : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ نهجدە ئىبنى نۇفهيئدىن  7008
ئهگهر ســىلهر جىهادقــا ﴿: تائاالنىــڭهللا دىن امــائاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ

ســىلهرنى ھــاالك ( .ســىلهرگه قــاتتىق ئــازاب قىلىــدۇهللا ا ،چىقمىســاڭالر

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 121ـ ۋە  120سۈرە تهۋبه،  ①
 .ـ ئايهت 122سۈرە تهۋبه،  ②
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2187(ئهلبانى  ③
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ا قـ هللاورنۇڭالرغا سىلهردىن باشـقا قهۋمنـى كهلتۈرىـدۇ، سـىلهر ا    ئ) قىلىپ
دېــگهن  ①﴾نهرســىگه قــادىردۇر ھهرهللا قىلــچه زىيــان يهتكۈزەلمهيســىلهر، ا

  :م، ئۇغانىدئايىتى ھهققىدە سورى
ئۇالرنىـڭ   مانـا بـۇ،  دېمهكچـى،   ئۇالرغا يامغۇر ياغـدۇرۇپ بهرمهيـمهن  ــ 

   .②دىەپ جاۋاب بهردـ ئازابىدىن ئىبارەت، 
  )2506 :ۇ داۋۇدئهب(

َزَمةَ بَِهاَتْينِ الْآَيَتْينِ َحَعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ قَالَ أََتى الَْحارِثُ ْبُن ـ عن   7009
ِمْن آِخرِ َبَراَءةَ لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَقَالَ َمْن َمَعَك َعلَى 

ا قَالَ لَا أَْدرِي َواللَِّه إِلَّا أَنِّي أَْشَهُد لََسِمْعُتَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    َهذَ
 َم ثُمََّوَوَعْيُتَها َوَحِفظُْتَها فَقَالَ ُعَمُر َوأََنا أَْشَهُد لََسِمْعُتَها ِمْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

قَالَ لَْو كَاَنْت ثَلَاثَ آَياٍت لََجَعلُْتَها ُسوَرةً َعلَى ِحَدٍة فَاْنظُُروا ُسوَرةً ِمْن الْقُْرآِن فََضـُعوَها  
  .ِفيَها فََوَضْعُتَها ِفي آِخرِ َبَراَءةَ

ــوغلى    7009 ــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمانىــڭ ئ ــ ئاب ـ
رىس ئىبنــى ھهزەمه بهرائهت ھــا :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهببــادتىن 

شۈبهسىزكى، سىلهرگه ئۆز !) ئى ئىنسانالر(﴿: سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى
كىشـــىڭالر ېســـىلهرنىڭ كـــۈلپهت چ. ئـــاراڭالردىن پهيغهمـــبهر كهلـــدى

ــىلهرنىڭ     ــۇ س ــدۇ؛ ئ ــر تۇيۇلى ــا ئېغى ــىڭالرغا (ئۇنىڭغ ــدايهت تېپىش ) ھى
ــاي  ــامراقتۇر، ناھـ ــۇئمىنلهرگه ئـ ــتۇر، مـ ــدۇرىھېرىسـ ــى ( .تى كۆيۈمچانـ ئـ

: يـۈز ئۆرىسـه، سـهن   ) سـاڭا ئىمـان ئېيتىشـتىن   (ئهگهر ئۇالر !) پهيغهمبهر
ماڭا كۇپايه قىلىدۇ، ئۇنىڭـدىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر، ئۇنىڭغـا       هللا ا”

ىـن باشـقا ھـېچ ئهھهدىـدىن     تهللاا يۆلهندىم، اقهللايهنى ا(تهۋەككۈل قىلدىم 
رشنىڭ ، ئۇ بۈيۈك ئه)ئۈمىد كۈتمهيمهن ۋە ھېچ ئهھهدىدىنمۇ قورقمايمهن

                                                 
 .ـ ئايهت 39سۈرە تهۋبه،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 539(ئهلبانى  ②
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هتتابقـا  خدېگهن ئىككى ئايهتنى ئۆمهر ئىبنى  ①﴾دېگىن“ پهرۋەردىگارىدۇر
  :ئېلىپ كېلىۋىدى، ئۆمهر ئۇنىڭدىن

دەپ سورىدى، ـ بۇنىڭغا سهن بىلهن گۇۋاھلىق بېرىدىغانالر بارمۇ؟  ــ 
  :ئۇ

نىـڭ  بىلهن قهسـهمكى، بۇنىڭغـا مهنـدىن باشـقا كىم     نىڭ نامىهللاــ 
 پهيغهمــبهرلمهيــمهن، ئهممــا مهن بــۇنى بى گۇۋاھلىــق بېرىــدىغانلىقىنى

ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمدىن ئاڭلىغانلىقىمغـــــا، ئـــــۇنى     
دېــدى، ـ چۈشــهنگهنلىكىمگه ۋە يادلىغانلىقىمغــا گۇۋاھلىــق بېــرىمهن،    

  :ئۆمهرمۇ

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمدىن  پهيغهمـــبهرمهنمـــۇ بـــۇنى ـــــ 
  :ندىن يهنه مۇنداق دېدىدېدى، ئاـ ئاڭلىغانلىقىمغا گۇۋاھلىق بېرىمهن، 

ھهممىنى ئايرىم بىر سـۈرە   ،ناۋادا بۇ ئۈچ ئايهت بولۇپ قالغان بولساــ 
بـۇ ئـايهتلهرنى شـۇ     ،مۇناسىپ بىر سۈرىنى تېپىپ .قىلىۋەتكهن بوالتتىم

ــۇڭالر  ــۈرىگه قويـ ــ! سـ ــدى ــ ــلهن . دېـ ــۇنىڭ بىـ ــايهتلهر بهرائهت   ،شـ ــۇ ئـ بـ
   .②سۈرىسىنىڭ ئاخىرىغا قويۇلدى

 )1715 :ئهھمهد(

لقد َجاَءكُْم َرُسـولٌ مـن   (آِخُر آَيٍة َنَزلَْت ـ َعن ابن َعبَّاسٍ عن أيب قال   7010
 .اآلَيةَ) أَْنفُِسكُْم

ــۇ ئهنهۇ   7010 ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــاـــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
شۈبهسـىزكى،  !) ئى ئىنسانالر(﴿: ئۇبهي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ،قىلىنىشىچه

ســىلهرنىڭ كــۈلپهت  . كهلــدىســىلهرگه ئــۆز ئــاراڭالردىن پهيغهمــبهر    
ھىـــدايهت (كىشـــىڭالر ئۇنىڭغـــا ئېغىـــر تۇيۇلىـــدۇ؛ ئـــۇ ســـىلهرنىڭ ېچ

ــىڭالرغا ــاي  ) تېپىشــ ــامراقتۇر، ناھــ ــۇئمىنلهرگه ئــ ــتۇر، مــ تى ىھېرىســ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 129ە ـ ۋ 128سۈرە تهۋبه،  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدە ئىسـهاق ئىسـىملىك    ): 11062(ھهيسهمى  ②

 .ھهدىسى مۇدەللهس بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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) سـاڭا ئىمـان ئېيتىشـتىن   (ئهگهر ئـۇالر  !) ئى پهيغهمـبهر . (كۆيۈمچاندۇر
ېچ ئىـالھ  ماڭا كۇپايه قىلىدۇ، ئۇنىڭدىن باشـقا ھـ  هللا ا”: يۈز ئۆرىسه، سهن

ىـن باشـقا   تهللاا يۆلهنـدىم، ا قـ هللايهنـى ا (يوقتۇر، ئۇنىڭغا تهۋەككۈل قىلدىم 
، ئۇ )ھېچ ئهھهدىدىن ئۈمىد كۈتمهيمهن ۋە ھېچ ئهھهدىدىنمۇ قورقمايمهن

ــايهتلهر ئهڭ  ①﴾دېگىـــن“ بۈيـــۈك ئهرشـــنىڭ پهرۋەردىگارىـــدۇر دېـــگهن ئـ
   .②ئاخىرىدا نازىل بولغان، ـ دېگهن

  )533 :»ئهلكهبىر«؛ 21151: ئهھمهد(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ أَنَُّهْم َجَمُعوا الْقُْرآنَ ِفي َمَصاِحَف ِفي ِخلَافَِة أَبِي َبكْرٍ ـ   7011
لْآَيِة َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَكَانَ رَِجالٌ َيكُْتُبونَ َوُيْمِلي َعلَْيهِْم أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ فَلَمَّا اْنَتَهْوا إِلَى َهِذِه ا

َبَراَءةٌ ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف اللَُّه قُلُوَبُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ فَظَنُّوا أَنَّ َهذَا آِخُر َما  ِمْن ُسوَرِة
َها ي َبْعَدأُْنزِلَ ِمْن الْقُْرآِن فَقَالَ لَُهْم أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَقَْرأَنِ

ٌف آَيَتْينِ لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني َرُءو
ِتَح َرِحيٌم إِلَى َوُهَو َربُّ الَْعْرȇِ الَْعِظيمِ ثُمَّ قَالَ َهذَا آِخُر َما أُْنزِلَ ِمْن الْقُْرآِن قَالَ فَُخِتَم بَِما فُ

َرُسولٍ إِلَّا  بِِه بِاللَِّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوُهَو قَْولُ اللَِّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن
 .ُيوَحى إِلَْيِه أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاْعُبُدوِن

نـداق رىـۋايهت   دىن مۇـ ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   7011
ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ خىالپىتى دەۋرىدە قۇرئاننى : قىلىنىدۇ

 مهن ،قــانچه كاتىــب قۇرئــان يازســا بىــر. دۇقتوپلىــ) كىتــاب شــهكلىدە(
ئـۇالر  (﴿: هت سۈرىسـىدىكى ئبهرا ،ئـۇالر يېزىـپ   .مئۇالرغا ئوقۇپ يـازدۇراتتى 

نــى ىالرنىــڭ ئهيبپهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھۇزۇرىــدىكى چاغــدا، ئۇ
ــ بىـرىگه    بىرەر سـۈرە نازىـل قىلىنسـا، ئـۇالر بىـر     ) ئاچىدىغان قۇرئاندىن

دېيىشىپ تىكىۋېتىدۇ، “ سىلهرنى بىرەرسى كۆرۈپ قاالرمۇ؟”: قارىشىپ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 129ـ ۋە  128سۈرە تهۋبه،  ①
ىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ،   بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهدن): 11064(ھهيسهمى  ②

سهنهدىدە ئهلى ئىبنى زەيد ئىبنى جهدئان ئىسىملىك ئۆزى ئىشهنچلىك، ئهممـا ئهسـته تۇتـۇش قـابىلىيىتى     
 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. تۆۋەن بىرى بار
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ئۇالرنىــڭ هللا چۈشــهنمهس قهۋم بولغــانلىقى ئۈچــۈن، ا) ھهقىقهتنــى(ئــۇالر 
  :دېگهن ئايهتكه كهلگهندە ①﴾دىللىرىنى ئۆزگهرتىۋەتتى

ـ بۇ ئايهت ئهڭ ئاخىرىدا نازىل بولغـانمىكىن، ـ دېيىشـكهنىدى، مهن    ـ
  :ئۇالرغا

ــبهر  ـــ پهيغهم ــهللهم    ـ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــايهتتىن   س ــۇ ئ ــا ب ماڭ
ــى ئىنســانالر (﴿ :كېــيىن ــاراڭالردىن  !) ئ ــۆز ئ شۈبهســىزكى، ســىلهرگه ئ

كىشــىڭالر ئۇنىڭغــا ئېغىــر ېســىلهرنىڭ كــۈلپهت چ. پهيغهمــبهر كهلــدى
ھېرىســـتۇر، ) ھىـــدايهت تېپىشـــىڭالرغا (ئـــۇ ســـىلهرنىڭ  تۇيۇلىـــدۇ؛ 

ئهگهر !) ئـى پهيغهمـبهر  . (تى كۆيۈمچاندۇرىمۇئمىنلهرگه ئامراقتۇر، ناھاي
ماڭــا كۇپــايه هللا ا”: يــۈز ئۆرىســه، ســهن) ســاڭا ئىمــان ئېيتىشــتىن(ئــۇالر 

قىلىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇنىڭغـا تهۋەككـۈل قىلـدىم    
ىن باشقا ھېچ ئهھهدىدىن ئۈمىد كۈتمهيمهن ۋە تهللاىم، اا يۆلهندقهللايهنى ا(

“ ، ئـۇ بۈيـۈك ئهرشـنىڭ پهرۋەردىگارىـدۇر    )ھېچ ئهھهدىـدىنمۇ قورقمـايمهن  
ئهڭ ئاخىرىـدا   الر،مانـا بـۇ  . دېگهن ئىككى ئايهتنى ئوقۇتقانىـدى  ②﴾ندېگى

   .نازىل بولغان ئايهتلهردۇر، ـ دېدىم
 ،ن تهڭدىشــى يــوققۇرئــان دەســلهپته نــامى باشــالنغا  ،بۇنىــڭ بىــلهن

ئــى (﴿: ىــڭتائاالنهللا ا .نىــڭ نــامى بىــلهن تامامالنغــان بولــدى هللابهرھهق ا
ــۇھهممهد ــڭ   !) مــ ــگهن پهيغهمبهرلهرنىــ ــرى ئهۋەتىلــ ــهندىن ئىلگىــ ســ
ــۇد   ”: ھهممىســىگه ــېچ مهب ــقا ھ ــدىن باش ــاڭىال  ) بهرھهق(مهن ــۇر، م يوقت

ــالر  ــادەت قىلىڭ ــدۇق “ ئىب ــى قىل ــۇنى    ③﴾دەپ ۋەھ ــايىتىمۇ ش ــگهن ئ دې
   .④رىدۇكۆرسىتىپ بې

  )21264 :ئهھمهد(

                                                 
 .ـ ئايهت 127سۈرە تهۋبه،  ①
 .ئايهتلهر ـ 129ـ ۋە  128سۈرە تهۋبه،  ②
 .ـ ئايهت 25سۈرە ئهنبىيا،  ③
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە     ): 11063(ھهيسهمى  ④

 .مۇھهممهد ئىبنى جابىر ئهنسارى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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  نۇس، ھۇد، رەئد، يۈسۈف ۋە ئىبراھىم سۈرىلىرىيۇ

َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر قَالَ َسأَلُْت أََبا الدَّْرَداِء َعْن قَْولِ اللَِّه َتَعالَى لَُهـْم  ـ   7012
لَنِي َعْنَها أََحٌد غَْيُرَك إِلَّا َرُجلٌ َواِحٌد ُمْنذُ َسأَلُْت َرُسولَ الُْبْشَرى ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا فَقَالَ َما َسأَ

اِلَحةُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َما َسأَلَنِي َعْنَها أََحٌد غَْيُرَك ُمْنذُ أُْنزِلَْت ِهَي الرُّْؤَيا الصَّ
 .َيَراَها الُْمْسِلُم أَْو ُتَرى لَُه

مهن : مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇمىسىرلىق بىر كىشىدىن  ـ 7012
ئۇالرغا دۇنيا ۋە ئـاخىرەتته  ﴿: تائاالنىڭهللا ردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ادەئهبۇ 

نىـڭ رازىلىقـى   هللايهنى دۇنيادا جان ئۈزۈش ۋاقتىدا، ا(خۇشخهۋەر بېرىلىدۇ 
ئمهتلىـك  ېــ ن  ۋە رەھمىتىگه ئېرىشـىدىغانلىقى بىـلهن، ئـاخىرەتته نـازۇ    

ۋەدىســىگه هللا ، ا)نهتكه كىرىــدىغانلىقى بىــلهن خۇشــخهۋەر بېرىلىــدۇجهنــ
دېگهن ئـايىتى ھهققىـدە    ①﴾خىالپلىق قىلمايدۇ، ئهنه شۇ كاتتا بهختتۇر

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى   مۇ پهيغهمـبهر  مهن: سورىغان ئىدىم، ئۇ مۇنداق دېدى
ــهللهمدىن  ــدە  ۋەسـ ــايهت ھهققىـ ــۇ ئـ ــدىم، مۇشـ ــورىغان ئىـ ــبهر سـ پهيغهمـ
  :ماڭا مئهلهيهىسساال

سهندىن باشقا بىرسـى مهنـدىن بـۇ     ،بۇ ئايهت نازىل بولغاندىن بۇيان«
ئۇ دېـگهن مۇسـۇلمان كۆرىـدىغان يـاكى      .ئايهت ھهققىدە سوراپ باقمىغان

دىن دېگهن ئىـدى، شـۇن   »ئۇنىڭغا كۆرىنىدىغان ياخشى چۈشتىن ئىبارەت
بــۇ ئــايهت ھهققىــدە ســهندىن باشــقا پهقهت بىــر كىشــىال مهنــدىن  بېــرى،

   .②راپ باقتىسو
  )2273 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 64سۈرە يۇنۇس،  ①
 .ېگهنسهھىه، ـ د): 2482(ئهلبانى  ②
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَمَّا أَغَْرَق اللَُّه ِفْرَعْونَ ـ   7013
ُد فَلَْو َرأَْيَتنِي َوأََنـا  قَالَ آَمْنُت أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسَراِئيلَ فَقَالَ جِْبرِيلُ َيا ُمَحمَّ

  .آُخذُ ِمْن َحالِ الَْبْحرِ فَأَُدسُُّه ِفي ِفيِه َمَخافَةَ أَنْ ُتْدرِكَُه الرَّْحَمةُ
ــۇ ئهنهۇ   7013 ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــاـــ ــۋايهت مــ دىن رىــ

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ، پهيغهمبهرقىلىنىشىچه
ــى غ هللا ا« ــاال پىرئهۋنن ــداتائ ــۇ ،هرق قىلغان ــى،  ﴿: ئ ــان ئېيتتىمك ئىم

ئىسرائىل ئهۋالدى ئىمان ئېيتقان ئىالھتىن غهيرىي ئىالھ يوقتـۇر، مهن  
ــگهن ئىــدى ①﴾مۇســۇلمانالردىنمهن ــدى  .دې ــداق دې ــى : جىبرىئىــل مۇن ئ

نىـڭ رەھمىـتىگه ئېرىشـىپ    هللا ،ئۇنىڭ شـاھادەت كهلتـۈرۈپ   !مۇھهممهد
ن ئېلىپ ئۇنىڭ ئاغزىغـا  دېڭىزنىڭ قارا لېيىدى ،قېلىشىدىن ئهنسىرەپ

   .②تىققىنىمنى بىر كۆرگهن بولساڭ
  )3107 :تىرمىزى(

أَنَّ جِْبرِيلَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َجَعلَ َيُدسُّ ِفي ِفي ِفْرَعـْونَ   :ـ ويف رواية  7014
   .الطَِّني َخْشَيةَ أَنْ َيقُولَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه فََيْرَحَمُه اللَُّه

دەپ “ ال ئىالھه ئىللهلالھ”ۇ ئ :ـ يهنه بىر رىۋايهتته جىبرىئىل 7014
ــا رەھــمهت قىلىــپ   نىــڭهللا رســه،شــاھادەت كهلتۈ قېلىشــىدىن ئۇنىڭغ

   .③تىم، ـ دېگهنئۇنىڭ ئاغزىغا الي تىق ،ئهنسىرەپ
  )3108: تىرمىزى(

َرُسولَ اللَِّه قَْد ِشـْبَت   َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َياـ   7015
  .قَالَ َشيََّبْتنِي ُهوٌد َوالَْواِقَعةُ َوالُْمْرَسلَاُت َوَعمَّ َيَتَساَءلُونَ َوإِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت

                                                 
 .ـ ئايهت 90سۈرە يۇنۇس،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2483(ئهلبانى  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2484(ئهلبانى  ③
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ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  7015 ــۋايهت دىن مــاـ ــداق رى مۇن
ئهلهيهـى   پهيغهمبهر سهلاللالھۇئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ  :قىلىنىدۇ
  :ۋەسهللهمگه

پهيغهمـبهر   ىـدى، دېگهن چېچىڭغـا ئـاق كىرىپتـۇ، ـ     !ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :ئۇنىڭغا ئهلهيهىسساالم

ـــ  ــهالت،    ـ ــئه، مۇرس ــۇد، ۋاقى ــى ھ ــارلىق   نهبهچېچىمن ــهمس قات ۋە ش
   .①دىدې ، ـسۈرىلهر ئاقارتىۋەتتى

  )3297 :تىرمىزى(

أَنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقَْرأُ أَلَا إِنَُّهْم َتثَْنـْونِي   ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ ـ عن  7016
نْ ُصُدوُرُهْم قَالَ َسأَلُْتُه َعْنَها فَقَالَ أَُناٌس كَاُنوا َيْسَتْحُيونَ أَنْ َيَتَخلَّْوا فَُيفُْضوا إِلَى السََّماِء َوأَ

 .ذَِلَك ِفيهِْم ُيَجاِمُعوا نَِساَءُهْم فَُيفُْضوا إِلَى السََّماِء فََنَزلَ
: تىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ مـۇھهممهد ئىبنـى ئهببـاد    7016

 ـ ئـايىتنى   5سـۈرە ھۇدنىـڭ    نىڭمامهن ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
  :مۇنداق دېدىئۇ ماڭا ، توغرۇلۇق سورىسام ئوقۇغانلىقىنى ئاڭالپ، بۇ

ن جىمـا  دە ۋە ئاياللىرى بىـله نبهزى كىشىلهر ھاجهتخانىغا كىرگهــ 
قىلغانــــدا ئهۋرەتلىرىنىــــڭ ئاســــمانغا كۆرۈنــــۈپ قېلىشــــىدىن ھايــــا 

   .قىلىشاتتى، بۇ ئايهت شۇالر ھهققىدە نازىل بولغان
  )4681 :بۇخارى(

َعْن َجابِرٍ قَالَ لَمَّا َمرَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالِْحْجرِ قَالَ لَـا  ـ   7017
َوقَْد َسأَلََها قَْوُم َصاِلحٍ فَكَاَنْت َترُِد ِمْن َهذَا الْفَجِّ َوَتْصُدُر ِمْن َهذَا الْفَجِّ فََعَتْوا  َتْسأَلُوا الْآَياِت

ْتُهْم َعْن أَْمرِ َربِّهِْم فََعقَُروَها فَكَاَنْت َتْشَرُب َماَءُهْم َيْوًما َوَيْشَرُبونَ لََبَنَها َيْوًما فََعقَُروَها فَأََخذَ
َمَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمْن َتْحَت أَِدƇِ السََّماِء ِمْنُهْم إِلَّا َرُجلًا َواِحًدا كَانَ ِفي َحَرمِ اللَِّه َصْيَحةٌ أَْه

َعزَّ َوَجلَّ ِقيلَ َمْن ُهَو َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ ُهَو أَُبو رِغَالٍ فَلَمَّا َخَرَج ِمْن الَْحَرمِ أََصـاَبُه َمـا   
 .أََصاَب قَْوَمُه

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2627(ئهلبانى  ①
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ــدۇكى    7017 ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــابىر رەزىيهلالھـ ــ جـ  ،ــ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ھىجر دىيارىدىن ئۆتكهندە پهيغهمبهر
ـــ  ــالىه   ـــ ــاڭالر، ســ ــۆجىزىلهرنى تهلهپ قىلمــ ــۈك مــ ــىلهر تۈرلــ ســ

جىزە ۆئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمـى ئـۇنى تهلهپ قىلغـان ئىـدى، ئۇالرغـا مـ      
ئـۇ يولـدىن    ،ىن سـۇ ئىچكىلـى كېلىـپ   قىلىپ بېرىلگهن تـۆگه بـۇ يولـد   

ئـۇ تـۆگىنى    ،ئـۇالر پهرۋەردىگارىنىـڭ ئهمـرىگه قارشـى چىقىـپ      .كېتهتتى
ئۆلتۈردى، تۆگه ئۇالرنىـڭ سـۈيىنى بىـر كـۈن ئىچهتتـى، ئـۇالر تۆگىنىـڭ        

ــۆگىنى ئۆلتۈر .ســۈتىنى بىــر كــۈن ئىچهتتــى  ــا  ۈت شــى بىــلهن زالىمالرغ
 )ئاسـمان ئاسـتىدىكى  ( نىـڭ تائـاال ئۇالر هللا ــ دە، ا  قاتتىق ئـازاب يۈزلهنـدى  

، ـ  نىـڭ ھهرەمىـدە ئىـدى   هللا، پهقهتـال بىرسـى ا  ئۆلتۈرىـۋەتتى ھهممىسىنى 
  :ساھابىالر. دېدى

پهيغهمـــبهر ىدى، غاندەپ ســـورىـ     ئـــى رەســـۇلۇلالھ، ئـــۇ كىـــم ؟ ـــــ 
  :ئهلهيهىسساالم

ئۇنىڭغىمـۇ قهۋمىـگه    ىۋىـدى، ئهبۇ رىغالـدۇر، ئـۇ ھهرەمـدىن چىق    ،ئۇــ 
   .①پ جاۋاب بهردىگدى، ـ دەكهن باال تهگته

  )بهززار ؛9069 :»ئهلئهۋسهت« ؛14193: ئهھمهد(

َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   7018
َرأَ َوكَذَِلَك أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى إِنَّ اللََّه لَُيْمِلي ِللظَّاِلمِ َحتَّى إِذَا أََخذَُه لَْم ُيفِْلْتُه قَالَ ثُمَّ قَ

 .َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَِليٌم َشِديٌد
ــۇ مۇســا رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ   7018 ــ ئهب ــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ـ  دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ا ئــۇنى تۇتقــان چاغــدهللا ا. زالىمنــى بىــر مــۇددەت قويــۇپ بېرىــدۇهللا ا«
پهرۋەردىگارىڭ زالىم يـۇرتالر  ﴿: دېگهندىن كېيىن» ھهرگىز قويۇۋەتمهيدۇ

                                                 
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد، تهبهرانـى ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى        ): 11078(ھهيسهمى  ①

 .لىرىدۇر، ـ دېگهنسهھىه ھهدىسنىڭ راۋىي
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نىـڭ ئـازابى   هللانى ھاالك قىلسا، ئهنه شۇنداق ھاالك قىلىـدۇ، ا )ئاھالىسى(
   .غاندېگهن ئايهتنى ئوقۇ①﴾ھهقىقهتهن تولىمۇ قاتتىقتۇر

  )4686 :بۇخارى(

َرُجلًا أََصاَب ِمْن اْمَرأٍَة قُْبلَـةً فَـأََتى   َعْن اْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ ـ   7019
َهـارِ  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك لَُه فَأُْنزِلَْت َعلَْيِه َوأَِقْم الصَّلَاةَ طََرفَـْي النَّ 

ِذكَْرى ِللذَّاِكرِيَن قَالَ الرَُّجلُ أَِلَي َهِذِه  َوُزلَفًا ِمْن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك
 .قَالَ ِلَمْن َعِملَ بَِها ِمْن أُمَِّتي

ــئ   7019 ــى مهس ــ ئىبن ــۇ ۇـ ــۇ ئهنه ــۋايهت  د رەزىيهلالھ ــداق رى دىن مۇن
پهيغهمــبهر  ۆيۈۋالدى، ئانــدىنبىــر ئــادەم بىــر ئايــالنى ســ     :قىلىنىــدۇ

ولغــان ئىشــنى نىڭ قېشــىغا كېلىــپ بســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم
ــدى،  ــبهر ئهلهيهىسســاالمغا خهۋەر قىلىۋى ــدۈزنىڭ ئىككــى  ﴿: پهيغهم كۈن

ــدە  ــدا  (تهرىپى ــۇرۇن ۋاقىتلىرى ــدە ۋە كهچق ــى ئهتىگهن ــڭ ) يهن ۋە كېچىنى
شۈبهســىزكى، ياخشــى ئىشــالر . دەســلهپكى ۋاقىتلىرىــدا نامــاز ئــۆتىگىن

ــدۇ   ــالر يۇيۇلى ــان ئىش ــارقىلىق يام ــۈن ۋەز  . ئ ــهنگۈچىلهر ئۈچ ــۇ چۈش ــ  ب ـ
  :لىقى كىشىېھ. دېگهن ئايهت نازىل قىلىندى ②﴾ىههتتۇرنهس

ـــ ئــى  ــايهت بــۇ  !رەســۇلۇلالھـ ى، دېۋىــدـ مهن ئۈچــۈنال چۈشــكهنمۇ؟    ئ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

   .دېدى، ـ ياق، بارلىق ئۈممىتىم ئۈچۈنــ 
  )4687 :بۇخارى(

فقال يـا   َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه عن عبد اللَِّه قال جاء َرُجلٌ إƂ النيب َعْن ـ   7020
َرُسولَ اللَِّه إين َعالَْجُت اْمَرأَةً يف أَقَْصى الَْمِديَنِة َوإِنِّي أََصْبُت منها ما ُدونَ أَنْ أََمسََّها فَأََنـا  
هذا فَاقْضِ ِفيَّ ما ِشئَْت فقال له ُعَمُر لقد َسَتَرَك اهللا لو َسَتْرَت َنفَْسَك قال فلم َيُردَّ الـنيب  

َرُجلًا َدَعاُه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمشيئا فَقَاَم الرَُّجلُ فَاْنطَلََق فَأَْتَبَعُه النيب  ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّمَصلَّ

                                                 
 .ـ ئايهت 102سۈرە ھۇد،  ①
 .ـ ئايهت 114سۈرە ھۇد،  ②
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وأقم الصَّلَاةَ طََرفَْي النََّهارِ َوُزلَفًا من اللَّْيـلِ إِنَّ الَْحَسـَناِت ُيـذِْهْبَن     (َوَتلَا عليه هذه الْآَيةَ 
فقال َرُجلٌ من الْقَْومِ يا َنبِيَّ اللَِّه هذا له َخاصَّةً قال َبـلْ   )ئَاِت ذلك ِذكَْرى ِللذَّاِكرِيَن السَّيِّ

  .ِللنَّاسِ كَافَّةً
ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  7020 دىن مۇنــداق ـ

ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى  پهيغهمـــبهر بىـــر ئـــادەم  : رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇ 
  :گهۋەسهللهم

مهن شـهھهرنىڭ بىـر چېتىـدە بىـر ئايـال بىـلهن        !ئى رەسـۇلۇلالھ ــ 
 ھـازىر ئالدىڭـدا  جىمادىن باشقا ئىشنى قىلىپ سالدىم، مانا  ،پىشىئوين

دېگهنىدى،  ـ! غىنچه ھۆكۈم قىلىنىڭئىقرار قىلىپ تۇرۇپتىمهن، خالىغ
  :ئۇنىڭغارەزىيهلالھۇ ئۆمهر 

پــاش ى ىكىن ســهنمۇ ئــۆزەڭنقىلمىشــىڭنى ياپقانــد ڭســېنىهللا اــــ 
ئۇنىڭغـا جـاۋاب    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېدى قىلمىساڭ بولمامدۇ؟ ـ 

ــدى ــدى،    . بهرمىـ ــان ئىـ ــۇرۇپ ماڭغـ ــدىن تـ ــادەم ئورنىـ ــۇ ئـ ــبهرئـ  پهيغهمـ
ۋە  چاقىرتىـپ كهلـدى  ئۇنىڭ ئارقىدىن بىرىنى ئهۋەتىـپ  ئهلهيهىسساالم 

يهنـــى (كۈنـــدۈزنىڭ ئىككـــى تهرىپىـــدە ﴿: ئـــايهتنى ئوقـــۇپ بهردى مۇنـــۇ
ــدە ــدا ئهتىگهنــ ــۇرۇن ۋاقىتلىرىــ ــلهپكى ) ۋە كهچقــ ۋە كېچىنىــــڭ دەســ

شۈبهســىزكى، ياخشــى ئىشــالر ئــارقىلىق . ۋاقىتلىرىــدا نامــاز ئــۆتىگىن
. ①﴾ــ نهسـىههتتۇر   بۇ چۈشـهنگۈچىلهر ئۈچـۈن ۋەز  . يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ
  :ساھابىلهردىن بىرى

دەپ ســورىغانىدى، ـ بــۇ ئۇنىڭغــا خــاس ئــايهتمۇ؟    !رەســۇلۇلالھئــى ــــ 
  :بهر ئهلهيهىسساالمپهيغهم
   .دېدى بارلىق ئىنسانالرغا، ـياق، ــ 

 )2763 :مۇسلىم(

َعْن أَبِي الَْيَسرِ قَالَ أََتْتنِي اْمَرأَةٌ َتْبَتاُع َتْمًرا فَقُلُْت إِنَّ ِفي الَْبْيِت َتْمًرا أَطَْيَب ـ   7021
بَّلُْتَها فَأََتْيُت أََبا َبكْرٍ فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه قَـالَ  ِمْنُه فََدَخلَْت َمِعي ِفي الَْبْيِت فَأَْهَوْيُت إِلَْيَها فََتقَ

                                                 
 .ـ ئايهت 114سۈرە ھۇد،  ①
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 اْسُتْر َعلَى َنفِْسَك َوُتْب َولَا ُتْخبِْر أََحًدا فَلَْم أَْصبِْر فَأََتْيُت ُعَمَر فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقَالَ اْسُتْر
ْيُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    َعلَى َنفِْسَك َوُتْب َولَا ُتْخبِْر أََحًدا فَلَْم أَْصبِْر فَأََت

ـ  ْم فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه فَقَالَ أََخلَفَْت غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اللَِّه ِفي أَْهِلِه بِِمثْلِ َهذَا َحتَّى َتَمنَّى أَنَُّه لَ
النَّارِ قَالَ َوأَطَْرَق َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه   َيكُْن أَْسلََم إِلَّا ِتلَْك السَّاَعةَ َحتَّى ظَنَّ أَنَُّه ِمْن أَْهلِ

إِلَى قَْوِلـِه  َعلَْيِه َوَسلََّم طَوِيلًا َحتَّى أَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه َوأَِقْم الصَّلَاةَ طََرفَْي النََّهارِ َوُزلَفًا ِمْن اللَّْيلِ 
فَقََرأََها َعلَيَّ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ   ِذكَْرى ِللذَّاِكرِيَن قَالَ أَُبو الَْيَسرِ فَأََتْيُتُه

  .أَْصَحاُبُه َيا َرُسولَ اللَِّه أَِلَهذَا َخاصَّةً أَْم ِللنَّاسِ َعامَّةً قَالَ َبلْ ِللنَّاسِ َعامَّةً
: مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ  ئهبۇ يۇسر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن ـ 7021
  :ل مهندىن خورما ئالغىلى كهلگهن ئىدى، مهن ئۇنىڭغابىر ئايا
دېسهم، ئۇ مهن بىلهن ئۆيگه  ، ـ ئۆيدە بۇنىڭدىن ياخشىراق خورما بارــ 

ــۇ بهكرىنىــڭ   .ۈۋالدىمكىرىۋىــدى، مهن بۇرۇلــۇپال ئــۇنى ســۆي  كېــيىن ئهب
  :بولغان ئىشنى سۆزلهپ بهرسهم، ئۇ ئۇنىڭغا ،قېشىغا بېرىپ

ـــ ا ــاهللاــ ــىگه  قـ ــل، بىرسـ ــۈرمه،      تهۋبه قىـ ــدىـ دەپ يـ مهن يهنه . دېـ
  :مۇچىدىيالماي ئۆمهرگه سۆزلهپ بهرسهم، ئۇ

ـــ ا ــا هللاــ ــۈرمه،      قـ ــىگه دەپ يـ ــل، بىرسـ ــدىـ تهۋبه قىـ مهن يهنه . دېـ
سۆزلهپ بهرسهم، مگه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله پهيغهمبهرچىدىيالماي 

  :ماڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ـــ  ــكهن مۇ   هللا اـ ــپ كهت ــا چىقى ــدا جىهادق ــدنىڭ يولى ــا جاھى ئايالىغ

بـۇ سـۆز ماڭـا شـۇنداق     . دەپ كايىـدى  ـ  ؟مۇشۇنداق قىلىقنـى قىلـدىڭمۇ  
ــدىكى،  ــر تۇيۇل ــان      ئېغى ــان ئېيتق ــيىن ئىم ــدىن كې ــۇ كۈن ــڭ ئ ئۆزەمنى

) يهنــى مۇســۇلمان بولۇشــتىن(بولۇشــۇمنى ۋە بــۇ ئــارقىلىق ئــۇ كۈنــدىن 
ــۇرۇنقى گۇناھلىرىمنىــڭ   ــلهن (ب ــان  ) ئىمــان ئېيــتىش بى ــۇ قىلىنغ ئهپ

ــۇپ   بولۇشــ ــۆزەمنى دوزاخ ئهھلىــدىن بول ــدىم ۋە ئ ــارزۇ قىل ىنى تولىمــۇ ئ
  .كېتىدىغان ئوخشايمهن، ـ دەپ ئويالپ قالدىم

خېلــى بىــر ۋاقىــتقىچه ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  پهيغهمــبهر
ــۇردى،    ــاڭگىلىتىپ ئولت ــىنى س ــايهت، بېش ــا  هللا انىه ــاال ئۇنىڭغ ــتائ ۇ مۇن

يهنى ئهتىگهنـدە ۋە  (ىپىدە كۈندۈزنىڭ ئىككى تهر﴿: ئايهتنى نازىل قىلدى
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ــدا ــۇرۇن ۋاقىتلىرى ــاز  ) كهچق ــدا نام ۋە كېچىنىــڭ دەســلهپكى ۋاقىتلىرى
شۈبهســـىزكى، ياخشـــى ئىشـــالر ئـــارقىلىق يامـــان ئىشـــالر . ئـــۆتىگىن
  .①﴾ـ نهسىههتتۇر بۇ چۈشهنگۈچىلهر ئۈچۈن ۋەز. يۇيۇلىدۇ

 پهيغهمـــبهرمهن : ۇســـر رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــداق دەيـــدۇ يئهبـــۇ 
ئوقـۇپ  ماڭا ۇ ئايهتنى ب ،ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا بارسامسهلاللال

  :بېرىۋىدى، ساھابىالر
ــ  ــاكى پۈت  !ئــى رەســۇلۇلالھـ ــايهت مۇشــۇنىڭغىال خاســمۇ ي ــۇ ئ  كــۈلب

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەپ سورىدى، ـ يۈزلۈكمۇ؟ ىئىنسانالرغا ئومۇم
   .②دېدى ، ـيۈزلۈكىئىنسانالرغا ئومۇم كۈلپۈتــ 

  )3115 :ىزىتىرم(

 ،امـرأة  Ʒـب كـان   أن رجال من اصحاب النيب : عن ابن عباسـ   7022
فانطلق يف يوم مطري فإذا باملرأة علـى غـدير مـاء     ،يف حاجة فأذن له فاستأذن النيب 

فقـام   ،فلما جلس منها ƭلس الرجل من املرأة ذهب Ʒرك ذكره فإذا هو هدبـة  ،تغتسل
صل أربع ركعات فأنزل اهللا تبارك وتعا  Ƃه النيب فقال ل ،فذكر ذلك له فأتى النيب 

 .اآلية )وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن اƩسنات يذهƏ السيئات(
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  7022 ــۋايهت دىن مــاـ ــداق رى مۇن
ئـۇ سـاھابه    .ساھابىالردىن بىرى بىر ئايالنى ياخشى كـۆرەتتى : قىلىنىدۇ

ئىجـازەت   پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهمدىن ۈن بىر ئىشى ئۈچ
 .ئۇنىڭغـــا ئىجـــازەت بهردى پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم  ســـورىغانىدى، 

يامغۇرلۇق بىر كۈن ئىـدى، ئـۇ سـاھابه ئـۇدۇل ئـۇ ئايـال تۇرۇۋاتقـان يهرگه        
دەرھــال ئايــالنى  .اتقــانىكهنئايــال كــۆلچهكته يۇيۇنىۋ ئــۇ ،قارىســا. بــاردى

ــاتقۇزۇ ــدىغان ئىشــىنى   يهرگه ي ــال كىشــىگه قىلى پ، ئهر كىشــىنىڭ ئاي
زەكىرى كارغا  مىدىرالتقانىدى،زەكىرىنى  قىلماقچى بولۇپ) يهنى جىما(

ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى    .كهلمىـــدى ــبهر سـ ــۋالنى پهيغهمـ ــۇ ئهھـ كېـــيىن بـ

                                                 
 .ـ ئايهت 114سۈرە ھۇد،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2489(ئهلبانى  ②
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ــدى،    ــۆۋبه قىلغانى ــپ، ت ــهللهمگه ئېيتى ــاالم   ۋەس ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم
  :ئۇنىڭغا
 :تائـاال هللا اكېيىـنچه،   .ـ دېـدى ! ناماز ئوقۇغىن )نهپله(هت ئتۆت رەكــ 

يهنــــى ئهتىگهنــــدە ۋە كهچقــــۇرۇن (كۈنــــدۈزنىڭ ئىككــــى تهرىپىــــدە (﴿
ــدا ــۆتىگىن   ) ۋاقىتلىرى ــاز ئ ــدا نام ــلهپكى ۋاقىتلىرى . ۋە كېچىنىــڭ دەس

ــارقىلىق يامــان ئىشــالر يۇيۇلىــدۇ   ــۇ . شۈبهســىزكى، ياخشــى ئىشــالر ئ ب
دېـــگهن ئـــايهتنى نازىـــل  ①﴾ــــ نهســىههتتۇر  چۈشــهنگۈچىلهر ئۈچـــۈن ۋەز 

   .②قىلدى
  )2219 :بهززار(

قال كان مـا  ) وشروه بثمن Ɲس(قوله تعاƂ : ـ عن عبد اللَِّه بن مسعود  7023
اشتري بِِه ُيوُسُف ِعْشُرونَ ِدْرَهًما وكان أَْهلُُه حني أَْرَسلَ إِلَْيهِْم َوُهْم بِِمْصَر ثَالثَةً َوِتْسِعَني 

َواللَِّه ما َخَرُجوا بِِه مع ُموَسى حƓ َبلَُغوا ِسـتَّ  ِصدِّيقَاٌت بَِياُء َونَِساُؤُهْم إِْنَساًنا رَِجالُُهْم أَْن
  .ِمائَِة أَلٍْف َوَسْبِعَني أَلْفًا

ئــۇالر ﴿: تائاالنىــڭهللا امــا ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ـــ 7023
ــۇي ــېتىۋەتتى،    ۇس ــادا س ــگه ئهرزان باھ ــانچه تهڭگى ــر ق ــاناقلىق بى فنى س

دېــگهن ئــايىتى ھهققىــدە  ③﴾فكه قىزىقمىغــان ئىــدىۇســۇر يچــۇنكى ئــۇال
ئــۇ مىســىردىكى  .تهڭگىــگه ســېتىلغانىدى 20يۇســۇف : مۇنــداق دېــگهن

كىشى  93ئائىلىسىدە . تىكه ئادەم ئهۋەتشئائىلىسىنى ئهكهلدۈرۈ ،چاغدا
نىـڭ  هللا .ئهرلىرى پهيغهمـبهرلهر، ئايـاللىرى سـىددىقالر ئىـدى    بار بولۇپ، 

يۇسۇف ئهلهيهىسساالمنىڭ ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى     بىلهن قهسهمكى، نامى

                                                 
 .ـ ئايهت 114سۈرە ھۇد،  ①
ــهمى  ② ــهھىه ھهدى     ): 11081(ھهيس ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــنى بهززار رى ــۇ ھهدىس ــنىڭ ب س

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 20سۈرە يۇسۇف،  ③
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مىڭغــا  670ســانى  ،مۇســا بىــلهن مىســىردىن چىققــان ۋاقتىــداكېــيىن 
   .①يهتكهن

  )9068 :»ئهلكهبىر«(

ُعْرَوة ْبن الزَُّبْيرِ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت لَُه َوُهَو َيْسأَلَُها َعْن  ـ عن  7024
الَى َحتَّى إِذَا اْسَتْيأََس الرُُّسلُ قَالَ قُلُْت أَكُِذُبوا أَْم كُذُِّبوا قَالَْت َعاِئَشةُ كُـذُِّبوا  قَْولِ اللَِّه َتَع

 قُلُْت فَقَْد اْسَتْيقَُنوا أَنَّ قَْوَمُهْم كَذَُّبوُهْم فََما ُهَو بِالظَّنِّ قَالَْت أََجلْ لََعْمرِي لَقَـْد اْسـَتْيقَُنوا  
ا َوظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذُبوا قَالَْت َمَعاذَ اللَِّه لَْم َتكُْن الرُُّسلُ َتظُنُّ ذَِلَك بَِربَِّهـا  بِذَِلَك فَقُلُْت لََه

الَْبلَاُء  قُلُْت فََما َهِذِه الْآَيةُ قَالَْت ُهْم أَْتَباُع الرُُّسلِ الَِّذيَن آَمُنوا بَِربِّهِْم َوَصدَّقُوُهْم فَطَالَ َعلَْيهِْم
َر َعْنُهْم النَّْصُر َحتَّى إِذَا اْسَتْيأََس الرُُّسلُ ِممَّْن كَذََّبُهْم ِمْن قَْوِمهِْم َوظَنَّْت الرُُّسـلُ أَنَّ  َواْسَتأَْخ

  .أَْتَباَعُهْم قَْد كَذَُّبوُهْم َجاَءُهْم َنْصُر اللَِّه ِعْنَد ذَِلَك
ئـۇرۋە ئىبنـى   : بتىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ ئىبنى شىها 7024

ھهتتــا پهيغهمــبهرلهر ﴿: ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــادىن ئۆزىنىــڭ زۇبهيــر
قهۋمــــى (ئۈمىدســــىزلهنگهن ۋە ) قهۋمىنىــــڭ ئىمــــان ئېيتىشــــىدىن(

يالغانغـا چىقىرىلغانلىقىغـا جهزىـم قىلغـان چاغـدا، ئۇالرغـا       ) تهرىپىدىن
بىزنىڭ ياردىمىمىز يېتىپ كهلدى، بىز خالىغان ئادەملهرنى قۇتقۇزدۇق، 

ئــايهت دېــگهن  ②﴾ۇز گۇناھكــار قهۋمــدىن قايتۇرۇلمايــدبىزنىــڭ ئــازابىمى
ئـــۆزىگه جـــاۋاب   ۋە ئائىشـــهنىڭ توغرىســـىدا ســـوئال ســـورىغانلىقىنى  

  :بهرگهنلىكىنى سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق دېدى
ۇ دمـ ئوقۇال ئىبارىسـى تهشدىدسـىز   ﴾كۇزىبـۇ ﴿ :ۇ ئـايهتتىكى بمهن ــ 

  :ئائىشه ـ دەپ سورىسام،ياكى تهشدىدلىكمۇ؟ 
  :مهن. دېدىـ وقۇلىدۇ، تهشدىدلىك ئــ 
قهۋمى تهرىپىدىن يالغانغا چىقىرىلغانلىقىغا ) پهيغهمبهرلهر(ئۇالر ــ 
   :دېسهم، ئۇـ  قىلىدۇ، ئۇ جهزمىيهت گۇمان بىلهن ئهمهس، ىمجهز

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   ): 11085(ھهيســهمى  ①

 .لېكىن ئهبۇ ئۇبهيدە ئاتىسىدىن بىۋاسىته ئاڭلىمىغان، ـ دېگهن. راۋىيلىرىدۇر
 .ـ ئايهت 110سۈرە يۇسۇف،  ②
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ـ قىلىـدۇ،    ىمشۇنداق، ئۆمرۈم بىلهن قهسهمكى، ئۇالر شۇنىڭغا جهزــ 
  :مهن ئۇنىڭغا. دېدى

  :دېسهم، ئۇـ دسىزمۇ؟ تهشدى ﴾كۇزىبۇ﴿: ــ ئۇنداقتا
پهيغهمبهرلهر رەببىگه قارىتـا ئۇنـداق    .تىلهيمهن لىقىن پاناھتهللاــ 

  :مهن. دېدىـ گۇماندا بولمايدۇ، 
  :، ئۇەپ سورىسامدـ بۇ ئايهتنىڭ مهنىسى نېمه؟ ) ئهمىسه(ــ 
ئايهتته كۆزدە تۇتۇلغان كىشىلهر، رەببىلىرىگه ئىمـان ئېيتقـان ۋە   ــ 

ئۇالرغـا   .قىلىپ، ئۇالرغـا ئهگهشـكهن كىشـىلهر    پهيغهمبهرلهرنى تهستىق
ــۇزىراپ، ا  ــكهن،  هللاســىناقنىڭ مــۇددىتى ئ ــاردىمى كېچىكىــپ كهت نىــڭ ي

ھهتتــا پهيغهمــبهرلهر ئــۆز قهۋمىــدىن ئــۇالرنى ئىنكــار قىلىۋاتقانالرنىــڭ   
ئهگهشـكهنلهرنىڭمۇ ئـۆزلىرىنى    ،ئىمان ئېيتىشىدىن ئۈمىدسـىزلىنىپ 

نىـڭ  هللائانـدىن ا  ،قىلغىنىـدا  گۇمـان  قېلىشـىدىن يالغانچى دەپ ئـويالپ  
   .دېدىـ سرىتى ئۇالرغا كهلگهن، ۇن

  )4695 :بۇخارى(

اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ َيقُولُ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَّـُه َعْنُهَمـا َحتَّـى إِذَا     ـ عن  7025
اَك َوَتلَا َحتَّى َيقُـولَ الرَُّسـولُ   اْسَتْيأََس الرُُّسلُ َوظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذُبوا َخِفيفَةً ذََهَب بَِها ُهَن

ْرُت لَـُه  َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَلَا إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب فَلَِقيُت ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ فَذَكَ
لَُه ِمْن َشْيٍء قَطُّ إِلَّا َعِلَم أَنَُّه كَاِئٌن ذَِلَك فَقَالَ قَالَْت َعاِئَشةُ َمَعاذَ اللَِّه َواللَِّه َما َوَعَد اللَُّه َرُسو

قَْبلَ أَنْ َيُموَت َولَِكْن لَْم َيَزلْ الَْبلَاُء بِالرُُّسلِ َحتَّى َخافُوا أَنْ َيكُونَ َمْن َمَعُهـْم ُيكَـذُِّبوَنُهْم   
  .فَكَاَنْت َتقَْرُؤَها َوظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُذُِّبوا ُمثَقَّلَةً

مهن : دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   مـۇلهيكه  ۇنـى ئهبـ  ـ ئىب 7025
ھهتتـــا پهيغهمـــبهرلهر  ﴿ :ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمانىـــڭ   

ــ( ئۈمىدســــىزلهنگهن ۋە قهۋمــــى ) دىنىقهۋمىنىــــڭ ئىمــــان ئېيتىشــ
دىن يالغانغــا چىقىرىلغانلىقىغــا جهزىــم قىلغــان چاغــدا، ئۇالرغــا  ىــتهرىپ

خالىغان ئادەملهرنى قۇتقۇزدۇق، بىزنىڭ ياردىمىمىز يېتىپ كهلدى، بىز 
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ــدۇ     ــدىن قايتۇرۇلمايـ ــار قهۋمـ ــازابىمىز گۇناھكـ ــڭ ئـ ــگهن  ①﴾بىزنىـ دېـ
دېگهنلىكىنـى   ، ـ ئىبارىسى تهشدىدسىز ئوقۇلىـدۇ  ﴾كۇزىبۇ﴿: ئايهتتىكى
ھهتتـــا پهيغهمـــبهر ۋە ﴿ :تائاالنىـــڭهللا ئـــۇ بـــۇ ئـــايهتنى ا .نىـــدىمئاڭلىغا

“ قاچـان كېلىـدۇ؟   يـاردىمى ) بىـزگه ۋەدە قىلغـان  (نىـڭ  هللا”: مۇئمىنلهر
 ②﴾نىــڭ يــاردىمى ھهقىــقهتهن يېقىنــدۇرهللابىلىڭالركــى، ا. دېــگهن ئىــدى

مهن ئـۇرۋە ئىبنـى    ،كېـيىن . دېگهن ئايىتىنى چۈشهنگهندەك چۈشـهنگهن 
گهنىدىم، ئـۇ ماڭـا مۇنـداق    سۆزلهپ بهر بۇنى ئۇنىڭغا نى ئۇچرىتىپ،زۇبهير

  :رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا مهن ئائىشه: سۆزلهپ بهردى
ـــ  ــۈرە (ـ ــۇفنىڭس ــدىكىئا – 110 يۇس ــۇ﴿) يىتى ئىبارىســى  ﴾كۇزىب

  :دېسهم، ئۇ ، ـتهشدىدسىز بولۇشى مۇمكىن
بىـلهن قهسـهمكى،   نىڭ نامى هللا .تىلهيمهن لىقىن پاناھتهللامهن اــ 

تائاال رەسۇلىغا بىر نهرسىنى ۋەدە قىلغان بولسـىال، ۋاپـات بولۇشـتىن    هللا ا
ى پهيغهمـبهر  ئىلگىرى ئۇ نهرسـىنىڭ چوقـۇم ۋۇجۇدقـا چىقىـدىغانلىقىن    

 بىراق پهيغهمبهرلهر شۇنداق ئېغىر سىناقالرغا دۇچ كېلىدۇكى، .بىلىدۇ
ــا ــۇالر قېشــىدىكى كىشــىلهرنىڭ ئــ  ھهتت ــانچى قىلىــپ   ۆزلىرىنىئ يالغ

: ، شۇڭا بىز ئـۇ ئـايهتنى  ىدىغان ھالغا چۈشۈپ قالىدۇچىقىرىشىدىن قورق
   .دېدىـ دەپ، تهشدىد بىلهن ئوقۇيتتۇق،  ﴾كۇززىبۇ﴿

 )4525 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِلِه َوُنفَضِّلُ َبْعَضـَها  ـ   7026
  .َعلَى َبْعضٍ ِفي الْأُكُلِ قَالَ الدَّقَلُ َوالْفَارِِسيُّ َوالُْحلُْو َوالَْحاِمُض

 ،ىنىـدۇكى ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىل     ـ 7026
ــ   يۈزىدە بىر يهر﴿: تائاالنىڭهللا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ا پهيغهمبهر

بىرىگه تۇتىشاڭغۇ قىتئهلهر بار ۋە تۈرلۈك زىرائهتلهر بـار، كـۆپ شـاخلىق    
بىر ئۇرۇقتىن بىر قانچه تـال ئۈنـۈپ   (بولغان ۋە كۆپ شاخلىق بولمىغان 

رما دەرەخلىرى وخ) نچىققان، بىر ئۇرۇقتىن پهقهت بىر تال ئۈنۈپ چىققا

                                                 
 .ـ ئايهت 110سۈرە يۇسۇف،  ①
 .ـ ئايهت 214سۈرە بهقهرە،  ②
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بىر خىـل سـۇ بىـلهن سـۇغىرىلىدۇ، ئۇالرنىـڭ      ) ئۇالرنىڭ ھهممىسى(بار، 
نىدىغان ىبهزىســىنى بهزىســىدىن تهمــدە ئــارتۇق قىلىمىــز، بــۇالردا چۈشــ

ــۈن  ــۇدرىتىنى كۆرســ هللا(قهۋم ئۈچ ــڭ ق ــلهر  ) تىدىغانىنى ــۇن دەلىل نۇرغ
بهزىسـى   ار،ناچـ خورمىالرنىـڭ بهزىسـى   « :توغرىسـىدا  دېگهن ئـايهت  ①﴾بار

بهزىسـى چۈچـۈمهل   تـاتلىق ۋە  بهزىسـى  ، )خورمىنىڭ بىر تـۈرى (فارىسىي 
   .②دېگهن »)يهنى بىر ـ بىرىدىن مۇشۇ ئارقىلىق ئۈستۈن تۇرىدۇ(بولىدۇ 

  )3118 :تىرمىزى(

ى َعْن َعِليٍّ ِفي قَْوِلِه إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصـلَّ ـ   7027
 .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الُْمْنِذُر َوالَْهاِد َرُجلٌ ِمْن َبنِي َهاِشمٍ

 پهيغهمبهر ،ـ ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى 7027
ســـهن پهقهت بىـــر  ﴿: تائاالنىـــڭهللا ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ا  

ــدۇرغۇچى ــى    . ئاگاھالن ــدايهت قىلغۇچىس ــر ھى ــڭ بى ــ(ھهر قهۋمنى ى يهن
  :ھهققىدە ئايىتى دېگهن ③﴾بولىدۇ) پهيغهمبىرى

 »ھىدايهت قىلغۇچىسى بهنى ھاشىم قهبىلىسىدىن بىر كىشىدۇر«
   .④دېگهن

  )739 :»ئهلسهغىر« ؛1041 :ئهھمهد(

رجال من أصحابه إƂ رجـل مـن    وعن أنس قال بعث رسول اهللا ـ   7028
ك الذي تدعوين من حديد هـو  عظماء اجلاهلية يدعوه إƂ اهللا تبارك وتعاƂ فقال إيش رب

الثانية فقال  فأخربه فأعاده النيب  من Ʋاس هو من فضة هو من ذهب هو فأتى النيب 
فأخربه  فأخربه فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك فأتى النيب  مثل ذلك فأى ى النيب 

                                                 
 .ـ ئايهت 4سۈرە رەئد،  ①
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2493(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 7سۈرە رەئد،  ③
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهدنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ۋە تهبهرانى رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ،   ): 11090(ھهيسهمى  ④

 .ر، ـ دېگهنمۇسنهدى ئهھمهدنىڭ راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇ
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فرتلـت  صاعقة فأحرقته إن اهللا تبارك وتعاƂ قد أنزل على صاحبك  فقال رسول اهللا 
  ).ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم ƶادلون يف اهللا وهو شديد اǂال(هذه االية 

 :مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ ـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن 7028
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ســـاھابىلىرىدىن بىرىنـــى  پهيغهمـــبهر

قـا  هللائـۇنى ا  ،جاھىلىيهت دەۋرىدىكى كاتتا كىشىلهردىن بىرىگه ئهۋەتىـپ 
  :چاقىرغان ئىدى، ئۇ بارغان ساھابىگه

 ،تۇچتىنمـــۇ ،ســـهن مېنـــى چاقىرىۋاتقـــان رەببىـــڭ تۆمۈردىنمـــۇـــــ 
ــدىنمۇ   ــاكى ئالتۇن ــتىنمۇ ي ــ  ؟كۈمۈش ـــ ــپ   .دىدەپ تۇرىۋال ــى قايتى ئهلچ

پهيغهمــبهر . دىئهھــۋالنى يهتكــۈز پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ،كېلىــپ
 .دەپ تۇرۇۋالــدى البۇرۇنقىــدەك دى،ىــئــۇنى قايتــا ئهۋەتكهنئهلهيهىسســاالم 

ئهلچـى  . سـىمۇ، يهنه شـۇنداق دەپ تۇرۇۋالـدى   ئۈچىنچى قېتىم قايتا ئهۋەت
ــپ كېلىـــپ  ــبهر ئهلهيهىسســـاالمغا  ئهھـــۋالنى ،قايتىـ مهلـــۇم  پهيغهمـ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ىدى،قىلغان
كـۆپ   .دىدې ، ـ نى كۆيدۈرىۋەتتىئادەم ئۇ ،ال چاقماق ئهۋەتىپاتائهللا اــ 
ــۆت ه ىلهش بىــلهن تهســبىنــى مهدھىــيهللاگۈلــدۈرماما ا﴿: تائــاالهللا امهي، ئ

چاقمـاق  هللا ه ئېيتىـدۇ، ا ىىن قورقـۇپ تهسـب  تهللاشتىلهرمۇ اىئېيتىدۇ، پهر
هللا ئـۇالر ا . چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭ بىلهن ئۆزى خالىغان ئادەمنى ھاالك قىلىـدۇ 

دېـگهن   ①﴾نىـڭ تهدبىـرى كۈچلۈكتـۇر   هللاسىدا دەتاالش قىلىشىدۇ، اىتوغر
   .②قىلدى ئايهتنى نازىل

  )»ئهلسهغىر«؛ »ئهلئهۋسهت« ؛بهززار؛ 3341 :مهۋسىلى(

َعْن أَبِي أَُماَمةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِلِه َوُيْسقَى ِمْن َمـاٍء  ـ   7029
َشَوى َوْجَهُه َوَوقََعْت فَْرَوةُ َرأِْسِه  َصِديٍد َيَتَجرَُّعُه قَالَ ُيقَرَُّب إِلَى ِفيِه فََيكَْرُهُه فَإِذَا أُْدنَِي ِمْنُه

                                                 
 .ـ ئايهت 13سۈرە رەئد،  ①
ــۇپ، بهززارنىــڭ     ): 11092(ھهيســهمى  ② ــان بول ــۋايهت قىلغ ــى رى ــال، بهززار ۋە تهبهران ــۇ يهئ ــۇ ھهدىســنى ئهب ب

ــۇ        ــېكىن دەيلهمم ــدۇر، ل ــهھىه ھهدىســنىڭ راۋىيلىرى ــقىالر س ــدىن باش ــى غهزۋان ــلهم ئىبن ــهنهدىدىكى دەي س
نىڭ سهنهدىدە ئهلى ئىبنى ئهبـۇ سـارە ئىسـىملىك ھهدىسـى زەئىـپ      ئهبۇ يهئال بىلهن تهبهرانى. ئىشهنچلىكتۇر

 .بىرى بار، ـ دېگهن
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ُهْم فَإِذَا َشرَِبُه قَطََّع أَْمَعاَءُه َحتَّى َتْخُرَج ِمْن ُدُبرِِه َيقُولُ اللَُّه َوُسقُوا َماءă َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعـاءَ 
 .بِئَْس الشََّراُب َوَيقُولُ َوإِنْ َيْسَتِغيثُوا ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالُْمْهلِ َيْشوِي الُْوُجوَه

پهيغهمـبهر   ،ـ ئهبۇ ئۇمامه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى 7029
جهھهننهمــدە ئــۇ يىرىــڭ ﴿: تائاالنىــڭهللا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ا

ئـــۇنى ) ئۇنىـــڭ ئاچچىقلىقىـــدىن. (ئـــارىالش ســـۇ بىـــلهن ســـۇغىرىلىدۇ
ە مۇنـداق  دېگهن ئـايىتى ھهققىـد   ①﴾چىپ تهسلىكته يۇتىدۇىيۇتۇمالپ ئ

  :دېگهن
تېخىمـــۇ  ، سهســـكىنىپ كېتىـــدۇ،ســـهۈلئاغزىغـــا يـــېقىن كهلتۈر«

ــۈزىنى كــاۋاپ قىلىۋېتىــدۇ   ،ســاۇليېقىنالشتۇر بېشــىنىڭ تېرىســى ۋە ي
قوڭىـدىن   بولـۇپ، پـارە   ئـۈچهيلىرى پـارە ـ    ،ئۇنى ئىچسـه  .كېتىدۇ ئېقىپ
ــ ــدۇچىقىـ ــدۇ  هللا ا .»پ كېتىـ ــداق دەيـ ــاال مۇنـ ــلهن  ﴿: تائـ ــۇ بىـ قايناقسـ

 ②﴾ـ پارە قىلىنىـدىغانالر  ئۈچهيلىرى پارە) ىزىقلىقىدىنق(سۇغىرىلىپ 
ســـــۇ تهلهپ قىلســـــا، ئۇالرغـــــا مهدەن ) تهشـــــنالىقتىن(ئـــــۇالر ﴿: يهنه

) تى قىزىقىناھاي(تىدىغان ېۋىئېرىتمىسىگه ئوخشاش، يۈزلهرنى كۆيدۈر
   .④دەيدۇ ③﴾!سۇ بېرىلىدۇ، بۇ نېمىدېگهن يامان شاراب

  )2583 :تىرمىزى(

ْبنِ َماِلٍك قَالَ أُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِِقَناعٍ َعلَْيِه  َعْن أََنسِـ   7030
كُلَّ ُرطٌَب فَقَالَ َمثَلُ كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي السََّماِء ُتْؤِتي أُكُلََها 

ِهَي النَّْخلَةُ َوَمثَلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجُتثَّْت ِمْن فَْوقِ الْأَْرضِ  ِحنيٍ بِإِذِْن َربَِّها قَالَ
  .َما لََها ِمْن قََرارٍ قَالَ ِهَي الَْحْنظَلُ

مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  7030
ىڭ ئالـدىغا بىـر   سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمن    پهيغهمـبهر : قىلىنىدۇ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 17ـ ۋە  16سۈرە ئىبراھىم،  ①
 .ـ ئايهت 15سۈرە مۇھهممهد،  ②
 .ـ ئايهت 29سۈرە كهھف،  ③
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 477(ئهلبانى  ④
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يهنـى ياخشـى   (كهلىمه تهييىبه ﴿: ىتهخسه ھۆل خورما كهلتۈرۈلگهن ئىد
لتىــزى يهرنىــڭ ئاســتىدا بولغــان، شــېخى  ىي) ســۆز، ئىمــان كهلىمىســى

ــ ۋاقتىـدا مېـۋە     ئاسمانغا تاقاشقان، پهرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن ۋاقتى
: ئوقـۇپ  دېـگهن ئـايهتنى   ①﴾خشـايدۇ وه ئكبېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دەرەخ

يهنـــى كـــۇفرى (يامـــان ســـۆز ﴿: ئانـــدىن. دېـــدى» رمـــا دەرىخـــىوخ ،ۇئـــ«
زېمىنــدىن قومــۇرۇپ تاشــالنغان، ھېچقانــداق قــارارى يــوق  ) كهلىمىســى
ــۇپ  ②﴾ه ئوخشــايدۇكناچــار دەرەخــ  ــايهتنى ئوق ــگهن ئ ــۇ«: دې ــر خىــل   ،ب بى

   .③دېدى »مېۋەئاچچىق 
  )3119 :تىرمىزى(

ْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن َعْن الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ َعـ   7031
بِيِّـي  آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت قَالَ َنَزلَْت ِفي َعذَابِ الْقَْبرِ فَُيقَالُ لَُه َمْن َربَُّك فََيقُولُ َربَِّي اللَُّه َوَن

َم فَذَِلَك قَْولُُه َعزَّ َوَجلَّ ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
 .الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة

 ۇكى،ـــ بهرا ئىبنــى ئازىــب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ رىــۋايهت قىلىــد  7031
هللا ا﴿: تائاالنىـــــڭهللا ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهم ا پهيغهمـــــبهر

ۇئمىنلهرنى مۇستهھكهم ئىمـان بىـلهن دۇنيـادا ۋە ئـاخىرەتته مهھـكهم      م
  :دېگهن ئايىتىنى ئوقۇپ مۇنداق دېگهن ④﴾تۇرغۇزىدۇ

: بولــۇپ، بهندىــدىن بــۇ ئــايهت قهبــرە ئــازابى ھهققىــدە نازىــل بولغــان«
، پهيغهمبىرىم مـۇھهممهد  هللارەببىم ا”: ئۇدەپ سورالسا، “ رەببىڭ كىم؟”

 :تائاالنىـڭ هللا ا ،مانا بـۇ  .دەپ جاۋاب بېرىدۇ “للهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسه
مــۇئمىنلهرنى مۇســتهھكهم ئىمــان بىــلهن دۇنيــادا ۋە ئــاخىرەتته      هللا ا﴿

   .»دېگهن ئايىتىنىڭ مهنىسىدۇر ﴾مهھكهم تۇرغۇزىدۇ
 )2871 :مۇسلىم(

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 25ـ ۋە  24سۈرە ئىبراھىم،  ①
 .ـ ئايهت 26م، سۈرە ئىبراھى ②
 .زەئىپ ۋە مهرفۇئ، ـ دېگهن): 605(ئهلبانى  ③
 .ـ ئايهت 27سۈرە ئىبراھىم،  ④
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كُفًْرا قَالَ ُهْم َواللَِّه  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمةَ اللَِّهـ   7032
َمُهْم كُفَّاُر قَُرْيشٍ قَالَ َعْمٌرو ُهْم قَُرْيٌش َوُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم نِْعَمةُ اللَِّه َوأََحلُّوا قَـوْ 

 .َداَر الَْبَوارِ قَالَ النَّاَر َيْوَم َبْدرٍ

نىـڭ  هللا﴿: النىـڭ اتائهللا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا ا   7032
ــت ــان كۇ ىگهنېمى ــق قىلغ ــاي  ①﴾فرىلى ــگهن ئ ــىدا ىتىدې ــۇالر: توغرىس  ئ

  .ېگهند دۇر، ـمۇشرىكلىرى قۇرەيش )بىلهن قهسهمكى نىڭ نامىهللا(

ئايهتته تىلغا ئېلىنغانالر قـۇرەيش  : ېگهنئهمر ئىبنى دىنار مۇنداق د
. نىـڭ نېمىتىـدۇر  هللا، مۇشرىكلىرىدۇر، مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم بولسـا  

ئۆز قهۋمىنـى ھـاالكهت مهۋقهسـىگه چۈشـۈرۈپ     ﴿ )ئايهتنىڭ داۋامىدىكى(
ــانالر ــايهت  ﴾ قويغـ ــگهن ئـ ــالنغانالرنى   بهدر دېـ ــنهمگه تاشـ ــۈنى جهھهنـ كـ
  . كۆرسىتىدۇ

  )3977 :بۇخارى(

) الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار(ـ عن علي يف قوله   7033
بƯ Ɨزوم وبƗ أمية فأما بنو Ưـزوم فقطـع اهللا   من قريش األفخرين اآلية قال نزلت يف 

 .دابرهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إƂ حني
ــ ئهلــى رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ 7033 نىــڭ مۇنــداق دېگهنلىكــى رىــۋايهت  ـ
ــدۇ ــۆز     هللا﴿: قىلىنى ــان ۋە ئ ــق قىلغ ــتىگه كۇفرىلى ــڭ بهرگهن نېمى نى

ويغـانالرنى  ھاالكهت مهۋقهسىگه چۈشـۈرۈپ ق ) ئازدۇرۇش بىلهن(قهۋمىنى 
دېـــگهن ئـــايىتى قۇرەيشـــنىڭ ئهڭ ھاكـــاۋۇر ئىككـــى  ②﴾كۆرمىـــدىڭمۇ؟

جهمهتــى بولغــان بهنــى مهخــزۇم جهمهتــى بىــلهن بهنــى ئــۇمهييه جهمهتــى   
ىنى بهدر ڭ نهسلبهنى مهخزۇم جهمهتىنىتائاال هللا ا .ھهققىدە نازىل بولغان

                                                 
 .ـ ئايهت 28سۈرە ئىبراھىم،  ①
 .ـ ئايهت 28سۈرە ئىبراھىم،  ②
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) ئۇنـدىن كېيىنمـۇ  (بهنى ئۇمهييه جهمهتى بولسـا،   .غازىتىدا قۇرۇتىۋەتتى
   .①مهلۇم مهزگىلگىچه ياشىدى

  )776 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْوِلِه َعـزَّ  ـ   7034
ِئٍذ َيا َرُسـولَ اللَّـِه   َوَجلَّ َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ َوالسََّماَواُت فَأَْيَن َيكُونُ النَّاُس َيْوَم

 .فَقَالَ َعلَى الصَِّراِط
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ــ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا     7034

ئــۇ ﴿: تائاالنىــڭهللا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن اپهيغهمــبهر مهن 
كۈندە زېمىنمۇ باشـقا بىـر زېمىنغـا، ئاسـمانالرمۇ باشـقا بىـر ئاسـمانالرغا        

گـانه،  ېي) يهنى پۈتـۈن خـااليىق قهبرىلىرىـدىن چىقىـپ    (ر ئايلىنىدۇ، ئۇال
 ②﴾ھـازىر بولىـدۇ  ) يهنـى مهھشـهرگاھىدا  (نىڭ دەرگاھىـدا  هللاقۇدرەتلىك ا

  :دېگهن ئايىتى ھهققىدە
ئۇ كۈندە پۈتۈن خااليىق قهيهردە بولىـدۇ؟   ،ئۇنداقتا !ئى رەسۇلۇلالھــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمم، غانىدىدەپ سورىـ 
  . ، ـ دەپ جاۋاب بهردىت ئۈستىدەسىراــ پىل

  

                                                 
سهنهدىدە ئهمـر زۇ مىـررە ئىسـىملىك بىـرى     . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان): 11102(ھهيسهمى  ①

قالغـــان راۋىيلىـــرى . هاقتىن باشقىســـى ئۇنىڭـــدىن ھهدىـــس رىـــۋايهت قىلمىغـــانبـــار بولـــۇپ، ئهبـــۇ ئىســـ
 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .ـ ئايهت 48سۈرە ئىبراھىم،  ②

 )2791 :مۇسلىم(
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  ھىجر، نهھل ۋە ئىسرا سۈرىلىرى

إذا اجتمع أهل النـار يف النـار    عن أيب موسى قال قال رسول اهللا ـ   7035
ومعهم من شاء اهللا من أهل القبلة قال الكفار للمسلمني أمل تكونوا مسلمني قـالوا بلـى   

 Ɩمعنا يفعنكم إسالمكم قالوا فما أغ Źالنار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا هبـا  وقد صر 
فسمع اهللا ما قالوا فأمر من كان يف النار من أهل القبلة فأخرجوا فلما رأى ذلك من بقي 

 من الكفار يف النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمني فنخرج كما خرجوا Ż قرأ رسـول اهللا  
مبني رƞا يود الذين كفروا  الر تلك آيات الكتاب وقرآن(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  ).لو كانوا مسلمني
 :مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئهبۇ مۇسا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن 7035
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر

ــدا قــادوزاخ ئهھلــى دوزاخ« ــۇالر بىــلهن ا ،يىغىلغان ــاال دوزاخهللا ئ ــاتائ  ق
 .بىلــله بولىــدۇ تاشالشــنى ئىــرادە قىلغــان بىــر قىســىم مۇســۇلمانالرمۇ 

دەپ “ ســـىلهر مۇســـۇلمان ئهمهســـمىدىڭالر؟”: كـــاپىرالر مۇســـۇلمانالرغا
 ،ئۇنــداقتا”: كــاپىرالر .دېيىشــىدۇ“ ن ئىــدۇقامۇســۇلم”: ســورايدۇ، ئــۇالر

مۇسۇلمان بولغىنىڭالرنىڭ نېمىگه پايدىسى بولدى، سىلهر بهرىبىر بىز 
بىـز  ”: انالردەپ سـورايدۇ، مۇسـۇلم  “ كىردىڭالرغـۇ؟  قـا بىلهن بىلـله دوزاخ 

ــا  ــالغان بولغاچقـ ــاھالرنى قىلىـــپ سـ ــۈن   ،بهزى گۇنـ ــاھالر ئۈچـ ــۇ گۇنـ شـ
دوزاختىكـى   ،ئـاڭالپ سـۆزلىرىنى  تائـاال ئۇالرنىـڭ   هللا ا .دەيـدۇ “ جازاالندۇق

دوزاختا  .ئۇالر چىقىپ كېتىدۇ يدۇ،مۇسۇلمانالرنى چىقىرىۋېتىشكه بۇيرۇ
ئـۇالر   ،اقمۇسـۇلمان بولغـان بولسـ    مـۇ بىز”: ۈپقالغان كاپىرالر بۇنى كۆر

ــپ كې   ــدەك چىقى ــپ كهتكهن ــدىكهنمىزچىقى ــدۇ “ تى ــىپ قالى » دېيىش
ــدىن كېــيىن، ــۇزۇ بىلالھــى مىنهششــهيتانىررەجىم ” دېگهن بىــلهن  “ئهئ
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. روشهن قۇرئاننىڭ ئايهتلىرىدۇر ـ بۇ، كىتابنىڭ. ئهلىف، الم، را﴿ :باشالپ
) قىيامهتنىڭ دەھشىتىنى كۆرگهنـدە، دۇنيـادىكى چېغىمىـزدا   (كافىرالر 

دېـگهن ئـايهتلهرنى    ①﴾لمان بولغـان بولسـاقچۇ دەپ ئارمـان قىلىـدۇ    مۇسۇ
   .②ئوقۇدى

 )»ئهلكهبىر«(

 )ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا لو كَاُنوا ُمْسِلِمَني( :رفعهأَُماَمةَ  أيب ـ وله Ɲفي عن  7036
َوَعنِ اُألمَِّة َوالَْجَماَعِة قالوا يا لَْيَتَنا َنَزلَْت ِفي الَْخَوارِجِ حني َرأَْوا َتَجاُوَز اللَِّه َعنِ الُْمْسِلِمَني 

 .كنا ُمْسِلِمَني
 رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ـــ ئهبــۇ ئۇمــامه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  7036
  : مۇنداق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم  پهيغهمبهر

ــافىرالر ﴿« ــادىكى  (كـ ــدە، دۇنيـ ــىتىنى كۆرگهنـ قىيامهتنىـــڭ دەھشـ
دېـگهن   ③﴾لغان بولساقچۇ دەپ ئارمـان قىلىـدۇ  مۇسۇلمان بو) چېغىمىزدا

ــايهت ــۇالر ا     ئ ــۇپ، ئ ــان بول ــل بولغ ــدە نازى ــاۋارىجالر ھهققى ــڭ هللا خ تائاالنى
ــۇلمانالر    ــانالرنى ۋە مۇسـ ــادىر قىلىـــپ قالغـ ــاھ سـ ــۇلمانالردىن گۇنـ مۇسـ

: جامائىتى بىلهن بىلله تۇرغانالرنى ئهپـۇ قىلىـۋەتكهنلىكىنى كۆرگهنـدە   
   .④»دەپ ئارمان قىلىپ قالىدۇ“ اقچۇمۇسۇلمان بولغان بولسبىزمۇ ”

  )8048 :»ئهلكهبىر«(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اتَّقُـوا  ـ   7037
  .ٍت ِللُْمَتَوسِِّمَنيِفَراَسةَ الُْمْؤِمنِ فَإِنَُّه َيْنظُُر بُِنورِ اللَِّه ثُمَّ قََرأَ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيا

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 2ـ ۋە  1سۈرە ھىجر،  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە خالىد ئىبنى نافىئ ئهشئهرى ): 11104(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. سهلبىي باھا بېرىلگهن بىرى بارئىسىملىك 
 .ـ ئايهت 2سۈرە ھىجر،  ③
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدىكى زەكهرىيـا ۋە ئۇنىڭـدىن       ): 11105(ھهيسهمى  ④

 .ھهدىس رىۋايهت قىلغان كىشىنىڭ تهرجىمىهالى نامهلۇم، ـ دېگهن
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ــۇ     7037 ــۇ ئهنهـ ــۇدرى رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۇ سـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن رىـ
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر قىلىنىدۇكى،

نىـڭ نـۇرى   هللاكى ئـۇ ا نچۈ .مۇئمىننىڭ پاراسىتىدىن ساقلىنىڭالر«
يهنى ئۇالرغا نازىـل بولغـان   (ئۇنىڭدا ﴿: دېگهندىن كېيىن »بىلهن قارايدۇ

دېگهن  ①﴾كۆزەتكۈچىلهر ئۈچۈن ھهقىقهتهن نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار) ائازابت
   .②ئايهتنى ئوقۇغان

  )3127 :تىرمىزى(

7038   Ƃم الصيحة مصبحني(ـ عن ابن عمر رفعه يف قوله تعاőهلك ما ): فأخذ
  .إال يف األذان وال تقوم القيامة إال يف األذانقوم لوط 

 قىلىنىـدۇكى، دىن رىۋايهت امئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7038
قـاتتىق چۇقـان   ﴿: تائاالنىڭهللا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم اپهيغهمبهر 

  :دېگهن ئايىتى ھهققىدە ③﴾ئۇالرنى سهھهردىال ھاالك قىلدى
لۇت قهۋمى سهھهردە ئهزان ۋاقتىدا ھاالك بولغـان، قىيـامهتمۇ ئهزان   «

   .④دېگهن» ۋاقتىدا بولىدۇ
  )»ئهلكهبىر«(

اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ أُوِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْبًعا ِمْن الَْمثَـانِي   َعْنـ   7039
  .السَّْبَع الطَُّولَ
ــا مۇنـــداق د   7039 ــۇ ئهنهۇمـ ــ ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـ ــگهنــ : ېـ
ــبهر ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۈرە   گهس ــته س ــۇزۇن يهت ــا  ئ ئات
   .⑤قىلىنغان

  )915 :ىئانهس(

                                                 
 .ـ ئايهت 75جر، سۈرە ھى ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 607(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 83سۈرە ھىجر،  ③
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن): 11115(ھهيسهمى  ④
 .سهھىه، ـ دېگهن): 878(ئهلبانى  ⑤
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ ُهْم أَْهلُ الِْكَتابِ َجـزَُّءوُه أَْجـَزاءă   ـ   7040
  .فَآَمُنوا بَِبْعِضِه َوكَفَُروا بَِبْعِضِه َيْعنِي قَْولَ اللَِّه َتَعالَى الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَني

ئـۇالر  ﴿: دېـگهن ئهنهۇمـا مۇنـداق   ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ   7040
يهنى قۇرئاننىڭ بهزىسىگه ئىشىنىپ، (ـ پارچه قىلىۋەتتى  قۇرئاننى پارچه

ــدى  ــار قىل ــگهن  ①﴾)بهزىســىنى ئىنك ــايىتى دې ــاراالر ئ غا يهھــۇدىي ۋە ناس
ــ پـارچه قىلىـپ، بىـر قىسـمىغا       ئۇالر قۇرئاننى پارچه قارىتىلغان بولۇپ،

   .لدىتېنىۋا دىنبىر قىسمىيهنه  ،ئىشىنىپ
  )3945 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِلـِه لََنْسـأَلَنَُّهْم   ـ   7041
 .أَْجَمِعَني َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ قَالَ َعْن قَْولِ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه

، هنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى  ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئ 7041
ــهللهم    ــى ۋەســــ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــــ ــبهر ســــ ــڭهللا ا پهيغهمــــ : تائاالنىــــ

نىـڭ  )يهنـى خـااليىق  (پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامى بىـلهن قهسـهمكى، ئـۇالر    ﴿
 ②﴾نى چوقــۇم ســورايمىزىقىلغــان ئىشــلىر) بــۇ دۇنيــادا(ھهممىســنىڭ 

  :توختىلىپ ھهققىدە ئايىتىدېگهن 
ــى « ــالھ”يهن ــا ئ“ال ئىــالھه ئىللهل ىشــهنگهن ـ ئىشــهنمىگهنلىكى    ق

   .③دېگهن» دېگهن بولىدۇ سورايمىز ھهققىدە
  )3126 :تىرمىزى(

قال زِيُدوا ) زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ(عن عبد اللَِّه بن َمْسُعوٍد يف قَْوِلِه  ـ  7042
  .َعقَارًِبا أَْنَياُبَها كَالنَّْخلِ الطَِّوالِ

كـافىر  ﴿: ۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇنىـڭ  ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئ    7042
) يهنـــى دىنىـــدىن (نىـــڭ يولىـــدىن  هللا) لهرنىىكىشـــ(بولغانالرغـــا ۋە 

                                                 
 .ـ ئايهت 91سۈرە ھىجر،  ①
 .تلهرـ ئايه 93ـ ۋە  92سۈرە ھىجر،  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 608(ئهلبانى  ③
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سقانالرغا ئۇالرنىڭ قىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ئۈچـۈن ئـازاب ئۈسـتىگه    وت
يهنــى : ھهققىـدە  ئـايهت دېــگهن  ①﴾زشـۇپ، زىيــادە ئـازاب قىلىمىـ   وئـازاب ق 

ــۇر  ــۇالرنى ئۇتت ــز چىشــلىرى  ئ ــا دەرەخلىوخئېگى ــدەك رم ــدىغان رى كېلى
   .②ئازاباليدۇ، ـ دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغانچايانالر 

  )9103 :»ئهلكهبىر«(

 )زدناهم عذابا فوق العذاب(بن عباس أنه قال يف قوله اعن ـ وللموصلي   7043
 .قال هي مخسة أŒار حتت العرȇ يعذبون ببعضها بالليل وببعضها بالنهار

كافىر بولغانالرغـا  ﴿: نىڭمائهنهۇـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ  7043
سـقانالرغا ئۇالرنىـڭ   وت) يهنى دىنىدىن(نىڭ يولىدىن هللا) لهرنىىكىش(ۋە 

شـۇپ، زىيـادە   وقىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ئۈچۈن ئـازاب ئۈسـتىگه ئـازاب ق   
 ئهرشنىڭ ئاستىدىكى بهش ،ئۇ: ئايهت ھهققىدەدېگهن  ③﴾ئازاب قىلىمىز

بهزىسـىدە   ،ىسـىدە كېچىسـى ئازابالنسـا   بهز دەرياالرنىـڭ ئـۇالر   دەريا بولۇپ،
   .④، ـ دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغانكۈندۈزى ئازابلىنىدۇ

  )2660 :مهۋسىلى(

َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاȋِ قَالَ كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    ـ  7044
َبُه َحتَّى كَاَد أَنْ ُيلْزِقَُه بِالْأَْرضِ قَالَ ثُـمَّ َشـَخَص   َوَسلََّم َجاِلًسا إِذْ َشَخَص بَِبَصرِِه ثُمَّ َصوَّ

ِه بَِبَصرِِه فَقَالَ أََتانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّلَام فَأََمَرنِي أَنْ أََضَع َهِذِه الْآَيةَ بَِهذَا الَْمْوِضعِ ِمْن َهـذِ 
َوإِيَتاِء ِذي الْقُْرَبى َوَيْنَهى َعْن الْفَْحَشـاِء َوالُْمْنكَـرِ    السُّوَرِة إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوالْإِْحَساِن

 .َوالَْبْغيِ َيِعظُكُْم لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ

                                                 
 .ـ ئايهت 88سۈرە نهھل،  ①
ــۇپ، بهزى     ): 11118(ھهيســهمى  ② ــۋايهت قىلغــان بول ــانچه ســهنهد بىــلهن رى ــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى بىــر ق ب

 .سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 88سۈرە نهھل،  ③
بـۇ ھهدىسـنى ئهبـۇ يهئـال رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ           ): 18601(ھهيسهمى  ④

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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دىن مۇنــداق ئــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇۇلـــ ئوســمان ئىبنــى ئهب 7044
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     پهيغهمـبهر مهن  :رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئۇشـــتۇمتۇت بىـــر ىم، پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم اتتھۇزۇرىـــدا ئولتـــۇر

  :بېشىنى كۆتۈرۈپئاندىن  .پ قارىدىلىتىكىشۇنداق قاتتىق نهرسىگه 
لهر ىكىشـ (ھهقىـقهتهن  هللا ا﴿: جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم كېلىـپ «

ــ   ياخشىلىق قىلىشـقا، خىـش  ) جىمى خهلققه(ئادىل بولۇشقا، ) سىداىئار
ــىله ــا سـ ــقا بۇ  ئهقرىباالرغـ ــم قىلىشـ ــ رەھىـ ــه ــ ــدۇ، قهبىـ ــۆز(يرۇيـ ــ  سـ ــ

يامــان ئىشــالردىن ۋە زۇلــۇم قىلىشــتىن توســىدۇ،      ،دىــن)كهتــلهرىھهر
ــۇن دەپ، ا  ــۇل قىلسـ ــىههتنى قوبـ ــدهللا نهسـ ــىلهرگه پهنـ ــىههت  سـ ــ نهسـ ــ

ــدۇ ــگهن ①﴾قىلى ــرى     دې ــاۋۇ يې ــۈرىنىڭ م ــۇ س ــايهتنى مۇش ــ گهئ  قاقويۇش
   .②دېدى» بۇيرىدى

  )17947 :ئهھمهد(

من كَفََر بِاللَِّه من َبْعِد إَِميانِِه إال من (ِة النَّْحلِ عن ابن َعبَّاسٍ قال يف ُسوَرـ   7045
ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَّـِذيَن   (فَُنِسǸَ َواْسَتثَْنى من ذلك فقال  )هلم َعذَاٌب َعِظيٌم )إƂ قَْوِلِه  )أُكْرَِه

وهو عبـد   )ِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌمَهاَجُروا من َبْعِد ما فُِتُنوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَبُروا إِنَّ َربََّك من َبْع
فَأََزلَّـُه   َيكُْتُب ِلَرُسـولِ اللَّـِه   كان على ِمْصَر كان اللَِّه بن َسْعِد بن أيب َسْرحٍ الذي 

 ُهالشَّْيطَانُ فَلَِحَق بِالْكُفَّارِ فَأََمَر بِِه أَنْ ُيقَْتلَ يوم الْفَْتحِ فَاْسَتَجاَر له ُعثَْمانُ بن َعفَّانَ فَأََجـارَ 
  .رسول اللَِّه 

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى    ماـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7045
ا ئىمـان  قـ هللاكىمكى ا﴿: تائاال نهھل سۈرىسىدىكىهللا ا: رىۋايهت قىلىنىدۇ

قهلبـــى ئىمـــان بىـــلهن ( ئېيتقانـــدىن كېـــيىن ئىمانـــدىن يېنىۋالســـا
ئىمانـــدىن ) ئاغزىـــدىال(مۇســـتهھكهم تۇرســـىمۇ مهجبـــۇرالش ئاســـتىدا  

كــۇفرى بىــلهن   ،)غــانلىقىنى بىلــدۈرگهنلهر بۇنىڭــدىن مۇستهســنا   يان
، ئـۇ  )سۇندا مـۇرتهد بولغـان بولسـا   ويهنى ئىختىيارى ي(كۆڭلى ئازادە بولسا 

                                                 
 .ـ ئايهت 90سۈرە نهھل،  ①
 .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى ھهسهندۇر، ـ دېگهن): 11120(ھهيسهمى  ②
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دېــگهن   ①﴾نىــڭ غهزىــپىگه دۇچــار بولىــدۇ ۋە چــوڭ ئازابقــا قالىــدۇ      هللا
ــۇم ئۇنىڭـــدىن  ،مهزمـــۇنىنى ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇپ ىيئايىتىنىـــڭ ئومـ

!) ئــى مــۇھهممهد(ئانــدىن ﴿: مۇنــداق دېــگهندا لغــان ھالــمۇستهســنا قى
ھىجـرەت  ) مهدىنىگه(غاندىن كېيىن، ھهقىقهتهن ىزىيانكهشلىككه ئۇچر

ــان، ئانـــدىن  ــداهللا(قىلغـ ــان ۋە ) نىـــڭ يولىـ ــاد قىلغـ جىهادنىـــڭ (جىهـ
ــهققهتلىرىگه ــڭ  ) مۇش ــدىغانالرغا پهرۋەردىگارى ــدۇ (چى ــرەت قىلى ، )مهغفى

نى ئۇالرنىڭ ھىجرەت، جىهاد، يه(شۈبهسىزكى، پهرۋەردىگارىڭ شۇنىڭدىن 
كېـيىن ئۇالرغـا ئهلـۋەتته مهغفىـرەت قىلغۇچىـدۇر،      ) دىنىسهۋر قىلغىن

  . ②﴾رەھمهت قىلغۇچىدۇر

ــايهتته   ــۇ ئ ــان ب ــۆزدە تۇتۇلغ ــى ئهففاننىــڭ  (كىشــى  ك ئوســمان ئىبن
سـهرھ   ۇئابدۇلالھ ئىبنى سهئد ئىبنى ئهبـ مىسىرغا ۋالى بولغان ) دەۋرىدە
ــۇپ ــدا پهيغ بول ــبهر، ئهينــى زامان ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   هم

مــۇرتهد بولــۇپ  كېــيىن شــهيتاننىڭ ئازدۇرۇشــى بىــلهن .كــاتىبى ئىــدى
 ىه بولغـان مهككه فهت اشۇڭ .كهنىدىكاپىرالرنىڭ سېپىگه قوشۇلۇپ كهت

كېــيىن،  .غــانئۆلتۈرۈشــكه بۇيرى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇنى كــۈنى
ــۇ ــان پاناھلىق  نىئـ ــى ئاففـ ــمان ئىبنـ ــائوسـ ــدى، ىغـ ــبهر  ئالغانىـ پهيغهمـ

   .③دىئۇنىڭغا پاناھلىق بهر ئهلهيهىسساالم

  )4069 :ئىانهس(

أَُبي ْبن كَْعبٍ قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد أُِصيَب ِمْن الْأَْنَصـارِ أَْرَبَعـةٌ    ـ عن  7046
ْم فَقَالَْت الْأَْنَصاُر لَِئْن أََصْبَنا ِمْنُهْم َوِستُّونَ َرُجلًا َوِمْن الُْمَهاجِرِيَن ِستَّةٌ ِفيهِْم َحْمَزةُ فََمثَّلُوا بِهِ

ـ   اقَْبُتْم َيْوًما ِمثْلَ َهذَا لَُنْربَِينَّ َعلَْيهِْم قَالَ فَلَمَّا كَانَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعـالَى َوإِنْ َع
َخْيٌر ِللصَّابِرِيَن فَقَالَ َرُجلٌ لَا قَُرْيَش َبْعَد الَْيـْومِ   فََعاِقُبوا بِِمثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئْن َصَبْرُتْم لَُهَو

 .فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كُفُّوا َعْن الْقَْومِ إِلَّا أَْرَبَعةً

                                                 
 .ـ ئايهت 106سۈرە نهھل،  ①
 .ـ ئايهت 110سۈرە نهھل،  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3793(ئهلبانى  ③
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دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئۇبهي ئىبنى كهئب رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   7046
ــدۇ ــدا ئهن : قىلىنى ــۇد غازىتى ــالته  64ســارىالردىن ئۇھ ــاجىرالردىن ئ ، مۇھ
مۇشـرىكالر   ،الرنىڭ ئىچىدە ھهمزەمۇ بـار بولـۇپ  ئۇ .هىد بولدىېكىشى ش

ــ قىيمــا ڭ ئــۇ يهر ـ بــۇ يېرىنــى كېســىپ،   جهســىتىنى نىــڭئۇ چىيمــا  ـ
  : بۇ سهۋەبتىن ئهنسارىالر .قىلىۋەتكهن ئىدى

ز، بىزمۇ مۇشۇنداق قىلىمى ،ۇالرنى يېڭىپ قالساقببىرەر ئۇرۇشتا ــ 
ــۇالردىن ئاشــۇرۇۋېتىمىز  دېيىشــتى، كېــيىن مهكــكه فهتهــى  ـ ،   ھهتتــا ب

) ــ زەخـمهت ئۈچـۈن    ئۆزەڭالرغا يهتـكهن زىيـان  (ئهگهر ﴿: تائاالهللا ا ،بولغاندا
ــكهن زىيــان    ــا يهت ــام ئالمــاقچى بولســاڭالر، ئۆزەڭالرغ ــ زەخــمهت   ئىنتىق ـ

ــېلىڭالر    ــام ئـــ ــۇنچىلىك ئىنتىقـــ ــا، شـــ ــك بولســـ ــى (قانچىلىـــ يهنـــ
ــۇر ــاڭالر )رۋەتمهڭالۇئاشـ ــهۋر قىلسـ ــاي  (، ئهگهر سـ ــام ئالمـ يهنـــى ئىنتىقـ

ــۇچىالر  )كهچۈرســهڭالر ــهۋر قىلغ ــۇ س ــۈچىلهر (، ب ــى كهچۈرگ ــۈن ) يهن ئۈچ
 ،شــۇ كــۈنى . دېــگهن ئــايهتنى نازىــل قىلــدى    ①﴾ياخشــىدۇر )ئهلــۋەتته(

  :كىشىلهردىن بىرى

ـ قـۇرەيش دېـگهن نهرسـه مهۋجـۇت بولمايـدۇ،        نبۈگۈندىن ئېتىبـارە ــ 
  :غهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمپهيدېگهن ئىدى، 

دەپ  ـــ! پهقهت تــۆت كىشــىدىن باشــقا ھېچكىمنــى ئۆلتــۈرمهڭالرــــ 
   .②بۇيرىدى

 )3129 :تىرمىزى(

َحدَّثََنا آَدُم َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َعْن أَبِي إِْسَحاَق قَالَ َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبـَن  ـ   7047
َمْسُعوٍد َيقُولُ ِفي َبنِي إِْسَراِئيلَ َوالْكَْهِف َوَمْرَيَم َوطه َوالْأَْنبَِيـاِء   َيزِيَد ْبنِ قَْيسٍ َسِمْعُت اْبَن

 .إِنَُّهنَّ ِمْن الِْعَتاقِ الْأَُولِ َوُهنَّ ِمْن ِتلَاِدي
، كهھـف،  ئىسـرا ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7047

 ۋە ئىلگىـرى چۈشـكهن   بۇالر: مهريهم، تاھا ۋە ئهنبىيا سۈرىلىرى ھهققىدە
                                                 

 .ـ ئايهت 126سۈرە نهھل،  ①
 .سهنهدى ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2501(ئهلبانى  ②
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مهن بـۇ سـۈرىلهرنى   سۈرىلهر بولـۇپ،   ئۆز ئىچىگه ئالغانمول مهزمۇنالرنى 
   .دېگهنئهڭ دەسلهپته يادلىۋالغانىدىم، ـ 

 )4994 :بۇخارى(

  .فُلَاٍنأَِمَر َبُنو ـ عن عبد اللَِّه قال كنا َنقُولُ ِللَْحيِّ إذا كَثُُروا يف الَْجاِهِليَِّة  7048
: مۇنـداق دېـگهن  ھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ  ـ ئابدۇلال 7048

پـاالنى  : جاھىلىيهت دەۋرىدە بىرەر قهبىلىنىـڭ سـانى كۆپىيىـپ كهتسـه    
  .)4711 :بۇخارى. (دەيتتۇقـ كۈچى زورىيىپ كهتتى،  ،قهبىله ئاۋۇپ

 دعا رسـول اهللا   )وآت ذا القرىب حقه(عن أيب سعيد قال ملا نزلت ـ   7049
  .فأعطاها فدكفاطمة 

هللا ا دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7049
) ـ سـاخاۋەتتىن  خهير(سهبىلگه  ىتۇغقانغا، مىسكىنگه، ئىبن﴿: تائاالنىڭ

ــ م پـــۇل(ھهققىنـــى بهرگىـــن،  ــاتېــ ــاولىڭنـــى نـ ئىســـراپ ) غرا يولالرغـ
ــايى ①﴾قىلمىغىــن ــگهن ئ ــدا،نازىــل بولغ تىدې ســهلاللالھۇ پهيغهمــبهر  ان
ــى ۋە ــپ   ئهلهيهـ ــانى چاقىرىـ ــۇ ئهنهـ ــاتىمه رەزىيهلالھـ ــهللهم فـ فهدەك  ،سـ

   .②زېمىنىنى ئۇنىڭغا بهرگهن
  )»ئهلكهبىر«(

قال كان َناٌس من الْإِْنسِ َيْعُبُدونَ َناًسا ) إƂ َربِّهِْم الَْوِسيلَةَ(ـ عن عبد اللَِّه   7050
  .من الْجِنِّ فَأَْسلََم الْجِنُّ َوَتَمسََّك َهُؤلَاِء بِِدينِهِْم

ئــۆزلىرى (﴿: ـــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  7050
دېـگهن   ③﴾پهرۋەردىگارىغا يـېقىن بولۇشـنى تىلهيـدۇ   ) ئىبادەت ئارقىلىق
ئىنسانالردىن بىر قىسىم كىشىلهر جىنالرغا ئىبادەت : ئايهت توغرىسىدا

ئـۇ   ،ئۇالر ئىبادەت قىلغان جىـنالر مۇسـۇلمان بولغـان بولسـىمۇ    . قىالتتى

                                                 
 .ـ ئايهت 26سۈرە ئىسرا،  ①
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئهتىـيه ئهۋفىـي ئىسـىملىك    ): 11125(ھهيسهمى  ②

 .پ ۋە مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهنھهدىسى زەئى
 .ـ ئايهت 57سۈرە ئىسرا،  ③
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ا چىـڭ ئېسـىلىۋېلىپ مۇسـۇلمان    غـ ر يهنىال ئۆزلىرىنىـڭ دىنى ئىنسانال
   .، ـ دېگهنبولمىدى

  )3030 :مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ِفي قَْوِلِه َتَعالَى َوَما َجَعلَْنا الرُّْؤَيا الَِّتـي  ـ   7051
نٍ أُرَِيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ أُْسرَِي أََرْيَناَك إِلَّا ِفْتَنةً ِللنَّاسِ قَالَ ِهَي ُرْؤَيا َعْي

 .بِِه إِلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ قَالَ َوالشََّجَرةَ الَْملُْعوَنةَ ِفي الْقُْرآِن قَالَ ِهَي َشَجَرةُ الزَّقُّومِ
ـــ ئىكــرىمه رىــۋايهت قىلىــدۇكى، ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ  7051

زېمىندىكى  ـ مىراج كېچىسى ئاسمان(بىز ساڭا ﴿: تائاالنىڭهللا هۇما ائهن
كۆرســهتكهن كۆرۈنۈشــنى، قۇرئانــدىكى لهنهت قىلىنغــان ) ئاجـايىپالردىن 

ــدا زىكــرى قىلىنغــان زەققــۇم دەرىخىنــى  (دەرەخنــى  پهقهت ) يهنــى قۇرئان
دېگهن ئـايىتىنى تهپسـىر قىلىـپ     ①﴾ۇقكىشىلهر ئۈچۈن سىناق قىلد

سـهلاللالھۇ   تىـن پهيغهمـبهر  “شنـۈ كۆرۈ”بـۇ ئـايهتتىكى   : مۇنداق دېـگهن 
لغــان ئېلىــپ بېرىبهيتــۇل مهقدىســكه مهككىــدىن ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

قۇرئانـدىكى   .كـۆزدە تۇتۇلغـان   گهن كۆرۈنـۈش ربىـلهن كـۆ   ىكـۆز  كېچىدە
   .زەققۇم دەرىخىدۇر ،لهنهت قىلىنغان دەرەخ بولسا

  )3888: بۇخارى(

النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْولِ اللَِّه َتَعالَى َيْوَم َنْدُعو  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن 7052
اًعا كُلَّ أَُناسٍ بِإَِماِمهِْم قَالَ ُيْدَعى أََحُدُهْم فَُيْعطَى ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه َوُيَمدُّ لَُه ِفي جِْسِمِه ِستُّونَ ِذَر

ى َرأِْسِه َتاٌج ِمْن لُْؤلُؤٍ َيَتلَأْلَأُ فََيْنطَِلُق إِلَى أَْصَحابِِه فََيَرْوَنُه ِمْن َبِعيٍد َوُيَبيَُّض َوْجُهُه َوُيْجَعلُ َعلَ
ـ  ْنكُْم فََيقُولُونَ اللَُّهمَّ ائِْتَنا بَِهذَا َوَبارِْك لََنا ِفي َهذَا َحتَّى َيأِْتَيُهْم فََيقُولُ أَْبِشُروا ِلكُلِّ َرُجلٍ ِم

مَّا الْكَاِفُر فَُيَسوَُّد َوْجُهُه َوُيَمدُّ لَُه ِفي جِْسِمِه ِستُّونَ ِذَراًعا َعلَى ُصـوَرِة آَدَم  ِمثْلُ َهذَا قَالَ َوأَ
 فََيـأِْتيهِْم  فَُيلَْبُس َتاًجا فََيَراُه أَْصَحاُبُه فََيقُولُونَ َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َشرِّ َهذَا اللَُّهمَّ لَا َتأِْتَنا بَِهذَا قَالَ

  .اللَُّهمَّ أَْخزِِه فََيقُولُ أَْبَعَدكُْم اللَُّه فَإِنَّ ِلكُلِّ َرُجلٍ ِمْنكُْم ِمثْلَ َهذَا فََيقُولُونَ

                                                 
 .ـ ئايهت 60سۈرە ئىسرا،  ①
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، ھـــۇرەيرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت قىلىـــدۇكى  ـ ئهبـــۇ    7052
بىــز ھهمــمه ﴿: تائاالنىــڭهللا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم اپهيغهمــبهر 

ئېسـىڭدە  (چاقىرىـدىغان كـۈننى   ـ ئهمـالى بىـلهن    ئادەمنى ئۇالرنىڭ نامه
 ــ  لىـدىن بېـرىلگهنلهر ئۆزلىرىنىـڭ نـامه    وـ ئهمـالى ئـوڭ ق   ، نامه)تۇتقىن

 ئـايىتى دېـگهن   ①﴾ۇئهمالىنى ئوقۇيدۇ، ئۇالرغـا قىلـچه زۇلـۇم قىلىنمايـد    
  :ھهققىدە مۇنداق دېگهن

ــ ئــۇالردىن بىرىنىــڭ نــامه« لىــدىن بېرىلىــدۇ، وللىرى ئــوڭ قائهمــ ـ
ىـــدۇ، يـــۈزى ئاقارتىلىـــدۇ، بېشـــىغا پـــارقىراپ گهز ئۇزارتىل 60جىســـمى 

ھهمراھلىرىنىــڭ قېشــىغا  ،يــدۈرۈلۈپىتۇرىــدىغان مهرۋايىتــتىن تــاج ك
بىـزگه  ! هللائى ا”: ھهمراھلىرى ئۇنى يىراقتىن كۆرۈپ .ئېلىپ بېرىلىدۇ

ــا ۇ كىشــىنى ئهكىلىــپ بهرگىــن، ئــۇنى بىــزگه بهرىكهتلىــك قىلىــپ   ۋئ
: ىـڭ قېشـىغا كېلىـدۇ ۋە   ئـۇ ھهمراھلىرىن  .دەپ دۇئا قىلىـدۇ “ !بهرگىن

“ مۇشــۇنداق ئىنئــام بېرىلىــدۇ  ھهر بىرىڭالرغــا! خهۋەرۇشــســىلهرگه خ”
يــۈزى قاپقــارا بولــۇپ كېتىــدۇ، جىســمى  ،ئهممــا كاپىرنىــڭ بولســا. دەيــدۇ

يدۈرىلىـدۇ،  ىك بېشىغا قالپـاق گهز ئۇزارتىلىدۇ،  60ئادەمنىڭ سۈرىتىدە 
بۇنىڭ زىيىنىدىن  غا سېغىنىپ،تائاالهللا ا”: ئۇنى ھهمراھلىرى كۆرگهندە

“ !بىزنىڭ قېشىمىزغا يېقىن يوالتمىغىنبۇنى ! هللائى ا .پاناھ تىلهيمىز
! هللائـى ا ”: ئۇالر ،ئۇالرنىڭ قېشىغا كهلگهندە ئادەم ئۇ .دەپ دۇئا قىلىشىدۇ

ــن  ــار قىلغى ــۇنى خ ــۇ “ ئ ــدۇ، ئ ــراق  هللا ا”: دەي ــدىن يى ــىلهرنى رەھمىتى س
   .②»دۇدەي“ مۇشۇنداق جازا بېرىلىدۇ ھهر بىرىڭالرغاقىلسۇن، 

 )3136 :تىرمىزى(

َعْبد اللَِّه ْبَن َعبَّاسٍ كَانَ َيقُولُ ُدلُوُك الشَّْمسِ إِذَا فَاَء الْفَْيُء َوغََسـُق   ـ عن  7053
 .اللَّْيلِ اْجِتَماُع اللَّْيلِ َوظُلَْمُتُه

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   7053
كــۈن قايرىلغــان ۋاقىتــتىن تارتىــپ  !) ممهدئــى مــۇھه(﴿: تائاالنىــڭهللا ا

                                                 
 .ـ ئايهت 71سۈرە ئىسرا،  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 610(ئهلبانى  ②
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ــۇغىن   ــاز ئوق ــا قهدەر نام ــاراڭغۇ چۈشــكهن ۋاقىتق ــامىزىنىمۇ  . ق ــدات ن بام
ــۇغىن،  ــدۈزنىڭ ۋە كېچىنىــڭ پهرىشــتىلىرى (ئوق ــدات  ) كۈن ــۇم بام چوق

 ﴾كۈن قايرىلغان ۋاقىت﴿ :ئايىتىدىكىدېگهن  ①﴾نامىزىدا ھازىر بولىدۇ
قاراڭغۇ چۈشكهن ﴿ نى؛چاغ بىر نهرسىنىڭ سايىسى چۈشۈشكه باشلىغان

ــت ــا، ﴾ۋاقىـ ــان ۋاقىت  بولسـ ــاراڭغۇلۇق جهم بولغـ ــلهن قـ ــېچه بىـ ــى كـ نـ
  . كۆرسىتىدۇ

  )20 :مالىك(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِلِه َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ  ـ  7054
  .قَالَ َتْشَهُدُه َملَاِئكَةُ اللَّْيلِ َوَملَاِئكَةُ النََّهارِقُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًدا 

ــ 7054 ــۋايهت قىلىـــدۇكى   ــ ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ  ،ئهبـ
ــبهر ــهللهم ا  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــڭهللا سـ ــدات ﴿: تائاالنىـ بامـ

ــۇغىن،   ــامىزىنىمۇ ئوق ــازىر   ) پهرىشــتىلهر(ن ــدا ھ ــدات نامىزى ــۇم بام چوق
ئۇنىڭغـا كېچىنىـڭ ۋە كۈنـدۈزنىڭ    «: ئايىتى ھهققىدە دېگهن ②﴾بولىدۇ

   .③دېگهن» پهرىشتىلىرى ھازىر بولىدۇ
  )3135 :ىتىرمىز(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِلِه َعَسى ـ   7055
  .لَ َعْنَها قَالَ ِهَي الشَّفَاَعةُأَنْ َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا ُسِئ

ــۋايهت قىلىـــدۇكى   7055 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ  ،ــ
!) ئى مۇھهممهد(﴿: تائاالنىڭهللا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم اپهيغهمبهر 

ــېنى مهدھىي ــلىنىپهرۋەردىگارىڭنىـــڭ سـ ــى ىـ ــا تۇرغۇزۇشـ دىغان ئورۇنغـ

                                                 
 .ـ ئايهت 78سۈرە ئىسرا،  ①
 .ـ ئايهت 78سۈرە ئىسرا،  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2507(ئهلبانى  ③
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ــۇر ــدە  ①﴾مۇھهققهتت ــايىتى ھهققى ــگهن ئ ــ«: دې ــدۇر  ،ۇب ــاپائهت ماقامى » ش
   .②دېگهن

  )3137 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمكَّةَ ثُمَّ أُِمَر بِالْهِْجَرِة ـ  7056
قٍ َواْجَعلْ ِلي ِمْن لَُدْنَك فََنَزلَْت َعلَْيِه َوقُلْ َربِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِْجنِي ُمْخَرَج ِصْد

 .ُسلْطَاًنا َنِصًريا
: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنـداق دەيـدۇ   7056
ــبهر ــيىن      پهيغهم ــدى، كې ــدە ئى ــهللهم مهككى ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه س

: النىـــڭاتائهللا ا ،شـــۇ چاغـــدا .مهدىـــنىگه ھىجـــرەت قىلىشـــقا بۇيرۇلـــدى
ڭۇشلۇق كىرگۈزگىن، ئوڭۇشلۇق چىقارغىن، مېنى ئو! پهرۋەردىگارىم“﴿

ــا قىلغىــن    ــۇۋۋەت ئات ــدىغان ق ــاردەم بېرى ــقه ي ــا دەرگاھىڭــدىن ھهق  “ماڭ
   .④دېگهن ئايىتى نازىل بولدى ③﴾دېگىن

  )3139 :تىرمىزى(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ كُْنُت أَْمِشي َمَع َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفـي  ـ   7057
َحْرٍث بِالَْمِديَنِة َوُهَو ُمتَِّكǜٌ َعلَى َعِسيبٍ فََمرَّ بِقَْومٍ ِمْن الَْيُهوِد فَقَالَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َسـلُوُه  
فَُه َعْن الرُّوحِ َوقَالَ َبْعُضُهْم لَا َتْسأَلُوُه َعْن الرُّوحِ فََسأَلُوُه فَقَاَم ُمَتَوكِّئًا َعلَى الَْعِسيبِ َوأََنا َخلْ

َنْنُت أَنَُّه ُيوَحى إِلَْيِه فَقَالَ َوَيْسأَلُوَنَك َعْن الرُّوحِ قُلْ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّي َوَما أُوِتيُتْم ِمـْن  فَظَ
 .الِْعلْمِ إِلَّا قَِليلًا فَقَالَ َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ قَْد قُلَْنا لَكُْم لَا َتْسأَلُوُه

ــ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ  7057 دىن مۇنــداق ئهنهــۇ ـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن  پهيغهمــبهر : رىــۋايهت قىلىنىــدۇ
تۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قولىغا ھاسا كېتىۋاتاتئېتىزلىقتا بىلله 

                                                 
 .ـ ئايهت 79سۈرە ئىسرا،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2508(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 80سۈرە ئىسرا،  ③
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 611(ئهلبانى ④
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ــدى  ــاق تۇتۇۋالغانىـ ــانچه يهھۇدىي  .تايـ ــر قـ ــۈپ   بىـ ــدىن ئۆتـ ــڭ يېنىـ نىـ
  :بىرىگه ـ ئۇالر بىر كېتىۋاتساق،

پهيغهمـبهر   .دېيىشتى ـ! ۇق سوراپ بېقىڭالرئۇنىڭدىن روھ توغرۇلــ 
  :ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

  :بهزىسى .دەپ سورىدىـ نېمه ھاجىتىڭالر بار؟ ــ 
ـــ  ــر      ـ ــدىغان بى ــىلهر ياقتۇرماي ــدا س ــورىماڭالر، جاۋابى ــدىن س ئۇنىڭ

ئۆز ئارىلىرىدا تاالش ـ تارتىش قىلىـپ   . دېدىـ نهرسىنى دەپ قالمىسۇن،  
ئهلهيهىسســــاالمدىن روھ توغرۇلــــۇق   يــــۈرۈپ، ئــــاخىرى پهيغهمــــبهر  

جـاۋاب قايتۇرمـاي بىـردەم جىـم      پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم  سورىغانىدى،
ۋەھىـــي چۈشـــۈۋېتىپتۇ دەپ  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمغامهن . تـــۇردى
ۇ مۇنـ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ىن كېيىن،ۋەھىي توختىغاند .مىدىئويل

ــۇدى  ــايهتنى ئوقـ ــا  ﴿: ئـ ــڭ مـ ــهندىن روھنىـ ــۇالر سـ ــدە ئـ ھىيىتى ھهققىـ
 !دېگىــن“ روھنىــڭ مــاھىيىتىنى پهرۋەردىگــارىم بىلىــدۇ ”سورىشــىدۇ، 

بىـلهن يهھـۇدىيالر    شـۇنىڭ . ①﴾ئۇالرغا پهقهت ئازغىنا ئىلىـم بېـرىلگهن  
دېمىــدۇقمۇ؟ ـ    “ئۇنىڭــدىن بــۇ توغرۇلــۇق ســورىماڭالر”: بىــرىگه –بىــر 

  . دېيىشتى
  )7456 :بۇخارى(

 .ْن الِْعلْمِ إِلَّا قَِليلًا قَالَ الْأَْعَمُش َهكَذَا ِفي ِقَراَءِتَناَوَما أُوُتوا ِم :ـ ويف رواية 7058

: مۇنـداق كهلـگهن  ) ئايهتنىـڭ ئوقۇلۇشـى  ( يهنه بىر رىـۋايهتته  ـ 7058
  .﴾ئۇالرغا پهقهت ئازغىنا ئىلىم بېرىلگهن﴿ ﴾َوَما أُوُتوا ِمْن الِْعلْمِ﴿

 )“أُوُتـوا َوَمـا  ”يهنـى  ( شـۇنداق ۇم مۇتىمىزىبىزنىڭ قىرائ: ئهئمهش
  . ئىدى، ـ دېگهن

  )125 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 85سۈرە ئىسرا،  ①
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قَالُوا أُوِتيَنا ِعلًْما كَِثًريا أُوِتيَنا التَّْوَراةَ َوَمْن  :Ʋوه وفيهَعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ـ   7059
َماِت َربِّـي لََنِفـَد   أُوِتَي التَّْوَراةَ فَقَْد أُوِتَي َخْيًرا كَِثًريا فَأُْنزِلَْت قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداًدا ِلكَِل

 .الَْبْحُر إِلَى آِخرِ الْآَيةَ
ــ ئابــــدۇلالھ ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇمــــادىن   7059 ـــ

مۇنـداق   يهنه ئۇنىـڭ رىۋايىتىـدە  ، بولۇپ يۇقىرىقىدەك رىۋايهت قىلىنغان
چـۈنكى بىـزگه   ، ىنۇرغۇن بىلىم ئاتا قىلىند گهبىز: يهھۇدىيالر :كهلگهن

ئاتـا   بىلىـم نۇرغـۇن   ،تهۋرات ئاتـا قىلىنسـا   گه، كىمـ ىتهۋرات ئاتا قىلىنـد 
ــدۇ ــى، ﴿: تائــــاالهللا ا دېيىشــــكهنىدى، ، ـ    قىلىنغــــان بولىــ ئېيتقىنكــ

سىيا ) سۈيى(پهرۋەردىگارىمنىڭ سۆزلىرىنى يېزىش ئۈچۈن، ئهگهر دېڭىز 
ــز     ــۇرۇپ، دېڭى ــۈگىمهي ت ــۇپ كهتســه، پهرۋەردىگارىمنىــڭ ســۆزلىرى ت بول

تى، مۇبـادا يهنه شـۇنچىلىك دېڭىـز    چوقۇم تـۈگهپ كهتـكهن بـوالت   ) سۈيى(
   .②دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ①﴾كهلتۈرسهڭمۇ) سۈيىنى(

  )3140 :تىرمىزى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َولَا َتْجَهْر بَِصلَاِتَك َولَا ُتَخاِفْت بَِها قَالَ ـ   7060
ِه َوَسلََّم ُمَتَوارٍ بَِمكَّةَ فَكَـانَ إِذَا َرفَـَع َصـْوَتُه َسـِمَع     أُْنزِلَْت َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْي

لَـا  الُْمْشرِكُونَ فََسبُّوا الْقُْرآنَ َوَمْن أَْنَزلَُه َوَمْن َجاَء بِِه فَقَالَ اللَُّه َتَعالَى َولَا َتْجَهْر بَِصلَاِتَك َو
الُْمْشرِكُونَ َولَا ُتَخاِفْت بَِها َعْن أَْصَحابَِك فَلَـا   ُتَخاِفْت بَِها لَا َتْجَهْر بَِصلَاِتَك َحتَّى َيْسَمَع

  .ُتْسِمُعُهْم َواْبَتغِ َبْيَن ذَِلَك َسبِيلًا أَْسِمْعُهْم َولَا َتْجَهْر َحتَّى َيأُْخذُوا َعْنَك الْقُْرآنَ
نامىزىڭدا ﴿: تائاالنىڭهللا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ا 7060

الر ئاڭالپ قېلىپ ساڭا ئهزىـيهت يهتكۈزمهسـلىكى   مۇشرىك() قىرائهتنى(
ــۈن ــۇمىغىن،    ) ئۈچ ــۇ ئوق ــاۋاز بىلهنم ــۇقىرى ئ ــاي  (ي ــۇئمىنلهر ئاڭلىم م

پهس ئاۋاز بىلهنمۇ ئوقـۇمىغىن، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا    ) قالماسلىقى ئۈچۈن
بۇ ئايهت : گهنتوغرىسىدا مۇنداق دې ئايىتىدېگهن  ③﴾ئوتتۇرا يول تۇتقىن

                                                 
 .ـ ئايهت 109سۈرە كهھف،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2510(ئهلبانى ②
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 110سۈرە ئىسرا،  ③



  بۆلۈمى تهپسىر

 490

ــبهر ) ئىســالمنىڭ دەســلىپىدە (ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ســهلاللالھۇ  پهيغهم
 بولــۇپ، ئــۇ چــاغالردا مهككىــدە يوشــۇرۇنۇپ تۇرغــان چاغــدا نازىــل بولغــان 

 بىلله ئوقۇغـان نامـازلىرىنى  ساھابىلهر بىلهن  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
مۇشرىكالر ئۇنى ئـاڭالپ قالسـا، قۇرئـاننى، ئـۇنى     . ئوقۇيتتىئاۋازدا ئۈنلۈك 

ھهم ئــۇنى ئېلىــپ كهلــگهن زاتنــى بىلــله قوشــۇپ نازىــل قىلغــان زاتنــى 
پهيغهمبىـرىگه ئـايهت چۈشـۈرۈپ    تائاال هللا بۇ سهۋەبتىن ا .ھاقارەتلىشهتتى
مۇشرىكالر ئاڭالپ قېلىپ ساڭا () قىرائهتنى(نامىزىڭدا ﴿: مۇنداق دېدى

يــۇقىرى ئــاۋاز بىلهنمــۇ ئوقــۇمىغىن، ) ئهزىــيهت يهتكۈزمهســلىكى ئۈچــۈن
پهس ئـــاۋاز بىلهنمـــۇ  ) ســـلىقى ئۈچـــۈن مـــۇئمىنلهر ئاڭلىمـــاي قالما (

يهنــــى  .﴾ئوقــــۇمىغىن، ئۇالرنىــــڭ ئارىســــىدا ئوتتــــۇرا يــــول تــــۇتقىن 
، ، ئۇالر ئاڭلىغۇدەك ئوقۇغىنگىنىشى ئۈچۈنۆقۇرئان ئنىڭ ساھابىلىرىڭ

   .يۇقىرى كۆتۈرىۋەتمىگىنبهك لېكىن ئاۋازىڭنى 
  )7490 :بۇخارى(
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َوال َتقُـولَنَّ  ﴿َبْعَد َسَنٍة ثُمَّ قََرأَ االْسِتثَْناَء َولَْو اسٍ أَنَُّه كان َيَرى َعنِ ابن َعبَّـ   7061
  .يقول إذا ذَكَْرَت ﴾ِلَشْيٍء إين فَاِعلٌ ذلك غًَدا إِال أَنْ َيَشاَء اللَُّه َواذْكُْر َربََّك إذا َنِسيَت

ـ ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا بىـر يىلـدىن كېـيىن          7061
خالىســا هللا ئىنشــائالالھ يــاكى ا”يهنــى (ســىمۇ ئىستىســنا قىلىشــنى بول

ــنى ــق كــۆرەتتى ۋە ) دېيىش ــنى قىلمــاقچى    ﴿: مۇۋاپى ــهن بىــرەر ئىش س
دېـگهن  “ خالىسـا هللا ا”دېمهي “ ئهته ئۇ ئىشنى چوقۇم قىلىمهن”بولساڭ، 

خالىسـا  هللا ا(، )خالىسا قىلىـمهن دېگىـن  هللا يهنى ا(سۆزنى قوشۇپ دېگىن 
هللا ا”يهنى (لساڭ، پهرۋەردىگارىڭنى تىلغا ئالغىن ئۇنتۇپ قا) دېگهن سۆزنى

. دېگهن ئـايهتنى ئوقـۇيتتى   ①﴾)كهلگهندە ئېيتقىن گهنى ئېسىڭ“خالىسا
  . ②دېمهكچى“ كهلگهندە، رەببىڭنى ئهسلىگىن گهئېسىڭ”: يهنى

 )119: »ئهلئهۋسهت«؛ 11069: »ئهلكهبىر«(

قـال إذا  ) كُْر َربََّك إذا َنِسيَتَواذْ(ـ َعنِ ابن َعبَّاسٍ يف قَْولِ اللَِّه عز وجل   7062
َنِسيَت االْسِتثَْناَء فاْسَتثْنِ إذا ذَكَْرَت َوِهي ِلَرُسولِ اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم َخاصَّةً َولَـْيَس  

  .لنا أَنْ َنْسَتثْنَِي إِال يف ِصلَِة الَْيِمنيِ
: تائاالنىــــڭهللا ـ ئىبنــــى ئاببــــاس رەزىيهلالھــــۇ ئهنهۇمــــا ا     7062

ــالغىن   پهرۋەرد﴿ ــا ئ ــارىڭنى تىلغ ــى (ىگ ــاهللا ا”يهن ــىڭغا  “خالىس ــى ئېس ن
يهنـى  : دېگهن ئايىتىنى مۇنداق تهپسىر قىلغـان  ③﴾)كهلگهندە ئېيتقىن

ــىڭ     ــاڭ، ئېس ــان بولس ــۇپ قالغ ــنى ئۇنت ــنا قىلىش ــدە  گهئىستىس كهلگهن
                                                 

  .ـ ئايهتلهر 24ـ ۋە  23سۈرە كهھف،  ①
  .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن: )11148(ھهيسهمى  ②
 .ـ ئايهتلهر 24ـ ۋە  23سۈرە كهھف،  ③
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ئـۇ يهنه  ). خالىسـا دېگىـن  هللا يهنـى ئىنشـائالالھ يـاكى ا   (ئىستىسنا قىـل  
غهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگىال     بۇ پهقهت پهي: مۇنداق دېگهن

خاس بولۇپ، باشقىالرنىڭ پهقهت قهسهم قىلغاندىال ئىستىسنا قىلىشـى  
  . ①جائىزدۇر

  )6872: ئهلئهۋسهت«؛ 11143: »ئهلكهبىر«(

قال ابن عباس ) ما يعلمهم إال قليل(ـ عن ابن عباس يف قول اهللا عز وجل   7063
يخا وهو املبعوث بـالورق إƂ املدينـة ومرطـولس    أنا من أولئك القليل مكسمليثا وƢل

 .ويثبونس وذرتونس وكفاشطيطوس ومنطنواسيسوس وهو الراعي والكلب امسه قطمري
ئۇنـدىن  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا ا    7063

دېــگهن ئــايىتى ھهققىــدە مۇنــداق  ②﴾باشــقا ئــازغىنه كىشــىلهر بىلىــدۇ
ــازغىن: دېــــگهن ــۇ ئــ ــهابۇل . ه كىشــــىلهرنىڭ بىــــرىمهنمهن ئاشــ ئهســ

ــتىكىلهر ــهلىنا، : كهھفـ ــگهن  (مهكسـ ــلهن ئهۋەتىلـ ــۇل بىـ ــهھهرگه پـ ) شـ
تهملىيخا، مهرتولىس، يهسـبونۇس، زەرتونـۇس، كاناسـاتىيتىيوس، پـادىچى     

  . ③دۇرئىت قاتارلىقالرۋە قىتمىر ئىسىملىك منتىنيوسىيسيوس 
  )6113: »ئهلئهۋسهت«(

يَّبِ أَنَُّه َسِمَعُه َيقُولُ ِفي الَْباِقَياِت الصَّاِلَحاِت إِنََّها قَْولُ ـ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَس  7064
  .ا بِاللَِّهالَْعْبِد اللَُّه أَكَْبُر َوُسْبَحانَ اللَِّه َوالَْحْمُد ِللَِّه َولَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َولَا َحْولَ َولَا قُوَّةَ إِلَّ

بـاقى قالىـدىغان   ﴿: نىـڭ تائاالهللا ـ سهئىد ئىبنـى مۇسـهييهب ا    7064
ــۇ    ــدە تېخىمـ ــاۋابى پهرۋەردىگارىڭنىـــڭ نهزىرىـ ياخشـــى ئهمهللهرنىـــڭ سـ

بـاقى قالىـدىغان   : دېگهن ئـايىتى ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن     ④﴾ياخشىدۇر
ئهكـــبهر، ســـۇبهانالالھ، هللا ا: ياخشـــى ئهمهلـــلهر دېگىنىمىـــز، بهنـــدىنىڭ

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇلئهزىز ئىبنى ھۇسـهين  : )11149(ھهيسهمى  ①

  .ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن ئىسىملىك
 .ـ ئايهت 22سۈرە كهھف،  ②
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى ئهبـۇ رەۋق          : )11150(ھهيسهمى  ③

  .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 46سۈرە كهھف،  ④
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ــ   ەته ئىلال بىلالھ،ۋەلههمدۇلىلالھ، الئىالھه ئىلاللالھ، ۋەالھهۋله ۋەال قۇۋۋ
  . دېگهن سۆزلىرىدۇر

 )489: مالىك(

ـ عن َسِعيد ْبن ُجَبْيرٍ قَالَ قُلُْت ِلاْبنِ َعبَّاسٍ إِنَّ َنْوفًا الْبِكَاِليَّ َيْزُعُم أَنَّ ُموَسى   7065
َعُدوُّ اللَّـِه  َصاِحَب الَْخِضرِ لَْيَس ُهَو ُموَسى َصاِحَب َبنِي إِْسَراِئيلَ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ كَذََب 

َحدَّثَنِي أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِنَّ ُموَسـى قَـاَم   
ُردَّ الِْعلَْم إِلَْيِه َخِطيًبا ِفي َبنِي إِْسَراِئيلَ فَُسِئلَ أَيُّ النَّاسِ أَْعلَُم فَقَالَ أََنا فََعَتَب اللَُّه َعلَْيِه إِذْ لَْم َي

ي فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه إِنَّ ِلي َعْبًدا بَِمْجَمعِ الَْبْحَرْينِ ُهَو أَْعلَُم ِمْنَك قَالَ ُموَسى َيا َربِّ فَكَْيَف ِل
أََخـذَ ُحوًتـا   بِِه قَالَ َتأُْخذُ َمَعَك ُحوًتا فََتْجَعلُُه ِفي ِمكَْتلٍ فََحْيثَُما فَقَْدَت الُْحوَت فَُهَو ثَمَّ فَ

ـ  َعا فََجَعلَُه ِفي ِمكَْتلٍ ثُمَّ اْنطَلََق َواْنطَلََق َمَعُه بِفََتاُه ُيوَشَع ْبنِ ُنوٍن َحتَّى إِذَا أََتَيا الصَّْخَرةَ َوَض
يلَُه ُرُءوَسُهَما فََناَما َواْضطََرَب الُْحوُت ِفي الِْمكَْتلِ فََخَرَج ِمْنُه فََسقَطَ ِفي الَْبْحرِ فَاتََّخذَ َسـبِ 

 َȘَِفي الَْبْحرِ َسَرًبا َوأَْمَسَك اللَُّه َعْن الُْحوِت جِْرَيةَ الَْماِء فََصاَر َعلَْيِه ِمثْلَ الطَّاقِ فَلَمَّا اْسـَتْيق 
َغِد قَالَ َنِسَي َصاِحُبُه أَنْ ُيْخبَِرُه بِالُْحوِت فَاْنطَلَقَا َبِقيَّةَ َيْوِمهَِما َولَْيلََتُهَما َحتَّى إِذَا كَانَ ِمْن الْ

ُموَسى ِلفََتاُه آِتَنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنَصًبا قَالَ َولَْم َيجِْد ُموَسى النََّصَب َحتَّـى  
َنِسـيُت   َجاَوَزا الَْمكَانَ الَِّذي أََمَر اللَُّه بِِه فَقَالَ لَُه فََتاُه أََرأَْيَت إِذْ أََوْيَنا إِلَى الصَّْخَرِة فَـإِنِّي 

الُْحوَت َوَما أَْنَسانِيِه إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه َواتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َعَجًبـا قَـالَ فَكَـانَ    
ِللُْحوِت َسَرًبا َوِلُموَسى َوِلفََتاُه َعَجًبا فَقَالَ ُموَسى ذَِلَك َما كُنَّا َنْبِغي فَاْرَتدَّا َعلَى آثَارِِهَمـا  

ا قَالَ َرَجَعا َيقُصَّاِن آثَاَرُهَما َحتَّى اْنَتَهَيا إِلَى الصَّْخَرِة فَإِذَا َرُجلٌ ُمَسجى ثَْوًبا فََسـلََّم  قََصًص
َعلَْيِه ُموَسى فَقَالَ الَْخِضُر َوأَنَّى بِأَْرِضَك السَّلَاُم قَالَ أََنا ُموَسى قَالَ ُموَسى َبنِي إِْسَراِئيلَ قَالَ 

ِلُتَعلَِّمنِي ِممَّا ُعلِّْمَت َرَشًدا قَالَ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا َيا ُموَسى إِنِّي َعلَـى   َنَعْم أََتْيُتَك
ا أَْعلَُمـُه  ِعلْمٍ ِمْن ِعلْمِ اللَِّه َعلََّمنِيِه لَا َتْعلَُمُه أَْنَت َوأَْنَت َعلَى ِعلْمٍ ِمْن ِعلْمِ اللَِّه َعلََّمكَُه اللَُّه لَ

ُموَسى َسَتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه َصابًِرا َولَا أَْعِصي لََك أَْمًرا فَقَالَ لَُه الَْخِضُر فَإِنْ اتََّبْعَتنِي  فَقَالَ
فَلَا َتْسأَلْنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكًْرا فَاْنطَلَقَا َيْمِشَياِن َعلَى َساِحلِ الَْبْحرِ فََمرَّْت 

كَلَُّموُهْم أَنْ َيْحِملُوُهْم فََعَرفُوا الَْخِضَر فََحَملُوُهْم بَِغْيرِ َنْولٍ فَلَمَّا َرِكَبا ِفي السَِّفيَنِة لَْم َسِفيَنةٌ فَ
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لُوَنا َيفَْجأْ إِلَّا َوالَْخِضُر قَْد قَلََع لَْوًحا ِمْن أَلَْواحِ السَِّفيَنِة بِالْقَُدومِ فَقَالَ لَُه ُموَسى قَْوٌم قَْد َحَم
لْ إِنََّك َغْيرِ َنْولٍ َعَمْدَت إِلَى َسِفيَنِتهِْم فََخَرقَْتَها ِلُتْغرَِق أَْهلََها لَقَْد جِئَْت َشْيئًا إِْمًرا قَالَ أَلَْم أَقُبِ

 لَْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا قَالَ لَا ُتَؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َولَا ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعْسًرا قَالَ َوقَـالَ 
 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوكَاَنْت الْأُولَى ِمْن ُموَسى نِْسَياًنا قَالَ َوَجاَء ُعْصفُوٌر فََوقََع
ا لََّعلَى َحْرِف السَِّفيَنِة فََنقََر ِفي الَْبْحرِ َنقَْرةً فَقَالَ لَُه الَْخِضُر َما ِعلِْمي َوِعلُْمَك ِمْن ِعلْمِ اللَِّه إِ

ِمثْلُ َما َنقََص َهذَا الُْعْصفُوُر ِمْن َهذَا الَْبْحرِ ثُمَّ َخَرَجا ِمْن السَِّفيَنِة فََبْيَنا ُهَما َيْمِشَياِن َعلَـى  
ـ   ِدِهالسَّاِحلِ إِذْ أَْبَصَر الَْخِضُر غُلَاًما َيلَْعُب َمَع الِْغلَْماِن فَأََخذَ الَْخِضُر َرأَْسُه بَِيِدِه فَاقَْتلََعُه بَِي
لَـَك   فَقََتلَُه فَقَالَ لَُه ُموَسى أَقََتلَْت َنفًْسا َزاِكَيةً بَِغْيرِ َنفْسٍ لَقَْد جِئَْت َشْيئًا ُنكًْرا قَالَ أَلَْم أَقُلْ

ا إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا قَالَ َوَهِذِه أََشدُّ ِمْن الْأُولَى قَالَ إِنْ َسأَلُْتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها فَلَ
َبْوا أَنْ ُتَصاِحْبنِي قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذًْرا فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأَ

فَقَـالَ   ُيَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها جَِداًرا ُيرِيُد أَنْ َيْنقَضَّ قَالَ َماِئلٌ فَقَاَم الَْخِضُر فَأَقَاَمُه بَِيـِدهِ 
َراُق ُموَسى قَْوٌم أََتْيَناُهْم فَلَْم ُيطِْعُموَنا َولَْم ُيَضيِّفُوَنا لَْو ِشئَْت لَاتََّخذَْت َعلَْيِه أَْجًرا قَالَ َهذَا ِف

ى اللَُّه َعلَْيِه َبْينِي َوَبْينَِك إِلَى قَْوِلِه ذَِلَك َتأْوِيلُ َما لَْم َتْسِطْع َعلَْيِه َصْبًرا فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّ
َوَسلََّم َوِدْدَنا أَنَّ ُموَسى كَانَ َصَبَر َحتَّى َيقُصَّ اللَُّه َعلَْيَنا ِمْن َخَبرِِهَما قَالَ َسِعيُد ْبُن ُجَبْيـرٍ  

َرأُ َوأَمَّـا  فَكَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيقَْرأُ َوكَانَ أََماَمُهْم َمِلٌك َيأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة َصاِلَحٍة غَْصًبا َوكَانَ َيقْ
 .الُْغلَاُم فَكَانَ كَاِفًرا َوكَانَ أََبَواُه ُمْؤِمَنْينِ

مهن ئىبنـى ئاببـاس   : ـ سهئىد ئىبنـى جـۇبهير مۇنـداق دەيـدۇ      7065
  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن

خىزىر بىلهن تىلغا ئېلىنغان مۇسا ”: ــ نهۋفهلبهكالىي دېگهن ئادەم
دەيـدۇ، بـۇ   “ س، ئۇ باشقا مۇسـا بهنى ئىسرائىلنىڭ پهيغهمبىرى مۇسا ئهمه

  :ھهقته قانداق قارايسهن؟ ـ دەپ سورىغانىدىم، ئۇ
ئـۇبهي ئىبنـى كهئـب بىـزگه     . نىڭ دۈشمىنى يالغان سـۆزلهپتۇ هللاــ ا

بىـر  : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن مۇنداق ھهدىس سۆزلهپ بهرگهنىـدى 
  :نكۈنى، مۇسا ئهلهيهىسساالم بهنى ئىسرائىلغا نۇتۇق سۆزلىدى، ئۇنىڭدى

  :ــ كىشىلهر ئىچىدە كىم ئهڭ ئالىم؟ ـ دەپ سورىلىۋىدى، ئۇ
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هللا ائهڭ ئـالىم كىشـىنى   : تائاال ئۇنىـڭ  هللا. ــ مهن ئهڭ ئالىم، ـ دېدى 
  : پكايىبىلىدۇ، ـ دېمىگهنلىكىگه 

ـــ ئىككــى دېڭىــز ئۇچراشــقان جايــدا، مېنىــڭ بىــر بهنــدەم بــار   ئــۇ . ـ
  :مۇسا. سهندىنمۇ ئالىم، ـ دېدى

  :نى قانداق تاپااليمهن؟ ـ دەپ سورىغانىدى، ئۇنىڭغائۇ! ــ ئى رەببىم
ــاڭغىن    ــېۋەتته بېلىــق ئېلىــپ م ــر س ـــ بى ــى قهيهردە  . ـ ــۇ بېلىقن ئ

شـــۇنىڭ بىـــلهن، مۇســـا . يوقاتســـاڭ، ئـــۇ ئـــادەم شـــۇ يهردە، ـ دېيىلـــدى    
ــېۋەتتىكى      ــلهن س ــۇن بى ــى ن ــهئ ئىبن ــارى يۇش ــاالم خىزمهتك ئهلهيهىسس

ان بىــر تاشــنىڭ يېنىغــا ئــۇالر يوغــ. بېلىقنــى كۆتــۈرۈپ يــۈرۈپ كهتتــى 
يهنــى . كېلىــپ ئــۇخالپ قالغانــدا، ھهيــران قالــدۇرارلىق ئىــش يــۈز بهردى

دېڭىـز  . كهتتـى كىرىـپ  بېلىق سېۋەتتىن سـهكرەپ چىقىـپ، دېڭىزغـا    
ئـۇالر  . كاما بولۇپ قېتىـپ قالـدى  يهر بېلىق كىرىپ كهتكهن  يۈزىدىكى

تـاڭ   .شۇ كۈنى كهچ كىرىـپ، ئهتىسـى تـاڭ ئـاتقۇچه ماڭـدى     ) ئويغىنىپ(
  :ئاتقاندا، مۇسا خىزمهتكارىغا

بــۇ ســهپىرىمىزدە ! ــــ ئهتىگهنلىــك تــامىقىمىزنى ئېلىــپ كهلگىــن
مۇسـا بۇيرۇلغـان ئورۇنـدىن ئۆتـۈپ     . ھهقىقهتهن چارچاپ كهتتۇق، ـ دېـدى  

  :خىزمهتكارى مۇساغا. كهتمىگىچه، جاپالىق ھېس قىلمىغان ئىدى
قـاپتىمهن، ـ    ـ بېلىقنى بىـز ئـارام ئالغـان تاشـنىڭ يېنىـدا ئۇنتـۇپ      

  :دېدى، مۇسا
ــ ئاشۇ يهر بىز كۆزلىگهن نىشان ئىدى، ـ دېدى ـ دە، كهلگهن ئىزىنـى    

ــايتتى  ــنىگه قـ ــيىمىگه  . بـــويالپ كهيـ ــا كېلىـــپ، كىـ تاشـــنىڭ يېنىغـ
مۇسـا  . ئـۇچراتتى ) يهنى خىزىـر ئهلهيهىسسـاالمنى  (ئورىنىۋالغان بىرىنى 

  :ئۇنىڭغا ساالم بهرگهن ئىدى، خىزىر
  :مۇسا. ـ دېدى! ؟قهيهردىن ئۆگهندىڭ قىلىشنى المسابۇنداق  سهنــ 

  :خىزىر. دېدىـ ــ مهن مۇسا بولىمهن، 
  :مۇسا. ــ بهنى ئىسرائىلنىڭ مۇساسىمۇ؟ ـ دەپ سورىدى

سـاڭا بىلـدۈرگهن تـوغرا ئىلىمنـى ماڭـا ئۆگىتىشـىڭ ئۈچـۈن        هللا ــ ا
  :ساڭا ئهگىشهيمۇ؟ ـ دەپ سورىغانىدى، خىزىر ئهلهيهىسساالم
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! ئـى مۇسـا  . لهن بولۇشقا سـهۋر ـ تـاقهت قىاللمايسـهن    ــ سهن مهن بى
ئىلىـم بـار، سـهندىمۇ مهن    ) ماڭا ئـۆگهتكهن هللا ا(مهندە سهن بىلمهيدىغان 

  :مۇسا. ئىلىم بار، ـ دېدى) ساڭا ئۆگهتكهنهللا ا(بىلمهيدىغان 
خالىسا، مېنى سهۋر قىلغۇچى كۆرىسهن، سـېنىڭ بۇيرۇقىڭغـا   هللا ــ ا

  :ىرخىز. خىالپلىق قىلمايمهن، ـ دېدى
مهن ) يولۇققــان ئىــش توغرىســىدا(ــــ ئهگهر ســهن ماڭــا ئهگهشســهڭ، 

يهنـى ئـۆزەم سـۆزلهپ بهرمىگىـچه     (گىچه سورىما مىئۇنى ساڭا سۆزلهپ بهر
شــۇنىڭ بىــلهن، ئىككىســى . ، ـ دېــدى  )قىلغــان ئىشــلىرىمدىن ســورىما
ئـۇزۇن  . ئۇالرنىـڭ كېمىسـى يـوق ئىـدى    . دېڭىز ساھىلىدا يۈرۈپ كهتتى

ئىككىســى كــېمه . تهرەپــكه بىــر كــېمه كېلىــپ قالــدى  ئــۆتمهيال، ئــۇالر
ــر     ــۇالر خىزىــ ــدى، ئــ ــنى ئېيتىۋىــ ــۆزلىرىنى ئېلىۋېلىشــ ــگه ئــ ئهھلىــ

خىزىـر  . ئهلهيهىسساالمنى تونۇۋېلىپ، ئىككىسىنى ھهقسىز ئېلىۋالدى
  :كېمىنىڭ تاختايلىرىدىن بىرنى قومۇرىۋەتكهنىدى، مۇسا

كېمىسـىنى   ــ كىشىلهر بىزنى ھهقسىز ئېلىۋالسا، سـهن ئۇالرنىـڭ  
  :خىزىر. تېشىۋېتىپ، ئۇالرنى غهرق قىلماقچىمۇ؟ ـ دېدى

ــاڭا ـــ مهن سـ ــهۋر  ”: ــ ــكه سـ ــلهن يۈرۈشـ ــقهتهن مهن بىـ ــهن ھهقىـ سـ
  :مۇسا. دېمىدىممۇ؟ ـ دېگهن ئىدى“ قىاللمايسهن

بـۇ  . ــ ئۇنتۇپ قالغانلىقىم ئۈچۈن مېنى ئهيىـپلىمىگىمىن، ـ دېـدى   
بىر قۇشقاچ كېمىنىڭ . مۇسانىڭ بىرىنچى قېتىملىق ئۇنتۇشى بولدى

چېـتىگه قونــۇپ، تۇمشــۇقى بىــلهن دېڭىــزدىن بىــر ـ ئىككــى تــامچه ســۇ    
  :خىزىر ئهلهيهىسساالم. ئىچكهن ئىدى
مۇشـۇ   گه قارىغاندانىڭ ئىلمىهللائىككىمىزنىڭ ئىلمى ا! ــ ئى مۇسا

. ، ـ دېــدى   كهلمهيــدۇچىلىكمۇ ۈيىســ نىڭ دېڭىــزدىن ئىچــكهنقۇشــقاچ
. هن ئويناۋاتقان بىر بالىنى ئۇچراتتىئىككىسى كېتىۋېتىپ، بالىالر بىل

خىزىــر ئهلهيهىسســاالم ئــۇ بــالىنى بېشــىدىن تــۇتقىنىچه ســۆرەپ، قــولى 
  :مۇسا. بىلهن ئۇنىڭ بېشىنى ئۈزۈپ تاشلىدى
  :خىزىر. ؟ ـ دېدىەتتىڭغۇــ سهن بىگۇناھ بىر جاننى ئۆلتۈرۈۋ



 سۈرىلىرى ۋە مهريهمكهھف 

497 

ـــ مهن ســاڭا “ مهن بىــلهن بىلــله يۈرۈشــكه ســهۋر قىاللمايســهن  ”: ـ
بـۇ قېتىمقـى سـۆزى تـۇنجى قېتىملىـق سـۆزىدىن       . مۇ؟ ـ دېـدى  دېمىدىم

  :مۇسا. قاتتىقراق ئىدى
يهنـى قىلغـان   (ــ بۇنىڭدىن كېـيىن يهنه سـهن توغرۇلـۇق سورىسـام     

ساڭا (، مېنى ئۆزۈڭگه ھهمراھ قىلمىغىن، )ئىشىڭغا ئېتىراز بىلدۈرسهم
مېنىـڭ  ) بهرگهن ۋەدەمگه ئۈچ قېـتىم خىالپلىـق قىلغـانلىقىم ئۈچـۈن    

ئىككىسـى يهنه  . مهزۇرسهن، ـ دېـدى   )ماڭا ھهمراھ بولماسلىققا(دىمدا ئال
شــهھهر ئاھالىســىدىن . بىلــله مېڭىــپ، بىــر شــهھهرگه يېتىــپ كهلــدى

ــان     ــىنى مېهمـ ــۇ ئىككىسـ ــى ئـ ــهھهر ئاھالىسـ ــورىغانىدى، شـ ــاق سـ تامـ
ئۇالر بۇ شـهھهردە ئۆرۈلـۈپ چۈشـهي دەپ قالغـان     . قىلىشتىن باش تارتتى

ىزىر ئهلهيهىسساالم قولى بىـلهن تـامنى تـۈزلهپ    خ. بىر تامنى ئۇچراتتى
  :قويغانىدى، مۇسا

ــــ ئهگهر خالىســاڭ، بــۇ ئىــش ئۈچــۈن ئهلــۋەتته ئىــش ھهققــى ئالغــان  
  :خىزىر ئهلهيهىسساالم. بوالتتىڭ، ـ دېدى

سـهن سـهۋر ـ تـاقهت قىلىـپ      . ــ بۇ، ئىككىمىزنىڭ ئايرىلىش ۋاقتى
ى سـاڭا چۈشـهندۈرۈپ   ھهقىقىتىنـ ) يۇقىرىقى ئۈچ ئىشـنىڭ (تۇرالمىغان 

كــېمىگه كهلســهك، ئــۇ دېڭىــزدا ئىشــلهيدىغان بىــر قــانچه نهپهر  . بېــرەي
ــۇنى    ــدى، مهن ئـ ــى ئىـ ــڭ كېمىسـ ــىپ(كهمبهغهلنىـ ــاك ) تېشـ ئهيىبنـ

) يهنى بارىدىغان يوللىرىـدا (ئۇالرنىڭ ئالدىدا ) چۈنكى(قىلماقچى بولدۇم، 
غان تارتىۋالىـدى ) زۇرلـۇق بىـلهن  (ھهرقانداق ساق كېمىنى ئىگىسىدىن 

ئۆلتۈرۈلگهن بالىغا كهلسهك، ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسـى   . بىر پادىشاھ بار ئىدى
) ئۇ ئهسـلىدە كـافىر يارىتىلغـانلىقتىن، چـوڭ بولغانـدا     . (مۇئمىن ئىدى

ــىدىن         ــىغا تېڭىش ــا ـ ئانىس ــۇفرىنى ئات ــلهن ك ــق بى ــڭ گۇمراھلى ئۇنى
لىغا شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز ئۇالرنىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ ئۇالرغا ئۇ با. قورقتۇق

. قارىغاندا پـاك ۋە كۆيۈملـۈك پهرزەنـت ئاتـا قىلىشـىنى ئىـرادە قىلـدۇق       
ــام     ــۇ شــهھهردىكى ئىككــى يېــتىم بالىنىــڭ ئىــدى، ت تامغــا كهلســهك، ئ

تـام ئۆرۈلـۈپ   (خهزىنىسـى بـار ئىـدى    ) ھهققـى بولغـان  (ئاستىدا ئۇالرنىڭ 
، )كهتسه، خهزىنىسى ئېچىلىپ قېلىپ كىشىلهر ئۇنى ئېلىپ كېتهتتى
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ئاتا ـ ئانىسى ياخشى ئادەم ئىدى، پهرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىـڭ چـوڭ    ئۇالرنىڭ 
بولغاندا تام ئاستىدىكى خهزىنىسىنى چىقىرىۋېلىشىنى ئىرادە قىلـدى،  

يهنـــى (رەھمىتىـــدۇر، ئـــۇنى ) ئۇالرغـــا قىلغـــان(بـــۇ پهرۋەردىگارىڭنىـــڭ 
مهن ئـۆز خاھىشـىم بـويىچه قىلغىـنىم يـوق      ) يۇقىرىدىكى ئۈچ ئىشـنى 

، سـهن سـهۋر ـ    )ڭ ئهمـرى ۋە ئىلهـامى بىـلهن قىلـدىم    نىـ هللابهلكى ئۇنى ا(
  .»لهرنىڭ ھهقىقىتى ئهنه شۇ، ـ دېدىىتاقهت قىلىپ تۇرالمىغان نهرس

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم يهنه
مۇساغا رەھىـم قىلسـۇن، بىـز مۇسـانىڭ تېخىمـۇ ئـۇزۇن سـهۋر        هللا ا«

ىـزگه يهنىمـۇ   تائاالنىڭ ئۇ ئىككىسىنىڭ ۋەقهلىكلىرىدىن بهللا قىلىپ، ا
  .دېدى» كۆپرەك سۆزلهپ بېرىشىنى خااليتتۇق

ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالھـۇ    : سهئىد ئىبنـى جـۇبهير مۇنـداق دەيـدۇ    
ئۇالرنىڭ ئالدىدا ھهرقانـداق سـاق   ﴿: يهنى ﴾ۋە كانه ئهمامهھۇم﴿: ئهنهۇما

كېمىنى ئىگىسـىدىن زۇرلـۇق بىـلهن تارتىۋالىـدىغان بىـر پادىشـاھ بـار        
ئۆلتــۈرۈلگهن ﴿: يهنــى ﴾ل غۇالمــۇ فهكــانه كــافىرا ۋەئهمــمه﴿: ۋە ﴾ئىــدى

دەپ تىـالۋەت   ﴾بالىغا كهلسهك، ئـۇ كـاپىر، ئاتـا ـ ئانىسـى مـۇئمىن ئىـدى       
  . قىالتتى

  )4725: بۇخارى(

َبْيَنَما ُموَسى عليه السَّلَام يف قَْوِمِه ُيذَكُِّرُهْم بِأَيَّامِ اللَِّه َوأَيَّاُم اللَِّه : ـ ويف رواية  7066
  . َوَبلَاُؤُه إِذْ قال ما أَْعلَُم يف األرض َرُجلًا َخْيًرا أو أعلم ِمنِّي  َنْعَماُؤُه

َرْحَمةُ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى : ُمَسجى ثَْوًبا ُمْسَتلِْقًيا على الْقَفَا وفيه: ُحوًتا َماِلًحا وفيه: وفيه
قال إن َسأَلُْتَك عـن  (ذَْتُه من َصاِحبِِه ذََماَمةٌ ُموَسى لَْولَا أَنَُّه َعجَّلَ لََرأَى الَْعَجَب َولَِكنَُّه أََخ

  )َشْيٍء َبْعَدَها فال ُتَصاِحْبنِي قد َبلَْغَت من لَُدنِّي ُعذًْرا
اْسَتطَْعَما أَْهلََهـا  (ِلئَاًما فَطَافَا يف الَْمَجاِلسِ َف ) فَاْنطَلَقَا حƓ إذا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة: (وفيه

وُهَما فََوَجَدا فيها جَِداًرا ُيرِيُد أَنْ َيْنقَضَّ فَأَقَاَمُه قال لو ِشئَْت لَاتََّخذَْت عليـه  فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُ
  )أَْجًرا قال هذا ِفَراُق َبْينِي َوَبْينَِك
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إƂ آِخرِ الْآَيِة فإذا جاء الذي ) أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ يف الَْبْحرِ: (وفيه
خُِّرَها َوَجَدَها ُمْنَخرِقَةً فََتَجاَوَزَها فَأَْصلَُحوَها بَِخَشَبٍة َوأَمَّا الُْغلَاُم فَطُبَِع يوم طُبَِع كَـاِفًرا  ُيَس

  .وكان أََبَواُه قد َعطَفَا عليه فَلَْو أَنَُّه أَْدَرَك أَْرَهقَُهَما طُْغَياًنا َوكُفًْرا
مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم   : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېـيىلگهن   7066
 :نىڭ نېمهتلىرىنى ۋە سىناقلىرىنى ئهسلىتىۋاتقانداهللاقهۋمىگه ا

ــ زېمىندا مهندىن ياخشىراق ياكى مهندىن بىلىملىكرەك بىر ئادەم 
  ...بارلىقىنى بىلمهيمهن، ـ دېگهن

الغان، ئوڭـدا  ىنىۋكىيىمگه ئور”، “تۇزلۇق بېلىق”: يهتته يهنهابۇ رىۋ
ئۇنــدىن باشــقا پهيغهمــبهر . دەپ كهلــگهن“ ۇقتىياتقــان بىــر ئــادەمگه يولــ

نىڭ رەھمىتى بىزگه ۋە مۇساغا بولسـۇن، مۇسـا   هللا«: ئهلهيهىسساالمنىڭ
ئالدىراپ كهتمىگهن بولسا، ئاجايىب ئىشالرنى كۆرگهن بوالتتى، بىراق ئۇ 

بۇنىڭدىن كېيىن يهنه سهندىن بىرەر نهرسـه  ﴿: ئۇستازىدىن ھايا قىلىپ
، مېنى )قىلغان ئىشىڭغا ئېتىراز بىلىدۈرسهميهنى (توغرۇلۇق سورىسام 

ســـاڭا بهرگهن ۋەدەمـــگه ئـــۈچ قېـــتىم (ئـــۆزۈڭگه ھهمـــراھ قىلمىغىـــن، 
ماڭــا ھهمــراھ  (مېنىــڭ ئالدىمــدا  ) خىالپلىــق قىلغــانلىقىم ئۈچــۈن  

  .دېدى، ـ دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان ①﴾مهزۇرسهن) بولماسلىققا
ه بىلـله مېڭىـپ   ئـۇ ئىككىسـى يهن  ﴿: ئۇنىڭدا يهنه مۇنـداق كهلـگهن  

يهنى ئـۇ ئىككىسـى   (بىر شهھهرگه يېتىپ كهلدى، شهھهر ئاھالىسىدىن 
) شــهھهرنىڭ پهســكهش ئاھالىســىنىڭ ســورۇنلىرىنى ئايلىنىــپ يــۈرۈپ

تامــاق ســورىدى، شــهھهر ئاھالىســى ئــۇالرنى مېهمــان قىلىشــتىن بــاش   
ــامنى        ــر ت ــان بى ــهي دەپ قالغ ــۈپ چۈش ــهھهردە ئۆرۈل ــۇ ش ــۇالر ب ــارتتى، ئ ت

ــۇچراتتى، ــۇنى  ئ ــۈزلهپ قويــدى، مۇســا  ) خىزىــر قــولى بىــلهن ســىالپ (ئ ت
ئهگهر خالىساڭ، بۇ ئىش ئۈچۈن ئهلۋەتته ئىـش ھهققـى ئالغـان    ”: ئېيتتى

ــر. (“بوالتتىــڭ ــايرىلىش   ”: ئېيتتــى) خىزى ــۇ، ســهن بىــلهن مېنىــڭ ئ ب
  .②﴾)ۋاقتىمىز(

                                                 
  .ـ ئايهت 76سۈرە كهھف،  ①
  .ـ ئايهتلهر 78ـ ۋە  77سۈرە كهھف،  ②
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ــيىلگهن    ــداق دې ــقا يهنه مۇن ــدىن باش ــۇ   ﴿: ئۇن ــهك، ئ ــېمىگه كهلس ك
ن بىر قـانچه نهپهر كهمبهغهلنىـڭ كېمىسـى ئىـدى،     دېڭىزدا ئىشلهيدىغا

ئۇالرنىــڭ ) چــۇنكى(ئهيىبنــاك قىلمــاقچى بولــدۇم، ) تېشــىپ(مهن ئــۇنى 
ــدا  ــدا  (ئالدىـ ــدىغان يوللىرىـ ــى بارىـ ــى   ) يهنـ ــاق كېمىنـ ــداق سـ ھهرقانـ

. ﴾زۇرلـۇق بىـلهن تارتىۋالىـدىغان بىـر پادىشـاھ بـار ئىـدى       (ئىگىسىدىن 
لسه، ئۇنىڭ تۆشـۈك ئىكهنلىكىنـى   يهنى ئۇنى تارتىۋالىدىغان زومىگهر كه

كېيىن ئۇالر بىر پارچه تاختاي بىلهن كېمىسـىنى  . كۆرۈپ ئېلىۋالمايدۇ
بالىغا كهلسهك، ئۇ يارىتىلغاندا كاپىر قىلىپ يارىتىلغان . ئوڭشىۋالىدۇ

ناۋادا . بولۇپ، ئاتا ـ ئانىسى ئۇنىڭغا مېهرى ـ شهپقهت ياغدۇرىۋەتكهن ئىدى
ھلىــق بىــلهن كــۇفرىنى ئاتــا ـ ئانىســىغا   ئــۇ چــوڭ بولســا، ئۇنىــڭ گۇمرا
  . تېڭىشى تۇرغانال گهپ ئىدى

  )2380: مۇسلىم(

َوِفي أَْصلِ الصَّْخَرِة َعْيٌن ُيقَالُ لََها الَْحَياةُ لَا ُيِصيُب ِمْن َماِئَها : ـ ويف رواية  7067
َحرََّك َواْنَسلَّ ِمْن الِْمكَْتلِ فَـَدَخلَ  َشْيءĄ إِلَّا َحيَِي فَأََصاَب الُْحوَت ِمْن َماِء ِتلَْك الَْعْينِ قَالَ فََت

  .الَْبْحَر
قۇرام تاشـنىڭ تۈۋىـدە   : ـ يهنه بىر رىۋايهتته مۇنداق دېيىلگهن  7067

دەپ ئاتىلىدىغان بىر بۇالق بـار بولـۇپ، ئـۇ بۇالقنىـڭ سـۈيى      “ ئابىهايات”
بېلىققـا  . قانداق بىر نهرسىگه تېگىپ قالسا، ئۇ نهرسىگه جـان كىرەتتـى  

قنىـــڭ ســـۈيى چـــاچراپ كهتكهنىـــدى، بېلىققـــا جـــان كىرىـــپ، شـــۇ بۇال
  . سېۋەتتىن سهكرەپ چىقىپ، دېڭىزغا كىرىپ كهتتى

  )4727: بۇخارى(

ُخذْ ُنوًنا َميًِّتا َحْيثُ ُيْنفǸَُ ِفيِه الرُّوُح فَأََخذَ ُحوًتا فََجَعلَُه  أنه قيل له: ـ وفيها  7068
إِلَّا أَنْ ُتْخبَِرنِي بَِحْيثُ ُيفَارِقَُك الُْحوُت قَالَ َمـا كَلَّفْـَت    ِفي ِمكَْتلٍ فَقَالَ ِلفََتاُه لَا أُكَلِّفَُك

  .كَِثًريا
   .فََوَجَدا َخِضًرا َعلَى ِطْنِفَسٍة َخْضَراَء َعلَى كَبِِد الَْبْحرِ: وفيها



 سۈرىلىرى ۋە مهريهمكهھف 

501 

َيا ُموَسى إِنَّ ِلي  أََما َيكِْفيَك أَنَّ التَّْوَراةَ بَِيَدْيَك َوأَنَّ الَْوْحَي َيأِْتيَك :اخلضرقَالَ : وفيها
   .ِعلًْما لَا َيْنَبِغي لََك أَنْ َتْعلََمُه َوإِنَّ لََك ِعلًْما لَا َيْنَبِغي ِلي أَنْ أَْعلََمُه

  .فَأَْضَجَعُه ثُمَّ ذََبَحُه بِالسِّكِّنيِ: وفيها
َعلَى أَنْ ُيَتابَِعاُه َعلَى ِدينِِه  فََخِشيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُْغَياًنا َوكُفًْرا أَنْ َيْحِملَُهَما ُحبُُّه: وفيها

  .فَأََرْدَنا أَنْ ُيَبدِّلَُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنُه َزكَاةً
  :ئۇنىڭغا: مۇنداق دەپ كهلگهن ـ بۇ رىۋايهتته 7068

 ،شــۇ جايغــا بارغىنىڭــدا .ئۆلــۈك بېلىقــتىن بىرنــى ئېلىــۋالغىن ــــ 
مۇســا بىــر  ،هنشــۇنىڭ بىــل. دېيىلــدى ، ـ  ئۇنىڭغــا جــان كىرگۈزۈلىــدۇ 
  :خىزمهتچىسىگه ،بېلىقنى سېۋەتكه سېلىپ

بېلىقنىـڭ سـهندىن ئايرىلغـانلىقىنى ماڭـا خهۋەر قىلىشـىڭدىن      ــ 
  :خىزمهتچىسى ئۇنىڭغا. دېدى ، ـباشقا خىزمهت تهلهپ قىلمايمهن

  . دېدىـ كۆپ خىزمهت تهلهپ قىلمىدىڭ، ) مهندىن(سهن ــ 
 قـاق خىزىرنـى دېڭىزنىـڭ   ئـۇالر  : يهنه مۇنـداق كهلـگهن   بۇ رىۋايهتته

  .ئوتتۇرىدا يېشىل پاالس ئۈستدە ئولتۇرغان ھالهتته تاپتى
  :خىزىر

ساڭا ۋەھىي قىلىدىغان تۇرسا، هللا قولۇڭدا تهۋرات تۇرسا، ا !ئى مۇساــ 
ماڭـا  هللا ا(بۇ ساڭا كۇپايه قىلمامـدۇ؟ مهنـدە سـهن بىلسـهڭ بولمايـدىغان      

ــ ــار، ســهندىمۇ مهن بىلســهم بولمايــ   )گهتكهنۆئ ســاڭا هللا ا(دىغان ئىلىــم ب
  .دېدىـ ئىلىم بار،  )گهتكهنۆئ

بالىنى ياتقۇزۇپ پىچـاق بىـلهن   : يهنه مۇنداق دېيىلگهن بۇ رىۋايهتته
  .بوغۇزلىدى

 ئۇنىڭ گۇمراھلىق بىلهن كۇفرىنى ئاتا ،چوڭ بولغاندا: بۇنىڭدا يهنه
ئانىســـى ئۇنىڭغـــا  ــــ ئاتـــا ،يهنـــى. ـــ ئانىســـىغا تېڭىشـــىدىن قورقتـــۇق 

ــا ئهگىشــىپ كهتمىســۇن دەپ  ئامراقلىقىــدىن ئۇن ئۇالرنىــڭ  ،ىــڭ دىنىغ
ــۈك    ــىراق، كۆيۈملـ ــدىنمۇ ياخشـ ــا ئۇنىڭـ ــارى ئۇالرغـ ــالىه  ،پهرۋەردىگـ سـ

  . ىشنى خالىدىمۇسۇلمان پهرزەنت ئاتا قىل
  )4726 :بۇخارى(
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َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه َتَماَرى ُهَو َوالُْحرُّ ْبُن قَْيسِ ْبنِ ِحْصنٍ الْفَـَزارِيُّ ِفـي   ـ   7069
اِحبِ ُموَسى قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ُهَو َخِضٌر فََمرَّ بِهَِما أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ فََدَعاُه اْبُن َعبَّاسٍ فَقَـالَ  َص

إِنِّي َتَماَرْيُت أََنا َوَصاِحبِي َهذَا ِفي َصاِحبِ ُموَسى الَِّذي َسأَلَ ُموَسى السَّبِيلَ إِلَى لُِقيِِّه َهلْ 
ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيذْكُُر َشأَْنُه قَالَ َنَعْم َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َسِمْعَت النَّبِيَّ َصلَّ

َوَسلََّم َيقُولُ َبْيَنَما ُموَسى ِفي َملَإٍ ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ َجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ َهلْ َتْعلَُم أََحًدا أَْعلَـَم  
فَأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَى ُموَسى َبلَى َعْبُدَنا َخِضٌر فََسأَلَ ُموَسى السَّبِيلَ  ِمْنَك قَالَ ُموَسى لَا

تَّبُِع إِلَْيِه فََجَعلَ اللَُّه لَُه الُْحوَت آَيةً َوِقيلَ لَُه إِذَا فَقَْدَت الُْحوَت فَاْرجِْع فَإِنََّك َسَتلْقَاُه َوكَانَ َي
رِ فَقَالَ ِلُموَسى فََتاُه أََرأَْيَت إِذْ أََوْيَنا إِلَى الصَّْخَرِة فَإِنِّي َنِسيُت الُْحوَت أَثََر الُْحوِت ِفي الَْبْح

َوَما أَْنَسانِيِه إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا َنْبِغي فَاْرَتدَّا َعلَى آثَارِِهَمـا قََصًصـا   
 .أْنِهَِما الَِّذي قَصَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِكَتابِِهفََوَجَدا َخِضًرا فَكَانَ ِمْن َش

لالھۇ ئهنهۇما ھۇر ئىبنى قهيس ئىبنى هئىبنى ئابباس رەزىي ـ 7069
ھىسن ئهلفهزارى بىلهن مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋەقهلىكىدىكى كىشى 

  :ئىبنى ئابباس. تارتىش قىلىپ قالدىـ توغرىسىدا تاالش 
ئۇبهي ئىبنى كهئب ئىككىسىنىڭ يېنىدىن ئۇ . دېدىـ ئۇ خىزىر،  ــ 

  :ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى، ئىبنى ئابباس ئۇنى چاقىرىپ
بولـۇپ   كۆرۈشـمهكچى مهن بۇ دوستۇم بىلهن مۇسا ئهلهيهىسساالم ــ 

سـهن   .لىشـىپ قالـدىم  ىىن يول سورىغان كىشـى توغرىسـىدا مۇنازىر  تهللا
ىـدە نـېمه   ھهققۇ كىشـى  ئـ  نىڭپهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

  : ئۇبهي. دېۋىدىـ ؟ دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانمىدىڭ
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مۇنـداق     پهيغهمبهرھهئه، مهن ــ 

ــدىمدېگهنلىكىنــى ئاڭلىغان ــا «: ى ــى ئىســرائىل جامائىتىنىــڭ  مۇس بهن
  :، مۇسادىنبىر ئادەم كېلىپ ئارىسىدا تۇراتتى،

ـــ  ـ دەپ ىلهمســهن؟   ســهن ئۆزۈڭــدىنمۇ ئــالىمراق بىــر كىشــىنى ب ـ
  :مۇسا سورىغانىدى،

بهلكى بىزنىڭ بهندىمىز «: مۇساغا ۋەھىي قىلىپهللا ا. دېدىـ ياق، ــ 
نـى قانـداق تاپااليـدىغانلىقىنى    ىـن خىزىر تهللامۇسـا ا . دېـدى » خىزىـر بـار  
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مۇســاغا . ا بىــر بېلىقنــى بهلــگه قىلىــپ بهردىغــئۇنىڭهللا اســورىغانىدى، 
 بېلىـق  ،كهينىڭگه قايتىپ سهن قاچان بېلىقنى يوقاتساڭ، ،دېيىلدىكى

خىزىــر بىــلهن   دېڭىزغــا كىرىــپ كهتــكهن يهرنــى ئىــزدەپ ماڭســاڭ،     
  :سهپهردە خىزمهتكارى مۇساغا. ئۇچرىشىسهن

بېلىقنــى  ،قارىمامســهن، بىــز تــاش ئۈســتىدە ئــارام ئــالغىنىمىزداــــ 
. دېـدى ـ ئۇنتۇپ قاپتىمهن، ئـۇنى ئېلىۋېلىشـنى شـهيتان ئۇنتۇلـدۇرۇپتۇ،      

  :مۇسا

دە، ئىككىسـى بېلىقنـى   ـ دېـدى   ـ بىـز كـۆزلىگهن نىشـان،     بـۇ دەل  ــ 
ئىــــزدەپ كهلــــگهن ئىــــزى بىــــلهن قايتىــــپ كېتىۋېتىــــپ خىزىــــر  

ئانــدىن مۇســا بىــلهن خىزىــر ئهلهيهىسســاالم  . ئهلهيهىسســاالمنى تــاپتى
   .»تائاال ئۆز كىتابىدا سۆزلهپ بهرگهن ئىشالر يۈز بهردىهللا توغرىسىدا ا

 )74 :بۇخارى(

ِغلَْماًنا َيلَْعُبونَ قال فَاْنطَلََق إƂ أََحِدِهْم َباِدَي (طَلَقَا حƓ إذا لَِقَيا فَاْن: ـ وفيها  7070
أَقََتلَْت َنفًْسا زكية بَِغْيرِ َنفْسٍ (الرَّأْيِ فَقََتلَُه فَذُِعَر ِعْنَدَها ُموَسى عليه السَّلَام ذَْعَرةً ُمْنكََرةً قال 

  ).لقد جِئَْت شيئا ُنكًْرا
ئىككىســى يهنه : (مۇنــداق دېــيىلگهن  رىــۋايهتتهـــ يهنه شــۇ   7070

ــدى  ــرلىكته ماڭ ــۇ    ) بى ــر ئ ــۇچراتتى، خىزى ــالىالرنى ئ ــان ب ــۇالر ئويناۋاتق ئ
ــدى   ــۈرۈپ قويـ ــلهن ئۆلتـ ــى يهڭگىللىـــك بىـ ــالىالردىن بىرىنـ ــا . بـ مۇسـ

سهن بىر بىگۇنـاھ  “﴿: ئهلهيهىسساالم شۇ چاغدا قاتتىق قورقۇپ كېتىپ
ــاھهق ئۆلتــۈردۈڭ، ســهن ھهقىــقهته   ــاۋۇز ئىشــنى قىلــدىڭ جــاننى ن “ ن ي

  . ①﴾دېدى
  )2380 :مۇسلىم(

قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا كَاَنْت الْأُولَى نِْسَياًنا : ـ ويف رواية  7071
 .َوالُْوْسطَى َشْرطًا َوالثَّاِلثَةُ َعْمًدا

                                                 
 .ـ ئايهت 74سۈرە كهھف،  ①



  بۆلۈمى تهپسىر

 504

 :ئېيتتــى) خىزىــر(﴿: مۇنــداق كهلــگهن يهنه بىــر رىــۋايهتته ـــ 7071
ـــ تــاقهت قىلىــپ  ســهن ھهقىــقهتهن مهن بىــلهن بىلــله بولۇشــقا ســهۋر ”

مۇســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ بىرىنچـــى . ①﴾“تۇرالمايســـهن دېمىـــدىممۇ؟
ئالى شــهرت قويــۇش  وئالى ئۇنتــۇپ قالغــانلىقتىن، ئىككىنچــى ســ   وســ

  . ئالى قهستهن بولدىويۈزىسىدىن، ئۈچىنچى س
  )2728 :بۇخارى(

 .وُت قَْد أُِكلَ ِمْنُه فَلَمَّا قُِطَر َعلَْيِه الَْماُء َعاȇََوكَانَ الُْح :ـ ويف رواية 7072
ــ يهنه بىــر رىــۋايهتته 7072 ئــاز  بېلىقــتىن بىــر: مۇنــداق كهلــگهن ـ

   .②قايتا جان كىردى ،يېيىلگهن ئىدى، ئۇنىڭغا سۇ تېمىتىلغاندا
  )3149 :تىرمىزى(

َوكَانَ َتْحَتـُه  (ُه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْوِلِه َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّـ و  7073
 .قَالَ ذََهٌب َوِفضَّةٌ )كَْنٌز لَُهَما

ــ 7073 ــدۇكى     ـ ــۋايهت قىلىنى ــۇدىن رى ــۇ ئهنه ــۇ دەردا رەزىيهلالھ  ،ئهب
تــام ئاســتىدا ﴿: تائاالنىــڭهللا اپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

ــار ئىــدى  ــگهن ئا ③﴾ئۇالرنىــڭ خهزىنىســى ب ــن”يىتىــدىكى دې ــى “هخهزى ن
   .④دېگهن »تۇرمۈشۈك – ئالتۇنئۇ، «: تهپسىر قىلىپ

  )3152 :تىرمىزى(

َعْن َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهنَّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   7074
لٌ ِللَْعَربِ ِمْن َشرٍّ قَْد اقَْتَرَب فُِتَح الَْيـْوَم ِمـْن َرْدمِ   َدَخلَ َعلَْيَها فَزًِعا َيقُولُ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوْي

َيأُْجوَج َوَمأُْجوَج ِمثْلُ َهِذِه َوَحلََّق بِإِْصَبِعِه الْإِْبَهامِ َوالَِّتي َتِليَها قَالَْت َزْيَنُب بِْنـُت َجْحـشٍ   
 .الَ َنَعْم إِذَا كَثَُر الَْخَبثُفَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََنْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ قَ

                                                 
 .ـ ئايهت 76سۈرە كهھف،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2517(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 82سۈرە كهھف،  ③
 .ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 614(ئهلبانى  ④
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دىن مۇنداق رىـۋايهت  رەزىيهلالھۇ ئهنهابىنتى جهھش ـ زەينهب  7074
 سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئاالقزادە بولغىنىچهپهيغهمبهر : قىلىنىدۇ
  :كىرىپ يېنىمغا
ـــ  ــان  ! لــــالھال ئىــــالھه ئىلالـــ ــلهرگه يېقىــــنالپ كېلىۋاتقــ ئهرەبــ

ــانلىقتىن ۋاي ــۈ !يامـ ــبۈگـ ــ جۇن يهئجـ ــىدىن  ۇمهئج ــ ــڭ توسمىسـ جنىـ
دەپ كۆرسـهتكۈچ بـارمىقى بىـلهن بـاش      ، ـ مۇنچىلىك ئېچىلىـپ كهتتـى  

  :مهن. بارمىقىنى دۈگىلهك ھالقا قىلدى
ــى   ـــ ئ ــارىمىزدا ياخشــى كىشــىلهر تۇرســىمۇ ھــاالك    !رەســۇلۇلالھـ ئ

  :ەپ سورىسامدـ ؟ مدۇقبوال
ەپ د لىـدۇ، ـ  ، چوقۇم شـۇنداق بو ئهگهر يامان ئىش كۆپىيىپ كهتسهــ 

  . جاۋاب بهردى
  )3346 :بۇخارى(

أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي السَّدِّ قَالَ َيْحِفُروَنـُه   ـ عن  7075
ا فَُيِعيـُدُه اللَّـُه   كُلَّ َيْومٍ َحتَّى إِذَا كَاُدوا َيْخرِقُوَنُه قَالَ الَِّذي َعلَْيهِْم اْرجُِعوا فََسَتْخرِقُوَنُه غًَد

ْم كَأََشدِّ َما كَانَ َحتَّى إِذَا َبلَغَ ُمدََّتُهْم َوأََراَد اللَُّه أَنْ َيْبَعثَُهْم َعلَى النَّاسِ قَالَ الَّـِذي َعلَـْيهِ  
ئَِتِه ِحَني َتَركُـوُه  اْرجُِعوا فََسَتْخرِقُوَنُه غًَدا إِنْ َشاَء اللَُّه َواْسَتثَْنى قَالَ فََيْرجُِعونَ فََيجُِدوَنُه كََهْي

ـ  ي فََيْخرِقُوَنُه فََيْخُرُجونَ َعلَى النَّاسِ فََيْسَتقُونَ الِْمَياَه َوَيِفرُّ النَّاُس ِمْنُهْم فََيْرُمونَ بِِسَهاِمهِْم ِف
ِفي السََّماِء قَْسَوةً  السََّماِء فََتْرجُِع ُمَخضََّبةً بِالدَِّماِء فََيقُولُونَ قََهْرَنا َمْن ِفي الْأَْرضِ َوَعلَْوَنا َمْن

َدَوابَّ َوُعلُوا فََيْبَعثُ اللَُّه َعلَْيهِْم َنَغفًا ِفي أَقْفَاِئهِْم فََيْهِلكُونَ فََوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيـِدِه إِنَّ  
 .الْأَْرضِ َتْسَمُن َوَتْبطَُر َوَتْشكَُر َشكًَرا ِمْن لُُحوِمهِْم

ــۇرەيرە رەزىيهلالھــ    7075 ــۇ ھ ــ ئهب ــۇـ ــهلاللالھۇ   ۇ ئهنه ــبهر س پهيغهم
توسـما ھهققىـدە مۇنـداق دېگهنلىكىنـى رىـۋايهت       ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ

  :قىلىدۇ
تۆشـۈك ئـېچىالي   يهئجۇج ۋە مهئجۇج توسمىنى ھهر كـۈنى كواليـدۇ،   «

  :ئۇالرنىڭ باشلىقى دەپ قالغاندا،
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 ،شـۇنىڭ بىـلهن   .دەيـدۇ  ـ! ڭالرئهته كوالكېتىپ، ھازىرچه قايتىپ ــ 
بۇرۇنقىدىنمۇ مۇستهھكهم قىلىـپ ئهسـلىگه    توسمىنىتائاال هللا ا ئهتىسى

تائـاال  هللا ا ،توشـۇپ  بهلگىلهنگهن مۇددەت رغائاخىرى ئۇال .قايتۇرۇپ قويىدۇ
  :ئۇالرنىڭ باشلىقى ،ئۇالرنى خااليىققا ئهۋەتىشنى ئىرادە قىلغاندا

ـــ  دەيــدۇ، ئــۇالر ـ ئهته كواليســىلهر،    ،خالىســاهللا ا ،ھــازىرچه قايتىــپـ
ــى  ــپئهتىسـ ــالهتته    ،كېلىـ ــكهن ھـ ــۇپ كهتـ ــىمى قويـ ــمىنى ئاخشـ توسـ

خااليىققـا   ،ئۇالر توسمىنى تېشىپ ،شۇنىڭ بىلهن .تۇرغانلىقىنى كۆرىدۇ
ــۇالردىن  .ھۇجــۇم قىلىــدۇ، ســۇالرنى ئىچىــپ تۈگىتىۋېتىــدۇ   خــااليىق ئ

ئـوقلىرى قانغـا    ،ئۇالر ئـوقلىرىنى ئاسـمانغا قارىتىـپ ئاتسـا     .قېچىشىدۇ
ئۇالر بۇنى كۆرۈپ كۆڭلىنىڭ قارىلىقى  .شىدۇقايتىپ چۈ ويالغان ھالداب

  : ۋە ھاكاۋۇرلىقىدىن
ـ ،  كهلـدۇق زېمىندىكىلهرنى يهڭدۇق، ئاسماندىكىلهردىن ئۈستۈن ــ 

قـــۇرت  جگىســىگه تائـــاال ئۇالرنىــڭ گه هللا ا ،شــۇنىڭ بىــلهن   .دېيىشــىدۇ 
ــۇالر ھــاالك بولىــدۇ  ،دە –چۈشــۈرىدۇ  مۇھهممهدنىــڭ جېنــى ئىلكىــدە   .ئ

ــلهن ق  ــان زات بىـ ــدىكى چا بولغـ ــهمكى، زېمىنـ ــڭ  ھارهسـ ــايالر ئۇالرنىـ پـ
   .①»سۈتلۈك بولۇپ كېتىدۇ ،شاشلىشىپ ،مىرىپېس ،گۆشلىرىنى يهپ

  )3153 :تىرمىزى(

َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ َسأَلُْت أَبِي قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُْم بِالْأَْخَسرِيَن أَْعَمالًـا  ـ   7076
لَْيُهوُد َوالنََّصاَرى أَمَّا الَْيُهوُد فَكَذَُّبوا ُمَحمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُهْم الَْحُرورِيَّةُ قَالَ لَا ُهْم ا

نَ َوأَمَّا النََّصاَرى فَكَفَُروا بِالَْجنَِّة َوقَالُوا لَا طََعاَم ِفيَها َولَا َشَراَب َوالَْحُرورِيَّةُ الَِّذيَن َيْنقُُضـو 
 .يثَاِقِه َوكَانَ َسْعٌد ُيَسمِّيهِْم الْفَاِسِقَنيَعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِم

ۋەققــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇنىــڭ ئــوغلى  ۇـــ ســهئد ئىبنــى ئهبــ 7076
  :امدىندادمهن : تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇمۇسئهب

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2520(ئهلبانى  ①



 سۈرىلىرى ۋە مهريهمكهھف 

507 

ـــ  ــارتقۇچىالرنى    ﴿ـ ــان ت ــتىن ئهڭ زىي ــرى جهھهت ــىلهرگه ئهمهللى س
ــۇ؟  ــا ئېل  ①﴾ئېيتىــپ بېرەيلىم ــايهتته تىلغ ــگهن ئ ــىلهر  دې ــان كىش ىنغ

  : دەپ سورىسام، ئۇـ ھهرۇرىيه خاۋارىجلىرىمۇ؟ 
يهھــــۇدىيالر مــــۇھهممهد  .ناســــاراالر – يــــاق، ئــــۇالر يهھــــۇدىيــــــ 

ناســاراالر بولســا، جهننهتنــى ئىنكــار  . ئهلهيهىسســاالمنى ئىنكــار قىلــدى
ــ جهننهتـــته يـــېمهك :قىلىـــپ ھهرۇرىـــيه . دېـــدىـ ئىچـــمهك يـــوق،      ــ

  .غان ئهھدىسىنى بۇزۇۋەتتىا قىلقهللا ،خاۋارىجلىرى بولسا
   .ۋەققاس ئۇالرنى پاسىقالر دەپ ئاتايتتى ۇسهئد ئىبنى ئهب

 )4728: بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ـ   7077
َيْوَم الِْقَياَمِة لَا َيزِنُ ِعْنَد اللَِّه َجَناَح َبُعوَضٍة َوقَالَ اقَْرُءوا فَلَا  إِنَُّه لََيأِْتي الرَُّجلُ الَْعِظيُم السَِّمُني

 .ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا
ــۋايهت قىلىـــدۇكى   7077 ــۇ رىـ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ  ،ــ
ــبهر ــهللهم   پهيغهم ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــز   «: س ــۈنى ئېگى ــامهت ك قىي

نىـڭ نهزىرىـدە   هللائـۇ ئـادەم ا  لـېكىن  . ئـادەم كېلىـدۇ  بىر سېمىز بويلۇق، 
قىيـامهت  ﴿: گهنـدىن كېـيىن  دې »پاشىنىڭ قـانىتىچىلىكمۇ كهلمهيـدۇ  

 ②﴾قىلچه ئېتىبارغا ئالمـايمىز ) يهنى مۇنداق كىشىلهرنى(كۈنى ئۇالرنى 
   .دېدى ـ! دېگهن ئايهتنى ئوقۇڭالر

  )4729 :بۇخارى(

بِي فََضالَةَ الْأَْنَصارِيِّ َوكَانَ ِمْن الصََّحاَبِة قَالَ َسِمْعُت َعْن أَبِي َسْعِد ْبنِ أَـ   7078
َب ِفيـِه  َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ إِذَا َجَمَع اللَُّه النَّاَس َيْوَم الِْقَياَمِة ِلَيْومٍ لَا َرْي

ُه ِللَِّه أََحًدا فَلَْيطْلُْب ثََواَبُه ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َناَدى ُمَناٍد َمْن كَانَ أَْشَرَك ِفي َعَملٍ َعِملَ
   .أَغَْنى الشَُّركَاِء َعْن الشِّْرِك

                                                 
 .ـ ئايهت 103سۈرە كهھف،  ①
 .ـ ئايهت 105سۈرە كهھف،  ②
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فهزاله ئهنسـارى دېـگهن سـاھابىدىن     ۇـ ئهبـۇ سـهئد ئىبنـى ئهبـ     7078
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم مۇنـداق    رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

  :دېگهن
: چىرجاكـا  ،توپلىغانـدا  كـۈنى پۈتـۈن خـااليىقنى    قىيـامهت تائاال هللا ا«

ئۈچۈن قىلغان بىر ئهمهلگه باشـقا بىرىنـى شـېرىك قىلغـان     هللا كىمكى ا
هللا چـۈنكى ا  .تىـن غهيرىـدىن تهلهپ قىلسـۇن   هللابولسا، ئۇنىـڭ سـاۋابىنى ا  

ــاال  ــۆزىگه تائـ ــېرىك ئـ ــۇرۇپ  شـ ــۈرۈپ تـ ــگه ئهڭ  كهلتـ ــان ئهمهلـ قىلىنغـ
   .①»اليدۇركادەپ جاـ ۇر، هتتبىهاج

  )3154 :تىرمىزى(

قد َجَعـلَ َربُّـِك   (إِنَّ السَّرِيَّ الذي قال اللَُّه عز وجل : ُعَمَر رفعهـ ابن   7079
  .َنْهٌر أَْخَرَجُه اللَُّه ِلَتْشَرَب منه) َتْحَتِك َسرِيا
ســهلاللالھۇ  پهيغهمــبهرئىبنــى ئــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـــ 7079

  :نداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇمۇ نىڭئهلهيهى ۋەسهللهم
ئېقىـــپ (هرۋەردىگارىـــڭ ســـېنىڭ ئاســـتىڭدىن پ﴿ :تائاالنىـــڭهللا ا«
هللا ا “ېرىـق ئ” دېگهن ئايىتىـدىكى  ②﴾بىر ئېرىقنى پهيدا قىلدى) تۇرغان

  . ③»ئۈچۈن پهيدا قىلىپ بهرگهن ئېرىقتۇر ىسۇ ئىچىش نىڭتائاال مهريهم
 )13303 :»ئهلكهبىر«(

ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ لَمَّا قَِدْمُت َنْجَرانَ َسأَلُونِي فَقَالُوا إِنَّكُْم َتقَْرُءونَ  َعْن الُْمِغَريِةـ   7080
َيا أُْخَت َهاُرونَ َوُموَسى قَْبلَ ِعيَسى بِكَذَا َوكَذَا فَلَمَّا قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  

 .نَُّهْم كَاُنوا ُيَسمُّونَ بِأَْنبَِياِئهِْم َوالصَّاِلِحَني قَْبلَُهْمَعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلُْتُه َعْن ذَِلَك فَقَالَ إِ

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2521(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 24سۈرە مهريهم،  ②
بۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە يهھيـا ئىبنـى ئابـدۇلالھ          : )11156(ھهيسهمى  ③

 .بابۇلتى ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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نىــڭ مۇنــداق  ئبه رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇۇمــۇغىرە ئىبنــى شــ   ـــ 7080
ــۋايهت قىلىنىــدۇ  ــلهر  ( نهجــران قهبىلىســى  :دېگهنلىكــى رى نىــڭ ۋەكىل

  : مهندىنكهلگهندە، ) ئۆمىكى مهدىنىگه
دەپ ئوقۇيدىكهنسـىلهر،   ①﴾!ئى ھارۇننىـڭ ھهمشىرىسـى  ﴿: سىلهرــ 

 مهريهمئىلگىرى ئـۆتكهن تۇرسـا،    يىلسادىن مۇنچىلىك يمۇسا دېگهن ئى
دەپ ـ قانــداقمۇ مۇســا بىــلهن ھارۇننىــڭ ھهمشىرىســى بولــۇپ قالىــدۇ؟    

مهن پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ يېنىغــا   . ىدىســور
  :بېرىپ، بۇ ھهقته سورىسام

ــبهرل  « ــى پهيغهمـ ــۇالر ئىلگىرىكـ ــالىهالئـ ــاتلىرىنى هر ۋە سـ رنىڭ ئـ
   .دەپ جاۋاب بهردى »قويۇشاتتى

  )2135 :مۇسلىم(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   7081
َزلَْت َوَما َنَتَنزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ َربَِّك لَُه َما َبـْيَن  ِلجِْبرِيلَ َما َيْمَنُعَك أَنْ َتُزوَرَنا أَكْثََر ِممَّا َتُزوُرَنا فََن

 .أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  7081 ــۋايهت ـ ــداق رى دىن مۇن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم جىبرىئىلغا پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

دېـگهن   ـ  مامـدۇ؟ بىزنى ھازىرقىـدىن كـۆپرەك يـوقالپ تۇرسـاڭ بول    ــ 
پهرۋەردىگارىڭنىـڭ ئهمـرى بىـلهن    ) دۇنياغا(بىز ﴿: شۇنىڭ بىلهن. ئىدى

ــ كهينىمىـز    چۈشىمىز، بىزنىڭ ئالدىمىزدىكى، ئارقىمىزدىكى ۋە ئالدى
نىـڭ ئىلكىدىـدۇر، پهرۋەردىگارىـڭ    هللائارىسىدىكى ئىشالرنىڭ ھهممىسى ا

ېــگهن د ②﴾ئۇنتۇمايــدۇ) بهنــدىلىرىنىڭ ئهمهللىرىــدىن ھــېچ نهرســىنى (
   .ئايهت نازىل بولدى

  )4731 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهت 26سۈرە مهريهم،  ①
 .ـ ئايهت 64سۈرە مهريهم،  ②
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أُم ُمَبشِّرٍ أَنََّها َسِمَعْت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ ِعْنَد َحفَْصةَ لَا  ـ عن  7082
قَالَْت َبلَى َيا َرُسولَ َيْدُخلُ النَّاَر إِنْ َشاَء اللَُّه ِمْن أَْصَحابِ الشََّجَرِة أََحٌد الَِّذيَن َباَيُعوا َتْحَتَها 

َم قَْد قَالَ اللَِّه فَاْنَتَهَرَها فَقَالَْت َحفَْصةُ َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا َوارُِدَها فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
 .يااللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا َوَنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِث

ــ ئۇممــۇ  7082 دىن مۇنــداق رىــۋايهت رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا مۇبهششــىرـ
نىڭ هســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم ھهفســـ پهيغهمـــبهر  :قىلىنىـــدۇ

  :قېشىدىكى چاغدا

دەرەخ ئاســـتىدا بهيـــئهت قىلغـــانالردىن بىرەرســـىمۇ دوزاخقـــا     ـــــ 
  :ھهفسه .ـ دېدى! ئالالھئىنشا ،كىرمهيدۇ

، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   دېۋىدى رىدۇ، ـ كى! ئى رەسۇلۇلالھياق، ــ 
سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن   ﴿: ھهفسه .ئۇنى ئۇنداق دېمهسلىككه بۇيرىدى

دەپ ـ دېـگهن ئـايهتچۇ؟     ①﴾بارمايـدىغان بىـرەر كىشـىمۇ قالمايـدۇ     خقادوزا
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ىدى،سورىغان

ـــ  ــاالهللا اـ ــۋادارالرنى  ﴿: تائ ــدىن تهق ــدىن(ئان ــۇزىمىز، قۇت) جهھهننهم ق
، ـ  دېدى ②﴾زالىمالرنى جهھهننهمدە تىزلىنىپ ئولتۇرغان ھالدا قويىمىز

  . دەپ جاۋاب بهردى
  )2496 :مۇسلىم(

َعْبد اللَِّه ْبن َمْسُعوٍد قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيـرُِد   ـ عن  7083
ا بِأَْعَماِلهِْم فَأَوَّلُُهْم كَلَْمحِ الَْبْرقِ ثُمَّ كَالرِّيحِ ثُمَّ كَُحْضرِ الْفََرسِ النَّاُس النَّاَر ثُمَّ َيْصُدُرونَ ِمْنَه

  .ثُمَّ كَالرَّاِكبِ ِفي َرْحِلِه ثُمَّ كََشدِّ الرَُّجلِ ثُمَّ كََمْشيِِه
مـادىن رىـۋايهت   ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ     ـ 7083

  :الھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنسهلالل قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر

                                                 
 .ـ ئايهت 71سۈرە مهريهم،  ①
 .ـ ئايهت 72سۈرە مهريهم،  ②
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ــدىن     « ــڭ ئالدى ــيىن ئۇنى ــىدۇ، كې ــدىغا كېلىش ــىلهر دوزاخ ئال كىش
ز ېـــكېتىـــدۇ، ئهڭ تقايتىـــپ قىلغـــان ئهمهللىرىنىـــڭ پهزلـــى بىـــلهن 

زلىكىـدە،  ېندىن كېيىنكىسى شـامال ت ۇزلىكىدە، ئېكهتكىنى چاقماق ت
ېيىنكىسى ندىن كۇ، ئيۈگۈرۈك ئاتنىڭ تېزلىكىدە ندىن كېيىنكىسىۇئ

كېيىنكىسى نورمال ئىنسـان  ندىن ۇ، ئىدەزلىكېت تېز چاپقان تۆگىنىڭ
زلىكته ېـ پىيـادە ماڭغـان ت  كېيىنكىسـى  نـدىن  ۇزلىكته، ئېـ ت يۈگۈرگهن
   .①»كېتىدۇ

  )3159 :تىرمىزى(

لَْم أَكُْن أَْهَوى بِإِْصَبَعْيِه إِلَى أُذَُنْيِه َوقَالَ ُصمََّتا إِنْ و: َجابِر ْبن َعْبِد اللَِّه ـ عن  7084
ـ  ا َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ الُْوُروُد الدُُّخولُ لَا َيْبقَى َبرٌّ َولَا فَاجٌِر إِلَّ

قَـالَ   َدَخلََها فََتكُونُ َعلَى الُْمْؤِمنِ َبْرًدا َوَسلَاًما كََما كَاَنْت َعلَى إِْبَراِهيَم َحتَّى إِنَّ ِللنَّارِ أَْو
 .ِلَجَهنََّم َضجِيًجا ِمْن َبْرِدِهْم ثُمَّ ُيَنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا َوَيذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا

ئىككـــى  جـــابىر ئىبنـــى ئابـــدۇلالھ رەزىيهلالھـــۇ ئهنهۇمـــا  ــــ 7084
ئهگهر بــۇ : بــارمىقىنى ئىككــى قۇلىقىغــا تىقىــپ تــۇرۇپ مۇنــداق دېــگهن

ــۇلىقىم  ــى قـ ــبهر ئىككـ ــهللهمنىڭ  پهيغهمـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ : سـ
 ،ياخشى بولسـۇن يهنى  .دېمهكتۇر كىرىشسۆز بېرىش دېگهن ئايهتتىكى «

يامان بولسۇن ھهرقانداق كىشى دوزاخقا كىرمهي قالمايدۇ، لـېكىن ئـوت   
مۇئمىنگه ئىبراھىمغا بولغاندەك سالقىن ۋە ئامانلىق بولىدۇ، ھهتتـاكى  

ــالقىنلى  ــڭ ســ ــدۇ،  دوزاخ ئۇالرنىــ ــىراپ كېتىــ ــدىن ﴿قىدىن ۋايســ ئانــ
قۇتقـــۇزىمىز، زالىمالرنـــى جهھهننهمـــدە ) جهھهننهمـــدىن(تهقـــۋادارالرنى 

دېگهنلىكىنــى ئاڭلىمىغــان  ②﴾تىزلىنىــپ ئولتۇرغــان ھالــدا قــويىمىز 
   .③گاس بولۇپ كهتسۇن ،بولسا

  )14560: ئهھمهد(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2526(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 72سۈرە مهريهم،  ②
بۇ ھهدىسنى ئىمـام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى ئىشـهنچلىكتۇر، ـ         : )11159(ھهيسهمى  ③

 .دېگهن
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بن َواِئـلٍ َدْيـٌن   عن َخبَّابٍ قال كنت َرُجلًا قَْيًنا وكان يل على العاصي ـ   7085
فَأََتْيُتُه أََتقَاَضاُه فقال يل لَا أَقِْضيَك حƓ َتكْفَُر بُِمَحمٍَّد قال قلت لَْن أَكْفَُر بِِه حƓ َتُموَت ثُمَّ 
ُتْبَعثَ قال َوإِنِّي لََمْبُعوثٌ من َبْعِد الَْمْوِت فََسْوَف أَقِْضيَك إذا َرَجْعُت إƂ َمالٍ َوَولٍَد قـال  

أَفََرأَْيَت الذي كَفََر بِآَياِتَنا وقال لَأُوَتَينَّ َمالًا َوَولًَدا أَطَّلََع الَْغْيَب أَْم اتََّخذَ ِعْنَد الرƥن (فََنَزلَْت 
  ).َعْهًدا كَلَّا َسَنكُْتُب ما يقول َوَنُمدُّ له من الَْعذَابِ َمدا َوَنرِثُُه ما يقول َوَيأِْتيَنا فَْرًدا

نىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋايهت     ئهنهۇ خهبباب رەزىيهلالھۇ ـ 7085
مېنىـڭ ئـاس    .جاھىلىيهت دەۋرىدە تۆمۈرچىلىـك قىالتـتىم  : قىلىنىدۇ

ئـۇنى سـۈلهپ كهلسـهم، ئـاس ئىبنـى      . ئىبنى ۋائىلدا ئېلىشىم بار ئىـدى 
  :ۋائىل

تـانمىغۇچه   دىـن )سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   ( سهن مـۇھهممهد ــ 
  :دېدى، مهنـ  ئېلىشىڭنى بهرمهيمهن،

مهن ئۇنىڭدىن تانمـايمهن، ـ   پ تىرىلدۈرمىگىچه ۈرۈسېنى ئۆلتهللا اـ ـ
  : دېسهم، ئۇ

، رىلىـپ ىتقايتـا  مهن ئۆلۈپ بولغانـدىن كېـيىن تىرىلهمـدىمهن؟    ــ 
. دېـدى ـ قهرزىمنـى شـۇ چاغـدا بېـرەي،       قولۇمغا مال ـ دۇنيا تېگىپ قالسا، 

ماڭا  :بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان ۋە﴿: ئارىدىن كۆپ ئۆتمهي
دېـگهن ئـادەمنى   ـ ــ مۈلـۈك، ئهۋالد بېرىلىـدۇ،      ئهلـۋەتته مـال  ) ئـاخىرەتته (

نىڭ ئهھـدىگه  هللاكۆردۈڭمۇ؟ ئۇ غهيىبنى بىلگهنمۇ؟ ياكى مهرھهمهتلىك ا
ــڭ دېگهنلىرىنــى       ــان ئهمهس، ئۇنى ــداق بولغ ــز ئۇن ــكهنمۇ؟ ھهرگى ئېرىش

ئۇنىـڭ  . خاتىرىلهپ قويىمىز، ئۇنىڭغـا بېرىـدىغان ئـازابنى كـۈچهيتىمىز    
باشـقىالرغا مىـراس قىلىـپ    ) يهنى مېلىنـى ۋە ئهۋالدىنـى  (دېگهنلىرىنى 

  . دېگهن ئايهتلهر نازىل بولدى ①﴾قالدۇرىمىز، ئۇ ئالدىمىزغا تهنها كېلىدۇ
  )4735 :بۇخارى(

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 80ـ دىن  77سۈرە مهريهم،  ①
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  مىنۇن سۈرىلىرىۇئتاھا، ئهنبىيا، ھهج ۋە م

لََّم إن اهللا قرأ طـه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـ عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا   7086
ويس قبل أن خيلق آدم بألف عام فلما مسعت املالئكة القرآن قالوا طوىب ألمة يرتل هـذا  

  .عليها وطوىب ألجواف حتمل هذا وطوىب أللسن تكلم هبذا
 نىـدۇكى، ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت قىلى     ـ 7086
  :ق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇندا پهيغهمبهر

لىشتىن ىيارىتئهلهيهىسساالم تائاال تاھا بىلهن ياسىننى ئادەم هللا ا«
بـۇ قۇرئـان   : پهرىشـتىلهر قۇرئـاننى ئاڭلىغانـدا    .مىڭ يىل بۇرۇن ئوقۇغان

ــۈممهت نېم  ــۈرۈپ ! دېگهن بهختلىــكىــنازىــل قىلىنىــدىغان ئ ــۇنى كۆت ب
بۇنى ئوقۇيدىغان كىشـىلهر  ! دېگهن بهختلىكىماڭىدىغان كىشىلهر نېم

   .①»دېگهنـ ! دېگهن بهختلىكىېمن
  )4876 :»ئهلئهۋسهت«(

كانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَراوُِح َبْيَن قََدَمْيِه َيقُـوُم   :عن علي قال ـ  7087
  .اآلية) َما أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرَءانَ ِلَتْشقَى( :َعلَى كُلِّ رِْجلٍ، َحتَّى َنَزلَْت

ــ 7087 ــۋايهت قىلىنىــدۇ  ۇ ئهنهــۇدىنئهلــى رەزىيهلالھــ ـ ــداق رى  :مۇن
يهنه سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىردەم بىر پۇتىـدا، بىـردەم    پهيغهمبهر

ئىككـى پـۇتىنى نـۆۋەت بىـلهن ئـارام ئالـدۇرۇپ نامــاز        ،بىـر پۇتىـدا تـۇرۇپ   
ــۇيتتى ــۈنى، ا . ئوق ــر ك ــڭهللا بى ــا ﴿: تائاالنى ــۇھهممهد  (تاھ ــى م ــى، ئ !) يهن

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدىكى ئىبــراھىم ئىبنــى   : )11163(ھهيســهمى  ①

مۇھـــاجىرنى بهزىـــلهر ھهدىســـى زەئىـــپ دەپ قارىســـا، يهنه بهزىـــلهر ئۇنىـــڭ ھهدىســـى ئىشـــهنچلىك كىشـــى 
 .ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان، ـ دېگهن
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دېـگهن   ①﴾سېلىش ئۈچۈن نازىل قىلمىدۇققۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا 
   .②ئايهتلىرى نازىل بولدى

  )2232 :بهززار(

عن عبد اهللا بن سالم قال كان النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إذا نزل بأهله  ـ  7088
  .اآلية )َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّالَِة َواْصطَبِْر عليها(الضيق أمرهم بالصالة Ż قرأ 

ــ  7088 ــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت      ـ ــى ســاالم رەزىيهلالھ ئابــدۇلالھ ئىبن
چـاقىلىرى   ــ  سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم باال پهيغهمبهر ،قىلىنىدۇكى

ئـى  (﴿: ئۇالرنى ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇپ ،تۇرمۇش قىيىنچىلىقىغا يولۇققاندا
ــۇھهممهد ــدىكىلهرنى !) م ــۈممىتىڭنى(ئائىلهڭ ــۇيرىغىن،  ) ۋە ئ ــا ب نامازغ
ق ىــۇنى ئــادا قىلىشـقا چىـداملىق بــولغىن، سـهندىن بىـز رىز    ئۆزەڭمـۇ ئـ  

ق بېرىمىــز، ياخشــى ئــاقىۋەت پهقهت ىــتهلهپ قىلمــايمىز، ســاڭا بىــز رىز
   .④دېگهن ئايهتنى ئوقۇيتتى ③﴾رتهقۋادارالرغا خاستۇ

  )886: »ئهلئهۋسهت«(

َمَعُهْم قال أتى أَْهال لَُهْم أَْهلَُه َوِمثْـ َبلَغَ بن َمْسُعوٍد أَنَّ َمْرَوانَ يقول َوآَتْيَناُه   7089
  .غري أَْهِلِه فقال بن َمْسُعوٍد َبلْ أتى باهله بِأَْعَيانِهِْم َوِمثِْلهِْم َمَعُهْم

ــ 7089 ــۇ ئهنهۇ  ـــ ــئۇد رەزىيهلالھــ ــى مهســ ــائىبنــ ــۋايهت مــ دىن رىــ
ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق، ﴿: قىلىنىدۇكى، ئۇنىڭغا مهرۋاننىڭ

كۆتۈرىۋەتتـــۇق، ئۇنىڭغـــا رەھىـــم    ئۇنىـــڭ بېشـــىغا كهلـــگهن بـــاالنى   
قىلغانلىقىمىز، ئىبادەت قىلغۇچىالرغا ئىبرەت قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن، 
ــا      ــادە ئات ــاراۋەرنى زىي ــر ب ــا ئوخشــاش بى ــا ئائىلىســىنى ۋە ئۇنىڭغ ئۇنىڭغ

يهنى ئۇنىـڭ ئـۆلگهن بالىلىرىنىـڭ ۋە يوقالغـان ماللىرىنىـڭ      (قىلدۇق 

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 2ـ ۋە  1سۈرە تاھا،  ①
بۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە يهزىد ئىبنى بىالل ئىسىملىك : )11165(ھهيسهمى  ②

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
 .ـ ئايهت 132سۈرە تاھا،  ③
 .لىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچ: )11173(ھهيسهمى  ④
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دېـگهن   ①﴾ۆپ مـال بهردۇق ئورنىغا بىر ھهسسه كۆپ باال، بىـر ھهسسـه كـ   
دېگهنلىكـى  ـ تائاال ئۇنىڭغا باشقا بىر ئايالنى بهرگهن،  هللا ا: ھهققىدە هتئاي

چاقىلىرىنىڭ ئـۆزى   ـ باال غاياق، ئۇنىڭ: ۈزۈلگهن بولۇپ، ئۇ بۇ ھهقتهيهتك
   .②، ـ دېگهنئاتا قىلغان ئارتۇق بىر ھهسسىسىنىيهنه  ۋە

  )9085 :»ئهلكهبىر«(

َدْعَوةُ ِذي النُّوِن إِذْ ُهَو : َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسْعٍد قَالَ ـ عن  7090
 ِفي َبطْنِ الُْحوِت لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمْن الظَّاِلِمَني فَإِنَُّه لَْم َيْدُع بَِها ُمْسـِلمٌ 

 .ُهَربَُّه ِفي َشْيٍء قَطُّ إِلَّا اْسَتَجاَب لَ
ــ 7090 ــدۇكى    ــ ــۋايهت قىلىنىـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــهئد رەزىيهلالھـ  ،سـ
ــبهر ــگهن    پهيغهم ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇن«: س  زۇنن

!) پهرۋەردىگـارىم (﴿: كىتنىڭ قورسىقىدا تـۇرۇپ  )يۇنۇس ئهلهيهىسساالم(
ــۇد   ــېچ مهبــ ــۆلهك ھــ ــهندىن بــ ــهن ) بهرھهق(ســ ــۇر، ســ ــى (يوقتــ جىمــ

زۇلـۇم  ) ئۆز نهفسـىمگه (، مهن ھهقىقهتهن پاكتۇرسهن) كهمچىلىكلهردىن
قايىسـىبىر مۇسـۇلمان   دەپ دۇئا قىلغانىـدى،   ③﴾قىلغۇچىالردىن بولدۇم
ــانى قىلىــپ  ــۇنى  ) بىــر نهرســه (رەببىــدىن  ،مۇشــۇ دۇئ تىلىســه، رەببــى ئ

   .④»ئىجابهت قىلماي قالمايدۇ
  )1462 :ئهھمهد(

وما َتْعُبُدونَ من ُدوِن اللَِّه َحَصـُب   إِنَّكُْم(ـ َعنِ ابن َعبَّاسٍ قال لَمَّا َنَزلَْت   7091
قال عبد اللَِّه بن الزبعري أنا أَْخِصُم لَكُْم ُمَحمًَّدا فقال يـا Ʈمـد   ) َجَهنََّم أَْنُتْم هلا َوارُِدونَ

ْم هلا َوارُِدونَ إِنَّكُْم وما َتْعُبُدونَ من ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم أَْنُت )أَلَْيَس ِفيَما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك
                                                 

 .ـ ئايهت 84سۈرە ئهنبىيا،  ①
ئۇنىڭ سهنهدىدە . بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدى مۇنقهتىئتۇر: )11174(ھهيسهمى  ②

 .يهنه يهھيا ھامانىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 87سۈرە ئهنبىيا،  ③
نى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سـهنهدىدىكى ئىبـراھىم ئىبنـى    بۇ ھهدىس: )11176(ھهيسهمى  ④

مۇھهممهد ئىبنى سهئد ئىبنى ئهبۇ ۋەققاستىن باشقا راۋىيلىرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ راۋىيلىرىـدۇر، لـېكىن     
 .ئىبراھىممۇ ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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َوَهِذِه الَْيُهوُد َتْعُبُد ُعَزْيًرا َوَهِذِه بنو َتِميمٍ َتْعُبـُد  َتْعُبُد ِعيَسى قال نعم قال فََهِذِه النََّصاَرى  (
ـ (الَْمالِئكَةَ فََهُؤالِء يف النَّارِ فَأَْنَزلَ اللَُّه عز وجل  َك إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت هلم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئ

  ).عنها ُمْبَعُدونَ
ــ 7091 ــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  ـ ــداق رى مۇن
نـى  هللاھهقىـقهتهن سـىلهر ا  !) ئـى مۇشـرىكالر  (﴿: تائاالنىڭهللا ا :قىلىنىدۇ

يېقىلغـۇ بولىسـىلهر،    قـا قويۇپ ئىبادەت قىلغان نهرسهڭالر بىـلهن دوزاخ 
لالھ دۇئابـ  ،نـدا نازىـل بولغا دېـگهن ئـايىتى    ①﴾كىرىسـىلهر  قاسىلهر دوزاخ

ــگهن بهدبهخــت  ــئهرى دې مهن ســىلهرگه مــۇھهممهدنى مــات  ”: ئىبنــى زەب
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ قېشـىغا كهلـدى     دەپ  “قىلىپ بېرىمهن

  :ۋە
!) ئى مۇشرىكالر(﴿: ساڭا نازىل قىلغان قۇرئانداهللا ا! ئى مۇھهممهدــ 

 نــى قويــۇپ ئىبــادەت قىلغــان نهرســهڭالر بىــلهن  هللاھهقىــقهتهن ســىلهر ا
ــادوزا ــىلهر دوزاخ   خق ــىلهر، س ــۇ بولىس ــايېقىلغ ــىلهر ق ــار  ﴾كىرىس دەپ ب

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېگهن ئىدى، ـ ئهمهسمۇ؟ 
  :ئۇ .بار، ـ دېدىھهئه، ــ 

خرىســتىئانالر ئىيســاغا ئىبــادەت قىلىــدۇ، يهھــۇدىيالر ئــۇزەيرگه  ــــ 
ــدۇ     ــتىلهرگه چوقۇنى ــم قهبىلىســى پهرىش ــۇ تهمى ــدۇ، بهن ــادەت قىلى  .ئىب

ـ ئاشۇ ئىبادەت قىلىنغانالرنىڭ ھهممىسـى دوزاخقـا كىرەمـدۇ؟      ،نداقتائۇ
ــ  بىــز تهرەپــتىن بېــرىلگهن بهخــت ﴿: تائــاالهللا اشــۇنىڭ بىــلهن،  .دېــدى ـ

ــانالر    ــلىك بولغ ــائادەتكه تېگىش ــائهت (س ــى ت ــق    يهن ــادەتكه تهۋفى ــ ئىب ـ
دوزاخـتىن  ) توغرا يولدا ئىبادەت قىلغان سـائادەتمهن بهنـدىلهر   ،بېرىلىپ
   .③دېگهن ئايهت نازىل بولدى ②﴾ىلىنىدۇيىراق ق

  )12739 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .ـ ئايهت 98سۈرە ئهنبىيا،  ①
 .ـ ئايهت 101سۈرە ئهنبىيا،  ②
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئاسـىم ئىبنـى بهھـدەله           : )11178( ھهيسهمى ③

 .ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار، ـ دېگهن
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قال من َتبَِعُه كـان لـه   إِال َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني ـ َعنِ ابن َعبَّاسٍ وما أَْرَسلَْناَك   7092
ـ   َن الَْمْسـǸِ  َرْحَمةً يف الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَمْن مل َيْتَبْعُه ُعوِفَي ِممَّا كان ُيْبَتلَى َساِئُر اُألَمـمِ ِم

  .َوالَْخْسِف َوالْقَذِْف
ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ا   7092 ئــى (﴿: تائاالنىــڭهللا ـ
ســېنى بىــز پۈتــۈن ئهھلــى جاھــان ئۈچــۈن پهقهت رەھــمهت  !) مــۇھهممهد

: مۇنداق دېگهنتوختىلىپ دېگهن ئايىتى ھهققىدە  ①﴾قىلىپال ئهۋەتتۇق
، مـــۇھهممهد بولســـا غا ئهگهشـــكهنمـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم كـــىكىم

يهنـى  ( ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئـاخىرەتته رەھـمهت بولىـدۇ    ئهلهيهىسساالم
ئهگهشــكۈچى كىشــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ســهۋەبى بىــلهن      

مــــــۇھهممهد ( ئهگهشــــــمىگهنلهر بولســــــا، ).رەھمهتــــــكه ئېرىشــــــىدۇ
ــاالمنىڭ ــان   ئهلهيهىسس ــى جاھ ــۈن ئهھل ــمهت قىلىــپ    پۈت ــۈن رەھ ئۈچ

ــى  ــهۋەبىدىنئهۋەتىلگهنلىك ــرى ) س ــۆتكهنئىلگى ــۇبت  ئ ــۈممهتلهر م ال ىئ
پ كېــتىش ۋە ئاســماندىن تــاش ۇتــۇبولغــان ســۈرىتى ئــۆزگهرتىلىش، يهر ي

   .②باالالردىن ساالمهت قالىدۇ ېغىشتهكي
  )12358 :»ئهلكهبىر«(

َعلَى َحْرٍف  َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َوِمْن النَّاسِ َمْن َيْعُبُد اللََّهـ   7093
 قَالَ كَانَ الرَُّجلُ َيقَْدُم الَْمِديَنةَ فَإِنْ َولََدْت اْمَرأَُتُه غُلَاًما َوُنِتَجْت َخْيلُُه قَالَ َهذَا ِديٌن َصـاِلحٌ 

 .َوإِنْ لَْم َتِلْد اْمَرأَُتُه َولَْم ُتْنَتْج َخْيلُُه قَالَ َهذَا ِديُن ُسوٍء
بهزىـلهر  ﴿: تائاالنىـڭ هللا هنهۇمـا ا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھـۇ ئ  7093

ئىبادەت قىلىـدۇ، ئهگهر  ) يهنى تۇراقسىز ھالدا(ـ شۈبهه بىلهن  ا شهكقهللا
مۇنـداق ئـادەم مۇنـاپىق بولـۇپ،     (دىندا تۇرىدۇ  ،ئۇنىڭغا ياخشىلىق يهتسه

، ئهگهر )ا دىلى بىلهن ئهمهس، پهقهت تىلـى بىـلهن ئىبـادەت قىلىـدۇ    قهللا
ئــۇ، دۇنيــا ۋە  .دىنـدىن يېنىۋالىــدۇ  ،ئۇنىڭغـا بىــرەر بهختســىزلىك يهتســه 

                                                 
 .ـ ئايهت 107سۈرە ئهنبىيا،  ①
بـۇ ھهدىسـنى تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئهييـۇب ئىبنـى سـۇۋەيد           : )11180(ھهيسهمى  ②

 .ك ھهدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهنئىسىملى
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دېگهن ئايىتى توغرىسىدا  ①﴾ئاخىرەتته زىيان تارتىدۇ، بۇ روشهن زىياندۇر
 ئايـالى ئوغـۇل تۇغسـا    ،بهزى كىشىلهر مهدىنىگه كېلىـپ : گهنمۇنداق دې

ئهگهر ئايـالىمۇ،  . دەيتتى ، ـ بۇ ياخشى دىن ئىكهن :تى تايچاقلىساېئ ياكى
  . دەيتتى، ـ دىن ئىكهن بۇ يامان: تىمۇ تۇغمىساېئ

  )4742 :بۇخارى(

َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أََنا أَوَّلُ َمْن َيْجثُو َبْيَن َيـَدْي  ـ   7094
ي َربِّهِـْم  الرَّْحَمنِ ِللُْخُصوَمِة َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ قَْيٌس َوِفيهِْم َنَزلَْت َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِف
ةَ َوالَْوِليُد قَالَ ُهْم الَِّذيَن َباَرُزوا َيْوَم َبْدرٍ َعِليٌّ َوَحْمَزةُ َوُعَبْيَدةُ َوَشْيَبةُ ْبُن َربِيَعةَ َوُعْتَبةُ ْبُن َربِيَع

  .ْبُن ُعْتَبةَ
: گهنرەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـ     بتالىـ  ۇـ ئهلى ئىبنى ئهب 7094

نىڭ ئالدىدا يۈكۈنۈپ ئولتۇرىدىغان تـۇنجى  هللادەۋا ئۈچۈن ا ،قىيامهت كۈنى
  .ئادەم مهن بولىمهن

پهرۋەردىگارى ) پىرقه(بۇ ئىككى ﴿: مۇنداق دېگهنقهيس ئىبنى ئۇباد 
ــتى  ــىدا مۇنازىرىلهشـ ــگهن  ②﴾توغرىسـ ــايهتدېـ ــكه   ئـ ــدا يهكـ بهدر غازىتىـ

 بىــلهنئهلــى، ھهمــزە، ئۇبهيــدە : الرغا قارىتىلغــان بولــۇپ، ئــۇالرئېلىشــقان
رەبىيــئه، ئــۇتبه ئىبنــى رەبىيــئه ۋە ۋەلىــد ئىبنــى ئــۇتبه   شــهيبه ئىبنــى
  .)4744 :بۇخارى( .قاتارلىقالردۇر

َوَمْن ُيرِْد فيه بِإِلَْحـاٍد  (يف قَْوِلِه عز وجل : عبد اهللا بن مسعود َرفََعُه ـ عن  7095
 .عز وجل َعذَاباً أَِليماً أَْبَيَن َألذَاقَُه اهللاوهو بَِعَدِن قال لو أَنَّ َرُجالً َهمَّ فيه باƩاد ) بِظُلْمٍ

ــ 7095 ــۋايهت   ـ ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن رى
: تائاالنىــڭهللا ا ، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمقىلىنىـدۇكى 

كىمكى مهسجىدى ھهرامدا زۇلۇم بىلهن گۇناھ قىلماقچى بولىـدىكهن،  ﴿

                                                 
 .ـ ئايهت 14سۈرە ھهج،  ①
 .ـ ئايهت 19سۈرە ھهج،  ②
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تى ھهققىـدە مۇنـداق   دېگهن ئايى ①﴾ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز
  :دېگهن
ناۋادا بىر ئادەم ئهدەن ئهبيهن دېگهن شهھهردە تۇرۇپ ھهرەمـدە زۇلـۇم   «

تائـاال ئۇنىڭغـا قـاتتىق ئـازابنى     هللا ا ،قىلىشنى كۆڭلىگه پۈكسه، ئهلۋەتته
   .②»تېتىتىدۇ

 )ۋە بهززار 5384: مهۋسىلى ؛4071 :ئهھمهد(

لَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنََّمـا  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ قَاـ   7096
  .ُسمَِّي الَْبْيَت الَْعِتيَق ِلأَنَُّه لَْم َيظَْهْر َعلَْيِه َجبَّاٌر

ئابــدۇلالھ ئىبنــى زۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن رىــۋايهت   ـــ 7096
  :ق دېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇندا پهيغهمبهر كى،قىلىنىدۇ

 شـۇكى،  دەپ ئاتىلىشىنىڭ سـهۋەبى  ئۆي يقهدىمى) بهيتۇلالھنىڭ(«
   .③»دىبىرەر زومىگهرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالمى) تاكى ھازىرغىچه(ئۇ 

  .)3170 :تىرمىزى(

 َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُْخرَِج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َمكَّةَ قَـالَ ـ   7097
قَاَتلُونَ بِـأَنَُّهْم  أَُبو َبكْرٍ أَْخَرُجوا َنبِيَُّهْم إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ لََيْهِلكُنَّ فََنَزلَْت أُِذنَ ِللَِّذيَن ُي
اسٍ فَهَِي أَوَّلُ آَيـٍة  ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌر فََعَرفُْت أَنَُّه َسَيكُونُ ِقَتالٌ قَالَ اْبُن َعبَّ

 .َنَزلَْت ِفي الِْقَتالِ
ــ 7097 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن   ـ ــداق رى مۇن
ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مهككىـــدىن   پهيغهمـــبهر :قىلىنىـــدۇ

  : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهبۇ بهكرى ،چىقىرىلغاندا
نىـــڭ هللا ئـــۇالر پهيغهمبىرىنـــى چىقىرىۋېتىشـــتى، بىـــز چوقـــۇمـــــ 

نىڭغــا قــايتىمىز، ئــۇالر چوقــۇم ھــاالك بولــۇپ   ئۇ، ئــاخىرى ئىلكىــدىمىز

                                                 
 .ـ ئايهت 25سۈرە ھهج،  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد، مهۋسىلى ۋە بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، راۋىيلىـرى     : )11184(ھهيسهمى  ②

 .سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .زەئىپ، ـ دېگهن: )619( ئهلبانى ③
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ھۇجـۇم قىلىنغۇچىالرغـا   ﴿: تائاالنىـڭ هللا اكۆپ ئۆتمهي،  .دىدېـ كېتىدۇ،  
رۇخسـهت  ) قارشـىلىق كۆرسىتىشـكه  (زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن 

دېـگهن ئـايىتى    ①﴾ئۇالرغا يـاردەم بېرىشـكه ئهلـۋەتته قـادىر    هللا قىلىندى، ا
مهن ئـۇرۇش بولىـدىغانلىقىنى بىلـگهن ئىـدىم،      ،شۇ چاغـدا . نازىل بولدى

ــان      ــل قىلىنغ ــدە نازى ــش ھهققى ــۇرۇش قىلى ــايهت ئ ــۇ ئ ــۇڭا ب ــۇنجى ش  ت
   .②ئايهتتۇر

  )3085 :ئىانهس(

َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َسأَلُْت َرُسـولَ اللَّـِه    ـ عن  7198
ْم اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َهِذِه الْآَيِة َوالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما آَتْوا َوقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ قَالَْت َعاِئَشةُ أَُه َصلَّى

 الَِّذيَن َيْشَرُبونَ الَْخْمَر َوَيْسرِقُونَ قَالَ لَا َيا بِْنَت الصِّدِّيقِ َولَِكنَُّهْم الَِّذيَن َيُصوُمونَ َوُيَصـلُّونَ 
  .َوَيَتَصدَّقُونَ َوُهْم َيَخافُونَ أَنْ لَا ُيقَْبلَ ِمْنُهْم أُولَِئَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيَراِت

 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن     ــ  7098
سهدىقه ﴿: تائاالنىڭهللا ا پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىنمهن 

) ھېسـاب بېـرىش ئۈچـۈن   (ا پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغـا  بېرىدىغان، ئهمم
 ③﴾قايتىــپ بارىدىغانلىقىــدىن دىللىــرى قورقــۇپ تۇرىــدىغان كىشــىلهر 

  :دېگهن ئايىتى ھهققىدە
دەپ سـورىغان  ـ ىلىـق قىلىـدىغانالرمۇ؟    رئوغ ،ئۇالر ھاراق ئىچىـپ ــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىدىم،
وزا تۇتىدىغان، ناماز ئوقۇيدىغان، ئۇالر ر !ياق، ئى سىددىقنىڭ قىزىــ 

زاكات بېرىدىغان تۇرۇقلۇق ئهمهللىرىنىڭ قوبـۇل بولمـاي قېلىشـىدىن    
ئهنه شـــۇالر ياخشـــى ئىشـــالرنى قىلىشـــقا     بولـــۇپ،  ئهنســـىرەيدىغانالر
   .④، ـ دېدىئالدىرىغۇچىالردۇر

 )3175 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 39سۈرە ھهج،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2890(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 60سۈرە مۇئمىنۇن،  ③
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2537(ئهلبانى  ④
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ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َوُهْم ِفيَهـا  َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّـ   7199
كَاِلُحونَ قَالَ َتْشوِيِه النَّاُر فََتقَلَُّص َشفَُتُه الُْعلَْيا َحتَّى َتْبلُغَ َوَسطَ َرأِْسِه َوَتْسـَتْرِخي َشـفَُتُه   

  .السُّفْلَى َحتَّى َتْضرَِب ُسرََّتُه
ــ  7099 ــ ئهبـ ــۇ   ۇــ ــۇ ئهنهـ ــۇدرىي رەزىيهلالھـ ــهئىد خـ ــۋايهت دىسـ ن رىـ

: تائاالنىــڭهللا ا قىلىنىـدۇكى، پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئوت كۆيدۈرىدۇ، كالپۇكلىرى قورۇلۇپ، چىشلىرى ﴿

دېگهن ئايىتى ھهققىـدە مۇنـداق    ①﴾بولۇپ قالىدۇ) بهتچىراي(ئېچىلىپ 
  :دېگهن
 كىتۈنئۇنىـڭ ئۈسـ   ،شـۇنىڭ بىـلهن   .ئوت ئۇنى كـاۋاپ قىلىۋېتىـدۇ  «

 نقىئاسـتى  .بېشىنىڭ يېرىمىغىچه كېلىـپ قالىـدۇ   ،كالپۇكى قورۇلۇپ
   .②»كالپۇكى ساڭگىالپ كىندىكىگىچه چۈشىدۇ

  )2587 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 104سۈرە مۇئمىنۇن،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 621(ئهلبانى  ②
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  نۇر سۈرىسى

 َعْمرو ْبن ُشَعْيبٍ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَالَ كَانَ َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه َمْرثَُد ْبُن ـ عن  7100
 أَبِي َمْرثٍَد َوكَانَ َرُجلًا َيْحِملُ الْأَْسَرى ِمْن َمكَّةَ َحتَّى َيأِْتَي بِهِْم الَْمِديَنةَ قَالَ َوكَاَنْت اْمـَرأَةٌ 
ُه َبِغيٌّ بَِمكَّةَ ُيقَالُ لََها َعَناٌق َوكَاَنْت َصِديقَةً لَُه َوإِنَُّه كَانَ َوَعَد َرُجلًا ِمْن أَُساَرى َمكَّةَ َيْحِملُ

قَالَ فَجِئُْت َحتَّى اْنَتَهْيُت إِلَى ِظلِّ َحاِئٍط ِمْن َحَواِئِط َمكَّةَ ِفي لَْيلٍَة ُمقِْمَرٍة قَالَ فََجاَءْت َعَناٌق 
 قَالَْتفَأَْبَصَرْت َسَواَد ِظلِّي بَِجْنبِ الَْحاِئِط فَلَمَّا اْنَتَهْت إِلَيَّ َعَرفَْتُه فَقَالَْت َمْرثٌَد فَقُلُْت َمْرثٌَد فَ
الِْخَيـامِ   َمْرَحًبا َوأَْهلًا َهلُمَّ فَبِْت ِعْنَدَنا اللَّْيلَةَ قَالَ قُلُْت َيا َعَناُق َحرََّم اللَُّه الزَِّنا قَالَْت َيا أَْهلَ

أَْو  َهذَا الرَُّجلُ َيْحِملُ أَْسَراكُْم قَالَ فََتبَِعنِي ثََمانَِيةٌ َوَسلَكُْت الَْخْنَدَمةَ فَاْنَتَهْيُت إِلَى كَْهـفٍ 
غَارٍ فََدَخلُْت فََجاُءوا َحتَّى قَاُموا َعلَى َرأِْسي فََبالُوا فَظَلَّ َبْولُُهْم َعلَى َرأِْسي َوأَْعَماُهْم اللَّـُه  
َعنِّي قَالَ ثُمَّ َرَجُعوا َوَرَجْعُت إِلَى َصاِحبِي فََحَملُْتُه َوكَانَ َرُجلًا ثَِقيلًا َحتَّى اْنَتَهْيـُت إِلَـى   

فَفَكَكُْت َعْنُه كَْبلَُه فََجَعلُْت أَْحِملُُه َوُيْعيِينِي َحتَّى قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه  الْإِذِْخرِ
لَْيـِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْنِكُح َعَناقًا فَأَْمَسَك َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع

َيْنِكُحَها َم فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ َشْيئًا َحتَّى َنَزلَْت الزَّانِي لَا َيْنِكُح إِلَّا َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً َوالزَّانَِيةُ لَا َوَسلَّ
لََّم َيا َمْرثَُد إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس
  .ْحَهاالزَّانِي لَا َيْنِكُح إِلَّا َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً َوالزَّانَِيةُ لَا َيْنِكُحَها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك فَلَا َتْنِك

ئهمر ئىبنى شۇئهيب دادىسى ئارقىلىق بوۋىسىدىن مۇنداق  – 7100
ــۋايهت قىلىــدۇ ــۇ :رى ــادەم مهرســهد  ئهب ــار بولــۇپ ئىســىملىك بىــر ئ ــۇ ب ، ئ

ــد ــرىكالرنىڭ قولى ىكىمهككى ــۈپ مۇش ــا چۈش ــان م غ ــۇقالغ لمانالرنى ۇس
مهككىـدە ئهنـاق ئىسـىملىك     .مهدىنىگه ئېلىپ كېلهتتى) قۇتۇلدۇرۇپ(

مهرسـهد مهككىـدە ئاسـارەتته     .بىر پاھىشه ئايال ئۇنىڭ ئاشنىسـى ئىـدى  
. ىــدىقالغــان بىــر مۇســۇلماننى مهدىــنىگه يــۆتكهپ قويۇشــقا ۋەدە بهرگهن 

بىــر ئايــدىڭ كېچىــدە : مهرســهد مۇنــداق دېــگهن) رىۋايهتنىــڭ داۋامىــدا(
ئهنـاق   شۇ ئهسنادا. دۇمبىرىنىڭ قېشىغا كېلىپ تۇر دىنمهككه تاملىرى
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ئـۇ سـايهمنى كـۆرۈپ، ماڭـا يېقىنلىشـىپ كهلـدى، ـ دە،        . قالـدى  كېلىپ
  :تونۇپ قېلىپ

  :، مهنـ دېدى؟ مۇسهنمهرسهدــ 
  :دېدىم، ئۇ ــ ھهئه، مهن شۇ، ـ

  :هنم. ـ دېدى! ــ مهرھابا، بۇ كېچىنى مهن بىلهن ئۆتكۈزگىن
ئـۇ مېنـى   . ـ دېـدىم تائـاال زىنـانى ھـارام قىلىـۋەتتى،      هللا ا !قنـا ئى ئهــ 

  :ئىندەككه كهلتۈرەلمهي
سـىلهرنىڭ قولـۇڭالردىكى ئهسـىرلهرنى ئېلىـپ      ،بۇ! ئىي خااليىقــ 

ــادەم بولىــدۇ، ـ    قاچىــدىغان  ــدىئ ــاۋازىنى. دەپ ۋارقىرى ــاڭالپ،  ئۇنىــڭ ئ ئ
بىر  ،مهن خهندەمه تېغىغا قاراپ قېچىپ .سهككىز ئادەم يۈگۈرۈپ كهلدى

قوغالپ كهلگهنلهر بېشىمنىڭ ئۈسـتىگه كېلىـپ    .غارغا يوشۇرۇنىۋالدىم
بىـردەم تۇرغانـدىن كېـيىن، كىچىـك     . تۇردى، لـېكىن مېنـى كۆرمىـدى   

 تائـاال هللا ا. ا چۈشـتى غئۇالرنىڭ سۈيدۈكى بېشىم تهرىتىنى راۋا قىلىشتى،
مهنمـۇ   ئـۇالر قايتىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن،     .ىئۇالرغا مېنى كۆرسـهتمىد 

ئۇ ئىنتايىن  .ئۇنى يۈدۈپ ماڭدىم ،ۋەدىلهشكهن ئادەمنىڭ يېنىغا بېرىپ
 مهككه سـىرتىدىكى چىغلىققـا يېتىـپ بېرىـپ،     .ئىدىئېغىر بىر ئادەم 

ئۇنى تـاكى مهدىـنىگه بـارغىچه كۆتـۈرۈپ      .يهشتىمئۇنىڭ كىشهنلىرىنى 
 پهيغهمـبهر  كېلىـپال، مهدىـنىگه   .مېنى قاتتىق چـارچىتىۋەتتى ماڭدىم، 

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئالدىغا بېرىپ
پهيغهمـبهر  دېسـهم،  ـ ؟  ىمغـا ئـااليمۇ  ئهنـاقنى نىكاھ  !ئى رەسۇلۇلالھــ 

: تائاالنىــڭهللا كېــيىن ا .جــاۋاب بهرمهي جىــم تۇرىۋالــدى ئهلهيهىسســاالم 
ىلغــۇچى ئايــالنى يــاكى مۇشــرىك    زىنــا قىلغــۇچى ئهر پهقهت زىنــا ق  ﴿

ئايالنىال ئالىدۇ، زىنا قىلغۇچى ئايـال پهقهت زىنـا قىلغـۇچى ئهرگه يـاكى     
 ①﴾مـۇئمىنلهرگه ھـارام قىلىنـدى   ) يهنـى زىنـا  (مۇشرىككىال تېگىدۇ، ئۇ 

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم بـۇ ئـايهتنى ماڭـا       .دىلـ دېگهن ئايهت نازىـل بو 
  :ئوقۇپ بهرگهندىن كېيىن

                                                 
 .ـ ئايهت 3سۈرە نۇر،  ①
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   .①دېدى ـ! ىغىنئۇنى ئالم ــ
  )3177 :تىرمىزى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ إِنَّ أَوَّلَ ِلَعاٍن كَانَ ِفي الْإِْسلَامِ أَنَّ ِهلَالَ ْبَن أَُميَّـةَ  ـ   7101
آَيةُ اللَِّعاِن َوالَِّذيَن  نزول :اƩديث املتقدم يف اللعان وفيهقَذََف َشرِيَك ْبَن السَّْحَماِء بِاْمَرأَِتِه 

  .َيْرُمونَ أَْزَواَجُهْم إِلَى آِخرِ الْآَيِة
مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  7101
ــدۇ ــى     : قىلىنى ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۇمهييه پهيغهم ــى ئ ــالل ئىبن ھى

ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆز ئايالىنىڭ شهرىك ئىبنى سهھما بىلهن زىنـا  
ــپ تۇرۇۋا  ــانلىقىنى ئېيتىـ ــدى قىلغـ ــدى (لـ ــى قارىلىـ ــاالهللا ا). يهنـ : تائـ

خوتۇنلىرىنى زىنا بىلهن قارىلىغان ۋە ئۆزلىرىدىن باشـقا گۇۋاھچىسـى   ﴿
بولمىغــانالر گۇۋاھلىــق ســۆزىنىڭ راســت ئىكهنلىكىنــى دەلىلــلهش      

بهشــىنچى . نىــڭ نــامى بىــلهن تــۆت قېــتىم قهســهم قىلســۇنهللائۈچــۈن، ا
ــدا ــام ”: قېتىم ــانچى بولس ــا ا ،ئهگهر يالغ ــڭ لهنىتــ هللاماڭ ــۇننى “ ى بولس
نىـڭ نـامى   هللاخوتۇن كىشـى ئېرىنىـڭ يالغـانچى ئىكهنلىكىـگه ا    . دېسۇن

بىــلهن تــۆت قېــتىم قهســهم ئىچســه، جازاغــا تارتىلىشــتىن ســاقالپ        
يهنـى  (ئهگهر ئۇ راسـتچىلالردىن بولسـا   ”: بهشىنچى قېتىمدا. قېلىنىدۇ

“ نىڭ غهزىۋى بولسۇنهللاماڭا ا) ئېرىمنىڭ گېپى راست بولىدىغان بولسا
شـۇنىڭ بىـلهن،   . دېگهن ئايهتلهرنى نازىـل قىلـدى   ②﴾م قىلىدۇدەپ قهسه

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم ئـــۇالرنى ئـــۆز گېپىنىـــڭ راســـتلىقىنى      
مانا بۇ، ئىسالم تارىخىدىكى . ئىسپاتالش ئۈچۈن لهنهتلىشىشكه چاقىردى

   .③تۇنجى لهنهتلىشىش ئىدى
 )3469 :ئىانهس(

ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ َوَسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ َوَعلْقََمةُ  َعْن اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ َحدَّثَنِيـ   7102
 ْبُن َوقَّاȋٍ َوُعَبْيُد اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسُعوٍد َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَّـُه َعْنَهـا َزْوجِ  

                                                 
 سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 2538(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهتكىچه 9ـ دىن  6سۈرە نۇر،  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 3246(ئهلبانى  ③
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ا أَْهلُ الْإِفِْك َما قَالُوا َوكُلُُّهْم َحدَّثَنِي طَاِئفَـةً ِمـْن   النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني قَالَ لََه
َحِديِثَها َوَبْعُضُهْم كَانَ أَْوَعى ِلَحِديِثَها ِمْن َبْعضٍ َوأَثَْبَت لَُه اقِْتَصاًصا َوقَْد َوَعْيُت َعْن كُـلِّ  

َحِديِثهِْم ُيَصدُِّق َبْعًضـا َوإِنْ كَـانَ    َرُجلٍ ِمْنُهْم الَْحِديثَ الَِّذي َحدَّثَنِي َعْن َعاِئَشةَ َوَبْعُض
َبْعُضُهْم أَْوَعى لَُه ِمْن َبْعضٍ قَالُوا قَالَْت َعاِئَشةُ كَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم إِذَا  

ُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه   أََراَد َسفًَرا أَقَْرَع َبْيَن أَْزَواجِِه فَأَيُُّهنَّ َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج بَِها َر
َوَسلََّم َمَعُه قَالَْت َعاِئَشةُ فَأَقَْرَع َبْيَنَنا ِفي غَْزَوٍة غََزاَها فََخَرَج ِفيَها َسْهِمي فََخَرْجـُت َمـَع   

ِفي َهْوَدجِي َوأُْنـَزلُ  َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبْعَد َما أُْنزِلَ الِْحَجاُب فَكُْنُت أُْحَملُ 
ا ِمـْن  ِفيِه فَِسْرَنا َحتَّى إِذَا فََرغَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن غَْزَوِتِه ِتلَْك َوقَفَلَ َدَنْوَن

َحتَّى َجاَوْزُت الَْجْيَش  الَْمِديَنِة قَاِفِلَني آذَنَ لَْيلَةً بِالرَِّحيلِ فَقُْمُت ِحَني آذَُنوا بِالرَِّحيلِ فََمَشْيُت
فَلَمَّا قََضْيُت َشأْنِي أَقَْبلُْت إِلَى َرْحِلي فَلََمْسُت َصْدرِي فَإِذَا ِعقٌْد ِلي ِمْن َجْزعِ ظَفَـارِ قَـْد   
 اْنقَطََع فََرَجْعُت فَالَْتَمْسُت ِعقِْدي فََحَبَسنِي اْبِتَغاُؤُه قَالَْت َوأَقَْبلَ الـرَّْهطُ الَّـِذيَن كَـاُنوا   
ُيَرحِّلُونِي فَاْحَتَملُوا َهْوَدجِي فََرَحلُوُه َعلَى َبِعريِي الَِّذي كُْنُت أَْركَُب َعلَْيِه َوُهْم َيْحِسـُبونَ  

ـ  ةَ ِمـْن  أَنِّي ِفيِه َوكَانَ النَِّساُء إِذْ ذَاَك ِخفَافًا لَْم َيْهُبلَْن َولَْم َيْغَشُهنَّ اللَّْحُم إِنََّما َيأْكُلَْن الُْعلْقَ
َعامِ فَلَْم َيْسَتْنِكْر الْقَْوُم ِخفَّةَ الَْهْوَدجِ ِحَني َرفَُعوُه َوَحَملُوُه َوكُْنُت َجارَِيةً َحِديثَةَ السِّـنِّ  الطَّ

فََبَعثُوا الَْجَملَ فََساُروا َوَوَجْدُت ِعقِْدي َبْعَد َما اْسَتَمرَّ الَْجْيُش فَجِئُْت َمَنازِلَُهْم َولَْيَس بَِهـا  
َولَا ُمجِيٌب فََتَيمَّْمُت َمْنزِِلي الَِّذي كُْنُت بِِه َوظََنْنُت أَنَُّهْم َسَيفِْقُدونِي فََيْرجُِعـونَ   ِمْنُهْم َداعٍ

ثُـمَّ   إِلَيَّ فََبْيَنا أََنا َجاِلَسةٌ ِفي َمْنزِِلي غَلََبْتنِي َعْينِي فَنِْمُت َوكَانَ َصفَْوانُ ْبُن الُْمَعطَّلِ السُّلَِميُّ
ِمْن َوَراِء الَْجْيشِ فَأَْصَبَح ِعْنَد َمْنزِِلي فََرأَى َسَواَد إِْنَساٍن َناِئمٍ فََعَرفَنِي ِحَني َرآنِـي   الذَّكَْوانِيُّ

َوكَانَ َرآنِي قَْبلَ الِْحَجابِ فَاْسَتْيقَظُْت بِاْسِتْرَجاِعِه ِحَني َعَرفَنِي فََخمَّْرُت َوْجهِي بِجِلَْبابِي َو 
بِكَِلَمٍة َولَا َسِمْعُت ِمْنُه كَِلَمةً غَْيَر اْسِتْرَجاِعِه َوَهَوى َحتَّى أََنـاǷَ َراِحلََتـُه    َواللَِّه َما َتكَلَّْمَنا

رِيَن فََوِطǜَ َعلَى َيِدَها فَقُْمُت إِلَْيَها فََرِكْبُتَها فَاْنطَلََق َيقُوُد بِي الرَّاِحلَةَ َحتَّى أََتْيَنا الَْجْيَش ُموِغ
ُهْم ُنُزولٌ قَالَْت فََهلََك َمْن َهلََك َوكَانَ الَِّذي َتَولَّى ِكْبَر الْإِفِْك َعْبُد اللَّـِه  ِفي َنْحرِ الظَّهَِريِة َو

ُعُه ْبُن أَُبيٍّ اْبُن َسلُولَ قَالَ ُعْرَوةُ أُْخبِْرُت أَنَُّه كَانَ ُيَشاُع َوُيَتَحدَّثُ بِِه ِعْنَدُه فَُيِقـرُُّه َوَيْسـَتمِ  
ْرَوةُ أَْيًضا لَْم ُيَسمَّ ِمْن أَْهلِ الْإِفِْك أَْيًضا إِلَّا َحسَّانُ ْبُن ثَابٍِت َوِمْسطَُح ْبُن َوَيْسَتْوِشيِه َوقَالَ ُع
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أُثَاثَةَ َوَحْمَنةُ بِْنُت َجْحشٍ ِفي َناسٍ آَخرِيَن لَا ِعلَْم ِلي بِهِْم غَْيَر أَنَُّهْم ُعْصَبةٌ كََما قَالَ اللَّـُه  
ُيقَالُ لَُه َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُبيٍّ اْبُن َسلُولَ قَالَ ُعْرَوةُ كَاَنْت َعاِئَشةُ َتكَْرُه أَنْ َتَعالَى َوإِنَّ ِكْبَر ذَِلَك 

ُيَسبَّ ِعْنَدَها َحسَّانُ َوَتقُولُ إِنَُّه الَِّذي قَالَ فَإِنَّ أَبِي َوَواِلَدُه َوِعْرِضي ِلِعْرضِ ُمَحمٍَّد ِمـْنكُْم  
ْمَنا الَْمِديَنةَ فَاْشَتكَْيُت ِحَني قَِدْمُت َشْهًرا َوالنَّاُس ُيِفيُضونَ ِفي قَـْولِ  وِقَاُء قَالَْت َعاِئَشةُ فَقَِد

أَْصَحابِ الْإِفِْك لَا أَْشُعُر بَِشْيٍء ِمْن ذَِلَك َوُهَو َيرِيُبنِي ِفي َوَجِعي أَنِّي لَا أَْعرُِف ِمْن َرُسـولِ  
َف الَِّذي كُْنُت أََرى ِمْنُه ِحَني أَْشَتِكي إِنََّما َيـْدُخلُ َعلَـيَّ   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اللُّطْ

ي َولَا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَُيَسلُِّم ثُمَّ َيقُولُ كَْيَف ِتيكُْم ثُمَّ َيْنَصرُِف فَذَِلَك َيرِيُبنِ
فََخَرْجُت َمَع أُمِّ ِمْسطَحٍ ِقَبلَ الَْمَناِصعِ َوكَانَ ُمَتَبرََّزَنا  أَْشُعُر بِالشَّرِّ َحتَّى َخَرْجُت ِحَني َنقَْهُت

أَْمُرَنا أَْمُر َوكُنَّا لَا َنْخُرُج إِلَّا لَْيلًا إِلَى لَْيلٍ َوذَِلَك قَْبلَ أَنْ َنتَِّخذَ الْكُُنَف قَرِيًبا ِمْن ُبُيوِتَنا قَالَْت َو
ِقَبلَ الَْغاِئِط َوكُنَّا َنَتأَذَّى بِالْكُُنِف أَنْ َنتَِّخذََها ِعْنـَد ُبُيوِتَنـا قَالَـْت     الَْعَربِ الْأَُولِ ِفي الَْبرِّيَِّة

رِ فَاْنطَلَقُْت أََنا َوأُمُّ ِمْسطَحٍ َوِهَي اْبَنةُ أَبِي ُرْهمِ ْبنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْبِد َمَناٍف َوأُمَُّها بِْنُت َصْخ
الصِّدِّيقِ َواْبُنَها ِمْسطَُح ْبُن أُثَاثَةَ ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ الُْمطَِّلبِ فَأَقَْبلُْت أََنا َوأُمُّ  ْبنِ َعاِمرٍ َخالَةُ أَبِي َبكْرٍ

ِمْسطَحٍ ِقَبلَ َبْيِتي ِحَني فََرغَْنا ِمْن َشأْنَِنا فََعثََرْت أُمُّ ِمْسطَحٍ ِفي ِمْرِطَها فَقَالَْت َتِعَس ِمْسـطٌَح  
لِْت أََتُسبَِّني َرُجلًا َشهَِد َبْدًرا فَقَالَْت أَْي َهْنَتاْه َولَْم َتْسَمِعي َما قَالَ قَالَْت فَقُلُْت لََها بِئَْس َما قُ

َوقُلُْت َما قَالَ فَأَْخَبَرْتنِي بِقَْولِ أَْهلِ الْإِفِْك قَالَْت فَاْزَدْدُت َمَرًضا َعلَى َمَرِضي فَلَمَّا َرَجْعـُت  
لُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلََّم ثُمَّ قَالَ كَْيَف ِتيكُْم فَقُلُْت لَـُه  إِلَى َبْيِتي َدَخلَ َعلَيَّ َرُسو

لُ اللَِّه أََتأْذَنُ ِلي أَنْ آِتَي أََبَويَّ قَالَْت َوأُرِيُد أَنْ أَْسَتْيِقَن الَْخَبَر ِمْن ِقَبِلهَِما قَالَْت فَأَِذنَ ِلي َرُسو
َوَسلََّم فَقُلُْت ِلأُمِّي َيا أُمََّتاُه َماذَا َيَتَحدَّثُ النَّاُس قَالَْت َيا ُبَنيَّةُ َهوِّنِي َعلَْيـِك  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 

قَالَـْت  فََواللَِّه لَقَلََّما كَاَنْت اْمَرأَةٌ قَطُّ َوِضيئَةً ِعْنَد َرُجلٍ ُيِحبَُّها لََها َضَراِئُر إِلَّا كَثَّْرنَ َعلَْيَهـا  
َحانَ اللَِّه أََولَقَْد َتَحدَّثَ النَّاُس بَِهذَا قَالَْت فََبكَْيُت ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى أَْصَبْحُت لَا َيْرقَأُ فَقُلُْت ُسْب

َم ِلي َدْمٌع َولَا أَكَْتِحلُ بَِنْومٍ ثُمَّ أَْصَبْحُت أَْبِكي قَالَْت َوَدَعا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلَّ 
ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َوأَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد ِحَني اْسَتلَْبثَ الَْوْحُي َيْسأَلُُهَما َوَيْسَتِشُريُهَما ِفي ِفـَراقِ   َعِليَّ

َبـَراَءِة   أَْهِلِه قَالَْت فَأَمَّا أَُساَمةُ فَأََشاَر َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَِّذي َيْعلَُم ِمْن
الَ َيـا  ْهِلِه َوبِالَِّذي َيْعلَُم لَُهْم ِفي َنفِْسِه فَقَالَ أَُساَمةُ أَْهلََك َولَا َنْعلَُم إِلَّا َخْيًرا َوأَمَّا َعِليٌّ فَقَأَ
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ا َرُسولَ اللَِّه لَْم ُيَضيِّْق اللَُّه َعلَْيَك َوالنَِّساُء ِسَواَها كَِثٌري َوَسلْ الَْجارَِيةَ َتْصُدقَْك قَالَْت فَـَدعَ 
 لَُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َبرِيَرةَ فَقَالَ أَْي َبرِيَرةُ َهلْ َرأَْيِت ِمْن َشْيٍء َيرِيُبِك قَالَْت

ةُ السِّـنِّ  َبرِيَرةُ َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما َرأَْيُت َعلَْيَها أَْمًرا قَطُّ أَغِْمُصُه غَْيَر أَنََّها َجارَِيةٌ َحِديثَ
لََّم ِمْن َتَناُم َعْن َعجِنيِ أَْهِلَها فََتأِْتي الدَّاجُِن فََتأْكُلُُه قَالَْت فَقَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس

ِلِمَني َمْن َيْعـِذُرنِي  َيْوِمِه فَاْسَتْعذََر ِمْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ أَُبيٍّ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ فَقَالَ َيا َمْعَشَر الُْمْس
ِمْن َرُجلٍ قَْد َبلََغنِي َعْنُه أَذَاُه ِفي أَْهِلي َواللَِّه َما َعِلْمُت َعلَى أَْهِلي إِلَّا َخْيًرا َولَقَـْد ذَكَـُروا   

ُد ْبُن ُمَعاٍذ أَُخو َرُجلًا َما َعِلْمُت َعلَْيِه إِلَّا َخْيًرا َوَما َيْدُخلُ َعلَى أَْهِلي إِلَّا َمِعي قَالَْت فَقَاَم َسْع
انَ َبنِي َعْبِد الْأَْشَهلِ فَقَالَ أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه أَْعِذُرَك فَإِنْ كَانَ ِمْن الْأَْوسِ َضَرْبُت ُعُنقَُه َوإِنْ كَ

جِ َوكَاَنـْت أُمُّ  ِمْن إِْخَوانَِنا ِمْن الَْخْزَرجِ أََمْرَتَنا فَفََعلَْنا أَْمَرَك قَالَْت فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن الَْخـْزرَ 
َحسَّانَ بِْنَت َعمِِّه ِمْن فَِخِذِه َوُهَو َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َوُهَو َسيُِّد الَْخْزَرجِ قَالَْت َوكَانَ قَْبلَ ذَِلَك 

لَا َتقِْدُر َعلَـى  َرُجلًا َصاِلًحا َولَِكْن اْحَتَملَْتُه الَْحِميَّةُ فَقَالَ ِلَسْعٍد كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه لَا َتقُْتلُُه َو
الَ قَْتِلِه َولَْو كَانَ ِمْن َرْهِطَك َما أَْحَبْبَت أَنْ ُيقَْتلَ فَقَاَم أَُسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ َوُهَو اْبُن َعمِّ َسْعٍد فَقَ

َناِفِقَني قَالَـْت فَثَـاَر   ِلَسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ كَذَْبَت لََعْمُر اللَِّه لََنقُْتلَنَُّه فَإِنََّك ُمَناِفٌق ُتَجاِدلُ َعْن الُْم
ٌم َعلَى الَْحيَّاِن الْأَْوُس َوالَْخْزَرُج َحتَّى َهمُّوا أَنْ َيقَْتِتلُوا َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاِئ

ْم َحتَّى َسـكَُتوا َوَسـكََت   الِْمْنَبرِ قَالَْت فَلَْم َيَزلْ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيَخفُِّضُه
ِدي قَالَْت فََبكَْيُت َيْوِمي ذَِلَك كُلَُّه لَا َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َولَا أَكَْتِحلُ بَِنْومٍ قَالَْت َوأَْصَبَح أََبَواَي ِعْن

نِّي لَأَظُنُّ أَنَّ الُْبكَاَء فَـاِلٌق  َوقَْد َبكَْيُت لَْيلََتْينِ َوَيْوًما لَا َيْرقَأُ ِلي َدْمٌع َولَا أَكَْتِحلُ بَِنْومٍ َحتَّى إِ
لََها  كَبِِدي فََبْيَنا أََبَواَي َجاِلَساِن ِعْنِدي َوأََنا أَْبِكي فَاْسَتأْذََنْت َعلَيَّ اْمَرأَةٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فَأَِذْنُت

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم   فََجلََسْت َتْبِكي َمِعي قَالَْت فََبْيَنا َنْحُن َعلَى ذَِلَك َدَخلَ َرُسولُ اللَِّه
َعلَْيَنا فََسلََّم ثُمَّ َجلََس قَالَْت َولَْم َيْجِلْس ِعْنِدي ُمْنذُ ِقيلَ َما ِقيلَ قَْبلََها َوقَْد لَبِثَ َشـْهًرا لَـا   

َوَسلََّم ِحَني َجلََس ثُمَّ  ُيوَحى إِلَْيِه ِفي َشأْنِي بَِشْيٍء قَالَْت فََتَشهََّد َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه
نْ كُْنِت قَالَ أَمَّا َبْعُد َيا َعاِئَشةُ إِنَُّه َبلََغنِي َعْنِك كَذَا َوكَذَا فَإِنْ كُْنِت َبرِيئَةً فََسُيَبرِّئُِك اللَُّه َوإِ

َف ثُمَّ َتاَب َتاَب اللَُّه َعلَْيِه قَالَْت أَلَْمْمِت بِذَْنبٍ فَاْسَتْغِفرِي اللََّه َوُتوبِي إِلَْيِه فَإِنَّ الَْعْبَد إِذَا اْعَتَر
 فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمقَالََتُه قَلََص َدْمِعي َحتَّى َما أُِحسُّ ِمْنُه قَطْـَرةً 
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يَما قَالَ فَقَالَ أَبِي َواللَِّه َما أَْدرِي فَقُلُْت ِلأَبِي أَجِْب َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعنِّي ِف
ْيـِه  َما أَقُولُ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت ِلأُمِّي أَجِيبِي َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ

ولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُلُْت َوَسلََّم ِفيَما قَالَ قَالَْت أُمِّي َواللَِّه َما أَْدرِي َما أَقُولُ ِلَرُس
َهـذَا   َوأََنا َجارَِيةٌ َحِديثَةُ السِّنِّ لَا أَقَْرأُ ِمْن الْقُْرآِن كَِثًريا إِنِّي َواللَِّه لَقَْد َعِلْمُت لَقَْد َسـِمْعُتمْ 

ِئْن قُلُْت لَكُْم إِنِّي َبرِيئَةٌ لَا ُتَصدِّقُونِي َولَِئْن الَْحِديثَ َحتَّى اْسَتقَرَّ ِفي أَْنفُِسكُْم َوَصدَّقُْتْم بِِه فَلَ
ثَلًا إِلَّا أََبـا  اْعَتَرفُْت لَكُْم بِأَْمرٍ َواللَُّه َيْعلَُم أَنِّي ِمْنُه َبرِيئَةٌ لَُتَصدِّقُنِّي فََواللَِّه لَا أَجُِد ِلي َولَكُْم َم

لُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ ثُمَّ َتَحوَّلُْت َواْضـطََجْعُت  ُيوُسَف ِحَني قَالَ فََصْبٌر َجِميلٌ َواللَُّه ا
ْنُت أَظُنُّ َعلَى ِفَراِشي َواللَُّه َيْعلَُم أَنِّي ِحيَنِئٍذ َبرِيئَةٌ َوأَنَّ اللََّه ُمَبرِِّئي بَِبَراَءِتي َولَِكْن َواللَِّه َما كُ

لََشأْنِي ِفي َنفِْسي كَانَ أَْحقََر ِمْن أَنْ َيَتكَلََّم اللَُّه ِفيَّ بِأَْمرٍ أَنَّ اللََّه ُمْنزِلٌ ِفي َشأْنِي َوْحًيا ُيْتلَى 
ُه بَِها َولَِكْن كُْنُت أَْرُجو أَنْ َيَرى َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي النَّْومِ ُرْؤَيا ُيَبرِّئُنِي اللَّ

لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمْجِلَسُه َولَا َخَرَج أََحٌد ِمْن أَْهلِ الَْبْيِت َحتَّى فََواللَِّه َما َراَم َرُسولُ اللَِّه َص
الُْجَمـاِن   أُْنزِلَ َعلَْيِه فَأََخذَُه َما كَانَ َيأُْخذُُه ِمْن الُْبَرَحاِء َحتَّى إِنَُّه لََيَتَحدَُّر ِمْنُه ِمْن الَْعَرقِ ِمثْلُ

ِثقَلِ الْقَْولِ الَِّذي أُْنزِلَ َعلَْيِه قَالَْت فَُسرَِّي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َوُهَو ِفي َيْومٍ َشاٍت ِمْن
َبرَّأَِك َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْضَحُك فَكَاَنْت أَوَّلَ كَِلَمٍة َتكَلََّم بَِها أَنْ قَالَ َيا َعاِئَشةُ أَمَّا اللَُّه فَقَْد 

أُمِّي قُوِمي إِلَْيِه فَقُلُْت َواللَِّه لَا أَقُوُم إِلَْيِه فَإِنِّي لَا أَْحَمُد إِلَّا اللََّه َعزَّ َوَجـلَّ  قَالَْت فَقَالَْت ِلي 
اللَُّه َهذَا قَالَْت َوأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِالْإِفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم الَْعْشَر الْآَياِت ثُمَّ أَْنَزلَ 

لَِّه لَا َبَراَءِتي قَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َوكَانَ ُيْنِفُق َعلَى ِمْسطَحِ ْبنِ أُثَاثَةَ ِلقََراَبِتِه ِمْنُه َوفَقْرِِه َوال ِفي
لُو الْفَْضـلِ  أُْنِفُق َعلَى ِمْسطَحٍ َشْيئًا أََبًدا َبْعَد الَِّذي قَالَ ِلَعاِئَشةَ َما قَالَ فَأَْنَزلَ اللَُّه َولَا َيأَْتلِ أُو

ِلـي   ِمْنكُْم إِلَى قَْوِلِه غَفُوٌر َرِحيٌم قَالَ أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َبلَى َواللَِّه إِنِّي لَأُِحبُّ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه
ًدا قَالَْت َعاِئَشـةُ  فََرَجَع إِلَى ِمْسطَحٍ النَّفَقَةَ الَِّتي كَانَ ُيْنِفُق َعلَْيِه َوقَالَ َواللَِّه لَا أَْنزُِعَها ِمْنُه أََب

َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َسأَلَ َزْيَنَب بِْنَت َجْحشٍ َعْن أَْمرِي فَقَالَ ِلَزْيَنـَب  
ا َخْيًرا َماذَا َعِلْمِت أَْو َرأَْيِت فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَْحِمي َسْمِعي َوَبَصرِي َواللَِّه َما َعِلْمُت إِلَّ

اللَُّه قَالَْت َعاِئَشةُ َوِهَي الَِّتي كَاَنْت ُتَساِمينِي ِمْن أَْزَواجِ النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََعَصَمَها 
فََهذَا بِالَْوَرعِ قَالَْت َوطَِفقَْت أُْخُتَها َحْمَنةُ ُتَحارُِب لََها فََهلَكَْت ِفيَمْن َهلََك قَالَ اْبُن ِشَهابٍ 
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يلَ الَِّذي َبلََغنِي ِمْن َحِديِث َهُؤلَاِء الرَّْهِط ثُمَّ قَالَ ُعْرَوةُ قَالَْت َعاِئَشةُ َواللَِّه إِنَّ الرَُّجلَ الَِّذي ِق
ثُـمَّ   لَُه َما ِقيلَ لََيقُولُ ُسْبَحانَ اللَِّه فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما كََشفُْت ِمْن كََنِف أُْنثَى قَطُّ قَالَْت

 .قُِتلَ َبْعَد ذَِلَك ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ئۇرۋە ئىبنى زۇبهيـر،  : زۇھرىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ – 7102

مۇسهييهب، ئهلقهمه ئىبنى ۋەققاس ۋە ئۇبهيـدۇلالھ ئىبنـى    ىسهئىد ئىبن
ھهزرىتـى ئائىشـهگه   ئابدۇلالھ ئىبنـى ئـۇتبه ئىبنـى مهسـئۇد قاتـارلىقالر      

بـۇ  . سى بايان قىلىنغان ھهدىسـنى رىـۋايهت قىلـدى   بوھتان چاپالش ۋەقه
ــانى    ــاخورلۇق بوھتــ ــهگه زىنــ ــاپىقالر ھهزرىتــــى ئائىشــ ــته مۇنــ ھهدىســ

تائاالنىــڭ ئائىشــهنى ئــاقالپ، ئۇنىــڭ ئۇنــداق ئىشــنى  هللا چاپلىغــانلىقى، ا
  .قىلمىغانلىقى ھهققىدە ئايهت نازىل قىلغانلىقى بايان قىلىنغانىدى

بهزىلىرىنىـڭ  . ت قىلىـپ بهردى بۇ ھهدىسنى ماڭا تۆتىلىسـى رىـۋايه  
رىۋايىتى تهپسىلىي، بهزىلىرىنىڭ تېخىمـۇ ئـۇزۇن بولسـىمۇ، ھهممىسـى     

ــتىقاليتتى      ــۇنىنى تهسـ ــر ـ بىرىنىـــڭ مهزمـ ــىنىڭ . بىـ مهن ھهممىسـ
ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ   بۇ رىۋايهتلهرگه كۆرە، . رىۋايىتىنى تولۇق يادلىۋالدىم

هيهـى ۋەسـهللهم سـهپهرگه    سهلاللالھۇ ئهل پهيغهمبهر: ئهنها مۇنداق دېگهن
چهك . چىقمـــاقچى بولغانـــدا، ئاياللىرىنىـــڭ ئارىســـىدا چهك تاشـــاليتتى

بىــر غازاتقــا . كىمــگه چىقســا، ســهپهرگه شــۇنى بىلــله ئېلىــپ چىقــاتتى 
ــۇپ، چى ــاقچى بول ــارىمىزدا چهك تاشــل  قم ــا  ىغانىدى،بىزنىــڭ ئ چهك ماڭ

ش پهرز ھىجـابلىنى  ،بـۇ . سـهپهرگه ئاتالنـدىم  مهن  ،شۇنىڭ بىلهن .چىقتى
ــدىن كېيىنكــى چــاغ ئىــدى  ــا   .بولغان ــدا ماڭــاتتىم، قونالغۇغ مهن كاجۋى

پهيغهمـــــبهر . چۈشـــــكهندىمۇ، كـــــاجۋا بىـــــلهن يهرگه چۈشـــــۈرۈلهتتىم
ئهلهيهىسساالم غازاتتىن پارىغ بولـۇپ، مهدىـنىگه قـايتتۇق ۋە بىـر يهرگه     

كېچىســـى قوشـــۇننى  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم .كېلىـــپ چۈشـــتۇق
مهن ئورنۇمــدىن تــۇرۇپ قوشــۇندىن چهتــرەك بىــر   .دىئاتلىنىشــقا بــۇيرۇ

 نىـڭ جايغا ھاجهتكه بېرىپ قايتىپ كېلىپ قارىسـام، بوينۇمـدىكى زىفار  
مهن ھـاجهت قىلغـان يهرگه   . نچىقى ئۈزۈلـۈپ چۈشـۈپ قـاپتۇ   وكهھرىۋا مـ 

كـاجۋامنى   .نچاقنى ئىزدەش بىلهن بولـۇپ قـاپتىمهن  وم ،قايتىپ بېرىپ
هر مېنى كاجۋا ئىچىدە بار دەپ ئويالپ، تۆگىگه ئارتىپ تاڭىدىغان كىشىل
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ئــۇ چــاغالردا  .نىــڭ ئۈســتىگه ئــارتىپال يــۈرۈپ كېتىپتــۇ ىتۆگ كــاجۋىنى
ــالالر  ــاقنى ئاي ــوالتتى  تام ــورۇق، يېنىــك ب ــاز يېگهنلىكــتىن ئ ئۇنىــڭ . ئ
شۇنىڭ ئۈچۈن، مېنىڭ . مهن تېخى يېشى كىچىك قىز ئىدىم ،ئۈستىگه

ن مـــونچىقىمنى تېپىـــپ مه .كاجۋىـــدا يوقلۇقـــۇم ئۇالرغـــا بىلىنمهپتـــۇ
. كېتىـپ، بـۇ يهردە ھـېچ ئـادەم قالمـاپتۇ      يۈرۈپقايتىپ كهلسهم، قوشۇن 

چۈشكهن جايىمغا قايتىـپ بېرىـپ، ئـۇالر مېنـى ئىـزدەپ       ،شۇنىڭ بىلهن
ــۇرۇپ  ــويالپ ئولتـ ــاپتۇ  ،كېلىـــدىغۇ دەپ ئـ ــا كېتىـــپ قـ ــۆزۈم ئۇيقۇغـ . كـ

ن ماڭىـدىغا  ېرىـپ قوشۇننىڭ ئارقىسىدا قېلىـپ قالغـان نهرسـىلهرنى ت   
 ،ۇ يهرگه يېتىـپ كېلىـپ  ئـ سهفۋان ئىبنى مۇئهتتهل سۇلهمىي زەكۋانىي 

 تــۇ ـ دە، يېقىــنالپ كېلىــپ   ئۇخالۋاتقــان بىرســىنىڭ قارىســىنى كۆرۈپ 
ھىجاب پهرز بولۇشتىن ئىلگىرى مېنى كـۆرگهنلىكى   ،ئۇ .مېنى تونۇپتۇ
بىـز  ( ئىننا لىلالھى ۋە ئىننا ئىلهيهى راجىئۇن﴿: قېلىپ ئۈچۈن تونۇپ

. دېـدى  ﴾)رىمىزانىڭ دەرگاھىغا قايتىـپ بـ  هللالكىدىمىز، يهنه انىڭ ئىهللا
 .بىــلهن يۆگىۋالــدىميــۈزۈمنى چــۈمبهردە  ئۇنىــڭ ئاۋازىــدىن ئويغىنىــپ،

سـۆز قىلىشـمىدۇق،    ــ  بىـلهن قهسـهمكى، بىـز پهقهت گهپ    نىڭ نامىهللا
ــر   ــقا بىـ ــدىن باشـ ــايهتنى ئوقۇغىنىـ ــۇ ئـ ــز مهن ئۇنىـــڭ ئاشـ ــۆز  ئېغىـ سـ

 ،زلىكته تۆگىســىنى چۆكتــۈرۈپېــۇ تئــ .ئــاڭالپ باقمىــدىمقىلغىنىنــى 
مهن تۆگىگه مىندىم، ئۇ تۆگىنى  .تۆگىنىڭ ئالدى پۇتىغا دەسسهپ تۇردى

ئهتىسى چۈش ۋاقتى، كۈن تازا قىزىغان بىر چاغدا، بىر . يېتىلهپ ماڭدى
بىزنـى كـۆرگهن    .يهرگه چۈشۈپ دەم ئېلىۋاتقان قوشـۇنغا يېتىشـىۋالدۇق  

ۇالرنىـــڭ ئكهتكه يۈزلهنـــدى، ھـــاال مۇنـــاپىقالر دەرھـــال بوھتـــان توقـــۇپ
  . باشچىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ئىبنى سهلۇل ئىدى

ئۇنىـڭ قېشـىدا    ئېيتىـپ بېرىلىشـىچه،  ماڭـا  : دەيـدۇ مۇنـداق  ئۇرۋە 
چـۆچهكلهر قىلىنسـا، تارقىتىلسـا، ئـۇ قـۇالق سـېلىپ        ــ  ئاشۇنداق سـۆز 

ئــــاڭالپ، تېخىمــــۇ كــــوچىالپ، ئۇلغايتىــــپ بېــــرىپتىكهن، تــــۆھمهت  
ــاپلىغۇچىالر ــابىت، مىســت  چ ــى س ــى هدىن پهقهت ھهسســان ئىبن ھ ئىبن
ــارلىق بىرقــانچه كىشــىلهرنىڭال   هئۇساســه ۋە ھ مــنه بىنتــى جهھــش قات

ــۇپ    ــار بولـ ــقىالرمۇ بـ ــان، باشـ ــمى چىققـ ــڭ   ،ئىسـ ــېكىن مهن ئۇالرنىـ لـ
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ــۇالر ا  ــېكىن ئ ــمهن، ل ــدەك بىــر  هللا ئىســىملىكىنى بىلمهي ــاال ئېيتقان تائ
  .گورۇھ كىشىلهردۇر

نىـــڭ كـــۆپرەك قىســـمىنى تارقـــاتقىنى ھتانوئۇالرنىـــڭ ئىچىـــدە ب
 ھۇزۇرىـدا  ھهزرىتـى ئائىشـه  . ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ئىبنى سهلۇل ئىـدى 

  :ھهسسان ئىبنى سابىتنىڭ تىللىنىشىنى يامان كۆرەتتى ۋە
  ،مۇسۇمون ـ ئاتام، بوۋام ھهم ئىززەت
   .ئۈچۈن پىدادۇرمۇسى ون ـ مۇھهممهدنىڭ ئىززەت

  .دەيتتى ، ـدەپ شېئىر ئوقۇغان
مهدىـنىگه  نىهـايهت،  : سـۆزىنى داۋامالشـتۇرۇپ مۇنـداق دەيـدۇ    ئىشه ئا

) ســىرتقا چىقمــاي(مهن ئاغرىــپ قېلىــپ، بىــر ئــاي   .دۇققايتىــپ كهلــ
مهدىنىدە سۆز ـ چۆچهك تارقىلىپ، مېنىڭ ئۈسـتۈمدىن   . يېتىپ قالدىم

پهيغهمـــبهر  . توقۇلغـــان بوھتـــان تىلـــدىن تىلغـــا كۆچـــۈپ يۈرۈپتـــۇ     
رۇن ئاغرىپ قالسـام، ماڭـا كۆرسـىتىدىغان    ئهلهيهىسساالمغا كهلسهك، بۇ

ــايتتى         ــۆرگىلى بولمـ ــتىم كـ ــۇ قېـ ــهپقهتنى بـ ــرى ـ شـ ــڭ . مېهـ ئۇنىـ
ئـۇ   .مۇئامىلىسىدىن كېسىلىم تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىپ بـاراتتى 

  :ھۇجرامغا ساالم بېرىپ كىرىپ
، بـــۇ مۇئامىلىـــدىن  دەپـــال قويـــاتتى ؟ ـ     ئهھۋالىـــڭ قانـــداق ـــــ 

چۆچهكلهردىن  ـ ىرتتا بولۇۋاتقان سۆزسشۈبهىلىنىشكه باشلىدىم، ئهمما 
ــايتتىم  ــه ئۇقم ــىلىم . ھېچنهرس ــقا كېس ــلىغانداساقىيىش ــۇ  ،باش ئۇمم

ا ھـاجهت ئۈچـۈن   قبىـز سـىرت   .ا ھاجهتكه چىقـتىم قھ بىلهن سىرتهمىست
بـۇ چاغـدا ئۆينىـڭ ئهتراپىغـا ھاجهتخانـا سـېلىش        .كېچىدىال چىقـاتتۇق 

ەبلهرنىڭ ئادىتى بـويىچه،  بۇرۇنقى ئهر. ئادىتى تېخى پهيدا بولمىغان ئىدى
مهن ئۇممۇ . دالىغا قىلىناتتى ،ھاجهتخانا ئۆيگه يېقىن بولسا پۇرايدۇ دەپ

رۇھم ئىبنى مۇتتهلىب  ۇئۇ ئهب .ھ بىلهن بىلله ھاجهتكه چىقتىمهمىست
خر ئىبنـى ئامىرنىـڭ   هئانىسـى سـ   ،فنىڭ قىزى بولـۇپ هننامابدۇئىبنى ئ

ــۇ بهكــرى ســىددىقنىڭ ھاممىســى ئىــدى   ھ ئىبنــى همىســت .قىــزى، ئهب
ئۇممــۇ  .ئىــدىئۇنىــڭ ئــوغلى ئۇساســه ئىبنــى ئهببــاد ئىبنــى مۇتتهلىــب 
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ھ بىــلهن ئــۆيىمىز تهرەپــكه قايتىــپ كېلىــۋاتقىنىمىزدا، ئــۇ      همىســت
  :تى ـ دەقىلىپ چۈشىئېتىكىگه پۇتلىشىپ ي

  :مهن ئۇنىڭغا. دېدى ـ! ھ بېشىنى يېسۇنهمىستــ 
 مۇقاتناشـقان ئـادەمنى  ئهجهپ يامان گهپ قىلدىڭغۇ، بهدر غازىتىغا ــ 

  :ئۇ ماڭا سهم،دېـ قاغامسهن؟ 
ـــ  دەپ، ـ ئۇالرنىــڭ قىلىــپ يــۈرگهن ســۆزلىرىنى ئاڭلىمىــدىڭمۇ؟     ـ

. بوھتان چاپلىغۇچىالرنىڭ قىلىپ يۈرگهن سـۆزلىرىنى ئېيتىـپ بهردى  
ھۇجرامغـــا قايتىـــپ . بۇنىـــڭ بىـــلهن ئاغرىقىمغـــا ئـــاغرىق قوشـــۇلدى 

  :كىرىپ ساالم بېرىپ ساالمپهيغهمبهر ئهلهيهىسكهلگىنىمدىن كېيىن، 
پهيغهمـبهر  مهن . دەپ ئهھـۋالىمنى سـورىدى   ؟ ـ قانـداق ئهھۋالىـڭ  ـــ  

. ئانامنىـڭ ئـۆيىگه بېرىشـقا ئىجـازەت سـورىدىم      ـ ئاتا ئهلهيهىسساالمدىن
ــى ــۇالردىن دمهقس ــي ىم ئ ــدى  ھهقىقى ــۇش ئى ــۋالنى ئۇق ــبهر . ئهھ پهيغهم

نىڭ ئۆيىگه كېلىپ، ئانام ـ مهن ئاتا. ماڭا ئىجازەت بهردى ئهلهيهىسساالم
  :ئانامدىن

دەپ ـ ىلىشــىۋاتىدۇ؟   قســۆز چــۆچهكلهرنى  ـــ نــېمه خهق !ئــى ئانــاـــ 
  :ئانام سام،سورى

چىرايلىــق،  ئــۆزى ئېــرى ئــامراق،   .قىــزىم ئــۆزۈڭنى ئۇپراتمــا  ــــ 
ڭ چىقىشــى كۈندەشــلىرى بــار ئايــال توغرىســىدا ھهر قىســىم گهپلهرنىــ 

  :مهن. دېدى مۇھهققهق، ـ
ـــ  ــۇبهانـ ــاكتۇرهللا ا( ھلالاس ــداق    مخهق  !)پ ــداق ۇن ــى ـ مۇن گهپلهرن

شۇ كېچىسى تـاڭ ئـاتقىچه ئۇخلىمـاي يىغـالپ      .ېدىمد ، ـ قىلىپ يۈرۈپتۇ
بـــۇ ھهقتىكـــى ۋەھىـــي كېچىككهنلىكـــتىن، پهيغهمـــبهر     . چىقـــتىم

ئهلهيهىسساالم ئهلى ئىبنـى ئهبـۇ تالىـب بىـلهن ئۇسـامه ئىبنـى زەيـدنى        
پىكرىنـى   ھهققىـدە مهن بىـلهن ئايرىلىـپ كېـتىش    ئۇالردىن چاقىرىپ، 

ئايـالىنى   پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  ئۇسـامه   ىكهن،ئېلىپ كـۆرگهن 
  :پاك دەپ بىلىدىغانلىقىغا ۋە ئۆزىنىڭ ياخشى كۆڭلىگه ئاساسهن
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ـــ  ــۇلۇلالھ ــ ــى رەسـ ــق ئه  ! ئـ ــاڭا اليىـ ــڭ سـ ــېنىڭ ئهھلىـ ــفسـ ه فىـ
نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، بىـز ئائىشـهنى پـاك دەپ    هللادۇر، )هتلىكففئى(

  : ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىب .ـ دەپتۇبىلىمىز، 
دىن باشـقا  هيـوق، ئائىشـ   ىپ قـويغىنى قىسـ خوتۇنـدىن  سـېنى  هللا اــ 

نىڭ خىزمهتچىسى بهرىرەدىن سـوراپ باقسـاڭ،   هئائىش ؟خوتۇنالرمۇ جىققۇ
ــۇ  ــراســتىنى ئېيتىــ ئ ــۇدـ دۇ،   پ بېرى ــلهن،   .ەپت ــۇنىڭ بى ــبهر ش پهيغهم

  :ئهلهيهىسساالم بهرىرەنى چاقىرىپ
دەپ  ـ   دە بىــرەر گۇمــانلىق ئىــش ســهزدىڭمۇ؟هائىشــئ !ئــى بهرىــرەــــ 

  :بهرىرە .اپتۇسور
بىـلهن   نىـڭ نـامى  هللاسېنى راسـت پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋەتـكهن ا    ــ 

 .دىن بىرەر ئهيىپلىك ئىشنى كۆرگىنىم يوقهقهسهم قىلىمهنكى، ئائىش
مــال ـ ۋاران كېلىــپ     ۋە ئــۇخالپ قالىــدىغان رۇۋېتىــپخېمىــر يۇغۇ ،ئــۇ

 ،شــۇ كــۈنى .دەپتــۇ ۇيمايــدىغان كىچىــك قىــز، ـ   خېمىرنــى يهۋالســىمۇ ت
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئــۇبهي ئىبنــى ســهلۇلدىن   

، مۇســـۇلمانالرنى يىغىـــپ   جاكارلىمـــاقچى بولـــۇپ  رەنجىگهنلىكىنـــى 
  :مۇنبهرگه چىقىپ

ئهي جامائهت، مېنىڭ ئايالىم توغرىسىدا مېنى رەنجىـتكهن ئـادەم   ــ 
بىــلهن  نىــڭ نــامىهللائېلىــپ بېرىــدۇ؟ ا نىئۇنىڭــدىن ئۆچــۈمكىــم  ،بــار

سهفۋان ئىبنى مۇئهتتهل بولسـۇن، ئـۇالردا    ياكىئايالىم  مهيلىقهسهمكى، 
سـهفۋان مېنىـڭ ئۆيـۈمگه     .پاكلىقتىن باشقا نهرسىنى سهزگىنىم يـوق 

دىن ىـ دېگهنىـدى، بهنـى ئابـدۇل ئهشـههل جهمهت     ، ـ  مهن بىلهنـال كىرەتتـى  
  :سهئد ئىبنى مۇئاز ئورنىدىن تۇرۇپ

مانـا مهن   ،بىلهن قهسهم قىلىمهنكـى  نىڭ نامىهللا !ئى رەسۇلۇلالھ ــ
ــۈڭنى  ــدىن ئۆچــ ــرىمهن  ئۇنىڭــ ــپ بېــ ــادەم ئهۋس   .ئېلىــ ــۇ ئــ ئهگهر ئــ

ــالىمىز   ــۇ خهزرەج  .قهبىلىســىدىن بولســا، ئۇنىــڭ كاللىســىنى ئ ئهگهر ئ
قهبىلىسىلىك قېرىنداشـلىرىمىزدىن بولسـا، ئـۇنى نـېمه قىـل دېسـهڭ       

رەج قهبىلىسىنىڭ باشلىقى سهئد ئىبنى خهز. دىدېـ شۇنداق قىلىمىز،  
بىـراق ئـۇ ھهسسـاننىڭ ئانىسـى بىـلهن بىـر       . ئۇبادە ياخشى ئـادەم ئىـدى  
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ــۇپ  ــاقلىق بول ــا   ،ئايم ــر نهۋرە بولغاچق ــلهن بى ــڭ بى ــانچىلىق  ،ئۇنى تۇغق
سهئد ئىبنى مۇئازنىڭ سۆزىگه  ،دىن تۇرۇپىئورن ،تهرىپى بېسىپ كېتىپ

  :رەددىيه بېرىپ
ئـۇنى ئۆلتـۈرگىلى   نـامى بىـلهن قهسـهمكى،    نىـڭ  هللا. ــ خاتاالشـتىڭ 

 ،نــــاۋادا ئــــۇ ســــېنىڭ تۇغقانلىرىڭــــدىن بولغــــان بولســــا .قويمــــايمىز
بـۇنى ئـاڭالپ ئۇنىـڭ     .دىدېـ ـ ئۆلتۈرۈلىشىنى ھهرگىزمۇ خالىمايتتىڭ،  
تۇرۇپ، سهئد ئىبنـى  ئورنىدىن تاغىسىنىڭ ئوغلى ئۇسهيد ئىبنى ھۇزەير 

  :ئۇبادەگه
نىـڭ  هللا .خاتاالشـتىڭ  بهلكى سـهن نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، هللاــ ا
بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئۇنى ئۆلتۈرىمىز، سهن چوقـۇم مۇنـاپىق،    نامى

ئهۋس  ،شـۇنىڭ بىـلهن  . دىدېـ ـ مۇناپىقالرنىـڭ تهرىپىنـى ئېلىۋاتىسـهن،     
 .دىتـاس قالـ   ۇپ قېتىشـكه ئۇرۇشـ  قهبىلىسى بىـلهن خهزرەج قهبىلىسـى  

رنىــڭ ئاچچىقىغــا ھــاي پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مــۇنبهردە تــۇرۇپ، ئۇال
ــىقتۇرۇۋالدى   ــاران بېسـ ــنى ئـ ــۈرۈپ، ئىشـ ــىنى ئېيتىـــپ يـ مهن  .بېرىشـ

كهچكىـــچه يىغـــالپ، كۆزۈمـــدىن يـــاش قۇرىمىـــدى، كـــۆزۈم ئۇيقۇغىمـــۇ 
 ،ئىككـى كـېچه  . ئانام يېنىمغا كىرىـپ كهلـدى   ـ ئهتىگهندە ئاتا. بارمىدى

توختىمـاي يىغالۋەرگهچـكه، ئۆتـۈم يېرىلىـپ كهتـتىمىكىن      بىر كۈندۈز 
. ئانام يېنىمدا ئولتۇراتتى ـ يىغالۋاتقان چېغىمدا ئاتا .پ ئويالپ قالدىمدە

. ئهنسارىالردىن بىر ئايـال كىرىشـكه ئىجـازەت سـورىدى، ئىجـازەت بهردىـم      
بىز شـۇ  . ئۇمۇ كىرىپ ماڭا ئىچ ئاغرىتىپ، مهن بىلهن يىغالپ ئولتۇردى

ــۇردى    ــپ ئولت ــاالم كىرى ــبهر ئهلهيهىسس ــدا، پهيغهم ــالهتته تۇرغان مهن . ھ
ئۇ مېنىڭ يېنىمغـا كېلىـپ    ،چۆچهك تارالغاندىن بۇيان ـ  ق سۆزۇلۇتوغر

هيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم كهلىــمه شــاھادەت  پ .ۇپ باقمىغانىــدىئولتــۇر
  :ئېيتقاندىن كېيىن

 .تۈرلــۈك ســۆزلهرنى ئاڭلىــدىم ىنســېنىڭ ئۈســتۈڭد !ئــى ئائىشــهـــ  
لغان گۇنــاھ قىلىــپ ســا .ســېنى ئاقاليــدۇهللا ئهگهر ســهن پــاك بولســاڭ، ا

 ا ئىستىغفار ئېيتىپ تهۋبه قىلغىن، بهندە گۇناھىغا ئىقـرار قهللابولساڭ، ا
بـۇ  . دېـدى  ، ـ ئۇنىـڭ تهۋبىسـىنى قوبـۇل قىلىـدۇ    هللا پ تهۋبه قىلسـا، ا بولـۇ 
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سۆزلهرنى ئـاڭالپ، قـاتتىق يىغلىمـاقچى بولـدۇم، ئهممـا يېشـىم قـۇرۇپ        
  :غائانام ـ ئاتا. كۆزۈمدىن بىر تامچه ياشمۇ چىقماي قالدىكهتكهچكه، 

 ـ ئاتا. دېدىمـ رەسۇلۇلالھنىڭ سۆزىگه مهن ئۈچۈن جاۋاب بېرىڭالر،  ــ 
  :ئانام

ـــ  ــامى هللاـ ــېمه قبىــلهن قهســهم قىلىمىزكــى، رەســۇلۇلالھ نىــڭ ن ا ن
كۆپ  يېشىم تېخى كىچىك بولغاچقا،. دېدىـ دېيىشىمىزنى بىلمهيمىز،  
  :شۇڭا .ئايهت يادلىيالمىغانىدىم

ۇ قهدەر ئىشهنگهنســىلهركى، ســىلهر كىشــىلهرنىڭ ســۆزلىرىگه شــــــ 
ــۆزۈمنى پــاك دېســهم   ــاكلىقىمنى بىلىــدۇ هللا ا( ئهگهر مهن ئ ــۋەتته پ ، )ئهل

ــىلهر  ــۆزۈمگه ئىشهنمهيسـ ــام، ا  .سـ ــتۈمگه ئالسـ ــۆھمهتنى ئۈسـ هللا ئهگهر تـ
نىـڭ  هللا .پاكلىقىمنى بىلىسىمۇ، سىلهر ئۇنىڭغا چوقۇم ئىشىنىسـىلهر 

ئۈچـۈن   بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، بـۇ ھهقـته سـىلهرگه ئېيـتىش        نامى
: )يهئقـۇب ئهلهيهىسسـاالمنىڭ  (سـىنىڭ  ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاتى يۇسۇف

مهن پهقهت چىـــرايلىقچه ســـهۋر قىلىـــمهن، ســـىلهرنىڭ ســـۆزۈڭالرنى ﴿
ېگهن سۆزىدىن باشقا نهرسـه دېمهيـمهن، ـ    د ①﴾مهدەتكاردۇرهللا كۆتۈرۈشكه ا

نىڭ پاكلىقىمنى بىلىـدىغانلىقى ئۈچـۈن مېنـى ئاقلىشـىنى     هللا .دېدىم
 غا بېرىپئورنۇم ،ىپ ھهم چوقۇم ئاقاليدۇ دەپ ئىشهنچ قىلىپئۈمىد قىل

نىـڭ  تائاالهللا بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، ا   نـامى   نىـڭ هللالېكىن ا. ياتتىم
ئۆزۈمنى . ئايهت نازىل قىلىشىنى ئويلىمىغان ئىدىممېنىڭ ھهققىمدە 
ــا ئې  ــدا تىلغ ــايتتىم   لىقۇرئان ــادەم دەپ قارىم ــدىغان ئ ــقا ئهرزىي هللا ا. نىش

چۈشــىگه  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ لىكىمنــىمېنىـڭ پــاك ئىكهن 
ــان قىلىشــىنىال ئۈمىــد قىالتــتىم    بىــلهن قهســهم   نىــڭ نــامى هللا. ئاي

 قىلىمهنكــى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تېخــى ئورنىــدىن قوزغالمىغــان
شۇ . سىرتقا چىقىپ كهتمىگهن ئىدى كىمھېچ مۇئۆيدىكىلهردىن بولۇپ،

ــل بولۇۋ ئهســنادا، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا  ــانلىقىنى ەھىــي نازى ۋاتق
چــۈنكى قىــش بولۇشــىغا قارىمــاي، قــاتتىق تهرلهپ، ئۈســتى ـ      . بىلــدىم

بېشـىدىن مونچـاق ـ مونچـاق تهر ئېقىۋاتـاتتى، چىرايـى بهكمـۇ جىـددىي         
تــۈس ئالغــان بولــۇپ، ۋەھيىنىــڭ ئېغىرلىقىــدىن مۇشــۇ ھالغــا كىرىــپ  

ــدى ــيىن، پهيغه  . قالغانىـ ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ــل بولـ ــي نازىـ ــبهر ۋەھىـ مـ
  :ئهلهيهىسساالم كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ

                                                 
 .ئايهت -18سۈرە يۇسۇف،  ①
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 .، ـ دېـدى  سېنى ئاقلىدىهللا ا ھهمدى ئېيتقىنكى، اقهللا !ئى ئائىشهــ 
  : ئانام ماڭا

. دېدى ـ! ئېيتقىنرەھمهت رەسۇلۇلالھقا ئورنۇڭدىن تۇرۇپ ــ قىزىم، 
  :مهن

 ،بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، ئورنۇمـدىن تۇرمـايمهن     نىڭ نـامى  هللاــ 
تائـاال مېنـى ئـاقالش    هللا ا. دېدىمـ تمۇ ئېيتمايمهن،  ىن باشقىغا رەھمهتهللا

بوھتـان  ) ئائىشهگه(شۈبهىسىزكى، سىلهردىن بىر گۇرۇھ ئادەم ﴿: ئۈچۈن
ســهۋر قىلغــانلىقىڭالر (بــۇ ســىلهر ئۈچــۈن يامــان ئهمهســتۇر،  . چاپلىــدى

بىــلهن ســاۋابقا ئېرىشــىدىغانلىقىڭالر ئۈچــۈن ۋە ئائىشــه، ســهفۋانالرنىڭ  
ــد  ــاكلىقى ئاشــكارا بولى ــان  ) ىغانلىقى ئۈچــۈنپ بهلكــى ياخشــىدۇر، بوھت

ــا      ــا، ئۇنىڭغـ ــاھى بولسـ ــك گۇنـ ــڭ قانچىلىـ ــاپلىغۇچىالردىن كىمنىـ چـ
شۇنچىلىك جازا بېرىلىدۇ، بوھتاننىڭ چـوڭ قىسـمىنى تارقاتقـان ئـادەم     

دېـگهن   ①﴾قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ    ) ئـۇبهي  ىئىبن ھيهنى ئابدۇلال(
ھ ئىبنـى  همىسـت . ىل قىلغانىدىئايهتنى نازبىلهن باشالنغان ئون  سۆزى
ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ تۇغقىنى بولۇپ، يوقسۇل بولغاچقـا، ئهبـۇ    ئۇساسه

تائاال مېنى ئـاقالپ  هللا ا. تۇرمۇشىدىن خهۋەر ئېلىپ تۇراتتى بهكرى ئۇنىڭ
  :ئايهت نازىل قىلغاندىن كېيىن، ئهبۇ بهكرى سىددىق

لىقى ئۈچـۈن،  ئائىشهگه بوھتان چاپلىغانا قهسهم قىلىمهنكى، قهللاــ 
دېــگهن بۇنىڭــدىن كېــيىن مىســتهھكه ھهرگىــز يــاردەم قىلمــايمهن، ـ     

سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا ئهھلـى پهزلـى ۋە     ﴿ :تائاال بـۇ توغرىسـىدا  هللا ا. ئىدى
ئهقرىبالىرىنىـڭ، مىسـكىنلهرنىڭ ۋە دىـن     ــ  دۆلهتمهن بولغـانالر خىـش  

ــهم      ــلىققا قهس ــدىن خهۋەر ئالماس ــڭ ھالى ــرەت قىلغانالرنى ــۈن ھىج ئۈچ
. لمىسۇن، ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كهچۈرسۇن، كهڭ قورساقلىق قىلسۇنقى
كـــۆپ هللا نىـــڭ ســـىلهرنى مهغپىـــرەت قىلىشـــىنى سۆيمهمســـىلهر، اهللا

دېــگهن  ②﴾مهغپىــرەت قىلغــۇچى ۋە ناھــايىتى رەھــمهت قىلغۇچىــدۇر    
  :ئهبۇ بهكرى سددىق ،شۇنىڭ بىلهن. ئايهتنى نازىل قىلدى

                                                 
 .ـ ئايهت 11سۈرە نۇر،  ①
 .ـ ئايهت 22سۈرە نۇر،  ②
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ـــ  ــوغرا، اـ ــامى هللات نىــڭ هللانكــى، مهن ابىــلهن قهســهم قىلىمه  نىــڭ ن
بېرىـپ   هھكهدەپ مىسـت ـ مهغپىرەت قىلىشـىنى ئهلـۋەتته يـاقتۇرىمهن،     
  :ۋەكېلىۋاتقان نهپهقىسىنى ئهسلىگه كهلتۈردى 

بىـلهن قهسـهمكى، ئۇنىڭغـا قىلىۋاتقـان يـاردىمىمنى      نىڭ نامى هللاــ 
زەيــنهپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . دىېــدـ ھهرگىزمــۇ توختاتمــايمهن،   

  :بىنتى جهھشتىن
ـ ئائىشـه ھهققىـدە بىلـگهن ۋە كۆرگهنلىرىـڭ بـارمۇ؟        !ئـى زەيـنهپ   ــ

  :ىكهن، زەينهبندەپ سورىغا
ـــ  ــى رەســۇلۇلالھ ـ ــدىم ! ئ ــاننى ئاڭلى كــۆرمىگهننى  ،مهن ئاڭلىمىغ

نى هبىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئائىشـ نىڭ نامى هللا. كۆردۈم دېيهلمهيمهن
ــوياليمهن،      ــال ئ ــۇ دـ ياخشــى دەپ ــاۋاب بېرىپت ــالهنكى، .ەپ ج ــنهب  ۋەھ زەي

ــاالمنىڭ   ــبهر ئهلهيهىسســ ــلهن  پهيغهمــ ــدە مهن بىــ ــاللىرى ئىچىــ ئايــ
ــۆھمهتكه   هللا ا .اتتىئۈســتۈنلۈك تالىشــ  ــهۋەبىدىن ت ــۋادارلىقى س ــۇنى تهق ئ

ئهمما ئۇنىڭ سىڭلىسى ھهمنه مېنى . ئىشتىراك قىلىشتىن ساقلىدى
ھتـان چاپلىغـانالر   وب ،ئاچىسىغا خىزمهت كۆرسىتىش ئۈچـۈن  ،چۈشۈرۈپ

  . تكه يۈزلىنىپ كهتتىقاتارىدا ھاالكه
ھتـان چـاپلىغۇچىالر   وبئۇ تـۆت رىۋايهتچىـدىن   : دەيدۇ مۇنداق زۇھرى

  .مانا مۇشۇالردىن ئىبارەتھهققىدە ماڭا يېتىپ كهلگهن مهلۇماتالر 
ھهزرىتـــى ئائىشـــه ماڭـــا مۇنـــداق ســـۆزلهپ : ئـــۇرۋە مۇنـــداق دەيـــدۇ

 بىــلهن قهســهمكى، ئــۇالر قارىلىغــان ھېلىقــى نىــڭ نــامىهللا :بهرگهنىـدى 
  :)سهفۋان ئىبنى مۇئهتتهل( ئادەم

ـــ  ـــ ــان زات  ! لالھانابهۇس ــدە بولغ ــنىم ئىلكى ــامى جې ــڭ ن ــلهن  نى بى
ــانمهن    ــپ باقمىغ ــى قايرى ــالنىڭمۇ كىيىمىن ــرەر ئاي ــهمكى، مهن بى  قهس

يولىــدا هللا كېــيىن ئــۇ ا .ەپتــۇدـ ،   )مۇناســىۋەت ئۆتكــۈزۈپ باقمىغــانمهن(
  . شېهىد بولدى

  )4141 :بۇخارى(
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قَالَْت َعاِئَشةُ َواللَِّه إِنَّ الرَُّجلَ الَِّذي ِقيلَ لَُه َما ِقيلَ لََيقُـولُ   :ـ ومن رواياته  7103
ُسْبَحانَ اللَِّه فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما كََشفُْت ِمْن كََنِف أُْنثَى قَطُّ قَالَْت ثُمَّ قُِتلَ َبْعَد ذَِلَك ِفي 

  .َسبِيلِ اللَِّه
بىـلهن   نىڭ نامىهللا: قىلىنىدۇ دىن مۇنداق رىۋايهتئائىشه – 7103

  :)سهفۋان ئىبنى مۇئهتتهل( قهسهمكى، ئۇالر قارىلىغان ھېلىقى ئادەم
ـــ  ــۈبهـ ــان زات  ! لالھاناس ــدە بولغ ــنىم ئىلكى ــامى جې ــڭ ن ــلهن  نى بى

ــرەر ئايالنىــڭ كىيىمىنى  ــانمهن  مــۇقهســهمكى، مهن بى  قايرىــپ باقمىغ
يولىــدا هللا اكېــيىن ئــۇ  .ـ دەپتــۇ،   )مۇناســىۋەت ئۆتكــۈزۈپ باقمىغــانمهن(

  . شېهىد بولدى
  )4141 :بۇخارى(

 فََحِمـدَ  فََتَشهََّد َخِطيًبا ِفيَّ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَاَم: ـ ومنها  7104
 َمـا  اللَِّه َواْيُم أَْهِلي أََبُنوا أَُناسٍ ِفي َعلَيَّ أَِشُريوا َبْعُد أَمَّا قَالَ ثُمَّ أَْهلُُه ُهَو بَِما َعلَْيِه َوأَثَْنى اللََّه

 َبْيِتي َيْدُخلُ َولَا قَطُّ ُسوٍء ِمْن َعلَْيِه َعِلْمُت َما َواللَِّه بَِمْن َوأََبُنوُهْم ُسوٍء ِمْن أَْهِلي َعلَى َعِلْمُت
  .بنحوه فَقَالَ ُمَعاٍذ ْبُن َسْعُد فَقَاَم َمِعي غَاَب إِلَّا َسفَرٍ ِفي ِغْبُت َولَا َحاِضٌر َوأََنا إِلَّا قَطُّ

 فََعثَـَرتْ  ِمْسطَحٍ أُمُّ َوَمِعي َحاَجِتي ِلَبْعضِ َخَرْجُت الَْيْومِ ذَِلَك َمَساُء كَانَ فَلَمَّا: وفيه
 َتَعـسَ  فَقَالَـتْ  الثَّانَِيةَ َعثََرْت ثُمَّ َوَسكََتْت اْبَنِك َتُسبَِّني أُمِّ أَْي فَقُلُْت ِمْسطٌَح َتِعَس َوقَالَْت
 ِمْسـطَحٌ  َتَعـسَ  فَقَالَْت الثَّاِلثَةَ َعثََرْت ثُمَّ فََسكََتْت اْبَنِك أََتُسبَِّني أُمِّ أَْي لََها لُْتفَقُ ِمْسطٌَح
 الَْحـِديثَ  ِلـي  فََبقََرْت قَالَْت َشأْنِي أَيِّ ِفي فَقُلُْت ِفيِك إِلَّا أَُسبُُّه َما َواللَِّه فَقَالَْت فَاْنَتَهْرُتَها
 ِمْنُه أَجُِد لَا لَُه َخَرْجُت الَِّذي كَأَنَّ َبْيِتي إِلَى فََرَجْعُت َواللَِّه َنَعْم قَالَْت ذَاَه كَانَ َوقَْد فَقُلُْت
  .َوُوِعكُْت كَِثًريا َولَا قَِليلًا

 اَشأُْنَه َما ِلأُمِّي فَقَالَ فََنَزلَ َيقَْرأُ الَْبْيِت فَْوَق َوُهَو َصْوِتي َبكْرٍ أَُبو فََسِمَع َوَبكَْيُت: وفيه
 إِلَى َرَجْعِت إِلَّا ُبَنيَّةُ أَْي َعلَْيِك أَقَْسْمُت قَالَ َعْيَناُه فَفَاَضْت َشأْنَِها ِمْن ذُِكَر الَِّذي َبلََغَها قَالَْت
 قَالَْتفَ َخاِدَمِتي َعنِّي فََسأَلَ َبْيِتي َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ َجاَء َولَقَْد فََرَجْعُت َبْيِتِك
 أَْو َخِمَريَهـا  فََتأْكُـلَ  الشَّاةُ َتْدُخلَ َحتَّى َتْرقُُد كَاَنْت أَنََّها إِلَّا َعْيًبا َعلَْيَها َعِلْمُت َما َواللَِّه لَا

 َحتَّـى  َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ اْصُدِقي فَقَالَ أَْصَحابِِه َبْعُض َواْنَتَهَرَها َعجِيَنَها
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 ِتْبـرِ  َعلَـى  الصَّـاِئغُ  َيْعلَُم َما إِلَّا َعلَْيَها َعِلْمُت َما َواللَِّه اللَِّه ُسْبَحانَ فَقَالَْت بِِه لََها أَْسقَطُوا
  .الْأَْحَمرِ الذََّهبِ

  .ُيوُسَف أََبا إِلَّا َعلَْيِه أَقِْدْر فَلَْم َيْعقُوَب اْسَم َوالَْتَمْسُت: وفيه
 فَقَالَ غََضًبا كُْنُت َما أََشدَّ َوكُْنُت قَالَْت َبَراَءَتِك اللَُّه أَْنَزلَ فَقَْد اِئَشةَُع َيا أَْبِشرِي: وفيه

 اللََّه أَْحَمُد َولَِكْن أَْحَمُدكَُما َولَا أَْحَمُدُه َولَا إِلَْيِه أَقُوُم لَا َواللَِّه لَا فَقُلُْت إِلَْيِه قُوِمي أََبَواَي ِلي
 .غَيَّْرُتُموُه َولَا أَْنكَْرُتُموُه فََما َسِمْعُتُموُه لَقَْد ِتيَبَراَء أَْنَزلَ الَِّذي

ــ يهنه ئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا   7104  پهيغهمــبهر: مۇنــداق دەيــدۇـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مېنىڭ ھهققىمدە خۇتبه سۆزلهش ئۈچـۈن  

ا اليىـق  قـ هللائورنىدىن تۇرۇپ، ئالدى بىـلهن شـاھادەت ئېيتىـپ، ئانـدىن ا    
  : كېيىن قاندىنسانا ئېيت ەۋىشته ھهمدۇر

ـــ  ــان     ـ ــلهن قارىلىغ ــادەم بى ــر ئ ــالىمنى بى ــهتكه كهلســهك، ئاي مهقس
بىـلهن   نىـڭ نـامى  هللا .كىشىلهر ھهققىدە ماڭا مهسلىههت كۆرسىتىڭالر

ــش      ــان ئى ــرى يام ــڭ ئىلگى ــۇ ئادەمنى ــڭ ۋە ئ ــهمكى، مهن ئايالىمنى قهس
ئۆيدە بولمىسام، ئـۇ   مهنئۇ شۇنداق ئادەمكى،  .قىلغانلىقىنى بىلمهيمهن

سـهپهرگه ھهمىشـه مهن بىـلهن بىلـله      .قهتئى كىرىپ قالمايـدۇ  ئۆيۈمگه
  . دېدى...دېۋىدى، سهئد ئىبنى مۇئاز ئورنىدىن تۇرۇپچىقىدۇ، ـ 

شــۇ كــۈنى ئاخشــىمى ئۇممــۇ  : يهنه مۇنــداق دېــيىلگهن بــۇ رىــۋايهتته
  :ئۇ پۇتلىشىپ كېتىپ .بىلهن بىلله ھاجهتكه چىقتىم ھهمىست
  :مهن. دېدى ـ! سۇنبېشىنى يېھ هستمىــ 

دېۋىــدىم، ئــۇ جىمىــپ  ــــ ئــۆز ئوغلــۇڭنى تىللىغىنىــڭ نېمىســى؟ ـ  
  :كېتىپ، يهنه ئۇ ئىككىنچى قېتىم پۇتلىشىپ. قالدى
  :مهن ئۇنىڭغا يهنه. دېدى ـ! سۇنبېشىنى يېھ همىستــ 

ـــ  ـــ ــدىمـ ؟   ۆز ئوغلۇڭنىمــۇ تىلالمســهنئ ــۈچىنچى قېــتىم  . دې ــۇ ئ ئ
  : هنهيپۇتلىشىپ كېتىپ، 

. دېۋىـدى، مهن ئـۇنى سىلكىشـلىدىم   ــ  ! سـۇن بېشىنى يې هھمىستــ 
  :ئۇ شۇنىڭ بىلهن،
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ـــ  ــامىهللاــ ــڭ نـ ــهمكى، مهن   نىـ ــلهن قهسـ ــهن بىـ ــۇنى سـ ــۈنال ئـ ئۈچـ
  :مهن. دېدىـ تىلالۋاتىمهن، 

 ـــ ئــۇ ماڭــا ســۆز ــــ نــېمه ئۈچــۈن بۇنــداق دەيســهن؟ ـ دەپ سورىســام،   
  :مهن .بىر ـ بىرلهپ سۆزلهپ بهردىچۆچهكلهرنى 

  :دېسهم، ئۇـ گهپلهر بولدىمۇ؟  نداقمۇشۇــ راستىنال 
بـۇنى  . دېـدى ـ ،  قىلىـپ بېـرىمهن   بىلهن قهسهم نىڭ نامىهللاھهئه، اــ 
ئـۆيگه قايتىـپ ئاغرىـپ     ،پهرىشانلىقتا ھاجهتمۇ قىلغۇم كهلـمهي  ئاڭالپ،

  .يېتىپ قالدىم
رەپ يىغـــالپ ىكرمهن يـــاش تۆكـــۈپ ھـــۆ: يهنه مۇنـــداق دېـــيىلگهن

ئـاۋازىمنى   اتقانىكهن،ئهبۇ بهكرى ئۆگزىدە قىرائهت قىلىۋ )دادام(. كهتتىم
  : نامدىنئۆگزىدىن چۈشۈپ ئا ،ئاڭالپ
  :امنئا. ەپ سورىدىدـ ئۇنىڭغا نېمه بوپتۇ؟ ــ 
دېۋىـدى،  ـ چۆچهكلهرنى ئۇقۇپتۇ،   ـ سۆز توقۇلغانئۇنىڭ ئۈستىدىن ــ 

  :ۋە كۆزلىرىدىن ياش قۇيۇلدىدادامنىڭ 
ـ يۈڭگه قايتىشىڭنى تهلهپ قىلىـمهن،   مهن سېنىڭ ئۆ !ئى قىزىمــ 
ــدى ــايتتىم. دېـ ــدا. مهن قـ ــوق چاغـ ــاالم  ،مهن يـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

  :ئۇ. سورىغانىكهن ۇلۇقدېدىكىمدىن مهن توغرھۇجرامغا كىرىپ، 
ـــ  ــامى هللاـ ىنــى ببىــلهن قهســهمكى، مهن ئۇنىــڭ بىــرەر ئهيى نىــڭ ن

ېلىــپ ئــۇ خېمىــر يۇغۇرىۋېتىــپ ئــۇخالپ قــاالتتى، قــوي ك  .بىلمهيــمهن
 ئــۇنى لهربهزى ســاھابى. دەپتــۇ خېمىرىنــى يهپ كهتســىمۇ تۇيمــايتتى، ـ   

  :ئاگاھالندۇرۇپ
توقۇلغــان  ئۈســتۈمدىندەپ  ــ ! رەســۇلۇلالھقا راسـتىنى ئېيــتقىن ـــ  

  :ئۇ .ئۇنىڭغا چۈشهندۈرگهن ئىكهنچۆچهكلهرنى  ـ سۆز
خـۇددى   ئائىشهنىبىلهن قهسهمكى، مهن  نىڭ نامىهللا !لالھاسۇبهانــ 

  .دەپتۇـ ىزىل ئالتۇننى بىلگهندەك بىلىمهن، زەرگهر ق
 ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسمىنى مهن يهئقۇب: يهنه مۇنداق دېيىلگهن 

  . يۇسۇفنىڭ دادىسى، ـ دېدىم: ئهسلىيهلمهي
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پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەســهللهم    : يهنه مۇنـداق دېـيىلگهن  
  :ماڭا

. دېـدى ، ـ  ردىى پاكالپ ئايهت چۈشـۈ ېنسهللا خۇشخهۋەر، ا !ئى ئائىشهــ 
  :ئانام – ئاتا .ن تاشقىرى دەرغهزەب بولۇپ ئولتۇراتتىممهن ئادەتتى

. دېدى ـ! قىنرەسۇلۇلالھقا رەھمهت ئېيت ئورنىڭدىن تۇرۇپــ قىزىم، 
  :مهن

. بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، ئورنۇمـدىن تۇرمـايمهن     نىڭ نـامى  هللاــ 
ــاك پهقهت .ســىلهرگىمۇ رەھــمهت ئېيتمــايمهن  ،ئۇنىڭغىمــۇ الپ مېنــى پ

 ـــ ســىلهر ســۆز .  رەھــمهت ئېيــتىمهن قىــالهللائــايهت نازىــل قىلغــان ا  
يوقىتىشـقا   يـاكى  چۆچهكلهرنى ئاڭالپ تۇرۇپ، ئۇنى يـا ئهيىبلىمىـدىڭالر  

  . دېدىمـ تىرىشمىدىڭالر، 
 )4757 :بۇخارى(

ِليا كَانَ ِفيَمْن َعْن الزُّْهرِيِّ قَالَ قَالَ ِلي الَْوِليُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك أََبلََغَك أَنَّ َعـ   7105
قَذََف َعاِئَشةَ قُلُْت لَا َولَِكْن قَْد أَْخَبَرنِي َرُجلَاِن ِمْن قَْوِمَك أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َوأَُبو 

ِليٌّ ُمَسلًِّما َبكْرِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت لَُهَما كَانَ َع
  .ِفي َشأْنَِها

ۋەلىــد ئىبنــى   : دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ   زۇھرىــ – 7105
  : ئابدۇلمهلىك مهندىن

ئهلىنىڭ ئائىشهنى قارىلىغانالر قاتارىدا ئىكهنلىكىدىن خهۋىرىـڭ  ــ 
  :دەپ سورىغانىدى، مهنـ بارمۇ؟ 
ســېنىڭ جهمهتىڭــدىن ئهبــۇ ســهلهمه ئىبنــى ئابــدۇرراھمان  .يــاقــــ 

نىڭ ىسـ بىلهن ئهبۇ بهكرى ئىبنـى ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ھـارىس ئىككى    
يلهنگه ىــئائىشــه رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ئــۇ ئىكك  ماڭــا ســۆزلهپ بېرىشــىچه،

ىـپ  سـۈكۈت قىلغـانلىقىنى ئېيت   ىكى سـوئالغا ھهققىـد  ئـۆزى ئهلىنىڭ 
   .دېدىم بهرگهنىكهن، ـ

  )4142 :بۇخارى(
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إِفِْك أَْيًضا إِلَّا َحسَّانُ ْبُن ثَابٍِت َوِمْسطَُح ْبـُن  لَْم ُيَسمَّ ِمْن أَْهلِ الْ :ـ ومنها  7106
  أُثَاثَةَ َوَحْمَنةُ بِْنُت َجْحشٍ 

  :إِنَُّه الَِّذي قَالَ :كَاَنْت َعاِئَشةُ َتكَْرُه أَنْ ُيَسبَّ ِعْنَدَها َحسَّانُ َوَتقُولُو
 قَاُءِلِعْرضِ ُمَحمٍَّد ِمْنكُْم وِ فَإِنَّ أَبِي َوَواِلَدُه َوِعْرِضي

ــۇرۋە  7106 ــ ئ ــگهنـ ــداق دې ــۆھمهت چــاپلىغۇچىالردىن پهقهت : مۇن ت
ھ ئىبنــى ئۇساســه ۋە ھهمــنه بىنتــى  هھهسســان ئىبنــى ســابىت، مىســت 

ــر  ــارلىق بى ــى  جهھــش قات ــانچه كىش ــان  نىڭالق ــه . ئىســمى چىقق ئائىش
ــدا ھهسســان ئىبنــى ســابىتنىڭ تىللىنىشــىنى يامــان   ئۆزىنىــڭ  ئالدى
 :كۆرەتتى ۋە
  ،مۇسۇمون ـ م ئىززەتاتام، بوۋام ھهئ

   .ئۈچۈن پىدادۇرمۇسى ون ـ مۇھهممهدنىڭ ئىززەت
  . دەيتتى، ـ دەپ شېئىر ئوقۇغان

  )4141 :بۇخارى(

َعْن َمْسُروقٍ قَالَ َدَخلَْنا َعلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َوِعْنَدَها َحسَّانُ ْبـُن  ـ   7107
  :َياٍت لَُه َوقَالَثَابٍِت ُيْنِشُدَها ِشْعًرا ُيَشبُِّب بِأَْب

  َوُتْصبُِح غَْرثَى ِمْن لُُحومِ الَْغَواِفلِ َحَصانٌ َرَزانٌ َما ُتَزنُّ بِرِيَبٍة
فَقَالَْت لَُه َعاِئَشةُ لَِكنََّك لَْسَت كَذَِلَك قَالَ َمْسُروٌق فَقُلُْت لََها ِلَم َتأْذَنَِني لَُه أَنْ َيْدُخلَ 

لَى َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم فَقَالَْت َوأَيُّ َعذَابٍ أََشدُّ َعلَْيِك َوقَْد قَالَ اللَُّه َتَعا
  .ِمْن الَْعَمى قَالَْت لَُه إِنَُّه كَانَ ُيَناِفُح أَْو ُيَهاجِي َعْن َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

بىــز ئائىشــه  : ۇتىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــد  مهســرۇق – 7107
رەزىيهلالھــۇ ئهنهانىــڭ يېنىغــا كىرســهك، ھهسســان ئىبنــى ســابىت       

  :اتقانىكهنئوقۇۋ مۇنۇ بېيىتىنى توقۇغانئۆزىنىڭ ئائىشهنى ماختاپ 
  ،قىلچه گۇماندىنمۇ يىراق، ئىپپهتلىك، ئېسىل

  .خۇشتار تۇرپاك ئايالالر غهيۋىتىگه ئهمهس
  :شه ئۇنىڭغائائى ىن كېيىن،ئوقۇپ بولغاند بېيىتىنىھهسسان 

  :مهن .دېدىـ لېكىن سهن ئۇنداق ئهمهس، ــ 
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يهنــى (بوھتاننىــڭ چــوڭ قىســمىنى تارقاتقــان ئــادەم ﴿: تائــاالهللا اــــ 
دېـگهن تۇرسـا،    ①﴾قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ    ) بهيۇئ ىئىبن ھئابدۇلال

دېســهم، ـ ڭگه كىرىشــىگه رۇخســهت قىلغىنىــڭ نېمىســى؟   ۈئۇنىــڭ ئۆيــ
  :ئائىشه
 پهيغهمــبهر ،ئــۇ بــارمۇ؟ بلىشــتىنمۇ قــاتتىق ئــازاكــور بولــۇپ قېــــ 

ســـــهلاللالھۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمنى قوغـــــداپ باشـــــقىالر بىـــــلهن  
  . ، ـ دېدىمۇشائىرىلىشهتتى

 )4146 :بۇخارى(

أُم ُروَمانَ َوِهَي أُمُّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَْت َبْيَنا أََنا قَاِعَدةٌ أََنـا   ـ عن  7108
إِذْ َولََجْت اْمَرأَةٌ ِمْن الْأَْنَصارِ فَقَالَْت فََعلَ اللَُّه بِفُلَاٍن َوفََعلَ فَقَالَْت أُمُّ ُروَمانَ َوَما ذَاَك  َوَعاِئَشةُ

قَالَْت اْبنِي ِفيَمْن َحدَّثَ الَْحِديثَ قَالَْت َوَما ذَاَك قَالَْت كَذَا َوكَذَا قَالَْت َعاِئَشـةُ َسـِمَع   
اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت َنَعْم قَالَْت َوأَُبو َبكْرٍ قَالَْت َنَعْم فََخرَّْت َمْغِشيا َعلَْيَها َرُسولُ اللَِّه َصلَّى 

اللَّـُه  فََما أَفَاقَْت إِلَّا َوَعلَْيَها ُحمَّى بَِناِفضٍ فَطََرْحُت َعلَْيَها ِثَياَبَها فََغطَّْيُتَها فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى 
لََّم فَقَالَ َما َشأْنُ َهِذِه قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أََخذَْتَها الُْحمَّى بَِناِفضٍ قَالَ فَلََعـلَّ ِفـي   َعلَْيِه َوَس

َحِديٍث ُتُحدِّثَ بِِه قَالَْت َنَعْم فَقََعَدْت َعاِئَشةُ فَقَالَْت َواللَِّه لَِئْن َحلَفُْت لَا ُتَصدِّقُونِي َولَـِئْن  
ي َمثَِلي َوَمثَلُكُْم كََيْعقُوَب َوَبنِيِه َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصـفُونَ قَالَـْت   قُلُْت لَا َتْعِذُرونِ

  .َواْنَصَرَف َولَْم َيقُلْ َشْيئًا فَأَْنَزلَ اللَُّه ُعذَْرَها قَالَْت بَِحْمِد اللَِّه لَا بَِحْمِد أََحٍد َولَا بَِحْمِدَك
ئائىشـه  ۋايهت قىلىنىـدۇكى،  تىن رىـ ـ مهسرۇق ئىبنى ئهجدەئ 7108

 ئۇنىڭغـا رەزىيهلالھۇ ئهنهانىـڭ ئانىسـى ئۇممـۇ رۇمـان رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا       
بىــر  اتتىم،مهن ئائىشــه بىــلهن بىلــله ئولتــۇر :ســۆزلهپ بهرگهن مۇنــداق

  :ئهنسارى ئايال
 ـــ! نــداق قىلىــۋەتكهي مۇپــاالنچىنى ئۇنــداق قىلىــۋەتكهي،   هللا اــــ 

  :مهن. دېگىنىچه كىرىپ كهلدى
  :ئۇ ئايال، دەپ سورىسامـ مىشقا ئۇنداق دەيسهن؟ نېــ 

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 11سۈرە نۇر،  ①
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 تارقىتىـپ يـۈرگهنلهر قاتارىـدا، ـ    ئوغلۇممـۇ تـۆھمهت سـۆزلىرىنى    ـــ  
  :ئائىشه. دېدى

ھهمـمه ئىشـنى   ئـۇ ئايـال   . دەپ سـورىغانىدى ـ قايسى تـۆھمهت ئـۇ؟    ــ 
  :ئائىشه. ئېيتىپ بهردى

لهيهـى  سـهلاللالھۇ ئه  پهيغهمـبهر بۇ سـۆزلهرنى ئهبـۇ بهكـرى بىـلهن     ــ 
  :ۇ ئايالـ دەپ سورىغانىدى، ئۋەسهللهممۇ ئاڭلىدىمۇ؟ 

شـىدىن كېتىـپ   وبۇنى ئاڭالپ ئائىشـه ھ . دەپ جاۋاب بهردىـ ھهئه،  ــ 
. شـىغا كهلـدى  وھ اقىزىپ كهتكهن ھالد تىترەپ،جۇغ  ـ جۇغ ۋەقىلدى ىي

 .پ قويـدۇم مكهكېچهكلىرىنى يېپىپ چۈ ـ يىمىمهن ئۇنىڭ ئۈستىگه ك
  :ساالم كېلىپپهيغهمبهر ئهلهيهىس
  :، مهنەپ سورىدىد ــ نېمه بولدى؟ ـ

ـــ تىتــرەك پهيغهمــبهر دېســهم،  ـ   ئــارىالش قىزىتمــا بولــۇپ قالــدى،  ـ
  :ئهلهيهىسساالم

سـۆزلهر سـهۋەبىدىن    ــ  دېيىلگهن گهپ ئۆزىنىڭ ئۈستىدىنبهلكى ــ 
  :ئائىشه. دېدىـ  شۇنداق بولغاندۇ؟

  :ىنغاندىن كېيدەپ ئولتۇر بولدى، ـ ھهئه، شۇنداقــ 
) ئــۆزۈمنى پــاك دەپ(بىــلهن قهســهمكى، ئهگهر مهن نىــڭ نــامى هللاــــ 

ئهگهر ئۆزۈمنى ئاقالپ ئـۆزرە  . قهسهم قىلساممۇ سۆزۈمگه ئىشهنمهيسىلهر
بىزنىـڭ ھـازىرقى ئهھـۋالىمىز    . ئېيتسام، ئۆزرەمنى قوبۇل قىلمايسىلهر

بىــلهن ئۇنىــڭ بالىلىرىنىــڭ ئهھۋالىغــا  خــۇددى يهئقــۇب ئهلهيهىسســاالم
ســىلهرنىڭ . مهن پهقهت چىــرايلىقچه ســهۋرى قىلىــمهن  ﴿. دۇئوخشــاي

ــكه ا  ــۆزۈڭالرنى كۆتۈرۈشــ ــاردۇرهللا ســ ــدى ①﴾مهدەتكــ ــبهر دېۋىــ ، پهيغهمــ
ئـايهت نازىـل   ) ئائىشهنىڭ پاكلىقى ھهققىدە(هللا ا. قايتتىئهلهيهىسساالم 

  :ئائىشه ئېيتقانىدى،بۇنى ئائىشهگه  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قىلدى
ـــ  ــق  هللاــ ــاالدىن باشـ ــمهت   تائـ ــاڭىمۇ رەھـ ــا سـ ــېچكىمگه، ھهتتـ ا ھـ

   .دېدىئېيتمايمهن، ـ 
  )4143 :بۇخارى(
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عن َعاِئَشةَ َزْوجِ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم قالت كان النيب صلى اللَّـُه  ـ   7109
ـأي فََسـأَلَنِي   : وفيه. بنحو حديثها عليه وسلم إذا أََراَد أَنْ ُيَسافََر َسفًَرا أَقَْرَع بني نَِساِئِه

ـ َصفْ عن أَْمرِي فََسَتْرُت َوْجهِي عنه بِجِلَْبابِي َوأَْخَبْرُتُه بِأَْمرِي فَقَرََّب َبِعَريُه فوطيء على َوانُ 
 ِذَراِعِه َوَوالنِي قَفَاُه حƓ َرِكْبُت َوَسوَّْيُت ِثَيابِي ثُمَّ َبَعثَُه فَأَقَْبلَ َيِسُري بِي حƓ َدَخلَْنا الَْمِديَنةَ

  و َنْحَوُهنِْصَف النََّهارِ أ
فقلت ُألمِّ ِمْسطَحِ ُخِذي األداوة فَاْملَِئيَها َماءă فَاذَْهبِي هبا إƂ الَْمَناِصعِ َوَخَرْجَنا  :وفيه

  .بنحوه .Ʋو الَْمَناِصعِ فََعثََرْت
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا    7109
ــبهر ــهپهر     پهيغهم ــهللهم س ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــا س ــاقچى بولس  ،قىلم
  .يۇقىرىقىدەك رىۋايهت قىلىنغان ...چهك تاشاليتتى ئارىسىدا ئاياللىرى

ــۋايهتته ــۇ رىـ ــيىلگهن بـ ــداق دېـ ــېمه  : يهنه مۇنـ ــدىن نـ ــهفۋان مهنـ سـ
ــۈزۈمنى     ــدى، مهن يـ ــورىغان ئىـ ــانلىقىنى سـ ــۈمپهردەمبولغـ ــلهن  چـ بىـ

ئـۇ تۆگىسـىنى يــېقىن    .ئهھـۋالنى سـۆزلهپ بهردىـم    ، ئانـدىن گىۋېلىـپ ۆي
تۆگىنىــڭ ئالــدى پۇتىغــا دەسســهپ، ماڭــا كهينىنــى قىلىــپ  ،ىــپئهكىل
، مهن تۆگىگه مىنىپ كىيىملىرىمنى تۈزەشتۈرىۋالدىم، ئاندىن ئـۇ  تۇردى

شـىن  ېمهدىـنىگه چـۈش پ   ،بىـز شـۇ مـاڭغىنىمىزچه    .تۆگىنى ھهيدىـدى 
  .ئهتراپىدا كىردۇق

  :هھكهمهن ئۇممۇ مىست: بۇ رىۋايهتته يهنه مۇنداق دېيىلگهن 
بىـز  . دېـدىم  ارغىن، ـ ھاجهتخانىغا ئېلىپ ب ،سۇ توشقۇزۇپا ققىرۋئىــ 

 ...ھ پۇتلىشـىپ كهتتـى  هئۇممۇ مىست ،ھاجهتخانا تهرەپكه چىققىنىمىزدا
   .①داۋامى يۇقىرىقىدەك كهلگهن

  )23/111 :»ئهلكهبىر«(

َرَبُه َوقََعَد َصفَْوانُ بن الُْمَعطَّلِ ِلَحسَّانَ بن ثَابٍِت بِالسَّْيِف فََض: ـ ويف أخرى  7110
  َضْرَبةً فقال َصفَْوانُ ِلَحسَّانَ يف الشَّْعرِ حني َضَرَبُه

                                                 
ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   بــۇ : )15298(ھهيســهمى  ①

 .ئهمما بۇ ھهدىستىكى بهزى ۋەقهلىك سهھىه ھهدىسلهردىكىگه ئوخشىمايدۇ، ـ دېگهن. راۋىيلىرىدۇر
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 َتلَْق ذَُباَب السَّْيِف ِمنِّي فَإِنَّنِي غُالٌم إذا ُهوجِيُت ليس بَِشاِعرِ  

  َولَِكنَّنِي أَْحِمي ِحَماَي َوأَْنَتِقْم ِمَن الَْباِهِت الرَّاِمي الُْبَراِة الطََّواِهرِ

انُ فَاْسَتَغاثَ الناس على َصفَْوانَ فلما جاء الناس فَرَّ َصـفَْوانُ فََجـاَء   ثُمَّ َصاَح َحسَّ
َحسَّانُ إƂ النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فَاْسَتْعَداُه على َصفَْوانَ يف َضْرَبِتِه إِيَّاُه فََسـأَلَُه الـنيب   

َهَبَها ِللنَّبِيِّ صلى اللَُّه عليه وسـلم  صلى اللَُّه عليه وسلم أَنْ َيَهَب له َضْرَبةَ َصفَْوانَ إِيَّاُه فََو
فََعاَضُه منها َحاِئطًا من َنْخلٍ َعِظيمٍ َوَجارَِيةً ُروِميَّةً َوُيقَالُ ِقْبِطيَّةً ُتْدَعى ِسـريِيَن فََولَـَدْت   

 .ِلَحسَّانَ اْبَنُه َعْبَد الرƥن الشَّاِعَر

ــ 7110 ــۋايهتته  ـ ــر رى ــيىلگهن  يهنه بى ــداق دې ــ :مۇن ــهس ى فۋان ئىبن
ىـچ  ىلئۇنىڭغا بىـر ق  ،ل ھهسسان ئىبنى سابىتنى مارىالپ تۇرۇپهۇئهتتم
  ...ردىئۇ

كىشىلهرنىڭ ئۆزىنى سهفۋاندىن  ،ھهسسان ۋارقىراپ ،شۇنىڭ بىلهن
ــىنى تهلهپ قىلــــدى ــىلهر .قۇتۇلدۇرۇۋېلىشــ ــقا  كىشــ ــۇنى قۇتقۇزۇشــ ئــ

 پهيغهمبهرن اھهسس ،شۇنىڭ بىلهن .فۋان قېچىپ كهتتىهس كهلگهنىدى،
دىن قىلىـچ  فۋانهس ،ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىغا كېلىپسهلاللال

زەربىسىنىڭ ئۆچىنى ئېلىـپ بېرىشـىنى تهلهپ قىلىۋىـدى، پهيغهمـبهر     
ــاالم ــۈپ    ئهلهيهىسسـ ــۆزىگه ئۆتۈنـ ــۆچنى ئـ ــدىغان ئـ ــهفۋاندىن ئېلىنىـ سـ

ھهسسان ئۆچ ئېلىشنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا . بېرىشىنى ئېيتتى
ھهسســانغا  دىلىــگه پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمبۇنىــڭ به .ئۆتۈنــۈپ بهردى

سـىرىن   )ياكى مىسىرلىق(رىملىق  بىلهن چوڭ بىر خورمىزارلىق باغ
ئــۇ دېــدەك ھهسســانغا شــائىر ئــوغلى   .ئىســىملىك بىــر دېــدەكنى بهردى

   .①ئابدۇرراھماننى تۇغۇپ بهردى
  )23/114 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   : )15298(ھهيســهمى  ①

 .ا بۇ ھهدىستىكى بهزى ۋەقهلىك سهھىه ھهدىسلهردىكىگه ئوخشىمايدۇ، ـ دېگهنئهمم. راۋىيلىرىدۇر
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 سـفرا  اراد إذا وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول كان قال هريرة ىبأ عنـ   7111
 الليـل  جوف يف كان فلما املصطلق بƖ غزوة يف القرعة عائشة فأصاب نسائه بني اقرع

  . بنحوه طلبها يف فذهبت قالدőا فاƲلت Ʃاجة عائشة انطلقت
فيصيب القدح واجلـراب   الناس عن يتخلف السلمى املعطل بن صفوان وكان: وفيه

  .عائشة ديثبنحو ح فيحمله قال حسبهأواɋداة 
ــ 7111 ــۇدىن   ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ مۇنـــداق رىـ
سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم سـهپهر قىلمـاقچى      پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ

بهنـى مۇسـتهلهق غازىتىغـا     .تاشـاليتتى  كچه ئارىسـىدا  ئايـاللىرى  ،سالوب
ت ئائىشـه ھـاجه   ،يېرىم كـېچه بولغانـدا   .چهك ئائىشهگه چىقتى ،چىققاندا

ئۈزۈلـۈپ  ئـۇ ئهسـنادا مـونچىقى     .ماقچى بولـۇپ، قوشـۇندىن ئايرىلـدى   قىل
  ...ئۇنى ئىزدەپ ماڭدى ،چۈشۈپ قېلىپ

مـــۇئهتتهل ســـۇلهمىي  فۋان ئىبنـــىهســ  ،بــۇ رىـــۋايهتته كېلىشـــىچه 
، تـاۋاق  ئايـاق جهڭچىلهردىن چۈشۈپ قالغان  ،قوشۇننىڭ ئارقىدا مېڭىپ

   .①ماڭاتتىكېرەكلهرنى يىغىپ ـ ن قاتارلىق نهرسه ۈگۆۋە چ
  )2663 :بهززار(

 َيْوُم كَانَ إِذَا:َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ قَالَ: قَالَ َعبَّاسٍ، اْبنِ َعنِـ   7112
 َربِّـي  فََيْسَتْوِهُب الَْخالِئقِ، ُرُءوسِ َعلَى ثََمانَِني ثََمانَِني َعاِئَشةَ َشَتُموا الَِّذيَن اللَُّه َحدَّ الِْقَياَمِة

 الَْبْيـِت،  ِفي َوِهَي فََبكَْت الْكَالَم، َعاِئَشةُ فََسِمَعْت َعاِئَشةُ، َيا فَأَْسَتأِْمُرِك ِمْنُهْم، الُْمَهاجِرِيَن
 اللَّـهِ  َرُسولُ فََتَبسََّم ُسُرورِي، ِمْن إِلَيَّ أَطَْيُب لَُسُروُرَك َنبِيا بِالَْحقِّ َبَعثََك َوالَِّذي: قَالَْت ثُمَّ
  .أَبِيَها اْبَنةُ :َوقَالَ َضاِحكًا، َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه لَّىَص

ــ 7112 ــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــادىن  ـ ــداق رى مۇن
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهر :قىلىنىدۇ
پۈتــۈن  نىئائىشــهگه بوھتــان چاپلىغــانالر   ،قىيــامهت كــۈنى  هللاــــ ا

هللا ئانـدىن ا  .دەررە ئۇرىـدۇ سهكسهندىن ـ ندىن  خااليىقنىڭ ئالدىدا سهكسه

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە مـۇھهممهد ئىبنـى ئهمـردىن        : )15296(ھهيسهمى  ①

 .لېكىن ئۇنىڭ ھهدىسىمۇ ھهسهن، ـ دېگهن. باشقا راۋىيالر ئىشهنچلىكتۇر
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ــۇ قىلىۋېتىشــنى تهلهپ     ــاجىرالرنى ئهپ ــدىكى مۇھ ــڭ ئىچى ــاال ئۇالرنى تائ
، ـ  تىڭنى ئـالىمهن ههىنىڭ مهسـل ېشۇ چاغدا مهن س !ئى ئائىشه .قىلىدۇ

  :، ھۇجرىسىدا يىغالپ تۇرۇپئائىشه بۇ سۆزنى ئاڭالپھهزرىتى  دېگهنىدى،
ـــ  بىــلهن قهســهمكى،  نىــڭ نــامىهللا ســېنى ھهق بىــلهن ئهۋەتــكهن ـ

مدىنمۇ ىســـېنىڭ خۇرســـهنلىكىڭ ماڭـــا نىســـبهتهن ئـــۆز خۇرســـهنلىك
  :تۇرۇپ كۈلۈمسىرەپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دىدېـ  سۆيۈملۈكرەك،

   .①دىدې ـ! دە بۇدادىسىنىڭ قىزىــ 
  )23/163 :»ئهلكهبىر«(

 َرُسولُ أَْرَسلَ َعاِئَشةَ أَْمرِ ِفي لنَّاُسا َخاَض لَمَّا: قَالَ ُعَتْيَبةَ، بن الَْحكَمِ َعنِـ   7113
 َيا :فَقَالَ ُحمَّى، غَْيرِ ِمْن اْنَتِفُض َوأََنا فَجِئُْت: قَالَْت َعاِئَشةَ، إِلَى َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 َحتَّى: قَالُوا إِلَْيَك، بَِشْيٍء ْعَتِذُرأَ ال بِالَْحقِّ َبَعثََك َوالَِّذي ال،: فَقُلُْت النَّاُس؟ َيقُولُ َما َعاِئَشةُ،
 الَْحكَُم قََرأَ ثُمَّ النُّورِ، ُسوَرِة ِمْن آَيةً َعَشَر َخْمَسةَ ِفيَها اللَُّه فَأَْنَزلَ السََّماِء، ِمَن ُعذْرِي َيْنزِلَ
 َوالطَّيُِّبـونَ  ِللطَّيِّـبِنيَ  َبـاتُ َوالطَّيِّ ِللَْخبِيثَـاتِ  َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيِثَني الَْخبِيثَاُت” َبلَغَ َحتَّى

 ِمَن َوالَْخبِيثُونَ الرَِّجالِ، ِمَن ِللَْخبِيِثَني النَِّساِء ِمَن فَالَْخبِيثَاُت:قَالَ ،]26 آية النور[“ِللطَّيَِّباِت
 ِمـنَ  َوالطَّيُِّبـونَ  لرَِّجالِ،ا ِمَن ِللطَّيِّبَِني النَِّساِء ِمَن َوالطَّيَِّباُت النَِّساِء، ِمَن ِللَْخبِيثَاِت الرَِّجالِ
  .النَِّساِء ِمَن ِللطَّيَِّباِت الرَِّجالِ

ــ 7113 ــۇتهيبه  ـ ــى ئ ــدۇ  ھهكهم ئىبن ــۋايهت قىلىنى ــداق رى : دىن مۇن
سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر   ،كىشىلهر ئائىشه ھهققىـدە گهپ پهيـدا قىلغانـدا   

ق مۇنـدا بـۇ ھهقـته   ئائىشـه   .تـى ئهلهيهى ۋەسـهللهم ئائىشـهگه ئـادەم ئهۋەت   
 .ھالدا كهلدىم جۇغۇلداپ تىترىگهن يوق تۇرۇپ،قىزىتمام  ىڭنېم: دەيدۇ

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
  :دېۋىدى، مهن ـ كىشىلهر نېمه دەيدۇ؟! ئى ئائىشهــ 
بىــلهن  نىــڭ نــامىهللاســېنى ھهق پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتــكهن اــــ 

 ساڭا ھهرگىزمـۇ  ،ئايهت چۈشمىگىچه قهسهمكى، ئاسماندىن مېنى ئاقالپ

                                                 
تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇلالھ ئىبنى ھـارۇن ئهبـۇ    بۇ ھهدىسنى: )15305(ھهيسهمى  ①

 .ئهلقهمه قهرەۋىي ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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تائاال نۇر سۈرىسىدىن ئـون  هللا ا ،شۇنىڭ بىلهن .دېدىمـ ئېيتمايمهن،   رەئۆز
نازىـل قىلـدى، ھهكهم ئـۇ ئـايهتلهرنى     ) ـ گىچه  26دىن  – 11( بهش ئايهت

يامــان ئايــالالر يامــان ﴿: تائاالنىــڭ بــۇ ســۆزىگىچه تاماملىــدىهللا ا ،ئوقــۇپ
ياخشـى ئايـالالر    ئهرلهرگه اليىقتۇر، يامان ئهرلهر يامان ئايالالرغا اليىقتـۇر، 
ا اليىقتـۇر، ئهنه  غـ ياخشى ئهرلهرگه اليىقتۇر، ياخشى ئهرلهر ياخشـى ئايالالر 

شۇالر ئۇالرنىڭ چاپلىغـان بوھتانلىرىـدىن پـاكتۇر، ئـۇالر مهغفىـرەتتىن،      
ــازۇ( ــى ېن نـ ــك جهننهتلهردىكـ ــز ) ئمهتلىـ ــىل رىـ ــرىمهن ىئېسـ قتىن بهھـ

  .①﴾بولىدۇ
 ؛يــالالر يامــان ئهرلهرگهيامــان ئا ،دېــمهك: ھهكهم يهنه مۇنــداق دەيــدۇ
ياخشــى  ؛ياخشــى ئايــالالر ياخشــى ئهرلهرگه ؛يامــان ئهرلهر يامــان ئايالالرغــا

   .②اليىقتۇر رغائهرلهر ياخشى ئايالال
 )23/160 :»ئهلكهبىر«(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت لَمَّا َنَزلَ ُعذْرِي قَاَم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم  ـ   7114
 .َعلَى الِْمْنَبرِ فَذَكََر ذَِلَك َوَتلَا الْقُْرآنَ فَلَمَّا َنَزلَ أََمَر بَِرُجلَْينِ َواْمَرأٍَة فَُضرُِبوا َحدَُّهْم

: مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن     ـ 7114
سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهر ىن كېيىن،مېنى ئاقلىغان ئايهتلهر نازىل بولغاند

ئانــدىن  .دىئــايهتلهرنى ئوقــۇ چىقىــپ، ئــۇه گى ۋەســهللهم مــۇنبهرئهلهيهــ
ئىككـى  ان بوھتـان چاپلىغـ  ماڭا  بۇيرۇق قىلغانىدى، مۇنبهردىن چۈشۈپ
   .③سى ئىجرا قىلىندىجازابوھتان  غائهر بىلهن بىر ئايال

  )3181 :تىرمىزى(

 لَمَّا الْأَُولَ الُْمَهاجَِراِت نَِساَء اللَُّه َيْرَحُم قَالَْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشةَ َعْنـ   7115
 .بَِها فَاْخَتَمْرنَ ُمُروطَُهنَّ َشقَّقَْن }ُجُيوبِهِنَّ َعلَى بُِخُمرِِهنَّ َولَْيْضرِْبَن{ اللَُّه أَْنَزلَ

                                                 
 .ـ ئايهت 26سۈرە نۇر،  ①
ــهمى  ② ــهھىه        : )11224(ھهيس ــرى س ــۇپ، راۋىيلى ــان بول ــۋايهت قىلغ ــهل رى ــى مۇرس ــنى تهبهران ــۇ ھهدىس ب

 .ـ دېگهنھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2542(ئهلبانى  ③
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ادىن يهنه مۇنــــداق رىــــۋايهت ئائىشــــه رەزىيهلالھــــۇ ئهنهــــ ـــــ 7115
 چۈنكى! قىلسۇنئىلگىرىكى مۇھاجىر ئايالالرغا رەھمهت هللا ا: قىلىنىدۇ

دېـــگهن  ①﴾لېچهكلىــرى بىــلهن كــۆكرەكلىرىنى ياپســۇن    ﴿: تائــاال هللا ا
كىيىملىرىنى يىرتىپ، ئۇنىڭ بىلهن  ئايهتنى نازىل قىلغان چاغدا، ئۇالر
   .ىدىباش ۋە كۆكرەكلىرىنى پۈركىۋالغان

 )4758: بۇخارى(

ْبَصـارِِهنَّ الْآَيـةَ فَُنِسـǸَ    َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َوقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَـ   7116
  .َواْسَتثَْنى ِمْن ذَِلَك َوالْقََواِعُد ِمْن النَِّساِء اللَّاِتي لَا َيْرُجونَ نِكَاًحا الْآَيةَ

ــ 7116 ــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا  ـ ــداق رى دىن مۇن
مــۇئمىنلهرگه ئېيتقىنكــى، نــامهھرەملهرگه ﴿: تائاالنىــڭهللا ا: قىلىنىــدۇ
پ قارىمىســۇن، ئهۋرەتلىرىنــى ياپســۇن، تاشــقى زىننهتلىرىــدىن  تىكىلىــ

ــلهن    ــرى بىـــ ــۇن، لېچهكلىـــ ــى ئاشكارىلىمىســـ ــقا زىننهتلىرىنـــ باشـــ
زىننهتلىرىنـى  ) تاشـقى زىننهتلىرىـدىن باشـقا   (كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن، 

ئهرلىرىدىن، ئاتىلىرىدىن، يا قېيىن ئاتىلىرىدىن، يـا ئوغۇللىرىـدىن، يـا    
ــدى ــا  ئهرلىرىنىـــــڭ ئوغۇللىرىـــ ــلىرىدىن، يـــ ــۆز قېرىنداشـــ ــا ئـــ ن، يـــ

قېرىنداشلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا ھهمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، 
يا دىنـداش ئايـالالردىن، يـا قـول ئاسـتىدىكى چـۆرىلهردىن، يـا خوتۇنالرغـا         

يهنــى قېــرى دەلــدۈش بولغــانلىقتىن (ئېهتىيــاجى يــوق خىــزمهتچىلهر 
ئۇيــاتلىق جــايلىرىنى دىــن، يــا ئايالالرنىــڭ )جىنســى شــهھۋىتى يــوقالر

بـالىالردىن باشـقا كىشـىلهرگه    ) يهنى بـاالغهتكه يهتمىـگهن  (ئۇقمايدىغان 
ــۈن    ــدۈرۈش ئۈچــ ــىلهرگه بىلــ ــى كىشــ ــۇن، زىننهتلىرىنــ كۆرسهتمىســ

بهخـتكه ئېرىشىشـىڭالر   ! ئاياغلىرىنى يهرگه ئۇرمىسـۇن، ئـى مـۇئمىنلهر   
ــالر ا  ــۈن ھهممىڭ ــهللائۈچ ــالرق ــر   ②﴾ا تهۋبه قىلىڭ ــڭ بى ــگهن ئايىتىنى دې

ياتلىق بولۇشنى خالىمايدىغان ﴿: دىن كېيىن كهلگهنىڭىسمىنى ئۇنق
رىـدا، نىمچىغـا   (ياشانغان ئايالالر زىننهتلىرىنى ئاشـكارىلىمىغان ھالـدا   

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 31سۈرە نۇر،  ①
 .ـ ئايهت 31سۈرە نۇر،  ②
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ــه  ) ئوخشـــاش ــقى كىيىملىرىنـــى سېلىۋەتسـ ــدا (تاشـ ئهرلهرنىـــڭ ئالدىـ
ھـــېچ گۇنـــاھ يوقتـــۇر، تاشـــقى ) ئـــادەتتىكى كىـــيىملهر بىـــلهن يۈرســـه

هللا ا .ئـۇالر ئۈچـۈن ياخشـىدۇر    ،ىشـتىن ساقالنسـا  كىيىملىرىنى سېلىۋېت
ــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر   ــايهت  ①﴾ھهممىنــى ئ ــگهن ئ دې

   .②مهنسۇخ قىلدى
  )4111 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن َجابِرٍ قَالَ كَانَ َعْبُد اللَِّه ْبُن أَُبيٍّ اْبُن َسلُولَ َيقُولُ ِلَجارَِيٍة لَُه اذَْهبِـي  ـ   7117
ْيئًا فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َولَا ُتكْرُِهوا فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصًُّنا ِلَتْبَتُغـوا  فَاْبِغيَنا َش

 .َعَرَض الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَمْن ُيكْرِْهُهنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ لَُهنَّ غَفُوٌر َرِحيٌم
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇرەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇجــابىر  ـــ 7117

  :ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي بىر دېدىكىگه
هللا ا ،شـۇنىڭ بىـلهن  . ـ دەيتتـى ! پۇل تېپىپ كهل، قىلىپ هپاھىشــ 
ــاال  ــتائ ــايمۇن ــدى هۇ ئ ــل قىل ــۆرىلىرىڭالر  ﴿: تنى نازى ئهگهر ســىلهرنىڭ چ

ەپ ئـۇالرنى  ئىپپهتلىك بولۇشنى خالىسا، بۇ دۇنيانىڭ ئازغىنا مېلىنـى د 
پاھىشىغا مهجبۇرلىماڭالر، كىمكى ئۇالرنى پاھىشىغا مهجبۇراليـدىكهن،  

) ئۇالرغـا (ئـۇالرنى مهغفىـرەت قىلغۇچىـدۇر،    هللا مهجبۇرالنغاندىن كېيىن ا
ــدۇر   ــم قىلغۇچى ــۈن، ا  (رەھى ــانلىغى ئۈچ ــىغا مهجبۇرالنغ ــى پاھىش هللا يهن

كارلىققــــا تارتمايــــدۇ، مهجبۇرلىغــــۇچىالرنى قــــاتتىق    بئــــۇالرنى جاۋا
   .③﴾)جازااليدۇ

  )3029 :مۇسلىم(

 َوأُْخَرى ُمَسْيكَةُ لََها ُيقَالُ َسلُولَ اْبنِ أَُبيٍّ ْبنِ اللَِّه ِلَعْبِد َجارَِيةً أَنَّ َجابِرٍ َعْنـ   7118
 َوَسـلَّمَ  َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى النَّبِيِّ إِلَى ذَِلَك فََشكََتا الزَِّنى َعلَى ُيكْرُِهُهَما فَكَانَ أَُمْيَمةُ لََها ُيقَالُ
  .}َرِحيٌم غَفُوٌر قَْوِلِه إِلَى الْبَِغاِء َعلَى فََتَياِتكُْم ُتكْرُِهوا َولَا{ اللَُّه فَأَْنَزلَ

                                                 
 .ـ ئايهت 60سۈرە نۇر،  ①
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 3464(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 33سۈرە نۇر،  ③
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: دىن يهنه مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇـ جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 7118
مۇســهيكه ۋە ئــۇمهيمه ئىســىملىك ئىككــى ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئۇبهينىــڭ 

ئـــۇ ئىككـــى دېـــدىكىنى پاھىشـــىلىك قىلىشـــقا لـــۇپ، دېـــدىكى بـــار بو
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه  پهيغهمــبهرئــۇ ئىككىســى  .زوراليتتــى

ــاال هللا ا ىــدى،شــىكايهت قىلغان ــتائ ــل قىلــدى مۇن ــايهتنى نازى ئهگهر ﴿: ۇ ئ
ســىلهرنىڭ چــۆرىلىرىڭالر ئىپپهتلىــك بولۇشــنى خالىســا، بــۇ دۇنيانىــڭ 

شىغا مهجبۇرلىماڭالر، كىمكى ئۇالرنى ئازغىنا مېلىنى دەپ ئۇالرنى پاھى
ــيىن ا   ــدىن كېـ ــدىكهن، مهجبۇرالنغانـ ــىغا مهجبۇراليـ ــۇالرنى هللا پاھىشـ ئـ

يهنـى پاھىشـىغا   (رەھىم قىلغۇچىـدۇر  ) ئۇالرغا(مهغفىرەت قىلغۇچىدۇر، 
ــۈن، ا  ــانلىغى ئۈچــ ــۇالرنى جاۋاهللا مهجبۇرالنغــ ــدۇ،  بئــ ــا تارتمايــ كارلىققــ

  . ①﴾)مهجبۇرلىغۇچىالرنى قاتتىق جازااليدۇ
 )3029 :مۇسلىم(

 فََتَركُـوا  اَألذَانَ، َسِمُعوا السُّوقِ أَْهلِ ِمْن َناًسا َرأَىأنه  َمْسُعوٍد اْبَن ـ عن  7119
 ُتلْهِـيهِمْ  ال رَِجالٌ”: َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه قَالَ الَِّذيَن، َهُؤالِء“:فَقَالَ الصَّالِة، إِلَى َوقَاُموا أَْمِتَعَتُهْم
  ].37: النور[ اللَِّه ِذكْرِ َعْن َبْيٌع َوال ِتَجاَرةٌ

ــ 7119 ــۋايهت ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ـ دىن رى
ــدۇكى، ــان     قىلىنى ــى ئاڭلىغ ــودىگهرلهرنىڭ ئهزانن ــازاردىكى بهزى س ــۇ ب ئ

نـداق  مۇنامازغـا تۇرغـانلىقىنى كـۆرۈپ     ،ھامان ماللىرىنى تاشالپ قويۇپ
ــ   ئۇالر شۇنداق ئهرلهركـى، سـودا  ﴿: تهرىپىدىن تائاالهللا ا ئهنه شۇالر: دېگهن

ــۇالرنى ا ــاز ئۆتهشــتىن، زاكــات   هللاســېتىق ئ ــى زىكــرى قىلىشــتىن، نام ن
ــۆزلهر     ــالر ۋە كـــ ــۇالر دىلـــ ــدۇ، ئـــ ــته قالدۇرمايـــ ــتىن غهپلهتـــ بېرىشـــ

يهنـــى قىيـــامهت كۈنىـــدىن ( ىنقااليمىقانلىشـــىپ كېتىـــدىغان كۈنـــد
   .③دەپ تهسۋىرلهنگهن كىشىلهردۇر ②﴾)قورقىدۇ

 )9079 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .ـ ئايهت 33سۈرە نۇر،  ①
 .ـ ئايهت 37سۈرە نۇر،  ②
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىسمى ئاتالمىغان بىر راۋىي : )11234(ھهيسهمى  ③

 .بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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َعْن ِعكْرَِمةَ أَنَّ َنفًَرا ِمْن أَْهلِ الِْعَراقِ قَالُوا َيا اْبَن َعبَّاسٍ كَْيَف َتَرى ِفـي  ـ   7120
ا الَِّذيَن آَمُنوا َهِذِه الْآَيِة الَِّتي أُِمْرَنا ِفيَها بَِما أُِمْرَنا َولَا َيْعَملُ بَِها أََحٌد قَْولُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيا أَيَُّه

اِة َتأِْذْنكُْم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغوا الُْحلَُم ِمْنكُْم ثَلَاثَ َمرَّاٍت ِمْن قَْبلِ َصلَِلَيْس
الْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم ِمْن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعِد َصلَاِة الِْعَشاِء ثَلَاثُ َعْوَراٍت لَكُْم لَـْيَس  

َعبَّاسٍ لَْيكُْم َولَا َعلَْيهِْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم قََرأَ الْقَْعَنبِيُّ إِلَى َعِليٌم َحِكيٌم قَالَ اْبُن َع
لٌ إِنَّ اللََّه َحِليٌم َرِحيٌم بِالُْمْؤِمنَِني ُيِحبُّ السَّْتَر َوكَانَ النَّاُس لَْيَس ِلُبُيوِتهِْم ُسُتوٌر َولَا ِحَجـا 

ِتئْذَاِن ِفي فَُربََّما َدَخلَ الَْخاِدُم أَْو الَْولَُد أَْو َيِتيَمةُ الرَُّجلِ َوالرَُّجلُ َعلَى أَْهِلِه فَأََمَرُهْم اللَُّه بِاِلاْس
  .ِتلَْك الَْعْوَراِت فََجاَءُهْم اللَُّه بِالسُُّتورِ َوالَْخْيرِ فَلَْم أََر أََحًدا َيْعَملُ بِذَِلَك َبْعُد

ئىراقلىـق بىـر   : دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئىكرىمه – 7120
  :قانچه كىشى ئىبنى ئابباسقا

سـىلهرنىڭ  ! ئـى مـۇئمىنلهر  ﴿: تائاال بىزگههللا ا! ئى ئىبنى ئابباســ 
قۇللىرىڭالر، چۆرىلىرىڭالر ۋە ئىچىڭالردىكى باالغهتكه يهتمىگهن بـالىالر  

يىمىڭالرنى سـالغان  كى) ئۇخالش ئۈچۈن(ناماز بامداتتىن بۇرۇن، چۈشته 
يېنىڭالرغا (ئۈچ ۋاقىتتا ) مۇشۇنداق(چېغىڭالردا ۋە خۇپتهندىن كېيىن 

ئــۈچ ۋاقىــت ســىلهرنىڭ ) بــۇ(ســىلهردىن ئىجــازەت سورىســۇن، ) كىرســه
، بـۇ ئـۈچ ۋاقىتـتىن باشـقا     )ئېچىلىپ قالىدىغان ۋاقىتتـۇر (ئهۋرىتىڭالر 

ۇ ھـېچ گۇنـاھ   سـىلهرگىمۇ، ئۇالرغىمـ  ) ئۇالر سىلهرگه كىرسـه (ۋاقىتالردا 
ــدۇ، ســىلهر بىــر  ــ بىــرىڭالر بىــلهن بېــرىش  بولماي ــ كــېلىش قىلىــپ   ـ ـ

ئهنه ) يهنى شهرىئهت ئهھكـاملىرىنى (سىلهرگه ئايهتلهرنى هللا تۇرىسىلهر، ا
ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىـش  هللا شۇنداق بايان قىلىدۇ، ا

ــدۇر ــا ئهمهل      ①﴾قىلغۇچى ــۇ بۇيرۇقق ــز ب ــا بى ــدى، ئهمم ــۇيرۇق قىل دەپ ب
دەپ سـورىغانىدى، ئىبنـى   سهن بۇنىڭغا قانداق قارايسـهن؟ ـ   . ىلمايمىزق

  :ئابباس مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى
، ھهلىمـدۇر، ئـۇالرنى   تۇرشـهپقهتلىك  ــ  تائاال بهندىلىرىگه رەھىمهللا اــ 

بۇرۇن كىشىلهرنىڭ ئۆيلىرىـدە يـا پهردە يـاكى     .يۆگهشنى ياخشى كۆرىدۇ

                                                 
 .ـ ئايهت 58سۈرە نۇر،  ①
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ئايالى بىلهن بىلـله بولغـان    .ىر يوق ئىدهدېگهندەك نهرسىل چىمىلدىق
تىم ېـ ي ئـۆز ھىمايىسـىدىكى  خىزمهتچىسـى يـاكى بالىسـى يـاكى      ،چاغدا

ــوالتتى  ــۇ ســهۋەبتىن .قىــزى كىرىــپ قالىــدىغان ئهھــۋالالر ب ــاال هللا ا ،ب تائ
ەت سوراشـقا  زشۇنداق ئارام ئالىـدىغان چـاغالردا كىرىشـتىن بـۇرۇن ئىجـا     

، شىنى باياشات قىلىپۇرمتائاال مۇسۇلمانالرنىڭ تۇهللا كېيىن ا .بۇيرىغان
ــۆيگه  ھهمــمه ــلهر بئ ــۇ  ،كىــتىلگهن بولغاچقــاېئىشــىك ۋە پهردى ئهمــدى ئ

   .①ئايهتكه ئهمهل قىلىدىغانالرنى كۆرگىلى بولمايدۇ
  )5192 :ئهبۇ داۋۇد(

النَّاسِ  َعْن ُعَبْيِد اللَِّه ْبنِ أَبِي َيزِيَد َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ لَْم ُيْؤَمْر بَِها أَكْثَُرـ   7121
  .آَيةَ الْإِذِْن َوإِنِّي لَآُمُر َجارَِيِتي َهِذِه َتْسَتأِْذنُ َعلَيَّ

ئـۇ   تىن رىۋايهت قىلىنىـدۇكى، يهزىد ۇئۇبهيدۇلالھ ئىبنى ئهب ـ 7121
ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمانىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكىنـى    

ــان ــايىت  : ئاڭلىغـ ــوراش ئـ ــازەت سـ ــىلهر ئىجـ ــۆپىنچه كىشـ ىگه ئهمهل كـ
بۇ دېدىكىمنى قېشـىمغا كىرىشـتىن بـۇرۇن     لېكىن مهنقىلىشمىدى، 

   .②ئىجازەت سوراشقا بۇيرۇيمهن
  )5191 :ئهبۇ داۋۇد(

 َهِذِه قََرأَ َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ َرأَْيُت: قَالَ َعاِمرٍ، بن ُعقَْبةَ َعْنـ   7122
  .“َبِصٌري َشْيٍء بِكُلِّ“:َيقُولُ َعْيَنْيِه، َتْحَت أُْصُبَعْيِه َجاِعلٌ َوُهَو رِ،النُّو َخاِتَمِة ِفي اآلَيةَ

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ئۇقبه ئىبنى ئـامىر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7122
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ ئىككـى      پهيغهمبهرمهن  :قىلىنىدۇ

رىســىنىڭ نــۇر سۈ ،بــارمىقىنى ئىككــى كــۆزى ئاســتىغا تهڭــلهپ تــۇرۇپ 

                                                 
 .سهنهدى ھهسهن ۋە مهۋقۇف، ـ دېگهن): 4324(ئهلبانى  ①
 .ف، ـ دېگهنسهنهدى سهھىه ۋە مهۋقۇ): 4323(ئهلبانى  ②
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ھهمـمه  هللا ا«: ئاخىرىدىكى ئايهتنى ئوقۇپ مۇنداق دېگهنلىكىنى كـۆرگهن 
  . ①»نهرسىنى كۆرگۈچىدۇر

  )17/282 :»ئهلكهبىر«(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئىبنى لۇھهيئه ئىسـىملىك  : )11239(ھهيسهمى  ①

 .قالغان راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن. ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
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  س ۋە ئهنكهبۇت سۈرىلىرىهسهفۇرقان، شۇئهرا، نهمل، ق

ة بن أيب الظامل عقب: قال) َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه: (ـ عن ابن عباس   7123
  ).َيا َوْيلََتى لَْيَتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُلَاًنا َخِليلًا َيقُولُ َيا لَْيَتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَُّسولِ َسبِيلًا(معيط 

شۇ كۈنى ﴿: تائاالنىڭهللا ا مائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ – 7123
 ى ھهققىدەدېگهن ئايىت ①﴾پئىككى قولىنى چىشله) يهنى كافىر(زالىم 

 مۇئهيـت  ۇئـۇقبه ئىبنـى ئهبـ   بـۇ زالىـم   ) تىلغا ئېلىنغان( :مۇنداق دېگهن
: )بــۇ كۈنــدە (بولــۇپ، ئــۇ  ) بهزىلىــرىگه كــۆرە، ئــۇمهييه ئىبنــى خهلهف   (
! يـولىنى تۇتسـامچۇ، ئىسـىت   ) نىجـاتلىق (پهيغهمبهر بىـلهن  ! ئىسىت﴿

  . ②دەيدۇ ﴾پاالنىنى دوست تۇتمىغان بولسامچۇ؟
  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

صنع عقبة بن أيب معيط طعاما، فدعا أشراف قريش، وكان فيهم : ـ وعنه 7124
النيب صلى اهللا عليه وسلم، فامتنع النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يطعم أو يشـهد عقبـة   

ال ولكـن  : أصبأت؟ قـال : شهادة التوحيد، ففعل، فأتاه أيب أو أمية وكان خليله فقال
ما كنت أرضى أو تبصـق يف  : امي، فقالاستحييت أن خيرج من مرتيل أو يطعم من طع
  .وجهه، ففعل عقبة، وقتل يوم بدر صربا كافرا

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن يهنه مۇنداق رىۋايهت  – 7124
ــدۇ ــ  :قىلىنى ــى ئهب ــۇقبه ئىبن ــارالپ  ۇئ ــاپهت تهيي ــت زىي ــۇرەيش ،مۇئهي  ق

ئهلهيهى  سهلاللالھۇ پهيغهمبهرئۇالرنىڭ ئىچىدە  .كاتتىلىرىنى چاقىردى
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم تهۋھىــد ۋە شــاھادەت . ۋەســهللهممۇ بــار ئىــدى

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 27سۈرە فۇرقان،  ①
 .ـ ئايهت 28سۈرە فۇرقان،  ②
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نىـڭ تـامىقىنى يېمهيـدىغانلىقىنى    ئۇقبه كهلىمىلىرىنى ئېيتمىغىچه،
شـاھادەت  ) ۋاقتىنچه بولسىمۇ(شۇنىڭ بىلهن، ئۇقبه . ئېيتىپ تۇرۇۋالدى

  :كېلىپ) ياكى ئۇمهييه(ئۇقبهنىڭ دوستى ئۇبهي ئاندىن  .ئېيتتى
دەپ ـ مۇسـۇلمان بولـدۇڭمۇ؟    ئاتا ـ بوۋاڭنىڭ دىنىنى تاشالپ،  سهن  ــ

  :ئۇ .سورىدى
ـــ  ــاق، ــ مهن پهقهت ئۇنىـــڭ ئۆيۈمـــدىن تامـــاق يـــېمهي چىقىـــپ  يـ

  :دېدى، ئۇ كېتىشىدىن ئهنسىرەپ شۇنداق قىلىپ قويدۇم، ـ
ـــ ســـهن  ــايمهن گىچهئۇنىـــڭ يـــۈزىگه تۈكـــۈرمىــ دەپ  ، ـ   رازى بولمـ

ىنىنى قىلدى ـ يـۇ، بهدر غازىتىـدا كاللىسـى     ئۇقبه ئۇنىڭ دېگ. دىتۇرىۋال
  . تېنىدىن جۇدا بولدى

  )رەزىن رىۋايهت قىلغان(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسأَلُْت أَْو ُسِئلَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه  ـ   7125
أَنْ َتْجَعلَ ِللَِّه نِدا َوُهَو َخلَقََك قُلُْت ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ َعلَْيِه َوَسلََّم أَيُّ الذَّْنبِ ِعْنَد اللَِّه أَكَْبُر قَالَ 

لَْت أَنْ َتقُْتلَ َولََدَك َخْشَيةَ أَنْ َيطَْعَم َمَعَك قُلُْت ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ ُتَزانَِي بَِحِليلَِة َجارَِك قَالَ َوَنَز
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَهـا   َهِذِه الْآَيةُ َتْصِديقًا ِلقَْولِ َرُسولِ اللَِّه

 .آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َولَا َيْزُنونَ
مـادىن مۇنـداق   ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ     7125

  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن يغهمبهرپه: رىۋايهت قىلىنىدۇ
دەپ سـورىغان ئىـدىم،   ـ نىڭ نهزىرىدە ئهڭ ئېغىر؟  هللاقايسى گۇناھ اــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
. دېـدى  ، ـ ئۇنىڭغـا شـېرىك كهلتۈرۈشـۈڭ    پ،سېنى ياراتقان تـۇرۇ هللا اـ 
  :مهن

دەپ سـورىغان  ـ   ئۇنـدىن قالسـىچۇ؟   ھ،بـۇ ھهقىـقهتهن ئېغىـر گۇنـا    ـــ  
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم، ئىدىم

ســهن بىــلهن بىلــله تامــاق يېيىشــىدىن ئهنســىرەپ بــاالڭنى       ــــ 
  :مهن يهنه. دېدى ، ـئۆلتۈرىۋېتىشىڭ
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ـــ  ــىچۇ؟      ـــ ــدىم، ـ ئۇنــــدىن قالســ ــورىغان ئىــ ــبهر دەپ ســ پهيغهمــ
  :ئهلهيهىسساالم

كېــيىن، . دېــدى، ـ   وشــناڭنىڭ ئايــالى بىــلهن زىنــا قىلىشــىڭــــ ق
نىڭ بــۇ ســۆزلىرىنى تهســتىقالپ مۇنــۇ ئــايهت پهيغهمـبهر ئهلهيهىسســاالم 

هللا ا ئىككىنچى بىر مهبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ، اقهللائۇالر ا﴿ :نازىل بولدى
ھارام قىلغان ناھهق ئادەم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا قىلمايـدۇ،  

  . ①﴾ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ) ئاخىرەتته(نى قىلىدىكهن، )گۇناھالر(كىمكى بۇ 
  )4761 :بۇخارى(

ـ َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك الْـأَقَْربَِني   7126
وِن َصِعَد النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الصَّفَا فََجَعلَ ُيَناِدي َيا َبنِي ِفْهرٍ َيا َبنِي َعِديٍّ ِلُبطُ

َتَمُعوا فََجَعلَ الرَُّجلُ إِذَا لَْم َيْسَتِطْع أَنْ َيْخُرَج أَْرَسلَ َرُسولًا ِلَيْنظَُر َمـا ُهـَو   قَُرْيشٍ َحتَّى اْج
ـ  ْيكُْم فََجاَء أَُبو لََهبٍ َوقَُرْيٌش فَقَالَ أََرأَْيَتكُْم لَْو أَْخَبْرُتكُْم أَنَّ َخْيلًا بِالَْواِدي ُترِيُد أَنْ ُتِغَري َعلَ

يَّ قَالُوا َنَعْم َما َجرَّْبَنا َعلَْيَك إِلَّا ِصْدقًا قَالَ فَإِنِّي َنِذيٌر لَكُْم َبْيَن َيَدْي َعـذَابٍ  أَكُْنُتْم ُمَصدِِّق
 َمـا  َشِديٍد فَقَالَ أَُبو لََهبٍ َتبا لََك َساِئَر الَْيْومِ أَِلَهذَا َجَمْعَتَنا فََنَزلَْت َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ

  .َمالُُه َوَما كََسَبأَغَْنى َعْنُه 
دىن يهنه مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 7126
دېـگهن   ②﴾غىنريېقىن خىش ـ ئهقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇ ﴿: قىلىنىدۇ

فا هسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم س ، پهيغهمبهرئايهت نازىل بولغان چاغدا
  :تېغىغا چىقىپ

. دەپ تـوۋلىغىلى تـۇردى   ـ  !ىـي جهمهتـى  ئهد هيئ! فىهر جهمهتى هيئــ 
چىقالمىغــانلىرى نــېمه ئىــش  .ئـۇالر ئوپــۇل ـ توپــۇل چىقىـپ توپالشــتى    

 باشـقا  ئهبـۇ لهھهب ۋە . ئادەم ئهۋەتتى ئۈچۈن ئۇقۇپ كېلىش بولغانلىقىنى
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قۇرەيشلهرمۇ كهلدى

                                                 
 .ـ ئايهت 68، سۈرە فۇرقان ①
 .ـ ئايهت 214سۈرە شۇئهرا،  ②
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ـــ  ــىلهرگه ــ ــۇ، ئهگهر مهن سـ ــپ بېقىڭالرچـ ــدا « :ئېيتىـ ــۇ جىلغىـ  بـ
 ماڭا ئىشىنهمسىلهر؟ ـ  دېسهم،» ئهسكهرلهر ھۇجۇم قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ

  :ئۇالر دەپ سورىغانىدى،
ـ   ھهئه، بىز سېنىڭ يالغـان ئېيتقـانلىقىڭنى كـۆرۈپ باقمىـدۇق،    ــ 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دېيىشتى
ـــ  ــداقتاــــ ــدىن    ،ئۇنـــ ــازابتىن ئالـــ ــاتتىق ئـــ ــىلهرنى قـــ مهن ســـ

  :ئهبۇ لهھهب ىدى،هندېگ ماقچىمهن، ـئاگاھالندۇر
ــاالتهگكۈر  ـــ ۋۇي بـ ــۈن    ! ــ ــش ئۈچـ ــۇ ئىـ ــۈن مۇشـ ــى بۇگـ ــهن بىزنـ سـ

ئهبــۇ لهھهبنىــڭ ئىككــى قــولى ﴿: شــۇ چاغــدا. دېــدى چاقىرغانمىــدىڭ، ـ  
ــ مــۈلكى ۋە  ئۇنىڭغــا مــال .قــۇرۇپ كهتتــى) ئهمهلــدە! (قــۇرۇپ كهتســۇن ـ

يهنــى (ئــۇ الۋۇلــداپ تۇرغــان ئوتقــا . ئېرىشــكهن نهرســىلىرى ئهســقاتمىدى
خوتۇنىمـۇ  ) يهنـى سـۇخهنچى  (ئۇنىڭ ئوتـۇن توشـۇغۇچى    .كىرىدۇ) ادوزاخق

ــدۇ  ــا كىرى ــداپ تۇرغــان ئوتق ئۇنىــڭ بوينىــدا مهھــكهم ئېشــىلگهن   .الۋۇل
  . دېگهن سۈرە نازىل بولدى ①﴾ئارغامچا بولىدۇ

  )4770: بۇخارى(

  .َصَباَحاْه َيا فََناَدى الَْجَبلِ إِلَى فََصِعَد :ـ ويف رواية 7127
ســـهلاللالھۇ  پهيغهمـــبهر كېلىشـــىچه، ر رىـــۋايهتتهــــ يهنه بىـــ 7127

 »!دۈشـمهن ھۇجـۇم قىلـدى   «: فا تېغىغـا چىقىـپ  هئهلهيهى ۋەسهللهم سـ 
  . دەپ توۋلىغان

  )4801 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ لَمَّا َنَزلَْت َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك الْـأَقَْربَِني  ـ 7128
 ....ُهْم الُْمْخلَِصَني َوَرْهطََك ِمْن

                                                 
 .سۈرە مهسهد ①
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يـېقىن  ﴿: مۇنداق دېگهنـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما  7128
ــهمىمىي دوســـت        ــش ـ ئهقرىبـــالىرىڭنى، سـ بـــۇرادەرلىرىڭنى  ــــ خىـ

   ...)توۋلىدى( دېگهن ئايهت نازىل بولغان چاغدا ①﴾غىنرئاگاھالندۇ
 )4971 :بۇخارى(

َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِحَني أُْنزِلَ َعلَْيِه  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَـ   7129
ْن اللَِّه َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك الْأَقَْربَِني قَالَ َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ اْشَتُروا أَْنفَُسكُْم ِمْن اللَِّه لَا أُغْنِي َعْنكُْم ِم

نِي َعْنكُْم ِمْن اللَِّه َشْيئًا َيا َعبَّاُس ْبَن َعْبِد الُْمطَِّلبِ لَا أُغْنِـي  َشْيئًا َيا َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ لَا أُغْ
للَّـِه  َعْنَك ِمْن اللَِّه َشْيئًا َيا َصِفيَّةُ َعمَّةَ َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَا أُغْنِي َعْنِك ِمْن ا

  .َسِلينِي َما ِشئِْت لَا أُغْنِي َعْنِك ِمْن اللَِّه َشْيئًاَشْيئًا َيا فَاِطَمةُ بِْنَت ُمَحمٍَّد 
ــ 7129 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ دىن مۇنـــداق رىـ
دېـگهن   ②﴾ـ ئهقرىبالىرىڭنى ئاگاھالندۇرغىن يېقىن خىش﴿: قىلىنىدۇ

مۇنـداق   ، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    ت نازىل بولغانداهئاي
  :دېگهن
مهن ! تىــن ســـېتىۋېلىڭالر هللائــۆزۈڭالرنى ا ! قــۇرەيش خهلقـــى ئــى  «

ــدۇلمۇتتهل .نىــڭ ئازابىــدىن قۇتقۇزىۋااللمــايمهن هللاســىلهرنى ا ــى ئاب  ىبئ
ئى ئاببـاس   .نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىۋااللمايمهنهللامهن سىلهرنى ا! جهمهتى

ــدۇل  ــى ئابــــ ــېنى ا! بۇتتهلىمئىبنــــ ــدىن  هللامهن ســــ ــڭ ئازابىــــ نىــــ
مهن سېنى ! ھنىڭ ھاممىسى سهفىييهئى رەسۇلۇلال .قۇتقۇزىۋااللمايمهن

! ئى مۇھهممهدنىـڭ قىـزى فـاتىمه    .نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىۋااللمايمهنهللا
نىـڭ ئازابىـدىن   هللادۇنيـا سورىسـاڭ سـورىغىنكى، سـېنى ا     ــ  مهندىن مـال 

   .③»قۇتقۇزىۋااللمايمهن
  )3646 :ئىانهس(

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 214سۈرە شۇئهرا،  ①
 .ـ ئايهت 214سۈرە شۇئهرا،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3408(ئهلبانى  ③
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َيةُ َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك الْأَقَْربَِني َدَعـا  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ لَمَّا أُْنزِلَْت َهِذِه الْآـ   7130
 َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَُرْيًشا فَاْجَتَمُعوا فََعمَّ َوَخصَّ فَقَالَ َيا َبنِي كَْعبِ ْبنِ لَُؤيٍّ

ْنفَُسكُْم ِمْن النَّارِ َيا َبنِي َعْبِد َشْمسٍ أَْنِقذُوا أَْنفَُسكُْم ِمْن النَّارِ َيا َبنِي ُمرَّةَ بنِ كَْعبٍ أَْنِقذُوا أَ
ـ  ذُوا أَْنِقذُوا أَْنفَُسكُْم ِمْن النَّارِ َيا َبنِي َعْبِد َمَناٍف أَْنِقذُوا أَْنفَُسكُْم ِمْن النَّارِ َيا َبنِي َهاِشمٍ أَْنِق

كُْم ِمْن النَّارِ َيا فَاِطَمةُ أَْنِقِذي َنفَْسِك ِمْن أَْنفَُسكُْم ِمْن النَّارِ َيا َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَْنِقذُوا أَْنفَُس
   .النَّارِ فَإِنِّي لَا أَْمِلُك لَكُْم ِمْن اللَِّه َشْيئًا غَْيَر أَنَّ لَكُْم َرِحًما َسأَُبلَُّها بَِبلَاِلَها

ــ ئهبــۇ ھــۇرەيرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  7130 ــۋايهت  دىنـ يهنه مۇنــداق رى
ــدۇ ــبهر  :قىلىنى ــهلپهيغهم ــهللهم ا س ــى ۋەس ــڭهللا اللالھۇ ئهلهيه : تائاالنى

دېــگهن ئــايىتى  ①﴾ـــ ئهقرىبــالىرىڭنى ئاگاھالنــدۇرغىن يــېقىن خىــش﴿
 ـــ ئــايرىم پۈتــۈن قــۇرەيش خهلقىنــى تــوپالپ ئومــۇمىي ۋە ،نازىــل بولغانــدا

  :ئايرىم چاقىرىق قىلىپ مۇنداق دېگهن

! ئۆزۈڭالرنى دوزاختىن قۇتقۇزۇڭالر ،ى كهئب ئىبنى لۇئهي جهمهتىئ«
ئـى ئابـدۇ   ! ئـۆزۈڭالرنى دوزاخـتىن قۇتقـۇزۇڭالر    ،ئى ئابدۇ شهمس جهمهتـى 

ئــى بهنــى ھاشــىم ! ئــۆزۈڭالرنى دوزاخــتىن قۇتقــۇزۇڭالر ،ف جهمهتــىهننــام
 ،ئى ئابدۇلمۇتتهلىب جهمهتى! ئۆزۈڭالرنى دوزاختىن قۇتقۇزۇڭالر ،جهمهتى

ــۇزۇڭالر   ــتىن قۇتق ــۆزۈڭالرنى دوزاخ ــاتىمه ! ئ ــى ف ــۆز ،ئ ــتىن  ەڭنىئ دوزاخ
نىـڭ ئازابىـدىن قۇتقۇزىۋااللمـايمهن،    هللاچـۈنكى مهن سـېنى ا  ! ۇزغىنقۇتق

ــىلهر   ــال سـ ــۈنال پهقهتـ ــانلىقىڭالر ئۈچـ ــان بولغـ ــىله تۇغقـ ــ سـ ــم  ــ رەھىـ
   .»قىالاليمهن

  )204 :مۇسلىم(

  .فَإِنِّي لَا أَْمِلُك لَكُْم َضرا َولَا َنفًْعا :ـ ويف أخرى بنحوه وقال لكل واحد 7131
كېلىشــىچه، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يهتته يهنه بىــر رىــۋا ـــ 7131

ئومۇمىي خىتاب قىلغاندىن كېيىن، ھهر بىـرىگه ئـايرىم ـ    يۇقىرىقىدەك 
  :ئايرىم ھالدا

                                                 
 .ـ ئايهت 214سۈرە شۇئهرا،  ①



 شۇئهرا، نهمل، قهسهس ۋە ئهنكهبۇت سۈرىلىرى فۇرقان،

563 

ــا   « ــدا ي ــا پاي ــىلهرگه ي ــۈنكى مهن س ــۈزەلمهيمهن  كىچ ــان يهتك  »زىي
   .①دېگهن

  )3185 :تىرمىزى(

رٍو قَالَا لَمَّا َنَزلَْت َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ الُْمَخارِقِ َوُزَهْيرِ ْبنِ َعْمـ   7132
ا َحَجًرا ثُمَّ الْأَقَْربَِني قَالَ اْنطَلََق َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى َرْضَمٍة ِمْن َجَبلٍ فََعلَا أَْعلَاَه

ي َوَمثَلُكُْم كََمثَلِ َرُجلٍ َرأَى الَْعُدوَّ فَاْنطَلََق َيْرَبـأُ  َناَدى َيا َبنِي َعْبِد َمَنافَاْه إِنِّي َنِذيٌر إِنََّما َمثَِل
  .أَْهلَُه فََخِشَي أَنْ َيْسبِقُوُه فََجَعلَ َيْهِتُف َيا َصَباَحاْه

قۇبهيسه ئىبنى مۇخارىق ۋە زۇھهير ئىبنى ئهمر رەزىيهلالھۇ  ـ 7132
ـــــ  يــــېقىن خىــــش﴿: دىن مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇالرمــــائهنهۇ
ــدۇرغىن ئهق ــالىرىڭنى ئاگاھالنـ ــاي  ﴾رىبـ ــگهن ئـ ــدا هدېـ ــل بولغانـ  ،ت نازىـ

رام تېشى ۇگىز قېسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم تاغنىڭ ئهڭ ئ پهيغهمبهر
  :ىدىئۈستىگه چىقىپ مۇنداق دەپ توۋلىغان

خـۇددى   مهنمهن ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن،  ! ناف جهمهتـى هنئى ئابـدۇم «
دۈشـمهننىڭ   گهن ۋەا يۈگـۈر نى ئاگاھالندۇرۇشقىدۈشمهننى كۆرۈپ جهمهت

دۈشـــمهن ھۇجـــۇم ”: رەپىشـــىدىن ئهنســـۇئۆزىـــدىن بـــۇرۇن بېرىـــپ بول
   .»مهندەپ توۋلىغان چارلىغۇچىغا ئوخشاي“ !قىلدى

  )207 :مۇسلىم(

 َواْسَتثَْنى ذَِلَك ِمْن فََنَسǸَ }الَْغاُوونَ َيتَّبُِعُهْم َوالشَُّعَراُء{ قَالَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعْنـ   7133
 .}كَِثًريا اللََّه َوذَكَُروا الصَّاِلَحاِت َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذيَن إِلَّا{ فَقَالَ

مــادىن مۇنــداق رىــۋايهت ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ ـــ 7133 
نازىــل  هتدېــگهن ئـاي  ②﴾شـائىرالرغا گــۇمراھالر ئهگىشـىدۇ  ﴿ :قىلىنىـدۇ 

: ۋە كــۆپ ئــۆتمهي بىــر قىســىم مهزمــۇنى ئهمهلــدىن قالدۇرۇلــدى  ،بولــۇپ
ــان، ا  ﴿ ــى قىلغ ــان ۋە ياخشــى ئهمهللهرن ــى كــۆپ  هللاپهقهت ئىمــان ئېيتق ن

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2546(ئهلبانى  ①
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زىكرى قىلغان، زۇلۇمغا ئۇچرىغاندىن كېيىن ئۆزىنى قوغدىغان شائىرالر 
بۇنىڭدىن مۇستهسـنا، زۇلـۇم قىلغـۇچىالر ئۇزاققـا قالمـاي قايسـى جايغـا        

  . ②دېگهن ئايهت نازىل بولدى ①﴾قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ
 )5016 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َتْخُرُج الدَّابَّـةُ  ـ   7134
 َمَعَها َخاَتُم ُسلَْيَمانَ َوَعَصا ُموَسى فََتْجلُو َوْجَه الُْمْؤِمنِ َوَتْخِتُم أَْنَف الْكَاِفرِ بِالَْخاَتمِ َحتَّى إِنَّ

ُخَواِن لََيْجَتِمُعونَ فََيقُولُ َهاَها َيا ُمْؤِمُن َوُيقَالُ َهاَها َيا كَاِفُر َوَيقُولُ َهذَا َيـا ُمـْؤِمُن   أَْهلَ الْ
  .َوَيقُولُ َهذَا َيا كَاِفُر

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    ـ 7134
  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

 نىڭ ئـۈزۈكى ئهلهيهىسساالم سۇاليمان دىن بىر خىل ھايۋانزېمىن«
ھاسا  چىقىپ، نى تۇتقان ھالدانىڭ ھاسىسىئهلهيهىسساالم مۇسا بىلهن

بىلهن مۇئمىننىڭ يۈزىنى ئاقارتىدۇ، ئـۈزۈك بىـلهن كاپىرنىـڭ بۇرنىغـا     
مانا ماۋۇ مـۇئمىنكهن،   :كىشىلهر بىر داستىخاندا ئولتۇرۇپ .بهلگه ئۇرىدۇ

 :يهنه بىـرى  ـ دېسه، !مىنۇئئى م :بىرى .ـ دېيىشىدۇاۋۇ كاپىركهن،  مانا م
   .③»دەيدۇـ  !ئى كاپىر

 )3187 :تىرمىزى(

 قََضى الْأََجلَْينِ أَيَّ الِْحَريِة أَْهلِ ِمْن َيُهوِديٌّ َسأَلَنِي قَالَ ُجَبْيرٍ ْبنِ َسِعيِد َعْنـ   7135
 فَقَالَ َعبَّاسٍ اْبَن فََسأَلُْت فَقَِدْمُت فَأَْسأَلَُه الَْعَربِ َحْبرِ ىَعلَ أَقَْدَم َحتَّى أَْدرِي لَا قُلُْت ُموَسى
 .فََعلَ قَالَ إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولَ إِنَّ َوأَطَْيَبُهَما أَكْثََرُهَما قََضى

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇ  ـــ ســهئد ئىبنــى جــۇبهير    7135
  :مهندىن يھۇدىلىك بىر يهەھىر

                                                 
 .ـ ئايهت 227شۇئهرا، سۈرە  ①
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 4194(ئهلبانى  ②
 . زەئىپ، ـ دېگهن): 622(ئهلبانى  ③
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مۇسا ئهلهيهىسساالم ئىككى مۇددەتنىڭ قايسىسىنى تاماملىـدى؟  ــ 
  :مهن غانىدى،دەپ سورىـ 

ېـدىم  د ـ! سوراپ باقاي مىسىدىنئۇقمايمهن، مۇسۇلمانالرنىڭ ئهلالــ 
  :ئۇ ،ىن سورىسامرەزىيهلالھۇ ئهنهۇماد ئىبنى ئابباس ۋە

هلهيهىسسـاالمغا  ئـۇزۇن ھهم شـۇئهيب ئ   ھهممۇسـا ئهلهيهىسسـاالم   ــ 
 نىبىرەر سۆزدېگهن نىڭ رەسۇلى هللاتاماملىدى، ا مۇددەتنى ئهڭ ياقىدىغان

  . ، ـ دېدىدېگىنىنى ۋايىغا يهتكۈزۈپ قىلىدۇ ،قىلسا
  

ـ عن ُعْتَبةَ بن النَّْدرِ السُّلَِميِّ قال ُسِئلَ النيب صلى اللَُّه عليـه وسـلم أَيَّ     7136
َوأَْوفَاُهَما وقال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليـه وسـلم ان    اَألَجلَْينِ قََضى ُموَسى قال ابرƵا

ُموَسى لَمَّا أََراَد ِفَراَق ُشَعْيبٍ عليه السَّالُم قال الْمَرأَِتِه أَنْ َتْسأَلَ أََباَها أَنْ ُيْعِطَيَها من غََنِمِه 
بِ لَْوٍن َواِحٍد فلما َوَرَدِت الَْغَنُم ما َتِعيُش بِِه فَأَْعطَاَها ما َنَتَجْت غََنُمُه يف ذلك الَْعامِ من قَالَ

الَْحْوَض َوقََف ُموَسى عليه السَّالُم بِإَِزاِء الَْحْوضِ فلم ُيْصِدْر منها َشْيءĄ اال َضَرَب َجْنَبَهـا  
َوال َضـُبوٌب َوال ثَُعـولٌ َوال   فَُشوȇٌ فََحَملَْت فََنَتَجْت كُلُُّهنَّ قَالََب لَْوٍن َواِحٍد ليس ِفيهِنَّ 

  .ِمَشةٌ َتفُوُتُه الْكَفُّ قال فَإِِن افَْتَتْحُتُم الشَّاَم َوَجْدُتْم َبقَاَيا منها فَاتَِّخذُوَها َوِهَي السَّاِمرِيَّةُكَ
مۇنـداق   دىنئۇتبه ئىبنـى نهدر سـۇلهمىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ 7136

  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن: رىۋايهت قىلىنىدۇ
ئىككى مۇددەتنىڭ قايسىسىنى تاماملىغان؟ هيهىسساالم ئهلمۇسا ــ 

  :، ئۇدەپ سورالغان ئىدىـ 
شۇئهيب ئهلهيهىسساالمغا ئهڭ ياقىدىغان ۋە ئهڭ ئـۇزۇن مـۇددەتنى   ــ 

  :دەپ جاۋاب بهرگهندىن كېيىن يهنه مۇنداق دېدى ، ـتاماملىغان
مۇســا ئهلهيهىسســاالم شــۇئهيب ئهلهيهىسســاالمدىن ئايرىلمــاقچى ــــ 
نى ىئايالىغا ئاتىسـىدىن تۇرمۇشـىنى قامـدىغۇدەك قـوي بېرىشـ      ،اندابولغ

ســىدام شــۇئهيب ئهلهيهىسســاالم قىزىغــا شــۇ يىلــى  .تــىسوراشــنى ئېيت
قــويالر ســۇ   .دىبهرمهكچــى بولــ تۇغۇلغــان قــوزىالرنى  ) ئالىســى يــوق (

سـۇ   ،مۇسا ئهلهيهىسساالم كۆلنىـڭ ئۇدۇلىـدا تـۇرۇپ    ،ئىچكىلى كهلگهندە
 .دىبېقىنىغا بىرنى ئـۇرۇپ قويـ   ڭن ھهر بىر قوينىئىچىپ بولۇپ قايتقا

 )2684 :بۇخارى(
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ھهممىســـىنىڭ قوزىســـى ســـىدام  ،كېـــيىن قـــويالر قوســـاق كۆتـــۈرۈپ
كى يا سۈتى ئېقىپ كېتىـدىغان، يـا   ھېچبىرىدەئۇ قوزىالرنىڭ  .تۇغۇلدى

ــك   ــىكى كىچى ــىنىڭ تۆش ــا توپچىس ــى ، ي ــۈچ ئهمچىك ــقئ ــا توپچىلى ، ي
ئهگهر  .ئىـدى  يـوق  رئهيبلهدەك دېگهن ئهمچىكى ئىچىگه كىرىپ كهتكهن
. ئۇ قويالرنىڭ نهسلىنى ئۇچرىتىسىلهر ،سىلهر شامنى فهتهى قىلساڭالر

   .①ئۇ قويالرنى بېقىڭالر، ئۇالر سامىرىييه قويلىرىدۇر
  )17/134 :»ئهلكهبىر« ؛2246 :بهززار(

وإن سئلت أي املرأتني تزوج فقل الصغرى منهما وهي  :رفعهعن أيب ذر ـ  7137
ا أبت استأجره أن خري من استأجرت القوي األمني قال ما رأيت من اليت جاءت وقالت ي

قوته قالت أخذ حجرا ثقيال فألقاه عن البئر قال وما الذي رأيت من أمانته قالت قال امش 
  .خلفي وال Ƣشي أمامي

 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇدىن   ـ 7137 
  :دىنەسهللهمسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋ پهيغهمبهر

ـــــ مۇســـا ئهلهيهىسســـاالم شـــۇئهيبنىڭ قىزلىرىـــدىن قايسىســـىغا 
  :ئۆيلهنگهن؟ ـ دەپ سورالغانىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئۇنى سهن ئىشـلهتكىن، بـۇ سـهن     !ئى ئاتا﴿: ــ كىچىك قىزىغا، يهنى
ــهنچلىكتۇر   ــۈك، ئىشـ ــىدۇر، كۈچلـ ــلهتكهنلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسـ  ②﴾ئىشـ

  :ئهيب ئهلهيهىسساالم قىزىدىنشۇ. دېگىنىگه ئۆيلهندى
دەپ سـورىۋىدى،  ـ ئۇنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى قانداق بىلـدىڭ؟   ــ 
  :قىزى

ـ ئېغىر بىـر تاشـنى قۇدۇقنىـڭ ئۈسـتىدىن ئېلىـپ تاشـلىۋەتتى،        ــ 
  : دېدى، شۇئهيب

ــداقتا، ئىشــهنچلىك  ـــ ئۇن ــداق بىلــدىڭ؟      ـ دەپ ـ ئىكهنلىكىنــى قان
  :سورىۋىدى، قىزى

                                                 
بۇ ھهدىسنى بهززار ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئىبنـى لـۇھهيئه        : )11251(ھهيسهمى  ①

 .ۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهنئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، قالغان راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ را
 .ـ ئايهت 26سۈرە قهسهس،  ②
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دېدى، ـ دەپ جـاۋاب    “!اڭغىنمدا مائارق ،دا ماڭمايئالدىم”: ئۇ ماڭاــ 
   .①بهردى

  )815 :»ئهلسهغىر ؛8829 :»ئهلكهبىر« ؛2244 :بهززار(

َولَقَْد (َرْهٍط أنا أََحُدُهْم ـ عن رِفَاَعةَ الْقََرِظيِّ قال َنَزلَْت هذه اآلَيةُ يف َعَشَرِة   7138
   ).ُرونََوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم َيَتذَكَّ

ــ   ۋەز﴿: ئهلقۇرەزىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن    رىفائه  ـ 7138
ــدۈرمهي    ــاننى ئۈزۈل ــا قۇرئ نهســىههت ئالســۇن دەپ، شۈبهىســىزكى، ئۇالرغ

دېگهن ئايهت ئـون كىشـى ھهققىـدە نازىـل بولغـان بولـۇپ،        ②﴾چۈشۈردۇق
   .③ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مهنمۇ بار

  )4563 :»ئهلكهبىر«(

بِي ُهَرْيَرةَ قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَعمِِّه ِعْنَد الَْمْوِت ـ َعْن أ7139َ
  .ْحَبْبَت الْآَيةَقُلْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه أَْشَهُد لََك بَِها َيْوَم الِْقَياَمِة فَأََبى فَأَْنَزلَ اللَُّه إِنََّك لَا َتْهِدي َمْن أَ

ــ 7139 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــۋايهت ئهبـ دىن مۇنـــداق رىـ
ــات    پهيغهمــبهر :قىلىنىــدۇ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم تاغىســى ۋاپ

  :ئۇنىڭغابولۇش ئالدىدا 
چى مهن ساڭا گۇۋاھ ،دېگىن، قىيامهت كۈنى“ ال ئىالھه ئىللهلالھ”ــ 

ــوالي، ـ    ــدى، لــېكىن ب ــۆتمهي،. تاغىســى ئۇنىمىــدى دې ــاالهللا ا كــۆپ ئ  :تائ
ــهن،     ﴿ ــدايهت قىاللمايس ــادىمىڭنى ھى ــان ئ ــهن خالىغ ــىزكى، س شۈبهىس

ــېكىن ا ــدۇ، ا   هللا ل ــدايهت قىلى ــادەمنى ھى ــان ئ ــۆزى خالىغ ــدايهت هللا ئ ھى
  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى ④﴾تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ

  )25 :مۇسلىم(

                                                 
ــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، تهبهرانىنىــڭ ســهنهدىدە    : )11252(ھهيســهمى  ① ــۇ ھهدىســنى بهززار ۋە تهبهرانــى رى ب

 .ئىسهاق ئىبنى ئىدرىس ئىسىملىك ھهدىسى مهترۇك بىرى بار، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 51سۈرە قهسهم،  ②
تهبهرانى ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغـان بولـۇپ، بـۇ سـهنهدىنىڭ      بۇ ھهدىسنى: )11255(ھهيسهمى  ③

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىك ۋە مۇتتهسىل؛ يهنه بىر سهنهدى مۇنقهتىئتۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 56سۈرە قهسهس،  ④
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 .َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد قَالَ إِلَى َمكَّةَـ  7140
ســاڭا ﴿: تائاالنىــڭهللا ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ا ـــ 7140

قۇرئــــاننى پهرز قىلغــــان زات ســــېنى ئهلــــۋەتته قايتىــــدىغان يهرگه     
، ـ   )قايتۇرىــدۇ(يهنــى مهككىــگه : دېــگهن ئــايىتى ھهققىــدە ①﴾قايتۇرىــدۇ

   .دېگهن
 .قال معاُدَك ِمَن الَْجنَِّة :ـ ويف رواية 7141

   .②گهنيىلدېـ ، )قايتۇرىدۇ( جهننهتكه: هتتهيهنه بىر رىۋاي ـ 7141
  )12032 :ئهلكهبىر«(

 .إƂ املوتقال  :ـ ويف رواية 7142

   .③گهنيىلدېـ  ،)قايتۇرىدۇ( ئۆلۈمگه: يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7142
  )12268 :»ئهلكهبىر«(

 .قال معاده آخرته :ـ ويف رواية عن أيب سعيد 7143
ھۇ ئهنهـۇدىن كهلـگهن يهنه بىـر    ـ ئهبۇ سهئىد خۇدرىي رەزىيهلال 7143
   .④گهنيىلدېـ قايتىدىغان جايى ئاخىرىتىدۇر، : رىۋايهتته

  )1131 :مهۋسىلى(

َوَتـأُْتونَ يف  (يف قَْوِلِه تعاƂ  صلى اهللا عليه وسلمعن أُمِّ َهانǜٍِ عن النيب ـ   7144
 .ونَ منهمقال كَاُنوا َيْخِذفُونَ أَْهلَ األرض َوَيْسَخُر )َناِديكُْم الُْمْنكََر

                                                 
 .ـ ئايهت 85سۈرە قهسهس،  ①
ن بولۇپ، بىر سـهنهدىدىكى  بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغا: )11257(ھهيسهمى  ②

ئۇنــدىن باشــقا راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ  . خۇســهيف ئىســىملىك كىشــىگه ھهرخىــل باھــا بېــرىلگهن 
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

بۇ ھهدىسنى تهبهرانى ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بىر سـهنهدىدىكى  : )11258(ھهيسهمى  ③
ئۇنــدىن باشــقا راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ  . ھــا بېــرىلگهنخۇســهيف ئىســىملىك كىشــىگه ھهرخىــل با

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
بۇ ھهدىسنى ئهبۇ يهئال ئىككى سهنهد بىلهن رىۋايهت قىلغان بولۇپ، بىر سهنهدىنىڭ : )11258(ھهيسهمى  ④

 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

  )4773 :بۇخارى(
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 دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى،ئۇممــۇ ھــانى رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا ـــ 7144
سورۇنلىرىڭالردا ﴿: تائاالنىڭهللا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ا پهيغهمبهر

دېگهن ئايىتى ھهققىـدە   ①﴾ئوپئوچۇق يامان ئىشالرنى قىلىۋېرەمسىلهر؟
 اتتى ۋەاتـ تـاش ئ شـېغىل   ئۇالر ئـۇ يهرنىـڭ ئاھالىسـىگه   «: مۇنداق دېگهن

   .②»ئۇالرنى مهسخىرە قىلىشاتتى
  )3190 :تىرمىزى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَـالَ إِنَّ  ـ   7145
 .لُفُلَاًنا ُيَصلِّي بِاللَّْيلِ فَإِذَا أَْصَبَح َسَرَق قَالَ إِنَُّه َسَيْنَهاُه َما َيقُو

ــۇ  7145 ــۇ ئهنهـ ــۇرەيرە رەزىيهلالھـ ــۇ ھـ ــ ئهبـ ــۋايهت ــ دىن مۇنـــداق رىـ
ــبهربىــر كىشــى  : قىلىنىــدۇ ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه   پهيغهم

  :كېلىپ
ـ   ئوغرىلىق قىلىـدۇ،  كۈندۈزىپاالنى كېچىدە ناماز ئوقۇيدۇ، ئهمما ــ 

  :ئۇنىڭغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېگهن ئىدى، 
   .③دېدى ۇنى ئوغرىلىقتىن توسايدۇ، ـــ كېيىنچه، نامىزى ئ

 )9777 :ئهھمهد(

ولذكر اهللا أكرب، ذكر العبد اهللا بلسانه كبري، وذكره وخوفه : ـ ابن عباس  7146
  .منه إذا أشفى على ذنب فتركه من خوفه أكرب من ذكره بلسانه من غري نزع عن الذنب

نى يـاد  هللا﴿: تائاالنىڭهللا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما ا ـ 7146
 :دېگهن ئايىتى ھهققىدە مۇنداق دېـگهن  ④﴾ئېتىش ھهممىدىن ئۇلۇغدۇر

كىشىنىڭ  .نى تىلى بىلهن زىكىر قىلىشى كاتتا ئهمهلدۇرهللابهندىنىڭ ا
ئـۇ ئىشـنى    ،تىـن قورقـۇپ  هللا ،بىرەر گۇناھ ئىشنى قىلماقچى بولغىنىـدا 

                                                 
 .ـ ئايهت 29سۈرە ئهنكهبۇت،  ①
 .سهنهدى ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 623(ئهلبانى ②
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىـرى سـهھىه ھهدىسـنىڭ    : )11259(ھهيسهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 45سۈرە ئهنكهبۇت،  ④
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نـى تىلـى   هللا ،تـۇرۇپ تىن قولىنى ئـۈزمهي  گۇناھ ەتكىنى،قىلماي تاشلىۋ
  . ئهۋزەلدۇر غىنىدىنهن زىكىر قىلبىل

  )رىۋايهت قىلغان رەزىن(
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  رۇم، لوقمان، سهجدە ۋە ئهھزاب سۈرىلىرى

َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ ظََهَرْت الرُّوُم َعلَى فَارَِس فَأَْعَجَب ـ   7147
وُم إِلَى قَْوِلِه َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ قَالَ فَفَـرَِح الُْمْؤِمُنـونَ   ذَِلَك الُْمْؤِمنَِني فََنَزلَْت امل غُِلَبْت الرُّ

  .بِظُُهورِ الرُّومِ َعلَى فَارَِس
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهبۇ سهئىد خـۇدرىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7147
رىملىقــالر پارســالر ئۈســتىدىن    مهزگىلىــدە،بهدر غــازىتى  :قىلىنىــدۇ

شـۇنىڭ   .شـال بولـدى  ۇىن مۇسـۇلمانالر خ بۇنىڭـد  ،غهلىبه قىلغان ئىـدى 
ئهلىــف، الم، مىــم، رۇملــۇقالر يــېقىن بىــر جايــدا ﴿: النىــڭاتائهللا ابىــلهن، 

يېڭىلدى، ئۇالر يېڭىلگهندىن كېيىن بىر قانچه يىـل ئىچىـدە يېڭىـدۇ،    
نىــڭ باشقۇرۇشــىدىدۇر، بــۇ كۈنــدە هللائىلگىــرى ۋە كېــيىن ھهمــمه ئىــش ا

دېــگهن  ①﴾خۇشــال بولىــدۇنىــڭ بهرگهن يــاردىمى بىــلهن هللامــۇئمىنلهر ا
مۇســـۇلمانالر رىملىقالرنىـــڭ پارســـالر . ئـــايهتلىرى تىـــالۋەت قىلىنـــدى
   .②شال بولۇشتىۇخ دىن ھهقىقهتهنئۈستىدىن غهلىبه قىلغانلىقى

 )2935 :تىرمىزى(

ـ  ـ   7148 ى َعْن نَِيارِ ْبنِ ُمكَْرمٍ الْأَْسلَِميِّ قَالَ لَمَّا َنَزلَْت امل غُِلَبْت الرُّوُم ِفـي أَْدَن
الْأَْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ ِفي بِْضعِ ِسنَِني فَكَاَنْت فَارُِس َيْوَم َنَزلَْت َهِذِه الْآَيـةُ  
ِفي قَاِهرِيَن ِللرُّومِ َوكَانَ الُْمْسِلُمونَ ُيِحبُّونَ ظُُهوَر الرُّومِ َعلَْيهِْم ِلأَنَُّهْم َوإِيَّاُهْم أَْهلُ ِكَتابٍ َو

رَِّحيُم ِلَك قَْولُ اللَِّه َتَعالَى َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ بَِنْصرِ اللَِّه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيُز الذَ
مَّـا  َوكَاَنْت قَُرْيٌش ُتِحبُّ ظُُهوَر فَارَِس ِلأَنَُّهْم َوإِيَّاُهْم لَْيُسوا بِأَْهلِ ِكَتابٍ َولَا إَِمياٍن بَِبْعٍث فَلَ

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 4ـ دىن  1سۈرە رۇم،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2550(ئهلبانى  ②
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امل أَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َهِذِه الْآَيةَ َخَرَج أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيِصيُح ِفي َنَواِحي َمكَّةَ 
غُِلَبْت الرُّوُم ِفي أَْدَنى الْأَْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ ِفي بِْضعِ ِسنَِني قَالَ َناٌس ِمـْن  

َرْيشٍ ِلأَبِي َبكْرٍ فَذَِلَك َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم َزَعَم َصاِحُبَك أَنَّ الرُّوَم َسَتْغِلُب فَارَِس ِفي بِْضعِ ِسنَِني قُ
أَفَلَا ُنَراِهُنَك َعلَى ذَِلَك قَالَ َبلَى َوذَِلَك قَْبلَ َتْحرƇِِ الرَِّهاِن فَاْرَتَهَن أَُبو َبكْرٍ َوالُْمْشـرِكُونَ  

َضُعوا الرَِّهانَ َوقَالُوا ِلأَبِي َبكْرٍ كَْم َتْجَعلُ الْبِْضُع ثَلَاثُ ِسنَِني إِلَى ِتْسعِ ِسنَِني فََسمِّ َبْيَنَنا َوَتَوا
َوَبْيَنَك َوَسطًا َتْنَتهِي إِلَْيِه قَالَ فََسمَّْوا َبْيَنُهْم ِستَّ ِسنَِني قَالَ فََمَضْت السِّتُّ ِسنَِني قَْبـلَ أَنْ  

فَأََخذَ الُْمْشرِكُونَ َرْهَن أَبِي َبكْرٍ فَلَمَّا َدَخلَْت السََّنةُ السَّابَِعةُ ظََهَرْت الـرُّوُم َعلَـى    َيظَْهُروا
فَارَِس فََعاَب الُْمْسِلُمونَ َعلَى أَبِي َبكْرٍ َتْسِمَيةَ ِستِّ ِسنَِني ِلأَنَّ اللََّه َتَعالَى قَالَ ِفي بِْضعِ ِسنَِني 

  .َك َناٌس كَِثٌريَوأَْسلََم ِعْنَد ذَِل
ــ 7148 ــۇكر  ـ ــار ئىبنــى م ــۇ ەنىي دىن م ئهســلهمىي رەزىيهلالھــۇ ئهنه

ئهلىـف، الم، مىـم، رۇملـۇقالر يـېقىن بىـر      ﴿: مۇنداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ  
جايدا يېڭىلدى، ئـۇالر يېڭىلگهنـدىن كېـيىن بىـر قـانچه يىـل ئىچىـدە        

هڭـگهن  پارسـالر رىملىقالرنـى ي   ،نازىـل بولغانـدا   هتدېـگهن ئـاي   ①﴾يېڭىدۇ
 .قىالتتى دلمانالر رىملىقالرنىڭ پارسالرنى يېڭىشىنى ئۈمىۇمۇس ،بولۇپ

هللا ا .چۈنكى ئۇالرمۇ مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش ساماۋىي كىتاب ئهھلى ئىدى
نىـڭ بهرگهن  هللابـۇ كۈنـدە مـۇئمىنلهر ا   ﴿: بۇ ھهقـته مۇنـداق دېـگهن    تائاال

هللا دۇ، اخالىغان كىشـىگه يـاردەم بېرىـ   هللا ياردىمى بىلهن خۇشال بولىدۇ، ا
  .②﴾ناھايىتى مېهرىباندۇر) مۇئمىنلهرگه(غالىبتۇر، 

چـۈنكى   .پارسالرنىڭ غهلىبه قىلىشـىنى يـاقتۇراتتى   ،قۇرەيش بولسا
ــان      ــاخىرەتكه ئىم ــاكى ئ ــى ي ــاب ئهھل ــۇ قۇرەيشــكه ئوخشــاش كىت ئۇالرم

 ،تائـاال بـۇ ئـايهتنى نازىـل قىلغانـدا     هللا ا .كهلتۈرىدىغانالردىن ئهمهس ئىدى
ئهلىـف،  ﴿: رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ مهكـكه كوچىلىرىـدا     ىددىقسئهبۇ بهكرى 

الم، مىــم، رۇملــۇقالر يــېقىن بىــر جايــدا يېڭىلــدى، ئــۇالر يېڭىلگهنــدىن 

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 4ـ دىن  1رۇم، سۈرە  ①
 .ـ ئايهتلهر 5ـ ۋە  4سۈرە رۇم،  ②
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بـۇنى   .دەپ توۋالشـقا باشـلىدى   ﴾كېيىن بىر قانچه يىل ئىچىدە يېڭىـدۇ 
  :ئهبۇ بهكرىگهلهر قۇرەيشبهزى ئاڭلىغان 

ى پهيغهمـبهر  يهنـ (بىز باغلىشايلى، سـېنىڭ ھهمراھىـڭ    ،ئۇنداقتاــ 
“ رىملىقالر پارسالرنى بىر قانچه يىل ئىچىدە يېڭىـدۇ ”): ئهلهيهىسساالم

پـۇل تىكىشـىش ھـارام     ،بـۇ  .دېـدى  مۇشۇ ھهقته پۇل تىكىشهيلى، ـ دەيدۇ، 
ئهبــۇ بهكــرى مۇشــرىكالر بىــلهن     .شــتىن بــۇرۇنقى ۋەقه ئىــدى  نىقىلى
  :مۇشرىكالر .پۇل تىكىشتى ىشىپ،باغل

 .ىـدۇر سـۆز ئـۈچ يىلـدىن توققـۇز يىلغىچ     دېگهن “بىر قانچه يىل”ــ 
تى دېيىش ـ  مۇئهييهن بىر يىلغا پۈتىشىۋااليلى، ھېسابالپ،بىز ئارىمىزدا 

 رىملىقالر غهلىبه قىلىپ بـولغىچه ئـالته يىـل    .ئالته يىلغا پۈتۈشتى ۋە
 .مۇشـرىكالر ئهبـۇ بهكرىنـى ئۇتۇۋېلىشـتى     ،شـۇنىڭ بىـلهن   .ئۆتۈپ كهتتى

مۇسۇلمانالر ئهبۇ  .دىلىقالر پارسالرنى يهڭرىم ،يهتتىنچى يىل كىرگهندە
  :بهكرىنى

، سهن نـېمه ئۈچـۈن ئـالته    دېگهن تۇرسا“ ىر قانچه يىلب”: تائاالهللا اــ 
شـۇ چاغـدا   لـېكىن   .ئهيىبلهشـتى  يىل قىلىپ بهلگىلىۋالىسـهن؟ ـ دەپ  
   .①نۇرغۇن كىشىلهر مۇسۇلمان بولۇشتى

 )3194 :تىرمىزى(

قِ ابن َعبَّاسٍ فقال َتجُِد الصَّـلََواِت الَْخْمـَس يف   ـ َخاَصم َناِفُع بن اَألْزَر  7149
َوِحـَني  ُتْمُسـونَ الَْمْغـرَِب   فسبحان اللَِّه حني ( ِكَتابِ اللَِّه قال نعم فَقََرأَ عليه سبحان 

اِء قـال  قال الظُّْهَر َوِمْن َبْعِد َصالِة الِْعَش) ُتْصبُِحونَ الصُّْبَح َوَعِشيا الَْعْصَر َوِحَني ُتظْهُِرونَ
  .َصالةَ الِْعَشاِء
ــ 7149 ــافىئ ئىبنـــى ئهزر ــ ــاۋارىج ئىبنـــى ئاببـــاس  ەنـ ق دېـــگهن خـ

  :بىلهن مۇناىزىرىلىشىپ مارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ
دېـگهن  ـ دەپ كۆردۈڭالرمـۇ؟   “ بهش ۋاقىت ناماز”نىڭ كىتابىدا هللاــ 

ســىلهر ئاخشــامدا ۋە  ﴿: تائاالنىــڭهللا ئىــدى، ئىبنــى ئاببــاس ئۇنىڭغــا ا   

                                                 
 .ھهسهن، ـ دېگهن): 2552(ئهلبانى  ①
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 ئاسـمانالردىكى، زېمىنـدىكى ھهمـدۇ   . ا تهسبىه ئېيـتىڭالر قهللائهتىگهندە ا
ا قـ هللاسانا، كهچ ۋە پېشىن ۋاقىتلىرىدىكى ھهمدۇساناالرنىڭ ھهممىسـى ا 

  :دېگهن ئايىتىنى ئوقۇپ ①﴾خاستۇر
ئاخشامدا دېگىنى شام نامىزى، ئهتىگهندە دېگىنى بامدات نـامىزى،  ــ 

ــامىزى، چــۈش دېگىنــى پ   ــد ېكهچ دېگىنــى ئهســىر ن هللا ا .ۇرشــىن نامىزى
 دە تىلغـا ئېلىنغىنـى  دېـگهن ئايىتىـ   ②﴾خۇپتهندىن كېيىن﴿: تائاالنىڭ

   .③دىدەپ جاۋاب بهرـ  خۇپتهن نامىزىدۇر،
 )10596 :»ئهلكهبىر«(

َعْبد اللَِّه ْبن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    ـ عن  7150
 .لَْغْيبِ َخْمٌس ثُمَّ قََرأَ إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِةَوَسلََّم َمفَاِتيُح ا

ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  7150 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــ ئاب ــۋايهت ـ مــادىن رى
غهيبنىــڭ «: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  قىلىنىــدۇكى، پهيغهمــبهر

نىـڭ بولىـدىغان   (قىيـامهت  ﴿: دېگهندىن كېـيىن  »خهزىنىلىرى بهشتۇر
ــى ــقهتهن ا  )ۋاقت ــم ھهقى ــدۇر هللاتوغرىســىدىكى بىلى هللا ا. نىــڭ دەرگاھىدى

ــامغۇرنى  ــا    (ي ــگهن جايغ ــۆزى بهلگىلى ــا ۋە ئ ــگهن ۋاقىتت ــۆزى بهلگىلى ) ئ
يهنــى ئوغۇلمــۇ، (ياغدۇرىــدۇ، بهچچىدانــدىكىلهرنىڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى 

بىلىـدۇ،  هللا ا) قىزمۇ، بېجىرىممـۇ، كهمتۈكمـۇ، بهختلىكمـۇ، بهختسـىزمۇ    
يهنى ئۇنىڭغـا نـېمه ئىـش    (رنى قىلىدىغانلىقىنى ھېچ ئادەم ئهته نېمىله

ــى ــدىغانلىقىنى، ياخشـــ ــى   بولىـــ ــالردىن نېمىلهرنـــ ــان ئىشـــ ــ يامـــ ــــ
ــدىغانلىقىنى ــڭ قهيهردە   ) قىلىـــ ــادەم ئۆزىنىـــ ــېچ ئـــ ــدۇ، ھـــ بىلمهيـــ

بىلىـپ  ) پۈتـۈن ئىشـالرنى  (ھهقىـقهتهن  هللا ئۆلىدىغانلىقىنى بىلمهيـدۇ، ا 

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 18ـ ۋە  17سۈرە رۇم،  ①
 .ـ ئايهت 58سۈرە نۇر،  ②
ــهمى  ③ ــى       : )11262(ھهيس ــۇھهممهد ئىبن ــى م ــى ئىبن ــدۇلالھ ئىبن ــتازى ئاب ــنى ئۇس ــۇ ھهدىس ــى ب تهبهران

 .ىلغان بولۇپ، ئۇ كىشىنىڭ ھهدىسى زەئىپتۇر، ـ دېگهنسهئىدتىن رىۋايهت ق
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ــدىنشــهيئىلهرنىڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى تهرەپلى (تۇرغۇچىــدۇر،  تولــۇق ) رى
  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇغان ①﴾خهۋەرداردۇر

 )4778 :بۇخارى(

َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َهِذِه الْآَيةَ َتَتَجافَى ُجُنوُبُهْم َعْن الَْمَضاجِعِ َنَزلَْت ِفي ـ   7151
  .اْنِتظَارِ الصَّلَاِة الَِّتي ُتْدَعى الَْعَتَمةَ

ــ 7151 ــك رەزىيه ــ ــى مالىـ ــۇئهنهس ئىبنـ ــۇ ئهنهـ ــۋايهت  دىنلالھـ رىـ
ــانلىرى ئــورۇن ﴿: تائاالنىــڭهللا ا نىــدۇكى،قىلى ــ كۆرپىــدىن  ئۇالرنىــڭ ي ـ

دېگهن ئايىتى خۇپتهن دەپ ئاتىلىدىغان نامازنى كۈتۈپ  ②﴾يىراق بولىدۇ
   .③تۇرغانالر ھهققىدە نازىل بولغان

 )3196 :تىرمىزى(

افَى ُجُنوُبُهْم َعْن الَْمَضاجِعِ َيْدُعونَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ِفي َهِذِه الْآَيِة َتَتَجـ   7152
ِء َربَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ قَالَ كَاُنوا َيَتَيقَّظُونَ َما َبْيَن الَْمْغـرِبِ َوالِْعَشـا  

 .ُيَصلُّونَ َوكَانَ الَْحَسُن َيقُولُ ِقَياُم اللَّْيلِ

: تائاالنىــڭ هللا ەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ا ـــ ئهنهس ئىبنــى مالىــك ر   7152
ــورۇن ﴿ ــانلىرى ئ ــدۇ    ئۇالرنىــڭ ي ــراق بولى ــدىن يى ــ كۆرپى ــۇالر  (ـ ــى ئ يهن

، ئـــۇالر پهرۋەردىگارىنىـــڭ )كېچىســـى ئىبـــادەت قىلىـــپ ئـــاز ئۇخاليـــدۇ 
ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئـا قىلىـدۇ،   ) رەھمىتىنى(قورقۇپ، ) ئازابىدىن(

) ياخشىلىق يوللىرىغا( ق قىلىپ بهرگهن نهرسىلهردىنىئۇالرغا بىز رىز
ساھابىالر شام بىلهن خۇپتهن : دېگهن ئايىتى ھهققىدە ④﴾سهرپ قىلىدۇ

                                                 
 .ـ ئايهت 34سۈرە لوقمان،  ①
 .ـ ئايهت 16سۈرە سهجدە،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2554(ئهلبانى  ③
 .ـ ئايهت 16سۈرە سهجدە،  ④
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: ھهسهن بهسـرى . دېگهنـ ئويغاق ئولتۇرىشاتتى،  ) ناماز ئوقۇپ(ئارىلىقىدا 
   .①دەپ تهپسىر قىلغان ئوقۇيتتى، ـ تهھهججۇد نامىزى ەكېچىد

 )1321 :ئهبۇ داۋۇد(

بٍ ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمْن الَْعذَابِ الْأَْدَنى ُدونَ َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعـ   7153
أَْو  الَْعذَابِ الْأَكَْبرِ قَالَ َمَصاِئُب الدُّْنَيا َوالرُّوُم َوالَْبطَْشةُ أَْو الدَُّخانُ ُشْعَبةُ الشَّاكُّ ِفي الَْبطَْشـةِ 

 .الدَُّخاِن

 :تائاالنىـــڭهللا لالھـــۇ ئهنهـــۇ ائـــۇبهي ئىبنـــى كهئـــب رەزىيه ــــ 7153
ئۇالرنىڭ تهۋبه قىلىشى ئۈچۈن بىز ئۇالرغـا چوقـۇم ئهڭ چـوڭ ئـازابتىن     ﴿
يهنـى دۇنيـا   (ئىلگىـرى ئهڭ يېقىنقـى ئـازاب    ) يهنى ئـاخىرەت ئازابىـدىن  (

ــازابى ــز )ئ ــى تېتىتىمى ــايىتى   ②﴾ن ــگهن ئ ــدە دې ــگهن ھهققى ــداق دې : مۇن
رىملىقالرنىڭ غهلىبه يېقىنقى ئازاب دۇنيادىكى مۇسىبهتلهر، ئايهتتىكى 

   .قىلىشى، بهدردە قاتتىق قىرىلىپ كېتىش ياكى تۈتۈندۇر

 )2799 :مۇسلىم(

قَاُبوُس ْبُن أَبِي ظَْبَيانَ أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه قَالَ قُلَْنا ِلاْبنِ َعبَّاسٍ أََرأَْيَت قَْولَ اللَِّه ـ   7154
َبْينِ ِفي َجْوِفِه َما َعَنى بِذَِلَك قَالَ قَاَم َنبِيُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َما َجَعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ ِمْن قَلْ

ـ   ُه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ُيَصلِّي فََخطََر َخطَْرةً فَقَالَ الُْمَناِفقُونَ الَِّذيَن ُيَصلُّونَ َمَعُه أَلَا َتـَرى أَنَّ لَ
   .فَأَْنَزلَ اللَُّه َما َجَعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه قَلَْبْينِ قَلًْبا َمَعكُْم َوقَلًْبا َمَعُهْم

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ قابۇس ئىبنى ئهبى زىبيانـ  7154
ھېچ ئادەمنىڭ ئىچىدە هللا ا﴿ :مادىنبىز ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1173(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 21سۈرە سهجدە،  ②
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ــوق    ــاراتقىنى ي ــۈرەك ي ــى ي ــاي  ①﴾ئىكك ــگهن ئ ــېمه مهقســ هتتدې هت ىن ن
  : دەپ سورىغان ئىدۇق، ئۇ مۇنداق دېدىـ قىلىنغان؟ 

نامـــاز بىـــر كـــۈنى ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم  ـــــ پهيغهمـــبهر
ــدى ئوقۇۋېتىــپ كــۆڭلىگه بىــر نهرســه كېلىۋ  ــازددە،  –ال ا ئېزىقىــپ نام

  :ئۇنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ ناماز ئوقۇۋاتقان مۇناپىقالر كهتكهنىدى،
كى يۈرىكى بـار، بىـرى سـىلهر بىـلهن،     ئىك نىڭۇكۆرمىدىڭالرمۇ؟ ئــ 

هللا ا﴿ :تائـاال هللا ا شۇنىڭ بىـلهن، . يهنه بىرى ئۇالر بىلهن بىلله، ـ دېيىشتى 
 نىدېـگهن ئـايىتى   ﴾ھېچ ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈرەك ياراتقىنى يوق

   .②نازىل قىلدى
 )3199 :تىرمىزى(

ا أَنَّ َزْيَد ْبَن َحارِثَةَ َمْولَى َرُسـولِ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَمـ   7155
ْم اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َما كُنَّا َنْدُعوُه إِلَّا َزْيَد ْبَن ُمَحمٍَّد َحتَّى َنَزلَ الْقُـْرآنُ اْدُعـوهُ  

 .ِلآَباِئهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعْنَد اللَِّه
ــۆمهر رەزىيهلالھــ  7155 ــدۇلالھ ئىبنــى ئ ــ ئاب ــداق ۇ ئهنهۇمــاـ دىن مۇن

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     پهيغهمـبهر بىـز  : رىۋايهت قىلىنىدۇ
يهنـى  (“ زەيـد ئىبنـى مـۇھهممهد   ” :ئازادگهردىسى زەيـد ئىبنـى ھارىسـهنى   

ــد م ــوغلى زەيـ ــيىن) ۇھهممهدنىـــڭ ئـ ــاقىراتتۇق، كېـ ــۇالرنى ﴿: دەپ چـ ئـ
ىـدا ئهڭ  نىڭ دەرگاھهللائاتىلىرىنىڭ ئىسىملىرى بىلهن چاقىرىڭالر، بۇ ا

ئـۆز ئاتىسـىغا مهنسـۇپ قىلىـپ     ئـۇنى  دېگهن ئايهت چۈشۈپ،  ③﴾توغرىدۇر
   .چاقىرىشقا بۇيرۇلدۇق

 )4782 :بۇخارى(

َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َما ِمْن ـ   7156
نَّاسِ بِِه ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة اقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمـْن  ُمْؤِمنٍ إِلَّا َوأََنا أَْولَى ال

                                                 
 .ـ ئايهت 3سۈرە ئهھزاب،  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 625(نى ئهلبا ②
 .ـ ئايهت 5سۈرە ئهھزاب،  ③
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أِْتنِي فَأََنـا  أَْنفُِسهِْم فَأَيَُّما ُمْؤِمنٍ َتَرَك َمالًا فَلَْيرِثُْه َعَصَبُتُه َمْن كَاُنوا فَإِنْ َتَرَك َدْيًنا أَْو َضَياًعا فَلَْي
  .َمْولَاُه

دۇكى، نىـ رىـۋايهت قىلى  دىنـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7156
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتته ئىـگه بولۇشـقا ئهڭ     مـۇئمىنگه   ھهرقانداقمهن «
پهيغهمــبهر مــۇئمىنلهرگه ئۇالرنىــڭ ئــۆز    ﴿: خالىســاڭالر. مهنھهقلىقــ

شـۇڭا قانـداق بىـر    . دېگهن ئايهتنى ئوقۇڭالر ①﴾لىرىدىنمۇ چارىدۇرسىنهپ
 كىمىكى قهرز .قىن تۇغقانلىرى ئالسۇنېـ دۇنيا قالدۇرسا، ي مىن مالۇئم

 غاكهلسۇن، ئۇالر ېنىڭ ئالدىمغام ياكى يېتىم ـ يېسىر قالدۇرۇپ كهتسه، 
   .»چىقىمهن مهن ئىگه

 )4781 :بۇخارى(

ذْ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ ِمْنكُْم َوإِذْ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها إِـ   7157
 .َزاغَْت الْأَْبَصاُر َوَبلََغْت الْقُلُوُب الَْحَناجَِر قَالَْت كَانَ ذَاَك َيْوَم الَْخْنَدقِ

ئهينـى ۋاقىتتـا   ﴿: مۇنـداق دېـگهن   ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   ـ 7157
) ھۇجـۇم قىلىـپ  (تهرىپىڭالردىنمۇ ئۇالر يۇقىرى تهرىپىڭالردىنمۇ، تۆۋەن 

ــۇ چاغــدا . كهلــگهن ئىــدى ۆزۈڭالر چهكچىيىــپ قالغــان، يــۈرىكىڭالر  كــب
خهنـدەك  دېگهن ئـايهتتىكى كـۈن    ②﴾ئاغزىڭالرغا قاپلىشىپ قالغان كۈن

   .كۈنى ئىدى
  

 )4781 :بۇخارى(

َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت لَْو كَانَ َرُسولُ اللَِّهـ   7158
بِالْإِْسلَامِ َوَسلََّم كَاِتًما َشْيئًا ِمْن الَْوْحيِ لَكََتَم َهِذِه الْآَيةَ َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه َيْعنِي 

قِ اللََّه َوُتْخِفي ِفي َنفِْسَك َمـا  َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه َيْعنِي بِالِْعْتقِ فَأَْعَتقَْتُه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَّ
 َرُسولَ اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه إِلَى قَْوِلِه َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا َوإِنَّ

                                                 
 .ـ ئايهت 6سۈرە ئهھزاب،  ①
 .ـ ئايهت 10سۈرە ئهھزاب،  ②
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يلَةَ اْبنِِه فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َمـا كَـانَ   اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َتَزوََّجَها قَالُوا َتَزوََّج َحِل
ـ  ُه ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُْم َولَِكْن َرُسولَ اللَِّه َوَخاَتَم النَّبِيَِّني َوكَانَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ

ُيقَالُ لَُه َزْيُد ْبُن ُمَحمٍَّد فَـأَْنَزلَ اللَّـُه   َعلَْيِه َوَسلََّم َتَبنَّاُه َوُهَو َصِغٌري فَلَبِثَ َحتَّى َصاَر َرُجلًا 
يكُْم اْدُعوُهْم ِلآَباِئهِْم ُهَو أَقَْسطُ ِعْنَد اللَِّه فَإِنْ لَْم َتْعلَُموا آَباَءُهْم فَإِْخَواُنكُْم ِفي الدِّينِ َوَمـَوالِ 

 .لَِّه َيْعنِي أَْعَدلُفُلَانٌ َمْولَى فُلَاٍن َوفُلَانٌ أَُخو فُلَاٍن ُهَو أَقَْسطُ ِعْنَد ال
 :مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن     ـ 7158

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋەھىيدىن بىرەر نهرسىنى پهيغهمبهر  ناۋادا
ئمهت بهرگهن، ېــنهللا ئــۆز ۋاقتىــدا ســهن ا﴿ :ماقچى بولســا، ئهلــۋەتتهيوشــۇر

ــىگه   ــان كىش ــام قىلغ ــهنمۇ ئىنئ ــۇڭنى نى”: س ــۇتقىن،  خوتۇن ــدا ت كاھىڭ
ئاشـــكارىلىماقچى بولغـــان نهرســـىنى هللا دېـــدىڭ، ا“ !ىـــن قـــورققىنتهللا

ىـن  تهللاكۆڭلۈڭدە يوشۇردۇڭ، كىشىلهرنىڭ تهنه قىلىشىدىن قورقتۇڭ، ا
مۇئمىنلهرگه ئۇالرنىـڭ بـاال قىلىۋالغـان    . قورقۇشۇڭ ئهڭ ھهقلىق ئىدى

ــاھ      ــا گۇن ــاھالپ ئالس ــۇنلىرىنى نىك ــۇپ بهرگهن خوت ــڭ قوي ئوغۇللىرىنى
ــد ق   بو ــى زەيى ــۈن، زەينهبن ــلىقى ئۈچ ــاڭا   ولماس ــيىن س ــدىن كې يۇۋەتكهن

) سېنىڭ زەينهبنى ئېلىشىڭ توغرىسـىدىكى (نىڭ هللانىكاھالپ بهردۇق، ا
هللا ا. دېــگهن ئــايهتنى يوشــۇرغان بــوالتتى  ①﴾ئهمــرى چوقــۇم ئورۇنلىنىــدۇ

سهنمۇ ئىنئـام   دېگىنى، ئىسالم بىلهن شهرەپلهندۈرگهن؛ ئمهت بهرگهنېن
ــان ــا،دېگىنـــى ب قىلغـ ــازا ولسـ ــۋەتكهن قىل دئـ ــىىـ ــبهر. دېمهكچـ  پهيغهمـ

 :كىشــىلهر ،ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئــۇنى نىكاھىغــا ئالغانــدا     
: تائــاالهللا دېيىشــكهن ئىــدى، ا ، ـ  ئوغلىنىــڭ ئايــالىنى نىكاھىغــا ئالــدى 

مــۇھهممهد ئــاراڭالردىكى ئهرلهردىــن ھېچبىرىنىــڭ ئاتىســى ئهمهس،     ﴿
يغهمبهرلهرنىـڭ ئاخىرقىسـىدۇر   نىـڭ پهيغهمبىـرى ۋە په  هللا) ئۇ(لېكىن 

ئۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهرلىكنى ئاخىرالشتۇرغان، ئۇنىڭدىن كېـيىن  هللا ا(
ھهمــمه نهرســىنى بىلگۈچىــدۇر  هللا ، ا)ھېچقانــداق پهيغهمــبهر كهلمهيــدۇ 

 ②﴾ا مهخپى ئهمهسقهللاكىتىڭالردىن ھېچ نهرسه اىـ ھهر سىلهرنىڭ سۆز(

                                                 
 .ـ ئايهت 37سۈرە ئهھزاب،  ①
 .ـ ئايهت 40سۈرە ئهھزاب،  ②
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ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    سـهلاللالھۇ  پهيغهمـبهر . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلدى
ئـۇ چـوڭ بولغانـدىن     زەيدنى كىچىكىـدىنال بـاال قىلىـپ بېقىۋالغانىـدى،    

ــيىن ــۇھهممهد ” :كې ــى م ــد ئىبن ــدى“ زەي ــيىن ا .دەپ ئاتال ــاالهللا كې : تائ
ــۇ ا   ﴿ ــاقىرىڭالر، ب ــلهن چ ــۇالرنى ئاتىلىرىنىــڭ ئىســىملىرى بى نىــڭ هللائ

ئـۇ چاغـدا   دەرگاھىدا توغرىدۇر، ئهگهر ئۇالرنىڭ ئاتىلىرىنى بىلمىسهڭالر، 
ئۇالر سىلهرنىڭ دىنىي قېرىنداشلىرىڭالردۇر، دوسـتلىرىڭالردۇر، سـىلهر   
ــاھ       ــېچ گۇن ــىلهرگه ھ ــالردا س ــالغان ئىش ــپ س ــلهن قىلى ــهۋەنلىك بى س

، )سىلهرگه گۇناھ بولىـدۇ (بولمايدۇ، لېكىن قهستهن قىلغان ئىشىڭالردا 
دېـگهن   ①﴾ناھايىتى مهغفىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھـايىتى مېهرىبانـدۇر  هللا ا

پـاالنى پاالنىنىـڭ خىزمهتچىسـى، پـاالنى     ” :يهنـى . ئايهتنى نازىـل قىلـدى  
   .②ۇرلىقتنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ ئادىلهللا“ پاالنىنىڭ قېرىندىشى دېيىش

 )3207 :تىرمىزى(

 صلى اهللا عليه وسلمـ عن أََنسٍ قال جاء َزْيُد بن َحارِثَةَ َيْشكُو فََجَعلَ النيب   7159
 صلى اهللا عليه وسـلم ْك َعلَْيَك َزْوَجَك قال أََنٌس لو كان رسول اللَِّه يقول اتَّقِ اللََّه َوأَْمِس

 صلى اهللا عليـه وسـلم  كَاِتًما شيئا لَكََتَم هذه قال فَكَاَنْت َزْيَنُب َتفَْخُر على أَْزَواجِ النيب 
 .َتقُولُ َزوََّجكُنَّ أََهاِليكُنَّ َوَزوََّجنِي اهللا َتَعالَى من فَْوقِ َسْبعِ مساوات

: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7159
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر دەردىنـى تۆكـۈپ كېلىۋىـدى،     هزەيد ئىبنى ھارىس

تىـن  هللائايالىڭنى قويۇپ بهرمهي ئۆي تـۇت، ا ﴿: ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغا
ــورق ــۇردى  ③﴾قـ ــى تـ ــبهر... دېگىلـ ــى   ئهگهر پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

نى يوشۇرغان بولسـا، مۇشـۇ   ەرىەھىي قىلىنغان نهرسىدىن بىرۋەسهللهم ۋ
پهيغهمــبهر  رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا زەيــنهب  ...ئــايهتنى يوشــۇرغان بــوالتتى  

ــقا ئاياللىر    ــهللهمنىڭ باشـ ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــدا سـ ــڭ ئالدىـ  ىنىـ
  : پهخىرلهنگهن ھالدا

                                                 
 .ـ ئايهت 5سۈرە ئهھزاب،  ①
 .سهنهدى ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 628(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 38سۈرە ئهھزاب،  ③
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ه تائـاال يهتـت  هللا ، مېنـى ا ياتلىق قىلغان بولساسىلهرنى ئائىلهڭالر ــ 
   .ياتلىق قىلغان، ـ دەيتتىقات ئاسمان ئۈستىدىن 

 )7420 :بۇخارى(

َعْن اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ أَْخَبَرنِي أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه كَانَ اْبـَن  ـ   7160
فَكَانَ أُمََّهاِتي ُيَواِظْبَننِي َعلَـى  َعْشرِ ِسنَِني َمقَْدَم َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ 

ِه َوَسـلََّم  ِخْدَمِة النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخَدْمُتُه َعْشَر ِسنَِني َوُتُوفَِّي النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْي
ِحَني أُْنزِلَ َوكَانَ أَوَّلَ َما أُْنزِلَ ِفي  َوأََنا اْبُن ِعْشرِيَن َسَنةً فَكُْنُت أَْعلََم النَّاسِ بَِشأِْن الِْحَجابِ

ـ   ِه ُمْبَتَنى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ أَْصَبَح النَّبِيُّ َصلَّى اللَّـُه َعلَْي
َخَرُجوا َوَبِقَي َرْهطٌ ِمْنُهْم ِعْنَد النَّبِـيِّ  َوَسلََّم بَِها َعُروًسا فََدَعا الْقَْوَم فَأََصاُبوا ِمْن الطََّعامِ ثُمَّ 

ـ  ُت َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَطَالُوا الُْمكْثَ فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََخَرَج َوَخَرْج
َم َوَمَشْيُت َحتَّى َجاَء َعَتَبـةَ ُحْجـَرِة   َمَعُه ِلكَْي َيْخُرُجوا فََمَشى النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ

َعاِئَشةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَُّهْم َخَرُجوا فََرَجَع َوَرَجْعُت َمَعُه َحتَّى إِذَا َدَخلَ َعلَى َزْيَنَب فَإِذَا ُهْم ُجلُوٌس 
َحتَّى إِذَا َبلَغَ َعَتَبةَ ُحْجَرِة َعاِئَشةَ لَْم َيقُوُموا فََرَجَع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوَرَجْعُت َمَعُه 

َوظَنَّ أَنَُّهْم َخَرُجوا فََرَجَع َوَرَجْعُت َمَعُه فَإِذَا ُهْم قَْد َخَرُجوا فََضَرَب النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  
  .َوَسلََّم َبْينِي َوَبْيَنُه بِالسِّْترِ َوأُْنزِلَ الِْحَجاُب

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇـ ئهنهس ئىبنى  7160
سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مهدىـنىگه كهلـگهن    پهيغهمبهر: قىلىنىدۇ

 پهيغهمـــبهرمېنـــى داۋاملىـــق  امئانـــ .ئـــون ياشـــتا ئىـــدىم ، مهنچاغـــدا
شــۇڭا مهن  .ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ خىــزمىتىگه ســاالتتى  

مهن يىگىـرمه  . خىـزمهت قىلـدىم   ئون يىـل  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا
ــدە  ــقا كىرگهن ــاالم   ،ياش ــبهر ئهلهيهىسس ــۇپ   پهيغهم ــات بول ــهللهم ۋاپ ۋەس

ــايهت چۈشۈشــىگه ســهۋەب   ھىجا. كهتتــى بنىــڭ پهرز بولۇشــى ھهققىــدە ئ
 پهيغهمـبهر  ،ئـۇ ئـايهت   .ھهممىـدىن ئوبـدان بىلىـمهن   ۋەقهلىكنـى  بولغان 

 ،ه ئۆيلىنىـپ سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم جهھشـنىڭ قىـزى زەيـنهبك     
 بولــۇپ، نازىـل بولغــان  كېچىســىكىــرگهن  ئۇنىـڭ بىــلهن بىــر ھۇجرىغـا  

 .ئهتىسى سهھهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جامائهتنى تاماققا چـاقىردى 
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بهزىــلهر تامــاقنى يهپــال چىقىــپ كهتتــى، لــېكىن بهزىلىــرى خېلــى بىــر  
. ۋاققىــچه پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم بىــلهن پاراڭلىشــىپ ئولتــۇردى     

 يغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ئــۇالرنى چىقىــپ كهتســۇن دېــگهن مهقســهتتهپه
. ماڭغانىــدى، مهنمــۇ ماڭــدىم  .مهنمــۇ بىلــله چىقــتىم  تــى،ســىرتقا چىق
ىلهر ىشـ ئۆيـدىكى ك ئهمـدى   ،جرىسىنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ  ۇئائىشهنىڭ ھ

مهنمــۇ بىلــله  لىــدى ـ دە، كهيــنىگه قــايتتى،  چىقىــپ كهتكهنــدۇ دەپ ئوي
هر زەيـنهب بـار ئۆيـدە ئورۇنلىرىـدىن تهۋرەنـمهي      كىشىللېكىن  .قايتتىم

ــدى، مهنمــۇ  . ئولتــۇرۇپ پاراڭلىشــىۋاتاتتى ــۇنى كــۆرۈپ ئارقىغــا قايتىۋى ب
جرىسـىنىڭ ئالـدىغا   ۇئائىشـهنىڭ ھ يهنه  .ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله قـايتتىم   

ــپ ــدى  ،كېلى ــويالپ    ئهم ــدۇ دەپ ئ ــپ كهتكهن ــىلهر چىقى ــدىكى كىش ئۆي
كىشـىلهر چىقىـپ    ق،رىپ قارىسـا كى .قايتىۋىدى، مهنمۇ بىلله قايتتىم

ئوتتۇرىمىزغـا پهردە تارتىـپ    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   .كهتكهن ئىـكهن 
  . غاننازىل بول هتئايھهققىدىكى ھىجاب ئهنه شۇ چاغدا . قويدى

 )5166: بۇخارى(

بِالِْحَجابِ كان أَُبيُّ بن كَْعـبٍ   الناسأَنَّ أََنًسا قال أنا أَْعلَُم : ـ ويف رواية  7161
  .ْسأَلُنِي عنهَي

: ه بىر رىۋايهتته ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېـگهن يهن – 7161
ــايهت چۈشۈشــىگه ســهۋەب بولغــان    ھىجا ــدە ئ بنىــڭ پهرز بولۇشــى ھهققى

ئۇبهي ئىبنى كهئبمـۇ بـۇ   ھهتتا  .ھهممىدىن ئوبدان بىلىمهنۋەقهلىكنى 
  . ھهقته مهندىن سورايتتى

 )5466 :بۇخارى(

 بَِزْيَنَب فقالت يل أُمُّ ُسلَْيمٍ لو أَْهَدْيَنا ِلَرُسولِ اللَِّه  َعُروًسا كان النيب ـ  7162
َهِديَّةً فقلت هلا افَْعِلي فََعَمَدْت إƂ َتْمرٍ َوَسْمنٍ َوأَِقٍط فَاتََّخذَْت َحْيَسةً يف ُبْرَمٍة فَأَْرَسلَْت هبا 

َمَرنِي فقال اْدُع يل رَِجالًا َسـمَّاُهْم َواْدُع يل  َمِعي إليه فَاْنطَلَقُْت هبا إليه فقال يل َضْعَها ثُمَّ أَ
َوَضَع  من لَِقيَت قال فَفََعلُْت الذي أََمَرنِي فََرَجْعُت فإذا الَْبْيُت غَاȋٌّ بِأَْهِلِه فََرأَْيُت النيب 

َعَشَرةً َيـأْكُلُونَ منـه   َيَدْيِه على ِتلَْك الَْحْيَسِة َوَتكَلََّم هبا ما َشاَء اهللا ثُمَّ َجَعلَ َيْدُعو َعَشَرةً 
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َوَيقُولُ هلم اذْكُُروا اْسَم اللَِّه َولَْيأْكُلْ كُلُّ َرُجلٍ ِممَّا َيِليِه قال حƓ َتَصدَُّعوا كلـهم عنـها   
Ʋـو   فََخَرَج منهم من َخَرَج َوَبِقَي َنفٌَر َيَتَحدَّثُونَ قال َوَجَعلُْت أَغَْتمُّ ثُمَّ َخَرَج الـنيب  

َرْجُت يف إِثْرِِه فقلت إِنَُّهْم قد ذََهُبوا فََرَجَع فََدَخلَ الَْبْيَت َوأَْرَخى السِّْتَر َوإِنِّي الُْحُجَراِت َوَخ
يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبُيوَت النيب إال أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُـْم إƂ  (لَِفي الُْحْجَرِة وهو يقول 
ْن إذا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا فإذا طَِعْمـُتْم فَاْنَتِشـُروا وال ُمْسَتأْنِِسـَني    طََعامٍ غري َناِظرِيَن إَِناُه َولَِك

  .)ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلكُْم كان ُيْؤِذي النيب فََيْسَتْحيِي ِمْنكُْم َواللَُّه لَا َيْسَتْحيِي من الَْحقِّ
ــيىلگهن   – 7162 ــداق دېــ ــۋايهتته مۇنــ ــر رىــ ــبهر  :يهنه بىــ پهيغهمــ

زەيــنهب رەزىيهلالھــۇ ئهنهاغــا ئــۆيلهنگهن  ۋەســهللهم ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى
  : ئۇممۇ سۇلهيم ماڭاكۈننىڭ ئهتىسى ئانام 

. دېـدى  ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بىر نهرسـه قىلغـان بولسـاق، ـ    
  :مهن

ـــ  ــدىم   شــۇنداق قىالـ ــام. يلــى، ـ دې  خورمــا، ســېرىقماي، پىشــالق  ئان
ــارلىقالرنى ئارىالشــتۇرۇپ ــام ت  قات ــۇنى مهنــدىن  ،هييــارالپبىــر قــازان تائ ئ

  :ئېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا بارسامتائامنى . ئهۋەتتى
ــ دەپ بىـر نهچـچه    ! ــ تائامنى قويۇپ، جامائهتنى تاماققـا چـاقىرغىن  

  :كىشىنىڭ ئىسمىنى ئاتىدى، كهينىدىن
مهن تاپشـۇرۇقنى   .ــ دېـدى  ! ــ كىمگه يولۇقسـاڭ، شـۇنى چـاقىرغىن   

. كهلســـهم، ئـــۆي ئـــادەمگه لىـــق توشـــۇپ كېتىپتـــۇئورۇنــداپ قايتىـــپ  
ــاالمنىڭ  ــبهر ئهلهيهىسس ــۇپ،     پهيغهم ــتىگه قوي ــڭ ئۈس ــولىنى تائامنى ق

ئـادەملهرنى  دۇئادىن كېـيىن،   .غانلىقىنى كۆردۈمبىرمۇنچه دۇئاالرنى ئوقۇ
  :گهكىرگهنلهر .شقا باشلىدىئوندىن چاقىرىـ ئوندىن 
ـــ  ــاڭالر هللاـ ــى ( نىــڭ ئىســمىنى ئات  ، ھهر)دەڭــالر “بىســمىلالھ”يهن

جامـائهت تائامـدىن   . ــ دەپ تاپىلىـدى  ! كىشى ئۆزىنىڭ ئالدىدىن يېسۇن
تائـام يـېگهن    ىسـى بىـر قانچ  لـېكىن . تويغۇچه يهپ، قايتىشـقا باشـلىدى  

ــى    ــۈپ كهتت ــا چۈش ــۇرۇپ پاراڭغ ــدىال ئولت ــپ   .يېرى ــڭ چىقى مهن ئۇالرنى
ــلىدىم   ــقا باشـــ ــىدىن سىقىلىشـــ ــمهي ئولتۇرۇشـــ ــبهر . كهتـــ پهيغهمـــ
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جرىلىرى تهرەپـــكه چىقىـــپ ۇباشـــقا ئاياللىرىنىـــڭ ھـــ مئهلهيهىسســـاال
  :مهن كهينىدىن چىقىپ. كهتكهن ئىدى

زەينهبنىڭ ھۇجرىسىغا . دىمدەپ خهۋەر قىلـ ئۇالر چىقىپ كهتتى،  ــ 
ھۇجرىنىـڭ   مۇ ئـۇ چاغـدا تېخـى   مهن. قايتىپ كىرىپ، پهردىنى چۈشۈردى

ــدىم ــدە ئىــ ــاالم .ئىچىــ ــبهر ئهلهيهىسســ ــۇئمىنلهر﴿: پهيغهمــ ــى مــ ! ئــ
ــان    په ــا چاقىرىلغـ ــرمهڭالر، پهقهت تاماققـ ــۆيلىرىگه كىـ ــڭ ئـ يغهمبهرنىـ

ــدە  (ۋاقــتىڭالردىال كىــرىڭالر،  ) باشــقا ۋاقىتتــا رۇخســهت بىــلهن كىرگهن
ــدىال     ــېكىن چاقىرىلغان ــاڭالر، ل ــۈپ ئولتۇرم تاماقنىــڭ پىشىشــىنى كۈت

يـــۇ، تامـــاق يهپ بولغانـــدىن كېـــيىن تارقـــاپ كېـــتىڭالر،  ـ    كىـــرىڭالر
يهنـى تامـاقتىن   (اڭ سېلىشىپ ئولتۇرماڭالر، بـۇ  پار) تاماقتىن كېيىن(

ــۇرۇش   ــىپ ئولتـ ــاراڭ سېلىشـ ــيىن پـ ــدۇ،  ) كېـ ــى رەنجىتىـ پهيغهمبهرنـ
نـى  (ھهق هللا سـىلهردىن خىجىـل بولىـدۇ، ا   ) بـۇنى ئېيتىشـقا  (پهيغهمبهر 
  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾تىن خىجىل بولمايدۇ)ئېيتىش

 )5163 :بۇخارى(

  .َد كَْم كَاُنوا قال ُزَهاَء ثالƣائةقلت ِلأََنسٍ َعَد: ـ ويف رواية 7163
قال فََخَرَجْت طَاِئفَةٌ َوَدَخلَْت طَاِئفَةٌ حƓ أَكَلُوا كلهم فقال يل يا أََنُس اْرفَـْع قـال   

  .أَْم حني َرفَْعُتفََرفَْعُت فما أَْدرِي حني َوَضْعُت كان أَكْثََر 
مهن ئهنهس : ئهلجهدتىــــن مۇنــــداق رىــــۋايهت قىلىنىــــدۇ  – 7163

  :ىيهلالھۇ ئهنهۇدىنرەز
  :ئۇ ،دەپ سورىسامـ ئۇالر قانچه كىشى ئىدى، ــ 
  .دېدىـ ئهتراپىدا ئىدى،  300ــ 

كىشـىلهر ئونـدىن ـ ئونـدىن بولـۇپ كىرىـپ،       : ئۇ يهنه مۇنـداق دېـدى  
  :ماڭاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېيىن  .تويغۇچه يهپ چىقىپ كهتتى

                                                 
 .ـ ئايهت 53سۈرە ئهھزاب،  ①
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 .هن تاماقنى ئېلىۋەتتىمدەپ بۇيرىدى، م ـ! كىنتاماقالرنى ئېلىۋەتــ 
ــاز  ۋاقتىمد ئېلىــپ كهلــگهن نىــڭلــېكىن تاماق ــاكى ئ ىكىــدىن كــۆپ ي

   .ئىكهنلىكىنى بىلهلمىدىم
  )1428 :مۇسلىم(

َوَبِقَي ثَلَاثَةُ َرْهٍط َيَتَحدَّثُونَ ِفي الَْبْيِت فََخَرَج النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  :ـ ومنها  7164
ى ُحْجَرِة َعاِئَشةَ فَقَالَ السَّلَاُم َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت َوَرْحَمةُ اللَِّه فَقَالَْت َوَعلَْيَك َوَسلََّم فَاْنطَلََق إِلَ

السَّلَاُم َوَرْحَمةُ اللَِّه كَْيَف َوَجْدَت أَْهلََك َباَرَك اللَُّه لََك فََتقَرَّى ُحَجَر نَِساِئِه كُلِّهِنَّ َيقُـولُ  
   .َعاِئَشةَ َوَيقُلَْن لَُه كََما قَالَْت َعاِئَشةُلَُهنَّ كََما َيقُولُ ِل

مۇنــداق دەپ  ـــ يهنه شــۇ ۋەقهلىــك ھهققىــدىكى بىــر رىــۋايهتته 7164
پهيغهمــبهر . پاراڭلىشــىپ ئولتــۇرۇپ قالــدى ئۆيــدەئــۈچ ئــادەم : كهلــگهن

 تـى ۋە ئۇالرنىـڭ چىقىـپ كېتىشـى ئۈچـۈن، ئۆيـدىن چىق      ئهلهيهىسساالم
   :پئائىشهنىڭ ھۇجرىسىغا بېرى

نىـڭ رەھمىتـى سـىلهرگه يـار     هللاسـاالمهتلىك ۋە  ! ــ ئى ئهھلى بهيت
  :مۇئائىشهھهزرىتى دېدى، ـ  !بولسۇن

يــار  ســاڭىمۇنىــڭ رەھمىتــى هللاســاالمهتلىك ۋە ا! ــــ ئــى رەســۇلۇلالھ
بهرىـكهت   سـاڭا هللا مۇ؟ اڭبىلهن چىقىشىپ قالـدى  كېلىنيېڭى  .بولسۇن

ــاي  ــا قىلغ ــ! ئات ــاۋاب بهردى ـ ــبهر ئهله. دەپ ج ــمه يهىسســاالم پهيغهم ھهم
 ئائىشهگه ئېيتقان سۆزلىرىنى ئېيتتـى،  كىرىپ، سىغائايالىنىڭ ھۇجرى

جــاۋاب ئائىشــهنىڭ ئېيتقىنىــدەك  پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغائۇالرمــۇ 
  . بهردى

 )4793 :بۇخارى(

فَُسـُهنَّ  ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه قَالَ كَاَنْت َخْولَةُ بِْنُت َحِكيمٍ ِمْن اللَّاِئي َوَهْبَن أَْنـ   7165
 فَلَمَّـا  ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَْت َعاِئَشةُ أََما َتْسَتِحي الَْمْرأَةُ أَنْ َتَهَب َنفَْسَها ِللرَُّجلِ

 .َواَكَنَزلَْت ُتْرجǜُِ َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه َما أََرى َربََّك إِلَّا ُيَسارُِع ِفي َه
خهۋله بىنتـى   :ھىشام دادىسىدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىـدۇ  – 7165

ــش       ــهللهمگه بهخ ــى ۋەس ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــبهر س ــۆزىنى پهيغهم ــم ئ ھهكى
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ئايـالالردىن بىـرى بولـۇپ،    ) يهنـى ئـۆيلىنىش تهكلىپـى قويغـان    (ئهتكهن 
  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها بۇ ھهقته

هللا كېـيىن ا . گهنىـدى دېـ   ؟بهخـش ئېتهمـدۇ  ئۆزىنى  مۇئايال كىشىــ 
ــۆۋىتىنى ئارقىغــا سۈرســهڭ،  ﴿: تائــاال ئاياللىرىڭــدىن خالىغىنىڭنىــڭ ن

ــلهن   ــڭ بى ــا  (خالىغىنى ــقا ۋاقىتت ــدىن باش ــاڭ  ) نۆۋىتى ــر يهردە بولس بى
ئايرىلىپ تۇرغـان ئاياللىرىڭـدىن بىـرى بىـلهن     ) ۋاقىتلىق(بولىۋېرىدۇ، 

دېگهن ئايهتنى  ①﴾ھهمتۆشهك بولماقچى بولساڭ، ساڭا ھېچ گۇناھ يوقتۇر
بـۇ ئـايهت نازىـل    : ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهـا مۇنـداق دەيـدۇ   . دىنازىل قىل

  : بولغاندا، پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه
سهن ئارزۇ قىلغـان نهرسـىنى بهكمـۇ تېـز ئىجـابهت       پهرۋەردىگارىڭــ 

  . دېدىم ـ! قىلىدىكهن ـ ھه؟
  )5113 :بۇخارى(

َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كَـانَ    َعْن َعاِئَشةَـ   7166
لَْيَك َمْن َيْسَتأِْذنُ ِفي َيْومِ الَْمْرأَِة ِمنَّا َبْعَد أَنْ أُْنزِلَْت َهِذِه الْآَيةُ ُتْرجǜُِ َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤوِي إِ

ْن َعَزلَْت فَلَا ُجَناَح َعلَْيَك فَقُلُْت لََها َما كُْنِت َتقُوِلَني قَالَْت كُْنـُت  َتَشاُء َوَمْن اْبَتَغْيَت ِممَّ
  .أَقُولُ لَُه إِنْ كَانَ ذَاَك إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيُد َيا َرُسولَ اللَِّه أَنْ أُوِثَر َعلَْيَك أََحًدا

ن ئاياللىرىڭـدى ﴿: مۇنـداق دېـگهن   ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها – 7166
خالىغىنىڭنىـــڭ نـــۆۋىتىنى ئارقىغـــا سۈرســـهڭ، خالىغىنىـــڭ بىـــلهن 

) ۋاقىتلىـق (بىـر يهردە بولسـاڭ بولىۋېرىـدۇ،    ) نۆۋىتىدىن باشقا ۋاقىتتـا (
ئايرىلىــپ تۇرغــان ئاياللىرىڭــدىن بىــرى بىــلهن ھهمتۆشــهك بولمــاقچى  

دېــگهن ئــايهت نازىــل بولغانــدىن   ②﴾بولســاڭ، ســاڭا ھــېچ گۇنــاھ يوقتــۇر 
، قايسـىمىزغا نـۆۋەت كهلـگهن بولسـا    ر ئهلهيهىسسـاالم  پهيغهمبهكېيىن، 

  .باشقا بىرى بىلهن قونۇپ قاالتتى ،ئىجازەت سوراپ شۇنىڭدىن
  :ائىشهدىنئ) راۋىي(مهن 
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  :مۇنداق دېدى ئۇ ـ دەپ سورىسام،؟ ڭنېمه دەيتتى ــ سهن
نى ېسـ  ،ئهگهر ئىجازەت بېرىش ھوقـۇقى مهنـدە بولىـدىغان بولسـا    ”ــ 

  . دەيتتىم “ىغان بوالتتىمرىشنى خالىمھېچكىمگه ئۆتۈنۈپ بې
  )4789 :بۇخارى(

َعْن أُمِّ َهانǜٍِ بِْنِت أَبِي طَاِلبٍ قَالَْت َخطََبنِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه  ـ   7167
أَْزَواَجَك اللَّـاِتي آَتْيـَت    َوَسلََّم فَاْعَتذَْرُت إِلَْيِه فََعذََرنِي ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك

أُُجوَرُهنَّ َوَما َملَكَْت َيِميُنَك ِممَّا أَفَاَء اللَُّه َعلَْيَك َوَبَناِت َعمَِّك َوَبَناِت َعمَّاِتـَك َوَبَنـاِت   
نَّبِيِّ الْآَيةَ قَالَْت َخاِلَك َوَبَناِت َخالَاِتَك اللَّاِتي َهاَجْرنَ َمَعَك َواْمَرأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبْت َنفَْسَها ِلل

  .فَلَْم أَكُْن أَِحلُّ لَُه ِلأَنِّي لَْم أَُهاجِْر كُْنُت ِمْن الطُّلَقَاِء
نىڭ مۇنداق تالىب رەزىيهلالھۇ ئهنها ۇـ ئۇممۇ ھانى بىنتى ئهب 7167

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر :دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
 .ئۆزرەمنى قوبۇل قىلدى ،، مهن ئۆزرە ئېيتسامئهلچى ئهۋەتكهن ئىدىماڭا 

ساڭا بىـز سـهن مهھرىلىرىنـى بهرگهن    ! ئى پهيغهمبهر﴿: تائاالهللا ئاندىن ا
ــاللىرىڭنى، ا ــكهن     هللا ئاي ــىر چۈش ــپ بهرگهن، ئهس ــمهت قىلى ــاڭا غهنى س

ــدۇق، ئاتاڭنىــڭ ئهر     ــانالرنى ھــاالل قىل ــۆزەڭ مالىــك بولغ ــالالردىن ئ ئاي
شــىنىڭ قىزلىرىنــى، ئاناڭنىــڭ ئهر  قېرىندىشــى ۋە ھهمشــىرە قېرىندى

ــى    ــىرە قېرىندىشــىنىڭ قىزلىرىن ــاالل  (قېرىندىشــى ۋە ھهمش ــاڭا ھ س
ئهگهر بىــر . بــۇالر ســهن بىــلهن بىــرلىكته ھىجــرەت قىلــدى ). قىلــدۇق

مــۇئمىن خوتــۇن ئــۆزىنى پهيغهمــبهرگه بهخــش قىلســا، پهيغهمــبهر ئــۇنى  
لغۇز ئېلىشــنى خالىســا، بــۇنى مــۇئمىنلهرگه ئهمهس، يــا    ) مهھرىســىز(

، ئۇالرنىـڭ ئايـاللىرى ۋە چـۆرىلىرى توغرۇلـۇق     )ھـاالل قىلـدۇق  (ساڭىال 
بىزنىــڭ چىقارغــان بهلگىلىمىلىرىمىــز بىــزگه مهلۇمــدۇر، ســاڭا ھهرەج  

هللا ، ا)سېنى ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه قىلـدۇق (بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن 
ــدۇر   ــگهن  ①﴾ناھــايىتى مهغفىــرەت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى مېهرىبان دې

چـۈنكى   .مهن ئۇنىڭغـا ھـاالل بولمـايتتىم   دېمهك، . ى نازىل قىلدىئايهتن
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ئهپـۇ   ىـه بولغانـدىن كېـيىن   مهن ھىجرەت قىلمىغان، بهلكى مهككه فهت
   .①ئىدىم نقىلىنغانالردى

 )3214 :تىرمىزى(

َوَسـلََّم   قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ُنهَِي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهـ   7168
َعْن أَْصَناِف النَِّساِء إِلَّا َما كَانَ ِمْن الُْمْؤِمَناِت الُْمَهاجَِراِت قَالَ لَا َيِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َبْعُد 

ُه فََتَياِتكُْم َولَا أَنْ َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ إِلَّا َما َملَكَْت َيِميُنَك َوأََحلَّ اللَّ
 قَـالَ  الُْمْؤِمَناِت َواْمَرأَةً ُمْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ َوَحرََّم كُلَّ ذَاِت ِدينٍ غَْيَر الْإِْسلَامِ ثُمَّ

أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّـا   َوَمْن َيكْفُْر بِالْإَِمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمْن الَْخاِسرِيَن َوقَالَ َيا
ْوِلِه أَْحلَلَْنا لََك أَْزَواَجَك اللَّاِتي آَتْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملَكَْت َيِميُنَك ِممَّا أَفَاَء اللَُّه َعلَْيَك إِلَى قَ

  .َخاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَحرََّم َما ِسَوى ذَِلَك ِمْن أَْصَناِف النَِّساِء
ــ 7168 ــۇ ئهنهۇمـــ  ــ ــگهنئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالھـ : ا مۇنـــداق دېـ
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ھىجــرەت قىلغــان مــۇئمىن   پهيغهمــبهر

: بـۇ ھهقـته  تائـاال  هللا ئايالالردىن باشقا ئايالالرنى ئېلىشـتىن چهكلهنـدى، ا  
يهنه خوتـــۇن ) ئىلكىڭـــدىكى ئاياللىرىڭـــدىن باشـــقا! ئـــى پهيغهمـــبهر(﴿

ل بولمايـــدۇ، باشـــقا ئايالالرنىـــڭ جامـــالى ســـېنى  ئالســـاڭ، ســـاڭا ھـــاال
، )ساڭا ھاالل بولمايدۇ(ئهجهبلهندۈرگهن تهقدىردىمۇ، ئۇالرنى يهڭگۈشلهش 

ھهمـمه  هللا پهقهت سېنىڭ ئىلكىڭدىكى چۆرىلهر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا، ا  
ــدۇر   ــىنى كۆزىتىــپ تۇرغۇچى ــايهتنى نازىــل قىلــدى    ②﴾نهرس . دېــگهن ئ

كهن ئايـــالالرنى پهيغهمـــبهر  ئـــۆزىنى بهخـــش ئهتـــ  تائـــاال هللا كېـــيىن ا
غهيرى مۇسۇلمان ئايالالرغا، مهيلـى ئـۇالر   . ئهلهيهىسساالمغا ھاالل قىلدى

ــدى ۋە      ــنى چهكلى ــنهزەر، ئۆيلىنىش ــىدىن قهتئىي ــدا بولۇش ــى دىن : قايس
يــاكى شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى (كىمكــى ئىمانــدىن يېنىۋالىــدىكهن ﴿

ا چىقىرىلىـدۇ،  يوققـ ) نىـڭ سـاۋابى  (، ئۇنىـڭ ئهمهلـى  )ئىنكار قىلىدىكهن

                                                 
 .سهنهدى ئىنتايىن زەئىپ، ـ دېگهن): 630(ئهلبانى  ①
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دېــگهن ئــايهتنى نازىــل  ①﴾ئــاخىرەتته ئــۇ زىيــان تــارتقۇچىالردىن بولىــدۇ 
ســـاڭا بىـــز ســـهن ! ئـــى پهيغهمـــبهر﴿: ئۇنـــدىن كېـــيىن يهنه. قىلـــدى

ساڭا غهنىمهت قىلىـپ بهرگهن،  هللا مهھرىلىرىنى بهرگهن ئاياللىرىڭنى، ا
 ئهسىر چۈشكهن ئايـالالردىن ئـۆزەڭ مالىـك بولغـانالرنى ھـاالل قىلـدۇق،      

ئاتاڭنىــڭ ئهر قېرىندىشــى ۋە ھهمشــىرە قېرىندىشــىنىڭ قىزلىرىنــى،   
ــى     ئاناڭنىــڭ ئهر قېرىندىشــى ۋە ھهمشــىرە قېرىندىشــىنىڭ قىزلىرىن

. بـۇالر سـهن بىـلهن بىـرلىكته ھىجـرەت قىلـدى      ). ساڭا ھاالل قىلدۇق(
ئهگهر بىر مۇئمىن خوتۇن ئۆزىنى پهيغهمبهرگه بهخش قىلسا، پهيغهمـبهر  

ئېلىشنى خالىسا، بـۇنى مـۇئمىنلهرگه ئهمهس، يـالغۇز    ) مهھرىسىز(ئۇنى 
، ئۇالرنىـڭ ئايـاللىرى ۋە چـۆرىلىرى توغرۇلـۇق     )ھـاالل قىلـدۇق  (ساڭىال 

بىزنىــڭ چىقارغــان بهلگىلىمىلىرىمىــز بىــزگه مهلۇمــدۇر، ســاڭا ھهرەج  
هللا ، ا)سېنى ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه قىلـدۇق (بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن 

دېــدى ۋە  ②﴾چىــدۇر، ناھــايىتى مېهرىبانــدۇرناھــايىتى مهغفىــرەت قىلغۇ
   .③ئۇنىڭدىن باشقا ھهرتۈرلۈك ئايالالرنى ھارام قىلىۋەتتى

 )3215 :تىرمىزى(

َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َما ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أََحـلَّ  ـ   7169
  .َساِء َما َشاَءاللَُّه لَُه أَنْ َيَتَزوََّج ِمْن النِّ

هللا ا: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها ـ 7169
ئـۆزى  ) ۋاپاتىدىن بۇرۇن(تائاال پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه 

   .④خالىغان ھهرقانداق ئايالغا ئۆيلىنهلىشىنى ھاالل قىلغانىدى
 )3205 :ئىانهس(
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رِ أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه ُعْرَوة ْبن الزَُّبْيـ عن   7170
 َوَسلََّم قَالَْت كَانَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َيقُولُ ِلَرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْحُجْب نَِساَءَك

بِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْخُرْجَن لَْيلًا إِلَى لَْيلٍ ِقَبلَ الَْمَناِصعِ قَالَْت فَلَْم َيفَْعلْ َوكَانَ أَْزَواُج النَّ
فََخَرَجْت َسْوَدةُ بِْنُت َزْمَعةَ َوكَاَنْت اْمَرأَةً طَوِيلَةً فََرآَها ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َوُهَو ِفي الَْمْجِلسِ 

َعلَى أَنْ ُيْنَزلَ الِْحَجاُب قَالَْت فَأَْنَزلَ اللَُّه َعـزَّ َوَجـلَّ آَيـةَ    فَقَالَ َعَرفُْتِك َيا َسْوَدةُ ِحْرًصا 
 .الِْحَجابِ

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـا   7170 
پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ئاياللىرى ھاجهت قىلىـش  

. تخانىغــا چىقــاتتىئۈچــۈن كېچىلىــرى مهناســى دەپ ئاتىلىــدىغان ھاجه 
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

دەيتتــى، لـــېكىن پهيغهمـــبهر   ــــ! ھىجــابلىغىن  نىڭئايـــاللىرىــــ  
ــدى   ــداق قىلمى ــاالم ئۇن ــۈنى  .ئهلهيهىسس ــر ك ــئه   بى ــى زەم ــهۋدە بىنت  س

سـهۋدە ئېگىـز   . رەزىيهلالھۇ ئهنها خۇپتهن ۋاقتـى بىـلهن سـىرتقا چىقتـى    
بويلۇق ئايال بولغاچقا، ئـۆمهر ئـۇنى كـۆرۈپ تونـۇپ قالـدى ۋە ئايالالرنىـڭ       
ھىجابلىنىشى ھهققىدە مهخسۇس ئايهت نازىل بولۇشىنى ئۈمىد قىلغان 

  :ھالدا
تائاال هللا ا شۇنىڭ بىلهن،. سېنى تونۇدۇق، ـ دەپ توۋلىدى ! ــ ئى سهۋدە

   .ئايىتىنى چۈشۈردى ھىجاب
 )6240 :بۇخارى(

َشةَ قَالَْت َخَرَجْت َسْوَدةُ َبْعَد َما ُضرَِب َعلَْيَها الِْحَجاُب ِلَتقِْضَي َعْن َعاِئـ   7171
َحاَجَتَها َوكَاَنْت اْمَرأَةً َجِسيَمةً َتفَْرُع النَِّساَء جِْسًما لَا َتْخفَى َعلَى َمْن َيْعرِفَُها فََرآَها ُعَمُر ْبُن 

ْخفَْيَن َعلَْيَنا فَاْنظُرِي كَْيَف َتْخُرجَِني قَالَـْت فَاْنكَفَـأَْت   الَْخطَّابِ فَقَالَ َيا َسْوَدةُ َواللَِّه َما َت
ْت َراجَِعةً َوَرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َبْيِتي َوإِنَُّه لََيَتَعشَّى َوِفي َيِدِه َعْرٌق فَـَدَخلَ 

ُعَمُر كَذَا َوكَذَا قَالَْت فَأُوِحَي إِلَْيِه ثُمَّ ُرِفَع َعْنُه  فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنِّي َخَرْجُت فَقَالَ ِلي
أَبِي َوإِنَّ الَْعْرَق ِفي َيِدِه َما َوَضَعُه فَقَالَ إِنَُّه قَْد أُِذنَ لَكُنَّ أَنْ َتْخُرْجَن ِلَحاَجِتكُنَّ َوِفي رَِواَيِة 

  .ِفي َحِديِثِه فَقَالَ ِهَشاٌم َيْعنِي الَْبَراَزَبكْرٍ َيفَْرُع النَِّساَء جِْسُمَها َزاَد أَُبو َبكْرٍ 
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: ئائىشه رەزىيهلالھـۇ ئهنهـادىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ      – 7171
بىر كۈنى، سهۋدە ھىجاب ئايىتى چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن يهنه ھـاجهت  
 .قىلغىلى سىرتقا چىققاندا، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۇنى كـۆرۈپ قالـدى  

شـۇڭا  . ال بولـۇپ، بـويى ھهممىمىـزدىن ئېگىـز ئىـدى     تهمـبهل ئايـ   سهۋدە
ئـۆمهر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـۇ ئـۇنى      .باشقىالر ئۇنى بىـر قـاراپال تونـۇۋاالتتى   

  :تونۇپ قېلىپ
بىـز سـېنى يهنه تونـۇپ    بىلهن قهسـهمكى،  نىڭ نامى هللا !ئى سهۋدەــ 

سـهۋدە  . دېـدى  ــ ! شۇڭا سىرتقا چىققاندا دىقـقهت قىلغىـن   .قېلىۋاتىمىز
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر  قـايتتىم، مهن دەرھال كهيـنىمگه  : دەيدۇمۇنداق 

، قولىـدا بىـر   تقان بولۇپكهچلىك تاماق يهۋا ھۇجرامدائهلهيهى ۋەسهللهم 
  :كىرىپ ھۇجرىغا .ڭهك بار ئىدىۆتال س

 ـ  مهن ھاجهتكه چىققان ئىدىم، ئۆمهر ماڭا مۇنـداق ! ئى رەسۇلۇلالھــ 
ــداق د ــدى، ـ    مۇنـ ــدىم ېـ ــۇ پهيتن .دېـ ــدىال دەل شـ ــڭ ئۆزىـ ــبهر  ىـ پهيغهمـ

ئـۇ قولىـدىكى سـۆڭهكنى تېخـى      .دىۋەھىـي نازىـل بولـ    ئهلهيهىسساالمغا
ۋەھىـي توختىغانـدىن كېـيىن، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ      . قويمىغان ئىدى

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ـــ  رۇخســـهت بېرىلـــدى، ھـــاجىتىڭالر ئۈچـــۈن ســـىرتقا  ســـىلهرگه ــ

  .دېدى چىقساڭالر بولىدۇ، ـ
تهرەت قىلىــش ئۈچــۈن  يهنــى: مۇنــداق دەيــدۇئىبنــى ئــۇرۋە ھىشــام 

  . سىرتقا چىقساڭالر بولىدۇ، دېمهكچى
 )2170 :مۇسلىم(

قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم كَاَنـْت َبُنـو    : َأَُبو ُهَرْيَرةَـ عن   7172
َبْعضٍ َوكَانَ ُموَسى َعلَْيِه السَّـلَام َيْغَتِسـلُ   إِْسَراِئيلَ َيْغَتِسلُونَ ُعَراةً َيْنظُُر َبْعُضُهْم إِلَى َسْوأَِة 

لُ فََوَضَع َوْحَدُه فَقَالُوا َواللَِّه َما َيْمَنُع ُموَسى أَنْ َيْغَتِسلَ َمَعَنا إِلَّا أَنَُّه آَدُر قَالَ فَذََهَب َمرَّةً َيْغَتِس
وَسى بِإِثْرِِه َيقُولُ ثَْوبِي َحَجُر ثَْوبِي َحَجـُر  ثَْوَبُه َعلَى َحَجرٍ فَفَرَّ الَْحَجُر بِثَْوبِِه قَالَ فََجَمَح ُم

َحتَّى َنظََرْت َبُنو إِْسَراِئيلَ إِلَى َسْوأَِة ُموَسى قَالُوا َواللَِّه َما بُِموَسى ِمْن َبأْسٍ فَقَـاَم الَْحَجـُر   
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ُبو ُهَرْيَرةَ َواللَِّه إِنَُّه بِالَْحَجرِ َنـَدٌب  َحتَّى ُنِظَر إِلَْيِه قَالَ فَأََخذَ ثَْوَبُه فَطَِفَق بِالَْحَجرِ َضْرًبا قَالَ أَ
 .ِستَّةٌ أَْو َسْبَعةٌ َضْرُب ُموَسى بِالَْحَجرِ

دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،   ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7172
  :پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ىگه بىرىنىڭ ئهۋرىتـ ر  بى يۇيۇناتتى ۋە بهنى ئىسرائىل قىپيالىڭاچ«
  :ناتتى، ئۇالرۇئۆزى يالغۇز يۇي ،مۇسا ئهلهيهىسساالم بولسا .قارىشاتتى

پــورداق بولغاچقــا، يــالغۇز  بىــلهن قهســهمكى، مۇســانىــڭ نــامى هللاــــ 
بىــر كــۈنى، مۇســا ئهلهيهىسســاالم يۇيۇنمــاقچى  .يۇيۇنىــدۇ، ـ دېيىشــهتتى  

ئۇنىـــڭ تـــاش  .قويـــدىتاشـــنىڭ ئۈســـتىگه بىـــر كىيىمىنـــى  بولـــۇپ،
  :كىيىمىنى ئېلىپ قاچتى، مۇسا تاشنىڭ كهينىدىن

 .پ ماڭـدى دېگىنىچه قوغال ـ! كىيىمىمنى قايتۇرۇپ بهر! ئى تاشــ 
  :خهلقىبهنى ئىسرائىل شۇ پهيتته، ئۇنى كۆرۈپ قالغان 

نىڭ ۋۇجۇدىـدا ھېچقانـداق   بىـلهن قهسـهمكى، مۇسـا    نىـڭ نـامى  هللاــ 
ــوقكهن، ـ     ــان ي ــتى نۇقس ــد . (دېيىش ــاش توختىغان ــيىنت ــا ) ىن كې مۇس

  .تاشنى ئۇرۇشقا باشلىدى ،كىيىمىنى ئېلىۋېلىپئهلهيهىسساالم 
بىلهن قهسـهمكى، تاشـنىڭ   نىڭ نامى هللا: ئهبۇ ھۇرەيرە مۇنداق دەيدۇ

مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئۇرغـان ئىـزى چىقىـپ       گهيهتـته يېـرى  ـ ئالته  
   .قالغان

 )339 :مۇسلىم(

ُه َعْنُه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَّـ   7173
إِنَّ ُموَسى كَانَ َرُجلًا َحيِيا ِستًِّريا لَا ُيَرى ِمْن جِلِْدِه َشْيءĄ اْسِتْحَياءă ِمْنُه فَآذَاُه َمْن آذَاُه ِمـْن  

َر إِلَّا ِمْن َعْيبٍ بِجِلِْدِه إِمَّا َبَرȋٌ َوإِمَّا أُْدَرةٌ َوإِمَّا آفَـةٌ  َبنِي إِْسَراِئيلَ فَقَالُوا َما َيْسَتِتُر َهذَا التََّستُّ
ثُـمَّ  َوإِنَّ اللََّه أََراَد أَنْ ُيَبرِّئَُه ِممَّا قَالُوا ِلُموَسى فََخلَا َيْوًما َوْحَدُه فََوَضَع ِثَياَبُه َعلَى الَْحَجـرِ  

ابِِه ِلَيأُْخذََها َوإِنَّ الَْحَجَر َعَدا بِثَْوبِِه فَأََخذَ ُموَسى َعَصاُه َوطَلََب اغَْتَسلَ فَلَمَّا فََرغَ أَقَْبلَ إِلَى ِثَي
الَْحَجَر فََجَعلَ َيقُولُ ثَْوبِي َحَجُر ثَْوبِي َحَجُر َحتَّى اْنَتَهى إِلَى َملَإٍ ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ فَـَرأَْوُه  

أَُه ِممَّا َيقُولُونَ َوقَاَم الَْحَجُر فَأََخذَ ثَْوَبُه فَلَبَِسُه َوطَِفَق بِالَْحَجرِ ُعْرَياًنا أَْحَسَن َما َخلََق اللَُّه َوأَْبَر
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قَْولُُه َيـا  َضْرًبا بَِعَصاُه فََواللَِّه إِنَّ بِالَْحَجرِ لََنَدًبا ِمْن أَثَرِ َضْربِِه ثَلَاثًا أَْو أَْرَبًعا أَْو َخْمًسا فَذَِلَك 
 .لَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فََبرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا َوكَانَ ِعْنَد اللَِّه َوجِيًهاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7173
  :ېگهنسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د پهيغهمبهر

كىشـى  تۇرىدىغان ھايـالىق  يۆگهپ  ،مۇسا بهدىنىنى ئوچۇق قويماي«
 بهنـى ئىسـرائىلدىن بهزىـلهر   . بولغاچقا، ھـېچ يېـرى كۆرۈنـۈپ قالمـايتتى    

  :ئازار قىلىپ ئۇنىڭغا
ـــ ئۇنىــڭ تېرىســىدە كېســهل بولغاچقــا بهدىنىنــى ياپىــدۇ،    يــا ئــاق ـ

تائـاال  هللا ا. دېيىشتىـ ى بار،  بمهلۇم بىر ئهيى ق ۋەياكىپوردا كىكېسهل يا
ــا ــاالم مۇس ــدىن ئۇالنى ئهلهيهىسس ــڭ تۆھمهتلىرى ــرادە   رنى ــنى ئى ئاقالش
كىيىملىرىنـى بىـر تاشـنىڭ     ، مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم  بىـر كـۈنى  . قىلدى

يۇيۇنـۇپ بولـۇپ، كىيىملىرىنـى    . ئۆزى يـالغۇز يۇيۇنـدى   ،ئۈستىگه قويۇپ
تاش ئۇنىـڭ كىيىمىنـى   . ئېلىش ئۈچۈن تاشنىڭ يېنىغا كهلگهن ئىدى

  :ڭ كهينىدىنمۇسا ھاسسىسىنى ئېلىپ، تاشنى. ئېلىپ قاچتى
ـــ  كىيىمىمنــى  !ئــى تــاش. كىيىمىمنــى قــايتۇرۇپ بهر !ئــى تــاشـ

يۈرۈپ، بهنـى ئىسـرائىللىق بىـر تـوپ      دېگىنىچه قوغالپ ـ! قايتۇرۇپ بهر
ياراتقان ئهڭ هللا ئۇالر مۇسانى يالىڭاچ، ا. ىپ قالدىبېريېنىغا كىشىنىڭ 

مۇســانى ئۇالرنىــڭ دېــگهن هللا اشــۇنىڭ بىــلهن، . گــۈزەل ســۈرەتته كــۆردى
ــدىن بيىئه ــدىلىرىــ ــدى  .ئاقلىــ ــا كىيىمىنــــى   ،تــــاش توختىــ مۇســ

. ئۇرۇشــقا باشــلىدىھاسىســى بىــلهن تاشــنى  ۋالغانــدىن كېــيىن،كىيى
بهش يېـرىگه  ـ بىـلهن قهسـهمكى، تاشـنىڭ ئـۈچ يـاكى تـۆت         نىڭ نامىهللا

ئـى  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ا. مۇسانىڭ ھاسا بىلهن ئۇرغان ئىزى چىقىپ قالغـان 
ــازار ! مـــۇئمىنلهر ــاغا ئـ يهنـــى بهنـــى (قىلغـــان كىشـــىلهر ســـىلهر مۇسـ
يهنـى  (مۇسـانى ئۇالرنىـڭ ئېيتقانلىرىـدىن    هللا دەك بولماڭالر، ا)ئىسرائىل

 ①﴾نىڭ دەرگاھىدا ئـابرويلۇق ئىـدى  هللائاقلىدى، مۇسا ا) تۆھمهتلىرىدىن
  . دېگهن ئايىتى مۇشۇ ۋەقهلىكنى ئىزاھالپ بهرمهكته

  )3404 :بۇخارى(
                                                 

 .ـ ئايهت 69سۈرە ئهھزاب،  ①
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  سىن، ساففات، ساد ۋە زۇمهر سۈرىلىرىسهبهئ، فاتىر، يا

َعْن فَْرَوةَ ْبنِ ُمَسْيٍك الُْمَراِديِّ قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم   ـ   7174
ي ِقَتاِلهِْم َوأَمََّرنِي فَقُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَلَا أُقَاِتلُ َمْن أَْدَبَر ِمْن قَْوِمي بَِمْن أَقَْبلَ ِمْنُهْم فَأَِذنَ ِلي ِف

فَلَمَّا َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدِه َسأَلَ َعنِّي َما فََعلَ الُْغطَْيِفيُّ فَأُْخبَِر أَنِّي قَْد ِسْرُت قَالَ فَأَْرَسلَ ِفـي  
ِمْنُهْم فَاقَْبلْ ِمْنـُه   أَثَرِي فََردَّنِي فَأََتْيُتُه َوُهَو ِفي َنفَرٍ ِمْن أَْصَحابِِه فَقَالَ اْدُع الْقَْوَم فََمْن أَْسلََم

َوَمْن لَْم ُيْسِلْم فَلَا َتْعَجلْ َحتَّى أُْحِدثَ إِلَْيَك قَالَ َوأُْنزِلَ ِفي َسَبإٍ َما أُْنزِلَ فَقَالَ َرُجـلٌ َيـا   
َولََد َعْشَرةً ِمـْن  َرُسولَ اللَِّه َوَما َسَبأٌ أَْرٌض أَْو اْمَرأَةٌ قَالَ لَْيَس بِأَْرضٍ َولَا اْمَرأٍَة َولَِكنَُّه َرُجلٌ 

سَّـانُ  الَْعَربِ فََتَياَمَن ِمْنُهْم ِستَّةٌ َوَتَشاَءَم ِمْنُهْم أَْرَبَعةٌ فَأَمَّا الَِّذيَن َتَشاَءُموا فَلَْخٌم َوُجـذَاُم َوغَ 
ِحٌج َوأْنَماٌر فَقَالَ َرُجلٌ َيا َوَعاِملَةُ َوأَمَّا الَِّذيَن َتَياَمُنوا فَالْأُْزُد َوالْأَْشَعرِيُّونَ َوِحْمَيٌر َوِكْنَدةُ َوَمذْ

   .َرُسولَ اللَِّه َوَما أَْنَماٌر قَالَ الَِّذيَن ِمْنُهْم َخثَْعُم َوَبجِيلَةُ
نىڭ مۇنداق فهرۋە ئىبنى مۇسهيك مۇرادىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7174

ــدۇ  ــۋايهت قىلىنى ــبهرمهن : دېگهنلىكــى رى ــى   پهيغهم ســهلاللالھۇ ئهلهيه
  : غا كېلىپۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرى

غــــا مهن قهۋمىمــــدىن مۇســــۇلمان بولغانالر! ئــــى رەســــۇلۇلالھــــــ 
ـ ؟  يمـۇ ئـۇرۇش قىال  قارشـى  غـا مۇسۇلمان بولمىغانالر باشچىلىق قىلىپ،

سهم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇرۇش قىلىشىمغا قوشۇلدى ۋە مېنـى  دې
مهن ئۇنىـڭ ھۇزۇرىـدىن قايتىـپ    . قوشۇنغا باشلىق قىلىپ تهيىنلىـدى 

  :ن كېيىنچىققاندى
ھۇزۇرىدىكىلهر  .مېنى سوراپتۇ ،دەپ ـ  فانلىق قېنى؟هتهھېلىقى غــ 

ئارقامـــدىن ئـــادەم  مېنىـــڭ چىقىـــپ كهتكهنلىكىمنـــى ئېيتقـــانىكهن،
 پهيغهمـبهر  ھۇزۇرىغا قايتىپ كىرسهم، .مېنى قايتۇرۇپ كهلدى ،ئهۋەتىپ

  :ن، ماڭابىلهن ئولتۇرغان ئىكه ىسىقانچه ساھاب بىرئهلهيهىسساالم 
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هۋمىڭنــى ئىســالمغا دەۋەت قىـل، مۇســۇلمان بولغــانالرنى قوبــۇل  قـــ  
ــۇيرۇق  بولســا، مۇســۇلمان بولمىغــانالرنى  .قىــل ــته ب ــۇ ھهق مهن ســاڭا ب

  .دېدى ـ! قىلمىغۇچه بىر تهرەپ قىلىشقا ئالدىرىما
سهبهئ قهبىلىسى ھهققىدە ئايهتلهر نازىل قىلىنغان  ،ئاندىن كېيىن
  : ئىدى، بىر كىشى

سهبهئ دېـگهن نـېمه؟ بىـر يهرنىـڭ ئىسـمىمۇ يـاكى        !ئى رەسۇلۇلالھـ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدەپ سورىۋىدى، ـ بىر ئايالنىڭمۇ؟ 

، يهرنىــڭ ئىســمىمۇ ئهمهس، بىــر ئايالنىــڭ ئىســمىمۇ ئهمهســــ ئــۇ، 
ئهرەبلهردىــن ئــون بالىغــا ئاتــا بولغــان بىــر ئــادەم بولــۇپ، ئۇنىــڭ    بهلكــى

تۆتى شام تهرەپكه بېرىـپ  قالغان  ،ئوغۇللىرىدىن ئالتىسى يهمهن تهرەپكه
لهخــم، جــۇزام، غهسســان ۋە : شــام تهرەپــكه بېرىــپ ياشــىغانالر  .ياشــىغان

ــارلىقالر ــا  .ئـــامىله قاتـ ئهزد، : يهمهن تهرەپـــكه بېرىـــپ ياشـــىغانالر بولسـ
  :بىر ئادەم .دېدى ، ـئهشئهرىيلهر، ھىميهر، كىندە، مۇزھىج ۋە ئهنمارالردۇر

پهيغهمـبهر   ـ دەپ سـورىغانىدى، لهر؟  ئهنمـار كىمـ   !ئـى رەسـۇلۇلالھ  ـــ  
  :ئهلهيهىسساالم

   .①دېدى ، ـخهسئهم ۋە بۇجهيله قهبىلىلىرى مهنسۇپ بولغان قهۋمــ 
  )3222 :تىرمىزى(

ُهَرْيَرةَ َيقُولُ إِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ إِذَا قََضى اللَُّه  أَيب ـ عن  7175
السََّماِء َضَرَبْت الَْملَاِئكَةُ بِأَْجنَِحِتَها ُخْضَعاًنا ِلقَْوِلِه كَأَنَُّه ِسلِْسلَةٌ َعلَى َصفَْواٍن فَإِذَا الْأَْمَر ِفي 

ُعَها فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُوا ِللَِّذي قَالَ الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري فََيْسـمَ 
ُق السَّْمعِ َوُمْسَترُِق السَّْمعِ َهكَذَا َبْعُضُه فَْوَق َبْعضٍ َوَوَصَف ُسفَْيانُ بِكَفِّـِه فََحَرفََهـا   ُمْسَترِ

َتُه َحتَّى َوَبدََّد َبْيَن أََصابِِعِه فََيْسَمُع الْكَِلَمةَ فَُيلِْقيَها إِلَى َمْن َتْحَتُه ثُمَّ ُيلِْقيَها الْآَخُر إِلَى َمْن َتْح
 ا َعلَى ِلَساِن السَّاِحرِ أَْو الْكَاِهنِ فَُربََّما أَْدَرَك الشَِّهاُب قَْبلَ أَنْ ُيلِْقَيَها َوُربََّما أَلْقَاَها قَْبلَُيلِْقَيَه

أَنْ ُيْدرِكَُه فََيكِْذُب َمَعَها ِمائَةَ كَذَْبٍة فَُيقَالُ أَلَْيَس قَْد قَالَ لََنا َيْوَم كَذَا َوكَذَا كَـذَا َوكَـذَا   
 .دَُّق بِِتلَْك الْكَِلَمِة الَِّتي َسِمَع ِمْن السََّماِءفَُيَص

                                                 
 .ھهسهن ۋە سهھىه، ـ دېگهن): 2574(ئهلبانى  ①
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 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى،  ـ ئهبۇ ھـۇرەيرە رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7175
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر 

تـاش  خـۇددى  ئاسماندا بىرەر ئىشقا ھۆكۈم قىلسـا، پهرىشـتىلهر   هللا ا«
نىـڭ  هللاجـاراڭلىق ئاڭالنغـان   ئاۋازىـدەك   ئۈستىگه چۈشكهن زەنجىرنىـڭ 

. ، قانــاتلىرىنى قېقىشــىدۇغانلىقلىرىنى ئىپادىلىشــىپســۆزىگه بويســۇن
  :ئۇالرنىڭ قورقۇپ كهتكهن قهلبلىرىدىن قورقۇنچ كۆتۈرۈلۈپ كهتكهندە

يهنـى مـۇقهررەپ   (ئـۇالر   .ـ دەپ سورىشـىدۇ   رەبـبىڭالر نـېمه دېـدى؟   ـــ  
  :سورىغۇچىالرغا جاۋابهن) پهرىشتىلهر

ـــ  ــدى هللا اــ ــۆزنى دېـ ــۇر،     هللا ا. ھهق سـ ــتۈن ۋە بۈيۈكتـ ــدۇـ ئۈسـ . دەيـ
فيان ئوغرىلىقچه ۇس(ئوغرىلىقچه تىڭشىغۇچى جىنالر ئۇنى ئاڭلىۋالىدۇ 

مۇشـۇنىڭغا   :تىڭشىغۇچىالرنى قولى بىلهن سۈپهتلهپ بهرمهكچـى بولـۇپ  
 لىرىنىـڭ دەپ ئـوڭ قـول بارماق  ـ ئوخشاش بىرى يهنه بىرىنىڭ ئۈستىدە،  

ــا ــرىئ ــدى     پ، لىرىنى ئېچى ــتىگه تىكلى ــڭ ئۈس ــر ـ بىرىنى ــدە  ).بى بهزى
ا دەپ بېرىشـتىن ئىلگىـرى،   ھىغتىڭشىۋالغۇچى، ئاڭلىغانلىرىنى ھهمرا

 كېلىپ ئۇنى كۆيدۈرۈۋېتىدۇ، بهزىدە تىڭشىۋالغۇچى يۇلتۇز كۆيدۈرگۈچى
ــدۈرگۈچى     ــتىدىكىگه ئېيتىــپ بهرگۈچىلىــك كۆي ــانلىرىنى ئاس ئاڭلىغ

ئېيتىـپ بېرىـپ، ئـاخىرى     ىگهئاسـتىدىكى ئاسـتىدىك  . كهلمهي قالىـدۇ 
ئاخىرى زېمىنغا چۈشـىدۇ،  : فيان رىۋايىتىدەۇس(يهتكۈزىدۇ ئۇنى زېمىنغا 

سـېهرىگهر ئۇنىڭغـا يـۈز    . گه يهتكۈزۈلىـدۇ ئاندىن ئۇ سـېهرىگهر  ).دېگهنـ 
ئاسماندىن ئاڭلىۋېلىنغان بىر سۆز سهۋەبىدىن ئۇنىڭ . يالغاننى قوشىدۇ

 ئـۇ، : ئاڭلىغۇچىالردۇ ـ دە، ئۇنى  دېگهنلىرىدىن بىرسى توغرا چىقىپ قالى
ــداق      ــۈنى مۇنـ ــتانى كـ ــدىغانلىقىنى، پۇسـ ــداق بولىـ ــۈنى مۇنـ ــاالنى كـ پـ
ــمۇ؟ ـ        ــدى ئهمهس ــۇنداق بول ــدى، دەرۋەقه، ش ــدىغانلىقىنى ئېيتقانى بولى

   .دېيىشىپ سېهرىگهرگه ئىشىنىپ كېتىشىدۇ
  )4800 :بۇخارى(

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َتكَلََّم اللَّـُه   َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّهـ   7176
نَ بِالَْوْحيِ َسِمَع أَْهلُ السََّماِء ِللسََّماِء َصلَْصلَةً كََجرِّ السِّلِْسلَِة َعلَى الصَّفَا فَُيْصَعقُونَ فَلَا َيَزالُو
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لُ فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالَ فََيقُولُونَ َيا جِْبرِيلُ كَذَِلَك َحتَّى َيأِْتَيُهْم جِْبرِيلُ َحتَّى إِذَا َجاَءُهْم جِْبرِي
 .َماذَا قَالَ َربَُّك فََيقُولُ الَْحقَّ فََيقُولُونَ الَْحقَّ الَْحقَّ

دىن رىـۋايهت  مـا ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ     ـ 7176
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن ، پهيغهمبهرقىلىنىدۇكى

فا تېغىـدا  هئاسماندىكىلهر ئاسـماندىن سـ   غاندا،تائاال ۋەھىي قىلهللا ا«
قورقـــۇنچتىن  ،دە – زەنجىـــر ســـۈرۈلگهندەك جـــاراڭلىق ئـــاۋاز ئاڭاليـــدۇ

 .جىبرىئىل كهلگهنگه قهدەر شۇنداق قالىـدۇ  ۋە تاكى شىدىن كېتىدۇوھ
ئـى   :كۆتۈرۈلىدۇ، ئاندىن ئۇالر قورقۇنچ دىللىرىدىن ،جىبرىئىل كهلگهندە

ھهقنـى   :جىبرىئىـل  .ـ دەپ سـورايدۇ   رەببىـڭ نـېمه دېـدى؟   ! برىئىلجى
   .①»دېيىشىدۇـ ھهقنى دەيدۇ، ھهقنى دەيدۇ،  :، ئۇالرـ دەيدۇدېدى، 

  )4738 :دۇئهبۇ داۋ(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ ِفي َهِذِه ـ   7177
َوِمْنُهْم  آَيِة ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌدالْ

 .َسابٌِق بِالَْخْيَراِت قَالَ َهُؤلَاِء كُلُُّهْم بَِمْنزِلٍَة َواِحَدٍة َوكُلُُّهْم ِفي الَْجنَِّة
دىن رىــۋايهت قىلىنىــدۇكى، ەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇئهبــۇ ســهئىد ر ـــ 7177

ئانــدىن بىــز ﴿: تائاالنىــڭهللا اپهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 
نـى بهنـدىلىرىمىزدىن بىـز تاللىغـان كىشـىلهرگه      )يهنى قۇرئـان (كىتاب 

ئۇالرنىــڭ بهزىســى ئــۆزىگه زۇلــۇم قىلغۇچىــدۇر . مىــراس قىلىــپ بهردۇق
، بهزىسى ئوتتـۇرا  )ىلهن ئهمهل قىلمايدۇيهنى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغان ب(

يهنى كـۆپ چـاغالردا قۇرئانغـا ئهمهل قىلىـپ، قىسـمهن چـاغالردا       (ھالدۇر 
نىــڭ ئىزنــى بــويىچه ياخشــى ئىشــالرنى  هللاۋە بهزىســى ا) ئهمهل قىلمايــدۇ

دېـگهن ئـايىتى    ②﴾ئهنه شۇ كاتتا مهرھهمهتتۇر. قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇر

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3964(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 32سۈرە فاتىر،  ②
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ھهممىســى  بولــۇپ، مهرتىۋىــدە ئۇالرنىــڭ ھهممىســى بىــر  «: ھهققىــدە
   .①دېگهن» جهننهتتىدۇر

  )3225 :تىرمىزى(

ثُمَّ (يقول قال اهللا عز وجل  عن أيب الدَّْرَداِء قال مسعت َرُسولَ اللَِّه ـ   7178
َوِمْنُهْم َسـابٌِق   الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا من ِعَباِدَنا فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌدأَْوَرثَْنا الِْكَتاَب 

فَأَمَّا الَِّذيَن َسَبقُوا بِالَْخْيَراِت فَأُولَِئَك الَِّذيَن َيـْدُخلُونَ الَْجنَّـةَ بَِغْيـرِ    ) بِالَْخْيَراِت بِإِذِْن اللَِّه
ُموا أَْنفَُسـُهْم  ِحَسابٍ َوأَمَّا الَِّذيَن اقَْتَصُدوا فَأُولَِئَك ُيَحاَسُبونَ ِحَساباً َيِسرياً َوأَمَّا الَِّذيَن ظَلَ

فَأُولَِئَك الَِّذيَن ُيْحَبُسونَ يف طُولِ الَْمْحَشرِ ثُمَّ ُهُم الَِّذيَن َتالَفَاُهُم اهللا بَِرْحَمِتِه فَُهـُم الَّـِذيَن   
  ).ٌبلُُغو(إƂ قَْوِلِه  )الَْحْمُد ِللَِّه الذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر(َيقُولُونَ 

 دىن رىـۋايهت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ   دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ ۇ ئهب – 7178
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   پهيغهمــبهر
  :ئاڭلىغان

ــلههللا ا« ــاب  ﴿: ئهززە ۋەجهلـ ــز كىتـ ــدىن بىـ ــان (ئانـ ــى قۇرئـ ــى )يهنـ نـ
. بهندىلىرىمىزدىن بىـز تاللىغـان كىشـىلهرگه مىـراس قىلىـپ بهردۇق     

يهنــى قۇرئــاننى تىــالۋەت (ڭ بهزىســى ئــۆزىگه زۇلــۇم قىلغۇچىــدۇر ئۇالرنىــ
يهنــى كــۆپ (، بهزىســى ئوتتــۇرا ھالــدۇر )قىلغــان بىــلهن ئهمهل قىلمايــدۇ

ۋە ) چاغالردا قۇرئانغا ئهمهل قىلىـپ، قىسـمهن چـاغالردا ئهمهل قىلمايـدۇ    
ــى ا ــقا    هللابهزىســ ــالرنى قىلىشــ ــى ئىشــ ــويىچه ياخشــ ــى بــ ــڭ ئىزنــ نىــ

ياخشـى ئىشـالرنى   . دېدى ②﴾كاتتا مهرھهمهتتۇر ئهنه شۇ. ئالدىرىغۇچىدۇر
ئوتتـۇرا   ر؛قىلىپ ئالدىدا ماڭغـانالر جهنـنهتكه ھېسابسـىزال كىرىـدىغانال    

ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر  ؛ھال بولغانالر يهڭگىل ھېساب ئېلىنىدىغانالر
 .دۇرئـاخىرىغىچه سـوالپ قويۇلىـدىغانالر    ـ  باشـتىن  ھقابولسا، مهھشـهرگا 

: ئهنه شۇالر .دۇقۇتۇلدۇرىۋالىئۇالرنى ۆز رەھمىتى بىلهن تائاال ئهللا كېيىن ا
ا قـــهللاــــ قـــايغۇنى كهتكـــۈزۈۋەتكهن ا جىمـــى ھهمدۇســـانا بىـــزدىن غهم﴿

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2577(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 32ە فاتىر، سۈر ②



  بۆلۈمى تهپسىر

 600

بىزنىـڭ پهرۋەردىگـارىمىز ھهقىـقهتهن ناھـايىتى مهغفىـرەت      ! مهنسۇپتۇر
هللا ا. قىلغۇچىــــدۇر، ئــــاز ياخشــــىلىققا كــــۆپ ســــاۋاب بهرگۈچىــــدۇر     

جهننهتته بىـز ھهرگىـز جاپـا    . ۇزدىمهرھهمىتىدىن بىزنى جهننهتته تۇرغ
   .②»دەيدىغانالردۇر ①﴾زتارتمايمىز، ھهرگىز چارچىمايمى

  )21775 :ئهھمهد(

َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ قَالَ كَاَنْت َبُنو َسِلَمةَ ِفي َناِحَيِة الَْمِديَنِة فَأََراُدوا ـ   7179
ِذِه الْآَيةَ إِنَّا َنْحُن ُنْحيِ الَْمْوَتى َوَنكُْتُب َما قَدَُّموا َوآثَاَرُهْم النُّقْلَةَ إِلَى قُْربِ الَْمْسجِِد فََنَزلَْت َه

  .فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ آثَاَركُْم ُتكَْتُب فَلَا َتْنَتِقلُوا
دىن مۇنـداق رىـۋايهت   ـ ئهبۇ سهئىد خـۇدرىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ    7179
 چېتىـدە ياشـايتتى،   بهنى سـهلهمه جهمهتـى مهدىنىنىـڭ بىـر    : دۇقىلىنى

: تائاالنىـڭ هللا ائۇالر مهسجىدكه يېقىن يهرگه كۆچمهكچى بولغـان ئىـدى،   
ــدۈرىمىز، ئۇالرنىــڭ   ﴿ ــۈكلهرنى تىرىل ــز، شۈبهىســىزكى، ئۆل ــادا(بى ) دۇني

ــان  ــى(قىلغ ــان  ياخش ــ يام ــاتىرىلهپ   ) ـ ــلىرىنى خ ــى ۋە ئىش ئهمهللىرىن
ــ ــتهردە يىمىز، ھهمــمه شــهيئوق ــۇزدا(ىنى روشــهن دەپ ــى لهۋھۇلمهھف ) يهن

شـۇنىڭ  . دېـگهن ئـايىتى نازىـل بولـدى     ③﴾تولۇق خـاتىرىلهپ قويغـانمىز  
ئىزلىـرىڭالر  «: پهيغهمبهر سهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئۇالرغـا    ،بىلهن

   .④دېدى» خاتىرىلىنىدۇ، شۇڭا كۆچمهڭالر
  )3226 :تىرمىزى(

ُه َعْنُه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلأَبِي ذَرٍّ َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَّـ   7180
ِحَني غََرَبْت الشَّْمُس أََتْدرِي أَْيَن َتذَْهُب قُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ فَإِنََّها َتـذَْهُب َحتَّـى   

َها َوُيوِشُك أَنْ َتْسُجَد فَلَا ُيقَْبلَ ِمْنَها َوَتْسَتأِْذنَ فَلَـا  َتْسُجَد َتْحَت الَْعْرȇِ فََتْسَتأِْذنَ فَُيْؤذَنُ لَ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 34ـ ۋە  33سۈرە فاتىر،  ①
بــۇ ھهدىســنى ئىمــام ئهھــمهد بىــر قــانچه ســهنهد بىــلهن رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ،   : )11289(ھهيســهمى  ②

 .بىرىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 11سۈرە ياسىن،  ③
 .گهنسهھىه، ـ دې): 2578(ئهلبانى  ④
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َوالشَّْمُس (ُيْؤذَنَ لََها ُيقَالُ لََها اْرجِِعي ِمْن َحْيثُ جِئِْت فََتطْلُُع ِمْن َمْغرِبَِها فَذَِلَك قَْولُُه َتَعالَى 
  ).َعِليمَِتْجرِي ِلُمْسَتقَرٍّ لََها ذَِلَك َتقِْديُر الَْعزِيزِ الْ

: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئهبۇ زەر رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   7180
 پېتىۋاتقـان بىـر ۋاقىتتـا   سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم كـۈن  پهيغهمبهر 

  :مهندىن
دەپ ـ كۈننىـڭ قهيهرگه كىرىـپ كېتىـدىغانلىقىنى بىلهمسـهن؟       ــ 
  :مهن. سورىدى
پهيغهمـبهر  . دېـدىم ـ ،  ۋە ئۇنىڭ ئهلچىسـى ئوبـدان بىلىـدۇ   هللا بۇنى اــ 

  :ئهلهيهىسساالم
. ا سـهجدە قىلىـدۇ  قـ هللا ،ماڭا ئهرشـنىڭ ئاسـتىغا بېرىـپ   ـ ئۇ ماڭا  ــ 

ــازەت       ــا ئىج ــورايدۇ، ئۇنىڭغ ــازەت س ــقا ئىج ــرىقتىن چىقىش ــدىن مهش ئان
 ،لىشـقا، ئىجـازەت سورىسـا   ېقوبۇل قىلىنماي ق ،سهجدە قىلسا. بېرىلىدۇ

ــاز ق   ــرىلمهي قېلىشــقا ئ ــدۇلېئىجــازەت بې  ،ئىجــازەت بېرىلمىســه  .ىۋاتى
قۇياش  ،شۇنىڭ بىلهن. دېيىلىدۇـ كهلگهن يولۇڭ بىلهن قايت،  : ئۇنىڭغا

كۈن بهلگىلهنگهن جايىغا قاراپ ﴿: نىڭتائاالهللا ا. كۈنپېتىشتىن چىقىدۇ
ــۈچى ا     ــى بىلگ ــب، ھهممىن ــۇ، غالى ــدۇ، ب ــهير قىلى ــدىنئاال  هللاس ــڭ ئال نى

ۋال دېـــگهن ئايىتىـــدە مانـــا مۇشـــۇ ئهھـــ     ①﴾بهلگىلىـــگهن ئىشـــىدۇر 
   .چۈشهندۈرۈلگهن، ـ دېدى

  )3199 :بۇخارى(

ِحَني لَا َيْنفَُع َنفًْسا إَِمياُنَها لَْم َتكُـْن  (أََتْدُرونَ َمَتى ذَاكُْم ذَاَك  :ـ ويف رواية  7181
 ).آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخْيًرا

ــ 7181 ــۋايهتته ـ ــۇ قاچــان «: مۇنــداق كهلــگهن يهنه بىــر رى بولىــدۇ، ئ
كۈندە ئىلگىرى ئىمان ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمـان  ﴿ بىلهمسىلهر؟ ئۇ

                                                 
 .ـ ئايهت 38سۈرە ياسىن،  ①
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ــانى پايدىســىز     ــان ئىم ئېيتىــپ ياخشــى ئىــش قىلمىغانالرنىــڭ ئېيتق
   .①﴾بولىدۇ

  )159 :مۇسلىم(

رِّيََّتُه ُهْم َعْن َسُمَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي قَْولِ اللَِّه َوَجَعلَْنا ذُـ   7182
 .الَْباِقَني قَالَ َحاٌم َوَساٌم َوَياِفثُ قَالَ أَُبو ِعيَسى ُيقَالُ َياِفُت َوَياِفثُ بِالتَّاِء َوالثَّاِء َوُيقَالُ َيِفثُ

ــ 7182 ــ ــ ۇدىن رىـــۋايهت قىلىنىـــدۇكى، ســـهمۇرە رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـ
ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ ــبهر سـ ــڭهللا ا پهيغهمـ ــڭ﴿: تائاالنىـ  ئۇنىـ

ئۇنىـڭ نهسـلى   «: دەھهققى ئايىتىدېگهن  ②﴾نهسلىنى باقىي قىلدۇردۇق
 فهت يـاكى يـا : مۇنـداق دېـگهن  تىرمىـزى  . دېـگهن » ستۇرهھام، سام، ۋە ياف

   .③دېيىلىدۇ، يهفهس دېيىشكىمۇ بولىدۇ سهياف
  )3230 :تىرمىزى(

َسلََّم قَالَ َساٌم أَُبو الَْعَربِ َعْن َسُمَرةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو ـ ويف رواية  7183
  .َوَحاٌم أَُبو الَْحَبشِ َوَياِفثُ أَُبو الرُّومِ

ــ 7183 ــۋايهتته ســهمۇرە رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ    ـ  پهيغهمــبهريهنه بىــر رى
ــهللهمنىڭ  ــى ۋەســ ــهلاللالھۇ ئهلهيهــ ــام  «: ســ ــڭ، ھــ ــام ئهرەبلهرنىــ ســ

رىـۋايهت   دېگهنلىكىنى» ئهجدادىدۇرس رىملىقالرنىڭ هھهبهشلهرنىڭ، ياف
   .④قىلغان

  )3231 :تىرمىزى(

وكان ابـن مسـعود    هو إِْدرِيُسـ عن ابن َمْسُعوٍد وابن َعبَّاسٍ أَنَّ إِلَْياَس   7184
  ).سالٌم على إْدَراِسني: (يقرأ

  :الرمائىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋەئىبنى مهسئۇد  ـ 7184

                                                 
 .ـ ئايهت 158سۈرە ئهنئام،  ①
 .ـ ئايهت 77سۈرە ساففات،  ②
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 634(ئهلبانى  ③
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 635(ئهلبانى  ④
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بـۇ   مهسـئۇد ئىبنـى   .دەيتتـى  دەل ئۆزىـدۇر، ـ   ئىلياس ئىدرىسـنىڭ ــ 
ــايهتنى ەپ د ①﴾!ســاالم بولســۇن) بىــزدىن(ئىدراســىينغا ﴿: ھهقتىكــى ئ

  .②ئوقۇيتتى
  

يقول ملا أراد  صلى اهللا عليه وسلمـ عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا   7185
اهللا تبارك وتعاƂ حبس يونس يف بطن اƩوت أوحى اهللا إƂ اƩوت أن ال ơدشن له Ʃما 

Ż أهوى به إƂ مسكنه يف البحر فلما انتهى بـه إƂ أسـفل    وال تكسرن له عظما فأخذه
البحر مسع يونس حسا فقال يف نفسه ما هذا فأوحى اهللا تبارك وتعاƂ إليه وهو يف بطـن  
اƩوت إن هذا تسبيح دواب األرض فسبح وهو يف بطن اƩوت فسمعت املالئكة تسبيحه 

ارك وتعاƂ ذلك عبـدي يـونس   فقالوا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غربة فقال تب
عصاين فحبسته يف بطن اƩوت يف البحر فقالوا العبد الصاſ الذي كان يصعد إليك منه يف 
كل يوم وليلة عمل صاſ قال نعم فشفعوا له عند ذلك فأمر اƩوت فقذفه يف السـاحل  

 Ƃوهو سقيم(كما قال اهللا تعا.( 
ايهت قىلىنىدۇكى، ئـۇ  دىن رىۋئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ـ 7185
ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇنــداق دېگهنلىكىنــى   پهيغهمــبهر
  :ئاڭلىغان

نى كىتنىــڭ قورســىقىغا قامــاپ ئهلهيهىسســاالم سۇتائــاال يۇنــهللا ا«
ــتكه  ــدا، كىـ ــرادە قىلغانـ ــنى ئىـ ــۋەتمه،  : قويۇشـ ــىنى تىتىـ ئۇنىـــڭ گۆشـ

، كىـت  شۇنىڭ بىـلهن  .غاندەپ ۋەھىي قىلـ ! نىنى چېقىۋەتمهىئۇستىخ
 .كهنتۇرالغۇســىغا چۈشــ  ئاســتىدىكى دېڭىــز ئــۇنى شــۇ پېتــى يۇتــۇپ،   

ئهلهيهىسســـاالم كىتنىـــڭ  س ۇنـــۇدېڭىزنىـــڭ ئاســـتىغا چۈشـــكهن ي  
دېـگهن ئىـدى،   ـ بۇ نېمه؟  : ـ ئۆزىگهئۆز   ،بىر ئاۋاز ئاڭالپقورسىقىدا تۇرۇپ 

، ئېيتقان ئـاۋازى  زېمىندىكى جانلىقالرنىڭ تهسبىه ،بۇ: تائاال ئۇنىڭغاهللا ا
ئـۇ دەرھـال تهسـبىه ئېيتىۋىـدى،      ،ەپ ۋەھىـي قىلـدى، شـۇنىڭ بىـلهن    دـ 

                                                 
 .ـ ئايهت 130سۈرە ساففات،  ①
غـان، ئىبنـى مهسـئۇدنىڭ    ئىككىيلهننىڭ قارىشىنى بۇخارى زەئىپ دەپ باھاالپ مۇئهللهق رىـۋايهت قىل  ②

 .قىرائىتىنى ئىمام تهبهرى رىۋايهت قىلغان
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بىـز يىـراق بىـر     !ئى رەببىمىـز : پهرىشتىلهر ئۇنىڭ تهسبىهىنى ئاڭالپ
ــارەكه هللا دېۋىــدى، اـ جايــدا ئىنتــايىن بــوش بىــر ئــاۋاز ئــاڭالۋاتىمىز،      تاب

ئۇنى دېڭىزدىكى  ،ماڭا ئاسىيلىق قىلىۋىدى. ستۇرۇبهندەم يۇن ،ئۇ: ۋەتائاال
 كـېچه ھهر  ،بـۇ : پهرىشـتىلهر . دېدىـ تنىڭ قورسىقىغا قاماپ قويدۇم،  كى
ئهمىلــى سـاڭا كۆتۈرۈلــۈپ تۇرىــدىغان ھېلىقــى   ياخشــىكۈنـدۈزدە بىــر   –

دەپ جــاۋاب بهردى، ـ ھهئه،   : تائــاالهللا دەپ ســورىۋىدى، اـ ســالىه بهنــدىمۇ؟   
 تائاالهللا ا ،نهتىجىدە .ئۇالر ئۇنى شاپائهت قىلىپ تىلىۋالدى، شۇنىڭ بىلهن

ئهينـى  ﴿: تائـاال هللا كىتكه بۇيرۇق قىلىۋىدى، ئـۇنى قىرغاققـا تاشـلىدى، ا   
  . ②دېگهن ①﴾ۋاقىتتا ئۇ كېسهل ئىدى

  )2254: بهززار(

َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ قَالَ َسأَلُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن قَْولِ ـ   7186
 .إِلَى ِمائَِة أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ قَالَ ِعْشُرونَ أَلْفًااللَِّه َتَعالَى َوأَْرَسلَْناُه 

ــ 7186 ــۇ ئهنهۇ  ــ ــۇبهي ئىبنـــى كهئـــب رەزىيهلالھـ ــداق ئـ نىـــڭ مۇنـ
ــدۇ   ــۋايهت قىلىنىـ ــى رىـ ــبهر : دېگهنلىكـ ــى  پهيغهمـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـ سـ

) بۇنىڭـدىنمۇ (ئۇنى بىـز يـۈز مىـڭ، بهلكـى     ﴿: تائاالنىڭهللا ۋەسهللهمدىن ا
ــبهر قىلىــپبىــر قهۋمــگه پهيغه(كــۆپ  ــايىتى  ③﴾ئهۋەتتــۇق) م ــگهن ئ دې

جهمئــى يــۈز يىگىــرمه «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمھهققىــدە سورىســام، 
   .④دېدى »ئىدىمىڭ 

  )3229 :تىرمىزى(

 فََجاَءْتُه قَُرْيٌش َوَجـاَءُه الـنيب   َمرَِض أبو طَاِلبٍ بن َعبَّاسٍ قال اعن ـ   7187
اَم أبو َجْهلٍ كَْي َيْمَنَعُه َوَشكَْوُه إƂ أيب طَاِلبٍ فقال يا بن َوِعْنَد أيب طَاِلبٍ َمْجِلُس َرُجلٍ فَقَ

                                                 
 .ـ ئايهت 145سۈرە ساففات،  ①
بۇ ھهدىسنى بهززار ئىسمى ئاتالمىغان بىرىدىن رىـۋايهت قىلغـان، ئۇنىـڭ سـهنهدىدە     : )11302(ھهيسهمى  ②

ه ھهدىســنىڭ قالغــان راۋىيلىــرى ســهھى. يهنه ئىبنــى ئىســهاق ئىســىملىك ھهدىســى مــۇدەللهس بىــرى بــار 
 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن

 .ـ ئايهت 147سۈرە ساففات،  ③
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 633(ئهلبانى ④
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أَِخي ما ُترِيُد من قَْوِمَك قال إين أُرِيُد منهم كَِلَمةً َواِحَدةً َتِديُن هلم هبا الَْعَرُب َوُتَؤدِّي إِلَْيهِْم 
ال يا َعمِّ يقولوا لَا إِلََه إال اهللا فَقَـالُوا  الَْعَجُم الْجِْزَيةَ قال كَِلَمةً َواِحَدةً قال كَِلَمةً َواِحَدةً ق

ȋ (إِلًَها َواِحًدا ما َسِمْعَنا هبذا يف الِْملَِّة الْآِخَرِة إن هذا إال اْخِتلَاٌق قال فََنَزلَ ِفيهِْم الْقُـْرآنُ  
َسِمْعَنا هبـذا يف الِْملَّـِة   ما (إƂ قَْوِلِه  )َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ َبلْ الَِّذيَن كَفَُروا يف ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ

 ).الْآِخَرِة إن هذا إال اْخِتلَاٌق
ــ 7187 ــۋايهت  ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇ  ـ ــداق رى مــادىن مۇن
ــۇ تالىــب ئاغرىــپ يېتىــپ قالغــان ئىــدى، قۇرەيشــنىڭ     :قىلىنىــدۇ ئهب

ــوقالپ كېلىشــتى   ــۇنى ي ــوڭلىرى ئ ــبهر  .چ ــى  پهيغهم ــهلاللالھۇ ئهلهيه س
ئهبــۇ تالىبنىــڭ يېنىــدا بىــر     .دىكىــرگىلى ۋەســهللهممۇ ئــۇنى كــۆر  

ــۇپ  ــورۇن بول ــوش ئ ــۇ جهھىــل  ،كىشــىلىك ب ــى توســۇۋېلىپ،  ئهب ــۇ يهرن ئ
ــبهر ــاالمنى  پهيغهمـ ــئولتۇرغۇزئهلهيهىسسـ ــدەك،  .دىمىـ ــۇ يهتمىگهنـ بۇمـ

مۇشــرىكالر ئهبــۇ تالىبقــا پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنى   
  :ساالمدىنپهيغهمبهر ئهلهيهىسئهبۇ تالىب  .چېقىشتۇردى

ـــ  ــيهنىمــ ــ! ئـــى جىـ ــهن؟     ېقهۋمىڭـــدىن نـ ەپ دـ مه تهلهپ قىلىسـ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سورىغانىدى،

ـــ  ــۆز     ـ ــۇ س ــمهن، ش ــۆز تهلهپ قىلى ــزال س ــر ئېغى ــۇالردىن پهقهت بى ئ
ئۇالرغــا بويســۇنىدۇ، ئهجهملهرمــۇ ئۇالرغــا  خهلقــى ئــارقىلىق پۈتــۈن ئهرەب

  :ئهبۇ تالىب. دېدى ، ـتۆلهم تۆلهيدۇ
ـ دەپ سورىدى، پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ   ؟  زال سۆزمۇپهقهت بىر ئېغى ــ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهم
ال ئىـــالھه ” :ئـــۇالر! تاغـــا ئـــى .ســـۆز الپهقهت بىـــر ئېغىـــزـــــ ھهئه، 

  :دېدى، مۇشرىكالر ، ـدېسىال بولدى“ لالھئىلال
قىـقهتهن  هئىـالھ قىلمـاقچىمۇ؟ بـۇ ھ    النۇرغۇن ئىالھنـى بىـر   ــ سهن
ى بىز باشقا بىـر دىنـدىن ئـاڭالپ باقمىـدۇق، بـۇ پهقهت      بۇن. غهلىته ئىش
شــانلىق . ســاد﴿: تائــاالهللا ا شــۇنىڭ بىــلهن،. دېيىشــتى ، ـ  ئويدۇرمىــدۇر

بهلكــى  ).بــۇ قۇرئــان ھهقىــقهتهن مۆجىزىــدۇر(قۇرئــان بىــلهن قهســهمكى، 
لىپهتچىلىـك  امۇخ) اھقرەسـۇلۇلال (كافىرالر ئىماندىن بـاش تارتماقتـا ۋە   

يهنــى (زلىرىنىــڭ ئىچىــدىن بىــر ئاگاھالنــدۇرغۇچى ئۇالرغــا ئۆ. قىلماقتـا 
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: كهلگهنلىكىگه ئۇالر ھهيـران قېلىشـتى، كـافىرالر ئېيتتـى    ) پهيغهمبهر
ــۇ بىــر يالغــانچى ســېهىرگهردۇر ” ــى بىــر ئىــالھ   . ب ــۇ نۇرغــۇن ئىالھالرن ئ

) يهنى قۇرەيشنىڭ(ئۇالرنىڭ . “قىقهتهن غهلىته ئىشهقىلماقچىمۇ؟ بۇ ھ
ســىلهر ”: يتتــىېقوزغىلىــپ چىقىــپ ئ) ســورۇنلىرىدىن(كــاتتىلىرى 

مـــېڭىڭالر، مهبۇدلىرىڭالرغـــا ئىبـــادەت قىلىشـــتا چىـــڭ تـــۇرۇڭالر، بـــۇ 
يهنـى مـۇھهممهد   (ئىرادە قىلىنىدىغان بىـر ئىـش،   ) بىزدىن(ھهقىقهتهن 

ــنىڭالردىن تا ــىلهرنى دىـ ــسـ ــتۈنلۈك  نـ ــىلهرگه ئۆزىنىـــڭ ئۈسـ دۇرۇپ، سـ
يهنـى ناسـارا   (دىن بۇنى بىز باشـقا بىـر دىنـ   ). قازىنىشىنى ئىرادە قىلىدۇ

دېـــگهن  ①﴾“ئاڭلىمىـــدۇق، بـــۇ پهقهت ئويدۇرمىـــدۇر) دىنىـــدىكىلهردىن
  . ②ئايهتلهرنى نازىل قىلدى

  )3232: تىرمىزى(

العشـي  ـ عن ابن عباس قال كنت أمر هبذه اآلية فما أدري مـا هـي     7188
 دخل صلى اهللا عليه وسلمحƓ حدثتƗ أم هانǜ بنت أيب طالب أن رسول اهللا واɋشراق 

عليها فدعا بوضوء ƛفنة كأين أنظر إƂ اثر العجني فيها فتوضأ Ż قام فصلى الضحى فقال 
  .يا أم هانǜ هي صالة اɋشراق

ــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ ئهنه  7188 ــۋايهت  ـ ــداق رى ۇمــادىن مۇن
كهچـــته ۋە كـــۈن چىققانـــدا تهســـبىه ﴿: تائاالنىـــڭهللا مهن ا: قىلىنىـــدۇ

كهچـته ۋە كـۈن   ”: ئهممـا  ،يـۇ ـ   يتتىمدېـگهن ئـايهتنى ئوقـۇ    ③﴾ئېيتـاتتى 
نېمىنىــــڭ كــــۆزدە تۇتۇلغــــانلىقىنى  ئىبارىــــدىندېــــگهن “ چىققانــــدا

ماڭــا ئهبــۇ تالىبنىــڭ قىــزى ئۇممــۇ ھــانى ، كېــيىن .نهلمهيتتىمىچۈشــ
ئۇنىڭدىن نېمىنىـڭ مهقسـهت قىلىنغـانلىقىنى ئوچـۇقالپ بېرىـدىغان      

يهـى ۋەسـهللهم   سهلاللالھۇ ئهله پهيغهمبهر: مۇنۇ ھهدىسنى سۆزلهپ بهردى
 .چـوڭ داسـتا سـۇ ئهكهلـدۈردى     تاھارەت ئېلىش ئۈچۈن ،كىرىپ قېشىمغا

ئـۇ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالم   .مهن ئۇ داستا خېمىرنىڭ يۇقىنى كۆردۈم
                                                 

 .ـ ئايهتكىچه 7ـ دىن  1سۈرە ساد،  ①
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 636( ئهلبانى ②
 .ـ ئايهت 18سۈرە ساد،  ③
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 ،بـۇ ! ئـى ئۇممـۇ ھـانى   «: مىزى ئوقـۇدى ۋە اچاشـكا نـ  ، سۇدا تاھارەت ئېلىپ
   .①دېدى »كۈن چىققاندا ئوقۇيدىغان ناماز

  )4246 :»ئهلئهۋسهت«(

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ الزَُّبْيرِ َعْن أَبِيِه قَالَ لَمَّا َنَزلَْت ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد ـ   7189
ـ َربِّكُْم َتْخَتِصُمونَ قَالَ الزَُّبْيُر َيا َرُسولَ اللَِّه أَُتكَرَُّر َعلَْيَنا الُْخُصوَمةُ َبْعَد الَِّذي كَانَ َبْيَنَن ي ا ِف

 .الدُّْنَيا قَالَ َنَعْم فَقَالَ إِنَّ الْأَْمَر إِذًا لََشِديٌد
: دىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇزۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ـــ 7189

ئاندىن كېيىن سىلهر قىيامهت كۈنى پهرۋەردىگارىڭالرنىـڭ دەرگاھىـدا   ﴿
ــر ــىلهر   بى ــلهن دەۋا قىلىشىس ــرىڭالر بى ــ بى ــل   ②﴾ـ ــايىتى نازى ــگهن ئ دې

  :مهن ،ابولغاند
ن ۋاالشــقاەبىرىمىــز بىــلهن دۇنيــادا د ـــ بىــز بىــر! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 

پهيغهمــبهر  ،دەپ سورىســام يهنه دەۋالىشــامدۇق؟ ـ  ئــاخىرەتته  بولســاقمۇ،
  :ئهلهيهىسساالم

  :دېدى، مهن ، ـھهئهــ 
   .③دېدىمـ كهن، ئى ئهھۋال بهكال ئېغىر ،ئۇنداقتاــ 

  )3236 :تىرمىزى(

  .قال نعم لَُيكَرََّرنَّ َعلَْيكُْم حƓ ُيَؤدَّى إƂ كل ذي َحقٍّ َحقُُّه: ـ وزاد يف رواية 7190
 نىڭھهئه، ھهر بىـــر ھهق ئىگىســـى«: ــــ يهنه بىـــر رىـــۋايهتته 7190

دېـگهن ئىبـارە   » توختىماي دەۋالىشىسـىلهر ھهققى ئادا قىلىنغانغا قهدەر 
   .④وشۇپ رىۋايهت قىلىنغانق

  )»ئهلكهبىر«(

                                                 
لــۇپ، ســهنهدىدە ئهبــۇ بهكــرى ھــۇزەلىي  بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بو : )11305(ھهيســهمى  ①

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 31سۈرە زۇمهر،  ②
 .سهنهدى ھهسهن، ـ دېگهن): 2583(ئهلبانى  ③
 .بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن: )11311(ھهيسهمى  ④
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رضي اهللا عنهما أَنَّ َناًسا من أَْهلِ الشِّْرِك كَاُنوا قد قََتلُوا  ـ عن ابن َعبَّاسٍ  7191
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالُوا إِنَّ الذي َتقُولُ وتـدعوا  َوأَكْثَُروا َوَزَنْوا َوأَكْثَُروا فَأََتْوا ُمَحمًَّدا 

َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ مع اللَِّه إِلًَها آَخـَر وال  (فََنَزلَ  إليه لََحَسٌن لو ُتْخبُِرَنا أَنَّ ِلَما َعِملَْنا كَفَّاَرةً
قُلْ يا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا على (ونزل  )َيقُْتلُونَ النَّفَْس اليت َحرََّم اهللا إال بِالَْحقِّ وال َيْزُنونَ

 ).أَْنفُِسهِْم لَا َتقَْنطُوا من َرْحَمِة اللَِّه
ــ ئىبنــى ئاببــاس   7191 ــۋايهت  رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇـ ــداق رى مــادىن مۇن
ــدۇ ــادەم : قىلىنى ــۈرگه كــۆپ ئ ــوپ   ئۆلت ــر ت ــان بى ــا قىلغ ن ۋە جىــق زىن

  : سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ مۇشرىك پهيغهمبهر
ســـهن تهشـــۋىق قىلىۋاتقـــان ۋە كىشـــىلهرنى دەۋەت قىلىۋاتقـــان ــــ  

ســهن بىــزگه ېكىن لــ .ئهلــۋەتته چىرايلىــق، ياخشــى) ئىســالم(نهرســهڭ 
ــاھلىرىمىزنى  ــۈزگهن گۇنـ ــدىغان كاپپارەتۇيۇي ئۆتكـ ــڭۋېتىـ ــار نىـ ـ      بـ

ا ئىككىنچـى  قـ هللائۇالر ا﴿: دېۋىدىـ لىقىنى ئېيتىپ بهرگهن بولساڭ،  يوق
ھارام قىلغان ناھهق ئادەم ئۆلتـۈرۈش  هللا بىر مهبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ، ا

لىـدىكهن،  نى قى)گۇناھالر(ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا قىلمايدۇ، كىمكى بۇ 
) مېنىڭ تىلىمدىن! ئى مۇھهممهد(﴿؛ ①﴾ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ) ئاخىرەتته(

ئــۆزلىرىگه جىنــايهت قىلغــان ) گۇنــاھالرنى قىلىۋېرىــپ(”ئېيتقىنكــى، 
ھهقىـقهتهن  هللا ا. نىڭ رەھمىتىـدىن ئۈمىدسـىزلهنمهڭالر  هللا! بهندىلىرىم

ــڭ ( ــان ئادەمنىـ ــدۇ،    ) خالىغـ ــرەت قىلىـ ــاھلىرىنى مهغپىـ ــى گۇنـ جىمـ
ناھــــايىتى مهغپىــــرەت قىلغۇچىــــدۇر، ناھــــايىتى هللا كى، اشۈبهىســــىز
   .③دېگهن ئايهتلهر نازىل بولدى ②﴾مېهرىباندۇر

  )4003: نهسائى(

َعْن َعْبِد اللَِّه قَالَ َجاَء َحْبٌر إِلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َيا ـ   7192
اَء َعلَى إِْصَبعٍ َوالْأَْرَض َعلَى إِْصَبعٍ َوالْجَِبالَ َعلَى إِْصَبعٍ َوالشَّـَجَر  ُمَحمَُّد إِنَّ اللََّه َيَضُع السََّم

                                                 
 .ايهتـ ئ 61سۈرە فۇرقان،  ①
 .ـ ئايهت 53سۈرە زۇمهر،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3738(ئهلبانى  ③
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ِه َوالْأَْنَهاَر َعلَى إِْصَبعٍ َوَساِئَر الَْخلْقِ َعلَى إِْصَبعٍ ثُمَّ َيقُولُ بَِيِدِه أََنا الَْمِلُك فََضِحَك َرُسولُ اللَّ
 .َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَالَ

ــ 7192 رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن مۇنــداق  ئابــدۇلالھ ئىبنــى مهســئۇد ـ
سـهلاللالھۇ   پهيغهمبهرئالىملىرىدىن بىرى  ييهھۇدى: رىۋايهت قىلىنىدۇ

  :ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يېنىغا كېلىپ
ـــ  ا، ئاســمانالرنى بىــر بارمىقىغــهللا ا”: بىــز تهۋراتتــا !ئــى مــۇھهممهدـ

زېمىنالرنــى بىــر بارمىقىغــا، تــاغالرنى بىــر بارمىقىغــا، دەرەخــلهر بىــلهن  
ــا      ــر بارمىقىغ ــۇقالرنى بى ــۈن مهخل ــا، باشــقا پۈت ــر بارمىقىغ ــاالرنى بى دەري

دەپ قــــــولى بىــــــلهن ئىشــــــارەت “ مهن پادىشــــــاھدۇرمهن :ئېلىــــــپ
ــدى، رەســۇلۇلالھ كۈلــۈپ كېتىــپ ـ قىلىــدىغانلىقىنى كــۆرىمىز،     : دېۋى

ــۇالر ا﴿ ــى ھهقىهللائ ــامهت كــۈنى زېمىــن  . قىــي رەۋىشــته تونۇمىــدى ن قىي
نىــڭ ئــوڭ قولىــدا  هللانىــڭ چاڭگىلىــدا بولىــدۇ، ئاســمانالر ا هللاپۈتــۈنلهي ا

نىـڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن     )يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر هللا قاتلىنىپ تۇرىدۇ، ا
   .دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ①﴾نهرسىلىرىدىن پاكتۇر ۋە ئۈستۈندۇر

  )7451 :بۇخارى(

لَقَْد َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيْضَحُك َحتَّى َبَدْت فَ: ـ ويف رواية  7193
 .َنَواجِذُُه َتَعجًُّبا َوَتْصِديقًا ِلقَْوِلِه

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم   پهيغهمبهر: يهنه بىر رىۋايهتته ـ 7193
ــتىق  ــى ھهم تهس ــدا ئۇنىــڭ گېپىن ــگهن ھال ــۈپ  لىغان ھهم ئهجهبلهن كۈل

  . گهنيىلدې هتتى، مهن ئۇنىڭ ئېزىق چىشلىرىنى كۆردۈم، ـك
  )7513 :بۇخارى(

َعْبد اللَِّه ْبن ُعَمَر قَالَ قَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيطْوِي اللَُّه ـ   7194 
َيقُولُ أََنا الَْمِلُك أَْيَن الَْجبَّـاُرونَ أَْيـَن    السََّماَواِت َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ َيأُْخذُُهنَّ بَِيِدِه الُْيْمَنى ثُمَّ

                                                 
 .ـ ئايهت 67سۈرە زۇمهر،  ①
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ا الَْمِلُك الُْمَتكَبُِّرونَ ثُمَّ َيطْوِي الْأََرِضَني ثُمَّ َيأُْخذُُهنَّ قَالَ اْبُن الَْعلَاِء بَِيِدِه الْأُْخَرى ثُمَّ َيقُولُ أََن
  .أَْيَن الَْجبَّاُرونَ أَْيَن الُْمَتكَبُِّرونَ

ــدۇلال 7194 ــ ئاب ــۆمهر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــا ـ ــۋايهت ھ ئىبنــى ئ دىن رى
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر  قىلىنىدۇكى،

نـدىن ئـۇنى ئـوڭ    ا، ئقاتاليـدۇ تائاال قىيـامهت كـۈنى ئاسـمانالرنى    هللا ا«
ــا ئېلىــپ ــا مهن پادىشــاھ: قولىغ ــۇتهكهببىرل ! مان ــالر قېنــى؟ م ر هزوراۋان

مانـا مهن  : سول قولىـدا تۇتـۇپ   قاتالپ،زېمىنالرنى  ئاندىن. ەيدۇدـ قېنى؟  
   .①»دەيدۇـ ر قېنى؟ هزوراۋانالر قېنى؟ مۇتهكهببىرل! پادىشاھ

  )4732 :ئهبۇ داۋۇد(

عن ُعَبْيِد اللَِّه بن ِمقَْسمٍ أَنَُّه َنظََر إƂ عبد اللَِّه بن ُعَمَر كَْيـَف َيْحِكـي    ـ  7195
ز وجل َسَماَواِتِه َوأََرِضيِه بَِيَدْيِه فيقول أنـا اهللا َوَيقْـبُِض   قال َيأُْخذُ اهللا ع َرُسولَ اللَِّه 

 Ƃَنظَْرُت إ Ɠإين  الِْمْنَبرِ َيَتَحرَُّك أََصابَِعُه َوَيْبُسطَُها أنا الَْمِلُك ح Ɠمن أَْسفَلِ َشْيٍء منه حـ
 .لَأَقُولُ أََساِقطٌ هو بَِرُسولِ اللَِّه 

ئابدۇلالھ ئىبنـى  : مۇنداق دەيدۇئۇبهيدۇلالھ ئىبنى مىقسهم  ـ 7195
  :ڭسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما پهيغهمبهر ئۆمهر
مانـا  ”: ئهززە ۋەجهلله ئاسـمان ۋە زېمىنلىرىنـى قولىغـا ئېلىـپ    هللا ا«
مانـا مهن  ، )ئابدۇلالھ بارماقلىرىنى يۇمۇپ ئاندىن ئـاچتى ( ۇرمهنتهللامهن ا

شـۇ  ( :سۆزلهپ بېرىپ، مۇنداق دېـدى دېگهنلىكىنى » دەيدۇ“ مهنپادىشاھ
استى لىڭشىپ كېتىۋاتاتتى، مهن ئمۇنبهرنىڭ  دىم،مۇنبهرگه قارى) چاغدا

بىلـــله يىقىلىـــپ  بىـــلهن ئهلهيهىسســـاالمنىڭ مـــۇنبهر   پهيغهمـــبهر
  . چۈشۈشىدىن ئهنسىرەپ كهتتىم

  )2788 :مۇسلىم(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 3958(ئهلبانى  ①
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  ، سهجدە، شۇرا، زۇخرۇف ۋە دۇخان سۈرىلىرىمۇئمىن

قال ِهي ِمثْـلُ   )اثَْنَتْينَِوأَْحَيْيَتَنا َربََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ (ن َمْسُعوٍد يف قَْوِلِه َعنِ اب ـ  7196
  ).كُْنُتْم أَْمَواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إليه ُتْرَجُعونَ(اليت يف الَْبقََرِة 
ــ 7196 ــۇالر﴿ :تائاالنىــڭهللا ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ ا  ـ : ئ

ــى ئىككــى قېــتىم ئۆلتــۈرۈپ، ئىككــى قېــتىم   ! پهرۋەردىگــارىمىز” بىزن
: بهقهرە سۈرىسىدىكىئايهت ۇ ب :ئايىتى ھهققىدەدېگهن  ①﴾“تىرىلدۈردۈڭ

سـىلهرگه  هللا نى قانداقمۇ ئىنكار قىلىسىلهركى، جانسىز ئىـدىڭالر، ا هللا﴿
قارنىــدا ئــابىمهنى يهنــى ئاتاڭالرنىــڭ پۇشــتىدا، ئاناڭالرنىــڭ (جــان بهردى 
ــدىڭالر ــيىن )ئى ــقاندا (، كې ــالر توش ــدۇ،  هللا ا) ئهجىلىڭ ــى ئالى جېنىڭالرن

ھېساب (نىڭ دەرگاھىغا هللائاندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ، ئاندىن كېيىن ا
   .③دېگهن ئايهتكه ئوخشايدۇ، ـ دېگهن ②﴾رقايتۇرىلىسىله) بېرىش ئۈچۈن

 )9044: »ئهلكهبىر«(

ُيذَكُِّر النَّاَر فقال َرُجلٌ ِلَم ُتقَنِّطْ الناس قال وأنـا   وكان الَْعلَاُء بن زَِياٍد ـ  7197
يا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا على أَْنفُِسهِْم لَا َتقَْنطُوا (َواللَُّه عز وجل يقول أُقَنِّطَ الناس أَقِْدُر أَنْ 

َولَِكنَّكُْم ُتِحبُّـونَ أَنْ ُتَبشَّـُروا    )ارَِوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهْم أَْصَحاُب النَّ(َوَيقُولُ  )من َرْحَمِة اللَِّه
ُمَبشًِّرا بِالَْجنَِّة ِلَمْن أَطَاَعُه َوُمْنِذًرا  بِالَْجنَِّة على َمَساوِئِ أَْعَماِلكُْم َوإِنََّما َبَعثَ اهللا ُمَحمًَّدا 

  .بِالنَّارِ من َعَصاُه

                                                 
 .ـ ئايهت 11سۈرە غافىر،  ①
 .ـ ئايهت 28سۈرە بهقهرە،  ②
ھ ئىبنـى مـۇھهممهد   بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە ئابدۇلال: )11320(ھهيسهمى  ③

 .ئىبنى سهئىد ئىبنى ئهبۇ مهريهم ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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بىـر  . ىدوزاخنى ئهسلهتكهن ئىـد  جامائهتكهـ ئهال ئىبنى زىياد  7197
  :ئادەم

ـــ  ــائهتنىنېمىشــقا ـ ــدىئۈمىدسىزلهندۈرىســهن؟     جام شــۇنىڭ . ـ دې
  :ۇ مۇنداق دېدىئ بىلهن،
ئېيتقىنكـــى، ) مېنىـــڭ تىلىمـــدىن ! ئـــى مـــۇھهممهد (﴿ :هللا ـــــ

! ئــۆزلىرىگه جىنــايهت قىلغــان بهنــدىلىرىم) گۇنــاھالرنى قىلىۋېرىــپ(”
غــان خالى(ھهقىــقهتهن هللا ا. ســىزلهنمهڭالردنىــڭ رەھمىتىــدىن ئۈمىهللا

هللا ۈبهىسـىزكى، ا شجىمى گۇناھلىرىنى مهغفىـرەت قىلىـدۇ،   ) ئادەمنىڭ
ــدۇر    ــايىتى مېهرىبانــ ــدۇر، ناھــ ــرەت قىلغۇچىــ ــايىتى مهغفىــ  ؛①﴾ناھــ

دەۋاتســا، مهن كىشــىلهرنى  ②﴾ھهددىــدىن ئاشــقۇچىالر ئهھلــى دوزاختــۇر﴿
ســـىلهر قىلغـــان   ئهممـــائۈمىدسىزلهندۈرۈشـــكه قـــادىر بوالرمهنمـــۇ؟   

ش بېشـارەت  ۇجهنـنهت بىـلهن خـ    ،لىقىغا باقمايارچئهمهللىرىڭالرنىڭ نا
ــىلهر   ــى كۆرىس ــنى ياخش ــى   هللا ا .بېرىلىش ــهلاللالھۇ ئهلهيه ــۇھهممهد س م

ش بېشـارەت  ۇغـا جهنـنهت بىـلهن خـ    الرا ئىتائهت قىلغانقهللاۋەسهللهمنى ا
ا ئاسـىيلىق قىلغـانالرنى دوزاخ بىـلهن ئاگاھالنـدۇرغۇچى     قـ هللابهرگۈچى، ا

   .دېدىـ قىلىپ ئهۋەتكهن، 
 )ۇئهللهق رىۋايهت قىلغانبۇخارى م(

َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اْجَتَمَع ِعْنَد الَْبْيِت ثَقَِفيَّاِن َوقَُرِشـيٌّ أَْو  ـ   7198
للََّه َيْسَمُع َما قَُرِشيَّاِن َوثَقَِفيٌّ كَِثَريةٌ َشْحُم ُبطُونِهِْم قَِليلَةٌ ِفقُْه قُلُوبِهِْم فَقَالَ أََحُدُهْم أََتَرْونَ أَنَّ ا

َنقُولُ قَالَ الْآَخُر َيْسَمُع إِنْ َجَهْرَنا َولَا َيْسَمُع إِنْ أَْخفَْيَنا َوقَالَ الْآَخُر إِنْ كَـانَ َيْسـَمُع إِذَا   
َد َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َجَهْرَنا فَإِنَُّه َيْسَمُع إِذَا أَْخفَْيَنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َتَعالَى َوَما كُْنُتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيْشَه

  .َولَا أَْبَصاُركُْم َولَا ُجلُوُدكُْم الْآَيةَ
مـادىن مۇنـداق   ـ ئابـدۇلالھ ئىبنـى مهسـئۇد رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇ     7198

بىـر  يوغان قورساق، كالتا پهم ئىككى قۇرەيش بىلهن : رىۋايهت قىلىنىدۇ

                                                 
 .ـ ئايهت 53سۈرە زۇمهر،  ①
 .ـ ئايهت 34سۈرە غافىر،  ②
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 )قــــۇرەيشئىككــــى ســــهقىفلىك بىــــلهن  بىــــر يــــاكى(ســــهقىفلىك 
  :ئۇالردىن بىرى. ئۇچراشتىنىڭ يېنىدا بهيتۇلالھ
ـــ  ــىلهر؟       هللا اــ ــدۇ دەپ قارامسـ ــۆزىمىزنى ئاڭاليـ ــڭ سـ ەپ دـ بىزنىـ
  : يهنه بىرى ،دىسورىغانى

دېـدى،  ـ ئاڭلىمايدۇ،   سۆزلىسهكئاڭاليدۇ، پهس  سۆزلىسهكئۈنلۈك ــ 
  :يهنه بىرى

ـــ  ــا، پهس  سۆزلىســـهكئۈنلـــۈك ــ سۆزلىســـهكمۇ ئاڭاليـــدىغان بولسـ
) دۇنيــادىكى چــېغىڭالردا(ىلهر ســ﴿: شــۇنىڭ بىــلهن. دېــدى ئاڭاليــدۇ، ـ  

ــىلهرنىڭ     ــڭ ســـ ــڭ، تېرىلىرىڭالرنىـــ ــڭ، كۆزۈڭالرنىـــ قۇلىقىڭالرنىـــ
يهنى يامان (زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ساقالنمىغان ئىدىڭالر 

ئىشالرنى قىلغـان چـېغىڭالردا، رەسـۋا بولۇشـتىن قورقـۇپ، كىشـلهردىن       
زالىرىڭالرنىـــــڭ ســـــىلهرنىڭ يوشـــــۇرغان ئىـــــدىڭالر، ۋەھـــــالهنكى، ئه

، )زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنى گۇمان قىلمىغان ئىـدىڭالر 
دەپ “ بىلمهيـدۇ هللا ا”لېكىن سىلهر قىلمىشىڭالردىن نۇرغۇن ئىشالرنى 

   .دېگهن ئايهت نازىل بولدى ①﴾گۇمان قىلدىڭالر
  )7521: بۇخارى(

ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    فَقَال َعْبُد اللَِّه فَذَكَْرُت :ـ ويف رواية  7199
ـ  ى فَأَْنَزلَ اللَُّه َوَما كُْنُتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُْم َسْمُعكُْم َولَا أَْبَصاُركُْم َولَا ُجلُوُدكُْم إِلَ

 .قَْوِلِه فَأَْصَبْحُتْم ِمْن الَْخاِسرِيَن
ئۇالرنىـڭ  مهن  :دۇلالھ مۇنـداق دېـگهن  ئابـ  يهنه بىر رىـۋايهتته  ـ 7199

 ئېيتقانىــدىم،ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ســۆزلىرىنى پهيغهمــبهر 
) دۇنيــــادىكى چــــېغىڭالردا (ســــىلهر ﴿: تائــــاالهللا اشــــۇنىڭ بىــــلهن،  

ــىلهرنىڭ     ــڭ ســـ ــڭ، تېرىلىرىڭالرنىـــ ــڭ، كۆزۈڭالرنىـــ قۇلىقىڭالرنىـــ
يهنى يامان ( زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ساقالنمىغان ئىدىڭالر

ئىشالرنى قىلغان چېغىڭالردا، رەسـۋا بولۇشـتىن قورقـۇپ، كىشـىلهردىن     

                                                 
 .ـ ئايهت 22سۈرە فۇسسىلهت،  ①
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يوشـــــۇرغان ئىـــــدىڭالر، ۋەھـــــالهنكى، ئهزالىرىڭالرنىـــــڭ ســـــىلهرنىڭ 
، )زىيىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىدىغانلىقىنى گۇمان قىلمىغان ئىـدىڭالر 

دەپ “ بىلمهيـدۇ هللا ا”لېكىن سىلهر قىلمىشىڭالردىن نۇرغۇن ئىشالرنى 
) قهبىــــه(پهرۋەردىگارىڭالرغــــا قىلغــــان ئهنه شــــۇ . ۇمـــان قىلــــدىڭالر گ

ــدى   ــاالك قىلــ ــىلهرنى ھــ ــاھىڭالر ســ ــان  . گۇنــ ــلهن زىيــ ــۇنىڭ بىــ شــ
   .②دېگهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى ①﴾رتارتقۇچىالردىن بولدۇڭال

 )3249 :تىرمىزى(

ْيِه َوَسلََّم قََرأَ إِنَّ الَّـِذيَن  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَـ   7200
ِممَّـْن   قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا قَالَ قَْد قَالَ النَّاُس ثُمَّ كَفََر أَكْثَُرُهْم فََمْن َماَت َعلَْيَها فَُهَو

 .اْسَتقَاَم
ــ 7200 ــۇ  ــ ــۇ ئهنهـ ــك رەزىيهلالھـ ــى مالىـ ــۋايهت ئهنهس ئىبنـ دىن رىـ

: تائاالنىــڭهللا ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ا بهرپهيغهمــ قىلىنىـدۇكى، 
دېگهنلهر، ئانـدىن تـوغرا يولـدا    “ تۇرهللاپهرۋەردىگارىمىز ا”شۈبهىسىزكى، ﴿

قورقماڭالر، غهم قىلمـاڭالر، سـىلهرگه   ”: بولغانالرغا پهرىشتىلهر چۈشۈپ
ۋەدە قىلىنغان جهننهت ئۈچۈن خۇشال بولـۇڭالر، بىـز دۇنيـادا، ئـاخىرەتته     

ــىلهرنىڭ دوســ  ــۈڭالر    س ــۈن كۆڭل ــىلهر ئۈچ ــته س تلىرىڭالرمىز، جهننهت
تارتقان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ۋە تىلىگهن نهرسـهڭالرنىڭ ھهممىسـى   

) هللا(ناھــايىتى مهغفىــرەت قىلغــۇچى، ناھــايىتى مېهرىبــان ) ئــۇالر(بــار، 
دېگهن ئايىتىنى ئوقۇغانـدىن   ③﴾دەيدۇ“ تهرىپىدىن بېرىلگهن زىياپهتتۇر

ــيىن ــى «: كېـ ــمه كىشـ ــۇنى ھهمـ ــڭ    بـ ــيىن ئۇالرنىـ ــا كېـ ــدى، ئهممـ دېـ
 ، ئانـدىن شـۇنىڭدا  كۆپىنچىسى كاپىر بولۇپ كهتتى، شۇڭا بۇ سـۆزنى دەپ 

   .④دېگهن» چىڭ تۇرغان ھالهتته ئۆلۈپ كهتكهنلهر توغرا يولدا بولغانالردۇر
  )3250 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 23ـ ۋە  22سۈرە فۇسسىلهت،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2591(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 30لهت، سۈرە فۇسسى ③
 .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 639(ئهلبانى  ④
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َغَضبِ َوالَْعفُْو ِعْنَد الصَّْبُر ِعْنَد الْ )اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن(بن َعبَّاسٍ اوقال ـ   7201
  .الْإَِساَءِة فإذا فََعلُوُه َعَصَمُهْم اهللا َوَخَضَع هلم َعُدوُُّهْم

ياخشـى  ﴿: مۇنداق دېگهن ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 7201
ــارقىلىق   ــان خىســلهتكه (خىســلهت ئ ــۇرغىن ) يام ــگهن  ①﴾تاقابىــل ت دې

ئـازار بېرىلگهنـدە ئهپـۇ    لهنگهنـدە سـهۋر قىلىـش،    بغهزە: ئايهتنىڭ مهنىسى
ــتۇر ــدىال  .قىلىشـ ــۇنداق قىلغانـ ــاقالپ  هللا ا ،شـ ــاھتىن سـ ــۇالرنى گۇنـ  ،ئـ

  . دۈشمهنلىرىنى ئۇالرغا گويا سىرداش دوستىدەك بويسۇندۇرۇپ بېرىدۇ
 )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما أَنَُّه ُسِئلَ َعْن قَْوِلِه ـ   7202
فَقَالَ َسِعيُد ْبُن ُجَبْيرٍ قُْرَبى آلِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ اْبُن َعبَّـاسٍ َعجِلْـَت إِنَّ   

يهِْم قََراَبةٌ فَقَـالَ إِلَّـا أَنْ   النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيكُْن َبطٌْن ِمْن قَُرْيشٍ إِلَّا كَانَ لَُه ِف
 .َتِصلُوا َما َبْينِي َوَبْيَنكُْم ِمْن الْقََراَبِة

ــ – 7202 ــدۇ  تائۇس ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــاس  : تىن مۇن ــى ئابب ئىبن
  :مادىنرەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

پهقهت تۇغقانچىلىق ھهققى ئۈچۈن مېنى دوسـت  “﴿: تائاالنىڭهللا اــ 
رىمنىـــڭ دەۋىتىنـــى يهتكۈزۈشـــۈمگه   يهنـــى پهرۋەردىگا(تۇتۇشـــۇڭالرنى 

ــلىقىڭالرنى ــمهن) چېقىلماسـ ــگهن  ②﴾دېگىـــن“ تىلهيـ ئايىتىنىـــڭ دېـ
ــورالغانىدى،       ــېمه؟ ـ دەپ ســ ــى نــ ــۇبهير  مهنىســ ــى جــ ــهئىد ئىبنــ  ســ

  :ئالدىراقسانلىق بىلهن
ــــ بــۇ ئــايهتتىن مــۇھهممهد ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ       

  :ىبنى ئابباس ئۇنىڭغائ .ئائىلىسى كۆزدە تۇتۇلغان، ـ دەپ جاۋاب بهردى
ــهئىد  ـــ ئهي س ــۇ  ! (ـ ــۈن بهكم ــرىش ئۈچ ــاۋاب بې ــانلىق ) ج ئالدىراقس

قۇرەيش قهبىلىسىنىڭ پۈتـۈن جهمهتـى پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ     ، قىلدىڭ
 سـىلهرنىڭ مهن ”: تىنبـۇ ئـايهت   .ئهلهيهى ۋەسهللهمگه تۇغقـان كېلهتتـى  

                                                 
 .ـ ئايهت 34سۈرە فۇسسىلهت،  ①
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 23سۈرە شۇرا،  ②
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 “هنتىلهيــم ئــادا قىلىشــىڭالرنى ھهققىنــىئــاراڭالردىكى تۇغقــانچىلىق 
  . دېگهن مهنه مهقسهت قىلىنغان، ـ دېدى

 )4818 :بۇخارى(

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَى  ـ  7203
  .َوأَنْ َتقَرَُّبوا إِلَْيِه بِطَاَعِتِه َما أََتْيُتكُْم بِِه ِمْن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى أَْجًرا إِلَّا أَنْ َتَودُّوا اللََّه

ــۇ ئهن   7203 ــاس رەزىيهلالھــ ــى ئاببــ ــ ئىبنــ ــۋايهت  ـــ ــادىن رىــ هۇمــ
ســىلهردىن ﴿: ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمپهيغهمــبهر  قىلىنىــدۇكى،

دېگهن ئايهتنىـڭ مهنىسـى ھهققىـدە مۇنـداق      ①﴾ھهق تهلهپ قىلمايمهن
ايهتلهر ۋە ھىـدايهت  سـىلهرگه ئېلىـپ كهلـگهن ئېنىـق ئـ      يهنى،«: دېگهن

ئىتـــائهت قىلىـــش ئـــارقىلىق   ئۇنىڭغـــا ۋە  شنـــى ســـۆيۈ هللا ،ئۈچـــۈن
   .②»يېقىنلىشىشىڭالردىن باشقا ھهق تهلهپ قىلمايمهن

 )؛ ئهھمهد11144 :»ئهلكهبىر«(

قال لَمَّا َنَزلَْت قُلْ ال أَْسأَلُكُْم عليه أَْجًرا بن َعبَّاسٍ رضي اللَُّه عنهما اَعنِ ـ   7204
دَّةَ يف الْقُْرَبى قالوا يا َرُسولَ اللَِّه من قََراَبُتَك َهُؤالِء الَِّذيَن َوَجَبْت َعلَْيَنا َمَودَُّتُهْم قال إِال الَْمَو
  .َوفَاِطَمةُ َواْبَناُهَما َرِضي اللَُّه َعْنُهْم َعِليٌّ

ئهنهۇمــادىن مۇنــداق رىــۋايهت ـــ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالھــۇ  7204 
تهبلىــغ قىلغانلىقىمغــا ســىلهردىن  ) لىكنــىپهيغهمبهر(“﴿: قىلىنىــدۇ

ھهق تهلهپ قىلمـــايمهن، پهقهت تۇغقـــانچىلىق ھهققـــى ئۈچـــۈن مېنـــى 
يهنــى پهرۋەردىگارىمنىــڭ دەۋىتىنــى يهتكۈزۈشــكه (دوســت تۇتۇشــۇڭالرنى 
دېـــگهن ئـــايهت نازىـــل  ③﴾ندېگىـــ“ تىلهيـــمهن) چېقىلماســـلىقىڭالرنى

  :ساھابىالر ،بولغاندا

                                                 
 .ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى 23سۈرە شۇرا،  ①
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ      : )11325(ھهيسهمى  ②
ــ ــار       س ــرى ب ــرىلگهن بى ــا بې ــل باھ ــىملىك ھهرخى ــۇۋەيد ئىس ــى س ــۇزئه ئىبن ــرى  . هنهدىدە ق ــان راۋىيلى قالغ

 .ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
 .ـ ئايهت 23سۈرە شۇرا،  ③
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تىشــىمىز بىــزگه ۋاجىــب بولغــان    دوســت تۇ! ئــى رەســۇلۇلالھ ــــ 
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    پهيغهمـبهر دەپ سورىۋىدى،  ؟ ـ كىملهر ڭتۇغقانلىرى
  :ۋەسهللهم

   .①دەپ جاۋاب بهردى ، ـئهلى، فاتىمه ۋە ئۇالرنىڭ ئىككى ئوغلىــ 
 )12259 :»ئهلكهبىر«(

ولو بسط اهللا (عن عمرو بن حريث قال نزلت هذه اآلية يف أهل الصفة ـ   7205
  .Ƣنوا الدنياألŒم  )زق لعباده لبغوا يف األرضالر

ــ 7205 ــى   ــ ــر ئىبنـ ــۇرەيس ئهمـ ــۇ ھـ ــۇ ئهنهـ هللا ئهگهر ا﴿ :رەزىيهلالھـ
ـــ  بهنـدىلىرىنىڭ رىزقىنــى كهڭ قىلســا، ئــۇالر ئهلـۋەتته زېمىنــدا پىتــنه  

 ،نازىـل بولغـان  دېگهن ئايهت ئهھلى سۇففه ھهققىـدە   ②﴾پاسات تېرىيتتى
   .③ىدى، ـ دېگهنانچۈنكى ئۇالر دۇنيانى ئارزۇ قىلغ

  )12259 :»ئهلكهبىر«(

اْبن َعْوٍن قَالَ كُْنُت أَْسأَلُ َعْن اِلاْنِتَصارِ َولََمْن اْنَتَصَر َبْعـَد ظُلِْمـِه    ـ عن  7206
بِيِه قَالَ فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ فََحدَّثَنِي َعِليُّ ْبُن َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ َعْن أُمِّ ُمَحمٍَّد اْمَرأَِة أَ

يَّ اْبُن َعْوٍن َوَزَعُموا أَنََّها كَاَنْت َتْدُخلُ َعلَى أُمِّ الُْمْؤِمنَِني قَالَْت قَالَْت أُمُّ الُْمْؤِمنَِني َدَخلَ َعلَ
ِدِه فَقُلُْت َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدَنا َزْيَنُب بِْنُت َجْحشٍ فََجَعلَ َيْصَنُع َشْيئًا بَِي
أََبْت أَنْ بَِيِدِه َحتَّى فَطَّْنُتُه لََها فَأَْمَسَك َوأَقَْبلَْت َزْيَنُب َتقَحَُّم ِلَعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فََنَهاَها فَ

َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَقَالَـْت   َتْنَتهَِي فَقَالَ ِلَعاِئَشةَ ُسبِّيَها فََسبَّْتَها فََغلََبْتَها فَاْنطَلَقَْت َزْيَنُب إِلَى َعِليٍّ
إِنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َوقََعْت بِكُْم َوفََعلَْت فََجاَءْت فَاِطَمةُ فَقَالَ لََها إِنََّها ِحبَّـةُ أَبِيـِك   

                                                 
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە ھهرب ئىبنــى ھهســهن   : )11326(ھهيســهمى  ①

بىـئ قاتـارلىق ھهرخىـل باھـا بېـرىلگهن كىشـىلهر بـار، قالغـان         تهھهان، ھۇسـهن ئهشـقار ۋە قهيـس ئىبنـى رە    
 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن

 .ـ ئايهت 27سۈرە شۇرا،  ②
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، راۋىيلىــرى ســهھىه ھهدىســنىڭ   : )11329(ھهيســهمى  ③

 .راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ذَا َوكَذَا قَالَ َوَجاَء َوَربِّ الْكَْعَبِة فَاْنَصَرفَْت فَقَالَْت لَُهْم أَنِّي قُلُْت لَُه كَذَا َوكَذَا فَقَالَ ِلي كَ
 .َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَكَلََّمُه ِفي ذَِلَك

ــ 7206 ــ  ـ ــى ئهۋن ــدۇ ئىبن ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــا ﴿: دىن مۇن زۇلۇمغ
 ①﴾ئــۇنى ئهيىبلهشــكه بولمايــدۇ ،ئۇچرىغــۇچى ئــادەم ئىنتىقــامىنى ئالســا

ئىبنـى   ئهلـى ئىبنـى زەيـد    .دائىم سوراپ تـۇراتتىم يهت ھهققىدە دېگهن ئا
قېشـىغا   ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ    مىنلهرنىڭ ئانىسىۇئم(جۇدئان 

تىن ئــۆگهي ئانىســى ئۇممــۇ مــۇھهممهد )تۇرىــدىغانكىرىــپ پــات ـ پــات   
ــپ بهردى   ــۋايهت قىلى ــداق رى ــى   : مۇن ــڭ ئانىس ــۈنى، مۇئمىنلهرنى ــر ك بى

ــىغا كىرگ  ــهنىڭ قېش ــۆزلهپ بهردى   ئائىش ــداق س ــا مۇن ــۇ ماڭ ــدىم، ئ  :هنى
زەيــنهب بىنتــى جهھــش بــار ئىــدى،  )رەســۇلۇلالھنىڭ ئايــالى(قېشــىمدا 
ھۇجرامغــا كىرىــپ، ماڭــا   ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم    پهيغهمــبهر

 قىلىۋىدىم،ئىشارەت بارلىقىنى  زەينهبنىڭمهن  يېقىنالشماقچى بولدى،
مېنـى   پزەيـنه  بـۇنى كـۆرگهن  . قولىنى تارتتى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــۇنى  . ئورۇنســىز يهرگه تىلالشــقا باشــلىدى  ــبهر ئهلهيهىسســاالم ئ پهيغهم
پهيغهمــبهر  ،شــۇنىڭ بىــلهن .بولــدى قىلمــاي تىلــالۋەردىئــۇ  توسســىمۇ،

  :ئهلهيهىسساالم ماڭا
ـــ ســهنمۇ تىلــال  ــدى! ـ ــ دې ــۇنى تىلــالپ، ئېغىزىنــى ئېتىــپ  . ـ مهن ئ

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىغا  بۇنىڭغا چىدىمىغان زەينهب .قويدۇم
  :بېرىپ

ـــ  ــدى ــ ــىلهرنى تىللىـ ــه سـ ــتۇر ، ـ   ئائىشـ ــاتىمه . دىدەپ چېقىشـ فـ
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم .رەزىيهلالھــۇ ئهنهــا دەرھــال يېتىــپ كىــردى

  :ئۇنىڭغا
 .ئاتاڭنىڭ مهھبۇبىسـى كهئبنىڭ رەببى بىلهن قهسهمكى، ئائىشه ــ 

ئــۇ . دى، فــاتىمه قايتىــپ كهتتــىۋىــېد ـــ! ىگىــنئۇنىڭغــا بىــر نهرســه دېم
  :بېرىپ بهنى ھاشىم جهمهتىگه

                                                 
 .ـ ئايهت 41سۈرە شۇرا،  ①
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پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا مۇنــداق ـ مۇنــداق دېگهنىــدىم،   مهن ــــ 
ــدى         ــدى، ـ دې ــداق دې ــداق ـ مۇن ــا مۇن ــۇ ماڭ ــلهن، . ئۇم ــى  شــۇنىڭ بى ئهل

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم  ،رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ كېلىــپ
   .①شتىبىلهن بۇ ھهقته سۆزله

  )4898 :ئهبۇ داۋۇد(

لَْولَا أَنْ ƶعل الناس  )َولَْولَا أَنْ َيكُونَ الناس أُمَّةً َواِحَدةً(بن َعبَّاسٍ اوقال ـ   7207
من ِفضٍَّة َوِهَي َدَرٌج َوُسُرَر  )َسقْفًا من ِفضٍَّة َوَمَعارَِج (كُلَُّهْم كُفَّاًرا لََجَعلُْت ِلُبُيوِت الْكُفَّارِ 

 .ِفضٍَّة
ئىنسانالر ﴿: تائاالنىڭهللا ا ـ ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما 7207

كۇففارالرنىـڭ باياشـات تۇرمۇشــىنى كـۆرۈپ كۇفرىغــا قىزىقىـپ ئۇالرغــا     (
بىر ئـۈممهت بولـۇپ قالمايـدىغان بولسـا     ) كۇفرىدا(ھهممىسى ) قوشۇلۇپ
ــدى ــايىتىنى ②﴾ئىـ ــگهن ئـ ــاۋادا : دېـ ــا    (نـ ــال ـ دۇنيـ ــانالرنىڭ ) مـ ئىنسـ
، كاپىرالرنىـــڭ ئىـــدى پىر قىلىۋەتمهيـــدىغان بولســـانى كـــاســـىھهممى

ــا چىقىــــدىغان شــــوتىلىرىنى  (ئــــۆيلىرىنى  ئــــۆگزىلىرىنى ۋە ئۇنىڭغــ
ــ.) كۈمۈشــتىن قىلىــپ بېرەتتــۇق  كۈمۈشــتىن شــوتا، پهشــتاق ۋە   ىيهن

  . ، ـ دەپ تهپسىر قىلغانكارىۋاتالر قىلىپ بېرەتتۇق
  )بۇخارى مۇئهللهق رىۋايهت قىلغان(

قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ قَالَ لَقَْد ُعلِّْمُت آَيةً ِمْن الْقُْرآِن َمـا   :ْحَيى قَالََعْن أَبِي َيـ   7208
ـ  أَلُوا َسأَلَنِي َعْنَها َرُجلٌ قَطُّ فََما أَْدرِي أََعِلَمَها النَّاُس فَلَْم َيْسأَلُوا َعْنَها أَْم لَْم َيفِْطُنوا لََها فََيْس

ا قَاَم َتلَاَوْمَنا أَنْ لَا َنكُونَ َسأَلَْناُه َعْنَها فَقُلُْت أََنا لََها إِذَا َراَح غَـًدا  َعْنَها ثُمَّ طَِفَق ُيَحدِّثَُنا فَلَمَّ
طُّ فَلَمَّا َراَح الَْغَد قُلُْت َيا اْبَن َعبَّاسٍ ذَكَْرَت أَْمسِ أَنَّ آَيةً ِمْن الْقُْرآِن لَْم َيْسأَلَْك َعْنَها َرُجلٌ قَ

نَّاُس فَلَْم َيْسأَلُوا َعْنَها أَْم لَْم َيفِْطُنوا لََها فَقُلُْت أَْخبِْرنِي َعْنَها َوَعْن اللَّاِتي فَلَا َتْدرِي أََعِلَمَها ال
 إِنَّـُه  قََرأَْت قَْبلََها قَالَ َنَعْم إِنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ِلقَُرْيشٍ َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ

                                                 
  .سهنهدى زەئىپ، ـ دېگهن): 1046(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 33سۈرە زۇخرۇف،  ②
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ْعَبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه ِفيِه َخْيٌر َوقَْد َعِلَمْت قَُرْيٌش أَنَّ النََّصاَري َتْعُبُد ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم لَْيَس أََحٌد ُي
ِه َوَما َتقُولُ ِفي ُمَحمٍَّد فَقَالُوا َيا ُمَحمَُّد أَلَْسَت َتْزُعُم أَنَّ ِعيَسى كَانَ َنبِيا َوَعْبًدا ِمْن ِعَباِد اللَّ

ِئْن كُْنَت َصاِدقًا فَإِنَّ آِلَهَتُهْم لَكََما َتقُولُونَ قَالَ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َولَمَّا ُضـرَِب  َصاِلًحا فَلَ
اَعِة اْبُن َمْرَيَم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ قَالَ قُلُْت َما َيِصدُّونَ قَالَ َيِضجُّونَ َوإِنَُّه لَِعلٌْم ِللسَّ

 .ُخُروُج ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َعلَْيِه السَّلَام قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة قَالَ ُهَو
ئىبنـى ئاببـاس    :دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ئهبۇ يهھيا ـ 7208

  : بىزگه سۆز قىلىپ بېرىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما
ـــ  ــدىم،     ـ ــان ئى ــم ئالغ ــدە ئىلى ــايىتى ھهققى ــر ئ ــڭ بى مهن قۇرئاننى

سىنى بىلهمدۇ ياكى ئۇنىڭغا دىققهت قىلمىدىمۇ ـ  كىشىلهر ئۇنىڭ مهنى
. ــ دېـدى   قانداق، ھېچكىم مهندىن ئۇ ئايهت توغرۇلۇق سـوراپ باقمىـدى،  

بىــز  .ســۆزىنى تۈگهتكهنــدىن كېــيىن، ئورنىــدىن تــۇرۇپ يــۈرۈپ كهتتــى  
ئۇنىڭـدىن نـېمه ئۈچـۈن سـورىمىغانلىقىمىزغا ھهيـران بولۇشـۇپ، بىـر ـ         

  :مهن .قبىرىمىزگه تاپا ـ تهنه قىلىشتۇ
  .دېدىمـ سورايمهن،  مهن ئۇ ئايهتنى گهندە،ئهته دەرسكه كهلـ 
  :، مهنئهتىسى كهلگهندە 

قۇرئاننىڭ بىر ئايىتى ھهققىدە : تۈنۈگۈن سهن !ئى ئىبنى ئابباســ 
كىشىلهر ئۇنىڭ مهنىسىنى بىلهمدۇ ياكى ئۇنىڭغا ئىلىم ئالغان ئىدىم، 

ئــۇ ئــايهت توغرۇلــۇق دىقــقهت قىلمىــدىمۇ ـ قانــداق، ھــېچكىم مهنــدىن    
دىن بۇرۇنقى ئـايهتلهر  ىڭشۇ ئايهت ۋە ئۇن .دېگهن ئىدىڭ سوراپ باقمىدى، ـ 

ئــۇ مۇنــداق ســۆزلهپ  .دېــدىمـ ھهققىــدە ماڭــا ســۆزلهپ بهرگهن بولســاڭ،   
  :بهردى

ئـى قـۇرەيش   «: سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قۇرەيشـكه ــ پهيغهمبهر 
ا، بىلىڭالركى، شـۇنىڭدا  ى نېمىگه ئىبادەت قىلىنسىن غهيرتهللا! خهلقى

قۇرەيشــلهر خرىســتىئانالرنىڭ مهريهم ئــوغلى  دېگهنىــدى، »خهيــر يوقتــۇر
سـهلاللالھۇ  (ۋە ئۇالرنىڭ مـۇھهممهد   ئىيساغا ئىبادەت قىلىدىغانلىقىنى

كه قانـداق قارايـدىغانلىقىنى بىلگهچـكه، پهيغهمـبهر     )ئهلهيهى ۋەسـهللهم 
  :ئهلهيهىسساالمغا
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نىـڭ سـالىه   هللانى ھهم پهيغهمـبهر ھهم ا سهن ئىيسا !ئى مۇھهممهدــ 
ۋاتمامتىڭ، ناۋادا گېپىڭـدە راسـتچىل بولىـدىغان    ەبهندىلىرىدىن بىرى د

ـ ؟  يوقمـۇ  ئىالھـى بولغـان ئىيسـادىمۇ خهيـر     خرىسـتىئانالرنىڭ بولسـاڭ،  
) قۇرئانـدا (﴿: تائاال بۇ ئايهتنى نازىل قىلـدى هللا ا ،شۇنىڭ بىلهن .دېيىشتى

مىســال كهلتۈرۈلســه، ) لهيهىسســاالميهنــى ئىســا ئه(مهريهمنىــڭ ئــوغلى 
ــڭ    ــېنىڭ قهۋمىـ ــان سـ ــاللىقتىن(ناگاھـ ــىپ  ) خۇشـ ــۈرەن سېلىشـ سـ

  :مهن .①﴾كېتىدۇ
ـ دەپ دېگهننىـڭ مهنىسـى نـېمه؟      “سـۈرەن سېلىشـىپ كېتىـدۇ   ”ــ 

  :سورىسام
يهنـى  (ئـۇ  ﴿: تائاالنىـڭ هللا ا ئـۇ يهنه . دېـدى ـ ۋارقىرىشـىپ كېتىـدۇ،    ــ 
دېـگهن   ②﴾ئاالمىتىـدۇر ) ىقنىڭيېقىنالشـقانل (ئهلۋەتته قىيـامهت  ) ئىسا

مهريهم ئـــوغلى ئىيســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ قىيـــامهت  ،ئـــۇ: ىنىئـــايىت
   .③، ـ دەپ تهپسىر قىلدىچىقىشىدۇرئوتتۇرىغا كۈنىدىن بۇرۇن 

 ) 12740: »ئهلكهبىر«؛ 2921 :ئهھمهد(

جٌِع َبْيَنَنـا فَأََتـاُه   َعْن َمْسُروقٍ قَالَ كُنَّا ِعْنَد َعْبِد اللَِّه ُجلُوًسا َوُهَو ُمْضطَ ـ  7209
 َرُجلٌ فَقَالَ َيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ إِنَّ قَاصا ِعْنَد أَْبَوابِ ِكْنَدةَ َيقُصُّ َوَيْزُعُم أَنَّ آَيـةَ الـدَُّخانِ  

َعْبُد اللَِّه َوَجلََس َوُهَو  َتجِيُء فََتأُْخذُ بِأَْنفَاسِ الْكُفَّارِ َوَيأُْخذُ الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه كََهْيئَِة الزُّكَامِ فَقَالَ
فَلَْيقُلْ اللَُّه غَْضَبانُ َيا أَيََّها النَّاُس اتَّقُوا اللََّه َمْن َعِلَم ِمْنكُْم َشْيئًا فَلَْيقُلْ بَِما َيْعلَُم َوَمْن لَْم َيْعلَْم 

أَْعلَُم فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ ِلَنبِيِِّه َصـلَّى   أَْعلَُم فَإِنَُّه أَْعلَُم ِلأََحِدكُْم أَنْ َيقُولَ ِلَما لَا َيْعلَُم اللَُّه
 َصلَّى اللَُّه اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمْن الُْمَتكَلِِّفَني إِنَّ َرُسولَ اللَِّه

   .َباًرا فَقَالَ اللَُّهمَّ َسْبٌع كََسْبعِ ُيوُسَفَعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّا َرأَى ِمْن النَّاسِ إِْد

                                                 
 .ـ ئايهت 57سۈرە زۇخرۇف،  ①
 .ـ ئايهت 61سۈرە زۇخرۇف،  ②
بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، سـهنهدىدە ئاسـىم          : )11331(ھهيسهمى  ③

تۇتـۇش قـابىلىيىتى تـۆۋەن بىـرى بـار، قالغـان       ئىبنى بهھدەله ئىسىملىك ئۆزى ئىشـهنچلىك، ئهممـا ئهسـته    
 .راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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ئابـدۇلالھ ئىبنـى   : تىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇمهسرۇق – 7209
ــۇ  ــۇ ئهنه ــئۇد رەزىيهلالھ ــدا     مهس ــڭ ئهتراپى ــز ئۇنى ــاتتى، بى ــارىمىزدا يات ئ

  :بىر ئادەم كېلىپ ئولتۇراتتۇق،
ىدە بىـر  كىندە قهبىلىسـىنىڭ مهھهللىسـ   !ئى ئهبۇ ئابدۇرراھمانــ 
ــۈنى ”: مهدداھ ــامهت كـ ــپ   ،قىيـ ــاالمىتى كېلىـ ــس ئـ ــڭ  ،ئىـ كاپىرالرنىـ

ــدەك قىلىــپ     نهپىســىنى ســىقىدۇ، مــۇئمىننى بولســا زۇكامــداپ قالغان
  :دېۋىدى، ئۇ غهزەپلهنگىنىچه رۇس ئولتۇرۇپـ دەۋاتىدۇ،  “قويىدۇ
بىلىمـى بىـلهن    ،كىمكـى بىلسـه   ،تىن قورقـۇڭالر هللا !ئى خااليىقــ 

بىلمهيــدىغان  .دېســۇن“ ئوبــدان بىلىــدۇ هللا ا” :بىلمىســه .سۆزلىســۇن
دېيىشـمۇ بىلىمنىـڭ   “ ئوبـدان بىلىـدۇ  هللا بىلمهيمهن، ا مهن”: نهرسىنى

 ،ۋالغانداۇقۇرەيشلهر ئىسالمنى قوبۇل قىلماي يۈز ئۆرۈپ تۇر. قاتارىدىندۇر
نىڭ يهتـته يىلىغــا  ۇسـۇف ي بـۇالرنى ! هللائـى ا «: پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم  

دەپ بهددۇئـا   »!يىلىغـا مـۇبتىال قىلغىـن    ئوخشاش، يهتته قهھهتچىلىـك 
تهرىپىـدىن  هللا ا(”ئېيتقىنكـى،  ﴿: پهيغهمبىرىگهتائاال هللا ا .قىلغان ئىدى

تهبلىـغ قىلغانلىقىمغـا سـىلهردىن ھـېچ ھهق تهلهپ     ) كهلگهن ۋەھىنـى 
يهنـى يالغانـدىن   (ئىپتىـرا قىلغـۇچىالردىن   ) قۇرئاننى(قىلمايمهن، مهن 
   .ن ئايهتنى نازىل قىلدىدېگه ①﴾“ئهمهسمهن) توقۇغۇچىالردىن

  )2798 :مۇسلىم(

َعْن َمْسُروقٍ قَالَ كُنَّا ِعْنَد َعْبِد اللَِّه فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ـ   7210
َحصَّْت كُلَّ َشـْيٍء  لَمَّا َرأَى ِمْن النَّاسِ إِْدَباًرا قَالَ اللَُّهمَّ َسْبٌع كََسْبعِ ُيوُسَف فَأََخذَْتُهْم َسَنةٌ 

َحتَّى أَكَلُوا الُْجلُوَد َوالَْمْيَتةَ َوالْجَِيَف َوَيْنظَُر أََحُدُهْم إِلَى السََّماِء فََيَرى الدَُّخانَ ِمْن الُْجـوعِ  
قَْوَمَك قَْد َهلَكُـوا   فَأََتاُه أَُبو ُسفَْيانَ فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد إِنََّك َتأُْمُر بِطَاَعِة اللَِّه َوبِِصلَِة الرَِّحمِ َوإِنَّ

 َعاِئُدونَ فَاْدُع اللََّه لَُهْم قَالَ اللَُّه َتَعالَى فَاْرَتِقْب َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ إِلَى قَْوِلِه إِنَّكُْم
َمَضْت الدَُّخانُ َوالَْبطَْشـةُ   َيْوَم َنْبِطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ فَالَْبطَْشةُ َيْوَم َبْدرٍ َوقَْد

 .َواللَِّزاُم َوآَيةُ الرُّومِ

                                                 
 .ـ ئايهت 86سۈرە ساد،  ①
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بىــز ئابــدۇلالھ : تىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇمهســرۇق – 7210
: ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قېشىدا ئىدۇق، ئۇ مۇنـداق دېـدى  

سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم قۇرەيشـنىڭ ئىسـالمدىن بـاش      پهيغهمبهر
ئوخشاش يهتـته   يهتته يىلىغانىڭ ۇسۇفي! هللائى ا«: قىنى كۆرۈپتارتقانلى

ــنقهھهتچىلىـــك  ــدى  »!يىلـــى قىلغىـ ــان ئىـ ــا قىلغـ ــا  ،دەپ دۇئـ ئۇالرغـ
ــپ  ــك يېتىـ ــۋەتتى  ،قهھهتچىلىـ ــىلهرنى قۇرىتىـ ــارلىق نهرسـ ــا  .بـ ھهتتـ

ــرە،   ــۈكلىرى  كىشــىلهر تې ــايۋان ئۆل ــاپالرنى يېھ . يىشــكه باشــلىدى ۋە ت
 كـۆزلىرى قاراڭغۇلىشـىپ   ئـاچلىقتىن  ،ئۇالرنىڭ بىرى ئاسـمانغا قارىسـا  

  :ئهبۇ سۇفيان كېلىپ ،شۇ چاغدا. كۆرۈنهتتى هكتهكتۈتئىس ـ ئاسمان 
رەھىــم  ـــ ا ئىتــائهت قىلىشــقا، ســىلهقــهللاســهن ا !ئهي مــۇھهممهدــــ 

سېنىڭ قهۋمىڭ ھهقىقهتهن ھاالك بولـۇپ كهتتـى،    .قىلىشقا بۇيرۇيسهن
ــۇالر ئۈچــۈن ا ــا قىلىــپ قويســاڭ،    قــهللائ ــدىـ ا دۇئ ــاالهللا ا. دېۋى ئــى (﴿: تائ

تۈتـۈننى  ) كۆرۈنىـدىغان (ئوچۇق ) ھهممه ئادەم(سهن ئاسمان !) مۇھهممهد
دېــگهن  ①﴾كــۈتكىن) ئۇالرغــا بولىــدىغان ئــازابنى(كهلتۈرىــدىغان كۈنــدە 

) ئىلگىرىكـى كـافىرلىق ھالىتىڭالرغـا   (سىلهر ھهقىقهتهن ﴿: ئايهتتىن
 ②﴾جازااليمىز ئۇالرنى قاتتىق تۇتقان كۈنىمىزدە چوقۇم. قايتىۋالىسىلهر

 “ىـدىغان كـۈن  قـاتتىق تۇت ” :ئايهتتىكى. دېگهن ئايهتكىچه نازىل قىلدى
ــدىن  ــگهن ئىبارى ــازا   دې ــاتتىق ج ــىدىكى ق ــان  بهدر ئۇرۇش ــۆزدە تۇتۇلغ . ك

ــان ( ــا ئېلىنغ ــايهتلهردە تىلغ ــۈن، ) ئ ــۇش، تۈت ــاتتىق تۇت رىملىقالرنىــڭ  ق
مهتلهر قاتـارلىق ئـاال  لمايـدىغان ئـازاب   غىلى بوقۇتـۇل ۋە غهلىبه قىلىشـى  

   .مهيدانغا كېلىپ بولدى
  )1007 :بۇخارى(

فَأََصاَبُهْم قَْحطٌ َوَجْهٌد َحتَّى أَكَلُوا الِْعظَاَم فََجَعلَ الرَُّجـلُ  : ـ ويف أخرى  7211
َعالَى فَاْرَتِقـْب  َيْنظُُر إِلَى السََّماِء فََيَرى َما َبْيَنُه َوَبْيَنَها كََهْيئَِة الدَُّخاِن ِمْن الَْجْهِد فَأَْنَزلَ اللَُّه َت

ُه َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ َيْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم قَالَ فَأُِتَي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّ
                                                 

 .ـ ئايهت 10سۈرە دۇخان،  ①
 .ـ ئايهت 16سۈرە دۇخان،  ②
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ِلُمَضـَر إِنَّـَك    َعلَْيِه َوَسلََّم فَِقيلَ لَُه َيا َرُسولَ اللَِّه اْسَتْسقِ اللََّه ِلُمَضَر فَإِنََّها قَْد َهلَكَْت قَالَ
لََجرِيءĄ فَاْسَتْسقَى لَُهْم فَُسقُوا فََنَزلَْت إِنَّكُْم َعاِئُدونَ فَلَمَّا أََصاَبْتُهْم الرَّفَاِهَيةُ َعـاُدوا إِلَـى   

ى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ َحاِلهِْم ِحَني أََصاَبْتُهْم الرَّفَاِهَيةُ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم َنْبِطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَر
   .قَالَ َيْعنِي َيْوَم َبْدرٍ

ئۇالرغـا قهھهتچىلىـك   : مۇنـداق كهلـگهن   ـ يهنه بىـر رىـۋايهتته   7211
. ئۇسـتىخانالرنىمۇ يېـدى   نالغـانلىقتىن كىشىلهر قـاتتىق قىي  ،يېتىپ

ئاســمان  ،ىزلىنىپ ئاســمانغا قارىســاســئۇالرنىــڭ بىــرى ئــاچلىقتىن ھال
ــۈتهكتهك كــۆرۈنهتتى ــاالهللا ا ،چاغــدا شــۇ. ت ســهن !) ئــى مــۇھهممهد(﴿: تائ

تۈتــۈننى كهلتۈرىــدىغان ) كۆرۈنىــدىغان(ئوچــۇق ) ھهمــمه ئــادەم(ئاســمان 
كىشــىلهرنى ) ئــۇ تۈتــۈن(كــۈتكىن، ) ئۇالرغــا بولىــدىغان ئــازابنى(كۈنــدە 

ــازابتۇر   ــاتتىق ئ ــۇ ق ــدۇ، ب ــدى   ①﴾ئورىۋالى ــل قىل ــايهتلهرنى نازى ــگهن ئ . دې
  :كېلىپ) هبۇ سۇفيانئ( رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا بىرسى

ر ھـاالك  ەمـۇز  قـويغىن، سۇ تهلهپ قىلىـپ   گهرەمۇز! ئى رەسۇلۇلالھــ 
  :نىڭغاپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇدېگهن ئىدى، ـ پ كهتتى، ۇبول

قـا شـېرىك   هللا(سـهن ھهقىـقهتهن   ــ مۇزەرگه سۇ تهلهپ قىالمدىمهن؟ 
 ماســارەتلىك ئــادەج) كهلتــۈرۈپ تــۇرۇپ ئۇنىڭــدىن رەھــمهت تىلهيــدىغان 

يـامغۇر يېغىـپ،   ئۇالرغا سۇ تهلهپ قىلىۋىدى،  ئاندىن. ېدىد ـ! ئىكهنسهن
) سـىلهردىن (بىز ھهقىقهتهن ئازابنى ﴿: شۇ چاغدا .ئۇالر سۇغا قاندۇرۇلدى

ئىلگىرىكى (سىلهر ھهقىقهتهن ) ئاندىن(ئازغىنا ۋاقىت كۆتۈرىۋېتىمىز، 
ل بولدى، نازىدېگهن ئايهت  ②﴾قايتىۋالىسىلهر) كافىرلىق ھالىتىڭالرغا

دى، بــۇرۇنقى ىــپــاراغهت كۆرۈۋ ـــ راھهت ،ئۇالرنىــڭ ئهھــۋالى ياخشــىلىنىپ
ئۇالرنى قـاتتىق تۇتقـان   ﴿: تائاالهللا ا ،شۇنىڭ بىلهن .قايتىشتى تىگهھالى

ئابـدۇلالھ  . دېگهن ئايهتنى نازىل قىلـدى  ③﴾كۈنىمىزدە چوقۇم جازااليمىز

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 11ـ ۋە  10سۈرە دۇخان،  ①
 .ـ ئايهت 15سۈرە دۇخان،  ②
 .ـ ئايهت 16سۈرە دۇخان،  ③
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ــايهت: ئىبنــى مهســئۇد رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ  ــۇ ئ ى مهقســهت بهدر كــۈن تىنب
   .ىنغان، ـ دېگهنقىل

  )4821 :بۇخارى(

َخْمٌس قَْد َمَضْيَن الدَُّخانُ َوالْقََمُر َوالرُّوُم َوالَْبطَْشـةُ  : قالَعْبد اللَِّه ـ عن   7212
 .َواللَِّزاُم فََسْوَف َيكُونُ ِلَزاًما

: ـ ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دېـگهن    7212
، قـاتتىق تۇتـۇش   نىڭ ئىككىگه بۆلۈنۈشىئايڭ غهلىبىسى، رۇمنىتۈتۈن، 
بهش تۈرلۈك ئـاالمهت مهيـدانغا    لمايدىغان ئازاب قاتارلىقغىلى بوۋە قۇتۇل

   .كېلىپ بولدى
 )4767 :بۇخارى(

ما من ُمْؤِمنٍ إال َولَُه َباَبـاِن   عن أََنسِ بن َماِلٍك قال قال رسول اللَِّه ـ   7213
فما (فَذَِلَك قَْولُُه عز وجل َبكََيا عليه لُُه َوَباٌب َيْنزِلُ منه رِْزقُُه فإذا َماَت َباٌب َيْصَعُد منه َعَم

  ).َبكَْت عليهم السََّماُء َوالْأَْرُض وما كَاُنوا ُمْنظَرِيَن
 ،ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى   ـ 7213
  :دېگهن سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق پهيغهمبهر

ھهر بىر مۇئمىننىـڭ ئىككـى ئىشـىكى بولىـدۇ، بىـر ئىشـىكتىن       «
 .ئۇنىڭ ئهمهللىـرى كۆتۈرىلىـدۇ، يهنه بىـر ئىشـىكتىن رىزقـى چۈشـىدۇ      

ئۇالرغــا ﴿ .ئىككــى ئىشــىك ئۇنىڭغــا يىغاليــدۇ  ،مــۇئمىن ئۆلــۈپ كهتســه 
دېـگهن   ①﴾ئاسمانمۇ، زېمىنمۇ يىغلىمىدى، ئۇالرغا مۆھلهتمۇ بېرىلمىدى

   .②»ئىسپاتىدۇرئايهت بۇنىڭ 
 )3255 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 29ۈرە دۇخان، س ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 641(ئهلبانى  ②
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َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ كَالُْمْهـلِ  ـ   7214
 .كََعكَرِ الزَّْيِت فَإِذَا قُرَِّب إِلَْيِه َسقَطَْت فَْرَوةُ َوْجهِِه ِفيِه

 ،هـۇ رىـۋايهت قىلىـدۇكى   ىي رەزىيهلالھـۇ ئهن رئهبۇ سهئىد خـۇد  ـ 7214
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

ــتهك  ﴿: تائاالنىـــڭهللا ا« ــرىتىلگهن مىسـ ــۇ ئېـ ــۇ )قىزىـــق(ئـ ــۇر، ئـ تـ
 ،ســۆزدېــگهن  “مىســتهك” ىتىــدىكىدېــگهن ئاي ①﴾قورســاقالردا قاينايــدۇ

 كـاپىر  دۇغىدەك مهنىـگه ئىـگه بولـۇپ،    دىكىتىلغان ياغنىڭ تېگىىقاين
 ئالدىغايۈزىنىڭ تېرىسى قىزىق تهپتىدىن  قىن كهلتۈرۈلسه،ئۇنىڭغا يې

   .②»چۈشىدۇئېقىپ 
  )2584 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 45سۈرە دۇخان،  ①
 .زەئىپ، ـ دېگهن): 478(ئهلبانى  ②
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  رىلىرىۈئهھقاف، فهته، ھۇجۇرات ۋە زارىيات س

ُيوُسَف بن َماَهَك قال كان َمْرَوانُ على الِْحَجـازِ اْسـَتْعَملَُه ُمَعاوَِيـةُ    ـ   7215
َعاوَِيةَ ِلكَْي ُيَباَيَع له َبْعَد أبيه فقال له عبد الرƥن بـن أيب  فََخطََب فََجَعلَ َيذْكُُر َيزِيَد بن ُم

َبكْرٍ شيئا فقال ُخذُوُه فََدَخلَ َبْيَت َعاِئَشةَ فلم َيقِْدُروا فقال َمْرَوانُ إِنَّ هذا الذي أَْنـَزلَ اهللا  
من َوَراِء الِْحَجابِ ما أَْنـَزلَ اهللا  فيه َوالَِّذي قال ِلَواِلَدْيِه أُفٍّ لَكَُما أََتِعَدانِنِي فقالت َعاِئَشةُ 

  .ِفيَنا شيئا من الْقُْرآِن إال أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ُعذْرِي

ــ 7215 ــۋايهت قىلىنىــدۇ يۇســۇف ئىبنــى مــاھهك  ـ ــداق رى : تىن مۇن
ــدار قىلىـــپ     ــا ئهمهلـ ــى ھىجازغـ ــۇ مهرۋاننـ ــۇ ئهنهـ ــاۋىيه رەزىيهلالھـ مۇئـ

ڭ ئوغلى يهزىدنى تىلغـا  تهيىنلىگهن ئىدى، ئۇ خۇتبه سۆزلهپ مۇئاۋىيهنى
ئاتىســىدىن كېــيىن ئــۇنى خهلىــپه ســايالش ئۈچــۈن يهزىــدنىڭ  ،ئېلىــپ

ھمان ئىبنـى ئهبـۇ   رائابـدۇر  .تهرىپىنى قىلىپ تهشۋىق قىلغىلـى تـۇردى  
  :بهكرى ئۇنىڭغا بىر نهرسه دېۋىدى، ئۇ

ئـۇ ئائىشـه رەزىيهلالھـۇ ئهنهانىـڭ ئـۆيىگه      . دېـدى  ــ ! ئۇنى تۇتۇڭالرــ 
شـۇنىڭ بىـلهن،   . ئامال قىاللمىـدى  تۇتۇشقا ئۇالر ئۇنى كىرىۋالغان ئىدى،

  :مهرۋان

ـــ  ــاالهللا اـ ــا﴿: تائ ــ ئانىســىغا ئات ــ ۋاي”: ـ ــا  ! ۋۇي ـ ســىلهر مېنــى قايت
نۇرغۇن ئـۈممهتلهر  ) مهندىن ئىلگىرى(تىرىلىشتىن قورقۇتۇۋاتامسىلهر، 

دېـگهن   ①﴾دەيـدىغان “ )ئۇالردىن ھېچ ئادەم تىرىلدۈرۈلگىنى يـوق (ئۆتتى 
رەزىيهلالھـۇ  دېۋىدى، ئائىشه ۇشۇ ئادەم ھهققىدە نازىل قىلغان، ـ  ئايهتنى م

  :تۇرۇپ ئارقىسىداپهردىنىڭ ئهنها 

                                                 
 .ـ ئايهت 17سۈرە ئهھقاف،  ①
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تائاال نـۇر سۈرىسـىدە مېنىـڭ پـاك ئىكهنلىكىمنـى بىلـدۈرۈپ       هللا اــ 
ئۇنىڭدىن باشقا، بىزنىڭ ھهققىمىـزدە ئـايهت نازىـل    . ئايهت نازىل قىلدى

   .قىلغىنى يوق، ـ دەپ جاۋاب بهردى

 )4827 :بۇخارى(

َعلْقََمة أََنا َسأَلُْت اْبَن َمْسُعوٍد فَقُلُْت َهلْ َشهَِد أََحٌد ِمْنكُْم َمَع َرُسولِ ـ عن   7216
فَقَـْدَناُه  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لَْيلَةَ الْجِنِّ قَالَ لَا َولَِكنَّا كُنَّا َمَع َرُسولِ اللَِّه ذَاَت لَْيلَـٍة فَ 

فَلَمَّا  ْسَناُه ِفي الْأَْوِدَيِة َوالشَِّعابِ فَقُلَْنا اْسُتِطَري أَْو اغِْتيلَ قَالَ فَبِْتَنا بَِشرِّ لَْيلٍَة َباَت بَِها قَْوٌمفَالَْتَم
ْدَك فَبِْتَنا أَْصَبْحَنا إِذَا ُهَو َجاٍء ِمْن ِقَبلَ ِحَراٍء قَالَ فَقُلَْنا َيا َرُسولَ اللَِّه فَقَْدَناَك فَطَلَْبَناَك فَلَْم َنجِ

 بَِشرِّ لَْيلٍَة َباَت بَِها قَْوٌم فَقَالَ أََتانِي َداِعي الْجِنِّ فَذََهْبُت َمَعُه فَقََرأُْت َعلَْيهِْم الْقُـْرآنَ قَـالَ  
َر اْسُم اللَّـِه  فَاْنطَلََق بَِنا فَأََراَنا آثَاَرُهْم َوآثَاَر نَِريانِهِْم َوَسأَلُوُه الزَّاَد فَقَالَ لَكُْم كُلُّ َعظْمٍ ذُِك

لَّى َعلَْيِه َيقَُع ِفي أَْيِديكُْم أَْوفََر َما َيكُونُ لَْحًما َوكُلُّ َبْعَرٍة َعلٌَف ِلَدَوابِّكُْم فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َص
  .اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَا َتْسَتْنُجوا بِهَِما فَإِنَُّهَما طََعاُم إِْخَوانِكُْم

ــنئهلقهمه – 7216 ــدۇ  دىـ ــۋايهت قىلىنىـ ــداق رىـ ــى : مۇنـ مهن ئىبنـ
  :دىنمامهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ

ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى دە پهيغهمــبهر جىــن كېچىســى ــــ بىرەرســىڭالر
  :دەپ سورىغان ئىدىم، ئۇـ ؟ گه ھهمراھ بولغانمۇۋەسهللهم

سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى    باشـقا بىـر كېچىسـى پهيغهمـبهر     ئهمما. ياقــ 
ساي ـ جىلغىالرنى   ،ه ئىدۇق، ئۇنى ئىزدەپ تاپالمايۋەسهللهم بىلهن بىلل

يـاكى   ئۇنى جىـن ئېلىـپ قاچقانمىـدۇ   ”. قېزىۋەتتۇق، يهنىال تاپالمىدۇق
ېگهن ئهندىشه بىـلهن كېچىنـى   د “بىرەر زىيانكهشلىككه ئۇچرىغانمىدۇ؟

پهيغهمــــبهر  ،تــــاڭ ئاتقانــــدا. ناھـــايىتى پهرىشــــان ھالــــدا ئۆتكــــۈزدۇق 
  :بىز .كهلدى ىن چىقىپەپتتهر ئهلهيهىسساالم ھىرا

كــېچىچه بهكمــۇ  ،بىــز ســېنى ئىــزدەپ تاپالمــاي! ئــى رەســۇلۇلالھــــ 
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدېگهن ئىدۇق، پهرىشان بولدۇق، ـ 

جىنالردىن بىرى مېنى تهكلىپ قىلىـپ كهلـگهن ئىـدى، ئۇنىـڭ     ــ 
ئانــدىن بىــزگه  .، ـ دېــدى  ىــمدئۇالرغــا قۇرئــان ئوقــۇپ بهر ،بىــلهن بېرىــپ
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. رنىڭ ۋە ئۇالر ياققـان ئوتالرنىـڭ ئىزلىرىنـى كۆرسـىتىپ قويـدى     جىنال
لۈك تهلهپ قىلغان ئىكهن، ۈت ـ زۇقوئئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن 

  :ئۇالرغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
بىـر سـۆڭهك    نىڭ ئىسـمى ئېيتىلىـپ گۆشـى يېـيىلگهن ھهر    هللاــ 

ــا گۆشــى ئهڭ تولــۇق ھــالهتته قاي   تىــدۇ، ھهر بىــر ســىلهرنىڭ قولۇڭالرغ
ــا ھهلهپ بولىــدۇ غتېــزەك ســىلهرنىڭ ئۇال  ــۇ ، ـ  لىرىڭالرغ كېــيىن  .دەپت

  :بىزگه مۇنداق دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
شۇڭا ئۇ ئىككى نهرسىدە ئىستىنجا قىلماڭالر، چۈنكى ئۇالر جىـن  ــ 

   .قېرىندىشىڭالرنىڭ تائامىدۇر
  )450 :مۇسلىم(

 .نِّ الَْجزِيَرِةَوكَاُنوا ِمْن جِ :ـ ويف رواية 7217
ــۋايهتته  7217 ــ يهنه بىــر رى ئــۇالر ئهرەب ئارىلىنىــڭ جىنلىرىــدىن  : ـ

   .①، ـ دەپ كهلگهنئىدى
  )3258 :تىرمىزى(

وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما (ـ عن زر بن حبيش   7218
  .أحدهم زوبعةقال صه قال فكانوا سبعة ) حضروه قالوا أنصتوا

ئـۆز  !) ئـى مـۇھهممهد  (﴿: تائاالنىـڭ هللا ا نـى ھـۇبهيش  ـ زىـر ئىب  7218
ۋاقتىدا بىر تۈركـۈم جىنالرنـى سـاڭا قۇرئـان تىڭشاشـقا ئهۋەتتـۇق، ئـۇالر        

ــ بىــرىگه بىــر(قۇرئــان تىالۋىــتىگه ھــازىر بولغانــدا   “ جىــم تــۇرۇڭالر”): ـ
ئـۇالر يهتـته نهپهر    :دېگهن ئـايىتى ھهققىـدە مۇنـداق دېـگهن     ②﴾دېيىشتى

   .③ئىدى )دېگهن جىن(بىرى زەۋبهئه  ،بولۇپ
 )2255 :بهززار(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2596(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 29سۈرە ئهھقاف،  ②
 .ولۇپ، راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنبۇ ھهدىسنى بهززار رىۋايهت قىلغان ب: )11343(ھهيسهمى  ③
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َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َنَزلَْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَيْغِفَر ـ   7219
يُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر َمْرجَِعُه ِمْن الُْحَدْيبَِيِة فَقَالَ النَّبِ

َم َعلَْيهِْم لَقَْد َنَزلَْت َعلَيَّ آَيةٌ أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َعلَى الْأَْرضِ ثُمَّ قََرأََها النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّ
اذَا ُيفَْعلُ بَِك فََماذَا ُيفَْعلُ بَِنا فََنَزلَْت َعلَْيِه فَقَالُوا َهنِيئًا َمرِيئًا َيا َرُسولَ اللَِّه قَْد َبيََّن اللَُّه لََك َم

   .ِلُيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َحتَّى َبلَغَ فَْوًزا َعِظيًما
: ۇدىن مۇنــداق رىــۋايهت قىلىنىــدۇـــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ 7219

ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكـى گۇنـاھلىرىڭنى كهچۈرۈشـى    نىڭ سېنىڭ هللا﴿
ئمىتىنـى مۇكهممهللهشتۈرۈشـى ئۈچـۈن، سـېنى     ېئۈچۈن، ساڭا بهرگهن ن

توغرا يولغا باشلىشى ئۈچۈن، ساڭا كۈچلۈك ياردەم بېرىشى ئۈچۈن، سـاڭا  
پهيغهمـبهر  دېـگهن ئـايهت    ①﴾بىز ھهقىقهتهن روشهن غهلىبه ئاتا قىلدۇق

پهيغهمـبهر   .قايتقاندا نازىل بولغـان ئىـدى   ھۇدەيبىيهدىنئهلهيهىسساالم 
  :ئهلهيهىسساالم

ماڭا شـۇنداق بىـر ئـايهت نازىـل قىلىنـدىكى، ئـۇ ماڭـا نىسـبهتهن         ــ 
ــارلىق زېمىــن ئۈســتىدىكى ــدى،   نهرســىلهردىنمۇ ســۆيۈملۈكرەك ب  ، ـ دې

  : ساھابىالر .دىئاندىن ئۇ ئايهتنى ئوقۇپ بهر
 ىتىڭنىنىڭ ئـاقىۋ سـې ال تائـا هللا ا .مۇبارەك بولسۇن! ــ ئى رەسۇلۇلالھ

 .دېۋىـدى ـ تىمىز قانـداق بـوالر؟    ىبايان قىلىـپ بېرىپتـۇ، بىزنىـڭ ئـاقىۋ    
ـــ ئايــال مــۇئمىنالرنى  ئهر﴿: كــۆپ ئــۆتمهيال پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا

ئاســتىدىن ئۆســتهڭلهر ئېقىــپ تۇرىــدىغان، ئــۇالر مهڭگــۈ قالىــدىغان       
ــدۇر، ا  ــنهتلهرگه كىرگۈزۈشــى ئۈچۈن ــاھلىرىنى نىــڭ ئۇالرنىــڭ گهللاجهن ۇن

ــدۇر، ا ــۇ زور مۇۋەپپىقىيهتتــۇر هللاكهچۈرۈشــى ئۈچۈن  ②﴾نىــڭ دەرگاھىــدا، ب

   .③دېگهن ئايهت نازىل بولدى
  )3263 :تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 2ـ ۋە  1سۈرە فهتىه،  ①
 .ـ ئايهت 5سۈرە فهتىه،  ②
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن: )2601(ئهلبانى  ③
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 .َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا ُمبِيًنا قَالَ الُْحَدْيبَِيةُـ  7220
: داق رىــۋايهت قىلىنىــدۇۇدىن مۇنـــــ ئهنهس رەزىيهلالھــۇ ئهنهــ 7220

دېگهن ئـايهتتىكى   ①﴾ساڭا بىز ھهقىقهتهن روشهن غهلىبه ئاتا قىلدۇق﴿
   .دىن ھۇدەيبىيه سۈلهىسى مهقسهت قىلىنىدۇ“ىهفهت”

َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ َيِسُري ـ   7221
ضِ أَْسفَارِِه َوُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َيِسُري َمَعُه لَْيلًا فََسأَلَُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َعْن َشْيٍء فَلَْم ِفي َبْع

ُن الَ ُعَمُر ْبُيجِْبُه َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ َسأَلَُه فَلَْم ُيجِْبُه ثُمَّ َسأَلَُه فَلَْم ُيجِْبُه َوقَ
الَْخطَّابِ ثَِكلَْتَك أُمَُّك َيا ُعَمُر َنَزْرَت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَ َمرَّاٍت كُـلُّ  
 ذَِلَك لَا ُيجِيُبَك قَالَ ُعَمُر فََحرَّكُْت َبِعريِي ثُمَّ َتقَدَّْمُت أََماَم الُْمْسِلِمَني َوَخِشيُت أَنْ َيْنزِلَ ِفيَّ

آنٌ فََما َنِشْبُت أَنْ َسِمْعُت َصارًِخا َيْصُرǷُ بِي قَالَ فَقُلُْت لَقَْد َخِشيُت أَنْ َيكُونَ َنَزلَ ِفيَّ قُْر
ْيلَـةَ  قُْرآنٌ َوجِئُْت َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََسلَّْمُت َعلَْيِه فَقَالَ لَقَْد أُْنزِلَْت َعلَيَّ اللَّ

  .هَِي أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمُس ثُمَّ قََرأَ إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا ُمبِيًناُسوَرةٌ لَ
: دىن مۇنـداق رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   ـ ئهسلهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   7221
ــبهر ــهپهر  پهيغهمـ ــهللهم سـ ــهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ بىـــر . گه چىقتـــىسـ
ىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر سـهلاللالھۇ  رەز ئۆمهر ئىبنى خهتتاب كېچىسى،

ئهلهيهى ۋەسهللهم بىلهن شۇ سهپهردە بىلـله كېتىۋېتىـپ، بىـر مهسـىله     
ئـــۆمهرگه جـــاۋاب  پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالمســـورىغانىدى،  توغرۇلـــۇق
پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم يهنه جــاۋاب  ئــۆمهر قايتــا ســورىدى،. بهرمىــدى
ــدى ــ    .بهرمىـ ــتىم يهنه سـ ــۈچىنچى قېـ ــۆمهر ئـ ــبهر ئـ ورىغانىدى، پهيغهمـ

   :ئۆزىگهـ ئۆمهر ئۆز شۇنىڭ بىلهن،  .ئهلهيهىسساالم يهنه جاۋاب بهرمىدى
سـاڭا جـاۋاب    پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   !ھالىڭغـا ۋاي  !ي ئۆمهرــ ئه

ىغىنىڭ قايتـا سـور   ــ  ئـۈچ قېـتىم قايتـا    ،بهرمىسه، كـۆزىگه كىرىۋېلىـپ  
ــى؟ ـ    ــدى  نېمىس ــا قىل ــدۇ  . دەپ تاپ ــداق دەي ــۆمهر مۇن ــۆگهمنى : ئ مهن ت

مېنـــى چـــۈنكى دېۋىتىـــپ مۇســـۇلمانالرنىڭ ئالـــدىغا ئۆتـــۈپ كهتـــتىم،  
ــايهت چۈشــۈپ قېلىشــىدىن قورق  ــۆتمهيال. قانىــدىمئهيىــبلهپ ئ  ،ئــۇزۇن ئ

                                                 
 .ـ ئايهت 1سۈرە فهتىه،  ①

 )4834 :بۇخارى(
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ئــۇ  مهن. مېنــى چاقىرغــان ئــاۋازىنى ئاڭلىــدىمئارقامــدىن بىرەيلهننىــڭ 
  : ئادەمگه
ـ مېنـى ئهيىـبلهپ ئـايهت چۈشـۈپ قېلىشـىدىن قورققـان ئىـدىم،         ــ 
ــدىم ــ دې ــاالمنىڭ دە،  ـ ــبهر ئهلهيهىسس ــاالم   پهيغهم ــا كېلىــپ س ھۇزۇرىغ
  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. قىلدىم
ـــ  ــۈن     ـ ــۇ مهن ئۈچــۈن پۈت ــل قىلىنــدى، ب ــا ســۈرە نازى ــۇ كــېچه ماڭ ب

ساڭا بىز ھهقىقهتهن روشهن ﴿: ئاندىن. دېدى ، ـدۇنيادىنمۇ سۆيۈملۈكرەك
  . دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى ﴾غهلىبه ئاتا قىلدۇق

  )4177 :بۇخارى(

َعْن أََنسٍ أَنَّ ثََمانَِني َهَبطُوا َعلَى َرُسولِ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم    ـ   7222
قَُهْم َوأَْصَحابِِه ِمْن َجَبلِ التَّْنِعيمِ ِعْنَد َصلَاِة الصُّْبحِ َوُهْم ُيرِيُدونَ أَنْ َيقُْتلُوُه فَأُِخذُوا أَْخذًا فَأَْعَت

ْنُهْم ولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَأَْنَزلَ اللَُّه َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم َعْنكُْم َوأَْيِدَيكُْم َعَرُس
  .الْآَيةَ

 80: ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىـدۇ ئهنهس رەزىيهلالھۇ  ـ 7222
بولـۇپ،   مهكچىسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنى ئۆلتۈر پهيغهمبهر كىشى

بامــدات ۋاقتىــدا تهنــئىم تېغــى تهرەپــتىن يېتىــپ كهلــدى، لــېكىن        
ــدىغا     ــاالمنىڭ ئال ــبهر ئهلهيهىسس ــپ، پهيغهم ــۇپ قېلى ھهممىســى تۇتۇل
. ئېلىپ كېلىنگهنىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئـۇالرنى كهچـۈرۈۋەتتى  

ئۇالرنى سىلهرگه قـول سېلىشـتىن توسـتى    هللا ا﴿: تائاالهللا شۇ چاغدا ا ئهنه
مدە ئۇالر ئۈستىدىن غهلىـبه قىلغىـنىڭالردىن كېـيىن، مهككىنىـڭ     ھه

سىلهرنى ئۇالرغا قول سېلىشـتىن توسـتى،   ) يهنى ھۇدەيبىيىدە(ئىچىدە 
دېگهن ئايهتنى نازىـل   ①﴾قىلىدىغان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇرهللا ا

  . ②قىلدى
 )3264: تىرمىزى(

                                                 
 .ـ ئايهت 24سۈرە فهتىه،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2602(ئهلبانى  ②



 سۈرىلىرى فهته، ھۇجۇرات ۋە زارىيات ئهھقاف،

633 

ى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التَّقَْوى أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ َعْن النَّبِيِّ َصلَّ ـ عن  7223
 .قَالَ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه

ــ 7223 ــۋايهت    ــ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــى كهئـــب رەزىيهلالھـ ــۇبهي ئىبنـ ئـ
تهقـــۋا (﴿: قىلىنىـــدۇكى، رەســـۇلۇلالھ ســـهلاللالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم

   .②دېگهن »ال ئىالھه ئىللهلالھتۇر« ①﴾كهلىمىسى
 )3265 :تىرمىزى(

َعْبد اللَِّه ْبَن الزَُّبْيرِ أَْخَبَرُهْم أَنَُّه قَِدَم َركٌْب ِمْن َبنِي َتِميمٍ َعلَى النَّبِـيِّ  ـ عن   7224
ْر الْأَقَْرَع مَِّصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ أَمِّْر الْقَْعقَاَع ْبَن َمْعَبِد ْبنِ ُزَراَرةَ قَالَ ُعَمُر َبلْ أَ

ْبَن َحابِسٍ قَالَ أَُبو َبكْرٍ َما أََرْدَت إِلَّا ِخلَاِفي قَالَ ُعَمُر َما أََرْدُت ِخلَافََك فََتَماَرَيـا َحتَّـى   
  .اْرَتفََعْت أَْصَواُتُهَما فََنَزلَ ِفي ذَِلَك َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتقَدُِّموا َحتَّى اْنقََضْت

دىن مۇنــداق ۇلالھ ئىبنــى زۇبهيــر رەزىيهلالھــۇ ئهنهۇمــاـــ ئابــد 7224
سـهلاللالھۇ   پهيغهمـبهر بهنـى تهمىـم قهبىلىسـىدىن    : رىۋايهت قىلىنىـدۇ 

پهيغهمــبهر ئهبــۇ بهكــرى   .ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه بىــر ئــۆمهك كهلــدى    
  :ئهلهيهىسساالمغا

ـــ  ــائقـ ــبهد ئىبنــى زۇرارەنــى   هئق ئهمىــر قىلىــپ ئۇالرغــا ئىبنــى مهئ
  :، ئۆمهرگهنىدىدەپ مهسلىههت بهر هك، ـتهيىنلىس

 .دىدېـ  هيلـى، ـ  ئىبنى ھابىسنى ئهمىر قىلىـپ تهيىنل  ەئياق، ئهقرــ 
  :ئهبۇ بهكرى

دېۋىـدى،   ــ سهن ھهر دائىم مېنىڭ پىكرىمگه زىت گهپ قىلىسهن، ـ 
  :ئۆمهر

. ــ مهن ساڭا زىت گهپ قىلىشـنى مهقسـهت قىلمىغانىـدىم، ـ دېـدى     
 .مهي، توۋلىشىپ كهتكىلى تـاس قالـدى  ئىككىسى بىر ـ بىرىگه گهپ بهر 

نىڭ هللاسىلهر ا! ئى مۇئمىنلهر﴿: تائاالنىڭهللا ا مۇشۇ ۋەقهلىك سهۋەبىدىن
) ھېچقانـداق بىـر ئىشـنى ۋە سـۆزنى    (نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ئالدىدا هللاۋە ا

                                                 
 .قىسمى ـ ئايهتنىڭ بىر 26سۈرە فهتىه،  ①
 .سهھىه، ـ دېگهن): 2603(ئهلبانى  ②
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) سـۆزۈڭالرنى (ھهقىقهتهن هللا ىن قورقۇڭالر، اتهللائالدى بىلهن قىلماڭالر، ا
ــدۇر،   ــاڭالپ تۇرغۇچىــ ــ(ئــ ــۋالىڭالرنىنىيىتىڭالرنــ ــپ ) ى ۋە ئهھــ بىلىــ

) ا سـۆز قىلغـان چـېغىڭالردا   ھقرەسـۇلۇلال ! (ئـى مـۇئمىنلهر   .تۇرغۇچىدۇر
ــ   ئاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرنىڭ ئاۋازىدىن يـۇقىرى قىلمـاڭالر، سـىلهر بىـر    

ــلهن   ــرىڭالر بىـ ــوۋالپ(بىـ ــكهندەك،   ) تـ ــلهن سۆزلهشـ ــاۋاز بىـ ــۇقىرى ئـ يـ
ــبهرگه  ــوۋالپ(پهيغهمـ ــ  ) تـ ــۆز قىلمـ ــاۋازدا سـ ــۇقىرى ئـ ــداق (اڭالر، يـ ئۇنـ

ئهمهللىـرىڭالر  ) قىلغـان ياخشـى  (ئـۆزلىرىڭالر تۇيماسـتىن،   ) قىلساڭالر
  . دېگهن ئايهتلهر نازىل بولدى ①﴾بىكار بولۇپ كېتىدۇ

  )4367: بۇخارى(

َعْن اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ كَاَد الَْخيَِّراِن أَنْ َيْهِلكَا أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر لَمَّا قَـِدَم  ـ   7225
ِمـيِّ  لَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوفُْد َبنِي َتِميمٍ أََشاَر أََحُدُهَما بِالْأَقَْرعِ ْبنِ َحابِسٍ التَِّميَع

  الَْحْنظَِليِّ أَِخي َبنِي ُمَجاِشعٍ َوأََشاَر الْآَخُر بَِغْيرِِه
ن أبيه َيْعنِي أََبا َبكْرٍ إذا َحدَّثَ فَكَانَ ُعَمُر َبْعُد ومل يذكر ذلك ع: وفيه قال ابن الزبري

   .النيب َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم بَِحِديٍث حدثه كَأَِخي السَِّرارِ مل ُيْسِمْعُه حƓ َيْسَتفْهَِمُه
ــ 7225 ــۇلهيكه    ـ ــى م ــى ئهب ــدۇلالھ ئىبن ــۋايهت  ئۇبهي ــداق رى دىن مۇن
لهن ئـۆمهر  نۇرغـۇن ياخشـىلىقالرنى قىلغـان ئهبـۇ بهكـرى بىـ      : قىلىنىدۇ

 پهيغهمـبهر  ،رەزىيهلالھۇ ئهنهۇالر بهنى تهمىمنىـڭ ئـۆمهكلىرى كهلگهنـدە   
لىقى سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ ھۇزۇرىدا ئۈنلۈك سۆزلهپ قويغـان 

ئىككىسـىنىڭ بىـرى بهنـى    . ھاالك بولۇپ كهتكىلى تاسال قالغـان  ئۈچۈن
ىلىـپ  ئهمىر ق(ئ ئىبنى ھابىسنى ەمۇجاشىئ جهمهتىنىڭ تۇغقىنى ئهقر

  .كۆرسهتسه، يهنه بىرى باشقا بىر ئادەمنى كۆرسهتتى) تهيىنلهشنى
بـۇ ئـايهت نازىـل    : ئىبنى زۇبهيـر رەزىيهلالھـۇ ئهنهۇمـا مۇنـداق دەيـدۇ     

پهيغهمبهر ئهلهيهىسسـاالمغا شـۇنداق    ئۆمهرھهزرىتى بولغاندىن كېيىن، 
ــا    ــى، ھهتتـ ــۇپ كهتتىكـ ــدىغان بولـ ــاۋازدا گهپ قىلىـ ــبهر  پهس ئـ پهيغهمـ

                                                 
 .ـ ئايهتلهر 2ـ ۋە  1سۈرە ھۇجۇرات،  ①
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بهزىدە ئۇنىڭ سـۆزىنى ئاڭلىيالمـاي، قايتـا    ھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم سهلاللال
   .سورايدىغان بولغان

 )7302 :بۇخارى(

ـ عن َزْيِد بن أَْرقََم قال جاء َناٌس ِمَن الَْعَربِ فَقَالُوا اْنطَِلقُوا بنـا إƂ هـذا     7226
َمِلكًا ِعْشَنا يف َجَناِحِه فَاْنطَلَقْـُت إƂ   بِِه َوإِنْ كانفََنْحُن أَْسَعُد الناس الرَُّجلِ فَإِنْ َيُك َنبِيا 

رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم فَأَْخَبْرُتُه بَِما قالوا ثُمَّ جاؤوا إƂ ُحَجرِ النيب صلى اللَُّه عليه 
من َوَراِء  وسلم فََجَعلُوا ُيَناُدونَ يا Ʈمد يا Ʈمد قال فَأَْنَزلَ اللَُّه عز وجل إِنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك

الُْحُجَراِت أَكْثَُرُهْم ال َيْعِقلُونَ َوأََخذَ رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم بِأُذُنِي وقـال لقـد   
  .َصَدَق اللَُّه قَْولََك يا َزْيُد

دىن مۇنـداق رىـۋايهت   زەيـد ئىبنـى ئهرقهم رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ     ـ 7226
  :ئهرەبلهردىن بىر نهچچىسى: قىلىنىدۇ

ېرىـپ  قېشـىغا ب نىـڭ  )مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم  (ۇ ئادەم ئ ــ قېنى،
ھهممىدىن بهختلىكـى بىـز   ئهگهر ئۇ راستىنال پهيغهمبهر بولسا،  باقايلى،
ھىمايىسـىدە  پهيغهمبهر بولمـاي پادىشـاھ بولسـا، ئۇنىـڭ     ئهگهر  .بولىمىز

سـهلاللالھۇ   مهن ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى پهيغهمـبهر  .ياشايمىز، ـ دېيىشتى 
كـۆپ ئـۆتمهي، ئـۇالر يېتىـپ كهلـدى ۋە       .سهللهمگه يهتكـۈزدۈم ئهلهيهى ۋە

  :سىرتتا تۇرۇپال
شـۇنىڭ  . ىدەپ توۋالشـقا باشـلىد  ـ  !مۇھهممهد هيمۇھهممهد، ئ ــ ئهي
ــلهن، ــاالهللا ا بىـ ــۇجرىالر   ﴿: تائـ ــېنى ھـ ــىزكى، سـ ــاك  (شۈبهىسـ ــى پـ يهنـ

ــايلىرى  ــۇ جـ ــڭ تۇرالغـ ــدىغانالرنىڭ ) ئاياللىرىڭنىـ ــىدىن توۋاليـ ئارقىسـ
ــى ئهقى ــىلهردۇر تولىس ــىز كىش ــدى    ①﴾لس ــل قىل ــايهتنى نازى ــگهن ئ . دې

پهيغهمــبهر ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئىككــى قۇلىقىمــدىن تۇتــۇپ 
  :تۇرۇپ

                                                 
 .ـ ئايهت 4سۈرە ھۇجۇرات،  ①
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ســۆزۈڭنىڭ راســت ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتلىدى، ـ   هللا ا !زەيــد ــــ ئــى
   .①دېدى

 )5123: »ئهلكهبىر«(

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َوَراِء َعْن الْأَقَْرعِ ْبنِ َحابِسٍ أَنَُّه َناَدى َرُسولَ اـ   7227
 .الُْحُجَراِت فَقَالَ َيا ُمَحمَُّد إِنَّ َحْمِدي َزْيٌن َوإِنَّ ذَمِّي َشْيٌن فَقَالَ ذَاكُْم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

دىن رىـــۋايهت ئ ئىبنـــى ھـــابىس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇەئهقـــر ــــ 7227
ــدۇكى،  ــۇ قىلىنىـ ــبهرئـ ــهلال پهيغهمـ ــهللهمنىڭ  سـ ــى ۋەسـ لالھۇ ئهلهيهـ

  :جرىلىرىنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپۇھ
ـــ دەپ توۋلىغانىــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم ! ي مــۇھهممهدهئــــ 

  :ئۇ يهنه. ئۇنىڭغا جاۋاب بهرمىدى
مېنىــــڭ بىرىنــــى ماختىشــــىم ئىنتــــايىن  !ــــــ ئهي مــــۇھهممهد

مـبهر  پهيغهدەپ توۋلىغـان ئىـدى،   ـ ياماندۇر،   بهكمۇچىرايلىق، سۆكۈشۈم 
  :ئۇنىڭغا ئهلهيهىسساالم

ئهززە هللا ازات ئـۇ  ) ماختىشى گۈزەل، سۆكۈشى يامان(ــ سهن ئېيتقان 
   .②دېدى ، ـۋەجهللهدۇر

  )878 :»ئهلكهبىر«؛ 27247: ئهھمهد(

فدعاين إ  ƂاƩارث بن ِضَرارٍ اخلزاعي قال قَِدْمُت على رسول اللَِّه ـ   7228
ُت بِِه فدعاين إƂ الزَّكَاِة فَأَقَْرْرُت هبا َوقُلُْت يا َرُسولَ اللَِّه أَْرجُِع اɋِْسالَمِ فََدَخلُْت فيه َوأَقَْرْر

إيل قومي فَأَْدُعوُهْم إƂ اɋِْسالَمِ َوأََداِء الزَّكَاِة فََمنِ اْسَتَجاَب يل َجَمْعُت َزكَاَتُه فَُيْرِسلُ إِلَىَّ 
أِْتَيَك ما َجَمْعُت ِمَن الزَّكَاِة فلما َجَمَع اƩـرث  َرُسوالً ɋِبَّاِن كَذَا َوكَذَا ِلَي رسول اللَِّه 

ان ُيْبَعثَ إليه اْحَتَبَس عليه  الزَّكَاةَ ِممَّنِ اْسَتَجاَب له َوَبلَغَ اɋِبَّانَ الذي أََراَد رسول اللَِّه 
َوَرُسوِلِه فَـَدَعا   الرَُّسولُ فلم َيأِْتِه فَظَنَّ اƩرث أَنَُّه قد َحَدثَ فيه َسْخطَةٌ ِمَن اللَِّه عز وجل

                                                 
بۇ ھهدىسنى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان بولۇپ، سهنهدىدە داۋۇد ئىبنـى راشـىد تهفـاۋىي    : )11350(ھهيسهمى  ①

 .رى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهنقالغان راۋىيلى. ئىسىملىك ھهرخىل باھا بېرىلگهن بىرى بار
بۇ ھهدىسـنى ئىمـام ئهھـمهد ۋە تهبهرانـى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئهھمهدنىـڭ بىـر          : )11351(ھهيسهمى  ②

 .سهنهدىنىڭ راۋىيلىرى سهھىه ھهدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر، ـ دېگهن
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كان َوقََّت يل َوقْتاً ُيْرِسلُ إِلَىَّ َرُسولَُه ِلَيقْبَِض ما  قَْوِمِه فقال هلم إِنَّ َرُسولَ اللَِّه بَِسَرَواِت 
الُْخلُْف َوالَ أََرى َحْبَس َرُسوِلِه اال مـن   كان عندي ِمَن الزَّكَاِة َولَْيَس من رسول اللَِّه 

الَْوِليَد بن ُعقَْبـةَ إ   Ƃَوَبَعثَ رسول اللَِّه  طَِلقُوا فنأź َرُسولَ اللَِّه َسْخطٍَة كانت فَاْن
اƩرث ِلَيقْبَِض ما كان ِعْنَدُه ِممَّا َجَمَع ِمَن الزَّكَاِة فلما أَنْ َساَر الَْوِليُد حƓ َبلَـغَ َبْعـَض   

ولَ اللَِّه إنَّ اƩرث منعƗ الزَّكَاةَ َوأََراَد وقال يا َرُس الطَّرِيقِ فَرَِق فََرَجَع فَأََتى َرُسولَ اللَِّه 
الَْبْعثَ إƂ اƩرث فَأَقَْبلَ اƩرث بِأَْصَحابِِه إِِذ اْسَتقَْبلَ الَْبْعـثَ   قتلي فََضَرَب رسول اللَِّه 

ثُْتْم قالوا َوفََصلَ ِمَن الَْمِديَنِة لَِقَيُهُم اƩرث فَقَالُوا هذا اƩرث فلما غَِشَيُهْم قال هلم إƂ من ُبِع
كان َبَعثَ إِلَْيَك الَْوِليَد بن ُعقَْبةَ فََزَعَم أَنََّك َمَنْعَتـُه   إِلَْيَك قال َوِلَم قالوا إِنَّ َرُسولَ اللَِّه 

الزَّكَاةَ َوأََرْدَت قَْتلَُه قال الَ والذي َبَعثَ ُمَحمَّداً بِالَْحقِّ ما َرأَْيُتُه َبتَّةً َوالَ أتاين فلما دخـل  
قال َمَنْعَت الزَّكَاةَ َوأََرْدَت قَْتلَ رسويل قال الَ والذي َبَعثَـَك   ث على رسول اللَِّه اƩر

َخِشيُت أَنْ َتكُونَ  بِالَْحقِّ ما َرأَْيُتُه َوالَ أتاين وما أَقَْبلُْت إِالَّ حني اْحَتَبَس علي رسول اللَِّه 
يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنـوا إن  (َنَزلَِت الُْحُجَراُت كانت َسْخطَةً ِمَن اللَِّه عز وجل َوَرُسوِلِه قال فَ

إƂ هذا  )َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فََتَبيَُّنوا أَنْ ُتِصيُبوا قَْوماً بَِجَهالٍَة فَُتْصبُِحوا على ما فََعلُْتْم َناِدِمَني
  .)فَْضالً ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم(الَْمكَاِن 

دىن مۇنـداق  ھارىس ئىبنى زىرار خۇزائىي رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ   ـ 7228
سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ     پهيغهمـبهر مهن : رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئىمـــان مهن  .دەۋەت قىلـــدى مېنـــى ئىســـالمغا گهنىـــدىم،ھۇزۇرىغـــا كهل
 ىـدى، ئاندىن مېنى زاكات بېرىشـكه چاقىرىۋ  .ئېيتىپ، مۇسۇلمان بولدۇم

  :بولۇپاقۇل ئۇنىڭغىمۇ م
ـــ  ــى رەســۇلۇلالھـ ــۇالرنى ئىســالمغا ۋە  ،مهن قهۋمىمــگه قايتىــپ! ئ ئ
تىمنــى قوبــۇل قىلغانالرنىــڭ ىئــادا قىلىشــقا دەۋەت قىــالي، دەۋ نىزاكــات

 سهن ماڭا مۇنداق ـ مۇنداق ۋاقىتالردا ئادەم ئهۋەتكىن،  .زاكىتىنى يىغاي
ــۇن، ـ       ــاڭا تاپشۇرسـ ــاتنى ئېلىـــپ، سـ ــدىممهن توپلىغـــان زاكـ هن م .دېـ

ــوپالپ   ىدەۋ ــاتنى تــ ــانالردىن زاكــ ــۇل قىلغــ ــى قوبــ ــبهر  ،تىمنــ پهيغهمــ
ــۇردۇم      ــاقالپ ت ــادىمىنى س ــان ئ ــى بولغ ــاالمنىڭ ئهۋەتمهكچ  .ئهلهيهىسس

تائــاال ۋە ئۇنىــڭ هللا ا” شــۇنىڭ بىــلهن، مهن. لــېكىن ئــۇ ئــادەم كهلمىــدى
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“ قىلىپ قويغـان ئوخشـايمهن  ەك بىرەر ئىش ۈدرەسۇلىنىڭ غهزىۋى كهلگ
  : ئۇالرغا ،نىڭ ئاقساقاللىرىنى يىغىپمقهۋمى ئويالپ، دەپ

 قولۇمدىكى زاكـاتنى تاپشـۇرۇپ ئـېلىش    ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ــادەم ئهۋەتمهكچــى بولغانىــدى    پهيغهمــبهر .ئۈچــۈن بهلگىلىــك ۋاقىتتــا ئ

ئادىمىنىڭ كهلمىگىـنىگه قارىغانـدا، غهزىپـى كهلگـۈدەك     سۆزىدە تۇرىدۇ، 
ــان ئوخشــايدۇ   ــرەر ئىــش بولغ ــز بى ــا   ، شــۇڭا بى رەســۇلۇلالھنىڭ ھۇزۇرىغ

  .مدېدى ـ! بارايلى
ۋەلىد ئىبنـى ئـۇقبهنى ھارىسـقا    پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ئهسلىدە،

، كهنىدىئۇنىڭ قولىدىكى زاكات مالنى تاپشۇرۇپ ئېلىشقا ئهۋەت ،ئهۋەتىپ
ــدا   ــا بارغان ــرىم يولغ ــد يې ــى  وق ،ۋەلى ــپ كهتت ــۇپ قايتى ــبهر  رق ۋە پهيغهم

  :ېرىپئالدىغا بئهلهيهىسساالمنىڭ 
مېنـى   ،ھـارىس ماڭـا زاكـاتنى بهرگىلـى ئۇنىمـاي     ! ئـى رەسـۇلۇلالھ  ــ 

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .غانىدىدەپ مهلۇم قىلـ ئۆلتۈرمهكچى بولدى،  
ــى   ــۇن ئهۋەتتـ ــقا قوشـ ــاڭالپ ھارىسـ ــۇنى ئـ ــته .بـ ــۇ پهيتـ ــارىس  ،دەل شـ ھـ

مهدىـنه سـىرتىدا قوشـۇن بىـلهن      ،ھهمراھلىرى بىلهن يېتىـپ كېلىـپ  
  :قوشۇندىكىلهر .دىئۇچرىشىپ قال

  :ھارىس ئۇالردىن .ۋالدىئۇالرنى قورشى ،دېيىشىپـ  بۇ ھارىسقۇ؟ــ 
  :ئۇالر ،دىغانىدەپ سورىـ سىلهر كىمگه ئهۋەتىلدىڭالر؟ ــ 
  :دېدى، ھارىسـ ساڭا، ــ 
  :ئۇالر ـ دەپ سورىغانىدى، نېمه ئۈچۈن،ــ 

كهن ئهۋەتـ سـاڭا  ۋەلىـد ئىبنـى ئـۇقبهنى     ــ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ــدى ــپ  .ئى ــۇ كېلى ــېنى ،ئ ــۇنى    ڭس ــۇرمىغانلىقىڭنى ۋە ئ ــاتنى تاپش زاك

  :ھارىس .دېدى ئۆلتۈرمهكچى بولغانلىقىڭنى ئېيتتى، ـ
بىـلهن   نىڭ نـامى ياق، مۇھهممهدنى ھهق دىن بىلهن ئهۋەتكهن زاتــ 

پهيغهمـبهر   ئانـدىن . دېدىـ قهسهمكى، مهن ئۇنى پهقهت كۆرۈپ باقمىدىم،  
ــاالمنىڭ ھۇزۇ ــردى ئهلهيهىسسـ ــا كىـ ــاالم  . رىغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

  :ئۇنىڭغا
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دېۋىـدى،  ـ زاكات تاپشۇرماي، ئادىمىمنى ئۆلتـۈرمهكچى بولـدۇڭمۇ؟    ــ 
  :ئۇ

ـــ  ــاق، ســېنى ھهق دىــن بىــلهن ئهۋەتــكهن زات ـ ــامىي بىــلهن  نىــڭ ن
ــۇنى پهقهت كــۆرۈپ باقمىــدىم، قېشــىمغىمۇ كېلىــپ    قهســهمكى، مهن ئ

كــــۈنلهر  ،كهلــــمهي ئهۋەتمهكچــــى بولغــــان كىشــــى ســــهن .باقمىــــدى
غهزەبلهنـدۈرۈپ قويغـان   ۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلىنى    نىتائاالهللا ا” ئۆتۈۋەرگهچكه،
جامائهتنى باشالپ ھۇزۇرۇڭغا يېتىپ كهلدىم، ـ   دەپ ئويالپ، “ئوخشايمهن

! ئـى مـۇئمىنلهر  ﴿: ھۇجـۇرات سۈرىسـىدىكى   شۇ ۋەقهدىن كېـيىن، . دېدى
ئىشـنىڭ  (هلسـه،  ئهگهر سىلهرگه بىر پاسىق ئادەم بىرەر خهۋەر ئېلىپ ك

يــــۇپ، وبىلمهســــتىن بىــــرەر قهۋمنــــى رەنجىتىــــپ ق) ھهقىقىتىنــــى
) ئۇ خهۋەرنـى (قىلمىشىڭالرغا پۇشايمان قىلىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈن، 

نىــڭ هللا( ھبىلىڭالركــى، ئىچىڭــالردا رەســۇلۇلال  . ئېــنىقالپ كــۆرۈڭالر 
ــرى ــائهت    ) پهيغهمبىـ ــىلهرگه ئىتـ ــالردا سـ ــۇن ئىشـ ــۇ نۇرغـ ــار، ئهگهر ئـ بـ
ــدىغان ــا، چ قىلى ــېكىن ا   وبولس ــاالتتىڭالر، ل ــدا ق ــيىن ئهھۋال ــۇم قى هللا ق

سىلهرگه ئىمـاننى قىـزغىن سـۆيگۈزدى ۋە ئـۇنى دىللىـرىڭالردا كـۆركهم       
قىلدى، سىلهرگه فىسقىنى، كۇفرىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسهتتى، ئهنه 

هللا ا. ئمىتـى بىـلهن تـوغرا يولـدا بولغـۇچىالردۇر     ېنىڭ پهزلى ۋە نهللاشۇالر ا
دېـگهن   ①﴾كمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر   ېدۇر، ھـ ھهممىنى بىلگۈچى
   .②ئايهتلهر نازىل بولدى

 )3395 :»ئهلكهبىر« ؛18482 :ئهھمهد(

َعْن أَبِي َنْضَرةَ قَالَ قََرأَ أَُبو َسِعيٍد الُْخْدرِيُّ َواْعلَُموا أَنَّ ِفيكُْم َرُسولَ اللَِّه ـ   7229
نِتُّْم قَالَ َهذَا َنبِيُّكُْم َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ُيوَحى إِلَْيِه َوِخَياُر لَْو ُيِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمْن الْأَْمرِ لََع

  .أَِئمَِّتكُْم لَْو أَطَاَعُهْم ِفي كَِثريٍ ِمْن الْأَْمرِ لََعنُِتوا فَكَْيَف بِكُْم الَْيْوَم

                                                 
 .ـ ئايهتكىچه 8ـ دىن  6سۈرە ھۇجۇرات،  ①
ۋە تهبهرانى رىـۋايهت قىلغـان بولـۇپ، ئىمـام ئهھمهدنىـڭ       بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد: )11352(ھهيسهمى  ②

 .راۋىيلىرى ئىشهنچلىكتۇر، ـ دېگهن
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ــ 7229 ــۇ نهزرە ـ ــدۇ  ئهب ــۋايهت قىلىنى ــداق رى ــن مۇن ــۇ ســهئىد  : دى ئهب
نىــــڭ هللابىلىڭالركــــى، ئىچىڭــــالردا ا﴿: ۇيهلالھــــۇ ئهنهــــخــــۇدرىي رەزى

پهيغهمبىرى بار، ئهگهر ئۇ نۇرغۇن ئىشالردا سىلهرگه ئىتائهت قىلىدىغان 
دېگهن ئـايهتنى ئوقۇغانـدىن    ①﴾قۇم قىيىن ئهھۋالدا قاالتتىڭالروبولسا، چ
 گه ۋەھىي كېلىـدىغان مسهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهلله پهيغهمبهر: كېيىن

ئهگهر  سـانىلىدىغان تۇرۇقلـۇق،  ر ئىمـامال پىدىكىلهر چوڭ ۋە ئۇنىڭ ئهترا
غـان  قىيىن ئهھۋالدا قالئۇ ئۇالرغا ئىتائهت قىلىدىغان بولسا ئىدى، ئۇالر 

نـېمه  لىڭالر ھـا  ناۋادا بۈگـۈن سـىلهرگه ئىتـائهت قىلىـپ قالسـا،     ، بوالتتى
   .②ـ دېدى ؟بولۇپ كېتهر

 )3269 :تىرمىزى(

لضَّحَّاِك قَالَ ِفيَنا َنَزلَْت َهِذِه الْآَيةُ ِفي َبنِي َسلََمةَ َولَـا  َجبَِريةَ ْبُن ا يأَُبـ عن   7230
 َعلَْيـِه  َتَناَبُزوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِلاْسُم الْفُُسوُق َبْعَد الْإَِمياِن قَالَ قَِدَم َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه

اْسَماِن أَْو ثَلَاثَةٌ فََجَعلَ النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ َيـا   َوَسلََّم َولَْيَس ِمنَّا َرُجلٌ إِلَّا َولَُه
ُزوا فُلَانُ فََيقُولُونَ َمْه َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَُّه َيْغَضُب ِمْن َهذَا اِلاْسمِ فَأُْنزِلَْت َهِذِه الْآَيةُ َولَـا َتَنـابَ  

  .بِالْأَلْقَابِ
دىن مۇنـداق  رەزىيهلالھـۇ ئهنهـۇ  ئىبنى زەھهاك  يرەىبهئهبۇ ج ـ 7230

ـ بىرىڭالرنـى   لىمهڭالر، بىربـ بىرىڭالرنى ئهيى بىر﴿: رىۋايهت قىلىنىدۇ
يامان لهقهم بىـلهن چاقىرىشـماڭالر، ئىمانـدىن كېـيىن فىسـقى بىـلهن       

دېگهن  ③﴾!دەپ ئاتاش نېمىدېگهن يامان) يهنى مۇئمىننى پاسىق(ئاتاش 
 پهيغهمــبهر. نازىــل بولغــان ۇلــۇقهمهتــى توغربىــز بهنــى ســهلهمه جئــايهت 

مىزنىــڭ بىرىھهر  ،ســهلاللالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مهدىــنىگه كهلگهنــدە 
پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم  .ئـــۈچتىن ئىســـمى بـــار ئىـــدى ــــ ئىككـــى

  :بىرىمىزنى

                                                 
 .ـ ئايهت 7سۈرە ھۇجۇرات،  ①
 .سهنهدى سهھىه، ـ دېگهن): 2607(ئهلبانى  ②
 .ـ ئايهت 11سۈرە ھۇجۇرات،  ③
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  :بىز ـ دەپ چاقىرسا،! ئى پاالنىــ 
ولـۇپ  ئـۇ بـۇ ئىسـىمدىن خاپـا ب     ىگىـن، ئۇنـداق دېم ! ئى رەسۇلۇلالھــ 

پهيغهمـبهر سـهلاللالھۇ ئهلهيهـى     ،شـۇنىڭ بىـلهن   .ۇقدېيىشهتتـ قالىدۇ،  
   .①بولدىئايهت نازىل ۋەسهللهمگه بۇ 

 )4962 :ئهبۇ داۋۇد(

َعْن اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوًبا َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا قَـالَ  ـ   7231
   .الِْعظَاُم َوالْقََباِئلُ الُْبطُونُالشُُّعوُب الْقََباِئلُ 

ــ 7231 ــۇ ئهنهۇ  ـ ــاس رەزىيهلالھ ــى ئابب ــا ائىبن ــڭهللا م ــى ﴿: تائاالنى ئ
ــارا (ســىلهرنى بىــز ھهقىــقهتهن بىــر ئهر، بىــر ئايالــدىن،  ! ئىنســانالر ئۆزئ

 ②﴾تونۇشۇشۇڭالر ئۈچـۈن سـىلهرنى نۇرغـۇن مىلـلهت ۋە ئـۇرۇق قىلـدۇق      
 دۇر؛ قهبىلىــلهر بولســاىلىــلهرچــوڭ قهب ـ   مىللهتــلهر: ىتىنىدېــگهن ئــاي

   .ـ جهمهتلهردۇر، ـ دەپ تهپسىر قىلغان ئۇرۇق
  )3489 :بۇخارى(

  .قال يتجلى هلم كل مجعة) ولدينا مزيد(ـ عن أنس يف قوله  7232
ۋە بىزنىـــڭ ﴿: تائاالنىـــڭهللا ئهنهس رەزىيهلالھـــۇ ئهنهـــۇ ا  ــــ 7232

هللا ا: ىتىنىدېــگهن ئــاي ③﴾بــار) ئمهتلهرېــن(زىيــادە ) ئۇالرغــا(ھـۇزۇرىمىزدا  
دەپ ـ مه كۈنىــدە بىــر قېــتىم تهجهللــى قىلىــدۇ،    ۈتائــاال ئۇالرغــا ھهر جــ

   .④تهپسىر قىلغان
 )2258 :بهززار(

                                                 
 .سهھىه، ـ دېگهن): 4151(ئهلبانى  ①
 .ـ ئايهت 13سۈرە ھۇجۇرات،  ②
 .ـ ئايهت 35سۈرە قاف،  ③
ــۇمهير    : )11363(ھهيســهمى  ④ ــۇپ، ســهنهدىدە ئوســمان ئىبنــى ئ ــۋايهت قىلغــان بول ــۇ ھهدىســنى بهززار رى ب

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ أََمَرُه أَنْ ُيَسبَِّح ِفي أَْدَبارِ الصَّلََواِت كُلَِّها َيْعنِي قَْولَُه َوإِْدَباَر ـ   7233
 .السُُّجوِد

 :نىــــڭتائاالهللا ا مــــازىيهلالھــــۇ ئهنهۇـــــ ئىبنــــى ئاببــــاس رە 7233
تائـاال  هللا ا: دېـگهن ئـايىتىنى   ①﴾نسهجدىدىن كېيىن تهسبىه ئېيـتقى ﴿

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ھهر نامـازدىن كېـيىن، تهسـبىه ئېيتىشـقا     
   .بۇيرىدى، ـ دەپ تهپسىر قىلغان

 )4852 :بۇخارى(

يلًا ِمْن اللَّْيلِ َما َيْهَجُعونَ قَالَ كَاُنوا َعْن أََنسٍ ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ كَاُنوا قَِلـ   7234
 .ُيَصلُّونَ ِفيَما َبْيَن الَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء

ئـۇالر كېچىسـى ئـاز    ﴿: تائاالنىڭهللا ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ا ـ 7234
شـام بىـلهن خـۇپتهن ئارىلىقىـدا نامـاز      : دېـگهن ئـايىتىنى   ②﴾ئۇخاليتتى
   .③دەپ تهپسىر قىلغانـ ئوقۇيتتى، 

  )1322 :ئهبۇ داۋۇد(

ـ َعنِ ابن ُعَمَر قال قال رسول اللَِّه صلى اللَُّه عليه وسلم ما فََتَح اللَُّه على   7235
َعاٍد ِمَن الرِّيحِ اليت أُْهِلكُوا فيها إِال ِمثْلَ َمْوِضعِ الَْخاَتمِ فََمرَّْت بِأَْهـلِ الَْباِدَيـِة فحملـت    

ِمَن الرِّيحِ أَْهلُ الَْحاِضَرِة َملَْتُهْم بني السََّماِء َواَألْرضِ فلما َرأَْوا ذلك َمَواِشَيُهْم َوأَْمَوالَُهْم فََح
  .أَْهلِ الَْحاِضَرِةوما فيها قالوا هذا َعارٌِض ُمْمِطُرَنا فَأَلْقَْت أَْهلَ الَْباِدَيِة َوَمَواِشَيُهْم على 

 ۇكى،رىۋايهت قىلىنىـد  ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمادىن ـ 7235
  :سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر

بــوراننى نــى ھــاالك قىلىــش ئۈچــۈن ئهۋەتــكهن  تائــاال ئــاد قهۋمىهللا ا«
الرغا يېتىپ بوران سهھرا ئهۋەتكهنىدى، نتۆشۈكتىچوڭلۇقىدىكى  ئۈزۈك

قېتىپ ئاسـمان بىـلهن زېمىـن     بىلهنلىرى غئۇال ـ ئۇالرنى مال كېلىپ،

                                                 
 .ـ ئايهت 40سۈرە ھۇجۇرات،  ①
 .ـ ئايهت 17سۈرە زارىيات،  ②
 .سهھىه، ـ دېگهن): 1174(ئهلبانى  ③
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بىـزگه   ،مانـا بـۇ  «﴿ :كۆرۈپ نىشهھهر خهلقى بۇ بوران .دىئارىلىقىدا ئۇچۇر
لىرى غســهھرالىقالر ئــۇال. ①﴾»دېيىشــتى يــامغۇر ياغــدۇرغۇچى بۇلۇتتــۇر

   .②»شهھهرلىكلهرنىڭ ئۈستىگه تاشلىۋېتىلدىن بىلله بىله
  )13553 :»ئهلكهبىر«(

                                                 
 .ـ ئايهت 24سۈرە ئهھقاف،  ①
بــۇ ھهدىســنى تهبهرانــى رىــۋايهت قىلغــان بولــۇپ، ســهنهدىدە مۇســلىم مهالئىــي         : )11366(ھهيســهمى  ②

 .ئىسىملىك ھهدىسى زەئىپ بىرى بار، ـ دېگهن
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